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 منندویی
 

و کسان پوروړې ده چې د دې څیړنې لپاره یې د مرکې کولو سره موافقھ وکړه او ھغ ھ دلیکوال
 لھ منځګړیتوبونو او ژباړونکو وړ باور د کار داخپلې تجربې یې پھ صداقت سره شریکې کړې. 

 یو او لتس عزیزلیکوالھ پھ بشپړ ډول د دوی پوروړې ده.  شونی نھ و. پرتھ مالتړ او مھارتونو
پھ ھمدې  وکړه. مرستھ ھزیات هډٻر کې څٻړنھ دې پھ ،نھ غواړي نومونھ یې واخیستل چې نور شمٻر
نړیوالې انجو ټیم او د افغانستان د څیړنې او  خوندیتوب سازمانھ پھ افغانستان کې د لیکوالډول 

 رحمتارزونې څانګې لھ مالتړ او د ساحوي کار پھ پړاو کې د ھغوی لھ مشورو څخھ مننھ کوي. 
ډیرې  پھ یاِوا مک مایک او نتزنلور مګنوس کپالن، ایان ،وزيستویګ انټونیو ،بِټی دم امیری، هللا

 یا ۍغلط د ھر ډول ھم څھ کھ ،ھ وړاندې کړلھکلھ خپل نظرون پھ ومسود دسخاوتمندۍ سره 
 لھ خپلو ھمکارانو کې ODI ھ پھلیکوالپھ ھمدې توګھ . تیروتنې مسئولیت د لیکوالې پھ غاړه دی

 چارو بھرنیو د ډنمارک د. کوي مننھ څخھ يلوف وتیم او يرب ناھ نو،یاپنټول سارا ډول ځانګړي پھ
 پښتود دې رپوټ  اتل شفیع. کړ چمتو مالي لګښت سخاوتمندۍ سره پھ لپاره څیړنې دې د وزارت

 .ژباړه تر سره کړه ژبو دري او

 بھرنیو د ډنمارک د او دي، ېلیکوالد  یوازې موندنې او ونھنظر شوي پھ دې څیړنھ کې وړاندې
 .کوي نھ استازیتوب نظر رسميد  وزارت چارو
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         د بحث لنډیز
 

 میلیونھ افغانان یو وار بیا د طالبانو تر حکومت الندې ژوند کوي.لسګونھ 
 

څخھ زیاتو کسانو سره نیغ پھ  160دغھ لیکنھ د طالبانو سرتیرو او چارواکو او ملکي وګړو لھ 
نیغھ مرکو لھ الرې د طالبانو د حکومت کولو څرنګوالی څیړي. د طالبانو حکومت د بل ھر وخت 

ھغوی سیاستونھ پھ زیاتیدونکي ډول د لوړې کچې کمیسیونونو د څرګندې پھ پرتلھ منسجم دی. د 
قومندې او سیاستونو تر اغیزې الندې دي چې دغھ قومنده او سیاستونھ پھ پاکستان کې لھ میشت 

 مشرتابھ څخھ نیولې د افغانستان تر کلیو پورې ھره برخھ اداره کوي.
 

نھ چوپړتیاوې او عمومي وسایل چمتو کوي، پھ کومو سیمو کې چې دولت او مرستندویھ سازمانو
طالبان ورسره مرستھ کوي او کنترول کوي یې. د طالبانو پھ سیمھ کې روغتیا او زده کړه د 
انجوګانو او دولتي چوپړتیاو جوړښت دی چې د طالبانو د قوانینو پر بنسټ کار کوي. د طالبانو 

رکوونکي حاضر دي کھ نھ، کھ حاضر کسان لھ کلینیکونو څخھ څارنھ کوي چې آیا د کلینیک کا
نھ وي، د ھغوی لھ تنخوا یې کموي؛ او تجھیزات او د درملو زیرمې تفتیش کوي. طالبان پھ دولتي 
ښوونځیو کې دولتي درسي نصاب تنظیموي، د ښوونځي ښوونکي او کارکوونکي ارزوي، د 

تابھ ادعا کوي چې ښوونکو حاضري څاري او ټولګي ګوري. پھ داسې حال کې چې د طالبانو مشر
ھغوی د نجونو منځني تعلیم تھ ھغھ وخت اجازه ورکوي چې د ھلکانو او نجونو ښوونځي بیل وي 
او ښوونکې یې ښځې وي، خو د نجونو زده کړې معموْال د پیغلتوب پھ وخت کې دریږي. سیمھ 

 ییزو طالبانو پھ دوامدار ډول د نجونو منځنۍ او لوړې زده کړې ګواښلي دي. 
 

ړتیاو چمتو کوونکي وزارتونھ لھ سیمھ ییزو طالبانو سره پھ معاملھ کې دي. د والیتي یا د چوپ
ولسوالۍ کچې زیاترو روغتیایي او تعلیمي چارواکو پھ وینا چې ورسره مرکھ شوې ده، ھغوی لھ 
خپلو طالب سیاالنو سره مستقیمھ اړیکھ لري. ځینو یې آن لھ طالبانو سره رسمي ھوکړه لیکونھ 

کړي دي چې د ھغوی د ھمکارۍ شرایط پھ ډاګھ کوي. طالبانو د روغتیا او تعلیم او تربیې  السلیک
پھ ھکلھ د ملکي وګړو شکایتونو تھ ځواب ورکړی دی او د دولتي سیستم د ښھ والي پھ لټھ کې 
دي. ھغوی پر انجوګانو فشار راوړي څو پھ کلیوالو سیمو کې روغتیا ساتنې تھ السرسي زیاتھ 

چوپړتیاو کیفیت ښھ کړي. ھغوی پھ یو فاسد او ناکاره تعلیمي سیستم کې ھڅھ کوي څو کړي او د 
ډاډمنتیا تر السھ کړي چې ښوونکي حاضر دي، خپلھ دنده اجرا کوي او د مضمونونو د تدریس 
لپاره لھ الزم مھارت څخھ برخمن دي. دا ملکي وګړو تھ یو څرګند پیغام دی. د طالبانو د یوه 

لسیزه کې بیکاره وه، خو  1990خلک د طالبانو پر دولت نیوکھ کوي چې پھ "ا: چارواکي پھ وین
کلھ چې موږ پھ دولت کې وو، ھیڅکلھ مو دومره مرستې نھ درلودې. کھ حکومت موږ تھ وسپارئ، 

 "وبھ ګورئ چې موږ لھ دومره نړیوال مالتړ سره کوم کار تر سره کوالی شو.
 

شر او زکات او یا د دولتي رسمي مالیاتي سیستمونو لھ اجرا مالیات د اسالمي مالي مفاھیمو لکھ ع
والیتونو  34څخھ عبارت دي. طالبان عامھ چوپړتیاوې او مخابرات تنظیموي. ھغوی د افغانستان لھ 

څخھ پھ حداقل اتھ والیتونو کې د برښنا پیسې راټولوي او د طالبانو پھ سیمو کې د برښنا د پرچاوۍ 
لوځوي او دولت مجبوروي څو ھغھ بیرتھ ترمیم کړي. ھغوی د ګرځنده پر مھال ټرانسفرمرونھ ا

ټلیفون پوښښ تھ السرسی تنظیموي او اکثراً ټینګار کوي چې د شپې لخوا باید بند وي، تقریباً پھ 
 ورتھ طریقې: د ګرځنده ټلیفون ستنو پھ الوځولو او د مخابراتو کارکوونکو پھ وھلو ډبولو سره.

 
پړتیاو مقررات یوازې د عاید پھ الستھ راوړلو پورې تړاو نھ لري. پھ مالیاتو مالیات او د عامھ چو

کې یو ټولنیز تړون شامل دی او د دې لپاره جوړ شوی چې طالبان د یوه دولت پھ توګھ ښکاره 
کړي. تصادفي خبره نھ ده چې د طالبانو لخوا د برښنا جوړ شوي بلونھ تقریباً د ھغو بلونو کاپي ده 

برښنا رسونې شرکت لخوا خپریږي. دا د سلطې او واکمنۍ یو ډول دی. د ھغوی  چې د دولتي
ورکړه الزمي او جبري ده او پھ اسالمي شرایطو برابره ده چې نھ ادا کول یې د اسالم لھ دستوراتو 

 څخھ پیروي نھ کول ګڼل کیږي.
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او د عدالت چمتو  عدالت د خلکو پخوانۍ او لومړنۍ مسئلھ ده چې طالبان ھڅھ کوي ھغھ اجرا کړي

کول ھم پھ زیاتیدونکي ډول پراخ شوی دی. د طالبانو قاضیان پھ منظم ډول نھ یوازې د کندز پھ 
څیر د ګواښ الندې ښارونو بلکې کابل کې ھم شخړې حل کوي. دغھ پراخوالی د طالبانو د محکمو 

تي والي پورې تړاو او د نفوذ لھ کبلھ دی، ځکھ دغھ مسئلھ لھ کابل څخھ بھر د دولت پر مطلق پا
لري چې نھ دی توانیدلی د عدالت لپاره یو سیستم جوړ کړي. پھ داسې حال کې چې د طالبانو 
محکمې عمدتاً مدني دوسیې څیړي، نورې یې کیفري عدالت اجرا کوي او د دې کار د تر سره 

ډول لھ پھ زیاتیدونکي  -لږ تر لږه پھ سیاست کې، کھ نھ پھ عمل کې –کولو پھ څرنګوالي کې 
احتیاط څخھ کار اخلي. پر اعدامونو پھ ځانګړي ډول د جاسوسۍ تورونو پھ تړاو شدید محدودیت 

 اجرا کیږي. 
 
طالبان مجبور نھ دي چې یوه سیمھ پھ رسمي ډول ونیسي څو ھغھ تر کنټرول الندې راولي. 

او او حکومت کول د سیمې لھ نیولو وروستھ نھ کیږي بلکې لھ ھغې مخکې کیږي. پر چوپړتی
ورځني ژوند اغیزه د طالبانو د کنترول یا شخړې سیمو څخھ پراخھ ده. طالبان مالیات راټولوي، د 
معارف د تنظیمولو لپاره ھڅھ کوي او شخړې نھ یوازې د کندز پھ څیر د ګواښ الندې ښارونو 

 "موریتپریکنده ما"بلکې د پالزمینې کابل پھ شاوخوا کې ھم حل کوي. پھ ھغو ولسوالیو کې چې د 
لخوا د شخړې الندې سیمې یا د دولت تر کنترول الندې شمیرل شوي، د ولسوالیو مرکزونھ یوازې 
ھغھ ځایونھ دي چې د دولت حضور پھ ډاګھ کوي. لھ دې سره، والیان، قاضیان او نور ښایي د 

سیمھ  امنیتي ګواښونو لھ کبلھ پھ نورو ځایونو کې واوسیږي. ھغھ کسان چې پاتې کیږي، دغھ کار د
 ییزو طالبانو پھ اجازې تر سره کوي.

 
پھ افغانستان کې د یاغیانو پھ وړاندې د کارول شویو تاکتیکونو پرخالف، یاغیان عمدتاً د ملکي 
وګړو د چلند د کنترول لپاره لھ حکومتولۍ څخھ ګټھ پورتھ کوي او د ملکي وګړو د نھ رضایت 

ي او یا د ھغوی خبر ورنکړي. پھ داسې حال کې کچھ راټیټوي څو د طالبانو پھ وړاندې بلوا ونکړ
چې دغھ ډول حکومت کول ښایي لھ چل څخھ ډک او ایډیولوژیک وي او یا د تبلیغاتي موخو لپاره 
وکارول شي، خو دا اصلي موخې نھ دي. لھ ټولو مھم دا چې، طالبان لھ حکومتولۍ څخھ نظامي 

 موخو تھ د رسیدو لپاره کار اخلي.   
 

ومت توپیر لري او د ھغو شرایطو درک کول چې اختالف رامنځتھ کوي، ډیر مھم د طالبانو حک
دي. طالبان د سیمھ ییزې قومندې پھ جوړښت سره کھ پھ پالیسۍ کھ نھ، پھ عمل کې ھغو کسانو تھ 
صالحیت ورکوي چې ورسره ځانګړې تړونونھ لري او سیمھ ییزو قومندانانو تھ یې اجازه ورکړې 

اختیار خاوندان وي. ملکي وګړي کوالی شي د ځانګړو شرایطو پر بنسټ  څو تر یوې اندازې د
پھ ښھ ډول معاملھ وکړي او سیمھ ییز قومندانان د دې رپوټ د چمتو کولو تر پایھ ډیر یا لږ د څیړل 

 شویو عواملو پر بنسټ لھ مرکزي سیاست سره ھوکړه ولري. 
 

موي، ھغھ واقعیت دی چې د نړیوالې ټولنې دا چې طالبان د ھیواد پھ پراخو برخو کې مقررات تنظی
یو لږ شمیر لیوالتیا لري پھ کې ګډون وکړي. پھ داسې حال کې چې دا رپوټ د ھر ډول راتلونکې 
سولې پر معاملې د پام وړ پایلې لري، تر ټولو بیړنۍ مسئلھ دا ده چې دم مھال کوم شی کوالی شي 

رات جوړ کړي چې د طالبانو تر حکومت الندې او یا باید تر سره شي څو د ھغو کسانو لپاره مقر
 ژوند کوي.
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     سریزه
 

د دې رپوټ عنوان لږ څھ الره ورک کوونکی دی. د طالبانو حکومت نور پټ نھ دی. طالبانو لھ 
خپلو ړنګیدو څخھ شپاړلس کالھ وروستھ پھ ټول ھیواد کې د موازي حکومت یو پیچلی سیستم جوړ 

ټول افغانستان کې د تر سره شویو مرکو پر بنسټ، دغھ لیکنھ پھ  کړی دی. د دې لیکوال لخوا پھ
 سیمھ کې د طالبانو د واکمنۍ بدلونونھ پھ ډاګھ کوي.

 
کې پیل شوی و، او د بشر  ODIکال کې پھ  2011اوسنی کار د پخواني کار دوام دی چې پھ 

غوښتونکو خبرو اترو پھ ھکلھ د وسلھ والو ډلو نظرونھ پھ ځانګړي ډول مرستو تھ د السرسي پھ 
تړاو د طالبانو لید پھ ھکلھ د انتونیو ګیوستوزي لیکنھ څیړي. ډیرو لږو کسانو د طالبانو د حکومتولۍ 

وه چې اوس موجوده ده، خو آن پھ د پرمختګ او جغرافیایي السرسي پھ اړه وړاندوینھ کوالی ش
کال کې ھم طالبانو لھ دې وړاندې ھڅھ کولھ پھ حکومتولۍ کې د نویو اقداماتو لھ الرې خپل  2011

 نفوذ پراخ کړي.
 

پھ داسې حال کې چې څو لیکنې او رپوټونھ د طالبانو د حکومت بیالبیلې برخې لکھ زده کړې او 
د دې رپوټ پھ څیر د نیغ پھ نیغھ مرکو پر بنسټ تر  یا عدالت څیړي، د ھغوی ډیر لږ شمیر لکھ

سره شوي. لږ شمیر یې د طالبانو تر حکومت الندې ژوند پھ ھکلھ پراخ او بشپړ انځور وړاندې 
کوي. زیاتو رپوټونو د مرستې اندازې پر شننې او د بیالبیلو لوبغاړو د ھمکارۍ پھ اړه چې د دې 

او نورو پھ څیر عنوانونو پر اړخونو ټینګار  "ښوونځیو د طالبانو تمویل شویو"سیستم ستنې دي، 
 کړی دی. 

 
دغھ رپوټ د رھبرۍ پھ کچھ د طالبانو حکومتولۍ د پام وړ جوړښتونو پھ وړاندې کولو او دا چې 
څرنګھ سکتوري ملکي کمیسیونونو د وخت پھ تیریدو سره بدلون موندلی دی، پیل کیږي. وروستھ 

طرح  "مقررات"کې، سکتور پھ سکتور څیړي، د ھر سکتور لپاره د طالبانو حکومتولي پھ سیمھ 
کوي او تصمیم نیول، پلي کول او ګډوډي تحلیلوي. دغھ رپوټ د څیړنې او د پدیدو بھیر پھ شننې 

 سره پای تھ رسیږي. 
 

 يودولوژټمی
 

: د کسانو سره مرکھ وکړه او ھغوی یې تقریباً پھ مساوي ډول پھ درې ډلو وویشل 162لیکوالې لھ 
ي چارواکي، کارکوونکي (د دولت طالبانو جنګیالي، قومندانان، مشران، مالتړي او پخواني غړي؛

ښوونکو او ډاکترانو پھ ګډون) او مرستندویھ کارکوونکي؛ او ملکي کسان چې د طالبانو تر کنترول 
 الندې یې ژوند کړی یا دم مھال ژوند کوي.

 
سره کړې، د اعتماد وړ ژباړونکو او منځګړو سره  د دې رپوټ لیکوالې زیاتې مرکې پھ خپلھ تر

یې کار وکړ څو د طالبانو لھ غړو او ھغو کسانو سره آشنایي پیدا کړي چې طالبانو د ھغوی ژوند 
پھ جوالی کې پیل شوه او د اړیکې جوړولو لپاره زیات وخت برابر  2017اداره کاوه. څیړنھ د 

کومو سیمو کې چې لیکوالھ موجوده نھ وه، اووه  شوی و څو دې کسانو تھ السرسی چمتو کړي. پھ
مرکې د لیرې الرې (د ټلیفون یا پیغام ورکولو پروګرامونو لھ الرې) او یا د منځګړو لخوا تر سره 
شوې. ښځې د مرکھ شویو لسمھ برخھ جوړولھ او نیمایي برخې یې پھ غیرمستقیم ډول مرکھ شوې. 

تر کنترول الندې اوسیږي، آن د طالبانو لھ غړو سره افغان میرمنو سره خبرې کول چې د طالبانو 
 د خبرو نھ ھم ستونزمن کار و.

 
لھ څو کسانو سره څو وارې مرکھ وشوه او د سرچینو کره مثلث جوړول پھ کار واچول شول، پھ 

معلومات چې دلتھ وړاندې شوي دي، د درې سرچینو لخوا تایید شوي چې  "نوي"دې معنا چې کوم 
ړاو نھ لري. دا کار اړین و، ځکھ د یوې پیښې تشریح د بیالبیلو کسانو لخوا اکثراً لھ یو بل سره ت
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تناقض درلود. دا کار باید د جنګې سیمو تجربھ لرونکو څیړونکو لپاره یوه نوې خبره نھ وي. لھ 
 دې سره سره د ھر ډول بې دقتۍ مسئولیت د لیکوالې پر غاړه دی.

 
ولسوالیو کې تر سره شوه. د حکومتولۍ د جوړیدو د  20پھ  پھ ټولیز ډول څیړنھ د اوو والیتونو

څرنګوالي پھ ھکلھ د سیمھ ییز انځور وړاندې کولو پھ موخھ درې اصلي ولسوالۍ د څیړنې اصلي 
محور و (د ھیواد پھ ختیځ کې د لوګر والیت چرخ، پھ سویل کې د ھلمند والیت نادعلي او پھ شمال 

والیتونو  4ولسوالیو او  17ت د مقایسې او مقابلې پھ موخھ پھ کې د کندز والیت چاردره). د وضعی
   1کې لومړنۍ څیړنې ترسره شوې.

 

 د انتظار پھ حال کې حکومت 
  وده 

 
ډول تشریح باید د خبرداریو پھ یوې مجموعې پیل شي. د طالبانو جګپوړو د طالبانو د مشرتابھ ھر 

نو د دې غورځنګ د جوړیدنې او کړنو پھ ھکلھ چارواکو او مالتړو سره پھ مرکو کې، بیالبیلو کسا
ډول ډول نظرونھ درلودل. دا چې څوک چا تھ رپوټ ورکوي او څوک پر څھ اغیزه کوي، ټول تر 
بحث الندې ونیول شول. د مقام درلودل پھ جدي ډول د کارونو د تر سره کولو او تصمیم نیولو پر 

ت څخھ بشپړ انځور نھ لري. د دې پھ څرنګوالي اغیزه کوي، د غورځنګ ھیڅ یو غړی لھ وضعی
پام کې نیولو سره چې دغھ غورځنګ ال زیات راټول شوی او لھ داخلي پلوه منسجم شوی دی، خو 
کیفیت یې د وخت پھ تیریدو کم شوی دی. دغھ کار تر یوې کچې دوام مومي، ځکھ نھ یوازې د 

ھمدې ډول امنیتي او محرمانھ  غورځنګ د تنظیمولو او کورني بیالبیلو اختالفونو لپاره بلکې پھ
مسایلو لپاره ګټور دی. پھ داسې حال کې چې د طالبانو جوړښت پھ ښھ ډول توصیف شوی دی، 
خو پھ عمل کې دومره ښھ نھ ښکاري. ځینې دندې یوازې پھ نظریھ کې موجودې دي یا د خاصې 

بدلې "عینیت" پھ موخې لپاره جوړې شوې دي، کھ څھ ھم د وخت پھ تیریدو سره زیاتې دغھ دندې 
 شوې دي. 

 

د ناڅرګند سیستم 
 پیل

 
کلونو کې بیرتھ پھ پاکستان کې سره یوځای شول او  2003او  2002د طالبانو د مشرتابھ غړي پھ 

پھ افغانستان کې یې خپلې شبکې بیرتھ فعالې کړې. یو قوي روایت موجود دی چې طالبانو د 
ناڅرګند سیستم پیل کړ. د طالبانو سرچینې وایي چې تر یاغیګرۍ لھ تقریباً پیل څخھ د حکومتولۍ 

پورې ھغوی د نظامي، فرھنګي، مالي او سیاسي چارو کمیسیونونھ پھ تبعید کې پھ پاکستان  2003
نظامي او مالي چارې چې لھ نوم څخھ یې ښکاري، پر جګړې او د جګړې پر  2کې جوړ کړل.

ر رسنیو او اړیکو متمرکز و: پیغام رسول، د مالي چارو تمرکز لري. د فرھنګي چارو کمیسیون پ
 مطبوعاتو غوښتنو تھ ځواب ورکول او د طالبانو د مجلو او وب سایټونو جوړول.

 
پھ افغانستان کې دننھ مرکې دغھ شک رامنځتھ کوي چې د پروګرام جوړولو او سازمان ورکولو 

کې موجود وو، احتماالً مخ 2006دغھ کچھ تر دې دمھ ډیره ژر ښکاري. کھ دغھ کمیسیونونھ لھ 
یوازې نومونھ یې وو. د دغو بنسټونو د کار پیلولو نیټھ د بحث وړ ده، خو د وخت پھ تیریدو سره 
یې اھمیت پیدا کړ. د یاغیګرۍ پھ پیل کې، د اړیکو او ھمغږۍ جوړول ستونزمن کار و. د 

                                                      
1 Saydabad and Chak districts of Wardak; Dasht-i-Archi and Kunduz City, Kunduz; Alingar and Alishang districts 
of Laghman; Baraki Barak and Mohammad Agha districts of Logar; Musa Qala, Nawa and Sangin districts of 
Helmand; Panjwayi and Arghandab districts of Kandahar; Tirin Kot and Khas Uruzgan districts of Uruzgan; Qalat 
and Shinkay districts of Zabul.  
2 According to three individuals directly involved with creation of these commissions, and two secondary sources 
with close knowledge of these events.  
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یتي اندیښنو لھ غورځنګ مشر مالعمر امیرالمومنین پټ شوی و. آن لھ رھبرۍ شورا سره د امن
کبلھ د اړیکې نیول تر ډیرې کچې محدود وو. پر دغھ یاغي سازمان د کنټرول تر السھ کولو وخت 

 تھ اړتیا درلوده.
 

لھ ھغھ ځایھ چې نظامي څانګھ تر ټولو زیاتھ منسجم شوې وه، د یاغیتوب ملکي اړخونو تھ پام 
 ې ډول بیان کړه:  راوګرځید. پھ دغھ بھیر کې یو ښکیل کس، دغھ پروسھ پھ الند

 
کلھ چې موږ د زیاتو سیمو کنټرول تر السھ کړ، پھ دې فکر شولو چې خلک زموږ 
څخھ چوپړتیاوې غواړي. موږ د شورا پھ حیث یوځای شولو او پھ دې مو فکر وکړ 
چې باید د چوپړتیاو د پیل لپاره یوه الره پیدا کړو. لھ دې کبلھ زموږ ټول کمیسیونونھ 

دي. لکھ عباس د روغتیا پخوانی وزیر د روغتیا کمیسیون د رئیس  د وزارتونو معادل
پھ توګھ وګومارل شو. ھر چا چې پھ اړوندې برخې کې تجربھ درلوده، موږ ھغھ بیرتھ 

  3پھ ھغې دندې وګومارو چې پھ کې یې تجربھ درلوده.
  

ې د والیتي نظامي کال ک 2006پھ افغانستان کې دننھ د طالبانو ناڅرګند حکومت لومړني شواھد، پھ 
قومندانانو او تش پھ نوم والیانو حضور و (د نظامي او وروستھ ملکي کمیسیونونو تر څنګ چې 
دغھ دندو تھ یې مشوره او نظر ورکاوه). د طالبانو قاضیان د طالبانو د چوپړتیاو وړاندې کولو 

) 2012اران یې (ګیوستوزي او ھمک 4کال کې تر سره شوه. 2004لومړنۍ اجرایي برخھ وه چې پھ 
قاضیان پھ کار بوخت وو. د رسنیو او مالي چارو چارواکي  500پورې،  2010اټکل کوي چې تر 

تقریباً پھ ورتھ وخت کې موجود وو، خو د روغتیا، معارف او نور چارواکي وروستھ څرګند شول. 
نګړي ډول کال پھ وروستیو کې پیل شول، پھ ځا 2010د امریکا پوځ لخوا لومړني پرمختګونھ د 

کالھ پورې زیاترو والیانو د وژل  2012د منځنۍ او لوړې کچې قومندانانو د وژلو پر مھال. تر 
کیدو د ډار لھ کبلھ نشو کوالی پھ مقرر شویو والیتونو کې کار وکړي، لھ دې کبلھ د ھغوی د 

ه. د کولو درجھ محدوده شوې وه. د دې څیړنې پر مھال، نوره دغھ مسئلھ مطرح نھ و "حکومت"
    5طالبانو تش پھ نوم والیانو کوالی شول پھ نږدې ټولو والیتونو کې واوسیږي.

 
پر ښوونځیو، کلینیکونو او انجوګانو باندې بریدونو د پاڅون پھ لومړنیو کلونو کې چوپړتیاو تھ 

نوبتي السرسی ګډوډ کړ او انجوګانې د طالبانو د فعالیت سیمو څخھ ووتلې. بیالبیلې، سیمھ ییزې او 
ھڅې د نورو چوپړتیاو یا د چوپړتیاو د وړاندې کولو تنظیمولو لپاره معموالً پھ سیمھ کې موجودې 

کال کې د کندز پھ چاردره ولسوالۍ کې ماشومان او د ھغوی  2009وې. لھ دې وړاندې طالبانو پھ 
مجبورول والدین د دې لپاره مجازات کول چې ولې ښوونځي تھ نھ راځي او غیرحاضر ښوونکي یې 

کال پھ پیل  2007ګیوستوزي رپوټ ورکوي چې طالبانو آن د   6چې خپلې دندې تھ حاضر شي.
کې وویل چې ھغوی بھ خپل ښوونځي پرانیزي او د موازي روغتیایي سیستم د جوړولو لپاره یې 

 پاڼې).      5-104، 2009د ډاکترانو او نرسانو پھ تښتولو الس پورې کړ. (
 

ھ تدریج بدل شو، ځکھ زیاتھ سیمھ او داخلي کنټرول یې ترالسھ کړ. ملکي د طالبانو وضعیت پ
وګړو شکایت کاوه او ھغوی پر مرستندویھ کارکوونکو، ښوونځیو او کلینیکونو باندې د بریدونو 
لھ کبلھ تر فشار الندې وو. د الیحې یا کړنالرې او د ھغې اصالحات د طالبانو موقعیت او سیاست 

کې خپره  2006نګوالي لھ روښانھ کیدو سره مرستھ کوي. لومړنۍ نسخھ چې پھ د نیټې بدلون د څر
مقررو نسبتاً لنډ لست و چې ظاھراً د نظامي نظم او انسجام پھ موخھ  30شوه، د جنګیالیو لپاره د 

کالھ پورې طالبان نور ترھګر  2009نسخې توپیر لري. تر  2010او  2009ترتیب شوې وه. د 
                                                      
3 Interview with former member of the leadership shura, March 2018 (93).  
4 Judges appeared sometime between 2003 and 2007, according to Giustozzi et al. (2012).  Judges who were active 
in Helmand and Logar in 2005 and 2006, respectively, were interviewed for this research, and all suggested the 
earlier part of that time frame around 2003 or 2004 but they could not be definitive about when it all began. 
5 There are a few notable exceptions.  The shadow governors for relatively Taliban free provinces, such as Bamiyan, 
and for Kabul are in reportedly based in Peshawar. 
6 Author recollection and notes of an October 2009 Protection Cluster meeting; verified in interviews with residents 
of Chardara district in November 2017.  
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یو وسلھ وال سیاسي غورځنګ و چې پھ سویل او ختیځ کې یې د پام وړ نفوذ یاغیان نھ وو. ھغھ 
درلود او کوالی یې شول پھ لویو ښارونو کې برجستھ او مھم نظامي بریدونھ تر سره کړي. د 

نسخې د والیانو، ولسواالنو او کمیسیونونو د رول پھ ګډون کره حکومتي جوړښت  2010او  2009
و پخوانی چارواکی چې د الیحې پھ تړاو بحثونو کې شامل دی، وایي: پھ ډاګھ کوي. د طالبانو ی

موږ اړتیا درلوده چې پھ الیحې سره وښایو چې کوالی شو حساب ورکړو او کوالی شو یو ځواب "
الیحھ نھ یوازې د مقرراتو  2010او  2009د  7."ویونکی دولت ولرو چې ھر څوک ھغھ ومني

و جوړولو او کورني او بھرني مخاطبانو پھ وړاندې د دې کتابونھ دي بلکې د ارزښتونو د اړیک
نسخې ھغھ مقررات  2010او  2009غورځنګ د آرمانونو ابزار دي. بل توپیر یې دا دی چې د 

حذفوي چې پر ښوونکو، ښوونځیو او انجوګانو باندې یې د بریدونو سپارښتنھ کولھ. پھ بدل کې یې 
اسالمي امارت لھ سیاستونو څخھ پیروي وکړي. ھغوی مجبور دي چې د معارف پھ برخھ کې د 

دا پھ دې معنا ده چې دغھ ډول سیاستونھ پھ ھغھ وخت کې موجود وو، آن کھ طالبانو نھ غوښتل 
 چې ھغھ پھ عمومي ډول خپاره کړي. 

 
ثانیاً، مرستندویھ او د لومړنیو چوپړتیاو وړاندې کوونکو سازمانونو سره د تعامل ګټو ظاھراً د 

ید بدل کړی دی. د ماشومانو د ګوزڼ واکسینونھ د عمومي اړیکو ګټې ښیي چې لھ نړیوالې طالبانو ل
کال پھ اګست  2007ټولنې سره د روغتیا مسایلو پھ ھکلھ اړیکې رامنځتھ کوي. د طالبانو مشرانو د 

)، د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق WHOمیاشت کې نړیوال روغتیایي سازمان (
)UNICEFی اجرایي ھمکارانو تھ اجازه ورکړه څو د ګوزڼ کمپاین تر سره کړي. د ) او د ھغو

مالعمر پھ نوم یو مکتوب صادر شو او د نورو کمپاینونو لپاره د ھغھ پھ نوم ورتھ مکاتیب یا 
دستورالعملونھ صادر شول چې لھ جنګیالیو یې غوښتل واکسیناسیون تھ اجازه ورکړي او لھ والدینو 

ماشومان واکسین کړي. د ګوزڼ کمپاین طالبانو تھ اجازه ورکړه څو لھ  څخھ یې غوښتل چې خپل
نړیوالو قواعدو سره برابر د کار کولو ګډ اړخونھ پھ داسې ډول ښکاره کړي چې عمدتاً د ھغوی د 

 چارواکو او جنګیالیو لخوا منل شوي دي. 
 

ملکي وګړي پھ خپل  سربیره پر دې، طالبانو خدماتي او مرستندویھ پروژو تھ اړتیا درلوده څو
څنګ کې وساتي. ھغوی د یوې سیمې لھ نیولو وروستھ منل چې د مرستندویھ سازمانونو کار د 
ملکي وګړو د تسکین لپاره یوه وسیلھ ده، ځکھ ھغوی بھ لږ خیانت وکړي او یا د ھغوی پر ضد بھ 

پھ ھکلھ ژور شک لھ  اقدام وکړي. د مرستو ګټو تھ لیوالتیا لھ یوې خوا او د مرستندویھ سازمانونو
بلې خوا لھ اوږدې مودې راپدیخوا موجود دی. د دې شک د زیاتولو لپاره د مرستې او چوپړتیاو 

) د بلوا ضد ستراتیژۍ مرکزي برخھ PRTsبرابرول پھ ځانګړي ډول د والیتي بیارغونې ټیمونو (
وکړه (د معارف پھ  وه، دا ھغھ څھ وو چې د طالبانو څو مشرانو پھ خپلو مرکو کې د ھغې یادونھ

پورې، د طالبانو مشرانو لھ  2011برخھ کې ورباندې زیاتې خبرې شوي دي). سره لھ دې تر 
مرستندویھ سازمانونو سره ھوکړه لیکونھ السلیک کړل او انجوګانو سره یې یو مشخص  26حداقل 

لخوا د  مرکزي سیاست رامنځتھ کړ. دغھ سیاست پھ څرګند ډول پھ سیمھ کې د زیاتو جنګیالیو
پوھیدو وړ و. سیمھ ییز طالبان آن ھغھ کسان چې ورباندې نھ پوھیدل، پھ غیرمعمولي ډول یې ترې 
سرغړونھ نھ کولھ. مرستندویھ مؤسسو تھ السرسی پھ څرګند ډول د نظامي اندیښنو تر اغیزې 

نھ شامل الندې و. د شک کولو پھ دې مسئلھ کې د مرستو بندیدل یا پر مرستندویھ کارکوونکو بریدو
دي چې ښایي مرستندویھ سازمانونھ جاسوسي وکړی یا د طالبانو خالف ګام پورتھ کړي (جکسن 

 ).2012او ګیوستوزي 
 

نور بدلونونھ پھ لوړه کچھ کې تر سترګو شول. یو یې د مال اختر محمد منصور رھبري ده چې لھ 
د مالعمر د مرګ لھ اعالم  پھ جوالی میاشت کې 2015کال راپدیخوا عمالً امیر و او بیا د  2010

وروستھ چې پھ بلې میاشت کې یې ووژل شو، پھ رسمي ډول د امیر پھ توګھ وګومارل شو. منصور 
پھ مرکو کې د خیالي مشر پھ توګھ ښودل کیده چې د جګړې لھ میدانھ پورتھ و او اساسي حکومتولي 

پھ حال کې دولت باندې  یې تصویب کړه. ھغھ باالخره بلوا پھ یو سیاسي غورځنګ او د انتظار
دا پھ دې معنا نھ   8بدلھ کړه او ویې کړای شول چې پھ اغیزمن ډول پراخې سیمې کنټرول کړي.

                                                      
7 Interview with former member of the leadership shura, March 2018 (93). 
8 Interview with a Taliban interlocutor, July 2017 (86); interview with Taliban mid-level commander, Wardak, 
March 2018 (96); interview with provincial Taliban official, Helmand, December 2017 (66). 
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ده چې منصور سیاست نھ لوبوه. ھغھ د طالبانو پھ منځ کې خپلو شبکو تھ خدمت وکړ او ورڅخھ 
منصوبول د څو اصلي د امیر پھ توګھ د ھغھ  یې ګټھ پورتھ کړه. ھغھ یو تفرقھ اچوونکی مشر و.

 شخصیتونو د استعفا لھ کبلھ وو. 
 
د منصور ګومارل کیدل د نړیوالو ځواکونو لھ کمیدو سره پھ یو وخت کې تر سره شول چې طالبانو 

 142،579کال کې شاوخوا  2012تھ یې اجازه ورکړه خپل نفوذ پھ شدت سره پراخ کړي. پھ 
کال کې  2017). پھ 2012(لیوینګسټن او اوھانلن، نړیوال ځواکونھ پھ افغانستان کې موجود وو 

نړیوال ځواکونھ د غوڅ ماموریت پھ عملیاتو کې وو چې عمدتاً یې د روزنې او مالتړ  13767
طالبانو د نړیوالو ځواکونو پھ وتلو سره زیاتې ځمکنۍ جګړې   9(غیرمحارب) رول تر سره کاوه.

ھغوی ښارونھ او د ولسوالیو مرکزونھ محاصره کړل،  10تر سره کړې او زیاتې سیمې یې ونیولې.
کال کې یې د ھغې د نیولو  2016کال کې ونیو او پھ  2015پھ ځانګړي ډول د کندز ښار یې پھ 

لپاره بیا ھڅھ وکړه، کھ څھ ھم ھغوی نشي کوالی د نړیوالو ځواکونو د ځمکني او ھوایي بریدونو 
 اتي.  پھ وړاندې دغھ سیمې د زیاتې مودې لپاره وس

 
د طالبانو د واکمنۍ الندې سیمو پھ ھکلھ ھیڅ ډول د اعتماد وړ یا خپلواک اټکل موجود نھ دی. د 
طالبانو د کنټرول یا واکمنۍ الندې سیمو پھ ھکلھ اټکل چې تل ورڅخھ یادونھ کیږي، د ناټو د غوڅ 

کې د ناټو کال  2014مالتړ ماموریت لخوا تر سره شوی چې یو غیرمحارب ماموریت دی او پھ 
د محارب ماموریت، امنیت سره د مرستې نړیوال ځواک (آیساف) ځای یې ونیو. غوڅ مالتړ اټکل 

اکتوبر تر منځ د افغانستان دولت لخوا د ولسوالیو د کنټرول  2017نوامبر او د  2015کړی چې د 
نفوذ ښکارندویي  تھ راټیټھ شوې ده. آن دغھ نسبتاً د باور وړ اټکل د طالبانو د 56څخھ  72سلنھ لھ 

کوي، پھ ځانګړي ډول دا چې دولت د ھیواد لھ نیمایي څخھ پھ زیاتو کلیو کې ډیر کمزوری یا ھیڅ 
د جنورۍ میاشتې د یوې  2018شتون نھ لري او دا کار طالبانو تھ الر پرانیزي. د بي بي سي د 

ل وو (بي بي سي، سلنھ ولسوالیو کې پھ څرګند ډول فعا 70سروې پر بنسټ، طالبان د ھیواد پھ 
2018.( 

 
خلکو تھ د امنیت راوستلو پھ موخھ د حکومت کولو ظرفیت اوس د طالبانو پھ وړاندې پھ یو اړین 

د نړیوالو ځواکونو پھ وتلو سره موږ بھ "امر بدل شوی دی. د طالبانو یو ځواب ورکوونکي وویل: 
 1990ړو. موږ لھ لھ لږې جګړې سره مخامخ شو او کوالی شو پر حکومت کولو تمرکز وک

لسیزې څخھ زیات چمتووالی درلود، ځکھ پوھیدو چې دولت بھ لھ منځھ والړ شي او موږ باید لھ 
   11"خپلو سیستمونو سره چمتو اوسو څو خلکو سره مرستھ وکړو.

 
د دې کار د پام وړ اړخونھ د طالبانو چابکي او پیاوړتیا ده څو خپل ځان لھ ډینامیک بدلون سره 

د طالبانو اوسنیو او پخوانیو غړو سره لھ خبرو څرګندیږي چې طالبانو د حکومت برابر کړي. 
کولو لپاره مھمھ طرحھ نھ درلوده. د مشرتابھ او والیتي چارو غړو پھ ھغھ وخت کې، جوړښت یو 

بھیر بیانوه. ھغوی ھڅھ وکړه د خپل حکومت ځینې برخې بیرتھ راژوندۍ  "گام ھپ گام"تکراري او 
ت. ھغوی مجبور وو نور سیستمونھ د آزمایښت او خطا لھ الرې رامنځتھ کړي. کړي، لکھ عدال

داسې ښکاریده چې د دې بھیر زیاتھ برخھ لھ الندې څخھ پورتھ او د مشرتابھ غوښتنھ وه او لھ 
 سیمھ ییزو تجربو څخھ کوم شي چې کار ورکاوه او کوم څھ چې نھ ورکاوه، سر راپورتھ کړی و. 
 

 حکومتولي عملي
                                                      
9 This is according to most recent official information available on the NATO website, and includes 6,941 US troops. 
The precise number of international forces on the ground at present is unclear. The precise number of international 
forces on the ground at present is unclear. The precise number of international forces on the ground at present is 
unclear. As of November 2017, there were reportedly 14,000 US troops in Afghanistan (Snow, 2017). US troop 
numbers have continued to rise since then, but no accurate or precise of cial  gures are available. 
10 The number of civilian casualties due to ground engagements rose from 1,429 in 2009 to 2,334 in 2013 and 4,137 
in 2015, and ground battles became a leading cause of civilian casualties during after 2013 (UNAMA Human Rights, 
2016). Civilian casualties from ground engagements, decreased for the first time since 2012, with civilian casualties 
from ground engagements falling below 3,500 for the first time since 2013 (UNAMA Human Rights, 2018). 
11 Interview with Taliban interlocutor, March 2018 (94).  

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_05/20170523_2017-05-RSM-Placemat.pdf
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، دم مھال د مال ھیبت هللا آخندزاده تر مشرۍ الندې دي. د مسئولیت بڼھ او امیرالمونینطالبان د 

اړخونھ د دې پھ پام کې نیولو سره چې څوک پھ مشرتابھ کې دي، توپیر لري، خو اوسنی امیر د 
د  یو معنوي او سیاسي مشر پھ توګھ عمل کوي. لھ ھغھ وروستھ، دوه مرستیاالن، دم مھال یعقوب

مالعمر زوی او سراج الدین د جالل الدین حقانی زوی او ھمدا ډول د رھبري شورا ځای لري. د 
کویټې او پیښور شوراګانو حکومتي مسئولیتونھ پھ سیمھ ییز ډول ویشلي دي. دریمھ شورا، د میرام 

ښکاري شاه شورا د حقاني کورنۍ تر واکمنۍ الندې ده. پھ دې اړه متناقض رپوټونھ شتھ، خو داسې 
چې دغھ شورا پھ اصلي نظامي او سیاسي فعالیتونو کې د دخالت پھ تناسب زیاتره د غیرعادي او 

 د پام وړ نظامي عملیاتو د څانګې مسئولیت لري.
 

د ملکي حکومتولۍ لھ پلوه یو تش پھ نوم والي پھ والیتي کچھ موجود وي چې پھ رسمي توګھ د 
عموالً ھر کال بدلیږي او پھ بل والیت پورې تړاو لري، مشرتابھ شورا لخوا ټاکل کیږي. والیان م

کھ څھ ھم ځینې استثناګانې شتھ. طالبان اوس د نیمھ حرفوي کسانو یوه شبکھ لري چې د څو کلونو 
او پھ څو والیتونو کې یې خدمت کړی دی. یو والیتي ملکي کمیسیون د سیمې لھ خلکو څخھ جوړ 

نھ " يملک"ھ نوم والي او کمیسیون یې پھ ھیڅ ډول شوی دی چې والي تھ مشوره ورکوي. تش پ
دي، بلکې موخھ یې د والیتي نظامي قومندان او کمیسیون بشپړول دي. تش پھ نوم والیان ښایي پھ 
مختلفو درجو پھ نظامي برخو کې عمل وکړي چې دا کار د سیمھ ییزې حکومتولۍ د سیمې پر 

 واکمنۍ او کنټرول پورې اړه لري.
 

د ولسوالۍ پھ کچھ د ولسوال پھ بڼھ تکرار شوی دی چې معموالً د سیمې یو تن د  والیتي جوړښت
والي لخوا ټاکل کیږي. ولسوال د یوه مرستیال او ملکي کمیسیون لخوا مالتړ کیږي چې پھ کې د 
مشرانو یوه ډلھ شاملھ ده. ولسواالن اکثراً د اختالفاتو د حل لپاره د اړیکې لومړنی ځای دی، پھ 

ول د کوچنیو دوسیو لپاره (د ځمکې یا سرچینو اختالفونھ، مدني دوسیې) یا پھ داسې ځانګړي ډ
ځای کې چې د طالبانو قاضیان لھ حد زیات مصروف او یا غایب وي. مشران د حکومتي ولسوالیو 
شوراګانو او لھ خلکو څخھ د دفاع او د طالبانو د سیمھ ییزو چارواکو سره د اړیکې جوړولو پھ 

ل لوبوي. پھ ھمدې ډول، د ولسوالۍ او والیت پھ کچھ د محاکمو سیستم او ورسره تړاو مھم رو
 ستره محکمھ او اړوند کمیسیون پھ پاکستان کې موجود دی.

 
د والیت پھ کچھ پھ ټولو برخو کې تش پھ نوم وزیران د اړوند کمیسیون (یعنې روغتیا، مالي چارو، 

تیو کلونو کې لھ یو درجن څخھ زیاتو کمیسیونو معارف) لخوا ګومارل کیږي. دغھ سیستم پھ وروس
سره نور ھم پیچلی او پراخ شوی دی چې ځینې یې نورې فرعي څانګې ھم لري چې پھ کې د 
معارف، روغتیا، کانونو، ملکي تلفاتو او کرنې پھ څیر مسایل شامل دي. د بیلګې پھ توګھ، د روغتیا 

یسیون تش پھ نوم د معارف وزیر ټاکي. کمیسیون د روغتیا تش پھ نوم وزیر او د معارف کم
وروستھ وزیر د ولسوالۍ پھ کچھ د ھرې څانګې لپاره یو مرکزي رابط ټاکي. د والیتونو او 
ولسوالیو پھ کچھ د کمیسیونونو د استازیتوب درجھ توپیر لري، خو د مالي، معارف، فرھنګی 

  (مطبوعاتي ویاندان) او روغتیا چارې تر ټولو زیات حضور لري.  
 

 معارف
 

 جوړښت
 
د معارف تش پھ نوم وزیر د معارف کمیسیون لخوا مقرر کیږي. تش پھ نوم وزیر، مرکزي رابط 

او تدریس کوونکو لخوا ورسره مرستھ کیږي. دغھ  "مالتړو"ټاکي چې معموالً د ښوونځي د 
مرستندویھ کسان یا څارونکي د تحصیل لرونکو، مال او یا مولوي پھ توګھ نومول کیږي چې کلھ 
ناکلھ لھ ټولګیو څخھ کتنھ کوي، لکچر ورکوي او/یا د ښوونځي مدیریت او مالي کارکوونکو سره 

او ثبت کړي. پھ ھمدې ډول ھغوی د مدرسې کار کوي څو د ښوونکو حاضري پھ کره ډول وڅاري 
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تعلیماتو پر بنسټ لھ معارف سره د تنظیم کوونکو یا مالتړو رول لوبوي چې پھ زیاتو سیمو کې د 
 ھیواد د معارف نظام بشپړ کوونکي دي.

 
پھ داسې حال کې چې خبرې اترې اکثراً د ښوونځي شورا یا مشرانو تر پوښښ الندې تر سره 

پھ توګھ عمل کوي، ډیری وخت اړیکھ د والیت او ولسوالۍ معارف مدیرانو  کیږي چې د منځګړي
او د ھغوی طالب سیاالنو تر منځ موجوده وي. پھ حقیقت کې، د طالبانو چارواکي پھ لیوالتیا سره 
ټینګار کوي چې ھغوی لھ معارف وزارت سره یو ځای کار کوي، لکھ څرنګھ چې د ھغوی یو 

ھ دې مسایلو کې د کابل دولت سره اړیکھ ولرو څو د معارف پھ موږ باید پ"چارواکی وایي: 
 12  "وضعیت کې ښھ والی راولو.

 
دا پھ څرګند ډول یوه نابرابره اړیکھ ده. د وزارت چارواکو فکر کاوه چې کھ پھ غوڅھ د طالبانو 
غوښتنو تھ ځواب ورکړي، خپل ځان بھ پھ خطر کې واچوي (یا پھ ځینو مواردو کې کھ پھ بشپړ 
ډول منفي ځواب ورکړي). باالخره دا مشران او مرستندویھ کارکوونکي دي چې لھ طالبانو سره 

 پھ معاملھ کې تر ټولو زیات ظرفیت لري، نھ دولتي چارواکي.
 

   ۍپالیس
 

ھغھ ښوونکي چې د ښوونځي شورا او معارف  د ښوونځي ښوونکو او کارکوونکو کتنھ: •
و د ھغوی د کار مخینھ ارزول کیږي. کھ وزارت لخوا ټاکل شوي دي، څارل کیږي ا

چیرې ښوونکي د طالبانو لخوا تصویب شوي نھ وي، پھ قوي احتمال د طالبانو د نفوذ پھ 
یو ښوونکي دغھ بھیر پھ الندې ډول تشریح کړ:   13سیمھ کې بھ پھ کار ونھ ګومارل شي.

طالبانو  مدیر د ښوونکي پھ توګھ زما وړاندیز وکړ، خو مخکې لھ دې چې ومنل شم،"
زما د کار مخینې پھ ھکلھ باید څیړنھ کړې وای او لھ خلکو څخھ یې زما پھ ھکلھ پوښتنھ 

14"کړې وای.
13F

  
 

څو ښوونکو تشریح کړه چې د طالبانو څارونکي پھ نوبتي ډول د  د ښوونکو څارنھ: •
ھغوی لھ ټولګیو څخھ لیدنھ کوي څو د ھغوی تدریس وګوري او لھ ھغې وروستھ خپل 

پھ ھمدې ډول د طالبانو څارونکي د ښوونکو حاضري ګوري. څو  15نظر ورکوي.
ښوونکو رپوټ ورکړ چې د طالبانو مشران لھ دولتي چارواکو سره د حاضرۍ کتاب د 
کتلو لپاره راځي او کھ پھ یوې میاشت کې لھ یوې ورځې څخھ زیات غیرحاضر وي، د 

ه ډول د طالبانو لھ اوامرو کھ چیرې ښوونکي ناکام شي او یا پھ یو  16ھغوی تنخوا کمیږي.
17څخھ سرغړونھ وکړي، ښایي د دولتي رسمي میکانیزمونو لھ الرې بدل شي.

16F

  
                                                      
12 Whatsapp interview with Zabiullah Mujahed, October 2017 (11).  
13 Interview with Taliban fighter, Kunduz, November 2017 (28); interview with member of the Kunduz Provincial 
Council, November 2017 (24); interview with Taliban commander from Logar, July 2017 (9); interviews with 
teachers, Helmand, December 2017 (68, 69); interview with Nangarhar residents, December 2017 (80); interview 
with former student from Zabul, March 2017 (109).  
14 Interview with teacher from Logar, October 2017 (10).  
15 Interview with Taliban fighter, Kunduz, November 2017 (28); interview with district level education official from 
Chardara district, Kunduz, November 2017 (25); interview with member of the Kunduz Provincial Council, 
November 2017 (24); Whatsapp interview with Zabiullah Mujahed, October 2017 (11); interview with teacher from 
Logar, October 2017 (10); interview with professor from Wardak, October 2017 (3); interview with Logar Taliban 
fighter, October 2017 (1); group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2, 13.3); interview with 
former government education official in Kandahar, November 2017 (54); interview with government education 
official, Helmand, December 2017 (75); interview with students, Helmand, December 2017 (77, 76).  
16 Group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2); interview with Logar Taliban commander, 
October 2017 (9); interview with teacher/activist, Kunduz, November 2018 (29); interview with teacher/activist, 
Kunduz, November 2018 (29); group interview with elders from Chardara district, Kunduz, November (36); 
interview with teacher from Chardara district, Kunduz, November 2017 (36.1); interview with mother of students 
from Chardara, Kunduz, November 2017 (35.1); interview with government education official, Kunduz, November 
2017 (40); interview with former government education official in Kandahar, November 2017 (54). 
17 Group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2, 13.3); interview with Taliban fighter, Kunduz, 
November 2017 (28); interview with member of the Kunduz Provincial Council, November 2017 (24). 
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پھ درسي نصاب او تدریسي پروګرام کې اصالحات توپیر لري. پھ  د درسي نصاب کتل: •

معمول ډول، د افغانستان د کلتور او اساسي قانون/ قوانینو پھ ھکلھ کتابونھ لھ درسي 
ځینې وختونھ د انګلیسي تدریس ھم بند وي. دغھ مضمونونھ  18نصاب څخھ حذف کیږي.

سره لھ دې، ځینې بدلونونھ راغلي  پھ ټولیز ډول د اسالمي مطالعې پر مضمونونو بدلیږي.
دي. د بیلګې پھ توګھ، ښوونځي پھ ھلمند کې یو ساعت وروستھ پیل او رخصتیږي څو 

 زده کوونکي لھ ښوونځي څخھ مخکې مدرسې تھ د تللو وخت ولري. 
 

طالبان د زده کوونکو څارنھ کوي، خو د ښوونکو پھ نسبت کمھ  د زده کوونکو څارنھ: •
د دودیزې افغاني جامې واغوندي، ویښتان یې لھ یوه انچ څخھ لنډ وي. زده کوونکي بای

زده کوونکي وایي چې ھغوی د طالبانو   19وي او ږیره ولري (د ځوانۍ پھ عمر کې).
لخوا تشویق کیږي چې دغھ کارونھ وکړي او زیات وخت پھ جومات کې تیر کړي. ښوونکو 

زده کوونکو پر چلند د پام وړ اغیزه وویل چې لھ ښوونځیو څخھ د طالبانو د مشرانو لیدل د 
درلودلې ده. د ھغوی چلند ښھ شوی او پھ زیات احتمال د ټولګي لپاره چمتو کیږي. کھ یو 
زده کوونکی خراب چلند ولري، ښوونکی احساس کوي چې ښھ بھ دا وي چې دغھ موضوع 

 د طالبانو مشرانو سره شریکھ کړي څو ھغوی یې حل کړي.
 

د طالبانو مشرتابھ ویلي چې  یرمنو پر زده کړو محدودیت لګول:جنسیتي تفکیک او د م •
ھغوی د ښځو لھ زده کړې سره ھیڅ مخالفت نھ لري. واقعیت دا دی چې د نجونو زده 
کړې د پیغلتوب پھ عمر کې دریږي (د څلورم او شپږم ټولګیو تر منځ) او دا ھغھ وخت 

دیزونھ ھم پیل کیږي. ھغوی دی چې لھ کور څخھ بھر د ښځو پھ ښکاره کیدو ال نور بن
معموالً لھ پیغلتوب څخھ مخکې لھ ھلکانو سره یو ځای او/یا د نارینھ ښوونکو لخوا ورتھ 
تدریس کیږي. لھ پیغلتوب وروستھ، طالبان څلور اساسي شرطونھ لګوي (لکھ څرنګھ 
چې پھ ټولو شلو ولسوالیو کې لھ مرکو څخھ ښکاره کیږي). د نجونو ھر ښوونځی باید 

ھ ودانۍ، د انګړ دیوال، ښځینھ ښوونکې او لھ کور څخھ ښوونځي او بیرتھ تګ لپاره بیل
ټرانسپورټي وسیلھ ولري. لھ دې سربیره نور محدودیتونھ ھم ښایي تر سره شي، لکھ دا 
چې نجونې باید د ښوونځي یونیفورم وانھ غوندي او باید چادري یا ټیکری پھ سر کړي، 

او د یوه رسمي ښوونځي پر ځای پھ یوه جومات یا مدرسې  باید ګرځنده ټلیفون ونھ لري،
 کې روزنھ تر سره کړي.

  
د لوړو زده کړو مقررات: پھ داسې حال کې چې دې څیړنې پھ پراخ ډول لوړې زده  •

آن ھغھ چې پھ  –کړې تر پوښښ الندې نیولي نھ دي، خصوصي او دولتي پوھنتونھ 
مستثنا نھ دي. پھ کندز ښار کې  -کې ديځانګړي ډول د دولت تر کنټرول الندې ښارونو 

د یوه خصوصي پوھنتون استاد وویل، طالبان ټینګار کوي چې نجونې او ځوانان پھ 
بیالبیلو ودانیو کې زده کړې وکړي. کلھ چې پوھنتون دغې غوښتنې تھ منفي ځواب 

ې. ورکړ، طالبانو د نجونو او ھلکانو د جال کولو لپاره پھ ټولګیو کې پردې ځوړندې کړ
ورتھ رپوټونھ پھ وردک او کاپیسا کې ھم اوریدل شوي او ھم طالبانو پر ښوونکو فشار 
راوست څو د طالبانو زده کړیاالن کامیاب کړي. پھ ځینو مواردو کې د طالبانو مالیاتي 
غوښتنې د پوھنتون جوړیدو د مخنیوي المل شوی دی او طالبانو ھڅھ کړې (لھ لږ 

 مقررول پھ خپل الس کې واخلي. ونبریالیتوب سره) څو د استادا
 

ي سیستم تھ وده ورکړې لھ ستونزو سره سره زیاترو مرکھ شویو فکر کاوه چي طالبانو دولتی تعلیم
ده. طالبانو پر دې واقعیت ټینګار کړی دی چې زیات ښوونځي لھ فساد او ټیټ کیفیت څخھ کړیږي 

                                                      
18 Interview with Logar Taliban fighter, October 2017 (1); group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 
13.2); interview with government education official, Helmand, December 2017 (75); interview with students, 
Helmand, December 2017 (77, 76); interview with Logar teacher, October 2017 (10); interview with Nangarhar 
residents, December 2017 (80); various IEA letters, undated, from Wardak, Helmand and Herat.  
19 Interview with professor from Wardak, October 2017 (3); interview with Logar Taliban fighter, October 2017 (1); 
group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2); interview with Kunduz resident, October 2017; 
substantiated in various ‘night letters’ viewed by the author. 
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ویشلو پر ځای خرڅول کیږي). ھغوی (د بیلګې پھ توګھ، ښوونکي حاضر نھ وي، درسي کتابونھ د 
وښودلھ چې ښوونکي غیرحاضري نھ کوي، زده کوونکي حاضر وي، کتابونھ او لوازم نھ ورک 
کیږي او پھ ټولګیو کې ښھ نظم راغلی دی. ځینې کسان فکر کوي نجونې تر ھغھ مھالھ چې ښوونځي 

 تھ د تللو اجازه لري، لھ ښھ روزنیز کیفیت څخھ برخمنې کیږي.
 

ر حال، لھ طالبانو څخھ د مالتړ پھ حیث د دې مسئلې بیانول بھ اشتباه وي. لھ اکثرو ښوونکو پھ ھ
پرتھ چې د طالبانو لخوا مجازات یا تنزیل شوي وو، لھ دې لھ ھغو کسانو مرکھ وشوه، چي سره 

مسئلې څخھ انکار کاوه او باور یې درلود چې ھغوی ډیر لږ انتخاب درلود او باید لھ ھر ھغھ چا 
ځینې ښوونکي غوره ګڼي چې د طالبانو د نظام الندې کار   20سره یې کار کړی وای چې ھلتھ وو.

ونھ کړي او دنده پریږدي. زیاتو مرکھ شویو والدینو احساس کاوه چې ھغوی لږ انتخابونھ لري، دا 
لھ چې د طالبانو لھ تعلیمي قوانینو سره موافق وي کھ نھ. زیاتو ھغو کسانو چې غوښتل لوڼې یې 

 پیغلتوب وروستھ زده کړې وکړې او د دې کار توانایي یې درلوده، سیمھ یې خوشې کړې ده. 
 

ښځو او نجونو د 
 زده کړې

 
پھ داسې حال کې چې طالبان وایي چې د نجونو پر زده کړو ھیڅ بندیز نشتھ، دې څیړنې د طالبانو 

نکړای شو. بر عکس، د نجونو د شدید کنټرول الندې سیمو کې د نجونو ھیڅ منځنی ښوونځی پیدا 
کوم ښوونځي چې پھ لوګر او ھلمند کې د طالبانو پھ شرایطو برابر وو، ګواښل شوي وو، ښوونکي 
ګواښل شوي وو او زده کوونکو تھ پھ غیر مستقیم ډول خبرداری ورکړل شوی و چې ښوونځي تھ 

کې د نجونو منځني ښوونځیو والړ نھ شي. د طالبانو یو ویاند ټینګار کاوه چې ھغوی پھ څو مواردو 
تھ اجازه ورکړې چې پرانیستي وي. ھغھ وویل، پھ کوم ځای کې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي، 
المل یې دا و چې خلکو نھ غوښتل خپلې لوڼې ښوونځي تھ ولیږي. کلھ چې لھ ھغھ څخھ د طالبانو 

و، د طالبانو ویاند پھ د کنټرول الندې سیمھ کې د نجونو منځني ښوونځي پھ ھکلھ سند وغوښتل ش
ننګرھار کې د شیرزادو ولسوالۍ تھ اشاره وکړه چې پھ کې طالبانو لھ خلکو سره مرستھ وکړه څو 
د نجونو منځنی ښوونځی پرانیزي. د زیاتو ھڅو سره سره، د دغھ ډول ښوونځي موجودیت تایید 

 نشو.
 

ونې د ھغوی لھ شرایطو چې نج 21"د ھغوی لخوا ھیڅ ډول بندیز نشتھ"طالبان ټینګار کوي چې 
پورتھ منځنیو ښوونځیو تھ والړې شي، خو ھغھ څھ چې اکثراً تر سره کیږي، دا وي چې د ھغوی 
شرایط ھیڅکلھ نھ پوره کیږي. لھ ھغھ ځایھ چې امنیتي وضعیت مخ پھ خرابیدو دی، زیات والدین 

و تھ د نجونو د لیږلو د مخنیوي اقدام پھ توګھ خپل ماشومان لھ ښوونځیو څخھ باسي او یا ښوونځی
لپاره چندان لیوالتیا نھ لري. ډار یو اساسي عامل دی او زیات کسان باور لري چې طالبان بھ 
ھیڅکلھ ونھ مني چې نجونې ښوونځي تھ والړې شي. آن پھ کومو سیمو کې چې لیوالتیا وي، ډیر 

ھ وړاندې د نجونو کم خلک د نجونو ژوند او خپل ژوند لھ خطر سره مخامخ کوي څو د طالبانو پ
لھ تعلیم څخھ دفاع وکړي. دا چې نجونې آن د طالبانو د کنټرول پرتھ سیمو کې ھم ښوونځي تھ نھ 

طالبان وایي ھغوی بھ پھ "ځي، الملونھ یې ډیر او پیچلي دي. لھ لوګر څخھ یو ښوونکي وویل: 
وي، خو بیا  ھغھ حال کې نجونو تھ لھ شپږم ټولګي پورتھ اجازه ورکړي چې ښوونکې یې ښځې

ھم خلک ډاریږي او ښایي لیوالتیا ونھ لري. سربیره پر دې، زیاتره ھغھ کسان چې غواړې خپلې 
نجونې ښوونځي تھ ولیږي، ښار تھ تللي دي او پاتې کسان ښایي لیوالتیا ولري، خو د دې موضوع 

  22"د بیانولو لپاره خپل غږ نھ اوچتوي.
 

د افغان نجونو لھ دریمې برخې څخھ د دویمې برخې د دا بھ یوه ساده خبره وي چې ښوونځیو تھ 
نھ تللو لھ کبلھ ټول تور پھ طالبانو پورې کړو. پھ ھر حال، زده کړو تھ د نجونو او ښځو د السرسي 
                                                      
20 Group interview with Logar teachers, October 2017 (13.1, 13.2, 13.3); interview with Logar teacher, October 
2017 (10).   
21 Whatsapp interview with Zabiullah Mujahed, October 2017 (11). 
22 Interview with civil society activist and teacher, Kunduz, November 2017 (26). 



 

15 
 

نشتون د افغاني ټولنو، د افغانستان دولت، طالبانو، انجوګانو، تمویل کوونکو او د ملګرو ملتونو 
بلھ دي. آن لھ شپاړلس کالھ پانګې اچونې وروستھ، پھ کلیوالو سیمو سازمان د ګډې پاتې راتلو لھ ک

کې د ښځینھ ښوونکو شمیر کم دی او دا چې د طالبانو د کنټرول الندې سیمو کې کار وکړي، د 
شک وړ خبره ده. د داسې ښوونځي پیدا کول چې ودانۍ او انګړ ولري سخت کار دی. د افغانستان 

 ).HRW، 2017څ ودانۍ نھ لري (د ښوونځیو یو څلویښت سلنھ ھی
 

د نجونو ښوونځیو د امنیت لپاره لھ طالبانو سره د سپین ږیرو د خبرو اترو زیاتې بیلګې مستند 
شوې. پھ ھره بیلګھ کې، کلھ چې سپین ږیرو د ښځینھ ښوونکو لپاره معارف ریاست تھ مراجعھ 

کې نھ لري. د دې بدبختۍ کولھ، د معارف وزارت چارواکو ھغوی تھ ویل چې ھغوی ښځینھ ښوون
پوھیدل او د معارف وزارت ځواب تھ نھ پام کول ستونزمن کار دی. سره لھ دې دغھ کار پھ 
اقتصادي وضعیت کې بیان کیدای شي. آن ھغھ مھال چې ښوونځي لھ کلونو راھیسې بند وي، د 

ښوونځي ښایي ښوونکو د تنخوا او د زده کوونکو او نورو برخو لپاره لګښتونھ دوام لري. ځینې 
). د 2015دی (خان،  "خیالي ښوونځی"ھیڅ موجود نھ وي. لھ ھر دولس ښوونځیو څخھ یو یې 

معارف یو پخواني مرستیال وزیر طلوع نیوز تھ وویل چې د دې وزارت لوړپوړو چارواکو پھ 
ښوونځیو کې د زده کوونکو د شمیر پھ اړه مبالغھ کړې ده او د خپلو شخصي ګټو لپاره د ھغوی 

 ) 2016میر د نوم لیکل شویو تقریباً دوه برابره ښیي. (شاھد، ش
 

چې د ښځو تحصیل نھ غواړي، بحثونھ  د دواړو خواو د نخبګانو تر منځ د کلیوالیو خلکو پھ اړه
مرکھ د زیاتو پھ توګھ د معارف وزارت مرستیال د دولت لخوا د نجونو د روزني مسئول شتھ. 
ئلې سره ډیر کم موافق و او د دې څیړنې لھ لیکوالې څخھ یې پھ نسبت، لھ دې مسطالبانو شویو 

تھ ډیر » د محافظھ کارو کسانو ارزښتونو«وغوښتل څو د نجونو د زده کړو د بحث پر مھال 
درناوی وکړي. داسې ښکاري چې نھ طالبان او نھ د افغانستان دولت د ښځو لھ زیاتو زده کړو 

ړپوړي مشران وایي چې د ھغوی لوڼې د زده کړو خاوندانې سره لیوالتیا لري. د طالبانو یو شمیر لو
دي، خو د ھغوی د ژوندانھ تجربھ او ذھنیت د ھغوی د لیکو او سرتیرو څخھ پھ پام وړ ډول توپیر 
لري. آن پھ ھغھ ځای کې چې طالبان د ښځو لھ روزنې څخھ مالتړ کوي، پر ھغو کسانو د دې کار 

 باور لري دا یو لھ شرمھ ډک کار دی.  د تحمیلولو لھ پایلو څخھ ډاریږي چې 
 

پھ دې برخو کې اکثراً ناسم پروګرامونھ تمویلوي، لکھ د والیتونو پھ مرکزونو کې  تمویل کوونکي
د ښوونکو روزنې دارالمعلمینونھ چې اکثراً کلیوالې ښځې ورتھ د السرسۍ تمھ نھ لري. پھ ھغو 

مداره روزنې پروګرام تھ اړتیا لیدل کیږي. سیمو کې چې ښځینھ کلیوالې ښوونکې کار کوي، د دوا
دغھ کار زیاتې پانګې تھ اړتیا لري، خو دا کار د ھغو کارونو ورتھ دی چې د ھیواد پھ محافظھ 

سیمو کې د ټولنې د قابلو د روزنې لپاره تر سره شوي  کارو (عمدتاً د طالبانو د کنټرول الندې)
پیسې چې اساساً اجازه ورکوي څو نجونې پھ خپلو دي. د ټولنې پر بنسټ زده کړو لپاره زیاتې 

شخصي کورونو کې زده کړې وکړي، مرستھ کوي څو دغھ ستونزه ھم حل شي. لھ بده مرغھ دغھ 
کار دا احساس رامنځتھ کوي چې کورني ښوونځیو یا د ټولنې روزنې څخھ مالتړ پھ دې معنا دی 

نھ یې کوي. د ستونزې یوه برخھ ھم  چې د افغانستان ښوونځي پھ ھغھ ډول چې باید کار وکړی،
دا ده چې دغھ ډول ګټوره روزنھ، فاسده او متضاده ده او دغھ ډول د حل الرې د موجودو مالتړو 

   23شبکو د ګډوډۍ المل کیږي.
 

د نجونو د زده کړو پھ ھکلھ د طالبانو د ښکیل کولو لپاره لویھ ستونزه ډیپلوماتیکھ ماتې ده. نړیوالھ 
راپدیخوا څراغ ورکړی  2011ونو لپاره د طالبانو لھ دریځ څخھ خبره وه: طالبانو لھ ټولنھ د اوو کل

کې اعالم کړه. سره  2015دی چې د نجونو لھ زده کړو سره مخالفت نھ کوي او دغھ خبره یې پھ 
لھ دې، پر طالبانو ډیر کم فشار موجود دی چې پر خپلې دغھ ژمنې ودریږي او د دې خبرې پھ 

م یا غیرمستقیم ډول ډیر کم بحث تر سره شوی چې دغھ خبره عمالً پھ څھ معنا ده. ھکلھ پھ مستقی
د نجونو د زده کړو پھ ھکلھ د ځانګړې شویو پیسو او اعالمیو سره سره، پھ دې ھکلھ د نړیوالې 
مرستندویھ ټولنې پھ منځ کې د پام وړ چوپتیا موجوده ده چې پر دوه مخي والړه ده. ټول اصلي 

اخالقي ژمنھ لري څو ډاډمنتیا حاصلھ شي چې نجونې او پھ ھمدې ډول ھلکان زده  لوبغاړي یوه

                                                      
23 See Echavez (2016) for a detailed comparison health and education sector diversion and corruption at local level.  
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کړو تھ السرسی ولري. کھ څھ ھم د دې زده کړو بڼھ او طریقھ د دواړو خواو پریکنده او واقعبینانھ 
 خبرو اترو تھ اړتیا لري.  

    
پر ښوونځیو 

 بریدونھ
 
پھ لومړیو کې د طالبانو جنګیالیو کلھ نا کلھ خو نھ پھ سیستماتیک ډول د بیالبیلو الملونو لھ کبلھ پر 
ښوونځیو بریدونھ کول. پر ښوونځیو بریدونھ تر سره کیدل، ځکھ لکھ څرنګھ چې د طالبانو پھ 

کال  2006مقرراتو کې بیان شوي، پھ ھغوی کې د اشغال سمبولونھ موجود وو. د بیلګې پھ توګھ د 
د اوسني السپوڅي رژیم لپاره کار کول مجاز نھ دي، نھ پھ مدرسو کې او نھ ھم د "وایي:  الیحھ

ښوونځي د ښوونکي پھ توګھ، ځکھ دغھ کار کافر سیستم پیاوړی کوي. د نوي اسالمي رژیم د 
سب ځای پیاوړتیا پھ موخھ، مسلمانان باید یو مذھبي ښوونکی استخدام کړي او پھ جومات یا بل منا

 "کې زده کړې وکړي او د استفادې وړ درسي کتابونھ باید د مجاھدینو یا طالبانو د وخت وي.
)IEA، 2006، 4  مخ) پر ښوونکو بریدونھ ھم مجاز وو څو ھغوی مجبور کړي چې لھ دولت سره

ھغھ کسان چې پھ اوسني السپوڅي رژیم کې د مدرسې یا ښوونځي د "خپل کار پای تھ ورسوي: 
پھ توګھ پھ کار بوخت دي، باید ورتھ خبرداری ورکړل شي. کھ لھ دې کار څخھ الس نھ  ښوونکي

اخلي، باید د وھلو او ټکولو الندې ونیول شي. خو کھ یو ښوونکی د واقعي اسالم پھ خالف تدریس 
 مخ) IEA، 2006، 4( "کوي، باید د ولسوالۍ قومندان یا د ډلې د مشر لخوا ووژل شي.

 
د طالبانو د نفوذ او کنټرول پھ زیاتیدو سره ھغوی د زده کړو لپاره د ټولنې اړتیاو تھ ځواب ویل 

کال کې پر ښوونځیو د بریدونو مقررات لھ خپلې الیحې څخھ لیرې  2009پیل کړل. طالبانو پھ 
 Giustozzi and(کال کې پر ښوونځیو بریدونھ پھ پام وړ ډول کم شول  2011کړل او پھ 

Franco، 2012( لھ ټولو تعلیمي مؤسسو سره باید د اسالمي امارت "کال الیحھ وایي:  2010. د
د تعلیمي کمیټې د معیارونو او اصولو پھ پام کې نیولو سره سم چلند وشي. د والیت او ولسوالۍ 

. د الیحې پھ )مخ IEA، 2010، 53( "چارواکي باید د تعلیمي طرزالعملونو پر بنسټ عمل وکړي
کې دا یوازینی تعلیمي یا د ښوونځیو مأخذ دی، او د ښوونکو د وھلو ټکولو او وژلو پھ دې نسخې 

 پھ نسخې کې حذف شوي.   2009کال طرزالعملونھ د  2006ھکلھ د 
 
لکھ څرنګھ چې طالبانو د معارف پھ محتوا او شکل باندې پھ کنټرول کولو پیل وکړ، خپل ځان یې 

ونې او روزنې پھ وړاندې د زیات مالکیت او د لږ شک پھ معارف کې ھم شریک کړ. ھغوی د ښو
احساس پیل کړ. ھغوی د نړیوالو ځواکونو پھ وتلو سره د برالسۍ خاوندان شول. لکھ څرنګھ چې د 

نړیوال ځواک او د والیتي بیارغونې  100000ھغھ مھال چې "طالبانو یو لوړپوړي غړي وویل: 
عالیتونھ د ھغوی لھ پټو فعالیتونو سره یو ځای ولیدل. ټیمونھ موجود وو، موږ د ھغوی د بیارغونې ف

ھغوی ښوونځي جوړول خو ورڅخھ یې زموږ پھ ضد د جاسوسۍ کار اخیست. دا ھیواد د افغانانو 
نھ و، لھ دې کبلھ موږ لھ تعلیمي سیستم څخھ ډاریدو. ناټو تقریباً پھ بشپړ ډول تللې ده، یوازې څو 

موږ اوس "ت دي او جګړه نھ کوي. طالبان پھ دې فکر کوي: زره سرتیري پھ خپلو پایګاو کې ناس
خپل ھیواد بیرتھ پھ خپل الس کې لرو او ھغھ څھ چې تر سره شوي دي، ھغھ باید وساتو څو 

  24""ورڅخھ لھ افغانانو سره د مرستې لپاره کار واخلو.
 

یې کړی نھ دی. زیاتره ھغھ ښوونځي چې د طالبانو د نفوذ الندې سیمو کې پاتې دي، زیات بدلون 
پھ ټولیز ډول ھغوی لھ دولتي درسي کتابونو څخھ کار اخلي چې د تمویل کوونکو او ملګرو ملتونو 
سازمان لخوا تأیید شوي دي. ھغوی پر استخدام او ادارې پیاوړی کنټرول لري، خو دغھ کنټرول 

غوی پھ مشارکت بشپړ نھ دی. د دغو فردي اقداماتو ورھاخوا دا د کورني درک بدلیدل دي چې د ھ
د اھمیت وړ پھ بھیر کې رامنځتھ شو. ھغھ ښوونځي چې د لویدیځوالو ښوونځیو پھ څیر پیژندل 
کیدل چې ماشومانو تھ د پردٻو او خطرناکو ارزښتونو پھ ھکلھ سبق ورکوي، اوس منل شوي او 

                                                      
24 Interview with former member of the leadership shura, March 2018 (93). 
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یا یې ورڅخھ مالتړ کیږي. سربیره پر دې، ښوونځي طالبانو تھ اجازه ورکوي څو وښیي چې کھ ب
 واک ونیو، دغھ ډول بھ د ښوونځیو مدیریت وکړي.

 
کھ ال واضح وویل شي، ښوونځي د جګړې د دواړو اړخونو لخوا د جګړې پر مھال د پایګاه او د 
انداخت د مورچلو پھ توګھ کارول کیږي. پھ ھر حال، د طالبانو رسمي سیاست دا نھ دی چې پر 

ګھ کار اخیستل کیږي، برید وکړي. پھ حقیقت کې ښوونځیو چې ورڅخھ د تعلیمي مکانونو پھ تو
بیالبیل موارد شتھ چې طالبانو ټولنو تھ خبرداری ورکړی چې د جګړې پھ ترڅ کې لھ ښوونځیو 
څخھ لیرې واوسي. پھ ھلمند او کندز کې چې د شدیدو جګړو ډګرونھ دي، طالبان معموالً لھ یوې 

ي. پھ ځینو پیښو کې چې د جګړې پر مھال پھ یا دوه میاشتو نسبي ټیکاو وروستھ ښوونځي پرانیز
ھلمند کې د ښوونځیو ودانیو تھ نھ جبران کیدونکی تاوان ورسید، طالبانو د ھغوی پر ځای نورې 

    25ودانۍ پھ اجاره یا کرایھ ونیولې.
 

روغتیا 
 څارنھ

 
 جوړښت

 
د روغتیا کمیسیون، د والیت تش پھ نوم وزیران ټاکي چې ھغوی پھ خپل وار سره د ولسوالیو او یا 
ځانګړو کلینیکونو لپاره د اړیکې کسان ټاکي. طالبان او انجوګانې او د ھغوی دولتي سیاالن پھ ټولیز 

نو لخوا تر سره ډول لھ یو بل سره مستقیمې اړیکې لري چې معموالً د ځانګړو مسایلو لپاره د طالبا
کیږي. د روغتیایي تخصصونو کچھ توپیر لري. د دولت یا انجوګانو یو شمیر لږ سیاالن د والیت یا 
سیمې پھ کچھ پھ دې باوردرلود چې د طالبانو پرسونل روغتیایي مھارت نھ لري (د ھغوی زیاتھ 

فني متخصص  پھ ځینو مواردو کې د 26پھ توګھ نومول کیده). "حاجي ډاکتر"برخھ د حافظ یا 
نشتوالي ستونزه جوړولھ، خو زیاترو مرکھ شویو کسانو احساس کاوه کلھ چې سیمھ ییز چارواکی 
د مدیریت یا اغیزمنتیا پھ اړه مسایلو باندې تمرکز کوي او فني چارې پھ پام کې نھ نیسي، کومھ 

لخوا رھبري پورې اساساً د مال عباس  2014مسئلھ نھ ده. دغھ کمیسیون لھ خپل تأسیس څخھ تر 
کال وروستھ د روغتیایي چوپړتیاو  2001کیده. عباس د طالبانو پھ واکمنۍ کې د روغتیا وزیر او لھ 

د السرسۍ پھ تړاو د مرستندویھ سازمانونو لپاره یو پیاوړی ھمکار و، کھ څھ ھم ځان یې لھ طالبانو 
  جال کړ. 

 
طالبانو د لیوالتیا او کنټرول سره دغھ جوړښت د السرسۍ وړ سرچینو او اړتیاو او ھمدا ډول د 

مطابقت لري. د بیلګې پھ توګھ، پھ ھلمند کې چې جګړه پھ کې شدت لري، د لوګر پھ نسبت د 
 روغتیا چارو جوړښت ډیر دقیق دی.

 
 پالیسۍ

 
د ټولو کارکوونکو لپاره اړینھ ده چې باید د ھغې سیمې وي چې  د کارکوونکو ارزونھ: •

پھ کې کار کوي، ھغوی باید لھ حرفوي پلوه د خپل کار لپاره پوره وړتیا ولري او باید د 
سیمھ ییزې روغتیا شورا لخوا ټاکل شوي وي او ورباندې توافق وي. طالبان د شخص د 
                                                      
25 This seemed to be most common in Helmand, where it also seemed that schools were more frequently damaged 
in the fighting. Interview with teacher, Helmand, December 2017 (68); interview with government district education 
official Helmand, December 2017 (75); interview with high school students, Helmand, December 2017 (76, 77). 
26 Interview with healthcare NGO director, Kunduz, November 2017 (34); interview with doctor, Helmand (74); 
interview with healthcare NGO director working in Uruzgan, November 2017 (62); interview with government 
health official, Logar, November 2017 (49). 
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سره مخالفت معموالً لھ دولت سره د ھغھ مخینې پھ ھکلھ خپلھ څیړنھ کوي او لھ یوه کس 
  27کس د اړیکو پھ ھکلھ وي.

 
د کارکوونکو حاضري تر څار الندې نیول کیږي او د  د کارکوونکو د حاضرۍ څارنھ: •

انجو یا روغتیا وزارت مسئول تھ د غیرحاضرۍ د مودې پھ ھکلھ د تنخوا کمولو لھ 
غتیایي چوپړتیاو یو تن چمتو لکھ څرنګھ چې د رو 28وړاندیز سره رپوټ ورکول کیږي.

طالبان لھ دې کسانو څخھ د تنخوا پھ اخیستلو ګټھ نھ کوي، خو پھ سیمھ "کوونکي وویل: 
ییزې کچې موږ تھ وایي چې ھغوی باید د حاضرۍ څارنھ وکړي. لھ دې کبلھ ھغھ څھ 
چې زموږ د تنخواګانو لست تر السھ کوي، د دې څارنې بھیر پھ ډاګھ کوي. موږ د دغھ 

پھ ځینو سیمو کې د طالبانو د ظاھري اړتیاو  29"ر پر بنسټ د کارکوونکو تنخوا ورکوو.کا
(د ږیرې اوږدوالی او دودیزې جامې) سره د مطابقت لپاره د کلینیکونو پر پرسونل فشار 

   30واردیده.
 

د روغتیا ساتنو د اړیکو مرکزونھ د زیرمھ شویو درملو تیره شوې  د کلینیکونو څارنھ: •
پھ ھمدې ډول کیدای شي ھغوی د  31د روغتیایي تجھیزاتو سم کار کول څیړي.نیټھ او 

پھ ھمدې توګھ   32کلینیکونو د جوړولو یا ودانیو څارنھ ھم وکړي او مشوره ورکړي.
طالبان د ھلمند پھ ځینو سیمو کې د درملو بیھ او ځانګړې چوپړتیاوې لکھ د ماشومانو 

داسې ښکاري چې دولت لږ تر لږه پھ ځینو سیمو کې د طالبانو پھ   33زیږیدنھ تنظیموي.
اجازه د روغتیا شورا لھ الرې د کلینیکونو څار تھ دوام ورکوي، خو نھ پھ دې اندازه چې 

  طالبان یې د خپل کنټرول الندې سیمو کې تر سره کوي.
 

کوم ځای کې  جنسیتي تفکیک: دغھ کار پھ زیاترو کلینیکونو کې تر سره شوی دی، او پھ •
کھ څھ ھم پھ ھلمند کې   34چې نھ دی شوی، د طالبانو لخوا ورتھ خبرداری ورکول کیږي.

د ښځینھ روغتیایي کارکوونکو د ګواښ پھ ھکلھ یو لړ رپوټونھ شتھ، خو داسې ښکاري 
چې طالبان ھغوی تھ ارزښت ورکوي. طالبانو پھ دوو پیښو کې ھغھ مھال اعتراض وکړ 

ایي کارکوونکې لھ کاره وویستل شوه او پھ ځای یې یو سړی راغی، چې یوه ښځینھ روغتی
 ځکھ ښځو نشو کوالی چې کلینیک تھ والړې شي مګر دا چې بلھ ښځھ استخدام شوې وای. 
 

ھغھ پھ ټولیز ډول د روغتیا  کھ لھ طالبانو سره کومھ ستونزه وي، د روغتیا چوپړتیاو چمتو کوونکي
ې مشران پھ کې شامل دي، د روغتیا شوراګانو لھ الرې حل اساسي چوپړتیاو د کمیټې الندې چ

کوي. څو دولتي او د انجوګانو کارکوونکو چې ورسره مرکھ شوې ده، احساس کاوه چې طالبان لھ 
حده زیات د روغتیا څارنې پھ مسایلو کې السوھنھ کوي او یا یې د السرسۍ مخھ نیسي. د دې پھ 

ي فساد او ھمدا ډول لھ کلینیکونو څخھ د امنیتي او ملیشھ بدل کې، د دولت زیاتھ مداخلھ او ادار

                                                      
27 Interview with Nangarhar residents, December 2017 (80); interview with healthcare NGO director, Kunduz, 
November 2017 (34); interview with government health official, Logar, November 2017 (49); interview with 
government healthcare official, Kunduz, November 2017 (33); interview with healthcare NGO worker, Logar, 
November 2017 (61).  
28 Interview with Logar Taliban fighter, October 2017 (1); interview with Nangarhar residents, December 2017 (80); 
interview with government health official, Logar, November 2017 (49); interview with healthcare NGO worker, 
Logar, November 2017 (61); interview with Taliban commander from Logar, July 2017 (9); interview with 
landowner from Kunduz, October 2017 (8); interview with Logar Taliban fighter, July 2017 (15). 
29 Interview with healthcare NGO director, Kunduz, November 2017 (34). 
30 Interview with nurse, Kunduz, November 2017 (46); interview with landowner from Kunduz, October 2017 (8); 
interview with government health official, Logar, November 2017 (49). 
31 Interview with Logar Taliban fighter, October 2017 (1); interview with Taliban commander from Logar, July 
2017 (9); interview with a Taliban interlocutor, July 2017 (86); interview with government health official, Logar, 
November 2017 (49); interview with healthcare NGO worker, Logar, November 2017 (61); interview with 
landowner from Kunduz, October 2017 (8); interview with Logar Taliban fighter, July 2017 (15); interview with 
government health official, Kunduz, November 2017 (32).  
32 Interview with government health official, Logar, November 2017 (49). 
33 Interview with high school student, Helmand, December 2017 (76); interview with doctor, Helmand (74).  
34 Interview with doctor, Helmand (74); interview with government healthcare official, Kunduz, November 2017 
(33); phone conversation with an aid worker regarding Sar-i-Pul, March 2018. 
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څخھ نسبتاً  IHLځواکونو غال د طالبانو د السوھنې پھ نسبت زیاتھ د پام وړ ګرځیدلې ده. طالبان لھ 
دغھ مسئلھ پھ دوامدار ډول د دولتي  پیاوړی درک او روغتیایي کارکوونکو تھ درناوی لري.

     35انو کارکوونکو لخوا تأیید شوې ده.چارواکو، د کلینیکونو او انجوګ
 

 
د دغھ ډول تصور یوه بیلګھ د یوې انجو د والیتي سرپرست پھ خبرو کې چې د روغتیا ساتنې 

د ګومارلو لپاره د دولتي چارواکو  "خپلو کسانو"چوپړتیا چمتو کوي نغښتې ده، ھغھ بیانوي چې د 
فشار د طالبانو د ھر ډول فشار څخھ زیات د اندیښنې وړ دی. ځینو آن وویل چې د کلینیکونو د 
کارکوونکو پر حضور باندې څارنھ یو ګټور کار دی. د انجوګانو او وزارت څو چارواکو وویل چې 

ډول لھ طالبانو سره کار کوي. نور کسان  ھغوی د استخدام او څارنې پھ اړه پھ مستقیم او غیرمستقیم
لھ طالبانو سره د مستقیمې اړیکې پھ ھکلھ لھ احتیاط څخھ کار اخلي. ھغوی ټینګار کاوه چې یوازې 

 د روغتیا شورا لھ الرې مذاکره کوي. 
 

ښې روغتیا ساتنې د السرسۍ لپاره د 
 "کمپاین" 2017د 

 
نې چوپړتیاو د ښھ والي لپاره لږ تر لږه پھ څوارلس کال پھ پسرلي کې د روغتیا سات 2017طالبانو د 

والیتونو کې پر مرستندویھ سازمانونو او د افغانستان دولت باندې ھمغږی فشار راوست. د ښې 
روغتیا ساتنې چوپړتیاو د فشار راوستلو ستراتیژیکھ منځپانګھ او ھمغږي د طالبانو لخوا پھ 

مې ھمغږۍ څرګندونھ کوي. پھ ھمدې توګھ طالبانو حیرانوونکي ډول د پیچلې، پالن شوې او منسج
) پھ ھکلھ بشپړ معلومات وړاندې کړل چې د دولت BPHSد روغتیا چوپړتیاو لومړنۍ کڅوړې (

تر مشرتابھ الندې د روغتیا ساتنې ملي پروګرام دی خو د انجوګانو لخوا پلي کیږي. د روغتیا 
ایي آسانتیاوې د روغتیا چوپړتیاو لومړنۍ السرسۍ پھ ھکلھ یوه ستونزه دا ده چې زیاتره روغتی

کڅوړې د پالن جوړولو پر بنسټ پھ ښارونو او د ولسوالیو پھ مرکزونو کې ځای لري (چې د 
دولت لخوا کنټرول کیږي). د طالبانو استدالل دا و چې حکومتي سیمې د طالبانو د سیمو پھ نسبت 

، لھ دې کبلھ ھغوی لھ عادالنھ السرسۍ ښو روغتیا ساتنو تھ السرسی لري چې کیفیت یې ھم ښھ دی
 څخھ مالتړ کوي. 

 
ھغوی د جراح ډاکترانو، نوي تجھیزاتو، د کارکوونکو زیاتوالي یا د روغتونونو جوړولو یا د لږو 
امکاناتو پھ سیمو کې د فرعي مرکزونو غوښتنھ کولھ چې پھ ځینو والیتونو کې د لنډې مودې لپاره 

دو المل شو، پھ داسې حال کې چې پھ دې ھکلھ خبرو اترو دوام درلود. د روغتیایي کلینیکونو د بندی
ھغوی پھ کندز کې یو چټک او بې جنجالھ حل تھ ورسیدل. روغتیایي کلینیکونھ پھ لغمان کې 

ورځو لپاره وتړل شول. روغتیایي کلینیکونھ پھ ارزګان کې د  45ھوکړې تھ د رسیدو پھ موخھ د 
 شول. درې میاشتو لپاره تړلي پاتي 

 
مرستندویھ سازمانونو د خبرو اترو لھ الرې وکړای شول چې پھ زیاتو والیتونو کې د طالبانو 
غوښتنې راکمې کړي. ځینې انجوګانې د نورو پھ نسبت پھ خبرو اترو کې ښې وې. لھ کوچنیو 
انجوګانو څخھ لږې غوښتنې تر سره شوې چې لھ ستراتیژیک پلوه یې بیوزلي ردولھ او د طالبانو 

و پھ ځواب کې یې ځینې کوچنۍ مرستې او ښھ والی ومنو. داسې ښکاري چې نورو د غوښتن
 انجوګانو پھ ټولیز ډول د طالبانو غوښتنې ومنلې. 

 

                                                      
35 Interview with former Taliban official, Kabul, July 2017 (6); interview with Taliban interlocutor, Kabul, July 
2017 (7); interview with aid workers, Kabul, November 2017 (14);  interview with government official, Kabul, 
November 2017 (52); interview with healthcare NGO director, Helmand, December 2017 (73); interview with 
director and staff of healthcare NGO, Kabul, November 2017 (17); interview with regional director of a healthcare 
NGO, Kabul, November 2017 (18); interview with provincial director healthcare NGO, Kunduz, November 2017 
(27); interview with nurse, Kunduz, November 2017 (46). 
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ھغوی لھ دې ډاریدل چې کھ د طالبانو غوښتنې ونھ مني، ھغوی بھ پھ ډیره آسانھ د دوی فعالیتونھ 
ندیښنو تھ پام کول مشروع کار دی، ځکھ بند کړي. پھ ھمدې دول ھغوی باور درلود چې د طالبانو ا

د دې کار پھ پایلھ کې ملکي وګړو سره مرستھ کیدلھ چې پھ مستقیم ډول ډیره لږه ګټھ یې طالبانو 
تھ رسیدلھ، او ښودلھ یې چې دغھ سازمان بې پرې کار کوي او سمدستي اړتیاو تھ پام کوي. طالبانو 

یاتو کسانو منلھ چې د طالبانو پھ سیمو کې چوپړتیا پھ خپل باور پھ دې کار کې یوه موخھ درلوده: ز
 تھ السرسی او د روغتیا ساتنې کیفیت پھ حقیقت کې ډیر خراب دی.

 
آیا پر ښې روغتیا ساتنې فشار راوستل د جګړې ډګر د اندیښنو سره تړاو لري کھ ملکي وګړو تھ 

د جنګیالیو او د ھغوی د د چوپړتیاو چمتو کولو سره؟ پھ ځواب کې ښایي دواړه موارد شامل وي. 
کورنیو ښھ درملنھ، د جګړې ډګر انعطاف منل، روحیھ او استخدام ښھ کوي. طالبان لھ شک پرتھ 
لھ خپلو جنګیالیو سره ښھ چلند کوي. پھ تیر کې جنګیالي پاکستان تھ لیږدیدل. دا کار لھ خطره ډک 

بانو د نظامي قومندې لھ ھرو لسو و او د شدیدو ټپونو د پاملرنې لپاره کافي نھ و. دم مھال د طال
څخھ پھ یو کې د نظامي درملنې الرې چارې او میکانیزمونھ شتھ چې د لیږد رالیږد او درملنې د 

ھغوی ګرځنده طبي تجھیزاتو تھ السرسی لري، خو  36مدیریت لپاره ځانګړي مرکزي اړیکې لري.
 ونکو انجوګانو باندې فشار راولي.پھ څرګند ډول د ټپیانو د څارنې لپاره د روغتیا ساتنې چمتو کو

کلھ چې جنګیالي ټپي کیږي، پھ معمول ډول لھ شاوخوا ښارونو څخھ ډاکتران او نرسان راغوښتل  37
یوه بلھ معمولھ طریقھ د   38کیږي څو لیرې پرتو سیمو تھ والړ شي او د جنګیالیو درملنھ وکړي.

چني عملیاتونھ تر سره کړي چې د نرسانو یا د کلینیکونو کارکوونکو مجبورول دي چې ھغھ کو
  ھغوی د تخصص او امکاناتو لھ ظرفیت څخھ لوړ دي. 

 
یو لږ شمیر مرستندویھ سازمانونو خپلې تجربې شریکې کړې چې د طالبانو تر فشار الندې راغلي 
وو. مرستندویھ سازمانونو د طالبانو د ھمغږې ستراتیژۍ پھ ځواب کې اکثراً دغھ کار پھ جال ډول 

ه کاوه. د دې پر ځای چې مرستندویھ ټولنھ پھ ګډه دغھ ننګونھ پھ پام کې ونیسي، اکثراً تقاضا تر سر
شوې غوښتنې یې لھ ځان سره ساتلې او پھ یوازې ډول یې لھ طالبانو سره خبرې اترې کولې. 
داسې ښکاري چې د روغتیا چوپړتیاو لومړنۍ کڅوړې ډیری تمویل کوونکي د طالبانو د کمپاین د 

 والي یا پیښو پھ اړه ډیر لږ معلومات لري.پراخ
 

 عدالت
 

 جوړښت
 

 2004عدالت د علماو شورا د محاکمو څانګې او د محاکمو کمیسیون لخوا تر سره کیږي چې پھ 
کال کې رامنځتھ شو. دا تر ټولو مھم، پراخ او اغیزمن غیرنظامي کمیسیون دی چې د امیر لھ تأیید 

د الیحې تر مسودې پورې پھ ھر څھ کې مھم رول لري. د علماو څخھ نیولی د سولې خبرو اترو او 
 شورا او د محاکمو کمیسیون درې اصلي څانګې لري: د علماو شورا، داراالفتا او محاکم.

 
د محاکمو څانګھ تر ټولو لویھ او پیچلې څانګھ ده چې پھ کویټې او پیښور کې دفترونھ لري او تقریباً 

کې خپل قاضیان مقرر  2004پھ ټول افغانستان کې حضور لري. طالبانو د خپلې بلوا پھ پیل کې پھ 
                                                      
36 Interview with a Taliban interlocutor, February 2018 (86); interview with an intermediary to the Taliban, February 
2018 (95). 
37 Interview with a Taliban interlocutor, February 2017 (86); interview with Logar Taliban fighter, October 2017 
(1); interview with an elder from Uruzgan, November 2017 (53); interview with an ex-teacher from Chardara, 
Kunduz, November 2017 (30); Interview with healthcare NGO director working in Uruzgan, November 2017 (62); 
interview with nurse, Kunduz, November 2017 (46). 
38 Interview with nurse, Kunduz, November 2017 (46); Interview with healthcare NGO director working in Uruzgan, 
November 2017 (62); interview with NGO worker, Kunduz, November 2017 (43); interview with elders, Baghlan, 
March 2018 (105); interview with doctor, Helmand (74); interview with government health official, Logar, 
November 2017 (49). 
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ي. د کړل او ھڅھ یې وکړه څو ھغھ عدلي سیستم چې پھ خپل دولت کې یې درلود، بیاژوندی کړ
محاکمو جوړښت د طالبانو د سرچینو او ځواک پھ پام کې نیولو سره لھ منځھ والړ، خو داسې 

کال کې د دې کمیسیون الندې یو څرګند او واضح جوړښت راڅرګند شوی  2011ښکاري چې پھ 
  39دی.

 
د  د درې کچو محاکم شتھ. یوه ستره محکمھ د استیناف لپاره پھ پاکستان کې ده، او د ھغې الندې

والیتي کچې محاکم او لومړني محاکم معموالً د ولسوالۍ پھ کچھ ځای لري. ځینې ولسوالۍ د زندان 
تر څنګ پھ محاکمو کې منصوب شوي ثابت قاضیان لري او ځینې نورې ګرځنده قاضیان لري 
چې څو ولسوالۍ تر پوښښ الندې نیسي. پھ ھغو مواردو کې چې قاضیان لھ حد زیات بوخت وي، 

معموالً ھڅھ کوي چې دغھ تشھ ډکھ کړي او اختالفونھ د چټک عدالت او د ګرځنده قاضیانو ولسوال 
 د بار کمولو پھ موخھ چې درنې قضیې څیړي، حل کوي.  

 
د شخړو حل او فصل کول د غیرنظامي السوھنې لومړنۍ بڼھ ده چې د ملکي وګړو پھ وړاندې تر 

وګړي ویني چې طالبان د ارزښت خاوندان سره کیږي او لومړنۍ چوپړتیاوې چمتو کوي. ملکي 
دي. مرکھ شویو کسانو وویل چې طالبان څومره پھ آسانۍ سره شخړې حل کوي، آن کھ د طالبانو 
قاضیان پھ سیمھ کې نھ وي، لھ جزئیاتو سره د سیمې ولسوال تھ د عریضې لھ وړاندې کولو څو 

ړې د ورځې تر پای حل کیږي. ساعتھ وروستھ یو قاضي خپل ځان پھ موټرسایکل رارسوي او شخ
 خو سره لھ دې، د طالبانو عدالت اجباري بڼھ لري. 

 

 د مراحلو بشپړول
 

پھ ھغو سیمو کې چې ثابت محاکم نھ وي، شاکي لھ خپلې عریضې  د دوسیې وړاندې کول: •
سره چې د مرستې غوښتنھ یې کړې، ولسوال تھ ورځي. د سیمې ولسوال پھ تورن پسې 
مکتوب لیږي او تورن راغواړي. کھ کوچنۍ شخړه یا مسئلھ وي چې پھ آسانۍ د حل کیدو 

ولسوال قاضي راغواړي او وړ وي، ښایي د ولسوال لخوا حل شي. لھ دې پرتھ، د سیمې 
د دعوا دواړو خواو تھ د انتظار مودې پھ ھکلھ خبر ورکوي. منځګړیتوب لومړنی پړاو 
دی. کھ دې کار پایلھ نھ درلوده، ھر شخص باید شاھدان او یو لیکل شوی رپوټ راوړي 
څو قاضي د ھغو پر بنسټ تصمیم ونیسي. پھ ھغھ ځای کې چې ثابت محاکم وي، شاکیان 

یم ډول قاضي تھ رجوع کوي. پھ ځینې سیمو کې پھ اوونۍ کې یوه ځانګړې ورځ پھ مستق
وي چې قاضي شاکیان مني. طریقھ یې تقریباً ورتھ ده. د محکمې پھ ترڅ کې د دوسیې د 
حل لپاره اکثراً د ولسوالۍ ملکي کمیسیون څخھ د کلي مشران رابلل کیږي. کھ جنجال لھ 

د ځمکې یا سرچینو پھ سر جنجال چې پھ کې څو  حد زیات لوی وي (د بیلګې پھ توګھ،
ولسوالۍ، قومونھ او/ یا کلي شامل وي)، ښایي لھ بھر څخھ د طالبانو د مشرانو کمیسیون 

 راوبلل شي. 
 

لھ ھغو قاضیانو سره چې مرکھ وشوه، ویې ویل چې ھغوی د حکم پھ ترڅ  قضاوتونھ: •
ډون د قانوني سرچینې پھ توګھ کې پر قرآن او شش کتاب باندې د سنت او احادیثو پھ ګ

پر قیاس او اجماع (معموالً لھ علماو او تحصیلکرده مشرانو څخھ جوړه) ډډه کوي. خو 
د بیلګې د بیانولو پر مھال روښانھ شوه چې اسالمي قانون یوازې یا آن تر ټولو مھمھ 

قاضیانو مسئلھ نھ ده. کلتوري قواعد، سلیم عقل او سیاسي ځواک ھم اغیزه لري، کھ څھ ھم 
 دغھ خبره نھ منلھ.

 
طرفین د حکم لھ صدور وروستھ کوالی شي دوسیھ د والیت پھ کچھ محکمې  استیناف: •

کې استیناف تھ وړاندې کړي او بیرتھ یې سترې محکمې تھ واستوي. آن ھغھ کسان چې 
د محکمې لھ حکم څخھ خوښ نھ دي، د طالبانو قضاوت د ننګولو لھ ډاره ډیر کم د 

                                                      
39 See also Giustozzi and Backzo (2014).  
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تنھ کوي. د استیناف څو پیښې چې ورڅخھ پھ مرکو کې یادونھ وشوه، استیناف غوښ
 معموالً د زورواکو کورنیو یا سوداګرو لخوا پھ مدني شخړو کې تر سره شوې وې.

 
د جاسوسۍ تور لھ ملکي عدلي سیستم څخھ بھر او د نظامي سره چلند:  "جاسوسانو" لھ •

بھیر یې ورتھ دی چې پھ کې نظامي کمیسیون او د والیت استخباراتي ادارې الندې دی. 
جاسوسي یو   40کمیسیون شامل دی او پروسیجرونھ یې د تیر پھ نسبت نسبتاً دقیق دي.

ستر جرم دی، خو خلکو پھ پرلھ پسې ډول رپوټ ورکړ چې آن یو والي ھم کوالی شي 
د نھ اعتراف پھ حالت کې باید نورې څیړنې ھم تر سره   41د اعدام حکم تصویب کړي.

دغھ بھیر کیدای شي زیات وخت ونیسي، ځکھ څو شاھدانو او شھادت تھ اړتیا لري شي. 
او اکثراً د نفوذلرونکو کسانو پھ برخھ کې پر یوې سیاسي مسئلې بدلیږي. دغھ ډول قضیې 
پھ ټولیز ډول د مدني دوسیو پھ نسبت پھ چټکۍ او آسانۍ د حل وړ نھ دي، او تورن کسان 

 لري.   د السوھنې لپاره څو دلیلونھ
 

د پیاوړتیا او کمزورتیا 
 ټکي

 
د طالبانو د عدالت پھ ھکلھ چې افغانان یې غوره ګڼي یا دا چې د طالبانو چټک عدالت د منصفانھ 
عدالت پھ سترګھ کتل کیږي او یا دا چې د افغانانو پھ منځ کې د امنیت احساس رامنځتھ کوي، 

ھکلھ واقعیت ډیر پیچلی دی. د ټولو تصور دا  زیاتې مقالې لیکل شوې دي. د افغانانو لپاره پھ دې
دی چې د مدني شخړو حل او فصل پھ ځانګړي ټوګھ د ځمکې پھ ھکلھ د اسالمي اصولو او قواعدو 
پر بنسټ تر سره کیږي چې ټول یې مني، او خلک اکثراً منندوی دي چې دوسیې پھ چټکۍ سره 

ۍ او ناخوښۍ ټکي او دا احساس حل کیږي. سره لھ دې، تصور کیږي چې ال تر اوسھ د کمزور
 شتھ چې قضاوت اکثراً پھ خپل سر تر سره کیږي. 

 
ھغھ کسان چې قضیھ بایلي، ډیر لږ خوښ وي خو لھ استیناف څخھ ډاریږي. لھ خپل حد څخھ وتل 
او یا د قضاوتونو د شدت پھ ھکلھ تصور یوه معمولي خبره ده. عبدل یو تنکي ځوان پھ ھلمند کې 

و ورځې پھ زندان کې تیرې کړې چې پھ تصادفي ډول یې د یو بل ھلک الس وروستھ لھ ھغې څ
د لوبې (خرانبار) پر مھال مات کړی و. د ټپي شوي ھلک مور او پالر د روغتیایي لګښتونو د 
ورکړې لپاره طالبانو تھ والړل. کلھ چې عبدل پر بند محکوم شو، د ټپي ھلک مور او پالر وارخطا 

ی شي د دواړو کورنیو تر منځ ستونزه رامنځتھ کړي. د طالبانو زندانونھ شول، ځکھ دغھ کار کوال
اکثراً د ھوایي او ځمکني برید الندې راځي او ھغوی ډاریدل داسې نھ چې عبدل ووژل شي او یا 
پھ دولتي بند کې وځورول شي. ھغوی لھ قاضي څخھ وغوښتل چې عبدل خوشې کړی او د عبدل 

 ي څو ھغھ آزاد شي.لخوا دوی پھ خپلھ جریمھ ورکړ
 
افغانان پھ ځانګړي ډول ھغھ کسان چې د ښارونو پھ مرکزونو کې اوسیږي، د انتخاب لپاره څو 

دولتي محاکم، د طالبانو محاکم او پھ ټولنھ کې د شخړو د حل سیمھ ییز  –عدلي سیستمونھ لري 
محاکم د ھغھ څھ چې کوالی شي یو یې انتخاب کړي. د مدني قضیو پھ ھکلھ د طالبانو  –ډولونھ 

پھ نسبت چې ښودل کیږي، ښایي لږ دوام وکړي. خلک د نفوذ الندې سیمھ کې د بدلون رامنځتھ 
کیدو وروستھ قضیې بیرتھ سپړي، پھ ځانګړي ډول د سرچینو او ملکیتونو پھ ھکلھ چې دوسیھ د 

 لومړي ځل لپاره د ھغوی پر خالف فیصلھ شوې وي.
  

څو تنو قاضیانو پھ بیالبیلو والیتونو کې د طالبانو لخوا د رسمي اسنادو د غال کولو پھ ھکلھ خبرې 
وکړې چې د ځمکې یا پخوانۍ قضایي دعوا پھ ھکلھ د ډاډمنتیا تر السھ کولو لپاره دغھ کار کوي. 
                                                      
40 Interview with Taliban fighter, Kunduz, November 2017 (28); interview with UN officials, Kabul, November 
2017 (58); interview with senior Taliban figure, December 2017 (63).  
41 The Lahya somewhat contradicts this, giving authority to mullahs and other officials involved in spying cases the 
authority to sentence individuals to execution. While other officials may pass an execution sentence, individuals 
anonymously reported that the governor must ultimately approve it. 
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ھ لھ دې پرتھ، ھغوی دولتي چارواکي مجبور کړي یا یې رشوت ورکړی چې ځانګړي اسناد ورت
 غال کړي.

 
داسې احساس کیږي چې طالبانو د غیرعادالنھ اعدامونو د مخنیوي او د حرفوي توب او منصفانھ 
توب د ښھ کیدو پھ موخھ ډیر کلک طرزالعملونھ پھ پام کې نیولي دي. لھ ھغو قاضیانو سره چې 

کیږي.  مرکھ وشوه، ویې ول چې اوس زیاتو کسانو تھ پھ پاکستان کې ځانګړي ټریننګونھ ورکول
ځینو کسانو د آزموینو د تیرولو پھ ھکلھ رپوټونھ ورکړل څو د اسالمي قوانینو پھ اړه د ھغوی 

پھ ھمدې ډول ځینې  42پوھھ وآزمایي. لھ دې مخکې ډیر لږ ټریننګونھ او آزموینې تر سره کیدې.
او  قاضیانو او ملکي وګړو رپوټ ورکړ چې د قاضیانو د څار کمیسیون پھ پاکستان کې میشت دی

د طالبانو د قاضیانو او محاکمو د څارنې لپاره افغانستان تھ سفر کوي، خو داسې ښکاري چې دغھ 
سربیره پر دې، ملکي وګړو د کندز او ھلمند پھ څیر سیمو کې پھ ټولیز ډول   43څارنھ محدوده ده.

 احساس درلود." بد"د طالبانو عدالت د مجازاتو پھ ھکلھ 
 

د طالبانو مقررات د ټولنیز 
 حیثکنټرول پھ 

 
لھ الیحې پرتھ، د طالبانو حقوقي مقررات پھ سم ډول راټول شوي نھ دي او ملکي وګړي ورتھ 
السرسی نھ لري. د طالبانو مقررات پر یوې پاڼې پھ جومات او یا لمانځھ کې اعالنیږي. دغھ 

یې د طالبانو د حکومت لھ وختھ خلکو  مقررات لھ یوې سیمې تر بلې توپیر لري، خو زیاتھ برخھ
تھ آشنا دي. ټلویزیون، راډیو او/یا ځیرمن ټلیفونونھ بند دي. نارینھ باید ږیره پریږدي، خپل ویښتان 
باید تر یو انچ لنډ کړي او دودیزې جامې واغوندي. ښځې لھ محرم پرتھ بازار تھ تللی نشي. طالبان 

ټاکي، چې اکثراً لھ ھغې بیې څخھ ډیره ټیټھ وي چې ښځې  پھ ځینو سیمو کې د ناوې لپاره ورتھ بیھ
یې پھ خپلھ ټاکي، چې دا کار پھ خپل وار سره ښځې پھ قاروي او نارینھ خوشالوي. ھیڅ ډول 
موسیقۍ تھ اجازه نشتھ، خو پھ ودونو کې ښایي لھ استثنا څخھ کار واخیستل شي. سګریټ بند دي. 

نځھ لپاره جومات تھ والړ شي او ھټۍ باید د جمعې پھ ھر څوک باید پھ ورځ کې پنځھ ځلھ د لما
 لمانځھ کې بندې وي، او داسې نور.

 
پھ داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف پولیس نور نشتھ، دغھ مقررات اکثراً د ښوونځي 
د څارنې، مال او یا سیمھ ییزو طالبانو لخوا اجرا کیږي. د دې مقرراتو مخالف اقدامات ھره ورځ 

ھلکان خپل ویښتان اوږده پریږدي او ھغھ تر خولۍ الندې پټوي، خلک ځیرمن ټلیفونونھ  -دوام لري 
خو د نیولو او د طالبانو د مقرراتو د ماتولو د پایلو ډار ډیر واقعي وي. دغھ موارد نھ  -پټوي 

د یوازې مجازات لري، بلکې اجباري بندي کول او تعقیب ھم پھ کې شامل وي. لکھ څرنګھ چې 
کھ د لمانځھ لپاره جومات تھ حاضر نشئ، ھغوی بھ تاسې مجبور "کندز یوه اوسیدونکي وویل: 

کړي چې د سیند پھ منځ کې ودریږئ. اوبھ ډیرې سړې وي، خو دا کار د درد ورکولو لپاره نھ 
 "اجرا کیږي، بلکې د شرمولو او سپکولو لپاره تر سره کیږي.

 
چې باید پھ چټکۍ او بې لھ غږ پورتھ کولو لھ موجود  زیاتو کسانو خپل احساس داسې بیان کړ

خپل "وضعیت او د طالبانو چارواکو سره ځان عیار کړي. دې کار ھغوی تھ اجازه ورکړه چې 
چې لھ مقرراتو سره توافق وکړي یا سیمھ خوشې کړي. ښځو د مخنیوي کوونکي  "ځان چمتو کړي

ډډه وکړه او خپل فعالیتونھ یې محدود کړل. نارینھ اقدام پھ توګھ لھ محرم پرتھ بازار تھ لھ تګ څخھ 
د ږیرې پھ پریښودلو او د کمیس او پرتوګ پھ اغوستلو پیل وکړ. د ښوونځیو او کلینیکونو او 
مالیاتو مقررات او پھ جوماتونو کې وعظ او نور اقدامات فشارونھ زیاتوي. ھغھ کسان چې ھلتھ 

                                                      
42 Interview with senior Taliban figure, December 2017 (63); interview with UN officials, Kabul, November 2017 
(58); interview with Zabul Taliban judge, March 2018 (108); interview with ex-Taliban commander, Kunduz, 
November 2017 (44).  
43 Interview with provincial director healthcare NGO, Kunduz, November 2017 (27); interview with Zabul Taliban 
judge, March 2018 (108); interviews with aid workers in Laghman and Nangarhar, November 2017 (57); interview 
with provincial government official, Logar, February 2018 (91). 
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شې کولو توان ونھ لري او یا ښایي د طالبانو د پاتې کیږي، ښایي پھ آسانۍ سره د سیمې د خو
  ژوندانھ لھ څرنګوالي سره موافق وي. 

 
زیات کسان د دې کارونو د نھ اجرا کولو لپاره ښارونو تھ والړل. ځینې د ځمکې خاوندان کلھ نا 
کلھ د ځمکې د څار لپاره راځي او یا خپل یو زوی پریږدي څو ځمکھ وساتي. دغھ کار د طالبانو 

سیاست کې ھیڅ ستونزه نھ لري، خو طالبانو لږ تر لږه پھ شمال کې د مقرراتو پھ اجرا کولو پھ 
پیل کړی دی، چې کھ یو څوک پھ افغان پولیس یا امنیتي ځواکونو کې زوی یا زوم ولري، باید 
خپل زوی یا زوم پھ درې ورځو کې طالبانو تھ راولي. کھ دغھ کار تر سره نھ کړي، باید سیمھ 

، او د ھغې ځمکې او یا شتمنۍ د مالکیت حق لھ السھ ورکوي چې ورڅخھ پاتې کیږي. پریږدي
طالبانو پھ یوې مرکې کې ومنلھ چې دغھ مقرره اساساً د کاغذ پر مخ وه، خو پھ دې وروستیو کې 

د ھغو د  "تونھجنای"اجرا کیږي. د طالبانو یو سیمھ ییز قومندان وویل چې د تسلیم شویو کسانو 
جدیت پھ پام کې نیولو سره څیړل کیږي. کھ چیرې سرتیري خپلھ وسلھ پر ځمکھ کیږدي، بخښنھ 

" بیرتھ یوځای کیدو"وغواړي او د درناوۍ وړ یو مشر د ھغوی تضمین وکړي، طالبان ھغوی تھ د 
 اجازه ورکوي. دغھ ډول تسلیمیدل نسبتاً رواج لري خو ھیڅکلھ یې تضمین نھ کیږي. 

 
وسانو اعدامول د دې لپاره تر سره کیږي چې کسان لھ یوه اړخ څخھ بل اړخ تھ الړ نشي. د جاس

پھ "ملکي وګړي پھ پراخ ډول پھ دې باور دي چې طالبان پھ دولت کې زیات جاسوسان لري چې 
. ملکي وګړو د طالبانو د استخباراتو ادارې پھ ھکلھ داسې خبرې کولې چې لھ "ھرڅھ پوھیږي

پھ حقیقت کې، د جاسوسۍ تورونھ اکثراً د دوه طرفھ جاسوسانو د روزنې لپاره ھرڅھ خبره ده. 
کارول کیږي. دولتي چارواکي د تیرو جنایتونو د بخښنې لپاره طالبانو تھ د جاسوسۍ لپاره خپل 

 موافقت اعالنوي یا استشھادي بریدونھ تر سره کوي.
 

تورن وي د طالبانو لخوا مجبوریږي نور کسان دومره ښھ بخت نھ لري. ھغھ کسان چې پھ جاسوسۍ 
چې اعتراف وکړي څو لھ اعدام وروستھ د ھغوی اعتراف ھغو درې کسانو تھ ورکړل شي چې د 
تورنو لخوا ټاکل شوي وي چې دوی ولې محکوم او اعدام شوي. پھ ھمدې توګھ اعتراف کول د 

د خبردارۍ پھ توګھ پھ  ډار خپرولو لپاره کارول کیږي. دغھ ډول اعترافونھ پھ کندز کې نورو تھ
 سیستماتیک ډول لھ جمعې لمانځھ وروستھ لھ جوماتونو څخھ خپریږي.

 

 وا مالیات
 عایدات

 
 جوړښت

 
مالي کمیسیون لھ لومړیو جوړ شویو کمیسیونونو څخھ یو دی چې د عایداتو د راټولولو یو پیچلی 

ی، بلکې د اړوندو مھمو مالي سیستم لري. دا د طالبانو د مالي سرچینو پھ اړه یو ټولیز لید نھ د
میکانیزمونو یوه ټولیزه کتنھ ده چې ملکي وګړي پھ ورځني ژوند کې ورسره مخامخ دي. مالي 
معلومات د نورو برخو پھ نسبت چې پھ دې څیړنھ کې تر پوښښ الندې نیول شوي دي، پھ دقت 

 سره ساتل کیږي او پھ معمول ډول لھ طبیعي بڼې ویستل شوي.
 

د ګل آغا پھ نوم د طالبانو یو تر ټولو پیاوړي کس لخوا رھبري کیږي چې مخکې د  مالي کمیسیون
مالعمر نږدې مشاور و. دغھ کمیسیون د ھر ھغھ چا د پیاوړتیا پھ پام کې نیولو سره چې عاید 
کنترولوي، لھ سیاسي پلوه یو متضاد او سیاسي کمیسیون پاتې شوی دی. د مالي کمیسیون تر 

لیتونو یا نورو ځانګړو برخو لکھ برښنا، کانونو، ګمرکونو او احجارو لپاره رھبرۍ الندې د فعا
د معدني توکو، انرژۍ او ځمکې  بیالبیلې څانګې ځانګړې شوې دي. لھ دې کمیسیون سره موازي

لپاره نور کمیسیونونھ شتھ. پھ داسې حال کې چې ټول یو ډول کارونھ لري. مرکو وښودلھ چې جال 
پوښښ الندې نیول شوي او ھر کمیسیون د بیالبیلې الرې نھ عاید الستھ جغرافیایي سیمې تر 
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راوړي. پھ ھمدې ډول نظامي کمیسیون ھم څانګې یا اړوندې ادارې لري چې عاید تر السھ کوي، 
 لکھ د غنایمو څانګھ.

د مالي چارو کمیسیون د والیت او سیمې پھ کچھ مالي چارواکي ټاکي او څو څانګې یا برخې یې 
پھ کار ګومارلي چې د مالیاتو او عایداتو پھ ځانګړو مسایلو پورې تړاو لري، لکھ زکات او عشر، 
مخدره توکي او ګمرکونھ. لکھ څرنګھ چې ھغوی پھ دولت کې وو، د مالیاتو وضع کول لھ ځمکې 

ھ د دودیزې مالیې او د اسالمي مالیاتي سیستم او عاید جوړښت دی. د مالیاتو وضع کول پھ څخ
سیستماتیک ډول اجرا کیږي، خو نھ پھ یو شان، ځکھ دغھ مشترکې پالیسۍ پھ ټول ھیواد کې پھ 

 بیالبیل ډول پلې کیږي. 
 

 و عشرازکات 
 
طالبان د اسالمي چوکاټ پر بنسټ لھ مالیاتو سره د عشر او زکات پھ ټولولو مرستھ کوي او ھغھ 
د خپلو موخو مطابق تر سره کوي. زکات د قرآن حکم تھ اشاره کوي چې مسلمانان باید د خپل 

 25افغانیو څخھ  1000سلنھ بیوزلو تھ ورکړي. ځینو کسانو وویل چې طالبان لھ ھرو  2.5عاید 
نۍ زکات اخلي، ځینو نورو کسانو دا کار داوطلبانھ وبالھ، سره لھ دې ځینې نورو دغھ کار تھ افغا

 د خپل سرۍ نوم ورکړ. 
 

عشر د ھر ډول تولید یا محصول یو پر لسمھ برخھ ده چې د جنس یا نقدي شکل پھ ټوګھ بازار تھ 
عمل کې ھرومرو یو  راوړل کیږي. لکھ څرنګھ چې مرکھ شویو کسانو وویل، اړینھ نھ ده چې پھ

پر لسمھ برخھ واخیستل شي. ځینې وخت عشر ھغھ مالیھ ده چې پر خصوصي سوداګریو وضع 
کیږي او ځینې وخت نھ، خو ھغوی پھ معمول ډول لږ تر لږه د خپل عاید یو پر لسمھ برخھ ورکوي. 

دي، صدق  دغھ مسئلھ د ولسوالیو او ښارونو پھ مرکزونو کې چې د طالبانو تر کنټرول الندې نھ
نھ کوي بلکې پھ ھغو ځایونو کې صدق کوي چې طالبان پھ کې پھ آزادانھ ډول ګرځي راګرځي 

 لکھ لشکرګاه، د کندز ښار، د غزني ښار او پھ ھمدې ډول د کابل یوه برخھ.
 
د ځمکې کوچنیو خاوندانو سره د مذاکرې لپاره ځای نشتھ، خو د سوداګریو خاوندان زیات ځواک 

کندز ښار لھ یوه خصوصي کلینیک څخھ د ځانګړو درملو د یوه لست پھ بدل کې د لري. طالبان د 
پیسو غوښتنھ کوي. کھ د کلینیک خاوند احساس وکړي چې لھ ھغوی څخھ لھ حده زیاتھ غوښتنھ 
شوې ده، منفي ځواب ورکوي. خصوصي رسنیز شرکتونھ ھم لھ غوښتنو سره مخامخ شوي، خو 

طالبان   44یون سره لھ مذاکرې وروستھ لھ ورکړې ډډه کړې ده.ځینو یې پھ دوحھ کې سیاسي کمیس
خپل مالیاتي بنسټ پیاوړی کوي او ھڅھ کوي ھر ډول نھاد چې مالیھ ورکوالی شي، د اجبار، 
 ګواښ او زورزیاتي لھ الرې مجبور کړي، خو پھ بیالبیلو پیښو کې لھ مذاکرې څخھ ھم کار اخلي.

 
لري، کھ نوي جوړیږي کھ بیارغول کیږي. روغتیایي پر ودانیزو کارونو ھم مالیات رواج 

کارکوونکو د بیارغونې یا نوي کلینیک د مالیې وضع کولو د ھڅو رپوټ ورکړ. انجوګانې پھ ټولیز 
ډول ودانیز کارونھ فرعي قراردادي تھ ورکوي او تمھ لري چې فرعي قراردادي د مالیاتو مسئلې 

سلنې لپاره د طالبانو  10دانیز کار د بودیجې سره جوړجاړی وکړي. یوه استاذ وویل چې د و
 غوښتنھ د دې المل شوه چې د پوھنتون کار وروستھ پاتې شي.

 
د عایداتو سود او نظامي دندو تر منځ اړیکھ کوالی شي شخړه رامنځتھ کړي. پھ کوم ځای کې چې 

درول د سړکونو جوړول پھ ځانګړي ډول نظامي اھداف تر ګواښ الندې راولي، د ھغوی کار 
کیږي، کھ څھ ھم مالیات یې ډیر سود ولري. د سیمې خلکو ګټھ ھم لھ مالي اندیښنو ھاخوا نھ ځي. 
زیات موارد شتھ چې پھ ھغې کې پراختیایي او ودانیزې پروژې د مالیاتو نھ ورکولو لھ کبلھ د 

 میاشتو یا آن کلونو لپاره بندې شوې دي.  
 

                                                      
44 Whatsapp interview with owner of Afghan media company, February 2018 (97). 
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د عشر پھ توګھ یاد شوي، د پام وړ عاید لري، خو دا پر مخدره توکو مالیات چې پھ مرکو کې ھم 
چې طالبان تر کومې اندازې د مخدره توکو پھ سوداګرۍ کې مستقیم الس لري، د کارپوھانو تر 
منځ ورباندې بحث شتھ. دا د طالبانو د عایداتو لپاره یوه اړینھ سرچینھ ده چې د طالبانو مرکھ شویو 

غوښتل دغھ ټکی برجستھ کړي. پھ ھر حال، آن د کوکنارو د کسانو پھ ځانګړي ډول پھ ھلمند کې 
عایداتو پھ ھکلھ د ھغوی لھ الپو شاپو څخھ ډکې خبرې ھم د طالبانو ښکیلتیا پھ ډاګھ کوي. ګټھ یې 

 دومره د پام وړ نھ ده کومھ چې د امریکا او افغانستان دولت اټکلونھ ښیي.
 

معموالً لھ دغھ ډول فعالیتونو څخھ مالیات اخلي. پھ حقیقت کې طالبان د مستقیمې ښکیلتیا پر ځای 
ھر څھ چھ وي، کوکنارو تھ اجازه ورکول او د کرلو لپاره یې آسانتیا برابرول ستراتیژیک اھمیت 
لري، ځکھ د طالبانو حکومت سره د ملکي وګړو د موافقت تضمین کوي. ورتھ چلند د نورو ګټورو 

، لکھ قاچاق او ناقانونھ اقتصادي فعالیتونھ. طالبان جنایتکارو شرکتونو پھ وړاندې غوره شوی دی
ښایي پھ مستقیم ډول پھ دې کار کې الس ونھ لري، خو ورڅخھ ګټھ اخلي. دا چې دغھ پیسې چیرتھ 
ځي، روښانھ نھ دي. طالبان ھم ښایي د افغانستان دولت پھ څیر لھ ورتھ ستونزو سره مخامخ وي 

د تیریدو پر مھال پیاوړي سیمھ ییز کسان ونیسي څو د  چې ھیڅکلھ نھ دی توانیدلی لھ پولي څخھ
 مالیاتو د پام وړ برخھ مرکز تھ ورسوي.

 
او  مخابرات

 عامھ تأسیسات
 

خپل مالیات د سیمھ ییزو  داسې ښکاري چې د ګرځنده ټلیفونونو خصوصي شرکتونھ پھ منظم ډول
پھ ھمدې ډول ھغوی د چوپړتیاو د وړاندې کولو لھ  45او پھ دوبۍ کې د مذاکرو لھ الرې ورکوي.

کبلھ د طالبانو تر څارنې الندې دي. د ګرځنده ټلیفونونو د چوپړتیاو پھ وړاندې کولو کې د ھغو 
معمولي مقرراتو پھ پام کې نیول شامل دي چې باید لھ تیاره وروستھ ګل وي (احتماالً نړیوالو او 

لو پھ موخھ). دغھ کار آن د کندز پھ څیر لویو ښارونو کې افغان ځواکونو تھ د خبر رسولو د کمو
تر سره کیږي او اکثراً پھ پاشلي ډول وي؛ د بیلګې پھ توګھ پھ ارزګان کې د ټولو خصوصي چمتو 

کال پھ ټول بھیر کې بندې وي. د طالبانو پھ  2017کوونکو مخابراتي چوپړتیاوې پھ بشپړ ډول د 
 مپنۍ چوپړتیاوې منع دي.  سیمو کې د سالم مخابراتي دولتي ک

 
پھ ھکلھ، طالبان پھ زوره د برښنا دولتي شرکت (د افغانستان برښنا شرکت) څخھ  عامھ تأسیساتود 

د برښنا پیسې راټولوي. طالبان لږ تر لږه پھ اوو والیتونو کې د برښنا د پیسو زیاتھ برخھ راټولوي. 
د ورکړې پھ ھرې دوه میاشتنۍ دورې کې پھ کندز کې د برښنا اداره اټکل کوي چې د برښنا بٍل 

پھ ھلمند کې د برښنا شرکت   46ډالرو عاید لھ السھ ورکوي. 115000څخھ تر  100000شاوخوا لھ 
پھ اصل کې،   47سلنې ضایعاتو المل کیږي. 45اټکل کوي چې د طالبانو ممانعت پھ عوایدو کې د 

رکړي (د ھرې میاشتې د تقریباً ټولې طالبان وایي کھ د برښنا شرکت ھغوی تھ د پام وړ مالیات و
ورکړې مبلغ سره برابر)، ھغوی بھ برښنا تھ اجازه ورکړي چې د برښنا بٍل راټولول لھ سره پیل 

    48کړي.
 

طالبان اړتیا نھ لري چې پھ ھرې دورې کې بٍل ولولي، ھغوی پھ خپلھ اټکل کوي او ھر څھ چې 
یې لھ نظره منصفانھ راغی، د برښنا د ورکړې بٍل د دولتي شرکت د برښنا بٍل پھ څیر صادروي. 
 کھ د برښنا دولتي شرکت د طالبانو پھ سیمو کې برښنا بنده کړي، طالبان د دولت تر کنټرول الندې
سیمو کې د برښنا پر ستنو برید کوي څو برښنا مجبوره کړي چې سمدستي برښنا چاالنھ کړي. د 

                                                      
45 Interview with Logar Taliban commander, March 2018 (99); Whatsapp interview with Zabiullah Mujahed, 
November 2017 (45); see also Chopra (2016) and Dominguez (2016).  
46 Interview with Breshna official, Kunduz, November 2017 (23). 
47 Interview with Breshna official, Helmand, November 2017 (71). 
48 Interview with Breshna official, Kunduz, November 2017 (23); interview with Breshna official, Helmand, 
November 2017 (71). 
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ھغوی موږ تھ ګواښ کوي چې ستونزه حل کړو یا د پوښښ "برښنا د یوه کارکوونکي پھ وینا: 
ساحھ پراخھ کړو، او کھ موږ دغھ کار پھ چټکۍ تر سره نھ کړو، ھغوی ستنې الوځوي. پھ دې 

د یوې ستونزې د حل پر ځای لھ دوو ستونزو سره مخامخ کیږو. لھ دې کبلھ معموالً  حالت کې موږ
   49"ھڅھ کوو چې پھ چټکۍ سره د طالبانو غوښتنې اجرا کړو.

 
دغھ کار اکثراً پھ سیمھ ییزې کچې پیښیږي، خو بغالن والیت مستثنی دی. بغالن د برښنا ستنو 
اصلي ځای دی چې لھ تاجکستان او ازبکستان څخھ کابل او څلورو نورو والیتونو تھ برښنا 
 انتقالوي. کلھ چې د طالبانو پھ سیمھ کې پھ بغالن کې برښنا بندیږي، طالبان د برښنا پر ستنو برید

کوي او پالزمینې تھ د برښنا لیږد ګډوډوي، دغھ کار د خبرونو پھ سرلیک بدلیږي او د ټولو پھ یاد 
راولي چې طالبانو څومره پیاوړي دي. احتماالً پوھیږو چې دغھ ډول شدید اقدام ھغوی د میلیونونو 

خپل وب  افغانانو پھ منځ کې چې د ھغوی برښنا بنده شوې ده، تر کومې کچې بدناموي. ھغوی پھ
د برښنا بندیدو "سایټ کې یوه اعالمیھ خپره کړې او ویلي یې دي چې ھغوی د طالبانو پھ سیمو کې 

کابل "دغھ کار تر سره کړی دی او د خپلو غوښتنو یو لست یې د  "او نورو چوپړتیاو پھ ځواب کې
  .)IEA، 2018(تھ لیږلی څو د برښنا ځانګړې مسایل حل کړي  "چارواکو

 
 ورھاخواتولید څخھ د عاید لھ 

 
د طالبانو د مالیاتو او عایداتو پھ ھکلھ د پام وړ څیړنې شتھ. ھغھ څھ چې اکثراً لھ پامھ غورځول 

ده. مالیات یو لھ ھغو الرو څخھ دي چې  ورھاخواکیږي، دا دي چې د مالیاتو ګټھ لھ عاید څخھ 
تعرفې لھ کبلھ احتماالً د  . طالبان د میټر نھ لوستلو او یو شان"کوي"څرګندوي بلواګر حکومت 

برښنا د ورکړې پیسو د پام وړ برخھ لھ السھ ورکوي. افغانان بې لھ دې چې د طالبانو پام وي، 
احتماالً لھ دې معاملې څخھ ګټھ پورتھ کوي چې یوه جال مسئلھ ده. طالبان پھ خپلھ د خپلې برښنا 

ي. ھغوی لھ رسمي سیستمونو څخھ بِل جوړوي چې پھ ځینو مواردو کې د برښنا بِلونو تھ ورتھ و
د تقلید لپاره زیاتې ھڅې کړې دي، پھ داسې ډول چې پھ خپل دې کار کې بریالي شوي چې د دې 

  سیستمونو پر اعتبار برالسی تر السھ کړي.
 

مالیات پھ تیوري کې پر یوه ټولنیز قراداد داللت کوي. کھ څھ ھم د طالبانو مالیات توپیر لري، خو 
پھ خپل سر نھ دي. ھغھ پھ داسې ډول طرحھ شوي چې طالبان د یوه دولت پھ څیر ښکاره کړي. 

نیت کلھ چې مالیات نھ ورکول کیږي، طالبان اکثراً استدالل کوي چې ھغوی د دې کار پھ بدل کې ام
خوندي کوي. پھ دې کې تل لھ ګواښ او اجبار څخھ کار اخیستل کیږي، خو دا د دولت پھ څیر عمل 
دی چې د مالیاتو پھ برخھ کې د طالبانو مباحثې تھ شکل ورکوي. دا چې د ھغوی مالیات پھ اسالمي 

لھ نظره اصطالحاتو جوړ شوي، د ټولنیز کنټرول پھ معنا دي. د بیلګې پھ توګھ، زکات د مؤمنانو 
د اسالم لھ پنځھ اساسي بناو څخھ دی او د اسالمي ژوندانھ بنسټ جوړوي. د زکات ورکړه لھ 

 طالبانو څخھ اطاعت کول نھ دي بلکې د یوه ښھ مسلمان بیلګھ ده.  
 

او چنھ وھل  مخالفت، وده
 (مذاکره)

 
 د اسالمي امارت دورې د سیاستونو تکاملي بھیر

 
ي پھ ھکلھ ډیپلوماتانو او کارپوھانو پھ مرکو کې خپل نظرونھ پھ آزاد د طالبانو د بدلون د څرنګوال

ډول بیان کړل: آیا د ھغوی فعالیتونو عملي بڼھ غوره کړې او لږ ایډیولوژیک چلند کوي، آیا ھغوی 
د ښځو د رول پھ برخھ کې زیات منل شوي او داسې نور. ھغھ څھ چې د دې ډیپلوماتانو او 

                                                      
49 Interview with Breshna official, Kunduz, November 2017 (23). 
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ي، دا دي چې لھ طالبانو سره بھ پھ راتلونکې کې د ګډون ھوکړه کارپوھانو خبرې ښکاره کو
څرنګھ وي او دا ارزوي چې آیا ھغوی بھ پھ دې وتوانیږي چې لھ دې کار څخھ خپل مالتړ توجیھ 

لسیزې دولت د مقایسې خطر لھ ھغھ څھ سره چې طالبان یې اوس  1990کړي کھ نھ. د طالبانو د 
سره ھیڅ تړاو ونھ لري چې واک تھ لھ راستنیدو وروستھ یې  تر سره کوي، ښایي لھ ھغو پالیسیو

 غوره کړي. 
 

لسیزه  1990بدل شول. طالبان پھ  ولېھغھ پوښتنھ چې ډیره لږه پوښتل کیږي، دا ده چې طالبان 
راپدیخوا د طالبانو شرایط پھ  2001کې د کورنۍ جګړې لھ څو وسلھ والو ډلو څخھ یو وو. لھ 

دې کبلھ د ھغوی موخې او سیاستونھ ھم بدل شوي دي. د ھغوی موخھ اساسي ډول بدل شول، لھ 
کمونیستانو او مجاھدینو  "فاسدو"لھ افغانستان څخھ د اخالقي فساد لھ منځھ وړل وو چې عمدتاً د 

لخوا راوړل شوی و. اوس دغھ ډلھ د بھرنیو ځواکونو پھ مالتړ د لویدیځ پلوه دولت اصلي وسلھ 
ھ یې لھ بھرني اشغال څخھ د افغانستان آزادي ده. کوم بدلونونھ چې پھ وال اپوزیسیون دی او موخ

پورتنیو سیاستونو کې راغلي دي، د بلواګر پھ توګھ د طالبانو ایدیولوژیک یا مالي غوښتنې تھ 
 څرګند ځواب وایي. 

   
لسیزې سیاستونو تر منځ او ھغھ څھ چې دم مھال تر سره کیږي، د  1990د دې څیړنې موخھ د 

خې مقایسې تر سره کول نھ دي، خو ځینې یې د برجستھ کولو ارزښت لري. ھغوی پھ ښوونځیو پرا
کې د ښځو او نجونو د شمولیت بندیز لھ منځھ وړی دی، کھ څھ ھم د طالبانو ډیری چارواکي ټینګار 
کوي چې پھ اصل کې لھ پیل څخھ کوم ممانعت نھ و. ھغوی پھ څرګند ډول وویل چې ټولې ښځې 

کړو تھ السرسی ولري، کھ څھ ھم دغھ کار پھ ځانګړو شرایطو مشروط دی. پر کوکنارو  باید زده
باندې د طالبانو بندیز چې د ھغوی د حکومت پر مھال یې د ناورین بڼھ درلوده، پھ څرګند ډول 
اوس نشتھ او ھغوی پھ ټولیز ډول لھ کوکنارو سره ھر ډول اړیکھ نھ مني. لھ دې څخھ ال ظریف 

 1990شتھ. لنډه دا چې، ھغوی باید ډیری ھغھ معایب او پاتې راتلل سم کړي چې پھ  توپیرونھ ھم
 لسیزې کې د ھغوی حکومت معلول کړي وو. 

 
طالب بلواګر د سیمھ ییزې وفادارۍ د الستھ راوړلو لپاره د خپلې حکومتولۍ لھ ظرفیت څخھ ګټھ 

ھغوی د نفوذ او کنټرول الندې اخلي چې د ھغوی د اجباري واک تر څنګ مرستھ کوي چې خلک د 
سیمو کې پاتې شي. د بلواګرو او ملکي وګړو تر منځ اړیکھ د متقابل او نابرابر تبادل پر بنسټ والړه 
ده چې د دولت پھ پرتلھ د ھغوی د واکمنۍ د پیاوړتیا پھ معنا ده. پھ بل عبارت، د بلواګرو حکومتولي 

 ھ الره ده.د حکومت لپاره نھ ده بلکې د جګړې زیاتولو بل
 

طالبان اوس باید د افغانانو واقعي اندیښنې پھ خپلو لومړیتوبونو کې راولي. ډیری اوسنیو او پخوانیو 
طالبانو وویل چې دغھ توپیر د جګړې پھ اوږدو کې د ملکي وګړو د مالتړ پھ اړتیا سره رامنځتھ 

ې پھ جګړې کې دي ھغوی اوس پوھیږي چ"شو. د طالبانو یو پخواني چارواکي څرګنده کړه چې 
او باید د خلکو مالتړ لھ ځان سره ولري. ھغوی نشي کوالی د خلکو د ارادې خالف کار وکړي؛ 

   50"ځکھ د ملکي وګړو مالتړ تھ اړتیا لري، لھ دې کبلھ ھغوی باید خپل ځینې نظرونھ بدل کړي.
 

ت احتمال دقیق دي. د طالبانو د بدلیدو پھ ھکلھ دوه مشھور روایتونھ موجود دي او دواړه پھ زیا
را پدیخوا کومې تجربې چې الستھ راوړي،  2001لومړی دا چې، د طالبانو رھبرۍ پھ خپلھ لھ 

ھغوی زیات سفرونھ "ورسره بدلھ شوې. لکھ څرنګھ چې د طالبانو یو پخواني چارواکي وویل: 
لو کړي، مجبور شوي چې لھ خپلو کلیو راووځي، پھ ھمدې ډول وخت یې پیدا کړی چې پر خپ

تیروتنو فکر وکړي. ھغوی نړۍ تھ کتلي او ورڅخھ یې زده کړي. ھغوی ھغھ مھال ساده جنګیالي 
) استدالل کوي چې ډیری 2017ګوپال او سټریک ون لینشوټن ( 51"وو، خو اوس دنیوي فکر لري.

پرتھ لھ دې چې لھ بھر نړۍ سره اړیکھ ولري د افغانستان پھ حجرو او کلیوالو مدرسو کې  طالبانو
ده کړه کړې ده. د طالبانو دولت د انتقال پروسھ وه چې پھ ترڅ کې یې طالبانو غوښتل خپلھ دودیزه ز

 ایدیولوژي د خپلې حکومتولۍ لھ نویو غوښتنو سره یوځای کړي.

                                                      
50 Interview with former Taliban official, Kabul, July 2017 (6). 
51 Interview with Taliban ex-official, October 2017 (4). 
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دغھ ډول تفکر د سیاست د پورتھ کچې پوھیدو لپاره ګټور دی، خو عمدتاً د طالبانو د پیاوړو کسانو 

طالبانو پھ سیمھ ییزه کچھ بیلھ الره درلودلې ده. د ھغوی مشران ښایی د  پھ ھکلھ کارول کیږي.
لسیزه کې لھ طالبانو سره یو ځای جګړه کړې وي، خو د  1990شورویانو خالف جھاد کې یا پھ 

نوي نسل پھ ھکلھ لږ پوھاوی شتھ. د ھغوی زیاتھ برخھ د طالبانو حکومت پر مھال زیږیدلې او د 
ځوانۍ تھ رسیدلي دي او ډیر کم شمیر یې کلیوالھ دیني روزنھ لیدلې ده  کرزي حکومت پھ وخت کې

  52یا ھم د پاخھ عمر طالبانو پھ څیر تجربې څخھ برخمن دي.
 
دویم روایت دا دی چې ھغوی د بھرنیو تصوراتو د اداره کولو پھ برخھ کې ھوښیاري الستھ راوړې 

د ھغوی کار ډیر پیچلی او حرفوي دی: د پام وړ خپرونې، داسې ویاندویان چې پھ چټکۍ سره   53ده.
، ټوییټر حسابونو، د راکښونکو ویډیوګانو پھ تولید او د څو ژبو وب سایټ لھ الرې WhatsAppد 

ځواب ورکوي. پرتھ لھ کوم شک ھغھ څھ چې ھغوی د خپل وب سایټ لھ الرې د عدالت، د ملکي 
اتو او د ښځو رول پھ ھکلھ ډیپلوماتانو تھ وایي، ډیر کم ھغھ څھ تھ ورتھ والی لري چې وګړو تلف

افغانان یې د طالبانو د کنټرول الندې سیمو کې ویني. طالبان پھ خپلو باورونو او چلندونو کې یو شان 
مرستھ  نھ دي. پھ حقیقت کې، دا د مھمو عواملو څخھ یو دی چې د ھغوی لھ تطابق او چټکتیا سره یې

 کړې چې کوالی شي پھ یو موټي خپل پراخ چلندونھ او غوره توبونھ پھ پیاوړي ډول پلي کړي.
 

شوي دي، سیاسي مھمې پایلې لري. ھغھ روایت چې پھ لویدیځ کې د طالبانو  "بدل"دا چې آیا طالبان 
ن پھ موخھ د ادارې پھ ھکلھ موجود دی، باید پھ پام وړ ډول لھ طالبانو سره د ھر ډول سولې تړو

پھ ھکلھ  "طالبان څرنګھ بدل شوي دي"بدلون ومومي او لھ لیرې څخھ ښھ ښکاره شي. لھ دې املھ 
زیات استداللونھ شتھ چې اکثراً لھ سیاسي پلوه ژور او د کره څیړنې ارزښت لري. د افغانانو او 

خبرو ورھاخوا زیاتې افغانستان راتلونکې لپاره د طالبانو پھ سیاست کې ھر ډول بدلون د طالبانو لھ 
څیړنې تھ اړتیا لري او د ھغوی کړنې باید پھ عمل کې پھ انتقادي ډول وارزول شي چې آیا د ھغوی 

 د طالبانو د اوسنیو سیاستونو د کره او انتقادي ارزونې پھ نسبت لږ اھمیت لري کھ نھ.  "بدلون"
 

 د ملکي وګړو چنھ وھل (مذاکره)
 

ا جوړ شوي او کوم جوړښتونھ چې د دولت او مرستندویھ کوم جوړښتونھ چې د طالبانو لخو
سازمانونو لخوا جوړ شوي دي، د غیرنظامي چنې وھلو میکانیزمونھ جوړوي. د بیلګې پھ توګھ د 
طالبانو پھ جوړښت کې د والیت او ولسوالۍ پھ کچھ غیرنظامي شوراګانې شتھ، پھ دې معنا چې 

مرستندویھ سازمانونو پھ جوړښت کې دننھ لھ  پھ ټولنو کې د منځګړي رول لري. د حکومت او
کلونو راپدیخوا د ښوونځي، روغتیا او سیمھ ییزې پراختیایي شوراګانې لھ طالبانو سره د منځګړي 
رول لوبوي او ځینو یې ښایي طالبان د غړي پھ توګھ ھم منلي وي. ملکي وګړي لھ یوه پلوه طالبانو 

ویھ سازمانونو لپاره رول لوبوي. پھ ھمدې ډول ھغوی تھ مھم دي او لھ بل پلوه دولت او مرستند
دولت او مرستندویھ سازمانونو تھ اجازه ورکوي چې تر ممکن حده لھ طالبانو سره د مستقیمي 

 اړیکې مخھ ونیسي او ورسره لھ مذاکرې څخھ ډډه کوي.
 

تر ھغھ مھال چې دغھ ډول منځګړیتوبونھ لھ طالبانو سره د مخامخ کیدو یا د ھغوی د کم ښکاره 
کیدو المل نشي او پھ جدي ډول د طالبانو لھ کړنالرې سره تضاد ونھ لري، خلک اجازه لري چې 

ه خپل ژوند تھ دوام ورکړي. د طالبانو مشرتابھ تر زیاتې کچې د خپلو سیاستونو د اجرا کولو لپار
پر سیمھ ییزو قومندانانو ډډه کوي. طالبان د سیمھ ییز ټولنیز جوړښت یوه برخھ ده. طالبان اکثراً د 
ملکي وګړو وروڼھ، پلرونھ، ترونھ، زومان، ګاوڼدي او د ماشومتوب ملګري دي. کلھ چې طالبانو 

مرکو کې د تھ د لوړپوړو کسانو لخوا حکم ورکول کیده، د ھغوی سیمھ ییزو قومندانانو پھ خپلو 
ناھیلۍ، شخړې او د حکم نھ منلو خبره مطرح کړه ځکھ فکر یې کاوه چې د ھغھ کار تر سره کولو 
د ھغوی خلکو تھ تاوان رساوه او یا د ھغوی د غوښتنې خالف و. لھ بلې خوا، کھ د سیمھ ییزې 
                                                      
52 See Gopal and Strick van Linschoten (2017) and Semple (2014) for detail on this.  However, knowledge of 
composition and experiences of this generation remains general and largely speculative.   
53 Interview with Taliban interlocutor, March 2017 (108). 
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احساس کچې یو قومندان وغواړي خپل زور وښیي او یا لھ ګواښلو څخھ کار واخلي، خلک ډیر بد 
 پیدا کوي. خلکو تھ د دغو کسانو شخصیت او مخینھ مھمھ ده.  

 
د ښو طالبانو / بدو طالبانو روایت د خلکو پھ منځ کې پراختیا لري. ښھ طالبان/ بد طالبان تر زیاتې 
کچې د ھغوی شخصیت او د سیاست پھ پلي کولو پورې تړاو لري. ھغھ شمیر طالبان چې د خلکو 

ھ ملیشھ ځواکونو او د دولت مالتړو جنایتکارانو څخھ ساتي او پھ ھغھ ځای لھ منځھ راځي، خلک ل
کې چې خلک ھغوی نھ غواړي، ھلتھ السوھنھ نھ کوي؛ دا ښھ طالبان دي. ھر طالب چې د خلکو 

دی. بد طالبان "بد" د ارادې خالف ګام پورتھ کوي او عمل یې تر حد زیات لھ زورزیاتي ډک وي، 
تر زیات نفوذ الندې وي. د دې دواړو تر منځ توپیر اکثراً تر سره کیدای  ISIاکثراً د پاکستان یا 

نشي، خو خلکو تھ امکان ورکوي چې د یوه شخص لخوا رامنځتھ شوي بدلونونھ او د دغھ ډول 
بدلونونو پھ پایلھ کې رامنځتھ شوې ویره پھ داسې سیستم کې تشریح کړي چې اطاعت کول ورڅخھ 

 تقریباً مطلق دي. 
 

ھ ییز تاریخ او مخینھ ھم لھ سیاست څخھ د کار اخیستلو څرنګوالي تھ شکل ورکوي. لوړپوړې سیم
رھبري ادعا کوي، کلھ چې ھغوی لھ شدیدو اعتراضونو سره مخامخ کیږي، خپلھ اراده پر خلکو 

لسیزه کې پھ بیالبیلو کچو د ټولنیزو مسایلو پھ برخھ کې پھ سیمھ ییزو  1990نھ تپي. طالبانو پھ 
ره توبونو باندې الس پورې کړ، خو د سیمھ ییزو قواعدو پھ وړاندې دغھ بیان شوې آزادي نن غو

ورځ ډیره څرګنده ده او موخھ یې لھ ملکي وګړو سره تطابق دی. تاریخ او سیمھ ییز دودونھ ھم د 
ھ ځانګړو مسایلو د مذاکرې لپاره د ملکي وګړو پر ارادې اغیزه کوي. لھ تاریخي پلوه څو نجونې پ

ړې پھ ھکلھ لھ مشرانو او ښوونکو سره کلھ چي د نجونو د زده کھلمند کې ښوونځي تھ تللې؛ 
مرکې وشوې، ھغوی پھ عجیب او غریبو څیرو یا ملنډو ځواب ورکړ. لھ بلې خوا، مشرانو پھ 
لوګر، وردګ او لغمان کې پھ زیات احتمال ھڅھ وکړه چې د طالبانو پھ وړاندې د نجونو لھ زده 

 تړ وکړي.کړو مال
 

مشرانو پراختیایي پروژو تھ د اجازې ورکولو پھ مذاکرو کې پھ کندز، ھلمند، لوګر او بغالن کې 
د طالبانو پھ وړاندې لھ کره او پھ ورتھ وخت کې شدیدو ګواښونو څخھ د اړم پھ توګھ کار واخیست. 

م رول ادا کړ. سره مشرانو د ټولنې د اندیښنو او ستونزو د مذاکرې او منځګړیتوب پھ برخھ کې مھ
 لھ دې د ھغوی نفوذ ډیر محدود دی. 

 
انفرادي اړیکې پر چنې وھلو (مذاکرې) اغیزه کوي، کھ څھ ھم پھ ټولیز ډول طالبان دغھ کار نھ 
خوښوي. طالبان باید خپل پام ونیسي چې د یوه کس مالتړي معرفي نشي او یا خدای مکړه فاسد 

د ھغوی اړیکې پھ غیرمستقیم ډول پر تصمیم نیولو  معرفي شي، ھغوی باید اجازه ورنکړي چې
اغیزه وکړي. سره لھ دې، طالبان د عمومي اعتماد پھ نشتون او پھ ھر څیز باندې د پراخ شک پھ 
منځ کې د یوه کس د مخینې پھ ھکلھ لھ څیړنو نیولې د یوه ښوونکي تر مقررولو او مرستو تھ د 

 ډډه کوي. السرسي پھ ھکلھ تر مذاکرې پورې پر اړیکو 
 

ملکي وګړي ھغو کسانو تھ اړتیا لري چې طالبانو تھ نږدې وي. لکھ څرنګھ چې پھ بغالن کې د 
موږ افغانان لھ اوږدې مودې پھ جګړه کې یو او د ژوندي پاتې کیدو "طالبانو یوه قومندان وویل: 

دولت لپاره او بلھ لپاره باید پراګماتیک واوسو. ھر څوک د ټلیفون دوو شمیرو تھ اړتیا لري، یوه د 
د طالبانو لپاره. آن زه ھم پھ دولت کې زیات دوستان لرم؛ موږ خپل ژوند پھ ھمدې ډول مدیریت 

ځینو کسانو طالبانو تھ د خپلو زامنو د لیږلو پر څرنګوالي خبرې وکړې، ځکھ باور یې  54"کوو.
سانو لھ طالبانو سره درلود چې ھغوی سره بھ ښھ چلند وشي او پایلھ دا چې خوندي بھ وي. ځینې ک

مبادا "د خپلې لږې اړیکې او ملګرتیا پھ ھکلھ خبرې وکړې او ویې ویل چې دغو اړیکو تھ د 
د  – لپاره دوام ورکوي. د ژوندانھ او مرګ مسئلې تھ پھ پام، دا یوه عاقالنھ ستراتیژي ده "ورځې

دغھ ډول اړیکې اکثراً ګټورې  -بیلګې پھ ډول د یوه خپلوان د نیول کیدو یا د مرستو بندیدو پر مھال 
ښایي لومړیتوب ولري، خو د خپل ځان د دفاع لپاره د مدافعینو درلودل  "مقررات"دي. سره لھ دې، 

 اړین دي. 
                                                      
54 Interview with Baghlan commander, February 2018 (116).  
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 ونھمخالفت
 
د سیاستونو پلي کول پھ یو ډول نھ دي. پھ داسې حال کې چې طالبان د تیر پھ نسبت زیاتھ ھمغږي 

سیاستونھ ھم ځینې وخت د سیمھ ییزو قومندانانو لخوا نھ منل کیږي. لري، آن ټولیز او اوږدمھال 
د دغو سیاستونو پر پلې کیدو دوه اغیزمن مھم عوامل عبارت دي لھ: د طالبانو د کنټرول اندازه او 

 سیمھ ییز خوځښتونھ.
 

پھ داسې حال کې چې طالبان او دولت دواړه محدود کنټرول لري یا پھ ھغو سیمو کې چې د 
یخوالي سیالي شتھ (د بیلګې پھ توګھ پھ داعش پورې تړلي کسان یا د طالبانو نورې ډلې)، تاوتر

بریدونھ او شپې پاڼې لھ عدالت، مالیاتو او موعظې سره یو ځای تر سره کیږي، ځکھ ھغوی د دې 
کارونو اغیزه ویني او ھڅھ کوي څو دغھ اغیزه نوره ھم پراخھ کړي. د بیلګې پھ توګھ، د نجونو 

ي ښوونځي پرانیستي پاتې کیږي، او ولسواالن پھ خپلو سیمو کې میشت وي، کھ څھ ھم دغھ منځن
دواړه احتماالً لھ ګواښ سره مخامخ دي. پھ ھغو سیمو کې چې طالبان د دولت پھ نسبت زیاتھ 
واکمني لري، کوالی شي لھ خپل قدرت څخھ پھ بشپړ ډول د ادارې کولو لپاره کار واخلي. د بیلګې 

، ھغوی کوالی شي زندان او قاضیان ولري یا پھ ښوونځیو کې دننھ د طالبانو څارونکي پھ توګھ
موجود وي. پھ زیاتو برخو کې د زورزیاتي ګواښ تھ نوره اړتیا نھ لیدل کیږي. طالبان د امنیت لھ 

 احساس وروستھ، سیمھ ییزو خلکو تھ خپلھ مھربانھ څیره ښکاره کوي.
 

لو باورونو یا ګټو پر بنسټ د سیاستونو پر پلي کولو ټینګار کوي. سیمھ ییز طالبان معموالً د خپ
ھغوی پھ پرلھ پسې توګھ کوالی شي قصداً د طالبانو لھ کړنالرو څخھ سرغړونھ وکړي څو خپلھ 
خپلواکي وښیي. یو کوچنی دیکتاتور پھ ھر والیت کې شتون درلودلی شي، دوی پھ سیستم کې دننھ 

معمولي خو پھ ډیرو مخربو کارونو کاروي. پھ ھر حال، پھ ھغو ھغھ کسان دي چې خپل قدرت پر 
ً استثنایي دي (یوازې شاه ولي کوټ او  "متمرد"سیمو کې چې سیمھ ییز  شخصیتونھ شتھ، نسبتا

وردوج دوه بیلګې دي). دغھ خوځښتونھ اکثراً د طالبانو لھ شتون څخھ مخکې پیښیږي. دغھ ټولنیز 
 لبانو شتون وکړای شي پھ آسانۍ ھغھ لھ منځھ یوسي.موجود نظم ھغھ څھ نھ دی چې د طا

 
بې کفایتي او ناپوھي کیدای شي پھ ھر دولت کې موجوده وي چې دا ھم پھ فکتورونو کې راځي. 

وي. پھ نورو چارواکو کې  "تحصیلکرده"د روزنې اړوند محوري کسان باید لږ تر لږه د مدرسې 
دي چې سکتوري تخصص نھ لري. آن د طالبانو پھ جنګیالي او یا د ټولنې د نفوذ خاوندان شامل 

لسیزې حکومت کې چارواکي لزوماً د تخنیکي معیارونو پر بنسټ نھ مقرریدل او پھ پرلھ  1990
پسې ډول د خپل مقام پھ پوھیدو سمدستي بدلیدل څو د فساد مخھ ونیول شي. د طالبانو چارواکي د 

څرنګوالي پھ ھکلھ زیاتھ روزنھ نھ تر السھ کوي.  خپلو دولتي سیاالنو پر خالف د ھیواد د ادارې د
پھ داسې حال کې چې ښایي ھغوی تھ د مشرانو او سیمھ ییزو چارواکو لخوا د یوه ځانګړي اقدام 
پھ ھکلھ دستور ورکړل شي، خو ھغوی پھ قصدي ډول پر خپل قضاوت، لھ نورو څخھ مشورې 

 او تیرې تجربې باندې ډډه کوي.
 

م د پلي کولو او سیمھ ییز مخالفت پھ برخھ کې د خپلې پیاوړتیا پھ ھکلھ واقعي د طالبانو مشرتابھ ھ
لید لري. ھغوی پوھیږي کوم کارونھ د ھلمند پھ څیر محافظھ کار، لیرې پروت او لھ کوکنارو څخھ 
بډای او پھ ډیر تحصیلکرده او د اسالمي ګوند تر واکمنۍ الندې وردک کې شوني نھ دي. ھغوی 

د یوه واقعیت پھ توګھ مني. مخالفت پھ جدي ډول مردود دی او خپلمنځي توپیر بې دا د ژوندانھ 
وفایي ګڼل کیږي. د طالبانو ډیری سیاستونھ د اسالمي احکامو پھ چوکاټ کې لھ امیر څخھ د اطاعت 
کولو پھ ټینګار مطرح شوي دي چې د نظر اختالف نھ مني او ھغھ غیر اسالمي ګڼي. د طالبانو 

چې مالعمر خپلو مالقات کوونکو باندې ویشلھ څو ھغوی تھ د طالبانو د مقرراتو او یوه اعالمیھ 
"لھ ایدیولوژۍ پھ ھکلھ روزنھ ورکړي، د دې کار څرنګوالی تشریح کوي. پھ اعالمیھ کې راغلي: 

څخھ د اطاعت د اجرا کولو روحیې ھر ډول کمزوري کول، د خدای د نظام تطبیقول کمزوري امیر 
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 "ھ امیر پورې اطاعت تړلی څو ھغھ لھ خپل خدای او پیغمبر څخھ اطاعت وکړيپخدای کوي... 
). اختالفونھ او بحثونھ د خبرو اترو لھ الرې حل 511-503: د رڼا مکانونھ 2015(لوډیانوي، 

 کیږي، ځکھ ټول لھ اسالم سره مطابقت لري، او دا ھغھ څھ دي چې پھ پام کې نیول کیږي.
 

و طالبانو/ بدو طالبانو روایت لیدل کیږي. د طالبانو څو تنو مالتړو او د طالبانو پھ لیکو کې د ښ
طالبانو پھ ھکلھ خپل نظر داسې بیان کړ چې دغھ ډول کسان پھ خپلو  "بدو"لوړپوړو کسانو د 

شخصي ګټو فکر کوي او لھ مقرراتو څخھ اطاعت نھ کوي. ځینې سیمې د نورو پھ پرتلھ ال خرابې 
دي، د بیلګې پھ توګھ، پھ شمال او شمال لویدیځ سیمو کې سیمھ ییز طالبان چې احتماالً جنایتکاران 

 پھ کټګورۍ کې راځي.  "بدو" دي، پھ قوي احتمال د
 

لھ دې موضوع څخھ د اطمینان لپاره، ھغھ عوامل چې د اختالف المل کیږي، زیاتو څیړنو تھ اړتیا 
لري. پھ ځانګړي ډول د تفاوتونو د منځپانګې پھ ھکلھ ښایي څیړنھ د حیرانتیا وړ پایلې الستھ 

یا پھ بل عبارت خپلواک وي،  "بد"راوړي. پھ داسې حال کې چې پھ دغو سیمو کې قومندانان ښایي 
خو باید د ځینو مقرراتو اطاعت وکړي. آن کھ قومندانان لھ مقرراتو څخھ سرغړونھ وکړي، ملکي 

 چارواکی ښایي لھ ھغو مقرراتو اطاعت وکړي چې لھ پاسھ ټاکل کیږي. 
 

 اجبار او کنټرول
 

طالبانو د ښارونو پھ  ) چې پھ ترڅ کې یې داسې ښکاریدل2016-2015لھ لنډې مودې وروستھ (
نیولو تمرکز کړی او د خبرونو سرلیکونھ یې ځانتھ ځانګړي کړي دي، د ھغوی ستراتیژۍ پر 
کرارو اغیزو تمرکز وکړ. ھغوی پھ دې ټکي پوه وو چې د ځینو ښارونو د نیولو لپاره نظامي 

سخت کار ظرفیت لري. نمایشي محاصرې پھ ځانګړي ډول چې د ھغې د ساتلو توان نھ لرئ، ډیر 
دی او ډیرو سرچینو تھ اړتیا لري. د طالبانو دغھ ډول نظامي عملیات د ډار او ګډې کډوالۍ المل 
کیږي چې پھ خپل وار سره د طالبانو لپاره دردسر جوړوي څو وضعیت کنټرول او بیرتھ نظم 
 راولي. مرستندویھ مؤسسې سیمھ خوشې کوي او سوداګري کمزورې کیږي، د طالبانو د مالیاتو

 بنسټ ټیټیږي او ملکي وګړي پھ قاروي. 
 

بل اساسي ټکی چې د طالبانو تر کنټرول الندې سیمو کې اکثراً پھ ارزونې کې لھ پامھ غورځیدلی، 
تر سره  مخکېدا دی چې حکومتولي د یوې سیمې لھ نیولو وروستھ نھ پیلیږي، بلکې لھ ھغې 

کیږي. زور او ورسره د طالبانو د حکومتولۍ ښھ اړخونھ لکھ عدالت د بې نظمۍ مخھ نیسي. د 
طالبانو حکومت د افغانستان دولت ځایناستی نھ دی، بلکې ورسره ھمکاري کوي او ھغھ پیاوړی 

ھغھ د شخړې  "غوڅ مالتړ"کوي او پھ پایلھ کې ګډې چوپړتیاوې چمتو کوي. ھغھ ولسوالۍ چې 
مې یا د دولت تر کنټرول الندې سیمې ګڼلې دي، پھ ھغو کې د ولسوالۍ مرکز یوازینی ځای دی سی

چې د دولت واکمني پھ کې موجوده ده. آن دغھ واکمني لھ دې ھم محدوده ده. ولسواالن، قاضیان 
او نور کسان د خپل امنیت د ډار لھ کبلھ پھ نورو سیمو کې میشت کیږي. ھغھ کسان چې پاتې 

 دغھ کار د سیمھ ییزو طالبانو پھ خوښھ تر سره کوي. کیږي، 
 

لکھ څرنګھ چې مخکې اشاره وشوه، د طالبانو د مالیاتو بنسټ پراخوالی او د پیچلې فرصت طلبۍ 
کچھ چې د ھغې پھ پام کې نیولو سره مالیات وضع کوي، د نفود او کنټرول عمومي مفاھیم لھ 

یلډ ھم د مالیاتو پھ برخھ کې پھ فراه، ھلمند او ننګونې سره مخامخ کوي. لکھ څرنګھ چې منسف
ننګرھار کې پھ خپلې څیړنھ کې استدالل کوي چې ھغوی د خپل حکومت لھ پولو ډیر ھاخوا مالیات 
راټولوي چې دغھ کار د طالبانو د کنټرول الندې سیمو د تعریف پر بیاکتنې ټینګار کوي (منسفیلډ، 

2017.( 
 

تي ځواکونھ پھ زیاتو ولسوالیو کې لھ طالبانو سره اړیکې لري. داسې ښکاري چې افغان ملي امنی
دا کار د تاالشیو پھ پوستو کې چې د دولتي پولیس یا سرتیرو لخوا اداره کیږي، غیرمعمولي نھ 

بجو وروستھ لھ پوستو څخھ شاتګ کوي او طالبان د بلې  4دی، ځکھ دولتي ځواکونھ د غرمې لھ 
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) وایي، د طالبانو مالیات د 2017. لکھ څرنګھ چې منسفیلډ (ورځې تر سھاره پھ کې سنګر نیسي
دولت پھ شتون کې اخیستل کیږي او د کوکنارو کښت او د مالیاتو تنوع (د ورکړو ډولونھ، د 
راټولولو میکانیزمونھ) تھ راستنیدل د طالبانو د نفوذ او کنټرول سیمې د اندازه کولو لپاره معیارونھ 

ښار نیولو تھ اړتیا نشتھ، ځکھ د زور فضا لھ تاوتریخوالي سره کافي  چمتو کوي. څرګنده ده چې د
 ده چې خلک ستاسو څخھ اطاعت وکړي.

 
ملکي وګړي لھ ھر پلوه تر بې ساري فشار الندې دي او د ژوندي پاتې کیدو لپاره اکثراً د ناسمو 

خپلو مرکو کې لھ معلوماتو پر بنسټ پر لنډمھالو انتخابونو الس پورې کوي. ډیری ملکي وګړو پھ 
طالبانو څخھ دفاع وکړه، خو دا پھ دې معنا نھ ده چې ھغوی پھ واقعي ډول لھ طالبانو مالتړ کوي. 
لھ طالبانو څخھ د ھغوی دفاع کول اکثراً د حکومت د مالمتولو لپاره وه. لھ حکومت څخھ د ملکي 

 کړي دي. وګړو تمې د طالبانو پھ نسبت ډیرې دي او حکومت ھغوی ډیر زیات ناھیلې
 

د طالبانو حکومت پھ لومړي ګام کې نظامي موخو تھ خدمت کوي، پھ دې معنا چې د ملکي وګړو 
د خبر ورکولو مخھ ونیسي او خلک د خپل کنټرول الندې راولي. لکھ څرنګھ چې ھیروس او د 

د د ملکي وګړو "ھغھ ھمکارانو پھ خپلې څیړنې کې د طالبانو د موخو پھ ھکلھ ومومندل: طالبان 
لید څرنګوالي پھ برخھ کې د پام وړ ښایي نیمګړی قابلیت څخھ برخمن دي، داسې قابلیت چې 

). پھ واقعیت 2017(ھیروس او ھمکاران،  "احتماالً د آیساف لھ ھڅو څخھ زیات پیچلی او پراخ دی
فې کې، د طالبانو دغھ ستراتیژي د زړه او ذھن او لھ دې کبلھ جګړې د الستھ راوړلو لپاره د مخال

چې اکثراً یې د کمزورو پراختیایي پروګرامونو او نیمګړو سیمھ ییزې حکومتولۍ  ډلې لھ ھڅو څخھ
 پروګرامونو لھ الرې تر سره کوي، ډیره اغیزمنھ ده. 

 
 

نتایج او 
 پایلې

 
طالبان د ھیواد پھ پراخو سیمو کې مقررات جوړوي؛ داسې حقیقت چې ځینې کسان پھ معنالرونکي 
ډول د ھغو پھ اجرا بوخت دي. دا پھ دې معنا دي چې ھغوی دم مھال د میلیونونو افغانو لپاره 
روزنھ، معلوماتو تھ السرسی، روغتیا ساتنھ، اقتصادي فعالیت، د چلند څرنګوالی او د راتلونکې 
لپاره لیرې لید کنټرولوي. پھ داسې حال کې چې ھمدا اوس د طالبانو د سر راپورتھ کولو پھ حال 
کې دولت پھ ټول ھیواد کې موجود دی، ھغھ کسان چې پھ کابل کې میشت دي، ښایي لھ طالبانو 

  سره د واک ویشلو معاملې پر څرنګوالي بحث وکړي. 
 

 رځوي څو د نفوذ او کنټرول پھ ھکلھ لھ سره فکر وشي.دغھ اړتیا د پام وړ ګا کار پھ ھمدې ډول د
د کنټرول یا نفوذ تعریفونھ ھغې معاملې تھ ورتھ دي چې مجموعھ یې صفر ده، البتھ ھغھ مھال چې 
د حکومت ځینې برخې د ھوکړې پر بنسټ د طالبانو د کنټرول پھ سیمو کې ترکیبې چوپړتیاوې 

چوپړتیاو برابرول د ھغوی د مقرراتو پر بنسټ تر  چمتو کوي. پھ حقیقت کې تر ھغھ مھالھ چې د
سره کیږي، د دولتي چوپړتیاو چمتو کول ھڅول کیږي. پھ ھمدې ډول لکھ څرنګھ چې د ځواب 
ورکوونکو لخوا پھ مرکو کې بیان شوي، د طالبانو د کنټرول سیمو پھ ھکلھ ھیڅ ډول ځانګړې 

فوذ درلودل پھ ډیری سیمو کې د طالبانو خطکشي نشتھ. د چوپړتیاو او ورځني ژوند پھ برخھ کې ن
 د کنټرول ساحو تھ رسیږي.

 
دغھ رپوټ زیاتې پوښتنې راوالړوي او د راتلونکو څیړنو لپاره یوه آجنډا ټاکي. د سولې د ھر ډول 
راتلونکې معاملې او د بشر حقونو څخھ د مالتړ او مرستو د السرسۍ لپاره د طالبانو د سیاستونو 

و لھ څرنګوالي څخھ ښھ درک تھ اړتیا ده. پھ ھر حال، د ھغو افغانانو لپاره چې اجرا او اداره کول
د طالبانو تر واکمنۍ الندې اوسیږي، تر ټولو اړینھ مسئلھ دا ده چې د مقرراتو جوړولو لپاره ھمدا 

 اوس کوم کار کیدای شي یا باید تر سره شي.
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دغھ رپوټ باید د نړیوالې ټولنې لپاره د راویښیدو یو غږ وي. کلھ چې پھ کابل کې د دې څیړنې 
لپاره لھ تمویل کوونکو سره مرکھ وشوه، تقریباً ټولو ټینګار کاوه چې ھغوی بھ مجبور شي چې د 

" وطالبان"طالبانو تر کنټرول الندې سیمو کې مرستھ بنده کړي او ټینګار یې وکړ چې ھغوی د 
سیمو سره مرستھ کړې نھ ده. د دې ټکي پھ پام کې نیولو سره چې د ھیواد څومره برخھ د طالبانو 

، "خپل غوږونھ کاڼھ واچول شي"پھ دې کار باندې باید تر واکمنۍ الندې ده، دغھ کار دوه مخي ده، 
چې  څو پھ ناھیلي ډول د اړتیا وړ چوپړتیاو سره مرستھ وشي، پھ داسې حال کې چې ښکاره شي

 طالبان لھ ھغوی سره ھمکاري نھ کوي.
 

دغھ بحثونھ لھ طالبانو سره د معاملې پھ ھکلھ د تمویل کوونکو موجودو سیاستونو څخھ د خپل ځان 
دفاع د پام وړ ګرځوي. ډیری کسانو د دې رپوټ پھ ھکلھ خپلې اندیښنې پھ ډاګھ کړې چې داسې نھ 

پورې شي او یا ورتھ خبرې وشي. روغتیا ساتنې تور  "طالبانو د ښوونځیو تمویل"چې پر ھغوی د 
یا روزنیزو چارو سره د مرستو بندول نھ یوازې پھ افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پراختیایي او 
انسان دوستانھ موخې کمزورې کوي، بلکې افغانانو تھ تاوان رسوي، دغھ کار بھ د زیاتو کډوالیو او 

کال راپدیخوا ډیری  2001خبرې اترې بھ وځنډوي او لھ بې ځایھ کیدو المل شي، د سولې ھر ډول 
 اداري پرمختګونھ او پھ دولتي چوپړتیاو کې پانګھ اچونھ بھ بې غیزې کړي. 

 
یوه مسئلھ باید څرګنده وي: د مرستو بندول تر ټولو ممکن بد کار دی چې یو تمویل کوونکی یې 

کې نیولو سره چې د چوپړتیاو چمتو  کوالی شي د افغانانو پھ حق کې تر سره کړي. د دې پھ پام
کول او د پراختیایي چارو وزارتونھ یوازیني بنسټونھ دي چې پھ ټولیز ډول یې خپل حضور د 
طالبانو پھ سیمو کې ساتلی دی، دغھ کار بھ د افغانستان دولت لپاره ھم زیانمن تمام شي. پھ ھر 

ھغوی تھ اجازه ورکړې چې خپل  حال، پھ دې مسئلو کې لھ طالبانو سره د اړیکو نھ درلودلو
 مقررات تنظیم کړي.

 
یوه تر ټولو څرګنده موندنھ دا ده چې ھر څھ د مذاکرې وړ دي. د مذاکرې پارامټرونھ محدود دي، 
خو ھغھ کسان چې کوالی شي لھ ځواک او معاملې څخھ پھ ښھ ډول ګټھ پورتھ کړي، د خپل ځان او 

وي. دغھ ډول کسان معموالً ملکي وګړي یا مرستندویھ یا خپلو ټولنو لپاره ښھ شرایط تر السھ ک
افغان کارکوونکي دي. پھ ورتھ وخت کې، طالبان پر چوپړتیاو د کنټرول یا اغیزې اچولو د زیاتولو 
لپاره نور ھم لھ ستراتیژیک پلوه پیاوړي کیږي. داسې ښکاري چې مرستندویھ مؤسسې، حکومت او 

مره بې خبر دي چې د اندیښنې وړ خبره ده، پھ ھیڅ ډول چمتو نړیوالھ ټولنھ لھ دې بدلونونو څخھ دو
نھ دي او لھ طالبانو سره پھ چلند کې کمزوري دي. دا کار پھ داسې حال کې تر سره کیږي چې 
طالبان ورځ تر بلې پر مرستندویھ او حکومتي پروګرامونو خپل نفوذ زیاتوي. طالبان د بیالبیلو 

اړو (پھ ځانګړي ډول مرستندویھ مؤسسې او ډیپلوماتان) سره خبرې دالیلو لھ کبلھ غواړي لھ دې لوبغ
وکړي، لھ دې کبلھ د حیرانتیا ځای دی چې ھغوی پھ داسې مسایلو کې لھ ګډون څخھ ډډه وکړي چې 
پھ څرګنده لھ ھغوی څخھ د ساتنې دعوا کوي. کھ مرستندویھ مؤسسو پھ منسجم او ستراتیژیک ډول 

االً کوالی یې شول چې د طالبانو پر سیاستونو اغیزه وکړي. پھ دې خبرې اترې پیل کړی وای، احتم
کار کې د روزنې مھم مسایل ھم شاملیدل. اوس پوښتنھ دا ده چې آیا ھغوی بھ د دې کار د تر سره 

 کولو تصمیم ولري؟
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