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  الرننوت

افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په بېالبېله ب�ه یې ج��ه تجربه ک�ې. ج��ې په دې هیواد کې فرهن�، تاریخ، 

�ال اقتصادي وضعیت تر زور الندې نیولی. جوړې شوې پالیس� او س�را�یژیک الر�ودونه تر سیاست، هویت او �ول

لپاره چمتو کې�ي. د تطبیق، السته راوړنو او اجرا� کیفیت اغېزې د ج��ې �رد او رن� مهايل چاپېریال ډېره د ج��ه

محیط کې �ولې چارې بنیادي اضطراب درلودلی يش، پرېک�ې او تصامیم خپل �یزپوهنیز حالت ایز لري. په ج��ه

  �خه اوړي؛ برشي ژوند �وا�ل کې�ي او د رن� او نارضایت� کچه لوړې�ي. 

په تېره یوه پې�ۍ کې د ډول ډول پراخو پرو�رامونو د نه تطبیقېدو ستونزه د ج��ې له ذات رسه �ان��ې اړیکې لري. 

دغه �ولنه یوه پې�ۍ وخت تر بل هر وخته د ن�ۍ د وسلوجوړوونکیو شبکو د وسلو د آزمایلو ډ�ر �ر�ېدلی. دلته 

نو تر من� وا�نونو پرېک�ې ک�ې دي؛ د ج��ې له وجې اې�یولوژیو د �وپک په خوله خربې ک�ې دي؛ دلته د برداشتو 

اړخونو �انونه لرې او نژدې احساس ک�ي دي. ورو ورو داسې فضا ته �ولنه رسېدلې چې د ج��ې په هکله یې پوهه 

  والو رسه دي. وررسه �ن� کې د سولې خربې کې�ي او ال هم �ونه او �وپکونه له ج��ېورته �واب نه ورکوي؛ 

�ایه چې انسان د �ول ناپېژندل شوي جوړ�ت رسه بیا هم د قانون او نظم پلوی موجود دی، معقوله او له کومه خو، 

افغان �ولنه د ممکنه ده چې په چاپېریال کې یې د الزمو بدلنونو په راوړلو رسه د سوکال� او امنیت لوری دروند يش. 

  ېل�ې یې ساری نه لري. تاریخ او معارصې ن�ۍ هغه ک�ېديل و��ي دي چې د زغم او مبارزې ب

وروستیو کلونو سختې پې�ې له �انه رسه درلودلې دي. د دغو پې�و د هواري لپاره �ان��ي معرفت ته اړتیا لیدل کې�ي. 

دا معرفت به خامخا د افغان انسان د ژوند او چاپېریاله، له اړیکو او راتلونکې، پې�و او غو�تنو را پورته کې�ي. تر اوسه 

  نه لري چې دومره پراخ او زی� جن� را وپېژ�.  شته پوهه دا وسه

د ج��ې په وړاندې تدابیر او برنامې د یوې ژورې معرفتي خأل له وجې ناکامې پاتې دي. لوري یوازې �ان مکلف 

هې� لوری نه چمتو کې�ي پر خپلو فکرونو او برشي بويل د ج��ې د رضورت لپاره خپل پر مجبوریت استدالل وک�ي. 

په دې ج��ه کې پرته له هر ډول بل ارز�ته چارې ته چمتو يش. له رسه یوې پراخې �ي، فکر وک�ي او وضعیت غور وک

  برش وژل کې�ي او هې� لوری مسؤلیت نه مني. 

برشي حقونو د من� ته راتلو د اویایمې کلیزې په ورځ په افغانستان کې د ج��ې د مطالعاتو پرو�رام انسان مجلې د 

پیل ک�. دا د انسان مجلې د �ې�نې او پالیس� د ډیپار�من� یو کاري لوری دی. د دې م� په دوام کې د دغه پرو�رام 

  له �رن�وايل رسه اشنا کې�ئ. 
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  ؛ د افغانستان ج��ه

  ن کې شوې ج��ه پېژنئ؟ دې ج��ې �ه را پی� ک�ي؟په افغانستا

 ژوبلې په اړه خپرېدونکي ارقام بسنه کوي چې د ج��ې اغېزې او ناخوالې درک ک�و؟ د مرګ

د غتیا، ودې، او پرمخت� باندې د ج��و ، کورن�، زده ک�و، رو چلندستاسو پر ژوند، اقتصاد، ، ج��ه دومره نه ده؛ نه

   دقیقو ارقامو خرب یاست؟ رپاغېزو 

هر یو مورد د هغه خو ج��ه یوازې په ارقامو نه سنجول کې�ي او نه یې مخه نیول کې�ي. ج��ه کې من� ته راغيل ارقام 

  تأمل وړ دی چې هې�کله ورته نه دی شوی! 

وضاحت ورک�ل شوی اړه �ومره افغان ولس ته په دې اصالً د دې په اړه کله خربې شوي چې روانه ج��ه ولې کې�ي؟ 

  ولې دغې ج��ې ته باید قربا� ورک�ي؟  چې دوی

د ج��ې د پېژندنې لپاره له کومه �ایه پیل وک�و؟ په �ه وپوهې�و تر نکي موارد کوم دي؟ و د دې ج��ې هستي پېژند

  ؟د ج��ې معرفت شناس� باندې کله خربې شويتر اوسه �ه شوي؟  اړه�و ج��ه وپېژنو او د ج��ې د پېژندنې په 

 ل شوی.ی�واب نه دی و رو�انهورته  اوسه تر کلونه ژوند ک�ی اودا �ولې هغه پو�تنې دې چې هر افغان وررسه کلونه

راتلونکی تاریخ به ایا د ج��ې تاریخ وي!؟ راتلونکي نسلونه به ال هم دا بیه پرې کوي؟ مون� د دغې پدیدې په هکله 

  �ه وک�ل او �ه کوو؟ 

که �ه هم جن� په پخوانیو ملتونو کې دومره تکرار شوی چې �ینې پوهان یې د برش پر �وک�ې بد�ومانه ک�ی او 

داسې باورونه یې راوړي چې د برشیت د ژوند تاریخ د ج��و تاریخ دی او یوازې سوله پکې د دمې جوړونې موده 

د �و دا ج��ه ډېرو اړخونو �ان��ې او بېله ده.  ده. اما، دا هر �ه د ج��ې په هکله شته، خو د افغانستان ج��ه له

�ان��یو روشونو باندې  ودا د ج��ې پېژندنه خپل�و�یزو داخيل او بهرنیو منطقونو �خه را جوړ یو چوکاټ چلوي. 

ممکنه کې�ي. بهرنیو �ې�ونکو یوازې خپلې احصائیې، ل��تونه، وسلې او جغرافیايي نقشې د ج��ې په هکله تحلیل 

  رسنوشت او سوکايل له السه ورک�ي. ک�ې دي، اما دلته خلکو خپل ژوند، کورن� غ�ي، د بدن غ�ي، 

نوي روایت ته اړتیا ده. دا ډول پوهېدنه  نوي بحث، نوي معرفت او اړهمون� په دې باور یو چې د افغانستان د ج��ې په 

د ج��ې کيل علتونه او وررسه ډېر مهم هغه جز� الملونه را وسپ�ي چې په دې پلویو منطق بدل ک�ي. باید د ج��ه

ږ تر �و د تعریف له الرې ج��ه محدوده او مهار نه ک�و، ال به یې �ن�ه موخاوره کې واقع شوې ج��ه تعریف ک�ي. 

  مخنیوی ويش. 
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  ږ �ه کوو؟ مو

و پې�و او پدیدو جدي غور کوو. ږ د یو نوي فکري بهیر په پیل کې واقع یو. د افغان انسان د ژوند په تر �ولو مهممو

اړوند مطالعات تررسه کوو چې د افغانستان د ج��ې تیورۍ وپېژنو، تشخیص یې ک�و او د دغه ږ فکر کوو او په دې مو

  انسان خوړونکي واقعیت اړخونه پرې سم وپېژنو. 

دلته د ج��ې د دغه پرو�رام د افغان انسان پر ژوند د ج��ې اغېزې په هره کچه مطالعه کوي. د ج��ې د مطالعاتو 

  اله �ې�نه روانه ده. پېژندلو لپاره منظم او اوږدمه

د دې فرض په منلو رسه چې له پېژندو وړاندې هې� ډول معقول تدبیر د یوې پې�ې په اړوند نه کې�ي، ه�ه کوو چې 

  د افغانستان ج��ه وپېژندل يش. 

ج��ې په افغانستان کې زیات کلونه په پرلپسې تو�ه تېر ک�ل. هرو �و کلونو کې یې رن� او �ېره بدله ک�ه او هر 

ږ په لویه کې د دغې موخې لپاره فرهن�ي مووارې یې په زر�ونو انسانان، طبیعت او فرهن� ته مرګ او تاوانونه ورسول. 

 و آندونه وررسه من� ته را�ي او د دغې بدې پدیدې پرتهاو فکري مواد وړاندې کوو چې د ج��ې د پای ته رسول

  هې� انسان د ج��ې مستحق نه دی. بل انتخاب وړاندې کوو.  دخیلو خواو ته د انسا� ژوند د ارز�ت له مخې

  

  �ه اهداف لرو؟ 

باید  د هر افغان حق دی چې دا پو�تنې ورته �واب يش. هغه روانه ج��ه �ن�ه پیل شوې او �ن�ه پای ته رسی�ي؟

  . او تر ننه دا قربا� ورکوي ک�ل په ج��ه کې تېر یې وپوهې�ي چې ولې د خپل عمر لسیزې

موږ غواړو چې د ج��ې په اړه د م�، ان�ور، یاد�ت، تبرصو، کیسو، راپورونو، تحلیلونو، بحثونو او نظرونو په �ولو 

  یست��یک کار وک�و. ږ غواړو د دغې ج��ې د پېژندلو لپاره بنس�یز او سموشو.  پوهاړخونو 

هر �ه د ن�ې او اغېزې �کاره ک�ي.  اړهپه دې خاوره کې هر �ه کولی يش د دغې خطرناکې پدیدې د شتون په 

 ج��ېنن د په نیت دغو �ولو ته غوږ او پام وک�و.  کېدواړه خربې لري او موږ باید د انسا� ژوند د �هج��ې په 

  مادي او واقعي �ېره موندلې او هې� افغان انسان ترې په پناه کې نه دی پاتې.  اغېزو

   ربو راولئ.ږ په ژوند �ه ک�ي؟ هر یو خپل زخم او درد په خج��ې زمو

پر ج��ې مسلط لوري د ج��ې د �رن�وايل په باب کوم مدون لیدلوري لري؟ آیا سیايس طرفونه، د ج��ې دخیلې 

بهر� جریانونه او ورته شخصیتونه د ج��ې په اړه تدوین شوې نظریه، د ج��ې د ختمولو ډلې، د افغانستان دولت، 

  الرې چارې، دالیل، بحث او تبرصې لري؟ 

�خه پو�تي چې د کومې طرحې په اساس یې کوم آرما� وضعیت ته د  انستان �وان او رو�انه نسل له دوینن د افغ

سطحي کچې د  ډېرېیو رشموونکی دری� �يي چې په  نه لیده. دا خالءالره  هرسېدو لپاره له ج��ې پرته بله معقول
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باکه او غیرمسؤالنه بې ډېرافغان انسان په چاپېریال کې د ��وډۍ جوړولو پرېک�ې شوې دي او دی نن�ول شوی. په 

  ډول وژل شوی او نسلونو په همدې روحیه تربیت اخيستی. 

یو لوی بحث ته ورسې�و او وپوهې�و چې ج��ه �ن�ه  چې وری ولرود هر چا نظر او لیدل اړهپه د ج��ې  غواړوږ مو

، مرسته ویيل ويکه مو ارواپوهنه  ؛که مو فلسفه لوستي وي، د ج��ې فلسفي شننه کې مرسته وک�ئ پای ته ورسوو.

په یخوايل تروک�ئ چې د ج��ې پر ارواپوهنې پوه شو او وررسه �ېرمه د خشونت، نه زغم، نه منلو، تروریزم او تاو 

د ژورنالیزم په اړه رارسه مرسته وک�ئ. که خالف نالیست یاست نو د ج��ې ر مشرتکو ارواپوهنیزو برخو وغ�ی�و. که ژو 

  ه�مند یاست، د افغانستان د ج��ې ترسیم به د برشي تاریخ تر �ولو ه�مندانه تخلیق وي، دا ج��ه رسمه ک�ئ.

  

 پوهېدنه؟  اړهد ج��ې په 

د ژورنالیزم اساس کې�دي؟ خالف ��ه نيش کوالی چې د دقیقو راپورونو له مخې د ج��ې جکلنه آیا روانه �لوې�ت 

ژورنالیزم باید وده  ضد د ژورنالیزم تعریف مطرح ک�و، د افغانستان د ج��ېخالف موږ غواړو د افغانستان ج��ې 

  وک�ي.

 د دویاړوند یوه فکري مجموعه چې د ولس رو�انه نسل لپاره د ج��ې نظریه او په فرهن�ي او علمي ب�ه د ج��ې 

د ج��ې مطالعه به ډېری په ج��ه �کېل و��ي را بدل ج��ې د رضورت پو�تنو ته �واب ووايي. شوې په منطق د 

پر ج��ې د پوهېدنې لپاره هې� ډول محدودیت ک�ي او د ج��ې د رضورت او انتخاب منطق به ملن �وله ک�ي. 

   نلو وړ نه دی، په دغه �ای کې هر محدودیت کېدلی يش د ج��ې یوه بله نارضوره او کک�ه پرده واويس.معقول او د م

د ج��ې د مطالعاتو بنس�ونه او په لویه کې هغه مباحث را پیل يش چې د هرې مسئلې د حل الرې چارې پرته له 

  په انسا� وضعیت او عقال� زمینه کې �وري. تاوتریخوايل او ج��ې 

سلسله کې به دی هم ل� تر ل�ه دا د هر افغان حق به ورک�ل يش او د ده په چاپېریال او ژوند کې د راپې�و واقعیتونو 

�انپوهېدنې یوه کلکه او جدي دخیل وي. دی به وپوهې�ي چې �ه واقع شوي او �ن�ه واقع شوي. دی به له خپلې نه

  ه پر رس به د لوبو دغه ننداره وروستیو مرحلو ته ورسې�ي. سطحه واړوي او پر یو آ�اه وضعیت کې به واقع يش. د د
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  پیغام »انسان«د 

مون� د طبیعت او وجودي جوړ�ت له مخې او الهي خلقت په اساس د برشي کورن� غ�ي پیدا شوي یو. زمون� لوم�ن� 

مو د یو بل ژغورنې لور �ول د یو بل په ک�او ک�ې�و. د وجدان غ� زمون� د رن�ونو د ��وايل تابلو ده. �وکويل (هویت) 

  وژنې او �ورېدنې په پې�و بې اغېزو نه شو پاتې کېدای. ته را بويل او په هې� منطق د انسا� نسل

ایزو دودونو �خه مو کرکه همغومره سامله او انسا� ده چې د سولې او عدالت لپاره مو رسالت واضح دی. هد ج�� 

راته وايي  انسا� رسالتمون� د �ول برشیت رسه د هم�ېل� په حکم د یوې حلقې غ�ي او یو ډول انسانان یو. زمون� 

  ن�ه وساتو. چې د هرې ج��ې او هر ډول تاوتریخوايل د محو کولو لپاره خپله و 

په دغه انسا� چوکاټ کې هې� تور او سپن، مرش او کرش، نر او ��ه، شتمن او ناشتمن رسه توپیر نه لري او هې�وک 

  له دغه انسا� نظره د ج��ې سزاوار نه دي. 

 د ن�ۍ د شته دکرتینو سرت دری� د برش ژغورنه او وړتیا لوړول دي چې په هر مکتب او منطق ز�ت سپې�لی هدف دی.

انسا� کورن� ته په بشپ� درناوي دا یادونه کوو چې د انسانیت په مذهب کې دا مکلفیت �ولو برشي غ�و ته راجع دی 

  ژغورنه کې برخه واخيل.  په چې له ج��ې او تاوتریخوايل �خه د انسان
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 Donationمرسته/ 

د �ولو هغو انسانانو چې له ج��ې �خه کرکه او نفرت لري او هې� کله یې نه مني، دغه ارمان ته د رسېدو لپاره د مايل 

مرستې غو�تنه کې�ي. دا ل�ۍ همغه ده چې سوله خو�وونکي انسانان یې مالت�ي دي او زمون� په دې هکله له تاسو د 

  مرستې هیله ده. 

   په دې شمېره رارسه اړیکې ونیسئ:

  بانکي اکون�: 

  د اړیکې لپاره الندې فرم ډک ک�ئ او مون� ته یې را واستوئ: 

  

  همکاري

د دې لپاره چې دغه پرو�رام پراخ او هراړخیز لوست ته ژمن دی، د ج��ې اړوند هره پاتې ن�ه مرسته کولی يش تر 

وی�یو�انې، یاد�تونه، خاطرې، طرحې، لیکنې، تبرصې، ان�ورونه، راپورونه، �و دا پدیده بې ابهامه وپېژندل يش. 

  مو له مون� رسه رشیکې ک�ئ.  تجربې ېنظریات، او اړوند

مو مون� رسه را�� ک�ئ او په دغې مطالعه کې رارسه په دې ډول پراخه برخه واخلئ. مون� اړ یاستو چې د  مستندات

تاسو په خپل چاپېریال اوباسو. ج��ې پورې ت�لې �ولې پې�ې او ن�ې ولولو او د دغې شومې پدیدې تعریف ترې ر 

  کې د ج��ې هره ن�ه چې وینئ له مون� رسه په هکله خربې کولی يش. 

  یاد�تونه او خاطرات مو ولیکئ او د خپلې سمیې او پخپل ژوند کې د ج��ې روایت راته ووایاست. 

وک�ئ. هغه انسانان چې قربا� یې ورک�ې، د نورو  په عامه پوهاوي کې مرستهد نورو انسانانو د ژغورنې په موخه 

  ژمن پاتې شئ. د همکارۍ له مخې د خپلې خاورې د انسان د ژغورنې لپاره انسانانو د ژغورنې لپاره پوره عربت دی. 

  

  کاري بلنه:

  !له موږ رسه �� کار وک�ئ

که د ج��ې په که تاسو هر�وک او په هره کچه یاست، د ج��ې د مطالعاتو په هکله له مون� رسه کار کولی شئ. نو 

   مطالعا� پرو�رام کې د کار کولو عالقه لرئ، له موږ رسه اړیکه ونیسئ او برخه واخلئ. غهاړه په د

  د اړیکې لپاره الندې فرم ډک ک�ئ او مون� ته یې را واستوئ: 

  

  اړیکې:

info@war.af   .زمون� اړیکه ده  


