د کتاب معريف

مروری بر موافقتنامههای صلح (کلمبیا ،رسیالنکا ،ایرلند شاملی و تاجیکستان)

«مروری بر موافقتنامههای صلح (کلمبیا ،رسیالنکا ،ایرلند شاملی و تاجیکستان) » یو څېړنیز کتاب دی چې د  1399کال په غوايي
میاشت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پالیسیو او پروګرامونو عمومي ریاست تدوین کړی .دغه کتاب په  )A5( 156پاڼو کې
اووه څپرکي لري چې عموما ً له مقابلو اړخونو رسه د کلمبیا ،رسیالنکا ،شاميل آیریلنډ او تاجکستان هېوادونو د سولې د هوکړهلیکونو پر
څرنګوايل ،رشایطو او مواردو بحث پکې شوی ،د هر څپرکي تفصیالت یې په الندې ډول دي:
لومړی څپرکی :په دغه څپرکي کې راغيل موضوعات ،د کلمبیا معريف او د هغې د شخړو تاریخچه 1960 ،د باغیانو د خوځښتونو لسیزه،
د سیايس واک د نهشتون په اړوند عکسالعمل 1970 ،د نشهيي توکو د ډېرېدو لسیزه 1980 ،د ملېشو د واک د ډېرېدو لسیزه او 1990
په ښارونو کې د جګړې د سختېدو لسیزه.
دویم څپرکی :په دغه څپرکي کې د کلمبیا د سولې د مذاکراتو لنديز څېړل شوی او بحث پرې شوی.
درېیم څپرکی :په دغه څپرکي کې راغيل موضوعات؛ کلمبیا د سولې په درشل کې ،د بانډو په کچه پراخ اصالحات ،ځمکې ته السرسی
او د هغې کارول ،د دغه هوکړهلیک پایلې ،ميل پروګرامونه ،خوړو ته د بانډهوالو خلکو د السريس حق د تدریجي تقویت لپاره ځانګړی
سیستم او په داسې طریقو رسه د پروګرامونو پراختیا چې ساحوي بنسټ لري.
څلورم څپرکی :په دغه څپرکي کې راغيل بحثونه؛ سیايس مشارکت ،سولې ته د رسېدو لپاره دیموکراتیک فرصت ،د ټولنیزو خوځښتونو
او مظاهره کوونکو لپاره تضمینونه ،په ټولنیزو رسنیو کې د ښاریانو مشارکت ،د ښاریانو څارنه او کنرتول ،د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او

مشارکتي پروګرامونو جوړولو لپاره پالنونه ،د سیايس مشارکت د پراختیا لپاره اغېزناک اقدامات ،د ټاکنو په بهیر کې د مشارکت او روڼتیا
لپاره اقدامات ،د ټاکنو په طریقه او بهیر کې اصالحات ،د دیموکراتیک بهیر پراختیا ،سیايس مشارکت او فرهنګ ،د سولې پروسې په
پایله کې د ځانګړو انتخابايت ساحو ټاکنه.
پنځم څپرکی :په دغه څپرکي کې راغيل بحثونه؛ د جګړې ختمول ،د قطعي اوربند دوهاړخیز هوکړهلیک ،د دښمنیو هېرول او له جګړې
الس اخیستل ،د  CFHBOاو  DAدریځونه ،څارنه او د تأیید میکانیزم ،په ساحه کې پرختګونه ،امنیت ،لوجستیکي چارې ،وسله پر ځمکه
اېښودل ،سیايس ادغام ،اقتصادي او ټولنیز ادغام ،د امنیتي تضمینونو او له جنایي ډلو رسه د مبارزې هوکړهلیک ،د امنیتي تضمینونو
لپاره ميل کمیسیون ،ځانګړی قضايي واحد ،د ميل پولیسو د ځانګړي ځواک تشکیل ،د سیايس مشارکت لپاره هراړخیز امنیتي سیستم،
د هېواد په کچه د مؤسسو او اداراتو لپاره بشپړ امنیتي او ساتندوی پالن ،د جنایي مؤسسو لپاره د مامنعت او څارنې میکانیزم ،د درې
اړخیزې څارنې لپاره ميل میکانیزم او د خصويص امنیت او څېړنیزو خدمتونو کتنه ،د اداري فساد د مخنیوي او مبارزې مقیاسونه.
شپږم څپرکی :په دغه څپرکي کې راغيل بحثونه؛ د ناقانونه نشهيي توکو د ستونزې لپاره حلالره موندل ،د ناقانونه نشهيي توکو د تولیدي
محصوالتو ستونزه حلول ،د نشهيي توکو ناقانونه استفاده او د ناقانونه نشهيي توکو د تولید او تجارت لپاره حلالره موندل دي.
اووم څپرکی :په دغه څپرکي کې راغيل موضوعات؛ د جګړې پر قربانیانو هوکړه ،د حقیقتموندنې هراړخیز سیستم ،د عدالت او جګړې
ته د نه ستنېدو سیستم او میکانیزمونه ،د حقیقت موندنې کمیسیون ،ګډ ژوند او جګړې ته بیا نه ستنېدل ،د کمیسیون موخې ،د سولې
لپاره ځانګړي حقوقي واکونه ،د سولې راوستو په موخه د جنګي غرامت په اړه هراړخیز اقدامات ،نه بدلېدونکي تضمینونه او د پراختیا لپاره
ژمنه ،د برشي حقونو درناوی او تضمین دي.
اتم څپرکی :په دغه څپرکي کې راغيل موضوعات؛ د سولې هوکړهلیک پر عميل کېدو د ډاډمنېدو میکانیزمونه ،اجرايي او څارندوی
کمیسیون ،له سیمهييزو رسچینو رسه په ملتیا د هوکړې د عميل کولو ترکیبي اقدامات ،نور اقدامات ،عمومي تأییدنامه ،د رسیالنکا د
اوربند هوکړهلیک ،د رسیالنکا تاریخچه ،د رسیالنکا داخيل جګړه ،د رسیالنکا د دیموکراتیک سوسیالیستي جمهوریت او آزادي بښونکو
تامیل پړانګانو تر منځ د اوربند هوکړهلیک ،لومړۍ ماده؛ د اوربند طریقې ،پوځي عملیات ،د ځواکونو جدايي ،د حرکت آزادي ،دویمه
ماده؛ د عادي ژوند لپاره اقدامات ،درېیمه ماده؛ د څارنې ماموریت ،الف ضمیمه ،د کالیو لېست ،ډيزل او پټرول ،سمنټ ،درېیمه برخه؛
د شاميل آیریلنډ د سولې هوکړهلیک ،د شاميل آیریلنډ تاریخچه ،په شاميل آیریلنډ کې د اختالفاتو ريښه ،شاميل آیریلنډ ته د برېتانیا د
پوځ د ور لېږلو څرنګوالی ،د سولې د مذاکراتو د پیل څرنګوالی ،پایله ،د شاميل آیریلنډ د هوکړهلیک منت ،د مالتړ اعالن ،د اسايس
قانون اړوند موضوعات ،د برېتانیا په قوانینو کې د ادغام پروګرامونه ،ب ضمیمه ،د اسايس قانون د اصالح لپاره د آیریلنډي دولت د قانون
مسوده ،دویمه ماده 2 ،پروګرام ،په شاميل آیریلنډ کې دیموکراتیک بنسټونه ،مجمع ،ساتنه (صیانت) ،د مجمع عملیات ،اجرايي ځواک،
له نورو بنسټونو رسه اړیکې ،انتقايل ترتیبات ،الف ضمیمه؛ د دفرت ژمنه ،د وزیرانو آئین نامه ،د وزیرانو شورا ،د شاميل آیریلنډ ښاري

خدمتونه آیرلنډي ښاري خدمتونه ،ضمیمه ،درېیم څپرکی؛ د برېتانیا/آیریلنډ شورا ،د برېتانیا او آیریلنډ د ارزونې ګډه مجمع ،حقوق،
خوندیتوب او برابر فرصتونه ،برشي حقونه ،د برېتانیا قانونجوړونه ،په شاميل آیریلنډ کې نوي بنسټونه ،د آیریلنډ د حکومت باملقابل
اقدامات ،ګډه کمېټه ،پخالینه او د تاوتریخوايل قربانیان ،ټولنیز ،اقتصادي او فرهنګي مسائل ،بې وسله کول ،امنیت ،قانون او عدالت،
الف ضمیمه؛ د شاميل آیریلنډ لپاره د قوانینو تنفیذ ،ب ضمیمه؛ د جنايي عدالت د سیستم بیاکتنه ،زندانیان ،څلورمه برخه؛ د تاجکستان
د سولې هوکړهلیک ،د تاجکستان تاریخچه ،د تاجکستان داخيل جګړه ،د تاجکستان د سولې هوکړهلیک ،ضمیمې ،د ميل پخالینې د
کمیسیون اساس نامه ،عمومي تدارکات؛ د ميل پخالینې کمیسیون د اصيل توابعو او قدرتونو د پروتوکول په اړه اضايف پروتوکول ،هغه
ګډه اعالمیه چې د  1997د فربورۍ پر 21مه د ایران د اسالمي جمهوریت په مشهد کې صادره شوې ده ،د تاجکستان د جمهوري
حکومت د استازو او د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د اتحاد تر منځ ګډه بیانیه چې د تاجکانو تر منځ د خربو اترو په پایله کې د 1997
کال د مارچ پر 8مه په مسکو کې ورکړل شوه ،د پوځي مسائلو تړون ،د تاجکستان د کډوالو اړوند پروتوکول چې د  1997زیږدیز کال د
فربورۍ پر 13مه نېټه په تهران کې السلیک شو.
په پای کې مو د دغه کتاب پایله پر دې پوهوي چې تاوتریخوايل او شخړې چې له دننه څخه څېړل کېږي او تحلیلېږي ،د بیروين اړخ
په نسبت څو برابره پېچلې دي .د شخړو د حلولو شوين کول ځواک ،طرحې او ایډې ،وخت او بودیجې ته اړتیا لري چې د کلمبیا،
رسیالنکا ،شاميل آیریلنډ او تاجکستان د سولې هوکړهلیکونه د وسلهوالو شخړو د ختمولو او سولې ته د رسېدو لپاره د هېوادونو د دوامدارو
هڅو ښې بېلګې دي .دغه هوکړهلیکونه د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بریايل کېدو د امکان ،انګېزې رامنځته کېدو ،سولې ته د
رسېدو لپاره د ژمنو او نویو ایدو طرحه کولو لپاره ښې بېلګې وړاندې کوي .د دغو هېوادونو د سولې د مذاکراتو جریان د جګړې له سختېدو
او سیايس او اقتصادي فشارونو رسه مل و چې د مذاکراتو له هر ځل ناکامېدو رسه به تاوتریخوالی ډېرېده او وسلهوالې جګړې به کېدې.
د کلمبیا ،رسیالنکا ،شاميل آیریلنډ او تاجکستان د سولې مذاکراتو د اهمیت وړ نور ټکي دا دي چې په دغو هوکړهلیکونو کې د نشهيي
توکو د ننګونو ختمولو ،د وسلو د ناقانونه تجارت لپاره د حلالرې موندلو ،له جنايي ډلو رسه د مبارزې ،د بدیل معیشت د رامنځته کولو ،د
ج ګړې د قربانیانو د مسئلې ،د متوازنې پراختیا لپاره د زمینې برابرولو او د جګړې د زیانونو لپاره د پروګرامونو په موخه ګډې هڅې درج
شوې دي.

