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و شمیره   ٣ تر ١  لھ:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئینگھ کلھ موږ سره اړیکھ  پھ دغھ پتھ.  ت ھمکارۍ تھ رابولينـتاسو پھ درافغان جرمن آنالین 
ت  ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

  

٢٠١٠ پریلارحمت آریا                                                                                                     : ژباړه  
 

ولنھ ار   د بشري حقونو د 
٢٠٠۶جوالی   

 
ھ شمیره شپ  ١) سي(اتلسمھ گ  

 پھ ویره او ترھھ کې ترالسھ شوې تجربې
 

وونې او ونو بریدونھپھ افغانستان کې د    روزنې پر بنس
  برخھھمھود

 
وونېز او روزنېز بنس ستونزې    د 

  

خھ پیژندل شوې ،  ونو  خھ د ھغوی لھ کلکو سرغ و د طالبانو بندیزونھ لھ بشري حقونو  و پر زده ک د نجونو او 
ي ینو حقونو او پرتم تھ لھ درناوي پرتھ چلې ،  خو. ان ھغوی تھ لھ دغو سترگو ھم کتل شوي چې دولت ېې بشري لوم

 ز کلونو پھ من کې د مجاھدینو د واکمن د کلونو پرمھال چې ھیواد ١٩٩۶ او ١٩٩٢ان د طالبانو لھ واکمن مخکې د 
وونې او  ې توگھ د نجونو د  انگ وونې او روزنې پھ  رنې  ونو کې ویشلی وو پھ ډیریو برخو کې د م ېې پھ خپلو من

  . روزنې پروړاندې مخالفت کېده
  

ولو برخو کې افغانانو د  زکال کې٢٠٠١پھ  ول ، د افغانستان پھ   د امریکا متحده ایاالتو او ملگرو ېې طالبان را و پر
ې  ې توگھ لو انگ ولنې تھ وویل چې ھغوی د زړه لھ کومې لیوالھ دي چې د ھغوی ماشومان پھ  ار  بشري حقونو د 

ي ې تر السھ ک تل چې د ھغوی د ماشومانو خھ یوالو مرستوالو افغانانو لھ خپل دولت او د دولت لھ ن. ېې زده ک غو
ې لپاره دې د خوندي  ونو پھ جوړونھ او رغاونھ کې چاپیریال د زده ک وونیزو او روزنیزو بنس پھ راوستلو او د 

ياوږه ورورسره    .ک
  

ېدا وروستھ د زده کوو.پھ دغھ برخھ کې ډیر پرمختگونھ تر الس الندې ونیول شول نکو یوه ستره شمیره  د طالبانو لھ پر
یو تھ راغلھ وون کل پر بنس پھ . بیرتھ  یوال بانک د یوه ا یو٧٧۴٠٠٠ زکال کې ٢٠٠١د ن وون   تنھ زده کوونکي 

وونې او روزنې د وزارت د وینا پر بنس پھ  . ٢تھ راغلل ول ٢٠٠۵د  و پروړاندې   زکال کې د نجونو د زده ک
یوالې ھ تللي ول او د ن ونھ لھ من ولنې د پراخو مرستو پربنس خن ي تر دولسم ۵٫٢   میلیونھ زده کوونکي لھ لوم

یو کې شامل شوي ول وون ولو ئ پھ پام کې ولر « ٣ولگي پورې پھ  وونې او روزنې پھ اړوند د افغانستان   چې د 
کل ل شویو شمیرو تھ دې د ا   » شمیرو پھ سترگو و کتل شييورک

  
ولو پرمختگونو سره سر ي ډول ، نجونو زده کوونکو تھ، وړند او اړین شرایط لھ ھغھ لھ دغو  انگ ه زده کوونکو پھ 

ن لري ورتھھ چې پھ باید ډول و .  برابر شوي وای ډیر وا نیو زده ک یو کې نھ پریکنده ډیرکید لوم وون  نجونې پھ 
و تھ السرسی نھ لري ن دورې د زده کوونکو شمیره لھ د م. شتھ او پھ ډیریو کلیوالي سیمو کې ډیري ماشومان زده ک ن

ي تھ ٢٠٠۴پھ : بده پسې بد تره ده  وون پھ  پھ سلو کې وه ۵د نجونو د شمولیت سلنھ د ھلکانو پھ پرتلھ  زکال کې 

                                                        
١ Volume ١٨, Number ٦ (C) 
٢ World Bank, “GenderStats: Database of Gender Statistics,” http://devdata.worldbank.org/ (retrieved April ٢٠٠٦ ,١٧). 
٣ Ministry of Education, Education Management Information System (draft), ٢٠٠٥-٢٠٠٤. 

ول ھغھ کوش ي ، پھ دغھ شمیره کې  خھ یادونھ کې وونھ او روزنھ کې لھ شپ میلیونو تنو  ولېز ډول پھ  ني او د لوړ عمر پھ 
یو کې پھ لوستنھ بوخت دي  وون ون لري چې پھ رسمي او غیر رسمي  چې (  تنھ ۵٧٠٠٠ - ۵۵۵٠٠:لرونکي زده کوونکي گ

ې )  تنھ ېې نجونې او میرمنې دي۵٠٠٠ -۴٠٠٠یوازې  وونکي د روزنې پھ پروگرامونو کې ورگ پھ مسلکي ، اسالمي او د 
وونھ او روزنھ کې گ دي میلیونھ پھ غیر رس١٫٢۴شوي دي او  ولنې پھ کابل کې د . مي  ار   زکال د ٢٠٠۶د بشري حقونو د 

وونې او روزنې د وزارت د پالن لھ ر ېدهئمارچ پھ مېاشت کې د    .ـیس محمد عظیم کربالیي سره مرکھ ک
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ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـھیلھ من یو خ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ پلھ لیکنھ لھ رالی

لور نیمو کلونو کې دغھ . ٤ پھ سلو کې وه ٢٠د نجونو پھ پرتلھ د ھلکانو سلنھ ھمدغھ کال کې  نگ پھ تیرو  ددې تر
ی ترینې کچې تھ شمیره د لوړ والي ای خپلې  ولنې . را ولوېدلھ پر ار  وونې او روزنې وزارت د بشري حقونو د  د 

ي تھ د زده کوونکو د شمولیت پھ شمیر کې د لوړوالي ھیلھ نھ درلودلھ ؛ ٢٠٠۶تھ وویل چې دوی پھ  وون  زکال کې 
والو پھ شمیره کې د پریکنده  زکال کې ھیواد تھ د راستن٢٠٠٨دوی ھیلھ درلودلھ چې دغھ شمیره بھ پھ  یدونکو ک

والي  ی ھ شيلھ املھرا ی وونې او روزنې . ٥ ال نوره  ي ھلتھ ھم د  یوتھ  وون پھ ھغو سمیو کې چې زده کوونکي 
ی دی    . کیفیت خورا 

  
ي  ېز فکتورنھ پھ سترگو لیدل کې ی: دلتھ دوه بنس وونکو او  د وسلوالو ډلو لھ پلوه پر زده کوونکو ،  دا چېلوم

ل کیدلو المل شول ، او دوھم د افغانستان پر دولتي چارواکو ، پر غیر دولتي  یو د ت وون یو باندې بریدونھ د  وون
تھ کیدلو المل شول  ول د یوه نا خوندي چاپیریال د رامن نگ ېې عمومي بې قانوني  دغسې یوه ادارو بریدونو او تر

یو پرانیستل اوچاپیریال  وون لد نویو  یو چلول لھ گواښ سره مخامخ ک وون ینو سیمو کې د شتھ  پھ ھغو .  پھ 
ي پرانیستلي پاتې شول ھلتھ ھم  وون ې توگھ د نجونو پھ میندو او ایونو کې چې  انگ پلرونو د خپلو ماشومانو پھ 

و کې  خپل ماشومان ېې اواړوند کلکھ ویره درلودلھ  جن چاپیریال پھ لوخ یو تھ اسد گوا وونې او . تولي ديوون د 
خھ د  کډیریوروزنې لھ بھیر   او دا باید د ھغو مدعیانو لپاره د  دیچې افغان ماشومانو بې برخې کول د بشري حقونو ک

ې د  نې وړ وي چې غواړي پھ افغانستان کې د جگ ل چاپیریالو حشي او ډیرې اندی ۍش کی  باندې پر ل  د پای 
دي ی   . ک

 

    اغېزېنا وړه ھغې دد نا امن سرچېنې او
  

ینگار پھ کولو چې د ھیواد نورې برخې ھم پھ بشپ ډول خوندي نھ دي پھ افغانستان کې د نا امن  کي د  پھ دې 
ي ې د ھیواد پھ سویل او سویل ختې کې لیدل کې ستره ستونزه د ھیواد پھ لویو کلیوالي سیمو او ھغو . ویروونکې نخ

خھ لیرې پرتې ديایونو کې ده چې د لویو الرو لھ  پھ سلو کې افغانان پھ کلیوالي سیمو کې دیره ٧٠ ،  شا او خوا وو 
ون د ادارې  واکونھ ، د شمالي اتالنتیک د ت ولې ھغھ سیمې دي چې امریکایي  تر مشرۍ الندې د ) ناتو(دي او دا 

یوال امنیت  لوالېن واکونھ پھ سخت او کلھ نا کلھ ور  او د افغانستان د کوچنی خو مخ پھ ودې وسلھ وال امنیتي د 
  .  رسیدالی شي

  
و  ه(پھ افغانستان کې درې ډلې پھ بیالبېلو ب تھ کولو پا)یني وختونھ پھ گ ) : ١. (زه پھ غاړه لري د نا امن د رامن

ې لوالھ جوړه ک نگ سره ېې  واکونھ چې د طالبانو لھ غور  او مخالفې وسلوالې ډلې ، پھ سر کې ېې طالبان ، ھغھ 
تانھ ھغھ جنگیالي چې د  کېل دي پ و کې  سیمھ ېېز ) ٢(جنگساالر گلبدین حکمتیار تر مشرۍ الندې پھ جگ

 زکال د ولس جرگې پھ ٢٠٠۵ دغھ ډلې ظاھرأ مرکزي دولت تھ پالیالھ دي خو د ؛جنگساالران او د ملیشو بولندویان
واک ماتوونکوېې اکنو کې لھ ماتې  وروستھ  جنایتکارې ډلې ، ) ٣( پھ توگھ مورچلونھ نېولي دي او د مرکزي دولت د 

د  ولېز ډول د افغانستان د نیشھ ېې توکو د مخ پھ ودې قاچاق پھ لی کیلې دي ) ترافیک(دغھ ډلې پھ   –او سوداگرۍ کې 
واکونو او جنگساالرانو تھ د مالي سرچینو د ترالسھ کولو لھ دغو . ه ستره سرچینھ دد نیشھ ېي توکو ترافیک ، مخالفو 

و خپل قوانین او تگالرې ومني ، د مرکزي دولت فعالیتونھ یا پھ  ھ کوي چې پر سیمھ ېېزو وگ خھ ھر ډلھ ھ درو ډلو 
ھ کوي د پرمختگ پھ چارو کې د مرستو د سرچینو مخھ پھ ـ ي ، دوی ھ وډۍ سره مخامخ ک پھ و دروي او یا ېې لھ گ

ول ي او یا پھ  ې را تاو ک پھ و درويخپل نامھ او گ   . ېز ډول د پرمختگ چارې پھ 
  

ې چې د  ونکو ډلو ھغھ پې ولنې پل ار د  لي ال تراوسھ  پھ دې اړوند بشري حقونو د   بریالي شوې چې د پھ دې نھ ديپل
ي برید تر شا  انگ تو السونو جرړې و مومي د د یو چا او یایوه  و نغ ې ډلې د پ انگ رگنده ده چې پر . یوې  خو دا 

واکونو وو یو ډېري تر سره شوي بریدونھ د طالب  وون تون توکمو ملیشو او ( نکو ، زده کوونکو او  ډېري ېې د پ
لوالې لھ پلوه ای شوي ) سیاسي ډلو د  لکھ د گلبدین تر سره شوي دي ، او یا د ھغو ډلو لھ پلوه چې لھ طالبانو سره یو 

واکونھ  واکونھ ولچې مخکې د طالب (حکمتیار د اسالمي گوند  و چې ددغو ). واکونو مخالف سیال  ینگار وک باید 
                                                        
٤ World Bank, “GenderStats: Database of Gender Statistics.” 
 

ي تھ د شمولیت ناکره  ي تھ(یا نا خالصھ شمیره وون وون ني  ني یا من د زده کوونکو د شمولیت د کسري نسبت پھ پرتلھ ،  ) لوم
ولې شمیرې  تقسیم یا ویشتل  یر پھ پام کې ونیول شي ، د ھماغھ عمر د ماشومانو پر   پرتھ لھ دې چې د ھر زده کوونکي عمرپھ 

ي . شوې چې د ھغوی د عمر لھ رسمي شمېرې سره سمون خوري وون لھ دغې شمیرې سره  پھ پرتلھ کې کره یا خالصھ شمیره 
ي وون  شامل او شمیر ېې لھ رسمي  تھتھ د شاملو شویو زده کوونکو ھغھ شمیره ده چې پھ ھماغھ عمر پورې اړوند زده کوونکي 

ولو ماشومانو پر شمیرې ویشل شوې ده   .شمیرو سره سمون خوري او لھ ھغھ وروستھ د ھماغھ منگ د  
وونې او روزنې د وزارت د پالن لھ ر ٥ ولنې د  ار   زکال د مارچ پھ ٢٠٠۶ـیس محمد عظیم کربالیي سره د ئ د بشري حقونو د 

ېده١١ ھ پھ کابل کې مرکھ ک   .  نې
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ار  ونکو ولنې د بریدونو عمده بریدکوونکي یوازې طالبان نھ دي ، پھ دېریو کلیوالي سیمو کې چې د بشري حقونو د  پل
ې دي نې ک کیل ول بریدونو کې د سیمھ ېېزو جنگساالرانو د ملیشو السوډېریو  تھ نغوتھ کوي چې پھ پھ کې پل د ( نھ 

ي ھ او پورتھ کې او یا نورې ) بېلگې پھ توگھ د وردگو پھ والیت کې جنگساالر عبدالرب رسول سیاف تھ پالیالې ډلې ک
ارنھ ( جنایي ډلې  لکھ د کندھار او ھلمند پھ والیتونو کې د لویو الرو پر سر پرتې ډلې چې د نیشھ یي توکو د چاقاق 

 )    کوي
 

خھ توپیر کويد بریدونو ترشا د  ي چې ددغو . پرتو انگېزو الملونھ لھ یو بل  و کې دا سې بری ل شویو پی ینو پل پھ 
یالوژیک و پروړاندې  مخالفھ ای ې توگھ د نجونو د زده ک انگ وونې او روزنې پھ  پھ .  انگیزه ويھبریدونو انگیزه د 

ایي د بر وونکو بریدونھ شوي  یو او  وون و کې چې پر   پھ سیمھ کې دید د المل انگیزه دا وي چې دواړه ېې ینو پی
ې وې  او یا پھ ) دغھ بریدونھ یوازې پھ ھغو سیمو کې ترسره شوي چې دولت پھ کې شتون لري(دولت سمبولونھ یا ن

و . لھ دې املھ تر برید الندې راغلې چې د بھرنیو لپاره کار کوياو ھغو سیمو کې چې نادولتي ادارې بوختې دي  پھ 
مینو او سیالیو د غبرگون لھ املھ کو رگنده شوه چې د برید الملونھ یوازې د سیمھ ییزو د و کې  خو کھ . ولشنیو پی

ولو پایلھ یوه ده  دو ، د  ی د افغانستان :  پھ دې مانا چې موږ د بریدگرو د بریدونو انگیزې او الملونھ یوې خوا تھ ک
توونیز او روزنېز  ۍ کې ضعیف جوړ  . ترینھ بنس دی دا دی اوس لھ بدترینھ گواښ سره مخامخ دی چې پھ ن

 
تو ستونزو دولتي ادارو ، د بیارغاونې پھ افغانستان کې  د ډلو او د مرستو رسولو  ادارو تھ بھرنیو نا امنیو او ورسره نغ

ولو ددې المل شوې چې  ونو پھ راک خھد خن د بیا .  واړويد بیا رغاونې پالیس پھ ملي کچې لھ خپل طبیعي یون 
ېپراخې لمنې  لھ سیمو کې چې د ناامنیو وسویلي او سویل ختېپھ د افغانستان رغاونې چارې  ې رگندې  ي  ی  خھ ک

تھ شوې دي         . کچې تھ راک
   

وونې او روزنې د اسانتیاوو پھ برابرونھ او د پرمختگ پھ نورو چارو  کې ېې د پاملرنې  ډیریو نا دولتي ادارو چې د 
خھ لیرې پرتې ه لوبولې اوس احساس کوي چې ددوی کارونو تھ  کلیوالي او د لویو الرو لھ غاړو    سیمې، وړ ون

 تنھ د مرستې رسولو ٢۴ زکال تر نیمایي پورې پھ افغانستان کې ٢٠٠۶ددغې لیکنې لھ پیلھ یوازې د . خوندي نھ دي
ولو دولسو ٢٠٠۵لوړ ترینھ شمیره ده ، د مأمورین وژل شوي دي ، دغھ شمیره د نورو کلونو پھ پرتلھ  ز کال پھ 

ول کال کې ٢٠٠۴ تنھ او د ٣١مېاشتوکې  و ٢٠٠۵د .  تنھ وژل شوي ول٢۴ زکال پھ   زکال د دسامبر پھ مېاشت کې 
ولنې تھ وویل چې ھغوی د ھیواد پھ سویل او سویل ختې کې د روانو نا  ار  یوالو نادولتي ادارو د بشري حقونو د  ن

ې او یا ېې پھ بشپ ډول امن ه ک ې دهیو لھ املھ د خپلو فعالیتونو لمنھ یا رالن ولھ ک افغان نادولتي ادارې ھم د ورتھ . را
ي ی اوونو لھ السھ ک ونو –امنیتي . ک ونھ او محدودیتونھ دواړه ) زیربنا گانو( لوژیستکي او د بنس  ادارې نوموړېخن

خھ خپ ي ، حال دا چې پھ دغو سیمو کې دغو ادارو تھ د اړتیا کچھ دې تھ اړ باسې چې لھ دغو سیمو  ولھ ک لھ لمنھ را 
وال کارپوه چې پھ افغانستان کې کار کوي پھ دې اړوند داسې . خورالوړه ده وونې او روزنې پھ برخھ کې یو لویدې د 

وو: " وایي  نھ لرو چې پھ لوی الس ېې را ک ول ھیواد تر خپل سیوري .موږ د ھغو توپیرونو پھ اړوند ژوره اندی  موږ 
و نھ ده . الندې نھ نیسو ۍ پھ ستر ول ژوند کې ېې د ملگرو ملتونو د مرستو ل پھ ھیواد کې داسې سیمې شتھ چې پھ 

   "  ٦.لیدلې
  

و  تھ د اړینو مرستو پھ برابرولو او رسولو کې پاتې راتلنو پیاوړې سیاسي اغیزې  سیمود افغانستان سویلي او سویل ختې
یوالو ھم کھ پھ دغو چارو کې پاتې راتلنھ ددې المل شوه چې د افغانستان د مرکزي دولت او د ھغھ د ن  را و پارولې 

ي لې ور توی ک رگندې خواشېن نورې خ والو پروړاندې د ولس پر انگیرونې یا  تانھ . مالت پھ افغانستان کې چې پ
ې توگھ جوړوي او ستر ډیرکی  انگ تانھ دي ، د سویلي او ل  سویلي او سویپھپھ  ي پ و سیمو کې پریکنده وگ ختې

کونھ کوي کلھ چې دوی پھ سترگو ویني چې د پرمختگ او مرستو ډېرې  تانھ ھغھ مھال سر و سیمو پ سویل ختې
ي او لھ دې سره د ناامن پھ مخنیوۍ کې د وړتیا نشتوال ھغوی  تون میشتو سیمو کې پلي کې پروژې د ھیواد پھ غیر پ

ې تھ  لھ سزا ویني سره دا احساس ور پھ زړه کوي چې دوی لھ یوې دوه مخیزې چلو ه –پھ مخامختیا کې دوه  پې  یوه 
یوالې مرستې لھ پلوه چې د ـئد طالبانو او د جنا ه د ن پی وډوي او بلھ  ي ډلو لھ پلوه چې ددوی خوندي ژوند ور گ

ول ـئا رنگھ دغھ سیمې د نورو مخالفو ډلو او جناطالبانو د ویرې لھ املھ سیمې تھ نھ شي ننوتالی ، ھمد ي ډلو لھ پلو ک
ي   . کې

  

                                                        
ولنې د د بشري حقونو  ٦ ار  ھ پھ کابل کې د ملگرو ملتونو لھ یوه لوړ پوړي چارواکي سر۵ زکال د دسامبر پھ ٢٠٠۵ د  ه مرکھ  نې

کھ نھ غواړي د ملگرو ملتونو د کورنیو بحثونو  ه چې نوم ېې پھ گزارش کې وانھ خیستل شي  تنھ وک ی ده ، نوموړي غو ک
  .ستونزې دباندې را و باسي


