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  د عالي کميشنر دفتر ملګرو ملتونو بشري حقونو لپاره دد
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 مننه
  

بشري حقونو ساحوي همکارانو څخه په دې پروژه د  بهرنيود بشري حقونو د عالي کميشنر دفتر له خپلو داخلي او 
کړي  برابر معلومات یی لپارهرپورټ د دې  چیهڅی وید دوي . مننه کويطر هڅو په خاکې د دوي له ژمنې او 

 او شميرو وړاقعيتونو د ښکاره فقر هغو اوازونو ته یې زور ورکړي چې د ، ته یې یو لوری ورکړیرپورټاو 
څيړنې  او اړوندې رپورټ له ټيم څخه په خاص ډول ډیره مننه چې د دې "فقربشري حقونو او د "د . شاته پراته دي

د بشري حقونو د عالي کميشنر دفتر دغه راز له ډیر شمير هغو خلکو څخه مننه . زیات زیار ګاللی دییې لپاره 
ه به مرکو کې یې ګډون کړی او خپلې نظریې او انګيرنې یې له موږ سره شریکې کړې چې له دې پرتپه کوي چې 

  . دغه راپور نه و رامنځ ته شوی
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 لنډیز

 
 فقر لري او ډیر ځله د ګوښه کيدو او  سره ډیر نږدې تړاو له نا برابرۍفقر، یډیر عام شوې دپه افغانستان کی  فقر

 محوه کول په یوه لوي ګواښ فقرو د و عواملو سره شخړې هم یو ځای شي ن که له دغ1 .له احساس سره ملګرې وي
 ګواښوژوند له  افغانانوميليونوند پایلو بی شميره او د هغې فقر. انستان کې همدغه حالت جاري دیپه افغ. بدليږي

 دلته هم ګڼ اړخيزه پدیده ده او د ډیرو الملونو او سرچينو او پروسو فقرل هر ځای کې، لکه په ب. مخ کړي دي
 د فقر.  چې مخنيوي یې نه شي کيدای دی او نه داسې شيی په افغانستان کې نه تصادفي دفقر. څخه راپيدا کيږي

ې داسې نقضونه هم زیات شمير خلکو د بشري حقونو د نقض المل هم دی او هم د هغه پایله ده چې په دې ک
شامليږي لکه له جرمونو څخه د معافيت ډیر عام دود او د بشري حقونو په برخه کې ډیره کمه پانګه اچونه او هغو 

 د بشري حقونو له نظره ګوري او په عين حال کې دا مني چې ښایي ډیر ګڼ الملونه فقردغه راپور .  پاملرنههته لږ
 د کمولو نوښتونه باید د بشري فقرراپور ټينګار کوي چې د . ګرځيسبب نۍ  یا شتمفقرد نور هم وي چې د یوه کس 

شوي پاتی ي چې ډیر ګوښه احقونو له طرحو او معيارونو څخه استفاده وکړي څو له هغو کسانو سره مرستې وکړ
 هت، سرپنالا، عداو د دې توان نه لري چې د یوه با وقاره ژوندانه بنسټيزې اړتياوې پوره کړي لکه خوړو، روغتيا

ورې تړلې چې د ځواک په ناوړه پ دایمي کمول په هغو هڅو  فقرپه افغانستان کې د . او تعليم ته د الس رسي حق
انتخاب د ه رڼا کې پ کې بدلون راشي او نيستمن خلک په دې وتوانيږي چې په ازادانه توګه د معلوماتو ونوساختار

 د اهميت خبره دا هم ده چې د پریکړو کولو پروسې باید شفافه . شیياوکړلپاره مختلف امکانات ولری او انتخاب 
  . او څرګندې وي څو افغانان په عامه موسساتو باندې باور پيدا کړي او په یوه خوندي چاپيریال کې ژوند وکړي

  
خه  ټولنې بيا راتګ چې د ساړه جنګ له پای ته رسيدو څنړیوالېد طالبانو د رژیم له ړنګيدو او دې منطقې ته د 

  اقتصادي او اجتماعيد چې  ژوند به یې ښه شي او افغانستان به هکړور و ته دا تمهوروسته زیات شو، افغانان
خو اته کاله وروسته له . و وځيڅخه را د ټيتې کچې  هيوادونو ه پاتې  د نړۍ له ډیرو وروسته  لحاظشاخصونو له 

 کې ژوند کوي فقر په مطلق  څخهه، یو له دریو افغانانو ژمنه کړې و دنوی پيل  چې د بن موافقې د  افغانستانیهغ
ندونکي دي ي له حد څخه لږ پورته ژوند لري چې د پيښو په حالت کې ډیر زیانمفقرې د یه نورخراو یو په دریمه ب

  .  تمام شی چې درملکیمرکز لکه وچکالي، سيالبونه، زلزلې یا نږدې روغتيایي 
  

 د کمولو یوه ستراتيژي فقرد  کې تصویب شوه او په هيواد کې ٢٠٠٨ژي چې په د افغانستان ملي پرمختيایي ستراتي
د ساختارونو کمښت، " په کمولو کې مرسته کوي لکه فقرملونه په ګوته کړې دي چې د الده، یو لړ داسې 

 2  ."ونه بيال بيل محدودیت، تاریخي او اوسنۍ جګړې او د توليدي نا برابرهمارکيټونو ته محدود الس رسي، ټولنيز
 په تعينولو کې دا فقریوې بلې څيړنې چې د افغانستان ملي پرمختيایي ستراتيژي ته یې معلومات ورکړې دي هم د 

که ا چې په کې نا ځو :غير موثره موسسې (ii) یو کمزوری بنياد، يود شتمن (i): الندې عوامل په ګوته کړې دي
 ټولنيز تحفظ د ؛رسول او فسادنه ،د خدمتونو يتدار حکومه کمزوري سيمه یيز ،اقتصادي چاپيریالکوونکې 
 د حاکميت وند شخړو، طبيعي ناورینونو، د قان (iii)  شامل دي او   او اجتماعي نا برابری ونه پروګرامکمزوري

 د ژمي د سختو شرایطو   اوس، د خوراکي توکو ناخوندیتوبولوړوالی، ډیریدونکی نف یزیاتيدونککمزوري، د بيو 
  3 . د معيشتونو تعدد (iv) زیانمنتوب او په وړاندې

  
 ډیر ځله . دي څخه الملونههبنسټيزد  فقرد کې افغانستان له ځواک څخه په مختلفو طریقو ناوړه ګټه پورته کول په 

 دغه.  که په قانون پاليسي یا د سرچينو په تخصيص پورې اړه ولري، تعينوي، مسالېءشخصي ګټې د عمومي اجنډا
کوي چې حکومت ډیر ځله په دې نه دې توانيدلی چې بنيادي خدمتونه وړاندې کړي لکه د امنيت، راپور استالل  

په دې . د خلکو زیاته برخه اوس هم د فساد له امله خدمتونو ته محدود الس رسي لري.  برابرولهخوړو، یا د سرپنا
ه ت تر هر څه د مخه لنډ مهاله هدفونو مرستندویه برخه وال نړیواله دې باور دي چې پ سربيره، زیات شمير افغانان 

 په دې انافغان. ليواله دي، تر دې چې د ځواک په جوړښتونو کې له چاپيره شویو ناوړه ګواښونو سره مقابله وکړي
 مهال کې هلنډ مهال او په اوږدپه هم ښه پوهيدلی دي چې داسې فرصتونه بې ځایه برباد شوي دي چې پایلې یې 

د افغان ټولنې په لویه برخه کې د دموکراتيکي پروسې د راتلونکې په اړه ناهيلي او دې شرایطو . محسوسيږي
  . ماني را پيدا کړې دهوزیاتيدونکي بدګ
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ډیر کم . سربيره پر دې، کلتوري نورمونه په ځانګړی ډول د ښځو په اړه تبعيضي کړنو ته نور هم شدت ورکوي
ندي چې د دوي د ښ ګډون کوي یا په هغو خپله اغيزه شمير افغانان، خصوصا غریب خلک په هغو پریکړو کې

زیاتې پریکړې په بهر کې او د داسې پاليسي جوړوونکو کړیو له . امنيت او هوساینې په اړه ډیرې مهمې پایلې لري
خوا کيږي چې له افغانستان څخه بهر دي او زیاتره د داسې لنډ مهاله هدفونو د الس ته راوړولو لپاره نيول شوې 

د بيا رغونې او ثبات راوستلو .  په افغانانو کې د نيستنمو خلکو له ګټو او خوندیتوب سره څه اړیکې نه لريوي چې
اړتياوو ته ځواب ووایي چې د اړوندو ټولنو له خوا په ګوته شوې  هڅې د دې لپاره نه کيږي چې هغو پرمختيایي

  . تر سيورې الندې راوستي دي د عامو خلکو ګټې وسياسي، او نظامي او کله هم شخصي اجنډا. دي
  

ه تيرو څو کلونو کې نا امني زیاته کړې او غربت ته یې نوره هم وده ورکړې پ د وسله واله جګړو شدت او پراختيا 
 وضعې د پاليسيو په مذاکراتو او د تمویل په باب په پریکړو سيوری غوړولي او په دې ډول یې د هنا امن. ده

 ر اهميت له پامه غورځولی چې د ثبات او عادالنه او پایښت لرونکی سولې لپاره ډیاقتصادي او اجتماعي خوندیتوب
 چې په نسبي ډول د با ثباته سيمو په تاوان ،د نا امنه سيمو لپاره د پانګې بې تناسبه تخصيص. بنسټيز الملونه دي

  . ی دی په حکومت کې د ډیری افغانانو او نړیوالو همکارانو د ناهيلۍ سبب ګرځيدل،تماميږي
  

که بې لخو ځينې نور .  هم د تبعيض او ګوښه کولو المل او هم یې پایله ده چې د افغانانو اکثریت ورسره مخ ديفقر
په هيواد کې . ځمکې کسان، کوچيان، معيوبين او ښځې له بې تناسبه او نا برابره تخصيص څخه متاثره شوي دي

 ۍ کډوالیا او څو الرې چارې لري چې یا پيسې په پور اخلي ډیری افغانان اوس د ژوندي پاتې کيدو لپاره یوازې 
  . ته مخه کوي

  
 د یوې فقر د کمولو په موخه یو اغيزناک روش د دې غوښتنه کوي،چې فقرراپور دې پایلې ته رسيږي چې د 

 د که له بشري حقونو څخه نه بلله کبله او ژورې مسالی په څير درک شي چې یوازې د عایداتو د لږوالی ۍځنډن
 د پایلو د محوه کولو تر څنګه فقرد  د کمولو ستراتيژي باید فقرپه بله وینا، د. دی منځ ته راغلي  کبلهلهمحروميت 

 مساله د بشري حقونو له بيال بيلو فقردغه راپور د .  منځ ته راوړيفقرپه هغو بنيادي الملونو زور واچوي چې 
 خلک له دې څخه منع کوي فقيرړښتونه او تبعيضي عملونه زاویو څخه ګوري لکه دا چې څنګه د ځواک ناوړه جو

دغه راز راپور دې .  په کمولو کې مرسته کوالی شيفقرچې داسې فرصتونه تر السه کړي چې له دوي سره د 
 تخصيصونو سبب ګرځي او نا امني په څه ډول د ې څنګه کيږي چې د نا متناسبوټکی ته هم اشاره کوي چې پریکړ

  .  کولو او پایداره کولو کې مرسته کوي په رامنځ تهفقر
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 یوه څو اړخيزه پدیده ده چې د افغانستان په شرایطو کې د ډیرو خلکو لپاره د ژوندي پاتې کيدو او هوساینې په اړه فقر

 په هغو کې رامنځ ته کيږي او پایښت مومي د بشري حقونو له فقرهغه ساختاري شرایط چې . ډیرې مهمې پایلې لري
د انسان د ژوند  "فقرد بشري حقونو نړیوال قانون . سره ډیرې ژورې اړیکې لريکچی فق له نورمونو سره د توا

د  چی ،و ځانګړنی وی پيژندلیی دچې له سرچينو، وړتياوو، امکاناتو، امنيت او ځواک څخه محروميت داسی حالت 
 د برخمن کيدو لپاره ضروي ژوندانه د مناسب معيار او د مدني، کلتوري، اقتصادي، سياسي او اجتماعي حقونو څخه

 رانغاړي چې د ړتياودغه تعریف په مختلفو پروسو کې د ګډون، زیانمنتوب او د انتخاب .* ، تعریفوی"ګڼل کيږي
دغه عناصر یو له بل سره تړلي دي او یو پر بل باندې متکي دي او . اړونده ټولنو او خلکو په ژوند باندې اغيزه کوي

 تر فقردا په حقيقت کې د دې مانا لري چې که په واقعي ډول غواړو چې . ته اړتيا لريله همدې امله یوه جامع روش 
 کې د نا برابره جوړښتونو د له اداروکابو الندې راولو نو دغه هڅې باید له هغو څخه بيلې نه کړو چې په ځواک او 

 خلکو لپاره موجود دي او فقيرو د  کړو، چېهمهمه خبره دا ده چې هغه امکانات نور هم پراخ. منځه وړلو لپاره کيږي
همدارنګه دا هم مهمه ده چې .  اقتصادي پروسو په طرح، تطبيق او ارزونه کې را شامل کړو-هغوي د اجتماعي

  .   شي او د افغانانو اندیښنې د نا امنۍ له امله له منځه یوړل شي وړکړل په برابر ډول تخصيصو ته یا منابعوسرچين
  

 منعکسوي چې دا فقر، ینه تصادفي منځ ته راځي او نه داسې یو شي دی چې حتمي پيښېدونکی د په افغانستان کې فقر
په .  ډول تخصيص کيږيڅهکيږي او منابع په ) د نړیوالې ټولنې په ګډون(ټولنه څنګه تنظيم شوې ده، پریکړې څنګه 

ولو پروسې باید د یوه داسې روش په  د کمولو پالنونه او د هغود عملي کفقردې اړه دغه راپور په پام کې لري چې د 
په خاص ډول راپور دې ټکی ته نغوته کوي چې اقتصادي وده یا د . لرلو سره غوره کړای شي چې یو بل بشپړ کړي

لکه څنګه چې .  لوړه کچه راټيټه کړيفقر چې د کړایانفرادي عایداتو د فعاليتونو لوړوالی به په یوازی ډول ونه شي 
 د کمولو د ستراتيژي فقري بيال بيل اقدامات، نيستمنو خلکو ته د ځواک له ورکولو څخه نيولی د ضميمه کې راغل IIپه 

په طرح، تطبيق، څارنې او ارزونې کې د هغوي تر واقعي ګډون پورې په کې شامليږي چې د پریکړو کوونکي د یوه 
 او باالخره هغه له  شیيا کم کړفقر  چېهشفافه ميکانيزم له الرې حساب ورکونې ته راوبولي، د دې لپاره ضروري د

  . يش ړلمنځه یو
  
 د کمولو پاليسي او ستراتيژي باید د فقر بنسټيز الملونه له منځه یوسي، او یوازې د هغې په نتيجو ټينګار و نه فقرد 

چې د د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي په بشپړ ډول هغه تړاونه منعکسوي . کړي لکه ناروغي او د خوړو کمښت
. بشري حقونو او پرمختيا تر منځ شته، ځکه چې د ستراتيژۍ ډیری هدفونه په مدني او سياسي حقونو پورې اړه لري

دغه چوکاټ . يړ د ډیرو، مغلقو او بنسټيزو الملونو د تحليل لپاره د بشري حقونو یو چوکاټ په کار وفقردغه راپور د 
روش چې د هغه د بشري حقونو . د محروميت په مسالو ټينګار کويد ځواک، د منابعو د تخصيص، انتخاب، امنيت او 

 باوري کوي چې په خلکو یې تکيه وي او د خلکو د ګروپونو او د ه د مطالعې لپاره کارول کيږي، داسې یوه تګالرفقر
 نه شرایطو په منځ کې توپيرونه او دغه راز هغه منفي شرایط په ګوته کوي چې اشخاصو او ټولنو ته د دې فرصت

  . ورکوي څو له فقر څخه راووځي او له بنسټيزو  بشري حقونو څخه برخمن شي
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   په افغانستان کېفقر :لومړی
  

  او د هغو هڅو مخنوی یېی کړې دد نور هم شدیفقر جګړې ی د تيرو دریو لسيزو وسله وال:یو تاریخي پس منظر
سله واله جګړه د ډیرو الملونو څخه یو دی چې له امله یې له افغانانو څخه په دریو و.  راکم کړيفقرکړی دی چې 

 ویرونکې فقرد  4 .وند تيرويژ مورګه په فقر ٪ نور بې وزله خلک د ٣٧ کې ژوند کوي او فقرکې یو تن په مطلق 
 یې له محدودیتونو سره مخامخ کړی دی د تيرو دوو  ژوند کوي او د دوي ژوندېحالت چې ډیری افغانان په هغه ک

په دې سيمه .  اقتصادي او سياسي بدلونونو او له هغو سره د اړونده پرمختيایي ستونزو هنداره ده-پيړیو د اجتماعي
کې، افغانستان په تاریخي لحاظ په مقایسوي ډول د ډیرو الملونو له مخې،د جغرافيایي، طبيعي دالیلو او د بشري 

د حاکمو سيسټمونو ماهيت، . ينو او د اقتصادي امکاناتو د کموالی له امله په ناوړه حالت کې پاتې شوی دیسرچ
 استبدادي او محافظه کار ډول په عمومي - شویيپاتزیات وخت د سيمه یيزو او بين المللي سياسی فشارونو تابع 
  .  راغلي ديپاتې شوي او د افغانانو د ژوند د معيارونو په ښه کولو کې پاتې

  
قصادي ا کې یوه عامه مساله وه، ډیری ګاونډي هيوادونه د وچهمې لسيزې پورې په دې نيمه ی تر اویا فقرکه څه هم 

مې لسيږي د ید مثال په ډول د اویا. ې ټيټه وه کچه یفقرودې په لحاظ له افغانستان څخه یو ګام وړاندې وو او د 
 ٣٠٧٠ پيښو کې د مرګ 5 زیږون١٠٠٠٠٠افغانستان کې په هرو بشري پرمختيا شاخصونه تخمين کوي چې په 

 نږدې  په سلو کیه ترتيب سرهه شميره په ایران او پاکستان کې پپيښې رامنځ ته شوې دي په داسې حال کې چې دغ
  . کمې وي ٧۵ او ٩٠

  
 یې شو کوالی د د افغانستان په تاریخ کې له ډیره پخوا راهيسې کمزوري مرکزي حکومتونه منځ ته راغلي چې نه

ډیره کمه پانګونه شوې ده چې د دې هيواد له هغو ګواښونو او . هيواد په ټولو برخو کې خپل حاکميت ټينګ کړي
لکه د ځمکې (ورې محدود حالت د ډیرو غریبو سيمو یا د طبيعي زیرمو پفرصتونو سره مقابله وکړي چې په وچه 

او د حمل او نقل په برخو کې د پانګې اچونې د . ه تړلې ويله تنظيم سر) او اوبه چې د کرنې لپاره اماده وي
ه دې ډول د ټولنو ترمنځ واټن او توپيرونه زیات پو نشتوالی خلک یو له بل څخه ليرې ساتلې وو او ب الرمواصالت
 پانګونه شوې ده د دې په ګډون چې بشري سرچينې د هپه دې برسيره، د ظرفيت په لوړولو کې ډیره ليږ. شوی دی

 مرکزي حکومتونو غير رسمی جوړښتونه ارولو په الر کې په کار واچول شيتصادي او اجتماعي ګواښونو د هواق
  .  سيمو کې اجتماعي نظم وساتيویا نور محلي ميکانيزمونه څو په ليرې پرتمشرتابه په کار اچولي، لکه قبيلوي 

  
 څو د عصري کولو او د اقتصادي پراختيا په افغان مشرانو د تاریخ په اوږدو کې په بهرنيو مرستو تکيه کړې ده

د شلمې . لوری نوښتونه رامنځ ته شي، که څه هم دغه نوښتونه د عامو خلکو له خوا په بشپړ ډول نه دي منل شوي
پيړۍ په سر کې امير عبد الرحمن خان او امير حبيب اهللا خان د خپلې سلطې لپاره په بهرنيومرستو تکيه کړې او په 

 دې ته وهڅاوه هوروسته، بيا د انګلستان حکومت پاچا نادرشا. ي او اجتماعي پرمختګ هم شامل وودې کې اقتصاد
نن .  مالي مرستې تر السه کړيري و نه کړي او د دې په بدل کې ښېچې له روسانو سره هيڅ ډول رسمی همکا

 سيمې له ځانګړو ځينې ځانګړې(لري ورځ هم دغه شرایط موجود دي، مرستندویه هيوادونه خپلې اجنډاوې 
چې په کابل کې د پریکړو په ) هدفونو سره تر نظر الندې نيسي او له خاصو قومي ډلو سره کار کوي او نور

  . بروسه باندې اغيزه کوي
  

عيت او سيمه یيز سياست د دې مانا درلوده چې دا هيواد ډیر ځله په جيو پوليټيک قود افغانستان جغرافيایي م
سر کې د بریتانيا  پيړۍ په لومړی ٢٠ او ١٩افغانستان د ټولې .  نيول شوی دیواظ په ګرلح)  سياسي-جغرافيایي(

 کې د سياسي حایل په توګه پاتې شوی دی او دغه راز د ساړه جنګ په دوران کې یې هم دې ته او روسيې په منځ
ه او داسې یو ميراث دی چې د بهرنيو ځواکونو مداخله د افغانستان په تاریخ کې یوه عمومي مسال. ورته نقش درلود

  . د دې هيواد د سياسي، اجتماعي او اقتصادي ودې مخه یې نيولې ده
  

ملې سياستونو په ژیم د نسکوریدو او د سړې جګړې د ع د طالبانو د ر:د بن له تړون څخه وروسته د افغانانو هيلې
ستان په یوه نوې الر روان شوی پيروي له دې سيمې سره نوې ليوالتيا ډیری خلک په دې باوري کړل چې افغان

د .  کال شرایط زړه راښکونکې او ډیر د هيلو او فرصتونو ډک ښکاره شول٢٠٠٢افغانانو او نورو خلکو ته د . دی
 په کچه د دې هيواد د راتلونکی په باب په مذاکراتو کې مرکزي  جذیاتي وینا دهبشري حقونو مسالې هم لږ تر لږ
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هدادي د ولسوالی، د د کال له سيالبونو وروسته د ٢٠٠٩د 
ویل چې قونو یوه څارونکې ته وحبلخ والیت د بشري 

دغو خلکو خپله ټوله شتمنې، کورونه، ځمکې، غلې دانې "
 په داسې حال یاو د کور ټول سامانونه له السه ورکړې د

کې چې مرستندویه ادارې هرې کورنۍ ته یوه بورۍ غنم 
او یوه کمپله ورکړې ده، څنګه کيدای شي چې په دې ډول 

 مرستې اوږدمهالهدغه ستونزې له منځه یوسو؟ دغه خلک 
 ."  يتيا لرو ساتنې ته اړا

ې غوښتنه درلوده چې د تيرو وختونو او په اوسني وخت کې پر بشري حقونو د تيریو افغانانو د د. ځای نيولی و
ه دې یې ټينګار کړی دی چې پرمختيایي پروګرامونه باید بشري حقونو ته پ په عدالت کې وڅيړل شي او یمسالې د

د افغانستان د بشري حقونو .  حق ورکړيبد لومړیتو
 په کچه سال  کې د ټول هيواد٢٠٠۴خپلواک کميسيون په 

 د بشري حقونو رې وکړې، څو پيدا کړي چې افغانانمشو
دغو سال مشورو . د نقض یو اوږد تاریخ څنګه ویني

 ٪ خپل ځانونه د جنګي جرمونو او د ۶٩وښودله چې 
وغوښتل چې پر  ٪ ۴٠بشري ضد جرمونو قربانيان ګڼل، 

باید تر عدلي تعقيب الندې بشري حقونو بدنام مجرمين 
 ٪ د دې غوښتنه کوله چې په بشري ٩٠و ونيول شي ا

حقونو تيری کوونکي باید له حکومتي پوستونو څخه 
 Afghanistan) کيد افغانستان تړون لکال  ٢٠٠۶ د پرمختيایي پروګرامونو په برخه کې د 6 .ليری کړای شي

Compact) ي حقونه له  کې د افغانستان د ملي پرمختيایي ستراتيژۍ سند بشر٢٠٠٨ او له هغه وروسته په
حکومتداري او د قانون له حاکميت سره یو ځای کړی دي چې د اجتماعي او اقتصادي پرمختيا په ګډون یې د 

   7 .ړی دیکبشري حقونو د ماهيت یو لنډ او تنګ درک وړاندې 
  

څرنګه چې افغانستان د نړۍ د پام مرکزي ټکی ګرځيدلی و، د دې ښه فرصت پيدا شوی و چې د خولې خبرې په 
خو ډیر ژر څرګنده . ملي، مشخصو او ښو تمویل شویو پالنونو بدل شي او د افغانانو په ژوند کې ښه والی راوليع

 کې په توکيو ٢٠٠٢په . شوه چې دغه جذباتي ژمنې د افغانستان لپاره په راتلونکو مالي پالنونو کې نه عملي کيږي
 له دغې ژمنې 8 . ډالرو غير نظامي مرستې ژمنه وکړه بليون۵٫١کې د کنفرانس برخه والو د پنځو کلونو لپاره د 

که څه هم دقيقې او مشخصې . څخه څلورمه برخه یې تادیه شوې ده او نورې ټولې ژمنې په ځای پاتې شوې
 څخه تر اوسه وعده شوي او د ٢٠٠٢ بيليونه ډالر له ۴۶ي، د حکومت په وینا ږشميرې په مشکل سره پيدا کي

 له افغانستان سره د مرستو د همغږي کوونکې 9 . بليونو څخه زیات یې رسيدلی دي٣۵  تر نيمایي بورې له٢٠٠٩
 راهيسې تمویلونکو هيوادونو ژمنې کړې دي چې ٢٠٠١ کې موندلې ده چې له ٢٠٠٨یوې څيړنې په ) اکبر(ادارې 

 ډالر مرستې رسيدلې  بليونه١۵ بليونه ډالر مرستې برابروي خو یوازې ٢۵د ملکي بيا رغونې او پرمختيا لپاره به 
  10 . بليونه یې بيرته تمویل کوونکو هيوادونو ته د مشاورینو د معاشونو او ګټو په څير تللی دي۶دي او نږدې 

  
بين المللي برخه والو د بيا رغونې او د ثبات . ه د سامانونو د تهيې په لورې سوق شوې دهخرد مرستو ډیره ب

سه کې یوازې یو محدود نقش درلود او حکومت د بنسټيزو پالنونو په پروراوستلو لپاره پالنونه جوړول او مؤقت 
 د توکيو  له کنفرانس څخه اووه کاله وورسته، افغانستان د 11 . حکومتي کړیو څخه بهر افغانان له پامه لویدلی ووله 

 له 12 .ه تللې ده څخه ال شات٢٠٠٧نړۍ له بې وزلو هيوادونو څخه یو دی، چې د پرمختيایي شاخصونو اندازه یې د 
 ٪ ٣۶ ميليونه خلک چې د ټول نفوس ٩نږدې (بۍ کې ژوند کوي ی او غرفقردریو افغانانو څخه یو یې په مطلق 

 سلنه یې د فقر د حد څخه ٣٧ پر دې سربيره 13 .دغه کسان خپلې بنسټيزې اړتياوې نه شي پوره کوالی). جوړوي
 په دې ډول له دریو 14 .وند کويژلږ څه پورته 

 کې داسې بې وقاره ژوند فقرانو څخه دوه یې په افغان
تيروی چې هره ورځ یې د خپلو کورنيو لپاره د چاي 

  . او ډوډۍ په برابرولو کې تيره شي
  

 د فقرد پرمختيا ټول شاخصونه څرګندوي چې د 
 د ډیرو افغانانو په ورځنی ژوند باندې وراټيټولو هڅ

ه افغانستان د زیږون پ: ډیر لږ اثر غورځولی دی
مهال د مړینې په اندازه کې دویم ځای لري، په دې 

و په اړه په دریمه ليکه ښ او په نړۍ کې د ماشومانو د مرګ د پي15 لوی المل دی،نیډول دغه پيښې د مرګ یوازی
 کلونو ته ١۵ک چې عمر یې ل ٪ خ٢۴ ٪ د څښاک اوبو ته الس رسی لري، یوازې ٢٣کې دی، د افغانانو څخه 

ک لوست کوالی شي يپه سلو کې ښځې ل ١٢٫۶يک لوست کوالی شي، په تخميني ډول روي لرسيږي یا تر دې تي

ه چې وپه افغانستان کې د ننه یوه خوشبينې موجوده "
په راتلونکی کې به د نړیوال فعاليت په مرسته د جنګ 
ساالرانو ځواک مات شي او د دې یقين به پيدا شي چې 
د پرمختيایي پروګرامونو ګټې به هغو کسانو ته 

د ." ورسيږي چې تر ټولو زیات اړتيا ورته لري
اقتصادي او اجتماعي حقونو مرکز، په افغانستان کې 

 ٢٠٠٢ بشري حقونه او بيا رغونه، مۍ
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 ٪ ته ۶د کوچيانو په منځ کې دغه شميره .  ٪ خلکو ليک لوست زده دی٢٠او په کليوالی سيمو کې یوازې 
  16 .راټيټيږي

  
 کې د ٢٠٠٩په .  څرګندويرفقد افغانتسان پرمختيایي شاخصونه له ګاونډیو هيوادونو سره په پرتله د دغه هيواد 

 برابره او ۵ ښودل شوې دغه رقم د پاکستان په پرتله ١۶٠٠ کې ١٠٠٠٠٠زیږون پر مهال د مړینو شميره په هرو 
بۍ کې د دې څرګندوي دی چې د دوي یر او غفقر په ژوندد افغانانو . د ازبکستان په پرتله پنځوس برابره زیاته وه

تر هغو څخه  17هره پيښه له سيالبونو، وچکالي. مقاومت په اړه ډیر محدود دی په وړاندې د پيښووړتيا د ناوړه 
دغه حالت د اجتماعي .  په ژوند ناوړه اغيزه وکړيي پورې چې درمل نلري، کوالی شي د دوسهولتونوروغتيایي 

د خوندیتوب او د حکومت د ظرفيت په نشتوالی سره چې د خلکو بنسټيزو اړتياوو ته ځواب ووایي، خصوصا 
 په داسې حاالتو کې له دودیزو الرو چارو څخه کار اخيستل کيږي 18 .، نور هم شدید کيږي کېبحرانونو په وخت

 ډیره ټيټه درجه او یا د اجتماعي او کتلوري شبکو له السه فقره د کوال منفی اغيزې له ځانه سره لري لمچې مع
  . ورکول وي

  
رونه نه څرګندوي  دي او احصایيوي منځني حدونه هغه توپيفقریر په افغانستان کې بې وزله خلک د نړۍ تر ټولو ډ

دغه ډول توپيرونه ډیر .  د مثال په ډول د ښځو او نارینه وو یا د کوچيانو او ځایی خلکو په منځ کې موجود دیچې
 دغه راز پوهه موږ ته د بشري حقونو الملونه راپه ګوته" څوک بې وزله دی او ولې؟"وه شو چې پمهم دي څو 
 دې چې په یوه نا امنه چاپيریال کې ډیری ستونزې لهسره .  په ایجادولو او اوږدولو کې نقش لريفقرکوي چې د 

سيمو، کليوالی سيمو، رسمی او غير ښاري موجودې وي، خو باید ډیره هڅه وشي څو د قومي یا قبيلوی ډلو، عمر، 
دغه . ساس جال شوی معلومات خوندي وساتل شيه اپرسمي ميشتيدنو، معيوبيت، جنس، کوچي یا ځایي اوسيدونکو 

 د کمولو هڅې یې د هغې په کمولو لري باید وښيې چې چا د دې توانمندي پيدا کړې چې فقرراز، شاخصونه چې د 
  . د پرمختيایي پروګرامونو له ګټو څخه برخمن شي، څوک هير شوی او د دې کار الملونه کوم دي
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 هاستفادړه وله ځواک څخه نا: دویم
 

 شوی د ځواک خاوندان د عامو خلکو د بسياسی حاميان، په فساد اخته چارواکي او په غير دموکراتيک ډول انتخا
 .  لومړیتوب ورکويګټو تهګټو لپاره کار نه کوی، دوي د عامو خلکو له ګټو او اړتياوو څخه خپلو شخصي 

 
په .  له پامه لویدلې دهلهولو یوه الر برابرومحلي حکومتداري چې د مشرانو او ټولنو په منځ کې یې د احتساب ک

 .  څخه نا خبره ديواقعيتونوکابل کې ناست د پریکړو کوونکې د ليرې پرتو سيمو له 
 

 دې ته کوونکیافغانان ډیر محدود داسې وسایل لري چې په ذریعه یې په حکومت او بين المللي ټولنه کې د پریکړو 
 . پام کې ونيسي او د هغوي د رناوي وکړيوهڅوي چې د دوي اړتياوې او هيلې په 

 
 ناوړه، بې کفایته او په فساد اخته سياسي ساختارونه نور ،نې مرستېلوله افغان بدنامه ځواکمنانو سره د بين المللي ټ

 . هم حمایه کوي
 

ان خپل نفوذ په ډیر افغان ځواکمن.  استفاده کول ديناوړه یو دیر بنيادي المل له ځواک څخه فقرپه افغانستان کې د 
له افرادو " شخصي او ذاتي ګټې"کار اچوي چې عمومي اجنډا د خپلو شخصي او ذاتي ګټو په لوری وڅرخوي 

، سياسی یا نورو تړونونو ته وڅخه ها خوا لویو کورنيو، قبيل
دغه اړیکې قانون، پاليسي، د حکومتي چارواکو . غځيږي

. يعملونه یا د منابعو تخصيص تر اغيزې الندې راول
ځواکمنان به منظم ډول د داسې فرصتونو په لټه کې دي چې 
خپلې شخصي کټې او شتمني زیاتې کړي، دغه هڅې زیاتره 
د نيستمنو خلکو په زیان تماميږي چې ډیره کمه پاملرنه 

يدا کيږي پهغه طریقه چې ځواکمنان څنګه را. ورته کيږي
په او څنګه دوی له ځواک څخه ګټه پورته کوي، په تيره بيا 

دې اړه چې څنګه له سرچينو څخه استفاده کوي په حقيقت 
کې اجتماعي ګوښيتوب راپيدا کوي، اجتماعي عدالت ته نا 

برابره الس رسي دایمی کوي او هغه هڅې تر اغيزې الندې راولي چې له بشري حقونو څخه د برخمن کيدو لپاره 
  .کيږي

  
 د 19 ."ډک ژوند بنسټيز المل دید  او له کړاوه فقردل د  تکراریږي چې له ځواک څخه بې برخې کيپه وارو وارو"

نړیوال بانک دغه بيانيه، که څه هم په ټوله نړۍ کې د تطبيق وړ ده، خو په افغانستان کې د بې وزله خلکود حالت د 
 پریکړه کوي  څوک چېدا. دغه خلک د ځواک په جوړښت کې هيڅ برخه نه لري. بيان لپاره ډیره په ځای خبره ده

اخلي، یا څوک د وله پرمختيایي پروګرامونو څخه ګټه باید لري، څوک وبينادي خدمتونو ته الس رسي باید ک څو
استازي، که په " رسمي"حتی د خلکو . لري، اکثرا هيڅ شفافيت نه لريوبرخه کوالی شي پریکړو په پروسې کې 

په . ينو له نظریو او غوښتنو استازیتوب کويپارلمان کې دي او یا نور انتخابي ارګانونه په ندرت سره د خپلو موکل
هغو پریکړو کې د ګډون ښه کول او له هغو څخه ګوښه کيدل، چې د افغانانو په ژوند اغيزه کوي، نيستمن او بې 
وزله خلک له دې څخه منع کوي چې د معلوماتو په رڼا کې پریکړې وکړي او خپلو فرصتونو ته پراختيا ورکړي 

  .  چاره وکړيفقر خپل امکانات له دوي څخه اخلي چې د او دا په خپل وار هغه
  

 سره او د ليرې پرتو او نيستمنو سيمود افغانستان د حکومت جوړښت یا تشکيالت د کابل په مرکز پورې اړه لري 
 چې د مرکزي حکومت او د ،ه دغه فاصله ډکه کړې وهبنو کې، محلي قوی مشرتاوپه تيرو وخت. اړیکې نشتهیې 

ه تر یوې اندازې پورې دخپلې ټولنې په بثریت په منځ کې ایجاد شوې ده، په دودیز ډول، محلي مشرتانفوسو د اک
وړاندې مسووله وه، ځکه ټولنې تر یوې اندازې پورې د مشرتابه په ټاکلو کې الس درلود، محلي مشرتابه د خپلې 

د مرکزي حکومت تګالر . د د راپورته کيدلپوهې، د مشرتابه د مهارتونو وړتياوو او له ټولنو سره د اړیکو پر بنيا
د خلکو نظریې . لېودې مشرتابه له هغه څخه تر السه که په وړاندې له مرستو سره تړلې وه چې بد محلي مشرتا

ه مالتړ ته اړتيا درلوده او نه یې غوښتل چې هغه له السه بځکه اوریدل کيدلې چې مرکزي حکومت د محلي مشرتا

 طالبانو وروسته د ولسمشر کرزی حکومت ډیر له"
افغانان حيران کړی په دې چې ډیر شمير قوماندانانو 

 طالبانو مخکې ځواک په الس د شکبو غړي چې له
کې وو بيا مقرر کړی دي، د دې په ځای چې 
حکومت د پخوانيو زمين دارانو له شبکو، قومي 

به ګانو څخه مرسته خمشرانو او یا له ښاري ن
د افغانستان د څيړنې و ارزونې یونټ، " .وغواړي
٢٠٠٩  
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شرتابه بشپړتيا نه درلوده، خصوصا که موږ ګوښه کړای شوي ګروپونه او د افرادو ورکړي، که څه هم دغه م
 هاړتياوې په پام کې وساتو، سره له دې هم د خپلو خلکو په وړاندې د کابل د مرکزي یا ملي حکومت په پرتله ډیر

لوی الس مهال په پرتله د اوس  کې کولوله همدې امله، د ټولنو غړو په محلي کچه د پریکړو په .  معلوميدههمسوول
  . درلود

  
ار شوي، سياسي رنګ یې ص کلونو په موده کې، د حکومتدارۍ محلي جوړښتونه بې سيکه شوي، انح٣٠د تيرو 

ډیری محلي مشران وژل شوي، ایسته شوي او یا یې له پخوانيو نقشونو څخه الس . اخيستي او یا له پامه لویدلی دی
ریجي ډول د دوي ځای نيولی ، چې په معمول ډول د ځواکمنانو له خوا حمایه ه تدپنورو برخه والو . اخيستی دي

کې دننه، یا له جنګ ساالرانو، یاغيانو یا له جنایت کاره ډلو سره تړلې وی، د مثال  کيږي، که څه دوی په حکومت
د دې نتيجه دا ده . ه دې پروسه کې شاملې ويپيان د ولسمشر له خوا ټاکل کيږي، بې له دې چې ټولنې لپه ډول، وا

روت واټن نور هم وونکو او خلکو ترمنځ پکچې دوي د خپلو خلکو ډیر لږ مالتړ لري، دغه حالت د پریکړه 
 د محلي مشرانو ځواک او صالحيت تر ډیره بریده د نا انتخاب شوی والی په اختيار کې لویدلی نن ورځ. ویزیات
  . دي

  
صو ته انتقال ا داسې انفرادي اشخ،ه، چې خپلو ټولنو ته مسوول وه څخباحکومتداري له محلي مشرتپه محلي کچه 

شوه چې هغوي نظامي او مالي سرچينې په خپل کنترول کې 
په ساحو کې څيړنو ښوولې ده چې  دخوراکي موادو . لري

مرستو ته الس رسي زیاتره په دې پورې اړه لري چې د 
منځ غذایي موادو د ویشونکو او دې توکو ته د اړو خلکو په 

په دې ډول هغو خلکو ته د لومړیتوب . کې اړیکې څه ډول دي
په افغانستان . حق نه ورکول کيږي چې ترټولو زیات اړ دي

کې د خوړو ویشل زیاتره د هغو کسانو کار دی چې د ځواک 
خوراکي توکو  له هغو کسانو څخه چې مرکې ورسره شوې دي ډیری یې په دې باور وو چې د 20 .خاوندان دي

 ګاه بادد مثال په توګه، د غور په والیت، د.  په سلو کې ډیرو بې وزلو خلکو ته رسيږي٢٠ -١۵ یوازې له مرستو
د دغو کورنيو لپاره دغه مقدار ډیر کم و، .  کورنيو ته ویشل شوي دي۶٠٠ بوجې غنم نږدې ۴٠په کلی کې یوازې 

چی رښتيا یا ره، خلک په دې باور وو، ومي ګډوډیو سره سمد دغو ع. ځکه چې د دوي د فقر کچه ډیره لوړه وه
بيا کې دغه ډول خبرې د څيړنې په دوران .  چې خوراکي مواد یا غال شوی او یا بلې خوا ته وړل شوي ديدرواغ،

ه زور پي غذایي موادو یوه زیاته اندازه ه ترینکوټ کې ځينو پوليسانو د کومکپد ارزګان والیت . بيا اوریدل کيږې
فایرونه  چارواکو له دې انکار کړی چې پوليسانو ته خوراکي مواد ورکړي، پوليسو هوایي کله چې: "اخيستې ده
 21 .دغه خبره یوه محلي کس زموږ په مرکه کې څيړونکې ته کړې ده."  اوضاع تر کنترول الندې راوليوکړل چی

 دخيلپه غال کې یر شمير رسمي چارواکي د غذایي موادو ډ کې ٢٠٠٩ه ولسوالی کې په دد غور والیت په چارس
  22 . شويپه دی اړه نه دیکه څه هم خلکو په څو څو وراه شکایتونه کړي، خو هيڅ اقدام . وو
  

سياسي ځواک د شخصي اړیکو پر اساس د حمایي د . د حساب ورکونې نشتوالی په ملي کچه هم یوه لویه مساله ده
بيال بيلې ډلې د سياسي . سيسټم په چوکاټ کې عملي کيږي

. ي ګټو لپاره بيا سره راټوليږي او یو ځای کيږياو اقتصاد
لوړ پوستونه په عموم ډول د سياسي پانګې په څير په "

. ټم په اړیکو کې کارول کيږيسمذاکراتو او د حمایتي سي
وي دوړتيا له مخې نه ګمارل غکسان په پوستونو باندې د ه

جوړ کيږي، بلکه زیاتره د یوې پراخې سياسي او اقتصادي 
 کې پوستونه ورکول کيږي، چې وړتيا او د نتيجه په جاړی

 دغه شرایط په دې ډول د 23 ."حکومتدارۍ په ساحه کې راتلونکې اجراات په اړین ډول په پام کې نه وي نيول شوي
ریکړو په پروسه کې له مسلکي تجربو او پوهې څخه ګټه نه پورته يفيت او وړتيا متاثره کوي ځکه د پپریکړو ک

ې په تعينولو کې هم عملي بټم د ولسوالی تر سطحې او حتي په ځينو ولسواليو کې د ټيټې رتسحمایتي سي. کيږي
وونکي له مقاومت یا مخالفت سره مخامخ شي، د خپلو انتخاباتي ناحيو په ګډون، حمایتي ککړو یکله چې د پر. کيږي
اوسنی سياسي . ه تبدیل کړيټم د دې ضمانت کوي چې د دوي د خوښې ځواکمنان بل ځای یا بلې رسمي دندې تسسي

دلته په غور کې که له یوه محلي قوماندان یا "
ي سره تړلې وي بيا کوالی شي چې رسمی چارواک

له بشرپالنې له مرستو څخه برخمن شي، بې له دې 
د " .هکله پوښتنه وشیچې ستا اقتصادي موقف په 

  ٢٠٠٩غور والیت، رسمي چارواکي، 

ترسره په تيرو پنځو کلونو کې د هيڅ ډول عمل د "
ب نه و موجود، نو د  یا نه کولو حساکولو او

موجود راتلونکې لپاره څه ضمانت په دې اړه 
  ریاست، والیتي مشرمعارف د "؟دی
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ه دې ډول پ 24 .سيسټم د حساب ورکونې څو ميکانيزمونه چې موجود دي له منځه وړي یا یې له پامه غورځوي
  . يکيږافغانان د حمایې د سياست د اووښتونکو او ناکراره جوړښتونو قرباني 

  
ب ګرځي چې له ځواک څخه اوسنۍ له بشري حقونو څخه د سرغړونو په محوه کولو کې بيرته پاتې کيدل د دې سب

نو کې د سياسي ارادې اپه افغان مشرانو او د دوي په نړیوالو همکار. ې دوام پيدا کړيسناوړه استفادې همدا
 له جرم څخه د معافيت اوسنی کلتور ته وده ،نشتوالی چې د بدې استفادي له ډیر پخوانۍ تاریخ سره مقابله وکړي

، هغو کسانو ته چې له ځواک څخه ناوړه غورځول کيږیونو تيری له پامه چې د بشري حقپوری ترڅو . ورکوي
نه په ود چارواکو له خوا د بدې استفادې په باب راپور. اجازه ورکويعملګټه پورته کوي په غير مستقيم ډول د دې 

ې ډول د ه دپول شي، او يندرت سره په دې انجاميږي چې تحقيقات وشي یا تورن کسان تر عدلي تعقيب الندې ون
ورکونې  همدارنګه د ځواکمنانو له خوا د تهدید او غچ اخيستنې ویره د حساب. اغيزمنې تالفې مخنيوی کيږي

رسيدل نه دغه شرایط او له دې سره له شکایتونو وروسته هيڅ مثبتې نتيجې ته . امکانات له ستونزو سره مخ کوي
لکه څنګه چې په غور کې یوه ځواب . ړه نا زړه ديه برمال کولو کې ولې ز پد ستونزو کوي چې افغانان ضيحتو

 د 25 ."ځای نه نيسيکوم زموږ خلک شکایت نه کوي، ځکه دوي په دې باور دي چې شکایت : "ورکوونکې وویل
، چې د افغانستان په ډیرو لری د دې مانا و نشتوالی د قانون د نافذیدو چارواکو پرته،استثناد څو سطحه ولسواليو په 
ورکړي  نووک چې غواړي موجوده حالت ته بدلڅپه دې ډول . ون په سيستماتيک ډول نه عملي کيږيبرخو کې قان

  . اړ دی د عامه موسساتو له مرستې پرته یې وکړي
  

ه ډول د دې امکانات محدود کړي دي چې د افغانتسان د پ نقش  د څارونکې 27 او د خبري رسنيو26مدنې ټولنې
که څه هم کله کله په عمومي کچه مباحثې رامنځ ته کيږي، لکه څنګه . شياوسنی حاکمې وضعې په اړه پوښتنه و

 ښاري  په د ولسمشري او والیتي شوراګانو د ټاکنو په وخت کې وشو، خو دغه مباحثې تر ډیره بریده٢٠٠٩چې د 
اليسيو مدنې ټولنه په عمومي ډول داسې یوه قوه نه بریښي چې د حکومت او د دونرانو د پ. مرکزونو کې جارې وي

حکومت او یا غيان دواړه په خاص ډول د بيان آزادي په دې . مه اغيزه وکړيوپه طرح او د هغو په تطبيق باندې ک
ې نهغوي په قضيو درد ډول محدودوي، چې ویره او وحشت یې خپور کړي، ژورنالستان په نا قانونه ډول نيسي او 

  28 .قضایي فيصلې صادروي
  

 د لوګر 29 . له حکومت څخه د ځينو اجرااتو تمه لري، د ناهيلې احساس ریښې غځويچېپه منځ کې د هغو افغانانو 
 ٪ څخه ٩٠له : " وایې یو قومي مشر د یاغيانو زیات شمير شتون لري، هلته، چېکېولسوالی په والیت د خروار 

 د کرزی په  کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپلې رایې٢٠٠۴زیاتو خلکو، د ښځو په ګډون په دې ولسوالۍ کې د 
ګټه واچولې خو اوس خلک د حکومت له اجرااتو څخه ناهيلی شوي دي او احساسوي چې په بشپړ ډول له پامه 

   30 ."لویدلې دي
  

 په داسې  فيصلېپه افغانستان کې د حکومتداري اوسنی شکل داسې دی چې یو محدود شمير خلک پریکړې کوي او
ځواکمنان ډیری کمې داسې انګيزې ویني چې . کونه پکې نشتهډول عملي کيږي چې هيڅ څرګندوالی او حساب ور

له مخې یې ځواک له نورو سره شریک کړي او د عامو خلکو ګټې د خپلو ګړنو الرښود وګرځوي او یا په خپلو 
ړنې ګروپ ته په مرکه کې د ننګرهار په والیت کې د يد لږی ځمکې خاوند د څیوه لکه څنګه چې . ژمنو ودریږي

ه خوا  د کښت د مخنيوی په اړه د محلي مشرانو لاپينوهغه موافقه چې د : " د محوه کولو په باب وویل د کښتاپينو
د بې وزلو خلکو کښتونه واړول شول، خو هغه کښتونه چې په ځواکمنو کسانو . ه وهشوې ده، د بې وزلو په ګټه ن

  31 ."پورې یې اړه درلوده نه دې اړول شوي
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په افغانستان کې له ځواک څخه د ناړوه استفادې تر ټولو مهمه بڼه چې تر بحث الندې ده د فساد او د سرچينو، د 
 کې افغانستان د بين المللي ٢٠٠۵ه پ. ې ديبين المللې ټولنې د سرچينو په ګډون بلې خوا ته د سوق کولو مسال

 یڅلور کاله له هغ.  لمبر کې راغلی دی١١٧ هيوادونو څخه په ١۵٩شفافيت د موسسې د فساد په لست کې له 
وورسته افغانستان په نړۍ کې دویم په فساد اخته هيواد پيژندل شوی چې یوازې له جنګ ځپلې سوماليا څخه 

ې توکو او جنایتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر راپور ورکړ چې افغانانو په  کې د نشه ی٢٠١٠په .* مخکې و
ږه له دوو تنو څخه یو افغان اړ و چې ږ تر لل.** لر د رشوت په ډول ورکړي دياتير کال کې دوه نيم بليونه ډ

دا په  ډالره د هر یوه سړی پر سرجوړوي او ١۵٨ حد اوسطدغه مقدار په . رسمي چارواکي ته رشوت ورکړي
دا رقم د داسې "په دې ډول .  ډالره جوړوي۴٢۵یوه داسې هيواد کې چې کلنۍ مجموعي عایدات د سړي په سر 

  ." خلک دیفقيرخلکو په اوږو لوی بار دی چې په نړۍ کې تر ټولو 
  

یو څو یواځی  ریښې غځولې ځکه چې قضایي سکټور ډیر کمزوری دی او د څارنې لپاره ژوریفساد ډیرې 
 شي حاضر وکړای خلک هم که ريفقکه څه هم د رشوت ورکولو څخه کرکه کيږي، خو حتی . شتهونه ميکانيزم

  . دي چې د خدمت په بدل کې رشوت ورکړي
  

په افغانستان کې د فساد ډیر شکلونه په ګوته شوي دی، چې د رسمي پوستونو د نيولو لپاره بنيادي خدمتونو ته 
د فساد دغه شکلونه ټول هغه معيارونه بې اعتباره کوي، . ليږيتر الس رسي پورې د رشوت ورکول پکې شام
که چيرې یو شخص عمومي خدمتونو ته الس رسي نه لري، . چې د عامه سرچينو د تخصيص لپاره موجود دي

وست واخلي، د عدم تبعيض پکولی یا نه غواړي چې رشوت ورکړي، یا یو حکومتي  ځکه چې دی یا دا نه شي
کمزوري عامه : د فساد څخه راوتلې تاوانونه ډیر زیات دي. ل ارزښت له السه ورکوياصل په دې حال کې خپ

ادارې، نا برابره اجتماعي خدمتونه، د عدالت نشتوالی چې د قضایي ادارو له خوا باید عرضه شي، په دولت 
غانان تر ټولو په دې حالت کې بې وزله اف. باندې د اعتماد او باور له السه ورکول او ډیریدونکې بې کفایتي

په دې ډول دغه خلک نور هم ګوښه کيږي ځکه چې دوي په معمول ډول تر . زیات ځوریږي او زحمتونه ګالي
کله . زیاته بریده په عمومي خدمتونو تکيه کوي او د دې توان نه لري چې د دغو خدمتونو لپاره رشوت ورکړي

دمتونو لپاره باید مصرف شوې وای له خپلو چې هغه سرچينې چې د روغتيا، عدالت، تعليم او نورو عامو خ
اصلي هدفونو څخه بلې خوا ته سوق شي، په دې حالت کې ټولې هغه هڅې بې ځایه پاتې کيږي چې غواړي 

  . څخه را وباسي او د ټولو خلکو ژوند ته ښه والی ورکړيفقرافغانان له 
  

برابره اړیکو په چوکاټ کې کيږي او د افغانستان په شرایطو کې چې د پریکړو پروسه د ځواک په سر د نا 
دولت اکثرا د خپلو اتباعو پام نه ساتي، په دې چاپيریال کې ځواکمنان ډیر ښه کوالی شي چې خپلې خوښې 

 کيږي او د عامه موسساتو لپاره په کیفساد په هغه طریقه باندې اغيزه کوي چې پریکړې . عملي کړي
ې په اجتماعي ډول د ځينو خلکو ګوښه کيدل دایمي شکل په نتيجه کې ویالی شو چ. بونه ټاکيولومړیت

بونه د هغه چا له خوا ټاکل کيږي چې ځواک لري، نه د هغو کسانو په ذریعه چې واختياروي، ځکه چې لومړیت
ګوښه کړای شوي دي، لکه څنګه چې افغاني شرایط څرګندوي، فساد دغه راز په غير مستقيم ډول وده مومي، 

و اشخاصو لپاره داسې یوه اغيزناکه وسيله نشته چې په ذریعه یې حکومت حساب کتاب ځکه چې د متاثره شوی
 .ته اړ کړي او یا د شفافيت او روڼوالی غوښتنه وکړي

 
*table_2009_cpi/2009/cpi/indices_surveys/research_licypo/org.transparency.www://http. 

د قربانيانو له خوا د رشوت ورکولو راپورونه، :  د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر، په افغانستان کې فساد**
 .٢٠١٠جنوري، 

 
 فساد
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 روغتيایي ودانې زیانمنې او یا هم ویجاړ شوې دي، او یډیر"
ندهار کې د کپه .  محدودې شوي ديوغتيایي خدماتو ته السرسير

ونه کسانو لپاره چې د افغانستان په سهيلي ي ميل٣٫٧ميرویس روغتون د 
په هره مياشتې کې . سيمه کې ژوند کوي، یوازینی روغتيایي مرجع ده

 کسان باندینې ناروغان، او څه ۵٠٠٠ څه باندې نوموړی روغتون
. سي.آر.سي.آی"  بستري ناروغان تر درملنې الندې نيسي٢٠٠٠باندې 

 ٢٠٠٩د افغانستان د نظریې سروي 

   نشتوالید امنيت .دریم

 او د ودې  یی او زیاتوي کویال پيچلېفقر وسله واله شخړه . لرینا امني د افغانانو په ژوندانه کې یوه ثابته برخه 
  .او پرمختګ د پروګرامونو مخنيوي کوي او یا یې په ټپه دروي

  
  .اوارې شيیلو له الرې والی واوتریخشخړی دشخړه د اسې یو چاپېریال رامنځته کوي چې په هغه کې محلي 

  
خلک په پراخه کچه پر دې باور دي چې پوځی کړنالره په افغانستان کې د کړکيچ د واقعيت سره چی د دې 

 چې د افغانستان د لومړیتوب لپاره د اغيزو د کمولو لپاره، او د عدالت د تامينولو فقراوارولو غوره الره نه ده، د 
  . محدودې ديڅخه بلل کېږي، پانګونې خوراله جملی وړ اندیښنو 

  
 دا یوه مجموعي او 32 سلنه جوړوي٩۶ کړې دی چې د نفوسو متأثرهوسله والې شخړې نږدې د ټولو افغانانو ژوند 

ناخالصه احصائيه ده چې مرګ، ژوبلتياوې، معلوليت، د کورونو، شتمنيو او د معيشتونو ویجاړول په کې شامل دي 
 آر سي څيړنه دا هم ښيي چې د جګړې د اوږدو کلونو په ترڅ کې د آی سي. چې د ژوند د بقا لپاره اړین بلل کېږي

  . سلنه یې له خپلو کورنيو څخه جال شوي دي۶ سلنه افغانان له خپلو کورونو څخه کوچېدلو ته اړ شوي او ٧۵
پر ملکي وګړو د (په وروستيو کلونو کې

د افغانانو ) اړول شوي مرګ ژوبلي له امله
لې شخړې پر ژوندانه باندې د وسله وا

مستقيمې او غير مستقيمې اغيزې ، په 
مختلفو سياسي کړیو کې زیاتېدونکې 

 د  33. پاملرنه ځان ته را را اړولې ده
روانې جګړې د څو کلونو په نتيجه کې 

 د خپلو غړیو د ونږدې نيمایي افغانی کورنې
ځينې . جالتوب راپور ورکړی دي

 کېږي، چې په هغه کې د تعبيه شوې چاودېدونکو توکو کارول، مرګونې ټاکټيکونه چې نن سبا ور څخه کار اخيستل
  34.، دخلکو ژوند ستونزمن کړی دیهوایي برېدونه، ځان وژونکي برېدونه، د شپې له خوا برېدونه شامل دي

  
د ځاني زیانونو تر څنګ، افغانان د معيشتي ابزارو له السه ورکولو، د تعليم او تربيې، روغتيایي خدمتونو، او 

په ځينو سيمو کې مکتبونه تړل شوي، . ضروري خدمتونو ته د نه السرسي له پلوه هم ډیر زیانمن شوي دينورو 
شخړې همدارنګه د . کلينيکونه د السرسی وړ نه دي، او سړکونه یوازي په خورا احتياط سره د کارولو وړ دي

ن کړي څو بشري او پرمختيایي افغانانو د شریکباڼو د مرستو د رسولو او پراختيا ورکولو ظرفيت هم اغيزم
دولتي سازمانونو د کارکوونکو شمېر چې د خشونت په پېښو کې   کال کې د نا٢٠٠٩په : اړتياوو ته ځواب ووایي

 کسان په ١٩دولتی موسسو کارکوونکی چې ټول افغانان و  وژل شوي دي را پریوتله خو د دې سربېره هم د نا
 ه شرایطو کې مړو مرسته رسوونکې کارکونکې په تاوتریخجن٣٨ې  ک٢٠٠٨په . مختلفو پيښو کې وژل شوي دي

د تلفاتو کمښت په پراخه پيمانه د امنيتي تدبيرونو د ال ټينګېدو څرګندوي دی، چې د هغو له جملې څخه . شوي دي
 کې په افغانستان کې په فعاليت بوختو نادولتي موسسو له خوا د خوځښتونو ذاتي محدودیت، او په امنيتي پاليسيو

 په نتيجه کې په ځينو سيمو کې ډیر پراختيایي پروګرامونه په ټپه درېدلی او بشري مرستې 35.بدلون هم شامل دي
رسونې راکمې شوي او د بشرپالو فعاليتونو فضا ډیر زیات محدود شوی دی ځکه ناامني بشردوستانه فعاليتونو ته 

  . ده او دودیز مقاومتي ميکانيزمونه هم نا کافي برېښيد زیانمنتيا کچه په پراخېدو . السرسی او دغه فضا تنګوي
  

 یکله چې یو کورنۍ  خپل ډوډۍ راوړونکی غړی له السه ورکوي، نو ښځې او ماشومان چې د افغاني شخړ
اکثره کورني چه یو نارینه غړی له السه ورکوي، . انه بار سره مخ کېږيربلل کېږي یو د"  قربانيانليدلینا"

او اکثره د هغو کورنيو چې خپل . ن او کونډې ښځې پاتي کېږي چې هيڅ کوم مالتړ نه لريورپسې یتيم ماشوما
 د هغو ټولنيزو او 36.ډوډۍ راوړونکې غړې له السه ورکوي دهغو ماشومانو د سوال کولو لپاره سړکونو ته وځي
ي له امله محلي خدماتو فرهنګي معيارونو په نظر کې نيولو سره چې په افغانستان کې موجود دي، کله چې د نا امن

لکه ښوونې او روزنې، او روغتيایي خدمتونو ته السرسی محدود شي، نو ماشومان او ښځې په ځانګړې توګه د 
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ځکه چې هغوي ته په . اضافي تهدیدونو سره مخامخ کېږي چې د هغوي سوکالي په کې ګواښ سره مخامخ کېږي
  .عمومي ډول بل څه بدیل نه شته

  
لکه څرنګه چې . رې منفي اغېزې هم لري چې د بې وزلو او نيستمنو خلکو وضعه ال خرابويوسله واله شخړه نو

دا د جګړې طبيعت دی چې په هغه کې له نا انډولو تکتيکونو څخه کار اخيستل کېږي، لکه د تعبيه شویو 
په لوړه کچه د ډار چاودېدونکو توکو کارول، ځان وژونکی برېدونه، هوایي برېدونه، او د شپې له خوا برېدونه چې 

او تهددید سبب ګرځي او پر معيشت او د عاید لرونکو امکاناتو او همدارنګه اړینو خدمتونو ته پر السرسی باندې 
  .منفي اغيزه کوي

  
د اوږدې شخړې تراکمي او ترکيبي اغېزې، د محلي شخړو په شمول، ټولنيز، اقتصادي او پراختيایي نوښتونو پر 

  .منځته کويوړاندې سترې ننګونې را
  

د څو لسيزو جګړو د شخړو د اوارولو پر دودیزو ميکانيزمونو باندې هم اغيزه پرې ایښې ده، چې د کليوال او بې 
  .وزلو خلکو پر ژوندانه باندې نور ستر منفي مالي او اقتصادي تاثيرونه پرې ایښي دي

  
اوبه، ځمکې، ځنګلونو او ډیر ځلې داسې شوي دي چې شخړې منازعې لکه هغه چې د طبيعې زیرمو لکه 

ځایونو پر سر راپېښېږي، په داسې توګه اوارې شوې دي چې پایله یې د ضعيفو او کمزورو په زیان تمامه شوې ړڅ
یو وروستۍ بيلګه یې هغه ده چې د خوست په والیت کې پيښه شوه، چې دا د هېواد په نورو برخو کې هم غير . ده

 په نوموړې قضيه کې جرګې پرېکړه 37. لسګونو مړینې رامنځته کړېده، چې د هغې په نتيجه کې په عادي نه
وکړه چې د شخړې دواړې خواوې د هغې زیرمې چې شخړه یې پر سر روانه وه، له ګتې اخيستنې څخه ډډه 

د اوربند د ساتلو په خاطر جرګې همداررنګه پرېکړه وکړه چې ښونځې، کلينيکونه او ګڼ شمېر . وکړي
 شي چې د دې المله نه یواځې خلک د خدماتو له السرسی څخه بې برخې شول، بلکې یو ترانسپورتي الرې بندې

  . ودریدلهاضافي اقتصادي بار هم ورباندې راغی او د هغه سوداګریز فعاليتون
  

او غوښتنه کوي ."   او بې روزګاري دهفقرد ناامنۍ یو ستر المل هماغه "په مکرره توګه افغانانو دا وئيلی دي چې 
 سلنه ٧٠د افغانانو " د اکسفام د وروستي سروي پر بنسټ 38.موضوعاتو ته باید لومړیتوب ورکړای شيچې دې 

 اکثره خلک په دې اند په یاغيتوب 39."سروي شویو په هېواد کې د ناامنۍ ستر الملونه فقر او بې روزګاري بولي
عاليتونو کې برخه اخيستل لکه د د حکومت ضد او یا په ناقانونو ف. کې برخه اخلي څو څه عاید تر السه کړي

 پيسې راوړي او هم سمالسي نتيجې لري، چيرته یمخدره موادو توليد یا قاچاقول د نورو فعاليتونو په پرتله هم ډیر
د مثال په توګه د . چې کرنه او په خصوصي سکټور کې کار کول هم ډیر زیار ته اړتيا لري او عاید یې ډیر کم دي

یت کې کوچي ځوانان ساحوي څيړونکو ته راپور ورکړی چې د سړک پر غاړه یو ماین خوست په سویل ختيځ وال
 حال دا چې یو ښه بختور 40.عاید لري)  امریکایي ډالره٨٠ تر ١۶ (ی پاکستاني کلدار۵٠٠٠ تر ١٠٠٠ښخول 

نو په شمېر غچ اخيستنه او سيالی هم د هغو الملو.  امریکایي ډالرو پورته نه شي ګټالی۴کارکوونکی په ورځې له 
  .کې راځی چې په وسله والو شخړو کې د ځينو خلکو د برخه اخيستلو د موخو تر شا والړې دي

  
نا امني ځانګړی خوځښتونه راولي، او دهغې په شتون کې دولتي موسسې په ځانګړی ډول عدلي سکټور نه شي 

لنه له ناقانوني څخه دا چې افغان حکومت نه شي کوالی چې ټو. کوالی چې د بې وزلو ګټې خوندي کړي
یو اړوند مثال یې دا ده چې د فاریاب په . وژغوري، دا کار په خپله افغانان د زورواکانو په اختيار کې پرې ږدي

والیت کې یو ځایي قوماندان ایران ته مهاجر شویو کارکوونکو څخه غوښتې چې کومې پيسې چې دوي په ایران 
لې برخه یې د ماليات په ډول ده ته ورکړي او نوم یې هم پرې کې د خپل زیار په نتيجه کې ګټي، یوه ټاک

د نوموړی قوماندان کنټرول ان د خلکو شخصي چارو پورې ورغځېده، د مثال په توګه هيڅ . ایښې و" ایرانپولي"
 امریکایي ډالرو معادلې پيسې ١٠٠کوم د واده مراسم، نه شول تر سره کېدالی مګر چې دواړې خواوې ده ته د 

 کړایحکومت و نه شوای . او دوي حتی د واده کوونکو خواوو پر انتخاب باندې هم مداخلې کولي.  نه وایورکړې
چې په دې برخو کې مداخله وکړي ځکه چې سيمه ناامنه وه او د ځایي قوماندانانو د وسله والو کسانو تر کنټرول 

نانو، علماوو، او ځایي مشرانو څخه جوړ و،  په آخر کې یوازې هغه ګډ کميسيون چې د پخوانيو قوماندا41.الندې وه
او د والیتي چارواکو مالتړ یې هم له ځانه سره درلود، په دې وتوانيد چې د نوموړی قوماندان وسله وال بې وسلې 
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د افغانستان په لر او بر کې ډېر داسې ورته بيلګې شته چې د هغې په رڼا کې د بې وزلو بې سارې ستونزې . کړي
  .راڅرګندېږي

  
شخړه همدارنګه د افغانستان حکومت او د هغه د نړیوالو شریکباڼو د لومړیتوبونو په ټاکلو کې هم رول لوبوي، 

د مثال په توګه که چېرې هلمند یو هېواد . چېرته چې د مرستې مالي سرچينې زیاتره نا امنو سيموته ځانګړی کېږي
 ایالتونو د پراختيایي موسسې مرستې اخيستونکي  و، چې د متحدهه د نړی تر ټولو پنځم ستر هيوادوای، هغه ب

 د کمولو د تمویل پر پرېکړو باندې تاثير فقر شک نشته چې دا پر پراختيایي تمویل، او د  کې خو په دې42.وای
  .اچوي

  
 ميليارده امریکایي ډالره، د افغانستان د امنيتي ځواکونو د جوړولو په الره کې ٢۵ کال راهيسې، شاو خوا ٢٠٠١د 

 ميليارده ډالره افغانستان جګړې ته ځانګړی کړی ده، چې ١٢۵پر دې سربېره، متحده ایالتونه . رف شوې ديمص
د دوي په مقابل کې پراختيایي مالي سرچېنې په مجموعي .  ميلونو ډالرو ته رسېږي١٠٠روانه شمېره یې په ورځې 

   43. ميلياردو ډالرو ته رسېږي١۵ډول 
  

بلغونه د افغانستان د بيارغونې لپاره ژمنه کړی خو نوموړې ژمنې اکثره یې تر اوسه زیاتو مرستندویانو ځانګړی م
 کاله راهيسې یې ژمنه شوې وه، ٢٠٠٢ ميلياردو امریکایي ډالرو څخه چې له ۴۶د هغو . پورې عملي شوې نه دي

له خوا کېږي،  دا اټکل شوې ده چې د هغو مرستو چې د مرستندویانو 44.یوازې درې څلورمه یې برابر شوې ده
 مرستندویان ناامني یو له هغو 45. په سلو کې یې په افغانستان کې د هغوي په امنيتي لګښتونو کې ځي٣٠ تر ١۵

  .اوسه پورې خپلې شوې ژمنې نه دې پوره کړيتر دالیلو بولي چې دوي 
  

ګری کېږي چې کله چې دا وضعيت د پراخې کچې فساد او بې کفایته حساب نه ورکوونکو دولتې موسسو سره مل
خو له دې .  او د ژور فقر او تنګالسۍ سره مخ ديفقره سيمې د نمعموًال خدمات نه شي رسوالی د افغانستان ناام

سره سره، د مرستندویانو مرستې د روغتيایي خدماتو، ښوونې او روزنې، ارتباطاتو، او ترانسپورتي آسانتياوو او د 
بشردوستانه مرستې، په ځانګړی ډول خوراکي مرستې د . لی دیروغتيایي خدماتوپه غځولو کې ستر رول لوبو

 د کار په مقابل کې -د بيلګې په ډول، . هغو خلکو لپاره چې تر ټولو زیات زیانمنېدونکی وي خورا مهمې دي
 46. د هېواد په زیاترو برخو کې هم د عایداتو یوه سرچينه برابروي او هم خوراکي توکي برابروي-خوراکي توکې 

 هد مثال په توګه د قندهارـ کابل سوداګرېز. اته نا امني د ډیرو پراختيایي اقداماتو د ناکامۍ سبب ګرځېدلی دهخو زی
 کال کې جوړه شوې وه، د جنایت کارۍ او ٢٠٠٣لویه الر چې د متحده ایالتونو د پراختيایي مرستو په مټه په 

  .استفادې وړ دهشورشيانو د فعاليتونو له امله د ډیر خطر په قبلولو سره د 
  

بې له شکه چې د شخړې تاثيرات د هغه مستند شویو ستونزو څخه لکه ملکي مرګ ژوبلې، او د بشري مرستې 
  .دا د افغانانو پر اروایي حالت او اقتصادي وضعيت باندې هم تاثير کوي. مخنيوي څخه ال زیات دي

  
د خدماتو د رسولو له محدودیت سره ملګری شي، نا امني په هر شکل چې وي، کله چې د زیربناوو د ویجاړتيا، او 

  .نو د پراختيا مخه نيسي او د راتلونکي لپاره د پانګې اچونې ټولې انګيزې له منځه وړي
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 برابر ویش د سرچينو نا  :څلورم

 نه د افغانستان د تعيينيږیافغانستان ته زیاتره د نظامي هدفونو له مخې  و راتلل  سرچينولوی او بې کچېد 
  .پر اساسې او پراختيا لومړیتوبونو له اجوړونبي
  

  .د سرچينو د ځانګړی کولو په اړه ستر تصميمونه د افغانستان د حکومت په الس کې نه دي
  

څرنګه چې د مرستې درې څلورمه برخه د افغان حکومت له واکه بهر ده، نو په هغه تصميمونو کې چې د سرچينو 
 راهيسې فساد او ی مودی له ډیره همکه څ. 47د حکومت نفوذ خورا محدود دینو د ټاکلو په اړه وي، بود لومړیتو

 چې اکثره یې معقول هم دي، او دا ،ه شوې ديتپه ګود دی د علت په توګه ټيټ ظرفيتونه د مرستندویانو له خوا 
 د  صرف په دې وروستيو مياشتو کې،ميمونو کې خپلې مداخلی توجيه کويیوازیني علت دي چې دوي په دې تص

یوه . حکومت او د نړیوالې ټولنې د ژمنتيا په اړه بحث رامنځته شوی چې دواړه په ګډه له فساد سره مبارزه وکړي
ځواب ویونکی چې د ساحوي څيړونکو له خوا ور سره مرکه شوی وه، وویل چې تمویلوونکې هيوادونه خپلې مالي 

.  اړتياوو د بې طرفې او واقعي ارزونې پر بنسټسرچينې د خپلو پوځی اهدافو او اجنداوو سره سم مصرفوي نه د
یتوبونو، او ړکه چېرې نړیواله ټولنه د خپلو ذاتي اهدافو، لوم. مونږ خو د مرستو په سياست باندې پوه نه شوو"

 د دغو 49.  د مرستو د رسولو موسسې هم ورته  شکایتونه لري48." ويګټیخوښو پر اساس مرستې کوي دا به بې 
اسې وویل چې د کار طریقه داسې ده چې ډېرې غټې پروژې چې زیات عاید لري او زیاتره د  یوې د څخهموسسو

شخصي ګټو غوښتونکو له هغو کمپنيو له خوا تطبيقېږي چې عمومْا د پوځي او سياسي لومړیتوبونو سره تړاو 
و یا سياسي ګټې لري، او هغه جغرافيایي سيمې په نظر کې نيسي چېرته چې نوموړی تمویلوونکی هېواد نظامي ا

لري، د خورا زیاتې مالي سرچينو سره سره چې افغانستان ته راغلی دی، د افغانانو بشري او پراختيایي اړتياوو ته 
  50.کافي پاملرنه نه ده شوې

  
ومي توګه دا شان په عم

د اړتياوو انو کړنالرې د افغان
د پوره کولو کار ستونزمن 

مرستې د یو لړ . کوي
رې رسول ميکانيزمونو له ال

کېږي چې راز راز ستراتيژي 
ګانې په نظر کې نيسي چې 
ً  د افغان  ځينې یې ضرورتا

یتوبونو سره ړحکومت د لوم
د دې یو . په سمون کې نه دي
د زړونو "مثال هغه جنجالي 

ستراتيژی "  او فکرونو ګټل
 افغان حکومت په هيڅ یوه یادوالی شو چې د متحده ایالتونو د پوځي عملياتو د الرښود یوه برخه جوړوي، او د

 له ټيمونو  رغاونی د لګښتونو ستره برخه د والیتی بيا51.ستراتيژیک پالن جوړونکې سند کې نه ده ځای شوې
په داسې حال کې چې ځينې په . عمده فعاالن دي" د زړونو او فکرونو ګټل"الرې کېږي چې د نوموړې ستراتيژي 

و ډیرو نا امنو سيمو کې ضروري دي، خو د دې طرحې په ړنا کې دې باور دي چې دغسې ستراتيژي ګانې په ځين
  دا طریقه د دوامدارې او مساویانه پراختيا د مفهوم 52.مرستې زیاتره د پوځي لومړیتوبونو سره سم، تر سره کېږي

ا چې سره په ټکړ کې ده چې ایجابوي چې مرستې باید تر ټولو زیات بې وزله او زیانمنېدونکې په نښه کړي او نه د
 پي آر ټي ډلې د پام وړ زیات مالي سرچينې په واک کې لري چې کله داسې 53." پر جنګي بریاوو پانګونه وکړي"

شي چې پي آر ټي په ځينو مواردو کې نه یوازی د ځایي حکومت مسئوليتونه په غاړه اخلي بلکې ځایي حکومت تر 
و وده ځنډولې ده او په نتيجه کې یې د منځ مهاله دې کار د ځایي حکومت د دولتي موسس. خپل سيورې الندې راولي

د هغو هڅو مخه نيسي چې د پراختيا پروسې تر افغاني "او . او اوږد مهاله پایښت لرونکی پراختيا کمزورې کوي
  54" مالکيت د راوستلو په موخه تر سره کېږي

  

چې د افغانستان له "ماموریت دا دی ) یا پي آر ټي (ټيمونې اد والیتي بيا رغ
جوړولو  او باثباته چاپيریال ه د ارامچیاسالمي جمهوریت سره مرسته وکړی 

ونو د تسهيل لپاره په ځانګړی شویو سيمو کې د پراختيایي کارکی عملياتو په 
 د امنيت په سکټور کې اصالحات راولي او بياجوړولو ،خپل واک وغځوي

  ." هڅو ته زمينه برابره کړي
  . د جنوری مياشت٢٠٠۵د پي آر ټي مشریزه کميټه د 

  
ونې ډلې ماموریت داسې اد متحده ایالتونو کانګرس، د امریکا د والیتي بيارغ

 د پياوړی کولو له الرې پر و د اړیکد خلکو او د دولت تر منځ: "بيانوي
جنګي بریاوو پانګونه او د حکومت د مخالفينو د استخدام او جلب او جذب 

  ." الرې بندول
 .۵۵۶ مالي کال، د جنوبي او مرکزي آسيا لنډیز ٢٠٠٩د کانګریس د بودجې توجيه د 
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د افغانستان امنيت او د پراختيا په د نویو شویو ژمنو سره سره چې د بيارغونې هڅې د افغاني کولو په موخه شوي، 
باب نيول شوې تصميمونه په پراخه پيمانه د نړیوالې ټولنې په الس کې دي، او سربېره پر دې، دا چې د مرستو 

 ٪ د مشورتي او نظارتي ۴٠د راپورونو له مخې د دې مرستو :  د اندیښنې ځای دی،پيسې په پایله کې چېرته ځي
 کال کې افغانان په ٢٠٠٢ په 55.ود ګټو له الرې بېرته مرستندویه هېوادونو ته ګرځيتنخواګانو او ښکيلو شرکتون

  56. په سلو کې کمې مرستې افغانانو ته رسېږي۴٠دې عقيده وو چۍ له 
  

ختيا م چې مرستندویان د پام وړ نفوذ هم لري، لکه د افغانستان د ملي پرهغه مواردو کیجالبه دا ده چې حتی 
 د مرستندویانو مالي بيا ٢٠٠٩د .  ضروري نه ده چې د مالی مالتړ یو تضمين  دې وي دا،)ANDS(ستراتيژی 

 ميليارده ۴٫٨ ميليارده ډالره څخه ١٠٫۴له (کتنه راپور ورکوي چې تقریبًا د هغې پيسې چې ژمنه یې شوی، نيمایي 
رستندویانو له خوا لګول په نظر کې وساتو چې په مستقيمه توګه د مهم  که هغه مالي سرچينې  او،)ره جوړويډال

شوی دی، د ملي ستراتيژي په مالتړ کې د ټينګې ژمنې او تایيد سره سره، او د لندن په کنفرانس کې له شوې ژمنې 
د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژي ،  ميليارده ډالره به د ملي ستراتيژي د تطبيق سره وتړل شي١٠٫۴سره چې 

  57. پاتې کېږيد سکټوري لومړیتوبونو څخه بهر
  

 د ٢٠٠٩ کال په اعالميه کې، او د ٢٠٠٨ او همدارنګه د پاریس د ANDSپه . نې په ارتباط دییو مثال یې د کر
او په دې فکر . نې سکټور د یو کليدي لومړیتوب په ډول معرفي کړی ورهاګ په کنفرانس کې، افغان حکومت د ک

 په کمولو، د وظيفو په ایجادولو، او د عوایدو په فقر د هيواد د نې د سکټور پراختيا به دا ثابته کړي چېرد ک”و چې 
 خو په هر حال نوموړي سکټور ته ال تر اوسه پورې په کافي 58“ .ترالسه کولو کې بریالی کېږي که پاتې راځي

اندازه مالي سرچېنې نه دي ځانګړې شوې، چې په نتيجه کې یې د هغو پروګرامونو تطبيق چې د افغانستان د 
یوه بله موضوع چې دا مثال یې روښانول غواړي، دا ده چې د . ختيا لپاره حياتي دي، له خنډ سره مخامخ کړيپرا

د افغانستان حکومت یو هراړخيز پروګرام وړاندې کړی، خو که چېرې . کړهنې سکټور به څرنګه تمویلېږي
 کړهنيزو لومړیتونو ته وګوري، نو مرستندویان په خپله خوښه د نوموړی پروګرام برخې ځانته غوړه کړي او خپلو

لکه څرنګه چې کړهنيز کارپوهان وایي، د بې وزلی د ننګونې په ځواب کې د . خو ته نه رسيږيوحکومت خپلو م
والی هغومره نه دی مهم لکه څومره چې د هغو توليداتو ته د کورنيو غړو السرسي، او د زیاتکړهنيزو توليداتو 

 د بشري حقونو د عالي کمشنری له خوا په برابر شویو څو ورکشاپونو کې  59.هغو متوازنه ویشنه مهمه ده
دا نړیواله ټولنه ده چې ”، یو ځواب ویونکي د څو کسانو نظریه یې په دې طریقه خالصه کړه )٢٠٠٩دایکندي (

ر کړی، او پږو کلونو لپاره په والیتي ادارو کې کاشزمونږ د پراختيایي پروژو په اړه پرېکړې کوي، ما په خپله د 
  60“ .دوي ال تر اوسه پورې نه غواړي چې زمونږ د رښتينو اړتياوو په اړوند زمونږ وړاندیزونو ته غوږ ونيسي

  
د هغو له جملې . د مرستو د بهير په اړه د موجوده ننګونو د رسيدګی لپاره ګڼ ابتکارونه په الر اچول شوی وه

 و چې د افغانستان د نړیوالو JCMB رت ګډ بورډ کې د افغانستان تړون د همغږي او نظا٢٠٠۶څخه، په 
 د همغږي او نظارت ګډ بورډ داسې یو 61. شریکباڼو او د حکومت د هڅو د همغږی کولو لپاره رامنځته شوی و

 نه وو چې د هغه په چوکاټ کې مرستندویان خپل لومړیتوبونه تعقيب کړي، بلکې د نوموړی بورډ )فورم (تشکيل
يني کړي چی مالي سرچينې په سمه طریقه او د حکومت له خوا د ټاکل شویو لومړیتوبونو څخه تمه کېده چې دا یق

که څه هم بلنه ورکېده چې د نظارت او همغږي بورډ به د یوازینی همغږی کوونکی . سره په سمون کې مصرفيږي
ېرو ، په ته چې د هغه ماموریت ایجابوي د نظارت او همغږی بورډ لکه څرنګ62هيأت په ډول وپيژندل شي، 

چې د افغانستان د ټړون د پلي کولو لپاره د افغان حکومت او د تل د ستونزو سره الس په ګریوان و وختونو کې 
   63.نړیوالې ټولنې په هڅو کې همغږی رامنځته کړي

  
 کال په لومړیو کې یو مثبت راپور تر السه شو، کله چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي ٢٠١٠د 

 د ریفورم JCMBشي ځانګړی استازی کای آیده اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو له خوا په الره اچول شوی سرمن
، او همدارنګه د لومړیتوبونو د ښې پېژندنې په برخه کې یې نتيجه  کړید همغږی اغيزمن ميکانيزم رامنځته

ستې له دغو لومړیتوبونو سره سمې ينګار وکړ چې د دې لپاره چې د مرستندویانو مرټنوموړی په دې هم . ورکړی
   64.تنظيم شي، نورو پرمختګونو ته اړتيا ده
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 ٢٠٠٨د . د افغانستان مختلفو والیتونو ته د پراختيایي تمویل نا برابره تخصيص ورکول، یوه اوږدمهاله اندیښنه ده
موضوع ټينګار وشو کال په پاریس کې د مرستې د اغيزمنتوب په اړه د ترسره شوی کنفرانس په ترڅ کې پر دې 

خو بيا هم د دولت او مرستندویانو د تمویل یوه غټه “ .د پراختيا ګټې باید ټولو ته په مساویانه ډول ورسېږي”چې 
برخه په ځانګړې توګه د پي آر ټي له الرې شخړې ځپلو سيمو ته ځانګړی کېږي، چې په نتيجه کې یې با ثباتو 

 پراختيایي تمویل همدارنګه د هيواد ځينې برخې له پامه غورځوي 65.سيمو ته ډیر ناڅيزه ګټه ور په برخه کېږي
چې ریښتينی اقتصادي وړتياوې هم لري، چېرې چې نسبتا آرامه وضعيت مرستندویې ټولنې ته دا اجازه ورکوي 

لکه څرنګه چې د هيواد په لویدیځه سيمه کې د بادغيس والیت د . چې د اړتيا وړ خدماتي زیربناوی جوړې کړي
مري د ولسوالي څخه د دې موضوع په اړه چې مرستې ټول هغو نارامو ولسواليو ته لېږدول کېږي، یو مشر آبک

 هم دي خو زما ولس له دولت سره همکاري کړی ده او د ولسوالي په فقرسره له دې چې زمونږ خلک ډیر ”: وویل
مونږ هم .  نوم یې خپل کړی" ولسوالۍ دسولې"یاګ د پروسې له خوا د ډاټولو برخو کې امنيت تامين دی، چې ان د 

غریبان یو او کومکونو ته اړتيا لرو خو مونږ وینو چې ټول کومکونه  باالمرغاب ته ځي، دا حالت پوښتنه رامنځته 
 ورکړو تر څو حکومت مونږ ته هم موقعکوي چې آیا مونږ هم کېدای شي پر دې فکر وکړو چې ځينو یاغيانو ته 

که څه هم کومې سرچينې چې ” ان د بشري حقونو خپلواک کميسيون دا په ګوته کوي  د افغانست66“ .توجه وکړي
خو . نارامو سيمو ته ځانګړی کېږي د هغو سرچينو په پرتله چې آرامو سيمو ته اختصاص ورکول کېږي زیاتې دی

 پروګرامونه د که چېرې پرمختيایي. د دغو سرچينو څخه د استفادې په برخه کې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټيټه ده
بې وزلو او نيستمنو خلکو متوازن او سيسټماتيک ګډون په نظر کې و نه نيسي، نو شتمن به ال شتمن شي، او 

  67“ . شيي او تش السريفق به ورځ په ورځ ال ريفقزورواکان به ال زورور شي او 
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  د انتخاب نشتوالی: پنځم
  

 ژوند کولو امکانات خورا زیات محدود دي؛ د دې سربيره ندآبروم سره مقابله او د فقرد ډیری افغانانو لپاره د 
 فقرعيشت د  دوي او د دوي م چیفرهنګي نورمونه ښځې له دې څخه منع کوي چې په کاري ځواک کې شاملې شي

  . دنې سره مخ کوييپه وړاندې د زنانمن
د خپلو شخصي ګټو لپاره  رهنړیواله ټولنه نظامي او سياسي ستراتيژي تعقيبوي، افغان ځواک لرونکې کسان زیات

  . کار کوي
  .هغه نوښتونه چې د بې وزلو لومړیتوبونه په پام کې نه لري اغيزمن او پایښت لرونکې نه دي

  
 بې وزله شخص د تشخيص نښه دا ده چې هغه ډیر امکانات نه لري چې سوکالي او د ښه معيشت سره ژوند د یو"

 سره په فقریر لږ فرصتونه او امکانات لري، په تيره بيا کله چې دا د  بې وزله افغانان په ژوندانه کې ډ68. "وکړي
  .ابلې او مجادلې پورې تړاو ولريمق
  

 د اکثریت افغانانو د ژوندانه دا ځواکمنتيا محدودوي چې هغوي په ویاړ فقره، چ په کپه انفرادي او د کورني معيشت
غه توان هم شامل دي چې د هغوي د هيلو سره سمون او درناوي سره ژوند وکړي چې په دې کې د انتخاب کولو ه

ډیره ستره بيلګه په پوهنې پورې تړاو لري، ځکه چې ډیری وخت دا د یوې کورنۍ په اقتصادي حالت . ولري
پورې اړه لري، حتی په هغو سيمو کې چې 
. ښوونځي موجود دي او ورته رسيدنه کيدالی شي

ې  یو له هغو اساسي الملونو څخه دی چې ولفقر
ميندې او پلرونه خپل ماشومان کارونو ته استوي 

 واستوي، او یا  یېد دې پر ځای چې ښوونځيو ته
دا چې ولې ماشومان په ډیر کوچنيتوب کې واده 

 سلنې څخه زیات د لومړنيو ښوونځيو ماشومان کار کوي او دا چې د ٣٠ یونيسف داسې اټکل کوي چې د 69 .کيږي
زده کړو ) لوړو او مسلکي( د دې په نتيجه کې د 70 .چينه او منبع همدغه دههغوي د کورنيو د اساسي عاید سر

ډیری .  یو افغان د ممکنه عاید د کچې څخه برخمن واوسيلکي امکاناتو ډګر راتنګوي څو چې نشتوالی اصال د مس
ي چې  دي او دا چې هغوي غير مسلکي کارونه ترسره کو رسمی سکتور کې په کار ګومارل شويافغانان په غير
ه د کرنې د رتیا وروسته پاتې اقتصاد ځانګړي مشخصات لري،دا زدد افغانستان د کار بازار : " لريډیر لږ عایدات

 سلنې څخه زیات کاري ٩٠د . ه کې وړتيا نه لریرخسکتور له الرې فعال دی او د مولده او ښه کار د امکاناتو په ب
ګه تصنيف او ډله بندی شي چې دا ټيکاولرونکي او کافي عاید فرصتونه کيدالی شي چې د زیانمنونکو کارونو په تو

 چې حکومت داسې پاليسي ګانې نه لري چې د هغو له مخې اقتصادي ې یوا المل دا دی،د د 71 ."نه تامينوي
امکانات متنوع کړي چې هغه د افغانانو لپاره د مصروفيت او اشتغال د انتخاب زمينه پراخه کړي لکه د عاید 

  . عاليتونه فيراوړونک
  

دا په ځانګړی ډول د ښځو د ځواکمنتيا په برخه کې ده څو . ځواکمن ټولنيز نورمونه د افغانانو انتخاب محدودوی
 محدود دی، نود هغوي لپاره  ښځو لپاره ژوند د کور په چاپيریال کېوډیرد  72 .هغوي په دولتي ډګر کې فعالې شي

رنيو چارو د سرته رسولو  د کو، پالنې، د ماشومانو د سترولوږ داسې امکانات شته چې په اغيزمنه توګهډیر ل
 څخه د دې څخه منع ۍ ورځیلومړژوند له د افغانستان نيمایي نفوس د .  ټولنې په کارونو کې ونډه واخليسربيره د

  . کچه راټيټه شيفقرکيږی چې په ټولنه کې ونډه واخلي او ګډون ولري څو چې په دې توګه د 
  

چې ښځې معموال په کورنيو چارو کې مصروفې وي، هغوي په عمومي توګه د کورنيو د په داسې حال کې 
په کليوالو ټولنو کې ښځې د دې پوهه او معلومات نه لري . اقتصادي کارونو څخه بې برخې او مستثنی شوي دي

 73 .ل شيچې د کور عاید او لګښت څه ډول دی چې په دې کې د دې انتخاب هم شامل دی چې څه ډول عاید ولګو
ې ته دا امکان او فرصت ورکړای شي چې د کور په  سړی ښځهکه چيرې د یو: "یونکی وویللکه چې یو ځواب و

اقتصادي مسالو کې مداخله ولري او یا دا چې هغه د دې کنترول ولري او د دغې مسالی څخه د دغه سړي دوستان 
  ." م شيخبر شي نو هغوي به په ده ملنډې و وهي او په دې توګه به بدنا

  

هغه خپل  ترورزی ته د خوراکی موادو او د ژوندانه د "
په بدل کې چې د نجلۍ کورنۍ ته برابریدل په لګښتونو 
 په دایکندي کې د بشري ".واده  شوهکی  کال ٢٠٠۴

  کال  ٢٠٠٨حقونو څارونکی 
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 ليدل کيږی زیاتره په هغو کورنيو او معيشتونو کې فقرد دې فرهنګي ځانګړنې له امله دا د حيرانتيا وړ نه ده چې 
لو په برخه د عاید د زیاتود ښځو تر کفالت الندی کورنيو ځواک  74 . پر غاړه وی ښځی کفالت او مشری یی دچې
زده کړې ورکړي او یا دا چې لو کورنيو ته خواړه ورسوي،  دا په دې اغيزه کوی چې څنګه خپ او، دی محدودکی

نه ه عمومي صورت افغان ميرمنو ته د دې امکان ټولنيز او فرهنګي محدودیتونه پ. ياملرنه ولر پ ته پورههغوي
ر د دې يپه تيره بيا د شریعت څخه د افغانانو هغه تعب. ورکوي چې هغوي د ډوډۍ پيدا کوونکو نقش او رول ولوبوي

نو په ، موجودیت حتمی کوی) نارینه ساتونکی( محرم د دباندې  نه کور  دچې د ښځو سرهځکه ض دی قانمت سره
  . خو اشتغالي او کاري فعالتيونو ته محدودیږيا د هغوي رسيدنه پردی ترتيب

  
يزې په اعظمی کچه هغه پریکړې چې ترسره کيږي په هغو کې د وګړو د اړتياوو او د پروژو د ممکنه ځانګړې اغ

هغه "د افغانستان د پرمختيا د ملي ستراتيژۍ له مخې ونډه اخيستنه . په اړه اکثره وخت ډیر لږ پوهاوي شتون لري
پروسه ده چې د هغې له مخې دخيلې خواوې د لومړیتوبونو په ټاکنو، پاليسي جوړونې، د زیرمو د ځانګړې کولو او 

موسسه نوالۍ د څار ي لکه چې د تماميت او ریښت75 ."رول لريپروګرامونو د پلي کولو په برخو کې اغيزه او ګډ کنت
دغه ډول اغيزه او کنترول په عمل کې د پریکړې کولو په ډګر کې د هغو نقشونو، مسووليتونو او "څرګندوي 

دخيلو خواوو د ځواکونو سره متناسب دی که څه هم چې دا باید تر هغه حده د دخيل اړخ لپاره متناسب وي چې هر 
 ستراتيژۍ په ځينو برخو کې نه ليدل ې دغه ډول ونډه اخيستنه د ملي پرمختيای. ورڅخه اغيزمن کيږيې چڅومره 
    76"کيږي

  
پرمختيایي پروژې زیاتره وخت د سياسي او نظامي اجنډاګانو لپاره پلې کيږي، په هغو کې هغه انتخابونه چې د 

 77 .شوره هم شوې ويم ی کله چې د هغوي سره په دې اړوندافغانانو له خوا شوي دي لږ په پام کې نيول کيږي، حت
ل زیاته برخه په یود تم USAIDد "له خوا د تمویل په راپور کې راغلي دي  USAIDپه دې وروستيو وختو کې د 

 د هغو افسرانو له خوا طرح شوی دي چې په ډیره کابل کې په هغو خونو کېهغو پروګرامونو کې وه چې هغه په 
او د سفارت د محوطې د دیوالونو څخه د امنيتی ملحوظاتو له مخې د  USAIDد دې امکان لري چې د کمه اندازه 

 چې له خوا جوړ شوي ښوونځي دي)  آر ټيپي(والیتي بيا رغونې د ټيم  ډیر عام مثال یې د 78 ."باندې والړ شي
د دې وړتيا لري چې د دغه ډیری وخت هلته نه ښوونکي او نه هم درسي مواد شته، او نه هم د پوهنې وزارت 

" ذهنونهزړونه او " کړي کوم چې په داسې سيمه کې انتخاب شوي دي چې د محلي وګړو هښوونځيو مدیریت ترسر
ړي نه غواړي چې خپل ماشومان ښوونځيو ته ه  محلي وګلیاتې نا امنۍ له کبپه ځينو سيمو کې د ز. 79خپل کړي

 نظاميانو باندې هه عمومي صورت پي آر ټي ګانو غږ کړي دی او پپه دې ترتيب ډیر زیات فعالينو په پ. تويواس
  . چې په ښوونځيو کې خپله مداخله محدوده کړي

  
ه چې څرګنده شوې ده ډیری وخت د محلي او ملي حکومتي اغيزمنو موسسو د رامنځته کد پي آر ټی متنازع ماډل ل

کې نه دي نيولی چې د ګټه اخيستونکو او مستفيدینو پامه غورځولې ده او هغه انتخابونه یې په نظر له کولو مساله 
د ټولنې د ونډې اخيستنې په الر کې ستونزو تر زیاته حده پورې د پروژو کارول او موزون : "له خوا شوي وي

 الر هواره کړې  یې  او همدارنګه په داسې حاالتو کې د دولت ضد بریدونو لپاره80(......)"والی اغيزمن کړی دی 
پر خالف د طالبانو له خوا د ښوونځيو د سوځولو یوه سروې په ډاګه کوي چې هغه ښوونځي چې د  د دې 81.ده

د وګړو (دولت له خوا د ملي پيوستون د پروګرام د الرې جوړ شوي دي چې په هغه کې د قاعدې څخه پورته خوا 
چې د کلي او ټولنې  پرتلهروش څخه کار اخيستل شوی دی او ټولنې په کې شاملې دي د هغو ښوونځيو په ) د ونډې

د ناکامو . لريیی کم دی تخریب امکان او د  دي سوځول شويلږ د شورشيانو له خوا  ،د مالتړ پرته جوړ شوي دي
 ګټه اخيستونکو سره مشوره نه ده واتې راغلو نوښتونو مثالونه او بيلګې ډیرې زیاتې دي ځکه چې د حاضراو پ

یو کروندګر د بلخ په والیت کې د . ه توګه له پامه غورځول شوي دينظریات په بشپړ شوې او دا چې د هغو ي
زموږ کروندګرو د کوکنارو د ورکولو په بدل کې : "ه اړوند وایينارو د له منځه وړولو د پروګرام پکوک

 واچووکارپه  چې هغه څه ډول پوهيږو ګټه څه ده چې که موږ نه تراکتورونو ترالسه کړې، خو  دغو تراکتورونه
چې هيڅ ډول رسمي ميکانيزم نشته، او که چيرې موږ دا کار وهم کړای شو موږ نه شو کوالی چې د هغو ځکه 

 انتخابونو شتون چې د بې وزلو وګړو د اړتياوو لپاره وي په واقعيت کې د ، د موجودو هڅو82 ."لګښت پوره کړو
  .ښتونو په برخه کې دي د له منځه وړلو د نوفقرهغوي په واقعي ګډون پورې اړه لري چې د هغوي د 
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  ) مستثنی کول(تبعيض او شړنه : شپږم
 

ه چې د وګړو پراخ و تشونوټولنيز او فرهنګي او همدارنګه قانوني نورمونه د تبعيض پر بنسټ والړ جاري ر
  . قشرونه د انتخاب له حق څخه محروموي مشروعيت ورکوي

  
مختلفو عواملو سره مجادله وشي چې هغه افغانان بې  له له منځه وړل د دې ایجاب کوی چې فقرپه اغيزمن ډول د 

دونکي کوي او دا باید د عایداتو د کچې د مسالی سره محدود ين په وړاندې یې زیانمفقروزله کوي او یا هم دا چې د 
 . نه شي

 
قعيت د د هرې ورځې وا.  هم المل او هم د هغې شړنې او استثنی کولو پایله ده چې ډیری افغانان ورسره مخ ديفقر

 له امله ځپل شوي دي دا دی چې وګړي زیاتره وخت د لوږې سره مخ دي، هغوي فقرهغو کسانو لپاره چې د 
 پلوري ماشومان ليک لوست نه شي کوالی، ځينې یې حتی خپل ییی روغتيایي پاملرنې ته لږ الس رسي لري، ډیر

ي، د هغوي ماشومان د دې پر ځای چې  څو په دې توګه خپلې کورنۍ ته خواړه برابر کړ83وي، غالبا لوڼې چی
ښوونځي ته والړ شي کار کوي، او دا چې هغوي د خشونت په وړاندې ډیر زیانمنونکي دي ځکه هغوي داسې 

لکه په خصوصي امنيتي (مالتړي نه لري چې د دوي ساتنه وکړي، فساد او د مصونيت لپاره بدیل ترتيبات 
 بې هغه محدودې الرې او انتخابونه چې د. شيووړانډیز  ورته ی شيکيدال) شرکتونو کې استخدام او یا هم کډوالي

هغوي چې په مطلق غربت کې .  پيسو پور کول دي دبيځایه کيدنه اومهاجرت یا کې وزلو په وړاندې دي هغو کې 
 شبکه نشته، یوازې دا چې د هغو کسانو لپاره چې معيوب دي  رسميژوند کوي، د هغوي لپاره د مصونيت د سيسټم

ډیر لږ او محدود تقاعد شته،د ټولنې او کلي پر بنسټ مرسته یوازې د ځينو قضيو او کيسونو پر بنياد د رضاکارانه 
په ټوليز ډول د پریشانۍ او غم په حالت کې .  کيږيمرستو له الرې او یا هم دا چې د شورا د نوښت د الرې ترسره
، ډیرې ناوړه پيښې هغه دي چې په کې يد دوا شکه په وخت مرسته نه شي کوالی چې د ډیرو بې وزلو د در

 او د کورنيود غړو مړینې شاملې دي چې د دې سره د هغوي مصيبتونه او ناورین ال هم یی ستونزیناروغتيا
  . زیاتيږی

  
ن او ویاړلي ژوند وچې د مصورومه دي  د دې څخه محهې برخرده پر په داسې حال کې چې د افغان وګړو دو

.  تقوی او عفت ساتنې د بې تناسبۍ او نا برابرۍ سره مخ ديېد خپل  شته چېسې ډلې او کسانڅخه خوند واخلي دا
 دغه ډول عمدي او د سيستم دننه .  رول لوبوي کې ډیر زیاتتداوم په فقرشړنه او تبعيض په افغانستان کې د 

چې په کې الندنۍ ډلې شاملې  تجریدول په زیاته پيمانه د ځانګړو ډلو لپاره په افغانستان کې مضر دي تبعيض او
  : دي

  
دا اټکل .  سلنه جوړوي د ځانګړو ننګونو سره مخ دي٧۴ کليوال وګړی چې د ټول هيواد د نفوس :بې ځمکې توب

  سلنه ده، په داسې حال کې٢۶شوې ده چې د بې وزله کورنيو تناسب د هغو کسانو سره چې د ځمکې څښتنان دي 
، يوکري و ګروپهوي، په شریکو حاصالتو کار کوي او یا هم خپلې ځمکې ه کارچې  د هغو ترمنځ چې ځمکه اج

هغه څه چې جوت دي هغه دا دی چې ځمکه د خواړو لپاره مستقيمه سرچينه ده، همدارنګه یو له 84 . سلنه دي۴٢
هغو مصونو شبکو څخه ده چې د افغانانو په اختيار 

ه دې هغوي چې د ځمکو څښتنان دي پ. ې ديک
 شي چې د دوکاندارانو او یا واليباوري دي او ک

 بې په دې ترتيب. نو څخه پورونه واخليلواهم خپ
و سره مخ دي او دا زځمکې افغانان د ډیرو ستون

چې هغوي د پورونو په اخيستلو کې که نغدي پيسې 
  . دي او یا هم اجناس، زیاتې ستونزې لري

  
 ريفق سلنه ډیر زیات ۵۴له کوچيانو څخه : کوچي

دا په افغانستان کې تر ټولو زیات ګڼل کيږی چې 
 د هغوي د کوچيتوب طرز 85 .بې وزله ګروپ دی

 او د خطر د فکتورونو په فقرژوند هغوي د 

یو له . رسی لريالسکوچيان ډیر کم روغتيایي خدمتونو ته 
وړاندیزو شوو ستراتيژیو څخه چې د دغې ستونزې سره د 

 لپاره ګرځنده مقابلې لپاره طرحه شوې وه دا وه چې د کوچيانو
ولنې له هغه ځایه چې د کوچيانو ټ. روغتيایي کتنځي جوړ شي

ه وړاندې زیانمنونکي دي چې د د هغو تهدیدونو او ګواښونو پ
نو د ګرځنده روغتيایي کتنځيونو یاغيانو له خوا ترسره کيږي 

ي کوالی چې په دغو نا امنه سيمو کې په یوه کې  شږ شمير نهل
سربيره ګرځنده ښوونځي د نا امنۍ له د دې . هم فعاليت وکړي

ښوونکو ته ګواښونه کيږي، : کبله ډیر زیانمن شوي دي
ښوونځي تر بریدونو الندې راځي او درسي مواد سوځول 

 ٢٠٠٩د ګردیز د کوچيانو مشر . کيږي
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 د خپل ژوند د طرز له کوچيان: "ویللکه چې یو تن والیتي چارواکي و.  دييندونکي ګرځوليوړاندې زیاتره زیانم
ه د بارانونو، سيالبونو، یخنۍ، ګرمۍ او د هوا د نورو بدلونونو  او همدارنګوحشي ځناورو  د لړمانو، مارانو امله

 ډیرو بيال بيلو عواملو چې په هغو کې د دوي فرهنګی تشخيص، د څارویو او 86 ."له زیان او خطر سره مخ دي
کثریت ا چې د افغانستان د نفوسو ،ميشته ټولنو څخهله  دوي شامليږی، اتکاء  پری اوتړاوکډوالۍ سره د دوي 

 فقرړوي جال کړي دي، د دې المل په وجه زیات سيستماتيک تبعيض رامنځ ته کيږي او دا د کوچيانو په پراخه جو
  .  کې یو عامل دي چې د هغوي ژوند مشخص کوي

  
د جهاد په کلونو کې ډیر کوچيان پاکستان ته وکوچيدل چې هلته دوي نيمه ښاري ژوند غوره کړ چې د دې سره یې 

افغانستان ته د دوي د راګرځيدو وروسته د . غه د دوي د ژوندانه اساسي منبع او وسيله وهڅاروي پریښودل چې ه
کوچيانو ټولنې په دې کې پاتې راغلې چې د خپل ژوند پخوانۍ وسيلې او زیرمې تر السه کړي، یا دا چې پایښت 

نګ خپلې کيږدۍ و وهلې لرونکې بدیلونه ولري، د دې پر ځای هغوي په مؤقت ډول د ميشته وګړو او ټولنو تر څ
خپلې په ډیرو حاالتو کې هغوي . او دا هم په هغه صورت کې چې اسکان لرونکو وګړو ورته د دې اجازه ورکړه

یو څو تنه .  ډیره لږه دهد کښت او څړ وړ ځمکه ې چيرته چېهلمنو کې وپه و کيږدۍ په دشتو او یا هم د غر
 چې کوچيانو و کې څړ ځآیونوهغپه .  الرې کار پيدا کړي چې د ورځې د مزدورۍ لهکوچيان په دې توانيدلي

 وروسته ميشته ټولنو ،ول کار اخيست،دې چې جنګ پر مخ والړ شي مؤقت ميشت ځای په توګه وړاندې ترورڅخه د
د دې په پایله کې محلي شخړې راپورته شوې چې د ځمکې د کارولو له .  فعاليتونو ته پراختيا ورکړهو کرنيزوخپل

 له خوا لتد معاصر افغان دو. او وخت په وخت یې ځانته د خشونت او تاوتریخوالی حالت غوره کړی دیکبله وې 
 لمال د دې ،د مناسب پوهاوي د نشتوالی له کبله چې په دې کې په عادالنه ډول د ځمکې اختصاص کول شامل دي

 کې فقرغوي ال نور هم په شو چې کوچيان د ژوندانه د دودیزو امکاناتو څخه محروم شي او په دې توګه ه
دې وختونو کوچيانو په زیاته پيمانه د کډوالۍ او کوچ کولو څخه ډډه کړې ده او خوځښتونه یې په . وغورځول شول

خو د دې سره هم هغوي د . محدود کړي دي څو د دولتی خدمتونو لکه د روغتيا او معارف څخه ګټه واخلي
  .  د دولتي زیرمو او مرستې څخه په منصفانه ډول برخمن کيږي او ډیر کم لريپریکړې پروسو ته لږ الس رسي

  
د دې څرګندونه کوي چې د افغان  )(NRVA زیانمنيندنی ملی ارزونه خطراو د  کلونو٠٨-٢٠٠٧د : معيوب کسان

 ١٠ سلنه معيوبيت لري او دا تر زیاتې اندازې پورې د وګړو د هرې ټاکلې برخې لپاره په منځني ډول ١٫۶وګړو 
 له هغه ځایه چې په دغه سلنه کې یوازې هغه کسان شامل دي چې ډیر سخت معيوبيت لري 87 .اټکل شوې دهسلنه 

د دې سربيره دغه . او دا د پوهاوي وړ ده چې په هرو پنځو کورنيو کې یو شخص داسې دی چې معيوبيت لري
امله  و د نه رسيدلو لهاحصایې د هغو کسانو د شميرو په اړه معلومات نه ورکوي څوک چې د ضروري خدمتون

 سلنه معيوبيت د جګړو له امله رامنځته شوي چې په دې کې ځمکني ماینونه او د ١٣. اتې شويندي نه دي پژو
جګړې څخه را پاتې شوی چاودیدونکي توکي شامل دي، په داسې حال کې چې بله دریمه برخه معيوبيت د 

.  په مانا دهتبعيضاو د ټولنيز) سپکاوي(ان کې معيوبتيا د بدنامۍ په افغانست. ناروغيو او د عمر د زیاتيدو له امله دی
ه پرتله نيم ته والړ شي د سالم او روغ ماشوم پلګې په ډول د دې امکان چې یو معيوب ماشوم لومړنی ښوونځي يد ب

اره دا  سلنه لږ د دې امکان لري چې د روغو کسانو په پرتله کار ولري، اود معيوبو ښځو لپ۵٠دی، معيوب سړی 
ې  کسانو له خوا د سرپرستۍ د الند د ساحې په څيړنه کې دا موندل شوې ده چې د معيوبو88 .امکان یو پر دریمه دی
اندازې سره پوره خواړو ته الس رسي لري او یوازې د لسو معيوبو کورنيو څخه یوه یې  کورنۍ په ډیرې کمې

ې د ځمکې ې په ډاګه کړه چې حتی معيوب وګړي چڅيړن. داسې کورنۍ وه چې پوره خوړو ته یې الس رسي درلود
ه اجاره ورکولو او یا د محصوالتو د شریکولو د الرې د خپلو ځمکو کرکيله پرمخ څښتنان دي هغوي د ځمکې پ

د غير رسمي ټولنيز .  محصوالتو باندې بشپړ کنترول نه لریوبيایي او د دې په پایله کې هغوي پخپلو کرنيز
هم د ساتنې د ميکانيزمونو د الرې ټولنې او کليوال معيوبو وګړو ته په رضاکارانه توګه و او یابکخوندیتوب د ش

لکه څنګه چې څيړنه دا په ډاګه کوي چې ډیری هغه کسان چې د معيوبتيا لرونکي دي د . صدقې او مرستې ورکوي
ونه د اړوندو چارواکو خوراکي توکو د مرستې د پروګرامونو څخه د بيروکراسۍ له امله دا چې نه شي کوالی ځان

  . ادارو سره ثبت کړي، نه برخمن کيږي
  

د جنډر نا .  د جنس له مخې نا برابري په افغاني ټولنه کې د نا برابرۍ ډیره څرګنده نښه او خورا پراخه ده:ښځې
 ييض تبعد اوبنيادیبرابریو چې د احصایيو له مخې د روغتيا، د مړینو د شميرو، پوهنې او سواد په برخو کې د 

ګندیږي، افغان ميرمنې او نجونې په ژوندانه کې د نارینه وو او هلکانو په پرتله لږ رنورمونو او تجربو له مخې راڅ
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د ميندو مړینه د نړۍ په کچه په افغانستان کې دوهم ځای لري چې د اټکل له مخې په هر کال کې . انتخابونه لري
ل دا په افغانستان کې د ميندو د مړینې یوازینی الم. منځه ځیښځی د زیږون سره تړلو ستونزو له امله له  ٢۵٠٠٠

رمنې د ينارینه د دې څخه شرميږی او زړه نا زړه وي څو خپلې م"یادونه وکړه چې  ځواب ویونکو د دې. دی
زیږون پرمهال د روغتيایي پاملرنې مرکز ته بوځي ځکه چې د زیږون خصوصيت دا دی چې په هغه کې محرميت 

 د پام وړ 89 ." مطرح ده او دا د دوي لپاره د شرم سبب ګرځي چې هغه عامې صحنې ته راوړياو شخصي پرده
 فقرنجونې ښوونځي نه بشپړوي او دا چې د هغوي د زده کړو چانسونه له السه ځي چې هغه د ماشومانې شمير 

ږي چې په سيمه یيزه کچه  راپور کې ليدل کي کال د زریزی د پرمختيا٢٠٠۵ن د د افغانستا. څخه د وتلو یوه الر ده
د نجونو لپاره د ښوونځيو د بشپړولو او د جنسيت د برابرۍ پر لور پرمختګ دا څرګندوي چې افغانستان یوازینی 

په عين وخت کې د ساحې .  هيواد دی90"په زیاته اندازه د ليکې د باندې" هيوادونو په کتار کې ١۶هيواد دی چې د 
رسيدو په برخه کې د نارینه وو او ښځو ترمنځ زیات توپير دی چې دا زیاتره څيړنه دا څرګندوي چې خواړو ته د 

نه ووته لومړی خواړه ورکول کيږي او یمعموال نار. ده) مستثنی کول(په فرهنګي لحاظ منل شوي تبعيض او شړنه 
ی د غزنی لکه چې یو تن ځواب ویونک. دا چې په کور کې د موجودو خواړو څخه ښه او با کيفيته یې هغوي خوري

 دا 91"که چيرې ښځه شيدې وڅښي نو بيا به نارینه، ماشومانو او ميلمنو ته څه ورکړل شي؟: "له والیت څخه وویل
څرګنده ده چې په ټولنيز ژوند کې پر ښځو محدودیت نه یوازې د نارینه وو له خوا تحميل شوی دی، بلکې د هغو 

. ه رټنه او شړنه یې د شکایت نه کولو له الرې منلې دهشوی دی چې ټولنيزیې ښځو له خوا هم تعقيب او مالتړ 
که څه هم شرعيت د ښځو لپاره .  له حق څخه د ځمکې درلودلو په برخه کې محرومې ديميراثهمدارنګه ښځې د 

ه د شتمنۍ یو پر يړد نارینه په پرتله نيمه برخه که د اوالد په حيث وي او یا هم دا چې د م(یوه ونډه اجازه ورکوي 
په .  برخه د وراثت وغوښتل شيهو څخه یووڼ، دا په افغانستان کې په دودیز لحاظ نا مناسبه ده چې د ور)ه برخهاتم

 د ونډې غوښتونکې ميراثه به د هغو خویندو سره اړیکې پرې کوي چې په کورنۍ کې د خپل وڼځينو ټولنو کې ور
او د دې له امله دا د هغوي لپاره ستونزمنه د فرهنګ د زور سره ښځې اړې دي چې د ماشومانو پالنه وکړي . شي

اقتصادی  لو اوښځې د توليد او زیږو. "ه برخه ويکيږي څو ددې فرصت او وخت پيدا کړی چې د کاري ځواک یو
 یو بل پردغه دواړه ډګرونه کله  ځوریږي چې یاو هغه وخت ډیر (....)  والړی دیپر څلور الرېفعاليت 
  92" .تبریږی
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  پایله: اووم
 

 د بشري حقونو بعدونه د ساختاري ستونزو او پروسو د پيژندنې په اړه چې الندې راغلي دی خورا اهميت فقرد 
 د نوښتونو د پامه غورځولو خطر یې زیات کړی فقرو د حل لپاره کار نه دی شوی او دا چې د زلري، د دغو ستون

  الملونه ، باوري کړای شي چې نه یوازېد بشري حقونو یو لرليد او تحليل د دې سره مرسته کوي چې دا. دی
 معلومات ورکړي چې د  هم د هغو پروګرامونو د طرحې او تطبيق په اړهبلکه پایلې او عواقب په پام کې دي، 

د هغو مسالو صریح او پریکنده ازموینه چې د ځواک د خصوصيت او .  د له منځه وړلو لپاره ديفقر مزمن
بې وزلو ژوند د  په ډیره ناوړه توګه  اوامنۍ او پریکړو کولو سره تړاو لريکارولو، د سرچينو د اختصاص، نا 

 په افغانستان کې فقر ساختاري او جوړښتي نا برابریو سره مقابله وشي چې  دهغواغيزمنوي او د دې اړتيا ده چې
  . دوامداره او زیاتوي

  
په . ې وزلو په ګډون په ګټه تمامې شي پریکړې کوي چې هغه د پراخو پرګنو د ب کمېداسی واکمنان یډیر افغان

ګټو ته تاوان وخت هغوي د خپل دریځ په کارولو سره خپلې شخصې ګټې لټوي چې عامه  واقعيت سره زیاتره
نورمونه یو غير اغيزمنې دموکراتيکي پروسې او فرهنګي ،  غير فعالې، معافيت او ورسره کمزوريعام. اړوي
 په دې توګه د ځواکمنۍ لي او ملي کچه په حاشيه او تجرید کې راولي اوې نورې برخې په مح ښځې او د ټولنځای

  .تونه تلپاتې کويناوړه جوړښ
  

د معافيت او بې عدالتۍ دوه ګونې بالګانې د افغانانو ژوند په داسې الرو اغيزمنوي چې نيغ په نيغه د هغوي په دې 
س رسي ولري چې د هغوي محروميت راکم کړي وړتيا اغيزه کوي څو پراخه انتخاب ولري او هغو امکاناتو ته ال
د افغانستان د وګړو زیاته برخه په زیاته پيمانه د . یا همدارنګه د شړنې، تجرید او فقيرۍ د حالت څخه راووځي

د هغوي غږ ډیر لږ اوریدل کيږي، ښځې،  ه تجرید کې دي؛ او دا چېب او غوره کولو څخه محروم دي او پانتخا
  . ر سره مخ ديي پوسني افغانستان کې د تبعيض او توه کسان چې معيوبيت لري په ابې ځمکې کوچيان او هغ

  
 محلي شخړو پورې اړه لري او د هغو نظامي عملياتو سره تړلې ده چې د تر یو حده پهپراخه نا امني که څه هم 

 د ښه ارۍ د حکومتد د افغانانو په ژوند ژوره او ناوړه اغيزه لري او د دې سره،شورشيانو پر ضد تر سره کيږي
نا امني د ځواک د ناوړه کارولو لپاره زمينه او  . هڅې او هلې ځلې زیانمنې کيږيپرمختياد برابرې د کولو او 

چاپيریال مساعدوي او په زیاته کچه د افغانانو لپاره د دې امکانات محدودوي چې هغوي اساسي خدمتونو ته الس 
شونو کې مصروفيت او پانګونې په مطلق ډول سرچنې او توجه د په زیاته پيمانه په نظامي رو. رسي ولري
 او تلپاتې سولې ثبات د کمولو د هلو ځلو څخه بلې خوا ته اړولې ده چې دغه پرمختيایي هلې ځلې د فقرپرمختيا او 

لې پسې تمرکز چې د ملي او نړیواه په لنډ مهاله موخو باندې پرل. د رامنځته کيدو لپاره ډیر زیات اهميت لري
د معافيت سره د مبارزې    په تيره بيا،ږدمهاله عکس العملونهوپاليسۍ او د پریکړې کوونکو کړیو له خوا کيږي ا

  .  کې لري چې دا په پایله کې د ډیر لږ اقتصادي او ټولنيز عدالت زمينه برابروي،په برخه
  

تل شو بشري حقونه یو جدي او مهم لکه چې په دې راپور کې وک. ید نه تصادفي او نه هم غير قابل اجتناب فقر
او د   اقتصادي-د ټولنيزو عامل دی چې هغه باید په پام کې ونيول شي څو د بې وزلو سره مرسته وشي چې هغوي

یا په بل "  دی؟ فقيرڅوک"یوه له ډیرو لومړنيوپوښتنو څخه دا ده چې . ه برخمن شيپرمختيا د نورو نوښتونو څخ
ې ډیر بې وزله دي او د محروميت د ال زیات خطر سره مخ دي؟ احصایي یوازې عبارت، هغه افغانان څوک دي چ

دا څرګندوي چې لوږه څومره ده، د ميندو مړینه څومره ده، د بې سوادۍ کچه او یا دا چې د انتخاب محدودیتونه 
 ريفقزې وښتنې دا دي چې یوانورې مهمې پ. امخ کويڅومره دي چې دغه ټول د بې وزلو ژوند د ستونزو سره مخ

یی  او د ژمنو کچه  څه دیړیتوبونه، نظریات هيلېم کوالی شي دې پوښتنو ته ځواب ووایي چې د دوي لوخلک
  . د ګټو لپاره طرح شوي دي څومره ده څو په هغو فعاليتونو کې ونډه واخلي چې د څرګندونو له مخې د دوي

  
 د پریکړې ، هغه ملي دي او که په محلي کچه که،تجربه دا جوتوي چې په افغانستان کې د اړوندو دخيلو خواوو

دې ظرفيت ومومي چې په اغيزمن ډول د  دکولو صالحيت لرونکې دي او همدارنګه پخپله بې وزله وګړي باید 
د بشري حقونو د چوکاټ .  او غربت د له منځه وړولو د ستراتيژیو په طرح کولو او پلي کولو کې ونډه واخليفقر

 فقرسانتيا رامنځ ته شي څو هغه خواووې چې غواړي د افغانانو غږ واوري چې په دې کې کارولو سره باید د دې ا
په ټوليزه توګه دا واقعي نه ده څو د .  د ورکولو پروګرامونه تقویه کړيفقرپه ځانګړي ډول شامل دي څو خپل د 
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ې د ټولنې د ځانګړو  د کمولو پروسه چې جوړښتي او ساختاري ستونزو ته په کفقروینه وشي چې د ی دې وړاند
وند د بدلون ژ او بې له دې بریالۍ شي چې د نيستمنو د  د ځواب نه پرته،، هم راځیتبعيضجرید او ت اقليتونو،لو، ډ

په دې توګه د ځانګړو .  تغذیه کويفقراو د هغو شرایطو د بدلون لپاره ژمنې او اقدامات نيول شوي نه وي چې 
ه راوړنې چې په کې د بيلګې په ډول کوالی شو د تبعيض په وړاندې د ونو د موخو په الر کې الس تقبشري ح

 کوالی شي د یو اغيزمن معيار او شاخص په حيث دا څرګنده کړي چې آیا د ډیرو بې وزلو ،مبارزې یادونه وکړو
  . او محرومو کسانو په ژوند کې یې مثبته اغيزه کړې ده او که نه

  
د پاليسۍ په اړه روانې مباحثې چې په نړیواله کچه ترسره . ی واقع شوینه د په افغانستان کې په یوه خالء کې فقر

څخه پورته ژوند کوي، ډیرې زیاتې اشارې او  ورږ د کرښې څه الندې او یاهم لفقرکيږي د افغانانو لپاره چې د 
پامه غورځوي ل چې د بې وزلو وګړو مصيبت له ود نظامي او نورو ستراتيژیو تعقيبول او پر مخ بو. مفاهيم لري

هر ډول  یی  که هغه لنډ مهاله پایلې،دغه ډول روشونه. او یا هم په هغه کې زیاتوالی د هر نظره د پوښتنې وړ دي
  .  راوستلو او یا د سولې د ټينګښت هلې ځلې شاته وغورځويثباتوي، د دې المل ګرځي چې د 

  
 چې د خلکو، دولت او د هغه د نړیوالو افغانان د دې له امله ډیر ناهيلي شوي دي چې هغه تړون  شميرڼګ

همکارانو ترمنځ شوې دی په پراخه توګه دا جوتوي چې د هغه په نتيجه کې د خلکو زیاتو بنسټيزو غوښتنو لکه 
. امنيت، عدالت، خواړه، سرپناه، روغتيا، اشتغال یا کار او د ښې راتلونکې لرليد ته سم ځواب نه دی ویل شوی

ه اړه د یو لړ نړیوالو کنفرانسونو وروسته چې په اصل کې د پهه کالونه او د افغانستان نږدې د بن د تړون څخه ن
 څه کار واخيستل شي او اصالحي  څخه زیرمولهدې لپاره طرح شوي و څو د بيا رغونې او پرمختيایي پروژو 

و ړفغانستان د وګوخت اوس رارسيدلی دی چې د بې وزلو افغانانو غږ ته چې د ا اقدامات ترسره کړي، نو د دې
دا چې که دغه بې وزله په دایکندي کې ميشته بزګر دی او یا یوه ځوانه ميرمن ده چې . اکثریت دې غوږ ونيول شي

او یا دا چې په غور کې یو بې ځمکې کروندګر دی، که په پکتيا کې یو کوچنی ده په بدخشان کې د زیږون پرمهال 
 ځوان دی د ټولو هيلې او اميدونه عام دي او غواړي چې بيال بيلې پونده دی او یا هم په کندهار کې یو معيوب

 چې عملي ګامونه ، بایددخيلې خواوې چې د دې ادعاء کوي چې د افغان وګړو د حالت او سوکالۍ لپاره فکرمند دي
 هغه واخلي څو خپله پانګونه باوري کړي، دا چې دغه پانګونه څه ډول ده یوازې دا په پام کې وي چې د هغې سره

د هغو زړو پاليسيو د سره نوي کول او یا هم بيا . نه شي چې ورسره بې وزله وګړي مخ دي ستونزې ال هم پيچلې
 دا په دولتی ادارو باندې د بې وزلو د عدم ،شوه پراخهال هم لمن فقرد بسته بندي کول د کومو په پایله کې چې 

  .  دهانتخاب او د باور د له منځه تللو لپاره یوه بله نسخه
  

د بيال بيلو قشرونو څخه راغونډې  د دې راپور لپاره په څيړنه کې هغه ژورې کتنې شاملې دي چې د افغاني ټولنې
شوې دي او دا په ډاګه کوي چې بې وزله وګړي غواړي د خپلې راتلونکې لپاره یوه کوچنۍ هيله ولري چيرته چې 

االتو کې یو غږ ولري چې د دوي د ژوند د چانسونو او د هغوي د بشري حقونو درناوي وشي او په هغو پيښو او ح
 پورې چې دغه ډول هيلې او بنسټيز حقونه و نه منل یتر هغ. وند په جوړولو کې نقش لريژد هغوي د ماشومانو د 

 او د ثباتشي او ورته پام و نه شي نو د بې وزلو وګړو مصيبتونه او ناورینونه به دوام ومومي او په دې توګه به د 
  . وکراتيزه کيدنې پروسې نتيجه و نه لريم
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 وړاندیزونه: اتم
 

د افغانستان دولت او د هغه نړیوال همکاران باید د پرمختيا پاليسي تقویه او هغه ستراتيژي ګانې پلې کړي چې هغه 
د د بشري حقونو د روش سره په سمون کې وي څو په دې توګه د بې وزلو افغانانو ځانګړو اړتياوو ته په کې 

  . وند د شرایطو سره سم ځواب وویل شيژهغوي د 
  

  : په دې لړ کې
  

 باندې په ښه توګه وپوهيږو او دغو اړتياوو ته په نود دې لپاره چې د افغانانو په اړتياوو او لومړیتوبو •
په . اغيزمنه توګه ځواب وویل شي، نو په کار ده چې د اغيزمن شوو وګړو سره نيغ په نيغه مشوره وشي

  او تحليل باید تقویه شي څو په واقعي ډول سمه او منصفانه ارزونهلې د ارقامو او ډیټا راټولودې لړ ک
ترسره شي چې د هغې له مخې وليدل شي چې د دغو احصایيو او پرمختيایي شاخصونو تر شا وګړي 

په دغه په ځانګړې توګه باید د ښځو او نورو هغو ډلو ځواکمنتيا موندنې ته پاملرنه وشي چې . څوک دي
د دې لږ توان لري څو د هغو شرایطو په وړاندې ودریږي او هغه او وک څراپور کې تشخيص شوي دی 

 . چيلنج کړي چې د هغو له امله دوي د غربت او نا ځواکمنۍ سره مخ دي
پر هغو موجوده بریاليو ماډلونو لکه د ملي پيوستون پروګرام باید تکيه وشي چې هغه اړونده افغانانو ته د  •

 د کمښت په ستراتيژیو او پروګرامونو کې موثره او ښه ونډه واخلي او د فقرې ظرفيت برابروي څو د د
 داسې ميکانيزمونه جوړ کړي چې په دې توګه د مالکيت او پایښت لرونکی پرمختيا د نوښتونو تشمولي

 . مالتړ وشي
اره د یو شاخص په توګه  د پرمختګ لپود بشري حقونو څخه په بشپړه او د تبعيض پرته برخمن کيدل •

 د کمښت د فقرپه دې لړ کې د . وشی د کمولو د نوښتونو د اغيز ازموینه او اندازه فقرکارولو سره باید د 
لي غاغيز ارزونې او تحليل باید ددې لپاره وي چې څنګه ستراتيژي او نوښتونه جوړ او تر کار الندې را

 کولو سره بشري حقونه پر ځای شوي دي یهغو د عملدي، همدارنګه په دې کې باید وکتل شي چې ایا د 
د عام شموله او شفافو، رڼو پروسو د الرې باید د پریکړې ترسره کوونکي مقامونه د خلکو له . او که نه

 . خوا حساب ورکونې ته حاضر شي
 چې په د یو لومړیتوب په توګه د معافيت او فساد سره باید د منصفانه او رڼو پروسو د الرې مبارزه وشي •

په دې لړ کې افغانان . دې توګه د مفسدو او ناوړه ګټه پورته کوونکو چارواکو عدلي تعقيب هم شامل دی
او د هغوي دولتي ادارې چې په کې پارلمان رسنۍ اود مدنې ټولنې سازمانونه شامل دي باید د حکومت او 

ي چې په دې توګه زیات شفافيت او و همکارانو اقدامات او فعاليتونه وڅيړي او ویې ارزولد هغه د نړیوا
 . حساب ورکوونې ته پراختيا او وده ورکړي

د ملکي پرمختيا او د موسساتو د جوړولو اوږدمهاله هلې ځلې باید ملکی فعالينو د نظر الندې چې د  •
په دې لړ کې د . کړای شيوراو بيا استقامت   شیپيلنظامي ستراتيژۍ سره تړاو و نه لري باید د سره 

یې  په کچه همغږي شوې ستراتيژۍ او پالنونه باید افغاني ظرفيت سره یو ځای چې خدمتونه هيواد
 . وړاندې کړي او د پرمختيایي پروسې مالکيت ولري، په لومړیتوب کې راشي

پرمختيایي نوښتونه باید د بې وزلو وګړو د لومړیتوبونو سره په سمون کې راوستل شي او نه دا چې هغه  •
 . مي او سياسي اجنډاګانو سره په سمون کې ويد لنډ مهالو نظا
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 ميتودولوژي: لومړۍ ضميمه

  
د دې له امله، د کورنۍ پرسر د خوړو د ناخوندیتوب . ي دکمداتو د کموالی په هکله معلومات په افغانستان کې د عای

سره، د غذا حق د د دې په پام کې نيولو.  لپاره د یوه تعویضي شاخص په حيث کارول کيږيفقرکچه زیاتره د 
 د . او د هغه لپاره المل معلوم کړي دیداخليدو د یوه ټکی په حيث وټاکل شو څو دا معلومه کړي چې څوک غریب

 په ساحه کې د موجودو کارکوونکو، داخلي او نړیوالو انجوګانو او ملګرو ملتونو د نمایندګيو د پام دی رپورټ لپاره
د ډله یيز رسنيو، تمویل کوونکو او . مير مشورې ترسره شوي ديوړ ترکيب شویو اطالعاتو په شمول یو ش

همدارنګه د نورو مرستندویه اوپرمختيایی فعالينو راپورونه بيا ارزول شوی څو د زمينې د تحليل د چارو او 
د ټيټې کچې لومړنۍ څيړنه، د بلخ، بادغيس، باميانو، . ړنې د مسير د طرحې سره مرسته وکړييهمدارنګه د څ

دي، غور، هرات، جوزجان، کندز، ننګرهار، نيمروز، پکتيا، پنجشير، پروان، تخار او ارزګان په والیتونو دایکن
خاطر ه د دې پ. ترسره شويکی  کسانو ۵٠٠کې زموږ د ساحوي کارکوونکو له خوا په بې وزلو ټولنو کې نږدې 

د ( بيلو محلي شوراګانو د غړیو چې د نموني چوکاټونه جوړ کړو، ساحوې کارکوونکو د حکومتي چارواکو، بيال
د ټولنې د مخورو او مذهبي مشرانو سره د غریبو ) ټولنې پرمختيایي شوراګانو، ولسواليو شوراګانو او داسې نور

د نمونو د چوکاټونو په دننه کې د انتخاب . څرګندولو په چارو کې سال مشورې ترسره کړې دي/ ټولنو د پيژندلو
تنی داسی تياری شوی وی څو معلومه کړی چی ایا   انفرادي کسان ښپو. يره شوی دشویو کسانو سره مرکی تر س

  .  خنډونه شتهاو  بيا د الس رسي په وړاندې څه ډولاو که نه، او کورني خوړو ته مناسب الس رسي لري 
  

ځایي کارپوهانو  د الملونو او حل الرو په حواله د فقرد کابل په کچه او ساحو کې د بې وزلو ټولنو د اړتياوو، د 
 کليدي مرکې هم ١٠٠د لرليدونو د معلومولو پخاطر د معلوماتو د راغونډولو ) افغان چارواکو او نادولتی چارواکو(

په کليدي . يوي دترسره شوي دي، او همدارنګه د موجوده پاليسيو او پروسو په هکله ال زیات معلومات تر السه ش
 چارواکي، د ټولنو مشران، سياستوال او په بيال بيلو کچو کې د خلکو  ورکوونکو کې یو زیات شمير دولتیعاطال

. دغه مرکې په انفرادي یا ګروپي ډول ترسره شوي دي. استازي او د پارلمان او والیتي شوراګانو غړي شامل دي
پوهانو، زموږ د لومړنيو څيړنو د پایلو د کنترول د یوه ميتود په حيث، دغه موضوع ګانې د ملي او نړیوالو کار

پاليسي جوړونکو، اکاډميسينانو، تمویل کوونکو نمایندګيو او په هيواد کې د نورو کليدی شریکباڼو سره ترسره 
  . مرسته تر السه شوې ده رسنيو د کارپوهانو څخه وله دې پرته، نورې سرچينې لکه د ډله یيز. شوې دي

  
تي چارواکو او مرکزي حکومت یږ د خلکو څخه د وال پوښتنو او ازادو پوښتنو د کارولو له الرې، مومحدود شوود 

دغه کار د پام وړ پوهې او بصيرت ته الر هواره . په هکله د هغوي د درک په اړوند خاصي پوښتنې مطرح کړې
  . کړه چې مالتړ یې د لنډو کيسو، نکلونو، بيلګو او استدالل پواسطه شوی دي

  
اتو او اټکلونو ترمنځ چې د مرکه شویو کسانو څخه تر السه  شویو شميرو او د هغو د عددي اطالعود رسمي خپر

 ارزونې، منننی ملیزیان خطر او دد رسمي سرچينو لپاره، د احصایي د مرکزي دفتر، . شوي، زیات واټن موجود و
 د وزارت، د ملګرو ملتونو د نمایندګيو او په هيواد کې د ملي او نړیوالو انجوګانود پوهنې  روغتيا د وزارت، ېعام

له کې امنيتي مالحظات د اطالعاتو په الس رسي کې د پام وړ محدودیتونو په جم. راخستل شوې ديمعلوماتو څخه 
 چې السته راوړنې په دی پدې مانا معلوماتدا . په برخه کې کم الس رسي راځيمرکه ورکوونکو او د ښځو 

  . بشبړه توګه پراخې او شاملونکې نه دي
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  لې په څير ا کې بشري حقونه د یوې هر اړخيزه مسپه پرمختيا: دوهمه ضميمه
  

ه ډک ژوند کولو لپاره اړین دي، چې مدني، کلتوري، اقتصادي، څخبشري حقونه هغه حقونه دي چې د وقار او ډاډ 
. ټول کسان باید د دغو حقونو څخه پرته له توپيره په مساوي ډول برخمن وي. سياسي او ټولنيز حقونه په کې راځي

د .  په هکله د بشري حقونو پر بنسټ والړ روش د غوښتونکو پایلو د تر السه کولو لپاره اهميت لريختيامد پر
 چی د فقيرو او په حاشيه کی پاتی خلکو او هغه په ستونزه بشري حقونو پر بنسټ والړ روش د نا برابرۍ او توپير 

ري حقونو پر بنسټ د روش مهم او بش د. خلکو چی له تبعيض څخه ځوریږی د پرمختګ مانع ګرځی، تأکيد کوی
  : څرګند عنصرونه په الندې ډول دي

  
ختيا په اړوند، د پالنولو، طرحې، نظارت او ارزونې په چارو کې په پریکړو کې م خلک باید د پر:ګډون •

 . ګډون وکړي
 عامه چارواکي باید خپلې دندې ترسره کړي او هغو کسانو ته مسول وي کومو ته چې :حساب ورکوونه •

په دې کې خلکو او پارلمان ته د حکومتي حساب ورکونې له الرې د مرستو . ي خدمتونه وړاندې کويدو
د موثریت د لوړولو چارې شاملې دي او همدارنګه بيا دا لړۍ نړیوالو شریکانو لکه تمویل کونکو ته 

 . غځيږي
 د هر ډول تبعيض پر : تبعيضعدمډلو ته پاملرنه او ګوښه شویو د توپير په وړاندې زیانمنيدونکو او  •

اساس لکه نژاد، رنګ، جنسيت، ژبه، مذهب، سياسي او داسې نورې نظریې، ملي یا ټولنيز اصل، 
ملکيت، زیږون یا داسې نور  حاالت نشي کوالی د بشري حقونو څخه د برخمن کيدو په الر کې خنډ 

د لومړیتوب له ې باید شوي ډلګوښه د بشري حقونو پر بنسټ د روش الندې زیانمنيدونکی او . وګرځي
همداسې په ورته ډول باید پراختيایي اطالعات غير متراکم شي څو ډاډ حاصل شي . شيمخې وپيژندل 

چې په ټولنه کې څوک د کومو حقونو څخه برخمن دي، له دې الرې کوالی شو د زیانمنيدونکو او منزوي 
 . ډلو لپاره ښه مداخلتي پروګرامونه طرح کړو

لو کسانو په هکله الزمو ود د پریکړې د نيولو د پروسې او همدارنګه د هغو مسو خلک بای:روڼوالی •
 . معلوماتو ته الس رسي ولري

 خلک باید د خپل ژوند د بدلون په هکله صالحيت، پوهې، ظرفيتونو او وړتياوو ته الزم :پياوړي کول •
 . الس رسي ولري

  
  د بشري حقونو اړونده غير متراکم کليدي اطالعات 

  
دي، د بشري حقونو ه  پخاطر چې وليدل شي کومې ډلې یا انفرادي کسان د هغوي د حقونو څخه برخمن ند دې

د بشري حقونو پر بنسټ د والړ روش له مخې دغې . تحليل د وګړو د سرشميرنې اصلي ځانګړنو ته اړتيا لري
 ډلې له الرې باید لږ تر لږه او وګړو د اصلي) زاړه او ماشومان(باید د جنسيت، عمر د ځواب لپاره پوښتنې ته 

په افغانستان کې نورې ډلې کومې چې د تبعيض په وړاندې زیانمنيدونکې دي یا هغه . اطالعات غير متراکم شي
کسان چې د وړاندې څخه محروم شوي دي، په هغو کې بې ځمکې کروندګر، کليوال کارګر، کليوال بې روزګاره 

من کسان، بې ځایه شوي داخلي کسان، راستنيدونکي، معيوبين او کسان، ښاري بې روزګاره کسان، ښاري نيست
د دغو ډلو په دننه کې د نارینه وو او ښځينه وو د وضعيت د هر ډول توپير په هکله باید راپور . کوچيان شامل دي

  . درج شي
  

                                                 
 ، نيويارک، ٢٠١٠نه، د نړۍ د ټولنيز وضعيت په هکله راپور، تو ټولنيزو چارو رياست، د بې وزلۍ په هکله بيا ک د ملګرو ملتونو د اقتصادي ا 1

٢٠٠٩ 
 31 ,(ANDS) 2013-2008  د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي 2
 ٢٠٠٨انستان د ازمايښتي ګډون ارزونه، مارچ، ، د افغئ، د افغانستان لپاره د مرستو همغږي کوونکی ادارې بورډ ته هم مراجعه وکړپورته مأخذ   3
په افغانستان کې په تاریخي توګه بې وزلۍ د غذا د نيستۍ د . ، او نړیوال خوراکي پروګرام٠٨-٢٠٠٧منتوب د ارزونې ملي اداره، زیانمند خطر او   4

د محاسبې له الرې تعيين کيږي، تمه کيږي چې کورني د د دغه ميتود الندې، د بې وزلۍ کچه د مصرف او عایداتو د کچې . کچې په حواله تعقيبيږي
د نيستې د . د اصلي اړتياوو لګښت د بيلګې په توګه د افغانستان په ملي پرمختيایي ستراتيژي کې هم کارول شوي. تغذیې اصلي اړیتاووې تر السه کړي

ې د کورنۍ غړي د اصلو اړتياوو د تر السه کولو کومې چې د کچې د اصلي اړتياوو لګښت د سړی په سر د لګښت کچه وړاندې کوي په کومو باندې چ
 .خوراکي او نا خوراکي توکو څخه جوړه شوي، تمه کوالی شي
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 http://www.moph.gov.af/en/news.php?id=55  د افغانستان د عامې روغتيا وزارت،  5
   ٢٠٠۵تان کې د بشري حقونو د تيرو سرغړونو په هکله سال مشورې، په افغانس: د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون، د عدالت لپاره غږ  6
د بشري حقونو لپاره د عالي کميشنر د دفتر وړاندیز شوي بدلونونه چې موخه یې د بشري حقونو پر بنسټ د لرليدونو د یو ځای کولو دنده دی، ځای   7

د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالتړ د لوږې، : "راختيا الندې داسې بيانويد افغانستان د تړون ليک نهایي بڼه، د اقتصادي او ټولنيزې پ. شوي
 ."بې وزلۍ او بې روزګارۍ د راکمولو په موخه  د اقتصادي پایداري ودې لوړ ارقام تعقيب کړي

، د افغانستان د څيړنو او تحليل واحد، د هاميشن نيکسن. ٩، ٢٠٠٩ د تمویل کوونکو مالي بيا کتنه، نومبر، ١٣٨٨ - د ماليې وزارتد افغانستان  8
 ۴، ٢٠٠٧مطبوعاتي اسنادو مجموعه، د حکومت لپاره د مرستو برابرول؛ په افغانستان کې د مرستو او حکومت جوړولو تناقض، اپریل، 

 ٣ د ماليې وزارت، همدا ځای، د افغانستان  9
 ٧، ٢٠٠٨ان کې د مرستو موثریت، مارچ، ، اکبر موسسې له خوا نشر شوي، سقوط، په افغانستماټ والډین  10
 . ٢٧، ٢٠٠٢اقتصادي او ټولنيزو حقونو مرکز، په افغانستان کې بشري حقونه او بيا رغونه، مۍ مياشت، د  11
له  د بشري پرمختيا د ټيټې کچې هيوادونو ١٧٧ هيوادونو له جملې څخه ١٧٨ کال د بشري پرمختيا د شاخصونو اهميت د ٢٠٠٩ د د افغانستان  12

 .  په پرتله ډیر خراب حالت لري٢٠٠٧جملې څخه شميرل کيږي چې دا ارقام د 
دغه راپور د افغانستان د مرکزي احصایی  د دفتر  لخوا خپاره شوي کوم چې د افغان . ، آی ډي، څلورم یاداښت٢٠٠٨ -٢٠٠٧ این آر وي ای،  13

 ميليونه اټکل شوې چې دا ارقام دافغانستان په ملي پرمختيایي ٢٨ وګړو شمير حکومت له خوا په رسميت پيژندل شوي، کاروي، د یونيفپا له خوا د
  . ستراتيژي کې هم کارول شوي دي

 .٢٠٠٩نړیوال خوراکي پورګرام،   14
  . پاڼه٨٢، آی ډي، څلورم یاداښت، ٢٠٠٨ -٢٠٠٧این آر وي ای،  15

 .  ٢٠٠٩می جمهوریت لومړنی راپور، د ماشومانو د حقونو په اړه د ميثاق کميټی ته د افغانستان د اسال  16
، ٢٠٠٨ولې مړینې او ویراني د طبيعت عيب نه بلکه د انساني پاتې کيدو المل شميرل کيږي، : اکسفام انټرنيشل، د خطرونو په اړه بيا فکر کول  17

 ٪ ۴٠ی پری ایښي، د کورنيو نږدې  لسيزیزې د وچکالۍ اغيزې ال هم په غذایي مصونيت او بې وزلۍ خپلې اغيزې پر ځا١٩٩٠د . ٢٠١٠، ٢٠٠٩
  . ویلی چې د یوه چاره یی ميکانيزم په څير هغوي د خپل غذایي مصرف کچه راټيټه کړې

د هغو کسانو لپاره چې په نيستۍ کې ژوند کوي د هغوي لپاره د ټولنيزې ساتنې هيڅ ډول رسمي فعال سيسټم موجود نه دی، د معيوبينو او د شهيدانو د   18
  . ره محدود تقاعد موجود دیکورنيو لپا

 ٢٠٠٠، د بې وزلو وګړو غږ، نړیوال بانک  19
  ٢٠٠٩ساحوي څيړنه،   20
 .همدا ځای  21
 همدا ځای  22
مارټين وان، بيچ لرټ، د افغانستان د څيړنې او تحليل واحد، د لوړ رتبه والیتي ټاکنو په اړه د انضباط او تشخيص د پاليسيو ترمنځ د مطبوعاتي   23

 ٧، ٢٠٠٩ټولګه، مۍ مياشت، اسنادو 
د بيلګې په توګه د افغانستان د بشري پرمختيا راپور، د عصري کيدلو او رسم او رواج، قانون د حاکميت او د عدالت لپاره د لټون راپورونه ته   24

 . ئمراجعه وکړ
 ٢٠٠٩ساحوي څيړنه،   25
 . ٢٠٠٨ه ادارې اصالحاتو لپاره لومړیتوبونه، جون،  په افغانستان کې د عام-، د یوه اغيزمن حکومت جوړولنړیوال بانک  26
، ٢٠١٠روشت لکه څنګه چې د قربانيانو له خوا درج شوي، جنوری، : د نشه یی توکو او جرمونو دفتر، په افغانستان کې اداري فسادد ملګرو ملتونو   27

ا په کمه کچه تر پوښښ الندې نيول کيږي، او د هيواد په جنوب څرګنده شوې چې د ځواب کوونکو له خوا ویل شوي چې فساد د ډله یيزه رسنيو له خو(
 ). برخه هيڅ وخت تر پوښښ الندې نه ده راغلې٢١٣کې نږدې 

 . ٢٠٠٩ د خبرياالنو د ګواښ، وهلو، توقيف، ټپي کيدو، وژنو د قضيو په هکله دنۍ د ډله ييزه رسنيو د ډلې له خوا د معلوماتو وړاندې کول،  28
  http://unama.unmissions.org  د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د ټولټاکنو راپورونه، ٢٠٠٩ د سي حقونو ګډ نظارت،يوناما، د سيا  29
 ٢٠٠٩ساحوي څيړنه،   30
 کې د ، د بيلګې په توګه د ننګرهار والیت د شيرزادو ولسوالۍ کروندګر د یوه سړک، اوبو لګونې د کانال او یوه کلنيک د جوړولو په بدلهمدا ځای  31

 څخه زیاتو کروندګرو خپل کښتونه له منځه یوړل خو یو کال وروسته،د هغوي سره ترسره ١٠٠٠د . تریاکو د کښتونو د اړولو مسالې ته غاړه کيښوده
 . ډالر ورکړل شوی دي١٠٠٠شوي ژمنې هيڅ پر ځای نه شوي، خو له بلې خوا بيا د والی له خوا ځآیي مشرانو ته 

   کميټهد سره صليب نړیواله  32
 http://unama.unmissions.org. ئ ملکي وګړو د ساتنې په اړه د یوناما راپورونو ته مراجعه وکړد  33
  ٢٠٠٩ساحوي څيړنه،   34
 همدا ځای  35
ټولنيزو ، د اقتصادي او ٢٠٠٣د بشري حقونو او مسووليتونو په اړه د افغانانو نظریې، :  بشري حقونو د څړینې او دفاع کنسورټيم، خبري کولد  36

 . ٢٠٠٢حقونو مرکز، په افغانستان کې بشري حقونه او بيا رغونه، 
  همدا ځای  37
، د اقتصادي او ټولنيزو ٢٠٠٣د بشري حقونو او مسووليتونو په اړه د افغانانو نظریې، :  بشري حقونو د څړینې او دفاع کنسورټيم، خبري کولد  38

 .٢٠٠٢ رغونه، حقونو مرکز، په افغانستان کې بشري حقونه او بيا
 ٢٠٠٩، نومبر ٢٠٠٩ -١٩٧٨اکسفام، د جګړې زیان، د افغانانو شخړې تجربې،   39
 ٢٠٠٩ساحوي څيړنه،   40
 همدا ځای  41
  یاداښت١٠ساټ والډمن، آی ډی،   42
، اګست، او د ٢٠٠٨تونه، ، په افغانستان کې د وزارتونو د پولې اړیکي او والتيي لګښئهمدا ځای، د افغانستان د ماليې وزارت ته مراجعه وکړ 43

 راهيسې د ترهګرۍ د عملياتو په اړه نور ېنړیوالې جګړې، تازه معلومات، ٩/١١د عراق او افغانتسان لګښتونه، او د : پارلمان لپاره د سي آر سي رابور
 ميليونه ډالر او هره ورځ د ١٠٠ اړه په افغانستان کې د پرمختيایي لګښتونو ورته اټکلونه، په ورځ کې د پوځي لګښتونو په( کال، فبروری، ٢٠٠٨
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: ئهمدارنګه د سنسل شورا ته مراجعه وکړ)  ميليونه ډالر٧پرمختيا په اړه 

www.icosgroup.net/documents/taliban_politics_policy_paper.pdf  
 ٪ د پام وړ لوړال په ۴٠ په هکله نږدې  کې د اکبر موسسې له خوا د راپور شوی مطلب٣، ٢٠٠٨دا په  (٣ یاداښت، ٨، آی ډی، د ماليې وزارت  44

  )ډاګه کوي
 ٢٠٠٩افغانستان مۍ، :  نړیوالې پرمختيای ریاست، د هيواد د پروګرام تحليلد  45
 ان تادیه شوي ٢۵٠ کسانو ته د ورځې ١٣٠٠ ورځو لپاره ٢۵، په بدخشان کې د کار په بدل کې د خوړو پورګرام الندې د ٢٠٠٩ساحوي څيړنه،   46
 ) دي
  یاداښت ٢۵یوال بانک، آی دي، نړ  47
 ٢٠٠٩ساحوي څيړنه،   48
 . ٢٠٠٩/ ٣٠اناهيتا موجمدار، افغانستان، د مرستو محدود فعالتيونه، زړونو او فکرونو ته ګوزار، په ایراشای څيړنه کې، اپریل،   49
 انګریډ مک ډونالډ، د سيمه یيزې ساتنې مدافع مشارو، د ناروی د کډوالو شورا. همدا ځای  50
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