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) پنځم څارنیز راپور دی چې د ھالنډ د بھرنیو چارو وزارت پھ ARM( حقونو څخھ د څارنې پروژې ړو لھ بنسټیزوگد افغان ودا 
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 پاره د معلوماتو پھ راټولولو کې ونډه واخلي. 
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شعوري، عملي او جوړوونکې د مدني ټولنې فعاالنو لھ الرې د تجربي اسنادو لھ مخې بنسټیزو حقونو تھ د اړتیا پھ اړه  •

 پیغام رسونھ او حق غوښتنھ. 

 د عامھ بنسټونو ظرفیت لوړونھ او ځواب ویل.  لھ پارهړو د اړتیاوو پوره کولو گفغان ود بنسټیزو حقونو پھ اړه د ا •
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 سریزه

کال راھیسې د ثبت شویو  ۲۰۰۲ژوبلې کچھ لھ  گړو د مرگکال تر پایھ ادامھ لرلھ؛ د ملکي و ۲۰۱۷وضعیت خرابوالي د د امنیتي 
ھم پھ خپل ډول کې مخینھ نھ لري. د یوناما جدي اټکلونھ پھ ړې لھ املھ د بېځایھ شویو کچھ گشمېرو تر ټولو لوړه کچھ ښیي او د ج

کال لھ ورکړل شوې  ۲۰۱۶ړو شمېر پھ گړو کې د وژل شویو او ژوبلو شویو ملکي وگکال پھ وسلھ والو ج ۲۰۱۷ھ کوي چې د گډا
وژل شوي او  ۲،۶۴۰ژوبلې شمېر  گي مرککال د جنورۍ او سپټمبر میاشتو ترمنځ د مل ۲۰۱۷شمېرې سره یو شان دی. یوناما د 

ړي د دولت د مخالفو وسلھ والو پھ ځان وژونکو بریدونو، ھدفي او سنجول گکال ډٻری ملکي و ۲۰۱۷تنھ ژوبل ښودلي. پھ  ۵،۳۷۹
ړو لھ گډٻر افغانان د ج ۲۰۰،۰۰۰کال تر دې مھالھ، لھ  ۲۰۱۷شویو وژنو او چسپکي چاودٻدونکو توکو لھ املھ وژل شوي دي. د 

نور د طبیعي پېښ لھ املھ بېځایھ شوي. لھ یوې خوا د دومره شمېر کسانو بېځایھ کېدل او لھ بلې خو لھ ایران او  ۴۴،۰۰۰ھ او امل
ډٻر) د انسان دوستانھ  ۴۰۰،۰۰۰کال لھ  ۲۰۱۷ان لھ راپور سره سم پھ گد کډوالو د نړیوال ار( ېپاکستان څخھ د راستنېدونکو څپ
 و خورا زیات فشار راوړ دی. مرستو پر چمتو کوونکو سرچین

ریو تھ درانھ او نھ جبرانېدونکي زیانونھ اړوي او د نړیوال بانک د گونې او قانوني سوداگنا امنۍ پھ افغانستان کې  خصوصي پان
نفالسیون اسلنو پر وړاندې) څخھ ډٻره ده.  ۲،۶سلنھ د  ۵،۱چټکھ وده  د اقتصادي ودې لھ چټکۍ (انفالسیون یا تورم راپور لھ مخې، د 

سلنھ نفوس د بېوزلۍ تر کرښې الندې ژوند  ۴۰ھ مېوې او ترکارۍ پھ برخھ کې روښانھ دی. کابو گړې توگد خوراکي موادو پھ ځان
سلنھ کاري ځواک بشپړ کار تھ السرسی لري او د ښځو د بې کارۍ کچھ  ۱۹کوي او کاري فرصتونھ الھم مخ پھ کمېدو دي. یوازې 

 رو ترمنځ ال ډٻر شدت لري چېگھ د کم مھارتھ او نالوستو کسانو او ھغو ځوانو کارگړې توگبې کاري پھ ځانده.  نرانو دوه برابره د
  1.لھ تاریخي پلوه تر نورو ډٻر د بېوزلۍ کندې تھ د لوٻدو پھ درشل کې وي

 

 موخھ او مېتود
دغھ راپور ھم د تېرو څارنیزو راپورونو پھ څېر پھ پام کې لري چې پھ لسو ټاکل شویو والیتونو کې پھ بنسټیز حقونو کې راغلي 

وریو وٻشل گد مدني، ټولنیزو او اقتصادي حقونو پھ کتھ » بنسټیز حقونھ«ھ وسنجوي. د راپور موخو تھ پھ کتو، گپھ دایمي تو بدلوونھ
ښودل شي کال پھ ډسمبر میاشت کې وشوه تر څو داسې بنسټ کې ۲۰۱۵) د baseline assessmentنھ(لومړنۍ ارزو  2.شوي دي

کال  ۲۰۱۶د «، » اپرٻل –کال جنوري  ۲۰۱۶« و سنجول شي او ورپسې د څارنې نورې دورې د  بدلونونھچې لھ مخې یې دغھ 
څارنې ترسره شوې. دغھ څارنیزه دوره( » جون  –کال مارچ  ۲۰۱۷د «او » نومبر –ېست گکال ا ۲۰۱۶د «او » جوالی –مې 

  تر پوښښ الندې نیسي.» اکټوبر -جوالی کال  ۲۰۱۷«) د پنځمھ
شوي چې پھ نړیوالھ کچھ د حقونو څارنې لھ پاره کارول کیږي. وروستھ  جوړصونھ د ھغو معیارونو لھ مخې شاخڅارنیز ترکیبي 

د شوي دي. اصالح دورو کارونې لھ پاره  څارنیزوومړنۍ ارزونې او را وروستھ د لکال پھ وروستیو کې  ۲۰۱۵دغھ شاخصونھ د 
 .ېشو جدول کې وړاندې ۱پھ  ډلبندي وترکیبي شاخصونڅارنې لھ پاره د کارول شویو 

                                                        
1  See: International Organization for Migration. (Oct 22 – 28, 2017). Return of Undocumented Afghans. Weekly 

Situation Report; Central Statistics Office (2016-2017). Afghan Living Conditions Survey – Mid term results 
2016 -2017, available at http://cso.gov.af/en/page/1500/1494/nrav-report; Overview, the World Bank in 
Afghanistan at http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview; UNAMA (12 October 2017). 
Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Quarterly Report; Wieser, Christina; Rahimi, Ismail; 
Redaelli, Silvia. 2017. Afghanistan poverty status update: progress at risk. Washington, D.C.: World Bank 
Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/667181493794491292/Afghanistan-poverty-status-
update-progress-at-risk  

د مدني او ټولنیزو حقونو لھ نړیوال تړون، د اقتصادي، ټولنیزو او فرھنګي حقونو نړیوال تړون او د حقوقو د ارکانو پھ مفھوم جوړونھ کې د بشري حقونو لھ نړیوالې اعالمیې، . 2 
اره کن لھ پري. د ھر یوه دغھ حقوقي رد جنوا کنوانسیون لھ پروتوکل څخھ ګټھ اخستل شوې، ځکھ دغھ اسناد د وسلھ والو جګړو پرمھال د افرادو لھ حقونو د مالتړ پر موضوع اړه ل

د لومړنۍ ارزونې ترسره کولو وروستھ تشکیل شوي تر څو د ټولنې عیني واقعیتونھ او موجوده شرایطو تھ سره د سمون تر څنګ  د افغانستان لھ شرایطو عملیاتي او کاري تعریف
 انعکاس ورکړي.

http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
http://documents.worldbank.org/curated/en/667181493794491292/Afghanistan-poverty-status-update-progress-at-risk
http://documents.worldbank.org/curated/en/667181493794491292/Afghanistan-poverty-status-update-progress-at-risk


 3جدول: شاخصونھ د رکنونو لھ مخې ۱

 شاخصونھ حقوقي رکنونھ
 حق لرو د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت مدني حقونھ

 خدمتونو تھ د السرسي حق عادالنھ قضایياغېزناکو او 
 د ماشومانو حقونھ

 ډون حقگپھ عامھ چارو کې د 
 د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

 د روغتیا حق ټولنیز حقونھ
 امکاناتو لرلو حق پورهد کور او 

 خوراکي امنیت
 د زده کړو حق
 د کورنۍ حقونھ

 چلند حق عادالنھد کار او پھ کار ځای کې د  اقتصادي حقونھ
 د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

 

 لمنھ
جدول). دغھ  ۲څارنې لھ پاره ټاکل شوې دي( لھ بنسټیزو حقونو څخھ د دغېولسوالۍ/ ساحې  ۲۹د ھېواد لھ لسو والیتونو څخھ 

 دد والیتونو ټاکنھ . څخھنیمروز او  ز، ننگرھاروکند، تکابل، کندھار، خوس، ھرات ،نډيډایک، بامیان، بلخوالیتونھ عبارت دي: 
ونو د تمرکز ، د حقونو پر بنسټ پالنډون، امنیتي وضعیتگمدني ټولنې اقتصادي شرایطو تنوع، د  –د ټولنیزو  استازولۍ، جغرافیایي 

 پھ څېر معیارونو لھ مخې شوې ده.  ټکي

 ولسوالۍجدول: د والیتونو او  ۲

 لۍولسوا والیتونھ
 مزار شریف، خلم، بلخ بلخ

 ولنگا، شیبر، یکبامیان مرکز بامیان
 نیلی، شھرستان ډایکنډي

 ، کوھسان، گذرهھرات ښار ھرات
 ، خاک جبار، استالفکابل ښار کابل

 ، ارغنداب، دامانکندھار ښار کندھار
 متون، مندوزی، تریزی خوست

 بادآ علي، امام صاحب، کندوز ښار وزکند
 آباد، کامھ، سرخرود جالل ننگرھار
 زرنج، چخانسوز، چھاربرجک نیمروز

 ولسوالۍ ۲۹ والیتونھ ۱۰
 

د مھمو اطالع رسوونکو پھ  رانو سرهن ۱۸۵ښځو او  ۹۱ لھ ډون کړی چې لھ ډلې یېگتنو  ۷۰۳څارنیزه دوره کې ټولټال  ھپھ پنځم
جدول  ۳ډون کړی. معلوماتي سرچینې پھ گتنو نارینھ و ھم د تمرکز ډلې پھ بحثونو کې  ۲۱۹تنو ښځو او  ۲۰۸او  ې شوېھ مرکگتو

 . شوې دي ډلبندي کې وړاندې او

 

 

 

 

 

 

                                                        
 مراجعھ وکړئ.ضمیمې تھ  ۱د ھغو معرفي کوونکو کتنې لھ پاره چې د ھر یوه دغھ شاخص لھ پاره تعریف شوي،   3 



 جدول: معلوماتي سرچینې ۳

 اړوندې ولسوالۍ والیتي مرکزونھ
 ھگړې توگلرونکې ښځې پھ ځان کار •

ښوونکې او د ښځو د والیتي شبکې 
EPD غړې 

لرونکي نارینھ لکھ ھټیوال،  کار •
 ر او ښوونکيگکروند

 انونھگادارې یا ارحقوقي  •
 د ښځو چارو ریاست •
 د عدلیې ریاست •
 د پوھنې ریاست •
 ریاست معارف •
 د عامې روغتیا ریاست •
 د کار او ټولنیزو چارو ریاست •
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لھ  •

 منځھ وړلو مدیر

د پولیسو پھ سیسټم کې د بشري  •
 ریاستحقونو 

 محصل  •
 محصلھ •
پرځوانانو تمرکز لرونکې مدني  •

 ټولنې استازي
پر ښځو متمرکزې مدني ټولنې  •

 استازي
 د رسنیو استازي/ خبریاالن •
د افغانستان د بشري حقونو  •

 خپلواک کمیسیون استازي
 د والیتي شورا غړی •
 د والیتي شورا غړې •
 د کډوالو چارو ریاست •

 ړېگلرونکې ښځې پھ ځان کار •
او د کور  ھ ښوونکېگتو

 مېرمنې
لرونکي نارینھ لکھ ھټیوال،  کار •

 ر او ښوونکيگکروند
 یو ټولنیز مشر •
 یوه مخوره ښځھ •
 د حقوقو ریاست •
 د پوھنې ریاست •
 د عامې روغتیا ریاست •
 د پولیسو ریاست •

 
د تمرکز ډلې ، )semi-structured interviews(کېانفرادي مرنکې نیمھ جوړښت لرود معلوماتو راټولولو لھ پاره، 

لھ مھمو اطالع رسوونکو او تمرکز ډلو بحثونو سره د څېړنې ټیم بحثونھ او د کمي سروې پوښتپاڼې کارول شوې دي. 
د کمي سروې پوښتپاڼھ  .) پھ کارونې سره ترسره شوې ديguiding questionsپوښتنو( الرښودنیمھ رسمي مرکې، د 

و څخھ د ال ډٻرو معلوماتو راټولونې لھ پاره کارول شوې ده. پھ لمن ھم لھ تمرکز ډلې بحثونو او مھمو اطالع رسوونک
ضمیمھ کې تشریح شوي  ۲. اړوند کوډونھ پھ حوالھ ورکړل شوېلیکونو کې د کوډونو پھ کارونې سره الزمو سرچینو تھ 

 دي.  
 

وریو کې ښودل شوي. دغھ گھ کت» بدتر شوی«او » ښھ شوی«، »نھ دی بدل شوی«ھر شاخص کې منځ تھ راغلي بدلونونھ د  پھ
شاخص تھ اشاره کوو چې پھ »  د کور او پوره امکاناتو لرو حق«ورۍ مانعھ الجمع نھ دي. د دې لھ پاره چې روښانھ شي، گھ کت

 ړې کړې دي، ځکھ؛ گورۍ یې ځان تھ ځانگیوه وخت کې دری واړه کت
 

ھ شخړو پھ کچ نھ دی کړی او ھم د ځمکو او اوبو پھ د سرسی پھ تېرو څو میاشتو کې بدلونکورو، اوبو او برٻښنا تھ ال •
 .نھ دی بدل شوی ←نھ ی دراغلی  کې ھم ھېڅ ډول بدلون

واحدونھ سند لرونکو (د کډوالۍ کارت) راستنېدونکو تھ  ۶۰۰نې نیږدې گد کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د استو •
 ښھ شوی ←وٻشلي 

 شویبدتر  ←ل پھ لړ کې اوبو تھ د اړتیا شتھ والي لھ املھ، ډې شوېد ولسوالیو پھ کچھ شخړې د کښت او کار فص •



 د کیفي معلوماتو پایلې

 بلخ
ی ړگنھ دی کړی. خو د ماشومانو حقونو ځان بدلونپھ پرتلھ  دورې د مدني حقونو پھ برخھ کې د بلخ وضعیت د تېرې څارنیزې

لھ املھ مجبورې  کورنۍ د بلې الرې نھ لرلووضعیت درلود، داسې چې د ماشومانو د کار کچھ دٻتھ پھ کتو سره  لوړه شوې چې 
 ټندویان دي. گشوې چې خپل ماشومان کار تھ ولېږي. ډٻری ماشومان د خپلې کورنۍ یوازیني 

 
دې پرتھ چې برٻښنا تھ السرسی بدتر شوی. لھ دې سربېره، د لري، لھ  لورمې څارنیزې دورې سره وتھ حالتټولنیز حقونھ ھم لھ څ

 اونډیو والیتونو بېځایھ شویو کسانو لږ مالتړ ترالسھ کړی، د اوبو او ځمکو پھ سر شخړې مخ پھ زیاتېدو دي. گ
 

 شمېر الھم مخ پھ کمېدو دی.  کارونولھ یوې تمویلي پروژې پرتھ چې پر ښځو تمرکز لري، پھ بلخ کې د شتھ 
 

ي چې . ویل کیږپھ نورو ټول سکټورونو کې یې کچھ پھ زیاتېدو ده داري فساد کچھ الھم لوړه ده او لھ رسمي عدلي سکټور پرتھ،د ا
 پھ رسمي عدلي سکټور کې د معاشونو د لوړٻدو لھ املھ بډو یا رشوت اخستو تھ د چارواکو لېوالتیا کمھ شوې ده. 

 
  د پروفایل لنډیزد بلخ جدول:  ۴

 وضعیت صونھ/شاخرکنونھحقوقي 
 بدتر شوی ښھ شوی نھ دی بدل شوی

    مدني حقونھ:
   ✔ 1 حق لرلو ، امنیت او فردي کرامتد ژوند، آزادۍ

   ✔  2خدمتونو تھ د السرسي حق اغېزناکو او عادالنھ قضایي
 ✔  ✔ 3د ماشومانو حقونھ 

   ✔ 4ډون حقگپھ عامھ چارو کې د 
   ✔ 5حق د بیان او عقیدې د آزادۍ

    ټولنیز حقونھ:
   ✔ 6د روغتیا حق

 ✔  ✔ 7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق

   ✔ 8خوراکي امنیت 
   ✔ 9د زده کړو حق

   ✔ 10د کورنۍ حقونھ 

    اقتصادي حقونھ 
 ✔   11 د کار او پھ کارځایونو کې د عادالنھ چلند حق

   ✔ 12د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق 

    ډ موضوعاتگ
   ✔ 13جنسیتجنډر یا 

  ✔ ✔ 14فساد

 
  



  4:یا دښتونھ
 

ھ د جمعیت او اسالمي حزب) او نوور پیاوړ سیاستوالو ترمنځ سیاسي گړې توگوندونو(پھ ځانگپھ داسې حال کې چې د  .1
ی نھ د بدلونړو ترمنځ د نا امنۍ حس کمېدو المل شوی، پھ بلخ والیت کې د جرمونو کچې گشخړې او تاوتریخوالی د و

کړی. پھ مزارشریف، خلم او بلخ کې پر پولیسو د خلکو باور ډٻر دی او د څلورمې دورې پھ پرتلھ یې بدلون نھ دی کړی. 
د مسلکي کېدو پھ لور روان دي او  ډٻری ځواب ورکوونکي پھ دې اند دي چې پھ پولیسو کې د بدلون لړۍ ادامھ لري،

 خلک ترې رضایت لري. 
نھ دی کړی او رسمي قضایي چارواکو ښھ  بدلونتو کې پھ بلخ کې رسمي عدالت تھ السرسي ھم پھ تېرو څلورو میاش.  .2

چلند درلود. خلک پھ دې باور دي چې محکمې لھ فساد سره مبارزه کوي او د حقونو د قضیو پھ څېړنھ کې عادالنھ کړنې 
  ڼل شوی. گلري. لھ ښځو سره د عدلي چارواکو چلند ھم ښھ 

ماشومانو سره  د تاوتریخوالي کچې پھ تېرو څلورو  د ماشومانو لھ کار پرتھ، پھ مزارشریف، خلم او بلخ ولسوالیو کې لھ .3
نھ دی کړی. د ماشومانو د کار کچھ دٻتھ پھ کتو چې کورنۍ د بل انتخاب لھ نھ شتوالي پرتھ مجبوریږي  بدلونمیاشتو کې 

کړي، رړو کې لھ السھ وگچې خپل ماشومان کار تھ ولیږې، زیاتھ شوې ده. ډٻری ماشومان دٻتھ پھ کتو چې پلرونھ یې پھ ج
ی. نھ دی کړ بدلونټندوی دي. عدالت، د زوزنې او پیاوړتیا مرکزونو تھ د ماشومانو السرسي گد خپلو کورنۍ یوازیني 

نھ دی راغلی. کھ څھ ھم د دولت مخالفې وسلھ والې ډلې د  بدلونھ د ماشومانو د جنسي ځورونې پھ کچھ کې ھم گھمدارن
 مارنې یوې پېښې تھ ھم اشاره نھ ده شوې. گړو کې د ماشومانو د گلھ والو جماشومانو کارونې تھ ادامھ ورکوي، خو پھ وس

ډون پھ اړه پھ بلخ کې مخالف لیدلوري وړاندې شوي. د نظر دغھ اختالف لھ تېرې دورې سره ورتھ دی. گپھ ټاکنو کې د  .4
پھ  پھ اړه شک لري خو نھ دی راوستی، د ټاکنو بدلونخلک دٻتھ پھ کتو چې د ټاکنو کمیسیون پھ سیسټم کې ھېڅ ډول 

نھ دی  نبدلوراتلونکې کې د سیاسي ناورین د مخنیوي غوښتنھ کوي. دولتي پستونو تھ د خلکو پھ السرسي کې ھم ھېڅ 
ونو وندگراغلی. پھ داسې حال کې چې یو شمېر عالقھ لري چې د کار موندنې یا بورس تر السھ کولو لھ پاره پھ سیاسي 

وندونو سره یو ځای کېدوتھ د ډٻری ځواب ورکوونکو لېوالتیا پیکھ شوې. دولتي گیاسي لھ سډون وکړي، ښکاري چې گکې 
 پستونو تھ پھ السرسي کې د فساد کچھ الھم لوړه ده. 

، پھ خلم او بلخ نھ دی کړی بدلونواښلو کچې د تېر پھ پرتلھ گویھ یا حقیقت بیانوونکو کسانو د گپھ مزارشریف کې د سپین  .5
کې دغھ شان پېښې لږې کیږي. ولسي غونډې پھ سولھ او آرامۍ کې جوړیږی. اطالعاتو تھ د السرسي قانون د پېژندلو او 

 کارولو کچھ ھم د تېر پھ څېر ټیټھ ده. 
ېدونکې دمتونو څخھ پھ زیاتنھ دی کړی او نسبتا ً ښھ دی. د اومیندوارۍ لھ خ بدلونپھ بلخ کې روغتیایي خدمتونو تھ السرسي  .6

کچھ کار اخستل کیږي او منل شوي، کھ څھ ھم لھ ناروغانو سره د ناوړه چلند پھ اړه راپورونھ ورکړل شوي. د روغتیا 
ھ، درمل ډٻر کلھ یوازې پھ شخصي درملتونونو گساتنې کیفیت الھم د کمزورې څارنې او فساد لھ املھ ټیټ دی. د مثال پھ تو

ھ، ځینې وختونھ ډاکټران د عادي خدمتونو پھ بدل کې نا مشروع فیس گکې د السرسي وړ دي. ھمدارن کې د پیسو پھ بدل
 غواړي او ناروغان د پیسھ یي درملنې لھ پاره خصوصي روغتونو تھ لېږل کیږي. 

وړه شوې، یھ لنھ دی کړی. خو بیا ھم، د برٻښنا ب بدلونپھ تېرو څلورو میاشتو کې پھ بلخ کې کور او اوبو تھ السرسي ھم  .7
پھ دې مانا چې ډٻری ھغھ کسان چې د برٻښنا د نوې بیې د ورکولو وس نھ لري، برٻښنا تھ لږ السرسی لري. حکومت د 

اونډیو والیتونو څخھ بېځایھ شویو تھ ډٻرې لږې مرستې چمتو کړې. د بېځایھ شویو گ، لھ تېرو څلورو میاشتو پھ لړ کې
یمي یا لنډمھال توب) ھم مخالف لیدلوري وړاندې شوي. بېوزلي، د نفوسو ډٻردل کسانو او د ھغوی د وضعیت پھ اړه (دا

 ڼل شوي. گاو فساد د ځکو او اوبو پھ سر شخړو پر زیاتېدو اغېز لرونکي عوامل 
پھ مزار شریف کې خوراکي مرستې د څلورمې څارنیزې دورې پھ څېر، د ولسوالیو پھ پرتلھ ډٻر شوې. د غوړیو، اوړو،  .8

 ې پھ څېر لومړني خوراکي مواد، د څو ملي او نړیوالو ادارو او ھم دولتي ریاستونو لھ خوا وٻشل شوي دي. گاللوبیا او م
ډون پوھنې یا معارف تھ السرسی، الھم پھ لوړه کچھ کط دی. خو بیا ھم، پھ پوھنھ کې برابري الھم پھ ټیټھ گد نجونو پھ  .9

 مارل کیږي. گسټ مارنې پر بنگکچھ کې ده، ځکھ ښوونکي د بډو او خپل 
پھ اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې شوي، د ځواب  بدلونپھ داسې حال کې چې پھ بلخ کې د میراث د شخړو پھ کچې کې د  .10

ورکوونکو ترمنځ ډٻر تکرار شوي لیدلوري دا دي چې دغھ شخړې پھ دې وروستیو کې د بېوزلۍ ډٻرٻدو لھ املھ زیاتې 
سره د تاوتریخوالي کچھ د تېر پھ پرتلھ نھ ده بدلھ شوې. طالق الھم نادره پدیده شوې. د کورني تاوتریخوالي او لھ ښځو 

 نھ دی راغلی.  بدلونو او امن خونو تھ پھ السرسي کې ھېڅ ډول گڼل کیږي، د کورنیو شخړو د حل څانگ
پروژې پرتھ چې د ښځو لھ پاره د کار موندنې پھ موخھ پلې کیږي، معاش لرونکو دندو تھ د بلخي ښځو  PROMOTEلھ  .11

و د کمېدو انونگریزو خونو او ھغو ارگونې نھ شتوالی د سوداگنا امني او د پانالسرسی پھ تېرو څلورو میاشتو کې کم شوی. 
کمېدل پھ ھغو لږو پستونو کې ھم د فساد او واسطھ المل شوي چې کاري فرصتونھ رامنځ تھ کوي. د کاري فرصتونو 

 بازۍ ډٻرٻدو المل شوي چې کلھ کلھ د خلکو پھ واک کې ورکول کیږي. 
 نھ دی راغلی.  بدلونپھ تېرو څلورو میاشتو کې د بلخ پھ کاري شرایطو کې ھېڅ راز  .12

                                                        
 د الندې مرکو لھ مخې: 4  

 KI-M-Bal-Go-10 ,FGD-M-Bal-CS-1 ,KI-F-Bal-Go-15 ,KI-F-Bal-CS-8 ,KI-M-Bal-CS-9, KI-M-Bal-NG-2 ,KI-F-Bal-NG-4 ,KI-
M-Bal-NG-1 ,KI-M-Bal-Go-2, FGD-F-Bal-Go-5 ,KI-M-Bal-Go-14 ,KI-M-Bal-Go-12 ,KI-M-Bal-Go-13 ,KI-F-Bal-PI-1 ,
KI-M-Bal-Go-11 ,KI-F-Bal-Go-1 ,KI-M-Bal-NG-3 ,KI-F-Bal-Go-8 ,FGD-F-Bal-Go-3 ,KI-M-Bal-Go-18 ,FGD-M-Bal-CS-
2 ,KI-F-Bal-CS-6 ,KI-M-Bal-Go-6 ,KI-M-Bal-Go-16 ,KI-F-Bal-Go-20 ,KI-M-Bal-CS-4, KI-F-Bal-CS-7 ,KI-M-Bal-Go-21 ,
FGD-M-Bal-CS-3 ,KI-M-Bal-Go-7, KI-F-Bal-Go-19, KI-M-Bal-Go-17, KI-M-Bal-CS-5 



 نھ دی کړی.  بدلوند جنسیت لھ لیدلوري اړیکو او جنسیتي تعصب پھ بلخ کې ھېڅ  .13
ې مارنگمارنې پھ برخھ کې د فساد وده ادامھ لري او دغې مسئلې پھ دولتي او خصوصي پستونو کې د گد ھر سکټور د  .14

لړۍ تر اغېز الندې کړې ده. کھ څھ ھم پھ رسمي عدلي سیسټم کې د معاشونو لوړٻدو لھ املھ د فساد کچھ کمھ شوې، خو د 
 ھم لوړه ده.ملي پولیسو او پوھنې پھ سکټورونو کې د فساد کچھ ال

 
  



 بامیان
د مدني حقونو وضعیت پھ پنځمھ څارنیزه دوره کې لھ پخوانیو دورو سره یوشان ده، البتھ لھ ښځو سره د چلند پھ برخھ کې د رسمي 

 او غیر رسمي قضایي نظامونو د کړنو لھ ښھ کېدو پرتھ. 
 

شوي دي. پھ ټولو سیمو کې یو شان ځواب ورکوونکو د ټولنیزو خو بیا ھم، د ټولنیزو حقونو پھ اړه شدیدا ً بېالبېل لیدلوري وړاندې 
حقونو د وضعیت ښھ کېدو او بدتر کېدو تھ اشاره کړې او المل یې ھم تر ډٻره بنسټیزو خدمتونو تھ د السرسي کچې لږ والی او نھ 

 ڼلی. گشتوالی 
 

رصتونو ې نھ شتوالی او د کاري فگکارونو درٻدل، د پانکار تھ السرسی پھ تېرو څلور میاشتو کې کم شوی او دلیل یې ھم د بیارغونې 
نده کړې چې ځوانان لھ والیت څخھ د سترو ښارونو او گڼو ځواب ورکوونکو پھ دې اړه اندٻښنھ څرگڼل شوی دی. گعمومي کموالی 

 نورو ھېوادونو پھ غرض وځي. 
 

لھ مخې اړیکې الپېچلې شوې. ځواب ورکوونکو پھ یو  پھ بامیانو کې د دې څارنیزې دورې پھ اوږدو کې، د جنسیت او اداري فساد
ټور د قضایي سککې یادونھ وکړه، ھ مو چې د مدني حقونو پھ بحث گوتھ نیولې. لکھ څرنگشمېر برخو کې د وضعیت خرابېدو تھ 

ټور کې اداري یي سکار درلود. ویل کیږي چې پھ ملي پولیسو او رسمي قضاگښځو د ستونزو ھوارولو پھ الره کې فعالیتونو باندې ټین
 فساد کم شوی. 

 
 جدول: د بامیانو د پروفایل لنډیز ۵

 وضعیت ونھ/شاخصحقوقي رکنونھ
تر شویبد ښھ شوی نھ دی بدل شوی  

     مدني حقونھ
   ✔ 1د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو حق

  ✔  2خدمتونو تھ د السرسي حققضایي اغېزناکو او عادالنھ 
   ✔ 3ماشومانو حقونھد 

   ✔ 4ډون حقگپھ عامھ چارو کې د 
   ✔ 5د بیان او عقیدې آزادي

    ټولنیز حقونھ
 ✔ ✔   6د روغتیا حق

 ✔ ✔ ✔  7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق

 ✔    8خوراکي امنیت 
 ✔ ✔   9د زده کړو حق

 ✔ ✔   10د کورنۍ حق

    اقتصادي حقونھ
 ✔    11کار ځایونو کې د عادالنھ چلند حقد کار او پھ 

   ✔  12د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق 

    ډ موضوعاتگ
 ✔ ✔  13د جنسیت لھ مخې اړیکې

 ✔ ✔  14فساد

 



  5:یا دښتونھ

 ولسوالۍ پھ گسره لھ دې چې د والیت پھ ځینو برخو کې ستونزې وې، خو د بامیانو ښار، شیبر او ویکاولن .1
 گتېرو څلورو میاشتو کې لھ امنیتي ثبات څخھ برخمنې وې. پر ملي پولیسو باور زیات دی او دغھ کچھ پھ یکاولن

ه شوې. یزې لھ املھ لوړگولسوالۍ کې د محلي پولیسو د فنونو کارونې او د ملي پولیسو پھ کړنو کې د ښھ والي ان
چې یو شمېر یې اوږدمھالھ  –کھ څھ د سرچینو پھ سر شخړو  پھ محلي ټولنو کې د سیاسي شخړو کچھ لوړه ده،

 نھ دی کړی.  بدلوند تېرې دورې پھ پرتلھ  –دي 

د مسلکي توب ډٻرٻدنھ پھ بامیانو کې رسمي او غیررسمي عدالت تھ د السرسي ښھ کېدو المل شوې. لھ دودیزو  .2
انې د ښځو د پرٻکړو منلو تھ لږ گاقضایي مکانیزمونو سره د ښځو تعامل لھ دې املھ ډٻر شوی چې محلي شور

 تمایل لري.

نھ دی کړی او د تېر پھ څېر ده. ویل کیږي چې د ماشومانو لھ وخت  بدلونلھ ماشومانو سره د تاوتریخوالي کچې  .3
ھ د حاصالتو گوړاندې واده او جنسي ځورونې یوازې څو پېښې شتھ دي. د ماشومانو د کار کچھ پھ لنډمھالھ تو

 ونبدلکې لوړه شوې. عدالت، اصالحي او د روزنې مرکزونو تھ د ماشومانو پھ السرسي کې راټولونې پھ فصل 
 نھ دی راغلی. 

ھ د پارلمان د کړنو پھ اړه د خلکو لیدلوري ډٻر منفي دي او د تېرې گړې توگد ټاکو او د دولت د کړنو، پھ ځان .4
ھ دی ن بدلوننھ دی کړی. لږ شمېر دولتي پستونو تھ پھ السرسي کې ھېڅ  بدلونڅارنیزې دورې پھ پرتلھ یې 

 راغلی. 

ولسوالۍ محلي شورا پھ اړه او ھم لھ والیت څخھ د  گپھ داسې حال کې چې د دمبورې فسټیوال پھ اړه د یکاولن .5
 قیده ديپوړو دولتي چارواکو د لیدنې پھ اړه شکایتونھ شوي دي، خو اکثریت ځواب ورکوونکي پھ دې ع گج

چې د بیان د آزادۍ وضعیت لھ څلورمې څارنیزې دورې راھیسې نھ دی بدل شوی. د خلکو تر منځ اطالعاتو 
 نھ دی کړی.  بدلونتھ د السرسي قانون د (لږ) پېژندلو او کارونې کچې ھم ھېڅ 

و کې ورو میاشتھ کوي پھ بامیانو کې روغتیایي خدمتونو تھ السرسی پھ تېرو څلگداسې اسناد ھم شتھ چې پھ ډا .6
کم شوی. د درمل وٻشلو وضعیت بدتر شوی، د امیندوارۍ ټسټونھ کم دي، یو شمېر کلینیکونھ د ښځینھ نرسانو 
لھ کمښت سره مخ دي او د روغتیایي کارکوونکو معاش پھ خپل وخت نھ ورکول کیږي. پھ ورتھ وخت کې، د 

ونھ گرامونو پھ برخھ کې پرمختگالع رسونې پروولسوالۍ د امیندوارۍ روغتیا او اط گبامیانو ښار او یکاولن
 شوي دي. 

نھ دی کړی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو  بدلونکور، اوبو او برٻښنا تھ السرسي پھ تېرو څو میاشتو کې ھېڅ  .7
نځایونھ چمتو کړي. د گبابھ استو ۶۰۰ریاست د ثبت شویو راستنېدونکو (د کډوالۍ کارت لرونکي) لھ پاره 

نھ دی راغلی، خو بیا ھم، د ولسوالیو پھ کچھ  بدلونښار کې د اوبو او ځمکې پھ سر شخړو کې ھېڅ  بامیانو پھ
 د حاصالتو راټولونې فصل پھ اوږدو کې اوبو تھ د اړتیا لھ املھ د شخړو کچھ لوړه شوې.  

ڼو گھ ولسوالیو کې د گړې توگخوراکي امنیت د خوړو کیفیت د څلورمې دورې پھ څېر دي. بې کاري پھ ځان .8
رامونھ ھم مخ پھ کمېدو گواښي. پھ ورتھ وخت کې، د نادولتي موسسو مرستندویھ پروگکورنیو خوراکي امنیت 

 ھ د ژمي پھ میاشتو کې د خوراکي نا امنۍ خپرٻدو وٻره رامنځ تھ کړې ده. گړې توگدي او دغې مسئلې پھ ځان

بتدائیھ ولسوالۍ د ا گو کچې تھ پھ کتو توپیر لري. د یکاولنپوھنې تھ السرسی جغرافیایي موقعیت او د زده کړ .9
دورې زیات شمېر زده کوونکي د پوھنې د کیفیت لھ ټیټوالي سربېره، پھ ښوونځیو کې لوست کوي. ویل کیږي 

سلنھ ډٻر دی. پھ شیبر ولسوالۍ کې د یو شمېر نادولتي او نړیوالو  ۳کې د نجونو شمېر لھ ھلکانو  گچې پھ یکاولن
ښت ورکوي، د پوھنې د کیفیت لوړٻدو المل شوی. گسو مالتړ چې د ښوونکو معاشونھ او د درسي کتابونو لموس

 ویل کیږي چې پھ بامیانو پوھنتون کې لوړو زده کړو تھ السرسی کم شوی دی. 

انو ښار یپھ بامیانو کې د میراث پھ سر شخړې د بېالبېلو دالیلو لھ املھ پھ بېالبېلو سیمو کې ډٻرې شوې. پھ بام .10
کې، ال ډٻرې ښځې پھ خپلو حقونو پوھې شوې دي او لھ پاره یې مبارزه کوي. پھ شیبر ولسوالۍ کې، ھغھ کورنۍ 
چې لھ ښارونو څخھ خپلو کلیو تھ راځي، د کورنۍ د غړیو لھ خوا د ځمکو لھ غصب او الندې کولو سره الس 

سره د تاوتریخوالي کچھ لوړه شوې. د ښځو چارو رٻوان دي. پھ بامیانو کې د کورنۍ تاوتریخوالي او ښځو گاو 
ریاست پھ تېرو څلورو میاشتو کې د فزیکي تاوتریخوالي، جبري او لھ وخت وړاندې ودونو او نفقې نھ ورکولو 

                                                        
 د الندې مرکو لھ مخې: 5  

 KI-M-BAM-PI-1, KI-F-BAM-GO-1, KI-F-BAM-GO-13, KI-M-BAM-GO-12, KI-F-BAM-GO-9, KI-M-BAM-GO-11, KI-M-
BAM-GO-14, KI-F-BAM-GO-15, KI-M-BAM-GO-10, KI-M-BAM-NG-2, KI-M-BAM-CS-9, KI-F-BAM-CS-8, FGD-F-
BAM-GO-5, FGD-M-BAM-CS-1, KI-M-BAM-GO-20, KI-M-BAM-GO-6, KI-F-BAM-CS-6, FGD-F-BAM-GO-3, FGD-
M-BAM-CS-3, KI-M-BAM-GO-19, KI-M-BAM-GO-7, KI-F-BAM-CS-7, KI-M-BAM-GO-2, KI-F-BAM-NG-4, KI-F-
BAM-GO-8, KI-M-BAM-NG-3, KI-M-BAM-GO-16, KI-M-BAM-GO-17, KI-M-BAM-GO-21, FGD-M-BAM-CS-2, KI-
M-BAM-CS-4, KI-M-BAM-GO-18, FGD-F-BAM-GO-4, KI-M-BAM-CS-5, KI-F-BAM-NG-1 



پېښې ثبت کړې دي. پھ شیبر ولسوالۍ کې، لھ کوره د ځوانانو  ۱۲۰ډون لھ ښځو سره د تاوتریخوالي کابو گپھ 
ي خدمتونو تھ د السرسي د مخنیوي پھ څېر پېښو تھ اشاره شوې. د طالق پېښو یا د ھغھ د تېښتې، پوھنې او عدل

نھ دی راغلی. د بامیانو یو شمېر حکومتي چارواکي استدالل کوي چې پھ  بدلونھواري پھ درجھ کې ھېڅ ډول 
 اختالفونو د څېړلوتېرو څو میاشتو کې، د پولیسو، محاکمو، نا دولتي موسسو او امن خونو لھ الرې د کورنیو 

پروسھ چټکھ شوې؛ ځکھ پخوا پھ دې پروسھ کې د ښځو پر وړانډې د تاوتریخوالي قانون نھ رعایت کېده. پھ 
 امن خونو کې شتھ سرچینې ھم ښې شوې. 

ارونو ھ د بیارونې کگپھ تېرو څلورو میاشتو کې، پھ بامیانو کې اجوره لرونکو کارونو تھ السرسی پھ عمومي تو .11
ې نھ شتوالي او کاري فرصتونو لھ کمېدو سره، کم شوی دی. ځواب ورکوونکو ویلي چې، ځوان لھ گنکمېدو، پا

والیت څخھ د سترو ښارونو یا بھرنیو ھېوادونو پھ موخھ وځي. فساد او واسطھ بازۍ الھم معاش لرونکو دندو 
 تھ د خلکو د عادالنھ السرسي مخھ نیولې ده. 

نھ دی  نبدلونو پھ کار ځایونو کې خوندیتوب، امنیت او امنیتي روغتیا ھېڅ پھ تېرو څلورو میاشتو کې د بامیا .12
ھ پھ خپل ځای پاتی ده چې د دغھ شان پېښو گکړی. جنسي ځورونھ د کارمند ښځو لھ پاره د ھغې ستونزې پھ تو

 پھ راپور ورکولو کې د ځان امنیت نھ ویني. 

مخ پھ زیاتېدو دی. پھ ورتھ وخت کې، یو شمېر ځواب پھ بامیانو کې پوھنې تھ د نجونو او ښځو السرسی الھم  .13
ورکوونکو پھ ښوونځیو او پوھنتون کې د نجونو ځورونې ډٻرٻدو تھ اشاره کړې. ښځینھ خبریاالنې ھم لھ جنسي 
ځورونې سره مخ دي او پولیس یې شکایتونو تھ پاملرنھ نھ کوي. لھ دې سره، رسمي عدلت تھ د بامیاني ښځو 

د رسمي قضایي کارکوونکو د چلند پھ څېر، پھ تېرو څلورو میاشتو کې ښھ شوی. ځواب  السرسی لھ ښځو سره
مارنھ او د ښځو د پېښو پھ څېړرنھ کې د ډٻرو گالمل د درٻیو ښځینھ څارنواالنو  بدلونورکوونکو د دغھ مثبت 

 ڼلی دی. گډون، گحکومتي ریاستونو او مالتړ بنسټونو 

ارضایتي وجود لري. د فساد پھ اړه پر ملي پولیسو بې شمېره تورونھ پورې د فساد د لوړې کچې پھ اړه پراخھ ن .14
ڼ شمېر پولیس افسران تر ډٻره د لږو امتیازونو لرلو لھ املھ، د یوې عایداتي گشوې دي او ویل کیږي چې 

مارنو کې د ازموینې اخستنھ د ولسمشر د فرمان گھ فساد تھ مخھ کوي. سره لھ دې چې پھ دولتي گسرچینې پھ تو
مارنې مسئلھ الھم ادامھ لري. پھ ورتھ وخت کې، پھ تېرو گلھ مخې جبري شوې، خو د واسطھ بازۍ او خپل 

څلورو میاشتو کې د بامیانو ښار پھ رسمي او دودیزو قضایي  بنسټونو کې د فساد کچھ د رھبرۍ پھ سطحھ او 
املھ، ټیټھ شوې ده. د عدلي څار پړاوونھ پھ جدیت ترسره کیږي، د عدلیې وزارت پرسونل کې د بدلونونو لھ 

ھ څاري، د مدني ټولنې بنسټونھ او د والي دفتر د گمرکزي ادارې د عدلي څار پړاوونھ لھ کابل څخھ پھ ښھ تو
غتیا ري کوي. د روخپلو بېالبېلو کمېټو لھ الرې د قضایي ادارو د کړنو ال ښھ څارلو پھ موخھ لھ یو بل سره ھمکا

 نھ دی کړی.  بدلوناو پوھنې پھ سکټورونو کې د فساد کچھ او ماھیت 



 ډایکنډي
ھ ښځو ترمنځ عدالت تھ د السرسي د ښھ کېدو پھ اړه اسناد شتھ، خو د گړې توگد مدني حقونو پھ برخھ کې کھ څھ ھم د خلکو پھ ځان

ویل کیږي چې لھ ماشومانو سره تاوتریخوالی پھ ډٻرٻدو دی او لھ  ملي پولیسو د سلوک پھ اړه پراخې نارضایتۍ ھم وجود لري.
ماشومانو سره د تاوتریخوالي پېښو کچھ د تېرې دورې پھ پرتلھ د پام وړ لوړه شوې. اطالعاتو او د بیان آزادۍ تھ د السرسي وضعیت 

 ملھ، بدتر شوی دی. د والي د دفتر او والیت د مشرتابھ پالوي لھ خوا د نویو محدودیتونو وضع کولو لھ ا

تیایي کړی؛ البتھ د والیت پھ مرکز کې روغ بدلونټولنیزو خدمتونو تھ السرسی او کیفیت د څلورمې څارنیزې دورې پھ پرتلھ ډٻر لږ 
خدمتونو تھ د السرسي لھ لږ ډٻرٻدو پرتھ. د کورنۍ تاوتریخوالي او نورو کورنیو مسایلو پھ اړه د راپور ورکړل شویو پېښو شمېر 

 ر شوی او ښایي المل یې پر رسمي قضایي نظام د خلکو د باور او اتکا ډٻرٻدنھ وي. ډٻ

پھ ډایکنډي والیت کې معاش لرونکو دندو او فرصتونو تھ السرسی مخ پھ کمېدو دی او دغې مسئلې کار تھ د السرسي پھ برخھ کې 
 د فساد ډٻرٻدو تھ الره ھواره کړې ده. 

 ډیزجدول: د ډایکنډي د پروفایل لن ۶

 وضعیت شاخصونھ/حقوقي رکنونھ
شویبدتر  ښھ شوی نھ دی بدل شوی  

    مدني حقونھ:
 ✔  ✔  1د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو حق 

  ✔   2خدمتونو تھ د السرسي حق  قضایياغېزناکو او عادالنھ 
 ✔    3د ماشومانو حقونھ 

   ✔  4ډون حقگپھ عامھ چارو کې د 
 ✔    5د بیان او عقیدې آزادي 

    ټولنیز حقونھ:
  ✔ ✔  6د روغتیا حق

   ✔  7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق 

   ✔  8خوراکي امنیت 
   ✔  9د زده کړو حق 

  ✔ ✔  10د کورنۍ حقونھ 

    اقتصادي حقونھ
 ✔    11د کار او پھ کار ځایونو کې د عادالنھ چلند حق

   ✔  12د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق 

    ډ موضوعات:گ
 ✔  ✔  13د جنسیت لھ مخې اړیکې 

 ✔ ✔   14فساد

  



  6:یا دښتونھ

پھ ډایکنډي کې د امنیتي وضعیت او پولیسو د کړنو پھ اړه، مخالف لیدلوري وړاندې شوی او ښکاري چې  .1
نھ دی کړی. پھ والیت کې د وژنو، غال او الر شکونو څو پېښې  بدلونعمومي وضعیت د تېرې دورې پھ پرتلھ 

مارنې سربېره، د پولیسو پھ اړه د خلکو نظر دومره ښھ نھ دی. ځواب گشتھ دي. د نوي امنیھ قوماندان لھ 
ورکوونکو اټکل کوي چې د ژونو پېښو المل ښایي د وسلھ والو ډلو ترمنځ سیاسي تضاد وي (نھ د دولت د 

ورواکي ال ھم د پولیسو پھ کار کې الس وھي. د طبیعي سرچینو پھ سر د شخړو کچھ ھماغھ شان مخالفینو). ز
 ده. 

د رسمي قضایي نظام د وضعیت او کړنو پھ اړه ھم مخالف لیدلوري وړاندې شوي. ھغھ اسناد چې د والیت پھ  .2
ارنواالنو لھ جدیت، پھ مرکز کې د رسمي قضایي نظام د کړنو ښھ کېدو پھ اړه وړاندې شوي، د قضایانو او څ

تشکیالتو کې لھ بدلون، د معاشونو لوړٻدو او ښھ نظارت څخھ پرده پورتھ کوي. رسمي عدالت تھ د ښځو 
السرسی ھم د زده کړو، عامھ پوھاوي او لھ چارواکو څخھ د حساب غوښتنې د بېالبېلو ھڅو د شتھ والي لھ املھ، 

 مخ پھ ښھ کېدو دی. 

جنسي  ۱۵۰و سره د تاوتریخوالي پېښې پھ تېرو څو میاشتو کې ډٻرې شوې. نیږدې د پھ ډایکنډي کې لھ ماشومان .3
کال د ورتھ  ۲۰۱۶ځورونو، جبري او لھ وخت وړاندې ودونو راپور ورکړل شوی دی چې دغھ شمېره پھ 

پېښې ډٻر دی. رسمي عدالت، د بیا جوړونې او اصالح مرکزونو تھ د ماشومانو السرسي  ۳۰دورې پھ پرتلھ، 
ھ ډون پگر ماشومان د مارکېټونو او کلیو پھ گنھ دی کړی. د ماشومانو د کار کچھ پھ لوړٻدو ده او کار بدلون ھم

ھ د جنسي ځورونې پھ درشل کې دي. ماشومان گړې توگر ماشومان پھ ځانگو کیږي. کارگھر ځای کې تر ستر
 مارل شوي. گي ھ نھ دگیالیو پھ توگھ د وسلھ والو شخړو قرباني ھم دي خو د جنگھمدارن

وندونو څخھ زړه توروالی الھم ادامھ لري. دغھ زړه توروالی لھ گلھ ټاکنو، د ملي یوالي لھ حکومت او سیاسي  .4
 ڼ شمېر خلک لھ سیاسيگناوړه اقتصادي او امنیتي شرایطو سرچینھ اخلي. پھ څو ولسوالیو کې د وژنو پېښو 

 وندونو سره لھ یوځای کېدو پښېمانھ کړي دي. گ

ھ د والي لھ دفتر څخھ د معلوماتو ترالسھ کولو پھ برخھ کې شتھ محدودیتونھ گړې توگومتي چارواکو پھ ځانلھ حک .5
ډٻر شوي. سره لھ دې چې ادعا کیږي اطالعاتو تھ د السرسي لھ قانون څخھ د خلکو د پوھاوي کچھ لوړه شوې، 

 ښکاري چې والیتي حکومت د اطالعاتو خپرولو تھ د امکاناتو لھ برابرو سره عالقھ نھ لري. 

اتو پھ اړه ھم مخالف لیدلوري وړاندې شوي. پھ بدلونایي خدمتونو د کیفیت او السرسي توب د وروستیو د روغتی .6
زیربنایي او مدیریتي برخو کې د عامې روغتیا رییس د بدلون، د روغتایي پرسونل د بیا ځل تشکیل، د بېړنیو 

ي و پرانستنې او ھم د تاوتریخوالگنو او غاښونو د څاگې تأسیس، د والیت پھ روغتون کې د سترگمراقبتونو څان
ډون مثبتو بدلونونو تھ اشاره شوې. خو بیا ھم، د والیت پھ کچھ گښکار شویو لھ پاره د ټرانسپورټي خدمتونو پھ 

ھ، د ولسوالۍ پھ روغتیایي مرکز کې، گد روغتیایي خدمتونو کیفیت او موجودیت الھم محدود دی. د مثال پھ تو
ھغھ شتون لري چې باید خلکو تھ وړاندې شي. د درمل غال کولو او  ۵ھ ډلې یوازې ډولھ درملنې ل ۱۴۴د ھغو 

 لھ خلکو څخھ د اضافي فیس اخستلو پھ څېرې الھم د روغتیا پھ سکټور کې د فساد کچھ نھ ده کمھ شوې. 

د  وپاکو اوبو، برٻښنا او کور تھ السرسي ھم پھ تېرو څلورو میاشتو کې بدلون نھ دی کړی. د کرنیزو ځمک .7
ونې فصل پای وي. ھغھ بېځایھ شوي چې لھ گخړوبولو پر سر شخړې کمې شوي چې ښایي علت یې د اوبو ل

 پاتو ولسوالۍ څخھ مرکز تھ راغلي، الھم د کور او نورو اړوندو مرستو پھ تمھ ناست دي. 

ډوډۍ، چایو د ډایکنډي والیت اکثریت اوسېدونکي الھم ناوړه ورځنی خوراکي رژیم لري. کثریت یې پھ وچھ  .8
او مستو ژوند تېروي. د لنډمھالھ فاصلو لھ پاره د خوراکي توکو کمښت الھم پرتھ لھ دې چې الزمھ چاره یې 

 ړي لھ خوراکي نا امنۍ سره مخ دي. گسلنھ و ۸۰وشي، ادامھ لري. اټکل شوی چې د ډایکنډي 

 راغلی. د پوھنې زیربنا او تدریسينھ دی  بدلوند دې والیت د ټیټ کیفیت لرونکي معارف پھ برخھ کې ھېڅ راز  .9
سرچینې پوره نھ دي. د دې والیت لھ نیمایي ډٻر ښوونځي ودانۍ نھ لري او اړ دي چې تر شنھ آسمان الندې یا 
ھم خېمو کې لوست وکړي. یو شمېر ځواب ورکوونکي پھ دې باور دي چې ځوانان د ھغو لوستو کسانو پھ لیدو 

ڼ شمېر زلمیان پھ سترو ښارونو گد معارف د ارزښت پھ اړه شکمن دي. سره چې بې کاره دي، ال لھ وړاندې 
ل ښوونځي پرٻږدي. لھ بلې خوا، د ډایکنډي ډٻرې نجونې پھ ښوونځیو او گیا بھرنیو ھېوادونو کې د کار پھ ت

 ډون لري. گکانکور ازموینھ کې پراخ 

                                                        
 د الندې مرکو لھ مخې: 6  

 KI-M-Dai-Go-2 ,KI-F-Dai-Go-14,KI-M-Dai-Go-10,KI-M-Dai-Go-12 ,KI-F-Dai-Go-1 ,FGD-M-Dai-CS-1 ,FGD-F-Dai-Go-
5 ,FGD-M-Dai-CS-2 ,FGD-F-Dai-Go-3 ,KI-F-Dai-Go-18 ,KI-M-Dai-Go-6 ,KI-M-Dai-CS-9 ,KI-M-Dai-Go-9 ,KI-F-Dai-
CS-8 , KI-M-Dai-PI-1 ,KI-M-Dai-NG-2 ,KI-M-Dai-NG-3 ,KI-M-Dai-GO-11 ,KI-M-Dai-CS-4 ,KI-M-Dai-NG-4 ,KI-F-Dai-
NG-1 



انونو تھ د ور وړل شویو کورنیو قضیو شمېر مخ گد کورنیو د حقونو وضعیت یو شان نھ دی. رسمي قضایي ار .10
بھ ډٻرٻدو دی. ډٻر دغھ شان قضیې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پھ اړه دي. خو بیا ھم، د دغو قضیو د ور 
وړلو د ډٻرٻدو علت ښایي لھ دې املھ وي چې د عدالت د تأمین پھ برخھ کې پر محاکمو او د دوی پر فعالیتونو 

 شوی دی.  د خلکو باور ډٻر

مارونکو شمېر خورا کم دی، لږ شمېر زیربناوې گمعاش لرونکو کاري فرصتونو تھ السرسی کم شوی. د کار  .11
 مارنېگونھ کیږي. د کارونو لھ کمښت سره، د گشتھ، ھم پھ عامھ او ھم پھ خصوصي سکټور کې ډٻره لږه پان

 ٻدو دي. پھ پروسھ کې د فساد کچھ او ھم د نور جنایي فعالیتونھ مخ پھ ډٻر

پھ کاري چاپېریال کې د کارکوونکو د خوندیتوب او امنیت، شغلي امنیت یا کاري پھ تېرو څلور میاشتو کې  .12
 نھ دی راغلی.  بدلونچاپېریال کې لھ جنسي ځورونې پھ خوندیتوب کې ھېڅ ډول 

ې ھ سر شخړو کویل کیږي چې کورنی تاوتریخوالی تر ډٻره د اقتصادي فشارونو لھ املھ ډٻر شوی. د میراث پ .13
و او امن خونو گنھ دی راغلی. اکثریت ځواب ورکوونکی پھ دې باور دي چې د کورنیو شخړو د حل څان بدلون

 نھ دی راغلی. بدلونتھ د ښځو پھ السرسي کې ھېڅ راز 

د اداري فساد د وضعیت پھ اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي. یو شمېر پھ دې اند دي چې وضعیت ښھ شوی  .14
نھ دی کړی او حتا بدتر شوی ھم دی. د پولیسو پھ برخھ کې،  بدلونیي دغھ وضعیت د تېر پھ پرتلھ او نور وا

نوي امنیھ قوماندان لھ فساد سره پھ مبارزه کې جدیت ښودلی. خو الھم د غیر مسلکي چلند، غال او نورو جنایي 
اړه د ځواب ورکوونکو لیدلوري ھم پھ قضایي سکټور کې د فساد پھ فعالیتونو پھ څېر ستونزې الھم ادامھ لري. 

ندوي چې لھ مسلکي توب سربېره، د فساد رواج الھم ادامھ لري. گپھ حال کې دي او څر بدلونھ د گپھ ورتھ تو
 ھم د تېر پھ څېر ادامھ لري. د پوھنې پھ سکټور  او دولتي دندو کې د واسطھ بازۍ او کمزوري مدیریت شتون

  



 ھرات
د دولت د مخالفو وسلھ والو ډلو د فعالیتونو ډٻرٻدو لھ املھ پھ ھرات کې مدني حقونھ مخ پھ د پنځمې څارنیزې دورې پھ اوږدو کې، 

ړتیاوو گځوړ روان دي. پھ ملي پولیسو باور لړزان شوی او د سیاسی ډلو ترمنځ زیاتېدونکی سیاسی کړکېچ ھم شتون لري. د ځینو نیم
ونھ ھم شوي. ماشومان الھم درنو فزیکي کارونو، جرمي گھ والي سره، پھ رسمي قضایي نظام کې یو لړ پرمختاو تلپاتې فساد لھ شت

 ړو تھ اړ ایستل کیږي. د الریون کوونکو پھ نښھ کول او د بیان آزادۍ محدودول ھم مخ پھ ډٻرٻدو دي.گفعالیتونو او وسلھ والو ج
 

م شوي دي. ھ کگخ پھ ښھ کېدو دي خو د خوراکي امنیت پھ برخھ کې پھ پرلھ پسې تود روغتیا او پوھنې پھ برخو کې ټولنیز حقونھ م
کھ څھ ھم د کورنۍ د حقونو وضعیت د څلورمې څارنیزې دورې پھ پرتلھ تر ډٻره نھ دی بدل شوی، خو د ښځو پر وړاندې د شدید 

 تاوتریخوالي د یو شمېر پېښو راپور ورکړل شوی دی. 
 

پھ کار کې جنسیتي تناسب ھم بدلون نھ دی کړی. پھ ی او د کار لرونکو کسانو حقونھ نھ دي بدل شوي. پھ ھرات کې کار تھ السرس
 ونو پرتھ، پھ اداري فساد ھم بدلونونھ نھ دي راغلي. گقضایي سکټور کې لھ ډٻرو لږو پرمخت

 
 جدول: د ھرات د پروفایل لنډیز ۷

 وضعیت / شاخصونھ حقوقي رکنونھ
شویښھ  نھ دی بدل شوی شویبدتر    

    مدني حقونھ:
 ✔    1د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو حق 

  ✔   2اغېزناکو او عادالنھ قضایي خدمتونو تھ د السرسي حق 
 ✔    3د ماشومانو حقونھ

   ✔  4ډون حق گپھ عامھ چارو کې د 
 ✔    5د بیان او عقیدې آزادۍ 

    ټولنیز حقونھ:
  ✔   6د روغتیا حق 

   ✔  7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق 

 ✔    8خوراکي امنیت 
 ✔ ✔   9د زده کړو حق

   ✔  10د کورنۍ حق

    اقتصادي حقونھ
   ✔  11حقد کار او پھ کار ځایونو کې د عادالنھ چلند 

 ✔ ✔   12د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ډ موضوعاتگ
   ✔  13اړیکېد جنسیت لھ مخې کاري 

  ✔ ✔  14فساد

 



 7 :یا دښتونھ
پھ تېرو څلورو میاشتو کې، امنیتي وضعیت د دولت د مخالفو وسلھ والو ډلو د فعالیتونو ډٻرٻدو لھ املھ بدتر شوی.  .1

ډٻر کسان ووژل. د خلکو ترمنځ ډٻره وٻره او پر ملي پولیسو  ۸۰پھ ھرات ښار کې دوو ځان وژونکو بریدونو لھ 
ذرې ولسوالۍ لھ پاره د نوي امنیھ قوماندان لھ ټاکنې سره د امنیتي شرایطو د ښھ گد ډٻر لږ باور وجود لري. 

د ھغو سیاسي کړکېچونو لھ املھ زیات شوی چې  کېدو لھ پاره ډٻره لږه خوشبیني پیدا شوې ده. تاوتریخوالی ھم
دغھ ژوبلھ ھم پېښھ کړې.  گھره ورځ د قومي مسایلو پھ اړ منځ تھ راځي او پھ دې وروستیو کې یې مر

 کړکېچونھ ځینې وختونھ اوبو تھ د السرسي پھ سر وي او ډٻر کلھ د سیاسي ډلو لھ خوا پیاوړي کیږي. 
مل ونھ الگڅېر د عدلیې ریاست پھ مشرتابھ او اداره کې وروستي پرمختمارنې پھ گپھ محکمھ کې د وړ کسانو  .2

ذرې او کوھسان ولسوالیو گپھ ھرات ښار، شوي چې عدلت تھ السرسی او د رسمي عدلي نظام کیفیت لوړ شي. 
سوالیو ھ ولگړې توگڼ شمېر کسان پھ ځانگونو سربېره، الھم گکې دغھ السرسی ډٻر شوی دی. خو لھ دغو پرمخت

د اوږد مھالھ نیونو پھ اړه ھم جدي ستونزې شتھ. پھ ڼي. پھ ورتھ حال کې، گیر رسمي عدلي نظام غوره کې غ
ځینو برخو کې دغھ نیونې پھ فساد او جرمونو د تورنو کسانو لھ محکمې پرتھ تر څلورو او پنځو کالو ھم اوږدې 

 ړلو او پھ اړه یې د پرٻکړه کولو ځنډڼل کیږي. د قضیو څېگشوې دي چې دا د عدالت ښکاره تر پښو الندې کونھ 
  ھم المل شوی چې خلک لھ رسمي عدلي نظام الس ووینځي یا دا چې غیر رسمي عدالت تھ مخھ کړي. 

ڼ شمېر ماشومان الھم درانھ کارونھ ترسره گپھ ھرات کې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي بدلون نھ کړی.  .3
د اړمنو ماشومانو لھ پاره ډٻر لږ دولتي واښ سره مخ دي. گکوي، پھ کوڅو کې شپې تېروي، د ظلم او تېري لھ 

یا خصوصي مالتړ خدمتونھ شتھ. پھ ھرات ښار او ولسوالیو کې د ماشومانو کار مخ پھ زیاتېدو دی. ماشومان پھ 
ھ پي چاپېریال کې قرباني کیږي او داسې نښې ھم شتھ چې دغھ ستونزه ډٻره شوې ده. ھ پھ کارگپرلھ پسې تو
 ڼگړو کې د ماشومانو د کارونې پھ برخھ کې د بدلونونو پھ اړه د نظر اختالف شتھ، کھ څھ ھم گوسلھ والو ج

والو غالو  ھ پھ وسلھگشمېر پھ دې باور دي چې دغھ ستونزه پھ دې وروستیو کې ډٻره شوې. ماشومان ھمدارن
 کې ورځ تر بلې ډٻره ونډه اخلي. 

ډون او باور کچھ الھم پھ ھرات کې ډٻره ټیتھ ده. پھ ټاکنیز نظام او ټاکنیزو کمیسیونونو کې ھېڅ گپھ ټاکو کې د  .4
 ډول بدلون نھ دی راغلی تر څو د خلکو باور زیات کړي.

څارنیزه دوره کې ډٻر شوي. د برٻښنا لھ املھ د یوې واښونھ پھ پنځمھ گد نا امنیو لھ املھ د بیان آزادۍ اړوند  .5
راټولېدنې پرتھ، د نا امنۍ زیاتېدو لھ املھ عمومي الریونونھ کم شوي دي. پھ دې اړه د نظر اختالف شتھ چې 

 اطالعاتو تھ د السرسي پھ اړه پوھاوی ډٻر شوی کھ کم شوی.
ھ رځند مرکزونو د کار پیلولو لگد روغتیایي پھ ھرات کې روغتیایي خدمتونو تھ السرسی پھ دې وروستیو کې  .6

ڼ شمېر ناروغانو او تدارکاتي کمښتونو پر سیسټم زیات فشار راوړی دی. دغھ گاملھ ښھ شوی. کھ څھ ھم 
وضعیت تر ډٻره پھ ھغو سیمھ ییزو روغتونو کې ښکاري چې د ھېواد د ټول لودیځ (نھ یوازې ھرات) د 

ھ پد زیږون روغتیایي اسانتیاوې او درمل ھم لھ کمښت سره مخ دي. وي. اوسېدونکو لھ پاره خدمتونھ وړاندې ک
داسې حال کې چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ھم یوه ستونزه ده، خو مثبت ټکی دا دی چې د روڼتیا څار ادارې 
  لھ عامې روغتیا وزارت سره یو پرتوکول السلیک کړی چې لھ روغتیایي خدمتونو څخھ د څارنې اجازه ورکوي.

پھ ھرات کې پھ تېرو څلورو میاشتو کې د کور د پوره والي او ھغھ څخھ د کار اخستنې پھ اړه د پام وړ بدلون نھ  .7
ھ ھڅھ کوي چې کور او خدمتونو تھ السرسی پیدا گر دا چې کورني بېځایھ شوي پھ پرلھ پسې توگدی راغلی، م

شخړې ھم د تېرې څارنیزې دورې پھ شان دي  کړي  او دا چې د برٻښنا بیھ لوړه شوې. د اوبو او ځمکو پھ سر
 او د اوبو د زٻرمھ کولو او ځمکو الندې کولو پر محور راڅرخي. 

                                                        
 د الندې مرکو لھ مخې:. 7

KI-F-Her-NG-1, KI-F-HER-NG-2 ,KI-M-Her-NG-3 ,KI-M-Her-NG-4 ,KI-F-Her-Go-1, KI-M-Her-Go-2, 
FGD-F-Her-Go-3, FGD-F-Her-Go-4, FGD-F-Her-Go-5, KI-M-Her-Go-6, KI-M-Her-Go-7, KI-F-Her-
Go-8, KI-F-Her-Go-9, KI-M-Her-Go-10, KI-F-Her-Go-11, KI-M-Her-Go-12 ,KI-M-Her-Go-20, KI-F-
Her-Go-13, KI-F-Her-Go-14, KI-M-Her-Go-15, KI-F-Her-Go-16, KI-M-Her-Go-17, KI-M-Her-Go-
18, KI-F-Her-Go-19, KI-M-Her-Go-20 ,KI-M-Her-Go-21, FGD-M-Her-CS-1, FGD-M-Her-CS-2, KI-
M-Her-CS-4, FGD-M-Her-CS-3, KI-M-Her-CS-5, KI-F-Her-CS-6, KI-F-Her-CS-7, KI-F-Her-CS-8, KI-
M-Her-CS-9 ,KI-M-Her-PI-1. 



د عمومي اقتصادي شرایطو خرابېدو پھ پایلھ کې، د ھرات روانې شخړې او خوراکي نا امني پھ دې وروستیو  .8
نھ یې نھ ده کړې، خو خوراکي کې ډٻره شوې. ډٻری کسان یوازې وچھ ډوډۍ چمتو کوالی شي. کھ څھ ھم بس

 انونو د کسانو د اړتیاوو پوره کولو لھ پاره مالتړ چمتو کړی دی. گار
د پوھنې موجودیت او کیفیت پھ تېرو څلورو میاشتو کې ښھ شوی. دغھ ښھ والی د ښوونکو لھ پاره د مھارتونو  .9

ھ ھم اقتصادي فشارونو یو شمېر رام او پر خپل وخت د درسي کتابونو د وٻشلو لھ املھ دی. کھ څگد ودې پرو
رځوي. د یو شمېر ښوونځي د نا امنیو لھ گکورنۍ دٻتھ مجبورې کړې دي چې خپل اوالدونھ لھ ښوونځیو را و

 املھ تړل شوي دي. 
د میراث د حق پھ اړه د ښځو د پوھاوي کچې لوړٻدو سربېره ھم د میراث لھ حق څخھ د برخمنېدو پھ تړاو  .10

بېوزلي او پھ نېشھ یي توکو روږدتیا د کورنۍ تاوتریخوالي ستر عوامل دي. ادامھ لري. نابرابرۍ د تېر پھ څېر 
د یوې ښځې پر مخ د تېزابو شیندلو او د خسر لھ خوا د یوې بلې ښځې وژلو پھ څېر د ښځو پر وړاندې د 

ونو او د تاوتریخوالي پېښې دغھ باورونھ زیات کړي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډٻر شوی. د امن خ
ویل کیږي چې د و تھ د السرسي وضعیت د څلورمې څارنیزې دورې پھ څېر دی. گکورنیو شخړو د حل څان

 ې ځینې کارونھ ترسره کوي. گرو ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو شخړو د حل څانگکار
 دی کړی.  پھ تېرو څلورو میاشتو کې، معاش یا اجوره لرونکو کارونو تھ السرسي ھم پھ ھرات کې بدلون نھ .11
ڼ شمېر ځواب ورکوونکي پھ گکاري شرایط د نا امنیو، ټیټ معاش او ناچیزه اجورې لھ املھ ال خراب شوي.  .12

ټھ اخستنې منلو پھ شرط دی. د جنسي ځورونې پېښو د کمېدو گدې باور دي چې کاري خوندیتوب د اطاعت او 
 یو مثبت ټکی د جنسیت، قوم یا ژبې لھ املھ دی. 

میاشتو کې، د جنسیتي اړیکو او مالتړ خدمتونو تھ د نجونو او ښځو د السرسي پھ برخھ کې د پام پھ تېرو څلورو  .13
کې، معاش لرونکو دندو تھ د ښځو  گوړ بدلونونھ نھ دي راغلي. د کاري فرصتونو لھ عمومي کمېدو سره څن

 السرسی الھم ټیټ پاتې دی. 
ر دي چې پھ عدلي سکټور کې فساد د رسمي قضایي ڼ کسان پھ دې باوگډوډ دی. گپھ ھرات کې د فساد وضعیت  .14

نظام د مسلکي کولو لھ پاره د ھڅو پھ پایلھ کې کم شوی. پھ دې برخھ کې د اسنادو لھ ډلې یو ھم پھ محکمو کې 
 د بډو اخستونکو مشرانو نیونھ ده. پھ نورو برخو کې د فساد کچې د څلورمې دورې پھ پرتلھ، بدلون نھ دی کړی. 

 



 کابل
ھ کابل ښار کې پر مدني حقونو منفي اغېز کړی. پھ عدلي نظام کې ډٻر گړې توگامنیتي ستونزو او سیاسي کړکېچونو پھ ځان

 ونھ لیدل کیږي. کھ څھ ھم د بیان آزادي او غونډې پھ دوره کې پھ چټکۍ سره ال بدترې شوې دي. گپرمخت
 

ټولنیز حقونھ تر ډٻره د څلورمې څارنیزې دورې پھ څېر پاتې دي. پھ استثناوو کې کابل تھ د راتلونکو مخ پر ودې بېځایھ شویو 
 لھ پاره د شرایطو بدتر کېدل او د پوھنې پھ سکټور کې د فساد او زیربناوو پھ اړه شتھ ستونزې شاملېږي. 

 
دا چې د ھغو ښځو شمېر ډٻری شوی چې پھ رسمي عدلي نظام کې کار ر گپھ اقتصادي حقونو کې بدلون نھ دی راغلی، م

کوي. جنسیتي اړیکو ھم بدلون نھ دی کړی. پھ عدلي برخھ کې اداري فساد کم شوی خو پھ نورو سکټورونو کې د څارنې لھ 
 پخوانۍ دورې سره د پرتلنې وړ دی. 

 
 جدول: د کابل د پروفایل لنډیز ۸

 وضعیت حقوقي رکنونھ / شاخصونھ
 بدتر شوی ښھ شوی نھ دی بدل شوی

    مدني حقونھ:
 ✔    1د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو حق

  ✔   2اغېزناکو او عادالنھ قضایي خدمتونو تھ د السرسي حق 
 ✔  ✔  3د ماشومانو حقونھ  

  ✔ ✔  4ډون حق گپھ عامھ چارو کې د 
 ✔    5د بیان او عقیدې آزادي

    ټولنیز حقونھ:
  ✔ ✔ 6د روغتیا حق 

 ✔  ✔  7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق

   ✔  8خوراکي امنیت 
   ✔  9د زده کړو حق

   ✔  10د کورنۍ حقونھ 

    :اقتصادي حقونھ
  ✔ ✔  11د کار او پھ کار ځایونو کې د عادالنھ چلند حق

   ✔  12د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ډ موضوعاتگ
   ✔  13د جنسیت لھ مخې اړیکې 

  ✔ ✔  14فساد

 



 8:یا دښتونھ
ریزو بریدونو لھ املھ بدتر شوي، خو ولسوالیو کې گکھ څھ ھم پھ تېرو څلورو میاشتو کې د کابل امنیتي شرایط د ترھ .1

شرایط ښھ شوي. ښایي دلیل دا وي چې د ھوا سړٻدو لھ املھ د وسلھ والو مخالفینو د فعالیتونو کچھ ھم را ټیټیږي. پر 
پولیس ځواکونو باوراو د دوی د کړنو پھ اړه د خلکو پھ نظر کې ھم بدلون نھ دی راغلی. د قومي مسایلو پھ سر 

 ې مخ پھ ډٻرٻدو دي او پھ لوړه کچھ لھ سیاسي/ قومي اختالفونو سره اړیکھ لري. شخړ
عدالت تھ تھ د السرسي پھ اړه لیدلوري مخالف دي. یو شمېر پھ دې اند دي چې ښھ شوی او نور وایي چې پھ کې  .2

ڼ کسان پھ دې باور دي چې پھ دې وروستیو گبدلون نھ دی راغلی او حتا ځینې وایي ال بدتر شوی دی. کھ څھ ھم 
ډون د عدلي نظام د کارکوونکو کړنې ښھ شوې دي. د عدلي نظام پھ اړه پھ رسنیو کې گکې لھ ښځو سره د چلند پھ 

 ډٻر لږ شکایتونھ مطرح شوي دي. 
ستونزه پھ  ھ دغھگلھ ماشومانو سره تاوتریخوالي د څلورمې څارنیزې دورې پھ پرتلھ بدلون نھ دی کړی. ھمدارن .3

کابل ښار کې د ولسوالیو پھ پرتلھ ډٻره ده. ډٻر احتمال شتھ چې دلیل یې دا وي چې د محلي ټولنو پھ کچھ د کابل پھ 
ړو تھ د ماشومانو د کشولو ھڅې گداسې راپورونھ شتھ چې وسلھ والو جپرتلھ ال ډٻر مسؤلیت اخستنھ وجود لري. 

 انو پھ راډیکایزه کولو تورن شوی. ھ، یو ښوونځی د ماشومگې پھ توگکیږي. د بېل
ر ډون پھ اړه د ډٻرو پگد امنیتي وضعیت خرابي او پھ کابل ښار کې د بریدونو ډٻرٻدو پھ سیاست او ټاکنو کې د  .4

لھ  گډون سره عالقھ د ھغھ ځوان غورځنگلېوالتیا اغېز کړی. خاک جبار ولسوالي استثنا ده. ھلتھ پھ ټاکنو کې لھ 
 وندونو کېگھ یو شمېر پھ دې باور دي چې پھ سیاسي گدې وروستیو کې جوړ شوی. ھمدارن املھ ډٻره شوې چې پھ

سره ډٻر شوی. پھ دې اړه د نظر اختالف شتھ چې پھ حکومتي ادارو کې د وړتیا لھ مخې  گډون د حکمتیار لھ راتگ
 مارنھ ډٻره شوې.گ

لي ډٻرٻدو لھ املھ، د بیا آزادۍ او راټولېدنو پھ دې وروستیو کې پھ کابل کې د خبریاالنو پر وړاندې د تاوتریخوا .5
کال کې  ۲۰۱۷وضعیت بدتر شوی. د سایبري جرمونو قانون پر انټرنېټ ال ډٻر محدودیت وضع کړی. تراوسھ پھ 

یوولس تنھ خبریاالن پھ ښھ او وژل شوي دي. اعتراضیھ غونډې کمې شوې او داسې نیوکې شوې چې دغھ ټولېدنې 
نو تھ د لمنې وھلو اجنډا لھ املھ جوړٻدې. دغو ټولو مسایلو د خاک جبار او استالیف پھ څېر قومي او سیاسي اختالفو

ولسوالیو پھ پرتھ د کابل پر ښار ډٻر اغېز کړی. معلوماتو تھ د السرسي حق پھ اړه عامھ پوھاوی د اطالع رسونې 
 لھ ھڅو سربېره، الھم ټیټ دی. 

روغتیایي خدمتونو تھ السرسی او د دغو خدمتونو کیفیت لھ څلورمې څارنیزې دورې راھیسې تغییر نھ دی کړی.  .6
کھ څھ ھم پھ استالېف ولسوالۍ کې د مثبتو بدلونونو نښې لیدل شوې، ھغھ ځای چې دوې والدي ډاکټرانې او محلي 

 کلینیکونو تھ ال ډٻر کارکوونکي لېږل شوي دي. 
ڼ شمېر کې کابل تھ راځي، پھ کابل ښار کې کور تھ السرسي بدلون گېځایھ شویو پرتھ چې ال ھم پھ لھ ھغو کورنیو ب .7

نھ دی کړی. د کورنیو بېځایھ شویو کسانو لھ پاره د کور او مالتړ چمتو کولو پھ غرض د حکومت لھ خوا ھڅې نھ 
ی د ورځې لھ مخې د برٻښنا لیدل کیږي؛ کھ څھ ھم د خصوصي سکټور لھ خوا ھڅې شوې دي. برٻښنا تھ السرس

ڼل گد دې وضعیت المل د وسلھ والو مخالفینو لھ خوا د برٻښنا د مزو او پایلو ویجاړول پرې کېدو لھ املھ کم شوی. 
د اوبو او برٻښنا پھ سر شخړې د تېر پھ څېر دي او ال ھم پھ لومړنیو پړاوونو کې د محلي مخورو لھ خوا شوی دی. 

د اوبو وٻشنې پھ مھال وٻش کې د کمښت راتلو لھ املھ د اوبو د احتمالي کمېدو پھ اړه  حل کیږي. پھ کابل ښار کې
 زیاتېدونکې اندٻښنې وجود لري. 

                                                        
 د الندې مرکو لھ مخې: . 8

KI-M-Kab-NG-2, KI-M-Kab-NG-4, KI-M-Kab-CS-9, KI-M-Kab-Go-2, KI-F-Kab-Go-1, FGD-M-Kab-CS-
2, KI-M-Kab-Go-6, KI-F-Kab-Go-18, KI-F-Kab-Go-16, KI-M-Kab-Go-7, KI-M-Kab-CS-5, KI-F-Kab-Go-
17, KI-F-Kab-Go-9, FGD-F-Kab-Go-5, KI-F-Kab-CS-8,KI-F-Kab-CS-6, FGD-F-Kab-Go-4, KI-F-Kab-Go-
8, KI-F-Kab-CS-7, KI-M-Kab-Go-21, KI-M-Kab-Go-19,FGD-F-Kab-CS-10, KI-F-KAB-GO- 12, KI-F-
KAB-PI-1, FGD-M-KAB-CS-3 , KI-F-KAB-NG-1 , KI-M-KAB-GO-20,KI-M-KAB-GO-10,KI-M-KAB-Go-
11,KI-M-KAB-Go-14,KI-M-KAB-CS-4,KI-F-KAB-NG-3,FGD-M-KAB-CS-1,KI-M-KAB-GO-13. 



خوړو تھ السرسی د څلورمې دورې پھ څېر بې بدلونھ پاتې دی. د اړمنو کورنیو لھ پاره د خوراکي مرستو چمتو  .8
 انونو لھ خوا نسبتا ً ښھ نوښتونھ شوي دي. گارکولو پھ موخھ د بیات بنیاد او نورو انسان دوستانھ 

ښتونھ ھم د ډٻری افغانانو لھ پاره درانھ دي، پھ کابل کې گپھ خصوصي ښوونځیو کې لھ ښھ والي پرتھ چې د ھغو ل .9
پھ تېرو څلورو میاشتو کې د پوھنې کیفیت کم شوی. د کابل ښار پھ داخل او نیږدې ناحیو کې الھم لھ خېمو څخھ د 

ھ کار اخستل کیږي او د ښوونځیو د بیارغونې پروژو لھ ځنډ او خنډ څخھ شکایتونھ شوي دي. گیو پھ توگدرسي ټول
ښوونځیو او ښوونکو مسئلې تھ اشاره کړې. » خیالي«فساد الھم د دې برخې د ځوړ المل دی او ځواب ورکوونکو د 

 د ولسوالیو د پوھنې وضعیت د تېر پھ څېر دی. 
تېر پھ څېر او د ښځو پھ زیان دي. ویل کیږي چې پھ کابل ښار کې کورنۍ تاوتریخوالی  د میراث پھ سر شخړې ھم د .10

ډٻر شوی او پھ ولسوالیو کې یې بدلون نھ دی کړی. پھ تېرو څلور میاشتو کې پھ کابل ښار کې ثبت شوي تاوتریخوالي 
خوشي کول، لفظي او  عبارت دي لھ: وھل ټکول، خواړه نھ ورکول، د مھر نھ ورکول، جبري ودونھ، د کوژدن

 ڼو جبري ودونو لھ املھ، د طالق کچھ مخ پھ زیاتېدو ده. گپھ تېره کې د رواني تاوتریخوالي. 
رامونو پھ الره اچولو لھ پاره د حکومت لھ ژمنو او معاش لرونکو کارونو زیاتېدو سره، د بېکارۍ گټو پروگد ټول .11

کې د ښځینھ کارکوونکو زیاتېدنھ ده چې تر ډٻره د آسیا بنسټ  ستونزه ال ھم ادامھ لري. یو مثبت ټکی، پھ عدلي نظام
تونھ ڼ شمېر فرصگد معاش لرونکو کارونو  د افغان ملي امنیتي ځواکونو پھ چوکاټ کې پھ نوښت رامنځ تھ شوی دی.

رې ومارنې سطحھ د تېرې څارنیزې دگمارنھ کې د فساد او خپل گپھ خاک جبار او استالېف ولسوالیو کې شتھ دي. پھ 
 پھ څېر پاتې ده. 

 کاري شرایطو ھم د څلورمې څارنیزې دورې پھ پرتلھ بدلون نھ دی کړی.  .12
رامونو پھ کابل ښار کې بدلون رامنځ تھ کړی؛ سره لھ دې چې لھ دولتي کارونو گباور دا دی چې د جنسیت اړوند پرو .13

تي اړیکو کې د څارنې د څلورمې دورې څخھ د ښځو د منع کولو پھ تړاو د کورنیو مقاومت الھم ادامھ لري. پھ جنسی
 پھ پرتلھ بدلون نھ لیدل کیږي. 

د افغان ملي پولیسو پھ ځواک ې فساد لھ ولسوالیو څخھ پھ کابل ښار کې ډٻر دی. ښایي المل یې دا ویل کیږي چې  .14
لوه لھ دې پټھ ستونزمنھ کړې. گوي چې پھ ولسوالیو کې ټول خلک یو بل پېژني او دغھ کار لھ واکونو څخھ ناوړه 

کھ څھ ھم باور دا دی چې د رسمي عدالت پھ وضعیت د تېرې څارنیزې دورې پھ پرتلھ د پام وړ بدلون نھ دی کړی. 
سکټور کې فساد مخ پھ کمېدو دی او د تېر پھ پرتلھ د بډو اخستو لږې پېښې شتون لري. یو شمېر کسان یې المل د 

 مارنھ بولي. گھ کې د ال ډٻرو ښځو نوي لوی څارنوال ټاکنھ او د رسمي عدالت پھ برخ



 کندھار
د عمومي امنیت، پر پولیسو د باور او رسمي عدالت تھ د السرسي لھ پلوه پھ کندھار کې لھ څلورمې څارنیزې دورې راھیسې، 

 ھھ لھ ھغوی څخھ د کار اخستو لگړې توگد مدني حقونو وضعیت ښھ شوی دی. د ماشومانو د حقونو ترپښو الندې کول پھ ځان
الرې د ډٻرٻدو پھ حال کې دي؛ ځکھ بېوزلي او د کورنیو د بې کارۍ لوړه کچھ، کورنۍ دٻتھ اړباسي چې لھ ماشومانو څخھ د 

 عاید ترالسھ کولو لھ پاره کار واخلي. 
 

ر ود خدمتونو ټیټ کیفیت او د فساد پرٻمانۍ پھ کندھار کې روغتیایي خدمتونو د السرسي پھ کمېدو کې رول لرلی. خوړو، ک
او ښاري خدمتونو تھ السرسی ھم پھ تېرو څو میاشتو کې کم شوی. داسې د پام وړ شاخصونھ شتھ چې پوھنې د السرسي ښھ 

 کېدو او ښوونکو د مسلکي توب ښکارندویي کوي. 
 

 معارش لرونکي کارفرصتونھ الھم د کمېدو پھ حال کې دي. رسمي قضایي بنسټونو تھ د ښځو د السرسي لھ ښھ کېدو پرتھ،
 جنسیتي نسبت او د ښځو حقونو د تېرې څارنیزې دورې پھ پرتلھ تغییر نھ دی کړی.

 
 جدول: د کندھار د پروفایل لنډیز ۹

 وضعیت حقوقي رکنونھ/ شاخصونھ
ویبدتر ش ښھ شوی نھ دی بدل شوی  

    مدني حقونھ:
  ✔   1د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو حق

  ✔   2قضایي خدمتونو تھ د السرسي حقاغېزناکو او عادالنھ 
 ✔    3د ماشومانو حقونھ

 ✔    4ډون حقگپھ عامھ چارو کې د 
   ✔  5د بیان او عقیدې آزادي

    ټولنیز حقونھ:
 ✔    6د روغتیا حق

 ✔    7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق

 ✔    8خوراکي امنیت
  ✔ ✔  9د زده کړو حق

 ✔ ✔   10د کورنۍ حقونھ

    اقتصادي حقونھ:
 ✔    11د کار او پھ کارځایونو کې د عادالنھ چلند حق

   ✔  12د مناسو کاري شرایطو لرلو حق

    ډ موضوعات:گ
  ✔ ✔  13د جنسیت لھ مخې اړیکې 

 ✔ ✔   14فساد

  



  9:یا دښتونھ
کندھار ښار، دامان او ارغنداب ولسوالۍ نسبتا ً ښھ امنیتي وضعیت تجربھ کوي. کھ څھ ھم د محلي پولیسو پھ اړه  .1

شکونھ الھم ادامھ لري، خو خلک پر ملي پولیسو چې ورځ تر بلې مسلکي کیږي، ډٻر باور لري. د پولیسو پھ اړه د 
لھ: د لوړ پوړو چارواکو لھ خوا د اصالحاتو لھ پاره د خلکو پھ لیدلوري کې د مثبتو بدلونونو الملونھ عبارت دي 

فشار زیاتېدل، د ملي پولیسو پھ اړه د خلکو شکایتونو تھ د ټولنیزو رسنیو پاملرنھ، د امنیتي ستونزو پھ حل کې د 
 محلي ټولنو ښھ ھمکاري او د خلکو د پوھاوي کچې لوړٻدل. د سیاسي شخړو کچھ ھم کمھ شوې ده. 

رسمي قضایي نظام تھ پھ السرسي کې مثبت بدلون راغلی او پر رسمي قضایي بنسټونو د باور کچھ لوړه شوې ده.  .2
د دغو مثبتو بدلونونو المل لھ خپلو حقونو څخھ د خلکو د پوھاوي کچې لوړٻدو او د دغو حقونو پھ تأمین کې د قضایي 

وي، ھ د خلکو باور ترالسھ کگپھ زیاتېدونکې تونھ ڼل شوی. پھ داسې حال کې چې رسمي قضایي بنسټوگنظام رول 
 داسې اندٻښنې ھم شتھ چې د فساد کچھ الھم لوړه ده او عدالت تھ مساوي السرسی تر سیوري الندې نیسي. 

ویل کیږي چې لھ ماشومانو سره تاوتریخوالی د څلورمې څارنیزې دورې راھیسې زیات شوی او المل یې د بېوزلۍ  .3
، بې سوادي، معارف تھ د السرسي نھ شتوالی، روغتیایي مراقبتونو تھ د السرسي نھ شتوالی ادامھ، جنسي ځورونھ

انونو لھ ھلو ځلو سربېره، د بېوزلۍ او بې کارۍ کچھ الھم لوړه ده او دغھ گڼل شوي دي. د نادولتي ارگاو نا امني 
نوي جوړ شوي خصوصي  مسئلھ باعث شوې چې ماشومان کار تھ مخھ کړي او ھلتھ لھ ځورونې سره مخ شي.

ڼل کیږي، خو دغو تأسیساتو تھ الھم پھ گوړکتونونھ او روزنتونونھ د کندھاري ماشومانو لھ پاره مثبت بدلونونھ 
 مارنې پھ پروسھ کې د عمرگمارنھ ھم د گولسوالیو کې السرسی نھ شتھ. پھ دولتي امنیتي ځواکونو کې د ماشومانو 

 لھ پاره د مقرراتو وضع کېدو لھ املھ ټیټھ شوې. 
د ټاکنو پھ اړه شکونھ او د روان سیاسي چاپېریال پھ اړه نا ھیلي الھم ادامھ لري. ډٻری ځواب ورکوونکي پھ دې  .4

متو او رغولو لھ پاره چعقیده دي چې برٻښنایي پېژندپاڼې (تذکرې) باید د ټاکنو د روڼتیا او د خلکو د باور بېرتھ 
 ووٻشل شي. فساد او واسطھ بازۍ الھم دولتي پستونو تھ السرسی کم کړی. 

د بیان آزادۍ او ولسي غونډو پھ اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي. یو شمېر پھ دې باور دي چې مدني خوځښتونھ  .5
لکو ترمنځ اطالعاتو تھ د السرسي د خاو د بیان آزادي دٻره شوې، حال دا چې ځینې نور د دې برعکس دریځ لری. 

 قانون پھ اړه د معلوماتو او السرسي پھ کچھ کې ھېڅ ډول بدلون نھ دی راغلی. 
روغتیا تھ د السرسي پھ اړه توپیرونھ شتھ. پھ کندھار ښار کې روغتیایي خدمتونو تھ السرسی یو څھ ښھ دی. خو د  .6

ھ وجود نھ لري یا ھم پھ نا گړې توگزیږون خدمتونھ پھ ځانھ او د گولسوالیو پھ کچھ روغتیایي خدمتونھ پھ عامھ تو
غیر  دھ وړاندې کیږي. د روغتیایي خدمتونو د ټیټ کیفیت او لږ السرسي ستونزه الھم پھ خپل خای ده. گبسنده تو

نغدي پیسو د ورکړې پھ څېر د فساد بېالبېلې بڼې تر ډٻره د خدمتونو او نسخو پھ بدل کې شتھ او دغې مسئلې د 
 غتیایي خدمتونو کیفیت تر سیوري الندې راوستی. رو

پھ کندھار کې اوبو او برٻښنا تھ السرسی د څلورمې څارنیزې دورې پھ پرتلھ کم شوی. د ډٻر لږ باران اورٻدو لھ  .7
املھ، پھ یو شمېر ولسوالیو کې اوبو او برٻښنا تھ السرسی کم شوی. اوبو تھ د السرسي پر سر شخړې مخ پھ زیاتېدو 

سره، د والیت پر لږو سرچینو خورا  گان څخھ د زیاتېدونکو بېځایھ شویو پھ راتگھ لھ ھلمند او روزگمدارندي. ھ
 زیات فشار راغلی دی. 

اغېزمنو شویو کسانو پھ خوراکي نا امنۍ د اقتصادي ستونزو پھ کندھار کې خوړو تھ پر السرسي منفي اغېز کړی.  .8
رو لھ نھ پاملرنې شکایت کړی. یو شمېر نا دولتي موسسو د بېوزالنو گاختھ کسانو وضعیت تھ د دولت او محلي سودا

ھ ولسوالیو کې د خوراکي توکو پھ وٻش گړې توگلھ پاره خوراکي مرستې چمتو کړې دي. خو لھ دې سره ھم پھ ځان

                                                        
 د الندې مرکو لھ مخې:. 9

 KI-M-Kan-PI-1 ,KI-F-Kan-NG-1 ,KI-M-Kan-NG-2 ,KI-F-Kan-NG-3 ,KI-M-Kan-NG-4 ,KI-F-Kan-Go-1, KI-M-Kan-Go-2 ,FGD-
F-Kan-Go-3 ,FGD-F-Kan-Go-4 ,FGD-F-Kan-Go-5 ,KI-M-Kan-Go-6, KI-M-Kan-Go-7 ,KI-F-Kan-Go-8, KI-F-Kan-Go-9, KI-
M-Kan-Go-10, KI-M-Kan-Go-11 ,KI-M-Kan-Go-12 ,KI-M-Kan-Go-13 ,KI-M-Kan-Go-14 ,KI-M-Kan-Go-15, KI-M-Kan-
Go-16, KI-M-Kan-Go-17, KI-M-Kan-Go-18, KI-M-Kan-Go-19, KI-MF-Kan-Go-20 ,KI-M-Kan-Go-21, FGD-M-Kan-CS-1, 
FGD-M-Kan-CS-2 ,FGD-M-Kan-CS-3 ,KI-M-Kan-CS-4 ,KI-M-Kan-CS-5 ,KI-F-Kan-CS-6, KI-F-Kan-CS-7, KI-F-Kan-CS-8, 
KI-M-Kan-CS-9 



 ۱۰ھ، لھ گکې فساد پھ دې مانا دی چې خوراکي مرستې د اړمنو کسانو پھ واک کې نھ ورکول کیږي. پھ اټکلي تو
 زرو ډٻرې کورنۍ خوراکي مرستو تھ اړتیا لري. 

پھ کندھار کې د نجونو د زده کړو حق پھ وضعیت کې بدلون نھ دی راغلی. د کندھار ښار د پوھنې سکټور د السرسي  .9
والي او مسلکي توب لھ پلوه تر ولسوالیو ښھ وضعیت لري. ښوونځي ال ھم د ښځینھ ښوونکو لھ کمښت سره مخ دي. 

ر گونھ ھم شتھ چې د فساد کچھ د نامسلکي ښوونکو او ناوړه مدیرانو پھ لرې کېدو سره کمھ شوې ده. مداسې راپور
 بیا ھم، یو شمېر پھ دې عقیده دي چې د پوھنې پھ سکټور کې فساد د تېر پھ څېر ادامھ لري. 

وند شخړې لھ څلورمې د میراث د حق پھ اړه د ښځو د پوھاوي کچې لوړٻدو پھ پایلھ کې، لھ بده مرغھ د میراث اړ .10
ھ پھ دې عقیده دي چې لھ خپلو حقونو گڅارنیزې دورې راھیسې ډٻرې شوې. یو شمېر ځواب ورکوونکي ھمدارن

څخھ د ښځو ال ډٻر معلومات، ښایي د طالق د زیاتوالي المل شي. کورنۍ شخړې الھم تر ډٻره د دودیز عدلي نظام 
 خونھ نھ شتھ.  لھ الرې حل کیږي. الھم پھ کندھار کې د امن ھېڅ

معاش لرونکو دندو تھ السرسی الھم پھ کندھارکې مخ پھ کمېدو دی. د دې مسئلې المل د نا دولتي موسسو د فعالیتونو  .11
ڼل گونھ، فساد، سیاسي کړکېچونھ او پر اقتصادي ودې یې ناوړه اغېزې، گرۍ پھ وده کې ډٻره لږه پانگکمېدل، د سودا

 تیاره ده.  شوي دي. د ښځو کاري راتلونکې الھم
وښھ کړل شي او واسطھ لرونکي گلھ معاش لرونکو کارونو څخھ برخمن کسان تر ډٻره وٻریږي چې ھسې نھ لھ دندې  .12

 کسان یې ځای ونیسي. 
رسمي قضایي نظام تھ د ښځو د السرسي لھ دٻرٻدو پرتھ، پھ کندھار کې د جنسیتي تناسب د بدلونونو پھ اړه ډٻر لږ  .13

 اسناد ترالسھ شوي.
ري فساد د وضعیت پھ اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي دي. یو شمېر پھ دې اند دي چې اداري فساد پھ چټکۍ د ادا .14

رامونو، د مدني ټولنې حق غوښتنې او ھغو نوښتونو د فساد گوسره زیات شوی او نور بیا وایي چې د فساد ضد پر
 پر کمولو مثبت اغېز کړی چې د حکومتي ادارې د ښھ کولو پھ الره کې شوي دي. 



 خوست
او ځینو ھغو مثبتو بدلونو پرتھ چې لھ عدلیې ریاست څخھ پھ حساب غوښتنھ  کې د امنیتي حاالتو د نسبي خرابېدو پھ ټول والیت

 والیت لھ څلورمې څارنیزې دورې راھیسې د مدني حقونو د وضعیت پھ اړه ډٻر لږ بدلونونھ کړي. کې شوي، خوست
 

پھ خوست کې ټولنیزو حقونو تھ د السرسي پھ برخھ کې ھېڅ د پام وړ بدلون نھ دی راغلی. پوره او قوي خوړو تھ د السرسي 
 وضعیت ھم د تېر پھ څېر خراب دی. 

 
واښلو کچھ لوړه شوې او دغې مسئلې پھ خپل وار د خلکو ترمنځ د نا گد حکومتي چارواکو د  د اقتصادي حقونو پھ برخھ کې،

 امنۍ احساس ډٻر کړی دی. 
 

 جدول: د خوست د پروفایل لنډیز ۱۰
 وضعیت  حقوقي رکنونھ/ شاخصونھ

شویبدتر  ښھ شوی نھ دی بدل شوی  
    مدني حقونھ

 ✔ ✔   1د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو حق 
  ✔ ✔  2اغېزناکو او عادالنھ قضایي خدمتونو تھ د السرسي حق 

   ✔  3د ماشومانو حقونھ  
   ✔  4ډون حق گپھ عامھ چارو کې د 

  ✔ ✔  5د بیان او عقیدې آزادي 
    ټولنیز حقونھ:
   ✔  6د روغتیا حق 

   ✔  7امکاناتو تھ د السرسي حقکور او پوره 

   ✔  8خوراکي امنیت 
   ✔  9د زده کړو حق

   ✔  10د کورنۍ حق 

    اقتصادي حقونھ
   ✔  11د کار او پھ کار ځایونو کې د عادالنھ چلند حق 

 ✔    12د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق 

    ډ موضوعات:گ
   ✔  13د جنسیت لھ مخې اړیکې 

   ✔  14فساد

 



  10:یا دښتونھ
یو شمېر وایي امنیت ښھ شوی او ځینې نور د ټول خوست پھ کچھ د امنیت پھ اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي دي.  .1

وایي امنیتی وضعیت خراب شوی دی. د امنیتي وضعیت د خرابېدو پھ دالیلو کې د ښځو چارو پر ریاست ځان 
دي. پر ملي پولیسو د باور  او لھ خلکو سره د دوی د چلند پھ اړه ھم وژونکی برید او د یوه ماشوم برمتھ نیونھ شامل 

ھ گھ کوي د ټرافیک پولیسو ناوړه چلند پھ عمومي توگمخالف لیدلوري وړاندې شوي دي. داسې اسناد شتھ چې پھ ډا
  لو او مقبلو قومونو ترمنځ سیاسي کړکېچ الھم روان دی.گد ملي پولیسو پھ بدنامېدو کې رول لري. د من

د عدلي بنسټونو تھ د السرسي وضعیت ھم بدلون نھ دی کړی او رسمي عدلي نظام تھ د ښځو د السرسي نھ شتوالي  .2
ڼ شمېر ځواب ورکوونکي پھ دې عقیده دي چې عدلي چارواکي فاسد دي او لھ قانون سره سم گال ھم ادامھ لري. 

جیح ورکوي. دا پھ داسې حال کې ده چې د نویو عمل نھ کوي او پھ پایلھ کې یې خلک الھم دودیز عدلي نظام تھ تر
 ڼل شوې دي. گمارنھ او د شکایتونو د صندوق ځای پرځای کول، د مثبتو تغییراتو نښې گقاضیانو 

پھ تېرو څلورو میاشتو کې د ماشومانو د حقونو پھ وضعیت کې ھېڅ ډول بدلون نھ دی راغلی. لھ وخت وړاندې ودونھ  .3
خوست مېشتې ماشومانو ېکارۍ او اقتصادي ستونزو د لوړې کچې لھ املھ، ادامھ لري. او د ماشومانو کار الھم د ب

 ډون نھ ورکول کیږي. گړو کې گتھ پھ وسلھ والو ج
ھ کړي پھ دغو لیدلوریو کې لھ تېرو څلورو میاشتو راھیسې بدلونونھ راغلي، گکھ څھ ھم داسې څھ نھ شتھ چې پھ دا .4

 ھ دولتي پستونو تھ دگھمدارنډون پھ اړه وړاندې شوي لیدلوري ھم منفي او ھم شدیدا ً مثبت وو. گخو پھ ټاکنو کې د 
مارنې د وړتیا لھ مخې کیږي، گالسرسي پھ اړه ھم مخالف لیدلوري وړاندې شوي دي. یو شمېر پھ دې باور دي چې 

 مارنې پھ پروسھ کې واسطھ بازي او فساد وجود لري. گحال دا چې نور وایي د 
خواب ورکوونکو د بیان آزادۍ پھ اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې کړي، کھ څھ ھم ټول پھ دې اند دي چې پھ دې  .5

وروستیو کې پھ دې برخھ کې ھېڅ بدلون نھ دی راغلی. کھ څھ ھم دغھ موضوع د دولتي اطالعاتو کارونې پر کچې 
رو څلور میاشتو کې اطالعاتو تھ د السرسي لھ رامونو جوړولو لھ املھ پھ تېگاغېز نھ دی کړی، خو د ښوونیزو پرو

 قانون څخھ د معلوماتو کچھ لوړه شوې ده. 
 ڼ شمېر ځواب ورکوونکو پھگخوست والیت یو ستر دولتي روغتون او پھ ھره ولسوالۍ کې کلینیکونھ لري. خو د  .6

 باور، روغتیایي خدمتونو تھ السرسی او کیفیت الھم ټیټ دي. 
رسولو شبکھ نھ شتھ. لمریزه او جنراتوري برٻښنا د دې والیت د برٻښنا سترې سرچینې دي. پھ والیت کې د برٻښنا  .7

 رام لھ خوا د پلې شویو نوښتونو پھ پایلھ کې یوڅھ کمې شوې. گد اوبو او ځمکې پر سر شخړې د ملي پیوستون پرو
 ناکافي السرسي، بې کیفیتھ او د خوراکي امنیت پھ برخھ کې ھېڅ ډول بدلون نھ دی راغلی. بېوزلي الھم خوړو تھ د .8

رو لھ خوا مرستې کیږي. پھ نورو گلږو خوړو لھ املھ ادامھ لري. ھر وخت د حکومتي ادارو، جوماتونو او سودا
پرمھال د خوراکي توکو راوړلو الرې، لھ خپلو کورنیو  گران ھم د حوالو او خوت تھ د راتگھېوادونو کې مېشت کار

 سره مرستھ کوي. 
 ڼ شمېر ښوونکي الزمھگسرسی الھم پھ خوست کې مخ پھ ډٻرٻدو دی، کھ څھ ھم داسې اندٻښنې شتھ چې پوھنې تھ ال .9

 وړتیا نھ لري او ډٻر لږ شمېر یې د پوھنتون اسناد پھ واک کې لري. 
ښځې الھم د میراث لھ حق څخھ بې برخې دي او د نرانو لھ نیوکو څخھ د ښځو وٻره د خپلو حقونو ترالسھ کولو پر  .10

ډون، کورنی تاوتریخوالی پھ دې وروستیو کې د رسنیو گرځي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پھ گدې خنډ وړان
ھ گرامونو او جوماتونو لھ خوا د دیني پیغام رسونې لھ املھ، کم شوی. طالق پھ علني توگلھ الرې د عامھ پوھاوي پرو

کیږي چې طالق تھ لېوالتیا ولري. ښځې نھ د والیت  نھ ورکول کیږي او پھ بدل کې یې ھغھ جوړې پھ اسانۍ سره جال
و تھ السرسی لري. پھ خوست کې د امن ھېڅ خونھ نھ گپھ مرکز او نھ ھم ولسوالیو کې د کورنیو شخړو د حل څان

 شتھ. 

                                                        
 د الندې مرکو لھ مخې: . 10

 KI-M-KST-NG-2, KI-M-KST-Go-10, KI-M-KST-Go-12, KI-M-KST-Go-13, KI-M-KST-Go-14, KI-M-KST-Go-16, KI--KST-Go-
17, KI-M-KST-Go-18, KI-M-KST-Go-19, KI-F-KST-Go-20, KI-M-KST-Go-21, KI-M-KST-Go-2, KI-M-KST-NG-4, FGD-F-
KST-Go-5, KI-M-KST-Go-8, KI-F-KST-CS-8, FGD-M-KST-CS-1, FGD-F-KST-Go-3, KI-M-KST-Go-11, KI-F-KST-NG-1, KI-F-
KST-NG-3, KI-F-KST-Go-1, FGD-F-KST-Go-4, KI-M-KST-Go-6, KI-M-KST-Go-7, KI-M-KST-Go-9, FGD-M-KST-CS-2, 
FGD-M-KST-CS-3, KI-M-KST-CS-4, KI-M-KST-CS-5, KI-F-KST-CS-6, KI-F-KST-CS-7, KI-M-KST-CS-9    



ریزو خونو د پراخېدو المل شوی. خو لھ دې سره، فساد گلھ کابل سره د خوست نیږدٻوالی خوست تھ د کابل د سودا .11
 رځي. گسطھ بازي د خصوصي سکټور او دولت لږ شمېر کاري فرصتونو تھ د خلکو د السرسي خند او وا

واښ شوي او دغھ کار پھ کاري چاپېریال کې د نا امنۍ زیاتېدو گدولتي کارکوونکي د مخالفو وسلھ والو ډلو لھ خوا  .12
جې واښونو ډٻرٻدل د بودیگامنیتي  ران ھم دٻتھ پھ کتو سره چې دگالمل شوی. د نادولتي موسسو کارکوونکي او کار

 واښ سره مخ دي. گد تخصیص مخھ نیسي، د کاري خوندیتوب نھ شتوالي لھ زیاتېدونکي 
 جنسیتي اړیکو او جنسیتي تناسب پھ خوست والیت کې تغییر نھ دی کړی.  .13
ل وگرمل وارد او لد روغتیا پھ سکټور کې، ناقانوني د .د اداري فساد کچھ لھ څلورمې څارنیزې دورې سره ورتھ ده .14

مارنې او زده کوونکو تھ د نمرو پھ گمارل کیږي. د ښوونکو د گکیږي او روغتیایي پرسونل د واسطھ بازۍ لھ مخې 
  ورکړه کې د فساد شتھ والی د تېر پھ څېر پھ خپل ځای دی. 



 زوکند
د مخالف وسلھ والو ډلو د فعالیتونو  ونې منځ تھ راوړي. د دولتگلړزاند امنیتي وضعیت الھم د مدني حقونو پرب وړاندې نن

 لھ پراخېدو سربېره، د پولیسو چلند د خلکو لھ خوا مثبت ازول شوی دی. 
 

نا امني او د بېځایھ شویو لوړ شمېر پھ دې وروستیو کې اوبو، برٻښنا او خوړو تھ پھ السرسي کې د مثبتو بدلونو المل شوي، 
ھ گرامونھ پلې کړې دي. نا امنیو ھمدارنگاوسېدونکو تھ د مرستو لھ پاره پروځکھ ھم دولت او ھم نا دولتي موسسو د والیت 

 پھ یو شمېر کلیوالي سیمو کې ښوونځیو تھ د نجونو السرسی کم کړی دی. 
 

 پھ کندوز کې کاري فرصتونھ الھم مخ پھ کمېدو دي. د لوړې کچې اداري فساد ھم د تېر پھ څېر ادامھ لري. 
 

 ایل لنډیزجدول: د کندوز د پروف ۱۱
 وضعیت حقوقي رکنونھ/ شاخصونھ

شویبدتر  ښھ شوی نھ دی بدل شوی  
    مدني حقونھ:

 ✔ ✔ ✔  1د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو حق 
   ✔  2اغېزناکو او عادالنھ قضایي خدمتونو تھ د السرسي حق 

   ✔  3د ماشومانو حقونھ 
   ✔  4ډون حقگپھ عامھ چارو کې د 

 ✔  ✔  5د بیان او عقیدې آزادي 
    ټولنیز حقونھ:
  ✔   6د روغتیا حق

  ✔   7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق

 ✔ ✔   8خوراکي امنیت
   ✔  9د زده کړو حق

   ✔  10د کورنۍ حقونھ 

    اقتصادي حقونھ: 
 ✔    11د کار او پھ کار ځایونو کې د عادالنھ چلند حق

   ✔  12کاري شرایطو لرو حقد مناسبو 

    ډ موضوعات: گ
   ✔  13د جنسیت لھ مخې کاري اړیکې

  ✔   14فساد

  



  11:یا دښتونھ
پر ملي پولیسو باور ډٻر شوی او المل یې تر ډٻره دا دی چې ملي پولیس لھ خلکو سره د امنیتي وضعیت لھ بې ثباتۍ سربېره،  .1

ھمکاري کوي، د دولت د مخالفو وسلھ والو لھ خوا یې د امام صاحب او علي آباد ولسوالیو د سقوط مخھ نیولې ده. پر محلي 
منځ د میراث، ژبني تعصب، د ځمکو او اوبو پھ پولیسو د خلکو باور الھم کم دی. نا امني المل شوې چې د کورنیو او ډلو تر

 سر او ھم د کورنیو اړیکو پھ اړه شخړې ډٻر شي. 
 عدالت تھ السرسي او د رسمي قضایي نظام کړنو پھ کندوز کې بدلون نھ دی کړی او الھم لږ مثبت ارزول کیږي.  .2
ۍ لھ املھ ادامھ لري. د ماشومانو پھ تاوتریخوالي کې پھ کندوز کې لھ ماشومانو سره تاوتریخوالی د تېر پھ څېر د نامنیو او بېوزل .3

پر دوی کار کول، لھ وخت وړاندې ودونھ، جنسي ځورونې او د زده کړو پھ برخھ کې د محدودیتونو وضع کول شامل دي. 
 مارنھ الھم پھ لوړه کچھ ادامھ لري. گړو کې د ماشومانو گھ پھ وسلھ والو جگھمدارن

لھ ھغو کسانو پرتھ چې د کار موندلو لھ پاره سیاسي ډون سره لېوالتیا الھم د تلپاتې نا امنۍ لھ املھ ټیټھ ده. گپھ ټاکنو کې لھ  .4
ډون ھم پھ ټیټھ سطحھ کې دی. د امام صاحب او علي آباد ولسوالیو د رھبرۍ گو کې وندونگپھ سیاسي وندونو تھ مخھ کوي، گ

 ڼل کیږي. گو لھ مخې بدل شوي او دغھ چاره یو مثبت کار کچې تشکیل د پرانستو او آزادې سیالۍ د کړنالر
ټھ اخلي او دغھ کار ډٻر کلھ د ټیلیفون لھ الرې کیږي. گواښلو کچھ الھم لوړه ده چې د بیان آزادۍ لھ حق څخھ گد ھغو کسانو د  .5

 رتلھ یې بدلون نھ دی کړی. اطالعاتو تھ د السرسي قانون پھ اړه د معلوماتو او کارونې کچھ محدوده ده او د تېرې دورې پھ پ
روغتیایي خدمتونو تھ د السرسي او کیفیت کچھ ھم د تېرې دورې پھ څېر ده، خو باید یادونھ وشي چې پھ کندوز ښار کې د  .6

ر پھ امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې پھ غیر عادالنھ بڼھ وړاندې شوي گخدمتونو کیفیت او شرایط څھ نا څھ ښھ دي، م
رالسھ ڼ شمېر اوسېدونکي د خدمتونو تگاونډ سیمو گښار روغتیایي تأسیسات دٻتھ پھ کتو تر فشار الندې دي چې د دي. د کندوز 

 کولو لھ پاره ښار تھ راځي. یو شمېر ډاکټرانو د نا امنیو لھ املھ لھ دغھ والیتھ کډه کړې. 
تھ د بېالبېلو پروژو لھ پلې کېدو سره ښھ شوی. پھ پھ امام صاحب ولسوالۍ کې اوبو او برٻښنا تھ السرسی، د آلمان پھ مالي مرس .7

ډوالو شورا ھم د بېځایھ گکندوز ښار کې، د عامې روغتیا ریاست د بېځایھ شویو لھ پاره ښھ خدمتونھ چمتو کړي او د ناروې د 
لھ املھ،  مزو غځولو د برٻښنا د نویوشویو د سرپناه او زده کړو پھ برخھ کې مثبت بدلونونھ راوستي. پھ علي آباد ولسوالۍ کې 

ونھ شوي دي. نا امنیو تر یوې اندازې د اوبو او ځمکو پر سر شخړو باندې اغېز گبرٻښنا تھ د السرسي پھ برخھ کې پرمخت
 کړی او د کمېدو المل شوې. 

 رلھ.انونو د خوراکي مرستو پھ وړاندې کولو کې فعالھ ونډه لگڼو ارگړې سختېدو لھ املھ، گکال پھ پای کې د ج ۲۰۱۶د  .8
پرتھ، پھ کندوز کې پوھنې تھ السرسی الھم  گپھ نا امنو سیمو کې د مخالفو وسلھ والو ډلو لھ املھ ښوونځیو تھ د نجونو لھ نھ ت .9

 مارنو کې د واسطھ بازۍ او درسي کتابونو او نورو توکو د کمښت لھ املھ ټیټ دی. گښھ دی. خو د پوھنې کیفیت پھ 
پایلھ کې یې د کورنیو پھ دننھ د شخړو لوړه کچھ ال ھم ادامھ لري. د طالق څو پېښې ھم  د میراث لھ حق څخھ بې خبري او پھ .10

ړیتوب یا ھم د دودیزو مکانیزمونو لھ الرې حل کیږي. امن خونھ گشتھ او دغھ شان قضیې تر ډٻره د کورنۍ د غړیو پھ منځ
 الھم پھ کندوز کې شتھ خو پھ اړه یې لھ بدبینۍ سره مل. 

ري فرصتونھ د ناامنیو لھ املھ کم شوي. د معاش لرونکو کارونو کمښت د واسطھ بازۍ لھ الرې د دغو کارونو پھ کندوز کې کا .11
 ترالسھ کولو تھ لېوالتیا ډٻره کړې ده. 

 د کاري چاپېریال وضعیت، د امنیت او خوندیتوب کچې د تېرې څارنیزې دورې پھ پرتلھ بدلون نھ دی کړی.  .12
سرسی او لھ ښځو سره د ھغوی چلند الھم لږ او نامناسب دي. نا امنیو پھ عمومي حوزه کې د رسمي قضایي نظام تھ د ښځو ال .13

ې ټیټھ وندونو پرتھ پھ نورو برخو کگښځو د شتون فرصتونھ لھ پخوا ھم ډٻر تر سیوري الندې کړي. جنسیتي تعصب لھ سیاسي 
 کچھ لري. 

ال ټنې او غگیتي سکټور د چارواکو لھ خوا لھ مقام څخھ د ناوړه د منځنۍ کچې پھ رھبرۍ کې لھ بدلونونو سربېره، ال ھم د امن .14
 پھ شان تورونھ شتون لري. پھ رسمي قضایي نظام کې د فساد کچھ د معاشونو لوړٻدو لھ املھ، تر یوه حده ټیټھ شوې. 

                                                        
 د الندې مرکو لھ مخې:. 11

KI-M-Kun-Go-2 , KI-F-Kun-Go-1 , KI-F-Kun-NG-1 , KI-M-Kun-NG-2 , KI-M-Kun-NG-4 , KI-M-Kun-NG-3 , KI-M-Kun-CS-9 , KI-
F-Kun-CS-8 , FGD-M-Kun-CS-1 , KI-F-Kun-Go-8 , KI-F-Kun-PI-1 , KI-M-Kun-Go-13 , KI-M-Kun-Go-10 , KI-M-Kun-Go-11 , 
KI-M-Kun-Go-12 , KI-M-Kun-Go-14 , FGD-F-Kun-Go-5 , KI-M-Kun-Go-15 , KI-M-Kun-Go-20 , KI-M-Kun-Go-6 , KI-M-Kun-
Go-16 , FGD-M-Kun-CS-2 , FGD-F-Kun-Go-3 , KI-M-Kun-CS-4 , KI-F-Kun-CS-6 , KI-M-Kun-CS-5 , KI-M-Kun-Go-21 , KI-M-
Kun-Go-7 , FGD-M-Kun-CS-3 , FGD-F-Kun-Go-4 , KI-F-Kun-CS-7 , KI-M-Kun-Go-17 , KI-M-Kun-Go-18 , KI-M-Kun-Go-19 



 ننگرھار
کې  ندې ډٻر سیمې بېرتھ ونیوې او پھ پایلھرھار امنیتي وضعیت لړزاند دی. امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلھ والو ډلو تر کنټرول الگد نن

سلھ واښل پېښ شوي چې د مخالفو وگپھ دې وروستیو کې ھدفي وژنې او د ھغو کسانو یې د خلکو ترمنځ خپل بایللی اعتما ھم ترالسھ کړ. 
ورځ تربلې ډٻریږي.  والو ډلو پھ ضد خبرې کوي. رسمي قضایي نظام الھم مخ پھ ښھ کېدو روان دی او دغھ نظام تھ د ښځو السرسی

 رھار کې وړاندې او پلې شوي دي. گرامونھ ھم پھ ننگرو ماشومانو یو شمېر تمرکز لرونکي پروگھ پر کارگھمدارن
 

لھ څلورمې څارنیزې دورې راھیسې، د روغتیا پالنې، کور، ښاري خدمتونو، خوړو او پوھنې پھ برخو کې مثبت بدلونونھ راغلي. پھ 
اونډیو والیتونو څخھ د بېځایھ شویو د سترې څپې راتلو لھ املھ، د بنسټیزو خدمتونو پر وړاندې کوونکو مرکزونو ال گورتھ وخت کې، لھ 

 ډٻر فشارونھ راغلي دي. 
 

 مارنې کچھ الھم مخ پھ ښکتھ روانھگواښونو لھ املھ پھ کاري چاپېریال کې د ناامنۍ لھ ډٻرٻدو سره، د گد دولت د مخالفو وسلھ والو ډلو د 
 ونھ شوي دي. گده . پھ عدلي سکټور کې د اداري فساد د کمېدو پھ برخھ کې پرمخت

 
 رھار د پروفایل لنډیزگجدول: د نن ۱۲

 وضعیت حقوقي رکنونھ/ شاخصونھ

شویبدتر  ښھ شوی نھ دی بدل شوی   
    مدني حقونھ

 ✔ ✔   1د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو حق
  ✔   2قضایي خدمتونو تھ د السرسي حق اغېزناکو او عادالنھ

  ✔ ✔  3د ماشومانو حقونھ
  ✔ ✔  4ډون حقگپھ عامھ چارو کې د 

 ✔    5د بیان او عقیدې آزادي
    ټولنیز حقونھ
  ✔  6د روغتیا حق

  ✔ ✔  7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق

   ✔  8خوراکي امنیت
  ✔ ✔  9د زده کړو حق

   ✔  10حقونھد کورنۍ 

    :اقتصادي حقونھ
 ✔    11د کار او پھ کار ځایونو کې د عادالنھ چلند حق

 ✔    12د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    :موضوعاتډ گ
   ✔  13د جنسیت لھ مخې کاري اړیکې

  ✔ ✔  14فساد

 



 12: دښتونھ یا
ھ گمدارنھکھ څھ ھم امنیتي ځواکونو څو ولسوالۍ لھ مخالفو وسلھ والو ډلو بېرتھ نیولې دي، خو امنیتي وضعیت الھم لړزاند دی.  .1

ھدفي وژنې او پر ملي ټلویزیون ځان وژونکی برید د دغې ادارې د څو تنو کارکوونکو پھ وژل کېدو پای تھ ورسېد. ملي پولیس 
اتې راتلو سربېره، د مخالفو وسلھ والو پھ شاتھ شړلو سره بریالي شوي چې د خلکو زیات باور د دغو بریدونو پھ مخنیوي لھ پ

 ترالسھ کړي او ھم پھ واټونو کې د نجونو د ځورونې د مخنیوي او مداخلې لھ املھ ستایل شوي دي. 
رامونو لھ دوام سرچینھ اخلي، گرسمي عدلي نظام تھ د ښځو د السرسي پھ ډٻرٻدو سره چې تر یوې اندازې د عامھ پوھاوي پرو .2

 پھ رسمي قضایي نظام کې مثبت بدلونونھ راغلي، خو الھم پھ دې نظام کې د فساد پھ اړه شکایتونھ شتھ. 
رام وړاندې کړی تر څو ماشومان وکوالی شي د گد کار او ټولنیزو چارو ریاست د بې پالره کورنیو د مالتړ لھ پاره یو پرو .3

ادامھ ورکړي. لھ دغو ھڅو سربېره، د ماشومانو د کار کچھ د بېکارۍ، بېوزلۍ او بې امنۍ لھ املھ مخ کار پھ ځای ښوونځي تھ 
ړو کې د گپھ زیاتېدو ده. رسمي عدالت، روزنتونونو او اصالحي مرکزونو تھ السرسي بدلون نھ دی کړی. پھ وسلھ والو ج

 ماشومانو د کارونې پھ تړاو ھېڅ ډول راپور نھ دی ورکړل شوی. 
نایي ښت او د برٻښگډون لھ پاره د امنیت ټینگخلک الھم د ټاکنو پھ اړه شک لري او پھ دې اند دي چې پھ راتلونکو ټاکو کې د  .4

انو ھ د پوھنې پھ سکټور کې د نرگړې توگي دندو تھ د ښځو السرسی مخ پھ زیاتېدو دی او پھ ځانپېژندپاڼو وٻش اړین دی. دولت
 پھ پرتلھ لوړ دی. 

واښل زیات شوي چې د مخالفو وسلھ والو پر وړاندې آزادانھ خبرې کوي. د یوه محلي گپھ تېرو څلورو میاشتو کې د ھغو کسانو  .5
مخور پر کور لھ ھغھ وروستھ برید وشو او څو تنھ اردالن یې ووژل شول چې د وسلھ والو پھ ضد یې خبرې وکړې. د جالل 

ی او څو تنھ یې ووژل شول. امنیتي چارواکي د دغو تاوتریخجنو بریدونو لھ املھ د آباد ملي ټلویزیون ھم تر برید الندې راغ
پھ ورتھ وخت کې، اطالعاتو تھ د السرسي قانون پھ اړه د پوھاوي کچھ د تېرې الریونونو پھ اړه لھ احتیاط څخھ کار اخلي. 

  دورې پھ پرتلھ ډٻره ده، کھ څھ ھم د دغھ قانون د کارونې کچھ الھم ټیټھ ده.
روغتیایي خدمتونو تھ السرسي بدلون نھ دی کړی، کھ څھ ھم دغھ والیت تھ لھ لغمان، کونړ او نورستان څخھ راغلیو بېځایھ  .6

شویو او ناروغانو پر خدماتي مرکزونو زیات فشار راوړی. پھ سره رود او کامھ ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونھ پھ تېرو 
مرکزونو لھ پرانستو سره ښھ شوي دي. د درملو کیفیت د قاچاقي درملو وارٻدٻدو لھ څلورو میاشتو کې د دوو نویو روغتیایي 

 املھ د ډاډ وړ نھ دی. 
پھ جالل آباد او ورڅېرمھ ولسوالیو کې برٻښنا تھ السرسی ډٻر شوی. پھ کامھ ولسوالۍ کې دٻتھ پھ کتو چې د برٻښنا رسولو  .7

نھ دی راغلی. پھ وروستیو میاشتو کې نوي بندونھ جوړ شوي خو اوبو  شبکې تھ ھېڅ راز السرسی نھ شتھ، کوم مثبت بدلون ھم
وي او د نل لھ الرې ھم ډٻرې اوبھ ورکول کیږي، نا مساوي دی. د گڼ مېشتھ سیمې ډٻرې اوبھ لگتھ السرسی لھ دې املھ چې 

، د کرایې ورکولو وس نھ لري کورونو کرایھ د بېځایھ شویو د سترې څپې راتلو لھ املھ لوړه شوې. ھغھ بېځایھ شوي چې د کور
جالل آباد تھ نیږدې مېشتو بېځایھ شویو سره د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست لھ خوا ډٻرې پھ خېمو کې ژوند کوي. 

 مرستې شوې دي. د ځمکو پھ سر شخړې الھم د تېر پھ څېر ادامھ لري. 
بېوزلو زیاتېدونکې اړتیا نھ شي پوره کوالی. د کار، د خوراکي امنیت وضعیت نھ دی بدل شوی. خوراکي مرستې شتھ خو د  .8

کورنیو تھ خوراکي مرستې چمتو کړې. د ھغو خوراکي  ۲۰۰ټولنیزو چارو، شھیدانو او معلولینو ریاست پھ تېرو څو میاشتو کې 
 ڼل شوې ده. گرامونو لھ خوا وړاندې کیږي، یوه اندٻښنھ گمرستو ټیټ کیفیت چې د خوراکي پرو

ښوونکو شمېر زیات شوی. د ښوونکو لھ پاره ورکشاپونھ جوړ او ښوونیز نصاب اصالح شوی. د سره رود  مارل شویوگد  .9
ھ گولسوالۍ یو شمېر کورنس د کور او ښوونځي ترمنځ د اوږده واټن لھ املھ، الھم خپلې نجونې ښوونځیو تھ نھ پرٻږدي. ھمدارن

 نکو لھ زیاتېدو سره مل، لوړ شوی دی. د اندٻښنې ځای دی چې د معارف کیفیت د زده کوونکو او ښوو
ڼل شوی او ویل کیږي چې عدلي گلھ میراث سره تړلیو حقونو بدلون نھ دی کړی. د ښځو ترمنځ رسمي عدالت تھ السرسی ښھ  .10

چارواکي لھ ښځو سره دروند او مسؤالنھ چلند کوي. لھ ښځو سره د تاوتریخوالي پھ اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي. امن 
 و تھ پھ السرسي کې بدلون نھ دی راغلی. گو د کورنیو شخړو د حل څانخونو ا

رامونو د کمښت لھ املھ کم شوی. فساد او واسطھ بازۍ معاش لرونکو گونې، نا امنیو او پراختیایي پروگکار تھ السرسی د پان .11
 دندو تھ عادالنھ السرسی تر سیوري الندې کړی دی. 

واښونو لھ املھ، ډٻری کورنۍ لھ حکومت او نادولتي موسسو سره د کار کولو لھ امنیتي پایلو گد مخالفو وسلھ والو د بریدونو او  .12
رامونو لھ پای تھ رسېدو سره کاري فرصتونھ پھ گوٻره لري. ځواب ورکوونکو تر ډٻره دا اندٻښنھ لرلھ چې د تمویلي پرو

 ھ د ښځو لھ پاره لھ منځھ تللي دي. گړې توگځان
                                                        

 د الندې مرکو لھ مخې:. 12
 KI-M-NGR-GO-11, KI-F-NGR-PI-1, KI-F-NGR-GO-8, KI-F-NGR-NG-3, KI-F-NGR-CS-8, KI-M-NGR-CS-9, KI-F-NGR-GO-1, 

KI-M-NGR-GO-2 KI-M-NGR-NG-1, FGD-F-NGR-GO-5, KI-F-NGR-CS-7, FGD-F-NGR-GO-4, FGD-F-NGR-GO-3, KI-F-
NGR-CS-3, KI-M-NGR-CS-4, KI-M-NGR-GO-18, FGD-M-NGR-CS-1, FGD-M-NGR-CS-3, KI-M-NGR-NG-4, KI-M-NGR-
Go-9, KI-M-NGR-Go-10, KI-M-NGR-Go-15, KI-M-NGR-Go-16, KI--NGR-Go-17, KI-M-NGR-Go-6, KI-M-NGR-Go-7, KI-
M-NGR-Go-10, KI-M-NGR-Go-12, KI-M-NGR-Go-13, KI-M-NGR-Go-21, KI-M-NGR-CS-4, KI-M-NGR-GO-14, FGD-M-
NGR-CS-2, KI-M-NGR-CS-5 



 ره، جنسیتي اړیکې او جنسیتي تناسب د پنځمې څارنیزې دورې پھ پرتلھ بدلون نھ دی کړی. د ځواب ورکوونکو پھ خب .13
مارنې او د کارکوونکو د کړنو ارزونې کولو تھ پھ گپرتھ لھ دې چې پھ دې وروستیو کې د څارنې ښھ کېدو، د نویو مشرانو  .14

 پخوانۍ څارنیزې دورې څېر ده.  کتو، پھ رسمي عدلي سکټور کې مثبت بدلونونھ راغلي، د اداري فساد کچھ د



 نیمروز
د دولت د مخالفو وسلھ والو ډلو د بریدونو لھ زیاتېدو سره، د نیمروز والیت د مدني حقونو وپھ برخھ کې ښھ والی راغلی. پر ملي پولیسو 

ون سره ډگھم، پھ ټاکنو کې لھ ھ د ښځو او ماشومانو لھ پاره ښھ شوی. خو بیا گړې توگباور ډٻر شوی او رسمي عدالت تھ السرسی پھ ځان
 ټھ اخلي. گواښل ډٻر شوي چې د بیان آزداۍ لھ حق څخھ گد لېوالتیا کچھ ټیټھ ده او د ھغو کسانو 

 
و ر بیا ھم، نا امني مخ پھ ډٻرٻدگپھ نیمروز کې روغتیایي او پوھنیزو خدمتونو تھ د السرسي کچھ د څلورمې دورې پھ پرتلھ ښھ شوې. م

 ښتونو ډٻری بې عایده او کم عایده کورنۍ لھ دغو خدمتونو بې برخې کړې دي. گښنا لوړو لده، د اوبو او برٻ
 

ونھ گپھ امنیتي او عدلي سکټورونو کې لھ فساد سره د مبارزو ھڅو پرمختد کاري فرصتونو پھ وضعیت کې ھېڅ بدلون نھ دی راغلی. 
 کړي دي. 

 
 جدول: د نیمروز د پروفایل لنډیز ۱۳

 وضعیت شاخصونھحقوقي ارکان/ 
شویبدتر  ښھ شوی نھ دی بدل شوی  

    مدني حقونھ:
 ✔ ✔   1حقد ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي کرامت لرلو 

  ✔   2اغېزناکو او عادالنھ قضایي خدمتونو تھ د السرسي حق
  ✔   3د ماشومانو حقونھ

  ✔ ✔  4ډون حقگپھ عامھ چارو کې د 
 ✔ ✔   5د بیان او عقیدې آزادي

    ټولنیز حقونھ: 
  ✔  6د روغتیا حق 

 ✔ ✔   7کور او پوره امکاناتو تھ د السرسي حق

 ✔    8خوراکي امنیت
  ✔   9د زده کړو حق

 ✔ ✔   10د کورنۍ حقونھ

    اقتصادي حقونھ:
   ✔  11د کار او پھ کار ځایونو کې د عادالنھ چلند حق

   ✔  12د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق 

    ډ موضوعات:گ
   ✔  13د جنسیت لھ مخې کاري اړیکې 

  ✔ ✔  14فساد

  



  13:دښتونھ یا

د دولت د مخالفو وسلھ والو ډلو بریدونھ او د سړک غاړې ماینونھ زیات شوي او یو شمېر ځواب ورکوونکو پھ دې اړه اندٻښنھ  .1
ریزو بریدونو لھ پاره نوی ور پرانستل شي. پر ملي پولیسو باور گنده کړې چې د کمال خان بند لھ پرانستو سره بھ د ترھگڅر

ډون نورې دوسیې پھ سیستماتیکھ گزیات شوی او د دغې موضوع المل د پولیسو روزنھ، څارنھ او دا چې د ښځو د دوسیو پھ 
 بڼھ تر څېړنې الندې نیول کیږي. 

ړي امتیازونھ پھ پام کې نیول شوي. د گکې د ښځو لھ پاره ځان گرسمي عدالت تھ د خلکو السرسی ښھ شوی او ورسره څن .2
 ڼل کیږي. گدغې موضوع المل د عدلي چارواکو کړنې 

د رسمي قضایي نظام د کړنو پھ مثبتو بدلونونو کې د ماشومانو وضعیت شامل دی او ویل کیږي چې ماشومان  د والیت پھ  .3
السرسی لري. خو بیا ھم اقتصادي ستونزې لھ ماشومانو څخھ د کار  مرکز کې عدالت، روزنتونو او اصالحي مرکزونو تھ ښھ

 اخستو کچې د لوړٻدو المل شوې. 

ډٻر ځواب روکوونکي ډیموکراتیکې پروسې تھ ژمن پاتې دي خو پھ ورتھ وخت کې د اصالحاتي پروسې پھ اړه ناخوښۍ ھم  .4
ھ د ښځو لھ پاره مخ پھ ښھ کېدو دی، خو بیا ھم د گتوړې گشتھ دي. د والي ھڅو تھ پھ کتو، دولتي پستونو تھ السرسی پھ ځان

 مارنھ ادامھ لري. گمارنې پھ پروسھ کې خپل گ

ټھ اخلي. اطالعاتو تھ د السرسي گواښل ډٻر شوي چې د بیان آزادۍ لھ حق څخھ گډون د ھغو کسانو گد دیني شخصیتونو پھ  .5
ریاست لھ خوا د  گمناسب رسنیز پوښښ او اطالعاتو فرھنھ د والیت پھ مرکز کې د گړې توگقانون پھ اړه پوھاوی پھ ځان

 ټھ ترې اخستلگجوړو شویو کنفرانسونو لھ املھ، لوړ شوی دی. خو بیا ھم، د دې قانون نوی والی پھ دې مانا دی چې ډٻره لږه 
 کیږي. 

ډٻره د عامې روغتیا روغتیایي خدمتونو تھ السرسی لھ څلورمې څارنیزې دورې راھیسې ښھ شوی او د دې موضوع المل تر  .6
تیایي ټیم کار رځند روغگڼل شوی. د دې برخې پھ مثبتو بدلونونو کې د کلینیکونو د بسترونو زیاتېدل، د گمارنھ گد نوي رییس 

مارنھ، د بې کیفیتھ درملو لھ منځھ وړل او لھ ناروغانو سره د ډاکټرانو ښھ چلند کول شامل دي. د گانو گپیلول، د ال ډٻرو قابلھ 
 دوارۍ خدمتونو تھ د ښځو السرسی ھم پھ دې وروستیو کې ښھ شوی دی. امین

د قلعھ فتاح پروژې لھ بشپړٻدو سره اوبو تھ پھ السرسي کې ھم ښھ والی راغلی. خو بیا ھم، د اوبو او برٻښنا لوړه بیھ الھم  .7
ې د ماشومانو روغتیایي وضعیت تر ادامھ لري او پھ ځینو ساحو کې الھم د څښاک پاکو اوبو تھ السرسی نھ شتھ چې لھ املھ ی

 یږي. ڼل کگاغېز الندې راوستی. د اوبو او برٻښنا د بیو لوړٻدل پھ مرکز کې د اوبو او ځمکو پر سر د شخړو ډٻرٻدو لھ املھ 

وی. د شپھ والیت کې پھ خوراکي نا امنیو د اختھ کسانو شمېر پھ تېرو څلورو کالو کې د ناامنو او وچکالۍ زیاتېدو لھ املھ، ډٻر  .8
 ټورې دي خو د اړمنو اړتیاوې نھ پوره کوي. گبېالبېلو سازمانونو لھ خوا چمتو شوې خوراکي مرستې 

مارنې او یوه نوي پوھنتون جوړٻدو تھ پھ کتو، د تېرو څلورو میاشتو پھ پرتلھ ښھ گپوھنې تھ د خلکو السرسی، د وړ ښوونکو  .9
 مارنې، د ښوونځیو بیارغونېگد پوھنې کیفیت ھم د نویو ښوونکو د ھ د خصوصي ښوونځیو شمېر ھم لوړ شوی. گشوی. ھمدارن

او ال ډٻرو درسي کتابونو د چمتو کولو لھ پلوه، مخ پھ ښھ کېدو دی. خو بیا ھم، دغھ بدلونونھ پھ چھار برجک ولسوالۍ کې لږ 
 لیدل کیږي. 

تغییر نھ دی راغلی. کورنی تاوتریخوالی  پھ دې وروستیو کې پھ نیمروز والیت کې د میراث اړوند شخړو پھ وضعیت کې ھېڅ .10
پھ څېر تاوتریخوالو پھ پرتلھ، زیات شوی دی. د ھ د والیت پھ مرکز کې د جبري او لھ وخت وړاندې ودونو گړې توگپھ ځان

 کوھ کې د دوو ښځینھ کارکوونگو تھ السرسی د څارنوالۍ دفتر لھ تاوتریخوالي څخھ د مخنیوي پھ څانگکورنیو شخړو د حل څان
 مارنې لھ املھ ښھ شوی. گد 

 د کاري فرصتونو پھ برخھ کې ھېڅ ډول بدلون نھ دی راغلی. .11

                                                        
 د الندې مرکو لھ املھ: . 13

 KI-M-Nim-PI-1, KI-F-Nim-CS-6, KI-M-Nim-Go-12, KI-M-Nim-Go-13, KI-M-Nim-Go-2, KI-F-Nim-Go-9, KI-F-Nim-Go-8, 
KI-M-Nim-Go-17, KI-M-Nim-Go-10, KI-F-Nim-Go-1, KI-M-Nim-Go-20, KI-F-Nim-Go-18, KI-M-Nim-Go-6, KI-M-Nim-
CS-4, KI-F-Nim-CS-7, FGD-F-Nim-Go-5, KI-F-Nim-Go-19, FGD-M-Nim-CS-1, FGD-F-Nim-Go-4, FGD-M-Nim-CS-3, KI-
M-Nim-CS-5, FGD-F-Nim-Go-3, FGD-M-Nim-CS-2, KI-M-Nim-Go-11, KI-F-Nim-CS-8, KI-M-Nim-CS-9, KI-M-Nim-Go-
14  , KI-F-Nim-NG-1, KI-M-Nim-Go-7, KI-M-Nim-NG-4, KI-M-Nim-Go-15, KI-M-Nim-NG-2, KI-M-Nim-Go-16, KI-M-
Nim-Go-21, KI-M-Nim-NG-3 



پرتھ لھ دې چې جبري او لھ وخت وړاندې ودونھ ډٻر شوي، د ښځو پھ جنسیتي یا حقوقي اړیکو کې ھېڅ راز بدلون نھ دی  .12
 راغلی.

والیت پھ مرکز کې د امنیتي ځواکونو وروستۍ  ونھ شوي او ځواب ورکوونکو یې دلیل دگد اداري فساد پھ برخھ کې پرمخت .13
ڼلی دی. روغتیایي سیسټم الھم د خدمتونو گمارنې الرو چارو عادالنھ کېدل گپوړو فاسدو چارواکو نیول او د  گروزنھ، د ج

. د پوھنې يپھ بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنې او خصوصي کلینیکونو تھ د ناروغانو استول پھ څېر د فساد بېالبېلو بڼې تجربھ کو
 پھ سکټور کې د فساد د شتھ والي آو وضعیت پھ اړه ھم مخالف او سره پېیلي لیدلوري وړاندې شوي. 



 د سروې پایلې

ډون د سروې لھ الرې گښځو او نرانو پھ  ۷۰۳پھ دې برخھ کې د ھغو کمي معلوماتو د تحلیل د موندنو غورچاڼ وړاندې کیږي چې د 
اره ېرنو د انځورولو لھ پگوي اړخ نھ لري بلکې یوازې د ځواب ورکوونکو او والیتونو ترمنځ د شتھ انرافونھ احصائیگراټول شوي دي. 
 کارول شوي دي. 

 مدني حقونھ
کو لھ کوي چې ھم ښځینھ او ھم نارینھ ځواب ورکوونکي پھ دې عقیده دي چې لھ خگد سروې پایلې ھم لھ کیفي موندنو سره ورتھ، پھ ډا

شکلونھ)، لھ لږ شمېر ھرات  ۲او  ۱د ښھ شوی یا لږترلږه د تېرې څارنیزې دورې پھ پرتلھ یې بدلون نھ دی کړی (سره د ملي پولیسو چلن
 مېشتو ښځو، خوست او بلخ مېشتو نرانو پرتھ چې پھ باور یې لھ خلکو سره د پولیسو چلند بدتر شوی دی. 

 د ښځو لیدلوري –شکل: لھ خلکو سره د حکومتي سرچینو چلند  ۱

 
 

 د نارینھ و لیدلوري –شکل: لھ خلکو سره د حکومتي سرچینو چلند  ۲

 
ھ پھ دې اند دي چې لھ خلکو سره د رسمي گندوي چې ښځینھ او نارینھ ځواب ورکوونکي پھ عمومي توگشکلونھ څر ۴او  ۳ھ، گھمدارن

 . عدلي سرچینو چلند یا ښھ شوی یا د څارنې د پخوانۍ دورې پھ پرتلھ یې بدلون نھ دی کړی
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 د ښځو لیدلوري –شکل: لھ خلکو سره د رسمي عدلي سرچینو چلند  ۳

 
 د نرانو لیدلوري –شکل: لھ خلکو سره د رسمي عدلي سرچینو چلند ۴
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 ټولنیز حقونھ
ې د ک ې روغتیایي خدمتونو تھ پھ السرسيد والیتونو او جنسیت لھ مخې د ځواب ورکوونکو ډلبندي د پنځمې څارنیزې دورې پھ اوږدو ک

ھ دا چې د کندھار او خوست مېشتې ښځې پھ دې باور دي گړې توگھ کوي. پھ ځانگتنوع پھ ډا ېرنو پرتلیزگاړه د وړاندې شویو ان بدلون پھ
 شکلونھ). ۶او  ۵چې روغتیایي خدمتونو تھ السرسی پھ وروستیو میاشتو کې کم شوی دی (

 د ښځو لیدلوري –شکل: روغتیایي خدمتونو تھ السرسی  ۵

 
 د نرانو لیدلوری – شکل: روغتیایي خدمتونو تھ السرسی ۶

 
 ۷کندھار مېشتې ښځې لھ نورو سره د شدید فکري اختالف پھ لرلو، باور لري چې پھ دې وروستیو کې پوھنې تھ السرسی کم شوی (
 ۸شکل). ډٻری ځواب ورکوونکي پھ وروستیو کې د پوھنې د السرسي ډٻرٻدو خبره کوي او یا یې پھ دې اړه ھېڅ بدلون نھ دی لیدلی (

 شکل). 
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 د ښځو لیدلوري –ونو تھ السرسی شکل: روغتیایي خدمت ۷

 
 

  د نرانو لیدلوري –شکل: روغتیایي خدمتونو تھ السرسی  ۸

 
 

ھ وضعیت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمېدو لھ اړخھ ښھ شوی، کھ گډٻری ځواب ورکوونکي پھ دې عقیده دي چې پھ عمومي تو
 ېرنو پھ درشل کې ځای نیولی. گشکل) ترمنځ د بېالبېلو ان ۱۰نرانو (شکل) او  ۹څھ ھم پھ دې برخھ کې د ښھ والي درجې د ښځو (



 د والیتونو لھ مخې –شکل: د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پھ اړه د ښځو لیدلوري  ۹

 
 

 د والیتونو لھ مخې –شکل: د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پھ اړه لیدلوري  ۱۰

 
ځواب ورکوونکي پھ دې اند دي چې لھ ماشومانو سره تاوتریخوالی پھ  -رھار گھ ننگړې توگکندوز، کندھار او پھ ځان –د څو د والیتونو 

ھ کوي چې د دې مسئلې المل د ماشومانو د کار، جبري گشکلونھ). کیفي موندنې پھ ډا ۱۲او  ۱۱دې ورستیو کې د پام وړ زیات شوی (
 او لھ وخت وړاندې ودونو زیاتېدنھ دی.
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 د والیتونو لھ مخې –شکل: لھ ماشومانو سره د تاوتریخوالي پھ اړه د ښځو لیدلوري  ۱۱
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 اقتصادي حقونھ
شکلونھ). د کیفي موندنو پھ  ۱۴او  ۱۳ونو پھ اړه یوه خولھ دي (گښځې او نارینھ ثابتو او قانوني دندو تھ د السرسي پر وړاندې د اصلي نن

پھ  ،چې پر بېوزلھ کسانو شدید اغېز کويمارنھ گڼل کیږي او ورپسې فساد او خپل گپرتلھ، د کاري فرصتونو نھ شتوالی لومړنی خنډ 
ھ د نرانو پھ پرتلھ د مھارتونو او تعصب شت معاش لرونکو دندو تھ د السرسي د خنډونو پھ بحث کې، ښځوراتلونکو ځایونو کې ځای لري. 

 والي تھ ډٻره اشاره کړې. 

 والیتونھ ۱۰تر پوښښ الندې ټول  –شکل: ثابتو او قانوني دندو تھ د ښځو د السرسي پر وړاندې اصلي خنډونھ  ۱۳

 
 

 والیتونھ ۱۰تر پوښښ الندې ټول  –ثابتو او قانوني دندو تھ د نرانو د السرسي پر وړاندې اصلي خنډونھ  شکل: ۱۴
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 پایلھ

کال لھ جون میاشتې راھیسې خرابېدو تھ مخھ کړې او یو شمېر بنسټیز حقونھ، پھ  ۲۰۱۷ھ د گد افغانستان امنیتي شرایطو پھ عمومي تو
ی. د شان کم شوی، تر سیورې الندې راوستچې پھ ټولو ټاکل شویو والیتونو کې یې یویې ھ معاش لرونکو دندو تھ السرسی گړې توگځان

د ماشومانو د کار زیاتېدل، خوراکي نا نورو شرایطو لھ منځھ  کوالی شو الندې ھغو تھ اشاره وکړو چې پھ کې منفي تغییرات راغلي: 
ھ د کورنیو بېځایھ شویو ترمنځ پاکو اوبو او گړې توگواښل، پھ ځانگټھ اخستونکو کسانو گآزادۍ او غونډو لھ حق څخھ د  د د بیانامني، 

 بنسټیزو حقونو او خدمتونو تھ د السرسي پر وړاندې د سترو ،فساد او واسطھ بازي پھ ټولو سکټورونو کېبرٻښنا تھ د السرسی کموالی. 
 ھ و. چھ د فساد د کمېدو کوربھ پاتې دي، البتھ لھ رسمي عدلي نظام پرتھ چې پھ دې وروستیو کې د ټولو والیتونو پھ کگخنډونو پھ تو

 ځانګړود رسمي عدلي نظام پھ مثبتو بدلونو کې چې د ښځو او ماشومانو وضعیت ھم پھ کې شامل دی او دغھ موضوع پھ وزارت کې د 
نو کې وملي پولیس الھم د خپلو کاري الرو چارو ښھ کولو تھ ادامھ ورکوي او پھ ټولو والیتاصالحاتو پھ پلې کولو پورې تړل شوې ده. 

د روغتیا او پوھنې پھ سکټورونو کې شتھ پروسو د پنځمې څارنیزې دورې پھ اوږدو کې ال ډٻر تنوع  پر پولیسو د خلکو باور زیات شوی.
درلود، داسې چې یو شمېر برخې او ساحې د مثبتو بدلونونو او یو شمېر نورې د منفي بدلونونو کوربھ وې. لھ بلې خوا، د اداري فساد پھ 

 د والیتونو ترمنځ مھم توپیرونھ برمال کوي. تھ اشاره نھ ده شوې. الندې پایلې  ې ھېڅ ډول د پام وړ بدلونبرخھ ک

 

 مدني حقونھ
رات، پھ کابل، ھڅخھ سرچینھ اخلي، لھ والو ډلو لھ شتون او بریدونو د امنیتي وضعیت خرابوالی او نازک والی چې تر ډٻره د مخالفو وس

کې پھ سترې اندٻښنې بدل شوی. پھ ډٻری دغو والیتونو کې (لھ ھرات پرتھ) د دولت د مخالفو وسلھ والیتونو وز نیمر رھار اوگکندوز، نن
و د خلکو پر پولیسد مخالفینو د بریدونو پھ شا تمبولو لھ املھ والو ډلو بریدونھ او د ولسوالیو د نیولو لھ پاره د ھغوی ھڅې المل شوې چې 

ړه څپلو والیتونو کې، پر پولیسو باور ھم پھ غوره حد گپھ څا نا څھ امن او لږ ج اومت څخھ ستاینھ وکړي.ھغوی لھ مق داو باور ډٻر شي 
کې ځای لري او لھ ډایکنډي پرتھ چې پھ کې د څلورمې دورې پھ پرتلھ پر پولیسو د خلکو باور کم شوی،  لھ دې پلوه وضعیت لھ څلورمې 

 څارنیزې دورې سره ورتھ والی لري. 

شاخصونو لھ منځھ تر ټولو یو موټی او ډٻره وده لرلھ. کھ څھ ھم خوست د  ARMد ظام د پنځمې څارنیزې دورې پھ اوږدو کې، قضایي ن
والیتونو څخھ ترالسھ شوې  ۱۱اختالف لھ مخې پھ دې شاخص کې ھېڅ ډول وده نھ ده کړې، لھ پاتې  سختنورو والیتونو پھ پرتلھ د 

رسي ډٻرٻدو او حتا د فساد کمېدو پھ برخھ کې د ھغھ د کړنو پھ اړه د غوره لیدلوریو ښھ انځور وړاندې رسمي قضایي نظام تھ د السپایلې، 
پھ کندھار او بامیانو کې د میراث اړوند حقونو پھ اړه کورنۍ شخړې سره دې، ښځو تھ د ښځو د السرسي ډٻرٻدل المل شوي چې کوي. 

 ډٻرې شي. 

 او کندھار کې د ھغوی حقونھ الھم تحلیلیږي. دغھ موضوع پھ بلخ، ھرات، کندوزلھ ماشومانو څخھ د کار اخستنې کچې پھ ډٻرٻدو سره، 
لھ پاره پرٻږدي. پھ وسلھ والو  موندلوده. پھ بامیانو کې، د ھغو ځوانانو شمېر زیات دی چې خپل والیت او ھېواد د کار  لھ نورو ډٻره جوتھ

ړې گړو او بریدونو تر ټولو ډٻر کوربانھ والیتونو پھ ځانگماشومانو کارونھ ھم پھ والیتونو کې توپیر لري، داسې چې د ج ړو کې دگج
مارنھ یا کمھ شوې یا گړو کې د ماشومانو گھ کابل او ھرات د دغې کچې د لوړٻدو شاھد دي او پھ نورو والیتونو کې پھ وسلھ والو جگتو

جبري او لھ وخت وړاندې ودونو پھ کچھ او ھم روزنتونونو او وړکتونونو تھ د ماشومانو پھ السرسي کې ھم  دیې ھم بدلون نھ دی کړی. 
 ھېڅ ډول بدلون نھ دی راغلی. 

عامھ ناخوښي چې پھ څلورو لومړنیو دورو کې ھم ورتھ اشاره شوې، د تېر پھ څېر پھ ټولو والیتونو کې ھغھ لھ ټاکنیزې پروسې څخھ 
 ھ کابل، بلخ او ھرات والیتونو کې سیاسي شخړې او ناندرۍ ھم ډٻرې شوې دي. ادامھ موندلې. پ

. د دغې مسئلې شدت د بدتر شویواښونو د شتھ والي لھ املھ، گوضعیت د مخالفو وسلھ والو لھ خوا د  جوړولو د بیان آزادۍ او غونډو
دولتی  دد لوړې کچې لرونکو والیتو کې لھ نورو څخھ ډٻر دی. رھار، نیمروز او کندوز پھ شان د نا امنیو او کړکېچونو گکابل، ھرات، نن

چھ کې د معلوماتو پھ کقانون پھ اړه  العاتو تھ د السرسي دواښل ھم پھ خوست والیت کې ډٻر شوي. پھ ټولو والیتونو کې اطگکارکوونکو 
 ټھ اخستنھ نھ ده ډٻره شوې. گد دې قانون کارونھ او ترې ونو پھ پایلھ کې گد دغو پرمختمثبت بدلونونھ راغلي. خو بیا ھم 

 

 ټولنیز حقونھ
دلونونو ھ مثبت بدلونونھ راغلي. د دغو بگپوھنې، روغتیا، اوبو او برٻښنا تھ د السرسي پھ برخو کې پھ عمومي تو داسې نښې شتھ چې ښیي

 ھرځندو روغتیایي واحدونو د کار پیلولو پھ پایلگد وز کې، ورو. پھ ھرات او نیمرگوز او کندوز کې ورھار، نیمرگنښې کوالی شو پھ نن
کم شوی حال  سرسیپھ کندھار کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت او الروغتیایي خدمتونو تھ پھ کلیوالي سیمو کې السرسی ډٻر شوی. کې 

 لوٻدلی دی. دا چې د پوھنې سکټور پھ ډایکنډي کې لھ پخوا ھم 



. پھ کندھار کې اوبو او برٻښنا تھ السرسی او پھ وېوست، نیمروز، ډایکنډي او ھرات والیتونو کې ډٻره شخوراکي نا امني پھ کندھار، خ
پھ کابل، ھرات، کندوز، کندھار او بلخ کې د بېځایھ شویو د شمېر ډٻرٻدل الھم ادامھ لري، دا برٻښنا تھ السرسی کم شوي. یوازې بلخ کې 

 پھ داسې حال کې ده چې دغو والیتونو د ټولنیزو خدمتونو پھ برخھ کې پوره مالتړ نھ دی ترالسھ کړی. 

 

 اقتصادي حقونھ 
کې ادامھ لرلھ او لھ بلې خوا پھ کاري شرایطو کې ھېڅ ډول بدلون نھ معاش لرونکو دندو تھ د السرسي کمېدو پھ ټولو ټولو لسو والیتونو 

 دی راغلی.

  

 جنسیتي تناسب او فساد
، رسمي عدالت تھ د ښځو السرسی د څارنې د څلورمې وړ بدلون نھ دی راغلی. خو بیا ھم پھ جنسیتي اړیکو او تناسب کې ھېڅ ډول د پام
ھ د رسمي گې توړگی. د اداري فساد کچھ پھ ټولو والیتونو کې لھ بدلون پرتھ پاتې ده، پھ ځاندورې پھ پرتلھ، پھ ټولو والیتونو کې لوړ شو

 عدالت پھ برخھ کې چې یو مخیز ښھ والی یې تجربھ کړی دی. 



 څارنیز شاخصونھ : مھضمی۱

 

 مدني حقونھ 

 (proxies) استازي یا معرفي کوونکي خصونھشا

د ژوند، آزادۍ، امنیت او فردي 
 لرلو حقکرامت 

 

 پھ ملي پولیسو باور •
 د پولیسو کړنې او د چلند څرنگوالی •
 امنیت •
 )گډه موضوعفساد ( •

اغېزناکو او عادالنھ قضایي 
 خدمتونو تھ د السرسي حق

 

 رسمي او دودیزو عدلي نظامونو تھ السرسی •
 د عدلي او قضایي چارواکو کړنې •
چارواکو د عدلي نظامونو تھ د ښځو السرسی او لھ ښځو سره د عدلي  •

 چلند ډول (جنسیت د گډې موضوع پھ توگھ)
 )گډه موضوعفساد ( •

 د ماشومانو حقونھ

 لھ ماشومانو سره تاوتریخوالی (کچھ او ډولونھ یې) •
 عدالت تھ السرسی •
 اصالحي مرکزونو او روزنتونو تھ السرسی •
 د ماشومانو کار •
 جنسي ځورونھ •
 پھ وسلھ والو جگړو کې د ماشومانو گمارنھ •

 چارو کې د گډون حق پھ عامھ

 پھ ټاکنو کې گډون •
دولتي پستونو تھ السرسی (جنسیت د گډې موضوع پھ توگھ: ښځې پھ  •

 لوړو دولتي پستونو کې)
پھ سیاسي گوندونو کې گډون (جنسیت د گډې موضوع پھ توگھ: پھ  •

 سیاسي گوندونو کې د ښځینھ غړیو شتھ والی)
 فساد (گډه موضوع) •
 توگھ)تعصب (جنسیت د گډې موضوع پھ  •

 د بیان او عقیدې د آزادۍ حق
 د بیان آزادي (گواښونھ) •
 د غونډو آزادي •
 اطالعاتو تھ د السرسي حق •

د کار او پھ کار ځای کې د 
 عادالنھ چلند حق

 

 معاش لرونکو دندو تھ السرسی •
 فساد (د دندو پلورل، واسطھ بازي) •
 تعصب (جنسیت د گډې موضوع پھ توگھ) •

 د مناسبو کاري شرایطو لرلو
 حق

 پھ کاري چاپېریال کې د فرد امنیت او خوندیتوب •
 کاري  امنیت •
 ځورونھ (د جنسیتي او قومیتي کتنو لھ مخې) •

 
 اقتصادي حقونھ

کار او پھ کار ځایونو کې د 
 عادالنھ چلند حق

 معاش لرونکو کارونو تھ السرسی •
 فساد (د دندو پلورل، واسطھ بازي) •
 تعصب (جنسیت د گډې موضوع پھ توگھ) •

مناسبو کاري شرایطو لرلو د 
 حق

 امنیت او پھ کاري چاپېریال کې د کس خوندیتوب •
 کاري امنیت •
 ځورونھ (د جنسیتي او قومیتي کتنو لھ مخې) •
 



 
 ټولنیز حقونھ

 د روغتیا حق

 روغتیایي خدمتونو تھ السرسی •
 د امیندوارۍ روغتیایي خدمتونو تھ السرسی •
 د روغتیایي خدمتونو کیفیت •
 فساد (گډه موضوع) •
 )گډه موضوع( عصبت •

د کور او پوره امکاناتو لرلو 
 حق

 کور، اوبو او برٻښنا تھ السرسی •
 کورني بېځایھ شوي (کور) •
 د اوبو او ځمکې پھ سر شخړې •
 )گډه موضوعفساد ( •
 )گډه موضوع( عصبت •

 خوراکي امنیت

 پوره اندازه خواړه (پھ ورځ کې د خوراکي ځلونو شمېر) •
 کافي خواړه (د خوړو ډول) •
خوراکي مرستې (سرچینې، د مثال پھ توگھ، دولت، نادولتي او نړیوالې  •

 موسسې، یا نور)

 د زده کړو حق

 پوھنې (معارف) تھ السرسی •
 د پوھنې کیفیت •
 جنسیتي تعصب •
 )د ښوونکو گمارنې او زده کوونکو د نمرو پھ ورکولو کېفساد ( •

 د کورنۍ حقونھ

 د میراث حق او اړوندې شخړې •
 تاوتریخوالیکورنی  •
 لھ ښځو سره تاوتریخوالی •
 د طالق پېښې او ښځو تھ د طالق حق •
 امن خونو او د کورنیو شخړو د حل څانگو تھ السرسی •

 
 



 د کوډونو لړلیک او تعریفونھ: ھضمیم۲

 
 NG = دولتي
KI-F-Kab-NG-1 (KI=مھم اطالع رسوونکی, F=ښځھ, Kab=کابل, NG=لړ=1 ,نا دولتي) 
KI-M-Kab-NG-2 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, NG=لړ=2 ,نا دولتي) 
KI-M-Kab-NG-3 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, NG=لړ=3 ,نا دولتي)  
KI-M-Kab-NG-4 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر Kab=کابل, NG=لړ=4 ,نا دولتي) 
 
 Go = دولتي
KI-F-Kab-Go-1 (KI=مھم اطالع رسوونکی, F=ښځھ Kab=کابل, Go=لړ=1 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-2 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر Kab=کابل, Go=لړ=2 ,دولت) 
FGD-F-Kab-Go-3 (FGD=د تمرکز ډلې بحث, F=ښځھ, Kab=کابل, Go=لړ=3 ,دولت) 
FGD-F-Kab-Go-4 (FGD=د تمرکز ډلې بحث, F=ښځھ, Kab=کابل, Go=لړ=4 ,دولت) 
FGD-F-Kab-Go-5 (FGD= تمرکز ډلې بحثد  , F=ښځھ, Kab=کابل, Go=لړ=5 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-6 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=6 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-7 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=7 ,دولت) 
KI-F-Kab-Go-8 (KI=مھم اطالع رسوونکی, F=ښځھ, Kab=کابل, Go=لړ=8 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-9 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=9 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-10 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=10 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-11 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=11 ,دولت)  
KI-M-Kab-Go-12 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=12 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-13 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=13 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-14 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=14 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-15 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=15 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-16 (KI= ھم اطالع رسوونکیم , M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=16 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-17 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=17 ,دولت)  
KI-M-Kab-Go-18 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=18 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-19 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=19 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-20 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=20 ,دولت)  
KI-M-Kab-Go-21 (KI=مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, Go=لړ=21 ,دولت) 
 
 CS = مدني ټولنھ
FGD-M-Kab-CS-1 (FGD=د تمرکز ډلې بحث, M=نر, Kab=کابل, CS=لړ=1 ,مدني ټولنھ) 
FGD-M-Kab-CS-2 (FGD=د تمرکز ډلې بحث, M=نر, Kab=کابل, CS=لړ=2 ,مدني ټولنھ) 
FGD-M-Kab-CS-3 (FGD= د تمرکز ډلې بحث, M=نر, Kab=کابل, CS=لړ=3 ,مدني ټولنھ) 
KI-M-Kab-CS-4 (KI= مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, CS=لړ=4 ,مدني ټولنھ) 
KI-M-Kab-CS-5 (KI= مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, CS=لړ=5 ,مدني ټولنھ) 
KI-F-Kab-CS-6 (KI= مھم اطالع رسوونکی, F=ښځھ, Kab=کابل, CS=لړ=6 ,مدني ټولنھ) 
KI-F-Kab-CS-7 (KI= مھم اطالع رسوونکی, F=ښځھ, Kab=کابل, CS=لړ=7 ,مدني ټولنھ) 
KI-M-Kab-CS-8 (KI= مھم اطالع رسوونکی, M=نر, Kab=کابل, CS=لړ=8 ,مدني ټولنھ) 
KI-F-Kab-CS-9 (KI= مھم اطالع رسوونکی, F=ښځھ, Kab=کابل, CS=لړ=9 ,مدني ټولنھ) 
 
 PI =عامھ ارگانونھ
KI-F-Kab-PI-1 (KI= مھم اطالع رسوونکی, F=ښځھ, Kab=کابل, PI=لړ=1 ,عامھ ارگان) 
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