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يز  لن
 
واکونو له لوري د طالبانو د حکومت له نسکورولو شپاړس کاله وروسته هم  د امريکا تر مشرۍ الندې د ايتالفي 

يو ته السرسی نه لري؛ دا په داسې حال کې ده چې د  وون ي او يا  ي ته نه  وون دې دوې برخې نجونې  ن
ايي هغه پرمختګ چې  ي ته شاملي شي، هېواد امنيتي وضعيت مخ په خرابېدو روان دی،  وون ولي نجوني به 

وونه او روزنه کې کموالی راشي.   چې تر اوسه شوی، په شا تګ بدل شي او په افغانستان کې د نجونو په 
 

دې  يو له ډلې ن وون ولو  خه لرې ژوند سلنه يې ودان نه ۴١د افغانستان د  يو  وون لري. ډٻر ماشومان له 
ي، همدا يو له  ي نشته چې دې چارې هغوی له ستونزي سره مخ ک وون کوي، د دوی لپاره د هغوی په سيمه کې 

خه پاتې ک خه دی چې ماشومان له ليک او لوست  و الملونو  ه نجونې ډٻرو غ ې تو ان ي، دې کار بيا په  ې
ې دي، نجونې  ت نه ورکوي، ډٻرې اغېزمني ک ډٻری وختونه د ناوړو جنسيتي دودونو له کبله چې تعليم ته ارز

رامونو لېرې پاتې شوې او اجازه نه وونيزو پرو ي. هم له   ورکول کې
 

ه هم په افغانستان باندې د  واب کې وشو، خو  ٢٠٠١که  ې په  مامبر د يوولسمې پي کال يرغل، پر امريکا د سپ
ي. د په و سره به مرسته کوي او د هغوی ژوند ته به خاصه پاملرنه کې ه چې له   دې يې هم مشهورتيا پيدا ک

خه د رخصتي پر مهال د کور په لور د روانېدو په حال کې دي، د دوی د زده ي  وون ه نجونې له  ي د دوی شا ته والړې خيمې دي.  ول و  ک
ه، د زيربناوو او درسي موادو نه ي چې ماشومان زده شتون، دو ر ارنه د دې المل  کوونکي په خېمو او يا ازاده هوا وونکو بېغوري او کمزورې 

ي؛ د دوی ليک ې يوازې درې ساعته لوست وک ي دی.کې له درسي کتابونو پرته د ور    لوست او درسي چارو کيفيت هم ډٻر 
ار ادارې لپارهد پاوال برونس©   ين، د بشري حقونو د 
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يو کلونو کې يې افغا ې په لوم ې هغو هېوادونو چارواکو چې د ج لو کې مرسته ک نستان ته د سرتېرو په رالې

ي وو.  ونه پورته ک و د ستونزو په اړه غ   وه، د طالبانو تر ولکې الندې سيمو کې د 
  

خه د دوی مخنيوی وو.  ه، يو هم له تعليم  و پر وړاندې د طالبانو د پرله پسې ويجاړونکو تېريو له من د 
م د  ١٩٩۶دې چې په وړاندې تر  وونې سيس ي، د افغانستان د   ١٩٩٠او  ١٩٨٠کال کې طالبان واک ته ورسې

و کې له وړاندې سخت زيانمن شوی و. طالبانو لسيزو په وسله ه کلنې دورې پر مهال د نجونو والو ج د خپلې پن
دې هر ډول تعليم مخه نيولې وه. له و لپاره ن کال په پای کې د طالبانو واکمني  ٢٠٠١همدې کبله کله چې د  او 

، ونو سره مخ شول: په  سقوط وک ي هيوادونه له دوه بحراني نن نوي حکومت او د امريکا په مشرۍ د ايتالف غ
ي، او له يوه سخت بيوزلي  ه ډول يو نوی تعليمی نظام جوړ ک ي د عمر نيمايي نسل لپاره  وون هېواد کې د 

خه محرومې پاتې شوې وې،  ي چې د طالبانو په اداره کې له تعليم  ه ډول مرسته وک و او نجونو سره  هغو 
و دغه خال بېرته ډکه شي.    تر 

 
  
 
 

و دې وروستيو کلونو کې د افغانستان امنيتي وضعيت ډٻر خراب شوی دی. په هېواد کې جمرغان د افغانستان د پالزمينې، کابل پر سر الوتنې کوي. په
  سلنه ولسوال د طالبانو تر الس الندې دي.  ۴٠زور اخيستی، د افغانستان 

ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د    د پاوال برونس
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ه انرژۍ او  يوالو مالت کوونکو دغه کار ته په بشپ د ولسمشر کرزي تر مشرۍ الندې نوي حکومت او د هغه ن
ه. ې، د بسپنه دولتي او غير دولتي موسسو، سرچينو اوږه ورک يو ودان جوړې ک وون  ورکوونکو په مالت د 

 
مارل، وروزل او نجونو او د دوی کورنيو ته يې السرس يو کې د وونکي يې و وون ی پيدا ک او هغوی يې 

ولې. يو کې د شاملو شويو نجونو کره شمېره په دقيق ډول نه شاملېدو لپاره وه وون ه هم په  ده معلومه، خو که 
خه بېول په ايي د طالبانو د واکمن پر مهال له تعليم  برخې پاتې دې باور دي چې په ميليونونو نجونې چې 

ی دی. ال را پهک ٢٠٠١شوې وې، له    دٻخوا يې يوې کچې تعليم ته السرسی پيدا ک
 

ولو غوره او کره په زده راوړنې جزيي او کاواکه دي؛خو دغه السته و کې د نجونو د برخه اخيستنې په اړه تر  ک
خه پاتې دي او  شمېر نورې يوازې د يو ي ته له تګ  وون يي چې په ميليونونو نجونې ال هم  ه  شمېرې هم 

ي ته د نجونو  وون کوونکو  ي ته تللې دي. هغه اغېزمن پرمختګ چې حکومت او د هغه مالت وون وخت لپاره 
ي.   ه پيل به ضرور وي، خو بشپ کار نه بلل کې ې دي،      د راکاږلو په الر کې ک

  
ولو نجونو د شاملولو او د لېسې د دورې تر پايه په  ي کې د  وون ونو ارزونه کوي چې په  دا راپور د هغو لويو خن

و کې د دوی د ساتلو پر وړاندې پراته دي؛ پهزده و لهک ولنې د غ ونو کې د دولتي چارواکو او د  خوا د دې خن
و او عمومي ل؛ ناامني او تاوتريخوالی چې د وسلهنجونو پر وړاندې توپيري چلند، په ماشومتوب کې ودو والو ج

ته شوي دي: چې په خه ناقانونيو له کبله رامن يو  وون ونو بريدونه، له  وونې او روزنې پر بنس دې ل کې د 

ي دي، پهد کابل په ول ي کې پر خالي ميدان والړې خيمې د نجونو  وون ې کوي. له خالي ميدانه هاخوا ودان نجونې زده  ۶٠٠خېمو کې دې دې دولتي  ک
يوالو مرسته ت جوړي شوې دي او هلکان پهد ن ينو نجونو ته په درٻيم درسي مهال کې چې کله هلکان رخصت شي، کې زدهورکونکو په ل ې کوي؛  ک

ي چې په ي.دې ودانيو کې زدهاجازه ورکول کي ې وک   ک
ين© ار ادارې لپارهد پاوال برونس   ، د بشري حقونو د 
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تونې، ه اخيستنه، ت ه تيزابو شيندل، جنسي زورونې، بې نظامي   رو په تو خه د کار ه وزلي او له ماشومانو 
يو ته د درسي موادو نه وون يو نشتوالی، ناوړه زيربناوې او  وون رسېدل، په اخيستل؛ په  شمېر سيمو کې د 

وونې ناوړه کيفيت، يو کې د  وونکو نشتوالی،  وون ينه  وونکو په تېره بيا د  لي مصارف، د  وونې سره ت له 
ونه لکه اساس نمبر او د تبديل د رسمي مکت ي کې د ماشوم د شاملولو د سن پر اداري خن وون وب اړتياوې او په 

ولنې په کچه زده ت او رسميسر محدوديتونه، د  و په پاي   والی، او فساد شامل دي. کولو کې د حکومت پاتېک
 

 شمېرې
يو ته د تلونکيو او نه وون تلونکيو ماشومانو د شمېر په اړه د پام وړ توپيرونه موجود دي. د په افغانستان کې 

والی نفوسو د احوال په اړه د ابتدايي معلوماتو د تر السه کولو په شمول هر ډول احصايه له ستونزو ډکه ده او کره
تنې الندې دی. په  نده ويلي وو،کال کې د افغان  ٢٠١۵يې تر پو ر  حکومت له لوري خپاره شوي راپور کې 

ي، د دې ماشومانو  ٨چې تر  ي ته  وون کال کې د پوهنې  ٢٠١۶سلنه نجوني دي. په  ٣٩ميليونو ډٻر ماشومان 
ي ته السرسی لري؛ د  ۶وزير اعالن وک چې تر هغه مهاله   وون  کال په اپرٻل مياشت  ٢٠١٧ميليونه ماشومان 

 
ار ادارې ته وويل چې کې بيا د پو ي ته  ٩٫٣هنې وزارت يوه چارواکي د بشري حقونو  وون ميليونه ماشومان 
خه ي او زده و ته السرسی لري چې له دې شمېرو  ولې شمېرې له مبالغې ډکې دي،  سلنه نجوني دي. ٣٩ک  دا 

 

ي کې نجونې په خيمه کې زده وون ار کې په يوه دولتي  يي چې د افغانستان تر نيمايي د افغانستان په مرکز کابل  ولو غوره احصايې هم  ې کوي. تر  ک
و ته السرسی لري، خو د هغو نجونو چې عمرونه يې ل ډٻرې نجونې زده ي، يوازې درٻيمه برخه يې زده ١۵ک ي کوي. کلونو ته ورسې   ک

ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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وون و چې يې  ي، تر  ي ته د شاملېدو له مهاله درې که هي ماشوم هم تر هغه وخته په شاملينو کې نه حسابې

تي. کاله نه  وي او
 

کله له  يو ته د تلونکو نجونو نسبت هي وون يي چې  ي،   ۵٠هغه احصايې چې ډٻرې غوره او دقيقې هم بلل کې
ي سن سره برابرو  ٢٠١۶دی لوړ شوی. د يونيسيف د سلنې نه وون کل له مخې، د  کال د جنورۍ مياشتې د ا

دې  يو ته السرسی نه ۴٠ماشومانو ن وون کال د  ٢٠١١ – ٢٠١٠لري. يونيسيف د افغان حکومت د سلنه 
يو د عمر  ١۵او  ١٢معلوماتو پر بنس وايي، چې د  ول يو  سلنه نجونې  ۶۶کلونو تر من د ثانوې دورې د لوم

يو ته السرسی نه ي. په  ۴٠لري؛ په هلکانو کې دا شمېره وون ار په يوه راپور کال کې سي ٢٠١۶سلنې ته رسې
يو ته السرسی نه وون دې لري، خو لهکې ليکلي وو: د افغانستان پوهنې وزارت منلې چې د ماشومانو لوړه شمېره 

ه دی. هغه بسپنه وک او چېرته دي او شاليد يې  ومره،  ورکوونکي چې د خپلو ناخبره دي چې دغه ماشومان 
و د برياليتوب ادعا ته ډٻره لېوالتيا لري، ومره چې ايي د پوهنې د احصايې په اړه هومره شکمن نه ه وي، 

  ورته پکار ده.
 

خه داسي  که اړينه ده چې تر اوسه شوې لوړې او ناکره شمېرو  يو ته د تلونکيو نجونو کره شمېره  وون
ي چې د پوهنې په برخه کې دوامداره مثبت پرمختګ مخ پر لوړه روان دی، خو اصالً د هېواد په ل تر  اخيستنه کې

ې رواني دي او مخ پر ډٻرٻدو دي. د و برخو کې ناورين او ج ه  کال په  ٢٠١۵د  حکومت احصايو له مخې، ل

ي په کتابتون کې مطالعه کوي. نجونې اجازه نه وون ار يوه دولتي  خه لري چې پههلکان د افغانستان د کابل  يو کې د هلکانو له کتابتونونو  وون دې 
وتو په شمېر کتابونه پهن جوړ شوی دی، مېز او چوک نهه واخلي؛ د دوی لپاره بېل يو کوچنی کتابتو کې موجود دي، خو هغه هم د عمومي لري، د 

ي، بلکې بند وي.    مطالعې لپاره نه پرانستل کې
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د    د پاوال برونس
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يو کې د ماشومان شمېرې مخ په لوړ روانې وې، په داسې حال کې چې دغه لوړوالی له  وون اوږدو کې په 
 ١کال کې  ٢٠١۵په پرتله په  ٢٠١۴کال راهيسې په يوه کچه روان او حتی را کم شوی هم دی، يوازې د  ٢٠١١

يوال  پورې په  ٢٠١۴ – ٢٠١٣خه تر  ٢٠١٢ – ٢٠١١بانک راپور له مخې له سلنه ډٻروالی راغلی دی. د ن
يو کې د شموليت کچخ له  ول نيو  ه شوې ده، دا په داسې حال کې ده چې د کليوالو  ۵۴خه  ۵۶لوم ي سلنې ته را 

ينو واليتونو کې د يي چې په  خه ايستل شوې دي؛ د حکومت احصايه  يو  وون  سيمو نجونې ډٻره شمېره له 
ه شوې ده.  ١۵کوونکو سلنه ينه زده ي  ته را 

 
يوال بانک ارزونه له يوه واليته تر بل واليته مکتب ته د تلونکو نجونو او هلکانو د پرتلې تر من پراخ  د ن

ېدو روان  ي ينو واليتونو لکه کندهار او پکتيا کې مخ په  يي. دې ارزونې ته په پام، د نجونو شمېر په  توپيرونه 
ولتوب د بې ودلدی؛ دغه نا ان سلنه پېغلي لوستې  ٣٧شوی دی. په افغانستان کې يوازې  سوادۍ په احصايه کې 

ه  ۶۶دي چې دا شمېر په هلکانو کې  و له من ي. د بالغو  سلنه لوستې دي چې دا شمېره په  ١٩سلنې ته رسې
ي  سلنې سره برابره ده.  ۴٩وو کې نارينه وون وليز ډول ناوړه دی،  اوس چې په هېواد کې امنيتي وضعيت په 

ينو برخو کې تعليم ته د  بند شوي، ي چې د افغانستان په  ې، داسې ويل کې کوونکو خپلې مرستې بندې ک مالت
ېدو روان دی.  ي   نجونو السرسی مخ پر 

  

ې دي؛  ان ساتلو په موخه پوزې بندي ک خه د  ي کې د کک او خراب تشناب له بوی  وون ی تشناب پهنجونو په  ان ي کې نجونې هې  وون دې 
ه اخيستنه ده، چې د ودان په هغه بل سر کې د هلکانو د زدهنه خه  اکنه له هغو تشنابونو  و په ودان کې موجود دي. د دې لري، د دوی لپاره يوازن  ک

ن پراته دي. تشنابونو دروازې کلپ نه و دقيقو په وا خه هم د    لري او له اوبو 
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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ه پرمختګ شوی دی، خو افغانستان اوس هم د زده وليزه تو ه هم په  و پر وړاندې له که  و په برخه کې د  ک
که چې نجو خه کار اخلي،  و ته محدود السرسي لري او د نجونو او هلکانو تر من د شموليت نې زدهتبعيض  ک

ي، په ه نه وړل او يا ورته پام نه کې ولتيا له من   دي نيول شوي.دې برخه کې الزم تدابير هم نهد ناان
 

يو ته تګ افغانستانپه  وون کې   
امونه نهافغان حکومت د داسې قانون چې زده ور  ي، د پلي کولو لپاره هي  ي اجباري ک ه ک دي اخيستي. که 

ی پورې زده ول ول ماشومان بايد تر نهم  ې هم په قانون کې ويل شوي چې  ي، خو حکومت نه دومره ک وک
ولو زده ي دې کچه زدهکوونکو ته پهوړتيا لري چې  وون م لري چې په  ي او نه داسې کوم سيس ې برابرې ک ک

ي. په عمل کې  شمېر ماشومان زده ولو ماشومانو د شموليت ډاډ ورک و ته هي السرسی نهکې د  لري؛ که ک
ي، له نزده و ته السرسی پيدا هم ک خه لوړي زدهک ي  ول ي نه شي کوالی.هم    ک

  
ه د ميندو او پلرونو په الس کې ده چې ايا خپل که چېرې دا کوچنيان زده و ته السرسی هم ولري، بيا يې هم پرٻک ک

ي او که نه؟ ي ته ولې وون ولو ماشومانو حکومت کورنيو ته دا و نه ماشومان  ی د دوی د  وون ودالی شوه چې 
ای شو چې د زدهلپاره اړي ول زدهن دی او نه يې د دې ډاډ ورک م  و سيس کوونکي په بر کې نيوالی شي. د تعليم په ک

 
ای کې زده ېدو په موخه بهر په يوه نمناکه  و د پ ي کې نجونې د لمر له وړان وون ه کوي.  شمېر نجونې په خيمو کې زدهد کابل په يوه دولتي  ې ک ک

خه هم بې برخې دي. دوی له ډٻرو ستونزو کوي، خو نورې بيا ان له ، يخ، باد، دې سرپناه  رم ي يې ډٻری وختونه د سخت اقليم،  ول سره مخ دي؛ 
  دوړو، واورې او باران له امله رخصت وي.  

ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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يي او د هغو اجباري کولو کې د حکومت پاتې ونه  خه د افغانستان سرغ يوال قانون له مسووليتونو  والی له ن
رو ملتونو د پايد يوالو پرمختيايي ژمنو پر خالف دی چې د مل   اره پرمختيايي اهدافو الندې بايد تر سره شي. ن

  
ن زده ن او من ي چې د حکومتي په افغانستان کې لوم وون ي: دولتي  لورو عمده ډولونو وٻشل کې ې په  ک

ي، ډٻری وختونه د بسپنه ورکوونکو له لوري مالي مرستې تر السه کوي چې د پوهنې پرسونل له لوري اداره کې
ې يو داسې موډل ولنې په کچه زده ک ي. د  و ته په دی چې له زده وزارت له الرې ورته رسې و محرومو  ک

ې د حکومت د زدهبرياليتوب سره السرسی پيدا کوي. دغه زده ه بهر پاتې شوې ک ه تو خه په بشپ م  و له سيس ک
يز ډول ديني  ي دي چې په بنس وون ه د مرسته کوونکيو پر مرستو والړ دی. مدرسې هغه  ه تو دي او په بشپ

و ته وقف شوې دي، زده يز مضامين يې په ک وونه کوي، خو د حکومت د نصاب بنس  شمېر ماشومانو ته 
م کې نه ه فرصت برابروي چې د فيس درسي سيس ي هم شته چې د هغه چا لپاره يو  وون دي شامل. خصوصي 

ي او يا دا چې په داسې سيمو کې وونه وک ي به په لوړ کيفيت  وون ي چې دا   د ورکولو توان ولري، فکر کې
ي نه وي.  وون  موقيعيت لري چې هلته حکومتي 

 

 
ي کې هلکانو د زده وون خه يوازې د افغانستان د کابل په يوه دولتي  ي دي. له نويو پېغلو نجونو  و پر مهال السونه پورته ک و ته سلنه زده ٣٧ک ک

و له جملې  ۶۶السرسی لري، چې دا شمېره له  سلنه ډٻر عمر  ۴٩سلنه لوستې دي چې دا شمېره له  ١٩سلنه هلکانو سره برابره ده. د ډٻر عمر لرونکو 
  وو سره برابره ده. لرونکو نارينه

ار ادارې لپاره©  ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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م  ي له سيس وون ونهبهر د نجونو د زده خهد  و لپاره خن ک  
 

و کورنيو کې د هلکانو زدهد جنسيت پر بنس ناوړه دودونه؛ په ي؛ دې معنی چې په  ې تر نجونو غوره بلل کې ک
ي. په هغه د نجونو زده ل کې وليز ډول د منلو وړ او الزمي نه  و کاله وړاندې وي، خو بيا په  ې تر بلوغ يو  ک

ي يې تر  ي عمر ودونو له امله  کلن په کم  ١٨هېواد کې چې درٻيمه برخه و عمر کې ودونه کوي، چې د 
ولو  ي. د افغانستان د قانون پر بنس د نجونو د واده لپاره تر  خه وتلو ته اړ ايستل کې يو  وون شمېر نجونې له 

دې شرط چې د پالر او يا د قاضي اجازه په کې شوې وي. په عمل کې ودل شوی دی په ١۵او يا  ١۶ي عمر 
ي. په کم عمر کې ودول ژور زيانونه قانون ډ خه په کم عمر کې هم انجونې ودي ي، نو له دې  ير ل  پلي کې

خه د انجونو محرومول دي. د ماشومانو د ودولو بله ستونزه په کم عمر  و  ته کوي چې يو يې هم له زده ک رامن
ونه دي. په کې د حامل له کبله د نجونو او د هغوی تنکيو ماشومانو ته د مرګ په ش وا مول سخت روغتيايي 

ي چې وروسته  ر و په پرتله ډيرې د کورني تاوتريخوالي قرباني  ماشومتوب کې واده شوې نجونې د هغو 
  ودونه کوي. 

  
ي عمر کې  شمېر ماشومان مزدورۍ يا غير رسمي کارونو ته  بېوزلي هم ي له دورې وړاندې په  وون   د 

کونو لوبې کوي. کورني بېبل کې ماشومان د کورنيو بېپه کا وال ايه شويو لپاره د يوې غير رسمي مېني په ناپاکو س ايه شوي کسان او راستانه شوي ک
ي، دا بېپه يو کې شامل ک وون ه کې دي چې په خپله نوې مېنه کې خپل ماشومان په  وال د پروازونو ادې ه و بېرته ايه شوي او راستانه شوي ک

ه تللو سره مخ دي.     اوونو، شتمن او معيشيت د له من   راستنولو له کبله له سختو ک
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس

 



ره به زه خو يې، ناروغه ته به ورځ يوه" 10   ".يم نه ډاک

لورمه برخه ماشومان چې سن يې له مجبوروي. د افغانستان ل ت ه  کلن پورې وي، خپلې کورن ته  ١۴تر  ۵ر ل
ۍ ډوډۍ د راوړلو لپاره کار کوي چې  رو ماشومانو سن له  ٢٧د يوې م کلونو پوري دی. د  ١١تر  ۵سلنه کار

و رۍ او  نجونو ډٻره شمېره د قالينو پر اوبدلو او خياطي بوختې دي، خو يوه د پام وړ برخه يې په کو کې پر سوال
الو بوختې دي.  شمېر نورې بيا د کور دننه د خپلو کورنيو سره په کارونو کې بوختې  کوچنيود  اجناسو پر خر

دي. د نجونو په شمول  ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې د خطرناکه کاري وضعيت او ناکافي 
پي کيدو، او ان د م حفظ  ، ي. په افغانستان کې ماشومان د اوږدو الصحې له کبله د ناروغ ر کېدو سبب 

الي او ساعتونو لپاره په کم يا نشت مزد کار کوي. کار ماشومان اړوي چې د دندې بوج له زده ای و و سره يو  ک
ي.  ي ته  وون رو ماشومانو يوازې نيمايي برخه  ودلو ته اړ کوي. د افغانستان د کار ي پرٻ وون   يا يې د 

 
ونې بيا له يوه امنيتي وضعيت سره مرکبې شوې دي، په ې ده. دې وروستيو کلونو کې يې ثابته وده کدغه نن

تې په ډٻرٻدو دي، طالبانو د هېواد د وسله و،   ۴٠والې ن ې د ملکي و ی. ج رول تر السه ک سلنه ولسواليو کن
و د  ي. د يوناما دفتر پر ملکي و و په ساحه کې اوسي ي چې د ج وا و د ژوند هر اړخ  په تيره بيا، د هغو و

ي دي چې په ې اغيزې په مستند ډول ثبت ک پي دې کج ه او يا  ونه ماشومان هم شامل دي چې م ې هغه زر
  شوي دي. 

 

 
ي په داسې حال کې شا په شا زده ول ه د جال کولو لپاره درول شوې ده. که دوه  و ي کوي چې تر من يې يوازې د رخت يوه  يو کې ک وون نجونې په 

ي او که نه، د زدهشاملې هم شي، دا چې دوی به تر وروستيو زده ې وک و په کيفيت پورې اړه لري.ک   ک
ار ادارې لپاره©  ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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پي شوي ماشوم  نور له زده ه شوي او يا  ه کې هر يوه م ي دي. مخ پر ډٻرٻدونکيو په ج خه محروم ک و  ک
دي او کورن بيا په نا امنه وضعيت کې  ی دی او خپل ماشومان له کوره بهر نه پري نا امنيو د کورنيو زړه تور ک

ل هي نه ي چې شي زغمالی. هغه د هلکانو په پرتله د انجونو لې که په  پخواوون امه لرې وو اوس  و  يو 
کاري چې له مور او پالر سره ويره ده چې هلته تګ ډٻر زيات خطرناک شوی دی. طالبان او نورې  نونو لرې  وا

ينه زدهوسله ي،  وون ينې وخت د نجونو  يو والې ډلې  وون ه کوي. پر  وونکي په ن کوونکې او د هغوی 
يو تي زيربناوې يې ويجاړوي. مرکهبريدونه کوي او قيم وون ار ادارې ته په بمونو د  ورکونکو د بشري حقونو 

ينه زده ي چې يوازې يو بريد الوزولو، پر  ونو په اړه خبرې وک وا وونکو ته د  کوونکو د تيزابو شيندل او 
وون ې  و کلونو لپاره خپلې لو ونه مور او پالر داسې وٻروالی شي چې د  ي. د حکومت ي ته و نههم سل لې

ي ولکه کوي، زده وون ينې وختونه  واکونه او طالبان دواړه  خه د امنيتي  ي  وون ي او له  کوونکي بهر ش
ه کار اخلي.    نظامي اډې په تو

  
ه سربېره؛ بې ينه زدهپه ج ينه قانوني هم شته چې  ې دي، کله کله  کوونکې يې له ستونزو سره مخ ک

ي چې ډٻر وخت په پام کې نهزده دې جرمونو دي نيول شوې؛ يو لهکوونکې له ډٻرو ناوړو جرمونو سره مخ کې
ي وړاندې کوالی شو. د جنايت ون د  کو ډلو لهکوونخه اختطافونو او جنسي زورونو بېل لوري د ماشومانو په 

ي  تونه هم ډٻر بداغيز لري، د س ي ت ير، س تونو راپورونه ډٻر شوي دي. لکه د تيزابو د بريد په  ي ت س

 
وي، د دوی عايد په ورځ کې تر دوه ډالرو د ۵او  ٩دوه خويندې چې  کونو ژاولې خر لورمه برخه افغان کاله عمرونه لري، د کابل پر س ه  ی. ل تر ل

ۍ ډوډۍ پيدا کولو لپاره سخت کارونه کوي، دوی د دې لپاره چې له خپلو کورنيو سره  ١۴تر  ۵ماشومان چې عمرونه يې له  کلونو پورې دي، د يوې م
  مرستندويه وي، په کوچني عمر کې کارونه کوي. 

ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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ې کورن اړ کوي چې خپل ماشومان په تېره بيا نجونې په کور کې  ولنه کې  ه په يوه  تونې يوازې يوه بېل ت
و يې روساتي او له زده وي.  ک ر  او

  
ي، مخنيوی يې هم  ه چې پام نه ورته کې رن ته کوي،  ونه رامن ي ته په تګ کې خن وون جنسي زورونې هم 

ستونزمن دی، دا د هغو ناوړه جنسيتي نورمونو له کبله دي چې د يوې نجل حيثيت ته سخته صدمه رسوي؛ ان که 
دې هم وي، د الرې په اوږدو کې د هلکانو او ی ډٻر ن ي  وون وون يو له لوري جنسي زورونه نجونې د  س

ودلو ته اړوي. هغه کورن چې د نجونو د زده ې په اړه له وړاندې زړه نا زړه وي د زياتېدونکې ناامن له پرٻ ک
ای  و پر  ي چې په کور کې د نجونو ساتل غوره دي او يا دا چې د زده ک ې ته رسې کبله ډير اسان دې پريک

ه دی.   کار ورته 
 

ونهد نجونو د زده م کې دننه پراته خن وونيز سيس و پر وړاندې په  ک  
وونکو نشتوالی  ينه  وونکو، په تېره بيا د  يو او  وون ي ته هي د  وون په دې معنی دی چې نجونې اصالً 

ي له السرسی نه وون يو له لوري د نجونو منل او د  نشتواليلري. هلکان هم د  وون و  سره مخ دي، خو د ل
ول، په ه اغيزمنې  نجونو پر ازاد تګ راتګ ډٻر او ډول ډول بنديزونه ل دې معنی دي چې نجونې په ژوره تو

ای شي، دا د سهار په  ١٠ ي چې بېرته يې خرڅ ک ول ک يکي بوتلونه او نور توکي پيدا او را و هغه پالس ي، تر  ر  ۶:٠٠کلنه نجل په کثافاتو کې 
ر  و له خپلې لوي ۵:٠٠بجې له کوره وزي او مازدي ي ته والړه شي، کار کوي، تر  وون ای چې  ي. دا نجل د دې پر  ر ې کورن سره بجې بېرته را

ي،  ه او  ٩مرسته وک ي.  ۴ورو ي ته نه  وون خه يو هم    خويندې لري، له دوی 
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د    د پاوال برونس
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ولنې په  و هغو نجونو ته د زدهکچه زدهشوې دي؛ د  و  يو ته نهک وون ې ده چې  و زمينه برابره ک شي ک
وله او بې م ناان ته دی. تالی، خو د حکومت له مالت پرته دغه سيس   پاي

 
يو کې  وون تونه غواړي؛ په حکومتي  ل نور ل ي فيس نه اخلي، خو د يو ماشوم لې وون ه هم حکومتي  که 
ون يو ل نور مواد  ي بکسې په  وون کورن اړ دي چې خپلو ماشومانو ته قلم، پنسل، کتابچې، يونيفورم او د 

و واخلي،  شمېر زده ه يو  درسي کتابونه وپېري. حکومت د درسي کوونکي داسې هم دي چې بايد ل تر ل
ت سره  ي او يا له کم ينې  مخکتابونو د چمتو کولو دنده پر غاړه لري، خو اکثراً په وخت نه رسې ي چې  کې

ي چې د زده خه وخت يې المل غال او فساد وي. په داسې حاالتو کې ماشومان اړٻ يو  و د دوام لپاره له پلورن ک
ي چې د بېکتابونه وپېري. دغه غير  ر تونه هم تر ډٻره د دې المل  وزلو کورنيو  شمېر ماشومان، مستقيم ل

ت پرې کوالی شي،  و ماشومانو ل که هغه کورن چې د يو  خه وباسي،  ي  وون په تيره بيا نجونې له 
 والی ورکوي. ډٻری وختونه هلکانو ته غوره

  
يزو چارو اود زده ي چې  کوونکو ډٻروالی، د بنس ر ارنه د دې المل  درسی موادو نشتوالی او کمزورې 

ي ته تلونکي ماشومان تر خيمې الندې په داسې حال کې چې کتاب هم نه لري، يوازې د دريو ساعتونو لپاره وون
ي ودان لري، د زدهزده وون ای کې چې  ي. په هغه  ې وک هک ينې کوونکو  ه ډٻره وي، چې پا پايله کې  و
ي چې بهر تر لمر الندې او يا په خېمو کې زدههزد ي. ډٻری وختونه شرايط خراب وي، کوونکي اړٻ ې وک ک

 
کونو خيرات  ک پر دا نجل د افغانستان د کابل پر س ولوي. ډٻری نجونې د غاليو پر اوبدلو او خياط بوختې دي، خو اوس ال يې هم يوه لويه شمېره د س

ولو بوختې دي. و کې د اجناسو پر خر دايي او يا په الرو کو   سر کارونو لکه 
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د    د پاوال برونس
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وک او نور مواد نه ي ميز او  وون هودان ويجاړې او يا کاواکه وي،  ه او د جنسيت له مخې د لري.  و
و وختونو و وٻشي، زده ي په  وون ي چې  ر د دې درسي وختونو ته کم وخت کوونکو جال کول د دې المل 

ي، چې په   کوي. دې ډول يوه درسې ورځ د بشپ نصاب د پلي کولو لپاره کفايت نه ورک
 

ي  وون لري؛ هغه نجونې سلنه يې تشنابونه نه ۶٠لري، سلنه صحي اوبو ته السرسی نه ٣٠د افغانستان حکومتي 
ه د ن ي تو ان اوړه تشنابونو له امله زيانمنې شوې دي. د نجونو لپاره چې مياشتن ناروغ يې پيل شوې وي، په 

ي د جال تشنابونو په نشتوالي کې چې روانې اوبه ولري، دوی د مياشتن ناروغ د حفظ وون الصحې له پلوه په 
ي؛ له همدې کبله اړې دي چې د مياشتن ناروغ پر مهال په کور کې پاتې شي. دا کار  کې له ستونزو سره مخ کې

ي او د دې خطر ډٻروي چې له د د وا ته کوي چې د دوی علمي السته راوړنې  وی په حاضري کې تشه رامن
ه لرې شي.  ه تو خه په بشپ ي   وون

  
ينې زدهو شمېر ميندو او پلرونو او زده ودلې،  ي  وونې د کيفيت په اړه ناخو ې کوونکو د  ي کوونکي له 

و ستونزو سره مخ کچې ليک لوست سره فارغ شوي دي. د لوړ کيفيت زده وونکي له  و پر وړاندې کولو کې  ک
ي معاشونه،  وونکو کموالی،  ي لن درسي وختونه، د  وون يزي چارې، د درسي موادو  اوړهندي: د  بنس

وونکي دنده چې د مياشتې له  ډالرو ل معاش اخلي، هومره د  ١٠٠نشتوالی او د نا امن اغېزې شاملې دي. د 
ي چې محدودې زده مارل کې ه  وونکي په تو وک د  ي او هغه  ې وړ دنده نه بلل کې ه او روزنه يې خو ک

ه اخلي، ناسته ده. زده خه  ي په ډول ور ول ي کې يوه نجل په شلېدلې خيمه کې چې د  وون کوونکي لوړ کيفيت د افغانستان د کابل په يوه دولتي 
ونو سره مخ دي:  لهزده و ته د السرسي په برخه کې له ډٻرو نن ينې لن درسي مهال، ناوړه زيربناوې، د درسي موادک خه  ونو  شتون او نا و نهدې نن

  امني دي. 
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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ي او د غير  پهورکونې نشتوالی ليدلې وي. د حساب وونکي ډٻری وختونه غير حاضر وک دې معنی دی چې 
ي.  وونکي هم نه نيول کې وونکو په بدل نور    حاضرو 

 
وونکو پيدا کول هغه  ينه  وونکو په تېره د  وليز ډول موجود دی، کليوالي سيمو لپاره د  ت په  وونکو کم د 

و پراستونزه ده چې کليوالي سيمو ته يې د زده ې ده. په داسې حال کې ک ختيا په تېره بيا د نجونو لپاره محدوده ک
وونکو د بستونو اعالن د  وړ په لور روان  ٢٠١٣چې د  خه په مخکې کلونو کې مخ په زياتېدو وو، اوس د 

ه  ٣۴دی؛ د  وونکي لري، په  ١٠واليتونه تر  ٧واليتونو له من ينه  ينه  ١٧سلنې کم  واليتونو کې د 
ت د هغو نجونو پر برخليک نېغ اغېز لري چې کورنيو  ٢٠و شمېر تر وونک وونکو کم ينه  سلنې کم دی. د 

خه ويستلې او کور کې ساتلې دي. د دې موضوع په اړه هم  ي  وون ې له  وونکو له کبله خپلې لو يې د نارينه 
ي. وونه وک وونکي نجونو ته  ي چې نارينه  ودل کي ون   کلک غبر

  
ي معموالً يو ل اسنادو ته  وون ې زيانمنوي. حکومتي  يو ته د نجونو راکاږلو ه وون ينې حکومتي پاليس هم 

ي ته د بدلولو رسمي مکتوب شامل دی.  اړتيا لري چې په وون خه بل  ي  وون هغو کې د اساس نمبر او له يوه 
کاره شي، خو په جنګ ن معامله  ايي يوه ور تي، يو نه پلو سيمو کدا  خه تې ې  ې کورن له ج ې چې 

ته کوي چې دا کار ماشومان له زده و محروموي. دا چې کورن ماشومان په کوم سن په اوارٻدونکی خن رامن ک

 
ي دٻوال. پهپه کاب ون د هېواد په  شمېر نورو سيمو کې امنيت خراب شوی دی، د ل کې د چاودنې ضد کانکرٻ دې وروستيو کلونو کې د پالزمينې په 

ن قرباني ملکيان دي. هغه کورن چې غواړي پر خپلو ماشومانو زده ان ومني، دوی بايد له دې ناامنيو لوم ي، بايد ډٻر خطرونه په  ې وک و ک
ې، د نجونو د زدهخطرونو سره مخ دي؛ وسله تونې، زورونه والې ج کونو خ شوي بمونه او چاودنې، ت و پر وړاندې هدفي بريدونه، په الرو او س ک

  او نور عام جرمونه د يادونې وړ دي. 
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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ي کې د شمول پاليسي چې  وون ي دي. د هغو ماشومانو په  ي، هم دوی شا ته پاتې ک يو کې شامل ک وون
ی و ی پيل ک وون ه له زدهناوخته يې  خه د هغوی د لرې کولو په معنی دی، دغه ي، په غير مستقيمه تو و  ک

ه دي چې له  ته کوي، له تبعيضه ډک جنسيتي اصول هغه  ي زيانونه رامن ان ونه بيا د نجونو په برخه کې  خن
ي ته شاملې شي او بيا د همدې کبله يې نجونې د اساس نمبر و نه وون لوړ عمر له کبله بيا لري او په ډٻر عمر کې 

ي. کله چې کورن د  ې ي چې پر عمر او د نيمايي کال د حاضرۍ په اړه ل ر کار  د هغو محدوديتونو 
ي، دوی ډير ل زيار باسي چې د نجونو لپاره نوموړي ماشومانو د داخلې او تبديلي لپاره اړين اسناد تر السه نه ک

ي.    اسناد تر السه ک
 

خه ډٻر بېافغانستان له يو ميلي ايه شوي کسان لري چې د وخت په تېرٻدو سره شمېرې د ال لوړٻدو خوا ته ون 
يو کې د خپلو ماشومانو د شاملولو لپاره د ايه شوي کسان ډٻری وختونه د نوي مېشتروانې دي. بې وون ای په 

ي؛ هغه ک ونو سره مخ کې خه اړينو اسنادو په تر السه کولو کې له نه اوارٻدونکو خن ورن چې له نورو هېوادونو 
ونو سره مخ دي.  ي هم له ورته نن  د تبعيد له کبله بېرته راستنې

 
ولنې په کچه د زده رام ډٻری وختونه د يوې افغانې نجل لپاره د زدهد  و پرو ي. ک ر و يوازينی فرصت  ک

وونيز مرکزونه پرانيستل، زدهولنې ته  دې  ولو ن ي تر  وون و ته د هغو نجونو د السرسي په معنی دی چې  ک
ولنې په کچه زدهته نه ودلې چې د  نو  ې ون او ازموينو د نمرو د لوړوالي له پلوه، په تېره شي تلالی،  ې د  ک

ي اغزن سيم را تاو شوی دی. مخ په خرابېدو نا امني کورنيو ته دا جرات نه ورکوي چې ماشوما وون ن يې له کوره د افغانستان په کابل کې تر يوه دولتي 
لو په برخه کې ډٻرې زړه نا زړه وي. ووزي، په تېره په نا امنه ش ي ته د هلکانو په پرتله د نجونو د لې وون   رايطو کې بيا کورن 

ار ادارې لپاره©   ين، د بشري حقونو د    د پاوال برونس
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ولنې په کچه زده ې د نجونو په برخه کې، خورا اغيزمن دي. د  يکو د نجونو د زدهک ما و پر وړاندې د سيس ک
ي ته اوږدې الرې، د الرو نا امني  وون نګ  يژي ده چې د نورو تر  را ونو د لرې کولو يوازين اغېزمنه س خن

ولنې په کچه زده ه يوسي. خو تر دې مهاله د  وونکو نشتوالي ستونزې له من ينه  ې يوازې د غير او د  ک
ه د بهرنيو مرستهدولتي موسساتو له خ ه تو ي چې په بشپ ي. د حکومت او ورکونکو لهوا پلي کې خوا تمويلې

ولنې په کچه د زدهبسپنه يژيک فکر نشتوالی د  را رام او زدهورکوونکو له خوا د اوږدمهاله س و پرو کوونکي ک
ايي د زده ي دي، چې  کل شوي پای سره مخ ک يله يو نا ا وا   .کوونکو راتلونکی و

  
ې د زده م ه يو سيس وون ه هم د افغانستان د  کوونکو د اړتياوو د پوره کولو لپاره ډٻری وختونه له ناکام که 

ي، خو د معيوبو ماشومانو لپاره زده ی مالت د چمتو کولو په برخه کې سره مخ کې ان و ته د السرسي او يا  ک
ي معموالً  وون ي. د افغانستان  ه پاملرنه کې ې وړتياوې نهډٻره ل ان لري چې د معيوبو ماشومانو لپاره  داسې 

ې زده ې ان ان ي کومه  يو کې شاملې وون ي. معيوب ماشومان چې په عمومي  ې او مرسته برابره ک ک
ي شته چې د زده وون ي  ان و  و ساحه يې ډٻره مرسته نه تر السه کوي. د معيوبو ماشومانو لپاره يوازې  ک

م نهمحدوده  ي داسې سيس وون ي، له معلوملري چې د دې ماشومانو اړتياوې ده. دغه  ې ک ې، ارزيابي او بشپ
ي او يا له زده ي. همدې کبله معيوب ماشومان يا په کور کې ساتل کې و لرې کې   ک

و ماشومان د  وري. دا هېواد بې کورنيود افغانستان په کابل کې  خه بهر  ايه شويو کسانو لپاره د جوړې شوې غير رسمي مېني د يوه کور له دروازې 
خه ډٻر کورني بې ه شوي کسان په ايايه شوي کسان لري، په داسې حال کې چې دا شمېرې ال هم د لوړٻدو خوا ته روانې دي. کورني بېله يو ميليون 

ي چې هوارول يې ډ ونو سره مخ کې ي ته د خپلو ماشومانو د شاملولو لپاره د اسنادو چمتو کولو په برخه کې له داسې خن وون ران کار نوې مېنه کې  ٻر 
  وي.

ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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ور يې هم له خطر سره م ی دی، اداري فساد چې د افغانستان په اکثرو اداره کې ډٻر زيات دی، د پوهنې سک خ ک

تل شوې دي.  خه غو ونکو  وونکي د دندې له پل ي چې د  ندٻ ر ه  و کې  دا چاره د رشوت په هغو لويو بېل
ولو فاسدو هېوادونو په ليس کې دی، هغه افغانان چې د افغانستان د درې فاسدترينو  ۍ د تر  د افغانستان نوم د ن

تل شوي وو، د ديارلسو ادارو تر ور کې فساد  وزارتمن يې د پوهنې  ادارو په اړه پو . د پوهنې په سک ه ک په ن
و  بېالبېل ډولونه لري چې د رغونې د قرارداد او د هغې په تسليمي او د قرارداد په نوي کولو کې فساد يې يو 
تل، د  وونکو د بست او نورو بستونو په بدل کې رشوت غو ي دي. د موادو،  وسايلو او معاشونو غال، د  يو بېل

تل، د زده نګ د نمرو په بدل کې د رشوت غو ليکنې او د اسنادو د چمتو کولو په کوونکو د نومل نورو شيانو تر 
ي  ي او مصارف يې تېرٻ وونکي چې معاشونه يې اخيستل کي ي او  وون ي؛ خيالي  تل کې بدل کې رشوت غو

 لري.  خو حقيقي شتون نه
 

کوونکو له لوري د زده و مالتپه افغانستان کې د مالت ک  
ولو ډٻرې مرستې تر السه  داسې حال کې چې افغانستان پهپه ۍ د مالت کوونکو تر  دې وروستيو کلونو کې د ن

ې دي، خو د دې بهرنيو پراختيايي  ي.  سلنه برخه ۶تر  ٢مرستو يوازې له ک ول کې ور ل د پوهنې په سک

 
ولنې پر بنس زده و پد افغانستان په کابل کې د  رام زدهک رامونه د غير دولتي موسسو په مالي مرسته پهرو دې موخه په الره اچول کوونکې. دا پرو

ولنې لپاره د زده و د  ی شوي دي تر  وون رامونه ډٻری وختونه  ي. دا پرو و فرصتونه برابر او د فعاليت تمه يې دا وي چې دولت يې نظارت وک ک
که زده ي،  ی بلل کې ول ي، د زدهونکي اکثراً په کورونو کې د زدهکونه، بلکې  ولې و لپاره را تنو پورې وي او   ٣٠تر ٢۵کوونکو شمېره يې هم له ک

رامونه په ي. دا پرو ه پر مخ وړل کې ي په تو ول و هغو  زدهد يوه واحد  ته شوي دي، تر  خه لېرې پراته دې موخه را من يو  وون کوونکو ته چې له 
و زمدي، د زده ي. ک  ينه برابره ک

ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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ېدلې دي چې افغان حکومت دغه مرستې په  ر ه وړتيا، فساد او نا امني ان د دې المل  ي يکې ستونزې،  بروکرا
تنو پر خالف د کورني ناخالص تول يوالو معيارونو د سپار والی؛ حکومت د ن ای و نه شي ل ه او په  يد سمه تو

ندوي چې مالت  ر ايه دا حقيقت  ی دی، دا خبره تر يو  ال ملي بودجې په نسبت پر پوهنه ل مصرف ک ول او د 
ې دي.  ه ډول خپلې مالي مرستې تخصيص ک   کوونکيو 

 
کال د نومبر په مياشت کې د افغانستان حکومت او مالت کوونکو هېوادونو تر من د افغانستان په اړه د  ٢٠١۶د 

ميليارده امريکايي ډالرو د مرستې ژمنه  ١۵٫٢دې کنفرانس کې مالت کوونکو د سل کنفرانس را وبلل شو، پهبروک
لورو کلونو کې به يې افغانستان ته ورکوي. د کنفرانس رابلونکو هدف دا وو چې د بهرنيو  ه چې په راتلونکو  وک

دې کچه کې وساتي او د وندې دې هدف ته د مرستو دوام په اوسن او يا دې ته په ن ا مبلغ داسې وپتېيل شو چې 
  رسېدلو استازيتوب کوي. 

 
وړ روان  وليز تصور مخ پر  ه هم په بروکسل کنفرانس کې لويې ژمنې وشوې، خو په افغانستان کې د مرستو  که 
ی دی او له وړاندې د هغو  دی؛ غير دولتي موسسې راپور ورکوي چې د مرستو د کمېدو اغېز دوی ډٻر احساس ک

ې دي چې د حکومت له پوهنيز  شمېر نجونو زده ې يې اغېزمنې ک خه بهر په کليو او د هغو نجونو ک م  سيس
يو ته يې السرسی نه وون درلود. په داسې حال کې چې د راکمېدونکو مرستو پر وړاندې لپاره پلي کېدې چې دولتي 

ندي.  د حکومت امنيتي مصارف مخ په لوړٻدو دي، په راتلونکي کې به د نجونو پر زده ه ال زياتې اغېزې و   ک

ولنې پر بنس زده رام زدهد افغانستان په کابل کې د  و پرو رام ډٻری وختونه د افغان نجونو لپاره د زدهک و يوازينی فرصت بلل کوونکې. دغه پرو ک
رامونو د هغو ستونزو لپاره نګ دا پرو ي، د دې تر  يکو چې د نجونو د تعليم پر وړاندې پرتې دي، يوه موقتي حل کې ما ينو سيس الره ده؛ نجوني له 

وونکو نه ينه  يو لېرٻوالی، په الرو کې ناامن او د  وون ونو لکه: د    شتون سره مخ دي. خن
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د    د پاوال برونس
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، هغه وخت پې شو چې په مرستو کې يو بل بدلون چې د نجونو پر زده د مرسته کوونکو په و يې اغيز وک ک

انه سره  ٢٠١۴ واکونه له واليتونو ووتل او خپلې مرستې يې هم له  يوال  واکونو د وړېٻوکال کې ن . د دې 
اکلو هېوادونو و د نظامي قوماندان له خوا پلي کېدل،  م پر بنس چې وړاندې د نا چې افغانستان ته سرتېري  سيس

ه امنيتي مسووليتونه درلودل. دې هېوادونو  يمونو په ب لي وو، په هر واليت کې يې د واليتي بيا رغونې د  رالې
ونه کوله. کله چې سرتېري لهمعموالً په اړوند واليت کې پر پراختيايي مرستو لکه زده و پان خه ک دې واليتونو 

انه سره وٻوړې. پايله يې دا شوه چې يو ل واليتونه او په تېره بيا هغه چې ووتل، دغه مالي مرستې يې ه م له 
ت سره مخ شي.   ډٻرې مالي مرستې يې تر السه کولې د مالي مرستو له سخت کم

  

 حقوقي مسووليتونه
ونونو کې هم راغلي دي چې د افغانستان لهزده يوالو ت يز حق دی چې په بېالبېلو ن ه هغه بنس خوا منل شوي، ک

خه يو هم د ماشومانو د حقونو کنوانسيون له ونونو  ولنيز او (CRC)دې ت يوال کنوانسيون،  ، د اقتصاد په اړه ن
ه وړلو کنوانسيون  و پر وړاندې د هر ډول تبعيض د له من ي حقونه شامل دي. افغانستان د   (CEDAW)فرهن

و په شمول له نارينهدې کنوانسيون کې هغه مسووليتونه  شامل دي چې د زدههم منلی دی چې په و ک وو سره د 
ي. ول مساوي حقو   نه ډاډمن ک

 
ي کې يوه  وون ی په خيمه کې ز ١٢د افغانستان د کابل په يوه دولتي  ول ي کوي. دهکلنه نجل د درس پر مهال درول شوې ده. دا    ک

ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د    د پاوال برونس
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ن زده ی کوالی شي چې وړيا، اجباري او لوم يوالو بشري حقونو ته په کتو؛ هر س ې له تبعيض پرتهن تر  ک

وته کوي چې ثانوي زده يوال قانون دا هم په  ي؛ ن وليز ډول د خلکو په واک کې وي او السه ک ې هم بايد په  ک
  ول السرسی ورته ولري. 

 
ي او په زدهکحکومت بايد زده ه وٻسي. افغانستان يو و ته د السرسي برابروالی تضمين ک و کې تبعيض له من ک

ي. د  ته کې خه رامن ي دودونو  ولنيزو او فرهن ه وٻسي چې له  مسووليت پر غاړه لري چې هغه زورونې له من
ولنيز بنديزون و هغه حقوقي او  ار اداره په حکومت غ کوي چې پر  ه وٻسي چې دوی بشري حقونو  ه له من

ي چې د نشتوالي له کبله يې په افغانستان کې د نجونو  پخپلو کورونو کې ورسره مخ دي او هغه قوانين هم عملي ک
ونو سره مخ دی.    ي ته له خن وون   د يو غير متناسب شمېر تګ 

 
ي چې ماشومان له کم عمره ودونو، زيانمنو کارونو يوال قوانين حکومت مسوول  ه کې د السوهنې ، په زدهن ک

ولنيز پرمختګ پر وړاندې پرتو زيانمنمو دودونو  او ماشومانو ته د روغتيايي يا فزيکي، ذهني، رواني، اخالقي او 
و زده ان و خه وژغوري. معيوب ماشومان حق لري چې  ولنې له غ ي او د خپلې  و ته السرسی پيدا ک ک

ي. سره په برابره کچه زده ې وک   ک

 
ي ته تللې ده، بېرته يې  ١٠کلن کې يوازې  ٩ايه شويو کسانو په يوه نارسمي مېنه کې په خپل کور کې. دا نجل په کلنه نجل د بې ١٢يوه  وون ې  ور

وي.  ولوي او بيا يې خر نونه را ای شي، هغه زاړه کار و له خپلې کورن سره مرسته وک ی، تر  ی او کار يې پيل ک ی پرې اي ه هم دولتي وون که 
ي بکسه د دوی ل وون ل يو ل نورو مصرفونو ته اړتيا لري؛ قلم، پنسل، کتابچې، يونيفارم او د  ي فيس نه غواړي، خو د ماشومانو لې ه دې مصارفو وون

ي.    خه شمېرل کې
ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د    د پاوال برونس
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لور معيارونه په نظر کې ونيسي: چې له  و په اړه د خپلو مسووليتونو په تر سره کولو کې بايد حکومت  د زده ک

خه عبارت دي. زده ول هيواد کې له کافي او با شتون، السرسي، قبوليت او د شرايطو چمتو کولو  ې بايد په  ک
ای کې وي او هر ای په هر  وونيزو زيربناو سره يو  ای شي. پر  کيفيته  وک يې په برابره کچه تر السه ک

ه بايد منل شوي او غوره کيفيت وي او د زدهدې سربېره، د زده پان ه او من و ب و کم تر کمه معيارونه پوره ک ک
ي، چمتو شوې زده ې بايد د هغو زدهک ي ک ولنيزو او فرهن کوونکو له اړتياو سره همغاړې وي چې له بېالبېلو 

خه راغلي دي. چاپېريالو   نو 
 

ي چې رامونه له کافي کيفيت د صالحيت په اډانه کې يې د زده  حکومت بايد ډاډ ورک و فعال تاسيسات او پرو ک
ينه زدهسره شتون لري. په ، د نارينه او  وونيزو تاسيساتو کې بايد ودان الصحې کوونکو لپاره د حفظدې فعالو 
لو  ي، درسي صحي اوبه، روز اسانتياوې، د  وونکي چې په ملي کچه مناسب معاشونه تر السه ک ل شوي 

يکنالوژي ولري. په ر اسانتياوې او معلوماتي  ي مواد او د امکان تر بريده د کتابتونونو، کمپيو ول پوهې دې خبره 
لې بايد د زدهچې زده ورې هلې  ې د حق د تر السه کولو په الر کې هر ډول  و کيفيت ته د يوک مهم  ک

وري.  ه و يتوب په ستر   لوم
 

خه په کار اخيستلو له فزيکي او  ولنيزو او پوهنيزو تدابيرو  د افغانستان حکومت بايد د اړتيا وړ قانوني، ادارې، 
خه د ماشومان د ژغورلو  پي کېدو يا ناوړه استفادې، له بې پرواي ډک چلند او ناوړه چلند  ذهني تاوتريخوالي، 

 
ي په ان کې لوبې کوينجوني د افغانستان د کابل يوه  وون   .دولتي 

ار ادارې لپاره© ين، د بشري حقونو د   د پاوال برونس
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کر کې يو بل حقوقي مس ووليت هم پر غاړه واخلي. جسمي سزا ته اجازه ورکول له نوموړو مسووليتونو سره په 
  دي. 

 
يو ته د نجونو په  ١۶و رېد ت وون يوالو مالت کوونکو  کلونو په جريان کې د افغانستان حکومت او د هغه ن

ونو اوس هم د نجونو يو لو ی دی. خو جدي خن خه راکاږلو کې د پام وړ پرمختګ ک ي  وون ی شمېر له 
وتو وباسي.  ايي دا وروست السته راوړنې بېرته له  واښ موجود دی چې  تينی  ې دي او يو ر   حصارې ک

  
يوال مرسته و پر وړاندې پرتو هغو کوونکي د نجونو د زدهله همدې کبله اړينه ده چې افغان حکومت او ن ک

ونو د لرې کولو او يا جبرانولو لپاره هلې  ي چې پهخن ن ک و په لې  دې راپور کې يادې شوي دي، تر 
نيو زده نيو او من ي. افغانستان کې د لوم و لپاره دانجونو حقونه خوندي ک   ک
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تنې  کليدي سپار
ته حکومتافغان   

ن زده • ن او من و ته د نجونو د السرسي او د پايداره اقتصادي اهدافو لوم مقصد د تر السه کولو  ۴٫١ک
ي چې تر  امونه پورته او ډاډ ورک لي  ای کو يوالو مرسته ورکونکو سره يو  کال پورې  ٢٠٣٠لپاره له ن

و وړيا، مساوي او باکيفيته ابتدايي او ثا ولې نجونې او هلکان بشپ و ته السرسی ولري. نوي زدهبه   ک
ول هېواد کې زده • ولنې د په تدريجي ډول په  يژيو، د  را و ته د السرسي په پراخولو، عامه پوهونې د س ک

ي  وون ه کولو او  ي ته د نه تلونکو ماشومانو او د هغوی د کورنيو د په ن وون کېلولو او  رهبرانو په را
ول هېواد نګ په  ودونه جوړ او کې اجباري زده کې د شاملولو تر  ي. داسې الر و ته الره هواره ک ک

ي د اجباري زده وون ي چې حکومتي  ولو ماشومان داخلولو ته اړ عملي ک و د عمر  ه يې ک او ل تر ل
ي.ثانوي زده ې تکميل ک  ک

ه چې د پايداره پرمختيايي موخو په  • ن ه د  ۵٫٣لکه  که تو عملياتي پالن له پلي فقره کې راغلي دي، په چ
وي.   ٢٠٣٠کولو سره د ماشومانو ودول ودروي او د  ر  کال د دې کار لپاره وروستی هدف و

يو  • وون ي چې  ي او دا دنده ورک ه پياوړې ک د واليتونو په کچه د ماشومانو د ساتنې د عمل شبکې ون
ي چې روز ي. د دې ډاډ ورک ولو ماشومانو ارزونه وک ولنه او محلي حکومت ته د نه تلونکو  ونکي، 

ي؛ له خطر سره مخ ماشومانو ته د  چارواکي د ماشومانو د ساتنې د عمل شبکې له فعالينو سره کار وک
خه پاتې شوي، په کم عمر کې د واده له خطر سره  ي  وون ي چې له  ساتنې او مالت خدمات برابر ک

  مخ دي او يا درانه کارونه کوي. 
وونکو لپاره په م • ي چې د دوی له دندو او مسووليتونو سره برابر  ليد  کچه  مناسب معاشونه برابر ک

ولو لپاره مالي وونکو د ه ينه  وونکو او په تېره بيا د  و د هېواد  وي او د  ي، تر  امتيازات چمتو ک
ي. ر  په لرې پرتو او شاته پاتې سيمو کې د خدمت وړ و

ي بايد خپل چاپيره کافي ديوالونه، ول نوي ودان شوي • اک پاکې اوبه ولري او په  وون تشنابونه او د 
ي.   يو کې چې دغه اسانتياوې نشته ژر تر ژره يې په کې جوړې ک وون  هغو 

ه وړلو، • يو ته د اړينو موادو په برابرولو، د يونيفورم د اړتياوو د له من د چمتو د درسي کتابونو  وون
م د اصالحاتو، يو ودانولو او بيا رغولو  کولو لپاره د سيس وون مارلو او د نويو  وونکو  ينه  د ال ډٻرو 

نيو او ثانوي زده ي.له الرې وړيا لوم و ته د السرسي زمينه برابره ک  ک
واکونو ته  • ولو افغان امنيتی  ي چې د افغان نظاميانو، پوليسو او حکومت پلوه مليشو په شمول  حکم وک

ي. يو له کارولو ډډه وک وون  نظامي اهدافو لپاره د 
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