
 

 هپېژندن

د السې دومی پړاو حتقیق هل لکیو څخه د موسساتو هل وتلو وروس ته، په لکیو کې د 

حميل شوراګانو هل خوا د حميل زده کړو د مدیریت موډل د پایښت او موثریت په اړه 

دی. لومړی، موږ د خپل اکري مسپل په شپږ والیتونو کې د دریو حميل شوراګانو 

 وندنې د السې دومی پړاو مقدمايت راپور اومدیریيت ظرفیت ارزونه وکړه. موږ دغه م

. دومی، د دغه موندونو په اساس دي ګڼو کې وړاندې کړې ۷#او  ۶#حتقیقايت لنډیز 

موږ د دغه دریو شوراګانو غړیو ته روزنه ورکړه څو دوئ رسه مرس ته ويش چې په 

په  درېمی، د پوهنې وزراتخپلو لکیو کې د حميل زده کړو ټولګي مدیریت کړي. 

ولیت هل مشېر ټولګیو د مدیریت مس ئموږ په تصاديف توګه ټالک شوي نمیمهاکري، 

موسساتو څخه واخیست او د لکي شوراګانو او پوهنې وزارت ګډ مدیریت ته مو 

تسلمی کړ. په پای کې، د مس ئولیتونو هل لېږد څخه د یو اکل په تېرېدلو، موږ مالومات 

 موږ به د پایښت د خپل دغه دغه موډل پایښت او موثریت وارزوو.ټول کړل چې د 

ارزونه په خپل وروستين راپور کې وړاندې کړو. په دغه حتقیقايت لنډیز کې به  موډل

د حميل شوراګانو لپاره د السې د ظرفیت جوړونې کړنې توضیح او هل دغه جتربېې 

 کړې توضیح کړو. څخه معده زده

 جوړونه د حميل شورګانو ظرفیت

انو شوراګ انکشايف سې ټمی د لکياپریل او می میاش تو کې د ال  په ۷۱۰۷د 

(CDCsد تعلمی ،) فرعي تربیېېو ( مکیټوESsاو ښووځنیو ،) شوراګانو  اداري

(SMSs )۴۳۸  ورکشاپونه په شپږ والیتونو؛ هرات،  ۸۰غړیو ته د ظرفیت جوړونې

ر کړل. هر ورکشاپ نژدې درې غور، دایکندي، ابمیان، پروان، اواکپیسا کې دای

اجامتعي خوځښت رایست  و چې د پوهنې وزارت د شوراګانو وورځې وخت ونی

(DSMS په مهاکرۍ وړاندې تر دې چې هل موسساتو څخه د )حميل زده کړو  ۶۶

ټولګیو مس ئولیتونه دغه شوراګانو ته د ګډ مدیریت لپاره وس پارل يش، پيل شول. موږ 

ې او وروس ته د ظرفیت جوړونې د تریننګ څخه د خمک به په دغه لنډیز کې

  .کړو توضیح وړاندې کړوهد لکیدې زدورکشاپونو اجزاء او هل دغه جتربېې څخه 

د پراخ حتقیق او په افغانس تان کې د پوهنې په برخه کې د نورو د تریینګ مواد: 

مشرتکینو رسه هل پراخو مشورو وروس ته موږ لس روزنزی موډلونه او د هر موډل لپاره 

رښود، د د حميل زده کړو ميل پالیيس الد تسهیل کوونيک الرښود برابر او مچتو کړل. 

 روګرام او هل حميل شورګانو رسه یېې تړاو، د حميلښاروندۍ میثاق د ميل لومړیتوب پ

زده کړو ټولګیو مدیریت او مهدارنګه د لکي د مرش او ملک لپاره د اداري، پروژې 

او مايل مدیریت او مرشاتبه همارتونه پکې شامل وو. د پوهنې وزارت د شوراګانو او 

 ټولنزی خوځښت رایست د دغه موادو کتنه وکړه. 

وګه موږ په درې لکیو کې چې په قويم ت :کتنهوت څخه وروس ته پایلوت او هل پایل

متفاوت وو، دغه روزنزیه بس ته د لکي انکشايف شورا، تعلمی و تربیېې فرعي کمیټې، او 

غړیو ابندې په ازمایښ يت توګه معيل کړه. هل پایلوت څخه  ۷۶ښووځني اداري شورا 

ثره وه. کې مو  مسونپه روزنزی موادو  د دغهوروس ته په اکبل کې غونډه وشوه چې 

د مفاهمیو او اصطالحاتو د ترشحی ژبېې ساده او سانول؛ مسونونه وشول؛ )الف(  الندې

)ب( د مفاهمیو د بیان لپاره د جزایتو او مثالونو زایتول؛ )ج( د انلوس تو کسانو د 

 اړتیاوو رسه د روزنې عیارول؛ )د( د حميل دودونو او نورمونو ال زایت ځایول. 

السې په اکبل کې درې ورځین ورکشاپ دایر کړ چې ماسټر  و تریننګ:د تریرنان

ټولنزی خوځښت  ګانو واد شور ۰۱د السې او  ۰۷ټریرنانو ته تریینګ ورکړ يش ــ 

رایست اکرمندان ــ څو دغه تریرنان په والیتونو کې د لکي انکشايف شورا، تعلمی و 

کړي. د تریرنانو ته تریننګونه ور تربیېې فرعي مکیټې، او ښووځنیو اداري شوراګانو غړیو

دغه تریننګ درې اهداف لرل )الف( د حميل شوراګانو په اړه او په دې اړه چې دغه 

شوراګانې په لکیو کې د حميل زده کړو پر پایښت کې څه رول لوبویل يش د تریرنانو 

 همالومات زایتول؛ )ب( د تریرنانو د پریزینتېشن او ګروپېي اکرونو د تسهیل همارتون

زایتول؛ او )ج( د تریرنانو د شپږ فرعي ګروپونو ترمینځ چې د السې او معارف 

 رغنده مشارکت او مهغږي رامنځته کول. اکرمندان یېې غړي وو، 

ریننګونو د د دغه تهل حميل چارواکو او لکي شوراګانو غړیو رسه مهغږي رامنځته کول: 

کې په کچه مس ئولینو چې پ اهدافو او موخو او اړتیا رشیکول د والیت او ولسوايل

د پوهنې رایست او پوهنې امریتونو مس ئولنی او مهدارنګه د حميل حکومتداري 

چاروايک شاملېږي، زایت رضوري و. موږ هل خپلو رشیکو موسساتو، پاملرنې او 

ارایس، رسه هل نژدې مهغږي لرهل. دغه موسساتو د تریینګ ټمیونه د لکي شوراګانو سې

د امینت په برخه کې یېې مالومات وړاندې کول. هل لومړنۍ پېژندنې ته ور وپېژندل او 

وروس ته، د السې ټمی حميل شوراګانو رسه په متاس کې شول او دوئ یېې ترییننګونو 

ته دعوت کړل. ماسرت تریرنان معومًا لکیو ته والړل چې دوئ ته د تریننګ بلنې 

 ورکړي. 

او شوراګانو و ټولنزی  ۸-۳شپږ ټمیونه، هر یو د السې هل د تریننګ وړاندې کول: 

خوځښت اکرمدانو رسه، دغه درې ورځي تریننګونه د السې په شږب والیتونو کې پيل 

 ۰۸۷غړیو هل مجلې څخه  ۴۳۸کړل. موږ د مېرمنو ګډون ارزښ متن ګاڼه ځکه نو د 

 (ALSEپه افغانس تان کې د حميل ښووځنیو د تعلمیي پایلو او ټولنزیو اغېزو شننه )

 : د حميل او لکي شوراګانو ظرفیت جوړونه ۰۱#حتقیقايت لنډیز 

 او سایرس سايم )نیوایرک پوهنتون(برلکي پوهنتون( )ي )نیوایرک پوهنتون(، جوئل میډیلټن ډپروفیسور ډاانبر

 ۷۱۰۴ ډمسرب  **ګڼه  دومیه **ټوک  درېمی **حتقیقايت لنډیز 

 



غه د یېې مېرمنې وې. د شورګانو و ټولنزی خوځښت رایست رسه مهغږی اکر د

تریننګونو په برای کې زایت اغېز درلود. د لکیو و ټولنو په اړه د شورګانو و ټولنزی 

ینيک ت  د السې خوځښت رایست مالوماتو د حميل زده کړو او ښاروندي میثاق په اړه

پوهې رسه ښه څنګ ولګاوه او یو بل یېې ممکل کړل. ال هممه دا چې د دغه مشارکت 

 دونو مالتړ او اعامتد خپل شو. خو بیا مه، په برکت د پوهنې رایس تونو او امریت

هل تریننګ وروس ته ارزونې ته ځواب ووایه دا په داسې  ۸۱۴کوونکو اکبو ګډون

حال کې چې موږ زایته هڅه کړې وه هغه کسان چې لوست کې س تونزه ولري مه 

کوونيک هل تریننګ څخه رايض وو او هیهل یېې ارزونه وکړای يش. اکرثیت ګډون

، دغه کوونکو هل قوهلچې ورته تریننګونه نور مه دایر يش. د ګډون څرګنده کړه

وځني د لکي انکشايف شوراګانو، تعلمی وتربیېې فرعي مکیټو، او ښو »ورکشاپونو هل امهل 

اداري شورا غړیو رسه مرس ته وکړه چې رسه یوځای يش، اړیکې یېې ښې يش، او 

 «ګډ اکر وکړي.

 د لکي شوراګانو د ظرفیت لوړولو ارزښت

د افغان دولت وروس يت نوښ تونه )لکه میثاق ښاروندي، حميل زده کړو پالیيس( غواړي 

زایت  ګانې او خلکاچې په ميل پراختیايی چارو او عامه خدماتو په ارائیېې کې شور

مس تقمی ګډون وکړي. ځکه نو په حميل کچه د تعلمیي خدماتو په پایښت کې د لکي 

تیکه ظرفیت جوړونه رضوري ده څو شورګانو رول ارزښتناک دی. د دوئ سیس امت

دوئ خپل نوي مس ئولیتونه خپل کړي او زموږ ډیټا څرګندوي چې د دوئ په دې 

په  ۷۱۰۷برخه کې زایت پوتنش یل لري. د السې د کورنۍ رسوې هل خمې چې د 

کورنیو مرشانو رسه وشوه، خلکو وویل  ۰۰۳۱مين کې د السې په والیتونو کې هل 

لومړی چارت(. لکیوال هل  کې شوراګانو هم  رول لري )چې د ماشومانو په تعلمی

د  د دوئ»شورګانو څخه نژدې دغومره رايض دي لکه دوئ چې هل موسساتو څخه 

رضایت  هل حميل چارواکو څخه د« ماشومانو د تعلمی په برخه کې هل اکر څخه رايض دي.

چې  لکهوروس تۍ دا، هل کچې د خلکو رضایت هل شوراګانو لوړ و )دومی چارت(. 

ورڅخه پوښتنه وشوه چې د ماشومانو د تعلمی په برخه کې د س تونزو په حل کې به 

« یوڅه»او ای « ډېر زایت»ای خو  ۷۴.۰۴هل شورا رسه خربې څومره ګټورې وي، 

ای  ۰۷.۸۴وویل او یواځې « ډېر زایت نه» ۶.۰۴وویل؛ به داسې حال کې چې 

 . ځواب ووایه« نه پوهېږم»او ای « ابللک نه»خو 

 
 لومړی چارت: په لکیو کې د ماشومانو په تعلمی کې د رول امهیت

 

 

 

 
 دومی چارت: په لکي کې د ماشومانو د تعلمی په اړه هل اکر څخه د بېالبېلو اړخونو رضایت

زموږ ډیټا څرګندوي چې د حميل حکومتويل په برخه کې شوراګانې واردخمه هممهه 

یقینًا، د لکیوالو ترمینځ د شورا په اړه موجود ابور او شهرت د دې برخه تشکیلوي. 

څرګندونه کوي چې د شورا حیثیت په ښه توګه اعاده دی. دا د دولت او موسساتو 

کوي چې د حميل شورګانو ظرفیت ال لوړ کړي څو دوئ لپاره یو ښه فرصت رامنځته 

هغه رول واخیس تالی يش چې په ميل پالیس یو کې یېې څرګندونه شوې او د حميل 

ندې توګه  ونډه واخیس تالی يش. په الحکومتويل د یوې اغېزانکې برخې په توګه خپهل

 کړې وړاندې کوو اوموږ د ظرفیت جوړونې هل خپلو ورکشاپونو څخه هممې زده

ګوندې د نورو ادارو لپاره چې په لریې او لکیوالو س میو کې ورته هڅې پالن او معيل 

 کوي، ګټورې متامې يش. 

 کړې زده

 ه ځایګي او وخت په اړه دقیقلکیوالو رسه د متاس، د ورکشاپ د موخو ، او د ځای

پالن جوړونه او مالومات رشیکول ډېر اړین دي. د تریننګ هل پیل څخه لیږ تر 

لیږه درې ورځې وړاندې ابید لکیوال په جراین کې وي. دا چې په ځینو س میو 

الړ يش، د ًا لکیو ته وکې تلیفوين ش بکې نش ته، تریرنان جمبور ول چې خشص

شوراګانو غړي راټول کړي او بلنه ورته ورکړي. ځکه نو اضايف تګ راتګ وخت 

 او لګښت ابید په پام کې ونیول يش. 

  د تریننګ موقعیت او حمل د ګډونوالو پر حارضي اغېز لري. د تریننګ ځای ابید

اوداسه ځای  ود تریننګ لپاره مساعد وي او اسايس سهولتونه، لکه برق، د ملاځنه 

ابید ولري. د تریننګ حمل او شاوخوا حمیط یېې ابید د ګډونوالو، په ځانګړې توګه 

مېرمنو لپاره، مناسب ځای وي. ښاري مرصوف موقعیت چې پکې زایت عام او 

سوداګریز معامالت تررسه کېږي، د ډېرو لکیوالو مېرمنو لپاره مناسب نه وي ځکه 

ي. حميل دوليت ودانۍ مه د تریننګ لپاره نو د دوئ پر حارضي منفي اغېز ښ ند

اليش( پکې وال ساتونيک او تمناسب نه دي ځکه ای خو امنیيت ترتیبات )لکه وسهل

وي چې د ګډونوالو لپاره زایت راحت نه وي. د ګډونوالو په نظر، د ښووځني 

 ودانۍ تر رس تورانت ای هوټل زایته مناس به وي.   

 په  س تور لپاره لککه پاملرنه وکړي او دا د تریننګریننګ ټمی ابید د حمل د دود و د

برای کې هم  رول لري. په دې کې د لباس اړوند مسایل دي او مهدارنګه د حميل 

ژبېې، لغتونو، او لهجې اس امتل. مهدارنګه، د انلوس تو ګډونوالو اړتیاوې په نظر کې 

انلوس تو  د نیول ډېر هم  دي او هل بېالبېلو الرو ابید اس تفاده ويش چې تریننګ

لپاره اسان وي. تصویري ښودنې او واړه ګروپزی اکرونه په دې برخه اغېزانک وو. 

هل تریننګ وروس ته ارزونه ابید لنډه وي. تریرنان ابید د ارزونې لباره مناسب وخت 

   په اجنډا کې وځایوي او ګډونوال ورابندې پوه کړي.


