
هپېژندن

 ااخیس تل  برې ېجت ي کتور  کې د ځیننه را نددانر په دغه لنډیز کې د افغانس تان تعلمی

د ته تعلمی  ،دي. په تعلمی ي کتور  کې د ځیننه را نددانر د مشېبر زایترایل ېشر

يش. د  دالیاثېتې اغېزانکندځه وړلر کې الرسيس په ببرخه کې جنس يت ترپری هل

نظبرایت دواړه دا لندلر ی اتئندوي. نثاًل، د افغانس تان افغانس تان قراننی او عانه

ړاندې و برننه نساوي حقرق لبري او د قانرن پان ینه او ځی »اکايس قانرن هل خمې، 

ا ه د وو لپدولت ابید د ځیننه»دا چې  او« ی ې حقرق او نس ئرلنترنه ببراببر دي

زنرږ خمتیين  «نورازن تعلمی  اندیته کرلر لپا ه اغېزانک پبروګبرانرنه تبرتیب او پيل کړي.

ویرنيک په دې نظبر وو چې کلنه ځراب ۶۷ په شپږ والیترنر کې  حتقیق وځرده چې

)ببرډي،  ان که هل لک ي هببر مه وي، جنرنې ابید د تعلمی لپا ه ځروځن ي ته والړې يش

بر نظ(. په و ته ترګه، د اک نايی ېنسټ هل خرا د عانه۵۱۰۲نیډلټرن، او کايم 

ویرنتر هل د یر څخه دوه ببرخې کې وځرده چې د ځراب ۵۱۰۶پرځتدې رسوې په 

ليت . ځروځن ي او دو د را  اجازه ولبريپه دې نظبر وو چې نېبرندې ابید هل کر ه هببر 

 رنه ېلل شري وو.   ادا ې د ځیر د را کرلر لپا ه غر ه ځای

په تعلمی ي کتور  کې د ادا ي و تد یيس دندو اخیس تلر په پا  د نېبرندر تشریق 

يش چې  را نددان کر نۍ هڅریللکتر ي او جدیس يت تساوي رسه نبرک ته کري. نثاًل، 

(. دا را نددان ۷۶، ۵۱۰۷ته ځروځننر ته د تګ اجازه و کړي )ببرډي، خان جنرنر 

رنر رسه د تعلمی په اړه هل کرنر ننګپه ځه نرقعنت کې دي چې تشخنص کړي جنرنې 

يش. هل  ایس ته ی ې نخ دي او دا چې هل کرنر تګال و را واخیس تل يش چې ننګرنې

رسه، د افغانس تان په تعلمی ي کتور  کې د نېبرندر مشېبر تبر نداک ب ې کچې -دې رسه

مک دی. که څه مه د مشېبر د زایترايل هڅه ی ې کېږي خر نېبرندې د نرشاتېه په پُس ترنر 

په دغه لنډیز کې ېه په تعلمی ي کتور  کې د ځیر پبر ونډې اغېز ر ا مکې دي. کې خ

ه اړه ولنتر د زایتېدلر لپا ه ېه د هغه کړنر پکرونيک فتور ونه وکپړو او د نېبرندر ونډې 

بښرنتې دي. چې هنهل

نیترد

شریر جرړځت هنمی ،د افغانس تان په تعلمی ي کتور  کې د را  کرلر په اړه  هل یرولس

ې را  ویرنتر د نعا ف په ټرلر کچر ککنف ي نبرکر څخه د نېبرندر نظبرایت کپړو. ځراب

راوه ـــ نيل، والیيت، ولسرايل ـــ او ځرونتې، د نرکساتر را نددانې، او د وزا ت 

( را  الندې ک میه: هبرات، غر ، ALSEنرږ د السې )را کرونتې پتې شانلې دي. 

کرونتر حميل زده کړو ببراببروونتر او معيلپبروان، او راپیسا کې د دایتددي، ابنیان، 

 ۵۲۲ې ه نپننګ کپه دغویرنيک غر ه کړل. د کیس امتتنک نپننګ هل خمې ځراب

چې هل حميل زده کړو رسه نس تقمی تړاو و، پر ه راوه؛ نګبر د دې  کسانر زنرږ رشایط

رولس نېبرندر په دې اړه نېبرندر څخه، ی ۵۲هل دغه نېبرندې وې.  ۵۲مشېبر یراځې 

( غين unsolicitedغرځ تل شري )چې جنسیت ی ې پبر را  څه اغېز د لرد، نه

رسه  رو چې دغه نېبرندر هل جنسیتنرږ دلته پبر هغه نالرناتر متبرکز ک نالرنات  اکړل.

دا ایدونه رضو  ده چې د کنف ي ډیټا نرخه دا نه ده تړاو هل نرږ رسه رشیک کړل.  برپ

کنف ي  دي اک تازويل وکړي. کټ نټ د دغه نصاحبر په څېبر، نفرس احصایر ې د چ

ډیټا ا زځت په دې کې دی چې خر ا غين نالرنات او ېېالېېل نرضرعات څبرګندویل 

نر )اک نايی ر په تعلمی ي کتور  کې د نېبرندر د جتا ېر په اړه د نرجرد ادېنات و نويش. 

( څخه په الهام اخیس تلر نر دا USIP ۵۱۰۲؛ MEC ۵۱۰۶؛ ۵۱۰۶ېنسټ 

تړاو په  بر( هل جنسیت رسه پ۰ات تشخنص کړو )نبرکې وش نلې څر الندې نرضرع

اتلر و ک( په تعلمی ي کتور  کې د دندې اخیس تلر ا۵؛ )بنعا ف کې د نېبرندر جتا  

( نرجرد فعالنترنه او فبرصترنه چې په ۲تړاو د نېبرندر پبر وړاندې ننګرنې؛ او ) برپ

 نعا ف کې د ځیر ونډې ځه کرلر او زایترلر کې د اغېزانک اثېتېدلر شرنتیا لبري. 

نرندنې

شریر د جنرنر د تعلمی د ا زځت په اړه حبث وکړ او وی ې ویل چې د نېبرندر په نبرکه

. دوئ وویل چې په اړه څدګه نثبت نتاجی زېږویل يشترګه د دوئ را  د جنرنر د تعلمی 

او ادي ا نګه په  اتلرنتې کې د اقوصشلېدونتی حق دی او مهدد جنرنر تعلمی یر نه

رنر تعلمی چې د جن ېپه دې اند و ېویرنتینې ځرابک نايس ثبات یره ځه ندبع ده. ځ 

 اتلرنتې لپا ه همم دی. که څه مه دوئ ندهل چې د نېبرندر د تعلمی ي د افغانس تان د ځې

نر او دیين و او را ي جتبرېر په اړه دود او لکتر  اغېز لبري خر د خپل را  او افغاين دود

ا زځ ترنر تبرنینځ ی ې هنڅ ډول ټتبر نه احساکاوه. 

ویرنتې په دې اند وې چې د نېبرندر په ترګه دوئ په ځه ترګه کریل يش چې ځراب

پرهه  السته نداکب ځراب ووییل يش. اول، دوئ لرنړی ود نېبرندر او جنرنر اړتناو 

دوئ کریل شرای دا ډول خدډونر رسه نخ دي او لبرهل چې جنرنې او نېبرندې هل څه

(ALSEپه افغانس تان کې د حميل ځروځننر د تعلمی ي پایلر او ټرلنزیو اغېزو شنده )

می ي کتور  کې د نېبرندر د ونډې زایترل: ۶#حتقیقايت لنډیز   په تعل

او کایبرس کايم )ننرای ک پرهنترن(ببرلک ي پرهنترن( )ي )ننرای ک پرهنترن(، جرئل نیډیلټن ډپبروفیسر  ډاانببر

 ۵۱۰۸ جرن  **ګڼه  لرنړۍ **ټرک  د ېمی **حتقیقايت لنډیز 

یره ځځه چې اکاليم جحاب په تن لبري، هبره وظنفه کریل يش وی ې کړي چې خپلې ټرلنې 

ته ی ې خری و کېږي. زه نېبرنن می او زه په دفرت کې را  کرم او کاحې ته مځ. لکه چې 

خلک وګر ې یره نېبرنن  اغلې ده، دوئ په اکانۍ خپلر نېبرندر ته اجازه و کري ]چې نا 

نر ته مه د را  اجازه و کري. رسه خربې وکړي[؛ دوئ خپلر جنر 

ــ د نرکسې ځیننه را ندده

 ک تادۍاغرځ تل ځرونتې مش. نا ډېبره عالقه لبرهل او د لک ي خلتر نا ته د  هل ناشرنورېه نا

وویل ځته جنرنر ېعيض نشالکت لبرل. دوئ ته اجازه نه وه ځروځن ي ته والړې يش. نا په 

ډېبر شرق دا نقدکه وظنفه واخیس ته چې لکنرالر ته خدنت وکړم. 

ــ یره ځیننه ځرونتې



نثال خدډونه مک کړي. دومی، دوئ حس کرهل چې د نر و نېبرندر او جنرنر لپا ه دوئ ځه

 وې. 

د نېبرندر د ونډې د کچې ویرنتر تشخنص دا و چې او و وک تۍ دا چې د ځراب

په اړه د  مسې تګال ې او معل تبرنینځ تفاوت نرجرد دی. د دوئ په اند په تعلمی ي 

 ړې ترګه په لرړو پرړونر کې، د نېبرندر ونډه مکه ده. کتور  کې، په ځانګ

ویرنتر په تعلمی ي کتور  کې د نېبرندر په وړاندې ننګرنر په دې نبرکر کې، ځراب

 ابندې حبث وکړ. نرږ ی ې نظبرایت په الندې ترګه خالصه کرو. 

، ه دي. نثالً وو په ګټکړنې د ان ینهشریر وویل چې د اک تخدام یر مشېبر نبرکهې. ګام ن

هغه چا ته لرنړیترب و کرل کېږي چې هل هببر  دوئ وویل چې په اک تخدام کې معرناً 

بر وړاندې کړو پکړې ولبري. ېل خرا، افغان نېبرندې هل هېراده هببر د دزهڅخه لرړې زده

د لرړو  دابندې زده کړې وکړي. هنخ دي او نه يش کریل هل افغانس تانهل خدډونر رسه 

صنيل اک نادو مکی د دې النل کېږي چې دوئ د دندو زده کړو او هل هنراده هببر د حت 

 اخیس تلر ، په ځانګړې ترګه لرړو پُس ټرنر کې،  قاېت نه يش وکړای. 

ځینې نېبرندر وویل چې دوئ نسليک ببرخه کې  د نالتړ او نسليک پبرخمتګ مکی.

تبریندګرنه او نسليک اړیتې ایدې کړې. څدګه چې د  په دې اړه ی ېنالتړ نه لبري. 

اک تخدام او تبرفیع په ببرخه کې دا هغه څه دي چې زایت اغېز لبري، ځته نر، نېبرندر 

 نګه کې د لنرالتنا مکی څبرګند کړ )مهدا د لرړو پُس ترنر ته د اپالی کرلر په ببرخه

 (. MEC ۵۱۰۶وګر ئ 

کې هل  ت ی ې په تعلمی ي کتور سیجن که څه مه د دوئ په نظبر، نر نرنه او ترقعات. 

قعات د تړاو تر  برنا مه وی ې ویل چې هل جنسیت رسه پدی، خر ې را  رسه انجرړ نه

دوئ د نسليک را ي نرصوفیت پبر څبرنګرايل او کچې اغېز لبري. نثاًل، د نرشاتېه د 

ر حميل کچه د ځرونتې ای اجامع ي را نددې په ترګه د نېبرندلرړو پُس ترنر پبر ځای، په 

ف ي اغېز دغه نر نرنه لرړو پُس ترنر ته د نېبرنر پبر اپالی کرلر ندرا  ته لنرالتنا زایته ده. 

 ځ ندیل يش. 

برخې پالنې په ګډون، نېبرندې د کر را ونر د زایتې بد ناشرم نرصوفیترنه.اړوند کر نۍ

نس ئرلنت لبري. ځینې وخورنر دغه نرصوفیترنر هل کر  هببر را  رسه په ټتبر کې  اتلل. 

ته  د نېبرندر اجازې او نالتړ لپا همهدا نګه، نېبرندر، ډېبری وخت، هل کر ه هببر را  

 اړتنا لبرهل. 

 ي ه ځرونتې که ېه ی ې هل لکې هببر ځروځنپه حميل کچه، ځینن ګ. اتواټن او تګ

ه ندیترت اندېښ نر او مهدا نګته و کړې وې، دوئ ېه هل ننګرنې رسه نخ وې. د خر 

په اړه ټرلنزیو ا زځ ترنر هل خمې که نېبرندې هل لکې هببر ځ ي، ابید حمبرم مه  رت  د ک  

و رسه وي. هل مهدې انهل نېبرندې نه يش کریل ځینې دندې واخيل او مهدا نګه، دا د 

 دوئ د غریحارضي النل مه کېده. 

بښرنتې کړنېهنهل

ه ی ې رس  ویرنتر نېبرندر د ځینر هغه کړنر په اړه مه خربې وکړې چې هل دوئځراب

د دندې تبررسه کرلر په ببرخه کې نبرک ته کړې او ځینې وړاندیزونه ی ې لبرل چې 

 کریل يش په نعا ف کې د نېبرندر ونډه ځه او زایته کړي.

د نېبرندر ونډې زایترلر په اړه نالتړي اقدنايت تګال و ته د نعا ف  نالتړي اقدنات.

په ټرلر کچر کې اړتنا ده. مهدا نګه، د ندیبریت په لرړه پرړونر کې و ته ځانګړې 

 اړتنا ده. دا تګال ې ابید معيل مه يش. 

د نرکساتر یر مشېبر را نددانر وویل چې د دوئ را ي  رسه حساس را ځای.جنسیت 

ناحرل د ځیننه وو را  لپا ه نداکب دی، تبر څه ځایه ی ې النل دا و چې په 

نرکساتر کې نر و نېبرندر مه را  راوه. داکې را ي چاپېبرایل چې نر ې نېبرندې مه 

 ړي او نالتړ ی ېپتې وي، ممتن النل يش چې کر نۍ دې نېبرندې ته اجازه و ک

ې کېدلر، په زړوکړي چې دنده واخيل. مهدا نګه، نېبرندې پخپهل مه ممتن پبرته هل دوه

 زایت ډاډ ځینې دندو ته اپالی وکړي. 

 ویرنتر څبرګنده کړه چې د نېبرندر په ترګهځراب ل. د نېبرندر د ونډې ا زځت پېژند

دوئ کریل يش ځینې دندې په اکانۍ او ځه ترګه پبر نخ ېرځ ي، په ځانګړې ترګه د 

برندې ویرنتې، د ېېلګې په ترګه، وویل چې د نېټرلنې او ټرلګ ي په کچه. یرې ځراب

را نددانر  نهان ی  دکې، نېبرندې،  ه ته اکان دي ځته په لکنراهل ټرلنپه ترګه را ونه و 

پبر ځای، هل ځیننه را نددانر رسه د نالرناتر په رشیترلر کې د  احت احساس کري؛ 

 ځته نر د دې را  مه اکان وي.  

ویرنتر وویل چې د ندې پبر وخت تبریندګرنر هل ځراب د دندې پبر وخت تبریندګ.

دوئ رسه نبرک ته کړې پرهه، ظبرفیترنه او پبرځان ابو  ی ې زایت يش. په دې ببرخه 

کې نېبرندر د جدد  و کشاپرنر ایدونه وکړه چې دونبرانر او نرکساتر هل خرا معيل 

 شري دي. 

ناوې او نر اړت د کر ن په را ي چاپېبرایل کې د نېبرندر پبر نرصوفیت ل. انعطاف ند

دودونه ابید په دندو کې په نظبر کې وننرل يش. په دې تړاو، هغه دندې چې کر  ته 

نژدې وي ای دا چې پتې نېبرندې کریل يش د ناشرم  وزنې او  مس ي نس ئرلنترنر 

 ل وکاتیل يش، پبرېتدده امهنت لبري.تبرنینځ تعاد

ویرنتر وویل، په هغه حالترنر کې چې دولت او نرکساتر ځراب پرهاوی لرړول.

په نژدې ترګه هل ټرلنې او کر ننر رسه را  راوه، وترانېدل چې مه د نېبرندر او مه 

 وو نظبرایت د ځیر د را  په اړه ېدل کړي. ان ینه

 دوو اړتناوې مه په نظبر کې نیيس. جنسیت په اړه داکې تګال ې چې د ان ینه

وو وو او مه ځیننهجرړونيک ابید مه ان ینه، پالیيسلپا هساوي  اندیته کرلر جنسیيت ت 

ه نظبر وو نظبرایت او اړتناوې پرسه را  وکړي. تګال ې او پبروګبرانرنه ابید د ان ینه

ړنر وو نظبرایت و لندلر و او ککې ونیيس. دا تګال ې او پبروګبرانرنه ابید د ان ینه

ې د ځیر علمی ي کتور  کابندې او مهدا نګه دا چې څدګه دغه لندلر ي او کړنې په ت 

 پبر ونډې اغېز لبري؛ را  وکړي.  

نرندنر رسه مهغږې  MEC ۵۱۰۶نرندنې د  زنرږپه اک تخدام او تبرفیع کې شفافیت. 

خشيص  د ک نايس و ېد دې خربې ک تاینه وکړه چې ګام ن دي. د نرکساتر را نددانر

اړیتر پبر اکاس نه دي. دوئ په دې اند وې چې دغه حالت هل نېبرندر رسه چې 

اړه مکې اړیتې لبرالی يش، نبرک ته کړې چې دنده پندا او وکايت.   دېمعرنا په 

د نېبرندر ونډه ابید د نرشاتېه تبر ځایه و کېږي، خصرصا په پرهنې وزا ت کې. دا حقیقت 

 ببرخه تشتیلري او دا ی ې حق دی.  دی. نېبرندې د نعا ف یره

ــ د نعا ف ځیننه را ندده

و ټرلنزیو کړو د تعلمی ي پایلر ا . د دغه  اپر  ندیپانګه د حميل زدهدی خلتر د خساومتندانه نبرک تې په نتیجه کې ممتن شری( هل ال ې د انبریاک  USAIDدا  ا پر  د انبریاک نوحد اایالتر پبراخونايی ادا ي )

 او انبریاک حترنت نظبر په لزويم ترګه نه څبرګندوي.  USAIDنس ئرلنت دی او د بشپړ ( ALSEې )ژاغېزو شندې پبرو
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