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 ھمدـــقم

 یاھ هزیگنا  اب ھطبار رد یفیک یاھ ھتفای ام قیقحت هدیکچ نیا رد
 )CBE(یلحم تامیلعت دنچرھ .میرادیم ھیارا ار یلحم تامیلعت نیملعم
 یمامت یارب تیفیک اب تامیلعت ھب ندیسر یارب لومعم رازبا کی
 تامیلعت نیملعم ماغدا یارب ییاھ شلاچ ،دشابیم ناتسناغفا رد لافطا
 رد یکدنا تامولعم و دراد دوجو فراعم ترازو متسیس  رد یلحم
 یالاب قیقحت .1دشابیم تسد رد هورگ کی ثیحنم اھنا اب ھطبار
 جیاتن نیدنچ رب ریثات اھنآ یاھ هزیگنا ھک دراد نیا رب تلالد نیملعم
 ،نادرگاش هزیگنا  زا ناوتیم لاثم روطب اھنآ ھلمج زا ھک دراد یمیلعت
 یراک تیاضر .درب مان یراک تیاضر  و ،تاحالصا ھناقفوم قیبطت
 تسا طبترم ھفیظو کرت و رتمک یرضاحریغ اب بیترت ھب ملعم
 تامیلعت نیملعم یاھ هزیگنا کرد نیاربانب .2)2015 زنل و سوسج(
 یلحم تامیلعت نیملعم ھب ھک یلماوع زا یزادنا مشچ دناوتیم یلحم
 رما نیا .دیامن ھیارا ،دنھد ماجنا یبوخب ار ناشفیاظو ات دنکیم کمک
 رد یلحم تامیلعت فونص 7,000 ینیمخت روطب ھک ارچ تسیمھم
 ھتفای 3.دشابیم شیازفا لاح رد فونص نیا دادعت و دراد دوجو روشک
 ماغداً اتیاھن و فونص نیا یرادیاپ دوبھب تھج ار یتالخادم ام یاھ
  .دیامنیم داھنشیپ ھماع متسیس رد نیملعم نیا

 اھ دوتم

 ،ییایفارغج تیعقوم :تارایعم ھک دنمفدھ یریگ ھنومن هویش کی زا ام
 ملعم 20 باختنا تھج ،دوب لماش نآ رد یمیلعت ھیوس و تیسنج ،نس
 تامیلعت فونص ملعم 156 نالک ھنومن رد دوجوم عونت رگنایب ھک
 هدنھدناشن لیذ رد 1 لودج .میدرک هدافتسا ار دشاب ھس لآ هژورپ  یلحم
 4.دشابیم تیالو کیکفت ھب ملعم 156 نیا کیفارگومد تاصخشم

دادعت
ملعم

فنتیسنجط
ار

هدومنذخا
%86.00%51.72%2925.3148.28اسیپاک
%40.91%9.89%4429.9590.91ناورپ
%42.86%14.29%733.5785.71تارھ
%69.23%42.31%2625.6557.69روغ
%25.00%43.75%1630.6956.25نایماب
%38.24%52.94%3422.3247.06یدنکیاد

=دادعت (ھس لآ نیملعم گرزب ھنومن کیفارگومد تاصخشم :1 لودج
156( 

 ھنوگچ ھکنیا کرد  )1 تھج ھتفای راتخاس ھمین یاھ ھبحاصم زا ام
  )2 و تسا رازگریثات ملعم یاھ هزیگنا یالاب توافتم یمیلعت طیارش
 ھطبار رد نیملعم نابز زا رتشیب ھتساوخان تاطابنتسا تفایرد نانچمھ
 رازبا زا هدافتسا اب ام .میدومن هدافتسا اھنآ یوفیظو قوشم لماوع ھب
 ھقیرط ود ھب و هدومن لیلحت ار ماقرا ،یا ید ویک سکم یراذگدک
 تامدخ یاھ هزیگنا اب ھطبار رد دوجوم بلاطم زا طابنتسا اب( یئارقتسا

 ساکعنا ھک یا هدش رھاظ یاھ مت ات میدومن یرازگدک یجاتنتسا و )ھماع
 .مییامن تفایرد ار دشابیم ناتسناغفا رد سیردت یاوتحم هدنھد

 اھ تفایرد

 ،یسرد داوم ،نیملعم شاعم :دیدرگ رھاظ ام ماقرا رد هدمع مت راھچ
 لودج .ینامزاس یاھ لمعلازرط  و اھدنور و یلغش ھعسوت و شزومآ

 یتاعفد دادعت ساسا رب اھ مت نیا یبسن تیمھا هدنھد ناشن لیذ رد 2
 حرطم ناگ هدنوش ھبحاصم طسوت ھبحاصم 20 نایرج رد اھنآ ھک تسا
ثحب اھ مت نیا زا کیرھ اب ھطبار رد حرشم تروصب ام .دندیدرگ
  .دومن میھاوخ

 نیلمعم اب رباربً ابیرقت یشاعم یلحم تامیلعت نیملعم :نیملعم شاعم
 اھنآ شاعم ھک دنتشاد راھظا اھنآ رتشیب .دننکیم تفایرد یتلود بتاکم
 یلام تینما لماع ھس اما .دنکیم ار اھنآ یگدنز یساسا جراخم تیافک
 ملعم یاقبا رد یفنم تاریثات ھک دراد لامتحا و هدومن فیعضت ار اھنآ
 کاش/تامدص لباقم رد یریذپ بیسآ ساسحا نیملعم ً،الوا .دشاب ھتشاد
 ینیبشیپ عیاقو یارب ار یمک ءاضف اھنآ تاشاعم .دنتشاد ار یجراخ یاھ
 ھتشاذگ یقاب راوناخ یساسا مالقا یاھ ھنیزھ شیازفا ای و یگدنز هدشان
 یاھ ھنیزھ یخرب دوخ شاعم زا هدافتسا اب نیملعم یضعب ً،ایناث .تسا
صلاخ شاعم رثوم روطب راکنیا ھک دنیامنیم تخادرپ ار فنص یساسا
شرازگ داتسا ود ،ھکنیا ھمھ زا رت ھجوت لباق  .دھدیم شھاک ار اھنآ
 ً،اموس .دنا هدرک تخادرپ دوخ شاعم زا ار یسرد فنص ھیارک ھک دنداد
تنوکس ،دندرکیم سیردت نآ رد ھک یا ھیرق زا جراخ ھک یناداتسا یارب
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 دندوب یھجوت لباق نیگنس یاھ ھنیزھ نشیتروپسنارت یاھ ھنیزھ ،دنتشاد
   .دندشیمن نیمات یفاک  ردقب هدش ھیارا شاعم ددم طسوت اھ ھنیزھ نیا ھک

 اھوجنا بناج زا ار یویامح داوم ناگدنوش ھبحاصم :یسرد داوم
 یشزومآ داوم و ھیساطرق ،یسرد بتک لماش داوم نیا .دندومن تفایرد
 تبثم تاریثات روکذم تیامح ھک دندوب هدش ھجوتم نیملعم رتشیب .دوب
 نیملعم زا یضعب  .تسا ھتشاد نادرگاش یریگدای و اھنآ سیردت رب
 ھک ھتسناد طبترم نادرگاش رتشیب یاھ هزیگنا اب ار عبانم نیا نانچمھ
 رخف ساسحا اھنآ ھب و هدش اھنآ سیردت هزیگنا ثعاب دوخ ھبون ھب نیا
 اھنآ اب ام ھک ینیملعم یمامتً ابیرقت ،ام لوکوتورپ زا جراخ .دوب هدیشخب
 زا رتشیب ار یلحم تامیلعت فونص ھب هدش ھیارا عبانم میدرک ھبحاصم
 نینچتیدوجوم ساسحا  .دنتسنادیم یتلود بتاکم رد دوجوم عبانم
 نیملعم و یلحم فونص ماغدا ندش هدیچیپ بجوم تسا نکمم توافت
  .ددرگ هدنیآ رد یتلود متسیس ھب نآ

 دناوتیم یلحم فونص ندوب تسد رود :یلغش ھعسوت و اھ شزومآ
 ترازو طسوت هدش نییعت طیارش(مھدزاود فنص غراف نیملعم مادختسا
 رد اھ یتساک ناربج تھج .دزاس لکشم ار )فراعم
 عماج یزاسانشآ یاھ مارگورپً ابلاغ تاسسوم ،تامیلعت/تالیصحت
 سیردت نف و اوتحم اب ھطبار رد موادتم یاھ شزومآ و نیملعم یارب
 طبترمً امیقتسم و زاس هزیگنا ار اھ شزومآ نیا نیملعم .دنتشاد ھیارا ار
 ھب نیملعم قیوشت ثعاب دوخ نیا دراوم یضعب رد .دنتفایرد اھنآ راک اب

 ریغ یشزومآ یاھ تصرف ای و رتشیب یمسر تالیصحت یوجتسج
 نیا نیملعم ،ھتساوخان یاھ باوج رد مھزاب اما .تسا هدیدرگ یمسر
 نیملعم یارب یلغش ھعسوت یاھ تصرف نادقف ساسحا اب ار دراوم
 زا یرایسب .دندومنیم ھسیاقم فراعم ترازو متسیس رد یلحم تامیلعت
 کی ثیحنم یلغش تینما اب ھطبار رد دوخ ینارگن ناگدنوش ھبحاصم
 تباث یملعم ھفیظو کی نتشاد ھب لیامت نانچمھ و یلحم تامیلعت ملعم
 رضاح لاح رد .دنتشاد زاربا فراعم ترازو متسیس رد یمیاد و رت
 و فراعم ترازو بناج زا یمسر تخانش ھب رجنم یمک یاھ تصرف
 .5ددرگیم لیکشت متسیس ھب ندش لخاد

 زا یباتزاب نیملعم ً،اتیاھن :ینامزاس یاھ لمعلازرط و اھ دنور
 یسیلاپ و یرادا یاھ لمعلازرط و اھ ویجنا یارب راک زا ناشتایبرجت
 دنبیاپ نآ ھب یلحم تامیلعت نیملعم و بتاکم ھک(فراعم ترازو یاھ
 و ررکم یتراظن یاھدیدزاب زاً اتصاخ نیملعم.دندرک ھیارا ار )دنشابیم
 نیب ار یمھم طباور اھدیدزاب نیا .دنتفرگیم هزیگنا ینیبشیپ لباق
 ندش ھتخانش ساسحا و هدرک داجیا فراعم ترازو و اھوجنا ،نیملعم
 بناج زا اھ تراظن ددعت نادردق نیملعم .داد شیازفا ار یلغش تیامح و
 ترازو تاماقم بناج زا رتشیب یاھ تراظن ناھاوخ و هدوب وجنا
 یضعب ،ترازو نادنمراک اب ررکم سامت نادقف ،نانچمھ .دندوب فراعم
 ترازو یاھ لمعلازرط اب ھطبار رد اھ ییامنھر نادقف اب ار نیملعم
 ترازو بناج زا یتراظن یاھدیدزاب شیازفا .تسا هداد رارق فراعم

 یھدباسح حطس نانچمھ و هدیدرگ نآ عفر بجوم دناوتیم فراعم
 .دشخب دوبھب فراعم ترازو لابق رد ار یلحم تامیلعت نیملعم

 تاداھنشیپ

 تھج ار یددعتم یاھ یرازگ ھیامرس و تالخادم ام یاھ ھتفای
تامیلعت فونص یرادیاپ شیازفا و یلحم تامیلعت نیملعم تیامح
 .دیامنیم داھنشیپ ،دننکیم لاقتنا ھماع متسیس ھب ھکینامز رد یلحم

 زا فراعم ترازو طسوت رتشیب یاھدیدزاب .تراظن تیمھا •
ساسحا ات هدومن کمک ار نیملعم دناوتیم یلحم تامیلعت فونص
 ترازو ھب یھدباسح ،ھمھ زا رت مھم  و تیلومشم ،تیامح
 یارب ار تصرف نانچمھ اھدیدزاب  نیا .دنشاب ھتشاد ار فارعم
یلحم تامیلعت قیاقح اب ھطبار رد ات دزاسیم ایھم فراعم ترازو
 فراعم ترازو ییوگخساپ دناوتیم رگید بناج زا ھک دبای یھاگآ
  .دشخب دوبھب ار ھیبرت و میلعت یاھ شلاچ ھب
 متسیس رد تیلومش و تخانش ناھاوخ یلحم تامیلعت نیملعم•

 یشزومآ یاھ تصرف و یلغش ھعسوت قیرط زا فراعم ترازو
تامیلعت نیملعم ندومن توعد لماش دناوتیم اھ تیلاعف .دنشابیم
 ای یتلود بتاکم نیملعم یارب هدش ریاد یاھ شزومآ ھب یلحم
 نیملعم ھک یرگیبرم یاھ مارگورپ ای  یشزومآ یاھ ھقلح داجیا
 .دشاب ،دنادرگیم اجکی ار یتلود بتاکم نیملعم و یلحم تامیلعت
 ترازو اب دناوتیم اھوجنا ،تساوخرد و ترورض تروص رد
 راک نیملعم یارب تیفیک اب یاھ شزومآ ھعسوت یارب فراعم
 رد .ددرگ ھیارا یلحم تامیلعت و یتلود بتاکم نیملعم ھب ات هدرک

 تامیلعت نیملعم قاحلا ،دنشاب دردنتس اھ شزومآ ھک یتروص
 زا یلحم تامیلعت نیملعم تخانش شیازفا بجوم دناوتیم یلحم
 ھب هدنیآ رد اھنآ ماغدا ناکما و هدیدرگ فراعم ترازو بناج
 .دزاس مھارف ار تلود لیکشت متسیس

ترازو طسوت ھک یبتاکم رد دوجوم عبانم نیب توافت ساسحا•
 نکمم دندرگیم هرادا اھویجنا طسوت ھک یبتاکم و دنوشیم هرادا
 ھب دناوتیم اھوجنا .دشاب ھتشاد نیملعم اقبا رب یفنم تاریثات تسا
 اھاروش و نیملعم ،دراوم یضعب رد .دنیامن کمک الخ نیا عفر
 ًالثم(دنشابیم ھنیزھ مک و یلحم یسرد داوم لابندب کرتشم روطب
زا هدافتسا ای باسح یارب ھنیزھ مک یاھ کالب ندروآ تسدب
 یرازگاو نالپ ھک ییاھوجنا .)سنیاس سورد یارب لحم تاتابن

 ھک ییاھ شزومآ یالاب دنناوتیم ،دنراد ار یلحم تامیلعت فونص
 ھیامرس ،دنراد زکرمت رادیاپ عبانم زا هدافتسا و ییاسانش رب
  .دنیامن یرازگ
 .دراد تیمھا نیملعم نتخاس هزیگنااب  رد بتکم عبانم و تاشاعم•

 ار نیملعم اقبا دناوتیم دنک نیمات ار یلام تینما ھک یتاشاعم
 عبانم .دراد تیمھا مھ فنص عبانم تیدوجوم اما .دیامن تیامح
 یفاک شاعم اب هارمھ و دشخبیم دوبھب ار فنص تیرثوم ساسحا
  .دھد شیازفا ار ملعم دھعت و تیاضر نکمم

رد و یناغفا 35 ھب ار یعیبط زاگ رتیل کی ام ،لبق لاس ود ..."
 رد یتح الاح...میدیرخیم یناغفا 40 ھب دوب یتمیق یلیخ ھک ییاتقو
 کی ًالبق نم .میرخیم رتیل رھ یناغفا 65 ار یعیبط زاگ ام ناتسبات
تمیق الاح و مدیرخیم یناغفا 40 ھب ملکیسرتوم یارب ار لورطپ رتیل

 رطاخ یا ھب .هریم ھتفر الاب لاس رھ...ھتفر الاب یناغفا 50 ات اھ
 )یلحم فنص ملعم( ".ھنکیمن تیافک ام یاھشاعم ھک تسا

 ھک یتالکشم ات دنک دیدزاب ام زا رابکی هام تسناوتیم ترازو رگا "
 هروشم ام ھب دنتسناوتیم اھنآ ،دنیبب ار دنتسھ ھجاوم نآ ھب نیملعم
ترازو رد سیردت و یرادا لئاسم اب ھطبار رد میماصت....دنھدب
 زا رتشیب اھنآ رگا .مینادیمن ھطبار نیا رد ام اما ،دوشیم ھتفرگ فراعم
 .دنھد هروشم ام ھب و دنزاس علطم ارام دنناوتیم اھنآ ،دننک دیدزاب ام
 هدرک کمک میوشیم ھجاوم نا اب ھک ییاھ شلاچ تیریدم رد ار ام نیا
 ".تسناوتیم

این راپور بھ حمایھ سخاوتمندانھ مردم امریکا از طریق اداره انکشافی ایاالت 
متحده امریکا (USAID) امکان پذیر شده است. محتوای این راپور تنھا 

مسئولیت پروژه ارزیابی نتایج آموزشی و تأثیرات اجتماعی تعلیمات محلی در 
افغانستان(ALSE) بوده و لزوماً بازتاب دھنده نظریات اداره انکشافی ایاالت 

متحده امریکا و یا دولت ایاالت متحده امریکا نمیباشد. 
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