
پېژهدهَ

دولت د ښاروهدي میثاق د ميل لومړیتوة هوی پروګرام )ای د ښاروهدي  د د افغاوس تان

واحض  عرضَ کولو کېپَ حميل حکومتويل تَ د ُیواد رسارس د عامَ خدماتو  ،میثاق(

چې پَ ترڅ کې یېې د لکیو پَ کچَ د کیفیت لروىکې  رول او مس ئولیت س پاریل دی

تعلمی و تربیېې د هظارت مس ئولیت د لکي اىکشايف شورا )
1

CDC فرعي مکیټې یېې ،)

(
2

ES( او د ښووځني اداري شورا ،)
3

SMS يې ( تَ س پارل شوی دی. دا اصال د پُو

پالیيس کې د حميل زدٍ ایدٍځکَ پَ  وزارت د حميل زدٍ کړو پالیيس رسٍ رس لګوي

کړو د ټولګیو مدیریت کې د لکیوالو فعاهل وهډې ابهدې اتکید شوی دی. کَ څَ مه پَ

يې پَ راتلوىکې کې دا حميل ادارې ــــ د لکي  اىکشايف افغاوس تان کې د ټولشمولې پُو

اغېزانک او وراګاهې، تعلمی و تربیېې فرعي مکیټې، او د ښووځني اداري شوراګاهې ــــ ش

يي رول لري، خو بیا مه، د دې مس ئولیت د اخیس تلو پَ پار د دوئ د وړتیا پَ وس یهل

ميل  اٍړ زایت مالومات وش تَ. حتا لومړين مالوماتو تَ الرسیس وش تَ، مثال، اای د

د لکي اىکشايف شوراګاهې اوس مه فعالیت لري کَ هَ. پیوس تون پروګرام څخَ وروس تَ 

می و تربیېې فرعي مکیټو او ښووځني اداري شوراګاهو پَ اٍړ مه د ، د تعلپَ ورتَ توګَ

 مالوماتو مکی دی. 

ېږو څو وکویل شو دا دارې ځوامکيې  ډېٍر هممَ دٍ چې د دې ادارو پَ اٍړ زایت وپُو

د لکیو اىکشايف ( د اداري ارزوهې رسوې ALSEاو حامیَ کړو. پَ مهدې پار، السې )

یټو او ښووځني اداري شوراګاهو پَ اٍړ د ُرات، شوراګاهو، تعلمی و تربیېې فرعي مک 

. ایدٍ رسوې د  081غور، دایکٌدي، ابمیان، پروان او اکپیسا پَ  لکیو کې تررسٍ کٍړ

مهدغو ادارو د فعالیت، د ظرفیت لوړولو تریًٌګوهو کې اشرتاک، او د د دوئ د 

. دا موهدهې بَ هل ُغَ ُڅو رسٍ مرس تَ و  کړي چې پَ مدیریيت فعالیتوهو پَ اٍړ ٍو

چې د حميل زدٍ  می د بقاء او پایښت پَ اٍړ کېږي،ُغَکچې تعل-افغاوس تان کې د لکیو

 کړو پالیيس او ښاروهدي میثاق موخَ مه دٍ. 

دا حتقیقايت ليډیز د دې ادارو د اسايس فعالیتوهو پَ اٍړ موهدهې وړاهدې کوي. پَ دې 

خلسو څخَ هوټ اخیس تل، ، د غړیو اشرتاک، هل تعددفعالیتوهو کې د دوئ د خلسو 

1
. میثاق دا د لکي پَ کچَ شورا دٍ چې پَ اول کې د ميل پیوس تون پروګرام اتسیس کړې دٍ 

وړوىيک پراختیايي پروګرام رسالرې وي چې  شِروهدي پروګرام کې، دا شورا د ټوليې هل خوا خمتَ

هل مرکزي دولت رسٍ بَ وصل وي.
2

دا تعلمیي شورا ای د حميل زدٍ کړو ټولګي شورا دٍ چې د حميل زدٍ کړو پيل کووىکو موسساتو 

شورا د لکي اىکشايف شورا د تعلمی و تربیېې اتسیس کړې دٍ. د ښاروهدي میثاق پروګرام کې بَ دا 

فرعي مکیټَ يش.
3

دا د حمرايق ښووځني شورا دٍ چې ګډوهوال یېې وادلین، اس تادان او د ښووځني اداري کسان دي. 

ښووځني اداري شوار د حميل زدٍ کړو بقاء کې اغېزانک رول لري، پَ ځاىګړې توګَ د مس ئولیتٌو 

يې امریت او رایست ترمٌځ اړیکَ حوړوي. اهتقال کې، ځکَ دا شورا د ټولګي  او پُو

او هل دوئ رسٍ پَ تصممی هیولو کې د لکیوالو برخَ اخیس تل شامل دي. دا ليډیز زموږ 

تر پالیيس راپور خمکې خپرېږي. پَ ُغَ راپور کې بَ د دې ادارو پَ اٍړ هور تفصیيل 

 مالومات ذکر شوي وي. 

میتود

 شوراګاهو، تعلمی و د لکیو اىکشايف( ALSEالسې ) ،پَ ذکر شویو شپږ والیتوهو کې

حبو شوراګاهو رسٍ د خمامخ فوکس ګروپ مصا اداري تربیېې فرعي مکیټو، او ښووځني

. رسوې کووىکو ُر ګروپ رسٍ مصاحبَ وکٍړ چې هل دریو  پَ وس یهل رسوې پلې کٍړ

کووىکو پَ  يل دودوهو پَ هظر کې هیولو، رسوېتر شپږ غړي ګډوهوال بَ یېې لرل. د حم

 انریيَ او ښځیيَ غړیو رسٍ بېلې فوکس ګروپ مصاحبېې وکړې.ځیيې س میو کې هل 

حتلیل

تعلمی و تربیېې فرعي مکیټو،  221د لکي اىکشايف شوراګاهو،  079پَ جموع کې، موږ 

، او 507 ، 707هو رسوې پلې کړې چې پَ ترتیب د ښووځني اداري شوارګا 001او 

د رسوې څلورو پوښتٌو پَ اٍړ مالومات  ۱غړیو پکې ګډون وکړ. خدول  159

وړاهدې کوي چې هل هل ټولو دریو شوارګاهو شوې دي. دا پوښتٌې د ایدو شوراګاهو د 

توة د مالومولو لپاٍر موږ دٍو  پَ اٍړ وې. د رمسي توة رمسياو  مٌظموايلغوهډو د 

)هوټوهَ( خپلو خلسو لیلکي مواد د قابلیت چې اس امتل کړل: د ُرې ادارې  معیاٍر

وړاهدې کړي او مهدارىګَ پَ ٍُر غوهډٍ کې حداقل د هامیيي غړیو ګډون. خدول د 

ُرې پوښتٌې لپاٍر والیيت اوسط او مهدارىګَ ټولزی اوسط ښ يی. 

 : د خلساتو مشېر۱خدول 

پَ اوسط ډول، درې واړو ادارو پَ تېرو دٍو لکوهو کې پَ لوی تياسب خلسې کړې 

( ای حداقل 1.95پَ مجموع کې، د ښووځني اداري شورا د خلسو لوړ تياسب )دي. 

یٍو خلسَ، درلود. د تعلمی و تربیېې فرعي مکیټې او لکي اىکشايف شوراګاهو مه د خلسو 

و. والیيت اوسطوهَ د ادارو  1.81او  1.89لوړ تياسب درلود چې پَ ترتیب رسٍ 

 ترمٌځ ورتَ وو. 

USAID 
FROM THE AMERICAN PEOPLE 

 (ALSEپایلو او ټوليزیو اغېزو شًٌَ ) تعلمیيد  زدٍ کړوپَ افغاوس تان کې د حميل 

 مدیرت کې تر مهاکري پورې ظرفیت څخَ د لومړهیو زدٍ کړو : د ټوليې6#حتقیقايت ليډیز 

يتون(، حوئل می ډاان برډيد پروفیسور  يتون( او سایرس سايم )هیوایر برلکيون )ټیل ډ)هیوایرک پُو يتون کپُو پروٍژ (پُو
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. یوځل بیا، د ښووځني  دومیَ پوښتٌَ پَ تېرو دٍو لکوهو کې د خلساتو د مشېر پَ اٍړ ٍو

کېږي. د تعلمی و تربیېې فرعي مکیټې  5.00ادارې شورا زایتې خلسې کړې دي چې 

 خلسې کړې وې.  1.17او  1..7او لکي اىکشايف شورا پَ ترتیب 

د لکي اىکشايف شورا د خلسو مشېر پَ ابمیان او دایکٌدي کې تر هورو والیتوهو مک و؛ 

د ميل پَ اسط ډول پَ ُر والیت کې درې خلسې. کیفي مالومات څرګيدوي چې 

خو وروس تَ  پیوس تون هل خوا د دوئ تر اتسیس وروس تَ د دوئ خلسې زایتې وې،

ن رسٍ تړلې کومَ پروٍژ ٍو او ای بیا یواځې ُهل خلسې کېدې چې لکَ بَ ميل پیوس تو

. لکَ چې بَ کومَ پروٍژ او ای  بَ پَ لکي کې کومَ بهل ځاىګړې مس ئهل پیدا شوې ٍو

، د لکي اىکشايف شورا بَ معوما خلسَ هَ کوهل.   کومَ ځاىګړې مس ئهل هَ ٍو

چې خلساتو څخَ هوټ  شوراګاهو د ُغَ خلساتو تياسب وړاهدې کووورپسې، د 

( ادراي شواراګاهو وکویل شو چې .1.7یېې مه درلود. پَ مجموع کې، شاوخوا همی )

( او د لکي اىکشايف شورا 1.02هوټوهَ وښ يی. خو، د تعلمی و تربیېې فرعي مکیټې )

( چې خورا مک تياس بوهَ دي، هوټوهَ وړاهدې کړای شول. د لکي اىکشايف شورا 1.18)

رعي مکیټې مک تياس بوهَ ممکن هل دې امهل وي چې د دغو شوراګاهو او تعلمی و تربیېې ف

 غوهډې غریرمسي وي ځکَ هو اس ياد حوړول او هوټ لیلک پکې خورا مک دي. 

٪ څخَ زایتو غړو 71پَ اخر کې، د ُغَ خلساتو تياسب وړاهدې کوو چې پکې هل 

اٍر ميل د تعلمی و تربیېې فرعي مکیټې او ښووځني اداري شورا لپګډون کړی وو. 

دی.  1.58اوسط لوړ دی،  خو د لکي اىکشايف شورا تياسب زایت مک دی چې 

 1.71خو، د لکي اىکشايف شورا والیيت اوسط لوی ریيج لري چې پَ دایکٌدي کې 

کېږي. پَ دایکٌدي او ابمیان کې د ُغَ غوهډو د مک مشېر  1.88دی خو پَ ُرات کې 

وي ، ممکن دا وي چې پَ دې علت، چې تر همی زایت فیصدي غړي پکې حارض 

 والیتوهو کې غوهډې مه مکې کېږي. 

ېږو پَ دې خلسو کې څٌګَ تصممی هیول کېږي، موږ پر دې  د دې لپاٍر چې وپُو

ترکزی وکړ چې پَ دې تصممی هیولو کې څوک ښکېل وي. د ښاروهدي میثاق هل خمې، 

ښکېلتیا د ټوليې د  لکیوال ابید د خدماتو لپاٍر وړاهدیز وکړي، هو د دوئ مالومات او

 پورٍ کېدو کې پرېکٌدٍ رول لري. پَ اړتیا

 د دې شوراګاهو د تصممی هیولو پَ اٍړ دی چې څومٍر ټول مشوهل دی. 0چارت 

کووىکو ُرې شورا تَ درې اهتخابَ ورکړل چې دوئ یېې ترې خوښ کړي  رسوي

( د شورا ټول 2( د شورا رئیس، )0چې څوک پَ تصممی هیولو کې رشیک دي: )

( ټول غړي او لکیوال. د دریو واړو شوراګاهو اکرثیت ځواة ویوىکو وویل .غړي، )

 چې پَ تصممی هیولو کې یېې مه د شورا غړي او مه لکیوال شامل وي.   

د دې موهدهو د روښاهولو او زابتولو لپاٍر موږ پَ تصممی هیولو کې د لکیوالو د برخې 

وپوښ تل چې ویوىکو  کووىکو هل ځواة هور مه وسپړهل. رسوې اهداٍز دا لویَاخیس تلو 

څٌګَ دوئ د خپلو خلساتو مالومات او تصممی هیول هل هورو لکیوالو رسٍ رشیکوي. 

اکرثیت پَ دې اٍړ وغږېدل چې دوئ څٌګَ هل تصممی وروس تَ غوهډٍ حوړوي چې 

کړي ای مه  ټول لکیوال او د لکي مرش ترې خرب کړي او ای پَ مسجد کې غوهډٍ حوړٍ

د ماښام تر ملاځنَ وروس تَ خلکو رسٍ حبث وکړي. د لکي اىکشايف شورا ځیيې غړیو 

دا توضیح مه وکٍړ چې دوئ پَ مسجد کې پَ څَ ډول خپل تصممی خلکو رسٍ 

رشیکوي. یواځې مک مشېر غړیو وویل چې دوئ خپلو خلسو تَ لکیوال مه دعوتوي، 

کېږي. ځکَ هو د اشرتاک لویَ اهداٍز  ځکَ هو تصممی د لکیوالو پَ حضور کې هیول

ممکن هل دې امهل وي چې ځواة ویوىکو پَ تصممی کې د خلکو اشرتاک او هل تصممی 

 څخَ د خلکو د خربېدلو ترمٌځ فرق هَ وي کړی.    

 : پَ تصممی هیولو کې اشرتاک۱چارت 

(Policy Implicationsوړاهدیزوهَ )پایلې او 

ادارې )د لکي اىکشايف شورا، د تعلمی و تربیېې فرعي ډیټا څرګيدوي چې درې واٍړ 

فعالیت لري. دوئ خلسې کوي او هل خلسو  یټې او د ښووځنیو اداري شوراګاهېمک 

ې ادارې )اىکشايف شوراګاهې او تعلمی خت ان وختَ ایداښت اخيل. د لکي کچڅخَ و 

مٌځَ  و تربیېې فرعي مکیټې( د ښووځني اداري شوراګاهو پَ پرتهل ــچې دلکیو هل

يې امریت  داسې حوړښت دی چې هل حمرايق مکتب رسٍ تړیل دی او ځکَ هو د پُو

رمسي توګَ فعالیت لري. درې واړو ادارو د دوئ پَ  پېکَتَ ىژدې دی ـــ پَ خورا 

تصممی هیولو هبری کې د لکیوالو د پراخې وهډې راپور ورکړ. خو، تعقیيب پوښتٌو 

می وروس تَ هل دې چې هیول کېږي، هل خلکو څرګيدٍ کٍړ چې د لکي مرشاهو دا تصامم

 رسٍ رشیکوي. 

څٌګَ چې د لکي اىکشايف شوراګاهې، تعلمی و تربیېې فرعي مکیټې، او ښووځني اداري 

شوراګاهې موحودې دي او فعالیت لري، دوئ ال حامیَ او تقویَ کېدای يش ترڅو 

مس وړاهدې  خدمات، پَ ځاىګړې توګَ تعلمیي ُغَ د ښاروهدي میثاق هل اروهو رسٍ

 کړي؛ خو، د دوئ د موحود ظرفیت لوړولو لپاٍر بَ تریًٌګوهو تَ اړتیا وي. 

د ظرفیت حوړولو ترییٌګوهَ چې پَ راتلوىکې کې دایرېږي، ابید پَ دې اٍړ وي چې 

دوئ څٌګَ خلسې دایرې کړي او لکیوال مه پکې ګډون وکوي. موږ وړاهدیز کوو 

 ېې پروګرام الهدې مضامنی ابهدې وڅريخ:چې د دې ادارو لپاٍر د راتلوىکې حامی 

 ٍد ادارو خلسې رمسیت پیدا کړي تر څو غوهدې پَ مٌظم ډول تررس

يش او د غړي پکې زایت ګډون وکړي، ایداښت ځیيې واخیس تل يش.

  پَ ټوليَ کې د مالوماتو رشیکول تيظمی يش تر څو هل موحود اکر او ُڅو

 څخَ ټول لکیوال خرب اويس. 

  هل ادارو رسٍ مرس تَ وکړي څو دوئ پَ تصممی هیولو کې د خلکو د

 رشاکت امهیت درک کړي او پٍو يش ُغوئ څٌګَ دخیل کړي. 
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