په افغانس تان کې د حميل ښووځنیو د تعلمیي پایلو او ټولنزیو اغېزو شننه ()ALSE
پروفیسور ډاان برډي (نیوایرک پوهنتون) ،جوئل میډیلټون (برلکي پوهنتون) او سایرس سايم (نیوایرک پوهنتون)

حتقیقايت لنډیز  :۴#د ِس ين ویش نې په اساس د حميل زده کړو رسچینو لومړیتوب ټالک
حتقیقايت لنډیز •• لومړی اکل •• څلورمه ګڼه •• دمسرب ۲۰۱۶
خمینه

د حميل زده کړو ټولګي ،د نورو پروګرامونو په څېر ،د رسچینو هل مکښت رسه مخ
دي .ځکه نو مس ئولینو ته ښايی چې د پروګرام پر ځینو برخو پانګونې ته د نورو
په پرتهل لومړیتوب ورکړي .د حميل زده کړو په تړاو د حمدودو رسچینو په نظر کې
نیولو رسه ،د پيل کوونکو ادارو تر منځ په دې اړه تود حبث موجود دی چې
څنګه به وروس ته هل دې چې د زده کوونکو لومړی پړاو نصاب تمکیل کړي ،حميل
زده کړې به په ښه ډول دوام وکړای يش او پایښت به ومويم .هل یوې خوا ،د
حميل زده کړو ټولګي ممکن وغزول يش او موجود زده کوونيک مهداسې زده کړو ته
دوام ورکړي او نور لوړ موضوعات ولويل .بل پلو ،موجود حميل صنفونه ممکن مک
معره ماشومان د نوي زده کوونکو په توګه هل رسه بیا جذب کړي او موجود نصاب
هل رسه پیل يش .د حميل زده کړو د تداوم او هل رسه پیل تر منځ د یوه ټاکنه د
مثبتتوب او منفي توب زایتې ابریکۍ لري چې د ټولو په پام کې نیول شوین اکر

نه دی ،خو په لکیو کې د حميل زده کړو د موجود رول او اس امتل په اړه پوهاوی
ممکن په انتخاب کې مرس ته وکړي.
که دې ابریکیو ته پام ويش ،زایتې پوښتنې پنځوي.
لومړی ،د سن په اساس ،په څومره تعداد نوي واجدالرشایط ماشومان موجود دي
چې د زده کوونکو نوی پړاو پیل کړي؟ دومی ،اای د حميل زده کړو د لومړين پړاو ټول
فارغنی به دوليت ښووځنیو ته والړ يش؟ او وروس تۍ د جنسیيت مساوات په اړه ،دا
چې اای جنونې او هلاکن د معر په ډېرېدو د حارضۍ متفاوت چلند ښ يي؟
په دې حتقیقايت لنډیز کې ،د حميل زده کړو پراختیايی پروګرام ( )CBEEPتر پوښښ
الندې س میو کې چې د  ALSEحمققنی یېې مطالعه کوي ،د معر په اساس په حميل زده
کړو کې د جنونو او هلاکنو مشولیت تر شننې الندې نیسو .د معر او جنسیت په توپری
دا«دګټې اخیستنې مالومات» مالومات رارسه مرس ته کوي چې تشخیص کړو دمګړۍ
پروګرام په څه ډول معال پر مخ ځي .نتیجتا به راته اسانه يش چې پوی شو د حميل
زده کړو پروګرام متدید به زایت ګټور وي که د مهدې پروګرام هل رسه بیاځيل پیل.
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درېمی ،دا ګرافونه ښ يي چې مه د هلاکنو او مه جنونو لپاره ،د حميل زده کړو ټولګي ښايی
د دروازهيی زده کړو په ډول واکرول يش ،داسې چې ماشومان به لومړی حميل ټولګیو
حتلیل
کې شاملېږي ،او بیا ــ وروس ته هل فراغته ــ به دوليت رمسي ښووځنیو ته ځي .د
پر لومړي مخ ګرافونه په  2015کې د  CBEEPس میو (د ابمیان ،دایکندي ،غور CBEEP ،په لکیو کې 9 ،لکنۍ معر ته څېرمه د ماشومانو د مشولیت تناسب په حميل
هرات ،اکپیسا او پروان  184لکي) کې د ماکتبو په بېالبېلو نوعیتونو (دوليت ښووځني ،زده کړو کې ټیټېږي او وررسه جوخت دا تناسب په دوليت ښووځنیو کې د مشولیت
حميل ښووځني ،ای مه د ښووځنیو نه ش تون) کې د هر معر ماشومانو د حارضۍ تناسب لپاره لوړېږي.
وړاندې کوي .ډیټا جنسیت او دې ته په پام چې د اطالعات ټولونې پر وخت ماشومانو څلورم ،دومی او درېمی ردیف هل پرتلې څخه وینو چې 6ـ 7معر کې په ورته تناسب
د  CBEEPخدماتو ته الرسیس درلود که نه ،بېهل شوې ده .لومړیعا ردیف د هغو هلاکن او جنونې په حميل ټولګیو کې شامل دي .خو 8 ،لکنۍ ته څېرمه معر څخه
لکیو د جنونو په اړه دی چې په  2015کې پکې حميل زده کړې نه وې ،خو د  2016رشوع ،هلاکن د جنونو په پرتهل په زایتېدونکې کچه دوليت ښووځنیو ته شاملېږي خو
په پیل کې پکې حميل زده کړو ته الرسیس پیدا شو (کنرتول لکي) ،او دومی ردیف د جنونې بیا په پرتلزیه توګه په زایته کچه په حميل ټولګیو کې شاملېږي .دا ښايی یو ځلې
هغو لکیو د جنونو په اړه دی چې په  2014کې پکې حميل زده کړو ته الرسیس موجود بیا پر دې اتکید وکړي چې حميل زده کړې لوړو ټولګیو ته تداوم پیدا کړي څو جنونې
شوی و (درملنې لکي) .درېمی او څلورم ردیف ،په ترتیب رسه د کنرتول او درملنې د معر په زایتېدا بیا مه زده کړو ته الرسیس ولري.
لکیو د هلاکنو په اړه دي .په هر ردیف کې ،د یو ټالکي معر ماشومانو لپاره ،د ابر
( )barمجموعه  ٪100کېږي .مثال په وروس يت ردیف کې (د درملنې لکیو هلاکن) ،حتقیقايت پوښتنې او پایلې یېې
وینو چې شاوخوا  25سلنه اوه لکن هلاکن هیڅ مکتب ته نه ځي ،شاوخوا  50سلنه
دا موندنې نورې حتقیقايت پوښتنې رامنځته کوي.
حميل زده کړو ته ځي ،او شاوخوا  25سلنه دوليت ښووځنیو ته ځي .متوجه کېږو چې
په کنرتول لکیو کې مه د حارضۍ ای مشولیت درجه صفر نه ده ،دا د دې ښاکرندويی
 .1د حميل زده کړو او رمسي دوليت ښووځنیو تر منځ پر اړیکه ال نورو مالوماتو
کوي چې په کنرتول لکیو کې به ممکن د نورو ادارو هل خوا جوړ شویو حميل ښووځنیو
ته اړتیا ده .مثلن ،اای وروس ته هل دې چې حميل ټولګي اتسیس شول6 ،ـ11
ته ځي او ای دا چې دوئ به د  CBEEPتر پوښښ الندې لکیو ته ځي او هلته به په
اکلو ماشومان هل دوليت ښووځنیو څخه حملیو ته تبدیل شول؛ که په حميل
حميل ښووځیو کې شامل وي .موږ به دا په راتلونکیو حتلیلونو کې وسپړو.
ټولګیو کې یواځې هغوئ شامل شول چې په دوليت ماکتبو کې نه وو شامل.
په دې اړه مالومات چې اای ماشومانو خپل اصيل مسری چې دوئ پیل کړی
ګرافونه یو مشېر متایالت څرګندوي .لومړی دا چې په  12لکنۍ کې مکتب ته د
و ،ترې اوښ يت که نه؛ به مرس ته وکړي چې څه ډول د رسچینو لومړیتوب
انشاملو جنونو مشېر زایتېږي او پورته ځي .دا مه په کنرتول او درملنې لکیو کې څرګند
وټالک يش؛ د څومره وخت لپاره ابید حميل ټولګي د هر پړاو شاګردانو لپاره
دی .په مهدې تړاو ،په مقدمايت پړاو کې د ماکتبو حارضۍ کې جنیس يت توپری په
دوام پیدا کړي.
نس يب ډول په مهدې معر کې زایت دی .نژدې  12 ٪80لکن هلاکن په کنرتول لکیو
 .2ګرافونه ښي چې ماشومان د مشولیت معر ته په رس ېدا په موجودو ټولګیو
کې ماکتبو ته ځي ،خو مهدا سلنه پنځوس سلنې ته د  12لکنو جنونو لپاره ښکته
کې داخلېږي ،خو موږ به دې ال مه نه پوهېږو چې دوئ څه ډول تنظمی
کېږي .موږ وینو چې که حميل ټولګي موجود وي ،تر  12اکلو پورته جنونې په نسبتا
کېږي .اای د حميل زده کړو ښوونيک متفاوت مواد دوئ ته تدریسوي؟ که
لوی تناسب زده کړو ته دوام ورکوي ،خو په حميل زده کړو کې د مشولیت کچه مه هل
دوئ خمکینیو او نوي زده کوونکو ته په متفاوت ډول ورته مواد تدریسوي؟
دې ځایه په مکېدو ده ،ممکن المل یېې دا وي چې حميل زده کړي تر دې د مک معره
 .3نسبتا مک خو هممه برخه پنځه لکن ماشومان مه په حميل ټولګیو کې د ډیټا د
ماشومانو لپاره دي .دا جنسیيت توپریونه ښايی د حميل زده کړو د تداوم او په چواکټ
ټولولو پر وخت شامل وو .دا د ماشومتوب په لومړنیو وختونو کې زده کړو
کې یېې لوړو ټولګیو ته د موجودو زده کوونکو پر تګ اتکید وکړي څو په دې وس یهل
ته د تقاضا څرګندويی کوي .حتقیقات ښ يي چې هر اکل چې ماشوم وخيت
په تعلمی کې جنسیيت واټن په اړه اکر ويش.
درس پیل کړی وي ،هغومره یېې تعلمیي پایلې ښې وي .په افغانس تان کې
د ماشومانو ته د دغو اغېزو د رسولو لپاره حميل زده کړې ښايی یوه اغېزانکه
دومی  ،دغه ډیټا یو هممه پوښتنه ځوابوي او هغه دا چې حميل زده کړو کې څه ډول
الره وي.
ماشومان وروس ته هل دې چې د واجدالرشایط معر ته رسېږي ،جذبېږي .موږ خمکې
دقیق نه پوهېدو چې اای کورنیو تر هغې انتظار اکوه چې نوی حميل ټولګی په لکي کې
د  ALSEپه راتلونکې ګڼه کې
پیل او ماشومان پکې داخل کړي که دوئ په موجود حميل ټولګي کې یېې وروس ته هل
په راتلونکې ګڼه کې به دا وڅېړو چې په هغه لکیو کې چې د CBEEP
دې چې د مشولیت معر ته رس ېدل ،داخلول .حميل ټولګي د دې ډیټا تر ټولولو دوه
پروګرام معيل شوی و ،څنګه ټولنې د تعلمی موجودیت حامیه کړی او دا
اکهل خمکې پیل شوي وو .که وادلینو د نوي حميل ټولګي د پیلېدا په انتظار وای ،ابید
چې د حميل زده کړو د موډلونو د پایښت په اړه یېې پایلې څه وې .زموږ
تر اته لکونو الندې ماشومان په ټولګیو کې نه وای شامل .دا چې شپږ او اووه لکن
رایس
حتلیل به د هغو مرکو په اساس وي چې په  2016کې د پوهنې تونو
او حتا ځینې وخت پنځه لکن ماشومان د حميل ټولګیو په دومی اکل کې شامل دي،
هل اکرمندانو ،د پوهنې امریتونو هل اکرمندانو او د  CBEEPپيل کوونکو
دا د دې څرګندويی کوي چې یو مشېر نوي ماشومان مه چې د مشولیت معر ته
ادارو ،پاملرنې او  CRSهل اکرمندانو ،رسه تررسه شوې.
رس ېديل ،په موجودو ټولیګیو کې جذب شوي دي.
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