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د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان
کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه  ،د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو لپاره له خپلو څیړنو
او کتابتون څخه د ګټې اخیستنې دترویج په موخه له پالیسي جوړوونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د
څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ ( )AREUپه  ۲۰۰۲کال کې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویې ټولنې په همکارۍ جوړ
شو .دغه بنسټ د مشرتابه یو بورد لري چې د مرستندویو ادارو ،ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او نادولتي ټولنو استازي
پکې ګډون لري AREU .اوسمهال د خپلو مرستو ډېره برخه د فیلنینډ له سفارته ،د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه ادارې
( )SIDAاو د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې ( )SDCڅخه تر السه کوي.
په  ۲۰۱۴کال کې د دغه بنسټ د ځانګړو پروژو مالتړ د اروپايي کمېسیون ( ،)ECد پرمختیا او همکارۍ لپاره د سوېس ادارې
( ،)SDCد نړیوال پرمختګ انسټیټیوټ ( ،)ODIد ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې ( ،)UNDPنړیوال بانک ،د منځنۍ اسیا
پوهنتون ( ،)UCAد امریکا د سولې انسټیټیوټ ( ،)USIPد نړیوالې همکارۍ لپاره الماني ټولنې ( )GIZ)، (GmbHاو د فیلینډ
د سفارت لخوا تر سره کېږي.

د  ODIموسسه په اړه
 ODIد انګلستان یوه الرښوونکی خپلواکه موسسه ده او په نړیوالو او بشری مسئلو کی بوخته ده.
زمونږ دنده دا ده چې داسی پالیسی او اقدامات وهڅوو چې فقر لږ کړی ،مصیبتونه ورک شی او یو هوسا او با ثباته ژوند ولرو.
مونږ دغو موخو ته د عالی کیفیت څیړنی ،عملی پالیسی سال ګانو او متمرکزه د خپرونو ویشل او بحثونه له الری سر ته رسولی شو.
مونږ له خپلو دوستانو سره له عامه او خصوصی سکتور څخه ،هم په مخ پر انکشافو او هم انکشاف لرونکو هیوادونو کی کار کوو.
له ویونکو څخه هیله کوو چی د  ODIد راپورونو له موادو څخه د خپلو خپرونو لپاره ،په هغه صورت کی چې د خرڅالو لپاره نه
وی ،ګټه واخلی ODI .د چاپ د حق د حفاظت درلودونکی په توګه په دی موردکی د اطالع (خبرتیا) او د خپرونی کاپی غواړی .د آن
الین ګټی اخیستنی لپاره هیله کوو چې د  ODIویب سایت څخه د اصلی منبع په توګه استفاده وکړی .هغه نظریات چې په دی څیړنه
کی وړاندی شوی د لیکونکو شخصی نظریې دی او په  ODIپوره اړه نه لری .د ماوراء بحار انکشافی انستیتیوت  .۲۰۱۴دغه کار د
کریتیف کامنس اتریبوشن -نن کمرشیل لسانس (د ابتکاری عامه منسوب -غیر تجارتی جواز) په اجازی شوی.
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مننه
لیکونکي (مولفین) غواړی له دغو الندنیو کسانو څخه چې د ریپوټ په بشپړتیا کې یې د لیدوړ برخه اخیستی ،مننه وکړی.
د افغانستان د څیړنی او تحقیق واحد (  )AREUساحوی څیړونکي -میرزا برهانی ،مریم سادات ،صدیقه رحیمی ،نفیسه رحیمی،
حسنا محمدی ،مبارکه فرهمند ،فرشته نهاد او ابراهیم شهاب.
شکریه آزاد منش د  ARUEد څیړنی لویی مرستیالې له ساحوی کار څخه سرپرستی وکړه او د ښه کیفیت د معلوماتو د څیړنو له الرې
یی د ښه کیفیت لرونکی تحلیل په جوړولو کې مرسته ورسوله.
رامونیتو ګرواسیو او میخایل لومونتجو د کمیټی معلوماتو په راټولولو او مدیریت کې مرسته کړی او لی ویلفریداری پیالنګوا د
شمیری له مخی (له کمیټی نظره) د معلوماتو تحلیل په غاړه درلود.
اماندا شاو ،د لندن د اقتصادی او سیاسی علومو له مکتب څخه ،او د سوسکس پوهنتون څخه زهرا رسولی ،ادبی بیا کتنه ترسره کړه.
پروفیسور ویندی زیګل رشتون ،د جیندر (د جنسیتی برابروالی) انستیتیوت ،د لندن د اقتصادی او سیاسی علومو مکتب ،او
همدا رنګه اشلی جاکسون ،د  ODIدڅیرنی د مرکز ملګری اوهمکار ،د ریپوټ په ځیر کتنه وکړه او د ریپوټ د ال ډیر غښتلیتوب لپاره
یی وړاندیزونه برابر کړل.
له  ODIڅخه راشل سلیتر او رابیکا هالمس د ریپوټ په لیکلو کی ګټوری نظريی او سالګانی وړاندی کړی دی.
روګریفیتس ،د چاپ لپاره د کاپی ګانو د چمتو کول په غاړه درلودل او فرانزیسکا شوارز او نیکوالس ماترس د بڼی او جوړښت د
ثبات او تداوم دنده سرته ورسوله.
غواړو د برک  BRACله کارکوونکو څخه چې د کابل په مرکزی او دپروان او کابل په والیتی ادارو کې په چوپړ بوخت دی ،او ددی
ریپوټ د چمتو کولو په جریان کی یی ښې مرستې کړي ،مننه وکړو .له غالم مهدی رحیمی؛ په افغانستان کی د برک د پروژی منیجر
او شهاب الدین احمد په افغانستان کی د برک د زده کړو د پروګرام منیجر څخه ځانګړی مننه کوو.
دغه څیړنه د اروپا د اتحادیې ،د استرالیا دولت ،د آلمان د تخنیکی همکاری په مرسته تمویل شوی ده .ددی سند کامل او یوازنۍ
مسئولیت د  ODIپر غاړه دی او په هیڅ ډول ،په هیڅ شرایطو کې د اروپایی اتحادیې د موقف استازیتوب نه کوی.
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لنډیز
دغه تحلیل په افغانستان کی د BRACبرک له خوا د ژوند په هکله د روزنیزو مهارتونو او د ځوانو ښځو د معیشت لپاره د زده کړی د پروګرامونو
څیړنه ده او د هغو انګیرنو او رول آزمایښت ګڼل ګیږی چې د کار او اشتغال کړنالری یې په ټولنیز ادغام کې لری .څیړنی له ګډو قواعدو او
طریقو څخه کار اخیستی او له یوه  qusi-expirmentalروش څخه چې د اغیزو تحلیل کوی ،ګټه پورته کړی ده .موندنی ښیي چې زده کړی د
ټولنیز ادغام (یوځایوالی ) پر ځینو شاخصونو باندی چې له پوهي او مهارتونو سره اړه لری ،ډیر لږ اغیزه ښیندی ،خو پر اشتغال او تجارتی
(سوداګریزو) هڅو باندی هیڅ ډول تاثیر نه لری .د ژوند د توکو او معیشت لپاره د لږ عاید راوړونکو زده کړو د اغیزمنتوب په کچه کې د زده
کړی څرنګوالی او طریقه خورا کلیدی رول لری .په عمومی توګه څیړنه څرګندوی چې زده کړه ،مالی پانګی ته السرسی ،او د ښځو پر هڅو
باندی محدودیتونه ،د ښځو د ګمارنو په الر کی عمده کلیدی خنډونه جوړوی.

سریزه
دغه رپوټ د څیړنی د یوی لویې پروژې برخه جوړوی چې په سهیلی آسیا کې د ټولنیزی ساتني او اشتغال د پروګرامونو اغیزه د ټولنیز ادغام
د پرمختیا په هکله تر غور الندی نیسی .نوموړې څیړنه په څلورو هیوادونو کې د ملګرو (همکارو) ادارو له خوا پیل شوه چې په افغانستان
کې یې د  BRACد ژوند د مهارتونو او ځوانو ښځو ته د ژوند د معیشت الس ته راوړلو زده کړې ،په بنګله دیش کې د چارس د ژوند او معیشت
او د زیان منونکو ډلو د پرمختیا پروګرام ،د هند په مهاراشترا او اوتراپرادیش کی د ملی روغتیایی بیمی پروګرام( )RSBYاو په نیپال کی
د کارنالی سیمی کوچنیانو ته د مرستی پروګرام ،تر مطالعی او پلټنی الندی نیسی .د هر هیواد په هکله ریپوټونه او لنډ معلومات او د ټول
هیواد په هکله تحلیلی لیکنی او همدا ډول اړوندې سیمه ییز او نړیوالې پالیسی په  www.odi.org.uk/projects/spinclusionکې پیدا کیږی.
د نړیوالی پالیسۍ په هکله لنډ اسناد او پخوانی معلومات:
•باباجانیان ،ب ،هاګن زنیکر ،اوهالمس ،آر .)۲۰۱۴( .د ټولنیزی ساتنی او کارموندنی پروګرامونه څرنګه په ټولنیز ادغام
کې برخه اخیستی شی؟ په دې برخه کې د افغانستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال بیلګې وړاندي شوي دي .د  ODIریپوټ.
•باباجانیان ،ب ،هاګن زنیکر ،ج ،اوهالمس ،آر .)۲۰۱۴( .آیا ټولنیزه ساتنه او د کارموندنی پروګرامونه په ټولنیز ادغام (یو
ځای کیدنه) باندی اغیزه لری؟ د افغاستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال بیلګی او نمونې .د  ODIلنډ معلومات
•باباجانیان ،ب ،او هاګن زاینکر .)۲۰۱۲( .ټولنیزه ساتنه او ټولنیز تجرید (جالوالی) .د اړیکو د څیړنو په هکله یو تحلیلی
چوکاټ .د ODIد تاریخ لنډه یادونه
د هیواد په کچه ریپوټ
•ادهیکاری .ټ .پ ،ټاپا ،ف ،تمراکار ،س ،مګر ،پ.ب ،هاګن زنیکر،ح ،او باباجانیان ،ب )۲۰۱۴( .په نیپال کی ټولنیزه
ساتنه پر ټولنیز ادغام (یو ځای کیدو) څرنګه اغیزه کوی؟ د کارنالی له سیمی څخه د «کوچنیانو سره د مرستی» پروګرام
بیلګي .د  ODIریپوټ.
•ایچاویز ،سی؛ باباجانیان ،ب؛ هاګن زنیکر ،ج؛ اکتر ،س؛ اوبګاپورا ،جی .ال )۲۰۱۴( .په افغانستان کی د کارموندنی
پروګرامونه په ټولنیز ادغام یا یو ځای کیدنه باندی څه اغیزه کوی؟ په افغانستان کی د  BRACد ژوند د مهارتونو او
ځوانو ښځو لپاره د معیشت د الس ته راوړلو د پروګرامونو بیلګی .د  ODIریپوټ.
•سبهاروال ،ن .س؛ میشرا ،وی .کی؛ نیک ،ا .ک؛ هالمس ،آر؛ او هاګن زنیکر ،ح؛ ( .)۲۰۱۴آیا په هند کی ټولنیز
(خوندیتوب) پر ټولنیزی یوځای کیدنی (ادغام) څه اغیزه لری؟ له مهاراشترا او اوترا پرادیش څخه د روغتیایی بیمی
ملی پروګرام ()RSBY
•صدیقی ،او .ف؛ آر جهان ،ف؛ اوهاګن زنیکر ج .)۲۰۱۴( .په بنګله دیش کی د خوندیتوب شبکه ( )NETSپر ټولنیزی یوځای
کیدنی ،څه اغیزه لری؟ د چارس د معیشت پروژه او د زیان منونکو ډلو له پرمختیایی پروګرام څخه ځانګړی بیلګی.
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د هیواد په کچه لنډ معلومات
•ادهیکاری ،ټی .پی؛ هاګن زنیکر ،جی؛ او باباجانیان ،ب )۲۰۱۴( .آیا په نیپال کی ټولنیز خوندیتوب پر ټولنیز ادغام
(یوځای کیدنی) اغیزه لری؟.په کارنالی سیمه کې د کوچنیانو د مرستی د پروګرام بیلګې .په ملی کچه د  ODIلنډ
معلومات .لندن.
•ایچاویز ،سی؛ باباجانیان ،ب؛ او هاګن زنیکر؛ جی ( .)۲۰۱۴آیا په افغانستان کی د کار موندنی پروګرامونه پر ټولنیز
یوځایوالی (ادغام) اغیزه لری؟ د  BRACد ژوند د مهارتونو او ځوانو ښځو د معیشت (د ژوند اړتیاوو برابرولو) زده کړو
څخه ځانګړی بیلګی .د هیواد په کچه لنډ معلومات ،ODI ،لندن.
•سبهار وال ،ن.س؛ میشرا ،وی .کی؛ نایک ،ای .کی؛ هالموس ،آر ،او هاګن زنیکر ،جی )۲۰۱۴( .آیا ټولنیز خوندیتوب
په هند کی پر ټولنیز یوځایوالی (ادغام) اغیزه لری؟ په مهارشترا او اوتراپرادیش کی د روغتیایی بیمی ملی پروګرام
( )RSBYڅخه بیلګی .په ملی کچه لنډ معلومات (معلومات)
•صدیقی ،او ،ایف؛ هالمس ،آر؛ جهان ،اف؛ چودری ،اف؛ او هاګن زنیکر ،ج )۲۰۱۴( .آیا په بنګله دیش کی د ټولنیز
خوندیتوب شبکه پر ټولنیز یوځای کیدلو (ادغام) اغیزه ښیندی؟ د چارس د معیشت (د ژوند د اړتیاوو برابرولو) پروژه او
د زیان منونکو ګروپونو له پرمختیایی پروګرام څخه ځانګړی بیلګی .لنډ معلومات ،ODI ،لندن.
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لندنومونه
ARC

د لویانو د لوستلو مرکز

AIHRC

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون

ANDS

د افغانستان د ملی انکشاف ستراتژی

AREU

د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره

ATT

پر عالج شوی(زده کوونکی) باندی د عالج (زده کړی )د اغیزی منځنۍ کچه

AWN

د افغانی ښځو شبکه

BRAC

د بنګله دیش د کلیوالی پرمختیا کمیټه

CBS

پر ټولنی والړ ښوونځی

CDC

پر ټولنی والړه د پرمختیا شورا

CIA

د مشروطی خپلواکۍ انګیرنه

CIDA

د کاناډا د نړیوال انکشاف اداره

CQ

د ټولنی لپاره پوښتنلیک

CSO

د مرکزی شمیرنی اداره

DFAT

د آسترالیا د بهرنیو چارو او سوداګری وزارت

EU

د اروپا اتحادیه

FGD

د ډله ییزو مذاکراتو مرکز

GEP

د نجونو د روزنی پروژه

GII

د جنسیت د نابرابرۍ شاخص

GIZ

د جرمنی نړیواله همکاری

HRW

د بشری حقونو څارنه

ICRW

د ښځو په اړه د نړیوالی څیړنی مرکز

ICG

د نړیوال بحران موسسه (ډله یا ګروپ)

ICT

د مخابراتو او معلوماتو تکنولوژی

IDI

پوره مرکه

IFC

نړیواله مالی اتحادیه

ILO

د کار نړیواله موسسه

IRA

د افغانستان اسالمی جمهوریت

KII

د عمده معلوماتو مرکه

LSE

د لندن د اقتصاد مکتب

MDG

د زریزی د انکشاف موخه

MOE

د پوهنی وزارت

MOLSAMD

د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت

MRRD

د بیارغونی او کلیو د پراختیا وزارت

NGO

ناحکومتی اداره (موسسه)

NPP

د ملی لومړیتوب پروګرام

NSDP

د ملی مهارتونو د پرمختیا پروګرام

NSP

د ملی همغږی پالن

ODI

د سیندونو پوری خوا د پرمختیا انستیتیوت

PSM

( Propensity Score Matchingد ګرایش د شمیری تطابق)(د مشاهداتی معلوماتو په احصاییوی تحلیلونو کې د ګرایش د شمیری

OEPS

د عامه ښوونځیو د کیفیت لوړوالی

RNI

څیړنه او نوی ابتکارونه

تطابق  ،PSMیو احصایوی تطبیقی تکنیک دی چی هڅه کوی د یو روش ،پالیسی یا نورو مداخلو تاثیر وپوهیږی -ژباړونکی)

TAS

آسیا فوندیشن

TVET

تخنیکی حرفوی زده کړی

UN

ملګری ملتونه

UNDP

د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام

UNICEF

د ملګرو ملتونو دکوچنیانو صندوق

VAW

د ښځو پر وړاندی تاوتریخوالی

WFP

نړیوال خوراکی پروګرام
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د مطلب لنډیز
دغه څیړنه په کابل او پروان کی د ژوند او د ژوند د اړتیاوو د برابرولو د مهارتونو په هکله د برک زده کړی تر غور الندی نیسی.
 BRACبرک ،نوموړی زده کړی د  ۲۰۰۷او  ۲۰۱۱کلونو ترمینځ د ښځو د زده کړو د پروژی (  )GEPد یوی برخی په توګه د کانادا د نړیوالی
پرمختیایی اداری (  )CIDAپه مالی مرستی عملی کړی .دغی پروژی د لویانو د مطالعی مرکزونه (  )ARCSد هغو ښځینه وو لپاره جوړ
کړل چې له  ۱۵تر  ۲۰پوری عمریی درلود او خپلو لومړنۍ زده کړو ته یی دوام نه وو ورکړی .نوموړو مرکزونو د هغو (ځوانو نجونو)
لپاره چې ښوونځیو ته تګ یی بس کړی وو داسی خوندی ځایونه چمتو کړل چې له یو بل سره ټولنیزی اړیکی رامینځ ته کړی او د زده
کړی جریان ته دوام ورکړی .د ( ARCد لوړ عمر نجونو د مطالعی (لوستو) مرکزونو) پروګرام په کابل کې د  ۲۰۱۱کال له مارچ څخه بیا
د جون تر میاشتی او په پروان کې د همدی کال له جون څخه د آګست تر میاشتی دوام وموند.
د  ARCگډون کوونکو ددی فرصت درلود چې دوه ډوله زده کړی ،د ژوند او د ژوند د اړتیاوو د برابرولو زده کړی ،ترسره کړی .د ژوند
د مهارتونو زده کړی پنځه ورځنی کورسونه وو چې په هغو کی په عمومی روغتیایی چارو ،او د کوچنیانو او ښځو د حقونو په هکله
بحثونه او زده کړی وشوی .د ژوند د اړتیاوو د برابرولو (معیشت) درې میاشتی دوام وکړ او ګډون کوونکو ته یی د عوایدو د الس ته
راوړلو فعالیتونه ور زده کړی ترڅو له اقتصادی کبله پرخپل ځان ډاډ پیدا کړی.
دغه څیړنه پر هغو شرایطو غور کوی چې د ژوند او د ژوند د اړتیاوو د برابرولو زده کړو ځوانو ښځو ته دا توان ورکړی وی چې د کار
په بازار کې شامل او عواید الس ته راوړی .څیړنه ،همدا رنګه ددې لټونه کوی چې آیا دی زده کړو نوری اغیزي په تیره بیا د دوی پر
ټولنیزو اړیکو او له مقامونو سره د متقابلو اړیکو باندی اغیزه اچولی ده .د څیړنی بله عمده موخه دا وه چې نه یوازی د برک ( )BRAC
د زده کړو اغیزی تحلیل کړی بلکې د هغوی په (بدل موندونکو) پایلو هم ځان پوه کړی ،دې څیړنې چې د ټولنیز تجرید (جالوالی) په
چوکاټ کې یی الرښوونه کیده ،هیله لرله پوه شی چې په تیره بیا د معیشت په هکله زده کړي بریالۍ وي ترڅو هغه ټولنیز جوړښت او
جریان ته بدلون ورکړی چې د کار بازار ته یی د ښځو د الس موندنی مخه نیوله.
څیړنی له کمی او کیفی ګډو میتودونو (روشونو) څخه ګټه پورته کړی ده ،کمیټی یا کمی څیړنی د (  )PSMله تحلیل څخه کار اخیستی
چی د عوایدو کچه د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو کسانو ترمنځ پرتله کړی .په ټولیزه توګه ،له  ۳۶۴کسانو سره (له هری
کورنۍ څخه یو کس) چې په ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو اشخاصو ویشل شوی وو ،په  ۱۳کلیو کې مرکه شوی ده .په کیفی
څیړنه کی  ۲۶ډله ایز متمرکز بحثونه  ))FGDsوو چې په هغو کی  ۷۶ګټه اخیستونکو او  ۷۵ګټه نه اخیستونکوګډون کړی وو؛ په
همدی توګه پوره مرکی(  )IDIsله  ۲۱ګټه اخیستونکو او  ۱۴ګټه نه اخیستونکو ګډون کوونکو سره جوړی شوی دی.
په ټولیزه توګه ،د ګټه کوونکو ډیره کیو (اکثریت) د ژوند د مهارتونو زده کړی ګټوری بللی دی .داسی معلومیږی چې د نجونو لپاره
د روغتیایی پوهی ،سواد زده کړی او په خپلو حقونو باندی پوهاوی عمده او اساسی ګټی دی .سروی او کیفی معلومات څرګندوی
چې د ګټه اخیستونکولویې برخې له خپلی نوی روغتیایی پوهی څخه د روغتیایی ستونزو د حل لپاره لکه ډاکتر ته د تللو ،او د
شخصی /کورنۍ حفظ الصحی (روغتیا ساتنی) په هکله ،ګټه پورته کړی ده .کیفی معلومات ښیي چې نجونو خپل د سواد زده کړی
له مهارتونو څخه له کوچنیانو سره د کورنی کار په ترسره رسولو کی مرسته کړی ده.
د ژوند د اړتیاوو د برابرولو زده کړی ډول ډول مهارتونه لکه خامک دوزی (خامک ګنډنه ،ګل ګنډنه) ،د کڅوړو جوړول ،کالی ګنډل،
د څاریو روزنه او د خوراکی توکو پروسس ،په بر کی نیسی .کالی ګنډل (خیاطی) هغه ډیر پراخ جریان وو ،چې په هغه کې (له ټولو ۱۸۲
ګډون کوونکو) څخه  ۱۵۰ګټه اخیستونکو په مرکی کې ګډون کړی وو .له نیمایی څخه ډیرو ګټه اخیستونکو وویل چې نوی مهارتونه
یی زده کړی او یو پنځمو څرګنده کړه چی خپل اوسنی مهارتونه یی ال سم کړی دی .نږدی دوه ـ دریمو هغو کسانو چې په مرکې او
سروې کې برخه اخیستی وه وویل چې کوالی شی خپله نوی پوهه چې له زده کړو څخه ترالسه کړی ،په کار واچوی .تر ټولو ډیر پراخ
نوی مهارتونه د خپل ځان او کورنیو لپاره د کالیو ګنډل وو.
د ګټه اخیستونکو دریمی برخی احساس کاوه چې د ژوند د اړتیاوو د برابرولو روزنی څخه یی ډیره ګټه نه ده اخیستی .په کیفی څیړنی
کې پوښتل شوو کسانو څرګنده کړه چی نوموړو زده کړو دوی ته دا غښتلتیا نه ده ورکړی چې د کالی ګنډلو داسی پریمانه مهارت یی
ترالسه کړی وی ترڅو د پیسو په مقابل کی (د اجوری په مقابل کی) کالی وګنډلی شی .د ټولو ګټه اخیستونکو یوازی یوی کوچنی
برخی ( ۱۳سلنه یا له  ۱۸۲کسانو څخه یوازی  ۲۳کسانو) وویل چې کوالی شی خپلی زده کړی د سوداګری د پیل کولو لپاره ،وکاروی.
کیفی مرکو دا ثابته کړه چې د معیشت (د ژوند د اړتیاوو د چمتو کولو) په زده کړو کی د ګډون کوونکو له جملی څخه  ۱۹کسانو وویل
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چې کوالی شی په سوداګریزو هڅو کی برخه واخلی او عاید ترالسه کړی .له  PSMڅیړنو څخه داسی څرګندیږی چې که څه هم د معیشت
زده کړی د ژوند او کورنۍ پر عوایدو مثبت تاثیر لری ،خو په عمل کی دا عواید دومره لږ دی چې د ژوند د اړتیاوو په برابرولو کی
ډیره کوچنی ونډه لری.
د ژوند د اړتیاوو د برابرولو لپاره د زده کړو د لږو او محدودوپایلو عمده عامل د نوموړو زده کړو د پالن جوړولو او د سبق ورکولو ته
پوره پاملرنه نه کول دی .هغو پوښتل شوو چې د کالی ګنډلو د کار په پیل کولو کې بریالی شوی نه دی ،د زده کړو په پروګرامونو کې د
لږ مهارت الس ته راوړل ،ددې خبری اصلی المل ګڼی .داسی څرګندیږی چی هغو کسانو چې د کالی ګنډلو په کار کې بوخت شوی دی،
د کالی ګنډلو د زده کړی له پیل څخه الپخوا یې د کالی ګنډلو له اساسی پوهی سره بلدتیا درلوده .زده کړو له هغو سره مرسته وکړه
چی الزیات مهارتونه زده کړی او د پیسو په مقابل کې د ګنډلو په کار بوخت شی .د کمیټی (کمی) سروی پر بنسټ د ګټه اخیستونکو
تصور دا وو چې د معیشت د برابرولو د زده کړی پروګرام ،د کافی مهارت په رامینځ ته کولو کی اغیزمن نه وو .د سروی په جریان کی
د مرکه ورکوونکو شا او خوا  ۴۳سلنه په دی آند وه چې د مهارتونو نه شتون په وروستیو  ۱۲میاشتو کې په سوداګری کې د هغوی د
برخی نه اخیستلو عمده او اساسی المل وو .د کورنۍ خصلت ته په پاملرنی سره ،د زده کړو پایلی ،ښځو ته د کار او روزګار د پیدا
کیدلو د محدودیت په وجه اغیزمنی نه وی.
د غښتلتوب د زیاتوالی له اړخه ،له دواړو زده کړو څخه د ګټه اخیستونکو نږدی دریمی برخی وویل چې د کورنۍ پر عاید اغیزه
لری ،او د ګټه اخیستونکو لویه برخه د ګټه نه اخیستونکو په پرتله د خپلو کورنیو د خرڅ په پوره کولو کې پراخه ونډه لری .په هر
حال د معلوماتو تحلیل د کورنیو عوایدو په هکله د لویو تصمیم نیولو او د معیشت لپاره د زده کړو ترمینځ د اتفاقی (تصادفی او بی
قاعدی) اړیکو شتون ته اجازه نه ورکوی .ډیر مرکه ورکوونکي چې عاید الس ته راوړی کوالی شی د خپل شخصی عاید د مصرف په
هکله پریکړه وکړی .خو د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو ترمینځ توپیر ډیر مهم نه دی.
د ژوند د مهارتونو او د معیشت د برابرولو زده کړی پر ټولنیزو اړیکو ،د کورنیو او ټولنی غړو ترمینځ اړیکو باندی ډیر مثبت تاثیر
لری .دا ډول مهارتونه د کورنۍ او د ټولنی د نورو غړو له خوا د ال ډیرې درناوی سبب ګرځی ،او د ګټی اخیستونکو ټولنیزی اړیکی
او ټولنیز متقابل کړه وړه ډیر غښتلی کوی .خو له دی سره سره ،د مرکز ځینی ګډون کوونکو د ټولنی له خوا د زیاتیدونکی خړپړتیا
او منفی کړو وړو په هکله معلومات وړاندی کړل .په ځینو مواردو کې داسی بریښیدل چې دا ډول حالت د نجونو ترمینځ د سیالی او
حسادت نتیجه ده چې ځینو په کورس کی د شاملیدو امکان پیدا نه کړ ،او ځینو بیا د محافظه کاری له امله د کورس له محتویاتو او
شتون سره مخالفت ښکارکاوه .په زده کړو کې ګډون کوونکو له محلی ادارو او چارواکو سره اړیکی نه دي نیولی :ښځو د خپلو زده
کړو د ساحی په هکله له محلی ادارو سره متقابله اړیکې برابری کړی نه دی.
د ښځو د ګمارنی (استخدام) په الر کی خنډونه ښایی په مختلفو او خاصو سکتورونو او دندو کې فرق وکړی .په داسی حال کې چې دا
څیړنه د داسی عواملو د تحلیل په لټه کې ده چې په ځانګړو ساحو کې د برک ( )BRACد زده کړو په پایلو اغیزی ښیندی .په عین وخت
کې یی د ښځو د ګمارنی په مقابل کې عمومی خنډونه هم تر غور الندی ونیول .د ځوانو ښځو پوهیدنه دا وه چی د زده کړی او مهارتونو
ترڅنګ د سوداګری د پیل کولو توان په ډیرو نوروعواملو پوری اړه لری .ځواب ورکوونکو وویل چې زده کړه ،مالی پانګی او تولیدی
سرچینو ته الس موندنه ،د ښځو په تګ راتګ محدودیتونه او بندیزونه ،د ښځو د ګمارنی په الر کې ستر خنډونه ګڼل کیږی ،په داسی
حال کې چې نوموړی ټول خنډونه د نارینه او ښځو دواړو لپاره ستونزی دی ،خو داسی بریښی چې د ښځو لپاره بندیزونه ډیر دی .
ددې لپاره چې ښځو ته د دندو او عایداتو امکانات ډیر شی ،په پالیسی ګانو کې باید نه یوازی اغیزمنو زده کړو او د هغو پایلو ته
ځای ورکړل شی ،بلکی باید د هغو ټولنیزو ،اقتصادی او بنسټیزو ستونزو د حل الری هم ولټوی چې نتیجه یی په ګمارنو کې د ښځو
نابرابره ونډه بلکی ډیر لوی بی برخیتوب دی .په دی برخه کې د ټولنیز تجرید (جالوالی) د هغو عواملو پیژندنه او تشخیص دی چې
په ځانګړو څانګو او ګمارنو کی له اقتصادی فرصتونو څخه په ګټه اخیستنه کې د ښځو پر توانایی او قابلیت بده اغیزه لری .کیدای
شی دغه ځینی محرکه عوامل د کار د بازار د تنظیم او بنسټیز کولو له الری حل شی .ځینی نور عوامل بیا اوږدمهاله ژمنه او پراخ
بنسټه پالیسۍ غواړی.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

1د څیړنی موخی اوپه بشپړیدو کې یې مرستی (بسپنی)

دغه د څیړنی ګډ میتود چې د اروپا د اتحادیی (  ،)EUد استرالیا د خارجه چارو او سوداګری وزارت (  )DFATاو د جرمنی نړیوالو
مرستو (  )GIZله خوا تمویل شوی ده ،په افغانستان کې د لوړ عمرو د لوست مرکز (  )ARCله خوا د ژوند او ژوند د اړتیاوو د پوره کولو
د زده کړو ،تحلیل کوی ،چې د بنګله دیش د کلیود پرمختیا د کمیټی (  )BRACله خوا رامینځ ته شوی دی.څیړنی ،د ژوند او د ژوند د
اړتیاوو د برابرولو زده کړی په  ۲۰۱۱کال کی په کابل او پروان والیت کې ولیدلی.
د برک د نوموړی پروګرام موخه د هغو لوی عمره نجونو روزل دی چې په ښوونځیو کې د زده کړو څخه بی برخی شوی دی .ځوانې ښځې
په تیره بیا په ښونځیو ،سواد زده کړو او د کار په بازار کی د ګډون ښه او مساعد شرایط نه لری .د برک موخه دا ده چې د پوهی او
مهارتونو د الس ته راوړلو ،او د عاید راوړونکو فعالیتونو له الری له ټولنی سره د هغوی د یوځایوالی (ادغام) زمینه برابره کړی.
هغوي دوه ډوله زده کړی ورکوی :د ژوند د مهارتونو زده کړه او د ژوند د اړتیاوو د برابرولو (معیشت) روزنه .د ژوند د مهارتونو
زده کړه د پنځو ورځو لپاره د عمومی روغتیا ،د کوچنیانو او ښځو د حقونو په هکله روزنه ورکوی .د معیشت ( د ژوند د اړتیاوو د
برابرولو) زده کړی ،زده کوونکو ته داسی مهارتونه وربښی ،چې د هغوی له کبله له اقتصادی پلوه پر خپل ځان بسیا او ډاډه شی .دا
زده کړه د درې میاشتو لپاره ده چې زده کوونکی په هغی کې خامک ګنډل (ګالن ګنډل) د کڅوړو جوړول ،کالی ګنډل ،د څارویو روزل
او د خوراکی توکو پروسس کول زده کوی.
دا څیړنه د ځوانو نجونو (له  ۲۰-۱۵کلنۍ پوری) د زده کړو لټونه او تحلیل کوی چې هغوی ته ددې توان ورکوی چې د کار (دندو) په بازار
کې ځانته کار ومومی او عاید وګټی .نوموړی څیړنی دا هم وڅیړل چې آیا یادو زده کړو نوری اغیزی ،او په تیره بیا داسی اغیزی کړی
چې د زده کوونکو ټولنیزی اړیکی او له حکومت سره د متقابل عمل امکانات ډیر کړی؟ موخه دا وه چې نه یوازی د برک (  )BRACهڅې
بلکې په همدې توګه په «انتقالی» پایلو کې د دغو هڅو اغیزی وڅیړی .په داسی حال کې چې د ټولنیز جالوالی (تجرید) په چوکات کې د
څیړنی الرښوونه کیده ،څیړنی غوښتل وپوهیږی چې په تیره بیا د معیشت (د ژوند د اړتیاوو برابرولو) زده کړو ددې توان درلود چې په
هغه ټولنیز جوړښت او جریان کی چې د دندو بازار (د کار بازار) ته د ښځو د الس موندنی خنډ ګرځیدل ،کوم بدلون راغلی؟
په افغانستان کې د کلونو کلونو جګرو ،بی امنۍ او بی ثباتۍ په وجهی ډیر لږ بسنټونه (زیربناوی) جوړ پاتی دی او هیواد یې له ډیرو
ناوړو اقتصادی ،ټولنیزو او سیاسی ستونزو سره مخامخ کړی دی .د بی ثباتی دغو کلونو ،له کورنیو بی ځایه کیدنو او شړلو سره
یوځای د افغانانو د ژوند ډیر اړخونو ته بدلون ورکړی دی .ښځو او نارینه وو ،ځوانانو او زړو (بوډاګانو) چې په مختلفوقومی ډلو
او مذهب پورې اړه لری ،ټولودغه ستونزی او ټولنیز جالوالی په مختلفو ډولونو ګاللی دی .په تیره بیا ښځو دغه ځانګړی ستونزی
د زیاتیدونکي تشدد د (زورزیاتی) د پایلو په توګه ګاللی دی .هغوی د خپلو حقونو څخه بی برخیوالی (بی برخیتوب) ،فرصتونو ته
الس نه رسیدنه (مرادیان )۲۰۱۳ ،او له قوم او قبیلی څخه تجرید او جالوالی زغملی دی.
په هیواد کې په ټولیزه توګه اقتصادی او جوړبنسټیز چاپیریال دواړه نارینه او ښځو ته اقتصادی او عاید لرونکی فرصتونه محدود
کړی ،خو ښځی په تیره بیا له خورا سترو ستونزو او جدی نابرابرتیا سره مخامخ دی .د څیړنی بیا کتنی وښوده چې ناکافی (لږ) زده
کړی او مهارتونو (وړتوب) ،پانګی او بازار ته کمزوری الس موندنه ،او محدود فزیکی امنیت او تګ او راتګ په افغانستان کې
د ښځود ګمارنی (استخدام) په الر کې عمده خنډونه دی .جنسیت ،سرچینو ،خدمتونو او فرصتونو ته په الس موندنه کی ټاکونکی
عامل دی او په دی توګه ګمارنو ته د السرسی لپاره منځګړیتوب کوی.
د څیړنی دغه ګډ میتود په ډیرو هیوادونو کې د څیړنی د پروژی د دری کلن کار پایله ده چې مالوموی په آسیا کې له ټولنی څخه پر
جال شوو (تجرید شوو) خلکو باندی د ټولنیز حمایت او د دندو بازار او د هغوی پر ژوند او معیشت باندی کومی اغیزی ښندلی دی.
نورو مشخصو څیړنو په هند کی د راشتریا سواستیا بیمانوجا د روغتیایی بیمی پروګرام؛ د کوچنیانو د حمایي د مرستی پروګرام په
نیپال کې ،او د زیان منونکو ډلو د انکشاف پروګرام او د چارس د معیشت طرحی په بنګله دیش کی ،تر غور الندی نیولی دی .دغو
ځانګرو مشخصو څیړنو د پالیسی د مداخلی پر مختلفو اشکالو تمرکز کړی او په دی توګه یی د بشری زیان مننی د مختلفو بنسټونو
(جوړښتونو) د موډلونو د غښتلتوب او کمزورتیا په هکله زمونږ پوهاوی او پوهه جوړه کړی ده.
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د برک د زده کړی پروګرام او دی ته ورته د مهارتونو د زده کړی پروګرامونه «فعال» دی چې د دندو (کار) په بازار کې شمولیت ته
پرمختیا ورکوی .د دندو د فعال بازار پروګرامونه د تداخل ډیره پراخه سلسله لکه مزدونه ،سبسایډی ،عامه دندی ،د دندو د لټولو
سره مرسته ،سالکاری او د مهارتونو زده کړی ،لری .له بلی خوا «غیر فعال» اقدامات ،په عمده توګه د بی روزګاری بیمه یا دندی نه
لرونکو (بی روزګارانو) ته ټولنیزه مرسته ده  .1د فعال کار بازار وسایل ډیر وختونه د یو بشپړوونکی اقدام په توګه د هغو ځانګړو
زیان رسیدلو افرادو لپاره پکاریږی چې ټولنیز مساعدت الس ته راوړی ترڅو د دندو بازار ته داخلیږی یا بیا داخلیږی او د کار لپاره
ټولنیزو مرستو څخه «فراغت» حاصل کړی.
مهارتونو د زده کړی پروګرامونه بیا له نورو ډول ډول پروګرامونو څخه جوړ دی چې د هغو په کتار کی اساسی سواد او د حساب زده
کړه ،له دندی سره تړلی حرفه یی زده کړی راځی ترڅو مهارتونو ،پوهی او پوهاوی ته انکشاف ورکړی او د کار او عاید الس ته راوړنی
سره مرسته وکړی.
۱چوکات :د کار فعال بازار
د کار فعال بازار د ډیرو حکومتونو او نړیوالو موسسو د ستراتژی یوه مهمه برخه جوړوی .د مثال په توګه ،د نړیوال بانک د  ۲۰۲۲-۲۰۱۲کلونو د
ټولنیز خوندیتوب (حمایت) او د کار ستراتژی (نړیوال بانک )۲۰۱۲ ،له ښوونځی څخه کارته انتقال د ډول ډول پروګرامونو له الری لکه زده کړی،
سال کاری ،د کارموندنی مرستو ،مینځګړیزو خدمتونو ،د مهارتونو تصدیق او مزد او مساعدت ،عملی کیږی .ستراتژی د ځانګړو افرادو د خپل
ځانی استخدام پر اهمیت او حمایت تاکید کوی چې په ډیرو لږ عایدو هیوادونو کی د کارګرانو اکثریت جوړوی .د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د
صندوق ( )UNICFد شرقی او جنوبی افریقی لپاره ( )2008 UNICEFوړاندیز کوی چې باید دویم چانس زده کړی ،لویانو ته زده کړه او مهارتونو
ته ټینګښت ورکړی .نوموړی ستراتژی داسی پروګرامونه لکه بشری پانګه اچونه ،د ښی روغتیا ،زده کړی او د ژوند د مهارتونو د ځانګړو افرادو
تولیدی ظرفیت او اشتغال او خپل ځانی اشتغال ته ،پرمختیا ورکوی.

د دندو (کار) په بازار کې د ګډون مکانیزمونه د اوږد مهاله ټولنیز ادغام (یو ځای کیدلو) لپاره وسایل ګڼل کیږی 2 .د بدلون د موخو
لپاره د ټولنیزی ساتنی او د دندو د پالیسیو پروګرامونو ته اړتیا لیدل کیږی .د دوام لرونکو بدلونونو لپاره په کار دی چې پرمختیایی
پروګرامونه د اوږدمهاله هوساینی او د پراخو ټولنیزو موخو لکه برابروالی ،ټولنیز عدالت او غښتلتوب پر لوری پرمختیا ومومی.
د جنسیت له لید څخه ددې ډول فکر انعکاس د ریید او نورو له نظره ( )۲۰۱۲باید پرټولنیز حمایت له سره غور وشی .باید دغه خبره
چې« :آیا ښځی او کوچنیان له بد مرغۍ څخه د خالصون لپاره څه شی ته اړتیا لری؟».دغه سوال ته بدلون ومومی«:کوم شیان کوالی
شی زمونږ ژوند آسان ،الخوندی او ډیر خپلواک او آزاد کړی ،او کوم شیان کوالی شی مونږ د ډیر ارزښت ،ډیر اغیزمنتوب او ډیری
ګټورتیا ،د ډیرو فرصتونو او ډیر واک خاوندان کړی».
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د ټولنیز حمایت او د کار په هکله منځګړیتوب او د کار په بازار کې د دخالت نقش (برخه) د بدلون او اوښتنی د موخو لپاره ښه تعریف
شوی نه دی .په ( )۲۰۰۴کال کې د بیچرمن او نورو له خوا په یو پراخ او جامع تحلیل کې ویل کیږی چې شته شواهد محدود دی او
زمونږ پوهه په دې باره کې چې د کار په بازار کې هڅی او په پالیسی په تیره بیا له اقتصادی همکاری او پرمختیایی ( )OECDساحو
څخه بهر له ستونزو سره مخامخ کوی .ددی لپاره چې د نوموړی تداخل د بدلون ،اغیزه مینځ ته راشی ،مهمه ده چې په دی وپوهیږو
چې په کومو شرایطو کې کیدای شی ټولنیز جوړښتونه او جریانو نه په رسمی او غیر رسمی ساحو کې تر پوښتنی الندی راشی او له
هغوی سره مبارزه وشی.
دا څیړنه له ټولنیزجالوالی (تجرید) څخه کار اخلی ترڅو د برک د تداخل (روزنیزی کړنالری) د اغیزی تحلیل او ارزښت موندنه
وکړی .داسی کتنه مونږ سره مرسته کوی څو نه یوازی د هوساینی په مختلفو اړخونو باندی د هغی اغیزه وڅیړو ،بلکی په عین حال
کی د فقر او زیان منلو عواملو ته هم پاملرنه وشی .د کار (دندو) د بازار د پروګرامونو په اړه ،د پام وړ ده وپوهیږو چې د ښځو د
ګمارنی په مقابل کې خنډونه کیدای شی په ځانګړو سکتورونو او مسلکونو پوری اړه ولری .په داسی حال کې چې دې څیړنی دبرک
د تداخل او کارونو پر پایله غور کړی ،په عین حال کې یی د ښځو د کار موندنی او فرصتونو په مقابل کې عمومی خنډونه هم څیړلی
http://go.worldbank.org/MVGTO420AO 1

en.-http://europa.eu/legislation)sumaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em001 2
htm
04embracing_disruptions_response_to_uncertainties_valuing_agency_/2013/http://www.form.awid.org/forum12 3
?/situating_a_feminist_approach_to_social_protection

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دی .ددې څیړنی موندنی به د کار په بازار کی د تداخل پوهه او په افغانستان کی د ښځو وړتوب او هوساینه لوړه کړی .ددی موضوع
په اړه محدودو شواهدو او اساسونو ته پاملرنه د ځانکړی اهمیت وړ ده .د افغانستان په شرایطو کې (که څه هم دغه موضوع په
نړیواله شرایطو کی هم رښتیا ده) د جنسیت په باره کی متناقض معلومات په تیره بیا د کار ،وخت اخیستنی ،او عوایدو په هکله،
په هغه وخت کی چې ډیریږی ،محدود هم پاتی کیږی .نو په دی توګه « د بشر د درنښت او وقار لپاره د بدلون قوت او برخه اخیستنه»
(کوهلر او نور)2009 .خو ال په ځای پریږده ،چی د اغیزی ،الس موندنی او پوښښ ،څیړنه هم ستونزمنه دنده ده .له ټول نغښتتوب او
څو اړخیزتوب (  )2011,ICRWسره سره چې د ښځو د وړتوب د کچی اخیستل یی لری (کوهلر او نور  )2009 .،د عوایدو او هوساینی په
پراخ مفهوم د کچی اخیستنه هم ستونزمنه دنده ده.
دا ریپوټ داسی جوړ شوی دی :دوم څپرکی (دویمه برخه) ادبی بیا کتنه کوی ترڅو د پراخ متن درلودونکی موضوعګانی تنظیم کړی
او د افغانستان د ښځو لپاره د مهارت د اوسنیو زده کړو ښی تجربی او درسونه په ګوته کړی ۵ ،۴ ،۳ .او  ۶مې برخی تحلیلی چوکاټ،
د څیړنې پوښتنی ،میتودولوژی او اخالقی مالحظی ،تر بیا کتنی الندی نیسی .پر موندنو بحث ،بیا د ژوند د مهارتونو او معیشت
(د اړتیاوو برابرول) د زده کړو مفیدیت او تطبیقی اړخونه بیا کتنه (نهمه او لسمه برخه) د ګرایشی شمیرو تطبیق(( PSMپر بنسټ والړ
د ژوندانه د معیشت د زده کړو د اشتغال راوړونکو ،اغیزو د پایلو تحلیل (یوولسمه برخه) ،د ښځو د اقتصادی فعالیتونو د خنډونو
ارزونه (۱۲مه برخه) ،د ښځو په وړتوب کی د ژوند د معیشت د زده کړو د اغیزو تحلیل (۱۳مه برخه) ،ټولنیزی اړیکی او حکومتی
منابعو سره متقابلی اړیکی ( ۱۴مه برخه) ،څیړی ۱۵ .مه او  ۱۶مه برخه د نظریاتو راټولیدنه او په موندنو بحث کوی او پر بنسټ یی د
پالیسیو او عملی کولو لپاره وړاندیزونه جوړوی.
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د څیړنی دغه برخه ،په افغانستان کې د جنسیت د مناسباتو ،ځوانو ښځو او اقتصادی وړتیا په هکله لیکنی ته بیا کتنه کوی .په ځانګړی
توګه ،دا برخه د جنسیت د اړیکو په هکله نوی معلومات او څیړنی ،او همدا رنګه هغه ابتکارونه مطالعه کوی ،چې د ښځو سواد ،او
حرفوی روزنه او اقتصادی وړتیا لوړوی .په سروی شوو ،لیکنو کې د اغیزو ارزونه ،د نړیوالو او مرسته کوونکو موسسو له خوا مواد،
او د جنسیت او اقتصاد په اړه اکادمیکی څیړنی شاملی وی .مونږ په عین حال کې د نورو ښي تجربی چې د جنیست ،انکشاف ،اقتصادی
وړتیا او ټولنیز مصئونیت په هکله په پراخو لیکنو کې تشخیص او پیژندل شوی وی ،تر بیا کتنی الندی ونیولی.

11 1

1دجنیست ،ګمارنی او د اقتصادی وړتیا په مقابل کې خنډونه

د ښځو اقتصادی وړتیا په ډیرو مختلفو یو له بل سره تړلو ساحو پوری اړه لری ،او یوازی په اقتصادی برالسی پوری محدوده نه ده .کبیر او
نور ( )۲۰۱۱وایی چې «د ښځو د وړتیا (اقتصادی پل الری) [ ]....پخپل جوړښت کې د یو څو اړخیزه بدلون جریان دی چی د ښځو د ژوند داسی
ډول ډول ساحی» احتوا کوی چې د جنسیتی اړیکو په شان یوازی له اقتصادی ساحی څخه وځی او د محتوی له کبله ډیر ډولونه پیدا کوی .کبیر
( )۲۰۰۸استدالل کوی «هغه پلی الری چې د هغو پر اساس په یوه ټولنه کې بدلون راځي ،او د بدلون هغه بڼې چې خپله ښځي ورته لومړیتوب
ورکوی ،د هغو مهمو الرو څخه شکل اخلی چې په یوه خاصه ټولنه کې د بر السه خنډونو په خصلت او طبیعت پوری اړه لری( ».لومړی مخ).
زمونږ له خوا د لیکنو بیا کتنی ،لږ زده کړی او مهارتونو ،پانګې او بازارونو ته لږ الس موندنه ،په تګ او راتګ محدودیت او فزیکی
امنیت ،په افغانستان کې د ښځو د ګمارنی (استخدام) په الر کې ځینی بنسټیز خنډونه بولی .ددې ترڅنګ ښځې سیاست او پریکړه کوونکو
مقامونو او د عدالت سیستم ته هم السرسی نه لری.دا ټول دلیلونه د ښځو وړتیا محدودوی ترڅو خپل غږ پورته کړی ،خپل غوره توب او
لومړیتوب څرګند کړی  ،او پر هغو پریکړو اغیزه واچوی چې د اقتصادی فعالیتونو او ګمارنی د انتخاب په شمول د دوی پر ژوند اثر لری. .
جنیست هغه بنسټیز عامل دی چې سرچینو ،خدمتونو او فرصتونو ته په رسیدلو کې اثر لری ،او په دی توګه پرګمارنی (استخدام) اغیزه
کوی .په افغانستان کی د جنیست اړیکی (اذرباییجانی -مقدم ،۲۰۱۰ ،کبیراو نورو؛  ،۲۰۱۱پتش ۲۰۱۳ ،د ډیرو نابرابرو متقابله مناسباتو
مشخصات او خصوصیات لری .ښځې د نارینه وو په پرتله مهارتونو (وړتیا) او زده کړو ،تولیدی سرچینو ،او دارایی (شتو) او له کور
څخه بهر کار ته ډیر لږ السرسی لری..
په افغانستان کی د طالبانو د حکومت په وخت کې ښځې له ډیرو اساسی او ابتدایی حقونو لکه روغتیا او زده کړې څخه بې برخې وې .د ښځو
لویی برخی ،پرته له صحی سکتور څخه ،په نورو کارونو (دندو)کې د اجراء حق نه درلود او یواځی د کورونو په دیوالونه کې بندی وې (ICG

 )2012په  ۲۰۰۱کال کې د طالبانو حکومت له نسکوریدو سره سم ،د ښځو حقونه د داخلی پالیسی په یو مهم ټکی بدل شول او نړیواله پاملرنه یی
ځان ته راواړوله .دوه اړخیزو او څو اړخیزو ټولنو ،او ملی او نړیوالو غیر حکومتی ادارو ( )NGOsد مرستو او په داخلی پالیسی جوړوونکو
پروسو کې د اغیزو له الری د افغانی ښځو حمایت وکړ او په اساسی قانون کې یی د هغوی له برابرو حقونو ،او همدا ډول عامه ځایونو ته د ښځو
له تللو ،د هغوی له زده کړو او همدا رنګه په سیاست کی د هغوی له فعال او اغیزمن ګډون څخه حمایت وکړ( .مرادیان .)۲۰۱۳ ،دغو هڅو ګټورې
پایلې درلودی او په لومړنیو زده کړو کې یی د نجونو شمیر او په سیاست کې د ښځو ډیر ګډون رامینځ ته کړ خو له دی سره سره ،دغې رسمی
پرمختیا د عادی ښځو په ژوند کې کوم واقعی بدلون راوستلی نه دی .ډیری سختی نابرابری پر خپل ځای پاتی دی ،او ښځي په ټولنیزی او
اقتصادی هوساینی کې د نارینه وو په پرتله ډیر ناوړه حالت لری..
د  ۲۰۱۳نړیوال جنسیتی نابرابرۍ معیار ( )GIIد نارینه وو په پرتله د ښځو روغتیایی وړتیا ،او د کار په مارکیټ کې د هغوی ګډون تر څیړنی
الندی نیسی .افغانستان د  ۱۸۶هیوادونو په جملې کې  ۱۴۷ځای او د نړی د متوسط  ۰.۴۶۳یا  ۴۶.۳سلنی په پرتله ( )2013 UNDPاو  ۰.۷۱۲نمری
لری ،4په داسی حال کی چې صفر ( )۰کالو پوره برابری او ( )۱د پوره نابرابری استازیتوب کاوه .په افغانستان کې د جنسیتی نابرابری او د ښځو
په مقابل کی ستونزی د آسیا نهاد (آیشیا فوندیشن) ()TAFد افغانانو په هکله پخپله کالنۍ سروی کې څیړلی دی .دغه سروی چې په 5 ۲۰۱۳کال
کې ترسره شوی وایی چې افغانی ښځي ډیرو سترو ستونزو لکه زده کړی او سواد ( ،)٪۲۷د دندو له فرصتونو څخه ګټه اخیستنه ( ،)٪۱۲د ښځو
بشری حقونه ( )٪۱۰جبری ودونه او جهیزونه ( )٪۹او محلی تاوتریخوالی ( ،)٪۸سره مخامخ دی .دواړو نارینه او ښځو ددی مسئلو په اړه په لږ
توپیر ریپوټونه وړاندی کړی ،که څه هم د دندو په السته راوړلو کی د نارینه وو په پرتله لومړیتوب ورکول کیږی ،په کلیوالو ساحو کې داسی
هم ویل کیږی چه په لیرو پرتو سیمو کې ښځې په ډیرو مواردو کې په ښاری ځایونو کې د ښځو له حقونو سره پرتله کیدای شی ( .)2013 ,TAF
.http://hdr.undp.org/en/content/how_gil_main_findings-_terms_national_and_regional_patterns 4
 5دغه غوښتنه د تیرو  ۹کلنو په جریان کی صورت وموند او په  ۲۰۰۹کال کې په ټول  ۳۴والیتونو کې  ۹۲۶۰کسان سروی ښوی دی.
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2ګمارنی (استخدام) او اقتصادی فرصتونه

22 2

په غیر کرنیزو سکتورونو کې د مزد پراساس ګمارنو کې د ښځو ونډه یوازې ( )٪۸ده ،چې د سهیلی آسیا د منځنۍ کچې په پرتله ډیره ټیټه
ښکاری .پخپله سهیلی آسیا چې همدا اوس هغه سیمه ده چې په نړیواله کچه د ښځو د ګمارنې ډیره ټیټه منځنۍ سلنه ښیي .)2010 IRA( .د کار
د نړیوالی موسسی ( )ILOد معلوماتو پر اساس ،په  ۲۰۱۱کال کې په کار کې د ښځو ګډون (د ډیری نوو شمیرنو پر بنسټ) د نارینه وو د ٪۷۷
په پرتله  ٪۱۶شپاړس سلنه وه6.دا رقم د سوریي ( )٪۱۳ترڅنګ خورا ناوړه شمیره ده؛ الجزایر ،عراق ،اردن لویدنځه څنده ،او غزی په ګډون
عین سلنه ښودلی ده .خو له دې سره د رسمی کار د ګډون معلومات د ښځو د غیر رسمی او وړیا کار (ګییی او نور  )2010د حقایقو او د ښځو
ډیری بی روزګاری له شمیرنی سره مرسته نه کوی (ګانی او نور.)۲۰۱۳ ،
د ښځو د ګمارلو په هکله ،د نړیوالی مالی اتحادیی ( )IFCاو نړیوال بانک څیړنه ښیی ،په افغانستان کی په تشبثاتو کی د ښځو ګډون د
حنوبی آسیا او نړیوال د منځنۍو شاخصونو په پرتله ډیر ټیټ ده.
۱جدول  :په تشبثاتو کې د ښځو ګډون
شاخصونه

سهیلی آسیا

افغانستان

ټول هیوادونه

په سوادګری خونو کی د ښځو مالکیت (خاوندتوب)

٪ 2.8

٪17.5

٪36.6

د هغو سوداګریزوخونو سلنه چې ښځې پکې لوړې مدیرانې دي

٪0.8

٪7.0

٪18.4

د ښځینه دایمی کارګرانو سلنه

٪3.3

٪13.3

٪31.6

د ښځینه غیر تولیدی کارګرانو سلنه

٪0.5

٪1.8

٪10.1

په داسی حال کی چې په افغانستان کی د جنیست په اړه شمیرنی (ارقام) شتون نه لری (ګنیش او نور؛  ،)۲۰۱۳خو هغه شمیرنې چې الس ته
راتالی شی ډیر بد تصویر ښکاروی .د ښځو پر اقتصادی فعالیتونو یوه څیړنه کې ګنیش او نور بد تصویر ښکاروی .د ښځو پر اقتصادی
فعالیتونو یوه څیړنه کې ګنیش او نور وایی چې ښځی نه یوازی د زده کړی په امکاناتو کې له محدودیت سره مخامخ دی بلکې په همدی
ډول پانګی او بازار ته هم ډير لږ السرسی لری .هغوی د عمده خنډونو داسی لنډیز وړاندی کوی:
هغه ښځی چې زده کړی ،د کار تجربی یا د بازار په هکله پوهی او مهارت ته ډیره لږ السرسی لری او د تحرک ،پانګی،
کریدت او په سوداګری کې پوره هوښیارتیاونه لری ،نو په د ی پیچلی اقتصاد کې د ځای پیدا کولو په الر کې ډیرو
سختو هڅو ته اړې دي .ښځی د خپلو بیا تولید کوونکی او احتیاطی نقش پر اساس چی د وخت په پیدا کولو ،په تیره
بیا د بیا تولید لوړه کچه او روغتیا او روغتیایی آسانتیاوو ته د لږ السرسی په وجهی یی لری ،له ال زیاتی محرومتیا
سره مخامخ دی .نور ټولنیز فرهنګی معیارونه ددې خبرې ډاډ ورکوی چې د بازارونو عامه برخی ته السرسی هرومرو د
نارینه وو له خوا تنظیمیږی [ ].....په دې توګه اقتصادی ښه والی ته د ښځو السرسی او په تیره مستقیمه السرسی ،په
داسی یو اقتصاد کی چې په نقدی اقتصاد والړ وی ،له مختلفو اړخونو څخه له خنډ سره مخامخ دی ،ځکه چی د ښځو
ځای په عامه/بازار کی دی ،او هلته د ښځو ننوتل «ممنوع» دی( .مخ )38
ایجاویز ( )۲۰۱۲نوموړی موضوع د جنسیت او اقتصادی ټاکنی په کیفی څیړنه کې چې د افغانستان د څیړنی او ارزونی
اداری (  )EREUله خوایی الرښوونه کیږی ،د دغې سروی د ګډون کوونکو په وینا ،په سوداګری کې مشغولتیا د نارینه
وو خاص حق دی؛ ښځی که چیرته هڅه وکړی له خپلو میړونو څخه جال پخپله سوداګری او تجارت وکړی ،له ډیرو لویو
ستونزو او خنډونو سره مخامخ کیږی .هغوی وایی چې نارینه په پریکړه کولو کې ډیر صالحیت لری ،ډیر خوځښت او
تګ راتګ کوالی شی نو ځکه معلوماتو او فرصتونو ته ډیر السرسی لری .څیړونکی همدا رنګه زیاتوی« ،په واقعیت
کی د ښځو لپاره له فرهنګی اړخ څخه هم د خپلی سوداګری خونی خالصول د منلو وړ نه ده» .نوموړی څیړنه په عین حال
کې وایی چې ښځی پانګی ته السرسې نه لری او هیڅ حکومتی یا غیر حکومتی اداره د لږ مفاد قرضونو ته د هغوی د
السرسۍ حمایت نه کوی .څیړنه وایي« :هغه ښځی چې په سوداګری کې بریالی شوی ډیری لږ دی او په ټولو هغو کې چې
څیړل شوی یوه خاصه بیلګه ګڼل کیږی» ۳۶( .مخ)
د ښځو د ډیری لږ شمیری ترڅنګ چې په تنخا لرونکو کارونو کې بوختی دی ،سوداګری لرونکی ښځي هم د خپلو شرکتونو (تشبثاتو)
په ثبت کولو ،قرضونو ته السرسۍ او په عامه ژوند کې ګډون ،چیرته چې غیر رسمی سوداګریزی مذاکری او تجارتی

http://data.worldbank.org/indicators/sl.tlf.cact.fe.zs 6
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شبکی جوړیدای شی ،له ستونزو سره مخامخ دی .په عین حال کی ،د بازار او ترانسپورت کمزوری جوړښت په دی معنا دی چې ښځی
باید د نوو پیرودونکو د پیدا کولو ،زده کړو او تکنالوژی ،او همدا رنګه د بازار په معلوماتو پسی چې د هغو تولیداتو ته انکشاف
او ښه والی ورکوی ،اللهانده وی( .رتیچی.)۲۰۱۳ ،
په افغانستان کې ښځی په کرنیز سکتور کی هم په تنخا لرونکو او هم په تنخا نه لرونکو دندو کی ،خورا ستره ونډه اخلی .په ۲۰۱۱
کې د نړیوال بانک څیړنو داسی ښځی موندلی دی چې په همدي توګه د حاصل اخیستلو او له حاصل اخیستلو وروسته دندو کی چې
خورا سخت او ستومانوونکی فزیکی کار ته اړتیا لری ،بوختی دی .په هر حال ،د ښځو کار په عمده توګه وړیا (بی مزد) کار دی او
د کورنۍ د ورځنی وړیا کار تر څنګ سرته رسیږی .د ښځو کرنیز کارونه په عمومی توګه د خاوری چمتو کول ،د تخمونو شیندل،
خیشاوه کول او پاکول ،او همدا رنګه د غنمو له حاصل څخه وروسته چوپړ څخه عبارت دی .هغه ښځی چې د کرنی په کار او بار کی
بوختی دی کرنیزو تولیدی عواملو لکه ځمکه ،تخمونه ،وسایل ،مرستی او د پراخوالی خدمتونو ،ته السرسی نه لری .او همدا رنګه
د کرنیز حاصالتو او عوایدو د نه کنترول ستونزو ،د ورځنی کرنیزو مزد ډیر لوی توپیر (که هغه هم ورکړل شی) او بازار ته د حاصالتو
د خرڅالو لپاره د الس موندنی له مشکالتو سره الس او ګریوان دی( .ګانیش او نور)۲۰۱۳ ،

33 3

3زده کړه

د زریزی د انکشافی موخو (  )MDG›sد پرمختیا په هکله د افغانستان د  ۲۰۱۰کال ریپوټ څرګندوی چې په هیواد کی یوه ښځه ،که هغه
هم زده کړی ته له سره السرسی پیدا کړی ،یوازې څلور کاله زده کړه کوالی شی (  .)2010 ,IRAزده کړو ته السرسی د دندو له فرصتونو
سره او په دی توګه د ښځو له اقتصادی وړتیا سره نږدی اړیکی لری .په ځانګړی توګه ،د ښځو د اقتصادی هیلو مخه د سواد ډیری
ټیټی کچی ،په پرمختیایی هیوادونو کې خورا ټیټې زده کړی ،نیولی ده .د  ۲۰۰۸کال د اټکل پر بنسټ د لویانو د سواد ملی کچه (له
 ۱۵کلنۍ او لوړ عمر ډلی) د ښځو لپاره  ۱۸سلنه او د نارینه وو لپاره ( )۵۰سلنه ده (  .)2012 MOEپه کلیواله سیمو کې چیری چې د
نفوس له  ۷۰سلنی څخه زیات خلک استوګن دی ،له  ۹۰سلنی څخه زیاتی ښځی او له  ۶۳سلنی څخه ډیر نارینه سواد نه لری .د سواد
په کچه کی دغه جنسیتی توپیر د زده کړی په هکله د نابرابرو فرصتونو پایله ده چې ښځي د کار په بازار او اقتصادی فرصتونو کې
له ګډون څخه بی برخې کوی.
تر اوسه پوری ۲۵ ،کلنۍ او له هغه څخه د لوړ عمر ښځی یوازی  ٪۶رسمی زده کړو ته الر لری (دغه سلنه د عین عمر نارینه وو لپاره
 ٪۲۵ده ).د افغان خلکو د  ۲۰۱۳کال د سروی (  )2013 ,TAFپراساس ،د زده کړی نشتوالی د ښاری ځواب ورکوونکو په پرتله په کلیواله
برخو کی ډیر دی ،اوزبیکی او پښتنی ښځی د نورو قومی ډلو په پرتله ،لکه هزاره ښځی چې ډیری یی په مختلفو کچو د رسمی زده
کړی خاوندانی دی ،ډیری لږ زده کړی لری.
ځوانی ښځی د زړو ښځو په پرتله ډیری زده کړی لری (  .)2013 ,TAFله  ۲۰۰۲څخه تر  ۲۰۱۰پوری ،په ښوونځیو کې ټول شمول له ( )۱ملیون
څخه ( )۷میلیونو ته لوړ شو ،چې له هغو جملی څخه  ۳۷سلنه نجونی دی .په لومړنیو ښوونځیو کی د هلکانو په تناسب د نجونو شمیر
 ۷سلنه زیات شوی دی په داسی حال کې چې دغه رقم په  ۲۰۰۳کې له ( )۰.۶سلنی څخه په  ۲۰۱۰کال کې  ۶۶سلنی ته ورسید ( .)2010 ,IRA
په زده کړو کې د نجونو شمولیت مخ په زیاتیدو دی ،له پوهنتون د زده کړو څخه پرته ،چې په  ۲۰۰۵کی له  ٪۲۱څخه  ۲۳سلنی ته لوړ شو
او په  ۲۰۰۹کال کی بیرته  ۲۱سلنی ته راکوز شو (همهغه منبع) -په  ۲۰۱۳کال کی د  TAFله ځواب ورکوونکو څخه یوازی  ٪۲د پوهنتون
په کچه زده کړو ته اشاره وکړه ،چی له هغوی جملی څخه یوازی  ٪۱۲ښځی وی.)2013 ,TAF ( .
د ښځو لپاره امنیتی اندیښنی ،ښوونځی ته د هغو د تللو په الر کې ،لوی خنډ ګڼل کیږی ،او ډیری نجونی ښوونځی ته ددی لپاره نه
ځی چې د کور کارونه ور په غاړه دی ( )2006 ,AICHCRد افغانستان د بشری حقونو د مستقل کمیسیون (  )AIHRCپه وینا ،ښوونځیو ته
د نجونو د نه تګ ستر خنډ د ښځو په مقابل کی تبعیض ،فقر ،بی امنی او د هغو ښوونځیو نه شتون دی چې نجونی پکی شاملی کړی،
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4خوځښت ،امنیت او د ښځو بشری حقونه:

خوځښت (تګ او راتګ) او فزیکی خوندیتوب زده کړی او اقتصادی فرصتونو ته د السرسی لپاره مهم عامل ګڼل کیږی .اوسنی ټولنیز
معیارونه په افغانستان کې د ښځو موقف محدود ساتلی ،په داسی حال کې چې نارینه د ډوډی اصلی ګټونکوی موقف لری .نارینه د
ښځو آزاد حرکت او له کور څخه بهر ګمارنی (استخدام) مخالفت کوی .ښځي د شخړو او جګړو په وخت کې د تهدید او تشدد لومړنی
هدفونه دی (  )2010 ,HRWچې د شته جنسیتی معیارونو او کړو وړو ترڅنګ د ښځو دراشی درشی د محدودیت سبب ګرځی ،او زده کړو،
روغتیا پالنی او ګمارنی (استخدام) ته د هغوی السرسی محدودوی .د خوځیدنی او فعالیت ،او امنیت نه شتون په ډیره کچه اقتصادی
تشبثاتو ته د ښځو السرسی لږوی او د لوړ ارزښت فعالیتونو ته د هغو پر رسیدلو باندی منفی اغیزی کوی( .رتیچی.)۲۰۱۳ ،
شواهد ښیي چې د ښځو پر فعالیت محدودیت نړیواله پدیده نه ده ،ددې خبرې معنا داده چې کیدای شی هغوی دا وړتیا او توان پیدا
کړی .د  TAFملی سروی د افغانستان په  ۳۴والیتونو کې چې له  ۶۳۰۰کسانو سره شوی ده ،د ښځو په مقابل کې د ستونزو په هکله د
خلکو له خوا په زړه پوری معلومات ترالسه کړی :د مصاحبه شوو له جملی څخه د ښځو  ۸۰سلنه او د نارینه وو  ۵۵سلنه فکر کوی چې
ښځی باید له کور څخه بهر کارونو کی بوختی وی)2013 ,TAF ( .
په  ۲۰۰۹کال کي د افغانی ښځو د یوی ټولنی (  )AWNریپوټ وایی چې :د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی له  ۲۰۰۸څخه تر ۲۰۰۹
کال پوری )۱۰۰( ،سلنه ډیر شوی دی .په دغه تاوتریخوالی کې له کورنی تاوتریخوالی نیولی بیا تر ناموس وژنی او تجاوز پوری
پکی شامل دی .د نوموړی ریپوټ پر بنسټ  ٪۸۰ښځی د دوی له خوښی پرته جبری ودونو ته مجبوریږی .د ګلوبل راتیس افغانستان
( )۲۰۰۸د یوی سروی پر اساس چې په  ۱۶والیتونو کی د  ۴۷۰۰کورنیو له ښځو سره شوی ٪ ۸۷.۲ ،ښځو په خپل ژوند کی لږ تر لږه یو
ډول تاوتریخوالی-فزیکی ،روانی یا جنسی-زغمالی دی ۶۲ .په سلو کی ښځو ډول ډول تاوتریخوالی ګاللی دی .عدلی اداری ددی
پرځای چې د ښځو په وړاندی کی تاوتریخوالۍ تعقیب کړی ډیر وخت هغه ښځی چې د شکنجو او تاوتریخوالی له کبله له کوره تښتی
بندیانی کوی)2013 ICG ( .
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په تیره لسیزه کی په سیاست کی د ښځو ګډون زیاتوالی موندلی ،او دې خبری د طالبانو د راپرڅیدلو څخه راهیسی د ښځو د حقونو
د یوی الس ته رواړنی په توګه پر له پسی وده موندلی ده .د افغانستان د اساسی قانون د اصولو پراساس ټاکل شوی مامورین  ۲۵په
سلو کې ښځي دی ،په  ۲۰۱۰-۲۰۰۹کلونو کی  ۲۷په سلو کی ټاکل شوی کسان ښځی وی (  )2010 ,IRAپه  ۲۰۱۳کال کې د افغانانو ۴۴
سلنی په حکومتی موقفونو کی د ښځو او نارینه وو له مساوی انتخاب او ټاکلو څخه حمایت وکړ ،که څه هم په رهبری مقامونو کی د
ښځو او نارینه وو د برابر حق په هکله نظر د  ۲۰۰۸-۲۰۰۶کلونو په دوره کې ډیر لږ ښکته والی له  ٪۵۱څخه  ٪۵۰ته ښیي)TAF ،۲۰۱۳( .
په هر حال ،په  ۲۰۱۳کال کې د ښځو امتیازی برخه د ټولټاکنو په نوی قانون کې په تدریج کمښت پیدا کوی .د ښځو لپاره په والیتی
شوراګانو کی ونډه د  ۲۰۱۳کال په جوالی میاشت کی بیا په قانون کې ځای شوه ،خو  ٪۵کمښت (له پخوانی ونډی  ٪۲۵څخه) په والیتی
شوراګانو کی د ښځو ( )۲۱څوکی له هغوی څخه واخیستی .د ښځو کاندیدانو لږ شمیر هم کوالی شی د ښځو ونډه او د ښځو په ګټه
رای محدود کړی .ډیری لږ ښځی شته چې د ملکی خدمتونو او یا والیتی او ولسوالیو لوړ موقفونه د هغوی په الس کې وی)IRA ۲۰۱۰( .
ښځی په عامه ټولنو او د ټولنی په کچه د پریکړو کولو څخه هم بی برخی دی .آزربایجانی-مقدم ( )۲۰۱۰په یوه تحقیق کی د انکشافی
ټولنو په شوراګانو (  )CDCsکی د ښځو ګډون څیړلی دی ،چی د همغږی د ملی پالن (  )NSPپه دننه کی جوړ شوی او د کلیو او ټولنو
له خوا د پریکړو کول او د ښځو د برابر استازیتوب د انکشاف لپاره کار کوی .د دغې څیړنې پر بنسټ د ټولنی پر مختلفو برخو کی
د جنیست (ښځو) جالوالی ډیر لوړ ښکاری :د مثال په توګه ،په داسی حال کی چې ښځو اجازه لرله د ټولنی په انکشافی شوراګانو
(  )CDCsکی گډون وکړی ،خو داسی نه ښکاری چی هغوی په واقعی توګه د پریکړو په کولو کی برخه اخیستی وی .څیړنه نتیجه اخلی
چې د ښځو ګډون تر ډیری کچی د ښځو د ګډون په هکله د نارینه وو د ضد موقف له کبله ډیر تاوان لیدلی دی .څیړنه وړاندیز کوی چی
د ښځو پخپل ځان باور د ښه-والی لپاره باید د خاصو زده کړو او د رهبری (الرښوونی) د مهارت د لوړوالی لپاره او همدا رنګه داسی
زده کړی برابری کړی چې د ښځو امکانات په ګمارنی (استخدام) کې ډیر کړی.
عدالت ته الس رسی او په هیواد کی د قانونی معیارونو تطبیق کمزوری پاتی دی .)2013 ,ICLs ( .د ښځو پرضد پیښې یوازې ډیرې
لږ څرګندیږی او د هغوی په هکله ډیر لږ تحقیق ترسره کیږی .ښځي پر پولیسو ډیر لږ باور لری او د ښځو پر ضد شا او خوا د ٪۱۵
تاوتریخوالی مسوولیت پخپله پولیس پر غاړه لری (همهغه منبع) .د رسمی عدالت سیستم د قانون او نظم په ساتلو کې ډیر لږ رول
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درلودالی دی؛ ټولنی (او حتی د رسمی عدالت مامورین) د ښځو به هکله پیښې سیمه ایزو شوراګانو (جرګه یا شورا) ته د حل او
حکمیت لپاره لیږی .په دغو غیر رسمی مراجعو کی نارینه مسلط دی او د شریعت له عنعنوی تفسیر او قومی دودونو څخه کار اخلی.
د نارینه وو استازیتوب د ښځو د شکایتونو او ستونزو په حل کې ډير مهم ګڼل کیږی ،او د نارینه مینځګړی په نه شتون کی ښایی د
ښځو شکایت او ستونزی حل نشی( .اندیوتی .)۲۰۰۷ ،یوازی  ٪۲۱ښځي پوهیږی چې د ستونزو د حل ځایونه یی کوم دی .د ښځو د چارو
ریاست ،د بشری حقونو شورا او د ولسوالی دفترونه هغه مراجع دی چې د هغو په هکله عامه پیژندنه شته)2O13 ,TAF ( .
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6د مهارتونو زده کړه

د تیری لسیزی په جریان کې ،افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې پایلی ته رسیدلی چې په افغانستان کې هغه وخت ثبات راتلی
شی چې ځوانانو ته کار او روزګار پیدا شی او د هغوی وړتیا ته وده ورکړل شی( .یونسکو ،۲۰۱۱ ،الونیدر ۲۰۱۱ ،دی ولیدل شی) .د
افغانستان د ملی انکشاف ستراتژی (  ۲۰۱۳-۲۰۰۸ )ANDSاو د ملی لومړیتوب پروګرامونه (  )NPPsد لومړیتوب له ساحو لکه د بشری
منابعو انکشاف ،د خصوصی سکتور انکشاف ،سولی ،ښه حکومت کولو او نورو څخه حمایت کوی 7 .د افغانستان د ملی انکشاف
ستراتژی (  )ANDSپه تیره بیا له «خطر سره مخامخ» (زیان منونکو) خلکو (له هغو ښځو سره چې کورنۍ ور په غاړه وی) او له جګړی
څخه ژوندی پاتو ته ډیره پاملرنه کوی او د پروګرامونو  ۳۵سلنه یی د ښځو ګډون ته اختصاص لری.)2007 ,IRA ( .
د افغانستان د ملی انکشاف ستراتژی ( )ANDSپه عمومی توګه ملی حرفوی زده کړه او د زده کړی بورډ ،د افغانستان د ملی وړتیا په
چوکاټ او په افغانستان کی د ملی وړتیا تر ادارای الندی ،اړتیا ته خورا اهمیت ورکوی .د بی روزګاری (بیکاری) لوړی کچې ته په
پاملرنی سره ،د ملی انکشاف ستراتژی ( )ANDSد مهارتونو انکشاف ته د «ټولنیز خوندیتوب په سیستم کی د لوړ عامه لومړیتوب»
په توګه ځای ورکړی دی .)2007:126 ,IRA ( .د عامه کارونو پروګرامونه ،لکه  ،NSPد اجتماعی-اقتصادی بی امنیتی ،او ټولنیزو
جالوالی عناصرو ته د حل الری لټوی.
د ملی مهارتونو انکشافی پروګرام (  )NSDPپه  ۲۰۰۴کال کی د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت (  )MoLSAMDله خوا
جوړ شو .ددی پروګرام عمده موخه د یو ملی حرفوی زده کړی ( )TVETد سیستم ایجاد دی چې د کار د بازار تقاضا پوره او د ښه او
ماهرانه کار لپاره د ANDSله پروګرام سره سم ،پوهه او مهارت رامینځ ته کړی NSDP .د  TVETلپاره ملی معیارونه جوړ کړی ترڅو د
هغوی د ارائه کولو پرځای د زده کړی سیستم غښتلی کړی (سولوتارافاونور،)۲۰۰۹،اوپه دی توګه په ملی کچه دزده کوونکوپه ترکیب
کی دښځو۳۵سلنه کړی سیستم غښتلی کړی (سولوتاراف او نور ،)۲۰۰۹ ،او په دی توګه په ملی کچه د زده کوونکو په ترکیب کی د
ښځو  ۳۵سلنه تامین کړی .برعکس ،په  ۲۰۰۷کال کی د پوهنی وزارت (  )MoEد  TVETزده کوونکو یوازی ( )٪۱۰ښځي وی ( .)2007 ,MOE
سولوتارآف او نور ( ،)۲۰۰۹په افغانستان کی د تخنیکی حرفوی زده کړو د پروګرامونو (  )TVETپه بیا کتنه کی د نوموړو پروګرامونو
د غښتلی کولو وړاندیز وکړ ترڅو په هغو کی د ښځو ونډه ډیره شی او د ښځو ګمارنه وده ومومی .هغوی په TVETپروګرامونو کي د
ښځو د ګډون خنډونه څرګند کړل ،چی په هغو کی مخکی تردی چې ښځی په  TVETکې په زده کړی پیل وکړی ،د پخوانیو ښو زده کړو
نه شتون ،د ښځو ښوونکو او مامورینو لږوالی او امنیتی خطرونه شامل دی .اوسنۍ TVETپروګرامونه «د ښځو د اړتیا او غوښتنو
سره سم او اړوند الزم تعلیمی نصاب نه لری» .نوموړی پروګرامونه په تخنیکی ساحو لکه روغتیایی خدمتونو ،محاسبی ،منجمنټ
(مدیریت) او تجارت کې لږ مهارتی زده کړی ورکوی چې بالقوه ګمارونکی (استخدام کوونکی) د ښځو په ګمارنی کې ورسره عالقه
ښکارکوی.
سولوتاروف او نور ( )۲۰۰۹وایی چې په افغانستان کې د کار د بازار په هکله څیړنی هڅه نه کوی چې د بازار وړ مهارتونه چې په
انکشافی برخو کی ورته اړتیا شته ،او له کلتوری اړخه هم د ښځو لپاره وړ دی ،تشخیص کړی .هغوی په دی عقیده دی چی د ښځو
اکثریت تر اوسه هم د ښځو په دودیزو کارونو کی لکه د غالیو اوبدل ،کالی ګنډل ،ګلدوزی (ګل ګنډنه) ،کی زده کړی کوی چې په
بازار کی تقاضا ورته لږ ده .هغوی د کار ،ټولنیزو چارو او معیوبینو وزارت (  )۲۰۰۸( )MOLSAMDد معلوماتو اقتباس کوی چې د
انګلیسی ژبی زده کړه ډیره عامه ( ۲۶سلنه زده کوونکی) ګڼی ،او ورپسی کالی ګنډل یا خیاطی ( ،)٪۱۴کمپیوټر ( ،)٪۱۱ګلدوزی (ګل
ګنډل) ()٪۱۱او غالۍ او بدل ()٪۹موقعیت لری .د نوموړو مولفینو په نظر داسی ښکاری چې په خیاطی او ګلدوزی کې د ښځو «ډیره
عرضه» د لوړی بیکاری المل دی( .مخ )۲
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7نتیجه (پایله)

په افغانستان کی د ښځو د اقتصادی وړتیا په خنډونو او فرصتونو دغه بیا کتنه څرګندوی چې په افغانستان کې اقتصادی فرصتونو
ته د ښځو د السرسی د پرمختیا په الر کې خنډونه له دی اړتیا سره تړلی دی چی هغه ستونزی چې د نارینه وو او ښځو ترمینځ د نه
برابروالی سبب ګرځی او ښځی له تولیدی سرچینو ،خدمتونو او عامه ګډون څخه بی برخی کوی ،له مینځه الړ شی .ددې خبرې
معنا داده چې د جنسیت په معیارونو له مثبت بدلون څخه حمایت او په تیره بیا د ښځو په ګمارنه (استخدام) کې له قالبی خبرو او
محدودیتونو څخه لریوالی وشی .په افغانستان کی د TVETپروګرامونو په هکله اوسنۍ موندنی او درسونه په  TVETکی د ښځو د ډیر
شمول او د ښځو په ګمارنه او زده کړه کی اصالحات اړین ګڼی او د مهارتونو د زده کړی او په ښځو کې د مارکیټ د منلو وړ تخنیکی
مهارتونو په پرمختیا کې د ښځو له وضعی سره د مناسبو زده کړو د طرح کولو پر اهمیت تاکید کوی.
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1د ټولنیز جالوالی چوکاټ

2014

په دغې څیړنه کې د ټولنیز جالوالی له چوکاټ څخه د تداخل د ارزونی او د څیړنی د موندنو په تحلیل کی ګټه اخیستل شوی .د هغه نظری
چوکاټ په رڼا کی چې ددې څیړنی لپاره تنظیم شوی دی ،باباجانیان او هاګین-زنیکر ( )۲۰۱۲وایی چی ټولنیز جالوالی د ټولنیز خوندیتوب
د انتقالی اغیزو د تحلیل لپاره ډیر مناسب لید دی .د ټولنیز جالوالی یا تجرید له مفهوم څخه په هغو لیکنو کی کار اخیستل کیږی چې د
بشری بی برخیوالی او هغو مکانیزمونو په هکله چې هغه بیا بیا رامینځ ته کوی ،عقالنی اندیښنه (فکر) وشی .ټولنیز جالوالی یا محرومیت
یوخوځنده جریان دی چی «د یوی ټولنی په یو عادی فعالیت کی د ګډون مخنیوی کوی اومعلوماتو  ،سرچینو ،ټولنیزتوب ،پیژندنی او
هویت مانع ګرځی ،او پخپل ځان باور له مینځه وړی او شخصی هدفونو ته د رسیدلو وړتیا او توان لږوی( .سیلور):۲۰۰۷ ،
د اروپا له شرایطو څخه بهر ،لږ تجربی څیړنو له ټولنیز جالوالی /ادغام څخه کار اخیستی دی .په مخ په وده هیوادونو کی ،ټولنیز
جالوالی ډیرځلی په توضیحی ډول (نه د یو چوکاټ په توګه) د یو ځانګړی شخص یا ټولنیز ګروپ د منفی چال چلند یا سلوک لپاره
استعمال شوی دی .په دی توګه ،ټولنیز تجرید یا جالوالی ډیرځلی ټکی په ټکی استعمال شوی ترڅو افراد یا ډلی د ځانګړی ټولنیز
خصوصیت (لکه جنیست یا نژاد) له مخی څنډی ته کړی .ددی اصطالح بل عام استعمال ،د ټولنیز جالوالی /ادغام اغیزی ډیر ځلی د
بشری هوساینی (د مثال په توګه د فقر او ټولنیزو شاخصونو له الری) پر پایلو د پالیسیو او پروګرامونو د تاثیر او اغیزو څیړل دی ،بی
له دی چی د فقر او زیان مننی د عواملو د تغیر ورکولو او دوامدار بدلون په هکله ډیره پاملرنه وشی .د تداخل د پایلو په هکله لږ تمرکز
ښایی د تفکر او پوهیدلو داسی پراخه کچه الس ته را نه وړی چې د ښځو ،د تجرید او اسیب مننی په ژورو عواملو پوه شو .دا ډول تمرکز
ډیر ځلی د جوړښتی خنډونو په حل کی د پالیسیو د تداخل په بالقوه اغیزو باندی محدوده پوهیدنه مینځ ته راوړی.
د ټولنیز جالوالی د چوکاټ یوه ښیګڼه د بی برخیتوب او د هغو څو اړخیزو سببونو په پوهیدلو جوخت او سمدستی ټینګار دی .په دی
توګه ،دا ډول روش نه یوازی د بی برخیتوب پر مختلفو اړخونو د ټولنیز حمایت د اغیزو له پوهیدلو سره مرسته کوی بلکی په عین حال
کی د هغو پراخو عواملو او شرایطو په پیژندنه او حل کی هم اغیزه لری چې بی برخیتوب بیا ،بیا مینځ ته راوړی .په بل عبارت ،د ټولنیز
جالوالی چوکاټ کوالی شی د ټولنیز حمایت له «مفهوم کولو» او «له محتوی ډکولو» سره مرسته وکړی ،په دی معناچې د پالیسیو او
پروګرامونو په مینځ کې او همدا ډول د موجودو اقتصادی ،ټولنیزو او بنیادی حقونو ترمینځ چی د خلکو هوساینه رامینځ ته کوی،
متقابلی اغیزی وپیژنی.
باباجانیان او هاګن زنیګر ( )۲۰۱۲وړاندیز کوی چې د ټولنیز حمایت تاثیر باید د هغه پایلی او د ټولنیز جالوالی عوامل وڅیړی ،د
پایلوتحلیل او ارزونه هغه کچه ګوری چی تداخل یی د معیشت د یو مشخص اړخ د هوساینی په لوړوالی کې رامینځ ته کوی .د محرومیت
او جالوالی تحلیل د هغی کچی تشخیص کوی چی د تداخل له الری هغه عوامل له مینځه وړی چی د افرادو وړتیا د پوره عاید په الس ته
راوړلو کی محدودوی ،او ضروری خدمتونو ته السرسی رامینځ ته کوی او په ټولنیز او عامه ژوند کې د برخی اخیستلو زمینه برابروی،
همدا ډول مهمه ده چې ددی پرځایو چی تمه ولرو د ټولنیز حمایت پروګرامونه د ټولنیز جالوالی ټول اړخونه په پوره ډول حل کړی ،په
ټولنیز یو ځای والی (ادغام) کی د ټولنیز حمایت برخه او سهم تر څیړنی الندی ونیسو.
په افغانستان کی د ژوند د قابلیتونو او د معیشت د برابرولو په زده کړو کې د ټولنیز جالوالی پر تطبیق ،د دخالت د عملی کولو د
اغیزی پر اهمیت او همدا ډول د هغو عمده خنډونو پر تحلیل چې د مولده ګمارنو په الر کې خنډونه جوړوی ،ټینګار کوی .دا څیړنه د
تحلیل د عمده پوښتنو ( ۲چوکات) پر بنسټ د هوساینی پر مختلفو اړخونو لکه ګمارنی  ،وړتیا ورکولو ،ټولنیزو اړیکو او له واکمنو
مقامونو سره د اړیکو اغیزی رامینځ ته کړی دی .ددې ترڅنګ ،دغې څیړنې د خاصو ټولنیزو ،اقتصادی او بنسټیزو عواملو په هکله چی
په څیړل شوو ټولنو کې د ښځو پر موقف او د هغوی لپاره په فرصتونو اغیزه اچوی ،هم معلومات راغونډ کړی دی.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2د څیړنی لپاره پوښتنی

دا څیړنه پر «تیوری مبتنی» یو تحلیل دی .په نوموړې څیړنې کې د بدلون له تیوری څخه د یوی فکری او تحلیلی ارزونی د طرح کولو لپاره کار
اخیستل شوی دی (وایټ .)2009 ،په مشخصه توګه ،د څیړنی لپاره د پوښتنی او ګڼنی (فرضیه) په جوړولو کی ،څیړونکی ډلی څرګندی او
ضمنی تیوریکی انګیرنی چې د تداخل د بدلون تیوری جوړوی ،په نظر کی نیولی دی .دا هغه اساسی او اصولی انګیرنی (فرضیی) دی چې د
هغوی پر اساس تداخل ولی او څنګه له کومو تصادفی او بی قاعدی الرو څخه کوالی شی متوقعه پایلی الس ته راوړی.
دې څیړنی د ARCپروګرام د بدلون تیوری د ښکاره او همدا ډول ضمنی واقعیتونو پر بنسټ جوړه کړه ،چی د  ARCپه پروګرامونو کې په جال
جال توګه (دوم جدول) په تفصیلی توګه توضیح شوی نه وه .نوموړی ضمنی واقعیتونه له هغو لیکنو او اظهار نامو څخه الس ته راغلی چې د
مهارتونو د زده کړو د تداخل د اغیزی په هکله ترتیب شوی دی .په خاص ډول د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو (د معیشت) د زده کړو پایلو کې
پوهه ،مهارتونه او په حقونو باندی پوهاوی ،او د معیشت په زده کړو کی هغه وړتیا شامله ده چی د کار (دندو) په بازار کې د کار پیدا کولو او
د عوایدو د الس ته راوړلو زمینه برابروی .د غیر مستقیمو پایلو له اړخه ،څیړنه دی آزمایښتی نتیجی ته رسیږی چی د زده کړو تداخل کوالی
شی ښځو ته دا وړتیا ورکړی چې پر ټولنیزو اړیکو اغیزه وکړی او له صالحیت لرونکو مقامونو سره دوه اړخیزی اړیکی ټینګی کړی. .
2جدول :د مهارتونو د تداخل مستقیمی او غیر مستقیمی پایلی
مستقیمی پایلی

غیر مستقیمی پایلی

(څرګنده او ښکاره عینیتونه)

(ضمنی واقعیتونه)

پوهه ،مهارتونه او په حقونو پوهوالی ( )LSET , LET

وړتیا (کورنۍ او ټولنه) ( )LT
په ټولنیزو اړیکو او ټولنیزو شبکو کی بدلون ( )LSET , LT

د کار په بازار کې بوختیا او د عاید الس ته راوړل ( )LT

له صالحیت لرونکو مقامونو سره لویې اړیکی

يادښت LSET :د ژوند د مهارتونو زده کړی؛  LTد معیشت زده کړی

د څیړنی لومړۍ پوښتنه د ګمارنی او عوایدو د الس ته راوړلو اغیزی مطالعه کوی .لکه څنګه چې د لیکنو په بیا کتنه کې وویل شو ،د مهارتونو
زده کړی او انکشاف د دندو په بازار کې د ښځو د ګډون لپاره د لومړیتوب د کچی د ښه والی لپاره دی .دغه څیړنه هڅه کوی هغه کچه وښېي
چې د ښځو د ګمارنی او هوساینی ښکارندویه وی (دوم چوکات) د څیړنی دغه پوښتنه د هغو تیوریکی انګیرنو پر بنسټ والړه ده چې زده کړی
کوالی شی د ځوانو ښځو مهارتونه او پوهه لوړه کړی او له هغو سره مرسته وکړی ترڅو د کار بازار ته د رسیدلو په الر کې اساسی خنډونه له
مینځه یوسی .لکه چې په پخوانۍ برخه کی وویل شو د سواد لږ کچه او محدود مهارتونه په افغانستان کې د پیسو په مقابل کې د کار ډیر لوی
خنډ دی .په خاصه ساحه کې د زده کړی او پوهی خاوندان کوالی شی د پیسو په مقابل کې یو سوداګریز یا کرنیز فعالیت وټاکی او له پوره کولو
وروسته یی عاید الس ته راوړی.
2چوکات :د څیړنی پوښتنی
 .۱په مهارتونو او پوهی باندی د ژوند د مهارتونو او د معیشت (د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو) او د ځوانو ښځو په وړتیا باندی له اقتصادی
فرصتونو او د عوایدو په الس ته راوړلو کې د زده کړو اغیزی کومی دی؟
 .۲د ګډون کوونکو په وړتیا باندی د ژوند د مهارتونو اود معیشت د زده کړی اغیزی کومی دی؟
 .۳د ژوند د مهارتونو او معیشت زده کړی څرنګه په ټولنیزو اړیکو له صالحیت لرونکو مقامونو سره په دوه اړخیزو اړیکو اغیزه ښیندی؟

د څیړنی دویمه پوښتنه د ښځو په وړتیا باندی د BRAC›sد زده کړو اغیزی مطالعه کوی .په دی څیړنی کې وړتیا د کورنۍ د عوایدو په مصرف کې د
ښځودلوړ الس درلودلو او پخپلو شخصی عوایدو باندی د هغوی د کنترول په توګه ،تعریفیږی .دغه تعریف ددی معنا لری چې د عوایدو په الس ته
راوړلو کې د ښځو وړتیا د معیشت د زده کړو له نتیجی سره سم ډیروالی مومی او په کورنۍ کې د ښځو موقف او د هغوی واک او صالحیت لوړ وی..
د ښځو د وړتیا اندازه کول ډیری پاملرنی ته اړتیا لری .کبیر ( )۲۰۰۸وایی :دا چی وړتیا څنګه اندازهکیږی او مفهوم ورڅخه جوړیږی ،ښایی
څیړونکی پر هغې باندی د پالیسی د تداخل له اغیزو څخه ډول ډول او اکثرا متضاد نتایج ترالسه ،ادراک ،او تفسیر وکړی .کیدای شی چې
د ټولنیزو او جنسیتی اړیکو پیچلتیا د وړتیا په پایلو او دندو باندی اغیزه ولری .په بنګله دیش کې د ښځینه جامو د جوړولو د کارګرانو د
مطالعی پر بنسټ ،کبریا ( )۱۹۹۵وایی چې د ښځو عاید په ضروری توګه پر تنخا (مزد) باندی د هغوی د کنترول استازیتوب نه کوی .هغی
د کنترول ډول ،ډول نمونی (بیلګی) چې د ښځو له ټولنیز اقتصادی موقف څخه را پیدا کیږی ،وموندلی چې ددی ښکارندوی دی چې ټولنیزه
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طبقه د ښځو د عاید پر کنترول بی ډیله (فوری) انعکاس لری .کبریا مني چی د عاید کنترول د ښځو لپاره په کورنۍ باندې د ډیر قدرت ضمانت
نه کوی .شواهد ښیی چې د ښکته -متوسطی طبقی نارینه ،ښځو ته اجازه ورکوی هغه تنخا چې دوی یی الس ته راوړی وساتی ،خو دی خبری «د
ښځو عاید یو محیطی او د کورنۍ د اقتصاد لپاره د یو غیر اساسی ګټی بلل تایید کړل»( .ص)۳۰۶ .
د وړتیا د اغیزی په فرض کولو ،مونږ پوهیدلو چې د ښځو له ګمارنی څخه رانیولی بیا دعوایدو تر کنترول پوری صادقانه او ښکاره نه وو.
په دی اساس مونږ اړوو چې له کیفی میتودونو څخه د سروی د پایلو د بشپړتیا لپاره کار واخلو او د وړتیا د شتون او پراختیا ارزونه وکړو.
د څیړنی دریمه پوښتنه د ټولنیزو اړیکو او له مقامونو سره د اړیکو د زده کړو اغیزی تر څیړنی الندی ونیولی .دلته لومړی انګیرنه دا ده چې په
زده کړو کی ګډون کوالی شی د ګډون کوونکو اړیکی د هغو د کورنۍ له غړو او د ټولنی له غړو سره اړیکو باندی اغیزه وکړی .داسی یو بدلون
کوالی شی هم مثبت او هم منفی وی .په خاصه توګه ،زده کړه د ښځو پوهه او اقتصادی موقف لوړوی چی کوالی شی د نورو کورنیو او ټولنی
د غړو کړو وړو ته بدلون ورکړی .په بله کچه ،په داسی شرایطو کې چې زده کړی او د ځوانو ښځو لپاره په تګ او راتګ بندیز وی ،ښایئ په زده
کړو کی ګډون کوونکی له موجودو ټولنیزو کړنالرو سره ضدیت څرګندوکړی.
دویمه فرضیه دا ده چې په زده کړو کی ګډون کوونکی ښایی داسی فرصتونه رامینځ ته کړی چې له نورو نجونو لکه له خپلو کورنیو او د زده
کړو له سهولت ورکوونکو سره متقابل کار او عمل وکړی ،او په دی توګه په ټولنیزو شبکو کی ګډون کوونکی ډیروالی ومومی .باالخره ،څیړنه
داسی فرض کوی چی د نوی پوهی ،او پوهاوی او یا د ډیر شخصی اطمینان او باور په نتیجه کی ،ښځه په عامه ژوند کې د ال ډیر ګډون هیله
پیدا کړی ،او له محلی مقامونو سره د ال ډیرو متقابلو اړیکو غوښتونکی شی .په تیره بیا ،ښایی هغوی محلی مقامونو سره اړیکی ونیسی او
خپل آواز د خپلو غوښتنو او لومړیتوبونو په هکله اوچت کړی.
د څیړنی په عملی کولو کی نوموړی مطالعی د معیارونو تعریف وړاندی کړی چی په کومه طریقه ،په واقعی ژوند کی د ریسرچ پوښتنی د بدلون
د تیوری مالتړ کړی دی.
3جدول :د پایلو اړخونه ،نتیجې او معیارونه
معیارونه (کمی /کیفی)

د پایلو اړخونه

•د زده کړو د موډلونو د مفیدیت او اغیزمنتوب په هکله د ګټه

مهارتونه ،پوهه او پر حقونو پوهاوی

اخیستونکو تصورات

فرضیي:

•د ژوند د مهارتونو او د معیشت زده کړی د ګټی اخیستونکو
قابلیتونه ،پوهه او په حقونو باندی پوهاوی لوړوی

•د ګټی پورته کوونکی د ریپوټ (ویناوو) پراساس د الس ته راغلو
مهارتونو او پوهی عملی کول

•په سوداګری /کرنی کې د ځواب ورکوونکو بوختیا

اقتصادی فرصتونه او عواید

•له سوداګری/کرنی څخه په تیرو  ۱۳میاشتو کی د ځواب ورکوونکو

فرضیي:

•زیات شوی قابلیتونه ،پوهه او پوهاوی اقتصادی فرصتونه ته
السرسی اصالح کوی ،لکه کرنیز او سوداگریز فعالیتونه

•د شته اقتصادی فعالیت د پراخوالی په هکله وړتیا ښځو ته د
عوایدو د الس ته راوړلو وړتیا ورکوی

له خوا د عوایدو د الس ته راوړنی وړتیا

•د څیړنی په موده کی د ګمارنی (استخدام) کچه
•له سروی څخه پخوا میاشت کې د کورنۍ عواید
•د دندی په پیدا کولو او عایداتی فرصتونو کې د زده کړو د مفیدیت
په هکله د ځواب ورکوونکو نظریې

د ښځو وړتیا

•د کورنی/شخصی عاید په مصرف کی پر پریکړو د ځواب

فرضیي:

•په عاید راوړونکو فعالیتونو کې بوختیا ښځو ته دا امکان
برابروی چې د کورنی عاید په مصرف کې ال ډیر صالحیت ولری.

•دا خبره ښځو ته د شخصی عاید د کنترول توانایی ورکوی.

ورکوونکو د اغیزو وړتیا

•په وړتیا کې د زده کړو د اغیزو په باره کی د ځواب ورکوونکو
نظر یي

ټولنیزی اړیکی

•په زده کړو کې ګډون د کورنیو له غړو او په ټولنی کی له

•د کورنۍ او ټولنی غړو سره په زده کړو کې د ګډون کوونکو د

•داسی بریښی چې په زده کړو کی د ګډون کوونکو ټولنیز اړیکی

ګډون کوونکو د دوستانو او آشنایانو په شمیر کې بدلون

اوسیدونکو سره پر اړیکو (مثبته یا منفی) اغیزه

اړیکو په هکله د هغوی نظریي د  ARCد زده کړو په نتیجه کې د

پراخیږی.

له مقامونو سره متقابلی اړیکی
فرضيي:

•زده کړی کوالی شی چی په ښځو کی په ځان باور او پوهه رامینځ ته کړی
او هغوی وهڅوی چې له محلی مقامونو سره اړیکی ونیسی او خپل

•د یوی ستونزی د حل لپاره د ځواب ورکوونکو شمیر چې له مقاماتو
سره یی اړیکه نیولی ډیره کړی.

آواز پورته کړی

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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د پروګرامونو د اغیزو د تحلیل ترڅنګ ،څیړونکی د هغو عواملو په هکله چې په اقتصادی فعالیتونو کې د ښځو د بوختیا په
وړوالی اغیزه کړی ،دهغوی د نظر او تجربو پوښتنه کړی ده .څیړنی په تیره بیا د اوسنیو فرصتونو او ستونزو په اړه چې په ټولنه
کې د ښځو لپاره د یو عاید راوړونکی تشبث په پیل او وړاندی بیولو کې شته دی پوښتنی کړی دی .دغه تحلیل په عین حال کې د یو
عاید راوړونکی کار په مقابل کې د موجوده ټولنیزو خنډونه لکه د نورو کورنیو او ټولنی دغړو د کړووړو په هکله هم پوښتلی دی .او
باالخره ،دغی څیړنی د زده کړو په اړه د استفاده کوونکو نظر هم مالوم کړی دی .په دی توګه نوموړی ارزونی له مونږ سره مرسته کړی
ترڅو د زده کړو د طرحی ،وړاندی کولو ،محتوی ،مودی او کیفیت په باره کې چې کوالی شی د هغو په پایلو اغیزه وکړی ،وپوهیږو.
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د اغیزی د حدودو او طبیعت د پوهیدلو لپاره ،څیړنی د کمی او کیفی طریقو له یو ګډ اصل څخه کار اخیستی دی .دا څیړنه نیمه
تجربی بڼه لری؛ دپیل کوونکو او پایه لرونکو مطالعاتو (څیړلو) په نه شتون کی ،معلومات د برک  BRACد مداخلی په نتیجه کی
راټول شول .د اغیزو د کچی نیولو لپاره ،څیړنی پر نقلی تحلیلونه چې د ګرایش د شمیری د تطابق  ))PMپر میتود والړ دی ،تکیه
کړی ده .پردې برسیره دې څیړنی د استفاده کوونکو او غیر استفاده کوونکو د ځوابونو تفصیلی احصاییوی تحلیلونه او همدا ډول
د استفاده کوونکو له کیفی تجربې او پوهی څخه ګټه اخیستی ده.
د کمی تقرب د یوی برخی په توګه ،د کورنۍ سروی پوښتنلیک جوړ شوی و .په سروی کی د چال چلند یا سلوک ډله د کنترول له
ډلی سره پرتله شوی وه .د  PSMله میتود څخه د تداخل د اغیزی د کچی نیولو لپاره ګټه واخیستل شوه .په خاصه توګه ،څیړنی دا
ممکنه کړه چې د ګټه اخیستونکو او نسبی ګټه نه اخیستونکو ډلو د پایلو ترمینځ توپیر وښودل شی .ګټه نه اخیستونکی ډله یوه
استازی د کنترول ډله ګڼل شوی وه چې د مداخلی (تداخل) په نه شتون کې به څه واقع شی .د ګټه نه اخیستونکو ځوابونه په اتفاقی
توګه له هغی نخشی څخه ټاکل شوی وو چې له عین ټولنی څخه جوړه شوی وه .د نقشی جوړولو تمرین ګټه نه اخیستونکو له ګټه
اخیستونکو سره د عمر او په زده کړو کی د شمول پر بنسټ له یو بل سره پرتله شوی دی .په دی ریپوټ کې له ګټه اخیستونکو څخه
منظور «زده کوونکی» «درمان شوی» «زده کړی کوونکی» «په زده کړو کی شامله»ډله ،او «ګټه نه اخیستونکی» ډله څخه منظور د
«کنترول کوونکی» «نظارت کوونکی» «تفتیش» ډله ده .راتلونکی برخه به  PSMمیتود چې دلته ور څخه کار اخیستل شوی په تفصیل
سره تشریح کړی .د  PSMترڅنګ ،احصاییوی تفصیلی تحلیل او کیفی معلوماتو او رقمونو د مداخلی د سهم او ګټی عمومی تصویر
چی د خلکو د ژوند او تجربو په هکله د هغوی د پوهاوی ،ارزونی او پوهی پر بنسټ والړ وو ،تامین کړ.
ټولو ګټه اخیستونکو د  ACRد زده کړی دری میاشتنی پروګرام چی یوځل د  ۲۰۱۱کال له مارچ څخه تر جون پوری په کابل کې او همدا
رنګه د  ۲۰۱۱کال له جون څخه تر اګسټ پوری په پروان کې جوړ شوی ووپوره کړی و .په ټولیزه توګه ،له  ۳۶۴ځواب ورکوونکو سره
(یو له هری یوی کورنی څخه) ،په داسی حال کی چی ګټه اخیستونکی له ګټه نه اخیستونکو څخه جال شوی وو ،په  ۱۳کلیو کی مرکه
شوی ده (څلورم جدول)له  ۱۸۲ځوانو د  ۱۳کلونو یا زیات عمر ښځو څخه جوړه شوی وه چې د  ۲۰۰۷او  ۲۰۱۰کلونو ترمینځ یی هم د ژوند
مهارتونو په زده کړو او هم د معیشت په زده کړو کی ګډون کړی وو .د کنترول (تفتیش) ډله هم د زده کوونکو له ځای اوجغرافیې څخه
له  ۱۸۲ځوانو ښځو څخه ټاکل شوی وه ،چې د ورته خصوصیاتو لرونکی وه خو په زده کړو کې یی ګډون نه وو کړی .دا نجونی د زده کړو
وړ وی ،خو ځینو یی پخپله ګډون ؤنه کړ ،په داسی حال کی چې نورې د سهمیی د محدودیت له کبله شاملی نه شوی.
4جدول :د نمونمو ویشنه (کمې یا کمیټی میتود)
والیت
کابل

پروان

ټول

ولسوالی

د کلیو شمیر

استفاده نه کوونکی

کلی/ښار

استفاده کوونکی

مجموعه (ټول)

پنځمه ناحیه

۳

ښار

۳۵

۳۵

۷۰

میر بچه کوټ

۲

کلی

۲۷

۳۲

۵۹

جبل السراج

5

کلی

۹۷

۹۷

۱۵۸

چاریکار

3

ښار

۴۱

۳۶

۷۷

13

کلی

۱۰۶

۱۱۱

۲۱۷

ښار

۷۶

۷۱

۱۴۷

ټول

۱۸۲

۱۸۲

۳۶۴

څیړنه په  ۱۳ټولنو ۵ ،د کابل په والیت او  ۸د پروان په والیت کی تر سره شوه .دا ځایونه ددی لپاره ټاکل شوی وو چی لږ امنیتی خطرونه
یی درلودل او په نسبی توګه د نورو والیتونو په پرتله تګ او راتګ پکی آسان وو .سروی ددی درو والیتونو ټولی هغه ټولنی احتوا
کړی چې په هغو کې د ژوند د مهارتونو او د معیشت (د ژوندانه د توکو برابرولو) زده کړی پکی عملی شوی وی .د څیړنو ډلی د ګټه
اخیستونکو د سیمو نقشی د زده کړو په ساحه کې جوړی کړی ترڅو له برک څخه د الس ته راغلو ګټه اخیستونکو لیستونو باوری کیدل
او نویوالی یقینی شی .نمونی تر څیړنی الندی ټول هغه کسان احتوا کوی چې دواړه ډوله زده کړی یی کړی دی .په ګټه اخیستونکو کی
یوولس کسانو په مطالعی کی له ګډون څخه انکار وکړ .ټول سندونه په دری ژبه ژباړل شوی او په دری ژبه وړاندی شوی وو.
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 1شکل  :د نمونی سیمی نخشه

کیفی تقرب یا روش د بحث د مرکزی ټکی  ۲۶ډلی (  )FGDsپه نظر کی نیولی وی چې په هغو کې  ۷۶ګټه اخیستونکی او  ۱۴ګټه نه
اخیستونکی شامل وو؛ او له  ۲۱ګټه اخیستونکو او  ۱۴ګټه نه اخیستونکو سره پوره مرکی (  )IDIsوشوی .په بیلګو کی له ټولو شاملو
ټولنو سره کیفی مرکی سر ته ورسیدی .ګډون کوونکی د سروی له هغو ځواب ورکوونکو څخه وټاکل شول چې کیفی مرکې یی غوښتی
او دا ډول مرکو ته حاضر وو .برسیره پر دی ،کلیدی معلوماتی مرکې (  )KIIsد برک (  )BRACله  ۷آسانتیا برابروونکو او له هر کلی څخه
د ټولنی  ۱۵غړو سره ،وشوی .د ټولنی په غړو کې ښوونکی ،هټی لرونکی ،د کلی مشران او نور کسان شامل وو چې په ټولنې کی د
نفوذ خاوندان دی.
5جدول :د ګډون کوونکو او کلیدی معلومات ورکوونکو ویشل (کیفی میتود)
KIIs
ولسوالی

والیت

د کلیو شمیر

کلی/ښار

CQs

کلیدی معلوماتی

ګټه نه اخیستونکی

ګته اخیستونکی

ټول

مرکې

FGDs
کابل

پروان

پنځمه ناحیه

۳

ښار

۳

۶

۱۷

۴

۱۷

۴

۵۱

میر بچه کوټ

۲

کلی

۲

۶

۱۱

۲

۱۲

۴

۳۷

جبل السراج

5

کلی

۵

۶

۲۹

۵

۲۹

۹

۸۳

چاریکار

3

ښار

۳

۴

۱۸

۳

۱۸

۴

۴۷

13

کلی

۷

۱۲

۴۰

۷

۴۱

۱۳

۱۲۰

ښار

۶

۱۰

۳۵

۷

۳۵

۸

۱۰۱

ټول

۱۳

۲۲

۷۵

۱۴

۷۶

۲۱

۲۲۱

ټول
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کیفی تقرب د ځواب ورکوونکو فهم (استنباط) او تجربی څرګندوی او بډای محتوایی معلومات الس ته راوړی ترڅو د مسائلو ژوره
سپړنه یی ډاډمن کړی ،څیړنکو په نیمه جوړښتی مرکو کی یو انعطاف منونکی او سپړونکی روش څخه کار اخیستی .د څیړنی د
پوښتنو او فرضیو پر بنسټ (دریم جدول) ،څیړونکی ډلی د مرکو یو الرښود جوړ کړ چې جال موضوعی برخی او ښکاره او پرانیستی
پوښتنی یی لرلی .د مرکو په الرښود کی ډیرو پوښتنو عنوانی اړخونه درلود ،او د هغو مسائلو په باره کی یی چې باید وسپړل شی
داسی اشاری کولی چې باید د مرکې په جریان کې واقعی پوښتنی جوړی شوی وای .د مرکې محتوی ته په پاملرنی سره ،څیړونکو د
نوموړو عنوانو نظم ته سمون ورکړ .هغوی د شفاهی خالصو (پرانیستو) مرکو سبک او ډول وساته ترڅو ځواب ورکوونکو ته اجازه
ورکړی هغو موضوعاتو ته پاملرنه وکړی چې اټکل کوی د اهمیت وړ دی .څیړونکو هڅه کړی ده ،پوښتنی په داسی ژبه وپوښتی چی
ځواب ورکوونکو ته د پوهیدلو وړ وی.
په ساحه کی د کار د ترتیب لپاره  ،د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری (  )AREUد مرکه کوونکو لپاره په دوه مرحلو کی زده کړی
برابری کړی .لومړی مرحله یو دوه ورځنی رسمی فعالیت و چې د  ۲۰۱۲کال د اکتوبر په میاشت کې د مرکو د عمومی الرښوونی او
تمرین کولو په هکله دایر شو .دغه فعالیت د یو آزمایښتی آزموینی په واسطه تعقیب شو چی په هغې کې د څیړنی وسایل مخکی له
مخکی و آزمایل شول .آزمایښتی آزموینه د کابل د والیت د یوی ولسوالۍ په دوو ښاری او یوی کلیوالی سیمو کې عملی شو چی په
هغوکې پنځه ( FGDsمتمرکز ډله ییز بحث) شپږ ( KIIsکلیدی معلوماتی مرکی) شپاړس ګټه اخیستونکی ( IDIsپراخې مرکې) او ۱۳
ګټه نه اخیستونکی ( IDIsپراخې مرکې) شامل وو.
تقویه کوونکی زده کړی (بیا تازه کوونکی زده کړی) د ځانګړو پوښتنو او هغو حالتونو لپاره تطبیق او اجرا شوی چې د آزمایښتی
آزموینو په نتیجه کې رامینځ ته شوی وی .نوموړی زده کړی د څلورو ورځو لپاره د  ۲۰۱۲کال په دسمبر کې عملی شوی .د کمی او کیفی
معلوماتو راټولول د  ۲۰۱۲کال د دسمبر د میاشتی په ۲۰می نیټی پیل او څلویښت ورځی یی دوام وموند .دا کار د  ۲۰۱۳کال له فبروری
څخه تر مارچ پوری د ځوابونو د الس ته راوړلو او معلوماتو د ثبت د کنترول لپاره ادامه وکړه .د تحلیل او راپور بیا لیکنه د  ۲۰۱۳کال
د اپریل او دسمبر ترمینځ وشوه.
یو له هغو ستونزو څخه چې د څیړنی ډله ورسره مخامخ وه د برک BRACد کارکوونکو چټک او بشپړ کار وو .دغې ډلې د پروژی
نامکمل سندونه پیدا کړل او دا چې لږ بنیادی خاطری پاتی دی چې د ځینو جریانونو او طرزالعملونو له تشخیص سره مرسته وکړی،
ځکه هغه کسان چی پروژه یی تطبیق کړی وه اوس نشته .د ټولنی په کچی د زده کړو ډیر آسان کوونکی بیا ګمارل شوی نه وو او د مرکو
لپاره پیدا نه شول.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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5د ګرایش د شمیری تطابق

کمی تحلیل دوه جال مرحلی لری .په لومړی مرحله کې ،تفصیلی تشریحی احصاییه او د کنترول او چال چلند ډلو ترمینځ د مهمو
احصاییوی توپیرونو مقیاس ،مینځ ته راغی .نتیجی د پایلو د لویوالی پرشا او خوا لکه چې په دریم جدول کې توضیح شوی دی،
ډلبندی شوی وی .هغه موندنی چې له تشریحی احصاییو څخه الس ته راغلی وی د دویمی مرحلی لپاره د یو بنسټ په توګه استعمال
شوی ،چی په هغو کی بدلون منونکی نتیجی چې د ډلو ترمینځ تفاوت ښیي د  PSMتحلیل لپاره په کار اچول شوی وی .نرم افزار
(پوست کالی) د کمی تحلیل لپاره استعمال شوی وو.
د اکونومتریک (په اقتصادی معلوماتو کی له ریاضی ،احصایی او د کمپیوتر له علم څخه ګټه اخیستنه  -ژ) تحلیل هدف دا وو
چی آیا د  ARCپروګرام د مختلفو پایلو په شاخصونو لکه څنګه چې په دومه برخه کی ویل شوی دی ،اغیزه درلودلی وه او که څنګه؟
په دی شرایطو کی کیدای شی اغیزه د چال چلند (سلوک) او کنترول د ډلو ترمینځ د مشخصو پایلو د شاخصونو ترمینځ د توپیر په
توګه تعریف شی .د کنترول ډله د یو واقعی احتمال په توګه په نظر کی نیولی وه او په خورا دقت سره د چال چلند مشابه (ورته) ګروپ
په توګه بی له دی چې خاص سلوک ورسره وشی ،ټاکل شوی وه .لکه چې پورته وویل شو ،زمونږ طرحه نیمه تجربه ای ده .معلومات
وروسته له چال چلند څخه الس ته راځی او مونږ نه معیاری پایه او نه شاخص خط درلود .نو ځکه مو له  PSMڅخه کار واخیست ،چی
د اغیزی د کچی نیولو لپاره ډیر ښه نیمه تجربی میتود ګڼل کیږی.
له  PSMڅخه اساسی منظور دا دی چی کله د چال چلند او کنترول ډلو د پایلو مقایسه کوو ښایی نتیجه بیا هم یو اړخیزه وی ځکه چې
ښایی هلته دقیق (مثال «د اندازه اخیستنی وړ») او یا غیر دقیق توپیرونه د نوو ګروپونو ترمینځ شته وی چې تر اوسه کنترول شوی نه
دی .د  PSMتقرب (روزن باوم او روبین )۱۹۸۳ ،غواړی لیدل شوی یو اړخیزه قضاوت د هری ګټه اخیستونکو کورنی او ډیری شبیه
ګته نه اخیستونکی کورنیو له خصلت سره چی د فعالیت له الری د بدلیدونکی پایلی له خوا اغیزمن شوی نه وی -او د پخوانی عالج
د فکتورونو په نامه یادیږی (او نتیجه یی په اصطالح دګرایشی شمیرې تطبیق دی) ،له مینځه یوسی.
ګټه اخیستونکی او ګټه نه اخیستونکی کورنۍ دخپلو ګرایشی شمیرو او د هغوی د پایلو پر اساس سره «مقایسه» کیږی .دپایلو
ترمینځ توپیر کیدای شی ،مداخلی یا تداخل ته منسوب شی .په هر صورت دا میتود یا روش کوالی شی یوازی د لیدو وړ خاصیت
کنترول کړی .د لیدو نه وړ بدلیدونکی خاصیت لکه د «خطر په منلو کی د ځانګړو کسانو ګرایش» یا «پرمختللی کورنی» په یوی
کمیټی یا کمی سروی کی نشی پرتله کیدالی.
ګرایشی شمیری د داسی یو احتمال په معنادی چې یو څوک په یو پروګرام کی چې په هغه کی یو شمیر مخکی له مخکی بدلیدونکی
کړه وړه تعین شوی وی ،ګډون کوی .له مخکی له مخکی بدلیدونکی مفهوم څخه منظور د کیدونکی چال چلند د کچی اخیستل دی.
د داسی کار په کولو کې ،دهغو عواملو پیژندل د پام وړ دی چې د کورنیو کنترول له پوښښ شوو واحدونه سره توپیر شی .یو شمیر
ښکاره عوامل چې په  PSMاټکلونو کې باید شامل شی ،هغه رسمی یا غیر رسمی معیارونه دی چې په مداخلی (تداخل) کی ګډون
ټاکی ،لکه په یوی پروژی یا پروګرام کې د شاملیدو یا ورود معیار چې مونږ دلته ور څخه کار اخیستی دی(.شپږم جدول د رسمی
ټاکلو معیارونه ښیی).
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6جدول :د  ARCد ټاکلو معیار او د مخکی له مخکی چلند معیارونه
د معیارونو د ټاکلو لپاره بدلون منونکی (متغیرات)

د ARCد غړی د ټاکلو معیار

د ښځو /نارینه وو تناسب په کورنۍ کې
هرو مرو د  ۲۰-۱۵کلونو عمر ښځي (هغوی ځوانی او زړی نجونی /ښځي د

په کورنۍ کې د ښځو شمیر

واقعی اجرااتو لپاره ټاکلی وی)

د  ۲۰-۱۵کلونو عمر ښځي /یا د هغوی تناسب د کورنۍ د شمیر په تناسب
د ځواب ورکوونکو عمر

د لومړنی کچی زده کړی (ځینی د لوړی کچی زده کړی خاوندانی هم د کلي

(د ښځو شمیر)( /د نارینه وو شمیر)چې لومړنی زده کړی یی کړی وی

د مشرانو په مداخلی نیول شوی وی)
 ۱۷کلن او د لوړ عمر خاوندانو چې لومړنی زده کړی یی کړی وی
له ښوونځیو ایستل شوی ځواب ورکوونکی (ډیر امکان د برک د ښوونځیو زده کوونکو ته.
رسمی ښوونځی /مدرسی چی د ځواب ورکوونکو په خبره له کورونو څخه لیری وی (ډیر

د برک پخوانیو زده کوونکو ته لومړیتوب ورکړ شوی وو

امکان د برک د ښوونځی زده کوونکو ته)
ځواب ورکوونکی د کور ښځي ( د کور د کار د ساعتونو او واده شوو پراساس سنجول شوی)
ځواب ورکوونکی واده شوی/کونډی چې کار نه لری

اوبه راوړل څومره وخت کی کیږی په دقیقو باندی (که وخت ډیر نیسی نو د کور د ښځو له

د کور ښځو ته لومړیتوب

خوا کیږی)

د ځواب ورکوونکی مدنی حالت کونډی /جدا شوی (طالق شوی)

واده شوی بزګرانی (ډیر امکان د کور ښځو لپاره)

د کلی تصنعی نقشی چی د نمونی په توګه د ټاکل شوو کلیو فاصله له /ARCنقشو سره

میشت غړی چې له مرکز څخه په پښو ځی

برا بروی

ځواب ورکوونکی د رسمی ښوونځی اوسنی زده کوونکی دی
د رسمی ښوونځیو له اوسنیو ټولو زده کوونکو څخه ٪۴۰

د کور مشخصات د معیارونو په توګه (په کورنۍ کې د یو کس لپاره د خونو شمیر او د بدل
منونکو جوړ شوو بامونو او د خونو د انګړ توکی)

ځینی دغه مقدماتی متغیرات له بدلون منونکو تحلیلونو څخه ایستل شوی وو ،ځکه چې یا د کنترول او کړو وړو ډلو ترمینځ توپیر
نه لری او یا داسی ښکاری چې د پایلو له خوا اغیزمن کیږی.
د  ARCد زده کړی پروګرامونه د ټاکلو لپاره روښانه معیارونه درلودل ،چی تل په جدی توګه نه عملی کیدل .ځینی ښځو نه غوښتل
چې د زده کړی په نوموړو پروګرامونو کی شاملی شی چی پرځای یی نور غیر مستحق ګټی اخیستونکی پکی شامل شول .په ځانګړی
توګه په هغوی کې هغه نجونی راتلی چې د شرایطو وړ عمر یعنی  ۲۰-۱۵کال عمر څخه تیری وی .د  ۱۸۲ګټه اخیستونکو څخه د زده کړو
په وخت کې  ٪۱۵له  ۱۴کلونو لږ او  ٪۱۶د  ۲۱او له هغه څخه ډیر عمر درلود .په دغو ډلو کی هغه نجونی هم شاملی وی چې په وقفه ای
توګه یی د ښوونځی لوست کړی و خو لومړنی زده کړی یی پوره کړی وی (د  ARCد معیار پراساس لومړنی زده کړی شرط ګڼل کیده).
د بدلون منونکو مقدماتی زده کړی خاوندانو له دی حقیقت څخه ګټه پورته کړی وه چی په ځینو مواردو کی ټاکنی د معیار پراساس
نه وی شوی .د مثال په توګه ،ددی پرځای چې ګټه اخیستونکی له ګټه نه اخیستونکو د  ۲۰-۱۵کلونو عمر د خاوندانو ترمینځ پرتله
شوی وای ،مونږ نور معیارونه د عمر د معیار پر ځای لکه په کورنۍ کی د ښځو /نارینه وو شمیر د معیار په توګه په نظر کې ونیول.
د مقدماتی بدلون منونکو زده کړو د ګرایشی شمیرو د محاسبی پرځای یو شمیر اټکلونو ته پاملرنه شوی وه .لومړی ،دوی باید
مشروط مستقل اټکل (  )CIAپوره کړی وای .ددی معنا دا ده چې مقدماتی بدلون موندونکی زده کړی باید د هغو پایلو له خوا اغیزمنی
شوی نه وای چې مونږ یي اټکل کوو .د مقدماتی زده کړی متغیرونه په دقت سره ټاکل شوی وو ترڅو دغه شرط پوره کړی .ددې یوه برخه
تل ثابته پاتی کیږی (لکه  ARCته فاصله) .ددی لپاره چې یوه متوازنه ډله الس ته راوړو ،مونږ د پخوا جوړ شوو متغیراتو د شرطونو
له ډیر لوړ نظم څخه کار اخیستی دی.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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دویم PSM ،هم په اصطالح «عامه مالتړ» ته اړتیا لری ،په دی معناچې زده کړه او کنترول دواړه د ګرایشی شمیرو یو شان ویشل لری.
مونږ پریکړه وکړه چی له هغی ډول ارزونی څخه چې له عامه مالتړ څخه بهر وی ،صرف نظر وکړو او په دی توګه تحلیلونه تقویه او
غښتلی کړو .مونږ د ټولو تحلیلونو لپاره کافی او موثر عامه مالتړ لرو.
دریم ،مقدماتی بدلون منونکی زده کړی هرو مرو باید له متوازنو شتو څخه تیری شی ،په دې معناهغه کورنۍ چې یو شان ګرایشی
شمیرې لری باید د مقدماتی بدلون منونکو زده کړو یو شان ویشل ولری .په بل عبارت متوازن شته په هغه وخت کی اجراء او
ترسره کیږی چې مقدماتی بدلون موندونکی زده کړی له احصاییوی کبله د زده کړی او کنترول ډلو ترمینځ برابری وی .مونږ دغه
موضوع د مقدماتی بدلون موندونکو زده کړو د توپیرونو د مقایسی (چې معیاری ګرایشی سلنه ورته ویل کیږی) څخه مخکی او
وروسته څرګندوو .دا جریان ښیي چې د مقدماتی زده کړو اکثریت چی له پرتله کولو څخه پخوایی ورته والی نه درلود (د مهمو
ارزښتونواکثریت د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو ګروپونو ترمینځ خورا ډیر توپیر لری) ،خو له پرتله کولو وروسته یی سره
ورته والی پیدا کړ (مهم ارزښت د احصاییی له کبله د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو ډلو ترمینځ ورته والی لری)
څرنګه چې د پورتنیو آزمایښتونو پایلی سمی او د اعتبار وړ دی  ،8نو کوالی شو کورنۍ سره پرتله او د اغیزو کچه محاسبه کړو .د
پرتله کولو ډول ډول الګو ریتمونه (د مسایلو د حل لپاره علمی الری چاری) د زده کړو او کنترول کتنی او اټکل شوو ګرایشی نمرو
ترمینځ د مقایسی لپاره موجود دی .مونږ د ډیرو نږدی ګاونډیانو انډول اوشعاع له انډول څخه کار واخیست .لومړنی انډول ،کورنۍ
د کنترول ډلو په توګه د ګټه اخیستونکو لپاره د پرتله کوونکو شریکانو سره ،د ډیرو نږدی ګرایشی نمرو پراساس ،ټاکی (ابادای
او امبنیس۲۰۰۶ ،؛ ابادای او نور .)۲۰۰۴ ،ددی لپاره چې د موندنو غښتلتوب ډاډمن شی ،مونږ د شعاع پرتله کول د دویم مقایسوی
میتود په توګه عملی کړ .مونږ دلته پرتله کول له پرځای کولو سره یو ځای په کار واچول.
کله چې کورنۍ سره پرتله شوی ،پر ګډون کوونکو د زده کړی منځنۍ اغیزه (  )ATTشمیرل کیږی .دا د مداخلی د اغیزی اندازه کول
دی چې د زده کړو د ډلی پر مشخصو پایلو یی درلودلی دی .پایلی په عین حال کې د احصاییوی اهمیت له مخی آزمایل شوی دی .د
 PSMنتیجی له نورو موندنو سره په  ۱۴-۱۱برخو کې وړاندی شوی دی.

 8شمیرنی (ارقام) او د آزمایښت تشریحی پایلی د غوښتنی په صورت کی لیکونکو څخه الس ته راتالی شی.
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ځواب ورکوونکی ته ډاډ ورکړ شوی چې هویت به یی افشاء نشی او هغه معلومات چې دوی ورکړی پټ او سری پاتی کیږی .څیړونکو
ټولو ځواب ورکوونکو ته ډاډ ورکړی چی د مرکو لیکنی او د هغوی معلومات به په تحلیلونو کې سری او شفری بڼه ولری..
د څیړنی ډلی ټولو باالقوه ګډون کوونکو ته د څیړنی او مرکو موخیتوضیح او تشریح کړی .هغوی ته ډاډ ورکړ شو چې کوالی شی
خپلی تجربی او هره بله مسئله د زده کړو د آسانتیاوو لپاره ،پرته له دې چې له آسانتیا برابروونکو څخه چې د دوی له خپلو کلیو
او ټولنو څخه دی هیڅ ډول ډار ولری ،شریکی کړی .په عین حال کې هغوی ډاډه شول چې ځوابونه به یی ټولنی ته د برک پر مرستو
هیڅ بده اغیزه ونه کړی .آسانتیا برابروونکو/مرکه کوونکو په عین حال کې تایید کړه چې «غلط» ځوابونه شتون نه لری ،او د ځواب
ورکوونکو د نظریاتو او تجربو په اهمیت یی رڼا واچوله.
د مرکه کوونکو نجونو له پالر او مور څخه اجازه اخیستل شوی وه :د ټیم غړو د کورنی غړو ته توضیح ورکړه چی ولی له نجونو سره
د زده کړی لپاره مرکه کیږی ترڅو د هغوی هیره له مینځه والړه شی او د هغوی د ممانعت مخه ونیسی (ځکه چې د کورنې غړو ښایی
هغوی ته د مرکې اجاره نه وای ورکړی).
د څیړنی غړو ډیر وخت دې ته وقف کړ چی د څیړنی موخی د ټولنی مشرانو ،د BRACبرک پخوانیو ښوونکو ته چی په همهغه ټولنه کی
یی ژوند کاوه او د هغی غړی وو ،توضیح کړی.
د ټیم غړو د نجونو د کورونو پرځای نور خوندی ځایونه د مرکو لپاره پیدا کړل .په ځینی مواردو کی د نجونو تګ راتګ محدود وو
(مثال که څه هم د زده کړو مرکزونه خوندی ځایونه وو خو د مرکو په وخت کې د آسانتیا د برابرونکو حضور ښایی ددی المل شوی وای
چې د ځوابونو په ورکولو کې نجونو د مشکل احساس کړی وای) ټیم ،له نجونو سره د خلکو په حضور کې ددې لپاره مرکې ونه کړې
چې پر دوی باندی د کورنۍ نور غړی تاثیر و نه کړی .ځینی مرکی د ګټه اخیستونکو د ملګرو په کورونو کی ترسره شوی.
د ټیم غړو دا احساس کړی و چی مرکی او (  )FGDداسي جوړی کړی چې د ګډون کوونکو او د هغو د کورنیو غړو لپاره آسانه وی.
آزمایښتی چمتوالی له اختر څخه یوه هفته مخکی واقع شو ،او ددی خبری معنا دا وه چې پروګرام داسی جوړ شوی وو چې نجونی
وکړای شی حضور پیدا کړی ،ځکه چې هغوی د اختر لپاره په چمتووالی کې بوختی وی (پاک کول ،ښکلی کول ،او د پخلیو برابرول
(غذا برابرول).

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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7د لویانو لپاره د برک د زده کړو مرکزونه

برک د نجونو د زده کړی پروژه (  )GEPد  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۱کال ترمینځ د کاناډا د بین المللی انکشاف د اداری(  )CIDAپه مالی مالتړ تطبیق
کړ .هدف دا وو چې د جنسیت د برابروالی د اساسی زده کړو زده کړیزو آسانتیاوو له الری چې د افغانستان د پوهنی د وزارت د کارونو
مرستندوی ګڼل کیږی ،تامین کړی.
د  GEPڅلوری برخی دا دی )i :په ټولنی والړ ښوونځی (  CBSs) ii . ARCsد لویانو د زده کړو مرکز .iii ،د عامه ښوونځیو د کیفیت
لوړول؛ او  .)ivڅیړنی او نوی ابتکارونه (  )RNIد (  )CBSزده کوونکی توقع لری چې په پای کې په عامه ښوونځیو کې شامل شی .له
بلی خوا ،د لویانو د زده کړو مرکزونه (  )ARCsله  ۲۰-۱۵کلونو عمر نجونی چی ښوونځی یی پریښی دی او داسی نه څرګندیږی چې
خپلو زده کړو ته دوام ورکړی.
له ښوونځیو بی برخی کیدل د یو شمیر عواملو او سببونو زیږنده ده .له تحوالتو سره ضد کورنۍ ډیر ځلی پریکړه کوی چې کله نجونی
پیغلتوب ته ورسیږی زده کړی ته یی نه پریږدی .نور عوامل چې د نجونو له خوا د زده کړی مخنیوی کوی د نجونو لپاره په اړونده ساحه
کې د نجونو د ښوونځی نشتوالی او له ټولنی څخه د ښوونځیو لریوالی دی .بل علت دا دی چې ځینی ښوونځی بازارونو ته ،چیرته چې
ګڼه ګوڼه ډیره ده ،نږدی پراته دی نو ډیر وخت د کورنیو غړی نجونو ته اجازه نه ورکوی چی ښوونځی ته د تللو په الر کی له بازارونو
څخه تیر شی ځکه چی نارینه یی وینی .اتمه برخه د ځواب ورکوونکو له خولی ښوونځیو ته د نه تګ عوامل څرګندوی.
د لویانو د زده کړی مرکزونه (  )ARCsد کلیوالو کورنیو د کتابخونو پر اصل والړ دی .برک په افغانستان کی د لویانو د زده کړو
مرکزونو (  )ARCsلپاره ځایونه په کرایې نیسی ،نجونی د  ARCد پروګرام په دری میاشتنی مودی کې په اونۍ کې دوه ځلی له غرمې
وروسته د دوه نیمو ساعتونو لپاره مرکز ته حاضریږی .لکه چې پخوا وویل شو ،د ARCپروګرام د کابل په ټولنو کی د  ۲۰۱۱کال له مارچ
څخه تر جون پوری او په پروان کی له جون څخه د آګست تر میاشتی جوړ شوی وو.
د لویانو د زده کړو مرکزونه (  )ARCsپه خوندی ځایونو کی ددې لپاره جوړیږی چې نجونی د ښوونځی تر مودی وروسته هم له یو بل
سره ټولیږی ،اړیکی ولری او زده کړو ته دوام ورکړی .ګډون کوونکی دا فرصت لری چې د ژوند د مهارتونو او معیشت په هکله زده
کړی وکړی .د ژوند د مهارتونو زده کړی پنځه ورځنی کورس دی چې په هغه کی د روغتیا په هکله او د ښځو او کوچنیانو د حقونو به
هکله بحثونه کیږی .د معیشت یا د ژوند د اړتیاوو د برابرولو زده کړی هغه قابلیتونه ور زده کوی چې ګډون کوونکی له اقتصادی
پلوه پر خپل ځان متکی شی .دا کورس د دری میاشتو لپاره دی او د ګلدوزی (ګل ګنډلو) ،کڅوړو جوړولو ،خیاطی ،څارویو روزل،
او غذایی موادو پروسس قابلیتونه زده کوی .د ټولنیزو اړیکو په برخه کې ،ګډون کوونکی د خپل عمر له نورو نجونو سره وینی،
یو له بل سره خبری کوی ،ستونزی سره شریکوی ،د کیسې کتابونه او مجلی لولی ،او په تفریحی فعالیتونو او لوبو کې برخه اخلی.
لومړیتوب د برک هغو زده کوونکو ته چی رسمی زده کړو ته دوام نشی ورکوالی او همدا رنګه د کورنیو میرمنو ته ورکول کیږی .د
ټاکلو لپاره مشخص معیارونه دا دی:
•هغه ښځینه چی له  ۲۰-۱۵کلونو عمر ولری
•لومړنی زده کړی یي کړی وی
•په داسی ځای کې ژوند وکړی چې مرکز ته په پښو راتالی وشی
•رسمی زده کړو ته ادامه ورکړای نشی.
د لوړ عمر د زده کړو (  )ARCSد پروګرام اساسی برخه د آسانتیا برابروونکی دی ،ځکه چې هغوی د پروګرام لپاره د ټولنی مالتړ
برابروی او ډاډ ورکوی چې په ARCکی زده کړی په بریالیتوب سره روانی دی .آسانتیا برابرونکی باید الندی معیارونه پوره کړی:
•له پنځم نه تر اووم ټولګی زده کړی؛
•لږ تر لږه له هغوی څخه یو الرښوونکی د برک زده کړی ،سرته رسولی وی
•ډلو ته د آسانتیاوو له برابرولو سره ټینګه عالقه ولری
•فعال او وخت پیژندونکی وی
•لکه نورو ګډون کوونکو له  ۲۰-۱۵کلونو عمر ولری ترڅو له هغوی سره په آسانتیا کار وکړی،
•د الرښوونی قابلیتونه او لیوالتیا ولری او په ټولنه کې او د ARCد غړو لپاره د قبول وړ وی
د ARCد آسانتیا برابروونکو په ټاکلو کی د برک پخوانیو ښوونکو ته د لومړیتوب حق ورکول کیږی.
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د څیړنی په اتمه برخه کی د زده کړی د موقعیت پراساس په دی ریسرچ کې د ابتدایی معلوماتو پر بنسټ د  ARCد ګټه اخیستونکو په
هکله د خاصو ټولنیزو ،شمیرنو (دموګرافیک) او اقتصادی مشخصاتو په باره کې بحث کیږی.
د  ARCپه مرکزونو کې له ګډون کوونکو او ګټه اخیستونکو سره د جایزی او مرستی لپاره برک د نړیوال خوراکی پروګرام ( )WFP
غذایی توکی لکه غنم ،غوړی ،حبوبات او مالګه د کابل په شپږو او د کابل په اتو ساحو کې وویشل شول .په کابل کې غذایی توکی
د هری میاشتی په اخر کې د دری میاشتو د پروګرام په جریان کې وویشل شو .دا جریان به په نورو سیمو کی هم سرته رسیدالی وای،
خو د توکو په تهیه کولو کی ځنډ د دویمی میاشتی په پای کې (د دوو میاشتو لپاره) او د د ریمی میاشتی په پای کی ددې سبب شو
چې غذایی توکی د پروګرام په موده کې د دری ځلو پر ځای دوه ځلی سرته ورسید.
د  ARCله پروګرام سره یوځای کیدل وړیا وو ،او د  ۱۸۲ګټه اخیستونکو له جملی څخه یوازی  ٪۱۶ځواب ورکوونکو د ګډون لپاره د
پیسو د ورکړی وړاندیز وکړ (په ضمایمو کی  1.1.Aجدول) نوموړی مصارف د کاغذی کارونو (پنځو کسانو ته) ،توکي (دری کسان)،
ترانسپورت (دوه کسان) او د ترانسپورت لپاره د شخصی موټر د تیلو لپاره (یو نفر) وړاندیز شوی وو .نوموړو ګډون کوونکو په
منځنۍ توګه  ۳۸۵،۵۶افغانی ( ۷ډالره) مصرف کړل .له  ۱۸۲ځواب ورکوونکو څخه یوازی  ۲کسانو ( )٪۱د ARCپه پروګرام کې د
شاملیدو لپاره د انتظار له کبله د نارامتیا په هکله ریپوټ ورکړ .ددې خبری معنادا ده چې د شاملیدو لپاره د لید وړ اداری او مالی
خنډونو شتون نه درلود.
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8د ځواب ورکوونکو مشخصات

ځواب ورکوونکی په منځنۍ کچه د  ۱۷کلونو عمر خاوندان وو چې د هغو له جملی  ٪۱۱یی واده کړی و .ډیرو ځواب ورکوونکو په هغو
کورنیو کی یی ژوند کاوه چې د نارینه وو له خوا اداره کیدلی .اکثریت ( ،۱۳۷یا  )٪۷۵د کورنیو د مشر لوڼی وی ۱۹ ،نفره ( )٪۱۰د کورنۍ
د مشر خویندی او  )٪۹( ۱۷د کورنیو د مشرانو میرمنی وی .یوازی دوه تنه ځواب ورکوونکی ګټه اخیستونکی ( )٪۱پخپله د کور
مشرانی وی .د ځواب ورکوونکو مطلق اکثریت په تاجیک توکم پوری اړه لرله چې سنی مسلمانانی وی( .په ضمایمو کی  A1.2جدول)
نږدی نیمایی ځواب ورکوونکو د مدرسو په سیستم کې زده کړه ،کړی وه .په دواړو ډلو کې له ښوونځی څخه بی برخیتوب لوړ ښکاریده.
د ګټه اخیستونکی او ګټه نه اخیستونکو  ۱۲سلنی ابتدایی ښوونځی (شپږم ټولګی) لوستلی وو ،او له ګټه اخیستونکو څخه ( )٪۸او
له ګټه نه اخیستونکو څخه ( )٪۱ثانوی ښوونځی (نهم ټولګی) لوستلی وو.
7جدول :د ځواب ورکوونکو مشخصات ،د ګټه اخیستونکو کورنیو پراساس
ګټه نه اخیستونکی

د ځواب ورکوونکو مشخصات

مطلق تفاوت

ګټه اخیستونکی

په شمیرو کی
منځنۍ حد

معیاری انحراف

منځنۍ حد

معیاری انحراف

منځنۍ تفاوت

د غلطی امکان

)(T-statistics

عمر (کلونه(

17.28

4.24

18.92

7.53

1.64

***2.56

مدنی حالت (واده شوی=(۱

0.077

0.267

0.110

0.314

0.33

1.08

زده کړه (تصنعی متغیر یا متحول(
په مدرسه کې زده کړه=۱
نه بشپړ شوی لومړنی ښوونځی ( ۵-۱ټولګی)
=۱

بشپړ شوی لومړنی ښوونځی ( ۶ټولګی یی(

خالص کړی

نا مکمله متوسط ښوونځی (نهم صنف(
خالص شوی

مکمله شوی متوسطه ښوونځی (نهم صنف(
خالص شوی
لیسه ( ۱۱-۱۰ټولګی(

0.522

0.501

0.330

0.471

0.19

***3.77

0.060

0.239

0.104

0.307

0.04

1.52

0.121
0.027

0.327
0.164

0.126
0.044

0.333
0.206

0.01
0.02

0.16
0.84

0.016

0.128

0.082

0.276

0.07

***2.93

0.011

0.105

0.027

0.164

0.02

1.14

0.802

0.399

0.769

0.422

0.03

0.76

ځواب ورکوونکی چې ښوونځی یی بی له
فراغته پریښی
)بلی=(۱
د کار موقف (بلی=(۱

0.005

0.074

0.027

0.164

0.02

*1.65

یادښت * :مهم په  ** ،٪۱۰مهم په  ٪۵کی؛ *** مهم په  ٪۱کی

د ښوونځیو پریښودلو عمده سبب په اوسنیو ټولنیزو معیارونو پوری ،چی ښځو ته په زده کړو کی خنډونه موجود دی ،اړوند دی
(دویم شکل) .په خاصه توګه له ټولو  ۲۵۱ځواب ورکوونکو څخه  ۱۷۷تنو (یا  )٪۷۰چی دواړو ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو
ته مساوی شمیر دی ،ویلی دی چې د کورنۍ غړو اجازه نه ده ورکړی .راتلونکی برخی د جنسیت د معیارونو پر بنسټ د نجونو پر زده
کړو او د ښځو پر ګمارنی اغیزی په تفصیل سره تر بحث الندی نیولی دی .نور دالیل یا علتونه له ښوونځیو څخه د کورونو لیری والی
( ۳۹یا  ٪۱۵ځواب ورکوونکی) او په کور کی د کار کولو ضرورت ( ۱۱ځواب ورکوونکی ،یا .)٪ ۴
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 2شکل :د فراغت د دوری له بشپړتیا پرته له ښوونځیو څخه د ښځینه زده کوونکو د پریښودلو علتونه

ډیرو لږ ځواب ورکوونکو په دواړو ډلو کی د سروی په وخت کی کار کاوه .د ګټه اخیستونکو ډیری برخی ( ۵کسان ،یا  )٪ ۳د ګټه نه
اخیستونکو په پرتله (یو کس ،یا  )٪ ۰.۵د سروی په وخت کی په کار بوختی وي.
په دواړو والیتونو کی ،د کورنیو د مشرانو د بوختیا او دندی معیارونه متفاوت وی .د کورنیو د مشرانو یوه دریمه برخه په سوداګری،
او یوه څلورمه برخه په مزدور کاری او غیر ماهرانه کار کی بوخته وه( .په ضمیمه کی A1.3جدول) .بزګری د څیړنی په سیمو کې ډیره
لږ وه.
دریم شکل له ډول ډول سرچینو د عایداتو منځنۍ کچه ښییي .د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو دواړو لپاره په دندی کې تنخا
او سوداګریز فعالیتونه د عاید عمده سرچینی وی ،چې د عاید لوړه منځنۍ کچه یی ښودله .له سوداګری او تنخا څخه د عایداتو
تفاوت د شمیرو له نظره مهم نه ښکاریده.
 ۳شکل :په کورنیو کی د سړی په سر عاید د سرچینو پر اساس

یادونه :دغه اوسط (منځنۍ) د هغو کورنیو د شمیر پراساس محاسبه شوی دی چې له یوی مشخصی سرچینی څخه عاید الس ته راوړی .په ځینو
مواردو کی (منځنۍ) یوازی د یو څو کورنیو پراساس حساب شوی ،ځکه چې نور په دی فعالیت کې بوخت نه وو .نو ځکه د شکل په تعبیرولو کی باید
له احتیاط څخه کار واخیستل شی.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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ګټه اخیستونکو کورنیو معلومات وړاندی کړل چې له سروی څخه مخکی میاشت کی یی د سړی په سر ډیر لوړ عاید ۲،۱۶۰ ،افغانی
( ،)٪ ۳۹د ګټه نه اخیستونکو په پرتله ( ۱،۷۹۰افغانی ،یا  ۳۲ډالره) الس ته راوړی وو .دغه عاید د اړتیا وړ توکو د حداقل قیمت
په پرتلی چې په  ۲۰۰۸ /۲۰۰۷کلونو کی د فقر کرښه تعریف شوی وه او د  ۲۰۰۸ /۲۰۰۷کلونو د ملی ریسک او د زیان مننی د ارزونی پر
اساس په میاشت کې د یوه کس (د سړی په سر)  ۱،۲۵۵افغانی منل شوی ،ډیر دی .البته پورتنی محاسبه د یو سړی لپاره په ورځ کی
د  ۲،۱۰۰کالوری او د ځینو غیر غذایی اړتیاوو ،د نموني د ځانګړی قیمت پراساس ،شوی ده )MRRD and CSO, n.d ( .یوولسمه برخه
د عاید پر تفاوت بحث کوی.
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 9د ژوند د مهارتونو زده کړی :د عملی تطبیق او ګټه ورتوب په هکله یی پوهه او درک

په دغې برخه کې د ژوند د مهارتونو د زده کړی او د هغی د ګټورتوب او عملی تطبیق په باره کې د ګټه اخیستونکو درک او پوهه تر
څیړنی الندی نیول کیږی.
څلور موډلونو وجود درلود :د ګټه اخیستونکو نږدی نیمایی ( ۸۷تنه ،یا  )٪ ۴۸د روغتیا موډل ۷۱ ،تنو یا  ٪ ۳۹د زده کړی موډل ،او
 ۱۵تنو ( )٪ ۸د ښځو پر ضد د تاوتریخوالی (  )rawاو د کوچنیانو د حقونو موډل ټاکلی وو (اتم شکل) یوازی شپږ تنو ګټه اخیستونکو
( )٪ ۳راپور ورکړ چی ټول د ښوونی موډلونه یی اخیستی وو.
ګډون کوونکی وایی چې ګټوره پوهه او قابلیتونه یی الس ته راوړی دی .نږدی ټول ګټه اخیستونکی له  ۸۷تنو څخه  ۸۴تنو یا )٪ ۹۷
چې روغتیایی موډل یی ټاکلی و احساس کوی چې د عمومی روغتیا په هکله یی پوهه ترالسه کړی او د هغو نږدی نیمایی ( ۴۲کسان،
 )٪ ۴۸وایی چې په روغتیایی مجدد تولید کی یی خپله عملی پوهه ښه کړی ده .له  ۷۱ګټه اخیستونکو څخه چې د زده کړی او پوهنی
موډل یی ځان ته ټاکلی وو ،دری -څلورمه برخه ( )٪ ۷۵وایی چې زده کړو له دوی سره مرسته کړی چې یا د خپله د سواد کچه لوړه کړی
او یا سواد الس ته راوړی او نیمایی زیاتو ( )٪ ۵۸ویلی دی چې د خپلو حقونو په هکله یی پوهاوی ډیر شوی دی.
۸جدول :د موډلونو ټاکل او د ژوند د مهارتونو له زده کړی د پوهی /ګټی الس ته راوړل
شمیر

سلنه

د ګټه اخیستونکو له خوا د موډلونو ټاکنه (څوګونی ځوابونه)
روغتیا

87

47.8

زده کړه

71

39.0

د ښځو په مقابل کی تاوتریخوالی

15

8.2

د کوچنیانو حقونه

15

8.2

ټولی پورتنی زده کړی

6

3.3

روغتیایی موډل څخه د پوهی /ګټی الس ته راوړنه (څو ګونی ځوابونه)

نه

د  87څخه سلنه

د عمومی روغتیا په هکله عملی پوهه

84

96.6

د روغتیایی په هکله عملی پوهه

42

48.3

د زده کړی له موډل څخه الس ته راغلی پوهه او ګټه

نه

څخه سلنه 71له

سواد (لیک او لوست)

53

74.6

په خپلو حقونو باندی پوهاوی

41

57.7

د کوچنیانو په حقونو پوهاوی

18

25.4

نهم جدول د ژوند د مهارتونو له زده کړی څخه د پوهی او عملی کار الس ته راوړنی ،وړاندی کوی .نږدی ټولو ګټه اخیستونکو
معلومات ورکړی چی دوی هغه پوهه چې زده کړی ،عملی کړی هم ده .په خاصه توګه ٪ ۶۵ ،ګټه اخیستونکو ویلی چې ،د خپلو
نویو پوهو په نتیجی کې یی له عمومی روغتیایی خدمتونو څخه ګټه اخیستی ده ،له دریمی څخه ډیرو بیا تولیدوونکو روغتیایی
خدمتونو څخه استفاده کړی ده.
۹جدول :د ژوند مهارتونو له زده کړی څخه دالس ته راوړی پوهی تطبیق
له الس ته راوړی پوهی څخه کار اخیستل (ممکنه څوګونی ځوابونه)

شمیر

له  ۱۸۲څخه سلنه

له پروګرام څخه د الس ته راوړی پوهی څخه کار اخیستل

175

96.2

له عمومی روغتیایی خدمتونو څخه ګټه اخیستنه

118

64.8

بیا تولیدوونکی روغتیایی خدمتونو څخه ګټه اخیسنه

58

31.8

دوستانو /خپلوانو ته توصیه کول

62

34.0

له تاوتریخوالی سره کړنه

49

26.9

د ښوونځی په اړوند پریکړه کول

33

18.1

د جنسیت په هکله د منفی موقف سره کړنه

18

9.8
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د روغتیا په نمونی (موډل) کی ډیرو ګډون کوونکو وویل چې هغوی په دی پوهیدلی وو چې د ناروغتیا په صورت کی به د روغتیایی
ساتنی مرکزونو او متخصصینو ته مراجعه کوی  .ځواب ورکوونکو ویلی دی چې زده کړو د ځان او د کورنی د غړو د روغتیایی
ستونزو د درملنی په اهمیت پوه کړی وو .د مثال په توګه ،له DAڅخه یوی  ۲۹کلنی نجلۍ وویل چې خپلی نوی پوهی څخه د مننی په
ادا کولو سره هغه د خپلی ناروغۍ د درملنی لپاره ډاکټر ته ورغلی وه.
هو ،ما د روغتیا او زده کړی په هکله ډیره پوهه الس ته راوړی ،او زه د هغو په ښه والی پوهیږم .زه له هغو څخه په
ورځنی ژوند کې ګټه اخلم ،د مثال په توګه ،له روغتیایی موډل څخه د نظافت په هکله ما ډیر معلومات ترالسه کړی
[ ]...ما ډیر معلومات پیدا کړی او اوس چی زه کله ناروغه شم کلینیک ته ځم او دوا اخلم.
 له م سره د کابل په DAکی مرکهډیرو ګټه اخیستونکو ویلی وو چې د روغتیا د موډل له برکته ،دوی پوهیدلی چې له تشناب څخه وروسته السونه پریمینځی ،او په
ورځ کی یو ځل ځان پریمنځی او پاکی جامی واغوندی .شواهد ښیی چې د تمرکزډله ییز بحثونه (  )FGDsزده کړه د ګټه اخیستونکو
په ورځنی ژوندکې خورا ګټوره وه:
هوکی ،اوس زه پوهیږم کله چی ناروغه شم ځنګه روغیدالی شم .په عین حال کې زه تل ځان ډاډمن کوم چی اوالدونه
می پاک وی .پخوا ،زه نه پوهیدم چې ځان پاک ساتل ګټو ور کار ده.
 مرکزی ډله ییز بحث کې ګډون کوونکی  ،F2،د کابل په  FBکیهو ،ما د عمومی روغتیا په هکله دا پوهه الس ته راوړه ،زه باید خپل السونه له ډوډی خوړلو وروسته او له تشناب
څخه تر استفادی وروسته په اوبو او صابون پریمینځم.
 د ډله اییز ګروپی بحث ګډون کوونکی  ،Pد کابل په  KGکیهغه پوهه چی د ژوند د مهارتونو د زده کړی له الری ګډون کوونکو ته انتقال شوی او د ګډون کوونکو دکورنی غړو هم ګټه تری
اخیستی ،ډیر اهمیت لری .د مثال په توګه ،ځینی نجونو خپله نوی پوهه د شخصی حفظ الصحی په هکله د کورنۍ له نورو غړو سره
شریکه کړی .یوی ښځینه ځواب ورکوونکی په  MKکې وویل:
هو ،روغتیایی سبقونو له ما سره ډیره مرسته کړی چی په ورځنی ژوند کې بریالۍ اوسم ،انسان باید خپل نظافت ته
پاملرنه وکړی .اوس زه د خپلی ټولی کورنی غړو ته وایم چی کله له تشناب څخه راووځی ،باید السونه په اوبو او
صابون پریمینځی ترڅو ناروغ نشی او له مرضونو څخه ځان وساتی.
 په یوی مرکی کې له  Mسره د پروان په  MKکی مرکههمدا رنګه ،په  MKکی بلې ځواب ورکوونکی وویل،
اوس ،زه دخپلی کورنی غړو ته وایم چې کله چې له تشناب څخه راووځی ،بایدخپل السونه په صابون پریمینځی.
 له  Hسره د پروان په  MKکې مرکهد زده کړو موډل د سواد اساسی قابلیتونه او د حقونو د پوهاوی زده کړی ،هم ګټوری وبلل شوی .ځینو ګټو اخیستونکو وویل چې
دوی لیک او لوست زده کړی ،او دوی توان لری چې د کورنی له ځوانانو او خپلو کوچنیانو سره په لیک او لوست کی مرسته وکړی:
ماته د زده کړی موډل ډیر مهم دی؛ زه لیک او لوست کوالی شم .اوس زه ډیره خوشاله یم چې خپلې وړوکی خور ته
لیکل او لوستل ور زده کوم.
 په ډله ییز بحث کی ګډون کوونکی  F4د پروان په  KKکید زده کړو د موډل له برکته ،زه کوالی شم خپلو اوالدونو سره د هغوی په زده کړو کې مرسته وکړم [ ]....زه له خپلو
اوالدونو سره په کورنی دندی کی مرسته کوم .د امتحان په وختونو کی له هغوی سره یو ځای سبق وایم.
 -له  Mسره د کابل په  DAکی مرکه
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هو ،د زده کړی موډل له ماسره ډیره مرسته کړی ده ،زه کوالی شم خپلو کوچنیو خویندو او وروڼو ته سبق وایم او له هغوی
سره مرسته وکړم ،پخوا می د هغو د ښوونځي په مضمونو کې مرسته نه شوه کوالی؛ اوس  ،وروسته له دی چې کورس ته
والړم او سبقونه می تعقیب کړل ،کوالی شم له هغوی سره مرسته وکړم.
 د فوکس په ډله کی ګډون کوونکی  Aد کابل له  DAڅخهله کیفی مرکو څخه مو یو کلیدی سبق زده کړ او هغه دا چې ډیر ګټه اخیستونکی په دې باور دی چې زده کړه د ښځو حق ده:
ما له زده کړی څخه دا پوهاوی تر السه کړ چی که مونږ زده کړه وکړو نو بیا کوالی شو خپلی ستونزی حل کړو ،ما د
کوچنیانو د حقونو په هکله پوهاوی الس ته راووړ او وپوهیدم چې هغوی په ښوونځیو کی د زده کړی حق لری او
خلک یی باید وهڅوی.
 په فوکس ډله کی ګډون کوونکی  Zد کابل په  DAکيد  ARCکورس زما لپاره ډیر ګټور وو .ما خیاطی او ګل ګنډنه زده کړه او د روغتیا او خپلو حقونو په هکله می ډیر
څه زده کړل .اوس زده خپل حقونه پیژنم او په دې پوهیدلی یم چې ښځه او نارینه دواړه په زده کړو کی مساوی حقونه
لری .کله چی هلکان ښوونځی ته ځی نو ولی نجونی والړی نشی؟
 د فوکس ډلی ګډون کوونکی  F4د پروان په  2-PT11کېهو ،ما خیاطی زده کړه او په خپل حق او د کوچنیانو په حق وپوهیدم .زه یو انسان یمه او کوالی شم له کور څخه بهر
او په کور کی کار وکړم او عاید الس ته راوړم .کوچنیان هم حق لری ښوونځی ته والړ شی او زده کړی وکړی.
 له  Hسره د پروان په  3-PRT11کی مرکهد زده کړو له آسانتیا ورکوونکو سره کیفی مرکو څرګنده کړه چې زده کړو د ګډون کوونکو لپاره ډیر لوی ارزښت درلود .نوموړو ځواب
ورکوونکو عقیده لرله چې  ARCنجونو ته دا امکان میسر کړ چې لیک لوست زده کړی او د ښځو او کوچنیانو د حقونو او د بیا تولید
کوونکی روغتیایی چارو په هکله یی خپل پوهاوی لوړ کړی دی .د مثال په توګه ،د پروان په  3-11 PRTاو  MKکی آسانتیا برابروونکو
عقیده لرله چی ګټه اخیستونکو د روغتیایی موډل د یوی برخی په توګه د روغتیا او کور ساتلو په هکله او د حقونو په باره کی اړوند
معلومات السته کړی دی .د پروان د یوی کلیوالی ټولنی له  MKڅخه د  ARCیوی پخوانۍ  ۱۹کلنی آسانتیا برابروونکی وویل چې د
لیک لوست او خیاطی د قابلیتونو د زده کړی ترڅنګ نوموړی موډل ښځی په روغتیایی چارو او دکوچنیانو په حقونو وپوهولی.
په عمومی توګه ،د ګټه اخیستونکو اکثریت ،زده کړی ګټه وری بللی او زیاته کړی یی ده چې نجونو د روغتیا ،او لیک لوست
مهارتونه زده کړی دی او له حقونو څخه پوهاوی یوه بله کلیدی ګټه شمیرل کیږی .سروی او کیفی معلوماتو څرګنده کړی ده چې د ګټه
اخیستونکو لویې برخی په روغتیایی چارو کی له خپلی نویو پوهی څخه د نمونی په توګه د ډاکتر لیدنه د خپلو شخصی او کورنیو
حفظ الصحی په الر کی کار اخیستی دی .کیفی معلوماتو ښودلی چې نجونو خپل دلیک لوست مهارت په کورونو کې له کوچنیانو
سره د کورنیو کارونو په حل کې په کار اچولی دی.
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1010د معیشت زده کړی :د ګټورتوب او عملی تطبیق پوهه
په دی برخه کی د ځواب ورکوونکو پر موندنو د هغو پوهی او مهارتونو په هکله بحث کیږی چې د معیشت د زده کړو له الری الس ته
راغلی دی.
د ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو  ۱۵۰تنه ( )٪ ۸۲د خیاطی په زده کړو کی ۳۵ ،کسانو ( )٪ ۱۹په ګل ګنډلو کی  ۱۹کسانو ()٪ ۱۰
دڅارویو د روزلو په موډل او ۱۰کسانو ( )٪ ۶د کڅوړو د ګنډلو په زده کړو کې ګډون کړی وو .یو کس ( )٪ ۰.۶د غالیو او بدلو او یوه
بل کس د خوراکی توکو په پروسس کولو کې زده کړی ،کړی دی (په ضمایمو کي  A1.4جدول)
(څلورم شکل) ته په کتنی سره له موډلونو څخه د الس ته راغلو ګټو په هکله د نجونو موندنی ښیی چې نږدی دوه دریمه برخه باور لری
چې زده کړی ډیری ګټوری ګڼی ،خو یوی دریمی برخی هغه ګټوری نه دی بللی .په عمومی توګه ،ځواب ورکوونکو چې له پروګرام څخه
زده کړی یی په کار اچولی ،وایی چې زده کړو له دوی سره د نوو مهارتونو په پوهیدلو کی مرسته کړی ،د هغوی شته قابلیتونه یی
لوړ کړی دی ،پرځان باور یی په هغو کې ټینګ کړی او د هغو ټولنیزی اړیکی یی پراخی کړی دی .د ګټه اخیستونکو له نیمایی څخه
ډیرو ( ۱۰۶کسان )٪ ۵۸ ،ویلی چی نوی مهارتونه یی ترالسه کړی دی او  ۳۷کسانو ( )٪ ۲۰څرګنده کړی چې خپل موجود قابلیتونه
یی لوړ شوی دی .څلور ویشت ګټه اخیستونکی ( )٪ ۱۳احساس کوی چې د عاید لرونکو دندو په اجراء کی یی پر خپل ځان باور ډیر
شوی ،او  ۱۹کسانو ( )٪ ۱۰ادعا کړی چې د نورو ټولنیزو اړیکو د پراخوالی توان لری .د ګټه اخیستونکو یوی دریمی برخی ویلی چې
دوی احساس نه کوی چې کوم ګټور شی یی زده کړی وی .ددی برخی په پای کی به د ګټه کوونکو نیوکو (انتقاد) ته چې د مهارتونو په
انکشاف کی یی د زده کړو د اغیزو په هکله کړی ،خبری وکړو چې د کیفی ارزونی له پایلو څخه یی سرچینه اخیستی ده.
 ۴شکل :د معیشت له زده کړو څخه الس ته راغلی پوهه او ګټی

یادونه :څوګونی ممکنه ځوابونه

په یوی بلی پوښتنی کې څیړنی سوال کړی چی آیا ګټه اخیستونکو وکړای شو چی الس ته راغلی پوهه تطبیق (عملی) کړی( .لسم
جدول) .د ګټه اخیستونکو یوازی لږ کسانو ویلی چې الس ته راغلی پوهی څخه یی په سوداګری کې استفاده کړی؛ خو مطلق اکثریت
ادعا کړی چی هیڅ ګټه یی ورڅخه نه ده اخیستی .له ځواب ورکوونکو نږدی دوه دریمی برخی ویلی دی چې په عمومی توګه یی له الس
ته راغلو زده کړو څخه ګټه پورته کړی (ضروری نه ده چې په سوداګری کې وی) د پوهی ډیر پراخ تطبیق د شخصی کالیو په ګنډلو
کی له نوی قابلیت څخه ګټه اخیستنه ده ( ۸۰ځواب ورکوونکی ،یا  .)٪ ۴۴په نورو ځوابونو کی د سوداګری پیل ( ۲۳کسان ،یا ۱۳
 )٪خپل ځان او د کورنۍ غړو ته د کالیو ګنډل ( ۱۳تنه ،یا  )٪ ۷او په موجوده سوداګرۍ کې ګټه پورته کول ( ۳تنه ،یا  )٪ ۲شامل دی
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۱۰جدول :د معیشت له زده کړی څخه د الس ته راغلی پوهی تطبیق
د الس ته راغلی پوهی تطبیق

شمیر

له  ۱۸۲څخه سلنه

له پروګرام څخه د الس ته راغلی پوهی عملی کیدل

119

65.4

د تطبیق ډول (ممکن څو ګونی ځوابونه)
خپل ځان ته جامی ګنډل

80

43.9

د سوداګری پیل کول

23

12.6

خپل ځان او کورنی ته د کالیو ګنډل

13

7.1

په اوسنی سوداګری کی ګټه اخیستنه

3

1.6

نور

3

1.6

کیفی ارزونه ددې خبری تایید کوی چی زده کړو له ځینو ګټه اخیستونکو سره مرسته کړی ترڅو په سوداګری کی بوخت شی .په دی
توګه ،د ژورو(پراخو) مرکو (  )IDIله  ۲۱ګډون کوونکو څخه  ۶تنه ( )٪ ۲۷او د فوکس ډلی مذاکراتو (  )FGDله  ۷۶ګډون کوونکو څخه ۱۳
تنه ( )٪ ۱۷وایی چې په خیاطی کی یی له خپلو مهارتونو څخه ګټه پورته کړی او عایدیی الس ته راوړی دی .په کابل کې د تر ټولو ځوان
ګټی اخیستونکی عمر چې د لوړ عمرد زده کړو په مرکز کی له ګډون وروسته یی کار او عاید پیدا کړی  ۱۹کاله دی؛ او د ډیر پوخ عمر
خاوند  ۳۶کلن و  9په پروان کې  ،ډیر ځوان ګټه اخیستونکی چی عاید راوړونکی فعالیت یی پیل کړی  ۱۶کلن او د ډیر عمر لرونکی ۲۸
کلن وو .په الندی کرښو کی د ځینو ګټه اخیستونکو خبری چی د دری ټولنو د زده کړی له مرکزونو څخه تر فراغت وروسته یی سوداګری
او عاید لرونکی کار پیل کړی دی ،تاسو ته وړاندی کوو:
هو ،زده کړی له ما سره ډیره مرسته کړی ده .ما کالی ګنډل (خیاطی) زده کړل .اوس زه کوالی شم خپلی جامی او د
خپلو اوالدونوجامی وګنډم .د نورو ښځو کالی هم ګنډم او له هغوی څخه پیسی اخلم .له خپلی خیاطۍ څخه ښه عاید
لرم .زه له هری جوړی کالیو څخه  ۱۵۰تر  ۲۰۰افغانیو پوری اجوره اخلم .زه پیسی ګټلی شم او ډیره خوشاله یم .پخوا،
ما د خپلو کوچنیو اړتیا وو د پوره کولو لپاره له خپل میړه څخه پیسی اخیستلی ،ولی اوس زه خپلواکه یم .زه خپلی
پیسی لرم او څنګه چی غواړم مصرف کوم یی.
 د کابل په  DAکی له  Mسره پراخه مرکههو ،زده کړو له ما سره ډیره مرسته وکړه .ما خیاطی زده کړه .زه اوس خپلی کالی او زمونږ د کورنۍ کالی ګنډم .زه د
نورو کالی هم د اجوری په مقابل کی ګنډم .زه له خیاطی څخه ښه عاید الس ته راوړم .ولی اوس پخپل ځان متکی یم.
زه خپلی پیسی لرم او پخپله خوښه یی مصرفوم.
 د کابل په  NBکی له  Mسره پراخه مرکههو ،دغو کورسونو له ما سره ډیره مرسته وکړه .اوس زه خپلی جامی پخپله جوړوم او نورو ته هم جامی جوړوم او
پیسی ورڅخه اخلم .ګلدوزی می هم زده کړه .زه پخپل کور کی دواړه کارونه کوم او خپل تولید د باندی پلورم.
د کابل په  FBکی له به  FIسره پراخه مرکهګټه اخیستونکو پخپلو کیفی مرکو کی وویل چی د خیاطی موډل هغوی ته توان ورکړی چې خپل ځان او کورنۍ ته کالی وګنډی ،ځان
او کورنۍ ته کالی ګنډل کورنۍ ته د سپما امکانات برابروی .د بیلګی په توګه د پروان په  DBکی فوکس ډلو بحثونه (  )FGDsګډون
کووونکی ،د کابل په  NBکی ،او د  IDIیوی «پراخی مرکی» ځواب ورکوونکی  Zد پروان په  KKHکې ویلی دی چه د خپل ځان لپاره او
د خپلی کورنی د غړو لپاره د جامو ګڼدل کورنۍ له سپما سره مرسته کوی ځکه چی اوس دوی د دغی اړتیا د برابرولو لپاره پیسی نه
مصرفوی:

 9لکه چی پخوا وویل شو ،د  ARCپه پروګرامونو کې د شمول لپاره د وړتیا معیارونه تل په نظر کی نیول شوی نه وو او ځینی ځواب ورکوونکی ګټه اخیستونکی د غوره عمر څخه
وتلی وو.
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هو ،زده کړی زمونږ لپاره خورا لویه مرسته وه .مونږ له دی کورس څخه په تیره بیا له اقتصادی پلوه ډیره ګټه اخیستی
ده .خیاطی ډیره ګټه وره وه .مونږ په دی وپوهیدو چی خپل ځان او د کورنۍ د غړو لپاره څنګه جامی جوړی کړو .کله
چې پخپل کور کی کالی ګنډم دا په دی معنا ده چی زما پالر سپما کوی .نو ځکه دا له اقتصادی پلوه زما له کورنۍ
سره لویه مرسته شمیرل کیږی.
 د پروان په  KKHکی له  Zسره پراخه مرکهد برک آسانتیا برابرونکو (د کابل په  FBکی  ،Mد کابل په  NBکی  ،Rاو د پروان په  4-11-PRTکی  )Sعقیده لرله چې زده کړو نجونو ته
قابلیت ورکړ چې خپلو ځانو او د کورنی غړو ته جامی وګنډی او د خیاطی له الری عاید الس ته راوړی:
خیاطی په ورځنی ژوند کې له هغوی سره لویه مرسته وه ،اوس هغوی کوالی شی خپلی کورنۍ ته او خپل ځان ته ،او
خپلوانو ته کالی وګنډی .هغوی کوالی شی له دی الری عاید ترالسه کړی.
د کابل څخه د یو کلیدی معلومات ورکوونکی م سره مرکه
ګټه نه اخیستونکو ګډون کوونکو داسی احساس درلود چې ګټه اخیستونکی د روغتیا په هکله د زده کړی ،او د عملی مهارتونو او
د ژوند د معیشت د فعالیتونو په باره کی د ظرفیتونو د الس ته راوړلو له الری لکه د خیاطی په زده کړه کی امتیازی موقف درلود،
(د پروان  3-11 PRTکی ګډون کوونکو  ،Nد کابل په  FBکی  ،Aاو د پراخی مرکې ګډون کوونکو  Mد پروان په  PMکی او د کابل په AZ

کی  .)Rد نمونې په توګه  Rپه  AZکې داسی وویل:
هو ،دا روښانه ده چې هغوی د مونږ په پرتله ښه دی اوس دوی په ډیرو شیانو پوهیږی چې زمونږ زده نه دی .لکه چې
درته می وویل ،ځینی نجونی اوس خیاطی کوی .اوس دوی اړ نه دی چې ګنډونکو ته پیسی ورکړی ،خو مونږ اړ یو
چې د خپلو جامو د ګنډلو لپاره هغوی ته پیسی ورکړو .خو بیا هم ،چا چی [د  ]ARCکورسونه لوستی دی تراوسه نه دی
بریالی شوی کار پیل کړی :هغوی یوازی کوالی شی خپل کارونه سرته ورسوی.
 د کابل په  AZکې له Rسره پراخه مرکههغو ځواب ورکوونکو چې په کالی ګنډلو کی بوخت شوی نه دی ،په خیاطی کی لږ او ناکافی مهارت ددی المل ګڼی چې له زده کړی
وروسته یی ددی توان پیدا نکړ چې عاید راوړونکی فعالیتونه پیل کړی .داسی ښکاری هغوی چې عاید لرونکی کارونه پیل کړی
مخکی له دی چې کورس ولولی د خیاطی اساسات یی زده وو ،زده کړو دوی ته توان ورکړ چې خپل مهارتونه نور هم لوړ کړی او د
تخصص خاوندان شی .هغوی چې نوموړی کورسونه پرته له دی چې له اساساتو سره یی آشنایی ولری ،ؤ نه توانیدل چې پوره مهارتونه
زده کړی او خیاطی د اجوری په مقابل کی پیل کړی:
هو ،د  ARCکورس ما سره مرسته وکړه چې کالی ګنډونکې شم .خو بیا هم زه داسی پوره مهارت نه لرم چې ډیری ښی
او ښکلی جامی جوړی کړم .خو په هر صورت زه خپلی ستونزی حل کوم .زه کوالی شم خپل ځان ته داسی جامی جوړی
کړم چې غواړم یی.
 د کابل په  NBکی  Mد فوکس ډلی ګډون کوونکینه ،زده کړو له ما سره مرسته و نه کړه چې یوه دنده پیدا کړم او د عاید خاونده شم ځکه چې کافی مهارت می زده نه کړ.
 د پروان په 1-11-PRTکی له  Lسره پراخه مرکهنه ،د  ARCکورس له ما سره هومره مرسته و نه کړه چی دنده پیدا کړم ځکه چې ما د کالی ګنډلو کافی مهارت زده نه
کړ [ ]...زه کوالی شم یوازی ځان ته جامی جوړی کړم.
 د پروان په  TKکی  Bد فوکس ډلی ګډون کوونکیمونږ ماشین نه لرو چې خیاطی ښه زده کړو ،له همدی کبله زه جامی نشم ګنډلی خو پس دوزی او بخیۍ می زده دی
[د خیاطی اساسی قابلیت]
 -د کابل په  KGکی  Sد فوکس ډلی ګډون کوونکی
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ځینی ځواب ورکوونکو وویل چې د زده کړی موده د کافی مهارت د زده کولو لپاره ډیره لنډه وه:
ما هومره زیات قابلیت زده نه کړ تر څو ځانته یو وړوکی کار او روزګار پیل کړم؛ البته دا د هغوی ګناه نه وه ځکه د
کورس موده ډیر لنډه وه ،همدا سبب شو چې ما پوره قابلیت پیدا نه کړ.
 د کابل په  AZکې  Yد فوکس ډلی ګډون کوونکید کورس موده یوازی دری میاشتی وه .زمونږ زده کړه پوره نه شوه .،نو ځکه مونږ سره یی مرسته ونه کړه چی دنده
پیدا کړو او د عاید خاوند شو.
 د پروان په  KKHکې  F4د فوکس ډلی غړید ګټه اخیستونکو موندنی د کمیټی سروی (کمی سروی) دا حقیقت وښود چی د ژوند د اړتیاوو د برابرولو (معیشت) زده کړی د کافی
مهارتونو په رامینځ ته کولو کی الزمه اغیزه نه درلوده .په دی توګه ،د ګټه اخیستونکو د سروی او ځوابونو  ٪ ۴۳د مهارت نشتوالی په
تیرو  ۱۲میاشتو کې په کار ،روزګار او سوداګری کی د نه شاملیدو اساسی دلیل ګڼلی دی (په  ۱۲برخه کې  ۱۳جدول وګورئ)
دا هم واقعبینانه نه ده چی له زده کړو څخه دی ټول ګټه اخیستونکی ډیر لوړ مهارتونه الس ته راوړی او ټول دی د ښه عاید خاوندان
شی .د زده کړی قابلیت هم پر پایلو اغیزه لری .په دی توګه ښکاره ده چې ټول ګډون کوونکی په زده کړو کی برابر استعداد نه لری
 ،او خورا طبیعی ده چې یوه زده کړه د قابلیتونو مختلفی پایلی رامینځ ته کوی .همدا رنګه ،ځینی کسان ذاتی قابلیت یا استعداد
لری .د نمونی په توګه ،د یوی خیاطی د کار د پیل لپاره د ګنډلو عالی مهارت او همدا رنګه د تشبث کولو خصوصیات لکه د ریسک
(ضرر) منل او د مشتریانو د جلب کولو توانایی په کار لری .دا هغه متغیرات دی چې ډیر د لید وړ نه دی او په آسانتیا سره اندازه
کیدلی نه شی .خو سره له دی دغه حقیقت چې د ګټه اخیستونکو لوی اکثریت ددی توان پیدا نه کړ چی کار او روزګار پیل کړی ،ددی
ښکارندوی دی چې د زده کړو په ډیزاین او طرحو او د هغوی په عملی کولو او یا مضمون او محتوی کې ستونزی موجودی وی
په پای کې ویلی شو چې د ګټه اخیستونکو له نیمایی څخه ډیرو د نوو مهارتونو زده کړه تاییدکړه او یوی پنځمی برخی وویل چی خپل
شته مهارتونو یی لوړ کړی دی .نږدی دوه-دریمی برخی وویل چی له زده کړو الس ته راوړی پوهه یی په عملی توګه په کار اچولی ده.
د عملی کولو خورا پراخه کچه لږ تر لږه د خپل ځان او د کورنی غړو ته د جامو ګنډل دی.
د ټولو ګټه اخیستونکو خورا کوچنۍ برخې (له  ۱۸۲کسانو څخه  ۲۳کسانو ،یا  )٪ ۱۳جوته کړه چې خپل زده کړی مهارتونه یی د
سوداګری یا کار او روزګار په پیل کولو کی کارولی دی .کیفی مرکو ثابته کړه چې د معیشت په زده کړه کی یوازی  ۱۹ګډون کوونکی
وتوانیدل چې یو کسب او کار پیل او د عاید خاوندان شی .البته دا تاثیرات واړه دی ،او پایله دا چې د  PSMارزونه چی په راتلونکی
برخه کې تر بحث الندی نیول شوی -وایی چی زده کړی په کار موندنی کافی اغیزه کړی نه ده.
څیړنی داسی معلومات ترالسه کړی چی زده کړی د کار موندنی د اغیزو په توضیح کولو کی مرسته کوی .د ګټه اخیستونکو دریمه
برخه فکر کوی چی د معیشت له زده کړو څخه یی څه الس ته نه دی راوړی .د کیفی ارزونی ځواب ورکوونکی وایی چې زده کړو له هغو
سره د خیاطی په کافی مهارت کی مرسته نه دی کړی چې وکړای شی له هغی څخه د پیسو په الس ته راوړلو کې کار واخلی .په څیړنی
کې کمی الس ته راغلی معلومات هم دا خبره تاییدوی ،د ګټه اخیستونکو  ٪ ۴۳وایی چې د مهارتونو نه شتون په عمومی توګه په
کار روزګار کې د نه بوختیا المل شمیرل کیږی ( ۱۲مه برخه ،دیارلسم جدول) ۱۲ .مه برخه نور هغه عوامل تر بحث الندی نیسی چی
اقتصادی فرصتونه یی د هغو ښځو لپاره چی د ټولنی په زده کړو کی یی ګډون کړی ،محدود کړی دی.
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1111د اغیزو ارزونه :د معیشت زده کړی او سوداګریز فعالیت
دابرخه د کار او روزګار په پیل او د عاید الس ته راوړو کی د معیشت د زده کړو اغیزه مطالعه کوی ،او په دی هکله تشریحی احصاییه
او ( PSMد شمیرو ګرایشی تطابق) تحلیل وړاندی کوی.
د شمیرو د ګرایشی تطابق (  )PSMد پایلو پراساس ،ګټه اخیستونکی د ګټه نه اخیستونکو په پرتله د سروی په وخت کی  ۲.۸په سلو
کی ډیر ،په کار بوخت وو ( ۱۲جدول) .که څه هم دا یوه مثبته او مهمه اغیزه ده ،خو په حقیقت کی په ښکاره توګه ټیټه ده او ښیی چې
د معیشت زده کړو د معیشت په الس ته راوړلو کی لږ تاثیر درلودالی دی.
دا خبره د هغو کسانو له خوا چې په کار او روزګار کی بوخت دی تایید شوی ده .د هغو ځواب ورکوونکو برخه او اندازه چې په کار او
روزګار کی بوخت دی لږ ده او په تیرو  ۱۲میاشتو کی له ټولو ځواب ورکوونکو څخه یوازی  ۲۸کسان دی( .جدول  .)۱۱د ګټه اخیستونکو
ډیر شمیر (له  ۱۸۲کسانو څخه  ،۱۸یا  )٪ ۱۰د ګټه نه اخیستونکو په پرتله ( ،٪ ۶یا له  ۱۸۲کسانو څخه  ۱۰تنه) ،په کارونو بوخت وو،
خو دارزونې د ټیټ شمیری په نظر کی نیولو سره ،مونږ اړ یو چې د دواړو ډلو ترمینځ د تفاوت په هکله په نتیجه اخیستلو کی دقت او
احتیاط وکړو .د  PSMتحلیل ښیی چې که څه هم ګټه اخیستونکی لږ څه ډیر په کارونو بوخت وو ،خو دا تفاوت له احصاییوی نظر څخه
اهمیت نه لری ( ۱۲جدول).
۱۱جدول  :د معیشت له زده کړو څخه د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکود بوختیا تفاوت*
سوداګری فعالیت
( %شمیر) په تیرو  ۱۲میاشتو کی په کار بوخت
د قضیو یا مواردو شمیر

ګټه نه اخیستونکی

ګټه اخیستونکی

ټول

د ټیټ تفاوت آزمیښت

)10( 5.5

)18( 9.9

)28( 7.7

NS

182

182

364

په تیرو  ۱۲میاشتو کی سوداګری بوختیا (په تیرو  ۱۲میاشتو کی په کار او روزګار کی د ټولو  ٪سلنه)
د السی صنایعو جوړول او خرڅول (غالۍ ،کڅوړی او نور)

)3( 30.0

)1( 5.6

14.3

**

د خرڅالو لپاره د غذایی توکو پروسس (لکه ډوډی ،پنیر)

)5( 50.0

)1( 5.6

21.4

***

د خرڅالو وړ خدمتونه (خیاطی ،سلمانی او نور)

)2( 20.0

)16( 88.9

64.3

***

10

18

28

د مواردو او قضیو شمیر

یادونه * :تر ( % )۱۰مهم ** ،تر  ٪ ۵مهم *** ،تر  ٪ ۱مهم

د روزګار (سوداګری) د فعالیتونو نوعیت ته په کتنی سره ځواب ورکوونکو له تشریحی احصائیی څخه کار اخیستی ده .له ځواب
ورکوونکو څخه چی په تیرو  ۱۲میاشتو کی په کار روزګار بوخت وو ،ډيره لویه برخه ګټه اخیستونکی په خدماتی سکتور لکه خیاطی
او سلمانی کی بوختیا لرله ( ۱۶ګټه اخیستونکی ۲ ،ګټه نه اخیستونکی) .نور روزګاری فعالیتونه چې د ځواب ورکوونکو له خوا
ورته اشاره وشوه د خوراکی توکو له پروسس (لکه د خرڅالوه لپاره د پنیر جوړول) ( ۱ګټه اخیستونکی او  ۵ګټه نه اخیستونکی) او
السی صنایعو ( ۱ګټه اخیستونکی او  ۳ګټه نه اخیستونکی) څخه عبارت وو چې دواړو د احصاییي له نظره مختلف ډولونه درلود.
که چیری د ټولو کورنیو د کورنی پر سر عاید وګورو ،ګټه اخیستونکو کورنیو  ۴۳۹افغانۍ ډیری لرلی (د ډیر نږدی ګاونډی په
پرتله) .نتیجه ډیره ستره ده که چیری موضوع د «شعاع پرتلی» له نظره تر کتنی الندی ونیسو .دواړه د پرتلی میتودونه احصاییوی
مهمی اغیزی د  ٪ ۵تر کچې پوری په الس ورکوی.په داسی حال کی چې دا نتیجه ډیره مهمه ده ،خو بیا لیدای شو چی اغیزه ښه لږ ده (
په میاشت کې  ۳۰ډالرو په حدودو کی په پای کی ،دا موندنی ښیی چې داسی ښکاری چی که څه هم دمعیشت زده کړو پر کار موندنی
او د کورنۍ پر عاید لږ مثبت اغیز درلود ،دا تفاوتونه ډیر واړه دی او پر کوچنی سمپل (نمونه یی) کچې والړ دی او په دی توګه په
عمل کی د پام وړ تفاوت نه ښیی.
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12جدول :د معیشت د زده کړو په هکله د  PSMلنډی کلیدی نتیجی
شاخصونه

 .۱په تیره میاشت کی په
افغانیو د هر سړی عاید
 .۲ځواب ورکوونکی چې همدا
اوس کار کوی

د ډیر نږدی ګاونډی په پرتله

Bene

NB

2,154

1,715

2.8

0.0

9.4

5.6

 .۳ځواب ورکوونکی چې په
تیرو  ۱۲میاشتو کې د بوختیا
خاوندان وو ٪

شعاعی پرتله

ATT
439
()214
2.8
()1.3
3.8
()3.2

.Sig

T

Bene

NB

**

2.05

2,154

1,750

**

2.26

2.8

0.6

NS

1.19

9.4

5.1

ATT
404
()181
2.2
()1.4
4.3
()2.8

.Sig

T

**

2.23

*

1.65

NS

1.55
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1212اقتصادی فرصتونو ته د ښځو السرسی (الس موندنه)
دغه برخه په افغانستان کی اقتصادی فعالیتونو او عاید الس ته راوړلو ته د ښځو پرالس موندنی باندی بحث کوی.
سروی د ځواب ورکونکو نظریو ته چې په تیرو  ۱۲میاشتو کی د دوی له کار او روزګار څخه یی مخنیوۍ کړی ،انعکاس ورکړی دی .د
سروی په پوښتنو کې په عمومی توګه ټولې دندی په نظر که نیول شوی او یوازی خیاطی پکی شامله نه وه .د ځواب ورکوونکو نیمایی
چې کاراو روزګار یی نه درلود د جنسیت مسئله کلیدی المل وګاڼه چې ددوی د کار موندنی او کار کولو مخنیوی یی کړی ده۱۳( .
جدول) .د ښه الزم مهارت نه درلودل له لسو کسانو څخه څلور تنو د مخنیوی المل وګاڼه چې ورپسی یی د ابتدایی پانګی نه درلودل
وو چې د ټولو ځواب ورکوونکو یوې څلورمې برخې په ځواب کی وړاندی کړی دی.
13جدول :په وروستیو  ۱۲میاشتو کی د کار روزګار نه درلودلو الملونه
ګټه اخیستونکی

ګټه نه اخیستونکی

ټول

د کار روزګار نه کولو المل
په  ۱۲میاشتو کی د کار نه کولو فیصدی (سلنه)

90.1

94.5

92.3

د مواردو (وقایعو) شمیر

182

182

364

د ټیت تفاوت
آزمایښت

NS

کار په تیرو  ۱۲میاشتو کې
د کار روزګار جوړولو کې د جنسیت له کبله خنډ

51.8

49.4

50.6

NS

کافی مهارت مو نه درلود

43.3

40.1

41.7

NS

د ابتدایی پانګی نه لرل

29.3

20.9

25.0

NS

نور

12.8

14.0

13.4

NS

د قضیو یا مواردو شمیر

164

172

336

یادونه * :تر  ٪ ۱۰اهمیت ** .تر  ٪ ۵اهمیت *** .تر  ٪ ۱اهمیت

لکه چې د لیکنی بیا کتنه ښیي ،جنیست په کار موندنه کی کلیدی اهمیت لری .دا موضوع سرچینو ،خدمتونو او فرصتونو ته رسیدل
ټاکی .په تیره بیا ښځی لږ امکانات لری چې زده کړه وکړی ،مهارتونه الس ته راوړی او تولیدی سرچینو او شتو ته الره پیدا کړی .ددې
ترڅنګ دودیزو معیارونو د ښځو آزاد خوځښت (تګ راتګ) او په افغانستان کی اقتصادی محیط ته د هغوی د رسیدلو خنډونه دی.
په تیره بیا ،دا د ډیر اهمیت وړ ده چې په دی وپوهیږو چې سست او غیر عادالنه اقتصادی پرمختګ او اقتصادی-ټولنیزه پرمختیا
له بی ثباته امنیت سره یوځای د کار د یو ښه بازار او فرصتونو په الر کی هم د ښځو او هم نارینه وو لپاره ستونزی رامینځ ته کړی دی.
په عین حال کی  ،لکه چې دی څیړنی د کار موندنی نخښه او نمونه وړاندی کړی ده ښځي د نارینه و په پرتله له ډیر ټولنیز جالوالی او
محدودیتونو سره مخامخ دی.
په ضمیمه کې د A1.5په جدول کی معلومیږی چې په نمونه ټولنو کی د ښځو د استخدام په پرتله د نارینه لپاره کارموندنه ډیره اوچته
کچه لری .په منځنۍ توګه د ګټه نه اخیستونکی په ډله کی د ښځی په پرتله د نارینه د اشتغال امکان  ۲۶ځلی او په ګټه اخیستونکی ډله
کی  ۱۴واری لوړ دی .د ښځو لپاره کار موندنه ډیره ټیټه کچه لری .په منځنۍ توګه په ګټه نه اخیستنکو ښځینه ووکې د اشتغال امکان
یوازی ( )٪۰،۰۵په هر کور کې او یوازی ( )٪ ۰.۱په ګټه اخیستونکی ډلی کی وو .ددې خبری معناداده چی په هرو سلو کورنیو کی  ۵ښځو
کار درلود (البته په دی شمیری کی د کور کار شامل نه وو ،ځکه په کور کې نږدی ټولی ښځی په کار بوختی دی).
لکه چې د لیکنی بیا کتنی وښودله چې په افغانستان کی د نارینه او ښځو د بشری مشغولتیا د ښځو او نارینه وو ترمینځ ژور تفاوت
لری .د  ۰۸/۲۰۰۷کلونو د ملی ضرر national riskاو زیان مننی د تحلیل په ریپوټ ( )ICON instituteد آیکان انستیتیوت2009 ،کې
د زیان مننی او ټولنیزو جالوالی (تجرید) اندازه له جنسیتی اړخونو څخه څرګنده کړی  .هغه عوامل چې د ښځی او نارینه ترمینځ
ددی نابرابروالی سببونه ګڼل کیږی د ښځو په مقابل کی ډیری ستونزی او موانع لکه د کوچنیانو پالنه او روزنه ،زړو او معیوبونو ته
پاملرنه ،ډیر اوالدونه ،د کور کارونه؛ د زده کړی ټیټه کچه ،او محدود خوځښت ،دی.
له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شو چې په ټولنه کې دندو ته د نه رسیدلو الملونه بربنډ کړی .په ضمایمو کی  A1.4جدول ښیی چې ځواب
ورکوونکو باور درلود چې زده کړه ،پیسی (ثروت) ،د ځمکی درلودل ،او د اغیزمنو څوکیو درلودل په ټولنی کې هغه عوامل دی چې د دندو
موندل آسانه کوی .تر نیمایی ډیرو ځواب ورکوونکو وویل چې د ښځي په پرتله نارینه ته ددندی موندل او عاید درلودلو امکانات ډیر دی.
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نوموړی عوامل لکه شته (دارایي) د ځمکی درلودل ،زده کړه او ټولنیز موقف چې د دندی د الس ته راوړلو لپاره اساسی کلیدی الری
دی نارینه وو ته د ښځو په پرتله لومړیتوب ورکوی .په تیره بیا چې ښځي لږه سپما او شته ،د زده کړی لږ امکانات او له سواد څخه ډیر
لوړ محرومیت لری او د ټولنیز موقف او عامه اغیزو خاوندانی نه دی .عنعنوی ټولنیز دودونه له کور څخه بهر د ښځو لپاره د دندی
اجراء ډیره ستونزمنه کوی .په نتیجه کی ښځی د دندی موندنی لپاره محدود خوځښت او آزادی لری .یوی ځواب ورکوونکی نارینه وو
ته د زده کړی د تګ راتګ او په عامه مجلسونو کی د ګډو ن امکانات داسې بیان کړل:
زه فکر کوم چې هو ،زمونږ په ټولنه کی د نارینه او ښځو ترمینځ تفاوتونه شته ځکه چې نارینه کوالی شي دنده ولری،
هغوی زده کړه کوالی شی ،هغوی کوالی شی هر چیرته والړ شی ،ټولی راټولید نی د نارینه وو لپاره دی.دا هغه ټول
تفاوتونه دی چې د ښځي او نارینه ترمینځ شته دی.
 -د فوکس ډلی ګډون کوونکی د کابل له  NBڅخه Fr

نارینه وو کلیدی معلومات ورکوونکو د پروان په لیرو پرتو کلیو کی د ښځو په الر کی د کار کولو عمده جوړښتیز خنډونه داسی په
ګوټه کړل:
مونږ ویالی شو چې د دندی موندل مونږ ته سخت دی ،ځکه چې زمونږ ټول خلک نیستمن دی .هغوی د یو کار د پیل لپاره
پیسی نه لری ،هغوی زده کړی نه دی کړی چې دنده پیدا کړی .او زمونږ په ټولنه کی د نجونو لپاره دا فرصت نشته چې یو
کوچنی روزګار پیل کړی یا دنده ولري .بیسوادی لویه ستونزه ده او زمونږ ټولی ښځی په لیک او لوست نه پوهیږی.
 -د پروان له  KKHڅخه یو کلیدی معلومات ورکوونکی M

زه باید ووایم چې د ښځو لپاره د یو کار او روزګارپیدا کول آسانه دی .نارینه هغوی ته اجازه ورکوی خو د کار فرصتونه د
هغو لپاره نشته ځکه چې یسوادی زمونږ په ټولنی غلبه لری.
 د پروان له  DBڅخه یو کلیدی معلومات ورکوونکیلکه چې پورتنی دیارلسم جدول کې وښودل شو ،د ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو یوه دریمه برخه د ابتدایی پانګی (لومړنی پانګی)
نشتوالی د یو روزګار یا سوداګری په وړاندی خنډ بولی .د یوی غیر حکومتی موسسی ( )NGOله خوا مرسته شوی ښځی چی سوداګری یی
پیل کړی وایی چې په اټکلی توګه د خیاطی (کالی ګنډلو) د هټی پیل کول له  ۵۰،۰۰۰تر  ۶۰،۰۰۰افغانیو ( ۱،۲۰۰ -۱،۰۰۰ډالرو) لومړنی پانګی
ته اړتیا لری .10دغه پیسی د خیاطی د ماشین اخیستلو (د یو برقی خیاطی ماشین قیمت لږ تر لږه  ۲۰،۰۰۰افغانی ده) ،د اومه توکو او برق د
مصرف لپاره په کار دی .ډيرو ښځو چې د ټولنی په زده کړو کی یی ګډون کړی وو پوره منابع نه درلودل چې په یو عاید راوړونکی روزګار
کی یی پانګه اچولی وای .ناکافی عاید د عمومی فقر یوه برخه ده ،خو لکه څنګه چې د لیکنی په بیا کتنه کی وویل شول ،ښځی د
نارینه په نسبت پر مالی سرچینو باندی لږ کنترول لری .کیفی مرکې د لومړنی پانګی د اهمیت په هکله او هغی ته په رسیدلو تاکید
کوی ترڅو د خیاطی یا یوی بلی هټی جوړیدل شونی شي:
په دی ساحه کې د یوی ښځي لپاره چې پیسی ولری د یوه کوچنی کار روزګار پیل آسانه دی .خو بی له پیسو ستونزمن
کار دی .مهم شیان پیسی او دارایی ده .په پیسو هر څه کیږی.
 -د کابل په  AZکي د فوکس ډلی ګډون کوونکی Z

خو د یوه کار لپار ه ،لومړی مونږ باید پیسی ولرو چې کار پیل کړو خو ښځی د کار د پیل لپاره پیسی نه لری.
 د پروان په 1-11-PRTکی له  Lسره پراخه مرکهزما په خیال ،دا ډول فعالیت آسانه ده .که ښځه قابلیت ولری چې دغه کار وکړی ،کیدای شی چې بریالۍ شی ،که
چیری د کار مهارت او د کار ځای و نه لری ،او تر ټولو مهمه د پانګی موضوع ده [ ]...د هغې لپاره به کار کول ستونزمن وی.
 -د پروان کې په MKکی د  Mسره پراخه مرکه

 10له چانو چاویز سره خصوصی مرکه

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

که چیری څوک غواړی کار وکړی آسانه ده خو باید الزم مهارت او پیسی ولری .که نه ستونزمن دی .په دی ساحه
(سیمه) کې ډیری ښځی نه مهارتونه او نه پیسی لری.
 له  Rسره د پروان په  TKپراخه مرکهزمونږ د ټولنی ډیری ښځی ډیری نیستمنې دي ،هغوی د یو کوچنی کار لپاره پیسی نه لری ،د یو کار پیل پیسی او
مهارت په کار دی.
 -د پروان په  KKHکی د پراخی مرکې ګډون کوونکی F4

د ښځو ډیره لویه برخه په نمونه ټولنو کې له کور څخه د بهر له کار څخه بی برخی دی .له ځواب ورکوونکو څخه یوازی یوی دریمی
برخی اجازه لرله چی له کور څخه بهر کار وکړی .د ګټه اخیستونکو اوګټه نه اخیستونکو ښځو ترمینځ د توپیر تناسب چې اجازه ورکړه
شوی له کور څخه بهر کار وکړی مهم نه دی( .څوارلسم جدول)
14جدول :د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو ډلو له خوا له کور څخه بهر کار

هفه سلنه چی له کور څخه بهر کار کوی
د قضیو شمیر

ګټه نه اخیستونکی

ګټه اخیستونکی

ټول

د ټیټ تفاوت آزمایښت

35.7

29.7

32.7

NS

182

182

364

له کور څخه د بهر کار ورکولود نه اجازی
سببونه (څوځلیز جوابونه ممکن)
ډیر خطرناک

41.9

39.1

40.4

NS

په افغانستان کې عمومی معیار

58.1

69.9

59.6.3

NS

117

128

245

د قضیو شمیر

یادونه* :تر  ۱۰سلنی پوری مهم؛ ** تر  ۵سلنی پوری مهم *** ،تر  ٪ ۱پوری مهمه  ,NSمهمه نه ده

ځواب ورکوونکو دا سببونه چی ولی یی له کور څخه بهر کار ته اجازه نه ده ورکړی ۴۰ :سلنی هغه خطر ته اشاره کړی چې هغه ښځي
ورسره مخامخ دی چی له کور څخه بهر کار کوی ،له یوی څلورمی څخه ډیرو ( )٪ ۲۷هغه ضرورت یاد کړ چې ښځي له کور څخه د بهر
وتلو په مودی کی باید بدرګه شی ،هغه فکتور چې د ښځو په تګ راتګ محدودیت وضع کول دی .له ټولو ځواب ورکوونکو څخه یوی
پنځمی ( )٪ ۲۰برخی وویل چې ښځو ته له کور څخه بهرد کار اجازه نه ورکول په افغانستان کی غیر معمول نه وو.
د نږدی ټولو ځواب ورکوونکو کیفی سروی ښیي چې ښځی کله چې د یوه کار د ترالسه کولو لپاره هڅه وکړی او یا په عاید راوړونکی
فعالیت کی بوختی شی له محدودیتونو سره مخامخ کیږی .هغوی وایې چې له دی پلوه د ټولنی غړی له ښځو سره له تبعیض څخه ډک
او منفی کړه وړه کوی .البته دا خبره تر ډیری کچې په کورنۍ کی د کار له دودیز ویش څخه سرچینه اخلی چی د هغه پراساس ښځي د
کور د ټولو کارونو مسوولیت په غاړه لری او نارینه د ډوډی ګټونکی په توګه له کور څخه بهر کارونه سرته رسوی:
زمونږ په ټولنی کی د کار پیدا کول ستونزمن دی ځکه چې که چیری کومه ښځه له کوره بهر الړه شی او ځانته کار پیدا
کړی ،ټولنه د هغی په اړه بدی خبری کوی ،او وایي« :مونږ نه پوهیږو چې هغه چیرته ځي».
 د کابل په  FBکې د فوکس ډلی له غړی  Aسره مرکهمحافظه کاران او هغه کسان چی تحول نه منی ،د ښځو د کار خنډ دی .که چیری یوه ښځه هڅه وکړی یوه دنده پیدا
کړی نو کورنۍ یی وایی «د نورو کورنیو نجونی دفترونو ته نه ځي،نو ته ولی هڅه کوی دنده ومومی او دفتر ته والړه
شی؟» د جنیست موضوع هم د ښځو لپاره د دندی په موندلو کې ستونزه ده ،ځکه چې بیا نارینه وایي« ،ته یوه ښځه
یی ،کراره په کور کی کښینه ،او د کور کارونه کوه ،زه نارینه یم ،د بهر کارونه زه کوم».
 -د کابل په  AZکی د فوکس ډلې غړې H
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زه ویالی شم چې د ښځو لپاره کار لکه په کور کې جامی ګنډل ،آسانه دی .خو له کور څخه بهر بیا خلک د هغې په
هکله سپکی خبری کوی .دویم ،مونږ یو ډیر بد دود لرو چې ښځو ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکوو .که
چیری کومه ښځه له کور څخه بهر کار وکړی ،نو په ټولنی کې به ډیر بد نوم پیدا کړی .همداالمل چې نارینه خپلو میرمنو او
لوڼو ته له کور څخه د بهر دندی اجازه نه ورکوی .دا د نارینه وو باور دی چې نارینه باید د خپلی کورنۍ لپاره کار وکړی او
پیسی وګټی ،خو د ښځی نقش په کور کی کښیناستل ،د کور پا کول او د کور څخه خبرتیا ده [او] دا د هغی لپاره بس ده.
 -د کابل په  NBکی د فوکس ډلی غړی Fr

په PMکی یو نارینه معلومات وړاندی کوونکی د ښځو د آزاد تګ او راتګ (خوځښت) په هکله له تحوالتو سره مخالف دی او داسی وایی:
هغه رښتیا وایی ،ښه ده چې زمونږ ښځي په کور کې وی .زمونږ دود دا دی چې ښځه هیڅکله د عاید لپاره کار نه کوی ،ځکه
چې زمونږ په ټولنه کی دا د ښځی لپاره ښه نه ده.
 د پروان په  PMکی یو کلیدی نارینه معلومات ورکوونکید  ARCزده کړی داسی جوړی شوی وی چې د ښځو د خوځښت او له کور څخه د بهر د کارکول ډیر لږ اغیزه پرې ولري .ګټه اخیستونکی
ښځو اجازه لرله چې په ټولګیو کې حاضری شی ځکه چې د هغوی د کورنی غړو (زیاتره نارینه) د درس ځایونه «خوندی ځایونه» ګڼل.
په تیره بیا چې ټولګی د ټولنی د یو ډیر عزت لرونکی غړی په کور کې جوړیدل ،چې د هغو کورنیو دباور وړ وو چی ښځی یی زده کړو
ته ورتللی .ددی لپاره ،ښځو ته اجازه وه چې په سبقونو کې ګډون وکړی .البته دا خبره په دی معنانه وه چې هغه څوک چې سبقونو ته
تلل ،حتمی یی اجازه لرله چې له کور څخه بهر کار وکړی .ډیرو ښځو ځواب ورکوونکو ویل چې ښځو اجازه درلوده په کور کی یو کار
پیل کړی ،او دا د ښځو لپاره ښه فرصت وو چې عاید وګټی:
دا ډیره آسانه ده چې په کور کی یو کار روزګار پیل کړی او عاید ولری ،خو کار باید هرومرو په کور کی وی ،نه له
کور څخه بهر ،لکه چې زه پخپل کور کی یو کار روزګارچلوم.
 د پروان په  1-PRT IIکي له  Sسره پراخه مرکهدا د ښځو لپاره خورا آسانه ده چې په کور کی کار پیل کړی او عاید ولری .په کور کې ښځو ته اجازه ده چې کوچنی
سوداګریز کار ولری.
 د پروان په  1-PRT11کي له  Lسره پراخه مرکهخیاطی هغه محدود کار دی چې ضرور نه ده ښځی یی له کور څخه بهر وکړی ،نو هغوی ضرورت نه لری چې له کور څخه د بهر وتلو
اجازه واخلی .کیدای شی چې مراجعه کوونکی ښځي وی چې په دی توګه له نارینه وو سره د متقابله اړیکو ایجاب نه کوی .دا خبره
کوالی شی ددې لپاره یو دلیل وګڼل شی چې ولی ډیرو ښځو د خیاطی زده کړو موډل سره مینه درلوده.
په کور کی د کار کولو یوه ستونزه دا ده چی بازار ته السرسی چې عاید ډیر لوړوی په آسانتیا سره نشی عملی کیدالی .په تیره بیا،
له کور څخه د جامو خرڅول یوازی یو څو محدودو کسانو ته کیدای شی چې عاید یی هم لږ دی ،ځکه چې ګنډونکو ته یو محدوده
ټولنیزه شبکه مالومه ده .د ټولنی مارکیټونو او بازارونو ته الس موندنه کوالی شی ښځو ته دا توان ورکړی چې ډیر مراجعه کوونکی
او ډیر عاید ولری .خو دا کار له بهر سره د اړیکو د محدودیت په سبب ستونزمن دی .ښځی د کورنۍ نارینه وو ته په بازار کې د جامو
د خرڅولو لپاره اړی دی .يوې ښځی د ښځو لپاره کار روزګار د پیل لپاره شته امکانات داسی توضیح کړل:
د [سوداګری پیل] آسانه ده که چیری ښځی قابلیت ولری او یو څوک موجود وی چې د هغی تولیدات په بازار کی
خرڅ کړی [[ ]...دا هم مهمه ده] چی هم پانګه او هم مهارت او پوهه شته وی.
 -د کابل په  NBکی په فوکس ډلی کی ګډون کوونکی F

خالصه ،دی څیړنی اقتصادی فرصتونو ته ،د مالی سرچینو او تولیدی پانګی په شمول ،د ښځو د الس موندنی د محدودیت عوامل
څرګند کړی دی؛ غیر کافی مهارتونه او پوهه چې زده کړو ته د نجونو په الر کې محدودیت او له کور څخه بهر د کار اجازی نه درلودل
یی الملونه دی ،د کار موندنی او بازارونو ته د السرسۍ مخنیوی کوی.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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1313د ښځی د وړتیا لوړول
څیړنی دا هم سپړلی ده چې آیا د معیشت زده کړی د ښځو وړتیا او واک زیاتوی او که څنګه .د واک کچه په کورنۍ کی د پریکړو کول
او د عاید پر مصرف کنترول افاده کوی.
په دریمه برخه کی د تحول (بدلون) تیوری وایی چې دمعیشت زده کړی له ښځو سره د پوهی او مهارتونو له الری مرسته کوی او هغوی
غښتلی کوی چې یو روزګار پیل کړی او عاید الس ته راوړی .دا خبره پخپل وار د ښځو په وړوالی مثبته اغیزه کوی ترڅو د کور په
مصرف او دخپل شخصی عاید د مصرف په کنترول کې د واک خاوندانی شی.
څیړنی په عین حال کی دا خبره سپړلی ده چې په زده کړو کی ګډون ښځی ته دا وړتیا ورکړی چی د کورنی د عوایدو په مصرف کې
لږ څه ډیر واک ولری .د ځواب ورکوونکو نږدی یو دریمه برخه وایی چې دوی دا وړتیا پیدا کړی چې په کورنی عاید اغیزه ولری،
خو بلې یوی دریمی برخی ویلی چې دوی احساس نه کوی چې کومه اغیزه یی درلودلی وی .د کور د عاید د مصرف په هکله د ګټه
اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو ځواب ورکوونکو په ځوابونو کی ډیر لوی توپیر شته دی ( ۱۵جدول) .معلومات څرګندوی چې د
ګټه نه اخیستونکو ځوابونو په پرتله ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو لویی برخی ویلی دی چې هغوی توانیدالی شی چې په بشپړه
توګه د کورنۍ پر مصرف کنترول ولری ۴۶( .د  ۲۶په مقابلو کې) .په عین حال کې ،د احصاییې له نظره د ګټه نه اخیستونکو یوه لوړه
کچه ( ۶۹د  ۵۲په مقابل کې) وایی چې د مصرف په هکله پریکړو کې کومه اغیزه نه لری.
15جدول :د کورنۍ دعاید په مصرف کی د اغیزی واک
ګټه نه اخیستونکی

ګټه اخیستونکی

ټول

د ټیټ تفاوت آزمایښت

د کور د عاید پر مصرف د اغیزی وړتیا
نه

37.9

28.6

33.2

***

هو ،کامال

14.3

26.9

20.6

***

هو ،تر یوی کچی

47.8

44.5

46.2

NS

یادونه* :تر  ۱۰سلنی پوری مهم؛ ** تر  ۵سلنی پوری مهم *** ،تر  ٪ ۱پوری مهمه  ,NSمهمه نه ده
له ټولو سرچینو څخه عاید ،نه یوازی له سوداګری څخه ،په کی شامل دی.

د کمی او کیفی تحلیل معلومات دا ممکنه نه ګڼی ادعا وکړی چې د معیشت زده کړی په پریکړو کی د ښځو د شاملیدو کلیدی عامل
او فکتور دی .لکه چې پخوا وویل شو زده کړو د ګټه اخیستونکو د ډلی یوی کوچنی برخی ته دا وړتیا ورکړه چې سوداګری پیل کړی
او عاید الس ته راوړی .د کار له بازار سره د ښځو تماس او تداخل ډير لږ دی ،نو ځکه څوک نشی کولی توقع ولری چې په کار بوختیا د
واکمنی او وړتیا مهم عامل دی .ددی ترڅنګ د هغو ګټه کوونکو شمیر چې ویلی یی دی د کور پر مصرف پوره تاثیر لری (د ۱۸۲کسانو
 ،٪ ۲۷یا  ۴۹نفره په پنځلسم جدول کې) د هغو په پرتله لوړ دی چې په پخوانیو  ۱۲میاشتو کی په کار بوخت وو (( )۱۸یوولسم جدول)
په داسی حال کی چې دا خبره د معیشت د زده کړو اهمیت نه کموی ،روښانه ده چې نورو عواملو د دغو انفرادی کسانو پریکړو په
کولو کی د وړتیا لوړولو باندی اغیزه کړی ده.
په کیفیتی مرکو کې د ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو اکثریت د کورنۍ د عایداتو په مصرف کولو کی د ویلو لپاره څه نه درلودل:
د هغوی پالر او مور ،په تیره بیا پلرونه یا میړونه ،د کورنۍ د بودجې په هکله پریکړه کوي .د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو
ویناوو ګډ دلیل دا وو چې پلرونه په کورنۍ کی دعاید راوړونکی دی او د کور اړتیاوی پوره کوی ،نو ځکه دهر چا چې پیسی په کار
وی له هغه څخه غواړی .البته واده شوی ښځی په عمومی توګه له خپل میړه څخه پیسی اخلی.
ډیرو ځواب ورکوونکو وویل چې د کورنی د مصرف په ډول یی اغیزه تر السه کړی ده .ددغو ښځو ډير شمیر  ۲۰کلنی او یا د لوړ عمر
خاوندانی وی .په هر صورت ،دری ګټه اخیستونکو له شلو کلو لږ عمر درلود خو ادعایی کوله چې پر خپلی کورنۍ یی د عاید په
مصرف کی پوره اغیزه لرله( .د پروان له  TKڅخه یوه اتلس کلنه نجلی ،د کابل له  Zڅخه  ۱۵کلنه نجلی او د کابل له KGڅخه یوه  ۱۷کلنه
نجلۍ) دا خبره ستونزمنه ده چې د پریکړی کولو وړتیا د  ARCد زده کړو په پروګرام پوری وتړو او پخپله ځواب ورکوونکي هم دا خبره
نه کوی .یو شی مالوم نه دی چې ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو پخوا او له زده کړو وړاندی هم پخپلو کورنیو کې دا واک درلود.
یوازی یوی ګټه اخیستونکی په واضحه توګه خپل د پریکړه کولو وس په زده کړی پوری ټړلی وګاڼه:
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زما پالر پریکړی کولی ما له زده کړی څخه پخوا څه نه ویل ،او کومه نظریه می هم نه ورکوله .خو له زده کړی وروسته،
ځکه چی ما ځینی وخت عاید درلود ،نو ځکه کوالی شم د کورنۍ د پیسو په مصرف په هکله خپله نظریه ورکړم.
 د پروان په  1-11 PRTکی له  Mسره پراخه مرکهڅیړنی وسپړل چې آیا د عاید د الس ته راوړلو وړتیا ښځو ته دا واک ورکوی چې په خپلو شخصی پیسو باندی ډیر کنترول ولری.
معلومات څرګندوی چې د ځواب ورکوونکو اکثریت چې د عاید درلودونکی دی (له  ۲۸ګټه اخیستونکو څخه  ۲۵کسان ،٪ ۸۹ ،او
له لسو ګټه نه اخیستونکو څخه  ۷کسانو یا  .)٪ ۷ددی توان درلود چی د خپل شخصی عاید د مصرف په باره کې په پریکړو کی اغیزه
ولری ۱۶( .جدول) د دواړو ډلو ترمینځ توپیر مهم نه دی ځکه چې د نمونی په توګه ډیر لږ دی.
16جدول  :د شخصی عاید په مصرف کی د پریکړی کولو توان
ګټه نه اخیستونکی

ګټه اخیستونکی

ټول

د ټیټ تفاوت آزمایښت

د کور د عاید پر مصرف د اغیزی وړتیا
نه

10.0

3.6

5.3

NS

هو ،کامال

70.0

89.3

84.2

NS

هو ،تر یوی کچی

20.0

7.1

10.5

NS

10

28

38

د قضیو شمیر

یادونه* :تر  ۱۰سلنی پوری مهم؛ ** تر  ۵سلنی پوری مهم *** ،تر  ٪ ۱پوری مهمه  ,NSمهمه نه ده

کیفی معلومات ښیي چې ځینی ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو چی خپل عایدیی پخپله ګاټه ،ددی توان درلود چې خپل عاید د
خپلو اړتیاوو لپاره څنګه چی غواړی مصرف کړی
کله چې له خپلی خیاطی څخه عاید الس ته راوړم ،پخپله خوښه یی مصرف کولی شم.
 د پروان په  DBکی له  Nسره پراخه مرکهزه خپل عاید لرم او څنګه چی غواړم هغه مصرف کوم.
 د کابل په  NBکی له  Mسره پراخه مرکههو ،زده کړی د ما لپاره لویه مرسته وه ،ما خیاطی زده کړه؛ زه کوالی شم خپلی جامی او د کورنۍ د غړو کالی وکنډم،
زه د نورو ښځو لپاره هم جامی جوړوم او له هغو څخه اجوره اخلم .زه له کالی ګنډلو څخه ښه عاید لرم .پخوا به ما پیسی
له خپل میړه څخه اخیستلی .خو اوس زه خپلواکه یم .زه پیسی لرم او کوالی شم هغه څنګه چې غواړم مصرف یی کړم.
 د کابل په  NBکی له  Mسره پراخه مرکهزه کوالی شم د نورو لپاره او ځانته جامی جوړی کړم .زه له دی کار څخه یو څه عاید لرم .د ضرورت وړ شیان چی زه
ورته ضرورت لرم له خپل عاید څخه اخیستی شم.
 -د کابل په  FBکې د فوکس ډلی ګډون کوونکی F5

ستونزمنه ده چې نتیجه واخلو چې د معیشت زده کړی د هغو ځواب ورکوونکو په وړتیا او وس باندی چې ادعا کوی د خپل عاید په
مصرف کی پوره واک لری ،عمده تاثیر او اغیزه درلودلی وی.
په پای کې ویلی شو چې د ځواب ورکوونکو نږدی دریمه برخه وایی چې د کورنی عاید پر مصرف باندی اغیزه لری .د ګټه اخیستونکو
ډیره لوړه برخه د ګټه نه اخیستونکو په پرتله پخپلو عایداتو پوره اغیزه لری .په هر صورت د معلوماتو تحلیل اجازه نه ورکوی چې پر
کورنی عاید باندی د لویو پریکړه کوونکو او د معیشت زده کړو ترمینځ اتفاقی او تصادفی اړیکی ایجاد شی .د ځواب ورکوونکو
اکثریت چې یو عاید ترالسه کوی دا توان پیدا کړ چې د خپل شخصی عاید په مصرف کی اغیزه ولری ،خو د ګټه اخیستونکو او ګټه
نه اخیستونکو ترمینځ تفاوت ډیر مهم نه دی.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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1414ټولنیزی اړیکی او له مقامونو سره متقابل عمل
څیړنی داسی فرض کړی وه چې د ژوند د مهارتونو او د معیشت زده کړی به د خپلو کورنیو غړو او په ټولنه کی له میشتو خلکو سره د
ګټه اخیستونکو پر اړیکو اغیزه وکړی ۱۷ .جدول څرګندوی چې د ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو  ٪ ۷۴وایی چې په زده کړو کی د
دوی ګډون د کورنۍ له غړو سره پر اړیکو اغیزه کړی ده .په ټولیزه توګه ،د نوموړو ځواب ورکوونکو  ٪ ۷۲وایی چې د کورنۍ له غړو
سره یی پر اړیکو اغیزه کړی ده .په ټولنیزه توګه ،د نوموړو ځواب ورکوونکو  ٪ ۷۲وایی چې په کورنۍ او ټولنه کې ددوی احترام ډیر
شوی دی؛  ٪ ۲۸بیاوایی چی دکورنۍ له غړو سره د دوی اړیکی ال ډیری له تاوتریخوالی څخه ډکی شوی دی.
د ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو  ۵۶( ٪ ۵۶سلنی) وویل چې د  ARCزده کړو یی د نورو ټولنو له خلکو سره په اړیکو باندی تاثیر
وکړ .له دغو ټولو څخه  ٪ ۶۳کسانو معلومات ورکړ چې په ټولنه کی یی عزت ډیر شوی ولی  ٪ ۳۵ویلی دی چې د  ARCپه زده کړو کی
ګډون ،د ګډون کوونکو اړیکی له ال ډیر تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی.
17جدول :د کورنۍ او ټولنی له غړو سره اړیکی
شمیر ه

سلنه ٪
73.6

134

احترام یی لوړ شوی

71.6

96

په اړیکو کی تاوتریخوالی ډیر شوی ده

28.4

38

له نورو خلکو سره پر اړیکو اغیزه (له  ۱۸۲څخه سلنه)

56.0

102

د کورنۍ له غړو سره اړیکی چي ARCپری اغیزه کړی ده «د  ۱۸۲کسانو سلنه»
د کورنۍ له غړو سره اړیکی چې  ARCپری خاصه اغیزه کړی وی (له  ۱۳۴څخه سلنه)

له نورو خلکو سره پر اړیکو د  ARCځانګړی اغیزی (له  ۱۰۲کسانو څخه سلنه)
احترام یی لوړ شوی

62.7

64

په اړیکو کی تاوتریخوالی ډیر شوی دی

35.3

36

نوی ملګری یی پیدا کړی

1.0

1

له دوستانو سره لیدنه

1.0

1

کیفی مرکی تاییدوی چې زده کړو د کورنۍ د نورو غړو له خوا ګډون کوونکو ته درناوی او احترام ډیر کړی دی .ډیرو ګټو اخیستونکو
ته د کورنۍ د غړو درناوی ډیر شوی او اوس کوالی شی خپلی نظریې د نورو موضوعاتو په هکله هم له هغوی سره شریکی کړی .ډيرو
وویل چې اوس مونږ ته غوږ نیول کیږی او په کورنۍ کی یی قدر او عزت کیږی:
هوکی ،هغوی اوس د پخوا په پرتله ما ته ډیره پاملرنه کوی او اوس زما ډیر درناوی کوی .د  ARCله کورس څخه
پخوا ،کله چې ما د کورنۍ غړو ته معلومات ورکول ،هغوی ماته غوږ نه نیوه .هغوی به ماته ویل چې ته په هیڅ
نه پوهیږی نو ځکه ما ته ستونزه وه چې هغوی څنګه پوه کړم چې زه رښتیا وایم .خو د  ARCپه کورس کی له ګډون
وروسته ،اوس چی زه هغوی ته هر ډول معلومات ورکوم ماته غوږ نیسی او وایی چی دا د  ARCکورس له برکته دی
چې تا ډیر شیان زده کړی او اوس یی له مونږ سره شریکوی.
 د کابل په  FBکی له  F1سره پراخه مرکهبلی ،هغوی ما هڅوی چی نور شیان زده کړم او زده کړه وکړم ،هغوی د پخوا پر پرتله ما ته ډیر درناوی کوی ،او اوس
ځکه چې ما زده کړی کړی دی نو زما کورنۍ کله چی غواړی څه وکړی زما نظریه اخلی .تر زده کړی پخوا داسی نه وو.
 په کابل په  NBکی له  Rسره پراخه مرکههو ،په زده کړو کی زما ګډون د کورنۍ له غړو سره زما اړیکو ته بدلون ورکړ ،ټول ماته ډیر درناوی کوی ،کورنی زما
خبرو ته غوږ نیسی ،زما ورور او خور زما خبری منی او هغوی دواړه د پخوا په مقایسه زما ډیر عزت کوی .او خلک
دما په مقابل کی تبعیض نه لری.
 -د کابل په  AZکی له  Hسره پراخه مرکه
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ځینو ګټه اخیستونکو د ټولنی له غړو سره د خپلو اړیکو د بدلون خبری کولی .د مثال په توګه ،یوی څوارلس ( )۱۴کلنی نجلی په AZ

کی توضیح کړه چې څنګه د  ARCسبقونو ،له ګاونډیانو سره د هغی پر اړیکی او تړاو باندی اغیزه کړی ده.
هو ،په ARCکی سبقونو ډیر بدلونونه را وستلی دی [ ]...اوس خلک ماته ډیر درناوی کوی او زه هم د هغوی درناوی کوم.
په حقیقت کې مونږ د یو بل درناوی کوو .هر کله چې زه که کور څخه راووځم ،زما ګاونډیان ماته سالم کوی [ ]...له کورس
څخه پخوا مونږ په ډیرو کوچنیو خبرو له خپلو ګاونډیانو سره جګړه کوله او د ګاونډیانو له ماشومانو سره مو ښې اړیکی
نه درلودلی .کله چی مونږ کورسونو ته والړو زمونږ ښوونکی مونږ ته وویل چی له ګاونډیانو سره باید ښه چلند وکړو مونږ
باید له بوډاګانو او ماشومانو سره داسې چلند وکړو لکه چې خپلې کورنۍ سره یی کوو .ښوونکی مونږ ته وویل چی کله
چې ګاونډیان له تاسو سره خپه وی نو خدای به هم له تاسو څخه خپه وی .ددې لپاره زه باید له هغو سره ناوړه چلند و نه کړم
او د هغوی درناوی په ځای کړم.
 د کابل په AZکې له  Nسره پراخه مرکهیوې  ۱۸کلنی نجلی په  TKوویل چې کوالی شی په خیاطی کې خپل مهارتونه نورو نجونو ته سبق ور کړی:
هو ،د  ARCکورسونو د پخوا په پرتله زه پخپل ځان ډیره باوری کړم ځکه چی اوس اطمینان لرم چی نورې نجونې
روزلی شم .او اوس زه پخپله ټولنه کې نورو ښځو ته سبق ورکوم[ ]...زه اوس خپلو ترورزیانو ته د خیاطی زده کړه ور
کوم او هغوی ډیر خوشاله دی .اوس مونږ یو بل ته ډیر نږدی او ملګری یاستو.
 د پروان په  TKکی له  Fسره پراخه مرکهپه کیفی تحلیل کې ډیرو ځواب ورکوونکو برسیره کړه چې ،د زده کړی له مثبتی مرستې سره سره  ،د ټولنی د نورو غړو له خوا د حسد
احساس کوی .ځینی ګټه نه اخیستونکو چې غوښتل یی د  ARCکورسونو کې شامل شی و نه ټاکل شول د ګټه اخیستونکو په هکله
ډیر حسادت کاوه .څو څو واری ګټه نه اخیستونکو او د هغو د کورنیو غړو د هغو کسانو په هکله منفی خبری کولی چې په زده کړو
کې یی ګډون کړی وو .ددی تر څنګ ،د ټولنی ځینی محافظه کار غړی ( له بدلون سره مخالفین) د کورسونو د محتویاتو په تیره بیا د
ښځو د حقونو او  VAWپه هکله منفی خبری کولی.
هو ،د  ARCتر کورسونو وروسته زه په اړیکو کی ډیر بدلونونه احساسوم [له نورو ښځو سره] ،اوس زمونږ د ټولنی
ښځی خپلی جامی ماته د ګنډلو لپاره راوړی .پخوا هغوی هیڅکله زمونږ کور ته نه راتللی ،اوس زمونږ ډیری ښی
اړیکی دی خو ځینی نجونی زما سره حسادت کوی ،هغوی تل زما په باره کې بدی خبری کوی.
 د پروان په  11-PT11کې  Yد فوکس ډلی ګډون کوونکیهو ،د  ARCزده کړو له نورو سره زما په اړیکو کی ستر بدلونونه رامینځ ته کړل .په پیل کی کله چې زه د  ARCکورسونو
ته تللم ،زما ځینی ګاونډیانو زما حسرت خوړ .هغوی کوښښ کاوه نورو نجونو ته ووایی چې زما جامی ګنډل او موره
دوزی ښه زده نه دی [ ]...خو ځینو نورو ګاونډیانو بیا زما له کورنۍ سره ښی اړیکی درلودلی او هغوی خپلی جامی
ماته د ګنډلو لپاره راوړلی.
 -د پروان په  1-PT11کې  Yد فوکس ډلی ګډون کوونکی Q

هو ،د  ARCزده کړو زما په اړیکو کی بدلون راووست [له نورو نجونو سره] ځکه چې زمونږ په ټولنه کی ځینی نجونی
زما په هکله حسادت کوی ،خو زه یی ډير مهم نه ګڼم ځکه داسی نجونی شته چې زما قدر کوی او هغوی زما ډيری ښی
خورلڼی دی.
 -د پروان په  11-PT11کې  Yد فوکس ډلی ګډون کوونکی F

دویمه فرضیه دا ده چې په زده کړو کی ګډون کول د ګډونکوونکو دټولنیزی شبکی د پراخوالی سبب ګرځی .د ګټه اخیستونکو د
ځواب ورکوونکو ( ٪ ۸۴.۱له  ۱۸۲څخه  )۱۵۳وایی چی ددوی د انډیواالنو او دوستانو دایره د  ARCد زده کړو له الری پراخه شوی ده.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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۱۸جدول  :په  ARCکی ګډون او د ګټه اخیستونکو په ډله کی غړیتوب
٪

شمیر

پراخه شوی

84.1

153

بدلون یی نه دی کړی

15.4

28

لږ شوی

0.5

1

د  ARCد زده کړو په واسطه د دوستانو او آشنایانو په حلقه کی بدلون

کیفی معلومات څرګندوی چې ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو خپله د دوستانو او آشنایانو حلقه پراخه کړی او خپل ټولنیز متقابل
عمل یی له کورس نیولو وروسته ډیر چټک کړی دی:
له زده کړو پخوا ما خپل ګاونډیان نه پیژندل خو کله چې په کورس کی شامله شوم اوس خپل ګاونډیان پیژنم او له یو
بل سره ښی اړیکی لرو.
 -د کابل په  DAکی په فوکس ګروپ کی R

 ARCزما په اړیکو کې بدلون راوست ،ځکه چې اوس د خپلی ټولنی له خلکو سره ښه مناسبات لرم .د پخوا په مقایسه
اوس ډیری انډیواالنی لرم [ ]...د  ARCتر کورسونو وړاندی مونږ یو بل نه پیژندل خو اوس یو بل سره ملګری یو.
 د پروان په  1-PT11څخه د فوکس په ګروپ کې ګډون کوونکیهو ،زده کړو ډیر لوی بدلون راوست .له زده کړی مخکی ما ډیری نجونی نه پیژندلی .کله چې هغوی کورس ته راغلی ،مونږ سره
دوستان شو او اوس د یو بل کور ته تګ راتګ کوو.
 د پروان په  TKکی له  Rسره پراخه مرکهپه پای کې ،څیړنی فرض کړی وه چې زده کړی به له مقامونو سره د نجونو متقابل عمل ته انکشاف ورکړی .معلومات ښیی چې ښځو
د زده کړو په سیمه کی له محلی مقامونو سره هیڅ ډول متقابل چلند نه دی کړی .له ځواب ورکوونکو څخه یوازی څو کسانو ،دواړو
ګټه نه اخیستونکو او ګټه اخیستونکو ،محلی مقامونو ته د یوی ستونزی د حل کولو لپاره مراجعه کړی ده( .نولسم جدول) (یوازی
 .)٪ ۴د ټولو ځواب ورکوونکو غوڅ اکثریت داسی معضله نه درلوده چې محلی چارواکو ته ورشی .د ګټه اخیستونکو څخه  ٪ ۸او له
ګټه نه اخیستونکو څخه  ٪ ۷عقیده لرله چی له مقامونو سره د ښځو متقابلیاړیکی ښه کار نه دی.
۱۹جدول  :له مقامونو سره د ګټه نه اخیستونکو او ګټه اخیستونکو متقابل عملونه
ګټه نه اخیستونکی

ګټه اخیستونکی

ټول

د ټیټ تفاوت آزمایښت

په تیرو دوه کلونو کې محلی مقامونو ته د یوی مسئلی د حل لپاره مراجعه
نه

97.8

95.1

96.4

NS

هو

2.2

4.9

3.6

NS

182

182

364

د قضیو شمیر
د موضوع ګانو په حل کې څه اقدام وشو (څو ځلیز ممکن ځواب)
محلی مقامونو موضوع وڅیړله خو حل یی نشوای کړله

25.0

0.0

7.7

محلی مقامونو موضوع وڅیړله او حل یی کړه

75.0

88.9

84.6

0.0

11.1

7.7

4

9

13

محلی مقامونو هیڅ پاملرنه ونه کړ
د قضیو شمیر
د مراجعه نه کولو دالئل (څو ځلیز ځواب ممکن ده)
ښځو ته ښه نه ده چې مقامونو ته مراجعه وکړی

7.3

8.1

7.7

NS

هغو مرسته کوالی نشوه ځکه چی نه یی غوښتل

0.0

1.2

0.6

NS

د چارواکو سره لیدل سخت دی

0.6

1.7

1.1

NS

91.6

87.9

89.7

NS

اجازه یی نه لرله

1.1

1.7

1.4

NS

زه ډیره ځوانه وم

0.6

0.6

0.6

NS

د قضیو شمیر

178

173

351

ستونزه نه وه

یادونه * :تر  ٪ ۱۰مهم؛ ** تر  ٪ ۵مهم؛ *** تر  ٪ ۱مهم NS ،مهم نه وه
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د ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو ( ،)٪ ۶۵لپاره په زده کړو کی ګډون محلی مقامونو ته د یوی موضوع د حل لپاره محلی اداری ته
راتګ باندی اغیزه نه ده کړی (شلم جدول) .په عین حال کې ،د ټولو ګټه اخیستونکو دریمی برخی وویل چې مونږ د  ARCد زده کړو له
خوا هڅیدلو چې د ستونزو د حل لپاره محلی مقامونو ته ورشو .خو سره له دی هم زده کړو ونشو کړای چې په عمل کې محلی واکمنو
ته د مراجعی روحیه ایجاد کړی .د جنسیت اوسنی نقش ته په پاملرنی سره او د افغانستان په محلی ټولنو کې ټولنیزو سلسله مراتبوته
په کتلو سره له محلی مقامونو سره متقابلی اړیکی درلودل د کورنۍ د مشرانو او نارینه وو دنده ده.
۲۰جدول  :محلی مقامونو ته مراجعه
٪

شمیر

د  ARCزده کړو محلی مقامونو ته د ستونزو د حل لپاره ستاسو په ارادی
اغیزه وکړه؟
نه

64.8

118

هو

35.3

64

د قضیو شمیر

182

د  ARCزده کړو ،ته څنګه وهڅولی چې د ستونزی د حل لپاره محلی مقامونو ته ورشی؟
آسانتیا ورکوونکو مونږ تشویق کړو

71.9

46

د زده کړو ګډون کوونکو مونږ ته وویل

12.5

8

زده کړو په خپلو حقونو وپوهولم

18.8

12

زده کړو په ځان ال باوری کړم

10.9

7

د قضیو شمیر

64

که خالصه یی کړو ،د  ARCزده کړو په ټولنیزو اړیکو د کورنۍ او ټولنی د غړو په شمول ډیر مثبت تاثیر درلود .نوموړو زده کړو مرسته
وکړه ترڅو د ګډون کوونکو درناوی د کور او ټولنی په غړو کی ډیر شی او د ګټه اخیستونکو ټولنیزه شبکه او متقابل اړیکی یی
پراخ کړی دی .په عین حال کی ،ځینو ځواب ورکوونکو په خپلو ټولنو کی له تاوتریخوالی او بد رفتار څخه شکایت کاوه .معلومات
څرګندوی چې په زده کړو کی د هغوی ګډون له مقامونو سره د هغوی متقابل عمل ته انکشاف نه دی ورکړی او ښځی د زده کړو له
سیمی څخه له محلی مقامونو سره اړیکی نه لری.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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1515نتیجه
د ( AREU-ODIد ماوراء بحار د انکشاف انستیتوت -د افغانستان د څیړنی او اروزنی اداره) څیړنی د برک د ژوند د مهارتونو او
معیشت زده کړو اغیزی چې په کابل او پروان په والیتونو کی په  ۲۰۱۱کال کی عملی شوی ،سپړلی دی .د عمده موندنو خالصه چې د
مداخلو د پایلو په توګه د کلیدی عواملو د توضیح له الری الس ته راغلی په الندی ډول وړاندی کیږی:
د ټولو ګټه اخیستونکو یوه کوچنی برخه ( ،٪ ۱۳یا له  ۱۸۲کسانو څخه  ۲۳تنه) وایی چې له خپلو مهارتونو څخه په ګټه اخیستنی سره
یی په کار او روزګار او سوداګری پیل کړی دی .کیفی مرکی تصدیق کوی چې د معیشت زده کړو  ۱۹ګډون کوونکو ته توان ورکړ چې
یو روزګار شروع او عاید الس ته راوړی .د  PSMتحلیل ښیي چې په داسی حال کې چې داسی ښکاری چې د معیشت زده کړو د معیشت
لپاره د کار موندنی او د کورنۍ پر عاید ډیر لږ تاثیر درلود ،تفاوتونه ډیر واړه دی او په عمل کې کوم اساسی تفاوت نه ښیي.
د معیشت له زده کړو څخه د محدود عاید الس ته راتلو یو اساسی کلیدی عامل د زده کړو طرح او دیزاین او وړاندی کول دی .هغو
ځواب ورکوونکو چې په خیاطی کی بوخت نه دی له زده کړی وروسته د نه عاید راوړونکو فعالیتونو نه پیدا کیدلو عامل د غیر کافی
مهارتونو موجودیت بولی .داسی معلومیږی چې هغو کسانو چی په کالیو ګنډلو کی مشغولتیا درلوده له زده کړو مخکی د خیاطی له
اساساتو سره آشنا وو .زده کړو له هغوی سره مرسته وکړه چې خپل مهارتونه ال پیاوړی کړی او په کار کی د تخصص خاوندان شی .هغو
چې له زده کړی پخوانی لومړنۍ پوهه نه درلوده بریالی نه شول چې پوره قابلیت او مهارت پیدا کړی او ددې وړ شی چې جامی د اجوری
او پیسو په مقابل کې وګنډی .له کمی سروی څخه نتیجه دا وه چې د ګټه اخیستونکو تصور او درک دا وو چی د معیشت زده کړی د
الزم مهارت د رامینځ ته کولو لپاره اغیزمنی نه وی .ددغی سروی په پایله کې د ګټه اخیستونکو ځواب ورکوونکو  ٪ ۴۳د مهارت نه
شتون په  ۱۲تیرو شوو میاشتو کې د بوختیا د نه پیدا کولو کلیدی المل وګڼل .ځکه چی خیاطی کورنی خصلت لری ،د زده کړو پایلی د
ښځو د استخدام په مقابل کی اساسی او عمده ستونزی د هغوی په خوځښت محدودیت نه ګڼل کیږی.
د وړتیا د لوړولو په هکله ،د دواړو زده کړو نږدی یوه دریمه ګټه اخیستونکو وویل چې د دوی د کور په عاید یی اغیزه کړی ،چی البته
دا اغیزه په ګټه اخیستونکو کی د ګټه نه اخیستونکو په پرتله خورا زیاته وه .په هر حال ،د معلوماتو تحلیل اجازه نه ورکوی چې د
لویو پریکړه کوونکو مقامونو له نظره د معیشت د زده کړو او کورنی عاید ترمینځ دی اتفاقی ارتباط ایجاد شی .د ځواب ورکوونکو
اکثریت چې عاید یی ګاټه ،وایی چې ددی توان یی درلود چې د خپل ګټلی عاید په مصرف کی په پریکړو اغیزه ولری .په دی هکله
تفاوت د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکی ترمینځ مهم نه ښکاری.
دواړو ډوله زده کړو په ټولنیزواړیکو ،د کورنۍ له غړو او ټولنی د غړو سره ،ښه مثبت تاثیر درلوده .زده کړی ددی المل شوی چې د
کورنی د غړو له خوا هغوی ته درناوی او عزت زیات شی او د ګټه اخیستونکو ټولنیزه شبکه او ټولنیز متقابل عمل پراختیا ومومی.
په عین حال کې ځواب ورکوونکو په خپلو ټولنو کی د تاوتریخوالی او منفی روش په هکله معلومات وړاندی کړل .په ځینو مواردو
کی ددی خبری اصلی المل د هغو نجونو حسادت وو چې په کورس کی شاملی نه شوی ،او په ځینو نورو مواردو کی د ټولنی د غړو
محافظه کاری وه چې د کورس له محتویاتو سره یی توافق نشو کوالی .شواهد ددې څرګندوی دی چې په زده کړو کې ګډون کوونکو له
مقامونو سره متقابلی اړیکی ایجاد نه کړی .ښځو د زده کړو په سیمو کې له محلی مقامونو سره متقابلی اړیکی نه درلودلې.
په عمومی توګه ځوانو ښځو زده کړو ته محدود السرسی درلود ،د ښځو د استخدام په مقابل کې موانع د هغوی ټیټ ټولنیز موقف
او محدودیتونه وو .داسی ښکاری چې په افغانستان کی جنسیت د کار بازار ته د الری په پیدا کولو کی منابعو ته او خدمتونو او
فرصتونو ته په السرسۍ کی کلیدی اهمیت لری .په تیره بیا چې ښځی لږ امکانات لری چې زده کړی سر ته ورسوی ،مهارتونه کسب
کړی او تولیدی منابعو او دارایی ته السرسی پیدا کړی .ددی ترڅنګ دودیز معیارونه ښځو ته امکان نه ورکوی چې له کور څخه په
بهر کارونو کې بوختی شی.
دغه موندنی د پالیسی مهم دالیل لری .ددی لپاره چې ټولنیز یو ځایوالۍ (ادغام) او غښتلتوب انکشاف وکړی ،انکشافی مداخلی
باید هرومرو د ټولنیزو بدلونونو په پیچلتوب او جالوالی (تجرید) وپوهیږی او د موجود څو اړخیز محرومیت د محرکه عواملو
لپاره د حل الری پیدا کړی (باباجانیان او هاګن زنیکر .)۲۰۱۲ ،ددی لپاره چې دندو او عوایدو ته السرسی پیدا شی ،د مهارتونو د
انکشاف لپاره مداخله باید نه یوازی موثر درسونه او زده کړی مخ ته بوځی ،بلکه باید هغه ټولنیز اقتصادی او جوړښتی عوامل هم
له مینځه یوسی چې نابرابره السرسۍ او جالوالی (تجرید) مینځ ته راولی .دا خبره ددی ایجاب کوی چې د جالوالی عوامل تشخیص
شی ،وپیژندل شی او له داسی جوړښتی ترتیباتو څخه په لویو کچو پالیسیو کی حمایت وشی چې نوموړی عوامل له مینځه یوسی.
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د خاصی سکتوری ساحی په نظر کی نیولو سره دغه عوامل مختلف دی .د مثال په توګه خیاطی یو عملی انتخاب ښکاری ،ځکه چې
له فرهنګی اړخه د قبول وړ ده او له ښځو څخه نه غواړی چې له کور څخه بهر کار وکړی .ددی لپاره چې په دی کار کی بریالی شو ،پانګې
ته الس موندنه د ماشین ،تکې او نورو ضروری توکو رانیول په کار لری .ددی کار د پراختیا لپاره الزمه ده چې مارکیټ (بازار) ته الر
پیدا شی ،چی په عمده توګه د نارینه دنده ګڼل کیږی .دا لږ ستونزمن دی ،ځکه چې ښځه د محدودیتونو له کبله له کور څخه بهر کار نشی
کوالی او ښایی ددی امکان موجود نه وی چی یو بی روزګاره نارینه له هغی سره یوځای بازار ته والړ شی ،او یا د هغی په استازیتوب
توکي په بازار کی وپلوری.

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

1616د پالیسی په هکله وړاندیزونه
د برک له پروګرام څخه د زده کړی په بنسټ ،دا برخه په افغانستان کې د جنسیت له لحاظه حساس پروګرامونه ،د ښځو اقتصادی
غښتلوب ،مهارتونه  ،زده کړی ،سواد زده کړه او د نوروورته اقداماتو وړاندیز کوی .دا وړاندیزونه په دوه برخو ویشل کیږی :د
پروګرامونو جوړول او وړاندی کول ،او د ښځو له نابرابری سره مبارزه.

1 11

1د پروګرام جوړول او وړاندی کول

د سبقونو او زده کړی نتیجی :لکه چې دی څیړنی وښودله ،د معیشت د زده کړو محتوی او وړاندی کول د موثر استخدام (ګمارنی)
او عاید الس ته راوړلو لپاره مناسب نه وو .شواهد ښیی چې پروګرام باید ښه وړ او مناسب شی او د هغه اهمیت ته باید ډیره پاملرنه
وشی .د مثال په توګه ،باید د کیفیت د کنترول لپاره داسی مکانیزمونه جوړ شی چې د درس ورکولو او زده کړو قوت او امکان لوړی
کچی ته ورسوی .په داسی یو اقدام کی د کنترول او ارزونی (د تفتیش او ارزونی) لپاره جوړښتی ترتیباتو ته اړه لرو چې د راتلونکو
پروګرامونو لپاره ،نوی سبقونه او بریالیتوبونه په نظر کی ونیسو.
د بازار په مهارتونو باندی تمرکز :لکه چې د لیکنی په بیا کتنه کی تاکید وشو ،د خیاطی او ګلدوزی کورسونه په ټول هیواد کې
ډیرجوړ شوی او زده کوونکو ته داستخدام یوازنی بدیل ګڼل کیږی (سولوتارف او نور  .)۲۰۰۹زمونږ څیړنی د خیاطی د بازار د وړ
بللو په هکله کومه خاصه نتیجه ترالسه کړی نه ده .د برک په پروګرام کی د خیاطی او ګلدوزی مناسب ګڼل د پوښتنی وړ دی په تیره
بیا چې د بازار د پوهی محدودیت او د کار ګمارنی هیلی په دی ساحه کی په نظر کې ونیول شی.
د مولدی ګمارنی لپاره یو ډير مهم عامل د مهارتونو او سکتوری ساحو د ډولونو پیژندل او تشخیص کول دی چی له هغو
څخه ځانګړی افراد کوالی شی عاید الس ته راوړی .نړیوال بانک ( )۲۰۱۲وایي چې پالیسی جوړوونکی «باید وپوهیږی چې د
مهارتونو مختلف ډولونه (تخنیکی  ،د پوهی قوت ،او د پوهی نه قدرت) د کاراو بازار په پایلو څنګه اغیزه کوی ،او بیا داسی
سیستمونه رامینځ ته کړی چې د اړتیاوړ مهارتونه اوسنیو او راتلونکو کارګرانو ته انتقال کړی» (مخ )۴۱دا ډیره مهمه ده چې د
بازار او د اقتصاد داسی څیړنی ترسره شی چې د اقتصاد لرلید او د مختلفو مهارتونو عملی کیدل وټاکی.
بازار او سرچینو ته د رسیدلو آسانه کول :یو ډيرد اهمیت وړ کلیدی لومړیتوب چې زمونږ له څیړنی څخه الس ته راځی د عاید راوړونکو
فعالیتونو په الر کې ځانګړی خنډونه لکه د سرچینو نه شتون او بازار ته محدود السرسی دی .د  ARCپروګرام ،جوړښتی ترتیباتو ته پاملرنه
نه کوی ترڅو پانګی ،تولید کوونکی دارایی او مارکیټ ته السرسی آسان شی.
کیدای شی د زده کړی مداخلی له عاید راوړونکو فرصتونو سره یو ځای شی چې لږ پیسی او /یا جنس الس ته راوړی او لومړنۍ پانګه
اچونه عملی کړی .د نمونی په توګه ،دا اضافی حمایت لکه پور او داسی نور دی چې ښځی وکړای شی د هغی په مرسته ،د زده کړی تر
تکمیل وروسته ،ځانته کار یا د زده کړی امکانات پیدا کړی او یا ځانته جال سوداګری یا روزګار ثبت کړی (ایچاوز )۲۰۱۲ ،سرمایی او د
تولید اساسی عواملو ته السرسی د موجوده عاید لرونکو نقشو سره د اړیکو له الری ،پیدا کیدای شی .له دی سره یوځای باید هرومرو
مارکیټ ته الر پیدا شی او بازار ته د محصوالتو د رسیدلو مکانیزمونو ته پراختیا ورکړل شی.
د دارایي او شتو د انتقال د معیشت پروګرامونه هم په هغه صورت کی بریالی وی چې ښځی په کلیوالو سیمو کی تولیدی فعالیتونه پیل
کړی .په داسی یو هیواد کی چیرته چې د نفوسو  ٪ ۷۷په کرنی پوری تړلی فعالیتونو کی بوخت وی ،او  ٪ ۵۵یوازی په کرنه کی کار کوی،
هیڅوک نشی کوالی ددی اقتصادی له سکتور بالقوه وړتیا څخه سترګو پتی کړی( .ګنیش او نور.)۳۸ :۲۰۱۳ ،
په بنګله دیش کی د چارس د معیشت پروګرام څیړنه (چی د دغی څیړنیزی پروژی له خوا عملی شوی) ښیی چی ددغه پروګرام یو ځای
کوونکی روش چی د دارایی انتقال له حمایتی عاید او ټولنیزی زده کړی سره یو ځای کوی ،ښځو ته مثبتی پایلی راوړی (صدیقی
او نور )۲۰۱۴ ،په تیره بیا چی دغه خبری د معیشت تنوع او د فصلی مصرف تصفیه کول او همدا ډول کریدت ته د ښځو د السرسی د
ډیرولو توانایی رامینځ ته کړي .نوموړی پروګرام د افغانستان په یوه محافظه کاره ټولنه کی عملی شوی او د ښځو له مهارتونو څخه،
او اقتصادی فرصتونو څخه یی په یوی کچی چې له فرهنګی پلوه د قبول وړ وی ،حمایت شوی دی( .لکه هغه فعالیتونه چې هغوی یی
پخپل کور کی کوالی شی).
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2 2 2 2دښځودنابرابروالی په مقابل کی مبارزه
د ښځو لپاره د کار د بازار امکانات :د مهارتونو لوړول لکه د برک مداخله د اهمیت وړ ده ،ځکه چی د ښځو عملی اړتیاوی پوره
کوی .خو سره له دی ،هغه په ښځینه دودیزو سکتورونو کی تمرکز کوی او ددی نیت نه لری چې د اوسنیو ټولنیزو او جنسیتی اړیکو
په شرایطو کې د افغانستان د کار په بازار اعتراض وکړی .د برک د معیشت د زده کړو موډل د نورو موډلونو په پرتله بریالی ده ځکه
چې په عمده توګه له ښځو څخه له کور څخه د بهر کار جواز نه غواړی (او د کار لپاره د ځای اجاره کولو مصرف نه غواړی) د ایچاویز
( )۲۰۱۲په یو راپور کې ویل شوی چې کورنیو ته د نورو ساحو په پرتله په روغتیایی او زده کړو ساحو کې د ښځي کار کول ډیر د منلو
وړ دی .اوسنیو جنسیتی ویشلو او د پدرشاهی محافظه کارو معیارونو ته پاملرنه کوالی شی د پروګرامونو عملی کیدل تامین کړی.
موسر ( )۱۹۸۹د ښځو د ملی اړتیاوو او ستراتژیکی ګټو ترمینځ توپیر کوی .عملی اړتیاوی له دغه ضرورت څخه سرچینه اخلی
چې فوری خواړه او اړتیاوی پوره شی په داسی حال کې چې ستراتژیکی ګټی په جنسیتی ستونزو کې له اوسنۍ نابرابری سره مقابله
غواړی .د برک زده کړی داسی جوړی شوی دی چې د ښځو عملی اړتیاوی پوره کړی ،خو دا هم اهمیت لری چې داسی مداخلی وشی
چی له ښځو سره د دوی د اوسنی موقف په بدلون کی مرسته وکړی .په دی توګه ،پروګرامونه کوالی شی چې د جنسیتی کار ویش سره
مقابله وکړی ،په محدودو سکتورونو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړی ،چی کیدای شی هغه هم محدوده ګمارنه وی  .د ښځو له جملی
څخه چې د ټولنی د زده کړی مرکزونو کی یی زده کړی سرته رسولی ،یوه دریمه وایی چې له کور څخه بهر د کار کولو اجازه لری .دا خبره
ددی فرصت برابروی چه داسی هدف لرونکی مداخلی وشی چې د ښځو لپاره د کار له دودیزو ساحو څخه بهر بوختیاوی برابری کړی.
ټولنیزی او جوړښتی څیړنی او تحلیل :لکه چې دا څیړنه ښیي ،د ښځو لپاره ګمارنی او عاید لرلو ته الس موندنی لپاره ،الزمه ده چې
مهم ټولنیز ،اقتصادی او جوړښتی عوامل چې ټولنیز جالوالی مینځ ته راوړی،او دغه اقدامات د ورځ په ورځ پیچلو شوو ،متنی
شوو او لږ توپیر چې د ټولنیز جالوالی ،جنسیتی اړیکو او (اقتصادی) وړتیا نه ورکولو المل ګرځی له مینځه والړ شی .داسی یو
کار هغه وخت کیدونکی دی چې د ښځو د اړتیاوو ،لوړو هیلو او له مختلفو ټولنو څخه د ښځو په مقابل کی د خنډونو،د عمرونو
او توکمنوپه هکله څیړنی وشی او ابتکاری طرحی او پالنونه جوړ کړی .د مثال په توګه :داسی څیړنی ته اړتیا شته چې د کار د
پروګرامونو د طرحی په باره کی معلومات وړاندی کړی .دا کار کوالی شی اوسنی جوړښتی خنډونه چی د ښځو د جالوالی (تجرید)
المل ګرځی وپیژنی اوله داسی پالیسیو او اقداماتو څخه مالتړ وکړی چی نوموړی خنډونه ورک کړی.
د اروتانیووا او کالرک ( )۲۰۱۳له خوا ځینی مناسب وړاندیزونه:
ټاکونکی خبره دا ده [ ] ...[ ]...چې مداخلی ته د بشر د حقونو ،د ښځو حقونو او تر ټولو مهم د ښځو د حقونو سازمانونو
د جنیست قدرت ته د جوړښتې ریښو په هکله زده کړی وکتل شی چې په ښځو باندی تسلط ،حاشیی ته د هغو شړل،یا
د ښځو او نجونو تجرید غواړی( .مرسته کوونکی) هرومرو باید داسی تحلیل وکړی چې هغو ټولنیزو-فرهنګی
عواملو ته ژوره پاملرنه وکړی چی د ښځو او نجونو په هکله معیارونه او توقعات جوړوی ،او دغه محدودیت څنګه
د هغوی په وړتیا او لیاقت باندی چې له زده کړو او سرچینو څخه ،د پروژو له خوا په اوږدمهال کی ورکول کیږی،
اغیزه کوی( .مخ )۴۵
الزمه ده چې له داسی یو تقرب څخه ګټه واخیستل شی چې په دی وپوهیږی چې د ښځو د اقتصادی وړتیا لپاره داسی مختلف
میتودونه په مختلفوټولنیزو ډلو پوری تړلو ښځو ،قومیتونو ،جغرافیایی محلونو ،لیاقتونو او عمرونو ته وټاکل شی چې د پخوا
په پرتله بیخی تفاوت ولری .د ټولنیزو او جنسیت اړیکو ژور درک کوالی شی د ستونزو او فرصتونو د څرګندونو لپاره ،چې د مرستو
کوونکو حمایت جلبوی ،کمک وکړی.
د لیدلو وړ بدلونونو انکشاف :یو کلیدی عامل چې کوالی شی د ښځو په غښتلتوب کې اغیزه وکړی د ښځي د عاید الس ته راوړلو
اندازه او کچه ده .په تیره بیا ،داسی بریښی چې د کورنۍ په مصرف کی د ښځو له خوا د څه ویلو توانایی په دی پوری اړه لری چې آیا
د ښځو د عاید الس ته راوړلو موده او اندازه دوامداره ده .په دی څیړنه کې د ګته اخیستونکو ،ځواب ورکوونکو ،په خبره ښځی ډیر
کافی عاید نه لری او نارینه د خپل کور د ډوډی راوړونکو په توګه پیژندل کیږی .په افغانستان کی د ښځو د غښتلی کولو یوه مطالعه
څرګندوی چې« :په کړو وړو کی بدلون په هغو پروژو کی ډير روښانه دی چې عاید راوړونکی یا د عاید ډيروونکی وی( ».ګنیش او
نور؛ . )۲ ،۲۰۱۳
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ښځو او نارینه وو دواړو حمایت وکړئ :د نن ورځی د جنسیت د نابرابری پرضد مبارزه ،تداوم او وخت ته اړتیا لری او باید پخپله د
افغانی ښځو له خوا وشی .د ښځو د حقونو ملی نهضتونه (لکه د افغان ښځو شبکه) په سیمه ایزه او نړیواله کچه د هغو تمویل کوونکو
طبیعی ستراتژیک شریکان دی چې د ښځو د اقتصادی غښتلوالی لپاره کار کوی (اروتونووا او کالرک)۲۰۱۳ ،
د جنیست د نابرابری پرضد مبارزه پرته د نارینه وو له ترغیب او تشویق څخه چی د ښځو له موقف او نقش څخه په ټولنه کی ساتنه وکړی،
ترسره کیدای نشی .برکتپه ( )۲۰۰۸کې وړاندیز وکړ چی په دغه الر کې یو قدم په ټولنه کی په عامه ساحه کې د ښځو د پریکړو کولو حق
دی .دا کار کوالی شی د نارینه وو پوهه او درناوی د اړونده ښځو په هکله ډير کړی .د اغیزو په مثبتو شواهدو کی د نارینه شریکانو
«اخیستل» او «د معتدلو ،خو واقعی بدلووونکو فشارونو لپاره فرصتونه «د لوبی دقواعدو بدلول» دی» (مخ )۴۸
د پراخو پالیسی بدلولو حمایت :باید په ټولنه کی د اوږدمهاله ګومارنی ،پروګرام جوړولو او حمایت ښځي ته توانایی ورکړی له
اقتصادی فرصتونو څخه ګټه واخلی .ښځو ته د زده کړی او خوندی ساحی فرصتونو د کار په بازار کې د ښځو د ګډون د حمایت
لومړنی ګام دی .ټولنیز حمایت او په کار کی مداخله -که چیری هر څومره ښه طرحه شوی هم وی -یو محدود سکتوری اثر لری اوښایی
د ټولو متنی مسئلو حل ته ونه رسیږی ترڅو ټولنیز جالوالی ته چټکتیا ورکړی .په خاصه توګه ،په کوچنی کچه ابتکارونه باید
هرومرو له پراخو پالیسی ابتکارونو سره یوځای او سکتوری اصالحاتو سره حمایت شی .په دی توګه ،هغه پالیسۍ چی زده کړی
او نورو خدمتونو ته د ښځی او نجونو د الری پیدا کولو مالتړ وکړی ،ډیر اهمیت لری .په افغانستان کی د ښځو غښتلتوب د دولت
له خوا د کمزورو عامو خدمتونو او حقونو له الری ډیر محدود شوی دی( .کندیوتی )۲۰۰۷ ،مهمه ده چې د عامه موسسو د ظرفیت
لوړول چی زده کړی ،روغتیا او د قانون تسلط تامینوی تقویه شی .د لوی اقتصاد په کچه پالیسی کی هڅی باید هرومرو د کار په
بازار کې د ښځو په مقابل کی د خنډونو لیری کول  ،او په تیره بیا تولیدی عواملو او کریدت او د سوداګری د ثبت آسانتیاوو ته د
هغوی رسیدل دی.
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الف  .۱.۱جدول :آیا د  ARCپه پروګرامونو کی د شاملیدو لپاره پیسی مصرف شوی
د قضیو شمیر

ارزښت

9

4.9

پروګرام ته د غوښتنلیک ورکولو لپاره مجبور یو ،پیسی مصرف کړو (له  ،۱۸۲سلنه)
دپیسو د ورکولو لپاره علت (څو اړخیز ځوابونه امکان لری) (د  ۹قضیو سلنه)
ترانسپورت

2

22.2

کاغذی کارونه

5

55.6

پطرول

1

11.1

توکی (لکه بیاتی (قیچی) او نور)

3

33.3

منځنۍ کچه پیسی چی مصرف شوی (افغانی چا مصرف کړی)

9

385.56

د نورو ستونزو زغمل

2

1.1

ستونزی زغمل شوی (څو اړخیزه عکس العملونه ممکن دی (د  ۲قضیو سلنه)
قطارل یا په لیکه دریدل او انتظار

2

100.0

د عامه خدمتونو د کار کوونکو منفی اغیزی

1

50.0

الف .۱.۲.جدول :د کورنیو مشخصات د ګټه اخیستونکی کورنۍ پراساس
د کورنی مشخصات

د کورنۍ اندازه (شمیر)
نارینه غړی (شمیر)
ښځینه غړی (شمیر)
قومی ډله پښتانه = ۱
قومی ډله تاجیکان=۱
دین ،سنی مسلمانان=۱
بی ځمکی کسان =۱
د سړی سر عاید په میاشت کی (افغانی)
د نارینه وو شمیر چی لومړنی زده کړی یی خالصی کړی
وی

د نجونو شمیر چی لومړنی زده کړی یی پوره کړی وی
نارینه وو چي ثانوی زده کړی یی کړی وی
ښځینه شیمره چی ثانوی زده کړه یې کړی وی

ګټه نه

ګټه

ا خیستو نکی

ا خیستو نکی

مطلق توپیر

ټیت

SD

ټیت

SD

په ټیټوالی کی
تفاوت

احصاییه

8.23

2.76

8.47

2.93

0.24

0.79

3.75

1.76

3.81

1.82

0.07

0.35

4.48

1.81

4.65

1.93

0.17

0.87

0.060

0.239

0.066

0.249

0.005

0.22

0.923

0.267

0.929

0.258

0.005

0.20

0.962

0.193

0.989

0.105

0.027

*1.69

0.802

0.399

0.784

0.412

0.018

0.41

1790.8

1401.0

2160.0

2075.2

369.12

**1.97

0.176

0.448

0.209

0.459

0.03

0.69

0.203

0.501

0.275

0.537

0.07

1.31

0.170

0.419

0.159

0.448

0.01

0.24

0.093

0.292

0.104

0.307

0.01

0.35

یادونه * :تر  ٪ ۱۰مهمه؛ ** تر  ٪ ۵مهمه؛ *** تر  ٪ ۱مهمه
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الف .۱.۳ .جدول :د ځواب ورکوونکی د کور مشر ،د دندی او والیت پر اساس
کابل

پروان

ټول

شمیر

٪

شمیر

٪

شمیر

٪

کرنه

11

6.88

8

4.91

19

5.88

تجارت او ورته کارونه

52

32.5

50

30.67

102

31.58

20

12.50

29

17.79

49

15.17

کارګران او نا ماهر کارګران

45

28.13

37

22.70

82

25.39

نور

32

20.00

39

23.93

71

21.98

ټول

160

100

163

100

323

100

کارخانی او د ماشین په کار
اچونی او سمبال ونکی

الف .۱.۴ .جدول :موډلونه چی د معیشت په زده کړو کې نیول شوی وو
شمیر

په  ۱۸۲کی سلنه

ګلدوزی (ګل ګنډل)

35

19.2

خیاطی (جامی ګنډل)

150

82.4

کڅوړی جوړول

10

5.5

غالۍ او بدل

1

0.5

د غذایی توکو پروسس

1

0.5

19

10.4

کوچنی څاروی روزنه (وړه مالداری)

الف ۱.۵ .ضمیمه .ګمارنه (استخدام) د جنسیت پر اساس
د ټیټ تفاوت ارزښت

ګټه نه اخیستونکی

ګټه اخیستونکی

د ټولو ټیټ

ګمارل شوی نارینه (شمیر /کورنۍ)

1.32

1.40

1.36

NS 0.84

ښځینه ګمارنی (شمیر /کورنۍ)

0.05

0.10

0.08

NS 1.37

35.7

29.7

32.7

NS 1.23

182

182

364

د هغو ځواب ورکوونکو سلنه چې له کور بهر کار
کوی شی
د قضیو شمیر

یادونه * :تر  ٪ ۱۰مهمه؛ ** تر  ٪ ۵مهمه؛ *** تر  ٪ ۱مهمه  NS ،تر  ٪ ۱۰اهمیت نه لری
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الف ۱.۶ .جدول :د ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو ډلو لپاره په ټولنو کې ځینی مهم عوامل چې کار (دنده) او عاید الس ته راولی
لوړ تحصیالت (زده کړی)

89.4

د ثروت  /توکو خاوندان

81.1

د ځمکو خاوندان

69.5

په ټولنو کی د نفوذ لرونکی قدرت څښتن

69.5

نارینه

53.5

د منځنۍ عمر خاوندان

51.0

د پاخه عمر خاوندان

51.2

په سیاسی ګوندونو کې غړیتوب

48.6

په حاکمی قومی ډلی پوری تړاو

55.3

( )360=n
( )359=n
( )357=n
( )352=n
( )357=n
( )357=n
( )344=n
( )319=n
( )318=n

یادونه * :تر  ٪ ۱۰مهمه؛ ** تر  ٪ ۵مهمه؛ *** تر ٪ ۱
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دڅرګندونولپار هستاسيغوښتنې
دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېادار هډیرعالقهلر يچېستاسوڅخهواوري .پههرصور تکهتاسیدد یاداریېخپرونولوستونکییاست ،یا
مودافغانستا ندڅیړنېا وارزونېادار هکېپهلکچریاورکشا بکېګډو نکړ یوی ،یامولهکتابتو نڅخهاستفاد هکړ یوی ،یامولهادار ېله
کارونوا وڅیړنوسر هاشناییپید اکړ یوی ،ستاسيڅرکندونیا وغوښتنېزمونږلپار هډیردارزښتو ړدی ،ستاسيوړاندیزونهلهمونږسر ه
مرستهکو یترڅوخپلهد فپهښهټوګهتعقیبا ودخپلوکارونوالستهر اوړنېپهښهڅیرلهخپلوخپرونولوستونکوسر هشریکېکړو .
ترټولواسانهال ردڅرګندونولپار هستاسيغوښتنیدبرښنالیکلهالری a reu@areu.org.afهمدارنګهتاسيکوال یچېلهمونږسر هپه
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•لهد یادار ېا ودد یادار یلهڅیړنوسر هڅنګهاشناشوئ (دخپرونولهالری ،یادد یادار یپهغونډ ویامجلسونوکې
دګډو نلهالری )
•دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېدادار ېلهڅیړنودڅهلپار هاستفاد هکوئ
•دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېدادار ېڅیړنېڅنګهترالسهکوئ
•آیالهخپرونونهپهبرښنایېیاچاپیتوګهاستفاده کوئ
•دخپرونومعلوماتتاسوته څه دول وړاندیشی
•ستاسووړاندیزنهدد یادار یدڅیړنوپهاړ هڅهشیدی
•دافغانستاندڅیړنېا وارزونېود واحد کومه خپرونه یا پیښه تاسوته په زړه پوری ده؟
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وروستئ خپرونې
• د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونوپه اړه قضاوت او د قانون د نه مراعاتولوخطرونه ،غزال حارث
• په افغانستان کې حکومتولي :یو پېژند ،آریا نجات
•په افغانستان کې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو ( پانګونو) پرمختګ او سیمه ییزه سوداګري،مجیت مشعل
•د افغانستان د سرپل په فرعی حوزه کی د اوبوحق او په هغوپوری د اړوندو ستونزولمنځه ورل ،توماس ونسنت
•په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا  :د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیريال چمتو كول ،لینا ګنیش*
•په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا :د وضعیت تحلیل ،لینا ګنیش
•په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا :د معلوماتو راتولول ،لینا ګنیش
•دبلخ اقتصاد د انتقال په پراو کی ،پاول فیشستین*
•له کوکنارو څخه لږ خالصون او د کوکنارو لږ له مینځه ورل :په  2012 -2011کلونو کی د بلخ او بدخشان په
والیتونوکی د کوکنارو کرکیله ،پاول فیشستین
•په افغانستان کې د اوبو د ښه مدیریت نمونه :خالیګاوی او فرصتونه ،توماس ونسنټ
•ځمکه ،ولس ،او دولت په افغانستان کې  ، ۲۰۱۲ – ۲۰۰۲لیز آلدن ویلی*
•ټول شرط تړل منع دی! توافق ته درسیدلو ننداره او په هلمند او ننګرهار کې د انتقال په بهیر کی د مخدارتو
کنټرول ،ډیوید منسفیلد
•د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود یوولسمه ګنه *2013
*دغه نښه (عالمه) ښیی چه خپرونی او یا هم د هغوی لندیز په پښتو ژبه تر السه کیږی.
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