
 

  

۶۹۳۱ 

 د 

 پوهنې وزارت
د وزارت په کچه د اداري 
 فساد د زیان مننې ارزونه

 تله

اړهد راپور پښتو ژب  
 



1 
 

 د موضوعات لړلیک
 

 {۰۳}         لنډیز

 {۰۶}        یژندګووي 

 {۰۰}       میتودولوژي 

 {۰۰}       تحلیلونه پخواني 

 

      کوونکي زده او ښوونکي برخه الف

 {۰۶}    فساد اداري کې ګمارنه په ښوونکو د 

 {۰۰}    فساد اداري کې مدیریت په ښوونځي د 

 {۰۴}       دارالمعلمینونه 

 {۰۴}  … راپورته څخه کال شوي لنډ له ښوونځي د او نصاب له 

 {۲۰}  کړه زده سواد او روزنه او کړه زده مسلکي او تخنیکي 

 {۲۰}    سرچینې او کتابونه لپاره کړې زده د 

 {۶۰} ښوونځي خصوصي او کړې زده بنسټ پر ټولنې د – ښوونځي بدیل 

 

    مدیریت او رهبري برخه ب

 {۰۰}     مدیریت او رهبري وزارت پوهنې د 

 {۰۴}  رهبري او مدیریت کې شوراګانو او ولسوالیو والیتونو، په 

 سیستم معلوماتي پوهنې د  (EMIS)    {۴۰} 

 {۴۶}        تدارکات 

 {۰۰}      ساتنه ریکارډ د او اداینه 

 ،{۰۰}      تفتیش او ارزونه څارنه 

 

 

 الر پرمختګ د برخه درېیمه

 {۰۶}        نښې مثبتې 

 {۰۰۰}      پړاو راتلونکی او پایلې 

 {۰۰۰}        سپارښتنې 
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 ضمیمې

 {۰۰۴} ... او رسنیو د  اړه په تورونو د فساد د کې وزارت په پوهنې د:  1. ضمیمه 

 2 .{۰۰۲} ... پوهنې د اساس په ناښوونیز ښوونیز، جنسیت، والیت، د: ضمیمه 

 3.{۰۰۰}    ښوونځي خصوصي اساس په والیت او جنسیت د: ضمیمه 

 4. {۰۰۴} ... نوم پرتلیزه لپاره ښوونځیو ټاکلو کې والیتونو مطلوبه په: ضمیمه 

 5 .د کې ښوونځیو هغو په EMIS {۰۰۰}  ... د چې نمونه کتنې د معلوماتو د 
 

 {۷۴۱}         مراجع
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 لنډیز

څاارنې اداري فسااد پار وړانادې د کال په جوالی میاشت کې، د پوهنې وزیر جاللتمآب اسدهللا حنیف بلخي، د  ۰۰۰۶د 

ترسره کړي.  "هارزون د زیان مننې اداري فساد"او ارزونې له کمیټې څخه غوښتنه وکړه چې د پوهنې وزارت لپاره د 

پاه اړه منناو  زیاند ( په ټول وزارت کې د اداري فساد MVCA)ه ارزوند زیان مننې د اداري فساد د وزارت په کچه 

  لومړۍ هر اړخیزه ارزونه ده. 

منناه پاه مفصاله توګاه تحلیال کاړې  ې کمیټې، د پوهنې وزارت په ټولو برخو کې د اداري فساد زیااند څارنې او ارزون

مدیرانو، د ښوونځي د شاوراګانو غاړو، د ښاوونکو روزونکاو، د ښوونځیو کمیټې له ښوونکو، سرښوونکو، د  یادېده. 

والو، او زده کوونکو او د هغوی ه رو ونډاو نوتمویلوونکو پوهنې وزارت د مرکز، والیتونو او ولسوالیو له مامورینو، 

پاه مرکاز کابال، ې مرکېمرکې او ډله ییزفردي   ۲۰۰کمیټې  دېله میندو او پلرونو سره خبرې کړې دي. په ټوله کې، 

ښاوونځیو کاې  ۰۴۴او نهو والیتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، غزني، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر او ننګرهار، او په 

 .ترسره کړي دي

تجرباو پاه اړه د  هپه خپلاو مرکاو کاې د پاوهنې ساکتور کاې د اداري فسااد اړونادسیمو خلکو هغه څه چې د ښوونځیو د 

اړیناه ده چاې دا نوروناه درړ کاړل شاي او پار هیاواد  ډیارهوونکي دي. ویجااړڅارنې او ارزونې کمیټې ته ویلاي دي، 

 يتحلیاال کااارول بااه پالیساا اد وروونکو د ژوناادۍ تجربااکاااد  ونواغیااز وپیژناادل شااي. د خاادمتناااوړه باناادې د اداري فساااد 

 لرونکي ګامونه پورته کړي.   ناعجوړوونکي د دې جوګه کړي چې د مثبت، اغیزناړ او پایښت لرونکي بدلون لپاره م

 بنسټیزه موندنه

اسااس منناو پار  د اداري فسااد د ځاانګړو پاه ګوتاه شاوو زیاان ساکتورد څارنې او ارزونې کمیټې ټولې مرکې د پوهنې 

د تعادیل لپااره رشاوت اسانادو مننې د ښوونځي په کچه ستونزو څخه نیولې، لکه د ښوونځی د  . دا زیاندي تحلیل کړې

ویشالو کاې اداري لکاه د ښاوونځیو پاه رغوناه او د ښاوونځیو د کتاابونو پاه  ،ورکول، د وزارت په کچاه ساتونزو پاورې

د اغیز، یاا خپواوي   په ټول هیواد کې خپره–تر ټولو جدي ښکاریږي  د اداري فساد یوه زیانمننهفساد پورې رسیږي. 

 ګمارنه، د ښوونګو په کې ، نه د استعداد او وړتیا پر بنسټ. په لنډو ټکوګمارنهپالنې او رشوت پر بنسټ د ښوونکو 

 کې ستونزه ده. لپاره تر ټولو ویجاړوونزده کړې کې ډیر اداري فساد ترسره کیږي. دا په هیواد کې د زده کوونکو د 

اداري برخاه کاې لکاه د تادارکاتو  ،لاومړن  ساتونزېمرکاز  ېساتونزد  ، د پاوهنې وزارت کاې د اداري فساادپدې توګاه

دي چاې ماشومان، کورن ، ښوونکي او د ټاولنې ناور غاړي  د ستونزې زړه هغه . بلکې،نه دي فساد یا خیالي ښوونکي

په مستقیمه توګه د هغو خلکو پار وړانادې پااتې راغلای منیدونکي دي چې  د پوهنې د دې غیرفعال سیستم لومړني زیان

. پاه پایلاه کاې، ید ید زده کاړو ورکولاو لپااره ماامور شاو پاه برخاه کاېیې د خدمت وړانادې کولاو سیستم یې دی چې 

 ټولنو په بشپړه توګه پر نوموړي سیستم باندې باور له السه ورکړی دی. 

 

افغان  –ټولو خطرناړ شی نه دی، ځکه چې یو څو تنه به مړه شي  ږ لپاره ځانمرګی برید تر"زمو
میندې به نور بچي راوړي. خو  زموږ لپاره تر ټولو خطرناړ شی غیرمسلکي او ناپوهه ښوونکي 

 "دي، ځکه دوی د افغانستان راتلونکی وژني.
 په ډله ییز بحث کې یو تن ګډونوال چې ځوی یې زده کوونکی و.

 

 نورې سترې موندنې

  نوماوړی وزارت پاه هیاواد مناونکی وي.  پیچلی وزارت تل د اداري فساد د سترو کچو پر وړاندې زیاناو دومره ستر

سالنه خلا   ۶۴ ګماارنېتنه، یاا د حکاومتي  ۰۶۰۰۰۰ګومارونکی وزارت دی چې شاوخوا حکومتي کې تر ټولو ستر 
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کسااانو لپاااره لااومړنی هاادف ګرځااي چااې  یااې ګومااارلي دي. لااه هماادې املااه، نومااوړی وزارت پااه څرګنااده توګااه د هغااو

غواړي د خپلو ملګرو، خپلوانو، همکارانو یا د همکاارانو د اوالدوناو لپااره بساتونه پیادا کاړي. او نوماوړی وزارت تار 

 ډیره پورې نه دی توانیدلی چې له دې فشار سره مقاومت وکړي.

  فاو  دا اغیز له منځه وړل شوی ناه وي، یاا پاه دا د خپلوان پالنې د اغیز تر ټولو افراطي کچې دي. تر هغه پورې چې

پار وړانادې د اداري فسااد  ګماارنېتوګه مهار شوی نه وي، ساتونزمنه ده چاې وکتال شاي څنګاه باه د ښاوونکو د العاده 

 مننه کې ښه والی راشي.  زیان

 زده کاوونکيښوونکي هڅه کوي چې  همننې دي ځک د ښوونځیو نصاب ډیر ستر دی، چې پایله یې د اداري فساد زیان 

 د کانکور ازموینې څخه تیر کړي.  له نیمګړي چمتووالي سره

  فکر لرونکي مامورین شتون لري چې د اصالحاتو راوستل غواړي یا کوالی شي  لږ اصالحي داسې ښکاري چې ډیر

 د پوهنې وزارت دننه اصالحات راولي. 

  سالنه  ۰۲ډیره پورې د اداري فساد له امله ده. ناږدې د نویو فارغانو او د تدریس د ځایونو ترمنځ پرته لرې فاصله، تر

 د دارالمعلین فارغان نه شي کوالی چې د ښوونکو په توګه دندې ترالسه کړي. 

  .د څارنې، تفتیش او پلټنې سیستمونه بې اغیزې دي یا هیڅ شتون نه لري 

  ښوونځیو په مرساته چاې لیدناه یاې تارې د پوهنې معلوماتي سیستم د ستونزو په اړه، د څارنې او ارزونې کمیټې د هغو

او  ۰۴۰۰کړې ده، په ښوونځیو کې د نوم لیکنې او حاضري ډیټا پرتله کړله. د پوهنې معلوماتي سیستم ډیټا تار ډیاره د 

فیصده. خو کله چې د حاضري ډیټا د پوهنې معلوماتي سیستم لاه  ۰کلونو د نوم لیکنې ډیټا ته ورته وه، شاوخوا  ۰۴۰۲

فیصاده پورتاه تخماین کاړې وه.  ۰۴له شوه، د پوهنې معلوماتي سیستم ډیټا د حاضري شمیر په اوساط ډول ډیټا سره پرت

که څه هم دا شمیرې د نمونې د اندازې د کوچنیوالي له امله تعمیم کیادالی نشاي، دا د دې څرګندوناه کاوي ډیټاا پاه لویاه 

 کچه د فساد پر وړاندې زیان مننونکې ده.

 ګامراتوونکی 

د کاابینې پاه کچاه، د پاوهنې د رهبارۍ پاه کچاه، او پاه  –او ارزونې کمیټه سپارښتنه کوي چاې پاه هیاواد کاې د څارنې 

شاي، چاې د څاارنې او ارزوناې کمیټاې لاه مونادنو  پیال کاړییو بحث  –کې په سیمو والیتونو، ولسوالیو او د ښوونځیو 

 کمیټې وړاندې کړې دي.   نوموړېې ته جزئیات ور اضافه کړي چسترو بدلونونو پراخه مالتړ وکړي او هغو 

 سپارښتنې

  سپارښتنې لري، چې په الندې لسو کټګوریو ویشل شوې دي: ۶۶د څارنې او ارزونې کمیټه 

لومړۍ سپارښتنه دا ده چې د ښوونځي ټولنې، نه د پوهنې ریاستونه، باید د خپلاو ښاوونکو د ټااکنې  سیمه ییز مسؤلیت. .1

 لومړنی مسؤلیت ولري. 

لااه مخااې ساااحې کاااري او پراخااوالي پااوهنې وزارت د بنسااټیزو سپارښااتونو غوښااتنه دا ده چااې د د  اصاااحات.اداري  .2

مناونکی شايد د تخنیکاي او مسالکي زده کاړو  ، چې د مادیریت وړ او د اداري فسااد پار وړانادې لاږ زیاانوړوکی شي 

روزنااه د پااوهنې وزارت څخااه د باناادې یااوه خپلواکااه اداره شااي، د ښااوونکو د ټاااکلو لپاااره میکااانیزم اصااال  شااي، او د 

 نصاب اندازه راکمه کړل شي. 

سپارښتنه کوي:  د یو دوه اړخیزې تګالرېد څارنې او ارزونې کمیټه  په بریالیتوب سره د پوهنې وزارت اداره بدلول. .3

د شابکو  يخوځیادلو، او د اصاالحد پار لاور پاه چټکا  ساره  ګماارنېپه سیمه ییزه کچه، د ټولنو پار مشارۍ د ښاوونکو 

د بشاپړ وخات لپااره یاو کااري  جوړښات پاه تنویمولاو ساره، چاې رسامي. او پاه مرکازي کچاه، د بادلون له الرېمالتړ 

ولااري چااې د سیسااتم ، او یااو روښااانه  څخااه باارخمن ويتااړ د کااابینې لااه ټیناا  مال ګااروو ورتااه ځااانګړی شااوی وي او

د څارنې او ارزونې کمیټاه همادا ډول د پاایلو لپااره د  په پاکولو کې بریالیتوب پرې اندازه کړل شي. ګمارنېښوونکو د 

د ګومارنو د پراختیا، او د ښوونکو لپاره د مثبت مالتړ د پراختیا سپارښاتنه کاوي لکاه څنګاه چاې یاې د  ورفیت لوړولو

 ملي ستراتیژی  پالن کې یادونه شوې ده. دریم پوهنې 

د څااارنې او روزنااې کمیټااه سپارښااتنه کااوي چااې د پااوهنې وزارت رهبااري د اداري فساااد د فعااالې بدلونونااه.  قااانوني .4
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 عکس العمل لپاره یوه نوي پالیسي چمتو او پلې کړي.فعال ننګونې او 

لپااره پاه سمالساي  ګماارنېد څارنې او ارزونې کمیټاه بااور لاري چاې دوه ګاموناه: د ښاوونکو  د سماسي بدلون نښه. .5

 ه ادارهتوګااه د ساایمه ییاازې حساااب ورکااونې څرګناادولد او د پااوهنې وزارت د اداري فساااد پااه اړه د شااکایتونو خپلواکاا

د مثبت بدلون لپاره ښاکاره نښاې کیادالی شاي. همادا ډول د څاارنې او ارزوناې کمیټاه سپارښاتنه کاوي چاې د  تنویمول،

لاه الرې، د اغیاز د ردولاو لاه الرې، او د  ساتراتیژيناوې د د اداري فساد پر ضاد  –پوهنې وزارت دې په عامه توګه 

وښایي چاې دوی د اداري فسااد لاه منځاه  –ې پوهنې وزارت د مفسدو چارواکو د عدلي تعقیب لپااره هڅاو کولاو لاه الر

 وړلو ته لومړیتوب ورکوي. 

د څاارنې او ارزوناې کمیټاه سپارښااتنه کاوي چاې تمویلاوونکي دې پاه چټکاه توګاه د ښااوونې د  د نړیاوالې ټاولنې کړناې. .6

د بنساټ پاه توګاه، د پاه موخاه کیفیت لوړولو او همدا ډول د بریالیو پروګرامو لکه د ورفیت لوړونې فعالیات د غځولاو 

 او خپلواکې څارنې باندې د نوي تمرکز لپاره خپلواړ مالتړ وښیي.مبارزې اداري فساد پر ضد 

سیساتم د پیاوړتیاا او د  يمعلومااتمعلوماتد څاارنې او ارزوناې کمیټاه د پاوهنې  د سیستمونو لاوړول او خپوواکاه رارناه. .7

یا سپارښاتنه کاوي. کمیټاه د څاارنې د میکاانیزمونو د هراړخیاز د پیاوړتډول هغه دننه د بشري سرچینو د اداري سیستم 

کیفیات او کاارکړنې پاوهنې ( د ۰پیاوړتیا، اساسي د پوهنې وزارت د داخلي تفتیش څانګې ( ۰لوړوالي سپارښتنه کوي: 

 روڼتیا وڅاري.  ګمارنېچې د ښوونکو د اداره  ه( یو خپلواک۴تاسیسول، او ادارو لپاره د څارنې د خپلواکو 

چاې د څارنې او ارزونې کمیټه سپارښتنه کوي چاې د پاوهنې وزارت یاو ساتر ابتکاار ترساره کاړي روڼتیا. ډیره شوې  .8

 او روڼ خپل فعالیتونه په لوړه توګه راڼه کړيد چې په احتمالي توګه د دریاو کلوناو دنناه د حکومات تار ټولاو پرانیساتی

 وزارت شي. 

د پوهنې وزارت د اداري فسااد د ضضایو   سپارښتنه کوي چې لویه څارنوالد څارنې او ارزونې کمیټه غوره پوي کول.  .9

 اندراج په فعاله توګه واخلي. 

د څارنې او ارزونې کمیټه د زده کوونکو او د هغوی د میندو او پلروناو لاه خاوا د کتاابونو د د بازار پر بنسټ بدیوونه.  .11

 اخیستلو لپاره د بازار حل الرو (ووچرونو) سپارښتنه کوي. 

 ستاینه

 –چارواکو، میندو او پلرونو، ښوونکو او زده کوونکاو –له هر چا سره چې د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه کړې ده 

په بشپړه توګه خپل وخت ورکړی دی او لیواله ول چې په دې څیړنه کاې مرساته وکاړي. دوی ټولاو روښاانه کاړه چاې 

ونکي لپااره د مرکازي ارزښات لرونکاې ده، او لاه همادې املاه د ښوونه او روزنه د د دوی د کورنیو او د هیاواد د راتلا

 هیواد لپاره لوړ لومړیتوب دی. 
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 یژندګووي .1

کال په جوالی میاشت کې، د پوهنې وزیر جاللتمآب اسدهللا حنیف بلخي، د څارنې او ارزونې له کمیټاې څخاه  ۰۰۰۶د 

د اداري د وزارت په کچه ترسره کړي.  "هارزون د زیان مننې اداري فساد"غوښتنه وکړه چې د پوهنې وزارت لپاره د 

لومړۍ هر اړخیزه ارزوناه په اړه مننو  زیاند ( په ټول وزارت کې د اداري فساد MVCA) هارزوند زیان مننې فساد 

 ده.  

اداري فساد د په افغانستان کې د ښوونځیو د ښوونې او روزنې سیستم کې د د څارنې او ارزونې کمیټې د تحلیل موخه  

 مننو د یو هر اړخیزه انځور ترالسه کول، او بیا یې د رغنیزو کړنو لپاره سپارښتنې ترسره کول دي.  زیان

په ملاي، والیتاي او د ولساوالیو پاه کچاه د اداري فسااد د لاوړې کچاې لرونکاو تخنیکاي کله چې په ښوونه او روزنه کې 

الر ورکاه شاي چاې څنګاه اداري فسااد د عاادي افغاناانو پار ژوناد  ، نو اسانه ده چاې لاه ساړيل شياړخونو ته پام وکړ

 هباندې اغیز لري. هغه څه چې د ښوونځیو د ټولنو غړو په خپلو مرکاو کاې د پاوهنې ساکتور کاې د اداري فسااد اړوناد

شاي اړینه ده چې دا نورونه درړ کړل  ډیرهوونکي دي. ویجاړتجربو په اړه د څارنې او ارزونې کمیټې ته ویلي دي، 

د خدمتونو د کاروونکو د ژوندۍ تجربو دا تحلیال کاارول باه او پر هیواد باندې د اداري فساد ناوړه اغیز وپیژندل شي. 

پالیسي جوړوونکي د دې جوګه کړي چې د مثبت، اغیزناړ او پایښت لرونکي بدلون لپاره معنا لرونکي ګاموناه پورتاه 

 .  کړي

 

 افغان – شي مړه به تنه څو یو چې ځکه دی، نه شی خطرناړ ټولو تر برید ځانمرګی لپاره زموږ"
 ښوونکي ناپوهه او غیرمسلکي شی خطرناړ ټولو تر لپاره زموږ  خو. راوړي بچي نور به میندې

 ."وژني راتلونکی افغانستان د دوی ځکه دي
 په ډله ییز بحث کې یو تن ګډونوال چې ځوی یې زده کوونکی و.

 
  

په ځانګړې توګه د دې لپاره طرحه شاوې ده چاې لاه ښاوونځیو  هارزوند زیان مننې دا اداري فساد وزارت په کچه د د 

ښاوونځیو او د ښاوونځیو  ۰۴۰او هغو ټولنو سره ښکیلیدل په کې شامل شي چې دوی ورته خدمت کوي. دا ارزونه پاه 

وې ده. د ټولنې پار بنساټ دا مرکاې پاه مرکو او ډله ییزو بحثونو له الرې ترالسه ش ۲۰۰سره د  ونډه والوټولنو کې له 

لوړ صالحیت لرونکو  ټول راپور کې له هغو مرکو سره یوځای په پام کې نیول شوې دي چې په ملي او والیتي کچو د

 دي.    بستونو لرونکو سره شوې

د ثبوت راټولول تر ډیره پورې د باې نوماه ژورو مرکاو پاه وسایله دي. د دې ډول تحلیلوناو لپااره د ثباوت راټولولاو پاه 

لومات ښکاره کوي چې د دوی شاهرت عم په دې شرطموخه دا طبیعي خبره ده چې خل  د ساحې څیړونکو ته یواځې 

ښاتیني یواز ورکوي چې د هغو ناوړه کړنو په اړه رمهمو ځواب ویونکو ته ج ځینېدا د شهرت پټولو چاره پټ وساتي. 

نورو ته بیا دا فرصت ورکوي چاې باې بنساټه دعاوې او اوازې جاوړې کاړي. د  ځینېواوسي چې دوی لیدلې دي، خو 

چاې مثلاث کاول  –څیړنې ټیم دنده لري چې ثبوت وتلي، لږ تر لږه له دوه نورو څخه تائیادوونکې بیاانیې ترالساه کاړي 

له یاو څخاه له بیالبیلو موضعیتونو وارزوي چې ایا ورکړل شوې بیانیه د باور وړ ده او که نه. کله چې  او –ورته وایي 

زیات کسان او د بیالبیلو صالحیتونو او مسولیتونو لرونکي کسان ورتاه څرګنادونې وکاړي، ناو بیاا یاوه نموناه راپورتاه 

له یو شخص څخه د مهالنیو مالحواتو په شکل  کیږي، او د څیړنې ټیم دا موضوعات تر هغه ډیر جدي نیسي چې دوی

ترالسه کړي وي. په بل عبارت، د څیړنې ټیم پر ځانګړو انفرادي ضضیو باندې متمرکاز ناه ول، بلکاې پار دې متمرکاز 

  ول چې څنګه دوی په ګډه سره د خطرونو یو انځور جوړوي.   
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د دې  او ېاساساي شاول راپور شاوې مونادنې ښاې مننو هر ډو له همدې امله، لوستونکی باید باوري اوسي چې د زیان

شاملې شوې دي چاې ډیارو مهماو ځاواب ویونکاو ورتاه اندیښانې لاه ټایم ساره شاریکې کاړې دي. د  لپاره په ارزونه کې

منناې  ښوونې او روزنې د دې تحلیل په حالت کې، د څارنې او ارزونې کمیټې وموندله چې د اداري فسااد اصالي زیاان

ټولو ډولونو څخه د ساتر شامیر ځاواب ویونکاو لاه خاوا شاریکې شاوې دي. د نااوړه کړناو څلاور  له مرکه ورکوونکود 

او اساتخدام، ټولشاموله رشاوت، د ارضاامو  ګماارنېښاوونکو د  ډولونه چې نوموړي ټیم ته په تکراري توګه ویال کیادل د

او اساتخدام پاه  ګماارنېجعلکارۍ، او تدارکاتو اړوند ول. له دوی څخه یو چې ډیر زیات تاکید پرې کیدلو د ښاوونکو د 

سلنه برخه تشاکیلوي، وویال چاې دا  ۰، چې د ټولو مرکه ورکوونکوبهیر کې په ستره کچه اداري فساد و. یواځې پنځه 

   تونزه نه ده.  دومره ستره س

له مرکو څخه په روښانه توګه څرګندیږي چې اداري فساد په دواماداره توګاه او پاه ساتره کچاه ترساره کیاږي، چاې تار 

لاه دې اداري فسااد  –او د نړیاوالې ټاولنې غاړي –ډیرو کلونو پورې یې سر رسیږي. په لوړو څوکیو ناست چاارواکي 

ګامونه پورته کړل شوي دي، او ډیر کام خلا  تار عادلي تعقیاب النادې  هیڅ یا لږ اغیزناړپدې اړه څخه خبر دي، خو 

لاومړنی جادي ګاام دی چاې د نوماوړي وړانادې نیول شوي دي. د څارنې او ارزونې کمیټې دا تحلیل د اداري فسااد پار 

 وزارت له خوا پورته کړل شوی دی. 

ښاتیني، ینې ترسره کړې دي چاې ر، د څارنې او ارزونې کمیټې د وزارت دننه له ډیرو خلکو سره کتسره لدې
صاادضه او ښااه خلا  دي. دا خلاا  پاه خپلااو کاارونو کااې د درنااوي وړ دي او دوی پریکنااده دي چاې هاار ډول 
مرسته وکړي چې یوه داسې ټولنه رامنځ ته کړي چې خل  یې ښې زده کړې ولري او په نړۍ کې ځانته ناوم 

 ولري.  
هم چې په اداري فساد کې را ګیر شوي دي، ډیر خلا  چاې ماوږ ورساره د ارزوناو پاه دوران  غه خل حتی 

دوی هام غااواړي چااې اوساانی  ي.کاې ولیاادل، د سیسااتم ضربانیاان دي، د دې پاار ځااای چاې ساارغړوونکي اوساایږ
 سیستم ژر تر ژره بدلون ومومي. 

  دی. لاه شا  پرتاه دوی حاي لاري ښتینو خلکاو تاه ډالایدا راپور د ښوونې او روزنې په سکتور کې همدې ر
چې پر مسؤلیت لرونکو بستونو وګومارل شي او همدوی کوالی شي چې په نوموړي وزارت کې اداري فسااد 

 له بیخه ورړ کړي. 
د څارنې او ارزونې کمیټه هیله لري چې په دې راپور کې ځای شوې موندنې به د پاوهنې وزارت او پاه نړیوالاه ټولناه 

 ټکی وي. بدلون د پیل ترمنځ د همکارانو یي کې د دوی د پراختیا

 

 په ټانکونو او پوځیانو بمونو، د نه شود بدلوالی وسیله په سیستم تعلیمي ښه د افغانستان موږ"
 " .وسیله

 مامور افغان یو ریړنې د کې مؤسسه نادولتي نړیواله یوه په
 
 

 د دې راپور ترتیبول

(، او د افغانساااتان د ښاااوونې او روزناااې سیساااتم د ناااورو یڅپرکااا ۰میتودولاااوژۍ ) ېدا راپااور د کاااارول شاااو

اړونده ستونزو ( سره پیلیږي. بیا وړاندې ځي، په الف برخه کې، د ښوونکو یڅپرک ۴تحلیلونو له یوې کتنې )

څپرکاي(،  ۶) وناوڅپرکاي(، دارالمعلین ۲، د ښاوونځیو مادیریت )څپرکاي( ۰) د دوی ګوماارل –مرکزي نکته 

څپرکاااي( او د بااادیلو ښاااوونځیو  ۴، د زده کاااړې لپااااره کتاااابونو او سااارچینو )څپرکاااي( ۰نصااااب )ښاااوونیز 

 څپرکي( په اړه بحث کوي.۰)

چې په وزارت کې د مدیریت او رهبرۍ اړوندې  تمرکز کويهغه موندنو باندې بیا په ب برخه کې، دا راپور 

څپرکاای(، بیااا هغااه سااتونزې چااې د  ۰۰څپرکاای(، او پااه والیتونااو، ولسااوالیو او شااوراګانو کااې دي ) ۰۰دي )

څپرکای(، اساتحقا  او د ساوابقو  ۰۰څپرکای(، د تاداراکاتو ) ۰۴سیساتم اړونادې دي ) يمعلوماتمعلوماتپوهنې 

 څپرکي( کې بحث شوې دي.  ۰۶ارزونې ستونزې په )څپرکی( او د څارنې او  ۰۲ساتلو )
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وروسته په ج برخه کې، نوموړی راپور د پرمخت  الرې ته کتنه کوي چې یو څپرکای د هغاو مثبتاو نښاو پاه 

څپرکاای(، پااایلې او د  ۰۰اړه دی چااې د څااارنې او ارزونااې د ساایمه ییاازو ټیمونااو لااه خااوا لیاادل شااوې دي )

 څپرکی(.  ۰۰څپرکی( او سپارښتنې ) ۰۴ګام ) راتلونکیپرمخت  پر لور 
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 میتودولوژي .2

 د میتودولوژۍ عمومي کتنه  2.1

د څارنې او ارزونې کمیټې له خوا غوره شوې میتودولوژي د ښوونې او روزنې سکتور کې د اداري فساد پار وړانادې 

انځاور ترالساه کاړل شاي، منناې یاو هار اړخیاز  د دې لپاره چاې د پاوهنې وزارت کاې د زیاانمننې ارزونه ده.  د زیان

 مونادنېالس  چاې لاومړی  تیاپاه ښاکیل ویاو لاړ هغاه ډول اشخاصا ، دنوماوړې ارزوناه د یاوې سیساتماتیکې الرې څخاه

د خپلو تجربو څخه استنباط ترسره کړی  یادو اشخاصو پکې چې شوه سرهله الرې تر پروسېداسې یوې د، ېورسره و

ساحو په نښه کول یوه کشف کوونکې پروسه وه چې په ملي او سیمه ییزه مننې د  د اداري فساد پر وړاندې د زیاندی. 

کچه د ښوونې او روزنې سکتور له مسلکي کسانو او د ښوونځیو د ټولنو له غړو سره بحثونهد او د افغانستان د پاوهنې 

د اد پار وړانادې د اداري فسا .وله د تیرو هڅو څیړنه پاه کاې شاامل سکتور کې د اداري فساد د خطرونو تعریفولو لپار

و راټولولااااااو د څلااااااورو ډولونااااااو لااااااه الرې ترسااااااره شااااااوې ده: مهمااااااې معلوماااااااتمعلوماتد ارزونااااااه  ېمنناااااا زیااااااان

  . هي/ژورې مرکې، ډله ییز بحثونه، مشاهدې، او د اسنادو کتنمعلوماتمعلومات

یت پاه پاام کاې نیولاو ، د امنیتي ستونزو او د وخت او سارچینو د محادودټېپه دې ارزونه کې، د څارنې او ارزونې کمی

سره، د سهم لرونکو له یاوې پراخاې ټاکال شاوې برخاې ساره مشاورې کاړې دي چاې د شاونتیا تار بریاده د افغانساتان د 

 متنوع نفوس استازیتوب کوي. الندې تنوع او توپیرونه په څیړنه کې په پام کې نیول شوي دي. 

  او سویل ختیځو والیتونو استازیتوب په کې شوی دید د افغانستان د مرکزي، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او –موضعیت 

  له ښاري، کلیوالي او لرې پرتو سیمو څخه متوازن استازیتوب په کې شوی دید –ښاري/کلیوالي 

 لرونکو او بیوزلو ټولنو استازیتوب په کې شوی دید  د نسبي شتمنو، او عاید – اضتصادي وضعیت-ټولنیز 

  اساتازیتوب پاه کااې شاوی دی لکاه پښاتو او دري، او هماادا ډول د اضلیات ژباو ویونکااو د اکثریات ژباو د ویونکااو  –ژباې

 استازیتوب هم په کې شوی دی لکه ترکمني او ازبکيد

  د هزاره، پښتون، تاج ، ترکمن او ازب  وګړو متوازن استازیتوب په کې شوی دید –نژاد 

  ه کې شوی دی. د شیعه )اسماعیلیانو په ګډون( او سني ټولنو استازیتوب پ –دین  

که څه هم د څارنې او ارزونې کمیټې په دې ارزونه کې د کیفي او کمي میتودونو له ګډ شکل څخه ګټه اخیستې ده، خو 

دا څیړنه تر ډیره پورې یوه کیفي څیړنه ده او له همدې امله یې موندنې د دې لپاره نه دي چې د عام کیدو وړ یا د 

په هر حال، د څارنې او ارزونې کمیټه باوري ده متمرکزو څیړنو کې وي. انعکاس وړ شي لکه څنګه چې په کمي 

... په کافي "یادونه کوي،  1دي، لکه څنګه چې لینکلن او ګوبا "د انتقال وړ" معنیچې د دې ارزونې موندنې په دې 

ترالسه شوې پایلې جزئیاتو کې د یوې پدیدې په روښانولو سره، سړی کوالی شي هغه حد وارزوي چې تر هغه پورې 

په مرکو او  ډله ییزو بحثونو کې د اداري فساد پر  "نورو وختونو، تنویمونو، وضعیتونو او خلکو ته د انتقال وړ وي.

وزن یو ستر ثبوت وړاندې کوي چې په افغانستان کې د پوهنې  2"پنډو تشریحاتو"وړاندې زیان مننو او اغیزو د 

یان مننې د کافي پراختیا او ژورتیا لرونکې دي چې د پوهنې وزارت دننه سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې ز

 جوړښت کې یې د پام وړ جدي مالحوات رامنځ ته کړي دي. 

 د رارنې او ارزونې کمیټې د تحویل ټیم  2.2

 د دې سترې څیړنې لپاره یو ستر ټیم یوځای شوی و. نهاه تناه د څاارنې او ارزوناې کمیټاې لاه ساکرتریت، څلورویشات

( سره د څارنې او ارزونې کمیټې له مشارکت څخه را اخیستل شاوي ول، NACتنه د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې )

کلنه تجربه لري. د دې ترڅن ، د څارنې او  ۴۰چې نوموړې اداره په افغانستان کې د پوهنې سکتور سره د کار کولو 

ړیوال مشاور ګومارلي ول چې د نیمه جاوړو شاوو مرکاو ارزونې کمیټې یو نړیوال د پوهنې مجرب متخصص، او یو ن

 او ډله ییزو بحثونو میتودولوژۍ کې تجربه لري. 

 ۰۰د څارنې او ارزونې کمیټې له نهو غړو څخه، درې ښځینه او شپږ نارینه ول، د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لاه 

 یې نارینه ول.  ۴ښځینه او  ۰۶غړو څخه، 
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لاو د تخنیکوناو، د معلومااتو کاوډ کولاو او د ډلاه ییازو بحثوناو پاه جوړولاو کاې پرمختللاې روزناه ټول ټیم ته د مرکاو کو

 ورکړل شوې وه. ټولې مرکې ثبت شوې او د الندې یادو شوو بیالبیلو کټګوریو سره سمې کوډ شوې وې.  

 مرکې  2.3

یو مرکې ترسره کول -په-ډلې سره یود دې ارزونې د ثبوت راغونډولو لپاره لومړن  وسیله د ځواب ویونکو له پراخې 

 ډله ییز بحثونه. ۰۶۰مخامخ مرکې او  ۴۴۴مرکې او ډله ییز بحثونه ترسره شوي دي:  ۲۰۰و. په ټوله کې، 

 د مرکه ورکوونکو شپږ ډلې موجودې وي:

i) په کابل کې د پوهنې وزارت کې د دې وزارت مامورین 

ii) دارالمعلمینونو چارواکي په اوه والیتونو کې د پوهنې ریاستونو مامورین او د 

iii) د ښوونځیو مدیران/آمرین او د ښوونځیو د مدیریت د ټیم نور کارکوونکي 

iv) ښوونکي 

v) د ښوونځیو شوراګانې، زده کوونکي او د هغوی میندې او پلرونه 

vi) پراختیایي همکاران او د افغان او نړیوالو نادولتي مؤسسو کارکوونکي 

 کو شمېر په الندې ډول دی:د مرکه ورکوونکو په هرو شپږو ډلو کې د مر

 شمېر د مرکه ورکوونکي کټګوري

 109 په کابل کې د وزارت چارواکي

 126 په والیت کې د پوهنې ریاستونه او دارالمعلمینونه

 76 د ښوونځیو مدیران/آمرین او د مدیریت ټیم

 93 ښوونکي

 125 زده کوونکي او د هغوی میندې او پلرونه

 نړیوالې نادولتي مؤسسې،پراختیایي همکاران، 

 داخلي نادولتي مؤسسې، بین الحکومتي ادارې
13 

 9 نور

 542 د مرکو مجموعي شمېر

 

 د مرکه ورکوونکو د جنډر ترکیب

 جزئیات د مرکې ډول

 نارینه 328ښځینه/  66 مخامخ

 نارینه 87ښځینه/  69 ډلې
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نوماوړې ښاکیلیدنې د ولساوال ، ښاوونځي او ټاولنې پاه کټګوري( په نهو والیتونو کاې ترساره شاوې،  ۰والیتي مرکې )

 کچه په الندې ډول خپرې ترسره شوې:

 

 د والیتي چارواکو د مرکو شمېر والیت

 21 بدخشان

 20 بلخ

 5 بامیان

 19 فاریاب

 24 غزني

 12 هرات

 10 خوست

 8 ننګرهار

 8 پنجشیر

 

 ښوونځي 2.4

ښاوونځیو کاې لاه  ۰۴۴د څارنې او ارزونې کمیټې او د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې ټیموناو پاه اوه والیتوناو کاې پاه 

 مدیرانو/آمرینو، ښوونکو، زده کوونکو او د زده کوونکو له میندو او پلرونو سره مرکې ترسره کړې دي: 

 والیت ښوونځی ګڼه

 بدخشان میر فضل هللا 1

 بدخشان ښوونځیمشهد د نجونو  2

 بدخشان نواباد ګندم ضل د نجونو ښوونځی 3

 بدخشان بي بي اسماء 4

 بدخشان مهدبه ګډ ښوونځی 5

 بدخشان وخشي عالي لیسه 6
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 بدخشان بکتاش عالي لیسه )ګډ ښوونځی( 7

 بدخشان حلیمه سعدیه عالي لیسه 8

 بدخشان سن  نهر 9

 بدخشان سیف شهید عالي لیسه )ګډ ښوونځی( 10

 بدخشان ضره کمر منځنی ښوونځی 11

 بدخشان سبزه بهار 12

 بدخشان ده دهي د نجونو ښوونځی 13

 بدخشان خردمن شهید 14

 بدخشان د ټولنې پر بنسټ ښوونځی مسلم اباد 15

 بدخشان ګنده چشمه 16

 بدخشان سم دره 17

 بدخشان خان آضا 18

 بلخ خلم د هلکانو عالي لیسه 19

 بلخ برهان د هلکانو عالي لیسهخواجه  20

 بلخ خواجه برهان د نجونو عالي لیسه 21

 بلخ مسعود شهید عالي لیسه 22

 بلخ امین حسین د نجونو عالي لیسه 23

 بلخ عبدالرؤف خلمي عالي لیسه 24

 بلخ تنګي د نجونو عالي لیسه 25

 بلخ سلطان راضیه د نجونو عالي لیسه 26

 بلخ لیسهرهنور خصوصي عالي  27

 بلخ سلطان غیاث الدین عالي لیسه 28

 فاریاب د نجونو عالي لیسهکارته صلح  29

 فاریاب کارته صلح د هلکانو منځنی ښوونځی 30
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 فاریاب د نجونو عالي لیسهګوهرشاد بیګم  31

 فاریاب جرنیل غوث الدین د هلکانو منځنی ښوونځی 32

 فاریاب عالي لیسهخراسان د هلکانو  33

 فاریاب د نجونو عالي لیسهستاره  34

 فاریاب عالي لیسهکوه خانه د هلکانو  35

 فاریاب د نجونو عالي لیسهکوه خانه  36

 فاریاب عالي لیسهابو عبید جوزجاني د هلکانو  37

 فاریاب د نجونو عالي لیسهافغان کوټ  38

 فاریاب د نجونو عالي لیسهتاتار خانه  39

 فاریاب نجونو عالي لیسهد توکلي خانه  40

 فاریاب توکلي خانه د هلکانو منځنی ښوونځی 41

 فاریاب ایدین خصوصي ښوونځی 42

 فاریاب عالي لیسهعرب خانه د هلکانو  43

 فاریاب پشه خاني د هلکانو منځنی ښوونځی 44

 فاریاب پشه خاني د نجونو منځنی ښوونځی 45

 فاریاب د نجونو عالي لیسهموالنا امرهللا  46

 غزني فیضیه د هلکانو عالي لیسه 47

 غزني فیضیه د نجونو عالي لیسه 48

 غزني سلطاني د هلکانو عالي لیسه 49

 غزني شهداء د نجونو عالي لیسه 50

 غزني سید احمد الودل د نجونو عالي لیسه 51

 غزني سبز چوب باال 52

 غزني سن  جوی لومان ګډه عالي لیسه 53

 غزني هلکانو عالي لیسهلومان د  54
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 غزني لومان د نجونو عالي لیسه 55

 غزني سید جمال الدین د نجونو عالي لیسه 56

 غزني سید جمال الدین د هلکانو عالي لیسه 57

 غزني مهاجرین د هلکانو عالي لیسه 58

 غزني مهاجرین د نجونو عالي لیسه 59

 غزني خدایداد د هلکانو عالي لیسه 60

 غزني خدایداد د نجونو عالي لیسه 61

 غزني سنایي ګردان خدایداد 62

 غزني مغوالن د نجونو عالي لیسه 63

 غزني البیروني د نجونو عالي لیسه 64

 غزني فاطمه زهراء د نجونو عالي لیسه 65

 غزني ضلعه شهدا د هلکانو عالي لیسه 66

 غزني ولي اثر د نجونو عالي لیسه 67

 غزني روشنایي د نجونو عالي لیسهخواجه  68

 غزني توحیداباد د هلکانو عالي لیسه 69

 غزني ضلعه امیرمحمد خان د نجونو عالي لیسه 70

 غزني بهلول ګډه عالي لیسه 71

 غزني ګودال منځنی ګډ ښوونځی 72

 غزني میرادینه د نجونو عالي لیسه 73

 غزني میرادینه د هلکانو عالي لیسه 74

 غزني د هلکانو عالي لیسهسوکا  75

 غزني اللچ  د نجونو عالي لیسه 76

 غزني مکن  د هلکانو عالي لیسه 77

 غزني مکن  د نجونو عالي لیسه 78
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 غزني سبزړ د هلکانو عالي لیسه 79

 غزني سبزړ د نجونو عالي لیسه 80

 هرات ملکه جاللي عالي لیسه 81

 هرات فخرالمدارس عالي لیسه 82

 هرات دارالحفاو 83

 هرات امیر علیشیر نوایي د نجونو عالي لیسه 84

 هرات سلطان غیاث الدین غوري 85

 هرات امیر علیشیر نوایي د هلکانو عالي لیسه 86

 هرات ګوهر شاد د نجونو عالي لیسه 87

 هرات د کرنې او وترنرۍ انسټیټیوټ 88

 هرات تجربوي د نجونو عالي لیسه 89

 هرات هلکانو عالي لیسهتجربوي د  90

 هرات جمعیت سرویستان ګډه عالی لیسه 91

 هرات سردار محمد داؤد عالي لیسه انجیل ولسوالي 92

 هرات ضوای زره د انجیل ولسوال  کې 93

 هرات توحید ښوونځی )خصوصي( 94

 کابل عبدالرحیم شهید د هلکانو ښوونځی 95

 کابل زینب کبری د نجونو عالي لیسه 96

 کابل ابو ضاسم فردوسي عالي لیسه 97

 کابل ګل دره د نجونو عالي لیسه 98

 کابل یسری ښوونځی 99

 کابل د عبدالرحیم شهید عالي لیسه 100

 کابل امیر حمزه 101

 کابل بي بي حنیفه 102
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 کابل غالم حیدرخان )د ورځې لیسه( 103

 کابل غالم حیدرخان )د شپې لیسه( 104

 کابل حبیبیه 105

 کابل محمد هاشم میوندوال 106

 کابل هزاري بغل 107

 کابل شمیره منځنی ښوونځی ۰۰جمال مینه  108

 کابل خواجه عبدهللا انصاري 109

 کابل ۰خانهء نور شمیره  110

 کابل شهرړ محمدیه 111

 کابل پیشګامان استقالل 112

 کابل رابعه بلخي 113

 کابل سید جمال الدین افغان 114

 کابل سید نورمحمد شاه مینه 115

 کابل سید شهداء د نجونو عالي لیسه 116

 کابل صوفي اسالم 117

 کابل ذبیح هللا عصمتي 118

 کابل محمود هوتکي 119

 کابل وهیرالدین فارابي 120

 کابل طوطیه د نجونو عالي لیسهد نجونو عالي لیسه 121

 کابل ضلعه حشمت خان عالي لیسه 122

 کابل نورمحمدشاهسید  123

 کابل بي بي زینب کبری 124

 کابل ابن سینا عالي لیسه 125

 کابل اریانا عالي لیسه 126
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 کابل ګذرګاه د نجونو ښوونځی 127

 کابل جهان خصوصي ښوونځی 128

 کابل معرفت خصوصي ښوونځی 129

 کابل ګلوري خصوصي ښوونځی 130

 خوست شهید داؤد د هلکانو عالي لیسه 131

 خوست عبدالحی حبیبي د هلکانو عالي لیسه 132

 خوست صدیي روهي، د نجونو عالي لیسه 133

 خوست صدیي روهي، د هلکانو عالي لیسه 134

 خوست سیربند، د هلکانو عالي لیسه 135

 خوست درګ ، د هلکانو عالي لیسه 136

 خوست درګ ، د نجونو عالي لیسه 137

 خوست پیربادشاه د نجونو ښوونځی 138

 

د ښوونځي پر بنسټ مرکې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې او د څارنې او ارزونې د کمیټې د مجربو ساحوي ټیموناو 

ښااوونځیو او نااورو تعلیمااي بنسااټونو کااې د  ۰۰۴لااه خااوا ترسااره شااوې دي. د افغانسااتان لپاااره د ناااروی کمیټااې ټاایم پااه 

او دولتي ادارې په کې وې، پاه داساې حاال کاې چاې پاه کابال ښوونځیو په کچه ښکیلیدنې ترسره کړې، چې خصوصي 

دولتي او خصوصي ښوونځیو څخه په ټولاو پړاووناو  ۴۰کې میشت د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم په کابل ښار کې له 

انفرادي مرکې او ډلاه ییاز بحثوناه  ۲۰۰کې لیدنې ترسره کړې دي. د څارنې او ارزونې کمیټې د تحلیل په دوران کې، 

 پړ شول. دا ټول د اړوندې ټایپولوژۍ او د حل الرو د لیدلورو سره سم درج او کوډ شوي دي )الندې وګورئ(.بش

 په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د تیرو تحویوونو کتنې  2.5

یي پااه ښااوونیزو خپرونااو کااې د اړونااده اداري فساااد پااه اړه د شااته ادبیاااتو یااوه پراخااه څیړنااه ترسااره شااوه او د پراختیااا

د همکااارانو او ادارو د ارزونااو راپورونااو تااه یااوه کتنااه ترسااره شااوه چااې د متحااده ایااالتونو نړیوالااه پراختیااایي اداره، 

(، د DANIDA، د ډنمااارړ نړیوالااه پراختیااایي اداره )افغانسااتان لپاااره د امریکااا د بیااارغونې د مرسااتو د څااار اداره یااا ساایګار

(، د افغانسااتان لپااره د سااویډن کمیټااه، او Noradد پراختیااایي همکاارۍ اداره )کانااډا د نړیوالااو چاارو اداره، د ناااروې 

 یونیسکو په کې شاملې دي. د پوهنې وزارت لپاره د څار عالي ادارې پلټنې هم وکتل شوې. 

د دې ترڅن ، د پوهنې اړوند اداري فساد په اړه د افغان رسنیو راپوروناو پاه اړه هام یاوه لټاه ترساره شاوله، چاې ډیار 

 ضمیمه وګورئ(. ۰کلونو اړوند ول ) ۰۰۰۰او  ۰۰۰۶اپورونه یې د ر

 د پوهنې ډیټا )شمیرې( او د پوهنې معووماتي سیستم  2.6

 –ملیوناو پاورې دی  ۰۰ملیوناو څخاه تار  ۶چې په ټول هیواد کې د زده کوونکو شمېر له  –د ښوونځیو د ډیټا تائیدول 

حلیاال د دې څیړنااې موخااه نااه وه، د څااارنې او ارزونااې کمیټااې لااه ښااه مالومااه سااتونزه ده. کااه څااه هاام د دې سااتونزې ت
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فرصت څخه ګټه واخیستله چې د پوهنې معلوماتي سیستم ډیټا له هغاو شامېرو ساره وګاوري چاې ماوږ تاه راپاور شاوې 

 ښوونځیو د سوابقو له مشاهدې څخه مالومه شوې وه چې موږ کتلي ول.  ۰۴۴وې او د هغو 

 د ښوونځی په زده کړو کې د اداري فساد ډولونه  2.7

کلوناو کاې پاه منځنیاو ښاوونځیو کاې د اداري فساااد د ځاانګړو ساتونزو پاه نښاه کولاو تاه د پاام وړ نړیوالااه  ۰۰پاه تیارو 

کال کې د یونیسکو کار و، چې وروساته بیاا د ناورو نړیوالاو ادارو پاملرناه  ۰۰۰۰پاملرنه اوښتې ده. د پیل ټکی یې په 

او د روڼتیاا نړیاوالې ادارې  U4، د اضتصادي همکارۍ او پراختیا اداره، نړیوال بان ، UNDPرته واوښته، چې هم و

نومونه د یادولو وړ دي. په پایله کې، د پوهنې ساکتور کاې د اداري فسااد ځاانګړو ساتونزو ډیار ډولوناه شاتون لاري. د 

چمتو او ترکیاب کاړي دي، چاې د پاوهنې پاه ساکتور کاې  څارنې او ارزونې کمیټې دا پخواني ډولونه د دې تحلیل لپاره

 ډوله ستونزې په نښه کړې دي.  ۴۶یې د اداري فساد 

د اداري فساد ستونزې په دوه سترو ډلو ویشل شوې دي: د اداري فساد هغه میکانیزموناه چاې د ښاوونځیو او ولساوالیو 

پااه کچااه راپورتااه شااوي دي، او د اداري فساااد هغااه میکانیزمونااه چااې پااه مرکاازي توګااه، معمااوال  د وزارت تاار مسااتقیم 

ځانګړو ستونزو بشپړ حد په الندې جدول کې ښودل شوی کنترول الندې، اغیزمن کیږي. د پوهنې اړوند د اداري فساد 

 دی: 

 خطرونهمشخص معارف کې د اداري فساد 

 پالیسي –مرکزي 

 مستقیمه اغیزه –په ښوونځیو کې  مالي او کنټرول  -مرکزي 

 د تعلیمي بودیجو 
 ناسمه الرښودنه

 ښوونځي د شمولیت د مرکزي بودیجو انحراف
 لپاره پیسې ورکول

 پروژو تهادارو، 
 ناسم تخصیص 

 د غوره نمرو ترالسه کولو  د پروژو د بودیجو انحراف
 لپاره پیسې ورکول

 د ازموینو پایلو ترالسه کولو لپاره پیسې ورکول د معارف د شتمنیو انحراف ډیر لوړ تعلیمي نصاب

 ښوونکي او –مرکزي 
 بشري منابع 

 مفتشینو او څارونکو 
 ته بډې ورکول

 شهادتنامود ښوونځي 
 لپاره پیسې ورکول 

  –په ښوونځیو کې  د ښوونکیو ګمارنې او تبدیلي
 غیر مستقیمه اغیزه

 د ازموینې سوالونو 
 لپاره پیسې ورکول

 د ځان په ځای د بل له لوري د لوړې کچې ناسوبتیا ضبلول د ښوونکیو جوازونه
 ازموینې ورکولو لپاره پیسې ورکول 

 د ښوونکیو د امتیازاتو
 تخصیص 

 د ښوونکي له لوري په غوره ځایونو
 کې د دندو لپاره بډې ورکول 

 محروم شویو زدکوونکیو
 څخه پیسې اخستل 

 د ښوونکي د رزونې
 غوراوی 

 شخصي مقصدونو لپاره د
 ښوونځیو کارول 

 د ځینو درسي کتابونو کارولو ته 
 د زدکوونکیو مجبورول

 د ښوونکو روزنه: 
 نمرې ورکول، 

 خصوصي صنفونو ته مجبورول د ښوونځیو د بودیجو انحراف فراغتازموینې، 

 د ځایي راټولو شویو بودیجو انحراف تدارکات  -مرکزي 
 ښوونکو لپاره وړیا کار 
 کولو ته مجبورول

 د درسي کتابونو
 چاو او ویش 

 خوړو او یونیفورم
 لپاره ډیره لوړه بیه

 د ښوونکو له خوا جنسي غوښتنې

 زیربناود ودانیو او 
 ضراردادونه 

 د ښوونځیو خواړه، ترمیم، او
 مراضبت ضراردادونه 

 بودیجو او تمدیدونو
 باندې کمیسونونه

 منابع د خوښې ښوونځیو 
 ته ځانګړې کول
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: په هره مرکه کې د اداري فساد د یادو شوو ځانګړو ستونزو کوډ کول   

لسو ډولونو څخه په یو کې، د ډلبنادۍ د دې فرعاي سایټ ساره مرکې د پوهنې اړوند اداري فساد ستونزو له  ۲۰۰ټولې 

 سم، په الندې توګه کوډ شوې دي.

 د کلتور، پالیس ، کړنالرو او سیستمونو اړوند اداري فساد  .1

 په مالي چارو، کنترول او تفتیش کې اداري فساد .2

 د بشري سرچینو مدیریت کې اداري فساد .3

 ري فسادپه والیتي پیاوړتیا او حساب ورکولو کې ادا .4

 د ښوونځي په کچه: د ښوونځي مدیریت کې اداري فساد .5

 د ښوونځي په کچه: د ښوونکو اداري فساد .6

 د ښوونځي په کچه د ښوونځیو په نورو ډولونو )خصوصي او د ټولنې پر بنسټ زده کړه( کې اداري فساد .7

 د ارضامو تائیدولو او د سندونو په اعتبار ورکولو کې اداري فساد .8

 تابونو اړوند او د زده کړې لپاره سرچینو کې اداري فسادد ښوونځیو د ک .9

 د تمویلوونکو اړوند توپیرونو له امله اداري فساد .11

 د ممکنو حل الرو ډولونه  2.8

نوماوړې میتودولاوژي همادا ډول د لسااو الرو وړاندویناه کاوي چاې لااه مخاې یاې د ارزوناې ټاایم ټاولې شاونې حاال الرې 

ه دوران کې یې د مرکه ورکوونکو لاه خاوا سپارښاتنه شاوې وه. دا ډول لاس د کټګوري بندي کوالی شي چې د مرکو پ

 شتون لري: "حل الرې لیدلوري"

  هغاه کړناې چاې بادلون  –او د ملکي او/یاا سایمه ییازې څاارنې ناور ډولوناه د حل الرې لیدلوری الف: د ښاریانو کړنې

ټولنې څارنې پاه وسایله، یاا د غاوره شامبرو د خپرولاو راوستالی شي، لکه د ټولنې پراختیایي شورا په کچه، یا د مدني 

 په وسیله.

  اداري، تشاکیالتي او د سیساتمي بدلونوناه چاې د ادارې اغیزناکتیاا لاوړوي  –د حل الرې لیدلوری ب: اداري اصاحات

 او په ورته وخت کې د مفسد سلوړ مخه نیسي.

  ونکي، دارالمعلمینوناااه او د پاااوهنې والیتاااي څنګاااه وزارت، ښاااو –د حااال الرې لیااادلوری د: د اداري بااادلون رهباااري

 ریاستونه په اداري توګه بدلونونه پلي کوالی شي. 

 څنګه د ضوانینو یا ضانوني تطبیقاتود اداري اجراآتاود یاا د  – د حل الرې لیدلوری د: د قانون او مقرراتو په اساس وقایه

 شي.  ښاریانو د شکایتونو میکانیزمونو په اساس د ناکام  مخه ونیوالی

 ځانګړې کړنې، که لاږې وي او کاه د پاام وړ وي، چاې خلکاو  – د حل الرې لیدلوری ه: خوکو ته د بدلون نښې ښودل

 ته وښیي چې کارونه د بدلون په حالت کې دي.

  څنګه د دوی پر مالتړ غاوره تمرکاز کیادالی  –د حل الرې لیدلوری و: د نړیوالې ټولنې او پراختیایي همکارانو کړنې

 ه راتلونکي کې کنترولیدالی شي؟ څنګه او په کومه برخه کې دوی ښه مرسته کوالی شي؟شي او پ

  د موجااودو  –د حاال الرې لیاادلوری ز: د معووماااتو سیسااتمونه، د کنتاارول او توتاایا سیسااتمونه، او خپوواکااه رارنااه

ښاه والاي د کیلاي پاه معلوماتي سیستمونو، کنترول سیستمونو، ښاې راپاور ورکاونې او خپلاواکې بهرنا  څاارنې څخاه د 

 توګه کار اخیستل.
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  څنګه باه د پالیسا ، بهیار او کړناو روڼتیاا او د پالیسایو، معیاارونو، پالنوناو،  –د حل الرې لیدلوری ح: د روڼتیا تدابیر

 بودیجو، پایلو او راپورونو پرانیستې خپرونه د اداري فساد په راټیټولو کې مرسته وکړي. 

  تادیبي ګامونه، پلټنې، عدلي تعقیب، او د معافیت ستونزې ته ځواب ویل. – لد حل الرې لیدلوری ط: پوي کو 

  چې د حکومت عرضه انحصاري کړي. که څه هم د بازار پر بنسټ د حل الرې لیدلوری ی: د بازار پر بنسټ بدیوونه

ت لاه خااوا حال الرو ساره تړلااې ډیارې څرګناادې ساتونزې شااتون لاري، خااو بیاا هاام دوی د معیاارونو پااه لوړولاو، د دولاا

وړاندې کیدونکو خدمتونو کې د پیسو ارزښات لوړولاو، او د خلکاو لاه خاوا د دولتاي سیساتم د پریښاودلو  لپااره د رایاې 

 ورکولو له الرې د اداري فساد د شتون په ښودلو کې مثبت اغیز درلودالی شي. 

څپرکي کې د سپارښاتنو د جوړولاو پار  ۰۰د اداري فساد راکمولو لپاره د دې لس بیالبیلو تګالرو په اړه دا لیدلوری په 

 مهال کارول شوی دی. 

 پخواني تحویوونه .3

 

 لوستل او لیکل زه او دی لوستی ښوونځی پورې ټولګي ۰ تر مهال پر پاچاه  د شاه واهر د ما"
 ."کوالی شي نه لوستل او لیکل او دی، کې ټولګي ۰۰ په ځوی زما خو شم، کوالی

 پار کوونکي زده یو د
 

 

دې چې دا ارزونه په هیواد کې تر ټولو مفصله ترسره شاوې ارزوناه ده، خاو د افغانساتان د پاوهنې سیساتم کاې  سره له

اداري فساد نه کومه نوې، او ناه هام نامالوماه پدیاده ده. غاوره دا ده چاې د اداري فسااد پار وړانادې د زیاان منناې د دې 

. د افغانساتان پاه 3ریخچې په رڼا کې وګورو او پارې پاوه شاوارزونې موندنې د افغانستان د پوهنې سیستم د پراختیا د تا

څېر هیوادونه چې په تاریخي توګه یې د خپلو اتباعو لپاره ښوونې او روزنې ته ډیر کم السرسی لرلی دی، ډیر احتمال 

  4لري چې له هغو هیوادونو څخه ډیر اداري فساد په کې شتون ولري چې ښوونې او روزنې ته ډیر السرسی لري.

اداري فساد، د پوهنې د نورو مثبتو او منفي اړخونو په څیر، تر ډیره بریده د افغان ولس او د دوی د حکومات تار مانځ 

 وایي:  5اړیکو اغیزمن کړی دی او دا کار تاریخي مخینه لري، چې اوس ډیره پیچلې شوې ده. لکه څنګه چې یزدي
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ي چې پوهنه د افغانستان د خوکو او حکومت تر مان  دوه د افغان تاریخ درسونه زده کړه ورکوونکي دي. تاریخ ښی"

طرفه کوره ده. د ظاهر شاه په دوره کې، افغان ټولنه چمتو نه وه یا خبره نه وه چې د عصري ښوونې او روزنې لاه 

ګټو رخاه بارخمن شاي. لاه همادې امواه، د ښاوونځیو د تاسیساولو او خاصاولو عاماه ازادي چاې د ظاهرشااه لاه خاوا 

، لږ بریالۍ وه. د کمونیستانو په دوره کې، حکومت ډیر سخت دریځه شو او د خپوې ایډیالوژۍ د نرمولاو ورکړل شوه

لیوالتیا یې نه لرله، او د افغان کوتور او دودونو د واقعیت درک کول یې رد کړل. په پای کې طالبان، په متشادده توګاه 

ل چااې د افغااان کوتااور تکاماال او د راسااتنیدونکو کااډوالو د افغااان دودونااو یااو بنسااټیز ډول پوااي کولااو الرې، ونااه توانیااد

تجربې په پام کې ونیسي، د یوه ولس هغه غوښتنې چې غوښتل یې د عصاریت ځیناې عناصارو، لکاه پاوهنې تاه غیاږ 

پرانیزي.  لدې رخه دا درس زده کوالی شو چې په فعاله توګه افغانانو ته د هغه ډول زده کړو وړاندې کول چې دوی 

بریالي دي، خو د دوی اړ کول چې ایډیالوژیکې ټولنیزې جوړې شوې پروژې پوي کړي، یاواځې مقاومات یې غواړي، 

 "او کرکه راپاروي. 

کې د طالبانو د حکومت له راپرځیدو وروسته، د افغانساتان د پاوهنې سیساتم د بیاا راژونادي کیادو لاه پاام وړ  ۰۰۰۰په 

تمویلوونکو د پیسو او پروګرامونو د چټ  هجوم پاه وسایله پاه بهیر څخه تیریږي. په همدې حال کې دې مودې، چې د 

  6ګوته شوې ده، له ځان سره د اداري فساد جدي ستونزې رامنځ ته کړې دي.

کاې یادوناه شاوې ده، ډیارو  7رسااله ۰۰۰۰لکه څنګه چې د افغانستان د پوهنې سکتور کې د اداري فساد په اړه د هاال 

کااال پااه بیړنیااو حااالتونو کااې د زده کااړې بااین االداري  ۰۰۰۰نازکتیااا پااه اړه د راپورونااو، چااې د پااوهنې او وضااعیت د 

هم په کې شاامل دي، د افغانساتان د پاوهنې  9د اداري فساد ارزونې راپور USAIDکال د  ۰۰۰۰او د   8شبکې راپور

سیستم کې د پراخه او ثابت شوي اداري فساد څخه یادونه کړې ده چې خیالي ښوونکي، رشوت، او نیپوټیزم یې له ډلې 

 څخه دي.   

راهیسې، د افغانستان د ښوونځیو په نوم لیکنه کې ډیر زیاات پرمختا  رامانځ تاه شاوی دی چاې پاه ملیونوناو  ۰۰۰۰د 

، خو بیا هم د ښوونځیو په نوم لیکناه کاې زیااتوالی د زده کاړو د کیفیات 10کوونکي بیرته ښوونځي ته ګرځیدلي دي زده

په لوړوالي کې له پرمخت  سره برابر نه دی. له ش  پرته چې نوم لیکنه لاه کیفیات څخاه جاال شای دی. پاه افغانساتان 

د ښاوونځیو ناوم لیکناه او د زه کاړې د کیفیات تارمنځ  کې د ښوونځیو د نوم لیکناې پاه اړه بحاث کاې، ګاویمبرت او ناور

ارزښتناړ تړاو ته اشاره کوي، او سپارښاتنه کاوي چاې یاواځې پاه عرضاه کاې زیااتوالی د کیفیات د زیااتوالي سابب ناه 

   11ګرځي.

د ښوونځیو د نوم لیکنو د شمېر تر څن ، په افغانستان کې د پاوهنې اړوناد ناورو کماي انادازو کاې هام پرمختا  شاوی 

په داسې حال کې چې له مقداري یا کمي لحاوه او د ابتکاراتو د تنوع "ی، خو لکه څنګه چې صمدي یادونه کړې ده، د

  12"له مخې، پراختیاوې د پام وړ دي، خو د زده کړو کیفیت او اغیزناکتیا د ملي چارواکو لپاره ال هم یوه ننګونه ده....

 په پوهنه کې اداري فساد ته اوسنۍ مراجعه

د افغاان حکومات لاه خاوا  –د بیالبیلو تمویلوونکو او پراختیایي همکاارانو پاه مالتاړ  –کلونو کې ۰۰که څه هم په تیرو 

ډیرې هڅې ترسره شوې دي چاې د پاوهنې سیساتم کاې اداري فسااد تاه ځاواب ووایاي، خاو نوماوړې ساتونزې پاه ژوره 

لوونکو ټولنې، او د افغان ولس ترمنځ پاه پوهناه کاې توګه پیچلې او درول یې ډیر ستونزمن دي. د پوهنې وزارت، تموی

د اداري فساد په اړه له پراخه پوهاوي ساره ساره، ډیار کام ثبوتوناه شاته چاې د افغانساتان د پاوهنې سیساتم کاې د اداري 

هاواره فساد اړونده پخوانیو پلټنو، راپورونو او رسالو کاوم د پاام وړ او پاییادونکي مثبتاو بادلونونو او اصاالحاتو تاه الر 

 کړې وي.  

، د اداري فسااد پاه اړه د 13کاال یاوه څیړنیازه رسااله کاې ۰۰۰۰د افغانستان د پوهنې سیستم کې د اداري فساد په اړه د 

 کې هم د وړاندوینې وړ دي: ۰۰۰۰سینټنر تبصرې د دې تحلیل د موندنو سره سم په 
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له بده مرغه، د افغانستان د پوهنې موي سیستم پاه دردوونکاې توګاه موساد دی، چاې پاه مویونوناو د ښاوونځي عمار "

لرونکي ماشومان یې د زده کړې له فرصت رخه بې برخې کړي دي. تاسو تصور کړئ چاې یاو ښاوونکی یاسات او د 

یو پار یاست او د خپل ماشوم د بریا  خپوې تنخوا ترالسه کولو لپاره رشوت ورکولو ته اړ شئ. فرض کړئ چې تاسو

لپاره د نمرو ترالسه کولو په موخه رشوت ورکولو ته اړ شئ. فکر وکړئ چې تاسو یو ګومارونکی یاست او نه شائ 

کوالی چې د اصوي او جعوي ډیپوومونو ترمن  توپیر وکړئ. د اوسني شدید اداري فساد، چاې پاه افغانساتان کاې خپاور 

د دې هیواد ښوونیز هدفونه همداسې ناترالسه شوي پاتې وي، چې هیواد به له تر ټولاو ساترې دی، له ځپوو پرته به 

 "سرچینې بې برخې کړي: لوستي ماشومان. 

د اوساانیو راپورونااو او رسااالو نااورې بیلګااې چااې د افغانسااتان د پااوهنې وزارت، د دوی د تمویلوونکااو او پراختیااایي 

 په ګوته کوي، په الندې توګه دي: همکارانو په تړاو د اداري فساد ستونزې 

  د پاوهنې   14کال یو راپور ۰۰۰۰د افغانستان د پوهنې احصائیه کې د اختالفاتو په اړه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې د

په سیستم کې پراخه اداري فساد په ګوته کوي او وایي د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوي کمیسایون، چاې د پاوهنې 

. لکاه څنګاه  15اداري فساد دعوې وپلټلې، مخربې پایلې هیڅ کله د عاامو خلکاو لپااره خپارې ناه شاولېسیستم کې یې د 

... د حقیقت موندونکي کمیسیون د مایوسۍ او خپګاان تار کچاې، د نوماوړو "چې د افغانستان تحلیلګرانو شبکه یادونه کوي 

  16"بدلونونو په تړاو هیڅ ډول ښکاره ګام اخیستل شوی نه دی.

 ځیو د کتاابونو د تادوین او ویشالو پاه اړه د د ښوونUSAID ( ارزوناې، د ۰۰۰۶د )کاال راهیساې د ښاوونځیو د  ۰۰۰۲

د پاوهنې وزارت، د "کتابونو په تړاو د وزارت د پراخاه اداري فسااد پاه اړه خبار ورکاړی او سپارښاتنه یاې کاړې چاې 

کاارکوونکي چاې د ښاوونځیو د کتاابونو پاه ویاش کاې پوهنې د والیتي ریاستونو، او د ولسوالیو د پوهنې آمریتوناو ټاول 

ښکیل دي باید د سلوړ مقرره د خپلې ګمارنې د عادي ضرارداد ترڅن  السلی  کړي چې په مفسدو کړنو کې د ګاډون 

دا سپارښااتنه چااې پااه ارزونااه کااې د نااورو  17"او د پالیساایو سااره مطابقاات کااې د پاااتې راتللااو لپاااره جریمااې مشخصااوي.

 اده شوې وه، ال تر اوسه پلې شوې نه ده. سپارښتنو ترڅن  ی

  کاال یاو هار اړخیاز  ۰۰۰۶ترمنځ موده کې د افغانستان لپاره د نااروې پراختیاایي مرساتې پاه اړه د  ۰۰۰۰او  ۰۰۰۰د

د افغانستان د بیارغونې وجهي صندو  او د زده کړو د کیفیت لاوړونې پروګارام تمویال لاه ناږدې "راپور یادونه کوي، 

تعقیب او څارنې ته اړتیا لري، چې د اداري فساد او هاوایي زده کوونکاو او د ښاوونځیو د شامیر پاه اړه څخه دوامداره 

همدا ډول نوموړی راپور  18"اندیښنو سره مبارزه وکړي، او د کیفیت پرمخت  لپاره د دوامدارې پاملرنې ډاډ ورکړي.

دې شوې ډیټا او شمیرو د اعتماد پاه اړه عماومي د پوهنې وزارت له خوا د وړان –د پوهنې په برخه کې "یادونه کوي، 

 19"اندیښنه شتون لري.

  هم د افغانستان د پوهنې د ډیټا د کره توب پاه اړه اندیښانې  "زده کړه د ټولو لپاره ملي کتنې"کال د یونیسکو د  ۰۰۰۲د

په داسې حال کاې چاې د پاوهنې د مهماو شاخصاونو پاه اړه د ډیټاا شاتون "څرګندې کړې دي. نوموړې کتنه روښانوي، 

کې ښه والی راغلای دی لکاه د ښاوونځي د ناوم لیکناې نسابتونه، ښاوونځی پریښاودل، لاومړن  بشاپړتیا، او د ساواد زده 

یټاا پار وخات ساره د السرساي وړ ناه کړې درجه، خو بیا هم د ډیټا راغونډولو کاره تاوب د پوښاتنې النادې دی، او ډ22

  20"وي.

  د ښاوونکو پاه "کاال راپاور یادوناه کاوي،  ۰۰۰۶د ښوونکو د ګمارنې په اړه، د افغانساتان د پاوهنې ساکتور د تحلیال د

  21"ګمارنه کې خپلوان پالنه یا نیپوټیزم او سیاسي مداخله په ټول هیواد کې خپره پدیده ده.

 پاه اړه د څاارنې او ارزوناې کمیټاې د   23او د پوهنې د کیفیت لاوړاوي پروګارام 22د دې ترڅن ، د ښوونکو د ګمارنې

اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې د ارزونې دوو پخوانیو راپورونو د پوهنې پاه دې سااحو کاې د پراخاه اداري فسااد 

والاي لاږ څارړ لیادل  په اړه خبر ورکړی و او د نوموړي راپور له خپریادلو راپادېخوا پاه دې سااحو کاې د پاام وړ ښاه

 کیږي. 
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دې کې ش  نشته، د پوهنې سیستم کې د اداري فساد پړه باید یواځې د پوهنې وزارت یا د نوماوړي وزارت پاه اوسان  

یا پخوان  رهبري باندې وانه چول شي، ځکه چې د تمویلوونکو او پراختیایي همکاارانو پیچلتیاا هام یاوه ساتونزه ده. پاه 

تاارمنځ مااوده کااې د  ۰۰۰۰او  ۰۰۰۰د پراختیااایي مرسااتې پااه اړه مخکااې یاااد شااوی راپااور )افغانسااتان کااې د ناااروې د 

( یادوناه کاوي چاې د کمازورې حکومتاول  او افغانستان لپاره د ناروې پراختیایي مرستې پخاوان  ارزوناې تاه اشااره ده

 اداري فساد په اړه: 

اداري فسااد د ساتونزو( پاه اړه د راو کووناو پاه تمویووونکو د هم مهالو هراو ساره ساره چاې اصااحات راولاي، )د "

  24"موده کې خبرتیا درلوده، زغموې یې دي، او په ځینې حالتونو کې یې نورې هم چټکې کړې دي.

تمویلوونکو او پراختیایي همکارانو هم د پوهنې سیستم کې د مثبتو، پاییدونکو بدلونونو راوستلو پاه برخاه کاې د پاوهنې 

برخه لرې ده چې دې ته د اداري فساد د پیاوړي کوونکي په توګه کتال کیادای شاي. د بیلګاې پاه وزارت په ننګونو کې 

او په افغانستان کې د بنسټیزو زده کړو او جنسایت برابارۍ لپااره د  25توګه، د ناروې د پراختیایي مرستې په اړه راپور

همکاارانو د اسااس او سیساتمونو نشاتوالی پاه ، دواړه د تمویلوونکو یاا پراختیاایي 26سویډن په مالتړ د یونیسف پروګرام

 ډاګه کوي، کوم چې د وخت په تیریدو سره د بدلون کره ګامونو او پرمخت  ته الره هواروي.  

... هغاه عوامال چاې بادلون تاه الره هاواروي لاه پاماه "لکه څنګه چې وروستن  کتنه روښاانوي، د دې معنای داده چاې 

د دې ترڅناا  نومااوړې کتنااه زیاااتوي چااې  27"تند او اداري شااوي نااه ده.لویاادلي دي او زده کااړل شااوي درسااونه مساا

کااارکوونکي او ماادیریت لااه ډیاارو کمزورتیاااوو خباار دي او نورونااه هاام لااري چااې څنګااه لااه نومااوړو ننګونااو سااره "...

مقاومت وکړي، خو دا ارزوونکي غبرګونونه د څارنې په سیستم کې ځاای شاوي ناه دي او ناه هام د ټاولنې لاه غاړو، د 

 28"پوهنې وزارت تخنیکي کارکوونکو، د ښوونځیو مدیریت یا ښوونکو سره بحث شوي دي.

پراختیااایي "یادونااه کااړې ده  "ملااي کتنااه ۰۰۰۲زده کااړه د ټولااو لپاااره د "پاار دې سااربیره، لکااه څنګااه چااې د یونیسااکو 

ارت او پراختیااایي همکاااران د خپلااو بهرنیااو پااروژو پااه اړه معلومااات پااه بشااپړه توګااه نااه شااریکوي، او د پااوهنې وز

  29"همکارانو ترمنځ ګډ پالن جوړول ال تر اوسه بیخي کم دي.

یوه اړونده ساحه، چې د پوهنې سکتور کې یې د سیستماتیکې ارزونې او د اداري فساد ځواب ویلاو مخاه ډب کاړې ده، 

د خپلو پروګرامونو په ارزولو کې د تمویلوونکو پاتې راتلال دي. لکاه څنګاه چاې پاه افغانساتان کاې د زده کاړو لپااره د 

افغانستان کې  USAIDد دفاع وزارت، دولت، او"دونه کړې ده، راپور یا ۰۰۰۶متحده ایالتونو د مالتړ لپاره د سیګار 

 ځکاه نوماوړې"نوموړی راپور اداماه ورکاوي،  30"د زده کړو د مالتړ لپاره خپلې هڅې په کافي توګه ارزولې نه دي.

  USAIDاداره د افغانسااتان د پااوهنې کااارکړنو پاار شاامیرو باناادې تکیااه کااوي چااې پااه یااواځې او مسااتقیمه توګااه د

کیادای شاي د هغاې مرساتې پاه اړه یاو ناسام انځاور   USAIDونو لپاره ځاانګړې ناه ده او د اعتباار وړ ناه ده،پروګرام

  31"وړاندې کړي چې د دوی پروګرامونه یې په افغانستان کې د پوهنې سکتور ته وړاندې کوي.

ږۍ د کړو مالتړ کوونکو بیالبیلو امریکایي ادارو ترمنځ د همغهمدا ډول د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د زده 

د همغااږۍ دا نشااتوالی شااتون لااري او دا کااار د پااوهنې وزارت او ټولااو سااترو   32.نشااتوالي سااتونزه یاااده شااوې ده

تمویلوونکاااو او پراختیاااایي همکاااارانو تااارمنځ ساااتونزې جاااوړوونکی دی او یاااو لاااړ ساااتونزې رامااانځ تاااه کاااوي لکاااه: د 

نااړین زیاتوالی، ګډ او په احتمالي توګه متناضض پیغامونه او مشاورې، او پاشالي پالنوناه او د پروګراموناو  پروګرامونو

چې ټولو ته د حساب ورکولو او اداري فساد له منځه وړلو پر وړاندې د خنډ په توګه کتل کیدالی شاي.  –وړاندې کول 

وزارتوناو کاې راغبرګاې شاي، چاې د دې ډول ساتونزو د له دې نیوکو څخه زیاتې یې کیدای شي ټکی په ټکی په نورو 

هغه بریاد څرګندوناه کاوي چاې د افغاان حکومات مشارتابه ورساره الس او ګریاوان دی، او عاام خلا  دا باار پاه اوږو 

 وړي. 

د مالتړ( اړوند د اداري فساد په اړه تر  USAIDپه احتمالي توګه، د افغانستان د پوهنې سیستم )او په ځانګړې توګه د 

ټولو پراخه او پایښت لرونکې پلټنې د سیګار له خوا ترسره شوې دي. د سیګار د ارزونو یاو لاړ راپوروناو او خپروناو 
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ترمنځ ترسره شوې دي، د اداري فساد پر وړاندې مهمې زیان مننې په ګوتاه کاړې دي چاې: د  ۰۰۰۶او  ۰۰۰۰چې د 

لاه خاوا  USAIDپه افغانستان کې د عامه زده کړو لپاره د  33اعتبار وړ، تازه معلوماتو نشتوالید پوهنې وزارت کې د

د ښاوونځیو د رغاونې پاروژو کاې ناکاافي پاالن   34د خپلو مالتړ کوونکو پروګرامونو د هر اړخیازو ارزوناو نشاتوالید

جعلکااري او نااوړه ګټاه اخیساتنه، جوړول، کمزوری خوندیتوب، د کیفیت کمزوری کنترول، د مالي مرساتو ضاایعات، 

  40د دارالمعلینونو د اسانتیاوو پاه رغولاو کاې کمیاانېد 39 38 37 36 35او له رغونې وروسته ژر د جوړښت ویجاړیدلد

  42او د ښوونکو او زده کوونکو غیرحاضري په کې شامل دي. 41خیالي ښوونځي، زده کوونکي او ښوونکيد

لمریاز کلوناو  ۰۴۰۴او  ۰۴۰۰په پای کې، د څارنې او ارزونې کمیټې د څار د عالي ادارې پلټنو ته کتنه وکاړه چاې د 

ضامیمه کاې ښاودل شاوې دي. پاه هار حاال، د  ۲لپاره یې د پاوهنې وزارت پاه اړه ترساره کاړې دي. د پلټناې پاایلې پاه 

مله په ډیرو ساترو موضاوعاتو بانادې بحاث ناه دی شاوی، تحلیل کچه د مفصلو مالي معامالتو په کچه ده، او له همدې ا

لمریز کلونو د پلټنو پایلې ال تار اوساه  ۰۴۰۲او  ۰۴۰۰نو ځکه نوموړې پلټنې په دې تحلیل کې مرسته نشي کوالی. د 

 د السرسي وړ نه دي. 

 په دې ریړنې یې پوي کول

 د افغانستان د پوهنې سیستم د پخوانیو کتنو دا تحلیل، د څارنې او ارزونې ټیم ته له څو اړخونو څخه ډیر ګټور دی: 

  د ماشومانو پاه شامیر کاې د ساتر او  –د پوهنې معلوماتي سیستم د اندازه کولو له ستونزو سره سره  –نوموړې څیړنې

ي چاې د افغانساتان د پوهنېسیساتم تاه  پاه تیارو پنځلساو کلوناو کاې ارزښتناړ ډیروالي لپاره پراخاه ثبوتوناه وړانادې کاو

 ننوتي ديد

  نوموړې څیړنې د اداري فساد په اړه یوه دوامداره اندیښنه ښیي، چې د پراخه خپلاوان پاالنې یاا نیپاوټیزم د اغیاز پاه اړه

ه کاړي. څیړناې ښایي پوهاوی هم په کې شامل دی، پرته له دې چې د نوماوړې موضاوع پاه اړه مساتقیمه څیړناه ترسار

 چې د اداري فساد دا ستونزې هم خپله د پوهنې وزارت او هم تمویلوونکو ته ښې څرګندې دي

 .د زده کړو کیفیت په لوړولو کې دوامداره ستونزو څخه یادونه کوي 

یال لاه خو، د پوهنې سیستم کې د اداري فساد او د کیفیت د ستونزو ترمنځ کوم روښانه تړاو ناه ورکاويد چاې د دې تحل

 مهمو برخو څخه یوه برخه ده. 
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برخه الف  

کوونکي زده او ښوونکي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبارزې د وړاندې پر فساد اداري د   
کمیټه ګډه خپلواکه ارزونې او څارنې د  
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 د ښوونکو په ګمارنه کې اداري فساد .4

سلنه څخه زیاتو مرکه ورکوونکو یې په اړه خبار  ۰۰د ښوونکو ګمارنه کې اداري فساد هغه بنسټیزه ستونزه ده چې له 

ورکړی دی. دا پایله د مرکه ورکوونکو پاه ټولاو شاپږو ډلاو، ټولاو ښاوونځیو او ټولاو والیتوناو کاې راغبرګاه شاوې ده. 

، فیااورټیزم او او د زورواکااو شخصاایتونو لااه خااوا  ټولااو تبصاارو د پااوهنې وزارت د کااارکوونکو لااه خااوا خپلااوان پااالنې

 اره کوله، چې د ملي شورا غړي هم په کې شامل دي. واسطو ته اش

پدې توګاه، د پاوهنې وزارت کاې د اداري فسااد د ساتونزې مرکاز لاومړن  ساتونزې، لکاه د تادارکاتو برخاه کاې اداري 

فساد یا خیالي ښوونکي نه دي. بلکې، د ستونزې زړه هغه ماشومان، کورن ، ښوونکي او د ټاولنې ناور غاړي دي چاې 

غیرفعال سیستم لومړني زیان منیدونکي دي چې په مستقیمه توګه د هغو خلکو پار وړانادې پااتې راغلای  د پوهنې د دې

دی چې سیستم یې یې د خدمت وړانادې کولاو پاه برخاه کاې د زده کاړو ورکولاو لپااره ماامور شاوی دی. پاه پایلاه کاې، 

 ټولنو په بشپړه توګه پر نوموړي سیستم باندې باور له السه ورکړی دی.

ولس ته د کمزورو یا کم استعداد لرونکو ښوونکو د ګمارنې له امله، چې د خپلوان پاالنې پار بنساټ ګوماارل شاوي  عام

دي او بیا په ښوونځیو کې د همدې ښوونکو د کمزوري سلوړ له امله په تدریس ورکولو کې پاتې راتلل په دې څپرکي 

 یا ورڅخه څرګندیږي، لکه: کې، د بیالبیلو الرو څخه بحث شوي دي، چې د ښوونکو کمزورت

 د ښوونکو بستونه د واړ لپاره د بازار په توګه 

 د نویو ښوونکو له خوا د بستونو اخیستل 

 مفسدې کړنالرې او بیوروکراتی  خلط 

 د ښوونکو د شمیرو د باوري سوابقو نشتوالی، او په اسان  سره د سیستم غولول 

  لوړپوړو ټاکنو ورو بهیرد پایلو پر بنسټ د ورفیت لوړاوي له الرې د 

 د تشو بستونو په ډکولو کې د روڼتیا نشتوالی 

 د کمزورې وړتیا لرونکي ښوونکي 

  د تقاعد له عمر څخه وروسته په دنده پاتې د پاتې کیدو لپاره د ښوونکو پیسې ورکول 

 د جنسیت پر بنسټ تبعیض او د ښځینه ښوونکو ځورول 

 د کارکړنو د مدیریت نشتوالی 

 کو په تناسب کې راپور شوی کموالید ژمنو ښوون 

 د ښوونکو غیرحاضري او جعلي هویت 

 د ښوونکو له خوا د رشوت غوښتنې 

 ځورونهد فزیکي، لفوي او عاطفي 

 د زده کوونکو او د هغوی د میندو او پلرونو لیدلوري 

 د پوهنې وزارت د دندو لپاره د خپووان پالنې بازار دی  4.1

سلنه برخه جوړوي. له دې کارکوونکو څخه ډیره  ۶۴افغانستان د ملکي مامورینو  د پوهنې وزارت کارکوونکي د ټول

برخه یې ښوونکي دي. د پوهنې وزارت د بشري سرچینو ریاست له شمیرو سره سام، پاه ټاول افغانساتان کاې د پاوهنې 

نګاه نشاي ښوونکي ګومارل شوي دي. د پوهنې وزارت د معاشونو استحقا  څا ۰۰۶۰۰۰43وزارت له خوا اوس مهال 

 کوالی چې د هغو خلکو یو کره شمیر وړاندې کړي چې دوی ورته په تیرو دریو میاشتو کې تادیه کړې ده. 

دا په دې معنی چې له ټولو افغان وزارتونو څخه، د پوهنې وزارت دی چې تر اوساه پاورې د خپلواناو او ملګارو لپااره 

 ه پراخه ساحه لري. په دندو پیدا کولو کې د اغیز کارولو لپاره تر ټولو ډیر
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د څاارنې او ارزوناې کمیټااې مرکاو مونادلې ده چااې د پاوهنې وزارت لپااره دا فشااار، چاې لاه خپلااو کاړنالرو ساارغړونه 

وکړي چې خپلوان، ملګري او د خوښې افاراد وګومااري، باې وضفاې او پاه هار ځاای کاې شاتون لاري، چاې پاه سالګونو 

ډیاار او زیااات فشااار د ملااي شااورا د غااړو لااه خااوا وي. مرکااه مرکااه ورکوونکااو پاادې اړه خباار ورکااړی دی. تاار ټولااو 

ورکوونکو خبر ورکړی دی چې د ملي شورا غړي د ګوماارلو او ترفیاع پاه ټولاو کچاو، او د خوښاې وړ ځاایونو کاې د 

 ښوونکو په ځای کولو کې السوهنه کوي.

 

 څخه میل بل  او ګواښونو له غړو د شورا ملي د بلکې ویریږم، نه ګواښونو له طالبانو د زه"
 ."ویریږم

 مامور لوړپوړی یو کې معینیت کړو زده مسوکي او تخنیکي د
 

 

که چیرته د بشري سرچینو څانګه هڅه وکړي چې له دې فشار ساره مقاومات وکاړي، د څاارنې او ارزوناې ټایم تاه هام 

ثبوت وړاندې کړل شوی چې د ملي شورا غړي پاه مساتقیمه توګاه د ګماارنې یاا انتقاال مکتوبوناه لاه وزیار یاا مرساتیال 

بهیار څنا  تاه غورځاوي. کلاه چاې دا مکتوبوناه وزیرانو څخه ترالسه کوي، چې په اغیزناکه توګاه د بشاري سارچینو 

صااادر شااي، د بشااري ساارچینو لپاااره پااه اغیزناکااه توګااه ناشااونې ده چااې د نومااوړې ټاااکنې مخااه ونیسااي. د معلوماااتو 

راغونډولو پر مهال، د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې د ارزونې ټیم دوه ځلي د ملي شورا غړي د بشري سرچینو 

 چې د بشري سرچینو په بهیرونو کې یې مداخله کوله.  په څانګه کې ولیدل

د پوهنې وزارت له چارواکو سره مرکو کې په تکراري توګاه دا جملاه ویال کیدلاه چاې د ښاوونکو د ګماارنې بهیار کلاه 

سلنه فساد ته نږدې دی. د بشري سرچینو ډیرو مشرانو وویل چې تقریباا  د دوی پاه سایمو کاې  ۰۰۰کله مفسد نه، بلکې 

خص د خپلوان پالنې پر بنسټ ګومارل شوی دی، پرته له دې چې رسمي کړنالرې کارول شوې یا نه دي کارول هر ش

 شوې.  

 

 څانګه په سرچینو بشري د زه چې وخته هغه له. دی فاسد سلنه ۰۰۰ بهیر ګمارنې د ښوونکو د"
 لوړپوړو د یواځې دوی دهد نه کړې ترالسه دنده ښوونکي د شخص مستحي هیڅ کوم کار کې

 د او کړم تائید دوی چې دا مګر لرم نه چاره هیڅ بله زه او کیږي ګومارل واسطه په چارواکو
 ."وګرځم برخه یوه کړۍ فاسدې اوسن 

 مامور یو وزارت پوهنې د
 

 

ډیرو مامورینو تبصره کوله چې د پوهنې وزارت لوړپوړي مامورین د واړ د زنځیر په کړۍ کې بند شاوي دي چاې د 

دوی لپاره اوس راوتل ډیر ستونزمن کار دی، سره له دې چاې د دوی ارادې باه ډیارې ښاې وي. د دې لپااره ناه چاې د 

څنګااه موجااود سیسااتم د افاارادو لپاااره ډیااره دې کسااانو سااپیناوی وشااي، بلکااې د دې لپاااره چااې پااه ډاګااه کااړل شااي چااې 

 ننګوونکې کوي چې په اداري فساد کې له ککړیدو پرته کار وکړي، که څه هم په نسبي واړ لرونکو بستونو کې وي. 

 د ښوونکي دندې ترالسه کولو لپاره پیسې ورکول عامه خبره ده  4.2

 تشکیلوي.  د ښوونکو ګومارل د پوهنې وزارت د ګومارنو تر ټولو ستره برخه

د سلګونو مرکه ورکوونکو په وینا، د نویو مسالکي کساانو لپااره چاې د دارالمعلاین څخاه فاارغیږي، ډیاره ساتونزمنه ده 

چې د ښوونکو په توګه دنده ترالسه کړي، پرته له دې چې رشوت ورکړي. د ګمارنې لپااره د تاادیې عاام شاوی عارف 
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 ۰۰۰۰ -۴۰۰افغاان  ) ۰۰۰۰۰تار  ۲۰۰۰۰ښاتونکو څخاه لاه اوس ډیر پیاوړی شاوی دی، چاې پاه منځنا  کچاه لاه غو

 امریکایي ډالر( اخیستل کیږي. نوموړی مبلغ د بست په جلبولو پورې اړه لري. 

هماادا ډول دا پااه دې معناای ده چااې ځینااې ښااوونکي اړ دي چااې لااه ښااوونځي څخااه بهاار اضااافي کااار وکااړي چااې خپلااو 

ول چې د خپل یو کال یا دوه کلونو معادل معاش په رشاوت کاې ماشومانو او کورنیو ته خواړه وګټي ځکه چې دوی اړ 

 ورکړي چې د ښوونکي دنده ترالسه کړي. 

حتی هغه ښځې چې سکالرشیپونه ورکړل شوي دي څو وهڅول شي چې دارالمعلین ولولي، خبر ورکوي چې دوی باید 

اړتیا پیدا شي چې دوی د ښاوونکي  د خپل سکالرشیو جایزې زیاته برخه وساتي ځکه کیدای شي یو څه اندازه پیسو ته

 په توګه خپله لومړن  دنده واخلي. 

په والیتونو کې د مرکو په دوران کې، ډیرو مرکاه ورکوونکاو خبار ورکاړی دی چاې لاه ښاوونکو څخاه ترالساه شاوي 

 عواید د ښوونځي د مشر، د ولسوال  د پوهنې آمر، او د پوهنې د والیتي رئیس ترمنځ ویشل کیږي. 

 د ګمارنې موسدې کړنارې  4.3

د پوهنې وزارت د ګمارنې بیالبیلې مقررې تعقیبوي. په اصل کاې، ټاولې ګماارنې بایاد د افغانساتان د ملکاي خادمتونو د 

کارکوونکو ضانون سره سمې ترسره کړل شاي. د اداري فسااد پار وړانادې د زیاان منناې د ارزوناې ټایم واوریادل چاې د 

رکوونکو ضوانین په ډیرو وختونو کې له پامه غورځول شوي، نالیدلي نیول شوي، یاا پاه افغانستان د ملکي خدمتونو د کا

 بشپړه توګه تعقیب شوي نه دي. 

حتی که بستونه اعالن شوي هم وي، چې دا کار ډیر کم پیښایږي، هغاه غوښاتنلی  وړانادې کاوونکي چاې یاو ځاانګړی 

قاي ګماارنې ترالساه کولاو کاې پااتې راځاي. د لوړپاوړو پاه عاماه توګاه د حقی –کورن ، ضبیلوي، سیاسي  –تړاو ونلري 

کارکونکو د ګومارلو لپاره د پایلو پر بنسټ د ورفیات لاوړاوي سیساتم پاه خاالف، د ښاوونکو لپااره د ګماارنې پار بهیار 

باندې هیڅ کومه خپلواکه څارنه شتون نه لريد د اداري فسااد پار وړانادې د زیاان منناې ارزوناې تار اوساه پاورې هایڅ 

ضیه نه ده موندلې، چاې یاو څاوړ دې د ګماارنې لاه پالیسا  څخاه د سارغړونې یاا لاه سیساتم څخاه د نااوړه ګټاه کومه ض

 اخیستنې لپاره په سزا رسول شوی وي. 

کال کې د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې یاوه خپاره شاوې ارزوناه کاې د څاارنې او ارزوناې کمیټاې پاه  ۰۰۰۲په 

کې د مفسدو کړنو په اړه خبر ورکړی و، چاې د ښاوونکو لاه خاوا د بساتونو ترالساه  مفصله توګه د ښوونکو په ګمارنه

. د 44کولو لپاره په منومه توګه رشوتونه ورکول کیاږي، او د ګماارنې بهیار کاې روڼتیاا پاه بشاپړه توګاه شاتون ناه لاري

 غلی دی. اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې د دې ارزونې له موندنو څرګندیږي چې ډیر لږ بدلون را

د مستقیم اداري فساد ترڅن ، د ګمارنې ستونزه په وزارت کې د شته خلط له امله نوره هم چټکه شاوې ده چاې بشاري 

 سرچینې په کې د دوه بیالبیلو بشري سرچینو څانګو له خوا اداره کیږي: 

ضاوعات اداره د پوهنې وزارت، د بشاري سارچینو عماومي ریاسات د پاوهنې وزارت او د بشاري سارچینو عماومي مو .1

  کوي. دا برخه دوه ریاستونه لري، د استخدام ریاست او د پراختیا او څارنې ریاست. 

 

د پوهنې وزارت د پراختیایي بودیجې د بشري سرچینو څانګه د پراختیایي پروژو د بشري سرچینو د مدیریت مساولیت  .2

 بان  او نور ستر پراختیایي همکاران. په غاړه لري چې د پراختیایي همکارانو له خوا تمویلویږي لکه نړیوال 

د بشااري ساارچینو عمااومي ریاساات او پراختیااایي بااودیجې د بشااري ساارچینو څانګااه پااه جااال توګااه کااار کااوي او داسااې 

ښکاري چې د دواړو ترمنځ لږه همکري شته یا هیڅ همکاري شتون نه لري. د پراختیایي باودیجې د بشاري سارچینو د 

نړیوالې مؤسسې په توګه کاار کاوي، ځکاه چاې د دوی تمویال تار ډیاره پاورې د پراختیاایي مشر په وینا، دا نهاد د یوې 

 همکارانو له خوا کیږي. 
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پاه همادې توګااه د کاارکوونکو نااور ډولوناه هام شااتون لاري چااې د پاوهنې وزارت کاې کااار کاوي، لکااه تخنیکاي مرسااته 

رډ )او د وزارت دنناه د ناورو برخاو( د پلاي کوونکيد دې کسانو ته په مستقیمه توګه د بشاري سارچینو د پراختیاایي باو

 کوونکو ادارو له خوا معاش ورکول کیږي. 

 د ښوونکو د شمیر د باوري سوابقو نشتوالی، او په اسانۍ سره د سیستم غولول  4.4

( د حالت په اړه متناضض راپوروناه شاتون لاري. لاه HRMISد پوهنې وزارت کې د بشري سرچینو معلوماتي سیستم )

یو حسابه، نوموړی معلوماتي سیستم یو ماډیول دی چې د پوهنې معلوماتي سیستم سره جاوړ شاوی دید لاه بال حساابه، 

USAID  د نوموړي وزارت لپاره د بشري سرچینو یاو ډیټاابیس جاوړ کاړی دی. د څاارنې او ارزوناې کمیټاې تاه ویال

مشااور اساتعفاء ورکاړې ده او نوماوړی بهیار پاه ټپاه دریادلی دی. د بشاري سارچینو د فعاال او  شوي دي چې نوموړي

کاې، د معاشاونو او د بشاري سارچینو ناورو دنادو پار ماخ وړل، لکاه د کاارکوونکو  باوري معلومااتي سیساتم پاه نشاتون

 حقو ، د درجو بدلونونه، د معاشونو زیاتوالی/کموالی، ټول د کاغذ پر مخ وي. 

رت په کچه د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې ارزونې ټیم معلومات ترالساه کاړل چاې د کابال ښاار د پاوهنې د وزا

ریاست کې د بشري سرچینو څانګه د خپلو کارکوونکو لپاره کمپیوټري سوابي نه لري، او د ډیارو افارادو پاه ویناا چاې 

د استحقا  لپاره د روڼ او باوري سیساتم نشاتوالی  مرکې ورسره ترسره شوې، نه یې غواړي. د ګمارنې او د معاشونو

 د اداري فساد اسانتیا زیاتوي.  

استحقا  د سیمه ییزو ښوونځیو په کچه د عمومي حاضرۍ په وسیله پیال کیاږي. د پاوهنې وزارت کاارکوونکو لاه خاوا 

 "فااورم ۰۰"د  کااې داخلیااږي. "فااورم ۰۰"هاایڅ معیاااري حاضااري نااه کااارول کیااږي. د حاضاارۍ ډیټااا پااه الس سااره پااه 

کاغذي نقلونه هرې ولسوال  ته د ولساوال  د پاوهنې د آمار د تائیاد لپااره راوړل کیاږي. لاه هغاه ځایاه بیاا د هار والیات 

مرکز ته لیږدول کیږي چې کابل ته ولیږل شي. کابل بیا نوموړې فورمې له خپل سیستم سره چیا  کاوي او کاه کاومې 

کاې راوړي. نوماوړې ډیټاا بیرتاه د هار والیات مرکاز تاه د ناورو اجراآتاو نیمګړتیاوې په کې وي نو اړین تغییارات پاه 

لپاره لیږل کیږي. بیا په هر والیت کې د پوهنې ریاست په مالي څانګه کې استحقاضونه چمتاو کیاږي او د ماالیې وزارت 

یو او سیساتماتی  والیتي مستوفیت ته د تادیې د اجراء لپاره وړل کیاږي. دا ساتونزمن سیساتم پاه ډیارو کچاو د باې کفاایت

اداري فساد لپاره پرانیستی دی، چاې د پروساې پاه پیال کاې د حاضارۍ د ډیټاا داخلولاو څخاه نیاولې د معااش تار اجاراء 

 کولو، چی  کولو او تائیدولو، او په پای کې د تادیې تر اجراء کولو پورې په کې السوهنه کیدالی شي. 

ل شوی حقیقت دی چې پاه اساان  ساره سیساتم غولاول کیادالی او د څارنې او ارزونې کمیټې مرکو ښودلې ده چې دا من

هویتونه په کې جعلاي کیادالی شايد د بیلګاې پاه توګاه، د ښاوونکو د حاضاري لپااره هایڅ ډول مانوم بایومتریا  چیا  

پداسې حال کې چې په نورو ډیرو حکومتي څاانګو کاې د ګاوتې چااو )فنګرپرنات( پیژندناه یاوه عاادي  –شتون نه لري

 دلې ده.  چاره ګرځی

 د پایوو پر بنست د ظرفیت لوړاوي له الرې د لوړپوړ ټاکنو ورو پرمختګ  4.5

د پایلو پر بنسټ د ورفیت لوړاوي نوښت یوه پروسه ایجااد کاړې ده چاې ډاډ ورکاړي چاې د لوړپاوړو ماامورینو ټاولې 

ړیوال پراختیایي همکار لاه ټاکنې د یوې دریمګړې بهرن  ډلې له خوا وڅارل شي، یو داسې نقش چې اوس مهال د یو ن

خوا پر مخ وړل کیږي. د عبرابري ډاډمنولو دا بهرنی تائیدوونکی ډاډ ورکوي چې نوموړی بهیر له مفسدو کړنو څخاه 

خوندي دی او هوکړه شوي او خپاره شوي پروتوکولونه او سیستمونه تعقیبوي، لکه له نومانادانو څخاه د کاره او اصالي 

او د استعداد او وړتیا پر بنسټ د لنډلیست جوړولو بهیارد د مرکاې مناسابه او عادالناه  خلص سوانحو غوښتلد پرانیستې

 کړنالرهد او په ځینې وختونو کې لیکلې ازموینه.

ورفیت لوړونې پروګرام موخه د حکومت په ورفیت کې د پام وړ لوړوالي راوستل دي چې بنساټیز د د پایلو پر بنسټ 

لومړیتوب پروګرامونه پلاي کاړي، پاه داساې حاال کاې چاې پار بهرنا  تخنیکاي مرساته خدمتونه وړاندې کړي او د ملي 

 ۰۰۰زیاااتې تکیااې سااتونزې تااه ځااواب ووایااي. لااه ځااانګړو شااوو بسااتونو څخااه د پااوهنې وزارت ونااډه د  هباناادې لااه حااد

لاه دې  څخاه ډیار لاږ بساتونه ۰۰۰لوړپوړي بستونه کیږي. تر اوسه پورې، د پاوهنې وزارت توانیادلی دی چاې لاه دې 

الرې ډړ کړي. پاه اصال کاې، ټاول عماومي ریاساتونه او د پاوهنې والیتاي ریاساتونه بایاد د پاایلو پار بنساټ د ورفیات 
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لوړونې د پروسې له الرې ډړ شوي وای، خو د څارنې او ارزونې کمیټې معلومات ترالسه کړل چاې د سیاسایونو، او 

  45ه نیول شوې ده.د اوسنیو بستونو اشغالوونکو له خوا د نوموړې پروسې مخ

 د تشو بستونو په ډکولو کې د روڼتیا نشتوالی  4.6

له دومره لوی کاري ځواړ لرلو سره، حتمي ده چې په دوامداره توګه به د کاارکوونکو بدلیادل شاتون ولاري، چاې تاش 

کاوم ساتر بستونه باید په دوامداره توګه بیرته ډړ کړل شاي. کاه څاه هام پاه ناږدې کلوناو کاې د وزارت پاه تشاکیل کاې 

بدلونونه راغلي نه دي، بیا هم بستونه تشیږي ځکه چې خل  تقاعد کیږي، دنده پریږدي، کډوال کیاږي، یاا ماړه کیاږي. 

د وزارت په کچه د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې د دې ارزونې له مخې، د دې تشو بستونو د ځایناستو ګوماارل 

 ره کیږي. ډیر کم وختونه په پرانیستې او رڼه توګه ترس

په ځینې حالتونو کې ښوونکي د ګمارنې په تمه له معاش اخیستلو پرته کار کوي. د بیلګې په توګاه، د ښاوونځیو د یاوې 

شورا غړو خبر ورکړ چې د دوی په ټولناه کاې یاو ښاوونکي د ګماارنې پاه ازمویناه کاې ښاې نمارې اخیساتې وې او پاه 

 څو کلونه دنده اجراء کړې وه.  لومړیو کې یې د دوی په ښوونځي کې له معاش پرته 

 
 

 

 نه ښوونکي بیخي موږ لپاره مضامینو ځینې د. لري نه وړتیا ښوونکي ډیر کې ښوونځي په زموږ"
 درس څخه بیګینر له ته موږ ښوونکی زموږ. لرو نه ښوونکی لپاره انګلیسي د موږ لکه لرو،

 شي نه تدریس ښوونکی مضمون عربي د زموږ او څخه، کتاب له وزارت پوهنې د نه راکوي،
 چې کله. دي لوستي مخونه دوه کتاب د یواځې پورې اوسه تر څخه پیل له کال د موږ. کوالی
 خو ورکوي، درس ښه دوی کوي، لیدنه ښوونځي له به مفتشین ولسوال  د چې شي خبر ښوونکي

 د ښوونکو د هیڅ مفتش پوهنې د ولسوال  د. وي نه درسونه کې ټولګي په کې ورځو نورو په
 . "ګوري نه پروسه تدریس

 کوونکی زده ښوونځي منځني د هوکانو د
 

 

بدخشان لیسه، عالي هوکانو د  
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 د کمزورې وړتیا لرونکي ښوونکي  4.7

د څارنې او ارزونې کمیټې د موندنو پربنسټ، داسې څرګندیږي چاې د یاو ځاانګړي متخصاص ښاوونکي لپااره د سایمه 

ییزې اړتیا او د هغه ښوونکي ترمنځ چې د پوهنې والیتي ریاست یې ښوونځی ته لیږي، پاه ښاکاره هایڅ تاړاو نشاته. د 

کله کله ښوونځیو یاو ځاانګړی ښاوونکی غوښاتی  څارنې او ارزونې کمیټې ټیمونو ته په ډیرو ضضیو کې ویل شوي چې

دی، لکه د ریاضي ښوونکی، خو پر ځای یې ورته د اسالمیاتو ښاوونکی ورلیاږل شاوی دی. د پاوهنې ریاسات څخاه د 

له همدې امله په یو ښوونځي کاې د زده کوونکاو  –نویو بستونو د غوښتنو لپاره، د ښوونځیو مدیران ډیر لږ واړ لري 

 او له وزارت څخه د ورلیږل شوو کارکوونکو ترمنځ سمون نه تر سترګو کیږي. د حقیقي اړتیاوو 

 

د دې ترڅن ، مدیران کوالی شي چاې هغاه تاش بساتونه ډړ کاړي چاې د تعلیماي کاال پاه دوران کاې تشایږي او د دې 

ساتی راپیادا لپاره د خپل مالتړ له شخصي شبکو څخه کار اخليد دا چاره مدیرانو ته اجازه ورکوي چاې یاو داساې ځاینا

کړي چې دوی ورڅخه یو څه پیسې ترالسه کوالی شي. د وزارت د فعالیتونو د ټولو نورو اړخونو په څېر، د ښوونکو 

ګومارل د غوښتنې پر بنسټ نه دي، بلکې د هغو خلکو د ګټو له مخې تشخیصیږي چاې د عرضاې زنځیار ترڅنا  پار 

 بیالبیلو ځایونو واړ لرونکي وي.  

 

په ښوونځیو کې د نامناسبو او وړتیا نه لرونکو کارکوونکو خلکو شاتون یاواځې تار ښاوونکو پاورې محادود ناه دید پاه 

خپله مدیران هم ډیر وخت یواځې محدودې زده کړې لري، لکه څنګه چې د ډله ییزو بحثونو پر مهال د ډیرو مینادو او 

 پلرونو له خوا په ګوته شول. 

 

 د ښوونځي دې د هلکانو د لري سند ټولګي ۰۰ د چې سړی یو لپاره، کلونو ډیرو څخه ۰۰ له"
 ."کوي ترسره دنه توګه په مدیر

 ګډونوال بحث ییز ډله د پورونو او میندو د
 

 

 د تقاعد له عمر رخه وروسته په دنده پاتې د پاتې کیدو لپاره د ښوونکو پیسې ورکول  4.8

د لوړو درجو لرونکي ښوونکي ډیر وختونه د تقاعد له عمر وروسته کار کوي او د دوی له ډلې څخه د پاام وړ کساانو 

 ټولګي پورته هیڅ زده کړې نه دي ترالسه کړي.  ۰۰له 

د څارنې او ارزونې کمیټې تیم وموندله چې ډیر ښوونکي چې د تقاعد له عمر اوښتي دي هڅه کوي چاې خپال بساتونه، 

ومي توګه د نیپوټیزم او رشوت ورکولو له الرې وسااتي. دا دود ناوي ښاوونکي د بساتونو لاه ترالساه کولاو څخاه په عم

ډیر ښوونکي فکر کوي چې تقاعاد د دوی جناازه ده ځکاه "منع کوي. لکه څنګه چې د یو ښوونځي مدیر روښانه کړله، 

ند د ورځینې لګښتونو پاوره کولاو لپااره کاافي ناه چې له تقاعد وروسته د دوی مکافات ډیر کم دي. دا مبلغ د دوی د ژو

دا چااره د دې  "دی او بله خبره دا چې حکومتي سکتور دوی ته د تقاعد پیسې پر وخت، او له رشوت پرته نه ورکوي.

وړتیاا -وړتیا لرونکي، زاړه ښوونکي په ټولګیو کې پااتې شاي، پاه داساې حاال کاې چاې د دوی ښاه-سبب ګرځي چې لږ

 د ښوونې له دندو لرې ساتل شوي دي. لرونکي سیاالن 

ځینې ژمناو سرښاوونکو خبار ورکولاو چاې دوی هغاه ښاوونکي لارې کاوي چاې د تقاعاد عمار یاې پاوره وي او محادود 

مهارتونه او په تدریس کې لږه لیوالتیا ولري، چاې دوی لاه دې پااتې کاوي چاې پاه ښاوونځیو کاې د نویاو، هڅوونکاو او 

 ړي. وړتیالرونکو ښوونکو په اضافه کولو سره خپل تدریس او زده کړې لوړې ک

 د جنسیت پر بنسټ تبعیض او د ښځینه ښوونکو ځورول  4.9

( کاې ۰۰۰۰دا چې د جنسیت ستر نا برابری ورته په میراث کې پاتې و، نو د افغانستان نوي حکومات د بان کنفارانس )

هوکړه وکړه چې په ټولنه کاې د ښاځو نقاش تاه بایاد ځاانګړې پاملرناه وشاي. حکومات د دې ماوخې لپااره یاوه ځاانګړې 
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(، تاساایس کااړ. نومااوړی وزارت ډیاارې بریاااوې لااري او د ښااځو او نجونااو د MoWAاره، د ښااځو چااارو وزارت )اد

کال راهیسې د ښځو او نجونو لپاره د لاوړو شاو فرصاتونو  ۰۰۰۰وضعیت په ښه کولو کې یې ډیره مرسته کړې ده. د 

برخاه اخیساتې ده. پاه هار حاال، پاه  ډیرې بیلګاې شاتون لاري چاې پاه ښاوونیزو، ټاولنیزو او کلتاوري فعاالیتونو کاې یاې

 عمومي توګه په ښاري سیمو کې ښځې له دې فرصتونو څخه، د لرې پرتو ولسوالیو د ښځو په پرتله ډیره ګټه اخلي. 

 

د پوهنې وزارت د معینیتونو او ریاستونو دننه، هم په کابل او هم په والیتونو کې، ډیر خنډونه او موانع شته چاې ښاځې 

ه ترالسااه کولااو څخااه منااع کااوي. د بیلګااې پااه توګااه، د پااوهنې وزارت کااې، اوس یااوه ښااځه ده چااې د د بشااپړ برابااري لاا

عمومي ریاست دنده پرمخ بیایي. د وزارت په کچه د اداري فساد پر وړاندې زیان مننې د ارزونې ټایم لاه مرکاو څخاه، 

مرکاه  ۰۰۰وب په کې وشي، لاه چې د دې لپاره ځانګړې شوې وې چې د وزارت په ټولو کچو د واړ لرونکو استازیت

 ورکوونکو څخه یواځې اته تنه یې ښځې وې.  

له یو والیت څخه تر بل والیت پورې، د ښځو لپاره د ښوونکو دندو اخیستلو لپاره فرصتونه بدلون مومي. په کابل ښار 

ښاځې، د  ۰۰۰۴۰) کې، د ښځو ښوونکو تناسب له نړیوالاو اصاولو ساره برابار دی: تقریباا  درې پار یاو د ښاځو پاه ګټاه

 ۴۰۴۰نارینه وو په پرتله( دی. خو په کابل والیات کاې پاه لارې پرتاو سایمو کاې، بیاا ضضایه سارچپه ده، چاې د  ۰۲۰۰

ښااځې تاادریس کااوي. دا سااتونزه پااه ټااول هیااواد کااې راغبرګااه شااوې ده چااې نارینااه  ۰۰۶۶نارینااه وو پااه پرتلااه یااواځې 

 ۰۰د په شپږو والیتونو کې ښځینه ښوونکي د کاري ځواړ له ښوونکي په ستره کچه له ښځینه ښوونکو څخه زیات دي

 ۰سالنه، خوسات کاې  ۴سلنه کمې ښاوونکې ښاځې دي، پاه ارزګاان کاې  ۰۰څخه کمه سلنه تشکیلوي: په پکتیکا کې له 

سلنه دي. خو د هرات او بلخ په لویاو ښااري مرکزوناو کاې د ناریناه او  ۶سلنه، او میدان وردګ کې  ۲سلنه، پکتیا کې 

 ۴۰۰۰نه ښوونکو تناسب تقریبا  برابر دی چې په دواړو ضضیو کې ښځینه له نارینه وو څخه لږ زیااتې دي: هارات ښځی

نارینه ښوونکي لاري. دا ارضاام پاه افغانساتان کاې د ښاځو لپااره د  ۲۴۴۰ښځینه او  ۶۲۰۲نارینهد بلخ  ۰۰۴۰ښځینه او 

ویش څرګندونه کوي. خو په ځینې لرې پرتاو والیتوناو کلیوالي -ژوند ټولو عادي برخو او کاري فرصتونو کې د ښاري

 ۰۰۰کې نوموړی انځور په ټولیزه توګه د نارینه وو په حاکمیت کې نه دی: په لاږ نفاوس لرونکاي نیمارزو والیات کاې 

  46نارینه ښوونکي دندې لري. ۶۰۰ښځینه ښوونکې او 

 

 او استفادې جنسي ناوړه له یې ډیرې او کیږي ګومارل سره ورکولو په رشوتونو د ښوونکې ډیرې"
 کار څیر په مافیا د دننه وزارت پوهنې د کوي کارونه دا چې کسان هغه کیږي، مخ سره ځورونې

 ."کوي
 مامور وزارت پوهنې د
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د یادونې وړ ده چې د ناریناه ښاوونکو ساتره برخاه مالیاان دي چاې د اساالمي زده کاړو لاه الرې یاې د تادریس شارایط 

یاې  ۴۲۰ښاوونکو څخاه  ۰۲۰د څارنې او ارزونې کمیټې ټیمونو وموندله چې په یاوه ولساوال  کاې لاه پوره کړې دي. 

اساالمي مضاامینو کاې لاوړ وي، خاو پاه ناورو مالیان دي. مناسبه ده چې فرض کړل شي د دې ښوونکو ورفیت به پاه 

 برخو، لکه ساینس او ریاضیاتو کې به ډېر محدود وي. 

 

 ."دی برخې بې څخه ښځو لرونکو وړتیا له وزارت"
 مامور پوهنې د مؤسسې نادولتي نړیوالې یوې د

 
 

 په والیتونو، او همدا ډل په کابل کې د مدیریت په لوړو کچو کې، ښځې له یو شمیر ننګونو سره مخ دي: 

  وړ او بااستعداده ښځې نه شي کوالی چاې لاوړ بساتونه ترالساه کاړي، ځکاه چاې دوی ناه دي توانیادلې چاې لاوړې زده

 کړې ترالسه کړيد

 ره سرچینو ته السرسی نه لاري چاې د دې ډول بساتونو لپااره مدیریتي بستونه په پرانیستې توګه خرڅیږي او ښځې دوم

 پیسې ورکړيد

  کورنیو ژمنتیاوو په اړه د ښځو نرمښت نه منونکی تصاور چاې دوی اړ کاوي څاو پاه یاو وخات کاې دوه رولوناه پارمخ

 بوځي، هم د کارکوونکې ښځې او هم د کور د میرمنېد 

 وړ کړي او له وړتیا لرونکو نارینه وو سره سیالي وکړيدښځو ته فرصتونه نه دي برابر شوي چې خپل ورفیتونه ل 

 امنیتي وضعیت ډیرو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په ډیرو لوړو بستونو کې کار وکړيد 

 .ښځې د مسلکي مالتړ هغه شبکې نه لري چې نارینه یې لري 

د ډیرو کورنیو لاه لیادلوري، تادریس د ښاځو لپااره یاو زړه راښاکونکی مسال  دید کاورن  پاوهنې تاه د نسابتا  خونادي 

فرصت په سترګه ګوري. لاه دې پرانیساتنې څخاه د ګټاې اخیساتلو لپااره پروګراموناه جاوړ شاوي دي، لکاه د افغانساتان 

ساند لرونکاو ښاځینه ښاوونکو تاه سکالرشایپونه  ټاولګي ۰۰لپاره د ناروې کمیټې لاه خاوا یاې چاې مالتاړ کیاږي، چاې د 

ورکوي چې د ډیپلومې کورسونو لپاره د ژمي په رخصتیو کاې دارالمعلماین ولاولي او بیرتاه د تعلیماي کاال پاه پیال کاې 

والیت خوست ښوونځی، لومړنی ګډ نجونو او هوکانو د  
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(، چاې د FTEPخپلو کلیو ته د تادریس لپااره ورشاي. ناور پروګراموناه لکاه د ښاځینه ښاوونکو د زده کاړو پروګارام )

 ۰۰ټولګي د نجوناو مالتاړ کاوي چاې ویاې روزي او لاه  ۰۰-۴موریت له خوا پرمخ وړل کیږي، له نړیوالې مرستې ما

 ټولګي څخه له فارغیدو وروسته په خپلو سیمو کې ښوونکې شي.  

په هر حال، د هیواد په ډیرو برخو کې د ښځینه ښوونکو کموالی تر ډیره پورې هغو زده کاړو تاه د نجوناو د السرساي 

چې  د دوی میندې او پلرونه یې مناسبې او خوندي ګڼي. داسې خبر ورکاول شاوی دی چاې ډیارې فرصتونه محدودوي 

کورن  خپې لوڼې له دې امله زده کاړو تاه ناه پریاږدي چاې پاه ښاوونځي کاې یاواځې ناریناه ښاوونکي وي. د ښاوونځي 

برابارۍ لاه شااخص  عمر لرونکو ماشومانو ترمنځ د جنسیت پراخه نابرابري ترسترګو کیږي چاې د جنسایت د عماومي

(GPI )۰،۶۶  څخه زیاته ده. په هیواد کې، د پام وړ سیمه ییز تغییرات شتون لاري او داساې ډیارې سااحې شاته چاې د

نجونو د نوم لیکنې لپاره ځانګړي تمرکز ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه، په داسې حاال کاې چاې پاه هارات او بدخشاان 

هلکان( دی، په زابل او ارزګان کې نوموړی شاخص  ۰۰نجونې او  ۰) ۰،۰کې د جنسیت  د عمومي برابرۍ شاخص 

  47هلکان( دی. ۰۰نجل  او  ۰) ۰،۰

بیاا هام  –دارالمعلمینوناو لاه زده کوونکاو څخاه ډیارې یاې ښاځینه زده کاوونکې دي  ۰۰له دې حقیقت ساره ساره چاې د 

ښځینه فارغانې د ښوونکو دندو په ترالسه کولو کې له ستونزو ساره ماخ دي. پاه عماومي توګاه، د دارالمعلماین څخاه د 

هماادا ډول د ولااو باناادې برالسااي کیاادالی شااي. ساالنه د ښااوونکو دناادې ترالسااه ک ۰۲هاارې فارغیاادونکې جااوپې یااواځې 

څارنې او ارزونې کمیټې ټیم له ښځو څخه بې شمیره کیسې ثبت کړې دي چې په دارالمعلمینونو، د پوهنې ریاستونو او 

 هغو ښوونځیو کې جنسي ځورونې روښانه کوي چې باالخره دوی په کې دنده ترالسه کړې ده. 

 د کارکړنو د مدیریت نشتوالی  4.10

د کارکړنو مدیریت ترسره کولو لپاره د پوهنې وزارت کې د مامورینو مسالکي ورفیات پاه عماومی توګاه ډیار کام دی، 

چااې اوس مهااال پااه هغااو تخنیکااي مرسااتندویانو باناادې تکیااه دي چااې د پراختیااایي همکااارانو لااه خااوا ګومااارل شااوي او 

پاورې انفارادي دي. د ښاوونځي پاه کچاه، هغاه تمویلیږي. د پاوهنې وزارت کاې د کاارکړنو مادیریت بهیروناه تار ډیاره 

څارونکي چې ښوونکي ارزوي یو څو حقیقي ټولګي ګاوري، کاه چیرتاه وي. د مادیریت تسلسال لاه مساولیتونو پرتاه، د 

ښوونځیو مدیران پخپلاه ډیارې لاږې تبصارې د ښاوونکو د کاارکړنو مادیریت کاې ځاای کاوي. د پالیسا  اسانادو، لکاه د 

د څاارنې او ارزوناې تراتیژی  پالن کې د دې ډول عرفونو له ځانګړو غوښتنو ساره ساره، پوهنې دویم او دریم ملي س

کمیټې د تحلیل د موندنو له مخې، د ښوونځي په کچه د څارنې او کارکړنې مدیریت تاه هایڅ لومړیتاوب ناه دی ورکاړل 

  شوی. 

 د ژمنو ښوونکو په تناسب کې راپور شوی کموالی  4.11

مونو کې تل داسې افراد شتون لري چې تدریس ته د خپلې پیاوړې شخصي هڅاونې لاه الرې په نړۍ کې د پوهنې سیست

راځي. ستونزمنه ده چې یو ځای کې دې له داسې ښوونځي لیدنه ترسره شي چې هلته یو یا دوه ښوونکي داساې ناه وي 

ی تر پااملرنې النادې چې خپل مسل  ته ژمن وي او له ډیرو الرو څخه خپلو زده کوونکو ته روحیه ورکوي چې د دو

دي. دا خل  تدریس ته د شخصي مسل  له الرې راغلي دي او د خپلو شاوخوا خلکو لپااره نیکاې نماونې دي. ښاکاره 

د څاارنې او ارزوناې کمیټاې ټایم لاه دوی څخاه د تادریس پار خبره ده چې دا ډول ډیر ښوونکي پاه افغانساتان کاې شاتهد 

  مسل  لپاره د لیوالتیا په اړه خبرې کړې دي.  مهال لیدنې ترسره کړي او له دوی سره یې د

د څاارنې سره لدې، په هره مرکه او هر ډله ییز بحث کې، د ښوونکو پاه اړه د منفاي ځوابوناو شامیر، وزن او غلوات، 

   او ارزونې کمیټې په مرکو او ډله ییزو بحثونو کې، له هر ډول مثبتو مالحواتو څخه زیات ول.  

 ا یو عام ځواب دا و چې په افغانستان کې پیاوړي او مخلص مسلکي ښوونکي ډیر کم دي. د مرکه ورکوونکو له خو

 د ښوونکو غیرحاضري او جعوي هویت  4.12

د والیتي چارواکو له خوا له کمزورې څارنې سره مل، د ښوونځیو د کمازوري، مفساد او باې اغیازې مادیریت پاه پایلاه 

 دود ګرځیدلی دی.  کې، د ښوونکو غیرحاضري په ټول سیستم کې یو
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اوسمهال، پاه افغانساتان کاې د عاماه او خصوصاي ساکتور پاه ډیارو برخاو کاې، د کااري ځاای حاضاري د بایومتریا  

په ډیرو حالتونو کې دا د ګوتې نښانې ساده لوستل دي چې د کار لپااره د  –دخولي/خروجي سیستم له الرې تصدیقیږي 

رځاای پریښاودلو پار مهاال اجاراء کیاږي. دا ټکناالوژي ازمایال شاوې او کارکوونکي د رارسیدلو پر مهال او بیرته د کا

کارول شوې ده، ډیر لګښت نه لري، او فساد کول په کې ستونزمن دي. ډیټا یې په سیمه ییازه کچاه یاا پاه حقیقاي وخات 

ایي شابکو یاا کې یو ملي ډیټابیس ته د موبایل ټیلیفون شبکې له الرې لیاږدول کیادالی شاي. دا سیساتمونه د پیچلاو بریښان

پیچلې معلوماتي ټکنالوژۍ کارولو ته اړتیا نه لري. حتی په هغو ځاایونو کاې چاې پار بریښانایي عرضاو او د معلومااتي 

ټکنالوژۍ وسیلو باندې کمه تکیه کوي، د څارنې دا سیستمونه مدیریت او د ښاوونکو او کاارکوونکو د حاضارۍ څارناه 

 پیاوړې کوالی شي. 

 

 کورونو په دوی ځکه ورکړي درس ته کوونکو زده خپلو چې دي نه چمتو ښوونکي ډیر لومړی،"
 سره اړتیا له ښوونکي دا پلوه، بل له. دی غاړه ورپه مالتړ کورنیو سترو د او لري کارونه ډیر کې

 ګومارل بنسټ پر اړیکو هغو یا اړیکو کورنیو د ښوونکي ډیر څخه دوی له لريد نه وړتیا سمه
 نه کافي کیفیت تدریس د کې ښوونځیو په امله، همدې له لري، یې سره چارواکو له چې دي شوي

 ."دی
 ګډونوال بحث ییز ډله د پورونو او میندو د

 
 

دا ډول سیستم د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې نه کارول کیږي، که څه هم دا اوس د نړۍ په نورو برخو کاې عاادي 

سیستم دی. پر ځای یې، ښوونکي له یوې السي پاڼې څخه د دخول او خروج لپاره کار اخلي. دا یو ناخوندي سیستم دی 

 شي.  او په اسان  سره په کې غلطه دخولي یا السوهنه کیدالی

 

 خپل په ځای پر تدریس د کې ښوونځي په. لیږي لیکونه بهانو د ورځ په شنبې پنج د ښوونکي ډیر"
 ."وړي ته مخ کارونه شخصي کې کور
 ګډونوال بحث ییز ډله د پورونو او میندو د

 
دا چې ضیودات او توازنونه محدود دي، او ډیار لاږ خلا  پاوهیږي چاې پاه حقیقات کاې پاه ټولګیاو کاې څاه روان دي، د 

ښوونکو لپاره ډیره اسانه ده چې له ښوونځي څخه ووځي او د ځان پر ځای یو بدیل ټاولګي تاه ولیاږي چاې کیادای شاي 

 وړ او مناسب بدیل وي یا نه وي. 

 

 راځي، نه ته ښوونځي لپاره اون  یوې د ښوونکی یو کله چې پیښیږي داسې وختونه ځینې دلته"...
 له زموږ توګه، په بیلګې د رالیږيد خپلوان خپل ځای پر ځان د مهال پر غیرحاضرۍ خپلې د دوی
 ځای پر هغې د یې میړه او و اخیستی رخصت شخصي لپاره اون  یوې د یوې څخه ښوونکو ښځینه

 ."راتللو ته ښوونځي
 ګډونوال بحث ییز ډله د پورونو او میندو د

 
د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم ته ډیرې بیلګې وړاندې شاولې چاې ښاوونکي ناروغاه شاوي، بال ځاای تاه تللاي، یاا ماړه 

شوي دي، او مخکې له دې چې د دوی غیرحاضري په ډاګه شي، د دوی معاش ال هم د یو څه مودې لپاره تادیاه شاوی 

ټیم په هغو ناامنو، د وسلوالو تر ولکې الندې ولسوالیو کاې د بشاپړو خیاالي یاا هاوایي  دی. په نورو بیلګو کې، نوموړي

 ښوونځیو په اړه معلومات ترالسه کړل چې وزارت ورته د ډیټا تائیدولو لپاره السرسی نه لري. 
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 د ښوونکو له خوا د رشوتونو غوښتل  4.13

له ډیرو والیتونو څخه د زده کوونکو میندو او پلرونو یادونه وکړه چې ډیر وخت پار زده کوونکاو فشاار راوړل کیاږي 

چې د ښوونکو د خصوصي تدریس مرکزونو کې د حاضرۍ لپاره پیساې ورکاړي چاې د ښاوونځي لاه درساي سااعتونو 

ب ورکاول کیاږي او کلاه چاې بیرتااه بهار وخات کاې وي. هغاه زده کاوونکي چاې  د دوی پار ویناا عمال کاوي غاوره تاو

 ښوونځي ته راځي نو لوړې نمرې ورکول کیږي. 

 

 د ښوونکي یو ځل یو توګه، په بیلګې د. نشته روڼتیا کافي کې بهیر ازموینو د کې ښوونځیو په"
 کوونکو زده ځینې مخکې، ورځې له ازموینې د او وې، کړې چاو کې بازار په پوښتنې ازموینې

 ."وې اخیستې څخه بازار له پوښتنې نوموړې
 ګډونوال بحث ییز ډله د کوونکو زده د

 
د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم ته د ښوونکو په اړه وویل شول چې له زده کوونکو او د دوی له کورنیو څخه یې پیسې 

پوښاتنې او ځوابوناه اخیستې دي، ځینې وختونه د ساده شیانو لکه تباشیر لپاره، خو په نورو وختوناو کاې بیاا د ازمویناو 

خرڅیږي. د ځینې زده کوونکو په اړه خبر ورکول کیږي چې د ښوونکو لپاره شخصي کاروناه کاوي، لکاه پاه کرنیازو 

 ځمکو کې او د کور رغونې کارونه ترسره کول.

 

. ورکړي پیسې لپاره غیرحاضرۍ د کې ټولګي په چې ورکوي ضناعت ته کوونکو زده ښوونکي"
 پیسې لپاره اخیستلو ضرطاسیې د ته ادارې ښوونځي د او غونډو، بیالبیلو د کوونکي زده ډول، همدا

 او کول چاو کتابونو د ښوونځي د لکه ورکوي پیسې لپاره موخو بیالبیلو کوونکي زده. ورکوي
 د ښوونکو د معاشونه، ښوونکو د پاڼې، ازموینې د کڅوړې، انټرنیټ د اخیستل، او کول فوټوکاپي

 ."مرسته لپاره ساتنې د ښوونځي د او ډوډۍ، غرمې
 ګډونوال بحث ییز ډله د کوونکو زده د

 
 

 ځورونه؛ فزیکي، لوظي او عاطوي  4.14

د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم وموندله چې، د کابل پر خالف، پاه والیتوناو کاې اکثریات ښاوونکي ناریناه دي. لاه دوی 

څخه ډیر یې په زوړ نسل پورې تړاو لري چې د ماشومانو د حقونو له عصري پوهااوي، یاا مثبات دساپلین او د ټاولګي 

وګاه د ماشاومانو د وهلاو ټکولاو د غیرضانونیات ساتاینه مدیریت سره نااشنا دي. کاه څاه هام دوی کیادای شاي پاه نواري ت

کوي، په عمل کې، د عصري تفکر په رڼا کې د تدریس د هغاو عماري پخوانیاو عاادتونو بادلول ساتونزمن کاار دی. پاه 

ځانګړې توګه د ښوونکو لپاره ستونزمنه ده چې د بدني سزا له سیستم څخه د مثبت دسپلین سیستم ته بادلون وکاړي، پاه 

 ال کې چې دوی د خپلو زده کړو او تدریس په ټوله موده کې یواځې بدني سزا تجربه کړې وي. داسې ح

د ښوونکو لپاره عادي خبره ده چې له زده کوونکاو څخاه لاه ناورو الرو نااوړه ګټاه پورتاه کاړي. النادین  تبصاره هغاه 

بحثوناه ترساره کاړي دي، پاه ټولاو عامه تبصره ده چې په ټولو اووه والیتونو کې چاې سااحوي ټیموناو پاه کاې ډلاه ییاز 

 ښوونځیو کې له زده کوونکو څخه په تکراري توګه اوریدل شوې ده.  

 

 د کتابونو، په او ګواښي موږ دوی وکړو، شکایت اړه په ښوونکو د چې کولی شو نه جرئت موږ"
 زده الیقه تل ښوونکي او راکويد سزا ته موږ دوی – وهي مو لښتو او کښونو، خط اوسپنې
 شتمنو له ښوونکي او ځپيد کوالی شي نه کړه زده سمه چې کوونکي زده هغه او هڅوي کوونکي
 ته دوی او کوي پاملرنه کې درس په ته کوونکو زده نوموړو دوی: لري مینه سره کوونکو زده

 ."ورکوي نمرې لوړې
 ګډونوال بحث ییز ډله د کوونکو زده د
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 جنډر/جنسیت  4.15

کلیوالي ویش ښکاره څرګند دی، په ښاري سیمو کې ښځې فرصتونو ته د هیواد د لرې پرتو او کلیاوالي سایمو د -ښاري

 ښځو په پرتله زیات السرسی لري.  

ښځینه زده کاوونکې )پاه ښاوونځیو کاې نجاونې او پاه دارالمعلماین کاې ښاځې(، ښاځینه ښاوونکې، د پاوهنې مادیرانې او 

نه او کاري ځایونو کې د تبعیض او جنسي ځورونې له لوړې کچې ساره ماخ دي. د بیلګاې اداري کوونکې ال هم په پوه

په توګه، د څارنې او ارزونې کمیټې د ډیرو ضصدي ناوړه ګټه اخیستنو د ضضیو په اړه له خلکو واوریدل چې د ازموینو 

نوناو کاې( جنساي اړیکاو تاه مجباوره پر مهال د لوړو نمرو یا نورو ګټو په بدل کې زده کوونکي )په لیساو او دارالمعلمی

شوي ول. په ځینې نورو ضضیو کې، د جنسي اړیکو لپاره د ښځینه ښوونکو د مجبورونې هڅې شاوې دي، او پاه ځیناې 

 حالتونو کې د شغل د پرمخت  او د خوښې وړ دندو ترالسه کولو لپاره واده ته اړ شوې دي.  

 

 ښوونکي د "زیانمن" په توګه  4.16

ټ معاشونه ورکول کیږي او د ښوونکو د اړتیا ستونزه چې باید له ښوونځي بهر نیمه ورځ کار وکړي، د ښوونکو ته ټی

ښوونځیو په ډیرو ټولنو کې مطر  شوه چې د څارنې او ارزونې کمیټې د تحلیل په دوران کې ورسره مشورې کیادلې. 

نکی اړ شي چې لاه ښاوونځي بهار اضاافي لکه څنګه چې د ښوونځي د ټولنې د غړو له خوا یادونه وشوه، کله چې ښوو

 کار وکړي، نو د دوی پر تمرکز، د تدریس پالنونو او چمتووالي، او د دوی د تدریس پر انرژۍ منفي اغیزه کوي. 

دا چې ښوونکي اړ دي چې د یو کال مزد په رشوت کې ورکړي چې خپله دنده ترالسه کړي، دوی ډیر وختوناه دویماه 

جبااران کااړي چااې دوی د ګومااارلو لپاااره ترسااره کااړې ده. هماادا ډول دوی لااه خپلااو کمااو  دنااده اخلااي چااې هغااه پانګونااه

معاشونو څخاه لاه ناورو الرو هام پیساې لاه الساه ورکاوي. د یاوې ولساوال  د پاوهنې آمار یادوناه وکاړه چاې د وسالوالو 

و پاه بادل کاې پیساې مخالفینو ضومندانان په بریال  توګه له ښاوونکو څخاه ښاوونځیو تاه د تا  او تادریس اجاازې ورکولا

 اخلي او همدا ډول یې هڅه کړې ده چې د ولسوال  د پوهنې له آمریت څخه پیسې ترالسه کړي. 

 د زده کوونکو او د هغوی د میندو او پورونو لیدلوری  4.17

ه خاوا د پورته یادو شوو ټکو ترڅن ، په پوهنه کې د اداري فساد په اړه د زده کوونکو او د دوی د مینادو او پلروناو لا

 په الندې ډول معلومات ورکړل شوي دي: 

 :میندې او پورونه

  پر نوموړي سیستم د زده کوونکو د میندو او پلرونو اعتماد له منځه تللای دی، چاې ډیاره برخاه یاې، یاواځې د دې لپااره

چې د خپلو زامنو او لوڼو لپاره اساسي تعلیم ترالسه کړي، د حکومت له خوا د وړاندې کیدونکو خدمتونو لاه کمازوري 

او د رشاوتونو پاه ورکولاو چاې دوی  –حتی د تختو لپااره تباشایر  –وړاندې کولو، د کتابونو او ساده عرضو د کموالي 

یې باید ورکړي، ستړي او نهیلي شوي دي. الندې مالحوات د هغو عادي مایوسیو او ضهرجناو نفرتوناو بیلګاې دي چاې 

 ډیرو میندو او پلرونو څرګندې کړې دي. 

 ښاوونکو د حاضارۍ د نشاتوالي او پاه ټولګیاو  میندې او پلرونه، کورن  او شوراګانې په پراخه کچه په ښوونځیو کاې د

کې د ګډون په اړه اندیښمن ول. په ډیرو کلیوالي سیمو کې میندو او پلرونو د هغاو ښاوونکو پاه اړه شاکایت درلاود چاې 

پاه حقیقات کاې پااه ښاار کاې اوسایږي، خااو پاه تخنیکاي توګاه پااه ولساوالیو کاې د ښاوونکو دناادې لاري. مینادو او پلرونااو 

وموړي ښوونکي د خپلو معاشونو یوه برخاه د تادریس لپااره ولساوالیو تاه د ناه ورتا  پاه بادل کاې د روښانه کړه چې ن

پوهنې والیتي ریاست تاه ورکاوي، یاا دوی خپلاو وړتیاا ناه لرونکاو خپلواناو تاه پیساې ورکاوي چاې د دوی پار ځاای پاه 

  ټولګیو کې درس ورکړي. 
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  کې د ښوونکو له خوا د نااکنترول شاوي تااوتریخوالي او ناورو میندو او پلرونو او کورنیو د دوی د ماشومانو ښوونځي

 ناوړه ګټه اخیستنو په اړه اندیښنې درلودې.

  میندې او پلرونه او کورن  د کتابونو، فرنیچر او ځینې وختونه د ښاوونکو پاه معاشاونو کاې د اضاافه پیساو پاه ورکولاو

 وي. کې له ستونزو سره مخ دي، په داسې حال کې چې تعلیم باید وړیا

  ټااولنې د دې جوګااه نااه دي چااې خپلااو لوڼااو باناادې زده کااړې وکااړي ځکااه چااې ښااوونځي او د پااوهنې آمریتونااه ښااځینه

 ښوونکې نه شي ګومارلی، که څه هم په ورته وخت کې په زرګونه ښځینه ښوونکې دندې نه لري. 

 

 خپلو له ښوونکي. دی ژوندی او ښه کې ښوونځیو په دود اخیستنې ګټه ناوړه او تاوتریخوالي د"
 کې کور په لپاره دوی د کې بدل په  نمرو ښو د کې ازموینو په چې اخلي کار څخه کوونکو زده

 ."وکړي کار
 ګډونوال بحث ییز ډله د پورونو او میندو د

 
 

 :زده کوونکي

د دې لپاره چې د اداري فساد په اغیز باندې ښه پوه شو، اړینه ده چې په ګوته کړل شي ولې زده کوونکو، په ځاانګړې 

 توګه، د پوهنې په سیستم باندې خپل باور او هیلې له السه ورکړې دي. الندې د زده کوونکو مهمې تبصرې دي:  

 هم نه راځي، په داسې حاال کاې چاې ځیناې پاه ښاوونځي  ډیر ښوونکي ټولګیو ته نه راځي، ځینې خو حتی ښوونځي ته

دضیقاو  ۰۲کې حاضر وي خو له زده کوونکو ساره محادوده ښاکیلتیا لاري. ډیار وختوناه، د ټاولګي وخات لاه پاالن شاوو 

څخه نیمایي وخت، یا له هغه څخه هم کم وخت ته راکمیږي. ځینې ښوونکي وړتیا نه لرونکي خپلوان ګومااري چاې  د 

 س ورکړي.   دوی پر ځای در

  ۰۰۰۰-۲۰۰هغااه زده کااوونکي چااې پیسااې لااري ډیاار وخاات د ازموینااو پااایلې اخیسااتالی شااي )د لااوړو نماارو لپاااره لااه 

افغااان ، پااه ډیاارو والیتونااو کااې خباار ورکااړل شااوی دی(. پااه یااوه بلااه بیلګااه کااې، یااو ښااوونکي وویاال چااې د هغااوی پااه 

کول شوې دي چاې هایڅ ورتاه راغلاي ناه ښوونځي کې ډیرو زده کوونکو ته په هغو ازموینو کې د بریالیتوب نمرې ور

دي. ځینې زده کوونکي په ازموینو کې د نیپوټیزم او فیورټیزم له امله لوړې نمرې اخلي. د هغو زده کوونکو له خاوا د 

بې عدالت  تجربه کول د دوی په ټولنیزه او احساساتي ښیګڼه او لیوالتیا باندې اغیز لري چې د خپلې سختې مطاالعې او 

ایله کې ښه کارکړنه لري، خو هغه زده کوونکي ورڅخه په نمرو کاې مخکاې کیاږي چاې رشاوت ورکاوي اخالص په پ

او د ښوونکو خوښ وي. یوې بلې زده کوونکې خبر ورکړ چاې نوماوړې د دې ډول تجرباې د فشاار لاه املاه ښاوونځی 

 پریښود او بیرته ښوونځي ته د پالر په مالتړ او د ډاکټر په مداخله راوګرځیده. 

 ې زده کاوونکي هایڅ ښاوونځي تاه ناه حاضاریږي )ځیناې یاې پاه حقیقات کاې پاه ناورو هیوادوناو کاې اوسایږي( خاو ځین

 کورن  یې د دوی لپاره د پیسو ورکولو توان لري چې جعلي سندونه او ډیپلومې ورته ترالسه کړي. 

 اضار هام وي حاضار په عمومي توګه، هغه زده کوونکي چې پیساې لاري یاا د خپلاوۍ مناسابې اړیکاې لاري کاه غیار ح

شمیرل کیږي، خو برعکس هغه زده کوونکي چې پیسې نه ورکوي، یا اړیکې نه لري، د ضانوني عذرونو لکه نااروغ  

یا کورنیو بیړنیو کارونو لپاره هم اجازه اخیستلو کې له ستونزو سره ماخ وي. د هغاو زده کوونکاو لپااره چاې سارچینې 

 ه کړي چې دوی له غیرحاضرو ټولګیو څخه معاف کړي. ولري، اسانه ده چې جعلي طبي سندونه ترالس

  د ټولو والیتونو او ولسوالیو زده کوونکو، چې د وزارت په کچه د اداري فساد پر وړاندې د زیان منناې پاه دې ارزوناه

کې ورسره لیدنې شوي، خبر ورکولو چې د ښوونکو له خاوا د خوښاې وړ چلناد پاه بادل کاې پیساو ورکولاو او/یاا تحفاو 
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و او/یا د دوی لپاره کار کولو ته اړ شوي دي، لکه له ښوونځي څخه بهر، د کور کارونه یا په پټي کې کار کول. ورکول

د بیلګې په توګه، د زده کوونکو او د دوی د کورنیو له خوا له ماالي فشاار ساره ماخ کیادل، چاې لاه دوی څخاه غوښاتنه 

معاشونو لپااره پیساې ورکاړي، د دې سابب ګرځیادلی چاې کیږي چې د ښوونځي د ساتنې، موادو، کتابونو یا د ښوونکو 

 نوموړي زده کوونکي په بشپړه توګه ښوونځی پریږدي. 

  همدا ډول زده کوونکي، پلرونه او کورن  یې له افغانستان څخه بهر اوسیدونکو زده کوونکو ته د خرڅیادونکو ساندونو

 ړخ دی. چې د خیالي زده کوونکو د پدیدې یو ا –په اړه خپګان څرګند کړ 

  ډیر ښوونکي د مضمون په اړه پوهه نه لري او نه شي کوالی چې زده کوونکو ته په خپله مطالعاه کاې الرښاوونه یاا د

 هغوی مالتړ وکړي. 

  ځینې ښوونکي له زده کوونکو سره په هغو درسونو کې له مرستې کولو انکار کوي چې له دوی څخه په ټاولګي کاې د

 غیرحاضرۍ له امله تیر شوي وي.

  د زده کوونکو د اداري فساد تجربه د ډیر دروند درسي نصاب څخه هم سرچینه اخلي. د نجونو د عالي لیسې یاوې زده

کوونکې وویل چې په لومړنیو ښوونځیو کې زده کوونکې اړ دي چې شپږ مضامین په یوه ورځ زده کړي، چې د هغاې 

دا هم یوه ستونزه ده چاې د لاومړي ټاولګي زده کاوونکي په وینا د کوچینو ماشومانو لپاره ستونزمن کار دی. همدا ډول 

 باید د کتابونو دومره دروند بار یوسي. 

 ټولنو د اداري فساد له اموه پر سیستم باندې باور له السه ورکړی دی –پایوې   4.18

ب ګرځاي. باده د ښوونځیو ټولنو لپاره، اداري فساد کیفیت لرونکي تعلیم ته د السرسي د فرصتونو له الساه ورکولاو ساب

ال دا چې د اداري فساد د دې تجربو له الرې، ماشاومان زده کاوي چاې دوی اړ دي چاې پاه زده کاړو کاې د بریاا لپااره 

بایااد پیسااې ورکااړي. دا پااه روښااانه توګااه د هیوادوالااو لپاااره ناساامه زده کااړه ده او د افغانااانو د راتلااونکي نساال باااور 

 کمزوری کوي.  
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 اداري فسادد ښوونځي په مدیریت کې  .5

 

 له ستونزو کورنیو د چې کړم ترالسه تائیدي لپاره ځان د چې کوم کوښښ زه راهیسې میاشتو له"
 د ورځ یوه. شول ونه هیڅ خو کړې ډکې مې فورمې ټولې. وکړم دنده کې ولسوال  بله یوه په امله

 ت  د چې راکړه یې ماته ده ګوته دې چې الس په دا وویل، هغې او وم ناسته کې دفتر په مدیرې
 ."درکړم اجازه

 ښوونکې
 

 په دنده ګمارل او له دندې لرې کول  5.1

د ښوونځیو مدیران د خپلو شخصي اړیکو له الرې د ډیر څه کولو وړتیا لري. کله چې بستونه خالي شي، دوی د خپلاو 

اړیکو په دایره کاې د نوماوړي فرصات پاه اړه پوهااوی محادودوي او ځاان ډاډه کاوي چاې دوی لاه نوماوړې ګوماارنې 

وونکو نشاتوالی ډیار وختوناه د څاارنې او څخه شخصي ګټې ترالسه کاړي. پاه داساې حاال کاې چاې د وړتیاا لرونکاو ښا

ارزونې کمیټې په ډله ییزو بحثونو کې راپورته  شوی دی، د وړتیا لرونکو مدیرانو ستونزه هم په برابره توګه راپورته 

شوې ده. د بیلګې په توګه، د ښوونځي شورا یو غړي خبر ورکړ چې یو وړتیا نه لرونکي مدیر د یاو ځاانګړي سیاساي 

ړ او خوناادیتوب سااره یااو ښااوونځی پاار مااخ وړلااو او پااه ښااوونځي کااې د ښااوونې او مالتااړ بسااتونو لپاااره د ګوناد لااه مالتاا

 ځانګړو ډلو د خلکو د ګمارنې په سپارښتنه او واسطه کې ښکیل و.   

 

 کوي، سپارښتنه کورنیو او خپلوانو خپلو د زورواکي شي، اعالن بست یو کې ښوونځي په چې کله"
 ."وي نه وړ لپاره بست شوي اعالن د دوی هم څه که

 ښوونکی
 

 

ځای پالنونه جوړوي او  سیمه ییز زورواکي، جنګساالران او د ملي شورا غړي معموال  د ښوونځیو له مدیرانو سره یو

د ښوونځیو په مدیریت کې مداخله کوي. په ځینې حالتونو کې، خبر ورکول شوی و چې حتی د صفاکارانو د ګمارلو په 

پریکړو کې هم مصلحت وشي. ډیر ښوونکي په ټولنه کې د دې زورواکو له خوا ګماارل کیاږي. د ډیارو ښاوونکو او د 

ډیرو ښوونځیو مدیران د واړ د شبکو د ننه د خپل اغیز ساتلو په اړه د دوی پاه ښوونځیو ټولنې د نورو غړو په وینا د 

ښوونځیو کې له تدریس او زده کړې د څارلو څخه زیات اندیښمن دي. په پایله کې، ښوونکي مایوسه کیږي، ځکه چاې 

 هیڅ حقیقي حساب ورکول شتون نه لري، او د زده کړو کیفیت یې ټیټ وي. 

 

 ."غواړي رشوت ورڅخه مدیران نو وغواړي ترضي ښوونکي چیرته که"
 ګډونوال بحث ییز ډله د ښوونکو د

 
بله ستونزه چې په تکراري توګه د ښوونکو په ډله ییز بحث کاې راپورتاه کیدلاه د اضاافه کاارۍ پاه ویاش کاې د روڼتیاا 

نشتوالی و. پدې اړه فرصتونه پټ سااتل کیاږي او ډیار وخات راپاور ورکاول شاوی چاې یاو څاو د خوښاې کساان پاه یاو 

ال کاې، چاې پااه ورتاه وخات کاې، نااور ښاوونځي کاې د ورځاې دوه یاا درې وختااه تادریس کاې ښاکیل وي، پااه داساې حا

ښوونکي د تدریس ساعتونه هم نه شي پوره کوالی. د دې موضوع د پلټنې لپاره کافي وخت ناه و. دا د پاوهنې وزارت 

د ښاوونکو لپااره ډیار کام وختوناه داساې راځاي چاې تدریساي سااعتونه "له یوې مشاهدې سره په ټکر کې ده چاې وایاي 

 "پوره نه کړي، او له دوی څخه ډیر یې له تدریسي ساعتونو څخه زیات تدریس کوي. 
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 ."دي زامن او میندې یا خویندې، او ورونه کسان اته کې ښوونځي په زموږ"... 
 ګډونوال بحث ییز ډله د ښوونکو د

 

 رشوت، فیورټیزم او پیسې شکول  5.2

د رشوت او فیورټیزم دعوې د میندو او پلروناو پاه ټولاو ډلاه ییازو بحثوناو کاې عاامې وې چاې پاه ټولاو والیتوناو کاې د 

اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې د ارزونې لپااره ورڅخاه لیدناه شاوې ده. لاه ښاوونکو څخاه د پیساو غوښاتل چاې د 

لپاره د خوښې وړ ارزونه ترالسه کړي، یا له هغو ښوونکو څخاه چاې غاواړي بال ځاای  خپلو بشري سرچینو د سوابقو

 ته انتقال شي اړ شوي دي چې د خپل اوسني ښوونځي مدیر ته رشوت ورکړي. 

د خوښې کارونو په بدل کې پیسې ترالسه کول تر ښوونکو پورې محدود نه دي. کورنیو ته د عایاد د ګټاورې سارچینې 

: د کابل ښار د نسبتا  شتمنې برخې د یو ښوونځي مدیر د مسلکي مخینې لرونکاو مینادو او پلروناو، په سترګه کتل کیږي

افغاانیو مبلاغ  ۲۰۰۰لکه انجینرانو او ډاکټرانو څخه د ناامعلومو او حسااب ناه ورکوونکاو دالیلاو لپااره پاه کلنا  توګاه د 

نادې د زیاان منناې د ارزوناې ټیموناو یاو بال دود غوښتنه کړې ده. د ټګا  پاه یاوه بلاه بیلګاه کاې، د اداري فسااد پار وړا

 ۲۰۰۰ولیدلو چې د حاضرۍ پاڼو کې جعلکاري شاوې وه چاې پاه دواماداره توګاه غیار حاضار زده کاوونکي پاه کاې د 

افغانیو په بدل کې حاضر په نښه شوي ول. په ورته توګه خبر ورکول کیږي چې همدغه نرخ د ښوونځي ازمویناو کاې 

 اره هم کارول کیږي، چې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بل ټولګي ته پرمخت  وکړي. د بریالیتوب د نمرو لپ

 له ښوونکو رخه کمزورې سیمه ییزه حساب غوښتنه، رارنه او نظارت  5.3

په ډیرو بریالیو ښوونځیو کې، مدیران د زده کوونکو او د دوی له کورنیو څخه ځانونه خباروي او پوهاوي، چاې د زده 

کړې اړتیاوې وارزوي، او د ښوونکو کاروناه وڅااري. د ښاوونکو، مینادو او پلروناو او زده کوونکاو د  کوونکو د زده

 ډله ییزو بحثونو ځواب ویونکو په وینا، دا ډول رهبران ډیر کم لیدل کیږي. 

یي غااوره دا ده چااې د ښااوونځي ماادیریت او اداري ټیمونااه هاام بایااد د ښااوونځیو لااه شااوراګانو او د ټااولنې لااه پراختیااا

شوراګانو سره پرانیستې او مثبتې اړیکې ولري چې ښوونځي د خپلې ځایي ټاولنې اړتیااوې راغبرګاې کاړي. بیاا هام، د 

ښوونځیو د شوراګانو یو څو ښې بیلګې شتون لري چې د دې په تضمین کې فعال او مهام نقاش لوباوي چاې ښاوونځي د 

د دې بیلګاو تاه د ښاوونځي د رهبارۍ لاه خاوا هغو ټولنو پر وړاندې حسااب ورکاوونکي دي چاې دوی یاې خادمت کاوي

 هرکلی ویل کیږي. له بده مرغه، په حقیقي ژوند کې دا ډول بیلګې کمې دي. 

لکه څنګه چې د څارنې او ارزونې کمیټې په دې تحلیل کې روښاانه شاوې ده، د ډیارو ښاوونځیو مادیران د خپلاو ځاایي 

ټولنو سره په ښه تړاو کې له ستونزو سره مخ دي، او پخپله د ښوونکو په وینا، مدیران په خپلو ښوونځیو کاې ښاوونکو 

ځایي څارونکو سره په مشارکت کې کارکولو پر ځای چاې د  ته ډیر لږ مالتړ او الرښوونه وړاندې کوي. د ولسوال  د

لاه څاارونکي نیاولې چاې د ماالي هڅوناو د  –تدریس کیفیت لوړ کاړي، د څاارونکو لیادنې د بادنامو تباادلو فرصات وي 

ترالسه کولو کوښښ کوي چې د ښوونځي په خوښه راپور برابرکړي او د دوی د ترانسپورت لاه لګښاتونو څخاه پیساې 

ټولاونې کاې د دوی پاه انحصاار کاې -، بیا تر مدیرانو پورې چې هڅه کوي چې له ښوونکو څخه په کرایېترالسه کړي

 له مداخلې مخنیوی وکړي. 

 

 د کې بازار ځایي په چې وځي مخکې ساعت یو وخت رسمي له څخه ښوونځي له کوونکي زده"
 ."واخلي برخه کې کورس په چمتووالي کانکور
 ګډونوال بحث ییز ډله د کوونکو زده د
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په ځینې حالتونو کې، ښوونکي د ښوونځیو د اداره کوونکو او/یا د پوهنې آمریت/مدیریت او د پوهنې ریاستونو له خاوا 

د اداري فساد یا نیپوټیزم یا د اداري فساد د نورو ډولونو لاه الرې تخریبیاږي، د بیلګاې پاه توګاه، دوی اړ کیاږي چاې د 

و تااه لااه سااره نماارې ورکااړل شااي چااې هغااوی پااه کااې لااوړې نماارې ترالسااه کااړي. ځینااې ځااانګړو زده کوونکااو ازمویناا

ښوونکي ډیر کم حقیقي فرصتونه لري چې د نورو ښوونکو، زده کوونکو یا د ښوونځي د اداره کوونکاو د غیرعادالناه 

یکاې چلند په اړه شکایت وکړي، یا ځواب ورکړي، په ځانګړې توګه کله چاې نوماوړي افاراد زورواکاي وي او ښاې اړ

 ولري.  

 د سرچینو کمزورې ساتنه  5.4

څپرکې کې روښانه شوې ده، ښوونځیو تاه د کتاابونو  ۰لکه څنګه چې د زده کړې لپاره د سرچینو او کتابونو په اړه په 

وړانادې کولااو د عرضااې یااو اوږد زنځیاار لااه ډیاارو کړیااو سااره شااتون لااري. پااه نومااوړي زنځیاار کااې وروساات  کااړۍ د 

ښوونځي مدیر/آمر دی، او نوموړی کوالی شي چې په خپل ښوونځي کې د کتابونو د سیمه ییزې عرضې یا رسولو پاه 

درت څخه ګټه واخلي. په ځینې حالتونو کې، مدیران په ښکاره توګه د حکومات لاه خاوا صاادر تشخیصولو کې له ډیر ض

شوو کتابونو کې د تور بازار په پیاوړي کوولو کې ښه پراخه مرسته کوي، په داسې حال کې چې نوموړي کتابونه باید 

 وړیا زده کوونکو ته وویشل شي. 

یښاات ښاایي چااې د کاباال لااه ګااودام نیااولې تاار ښااوونځیو پااورې کتابونااه د ښااوونځي د کتااابونو د ویشاالو د تفتاایش یااو ازما

ورکیږي او بهر ته ویستل کیږي. په ښوونځیو کې، ډیرو ځواب ویونکو د څارنې او ارزونې کمیټې سااحوي ټیموناو تاه 

اب وویل چې د ښوونځیو مدیران په عادي توګه زده کوونکو ته د کتابونو ویشال د یاوې تحفاې پاه توګاه ګڼاي. ډیارو ځاو

وویل چې د ګوتو په شامېر زده کاوونکي د کتاابونو بشاپړ سایټ  –میندو او پلرونو، زده کوونکو او ښوونکو  –ویونکو 

ترالسه کوي، خو ډیر یې هیڅ کتابونه نه ترالسه کوي او له همدې امله اړ دي چې سیمه ییز بازار ته مخه کړي چاې د 

 وخت، ارزانه، خو کمزوري کیفیت لرونکي نقلونه واخلي. حکومت له خوا صادر شوي کتابونه واخلي، یا یې ډیر 

د زده کړې د نورو سرچینو اړوند وضعیت هم پاه ورتاه توګاه دی، د بیلګاې پاه توګاه، کمپیوټروناه. ډیار کام ښاوونځي، 

 حتی د کابل په ښار کې هم کم لیدل کیږي چې د کمپیوټر بشپړه فعاله څانګه ولري. په ډیارو ځاایونو کاې کمپیوټروناه ال

هم په خپلو کارتنونو کې په ګردجنه بکسه کې بند پراتاه دي. د یاادولو وړ ده چاې ډیار ښاوونځي، پاه ځاانګړې توګاه پاه 

کلیوالي او لرې پرتاو سایمو کاې بریښانا تاه السرسای ناه لاري، چاې د دوی لپااره یاې ناشاونې کاړې ده چاې کمپیوټروناه 

ونکو تاه وایاي چاې دوی د کمپیاوټر لپااره وړ ښاوونکی وکاروي، که څه هم دوی یې غواړي. همدا ډول مدیران زده کو

نه لري. د څارنې او ارزونې کمیټې ته خبر ورکړل شوی چې مدیران دعوه کوي چې غوره دا ده چې نوموړي وساایل 

په خپلو کارتنونو کې وساتل شي، لکاه څنګاه چاې دي. د وخات پاه تیریادو، د دې ناپرانیساتل شاوو کمپیوټروناو د شامیر 

 خبره ده، ځکه چې نوموړي وسایل ځایي تور بازار ته الره پیدا کوي.      کموالی عادي
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 دارالمعومینونه .6

دارالمعلمینونه شتون لري، چې په هر والیت کې لږ تر لږه یو دارالمعلمین شته. دارالمعلمینونه پاه  ۰۰په افغانستان کې 

الیتوناو دارالمعلمینوناه د ولساوال  پاه کچاه کابل کې د ښاوونکو د روزناې ریاسات تار الرښاوونې النادې کاار کاوي. د و

بیالبیلااې څااانګې لااري، چااې د فرعااي مرکزونااو پااه څیاار کااار کااوي، او د حمااایوي مرکزونااو پااه نااوم یااادیږي. نومااوړي 

 خدمت پروګرامونه هم لري.-دارالمعلمینونه د دندې لرونکو ښوونکو لپاره داخل

 

 وکړی لیکنه  نوم کوونکو زده د چې ده نه الندې کنترول د دارالمعلمین د یواځې روزنه ښوونکو د"
 کوي مداخله کې پروسه په غړي زورواکي ټولنې د. دي کې دنده په چې هغوی توګه ځانګړې په –

 د. لري نه وړتیا چې کړي شامل کې په کوونکي زده هغه چې راوړي فشار دارالمعلمین پر او
 ډول، همدا. دي نه هم ښوونکي حتی کوونکي زده ډیر کې پروګرام روزنې د ښوونکو خدمت-داخل
 فراغت د هم څخه ښوونځي عادي یو له خو لري پوهه مدرسو دیني د چې شته هم کسان داسې ډیر

 ."لري نه سند
 مشر دارالمعومین د

 
 

پار بنساټ داخلیاږي. د څاارنې او ارزوناې کمیټاې  48زده کوونکي په خپل والیتي دارالمعلین کې د دوی د کانکور نمارو

په تکراري توګه له ځواب ویونکو اوریدلي چې ځاوان کساان چاې د کاانکور ټیټاې نمارې ولاري د ښاوونکو د دنادې پار 

په داسې حال کې چې د لوړو نمرو لرونکي کسان پوهنتون ته جذبیږي. کاه څاه هام د کاانکور ټیټاې  –لور رهي کیږي 

لیکناې پروساې اساانه دي او ډیار  په دارالمعلمین کې د داخلې لپااره اړیناې دي، خاو بیاا هام د ناومنمرې په رسمي توګه 

وخت د ټولنو د مشرانو د فشار له امله د دوی په ساحه کې یا د پوهنې وزارت د لوړپاوړو چاارواکو د ماداخلې لاه املاه 

 منحرفې کیږي.

 د دارالمعومین نصاب  6.1

رونو کې د ډیپلومې دوه کلن پروګرام وړاندې کوي چې نصاب یې د ښاوونکو د روزناې دارالمعلمینونه په څلورو سمسټ

ریاست له خوا چمتو شوی دی. هغه زده کوونکي چې هیله لري خپلې زده کړې د لیسانس تر حده وغځوي، کاه چیرتاه 

الی شاي. زده یې غوښتنه بریال  وي، د پوهنتاون د ښاوونې او روزناې پاوهنځي کاې دوه کالاه ناورې زده کاړې هام کاو

کوونکي په دارالمعلمین کې په خپل وروستي سمسټر کاې د پوهنتاون لپااره عریضاه کاوالی شاي او د شامولیت ازمویناه 

 ترې اخیستل کیږي.

 –د دارالمعلمینونو د نصاب په اړه یوه اندیښنه د دې حقیقت په اړه ده چې دا د ښوونځیو له نصاب سره سمون نه لاري 

ټااولګي د نصااب غوښااتنه لاه هغاه څخااه ډیاره لااوړه ده چاې پااه دارالمعلمینوناو کااې  ۰۰نځي د د بیلګاې پاه توګااه، د ښاوو

ټولګي پورې درس ور نه کړي، خو پاه عمال کاې،  ۰۰تدریس کیږي. په نوري توګه، د دارالمعلمینونو فارغان باید تر 

 ۰بیا داسې کیږي. کله چې د دارالمعلمین زده کوونکي فارغ شي، دوی په رسمي توګه د دې لپاره ثبات کیاږي چاې تار 

ټااولګي تااه درس  ۰۰ټااولګي پااورې درس ورکااړي، خااو بیااا هاام د دارالمعلمااین ډیاار زده کااوونکي لیاادل شااوي دي چااې 

 ورکوي. 

 

 زموږ کې دارالمعلمین په خو دی، بحث مهم یو کې ټولګي ۰۰ په ښوونځي د معادلې انتیګرال د" 
 ."کیږي ورکول نه درس دا ته کوونکو زده

 استاد دارالمعومین د
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سلنه یې کوالی شي چې د پروګارام لاه بشاپړیدو وروساته  ۰۲په عادي توګه، د دارالمعلمین له زده کوونکو څخه نږدې 

د ښوونکو دنادې واخلاي. لکاه مخکاې چاې یادوناه وشاوه، د دارالمعلمینوناو ځیناې فارغاان هڅاه کاوي چاې د پوهنتاون د 

ښوونې او روزنې پوهنځی د دوه نورو کلونو لپاره ولولي چې د لیسانس سند ترالسه کړي. پاه هار صاورت، پاه پراخاه 

د لاوړو نمارو لرونکاي تال  –رکول کیږي چې د پوهنتونو دا څوک  هم د وړتیا پر بنساټ ناه ورکاول کیاږي کچه خبر و

په داسې حال کې چې د ټیټاو نمارو لرونکاي کاوالی شاي د پوهنتاون څاوک  د اړیکاو او اغیاز د ناورو  –بریالي نه وي 

 الرو څخه ترالسه کړي. 

 د دارالمعومین د ښوونکو ګمارنه او سووک  6.2

محاوره ده. د ښاوونکو د روزناې ریاسات بایاد پاه ټولاو -دارالمعلمینونو کې د ښوونکو د ګمارلو کاړنالره ډیاره مرکازپه 

دا پروسه تر هغاه پاورې ساالمه ده چاې رئایس بااوري او اعتماادي شاخص وي.  –ګمارنو کې وروست  پریکړه وکړي 

، نوماوړی سیساتم تار ډیارې لاوړې کچاې خو نوماوړی سیساتم هام د انحاراف پار وړانادې زیاان مناونکی دی. همادا ډول

محوره دی، او د دارالمعلمینونو د اړتیاوو کره تحلیل ډیر وخت په پام کې نه نیول کیږي. یو والیتي دارالمعلماین -مرکز

ښوونکي لرل، په داساې حاال کاې چاې  ۰۴چې د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې ارزونې ټیم ورڅخه لیدنه وکړه، 

وي زده کوونکي یې لرلد له زیات وزګار وخت لرلاو ساره، د ځیناې ښاوونکو پاه اړه خبار ورکاول ثبت ش ۰۰۰یواځې 

شوی چې د خصوصي ښوونې له الرې یې پیسې ګټلې، چې د زده کوونکو کورنیو ورته په مستقیمه توګه د خصوصي 

 تدریس لپاره پیسې ورکولې. 

 

 کې دارالمعلمین دلته موږ چې ځکه ورکوي درس کې ځایونو نورو په ښوونکي ډیر زموږ"... 
 ."لرو نه ټولګي کافی
 استاد دارالمعومین د

 
 

  رهبري، مدیریت او رارنه  6.3

 

 نه نمرې ښووني ځینې. وروسته ورځې ۰ یا ۴ اعالنیږي، وروسته ډیرې پایلې ازموینو د"... 
 ورځو دې په. وکړي نه مشر له ډیپارټمنټ د پوښتنه نمرو د چې وایي ته کوونکو زده او اعالنوي
 او ورکوي پیسې لري، پیسې چې کسان هغه او کیږي ترسره فساد اداري چې یم یقیني زه کې،

 ."لوړوي نمرې خپلې
 کوونکی زده دارالمعومین د

 
د دارالمعلمینونو مشرانو روښانه کړه  چې دوی په خپله دنده کاې لاږ یاا هایڅ صاالحیت ناه لاري، او دوی دوه لاورو تاه 

د پوهنې ریاستونو ته چې د دوی په ساحه کې دي، او په کابل کې د ښوونکو د روزنې ریاست ته. ځواب ویونکي دي: 

د دارالمعلمینونااو مشاارانو د مایوساا  څرګندونااه کولااه او خپاال ځانونااه یااې بااې واکااه ګڼاال ځکااه دوی داسااې انګیرلااه چااې 

 ګمارنې په بشپړه توګه د کورنیو یا ضبیلوي اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي.

 

 ."دي مهمې ډیرې اړیکې کیږي، نیول نه کې نور په کیفیت لپاره ګومارنې د"
 استاد دارالمعومین د
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د څارنې او ارزونې کمیټې په ډله ییزو بحثونو کې، یو ښوونکي وویل چې له هغه راهیسې چې د دوی په ولسوال  کې 

څخاه ناه دي راغلاي چاې لاه نوماوړي ... هیڅوړ د کابل د ښوونکو د روزنې له ریاست "دارالمعلمین جوړ شوی دی، 

لااه بهاار څخااه هیڅکلااه "یااوه زده کااوونکي زیاتااه کااړه،  "دارالمعلمااین څخااه لیدنااه وکااړي او کااړنالرې یااې وڅاااري.

نوماوړي همادا ډول د لیلیاې او ناورو اساانتیاوو د فزیکاي  "دارالمعلمین ته څوړ ناه دي راغلاي چاې وضاعیت وڅااري.

زده کاوونکي پاه یاوه وړه کوټاه کاې اوسایږي چاې خاواړه هام هملتاه تیاارويد د ... اتاه "وضعیت په اړه شاکایت وکاړ، 

 "سپورت لپاره هیڅ اسانتیاوې نشته، او دروازې، کړک  او چتونه په بیړن  توګه بیارغونې ته اړتیا لري.

کایتونه دارالمعلمینونو کې چې په ښکاره توګه په کې څارنه ترسره شاوې وه، د څاارنې د کیفیات پاه اړه ډیار شاپه هغو 

 کیدلد په ځانګړې توګه دا چې د پوهنې ریاست د کشرانو مامورینو له خوا ترسره شوې وه. 

 

 د چې کیږي خوا له کشرانو د ریاست پوهنې د نوارت او څارنه ښوونکو د کې دارالمعلمینونو په
 له چې شي ی کوالی ضضاوت اړه په ښوونکو هغو د دوی څنګه – وي فارغ ټولګي ۰۰ یا ۰۰

 وي؟ فارغ څخه پوهنتون
 مشر دارالمعومین د

 
 

د ښوونکو د روزنې ریاست او دارالمعلمینونو ترمنځ د کمزورې همغاږۍ اړوناد ساتونزې هام پاه ډلاه ییازو بحثوناو کاې 

روښانه شوې: د سندونو په تړاو، د نوم لیکنې بهیر ډیر زیاات وخات نیساي چاې پاه کابال کاې د پاوهنې وزارت لاه خاوا 

 نهایي شي.

 

 یې اوسه تر خو دي فارغ کې کال ۰۴۰۲ په چې لرو کوونکی زده څخه دارالمعلمین خپل له موږ"
 لپاره موضوعاتو اړوندو نورو او لیکنې نوم د دوی هم څه که کړيد ترالسه دي نه ډیپلومې خپلې
 وزارت پوهنې د هم ال سندونه ورغلل، ته وارت پوهنې د دوی چې کله خو ورکړې، افغان  ۴۰۰

 ."ول نه رسیدلي لپاره تصدیي او لیکنې نوم د ته
 مشر دارالمعومین د

 

همدا ډول د غیرحاضرو زده کوونکاو پاه اړه هام راپوروناه ورکاول کیادل چاې رشاوت ورکاوي چاې د فراغات ساندونه 

 ترالسه کړي، سره له دې چې حاضر هم نه ول.

 

 کلونو دوه بشپړو د یې کوونکي زده چې پوهیږم اړه په ولسوالیو ځینې د کې والیت دې په زه"
 ته ټولګیو چې دې له پرته – فارغیږي څخه دارالمعلمینونو له هم بیا خو وي حاضر غیر لپاره

 ."شي حاضر
 استاد دارالمعومین د
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 د نویو ښوونکو لپاره پراختیایي فرصتونه  6.4

ښااوونکو لپاااره موجااود مساالکي د څااارنې او ارزونااې کمیټااې د دې تحلیاال لااه ډیاارو مرکااه ورکوونکااو واوریاادل چااې د 

پراختیااایي فرصااتونه تاار ډیااره پااورې مقطعااي او پاشاال شااوي وي )او ډیاار وخاات کیفیاات او تااړاو نااه لرونکااي وي(، د 

ښوونکو لپاره ډیر وخت د السرسي وړ نه وي، او ډیر وختونه ښوونکو ته د نیپوټیزم پر بنسټ وړاندیز کیاږي. د اوس 

کاړي چاې پراختیاایي مسالکي فرصاتونه: همغاږي دي، د انفارادي ښاوونکو او پاه لپاره هیڅ داسې الر نشاته چاې ډاډ ور

ټوله کې د ښوونیز سیستم له اړتیاوو سره سم دي، )د تدریس، د ټولګي مادیریت، ارزوناه او داساې ناورو برخاو کاې( د 

ګاه د السرساي ښوونکو د ورفیت لوړونو د سیستماتیکې تګالرې برخه دي ، ټولو ښوونکو تاه پاه عادالناه او منوماه تو

وړ او د شاااغل پرمختااا  او لاااوړو معاشاااونو لپااااره فرصاااتونو ساااره تړلاااي ديد چاااې دا ټاااولې د ښاااوونکو د اغیزنااااړ 

مسلکیتوب سیستمونو سره تړلې نښې نښانې دي. په یاد ولرئ چې د پوهنې وزارت باور لاري چاې نوماوړی سیساتم لاه 

 . 49مرکه ورکوونکو له خوا روښانه شوی دیهغه څخه ډیر غوره دی چې دلته د څارنې او ارزونې کمیټې د 

که څه هم د ښوونکو مسلکیتوب چې پر ښوونکو دا جبري کوي چې باید د لاوړو زده کاړو درجاې ولاري کیادای شاي د 

هیواد د راتلونکو هیلو لپاره ګټور کار وي، خو اوس مهال، د ښاوونیز سیساتم لپااره د اړیناو اصاالحاتو رامانځ تاه کاول 

ه ورفیت او کیفیت ناه لاري چاې د ښاوونکو لپااره داساې خو پر ځای پریږده، د افغانستان د لوړو زده کړو سیستم دومر

لوړې زده کړې وړاندې کړي چې په معنا لرونکې توګه په ښوونځیو او ټولګیو کې د دوی پر تدریس/زده کاړې بانادې 

اغیز ولري. همدا ډول دا چاره د هغې اړتیا ستونزې ته هم ځواب نه وایاي چاې لاه موجاودو ښاوونکو ساره کاار وکاړل 

ورفیتونه لوړ کړي او مرسته ورسره وکړل شي چې لوړې وړتیاوې ترالسه کړي، پرته له دې چې خپل شي چې خپل 

 ټولګي پریږدي. 

 د کنترول کمزورتیاوې  6.5

د والیت د پوهنې ریاست او په کابل کې د ښاوونکو د روزناې ریاسات، دواړو تاه د دارالمعلمینوناو دوه اړخیازه حسااب 

 صتونه برابروي چې له کمزورتیاوو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په لټه کې دي. ورکونه، د هغو کسانو لپاره فر

دارالمعلمینونو ته د دوی د پروګرام په ساحه کې د عرضو، خدمتونو او استهالړ کیدونکو توکو د کلن  بودیجې په اړه 

ه کړه چې د یو څو مفسادو معلومات نه ورکول کیږي. د یو دارالمعلمین مشر له مفسد سیستم څخه خپله خواشیني څرګند

افرادو اړتیاوې پوره کوي پاه داساې حاال کاې چاې زده کاوونکي کړیاږي. نوماوړي پاه مفصاله توګاه روښاانه کاړه چاې 

 څنګه د روڼتیا نشتوالی او کمزوری کنترول د اداري فساد خطرونه لوړوي:

 

 امریکایي ۰۶۰۰۰ کال هر لپاره لوړاوي ورفیتونو د پورې ۰۴۰۶ تر ۰۴۰۴ له بان  نړیوال"
 یې ته دارالمعلمینونو ټولو او شوه ترسره ناسته عمومی یوه کچه والیتي په. ول کړي تخصیص ډالر
 په ساحې اړتیا د خپلې ورته موږ. کړي چمتو پروپوزل یو بنسټ پر اړتیاوو خپلو د چې وکړ امر
 ډالرو امریکایي ۰۴۰۰۰ تر مبلغ نوموړی ډول مجموعي په. وسپارلې مو ته والیت او کړې ګوته
 ۴۰۰۰۰۰ بڼه په اجناسو د مقام والیت د او ریاست پوهنې د دارالمعلمین، والیت د. رسیدلو پورې

 په هیڅ موږ چې راکړل تجهیزات هغه یې ته موږ او کړې، تادیه کې، شکل په نقدو د نه افغان ،
 بیې اصلي خپلې له بیه جنس هر د دوی کې، وخت ورته په. ول نه کړي لیست کې پروپوزل خپل

 یې بیه اصلي چې ورکړل موټرسایکلونه دوی ډول همدا وهد کړې حساب زیاته ځله دوه څخه
 د ټوله برخه پاتې څخه مبلغ دې له. ده لیکلې افغان  ۰۲۰۰۰ بیه یې دوی خو ده، افغان  ۰۴۰۰۰

 ".ورسیدله ته جیبونو چارواکو لوړپوړو د والیت
 مشر دارالمعومین د
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 جنډر یا جنسیت  6.6

دارالمعومینوناو د زده  ۴۴د ښوونکو په زده کاړو او تادریس کاې، لاه دې حقیقات ساره ساره چاې د پاوهنې وزارت د 

یاې  ٪۴۲کوونکو ترمن  د ښاځو شامیر د ناریناه وو پاه پرتواه زیاات دی، بیاا هام د فارغیادونکو جوپاو رخاه یاواځې 

ه دې برخاه کاې ښاځینه فارغاانې پاه ځاانګړې توګاه لاه کوالی شي چې د ښوونکو په توګه دنادې ترساره کاړي، او پا

 تاوان سره مخ دي.

د ښوونکو په توګه دندې ترالسه کولو لپاره د ښځو پر وړاندې ال هم ډیر خنډوناه شاتون لاري، پاه ځاانګړې توګاه د 

 ده. هیواد په لرې پرتو او کویوالي سیمو کې، چې دا چاره د ښځینه ښوونکو د کموالي د ستونزې سبب ګرځیدلې 

افغان ښوونکو ترمن  د جنسیت اړوند روښانه احصائیه شاتون ناه لاري، خاو وبوتوناه ښایي  ۴۷۲۰۰۰د اټکل شوو 

 ٪۰٪رخاه کام ښاوونکي ښاځینه دي. د سایمه ییازې پرتواې لاه مخاې، پاه ایاران کاې  ٪ ۴۰چې په افغانساتان کاې لاه 

وونځي او کاار کولاو تاه لاږ السرسای ښوونکې ښځینه دي. سره له دې چې نړیوال بانک په هغو سیمو کې نجونې ښ

لري د والیتونو د نجونو د سکالرشیپ پروګرامونو باندې په بیویونونو ډالر لګوي ، خو د پاام وړ خباره ده چاې دوی 

سکالرشایپ لرونکاو لپااره هام د ښاوونکو پاه توګاه دنادې  ٪۴۰له نوموړو ښځینه وو رخه په خپوو والیتوناو کاې د 

 ترالسه کړي نه دی.  

د په ډیرو برخو کې د ښځینه ښوونکو اوسنی کموالی زده کړو ته د نجونو د السرسي فرصتونو کې د پاام وړ د هیوا

 محدودیت رامن  ته کوي.
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له نصاب او د ښوونځي له لنډ شوي کال رخه راپورته کیدونکی اداري   .7
 فساد

ملي نصاب د یو ملات لاه خاوا د هغاه څاه روښاانه کاول دي چاې دوی یاې لاه خپال ښاوونیز سیساتم څخاه تماه لاري او د 

مضامینو له تش لیست او د زده کیدونکو حقایقو له لړۍ څخه ډیر څه دي. په رسمي نصاب کې یواځې هغه څاه ناه دي 

پاه دې کاې دا هام شاامل دي چاې څنګاه  شامل چې تدریس کیږي، بلکې عماده اصاول او جوړښاتونه پاه کاې شاامل وي.

مضامین تدریس کیږي او په ټولګي کې څه کیږي. د وخت په تیریدو ساره، یاواځې منځپانګاه ناه، بلکاې د نصااب اراده 

او موخه هم زده کوونکو ته لیږدول کیږي. د ملي نصاب موخه له دې الرې څخه زده کوونکو ته فرصت برابرول دي 

نکي ښاریان شي چې د خپلې وړتیا تر وروستي بریده پورې په اضتصادي توګه تولیدوونکي چې بشپړ او فعاله سواد لرو

 وي.  

 په نړیواله کچه، ملي نصابونه د دې لپاره طرحه کیږي چې زده کوونکي وکوالی شي چې:

 د حساب او سواد بنسټیز کارول کیدونکي مهارتونه زده کړيد 

 نقش، خپلو حقونو او مسولیتونو باندې پوه شيد د خپلې ټولنې پر ماهیت، په ټولنه کې پر خپل 

  ،د کارموندلو کلیدي مهارتونه له ځانه وښیي چې وکوالی شي د کاري ځواړ برخه شي، د خپلاو کورنیاو مالتاړ وکاړي

 او د هیواد په اضتصاد کې فعاله مرسته کوونکی شي. 

د مرکاه ورکوونکاو لاه نواره د افغانساتان د له دې درې واړو بنسټیزو عناصرو څخه د هر یوه د ترالساه کولاو اړوناد، 

 پوهنې وزارت نصاب په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. 

 د څارنې او ارزونې کمیټې تشخیص کړې ده چې ستونزه په الندې ډول ده:

 د50په نصاب کې ډیر زیات اضافي مضامین شامل دي 

  شوې ورځې دا ستونزه پیچلې کويدد ښوونځي لنډ شوی کال، د ښوونځي لنډ شوي ساعتونه او د ښوونځي لنډې 

 :د مضامینو دا زیاتوالی د اداري فساد د ډیرو ستونزو سبب ګرځي 

 ښوونکی نه شي کوالی چې بشپړ نصاب تدریس کړي، نو دوی دي چې هغه څه ټاکي چې تدریس کوي یېد -

 ښوونکي او مدیران پوښتنې او پایلې خرڅوي چې زده کوونکي له ازموینو څخه بریالي وباسيد -

 دا چاره له مجبورولو او اداري فساد سره مل ده چې په کانکور ازموینه کې زده کوونکي بریالي کړي. -

 د نصاب زیاتوالی  7.1

  51ټولګي پورې نصاب په الندې اته ساحو باندې ویشل شوی دی: ۰۰څخه تر  ۰له 

i) اسالمیات 

ii) ژبې 

iii) ریاضیات 

iv) طبیعي علوم 

v) ټولنیز علوم 

vi) د ژوند مهارتونه 

vii)  او تخنیکي زده کړېهنر، عملي کار 

viii) بدني روزنه 

ټولګیاو  ۴څخاه تار  ۰له دې اتو ساحو څخه هره ساحه بیا د ځانګړو ټولګیو لپاره په نورو مضامینو ویشل شوې ده. له 

او  ۰۰مضامیند او په  ۰۰ټولګي  ۰۰څخه تر  ۰مضامیند د  ۰۰ټولګي  ۶څخه تر ۰مضامیند له  ۴کې زده کوونکي 

 مضامین لولي.  ۰۶ټولګي کې  ۰۰
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په شته وخت کې، په فزیکي توګه شونې نه ده چې په هر مضمون کې دې ټوله تشریح شوې منځپانګه تر پوښښ الندې 

ونیول شي، خو بیا هم د مضامینو متخصصین او ځانګړې ډلې د دوی د اغیزې د ساحې محدودولو د ښاکاره ویارې لاه 

دې کې هم، پاه افغانساتان کاې د پاوهنې د ناورو امله په خپل تخصص کې د کمي راوستلو پر وړاندې مقاومت کوي. په 

برخو په څیر )لکه د ترالسه کیدونکو زده کړو د کیفیت پر وړاندې د نوم لیکونکو زده کوونکو شمیر(، له کیفیت څخاه 

 پر کمیت اغیز ډیر دی. 

رۍ د د نصاااب یااوه عمااومي هاار اړخیاازه کتنااه اوس مهااال تاار کااار الناادې ده، چااې مشااري یااې د پااوهنې وزارت پااه مشاا

یونیسکو په مالتړ سره ترسره کیږي. د عمومي کتنې د پیل د پړاو په دوران کې پراخه عمومي مشورې ترسره کیږي، 

او د نصاب اصال  د افغان حکومت لپااره مهام لومړیتاوب دی. وړانادیز کیاږي چاې د اصاال  شاوي نصااب پار بنساټ 

 مخکې.  ۰۰۰۰شي، کیدای شي له نوي کتابونه به په ټولګیو کې د شونتیا تر بریده ژر وکارول 

د نصاب کتنه ښیي چې د پوهنې وزارت د مضامینو د وخت اوسني تخصیص ته د کتناې پاه اړتیاا پاوهیږي، او د ا چاې 

باید ورته مضامین یا منځپانګې سره یوځای شي، او همدا ډول د زده کړې د هارې سااحې حجام راکام کاړل شاي. ډیارو 

اړتیاوې بیړن  دي، او د نصاب کتنه ډیره ورو روانه ده، او هغه هم پاه داساې ګډونوالو تبصرې ورکولې چې نوموړې 

کلونو زده کړې څخه یې هیڅ ناه دي  ۰۰تر  ۰حال کې چې ځوانان د ښوونځي رسمي زده کړې پریږدي، ځکه چې له 

 ترالسه کړي چې چاته یې وښیي.

داري فسااد پار ساتونزو بانادې هایڅ ډول مثبات په هر صورت، د څارنې او ارزونې کمیټه باور لري چې دا کتناه باه د ا

اغیز ونه لري، مګر دا چې نوموړې عماومي کتناه پاه داساې ډول رهنماایي شاي چاې د نصااب منځپانګاه کاې د پاام وړ 

کموالی راولي. دا د څارنې او ارزونې کمیټې صالحیت نه دی چې د نصاب پر منځپانګه خبرې وکړي، خو موږ بااور 

سلنه حجم ولري، ځکه چې د افغانستان د پوهنې سیساتم د  ۲۰ځپانګه باید د اوسن  اندازې لرو چې د نصاب عمومي من

 وخت ډیر محدودیتونه لري. 

 د وخت محدودیتونه  7.2

منځپانګې لرونکی نصاب باید په داسې تعلیمي کال کې وړاندې کړل شي چې د نړۍ له لنډو تعلیمي کلوناو لاه -د درندې

یاا لاه هغاه څخاه زیااتې  ۰۲ورځو رخصتي لري، د اوړي رخصتي یې هام  ۰۰ډلې څخه دی. په ژمي کې لږ تر لږه د 

نیسي. له دې پرته، د تعلیمي کاال ماوده، ناږدې  نورې ورځې په بر کې ۲۰ورځې ده، چې کلن  او منځن  ازموینې یې 

سااعتونو څخاه کماه  ۰۰اون  پاتې کیږي، چې په دې موده کې د ښوونځي حاضري تر ډیره پورې په اون  کې لاه  ۰۰

ساعته وي. پایله یې دا وي چې ډیار مضاامین پاه کام وخات کاې لوساتل کیاږي، او  ۰۰۰وي، یا په ټول تعلیمي کال کې 

  52بل سره هیڅ تړاو نه لري.موضوعات یې له یو 

 

 بجو ۰۰ تر بجو لسو له او وي الره پر ته ښوونځي کوونکي زده بجو لسو تر بجو اتو له سهار د"
 ."وي الره پر ته کور څخه ښوونځي له بیرته

 غړی شورا د ښوونځي د
 

 

ډیر کلیدي ځواب ویونکي د ښوونځي د تعلیمي کال د لنډې مودې په اړه اندیښمن ول، او ډیر وخت یې د هغو سااعتونو 

په اړه اندیښنه څرګندوله چې زده کوونکي یې په حقیقت ساره پاه ښاوونځي کاې تیاروي. د بیلګاې پاه توګاه، د ښاوونځي 

ریت کمازوری دی او د ښاوونځي بشاپړ سااعتونه ناه شورا یو غړي خبر ورکړ چې د دوی په ساحه کې د ښوونځي مدی

 ۴۰دضیقو نه  ۰۲تدریس کیږي. همدا ډول خبر ورکړل شوی دی چې ځینې ښوونکي د درس هغه لنډ ساعت نور هم له 

دضیقو ته راکموي. دا ستونزه عامه ده، لکاه څنګاه چاې پاه ناورو والیتوناو کاې د ګاډونوالو لاه خاوا روښاانه شاوه. پاه یاو 

 ۰۰یا  ۰۲کوونکو دې کار ته د یوې ستونزې نوم ورکړ او ویل یې چې ځینې ښوونکي خپل تدریس تر والیت کې زده 
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دضیقو پورې راکموي. د ښوونځي په ساعتونو کې کمول د ښوونځي د څارونکي له خوا د یوې ستونزې په توګه په نښاه 

 شو چې نوموړی والیت تر پوښښ الندې راولي.  

وونې لنډ شوی وخت، د سیمې د تعلیمي سیستمونو پاه پرتلاه لاه نیماایي څخاه کام دی. د د ښوونځي لنډ شوی کال او د ښ

 ۴۰اونیاو لپااره پرانیساتي وي، د تادریس اونیاز وخات  ۴۰بیلګې په توګه، په پاکستان کې چاې ښاوونځي پاه کاال کاې د 

پاه اونا  کاې تعلیماي تعلیماي اونا ، او  ۴۰سااعته پاه تعلیماي کاال کاې(د پاه ایاران کاې پاه کاال کاې  ۰۰۲۶ساعته دی )

 . 53ساعته( ۴۴۴ساعته دي )په تعلیمي کال کې  ۰۰،۲ساعتونه 

 لږې السته راوړنې او د ازموینو د پاڼو خررول  7.3

سالنه  ۴۰سالنه، او پاه کلیاوالي سایمو کاې لاه  ۲۰په ښاري سیمو کې تر ټولاو ډیاره  –د ښوونځي حاضري ډیره ټیټه ده 

د د جنساایت براباارۍ کااې روښااانه 54څخااه کمااه ده. د افغانسااتان د سااواد کچااه پااه نااړۍ کااې تاار ټولااو ټیټااو کچااو څخااه ده

توپیرونه په ټول هیواد کې ښکاره دي. پاه افغانساتان کاې لاه پنځاو ښاځو څخاه یاواځې یاوه یاې لوساتې ده او پاه کلیاوالي 

مه ده. د ګډون له داسې کم نرخ سره، په افغانستان کې د سیمو کې د ښځو د سواد کچه له ښاري سیمو څخه درې ځله ک

 زده کړې السته راوړنې په شدیده توګه کمې دي. 

 نړیااوالې لااه هاام چااې – (55۰۰۰۲ راپااور، هیااواد د یونیسااکو )د ده ساالنه ۴۴ درجااه شااوې اټکاال سااواد د کااې هیااواد پااه

 کاې ایاران پاه او سالنه( ۲۶) کاې پاکساتان پاه چاې کچاې لاه هیوادوناو ګاونډیو د هم او ده، سلنه ۴۰ چې کچې متوسطې

 لاوړو پاه کاې، ۰۰۰۲ پاه ده. ټیټاه ډیاره هم کې کړو زده منځنیو او اساسي په کچه ګډون د ده. ټیټه ډیره ده، سلنه( ۴۰)

 برخاې څلاورمې لاه کوونکاو زده د" چاې ورکاړ خبار (NUFFIC) ادارې پراختیاایي نړیاوالې نیدرلیناډ د کاې کړو زده

 پورې ټولګي ۰۰ تر کم سلنه ۰۰ له چې کې حال داسې په بشپړوي، کلونه ۰ لومړي کړې زده د کوونکي زده کم څخه

 کیفیات، کاړو زده د ،57وي عماره کام کلوناو ۰۲ لاه یاې نفاوس سالنه ۰۰،۴ چاې کاې هیواد یو په 56"تعقیبوي. کړې زده

  دي. اندیښنې بیړن  پراختیا ملي د السرسی او برابري،

  چې: ښیي 58پایلې څیړنې د ارزونې کړې زده د کوونکو زده د ټولګي ۶ د

 ۰۰ سلنه زده کوونکي ساده ټکي هم نه شي لوستالید 

 ۰۰ سلنه زده کوونکي په ریاضیاتو کې د ساده شکلونو نومونه هم نه شي اخیستالید 

 ۴۰ .سلنه زده کوونکي ساده کلمه نه شي لیکالی 

افغانستان تر اوسه پاورې د لومړنیاو یاا منځنیاو ښاوونځیو لپااره ملاي ازماوینې یاا د ورځنیاو کړناو معیااري ازماوینې ناه 

لاري. دا خالیګااوې د زده کااړو د پاایلو ارزول سااتونزمنوي. هار ښااوونځی د ازمویناو لپااره خپلااه طریقاه لااري، چاې پااه 

 معیاري نه دي، او د منځپانګې او کیفیت له پلوه سره پراخه توپیرونه لري.  ښکاره توګه 

د ښوونځیو دا ازموینې، د خپل طبیعت له پلوه، د اداري فساد لپاره په ډیاره اساان  ساره زمیناه برابروونکاې دي. د زده 

پرانیسااتنې او شاافافیت د  کوونکااو د ډلااه ییاازو بحثونااو ډیاارو ګااډونوالو د ښااوونځي د ازموینااو پااه طریقااه کااې د عاادالت،

نشتوالي په اړه خپلې اندیښنې راپورته کړې. زده کوونکو په پرانیستې او تکراري توګه د ازموینو د پااڼو او د ځوابوناو 

 په اړه خبرې کولې چې له ازموینو وړاندې د خرڅالو لپاره دالسرسي وړ وي. 

 د کانکور ازموینه  7.4

پاه دې معناا ده چاې زده کوونکاو تاه اجاازه ناه ورکاول کیاږي چاې د ښاوونځي کلن  ازماوینې مهماې دي، ځکاه ناکاامي 

دا یو داسې سیستم دی چې په لوړه  –راتلونکي ټولګي ته پرمخت  وکړي، او اړ دي چې نوموړی ټولګی تکرار کړي 

کلنیاو ازمویناو توګه مورال غورځوونکی دی او هیڅکله په کلنیو ازموینو کې د دویم ځل لپاره د بریا پایلې نه لري. پاه 

کې په تکراري توګه پاتې کیدل له ښوونځیو څخه په ټیټو ټولګیو کې د وتلاو المال ګرځاي چاې د پاوهنې سیساتم لاه املاه 

ټاولګي  ۰۰ناکام شوي دي. د زده کوونکو یواځین  ازموینه چې په ملي کچه معیاري ده د کاانکور ازمویناه ده، چاې لاه 

کیږي چې پوهنتون ته ت  وغواړي یا له دولسم ټاولګي وروساته زده کاړو  وروسته د هغو زده کوونکو له خوا ورکول

 بشپړول وغواړي.  
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د کانکور ازموینه په ملي کچه اداره کیږي او د رسمي ښوونځي د بشپړیدو په پای کې له پنځو میاشتو وروسته ورکول 

وه ستره سوداګریزه کاړۍ راپورتاه کیږي. د کانکور ازموینې ارزښت دومره زیات دی چې د کانکور چمتووالي لپاره ی

 شوې ده.  

د ښوونځي په وروستي کال کې، ورکول شوی نصااب څاوړ ناه ګاوري او پاه ښاوونځیو او د خصوصاي کورساونو پاه 

ازموینې لپاره له چمتووالي پرته نور هایڅ ناه وي. دا چاې پاه عمال کاې، د  "ګټې یا بیې"درسي ساعتونو کې د دې ملي 

شاااوخوا د هاار عماار لرونکااي زده  ۰۰ټااولګي پااه پااای کااې ښااوونځی پریااږدي، یااواځې  ۰د زده کوونکااو اکثریاات برخااه 

ټولګي پورې د یو هر اړخیز نصاب د چمتو کولو پر ارزښات بانادې  ۰کوونکي ښوونځی تر پایه بشپړوي، دا چاره تر 

تاکید نور هم زیاتوي. همدا ډول دا د فرصتونو پر اړتیا باندې تاکید کوي چې د یو مسلکي نصااب لاه الرې د السرساي 

ه کلنو یا پورتاه عمار لرونکاو زده کوونکاو اکثریات وکاوالی شاي چاې د یاوې دنادې ترالسا ۰۰وړ وي، چې د نوموړو 

کولو لپاره الزم مهارتونه ترالسه کړي. په ښوونځیو کې د څارنې او ارزونې کمیټې له سااحوي کاار څخاه، داساې ډیار 

راپورونه ورکول شوي دي چې ښاوونکو هڅاه کاړې ده چاې لاه مخکاې څخاه د ازمویناو پااڼو د خرڅولاو لپااره رشاوت 

و ته داسې نمرې ورکړي چې د هغاو زده کوونکاو ترالسه کړي، یا له خلکو څخه پیسې ترالسه کړي چې د ازموینو پاڼ

 او کورنیو په ګټه وي چې پیسې ورکوي.   

دا په دې معنا چې د خصوصي درسونو لپاره یو ستر او ماخ پار ودې مارکیاټ شاتون لاري، پاه ځاانګړې توګاه د کلنیاو 

ټاولګي پاورې  ۰۰الرې تار ملي ازموینو پر مهال، د هغو زده کوونکو لپاره چې خپل ځانونه یې د نوماوړي سیساتم لاه 

ساتلي دي، چې د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی ونیسي. د کانکور چمتووالي لپاره یوه سوداګریزه کړۍ جوړه شاوې 

ده، چې ارزښت ته یې د ښوونځي په وروستي ټول کال کې بال هایڅ ښاوونیز کاار ناه شاي رسایدالی. دا پخپلاه د اداري 

اریو او ناورو مفسادو چاارو څخاه چاې پاه ازمویناه کاې د کیناساتلو پاه دوران کاې فساد یو خطر دی، پرته له هغو جعلکا

 ترسره کیږي. 

 نهایي ټیټ کیویت او اداري فساد -پایوه  7.5

د نصاب د زیاتوالي او د ښوونځي پاه ورځ کاې د تادریس د وخات د کماوالي پاه پاام کاې نیولاو ساره، ناشاونې ده چاې د 

. دا کاار یاو لاړ مصالحتونو او د اداري فسااد 59منځپانګه تر پوښښ الندې ونیاول شايالسرسي وړ وخت کې ټوله اړینه 

 ستونزو ته الر هواروي: 

  ښوونکي له نصاب څخه هغه څه د نمونې په توګاه را اخلاي چاې دوی یاې غاواړي، او بیاا ډاډ ورکاوي چاې د نوماوړې

 ي. موضوع د منځپانګې ازموینې له هغه څه سره سمون خوري چې دوی یې تدریسو

  تر دې شرایطو الندې، تدریس یواځې سطحي او تار ډیاره پاورې د کاال وروساتیو ازمویناو بانادې د لاوړ لومړیتاوب پاه

توګاه متمرکاز وي. دا لاوړې ازمااوینې پاه مرکازي توګاه جبااري ناه دي، یاا اداره کیاږي نااه، ناو ځکاه ناشاونې ده چااې د 

 نصاب پوښښ تائید کړل شي. 

 ې ډیټا کې جعلکاري وشي او د نصاب د پوښاښ پاه اړه راپاور ورکاړل شاي چاې له همدې امله ډیرې هڅې شوې دي چ

 په ورکړل شوي وخت کې یې پوښښ ناشونی دی. 

  د ټاکنو پروسې ناسم ماهیات پاه دې معناا دی چاې ازماوینې مقطعاي او ناامنومې کیادالی شاي. لاه زده کوونکاو غوښاتنه

 کیږي چې ناتړلي حقایي په یادو حفو کړي چې د دوی د معنا یا تړاو لپاره د پوهاوي هیڅ یا لږه ساحه لیدل کیږي. 

الندې نیسي، د ازموینو رژیم مفساد دی، او لاه لیساې  په اوسنیو شرایطو کې چې نصاب له حده ډیر مضامین تر پوښښ

هاااخوا د پرمختاا  لپاااره فرصااتونه ډیاار کاام دي، نااو اداري فساااد لپاااره د پااوهنې سیسااتم کااې ښااه زمینااه مساااعده ده. د 

چې د ټولنیز کیدلو مهارتونو تاه پاه کاې د کام لومړیتاوب پاه ساترګه کتال کیاږي او د اداري  –ښوونځیو د ادارو ماهیت 

د سبا ورځ ښاریانو تر منځ دا روحیه پیاوړې کاوي چاې اداري  –کوچن  کچې منوم شهود په کې عامه خبره ده فسادد 

  د ژوند کولو لپاره الزمي کار دیفساد په افغانستان کې 
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 تخنیکي او مسوکي زده کړه او روزنه او سواد زده کړه .8

 :موضوعات

 په مارکیټ پورې تړاو نه لري.د تخنیکي او مسوکي زده کړو نصاب زوړ دی او د ګمارنې  -

د تخنیکي او مسوکي زده کړو ښوونکي د اداري فساد ځینې ستونزې او د ښوونځیو د ښوونکو پاه توګاه د وړتیاا ناه  -

 لرلو ستونزې لري.

د نادولتي مؤسسو او نړیوالو نادولتي مؤسسو له خوا د تخنیکاي او مساوکي زده کاړو وړانادې کاول د پاوهنې وزارت  -

 رخه لوړ کیویت لري. له پروګرامونو

 د سواد زده کړې پروګرام په بشپړه توګه موسد او بې اغیزې دی. -

 

د پوهنې د اغیزناړ سیستم له دندو څخه تر ټولو مهمه دنده زده کوونکو ته د هغو مهارتونو وړاندې کول دي چې دوی 

ه تصور شوی او جوړ شوی سیساتم ورته د دندې اخیستلو لپاره اړتیا لري. د تخنیکي او مسلکي زده کړې او روزنې ښ

دا توان لري چې د کارموندنې هغه مهارتونه ځوانانو ته وړاندې کړي چې دوی ورته اړتیا لري چې د سبا ورځ  لپااره 

کاري ځاواړ ایجااد کاړي. خاو پاه افغانساتان کاې د تخنیکاي او مسالکي زده کاړې او روزناې دولتاي سیساتم تاه د مرکاه 

سلنه د اړتیاوو ځوابولو لپاره لاږ څاه  ۰۰ګه کتل کیدل چې دوی د کاري ځواړ د هغې ورکوونکو له خوا په داسې ستر

 کوي چې بې دندې دي یا بیکاره دندې لري. 

 

 او تخنیکي د: لري نیمګړتیاوې شدیدې درې سیستم روزنې او کړو زده مسلکي او تخنیکي د"
 د لريد نه وړتیا یې ښوونکي ۴۲۸ نږدې ديد نه دننه سیستم د ډلې روزنې او کړو زده مسلکي

 . "نږدې ته صفر: پایله. سلوړ کیدونکی پلي نه باندې کچو په سیستم
 مامور مشر دفتر همکار پراختیایي د

 
 

کالاه یاا تار هغاه  ۰۰د یوې عملي، ارزښتناکې، هر اړخیزه او معنی لرونکې زده کړې نه لرلو او هغو ځوانانو ته چاې 

زیات عمر لري د روزنې ورکولو د امکاناتو نه لرلو تر ټولو ستر خطار دا دی چاې د دوی بیکااره تاوب او نالیوالتیاا د 

چاې دا ځواناان ډیار زیاانمن  –ضد ځواکونو له خوا په اسان  سره پاه نښاه او ورڅخاه نااوړه ګټاه اخیساتل کیاږي -دولت

د تخنیکاي او مسالکي زده کاړو او روزناې ادارو تااه اره، هغااه کساان چاې کاوي چاې باې خباره جنګیاالي شاي. د اوس لپا

درومي، ځانونه په داسې مسلکي ښوونځیو کې مومي چې د عملي مهارتونو د لوړولو لپاره په کې لږ یا هایڅ تجهیازات 

او نصاب یې له کلونو راهیساې تاازه شاوی ناه وي، یاا دا چاې ښاوونکي یاې د تخنیکاي او مسالکي زده کاړې  60نه ويد

روزنې د تخصصي سوداګرۍ د اوسنیو کاري کړنو سره لاږه اشانایي لاري چاې پاه فرضاي توګاه بایاد د دوی ښاوونځي 

 ورته نوموړي زده کوونکي چمتو کړي. 

د پوهنې وزارت ته په کریډیټ ورکولو سره، نوموړي وزارت په نږدې وختونو کې یو څه ګاموناه اخیساتي دي چاې دا 

  61ستونزه حل کړي.

 د تخنیکي او مسوکي زده کړو او روزنې نصاب  8.1

د تخنیکي او مسلکي زده کړې او روزنې لپاره هیڅ کوم معیاري نصاب نشته، بلکې یو شمیر مختلف نصابونه دي چاې 

د پاوهنې وزارت د تخنیکاي او  –په افغانستان کاې د یاادو زده کاړو د بیالبیلاو وړانادې کوونکاو لاه خاوا پلاي شاوي دي 

او روزنې ښوونځیو لپاره خپل نصاب لري، په داسې حال کې چې د کار، ټولنیزو چارو، شاهیدانو او  مسلکي زده کړې

معلولینو چارو وزارت د خپلو تخنیکي روزنیزو مرکزونو لپاره د نصاب معیارونو یو جاال سایټ کااروي چاې تار ډیاره 

او نړیاوالې ناادولتي مؤسساې  پورې کوچني کورسونه دایروي. خصوصي وړانادې کاوونکي، داخلاي ناادولتي مؤسساې،
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کیدای شي له دې دواړو وزارتونو څخه د یو درسي مواد وکاروي، خو دا چاره په یوه بڼه ناه ترساره کیاږي. تار ناږدې 

وختونو پورې، د مهارتونو پراختیا ملي پروګرام د تخنیکي او مسلکي زده کړې او روزناې ادارو کاې ښاکیل و، چاې د 

پراختیا پروګرام هام پاه کاې شاامل و، چاې دوی بیاا د خپال نصااب پراختیاایي کاار لپااره شغلي مهارتونو ملي معیارونو 

بنسټ کیښود. په هر صورت، له دې موادو څخه ګټه اخیستل عام شاوي ناه دي. اوس مهاال یونیساکو لاه دولات څخاه د 

ماه بریاده پاورې پاه تخنیکي او مسلکي زده کړې او روزنې د نصاب په کتنه کې مالتړ کوي، خو دا چې دا چاره تر کو

 عمومي زده کړو کې د نصاب له روانې اصال  سره سمون خوري، ال روښانه نه ده.  

 

 مهارتونو د افغانستان د چې ورغللو ته ښوونځي یو روزنې او کړو زده مسلکي او تخنیکي د موږ"
 خپلوان مدیر د یې کارکوونکي ټول چې موندله ومو او دی شوی تمویل خوا له پروګرام پراختیا

 ."ول
 مامور مشر موسسې نادولتي یوې د

 
نړیوال بان  د افغانستان د مهاارتونو پراختیاا پروګارام پاه شاکل کاې د پرلاه پساې جاایزو دوه لاړۍ تمویال کاړي دي. د 

ټااولګي  ۰۰او  ۰۴او د  ۰۰،۰۰،۰۰تخنیکااي او مساالکي زده کااړې او روزنااې پروګاارام کااې اکثریاات زده کااوونکي، لااه 

تخنیکاي او مسالکي ښاوونځیو کاې کاارول کیاږي چاې مرکاه ورکوونکاو خبار  ۰۰۰معادل، هغه نصاب تعقیبوي چې په 

ورکولو چې ډیر زوړ دی، په سمه توګه نه تدریس کیږي، او نه د زده کوونکو له اړتیاوو سره سمون خوري او ناه هام 

 د ملي اضتصاد په درد خوري. 

و روزنې نصاب د پوهنې وزارت د نصاب په روانه کتنه کې شامل شوی نه دی چې د د تخنیکي او مسلکي زده کړې ا

 یونیسکو په مالتړ ترسره کیږي.

د پراختیایي همکارانو او ناادولتي مؤسساو لاه خاوا د تخنیکاي او مساوکي زده کاړو او روزناو   8.2

 بدیوونه

و ګډونوالو موږ ته خبار راکاړ چاې دوی ډیار د تخنیکي او مسلکي زده کړو روزنې پروګرام په پای کې، زده کوونکو ا

لږ عملي مهارتونه لري چې دوی یې کاري ځایونو ته انتقالوالی شي. د بیلګې په توګه، هغه زده کاوونکي چاې د ماوټر 

له تخنی  څانګې فارغ شاوي ول، د عصاري ماوټرو د کاار پاه اړه چاې د ماشاین کمپیاوټري مادیریت سیساتم لاري، لاږ 

توګااه، غیررساامي اضتصاااد د حقیقااي او د السرسااي وړ کاااري فرصااتونو د ډیاارې سااترې برخااې پوهااه لرلااه. پااه بدیلااه 

استازیتوب کوي، خو بیا هم دا برخه تر ډیره پورې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د روزناې رسامي سیساتم کاې ښاکیل 

 شوې نه ده. 

روستیو کې د مسلکي او تخنیکي په و GIZد دې فرصت په درړ کولو سره، د جرمني د پراختیایي همکارۍ ادارې یا 

زده کړو د روزنې یو نوی پروګرام معرفي کاړ چاې پاه بشاپړه توګاه غیررسامي اضتصااد رانغااړي او د دنادې پار مهاال 

روزنې )او د پوهنتون نیمه ورځ روزنې( د هغو ځوانانو لپاره وړاندې کوي چې له مخکې څخه په غیررسامي ساکتور 

شاګردۍ دودیز سیستم پر بنساټ جاوړ شاوی دی چاې لاه نسالونو نسالونو څخاه -تاذکې کار کوي. نوموړی پروګرام د اس

 زده کړې کوي.   "کسبګرو استادانو په څن  کې"زده کوونکي د 

ابتکاار، د صانعتي تاړاو  GIZد افغان نادولتي مؤسسو او نړیوالو نادولتي مؤسسو د پورته کړل شوو ګامونو تارمنځ، د 

ه، د هغااو پااه پرتلااه چااې د پااوهنې وزارت د تخنیکااي او مساالکي زده کااړو روزنااې او د زده کوونکااو د شاامېر لااه لحاواا

سیستم بشاپړوي، د عملاي زده کاړې ښاه فرصاتونه وړانادې کاوي. دا روزناې د عملاي پاایلو لیږدولاو، کارمونادنې، یاا د 

 مهارتونو لوړولو باندې متمرکزې دي چې د ګټې توان لوړ کړي. 
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 بیا خو پیداکول، کرایې د او ستونزې، ډیرې وهد بسیا ځان پر لپاره کلونو ۲۰۰ د شاګردي-استاذ"
 ."کوي کار پورې اندازې یوې تر هم
 مامور مشر ادارې همکارې پراختیایي د

 

 
 

 

د تخنیکي او مسوکي زده کړو او روزنې بادیل وړانادې کاوونکي، چاې د پاوهنې وزارت جاواز   8.3

 ورکړی دی

په نږدې کلونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو او روزنې بدیل ماډلونه رامنځ ته شوي چې د پوهنې وزارت لاه خاوا 

 اجازه ورکړل شوې ده چې نوموړی سکتور را ژوندی کړي.

 د دې  62سلنه شاوخوا اضتصادي فعالیت په غیر رسمي اضتصاد کې ترسره کیږي. ۰۰غانستان کې د اټکل کیږي چې په اف

کار زده کاړې پلاې کاړي، چاې د جرمناي دوه اړخیازې څاارنې سیساتم پار  ۰شاګردۍ -د استاذ GIZچارې په درړ کولو سره، 

ل کاې چاې پاه ورتاه وخات کاې د یاوې بنسټ دي. دا کار زده کوونکي جوګه کوي چې معااش لرونکاې دناده ولاري، پاه داساې حاا

مسلکي روزنې پروګرام جوړښت تعقیبوي. په عمل کې، ګډونوال د تخنیکي او مسلکي زده کړې او روزنې پروګرام کاې د خپلاو 

کاري اونیو په نیمایي وخت کې زده کړه کوي، او د اون  په پاتې نیمایي برخه کې په یو اضافي یاا تکمیلاي مهاارت یاا ساوداګرۍ 

 لرونکی کار کوي.  کې معاش

 ( افغان تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټATVIته د پوهنې وزارت او امریکایي کمپنیو د ډلې ترمنځ د عاماه )- خصوصاي

کاې افغاان تخنیکاي او مسالکي انساټیټیوټ پاه عاروج کاې و، نوماوړې ادارې  ۰۰۰۰مشارکت په سترګه کتال کیادل. پاه 

زده کوونکي لرل. د پراختیایي همکارانو پر مالي مرسته باندې تکیه د ګډونوالو لپاره د کورس فیس تادیه کولاو  ۰۰۰۰

 کې راټیټه شوه.  ۰۰۰۰سبب شوه او نوم لیکنه په چټ  ډول په 

 ( د فیروزه یي غر انسټیټیوټTMIد اساتاذ )- شااګردۍ پاه دود کاې جاوړه شاوه، چاې د ساوداګرۍ، زرګارۍ، کاللا ، او

طاط  له برخو څخه یاې زده کاوونکي لاه کسابګرو ساره یاو ځاای کاول. زده کاوونکي خپال نایم وخات د کساب د زده خ

کوونکو په څیر، او پاتې نایم د پاوهنې وزارت د نصااب پاه تعقیبولاو تیاروي. د فیاروزه یاي غار انساټیټیوټ د الیقاه زده 

کوونکو سره مرسته وکړي چاې ناوي شارکتونه کوونکو لپاره د سوداګرۍ د چټکې زده کړې پروګرام لري چې له زده 

جوړ کړي، دا چاره د پوهنې وزارت له خوا اداره کیدونکو د تخنیکي او مسالکي زده کاړو لاه انساټیټیوټونو ساره تاوپیر 

 لري چې د مناسبې ودې له مارکیټونو سره اړیکې نه لري. 

بدخشان ولسوالي، کیشم ښوونځی، هوکانو د  
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 ویاړ، دوی: لري اړتیا ته څه ډیر پرته وسایلو او مهارتونو له کوونکي زده کې پروژو په زموږ"
 چې ده موندلې موږ. نشته کې نصاب په خوا له چارواکو د کارونه دا. لري اړتیا ته اعتماد او عزت
 تخنیکي یواځې چې کوالی شو نه موږ. دی اړخ بل خالیګاوو د کوونکو زده د زموږ شیان دا

 ترالسه سند وروسته فراغت له چې ولري وړتیا دې د دوی چې ولرو تمه او کړو تدریس مهارتونه
 ..."وګرځي برخه اضتصاد د او کړي

 مدیر روزنې د مؤسسې نادولتي نړیوالې یوې د
 

الندې د اغیزناکې مسلکي روزنې ډیرې نورې بیلګې دي چې هم د ځایي او هام د نړیوالاو ناادولتي مؤسساو لاه خاوا پاه 

بیالبیلو والیتونو او کابل ښار کې وړاندې شوې دي. د دې ټولو پروګرامونو یوه عامه ځانګړتیا د دوی سمالساي تاړاو، 

دي چااې د پروګاارام فارغااان د دناادې ترالسااه کولااو تمااه  د دوی لاوړ عملااي خاصاایت او مارکیااټ تااه د دوی نااږدې کیاادل

 لرالی شي.  

ډوله څخه زیاتو پروګرامونو کې، د تخنیکي او مسلکي زده  ۰۰د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې د ارزونې ټیم له 

له پنځو افغاان والیتونه تر پوښښ الندې نیسي.  ۰۶کړو او روزنو د وړاندې کولو او ترالسه کولو تجربه وڅیړله، چې 

یاو مرکاو لاه الرې د ارزوناې پاه -پار-نادولتي مؤسسو او درېو نړیوالو نادولتي مؤسسو څخه کارکوونکو او ادارې د یاو

دې برخاه کااې همکاااري کااړې ده. د تخنیکاي او مساالکي زده کااړو او روزنااو د اتااه پروګراموناو ګااډونوالو پااه ډلااه ییاازو 

. له دې پروژو څخه ډیارې یاې د هیاواد پاه لاوړ خطار لرونکاو سایمو کاې یو مرکو کې برخه واخیستله-پر-بحثونو او یو

ترسره کیږي، نو د دې لپاره چې د ګډونوالو خوندیتوب او امنیات وسااتل شاي، پاه دې برخاه کاې همکاارۍ تار ډېاره پاه 

 مستعار ډول دي.  

  د مهارت/موضوع ټاکل  .1

دا چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو او روزنې پروګرامونو کې باید په کوم مهارت تمرکز وکړل شي، تر ډیره پاورې 

پلااي کوونکااو تااه پریښااودل شااوي دي. زده کوونکااو تااه د وړاناادې کیاادونکو موضااوعاتو پاار ساار د مااوافقې میتودونااه د 

زدوراناو د مارکیاټ ارزوناو، د ټاولنې د پوهااوي مارکیټ سروې له رسمي څیړنو او د اړتیاوو ارزونې څخه نیولې د م

 ناستو، له مشرانو سره مشورو، د سهم لرونکو ډله ییزو بحثونو او د اړتیاوو تر غیر  رسمي ارزونو پورې رسیږي.  

 

 کوم. وپوښتو باید یې موږ چې دي څه هغه دا لري؟ اړتیا ته مهارتونو ډول څه خل  زموږ"
 کورن  خپلې د چې ورکړي فرصتونه ډیر ټولو تر او راتلونکی غوره ته کوونکو زده به مهارتونه
 پالن لپاره ناستو روزنې د کله چې وي تمرکز زموږ باید دا. دي غوښتنې دا وکړي؟ مالتړ
 یې موږ چې څه هغه له کوو، پریکړې څخه اړتیاوو له ټولنې د موږ کې، اداره په زموږ... جوړوو

 ."وینو او اورو خلکو له کې ځایونو دې په
 کیږي ماتړ یې خوا له مؤسسې نادولتي ییزې سیمه یوې د چې مدیر پروګرام کړو زده مسوکي او تخنیکي د

 
 

 د افغان او نړیوالو نادولتي مؤسسو له مدیریت سره د ترسره شوو مرکو لنډ ټکي:

  والیتونو کې د تخنیکي او مسالکي زده کاړو او روزناې فعالیتوناه پلاي کاوي. د دوی د  ۰۰په  ۷افغانه نادولتي مؤسسه

مهارت/موضااوع ټاکاال د پراختیااایي همکااارانو لومړیتوبونااو، د ټااولنې پوهاااوي ناسااتې چااې معلومااات وړاناادې کااړي او 

ولنې د ګټااو او لومړیتوبونااه پااه ګوتااه کااړي، تاار هاادف الناادې ساایمو کااې د ځااایي مارکیااټ د اړتیاااوو ارزونااې، او د ټاا

 لومړیتوبونو ارزولو لپاره د اشتراکي کلیوالي ارزونې الرو چارو ته پاملرنه راغبرګوي. 
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  پاااه شاااپږو والیتوناااو کاااې یاااې د زیاااانمنو ډلاااو لپااااره مسااالکي روزناااې پلاااې کاااړې دي. د  ۴افغاناااه ناااادولتي مؤسساااه

ه مشاورو، د کاار، ټاولنیزو چاارو، مهارت/موضوع ټااکلو لپااره د دوی تګاالره پاه غیررسامي ارزوناو، لاه مشارانو سار

د تخنیکااي او مساالکي زده کااړو او متمرکاازو -شااهیدانو او معلولینااو چااارو وزارت او پااوهنې وزارتد او پاار معلولیاات

روزنو پروګرامونو کې د عامې روغتیا وزارت څخه پر الرښاوونو تکیاه وي. همادا ډول نوماوړې ناادولتي مؤسساه پاه 

ړتیااوې ارزوي، او د ټاکال شاوو )شاارټ لیسات شاوو( مهارتونو/موضاوعاتو دویام سیمه ییازو باازارونو کاې نیمګاړې ا

ځلي واضع بینانه ازمایښتونه ترسره کوي، ځکه چې د سیمه ییزو چارواکو له خوا د غیرواضعي توضعاتو تجربه د مایوس  

  او احتمالي کاړۍ پاه سبب وګرځیدله. نوموړي ازمایښتونه اومه توکو ته سیمه ییز السرسی او د مارکیټ زنځیر اوسن

  پام کې نیسي. 

  د تخنیکي او مسلکي زده د معلولیت لرونکو، او نورو ټولنیزو او اضتصادي زیانمنو ډلو لپاره  ۳افغانه نادولتي مؤسسه

د یاوې کړو او روزنو پر پروګرامونو باندې تمرکز کوي. د خپلو روزنو لپاره د مهارتونو/موضوعاتو د ټاکلو په موخه 

الرې له الرې: په سیمه ییز بازار کې د شرایطو غیررسمي ارزونې، د معلولیت لرونکو خلکو لاه ادارو او د نسبتي تګ

ټولنې د مشرانو سره د مشاورو لاه مونادنو ساره یوځاای جماع کیاږيد د مشااهدو او بیرتاه ترالساه شاوو تبصارو تارمنځ 

 اړیکې د دې تضمین کوي چې اړوند مهارتونه/موضوعات ټاکل شوي دي.

 د کوچنیو او منځنیو کچو شارکتونو پراختیاا د مالتاړ لپااره یاې زده کاړې او تخنیکاي روزناې  ۴غانه نادولتي مؤسسه اف

پلې کړې دي. د کورسونو لپااره د مهارتونو/موضاوعاتو د ټااکلو تګاالره یاې د ولساوال  د پراختیاایي پالنوناو هدفوناه د 

ییزو مشاهدو متمرکاز دي(، د ټاولنې مشارانو، او د کورساونو د دوی د خپلو ټولنیزو مفتشینو )چې د بازارونو پر سیمه 

 نارینه او ښځینه ځوانو ګټه اخیستونکو څخه اخیستل شوو مشورو سره یوځای کوي. 

  د دوی د پروګراموناااو لپااااره د مهارتونو/موضاااوعاتو د ټااااکلو تګاااالره پاااه عماااومي او  ۷نړیوالاااه ناااادولتي مؤسساااه

خصوصي سکتورونو کې د کار د مارکیټ د کلنیو هر اړخیزو ارزونو پر بنسټ ده، چاې ډېار ټینګاار یاې د خصوصاي 

نادې ګټاه سکتور پر فرصتونو باندې دی. له ځوانانو هام پوښاتنه کیاږي، ځکاه چاې دوی د دې پروګراموناو تار هادف ال

اخیسااتونکي دي. د دې ترڅناا ، نومااوړې اداره اوس مهااال پااه منومااه توګااه تاار هاادف الناادې ټولنااه کااې د موجااودو او 

احتمالي مارکیټ تړاوونو ارزونې ترسره کوي، چې موخه یاې د هغاو ښاځینه ګټاه اخیساتونکو د بریاا فرصاتونه لاوړول 

 تجربه نه لري.  دي چې د مارکیټ زنځیر سرچینو په پراختیا کې لږه یا هیڅ

 مهارتونه/موضااوعات د ځاایي ټولناو د غیررسامي ارزونااو، او د ټاولنې د غاړو د ځااانګړو  ۰ نړیوالاه ناادولتي مؤسساه

غوښتنو د ترکیب پر بنسټ ټاکي. نوموړې اداره د ارزښات زنځیار ارزوناه ترساره کاوي او د پریکاړې کولاو پار مهاال 

مسلکي زده کړو او روزنو پروګراموناو اصالي موخاه د مهاارت ناه مارکیټ ته السرسی تحلیلوي. د دوی د تخنیکي او 

لرونکو کارکوونکو په ګوته کول او د دوی مهارتونه لوړول ديد دا کار د دې ډاډ ورکوي چې فارغان به د هیلې لرلو 

 پر ځای، د خپلې پخوان  تجربې پر بنسټ بریالي اوسي. 

  وو مارکیټ سروې ګانو ترمنځ تعادل بانادې ټینګاار کاوي، چاې د ولسوال  په کچه جوړو ش ۳نړیواله نادولتي مؤسسه

تخنیکااي او مساالکي زده کااړو او روزنااو پروګرامونااو دننااه لومړیتوبونااو پااه اړه لااه ځااایي ټااولنې څخااه تبصاارې  د خپلااو

 ترالسه کړي. 

 د زده کوونکو/ګډونوالو ټاکل  .2

د مناسبو زده کوونکو په ګوته کولو او ټاکلو پروسه تر ډیره پورې د پلي کوونکاو تارمنځ تاوپیر لاري. د ټاکال کیادلو یاا 

ردیدلو تجربه تر ډیره پورې د پلي کوونکو ادارو او پراختیاایي همکاارانو پاه هادفونو او موخاو پاورې تړلاې ده، چاې د 

 ینې زیانمن یا څن  ته شوي خل  ځانګړي شوي دي. پراختیایي همکارانو له خوا د نوم لیکنې لپاره ځ
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 په کوونکي زده هر د لپاره ژوند د وروسته بشپړولو له ازموینو د مهارتونو د ښوونکي زموږ"
. لرم اړتیا ته ویاړ ځان خپل پر زه) وایي، نه ته موږ پخپله کوونکي زده کويد تمرکز هم چمتووالي

 څنګه چې پوهیږم زه څخه، لوستلو کورسونو دې د لپاره کلونو څو د خو.( غواړم عزت خپل زه
 زموږ او غواړي مهارتونه چې لرو اړتیا ته کوونکو زده داسې موږ. وشي مالتړ بریا غوره د باید

 ."شي اخیستالی ګټه الره هره په څخه، مالتړ له
 رئیس مؤسسې نادولتي افغان یوې د

 
 

د زده کوونکو د په ګوته کولو او ټاکلو لپاره ستراتیژیو کې له اندراجونو )لکه د کاار، ټاولنیزو افغان نادولتي مؤسسې: 

چارو وزارت( څخاه لاه افارادو ساره اړیکاه نیاول، د کلاي پاه کچاه لاه ټاولنې ساره مشاورې، د تیارو خادمتونو یاا مالتاړ 

 ترالسه کوونکو لیستونه، او د کار ګمارنې کمپاینونه شامل دي. 

د نړیوالو نادولتي مؤسساو لاه خاوا پاه تشاریح شاوو ساتراتیژیو کاې د اعالنوناو نصابول چاې ادولتي مؤسسې: نړیوالې ن

ټولنې ته د روزنې د فرصات پاه اړه خبار ورکاړي، پاه ناورو کورساونو کاې د مخکیناي تاړاو پار بنساټ د زده کوونکاو 

 تضمین وکړي، شاملې دي. ټاکل، او له بهرن  ارزونې سره مل د ټولنې د نوماندانو ټاکنه چې د سیال  

  ارزول "پاتې کیدونکي قدرت"تولیدات، پایوې، او د پورته کړل شوو ګامونو د   .3

 د تولیداتو/محصوالتو او پایلو لپاره د مستند کولو کړنې په ټولو افغان او نړیوالو ادارو کې یو ډول وې. 

په تولید کې په کورس کې د شاملو زده کوونکو شمیر، د مشخصو ډلو یا خلکو لپااره د ناوم لیکناې ځاانګړي هدفوناه، د 

کورس ډولونه چې هر زده کوونکی یې پیلوي، هغاه ماوده چاې هار زده کاوونکی یاې پاه کاورس کاې تیاروي )لکاه، پاه 

  حاضرې کې د ورځو شمیر او سلنه(، او د بشپړولو نرخونه شامل دي.

په پایلو کې یو لړ حساس شاخصونه ښودل شوي دي چې د کورس په پایله کې متوضع بدلون یاا پاه روزناه کاې اشاتراړ 

)نوي مهارتونه یا زیات شوي مهارتونه(، د مارکیټ تړاوونه چې تاسیس شوي یا زیات شاوي وي، ناوې یاا لاوړه شاوې 

ا کاول، د ناوي شارکت ایجاادول، د نویاو مهاارتونو یاا سواد زده کړه، د حساب نوي یا لاوړ شاوي مهارتوناه، د دنادو پیاد

لوړو شاوو مهاارتونو څخاه د ګټاې اخیساتنې پاه پایلاه کاې د ټاولنیز اضتصاادي وضاعیت ښاه والای، او د غاږ پورتاه کولاو 

 توانمندي، او د کورن  دننه اغیز شامل دي. 

 ډیرې ستراتیژۍ پلي کوي چې بریال  پایلې رامنځ ته کاړي، چاې پاه فعالاه توګاه لاه خپلاو زده  ۷افغانه نادولتي مؤسسه

کوونکو، سواد زده کړې او حساب زده کاړې ساره د ځاایي او سایمه ییاز مارکیاټ د تړاووناو جاوړول، لیادنې او عملاي 

اګرۍ د پالنوناااو ساافرونه چااې د فرصاااتونو پراختیااا پااار الرو تفکاار وغځاااوي، د کااورس د عناصااارو پااه توګاااه د سااود

ماډیولونه، لوحې او سوداګریز کارتونه، او اړین د سافټویر مهارتونه لکاه د ساوداګرۍ پراختیاا، د پیرودونکاو پاملرناه، 

 حسابداري او بازارموندنه په کې شامل دي. 

  ه پاه خپلاو تخنیکاي کورساونو کاې ساواد زده کاړې او حسااب زده کاړې تاه ځاای ورکاوي )کا ۴افغانه نادولتي مؤسسه

پراختیایي همکار یې غوښتنه کوي یا نه( د دې لپاره چې د دوی اداري هدفونه ترالسه کړل شي چې د پایلې په توګاه د 

ویاړ، عزت او پر ځان باور لوړول دي. نوموړې ادارې ټینګار کولاو چاې دوی د څاو دورو پاه ماوده کاې دې بااور تاه 

دوره تحریا  کاړيد پاه عماومي توګاه دا خباره پاه دې  ورسیدل چې د موضوعاتو د مضامینو کره لاړۍ بایاد د کاورس

 معنی ده چې ټول کورسونه یو مهارت، سواد زده کړه، حساب زده کړه او بیارغونه تر پوښښ الندې نیسي. 
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  د خپلو کورسونو د پایلې په توګه پر ټولنیزې اضتصادي توانمندۍ باندې تمرکز کويد دا چاره  ۳افغانه نادولتي مؤسسه

غانو لپاره د مناسبې دندې موندلو په اړه د نوموړې اداري په مرکزي تمرکز کې پاه حقیقات بدلاه شاوې ده. د د ټولو فار

 مناسبو دندو موندلو ته السرسی د ادارې د ګمارنې هدفونه او د کورس د ټولو ګډونوالو لپاره متوضعه پایلې تحریکوي. 

  رس پالنولو او د پایلو د هدفونو ټاکلو پار مهاال د ولساوال  په فعاله توګه هڅه کوي چې د کو ۴افغانه نادولتي مؤسسه

د پراختیایي پالنونو د السته راوړنو مالتړ وکړي. نوموړې اداره د کورس د اصلي مهاارت تار څنا  څاو ډولاه ناورې 

و الرښوونې په کې شاملوي چې سواد زده کړه، حساب زده کړه، د دندو موندلو لوړاوی، د کوچنیو او منځنیو ساوداګری

 او رسمي زده کړو لپاره اړین د سافټویر مهارتونه په کې شامل دي. 

له خوا د سمالسي بریالیو پایلو د تشخیصولو لپاره شرایط روښاانه کاوي، چاې هغاو فارغاانو  ۰نړیواله نادولتي مؤسسه

سلنه یې بشپړه کړې وي، او لاه بال پلاوه،  ۰۲-۰۰د ویش محدول پکې راځې  چې د پالن شوو درسونو  "کڅوړو"ته د 

د خپل دکان له ایجادولو سره، په یو ثابات دکاان کاې د دنادې پیاداکولو اوږدمهالاه پاایلې ، پاه کاې شااملې دي. همادا ډول 

اوږدې ماودې کچاې پاورې د فارغاانو د وضاعیت ارزوناې ساتونزې هام بیاان کاړي چاې د -تر-نوموړې ادارې د منځن 

 رسره کیږي. اغیز ارزولو لپاره ت

 "غاږ"د خپلو کورسونو لپاره د پایلو عادي اندازو بانادې تکیاه کاوي، خاو پاه کاورن  کاې د  ۴نړیواله نادولتي مؤسسه 

او/یا اغیزې پراختیا ارزونه هم په کې شاملوي، نه یواځې دا چې پر هغو ګټاو حسااب وکاړي چاې د دوی پاه کورساونو 

 لري. کې د نوو یا زیاتو شوو مهارتونو پورې تړاو 

  د نورو افغان او نړیوالو نادولتي مؤسسو په څیر د تولید او پایلو انادازه کاول لاري، چاې پاه  ۳نړیواله نادولتي مؤسسه

موجوده سوداګرۍ کې د دندې ترالسه کول، د نوې سوداګرۍ پیلول، لوړ شاوی اضتصاادي وضاعیت، او پاه کاورن  کاې 

 په اړتیا ټینګار وکړ. "انګړو پایلو لپاره د حساسو شاخصونوځ"لوړه توانمندي په کې شامل دي. نوموړې ادارې د 

 د سواد زده کړې پروګرام  8.4

 

 ."دي پروګرامونه خیالي پروګرامونه ۲۰۸ کړې زده سواد د چې ده خبره ښکاره"
 مامور مشر ریاست پوهنې د

 
 

د سواد زده کړې پروګرام یو ابتکار دی چې د سواد کمزورې زده کړې ته، د ټاکلې مودې لنډمهالو کورسونو لاه الرې 

د ټولنې په کچه په ټولو والیتونو کې، ځواب ووایي. نوموړی پروګرام باید د پروګرام په پیل کې، د پلي کیدلو پر مهاال 

کاې، د پروګارام ماامورین خبار ورکاوي چاې دوی د څاارنې لپااره  او د پروګرام په پای کې وڅارل شي. په همدې حال

 بودیجه ډیره ناوخته ترالسه کړه او ونه توانیدل چې د ټولنې په کچه د پروګرام وړاندې کیدلو ډیره برخه وڅاري. 

ه د مرکه ورکوونکو له خوا پراخه تبصرو کې ویل کیدل چې ډیر وخت نوموړي پروګرامونه په والیتونو کې موجاود نا

ول. د سواد زده کړې معینیت کې مامورینو پخپلاه د پروګراموناو پاه پلاي کولاو او د پاوهنې وزارت او د کاار، ټاولنیزو 

چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ترمنځ همغږۍ کې د پراخه ننګونو تصدیي کولو. کمزورې څارنې په ډیرو ځاایونو 

ر ډول پلاي کولاو د نشاتوالي پټولاو پاه اړه ټګاي، نامناساب او کې د ستونزو سبب ګرځیدلي دي، چې ناسم پلي کول، د ها

 غولوونکي ګډونوال، او د پروګرام بې شمیره خیالي ساحې په کې شامل دي. 
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 د زده کړې لپاره کتابونه او سرچینې .9

 

"د امریکا د متحده ایالتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې 
ستونزو او  پرته ټولو پراختیایي همکارانو د اداري فساد د

لیدلورو له امله د کتابونو له تدارکاتو څخه الس 
 واخیست."

 د متحده ایالتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې لوړپوړی چارواکی
 

 

 

 
 

 کتابونه  9.1

د پوهنې وزارت په بشپړه توګه په پراختیایي همکارانو تکیه دی چې په ټاول افغانساتان کاې ښاوونځیو تاه کتابوناه چااو 

کال راهیسې، د امریکا د متحده ایالتونو نړیوالې پراختیایي ادارې په افغانستان کې د زده کوونکاو  ۰۰۰۰او ولیږي. له 

ونه کتابونو د چاپولو او ویشالو مرساته کاړې دهد مسااوي شامیر کتابوناه د میلی ۰۴۰لپاره د لومړنیو او منځنیو ټولګیو د 

ډنمارړ نړیوالې  پراختیایي ادارې له خوا هم وړاندې شوي دي. دا چې د نصاب برخې د ډیرو کتنو څخه تیارې شاوې 

 دي، هره کتنه او اصال  د نوو کتابونو د ځانګړتیاوو غوښتنه کوي.

څخه  ۰د عمومي او اسالمي زده کړو لپاره یو اصال  شوی نصاب پیل کړ چې د کال کې، د پوهنې وزارت  ۰۰۰۰په 

ټولګي لپاره د ښوونکو الرښود هم په کې شامل ول. د نوموړي چوکاټ پر بنسټ، د بنسټیزو زده کړو لپاره ناوي  ۰تر 

لکه ډنمارړ او نړیاوال بانا  کتابونه د امریکا د متحده ایالتونو نړیوالې پراختیایي ادارې او نورو پراختیایي همکارانو 

پااه مالتااړ چاااو او وویشاال شااول. د امریکااا د متحااده ایااالتونو نړیااوالې پراختیااایي ادارې د بنسااټیزو تعلیمااي زده کااړو او 

روزنې پروژې الندې چاو شوي کتابونه داساې طرحاه شاوي ول چاې وروساتني اصاالحات پاه کاې راغبارګ شاي. پاه 

مساودې لاه یونیساکو څخاه  ۰۰۰۰د پاوهنې دریام ملاي ساتراتیژی  پاالن د  پخواني نصاب کې له اصالحاتو سره سره،

پااه کتااابونو کااې د منځپااانګې اړونااد او لیکنیاازې "مهمااې تبصاارې را اخیسااتې وې چااې دا تبصااره هاام پااه کااې شااامله وه 

تیروتنااې شااتهد د نااوي نصاااب د تاادریس چمتااووالي لپاااره ښااوونکو تااه اړینااه مساالکي روزنااه نااه ده ورکااول شااوېد ډیاار 

کتابونه د ولسوال   د پوهنې مدیریت ګودامونو کې پراته دي او د بودیجې د نشتوالي له املاه ښاوونځیو تاه ویشال شاوي 

نه دي. د کتابونو ویشل ډیر ننګوونکي ثابت شاول. د کاافي کتاابونو لاه چااو ساره ساره، ډیارو زده کوونکاو تاه کتابوناه 

  63"ه اخیستي دي.رسیدلي نه دي یا یې له مارکیټ څخه د کتابونو نقلون

د زده کوونکو میندو او پلرونو تبصره کوله چې دولتي کتابونه د پاوهنې ریاسات د چاارواکو، ښاوونکو او زده کوونکاو 

له خوا پلورل کیږي. د ښوونځي یوې شورا یادونه وکړه چې د پوهنې وزارت هغو ښاوونځیو تاه د ناورو پاه پرتلاه ډیار 

 رسره ولري.کتابونه لیږي چې ښې اړیکې او مناسبت و

 

 

 

 

والیت فاریاب لیسه، عالي نجونو د  
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 یې المل اصلي دي، نه پابند ډیر یا راځي نه توګه منومه په ته ښوونځي چې شته ماشومان ډیر"... 
 کورن  چې کوونکي زده هغه. دی نشتوالی سرچینو د کړو زده د ښوونځي د او نشتوالی کتابونو د

 ۴۰۰ تر ۲۰۰ له لپاره اخیستلو کتابونو د څخه مارکیټ له چې کوالی شي نه وي، بیوزلې یې
 ."ورکړي افغان 

 ګډونوال بحث ییز ډله د پورونو او میندو د
 

یو ښکاره واضعیت چې په دوامداره توګه ورسره د اداري فساد پر وړاندې د زیان منناې د ارزوناې څیړونکاي پاه سااحه 

کې مخ کیدل، په ټولګیو کې د درسي کتابونو نشتوالی و. پاه ټولاه کاې د لاږو کتاابونو مشااهده کاول عاادي خباره وه، او 

زاړه او شالیدلي، یاا د زړو اصالي کتاابونو کمازوري تولیاد  هغه کتابونه چې هلتاه ول، ډیار یاې د ټیاټ کیفیات لرونکاي،

شوي نقلونه ول. له همدې امله، په دې کې ډیر کتابونه د نصااب تعادیالت ناه رانغااړي او ډیار وختوناه د څاو مضاامینو 

 لپاره یو کتاب ولیدل شو چې د څو زده کوونکو ترمنځ شریکیدلو. 

د ښوونځیو په ګودامونو کې دي او د )ښوونځي د معتمد( له خاوا ثبات  کتابونه"دې مشاهدې ته د پوهنې وزارت ځواب 

شااوي او یااواځې زده کوونکااو تااه ویشاال کیااږي، ښااوونکو تااه نااه. لااه هماادې املااه ناشااونې ده چااې ښااوونکي دې کتابونااه 

 د ډیرو مرکه ورکوونکو په تبصرو کې تایید شوی نه دی.  "وپلوري

 

اخیساتل شاوو فوتوکااپي کتاابونو کاارول( د اداري فسااد پار وړانادې د زیاان د کتابونو نشتوالی )او له مارکیټ رخه د 

 مننې د ارزونې ټیم له خوا د هیواد په ټولو برخو کې لیدل شوي دي.

 

 څخه مارکیټ له باید نور او دي کړي ترالسه کتابونه ۲ یواځې څخه ښوونځي له ما کال، سږ"... 
 ."واخلم

 کوونکی زده ټولګي ۹ د
 

معموال  هغه کتابونه چې زده کوونکي یې له ښوونځي څخه ترالسه کوي زاړه تور او سپین کتابونه وي، پاه داساې حاال 

کې چې د ښه کیفیات لرونکاي، ناوي، او رنګاه کتابوناه پاه ځاایي باازار کاې د السرساي وړ وي. پاه ځیناې ښاوونځیو یاا 

 –اړیکې ولري، د کتاابونو بشاپړ سایټ ترالساه کاوي ځایونو کې چې زده کوونکي د ښوونځي له ښوونکو یا مدیر سره 

 په داسې حال کې چې په همغو ټولګیو کې نور زده کوونکي باید کتابونه له وپیري. 
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 لري، شتون فیورټیزم او فساد اداري کې پروسه ویش د کتابونو د وزارت پوهنې د چې یم ډاډه زه"
 په کوي، ترالسه کتابونه ډیر لري موضعیت کې څنډه بله په ښار د چې ګورم ښوونځي نور زه ځکه
 هر او دي، نه کړي ترالسه کتابونه نوموړي ښوونځي هیڅ کې، خوا په زموږ چې کې حال داسې

 .  "وي حال همدا کال
 ښوونکی

 
 

په ښارونو کې، معموال  ټول کتابوناه پاه مارکیاټ کاې د السرساي وړ وي، خاو پاه کلیاو او لارې پرتاو سایمو کاې، ځیناې 

کتابونه د السرسي وړ نه وي، نو ځکه زده کوونکي د ښوونځي لاه ادارې غوښاتنه کاوي چاې دوی تاه کتابوناه وړانادې 

 کړي، خو هیڅ مثبته پایله نه لري. 

 

 ته موږ څخه مرکز له والیت د چې ورکړې افغان  ۰۰۰۰ ته ادارې ښوونځي د موږ کال سږ"
 ډیرې پلوه، بل له خو. شي کوالی ته رامنځ فساد اداري پرته ش  له چاره دا چې راوړي کتابونه
 کړکیچن یې وضعیت اضتصادي چې لري ماشومان ډیر اوسیږي کې سیمو پرتو لرې په چې کورن 
 لګښتونه اخیستلو کتابونو د لپاره ماشومانو خپلو د چې کوالی شي نه کورن  ډیرې ځکه نو وي،
 پر کړو زده د دوی د پرته ش  له چې کړي تیر پرته کتابونو له کال چې دي مجبور دوی او وګالي

 ."کوي اغیز باندې لیوالتیا پر ددوی کې کړو زده په او باندې کیفیت
 کوونکی زده ټولګي ۷۴ د

 
په نږدې وختونو کاې د وزارت پاه کچاه د کتاابونو د تادارکاتو اړوناد ډیارې ساتونزې وې. د بیلګاې پاه توګاه، یاو افغاان 

داوطلباا  وګټلااې، سااره لااه دې چااې د  ۲څخااه  ۶تاارمنځ د کتااابونو تاادارکاتو لااه  ۰۰۰۰او  ۰۰۰۰خپرندویااه شاارکت د 

پراختیاایي همکاارانو چاې د  64تابوناه چااو کاړي.ضرارداد پاه ملکفیتوناو کاې پااتې راغلای دی چاې پاه هیاواد کاې دنناه ک

داسې ګامونه پلي کړي  -د امریکا د متحده ایالتونو نړیواله پراختیایي اداره او ډنمارړ -کتابونو تدارکاتو کې ښکیل دي 

دي چاې د تادارکاتو کاړنالرې لاوړې کااړي او پاه لاوړه کچاه د اداري فسااد کړنااې راکماې کاړي، خاو ډیارې سااتونزې د 

   په ښکته خوا کې راپورته شوې دي.  عرضې کرښې

هغه کتابونه چې کابل ته لیږدول کیږي پاه اغیزناکاه توګاه د والیات او بیاا د ولساوالیو ګوداموناو او بیاا ښاوونځیو تاه ناه 

ویشل کیږي. ډیرو کلیدي ځواب ویونکو وویل چې د دې ویش لپاره هیڅ داسې بودیجه شاتون ناه لاري چاې د ښاوونځي 

د کتاابونو د لیږلاو لپااره ترالساه کاړي. د رساولو پاه زنځیار مدیران اړ کیږي چې د ویش له ځایه خپلو ښوونځیو ته یې 

کې دا وروست  کړۍ په اسان  سره د اداري فساد وړ ده ځکه چې دا په بشپړه توګاه د ښاوونځیو د مادیرانو پار ګټورتیاا 

ري، او او رښتینول  باندې تکیه ده. زده کوونکو ته د کتابونو رسولو لپاره یو کامیااب او لاه ګټاې ډړ مارکیاټ شاتون لا

هغه کورن  چې کوالی شي په مارکیټ کې کتابونه واخلي پر هغو کورنیاو بانادې برتاري ترالساه کاوي چاې بیوزلاه او 

 لرې پرتې وي او کمزورې سرچینې او محدود السرسی لري.  

زبکاي د اضلیتونو په ژبه کې د کتابونو کموالی شتون لري، د بیلګې په توګاه، پاه یاو والیات کاې چاې ډیار خلا  یاې پاه ا

خبرې کوي، پاه ازبکاي کاې ډیار کام کتابوناه د السرساي وړ دي. د یاو ښاوونځي شاورا وویال چاې دوی د ازبکاي ژباې 

څخاه تار  ۶کتابونو ته اړتیا لرله خو یواځې یو کتاب د دوی د ټولنې ښوونځي کې په ازبکاي ژباه شاتون درلاود چاې لاه 

 ټولګي ټولو زده کوونکو ته تدریس شي.  ۰۰
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اړوند د تبعیض ضضیو په اړه هم خبر ورکول شوی دی چې هیڅ کتابونه ورتاه ناه رسایږي. یاو والیات د ځینې والیتونو 

چې په مرکزي برخه کې پروت دی خبر ورکړ چې دوی له تیرو پنځو کلونو راهیسې هیڅ کتاب ترالسه کاړی ناه دی، 

 نه ویشل شوي دي.خو بیا هم، په کابل کې د وزارت په وینا، نوموړي والیت ته په منومه توګه کتابو

 د زده کړې وسایل او سرچینې  9.2

زده کااړې لپاااره کتااابونو او ساارچینو تااه د السرسااي نااابرابري والیتااي، نااژادي او ضبیلااوي تقساایمات چټکااوي او د ډلااو د 

ې د موادو لیږلو او ضراردادیانو ګمارلو اړوند چارو کې اداري فساد عامه خبره ده. ځینا 65ترمنځ اختالفاتو ته لمن وهي.

وختونه، د نادولتي موسسو او پراختیایي همکارانو له خوا تمویل شوي تعلیمي پروګرامونه د تجهیزاتو ژمنې کوي، خاو 

وروسته مومي چې له کمې څارنې سره چاپیلایر کې د تجهیزاتو لیږدول د اداري فسااد اړوناد د پاام وړ خطروناه لاري. 

  66لکه دلته چې یادونه شوې ده:

د امریکا د متحده ایالتونو نړیوالې پراختیایي ادارې تاکید کولو چې موږ باید ښوونځیو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ وسایل "

د فوټوکاپي ماشینونه، کمپیوټرونه، پرنټرونه او داسې ناور شایان ورکاړو... ماوږ یاو بهرنای څاارونکی ولیږلاو، چاې  –

وګوري، چې ډاډ ورکاړي چاې ماوږ د هغاه څاه پیساې ورکاړي دي پروګرام پورې یې اړه نه لرله، چې ځینې ښوونځي 

چې هلته شتون لري... د اجناسو د رسید یادښت شتون درلود چې د ښاوونځي مادیر/آمر السالی  کاړی و چاې ویال یاې 

نوموړي وسایل یې ترالسه کړي دي، خو هیڅ شی هم موجود نه و. دا کار په څو نورو ښوونځیو کې هم ترساره شاوی 

 ښوونځیو کې. ۰یا  ۴و ښوونځی نه، بلکې دی، یواځې ی

موږ له موټر چلوونکي سره اړیکه ونیوله، )هو، هو، ماا هغاه تاوکي ولیاږدول...( نوماوړي دوه ورځاې وروساته بیرتاه 

زن  وواهه، او ویې ویل )ګوره، د روژې میاشت ده، موږ باید رښتیا ووایاو... او دا زماوږ لپااره هغاه وخات دی چاې 

ښه، ما هغه توکي هیڅ لیږدولي نه دي. دوی ماته پیسې راکړې چې تاا تاه ووایام چاې ماا نوماوړي  باید رښتیني واوسو،

توکي ولیږدول، خو ما ونه لیږدول(. ښه، ښه، نو بیا موږ مدیر ته وویل، )ناو ولاې دې د اجناساو د رساید پاڼاه السالی  

په دې اجناسو السلی  وکړم. دوی ماته  کړه چې تاته اجناس در رسیدلي هم نه ول؟( )اوه، دوی ماته پیسې راکړې چې

 پیسې راکړې چې په دې فورمه السلی  وکړم( دا چې اوس نوموړي اجناس چیرته دي، زه خبر نه یم.

ایا مدیر نوموړي اجناس ترالسه او بیا یې خرڅ کړل؟ ایا هغه خپلې کورن  ته یوړل؟ ایا دکاندار پر بل چا خرڅ کړل؟ 

ایل چیرته دي، خو په ښوونځیو کاې نشاته او ماوږ یاې پیساې ورکاړې دي. د خنادا هیڅوړ نه پوهیږي چې نوموړي وس

وړ خبره ده... چې د یو ]والیت په منځ کې[ یو چاته نوی فوټوکاپي ماشین لاه رنګاه کاارتریجونو ساره ورکاړې. څاوړ 

ي، باس دا یاې به یې کاروي؟ ایا دوی کاافي بریښانا لاري؟ تاساو پاوهیږئ، دوی یاو کاغاذ ونښالوي یاا کاارتریج خاتم کاړ

 "اخري خاتمه ده. 

 د ساینس البراتوارونه  9.2.1
د څارنې او ارزونې کمیټې د ټیم د مشاهداتو او د ښوونځیو د ټولنو د مرکو پر بنسټ، د ساینس زده کړې د مالتړ لپاره 

نوم دي ځکه هیلې تر اوسه پورې له شته سرچینو څخه ډیرې دي. په ډیرو ښوونځیو کې د ساینس البراتوارونه تش په 

چاې د سایسان مرکزونااه اړیان وساایل او تجهیاازات ناه لااري. دا ساتونزه پاه کاباال او همادا ډول لارې پرتااو والیتوناو کااې 

 مشاهده شوې او خبر یې ورکول شوی دی. 

ډیر وختونه د ساینس تدریسي مواد په البراتوار کې موجود نه ول او پاه هغاو لاږو ښاوونځیو کاې چاې یاو څاه مصارف 

ینې یې لرلې، نوموړي مواد د خوندي کارونې له نیټې څخه اوښتي ول. د سااینس ښاوونکو تصادیي کاړه کیدونکې سرچ

چې دوی تجربې نه شي ترسره کوالی ځکه چاې دوی د دې دنادې لپااره اړیان مهارتوناه او تخنیکاي پوهاه ناه لاري. پاه 

نکي ډیر کم فرصت ترالسه کوي چې پایله کې، حتی په هغو ځایونو کې چې د ښوونځي البراتوارونه هم شته، زده کوو

 ورڅخه کار واخلي او په عملي کار کې ښکیل شي. 

د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم له یو دارالمعلمین څخه لیدنه ترسره کړه او د پراختیایی همکار په همکارۍ جاوړ شاوی 

لپاااره دوه دوه البراتوارونااه. د بیولااوژي، کیمیااا او فزیاا  هاار یااو  -البراتااوار یااې ولیااد چااې شااپږ البراتوارونااه یااې لاارل

نوموړی البراتوار د ساینسي تجربوي کارونو تر یوې کچې پورې مجهز و چې د فعالیتونو لپاره تاسایس شاوی و، او د 
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ټاولګي(.  ۰نصاب له هغې منځپانګې څخه پورته و چې د دارالمعلمین زده کوونکي یې لپاره روزنه ترالساه کاوي )تار 

د دارالمعلمااین هاایڅ کااارکوونکی پخپلااه پااه ساااینس کااې روزل شااوی نااه و او دوی تصاادیي کااړه چااې دوی اړ ول چااې د 

یوټیاوب ویاډیوګانې وګاوري چاې یاو نواار ترالساه کاړي چاې څنګاه نوماوړي مااواد تادریس کاړي. پاه دې حالات کااې، د 

ساایمه ییاازو شاارایطو تاارمنځ ښااکاره فاصااله  ساااینس نصاااب د وړاناادې کولااو د هیلااو، د زده کااړې مناساابو ساارچینو، او

 موجوده وه.  

 د کمپیوټر ټولګې  9.2.2

ښوونځیو څخه چاې د اداري فسااد پار وړانادې د زیاان منناې د دې ارزوناې لپااره کتناه شاوې، ډیارو کماو یاې د  ۰۴۴د 

ارول کیادلې. کلاه کمپیوټر ټولګې لرلېد په هغو لږو کې هم نوموړې ټولګې کولو شوې او د زده کوونکو له خاوا ناه کا

چې پوښتنه وشوه، یو مدیر د کمپیوټر د وړ ښوونکي نشتون د دلیل په توګه یاد کړ چې ولاې د کمپیاوټر ټولګاه همداساې 

بیکاره پاتې وه. په هر صاورت، د څاارنې او ارزوناې کمیټاې ټایم داساې ښاوونځي ومونادل چاې د ریاضایاتو یاا سااینس 

یې د کمپیوټر ټولګیو د تدریس وړتیا لرله، خو دوی ته دا مهاال ویاش ناه ښوونکي په کې حاضر ول او په ښکاره توګه 

و ورکړل شوی. د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم د ښوونځیو راپورونه واوریدل چې ادارې پخپله کمپیوټرونه کاارول، د 

لري چې د وسایلو د کمپیوټر ټولګې یواځې د ښوونکو لپاره پرانیستلې شوي، یا دا چې ښوونځي د اعتبار وړ بریښنا نه 

 کارولو اجازه ورکړي. 

د ډیټا غونډولو پر مهال، د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم د هغو والیتونو په اړه زده کړل چې کمپیوټر سااینس پاه کاې د 

نصاب منل شوی جز دی، خو په سیمه ییزو ښوونځیو کې د کمپیوټر ټولګي نشته. په کابال کاې د پاوهنې وزارت کاې د 

کمپیوټروناه واخیساتل شاول، خاو هغاو  ۰۰۰۰ې شاوخوا پروژې الند EQUIPیوې مرکې د ځواب ویونکي په وینا، د 

ځایونو ته وویشل شول چې د کمپیوټر ښوونکي، د کمپیوټر ټولګي، او/یاا بریښانا ناه لاري. هغاه وویال چاې پاه شخصاي 

توګه یې په یوه ولسوال  کې یو ښوونځی لیدلی چې کمپیوټروناه پاه کاې پاه یاوه ګارد وهلاې کوټاه کاې ایښاي ول او هایڅ 

 ه ول. کارول شوي ن

 

 وخت څه یو د شوې، راوړل ته ښوونځي زموږ چې ولیدلې څوک  شمیر زیات یو موږ ځل یو"... 
 ."شوې تم ترۍ ناڅاپه او لید ونه ویش یې موږ خو وې الندې خیمې تر لپاره

 ښوونکی ولسوالۍ پرتې لرې یوې د
 

 فرنیچر  9.3

کاې، پاه دواماداره توګاه پاه ټولګیاو کاې د څوکیاو او  اکثریت ښوونځي، هم په سترو ښارونو او هام پاه لارې پرتاو سایمو

نفاري څاوک  ولیادلې چاې د فرنیچار د -میزونو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. د څارنې او ارزونې کمیټاې ټایم دوه

 کموالي له امله پرې څلور زده کوونکي کیناستل، او په بل ځای کې زده کوونکي ولیدل شول چې پر ځمکه ناست ول.

ې، د فرنیچار بیارغوناه بایاد پخپلاه د وزارت لاه خاوا پار غااړه واخیساتل شاي، ځکاه چاې انفارادي ښاوونځي په اصال کا

دومره اضاافي بودیجاه ناه لاري چاې د بیاارغونې لپااره یاې ځاایي کسابګر او مازدوران ونیساي. پاه پایلاه کاې، پاه ځیناې 

و لپاره پیساې ټولاوي، خاو هایڅ څارناه ځایونو کې د ښوونځي مدیریت له زده کوونکو څخه د څوکیو او میزونو د رغول

یې نه کیږي چې نوموړې پیسې څنګه لګول کیږي، او داسې خبر ورکول شوی چې په ډیارو حاالتونو کاې هایڅ رغوناه 

ترسره شوې نه ده. د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم د کلیو له ادرسه دا هم واوریدل چې د ښوونځي ادارې د ښوونځي د 

 تیاوو څخه د خپلو شخصي او کورنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره کار اخلي. څوکیو او میزونو له اسان
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 د ټولنې پر بنسټ زده کړې او خصوصي ښوونځي –بدیل ښوونځي  .11

 

 او متغیرې ډیرې یې پایلې خو دي، پلویان کړو زده بنسټ پر ټولنې د همکاران پراختیایي ډیر”
 موسسو نادولتي د پروګرامونه نوموړي چې ځکه دي روان څه چې پوهیږو نه موږ وختونه ځینې
 وزارت پوهنې د دوی چې دی شته خطر داسې. کیږي وړل پرمخ توګه غیربودیجوي په خوا له

 ."کړي جوړ سیستم بل یو موازي سره
 چارواکی لوړپوړی وزارت پوهنې د

 

 د ټولنې پر بنسټ زده کړه  10.1

( یوه عمومي اصطال  ده چې د زده کړې ټول ډولونه په کې شاملیږي لکاه لاومړن  CBAپر بنسټ زده کړه )د ټولنې 

ټااولګي(، د هغاو نجونو/میرمنااو لپاااره د روزنااې ټاولګي چااې لااه منځنااي  ۰څخااه تاار  ۰زده کاړې، منځنااي ښااوونځي )لاه 

 ۶۰ماشاومانو ) ۶۴۰۰۰اوس مهاال د د ټولنې پر بنساټ زده کاړې  67ښوونځي، او د کوچیانو له ټولګیو څخه وتلې دي.

پاه دې کاې معلولیات  68سلنه نجونو( لپاره د زده کړې خدمتونه وړاندې کوي، که څه هم دا شمیره کیدای شي لوړه وي.

د کلي پر بنسټ  69شاوخوا ښوونکو له خوا ورته درس ورکول کیږي. ۰۲۰۰۰لرونکي ماشومان  هم شامل دي، چې د 

ښوونځیو کې، زده کوونکو ته رسمي ملي نصاب تدریس کیږي. نوموړي ښوونځي د دې لپاره طرحه شاوي دي چاې د 

هغو زده کوونکو لپاره خدمتونه وړاندې کړي چې د پوهنې وزارت له نږدې ښوونځي څخه کام لاه کماه درې کیلاومتره 

 ساعته درس وایي. ۰،۲رځې )له جمعې پرته(، د ورځې لرې اوسیږيد زده کوونکي لږ تر لږه په اون  کې شپږ و

 

 لرونکې تعلیم ښځینه کې ښوونځیو عامه په چې ځکه دی اړین ډیر لپاره خلکو د زموږ ښوونځی دا”
 لپاره ماشومانو د زموږ چې دی لرې ډیر ښوونځی څخه کلي له زموږ ډول همدا او نشته ښوونکې

 "دی ستونزمن ت  ته ښوونځي
 سرښوونکی ښوونځي لومړني کویوالي د

 
 

 نادولتي موسسې او ځایي ټولنې –د ښوونځي مدیریت   10.1.1

د ټولنې پر بنسټ زده کړو مرکزونه تار ډیاره پاورې د داخلاي ناادولتي مؤسساو او نړیوالاو ناادولتي مؤسساو لاه خاوا پاه 

رساای سااتونزمن وي، پااه کلیااوالي او لاارې پرتااو جغرافیااوي ساایمو کااې حمایااه کیااږي چااې هلتااه عامااه ښااوونځیو تااه الس

والیت غزني جاغوري، لیسه، عالي نجونو د  
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ځانګړې توګه د تنکیو ماشومانو او نجونو لپاره. د څارنې او نوارت مسولیت یې د ولسوال  د پوهنې مدیریت او د پلي 

 کوونکو ادارو د څارونکو په غاړه دی. 

ه کااړو د څاارنې او ارزونااې کمیټااې د ټیموناو د مرکااو، ډلااه ییاازو بحثوناو، او مشاااهدو پاار اساااس، د ټاولنې پاار بنسااټ زد

مرکزونو ته د هغو ټولنو له خوا درناوی او ارزښت ورکول کیږي، چې نوموړي مرکزونه په کاې شاتون لاري. دا چاې 

نوموړي مرکزونه هغو کورنیو ته نږدې دي چې خدمت ورته کوي، نو د مالکیت احساس یاې د پاوهنې وزارت د لارې 

ماادیریت اغیزناااړ ښااودل شااوی دی. د دې ترڅناا ،  پرتااو ښااوونځیو پااه پرتلااه زیااات دی. د دې مرکزونااو فعالیتونااه او

میندې او پلرونه کوالی شي چې د ساحې د نږدېوالي له امله، د ټولنې پر بنسټ زده کړو له ټولګیو څخه لیدنه او څارنه 

 وکړي. 

 د زده کړې چاپیلایر  10.1.2

 

 ښوونکو له نوموړې. څاري چاپیلایر ښوونځي د او ټولګي توګه منومه په مدیره ښوونځي د زموږ”
 او میندې او لرو شورا فعاله یوه موږ. لري ناستې منومې سره پلرونو او میندو له کوونکو زده د او

 ."کوي ترسره لیدنه څخه کړو زده بنسټ پر ټولنې د توګه منومه په پلرونه
 ښوونکې کې ښوونځي منځني کړې زده بنسټ پر ټولنې د

 
-د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې د ارزونې ټیم داسې ښوونکي ولیدل چې هڅول شاوي ښاکاریدل او د زده کاړې

 محوره تدریس میتودونو څخه یې کار اخیستلو چې زده کوونکي ښکیل کړي، چې ډله ییز کارونه هم په کې شامل ول. 

و داخلي/نړیوالاو ناادولتي مؤسساو او هام د کلیاو خبر ورکول شاوی دی چاې د ټاولنې پار بنساټ ټاولګي هام د تمویلوونکا

شوراګانو له خوا منومې څارنې تجربه کوي. د هغو مشاهدو پار بنساټ چاې د څاارنې او ارزوناې د کمیټاې ټایم لاه خاوا 

ترسااره شااوې، د ټااولنې پاار بنسااټ زده کااړو کااې د غیرحاضاارۍ کچااه د عااامو ښااوونځیو پااه پرتلااه ډیااره ټیټااه وه. د دې 

 یر پاړ سوتره او زده کوونکي یې ډیر با دسپلینه ښکاره کیدل. ترڅن ، ټولګي یې ډ

 

 د توګه ځانګړې په کیږي، څارل خوا له شورا د کلي د ټولګی کړو زده بنسټ پر ټولنې د”... 
 سرچینې نورې کړې زده د او کتابونه،ضرطاسیه کافي موږ او لحاوه، له غیرحاضرۍ د ماشومانو

 ."لرو
 ښوونکی ښوونځي بنسټ پر ټولنې د

 

 نوموړی زه او دی پروت کې زړه په کلي د ښوونځی چې ځکه ده ښه حاضري ماشومانو د”... 
 پنسلونو رنګه بکسو، لکه تجهیزاتو او وسایلو د ماشومان پلوه بل له ګورمد وخت پر وخت ټولګی

 پابند کوونکي زده چاره دا. کیږي هڅول ډیر سره کولو ترالسه په موادو شوو جوړو ځایي نورو او
 د ټولګی کړو زده بنسټ پر ټولنې د او ده فعاله ډیره شورا کې کلي دې په ډول همدا او کوي
 چې شي کوالی دوی ځکه لپاره نجونو د توګه ځانګړې په دی، ځای ښه لپاره ماشومانو کوچنیو

 ."ولري السرسی پرته خطر کوم له ته ټولګیو خپلو
 مور/پار کوونکي زده بنسټ پر ټولنو د

 

د ټولنې پر بنسټ زده کړو په چاپیلایر کې، د ټولنې مالکیت پیااوړی وي او د سااحې د مادیرانو او د تمویلوونکاو ادارو 

د چارواکو له خوا د فعالیتونو منومه څارنه او نواارت ترساره کیاږي، د ښاوونکو لپااره ډیار کام فرصاتونه شاتون لاري 

، د سهم لرونکو د مرکې له مخې، ډیر کم احتمال لري چې د چې له کوم دلیل پرته غیرحاضر شي. له دې ځایونو څخه
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زده کااړې ساارچینې د بااې پروایاا  یااا مفساادو کړنااو لااه الرې بااې الرې یااا منحرفااې شااي. د ټااولنې پاار بنسااټ زده کااړو د 

 مرکزونو سرچینې او تجهیزات پر خپل وخت، له کافي کیفیت او کمیت سره رسیدل.  

 

 زده د کتابونه. راوړي کتابونه نوي وروسته کاله درې هر لپاره ښوونځي د[ اداره کوونکې پلي”]
 ."ده برخه مهمه ټولو تر موادو کړې زده د لپاره کوونکو
 ښوونکی کې ښوونځي کړو زده بنسټ پر ټولنې د

 

په دې کوچني او غیررسمي ځای کې )چې تر ډیره پورې لاومړن  زده کاړې دي(، ښاوونکي اړ دي چاې وکاوالی شاي 

په ډیرو مضامینو کې تدریس وکړي او له وسایلو او تجهیزاتو سره اشنا وي، د بیلګې په توګه د ساینس په ټولګیو کاې. 

ساانتیاوې پاه کاې د کاره تجهیزاتاو او عرضاو د دا د ډیرو عمومي ښاوونځیو ساره تاوپیر لاري چاې د سااینس ځاانګړې ا

 غوښتنې لپاره بیکاره پرتې وي. 

  د زده کړې پایوې  10.1.3

ځانګړو څیړنو ثابته کړې ده چې د هغو زده کوونکو د زده کړې پایلې چې د ټولنې پر بنسټ زده کړو په چااپیلایر کاې 

یې زده کړې کړې دي د هغو زده کووناو پاه پرتلاه غاوره دي چاې پاه دولتاي ښاوونځیو کاې یاې زده کاړې کاړې دي. د 

 ۴ده چې د ټولنې پر بنسټ زده کاړو سیساتم کاې د ماشومانو د ساتنې موسسې له خوا یوې ترسره شوې څیړنې موندلې 

ساالنه زده کااوونکي پااه بشااپړه توګااه لوسااتل کااوالی شااي، دا ارضااام د عااامو ښااوونځیو د ورتااه عماار لرونکااو  ۰۴ټولګیااو 

  70سلنه ته راولویدل. ۰۴ماشومانو په بیلګو کې 

 

 وختونه ځینې او راوړم مواد ییز سیمه زه لپاره لوستونو ځینې د. یم ښوونکی فزی  او کیمیا د زه”
 د چې غواړم زه. کیږي ضانع کوونکي زده او راوړي، مواد ساده چې کوم غوښتنه کوونکو زده له

 ترسره ناسته یوه روزنې د اړه په کارولو د موادو ځایي د لپاره ښوونکو د ښوونځیو عامه ټولو
 ."شي وکارول مواد ځایي څنګه چې پوهیږي نه ښوونکي ډیر ځکه کړم،

 ښوونکی یو کړو زده بنسټ پر ټولنې د کې مرکز کوي د
 

 

ماشومانو ته په  ۰۰۰۰کلیو کې د ټولنې پر بنسټ زده کړو وړاندې کول تحلیل کړل چې  ۴۰یوې بلې سترې څیړنې په 

نوموړې څیړناې مونادلې ده چاې پاه  71کې د افغانستان شمال ختیځه برخه کې په کلیوالي ټولنو کې درس ورکول کیدلو.

و کې د دولتي لومړنیو ښوونځیو په پرتله، د ازموینو نمرې لوړې او نوم لیکنه یې د پام وړ اندازه زیاتاه وه. زده کوونک

سلنه له منځه تللاې وهد د  ۰۰سلنه زیاتوالی و او د جنیست پر بنسټ نابرابري  ۰۰په نوم لیکنه کې یې په عمومي توګه 

وړ انادازه زیااتې وې او د نجوناو لپااره پاه غیرمتناسابه توګاه ګټاې ازموینو نمرې یې د کنترول ښوونځیو په پرتله د پام 

 زیاتې وې. 

 خصوصي ښوونځي  10.2

ساالنه تشااکیلوي. نومااوړي ښااوونځي د  ۰۰د خصوصااي ښااوونځیو شاامیر کاام دی، چااې پااه ملااي کچااه د ټولااو ښااوونځیو 

سلنه څخه لږو خلکو ته زده کړې برابروي. په سترو ښاري سیمو لکه کابال او هارات  ۰عمر لرونکو کسانو -ښوونځي

ضامیمه پاه ټاول هیاواد کاې د  ۴کې، په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړې تناسب کې د پام وړ زیاتوالی راغلای دی )

خصوصاي زده  خصوصي ښوونځیو د شمیر او ډول په اړه لنډیز وړاندې کوي(. په کابل کې، د ښوونځي عمر لرونکو

سلنه ته رسیږي، چې د ملي اوسط څخه دوه نیم ځله لوړ دید که څه هم نوموړې کچه د پرتلیزو زده  ۲کوونکو تناسب 

کړو سیستم کې له نړیوال اوسط څخه ډیره ټیټه ده. د پوهنې وزارت معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوې ډیټا ښایي چاې 
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، خوسات (۰۰۰ښوونځي کیږي، ورپسې هارات ) ۲۰۰یر لري چې د کابل ښار د خصوصي ښوونځیو تر ټولو ستر شم

 خصوصي ښوونځي لري. ( ۲۰او بلخ ( ۴۰، ننګرهار )(۰۴)

امریکاایي ډالار( غیار انتفااعي  ۰۲۰د څارنې او ارزونې کمیټې ټیم ولیدل چې نسبتا  کم فیس لرونکاي ښاوونځي )د کاال 

د پوهنې وزارت ښوونځیو د ښوونکو په پرتله خصوصي ښوونځي خبر ورکوي چې دوی کوالی شي خپلو ښوونکو ته 

لااوړ معاشااونه ورکااړي. لااه دې خصوصااي ښااوونځیو څخااه میناادو او پلرونااو د اداري فساااد پاار وړاناادې د زیااان مننااې 

ارزونې ټیم ته وویل چې د تدریس لیدل شوي لاوړ کیفیات او شاته سارچینو دوی وهڅاول چاې خپال ماشاومان لاه دولتاي 

 خصوصي ښوونځیو کې یې شامل کړي.  ښوونځیو څخه راوباسي او په

یو پیچلی عامل چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو  کې شته، د پوهنې وزارت د ملي نصاب ترڅن  د اکسفورډ کتاابونو 

کارول دي. میندو او پلرونو ویل چاې د انګلیساي ژباې د دې اضاافي منځپاانګې وړانادې کاول د خصوصاي ښاوونځیو د 

صااي ښااوونځیو یااوه بلااه تااوپیروونکې ځانګړتیااا د پراخااې ژمناا  رخصاات  څخااه زده کااړې مهمااه ځانګړتیااا ده. د خصو

 خالصون دی، چې د دولتي ښوونځیو په څیر درې میاشتې رخصتي نه لري. 

د خصوصااي ښااوونځیو تاار څناا ، د خصوصااي کورسااونو ټولګیااو لااه الرې د ښااوونځیو د درسااونو بشااپړولو لپاااره یااو 

ړې توګه د لاږ عایاد لرونکاو مینادو او پلروناو لپااره زړه راښاکونکي دي ځالنده مارکیټ شتون لري. دا ټولګي په ځانګ

چااې پااه خصوصااي ښااوونځي کااې د بشااپړ وخاات حاضاارۍ ورکولااو لپاااره د فاایس ورکولااو تااوان نااه لااري. د خصوصااي 

کورسونو ټولګي ډیر وختونه د ښوونځي له منومو ساعتونو څخه بهر وخت کې د دولتاي ښاوونځیو د ښاوونکو لاه خاوا 

د دې ټولګیو موجودیت په دې معنی دی چې ښوونکي کیدای شي وهڅول شي چې په دولتي ښوونځي کې لاه دایریږي. 

تادریس د بهرنیاو  "غاوره”معیار څخه ټیټ درس ورکړي چې د پیسو ترالسه کولو لپاره خپل توان زیات کړي، او خپل 

ګي وړانادیز کاوي، ناو دا کاار د ټولګیو لپاره وساتي. په هر حال، کله چاې د دولتاي ښاوونځي ښاوونکي خصوصاي ټاول

 دوی تمرکز خرابوي او د دولتي تدریس له مسئولیت څخه د دوی انرژي بلې خوا ته منحرفوي. 

د خصوصي ښوونځیو د کیفیت د څارنې اړوند د پوهنې وزارت د ورفیت په اړه پوښتنې راپورته کیاږي. ډیارې داساې 

شوي دي، په ځانګړې توګه د کابل ښاار کاې، خاو د پاوهنې  بیلګې شته چې ښوونځیو ته په کې ګواښ شوی دی او تړل

کال په جناوري میاشات کاې،  ۰۰۰۰ضمیمه وګورئ(. د  ۰وزارت له خوا ترسره شوې کړنې په نسبي توګه کمې دي )

خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت له خوا د ساوداګرۍ جاواز  ۲۰رسنیو راپورونه خپاره کړل چې په کابل ښار کې 

نه لرلو، له مالیې څخه تښتیدلو یا د تدریس د ټیټ کیفیت له امله وتړل شول. د خصوصي ښوونځیو مدیران او مالکاان، 

ی چې د اداري فساد پر وړاندې د زیان مننې د ارزونې ټیم ورسره مرکه کړې ده، د پوهنې وزارت د ګواښونو او د دو

 په اړه څرګندونې کولې.  "غیرعادالنه او نامناسبو مالیاتي غوښتنو”د ښوونځیو د تړل کیدلو په تړاو یې د 

 خصوصي ښوونځیو ته د تګ هرونې  10.2.1

د څارنې او ارزونې کمیټې ته د هغو زده کوونکو مینادو او پلروناو یاو لاړ دالیال وړانادې کاړل چاې خپال ماشاومان یاې 

تبدیل کړي دي، پاه دې دالیلاو کاې پاه دولتاي ښاوونځیو کاې د تادریس ټیاټ کیفیات څخاه نااهیلي خصوصي ښوونځیو ته 

کیدل او د ښوونځیو دوامداره غیرحاضري شامل ول. په داسې حال کې چې په خصوصي سکتور کې ساتر تغییار لیادل 

تناه وکاړه، پاه کیږي، هغه خصوصي ښوونځي چې د څارنې او ارزونې کمیټې د دې ارزونې پاه دوران کاې ورڅخاه ک

فزیکي توګه د پوهنې وزارت د ښوونځیو په پرتله ډیر ارام بښونکي ول چې د زده کوونکو لپااره یاې کتابوناه او د زده 

کړو سرچینو شتون درلودد او مهمه دا چې په ټولګیو کې یې ښوونکي موجاود ول. نوماوړو مشااهدو څرګناده کاړه چاې 

وي، چاې د ښاوونځیو اوساط ورځاې یاې اوږدې دې، او پاه ډیارو خصوصي ښوونځي د زده کړې لپاره ډیر وخات ورکا

 حالتونو کې، یې تعلیمي کال هم اوږد دی، چې المل یې د پوهنې وزارت د ښوونځیو په پرتله د ژمي لنډه رخصتي ده.

د خصوصي ښوونځیو په فیسونو اخیستلو کې پراخه توپیر شته، خو ډیر غیرانتفاعي بنسټونه شته چې پاه نسابي توګاه د 

خلکو ورته وس رسیږي، لږ تر لږه د هغو کورنیو چاې یاو ګټیاالی ولاري. لاه مارکیاټ څخاه پاه خبار لرلاو ساره، ډیارو 

میناادو او پلرونااو ویاال چااې خصوصااي ښااوونځي پاار خاادمت او ضناعاات باناادې متمرکااز دي، ماادیرانو تااه وړاناادې شااوي 

 اب ورکول کیږي. شکایتونه په جدي توګه ارزول کیږي او نیمګړتیاوو ته په معمولي توګه ځو



68 
 

د ښوونکو له لیدلوري، د څارنې او ارزونې کمیټې د ټیم له خوا د راټولو شوو معلوماتو پر بنساټ، دوی پاه خصوصاي 

سکتور کې له کار کولو څخه په عمومي توګه خوښ دي. ډیر هغه تازه فارغان چاې پاه دولتاي ښاوونځیو کاې دناده پیادا 

ډالر رشوت ورکړي چاې پاه دولتاي ادارو کاې دناده  ۰۰۰۰ې هغه عرفي کول ورته ستونزمن کار دی، یا نه غواړي چ

واخلي، خصوصي سکتور ورته دندو ته ښه السرسی وړاندې کوي. یو ځانګړی تاوان چې د اداري فساد پر وړانادې د 

زیان مننې ارزونې ټیم د خصوصي ښوونځیو له ښوونکو څخاه واوریاد پاه خصوصاي ښاوونځیو کاې د اوږدو تدریساي 

 لرل دي، چې دا ستونزه تر یوه بریده د لوړو معاشونو ورکولو یو څه تته کړې ده.  ساعتونو

ii. په خصوصي ښوونځیو کې د اداري فساد خطرونه 

په خصوصي ښوونځیو کې اداري فساد په دوه اړخونو کې راپور شوی دی، دا چې ښوونځي په ملي نصاب کې اداري 

س جواز ورکول شاوی دی، او د زده کوونکاو لاه مینادو او پلروناو فساد کوي چې د پوهنې وزارت له خوا ورته د تدری

څخاه د غیراخالضاي الرې د پیساو ترالسااه کاول، لاه باال پلاوه، د ښاوونځیو مالکاان د پااوهنې وزارت د چاارواکو لاه خااوا 

 ضربانیان دي چې د رشوت غوښتنه کوي.  

، د بیلګې په توګه له پاکستان څخه، چې د په لومړي حالت کې، ډیر ښوونځي شته چې جواز نه لرونکي کتابونه کاروي

نصاب هغه ضروري منځپانګه او پراخوالی تر پوښښ النادې ناه نیساي چاې د پاوهنې وزارت پاه نصااب کاې ځاانګړې 

شوې ده. د دې ترڅن ، د ښوونځیو د داسې بې پروا مالکانو بیلګې شته چې له کورنیو څخه پیسې ترالسه کوي چاې د 

د ښوونځي ازمویناو کاې ناکاامي نالیادلې وګڼاي. د څاارنې او ارزوناې کمیټاې ټایم لاه ځیناو زده کوونکو غیرحاضري او 

... خصوصااي ښااوونځي د پیسااو ترالسااه کولااو لپاااره پااه سااوداګریزو ”میناادو او پلرونااو څخااه راپورونااه واوریاادل چااې، 

  "ځایونو د بدلیدلو په حال کې دي.

یدالی شي، چې اړ دي ځایي چاارواکو تاه پاه مهاالن  توګاه د د خصوصي ښوونځیو مالکان هم د اداري فساد ضربانیان ک

ښوونځیو د ازموینو ډیټا اجراء کولو لپاره پیساې ورکاړي، کناه ناو اړ دي چاې پاه میاشاتو انتواار وکاړي چاې پاایلې یاې 

تائید شي. د څاارنې او ارزوناې کمیټاې ټایم د ښاوونځي لاه مالکاانو څخاه راپوروناه ترالساه کاړل چاې د پاوهنې وزارت 

واکو له خوا ورڅخه د رشوت غوښتنې شوې دي او د اداري فساد کوچني فعالیتونه ترسره شوي دي. په یاوه بیلګاه چار

کې، د خصوصي ښوونځي مال  څرګنده کړه چې د ښوونځیو لپاره د مالیې ضاوانین یاوه زیاان منناه ده: پاه لومړیاو کاې 

خو وروسته ورته خبار ورکاول شاوی و چاې افغان  مالیه ورکړي،  ۴۰۰۰۰۰نوموړي ښوونځي ته ویل شوي ول چې 

 افغان  ورکړي، نو اسناد به یې پاړ کړل شي.  ۰۰۰۰۰که چیرته دوی په مستقیمه توګه یو چارواکي ته 
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 وزارت رهبري او مدیریتد پوهنې  .11

تر اوساه د څاارنې او ارزوناې کمیټاې دې راپاور د پاوهنې سیساتمد )عرضاې پاه پاای( تمرکاز کاړی دی: دا چاې څنګاه 

ښوونکي د زده کوونکو لپااره درساي ماواد براباروي. دلتاه د پاوهنې د سیساتم ازمویال پیال شاو، او پاه دې برخاه کاې د 

ونکو په ګمارنه کاې چاې د ښاوونیز سیساتم کیفیات مرکچیانو ضضاوتونه هم ډېر روښانه وو: فساد شته دی، په تیره د ښو

هغه اصلي موخه کې چې هڅه کاوي، د هیاواد ځواناان باساواده کاړي، پااتې  یې ډېر را ټیټ کړی، او پوهنې وزارت په

 راغلی دی. 

دې اساسي ټکي ته د مرکه ورکوونکو له لوري په وارو وارو اشاره شوې، پاه تیاره د مینادو او پلروناو لاه لاوريد کلاه 

چااې د پااوهنې اصاالي مهفااوم لااه فساااده ډړ وي، راتلااونکی نساال دومااره وړتیااا نااه شااي پیاادا کااوالی، تاار څااو پااه یااوه 

ډیموکراتیکه ټولنه کې غوره رول ولوبوي، ځکه چاې دوی د لوسات او حسااب د ساواد لاه نشات ساره ماخ کیاږيد دوی 

ډکه ناړۍ کاې ژوناد وکاړي. شااید تار ټولاو هغه اساسي وړتیاوې او ورفیتونه نه شي درلودالی تر څو په دې له سیالیو 

مهمه دا وي چې دوی به پیاوړی مورال هم و ناه لاري تار څاو غلاط لاه سامو څخاه جاال او لاه چاارواکو څخاه پاه اړیناو 

 مواردو کې پوښتنه وکړي. 

سارچینه د سیساتم پاه زړه )د  -او حال الرو–، د ډیاری ساتونزو  پداسې حال کې چې د پوهنې سیستم ډیر مرکزی شوي

کااره وهنې وزارت او کابل کې چارواکو( کې موندل کیدلی شي. د پراخې بې نوما  ساتونزي، کمازوری کنټارول، بېپ

 کاله مخینه لري.  ۰۲او له فساده ډکې الرې چارې او پالیس  ښه یژندل شوې او دوامداره دي، چې ان تر 

ګاډونوالو ساره مرکاې وکاړي، تار څاو د په دې ډول د څارنې او ارزونې کمیټې هڅاه وکاړه چاې لاه چاارواکو او ناورو 

تناو او د  ۰۰۰اداري فساد د ستونزو په پیچلتیا پوه شي. د څارنې او ارزونې کمیټې په کابل کې په وزارت کې دننه لاه 

تناو ساره مرکاې وکاړې، او لاه چاارواکو څخاه یاې ګاڼ شامیر غاوره او ګټاورې  ۰۰۰پوهنې په والیتي ریاستونو کې له 

 ژمنې تر السه کړې. 

 ې چارواکو ورته نورونه  درلودل، چې مخکې په دې راپور کې څرګند شوي دي:د

د مرکزي ادارو مدیران په هغاو څاارونکو ټیموناو چاې پاه والیتوناو او ولساوالیو کاې کاار "مثال :  مدیران واک نه لري:

وکاړو او د پاروژو ماونږ د ترانساپورت اساانتیاوې نلارو چاې لاه پاروژو ښاه څارناه "د "کوي، مستقیم کنټارول ناه لاري.

ډول همغاږي  جې تار مانځ هایڅیي باوددجې او عای، د پراختیایي بودتخصیص کیږيجه یکله چې بود"د " کیفیت وڅارو.

د پروګرامونااو او ادارو تاار ماانځ هاایڅ ډول روښااانه سیسااتم نشااتهد د پااالن جااوړونې او "د "پااه نواار کااې نااه نیااول کیااږي.

اسااي فشااارونه، د پارلمااان د وکیالنااو لااه لااوري د پااوهنې وزارت د ښااه همغااږي نشااتهد سی بااودیجې ادارو تاار ماانځ هاایڅ

 «چارواکو هیڅ ډول درناوی نه کیږي.

د پاروژې اعاالن، د پاروژې ضارارداد او د هغاې پاروژې څارناه یاوازې د تادارکاتو د ادارې لاه "په تدارکاتو کې فسااد: 

پااه والیتونااو کااې د نغاادو پیسااو د "، "هااوارويلااوري کیااږي او دا تاار ټولااو غټااه غلطااي ده، هماادا خااالوې فساااد تااه الره 

د "د "د کتابونو په ویش کې ال تر هغه هم ډېر فسااد دی."، "ورکولو پراخ فساد، او په ضراردادونو او تدارکاتو کې فساد.

درسي کتابونو په چاو او تدارکاتو کې پراخ فساد، تصدیي نامو، ودانیزو چارو، ایکویو او د سواد زده کړو کورسونو 

پاه ځاانګړي ډول پاه هغاه والیتوناو کاې چاې "د "پاه تادارکاتو او ضراردادوناو کاې پاراخ خیانتوناه."، "پراخ فساادونه. کې

" ناامنه دي او یا له مرکزه لرې دي او څارنه یې ستونزمنه ده، په تدارکاتو او ضراردادوناو کاې پاراخ فساادونه شاته دي.

د ودان  جوړولو پروژو د څارنې او ارزونې مسائولیت لاري  پوهنې وزارت له لوري د ښوونځي"هغه انجینران چي د 

 " له پلي کوونکي شرکت سره معامله کوي.د د پارلمان غړي په تدارکاتو کې ډیره السوهنه کوي.

 د خیالي ښوونځیو او ښوونکو په اړه ګڼ شمیر راپورونه
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کې تر ټولاو عاماه او غټاه ساتونزه دا ده په دې ډیپارټمنټ "د " ډېر غلط معلومات شته دي. "د معووماتو غوطه ښودنه: 

چې په ښوونځیو کاې د خاالي بساتونو هایڅ دضیقاه شامیره نشاتهد لاه دې ورهااخوا د ښاوونکو او کاارکوونکو د ثبات هایڅ 

هیڅ داسې د معلوماتو راټولولاو او معلومولاو میکاانیزم او سیساتم نشاته چاې لاه مختلفاو سارچینو څخاه "د "ډیټابیس نشته.

ت په کې ځای پر ځای او وساتل شي، بل خوا د ښوونځیو د مدیرانو او سرمعلمینو له لوري له حاده راټول شوي معلوما

هیڅ داسې جامع ډیټابیس نشته چې په هغه کې معلومات په اساني ساره ځاای پار ځاای شاي او د فسااد "د "ډېر معلومات.

اټیټیااږي چااې دا بدلونونااه د پااوهنې پااه جګااړه ځپلااو ساایمو او زونونااو کااې د زده کوونکااو شاامیره ر"د "مخااه ونیااول شااي.

د څااارنې اداره د ښااوونکو او زده کوونکاو پااه اړه هاایڅ ډول شاامیرې نااه "د "معلومااتي سیسااتم کااې نااه دي ښاودل شااوي.

لري، ځکه ځینې سیاسي فشارونه او اړیکي موږ دې ته نه پرېږدي چې د ښوونکو او زده کوونکاو کاره شامیره راټولاه 

 "یکو په والیتونو کې د پراختیایي بودیې بیالنس ګډوډ کړی دی.سیاسي فشارونو او اړ"د "کړو.

کلونو راهیسي د درسي کتابونو د چاو په برخه کې د بهیر په نامه یوازې له یوې چاو خاوني  ۰۲له "درسي کتابونه: 

سرهقرارداد شوی، دې کمپن  ته په میلیونونو پیسې ورکړل شوې دي، خو ال تر اوسه هم موږ پاه ښاوونځیو کاې کاافي 

ناد او مالیزیاا کاې ضارارداد کاوي، د اندازه درسي کتابونه نه لارو. بهیار بیاا لاه دوو ناورو بهرنیاو چااو خوناو ساره پاه ه

کتابونو له جملې نیمایي یې چاو شوي او د نیمو کتابونو د چاو پیسې د بهیر چاو خوني او دوو ضرارداد شاویو بهرنیاو 

په ځینې ولسوالیو کې ښوونځي تړلي دي، خو د کتاابونو د لیاږل کیادو راپوروناه یاې "د "چاو خونو تر منځ وېشل شوې

فعاال ښاوونځي "د "یقت کې د دې کتابونو د چاو پیسې له مخکې د چاو خونو جیبونو ته تللې دي.ورکول کیږي، په حق

 "کافي اندازه کتابونو نه لري، چې دا د څارنې د ټیم د راپورونو له مخې ډېره لویه ستونزه ده.

اساتفاده کاوي، دوی د  د دولت د مهمو پوسټونو نیوونکي او د پارلمان وکیالن له خپال واړ څخاه غلطاه"د اړیکو پالل: 

مخکې تار "د "ګمارنې د اړیکو پر بنسټ کیږي."د "دولت د ګمارنو چارې د خپلوانو په ګمارلو او یا طرفداري کاروي.

د ښاوونکو پاه ګمارناه کاې تار "د "دې چې د کار لپاره ازموینه واخیستل شي، نامناسبو خلکو ته پوښتنې ورکول کیاږي.

زموږ پاه برخاه )تخنیکاي او مسالکي زړه کاړه "د "ته ډېر ارزښت ورکول کیږيوړتیا او تخصص طرفداري او اړیکو 

ډېاری وختوناه د ښاوونځي "د "او روزنه( کې تر وړتیاوو او تحصیالتو ډېر سیاسي ګمارنو تاه ارزښات ورکاول کیاږي.

د ماادیران د ښااوونکو پوسااټونو تااه خپاال خپلااوان ورپیژناايد مااوږ د ښااوونځیو د ښااوونکو حاضااري کتااابچې وکتلااې، خااو 

ښوونځیو مدیرانو موږ ته اجازه نه راکوله، تر څو د ښوونځیو د حاضري کتابچې پاه ښاه ځیار ساره وګاورود ښاوونکي 

اضافه کاري پوره نه تر السه کوي، ځکه ډېرې پیسې د ښوونځي د مدیرانو جیبونو ته ځي، دا هار څاه لاه دې املاه دي 

 "چې د ښوونځیو مدیران له پوهنې وزارت سره ښې اړیکي لري.

د هغو چارواکو له ډلې چې د فساد د مخنیوي په تړاو یې ښه دضیي ځوابوناه راکاړل، څلاور ساتونزې چاې النادې ښاودل 

 شوې، راپورته کړې: 

 د چارواکو له لوري عمده په ګوته شوې د فساد ستونزي:

 د مالي برخې/بودیجې کمزوری او یا نامناسب کنترول

 کمزورې، زړې او ګډوډې پالیس  او کړنالرې

 د معلوماتو غلطه ښودنه

 د اړیکو پالل
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 چارواکو الندې عملي ټکو ته هم اشاره وکړه: 

  زموږ په وزارتونو کې تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې سیاست هر وخت بدلیږي، دا هم د شوي کار کیفیت او هام کچاه

 بدلیږيداغیزمنوي، ځکه کله چې سیاست بدل شي، ورسره د وزارت چارواکي او کارکوونکي هم 

  د سرپرستو پوسټونو شاتون. پاه ډېریاو کلیادي پوساټونو کاې، سرپرسات کاارکوونکي د اوږدې ماودې لپااره پاه پوساټونو

پاتې کیږي، دوی د کارونو اغیزمنتیا او ګټورتیا ته دومره فکر نه کاوي، ځکاه دوی پاه دې ناه وي ډاډمان چاې ایاا دوی 

که نه، نو دوی له وخته څخه په ګټه اخیستلو، هڅه کاوي تار څاو به د اوږدمهال لپاره په دې پوسټ کې وګمارل شي او 

 له ممکنو او فساد څخه ډکو الرو ډېرې پیسې تر السه کړيد

  د څارنې لپاره ډېره کمه بودیجه ځانګړې شوې دهد کارکوونکي یې کام ديد د کاارکوونکو مساوولیتونه یاې هام کام ديد

 کیږيد د لوړپوړو چارواکو له لوري د هغوی هیڅ مالتړ نهپه هیواد کې د بې سوادي د کچې راټیټولو په موخه 

  په حقیقت سره ټولې کلیدي پروسې پرمخ بیایي. "تخنیکي مرسته کوونکي"هغه ستر حد چې تر هغه پورې 

 فرهنګ، پالیسي او سیستمونه 11.1  

سااد د افغانسااتان د د دې ارزوناې لپاااره پاه ګڼااو مرکاو کااې، پاه وزارت کااې ځاواب ویونکااو ماوږ تااه وویال چااې اداري ف

فرهن  برخه نه ده، په دې وروستیو کلونو کې هر څه بدل شوي او اوس مهال دا هر څه د فرهنګي توضعاتو یوه برخاه 

ګرځیدلې ده. د دې معنی دا ده چې اوس مهال هر یو، چارواکي او عام وګړي، دا مني چې فساد د دوی د ورځني ژوند 

په عامه سکتور کې د کاار پاه لټاه کاې دي، پاوهیږي چاې کاه وغاواړي چاې د یوه برخه ګرځیدلې. هغه عام وګړي چې 

ګمارنې په بهیر کې بریالي ووځي، باید یا رشوت ورکړي، یا اړیکي ولري او یاا هام سیاساي تاړاو ولاري. د څاارنې او 

کاې لاه ارزونې کمیټې دې ارزونې ښودلې چې دا چارې تر ډېاره د پاوهنې وزارت کاې شاته دي. د دوه کلوناو پاه تارڅ 

هغه مهال راهیسې چې د څارنې او اروزنې کمیټې د پوهنې وزارت کې د ګمارنو په تړاو د اداري فسااد پار وړانادې د 

داساي معلاومیږي چاې د »...زیان مننې ارزونه کړې وه پرمختګونه ندي شوي، په هغاه ارزوناه کاې داساي راغلاي وو 

د ګمارنې د بهیر څارنه وکړي... د ښوونکو د ګمارنې په پوهنې وزارت نه شي کوالی او یا نه غواړي چې د ښوونکو 

  72«بهیر کې د فساد کچه ډېره لوړه ده.

د ضانون د پلي کولو ادارې، په تیره پولیس، د لوی څارنوالی دفتر او د محکمو د کارونو الرې ناکامي شوې دي تر څاو 

د خلکو باور بیرته تر السه کړي. د دې ادارو کمزوري او د فاسدو تجرباو بیاا تکارارول، دولتاي او عاماه کاارکوونکي 

دې چاې حسااب ورکاوني تاه ور وبلال شاي، پاه دې راپاور  په دې باوري کړي دي چې دوی هر څه کوالی شي، بې لاه

نااه ورکونااه پااه وارو وارو لیاادل شااوې ده. د  کاې ګااڼ شاامیر ځااواب ویونکااو ویلااي چااې د پااوهنې پااه سااکټور کااې حساااب

وزارت په کچه د اداري فساد د زیان مننې ارزونې ټیم له لو ري مرکه شویو چارواکو څخه ډېر کم اورېادل شاوي چاې 

کلونو کې د فساد له امله د محکمو له لوري سازا ورکاړل  ۰۲ر مدیرانو او کارکوونکو ته دې په تیرو د پوهنې د سکتو

شااوې وي. خااو پااه هماادې وخاات کااې د لااویي څااارنوال  پااه پلټونکااو، پولیسااو او محکمااو کااې ګااڼ شاامیر د اداري فساااد 

 اوهارات اورېدل شوي دي. 

ډېر پرمخت  کړی دی، په داساې حاال کاې چاې ښاوونځیو تاه د  کال را په دې خوا هیواد په تعلیمي بهیر کې ۰۰۰۰له 

تلوونکو شاګردانو شمیرې تر څو سوه زره پورې رسیدهد اوس مهال دا شمیرې اوو یا اتو میلیونه ته ختلې دي، که څاه 

امله هم حقیقي شمیرې شاید په څو میلیونه فکتور سره وښودل شي او تر بحث الندې دي )دا شاید د سیاسي میکانیزم له 

شاید د پوهنې وزارت د مختلفو مدیریتونو له لوري ورکاړل شاوې شامیرې ضصادا  لاوړې او یاا ټیتاي ښاودل شاوې  -وي 

پااه ډېااره لااږ مااوده کااې د دومااره  74، 73پااه ډېااره ټیټااه کچااه د افغااان ښااوونیزې احصااایې کماازوري تااه اشاااره ده.( -وي 

په تاریخ کاې باې سااري دی. ساره لادې چاې شامیرې  ښوونځیو د ودانیو جوړول او دومره ښوونکي ګمارل د افغانستان

لوړې شوي، خو د هیواد لپاره د زده کړو کیفیت ال هم یوه ننګونه پاتې ده. د پام وړ مالي سارچینې چاې پاه تیاره لسایزه 

کې د دې چټکې پراختیا لپاره په کار واچول شوې، د ځینو لپاره سخته پارونه وه تر څاو دوی د پاوهنې پاه ساکتور کاې 

 اسدو کړنو تمرکز وکړي.په ف

راپور شوې ده چې د ګمارنې کړنالره، د ټولو لپاره خو په ځانګړي ډول د پوهنې وزارت د لوړپوړو بستونو لپاره، پاه 

پراخه کچه د اخالضي تبعیض په وړاندې د معافیت فرهن  ښکارندویي کوي. په مختلفو برخو کاې د پاوهنې وزارت لاه 
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ړنالرې کارول شوې دي. تر ټولاو لوړپاوړي چاارواکې اوس د ګماارنې پار مهاال تار لوري د ګمارني لپاره ډول ډول ک

یوه سیالیز بهیر تیریږي چې د درېیمې ډلې، ماثال  د پاایلو لپااره ورفیات لوړولاو ادارې، څاارونکو لاه لاوري یاې څارناه 

رنې وکړي. سره لدې هم کیږي. د پایلو لپاره د ورفیت لوړولو نوښت هڅه کوي تر څو د عدالت او وړتیا پر بنسټ ګما

په پوهنې وزارت کې ډېری ګمارنې د ګمارنې د مکتوب په وسایله چاې د وزیار او یاا مرساتیال وزیار لاه لاوري صاادر 

شوی وي، کیږي. ډېری ځواب ویونکو  تصور کولو چاې هغاوی چاې پاه دې ډول ګماارل شاوي دي، د خپال پوساټ او 

ممتاز دي او پدې ډول اجازه لري چې هر څاه کاول غاواړي، هغاه درجې له پام کې نیولو پرته، فکر کوی چې تر ټولو 

وکړي، بې له دې چې کومه سزا ورکړل شي. د وزارت په کچه د زیان مننې ارزونې ټیم ته ویل شاوي چاې د پارلماان 

وکیالن، د دولت لوړپوړي چارواکې او نور پیژنادل شاوي خلا  دنادو تاه وګاړي ور پیژناي. پاه پاوهنې وزارت کاې دا 

شوي وګړي، داسي تشریح یاږي چاې دوی د هار ډول غلطاو کړناو پار وړانادې لاه ځاان ساره د خالصاون لپااره ګمارل 

 سیاسي مالتړ لري. 

بله غټه ستونزه چې ډېرو ځواب ویونکو په مرکو کې ورته اشاره کاړې، ضراردادوناه دي چاې د پااڼې پاه ماخ ډېار راڼاه 

ې په لوړپوړو چاارواکو پاورې مرباوطې دي او یاا هام د ښودل شوي، خو په حقیقت کې هغو کمپنیو ته ورکړل شوي چ

دوی د خپلوانو دي. تر کومه ځایه چې دا کمپن  په لوړپوړو چارواکو پورې تړلې دي، یا دوی تاه ګاډه ګټاه ورکاوي او 

یا یې مالتړ کوي، دوی تاه تار ډېاره د خپلاو غلطاو کړناو لپااره جازا ناه ورکاول کیاږي. د ضراردادوناو دا ډول کړناې او 

 نه یوازې تر پوهنې وزارت پوري نه دي محدود. خطرو

د جنسي څانګه کولی شي جعلي نرخونه چمتو کړي او یاا "پوهنې وزارت د تدارکاتو ریاست یو کاروکوونکي وویل، د 

زه د تدارکاتو د ریاست "او  "له دوه یا درې شرکتونو سره د جوړو شوو )ساختګي( نرخونو پر سر جوړجاړی وکړي.

په توګه اعتراف کوم چې د دې ریاست دننه یوه فاسده کړۍ تاسیس شوې. دوی یو بل ته فرصتونه چمتو د کارکوونکي 

کوي. پداسې وضعیت کې د تدارکاتو پروسه له پیله تر پایله د فسااد پار وړانادې زیاان منناونکې ده. پاه ځاانګړي ډول د 

 ونکې ده.ارزونې )داوطلب  پرانیستنې( مرحله او د تطبیي مرحله ډیره زیان منن

، دپوهنې وزارت کې هیڅ ډول داسي کومه کړالره نشته چې یوې کمپن  ته باید تر کومې کچاې او یاا په یو بل مثال کې

ضراردادونه ورکړل شاوي دي،  ۶۰څومره ضراردادونه ورکړل شي. د مثال په ډول، په بامیان والیت کې یوې کمپن  ته 

و کمپن  هم هغه پروژې نه پوره کوي. د دې تر څن  نورې کمپن  هام خو هغه یې په پوره کولو کې پاتې راغلې ده، ن

شته چې ځینې پروژې یې نیمایي پاتې دي، خو بیا هم د پوهنې وزارت لاه تادارکاتو ریاسات څخاه ضراردادوناه تار الساه 

 کوي. 

اخیساتل  په پوهنې وزارت کې د اداري فساد د ډېرو ضضایو راپوروناه ورکاړل شاوي دي، خاو د دې ضضایو پار وړانادې

شوي ګامونه یا خو ناکام شاوي او یاا هام تار اوساه یاې پار وړانادې هایڅ کاار ناه دی شاوی. د وزارت د معینیات پاه یاوه 

ضضیه کې د وزارت په کچه د اداري فساد د زیان مننې ارزوناې ټایم تاه د یاوه ریاسات پاه اړه ویال شاوي وو چاې د دې 

ه دی، له خپلې وویفې او صالحیتونو څخه په غلطه او شخصي ریاست رییس چې د پارلمان د یوه وکیل له خپلوانو څخ

ګټه اخیستنه تورن وو او له خپلې څوک  څخه برطرفه شوی وو، خو د لیرې کیدو پار ځاای هغاه د پارلماان د وکیال پاه 

 مالتړ بیرته راغلی، دا رییس بیرته نه یوازې دا چې بیا ګمارل شوی وو، بلکې د هغه پاه راتا  ساره د وزارت معیاین

 وویفې پرېښودو ته اړ ایستل شو. 

په بله بیلګه کې، د پوهنې وزارت کې ډیرو خلکو د پوهنې والیت په ریاساتونو کاې د بشاري سارچینو د مادیر شخصاي 

روڼتیا تر پوښتنې الندې راوستله. د دې شخص تر څارنې الندې، دعاوه کیاږي چاې د والیات پاه مرکاز کاې د ښاوونکو 

ډالرو پورې په معمولي توګه خرڅیږي. د دې کړنې په اړه ډیرو ښوونکو او د دوی  ۰۴۰۰ډالرو تر  ۰۰۰۰بستونه له 

 خپلوانو شاهدي ورکړه. 

 داللي او نیپوټیزم –سیاسي مداخوه   11.2

په افغانستان کې د پوهنې وزارت په اړه خواشینی کوونکی شی ډلبازي او د انسجام نشتوالی دی چې د وزارت دنناه او 

 ترمنځ شتون لريد دا ټول کارونه د مفسدو کړنو لپاره مساعده زمینه رامنځ ته کوي. بیالبیلو برخو 
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د پوهنې وزارت د زورواکو اشخاصو او د ملي شورا د غړو د فشار پر وړاندې، د مخکې وړاندې شوو دالیلو له املاه 

تار هغاه پاورې چاې ټاکال  چاې د پاوهنې وزارت د دنادو تار ټولاو ساتره ذخیاره ده. -په ځانګړې توګه زیان منونکی دی

شوي استازي او نور لوړپوړي دولتي چارواکي په ازاده توګه په دولتي ګمارنه  او د ترض  په پروسو کې مداخلاه کاوي 

 پرته له دې چې له شخصي تعقیب سره مخ شي، مرکزي اصالحات ناشوني دي. 

 د پوهنې بودیجه او د ښوونځیو نووس  11.3

وزارتوناو څخاه زیاتاه بودیجاه لاري )د کورنیاو چاارو او دفااع وزارت پرتاه(. د پاوهنې د پوهنې وزارت له ټولو ملکي 

بیلیونه ډالرو په شاوخوا کې اټکل شوي ول، چې لاږ تار لاږه  ۰،۲لګښتونه د ( کلونو ۰۰۰۰څخه تر  ۰۰۰۰وزارت د )

سالنه  ۰۲سلنه یې د پراختیایي همکارانو له خوا تمویل شوي ول. د پراختیاایي همکاارانو لاه مرساتې څخاه، یاواځې  ۰۴

کنفارانس کاې  ۰۰۰۰د افغانستان په اړه د توکیو  75یې بودیجوي وه، چې پاتې پراختیایي لګښتونه یې غیربودیجوي ول.

لي مرستو د بودیجوي مبلغ زیاتولو ته ژمان پااتې دي، خاو له ترسره شوو ژمنو سره سم، پراختیایي همکاران د خپلو ما

د پراخاو مفسادو کړنااو پاه اړه ال ژور دوه زړه تاوب شااتون لاري. د عامااه باودیجې ناسام تناسااب د پراختیاایي همکااارانو 

او دوی پاه زیاتیادونکې توګاه زړه ناازړه دي چاې د پاوهنې وزارت بانادې د پاروژو د  –ټولنې ترمنځ معلومه خباره ده 

 یي او څارنې برخه کې په تکیې سره د خپلو پروژو کنترول له السه ورکړي.  تطب

دا چې بودیجه د ښوونځي عمر لرونکو ځوانانو د شامیر لاه خاوا تحریکیاږي، چاې د ښاوونځیو د ځاایونو لپااره غوښاتنه 

نه ده. له باده مرغاه، تشخیصوي، د ښوونځیو د زده کوونکو د شمیر کره اندازه د راتلونکو پالن جوړونو لپاره ډیره اړی

لکه مخکې چې یادونه وشوه، دا ارضام په سیاسي توګه تحری  شوي دي چې ډیرې هڅونې شته چې اصلي ارضام زیات 

 ملیونه(. ۶ملیونه(، یا یې کم وښیي ) ۰۰،۲وښیي )

نه اداري سل ۲۰د دې ډیرو ناکره توبونو لپاره دالیل روښانه دي: لومړی، ځکه چې راپور ورکول شوی دی چې نږدې 

ولسوال  د دولت په کنترول کې دي، په داسې حال کې چې پاتې یې د مخالفو ځواکونو په الس کې دي چې له حکومات 

سره د همکارۍ لپاره هیڅ دلیل نه لاريد او دویام دا چاې د حکومات تار واړ النادې ولساوالیو کاې، د پاوهنې معلومااتي 

سالنه ښاوونځیو کاې تاییادیږي، او د ښاوونځي  ۲راغوناډول یاواځې پاه سیستم کې د ډیټا له داخلولو وړاندې د ډیټا السي 

مدیرانو او د ولسوال  چارواکو لپاره طبیعي مکافات شتون لري چې نوماوړي ارضاام زیاات وښایي چاې ډیارې سارچینې 

 ترالسه کړي. 

نګااه چااې د د فعااالیتونو لااه لیاادلوري دا نامشخصااوالی هاایڅ وخاات نااه ننګااول کیااږي او ډیاار وخاات ادامااه مااومي، لکااه څ

په افغانستان کاې د خادمتونو وړانادې کولاو "افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد د پوهنې سکتور په تړاو یادونه کوي: 

پااه اړه ډیاار څااه نااامعلوم دي، پااه ځااانګړې توګااه د ولسااوالیو  پااه کچااه، چااې د زده کوونکااو د حاضاارۍ حقیقااي کچااې، د 

د ډیټاا د ضصادي ناسام  76"اړه بنساټیز معلوماات پاه کاې شاامل دي. ښوونکو د وړتیا، او د ښوونکو د غیار حاضارۍ  پاه

کې د پوهنې د کارکوونکو، په ټولو کچاو کاې، د  وړاندې کولو ترڅن ، د پوهنې ډیټا راغونډولو، شریکولو او تحلیلولو

 79 78 77کمزوري ورفیت په اړه هم جدي اندیښنې شتون لري.

 د توتیا رانګه  11.4

مشکوکې ضضیې راجع کاړې دي، چاې  ۶۰د پوهنې وزارت د تفتیش د څانګې په وینا، دوی څارنوال  ته د اداري فساد 

د پیچلتیا او جدي والي بیالبیلې کچې لري، خو له ښکیلو کسانو څخه یو هم تر عدلي تعقیب الندې نیول شوی ناه دی. د 

څخه ناهیلي شوي دي ځکاه چاې دوی شا  لاري چاې هایڅ  تفتیش څانګې کارکوونکي په نوو ضضیو باندې له کار کولو

باه ترساره ناه شااي. پاه پایلاه کاې، پااه خپلسارې توګاه دا چااارواکي د دې پار ځاای چاې د مشااکوکو مفسادو همکاارانو پاار 

وړاندې اضدام وکړي، د مفسد سیستم برخه ګرځي. داسې ډیرې ضضیې شته چې ښاکاره ثباوت یاې پار ضادوړاندې شاوی 

له خوا په مالي اسنادو )اینوایسونو( کې ښکاره او ضصدي جعلکااري، خاو تار اوساه پاورې یاې  دی، لکه د پوهنې رئیس

ځکااه چااې د هغااو کسااانو د  –پاار وړاناادې هاایڅ اضاادام نااه دی شااوی. دا کااار د اداري فساااد ناااوړه اغیاازې پیاااوړې کااوي 

 ري. ناراحت  او بدبین  سبب ګرځي چې د دې اداري فساد کړنو پر خالف په ښه موضف کې ځای ل
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 پراختیایي همکاران  11.5

کې د طالبانو حکومت له پرځیدو وروسته، او پاه افغانساتان کاې د پاوهنې سیساتم د پیلولاو لپااره پاه یاوه هڅاه  ۰۰۰۰په 

کلونو کې ډیرې مالي مرستې وړاندې کړې دي. په لنډو کې یې ارضام توپیر لاري، چاې  ۰۲کې، نړیوالې ټولنې په تیرو 

پاه پاای کاې یاواځې د امریکاا د متحاده ایاالتونو پراختیاایي  ۰۰۰۶حساب پورې اړه لاري، خاو د  د سرچینې او میتود په

بیلیااون ډالاار د زده کااړو پااه پروګرامونااو باناادې لګااولي ول. د افغانسااتان د بیااارغونې وجهااي صااندو  د  ۰ادارې تقریبااا  

امریکااا د متحااده ایااالتونو پراختیااایي پراختیااایي همکااارانو ټااولنې څخااه مااالي مرسااتې اداره کااوي، چااې نیمااایي فنااډ یااې د 

ادارې څخه او د پاتې برخې څخه ډیره یې لاه نړیاوال بانا  څخاه راځاي. د افغانساتان د بیاارغونې وجهاي صاندو  لاه 

د  80الرې، د پاوهنې کیفیاات لااوړاوي پروګاارام د پااوهنې وزارت تااه د بودیجاوي مالتااړ میکااانیزم لااه الرې فنااډ ورکااوي.

ام  په ډیرو پروژو کې د کنترول ساترې کمزورتیااوې شاتون لاري چاې داساې اټکال شاوې پوهنې کیفیت لوړاوي پروګر

   81سلنه په اداري فساد کې له السه ورکړل شوې ده. ۰۰چې د نوموړو مالي مرستو 

په یو بیوزلي هیواد کې د پوهنې نوي سیستم ته زیات فنډ ورکول د اداري فساد المل ګرځیدلی دی، ځکه چاې نوماوړی 

څلورو لسیزو زیاتې مودې لپاره د وسلوالو شخړو څخاه کړیادلی دی. افغانساتان یاواځې یاوه کمازورې تاسایس هیواد له 

شوې مدني ټولنه، لږه رښتینې حسااب ورکوناه، او یاو داساې کلتاوري حالات تاه رسایدلی چاې مفسادو کړناو تاه د عاادي 

ره تار ټولاو مهام دلیال د پاروژو پلاي کولاو چارو په سترګه ګوري. د مفسدو کړنو او د مالي مرستو د سترو ورکیدلو لپاا

دا چې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، ناو ځکاه پراختیاایي همکااران د پروګراموناو د څاارلو  82بې اغیزې څارنه ده.

پااه برخااه کااې کااې د داسااې هڅااو چااې ورځ تاار بلااې یااې پیچلتیااا ډیریااږي، سااختې دایاارې تااه راکاااږل شااوي دي. ځینااې 

کې توګااه د دریمګااړو ډلااو اسااتازو باناادې تکیااه دي چااې د مااالي مرسااتو ویااش او د پراختیااایي همکاااران پااه زیاتیاادون

 پروګرامونو پلي کیدل وڅاري.    

د امریکا د متحده ایالتونو پراختیایي ادارې سره یو ځای، نړیوال بان  په افغانستان کې د پوهنې د بیارغونې ابتکااراتو 

غانساتان د بیاارغونې وجهاي صاندو  لاه الرې ترساره کاوي. تر ټولو ستر مرساته کاوونکی دی چاې خپلاې مرساتې د اف

کاال کاې د نوماوړي پروګارام لاه پیال راهیساې مالتاړ کاويد د  ۰۰۰۰دوی د پوهنې کیفیات لاوړاوي پروګارام څخاه پاه 

کاې بشاپړه شاوې وای، خاو دوی  ۰۰۰۰بایاد پاه  ۰نوموړي پروګارام دویماه برخاه، د پاوهنې کیفیات لاوړاوي پروګارام 

پاه پاای کاې، کلاه چاې د بیاارغونې ډیارې  ۰۰۰۰ملیونه ډالر یې اضافه ورکاړل. د  ۰۲۰مدید ورکړ او ورته دوه کاله ت

پروژې ال هم بشپړې شوې نه وې، د دوه کلونو لپاره بیا تمدید ورکړل شو چې اضافه بودیجه ورتاه ورنکاړل شاوه. پاه 

ې نیمګاړې پااتې شاوې، ساره لاه دې زیاتې پاروژ ۰۰۰کې د پروګرام په رسمي پای کې د ښوونځیو ودانولو له  ۰۰۰۶

 چې ټول فنډ ورته ورکړل شوی و. 

 

 نامکموې پروژې د ودانیزو چارو مسوولین

 417 د ښوونځیو شوراګاني

 27 د ښوونځیو اداري شوراګاني

 19 د هند له لوري تمویلیدونکي ضراردادیان/کمپن 

 11 د یونسیف له لوري تمویلیدونکي ضراردادیان/کمپن 

 169 ایکویو، د ضراردادیانو/کمپنیو له لوريدویم 

 140 د ضراردادیانو/کمپنیو له لوري د پوهنې لپاره نړیوال مشارکت،
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ښاوونځیو وداناول،  ۰۰۰۰د څارنې او ارزونې کمیټې رسامي اسانادو او رسامي راپوروناو تاه کتناه وکاړه چاې تقریباا  د 

بیاارغول، یاا د زیربناایي پاروژو بشاپړول ښایي چاې ال هاام نیمګاړي پااتې دي. د اداري فسااد پار وړانادې د زیاان مننااې 

ارزونې ټیم ونه شو کوالی چې په بشپړه توګه د پاوهنې کیفیات لاوړاوي پروګارام د بیاارغونې د نیمګاړو پاروژو شامیر 

بشپړیدلو لپاره د مسئولو نهادونو له خوا ورته توپیر لرونکي ارضاام وړانادې  تایید کړي، ځکه چې د بیارغونې، ترمیم یا

 شوي دي. 

 د پوهنې وزارت د مدیریت په کچه جنډر/جنسیت  11.6

د پوهنې وزارت د مدیریت په کچه د سیاسي ارادې ښکاره نشتوالی او/یاا د پاوهنې وزارت دنناه لیوالتیاا کماوالی شاتون 

 بستونو کې ومني.لري چې ښځې د رهبرۍ په 

لاه شاپږو معیناانو څخاه  –ښځې دي چې د ریاست په کچه کار کوي څلور په کابل کې په لوړه کچه، اوس مهال یواځې 

کابل کې دپوهنې وزارت د لومړي بست رییسانو یواځې یو یې ښځه ده. د والیتي ریاساتونو پاه کچاه یوه هم ښځه نشته. 

د پوهنې وزارت د رهبرۍ په لاوړه کچاه اځې یو مرکز مشري ښځه کوي. هیڅ ښځه نشته ده او د ښوونکو د روزنې یو

د ښځو نشتوالی د پوهنې لپاره د اداري فسااد زمیناه براباروي. د ناورو ساتونزو تار څنا ، دا چااره پاه بشاپړه توګاه پاه 

اټکال شاوو زده  پوهنه کې د ښځو د ګډون استازیتوب نه کوي، په تیره بیا د دې په پام کې نیولو سره چې د افغانساتان د

ښځینه زده کوونکې دي. په کابل کې د پوهنې وزارت په لومړۍ درجه رئیسانو کې یوه ښاځه رئیساه هام  ۴۴۸کوونکو 

 نشته. 

د پوهنې وزارت رهبرۍ کې، د جنسیت برابري نشتوالی، سیمه ییازې کچاې تاه هام غځیاږي، چاې د پاوهنې وزارت لاه 

 والیتي رئیسانو څخه یوه هم ښځه نه ده. ۴۰

 د پوهنې دریم موي ستراتیژیک پان  11.7 

د پوهنې وزارت ملي ستراتیژی  پالن د پوهنې وزارت او سترو پراختیایي همکاارانو تارمنځ پاه ناږدې همکاارۍ ساره 

جوړ شوی دی، او په افغانستان کې د پرمخت  د غوره الرې په اړه د جمعي هوکړې د یوې غوره درجاې اساتازیتوب 

که چې دوی هم خپلو دولتونو تاه ځاواب ویاونکي کوي. خو، پراختیایي همکاران هم خپل ځانګړي لومړیتوبونه لري، ځ

 دي. 

 

 پر لومړیتوبونو خپلو د چې کوي هڅه دوی چې ده دا ستونزه همکارانو پراختیایي ډیرو د"... 
 ."ولري تړاو سرسري یواځې سره پالیس  حکومت د چې کړي جوړ پروګرامونه پراختیایي بنسټ

 مامور مشر پوهنې د کې موسسه نادولتي نړیواله په
 

بانادې تمرکاز کاوي، او موخاه  ۰۰۰۰څخه تر  ۰۰۰۰د پوهنې وزارت دریم ملي ستراتیژی  پالن پر څلورو کلونو له 

یې د خپلو پخوانیو پروګرامونو څخه په ګټه اخیستلو سره د السرسي پر ځای په کیفیت بانادې پیااوړی تمرکاز دی. دا د 

دې په معنی نه دی چې د پوهنې د السرسي ستونزه حل شوې ده. د بیلګې په توګه، حتای پاه هارات کاې، چاې پاه کابال 

زده کاوونکي لاري،  ۰۲۰۰۰۰ګڼ نفوسو والیتونو څخه دی چې د ښوونځي عمر لرونکاي  پسې یو له امتیاز لرونکو او

ښوونځي یې ودان  ناه لاري. د پاالن پاه جوړښات کاې، دا درړ شاوې ده چاې مخکاې د  ۰۴۰ښوونځیو څخه  ۰۰۰۰له 

 ښااوونځي کیفیاات د ښااوونځي السرسااي لپاااره فرعااي نقااش لوبااولی دی. د پااوهنې وزارت دریاام ملااي سااتراتیژی  پااالن

همدارنګه د پوهنې وزارت ملي ستراتیژی  پالن له پخوانیو پړاوونو څخه د لرې کیدو اساتازیتوب کاوي، ځکاه چاې دا 

د (۰کیفیاات او تااړاود (۰پاه موضااوعي بنسااټ باناادې جااوړ دی، نااه د پروګاارام پاار بنسااټ. درې پراخااه موضااوعات یااې: 

 ګټور او روڼ مدیریت دي.  ( ۴السرسي برابرید او 
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احتیاط سره جوړ شوی او وړاندې شاوی دید پادې توګاه، د دې پاالن پاه پایلاه کاې وزارتتوانیادلی دی  نوموړی پالن په

میلیونه ډالر له مخکې تائیاد شاوي فناډ لپااره وړ پیژنادل شاوی ، چاې  ۰۰۰چې د پوهنې لپاره دنړیوال مشارکت څخه د 

ساتراتیژی  پاالن پیلاول د نړیاوال  موجوده اضافي اختیاري مالي مرساتې هام ورساره دي. د پاوهنې وزارت دریام ملاي

بان  د څه ناڅه بریالي ابتکار )د پوهنې کیفیت لوړاوي پروګرام( د ځای ناستې پروژې له اعالن ساره تصاادف لاري. 

ملیاون  ۴۰۰په جنوري کې، د افغانستان لپاره د پوهنې کیفیت اصال  پروژه اعالن شوه، چې  ۰۰۰۰د دې ترڅن ، د 

کاال تار ډیسامبر پاورې باه جریاان وماومي، او د پاوهنې وزارت ملاي  ۰۰۰۰څخاه د  ۰۰۰۴ ډالره بودیجاه لاري، او لاه

 ستراتیژی  پالن سره به سمون لري.  

سره له دې چې د پوهنې وزارت تر اوسه پورې د اداري فساد پر وړاندې ځانګړی پاالن ناه لاري، د پاوهنې دریام ملاي 

ورکوي او د دې د له منځه وړلو لپاره د پوهنې وزارت ماوخې ستراتیژی  پالن په روښانه توګه اداري فساد ته ځواب 

 روښانوي، چې داسې بیانوي:

خل  اداري فساد ته د دویمې سترې ستونزې په توګه ګوري چې افغانستان ورسره مخ دی. د پوهنې وزارت په ټولاو "

وګاه یااد کاړی دی. د عملاي کچو د پاوهنې لاه ادارو/دفتروناو څخاه د اداري فسااد لاه منځاه وړل د ساتر لومړیتاوب پاه ت

کارونو په برخه کې د ښوونکو ګمارل او د شکایتونو مدیریت، او همدا ډول د وړ ضرارداد کوونکو او عرضاه کوونکاو 

  83"په رڼه توګه په نښه کول شامل دي.

 :او

ستراتیژي چمتاو د پوهنې وزارت به د نورو سهم لرونکو وزارتونو سره په همکارۍ، د اداري فساد پر وړاندېپیاوړې "

کړي چې د خدمتونو په برابره او رڼه توګه وړاندې کولو کې د عامو خلکو او ډونرانو اعتماد راخپل کړي. د کاړنالرو 

  84"راپور شوې یا مشکوکه سرغړونه به په پرانیستې توګه پلټل کیږي او راپور کیږي

به د ملي تادارکاتو ادارې تاه د کنتارول او  –ات تدارک –د پوهنې کیفیت لوړاوي پروګرام له سترو زیان مننو څخه یوه 

 څارنې په موخه د تدارکاتو اړوند ټولو پریکړو په لیږلو سره راکمه کړل شي. 

خو د اداري فساد ناورې زیاان منناې هام شاتون لاري چاې د پاوهنې وزارت دریام ملاي ساتراتیژی  پاالن د کاارکړنو او 

وزارت دریام ملاي ساتراتیژی  پاالن لاه دریاو موضاوعاتو ساره کیفیت شاخصونو کاې ښاکاره دي. دلتاه دوی د پاوهنې 

 یوځای بحث شوې دي:

په ټولو کچو کې زده کوونکي پوهې، مهارتونو، سلوړ او ارزښتونو تاه اړتیاا لاري چاې : کیویت او تړاو –موضوع  ۷

تولیدوونکي، روغ رمټ او مسول اتباع واوسي چې د ټولنې ښیګڼه کې مرستې کولو تاه چمتاو وي او د کاارکوونکو پاه 

 ملي او نړیوال مارکیټ کې د اعتماد وړ کارګمارنې لپاره مجهز وي. 

د یونیسکو په مالتړ د نصاب عمومي کتنې، چې اوس مهال ترسره کیاږي، پاه بریاال  پایال او د لومړۍ موضوع موخه 

د دوی د پروپوزلونو په پلي کولو باندې تکیه ده. سره لادې، د نصااب کتناه باه دوامادارې پااملرنې تاه اړتیاا ولاري چاې 

باید د شونتیا تر بریاده ژر نیټاه اصالحات د حکومت د لومړیتوب په توګه وساتي. نوي کتابونه او اصال  شوی نصاب 

باندې ومنل شيد خو ښکاره خبره ده چې یو څاه خالیګااه باه شاتون ولاري، مخکاې لاه دې چاې نوماوړی اصاال  شاوی 

نصاااب د زده کااړې پااه پااایلو باناادې مثبتااه اغیاازه ولااري. د دې ترڅناا ، د ګمااارونکو )دنااده چمتااو کوونکااو( ضناعاات او 

 GIZ O/S2وا لوړه شي چې د راتلونکو راپورونو له خوا تائید شاوې ده لکاه د خوښي ښایي د ځینو پروګرامونو له خ

ابتکار )اتم څپرکی وګورئ(، چې موخاه یاې د لاوړو مهاارتونو د بنساټ جوړولاو لاه الرېاد غیررسامي اضتصااد پیااوړي 

 سته وکړي. کول دي. د ټولنې پر بنسټ زده کړو سکتور څخه نوره بریا به هم د دې موضوع په ترالسه کولو کې مر

په افغانساتان کاې د ماشاومانو، ځواناانو، او لویاانو، پاه ځاانګړې توګاه د ښاځو او نجوناو  برابر السرسی: –موضوع  ۴

 لپاره د زده کړو اړوندو، خوندي او کیفیت لرونکو فرصتونو ته زیات شوی عادالنه او ټول شموله السرسی.
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دویماه موضاوع بااه د تااریخي او معاصارو اندیښاانو پار وړاناادې زیاان مناونکې وي چااې لاه ساترو ښااارونو څخاه بهاار د 

سالنه شااوخوا ولساوال  د حکومات تار کنتارول النادې ناه  ۲۰حکومت د کنترول او اغیزې په حاد راڅرخیاږي. دا چاې 

نې پاه اړه ډیټاا باې اعتبااره ګڼال دي، نو داسې خطار شاته چاې حاضاري باه ځپال شاوې وي، یاباه د حاضارۍ او کاارکړ

 کیږي. 

په ملي او سیمه ییزه کچه د پوهنې د عادالنه کیفیت لرونکي خدمتونو پاه رڼاه، کام ګټور او روڼ مدیریت: –موضوع  ۳

 لګښت لرونکې او ګټوره توګه وړاندې کول.

نو او ټاولنې د پراختیاایي دریمه موضوع به د اداري فساد له خطر سره مخ وي تر هغې چې د ټولنو، ښوونځیو شاوراګا

شوراګانو له خوا د ښوونځیو د فعالیتونو ښه اغیزناړ او پیاوړي سیمه ییز څارونکي میکانیزمونه جاوړ شاي. د پاالن د 

پایلو څارنه هم تر ډیره پورې د پوهنې د معلوماتي سیستم باندې تکیه ده، چې د اعتبار وړ نه ده، لکه څنګه چې پاه دې 

 ده.  راپور کې روښانه شوې

 په والیتونو، ولسوالیو او شوراګانو کې مدیریت او رهبري .12

د پوهنې د ښه کیفیت درلودونکی یاو سیساتم تار ډیاره پاه ټولاو کچاو کاې د باېال بېلاو وناډه والاو تار مانځ پار همکاارۍ او 

ساره لادې، د   85.یوې شریکې موخې لپاره ګډ کاار کاويهمغږۍ تکیه کويد یاد سیستم پر هغو وګړو متکي وي چې د 

فساد تر ټولو مهمو او ناوړه اغیزو څخه یوه د خلکو ویشل دي، چې افرادو ته پر ټولنیزو ګټاو لومړیتاوب ورکاوي او د 

 یووالي پر خالف کار کوي. 

پااه عینااي ډول، فساااد زده کااوونکي د نااورو زده کوونکااو، زده کااوونکي د ښااوونکو، ښااوونکي د ښااوونځي د ادارې، د 

وال  د پوهنې د آمریت، د ولسوال  د پوهنې آمریت د پوهنې د ریاست، د پوهنې ریاست پاه کابال ښوونځي ټولنې د ولس

کې د پوهنې د وزارت او د پوهنې وزارت دننه بېال بېل ډیپارټمنټونه د یو بال پار خاالف دروي. د والیات د پاوهنې یاوه 

 پخواني مامور داسې وویل:

ه چاې کلاه یاو شاخص وغاواړي چاې مثبات بدلونوناه رامانځ تاه کاړي، د دلته د پوهنې په سکتور کې ستره ساتونزه دا د”

پوهنې ریاست نور غړي یې پر خالف یو کیږي او هغه له ریاست څخه شړي یا یې بل ځای تاه بادلوي. هېڅاوړ نشاته 

چې په مناسب ډول د حالات پاه اړه ضضااوت وکاړي او لاه ریاسات څخاه د مفسادو وګاړو د لارې کولاو لپااره ګاام پورتاه 

له چې هغه وګړی چې د بدلونونو راوستلو هڅه کوي، انتقال شي، دولت په نورو ځایونو کې د خدمت کولو بال کړي. ک

فرصت نه ورکوي او د هغه تقاعد هم سوځیږي. لاه همادې املاه، ساره لاه دې چاې ډېار وګاړي شاته چاې د فسااد بنادول 

 “ غواړي، خو هغوی د دولت له کمزوري سیستم څخه وېریږي.

کافي نه ده چې یواځې ریښتیني فردي بیوروکراتان موجود سیستم ته راوساتل شاي. هغاه وګاړي چاې یاو  له همدې امله،

لرلید ولري او پاړ وي، د خپلو مشرانو له لورې یې باید مالتړ وشي. دا په بشپړ ډول د رهباري یاوه ساتونزه ده چاې د 

 شي.  پوهنې وزارت او په حقیقت کې د افغان دولت ټولې ادارې باید ورسره مخ

 کمزورې اړیکې

اړینه ناه ده چاې د پاوهنې د وناډه والاو تار مانځ وېشانې دې ارادي وي او ښاایي د کمازورو اړیکاو لاه املاه وي. پاه هار 

صورت، ارادي وي او که نه، د اړیکو د نشت له امله رامنځ ته شوې وېشنې د ښوونځي د ټولنې پاه کچاه د فسااد المال 

 هغوی د ښوونځیو تر منځ د مثبتې ښکیلتیا خالف پایلې لري.  کېدالی شي او دا د ټولنې د غړو او د

دلته تر ټولو سترو ننګونو څخه یوه دا ده چاې ښاوونځي لاه والادینو او د ټاولنې لاه ناورو غاړو ساره پاه ښاه ډول خبارې 

 اتاارې نااه کااوي. د بېلګااې پااه ډول، د یااوه ښااوونځي د ټااولنې والاادینو چااې د وزارت پااه کچااه د اداري فساااد زیااان مننااې

ارزونې لپاره ورسره مرکه شاوې وه، وویال چاې هغاوی هاېڅ معلوماات او پوهااوی ناه لاري چاې د هغاوی د ماشاومانو 

ښوونځی څه ډول اداره کیږي، بودیجاه یاې څاه ډول ده او رسامي نصااب یاې څنګاه دی. پاه حقیقات کاې، هغاوی وویال 
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سااد زیاان منناې ارزوناې د ډلاه ییاز لومړی ځل و چې هغوی ښوونځي ته بلل شوي وو چېاد وزارت پاه کچاه د اداري ف

 بحث په خبرو اترو کې ګډون وکړي. 

په نورو ښوونځیو او والیتونو کې والدینو هم همدې ته ورته اندېښنې وښودلې. د ښوونځیو او والادینو تار مانځ د اړیکاو 

ري. دا پاه دې معناا د مالکیت احسااس وناه لا دغه نه شتون د دې المل کیږي چې والدین د ښکیلتیا او ټولنې د ښوونځیو

هم ده چې د ښوونځي د درسونو او د ښوونځي د مدیریت په اړه والدینو ته د معلوماتو نه شاتون هغاوی تاه ساتونزمنوي 

 چې اداري فساد وننګوي او د ښوونځي واکمن، د ولسوال ، والیت او په ملي کچه د پوهنې واکمن، مسئوول وګڼي. 

 د پوهنې ریاستونه  12.1

د افغان دولت د ټولو وزارتونو په څېر، د پوهنې وزارت په لوړه کچه مرکزي شوې اداره ده او په دودیزه توګه له ډېر 

زړه نازړه توب سره یې والیتونو ته واړ سپارلی دی. د والیت د پوهنې رئیس بست په لوړه کچاه سیاساي منصاب دی 

وال یې په نیولو کاې سایالي کاوي. د وزارت پاه کچاه د اداري چې په کابل کې د پوهنې وزارت دننه او سیمه ییز سیاست

سلنه وخت د بشري سرچینو پار موضاوعاتو  ۰۰فساد زیان مننې ارزونې ټیم په عمل کې ولیدل چې د یوه رئیس نږدې 

تېریږي او اغېزمنې اړیکې جاوړوي او پاه والیات کاې د پاوهنې ریاسات اړوناده بساتونو د پلورلاو ساوداګریزې معااملې 

رئیسان ډېری مهال اړینه ګڼي چې د کارکوونکو د مادیریت پاه باې ګټاې کاارونو کاې الساوهنه وکاړي. د خپلاوان کوي. 

پالنې، مالتړ او ګمارنو تر منځ د اړیکې د له منځه وړلو په یوه هڅه کې اعالن شوی چې د پوهنې ریاسات ګماارنې باه 

ر پروسې الندې ترسره کیاږي. تار نان ورځاې یاوازې د وړوالي پر بنسټ په جدي ډول د پایلو لپاره د ورفیت لوړولو ت

 لږ شمېر ګمارنې د پایلو لپاره د ورفیت لوړولو تر پروسې الندې ترسره شوي دي. 

د ریاستونو اداري جوړښتونه د تدوین شوو مسوولیتونو ننګونې ته د ځواب ویلو په برخه کې د هغوی ورفیت او وړتیا 

تر شا دا واضعیت پروت دی چې د کارکوونکو ګمارنه د ښوونځیو، ښاوونکو او له مخې په ستره کچه توپیر لري. د دې 

څارونکو د ریښتینې شمېرې پر ځاای د اداري وېاش پار بنساټ ترساره کیاږي. د بېلګاې پاه ډول، پاه یاوه والیات کاې یاو 

لاري  کارکوونکو اداري مسوولیت پر غاړه لري، په همغاه شامېره اداري کاارکوونکي ۰۴۰۰۰ریاست، چې د شاوخوا 

 کارکوونکو اداري مسوولیت درلودونکی بل والیت یې لري. ۴۰۰۰چې د 

د وړانادوینې لاه  (CCNPP)د پوهنې دریم ملي ستراتیژی  پاالن او د ولساي تاړون د ملاي لومړیتاوب ناوي پروګارام 

لیساي یاوې مخې هغه پراخ شوی رول او ستر مسوولیتونه چې والیتونه به یې ولرید والیتاي کاارکوونکو د ګماارنې د پا

بیاکتنې ته به اړتیا ولري. دا به د دې لپاره اړینه وي چې د ټاولنې پیااوړي کاول تساهیل کاړي او هغاه ټاولنیز مساوولیت 

اخیستنې ته وده ورکړي چې د ټاولنې پرمختیاییشاوراګانو لاه الرې یاې منځګړتاوب شاوی دی. د دغاه ټاولنیز مساوولیت 

فراط او په اوسني سیساتم کاې څرګنادې نااوړه ګټاې اخیساتنې تاه ځاواب اخیستنې هر کلی شوی دی او باید ځینې ناوړه ا

ووایي. د بېلګې په ډول، د ښوونځي د یوې ټولنې والدینو هغه کیسې یادې کړې چې د پوهنې ریاست ځینې غړو ښځینه 

بادل کاې زده کوونکي او نوې بریال  شوې ښځینه ښوونکې د لوړو نومرو ورکولو یا د ښوونې بستونو ترالسه کولو په 

 جنسي اړیکو درلودلو ته مجبورې کړې وې.

دا څرګنده ده چې په تاریخي توګه د پوهنې ریاسات بساتونه د نااز او اناډیوال  پار بنساټ ورکاړل شاوي دي او پاه لاوړه 

کچه سیاسي جنبه لري، ځکه نو د پوهنې د  کار له نمونو سره یو ځای له والدینو څخه د پوهنې د خادمتونو د وروساتیو 

نکو په توګه د خپلو ماشومانو په استازیتوب هم ډیر شمیر رایې اخیساتل کیاږي. پاه تیاوري کاې، رئایس د پاوهنې کاروو

وزیر ته مسئول دی. په ډېرو والیتونو کې، د والي ګټې باید د مالتړ شبکې دننه، چې پاه والیتاي کچاه موجاوده وي، پاه 

ه د اداري فسااد زیاان منناې ارزوناې سااحوي څېړناې څرګند ډول په پام کې ونیول شي. په عمل کاې، د وزارت پاه کچا

وښودله چې د پوهنې رئیس د وخت ډېره برخه د پېشنهادونو/ پوښتنو په ځوابولو او د ښاوونکو د ګماارنې اړوناد چاارو 

باندې تیریږي، د ښوونکو د ګممارنې چاره باید له منطقي لحاواه د والیات د ډېارو کوچنیاو ماامورینو لاه لاورې پار ماخ 

شي. دا د ښوونکو د ګممارنې په پروسه کې د فساد د شتون یو ثبوت دی چې د پوهنې ډېار رئیساان د ګمماارنې یووړل 

 په پروسه کې ډېره دلچسپي لري. 
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 د پوهنې ریاست له لوري رارنه

له دې امله چې والیتونو لپاره بېلې شوې بودیجې ډېرې محدودې دي، د پاوهنې د رئایس پار ورفیات جادي محدودیتوناه 

شته چې په ولسوالیو او ښوونځیو کې د عملیاتو څارنه وکړي. له دې پرته، د پوهنې ریاست، ښوونځیو ته د ښاوونې او 

. دا په دې معنا چې ښوونکي او د ښوونځي مدیران بایاد ډېاری زده کړې د موادو د انتقالولو لپاره کومه بودیجه نه لري

مهال پخپل لګښت د دغو توکو ترالسه کولو لپاره ترتیبات ونیسي. د وزارت په کچه د اداري فساد زیان منناې ارزوناې 

ټیم تاه راپاور ورکاړل شاو چاې ځیناې وختوناه کلاه چاې څاارونکي لاه والیات یاا ولساوال  څخاه رځاي، د ترانساپورت د 

ښتونو ورکولو لپاره د ښوونځیو له ادارو څخه د یو شمېر پیسو تمه لري، چې دا کار یې خپلاواکي پاه څرګناد ډول لاه لګ

 خطر سره مخ کوي. په پایله کې، د ښوونځیو د ارزونو دضت او صداضت هم د فساد ضرباني دی. 

 د ولسوالۍ د پوهنې مدیریتونه  12.2

ې تر یو کچاې پاه نوماوړې ولساوال  کاې د کړناو څارناه او ارزوناه وکاړي. د ولسوال  د پوهنې مدیریت رول دا دی چ

سره له دې، د ولسوال  د پوهنې په مدیریتونو کې د وزارت پر کارکوونکو دعوه کیږي چې له خپلو منصابونو او واړ 

د هغوی په  څخه یې د شخصي ګټو ترالسه کولو لپاره ناوړه ګټه اخیستې ده. د بېلګې په ډول، ځینې ښوونکو وویل چې

معاشونو کې له کومې تشرېح ورکولو پرته السوهنه شوې ده. یوه ښوونکي د وزارت په کچه د اداري فساد زیان منناې 

افغااان  لااه کااوم الماال پرتااه  ۰۰۰وویاال چااې د ولسااوال  د پااوهنې ماادیر د ښااوونکو لااه معاشاااتو څخااه ټاایم تااه ارزونااې 

 فشار اچولی و. وګرځولې او پر ښوونکو یې د شکایت نه کولو لپاره 

داسې ډېرې الرې چارې شته چې د ولسوال  د پوهنې مدیریت کارکوونکي یې د ښوونځي د مادیرانو د مسالکي تاوب د 

پیاوړتیا لپاره کارولی شي. یوه ښوونکي وویل چې د هغه د ښاوونځي مادیر پاه میاشات کاې د یاوې یاا دوو ورځاو لپااره 

لدینو همدا راز وویل چې د هغوی د ماشومانو د ښوونځي مادیر او ښوونځي ته حاضریږي. د همدې والیت یوې ډلې وا

همدا راز د ښوونځي ډېر ښوونکي ډېری مهال غیرحاضر وي. په نوموړي والیت کې د ښوونځي یوه مفاتش همادا راز 

راپااور ورکااړ چااې د پااوهنې وزارت ډېاار کااارکوونکي خپلااو دناادو تااه ډېااری مهااال نااه حاضااریږي. د څااارنې او حساااب 

مومي کمښت په دغو ټولو بېلګو کې د یوې شریکې ځانګړتیا په توګه ولیدل شو. کله چې د زده کوونکو یاوه ورکونې ع

ټولنه ویني چې دغه ډول کړنه زغمل کیږي، هغوی پوهیږي چې سیستم سره چل او دوکه کېدلی شي او دا ډېری مهاال 

 د هغوی پخپل کردار کې منعکس کیږي. 

 نېد ټولنې پراختیایي شوراګا 12.3

په عمل کې د ټولنې پراختیاایي شاوراګانو او والیتاي ادارو تار مانځ، چاې ډېاری مهاال د ټاولنې پراختیاایي شاوراګانو لاه 

کړنو څخه خبر نه وي، کمزورې همغږي موجوده وي. په حقیقت کې، د ټولنې پراختیایي شوراګانې پخپلاه د هغاوی پاه 

وي. د بېلګې په ډول، پاه یاوه والیات کاې د وزارت پاه کچاه د  ټولنو کې د ښوونځیو له کړنو څخه په کافي کچه خبر نه

اداري فساد زیان مننې ارزونې ساحوي ټیم غړي ته د نجونو په یوې سیمه ییزې لېسې کې د یوې ستونزې پاه اړه ویال 

امریکاایي ډالار خیارات ورکاړی و. دغاه بساپنه د دې لپااره ورکاړل  ۲۰۰۰شوي وو چېرې چې یوه پراختیاایي همکاار 

وه چې د ټولنې د پراختیایي شورا له الرې ښوونځی وده وکړي، خو د ادعا له مخې نوموړې پیسې هېڅکلاه هغاه شوې 

ښوونځي ته ونه رسېدلې. کله چې د ولسوال  د پوهنې د مدیر او د نوموړي ښوونځي د مدیر تر منځ لیدناه چمتاو شاوه، 

ښکیلتیا د دغه نشتوالي او کمزورو اړیکو پایله د یاوه  آن د ولسوال  د پوهنې مدیر له نوموړې بسپنې څخه خبر نه و. د

 واټن رامنځ ته کېدل وو چې په اسان  سره یې د بسپنې ورکېدلو ته اجازه ورکړه.

داسې ویل کیږي چې دغه بېلګه د والیت په دغې ولسوال  کاې د فسااد لاه ډېارو نموناو څخاه یاوه وه. د ښاوونځي شاورا 

پر اغېزمنوونکو ستونزو یې کوم تاثیر نه درلو، په بله وینا خیالي شاورا وه. پاه سمبولیکه ګڼل شوې وه چې د ښوونځي 

عمااومي توګااه، د وزارت پااه کچااه د اداري فساااد زیااان مننااې ارزونااې موناادنو لااه دغااې بېلګااې سااره موافقااه درلااوده او 

ه پرتلاه یاې پاه ښااري شوراګانو او د ټولنې پراختیایي شاورا تاه پاه معمولیاډول داساې کتال کیادل چاې د کلیوالاو سایمو پا

چاپېریااالونو کااې ډېااره اغېاازه درلااودهد پااه کلیوالااو ساایمو کااې د وګااړو ډېااره برخااه بااې سااواده وي او د اسااتازیتوب لااه 

 الس تجربه لري. -دیموکراس  محدوده لومړۍ
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 والدین او د ښوونځي شوراګانې 12.4

یو د پوهااوي، مادیریت او مالتاړ پاه برخاه والدین، کورن  او د ښوونځي شوراګانې ډېری مهال د خپلاو ټولناو د ښاوونځ

کااې پوهااه او ورفیتونااه نااه لااري. دا یااوه داسااې سااتونزه ده چااې د ولسااي تااړون د ملااي لومړیتااوب پروګاارام د هغااو 

تسااهیلوونکو شااریکوالو لااه لااورې ورتااه بایااد ځااواب وویاال شااي چااې د ټااولنې تاار پراختیااایي شااورا او کلسااټر پراختیااایي 

رعاي کمېټاو د روزناې مساوولیت باه پار غااړه ولاري څاو پاه راتلونکاو کلوناو کاې پاه ټاول شوراګانو الندې د پوهنې د ف

افغانستان کې د پوهنې د کیفیت څارنه وکړي. د ولسي تړون د ملي لومړیتوب پروګرام له پرمخت  او درکساره همادې 

 ته ورته ستونزې د روغتیا په ګډون د نورو سکتورونو اړوند هم راپورته شوې وې. 

 

پااه ډول، د ښااوونځیو بااېال بېلااو شااوراګانو د پااوهنې پااه تااړاو د خپاال رول او مسااوولیتونو پااه اړه د ماابهم والااي  د بېلګااې

څرګندونه وکړه. ډېرو والدینو او کورنیو همدا راز د خپلو ټولنو د ښوونځیو او پاه ټاولیز ډول د پاوهنې د سیساتم پاه اړه 

ا لاه ناه شاتون او د خپلاو ښاوونځیو د مالکیات د محادود ورفیات محدود پوهاوی درلود. دغه ټول، ټولناو لپااره د پیاوړتیا

درلودلو څخه سرچینه اخلي. له دې سره د پوهنې داسې یو سیستم یو ځای کیږي چې روڼتیا پکې نشته او له لوړو کچاو 

پاه  –چې د ښوونځیو ټاولنې لکاه د ښاوونکو ګمارناه او د درساي کتاابونو چمتاو والای اغېزمناوي  –څخه پرېکړې پکې 

ېره کمه کچه تشرېح کیږي یا بحث ورباندې کیږي او که چېرې د ښوونځي د ټولنې پاه کچاه وربانادې پوهااوی وشاي، ډ

 یا ډېر اختیاري او یا هم ډېر مفسد ښکاري. 

 

د ښوونځیو ټولنې، په ځانګړي ډول هغه چې پاه لارې پرتاو یاا هغاو سایمو کاې وي چاې السرسای ورتاه ساخت وي، پاه 

دي چې یو لوري ته په لوړه کچه مرکزي شوی، نه بدلېدونکی او میراثي دي او بل لوري ته  داسې یوه سیستم کې بندې

 دا ورفیت نه لري چې د هېواد ډېرو برخو کې مناسبه څارنه او مالتړ چمتو کړي. 

اد د ښوونځي د ټولنې او همدا راز د سیستم په نورو کچو کلیدي ونډه والو ته پیاوړتیاا ناه ورکاول کیاږي چاې اداري فسا

پاه جریاان کاې د هغاو  د وزارت په کچاه د اداري فسااد زیاان منناې ارزوناېوننګوي او مثبت بدلونونه رامنځ ته کړي. 

ماادیرانو او سرښااوونکو خپلااه غوسااه څرګنااده کااړه چااې د کماازورو  –چااې مشااوره ورسااره شااوې وه  -ډېاارو ښااوونځیو

ښوونکو د نوم او یا لرې کولو واړ نه لري. په دې کې د هغو ښاوونکو پاه اړه د کاوم څاه کولاو وړتیاا ناه درلاودل هام 

د ښوونې ورفیت نه لريد هغه ښوونکي چې په فزیکاي او شافاهي ګډون لري چې د اړونده مضمون په اړه پوهاوی او 

توګااه رټااونکي او د زده کوونکااو او نااورو ښااوونکو تهدیاادوونکي ويد هغااه ښااوونکي چااې لااه زده کوونکااو څخااه پیسااې 

شکوي یا زده کوونکي په خپلاو کوروناو او پټیاو کاې کاار کولاو تاه مجباورويد هغاه ښاوونکي چاې د ښاوونې وړتیاا ناه 

 وختونه په ټولګي کې حاضر نه وي او که حاضر هم وي،ښکیل نه وي.  لري، ډېری 

د دې تر څن ، مدیران او سرښوونکي، ښوونځیو ته د اړینو ښوونکو په ګمارناه کاې محادود واړ لاري. د دې پایلاه دا 

اړه کیږي، چې په ښوونځیو کې ډېری مهال هغه ښوونکي کم وي چاې اړوناده پیاداګوژیکي مهارتوناه او د مضامون پاه 

 پوهه ولري څو معیاري ښوونه وکړي او رسمي نصاب په کافي کچه تر پوښښ الندې راولي. 
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 (EMIS) د پوهنې معووماتي سیستم   .13

د پوهنې پالن جوړونې لپاره د نوم لیکنې دضیي معلومات اساساي دي. پاه تېاره لسایزه کاې، د پاوهنې وزارت لاه نړیاوال 

په نږدې کار کولو په افغانستان کاې د پاوهنې د یاوه فعالاه معلومااتي سیساتم پاه بان  او نورو پراختیایي همکارانو سره 

 خو د معلوماتو د دضت په اړه ال هم پوښتنې موجودې دي.   86رامنځ ته کولو کې ډېر بریالی و،

 میلیوناه زده ۰٫۰ښوونځي موجود دي چې  ۰۶۰۰۰د پوهنې معلوماتي سیستم د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 

کوونکي پکې ثبت شوي دي. د کډوال  او له یوه ځایه بل ته د زده کوونکو لېږدېادلو لاه املاه د دغاې شامېرې تصادیقول 

ستونزمن دي ځکه چې ښوونځي باید هغه زده کاوونکي د راتلونکاو دوه کلوناو لپااره وسااتي چاې پاه پرلپساې ډول غیار 

 87سلنه کیږي. ۰۰حاضر وي. دغه فرعي نفوس د اټکل له مخې 

ه داسې حال کې چې د پوهنې معلوماتي سیستم کې د معلوماتو کیفیت او اعتبار په تېرو کلونو کاې غاوره شاوی ښاودل پ

کیږي، سیستم پر هغو معلوماتو تکیه کوي چې په یوه ښوونځي کاې یاا د سایمه ییازو ماامورینو لاه لاوري د ولساوال  پاه 

ي چې مناسبه روزنه نه لري او ښاوونځیو تاه د ورتللاو له هغوی څخه ډېر یې من –کچه راټول شوي او تائید شوي وي 

 ورفیت یې په جدي ډول محدود دی. 

لپاره په یوه تازه څېړنه کې د معلوماتو د کیفیت تحلیل ترسره شاوی و چاې  88 د امریکا متحده ایالتونو پراختیایي ادارې

ښااوونځیو )د  ۰۰۶۰والیتوناو کاې  ۴۰د پاوهنې معلومااتي سیساتم کااې د معلومااتو دضات وازمااویي. شامیرونکي پاه ټولااو 

کاي توګاه سلنه( ته استول شوي وو، چې په ښوونځیو کاې پاه ریښاتیني ډول پاه فزی ۲ښوونځیو د بشپړې شمېرې نږدې 

لااه موجااودو زده کوونکااو سااره پااه پرتلااه د پااوهنې معلوماااتي سیسااتم کااې د زده کوونکااو او د کااارکوونکو د شاامېر دضاات 

شمیرونکو او مالتړو کارکوونکو له  ۰۴کال د اوړي په دوه میاشتو کې د  ۰۰۰۶معلوم کړي. د څېړنې موندنو، چې د 

سلنه کې تائید کړه. په نږدې هره ضضیه کې، د  ۰۰ -ا دضت په +/لوري ترسره شوې وه، د پوهنې معلوماتي سیستم د ډیټ

 پوهنې معلوماتي سیستم کې معلوماتو په ښوونځیو کې دننه د مشاهدو په پرتله ریښتینې شمېره زیاته ښودلې وه. 

 د ډیټا په داخوولو او تائیدولو کې ناسموالی 13.1

ر وړاندې بله ننګوناه د معلومااتو د داخلولاو لاه نقطاې څخاه د د پوهنې معلوماتي سیستم څخه د اغېزمنې ګټې اخیستنې پ

زده کوونکااو د شاامېر باااوري تااوب دی. د غیاار باااوري معلوماااتو د پروسااس کولااو پاار وخاات مرکاازي ډیټااابیس تااه دضیااي 

معلومات داخلېدلی ناه شاي. څنګاه چاې د سااحوي شامېرنو د صاداضت او بااوري تاوب پاه اړه شاکونه موجاود دي، دغاه 

ات بایاد پاه سامه او خپلواکاه توګاه د ښاوونځیو د یاوې ملاي احصاایې لاه الرې تائیاد شاي څاو د لاومړن  او کلیدي معلوما

کوونکي او خیالي ښوونځي را مانځ اساسي معلومات تائید کړي. د دضیقو معلوماتو نه شتون، خیالي ښوونکي، خیالي زده

 ته کړي دي. 

 

د د پوهنې معلوماتي سیستم ریاست د معلوماتو تائید د ښوونځیو د پنځه سلنې په نمونه کولو سره ترسره کوي. نوموړی 

ریاست د ښوونځیو په معلوماتو کې د شکونو او له تېرو کلونو سره د معلوماتو د توپیر د درلودلو پر بنسټ د معلومااتو 

 د تائید لپاره ښوونځي غوره کوي. 

ارزونې په تحلیل کې د معلوماتو د دضت او صداضت پار وړانادې یاو شامېر مشخصاې ننګاونې پېژنادل شاوې  د څارنې او

 وې چې ځینې یې په الندې ډول دي:

 ،ناخوندیتوب د شخصي معاینو لپاره د السرسي مخه نیسي 

 ،د معلوماتو د راټولونې فورمو په ډکولو کې د مسوولیت د احساس کموالی 

 ،او فورمې پر وخت نه ډکول 

 .)د ځینې ښوونځیو د موضعیتونو لیرې والی )د ترانسپورت نشتوالی، د ترانسپورت د تدارکاتو لګښتونه 
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وګړو( ومنله چې هغوی د معلوماتي تکنالوژۍ له وسایلو سره کافي بلادتیا ناه  ۰۲۰۰د څارنې ټیمونو )په ټول هېواد کې

ژیو نه پاوهیږي او لاه کاوم تائیاد پرتاه د معلومااتو پار اصالي لري، د معلوماتو د دضت او سموالي د بیا لیدلو پر مېتودولو

 سرچینې )پخپله له ښوونځیو څخه راپورونه( تکیه کوي.

په ښوونځي کې معلومات له کتابي ریکارډونو )د ښوونکو ریکارډونه، د زده کوونکو عادي ریکارډوناه او د ښاوونځي 

یت په کچه، د پوهنې وزارت کارکوونکي محدود دي او په د اسانتیاوو مشاهده کوونکي ریکارډونه(څخه ټولیږيد د وال

کاال د یاوه  ۰۰۰۰پایله کې یې د معلوماتو ریښتینولي په خطار کاې وي. د امریکاا متحاده ایاالتونو د پراختیاایي ادارې د 

د مهماو مامورین د خپلو نومونو په نه ښودلو سره د معلوماتو د کیفیت او پروسې د غاوره والاي لپااره ”راپور له مخې، 

ننګونو په توګه د والیت او په ځانګړي ډول د ولسوال  او ښوونځي په کچو د روزنې نه شتون او د ورفیت واټنونه پاه 

 89.”ګوته کوي

په داسې حال کې چې د پوهنې معلوماتي سیساتم ریاسات کاې د تخنیکاي مرساتې کاارکوونکي د معلومااتو د مادیریت پاه 

برخه کې ماهر او تکړه دي، د پوهنې وزارت ډېری کارکوونکي په کافي کچه پوهه نه لري چاې د پاوهنې پاه مادیریت 

وزنې کمیتې د مرکې د موندنو پر بنساټ، د پاوهنې کې له معلوماتي ټکنالوژۍ څخه څه ډول ګټه واخلي. د څارنې او ار

بېال بېل سیستمونه جوړ کړي دي. د ثبات او اتحاد اوسني نه شاتون تاه پاه لیادلو، شاونې ده چاې  ۰۰وزارت د معلوماتو 

معلومات له دغو سیستمونو څخه په یوه کې تازه شي، خو په نورو سیستمونو کې د یوه بدلون په توګه منعکس ناه شاي. 

 معلوماتو کې د توپیر او ضوي بې ثبات  لپاره په بشپړ ډول الره هواروي.  دا په

د څااارنې او ارزونااې ټاایم وموندلااه چااې پااه یااوه ورکااړل شااوي والیاات کااې د زده کوونکااو او ښااوونکو د شاامېر اړونااد د 

ډول، د پاوهنې مختلفو ډیپارټمنټونو له لوري په چمتو شوو مجموعي معلومااتو کاې ډېار تاوپیر موجاود دی. د بېلګاې پاه 

تناه  ۰۰۶٫۰۶۶( کال په اوږدو کې په یوه والیت کې د زده کوونکو شامېر ۰۰۰۲) ۰۴۰۰معلوماتي سیستم وایي چې د 

ثباات شااوي زده کااوونکي وو، پااه داسااې حااال کااې چااې د ثباات او اداینااې ډیپارټمنااټ پااه هماادې کااال کااې دغااه شاامېره 

مااوړي والیاات کااې د ښااوونکو شاامېر پااه دې ډول و: ښااودلې وه. د پااوهنې معلوماااتي سیسااتم مطااابي پااه نو ۰۰۴٫۰۰۰

تناه ښاوونکي  ۰۰٫۰۰۴کال کې، په داسې حال کې چې د ثبت او اداینې ډیپارټمنټ دغه شمېره  ۰۴۰۰تنه په  ۰۰٫۰۰۰

وه. د دغاه ځاانګړي  ۰۰٫۰۶۰تنه او د پوهنې رئیس پاه ویناا نوماوړې شامېره  ۰۰٫۰۰۰ښودلې وه، د مالیې ډیپارټمنټ 

( کال راهیسې نوي ښوونکي ګومارلي ناه وو. دغاه توپیروناه پاه څرګناد ۰۰۰۰) ۰۴۰۰، هغوی له والیت په ضضیه کې

 خیالي ادارو د تورونو خطرونه ال پسې زیاتوي.  ډول د

پااه هغااو ښااوونځیو کااې چااې د رااارنې او ارزونااې کمیټااې وررخااه لیدنااه کااړې وه د پااوهنې  13.2

 معووماتي سیستم د مالوماتو د نمونې ازموینه

یړنې لپاره د معلوماتو راټولولو د تجربې د یوې برخې په توګه، له ښوونځیو څخه د لیدنې پر مهاال، د ارزوناې د دې څ

ټیم د ښوونځیو د نوم لیکنې او حاضري معلومات د ښوونځیو له مدیرانو څخه راټول کړل. د څارنې او اروزنې کمیټاې 

له شمیرو سره د هر ښوونځي په اساس پرتله شاول )پاایلې له لوري راټول شوي معلومات بیا د پوهنې معلوماتي سیستم 

و، خاو د پاوهنې  ۰۰۰یې په څلورمه ضمیمه کې وګورئ(. د هغو ښوونځیو شمیر چې معلومات ترې راټاول شاوي وو 

ښاوونځیو  ۴۴ښوونځیو معلومات او )د حاضري لپاره( یواځې د  ۰۰معلوماتي سیستم کې )د نوم لیکنې لپاره( یواځې د 

موجود وو. یاده ډیټا د تیارو څلاورو کلوناو پاه اړه ځکاه د اوساني کاال معلوماات د څیړناې پار مهاال )سارطان معلومات 

 ( ال موجود نه وو.۰۴۰۶
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 نوم لیکنه

ښوونځیو کې د تیر څلور کلونو په ترڅ کې د زده کوونکو د نوم لیکنې شمیرې د پوهنې معلومااتي  ۰۴کله چې په یادو 

 شوې، معلومه شوه چې د پوهنې معلوماتي سیستم شمیرې سمې دي.سیستم ډیټا سره پرتله 

 

نتیجااه  یااو څااه لپاااره د پااوهنې وزارت دوروسااتیو کلونااو هڅااودا موندنااه ښاایي چااې د پااوهنې معلوماااتي سیسااتم د بهبااود 

 ورکړې ده.

 

 حاضري

خو کله چې د نوم لیکنې نه، بلکې د حاضري واضعاي ډیټاا کاارول شاوې ده، پایلاه یاې پاه لویاه کچاه بال ډول وه. اوس د 

 ۰۴۰۲او  ۰۴۰۰فیصده لوړه تخمین کوي، پداسې حال کې چاې د  ۰۴پوهنې معلوماتي سیستم د حاضري معلومات تر 

 کال تر منځ ستر توپیر نه لیدل کیږي.

 

 ضمیمه کې وړاندې شوي دي. فصیلي نتایج په څلورمهت

 د پوهنې وزارت کې د معووماتي ټکنالوژۍ په کارونه کې کمزوري مهارتونه   13.3

د اداري کارونو او د معلوماتو مدیریت لپاره د معلوماتي ټکناالوژۍ کاارول پاه اداري سیساتمونو کاې ال ډېاره روڼتیاا او 

ټکناالوژۍ پار کاارولو پاوهیږي او بااور وربانادې کاوي، رسامي دضت را منځ ته کوي. په هغه ځایونو کاې چاې خلا  د 

دندې په اغېزمن ډول پلي کیږي. د پوهنې وزارت کې، ډېرو ځواب ویونکو راپور ورکړ چې د وزارت په ادارو کې د 

معلوماتي ټکنالوژۍ کارونې مهارتونه ډېر کمزوري دي. له دې پرته، ډېر کارکوونکي د معلومااتي ټکناالوژۍ د سیساتم 

ا ډېټابېس په برخه کې د خپلې پوهې او مهارتونو له ښه کولو ساره عالضاه ناه لاري او ناه هام ورتاه د دغاو وړتیااوو او ی

مهارتونو لوړول اړین ګڼل کیږي. د پوهنې معلوماتي سیستم د ډیپارټمنټ له کارکوونکو سره د مرکو په جریان کاې یاو 

اور دي چاې هغاوي ډېار زاړه او د خادمت ماوده یاې ډېاره تکراري شکایت دا و چې په وزارت کې ډېر خلا  پاه دې با

اوږده ده چې د معلوماتي ټکنالوژۍ پر زده کولو ځان وکړوي. د پوهنې معلوماتي سیستم کارکوونکو راپور ورکړ چاې 

د پااوهنې وزارت ډېاار زاړه همکاااران، معلوماااتي ټکنااالوژۍ تااه یااوازې پااه ساامبولیکه بڼااه ګااوري او دا چااې اغېاازمن 

ستمونه به د هغوی رول له منځه یوسي )د معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستمونو پاه کاارولو کاې د هغاوی اراده معلوماتي سی

 او هڅونه کموي(.

 شرح
 کال

1392 

 کال

1393 

 کال

1394 

 کال

1395 

تم د د هغه فیصدۍ اوسط چې پر بنسټ یې د پوهنې معووماتي سیس

 نوم لیکنې له شمیرو ډیر تخمین کړی دی.
2% 2% -2% 1% 

 شرح
 کال

1392 

 کال

1393 

 کال

1394 

 کال

1395 

ي له د هغه فیصدۍ اوسط چې پر بنسټ یې د پوهنې معووماتي سیستم د حاضر

ښوونځي(. ۸۸شمیرو ډیر تخمین کړی دی )  
24% 24% 21% 25% 

23% د روور کوونو لپاره اوسط  



85 
 

 

. کړو خوندي او ثبت پانګه کې وزارت په چې وکړ کار لپاره کلونو درې د پروژې یوې پر مونږ”
 برېښنایي د چې ده موجوده ستونزه یوه کې تګالره په دولت د چې وپوهېدلو وروسته هغه له

 . “کړه بنده پروژه مو کې ځای هغه په نو ورکوي، نه اجازه السلیکونو
 مامور اداري کې وزارت په پوهنې د

د پوهنې معلوماتي سیستم ډیپارټمناټ کاې د پاوهنې وزارت عملیااتي کاارکوونکي ناږدې ټاول د پراختیاایي همکاارانو پاه 

د پاوهنې پاه وزارت کاې تخنیکاي مرساته کاوونکي ډېاری مهاال د دولات لاه مالي مرسته تخنیکاي مرساته کاوونکي دي. 

لوري د ګمارل شوو همکارانو په پرتله یې د لوړې کچې تخنیکي وړتیاوې لري، سره له دې چې هغوی په وزارت کې 

او د پاوهنې دننه د خپلو مهارتونو او وړتیاوو په انتقالولو کې لږ بریالي شوي دي. همدا راز د تخنیکي مرساته کوونکاو 

څنګاه چاې ښااغلی احمادي،  .90وزارت د نورو کارکوونکو تر منځ د معاشاتو د توپیر اړوند اندېښانې هام موجاودې وې

هغااه پراختیااایي ”چااې پااه پااوهنې وزارت کااې د کارځااای پااه زده کااړه کااې د خپلااې دکتااورا څیړنااه ترسااره کااوي، وایااي، 

او نړیوال بان ( یاې معاشاونه  IIEPنړیوال تمویلوونکي )کارکوونکي چې د تخنیکي مرسته کوونکو په توګه یادیږي، 

ورکوي. د دغو دوو ډلو تر منځ د معاشاتو ستر واټن موجود دی، چې له امله یې د هغوی تار مانځ اندېښانې او د ملکاي 

خدماتو کارکوونکو لپاره غوسه را مانځ تاه کیاږي. دا د بشاپړ وزارت، آن د افغانساتان بشاپړ دولات، لپااره یاوه عماومي 

  ”91 تو مامورینو باور درلود چې د معاشاتو دغه واټن مناسب نه دی.ستونزه ده. د ملکي خدما

د پوهنې وزارت کارکوونکو تر مانځ د معلومااتي ټکناالوژۍ کاارونې کمازوري مهارتوناه اداري فسااد تاه الر هاواروي 

ېارې ځکه چې د کاغذ پار بنساټ سیساتمونو بانادې ډېار زیاات اعتمااد کیاږي چاې د برېښانایي ریکاارډونو پاه پرتلاه پاه ډ

اسان  سره پکې دوکه او غلطي کېدلی شي. په کابل او والیتونو دواړو کې د پوهنې وزارت په ټولو ډیپارټمنټونو کاې د 

معلوماتي ټکنالوژۍ کارونې ورفیت کمزوری دی. د دغه پوهاوي د کچو په ګډون چې معلوماتي ټکنالوژي په اغېزمنه 

مااتي ټکناالوژۍ کاارونې وړتیاا پاه والیتوناو کاې پاه پراخاه کچاه توګه څنګه وکارول شي، داسې ولیدل شول چې د معلو

 توپیر درلود.

د دغه حالت الملونه ډېر ديد د بېلګې په ډول، ځینې لارې پراتاه والیتوناه لاه ساترو ښاارونو څخاه پاه کاافي کچاه واټان 

خپلاو کاارکوونکو لري او ولسوال  او کلي یې د دولت تر کنترول الندې نه دي. د پاوهنې وزارت ناه شاي کاولی چاې د 

وړتیا ته وده ورکړي او اسانتیاوې ورته چمتو کاړيد پاه ډېارو والیتوناو کاې هغاوی برېښانا تاه د بااور وړ السرسای ناه 

لري څو په خپلو ډیپارټمنټونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ له وسایلو څخه ګټه واخلي. د سند ورکولو لپاره د یوه سیساتم د 

ره سره، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د پاوهنې وزارت کاارکوونکو کمازوری رامنځ ته کولو له تازه پرمخت  س

 ورفیت په دې معنا و چې نوموړی سیستم په اغېزمن ډول چلېدلی نه شي. 

 

 ډېر دي، کمزوري مهارتونه کارونې ټکنالوژۍ معلوماتي د کارکوونکو وزارت پوهنې د”
 مخ پر کاغذ د برخه ډېره سیستم د او کاروي نه برېښنالی  لپاره اړیکو ورځنیو د کارکوونکي

 . “چلیږي
 مامور دولتي پخوانی

د پوهنې وزارت د ګمارنې په پروسو کې د دندو غوښاتونکو لپااره اړیناه ناه ګڼال کیاږي چاې د معلومااتي ټکناالوژۍ پاه 

برخه کې باید تر یوې کچې پوهه ولري. ډېری مهال هغه خل  ګمارل کیږي چې د معلومااتي ټکناالوژۍ پاه سیساتمونو 

 افراد له پامه غورځول کیږي. نه پوهیږي په داسې حال کې چې په دغه برخه کې ماهر او پوهه 

په ډېرو ښوونځیو کې، په ځاانګړي ډول د ولساوالیو پاه کچاه، د ریکاارډ کولاو لپااره کمپیاوټري سیساتمونه نشاته. د زده 

کوونکو حاضري او د ښوونکو ورځنیو ثبتېدنو په ګډون، معلومات په بنسټیز ډول د کاغذ پر مخ لیکال کیاږي. د راپاور 

 نې معلوماتي سیستم ورباندې والړ دی، بې اعتباره پاتې دی. ورکولو سیستم، چې د پوه
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 تدارکات .14

 د رغونې په پروژو کې د کمزوریو کنترولول 14.1

د ډیرو څرګندو پروژو، لکه د ښوونځیو نوې ودان ، چټکه او پر وخت سر ته رسونه د ناړۍ پاه ډېارو باې ثباتاه برخاو 

ودانا  پاه ځاانګړي ډول د خوښاې وړ دي ځکاه چاې دا د ودې او کې د ثبات د ډېرو نوښاتونو یاوه نښاه ده. د ښاوونځیو 

عصري کېدنې له یو تر ټولو ډېرو پېژندل شوو عالمو څخه د عامه مالتړ څرګندونه کوي. سره لادې، د رغاونې او بیاا 

 رغونې پروژې له خطر څخه ډکې وي ځکه چې توکو، موادو او وسایلو ته اړتیا لري، چې په بې ثباته چاپېریالونو کې

  92د دې ټولو تعقیب ستونزمن دی.

په لرې پرتو سیمو کې د کومې بلې زېربنا په څېر د ښوونځیو د ودانیو په پرمخت  کې زیانمن تاوب د ودانا  د کیفیات 

څارنه ده. په لرې پرتو او له السرسي وتلو ځایونو کې، د ودې څارنه او د کیفیت تائید دواړه اداري فساد ته جدي الره 

غانستان په تازه تاریخ کې، چې په ډېرو سکتورونو کې د زېربنا پروژو ته نړیواله پاملرناه اوښاتې ده، لاه هواروي. د اف

 دغو خطرونو سره مقابله دوام لري. 

د افغاان اضتصااد  93د ښوونځیو ودانولو لپااره د تادارکاتو د سیساتم لاه الرې د پیساو جریاان اداري فسااد تاه الر اواروي.

تاادارکات پااه ځااانګړي ډول حساااس کااوي، چااې پااه مسااتقیم یااا غیاار مسااتقیم ډول ورباناادې د مرکاازي طبیعاات،  –دولاات 

 میلیونونو وګړو معیشت متکي دی.

 

 ۰۰۰٫۰۰۰ ورسره کې بکس السي په چې راغی کې حال داسې په ته دفتر زما ضراردادي یو”
 “ .شو تهدید ژوند زما او کړل رد اخیستل پیسو نغدو د ما وود موجود ډالر امریکایي

 وزارت پوهنې د مامور، اداري
 

د هغه مقدار په لیدلو سره چې د تادارکاتو پاه پرخاه کاې مصارف شاوي دي، د تادارکاتو د پروساې پاه هار پاړاو کاې، د 

اړتیاوو له ارزونې څخه د ضرارداد تر پلي کیادلو او څاارنې پاورې، فسااد موجاود دی. د اضتصاادي همکاارۍ او پراختیاا 

ساالنه بودیجااه د اداري فساااد لااه املااه ضااایع کیااږي او  ۰۲تاار  ۰۰مطااابي، د هیوادونااو د تاادارکاتو لااه   94لپاااره ادارې

افغانستان یې یوه غوره بیلګه ده. آن د اړتیاوو د ارزونې په پړاو کې، ضوي مامورین ډېری مهال د تادارکاتو پاه پروساه 

و د پروژې ډول، د ګټه وړونکو شامیر، د پاروژې کې د خپلې اغیزې په کارولو سره په نامناسبه توګه السوهنه کوي څ

موضعیاات او پااالن شااوو سااړکونو، ښااوونځیو او نااورو تااه تغییاار ورکااړي او د خپاال واړ ساااحو تااه یااې ولیااږدوي. دغااه 

 خطرونه د پوهنې  سکتور ته بې ساري نه دي.

 

 د بولۍ/داوطوبۍ په پړاو کې د روڼتیا نه شتون 14.2

و کاې، د افغانساتان د تادارکاتو ضاانون لاه مخاې بایاد ضارارداد د یاوه ټااکلي وخات لپااره په همدې ډول، د اعالنولو پاه پاړا

اعاالن تااه ورکااړل شااي. خااو د پااوهنې وزارت د تاادارکاتو برخااې لاه مااامورینو سااره د مرکااو لااه مخااې، اعالنونااه ځینااې 

نې له پړاو څخاه وروساته، وختونه د سیال  د محدودولو په موخه د یوه لنډ وخت لپاره ورکول کیږي. د اړتیاوو د ارزو

ضوي مامورین ال هم د تدارکاتو کارکوونکي مجبورولی شي چې د ضرارداد اړتیاوې په داسې یوه طریقه رامنځ تاه کاړي 

چې د یوه مشخص داوطلب په ګټه تمام شي او د تر ټولو ډېر غاوره داوطلاب پاه پرتلاه یاې د ادارې د دنناه معلومااتو او 

ا کار د پیسو د مقدار یا د یوه ضرارداد د ارزښت په لوړولو ساره کیادلی شاي څاو د هغاو اغیزې له الرې ګټونکی شي. د

 شرکتونو شمیر محدود کړي چې د نوموړې پروژې لپاره ډېر ورفیت لري. 
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د سیاسي اغیز لرونکو وګړو لاه لاوري څرګناد ه الساوهنه ښاایي د داوطلبا  د پروساې د پرانیساتنې لاه پاړاو څخاه هغاه 

مهال پیل شي کله چې بیروني خل  خپل شرکتونه تر ټولو غوره مقام ته ورسوي. د بیلګې په ډول، د راپور له مخې د 

خصي استازي استولي وو څو بااوري کاړي چاې د هغاوی د پارلمان غړو او نورو چارواکو د تدارکاتو ادارو ته خپل ش

خوښې پایله ترالسه شي. د پارلمان نور هغه غړي چې د دولتي ضراردادونو غوښتونکي شرکتونه نه لري، د دالالناو پاه 

توګاه شااتمني ترالساه کااوي او د ادعاا لااه مخاې ضراردادونااه هغااو شارکتونو تااه ورکاوي چااې د دغاه خاادمت لپااره یااې پااه 

 ډول پیسې ورکړي وي. ناضانونه 

هغااو ډېاارو لوړپااوړو چااارواکو چااې د څااارنې او ارزونااې کمیټااې لااه لااوري ورسااره مرکااې ترسااره شااوې، وویاال چااې 

هام د هغاو ډېارو داوطلباانو تار مانځ وېشال ضراردادونه یا د بریالي داوطلب له لوري پر بال داوطلاب پلاورل شاوي او یاا 

پاه اړه د څاارنې او ارزوناې د پخاواني   95شوي دي چې د انحصار د برخې پاه توګاه یاې فعالیات درلاود. د ګټاو د ټکار

 ۴۰کلونو کې نږدې  ۰۴راپور مطابي، د تدارکاتو د ملي ادارې یوه مامور وویل چې لومړن  څیړنې ښیي چې په تیرو 

فساااد څخااه اغیاازمن وو. د وزارت پااه کچااه د اداري فساااد زیااان مننااې ارزونااې لپاااره د څااارنې او ساالنه ضراردادونااه لااه 

 ارزونې کمیټې تازه موندنې/ مرکې د دغې ادعا تصدیي کوي.

د وزارت په کچه د اداري فساد زیان مننې  دغه ارزونه ښایي چاې د پاوهنې وزارت د تادارکاتو پاه ریاسات کاې دنناه د 

ن جوړونې له پړاو څخه د پلي کیدو تر پړاو پاورې، پاه لاوړه کچاه لاه اداري فسااد ساره ماخ دي. تدارکاتو دورې، د پال

لېسه کې والیت غزني په  

دی کې والیت بدخشان په ښوونځی دغه درلودونکی نه ودان  د څېر، په ډېرو نورو د . 
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پروژې د پالیسیو او معیارونو پر بنسټ نه پالن کیږي د کوم له مخې چې ټاول والیتوناه او ولساوال  بایاد د بیاا رغاونې 

ډول د ښاوونځیو د ودانولاو پاروژې، د پروژو ترالسه کولو برابر فرصتونه ولري. د بیا رغونې پاروژې، پاه ځاانګړي 

پالیسیو له مخاې ناه بلکاې د سیاساي پرېکاړو پار بنساټ ورکاړل شاوي دي. د راپاور لاه مخاې د پارلماان غاړو د پاوهنې 

وزارت د لومړیتوب په لست کې د خپلې خوښې پروژې ننویستلي دي او د والیتوناو، ولساوالیو او ښاارونو تار مانځ یاې 

کاال  ۰۰۰۰بې ثباتي/ ناامتوازن تاوب رامانځ تاه کاړی دی. د بیلګاې پاه ډول، یاو والیات د  په پراختیایي پروژو کې یوه

څخه زیاتې د بیا رغونې پروژې لري په داسې حال کې چې بل والیت ته یوازې یوه پروژه ورکاړل شاوې  ۰۲لپاره له 

 ده. 

د پااوهنې وزارت د تاادارکاتو مااامورینو وویاال چااې ټااولنیز حالتونااه د تاادارکاتو پروسااه اغیزمنااوي. د شاارکتونو ډېااری 

درلودونکي بې سواده دي او د داوطلب  لپاره اړین شرایط لکه د کاري تجربې درلودل، پرمختللی مالي سیساتم او دفتار 

خنیکي شرایطو برابرېدل، نه مراعتوي. بې سواده داوطلباان درلودل او د داوطلب  په اسنادو کې په تشرېح شوو نورو ت

د تدارکاتو له ریاست څخه دوه مشخصې پوښتنې کوي: د داوطلب  نیټه څه ده او د ضمانت پیسو مقدار څاومره دی. کاه 

باې دغه ډول یو شرکت د کمې تجربې یا د نورو شرایطو نه پوره کولو له امله له سیال  څخه ووځي او له امتیاز څخاه 

برخې شي، هغوی په مستقیم ډول لویې څارنوال  ته شکایت کړی و چې هغوی ډېر ټیټ نرخ ورکړی و خاو د پاروژې 

 لپاره ګټونکي نه شول. 

له دې پرته، په ناامنه والیتونو کاې ښاایي د پاوهنې وزارت پاروژو اغیزمناه څارناه وناه شاي. کلاه چاې د یاوې پاروژې 

و د خیاالي ښاوونځیو پنځولاو تاه الر هاواروي. بلاه ساتونزه چاې فسااد زېاږوي، د څارنه ونه شي، دا پخپله اداري فساد ا

له دې امله ښایي پاروژو کاې فسااد  -ښوونځي د ودان  لپاره د ځمکې او ساحې د معیار په اړه سیمه ییز ټولنیز ټکر دی

 رامنځ ته شي. 

 د ودانۍ په ډیزاین کې د نرمۍ نه شتون او د سیمه ییزو موادو کارونه 14.2

د پوهنې وزارت د کومو ټولنیزو یا جغرافیایي فکتورونو په نور کې نیولاو پرتاه د ټولاو پاروژو لپااره یاو محادود سایټ 

معیااري ډیزاینونااه چمتااو کااړي دي او دا د ډېاارو ننګونااو او اداري فسااد تااه د چمتااووالي اسااتازیتوب کااوي. د بیلګااې پااه 

زېربنا نمونه او د پروژې بودیجه د پنجشیر یا نورستان والیتونو ډول، په کابل کې د شپږو ټولګیو یوه ښوونځي لپاره د 

په یوه لرې پرته ولسوال  کې د یوه ښوونځي له هغو سره یو ډول ده. شرکتونه په دضیي ډول د پروژې واضعاي لګښاتونه 

کاې لاه ډېارو نه اټکل کوي. هغوی د داوطلب  ګټلو په موخه ډېر کم نرخ ورکوي او بیا د پاروژې د پلاي کولاو پاه پاړاو 

ننګونااو سااره مااخ وي. پااه پایلااه کااې، هغااوی مجبااور وي چااې وزارت تااه د ټیااټ معیااار کااار وکااړي، چااې د ساااحې پاار 

انجینرانو د فشار اچولو خطر هم ورسره مل وي څو پر هغه کار د تائید السلی  وکړي چې پاه څرګناد ډول یاې کیفیات 

 د موافقې پر خالف ټیټ او کمزوری وي. 

د پارلمان د غړو له لوري الساوهنه د راپاور لاه مخاې پراخاه ده. داساې ادعاا کیاږي چاې د پارلماان په دغو پروسو کې 

غااړي د پااروژو لپاااره د ځااانګړو شاارکتونو سپارښااتنه کااوي. کااه چیاارې وزارت موافقااه ونااه کااړي او غاااړه کینااږدي، د 

ناسامو کړناو ادعاا وکاړي. د پارلمان غړی ښایي هڅه وکړي چې د دغې پروسې اعتبار تر پوښاتنې النادې راولاي او د 

راپور له مخې د پارلمان غړي په پرلپساې توګاه د تادارکاتو پاه پروساه کاې الساوهنه کاوي څاو خپلاو شارکتونو یاا هغاو 

 شرکتونو ته پروژې ترالسه کړي چې ښې اړیکې ورسره لري. 

سات ځیناې کاارکوونکي د وزارت په کچه د اداري فسااد زیاان منناې ارزوناې ټایم تاه ویال شاوي وو چاې د تادارکاتو ریا

ځینې مشخصو شرکتونو ته د پاروژې پاه اړه معلوماات، پاه ځاانګړي ډول اټکال شاوي لګښاتونه، ورکاوي. دغاه ټایم تاه 

همدا راز خبر ورکړل شوی و چې د پوهنې وزارت د تدارکاتو ریاست دننه ځینې وګړو ځینې مشخصو شارکتونو تاه د 

ار د اخاتالس او ټګا  لپااره فرصاتونه پنځاوي. د پاوهنې وزارت پروژو ورکولو لپاره اړیکې جوړې کړي دي چې دا ک

دننه د یوه کلیدي ځواب ویونکي د ادعاوو له مخې، هلته یو داسې شرکت شته چې د یوه والیت په مختلفو ولسوالیو کاې 

وطلبا  د اړیکو او د داوطلب  په پروسه کې د تفصیالتو د نامناسبې شریکونې پار ماټ د لساګونو پاروژو لپااره خپلاې دا

 لري. 
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کاال راهیساې معیااري ډیازاین او د اټکال سیساتم د  ۰۰۰۰د پوهنې وزارت له لاوري مالحواې سپارښاتنه کاوي چاې لاه 

نوموړي وزارت د ډیزاین انجینرانو له لوري ښه شوی دی او نوي ډیزاینوناه او اټکال د سااحې، موضعیات او ماوادو پار 

 بنسټ کیږي. 

کاال لپااره  ۰۰۰۲میلیوناه امریکاایي ډالاره،  ۰۰کاال لپااره  ۰۰۰۰و ریاست د راټول شوي معلومات ښیي چې د تدارکات

میلیونه امریکایي ډالره تدارکات کړي وو. پاه داساې حاال کاې چاې  ۰۰کال لپاره  ۰۰۰۶میلیونه امریکایي ډالره او  ۰۰

مختګوناو خبارې کاړي مشاهده کوونکو په تدارکاتو کې د فساد پر خالف کړنو په تړاو د تدارکاتو په ریاسات کاې پار پر

دي، خطر ال هم موجود دی. د کنترول  په برخه کې د شته کمزوریو په پیژندنې سره، د تادارکاتو ریاسات واړ درلاود 

چې خپلې نهایي پرېکړې بیرته واخلي څو نوموړې کاړنالرې اوس د تادارکاتو د ملاي ادارې تار څاارنې النادې بشاپړې 

 شي. 

ټیم د مشاهدو مطابي، د تدارکاتو ریاست د هغه مهال وېش له مخې  مننې ارزونېد وزارت په کچه د اداري فساد زیان 

د پروژو تدارړ نه دی کړی چې د تدارکاتو په ضانون کې تشرېح شوی دی: که چېرې یوه پروژه بیا اعاالن تاه ورکاړل 

ټیم تاه  ننې ارزونېد وزارت په کچه د اداري فساد زیان مورځو کې دننه بشپړه شي. په هر صورت،  ۰۰شي، باید په 

ورځو راهیسې په تعلیي کې دي. نوموړي ټیم د اسنادو  ۰۰۰۰څخه تر  ۴۰۰د هغو پروژو یو لست وښودل شو چې له 

کې سالګونه ورځاې پاه تعلیاي کاې  EQUIPپروژې د پوهنې د کیفیت لوړاوي پروګرام  ۰۰۴په بیاکتنه کې ولیدل چې 

ارت ډېرو مامورینو ادعا درلوده چې هغوی ته دغه حالت د زغم پروژې بشپړې شوي نه دي. د وز ۰۰۰۰پاتې دي او 

وړ نه دی او ویې منله چې فساد ښایي د دغو ځنډېدنو ممکن المال وي، خاو تار دې دماه هایڅ شارکت جزایاي شاوی ناه 

 دی. 

 د اداري فساد ټول خطرونه ال هم پاتې دي 14.3
 "ول کیږي، که داسې ونه شي د پروژو د پیل کیدو پروسه د تدارکاتو د بودیجو )یوه برخه( بودیجه د تدارکاتو کارکوونکو ته ورک

  "له لوري درول کیږي.

 " خیالي پروژې وموندلې. ۰۰د تفتیش یوه کارکوونکي په مرکه کې تبصره کوله چې هغوی یواځې په یو والیت کې د یونسیف" 

 " .ساختماني شرکت له والیتي ریایس ساره معاملاه کاوي او د والیتي ریاستونو تر منځ د ساختماني شرکتونو په تړاو فساد شته دی

 "دا کار د پروژو په کیفیت منفي تاثیر کوي.

 " پارلمان غړي ځینې پروژې له مالیې وزارت څخه اخلي، پداساې حاال کاې چاې د ودانا  جوړولاو لپااره ځاای نلاري. بیاا ماونږ د

د والیتي د اړتیاوو په اساس نه پالن کیږي. ځینې والیتونه  پارلمان غړو سره په النجه کې لویږو. همدارنګه پروژې په سمه توګه

 "پروژې لري، حال دا چې ځینې نو بیا یوه پروژه هم نلري. ۰۰

 " د پااوهنې وزارت لااه لااوري د رغنیاازو پااروژو )د ښااوونځي وداناا ( د څااارنې او ارزونااې لپاااره ګمااارل شااوي انجینااران لااه پلااي

. دا انجینران د پروژو په نیمګړتیاوو او کمزوري کیفیت خبر دي ځکه دوامداره کوونکو شرکتونو سره په اختالس کې شریکیږي

 څارنه کوي، خو له شرکتونو سره په اختالس کې د شریکوالي له امله مثبت راپور لیکي.

 " .لماان هغوی د پروژو اخیستلو لپاره مشخص شارکتونو وړانادیز کاوي. د پارد پارلمان غړي په تدارکاتو کې ډیره السوهنه کوي

غړي همدارنګه وزارت دې ته اړ باسي چې پروژې آن هغو شرکتونو ته ورکړي چې د شرایطو پوره کوونکي ندي. که وزارت 

د پارلمان د غړي شرکت یا هغه شرکت ته چې د پارلمان غړي معرفاي کاړی پاروژه ورنکاړي، نوماوړی وکیال بال شارکت تاه د 

 "پروژې د پلي کولو اجازه نه ورکوي.

 "تدارکاتو ریاست پروژې اعالنوي او د آفرونو غوښتنه کوي، کله د دې ریاست ځینې کاارکوونکي د پاروژې پاه اړه  که څه هم د

 "معلومات، په ځانګړي ډول تخمین شوی ضیمت، شرکتونو ته افشا کوي.

 " .رضاابتي او هغاوی همدارنګاه وړتیاا نلاري ځکاه د شافافېهغه انجینران چې د څارنې او ارزونې برخه کې کاار کاوي فاساد دي ،

لیاضت پر بنسټ پروسې څخه نه، بلکې د تحصیالتو په پام کې نیولو څخه پرته د پیسو د ورکړې او نفوذ د کارولو له الرې ګمارل 

 "شوي دي. له همدې امله ډیر فساد موجود دی.

 " تدارکاتو ریاست یواځې یو تن له دندې لرې کړل شوی دی. پوهنې وزارت د کلونو په ترڅ کې د ۰۲د تیرو" 

 " هغه شرکتونه چې شرایط یې ندي پوره کړي هم د تدارکاتو پروسه کې ستونزې راوالړوي. د تدارکاتو ضانو یا د داوطلب  اسنادو

دا دی چاې دا شارکتونه په اساس، شرکتونه باید د داوطلبې پروسه کې د شاملیدلو لپاره مشخص شارایط پاوره کاړي. خاو واضعیات 

شرایط نه پوره کوي، هغوی ، د داوطلبې له تاریخ او ضمانت پرته، نور شرایط )لکاه کااري تجرباه، دفتار، کاارکوونکي( پاه پاام 

 "کې نه نیسي. هغوی ټیټ نرخونه ورکوي او تمه لري چې ضرارداد وګټي.
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  ژې خپله ضرارداد کوي او څارنه یې کوي. تدارکات، د د معارف د کیفیت لوړاوي پروګرام )ایکویو( پرو ېکال راهیس 2112"د

معمول په څیر، پروژې مشخصو کمپنیو ته ورکوي، له شرکتونو ساره اخاتالس کاې شاریکیږي، اساناد افشاا کاوي او د پاروژې د 

 "ورکولو له امله له شرکت څخه د ضرارداد یو فیصدي اخلي.

 " کلونو راهیسې ځنډیدلې دي. دلیال یاې  ۴پروژې له شاوخوا  ۰۰۴د مرکه ورکوونکي له لوري یو سند شری  شو چې ښیي چې

دا دی چااې د تاادارکاتو کااارکوونکي غااواړي لااه شاارکتونو سااره معامااه وکااړي او اخااتالس کااې شااری  شااي. د ایکویااو پااه وینااا دا 

 "کال له پای څخه مخکې ضرارداد شي. ۰۰۰۰پروژې باید د 

 " ضارارداد شاوي دي. دا د تادارکاتو لاه لاوري د یاوه شارکت پاه ګټاه د پاروژو پروژې یاواځې یاو شارکت ساره  ۶۰د بامیان والیت

 "برابرولو او فساد په معنی ده.

 " د ایکویو دریم جز چې د )ټولنیز خوځښت او پوهاوي( په نامه یادیږي تر ټولو فاسده برخه ده. پادې وروساتیو کاې د مکتبوناو د

بساتونو منواوري لاه نړیاوال بانا  څخاه  ۴۰۰لنیز همغاږي کاوونکي د شوراګانو نوی ریاست رامنځ ته شو. ایکویو د مخه د ټاو

اخیستې وه. نوموړي ریاست یاد کارکوونکي وګمارل او بیا یې د څلور میاشتو لپااره پریښاودل. وروساته د شاوراګانو ریاسات لاه 

هڅاه وکړلاه چاې د پاروژې هر کارکوونکي څخه د ګمارل کیدلو په بدل کې د یو میاشت تنخوا غوښتنه وکړلاه. او یاا یااد ریاسات 

 "تنه، د هر والیت لپاره دوه تنه، وګمارل شول. ۰۰۰ټوله بودیجه ولوټي. په پای کې نړیوال بان  یاد پروګرام لغو کړ او یواځې 

 " .د داساې کوروناو لیادل چاې اصالي کرایاه یاې د ښوونځیو لپاره د دوانیو کرایاه کاول د فسااد پار وړانادې ډیار زیاان مناونکي دي

افغان  کرایه شوي دي، د پوهنې وزارت د باودیجې د لاویې برخاې د غاال  ۰۰۰۰۰۰غان  ده خو د ښوونځي لپاره په اف ۰۰۰۰۰۰

 "معنی ورکوي.

 " پاروژې لاه  ۰۰۴د تدارکاتو ضانون په خاالف سالګونه پاروژې لاه درې کلوناو راهیساې ضارارداد شاوې ناه دي. یاواځې د ایکویاو

فیصااده پااروژې تمدیااد  ۰۴د پااوهنې وزارت کااارکوونکي وایااي چااې کااې پاااتې دي.  میاشااتو او کلونااو راهیسااې د تاادارکاتو ریاساات

کیږي، چې دا کار د تدارکاتو ضانونه خالف دی او د دې کار لپاره د وزارت له لوري هیڅ سزا نه ورکول کیږي، ځکاه د وزارت 

 "لوړپوړي چارواکي د فساد برخه دي.

 " .د رغنیزو پروژو لپاره د څارنې او ارزونې څانګې د فساد برخه دي او هغوی په ساحه کې له شرکتونو ساره جوړجااړی کاوي

 "همدارنګه ویل شوي چې د تدارکاتو ریاست دننه د فساد ضوي شبکه جوړه شوې چې پروې د یو بل په ګټه چمتو کوي.

 هغوی سزا نشي ورکولی، پروژه لغو کولی نشي او "مرکه ورکوونکي وویل،  له ضراردادیانو سره د ارتباط د محدودیت په اړه یوه

 )د ټایپولوژي دویم او دریم ډول( "نه د پروژو بودیجه درولی شي. د تدارکاتو او ضراردادیانو یوه ګډه شبکه فساد کوي.

 "هغاوی ضراردادوناه مشخصاو دي.  د تدارکاتو کمیټه یا د داوطلبې د پرانیستنې کمیټاه ډیار مهام رول لاوري، چاې فسااد کاې ښاکیل

شرکتونو ته ورکوي. هغوی د ضارارداد ګټاونکی اعالناوي خاو تار هغاه وخات پاورې ضارارداد ناه السالی  کاوي، چاې خپلاه برخاه 

 "فیصدي ترالسه کړي.

 " ریاست په کله نه چې زه د تدارکاتو ریاست ت راغلی یم، د دې ریاست په کړنو کې د پام وړ بهبود راغلی دی. مثال، د تدارکاتو

میلیونه ډالر تدارکات ترسره کړي  ۰۰کې  ۰۴۰۲میلیونه ډالر او په کال  ۰۰کې  ۰۴۰۰میلیونه ډالر، په کال  ۰۰کې  ۰۴۰۴کال 

 "دي. په تیرو دوه درې کلونو کې د پام وړ بهبود تر سترګو کیږي.
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 د ما نصرالدین جونګړه

زمونږ د ښوونځي ودانا  د ماال نصارالدین ”یوه بله بېلګه د یوه ښوونځي د شورا د یوه غړي له لورې داسې بیان شوه: 

مې پېړۍ ترکی مال هوښیار ګڼل کېده، خو ځینې وختوناه احمقاناه او ټاوکي  ۰۴]نصرالدین، د  “ د جونګړې په څېر ده.

ونځي هام همداساې دي: ماونږ دېوالوناه لارو، خاو کاوټې او اوباه دا یوازې یو دیوال او یوه دروازه لري. زمونږ ښو”و[ 

نشته. ماونږ د ښاوونځیو لپااره هاېڅ ودانا  ناه لارو، خاو هیلاه لارو چاې ملات باه ماو یاو باساواده ملات وي او زماونږ پاه 

 “ ولسوال  کې، آن په لرې پرتو سیمو کې، نجونې ښوونځي ته تللی شي.

  

ښوونځی هوکانو د کې جاغوري په والیت غزني د  
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 اداینه او د ریکارډ ساتنه .15

سلنه کارکوونکو ته د بانکي حسابونو له الرې معاشونه ورکول کیږي او  ۲۴مخې د پوهنې وزارت یوازې د راپور له 

  .96سلنه نورو ته یې نغدې ورکول کیږي ۰۰

په والیتونو کې نغدې پیسې له مرکز څخه ولسوالیو او بیا هر ښاوونځي تاه انتقاالیږي پاه داساې حاال کاې چاې د پیساو د 

اداره کولو او نهایي ترالسه کوونکو ته د وېشلو څارناه یاې تار پوښاتنې النادې ده. د نغادو پیساو سااتنه د ټولاو ګاډونوالو 

یت د ساپکاوي خطاار لاوړوي او د پاوهنې وزارت لااه لاوري پااه لپااره د فسااد خطرونااه زیااتوي، د کاارکوونکو د شخصاا

 چیکونو کې د خیالي کارکوونکو د ساتلو د امکان مخنیوی نه کوي. 

پاه هارات والیات کاې د پاوهنې ریاسات پاه دې ډاډمنولاو کااې پاه فاو  العااده توګاه بریاالی و چاې د پاوهنې وزارت ټااول 

رې ورته اداینه کیاږي. دغاې سیساتماتیکې طریقاې د پار وخات ښوونکي اعتباري بانکي حسابونه ولري او د بان  له ال

اداینو په ښه والي کې مرسته کړې وه او هغه فساد یې کم کړی و چې د ډېرو پیسو په انتقالولو او په ډېرو وختوناو کاې 

 د وېشلو پر مهال پېښیږي. 

شاپړ ډول لاه منځاه یاو ناه ساي. لاه په هر صورت، بانکي حسابونو ته د معاشاتو استول باه د اداري فسااد خطروناه پاه ب

د وزارت پااه کچااه د اداري فساااد زیااان مننااې ښااوونکو څخااه د باناا  لګښااتونه او د انتقاااالتو فیسااونه ګرځااول کیااږي او 

 ۰۰۰ټیم ته په سیمه کې د یوه خزانه دار په اړه ویال شاوي وو چاې لاه هار ښاوونکي څخاه یاې هاره میاشات د  ارزونې

ونکو چې معاشات یې بانکي حسابونو ته استول کیږي، ځینو یې بانا  تاه د السرساي افغانیو غوښتنه کړې وه. هغو ښو

په برخه کې د ستونزو یادونه وکړه، په ځانګړي ډول له اطرافي او لرې پرتو سیمو څخه باید تار ټولاو ناږدې بانا  تاه 

کاې ولیادل شاول چاې پاه  اوږد واټن سفر وکړي. دغه سیستم هم د زده کړې په چمتو والي اغېزه ښاندي: پاه یاوه والیات

ځینې مشخصو ولسوالیو کې ښوونځي په یوه عادي ورځ بند وي ځکاه چاې ښاوونکي یاې بایاد تار ټولاو ناږدې بانا  تاه 

 والړ شي. 

ټیم ته د ښوونکو له لوري د اضافي وخت کار په بادل کاې د ګټال شاوې ادایناې د ضضایو پاه اړه خبار ورکاړل شاو، چاې 

ه ښوونځي شورا راپور ورکړ چې د ولسوال  د پوهنې مدیریت د هغوی په سیمه کې اداینه یې ترالسه کړې نه وه. د یو

د څو کلونو لپاره د ټولنې د ښوونځي د اضافي وخت په پیسو کې اخاتالس کاړی دی. پاه یاوه بلاه ضضایه کاې، د اضاافي 

باال والیاات کااې،  وخات ساااعتونو او اداینااې باناادې سرښااوونکو د خپلااو همکااارانو پااه اسااتازیتوب دعااوه کااړې ده. پااه یااوه

ښوونکو راپاور ورکاړ چاې هغاوی د اضاافي وخات پیساو ترالساه کولاو لپااره د مهاال وېشاونو د پروساس کولاو لپااره د 

 افغانیو )یا زیاتو( په ورکولو مجبور شوي وو.  ۴۰۰۰

ي ادایناې د پوهنې وزارت باید د هرات والیت د بېلګې په تعقیبولاو ساره د ښاوونکو د معاشااتو ورکولاو لپااره د برېښانای

 پلي کولو لپاره چټ  کار وکړي. 

 د معووماتو په تصدیقولو کې د کنترول کمزورتیاوو  15.1

لااه دې املااه چااې پااه ښااوونځیو کااې ریکااارډ ساااتنه ال هاام د کاغااذ پاار مااخ ده، د معلوماااتو د تحریفولااو او د ریکااارډونو د 

مهاال السالی  کاوي او تماه ورڅخاه کیاږي تنویمولو خطرونه موجود دي. ښوونکي په کتابچه کې د رات  او تا  پار 

چې د خپلو درسونو یو ریکارډ وساتي، خو دغه کړنه پاه پرلپساې ډول ناه تعقیبیاږي. د کاغاذ پار ماخ حاضاري تحریاف 

 کېدلی او بدلېدلی شي. 

 څنګه چې یې کنترول لپاره د معلوماتو راټولولو په برخاه کاې یادوناه وشاوه، د کاغاذ پار ماخ ریکارډوناه د ښاوونځي او

ولسوال  په کچه بشپړ شوي دي او یوازې په والیتي اداره کې معلومات په برېښنایي ډول سیستم ته داخل شاوي دي. دا 

چې کنترول د شمیرونکو له لوري د معلوماتو تائید د پنځه سلنه ښوونځیو یوې نمونې پورې محدود دي، په ناسمه توګه 

 نو ادارو پنځولو لپاره پراخ امکان موجود دی.  د زده کوونکو د شمېرې را منځ ته کولو او د دروغج
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 خیالي ښوونځي، زده کوونکي، ښوونکي او پروګرامونه  15.2

کنترول ټیمونو ته په ساحه کې د جعلي ښوونځیو په اړه وویل چې زده کوونکي فارغوي او ډېرو کلیدي ځواب ویونکو 

پاه اړه هام کوونکو خیالي زدهټیمونو ته د  ارزونې کمیټېپرته د څارنې او خیالي ښوونځیو اسناد یې پروسس کوي. له 

وویل شول. دا هغه زده کوونکي دي چاې پاه تخنیکاي ډول د ښاوونځي پاه راجساتر کاې څرګنادیږي، خاو ټولګیاو تاه ناه 

د ادعا له مخې ځینې یې آن په افغانستان کې ژوند هم نه کاوي. پاه دغاه ډول حاالتونو کاې، زده کاوونکي  –حاضریږي 

غوی کورن ( د ښوونځي پاه راجساتر کاې د هغای د نوموناو سااتلو لپااره پیساې ورکاوي او هغاوی ټولګیاو تاه ناه )یا د ه

حاضریږي. داسې راپور ورکړل شو چې په ځینې ضضیو کې زده کوونکي د ازموینو او لاه ښاوونځي څخاه د فارغېادلو 

 د اسنادو لپاره اداینه کوي.

ټاولګي څخاه  ۰۰زمنتوب پاه توګاه پااتې ده. کلاه چاې یاو زده کاوونکی لاه د سندونو ورکولو پروسه د یوه خطر او نااغې

ټولګیو نتایج چمتو کوي او په کابال کاې  ۰۰او  ۰۰، ۰۰فارغ شي، د ښوونځي مدیران د نوموړي زده کوونکي لپاره د 

ې د تېارو دریاو د پوهنې وزارت د نتایجو او اسنادو په ریاست کې د نتایجو څانګې ته یې استوي. د نتایجو ډیپارټمنټ یا

کلونو له نتایجو سره پرتله کاوي او د همادې ریاسات د اسانادو څاانګې تاه یاې اساتوي. د اسانادو څانګاه پار شاهادتنامه د 

تېرو دریو کلونو نتایج چاو کوي او د السالی  لپااره یاې وزیار تاه اساتوي. کلاه چاې وزیار شاهادتنامې السالی  کاړي، 

وونځي ته یې واستويد له هغاه وروساته یاې ښاوونځی اړوناده زده کاوونکي بېرته د اسنادو څانګې ته لېږل کیږي څو ښ

ته شهادتنامې ورکوي. د تائید او شهادتنامو ورکولو بشاپړه پروساه د کاغاذ پار ماخ ده او هاېڅ برېښانایي بادیل رامانځ تاه 

 شوی نه دی. 

و پروساه برېښانایي کاړي ځکاه د پوهنې وزارت باید چټ  ګامونه پورته کړي چې د شاهادتنامو د ورکولاو او تائیاد کولا

 چې په اوسن  پروسه کې د دوکې او جعلکارۍ لپاره پراخه فرصتونه موجود دي. 

 د جعوي شهادتنامو وبوت 15.3

د پوهنې وزارت د داخلي تفتیش ریاست له لوري او همدا راز د رسنیو په راپورونو کې جعلي شهادتنامې پېژندل شوې 

یوه لوړپوړي مامور ساره د څاارنې او ارزوناې کمیټاې پاه یاوه مرکاه کاې یاې یاوه  وې. په کابل کې د پوهنې وزارت له

بېلګه څرګنده شوې وه. هغه په کابل ښار کې یو مدیر په ګوته کړ چاې د نتاایجو او شاهادتنامو پاه ریاسات کاې لاه ځیناې 

 کارکوونکو سره په ګډه د شهادتنامو په ورکولو کې یې الس درلود.

 

 بنسټیزې ډېرې ځینې او وې کړې ترالسه یې شهادتنامې جعلي چې ولیدل وګړي شپږ مونږ”...
 مسوول اړه دې په مونږ. شوه کړای نه ځواب هم پوښتنه یوه آن هغوی. وکړې ورڅخه مو پوښتنې

 . “شو نه پورته ګام هېڅ خو ورکړ، راپور ته معیین
 مامور یو کې دفتر په توتیا داخوي د

 
 

نوموړی مدیر باالخره ونیول شاو او د محااکمې لپااره لاویې څاارنوال  تاه وپېژنادل شاو. هغاه ونیاول شاو، خاو وروساته 

بېرته خوشې شو او د خوشې کېدلو المل یې څرګند نه شو. د پوهنې وزارت کارکوونکي، د ارزونې ټیم ته همدا راز د 

امې غوښتلو لپاره یې ورڅخه مرسته غوښتې وه، خو هغه ټولګي د یوې شهادتن ۰۰خپل یوه خپلوان په اړه وویل چې د 

امریکاایي  ۰۰۰۰په ځواب کې ورته ویلي وو چې دا کاار امکاان ناه لاري. وروساته یاې خپلاوان ورتاه ویلاي وو چاې د 

 ډالرو په بدل کې یې شهادتنامه ترالسه کړې ده. 
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 د جعوي شهادتنامو د ورکولو امکان 15.4

ټیم د ډېرو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونو په اړه واورېدل چاې د  زیان مننې ارزونې د وزارت په کچه د اداري فساد

پیسو په بدل کې شهادتنامې ورکوي او زده کوونکی اړ نه وي چې ټولګي ته حاضر شي یا ازموینه ورکړي. د ادعا لاه 

ړ دي. د جعلاي شاهادتنامو پاه مخې د ښوونځیو مدیران د جعلي شهادتنامو په ورکولو او د معلوماتو په تحریفولو کې کک

ورکولو کې بل خطر د هغو زده کوونکو دی چې په نورو هېوادونو کې ښوونځي بشپړوي. په پاکساتان او ایاران کاې د 

افغان کډوالو لپاره ښوونځي، د افغانستان سفارتونو یا ضونسلګریو کې د پوهنې وزارت آتشې تاه نتاایج اساتوي. د پاوهنې 

 ې د نوموړو استازو له لوري د تائید او تصدیي کار کمزوری او د اعتبار وړ نه دی. وزارت کارکوونکو ومنله چ

د څااارنې او ارزونااې کمیټااه سپارښااتنه کااوي چااې د پااوهنې وزارت بایااد د پاکسااتان او ایااران لااه اسااالمي مدرسااو څخااه 

ې وزارت کاارکوونکو راتلونکو زده کوونکو لپاره د ازموینې پروسه سخته کړي څو هغوی و نه شي کړای چې د پوهن

ته د رشوت په ورکولو سره په ازموینه کې بریالي شي. دا هغه مهال ترسره کېدلی شي چې د یوې بلې ادارې له لورې 

 د ازموینې اخیستل باوري شي. 

 رارنه، ارزونه او توتیا .16

ونه په واضعیت کاې د . د څارنې او ارزونې او تفتیش واحدکومه بیروني رارنه نشتهاوس مهال د پوهنې وزارت د کار 

پوهنې وزارت برخه دي، نو په دې ډول نوموړی وزارت پخپله د خپل کار بیاکتنه کوي. د بیروناي څاارنې د ناه شاتون 

 په صورت کې، مفسدو کړنو ته د پرمخت  او غوړېدلو اجازه ورکول کیږي او یوه ستره کمزوري ده. 

ه یاا دریماه ډلاه دولات تاه پاه مساتقیم ډول د راپاور ورکولاو لپااره په نړیواله کچه دا عادي چاره ده چې یوه بیروناي ادار

کااال کااې پااه  ۰۰۰۴څارنااه وکااړي او د پااوهنې د خاادمت ټااول اړخونااه وڅاااري. د پااوهنې دغااه ډول خپلواکااه څارنااه پااه 

ل  رامنځ ته شوه. دغاه نموناه اغېزمناه او بریاا (OFSTED)برتانیا کې پیل او د پوهنې د معیارونو څارلو لپاره اداره 

وه او اوس مهال د نړۍ په ډېرو برخو کې کاپي شوې ده. همدې ته ورته د بیروني څاارنې ادارې پاه ناورو ساکتورونو 

کې هم موجودې دي چې کیفیت تعقیب کړي، د معیارونو مرسته وکړي او عامو وګړو ته، چې پار دغاو خادماتو متکاي 

 وي، اطمینان ورکړي. 

د کیفیت ډاډمنولو دغو خپلواکو ادارو په لومړي ګام کې د پوهنې متخصصین د کارکوونکو پاه توګاه درلاودل او لاه دې 

 ۶څخاه تار  ۰ضیمومیت سره چې څېړنه وکړي چې په ښوونځیو کې څه پېښیږي او په هېواد کې د هر ښاوونځی یاې لاه 

او انتقالېدلو پر مهال ال ډېره پرمختللې شوه. د بېلګاې  کلونو دورې پورې تفتیش وکړ. دغه نمونه په نړۍ کې د خپرېدلو

په توګه، د خلیج په ځینې هېوادونو کې د هر ښاوونځي، خصوصاي او دولتاي، هار کاال تفتایش کیاږي. څنګاه چاې دغاه 

ادارې ال ډېرې پیچلې او له مهارتونو برخمنې شوې، د هغوی ضیمومیات وغځېاد، څاو د پاوهنې د سایمه ییازو او والیتاي 

 و او په ځینې ضضیو کې د پوهنې د بشپړ وزارت بیروني ارزونې او تفتیشونه هم پکې ګډون ولري. واکمن

 د څارنې او ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څارنې د کړنو د ډېر پیاوړي کولو سپارښتنه کوي:

 د داخلي تفتیش د کړنې پرلپسې پیاوړي کول 

 لد پوهنې وزارت د لوړې کچې د تفتیش کمېټې تاسیسو 

  د تعلیمي ادارو لپاره د اعتبار ورکولو د یاوې خپلواکاه ملاي ادارې تاسیساول چاې دولتاي او خصوصاي ښاوونځي دواړه

  97اداره کړي.

  د پوهنې د کیفیت د څارنې او ارزونې لپااره د یاوې خپلواکاه ادارې تاسیساول. دغاه اداره بایاد د پاوهنې پاه وزارت کاې

کاار وکاړي. دغاه اداره بایاد اوسانی داخلاي ورفیات پاه الس کاې واخلاي او د دننه نه وي، خو له وزات سره باید نږدې 

کړنو، پیاوړتیاوو، کمزورتیاوو او واټنونو په اړه راپور ورکاړي څاو پاه ښاوونځیو کاې تعلیماي ساتونزو بانادې پوهااوی 

 رامنځ ته او مسوولیت یې واخیستل شي.

 د ښوونکو د ټاکنو د سپېڅلتیا لپاره د څارنې یوه اداره 
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 برخه درېیمه
 

الر پرمختګ د  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مبارزې د وړاندې پر فساد اداري د    
کمیټه ګډه خپلواکه ارزونې او څارنې د   
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 موبتې نښې  .17

د پوهنې وزارت کې د فساد ستونزه ډېره ژوره او له اوږدې مودې راهیسې د ریښو درلودونکې ده. په نورو وزارتونو 

کې د څارنې او ارزونې کمېټې د تحلیلونو پر خالف، د مامورینو، ښاوونکو، والادینو، زده کوونکاو او ناورو وناډه والاو 

وزارت کې د کوم پام وړ ارزښتمنو نوښتونو یادونه ونه کاړه. له لورې په مرکو کې غندنه نږدې عمومي وه. هغوی په 

له همدې امله، د څارنې او ارزونې کمېټاې هڅاه وکاړه څاو هغاه سااحې مشخصاې کاړي چېارې چاې د بادلون او سامون 

 لپاره انرژي موجوده وي. 

ونو په اړه یې واورېادل، سره له دې، د څارنې او ارزونې کمېټې د مثبتو پرمختګونو په اړه وپوښتل او د یو شمېر نوښت

چې لږ تر لږه په تیاره منوره کې روښاانه څراغوناه وو. ماونږ د پرمختا  الر بحاث، پاه ښاوونځیو، د فعاالو ټولناو تار 

منځ، د تمویلوونکو په پروګرامونو، د ښاځینه ښاوونکو پاه روزناه، د دوه والیتوناو د پاوهنې پاه ریاساتونو او پاه پاروژو 

 و سره پیلوو. کې د پوهنې له مثبتو نوښتون

 د ښوونځي او ټولنې په کچه .1

په ښوونځي کې او د ټولنې په کچه، مونږ څیړنه وکړه او د فساد په وړاندې د ټولنو د مقاومت او ورته د مایل کیدنو په 

اړه پوښتنې وکړې. په عمل کې د دې معنا دا وه چې د څارنې او ارزوناې کمیټاې د څیړناې ټایم د ښاوونځي د ټاولنې لاه 

ه له فساد سره د مخ کیدلو پر مهال د هغوی د تعامل د تګالرو، د زده کړې پاه اړه د هغاوی د مثبتاو تجرباو او غړو سر

 دا چې د مخکې ت  لپاره کومې الرې غوره دي، مشوره وکړه. دغه موندنې په الندې ډول تشرېح شوي دي:

 د ټولنې پر بنسټ پوهنه او خصوصي ښوونځي –بدیل ښوونځي 

 د تحلیل له مخې، په پاوهنې کاې یاو لاه روښاانه سااحو څخاه د ټاولنې پار بنساټ پوهناه ده. د  ونې کمېټېد څارنې او ارز

ټولنې پر بنسټ ښوونځي چې د وزارت په کچه د اداري فساد د زیان منناې ارزونېاد برخاې پاه توګاه ارزول شاوي وو، 

السرسي له لحاوه، خپلاو  په عمومي ډول د کیفیت، اړوندتوب، انعطاف او د هغوی له لوري چمتو کیدونکې پوهې ته د

دولتي جوړو څخه غوره ګڼل شوي دي. دغه ښوونځي په نمونه یي ډول هغو ټولنو ته د خدمت کولاو لپااره جاوړ شاوي 

دي چې دولتي ښوونځي ورته جاوړ شاوي ناه وي او د خپال طبیعات لاه مخاې د ټاولنې اړتیااوو تاه ځاواب ویاونکي او د 

 ټولنې پر ګډون او سرچینو متکي وي. 

ه دې چې ډېری مهال نادولتي موسسې ورسره مرسته کوي، د ټولنې پر بنسټ ښوونځي میالن لري چاې د ټاولنې سره ل

ګډون او مسوولیت اخیستنې ته لومړیتوب ورکړي، چې دا د فساد د کچې کمولو لپاره کلیادي فکتوروناه دي. پاه حقیقات 

کاې ساتر مساوولیت ولاري، د فسااد را مانځ تاه  کې، کله چې ټولنې د خپلو ښوونځیو د پرمختا ، سااتلو او مالتاړ کولاو

د ټولنې په ښاوونځیو کاې د ملکاي ”کیدلو لپاره ډېر کم ځای پاتې کیږي. څنګه چې د یوې ولسوال  د پوهنې مدیر وویل 

 “ وګړو دخالت د فساد د مخنیوي لپاره یوه ښه الره ده.

 وښودله چې ټولناو تاه معیااري زده کاړې تاه  د ټولنې پر بنسټ پوهنې تر څن ، د خصوصي ښوونځیو بیال بېلو ډولونو

السرسی چمتو کوي او له فساد سره مقاومت کوي. د ګټې لپاره خصوصي ښوونځیو او د ټیټ لګښت د ټولنې پر بنسټ 

ښوونځیو تر منځ باید توپیر وشي چې د خپلو والدینو/کورنیو په مالي مالتړ مخکې ځي. دغه د ټیټ لګښت ښوونځي پاه 

د تحلیل په جریان کې  د څارنې او ارزونې کمېټېږ عاید ټولنو کې هم د السرسي وړ دي او ډېر چې نسبي ډول آن په ل

ولیادل شاول، ماشاومانو او ځواناانو تاه د زده کاړې پاه چمتاو کولاو کاې ډېار مشاهور او بریاالي وو. پاه ځیناې ټولناو کاې 

ډلاې والادینو وویال چاې خصوصاي والدینو د خصوصي ښاوونځیو پاه ډېاره ګټاه خبارې وکاړې. د بیلګاې پاه ډول، یاوې 

ښوونځي په ځینې وختونو کې پر دولتي سکتور یو غوره والی و ځکه چې خصوصاي ښاوونځي توانیادلي وو چاې هغاه 

ځاوان ښاوونکي وګومااري چاې د مثبتاو روشاونو درلاودونکي وي او د ښاوونې د نوښاتګرو طریقاو پاه اړه پوهاه لااري. 

ي باید له لوړ لګښت سره موازنه نه شي. یو شمیر خصوصي او څنګه چې دلته ورباندې بحث وشو، خصوصي ښوونځ

د ټااولنې پاار بنسااټ ښااوونځي شااته چااې لااه مختلفااو الرو یااې مااالي مالتااړ کیااږي لکااه نااادولتي موسسااې/نړیوالې نااادولتي 

 خصوصي شراکت، پخپله ټولنې او/ یا د دغو یوه ګډوله یې مالي مالتړ کوي. -موسسې، عامه
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 لوري فعال رول په غاړه اخیستلد شوراګانو او ښوونکو له 

  کلااه چااې د ښااوونځیو شااوراګانې فعااالې او ګااډون کااوونکې وي، کااوالی شااي چااې پااه خپلااو ټولنااو کااې پااوهنې تااه پااه وده

ورکولو او مالتړ کولو کې ډېرې اغیزمنې وي. د یاوه ښاوونځي شاورا تشارېح کاړه چاې هغاوی پاه ګاډ کاار کولاو او پاه 

یدناه څاه ډول توانیادلي وو څاو پاه بریاال  توګاه هغاوی وهڅاوي چاې خپلاې نجاونې خپلو ټولنو کاې لاه والادینو ساره پاه ل

ښوونځي ته واستوي. په یوه بل والیت کې، یوې ډلې ښوونکو د خپل ښوونځي د شورا له لوري په هغاه ضاوي او مثبات 

ټولناه کاې لاه کورنیاو رول لوبولو رڼا واچوله چې د ښوونځي د زېربنا اړینو پروژو لپاره یې مالي مالتړ پیدا کړ او پاه 

سره یې له نږدې کار وکړ چې نجونو ته ښوونځي ته السرسی تسهیل کړي. په همدې ډول، یوې ښوونکې وویل چاې د 

هغې د ښوونځي شورا ښوونځي سره ډېره مرساته کاړې ده لکاه د څښااړ لپااره پااکو اوباو تاه السرسای او فرشاونه یاې 

 ورته چمتو کړي وو. 

 یو د شاوراګانو وکالات، همکااري او همغاږي کاولی شاي چاې پاوهنې تاه السرسای او کیفیات په خپلو ټولنو کې د ښاوونځ

غوره او د فساد کچه ټیټه کړي. د ټولنې د یو شمیر ونډه والو له لوري د ښوونکو د ګمارنې په پروساه کاې د ښاوونځیو 

باه ټیټاه او روڼتیاا او پاه  شوراګانو ته د ډېار واړ ورکولاو سپارښاتنه شاوې وه چاې د هغاوی پاه اناد د اداري فسااد کچاه

 ټولیزه توګه په پوهنه کې د ټولنې ګډون به زیات کړي. 

 مدني فکر لرونکي ښوونکي، په سیمه ییز ډول معاا ترالسه کوونکي ښوونکي او داوطوبانه کار

  ښاوونکي کاولی شاي چاې پاه  –د ښوونځیو او والدینو/ کورنیو تر منځ د اړیکو د ښاه کولاو لپااره ناورې الرې هام شاته

دغو پروسو کې فعال رول ولوبوي. د بیلګې په ډول، په یاوه ښاوونځي کاې ښاوونکي وویال چاې هغاوی پاه اضاطراري 

لو یو صند  ایښی دی. هغوی همدا راز وویل چې حالتونو کې د ټولنې له غړو سره د مرستې کولو لپاره د پیسو راټولو

ښوونکو پیسې راټولې کړې څو له یوه زده کوونکي سره د تذکرې په اخیستلو کاې مرساته وکاړي او هغاه ښاوونځي تاه 

حاضر شي. همدغه ښوونکو وویل چې هغوی د یوې معیوبې نجل  له پالر سره په لیدلو وتوانیدل چې په بازار کې یاې 

هغه یې وهڅوه چې خپله لور ښوونځي ته واستوي او اوس نوموړې نجل  په خپلو درسونو کې ښه پار ډوډۍ پلورله او 

 مخ روانه ده. 

  .په ځینې ټولنو کې ولیدل شول چې د ښوونکو د نه شتون په صورت کې په ښوونځیو کې داوطلب ښوونکي کاار کاوي

ښاوونځیو لپااره یاوه اړتیاا ده. پاه ډېارو ټولناو کاې په حقیقت کې، دغه داوطلبانه کړنه د ډېرو کماو سارچینو درلودونکاو 

کورن  او د ټولنې نور غړي د خپلو ښوونځیو ساتلو او ورته د سرچینو چمتو کولو لپاره خپال وخات، زحمات او پیساې 

ورکوي. داسې یو احساس شته چې دغه داوطلبانه کړنه د دولت هغې بې کفاایت  تاه ځاواب دی چاې پاه مناساب ډول لاه 

مرسته نه شي کولی. په هر صورت، د داوطلبانه کړنې روحیه او په ښوونځیو کې د ټولنې د غاړو وناډه ښوونځیو سره 

اخیستنه د یووالي په را منځ ته کولو او د ټولنې له لوري د خپلو ښوونځیو د مالکیت احساس پاه پیااوړي کولاو کاې ډېار 

ه السه ورنه کړل شي چاې ښاوونځي د دولات لاه ارزښتمن عمل دی. له همدې امله، دغه روحیه باید آن هغه مهال هم ل

 لوري په لوړه کچه مالتړ ترالسه کړي. 

  په سیستم کې د فساد او نااغیزمنتیا له امله( د تکړه ښوونکو له کمښت سره د مخ کیدلو پر مهال  یاو شامیر ټولناو واړ(

اره پیساې راټاولې کاړي دي. د په خپل الس کاې اخیساتی او د دغاو تشاو د ډکولاو پاه موخاه یاې د ښاوونکو د ګماارلو لپا

وزارت لااه لااوري د ضاارارداد ترالسااه کوونکااو پاار خااالف، دغااه ښااوونکي پااه مسااتقیم ډول د هغااو ټولنااو پاار وړاناادې د 

 مسوولیت درلودونکي وي چې دوی یې ګومارلي او معاش ورکوي. 

 نیوي کاې فعاال رول لوباولی د ښوونځي د ټولنې غړي هم له یو بل سره په ګډ کار او مرستې کولو د اداري فساد په مخ

شي. د بیلګې پاه ډول، یاوه ښاوونځي هغاه مهاال د ښاوونځي د یاوه مفاتش د فسااد مخنیاوی وکاړ چاې یاوازې د فصالونو 

راټولولو پر مهال به ښاوونځي تاه ورتاه او لاه زده کوونکاو څخاه باه یاې غوښاتل چاې فصالونه ورساره راټاول کاړي. د 

کولو لپاره یوه غونډه وکړه څو هایڅ مفاتش تاه اجاازه ورناه کاړي چاې  ښوونځي ښوونکو په دې اړه د بحث او پرېکړې

 ښوونځي ته د پوهنې د مدیریت له لوري له کوم رسمي لی  درلودلو پرته ورشي. 

 یو رو فوق العاده ښوونځي، په عمومي ډول په ښارونو کې

 ټیمونو د پرمختا  د یاو څاو ضضایو پاه اړه هام واورېادل، چاې ځیناې غاوره ښاوونځیو ضاوي  د څارنې او ارزونې کمېټې

مشااران درلااودل. پااه ښااارونو کااې دا پااه هماادې ولسااوال  کااې بایااد لااه یااوه ښااه پوهنتااون سااره تړلااي وي. ډېااری مهااال د 

کاړي، لکاه د پاوهنې ښوونځي مدیر پوهیده چې اداره څه ډول پر مخ بوځي او له ټولنې او والدینو سره څاه ډول چلناد و
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وزارت له مرستې پرته توکي څه ډول بیا ورغوي. په یوه ضضیه کې، مدیر ډېر د ښه وجدان درلاودونکی انساان و او د 

ښوونځي له درسي ساعتونو څخه بیرون اضافي مرسته یې څارله او مشوره یې ورکوله. په بله ضضایه کاې، د نجوناو د 

ې پر مهال یوازې له سایمه ییازې شاورا ساره اړیکاه ونیساي او ساتونزه ښوونځي مدیرې وویل چې هغه د کومې ستونز

 یې حل کیږي. 

 ټیم په کلیوالو سیمو کې دې ته ورته د څو نورو بېلګو په اړه واورېدلد په ټولو کاې د سایمه  د څارنې او ارزونې کمېټې

 ییزې ټولنې ضوي مالتړ مهم و. 

 د ښځینه ښوونکو د ګمارلو غوره طریقې

  ځانګړي ډول لرې پرتو او اطرافي سیمو کې ټولنو لپاره یاوه ساتره ننګوناه وي چاې تکاړه ښاځینه ښاوونکي دا ښایي په

وګوماري ځکه د ښوونکو د روزې له کورسونو څخه ډېری فارغیدونکې ښځینه ښوونکې د هغو ټولناو اوسایدونکی ناه 

ن  څخاه لارې پاه بال کلاي کاې کاار وي )او له همدې امله ورته اجاازه ناه وي یاا ناه غاواړي چاې لاه خپال کاور او کاور

وکړي(. په ځینې ضضیو کې، د ښوونکو د روزنې له کورسونو څخه فارغې شوې ښځینه ښوونکې، ښایي ژوند سره لاه 

بلدېدلو څخه وروسته خپل کلي ته د کار کولو لپااره ناه ساتنیږي. پاه هار صاورت، هغاه کلاي چاې د نجوناو لپااره ثاانوي 

یو شمیر فارغانې هام ولاري، چاې پاه سمدساتي ډول روزل کیادلی او بیرتاه خپلاو  ټولګي څخه به ۰۰ښوونځي لري، له 

کلیو ته د ښوونکو په توګه اساتول کیادلی شاي، خاو دا هغاه مهاال امکاان لاري چاې سیساتم د دغاه کاار مالتاړ وکاړي. د 

پاه نوماوړي بیلګې په ډول، په یوه والیت کې ولیدل شول چې په کلیو کې د ښځینه ښوونکو له جادي کمښات ساره ساره 

ټاولګي څخاه فارغاانې ځاوانې میرمناې موجاودې دي او پخپال یاا ګاوناډیو کلیاو کاې د ښاوونکو پاه توګاه  ۰۰کلي کې له 

 ګمارېدلی شي. 

  له تحلیل ترسره کولو سره سره، افغانستان لپاره د ناروې کمیټاه پاه  د څارنې او ارزونې کمېټېد ښوونځیو په ټولنو کې

هنې د یوه نوښتګر اضدام پر ارزونه بوخته وه. د ښاځینه ښاوونکو د پاوهنې دغاه پروګارام بلخ والیت کې د ښوونکو د پو

(FTEP)  د دې لپاره رامنځ ته شوی و چې ځوانې میرمنې د ښوونکو په توګه وګماري، روزناه ورکاړي او بیرتاه یاې

پار ځاای کاړي. دغاه څلاور په کلیوالو سیمو یا هغو کلیو کې چې رسیدنه ورته ستونزمنه وي، د ښوونکو په توګه ځاای 

کلن پروګرام )دوه کاله روزنه او دوه کاله د ښوونکو پاه توګاه د خادمت پار مهاال مالتاړ( د نړیاوالې مرساتې ماموریات 

(IAM)  تناه  ۰۲نړیوالې نادولتي موسسې له مالتړ څخه برخمن و. د ښځینه ښاوونکو د پاوهنې پروګارام لاه کلیاو څخاه

ټولګي کاې د ښاوونځیو زده کاوونکې وې( او د  ۰ څخه تر ۴ې پر مهال پخپله د ځوانې میرمنې وګمارلې )چې د ګمارن

ټولګي( او د ښوونکي پوهناه یاې ورتاه چمتاو کاړې. د دغاو ځواناو میرمناو د روزناې او بیرتاه  ۰۰لیسې زده کړې )تر 

ناده مادیریتونو، کلیو تاه د هغاوی د ښاوونکو پاه توګاه اساتولو پاه ماوده کاې، دغاه پروګارام لاه ټولناو او د پاوهنې لاه اړو

ریاستونو او په کابل کې د پوهنې له وزارت سره ډېر زیار وویسات څاو د دې ډاډمنولاو لپااره د وکالات/ مشاورې اړیان 

کاار ترساره کاړي چاې دغااه ځاوانې میرمناې باه پاه ریښااتیني ډول بیرتاه پاه خپلاو ټولناو کااې د دولتاي ښاوونکو پاه توګااه 

ام ارزونې وښودله چې دغه پروګرام د نوموړو میرمنو پاه روزناه او وګمارل شي. د ښځینه ښوونکو د پوهنې د پروګر

تناه یاې د خپلاې  ۰۰تناو څخاه  ۰۲بیرته په خپلو ټولنو کې د ښوونکو په توګه ګمارنه کې ډېر اغیزمن و او دمګاړۍ لاه 

ګاه د کاار ټولنې په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه کار کوي، له دولت سره مناسب ضارارداد لاري او د ښاوونکو پاه تو

کولو لپاره د رشوتونو په ورکولو یا واسطو کارولو اړ نه دي. ټولنې له دغو ښوونکو او د هغوی له پوهې او مهارتونو 

څخه ډېرې راضي دي. سره له دې چې دا یو کوچنی پروګرام او یو څه د ډېر لګښت درلودونکی دی او همدا راز کار 

ن لاري او د اداري فسااد پاه مخنیاوي او ناورو ننګوناو، لکاه محافواه او وخت هم غواړي، خو ویې ښودله چې څه امکا

کارانه ارزښتونو، پر وړاندې هم اغیزمن و، چې ډېری مهال میرمنې په خپلو ټولنو کاې لاه ښاوونې څخاه مناع کاوي. د 

 . سلنه بریالیتوب ډېر زیات دی ۰۰افغانستان په نورو برخو کې د ښوونکو د ګمارنې په اوسني ناوړه حالت کې 

 د پوهنې والیتي ریاستونه .2

د پوهنې وزارت کې له هڅو سره سره، ډېر لږې نښې شته چې په والیتونو کې د پوهنې ریاستونه فعال وي او یاو مهام 

اداري فساد د زیان منناې ارزوناې ټیموناو وموندلاه چاې پاه یاوه ساتر والیات، د د وزارت په کچه توپیر رامنځ ته کړي. 

هرات، او په نسبي ډول یوه کوچني والیت، پنجشیر، کاې د پاوهنې ریاساتونو اغېازمن کاار کاړی دی، ساره لاه دې چاې 

 هلته هم د فساد ډېرې ستونزې موجودې دي. 
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رام او د پاوهنې دریام ملاي ساتراتیژی  پااالن دواړو پاه څرګناد ډول، کاه چېارې د ولساي تاړون د ملااي لومړیتاوب پروګا

موخې او تجویز شوې پایلې عملي شي، په کابل او والیتونو دواړو کاې بایاد د ورفیات جاوړونې او د سایمه ییازو ټولناو 

 پیاوړتیاوې رامنځ ته شي. 

 

 د تمویووونکو پروګرامونه .3

 ونې فعالیت نوښتد متحده ایالتونو نړیواله پراختیایي اداره او د ظرفیت لوړ

د پوهنې په برخه کې د اداري فساد کمولو تر ټولو غوره نوښت، چاې د څاارنې او ارزوناې کمېټاه ورڅخاه خباره ده، د 

دا د متحده ایالتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې له لورې پاه پاوهنیز ساکتور کاې د  –ورفیت لوړونې فعالیت نوښت دی 

 ورفیت جوړونې یوه پروژه ده. 

 ۰۰۰۰ت لوړونې فعالیت د متحده ایالتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي مالتړ یوه نوې پاروژه ده، چاې د د ورفی

ادارې سره د پلي کوونکي شاری  پاه توګاه پیال شاي. د دغاه پروګارام موخاه لاه  Chemonicsکال په پای کې به له 

هغو سترو اندېښنو څخه ډېرو ته ځواب ویل دي چې په تېرو وختونو کې یې د پوهنې په ساکتور کاې د نړیوالاو مرساتو 

دغاه پنځاه  نوښتونو سر او بر ورړ کړی دی. د پروژې په ځانګړتیاوو کې پر ساترو اندېښانو رڼاا اچاول شاوې ده چاې

میلیون ډالري، پروژه یې د حل کولو موخه لري. د ورفیات لاوړونې فعالیات داساې طرحاه شاوی دی چاې پاه  ۰۲کلنه، 

مرکزي توګه به اداره شي، خو په والیت کې به نوښت ولري چې په پنځو والیتوناو، بلاخ، بامیاان، باادغیس، کنادهار او 

او د ورفیت لوړونې فعالیت د پروژې د پروګرام د متوضعه پاایلو او پکتیا کې به فعالیت ولري. د تمرکز د اصلي ساحو 

اداري فساااد د زیااان مننااې د دغااې ارزونااې څرګندېاادونکو موناادنو او سپارښااتنو تاار ماانځ د پااام وړ د د وزارت پااه کچااه 

 موافقه موجوده ده. 

 

 د ورفیت لوړونې فعالیت لپاره د تمرکز پنځه اصلي ساحې په دې ډول دي:

چې د بشري سرچینو پیاوړي سیستمونه او کړنالرې جوړې شي څو پاه پاوهنیز ساکتور کاې ګماارنې د یاوې رڼاې  – سرچینو مدیریتد بشري 

 پروسې له الرې د معیار پر بنسټ ترسره شي چې له رازدارۍ او نیپوټېزم څخه پاکې وي کوم چې د اوسني سیستم اصلي ځانګړتیاوې دي. 

چې د نغدو پیسو اداینې سیستم ختم کړي ځکه چې دا د غال او رشوت لپاره الر هواروي. د دې لپااره پاالن لاه ساوداګریزو شاریکوالو،  – اداینه

لکه له مخابراتي شرکتونو او بانکونو، سره کار کول دي څو د پوهنې وزارت والیتاي کاارکوونکو، پاه ځاانګړي ډول ښاوونکو، تاه د برېښانایي 

 ړ شي. اداینې سیستم جو

چااې مااالي کااړنالرې ساااده او بودیجااوي مسااوولیت او هماادا راز ساایمه ییااز ورفیاات والیتااي کچااې تااه  –مااامور یااو کااې دفتاار پااه توتاایا داخوااي د

ن وسپاري. دا له غوره نړیوالو کړنو سره مطابقت لري څنګه چې د والیتي پیاوړتیا او مسوولیت منلو لپاره د پوهنې دریام ملاي ساتراتیژی  پاال

 پوزل کې یې بېلګې ورکړل شوي دي چېرې چې سیمه ییز ورفیت موجود وي.په پرو

 چې هغه معلومات په ټین  ډول تائید کړي چې دغه برېښنایي سیستم ته داخل شوي وي.  – د پوهنې معووماتي سیستم

رکړي چې د والیت، ولساوال  او چې د سیمه ییزو ټولنو ورفیت جوړ کړي څو هغوی ته باور او مسلکي پوهه و – د مدني ټولنې پیاوړي کول

د ښوونځیو په کچو د پوهنې وزارت مامورینو مسوول ګڼلو پر ودې وتوانیږي. د ټولنې دغه پیاوړي کول د تعلیمي معیارونو په لوړولو کاې یاو 

نو نوریو ورکولاو یاوه پیااوړې کلیدي عنصر دی، د غوره نړیوالې کړنې یوه بڼه ده او والدینو او سیمه ییزو ټولنو ته د ښوونځیو په اړه د اغېزم

  طریقه ده. په دغه ضضیه کې، د ښوونځي شوراګانې او د ټولنې پراختیایي شوراګانې باید پیاوړې شي.
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 پروژې .4

دغه تحلیل لپاره د معلوماتو راټولولو پر مهال داسې اعالن وشو چې د تدارکاتو مساوولیت د پاوهنې لاه وزارت څخاه د 

تدارکاتو ملي ادارې ته وسپارل شو. د تدارکاتو ملي ادارې ته د تدارکاتو د سترو کړنو ساپارنې تاه بایاد د بشاپړ حال پاه 

پاروژې  EQUIPپه تازه موده کې پېښې شوي دي، لاږ تار لاږه د  سترګه ونه لیدل شي. د تدارکاتو ډېری ستونزې چې

پورې تړاو نه لري، د هغو سترو ضراردادونو له املاه رامانځ تاه شاوې وې چاې پاه مرکازي توګاه مادیریت کېادلې او پاه 

ه مرکزي کچه بول  ته وړاندې شوي دي. خو دا لږ تر لږه د ښوونځیو د ودانولو په ستکور کې د فساد په کچه کې د یو

 سمون ثبوت دی. 

څنګااه چااې پااه دغااه تحلیاال کااې یادونااه وشااوه، د رغنیاازو چااارو تاار ټولااو بریااال  پااروژې د کااوچن  کچااې ساایمه ییاازو 

ضراردادونو له الرې ترسره شاوې وې چاې د نړیوالاو ناادولتي موسساو او پراختیاایي همکاارانو لاه لاوري یاې لاه ناږدې 

نزه دا وه چې د ښوونځي ډیزاین د ټولو لپاره یو ډول جوړ شوی و، څارنه کېدله. د رغنیزو چارو پروژو یوه ستره ستو

چې ځینې یې په بشپړ ډول د هغې ټولنې لپاره نامناسب وو چاې پکاې جاوړ شاوي وو. دا پاه دې معناا چاې، د بېلګاې پاه 

مناسابه ډول، په کلیوالو سیمو کې چېرې چې کافي اندازه ځمکه موجوده وي، د څو پوړیزه ودانا  پار ځاای باه دا ډېاره 

وه چې د یوه پوړ ودان  جوړه شي، په داسې حال کې چې په ښاري سیمو کې به د ښوونځي لپاره د څو پاوړیزه ودانا  

جوړول ډېر مناسب کار وي ځکه چاې هلتاه د وګاړو شامېر ډېار او احاطاه کماه وي. د ښاوونځیو ډیازاین بایاد لاه داساې 

او پاه ساایمه ییازه کچااه پیادا کېاادونکي ماواد )د ضیمتااي الرښاوونو سااره جاوړ شااي چاې اضااافي ځاانګړي ساایمه ییاز کېاادل 

وارداتو په بدل کې(، سیمه ییز دودیز هنر او ډیزاین، د ځمکاې او سایمې سایمه ییازې ځانګړتیااوې پکاې ګاډون ولاري، 

چې دا ټول د سیالبونو او زلزلې خطر، له ګړندیو بادونو څخه خوندیتوب او محلي شوي فکتوروناه چاې یخناي، ګرماي 

 یي، رانغاړي. او نور ښ

 

 پایوې او راتوونکی پړاو .18

د څارنې او ارزونې کمېټې، پوهنې وزارت کې په تفصیلي ډول د هغو کړنو ارزونه وکړه چې له اداري فساد سره ماخ 

دي. د څااارنې او ارزونااې کمېټااې لااه ډېاارو ښااوونکو، سرښااوونکو، د ښااوونځیو ماادیرانو، د ښااوونځیو د شااورا غااړو، د 

رکز، والیتوناو او ولساوالیو کاې د پاوهنې وزارت کاارکوونکو، تمویلوونکاو او وناډه والاو او د ښوونکو روزونکو، په م

زده کوونکو له ډېرو والدینو سره خبارې وکاړې. پاه ټاولیز ډول، د څاارنې او ارزوناې کمېټاې پاه کابال، بدخشاان، بلاخ، 

د  ۰۶۰مرکاې او  ۲۰۰ښاوونځیو کاې  ۰۴۴فاریاب، غزني، هرات، خوست، بامیاان، پنجشایر او ننګرهاار والیتوناو او 

ډله ییزبحثونه ترسره کړل. ټولو دغه څېړنې ته خپل وخت ورکړ او له ګډون سره یې عالضه وښوده او څرګنده یې کاړه 

 چې پوهنه د هغوی د کورنیو او هېواد د راتلونکي لپاره ډېره مهمه ده. 

مخ چارې او اړخونه او د فساد په اړه د خلکو نوریاې په دغه څېړنه کې د فساد ریښتینې ضضیې نه، بلکې له فساد سره 

او تجربې تحلیل شوي دي. په دغه طریقه د تحلیل کولو موخه د یوه څرګند انځور جوړول وو چې په کوماو برخاو کاې 

د فساد جدي ستونزې موجودې دي او فساد په عمومي توګه د پوهنې سکتور او په ځانګړي ډول د ښوونځیو ټولنې څاه 

منوي او بیا څیړنه هغه سپارښاتنې کاوي چاې د پاوهنې سیساتم پیااوړی کاوي او د اداري فسااد کچاه کماوي. د ډول اغېز

څارنې او ارزونې کمېټې د غلطو معلوماتو له منځه وړلو لپااره د سیساتماتی  مثلاث کولاو )د بایال بیلاو نوروناو د تاییاد 

 ارولي دي. لپاره یوه علمي تګالره ده( سربیره ګډې کمی او کیفیتي طریقې ک

 د رارنې او ارزونې کمېټې پایوې په الندې ډول دي:

 د فساد اصوي زیان مننې .1

ځاانګړې زیااان مننااې د یااوې ډول پااوهنې )ټااایپولوژي( مطااابي  ۴۶د څاارنې او ارزونااې کمېټااې ټااولې مرکااې، د پااوهنې 

تحلیل کړې. دغه فساد د ښوونځي په کچاه لاه ساتونزو څخاه پیال، لکاه د ښاوونځي پاه شاهادتنامو کاې د تعادیل راوساتلو 
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لپاره د رشوت ورکول، د وزارت په کچه تر ستونزو پورې رسیږي لکه د ښاوونځي د وادنیاو پاه جوړولاو یاا د درساي 

و په وېشلو کې اداري فساد ترسره کېدل. له دغو زیان مننو څخه ډېرې یاې پاه واضعیات کاې د څاارنې او ارزوناې کتابون

د معیاار پار  –کمېټې له لوري وموندل شوې چې د افغانستان د پوهنې په سیستم کاې موجاودې دي. خاو یاوه زیاان منناه 

پااه ځااانګړي ډول تاار ټولااو ډېااره پراخااه  –مارنااه بنسااټ نااه، بلکااې د خپلااوۍ پااالنې یااا نیپااوټېزم پاار بنسااټ د ښااوونکو ګ

څرګندېدله او د ښوونکو ګمارنه کې د سترې کچاې فسااد موجاود و. دا پاه هېاواد کاې د زده کوونکاو د پاوهنې لپااره تار 

 ټولو زیان منوونکې ستونزه ده. 

 د ښوونکو ټاکنه کې په ستره کچه فساد موجود دی .2

i) و جدي فساد د ښوونکو له ټاکنې سره تړاو لري ځکه چې ډېرې ټااکنې، د د امکان له مخې په پوهنې وزارت کې تر ټول

 معیار پر بنسټ نه، د واړ درلودونکو د اغېزو او/ یا رشوت ورکولو په پایله کېترسره کیږي. 

ii)  دغه ډول اداري فساد پراخ او عادي شوی ښکاري. د پوهنې وزارت یا په دغه کړنه کې وناډه لاري یاا یاې پار مخنیاوي

ږي. هغو ډېرو خلکو چې مرکې ورسره وشوې، د څارنې او ارزونې کمېټه د هېواد پاه ښاارونو او ټولناو کاې د نه توانی

زرګونو ښوونکو تر منځ د یاوه داساې ښاوونکي پاه مونادلو وننګولاه چاې پاه جادي ډول د وړتیاا/ معیاار پار بنساټ ټاکال 

کې ټاکل شوي دي، خو دا د ښوونځي د ټولنې  شوی وي. دا په دې معنا نه ده چې ټول ښوونکي د اداري فساد په نتیجه

 د غړو تر منځ د منفي نوریې څخه غږیږي چې په هېواد کې له بې باورۍ سره مرسته کوي. 

iii)  د څارنې او ارزونې کمېټې ته ډېرې بېلګې ورکړل شوې چېرې چې د ښاوونکو لپااره د رسامي ازماوینې پروساه ختماه

 شوې وه. 

iv) نااوړه اغېازو دې تاه ورتاه ناورې ساتونزې هام شاته چاې خلکاو پاه مرکاو کاې بیاان  همدا راز د ښوونکو په ټاکلو کاې د

کړي: هغه ښوونکي چې هېڅ کله ښوونځي ته نه حاضریږي یا هره پنجشنبه یا د اون  په نورو ورځو کې مسلسل غیار 

حاضر وي، هغه ښوونکي چې د ورکړل شوي مضمون د تادریس وړتیاا ناه لاري، هغاه ښاوونکي چاې څاوړ یاې لارې 

لی یا تبدیلولی نه شي، هغه زاړه ښوونکي چې له تقاعد وروسته یې هم خپل ځایونه نیولي وي په داسې حال کې چې کو

ځوان ښوونکي بې دندې ګرځي، هغه ښوونکي چې له زده کوونکو څخه د هغه په کور کې د کار کولو غوښاتنه کاوي، 

و غوښتنه کوي څو په ازموینو کې بریالي شاي او هغه ښوونکي چې له زده کوونکو څخه د اضافي درسونو لپاره د پیس

 داسې نور. 

v)  د ښوونکو په ټاکنه کې د نیپوټیزم کچه او د ښوونې کمازوری کیفیات پاه دوماره ساتره کچاه دی چاې د ماشاومانو پوهناه

 زیانمنه شوې ده. 

vi) پړاو څخه زده کوي چاې  د ښوونکو په ټاکنه کې د اداري فساد د کچې دویمه پایله دا ده چې ماشومان د ژوند له لومړي

فساااد د ژوناااد یااوه مهماااه برخااه ده. دا د افغاااان کلتااور برخاااه نااه ده او بایاااد نااه وي او د افغانساااتان د راتلااونکي لپااااره 

 زیانمنوونکې ده.

vii)  د څارنې او ارزونې کمېټاه پاوهیږي چاې د پاوهنې وزارت لاه دغاې ساتونزې څخاه خبار دی او د ښاوونکو پاه ټاکناه او

اتونه کې د ال ډېارې روڼتیاا رامانځ تاه کولاو تاه ژمان دی. د بېلګاې پاه ډول، د پاوهنې وزارت کاار مسوولیت منلو په زی

کوي چې د ګمارنې په پروسه کې د ښوونځي او ټولنې رول زیات کړي. په همدې ډول، وزارت د ګمارنې یو ال ډېرې 

ټګوریاو ویشاي چاې ښاوونکو تاه رڼې طریقې ته چمتووالی نیسي، د ښوونکو منصبونه د هغو مضمونونو پر بنسټ پر ک

اړتیا لري. د بېلګې په ډول، په هر ښوونځي کې د ریاضیاتو د ښوونکو لپاره اړتیاوې په نور کې نیولو سره، یوازې د 

یاد شوي مضمون لپاره انتخاب شوي کاندیدان باه پاه ازمویناه کاې ګاډون وکاړي. پاه هار صاورت، د ګماارنې پروساه د 

پر مخ بیول کیږي. د څارنې او ارزونې کمېټه باور لري چې دغه ګامونه که څه هام د  والیت د پوهنې په ریاستونو کې

 ستایلو وړ دي، په کافي کچه ضوي او سیمه ییز نه دي چې د ښوونکو پر ټاکنه به ډېره اغېزه ولري. 

یاد دغه ډول ستر او پیچوی وزارت به تل له لوړې کچې فساد سره ماخ وي؛ د انادازې او کاار پاه برخاه کاې با .3

 کوچنی شي

سالنه دولتاي د ملکاي خادماتو  ۶۴تناه یاا  ۰۶۰٫۰۰۰دغه وزارت په هېواد کې تر ټولو ستر عاماه ګماارونکی دی، چاې 

مااامورین یااې ګمااارلي دي. پااه دې ډول، دا د هغااو وګااړو لپاااره یااو لااومړنی هاادف دی چااې د خپلااو ملګاارو، خپلوانااو، 

 کولو هیله لري.  همکارانو یا د همکارانو بچیو لپاره د منصبونو د پیدا
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i)  دغه وزارت همدا راز دومره پراخه او پیچیده دی چې مدیریت یې نږدې ناشاونی بریښاي او لاه دې املاه د اداري فسااد

لپاره پکې ډېر فرصتونه رامنځ ته کیږي. د څارنې او ارزونې کمېټه باور لري چې ډېر ګامونه باید واخیساتل شاي چاې 

وونځي د سیسااتم د ورځنیااو عملیاااتو سااره نااه، بلکااې لااه د وزارت انادازه یااوې معمااولي اناادازې تااه کمااه کااړي، چااې د ښا

 پالیس  سر او کار ولري. په دې توګه به د اداري فساد د الرو بندېدلو لپاره چمتووالی رامنځ ته شي. 

ii)  دا د څارنې او ارزونې کمېټې دنده نه وه چې د وزارت تنویماي بیاکتناه ترساره کاړي او د څاارنې او ارزوناې کمېټاې د

ماتی  تحلیل هم نه دی کړی. خو د دغې بیاکتنې په اوږدو کې او د تحلیل د تولید په توګه، د څارنې او دې برخې سیست

ارزونې کمېټې ډېرې کړنې مشخصې کړي چې ښایي له وزارت څخه یې لرې کول ګټور وي او دا به یې لاه کام شاوي 

وونکو ټاکناه، د ښاوونکو د روزناې اداري فساد ساربیره د کړناو د غاوره والاي پار لاور رهباري کاړي. پاه دې کاې د ښا

پااوهنځي، د ښااوونځیو ودانااول، تخنیکااي او مساالکي زده کااړه او رزونااه او څارنااه او ارزونااه ګااډون لااري. لااه دغااو 

د یوه ګډ عنصر په توګه ټولنو او د  د ولسي تړون ملي پروګراممسوولیتونو څخه ځینې یې ښایي له مرکز څخه لرې او د 

 ل شي. ښوونځیو شوراګانو ته وسپار

iii)  د څارنې او ارزونې کمېټه همدا راز پرېکړې ته رسیږي چې نورې کړنې به د اداري فساد د کمولو د یاوې طریقاې پاه

متمرکزې طریقې څخه ګټه واخلي. د درسي کتابونو چاو او وېشنه د دې یاوه څرګناده بېلګاه ده. -توګه د ال زیاتې بازار

تمویلوونکو پراخ مالتړ هم ورسره و، د چاو او په ځاانګړي ډول  د سمون په برخه کې له ډېرو هڅو سره سره، چې د

د درسي کتابونو وېشنه د پخوا په څېر له اداري فساد څخه ډکه ښکاري. د دې بیااکتنې د برخاې پاه توګاه د هېاواد ډېارو 

تم ال برخو ته د ت  پرمهال ولیدل شول، چاې د رسامي درساي کتاابونو د ناه شاتون الملاه د باازار یاو غیار رسامي سیسا

 دمخه موجود دی. 

iv)  د څارنې او ارزونې کمېټې د ښوونځي په سیستم کې یوازې یو څو څرګنادې نښاې ومونادلې. ځیناې ښاوونځي داساې وو

چېاارې چااې ماادیران او/ یااا ټولنااه لااه غااوره ښااوونکو او د اداري فساااد لااه کمااې کچااې سااره د ښااوونځیو پاار اداره کولااو 

لوري په مشاهده شوو ضضیو کې، په عمومي توګه د دې المال د والادینو لاه  توانېدلي وو. د څارنې او ارزونې کمېټې له

لوري مالي همکاري وه چې غوره ښوونکي او د ښوونځي مواد چمتو کاړي. لاه دې پرتاه، والادینو او ټولناو پاه کلیوالاو 

اناد دا د لګښته خصوصاي ښاوونځي د خوښاې وړ وګڼال. د هغاوی پاه -ټولنو کې د ټولنې پر بنسټ ښوونځي او ځینې کم

غوره ښوونکو او کم اداري فساد درلودونکي اغېزمن ښوونځي وو. د دغه ډول ښوونځیو د هڅولو تار څنا ، د ټاولنې 

خصوصي شریکوال  د پوهنې وزارت د ملي سیستم د اندازې د کمولاو لپااره ناورې الرې -پر بنسټ حل الرې او عامه

غوره نموناو څخاه زده کاړه وکاړي او د دولات د پاوهنې  چارې وې. دولت همدا راز کولی شي چې د دغو ښوونځیو له

 په سیستم کې د مثبتو بدلونونو راوستلو لپاره دغه تجربه وکاروي. 

v)  د څااارنې او ارزونااې کمېټااه لااه هغااو راپورونااو څخااه خبرتیااا لااري چااې د ټااولنې پاار بنسااټ پوهنااه ښااایي ډېاار لګښاات

ښوونځیو د متعددې دوه اړخیزې بسپنې څخه رامنځ ته شاوي او له هغو ستونزو څخه هم چې د دغو  98درلودونکې وي

وي. په هر صورت، هغه د ډېر سیمه ییز مالکیت په برخه کې د ډېرې ګټاې ښاکارندویي کاوي. دا یاوه داساې سااحه ده 

 چېرې به چې د پراختیایي همکارانو له لوري زیات شوی تمرکز او تمویل ډېر مثبت وي.

vi) ن کیدو یو مهم اړخ د ډېرو سامو معلومااتو لپااره اړتیاا ده، پاه داساې یاوه سیساتم کاې د ټول وزارت د مدیریت د ستونزم

چېرې چې ډېر مامورین کمپیوټرونه نشي کارولی او د معلوماتي ټکنالوژۍ سواد نه لري. دلته ستونزه یاواځې د تمویال 

خپال ناازړه تاوب څرګناد کاړ  او روزنې نه ده، بلکې ډېرو ماامورینو د معلومااتي ټکناالوژۍ د سیساتمونو د کاارولو کاې

ځکه چې دا به د پایلو د اغېزمنولو لپاره د هغوی وړتیا کمه کړي. د دې خبرې څرګند ثبوت د پوهنې معلومااتي سیساتم 

کال کې د متحده ایاالتونو د پراختیاایي ادارې پاه یاوه څېړناه کاې  ۰۰۰۶کې د ناسمو معلوماتو کیسې دي، چېرې چې په 

ښوونځیو څخه د زیااتو هغاو  ۰۴۴له  د څارنې او ارزونې کمېټېسلنه دی.  ۰۰ناسموالی  وموندل شول چې د معلوماتو

پر بنسټ یوه کوچن  ازموینه تر سره کړه او ویې لیدل چې د معلوماتو ناسموالی او توپیر له تیر راپور سره ورتاه دی. 

 همدې ته ورته یوه ستونزه د اداینې په برخه کې هم موجوده ده. 

vii) چې ځینې والیتي دفترونه او د ښوونځي اړوند مدیریت کې له ډېرو کلونو راهیسې پاراخ اداري فسااد  داسې څرګندیږي

موجود و. د پایلو لپاره د ورفیت لوړولو ادارې له الرې د نوو ټاکنو د برخې په توګه دا ښایي بیا پیلولاو او اصاال  تاه 

لوري نوی ټاکال شاوی شاخص باه دغاو کړناو تاه لاه دوام  اړتیا ولري که نه نو د پایلو لپاره د ورفیت لوړولو ادارې له

 ورکولو پرته بله چاره ونه ویني. 

viii)   په همدې ډول، د پوهنې وزارت ځیناې برخاې د لاوړې کچاې لاه ادارې فسااد څخاه ډکاې دي. دغاه ډول ادارې بایاد

ېټااې ټاایم تااه پااه بناادې شااي او وروسااته د یااوه اصااال  شااوي باادل پااه بیااا پرانیسااتلو غااور وشااي. د څااارنې او ارزونااې کم

 تکراري ډول دا بېلګه ورکړل شوې وه چې په والیتونو کې باید د سواد زده کړې پروګرام پلی شي. 
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ix)  د څارنې او ارزونې کمېټې ته د اسیا بنسټ له لوري د پوهنې وزارت د تشکیل د بیاکتنې ترسره کولو پاه اړه معلوماات

ارزونې کمېټه توانېدلاه چاې دغاې کتناې تاه لاه ناږدې وګاړو  ورکړل شوي. سره له دې، تر کومه بریده چې د څارنې او

یې تصدیي کړي، دا د کنترول او مدیریت کولو د وړتیا زیاتولو لپاره د اندازې او کااري سااحې پاه کمولاو متمرکازه ناه 

 ده.

 پر ښوونکو او مامورینو دواړو د خپووان پالنې اغیزه جدي ده .4

توګه مخنیوی ونه شي، د ښوونکو په ټاکنه کې د فساد د مخنیوي په برخه تر هغه چې دغه اغېزه ختمه یا یې په اساسي 

کاې د پرمختاا  لیادل بااه ساتونزمن وي. د دې لپاااره بایاد د پااوهنې وزارت لاه لااوري، د ولسمشاریز فرمااان لااه الرې، د 

لمان غړي لیدل والیانو او د پارلمان د غړو له لورې پرېکړه نیوونکي ګامونه پورته کړای شي. په ځانګړي ډول، د پار

 شوي دي چې تر هغه لوړې کچې په ټاکنو کې الس لري چې د هغوی منصب یې اجازه نه ورکوي. 

د ښوونځي نصاب ډېر پراخه دی او فساد ته الر هواروي ځکه چې ښوونکي هره کوي پاه کاانکور ازمویناه  .5

 کې د زده کوونکو بریالي کولو لپاره هغوی په ناسم ډول چمتو کړي

رزونې کمېټې له لوري داسې کومه سپارښتنه نه شته چې نصاب یا د نصاب د ودې پروسه یاو څاه مفساده د څارنې او ا

ده، بلکې هغه څه چې د څارنې او ارزونې کمېټې مشااهده کاړي دي، دا دي چاې یاو پاراخ نصااب، چاې د ناړۍ پاه هار 

مادیریت فشاار اچاوي چاې دا هغاوی ځای کې د تر ټولو لنډ تعلیمي کلونو کې تدریسیږي، پر ښوونکو او د ښوونځي پر 

 مفسدو کړنو ترسره کولو ته مجبوروي څو خپل زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بریالي کړي. 

i)  دغااه فشااار د ډېاارو مضاامونونو د ښااوونې لااه اړتیااا څخااه راماانځ تااه کیااږي او یااوازې لااږ ښااوونکي تااوانیږي چااې دغااه

کاړي. پاه پایلاه کاې، ریښاتیني اداري فسااد تاه الر هاواریږي  مضمونونه او په موجود وخت کې ډېر زیات مواد تدریس

ځکه چې ښاوونکي الرې چاارې لټاوي چاې پاه ناکاافي کچاه چمتاو شاوي زده کاوونکي پاه کاانکور ازمویناه کاې بریاالي 

کړي. ښوونکو وویل چې د دغه کار ترسره کولو یوازین  الره د ناسمو میتودونو څخه ګټه اخیستل دي، لکه مخکې لاه 

ازموینې د پاڼو ورکول، د ښوونې لپاره انتخاب کاول، د ازماوینې د ناومرو لاوړول او ناور. دا پاه ډېاره اساان  مخکې د 

 سره مفسدو کړنو ته الره اواروي.  

ii)  دا ښایي له دې ننګونې پرته هم یوه ستونزه وي چې ښوونکي د هغوی په ګمارنه کې د شوي اداري فساد لاه املاه، چاې

 مخکې ورباندې بحث وشو، مناسبه وړتیا نه لري. 

د څارنې او ارزونې کمېټه د تعلیمي نصاب د تحلیلولو وړتیا نه لري، خو دې پایلې ته رسایږي چاې د نصااب انادازه او 

د ښاوونځي پاه کچاه د  –هر ډول یې چې پاه پاوهنې وزارت کاې د پاوهنې متخصصاین غاوره ګڼاي  –ا کمول به پراختی

 اداري فساد د زیان مننې په کمولو کې ګټوره اغېزه ولري. 

iii) پوهیږي چې د پوهنې وزارت هم د نصاب د ستر پراخوالي/ زیاتوالي په اړه همدې ته ورته  د څارنې او ارزونې کمېټه

نور لري. د پوهنې وزارت د ښوونې د سااعتونو د شامېر زیااتول ناسام ګڼاي. د پاوهنې وزارت همادا راز موافقاه کاوي 

الی ونیسي. پاه دې توګاه چې د مضمونونو د شمېر کمول به ښوونکو ته ډېر وخت ورکړي چې د ازموینو لپاره چمتو و

 د نصاب په اندازه کې ډېر کموالی د ورپسې خطرونو کمولو لپاره یوه عملي چاره ده. 

د اصاحاتو ذهنیت درلودونکي وګړي ډېار کام دي چاې پاه پاوهنې وزارت کاې اصااحات غاواړي یاا یاې تاوان  .6

 لري

وکاړې، وغوښاتل څاو پاه دې اړه بحاث د څارنې او ارزونې کمېټې ټیمونو له ټولاو هغاو وګاړو چاې مرکاې یاې ورساره 

 وکړي چې ایا د پوهنې په وزارت کې اصال  غوښتونکي افراد یا ډلې موجودې دي او کچه یې څومره ده. 

i)  د دغې پوښتنې ځواب دا و چې په پوهنې وزارت کې دغه ډول خل  یاوازې یاو څاو تناه وو. د دغاه ډول پېژنادل شاوو

ارزونې کمېټې په ناورو وزارتوناو کاې ترساره کاړو تحلیلوناو کاې تشاخیص افرادو شمېر له هغو کم و چې د څارنې او 

 کړي وو. 
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ii)  بل لوري ته د مرکه ورکوونکاو ځاواب دا و چاې کاه چېارې د اصاالحاتو راوساتل جادي وای او لوړپاوړي چاارواکي د

چمتاو شاوي اداري فساد پر خالف سمونونو ته په څرګند ډول ژمنتیا درلاودای، ډېار خلا  باه یاې مرساتې او مالتاړ تاه 

 وای. 

iii)  په دې تیوري او عمال کاې چاې ساترو ادارو کاې څاه ډول اصاالحات راوساتل شاي، د دغاه تنااضض حال کولاو لپااره پاه

 عمومي توګه درې عناصر دي چې څه ډول د اصالحاتو ذهنیت درلودونکي عناصر را مخې ته کړي: 

 ته په څرګند ډول ژمن اوسيد دغاه ډول  لومړی د هغو لوړپوړو وګړو ستره کتله سره یو ځای کول دي چې اصالحاتو

 ستره کتله اوسم هال د پوهنې په وزارت کې موجوده نه ده. 

  دویم د یوې ضوي موخې درلودل دي چې څرګنده وي او په هر ځال د مشارتابه لاه لاوري وربانادې ټینګاار شاوی وي او

 ه اوسم هال موجوده نه ده. یې پر مخ یوسي. دغه ډول پر مخ بیوونکې ضو –کارکوونکي او ښاریان  –هر یو 

  دریم عنصر دا دی چې هلته باید د ادارې دننه داسې جوړښتونه موجود وي چې د اصالحاتو فعالیتونه پر ماخ باوځي او

هغو ټولو ته مکافات ورکړي چې په رسمي یا نارسمي ډول د پرمخت  لیدل غواړي. د دغو کرښو په امتداد سپارښتنې 

 . په راتلونکې برخه کې شوي دي

 د نویو فارغانو او د ښوونې د پرانیستو دندو تر من  ستر بېووالی د امکان له مخې د فساد له اموه دی .7

i)  سلنه د ښوونکو په توګه د کار په ترالسه کولو نه توانیږي.  ۰۲له دارالمعلمینونو څخه فارغ شوي 

ii)  د پااوهنې وزارت لااه دغااې سااتونزې څخااه خباار دی. د بېلګااې پااه ډول، د پااوهنې وزارت پااالن لااري چااې د ښااوونکو د

ټاولګي فارغاانو یاا د لساانس او یاا د  ۰۰روزنې د کورساونو څارناه پیااوړې کاړي څاو غاوره ښاوونکي فاارغ کاړي، د 

فارغااانو تااه پااه هغااو ساایمو کااې د  ټااولګي ۰۰لااوړې ډګاارۍ درلودونکااو ګمااارنې تااه لومړیتااوب ورکااړي او هماادا راز د 

ټولګي فارغانې موجودې نه وي. سره له دې، هغه اساسي واضعیت چې  ۰۰ښوونکو په توګه دنده ورکړي چېرې چې د 

 فساد د دغې بې کارۍ مهم المل دی، باید په ډېر مستقیم ډول حل شي. 

iii) ل بیان شوی نه دی. پاه داساې حاال کاې چاې د د نویو فارغانو او د ښوونې د ځایونو تر منځ ستر جالوالی په بنسټیز ډو

پوهنې وزارت یو څه هڅې وکړې، لکه د ښوونې او روزنې پوهنتون او پوهنځي باید په هېواد کې د ښوونکو د پاوهنې 

اړتیاوو ته ډېر ځواب ویونکي وي، د دارالمعلمینو، پوهنتونونو او په والیت کې د سیمه ییزو دندو ورکوونکو تر منځ د 

 جوړولو اړتیا ال هم موجوده ده څو د نویو فارغانو روزنه ضایع نه شي.  ضوي اړیکو

iv)  په همدې ډول، د پوهنې وزارت او د لاوړو زده کاړو وزارت تار مانځ د ساتراتیژیکو پالنوناو د همغاږۍ اړتیاا شاته څاو

پاه حاال باوري کړي چې د ښوونکو مسلکي ورفیت د مالتړ له هغو سیستمونو سره اړخ لګوي چې اوس مهاال د ودې 

 کې دي، په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښوونکو لپاره د ورفیت چوکاټ سر.

v)  د دارالمعلمینونو زده کوونکي یاو کاال پاه یاوه ښاوونځي کاې ځاای پار ځاای کاول، چاې وروساته لاه وخات څخاه ښاوونه

و کااري ضاوه زیاتاه وکړي، په داسې حال کې چې ال یې هم نوم په دارالمعلیمن کې ثبت وي، به پاه کام لګښات د ښاوونک

کړي. دا به همدا راز د فراغت پر مهال کار لپااره هغاوی چمتاو کاړي او د هغاه اداري فسااد د کچاې پاه کمولاو کاې باه 

مرسته وکړي چې اوس مهال د ښوونکو په ګمارنه کې کیږي. د پوهنې وزارت یوه نوې پالیساي لاري چاې دغاه ډول د 

 ي. خدمت پرمهال روزنو ورفیت پیاوړی او پراخ کړ

 د پوټنې، توتیا او رارنې سیستمونه اغیزمن نه دي یا هیڅ نشته .8

ټولې ادارې د معلوماتو او کنترول سیستمونو، پلټناې سیساتمونو او د خپلاواکې څاارنې سیساتمونو پاه ګاډون د سیساتمونو 

 څو مختلفو پوړونو ته اړتیا لري چې کنترول یې کړي:

i)  چې د پوهنې چمتو کولو تخنیکي کیفیت معاینه وکړي، خو دغه وړتیاا د پوهنې وزارت د څارنې او ارزونې وړتیا لري

کوچن ، داخلي او د کمو سرچینو درلودونکې ده. نور هېوادونه د تعلیمي معیارونو د پلټلو او ساتلو لپاره بیروني ادارې 

 لري چې د پوهنې له وزارت څخه په بشپړ ډول خپلواکې وي. 

ii) تفتیش کړنه شته، خو ضوي نه ده او د مفسدو کړنو او پروسو مخنیوی نه کوي.  په همدې ډول، د پوهنې وزارت دننه د 

iii)  .د څارنې یوازینی بیروني مېکانېزم، چې د تفتیش له عالي ادارې څخه راپور ورکوي، اغېزمن نه لیدل کیږي 
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 له جنسیت سره تړلې زیان مننې .9

کال راهیسې، په تعلیمي، ټاولنیزو او کلتاوري فعاالیتونو کاې د ګاډون لپااره د زیااتو شاوو فرصاتونو پاه برخاه  ۰۰۰۰له 

کې، په افغانستان کې د نجونو او مېرمنو په پیاوړي کولو کې پرمخت  شوی دی. په ښاوونځیو کاې د نجوناو، د ښاځینه 

ی دی. سااره لااه دې، داسااې راپااور شااته چااې پااه د ښااځینه زده کوونکااو شاامېر زیااات شااوښااوونکو او د دارالمعلمینونااو 

کارځاای کااې جنساي ځورونااه او د ښااوونځیو د شاهادتنامو او د دناادو د لوړولااو پاه باادل کااې د جنساي خوښااونو غوښااتنې 

 پراخه دي. دغه ډول فساد له رشوتونو اخیستلو ډېر ناوړه دی. 

 

د پوهنې وزارت کې د سیاسي ارادې او/ یا عالضمنادي د پاام وړ کمښات موجاود دی چاې ښاځې د زعامات پاه منصابونو 

 ومني چې دغې ستونزې ته د ځواب ویلو په هڅو کې به بنیادي وي. 

 د پوهنې معووماتي سیستم  .11

و ډیټا ټولولو کې غوره والای د پوهنې معلوماتي سیستم ستونزې معلومې دي او الدمخه ډیره هڅه کیږي چې په سیستم ا

ښاوونځیو کاې د ناوم لیکناې او حاضاري ډیټاا پاه اړه د  ۴۴راشي. د څارنې او ارزونې کمیټې د خپل تحلیل له الرې په 

نتیجه دا وه چې د پوهنې معلوماتي سیستم د نوم لیکنې په اړه سمې شامیرې لرلاې، پوهنې معلوماتي سیستم کتنه وکړله. 

 پیر سره.له دوه فیصده یا کم تو

پورې، د حاضري ډیټا هم د پوهنې معلوماتي  ۰۴۰۲څخه تر  ۰۴۰۰خو د څارنې او ارزونې کمیټې د څلور کلونو، له 

ښوونځیو لپاره د پوهنې معلوماتي سیستم د حاضري کچاه  ۴۴سیستم له ډیټا سره پرتله کړله. دلته نتیجې وښودله چې د 

د څارنې او اروزناې کمیټاه پاه ملاي ، پداسې حال کې چې د بهبود کوم بهیر نه لیدل کیږي. فیصده ډیره تخمین کوي ۰۴

کچه د دې نتایجو د تعمیم وړاندیز نه کوي، ځکه د نمونې اندازه کوچن  ده. سره لدې نتیجه دا ښیي چاې د حاضاري پاه 

نونو، کافي انادازه غاواره والاي تاه برخه کې، مثال کال کې د یوه تخمین په ځای لکه اوس چې کیږي کالی کې دوه تخمی

 اړتیا ده.

 راتوونکي پړاوونه

موناادنې ښاایي چااې د افغانسااتان د پااوهنې پااه سیسااتم کااې د فساااد زیااان مننااه ډېااره ده، چااې د افغااان ماشااومانو پوهنااه، پاار 

ې بنسټیزو دولتي خدماتو د عامو وګاړو بااور او پاه تېارو کلوناو کاې ترالساه شاوې الس تاه راوړناې پاه ساخت خطار کا

 اچوي. 

د وزارت پیچلتوب، د فسااد د ساتونزو ژورتیاا او تااریخي سیاساي الساوهنو د پاوهنې وزارت کاې د اغېازمن زعامات د 

پرمخت  مخه ډب کړې ده چې کوالی شي له ریښتینول  او پاک  سره عمل وکاړي. جاللتماآب وزیار بلخاي صااحب، د 

ړ وکاړ. د دې لپااره بایاد د ښااغلي وزیار صااحب ساتاینه وزارت په کچه د اداري فساد د زیان مننې ارزونې بشپړ مالتا

 وشي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دغه ډول یوه پراخه څېړنه ترسره کیږي. 

د فساااد سااتونزې د وزارت او آن تاار ټولااو ډېاار ژماان وزیاار لااه ورفیاات څخااه پورتااه دي. د څااارنې او ارزونااې کمېټااه د 

 ل ویني:ستونزې سختیدلو الملونه په الندې ډو

  .د پوهنې وزارت د نورو وزارتونو په پرتله ډېر غټ او پیچلی دی 

  .په وزارت کې دننه پر ډلو وېشل کېدنې او بېلوالي، د اصالحاتو پر وړاندې د مقاومت کلتور رامنځ ته کړی دی 

 لایر د اصالحاتو سره له دې چې د پوهنې وزارت کې ډېرو افرادو وویل چې هغوی د مثبت بدلون لپاره چمتو دي، چاپې

 لپاره منفي ښکاري. 

  د پوهنې وزارت د پالیس  او عملیاتو یوه ګډوله ده: د نړۍ په نورو ځایونو کې ډېرې کمې بیوروکراس  توانیږي چې د

 ډېرو کلیدي مسوولیتونو له بېلولو یا له مرکز څخه ختمولو پرته دواړه رولونه په اغېزمن ډول سره یو ځای کړي. 

 کې د خدمت کولو ذهنیت نشته چې د کارکوونکو او د ښوونځیو د ټولنو باور ترالسه کړي.  د پوهنې وزارت 
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 .د پوهنې وزارت نه دی توانېدلی چې د پیاوړو خلکو له لوري د اغېز ښندلو مخنیوی وکړي 

مودې لپااره حال له همدې امله، مخکې الر باید د فساد زیان مننې په یوه بنسټیزه او د پایښت وړ طریقه باندې د اوږدې 

کړي. د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چې لومړی چټ  ګام باید د دولات د زعامات پاه کچاه او پاه والیتوناو 

کې د ښوونځي د ټولنو تر منځ د موندنو او سپارښتنو په اړه یو بحاث وي، څاو د تار ټولاو مناسابو اصاالحاتو پاه اړه یاو 

 او ارزونې کمېټه د الندې کړنو سپارښتنه کوي: عمومي لیدلوری را منځ ته کړي. د څارنې

 پړاو: د رارنې او ارزونې کمېټې پر موندنو د لوړې کچې بحث او پایوې رامن  ته کړئ ۷راتوونکی 

i)  د ملااي وحاادت حکوماات زعاماات لااه لااوري د دغااه راپااور د موناادنو یااوه بیاکتنااه او بحااث او هماادې تااه ورتااه د پااوهنې د

 همکارانو له لوري د دغه راپور د موندنو بیا کتنه او بحث باید ترسره شي.زعامت او نړیوالو پرمختیایي 

ii)  په دې پسې به د دولت کړنې رامنځ ته شاي څاو د اصاالحاتو د خپلاې خوښاې الره وښایي، د پاوهنې وزارت تاه اضاافي

 ورکړي. مخکښې سرچینې چمتو کړي او د دولت په بودیجه او پالنونو کې د پوهنې په اړه پرمخت  ته لومړیتوب 

iii) .د پارلمان د غړو له لوري د دغه راپور د موندنو بیاکتنه او بحث 

پړاو: په والیتونو کې کړنې ترسره کړئ راو د راارنې او ارزوناې کمېټاې د مونادنو پاه اړه بحاث او پایواه  ۴راتوونکی 

 ترالسه کړئ

i) وزیار، د مشاورې او ه خپاور کاړئ. د ټولو ونډه والو د خبرولو لپاره د رارنې او ارزوناې کمېټاې تحویال پاه پراخاه کچا

پاه ملاي، والیتاي ( ۰مالحوې لپاره په یوه د پوهېدنې وړ ژبه، دغه بشپړ راپور او یو لنډیز یې په پراخه کچاه خپاروي: 

د ښااوونځیو ( ۴د دارالمعلمینااو رئیسااانو او ښااوونکو تااهد ( ۰او د ولسااوال  پااه کچااو د پااوهنې وزارت کااارکوونکو تااهد 

نورو ونډه والو تاه چاې ( ۲والدینو او ماشومانو تهد ( ۰وونکو او د ښوونځیو د شورا غړو تهد مدیرانو، سرښوونکو، ښ

 هیله یې ولري لکه نړیوالې نادولتي موسسې/ نادولتي موسسې چې د پوهنې په برخه کې کار کوي. 

ii)  بحث ورباندې وکړئ الندې یادې غونډې ترسره کړئ چې د رارنې او ارزونې کمېټې د راپور اصوي موندنې معاینه او

 او همدا راز پر ممکنو حل الرو خبرې وکړئ؛

  ،چې والیان یې مشري وکړي، څاو پاه دې اړه بحاث وکاړئ چاې د حالات د ښاه کولاو لپااره هار په والیتي کچه غونډې

د دغاو بحثوناو  والیت څه ډول عمل کولی شي او والیتونه، ولسوال  او ټولنې څاه ډول زیاات واړ ترالساه کاولی شاي.

لې به ملي بحاث تاه معلوماات ورکاوونکې وي. د ښاوونځیو ټاولنې د پاوهنې مالتاړ کولاو ساره لېوالتیاا لاري او ډېاری پای

مهال غواړي چې خپل وخات او سارچینې ضربااني کاړي څاو ډاډه شاي چاې د هغاوی ماشاومان هغاه ډول پوهناه ترالساه 

 کوي چې د ضانون له مخې یې حي ورکړل شوی دی. 

a. ې نارینه او ښځینه پکې یاو ډول ګاډون ولاري او د ځواناو معیوبیناو، د مختلفاو نژادوناو، ژباو، چ د ځوانانو یو کنورانس

مااذهبونو او شااالیدونو درلااودونکي اسااتازي پکااې برخااه وال وي. دا د اطالعاااتو او کلتااور وزارت د ځوانااانو چااارو پااه 

 اسیس کړی دی. معینیت کې ترتیب کېدلی شي ځکه چې هغوی ال دمخه د ځوانانو یو عملي پارلمان ت

b. او هغوی ته فرصت ورکول چې د دغه راپور ښاوونې پاه نوار کاې  له پرمختیایي همکارانو سره یو کنورانس جوړول

ونیسي او دا چې هغوی څه ډول کولی شي چې د خپلو پروګرام جوړونو او سرچینو کارولو لاه الرې ښاه ځاواب ویلای 

 او مرسته کولی شي. 

 

iii) لسمشار او اجرائیاه رئایس تار څاارنې النادې د لوړپاوړو دولتاي چاارواکو یاوه مشاورتي له دې وروسته به د جاللتمآب و

غونډه ترسره شي څو د والیتونو، ولسوالیو، ټولنو، ځوانانو او ملي او نړیوالو پرمختیایي همکارانو لاه لاوري د مونادنو 

 شوې ستونزې حل کړي. او تجویز شوو حل الرو بیاکتنه وکړي چې دولت په ښه ډول څنګه کولی شي چې پېژندل 

د څااارنې او ارزونااې کمېټااې پوهاااوی دا دی چااې د پااوهنې وزارت د دغااه ډول مسلساالو بحثونااو او عملااي ورکشاااپونو 

 جوړولو لپاره چمتو دی. 
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 سپارښتنې .19

د پوهنې سیستم د اداري فساد د زیان مننې کمول پخپلاه یاو پاای ناه دی، بلکاې دا پاه افغانساتان کاې د پاوهنې د کیفیات د 

ډېر ښه کولو د عمومي موخې یوه برخه ده. له همدې امله د فساد کمولو لپاره ځینې اړین اصاالحات هغاو تاه ورتاه دي 

تمونو او ډېرو اغېزمنو اداري جوړښاتونو، لپااره ورتاه اړتیاا ده. چې د نورو الملونو، لکه غوره کنترولونو، غوره سیس

 د ساري فساد ستونزې یواځې د فساد ضد اصالحاتو پر بنسټ حل کېدلی نه شي. 

 

په دې توګه به د اداري فساد لپاره د زیان منناې د کمولاو د اصاال  پاه تګاالره کاې د کیفیات د ودې دواړه عاادي کړناې 

او نورې هغه کړنې چې هغاوی تاه د فسااد ضاد یاو ډېار څرګناد اړخ  –ډول اداري پیاوړتیا  په نمونه یي –ګډون ولري 

 ولري. 

 

 د څارنې او ارزونې کمېټه د اصالحاتو اضدامونه له الندې لسو عمومي ډولونو سره سم طبقه بندي کوي:

A. د ښاریانو کړنې او د سیمه ییزې څارنې نور ډولونهد 

B. ي او د مفسدو کړنو مخه نیسيداداري اصالحات، چې اغیزمنتیا هڅو 

C.  وزارت، ښوونکي، دارالمعلمینونه، د پوهنې ریاستونه او د پوهنې مدیریتونه څه ډول اغیازمن  -د اداري بدلون رهبري

 کیدلی شي چې اداري بدلون رامنځ ته کړيد

D.  د شاکایتونو پاه مېکاانېزمونو څه ډول د ضانون پلي کېدنه، اداري بندیزونو او د ښاریانو  –ضانوني او د کړنالرو بدلونونه

 کې د ناکامېدلو چاره وکړيد

E.  ځانګړې کړنې، لږې یا ډېرې، څو وګړو ته وښیي چې بدلونونه رامنځ ته کیږيد –وګړو ته د بدلون سیګنالونه 

F. نړیواله ټولنه او د پراختیایي همکارانو کړنهد 

G. هدد معلوماتو سیستمونه، د کنترول او پلټنې سیستمونه او خپلواکه څارن 

H.  د پالیساا ، پروسااې او کړنااې روڼتیااا او د تګااالرو، معیااارونو، پالنونااو، بودیجااو، پااایلو او راپورونااو  –د روڼتیااا ګامونااه

 پرانیستې خپرونه به څه ډول د اداري فساد په کمولو کې مرسته وکړيد

I.  د نوم کړنې، څېړنې، محاکمې او معافیت له منځه وړلد –تعمیل 

J. ه د بازار پر بنسټ بدیلونه.د دولتي عرضې د انحصار لپار 

 ۶۶د دغو ټولو عنوانونو تر هر یو الندې سپارښتنې تجویز شوي دي. د څارنې او ارزونې کمېټه بااور لاري چاې دغاه 

 سپارښتنې د وزارت د اداري فساد سره د مبارزې تګالرې بنسټ جوړولی شي. 

 

A. د ښاریانو کړنې او سیمه ییزه رارنه 

د والیتونو د پوهنې له ریاستونو څخه د ښوونکو د ګمارنې مسوولیت لرې او د هر ښاوونځي ټاولنې تاه یاې وساپارئ. د  .1

څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چې د ښوونکو ګمارنه دې د ولسوالیو کچو ته واړول شي. دغه بدلون ښاایي د 

 ولسمشر له لوري یوه نوي فرمان ته اړتیا ولري. 

 

وسني سیستم لپاره یو مهم بدلون دی او تفصایلي بحاث او بیااکتنې تاه باه اړتیاا ولاري. د څاارنې او ارزوناې کمېټاه دا د ا

 سپارښتنه کوي چې د دغه بحث د پیلولو په روحیه به پروسه په الندې ډول وي:

a)  د ملکي خدماتو کمیسون(CSC) وال  او ټاولنې پاه له پوهنې وزارت سره یو ځای په راڼه ډول په ملي، والیتي، د ولس

 کچو تش بستونه اعالنوي. 

b)  د ټولنې د پرمختیا شورا درې غړي، لږ تر لږه د یاوې ښاځینه غاړې پاه ګاډون، باه د ګماارنې کمېټاو د برابارو غاړو پاه

توګااه، د اعالنولااو لااه لااومړي پااړاو څخااه نیااولې د ښااوونکو تاار نهااایي انتخااابولو پااورې، د ګمااارنې د پروسااې پااه ټولااو 

 ن ولري. پړاوونو کې ګډو

 



108 
 

 

c)  د ښوونکو ګمارنې لپااره ازماوینې بایاد د ډېارو انتخاابونو پوښاتنو تاه بادلې شاي چاې د ماارنې کمېټاه یاې پاه اساان  ساره

ولیاادلی شااي )د ټااولنې پراختیااایي شااوراګانې چااې د ولسااي تااړون د ملااي لومړیتااوب پروګاارام برخااه دي، د تسااهیلوونکو 

فیت جوړونه ترالسه کړي، د ټولنې نورو پراختیایي شوراګانو لپاره شریکوالو له لوري په راتلونکو څو میاشتو کې ور

 ښایي اضافي ورفیت جوړونې ته اړتیا وي(. 

d)  د ښوونکو د ازموینو پایلې به د پوهنې وزارت او د ملکي خدماتو کمیسون وېب پاڼو او د ولسوال  او ټولنې په کچو پاه

 ځینې عامه ځایونو کې اعالن شي. 

  وزارت او پرمختیایي همکارانو له لوري پر تاسیس شوي پراخ معیار بنا شوی وي.دا باید د پوهنې 

  د ښوونځي د ټولنې له لوري د ګومارنې لپاره تر نور الندې نیول شوو ښوونکو لیست باید عام او د پاوهنې وزارت پاه

 وېب پاڼه په اسان  د لیدلو وړ وي.

  باید جوړه شي چې هغه مهال شکایتونه ترالسه کړای شي کله چې د پوهنې له وزارت څخه یوه خپلواکه د څارنې اداره

 دغه سیستم ولیدل شي چې کار نه کوي.

  که چېرې هغه معیار پوره نه شي، چې موافقه ورباندې شوي وي، د ګماارنې پار پروساو د پاوهنې وزارت د کنتارول د

 بیا ارزونې په ګډون د جزایي کړنو یو سیستم باید جوړ شي.

الرو کې د ګډون لپاره د ښوونځیو او ټولنو تر منځ پرلپسې او پراخه غونډو تاه وده ورکاړئ او رسامي  د پوهنې په حل .2

یااې کااړئ. د څااارنې او ارزونااې کمېټااې د دغااه تحلیاال پااه اوږدو کااې د ښااوونځیو ټولنااو تااه د مشااورې ورکولااو پروسااې 

تونزو پاه اړه پوښاتل شاوي ناه وو او ګډونوالو ته یو څه هیله ورکړې وه ځکه چې له دې مخکې له ډېرو څخه د دغو س

وهڅول شول چې د هغوی غږ به واورېدل شي. د ښوونځي د ټولنې غاړو د والادینو او ښاوونځیو تار مانځ د پرلپساې او 

 پراخو غونډو غوښتنه کړې وه. 

 

ولساوالیو په اوږد مهال کې، د پوهنې مسوولیت د ښوونځیو ټولنو، د ټاولنې پرمختیاایي شاوراګانو او کلساټر شاوراګانو،  .3

او والیتونو ته وسپارئ، د ښاریانو ګډون وهڅوئ او وړتیا ورکړئ او د ولسي تړون د ملي لومړیتوب له پروګرام سره 

سم څارنه وکړئ. د پام وړ کچه روزنه او مسلکي وده به اړینه وي، خو دې ته باید د یوې موخې په توګه ولیدل شاي د 

  99جوړونه باید هدف وټاکل شي. کوم په لور چې د پالیس  د اوږد مهال پالن

دا باید د ولسي تړون د ملي لومړیتوب له روان پروګرام سره تړلې وي چېرې چې به د ټولنې پرمختیایي شاوراګانې او 

کلسټر شوراګانې د پوهنې فرعي کمېټې ولري، کوم چې به د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د اساتازو او د ولساي 

پروګرام تسهیلوونکو همکارانو )نادولتي موسسې او نړیوالې نادولتي موسسې( له لاوري روزل  تړون د ملي لومړیتوب

 شوي وي.

  

پاه سایمه ییازه کچاه موجاودو مااوادو او اصالي ډیازاین ساره )مرجاع یونیساکو(، د ښااوونځیو پاه ودانولاو کاې د ټولناو پااه  .4

عقیاب کاړي، سایمه ییاز مالکیات او کلتاوري مرسته کولو، چې د پاوهنې وزارت معیاروناه او د نړیاوال ډیازاین اصاول ت

تنااوع تااه وده ورکااړئ. د اداري فساااد لااه پېژناادل شااوو زیااان مننااو سااره سااره، د فساااد پاار ضااد د تاادارکاتو د پالیساایو او 

کړنالرو په تعقیبولو، د موادو چمتو کولو او د ودانولو لپاره د کاریګرو ګمارلو او د ښوونځیو ساتلو په برخه کې سایمه 

 نو سره ضراردادونو کولو ته دوام ورکړئ. ییزو ټول

 

په دې اړه د پالیس  یوه بیاکتنه ترسره کړئ چې د ټولنې د ګډون مثبات درساونه څاه ډول د پاوهنې لاه مالکیات ساره یاو  .5

د ټولنې پر بنسټ پوهنې څخه، کوم چې د دولتي ښوونځیو د غیر مرکزي کولو پروساې تاه راوساتل کیادلی  –ځای شي 

 100شي.

B.  اصاحاتاداري 

د څارنې او ارزونې کمېټه د هغو اداري اصالحاتو مالتړ کوي چې ال دمخه د پوهنې وزارت کې تر کار الندې دي. له 

 دې پرته، د څارنې او ارزونې کمېټه د الندې یادو شوو سپارښتنه کوي:
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د ازموینې او ټااکنې یاوه اصاال  شاوې پروساه بایاد تاسایس شاي چاې پاه لاوړه کچاه رڼاه او لاه تعادیل او د چاارواکو لاه  .6

 اغېزې خوندي وي. په نورو هېوادونو کې په منطقي ډول بشپړې پروسې پنځول شوي دي. 

 

 رانیستي ډول خپور شي.د غوښتونکو او لومړي پړاو کې انتخاب شوو )شارټ لیست شوو( کاندیدانو لیست باید په پ .7

 

 

 د پوهنې وزارت د کار ساحه کمه کړئ ځکه چې د کمې شوې اندازې فعال مدیریت به اسان وي.  .8

  د اوساان  بیاااکتنې پااه پرتلااه چټکااه اداري اصااال  بایااد راماانځ تااه شااي، چااې موخااه یااې د اناادازې د کمولااو ګااامونو او

 پراګماتیکې ساحې تجویزول دي. 

 ارت ځینې برخې د خپلواکو ادارو په توګه منل وي یا نورو وزارتوناو تاه د مادیریت لپااره په دې کې ښایي د پوهنې وز

وسپارل شي او یا دا چې ځینې عملیاتي مسوولیتونه له مرکز څخه والیتونو، ولسوالیو او د ښاوونځیو ټولناو تاه وساپارل 

 شي او یا نور ګامونه واخیستل شي. 

  په دغه بیاکتنه کې باید د والیتوناو او ولساوالیو تار مانځ د تاوپیر او مثبتاې سایال  لپااره ضاوه هام ولیادل شاي څاو معیااري

 پوهنه چمتو او د داخلې، ساتنې او بشپړونې کچې غوره کړي. 

 

ادارې یوه خپلواکه اداره تاسیس کړئ څو د ښوونکو د ګمارنې د غیر مرکزي شوې پروسې څارنه وکاړي. د نوماوړې  .9

موخه باید دا ډاډمنول وي چې یو شمېر کاندیدان د معیار پر بنسټ تجویز شي، ټااکنې/ ګماارنې د معیاار او د ګماارنې د 

نورو منل شوو شرایطو پر بنساټ مسااویانه وي، ګماارنې لاه سیاساي الساوهنې څخاه پااکې وي او پروساه لاه رشاوتونو 

 ورکولو څخه پرته نهایي شي. 

 

کو د ګمارنې پروسه د هدف وړ ټولنو کې د وګړو انعکاس کوي او نارینه او ښاځینه کاندیادانو باوري کړئ چې د ښوون .11

 دواړو ته د سهمیې د سیستمونو له مخې برخه ورکړل شي. 

 

 

د سهمیې ارتجاعي سیستمونه هم باید وکارول شي څو باورترالسه شي چې له کلیوالو ټولنو او د نژادي او ژبې له پلاوه  .11

 ړیتوب ورکړل شي.لږه کیو ته لوم

 

د پوهنې وزارت د نصاب ریاست، دارالمعلمینو او د پوهنتونونو د ښوونې او روزې پوهنځیو تر منځ د نږدې همکارۍ  .12

لپااره اغېاازمن مېکانېزمونااه جاوړ شااي چااې د ښااوونځي نصااب او د لومړنیااو او ثااانوي کچاو لپاااره د ښااوونکو د پااوهنې 

 ځ ته شي. پروګرامونو لپاره نصاب په غوره توګه رامن

 

 

د پااوهنې د مااوخې پاار بنسااټ، د نصاااب داسااې بیاکتنااه چااې مضاامونونو تااه د لومړیتااوب ورکولااو لااه الرې د تدریسااي  .13

مضاامینو د شامېرې او ژوروالاي کماول پکااې راشاي. پاه دې ډول باه د پااوهنې وزارت د ښاوونکو ورفیات پاه ښااه ډول 

سې اداري فساد کچه کمه کړي. په مهماه توګاه مقایسه کړي او په ازموینو کې به د زده کوونکو د کامیابولو لپاره د پرلپ

کمول باید د هغو وګړو له لوري تشرېح شي چې د نصاب مسوولیت لري: د څاارنې او ارزوناې کمېټاه سپارښاتنه کاوي 

سلنه وي. په اوږد مهال کې، همدا راز د درسي ساعتونو  ۲۰سلنه، ښایي زیات نه زیات  ۴۰-۰۲چې دا باید لږ تر لږه 

سالنه( زیاات شاي. پاه سپارښاتنه کاې ښاایي د نصااب بیااکتنې تاه اړتیاا  ۲۰شمېر له سیمه ییزو نورموناو ساره )شااوخوا 

وښودل شي او د پوهنې د موخې پر بنسټ د تدریس کېدونکو مضاامینو شامېر تاه لومړیتاوب ورکاړي او پار کمولاو یاې 

 . فکر وکړي

 

، د پاااوهنې وزارت، د کاااار، ټاااولنیزو چاااارو، شاااهیدانو او معلولیناااو وزارت،  تخنیکاااي او مسااالکي زده کاااړه او رزوناااه .14

خصوصي سکتور، پرمختیایي همکارانو )لکه نادولتي موسساو/ نړیوالاو ناادولتي موسساو( لاه ګاډون ساره یاوه خپلواکاه 

همدا راز به په دې ډاډمنولو کې مرساته وکاړي چاې د اداره کړئ. دا به د پوهنې وزارت کاري ساحه محدوده کړي او 

 تخنیکي او مسلکي زړه کړې او روزنې پروګرامونه د دندو د بازار اړتیاوې پوره کوي. 
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 نوي فارغان ښوونکي په ښوونځیو کې د دندو له بازار سره برابر کړئ.  .15

 و تار مانځ ضاوي اړیکاې را مانځ تاه کاړئ څاو د د دارالمعلمینو، پوهنتونونو او په والیت کې د سیمه ییزو دندو ورکوونک

 نویو فارغانو روزنه ضایع نه شي. 

  د پااوهنې وزارت او د لااوړو زده کااړو وزارت تاار ماانځ سااتراتیژی  پالنونااه همغااږي کااړئ څااو باااوري کااړئ چااې د

ښااوونکو مساالکي ورفیاات د مالتااړ لااه هغااو سیسااتمونو سااره اړخ لګااوي چااې اوس مهااال د ودې پااه حااال کااې دي،، پااه 

 ګړي ډول په افغانستان کې د ښوونکو لپاره د ورفیت چوکاټ سره.ځان

  د ښوونکو د روزنې کورسونه )د دیپلوم کچه( لږ تر لږه یو کال وغځاوئ او پاه ټولګیاو کاې د ښاوونې عملاي تجرباه، د

 ښوونې د چمتو والي په پروګرامونو کې ځای کړئ. 

  ستراتیژی  پالن د برخې په توګه عملاي کاړئ او ښاوونکو لپااره د د ښوونکو د سند ورکولو سیستم د پوهنې دریم ملي

 101هغوی د پوهې او تجربې پر بنسټ د بېال بېلو مسلکي ودو عمده ټکي بیان کړئ.

  د ښوونځي ټولنې پیاوړې کړئ چې له والدینو او زده کوونکو څخه شکایتونه او اندېښنې ترالسه او د حل لپاره یې کاار

 وکړي. 

  د داخلېاادلو او وتلااو پاار وخاات د ګااوتې لګولااو د معلومولااو ټکنااالوژۍ د کااارولو پااه ګااډون، د ښااوونکو او د ښااوونځیو د

 کارکوونکو له پرلپسې غیرحاضرۍ سره تعامل کولو لپاره ټکنالوژیکې حل الرې وکاروئ. 

 

، د تخنیکاي او مسالکي زده د سواد زده کړې پروګرام تبدیل کړئ څو پکې موجود پراخ فساد محادود شاي. لاه دې پرتاه .16

کړې او روزنې له نوې او خپلواکې ادارې سره د سواد زده کړې ریاست په مدغمولو فکر وکړئ څو باوري کړئ چې 

 فارغان به د دندو لپاره په ښه معیار برابر وي. 

 

څاو د ښاځو د ښځو چارو وزارت په همکارۍ نجونو او ښځو لپارهد سواد زده کړې ارتجاعي پروګرامونه جاوړ کاړئ  .17

پیاوړتیا او د کورنیو غښتلي کولو ته وده ورکړئ )لکه د کارګرو ښاځو لپااره د ساواد زده کاړې لناډ پروګراموناه چمتاو 

 کول(.

 

 

په هغو سیمو کې چې بانکونو ته السرسی اسانه وي، د بانکي حساابونو لاه الرې د ښاوونکو د معاشاونو ادایناې لپااره د  .18

لرې پرتو سیمو ښوونکو لپاره د ګرځنده ټلیفون ادایناې )مبایال مناي( لاه الرې  پوهنې وزارت خوځښت زیات کړئ او د

د معاشااونو ورکااول پیاال کااړئ. د دې لپاااره د هاارات غااوره بېلګااه تجربااه کېاادلی شااي. هغااه ښااوونکو تااه چااې د بااانکي 

 اړین دي. حسابونو له الرې معاشونه ترالسه کوي، د بانکونو د کم فیس په اړه ډېره څرګندتیا ترالسه کول هم 

 

د ښاااوونکو د پاااوهنې او مسااالکي ودې لپااااره د پرمختااا  مثبتاااې الرې تعقیاااب کاااړئ څنګاااه چاااې د پاااوهنې دریااام ملاااي  .19

دغاه پروساې بایاد د ادراي   102او د پالیس  په نورو اسنادو او اړوناده سیساتمونو کاې بیاان شاوي دي. ستراتیژی  پالن

  نور کې ونیول شي. فساد د زیان مننې په کمولو کې د هغوی د ونډو له مخې په

 

د پوهنې وزارت باید د معلومااتي ټکناالوژۍ پاه مرساته د ازماوینې د پاایلو/ شاهادتنامو د تصادیقولو او خپرولاو پروساې  .21

سیسااتماتی  کولااو لپاااره چټاا  ګامونااه پورتااه کااړي ځکااه چااې پااه اوساان  پروسااه کااې د دوکااې او السااوهنو لپاااره پااراخ 

 فرصتونه موجود دي. 

 

د هغو زده کوونکو لپاره د ازموینې پروسه ساخته کاړئ چاې د پاکساتان او ایاران لاه اساالمي مدرساو څخاه راځاي او د  .21

پوهنې وزارت د چارواکو له لوي د پیسو/ رشوت له ترالسه کولو څخه وروسته په ازموینه کې د برخې اخیستلو اجازه 

 ې بلې ادارې له لورې واخیستل شي. ورکول کیږي. دغه کار هغه مهال کېدلی شي چې ازموینه د یو
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C. د اداري بدلون زعامت 

د ځانګړو اداري اصالحاتو تجویزول یو کار دی. اصالحات که ښه وي که نه، د  اصالحاتو په ریښتیني ډول پلي کول 

و بادلولو یوه سخته دنده ده. دا په بشپړ ډول په افغانستان پورې ځانګړي ناه دي، بلکاې د ساترو ادارو د مادیریت کولاو ا

یوه پېژندل شوې ځانګړتیا ده: د اداري بدلون ډېری ستر پروګرامونه بریالیتوب ته نه رسایږي. لاه همادې املاه پاه دغاه 

 برخه کې سپارښتنې پر دې تمرکز کوي چې د پوهنې وزارت څه ډول د بدلون په رهبري کولو کې غوره کېدلی شي. 

 

د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چې یوه ضوي، ثابته او مخکښه موخه باید موجوده وي چې د پاوهنې پار ټاول  .22

د رااارنې او ارزونااې کمېټااه وزارت فشااار راوړي څااو لااه خپلااو اصااالحاتو سااره پاار یااو واحااده الره مخکااې الړ شااي. 

ننه د اداري فساد د مخکښو زیان مننو لپاره حال سپارښتنه کوي د پوهنې وزارت دغه موخه باید په دریو کوونو کې د

  وي، چې هغه ښوونځیو ته د ښوونکو نامناسبه ټاکنه ده.

د څارنې او ارزونې کمېټه باور لري چې د پوهنې وزارت پر دغه ډول د اصاال  پار یاوې مهماې ماوخې تمرکاز کولاو 

وشاي، دا داساې یاوه تګاالره ده چاې ډېار  سره د هغه خطر مخه هم نیولی شي چې ډېر ژر د ډېر کار ترسره کولو هڅه

 کم وخت کېې پایله لري.  

 

د دې لپاره چې د دغه ډول یاوې ماوخې پار لاور پرمختا  پاه اساان  ساره د لیادو وړ وي، د څاارنې او ارزوناې کمېټاه  .23

سپارښتنه کوي چې د معیار پر بنسټ د ټاکل کېدونکو ښوونکو د بریالیتوب کچې معلومولو یاو سااده سیساتم جاوړ شاي، 

یشن تر کچې سااده وي چاې د هار ښاوونځي ټولناه یاې پاه چې په سیمه ییزه کچه کار کوي. دا ښایي د ټلیفون د یوه اپلیک

شپږو میاشتو کې وکاروي څو د یو/ټولو نویو ښوونکو پر ټاکنه رایه ورکاړي. دا مرکازي کېادلو تاه اړتیاا ناه لاري او د 

 سیمه ییزو زده کوونکو یا پوهنپالو له لوري په والیتونو کې جوړېدلی شي. 

 

مت او پلي کېدنې یو جوړښت ته اړتیا لري. پاه لاومړي سار کاې دا یاوه ضاوي د بدلون د زعامت ټول پروګرامونه د زعا .24

لاه ټاول وزارت څخاه د ( ۰اتل، په عمومي توګاه وزیار، تاه اړتیاا لاري. ماونږ سپارښاتنه کاوو چاې د پاوهنې وزیار دې 

بشاپړ  پاه پاوهنې وزارت کاې دې د اصاالحاتو لپااره د( ۰اصالحاتو د څارنې لپااره د زعامات یاوه کمېټاه جاوړه کاړيد 

پوهنې وزارت کې د بشپړ رسمي وخت لپاره یو کاري ځواړ وګماري چې ( ۴رسمي وخت یو لوړپوړی مشر وټاکيد 

په هر ریاست کاې لوړپاوړي سپانساران او د ( ۰په وزارت کې د اصالحاتو همغږي، څارنه او پلي کېدنه پرمخ بوځيد 

د اصاالحاتو مشااري وکاړي. لااه دغاه ډول یااوه کاار پاه کچااه محراضاي نقطااې وګمااري څاو د وزارت پااه هغاه برخااه کاې 

 جوړښت سره به ال هم ستونزمنه وي، خو له دغه ډول جوړښت پرته د پروګرام د بریالي کېدلو چانس ډېر کم دی. 

 

هغوی چې په  –د دغه ډول اصالحاتو ستونزمنتوب دا معنا لري چې د ډلې لوړپوړي غړي باید د وزارت له دننه څخه  .25

هغاوییچې د هغاه څاه  –او د وزارت له بیارون څخاه  –چې د پوهنې وزارت څه ډول کار کوي  ریښتیني ډول پوهیږي

پاه اړه چااې ترالساه کیاادلی شاي ډېاار پرانیساتي وي او اداري تاااریخ او کلتاور سااره یاې تااړاو لاږ وي. لااه همادې املااه، د 

کمېټې ته دنده وسپارل شي  څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چې د کابینې په کچه د ملي وحدت حکومت اړونده

او باوري شي چې د پاوهنې وزارت د اصاالحاتو اړیناې سارچینې ترالساه کاړي دي چاې د اصاالحاتو لاه ډلاې ساره یاو 

 ځای شی. 

 

د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چې په هار والیات کاې شابکې رامانځ تاه شاي او پاه والیات کاې د اصاالحاتو  .26

سره یو ځای کاړي. د شابکې موخاه باه دوه اړخوناه ولاري: لاه والیات ساره مرساته  مسوول دې ټولې اړوندې ډلې پکې

وکړي چې د پوهنې په چمتو کولاو کاې تار ټولاو غاوره شاي او پاه اصاال  راوساتلو کاې د ټولاو ګاډونوالو مالتاړ وشاي. 

ي مسالکي نړیوال پرمختیایي همکاران یو څه مرسته کولی شي او ګډونوال او هغه چاې ښاه کاار ترساره کاوي، د اضااف

روزنې )لکه، د ښوونکو پرمختللي کورسونه( په ترالسه کولو کې ورسره په مرستې کولو مکافات ورکول کېدلی شاي. 

همدا راز هغه والیتونه چې ډېر پرمخت  کوي، ښایي وکړای شاي چاې د ډېارو ښاوونکو لپااره اضاافي تعلیماي بودیجاه 

ې پراختیایي همکاران دې د دغه ډول شبکو پر تمویل غاور ترالسه کړي. د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چ

 وکړي. 
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  103د پایلو لپاره د ورفیت لوړولو پروسه د پوهنې وزارت د والیتي ریاستونو د اوسنیو ګمارنو څخه آخوا وغځوئ. .27

D. قانوني او د کړنارو بدلونونه 

د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کاوي چاې ولسمشار دې د یاوه فرماان پاه صاادرولو ساره د پارلماان غاړي یاا ناور  .28

اغېز درلودونکي چارواکي منع کړي چې له وزارت سره د ښوونکو د ګمارنې په اړه خبرې وکړي. کاه چېارې هغاوی 

ماان تاه راپاور ورکاړي او هغاوی بایاد لاه ضاانون بیا هم داسې وکړي، د پوهنې وزارت د پارلمااني چاارو دفتار بایاد پارل

څخه د سرغړوونکي غړي پر ضد ګاام پورتاه کاړي. دغاه کړناه بایاد یاوازې د ښاوونکو د ګماارنې پاه پروساه کاې ناه، 

 بلکې د پروژو لپاره د ضراردادونو د اخیستلو په تړاو هم عملي شي. 

 

ون له مخې دا یو جنایي جرم وګڼي چې څاوړ د پاوهنې د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چې پارلمان د یو ضان .29

وزارت پر کارکوونکو د نویو ښوونکو یا نورو کارکوونکو د ګمارلو لپااره لاه اغېازې اچولاو کاار واخلاي او همادا راز 

 دغه کړنه د پروژو لپاره د ضراردادونو د اخیستلو په تړاو هم تکرار شي. 

 

ې د شکایتونو ترالسه کولو او حال کولاو لپااره یاو خپلاواړ مېکاانېزم جاوړ د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چ .31

شي. یو ممکن مېکانېزم د یوې بیروني ادارې کارول دي، چاې د پاوهنې وزارت او پرمختیاایي همکاارانو یاو باورډ یاې 

دي. باال  څارنااه وکااړي. باال مېکااانېزم د افغااان ملااي پولیسااو د شااکایتونو رسااولو لااه ټلیفااوني کرښااې څخااه زده کااړه کااول

مېکانېزم ښایي د غیر مرکزي شوې طریقې کارول وي چاې پاه هار والیات کاې د ټاولنې د کلساټر پراختیاایي شاوراګانو 

سره تړلې کوچن  ډله موجوده وي. همدا راز، بل مېکانېزم د پوهنې د کیفیت د څارنې او ارزونې د خپلواکې ادارې تر 

 سپارښتنه ووینئ(. ۰۴) څن  د شکایتونو ترالسه کولو بله اداره جوړول وي

 

باوري کړئ چې د ښوونکو او د ښوونځیو د مدیرانو په ګډون، د پوهنې وزارت کارکوونکو لپاره د مسوولیت منلاو یاو  .31

روڼ سیستم موجود دی څو له ضانوناه د سارغړونو پاه صاورت کاې لاه بنادیزونو ساره ماخ شاي، لاه دنادې لیارې شاي او 

 محاکمه شي. 

 

سپارښتنه کوي چې د سپېڅلتیا، ریښتینول  او د اداري فساد پر ضد د اخالضو یاو کاوډ رامانځ  د څارنې او ارزونې کمېټه .32

ته او د پوهنې وزارت پر ټولو کارکوونکو تحمیل شي او ورڅخه د سرغړونو په صورت کې له عاامې ترټناې او ضاوي 

 104غبرګون سره مخ شي.

 

د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چې د پوهنې وزارت دې، هار څاومره چاې امکاان ولاري، ټاول معاشاونه پاه  .33

برېښنایي توګه بانکي حسابونو یا ګرځنده ټلیفونونو ته واستوي او نغدي اداینې دې بندې کړي ځکه چې په ساتره کچاه د 

 فساد له زیان مننې سره مخ دي. 

 

ه سپارښتنه کوي چې ټول ستر ضراردادونه بایاد د تادارکاتو د ملاي ادارې او د تادارکاتو د ملاي د څارنې او ارزونې کمېټ .34

کمېټې له لورې وارزول شي. کله چې ضراردادونه وشي، د تدارکاتو د ملي ادارې او پوهنې وزارت د یوې ګډې کمېټاې 

نو د تدارکاتو غوره کړناو کاې الرښاوونې له لوري یې باید پلي کېدنه له نږدې وڅارل شي، او د نړیوال بان  ضراردادو

 باید تعقیب کړي. 

 

له دې پرته، د تدارکاتو لپاره، د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چاې پاه کلیوالاو سایمو کاې د ودانیازو چاارو د  .35

وژو ټولااو سااترو ضراردادونااو د پلااي کولااو مسااوولیت، د کلیااو د بیااارغونې او پراختیااا وزارت تااه او پااه ښااار کااې د پاار

 ته وسپارل شي.  مسوولیت دې د ښار جوړونې وزارت

E. وګړو ته د بدلون سیګنالونه 

د ادارو په جوړښت کې اصالحات پرته له کوم ش  څخه اړین دي، خو دا یوازیني کارونه ناه ديد دا اصاالحات ورو 

ایلاه ناه ویناي او یاا دا چاې کلوناو پاورې کوماه پ ۴ څخاه تار ۰او د ناکام  کچه یې لوړه ده. ملکي وګړي لږ تر لږه لاه 
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خدمات له ښه کېدلو څخه وړاندې بدتر کېدلی شي، نو هغوی له مرکز څخه د سترو اصالحاتو پار اعالنوناو بااور او یاا 

 زغم نه لري. 

له همدې امله، دا اړینه ده چې د پوهنې وزارت د اصال  پالن کې مهم بدلونونه ګډون ولري چې وګړو ته په سمدساتي 

 رکوي چې ریښتیني بدلونونه پر الره دي. ډول سېګنال و

د ( پورې ۰۰۰۴په چټ  ډول اعالن کولو باندې فکر وشي چې ښوونکي به په راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه )اپریل  .36

سیمه ییزو ټولنو له لورې وټاکل شي. د پوهنې وزارت کې دننه د تشو بستونو په څیر، د پوهنې ریاستونو او مدیریتونو 

 د ټاکنو نور کلیدي معلومات خپاره کړئ. ( پورې ۰۰۰۴ه شپږو میاشتو کې دننه )اپریل په ګډون، پ

د ګرځنده ټلیفون یو پروګرام جوړ کړئ څو، څنګه چې ال دمخه پورته تجویز شاوي وو، د معیاار پار بنساټ د ښاوونکو  .37

په ګمارنه کاې د بریاالیتوبونو/ ناکاامیو راپاور ورکاړي. د ورتاه موخاو لپااره د ګرځناده ټلیفاون د ناورو پروګراموناو پاه 

یفون پوښښ نه وي، د ښوونکو پار غیرحاضارۍ د راپاور جوړولو غور وکړئ لکه په هغو ځایونو کې چې د ګرځنده ټل

ورکولو او کمولو لپاره د بدیل په توګه، د ښوونځي شورا باید ډېر مسوولیت پر غاړه واخلي او هره میاشات د ښاوونکو 

د حاضرۍ پر پاڼه السلی  وکړي. څنګه چې د ولسیي تړون ملي پروګرام کې یې یادونه وشوه، د ښوونځي شاورا بایاد 

 ولی  رول لوبولو پر ځای د ښوونځي په چارو کې ال ډېره فعاله ونډه واخلي. د سمب

 

د والیت د پوهنې ریاستونه او والیان د پوهنې د ریاستونو او په ولسوالیو کې د پوهنې د مدیریتونو لاه کاارکوونکو او د  .38

ښوونځیو له سیمه ییزو ټولنو سره پرلپسې لیدنې ترتیبوي څو د اداري فساد )او له پوهنې سره تړلاو ناورو ساتونزو( پاه 

حوې ورکړي چې له فساد سره څه ډول مقابله کیږي. ټاولنیزې رسان  )لکاه اړه د ټولنو اندېښنې واوري او ټولنو ته مال

 فیسبوړ، یوټیوب او نور( د پوهنې په برخه کې د مثبتو کیسو او نوښتونو شریکولو د وسیلې په توګه وکاروئ. 

 

دغاه کړناه د په اوږد مهال کې، د فردي ښوونځیو بودیجې یا هر ښوونځي لپاره د لګښتونو رسمي پالنونه خپاره کړئ.  .39

اداري فساد د کمولو تر ټولو پیااوړی ګاام پېژنادل شاوی دی او دا د ټولناو د پرمختیاایي شاوراګانو او کلساټر پرمختیاایي 

 شوراګانو او د ښوونځیو شوراګانو له الرې ترسره کېدلی شي. 

F. د نړیوالې ټولنې او پرمختیایي همکارانوعمل 

وې اصاالي مااوخې سااره براباار او همغااږي کااړئ )د معیااار پاار بنسااټ د د تمویلوونکااو پروګرامونااه د پورتااه تجااویز شاا .41

 ښوونکو ګمارنه(.

 

پااه مااالي مرسااته د ورفیاات لااوړونې فعالیاات نوښاات وغځااوئ. څنګااه چااې د  د متحااده ایااالتونو نړیااوالې پراختیااایي ادارې .41

دا د والیتااي پااوهنې دریاام ملاای سااتراتیژی  پااالن او د ولسااي تااړون د ملااي لومړیتااوب پروګاارام کااې انځااور شااوي دي، 

پیاوړتیا لپاره د الرښود پروګرام په توګه کارېدلی شي څو سیمه ییزه څارنه غوره او په ښوونځیو او دارالمعلمینو کې د 

 خدماتو چمتو کوونکو مسوولیت منل زیات کړي.

 

 د ښوونځیو پوهنه کې د ټولنې پر بنسټ پوهنې طریقو مالتړ پراخ کړئ.  .42

 

ې د یوه سیستماتی  پروګرام له الرې منوم کړئ څو د پوهنې وزارت د کارکوونکو د تخنیکي مرستیاالن د مسلکي ود .43

بیاکتنه وکړئ څو عملیاتي مسوولیتونه له تخنیکي مرستیاالنو  تشکیلمعلوماتي ټکنالوژۍ مهارتونو ته وده ورکړي او د 

 څخه د پوهنې وزارت رسمي کارکوونکو ته وسپارل شي. 

 

د پااوهنې وزارت تااه د بسااپنې پاار چمتااو کولااو غااور وکااړئ څااو د خاادماتو، لکااه اداینااه او د امکااان لااه مخااې د پااوهنې  .44

 معلوماتي سیستم، بیروني کولو ته اجازه ورکړي او تسهیل یې کړي. 

 

د پوهنې وزارت د بسپنې پر ورکولاو غاور وکاړئ څاو د اداري فسااد پار ضاد د اداري اصاال  د ملاي جوړښات مالتاړ  .45

 ړي او په هر والیت کې د اصال  کوونکو مالتړې شبکې سپانسر کړي. وک
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 105د پراختیایي همکارانو تر منځ او د پوهنې وزارت دننه اداري حافوه غوره کړئ. .46

 

د ښوونځیو د ودانیو د نوي پړاو لپاره د ټولنې ضوي څارنې، د افغانستان د بیارغونې د وجهي صندو  کلکاې څاارنې او  .47

یاارغونې د وجهااي صاندو  لاه څااارنې څخاه د نړیااوال بانا  مرکازي ادارې رساامي څاارنې لااه الرې د د افغانساتان د ب

 څارنې او سپړنې سیستم جدي کړئ.  

G. د معووماتو سیستمونه، د کنترول او پوټوو سیستمونه او خپوواکه رارنه 

د مدیریت او مالوماتو دضیي سیستمونه، د کنترول اغېازمن سیساتمونه، د کیفیات د پلټلاو سیساتمونه او د خپلاواکې څاارنې 

 سیستمونه د ټولو ښه اداره شوو او لږ فساد درلودونکو ادارو د دفاع کرښې دي. 

لومړی، د پوهنې معلوماتي سیستم په تړاو، د څارنې او ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي چاې دا بایاد لاه النادې یاادو شاوو  .48

 سره غوره شي: 

  هر کال دوه ځلې، د ښوونځي د کال د پیال او پاای پار مهاال، ښاوونځیو تاه د پاوهنې معلومااتي سیساتم لاه ریاسات څخاه

نې معلوماتي سیستم په ډېټابیس کې ثبت شوي معلوماات د ښاوونځي لاه شمیرونکي واستوئ څو تصدیي کړي چې د پوه

 هغو سره یو ډول دي. 

 ( څخه  ۲د پوهنې معلوماتي سیستم د تصدیي نمونه له اوسن  کچې )سلنې ته زیاته کړئ آن که دا کار باید پاه  ۰۰سلنې

 پړاوونو کې ترسره شي. 

  د پوهنې معلوماتي سیستم، د بشري سارچینو معلومااتي سیساتم د پوهنې وزارت ډېټابیسونه سره تنویم/یو ځای کړئ څو

او د اداینې پر تائید او معاینه کولو وتوانیږي. دغه یو ځای کول باید د پوهنې معلوماتي سیستم ریاست له لوري کنترول 

ت موجاود شي څو د پوهنې په وزارت او د دولت په نورو برخو کې، د معلوماتو په مدیریت او راپاور ورکولاو کاې ثباا

 وي. 

  د معلوماتو راټولولو لپاره الرښودونه غناي او بیاکتناه یاې وکاړئ څاو د معلومااتو راټولاونې د پروساې ټاول اړخوناه تار

 پوښښ الندې راولي. 

  د معلوماتو راټولونکو )څاارونکو( تاه بایاد د راټولولاو او ساند جوړولاو/ راپاور کولاو د تخنیکوناو پاه برخاه کاې روزناه

 د معلوماتو راټولونه، ثبتونه او تصدیقونه په یوه باخبره او باثباته طریقه ترسره شي. ورکړل شوي وي څو 

   د پوهنې معلوماتي سیستم، معلومات د السرسي وړ او باوري کاړئ چاې د والیات، ولساوال  او ټاولنې پاه کچاو شاری

 شوي وي. 

 ونکو او یاا د یاوې خپلاواکې ادارې لاه د ښوونځي د معلوماتو سایمه ییاز تصادیي چمتاو کاړئ. دا بایاد د ښاوونځي د څاار

  106لورې ترسره شي څو تصدیي کړي چې د ښوونځیو له لورې چمتو شوي معلومات سم دي.

  باوري کړئ چې )د پرمختیایي همکارانو او افغان ښوونکو په ګډون( د اړونده ونډه والو څخه جوړې خپلواکې بیروناي

 رول سیستمونو یوه مرحله یي بیاکتنه ترسره شي. ادارې له لوري د پوهنې وزارت د مالوماتو او کنت

 

د پااوهنې معلوماااتي سیسااتم کااې د بشااري ساارچینو د ریکااارډ ساااتلو د معلوماااتو یااو ډیاار پیاااوړی سیسااتم پلاای کااړئ. دا د  .49

ښوونکو او پاوهنې وزارت لپااره یاوه ساتره ساتونزه ده چاې د ښاوونکو کلنا  ارزوناه، تقاعاد او ناورې اداري ساتونزې 

 تعقیب کړي او اوس مهال ډېر ورو پر مخ ځي. 

 

 ه اړه:د داخلي تفیتش پ .51

  .د تفتیش کوونکو شمېر زیات او له پوهنې وزارت څخه بیرون د کافي شمېرې تکړه مفتیشن وګمارئ 

  د داخلي تفتیش د راپور ورکولو الرې پیاوړې کړئ. د داخلي تفتیش کړناې تاه لاه پاوهنې وزارت ساره پاه رسامي تاړاو

 ورکولو غور وکړئ. 

  کاال د جناوري لاه لاومړۍ نېټاې څخاه خپااره کاړئ او بااوري  ۰۰۰۴د پوهنې وزارت د داخلي تفتیش ټاول راپوروناه د

 کړئ چې کلیدي ونډه والو ته د السرسي وړ دي. 

  له پرمختیایي همکارانو څخه وغواړئ چې د پوهنې وزارت د تفتیش په ډیپارټمنټ کې د ډېرو تکړه مفتشینو د ځای پار

 ځای کولو تمویل وکړي. 
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د مالیې وزارت، پراختیایي همکارانو او مدني ټولنو له لوري د استازو په ګډون د پاوهنې وزارت پاه لوړپاوړې کچاه د  .51

 تفتیش یوه کمېټه تاسیس کړئ. 

  دغه کمیټه به د داخلاي تفتایش راپوروناو او د څاار عاالي ادارې، سایګار اوChecchi  پاه څیار د ناورو ادارو بیروناي

 راپورونو بیاکتنه وکړي. 

 .د تفتیش کمېټه به هر کال د کنترول د تشخیص شوو کمزورتیاوو او ترسره کړو کړنو یوه بیاکتنه خپره کړي 

 

د عامه او خصوصي ښوونځیو دواړو د نوام پاه موخاه د پاوهنې ادارو لپااره د اعتباار ورکولاو یاوه خپلواکاه ملاي اداره  .52

  107رامنځ ته کړئ.

کیفیت څارنه او ارزوناه ترساره کاړي. دغاه اداره بایاد د پاوهنې وزارت  یوه خپلواکه اداره تاسیس کړئ چې د پوهنې د .53

کې موجوده نه وي، خو باید له وزارت سره نږدې کار وکړي. دغه اداره باید اوسن  داخلي وړتیاا پاه الس کاې ونیساي 

ستونزو پاه اړه په اړه راپور ورکړي، څو په ښوونځیو کې د پوهنې  –غښتلتیاوو، کمزورتیاوو او واټنونو  –او د عمل 

 مناسب پوهاوی رامنځ ته او مسوولیت ومنل شي. 

H. د روڼتیا کړنې 

د روڼتیا له ډېرو کړنو څخه ال دمخه په تېرو برخو کې یادونه وشوه. تر ټولو جدي او مهم یې د ښوونې د ټولاو بساتونو 

دي. لاه دې پرتاه، د څاارنې او د خالي ځایونو او د ښوونې د هر موجاود بسات لپااره د ممکناو کاندیادانو لیسات خپارول 

 ارزونې کمېټه سپارښتنه کوي:

د څارنې او ارزوناې کمېټاه د پاوهنې وزارت څخاه وپوهېدلاه چاې د ښاوونکو ټاول پرانیساتي بساتونه اوس مهاال اعاالن  .54

شوي دي. سره لاه دې، ډېارو ځاواب ویونکاو د دغاه کاار ساتاینه وناه کاړه او موافقاه یاې ورساره وناه ښاودله. د پاوهنې 

 بستونه په اسان  د لیدلو وړ وي. وزارت باید یوه ساده وېب پاڼه جوړه کړي چېرې چې ټول پرانیستي 

 

د پوهنې وزارت باید په هر والیت کاې پاه ټاولیز ډول او لاه تفصایل ساره د ښاوونکو د ټولاو بساتونو د وضاعیت پاه اړه  .55

 معلومات خپاره کړي. 

 

کال د جنوري لاه لاومړۍ نېټاې څخاه خپاره کاړي. لاه  ۰۰۰۴د پوهنې وزارت باید د اداري فساد پر ضد خپله تګالره د  .56

کاال تار پاای پاورې، د  ۰۰۰۰کاال لاه اپریال میاشاتې څخاه پیال د  ۰۰۰۴ې وروسته باید په هرو دریو میاشتو کاې، د د

 دغې تګالرې د پلي کولو په اړه د پرمخت  بیاکتنې خپرې کړي. 

 

ه په مرکزي او سیمه ییزه کچو دواړو کې د روڼتیا یو نوښت پیل کړئ څو د پوهنې وزارت پاه دریاو کلوناو کاې دنناه پا .57

 کې تر نورو مخکې شي.  ‘پرانیستي دولت’

دا د پوهنې وزارت له صفونو څخه له یوه کوچني کاري ځواړ سره پیلیدلی شي، چاې دناده باه یاې د هغاو معلومااتو پاه 

نښه کول وي چې باید عامو خلکو سره شری  شي.. دا به رسمي اسناد، لکه پالیس ، معیارونه، مالي اسناد، لکاه ټاولې 

ودیجو څخه لګښتونه، د مالي توپیرونو راپوروناه، د ګماارنې معلوماات څنګاه چاې پاه مخکینیاو سپارښاتنو بودیجې، له ب

کې یاد شوي وو، په پوهنې سکتور کې ټول راپوروناه، د اداري فسااد پار ضاد پالنوناه او پرمختا ، تار پوښاښ النادې 

 ولسوال  په کچه وده ورکړي. راولي. د پوهنې وزارت کولی شي چې دغې نوریې ته د مرکز او د هر والیت/ 

I. د تعمیوولو ګامونه 

د پوهنې وزارت باید پراګماتی  ګامونه پورته کړي څو په څرګند ډول وښیي او والدین یې وویني چې لاه دې وروساته  .58

 مفسدې کړنې د زغملو وړ نه وي.  به د پوهنې په وزارت کې

 لو لپاره د الندې یادو شوو کړنو سپارښتنه کوي:د څارنې او ارزونې کمېټه د دغې پالیس  په تړاو د غور کو
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، د پوهنې وزارت مشرتابه د پوهنې وزارت د اداري فسااد ضاد پالیساي (پورې ۰۰۰۴په شپږو میاشتو کې دننه )اپریل  .59

پیلوي او د پوهنې وزارت لوړپوړي چارواکي یې په ټولاو ریاساتونو، ټولاو والیتوناو، ټولاو ولساوالیو او د ښاوونځیو پاه 

 ټولنو کې وړاندې کوي.  ټولو

 

په راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه د دغې پالیس  د عملي کولو په چمتو والي کې، د پاوهنې وزارت د شاکایتونو ثبتولاو  .61

لپاره یوه ټلیفوني کرښه رامنځ ته کوي چې ملکي وګاړي او د پاوهنې وزارت کاارکوونکي یاې کاارولی شاي. پاه همادې 

یسوي، چې د کیفیت پاه اړه د هغاه تبصارو پاه ترالساه کولاو ډول، د پوهنې وزارت د پوهنې د کیفیت خپلواکه اداره تاس

 کې هم رول لري چې ښایي له فساد سره تړاو ولري. 

 

د پوهنې وزارت رهبري باید له لویې څارنوال  سره همغږي ولري څو باوري کړي چې د لویې څاارنوال  پاه محااکمو  .61

د پااوهنې وزارت د پخوانیااو یااا اوساانیو  کااې هغااو موجااودو ضضاایو تااه د امکااان تاار بریااده لومړیتااوب ورکااړل شااي چااې

 کارکوونکو پورې تړلي وي. په شپږو میاشتو کې دننه باید له دغو ضضیو څخه ځینې یې تعقیب شي. 

 

د ټولو موجودو بندیزونو، د نوام د کړناو، د محااکمو د ( پورې ۰۰۰۴د پوهنې وزارت باید په شپږو میاشتو کې )اپریل  .62

کوونکو مېکانېزمونو، چې د پوهنې په وزارت کې موجود دي، بیاکتنه بشپړه کاړي. د دې اختیارونو او نورو منصرف 

، چې ایا په بشپړه  موخه دا ده چې د پوهنې وزارت کې د نوم او دسپلین د موجودو وسایلو په اړه پوهای رامنځ ته شي

 لپاره پوتانسیل ولیدل شي.  توګه ورڅخه ګټه اخیستل شوې ده، او دا چې په ډېرې سخت  سره د هر بندیز کارولو

 

د پوهنې وزارت زعامت باید پر اداري فساد شکمن مامورین تر څېړنې الندې ونیسي او د څېړنې پر مهال یې له دنادو  .63

 څخه لیرې کړي. 

 

د پوهنې وزارت له کارکوونکو څخه باید د هغوی په ضراردادونو کې په رسمي توګاه تعهاد واخیساتل شاي چاې د اداري  .64

 لو پېښو په اړه به راپور ورکوي. فساد د ټو

J. د دولتي عرضې د انحصار لپاره د بازار پر بنسټ بدیوونه 

د درسي کتابونو لپاره د بازار حل لور ته ګام واخلئ. د درسي کتابونو سوداګریز چاپولو ته د اوښتلو لپاره د اختیاارونو  .65

  108معاینه کولو په موخه د امکان څېړنه ترسره کړئ.

د ګرځناده ټلیفونوناو لاه الرې( برېښانایي  یوالدینو لپاره د اختیارونو مطالعه وکړئ او پلي یې کړئ چې )د هغاود هغو 

 رته اخیستلی شول. ید درسي کتابونو په بدل کې په سیمه ییزه توګه ب یووچرونه ورکړل شوي دي کوم چې هغو
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  ضمیمې
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  بیلګې راپورونو مطبوعاتو دد رسنیو او  په اړه تورونو د فساد  : د پوهنې په وزارت کې د 1ضمیمه .

د اندیښنې 

 ساحه/کچه

د پوهنې په وزارت کې د فساد معمول 

 ډولونه

 د شواهدو سرچینه او عمده ټکي

پان کول ، 

بودیجه چمتو 

  کول او پریکړې

چارواکو او سیاستوالو لخوا د  فاسدود 

د حکومتي  بودیجو انحراف )تعلیمي 

ې ( چحسابونو او نړیوالو مرستو څخه 

پروژو  پالن شویو ی شي د اصلياکید

او د  شي المل لپاره د سرچینو د کمښت

 احتمالي فساد لپاره الر هواره کړي.

 مه  ۴ کال د سوواغې ۷۳۹۴د  ،هافغان نشراتي شبک 

 کې د فساد په اړه هغه تفصیالت چې د حقیقت موندنې کمیسیون له خوا افشا شوي په پوهنې وزارت

  ډالرو اختالس همیلیون $ 771د 

  اختالس وډالر همیلیون $ 411د د وړتیا لوړولو په نوم 

  ګمارلسال کارانو  1211اړیکو له الرې د  شخصي شفافې پروسې پر ځای د رڼې اود 

  ترالسه کړیمعاش  مجموعيډالر  125،111 شتون چې هره میاشت یېښوونکو خیالي   75،111 د نږدې 

   ښوونځیو شتونخیالي  31111د نږدې 

  -   ملیون ډالرو اختالس 288د  "چاپولو په نامهدرسي کتابونو  ونوی" د 

 

د پوهنې وزارت د ښوونکو او 

 پروسه کې فساد ګمارنې په کارکوونکو د

 مه  ۴۸کال د توې  ۷۳۹۲سام وطندار ورځپاڼه، د 

  د غزني  عبارت دي له: دکې د فساد ادعا. تورن کسان  مدیرانو په ګمارنهښوونځیو کې د  31د غزني په شاوخوا

 د پوهنېکې کابل  پارلمان کې د غزني یو شمیر استازي، د سیاسي ګوند غړي، دوه کارکوونکي،ریاست  معارف

 چې ضضیې یې لوی څارنوال  ته راجع شوي دي. کوونکيکارشمیر  یو  وزارت

 :د فساد په اړه ادعاوې عبارت دي له 

 د کاندیدانو د آزموینې د ترسره کولو څخه ډډه کولپه لیکلې بڼه  -

 ورکول نمرووړیا  15-5د ښونځیو مدیرانو ته په اوسطه توګه د  -

 چمتو کولپاڼو   وغلط پایلو د د تهځینو نوماندانو  -

 له پامه غورځولاندیدانو تجربه د ک -

 شواهدنیمګړي  په اړه  وو او  زدګړود کاندیدانو د وړتیا -

دارلمعلمینونو د ودانیو په جوړونه کې  د

 نیمګرتیاوې 

 

 10 9 ,7 ,6 ,5 ,3 ,2، مخونه : ۰۴۰۲، ۰۰جمعه، مرغومی  ,IP-19-17 سیګار

د داسې خدمتونو لپاره د پیسو غوښتنه چې 

 وړیا دي 

 مه  ۰۴کال د سلواغې  ۰۴۰۰صبح ورځپاڼه، د  ۴

 د هرات د پوهنې ریاست کې فساد

یوه ارزونه ترسره کړې  نا امنو ولسوالیو کېیو شمیر د هرات والیت په کمیټو  دوه تخنیکي ود پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوی

  ده چې ددې ارزونې موندنې په دې والیت کې په الندې ډول فساد په ډاګه کوي:

 و شتونغیر فعال ښوونځی یو اوښوونځ خیالي، وښوونکی او نا لوستو ښوونکو او زده کوونکو ، بې سواده خیاليد • 
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 د معاشونو ویشلد ښوونکو ته افرادو نامستحقو • 

 شهادت نامه نلريښوونځي  ښوونکي د• 

 ښوونکی شتون نلري ته خوپه لیست کې د ښوونکو نوم ش• 

، د پوهنې وزارت له پامه غورځولل کول، د پوهنې وزارت ضوانین او مقررات بهر عمخپل صالحیت څخه د • 

 ضوانینو او مقرراتو په اړه د پوهاوی نشتوالی

 ښوونکو څخه د غیرضانوني فیس ترالسه کول له• 

 په ګمارنه کې د خپلول  پاللښوونکو ضراردادي د • 

 په معاشونو/امتیازونو کې اختالسد ښوونکو • 

 کول معاشونو ترالسه ودود وونکو لخوا د یو شمیر ښ• 

 په حقیقت کې ښوونکي نه دي د معاشونه ترالسه کول چې په لست کې دي خود هغو کسانو لخوا • 

 معاشونو / ګټو په اړه د یوشمیر ښوونکو د پوهاوی نشتوالی خپلو د• 

 تدریس نصاب د نیمګړي وړتیا له امله  ټیټې د ښوونکو د• 

سیسټم کې ضومي، ژبني  د پوهنې په

 تبعیض

 ۷۳۹۴جمهور خبري آژانس ، کب 

، د د څارنې نشتوالیسیسټم  پوهنې تونو / ولسوالیو کې دالیی تبعیض، لرې پرتو ون، توکمیز او ژب، خپلوي پالنهمالي فساد

 دي. سترې نیمګړتیاوېسیسټم پوهنې د افغانستان د  د ونه په پام کې نیول،امتیاز يته ځانګړ معارفکابل 

دولت او پرمختیایي همکارانو ته د ډیرو 

 وغلط د بودیجو ترالسه کولو په موخه

 برابرول ومعلومات

  مه ۴۴کال د لیندۍ  ۷۳۹۲افغان خبري آژانس ، د 

د دې ارزونې  ترسره کړې چې ښوونځیو ارزونه 1117په ټول هیواد کې د  ېتخنیکي کاري ډل ېلخوا ټاکل شو دولتد 

 :ډول ديپه الندې  موندنې

او هغو شمیر،  د واو زده کونکی وښوونکی،  اداري کارکوونکو د شمیر، د ښوونځیود د فعال او غیر فعاله ښوونځیو • 

 ورکول  ونود غلطو راپورښونځیو چې ودان  لري او هغو په اړه چې ودانې نلري 

 د ښوونکو معاشونو په ورکړه کې ځنډ• 

، ودان  لرونکو او بې ودان  ښونځیو، د ښوونکو معاشونو او داسې شمیرد ښوونځیو  واو غیر فعال ود فعالپه هیواد کې • 

 یر ادعاوېنوي وزد د پوهنې وزارت د مخکیني وزیر له خوا د ناسمو چمتو شویو مالوماتو په اړه په اړه  نورو مواردو 

 ۷۳۹۴طووع نیوز، سوواغه/

 پیرونه د پوهنې په وزارت کې د ښونځیو زدکوونکو په شمیر کې تو

 کممیلیونو څخه  7په وینا، په ټول هیواد کې د ښوونځیو اوسنیو زده کوونکو شمیر له  د وزیر د پوهنې وزارت• 

 .ل شوی وومیلیونه راپور ورکړ 11.5لخوا دا شمیر  د پخواني وزیر دی، پداسې حال کې چې د پوهنې

مختلف انځور  ی خورامعین لخوا وړاندې شو اوسنيد ښوونځیو زده کوونکو شمیر چې د مالیې / ادارې • 

 میلیونه زده کونکي په ټول هیواد کې ښیي. 9.2څرګندوي چې شاوخوا 

د ملي یووالي په حکومت کې فساد سره د 

مبارزې په اړه د سیاسي هوډ او ارادې نه 

 شتون 

  مه ۴۰کال د مرغومي ۷۳۹۲(،  د The Daily Afghanistanافغانستان ورځپاڼه )

 افغانستان کې د اداري فساد د ررخ دوران

  • ښوونکو شتون خیاليزده کوونکو او  خیاليښوونځیو، د  خیاليد 

 ه ډالرو مرستېمیلیون $ 751د ایاالتو متحده  امریکې د د باندې په دې خیالي بنسټونو( راپور 2116د سیګار )• 
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 ضایع کیدو ته اشاره کوي. 

تحصیالتو سالکاران چې د وړتیاوو او  

کچه یې ښکته ده خو لوړ معاشونه او 

 صالحیتونه لري

  مه ۷۹کال د مرغومي  ۷۳۹۲افغانستان ورځپاڼه، د 

 د افغانستان ولسمشر له خوا د ګمارل شوي ټیم د ارزونې موندنې په الندې ډول دي: 

  ښوونکو او زده کوونکو شتون خیالي زرګونو ښوونځیو اوخیالي د سلګونو • 

 اختالس ډالرو مرستو کې ملیونونوپه نړیوالې ټولنېد تخصیص په ګډون معارف ته د د درسي کتابونو چاپولو • 

 د فعال او غیر فعاله ښوونځیو په شمیر کې توپیر •

 پوره پیسې ترالسه کويپداسې حال کې چې ضراردادیان  نه دي ودان  بشپړه شوې ود ښوونځی• 

 پروګرامونه زدکړې خیاليد • 

 خپلوي پاللویشلو کې په د بورسونو • 

 په کرایه نیوللپاره د کورونو  ولوړه بیه د ښوونځی پهد بازار په پرتله • 

او تازه  کره  وزارت کې دپه د پوهنې 

 (غلط معلومات )وماتو نشتوالیالم

  .9  ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1مخونه:  ,۰۴۰۰غبرګولی،  SP, ۰۰-62-15-سیګار 

او  آمارو  کره وزارت کې دپه د پوهنې 

ارضامو نشتوالی، او د اداري فساد له امله د 

اړینو معلوماتو چمتو کولو کې د همکارۍ 

 نشتوالی

 مه ۷۴کال د لړم  ۷۳۹۴، د  ماندګار ورځپاڼه

فساد ضضیه ولسمشر ته سپارل کیدی  د د وردګ -ډلې غړی د  د حقیقت موندنېې لپاره د پوهنې په وزارت کې د فساد ارزون

او ارضامو نشتوالی، او د اداري فساد له امله د اړینو معلوماتو چمتو کولو کې د  آمارو  کره د پوهنې وزارت کې د - شي

  همکارۍ نشتوالی

 

لګښتونه په پرته له سنده او مجاز غیر 

 CBSGاو  BESSTافغانستان کې د 

 هترسر کېه پلي کیدو پروګرامونو پ

 شوي.

  مه ۷۱کال د مرغومي  ۷۳۹۴سه شنبه، د  ,FA-18-14مالي پوټنه 

د شته فساد له کبله د کارکوونکو لخوا د 

 دندو پریښودنه 

  مه ۷۹کال د مرغومي  ۷۳۹۲پیام افتاب خبري آژانس ، 

 ورکړه ارییس استعف(TTCدارالمعلمینو) هرات دد 

 الملونه په الندې ډول بیانوي: هغه د خپلې استعفا 

 ناوړه ګټه اخیستنه له خوا له صالحیت څخهرییس ریاست د  پوهنېپه هرات کې د • 

 اختالسد بودیجې • 

سپکاوی ، خپلوي پالنه او  ، ګواښونه، اوهارات او ویناوې ، غیر منطقيکړنېناضانونه پوهنې رئیس له خوا د • 

  سیاسي ګمارنې.

په افغانستان کې د لومړني او ثانوي زده 

 خپلولخوا د  USAIDکړو لپاره د 

ارزونو  هر اړخیزوپروګرامونو د 

 نشتوالی

  24 , 23 ,9 ,4 ,3 ,2 مه، مخونه: ۰کال د غوایي  ۰۴۰۲سیګار، د 

  ۰۴۰۴مه ،  ۰۰د توجه محرا ، چهارشنبه، د لیندۍ 
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د متحده ایاالتو په ودانیزو پروژو کې 

ناوړه ګټه  بودیجو له ، ي، درغلیاعض

 داسې نور.اخیستنه، او 

د ضرارداد ټولو شرایطو پوره کیدوه څخه  

 مخکې د پروژې د بشړتیا تائیدي

 13  , 12 ,7 ,6 ,5 ,3 .مخونه:   لړم،  ۰ ,01-10 تفتیش-سیګار

ضراردادي د ضرارداد ټولې پیسې واردمخه  تدارکات/قرارداد

ودان   ترالسه کړي دي  خو د ښونځي د 

 چارې یې نیمګړې پریښې دي.

  مه ۷۴کال د مرغومي  ۷۳۹۲باختر خبري آژانس ، د 

په د پوهنې ریاست مشرتابه د دې والیت د پوهنې  ود بامیان د کتنې پرمهالد دویم مرستیال )سرور دانش(  څخهبامیانو • 
 وایيننګونو په اړه  شته سکټور کې د

 د کموالى او د ضراردادي ښوونکو بشري منابعو، د ښوونکو تقاعد، د مشر له ضوله دد بامیان د ښوونې او روزنې ریاست  •
 برخې ديورکول د بامیانو د ښوونې او روزنې سکتور ترټولو ستونزمنې  ومعاشون

 

 

  مه ۸کال د چنګاښ  ۷۳۹۲صبح، د  ۸

  •ړې ودان نیمګ ود ښوونځی 

 (اختصاص شویو بودیجو اختالسد )د ښوونځیو ودانیو په ترمیم او ساتنه کې فساد• 

 اخاذي او  بډی• 

 نشتوالی نېڅارڅخه د د ښوونځیو ساختماني ساحو • 

 کارکوونکو په ګمارنه کې خپلوي پالنهکارانو، ښوونکو او اداري الد س• 

 ( ګمارنې لپاره بډېد بستونو پلور )ورکول 

 پروسه کې د سیاستوالو السوهنه ګمارنېد • 

 و ویشلمعاشون د غړیو ترمنځ د ښوونکووالیتي شورا د ې د په ناامنو ولسوالیو ک• 

، ګمارنهپه د اداري کارکونکو او ښونکو 

مقرریو، ، او سپارلو تخصیصپه  دندېد 

تبدیل  او ترفیع کې د منل شویو معیارونه 

 له پامه غورځول

 ۷۳۹۴دري خبري آژانس ، 

 په پراخه کچه فساد په ګمارنه کېد پوهنې په وزارت کې د ښوونکو • 

 نلري وړتیاوې او تحصیالت اړینې ښوونکينځیو سلنه د ښو 55په افغانستان کې شاوخوا • 

د ښوونکو د ګمارنې او ځاي پر ځاي 

          کولو لپاره د بډو اخستل

  مه۷۴کال د چنګاښ  ۷۳۹۲فرهنګ خبري آژانس ټولنه، د 

 د پوهنې د غزني بډې، اخالضي فساد او له ضوله والیتي شوراګانو یو شمېر غړو يد غزن ولسي جرګه کې د غزني استازیو او

  کړنې دي. معمولېپه سیسټم کې د فساد 

 مه  ۰۲کال د چنګاښ  ۰۴۰۲اریانا نیوز ، د 

 د کابل په ښوونځیو کې فساد

 سیاسي فشار خپلوي پالنه او، بډېکې په ګمارنه د کابل په ښوونځیو کې د ښوونکو 

کارکوونکو په د ښوونکو او د ښوونځي 

او با  جن  ساالرانو  ځایيد  ګمارنه کې

 مه  ٪۴کال د وږي  ۷۳۹۴اورال ورځپاڼه، د 

د  له مخېد راپور  والیت د نهور ولسوالی څخه ي. د غزنو پورېښوونځیتر له وزارت څخه  -زنځیر  فسادکې د  معارف په
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 :د فساد الندیني ډولونه شتون لرينهور په ښوونځیو کې   السوهنهنفوذه کسانو 

 غیر حاضري   ود ښوونک• 

 کې د محلي ځواکمنو کسانو السوهنه د ګمارنې په لړۍ• 

 نشتوالی وتجهیزات ود وړ ښوونکو ، درسي کتابونو ، فرنیچر او د ښوونځي نور• 

 زدکوونکو سره د ښوونکو او د ښونځي ادارې له خوا ناوړه چلند • 

شویو  ا تخصیصد مرکزي وزارت لخو

ټولنې یا نړیوالې او همدارنګه د  بودیجو

د مرسته شویو پیسو لخوا  ونادولتی موسس

 څخه ناوړه ګټه اخیستنه

  کال د مرغومي لومړۍ نیټه ۷۳۹۲صبح، د  ۸

 اختالسډالرو په ارزښت  همیلیون $ 16د د پوهنې بودیجه کې ت کې الیپه کندوز و• 

 

 ? ,16 ,15 ,14 ,12,13 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ۰۴۰۲لړم  SP, ۰۰-12-17-سیګار د ښوونکو او زدکوونکیو غیر حاضري 

 مخ ۰۰رپورټ مقاله،  ۴۲د 

پروژو  په ساختمانيد پوهنې وزارت • 

پالن، د خوندیتوب ناضص او نیګړی کې 

 کنترولکمزوری ستونزې او د کیفیت 

 .and 9 7 ,5 ,3 ۰۴۴۴تله  ۰۰ ,02-10 تفتیش -سیګار

 

 

 

 

 مه  ۴کال د وږي  ۷۳۹۴آشنا راډیو، د 

   ریاست کې فساد پوهنې د بلخ د

 ځورونهریاست مشر لخوا د ښځینه ښوونکو جنسي  پوهنې د بلخ د• 

 پروژو کې پراخ فساد په تعلیميد بلخ والیت • 

 ناوړه ګټه اخیستنه صالحیت څخهواړ او  له• 

 مه  ۷۲کال د مرغومي  ۷۳۹۴نور توویزیون، د 

 د زابل والیت په معارف ریاست کې فساد

ته معرفي په تور لوی څارنوال   ګټه اخیستنې ناوړهد واړ څخه له یس د فساد او ئر پوهنې  دوالیت زابل  د• 

  دی شوی

 درلودو په تور وځنډیدلي ږ اړیکو د س سرهئیفاسد رو  دندې د کارکوونک وځیند په زابل کې د پوهنې ریاست • 

د  ود ښوونځی کېبازارونو  وسیمه ییزپه 
  و او درسي موادو پلورلتجهیزات

 ۰۴۰۲ پیوندګاه خبري آژانس، غوایی

 د ارزګان د ښوونځیو دریمه برخه د اداري فساد او نا امن  له کبله تړل شوي

تړل شوي  ښوونځي د الندې عواملو له کبله 111 و په ګډوننجونو درې ښوونځی د ت کېالیارزګان و ټولپه • 

 دي:

 پراخ فساد -

 ې نشتوالیڅارن ېاو منوم ېپاملرن له خوا د د دولت -

 ناامني هدوامدار -

 ښونځیو کې الزم او اړین توکي نشتهاو  ترالسه کولی نشيښوونکي خپل معاشونه  د فساد له کبله• 
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د  خلکو ته په سکتور کې پوهنې د

 چارواکو د حساب ورکونې نشتوالی

 ۷۳۹۲پیام آفتاب، 

 نشتوالی حساب ورکونېپه سیسټم کې مالي فساد او د د پوهنې د بلخ 

 او رشوت ورکولخپلوي پالنه کې  ګمارنهپه • 

 د حساب ورکونې نشتوالی• 

 افق خبري آژانس د اسنادو جعل او تزویر 

  ل.محکوم شواو د جریمو په ورکولو  چارواکي په زندان پوړي لوړ  12د پوهنې ریاست  ود بامیان• 

 دي بیلګېد فساد لویې اسنادو  جعل او تزویر  او د ناغیړي کې ترسره کولو  په  ود مسؤلیتون• 

د ګمارنې او د دندې اشغالولو لپاره د 

 ښوونکیو له خوا بډې ورکول

  مه ۴۰کال د مرغومي  ۷۳۹۲ازمون موي ورځپاڼه، د 

 ضومي او شخصي اړیکې په پراخه کچه شتون لري. ، افغانستان په معارف وزارت کې بډېد • 

 ه خپلوي پالنهپروسې کې پراخ ګمارنېد • 

 د پیسو ورکولو ترالسه کولو لپاره شهادتنامد • 

   مه ۷۳کال د زمري  ۷۳۹۰جرغی او برجګی خبري شبکه، د  د ښونځیو د جعلي شهادتنامو پلور

 جعلي شهادتنامو پلورد ښونځیو د 

تدارکات او ځای 

 پرځای کول
د هغو ښوونځیو لپاره اختصاص شوې 

کلونو  وډیر د چې بودیجه کې اختالس

 دي راهیسې تړل شوي

 مه  ۰کال د کب ۰۴۰۰پژواړ خبري آژانس، د 

 د هرات په ناامنه ولسوالیو کې ځانګړې توګه، په شتونو یښوونک خیاليد • 

 د تحصیالتو ټیټه کچه د ښوونکو • 

 ښوونکو ته په داسې حال کې معاشونه ورکول کیږي چې ښوونځي یې تړل شوي دي• 

 په یو شمیر تړل شویو ښونځیو کې د ښوونکو معاشونه د دغو ښونځیو سرمعلمینو  ته ورکول کیږي• 

 

 السوهنه زور واکو ځایيد  په ګمارنه کېد ښوونکو • 

، په ځانګړې توګه په لرو پرتو او نا امنه ولسوالیو نشتوالی څارنېه د منومې ښونې او روزنې له پروسو څخ د• 

 کې

 

 مه  ۷۴کال د لیندۍ   ۷۳۹۲همرساني، د 

 غور والیت کې د معارف په بودیجه کې اختالس

بازار کې د هغو خوراکي مرستو پلورل 

 چې زدکوونکو ته ځانکړې شوې دي

  مه ۷۰کال د مرغومي  ۷۳۹۰بامیان  ورځپاڼه، د 

 ځانګړيته  ود بامیانو د ښوونځي شاګردانچې ( غوړي او بسکیټمرستندویو توکو خرڅول ) هغو په بازار کې د 

 شوي

  مه ۷۴کال د مرغومي  ۷۳۹۲افغان نیوز خبري آژانس، د  د ښوونځیو د ادارې ناوړه چلند 

جنسی )اخالضي فسادد د ښوونې او روزنې په ریاست کې  ښځینه زدکوونکود بامیان په مرکز کې یوشمیر • 
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 ه وړاندې اعتراض وکړځورونې( پ

 یس ناسم چلندئر د زده کوونکو سره د ښوونې او روزنې• 

 مه  ۴ کال د لیندۍ ۰۴۰۲د  -د زدکوونکو خبري آژانس –د افغانستان د سولې پرس د معارف په بودیجه کې کې اختالس

 کې فساد هپروسپه بورسونو لپاره د نوماندانو د آزموینې • 

 توکم پالنه او پلويکې  په ګمارنه خدماتي کارکونکواو د  مدرسینود اداري کارکونکو، • 

 

 د سیګار رپورټ خیالي زدکوونکي، ښونځي او ښوونکي

 18 , 17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5مخونه:  ,۰۴۰۲لړم  SP, ۰۰-12-17-سیګار

 

د خصوصي 

ښوونځیو او 

خصوصي 

دارالمعلمینونو 

رامینځته کول 

 او اعتبار

 کولور

له جوړیدو وروسته په ډیره کمه موده کې 

  د ښوونځي د ودان  زیانمنیدل

 18 , 17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5مخونه:  ,۰۴۰۲لړم  SP, ۰۰-12-17-سیګار

 

 5 ,1,2,3,4 مخونه:  ,۰۴۰۲غوایی  SP, ۴۰-38-16-سیګار

 د ښوونکیو د تحصیلي کچې تیټوالی

 

 مه ۰۰کال د مرغومي  ۰۴۰۲جامعه باز ورځپاڼه ، د 

 خصوصي ښوونځیو کار او فعالیت وځنډول شو: ۲۰په کابل کې د الندې دالیلو له امله د

 ټیټه کچه وړتیا او د تحصیالتو  د ښوونکو• 

 د زده کړې ټیټ کیفیت• 

 تیښتهد ورکړې څخه د مالیې  •

 نه لرل جواز د  کار او فعالیت د• 

د پوهنې وزارت له خوا د ناکره مالوماتو 

 وړاندې کیدل

  مه ۱کال د لیندۍ  ۷۳۹۲اصاح اناین، د 

د  CSRS. د موندنې مرکزد مطالعاتو  وپروګرامونو په اړه د ستراتیژیکو او سیمه ایز زده کونېپه افغانستان کې د سواد 

 سیسټم کې الندې نیمګړتیاوې روښانه دي: زده کونې پهسواد د موندنو له مخې، د افغانستان 

پروګرامونو څخه ګټه  زده کونې لهد سواد  یې کې موده( په 2114-2119توپیر چې د  ) په شمیر کېد هغو اشخاصو  •

 .کړې دهپورته 

په تیرو لسو کلونو کې د سواد زده  نشتوالی او او کره مالوماتو په اړه د باوري( د شمیر نارینه او ښځو)د نالوستو کسانو• 

 څخه د فارغانو کره شمیرکړې کورسونو 

د پوهنې وزارت او د احصایې ملي چې توپیرونه  کې په اړه ارضامود شمیر کورسونو زده کونې هغو د سواد • 

  دي شويوړاندي لخوا  ېادار

 نصاب نشتوالی زده کونې د معیاريد سواد • 

هغو بودیجو څخه ناوړه ګټه اخیستل چې د پوهنې وزارت، ټولنې او نړیوالو نادولتي ادارو له خوا د سواد زده  •

 کونې پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي

 ځایي بازارونو کې د هغو درسي توکو پلورل چې د سواد زده کونې کورسونو لپاره ځانګړي شوي دي• 

 ښوونکي زده کونې خیاليو د سواد ا زده کونې خیالي کورسونهد سواد • 
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  1(٪۴۰۷) ۷۳۹۲. ضمیمه: د والیت، جنسیت، ښوونیز، ناښوونیز په اساس د پوهنې وزارت کارکوونکي. 2
 

 د پوهنې وزارت کارکوونکي(2016) 1395

  
 مجموعي تشکیل کومکي کارکوونکي مامور/استازی ښوونکی  

 مجموعه ښځینه نارینه مجموعه ښځینه نارینه مجموعه ښځینه نارینه مجموعه ښځینه نارینه  

 7,003 1,820 5,183 801 21 780 447 33 414 5,755 1,766 3,989 کابل   1

 4,701 606 4,095 751 19 732 412 19 393 3,538 568 2,970 کاپیسا   2

 8,279 1,028 7,251 1,341 42 1,299 670 30 640 6,268 956 5,312 پروان   3

 6,274 281 5,993 1,019 7 1012 702 8 694 4,553 266 4,287  وردګ 4

 4,276 458 3,818 655 23 632 365 16 349 3,256 419 2,837 لوګر 5

 8,723 1,843 6,880 1,340 65 1,275 620 67 553 6,763 1,711 5,052 غزني 6

 4,050 154 3,896 653 1 652 374 4 370 3,023 149 2,874 پکتیا 7

 17,405 1,661 15,744 2,250 53 2,197 914 16 898 14,241 1,592 12,649 ننګرهار 8

 5,327 317 5,010 739 12 727 437 8 429 4,151 297 3,854   لغمان 9

 5,553 228 5,325 942 6 936 480 7 473 4,131 215 3,916   کنر 10

 12,779 3,652 9,127 1,516 70 1,446 741 105 636 10,522 3,477 7,045 بدخشان  11

 10,202 2,645 7,557 974 56 918 721 64 657 8,507 2,525 5,982 تخار  12

 11,548 2,513 9,035 1,729 62 1,667 464 32 432 9,355 2,419 6,936 بغالن  13

 8,289 2,067 6,222 1,072 85 987 468 45 423 6,749 1,937 4,812 کندز  14

 3,179 800 2,379 491 27 464 158 16 142 2,530 757 1,773 سمنگان  15

 14,281 6,965 7,316 1,697 219 1,478 608 151 457 11,976 6,595 5,381 بلخ  16

 5,738 2,085 3,653 867 50 817 229 58 171 4,642 1,977 2,665 جوزجان  17

 6,934 2,134 4,800 1,192 66 1,126 219 44 175 5,523 2,024 3,499 فاریاب  18

 3,365 503 2,862 568 26 542 245 15 230 2,552 462 2,090 بادغیس  19

 18,907 8,917 9,990 1,983 377 1,606 587 133 454 16,337 8,407 7,930 هرات  20

 3,607 1,068 2,539 607 52 555 310 33 277 2,690 983 1,707 فراه  21

 2,047 964 1,083 280 35 245 227 18 209 1,540 911 629 نیمروز  22

 3,726 541 3,185 633 39 594 305 4 301 2,788 498 2,290 هلمند  23

 6,733 856 5,877 1,485 85 1,400 479 26 453 4,769 745 4,024 کندهار  24

 1,393 93 1,300 403 14 389 184 4 180 806 75 731 زابل  25

 1,558 44 1,514 264 4 260 112 1 111 1,182 39 1,143 ارزگان  26

 5,861 507 5,354 897 13 884 416 12 404 4,548 482 4,066 غور  27

                                                        
  EMISد پوهنې معلوماتي سیستم یا  :سرچینه -1 
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 4,188 856 3,332 524 15 509 264 19 245 3,400 822 2,578 بامیان  28

 4,741 63 4,678 811 5 806 279 0 279 3,651 58 3,593 پکتیکا  29

 2,100 197 1,903 301 6 295 218 1 217 1,581 190 1,391 نورستان  30

 4,424 1,171 3,253 814 62 752 426 63 363 3,184 1,046 2,138 سرپل  - 31

 5,528 206 5,322 709 5 704 425 6 419 4,394 195 4,199 خوست  32

 1,854 315 1,539 309 18 291 225 13 212 1,320 284 1,036 پنجشیر  33

 4,181 1,253 2,928 554 55 499 432 69 363 3,195 1129 2,066  دایکندی 34

 36,192 21,748 14,444 6,042 1451 4,591 3,355 1,013 2,342 26,795 19,284 7,511  ښار کابل 35

 261,840 72,068 189,772 39,973 3,509 36,464 19,531 2,555 16,976 202,336 66,004 136,332   مجموعه
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1395 (2016) ضمیمه: د جنسیت او والیت په اساس خصوصي ښوونځي   ۳  

لومړنی  والیت ګڼه

 ښوونځی

منځنی 

 ښوونځی

 زدکوونکي ښوونکي لیسه

 ښځینه نارینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه انجوۍ هوک انجوۍ هوک

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ارزګان 1

 50 140 10 24 0 0 0 3 0 0 بادغیس 2

 78 600 15 35 0 2 0 1 0 4 بامیان 3

 300 787 20 44 0 4 0 1 0 2 بدخشان 4

 400 700 30 27 0 4 0 3 0 6 بغالن 5

 274 2,000 275 200 0 22 0 13 0 16 بلخ 6

 419 800 15 50 0 6 0 2 0 0 پروان 7

 183 1,900 18 100 0 7 0 3 0 4 پکتیا 8

 75 600 12 20 0 1 0 1 0 0 پکتیکا 9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پنجشیر 10

 39 800 11 80 0 5 0 2 0 3 تخار 11

 99 800 11 70 0 4 0 1 0 2 جوزجان 12

 870 7,000 208 600 0 31 0 51 0 11 خوست 13

 22 400 15 20 0 1 0 0 0 3 دایکندي 14

 17 60 1 3 0 0 0 0 0 1 زابل 15

 22 600 13 20 0 2 0 1 0 0 سر پل 16

 82 200 5 20 0 1 0 1 0 1 سمنګان 17

 13,844 50,000 1,982 4,000 0 199 0 300 0 100 کابل ښار 18

 953 3,000 79 200 0 4 0 10 0 20 غزني 19

 14 40 1 3 0 1 0 0 0 0 غور 20

 79 500 6 40 0 3 0 0 0 3 فاریاب 21

 437 1,000 43 100 0 4 0 3 0 4 فراه 22

 12 70 1 3 0 0 0 2 0 0 کاپیسا 23

 290 8,097 108 300 0 20 0 10 0 9 کندهار 24

 283 1,000 17 80 0 3 0 7 0 3 کندز 25

 114 700 16 40 0 2 0 3 0 2 کنړ 26

 96 900 13 30 0 2 0 2 0 2 لغمان 27

 722 1,000 33 100 0 2 0 7 0 2 لوګر 28

 1,046 7,000 157 400 0 14 0 30 0 40 ننګرهار 29

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نورستان 30

 160 900 10 70 0 2 0 6 0 2 نمروز 31

 4,706 20,000 681 1,000 0 42 0 50 0 50 هرات 32

 240 1,800 14 70 0 2 0 8 0 2 هلمند 33

 85 400 7 20 0 1 0 1 0 1 وردګ 34

 872 2,000 50 200 0 10 0 10 0 10 کابل والیت 35

 26,883 11,5794 3,877 7,969 0 401 0 532 0 303 مجموعی

 142,677 11,846 1,236 ټولیزه مجموعه
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 EMISضمیمه: په مطووبه والیتونو کې ټاکوو ښوونځیو لپاره پرتویزه نوم لیکنه )شمولیت(، حاضري او  ۴
 

 مالوماتو په وړاندې شمولیت  EMISالف. ټاکل شوي ښوونځي لپاره د 

 

ډیټابیس کې ساتل شوي  EMISشمیر او د  کې د ثبتښوونځي  پهکلونو معلومات  تعلیميو څلور. د تیرو د روان تعلیمي کال لپاره مالومات نشته( ۰۰۰۰دې ارزونې په وخت کې )جوالی د 
شمیر د زدکوونکیو د شمولیت له شمیر څخه زیات دی او  EMISعالمه ښیې چې د  (x-))د سلنې په ستون کې یوه د  مواردو کې پراخه توپیر شتون لري وترمنځ توپیر ښیي. په ډیر  شمیر
(+x) شمیر له  عالمه ښیې چې د شمولیتEMIS .څخه زیات دی 

 1395 1394 1393 1392 والیت ښوونځی ګڼه

 EMIS شمولیت

% 
Varianc

e 

 EMIS شمولیت

% 
Varianc

e 

 EMIS شمولیت

% 
Varianc

e 

 EMIS شمولیت

% 
Varianc

e 

1 

عبدالرحیم 
شهید د 
 هلکانو لیسه

13,76 کابل
2 

11,38
1 

-21 13,83
6 

11,53
2 

-20 15,66
2 

13,02
2 

-20 15,13
6 

13,91
1 

-9 

2 

زینب کبری 
د نجونو 
 لیسه

 کابل

7,396 7,152 

-3 

7,204 7,231 

0 

7,547 6,931 

-9 

7,541 

7,082 -6 

3 

د ابو ضاسم 
فردوسي 
 لیسه

 کابل

2,755 3,235 

+15 

2,018 3,421 

+41 

3,082 3,102 

+1 

3,011 

3,207 +6 

4 
ګل دره د 
 نجونو لیسه

 کابل

547 840 
+35 

642 509 
-26 

626 542 
-15 

638 
532 -20 

5 

یسرا 
ښوونځی )د 
نجونو 
 ښوونځی(

 کابل

192 298 

+36 

312 281 

-11 

717 399 

-80 

590 

463 -27 

6 
  امیر حمزه

  

 کابل
2,353 2,429 

+3 
2,418 2,290 

-6 
2,439 2,430 

0 
2,532 3,554 

+29 

7 

غالم حیدر 
 خان
 )ورځ(

 کابل

6,708 6,274 

-7 

6,290 6,336 

+1 

6,300 6,367 

+1 

6,250 6,359 

+2 

8 
غالم حیدر 

 خان
 کابل

1,100 1,745 
+37 

1,300 1,426 
+9 

1,370 1,646 
+17 

1,400 1,359 
-3 
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 )شپی(

 40+ 3,221 1,936 8+ 2,335 2,157 13+ 2,308 1,997 1- 2,380 2,404 کابل رابعه بلخي 9

1
0 

محمود 
 هوتکي

 کابل

3,864 4,060 
+5 

3,746 3,799 
+1 

2,840 3,708 
+23 

2,500 3,309 
+24 

1
1 

ملکه جالیي 

 2,726 1,950 هرات لیسه
+28 

2,200 2,413 
+9 

2,413 2,276 
-6 

2,420 2,420 
0 

1
2 

فخرالمدار

 س لیسه

 هرات

620 933 
+34 

800 910 
+12 

933 933 
0 

1,028 1,079 
+5 

1
 دارالحفاو 3

 هرات
382 440 

+13 
320 383 

+16 
413 413 

0 
374 394 

+5 

1
4 

امیر علي 

نوایي د شیر 

 نجونو لیسه

 هرات

2,812 4,035 

+30 

3,052 3,110 

+2 

3,145 2,982 

-5 

3,069 3,069 

0 

1
5 

سلطان 

غیاث الدین 

 غوري

 هرات

5,500 8,561 

+36 

6,130 7,500 

+18 

7,053 6,817 

-3 

7,431 7,227 

-3 

1
6 

امیر علي 

شیر نوایي د 

 هلکانو لیسه

 هرات

2,400 2,917 

+18 

2,545 2,706 

+6 

2,911 2,787 

-4 

2,641 3,260 

+19 

1
7 

ګوهر شاد د 

 نجونو لیسه

 هرات

5,671 9,073 
+37 

5,500 7,930 
+31 

7,354 8,051 
+9 

5,977 7,849 
+24 

1
8 

د زراعت 

او وترنرۍ 

  انستیتیوت

 هرات

620 980 

+37 

610 634 

+4 

828 528 

-57 

711 722 

+2 

1
9 

تجربوي د 

 نجونو لیسه 

 هرات

2,950 3,685 
+20 

3,400 3,497 
+3 

3,614 3,614 
0 

3,714 3,792 
+2 

2
0 

تجربوي د 

 هلکانو لیسه

 هرات

2,000 2,997 
+33 

2,670 2,862 
+7 

2,288 2,874 
+20 

2,837 3,299 
+14 

2
1 

د انجیل 

ولسوال  

 زره دار ضوه

 هرات

752 1,246 

+40 

1,050 1,288 

+18 

1,107 1,519 

+27 

1,171 1,196 

+2 
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2
2 

خولم د 

 1,016 1,724 بلخ هکانو لیسه
-70 

1,747 1,779 
+2 

1,602 1,697 
+6 

1,729 1,803 
+4 

2
3 

خواجه 

برهان د 

 هکانو لیسه 

 بلخ

1,416 1,439 

+2 

1,408 1,312 

-7 

1,196 1,241 

+4 

799 1,290 

+38 

2
4 

خواجه 

برهان د 

نجونو 

 ښوونځی

 بلخ

1,160 1,273 

+9 

1,035 1,165 

+11 

1,146 1,137 

-1 

1,073 1,210 

+11 

2
5 

مسعود شهید 

 لیسه

 بلخ

1,165 1,156 
-1 

1,171 1,165 
-1 

1,014 1,014 
0 

933 1,063 
+12 

2
6 

امین حسین 
د نجونو 
 لیسه

 بلخ

1,267 1,431 

+11 

1,257 1,357 

+7 

1,289 1,289 

0 

1,284 1,369 

+6 

2
7 

عبدالروف 
 خلمی لیسه

 بلخ

873 883 
+1 

853 845 
-1 

652 691 
+6 

686 729 
+6 

2
8 

تنګي د 

 لیسه نجونو

 بلخ

342 345 
+1 

307 307 
0 

335 358 
+6 

410 381 
-8 

2
9 

سلطان 

رازیه د 

 نجونو لیسه

 بلخ

5,305 5,306 

0 

5,206 4,857 

-7 

4,822 4,770 

-1 

4,606 4,964 

+7 

3
0 

سلطان 

غیاث الدین 

 لیسه

 بلخ

6,437 8,052 

+20 

6,744 6,389 

-6 

5,189 5,612 

+8 

6,037 5,920 

-2 

3
1 

خردمن 

 شاهد

بدخشا

 2,147 2,170 ن
-1 

2,117 2,236 
+5 

2,130 2,080 
-2 

2,095 2,186 
+4 

3
2 

 ګنده چشمه
بدخشا
 374 475 ن

-27 
489 493 

+1 
462 460 

0 
521 547 

+5 

3
  سم دره 3

بدخشا

 615 669 ن
-9 

669 682 
+2 

639 632 
-1 

585 674 
+13 

3
 خان اضا 4

بدخشا
157 156 

-1 
158 159 

+1 
177 176 

-1 
187 194 

+4 
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 ن

3
5 

میر فضل 

 هللا

بدخشا

 3,434 3,475 ن
-1 

3,709 3,495 
-6 

3,709 3,440 
-8 

3,681 3,584 
-3 

3
6 

مشهد د 

نجونو 

 ښوونځی

بدخشا

 ن

2,705 2,583 

-5 

3,012 2,583 

-17 

3,012 2,811 

-7 

3,019 2,926 

-3 

3
7 

نو آباد ګندم 

ګل د نجونو 

 ښوونځی

بدخشا

 ن

1,005 906 

-11 

1,042 1,023 

-2 

1,042 1,073 

+3 

1,183 1,124 

-5 

3
  بي بي اسما 8

بدخشا

 478 522 ن
-9 

525 478 
-10 

522 515 
-1 

542 591 
+8 

3
9 

مهدابا ګډ 

 ښوونځی

بدخشا

 300 358 ن
-19 

337 293 
-15 

337 619 
+46 

355 351 
-1 

4
  وخشي لیسه 0

بدخشا

 434 817 ن
-88 

768 709 
-8 

718 625 
-15 

680 665 
-2 

4
1 

د حلیمې 

 لیسهسعدیې 

بدخشا

 2,017 2,497 ن
-24 

2,321 2,265 
-2 

2,134 2,096 
-2 

1,420 2,154 
+34 

4
2 

ضاره کمار 

ثانوي 

 ښوونځی

بدخشا

 ن

261 275 

+5 

288 290 

+1 

319 319 

0 

333 366 

+9 

4
 سبز بهار 3

بدخشا

 262 262 ن
0 

283 285 
+1 

274 274 
0 

305 312 
+2 

4
4 

ده دهي د 

نجونو 

 ښوونځی

بدخشا

 ن

1,048 1,268 

+17 

1,048 1,275 

+18 

1,083 1,083 

0 

998 1,111 

+10 

4
5 

فیضیه د 
 هلکانو لیسه

 غزني
640 617 

-4 
644 639 

-1 
620 620 

0 
606 617 

+2 

4
6 

فیضیه د 
 نجونو لیسه

 غزني
754 728 

-4 
773 772 

0 
770 779 

+1 
733 748 

+2 

4
7 

سبز چوب 

 باال

 غزني

375 374 
0 

383 388 
+1 

340 416 
+18 

394 437 
+10 
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4
8 

سن  لوی 

لومان ګډه 

 لیسه

 غزني

408 412 

+1 

415 631 

+34 

408 406 

0 

421 394 

-7 

4
9 

لومان د 

 هلکانو لیسه

 غزني

898 885 
-1 

833 903 
+8 

833 789 
-6 

743 739 
-1 

5
0 

لومان د 

 نجونو لیسه

 غزني

738 551 
-34 

750 723 
-4 

883 789 
-12 

803 812 
+1 

5
1 

سید جمال 

الدین د 

 نجونو لیسه

 غزني

568 555 

-2 

573 603 

5 

548 540 

-1 

525 502 

-5 

5
2 

مهاجرین د 

 هلکانو لیسه

 غزني

390 377 
-3 

407 397 
-3 

407 455 
+11 

441 455 
+3 

5
3 

مهاجرین د 

 نجونو لیسه

 غزني

408 405 
-1 

409 407 
0 

437 409 
-7 

413 417 
+1 

5
4 

سنایي 

ګردان 

 خدای داد

 غزني

410 679 

+40 

450 759 

+41 

763 763 

0 

827 841 

+2 

5
5 

توحید آباد د 

 هلکانو لیسه

 غزني

1,488 1,443 
-3 

1,774 1,964 
+10 

1,277 1,938 
+34 

2,129 2,002 
-6 

5
6 

ضلعه امیر 
محمدخان د 
 نجونو لیسه

 غزني

823 832 

+1 

1,133 1,322 

+14 

1,133 1,083 

-5 

1,247 1,235 

-1 

5
7 

بلول ګډه 
 لیسه

 غزني

686 735 
+7 

827 832 
+1 

820 956 
+14 

851 1,103 
+23 

5
8 

سلطاني د 

 1,881 2,840 غزني هلکانو لیسه
-51 

3,004 1,894 
-59 

2,675 2,672 
0 

2,481 2,905 
+15 

5
9 

شهدا د 

 2,121 2,130 غزني نجونو لیسه
0 

2,211 2,140 
-3 

2,203 2,203 
0 

2,040 1,979 
-3 

6
0 

سید جمال 

الدین د 

 هلکانو لیسه

 غزني

527 490 

-8 

548 535 

-2 

572 575 

+1 

480 476 

-1 
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6
1 

خدای داد د 

 هلکانو لیسه

 غزني

1,000 990 
-1 

1,100 1,073 
-3 

963 973 
+1 

1,020 1,053 
+3 

6
2 

خدای داد د 

 نجونو لیسه

 غزني

893 894 
0 

807 899 
+10 

886 899 
+1 

859 940 
+9 

6
3 

مغالن د 

 نجونو لیسه

 غزني

1,129 1,072 
-5 

1,156 1,338 
+14 

1,274 1,402 
+9 

1,448 1,415 
-2 

6
4 

البیروني د 

 نجونو لیسه

 غزني

3,658 3,375 
-8 

3,700 3,978 
+7 

3,721 4,056 
+8 

3,772 4,198 
+10 

6
5 

فاطمه 

الزهرا د 

 نجونو لیسه

 غزني

1,707 1,773 

+4 

1,832 1,773 

-3 

2,007 1,931 

-4 

2,053 1,753 

-17 

6
6 

ضله شهدا د 

 هلکانو لیسه

 غزني

2,528 2,389 
-6 

2,691 2,389 
-13 

2,655 2,640 
-1 

2,653 2,834 
+6 

6
7 

ولي عصر 

د نجونو 

 لیسه

 غزني

1,663 1,814 

+8 

1,654 1,925 

+14 

1,785 1,739 

-3 

1,879 1,923 

+2 

6
8 

میرادینه د 
 هلکانو لیسه

 غزني
1,984 2,099 

+5 
1,992 2,135 

+7 
2,057 2,057 

0 
1,484 2,116 

+30 

6
9 

د  میرادینه
 نجونو لیسه

 غزني
1,093 1,132 

+3 
1,188 1,144 

-4 
1,188 1,178 

-1 
1,240 1,248 

+1 

7
0 

لعل چ  د 

 نجونو لیسه

 غزني

686 673 
-2 

693 995 
+30 

963 721 
-34 

670 666 
-1 

7
1 

مکن  د 

 نجونو لیسه

 غزني

1,086 1,107 
+2 

1,154 1,160 
+1 

1,154 1,154 
0 

1,181 1,150 
-3 

7
2 

صدیي 

روهي د 

 نجونو لیسه

 خوست

1,696 1,857 

+9 

2,430 2,678 

+9 

2,400 1,994 

-20 

2,300 1,880 

-22 

7
3 

صدیي 

روحي د 

 هلکانو لیسه

 خوست

2,291 2,339 

+2 

2,268 2,323 

+2 

2,631 2,518 

-4 

2,663 2,630 

-1 

 2- 3,989 4,060 0 3,885 3,885 40+ 4,563 2,760 20+ 3,642 2,925 خوستشهید داود د 7
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 هلکانو لیسه  4

7
5 

درګ  د 

 هلکانو لیسه

 خوست

277 1,265 
+78 

504 1,400 
+64 

1,299 1,299 
0 

1,377 1,398 
+2 

7
6 

عبدالحی 

حبیبي د 

 هلکانو لیسه

 خوست

3,928 4,712 

+17 

4,018 4,859 

+17 

5,678 5,649 

-1 

6,374 6,235 

-2 

7
7 

درګ  د 

 نجونو لیسه

 خوست

1,257 637 
-97 

1,197 663 
-81 

942 947 
1 

953 899 
-6 

7
8 

پیر بادشاه د 
نجونو 
 ښوونخی

 خوست

640 342 

-87 

768 491 

-56 

629 628 

0 

675 681 

+1 

7
9 

 کارت صلح

د هلکانو 

 لیسه

 فاریاب

715 735 

+3 

849 872 

+3 

885 813 

-9 

928 897 

-3 

8
0 

عرب خانه 

د هلکانو 

 لیسه

 فاریاب

3,299 3,473 

+5 

2,959 2,882 

-3 

3,003 2,989 

0 

2,860 2,692 

-6 

8
1 

پشه خاني د 

هلکانو 

ثانوي 

 ښوونځی

 فاریاب

979 874 

-12 

1,056 1,042 

-1 

1,108 1,008 

-10 

946 973 

+3 

8
2 

پشه خاني د 

نجونو 

ثانوي 

 ښوونځی

 فاریاب

582 596 

+2 

615 625 

+2 

608 608 

0 

636 593 

-7 

8
3 

موالنا 

د امرهللا 

 نجونو لیسه

 فاریاب

988 1,126 

+12 

1,124 1,135 

+1 

1,155 1,155 

0 

1,242 1,230 

-1 

8
4 

 کارت صلح

د نجونو 

 986 881 فاریاب لیسه

+11 

843 820 

-3 

985 924 

-7 

1,066 911 

-17 
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8
5 

ګوهر شاد 

د  بیګم

 نجونو لیسه

 فاریاب

1,487 1,483 

0 

1,467 1,417 

-4 

1,502 1,493 

-1 

1,533 1,537 

0 

8
6 

جرنیل 

غوث الدین 

د هلکانو 

ثانوي 

 ښوونځی

 فاریاب

1,491 1,809 

+18 

1,413 1,809 

+22 

1,678 1,676 

0 

1,726 1,730 

0 

8
7 

خراسان د 

 هلکانو لیسه

 فاریاب

1,193 1,217 
+2 

930 875 
-6 

932 890 
-5 

964 848 
-14 

8
8 

د  ستاره

 نجونو لیسه

 فاریاب

3,000 3,244 
+8 

3,000 2,633 
-14 

2,424 2,424 
0 

2,480 2,490 
0 

8
9 

د کوه خانه 

 هلکانو لیسه

 فاریاب

1,215 1,187 
-2 

1,127 1,109 
-2 

1,224 1,234 
+1 

1,197 1,208 
+1 

9
0 

ابو عبید 

جوزجاني د 

 هلکانو لیسه

 فاریاب

1,459 1,414 

-3 

1,532 1,389 

-10 

1,596 1,432 

-11 

1,649 1,419 

-16 

9
1 

افغان کوټ 

د نجونو 

 لیسه

 فاریاب

2,659 2,606 

-2 

2,410 2,494 

+3 

2,284 2,284 

0 

2,368 2,298 

-3 

9
2 

د تاتر خانه 

 نجونو لیسه

 فاریاب

1,110 1,427 
+22 

1,085 1,102 
+2 

1,162 604 
-92 

1,122 526 
-113 

9
3 

توکلي خانه 

د هلکانو 

ثانوي 

  ښوونځی

 فاریاب

701 675 

-4 

744 677 

-10 

757 757 

0 

870 879 

+1 

 
د توپیر 
همنځن  سلن  

 

  
2% 

  
2% 

  
-2% 

  
1% 

 

منځنی 
 توپیر

(1392-

1% 
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1395) 

 

i.  د شمولیت پر وړاندې دEMIS کونۍ او د روورو کوونو منځني توپیر سونه 

 1395 کال 1394 کال 1393 کال 1392 کال تشریح

 %1 %2- %2 %2 له شمولیت څخه پورته یا کښته اټکل کیږي EMISهغه منځن  سلنه د کومې له مخې چې 

 %1 منځن  سلنه EMISپورې تیرو څلورو کلونو کې د شمولیت پر وړاندې د  ۰۴۰۲څخه تر  ۰۴۰۰له 

 

سلنه  -۰له شمولیت څخه  EMISکې  ۰۴۰۰له شمولیت څخه پورته اټکل شوی. یواځې په  EMISکلونو کې  ۰۴۰۲او  ۰۴۰۴، ۰۴۰۰: په په اړه یادداښت EMISد شمولیت پر وړاندې 
 سلنه پورته اټکل شوی دی.  ۰له شمولیت څخه  EMISټیټ اټکل شوی. د څلورو کلونو د ټولیز اوسط توپیر سلنه ښیي چې 

 
 
 

 پر وړاندې حاضرۍ په اړه مالومات EMISب جدول. ټاکل شوي ښوونځي لپاره د  {

مواردو کې پراخه توپیر  وترمنځ توپیر ښیي. په ډیر  ډیټابیس کې ساتل شوي شمیر EMISشمیر او د  کې د حاضرۍښوونځي  پهکلونو معلومات  تعلیميو څلورد تیرو په الندیني جدول کې 
شمیر د  EMISعالمه ښیې چې د  (x+)له شمیر څخه زیات دی او  EMISعالمه ښیې چې د زدکوونکیو د حاضرۍ شمیر د زدکوونکیو د  (x-))د سلنې په ستون کې یوه د  شتون لري

 } ه زیات دی.حاضرۍ له شمیر څخ

 

د ښوونځي  #
 نوم

   1395 کال   1394 کال   1393کال    1392 کال  والیت

   % EMIS حاضري
 توپیر

   % EMIS حاضري
 توپیر

   % EMIS حاضري
 توپیر

   % EMIS حاضري
 توپیر 

عبدالرحیم  1
شهید د 
 هلکانو لیسه

 کابل

11,172 11,38
1 

+2 10,880 11,53
2 

+6 13,01
8 

13,02
2 

0 12,042 13,91
1 

+13 

زینب کبری  2
د نجونو 
 لیسه

 3+ 7,082 6,900 0 6,931 6,931 8+ 7,231 6,631 3+ 7,152 6,955 کابل

د ابو ضاسم  3
فردوسي 
 لیسه

 20+ 3,207 2,560 15+ 3,102 2,649 49+ 3,421 1,757 33+ 3,235 2,179 کابل

 0 532 531 5+ 542 513 0 509 507 44+ 840 472 کابلګل دره د  4
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 نجونو لیسه

یسرا  5
ښوونځی )د 
نجونو 
 ښوونځی(

 33+ 463 311 10- 399 438 6+ 281 265 39+ 298 182 کابل

ملکه جالیي  6

 هرات لیسه

1,745 2,726 +36 1,857 2,413 +23 2,099 2,276 +8 1,950 2,420 +19 

فخرالمدار 7

 س لیسه

 29+ 1,079 762 17+ 933 770 26+ 910 670 41+ 933 550 هرات

 49+ 394 201 44+ 413 230 53+ 383 180 64+ 440 160 هرات دارالحفاو 8

9 

امیر علي 

شیر نوایي 

د نجونو 

 لیسه

 81+ 3,069 574 12+ 2,982 2,635 19+ 3,110 2,533 41+ 4,035 2,400 هرات

10 

سلطان 

غیاث الدین 

 غوري

 24+ 7,227 5,521 18+ 6,817 5,623 31+ 7,500 5,200 43+ 8,561 4,920 هرات

11 

امیر علي 

شیر نوایي 

د هلکانو 

 لیسه

 21+ 3,260 2,570 3- 2,787 2,875 15+ 2,706 2,300 31+ 2,917 2,000 هرات

12 
ګوهر شاد د 

 نجونو لیسه

 28+ 7,849 5,673 28+ 8,051 5,764 34+ 7,930 5,225 51+ 9,073 4,451 هرات

13 

د زراعت 

او وترنرۍ 

  انستیتیوت

 24+ 722 552 4- 528 550 21+ 634 500 64+ 980 350 هرات

14 
تجربوي د 

 نجونو لیسه 

 16+ 3,792 3,184 14+ 3,614 3,100 14+ 3,497 3,000 27 3,685 2,700 هرات

15 
تجربوي د 

 هلکانو لیسه

 18+ 3,299 2,690 21+ 2,874 2,280 11+ 2,862 2,550 37 2,997 1,900 هرات

 28+ 1,196 863 43+ 1,519 863 30+ 1,288 900 53 1,246 580 هراتد انجیل  16
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ولسوال  

دار  زره

 ضوه

17 
خولم د 

 بلخ هکانو لیسه

1,270 1,016 -25 1,206 1,779 +32 1,187 1,697 +30 1,211 1,803 +33 

18 

خواجه 

برهان د 

 هکانو لیسه 

 56+ 1,290 570 6+ 1,241 1,169 36+ 1,312 839 32+ 1,439 978 بلخ

19 

خواجه 

برهان د 

نجونو 

 ښوونځی

 53+ 1,210 574 38+ 1,137 707 40+ 1,165 704 31+ 1,273 883 بلخ

20 
مسعود 

 شهید لیسه

 32+ 1,063 726 24+ 1,014 770 30+ 1,165 815 25+ 1,156 870 بلخ

21 

امین حسین 
د نجونو 
 لیسه

 47+ 1,369 725 27+ 1,289 940 43+ 1,357 775 40+ 1,431 853 بلخ

22 
عبدالروف 
 خلمی لیسه

 29+ 729 515 25+ 691 520 26+ 845 625 30+ 883 618 بلخ

23 
تنګي د 

 نجونو لیسه

 19+ 381 307 24+ 358 271 20+ 307 247 28+ 345 247 بلخ

24 

سلطان 

رازیه د 

 نجونو لیسه

 16+ 4,964 4,185 11+ 4,770 4,226 4+ 4,857 4,659 12+ 5,306 4,668 بلخ

25 

سلطان 

غیاث الدین 

 لیسه

 10+ 5,920 5,345 19+ 5,612 4,552 6+ 6,389 5,991 27+ 8,052 5,884 بلخ

26 
خردمن 

 شاهد

 44+ 2,186 1,227 32+ 2,080 1,416 33+ 2,236 1,509 29+ 2,147 1,515 بدخشان

 41+ 547 325 36+ 460 296 54+ 493 227 4+ 374 360 بدخشان ګنده چشمه 27

 28+ 674 486 18+ 632 519 29+ 682 486 23+ 615 475 بدخشان  سم دره 28
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 29+ 194 137 19+ 176 142 26+ 159 118 35+ 156 101 بدخشان خان اضا 29

30 
میر فضل 

 بدخشان هللا

2,618 3,434 +24 2,651 3,495 +24 2,651 3,440 +23 2,730 3,584 +24 

31 

مشهد د 

نجونو 

 ښوونځی

 11+ 2,926 2,592 10+ 2,811 2,520 2+ 2,583 2,520 14+ 2,583 2,222 بدخشان

32 

نو آباد ګندم 

ګل د نجونو 

 ښوونځی

 11+ 1,124 998 22+ 1,073 836 18+ 1,023 834 10+ 906 817 بدخشان

 29+ 591 419 27+ 515 378 19+ 478 389 21+ 478 378 بدخشان  بي بي اسما 33

34 
مهدابا ګډ 

 ښوونځی

 18+ 351 288 54+ 619 282 4+ 293 282 2- 300 305 بدخشان

 27+ 665 483 27+ 625 454 41+ 709 419 22- 434 528 بدخشان  وخشي لیسه 35

36 
د حلیمې 

 سعدیې لیسه

 45+ 2,154 1,187 7+ 2,096 1,943 17+ 2,265 1,877 3+ 2,017 1,950 بدخشان

37 

ضاره کمار 

ثانوي 

 ښوونځی

 25+ 366 274 20+ 319 254 16+ 290 245 15+ 275 235 بدخشان

 16+ 312 262 15+ 274 232 30+ 285 200 28+ 262 189 بدخشان سبز بهار 38

39 

ده دهي د 

نجونو 

 ښوونځی

 33+ 1,111 745 40+ 1,083 652 48+ 1,275 657 48+ 1,268 657 بدخشان

40 
فیضیه د 
 هلکانو لیسه

 غزني
499 617 +19 469 639 +27 416 620 +33 270 617 +56 

41 
فیضیه د 
 نجونو لیسه

 غزني
750 728 -3 760 772 +2 660 779 +15 638 748 +15 

42 
سبز چوب 

 باال

 16+ 437 365 24+ 416 316 15+ 388 328 10+ 374 335 غزني

43 

سن  لوی 

لومان ګډه 

 لیسه

 33+ 394 265 30+ 406 286 52+ 631 300 32+ 412 279 غزني
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44 
لومان د 

 هلکانو لیسه

 29+ 739 526 24+ 789 602 33+ 903 602 27+ 885 643 غزني

45 
لومان د 

 نجونو لیسه

 41+ 812 483 24+ 789 600 11+ 723 646 11- 551 609 غزني

46 

سید جمال 

الدین د 

 نجونو لیسه

 15+ 502 429 28+ 540 388 29+ 603 431 19+ 555 451 غزني

47 
مهاجرین د 

 هلکانو لیسه

 46+ 455 245 43+ 455 259 35+ 397 260 31+ 377 262 غزني

48 
مهاجرین د 

 نجونو لیسه

 40+ 417 249 34+ 409 269 35+ 407 265 30+ 405 284 غزني

49 

سنایي 

ګردان 

 خدای داد

 15+ 841 712 14+ 763 653 43+ 759 434 41+ 679 399 غزني

50 
توحید آباد د 

 هلکانو لیسه

 25+ 2,002 1,495 28+ 1,938 1,390 18+ 1,964 1,614 16+ 1,443 1,210 غزني

51 

ضلعه امیر 
محمدخان د 
 نجونو لیسه

 20+ 1,235 989 10+ 1,083 979 26+ 1,322 979 18+ 832 679 غزني

52 
بلول ګډه 
 لیسه

 28+ 1,103 790 21+ 956 760 8+ 832 769 18+ 735 600 غزني

53 
سلطاني د 

 غزني هلکانو لیسه

1,936 1,881 -3 1,858 1,894 +2 1,712 2,672 +36 1,737 2,905 +40 

54 
شهدا د 

 غزني نجونو لیسه

1,859 2,121 +12 1,801 2,140 +16 1,832 2,203 +17 1,766 1,979 +11 

55 

سید جمال 

الدین د 

 هلکانو لیسه

 34+ 476 316 44+ 575 323 31+ 535 367 20+ 490 391 غزني

56 
خدای داد د 

 هلکانو لیسه

 34+ 1,053 695 28+ 973 700 30+ 1,073 750 19+ 990 800 غزني

 26+ 940 697 27+ 899 657 29+ 899 637 25+ 894 673 غزنيخدای داد د  57
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 نجونو لیسه

58 
مغالن د 

 نجونو لیسه

 15+ 1,415 1,205 21+ 1,402 1,110 25+ 1,338 997 12+ 1,072 946 غزني

59 
البیروني د 

 نجونو لیسه

 23+ 4,198 3,218 12+ 4,056 3,580 12+ 3,978 3,500 1+ 3,375 3,335 غزني

60 

فاطمه 

الزهرا د 

 نجونو لیسه

 5+ 1,753 1,667 8+ 1,931 1,767 2- 1,773 1,800 4+ 1,773 1,700 غزني

61 
ضله شهدا د 

 هلکانو لیسه

 26+ 2,834 2,085 19+ 2,640 2,128 9+ 2,389 2,176 16+ 2,389 2,002 غزني

62 

ولي عصر 

د نجونو 

 لیسه

 32+ 1,923 1,302 17+ 1,739 1,444 29+ 1,925 1,368 27+ 1,814 1,323 غزني

63 
میرادینه د 
 هلکانو لیسه

 غزني
859 2,099 +59 913 2,135 +57 981 2,057 +52 750 2,116 +65 

64 
میرادینه د 
 نجونو لیسه

 غزني
862 1,132 +24 922 1,144 +19 922 1,178 +22 886 1,248 +29 

65 
د لعل چ  

 نجونو لیسه

 49+ 666 340 50+ 721 363 67+ 995 330 51+ 673 331 غزني

66 
مکن  د 

 نجونو لیسه

 39+ 1,150 703 36+ 1,154 736 38+ 1,160 724 26+ 1,107 823 غزني

67 

صدیي 

روهي د 

 نجونو لیسه

 خوست

1,496 

1,857 

+19 

2,119 

2,678 

+21 

1,696 

1,994 

+15 

1,738 

1,880 

+8 

68 

صدیي 

روحي د 

 هلکانو لیسه

 خوست

1,697 

2,339 

+27 

1,731 

2,323 

+25 

1,988 

2,518 

+21 

2,110 

2,630 

+20 

69 
شهید داود د 

 2,061 خوست هلکانو لیسه 

3,642 
+43 

1,634 

4,563 
+64 

2,652 

3,885 
+32 

2,623 

3,989 
+34 

70 
درګ  د 

 هلکانو لیسه

 خوست

231 

1,265 
+82 

441 

1,400 
+69 

1,166 

1,299 
+10 

1,172 

1,398 
+16 
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71 

عبدالحی 

حبیبي د 

 هلکانو لیسه

 خوست

2,543 

4,712 

+46 

2,225 

4,859 

+54 

3,969 

5,649 

+30 

4,260 

6,235 

+32 

72 
درګ  د 

 نجونو لیسه

 خوست

840 

637 
-32 

933 

663 
-41 

811 

947 
+14 

780 

899 
+13 

73 

پیر بادشاه د 
نجونو 
 ښوونخی

 خوست

534 

342 
-56 

599 

491 
-22 

509 

628 
+19 

554 

681 
+19 

74 

 کارت صلح

د هلکانو 

 لیسه

 20+ 897 718 16+ 813 686 32+ 872 589 20+ 735 589 فاریاب

75 

عرب خانه 

د هلکانو 

 لیسه

 5+ 2,692 2,545 11+ 2,989 2,675 7+ 2,882 2,691 23+ 3,473 2,691 فاریاب

76 

پشه خاني د 

هلکانو 

ثانوي 

 ښوونځی

 37+ 973 615 39+ 1,008 610 46+ 1,042 564 35+ 874 564 فاریاب

77 

پشه خاني د 

نجونو 

ثانوي 

 ښوونځی

 7- 593 636 17+ 608 502 27+ 625 456 23+ 596 456 فاریاب

78 

موالنا 

د امرهللا 

 نجونو لیسه

 22+ 1,230 960 19+ 1,155 936 30+ 1,135 797 29+ 1,126 797 فاریاب

79 

 کارت صلح

د نجونو 

 فاریاب لیسه

629 986 +36 629 820 +23 838 924 +9 857 911 +6 

80 

ګوهر شاد 

د  بیګم

 نجونو لیسه

 24+ 1,537 1,169 16+ 1,493 1,250 15+ 1,417 1,205 19+ 1,483 1,205 فاریاب
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81 

جرنیل 

غوث الدین 

د هلکانو 

ثانوي 

 ښوونځی

 19+ 1,730 1,400 20+ 1,676 1,343 34+ 1,809 1,196 34+ 1,809 1,196 فاریاب

82 
خراسان د 

 هلکانو لیسه

 22+ 848 658 23+ 890 683 11- 875 974 20+ 1,217 974 فاریاب

83 
د  ستاره

 نجونو لیسه

 67+ 2,490 828 23+ 2,424 1,876 10- 2,633 2,900 11+ 3,244 2,900 فاریاب

84 
د کوه خانه 

 هلکانو لیسه

 19+ 1,208 982 21+ 1,234 970 14+ 1,109 956 19+ 1,187 956 فاریاب

85 

ابو عبید 

جوزجاني د 

 هلکانو لیسه

 11+ 1,419 1,266 16+ 1,432 1,197 16+ 1,389 1,160 18+ 1,414 1,160 فاریاب

86 

افغان کوټ 

د نجونو 

 لیسه

 15+ 2,298 1,955 16+ 2,284 1,922 12+ 2,494 2,188 16+ 2,606 2,188 فاریاب

87 
د تاتر خانه 

 نجونو لیسه

 72- 526 906 44- 604 867 27+ 1,102 809 43+ 1,427 809 فاریاب

88 

توکلي خانه 

د هلکانو 

ثانوي 

  ښوونځی

 23+ 879 678 20+ 757 604 23+ 677 520 23+ 675 520 فاریاب

 
د توپیر منځن  

 سلنه
   24%   24%   21%   25% 

 

د توپیر منځن  
 سلنه

(1392-
1395) 

23% 

 
ii.  د حاضرۍ پر وړاندې دEMIS کونۍ او د ټولیز منځني توپیر سونه 
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 1395 کال 1394 کال 1393 کال 1392 کال تشریح

 %25 %21 %24 %24 له حاضرۍ څخه پورته یا کښته اټکل کیږي EMISهغه منځن  سلنه د کومې له مخې چې 

 %23 پورې تیرو څلورو کلونو کې منځن  سلنه ۰۴۰۲څخه تر  ۰۴۰۰له 

 
 ( له خوا کتل شوي ديMECد معلوماتو د کتنې نمونه چې د څارنې او ارزونې کمیټې ) EMISپه هغو ښوونځیو کې د . 5
 

 ښوونځي وکتل شول چې د نوم لیکنې، حاضري او د پوهنې معلوماتي سیستم څخه راتولې ډیټا سره پرتله شي.  په اوه والیتونو کې
 الندې چارتونه د څلورو کلونو د ډیټا نمونه ښیي.
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وویل، څرنګه چې دا شمیرې  کوونکې ده. خو له بده مرغه، لکه څنګه چې مو مخکې د منوم پالن لپاره د ښوونځیو د زده کوونکو دضیقه شمیره پرېکړه -73 

نو ځکه د سم رضم د زیات یا کم ښودلو لپاره ډیرې هڅونې شتون لري. د پوهنې پخواني وزیر په ښوونځیو کې د زده  له سیاسي اړخه انګیرل شوې دي
میلیون تنه ښودلې وه، تر څو وښیي چې مخکیني دولت ښوونځیو ته د شاګردانو راکشولو او یا د ښوونځیو د ډېرولو په برخه کې د  ۰۰٫۲کوونکو شمیره 

http://www.ibe.unesco.org/en/country/afghanistan
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/73bd70820e1cbd26ec53bcc0f4e554a694a0f233.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M4W5.pdf
https://swedishcommittee.org/
https://afghanistan.savethechildren.net/
http://www.nber.org/papers/w18039
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میلیونه  ۶کال ډسمبر( کې د زده کوونکو شمیره  ۰۰۰۶طالبانو له وخته را وروسته څومره هڅونکی وو. که څه هم اوسنی وزیر په اوس نږدې )د 

ده معلومه، خو د پوهنې معلوماتي سیستم شته معلومات ښیي چې په یره شاید د دې افراطي شمیرو تر منځ وي. کره شمیره هیڅ چا ته نه وښودله. کره شم
په کې اوږد مهالي غیرحاضران شامل دي )کوم چې  ۰۰۸کوونکي چې میلیونه فعال زده ۴٫۰میلیونه ده:  ۰٫۰ښوونځیو کې د شاملو زده کوونکو شمیره 

ي مکلف دي چې په خپلو رسمي اسنادو کې یې وساتي(. د کله نا کله غیرحاضریو حسابونه، د یوه پراختیایي همکار تر ټولو غوره اټکل دا دی ښوونځ
میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې هره ورځ په ښوونځیو کې حاضر وي. په دې راپور کې د څارنې او ارزونې  ۰چې په ښوونځیو کې 

 میلیونه ښیي ۴تر  ۰د زده کوونکو کره شمیره له کمیټې 
 74-Adili, A.Y. (2017). A Success Story Marred by Ghost Numbers: Afghanistan’s inconsistent education  

statistics. Afghan Analysts Network 
 75-Education Sector Analysis, Pouros Consult Aps. 2016  خپور شوی ندی 
 76-AREU (2016). The Political Economy of Education and Health Service Delivery in Afghanistan. Kabul: Afghan  

Research and Evaluation Unit (AREU). 
 77-Adili, A.Y. (2017). A Success Story Marred by Ghost Numbers: Afghanistan’s inconsistent education  

statistics. Afghan Analysts Network 
 78-USAID. (2016). Technical Assessment of Selected Offices within the Afghan Ministry of Education for  

Textbook Development and Distribution 
 79- 2014-CMI (2016). Review of Norwegian Development Assistance to Afghanistan 2011  
 80-  VCA on the EQUIP program.  November 2015. MEC 
 مخکن  مرجع -81 
 82-SIGAR. (2016). Primary and Secondary Education in Afghanistan: Comprehensive Assessments Needed to  

Determine the Progress and Effectiveness of Over $759 Million in DOD, State, and USAID Programs 
 مخ ۰۰: ۰۰۰۰ – ۰۰۰۰د پوهنې ملي ستراتیژی  پالن  -83 
 مخ ۲۲مخکن  مرجع:  -84 
 85-Reaching Out To All  –International Bureau of Education (2016). Training Tools for Curriculum Development 

Learners - A Resource Pack for Supporting Inclusive Education. UNESCO: Geneva. ۰۰  مخونه ۴۰څخه تر 
 86-Data Verification and Quality Assessment Education Management Information System USAID (2017).  

pdfhttp://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MTBN.Final Report.  -Afghanistan II  
 حاشیه وګورئ ۲۰د ال زیاتې تشریح لپاره  -87 
 مخکن  مرجع -88 
 مخ ۰مخکن  مرجع:  -89 

 90- Ahmadi, M.J. (2017). Capacity Development and Workplace Learning: An Analysis of Factors Influencing 

Workplace learning at Afghan Ministry of Education, Department of Planning.   رساله دکتورا در پوهنتون ماساچوسیت
 امهرست

 مخ ۰۰۴مخکن  مرجع:  -91 
 92- Schools for Conflict or Peace in Afghanistan. 2014, Columbia University Press –Burde, D  
سلنې تر منځ اټکل شوی  ۰۰څخه تر  ۰۴کورنیو تولیداتو د د روڼتیا د نړیوالې ادارې مطابي، هر کال په نړۍ کې د تدارکاتو اوسط لګښت د هیوادونو د  -93 

تریلیونه ډالر هر کال د هیواد په تدارکاتو مصرفیږي. د اضتصادي همکارۍ او پراختیا ادارې د څرګندونو  ۰٫۲دی. په دې مانا چې، په نړیواله کچه نږدې 
  تریلیونه ډالر کیږي ۰کیږي چې د اټکل له مخې شاوخوا سلنه بودیجه د فساد له امله ضایع  ۰۲څخه تر  ۰۰مطابي، د تدارکاتو له 

 94- corruptioninitiative/37575976.pdf-https://www.oecd.org/site/adboecdanti 
 95- http://www.mec.af/files/2015_12_09_Conflicts_of_Interest_Paper_(English).pdf 
 وزارت د معلوماتو لیږدسرچینه: د څارنې او اروزنې کمیټې ته د پوهنې  -96 
د  د دې بیالبیل اړخونه دي چې له روڼتیا سره مرسته کولی شي. د بیلګې په توګه، د عامې روغتیا وزارت کې نور موجود نوښتونه )د افغانستان -97 

ارت په دې برخه کې هڅې کوي خو دا روغتیایي پاملرنې د اعتبار ورکولو اداره او د افغانستان د ضابله ګانو او نرسین  د پوهنې بورډ(. د پوهنې وز
 هڅې باید زیاتې شي

 کال د پوهنې سکتور ګډې کتنېراپور ته مراجعه وکړئ. ۰۰۰۲د  -98 
دا د پوهنې د غیر مرکزي کولو پر لور ارادي خوځښت سره سمون خوري چې د ډېرو کلونو لپاره ورباندې بحث شوی دی او د پوهنې دریم ملی  -99 

الیس  اړونده اسنادو کې یې عمده ټکي بیان شوي دي. پر دې بیا ټینګار کول مهم دي چې د پوهنې غیر مرکزي کول باید د ستراتیژی  پالن او د پ
. دغه والیت، د ولسوال  او ټولنې په کچو د پوهنې د مدیریت او څارنې پر لور د ورفیت جوړونې له یوه ژور او پایښت وړ پروګرام سره یو ځای شي

...چټ  غیر مرکزي کول فساد ته د وړتیا ورکولو توانایي لري، دې خبرې ’ال له لوري یاد شوي خطرونه په پام کې ونیول شي چې پروسه کې باید د ه
نورو ته( ته پام سره چې سرچینې له یوه دفتر څخه بل ته واستول شي )لکه له وزارت څخه د والیت د پوهنې ریاست او د ولسوالیو د پوهنې مدیریت او 

 ضعیت ته په کتلو چې سیمه ییز چارواکي ښایي د پوهنې سکتور په مدیریت کې تجربه ونه لري.او دې وا
بنسټ  دغه پروسه ال دمخه د پوهنې وزارت/پراختیایي همکارانو د ټولنې پر بنسټ پوهنې او د چټکې شوې زده کړې کاري ډلې د تاسیس او د ټولنې پر -100 

له الرې پیل شوې ده، خو د پوهنې وزارت او د ټولنې پر بنسټ پوهنې چمتو کوونکو تر منځ دوه اړخیزه  پوهنې/ چټکې شوې زده کړې تګالرې د تدوین
 زده کړه به ځانګړي ټینګار او مالتړ ته اړتیا ولري

 مخکن  مرجع -101 
، د پوهنې وزارت د زده کړې د برابرۍ د ارزونې واحد د نسبي تازه جوړېدنې تر څن  د ښوونکو د اعتبار ورکولو له مسؤلیت سرهپه ځانګړي ډول،  -102 

 ‘په افغانستان کې ښوونکو لپاره د ورفیت چوکاټ’د برخې په توګه  (TCAP)د کاناډا په مالي مرسته د ښوونکو د تصدیي او اعتبار ورکولو پروژې 
ه څرګند ډول فساد ته ځواب نه وایي، بیا هم په افغانستان کې د ښوونکو د ډېر تکړه او په لوړه وده. دغه له یو بل سره تړلي نوښتونه، سره له دې چې پ

 کچه معیاري ځواړ برابرولو پر لور کار کوي او د هغو کمزورو ښوونکو لپاره د مسلکي ودې الرې جوړوي چې اوس مهال په سیستم کې موجود دي.
فکتورونو په اړه دی )په ځانګړي ډول د هغو کمزورو ښوونکو لپاره چې په بل صورت کې ښایي د  نو دغه ډول کار د کیفیت او کمیت دواړو کلیدي

 ښوونکو د مسلکیتوب پر لور الرې څخه شا ته پاتې وای( چې د فساد خالف اغیزمن دي.
اکلو لپاره پلی کیږي او دا پخپله باید په والیت کې دا هڅوونکې ده چې د پایلو لپاره د ورفیت لوړولو پروګرام اوس مهال د پوهنې د والیتي رئیسانو د ټ -103 

 د معیار پر بنسټ ګمارلو پر لور الښوونه وکړي
 104- Preparedness, Response, Recovery:  –INEE/UNICEF (2010) Minimum Standards for Education ۰۴ مخ 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MTBN.pdf
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ې د د پوهنې وزارت د ورته تمرینونو له ډېر تکرار څخه کړېدلی دی )د پوهنې لومړی، دویم او دریم ملی ستراتیژی  پالن، نور( په ځینې برخو ک -105 

چې په  دیتمویلوونکو د نوو ډلو د رارسېدلو المله و یا دا چې د تمویلوونکو پانګو لپاره یوه نوې طریقه غوښتل وو. د متخصصینو دوران دومره چټ  
 پوهنې وزارت کې تجربه لرونکي څارونکي پوهیږي چې کله چې هغوي نوې دوره پیل کړي، هغوي د کار کولو پخوان  طریقې ته ستنېدلی شي. 

څخه  ۲ دغه ډول ورته ضضیه د پوهنې وزارت له کارکوونکو سره هم ده. د څارنې او ارزونې کمېټې ډلې ډېرو غړو د پوهنې وزارت د کارکوونکو تر منځ
 کاله پخوا د پراخې تجربې یادونه وکړه چې اوس مهال نه ښکاري. ۰ تر

، له KIT Netherlands Tropical Medicine Instituteد عامې روغتیا وزارت کې، په رسمي ډول د بیروني دریمې ډلې څارونکي ضراردادي ) -106 
SRTRO ده( سره ښکیلتیا موجوده وه. دا د یوې نمونې پر بنسټ د معلوماتو تائید  سره چې د افغانانو په مشرۍ د څارنې او ارزونې او څیړنې اداره

 لپاره کار کوي.
د  د دې بیالبیل اړخونه دي چې له روڼتیا سره مرسته کولی شي. د بیلګې په توګه، د عامې روغتیا وزارت کې نور موجود نوښتونه )د افغانستان -107 

د افغانستان د ضابله ګانو او نرسین  د پوهنې بورډ(. د پوهنې وزارت په دې برخه کې هڅې کوي خو دا  روغتیایي پاملرنې د اعتبار ورکولو اداره او
 هڅې باید زیاتې شي

کال په فبروري میاشت کې د متحده ایالتونو نړیوالې پراختیایي ادارې په یوه راپور کې ورکړل  ۰۰۰۰دا د هغې سپارښتنې تکراري بیانیه ده چې د  -108 
 شوې وه او همدا راز د پوهنې دریم ملی ستراتیژی  پالن ستراتیژي کې هم ښوول شوې ده.



د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه په افغانستان کې د فساد پروړاندې  

د ملي او نړیوالو ادارو کړنې په خپلواکه توګه څاري او ارزونه یې کوي. کمیټه خپل رپوټ د افغانستان 

 .په اړه نور معلومات دلته وګورئولسمشر، ملي شورا، خلکو او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. زموږ 

  



   

 پوهنې وزارت د

 د وزارت په کچه د اداري فساد د زیان مننې ارزونه
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