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 ۰۴/۰۴/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د کار ګمارنې لپاره اغېزمن ګام« تشویق»
 

په داسې حال کې چې دمګړۍ ګڼ شمېر افغان ځوانان له بېکارۍ او د دندو او کار له نشتوالي شکایت کوي؛ اوس 
کار ګمارني یوه نوې کړکۍ پرانیستې چې موخه یې پر حکومتي دندو د ځوانو کارپوهانو ګومارل  افغان حکومت د

 نومېږي چې په افغانستان کې د کار ګومارنې نوی پروګرام دی.دي. دغه کړکۍ هڅونه 
 

دغه پروګرام د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سپارښتونو پر بنسټ د چارو د ال ښه پرمختک په منظور د ولس 
ې نالین توګه د کار موندنآاطر الزمې آسنتیاوې برابروي. په او دولت تر منځ د اړیکو د ټینګولو او پراختیا په خ
د کارموندني او شکایاتو د عرض پاڼود آنالین فورمونو خپرول  لپاره ګټور او اغېزمن پروګرام دی. غوره بېلګې یې

یو څوک که اړونده دنده پیدا کوي. دي. دا یو داسې پروګرام دی چې د هرې کچې زده کړې لرونکي شخص لپاره 
د کارموندنې  نالین توګهآپېژندنه، په  ئ ش  خپله لنهه تحصیلي سندونو ته په پام سره ځان د کار وړ بولی، کوال وخپل

پروګرام اداره بیا د نوموړي شخص د تحصیلي اسنادو « تشویق»دغې پروګرام ته ولیږي او د فورم په هکولو سره 
 په ارزولو سره، په اړوند پوسټ له ازموینې وروسته ګماري.

 

او یا هم  بوليحقدار  د یو پوسټ په رڼا کې ځانر او قانون یو څوک د معیاکه د تشویق پروګرام بله ښېګڼه دا ده چې 
لري؛ کولی شي چې په انالین توګه د فورم شکایت فورم هکولو له الرې د تشویق اداره په جریان کې کوم شکایت 

واچوي او خپل شکایت ثبت کړي. د تشویق پروګرام اداره بیا یاد شکایت اروزي او د نوموړي شخص شکایت ته 
کوي. یعنې د دې اړتیا نشته چې یو څوک له چا د شکایت کولو لپاره نوموړې ادارې ته ورشي او بیا له څو رسیدګي 

شکایت ثبت کړي. دلته شکایت کوونکی کولی شي خپل شکایت په مراحلو طی کولو وروسته په لیکلې بڼه بڼه خپل 
 ي. انالین توګه پرته له کومې واسطې او خنه څخه تر مسولو چارواکو وروسو

 

که څه هم د ملي یووالي حکومت د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو په وعدو کې چې د کار د پیداکولو او اشتغال په اړه به یې 
له ولس سره کولې؛ پاتې راغلی خو د تشویق له پروګرام سره به په دندو د اشتغال لپاره ښه فرصتونه او آسانتیاوې 

چې حکومت کې لري باور  ځانګړې توګه زده کړي ځوانانو ته چېدغه پروګرام هغو هیوادوالو په برابرې شې. 
؛ فرصت په الس ورکوي چې خپل حق په اسانۍ دندو ته رسېدنه یا د پېژندګلوۍ او یا هم د پیسو بدل کې کېږي

 ترالسه او د خپلې وړتیا مطابق په دنده وګمارل شي.
 

یوه شفافه  د ګمارنې پروګرام غهد ناک ګام دی. دغه د تشویق پروګرام د ښې حکومتولۍ په لور یو اړین او ارزښت
ونو ته ټپوس يله اخیستو وروسته دولت ېپراساس د آزموینې وړتیا او پوهې هر څوک د خپل ېپروسه ده چ رڼهاو 
او  ماسټري څخهچې د هېواد دننه او بهر  ياداره کې کار کو ېهغه پیاوړي ځوانان په د هیریاو  يژندل کیږېورپ

ې په زه چ ی.او د ستایلو وړ ګام د اړینلپاره یو  ۍحکومتولغه پروګرام د ښې د .لري ېبیلو رشتو کدوکتورا په بیال
لپاره زه دا یو لوی ګام  لۍحکومتو ېاو د ښ راتلونکې ته هیله مندي زیاتیږيځوانان وینم زما  ړهدا تک دغه اداره کې

 ېاو آرزون ېله ازموین ېادار ېباید د دغ ېادار يدولت ټولې ېچ یدا د وړاندیززما  د ولسمشر دا ګام ستایم زه .بولم
د والیانو او سفیرانو په کچه باندې  ي. زه خو دا وایم چې آنتر څو په افغانستان کې حق حقدار ته ورسېر يتیر ش

 ي.ش ينه معرف ېادار ېباید له همدغ
 

د مسلک او تخصص له  ي چېسان ندک يوزیران مسلک آن ځینې او والیان، سفیران هیری له بده مرغه د افغانستان
ران او ټسفیران او همدارنګه وزیران ټول باید ماس، باید زمونږ والیان په داسې حال کې چې ي.ند يشو يمعرف ېمخ

د  ي،سفارت او وزارت او یا ریاست لپاره برنامه ولر، د خپل والیت ،پالن ولري يکاریې هاکتران وي او تر څنګ 
باید  وقوانین يپه ادار ي،ولر بشپړ د خبرو کولو وړتیاژبه  ۍپه یوه بهرن کم تر کمهاو  ېژبو باند يافغانستان په رسم

 ویناوس د متخصص ېچ کړياو ولس هم دا احساس  راوړيبدلون  د کار فزیکي وړتیا ولري څو او پوه وي
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او بالخره ولس مو باید په  یږي،ټینګاوس عدالت  هم یا کیدلی شي اوحکومت لرو یا اوس د اداری فساد سره مبارزه 
 کیږي.ته سپارل  اوس کار اهل کاردې هاهه شي چې 

 

د  اوس چې څوک ځان ته په رښتیا هم پوه، ماسټر، دوکتور او په کار پوه وایې نو دا ګز او دا میدان، رادې شي او
د هیواد د  که څوک مدارنګهه ورکړي او خپله وړتیا دې ثابته کړي.آزموینه  دې ېک ۍپه آزاده سیال پروګرامتشویق 

او که څوک  .او ښه پالن لري نو بیا هم دا ګز دا میدان پیاوړی ، یوکومه ښه طرحه لري ابادۍ او پرمختګ لپاره
، رادې شي او په انالین توګه بیا هم دا ګز دا میدانداسې پیدا کیږي چې له کومې ادارې یا شخص نه شکایت لري نو 

دروازې د ټولو هیوادوالو پر مخ  ې خپله شکایت فورمه هکه کړي، د تشویق پروګرامدې د تشویق پروګرام له الر
 له هر هول واسطې خالصه اداره ده.خالصې دي او دا یوه پاکه، شفافه او 
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