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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

۲۱۲۶۲۲۲/۶۲          وال لیغفور 
          

 ژې او پروسې، پروودانۍ ټیم د
 

یهوه نییوالهه غونهکه ههې     ځهای مهو پهه اروپهاهې پهه       ، یهو هېواد په اړه ښهه نرریهال لهر     ، چې دزما یو ښاغلی دوست دی
یهوې   یهوې پهروژې پهه توګهه نهه، یل هې د       افغانسهتان لاهاره دا یریهر ښهای  د     ، هملته زماملګر  وویل چهې د ګکون هیی و

ه چوهها   پ پروژو ، چې ګڼې چارې دویل او خبرې یې دې ته متوجه هیم هغه ریښتا. پروسې په توګه پرمخ والړ ش 
 ؟راځئ وګورو چې څنګه. هې مخ په ورانۍ روانې د 

 پروژه څه ده ؟
لهه دوو یرخهو رغېه لې هلیمهه ده ی نهې       ،خیستل شوې ده او التینهه ریښهه لهر    څخه ا(  Project) انګریزۍ له  پروژه د
پهروژې   د. شهه شهو  یها غورځهول شهو  پهه مانها ده       نق پهه ځهانګی  رنه  د   ( ject)ه مانهه او  وړان ې په  د(  Pro) پرو 

ییو وسههایلو پههه هههارولو ځههانګ ټههاهل  ههه ا لاههاره د یههو ، چههې دمرالههه ف ههالیتونو مهموهههه ده لنههک هغههو د: اصههحي   مانهها
 .ترسره هیږ 
سهو لهه خهوا    نهادولت  موس  ه ههې د ییها رغهوونې پهه یرخه     فزی ه  رغهوونې او   مهاد  او  د( په دغې ځانګیې مانها )پروژې 

، خو وروسته ییا پروژو  ف الیتونهه تهر فزی ه     زمنتیا یا نا اغیزمنتیا نه غږیږم، چې زه یې په اغیافغانستان ته راننو تې
 ،، ډیموهراسۍ، په دې مانا چې د   ومت جوړونېسایلو ته یې ځان ورساوهاو مل  م واوښتې او ماد  جوړښتونو ور

ن تههر سههولې او پخيیینههې پههورې موسههم  پههروژې رامن تههه  ا، سیاسهه  ینسههړ جههوړونې ا و شههر   قونههو، یییههان ازاد  د
، زما ښه په یاد د  په تیرو لس دولسو هلونو ههې اول  رز هې وچلی ې او ییا یه ورهې شوېشوې یوه موده یه ښې په د

ییهان ازادۍ   ، ییها د یهې وچلهولې  یوشمېرموسسو په دې یرخه هې هارپیهل ههی او پهروژې     .دییارغوونې پروژې پیل شوې
 ، انهنیهران یهې ژورنالیسهتان شهول او د    سسې ټولې نشهرات  او تبلیغهات  شهوې   ، هماغه خلک او هماغه مویازار ګرم شو

یشهر   قونهو وار راغهی ټهول ژورنالیسهت       یهازار سهوړ شهو د    ، ییها چهې دا  ازادۍ پروژې یې ښې ګرمې وچلهولې  ییان د
، دیموهراسهه  ، تههر دې وروسههته دیشههر   قونههو پههروژې یههې پیههل هیلههې   او د ځههل  قوواوهههان شههول  شههو  انهنیههران دا

مه ن  ټهولنې مفرهوم ارزښهت      پروسهې پیهل شهوې ییها ههم هماغهه څیهرې او هماغهه پهروژې تهر دې چهې د           ... انتخایاتو او 
و ې یې پهر  م ن  ټولنې ل په دې هې هم راګرم شو او د...( ، انهنیر ، ژورنالیست قوواوه)، چې هتل دې هماغه ومون 

خت د  او سر ګرولو ته وخت نه سولې په پروژو هې هم دوی یو ده چې اوس د دا سر ونیولې تر دې ههیبه خویې ال
پروژو ماهرین په اول سر هې نو    ومت ته هم ښهه   ، خو درد دلته دی چې دزموږ یې له دوی سره هار نشته. ر ل

ن الوسهتیو او   ، دوی دانحصار  سیستم یاډ  یې جوړه ههیه  انو دیېسواده یا همسواده شلو مېلیونر پریمانه ورننوتل او د
ځینهو همهال یهې     ، لهه دوی څخهه د  رانو د انحصار ماشین یې چاالن ههی شلو مېلیون متخصصو افغانانو اهړ پیل هی او د د

 ، یههس چهې پههه دې ز  او همایهوټر د هلهم لهه ن ځهای لهر     ، نههن سهبا خهو انګریهه  چهې پهه انګریههزۍ او همایهوټر پوهېه ل    داو، 
اهیهت یهې پهر    لهوی شهو  وو او م   دوی چهې لهه پهروژو سهره را    ! ، نور نهو پهرمخ ځهه   ، جامع ال ماالل یېدواړو پوهې ې

، په دې توګهه  ژو په چوهاټونو هې یې سره وویشلېپرو ، ټولې مل  پروسې ټوټه ټوټه هیې او دپروژو  هارونو والړ 
 شههلو. وړولههو پههر تههایوتونو میخونههه ټههک وهههل    پههين ج، نرههام جوړولههو او لویههو ملهه ، پرمختهه ، ودانههۍولسههواهۍ یههې د

ههې ورسهره شهری ان شهول   ومهت      په ویه   ) fund) فنک  جاړی وهی او د پروژو له ماهرینو سره جوړ مېلیونرانو د
خلیهک پهه وړو وړو    ولهس و هېهواد یهر    څه پهه پهروژو وویشهل شهول او د     ، تولی  او هر، خ مال، سوله راوستلجوړول

ال مهاالل مهاهرینو تهه ههم     پروژو جامع  شلو مېلیونرانو تر ستون  تیر شو او څه خاشاک یې دپروژو هې میۍ میۍ د 
 .ورورسې ل

 

 پروسه څه ده ؟
 

 هالیتونو  پهه یهل پهورې تیلیهو ف     پرلهه پسهې او یهو    ، چهې د ستل شوې دهڅخه اخی(  Process) انګریزۍ له  پروسه هم د
 .ترالسه هولو لااره همل  هیږ  دلو مراله او ینسټیزو پای اوږد ، چې دهغې مهموهې ته ویل هیږ 

، مه  او همله  ینیهادونو پهين شهوې و      ، چهې پهه هل  رغوونې لااره پروسو ته اړتیها لهرو   خالو سیاستونو او هېواد موږ د
او اغیهزمن  یشهایوون یو یریرونهو پهه پایلهه ههې یهوی لهوی         یهل د  پرلهه پسهې او یهو د    ، دونه په هې ګهکون ولهر   ګڼ ځواه

 ، نییهوالې مرسهتې او    هومت  ینسهټونه   ،   ومت  او نها په پروسوهې یای  ټول یشر  ځواک. ی لون رامن ته هیای ش 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ټاپوګهانو پهه    یېلهو  یهېي  ، نهه د او هم هارو   یل مرستیال د چې یو ،وهی  ایه همغږۍ هې په ګکه سره هارام انال په یش
و یهل څهه ههم شهته چهې      ، چهې پرتهه لهه فنهک اخیسهتل     هې لګیاو  او په دې هم نه پوهیږ څېر چې یوله یله سره په یېخبرۍ 

 ؟ویې هی  هه نه
یهوې پهروژې پهه توګهه جهوړ       ګټو لااره په لوی الس د شلومېلیونرانو د یل ې د ،ادف  نه دی راغلیپروژو  سیاست تص

شههلو  پهروژو  جوړښهتونو لهه املهه رامن تهه شهوې ده، د       چهې پهه ههره یرخهه ههې د      ،، هغهه ګهکوډ  او انارشه    شهوی دی 
 .و انحصارونو زمینه یرایره هیې دهټول مېلیونرانو لااره یې د

مله  هلمه  پروسهو ههار او ف هر       ژغهورنې لاهاره پهر لویهو او     هېهواد د  دی چهې د  دا ټولو لوی هار ټیم لااره تر ودانۍ د د
 .وهی 

 

 :یوه بېلګه 
 

اخیسههتو پههه  چههې هههم یههې د ،هایلههه یههې رالېههږدول یههوه پههروژه ده  لههه ازی سههتان یهها یههل سههتان څخههه د یراښههنا اخیسههتل او تههر 
پهروژو  خاشهاک خهورو تهه      هغهوی  وراردادونو او هم یې درالیږدولو په وراردادونو ههې انحصهار ګهرو مېلیونرانهو او د    

 :ولې؟ ځ ه. یل سین  ین  جوړول یوه پروسه ده من  یا، هېل، امو، هونی، خو پر هوهچهګټه رسیږ 
هی  او ییا له ین  څخهه واړه او   لومیی یراښنا تولی : خونو ګټور و اړ ین  جوړولو یریر له څو پر یوه مل  سین  یای  د

ه روزلو ډنکون هبانو د ، په ځینو ځایونو هې ښای  دې شاړې او یې اویو زم ې خیوب هی غړ نررونه وایستل ش  چ
هرنهې محصهوالل ډیهر     ، هله چې دسین  غاړې پخې ش  نررونو پر غاړو په ل ونو ونې هېښودل ش  او د ، دجوړ ش 
دې ټولههه پروسههه هههې د  پههه . چههارې یایهه  لههه وختههه سههنهول شههو  و   سههم مصههرا او یهها پروسههس الرې  د هغههو شههول د

، چاپېریهال  ای ولهوژۍ تهه پهام   ( اشتغال)ل خل و یوخت هې  د ،، صن ت  تولی  ته الره هوارولهرنې وده ، داینرژۍ تولی 
، اویهو او یراښهنا   ، په دې مل  پروسه هې ښای  دالسته راوړنو په توګه شمارلی شو پایلو او ساتنه او طبی   ښ يیې د

او  ، الرو جوړولهو ، جیهودوزۍ ، پوهنتونونهو ، صهنای و وزارتونهه  ، تههارل ، چاپېریهال سهاتنې  اوتصاد ،، فوای  هامېهرنې
ه اړخهه  خل هو پهه ژونه  ههې لهه یهو       افغانسهتان د  ، ایلهه یهه د  ینسهټونه ګهک او هماهمنګهه ههار وههی      ن اطيهال و فرهن  ا

 .ی لون راش 
ګټهې   انحصارګرو مېلیونرانهو د  پروژو  ف الیتونو او له هغو څخه د داسې پروسې هغه مرال رامن ته هې ای ش  چې د

ودانهۍ   ههار د  ، دایشایولو یریهر تهه ورننهوځ     لویو ملی پروسو د واد دپای ټ ی هېښودل ش  او هې اخیستنې اهتیاد ته د
 .ټیم هوالی ش 

 

 :دي دې چارې لپاره لوی ګامونه دا د
 

 .ایحو او ام انههاتو سههره سههم هملهه  و  افغانسههتان لههه شههر  ، چههې درمختیههای  پروسههو هلمهه  پههين جوړونههه  لویههو ملهه  پ د
 .یههههههې ولسهههههه  ميتههههههی تههههههر السههههههه شهههههه     ترسههههههره هولههههههو لاههههههاره  ، چههههههې ددې پروسههههههو ورپې ن نههههههه  خل ههههههو تههههههه د 

 .رمهههه ملههه  مبهههارزه او هلهههې ځلهههې پیلهههول ځهههواک مونههه لو لاهههاره من هملههه  هولهههو د پروسهههو د ټهههیم لهههه خهههوا د ودانهههۍ د د
همله  هیه و پهه     دې لویو پروسو د او یاالخره د مېلیونرانو وانع هول چې هم په خاله او هم یې خاشاک خواره ميتی  د

 .مرستن ویانو ی ل ش 
 

 


