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

 

 
 ۰۲/۰۱/۲۱۰۲          غفور لیوال

  موسسه يي سیاست
 

ورتهه  ( موسسهه يهي  )اړو ، نهو ، کهه ماهاما او رنرنګهه يهې راو ره     وايهي ( Institutionalized)په انګريزي کې ورتهه  
رنسټ رامنځته کیږي او له منځهه  ، زموږ سیاستونه ال موسسه يي شوي نه دي، او تر ډيره د فردي سلیقو پر ويلی شو

 کېنل څه دي؟سیاستونو موسسه يي  د. ځي
 شهرايوو د  انسهاني  ونهن د   يوې ټولنې دغړيو د ، زماني اړتیاوو او علمي تیوريو پررنسټ د، ملي ګټواساسي قوانینو د

، عمه  او ارزونهې تهه ويه  کیهږي      ، په   وهوړوونې  تهاکتیوونو غههه قانونمنهنه کهړن رې    ستراتیژيو او  ښه والي لپاره د
یو او مهامورينو لهه اهوا    ګومهارل شهويو چهارواک    او د. رامنځتهه کهوي  کرښو پهه توګهه    ملي سیاست د چې نظامونه يې د

 .عملي کیږي
 :بېلګې 

څرنګهوالي او نړيوالهو ـ سهیمه      چلنهن د  نهورو د  ، له دې غېواد سره د، ملي ګټوپوځي ـ امنیتي توانمننۍ  يوه غېواد د د• 
، تهارياي  ، سیاسهي علومهو  حقونو نړيوالو ؛ په دې کې ددې غېواد رهرنی سیاست ټاک  کیږي يیزو شرايوو پر رنسټ د

 مقننهه ځهوات تهر    ، او داو ولس ته يې لهويې کرښهې اع نیهږي   اړيوو او رشرپېژنننې الرښوونې په پام کې نیول کیږي 
، غمهنغو ټاکه  شهويو اوههولو    رهرنیهو چهارو غههر وزيهر يها ره  ډيپلومها  د       ، دمنښهت او غهوکړې وروسهته عملهي کیهږي     

له  ډلهې   ، دا که احمن وي که محمهود لهه ا  غمنغو اوولو پر رنسټ عم  وکړي راين د پالیسیو او ستراتیژيو تارع دی او
ړې وي چهې څهوت دغهه اوهول او کرښهې ال پسهې پیهاو        سیاسهي سهیالم مایهار غه  دا     د. څاه وي يا لهه رهې ګونهن څاهه    

 .کوالی او ال ښې عملي کوالی شي
، ملههي او نړيوالههو اړتیههاوو او   افي ظرفیتونههو، انوشهه، اسههتانادونو، رشههري ځههوات اقتصههادي سههرچینو  يههوه غېههواد د  د• 

وزيهر او  غهر   عله  پهر رنسهټ ملهي اقتصهادي کهړن ره وهوړيږي او ریها د         اقتصهاد د  ظرفیتونو په نظهر کهې نیولهو سهره د    
..... ( اورهو او ررښښهنا    ،، کهانو او وهناياو، ترانسهپور    ، اقتصاد، سهوداګرۍ ، فواين عامې، ریارغوونېکرنې) مامور 
، رلوهې لهه يهوې ورځهې رلهې تهه پهه اقتصهادي         وګه عملي کیهږي او لهه يهوه کالهه ره      ه غماغنګم او پرلپسې تپه ګډ له اوا

 . وضایت کې ښه والی راولي
 .و نورسیاستونه يې غمناسې دروااله، انماتي ا، تالیميفرغنګي

 :خو اوس زموږ ستونزه

؟ ځوههه لههه شههلو ولهې  دا. سههه يههي سیاسهتونه نههه لههرو ، ملههي ګټهې غهه  رايههن ولههرو اهو موس  ، پوغها  لههرو اساسهي قههانو  لههرو 
؟ ځوهه  ولهې . رامنځتهه کولهو اراده نهه شهته     داسهې سیاسهتونو د   مېلیونرانهو سهره ـ چهې سهرکار يهې يرغمه  کهړی دی ـ د          

 .، رلوې ریاي يې له منځه وړيدوی ګټو ته زيا  رسوي موسسه يي سیاستونه د
 :خاطره

کیهنای شهي شه  مېلیهونرا      : له حاضرو دوستانو څاه چها وپوښهتل   ، وينا کوله ، يوې غونډې تهيو مهال مې په دې اړه
، چهې  ؟ او زمها نظهر دا و  ، ايجاد او عملي يې کړيموسسه يي سیاست اړتیا وپیژني نه لري چې د دا سیاسي شاور و

 .، دا دګټو مسئله ده ، نه دناپوغم، دوی په غرڅه ډير ښه پوغیږينه
ې او سیاستونه په وهفر کهې ضهر     نورو طرح ير يا ر  چارواکی چې وات ته ورسیږي دزموږ په غېواد کې غر وز

پهه څهه   : تيډلهه کهړي او چهې ااريهاال  تهرې وپوښه       راور وړ مشاورين را ، اپ  اپلوا  يا د، کاري ټی  رنل کړيکړي
اپه    وهه غريهو د  ، ځلسیزه کیږي چې پالیسهم نهه وهوړيږي    دی کلونه او دا. پالیسي ووړوو: روات يې؟ نو ورته وايي

ـه   ، ځوهه نهو ټهول سیاسهتونه فهردي     ره  ډول او رېه  طهراز پالیسهم وهوړوي     ګټهو لپهاره پهه     وات ته رسهوونوي مېلیهونر د  
 غوښهتنې پهر رنسهټ ال    مارکیهټ د  ه عله  يها عمه ، رلوهې د    دغو فردي ـ سلیقوي سیاستونو مایار غه  نه    سلیقوي دي او د

ـه سهلیقوي سیاسهتونه د نهوي      فهردي . ځي ـ سیاسهي مېلیونهو وېهه تهه لهويږي      يوه پهو  ډيره ګټه ده چې لويه رراه يې غ  د
ښاغلی متاصص نه وي او له ځا  سره راوړی ټی  يهې غه     ، که داوانمننۍ او پوغې پورې غ  اړه لريچارواکي په ت

غهههه لههه الرې د وات تههه رسههوونوي مېلیههونر لپههاره   ارې تاصههص ولههري چههې څنګههه د چههارواکي او د دې چهه يههوازې د
، يوه رشپړه رېتفاوتي او ځانځاني پیه  کیهږي   دارې اورايوي راډۍ ته غ  پراایږيناروغي د ا نو دا ،ډيره ګټه وکړي  ال

 . ده چې نن يې په اپلو سترګو وينو او پايله غهه



  

 

 

 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

 وات پرمههال ره  ډول اهو د    د(  )  رهرنیو سیاستونو چارچلنن درلهوده او د  ډول د و يووزار  پرمهال م د( ال ) د 
غیڅ افها  الغ  نه پوغیږي چې له دومره ډيرو دوښمنانو . هرني سیاست کوم څرت الغ  نشتهي رموسسه يې شوي مل
وډي ده چهې  اقتصادي سیاست پهه اړه اهو دومهره ګهډ     ؟ ددوښمن څوت دی او دوست مو کوم يو سره مو رسمي ـ ملي  

، وايهي لهه کهوم چهارواکي يهې وپوښهت  چهې ستاسهو لهه نظهره رايهن            کې په توګه عهامو الوهو تهه وتلهی دی    ټو سر يې ا  د
ښايي چهې درهې طرفهم     افهانستا  ته: ښاغلي په حق ره واناه لهجه ووي  افهانستا  يو زراعتي غېواد وي که وناتي ؟

 .ا غواړو نه غههنه د ،، موږ يو رې طرفه غېواد يوسیاست اپ  کړي
. سیاستونو رامنځتهه کهول ناشهوني دي    موسسه يي ، دوات ته رسولو اولي سرچینې وي تر غهو چې ش  مېلیونرا  د

او چهې کلهه   ... ډګهر   ، درښهی  رهه پهرې غهوايي     ، ر  ره پهرې ښهارګوټی  ره پر يوه ټوټه زموه سړت ووړوي یيو چارواک
، ورهه وايهي دا زموهه زمها پهه کهار ده       یونرانو څاه رهه يهو راماتهه شهي او    دوی سره پايلې ته ونه رسیږي نو له شلو مېل

 ...تاسو نه پرې ووړيږئ 
 :وړاندیځ

ملههي موسسههه يههي   ، چههې چههارواکي درولو لههه غههرې وسههیلې څاههه کههار واالههي  اپلههې سیاسههي ارادې د کهها  ولههس ښههايي د
روښهانه   د( وماهي شهاور  ) ټولیزې پوغې  د، رسنم او ملي شورا. ته کولو او عملي کولو ته اړ راسيسیاستونو رامنځ

 .پېژنننې لپاره غڅه وشي  ارزښت او دې اړتیا د کولو له غرې الرې چارې راين د
ملي سیاستونو طرح او ـ  موسسه يي ته اړتیا شته چې دماارزې اساس او رنسټ يې د( ګوننونو ) داسې ګونن  ،ریا غ  

داسهې سیاسهتونو نشههت څهومره لويهه سههتونزه ده او      چههې دګونههن رايهن اله  پههه دې وپوغهوالی شهي      دا. عملهي کهول وي  
 ؟څومره يې غېواد وروسته سات ی دی

، رسهنم او پېژنهنل شهوي افهانها  رايهن تهر غرڅهه        روښانفورانو تشهه ډکهه کهړي    ، غهه لوستي افهانا  چې راين دګوننونه
ولو او عملي کولو لپاره اړينه کرامنځته  موسسه يي سیاستونو د وړاننې غهه سیاسي ـ ټولنیزه اړيوه سمه کړي چې د 

انسهاني   وګړيهو د  يوې ټهولنې د  رايې ورکولو شاور او د الوو د ، عملي او علمي طرحو لپاره دښو ال دا اړيوه د. ده
موسسهه يهي    دا غڅهه او ریها د  . سیاسي ارادې کهارول دي  غر افها  د سیالم پر رنسټ د غڅو د ښه والي لپاره د  ونن د

، چهې پهه پايلهه کهې رهه يهې وات غههو        او ټګم په پېژنننه کې مرسته کوي چ  ول رانو دسیاستونو پېژنننه د شلو مېلیون
نځتهه کولهو او عملهي کولهو     ، ستراتیژيو او عملهي میوهانیزمونو پررام  موسسه يي پالیسیو ووړښتونو ته ورسیږي چې د

 .ريراور ل
 

 


