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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٢٧/٠٦/٢٠١٠                                محمد ابراهيم شينواری
 

   توازنيکادر
  

کی دی، چې غواړو په  د متوازن انکشاف مهمه برخه؛ کادري توازن او بشري انکشاف د متوازن انکشاف مرکزي 
  :وېالندې ډول يې و

 
  :دکادرونو په مسله کې بايد درې برخې په جدي ډول په پام کې ونيول شي 

  د کادرونو په روزلو کې توازن،).  ١
مارولو کې توازن او عدالت او). ٢    د کادرونو په 
ه کار اخستل ). ٣  خه د هيواد په    . د کار د کادرونو ساتل او د دوی له پوهې، استعداد او توان  
 
ي فارغان د مامور، سکردپه زيا  ورو، چې د طب پوهن ر، ترجمان او نورو اداري برخو د کار ترو دفترونو کې 

ه کار ک ال په. ويکوونکو په تو م رانه سيمه ده، کېبر سر د بر  ولو ليرې او  خه يوه تر   ډاکتر MD  چې له کابل 
ي؛ ران ولرو؛ پيدا کې ه ده چې د هرې ليرې او نژدې سيمې لپاره ډاک يو               تره د خو په کابل کې زيا دا 
رانه او ، تاريخ پوه، ژورنالستاقتصادپوه يد نورو برخو کارپوهان په    . پيدا کې

 
ر نه راوستې وه، موږ . د نورستان يوه کلي ته الړم کلى ورور، چې د وزو رمه يې له  وان او  زموږ کوربه خپل 

لې ده؛  ته را ۍ يې ت کله وپېژانده او ويې ويل، چې مولوي صاحب له مدرسې نه په عالي درجه فارغ شوى او پ
تل چې آيا مولوي صيب د کلي امام دی وس مولوي صاحبان له نه زموږ : ؟ هغه وويلچې ما وپو په کلي کې پن
لې دي، مشر مولوي ۍ يې ت ار ناست دي صيب امامت کوي او مدرسو فارغ او پ ، د خپل کور دا نور يې وز

  .کارونه کوي
 

ې  ن اړتيا رف رواجدپه تېرو کلونو کې کادرونه د ضرورت او پالن له مخې نه دي روزل شوي؛ بلکې د ور ع ، بي
ه ويشتو کالو راپدېخوا د زيا.  يا موډ له مخې روزل شوي ديکولو ترو مسلکونو فارغانو ته کار دمثًال له تېرو شل پېن

وانان طب ته تلل او دا يې دليل و، چې که دنده نه وه؛ نو په يوه کلي کې خو به يو دوکان  ول ذهين  نه پيدا کېده؛ نو 
رهار نه عالوه په پروان، مزاراو درملتون وچلوي، په همدې منظور له ک ور شريفابل او نن ، بدخشان، هرات، پې

ل، چې پخپل مسلک کې د قناعت  ي جوړ شول او دومره فارغان يې وړاندې ک ايونو کې طب پوهن او نورو 
ونکي کار د نه پيدا کېدو له امله بېالبېلو برخو ته مخه کوي ولنه کې سياسي اختن.بخ اق دومره  يو بل دليل داو چې په 

ې ولولي، چې له س ترو کورنيو کوشش کاوه اودزورور و، چې زيا ان ولنيزو مسلو نه الدونه يې داسې  ياست او 
  .ليرې وي

 
ولنې اړتياو ، انکشاف او خدمتونو د وړاندې کولو لپاره منظم پالن موجود وي او د هغه له مخې لريکه   او د پرمخت

ه ده او ولسکادرونه وروزل شي، د هېواد    .په 
 

د مثال په ډول، موږ اړتيا لرو، چې لېرې پرتو سيمو ته .  نه وروزل شيې سيمېينې مسلکي کادرونه بايد له هر
ي او قابلېينه ډاکترانې ينو د مخنيوي په کار کې مرسته وک و، چې د مېندو د م که له هماغې سيمې کادر .  ولې

اى کې به د اړيوروزل شي، همالته کار کوالى شي او هلته ي، که نه وي، د ضرورت په   کادر له کمبود ن پاتې کې
  .سره مخ يو

 
و کې . په تحصيلي بورسونو کې هم بې عدالتي موجوده ده او هم بې توازني ان ينو داسې  په تېرو وختونو کې په 
ې هې وجود نه لري ان ا. متخصصين روزل شوي دي، چې هغه  ينې خلک په دغسې  و کې روزل اوس هم  ن

ي ي او دا په راتلونکي  .کې روپونو نه کادر نه روزل کې ولنيزو  ولو  ولو سيمو او  بله ستونزه داده، چې د هېواد له 
ي نو هيوادونو ته د ملي امنيت د ي دې ډول کمزوريو .کې د بې توازن او حتى د محروميت او مظلوميت سبب کې

ول اړخونه په پام کې ولري او جدي، ىپکار د. يولي دېخراب تر کچې لويې ستونزې ز  چې افغانان د دې مسلې 
يجامع او عادال   .نه پالنونه ورته جوړ او پلي ک

 
کاري چې   کوم منظم پالن او ستراتېژي نه لري، چې د هېواد او سيمو د اړتيا له مخې  په دې برخه کېدولتداسې 

ي   .کادري سياست جوړ ک



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 
ينه ک کهد نجونو او  ې ده،ادرونو روزل خاصه اړتيا ده؛  يوالو تجربو ثبوت ک ى  ن  شي يو تعليميافته که يو س
ه  ه ، د يو هيواد او ملت شيتعليميافتهنسل او که يوه  يپن    . نسله پر مخ 

 
ينو چارواکو دا تورونه هم وارد و په  ه چې دوی ورپورېد لوړو زده ک  ېي، چې که د هغې سيمې او قام له من

ل يدوي، که  دي، مناسب کانديد نه وي، دوی د نورو سيمو او قامونو محصلين بهرنيو تحصيلي بورسونو ته نه کانديت
  .ه هم هغه بورس ضايع شي

 
د هغو واليتونو د کادر نه روزل يو لوی چلنج دی، چې اوس پکې امنيتي حاالت خراب دي، دا کار په راتلونکي کې د 

، بيسيمه  ولنيزو محروميتونو سبب کيزې بې عدالت ي، چې د هيواد د متوازن انکشاف او دايمي ثبات ېې توازن او 
کر سره مخامخوالی شيلوی او ستر ا  .رمانونه له 

 
خه  دتېرآال په آانكورآې ين۵٠له زابل  خه ه و؛ نارينه او لس  ه پكتيكا  و؛ لينه ۵٠ او  نارينه ۵٠٠ له آندهار

ې  ون آېو يو  نارينه ا٨٠خه يوا ينه  رهار، کابل، هرات، بلخ، کندز او   ی په داسې حال کې چې له نن
ی و ون ک ونو کسانو  ه په زر  چې ډيرو کمو فارغانو يې په سيمو اوسېدونكيهغو د. ېنې نورو واليتونو 

ی دی؛  کانکور ازموينه ون ک ې يو  چې اوالدونو ته حق لرينورو اوسيدونکو په شان  هيوادهم دکې  يې د زده ک
  . شان زمينې برابرې وي

 
و سيمو کېاوس  ل شوي ۴۴٢ د هيواد په جنوبي او ختي ي دناامن له آبله ت خه په ٣۶۴ له   او وون  ولسواليو 
ې نشي آولىن ولسواليو آې نجونې له  ٢٠٠ ي پورته زده آ ول ه ميليونه.هم  يو ته دتللو  هغه آوچنيان چې  پن وون

يو ته عمر يې بش وون ى  دا يوه انساني او . نالوستى دى)  نيم نفوسنژدې(  نشي تللى او يوولس ميليونه تنهپ آ
و سيمو کې ده، چې د هيواد د نسلونو د متوازنې روزنې مخه نيسي چې د  ان پوهنيزه فاجعه ده، او له بده مرغه په 

ول هيواد ته رسي ي، او زيان يې  ولو سيمو اوسيدونکي . ينا متوازن پرمخت سبب کي زه باور لرم چې د هيواد د
 .  لپاره يې بايد مرستې ته حاضر ويد دې مسلې په باب پوره تشويش لري، او د حل 

 
و کې د کومې  د ديني مدرسو مسئله هم ان ومره ديني علماء په کومو  نې موضوع ده، چې  ې د پوره غور او 

   .اندازې د تخصص لرونکي وروزل شي
 

ولنې د روغتيايي  ينو دولتي ادارو کارکوونکو، د  وونکو، د  ار دي، بايد د  د ديني مدرسو هغه فارغان چې وز
ې روز ونوکارکوونکو او نورو برخو کې تر ل ولنيزو ه په دې سره به . سته کار کوالی شيوې ورنکارکوونکو، 

ولنه د دوی له   . شيهاستعداده برخمندوی هم د کار او دندې خاوندان شي، او هم به 
 

ولو برخو کې تر کميت زياته پاملرنه کيفيت ته پکار ده؛ او متاسفانه په تيرو کلونو کې د پو و په  هنې کيفيت د زده ک
ي شوی دی ي، چې د . ډير زيات را ه  دا ده چې زده کوونکي د داسې پوهې او مهارت خاوندان ک باکيفيته زده ک
ۍ پرې وچلوال   .  ی شيخپل ژوند بي

 
 کار د کار اهل ته سپارل هم له راتلونکي پرمخت او ثبات سره ډيره مرسته کوالی شي، او جدي توجه ورته پکار 

ي، او . ده دلته زياتره دا ستونزه وه او شته چې کار د هغه اهلو ته نه بلکې د واسطې او مصلحتونو له مخې ويشل کي
ي کن کي   . که د پرمخت او ثبات پروسه تل 

 
 او ثبات لپاره حياتي د کار د کادرونو ساتل او ترې کار اخستل يوه بله مهمه موضوع ده چې د هيواد د پرمخت

ت لري ي، او په ( د يو پوه  په وينا . ارز ۍ بدله ک روپ کوالی شي ن د پوهو، ژمنو او فکر منو خلکو يو کوچنی 
س تقدير خراب دی او يا کوم پ الس تخريب کوي او موږ ته   خو يا ددې هيواد او ول)تاريخ کې تل داسې شوي دي

دي سيد جمال الدين افغان .: د سيد جمال الدين افغان  نه تر اوسه پورې کېسه يو شان ده: دغسې  د کار خلک نه پري
ي، خو مغرضينو يې پر ضد هغه پاچا را وپاراوه چې هغه هم د هيواد  کوالی شول چې ددې ملت د ستونزو عالج وک

ود چې بااالخره  . د پرمخت سره مينه درلوده رد آمان اهللا خان ته داسې ورو محمود طرزي يې خپل زوم او شا
ودلو ته يې اړ ک تنو نه ورسته افغانستان ته راغی او د خپل شخصي . هيواد پري مجيد زابلی د نادرشاه د بيا بيا غو

ول دولت تجارت په قربانولو يې د هيواد د اقتصاد اساسات په دا ودل، چې   افغان لرلې، خو ٨٠٠٠سې حال کې کې
کله چې د هيواد اقتصاد په وده کې راغی؛ مغرضينو يې پر ضد سردار داود راوپاروه اوسره له دې چې هي معقول 

ای، خو بيا هم  د کار ېدليل يې د ده پر خالف پيدا نه شو ک ميوندوال هم چا .  او خدمت دروازې يې پرې بندې ک
ود او د محمد موسی شفيق د ابتکار پر خالف يې چې په دوه کلونو کې يې مملکت د نو ت او ابتکار ته پرې ن



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه  و تل چې دې له کاره  اقتصادي ثبات تر پولې ورساوه، روسان دومره راوپارول، چې مستقيمآ يې له پاچا وغو
ول نظا ي، چې د  مان کي تنه ونه منله، نو  ي، او چې پاچا يې غو يدو په بيه ورته تمامه ک ډاکتر . شوه  م د ړن

ۍ يې  ، په دې ١٣اشرف غني هم چې له ن  بيليونه ډالر مرسته راجلب او  د هيواد د اقتصادي ودې اساس يې پيل ک
ي، د  بهانه چې دې تر نورو وزيرانو په کار ډير حاکم دی او د ده په شته والي کې د هغوی د ودې زمينه نه برابري

ل شوهخدمت موقع  چه د ده په شان نور په لوړ ه ک. ه بايد د تقدير او ستاينې سبب شيحال دا چې ډېره پوه .ورنک
ي، د . شخصيتونه هم له صحنې لېرې شول ې په دوربين کې په مشکله پيدا کي په داسې هيواد کې چې يو د کار س

ول زړه خوږي افغانان وليت او ضرورت دی، اوئدوی ساتل او ترې مثبت کار اخستل يو لوی ملي مس ورته  بايد 
  . متوجه وي

 
ومارل ومار ارانو د يو لوی سه يې غم ونه خوړل شي،  هغه مسئله ده، چې که له او همد فارغانو پر کار   د ووز

ته ک کر د رامن کرونو او حتیېل يو انقالبونو سبب کېداى شيدو له الرې د نارضايتيو، بې نظميو،    . خون
 

ې مع کرونو مخنيوی کوالی شيانې د سبا ور قولې پاليسید نن ور   .ې د دغو 
و؟    ولې نن دا کار ونه ک

  
 پايان

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


