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 ۲۹/۰۴/۲۰۱۶         محمد عارف رسولي
 

 د افغانستان ستونزې او فرصتونه
 

 پنځلسمه برخه
 

پوهاوي ستونو د ډکولو په مسئله باندې عامه وده چې که ممکنه وي د حساسو او مهمو دولتي پ د دې لیکنې موخه دا
ده چې په روڼ اندو، لوستو  خپل وارسره د سمو معیارونو د رامنځته کیدو المل شي. بله موخه داه زیات شي او دا پ

ي ش پیداشي او د هغوي غوښتنه د نظام له مشرانو دا ستونو د ډکول په هکله تنده راواو مدني فعاالنو کې د حساسو پ
 .چې کار اهل د کار ته وسپارل شي

 

 :تي پوستونه، ننګونې او اهمیت یېحساس دول
 

از راز ر ،منځ کشمکشونه او کمه همکاري زموږ په هیواد کې له ستونزو ډکه حکومتولي، اداري فساد، د مسؤلینو تر
شتون، د بشري قوې او ه یدلي نهادونه، د وړتیاوو کمښت، د روڼوالي نړالملونه لري. مهم الملونو یې به ملک کې ش

او داسې نور دی چې د دې ټولو بیا ریښه اي الملونه د شخړو او جګړو اوږدوالی، یو بل نه منلو، مالي زیرمو کموالی 
 .او نورو ورته ستونزو شتون دی ا لوستي توب، بیوزلي، قبیلوي فکرن

 د ډېرو وروسته پاته انګیرنو له مخې خلکو ته رایه ورکوو، ېبلک ،موږ د ټاکنو په وخت د اهلیت او کفایت په اساس نه
په لوړو او حساسو دولتي پستونو کې مقررۍ په سمو معیارونو نه کیږي. نو ځکه زموږ د زیاتو تاکل شوو کسانو او 
ډېری نورو لوړپوړیو چارواکو دریځونه، پریکړې او کړنې ډېری وختونه پخپله د دوی، د ملت او هیواد په تاوان 

النجې  ېبلک ،شي کوالیي ثباب سره نه یوازې مرسته نه ملتمامیږي. په ټول هیواد کې بې باوري رامنځته کوي او د 
 .هم ورته پیدا کوالی شي

په یوه حدیث شریف کې راځي چې د هللا رسول وویل چې کله ستاسو چارواکو کارونه و اهلو او وړتیا لرونکو خلکو 
مي، احتیا،، بیوزلي، ته ونه سپارل نو د قیامت او بدې ورځې انتظار د وکړي. دلته قیامت او بده ورځ د نورو غال

 .خپل منځي شخړې او نور ټول په قیامت او بده ورځ کې شمیرل کیږي
د دې ترڅنګ زموږ په نظام کې ټریننګ یوازې د ځینو تخنیکي کسانو لپاره کاریږی. د مهمو ستراتیژیکو او حساسو 

ي. لره تریننګ ته اړتیا نپستونو لرونکي، داسې انګیري چې هغوی جامع الکماالت دي، هغوي کومې زده کړې او 
خو ګورو چې په حساسو سیاسي او د تصمیم نیوونکو پستونو کې تر ډېره کم تجربه، کم علمه او بیخبره خلک ټاکل 
کیږي. کله چې هغوی د ټریننګ اړتیا هم ونه ویني، څوک ورڅخه پوښتنه هم نه کوي نو داسې خلک په حساسو 

 .ستونزې جوړيپاره سترې ه ستونو کې زموږ د نظام لوپ
پاره د کفایت په اساس خلک ه خلک باید د نظام له مسوولینو څخه په کلکه وغواړي چې د حساسو دولتي پستونو ل

وګوماري. همدارنګه، اړینه ده چې داسې یو د ټرینرانو ګروپ او یا دولتي انستیتیوت رامنځته کړي چې مهمو دولتي 
اسي زیرکتیا، په ځان کنترول، په بحراني حاالتو کې د پریکړې کولو چارواکو ته د کله کله د رهبرۍ، مدیریت، احس

او د بحران د مدیریت، په سختو شرایطو کې د اړیکو نیولو، پریکړو کولو او نورو ورته ټرننګونه برابر، وارزول 
 .شي او بیا پلي شي

او ستونزو ډک وي. زموږ ملي شي نو زموږ نظام او حکومتولي به تل له ناندریو، قوم پاللو، فساد ه که داسې ون
غرور، ملي وقار او په ځان ویسا به تل له ستونزو سره مخ وي. داسې یوه فضا په ټولنیز او سیاسي کلتور سخت ګذار 

 .کوي او رغیدل یې زیات وختونه غواړي
 

 :د مهمو پستونو غوښتنې
 

ر پاره داسې یو کس د ډایرکټه د موسسې لما ډېر کلونه مخکې په یوه نړیواله غیر دولتي موسسه کې کار کاوه. زموږ 
په توګه وټاکل شو چې پخوا یې هم په اروپا کې زموږ د موسسې د رهبرۍ په کمیټه کې کار کاوه، د افغانستان له 
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. دا کس په ټولو شرایطو برابر او د اړینو سره ښه بلد وشرایطو، د موسسې له کارونو او د هغې له ټولو پروګرامونو 
 خو تر ټاکل کیدو ،او د تجربې خاوند او ځیرک سړی و غیر دولتي موسسو په مدیریت کې خورا ماهر انکشافي او د

الړ. دا داسې ټریننګ و چې هغه ته یې د ده د مسؤلیتونو، د ده د ناسمو ته پاره یوه ټریننګ ه اونیو ل وروسته د دوو
خلکو احساسات درک کړي، په ځان پوره پریکړو د پایلو، د هغو معاصرو مهارتونو په هکله چې خپل او نورو 

 .کنترول ولري، تل په سړه سینه له پوره غور وروسته پریکړې وکړي او له عجوالنه پریکړو ځان وساتي
پاره ټریننګ یو اړین څیز دی. دلته تل مسلکي کسان چې ه زه اوس ګورم چې په نړیوال بانک کې د ټولو کارپوهانو ل

ي له ټریننګونو، د نورو له نظریاتو، د نوو پلټنو او څیړنو او نوښتونو له پایلو زده ماسترۍ او زیات یې دوکتورا لر
کړه کوي. هغوي تل وایي راځي چې وګورو دا پروګرام او پروژه به څنګه بریا ته ورسوو. هغوي هیڅ وخت هم په 

 .خپله پوهه او تجربه نه مغروره کیږي او تل د نورې زده کړې په لټه کې وي
خوا و یوه ټریننګ ته واستول شوم او په دې ټریننګ کې د پاکستان ه زه یوه نیمه لسیزه مخکې د خپل دفتر ل همدارنګه،

ولې نو دې له خپلې ټ ،مړۍ وزیره شوهوڅخه هم ډېرو کسانو ګډون کړی وو. ټرینر وویل چې کله بینظره د پاکستان ل
رۍ او مدیریت ټریننګ واخیست. همدارنګه، بیا مړۍ درجې کدرونو سره د رهبوکابینې او د خپل ګوند له ټولو ل

 .وروسته چې کله نواز شریف قدرت ته ورسید هغه هم همدا کار وکړ
پاره چین ته یوه میاشتنی ه څخه د زده کړې ل ما چې کله تیر کال د نړیوال بانک د پروژو د مطالعې، ارزونې او ور

ومې لیدل چې چینایان د خپلو پرمختګونو سره سره بیا هم د نورو څخه زده کړې ته څومره زیات لیوال  ،سفر وکړ
وو او څومره زیات اهمیت ورته ورکوي. چینایان که څه هم د خپل دولتي نظام تداوم او ورو ورو ودې او مثبت بدلون 

و د السته راوړلو په برخه کې خورا حریص ته ژمن بریښي خو له نورو څخه د زده کړې، د نورو د پوهې او تجرب
دي. چینایان په کال کې د نړیوال بانک یو څو میلیارده ډالرو ته اړتیا نلري چې په خپل ملک کې د خپلو قوانینو په 
ځای د بانک جهاني په تمویل شوو پروژو کې د هغه بانک نړیوال قوانین اوپالیسۍ پلي کړي بلکه هغه د دې لپاره 

 .رې نړۍ د کارپوهانو د پوهې تنده ورسره ده او په ډېر مهارت ورڅخه کار اخليمنی چې د نو
پاره  هله دې پورته خبرو داسې ښکاري چې زده کړه، د ظرفیتونو وده، او ټریننګونه نه یوازې د نوو ځوانو کدرونو ل

 وشي. تخنیکي کسانو ته اړین دي بلکه د هرچا لپاره اړین دی. دا ظرفیت لوړول د هر پست د غوښتنو سره سم باید
 .باید تخنیکي وړتیاوې ورزیاتې شي او د رهبرۍ او مدیریت په کچه خلکو ته هم تل باید اړینې زده کړې ورکړل شي

له دې وروسته زما په دې خبره پسې فکر شو او راته پته ولیګیده چې دا یو نړیوال نورم دی چې کله خلک په حساسو 
و حساسو چارو او خلکو سره وي، باید اړینې سختې پریکړې وکړي، راز راز پستونو کې چې سروکار یې له مهم

فشارونه وزغمالی شي، تیروتنه یې ستراتیژیک تاوانونه لرالی شي د ټاکلو مخکې داسې کدرونه د اړینو معیارونو 
د حل توان ته په مټ سم ارزول کیږي. په کار ګومارونکي یې تیرو کړنو، السته راوړنو، چال چلند او د منازعاتو 

 .ګوري او یوازې بریالي کسان په دې پوستونو کې ګوماري
په غیر تخنیکي او تصمیم نیوونکو پستونو کې دولتي کارکوونکي چې د رهبرۍ، مدیریت، هڅونې، دسیپلین، سزا او 

یې خورا  ېمکافات ورکولو او یا ورڅخه د اخیستلو مسوولیت لري او د ستراتیژیکو پریکړو مثبتې او یا منفي اغیز
زیاتې وي. نو ځکه دوی باید د پریکړو په وخت د احساساتو له اغیزې لیرې او د کره بیلګو او شواهدو په بنسټ سمې 

 .پریکړې وکړي
زموږ لوړ پوړي چارواکی او وکیالن باید نور پوه شي چې که هغوی پخپله وظیفه کې عزت، شرف، بقا او شتون غواړي نو 

ترسره خط د نه تیریږي. په ځان کې د اړینه وړتیا راپیدا کړي چې څنګه له نورو سره د ملت په ګټه لمړی د خپل حد وپیژني او 
 .ګډ کار وکړی شي. که داسې نه وي نو خپل ځان او ملت به وشرموي او تل به سترې سترې ملي کشالې پیدا کوي

کنترول الندې راوستل او د د نورو ستونو کې خپل او د نورو احساسات درک کول، خپل احساسات تر وپه داسې پ
اړندو خلکو د احساساتو هم خیال ساتل خورا مهم بریښي. له همدې کبله په ننیو سازمانونو کې د کلیدي پستونو لپاره 

ټریننګ ورکوي. د دې ټریننګ اصلي موخه داده چې خپل  (Emotional Quotient, EQ) د احساسي زیرکتیا یا
 .کو احساسات سم درک کړي او مدیریت او رهبري یې کړياحساسات او د نورو کارکوون

 

 :د اړینو ظرفیتونو وده
 

ترګومارنې وروسته بیا د وړتیاوو سره سره هم داکسان ترسختو ټریننګونو الندې نیسي، او ډول ډول مهارتونو ورباندې 
په عملي توګه تکراروي. دا ټریننګونه نن سبا په ټولو ملکونو کې خورا مهم شوي دی. په دې ټریننګونو کې مامورینو 

څنګه یې په الس راوړي، څنګه یې په کار واچوي؟ داځکه چې ته ورښودل کیږي چې کوم مهارتونه مهم دي اوولې، 
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هغوي باید ښه پوه شي چې تر فشار الندې، په سختو شرایطو کې، د منازعې په وخت کې او کله چې هغوی په غصه 
او احساساتي وي سمې پریکړې وکړي ترڅو ممکنه ضرر کم کړای شي. د حساسو پستونو لرونکو خلکو دې ډول 

 او د اختالف زغملو د زیرکتیا (Emotional Quotient, EQ) ته د احساسي ځیرکتیاظرفیت لوړولو 
(Adversity Quotient, AQ)  زیات رول لري.  ٪۷۰ټریننګ وایی. ویل کیږي چې دا د انسان په بریا کې تر

تردې ټولو ارزونو او ټریننګونو وروسته دا کسان باید هر کال د کار په جریان کې وارزول شي. په ارزونه کې نه 
 .یوازې دهغوي امرین برخه اخلي بلکه د یو شمیر نورو عادي همکارانو نظر هم پوښتل کیږي

نګونه خورا اړین دي. هغوی باید د پریکړو کولو په پاره چې تل سختې پریکړې کوي دا ټرینه د رهبرانو او مدیرانو ل
هنر ځان پوه کړي. هغه اروایي، احساسي، او فکري مسئلو ته باید پوره پام وکړي چې په هغه د پریکړو په وخت کې 
سمه یا ناوړه اغیزه کوالی شي. په حساسو پستونو کې ګومارل شوي خلک چې کړنې، پریکړې او روش یې په نظام، 

د خلکو په باور، د دولت په اړیکو له خلکو او بهرنیو دولتونو، نړیوالو موسسو، دیپلوماتیکي کړیو، ملي  حکومتولۍ،
ګټو او نورو باندې اغیزه کوالی شي باید هم خپل او هم د نورو خلکو احساسات، قوتونه او د ضعف ټکي وپیژني او 

د قانون په چوکاټ کې هغوي تل په ښه توګه خپل په یوه اړین چوکاټ کې ورسره کار وکړي. هغوي باید پوه شي چې 
 .نظر ښکاره کوالی شي خو له سرې کرښې هم باید تیر نشي. که داسې نه وي نو ځان، ټولنې او ملت ته به تل زیان اړوي

افغانستان اوس دښې حکومتولۍ د رامنځته کیدو او د یوه سم چوکاټ د رامنځته کیدو ښه فرصت لری. ځکه اوس موږ 
میر د پاخه عمر مجرب کارپوهان لرو او هم زیات ځوان کدرونه چې تازه له بهرنیو پوهنتونونو فارغ شوي هم یو ش

دي. اړینه ده چې په یوه ښه ترکیب کې د پاخه عمر لرونکو کارپوهانو تجربې و ځوانو کدرونو ته ور انتقال شي خو 
 .ورځ تربلې زیاته تکیه په ځوانو کدرونو وشي

 

 :پایله
 

ستونو، د کابینې د غړو، د ملي شورا او والیتي شوراګانو د غړو د اخالقي وپه خپل ملک کې باید د حساسو پ موږــ  ۱
او رسمي غوښتنو او معیارونو یو سم پوهاوی رامنځته کړو. باید دولت، مدني ټولنې او نور نهادونه هغه ټولو خلکو 

دندو او مسؤلیتونو خپله چارواکي او عامه خلک ښه خبر ته ښه تشریح کړي ترڅو د دې پستونو له اخالقي او رسمي 
شي. همدرانګه، باید د هغوی د تیروتنو عواقب ښه په ګوته شي، ترڅو ورڅخه د خلکو تقاضا رامنځته او په پایله کې 

 .د هغوي مسؤلیت منل زیات شي، او دا به پخپل وار سره د ملي ستونزو د سمون سره مرسته وکړي
تبه ر پاره ښه معیارونه وټاکل شي او په سختۍ سره پلي شي. د لوړه ستونو د ډکولو لود حساسو پاړینه ده چې ــ  ۲

خلکو کړنې، عادتونه، رتبه ورکول، لوړو پوریو ته پورته کول او نور باید کال په کال دنړیوالو قبول شوو معیارونو 
 .په مټ ښه وارزول شي او په بنسټ یې پریکړې وشي

پاره د  هنډو، دیپلوماتیکي سفرونو او له نورو ملکونو سره د افغانستان د ګټو په هکله د مذاکراتولپه نړیوالو غوــ  ۳
غوراوي شرایط باید ټول له دې معیارونو سره تړاو ولري. که څوک په معیار برابر نه وي ځای یې باید بل څوک 

 .ډک کړي
یکلو مجبور وي، ترڅو هغه د سفر په وخت د چکر په باید په ورته غونډو کې هر یو کس د یوه علمي راپور په لــ  ۴

 .ځای د خپل ملک څخه د سمې نمایندګۍ په فکر کې وي
پاره داسې معیارونه کیښودل شي چې د ژمنو، وړتیا لرونکو او ه د پارلیمان او والیتي شوراګانو د ټاکل کیدو لــ  ۵

پریکړې وکړي او د ملت نمایندګي د ځان شخصي ترڅو د ملت لپاره سمې  ،پوهو کسانو له ټاکنې سره مرسته وکړي
 .متاع ونه ګني

پاره د ټریننګونو او رشد ظرفیت یوه ټولګه رامنځته شي او پلي کول یې ه د ټولو اړونده لوړو حساسو پوستونو لــ  ۶
 .و چارواکو باندي اړین وګرځول شيپوړ په ټولو لوړ

او په دې هکله هغوی د خپلو  دا پورته معیارونه وپلټيباید زموږ خلک د ټول ټاکنو په وخت په کاندیدانو کې ــ  ۷
 .وعدو په هکله مسوول وبولي

 د یوه هوسا، سرلوړي او خپلواک افغانستان په هیله
 پای
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