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 : ځغلوينهادونه ریښې 
 دولتي ظرفیت جوړول په ستونزمنو شرایطو کې

 سریزه
 

بیوزلیو ترڅنګ اوږدې شخړې هم ورباندې راغلې د  دې راهیسزموږ ګران هیواد افغانستان چې له اوږده وخته 
چې هیوادونه څنګه دې حالت ته راځي، ستونزې او فرصتونه یې کوم  ماتیدونکو هیوادونو په کتار کې راغی. دا

 وي، څنګه له دې حالت څخه خالصون مومي د نن زمانې د پرمختیایي پوهې لپاره یوه ستره ننګونه ده. 
 

، : په ستونزمنو شرایطو کې دولتي ظرفیت جوړولځغلوينهادونه ریښې ته مالتړلې ده،  دا کتاب چې ما یې ژباړې
نومیږي. دا کتاب په ماتیدونکو او شخړو وهلو حاالتو کې د دولتي نهادونو د ظرفیت په لوړولو کې یوه نوې څیړنه 

 ده. هیله ده چې زموږ د هیواد کدرونه به ورڅخه ګټه واخلي.
 

د موضوع تشریح، د څیړنې میتود، د کتاب موخې،  ،چې وړاندې کووپه لمړي سر کې یو لنډیز کې کتاب په دې 
. په نورو څپرکو کې بیا د مختلفو ماتیدونکو او په جګړو پکې وړاندې کړوستونزې او ورڅخه هیلې او نور وړاندې 

، او ه د وتو په الرو څیړنه کوواو ورڅخکې ښکیل هیوادونو کې د بریالیو نهادونو په پالیسیو، تګالرو، ننګونو، 
ې تمامې شي او افغانستان لپاره  ګټورد ملکونو لکه جګړو ځپلو چې د نورو کوو چې پایلې داسې تشریح کړو  هڅه

  ورڅخه زده کړه وشي.
 

کارول کیږی چې یو شمیر دوستانو به نوي وي. زه په لنډه توګه یو څو لږ  ترمینالوژیگاني او مفهومونهدلته ځینې 
 تشریح کوم. څه
 

  ظرفیت(Capacity) ،زیات تعریفونه ورته کارول شوی دي. دلته دا تعریف په کاریږي: د افرادو :
نهادونو، او ټولنې توان چې فعالیتونه ترسره او عیار کړي، ستونزې حل کړي، او په تلپاتې توګه ځانته موخې وټاکي 

 او تر السه یې کړي. 
 

  ونو ظرفیتنهادد (Institutional Capacity) :ګه، توان ورکوونکی عبارت له توانمند کولو، تولنیزه پان
. د نهادونو ظرفیت په دې توګه، په ستر مفهوم کې عبارت له:تخنیکي چاپیلایر او شرایط، او د قدرت اړیکې

 مهارتونو، رهبرۍ، د سازمان مشروعیت، سیاسي مالتړ، او مناسب او پوره توان بخښونکي چاپیلایر )د مثال په
 توګه، قانوني چوکاټونه، او همغږي کولو ترتیبات(.

 

 نهاد (Institution) او ټولنې چې د اړیکو، همکاریو او هماهنګیو په یوه مکانیزم، د  نه،: نهادونه، سازمانو
لوایحو په چوکاټ او د قدرت د اړیکو په کانټیکسټ کې فعالیت کوي. هر یو د دې له یو بل سره د تړلو اجزاوو په 

ډه لرالی او که سم په کار واچول شي، مرسته ورسره وشي، د نهادونو د ظرفیت په ټینګښټ کې ونتوګه کار کوي، 
 شي.

 

 د کتاب لنډیز 
 

د بریالیو عامه دولتي نهادونو جوړول او فعالول ان د ملکونو په غوره او عادي شرایطو کې یوه دوام لرونکې او 
ځایونو  جګړو ځپلومهاله ننګونه ده. د دې ننګونې پیچلتیا د هغو بې ثباته شرایطو له کبله چې په ماتیدونکو او  اږد

کې چیرې چې بشري امنیت، ټولنیز پیوستون، سیاسی ثبات، او اقتصادي فعالیتونه له ستونزو سره مخ شوي وي، 
 النور ستونزمن اړخونه پیدا کوي. 
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ځایونو )ټولنو( په هکله اکادیمکي لیکنې د نهاد جوړولو له ننګونو، خنډونو او په  جګړو ځپلود ماتیدونکو او 
ناکامیو ډک دي. خو بیا هم، له زیاتو ستونزو سره سره ځینې عامه نهادونه په ماتیدونکو او اخري تحلیل کې له 

او بنسټیز ولري او په اغیزمنتیا سره السته راوړنې  ځغلويشرایطو کې کوالی شي چې ریښي و جګړو ځپلو
او په یوه ملک د خلکو په منځ کې مشروعیت ترالسه کړي، وی کوالی شي د خپل د .خدمتونه وړاندې کړي

یوه تحلیلي معما ده چې دا  مشاهده بحراني کاري حالت کې په ځان ویسا او د ننګونو سره مقاومت پیداکړي.
څیړنه هڅوي. موږ د بریالیتوب د کیسو په یوه نمونه باندې تمرکز کوو، او ځکه نو د نهادونو هغه کړنې او 

د څیړنو نهادونه په ګوته کوي.  او بریالي شرایطو کې توان لرونکي نامناسبوپروسې ځانګړې کوو کوم چې په 
حاالتو په هکله په لیکنو او تحلیلي موادو کې یوه خورا مهمه تشته  جګړو ځپلودا السته راوړنې د ماتیدونکو او 

فیت د هغو پالیسي جوړوونکو کسانو لپاره یو ښه رهنما رامنځته کوي، چې د لږ ظر کار . همدارنګه، داډکوي
 لرونکو ملکونو د عامه سکتور د نهاد جوړونې په هڅو کې بوخت دي.  

ماتیدونکو او شخړو وهلو شرایطو تیره بیا به نهاد جوړونه په هر ځای کې یو اوږ او پیچلی کار دی، خو په 
کې هغه ننګونې چې باید ورسره مقابله وشي په خاصه توګه زړه وهونکې دي. ماتیدونکي او جګړو وهلي 

مهاله، ټولنیز، سیاسي، او جغرافیایي  ي، زیات وختونه اوږدسره مخ وونه د سترو او عمده ننګونو ملک
بدلونونو  بې ثباته او د سترو او وړاندوینو څخه بهر ټولنیز حالت زیات وختونه-پیچلتیاوې لري. هلته سیاسي

رسمي نهادونه د خلکو په سره مخ وي. زیات وختونه دولت تر پالزمینې ور اخوا کمرنګه حضور لري او نا
دولت د  ه ځاني ګټې لټول او فساد عام وي.ژوندونو کې تر رسمي هغو زیات حضور لري. خپلوي پالل او پراخ

په هغو ملکونو دولت او ټولنې ترمنځ قرارداد خورا کمزوری وي. د  .خلکو په سترګو کې لږ مشروعیت لري
منځ یو ټولنیز قرارداد شتون لري. په بل عبارت دولت د کې چې غوره اساسي قوانین لري د ملت او دولت تر

قانون په چوکاټ کې حاکمیت لري، قانون پلی کوي، ټولو خلکو ته یو شان خدمتونه وړاندې کوي او 
وجایب او مسوولیتونه لري، د دولت په اعمالو نظارت مشروعیت له خلکو اخلي. په مقابل کې بیا خلک هم 

ظیفې او مکلفیتونه په ځای کوي او په دې توګه دواړه خواوې و دې ټولنیز کوي، کمښتونه سموي، خپلې و
نړیوال پرمختیایي قرارداد ته ژمن وي. خو په پورته ټولنو کې دا ټولنیز قرارداد له ستونزو سره مخ وي. 

له یوې خوا، هغوی  ړ نه وي او بدلیدونکې پالیسۍ لري.د اعتماد و ډېرهمکاران حاالتو ته په ځواب ویلو کې 
زیرمې په ناڅاپي توګه له مالي منظمې  زیاتې خو نا بیاله غیرفعالو نهادونو سره کار پریږدي، له بلې خوا، 

 ي. وړتاوتریخوالي وروسته ملک ته را 
موږ مومو چې نهادونه په داسې خصمانه چاپیریالونو کې هغه وخت بریالي کیږي کله چې هغوی وتوانیږي 

جوړې او په سمه توګه  ګډو وسیلو او اصالحاتو له لړۍ څخه ودیریت تګالرې د پیژندل شوچې د ځیرکانه م
سره په کوم کې ټولنیز چاپیلایر -ستر سیاسيله تکتیکونه چې  د دویپه موازي توګه  یې پلې کړي. همدارنګه،

وښیي زموږ په نمونه کې، داسې کوم روښانه وړاندویونکي نشته چې  واقع دي، سمون ولري. دا ادارېچې 
ملک  چې په یوه ماتیدونکي او جګړو ځپليکوم نهادونه او سکتورونه به بریالي شي. هغه سکتوري نهادونه 

یوه اړیکه او طرح رابرسیره له دې څخه  ي. خوشپاته راکیدای شي کې بریالي کیږي په بل ورته هیواد کې 
مشروعیت په رامنځته کولو  اندې د تمرکز او په عین حال کې دبریالي سازمانونه په نتیجو ب ه داچېکیږي. هغ

پخپل وار سره د سیاسي مالتړ د ترالسه . دا سره داخلي موثریت او له سازمانه بهر عامه مالتړ ترالسه کوي
تر السه کولو او ساتلو لپاره کوم  وي. دا ټول په ګډه د هغه اړین مقاومت او توان څیز اړینزیات کولو لپاره 

اقتصادي چاپیلایر کې اړین وي. پراخه ټولنیز مالتړ دا نهادونه او کارونه یې د -سیاسيبدلیدونکي چې، په هغه 
تو څخه ننګه وکړي او د سیاسي نظره و مطرح سیاسي لوبغاړو ته په زړه پورې کوي، چې له اصالحا

په ټولو حاالتو کې، د تخنیکي رهبرانو او کارکوونکو یوه شبکه یوه مخه ونیسي.  زیاتیدونکو  سیاسي مداخلو
 بریالۍ کړنالره او مسیر رامنځته او تلپاته کوي.

د هغوي  .هغه ادارې چې په دې څیړنه کې تر غور الندې نیول شوې دي راز راز شکلونه او جوړښتونه ښیي
 دي:  ځینې شکلونه داټولنیز چاپیلایر سره نښلوي. -خپلو وړو سازمانونو تګالرې له یوه سیاسي

 د پالیسیو ته د ژمنتیا له کبله بریا ادارېځینې نهادونه د ټولنې د وتلو او نخبه کسانو د مرستو او د  (1
  .مومي

و ته ځان وقف کوي او د عملیاتي د هغو فرصتونو څخه کار اخلي، اصالحات ځینې نور بریالي نهادونه (2
 .ياړینه ګټه پورته کوصالحیتونو څخه مخکې له دې چې سیاسي تعادل بدلون ومومي 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

کله کله خو د  انو له پراخه مالتړ څخه ګټه اخلي.همدارنګه، نورې ادارې د شریکباڼو او عمده ذینفع (3
اصالحات او مثبت نتایج السته راوړي یوه مخالف سیاسي چاپیلایر په شتون کې، له نظرونو پټ ځینې 

 لوبغاړو څخه حمایه تر السه کوي. او وروسته بیا له مطرح سیاسي
و، اړتیاوو او یا د هڅوند بریالیتوب لپاره په دې پورته دریو الرو کې د نهادونو بریا له سیاسي  ونود نهاد

 -بیا هم دا ټول شکلونه او نقشې د مليد سیاسي اهمیت موندنې لپاره شرایط برابروي. خو  تهحاالتو څخه ځان
او بریا  ي چې نهادونه وتوانوي ریښي وځغلويسیاسي او د نهادونو په وړه کچه تګالرې په داسې الرو ترکیبو

ته ورسیږي. د پام وړ خو داده چې، د تګالرو هغه ډولونه چې دا ادارې او نهادونه یې کاروي په غیرعادي 
 والي لري.  توګه په مختلفو الرو کې ورته 

 

 و. موږ خپل استدالل په دې توګه جوړ
( او فرصتونو او د سیاسي کانټیکسټ )مفهوم -، موږ د دولت ظرفیت په ننګوونکو چاپیریالونو کې د مليلمړی

 وړو نهادونو د انتخابونو او تګالرو په ګډ ټکي کې د یوه مسوولیت په توګه چوکاټ بندي کوو. 
یفوو، ترتیب شوې، متمرکزه مقایسوي متودولوژي چې په څیړنه کې کارول ، موږ د نهادونو بریا تعردوهم

شوې چوکات بندي کوو او د بریالیو ادارو خپله نمونه تر بحث الندې نیسو. وروسته موږ و تجربوي موندنو ته 
د خلکو په دیموکراتیک  سد نهو عامه بریالیو ادارو د خاصو څیړنو څخه په ګمبیا، د الو ،چېورګرزو 

 . دي جمهوریت، سیرالیون، او تمور لستو کې رابرسیره شوي
 ، موږ د نهادونو د بریالیتوب لپاره دری متبادلې الرې تشریح کوو. دریم

ټولو راز راز ادارو کې مهمه بولو  ، موږ په لنډ ډول د نهادونو د هغو وسیلو او تګالرو لړۍ چې بریا پهڅلورم
 ویشو. یې و په ټاکلو برخ او

 کې، نتیجهپه ، موږ له خپلو څیړنو څخه د پالیسۍ رابرسیره کیدونکې اغیزې وړاندې او تشریح کوو. او پنځم
او په موضوع باندې د النورو څیړنو د  نو او وړاندیزونو ته بیا کتنه کووپه لنډه توګه زموږ کلیدي موند

 . ړاندیز کووامکاناتو و
  

 په ننګونکو شرایطو کې دولتي ظرفیت جوړونهد اړوندو کتابونو بیا کتنه: 
دولتونو ته پیښې دي تر  جګړو ځپلوپرمختیایي ټولنه په دې یوه خوله شوې چې هغه ننګونې چې ماتیدونکو او 

ډېرې زیاتې کچې په دې کې پرتې دي چې د هغوی نهادونه ظرفیت نه لري. په ماتیدونکو او شخړو وهلو 
شرایطو کې نخبګان باید د نهادونو دوه اړخیزه ظرفیت )وړتیا( ته انکشاف ورکړي ترڅو وتوانیږي په اغیزمنه 

په هر شکل چې وي، السته راوړنې او نتیجې ولري. د دولتي  توګه د دولت او ټولنې ترمنځ د قرارداد په هکله،
په نامه یادیږي او د عامه یا « ویبرین»ظرفیت )وړتیا( لمړی اړخ د یوه جدي ظرفیت هغه عناصر دي چې د 
(. د نهادونو د ظرفیت دوهم اړخ ۱۹۹۷دولتي ادارې په داخلي خود مختارۍ باندې والړ دی )نړیوال بانک 

عنصر څخه دی چې د جدي ظرفیت عنصر دی، او د دولت او ټولنې په اړیکو « ویلینتوکوی»عبارت له 
تمرکز کوي او ورسره تړاو لري. په لنډه توګه، بریالۍ دولتي ادارې له داخلي سازمان څخه غواړي چې خپل 
کاري صالحیت تعریف او ورباندې عمل وکړي او هغوی باید بهرنۍ اړیکې داسې مدیریت کړي چې ټولنیزې 

 ټولنیز کانټیکسټ )شرایطو( کې حرکت وکړي.-اړتیاوې پوره او په بریالیتوب سره په سیاسي
 

 ټولنیزو شرایطو سره اړخ ولګوي -ستر او ملي اړخ: چې له سیاسي
چې د مدیریت وړ، تلپاتې، او مشروع وي، نو د د نهادونو ظرفیت جوړونه او د اصالحاتو نوښتونه، د دې لپاره 

د پالیسي جوړوونکو او پلي کوونکو له غوښتنو او  .باید اړخ ولګوي او سیاسي جوړښت سره حتما   ټولنیزملک له 
هیلو سره برابر وي، او د ملک د ټول نفوس هر اړخیز پراخه ټولنیز شرایط یې په نظر کې ساتلي وي. د نړۍ د 

دې کوي، استدالل کوي چې، د کال پرمختیایي راپور داسې یو ښه مناسب، د هڅونو سره برابره فلسفه وړان ۲۰۱۱
بلکه، هغه باید د ملک له  ;شرایطو کې بې عیبه وي جګړو ځپلونهادونو اصالح اړتیا نلري چې په ماتیدونکو او 

 سیاسي کانټکسټ )شرایطو( او غوښتنو سره په هر وخت کې سر وخوري. 
 نور بیا....

 دیوه په پښو والړ، خپلواک او هوسا افغانستان په هیله
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