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  ېک ونهادون او وکادرون د ملت په
 

 ا او ورته اړتی لظرفیت لوړو
 

 : هسریز
 

د منابعو  نړیوالو  له  چې  داده  هیله  ملي دلته  او  دولتي  افرادو،  د  د ونهادون ملت  کې  سازمانونو  لوړولو   او  ظرفیت 
بحث وکړو،  دلن تېرو دوو لسیزو کې د ظرفیت په لوړولو کې په شته ستونزو به یلمړ .معلومات وړاندې کړم ههکل په

دا ته وراوسپړ بیا  څخه  لوړول  وړتیا  یا  ظرفیت  کې  يوای چې  راتلونکي  په  او  لیکنو ب.  نورو  په  بحث  دا  هم  ه 
   .ووغزو کې

 

  :ېهڅ افغانستان او دوه لسیزې د ظرفیت لوړولو
 

ووهل   ېسور او نارې ووش  ت لګښتا په نامه زی «ا ظرفیته »رشد وه لسیزې زموږ په هېواد کې د ظرفیت لوړلدا دو
ستر المل یې دا کېدی شي چې موږ په  .ېپایلې یې دومره ښې نه و رکه یو څه مو تر السه کړل مګ و، خ ېشو

یوازې مو  لوړول  ظرفیت  کړي،  تعریف  و  نه  سم  لوړول  ظرفیت  کې  ن افغانستان  وبت، په 
ینې کسانو ته په داخل ځ  او منظم پالن ااجند  بې له کومې علمی بې له خپله مسلکه، ګانو، هنازدان ،وواالو واسطه د ا ی

کوم راپور ولیکي.   هترلږ لږ ههکل زیاتو کمو ته دنده وسپارل شوه چې د خپلو زده کړو په ،لبل هټرېننګون او بهر کې
   د چا ظرفیت لوړول، د څه لپاره، ولې او څنګه او نور. په دې موږ فکر ونه کړ، چې

 

ته هېواد  بهرني  یوه  یو ځل  لپاره د ما  یوه رشد ظرفیت  پروګرام جوړاوه.  لپاره  کسانو  دولتی  په  واړوند يچاواک د 
چې یدولت وتلونک سفر زوی  ده  د  که  چې  وویل  ته  یودولت څ هې کسانو  هسې  او  لري  نه  دنده  ، وځوان   هنازدان ي 

په   خو موږ ته يبوز کار یې نه خالصوي. دوی اړ شول چې هغه ځوان وپاسپورتون د هن هک  وا هنو ښ يبیای  ورسره
کې  هلیلی او له موږ سره د پوهنتون په ه ستاره هوټل غوښت  ۵ سر شو، په ساحه کې یې له موږه ستر درد وبهر کې ی

   کراراوه. ، نو په هند کې مو لکه ماشوم غوندېیورکول یوتي الملونو له کبله اجازه نه شینهم د امنه اوسېده، موږ  
 

چې وم  شاهد  خپله  کسانو زه  دولتی  لوړولو د  ظرفیت  موسسو د  نړیوالو  چې  سفرونه  ډېر   کړی لتموی بهرنی 
به په وخت ټوله   هبودج  پلي کېدی،پروګرامونه سم   او که داسې وای نو اوس به زموږ  ،يو يوش يل بریا  هپور هب مک

کړې او یمصرفېد سمه وده  زیاته  مو  به  زموږ یلمړ .ی و شوی مراک به رفق او یو اقتصاد  ناورینه   خو  اوږده  له 
لرونکو وزیات د،  لدکړې بنسټ ننشتو وکادرون وړتیا  به  مسلک  او  وړتیا  د  سفرونو   هکادرون ،  بهرنیو  د 
به نه غوښتل چې جدي بحث  وکسان غوره شوو زیاتو لپاره وټرېننګون بهر کې دپه  ،ټاکل کېدل لپاره نه وټرېننګون او

په دې فکر وکړي چې څنګه د بل ملک پروګرامونه او تجربې زموږ په هېواد کې   او زده کړه وکړي، نوټ واخلي،
ادارو لخوا  زما په نظر المل یې دا وو چې د اړوندو  .لچکرونه یې زیات خوښېد هسر ۍخواشین او په يخور په درد

نه ورته جوړېده، دا حساب او کتاب نه وو چې څنګه له سفره ګټه واخلي، راپور ولیکي، علمی سیمینار   کوم پالن
په چارواکو فشار راوړي   نړیوالو موسسو ته هم ستونزه وه چې .د افغانستان په شرایطو کې یې پلي کړي کړي اورو

   او یوازې اخالقي مرسته یې کولی شوی.
 

یو وخت په یوه   .لکه پورته چې وویل شول، اصلي ستونزه دا وه چې موږ د وړتیا او ظرفیت لوړول سم نه و پېژندلي
په ټولنه کې   ، راته پته ولګېده چې زموږ زیات کارپوهان ظرفیتو ړال سفر کې چې له ځینو دولتی کسانو سره هند ته
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او په دې  وښت نه لرمملک زیات ک څهې رلود چې موږ تریقین یې د ،د پوهنتون فارغان لرو رڅوم چې يوای دې ته
په   ،. خو خبر نه دي چې د ټولنې او ملت ظرفیت تر دې زیات لوړ مفهوم لرييڅوک کار نه ورنه اخل چې ووفکر 

کچ  ملي  او  ته يجمع هغه» ظرفیت هټولنیزه  تشخیص   يوای توان  ګډه  په  خلک  ستونزې  خپلې  څنګه  چې 
ورنه   هد راتلونکي لپار وارزوي ا   هغه عملي کړي او بیا یې و ل الرې په ګوته کړي،وټاکي، ح  هلمړیتوبون کړي،

ته اړتیا لري او د وخت په  ګدیالو او سدیسکور دا یو ملي ګډ «.پرمخ والړ شي زده کړه وکړي او په دې ترتیب
  .ورته پام وکړي يرهبر هخوک تېرېدو سره ترالسه کېدی شي

 

که د چارواکو ګناه ده  دا .يښی او د ظرفیت کمښت يناتوان  دا هم زموږ ټولنیزه سپاري،  ته نه رحقدا  که چارواکي حق
تش په نامه سیاسي   هږزمو لوستو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او نورو هم ده. خو د عوامو او په تېره د روڼ اندو،

په ځان او خپله  پوله جوړوي او هناروات والو هرې ۍ ایدیولوژ چې د خپلې بنسټیز شوی دی ساو ګفرهن دا ېک وډل
د هېواد له حاالتو  او هجاذب ځکه يراته خیانت ښکاري، همدا المل دی چې زموږ ډلې ورځ تر بلې وړېږ انتقاد هډل

  .نه لري ممېکانیز په خپل ځان کې د بدلون کوم ، ځکه زموږ ډلېيسره اړوندتوب یې په نشت حسابېږ
 

وار   داوال ، چې دی مړ شي، بیا یې ديجونړوغ ړه بیا تر مرګه همدی یېد یوې ډلې مشري ترالسه ک دلته چې چا 
که په خلکو کې وړتیا او پوهه وي، چارواکي حساب او  .ي بې خونده کړي د هشخصیت زموږ هر څ  شکی ،يراځ

ته قوم، ،ياړباس کتاب  د  چې  دي  کسان  چارواکو همدا  له  اساس  په  نورو  او  سمت  پیسو،  ننګه  ژبې، 
سر ښوروي، د بل لوري ښه   د خپلې خوښې کس هرې ناروا ته وایي، هورت دباد او زنده با  همرد ي،ورکو هرای کوي،

   عادت دی. او دا د سیاست يسمېږ او که دوی سم شي چارواکي خپله ،یکو انسان ته شیطان خطاب
 

ما خپله یوازې په یوه سفر کې چې د نړیوال بانک په مرسته  راځم بېرته د ظرفیت لوړولو لپاره بهرنیو سفرونو ته.
د  سم کسان یې یوه منظمه برنامه درلوده، ،دی رکاد وړتیا لرونکی  چې یو لمسو ترتیب شوی و ولیدل چې د پروګرام

نوي نظریات   په رښتیا یې تنده درلوده چې ،جوړاوه ه یې پالند خپلو همکارانو د زده کړې لپار سفر لپاره ټاکلي وو،
هر شپه به یې نظریات راټول او بیا   .زده کړي او بیا یې د خپل په حاالتو کې د پلي کېدو په چمونو هم ځان پوه کړي

خپل   ېو چې د سفر، علمی بحث، مشاهدې او نورو په بهیر ک لمسؤ هر څوک ته ورنه راپور جوړاوه. ا سب سبا  به یې
د علمی سفر  څنګه د افغانستان په شرایطو کې ورنه کار واخلو. نظریات او هغه وړاندیزونه له ځان سره ولیکي چې

وختونو کې ټاکلو  په  یوازې  ته لتوانېد غړي  بازار  ملک  هغه  د  څه ړال چې  نه  عضای زیات وخت او يوپېر شي، 
فغانان خو ستره وړتیا لري او ولې ځان له ستونزو نه ا پالې ادارې حیران وو چې همیلم کړي. ما ولیدل چې زموږ

او اوس په سمه الره  لت راوستا حباور وکړئ همدې یوه سفر زموږ په هغه سکتور کې زیات اصال شي را ایستالی.
   روان دي.

 

  ؟ نو ظرفیت لوړول څه شی دی
 

څو  ووروستی . پهيکیږ انا ته لږه پاملرنهپوره م ېی ه، زیات وختون يکاریږ د ظرفیت لوړولو کلمه په زیاتو ځایونو کې
د کې  ته يهڅیدل کارپوهان ۍنړ کلونو  تعریف  ګډ  یوه  اوسيورسیږ چې  د  ساو .  چې:  شته  توافق  توګه  عامه  په 

او   يپلې کړ ېپریکړ ، او سیستمونو توان زیات کړي چېونهادون د اشخاصو، چې دي هغه کارونه ظرفیت لوړول »
  .«، او تلپاتې توګه ترسره کړيهمناغیز فعالیتونه په بریالۍ،

 

د انتقال له الرې د عادتونو  ودمهارتون د پوهې او ټپه م وټریننګون زیات وختونه د لد فرد په کچه د ظرفیت لوړو
ده. پروسه  بدلون  د  بهیر   )نظریو(  په  کار  د  کړه  زده  د  لوړول  ظرفیت  د  همدارنګه، 

ال، رمدیریت، هڅونو، مو هپ سره تړاو لري چې، روسوپ و هغ هل او فعالیتونو   کولو، هترالس تمالکی مشارکت، د ،ېک
   السته راځي. بدلون له الرې کې د تمسوولی حساب ورکولو او

 

کار سرته رسولو په قدرت، او هم د سازمان په هغه   او د تپه کچه د ټول سازمان په فعالی دا نه د ظرفیت لوړول د
ل ړوده ورک هتوګ ته د ټول سیستم په دنها  چې يکیږ هڅه کوي. زتمرک ندې چې د بدلون سره ځان عیار کړي،ا توان ب

،  اور اخو ا زیربن پانګو لکه  په منځ کې اړیکې شتون لري. د فزیکي ود هغ افراد، ګروپونه، او ېي. په سیستم کش
او راپور ورکولو د   و، حساب ورکولومسوولیتون ،(رساختا )جوړښت  ،( ) موخو نمیش هغه د د په ظرفیت کې دنها  د

  .ونه شامل دينبشري قوې په کار اچونه کې بدلو د او وپروسجرون ،و، په اړیکلچینلونو روښانه کو
 

ول د یوه »توان ورکوونکي چاپیلایر« رامنځته کولو سره تړاو لري،  په عمومي توګه د ملک په کچه، د ظرفیت لوړ
، اقتصاد، قوانینو او لوایحو، او د حساب ورکولو چوکاټونه دي، د کومو په منځ  وپالیسی یا په بل عبارت، دا د عمومي
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غیر رسمي   په منځ کې اړیکې او پروسې که هغه رسمي وي او که ونهادون د   او افراد کار کوي. هنهادون کې چې
  . (، مهم ديهاستقامتون)وي، او هم د هغوی کاري لوري 

 

ګروپونو په منځ کې د افرادو،  عذینف او د افرادو، یا د ،شي یکیدا د ظرفیت لوړول په محلي، ملي او یا نړیواله کچه
نځ کې راکړه ورکړه  کچو په م زرا شي. د ټولو راز یکیدا ، همدارنګه د ټول سیستم په کچه ترسرهونهادون واحدونو یا 

په لنډ    او اوږد مهال کې مهم کار دی. لپه دواړو لنډ مها  لوړول هم د عمومي ظرفیت لپاره مهم کار دی. ظرفیت
)هغه توان چې  کې بیا  لاوږدمها  ي ستونزه حل کړل شي( اور)لکه د مثال په توګه، هغه توان چې کوم فو مهال کې

یا   ظرفیت ممکن د »عمل« او شته چې ځانګړي بدلونونه رامنځته شي(.  یو داسې چاپیلایر رامنځته شي په کوم کې
سپارښتنه وکړي او هغه په غوښتل شوو پایلو پورې اړه لري. د ظرفیت لوړول تل د نوو ظرفیتونو   » د عمل ځنډول«

او راخالصولو د رامنځته کولو اړتیا نه رامنځته کوي، خو اکثره وختونه د کرختو ظرفیتونو د دوه ځلي په کار اچولو  
   غوښتنه کوي. 

 

بې   څو  یو  یوازې  او  وکړي  فکر  ته  مفهوم  او  معنی  پوره  لوړولو  ظرفیت  د  ادارې  زموږ  چې  هیله  دې  په 
   د ظرفیت په معنی ونه بولي. هټرېننګون ربطه

 

 . نور بیا..
    
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

