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 ٢٠١١جنوری  ٢٠              نور محمد غفوری

 د کار پھ بازار کې د   ندیو بدلونو اړتیا
 

ھره ورځ تر  چ کې ودې پھ پایلھ کې انسانان  لوبالیسم د د
بلې زیات نیغ پھ نیغھ د ن یوالو سیالیو تر اغیزو الندي 

د پان ې او پیداوارو تر  یوازې پھ دې دوران کې. را ي
خدمتونھ ھم د ملی مارکی  پھ  زکار قوه او  ولنی د،  نګ

بلکې پھ ن یوال بازار کې سیالیو تھ وړاندې  ،پولو کې نھ
کی ی او پھ ملی پولو کې د اخیستلو او خر ولو د متاع پر 

پھ  پھ دې تو ھ ورځ تر بلې . ای پھ ن یوالو کالیو بدلی ی
 ان  و ھیوادونو کې د کار پھ بازار کې رقابتونھ او د 

 . سختی ی کار موندلو شرایط

او ھند د کار قوه کوالی شی د شمالی ، روسیې، چین نن د
نورو  د. امریکا او اروپا پھ بازارونو کې ھم سیالی وک ی

آسیایی او افریقایی ھیوادو ماھران ھم د کار د موندلو لھ 
د ان رنی  لھ الرې بې مصرفھ پاره پھ اروپا او امریکا کې 

د کار . موندالی شی انونھ کاندیدوالی او کار او آسانھ 
ھیوادونو وپایی مارکی  تھ د یادو رن یوال، امریکایی او ا

شمیر زیاتوی او پھ ن یوال  ھغو د ننوتل ونود بشری  واک
 او د  یی ی کچھ تقاضا  دبازار کې د زیاتې عرضې لھ کبلھ 

 .کار د  واک نرخ کموی

زموږ  ران ھیواد افغانستان نھ یوازې چې پھ نورمالھ تو ھ 
 لوبالیسم د ودې لھ قوانینو  ورو ھیوادونو پھ  یر دن د

سره د ن یوالو پروسو تر اغیزې الندی راغلی، بلکې د ډیرو 
ھیوادونو د پو ي شتون لھ کبلھ د ن یوالو پو ی  بھرنیو

. عملیاتو او د وسلو د ازمویلو پھ البراتوار بدل شوی دی
لی پھ ملکي  ان و کې د بیال بیلو مرستندویھ  ولنو د عم
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د بین المللی  ک و وړو پھ پایلھ کې پھ  ان  ی ډول
خدمتونو او د کار د بشری قوې  پیداوارو، پان ې،  ولنیزو
ډیر بھرنی ماھران او کار ران . د رقابتونو پھ ډ ر او تی

پھ افغانستان کې پھ کار بوخت دی او د افغانی ماھرانو او 
یواد کې ھمدا اوس زموږ پھ ھ .کار رانو  ای یې تنګ ک ی دی

شکلونھ پھ  پان ونېد . د کار  واک ھم پھ ژور بدلون کې دی
مومی، د بوختیا ډولونھ زیاتی ی، د کار  بدلونچ ک  

 .وده کویزاړه یې لھ موده لوی ی او نوی شکلونھ بدلی ی، 
 ان ې رامن تھ  پھ تولیدی او خدماتی سک ورونو کې نوې

من  تھ کی ی، ورسره جوخت د پوھې نویې مسلکی رشتې ھم 
د پوھې او تخصصی درجې اھمیت ورځ تر  .را ی او وده کوی

زیاتی ی او د دندو او مشغولتیاوو نوی شکلونھ را  بلې
 . من تھ کی ی

نور ھغھ وختونھ تیر شول چې د  وون یو او پوھن یو 
فارغانو تھ بھ دولت د مامورینو پھ حیث د عمر تر پایھ 

کې ورتھ د اوږدې کار ورکاوه او یا بھ یې پھ کوم بل  ای 
پھ اوس وخت کې . کار او ماموریت امکانات برابرول مودې د

د ډاډمنو او اوږدې مودې کاری اړیکو  ای تر ډیرې کچې د 
چې پھ  ،کاری ت ونونھ نیسی) یو کلن، یا  و کلن(لن  وخت 

پایلھ کې یې د کار رانو لھ پاره د یوه کار د پای او د 
د . ه رامن تھ کیدای شیدور وز ارتیابل د پیل تر من  د 

د کار د  واک لھ پاره د بوختیا  کار پھ بازار کې
وروستھ لھ . دو دهیپھ دوامداره تو ھ مخ پھ کم ډمنتیاډا

پھ اوږدو کې کلھ لھ دولتی  ژوند دې بھ ډیر کسان د خپل
مؤسسو او خصوصی کمپنیو سره  بھرنیواو یا  کورنیوادارو، 

ھ لری،  ینې وخت بھ د لن ې یا اوږدې مودې کاری ت ونون
، کلھ بھ ھم د اچویتھ الس کارونو پخپل نو ت او پوھھ شخصی 

 لھ وز ارتیا سرهکور لھ کارونو سره مشغول او کلھ کلھ بھ 
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کیدای شی چې ډیر کسان د خپل ژوند پھ . الس او  ریوان وی
 . اوږدو کې د ھمداسې ل ۍ لھ  ولو ک یو سره مخامخ شی

چې د مامورانو او ) دم اطمنانع(ي ډاډ دا بدلونونھ او بې
کار رانو لھ ارادې پرتھ پر دوی تپل کی ی، د خلکو ژوند 

 وک نھ پوھی ی چې د . سره مخامخ کوی لھ ویرې او اندٻ نو
وروستھ بھ دوی تھ بل کار زر پیدا شی او کھ  ت ونیوه لن  

زموږ پھ  .بھ و ن ی ی او یا بھ ھی  کار پھ الس ور نھ شی
  ینھ غ ی کار او  یرو کورنیو کې  ینېپھ ډھیواد کې چې 

د  ولنیزو،  دی، کوچنیانو شمیر ډیر عاید نلری، د
او ناروغیو د بیمې سیستم من تھ نھ دی راغلی، د  وز ارتیا

روحي او مادی ژوند انسانانو پھ  دا وضعیت د کار د بازار
 . کې ډیرې ناخوالې من تھ راوړالی شی

د ھیواد پھ نورو  لکھ چې ،د اوسنی دولت دا روان سیاست
 ایونو پھ چارو کې ناتوان او ناکام دی، د کار د 

کار ران او . او نابریالی دیوروستھ پاتھ ډاډمنولو کې ھم 
رو نی مزدوران پھ اوسنی سیاست کې بیخی لھ پامھ 

دی ویلی او مسلکي زده ھغھ کسان چې درس یې نھ . غور یدلی
کار موندل د ، ھغو تھ پھ اوسنیو   وډیو کې نھ لری ک ې

د   و لھ پاره کلتوری او  ولنیزو . دی ستونزمنخورا 
پھ موسسو او ادارو کې ورسره د آمرینو او  دودونو او
چلند د کار د موندلو او د آبرومند او شریفانھ  ھمکارانو

پیغلې افغانی . سخت ک ی دی کار د تر سره کولو شرایط ډیر
ار پھ سره ھم د ک میرمنې د عمومی او مسلکی زده ک واو 

 ای او  ولنھ کې د ھغوی د پوھې، عزت او شرف وړ  ای کم 
ددې لھ پاره چې کار ران د سختې سیال  . تر السھ کوالی شی

 پھ بھیر کې خپل کار لھ السھ ورنک ی، تل زیار باسی چې د
خپل آمر امرونھ ومنی او ان د  ھ زیات درسمی قوانینو  خ

د . م تیر شی خھ ھ خپلو قانونی او منل شوو انسانی حقوقو
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رخصتیو لھ ور و   ھ وانخلی، اضافھ کار تھ  او ناروغیو
غاړه کی دی او ھغھ دندې چې د ت ون لھ مخې ورپورې اړه نھ 

 .سرتھ ورسویلری، لھ مجبوریتھ 

د پخپل سر او بې بندو او باره پان وال  د ودې جریان پھ 
سره لھ دې چې پھ افغانستان . ھیواد کې پھ چ ک  روان دی

خو لھ دې بھیر  خھ ، وده مومیل  او ډیره ی ولسواککې 
قاچاقبران ، ډلېزیاتھ   ھ بې قانونھ پان واالن، مافیایی 

د ھغو ملی پان والو او . ان پورتھ کویانحصار چی او
ت کوی، سودا رو پھ وړاندې چې قانونی، روڼ او مشروع فعالی

، پھ ھیواد کې کار ران. والړی یډیرې ستون ې او خن ونھ 
زدوران، ماموران، اجیران او من نی قشرونھ د خپلو م

اتحادیو او صنفی تشکیالتو  خھ، چې د دوی لھ   و دفاع 
 –پھ اوسنیو شرایطو او د  ولنیزو . بې برخې دی وکوالی شی،

طبقاتی اړیکو پھ دې ان ول کې خلک پھ سیاست، کلتور او 
 دا باور . ولنیز ژوندانھ کې دفعال   ون مینھ وال نھ دی

پر  ان نھ لری چې دوی پخپل  واک او خپلھ خو ھ پھ  ولنیز 
  .سیاسی ژوندانھ کې بدلون راوستالی شی –

پھ افغانی  ولنھ کې د دولت لھ خوا روان اقتصادی سیاست د 
موږ د ملی شتمنیو د بربادیدو او د و محدودو کسانو پھ 

بې قانونھ غون یدو او انحصار سبب  السونو کې د پان ې د
کچھ لوړی ی، د خوارانو او ب ایانو تر  بیوزلتیاد .  رزی

نھ لری چې د خپل کار  وس من  وا ن ډیری ی او ډیر کسان دا
 خھ خپل  ان او خپلې کورن  تھ د اړتیا وړ  زیار او

د بیوزلو اوالدونھ او راتلونکی نسلونھ  . یزونھ برابر ک ی
ھم د  ې زده ک ی او  ھ کار چانسونھ نھ لری، لھ دې کبلھ 

د . لھ یوه نسل  خھ بل تھ پھ میراث پاتھ کی ی بیوزلتیا
پاره د آبرومند  ھیواد د بیوزلو او من نیو طبقو لھ

د تر السھ کولو لھ پاره چانس  دری ژوندانھ او  ولنیز 
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ج  ه  وپکمار سیاسی حاکمھ قشر او لھ ھغو سره ت لی . نشتھ
ھ ماران د ملت شتمنی پر خپلو من و کې ویشی،  ول ملت ورت

اوسنی . پھ ر و ستر و  وری خو لھ مخنیوی یې بې وسھ دی
واکمنان پھ چ ک  او سپین ستر   سره د ملت پھ عامھ 

دا ددې سبب کی ی چې ملی شتمنی پھ بې . شتمنیو خی ې اچوی
د ھغوی د قانونھ تو ھ د اوسنیو حاکمانو د اوالدونو او 

اک دوی د قانونی، پ. راتلونکو نسلونو پھ واک کې پاتھ شی
نھ  ر تینی تولیدی، تجارتی فعالیت او منجمن  لھ الرې -

شتمن کی ی، بلکې د اوسنیو   وډیو  خھ د ناوړه   ې 
ددې لھ پاره چې د  .اخیستنې پھ واسطھ ملی شتمن  چوروی

واکمنانو او ورپورې ت لو ملی شتمنیو  خھ د اوسنیو سیاسی 
 ویدنیوی شرایط برابر نھ شی، خم د چور او چپاول د ک یو
ھیواد کې د سولې د را وستو سره مخالفت کوی، د قانون پھ 

 او د ھیواد پھ سیاسی چارو کې حاکمیت قصدی مخنیوی کوی د
  .د ولس د   ون پھ وړاندې خن ونھ رامن تھ کوی

د  وونې او روزنې اوسنی برالسی سیاست د شتمنو او الدونو 
. پیسو پھ مقابل کې د  و زده ک و شرایط برابروی تھ د

غوی دا توان لری چې پھ خصوصی  وون یو او پوھنتونو کې د ھ
لوړ فیس د ورکولو پھ واسطھ خپلو اوالدو تھ د  و زده ک و 

د بیوزلو د کوچنیانو لھ  ددې پر عکس،. شرایط برابر ک ی
کې د زده ک ې  پھ دولتی  وون یو. پاره دا شرایط نشتھ

پاره  سویھ  ی ھ ده او پھ خصوصی  وون یو کې د داخلیدو لھ
او  بیوزلھیو  ای د فک ورونھ دا  ول . ھغوی پیسې نھ لری

اوالدونھ د مدرنو  ان و د زده ک و  خھ بې  اطرافی خلکو
برخی کوی او پھ راتلونکو کې د کار د قوې پھ مارکی  کې د 

 . دوی چانسونھ ضعیفوی

دا لس کالھ کی ی چې د افغانی کار رانو او کسب رو لھ 
ولنې لھ خوا داسې اغیزمن او پوره پاره د دولت او مدني  
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پرو رامونھ تر الس الندې نھ دی نیول شوی، چې د ھغوی د 
سیاالنو  بھرنیومھارتونو کچھ د دومره لوړه ک ی، چې لھ 

پھ راتلونکی کې د افغانی کار د قوې . سره رقابت وکوالی شی
لھ پاره پھ بازار کې د چانسونو د زیاتولو پھ خاطر اړینھ 

نې او مسلکی روزنې پرو رام، میتود او سیاست ده چې د  وو
او بیوزلو کوچنیانو لھ پاره کلیوالھ بدلون ومومی، د 

دنویو او پرمخ تلونکو علمی، خدماتی او صنعتی  ان و د 
 او کم لوستو زده ک ې شرایط چمتو شی او د  وانو نا لوستو

پیغلو او زلمیانو لھ پاره د داسې کسبونو د زده ک ې لن  
و من مھالھ کورسونھ او پرو رامونھ جوړ شی، چې مھالھ ا

زده ک و تھ اړتیا نھ لری او زر  ډیرو کتابی او تیوریکی
مشغولتیا او عاید شرایط برابروالی عملی تر زره ورتھ د 

 . شی

ھم ضروری ده چې د کار پھ بازار کې داسې قوانین طرحھ  دا
ورو شی چې د ھیواد پھ داخل کې د افغانی کار رانو  خھ د ن

ولسی  اوسنی، د پراخو کھ زر تر زره.پھ وړاندې مالت  وک ی
ن دو، د ھغو پایلې بھ یک  تودو ضد سیاست تھ د پای  کی

  .زموږ د راتلونکو نسلونو، ملت او وطن لھ پاره ناوړې وی

چې د داسې بدلونونو لھ پاره تر ھر  ھ د مخھ د   ر نده ده
نانو کې د کار د کھ پھ دولتی واکم. دولت مالت  تھ اړتیاده

افغانی  واک لھ پاره پھ ملی، سیمھ ایزو او ن یوالو 
نویو مناسبو  اراده، د بدلونمارکی ونو کې د سیاست د 
ھغو د پلی کولو  واک نھ وی، د قوانینو د رامن تھ کولو او

د مدنی  ولنې او خصوصی سک ور لھ لوری د داسې بدلونونو 
دوامھ، نیم  ی او  ډاډه، بې پخپل سر راوستل بھ  ن من، بې

پھ ملی کچھ د داسې او ډیرو نورو بدلونونو . من ویستونز
لھ پاره تر ھر  ھ د مخھ د دولت لخوا سیاسی ارادې او د 
بدلونونو د بھیر عملی الر وونې او کواردیناسیون تھ اړتیا 
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خواخوږو او د د ولس لھ دې کبلھ د  ولو ملتپالو، . ده
لوم ۍ دنده پھ دولتی  واک پھ درد دردمنو افغانانو  ھیواد

د ظرفیت د رامن تھ کولو  کې د ھمداسې بدلونو د راوستلو
 . کول دیاو فعالیت لھ پاره پھ  ین ھ کار 
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