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 ۰۵/۰۲/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 سیاسي کارپوهان که سیاسي ډمان
 نظر ورکوونکی او سیاسي کارپوه څه توپیر لري؟

 

په ټوله نړۍ کې په ورځني ژوند کې د ډیرو حقوقي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو د شتون له امله او دا چې په هره 
پوهیدلو لپاره  برخه کې علمي، فني او تخصصي قضاوت شتون نه لري؛ نو په عادالنه توګه د خلکو په حقونو د

اړتیا شته چې یو څوک باید داسې شتون ولري چې اړونده قضیه په هر اړخیزه توګه وڅیړي، په ټولو ابعادو یې پوه 
وي او خلک او عام ولس د قضیې په ګونګو اړخونو پوه کړي. یا په بل عبارت ویلی شو، ټول هغه کارونه او 

خپله کار پوهنه ده. نو له دې ځایه ه و لپاره په کاریږي؛ پوسیلې چې د یو شخص لخوا د یوې دعوې د پرمخ وړل
 کارپوهنه او شننه یا څیړنه داسې تعریفوو: 

 

کارپوهنه، څیړنه یا شننه هغه تحقیقي او علمي اقدام ته ویل کیږي چې د شخص د پخوانیو تجربو او فني او مسلکي »
 «معلوماتو پر اساس د اړوند قضیې په تړاو پورته کیږي

لیت پر اساس او د خپلې لوړې تجربې او وه یا څیړونکی )شنونکی( هغه څوک دی چې د اخالقي مسو  کارپ»او 
تخصصي پشتیوانې له مخې، کولی شي قاضي سره د حقیقت په موندلو کې مرسته وکړي. دلته له قاضي څخه هدف 

را ولري، د پوره تجربې همداراز یو کارپوه باید لوړې زده کړې لکه ماسټري او دوکتو« عام ولس هم کیدلی شي.
او همداشان د خپل هیواد په جغرافیه، قوانینو، ارزښتونو،  مي او څیړنیز آثار او لیکنې ولريخاوند وي، عل

لومړیتوبونو او کمزوریو خبر وي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې ډیری هغه کسان چې په رسنیو کې د 
 موضوع په اړه شننه کوي؛ په پورته یاد شوي تعریف کې نه راځي. سیاسي کارپوهانو په نامه ښکاره کیږي او د

 
 

دلته ډیری هغه کسان چې د سیاسي شنونکي په نوم په رسنیو کې ښکاره کیږي؛ اصالً د نظر خاوندان وي، نه 
سیاسي شنونکي. په دې معنا چې یو څیړونکی د اړوندي موضوع په ټولو ابعادو، ګټې او زیان خبر وي خو د نظر 

د کیدای شي د اړوندې موضوع په اړه هیڅ خبر نه وي او کولی شي یوازې د موضوع په اړه خپل نظر وړاندې خاون
کړي چې دا یې له کومې زاویې ویني. په افغانستان کې بله ستونزه دا ده چې دلته ډیری کارپوهان په قومي، ژبني، 

، قوانینو او ملي ارزښتونو څخه ناخبره وي. سمتي او مذهبي تعصب ککړ وي. همداراز ډیری یې د هیواد له تاریخ
تر ټولو بده یې ال دا چې ډیری شنونکي په نورو هیوادونو او سازمانونو خرڅ شوي او د سیمي د هیوادونو د 

 استخباراتو ګوډاګیان وي چې له څرګندونو یې درګرده د هیواد او ولس دښمن ګټه پورته کوي.
 

 ؟په افغانستان کې څوک سياسي شنونکي دي
 

یسان او معینان چې ټولو خپل قدرت له السه ئــ د پخواني حکومت له کاره لویدلي چارواکي لکه وزیران، والیان، ر۱
ورکړی او اوس له حکومت سره د عقدې له امله د سیاسي شنونکي په نوم د حکومت ضد هر څه چې په خوله 

 په پرې نه کوي. راځي سر
 

وزل شوي خلک چې د کارپوه تر نوم الندې د یوې رسنۍ له الرې قومي، ــ د سیمي او ګاونډیو هیوادونو لخوا ر۲
 ژبني، سمتي او مذهبي تعصب ته لمن وهي او د حکومت د تضعیف عناصر لټوي.

 

یس څخه ئیه رئــ له ټاکنیزو کمپاینونو پاتې شوي او اوسمهال په واک کې له شریکو ښاغلو ولسمشر او اجرا۳
شوې ژمنې عملي نه شوې او اوس د سیاسي شنونکي په نوم په حکومت ناراضه شوي افراد چې ورته ورکړل 

 نیوکې کوي.
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ــ د ترهګرو ډلو لکه طالب او داعش نارسمي ویندویان چې د دین او مذهب له نوم څخه په ګټې اخیستنې د ۴
 حکومت او ولس په ضد څرګندونې کوي.

 

شنونکي چې هر یو د خپلې ډلې  ټپلو لخوا ګمارل شويــ د دولت او نظام دننه د فالن او فالن په نوم د سیاسي ډلو ۵
 او د مقابلې په غیبت کولو معاشونه اخلي. صفت

 

لیت د رسنیو دی چې کیفیت په پام کې نه نیسي خو یوازې د دې لپاره چې خبري ساعت یې ډک شي هر دلته مسو  
رسالت په سمه توګه سر ته  لیت دی چې خپلسیاسي ډم د سیاسي شنونکي په نوم میلمه کوي. اوس د رسنیو مسو  

ورسوي او هر هغه څوک چې په پردي خرڅ شوی وي او د څو روپیو او یا شخصي عقدو لپاره په حقیقت سترګې 
 پټوي او د ولس ذهنونه مغشوشوي؛ میلمانه نه کړي او ولس مو د بربادۍ کندې ته ټېل نه وهي.

 
 ایپ
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