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 ۶۰/۶۰/۵۶۰۲         سراج الحق ببرک زی ځدراڼ

 د پښتونولۍ حقوقً نورمونو او ارزښتونو اٌډٌالوژٌک بنسټ

 اتمه برخه

کې د افغان ملً هوٌت، د جرګو،  ً کانسپټانستان د ملً دولتونو دولتً فلسفد افغ

 مرکو او اساسً قوانٌنو ارزښت

د هرافغان افغانٌت  اوکې اسالمٌت دولتً سٌسټم  ،، سٌاسًحقوقً په افغانانو ددولتً فلسفه کې او په افغانستان  د

 افغانٌت او اسالمٌت په نامه په نړۍ کې د افغان ملت اوافغانستان له همدې امله  ژندل شوي دی.پېملً هوٌت  وګړي

د افغان ملت پر اساسً قانون پر بنسټ د د افغانستان  په دولتً فلسفه او دولتونود افغان  د افغان نوم. ژندل کٌږيپې

افغان  ره، افغان اوزبک، افغان ترکمن، افغان بلوچ،افغان پښتون، افغان تاجک، افغان هزاکه هغه  هٌا تبع ر وګړيه

 ونور اق، افغان پشه ٌان اوافغان اٌم ،افغان قرغز ، افغان هندو، افغان قزلباس،عرب، افغان ګوجر، افغان سک

ولس ٌا واحد افغان ملت واحد افغان  نو کې د ٌوافغانانو کې په خاصه ټوګه په پښتاطالق کٌږي. باندې  انوافغان

د  پښتانه که د نړۍ تارٌخ او نړٌوال سٌاست. ځډٌر ژور او جدي دی او هود احساس ،فکري شعور ،جوړونې

وړونکې او دولت پښتانه دولت ج افغانستان کې لهذ . په تارٌخًدلې ديپه څٌر پېژن د دولتً ولس نستانافغا

 د ،څخه او فلسفً تارٌخ دولتونو ملً د چې ،مسوولٌت دی، ، وجدانًاٌمانً ا د دوی تارٌخًد .لونکً ولس دیسمبا

په افغانً څخه  جوړولو مشروعٌتملً دولت د افغان  او ملً هوٌتد ، الًوٌو ملً د ۍ،ٌالوجډاٌ دولتً دولت فورم،

 .ي دیشواٌښودل ته ور په غاړه  دویدفاع وکړي او دغه دورند بار ساتنه او کې بڼه 

 او کړي محروم څخهاو ملً هوٌت  د خپلو ملً لرغونو ارزښتونوپښتانه  نانافغا ق نلريحنشً کولې اوهٌڅ څوک 

حقوقو څخه  ه بنسټٌزهل هر انسان د حق په نړۍ کېلرلو د ملً هوٌت پردي کړي. بې هوٌته او  ،ٌې بې عزته ٌا

 .او پر خپل ملً هوٌت افغانٌت باندې وٌاړيدي خلک لر او بر افغانان پر خپل عزٌز اسالم مٌن . شمٌرل کٌږي

کړي  دفاع د سر په بٌه و څخهاو ملً نوامٌس رزښتونوا ارزښتمندو او د خپلوژندنې هوٌت پېد خپل ملً  افغانان

بنسټ  جٌکۍٌالواٌډاو ملً هوٌت  ملً ارزښتونو د ملت ستر افغان دافغانٌت  فغان اوا ،اسالمٌت اواسالم  .کوياو

افغانستان  دپربنسټ فلسفه دولتً ونو د ملً دولتافغان  دافغان  ٌو خپلواک ٌا ٌوه خپلواکه افغانه او. اٌښودلً دی

. احساسولً شًشخصٌت  افغان نمسلمارٌښتنً  ٌوځان سره  دلولودر هوٌتافغانً اسالمً  ملً ٌو او لرلو تابعٌتد

د  .ًولٌکل ش ٌناړ باٌداسالم او افغان کلٌمې  دوه ومشخصاتملً د افغانانو  دکې  ژند پاڼوپه پېتابعٌت  د افغانانود 

بنسټٌر حقوقو ساتنه کٌږي .په همداسً  د خلکو او نهمال سر او نه نه د افغانانو دوه سري حکومت کې افغانستان په 

 مٌت او افغانٌتاسال قصداً د ملً هوٌت مشخصات هڅخ د افغانانو له امله بې اتفاقً پښتنو د او د حالت کې بد ٌو

کړۍ مافٌاًٌ او لې ډ پردٌپالې ،نً متعصبً مذوريکوچ ناپوهه،د ٌوې خاصٌې که افغان حکومت  اخٌستل کٌږي.

 ،السپوري کويباندې  ملً خٌانتنه بښوونکې بل  ٌوو په ا د پښو الندې کوي وناساسً قاند افغانستان په خپله لپاره 

 له السه ورکړي، دخپل ورستً دوستان  سره  ه کولوسرپه تر له همدې عمل به حکومت نکً او ماتٌدوغالم دا 

بې هوٌت دغه  ءهللااهر افغان فرض ګرځً. انش ل درونسکو حکومتمذور ضد او افغان  ضد اسالمٌو  داسً

  .يکړ هوارهالره خپله په  ٌدو تهنسکور خپل  رژ ډٌربه حکومت بدمرغه 

په  جرګې ېٌلو د تارٌخ او د افغانستان د اساسً قوانٌنو دولتونو تارٌخملً افغانستان د  د خ،ملً تارٌافغانستان  د

ند په د افغانانو ٌو ملً س وانٌنواساسً ق. د افغانستان لمن کې لٌکلً شوي ديستره په د افغانٌت ٌا  او کانسپټ تارٌخ
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د دولت  .کړي دی او چوکاټ تثبٌتنظامونو مشروعٌت اسالمً افغان  ونو فلسفه او ددولت توګه د افغانستان د اسالمً

او همداسً د دولت  يږٌرٌفتع ولت وظاٌف او د دولت موخېد دولت فورم، د کې د دولت جوړښت،دولتً فلسفه په 

په عرٌف ٌو عمومً تد دولت  .ږيهم پکې تثبتٌپولې  د دولت اوشراٌط  ټولنٌزه، حقوقً ،اخالقً د دولت ،موسسې

او  رنٌوکوپه خپلو سٌمه کې  چې په ٌوه ټاکل شوي ن دی،رګانٌزٌشنً اوحقوقاو دولت ٌو سٌاسً :دې ډول دی

ژوندانه  د ګډ خپلو وګړود کې په خپل ځمکنۍ بشپړتٌا  او واک رامنځته کړيځکې ٌو خپلواک سٌاست چارو  بهرنٌو

لسً و ملً مډرنو ومحاصر ن ستاد افغاند همدې دولتً تٌورۍ پربنسټ  .نظام پلً کړي ًحقوق ګړينځا ٌو لپاره

ادارې  په خپلورسته  جرګې له پرٌکړو څخهلوٌې  د قانوناً  حاتٌا مصطال دولتونو د پښتونولً ځٌنً عنصرونه

 دنومونه درٌګونې ځواکونو  . افغان ملً دولتونو په اساسً قانون کې خپلدينلً م کې دولتً جوړښت او چوکاټ

  .دي نومولً محکمه په نامهه ولسً جرګه او ستر مشرانو جرګه،

وړاندې ته  لوٌو جرګو ټول اساسً قوانٌن نور او ستان لومړنۍ اساسً قانونند افغا پدې خوا کال څخه را ۰۰۶۰د 

اسً قوانٌنو کې لوٌه جرګه ه اسد افغانستان پ. هم دي شو ياو ٌا تعدٌل  له لوري تصوٌباو د لوٌې جرګې  شوي

 تارٌخً بهٌراو  قانونًد لوٌو جرګو  تان کېغانسافپه خوا  له ٌو .مالوم ديٌې تشرٌح شوي او صالحٌتونه  تسجٌل،

 لسٌزې پٌل د لوٌې جرګېافغانستان کې د دٌموکراسۍ  په ، له بلې خواکې تنظٌم شوي وانٌنوپه اساسً ق څرنګوالیاو

مفصلې او بلې  ٌوېماتې او ناکامۍ الملونه قانون  د د دٌموکراسې لسٌزې .شوي دی د شنی اشارې څخه ورسته پٌل

 دلته ورته ځای نشته  ته اړتٌا لريبحث  زڅېړنې هر اړخٌزې

افغان حقوقپوهان پوهٌږي، چې  ،ًاچا ٌا ولسمشر له خوا راغوښتل شپد  لوٌه جرګهاساسً قانون مطابق د  کله چې

په بله  وي. محدود لپارهمودې  ې محدوېد ٌو نې ځواکونو واکلوٌه جرګه د افغانستان درٌګو په همدې وخت کې

ٌر په څ ونوانرګالوٌې جرګې ځای ناستً د په ګډه کې قانونې کار په دوره  د خپل ولسً جرګهاو  ګهمشرانو جر وٌنا

او د نورو  ونوګونې ځواکد درٌ ولتد دپه دولتً فلسفه کې افغان د  له همدې امله لوٌه جرګه .کار کويعمالً 

دونکې بٌلنه ً جرګه د لوٌې جرګې او ولسجرګه  . د مشرانودهپٌژندل شوي عالً موسسه اسه ٌوه د پڅخه  موسساتو

. ٌنګويټ قانوناً  مشروعٌت مشرانوولسد ولسې  په ولس کې له بل پلوه لوٌې جرګې .څانګې ديرسمې داٌمً 

اٌٌه ځواکونو په شتون کې بٌا هم دودٌزه او اجرمقننه  ٌا د او ولسً جرګو مشرانو ولسمشر له همدې امله کولً شً د

 .وغواړيجرګه رالوٌه 

 

ژندل ه توګه وپېد ٌو پرٌکړه کوونکً او قانون جوړوونکې بنسټ پ په اساسً قانون کې لوٌه جرګهکال  ۰۰۳۰په 

لوٌه  ً قانونکال اساس ۰۰۲۰د  اوي دی شو ًلسپاررورول په اساسً قانون کې لوٌې جرګې ته  شوه او رسماً دغه

 . ژندلً شوي دهپېپه توګه  ای د ٌو ثابت بنسټجرګه د پارلمان پرځ

قوانٌنو لوٌه جرګه اساسً د افغانستان . ته وړاندې کړي ديلوٌو جرګو وانٌن اساسً قخپل انستان حکومتونو تل د افغ

پرٌکړه په مهمو مواردو کې  نه ٌوازې د اساسً قانون د بدلون چې ً دی،ارګان منل بنسټ او عالًٌو داسې ٌې 

  شً. يتصمٌم نٌواللو کې هم ٌګڼو ملً مساد هٌواد په شً، بلکې  کوالي

 

د لوٌې  دولتونه ملً راغوښتل کٌږي او افغاننو د ساتلو لپاره وملً ګټو او اسالمً ارزښت د لوٌې جرګې د افغانانو

 دودٌزهدا  ،دی پرافغانستان ٌرغل کړي پوځونوٌرغلګرو  ونٌ. کله چې بهرپربنسټ عمل کويفٌصلو  جرګې د

 اوطن ازادۍ  د ،غٌرت ننګ،ته افغانً  واو مجاهٌدٌن وٌانافغان غاز چې دي،او اسالمٌت اصول  افغانٌت دٌا  جرګې

اره فاع لپهٌواد دالرنً پخپل غازٌان د افغان د جرګو له الرې  او ٌادويپه  وراو دفاع  ساتنه ملً نوامٌسوڅخهد 

 ېغازٌانو خپلواک له الرې دد پرٌکړو  د جرګو راټولٌږي. د افغان او انګرٌز په لومړي، دوهمه او درٌمه جګړه کې

په وړاندې دفاع کوي.  ارزښتونوڅخه د بهزنٌانوعقاٌدو او ملً  . جرګې د افغانانو له اسالمًاو لښکرې راووتلې ډلې
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اسالمً  ګټو،او هٌوادنً د جرګې ګدونوال باٌد په ملً  د افغانانو د خپلواکۍ سمبول دی. له همدې امله دودٌزه جرګې

 .خلک ويمخلص او  پوهه ،باندې موتقدپښتنً اصولو  او افغانً نووارزښت

وٌې جرګې ته د فوق العاده ٌا استراري . لتعرٌف شوي ديد لوٌې جرګې واکونه  وانٌنوکېاساسً ق افغانستان په د

حاالتو اعالنولو واک ورکړل شوي دی. لوٌه جرګه د اساسً قانون پربنسټ کولً شً، د جګړې ٌا سولې اعالن 

پاچا ٌا ټولواک ځای  چې د ،ې جرګې ته دا واک هم ورکړي شوي وهٌ. د افغانستان په اساسً قوانٌنو کې لووکړي

 له استعفا منل د لوٌې جرګېاو  ه دوران کې د ولسمشر ټاکنهپي حکومتونو جمهور د افغانستان د .ناستً وټاکً

ٌو جرګو د اساسً قانون پر بنسټ لو له پٌله تراوسه تارٌخ د جمهورٌتد افغانستان  .ونو څخه دياو صالحٌت ونوواک

 . سمشران ټاکلً ديولافغان  ېځلدرې 

ولسً د بشري جراٌمو ضد جرمونو تور پورې شً او دا جرم  ملً خٌانت.او ٌا دد  پر ولسمشر باندېکله چې 

ولو ک محاکمه د ولسمشر دلوٌې جرګې ته  اساسً قانوند افغانستا ن د دوه پر درٌو غړو له خوا تاٌٌد شً.  جرګې

 .دیي ورکړ واک او اختٌار

افغانانو دودٌز قباٌلې پارلمنټ رول لوبوي. په ٌوٌشتمه پٌړۍ  لپاره دقانونآً د ٌوې مشخصې ملً موضوع  ګهلوٌه جر

بڼه خپلواکه ه افغانً پ کېٌن د خپل دولتً فلسفً په چوکاټ ناساسً قوا ونودولت ملً افغان دلوٌې جرګې کې 

 .تصوٌبوي

 او ملً او اسالمٌت د افغانٌتد افغانانو  کړي، چېتصوٌب  نه دیاساسً قانون  داسًٌو  هٌڅ اوسه لوٌو جرګوتر

  .ل شوي وينو خالف لٌکوارزښت

 

 دی  فورمپلټ سٌاسً خبرواترو لپاره ٌو ملً د سولٌزو لوٌه جرګه
ٌووالً ته رابولً، ملً پښتونولً جرګې او مرکې افغانان ٌا پښتانه قومونه نه ٌواځې د هٌواد ساتنې، خپلواکً او  د

او ټولنٌز عدالت او په ټولنه کې وړلو لپاره شخړو او ناخوالو د له منځه  ،د خپلمنځً ستونزو بلکې پښتانه جرګې

 .رابولً و لپارهراوستل ه ٌٌز ژوندسول

ته  کړکٌچسٌاسً او ٌا ټولنٌز  رامنځته شوۍ اصلً موخه په هٌواد کې د جرګو لوٌو او ملً دودٌزو افغانستان کې د

لپاره ٌوه ښه  موندلو الروٌوه معقوله  د حل په اړههغً  ورسته دو څخه ٌړلهٌواد مهمې ملً مسئلې څ د ٌا حل

 ولسًد رامنځته شوي مسئلً په اړه خپل له ٌو بل سره  ده. په جرګه کې خلکګرځٌدلً  مرجع حقوقً ټولمنلً

 .يشرٌکو سٌاسً اندونه او پرٌکړې

ً مشروعٌت لري. د افغانانو لپاره لوٌه جرګه تارٌخرګان په څٌر خپل ا ملً د ٌو عالًنستان کې لوٌه جرګه په افغا

 . ٌکانٌزم دیافغانً م کړکٌچ د هواري له پاره ٌو مناسب د په ملً او نړٌواله کړکٌچونو کې

. لوٌه جرګه ٌوه ولسً ډوله قباٌلً سٌاسً موسسه ده، چې ٌعً مانا کې ٌوه قباٌلً ټولنه دهافغانً ټولنه په خپله وس

ته په کتو سره او د لوٌو جرګو د جوړٌدو پرنسٌب پر بنسټ  خږد تارٌد لوٌو جرګو اوړخٌزه مشروعٌت لري. دوه ا

 استازي ٌاد د لرغونو زمانو څخه ځکه لوٌه جرګه  ،وده کړي رګانملً عالً حقوقً ا ٌو لوٌې جرګې په ملً کچه

 .کې لرينماٌنده ولسواکې عنصرونه په خپل جوړښت 

 .رګانو د پاسه ٌو عالً دولتً ارګان دیاکې د ټولو دولتً  ولتً سٌسټمد لوٌه جرګه د افغانستان په

مرجع ده. د افغانستان ډٌرې مهمې ملً  ملً خلکو د ارادې د څرګندولو تر ټولو اوچته افغانستان د لوٌې جرګې د

. د افغانستان اساسً اس قوانٌن د لوٌې جرګې زٌږنده ديد افغانستان اس .نزې د لوٌوجرګو له خوا حل شوي ديستو

جرګو ټاکلی دي. په لوٌه لوٌو  ن او ولسً مشرتوبمشرا افغانانو ولسً ن د لوٌو جرګو له خوا پاس شوي دي. دقوانٌ

مٌراثً  منلً شويملً لوٌه جرګه د افغانانو ٌو . ملً استازې برخه اخلً ، منلًرٌښتنې جرګه کې د ټول هٌواد

 .دود دی لرغونً

 . مرجع ده ملً اعتباره عالً د پرٌکړو ٌوه با مهمو مساٌلوکېلوٌې جرګې په لوٌو سٌاسً او ټولنٌزو ملً 
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د اساسً  شرانو ټاکلو کې،جرګو کوربه وو. لوٌې جرګې د هٌواد م د ډٌرو لوٌوافغانستان په خپل محاصر تارٌخ کې 

 .و رابلل کٌږيسٌاسً مساٌلو په تړ نورو ملً هرنۍ نړۍ سره اړٌکې او دتصوٌب کې، د ب قانون په

 

  قومً جرګه پښتونولۍ پښتنو او د
ٌلو له اقب د و د ډٌورنډ د کرښې د دواړه خواووا لرو او بر پښتنو ډٌري قومً جرګې دپښتنو  ٌوې پٌړۍ را هٌسې د د

د ډٌورنډ استعماري کرښې خٌال نه هٌڅ وخت  جرګو پښتنو قومً ، پښتانه قباٌلو او دخوا په ګده جوړي شوي دي

 .پٌژنًاو پښتونولً د ډٌورنډ کرښه په رسمٌت نه ده ې ، د پښتنو قومً جرګپښتانه .دی ساتلً

. لپاره رابلل کٌږي و فصل حلد کړکٌچونو د شخړو او  ،النجې قومً ٌمې په کچهس او د قومً جرګه د قوم د پښتنو

لکود ټولنٌز خ د ٌوې ځانګړې سٌمې . قومې جرګه دد مرکې له بهٌر سره ٌو شانته دي د قومې جرګې بهٌر او موخې

 .نو او ستونزو لپاره جوړٌږي او پرٌکړي کويکړکٌچو

کله چې د دوو ٌا څو قومونو ترمنځ شخړه ٌا النجه رامنځته شً او ٌا  ،ل کٌږيقومً جرګه هغه مهال رابل د افغانانو

بې د نورو قومونو څخه ٌوه د شخړي د حل لپاره  . اکثراً يوي وبدله ش بدلٌږي او ٌا ه وسله واله شخړهدا النجه پ

د جنګ  و اړخونوتر څو د دواړ ،هڅه کويرګه غه قومً جپښتنو د د. جرګه سٌمې ته استول کٌږي پري قومً

 .مخه ونٌسً بدٌواو  شخړود نورو جګړو او 

د هار کې لوٌه قومً جرګه په کندثبت شوي قومً جرګه مهمه  د پښتنو په تارٌخ کې لومړنۍ کال کې ۰۳۰۳په 

باٌد له کندهاره پٌښور رګې پرٌکړه وکړه، چې د ٌوسفزٌو قبٌله جقومې . دې زٌو قبٌلې په تړوو جوړه شوي دهٌوسف

تل  پٌښور په لور د جرګې د پرٌکړې پربنسټ له کندهاره دقومً خپله کده بار کړي، د ٌوسفزٌو قبٌله د لوٌې ه ت

 .ځواک په دې کچه هم تر سره شوي دید پرٌکړو قومې جرګې  د قومً جرګې واک او د .لپاره وکوچٌده

 همداسًل کې په لوی پکتٌا کې د منګلو د قبٌلً د ارامولو لپاره ٌوه قومً جرګه جوړه شوه.کا ۰۰۳۵په 

دښتو، غرنو او ځنګلونو  ،اوبو،د ځمکوانه په خپلو کې ځکه پښت ډٌر اوږد دی، ٌسټاو لشمٌر  د پښتنو د قومً جرګو

د نورو پښتنو  ختمولو لپارهود جګړو د مخنٌوي او د شخړ. وسله والې نښتً کړي دي ٌرېډ له ٌوبل سره په سر

د پښتنو د  .شوي دي يو څخه قومً جرګې جوړٌږاستازٌله او د ولس دٌنً علما  د ،انڅخه قومً مشر قومونو

 . ثر تمام شوي دیډٌرې مؤمنځګړتوب  قومې جرګو النجو په حل کې د

 

  او شخړو هوارۍ ستونزو کلٌوالً دې رله لٌا د مرکو او جرګو د پښتونولۍ
پای کې ٌوه جرګه ٌا مرکه رابلل کٌږي لمنځی النجمنو ستونزې په د خپ نه کې د هرې حقوقً شخړي ٌاپښتنه ټول

منلً شوٌو تجربه لرونکو قومً  وٌنحمصل ژندل شوٌوو،پې ې اماٌو شمٌر نارسم په سٌمه کې ددغه حقوقً مرجعه 

 ته هم سٌمې عامو خلکوکٌږي، دغه حقوقً مرجعه ٌا جرګه د  رامنځته مشرانو او مخورو شخصٌتونو څخه

او جوړجاړي  عٌانو ترمنځ منځګړ توبدواړو دښمنو سٌالو ډلو او ٌا د مد چې دده،  دنده د مرکې. ژندل کٌږيرپېو

. پښتنه ټولنه کې د جرګې پرٌکړې ده دا خبره نه کويپوښتنه ٌا ګناه د چا ګناه  کې د په لومړي قدم . مرکچٌانوکړي

سره  رتمنل شوي نرخ د د پښتنو . سره کٌږيتر  دودٌزه قانون پر بنسټښتونولۍ د د پٌا و نرخو ن دد پښتنً ټولنې 

 .کٌږياو رامنځ ته  ټاکلبنسټ  پر د پرٌکړې شوٌو جرګو

  :پښتونولً دودٌزه جرګې دوه ډولونه لريپښتنو د د 

تجربه شوې او  هکې ٌو فصلو په حلو دعوو او شخړول ټٌپٌکد پښتنو د  فورمسٌمٌزه  مرکو او جرګو دغه دودٌزه د

او لې ئد مرکو او جرګو له الرې د قومونو او قبٌلو ترمنځ ډٌرې لوٌې او وړې مس .وسٌله دهبرٌالً  ازموٌلً شوي

 .حلو فصل شوي ديمعاملې 

 سر ه په تضاد کې واقع شً اوژوند تربګنٌزه  د پښتنو د ٌا اود تربګنې  کړه وړه ځٌنۍپه پښتنه ټولنه کې  کله چې

هم ٌا او الر  منل شويمناسبه حل ٌوه  ورته د کې ٌا په کلٌوالً چاپلایر ل کېچاپٌر ٌا کورنۍ ستر هغې النجې ته پد
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منلو شوٌو په سٌمې  د مرکچٌانمرکې  د .مرکه راغوښتل کٌږي ه ٌٌزه قومًمسٌ د پښتنو ،ونه موندل شًمجازات 

را په په رامنځته شوي پېښه او ٌا خ نرقباٌلً مرکچٌان ٌو رواجونو باندي خپله پرٌکړه او فٌصله کوي. نرخونو، 

ٌو  په ترڅ کې د څو لسٌزونورم  حقوقً ٌاٌو قومً نرخ په پښتنه ټولنه کې . پلې کوي قضٌه کېحقوقً ته منځ

سٌمې د ولسً  نورو دعوو کې د او دا نوی نرخ باٌد په څوته وده کوي.  مدنً دودٌزه قانون جزاًٌ اوچلٌدونکې 

له  کې په ځٌنو قبٌلو او قومونود پښتنو  بنسټ قومً نرخ ونو او تجربو پرڅٌړد  .ې منلً شوي ويخلکو له لور

او روانه شخړه پرې مرکه ٌوه پرٌکړه وکړي  ٌوه قومً نرخ کله چې حقوقً نورم ٌا .ٌوبل څخه ٌو څه توپٌر لري

 د تطبٌق هم خړو کېنورو مرکو او شا پرٌکړه د خلکو د منلو وړ وګرځې او دا پرٌکړه څو وارې په هواره شً او د

کچه د ٌو قومً نرخ په څٌر  سٌمې په سٌمې خلک دا پرٌکړه د . دوړ وګرځً او د خلکو ستونزې پرې حل شً

 ، د سٌمې خلک هغېژندل کٌږيبل جرم پې په خپله ٌو ، داله منل شوي نرخ څخه سرغړونه کوي . که څوکپٌژنې

له نرخ وتلً  دی په خلکو کې او، چې د جرګو له پرٌکړو څخه سر غړونه وکړي سړی ته په ښه سترګه نه ګور ي

خواووي له خوا  چې د دعوې د دواړو ،دا هغه پٌسې ديپٌسې،  مرکه خالت ٌا د مرکچٌانو د. پٌژندل کٌږي سړی

په  د خالت ،. په هر صورتدیچې خالت اخٌستل حرام  ې اند دي،په دمرکچٌانو ته ورکول کٌږي، ځٌنً کسان 

لوري د پرٌکړې څخه  ٌو د دعوې له چېک .کٌږيد پرٌکړې ضمانت د مرکچٌانو په غاړه  مرکېورکولو سره د 

 پرٌکړدی واٌې چې او ٌا او د خپلً ستونزې هواري د خپل ځان په ګټه غواړې  يوکړ دعوه له سره پٌل ورسته بٌا

را  وه ستىٌاخمرکچٌان چې خالت کومو کې ت حالٌو په داسې نه منً.  دی ٌې شوې اوفٌصله په دې ډول نه وه ه 

کړه کړې وه او کوم لورى په چې دوى څه ډول پرٌ ،په ډاګه کويٌو ځلً بٌا  کړې پرٌکړې هخپلغوښتل کٌږي او 

ٌو په ټولنه کې او ٌا  غږ کٌږي سړی پرې د کبرجن اد مرکچٌانو له خوپرٌکړه نه منً بٌا هم ً ٌو مدعکه . وهحقه 

 . دل کٌږيژنماتوونکً سړی پې غړوونکً او نرخسر

 ، چې له ښاره ووځه، خو له نرخه مه وځه .متل دی پښتو

سپٌن پټکٌان په مرکو کې خلک وي .مخلص ګٌري، تجربه لرونکې  پوه مشران،سپٌن مرکچٌان اکثره د قوم مخور

. په مرکه توب کويګٌري د خپلې کوچنً ټولنې غړٌ مشران او سپٌنپه مرکه کې . رول لوبوي ووٌنې علماد اکثره د

د کړکٌچ په  ا کې ارزوي،په رڼٌا شرٌعت  رکې بهٌر د اسالمً پوهېدوی د م ،آې علمدٌنٌا  کې ناست سپٌن پټکٌان

او برخه کٌناستً  ټولنې هر غړی د ټول کلً ٌاشً. په مرکه کې مراعت احکامو او حدود اسالمً  باٌدحل کې 

نرخ او پرٌکړه د مرکې  چې، وي ٌاد ورپه  وي او داکو دې ته اړمرکچٌان ې ناست کلٌوال. په مرکه کشً ًلاخٌست

 دې ساتنې د د ټولنې پام ٌا دوی د مرکچبانو شً او هتمامباندي  ښٌګڼې رخٌګټً او  ټولنې په ٌوالًلک د باٌد د کلً ٌا

  .اړه وي ور ته ټکیهم م

عا باندې وته د خٌر په د ټولو ل کٌږي اواٌاتونو په تالوت سره پٌ مبارکو م دٌکرمرکه د قران قومً سٌمه ٌٌزهٌوه 

 حقوقًپه  ،ه کې سزا اورول کٌږيم ته پرسٌږي او متهاندې پای مرکه په ٌوه پرٌکړه بهره . ته رسٌږي پای

 . ٌا ٌو حقوقً نورم ته بدلٌدې شً په خپله ٌو قومً نرخورور ورور  پرٌکړه بٌاوالړه عدالت او  نورمونو

منلً حل په کې را  ه ٌوت تر څو دواړو خواوو، او مشورې کٌږي هغه خبرې اترې ٌې په اړه ترد قضپه جرګه کې 

، ی .په ځٌنو مواردو کې کٌدای شًو کې پٌسې پرٌکولبدل نقدې جرٌمې او ٌا په  د جرګې پرٌکړې اکثرا ً ووځې،

( جکې د هللا )په بهٌر  ې د پلې کولود پرٌکړپښتانه  ،وشًهم  پرٌکره د متهم د کور سوځولود جرګې له خوا چې 

د  چې ،مهم ټکً ديارزښتونه قومې ٌووالۍ  د او، انسانً کرامت ننګ، غٌرتافغانً  د، لري وٌره سختهډٌره څخه 

د ټول قوم ٌا ټبر څخه متهم د مرکې پرٌکړه ونه منې، دی باٌد مراعت شً .کله چې او پرٌکړه کې  مرکې په بهٌر

 .ريڅوک ورته په درنه سترګه نه ګو اٌستل کٌږي او

غلط استعمال  چې نرخ، کله چې شک رامنځته شً بلې مرکې راغوښتلو چانس هم شته، ٌوې داو ٌا مدعٌانو ته  متهم

مرکه د نوٌو مرکچٌانو څخه بله شوي،  سم پلًدی  پرٌکړي کې عدالت نه په اودی تړل شوي شوي دی ٌا نرخ کوږ 

چې نرخ کوږ او پرٌکړه  ،. کله چې ثابته شًړيکلً ٌو خٌل خلک وک دپرٌکړه باٌد  راغوښتل کٌږي، د نوي مرکې
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 ژوند تر پاٌه د نور دوی دون درلود.مرکچٌان چې په دغه مرکه کې ګکومو  ده،تر سره شوي نا سمه د حقوقً پلوه 

وپتٌله چې دا  ناستً مرکې .کله چې دوٌمې په پرٌکړو کې برخه واخلً او جرګو نرخ وتړي او د مرکو نشً کوالي

ٌمې و. د دراوغوښتل شًچې  ،مرکې نا شونې دهبله  پرٌکره پلې کٌږي،نو  بٌا، سمه شوٌده هپرٌکړه د نرخ سر

 . نه ټاکل کٌږيپه کې  چې نوی سزا ٌا نقدي جرمونه ،مرکې ښوالً په دې کې دی

د پرٌکړې واک ٌا څخه مدعٌانو مرکچٌان د قضٌې په اړه له  ،واړيغاو صالٌت  واکځانته ٌا جرګه  مرکههره 

توی وړی واک هم ورته وٌل کٌږي. لومړۍ او دوٌم بند واک ٌا اک په دوه دوله دی، ٌو خالص واک و .اخلً اختٌار

په پام کې نٌولو سره پرٌکړه کٌږي. تمې او غوښتنً  غاړو واړوعوې د دپه خالص واک کې د د خالص واک،

چې د مرکې پرٌکړه منً او  ،دعواګٌرو غاړو پوري اړه لري د پرکړې دواړو خواوو ته اوروي. مرکچٌان د جرګې

وٌم توی وړی واک دپلً شً.  هم د پرٌکړي مطابقومنل شً او نه دي چې کنه. په بله وٌنا د جرګې پرٌکړي حتمً

ته خپل پوره ٌا شخړي په اړه مرکچٌانو ډول واک ورکولو سره د دعوې دواړه خواوې د قضٌې دغه  ،ٌا بند واک

د ، دوی مجبور دي چې دواړه غاړې مرکچٌانو ته توی وری واک ورکړيعوې کله چې د دواک او اختٌار ورکوي. 

 کٌدای شً په ځٌنو ،رٌکړې او فٌصلې خامخا پلً کٌږيمرکې پ ند واکب ومنً او مرکچٌان د رکې پرٌکړيم

اري کولو ٌو شرط ٌا د بند واک اعتب. هم عملً شً مټزور او  د اربکٌانو پهجبراً  مواردو کې د جرګې پرٌکړي

ه اخٌستل کٌږي او اٌښودل کٌږي، برمته د دعوې د دواړو خواوو څخمچلګه  ٌا چې برمته ٌا ګرو ،ده تٌا دا ځانګړ

 له خوا د جرګې ٌا مرکېاعتباري سړی  ٌو درٌمګړي اعتباري سړی ته په امانت کې اٌښودل کٌږي. دغه درٌمګړي

ه په کتور سره تعٌن کٌږي، برمته د دې ارزښت ت دغه برمته د شخړي وي. . برمته معموالً نقدې پٌسېاکل کٌږيټ

 .له السه کوي . برمتهپرٌکړې ونه منًٌا مرکې کله چې د دعوې ٌوه ٌا دواړه غاړې د جرګې  ،لپاره اخٌستل کٌږي

له دې ورسته  ،ړيمرکچٌان لومړي د دواړو خواوې ادعاووې اوري. هر خوا هڅه کوي چې مقابل لوري پړ ک

چارې هواروي، له سال او نه څٌړي او خپلو پرٌکړو ته الرې د هرې خوا ځوابو په ګډه سرهکې  مرکچٌان په خپلو

 د ه ٌوه پرٌکړه باندې سال کٌږي ،چېپ او نا حق سره بٌل کړي. مرکچٌان مشورې ورسته دوی هڅه کوي چې حق

ومې کله چې د جرګو له الرې د ق .شخړي دواړو خواوو ته د منلو وړ وګرځً او رامنځته شوي ستونزه حل کړي

 .عوه بٌرته له سره پٌلويخ له شوٌو پرٌکري سرغړو کوي او دنرخ له خوا ٌوه پرٌکړه وشً، د شخړي ٌو اړ

دواړه  پٌل کې پهله خوا ٌوې مرکې ته رابلل کٌږي. مرکچٌان  ډلوړې د دواړو خواو ٌا د دعوا ګٌرومرکچٌان د شخ

په مرکه کې د خپل لوري په ګټه فٌصله کړي.  غوږ نٌسې. مرکچٌان هڅه کوي چې مرکهلوري ته په جال جال توګه 

او ٌا د وي ناست ه د دعوې ٌو لوری په مرکه کې نکله چې  حقوقً وکٌل ٌواځې په هغه صورت کې منل کٌږي،

او چښاک د خوراک  د مرکچیانو. وړاندې سم منطقً ځواب نشً وٌالی سٌال پهعوې ٌو لوري د خپل ځواکمن د

د یا خلکو د سیمې مصارف و ګد قومي جر .ډه سره ورکول کیږيګله لوری په النجې د دواړو خواوو د مصارف 

 .کیږيولس لخوا پریټولو کلیوال 

د  او وخبرواتروجرګه د سوله ٌٌز :دوٌم ،محکمې ته ورته جرګه. لومړی :يلر جرګې ٌا مرکې دوه ډولونه

 اٌرٌږي .ډ په څٌر د ٌو پلټفورملپاره  جوړجاړي

 

 او مرکې جرګې محکمې ته ورته .۰
د محاکمو ٌا د نړۍ  اروپاٌې د داٌرٌدل جرګې د دغه ډول جرګې او ،پښتونولً محکمې ته ورته جرګې پښتنو او د

اکمو ته ورته حقوقً مرجعې په شان عمل کوي. محکمې ته ورته جرګې دنده ده، تر څو د مح هٌوادو نورو

په کې ه ٌا ګرمتوب ګنالوری ٌو اګٌرېدعو چې د ،هپه دې تم .ًوموندل ش رٌښتٌاپه قضٌه کې ٌا مدعٌانو  دعواګٌرو

په ثابتولو کې په قران کرٌم قسم ورکول کٌږي. د پښتنې په تفکر کې د ګناهګار ٌا بې ګناه په بهٌر ه . د دعوثابته شً

ځکه د پښتنً ټولنې بنسټ په  ،منل شوي دود دی او قران کرٌم باندې قسم ورکول ٌو مشروعکې ه عوٌوه دکې په 
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 ټولنه هوجدانبانسانً ٌوه ا نړۍ دپښتنه ټولنه له همدې امله ، دی باندې اٌښودل شوي ضمٌرانسانً  وجدان او انسانً

 .ه لريتعاله او قران کرٌم څخه وٌروحان د هللا سب خلک ډٌر سخت پښتنه ټولنه کې ،ده ژندل شويپې

د ٌو کې داٌرٌږي په قضکراٌه  ،اجاره  شخصً ملکٌت، و،، باغ ،اوبمحکمې ته ورته جرګې فورم د پښتنو د ځمکې

نه  بدللۍ د اصولو سره سم د پښتونو چې د جرګې د داٌرٌدو څخه مخکې چا ،شرط دا دیډول جرګو داٌرٌدل  یدغ

  .حل د جرګې له الرې غواړيٌا النجې  شخړې ه شويدواړه غاړې د رامنځت د دعوا مدعٌان ٌا او تًاخٌس وي

شً، پښتانه هغې کړنې ته د  نورم مات کړل ټولنٌزٌو منلً شوي له الرې په پښتنه ټولنه کې د ٌوې کړنې چې کله 

 سزا ورکړل کٌږي . ٌو تٌرې په څٌر ګوري، تٌرې کوونکې ته خامخا

زو په بنسټٌ خپل ژوندانهد  ٌو چا لخوا دچې ٌو څوک  نه ټولنه کې هغه مهال ٌو کړکٌچ رامنځ ته کٌږي، کلهپښت

 . چارو کې ځانته ګواښ احساس کړي

 

 ټفورم لپاره ٌو پال او خبرو اترو ٌز حله ٌد سول کېحقوقً کانسپټ په  جرګهد .  ۵
د  لکه سرهنرخ د ٌو شدٌدجرمې عمل په تر سره کولوقومً منل شوي  نورم ٌاحقوقً په پښتنه ټولنه کې ٌو ه چې کل

ټفورم لپاره ٌو پال ړېاو روغې جو رو اترو. جرګه د سولٌزو خبمات شً کېکولو سرهپه قتل د ٌا  وژنه ٌو انسان

ترمنځ ٌا مدعٌانو  ه د دعواګٌروبلکې جرګ ،يرکچٌانو دنده د رٌښتٌا موندل نه و.د جرګې په دغه ډول کې د مګړځې

د شخړې د پراخٌدو  ،کٌږي چې ژر څومره ،رول لوبوي. د جرګې موخه په لومړي قدم کې دا ويتوب منځګړٌ د

برٌده ډٌره  تر م پښتنه نه مطرح کٌږي. جرګهاهګار ٌا ګرې د ګنونٌول شً، د شخړې په دغه مرحله ک باٌد مخه

ورکولو ته د  مادي خساره تٌري کوونګً د قومً نرخ ماتوونکً .،چې د بدل اخٌستلو مخه ونٌول شً هڅه کوي

  .يل کٌږهڅو قومې نرخ له الرې

دغه  اکثراً د جرګو تضررٌا مګٌر ه عود ،خبره مطرح وياو ناموس غٌرت چې د ننګ، ،کې په هغه شخړو او دعوه

څخه تورې له کانسپټ  ٌاداو  سره سم غوښتنو درد وي، دوی مجبورٌږي ،چې د تورې الر  ٌز حله ٌسول د ډول

ازموٌنې ته  ٌزيه اجګړکٌفٌت  اوحل  يشخړرامنځته شوي د او نشته ته بٌا بله الر نوره پښتون واخلً،  کار

کله چې د  .ٌره ترجٌع ورکول کٌږيته ډ ومالً تاوان پرې کولله وٌرې  . د بدل اخٌستلو غبرګونکٌږي اٌښودل

په شا کٌږي او له خوا رد شً. جرګه او جرګوال زٌانمن شوي ډلې  تٌرې کونکې او د مرکچٌانو وړاندٌز د جرګې د

 . په دغه قصٌه کې بٌرته منل او پٌژندل کٌږي ګٌړو خپلواکېد دعوه 

. د بدل اخٌستلو څخه ورسته جرګه بٌا د دښمنو ډلو ترمنځ تل شًد پښتونولۍ په اصولو کې بدل واخٌسکله چې 

بل لوري غبرګونٌزه بدل  دعوې د ، ځکه دو وٌنو توٌولو مخه باٌد ونٌول شًتر څو د نور ،منځکړٌتوب هڅې کوي

او عمل کړي،  غوښتنې پلېعواګٌر خپلً د ننګ  . جرګه هڅه کوي مخکې له دې چې دتر سره کٌدونکې دی خامخا

د رامنځته  ٌګڼې لپاره د قانونً الرې لٌارېټولنې د خٌر ښ د ګټواو د دوی د کورنٌو څخه د وو دعوګٌرو خواود ټول

که  ،تر سره شً د تر سره شوي بدل څخه ورسته . کله چې بدلغوښتنه کٌږدياٌښودلوشوي کړکٌچ ته د پای ټکی 

 ه شوي بدل اندازه خساره مالومه کړي .باٌدد تر سر ناستې غوښتنه وکړي. جرګه بلې جرګې دعوا ګٌرې ډلې دد

دواړو چې د  ،راغوښتل شوي جرګه کولې شًپاره شخړي د پاې رسٌدو ل او د ښمنو غاړو ترمنځه د مدعٌانود 

سر .کول د تسلٌمً او خه ورسته ننواتًد تر سره شوي بدل څ او فٌصله هم وکړي.ننواتً پرٌګړه خواوو ترمنځ د 

او د متضرر  روندوالېد شهامت، مٌړانه، ٌا په ننواتً کوونکې ډلېد ننواتً ورکونکې ي،بلکې تٌټوالً مانا نه ورکو

د پښتونولً د نواتً کول ن نې حالت کېبٌړپه داسې ٌو وٌاړ موندل کٌږي، ځکه پښتونولً  دته  سړی نوم او نښان

کې ازموٌال او بښلو کولو ننګٌالتوب په ننواتًپښتون  ، رٌښتنېٌو ننګٌالی . ديکٌږپر ځای اصول  کانسپت ننګ

  .صٌلً رحم ښًٌ انسانً خپلهاو سړی خپل پښتونتوبپښتون  په اصل کې .کٌږي
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 ٌو وړاندٌز  ارهله پ پاٌښت او پالنې اعتبار، رسمې جرګو او مرکو د د پښتنود 
و افغانستان قضاًٌ سٌسټم کې څ د .ځښتً ډٌري نٌمګړتٌاووې شتون لري کېسٌستم د افغانستان عدلً او قضاًٌ 

نه  ،يپه ټول هٌواد کې حاکمٌت لرنه دولتً قوانٌن  ،اساسً قانوننن په افغانستان کې نه . ډوله قوانٌن کارول کٌږي

دغو درٌواړو چا چې په  هر. د ټول هٌواد کې واکمن ديپه نه ، نورمونه او رواجوعې قوانٌن او نه قومً نرخونهشر

کې د خپلې شخړي او  د هغً قانون په رڼا ،يومً نرخونو کې ګټه وقواٌنن او ق ، دولتًشرعې قوانٌنوقوانٌنو ٌعنً 

. دغه کې د خپلً النجً د حل غوښتنه کويا په رڼانون . د النجې بله غاړه بٌا د بل قمنازعې حل غوښتنه کوي

پر افغانان  ې. له همدې امله ډٌرستونزو سره مخامخ کړي دینورو  له ډٌرو د افغانستان قضاٌې سٌستمهم حالت 

 قومې مرکې او جرګو ته ورځً. د حلو لپاره اووپلو دعواو د خ لريعدلً او قضاًٌ سٌستم باندي باور نه خپل 

، نرخونه او دودونهټولمنلي  پښتونولي، پښتني قومي او د پښتوڅو لسیزو جنګ جګړو له امله په افغانستان کې د 

یا لږ ارزښت یا هیڅ  جرګو پریکړي نه مني، اورکو او له همدې امله اوس څوک د م په لمنځه تللو دي،ارزښتونه 

اړخ بل  ،جن بلل کیږي، یو کبراړخ ځان مظلوم او بل اړخ ظالم ښودل کیږيیو کې دعوې  په ،درنښت ورته نه لري

 .حقه دیسره څوک ریښتیا چې په  ،يا پته نه لګیږ. دنا حقه بلل کیږي

دعوې او النجې په قومً نرخونو او ې حقوقً او جزاًٌ خپلپښتانه له پېړٌو، پٌړٌو راهٌسې  سٌموکېپه  پښتنو د

 ٌا پٌښې د دعوې، دوی واک اخلًدوواړو خواو څخه ٌان او مرکچٌان د دعوې له نرخ. يفصلو حلوباندې  رواجونو

 جرګې دد وال پرٌکړې کوي، که څه هم جرګه خپله ته په سٌمه کې د ځاًٌ خلکو څخه تر پوښتنو او پلټنو وروس

 اړخونه د برمتې ددواړه  د دعوېګرو ٌا برمته اخلً، ګٌرو ٌا مدعٌانو څخه مخکې د دعوې کړې او پرٌ فٌصلې

له  بېرتهحل شوې زړه مسله ماتٌږي او  پرٌکړهد ٌو اړخ له خوا . کله نا کله فٌصله منًد جرګې  و له وٌرېلمنځه تلل

 خلکو ترمنځ د ته دانمنوي او بل لوري زٌنونه باورونو او رواجونونرخ پښتنً له ٌوې خوا د عمل، دا سره پٌلوي

 .کٌداي شً الملٌو دښمنٌو او بدٌو 

په که ، د ډٌرو ستونزو له کبله فلج دیکې ښت جوړپه خپل افغانستان قضاًٌ سٌستم  په دې کې هٌڅ شک نشته چې د

، ومدنً قوانٌنمنل شوي  ونړٌوال د باٌد ،رامنځته کٌږيفعال واحد عدلً قضاٌې سٌسټم مختلط افغانستان کې ٌو نوي 

 .شً جوړپربنسټ  ود عرفً سٌمه ٌٌزه قوانٌن او هم وشرٌعً قوانٌناسالمً 

رامنځته شً دارې قانونً ا ځانګړي رسمې م کې او ٌا د مرکو جرګو لپارهرسمې سٌسټکله چې د افغانستان په دولتً 

د هغو خلکو ماً ثبت او راجستر شً پرٌکړي رس و بهٌر اومرک د جرګو ٌزو مرکچٌانوه بد سٌمکې  او په دغه ادارو

مرکو او جرګو پرٌکړي او فٌصلې له ٌوې مودې ورسته وٌره وي ٌا نه منً او خپله د  مخه به ونٌول شً، چې دوی

 .دعوه بٌرته له سره پٌلوي

 مرکود جرګواو  لپاره ،سټ اٌښودلو بڼ کسډد پښتو او پښتونولً د دروند کولومړۍ ځل لپاره  دد پښتنو په تارٌخ کې 

. له ژور فلسفً، حقوقً او سٌاسً فکر په لوٌه پکتٌا کې رامنځته شوي دیاړه  سولٌز کولتور په و د خبرو اتروا

پښتنً  ند ځای لري. مرکچٌان د همدېورپه لوٌه پکتٌا کې په عام ولس کې ٌو ځانګړی د همدې امله جرګې او مرکې

 .کې کوي په عدل او نصافصلې دروند دود او ستور ته په کتو سره خپلې درنې فٌ

. دی ساتل شوي ئهم د جرګو او مرکو دود ژوند لوٌه پکتٌا کې نن. ټولنه ده ئه پکتٌا د جرګو او مرکو ٌوه ژوندلوٌ

ه حقوقو پاو د رامنځ ته کٌدل رسمې اداره وې ځانګړي د ٌکې عدلً او قضاًٌ سٌستم  ادارېلوًٌ پکتٌا په  د

وسره به د مرکچٌانو مرکې او جرګې و او مرکو لپاره رامنځته کٌدلومً جرګد ق ټپارتمنٌډ څٌړنٌزٌو پوهنځٌو کې 

ٌو ډول په ولس کې به . سٌمه ٌٌزه مرکې او جرګې کې ثبت او راجسټر شًادارې چوکاټ په دولتً رسمې به 

 .ضمانت ومومً او حقوقً اعتبار ،رسمې مرکزٌت، اجراٌٌوي

او د او جرګې په خپل ورځنً ژوند مرکې انه نه ٌواځې ټول پښت ،دى دوددروند  لرغونً ٌوجرګه د پښتنو مرکې او 

  .له ټولنه کې ځښت ډٌر ارزښت ورکويپه خپپښتانه مرکو او جرګو ته بلکې پٌژنً، کې چارو ژوندانه په 
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 ځانګړى ځاى لري او د ٌو په پکتٌا کې ٌومرکه  ٌا که چې جرګه جرګو او مرکو وطن بلل کٌږي دا ځ پکتٌا د

دودونو او ارزښتمندو   دېهم مشران او مرکچٌان دقومً  ،کٌږي کتله ورته دستور په سترګپښتنً خاص او دروند 

 . اورويولس ته خپل مرسته مهمې او درنې پرٌکړې په  رخونونحقوقً  مهمو
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