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سراج الحق ببرک زی ځدراڼ

د پښتونولۍ حقوقً نورمونو او ارزښتونو اٌډٌالوژٌک بنسټ
اتمه برخه
د افغانستان د ملً دولتونو دولتً فلسفً کانسپټ کې د افغان ملً هوٌت ،د جرګو،
مرکو او اساسً قوانٌنو ارزښت
د افغانستان په دولتً فلسفه کې او د افغانانو په حقوقً ،سٌاسً ،دولتً سٌسټم کې اسالمٌت او افغانٌت د هرافغان
وګړي ملً هوٌت پېژندل شوي دی .له همدې امله افغانستان او افغان ملت په نړۍ کې د افغانٌت او اسالمٌت په نامه
پېژندل کٌږي .د افغان نوم د افغان دولتونو په دولتً فلسفه او د افغانستان د اساسً قانون پر بنسټ د افغان ملت پر
هر وګړي ٌا تبعه که هغه افغان پښتون ،افغان تاجک ،افغان هزاره ،افغان اوزبک ،افغان ترکمن ،افغان بلوچ ،افغان
عرب ،افغان ګوجر ،افغان سک ،افغان هندو ،افغان قزلباس ،افغان قرغز ،افغان اٌماق ،افغان پشه ٌان او نورو
افغانانو باندې اطالق کٌږي .افغانانو کې په خاصه ټوګه په پښتنو کې د ٌو واحد افغان ولس ٌا واحد افغان ملت
جوړونې ،شعوري فکر ،احساس او هود ډٌر ژور او جدي دی .ځکه د نړۍ تارٌخ او نړٌوال سٌاست پښتانه د
افغانستان د دولتً ولس په څٌر پېژندلې دي .په تارٌخً لهذ افغانستان کې پښتانه دولت جوړونکې او دولت
سمبالونکً ولس دی .دا د دوی تارٌخً اٌمانً ،وجدانً ،مسوولٌت دی ،چې د ملً دولتونو تارٌخ او فلسفً څخه ،د
دولت فورم ،دولتً اٌډٌالوجۍ ،د ملً ٌووالً ،د ملً هوٌت او د افغان ملً دولت جوړولو مشروعٌت څخه په افغانً
بڼه کې ساتنه او دفاع وکړي او دغه دورند بار دوی ته ور په غاړه اٌښودل شوي دی.
هٌڅ څوک نشً کولې اوحق نلري افغانان پښتانه د خپلو ملً لرغونو ارزښتونو او ملً هوٌت څخه محروم کړي او
ٌا ٌې بې عزته ،بې هوٌته او پردي کړي .د ملً هوٌت لرلو حق په نړۍ کې د هر انسان له بنسټٌزه حقوقو څخه
شمٌرل کٌږي .لر او بر افغانان پر خپل عزٌز اسالم مٌن خلک دي او پر خپل ملً هوٌت افغانٌت باندې وٌاړي.
افغانان د خپل ملً هوٌت پېژندنې او د خپلو ارزښتمندو ارزښتونو او ملً نوامٌسو څخه دفاع د سر په بٌه کړي
اوکوي .اسالم او اسالمٌت ،افغان او افغانٌت د افغان ستر ملت د ملً ارزښتونو او ملً هوٌت اٌډٌالوجٌکۍ بنسټ
اٌښودلً دیٌ .وه خپلواکه افغانه او ٌا ٌو خپلواک افغان د افغان ملً دولتونو د دولتً فلسفه پربنسټ د افغانستان
دتابعٌت لرلو او ٌو ملً افغانً اسالمً هوٌت درلودلو سره ځان ٌو رٌښتنً مسلمان افغان شخصٌت احساسولً شً.
د افغانانو د تابعٌت په پېژند پاڼو کې د افغانانو د ملً مشخصاتو دوه کلٌمې اسالم او افغان باٌد اړٌن ولٌکل شً .د
افغانستان په دوه سري حکومت کې د افغانانو نه سر او نه مال او نه د خلکو بنسټٌر حقوقو ساتنه کٌږي .په همداسً
ٌو بد حالت کې او د پښتنو د بې اتفاقً له امله د افغانانو څخه قصداً د ملً هوٌت مشخصات اسالمٌت او افغانٌت
اخٌستل کٌږي .افغان حکومت که د ٌوې خاصٌې ناپوهه ،کوچنً متعصبً مذوري ،پردٌپالې ډلې او مافٌاًٌ کړۍ
لپاره په خپله د افغانستان اساسً قانون د پښو الندې کوي او په ٌو بل نه بښوونکې ملً خٌانت باندې السپوري کوي،
دا غالم او ماتٌدونکً حکومت به له همدې عمل په تر سره کولو سره خپل ورستً دوستان له السه ورکړي ،د
داسً ٌو اسالم ضد او افغان ضد مذور حکومت نسکورول د هر افغان فرض ګرځً .انشاءهللا دغه بې هوٌت
بدمرغه حکومت به ډٌر ژر خپل نسکور ٌدو ته په خپله الره هواره کړي.
د افغانستان ملً تارٌخ ،د افغانستان د ملً دولتونو تارٌخ او د افغانستان د اساسً قوانٌنو تارٌخ د لوٌې جرګې په
تارٌخ کانسپټ او ٌا د افغانٌت په ستره لمن کې لٌکلً شوي دي .د افغانستان اساسً قوانٌنو د افغانانو ٌو ملً سند په

د پاڼو شمٌره :له  1تر9
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
ٌادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

توګه د افغانستان د اسالمً دولتونو فلسفه او د افغان اسالمً نظامونو مشروعٌت او چوکاټ تثبٌت کړي دی .د دولت
په دولتً فلسفه کې د دولت جوړښت ،د دولت فورم ،دولت وظاٌف او د دولت موخې تعرٌفٌږي او همداسً د دولت
موسسې ،د دولت اخالقً ،ټولنٌزه ،حقوقً شراٌط او د دولت پولې هم پکې تثبتٌږي .د دولت ٌو عمومً تعرٌف په
دې ډول دی :دولت ٌو سٌاسً اوحقوقً اورګانٌزٌشنن دی ،چې په ٌوه ټاکل شوي سٌمه کې په خپلو کورنٌو او
بهرنٌو چارو سٌاست کې ٌو خپلواک ځواک رامنځته کړي او په خپل ځمکنۍ بشپړتٌا کې د خپلو وګړو د ګډ ژوندانه
لپاره ٌو ځانګړي حقوقً نظام پلً کړي .د همدې دولتً تٌورۍ پربنسټ د افغانستا ن محاصرو ملً مډرنو ولسً
دولتونو د پښتونولً ځٌنً عنصرونه ٌا مصطالحات قانونا ً د لوٌې جرګې له پرٌکړو څخه ورسته په خپل ادارې
دولتً جوړښت او چوکاټ کې منلً دي .افغان ملً دولتونو په اساسً قانون کې خپل درٌګونې ځواکونو نومونه د
مشرانو جرګه ،ولسً جرګه او ستره محکمه په نامه نومولً دي.
د  ۰۰۶۰کال څخه را پدې خوا د افغانستان لومړنۍ اساسً قانون او نور ټول اساسً قوانٌن لوٌو جرګو ته وړاندې
شوي او د لوٌې جرګې له لوري تصوٌب او ٌا تعدٌل شو ي هم دي .د افغانستان په اساسً قوانٌنو کې لوٌه جرګه
تسجٌل ،تشرٌح شوي او صالحٌتونه ٌې مالوم دي .له ٌو خوا په افغانستان کې د لوٌو جرګو قانونً او تارٌخً بهٌر
اوڅرنګوالی په اساسً قوانٌنو کې تنظٌم شوي ،له بلې خوا په افغانستان کې د دٌموکراسۍ لسٌزې پٌل د لوٌې جرګې
د شنی اشارې څخه ورسته پٌل شوي دی .د دٌموکراسې لسٌزې د قانون ماتې او ناکامۍ الملونه ٌوې بلې مفصلې او
هر اړخٌزې څېړنېز بحث ته اړتٌا لري دلته ورته ځای نشته
کله چې د اساسً قانون مطابق لوٌه جرګه د پاچا ٌا ولسمشر له خوا راغوښتل شً ،افغان حقوقپوهان پوهٌږي ،چې
په همدې وخت کې لوٌه جرګه د افغانستان درٌګونې ځواکونو واک د ٌوې محدوې مودې لپاره محدود وي .په بله
وٌنا مشرانو جرګه او ولسً جرګه د خپل قانونې کار په دوره کې په ګډه د لوٌې جرګې ځای ناستً ارګانونو په څٌر
عمالً کار کوي .له همدې امله لوٌه جرګه د افغان په دولتً فلسفه کې د دولت د درٌګونې ځواکونو او د نورو
موسساتو څخه د پاسه ٌوه عالً موسسه پٌژندل شوي ده .د مشرانو جرګه او ولسً جرګه د لوٌې جرګې نه بٌلدونکې
رسمې داٌمً څانګې دي .له بل پلوه لوٌې جرګې په ولس کې د ولسې ولسمشرانو مشروعٌت قانونا ً ټٌنګوي.
ولسمشر له همدې امله کولً شً د مشرانو او ولسً جرګو ٌا د مقننه او اجراٌٌه ځواکونو په شتون کې بٌا هم دودٌزه
لوٌه جرګه راوغواړي.
په  ۰۰۳۰کال په اساسً قانون کې لوٌه جرګه د ٌو پرٌکړه کوونکً او قانون جوړوونکې بنسټ په توګه وپېژندل
شوه او رسما ً دغه رول په اساسً قانون کې لوٌې جرګې ته ورسپارلً شوي دی او د  ۰۰۲۰کال اساسً قانون لوٌه
جرګه د پارلمان پرځای د ٌو ثابت بنسټ په توګه پېژندلً شوي ده.
د افغانستان حکومتونو تل خپل اساسً قوانٌن لوٌو جرګو ته وړاندې کړي دي .د افغانستان اساسً قوانٌنو لوٌه جرګه
ٌې ٌو داسې عالً بنسټ او ارګان منلً دی ،چې نه ٌوازې د اساسً قانون د بدلون په مهمو مواردو کې پرٌکړه
کوالي شً ،بلکې د هٌواد په ګڼو ملً مساٌلو کې هم تصمٌم نٌوالي شً.
لوٌې جرګې د افغانانو د ملً ګټو او اسالمً ارزښتونو د ساتلو لپاره راغوښتل کٌږي او افغان ملً دولتونه د لوٌې
جرګې د فٌصلو پربنسټ عمل کوي .کله چې بهرنٌو ٌرغلګرو پوځونو پرافغانستان ٌرغل کړي دی ،دا دودٌزه
جرګې ٌا د افغانٌت او اسالمٌت اصول دي ،چې افغان غازٌانو او مجاهٌدٌنو ته افغانً ننګ ،غٌرت ،د طن ازادۍ او
د ملً نوامٌسوڅخه ساتنه او دفاع ور په ٌادوي او د جرګو له الرې افغان غازٌان د خپل پالرنً هٌواد دفاع لپاره
راټولٌږي .د افغان او انګرٌز په لومړي ،دوهمه او درٌمه جګړه کې د جرګو د پرٌکړو له الرې د غازٌانو خپلواکې
ډلې او لښکرې راووتلې .جرګې د افغانانو له اسالمً عقاٌدو او ملً ارزښتونوڅخه د بهزنٌانو په وړاندې دفاع کوي.

د پاڼو شمٌره :له  2تر9
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
ٌادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

له همدې امله دودٌزه جرګې د افغانانو د خپلواکۍ سمبول دی .د جرګې ګدونوال باٌد په ملً او هٌوادنً ګټو ،اسالمً
ارزښتونو او افغانً پښتنً اصولو باندې موتقد ،پوهه او مخلص خلک وي.
د افغانستان په اساسً قوانٌنوکې د لوٌې جرګې واکونه تعرٌف شوي دي .لوٌې جرګې ته د فوق العاده ٌا استراري
حاالتو اعالنولو واک ورکړل شوي دی .لوٌه جرګه د اساسً قانون پربنسټ کولً شً ،د جګړې ٌا سولې اعالن
وکړي .د افغانستان په اساسً قوانٌنو کې لوٌې جرګې ته دا واک هم ورکړي شوي وه ،چې د پاچا ٌا ټولواک ځای
ناستً وټاکً .د افغانستان د جمهوري حکومتونو په دوران کې د ولسمشر ټاکنه او استعفا منل د لوٌې جرګې له
واکونو او صالحٌتونو څخه دي .د افغانستان د جمهورٌت تارٌخ له پٌله تراوسه لوٌو جرګو د اساسً قانون پر بنسټ
درې ځلې افغان ولسمشران ټاکلً دي.
کله چې پر ولسمشر باندې د ملً خٌانت.او ٌا د بشري جراٌمو ضد جرمونو تور پورې شً او دا جرم د ولسً
جرګې د دوه پر درٌو غړو له خوا تاٌٌد شً .د افغانستا ن اساسً قانون لوٌې جرګې ته د ولسمشر د محاکمه کولو
واک او اختٌار ورکړي دی.
لوٌه جرګه قانونآ ً د ٌوې مشخصې ملً موضوع لپاره د افغانانو دودٌز قباٌلې پارلمنټ رول لوبوي .په ٌوٌشتمه پٌړۍ
کې لوٌې جرګې د افغان ملً دولتونو اساسً قوانٌن د خپل دولتً فلسفً په چوکاټ کې په افغانً خپلواکه بڼه
تصوٌبوي.
لوٌو جرګوتر اوسه هٌڅ ٌو داسً اساسً قانون نه دی تصوٌب کړي ،چې د افغانانو د افغانٌت او اسالمٌت او ملً
ارزښتونو خالف لٌکل شوي وي.

لوٌه جرګه د سولٌزو ملً خبرواترو لپاره ٌو سٌاسً پلټفورم دی
د پښتونولً جرګې او مرکې افغانان ٌا پښتانه قومونه نه ٌواځې د هٌواد ساتنې ،خپلواکً او ملً ٌووالً ته رابولً،
بلکې پښتانه جرګې د خپلمنځً ستونزو ،شخړو او ناخوالو د له منځه وړلو لپاره او په ټولنه کې ټولنٌز عدالت او
سوله ٌٌز ژوند راوستلو لپاره رابولً.
افغانستان کې د لوٌو او ملً دودٌزو جرګو اصلً موخه په هٌواد کې د رامنځته شوۍ سٌاسً او ٌا ټولنٌز کړکٌچ ته
حل ٌا د هٌواد مهمې ملً مسئلې څٌړلو څخه ورسته د هغً په اړه د حل ٌوه معقوله الرو موندلو لپاره ٌوه ښه
ټولمنلً حقوقً مرجع ګرځٌدلً ده .په جرګه کې خلک له ٌو بل سره د رامنځته شوي مسئلً په اړه خپل ولسً
سٌاسً اندونه او پرٌکړې شرٌکوي.
په افغانستان کې لوٌه جرګه د ٌو عالً ملً ارګان په څٌر خپل تارٌخً مشروعٌت لري .د افغانانو لپاره لوٌه جرګه
په ملً او نړٌواله کړکٌچونو کې د کړکٌچ د هواري له پاره ٌو مناسب افغانً مٌکانٌزم دی.
افغانً ټولنه په خپله وسٌعً مانا کې ٌوه قباٌلً ټولنه ده .لوٌه جرګه ٌوه ولسً ډوله قباٌلً سٌاسً موسسه ده ،چې
دوه اړخٌزه مشروعٌت لري .د لوٌو جرګو اوږد تارٌخ ته په کتو سره او د لوٌو جرګو د جوړٌدو پرنسٌب پر بنسټ
لوٌې جرګې په ملً کچه ٌو ملً عالً حقوقً ارګان وده کړي ،ځکه لوٌه جرګه د لرغونو زمانو څخه د استازي ٌا
نماٌنده ولسواکې عنصرونه په خپل جوړښت کې لري.
لوٌه جرګه د افغانستان په دولتً سٌسټم کې د ټولو دولتً ارګانو د پاسه ٌو عالً دولتً ارګان دی.
لوٌې جرګې د افغانستان د خلکو د ارادې د څرګندولو تر ټولو اوچته ملً مرجع ده .د افغانستان ډٌرې مهمې ملً
ستونزې د لوٌوجرګو له خوا حل شوي دي .د افغانستان اساس قوانٌن د لوٌې جرګې زٌږنده دي .د افغانستان اساسً
قوانٌن د لوٌو جرګو له خوا پاس شوي دي .د افغانانو ولسً مشران او ولسً مشرتوب لوٌو جرګو ټاکلی دي .په لوٌه
جرګه کې د ټول هٌواد رٌښتنې ،منلً ملً استازې برخه اخلً .لوٌه جرګه د افغانانو ٌو ملً منلً شوي مٌراثً
لرغونً دود دی.
لوٌې جرګې په لوٌو سٌاسً او ټولنٌزو ملً مهمو مساٌلوکې د پرٌکړو ٌوه با اعتباره عالً ملً مرجع ده.
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افغانستان په خپل محاصر تارٌخ کې د ډٌرو لوٌو جرګو کوربه وو .لوٌې جرګې د هٌواد مشرانو ټاکلو کې ،د اساسً
قانون په تصوٌب کې ،د بهرنۍ نړۍ سره اړٌکې او د نورو ملً سٌاسً مساٌلو په تړو رابلل کٌږي.

د پښتنو او پښتونولۍ قومً جرګه
د ٌوې پٌړۍ را هٌسې د پښتنو ډٌري قومً جرګې د لرو او بر پښتنو او د ډٌورنډ د کرښې د دواړه خواوو د قباٌلو له
خوا په ګده جوړي شوي دي ،پښتانه قباٌلو او د پښتنو قومً جرګو هٌڅ وخت د ډٌورنډ استعماري کرښې خٌال نه
دی ساتلً .پښتانه ،د پښتنو قومً جرګې او پښتونولً د ډٌورنډ کرښه په رسمٌت نه ده پٌژنً.
د پښتنو قومً جرګه د قوم او د سٌمې په کچه قومً النجې ،شخړو او د کړکٌچونو د حل و فصل لپاره رابلل کٌږي.
د قومې جرګې بهٌر او موخې د مرکې له بهٌر سره ٌو شانته دي .قومې جرګه د ٌوې ځانګړې سٌمې د خلکود ټولنٌز
کړکٌچونو او ستونزو لپاره جوړٌږي او پرٌکړي کوي.
د افغانانو قومً جرګه هغه مهال رابلل کٌږي ،کله چې د دوو ٌا څو قومونو ترمنځ شخړه ٌا النجه رامنځته شً او ٌا
دا النجه په وسله واله شخړه بدلٌږي او ٌا بدله شوي وي .اکثراً د شخړي د حل لپاره د نورو قومونو څخه ٌوه بې
پري قومً جرګه سٌمې ته استول کٌږي .د پښتنو دغه قومً جرګه هڅه کوي ،تر څو د دواړو اړخونو د جنګ
جګړو او د نورو شخړو او بدٌو مخه ونٌسً.
په  ۰۳۰۳کال کې د پښتنو په تارٌخ کې لومړنۍ مهمه ثبت شوي قومً جرګه په کندهار کې لوٌه قومً جرګه د
ٌوسفزٌو قبٌلې په تړوو جوړه شوي ده .دې قومې جرګې پرٌکړه وکړه ،چې د ٌوسفزٌو قبٌله باٌد له کندهاره پٌښور
ته خپله کده بار کړي ،د ٌوسفزٌو قبٌله د لوٌې قومً جرګې د پرٌکړې پربنسټ له کندهاره د پٌښور په لور د تل
لپاره وکوچٌده .د قومً جرګې واک او د قومې جرګې د پرٌکړو ځواک په دې کچه هم تر سره شوي دی.
په  ۰۰۳۵کال کې په لوی پکتٌا کې د منګلو د قبٌلً د ارامولو لپاره ٌوه قومً جرګه جوړه شوه.همداسً
د پښتنو د قومً جرګو شمٌر او لٌسټ ډٌر اوږد دی ،ځکه پښتانه په خپلو کې د ځمکو،اوبو ،دښتو ،غرنو او ځنګلونو
په سر له ٌوبل سره ډٌرې وسله والې نښتً کړي دي .د جګړو د مخنٌوي او د شخړوختمولو لپاره د نورو پښتنو
قومونو څخه قومً مشران ،د دٌنً علما او د ولس له استازٌو څخه قومً جرګې جوړٌږي شوي دي .د پښتنو د
النجو په حل کې د قومې جرګو منځګړتوب ډٌرې مؤثر تمام شوي دی.

د پښتونولۍ د مرکو او جرګو له لٌارې د کلٌوالً ستونزو او شخړو هوارۍ
پښتنه ټولنه کې د هرې حقوقً شخړي ٌا د خپلمنځی النجمنو ستونزې په پای کې ٌوه جرګه ٌا مرکه رابلل کٌږي
دغه حقوقً مرجعه په سٌمه کې د ٌو شمٌر نارسمې اما پېژندل شوٌوو ،مصلحٌنو منلً شوٌو تجربه لرونکو قومً
مشرانو او مخورو شخصٌتونو څخه رامنځته کٌږي ،دغه حقوقً مرجعه ٌا جرګه د سٌمې عامو خلکو ته هم
ورپېژندل کٌږي .د مرکې دنده ده ،چې د دواړو دښمنو سٌالو ډلو او ٌا د مدعٌانو ترمنځ منځګړ توب او جوړجاړي
وکړي .مرکچٌان په لومړي قدم کې د ګناه پوښتنه ٌا ګناه د چا ده دا خبره نه کوي .پښتنه ټولنه کې د جرګې پرٌکړې
د پښتنً ټولنې د نرخو نو ٌا د پښتونولۍ د دودٌزه قانون پر بنسټ تر سره کٌږي .د پښتنو منل شوي نرخ د تر سره
شوٌو جرګو د پرٌکړې پر بنسټ ټاکل او رامنځ ته کٌږي.
د پښتنو د پښتونولً دودٌزه جرګې دوه ډولونه لري:
د مرکو او جرګو دغه دودٌزه سٌمٌزه فورم د پښتنو د ټٌپٌکل دعوو او شخړو په حلو فصلو کې ٌوه تجربه شوې او
ازموٌلً شوي برٌالً وسٌله ده .د مرکو او جرګو له الرې د قومونو او قبٌلو ترمنځ ډٌرې لوٌې او وړې مسئلې او
معاملې حلو فصل شوي دي.
کله چې په پښتنه ټولنه کې ځٌنۍ کړه وړه د تربګنې او ٌا د پښتنو د تربګنٌزه ژوند سر ه په تضاد کې واقع شً او
دغې النجې ته په ستر کورنۍ چاپٌر ٌال کې ٌا په کلٌوالً چاپلایر کې ورته د حل ٌوه مناسبه منل شوي الر او ٌا هم
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مجازات ونه موندل شً ،د پښتنو سٌمه ٌٌزه قومً مرکه راغوښتل کٌږي .د مرکې مرکچٌان د سٌمې په منلو شوٌو
نرخونو ،رواجونو باندي خپله پرٌکړه او فٌصله کوي .مرکچٌان ٌو قباٌلً نرخ په رامنځته شوي پېښه او ٌا په را
منځته حقوقً قضٌه کې پلې کوي .په پښتنه ټولنه کې ٌو قومً نرخ ٌا حقوقً نورم د څو لسٌزو په ترڅ کې ٌو
چلٌدونکې جزاًٌ او مدنً دودٌزه قانون ته وده کوي .او دا نوی نرخ باٌد په څو نورو دعوو کې د سٌمې د ولسً
خلکو له لورې منلً شوي وي .د څٌړونو او تجربو پر بنسټ قومً نرخ د پښتنو په ځٌنو قبٌلو او قومونو کې له
ٌوبل څخه ٌو څه توپٌر لري .حقوقً نورم ٌا قومً نرخ کله چې ٌوه مرکه ٌوه پرٌکړه وکړي او روانه شخړه پرې
هواره شً او دا پرٌکړه د خلکو د منلو وړ وګرځې او دا پرٌکړه څو وارې په نورو مرکو او شخړو کې هم د تطبٌق
وړ وګرځً او د خلکو ستونزې پرې حل شً .د سٌمې خلک دا پرٌکړه د سٌمې په کچه د ٌو قومً نرخ په څٌر
پٌژنې .که څوک له منل شوي نرخ څخه سرغړونه کوي ،دا په خپله ٌو بل جرم پېژندل کٌږي ،د سٌمې خلک هغې
سړی ته په ښه سترګه نه ګور ي ،چې د جرګو له پرٌکړو څخه سر غړونه وکړي او دی په خلکو کې له نرخ وتلً
سړی پٌژندل کٌږي .د مرکه خالت ٌا د مرکچٌانو پٌسې ،دا هغه پٌسې دي ،چې د دعوې د دواړو خواووي له خوا
مرکچٌانو ته ورکول کٌږي ،ځٌنً کسان په دې اند دي ،چې خالت اخٌستل حرام دی .په هر صورت ،د خالت په
ورکولو سره د مرکې د پرٌکړې ضمانت د مرکچٌانو په غاړه کٌږي .کله چې د دعوې ٌو لوري د پرٌکړې څخه
ورسته بٌا دعوه له سره پٌل وکړي او د خپلً ستونزې هواري د خپل ځان په ګټه غواړې او ٌا دی واٌې چې پرٌکړ
ه په دې ډول نه وه فٌصله شوې او دی ٌې نه منً .په داسې ٌو حالت کې کومو مرکچٌان چې خالت اخٌستى وه را
غوښتل کٌږي او خپله کړې پرٌکړې ٌو ځلً بٌا په ډاګه کوي ،چې دوى څه ډول پرٌکړه کړې وه او کوم لورى په
حقه وه .که ٌو مدعً بٌا هم پرٌکړه نه منً د مرکچٌانو له خوا پرې د کبرجن سړی غږ کٌږي او ٌا په ټولنه کې ٌو
سرغړوونکً او نرخ ماتوونکً سړی پېژندل کٌږي.
پښتو متل دی ،چې له ښاره ووځه ،خو له نرخه مه وځه .
مرکچٌان اکثره د قوم مخور پوه مشران،سپٌن ګٌري ،تجربه لرونکې مخلص خلک وي .په مرکو کې سپٌن پټکٌان
اکثره د دٌنې علماوو رول لوبوي .په مرکه کې مشران او سپٌن ګٌري د خپلې کوچنً ټولنې غړٌتوب کوي .په مرکه
کې ناست سپٌن پټکٌان ٌا دٌنې علمآ ،دوی د مرکې بهٌر د اسالمً پوهې ٌا شرٌعت په رڼا کې ارزوي ،د کړکٌچ په
حل کې باٌد اسالمً احکامو او حدود مراعت شً .په مرکه کې ټول کلً ٌا د ټولنې هر غړی کٌناستً او برخه
اخٌستلً شً .په مرکه کې ناست کلٌوال مرکچٌانو دې ته اړکوي او دا په ور ٌاد وي ،چې د مرکې نرخ او پرٌکړه
باٌد د کلً ٌا د کلٌوالً ټولنې په ګټً او خٌر ښٌګڼې باندي تمامه شً او ٌا دوی د مرکچبانو پام د ټولنې د ساتنې دې
مهم ټکی ته ور اړه وي.
ٌوه سٌمه ٌٌزه قومً مرکه د قرانکرٌم د مبارکو اٌاتونو په تالوت سره پٌل کٌږي او ټولو ته د خٌر په دوعا باندې
پای ته رسٌږي .هره مرکه په ٌوه پرٌکړه باندې پای رسٌږي او متهم ته په کې سزا اورول کٌږي ،په حقوقً
نورمونو او عدالت والړه پرٌکړه بٌا ورور ورور په خپله ٌو قومً نرخ ٌا ٌو حقوقً نورم ته بدلٌدې شً.
په جرګه کې د قضٌې په اړه تر هغه خبرې اترې او مشورې کٌږي ،تر څو دواړو خواوو ته ٌو منلً حل په کې را
ووځې ،اکثرا ً د جرګې پرٌکړې نقدې جرٌمې او ٌا په بدل کې پٌسې پرٌکول وی .په ځٌنو مواردو کې کٌدای شً،
چې د جرګې له خوا د متهم د کور سوځولو پرٌکره هم وشً ،پښتانه د پرٌکړې د پلې کولو په بهٌر کې د هللا (ج)
څخه ډٌره سخته وٌره لري ،د افغانً ننګ ،غٌرت ،انسانً کرامت او د قومې ٌووالۍ ارزښتونه مهم ټکً دي ،چې د
مرکې په بهٌر او پرٌکړه کې باٌد مراعت شً .کله چې متهم د مرکې پرٌکړه ونه منې ،دی د ټول قوم ٌا ټبر څخه
اٌستل کٌږي او څوک ورته په درنه سترګه نه ګوري.
متهم او ٌا مدعٌانو ته د ٌوې بلې مرکې راغوښتلو چانس هم شته ،کله چې شک رامنځته شً ،چې نرخ غلط استعمال
شوي دی ٌا نرخ کوږ تړل شوي دی او په پرٌکړي کې عدالت نه دی سم پلً شوي ،بله مرکه د نوٌو مرکچٌانو څخه
راغوښتل کٌږي ،د نوي مرکې پرٌکړه باٌد د کلً ٌو خٌل خلک وکړي .کله چې ثابته شً ،چې نرخ کوږ او پرٌکړه
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د حقوقً پلوه نا سمه تر سره شوي ده ،کومو مرکچٌان چې په دغه مرکه کې ګدون درلود .دوی نور د ژوند تر پاٌه
نشً کوالي نرخ وتړي او د مرکو او جرګو په پرٌکړو کې برخه واخلً .کله چې دوٌمې مرکې ناستً دا وپتٌله چې
پرٌکړه د نرخ سره سمه شوٌده ،بٌا نو پرٌکره پلې کٌږي ،بله مرکې نا شونې ده ،چې راوغوښتل شً .د دوٌمې
مرکې ښوالً په دې کې دی ،چې نوی سزا ٌا نقدي جرمونه په کې نه ټاکل کٌږي.
هره مرکه ٌا جرګه ځانته واک او صالٌت غواړي ،مرکچٌان د قضٌې په اړه له مدعٌانو څخه د پرٌکړې واک ٌا
اختٌار اخلً .واک په دوه دوله دیٌ ،و خالص واک او دوٌم بند واک ٌا توی وړی واک هم ورته وٌل کٌږي .لومړۍ
خالص واک ،په خالص واک کې د دعوې د دواړو غاړو تمې او غوښتنً په پام کې نٌولو سره پرٌکړه کٌږي.
مرکچٌان د جرګې پرکړې دواړو خواوو ته اوروي .د دعواګٌرو غاړو پوري اړه لري ،چې د مرکې پرٌکړه منً او
کنه .په بله وٌنا د جرګې پرٌکړي حتمً نه دي چې ومنل شً اوهم د پرٌکړي مطابق پلً شً .دوٌم توی وړی واک
ٌا بند واک ،دغه ډول واک ورکولو سره د دعوې دواړه خواوې د قضٌې ٌا شخړي په اړه مرکچٌانو ته خپل پوره
واک او اختٌار ورکوي .کله چې د دعوې دواړه غاړې مرکچٌانو ته توی وری واک ورکړي ،دوی مجبور دي چې د
مرکې پرٌکړي ومنً او مرکچٌان د بند واک مرکې پرٌکړې او فٌصلې خامخا پلً کٌږي ،کٌدای شً په ځٌنو
مواردو کې د جرګې پرٌکړي جبراً د اربکٌانو په زور او مټ هم عملً شً .د بند واک اعتباري کولو ٌو شرط ٌا
ځانګړ تٌا دا ده ،چې برمته ٌا ګرو ٌا مچلګه اٌښودل کٌږي ،برمته د دعوې د دواړو خواوو څخه اخٌستل کٌږي او
ٌو درٌمګړي اعتباري سړی ته په امانت کې اٌښودل کٌږي .دغه درٌمګړي اعتباري سړی د جرګې ٌا مرکې له خوا
ټاکل کٌږي .برمته معموالً نقدې پٌسې وي .دغه برمته د شخړي ارزښت ته په کتور سره تعٌن کٌږي ،برمته د دې
لپاره اخٌستل کٌږي ،کله چې د دعوې ٌوه ٌا دواړه غاړې د جرګې ٌا مرکې پرٌکړې ونه منً .برمته له السه کوي.
مرکچٌان لومړي د دواړو خواوې ادعاووې اوري .هر خوا هڅه کوي چې مقابل لوري پړ کړي ،له دې ورسته
مرکچٌان په خپلو کې په ګډه سره د هرې خوا ځوابونه څٌړي او خپلو پرٌکړو ته الرې چارې هواروي ،له سال او
مشورې ورسته دوی هڅه کوي چې حق او نا حق سره بٌل کړي .مرکچٌان په ٌوه پرٌکړه باندې سال کٌږي ،چې د
شخړي دواړو خواوو ته د منلو وړ وګرځً او رامنځته شوي ستونزه حل کړي .کله چې د جرګو له الرې د قومې
نرخ له خوا ٌوه پرٌکړه وشً ،د شخړي ٌو اړخ له شوٌو پرٌکري سرغړو کوي او دعوه بٌرته له سره پٌلوي.
مرکچٌان د شخړې د دواړو خواو ٌا د دعوا ګٌروډلو له خوا ٌوې مرکې ته رابلل کٌږي .مرکچٌان په پٌل کې دواړه
لوري ته په جال جال توګه غوږ نٌسې .مرکچٌان هڅه کوي چې مرکه د خپل لوري په ګټه فٌصله کړي .په مرکه کې
حقوقً وکٌل ٌواځې په هغه صورت کې منل کٌږي ،چې کله د دعوې ٌو لوری په مرکه کې نه وي ناست او ٌا د
دعوې ٌو لوري د خپل ځواکمن سٌال په وړاندې سم منطقً ځواب نشً وٌالی .د مرکچیانو د خوراک او چښاک
مصارف د النجې د دواړو خواوو له لوری په ګډه سره ورکول کیږي .د قومي جرګو مصارف د سیمې خلکو یا د
ټولو کلیوال ولس لخوا پریکیږي.
جرګې ٌا مرکې دوه ډولونه لري :لومړی .محکمې ته ورته جرګه ،دوٌم :جرګه د سوله ٌٌزوخبرواترو او د
جوړجاړي لپاره د ٌو پلټفورم په څٌر ډاٌرٌږي .

.۰محکمې ته ورته جرګې او مرکې
د پښتنو او پښتونولً محکمې ته ورته جرګې ،دغه ډول جرګې او د جرګې داٌرٌدل د اروپاٌې محاکمو ٌا د نړۍ د
نورو هٌوادو محاکمو ته ورته حقوقً مرجعې په شان عمل کوي .محکمې ته ورته جرګې دنده ده ،تر څو د
دعواګٌرو ٌا مدعٌانو په قضٌه کې رٌښتٌا وموندل شً .په دې تمه ،چې د دعواګٌرې ٌولوری ګناه ٌا ګرمتوب په کې
ثابته شً .د دعوه په بهٌر کې د ګناهګار ٌا بې ګناه په ثابتولو کې په قران کرٌم قسم ورکول کٌږي .د پښتنې په تفکر
کې په ٌوه دعوه کې قران کرٌم باندې قسم ورکول ٌو مشروع او منل شوي دود دی ،ځکه د پښتنً ټولنې بنسټ په
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انسانً وجدان او انسانً ضمٌر باندې اٌښودل شوي دی ،له همدې امله پښتنه ټولنه د نړۍ ٌوه انسانً باوجدانه ټولنه
پېژندل شوي ده ،پښتنه ټولنه کې خلک ډٌر سخت د هللا سبحان وتعاله او قران کرٌم څخه وٌره لري.
محکمې ته ورته جرګې فورم د پښتنو د ځمکې ،باغ ،اوبو ،شخصً ملکٌت ،اجاره  ،کراٌه په قضٌو کې داٌرٌږي د
دغی ډول جرګو داٌرٌدل شرط دا دی ،چې د جرګې د داٌرٌدو څخه مخکې چا د پښتونولۍ د اصولو سره سم بدل نه
وي اخٌستً او مدعٌان ٌا د دعوا دواړه غاړې د رامنځته شوي شخړې ٌا النجې حل د جرګې له الرې غواړي.
کله چې په پښتنه ټولنه کې د ٌوې کړنې له الرې ٌو منلً شوي ټولنٌز نورم مات کړل شً ،پښتانه هغې کړنې ته د
ٌو تٌرې په څٌر ګوري ،تٌرې کوونکې ته خامخا سزا ورکړل کٌږي .
پښتنه ټولنه کې هغه مهال ٌو کړکٌچ رامنځ ته کٌږي ،کله چې ٌو څوک د ٌو چا لخوا د خپل ژوندانه په بنسټٌزو
چارو کې ځانته ګواښ احساس کړي.

 . ۵د جرګه په حقوقً کانسپټ کې د سوله ٌٌز حل او خبرو اترو لپاره ٌو پالټفورم
کله چې په پښتنه ټولنه کې ٌو حقوقً نورم ٌا منل شوي قومً نرخ د ٌو شدٌدجرمې عمل په تر سره کولوسره لکه د
ٌو انسان وژنه ٌا د قتل په سره کولوکې مات شً .جرګه د سولٌزو خبرو اترو او روغې جوړې لپاره ٌو پالټفورم
ګړځې.د جرګې په دغه ډول کې د مرکچٌانو دنده د رٌښتٌا موندل نه وي ،بلکې جرګه د دعواګٌرو ٌا مدعٌانو ترمنځ
د منځګړٌتوب رول لوبوي .د جرګې موخه په لومړي قدم کې دا وي ،څومره چې ژر کٌږي ،د شخړې د پراخٌدو
مخه باٌد ونٌول شً ،د شخړې په دغه مرحله کې د ګناهګار ٌا ګرم پښتنه نه مطرح کٌږي .جرګه تر ډٌره برٌده
هڅه کوي ،چې د بدل اخٌستلو مخه ونٌول شً .تٌري کوونګً د قومً نرخ ماتوونکً مادي خساره ورکولو ته د
قومې نرخ له الرې هڅول کٌږي.
په هغه شخړو او دعوه کې ،چې د ننګ،غٌرت او ناموس خبره مطرح وي ،دعوه ګٌر ٌا متضرر اکثراً د جرګو دغه
ډول د سوله ٌٌز حل الر رد وي ،دوی مجبورٌږي ،چې د تورې د غوښتنو سره سم او ٌاد تورې له کانسپټ څخه
کار واخلً ،پښتون ته بٌا بله الر نوره نشته او د رامنځته شوي شخړي حل او کٌفٌت جګړه اٌزي ازموٌنې ته
اٌښودل کٌږي .د بدل اخٌستلو غبرګون له وٌرې مالً تاوان پرې کولو ته ډٌره ترجٌع ورکول کٌږي .کله چې د
جرګې د مرکچٌانو وړاندٌز د تٌرې کونکې او د زٌانمن شوي ډلې له خوا رد شً .جرګه او جرګوال په شا کٌږي او
د دعوه ګٌړو خپلواکې په دغه قصٌه کې بٌرته منل او پٌژندل کٌږي.
کله چې د پښتونولۍ په اصولو کې بدل واخٌستل شً .د بدل اخٌستلو څخه ورسته جرګه بٌا د دښمنو ډلو ترمنځ
منځکړٌتوب هڅې کوي ،تر څو د نورو وٌنو توٌولو مخه باٌد ونٌول شً ،ځکه د دعوې د بل لوري غبرګونٌزه بدل
خامخا تر سره کٌدونکې دی .جرګه هڅه کوي مخکې له دې چې د عواګٌر خپلً د ننګ غوښتنې پلې او عمل کړي،
د ټولو دعوګٌرو خواوو څخه د دوی د کورنٌو د ګټواو د ټولنې د خٌر ښٌګڼې لپاره د قانونً الرې لٌارې د رامنځته
شوي کړکٌچ ته د پای ټکی اٌښودلوغوښتنه کٌږدي .کله چې بدل تر سره شً د تر سره شوي بدل څخه ورسته ،که
دعوا ګٌرې ډلې دبلې جرګې د ناستې غوښتنه وکړي .جرګه باٌدد تر سره شوي بدل اندازه خساره مالومه کړي .
د مدعٌانو او د ښمنو غاړو ترمنځه د شخړي د پاې رسٌدو لپاره راغوښتل شوي جرګه کولې شً ،چې د دواړو
خواوو ترمنځ د ننواتً پرٌګړه او فٌصله هم وکړي .د تر سره شوي بدل څخه ورسته ننواتً کول د تسلٌمً او.سر
تٌټوالً مانا نه ورکوي،بلکې د ننواتً ورکونکې ډلې ٌا په ننواتً کوونکې مٌړانه ،شهامت ،دروندوالې او د متضرر
سړی نوم او نښان ته د پښتونولً وٌاړ موندل کٌږي ،ځکه په داسې ٌو بٌړنې حالت کې ننواتً کول د پښتونولً د
ننګ کانسپت اصول پر ځای کٌږي .د ٌو ننګٌالی ،رٌښتنې پښتون ننګٌالتوب په ننواتً کولو او بښلوکې ازموٌال
کٌږي .په اصل کې پښتون سړی خپل پښتونتوب اوخپله انسانً صٌلً رحم ښًٌ.
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د پښتنو د جرګو او مرکو د رسمې اعتبار ،پاٌښت او پالنې له پاره ٌو وړاندٌز
د افغانستان عدلً او قضاًٌ سٌستم کې ځښتً ډٌري نٌمګړتٌاووې شتون لري .د افغانستان قضاًٌ سٌسټم کې څو
ډوله قوانٌن کارول کٌږي .نن په افغانستان کې نه اساسً قانون ،نه دولتً قوانٌن په ټول هٌواد کې حاکمٌت لري ،نه
شرعې قوانٌن او نه قومً نرخونه ،نورمونه او رواجونه په ټول هٌواد کې واکمن دي .د هر چا چې په دغو درٌواړو
قوانٌنو ٌعنً شرعې قوانٌنو ،دولتً قواٌنن او قومً نرخونو کې ګټه وي ،د هغً قانون په رڼا کې د خپلې شخړي او
منازعې حل غوښتنه کوي .د النجې بله غاړه بٌا د بل قانون په رڼا کې د خپلً النجً د حل غوښتنه کوي .دغه
حالت هم د افغانستان قضاٌې سٌستم له ډٌرو نورو ستونزو سره مخامخ کړي دی .له همدې امله ډٌرې افغانان پر
خپل عدلً او قضاًٌ سٌستم باندي باور نه لري او د خپلو دعواوو د حلو لپاره قومې مرکې او جرګو ته ورځً.
په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله د پښتو او پښتونولي ،پښتني قومي ټولمنلي دودونه ،نرخونه او
ارزښتونه په لمنځه تللو دي ،له همدې امله اوس څوک د مرکو او جرګو پریکړي نه مني ،او یا لږ ارزښت یا هیڅ
درنښت ورته نه لري ،په دعوې کې یو اړخ ځان مظلوم او بل اړخ ظالم ښودل کیږي ،یو کبرجن بلل کیږي ،بل اړخ
نا حقه بلل کیږي .دا پته نه لګیږي ،چې په ریښتیا څوک سره حقه دی.
د پښتنو په سٌموکې له پېړٌو ،پٌړٌو راهٌسې پښتانه خپلې حقوقً او جزاًٌ دعوې او النجې په قومً نرخونو او
رواجونو باندې حلو فصلوي .نرخٌان او مرکچٌان د دعوې له دوواړو خواو څخه واک اخلً ،دوی د دعوې ٌا پٌښې
په سٌمه کې د ځاًٌ خلکو څخه تر پوښتنو او پلټنو وروسته خپله پرٌکړې کوي ،که څه هم جرګه وال د جرګې د
فٌصلې او پرٌکړې مخکې د دعوې ګٌرو ٌا مدعٌانو څخه ګرو ٌا برمته اخلً ،د دعوې دواړه اړخونه د برمتې د
لمنځه تللو له وٌرې د جرګې فٌصله منً .کله نا کله د ٌو اړخ له خوا پرٌکړه ماتٌږي او حل شوې زړه مسله بېرته له
سره پٌلوي ،دا عمل له ٌوې خوا د پښتنً نرخونواو رواجونو باورنونه زٌانمنوي او بل لوري ته د خلکو ترمنځ د
دښمنٌو او بدٌو ٌو المل کٌداي شً.
په دې کې هٌڅ شک نشته چې د افغانستان قضاًٌ سٌستم په خپل جوړښت کې د ډٌرو ستونزو له کبله فلج دی ،که په
افغانستان کې ٌو نوي مختلط فعال واحد عدلً قضاٌې سٌسټم رامنځته کٌږي ،باٌد د نړٌوالو منل شوي مدنً قوانٌنو،
اسالمً شرٌعً قوانٌنو او هم د عرفً سٌمه ٌٌزه قوانٌنو پربنسټ جوړ شً.
کله چې د افغانستان په دولتً رسمې سٌسټم کې او ٌا د مرکو جرګو لپاره ځانګړي رسمې قانونً ادارې رامنځته شً
او په دغه ادارو کې د سٌمه بٌزو مرکچٌانو د جرګو مرکو بهٌر او پرٌکړي رسما ً ثبت او راجستر شً د هغو خلکو
مخه به ونٌول شً ،چې دوی د مرکو او جرګو پرٌکړي او فٌصلې له ٌوې مودې ورسته وٌره وي ٌا نه منً او خپله
دعوه بٌرته له سره پٌلوي.
د پښتنو په تارٌخ کې د لومړۍ ځل لپاره د پښتو او پښتونولً د دروند کوډکس بڼسټ اٌښودلو لپاره  ،د جرګواو مرکو
او د خبرو اترو سولٌز کولتور په اړه ژور فلسفً ،حقوقً او سٌاسً فکر په لوٌه پکتٌا کې رامنځته شوي دی .له
همدې امله جرګې او مرکې په لوٌه پکتٌا کې په عام ولس کې ٌو ځانګړی دروند ځای لري .مرکچٌان د همدې پښتنً
دروند دود او ستور ته په کتو سره خپلې درنې فٌصلې په عدل او نصاف کې کوي.
لوٌه پکتٌا د جرګو او مرکو ٌوه ژوندئ ټولنه ده .لوٌه پکتٌا کې نن هم د جرګو او مرکو دود ژوندئ ساتل شوي دی.
د لوًٌ پکتٌا په ادارې عدلً او قضاًٌ سٌستم کې د ٌوې ځانګړي رسمې اداره رامنځ ته کٌدل او د حقوقو په
پوهنځٌو کې ٌو څٌړنٌز ډٌپارتمنټ د قومً جرګو او مرکو لپاره رامنځته کٌدلوسره به د مرکچٌانو مرکې او جرګې
به په دولتً رسمې ادارې چوکاټ کې ثبت او راجسټر شً .سٌمه ٌٌزه مرکې او جرګې به په ولس کې ٌو ډول
رسمې مرکزٌت ،اجراٌٌوي ،اعتبار او حقوقً ضمانت ومومً.
مرکې او جرګه د پښتنو ٌو لرغونً دروند دود دى ،ټول پښتانه نه ٌواځې مرکې او جرګې په خپل ورځنً ژوند او د
ژوندانه په چارو کې پٌژنً ،بلکې پښتانه مرکو او جرګو ته په خپله ټولنه کې ځښت ډٌر ارزښت ورکوي.
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پکتٌا د جرګو او مرکو وطن بلل کٌږي دا ځکه چې جرګه ٌا مرکه په پکتٌا کې ٌو ځانګړى ځاى لري او د ٌو
خاص او دروند پښتنً دستور په سترګه ورته کتل کٌږي ،قومً مشران او مرکچٌان د همدې ارزښتمندو دودونو او
مهمو حقوقً نرخونو په مرسته مهمې او درنې پرٌکړې خپل ولس ته اوروي.
پای

د پاڼو شمٌره :له  9تر9
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
ٌادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

