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 ۱۵/۰۲/۲۰۱۶         لانجنیر سلطان جان کلیوا

 !!! ضرورتونه او لومړیتوبونه
 

 اپیلایرچ ېنه د خالي ژوند په لټه کی یو، موږ ټول د یوه داسرام او له کړاوونو آسانان یو او په طبعی توګه د یوه ږ انمو
 ډیرې وي. موږ ېسانتیاوآه کوو چې په هغه کی سختئ کمې او منځ ته کیدو د پاره هلې ځلې او مبارزد جوړیدو او را 

ته هم ډیره اړتیا لرو چې د خپلو نیمګړتیاوو د پوره کیدو د پاره نورو ته الس ور وغـزوو، د نورو نه مرسته  ېد
دانه را ېې د ټولنو جوړیدو او د ټولنیز ژون نو همدا لویه وجهه ده چی انسانان ؛وغواړو او د نورو سره مرسته وکړو

او اړویستلي دي. یو انسان په یواځی توګه نه شی کوالې چی خپلی ټولې اړتیاوی لکه  يمنځ ته کیدو ته مجبور کړ
د سړې او تودې هوا نه د ځان  ،اوسیدلو د پاره مسکن، د چیرته تللو د پاره و سایل خوراک، پوښاک، دارو درمل، د

ې د بل سره چ . د انسانانو اړیکې یو ديپه یواځیتوب سره پوره کړای ش ېاړتیاو ېاسی په لسګونو نورو دژغورل ا
ښه پرمختګ کولې شی، ښې مضبوطیدلې او په ډاډ منه اړتیاوو د پوره کیدو په منظور را منځ ته شویدی، هغه وخت 

یږو چی هره بشرې برقرارې وي. پوه اړیکو دوام تامیندلي شې چی د یو خاص نظم په چوکاټ کی دننه ېتوګه د د
ټولنو سره د  يد نورو بشر ېچ ياو هره یو کوښښ کو يکه وړه، ځانګړي کلچرې جوړښت لر يټولنه که لویه و

ته  تیاط سره دې اړیکوخپل کلچري جوړښت په پام کی ونیسي او په ډیر اح ېکو د لرلو او برقرارولو په وخت کاړی
 د توګه د بیلو بیلو کلچري جوړښتونو د یوځای کیدو په نتیجه کې په یوه ستر مقیاس سره ې، چی په ديپیوند ورکړ

د خپل کلچر ونډه، موقعیت او تاثیر په څرګنده  ېموزائیک ک ېاو هره ټولنه په د يکلچرونو موزائیک رامنځ ته کیږ
ځني نا انډولۍ را منځ ته  نو ،ېتوګه مالحظه کولي شې. که د ټولنو تر منځ دا کلچري اړیکې د تعادل له حده ووځ

 ياو ځنې نور را کوچني کیږ يري جوړښتونه ورو ورو پراختیا مومکلچ ېځن ېموزائیک ک ياو په جوړ شو يکیږ
 ېیوه ټولنه په بله ک ېچ يالمل ګرځ ېد د ېپړاو ک ي، دا نا انډولۍ په وروستيځای له السه ورکو یاو خپل نیول شو

ونه او و غواړې چې ځان يمربوط او تړلي غړ ېټولنې پور ېپه ورکیدونک مخ ېدخو که د هم ي،ورکه او منحل ش
کلچر ل د خپ ېاو د کلچري موزائیک په نقشه ک يمي ورکیدو او محوه کیدو نه وژغورحت ېخپل راتلونکي نسلونه له د

 ېد د ،يد دوې بقا تضمینولی ش ېمیر هغه میتودونه په کار واچوي چیو ش ېچ يرنګ تل تازه وساتي، دوی اړد
ټوګه هغه غړي  ېټول غړي او په ځانګړ ېچې د ټولن يکار اچونه هغه وخت امکان پیدا کومیتودونو پیژندنه او په 

 يخپل منځې مفاهمې له مخې په لومړ ، دياړتیاوې پیژن ېد خپلې ټولن ېهې خاوندان دې او تر یوه حده پورچې د پو
او بیا د دوی تر منځ لومړیتوبونه)الویت ها( په سمه او هر اړخیزه توګه درک  يکړ خپل ضرورتونه مشخص ېوار ک

 يعمل ېد هماغې ساحې د پوهانو له الر ېسونه او پوره کونه د اهمیت له مخاو وپیژنې او د هر لومړیتوب سرته ر
رورت ض ې، د ديخبرتیا ولرپل تیر تاریخ نه په سمه توکه د خ ېچ يټولنه ضرورت لر ه. د مثال په توګه یويکاند

ه ن دا بیا د هرچا کار ېچ ،د پوره کیدو د پاره، پوره څیړنو او د باوری، معتبرو اسنادو او شواهدو میندنې ته اړتیا ده
و راټولیدد خپلو هر اړخیزو څیړنو او معلو ماتو په  ېرفه وی کدرونو او پوهانو کاردی چاو ح يد مسلک ېدی، بلک

لنې تاریخې ه د ټوتوګ ېونکو نسلونو مخی ته کیدی او په دزمانې یو روښانه تصویر د راتل ېتیرسره د خپلې ټولنې د 
 نورو له تاثیراتو نه خوندي و سا تې.  او د يقدامت له ورکاو

د خپلی جغرافیی له طبعی زیرمو او مادی شتمنیو نه  ېچی د امکان تر حده پور يته اړتیا لر ېهمدارنګه یوه ټولنه د
هغی کشف او الس  وی او له هغی څخه ګټې اخستنې ته الس رسی ولری، خو د دی شتمنیو نه د خبریدو، دخبره  با

ته راوړنه هم د ټولنې د هر غړی کار نه دی، دا هم خاصو مسلکی کدرونو او په کار پوهو کسانو ته اړتیا لری، تر 
هکله چی د خپلی جغرافیی په کومه برخه کی ږ ته په دی تودونو د په کار اچونی له مخې موڅو د ټولو تحقیقاتی می

ه . په همدی توګيالزم معلومات راکړ کوم ډول طبیعې شتمنې لرو او په څه ډول کولې شو چی ګټه تری اوچته کړو،
وهانو پپه برخه کی د زراعت او مالداری  ۍاقتصاد پوهانو ته، د کرنې او مالدار ،پیاوړتیا د پاره یوه ټولنه د اقتصاد د

 په برخه کی د حقوقو او قانون پوهانو ته، په دینی او مذهبې چارو کی دیني عالمانو ته، د ۍحقوقو او قانون مندته، د 
تعلیم او تحصیل په برخه کی د پوهنیزو چارو متخصیصینو ته، د روغتیا او صحت په برخه کی د روغتیاېې چارو 

چارو مسلکې پوهانو ته، د سیاست او دیپلوماسۍ په  کاپوهانو ته، په نظامي، عسکري او امنییتې برخو کی، د همدی
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برخه کی پخو سیاسیونو ته او بالخره د ټولنیز ژوندانه د هری ګوښې د پرمختګ د پاره د خاصو کدرونو کار ته او د 
کار پوهانو ته د مسؤلیتونو د  ېکه د .غې څانګې متخصیصینو ته اړ تیا دههری څانګې د ښه انکشاف د پاره د هما

، بی له شکه به دا مسلکی کدرونه د یوه رغنده منجمنت او هم غږئ په يکړ شدو سره سم پوره واک او اختیار ورقبلی
 ي،عمل او اجرا ساحی ته وړاندې کړ را منځ ته کیدو بری و مومی او هر کار به د لومړیتوبونو)الویت ها( له مخی د

غانې ټولنه، هم په هیواد کی دننه او هم له هیواد نه بهر، ږ بی سره او بی سامانه افخو که چیری کومه ټولنه لکه زمو
، په دی معنی چی که له یوی خوا ناپوهان او ساده ګان د پردیو د ياو پوهان یو ډول اعمال سرته رسو ناپوهان

و له ن ،دي خپل کور او خپل تاریخ ورانوی غرضونو د سرته رسولو د پاره د ګرمې وسلې په چلولو او کارولو لګیا
و دی د رنګا رنګ تعصبات ږ پوهان او منورین هم په ډیر شدت سره لګیانو چی زموف باید دا هم ومسلې خوا په ډیر تأب

 يویاړ سره یو د بل تر څنګ اوسیدل په را منځ ته کیدو سره خپل وطنوال او د زرګونو کلونو په اوږدو کی په ډیر
ه ی او تر منځ ېې سره خطونالسته را وړنې په خاطر سره بیلو د ورونه افغان قومونه، د خپلو ناڅیزه او نا معلومو ګټو

خصص د مسلک، ت يچارواک يلوړو دو لتی پوستونو کی کار کونکږ د موجودی افغانی ټولنی ګڼ شمیر په . زمويباس
، پیوندونو، سازشونو او حتی د بهرنیانو په د نورو اړیکو ېبلک ي،ټا کل شو ينه د ېاهلیت له مخ ياو د وظیفو

صالحیته او تصمیم نیونګو مقامونو کی ځای په ځای شوی او هر یو یی د هماغو مشخصو  سپارښتنو سره په لوړو، با
نیز ژوندانه ټول المل جوړ شوی چی د ټول ې. دا ډول حالت د ديد تعیین شوو هدفونو د پاره کارکواو له مخکی نه 

د عوامو په مخ  ېلند ټو ېدرواز ېجوړ او د امیدونو ټولو انبارونه د ستونز ېاو په هره برخه ک ياړ خونه متضرر ش
 ي.ور وتړ

ه ل ېاو هره مؤسسه ب يځ کی هیڅ ډول هم غږي و جود نه لرږ په ټولنه کی د د دولتي مؤسساتو په منله بلې خوا زمو
پل خ ،په خپل سر يد لګیا ي،ش ید پاره څومره ګټه یا تاوان رسول د دوی اجرآت د نورو مؤسساتو يو پوهیږ ېچ ېد

د مثال په توګه ښاروالي د ښار جوړولو د نورمونو خالف زور واکانو او پول دارانو ته د  .کارونه پر مخ بیاېې
 ېله د ې، ساختماني شرکتونه بيپوړو ودانیو د جوړیدو اجازه ورکولوړ

لیزاسیون معضله، د عراداجاتو د نالکه د اوبو رسونه، د کا ي،تیا اړوند اړخونه په پام کی ونیسودانیو د اړ ېچی د د
 یت مسله او همداسي پهپارکنګ معضله، دعمومی الرو او سړکونو د په پام کی نیولو ستونزه، د پلیو د الرو د موجود

 يستټول ورو ېچ يکیفیته لوړ پوړی تعمیر جوړو ېاو یو ب ينه نیس ې، یوه هم په نظر کېاړتیاو ېلسګونو نور
 ي.ښاریان وزغم يزیانونه ېې باید بی وزل

ټول  ې،ورپ ېې افغاني ټولنیاو لو ې، سیمينه کی د کورنۍ نه را نیولې تر کلږ په ټولزما په اند حقیقت دادی چی زمو
و او د نوراشخاص، خپل ځان، خپل نظر، خپله پریکړه او خپله الر ورته اصل او نور  يواکداران او په دوی پور تړل

که د ده د نظر خالف د کورنۍ  ېچ يفکر کو ېکورنۍ کی د کورنۍ مشر همیشه داس . پهينظر ورته فرعه معلومیږ
 شوی او کورنۍ ته یشوې، سپکاو ياحترام ې، ده ته بي( ترسره کړيکوم عمل )که د کورنۍ په ګټه هم وهر غړی 

ه ې د خان) پکلیوال، که په سیمه کی د سیم يد ملک خالف کوم عاد يد کل ېک يزیان رسیدلی. همدارنګه که په کل
ر د نازلو حاکمانو د هر ډول سویه د ملت په س يه مقابل کی او په ملاوسنی وخت کی وسله وال قوماندان( د پریکړو پ

شخاص د دوی د ، په ملې مسایلو اګاه او خبیرو اشخاصو کومه سالمه نیوکه هم وکړه، بیانو دا اېپه وړاند ېفیصل
 تر څو یی د ي،کړ ېرا خوش ېاو د جاسوسانو لړۍ ورپس يکی شامیلیږ د مخالیفینو په لست ۍواکدارۍ او زمامدار

 ېاو چ يټولنې اړتیاوې څنګه و پیژندلی ش یوه ټولنه کی به د ې. نو په داسيڅه چی د نظر ورکولو نه هم و کاږ عمل
دلي اصأل مطرح کیخبره خو نو د هغوی تر منځ د لومړیتوبونو)اولویت ها(  ي،په سمه ټوګه ونه پیژندلې ش ي،اړیتا و

 . يهم نه ش
دولت نوم ورکړی، هر مشر  يځانته ېې د ملي یووال ېنستان د موجود دولت چکه لږه خبره را لنډه کړو او د افغا

 ېستره اړتیا کومه یوه ده او د کوم وملک تر ټول ېچی د ده په نظر د د ياکی نه په ځانګړي توګه پوښتنه وشچارو
؟ زه خو ګومان يچی دوه تنه به سره ورته نظر ولر ئ؟ تاسو څه فکر کويسرته رسولو ته لومړیتوب ورکو ېچار

د  ېتر دوی د ېڅوک شته چ ېدلته نور هم داس ېچ ينه د ېفکر ک ېو دا ځکه چی یو خو دوی اصأل په دنه کوم، ا
په  ېاو نه ی ېکړ ينه د ېخبر ېمنځ ک هکله په خپل ېدوی کله هم په د ېچ ، بل دايشی اړتیاوو ښه پیژندنه وکړا

 نیولې ده.  ېع د بحث په اجندا کموضو ېاو لومړیتوبونو د پیژندن ود اړتیاو ېخپلو غونډو ک
 ېچ ېمړنۍ اړتیا مفاهمه ده، تر څو پورتر ټولو لویه او لو ،که وړه يکه هغه لویه و ،ټولنې د پاره ېزما په اند د هر

و نه  يمفاهمه او په ټولو کارو کی هم غږپه زعامت او لیډرشیپ کی شامل اشخاص لومړی په خپل منځ کی سمه 
امید شته چی زموږ کورنۍ،  ېرا منځ ته کیدلی او نه د د ير د پر مختګ امکانات نه شپه ټولنه کی د هیڅ کا ي،لر
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مومي. ترڅو چی هغه فاصله  غلبه او بری و په پرتو ستونزو ېپه خپل مخ ک ېزموږ سیمې، زموږ ولس او ملت د
ږ نځه یو نه سو، موله م ي،ټولنیزو غوښتنو تر منځ و جود لر او يغوښتنو او د مل ياو شخص يچی زموږ د ځان

اج السونه د نورو په لور اوږده ی، تل به مو د احتیوالړې او ویاړمنه ټولنه نه شو جوړهیڅکله یوه آباده، آزاده، سرلو
 د بدمرغیو تخمونو ته اوبه ورکوو. ېپه اشارو او حکمونو په خپل کور کنورو  د پاره په داو د تل  يو
  

 پای
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