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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       محمد حق نيکزاد :ليکوال  ١٥-٠٣-٢٠١١  ني
  

  بشری ټولنی اړتيا د خلکوو تر منځ اړيکی، د
  

و تر منځ موجودی  دبشری ټولنی مخ په وړاندی تکاملی بهير په هغو اړيکو پوری اړه لری چی د بشری ټولنی د و
خه د باندی  .همدغه اړيکی دی چی د ټولنی د تکامل اصلی محور تشکيلوی .دی وک به وی چي د ټولنی  ايا داسی 

ي؟ نه خيرخپل د ژوندټول انه پوره وي او د خپل ژوند ټولي اړتياوي په  .ي اړتياوي پوره ک وک نسته چي د  داسي 
ي   .خپله پوره ک

و د افکارو د تبادلی او د دوی د ارمانونو محصول دی يادولو  د. په ټولنه کی ژوند کول او د هغی پر مخت د خل
و کی داسی خلک س ته چی د ټولنيزو اساساتو پر بنس باندی موافق ژوند نه خبره داده چی زموږ د شاوخوا په  خل

خه نفرت کوی  ډول خلک په ټولنه کی په زړه تن خل دی او د که چی دا کوی او دا نوروسره د اړيکو لرلو 
وته سالم خل نسو ويالی خه خوند اخلی او دخپل  .چی دی ډول خل ولی داسی خل هم سته چی د ټولنی د اړيکو 

و په اړيکو کی وينیشخصيت تکا   .چی دا ډول خلکوته بيا  سالم خل وايی. مل د خل
ی اقتصادی اړيکی اودوهم سياسی اړيکی –په ټولنه کی دوه ډوله اساسی اړيکی سته    .لم

  
ی اقتصادی اړيکی   : لم

و تر ميځ اساسی اړيکی دی چی د ټولنی د پرمخت او يا نه پر مخت اړيکی د دا صادی  ټولی چاری په اقت خل
لی دی) توليدی او تبادلوی( ه د . اړيکو پوری ت وک يا ټولنه نسته چی په کامله تو وټ کی داسی  ۍ په هي  د ن

تی دی .انه پوره وی او بل چاته اړتيا ونه لری ه کی نع ه ورک و ترمينځ په راک خو  .په بل عبارت دا اړيکی د خل
ه کی د کميت او ه ورک اقتصادی اړيکی د پوره صداقت او باور پر بنياد . ډير رول لری کيفيت موضوع  په دی راک

ه کی صداقت او د ه وده کوالی سی، ه ورک ه سی، خو که چيری په راک اړيکو وده تر  د نو باور خبره کمرن
تنی الندی راولي او په نتيجه کی درغليو ته مخه کوی کومی چی اوس زموږ د ران هيواد په اقتصادی چارو کی  پو

اونو سره  .السی دیبر ارن ک ی په تيريدو سره زموږ د شريفو وطنوالو ژون د رن نتيجه يی داده چی دهری ور
ريوان دی   .الس او 

                
  :اړيکيدوهم سياسي

خه بحث کوی چی دهغو په اثر وټاکلی هد سياسی اړيکی د فونو ته درسيدلو امکانات هغو قوانينو او اصولو 
و تر  او اغيزمنتوب کی کومی چی د  عبارت دا هغه اړيکی دی چی د اقتصادی اړيکو په سمبالولوپه بل. برابروی خل

ه لری ي پوره ون خه کار اخيستل کي نورو په  لوايحو او ،مقرراتو، طرزالعملونو ،دا اړيکی  د قوانينو .منځ ور
تی دی چی کنت انونوچوکاټ کی  نغ ارنه يی ددولتی ار ان ،رول او  و او نورو اړوندو مراجعو  د خوا ولسی شورا

ارنه يی وسي. خه صورت نيسی قوانين او مقررات هغه . دا اړيکی هغه وخت اغيزناکه دی چی د تطبيق کلکه 
ه ترسره سی ارنه يی په متواتره تو ی چی تطبيق يی حتمی او  ور تمامي کوم قانون چی تطبيق يی ناممکن . وخت 

ی او ی قانون وايي چې د ټولنی هي يا داچ وی او يا نه تطبيقي تنی نسی منعکسه کوالی هغه ته نيم و غو ی د خل
  .درد نسی دوا کوالی

ه  تياوی لری  ،ه قوانين وضع سويدي –  زموږ د ټولنی د ژوندانه په هره برخه کی   داچی تطبيقی اړخ يی نيم
ارن و تر اثر الندی دهاو  ران هيواد اقتصاد ، زموږه يی د شخصې  ود  ی  ی ژوند يی د جدی ستون سره مخامخ ک

ونو سره الس او کريوا ن دیدی دی ژوندی مثال د  د .، همدا علت دی چی د هيواد د ټولو سکتورونو پر مخت د خن
  .پروژو اخيستل دی

یدپروژی په منظوری کی ټوله اړوند قوانين او مقررات خوکله چی خبره د  ، او نورمونه په نظر کی نيول کي
يوه السه وبل الس ته دپروژی  په دی وخت کی د پروژی کارونه الس پر الس سی چی د ،بيق ته راغلهپروژی تط

ی چی په اخر کی دپروژي د تطبيق دپاره  خه دپيسو ت و شخصی جيبو ته الره پيدا ک ت  دسنجول سوی ل
و خبره  ي لکه د پروژی ټول کارونه بی  دی کار په نتيجه کی د د. پاته سی)ډبرغوړ(       دخل کيفيته سرته ورسي

  .مخه مخ په ورانيدو وی کونو جوړول چی تر پرانيستلو  د
ه نيسی او که چيری صورت هم کار نظارت صورت ن تطبيق په وخت کی د بل مهم مشکل دادی چی د پروژی د

  کی دپه وخت تردی ټولوبده خبره داده چی د تسليمدو .نظارت کوونکی هم خپل جيب په نظرکی نيولی وی ،ونيسی



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

وری چی په  پروژی د کار کيفيت ته نه کوری چی  خو د ،ه رن او ثقافت سره ترتيب سويویتکميليدو اسنادوته 
ومره بی    .کيفيته موادو سره سرته سول سويدهپه 

ی د رارسيدو په هيله چی دا پورتنی مشکالت زموږ د موږ خه خپل ټغر دتل دپاره ټول  د هغی ور ټولنی د ژوندانه 
ی   .ک

  
   اهللا توفيق                                                                  ومن

    
  

 
  


