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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۲۲/۰۶/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 
 سرچینی ټولنیزی واکمنۍ یدهوډمن

 
 هم په نظریاتي لحاظ  هم دانسان دپوهې او ویښتا او هم دخلکو دعملي اړتیاو اوعملی غوښتنو د

ورځنیو  ښه او پازمن حاکمیت رغول او دهغه یقینی او ډادمن ګرځول د کړندود له مخی نن سبا د

روغی او مناسبی واکمنۍ ته رسیدنه دهغه خلکو او دهغه ئ . اهمه ټکۍ دژوندچارو کوټلې او  

هېوادونو هیلی او د هڅو منځپانګه او تګلورۍ جوړوي چې دې پایلو ته رسیدلي چې په عمومی 

ټوګه دژوند په ټولو چارو کې په ځانګری ټوګه  ټولنیزی رغونتیا اوشیرازۍ او د چارو سمون لپاره 

خپلواکه ځواکمنو بڼسټونو اوغښتلي دولتی چوکاټ له شتون پرته وړ او منلې دخلکو له پراخ ګډون ،

دا چې یوې ښې اومنلې واکمنۍ ته رسېدنه په کومې فضا او کوم چاپېریال ئ. واکمني نشي جوړېد

کې رامنځ ته کېږي .دغه شان د دی ټولنیز سیاسي بهیر پر څرنګوالي پوهیدنه او دا چې دښې 

پدې اړه ډېر څه وییل شوی چې.د دی ټولو تعریفونو اساسي    ېژندنه څه ده واکمنۍ دقیق تعریف او پ

ټکي)مفاهیم( له طبیعی زیرمو په ځای او دوامداره توګه ګټه پورته کول، دژوند دچاپېریال ساتنه،له 

عمومی واک او ځواک ناوړه ګټه نه اخېستل، مادی فرهنګی بډاینی پرمټ دفساد وچول، دعمومی 

نی غښتلی پراختیا لوړونی، داساسی اړتیاو او امنیت تامینول اودغه راز د آزادۍ او هوساینی او انسا

 خوښون د پولو دغځولواو پراخولو په څېر دمادی او معنوی ارزښتونو رغون څخه عبارت دي .

نوي دولتونه په کلي چارو کې دخلکو له ګډون او دچارو له رڼښت پرته نشي کوالی واکمني او هغه 

اکمني جاري وساتي.چارپوهانو دښی او سالمی واکمنۍ جوړونکی توکي اوځانګړتیاوی هم ښه ډول و

دخلکو ګډون ،رڼښت ،پازمنتوب او مسولیت منل،رغنده اغیزمنتیا،کارندویي او دقانون واکمني بللي 

دي.دسیاست او پوهنیزو چارو ګڼ شمیره پوهان پدی ګروهه دي چې رڼښت او پازمنتیا او دکړنو 

ځواب ورکول د بېوزلۍ په وړاندې دپروګرامونو دپلی کولو په خاطر د ګډ مسؤلیت څرګندتیا او 

پرځای کول  د بودیجی دتنظیمولو په چارو کې ګډه ملګرتیا اومشارکت او دمدني ټولنو مدیریت د 

 واک دعملي چارو اهم ټکي دي.

دي او هم ېې  حساب ورکول او دمسؤلیتونو ځوابونه چې هم د دموکراتیکی اونوی ډول اداری نښی

بشپړونکی اړتیاوی دی دعمومي وېساینی او باور د رامنځ ته کولو عوامل دي. رڼښت او شفافیت 

پراخ مانا ایزه او هراړخیزه اصطالح منل شوې چې دپریکړو او تصمیم نېولواو داطالعاتو آزادۍ 

دریو او مجادلی ته پر السرسۍ داللت کوي. او د دموکراتیکی واکمنۍ د رښتیاینی په الره کی دنان

وسیلې شمیرل کیږي.دټولنیزی اغیزمنتیا ارزونه  پردې بنسټیز اصل والړه ده چې خلک حق لري په 

هغو پریکړو کې چې دهغوی د ژوند لپاره اغیزمنې دي ځان ورګډ کړي او دغه شانی سیمه ایزه 

رهنګي ، او ف-پوهه او تجربه هم ارزښتمنه ده. همداشانی انسان په خپل  ژوندکې  تل دټولنیز

څیړونکي دغه فرض مخی ئ.اکولوژیکي   شیرازمن چاپیریال رامنځ ته کولو په لټه کې د -اقتصدي

ته ږدي  چې دټولنیزې اغیزمنتیا دارزونې اوهغې پورې اړوند  دمشارکت او رڼښت ارونه ،پراختیا 

 په حال کې هیوادونوکې د ښې واکمنۍ  رامنځ ته کولو زمینه چمتو کوي . 

ښې واکمنۍ موضوع په ټولیزه توګه دنړیوال کېدنې بهیر په سالمتیا او سمونتیا کې او په  دغوره او

ځانګړی توګه پراختیا په حال کې هیوادونو کې دمدني ټولنی ځواکمنېدو اوبنسټیزه کېدو او دغه 

راز د مرسته کولو اړوند سیاستونو اوهم دهغوی په جلب او ډاډمنی کارونه کې ځانګړۍ ځای لري .  
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ښه او منلی واکمني  دارزښتونو ،سیاستونواو بنیادونو له اډانې څخه عبارت دي چې ټولنه دهغوې په 

مرسته د دولتي ،خصوصي اومدني دریو برخو ترمنځ دتعامل له الرې د خپل اقتصاد،سیاست 

اوټولنیزو مسلو الرښوونه او مدیریت کوي. دعمومي ګډون ښېګڼې په تیوریکو او کړنیزو 

کې په ښکاره او روښانه بڼه توضیح شوې دي خو دځانګړو ګډونیزو )مشارکتې(  اصطالحګانو

تګالرو او برنامو ډیزاینول او پلي کېدا ال هم پیچلی غړېشه پاتی شوی ده .ښایي پدې دلیل چې 

ښېګڼې او ګټې یې څرګندې ،ټاکلې او کره  اټکل شوی وې .عمومی مشارکت الره کې نه پاخه 

ه موخی سره په سمون کی پدې برخه کې وړ او مناسب بنسټونه اډانیز ګامونه اخستل شوي او ن

 شوېدی.

په ډیرو مواردو کې ځینی موخی دپاڼو پرمخ لړلیک کیږی بی لدی چې توپیرونه ېې په نښه ، دتړون 

اړیکی یې ځانګړې او دتعامل او پایلو ارزونه یی په پام کې نیول شوي وي .د غوره واکمنۍ په وده 

څرنګوالي کې د ټولنیزو اغیزو ارزونه د پام وړ موضوع ده. علمي ارزونه له دوو الرو او د ودې په 

شي دښې واکمنۍ د رامنځ ته کولو زمینه چمتو کړي : لومړۍ الره یی رڼښت او شفافیت ئ کول

دی.چی ټولو وګړو لپاره داطالعاتو چمتو کیدل یانی په بنسټیزه توګه داطالعاتو دتشی ډکول،په 

احتجاج امکان او د مسلو اوارول او ټولنیزی زدکړی دي.او بل ټکۍ ګډون او مشارکت اطالعاتو د 

چی دموکراتیک ارونه، پر پریکړو اغیزمنتیا، د دموکراسۍ تمرین ، وړتیا او ظرفیت جوړونه ، ئ د

پلورالیسم او له ګټو او ارزښتونو بې برخې او لیرې ساتل شویو ډلو نماینکۍ جوړول او دهغوی 

 یی  موخی جوړوی.ځواکمنول 

                                                                                                                                                                                                                   دجوړولو د ټولنیزی ارزونی یو ډیرمهم عامل ،دچارو ډاډمن                                                                          رڼښت اوسپینتیا: دښی او منلی واکمنۍ  

او سپین چلن یا په چارو کی شفافیت دی.چې بیالبیل ډولونه لري چې مخکې لنډې یادونې سره سره 

ړۍ داچې ښایي خلک د ټولنیزو ارزونو په ترڅ کې د بیا هم الزمه ده چی کتنه ورته وشي. لوم

اطالعاتو دترالسه کوونکوپه نوم سره ښکېل شي او تصمیم نیونکی دهغوی لپاره د پروژو ځینی 

جزیات یا دځانګړو ځایونو او ډلو په باب د پام وړ پایلیزي یا دځانګړي مهال په هکله  وړاندیزونکي 

چې  دټولو وګړو فعال ګډون ته اړتیا نشته د هغو ډلو د  اقدامات چمتو کړي. په کومو شرایطو کې

چمتو کولو په موخه چې د پروژې تر اغیزې الندې راځي داسی اطالعاتو چمتو کول کېدای شي 

شي  د  راتلونکو موخو لومړنۍ اړتیا وی او له ټولو وګړو ئ غوره وشمېرل شی او دا پخپله کول

د لېږدیدا المل شی او د پروژو او پروګرامونو له ډاډمنی څخه تصمیم نیوونکو ډلګیو ته د اطالعاتو 

 ئ.د چمتو کولو بهیر د  او بی ستغه پلی کیدو سره مرسته وکړي.چې دغه موخه د اطالعاتي تګلوري 

بله نښه داطالعاتی تشی ډکول دی. ډیرو مواردو کی دالسرسۍ لیولتیا اویا د ټولنیزو اغیزو په   

د دې باور نښه ځان سره لري چې حکومت یا سازمانونه ارزونه کې د رڼاتوب ښه والۍ 

پشپړاوکوټلی اطالعات لري. پدی وړاندیز کې د شفافیت ډیزاینول په اصل کې له هغه څه څخه 

داطمینان حاصلول دي چې اړوند اطالعات ،له هغو ټولوکسانو څخه د تر السه شویو بیلګو په ګډون 

ې پریکړې اوتصمیم لپاره دتصمیم نیوونکوپه واک چی اغیزمن کیږی، د ډیری غوره او سنجول شو

 کی وي.

په اطالعاتو نیوکه او پوښتنی دشفافیت بله برخه ده امکان لري تصمیم نیوونکي د هغو وګړو له  

اطالعاتو سره   چې عماْل تراغیزو الندی راځي دځانګړو ډولونو د پنځون او استخراج لپاره لیولتیا 

باندی د اعتراض او  امکان شته چې داطالعاتو پر پراخو برخو ونه لري اما پدې ترڅ کې ددې 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ګوتڅنډنو شرایط ، اودغه راز د پام وړ مواردو اغیزی چمتو کړی .                                                                  
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          د دې برخې وروستۍ ټکۍ دمسلی اوارۍ او ټولنیزه زدکړه ده. سپینتیا ،رڼښت او شفافیت کیدای شی                                       

داطالعاتو او ازموینی دمېندلو یوازینۍ  الره نه وی .بلکی کېدای شی دټولنیزو او ځایی پېچلو 

د زیرمو د پیداکېدو المل شي..په اطالعاتو کې د  موضوعګانولپاره د اندو واند ،دحل الری او 

کړه والو رڼښت او سپینتیا له الرې  کولی شو ټولنه کی نوښت او خالقیت ته ورسیږواو د پری

 اوتصمیم نیونکو دچاروسمون مخی ته الری پرانیزو.  

دګډون او مشارکت د  يبل اړخ دګډون او مشارکت اړخ دی. دټولنیزو اغیزو ارزونه  په ټولنه ک

رامنځ  ته کیدا او ډیروالي المل کېدای شي .چې دلته  د دې اصل د رښتیاینی ځینو نظریو او 

 لورلېدونو  یادونه کوو.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                دریځ انډول ، دموکراتیک اصول او پرپریکړو یی اغیزمنتیا .                                                                        دټولنیز 

چې هغه وګړي او یا هغه برخه  چې ټولنیز او ځایي شرایط ئ ه نادوده او یوغیر اخالقی کړنه دا دیو

تجربه کوي پریکړو کې ګډون ونلري .بل غټ ټکۍ په چارو کی دمخامختیا او ښګیلېدوڅرنګوالۍ 

کو دساري په ډول دګډون او مشارکت پراړتیا ټینګارباید ماناییز او منطقي وي او د راټولیدونئ. د

توکو موخه یوازې پرېکړه والو لپاره دالسوندونو او تجربو را ټولو ل نه وي .ډیرځلي د پریکړو 

څنګه والي لپاره د وګړنیزې وړتیا اغیزمنتیا ګوتڅنډنو سره مخامخیږي .خو د ماناییزی پریکړې او 

 پر پریکړو اغیزمنتوب په شان مقولی څنګه کړنیزی کیږی ؟

څومره اغیزاو رسوخ ولري؟ د دی شان پوښتنو په غبرګون کې ځینی  عام وګړی باید په بهیر کې 

                                                                                                                                                                                                                                           ګروهمن دي چې دټولنیزی اغیزی ارزونه باید دهغو وګړو د رضایت حاصلولو لپاره وکارول شي                                            

چې د واک ئ چې اغیزمن کیږي .د یوه  حکومت دمشروعیت اصلي سرچینه دهغو کسانو رضایت د

قیمې اغیزې الندې دي. یانی حکومت ورباندی کیږي . که چیری دغه وروستۍ دریځ تر نږدې او مست

د خپلی منطقی ټولګی له مخی وکارول شي عمومي تګالری لپاره ژور مفاهیم پکې پراته دي . پدې 

ترتیب چې دټولنیزی اغیزمنتیا  د ارزونی میکانیزم به  بیا ټولپوښتنه وي عامه او ښاري وګړي به د 

                  و واک ولري چې خپلې نظریې او وړاندیزونه د بیالبیلو پروژو په اړه څرګند بیان کړی.                                               دې ځواک ا

دوهم ټکۍ یا پدی اړه دویم ټاپۍ ددموکراسۍ ممارست او وړتیا دی . ګډون ،مشارکت یانی 

علت دادی چې خلک د ولسي او وګړیزې ټولنې د  ئپارتنرشیپ په ذاتی توګه یو ارزښت د

اوسیدونکو په توګه هغه مهال کولی شي خپله ټوله وړتیا وغځوي چې د واکمنۍ   په چارو کې ګډون 

وکړي.   پدې اساس د حکومتی اډانې دبشپړ درک او پوهیدا لپاره ښاریانو ته د واک برخمنتیا  او 

ولنی او ښارمنو پوهنیز مشارکت د زدکړی کړندود چمتو اجازه لرل او همدا شان یوه کل په توګه دټ

کوي . لدی نظره د ټولنیزې اغیزمنتیا ارزونه دسیاسي ژوند اړین چاپیریال شمېرل کیږي.چې 

شي وګړنیزه پوهه او ښاریه توب هم زده کړي او ئ وګړي کولي شي هلته ګډون وکړي او کول

دې سره جوښت خپلې وګړنیزی او د ښاریه دممارست او تمرین له الری هغه ژوندود وګرځوي او 

واله چارې تر سره کړي  د ټولنیزاغیزارزونه اودهغی کړنه دغه وړتیا لری چی فردی ودی 

اوغوړېدا لپاره شرایط برابر او چمتو کړی .ټولنیزه ارزونه سیاسي چاپېریال په توګه تعریف شوې 

ټې دګڼو ګډونوالو د زړه خوښی پایلو ده. د ټولنیزی اغیزې په ارزونه کې دعموٍمي ګډون موخه دګ

لټون او دهغوی ترمنځ د واټن او مخامختیا له منځه وړلو په منظور د الرو چمتو کول دی. کومه 

اغیزې  په ارزونه کې ډله ایز ګډون زیاتوي دعمومي لېولتیاو دلټون   مهمه موضوع چې د ټولنیزې

د سیاسي ټولنی دعالیقو یوون بلل شوې  چې دعامه ګټې یا د یو کل په توګهئ دئ مفهوم سره تړل

 ئ. د
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وروستۍ خبره له عامه ښېګڼو او ارزښتونو د لېرې ساتل شویو او په حاشیه کې پاتی شویو ډلو 

ځواکمنول دي. داسې هم انګیرل کیږي چې دټولنیزی اغیزې ارزونه د ځواک د برابرتیا او رغنده 

دونو کې اوښتون او بنسټیز بدلون لپاره کوم کارنده پایلو د رامنځ ته کیدو په موخه  په ټولنیزو بنیا

ي .خو بیا ځیني کسان د دې په خالف نظر وړاندی کوي او د اغیز   ارزونه  او ټولنیز وسایل ند  

پریوتون د خپل ژوندانه ،ټولنیز چاپیریال او د راتلونکی پراختیا د پولو دغځولو اوکنټرول د زیاتولو د 

 نی دغړو دپیاوړتیا  دځواکمنولو ډیره ګټوره او ډیرمهمه الره شمیری .پخلي لپاره دسیمه ایزی ټول

اوس دپام وړ اهمه موضوع داده چې شا ته پاتې او په حاشیه کې ساتل شویو ډلو زیانونه څنګه  

رغېدئ شي ترڅو دغه رغون اوجبرانیدل په عملي توګه جامه واغوندي اوعماْل روغ اومنلي 

کی ددې اټکل چې په څنګ اوحاشیه کې ساتل شوې  ډلې وکړای  موقعیت ته ورسیږي. په واقعیت

سي د اغیزو  په ارزونه کې  مشارکت وکړي ډیر پېکه اوکمزورۍ ښکاري.ځکه چې دټولنې دغه 

لویه شاته ساتل شوې برخه د دې چارو د اجرا کولو سرچینې نلري نو په منطقي اومعمولي توګه 

و ویروونکی ګڼي.دحاکمیت ډېر مفاهیم پیچلی او څو اړخیز دهغه پایله تته، او راتلونکې ناڅرګنده ا

دي.خو ښکاره ده چې داجتماعي تاثیر ارزونه په بیالبیلو الرو دهمکارۍ وړتیا لري. عمومي ګډون 

او په تصمیم نېولو کې دګټې شریکانو ښکېلیدنه د ښه حاکمیت زیږنده موډرن او نوی مفاهیم دي.د 

ه د دښکېلیدلو موکه چمتو کوي.په دې سربیره دګډو ګټو شریکانو اغیزې ارزونه دګټی شریکانو لپار

سره ښکېلول کېدای شي  چې دمحلي خپلواکۍ او سیمه ایزط  دموکراسۍ  په بیالبیلو تګالرو 

ترالسه شی. نشو کولئ دموکراسي له پاسه وښکته خوا ته په امر او تحکم سره پلې کړو. دموکراسی 

ه سر کې او تر هر څه دمخه په  وګړو کې دهغې وړتیا او ظرفیت یو داسی مفهوم دئ چې الزمه ده پ

را منځ ته شي هغه داسې یومفهوم دئ چې باید د اړیکو په تګالره  کې له ښکته نه پورته  خوا ته 

لومړېتوب ورکړل شي یانی په  دموکراتیک رغون کې  بایده ده چې د پرتلنې سمون د وګړو له 

وکړي د   ټولنیز اغیز ارزونې په سیمه ایزو پروګرامونو،  سطحې څخه د جوړښت وخوا ته حرکت

پروژو او طرحو کې دخلکو ښکیلول او د دغو پروژو په چوکاټ کې  هغوی ته د اطالعاتو ورکول د 

تعامل، همغږۍ  او ډلیزې تصمیم نیونی فرصتونه چمتو کړي او دا پخپله کولئ شي د ښه او منلي  

 حاکمیت زمینه برابره کړي
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