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 ې ی اهمیت او  (هنهادونملي بنسټونه )
 
 

د خ ههکل په (Institution) بنسټ/دنها موږ  اورو  نه  ېی خلک یډېر ږزمو وزیات  سم  اهمیت  او  دنده  معنی،  په 
ارزښتونو په رڼا کې د   ياومل ټولنه یې د خپلو دیني ېدی چ ښرو پوهېږي. بنسټ په عمومي توګه یو منل شوی

   د یوې ټولنې د غړو تر منځ راکړه ورکړه او تعامل اداره کوي. وا یټاک زمانې په بهیر کې
واخلو،  تتک  ،ووسېدل چې مواد یا کوم نور خدمات تر السه کړا رمنتظ کې خپل نوبت ته رقطا په توګه، په د مثال

واخلو، نو تذکره  او  وباسو  پیسې  بانکه  د رله  بنسټ  مشهور  کې ییو  ملکونو  ځینو  په  لري.  او  اهمیت  زیات 
بنسټونه  يلمړن او همدارنګه حقوقي سیستمونه نور مهم یلرلو حقوق یو اساسي قانوني او اقتصادي بنسټ د ۍشتمن د
لر هنهادون) رول  ستر  کې  پرمختګ  او  ژوند  په  ملک  یوه  د  چې  دي  شو    ،ي(  ونه  درناوی  ورته  که 

په   ی هغو ته د غاړه اېښودو په ځا ولکه زموږ په ملک کې له نظره وغورځېدل، خلک  ونه شوه او ېورباند هپانګون او
  .واسطو او خپلویو تکیه وکړه نو ښه ورځ نه شي لیدلئ

او کړنو څخه عبارت   و ، ارزښتونو( له رولونو، پالیسیو، قوانینو، رواجونInstitution)بنسټ )نهاد( یا :په بل عبارت
د ټولنې اساسي اړتیاوې پوره کوي،  ،شوي جوړښتونه دي لسنجو بنسټونه .چې ټاکي څنګه ټولنې فعالیت وکړي يد

کړنې او  بیاب  .یکنترولو عادتونه  د  او  لرونکو  ارزښت  ټینګو،  ته  وتکراریدونک  ابی نسټونه  شکلونو  عادتونو 
  .چلند ټاکي او لوړوالی ورکوي مقرراتو په مرسته د خلکو د ژوند کولو وبنسټونه د خپل .وایي

وایي: له   هبنسټون پوهان  بنسټونه  یا څوک وي چې  او  داسې څه  که  کېدو ژغوري، خو  پاشل  له  ېدلو  ړشټولنې 
چلند (Institutionalization) کېدل هنهادین/لبسټیزکېد .يوسات چال  د  سازمان  یوه  د  چې  ده  پروسه  ،  منور هغه 

کارمندانو له ورځنیو   ، او ستراتیژیک پالنونه د عمل په داسې الرښوونو واړوي چې ددلرلی ګاڼې، يپالیس ماموریت،
موخه یې داده چې بنسټیز ارزښتونه او هدفونه د سازمان په کلتور او جوړښت کې د   فعالیتونو سره یې اړخ ولګوي.

د بنسټیز )نهادینه ( کیدو معیار دادی چې په هره کچه یو ارزښت بنسټیز شي په همغه کچه خلک ورڅخه   .ننه کړي
او بنسټیز   هنهادین د افغانانو په یا تاوان وراړوي نو خلک ورسره مقابله کوي.اخلي او   هنرو کننګه کوي، که یې څو

پاملرنه ورته ونه شي،   اسالم مبارک دین او د ازادۍ خوښول شامل دي، خو که سمه کې د  ونهادون شوو ارزښتونو او
کمزوري  په ګډون والسوهن الملونه له کبله د پردو د زرا و ته سمه پاملرنه ونه شي، د راز ناو ارزښتو ون بنسټو ېد

او له خپل ګډه تاریخه بې  ، نالوستي توب، بې اتفاقي، کرکې او تعصبات،رفق ځکه .او خدای مه کړه له منځه تلی شي
   کړی دی. ښپې خبري دا بنسټونه کمزوري کوي او اوس یې هم ورته تاوان 

، مسجد او ورسره تړلي ياړتیاوې پوره کو يسایکالوجیک  عبادت ځایونه داسې بنسټونه دي چې د خلکو مذهبي او
، د غریبانو يرهبر سمه وعادات ، د خلکو دهاو دیني روزن اخالقي ټول عبادات، مناسک، د محلې نظم، د ماشومانو

، عادتونو او ان په ټول  وعنعنات په رواجونو، دي. تړلي  ېورپور څه زټولنی تحل او نور زیا ومنازعات الس نیوی، د
باندې دی .کوي هاغیز کلتور  بنسټ  یو  د ،نکاح  یې  ود ارزښتونه  له  یې  ېکورنۍ  عادتونه  کوي،  مرسته  سره 

ورکو .يکنترولو کړه  زده  بنسټونه  روزنې  او  ښوونې  بنسټ .يد  پوهنتون  ۍریښتیان د  یوه  د  معنی 
کې نغښتې ده چې  ښروی  اصلي معنی یې په هغو ارزښتونو او .خورا ژوره ده خلکو، وکارکوونک  پکې ،وتاسیسات له

  .يکنټرولو هونتعاد وانسانانو چې هلته ژوند کو ږاو زمو يراټوکیدل په دې بنسټونو کې
په بنس واوسنی پیسې  یو  پخپله  کې  مالي دی. ټټولنو  بانکونو،  لکه  سازمانونو  زیاتو  دونهادون د  ( زار) کسټا ، 

   )پولي واحدونو( د مارکیټونو د رامنځته کېدو المل شوې دي. وکرنسی او ان د مارکیټونو
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  :هد بنسټ او سازمان پرتل
 

رامنځته کېدل او ټینګېدل  هنهادون موږ زر جوړولی شو خو ، سازمانيبنسټ له سازمان څخه ستر او ژور مفهوم لر
غواړ لوبو .يزیات وخت  ژوند کې ستر رول  ټولنیز  په  عادتونه .يبنسټونه  انسانانو  د  کوي، خو   يرهبر بنسټونه 

کمپنۍ،   . خويد بنسټونو مثالونه د هعبادتځایون ،هکالجون نکاح، .سازمانونه جوړېږي چې ټاکلې موخې تر السه کړي
  .او نور د سازمانونو مثالونه دي روبا خیریه ټولنې، کار

 وی  میخو تعل  ،یسازمان د   ځۍوونښ.  ید  ی مریي ش  رینامحسوس او غ  وی  ټمحسوسه مجموعه خو بنس  وهیسازمان  
. سازمان  یسازمانونه او قانون نهاد د  ې. محکمینهاد د  ستمیسازمان او د ترانسپورت س  ېالر  لی. د ریملي نهاد د

 ېچ  يیږمیپه مرسته تنظ  تونوښهغو ارز  د  ټخو بنس يیږلرونکي کس لخوا اداره ک  تیصالح  وهید    هګپه مرکزي تو
 کوي، لکه جشنونه او اخترونه.  یدرناو یېقبول شوي وي او خلک   هګپه پراخه تو

 زیولنټ. د  يیږک  یې  یدرناو  ېلري چ  ېرواجونه او عنعن  ټپلي شي؛ خو بنس  دیبا  ېلري چ  نیقوان  ې داس  سازمان
  ا یتیښو  زهیولنټپیل او په    نوړک  اني ځله    ړۍ خپلوي. دا ل  یاځ  مځپن  ونهټاو بنس  لورمڅسازمانونه    ېک  ړۍ انکشاف په ل

 . يیږپوخوالي ته رس ېک
 

 : ېی تپایښ  ( وده اوهنهادون)بنسټونه 
 

قوانینو په  همروج الندې د ۍرهبر او ينظام تر سیور دقانونمن یوه مقتدر او دته وده ورکول یوازې   ونهادون البته دې
یو  وپه عادالنه توګه په ټول تقوانین او مقررا  چې د ېاو هغه هم په داسې حال ک يامکان لر  الرې وکلکه پلي کول

لپاره ،شي يپل نشا او د زیات وخت  مدیریت  کو ی رهبر نظارت،  وده  بیا  نو  پخېږ يشي،  کله چې خپل   خو .ياو 
   .نیسي ۍپېړ هبلک  لسیزې شړېږي او بیا رغول یې هنهادون شي، ېۍ زیاترس

د   او لوغورځو هپام او ګوندي دولتونو له يانقالب وعلي خان له وخته پیل شول، خ رامیرشی ټونه دپه افغانستان کې بنس 
او ټینګښت   ورغید د هغو د وشړېدل او اوس د شلو کلو په بهیر کې هم هکرار په کراره ښکار یې کړل، واجنداو خپلو

او مصلحتي  ده  زموږ کمه هڅه کړې  دې   ېپرېښ همداسې شړېدلي هنهادون نظامونو  په  یې  کم خلک  ډېر  دي. خو 
له   بکمزوریتو  د نه شتون او یا (ونهادون)زموږ ټولې ناکامۍ په حقیقت کې د همدې ملي بنسټونو   ستونزه پوهېږي.

   پوه نه کړو ښه ورځ نه شو لیدلی. ېورباند کبله دي او تر څو دا ستونزه حل نه کړ، ځان 
ل  رچې بیا د وسله والې ډلې د کابل په مختلفو برخو کې وګوما يفکر کوده په کابل کې ځینې کسان   ينام اوس چې نا

دا يش خو  کړي.  ټینګ  امن  څو  لپاره یکید تر  وخت  لنډ  د  د   شي  خو  راولي،  ارامي  نسبي 
تکیه  وملش په ځای په شخصي ونهادون د ملي تر ټولو ستره وسیله همدا کار دی، ځکه و یدړش او ۍنابود د ونهادون ملي

پېچلې کوي. موږ دا ال پخوا تجربه کړې   شاته یې غورځوي او ال نورې یې هبلک  نه یکو  اد ستونزې حلد هېو کېږي،
. موږ لیدلي دي چې کله  يش نګریوا د پخوا په څېر به زر د سیمې د کنترول په سره الس او ياو که دا کار وش هد

رخوږي یې رامنځته کړي او تر ګټو یې س رست ستر او نورو په نامه کومه ډله وسلواله شوې واربکی ،وملیش د هم
   تاوان سل ځله زیات شوي دی.

 

 ؟ ينو څه باید وش
 

تر څو  يد ټینګ او پرانیستي کړ هنهادون ، مليېېزسو  چې ټولې خواوې د په ملک او په خپل ځان زړه حل الره داده
افغانانو ته ټول خدمات په مساویانه توګه ورسوي، کړي، د واسطو او خپلویو او قانون په ټولو یو شان پلی   ټولو 

تعصباتو په ځای د قانون ته غاړه کېږي. قانون که هر څومره ښه وي خو چې پلی نه شي دوه توته ارزښت هم نه  
   ستونزې یې تر ډېره حل کولی شي. يکېږد هم ولري که ټول ورته غاړه هنقصون لري، خو که یو څه 

داسې جوړښتونو ته اهمیت ورکوي چې یوازې  په ځای وادار یمل دکسان   دولتي مشران، سیاسي او ګوندي ږموز که
شخص يګوند خوند ياو  کې  په  او يګټې  یې  دوام  ملي يکارای  شي،  نورو  د  وي،  روښانه  او   ونهادون یې  ودې  د 

نو دا که لنډ مهاله ګټه چاته ولري خو   مخه نیسي، ېپانګون  د ونهادونن ادارو او یمل پرمختګ مخه ډب کوي، په دې 
   د ملت غمیزې ال نورې اوږدې کړي. کې به لدمهااوږ په

په ټولو افغانانو که هغه غریب دی  حساب ورکولو، يرښتین  ، د روڼوالي،يټول سیاسي قوتونه الس سره ورکړ دنوبای
هره  هر څوک چې په ووش دا کار ه. کيوښی او په عمل کې یې د قانون یو شان پلي کولو ته ژمنتیا رامنځته که معتبر

    او ملت ته به د خدمت توان ومومي. یو بریالی بیا به ي ، یا د ملک مشر شيواخل ېواګ ډله کې وي او د کوم وزارت
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