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

  
  

 ۲۰۱۴/۰۵/۲۰               عبداالحد سرتیب
 

 پخوانۍ جرګې که اوسنۍ مدني ټولني؟
 

تقلید په برخه کې ډیرزیاته  د وي خصوصا   افغانستان خلک داسې عادت لري چې هرنوي نوم ورته ډیرخوندور د
رکوې فرهنګي ارزښتونوته دومره اهمیت نه و بده مرغه خپلو ، دي اوهرنوي حرکت ته ډېرخوشحاله ويعالقه لر
شپونه  کاوه چې د کوښښ نوطرف دارانویې دا ل، کله چې روسان افغانستان ته راغلردونه راغلي تقلید تهلکه دپ

، ځني لغات ن مجلسونه جوړول هغسې لوښي کارولروسانوپه شا د یحت والړیناستي  خوراکو،، ترکالو نیولې بیا
 مجلسو مهمو مظاهرو، او په ډیرو مثال   وکابل کې ډیررواج و خصوصا   ښاري اوسېدونکو اوالفاظ استعمالول په ډیرو

همداسي دودو، ولور، . وفادارۍ ښکارندویې یې کوله د رسانود وچې ( تقلید)چغه وهل داسې یوه پېښه ( حورا)کې د
یې کاوه چې کورنۍ  هڅهیوې کورنۍ په کورنیوچاروکې یې هم الس وهنه کول او د ي ملکیت اوصشخ د وکخل د

رواج  یا یو کار افغانستان خلک دامني چې یو دوي په دې نه پوهېده چې د ، خوړويرسانوپه شان وا اړیکي هم د
 سوه ډیرو کله چې مجاهدین راپیدا یا. ومنيتلقید یا پیښې  ژر یدپخپله خوښه  ولس وتپي خو پر اوعادت په زور
داسي خبري وکړي چې کې یې هم کوښښ کاوه  مجلسو او ، په خبروګوټې، کالي اوڅپلې استعمالولېقوماندانوخپلی لن

قواوي  ناټو ، کله چې دید کاوهتقل هغو ، کله چې طالبان راغله نوملګرویې هم درهبریې کولې توبده مشر د
 په وخت غربي هېوادوته یا د طالبان او مجاهدینو یا د جهاد په وخت او هغه افغانان چې د افغانستان ته راغلې نو

کورنۍ نورغړي یې  د لوڼي او اساس مهاجرسوی وه یا پخپله یایې زامن اوسیاسي عقیدې په  یا خرابوالي او امنیت د
غانانوکې ېې ځان سره راوړه چې په اف د شیانډېرموډونه اوفیشنونه اوځني نوی داسې  افغانستان ته راغله او
وې ولسي غواړم دلته ی. راټولوالی موږیې په دې مقاله کې نه سو داسي بېلګي ډېري دۍ خو. پخواسابقه نه درلوده

، چې پاره ولسي غونډي درلودې د روغو جوړو یا د پخوانۍ محلی جرګې او اړوم چې هغه زموږ ته پام را کارو
 او خلکو ترمنځ وې اویا د خلکو مخالفتونه اوشخړي د که دا حقوقي ستونځي اواختالفات حل کېدهاکثره مدنی اوځینو

 .کې یې وجود درلود منځدولت په 
ولسواالنوته یې هدایت  بنسټ کښېښودۍ او دې جرګو کې د خوست والیاتو او خان په کنړشهید سردارمحمد داود

 هغه د ، دڼه ورکېفیصلوته رسمي ب هغو د ته حواله کې او ورکړي وه چې ساده حقوقي دعوې دغه ولسي جرګو
اوقومي  ونماال، مشرانو، دیني عداسې باتجربه، ولسي اکثره د جرګې دې، داشهادت سره نوري کېسی راوټوکې

په خپل قوم کې به یې  خپله فیصله یې په ولس منالی سوایچې  لخواترسره کېدې په خاص ډول هغه کسانو مشرانو
 دوکسانو ، کله ناکله به داسی هم کېده چې درساوه داردرلودۍ حق یې په حق ژبه  درلود اوهم یې خوله او هم نفوذ

جرګې به هغه دولت ته معرفی کاوه چې مالمت . غاړه نه ایښوده حق تهپړ به  ترمنځ به یوه ستونځه نه حل کېده او
دغه څیړنه  قوله چي کله ما د رسول امین دپوهاند خداي بخښلی  ؟ په حقیقت کې دحق څوک دۍ پر څوک دۍ او

راتګ  امریکا د د .ک کړي وپباریې ډېرس دولتی عدلې ارګانو وه بلکه د وکړه نه یوازي ډېره ښه نتیجه یې ورکړی
دې چې حساب یې یوازي دعدلې زوزارت ته  نامه دومره دوکانونه جوړسویه پ مدنی ټولنو کې د په ښارو سره

 د ه دې اورېدلي چې یا ، هغه تراوسه موږنزره زیاتي مدني ټولني راجستروير مالوم دۍ زما په خیال به ترڅلو
کړي وي کله چې  کار پاملرني وړ د منځ کوم تر خلکو دولت او یي د یا دې او ترمنځ شخړي حل کړی مونواق دوو

ټولي ونه توانېدې چې دې  مدني ټولنووه چې دا په کمېسون کې دوه غړي د ټاکلو ټولټاکنوکمیشران ټاکل د د دولت
  .دي پاره جوړي سوی د موډ دوکاندارۍ او ټولني ټولي د ي داسي مالومېږي چې داوپیژن ور کمېسونه ته نفر

 

 تاوانونه    او ښې ګڼېګو محلي جر ولسي او د
 

تسلط نه لري عدلي  برخو ټولو افغانستان پر دولت د لومړۍ ګټه خویي داده چې په افغانستان کې زموږ د: لمړی
 او رشوت په خاطر اعتبار فساد او په منځ کې د خلګو یایې د کې یاشتون نه لری او ارګانونه په سرحدي ولسوالیو

ته یا جرګوته  اکثریت خلک یا طالبانو.توپک سیورۍ غوړیدلي دۍ  د هلته دۍ یا تراوسه ال السه ورکړی رد باو
محل خلکوته  ، ځکه دته عادالنه دۍ دولت ومامورینو فیصلې ډېري چابکي اونسبت د جرګو د مراجعه کوي خو

 راغلي وي، الیاتوو نورو ته چې د څارنواالنو او نسبت ښه ورمعلوم دۍ نظروهغه قاضیانو حقدار نا حقدار

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sirteb_a_ahad_pakhwanai_jergi_ka_osanai_madani_toliny.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sirteb_a_ahad_pakhwanai_jergi_ka_osanai_madani_toliny.pdf
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نه کاغذپرانۍ  او دولتي مراحلود  کیلنډه موده  پهحلول  شخړو الري د د جرګو دوهمه ګټه یې داده چې د :دوېیم
 . پرته
 د قناعت حاصلوې او خواو دواړو مخالفو منځه وړي د ریښې د شخړو فیصلې د جرګو ګټه یې داده چې د :مدری

برعکس دولت چې  کیږي خو ینه پات مدعا فیصلې ترشاه خوابدې او د. روغي دالري پرېکړي کوي جوړي او
بیا بل  مدعایې راتلونکې ته پاته کیږي مقابل خوا دهرې غاړي په ګټه فیصله وکړی مقابل طرف یې نه مني عقده او

 .ل انتقام انتظارباسي پخ بلي الري د د وخت او
زایې قضیوته په اساني ج یا مهمو کارسپکوي چې وکوالي سي ډیرو دولت پرعدلې ارګانو ګټه یې داده چې د: څلورم

 .کمیږيکارول پرهغوي ډ په لنډ یا. رسیده ګي وسي 
 سرګردانۍ اوکاغذپرانۍ څخه فارغه کیږي رشوت کچه راکمیږي خلک د او واسطو ګټه یې داده چې د: پنځم
 .ه وړي ځمن ګټه یې داده چې په ټولنه کې ډیرپراخه بې اتفاقي د: شپږم
 .سته کوي دولت مخالفین کمزوری کويکې مر ګټه یې داده چې دامنیت په ټنګولو: اوم

دولت سره مرسته کوالي سي  افغانستان ډیرښکلي مدني ټولني دي چې هم د جرګې په حقیقت کي د لنډه داچې دا
 .ملت سره  اوهم د

ساده تشکیالت لري هرڅوک  ډیر یسان نه لريئهرڅانګي ر د ، اویس، مرستیاالنئجرګې ر ګټه یې داده چې دا: اتم
 .ګران وي  چي رښتیاوایی هغه پرټولو

په شان دفتر، مامورین، خارجي مرستي اوکش  مدني ټولنو سوو وارد پخوانۍ جرګې د ګټه یې داده چې زموږ: نهمه
خاص تشریفاتوته  ډیرو خوا اکمالیږي د چا نه د دولت ورسمیت ته ضرورت نه لري او د کاغذ پرانۍ او وفش
ولي برعکس . فیصلې ځای دي یره یې هم دفتردۍ اوهم یې دډ هرمشر د رورت نلري بلکه هرمسجد شریف اوض

پوښتنه داده چې دا دومره مدنې ټولني  خلکو اکثرو وسایلوته ضرورت لري د اوسنۍ جوړي سوي مدني ټولني ډیرو
 چې دادومره مصارف له کومه کوي؟ 

 .دولتي ارګان ته اقصادي تمامیږي هر چي نسبت وبل محلي جرګوداده ګټه د: لسمه
 ټولنیزو ملي فرهنګي او دې اساسي او د زموږ نه اکثره افغاني روشنفکران خارجیان او تاوانونه یې دادۍ چې نه

په فرمایش پردي فشاراچوي چې باید عدلې  یا نور خواهې او شخصي خود اویا یې د سره یا اشنایې نه لرې بنسټونو
 ، دن نه دۍکارممک کې دا شرایطو شخړي حل وفصل کړي چې په موجوده سوي مدني ټولنې داارګانونه اویا وارد 
بې  ، دشلوالۍ اوږدې درې، جګ غرونه فرهنګي پا یوپولویتک اهمیت اوجافغانستان حساس  بده مرغه دوي د

رجي نړۍ سره نوري خا اوافغانانو حساسیت  سره د خارجي اصطالحاتو الس وهنی د ګاونډیانو د سوادۍ اندازه،
هغه  جرګو خپلو د که موږ. اقتصادي وروسته والۍ په نظرکې نه نیسي قومي ساختار او ، فرهنګي اواجتمماعي

 خپلی ټولني عیني او یا د دې اصل څخه سمه خبره کړواو یانوره نړۍ د اوشو رځیارزښت ته سم  اصلي جوړښت او
امریکا کي هم زموږمحلي جرګوته ورته  ه په اروپا اوذهني شرایط ورته سم تشریح کړو زه باورلرم چي یووخت ب

 . خپلوعدلي ارګانوپه چوکاټ کې ځای پرځای کړي ټولني د
زوړ  یپات ورسته یا روشنفکرنما کسان یو پخوانۍ جرګې ځیني خارجي هېوادونه او تاوان یې دادۍ چې زموږ: دوهم

اساسي منابعو څخه بلل  د زاړه رسم ورواج یی یو ټولوحقوقي قوانینو منابع ولټول سي دا رواج بولي خوکه چیري د
 لرینه یې ګټه اخلی اومنفي تري  ټکو مثبتو فرهنګ چې وده کوي زوړپه کلي ډول نه نفی کوي بلکه د هر کیږي او
 .کوي 

 دې تجارتي د هره لحاظه غني دی ولرو تاریخ په اږدوکې دومره ښې ټولینزی جرګې چې د ته د کله چې موږ
پاره ګمارل  بل هدف د که د ؟اوي تولني دي؟ استخباراتي ټولني ديسیاس مالومیږی چې دا ې نه یې داجوړښتونوته چ

سویدي؟ کېداي سې ځیني یې استخباراتي چاري هم پرمخ بوزي بل غټ مشکل چې اوسنیومدني ټولنوجوړکړي دۍ 
یس لري لکه یوسیاسي ئمریا رآڅانګه یې جال جال ه هر ، اویس، څومرستیاالنئر هغه دادۍ چې هره مدني ټولنه یو

واحد ملت تري جوړسي نوریې سره  یو دې پرځای چې ټولنه سره راټوله کړي او د چې یې لري چې دې کار ګوند
په ریاست قناعت وکړي  ټول دیوه دا او ن سره متحد کړای سویسائزره ر څلور پاشي څنګه ممکینه ده چې موږ

خوهغه . ه دوي ته معاش اووسایل ورکړيچې دکارنتیجه یې مالومه ند اوسره متحد سي ، اوڅوک به ترکومه داټولني
کوالی اصال  کوالی سو په هیڅ صورت یی دا وارد سوي مدني ټولنې نه سې ادا ادا جرګو رول چې زموږ پخوانیو

دا تاریخ له مسیره بریالۍ راوتلي دي او ټولنیزی جرګي دي چې د ملي مدني ټولني همدا محلی او زموږ تاریخي او
کړو  هغود داسي مدنی ټولنو چې د بیا د دۍ نو یراپات ته په میراث مدنې ټولني دي چې موږ کهنی او پالر د زموږ
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راتلونکي دولت نه داده  زما هیله د. هم ولسي تجربه لري څه ضرورت لری شنایې نه لري اونهآوړو سره خلک 
 ه کمه کړي باید مدني حقوقی دعوي وداسې جرګوتهرشوت انداز د دیوال ونړوي او اداری فساد یو چې که غواړي د

باتجربه کس چې پخوایې په عدلي ارګانوکې کارکړي وي هم  البته په یوه تفاوت سره چې یوقانون پوه یا یو.وسپاري
 .ورګډ کړي 

ه کارغ.)په پښتو کی یو متل دی چی وایی. دهد پردو فرهنګی یرغلونو اوس له افغانانو څخه بیخی الره ورکه کړی 
 (د زرکی تګ کاوه خپل یی هیر کړو

 پای


