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 1تر 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

  

 ۲۰۱۶/۰۲/۰۹ آصفي خوشحال

 
 شي جوړه جرګه لویه دودیزه باید ، نه جرګه لویه قانون داساسي

 
او دوه سره حکومت په ولس  چې د ولسمشریزو ټاکنو د دوو مخکښو نوماندانو ترمنځ واک ووېشل شوله کله نه 
پر همغه مهال شنونکو  پرتله ال ډېر خراب شو.د هېواد سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت د پخوا په  تحمیل شو؛

وړاندوینه کوله چې دا دوه سره معجون حکومت به د ولس د غوښتنو پر ځای خپلو او د خپلو ټیمونو غوښتنو ته 
به په هره وړه او لویه خبره به په خپل منځونو کې سره نښتي وي؛ خو  لومړیتوب ورکوي او لکه د ماشومانوخوندی

نیم کال موده کې پخپله د ګډ حکومت دواړو مشرانو په اثبات ورسوله چې دوی ولس هیر کړی او  اوس دا دی په یو
 په خپلو شخصي غوښتنو نښتي دي.

که څه هم د ملي یووالي حکومت رامنځ ته کېدو د تړون له مخې، لویه جرګه باید د حکومت په لومړیو دوو کلونو 
نه دا جرګه راغوښتل اما ؛ کیدو څه د پاسه یو نیم کال کیږي خو دا دی د ګډ حکومت له رامنځه .کې ترسره شي

شوې، نه په اساسي قانون کې تعدیل راوړل شوی او نه هم په دې موخه د لویې جرګې د رابللو لپاره کومه نېټه ټاکل 
اسم که حکومت د اساسي قانون د لویي جرګې د جوړولو پر مخ کې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نشوې ده. 

ځکه د اساسي قانون د لویې جرګې دایرول اوسمهال ناشوني شرایط او غیر قانوني ولسي جرګه یادوي نو سمه ده؛ 
دي. په اساسي قانون کې یاده شوې لویه جرګه به، د ملي شورا له غړیو او د والیتونو او ولسوالیو شوراګانو له 

ره ټاکنې هم النه دي شوې. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې رئیسانو جوړېږي، چې تراوسه د ولسوالیو د شوراګانو لپا
ټاکنې هم اړینې دي؛ ځکه د اوسنۍ جرګې رسمي کاري موده او مشروعیت پای ته رسېدلی او د ټاکنو لپاره یې 

 نو هیواد له روان حالت څخه د راګرځیدو لپاره باید دودیزه لویه جرګه دایره شي.  تراوسه نېټه هم نه ده ټاکل شوې.
ګډ حکومت یو نیم کلنې دورې کړنو او د ولس او دولت تر منځ ورځ تر بلې د واټن پیدا کیدو ته وکتل شي؛ نو که د 

د ولس د غوښتنو پر اساس باید دودیزه لویه جرګه جوړه شي؛ ځکه حکومت نور د مدیریت وړتیا نه لري. د 
 به یي داخلي او بهرنی سیاستته او دودیزي لویي جرګې بله ګټه دا هم ده چې په حکومت کې به اصالحات رامنځ

همداشان په دې وروستیو کې د جهادي قوماندانانو شورا او سیاسي ګوندونو هم د اساسي قانون تعدیل  روښانه شي.
په ورته وخت کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ هم وایي چې حکومت به له   .لپاره د لویې جرګې جوړېدو غوښتنه کړې ده

 .ې اړه ګام واخليشرایطو او ژمنو سره سم په د
د افغانستان روان سیاسي وضعیت دا ایجابوي چې باید ژر تر ژره دودیزه لویه جرګه دایره شي څو روان بحراني 
حالت ته د پای ټکی کیښودل شي. سږ کال په ژمي کې هم د نور کلونو په نسبت امنیتي حاالت ترینګلي دي او داسې 

اقتصادي حالت هم مخ په ځوړ دی. همدا د هیواد . ه هم زور واخليانګیرل کیږي چې راروان پسرلی به جګړه نور
د نورو بهرنیو اسعارو پر  افغانۍ د بل هر وخت په پرتله ،کارۍ او وزګارتیا کچه هم اوج ته رسېدلېېراز د ب
ته کډه  د تیر یو کال په تیریدو مو په لکونو هیوادوال له هیواده اروپایي هیوادونوخپل ارزښت بایللی دی.  وړاندې

کال  ۲۰۱۵د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې، د شول او اوس د ژمي پر مهال هم دا لړۍ روانه ده، 
هېوادونو کې پناه غوښتې ده  افغانانو په اروپایي ۱۲۰۰۰۰له جنوري میاشتې څخه د اګست تر میاشتې پورې تقریباً 

 لویې جرګې رابلل دي. دودیزې د وتلو یوازېنۍ الره د  له دغه حالت څخهدغو ټولو ستونزو ته په کتو . 
د  مونږ یو ځل بیا د ګډ حکومت مشرانو په ځانګړي توګه د نړۍ په اصطالح دویم ستر متفکر ته وړاندیز کوو چې

ولسمشر کوالی شي په مهمو ملي، سیاسي، ټولنیزو او یا  یي له مخېپر اساس چې مې مادې ۶۵اساسي قانون د 
؛ ژر تر ژر د دودیزې لویي جرګې د دایرولو و کې د افغانستان د خلکو نظر پوښتنې ته مراجعه وکړياقتصادي چار

 لپاره فرمان صادر کړي او هم ولس او هم هیواد له روان سیاسي بن بست څخه راوباسي.
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