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 ۶۲/۷۰/۶۷۰۲         سراج الحق ببرک زی ځدراڼ
 

 د پښتونولۍ حقوقي نورمونو او ارزښتونو ایډیالوژیک بنسټ
 اوومه برخه

  رګو سیاسي او حقوقي کاڼسپټلویو ج ملي جرګو، . د پښتونولۍ د مرکو،۲
 

اځینۍ هیواد دی، چې د لرؼونو زمانو څخه تر اوسه د پښتونولۍ د مرکو، جرګو او لویو افؽانستان په نړۍ کې یو

جرګو ارزښتمن دودونه، سیاسي ارزښتونه او حقوقي نورمونه په ملي او دولتي کچه په کې شتون لري. افؽانستان په 

 ه بل  کیيي. نړۍ کې د لویوجرګو، مرکو او د سولیزو خبرواترو یوه پنځه زره کلنه زړه تاریخي کال

لویې جرګې د افؽانستان په اويده رسمي سیاسي تاریخ کې یوې سیاسي دولتي معتبري مرجع او ملي موسسې ته وده 

کړي. لویه جرګه په نړۍ کې د پښتنو افؽانانو یوه بریالي عالي سیاسي ملي موسسه پیژند  شوي ده. ځکه لویې 

ژورې ریښې لري او د افؽانانو په سیاسي دولتي  ېفه کې خپلجرګې د افؽانستان په لرؼونې او محاصر دولتي فلس

تاریخ او د افؽانانو په ملي فکرونو کې خپ  ځانګړي ځای اهمیت او قدامت لري. لویه جرګه د افؽانانو یو تر ټولو 

 سیاسي دکې لویه جرګه د افؽان وګړو  ستر عالي او ارزښتمن ولسواکه اورګان دی. د افؽانستان په اساسي قوانینو

جرګه قبایلي لرؼوني ایډیالونه او سیمه ییزه قانوني  ژند  شوي ده.ېپ مظهرعالي ټولو ستر لو یو تر د تمثیلو ارادې

ولنیز عدالت اوحقوقي بیالنس یا ټموي، جرګه په افؽاني ټولنه کې د نرخ کې مجس ولسواکه فکرونه د نن ورځې په

د بیان آزادي، د خبرواترو او د یو ب  د زؼملو ستر لرؼونې توازون ساتلو لپاره راؼوښت  کیيي. لویې جرګې 

کلتور دی. لویو جرګو د افؽان ملت هویت او د افؽانانو د ملي دولتونو حقوقي بنسټ ایښودلي دی، له شکه  افؽانۍ

 ګړي،پرته لویه جرګه یوه پښتنې قبایلي لرؼونې ولسواکۍ ده. افؽانانو ته د لویو جرګو پریکړې او فیصلې د یو ځان

دي. لویو جرګو د افؽانستان د کورني او بهرني  پریکړي وړ درنښتلرؼوني قبایلي پارلمان پریکړي په څیر د 

د لویه  له په نړیواله کچه په مختلفو ژبوکبپریکړي ترسره کړي دي. له همدې  سیاست په اړوندو مسایلو کې مهمې

افؽانستان د دولتي رسمې تاریخ په څیړنو کې د  دي. دپلټنې تر سره شوي  زهجرګه په اړه یو شمیر پوهنیزه څیړنې

ګردې نړۍ په هره یوه سیاسي پوهنیزه تحلیلي  لویې جرګې مانا او د لویې جرګې د سیاسي کانسپي مفهوم نن د

 تان د تاریخ په اړه د نړیوالو پهڅیړنه کې، د نړۍ په هره یوه پوهنتونې اکاډیمیکه علمي لیکنه کې او د افؽانس

تاریخي، حقوقي، دولتي او علمي کتابونو کې لویه جرګه د افؽانانو یو لرؼونې ځانګٍړې قبایلي پارلمان په سیاسي، 

توګه پیژندلي شوي ده. نن نه یوازې افؽانان، افؽان ځواکمن واکمن مشران او افؽان ملي تاریخپوهان د لویې جرګې 

او څیړنیزه مرکزونه ژندنه، وده او سمون کې مهم رو  لوبوي، بلکې د لویدیځ سیاستوا ، پوهنتونو ېې پوپه اسطور

د لویدیځي نړۍ ډله ییزې رسنۍ هم ورته پام شوي دی، چې د لویه جرګه په مخلوط یا منځ زړې کې د زړې او 

سسې معیارونه شته دي. نړیوا  په لرؼونې نماینده ولسواکۍ اساسات، او د یوه ریښتني دودیزي قبایلې پارلماني مو

، فؽانستان بنسټ د یوې معتبري مرجعدې پوهیيي، چې په نړۍ کې د افؽان ملت اسطوروي هویت او د محاصر ا

 یوې عالي موسسې یعني د لویې جرګې له خوا ایښود  شوي دی.

لت، دولتي حاکمیت، قانونیت، په یویشتمه پیړۍ کې دؼه پښتني لرؼوني قبایلي پارلمنټ د افؽانانو د قانوني ملي دو

سوله ییزو خبرواترو او د ملي پریکړو له  سیاسي او ټولنیزو ملي مسایلو ح  په یوه ساده او روښانه افؽاني بڼه کې د

  الرې د ټو  هیواد په ګټه هواره وي.

لویدیځه ښکارنده ده پارلمان یوه کولو ته وی  کیيي  ېخبر  ( Perler)یو زوړ فرانسوي توری دی، مانا یېپارلمان 

ځانګړي افؽاني او یو  په لویې جرګې کې هم په یو خاص پارلماني نظم همداسي لویه جرګه یوه افؽاني ښکارده ده.
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ند  کیيي. نن په نړۍ کې میکانیزم کې خبرې اترې ترسره کیيي. معموالً پارلمان ته د ولس منتخب استازې ورپیژ

تو ته هم پارلمان وی  کیيي. د پارلمان ؼړي منتخب یا نا منتخب استازې ې سیاسي ؼونډو یا ملي اجتماعاډیري نور

 ربړي د یوې ملي هم کیدای شي. لویه جرګه د یوې محدودې مودې لپاره، د یوې معیني مهمې ملي موضوع او یا د

ملکان،  ،خانانمشران، تجربه لرونکې د هیواد مخورتر څو ، له خوا راؼوښت  کیييپاچا یا ولسمشر ح  لپاره د 

یو افؽانانو لویه جرګه د  په همدې بنسټسال مشورې او خبرې اترې وکړي  سره د اؼیزې خاوندان او دیني علما

 . کیييؼوښت  راپه څیر ځانګړي لرؼوني پارلمنټ 

پیښو شویو ستونزو او نړیوالو په کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې د ور ستیو دریو پیړیو کې افؽانستان تهپه ور

د افؽان  له،کبپریکړي له د  ملي مقاومت او پاڅوننو په وړاندې د وامله، د زبرځواکو یرؼلګرو هیواد کړکیچونو له

ه، د اساسي قوانینو د لکبملي دولتونو ته د مشروعیت ورکو  له  له، د افؽانستانه کبل وهویت ساتلملي  ملت د

 فص  لپاره لویې جرګې رابل  شوي دي.د ح  او  ملي مسایلوټولنیزو له او نورو لویو حقوقي، کبتصویب له 

ته  ځانګړو ملي ارزښتونو یو ملي میراثي ارزښت دی، د لویې جرګې پریکړي ټولو افؽانانو د افؽاني ټولنې د جرګه

هرقوم، هرې طبقې او هرې سیمې څخه  ه،ه جرګه ته د افؽانستان له هر ټبرلوی د منلو او اعتبار وړ دي، ځکه

نوي بڼه د افؽانستان او افؽان ملت د برخلیک لپاره راؼونډیيي. جرګوا  پوهیيي، چې لویه استازي په یوه درنده عنع

اراده تمثی  کیيي او د دوی مشروع ؼښتنې اورید  کیيي د جرګې خبرې د ازادي جرګې کي د درست افؽان ولس 

 ځي.د جرګې پریکړې یا فیصلې د ټولو جرګوالو د منلو وړ وګر اترې تر هؽه دوام کوي، تر څو

افؽان  تاریخ په اويدو کې په د وسیله ده اوبریالي  یوه اؼیزمنهیووالي د ملي  په تاریخ کې د افؽاني ټولنېو جرګ ولوی

لویو جرګو په  لنډه دا چې .درلودلي دي رواني اؼیزې، روحیي او ژورې ټولنیزې ېډیرپښتني ټولنه باندې ملت او 

  ورستیو دریو پیړیو کې د افؽانستان په ملي او نړیوالو ستونزو کې خورا مهم رو  لوبولي.

 

 فلسفې بنسټ ایښودليد لویو جرګو د افؽانستان د ملي دولتونو او د افؽان ملت د ملي تاریخ 

کې یوه شخړه یا النجه رامنځته . کله چې د چین په لرؼوني مدنیت له چینایې مدنیتونو سره تړو لري د جرګو تاریخ

 رې یو ح  موند  کیده.یاه، شخړې ته به خامخا د جرګې له لشو

نو پربنسټ دا جوتیيي، چې د لرؼوني افؽانستان اریایې کت لنډ تاریخي شالید او تاریخي اسنادو،څیړونو ته د د جرګو

جرګې د اریایانو له زمانو څخه زموي په اوسیدونکو خپ  لومړني پاچا یما د جرګې له الرې خپ  ټولواک ټاکلې وو. 

سبها او سیمتي جرګو په نوم شتون درلود. له همدې  سپیڅلي هیواد کې دود لري د باختریانو په عصر کې جرګې د

 مهم اهمیت درلودلي دی.  فصلو کې خورا د افؽانانو د ستونزو په حلو له لویو جرګو له لرؼونو زمانوام

 ایښود  شوي دی.  د سولیزو خبرواترو پر بڼسټ جرګو، مرکو اوفلسفه د د پښتونولي په د پښتنو تاریخ او پښتني ژون

ورۍ په کا  کې د پیر روښان په مشرۍ یوه لویه جرګه جوړه شوه، په دؼه جرګه کې د مؽلو د امپرات ۰۲۰۷په 

او ملي پاڅون پریکړه وشوه. دا مها  د یوسفزیو او د ختکو قبیلو دعوه او شخړه د کاب   وړاندې د وسله وا  مقاومت

راوالړه شوي وه. دا النجه د همدې جرګې له خوا د یوې پریکړې  او الهور ترمنځ د وریښمینو الر د کنټرو  باندې

، د افؽان ملت د ملي د ملي تاریخ و قبیلو د افؽان ملتپه ترڅ کې په سولیزه ډو  ح  او فص  شوه. ختکو او یوسیفزی

 ښ رو  لوبولي دی. تاریخ شاهد دی،ملت هویت ساتلو په الره کې بیسارې ستر مخکمفکورې او د افؽان  یووالي د

دؼو دوو پښتنې قبیلو د پښتنو د خپلواکي او یووالي په الره کې د تورې په مټ هم نه هیریدونکې مبارزې کړي چې 

درې سوه کله مخکې واړه پښتانه له اټکه تر  خټک، هک دټسفي شاعر ستر خوشحا  خان خمتو فلدي. ښه بیلګه د نا

 عزت، ؼیرت،په ننګ، افؽانانوکندهاره یووالي ته رابللي دي، ننګیالی او توریالی خټک خپ  ټو  ژوند د پښتنو 

 یووالي، بقا او لوړتیا په الره کې تیر کړي دی. 

 انخلي، که خبر وي د جرګې په برکتکار په الس و څه به هیبې جرګې ن :ستر خوشحا  خان خټک لیکي
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لي لویې جرګې نه یوازې د ؼزنویانو، دورانیانو امپراتوري بنسټ هم ایښودلي دی، بلکې د محاصر افؽانستان د م

 .دولتونو بنسټ هم ایښودلي دی

پام وړ ریښتوني لویې جرګې د میرویس  د د افؽانانو په لرؼوني تاریخ کې تر ټولو مهمې برخلیک ټاکونکې او ډیر

خوا نه دي رابل  ه دؼه لویې جرګې د حکومتونو ل په مشرۍ لویې جرګې جوړید  دي، احمد شاه بابا خان نیکه او د

دؼو رامنځته شوي دي.  سره ویښ ابتکار وو او تقاضا له امله په ملي ولسيشوي، بلکې د وخت او زمان د اړتیا

ملي دولتونو او د افؽاني امپراتوریو بنسټ ایښودلو ته الر هواره کړي، دؼو جرګو  افؽانلویو جرګو په نړۍ کې د 

 ی.ژوندۍ کولو کې مهم رو  لوبولي د ته را بیر افؽان ملت شتون او د افؽان ملت هویت په په نړۍ کې د

میرویس  لوبولي دی.لویې جرګې په اتلسمه پیړۍ کې د صفویانو پر ضد د افؽانانو په ملي پاڅون کې هم مهم رو  

. میرویس يجرګو له الرې یووالي ته راویښ کړقبای  او ورسته ټو  افؽان ولس یې د  يلجي او ابدالؼنیکه لومړي 

عربو له دینې علماوو څخه فتوا تر  بري الره مالومه وه، ده په مکې معضمه کې د خپلواکۍ اوافؽان د  نیکه ته د

میرویس نیکه لومړنۍ جرګه په کوکرانو کې را وؼوښتله او افؽانانو ته یې د حجاز فتوا واوروله. په . السه کړه

 میرویس خان د .خپلواکۍ اعالن وکړو پاڅون مشر وټاک  شو او جرګوالو د خان هوتک دجرګه کې میرویس دویمه 

او د  مشري د قیادت میرویس نیکه که څه هم د .لواکۍ په جهاد کې سره یو ځای کړ افؽانانو ملي احساسات د خپ

میرویس  وې، ده د افؽانانو د ملي خپلواکۍ، ملي دولت او ملي حاکمیت بنسټ ډبره کیښودله، خپلواکۍ هڅې لنډې

دي او ده یو ویښ خپلواک افؽان ملت ته الره هواره کړي ده. له  يبللان له قبیلویت پرځای قومیت ته راخان افؽان

 او افؽان والی باندې ویاړي.  ه افؽانیتافؽان پ ه پښتنه هررمدې ورځې څخه تر نننه هه

جوړه  په سیمه کې یوه بله تاریخي لویه جرګهحاجی میرویس خان نیکه په مشرۍ د مانجې  د کا  کې ۰۰۷۲په 

شوه. په دؼه جرګه کې پریکړه وشوه، په افؽانستان کې باید نور د ګرګین د ظالمې واکمني او یرؼ  ته د پای ټکی 

ښود  شي. د حاجې میرویس خان نیکه څخه ورسته بیا لوی احمدخان د ده نیمګړې الره د یو خپلواک افؽان ملي کی

 دولت ارمان پوره کړو.

ترو څخه کا  په اکتوبر میاشت کې د کندهار په شیر سرخ کې یوې لویې جرګې د نهو ورځو خبرو ا ۰۰۷۰د 

اک په توګه وټاک  شو. لوکیښود او دی د لوی افؽانستان ستر ټوپه سر کې د ؼنمو ويی ور ورسته د لوی احمدشا بابا

ؼلزیو، پوپلزیو، نورزیو، سدوزیو، اسحقزیو او نور مخور پښتنو قبیلو په مشرۍ رابل  شوي وه.  دؼه لویه جرګه د

او  له دود سره سم د خپ  ټبر واقعي ۍقبیلې په ریښتني ټوګه د پښتونول د احمدخان لویې جرګه ته هري پښتني

 استازي ور لیيلي وو. ریښتني

م ویلهام یو بهرني سیاست په تړاو په لومړی ځ  کله چې د جرمني د دوی جرګه د افؽانستان د کا  لویه ۰۶۲۷ په

څخه په لومړۍ نړیواله جګړه کې د انګریزانو او روسانو پرضد  اکلوؼي او د افؽانستان د ټوپالوي کاب  ته را

جګړه کې د برخه اخیستلو ؼوښتنه وشوه، افؽانستان د یوې لوې جرګې په رابللو سره پریکړه وکړه او په لومړۍ 

 نړیواله جګړه کې خپ  بې پریتوب اعالن کړو.

کا  په جال  اباد کې  ۰۲۶۷ وې دي لومړی پهلویې جرګې جوړې ش د ؼازي امان هللا خان د واکمنې پر مها  څلور

  .ته چمتو کړ لپاره  هېواد د خپلواکۍ ساتنۍسپیڅلي د خپ   د جرګې افؽانانلویې  دې ،جوړه شوې

کې د  چې د جرګو له الرې په افؽانستان ،ازي امان هللا خان ډیره هڅه وکړهد ریفومونو او نوښتونو ویاړلي پاچا ؼ

 قانون حاکمیت بنستیزه ډبره کیيدي. 

کا  په لویه جرګه کې د افؽانستان ملي بیرغ درې رنګه تور، سور او زرؼون رنګونه  ۰۲۶۱د اماني عصر د 

پریکړه  دولتي نشان مه یاعالافؽانستان د ملي ښکلي بیرغ او  تثبیت شو ، له همدې سره د لویې جرګې له خوا د

دورې لرؼونې پیر، منځنې پیړۍ او محاصر  د افؽانستان درې واړه پیرونه یا رنګه بیرغه. د افؽان ملت درې شوو

 عصر تمثیلوي. 
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لې په تړو راوؼوښت  شوه. که څه هم په دې تړو له دې مخکې د سئکا  لویه جرګه د پښتونستان د م  ۰۳۳۷په 

 ه ستونزه ده اوډټولو افؽانانو ګ ونزه دپښتنو ست د افؽانانو لویې جرګې پریکړه وکړه، د سفربري اعالن هم شوي وه،

شعار د هر ریښتنې افؽان  بر یو افؽان نه پیژني او د لر او د افؽانستان شاهي دولت د ډیورندالین کرښه په رسمیت

 په خوله کې را پورته شو.

 اعالن کړو.کا  کې بیا هم د افؽانانو لویې جرګې د په نړیواله دویمه جګړه کې د افؽانستان نه ګډون  ۰۲۷۰په 

ونو لویې جرګې د لوی افؽانستان په رسمې تاریخ کې، د افؽان ملت د محاصر ملي سیاسي تاریخ او د افؽان ملي دولت

لتور یوه نه تولنیز ک جرګه د افؽانانو دولتي، سیاسي اوه ونډه درلودلي ده، لویه حقوقي مشرعیت بنسټ کې بنستیز

شي ې په اسانه نه د لویې جرګې اسطوروي سیاسي اؼیز کارنده اوبیلدونکي برخه ګرځیدلي ده. د لویې جرګې ښ

هیسې د افؽانانو لومړني ستر ټولواک پاچاهانو له خوا د دریو پیړیو راد ځواکمنو  تشریح کیداي، چې څنګه د افؽان

خو، اعلیحضرت احمد شاه بابا څخه تر ورستي افؽان پاچا اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د ملت بابا پورې او د ښې اړ

څخه د یوې قانوني او اؼیزې  اکو دولتونو د لویې جرکې له ځواککین اړخو ولسمشرانو، دولتمشرانو او ولسو

مشروع مرجع په ټوګه ګټه اخیست  شوي ده. افؽان دولتمشرانو د لویې جرګې له الرې خپ  دولتي واک ته قانوني 

واک ستنې په سولیزه توګه قانوناً په افؽان ولس مشروعیت ورکړي او له همدې الرې دوی د افؽان دولتي حاکمیت د 

کې ټینګي کړي. افؽان ملي دولتونو ت  خپلو ملي مهمو سیاسي پریکړو ته د لویې جرګې له لوري مشروعیت 

ده. د لرو پرتو کلیوالي  عامه پوهاوې الر خالصه کړي ورکړي دی او له همدې الرې ملي دولت خپلو وګړو ته د

راؼلي ولسي استازي، چې کله دوی له کابله بیرته خپلو سیمو ته ستنیيي،  لویې جرګې ته خهسیمو او ولسوالیو څ

دوی د مرکز حکومت دولتي سیاسي پریکړي او پیؽامونه له ځانه سره د افؽانستان لرو پرتو کلیوالي سیمو ته 

  انتقالوي.

جرګو په  تر اوسه دا ښوولي، چې لویو د لویې جرګې په اړه په نړیواله کچه څیړونو،پلټنو او ارزښتمندو مالوماتو

نړۍ کې د خپلو تاریخي بریالیتوبو او بریاو په لړ کې د افؽانانو یواځیني خپله عنعنوي سیاسي موسسه ده، چې افؽان 

 بڼه وړاندې کوی.  پارلماني توګه او ژوندۍ والو ته په روښانهسیاست په نړیواله کچه نړی

ریخ کې ورو ورو د افؽان دولتي درېګونې ځواکو د پاسه یو ستر مهم عالي لویې جرګې د افؽانستان په سیاسي تا

 . ده ممتاز حقوقي اورګان یا ځواګ ته وده کړي

 یو دولتي سیاسي اورګان ېرګج ېلوی په اويدو کې تاریخ د څو اړخیزه اؼیزه لري،کې لویې جرګې په افؽاني ټولنه 

 کیچونو، شخړو او دوعوو لپاره یوهد ډو  ډو  اندونو، فکرونو، کړ، لویه جرګه نه یوازي د افؽانانو ته وده کړي ده

لو سیمو د ېالبېګوندونه او په افؽانستان کې د ب ځانګړي افؽاني د ح  الر ده، بلکې د افؽاني ټولنې د مختلؾ قشرونه،

د افؽان ملت  نافؽاناټو   په یو ځانګړي دروند ډیپلوماتیک دود، په ډیر عزت او درنښت سره  ېک اوسیدونکې ليه

 .یووالي ته رابلولي

دی درلودلې، چې دولتي مرکزې اداره  ؽان دولتونه هیڅکله د دې توان نهکې اف افؽانستان په تاریخ په ټولیزه توګه د

له ي پرتو کلیوالي سیمو کې نصب کړي او دولتي واک او ځواک د یوې وسیلې په څیر په ولسونو، قومونو کې او لر

ښه  د واټن را کمولو یوه هولسونو ترمنځ لرو پرتو سیمو د هیواد د مرکزي حکومت او د ه دهمدې امله لویه جرګ

 وسیله ده. بریالي 

ټبر خپله جرګه یا شورا لري. افؽان ملي دولت د قومي جرګو هر  په افؽانستان کې نيدې هر قوم یا په عمومي ټوګه

 ملي دولت د جرګې دولت دی. افؽان دولتونو لویه جرګه دله په افؽانستان کې کبپه نیؽه تړولري.له همدې سره نیػ 

ولسي مخور مشرانو،  د .تر څو له یوې خوا،تعریؾ کړي په اساسي قانون کې یاسي اورګان په څیریو ملي س

ر او باور فضا اعتبا او له بلې خوا د مرکزي حکومت ترمنځ یو ډو  د اعتماد، ، کلیوالي مشرانووخانانو، ملکان

ولس ترمنځ واټن رالنډوي، هممهاله افؽان دولت د  ویې جرګې د افؽان حکومت او افؽانله بلې خوا ل ،رامنځته شي

 .ولس له ولسي استارو څخه خپ  مشروعیت ترالسه کوي
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 لویې جرګې تعریؾ، جوړید ، څرنګوالی او ټرمینالوژیک ارزښت د د پښتونولۍ 

او  ده ، پښتانه پرته له حکومتي شتونجرګې او مرکې د پښتني لرؼوني ټولنې یو ولسواک اص  او یوه ؼوره نمونه 

، پښتانه جرګه او مرکه د د جرګو له لیارې هوارويالنجې  څخه خپلې خپلمنځي ستونزې او حقوقي دولتي محاکمو

                                                             .                      نولۍ یو ستر بنسټ او کانسپټ ګڼېپښتو

لویه جرګه د افؽانستان د ملي ټرمینالوژي یو مهم عنصرمن  شوي دی. افؽانانو د خپلو جرګو او مرکو څخه د یو 

 د خپليملي میراث په توګه تر ننه په خوندې توګه ساتنه کړي ده. لویې جرګې په تاریخي لحاظ  افؽاني ټولنه کې 

فکرونو، ملي دودونو او عنعناتو کې تر ټولو ستر اهمیت او ځای  افؽانانو په او د لرؼونتیا له امله ژورې ریښې لري

 پرېکړېد  لو په اړهیمساملي مشران په کې د بېالبېلو مخور  جرګه د پښتنو یو لرؼونی دود دی، چې قومي لري.

 ي.صالحیت لر

ملي  خپلو ملي او سیاسي موخو لپاره ت لو پړاوونو کې د ېالبېننه په بني تاریخ په اويدو کې تر فؽانانو د خپ  لرؼونا

  نومونه ایښود  ېالبېلو پړاوونو کې بېال بېدي. پر جرګو باندې د تاریخ په ب او لویې جرګې رابللي او جوړې کړې

 یې هم ؼوره کړي دي.  لې بڼېېالبېب لویې جرګې شوي او

ه جرګ اوصالحیت ولري ملي او نړیواله کچه د پرېکړو  ،په محلي، سیمه ییزچې  ې ته وی  کیيي،جرګه هؽې ؼونډ

د  ټولو ته د منلو وړ وي. ضې په اړه د رابل  شوي ؼوندې حکمیا د ق ولريهم واک  پلی کولود پریکړو  د خپلو

کې او پښتونولي په فلسفه  تاریختعریؾ شوي دی، د پښتنو په ناوو امژبو کې په بیال بیلو  توری په بېالبېلو َجرګې

ؼونډې او  ګیرو، تجربه لرونکې او مخورو قومي مشرانوسپین ي لایجرګه د قب .لريمفهوم  یو نا اواجرګه یوه م

و پښتند جرګې د تاریخ په اويدو کې  ا ډو . درابل  شوي ويلو د ح  لپاره ید بېالبېلو مسا  کیيي، چې جرګې ته وی

په قبایلو کې د جرګې پرېکړې د پښتنو  .جوړې شوې ديپه دایروي شک   کېوالي سیمو کلید پښتنو په او  هپه ټولن

 شي. يلرلهم  ډېرې ناوړه پایلېکي ته باید عملي شي، مخالفت او سرؼړون

لویې جرګې ته یو فص  ځانګړي شوي دی، د جرګو او لویو جرګو تعریؾ، د  کې د افؽانستان په اساسي قوانیونو

ه  کې تثبیت شوي پ د جرګو داسې نور اصو  او مقررات جرګود ؼړو جوړښت، اختیارونه، د جوړیدو څرنګوالی،

 تصویب شوي دي.  ساسي قوانین د لویو جرګو له الرېنيدې ټو  ا دي. د افؽانستان

ملي  پوښتنو او ملي مسای ، مليمهم  اد په کچه دمشر له خوارابل  کیيي، ترڅو د هیولویه جرګه د پاچا یا ولس

 ستونزو په اړه یوه ټولمنلی ملي روؼه پریکړه وشي کړي.

مهمې پریکړې، د ملي  ې ملي مسای ، ملي سیاسيکله چې په هیواد ک ،لویه جرګه هؽه مها  راؼوښت  کیيي

 مطرح شي. خبره ح  کړکیچونو

، چې په کې مشر او کشر نشته، د جرګې ګډونوا  ټو  لیدني او ناستي یو دودیزه ډو  دید پښتنو د را ټو جرګه

یوې مناسبه  د اوند،په د سولیزح   را منځته شوي کړکیچ مساوي حقوق لري. پښتانه جرګه د خپلمنځي شخړو او د

 پریکړې لپاره راؼواړي.

مرکه په کلی کې د وړو وړو شخړو او النجو د حلولو لپاره مرکه یوې وړې سیمه ییزې جرګه ته وی  کیيي، 

جرګه یوه هراړخیزه خپلواکه مرجع یا اورګان دی، چې د کور،کلي، سیمې، ټبر، ملي مسایلواو نړویوالو  جوړویيي،

چارو کړکیچونو په کچه باندې عم  کوي. د جرګې پریکړي د ټولو افؽانانو له خوا من  کیيي. په دودیزه توګه د 

مرکه، کلیوالي جرګه، قومي جرګه یا سیمه    کچه او واکونه  مالومه وي. لکهجرګې دنده، صالحیت، د عمې هر

 ییزه جرګه، ملي جرګه یا د لویه جرګه د رابللو موخې او واکونه مالومه دي. 

جرګه کې د پښتنو په هره سیمه کې د جرګو او مرکو تجربه لرونکۍ قومي مشران مالوم او پیژند  شوي وي. په 

ب  افؽان څخه د برتري د نه لرلو له  په بهیر کې هیڅ افؽان د ټو  جرګه وا  مساوي حقوق او امتیاز لري. د جرګو

کار اخیست  کیيي. جرګه کې هر څوک کولي شي، په خپ  وار سره پر اړونده موضوع باندې په  پرنسیب څخه

 ازاده ټوګه خبري اترې وکړي.
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 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 سره سم لویه جرګه هؽه مها  رابل  کیيي، چې د هیواد خپواکۍ، ملي حاکمیت، ځمکنۍ د افؽانستان له اساسي قانون

 ډایریداي شي هم بشپړتیا او د هیواد په سترو ملي مسایلو باندې پریکړه کیيي. د لویې جرګې بحثونه علني او سري 

، واکونه او د جوړېدو ؼړو جوړښت جرګې د دسربیره  تعریؾې د جرګد لویې  اساسي قانون ۰۳۷۳افؽانستان د  د

کې شپيم فص  په  کېاوسني اساسي قانون په .د افؽانستان ید یکړڅرنګوالی په یوه ځانګړي فص  کې تعریؾ 

  شوې ده  تعریؾپه الندې ډو  او یوولسمو مادو کې لویه جرګه  یوسلو لسمه

د  ،له ؼړیویا ملي جرګې  شورىد ملي  ،لویه جرګه لویه جرګه د افؽانستان د خلكو د ارادې ترټولو ستر مظهر دى

والیتونو او ولسوالیو د جرګو له رئیسانو جوړېيي. وزیران، د سترې محكمې رئیس او ؼړي كوالى شي د لویې 

 یو سلو یوولسمه ماده. د اساسي قانون په يوجرګې په ؼونډو كې بې له دې چې د رایې وركولو حق ولري، ګډون ك

د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكمیت، ځمكنۍ بشپړتیا او په جوړیيي، االتو كې لویه جرګه په الندینیو حراؼلي، چې 

 .سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصمیم نیو 

اسي قانون کې ځای ورکړ  شوي دی کانسپټ ته رسماً ّ په اسخوا د پښتونولي د جرګو کا  څخه راپه دې ۰۳۷۳د 

 را په ځای په ملي جرګه نومو  شوي.ولسي جرګې او مشرانو جرګې رسماً د ملي شو

( توری د پارلمان له نامه څخه لیري کړو او د هیواد په رسمې ژبو پښتو او کا  اساسي قانون )د شورا ۰۳۲۲د 

 دری کې ورته ملي جرګه وی  شوي.

استازو ولسي جرګه یا د پارلمان د لي شي، کله چې د افؽانستان ګدون کو ؼړيانتخابي او انتصابي  یې جرګې کېلو

لویې جرګې ؼړي د ولسي جرګې یا  ؼړیتوب انحال  شي، بیا تر نوي ولسي جرګي یا پارلمان تر جوړیدو پورې د

لمان استازیتوب کوي. په یو ټوپیر سره، چې د لویې جرګې ؼړي د ولسي جرګې د ؼړو په څیر قانوني مصؤنیت رپا

 نلري.

نه راؼوښت   کې کا  په کې کوم معیین وخت لویه جرګه دولسمشر له خوا راؼوښت  کیيي.  یالویه جرګه د پاچا ی

د  کیيي، لویه جرګه له جوړیدو او د پریکړي له صادرولو څخه ورسته بیرته منح  کیيي. لویې جرګې تر اوسه

د اماني  کې لکه د افؽانانو په لومړنۍ پالزمینه کندهار، دویمه پالزمینه کاب ، هنېسیاسي واک په مرکز یا پالزم

جرګه د هیواد څخه بهر نه ده لویه اوسه هیڅ کومه  واک مرکز ننګرهار او پؽمان کې رابللي شوي دي. تر دورې د

 جوړه شوي.

 

  

 

 د اوومې برخې پای 

 

 


