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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۱/۹۹/۱۱۹۹          احسان هللا آرینزى

 

 ونهون والو مسوولیتډه او د ګګدودیزه لویه جر
 

جرګه د افغانستان په تاریخ كې ډېر ستر او پرتمین ځاى لري. لویه جرګه هغه حقوقي دودیزه موسسه ده چې په افغانستان 

 مشورې او یا الس كې برخهجوړېږي او د ولس سپین زېږي او مشران د اړوند مسایلو په  اړهكې د سترو ملي مسایلو په 

 پرېكړې كوي.

لونه شته چې ګډون والو د ملي مسوولیتونو په رڼا كې د اد افغانستان په تاریخ كې د ډېرو داسې درنو لویو جرګو مث

او ملي حاكمیت د خوندیتابه، د واكمنیو د ډول د ټاكنې، د مشرانو د  ۍسیاسي خپلواك د هېواد د زمكنۍ بشپړتیا د ساتنې

ه بحثونه او منطقي پرېكړې كړې دي. همدا شان د ځینو اړو د اانفاذ او نورو سترو ملي مسایلو په ند قوانی غوره كولو،

و مثالونه هم شته چې واكمنو په خپله خوښه كسان ټول كړي او د خپلو سیاسي كړنالرو او غیر ملي گداسو لویو جر

 .ىد ىترالسه كړ دمالتړ او السونه یې د هغوى اړاجنداوو په 

چې د لویې جرګې غړي به یې په انتصابي توګه ټاكل. دا دود اوس هم پالل كېږي.  له دواړو حاالتو كې دا واكمنان وپ

دي. یوه د اساسي قانون لویه په افغانستان كې د ولسمشر حامدكرزي د واكمنۍ پر مهال دوه لویې جرګې جوړې شوې 

 روانه ده. هم چې ننده د لړم لویه جرګه  ۹۸۱۱او دوهمه د هـ كې جوړه شوې وه ل.۹۸۳۱جرګه چې په 

د افغانستان په اوسني اساس قانون كې دودیزه لویه جرګه نه ده تعریف شوې. په قانون كې لویه جرګه شته؛ خو د دې 

البته په قانون كې داسې اشارې شته چې ولسمشر كولى شي د سترو  ډون كوونكو شمېر او دریځ واضح دى.گجرګې د 

وي چې هغه په افغانستان كې عملي نه ښكاري. كه له دې د خلكو نظر واخلي. قانون ټولپوښتنه یاكرخه ملي مسایلو په ب

ه هم په یو ډول نه یو ډول د خلكو د نظر ښكارندیویي كولى شي. دا هیله هله تر سره گنه شو لویه جر واقعیت څخه تېر

لمانانو په توګه، په زمكه باندې د خداى)ج( د خلیفه كېدى شي چې د لویې جرګې انتصابي غړي د افغانانو په توګه، د مس

زي وبولي او د مطروحه مسایلو رښتیني استا انو او مسوولو انسانانو په توګه، ځانونه د افغانستان د خلكو د پراخه پرګنوگ

نګ ه ډېر مسوول دریځ ونیسي او هغه دولت او ولسمشر ته دې سمې مشورې وركړي چې شا ته یې ټول پلونه ړاړپه 

دلي او د چارو د سېشوي او د افغانستان د تاریخ په ډېر خونړي او حساس پړاو كې، په تصادفي توګه دې دریځ ته ر

 ادارې پوره وس نه لري.

چې په افغانستان كې دا یوولسم كال دى چې د امریكا او شپږ څلوېښت  ه شوهلویه جرګه په داسې وخت كې جوړ ۍاوسن

لفینو سره په جګړه بوخت دي او هره روځ افغانستان ورانېږي، هره روځ د دې هېواد هېوادونو پوځونه له خپلو مخا

 بچیان مري او وینې توییږي.

ه د ولس مشوره وغواړي. په دې روځو كې د اړاوږد مهاله استراتیژیك تړون په  اوس دولت غواړي چې له امریكا سره د

وني ه غیر قانگاو دا جرڅرګندوي ې سره خپل مخالفت گراز سیاسي او وسله وال اپوزیسیون د دې لویې جر -دولت راز

ې د غندلو تر څنګ له بهرنیانو سره هر گدیني عالمان هم فعال شوي او د لویې جر يتبولي. په دې روځو كې غیر دول

 ه استراتیژیك تړون حرام او غیر شرعي بولي.راز اوږد مهال

هغه افغانان، د مدني ټولنې فعالین، دیني عالمان،  ىپراخه مخالفتونو كې هم دوه جبهې لیدل كېږي. لومړنپه دې 

سیاسیون او عادي خلك چې له بهرنیانو سره اوږد مهاله تړون د خپلو تاریخي او عنعنوي روایاتو سره په ټكر كې ویني 

اونډیو هېوادونو د گاك زړه دا تړون د افغانستان په خیر نه بولي. دوهم هغه ډله كسان دي چې په افغانستان كې د او په پ

؛ ځكه ې سره تړاو لرياشار لهاجندا له مخې حركت كوي او هره خبره، هر قدم او هر دریځ یې د ګاونډیانو د پټو كړیو 

تراتیژیك تړون د ستان كې د امریكا د پوځي اډو شتون او اوږد مهاله سزموږ ګاونډیان او په ځانګړي توګه ایران په افغان

 او په هره ممكنه وسیله یې مخه ډب كول غواړي. ينځان په زیان وی

ده او له طالبانو او نورو مخالفینو سره د سولې په اړتیا او له امریكا سره په اوږد  روانهپه هر صورت اوس لویه جرګه 

 كېداى شي چې په هېواد كې د امریكایي اډو په شتون هم خبرې وشي.او  مشورې كويمهاله استراتیژیك تړون 

ډون وال نرینه او ښځې انتصابي دي كه گې دوه زره گه قانوني ده، كه نه ده؟ د جرگدا ده چې دا لویه جر هاوس خبر

 لاو پرېكړه وكړي چې خپ ه فكراړانتخابي؟ حد اقل دوه زره افغانان سره راټول شوي چې د خپل هېواد د سرنوشت په 

، يد ژغورنې ساحل ته وباسي. دا دوه زره كسان باید خپل تاریخ هه اوسني تاالب څخلیو گنو، اور او لویه د وگخلك څن

كلینو غوښتنې په یاد ولري، د افغانستان د ي، د افغانستان د خلكو یا خپلو موملي او دیني مسوولیتونه په پام كې ونیس

ه سوچ وكړي او ولسمشر ته داسې مشورې وركړي چې هغه ته د الرې د مثال حیثیت ولري او د راتلونكي له پاره ښ

 وروستۍ پرېكړې په كولو ورسره مرسته وكړي.



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

كې ابومسلم  گجاع او ببرك كارمل د تورو څېرو په څنشكه د افغانستان تاریخ ته ځیر شو د محمد یعقوب خان، شاه 

او ډېر  ، ناهیدد طرزي، غازي امان هللا خانوالي، سید جمال الدین افغان، محمخراساني، میرویس خان، احمد خان ابد

 پاملرنه ولرو، ځكهنور درانه او توریالي اتالن لرو چې تاریخ پرې ویاړي او موږ ته پیغام راكوي چې خپلو اعمالو ته 

 چې تاریخ ډېر بېرحمه قضاوت كوي او د هېجا پروا نه ساتي.

، ملي، تاریخي او انساني مسوولیت ته متوجه شي يد اوسنۍ لویې جرګې ګډون وال خپل ستر دین هیله ده چې د افغانستان

او په روانو مسایلو داسې سپینې خبرې وكړي چې د افغانستان راتلونكو نسلونو او تاریخ ته تور مخي نه شي او خپل 

 و كرښو ثبت كړي.ننومونه د هېواد په تاریخ كې په زری

 

 پای
 


