
  دودیزه لویھ جر ھ کھ حکومتي لویھ جر ھ؟
تھ ) یما(د افغانانو ترمن  منل شوی دود دی، چې تاریخي شالید یې د افغانستان لومړني پاچا  ھجر 

رسٻږي او د تاریخي اسنادو لھ مخې یما ھم د جر ې لھ الرې د پاچا پھ تو ھ  اکل شوی دی؛ خو ھغھ 

پھ جر ې، چې د افغانستان پھ معاصر تاریخ کې تٻرې شوي دي پیل یې د ستر میرویس نیکھ لخوا 

زٻږدي کال پھ کندھار کې شوی دی او ھمدا راز د ھٻواد د مشر پھ تو ھ د لوی احمد شاه بابا د  ١٧٠٧

    .١د کندھار پھ شیر سرخ کې لویھ جر ھ را بلل شوې وه ١٧٧۴ اکلو لپاره ھم پھ 

لورې کالھ پورې د افغانستان ډٻرو واکمنو لھ  ٢٠٠٢د احمد شاه بابا د واکمن   خھ را وروستھ بیا تر 

زٻږدي کال کې  ٢٠٠٣زٻږدي کال کې بٻړن  لویھ جر ھ او پھ  ٢٠٠٢  ې جر ې را بلل شوي دي پھ 

، چې دغو دواړو جر و د افغانستان لپاره الستھ راوړنې ېشو ېد اساسي قانون لویھ جر ھ دایر

خو لھ  درلودې او د دغو دوو جر و لھ املھ افغانستان د نوي حکومت او نوي اساسي قانون خاوند شو؛

زٻږدي کال را پدٻخوا  و نورې جر ې ھم جوړې شوې، چې د ھٻواد لپاره یې  ان ړې   ې  ٢٠٠٣

  .درلودې نھ

د دغو جر و لھ ډلې  خھ یوه ھم دودیزه لویھ جر ھ ده، چې د لړم میاشتې پھ پن ھ ویشتمھ نٻ ھ لھ 

امریکا سره د ستراتٻژیکو ھمکاریو تړون او لھ وسلھ والو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره را 

غبر ونونھ دغھ ھم د دغې جر ې پر وړاندې بٻالبٻل غبر ونونو شتون درلود او اوس . بلل شوې ده

را وبلل شي  ېشتون لري،  ینو ډلو  پلو ویل، چې اوس مھال د دې وخت نھ دی، چې لویھ جر ې د

او  ینو نور بیا دغھ دودویزه لویھ جر ھ د اساسي قانون خالف  ام بالھ؛ خو  ینو  وندونو بیا د 

رامن  تھ کې ت دغھ  وندونھ وایي جر ھ د یما پاچا پھ وخ .جر ې ماھیت تر پو تنو الندې راووست

شوې او دا د جاھلیت دورې یوه ن ھ، چې باید لھ من ھ یوړل شي او اوسمھال، چې د واکمنو لھ لوري 

ورتھ د شورا نوم ورکول کٻږي او وایي، چې د مشورې لپاره راغو تل شوې دا ھم د دې لپاره ده، 

ھغھ کسان، چې مٻر نور یو شسٻږي؛ خو بل لور تھ چې د اسالم تر نامھ الندې دوی خپلو موخو تھ ور

لھ دودیزې لویې جر ې سره یې خپل مخالفت  ر ند کړی بیا وایي، چې جر ھ د افغانانو ترمن  منل 

 ان ړې ډلې او کړۍ شتھ دي، چې غواړي د افغانانو دغھ دود لھ بدنام  اوس مھال شوی دود؛ خو 

ْت و نھ لري،  چې حتی د جر ې نوم پھ سره مخ کړي،  و پھ راتلونکي کې  وک د دې توان او جرا

  .خولھ واخلي
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کھ پھ مستقیمھ تو ھ دودیزې لویې جر ې تھ راشو، نو ولسمشر حامد کرزي د جر ې د پرانیستې پھ 

وینا د خپلو نورو  ر ندونو تر ن  افغانان زمریان وبلل او ویې ویل، چې د زمري نھ خو ٻږي، 

ډٻر زوړ ھم شي بیا ھم د  یٻرې زمرچې پھ کور کې یې  وک راشي او یا پرې یرغل وکړي او کھ چ

کرزي د خپلو خبرو پھ دوام کې وویل، چې موږ زمریان یو او لھ زمریانو سره باید .  ن لھ پاچا دی

کھ چٻرې د ده خبرو تھ لږ تم شو، نو و بھ لیدل شي، چې د  اغلي کرزي  .لکھ زمري معاملھ وشي

ت را وپاروي او ھر ھغھ  ھ، چې دی او دغھ  ر ندونې د دې لپاره وې،  و د جر ې د غړو احساسا

 ینې کسان د ده لھ  ر ندونو  خھ د زمري ( .د ده واکمنھ ډلھ غواړي د جر ې پھ خلکو بھ ومنل شي
او  ن ل  ان ړتیاوو تھ پام کوي، چې پھ  ن ل کې زمري  ھ کوي؛ خو دغھ کسان بیا وایي، چې نھ 

  ).ر داړونکي ديافغانستان  ن ل دی او نھ ھم افغانان د زمري پھ  ٻ

لھ منلو  خھ مې یادونھ وکړه، ډٻری ھٻوادوال پھ دې باور دي، چې دغھ جر ھ تشریفاتي ب ھ لري او 

غواړي نو ھغھ بھ د جر ې غړي مني،  کھ د جر ې  ډونوال د یې ھر ھغھ  ھ، چې ولسمشر کرزی 

ھم د حکومت لھ  دي، چې پھ تٻرو کې یېاو ویل کٻږي دوی ھغھ کسان  والیانو لھ لوري  اکل شوي

  . ولو ناخوالو سره سره ترې مالتړ کړی دی

او مشري لپاره بھ یې  ینې کسانو  انونھ  يپالو ي اکل شوې وه، چې د دودیزې لویې جر ې ادار

خالف د دودیزې لویې  و ولو د ھیلد ؛ خو  اکل شوي ویاو د  اکنو لھ الرې بھ وی  نوماند کړي

جر ې لپاره د چمتوالي کمٻسیون مرستیال  اغلي نعمت هللا شھراني راغی او وړاندیز یې وکړ، چې 

 اغلی صبغت هللا مجددي زموږ او تاسو مشر دی او پھ تٻرو جر و کې ھم د مشر پھ تو ھ پاتې شوی 

د جر ې د مشر پھ . شياو کھ چٻرې اوس د دې جر ې د مشر پھ تو ھ و اکل شي نو  ھ کار بھ و

مجددي صیب راغی وړاندیز یې وکړ، چې  تو ھ د  اغلي صبغت هللا مجددي لھ  اکلو  خھ وروستھ

شھراني صیب او محمد عارف نورزی دې د جر ې د مرستیاالنو پھ تو ھ، محمد علم ایزدیار او حیات 

د . ې پھ تو ھ دې و اکل شيد جر ې ویانددې او آغلې صفیھ صدیقي پھ تو ھ د منشیانو دې هللا بالغي 

سره مخ شو او دغو  ډونوالو وویل، چې باید  ولھ نیوک والومجددي صیب دغھ وړاندیز د جر ې د  ډون

 اکنې تر سره شي؛ خو پھ ډٻرې خواشین  سره، چې نھ مجددي صیب او نھ ھم کوم بل مشر ورتھ 

  .سره کړپاملرنھ وکړه او خپل کار یې، چې ھغھ د اداري پالوي  اکل وو تر 

د اداري پالوي  اکلو تھ پھ کتو سره، چې مرستیال د جر ې مشر او مشر بیا مرستیال او نور کسان 

؛ پھ ډاډه زړه ویالی شو، چې د ھٻوادوالو ھغھ ادعا، چې ویلي وو دغھ جر ھ حکومتي جر ھ ده و اکل

  .او ھر ھغھ  ھ، چې حکومت یې وغواړي ھماغھ بھ کٻږي سل پھ سلو کې سمھ ده



ا راز د ھغو کسانو ادعا، چې ویلي یې دي د جر ې پھ دننھ کې داسې کسان شتھ دي، چې غواړي ھمد

پھ راتلونکي کې د جر و نوم او ماھیت لھ نن ونو سره مخ کړي او پھ پایلھ کې لھ نیکونو  خھ دغھ را 

   .برٻ يھم تر ډٻره بریده سم  لھ من ھ یوسيپاتې شوی دود 
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