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 سیدال هومان   

 

در  کشورو جهت حل قضایای عمدۀ  خاصلویه جرگه های افغانستان در شرائط در طول تأریخ، 

بدون ست. امور داخلی و خارجی دائر و برای حل و تنظیم آن قضایا، تصامیم الزم اتخاذ نموده ا

تصامیم لویه جرگه  به عمل آمده و نوع دیگرحال مملکت و مناسب  جدی اکثرا  تردید این تصامیم 

جرگه به نفع خود استفاده نموده اند. ، از این حاکم که بعضا  زورمندان و قدرت خواهان استهمان 

 :اکثرا  رعایت شده است ها مگر آنچه که در طول تأریخ جرگه های بزرگ یا لویه جرگه

 

، دو اصلی که موجودیت کشور بودهحفظ تمامیت ارضی، اتحاد و همبستگی مردم افغانستان 

 .مستقیما  به آن وابسته است

داخل کشور برای تدویر یک لویه جرگه این شک را  پافشاری غیر معمول عده ای از سیاسیون در

نباشد همان نوع دومی لویه جرگه ها  مال زیاد لویه جرگۀ مورد نظر اینایجاد کرده است که به احت
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 2از 2

چنین تمایالت،  ر نتیجهدشود و لوم وطن نکه باعث به خطر افتادن همبستگی و اتحاد مردم مظ

 .کشور را پدید بیاورد فروپاشی

بررسی عمیق این موضوع پرداخته است که خوانندۀ  داکتر محمد اکبر یوسفی به تحلیل و عالمانۀمقالۀ 

 .را به نکات مهم موضوع معطوف می سازد وطن خواه

در چنین شرایط حساس تأریخی به منظور تغییر در حال حاضر و چون موضوع تدویر لویه جرگه 

 نظام" تضعیفبرای جلوگیری از انستان آنالین( )آریانا افغمطرح می باشد، لذا  رژیم سیاسی کشور

خواهان، و مردم دوستان متمنی  ، وطنملی گرا " مندرج در قانون اساسی از تمام نویسندگانمرکزی

ثبات و یکپارچگی تداوم نظام مرکزی،  است تا دراین باره نظرات خیرخواهانۀ خویش را به دفاع از

 برای ثبت نظر خویش بر لینک زیر کلیک نمائید: .نمایندابراز نموده و دراین بحث شرکت  کشور
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Yusufi_A/a_yusufi_loyajerga_wa_e

stefaadae_naahaq_az_aan.pdf 
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