
 
عنوان مضمون: چرا لویھ جرگھ...؟؟

 
اسم: آریانا افغانستان آنالین    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 06.01.2018

یادداشت ادارۀ آریانا افغانستان آنالین
در طول تأریخ، لویھ جرگھ ھای افغانستان در شرائط خاص و جھت حل قضایای عمدۀ کشور در امور داخلی و خارجی دائر و برای حل و تنظیم آن قضایا،
ً تصامیم الزم اتخاذ نموده است. بدون تردید این تصامیم اکثراً جدی و مناسب حال مملکت بھ عمل آمده و نوع دیگر تصامیم لویھ جرگھ ھمان است کھ بعضا
زورمندان و قدرت خواھان حاکم، از این جرگھ بھ نفع خود استفاده نموده اند. مگر آنچھ کھ در طول تأریخ جرگھ ھای بزرگ یا لویھ جرگھ ھا اکثراً رعایت

شده است:

حفظ تمامیت ارضی، اتحاد و ھمبستگی مردم افغانستان بوده، دو اصلی کھ موجودیت کشور مستقیماً بھ آن وابستھ است.
پافشاری غیر معمول عده ای از سیاسیون در داخل کشور برای تدویر یک لویھ جرگھ این شک را ایجاد کرده است کھ بھ احتمال زیاد لویھ جرگۀ مورد نظر

این ھا ھمان نوع دومی لویھ جرگھ نباشد کھ باعث بھ خطر افتادن ھمبستگی و اتحاد مردم مظلوم وطن نشود و در نتیجھ چنین تمایالت، فروپاشی کشور را پدید
بیاورد.

مقالۀ عالمانۀ داکتر محمد اکبر یوسفی بھ تحلیل و بررسی عمیق این موضوع پرداختھ است کھ خوانندۀ وطن خواه را بھ نکات مھم موضوع معطوف می سازد.
چون موضوع تدویر لویھ جرگھ در حال حاضر و در چنین شرایط حساس تأریخی بھ منظور تغییر رژیم سیاسی کشور مطرح می باشد، لذا (آریانا افغانستان
آنالین) برای جلوگیری از تضعیف "نظام مرکزی" مندرج در قانون اساسی از تمام نویسندگان ملی گرا، وطن خواھان، و مردم دوستان متمنی است تا دراین
باره نظرات خیرخواھانۀ خویش را بھ دفاع از تداوم نظام مرکزی، ثبات و یکپارچگی کشور ابراز نموده و دراین بحث شرکت نمایند. برای ثبت نظر خویش

بر لینک زیر کلیک نمائید:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Yusufi_A/a_yusufi_loyajerga_wa_estefaadae_naahaq_az_aan.pdf

لینک مرتبط...

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 24.12.2017
سالم برادر بزرگوار و معزز حمید جان انوری،

ممنون از توجھ تان بھ ابراز نظر این خواھر تان. قبول میکنیم کھ در حالت اشغال کھ مملکت مانند عصر ترکی، امین، ببرک و نجیب افغانستان عزیز با
بیشتر از 120 ھزار اردوی متجاوز نا خواستۀ شوروی تحت تسلط آن ابر قدرت قرار داشت، لویھ جرگۀ افغانی مفھومی نداشت، چونکھ ارادۀ نمایندگان ھر
گوشھ و کنار مملکت نمی توانست صورت گیرد. حتی در آن شرائط خفت بار، زمامدارانی کھ ظاھراً بر کرسی ھای ریاست دولت «نصب» گردیده بودند،

از ھیچ صالحیتی برخوردار نبودند.
در مورد سوال تان عرضی دارم این است کھ خاصیت و موجودیت طویل المدت « لویھ جرگھ» کھ شما مطرح نموده اید، ساحۀ محدود افغانی دارد، یعنی

کھ اسم آن و سوابق آن «بھ ھر ارزشی کھ دایر گردیده باشد» افغانی و زادۀ اجتماع خود ما بوده است، پس در سرزمین دیگری مثال آنرا در شرائط اشغال
جستجو نموده نمی توانیم.

ولی با این نظر شما موافق ھستم کھ در عین زمانیکھ امروزمملکت را در حال اشغال خارجی بھ مفھوم حقوقی آن نمیدانم، ولی طرح احضار لویھ جرگھ کھ
خود پالن سخیفانھ ای برای ایجاد تشتت و ازھم گسیختگی کشور را بار می آورد، ھمچنان دیموکراتیک نبوده و مانند سوداگری در آراء انتخابات ریاست
جمھوری و پارلمان با دسیسھ ھا و غلط روی ھا ھمراه می باشد و سوء استفادۀ مطلق از دایر نمودن آن کھ بھ ھر حال موردی ھم در شرائط فعلی ندارد،

صورت می گیرد.
بھ آرزوی سالمتی، 

اسم: حمید انوری    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 24.12.2017
خواھر گرامی ماللی جان موسی نظام سالم بر شما!

تشریحات مزید شما در زمینۀ فراخوانی لویھ جرگھ در شرایط حاضر کامالً بجا و معقول است.
 

این کمترین با درد و دریغ کھ ھرگز شاھد برگزاری یک لویھ جرگۀ واقعی در سرزمین آبائی ما نبوده ام، اما از البالی اوراق تاریخ ھمینقدر میدانم کھ لویھ
جرگۀ احمد شاه بابای کبیر و غازی امان هللا خان تا اندازۀ زیادی از ارادۀ مردم نمایندگی میکرده است، اما با تأسف کھ ھرگز نمونۀ دیگری را بخاطر

ندارم.
 

در شرایط کنونی اما( حاال اگر شرایط موجوده را اشغال بدانیم یا ندانیم)، فراخوانی لویھ جرگھ از ھر طریق و از ھر جناب و جناح کھ فراخوانده شود،
ھرگز نمی تواند از ارادۀ مردم افغانستان نمایندگی کند؛ با در نظر داشت اینکھ حکومت دوسرۀ "وحدت ملی" ھم کامالً مغایر تمام اصول و قواعد بین المللی

و خالف قانون و نیز خالف عتعنات پسندیدۀ مردم افغانستان بوده و ھرگز در تاریخ ما نظیر نداشتھ است.
 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/aao_yaad_daasht_01_09_2016_edaarae_aao.pdf


سوال من اما ھنوز ھم پابرجاست و آن اینکھ در صورتیکھ کشور زیر اشغال بیگانھ باشد، فرقی نمی کند کھ روس باشد یا امریکا، عرب باشد یا عجم،
مسلمان باشد یا غیر مسلمان؛ چگونھ می شود لویھ جرگھ را فراخواند و تصامیمی کھ در چنان یک لویھ جرگھ گرفتھ خواھد شد، زمینۀ تطبیقی آن در کدام

حد خواھد بود و آیا چنان یک لویھ جرگھ می تواند مظھر ارادۀ آزاد مردم باشد؟
 

یار زنده و صحبت باقی...

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 23.12.2017
محترمان آقای قاسم معصومیار و آقای حمید انوری سالم عرض مینمایم،

 
بعد از احترامات فایقھ، در مورد لویھ جرگھ ھا و موجودیت چنین گردھم آیی ملی، اگر منظور حالت و قوت چنین اجتماع حقوقی در شرائط امروز

افغانستان باشد، با تشریحات دقیق و روشنگرانۀ محترم معصومیار، شرائط اجتماعی افغانستان معضلۀ اشغال را مطرح نمی نماید زیرا در ھردو نوع
اشغالی کھ در نفس عملیھ میتواند جا بگیرد، یعنی اشغال زمان جنگ و اشغال زمان صلح، افغانستان 16 سال اخیر بھ ھیچ کدام مطابقت ندارد. ھمانطوریکھ

تشریحات حقوقی ایشان بیان میدارد، حضور قوای خارجی و جامعۀ بین المللی در مملکت ما با پشتی بانی ملل متحد طوری پالن گزاری گردید کھ یک
افغانستان جنگ زده ای کھ با اشغال غیر مجاز شوروی، شکست شرم آور آن ، ھجوم بیرحمانھ و تخریب سرزمین ما توسط گروه ھای تنظیم ھای جھادی،

حکمروایی جمیعت عھد دقیانوس طالبان کھ ھمھ یک افغانستان آزاد غیر منسلک را بھ کشتار و جنایات بشری و خاک آنرا بھ تخریب بنیادی روبرو ساخت،
برای نجات آن باید بھ کمک جھان خارج بھ یک اعمار مجدد، باز سازی اجتماعی و صلح و امنیت اقدام میگردید.

 
اینکھ آن آرزو ھا و امکانات ھمھ در اثر فساد گستردۀ اداری و چور و چپاول روز افزون عناصر داخلی و خارجی برباد گردید، حکایتیست بس دردناک و
تأسف آور کھ درین مختصر نمی گنجد. ولی باز ھم آنچھ در مملکت ما با تمام اشتباھات جامعۀ جھانی و حتی مظالمی کھ عسکر بین المللی بر ھموطنان بی

دفاع ما وارد نموده است، نمی شود حضور آنان را اشغال زمان صلح و یا زمان جنگ دانست.
 

در مورد اینکھ در حالت اشغال، مثالً حضور غیر مجاز قوای اتحاد شوروی سابق ولو با ھمکاری سردمداران خیانت پیشۀ خلق و پرچم در افغانستان
عزیز، احضار لویھ جرگھ چھ خاصیتی و قوتی در فیصلۀ جات حقوقی می توانست داشتھ باشد، اگر بھ خطا نروم، خاصیت آن رژیم سفاک کھ آزادی ھای

فردی را بھ ھر شکلی مجاز ندانستھ و منکوب قرار داده بود، اگر ھم جرگۀ تصنعی و فیصلۀ غیر دیموکراتیک با صحنھ سازی ھا و دغل بازی ھای
معمول آن رژیم ترتیب میگردید، آنچھ را عنعنات ملی مردم افغانستان در قرون متمادی بھ نام لویھ جرگھ شکل داده است، در چنان اجتماع غیر ملی مختنق

نمی توانست موجود گردد.
 

گرچھ در افغانستان ھم لویھ جرگھ ھا آنطوریکھ تعامل، مرام و عنعنۀ آن ایجاب می نماید، حتمی وفق نداشتھ است، مثالً در ھمین اواخر قرن بیستم و عصر
جمھوریت سردار داود خان، لویھ جرگۀ قانون اساسی و متعاقباً انتخاب «انتصاب» رئیس دولت کھ رقیبی در زمینھ نداشت، بھ ھیچ قالبی از لویھ جرگھ

ھایی کھ در تاریخ افغانستان گذشتھ بود، برابر نمی آمد و در نوع خود کامالً بی سابقھ و سوال بر انگیز بود. 
 

نتیجتاً شرائط اشغال ولو با نوعی تفاھم مملکت اشغالگر با مردم تحت نفوذ، موجودیت چنان اجتماعاتی کھ صبغۀ عمیق ملی و مردمی داشتھ باشد عمالً نا
ممکن بوده، دقیقاً نمی تواند روحیۀ یک اجتماع فیصلھ کنندۀ معضالت حقوقی یک سرزمین را کامالً تمثیل نماید؛ تا نظر شما چھ باشد.

با تقدیم احترامات مجدد،
 

اسم: حمید انوری    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 22.12.2017
ھموطن گرانقدر محترم معصومیار سالم بر شما!

 
از معلومات جامع کھ ارائھ کردید سپاسگذارم. دست تان درد نکند.

 
در مورد اشغال و اشغالگر و کشور تحت اشغال از نگاه حقوقی معلومات ارائھ شده از جانب شما بسیار مستدل و از نگاه حقوق بین الملل در خور غور و

تأمل است.
 

پرسش این کمترین اما بصورت خاص در مورد فراخوانی لویھ جرگھ در چنین شرایط بود و اینکھ اگر کشوری تحت اشغال نظامی یک قدرت بیرونی قرار
داشتھ باشد، آیا فرا خواندن لویھ جرگھ قانونی خواھد بود و اگر بلی، از سوی کدام مرجع و یا مراجع باید صورت گیرد و تصامیم گرفتھ شده در چنان لویھ

جرگھ ای چگونھ مورد تطبیق قرار خواھد گرفت؟
 

فرضاً در زمان اشغال افغانستان توسط روسھا، اگر لویھ جرگھ ای از طرف مردم صورت میگرفت کھ مظھر ارادۀ مردم نیز می بود و تصامیم آن ھم قابل
قبول قاطبۀ ملت، جنبۀ تطبیقی چنین تصامیم چگونھ عملی باید می شد؟

 
ممنون از لطف تان

اسم: محمد قاسم معصومیار    محل سکونت: ایتالیھ روم     تاریخ: 20.12.2017
جناب محترم حمید انوری، سوال جالبی را مطرح کرده اند کھ ناظر بھ "لویھ جرگھ ھای دوران اشغال" کشور می باشد.

نخست الزم است اشغال را شناخت کھ اصطالح "اشغال" بھ چھ حالتی اطالق می شود اصطالح شماره 185 فرھنگ حقوق بین الملل "اشغال" را چنین
تعریف می کند:

 
« نوعی روش اصلی کسب حق مالکیت و حاکمیت بر سرزمینی کھ متعلق بھ ھیچ دولتی نیست (terra nullius ) با حضور و کنترول واقعی، دایمی و

مؤثر و بھ منظور حفظ و تحکیم حق مالکیت مکتسبۀ ناقص از طرق اکتشاف. 
 

اشغال لزوماً بھ معنی تصرف و حضور در تمامی یک منطقھ نیست...»
در این معنی کشور فعالً در حالت اشغال قرار نخواھد داشت، اگر مقصد حضور قوای خارجی در کشور باشد این حضور بھ منظور تصرف و کسب

مالکیت بھ کشور نیامده و نیز با زور و جبر در افغانستان اقامت ندارند، 
جامعۀ جھانی از راه ملل متحد و حتی ھمسایھ ھای مغرض کشور و رقبای بین المللی امریکا بھ حضور قطعات نظامی در افغانستان موافقت کرده اند و این



حضور توسط مرجع"عالیترین مظھر ارادۀ مردم افغانستان(لویھ جرگھ)" تأئید شده است، 
 

اندازه، چگونگی فعالیت ھا و محدودۀ آنھا ھا در قرارداد نامبرده درج است. کھ این نوع حضور معنی "اشغال" و یا کدام ھجوم متصرفانھ را افاده نمی کند
و کامالً با اصول و قواعد بین المللی مطابقت دارد، 

 
این مطابقت و موافقت تمام جوانب براساس تبانی منافع افغانستان، کشور ھای منطقھ و دولی کھ قطعات نظامی شان در افغانستان مقیم مؤقت اند، بھ میان

آمده است.
 

اگر منظور انوری گرامی استقالل باشد دولت افغانستان در عمل، 
 

- چھ در امور داخلی و چھ در مسائل خارجی - مستقل می باشد؛ در قضیۀ اعالم ترامپ پیرامون بیت المقدس بھ حیث پایتخت رژیم صھیونیست اسرائیل،
دولت افغانستان ھمان موضع گیری اش را کھ خودش خواستھ اتخاذ نموده است. و یا باوجود روابط تیره میان جمھوری اسالمی ایران و ایاالت متحدۀ

امریکا دولت افغانستان با ایران روابط عادی دارد. 
بھ این صورت در وضعیت فعلی سوال "اشغال" مطرح شده نمی تواند تا اثرات در ماھیت فیصلھ ھای کدام لویھ جرگھ محاسبھ و سنجش گردد. 

 
آری لویھ جرگھ ھا – ھمانطور کھ سایر محققان گرامی در تألیفات شان متذکر گردیده اند - بھ خاطر ثبات و امنیت کشور، مواد و مفاد قرار داد ھای

خارجی دولت را حین تصامیم شان رعایت کرده اند.
 

بھ ھمھ ھویداست کھ در اوضاع پیچیدۀ کنونی دولت افغانستان – بھ سبب علل نا جور داخلی و نیز بھ سبب تھدیدات بالقوۀ خارجی – قادر بھ صیانت ارزش
ھای مادی و ملی کشور نخواھد بود و نیاز بھ آن محسوس است تا از کشور و یا کشور ھایی کھ افغانستان با آنھا تبانی منافع دارد، امداد شان را در این

عرصھ جلب و بھ کار بندد کھ چنین توقعی قبالً جامۀ عمل پوشیده است. 
بعضی از ھموطنان محترم ما کھ حضور عساکر جامعۀ جھانی بھ خصوص امریکایی را تعریف "اشغال" می دھند و از این طریق در عرصۀ تبلیغات بھ

تضعیف دولت می کوشند، نخست کدام الترناتیف (بدیل) عملی و سھل دیگری برای مدیرت و حفظ ثبات اوضاع کنونی نمی دھند تا جاگزین وضعیت کنونی
(بھ جای عساکر خارجی از کشور ما در برابر تھدیدات خارجی و انواع و اقسام متعدد تروریزم حمایھ و دفاع نماید) گردد.

 
و ثانیاً اگر ھدف رخصت کردن عساکر خارجی از افغانستان باشد بادرنظر داشت این ھدف، باید در این کشور دولت قوی و مسلط بر اوضاع ناجور کنونی

را داشت. تا خود بھ حذف و حل معضالت کنونی بپردازد کھ ضرورت بھ حضور قوای خارجی منتفی گردد، در حالیکھ تضیعف دولت درست در نقطۀ
مقابل این مقصد قرار خواھد گرفت و نیاز بھ حضور عساکر خارجی را توجیھ خواھد کرد. 

 
با احترام م، ق، معصومیار

اسم: غالم محمد راضی    محل سکونت: از ھالیند     تاریخ: 20.12.2017
برای معلومات خوانندگان

ولسی جرگھ، یا مشرانو جرگھ
 
 

لویھ جرگٔھ سال ٢٠٠٢ کھ حامد کرزی را بھ عنوان رئیس جمھور موقت انتخاب کرد.
لویَھ َجرگھ یا جرگٔھ بزرگ یا جرگٔھ ملی، بھ معنی «گردھمایی بزرگ سران قبایل افغانستان» است. لویھ جرگھ بزرگترین مجمع بزرگان و شخصیت  ھای

قومی و اجتماعی کشور افغانستان است و در موارد بحرانی در افغانستان تشکیل می  شود. در بیشتر موارد از سوی پادشاه یا رئیس جمھور فرا خوانده شده
اعضای آن می  توانند ھم انتخابی و ھم انتصابی باشند. نخستین جرگھ در سال ١١۶٠ ھجری شمسی (١٧۴٧ میالدی) برگزار شد. این جرگھ سرنوشت و

آینده کشور تازه  ای بھ نام افغانستان را رقم زد، پس از ٩ روز مباحثھ میان سران اقوام غلزایی، پوپلزایی، نورزایی، سدوزایی و دیگران، احمد شاه ابدالی
از قوم سدوزایی بھ عنوان پادشاه افغانستان برگزیده شد. 

لویھ جرگھ کلمۀ پشتو است کھ در زبان فارسی دری بھ معنی جرگھ بزرگ است. جرگھ کلمۀ دری و بھ معنی گروه و صف آمده  است. جرگھ در
کاربردھای سیاسی- اجتماعی آن بھ معنی گرد ھمایی و اجالس است. بھ عبارت دیگر ھر مجلس، جلسھ و اجالسی کھ برای تصمیم گیری، نظر خواھی و
مشورت در بارٔه یک امر محلی، ملی و قومی برگزار شود، جرگھ  است. آنچھ جرگھ را از گردھمایی  ھای دیگر جدا می  سازد محتوا، شیوۀ کار و منظور

آن است. محتوای جرگھ مردمی است و برای سنجش آرای عمومی. از این رو برخی آن را نوعی ریفراندوم یا ھمھ  پرسی خوانده  اند. منظور از تشکیل
جرگھ  ھا چاره جویی، رسیدگی و تصمیم گیری ھمگانی در مورد یک مسألۀ سیاسی -اجتماعی است. شیوۀ کار آن بسیار ساده  است. معموالً یک فرد اداره

آن را بر عھده می  گیرد و موضوع خاصی را بھ ھمھ  پرسی می  گذارد تا شرکت کنندگان باالی آن بھ بحث بپردازند. در پایان با توافق کلی بھ تصمیم
مشترکی می  رسند. این تصمیم سر انجام بھ مثابھ یک فیصلھ ملی، محلی و قومی عملی می  گردد. 

جرگھ نھ زمان معین دارد و نھ جای معین. بنا بر نیازھای سیاسی و اجتماعی بھ وجود می  آید و پس از پایان کار، خود بھ خود منحل می  گردد. می  توان
گفت کھ جرگھ ھر زمان و ھر جایی کھ یک امر سیاسی یا اجتماعی ایجاب کند تشکیل می  شود. اعضای جرگھ را مو سفیدان، بزرگان اقوام و شخصیت

 ھای با تجربھ و متنفذ می  سازند. 
جرگھ، کھن  ترین نھاد سنتی در ادارٔه اجتماعی است و ریشھ در تاریخ و فرھنگ قبیلھ  ای دارد. جرگھ بھ کدام قوم، ملت، محل و فرھنگ خاصی تعلق

ندارد و بھ گونھ  ھایی در میان ھمھ جوامع بشری دیده شده  است. اما در جوامعی کھ از سازمان و ساختار سیاسی و اجتماعی پیشرفتھ بر خوردارند، نقش آن
کم رنگ تر شده کار برد آن کم  کم از میان رفتھ است. 

در افغانستان ھنوز ھم جرگھ یک راه گشای سیاسی - اجتماعی شمرده می  شود و از نتائج خوبی برخوردار است. در مورد بھره  برداری سیاسی از جرگھ 
ھا جای بحث است و در بیشتر موارد وسیلھ  ای بوده  است برای مشروعیت بخشیدن بھ خواستھ  ھای از پیش تعیین شده دولت  ھای افغانی. 

جرگھ در افغانستان سھ نوع است: 
جرگھ محلی
جرگھ قومی

جرگھ ملی (لویھ جرگھ)
 

جرگھ محلی، در مقایسھ با سایر انواع جرگھ ھا ساحھ تأثیر محدودی دارد. این جرگھ ھا از گذشتھ ھای دور تا کنون در سراسر افغانستان وجود داشتھ
عملی ترین شیوه ادارة سنتی اجتماعی در ده و محلھ بھ شمار می رود. جرگھ ھای محلی معموالً در موارد کم آبی، خشکسالی و برای حل اختالفات محلی بھ

وجود می آید. 
 



جرگھ ھای قومی، بھ مسائلی می پردازد کھ یک یا چند قوم را در بر می گیرد. این جرگھ ھا در مواردی مانند برخوردھای قومی یا بروز اختالف ھا و مسائل
مھمی کھ تصمیم گیری و تالش مشترک را ایجاب می کند، تشکیل می شود. 

 
جرگھ ملی یا لویھ جرگھ، بزرگ ترین مجمع بزرگان و شخصیت ھای قومی و اجتماعی کشور است و در موارد بحرانی در افغانستان تشکیل می شود. در

بیشتر موارد از سوی پادشاه یا رئیس جمھور فراخوانده شده اعضای آن می توانند ھم انتخابی و ھم انتصابی باشند. 
 
 

برگرفتھ از صفحات انترنتی آزاد

اسم: حمید انوری    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 16.12.2017
با عرض سالم و احترام!

 
ھموطنان دراک، دلسوز،پرتالش و دانشمندان قلم بھ دست ما در مورد "لویھ جرگھ" معلومات وسیع و جامع ارائھ نموده و تاریخچۀ آنرا نیز با تمام جزئیات

زحمت کشیده، تتبع نموده و خدمت ھموطنان تقدیم داشتھ اند کھ بر قلم شان برکت.
 

نزد این کمترین اما یک پرسش ھنوز پاسخ طلب است و آنھم اینکھ در حالت اشغال کشور توسط نیروھای نظامی کشور ھای خارجی، لویھ جرگھ چگونھ
فراخوانده می شود و جنبۀ عملی و تطبیقی چنین لویھ جرگھ ھا در کدام حد خواھد بود و چھ کسانی در چنان شرایطی صالحیت فراخوانی لویھ جرگھ را

خواھند داشت.

اسم: ف، ھیرمند    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 14.12.2017
 

جناب محترم نوری صاحب گرامی، مسؤول وبسایت وزین آریانا افغانستان آنالین!
 

مقالۀ پُر محتوای تان را کھ در بارۀ تقال ھای عده ای از رجل سیاسی کشور برای دایر کردن لویھ جرگھ، خامھ کرده بودید مطالعھ کردم، در این نوشتۀ بلند
تان نکاتی را یافتم کھ دوستان دیگر کمتر بھ آن توجھ کرده و یا بھ آن متوجھ نھ گردیده اند.

 
یکی از این موارد این بوده است کھ دایر کردن لویھ جرگھ بدون کدام استناد قانونی، ملی و دموکراتیک و بدون وقع گزاری بھ اوضاع و شرایط حاکم، نھ
تنھا بھ عواقب خطرناک و غیر قابل توقع منجر میگردد بلکھ مؤسسۀ تأریخی "لویھ جرگھ" را کھ از سنن سیاسی مردم افغانستان می باشد نیز بھ بدنامی و

ارزش زدایی می کشاند.
 

بعضی از قلمبدستان بھ این تصور گرفتار آمده اند کھ اساساً لویھ جرگھ دگر کارآمدی خود را از دست داده است...! در حالی کھ چنین نیست بلکھ لویھ
جرگھ بھ این جھت کار آیی نھ خواھد داشت کھ ھمزمان با شرایط و تحوالت عینی و ذھنی وانکشافات دموکراتیک، نھ در شکل و نھ در محتوی، نوسازی

نھ شده است، چون لویھ جرگھ خود کھنھ و قدیمی مانده است و عده ای ھم آنرا با نگاه ھای نھ چندان جدید می نگرند، چنین لویھ جرگھ ای قادر بھ ارائۀ راه
حل جدید، ارائۀ نوع تحقق این راه حل و تشخیص و توظیف مجریان آن حل، نمی باشد وگروه ھایی کھ بھ اھداف عمومی توجھ ندارند و فقط بھ منافع

محدود و گروھی خود پابند اند بھ این نوع لویھ جرگھ دلچسپی و عالقھ دارند. چنین یک لویھ جرگۀ ناتوان، عقب گرا و کھنھ و سالخورده توانایی درک
مشکالت مردم را ندارد و بناًء مردود و غیر قابل قبول می باشد، این را نیز باید افزود کھ برای داشتن یک لویھ جرگۀ مطلوب و مدرن ھنوز راه درازی

پیشروست.
عالوه کنم کھ قرار افواھات، یک عدۀ دیگر کھ بعضی از دیپلوماتان مقیم خارج نیز در آن ھمدست و ھمداستان اند، بھ فکر تدویر لویھ جرگۀ عنعنوی می

باشند، تا از این طریق بھ قدرت دسترسی پیدا کنند، دیده می شود کھ بھ این شیوۀ دستیابی بھ حاکمیت بیشتر چھ کسانی توجھ 
 

دارند. 
نوری معزز و بزرگوار!

از اینکھ در نوشتۀ تان از کار این جانب تمجید نموده و آنرا ستوده اید، ابراز سپاس گزاری می نمایم
با حرمت و محبت

ف، ھیرمند 

اسم: رسول پویان    محل سکونت: افغانستان     تاریخ: 13.12.2017
نگاھی بھ چگونگی لوی جرگھ در کابل

 
تبصرۀ ناشر : مقالۀ محترم رسول پویان کھ تقریباً شش سال قبل از این در بارۀ لویھ جرگھ تحریر و بھ نشر گذاشتھ شده است، نکات و مواردی را حایز

است کھ امروزه نیز بر وضعیت و جایگاه لوی جرگۀ مطمع نظر عدۀ پُر طمع مطابقت دارد، یکی از نکات مورد توجھ در شکل لویھ جرگھ کھ اثر ناگوار
در جامعۀ کنونی وطن ما دارد، بطی ساختن و کاھش مدرج انکشاف جامعۀ مدنی و رشد تحوالت دموکراتیک اجتماعی است کھ آقای "پویان" در مقالۀ خود

بھ آن اشارۀ مکرر دارد، اصل مقالھ را لطفاً مطالعھ فرمائید
** * **

لوی جرگھ یا مجلس بزرگ مشورتی در کشور تاریخ طوالنی دارد؛ اما جایگاه و نقش آن در برشھای مختلفۀ زمانی متفاوت بوده است. در اوضاع جدید
کنونی دیدگاه ھای متنوع در مورد این گردھمآھی سنتی وجود دارد و نقش و تأثیر آنرا در پروسۀ گذار بھ جامعۀ مدنی متکی بر نظم و قانون روشن در
زیر سقف پرگشایش سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی استوار عمیقانھ تر تحلیل و بررسی می کنند. بنابر این دو سوژۀ مھم مطروحھ ( پیمان

ستراتیژیک روابط با امریکا و صلح با طالبان) ضرورت بھ ژرف اندیشی بیشتر دارد…..
 
 
 

لینک مرتبط...

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/rassul_poyan_negaahe_ba_loyajergae_kabul.pdf


اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 08.12.2017
لویھ جرگۀ کذایی، دامی برای سرقت قدرت

 
خلقی است پراگـنـدۀ سعـی ھـوسی چند
پرواز جـنون کـرده بـھ بال مگسی چند

کـر و فِر ابـنـای زمـان ھـیـچ ندارد
جز آنکھ گسستھ است فسار و مرسی چند

بیدل
 

نوشتۀ عالی، ملی و علمی جناب "ف. ھیرمند" را در وبسایت آریانا افغانستان آنالین مطالعھ کردم و از گذاشتن این نوشتھ سراپا آموزشی، تحقیقی و علمی
در ستون نظر خواھی (برای مطالعھ و تبصره و ابراز نظر خوانندگان وطن پرست و آگاه و نخبگان سیاسی و اجتماعی افغان) خوشحال شدم.

از ھمھ وطنپرستان، دوستداران افغان و افغانستان و ھموطنانی کھ خواھان تمامیت و یکپارچگی وطن عزیز ما ھستند و آرزومند وحدت ملی و نزدیکی و
وصلت اقوام مختلف افغانستان می باشند؛ بھ شمول آنانی کھ برای حفظ نام افغانستان و ھویت ملی باشندگان آن منحیث (افغان) تالش دارند، آرزو می رود

قلم بردارند و بنویسند و نظر بدھند و پیشنھاد کنند و "راه گم کردگان" را بھ راه راست و ملی دعوت نمایند.
نخست از نویسندۀ توانا و صاحب قلم کم ھمتا، دوست نھایت گرامی ام جناب "ھیرمند" اظھار امتنان و سپاس دارم کھ با وجود مصروفیت ھای فرھنگی و

ھمچنان مشکالت مسافری، قلم برداشتند و یکی از بھترین ھا را نوشتند کھ من بھ ھمکاری گرانبھای ایشان در وبسایت آریانا افغانستان افتخار می کنم و بھ
ایشان می بالم.

سپس از ھمکار گرانقدر و محترم دیگر این رسانھ، جناب جلیل غنی ھروی نویسندۀ عالی مقام و ژورنالیست توانا و با صالحیت علمی سپاسگزارم کھ با
درک عالی از حالت دگرگونی وطن و مردم آن، مطلب عالی، ملی و پرمحتوایی زیر عنوان (لویھ جرگھ و نقش آن در حیات سیاسی...) نوشتند کھ سبب

خالقیت نوشتۀ علمی و حقوقی جناب " ھیرمند" در زمینھ شد.
فعالیت ھای صرفاً سیاسی و نھ ملی تعدادی از دست اندرکارانی کھ در این دوازده سال اخیر (کھ معرفی شان از حوصلۀ این مختصر دور است) حکمرانی

غیر ملی شان چھ ھا نبود کھ در حق این ملت و این کشور نکردند و حاال باز می خواھند از طریق تشکیل یک لویھ جرگۀ ناقص (بھ زعم خود شان لویھ
جرگۀ عنعنوی!)، غیر قانونی و غیر ملی قدرت دولتی را بدزدند و کشور را بھ فنا و فالکت و تجزیھ و بربادی سوق دھند.

بھ آن عدۀ دیگر کھ از طریق دایر نمودن "لویھ جرگۀ قانون اساسی" بھ ھوای تحقق آرزو ھای نامیمون و خالف منافع مردم کشور اند نیز باید واضح
ساخت کھ نیات ضد ملی شان افشا و رسوا خواھد شد.

بلی کوشش ھای......

لینک مرتبط...

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 06.12.2017
در مورد لویھ جرگھ ھا قدامت تأریخی و دالئل انعقاد آن از آثار برازندۀ تحلیلی و علمی دو نویسندۀ فرھیختھ و توانای ھمکار این وبسایت آقایون محترم

جلیل غنی ھروی و ف. ھیرمند زیاد آموختیم.
در این پدیده ھای ناب دریافتیم کھ از نگاه قانون لویھ جرگھ (عنعنوی یا قانون اساسی) وسیلۀ اقناع خواستھ ھای این و آن بر بنیاد اھداف و مقاصد خاص
نبوده بلکھ برای انعقاد ھریک احکام صریح قانونی در چگونگی حالت و وضع موجھ وجود داشتھ و مرجع صالحیت دائر ساختن آن بھ وضاحت توضیح

گردیده، وھمچنان اعالم حالت اضظرار لحاظ قانون از صالحیت رئیس جمھور است.
با ابراز امتنان مجدد از ھردو دوست گرانقدر، اراده بر آن شد کھ با در نظر داشت شرائط کنونی و مقتضیات دنیای متمدن در قرن بیست و یک در حالی
کھ در کشور حاکمیت قانون وجود داشتھ (ولو کھ تطبیق نمی گردد) و حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط قانون مادر و قوانین نوزاد متمم و
توضیحی تنظیم گردیده آیا مراجعھ بھ رسوم عنعنوی کھ در شرائط و احوال خاصی(فقدان قوانین کتبی) یگانھ اسلوب و بھترین وسیلۀ اتخاذ تصامیم بزرگ

ملی و مشروعیت بخشیدن یک نظام و یا یک زعامت بود، آیا ھنوز ھم ضرورت است و باید جزء فرھنگ قانونی کشور باشد؟

لینک مرتبط...

اسم: م. ک. وھابزاده    محل سکونت: آلمان     تاریخ: 06.12.2017
 

لویھ جر�ھ د افغانانو ورستنی منبع ده
 

واقعی لویھ جر�ی افغان تاریخ کی د افغانانو ورستنی د مشورو، فیصلو او د تطبیق منبع وه چھ افغانان پھ کی خپل شاه ھان او امپراطورانی تا�یلی د سولی
او جن� پھ اړه فیصلی صادری �ړی د �مکنی فضای او فکری خپلواکي پھ اړه یي حکمرانانو تھ لند او دقیق پیشنھادونھ او مشوری د تطبیق لھ پاره

وړاندی �ړی. 
 

د لویي جر�ی اعظا غیر لھ مرکز نھ، خلک خپل نماینده �ان پھ خپل خوشھ د عالقھ داریو، ولس والیو او والیتنو پھ سطح لی�لی، 
 

دا پھ دی معنی چھ ھغھ �وک چھ پھ خپل کلی عالقھ داری ولسوالی یا والیت کی پھ رشتیا پھ دین او وطن مین د عزت، عفت او درناوی وړ وه د خلک لھ
خوا لویھ جر�ی تھ لیږدو کیدل. 

 
لویھ جر�ھ ھررومرو پھ یو خپلواک افغانستان کی قانونی ب�ھ لری ھغھ........ 

 

لینک مرتبط...

اسم: جلیل غنی ھروی    محل سکونت: اضالع متحدۀ امریکا     تاریخ: 06.12.2017
لویھ جرگھ و نقش آن در حیات سیاسی افغانستان

 
درین روز ھا تقاضا برای تدویر لویھ جرگھ اوج گرفتھ و آنانی کھ از صحنۀ سیاست و دولت داری کنار زده شده اند، یا مطابق بھ احکام قانون اساسی

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_loya_jergae_kazaaii_daamey_baray_qodrat.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/a_abassi_aia_tawasol_ba_loya_gerga_hanooz_zarorat_ast.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Wahabzada_m_k_loyajerga_de_afghanano_worostanai_manba.pdf


افغانستان دیگر شانس کاندید شدن را در انتخابات ریاست جمھوری ندارند، پی ھم در خواست دایر شدن لویھ جرگھ را می نمایند. ھمچنان بعضی از نھاد
ھای سیاسی کھ چندان محبوبیتی در بین ھمھ مردم افغانستان ندارند و فکر نمی شود بتوانند از طریق انتخابات در ھرم قدرت دخیل گردند، ھمھ اینھا دست
بھ دست ھم داده اند و تدویر لویھ جرگھ را برای بر رسی آنچھ وخامت اوضاع در افغانستان می خوانند، و تصمیم گیری در بارۀ افغانستان، تقاضا دارند.
این دست از سیاستمداران حرفوی و یا بازیگران میدان سیاست افغانستان کھ با استفاده از موقف ھای سیاسی قبلی، چھ در دستگاه حاکمھ و چھ حامیان و

شریکان این دستگاه، از امتیازات خاص بر خور دار بودند و ھر یک از این اشخاص و گروه ھا مالک ملیونھا دالر و بلند منزلھا و آرگاه و بارگاه و دم و
دستگاه و سرمایھ ھای ھنگفت در بانکھای داخل و خارج و امالک بی حساب در دوبی و ترکیھ و کشور ھای دیگر گردیده اند، آخرین تالش شانرا در

سکرات مرگ سیاسی، می کنند تا اگر بتوانند با نا آرام ساختن اوضاع، افزایش بی نظمی ھا و اختطاف ھا و ھمکاری با مخالفین مسلح دولت، اوضاع را
چنان بی ثبات، و دولت و مملکت را بھ چنان وضعیتی بر گردانند کھ از طریق تشکیل یک لویھ جرگھ باز ھم خویش را بر گردۀ ملت تحمیل نمایند.

اما اکنون کھ بنیاد یک اجتماع دموکراتیک و اساس یک دولت قانونمند گذاشتھ شده است، قانون اساسی افغانستان شرایط و مشخصات دایر شدن لویھ جرگھ
و اعضای آنرا پیش بینی نموده، دیگر آن قدح بشکست و آن ساقی نماند کھ باز ھم چنین اشخاص و گروه ھا، با نیرنگ ھای کھنھ طبل نوی را بنوازند و

بساط دیگری برای چپاول کردن دارائی ھای عامھ بگسترانند. 
لویھ جرگھ ھا در افغانستان تحت شرایط و اوضاع خاص در حالی دایر گردیده کھ یا پارلمانی وجود نداشتھ و یا ھم چگونگی تدویر لویھ جرگھ در قوانین

پیشبینی نشده بود و سلطان و زمامدار، ھر زمانی کھ الزم دیده........
 

لینک مرتبط...

اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس     تاریخ: 04.12.2017
 

دوست بسیار محترم آقای ف ھیرمند سالم!
 

ھمھ میدانند کھ من زیاد اھل توصیف و تعریف نیستم، اگر بودم جا داشت در وصف ارزش مقالۀ «چرا لویھ جرگھ» و روشنگری نقاط مبھم آن از سوی
شما با درکی از موضع حقوقی کھ بھ خوبی بھ آن پرداختھ اید بل اخص توضیحات تان در قسمت چگونگی تفاوت لویھ جرگھ سنتی ولویھ جرگھ قانون

اساسی و ھمین طور نکات دیگر، باید بسیار کلمات تمجید آمیز بھ کار می بردم، اما میدانم کھ ضرور نیست و شما ھم بھ آن نیاز ندارید.
 

اگر از جنبۀ حقوقی کھ کار مسلکی تان است بگذریم، موضع گیری سیاسی شما نظر بھ شرایط و مقتضیات کنونی افغانستان بسیار واقع گریانھ و با در نظر
داشت منافع ملی بسیار منطقی بیان گردیده است.

 
ولی بی تردید نتایج تأریخی جرگھ ھای محلی و لویھ جرگھ ھا چنان مبحث مھم و بزرگ اند کھ ممکن نیست ھمھ ارزش مثبت و منفی بھ بار آمدۀ آن در

اینجا در یکی دو صفحھ توضیح گردد. 
 

خوب شد این موضوع بسیار تاثیر گذار در سرنوشت تأریخی مردم افغانستان از سوی شما در وبسایت وزین «اریانا افغانستان آنالین» پیش کشیده شد تا
منحیث باب فتح، صاحب نظران دیگر نیز بھ آن بپردازند بخصوص در حالی کھ دیده می شود کسانی از قدرت دولتی بدور مانده برای رسیدن بھ قدرت و یا

کسانی مثل عطا محمد نور والی نت و بولت شده والیت بلخ برای کسب قدرت بیشتر تالش دارند با استفاده از این نھاد یعنی برگذاری لویھ جرگھ بھ آرمان
شان برسند. 

 
از سوی دیگر آنھایی کھ در قدرتند مخالفت شان را بھ برگذاری آن ابراز داشتھ اند.

 
خالصھ این موضوع بسیار داغ شده و فکر می کنم در این فرصت گوش ھا یک اندازه برای شنیدن حرف حسابی و منطقی باز شده است، پس چھ بھتر

آنھایی کھ در این ارتباط چیزی می دانند خاموشی اختیار نکرده ھر چھ زودتر و بیشتر با در نظر داشت خیر و منفعت کشور حرف دل شان را بگویند و
بنویسند تا باشد کھ مثل گذشتھ ھا مردم بھ دنبالھ رویی از قدرت جویان و جنگساالران در تاریکی حرکت نکنند. 

 
تشکر از محترم آقای ف ھیرمند کھ در این زمینھ پیش گام شدند. مورخھ 4/12/2017

اسم: حنیف رھیاب رحیمی    محل سکونت: کندھار     تاریخ: 03.12.2017
لویھ جرگھ ؟؟

درین روزھا یک عده افراد و گروه ھای مخالف داکتر اشرف غنی در زمینھ ھای مختلفی چون ضعف دولت در ادارٔه اوضاع امنیتی، تشدید فعالیت ھای
دھشت افگنان، مشکالت بیکاری و کمبود برق و غیره، درزی را یافتھ اند و کوشش می کنند بھ ھر شکلی شده از موقع استفاده نموده این درز را بھ شگاف

و باالخره بیک گودال مبدل بسازند و گوھر مقصود را بدست بیاورند. ھمچنان کوشش می کنند کھ احساسات مردم را نیز درین گیر و دار بیازمایند، اما
نمی دانم چرا باور نمی کنند کھ یکی شان ھم سابقٔھ خوبی ندارند تا مردم باالی شان اعتماد نمایند.

در رأس این حرکت عجوالنھ آقای حامد کرزی رئیس جمھور پیشین کشور قرار دارد زیرا موصوف لذت رئیس جمھور و شخص اول بودن یک کشور را
خوب مزه کرده و در شرایطی مزه کرده کھ جامعٔھ جھانی برای از بین بردن پدیدٔه وحشت آفرین تروریزم ملیون ھا دالر را بسوی این شخص بھ اصطالح

باد کردند تا ھرچھ زود تر با استفاده از این کمک ھای مادی و معنوی، دست بکار شود و بازوی این ھیوالی نابود کننده را از شانھ قطع نماید.
اما تأریخ سوگوار سیزده سال ریاست آقای کرزی ثابت ساخت کھ این شخص نھ تنھا در از بین بردن تروریزم و خشک نمودن ریشٔھ آن کدام کار سودمندی

را انجام داد بلکھ تمام آن کمک ھای وافر و بی حساب را با جمعی از رفیقان و اندیواالن لنده غرش، حیف و میل نموده در بانکھای خارج بھ حساب ھای
شخصی شان پس انداز نمودند.

می دانم کھ نوشتن این واقعیت ھا برای ھر ھموطن ما تکرار در تکرار شده و در راست بودن آن.......
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ف، ھیرمند    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 02.12.2017
بزرگوارم جناب عباسی صاحب گرامی، نویسندۀ متبحر!

از لطف و محبت شما دنیای امتنان دارم، واقعاً تشویق و ترغیب شما بود کھ این جانب بھ تھیھ و نوشتن آن مقالھ دست یازیدم، آرمان ھای بزرگان چراغ راه

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/ghani_jalil_loya_jergah_wa_naqsh_syasi_aan.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/rahimi_hanif_rahyab_loya_jerga.pdf


من است کھ بتوانم، در مسیر روشنگری مردمم از آن استفاده بنمایم و این طریق خدمتی بھ وطنم اداکنم. بازھم از نوازش ھای مملو از مھر و صفای تان
جھان سپاس می نمایم.
با حرمت و صمیمیت

ف، ھیرمند

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 02.12.2017
دوست و ھمکار خبیر و دانشمندم جناب ف. ھیرمند صاحب!

 
این عرض امتنان باید قبالً صورت می گرفت، متأسفانھ تکالیف صحی و دوری از منزل این تأخیر غیرعمدی را بار آورد کھ معذورم دارید.. با دنیای

سپاس و امتنان از مرحمت شما کھ تقضای مرا پذیرفتھ بھ خود زحمت تھیۀ چنین اثر پر بھا و آموزنده را دادید. بدون ھر نوع تعارف الحق کھ یک پدیدۀ
تحلیلی، جامع، علمی، مکتبی، تدریسی و ھمھ جانبھ است. معلومات ارائھ شده با نکات نظر توضیحی منطقی و مستدل ارائھ گردیده، جواب بسی سؤالھای

خود را کھ با عدم دقت خودم پیدا شده بود یافتم. 
توضیح مشخصات لویھ جرگۀ عنعنوی و شرائط آن و لویھ جرگۀ قانون اساسی با مقتضیات عصر و زمان بسیار جالب و آموزنده است.

توضیحات حالت اضطرار و صالحیت ھای رئیس جمھور در تدویر لویھ جرگھ کھ یکی از مالحظات بنیادی مرا می ساخت، مطابق مواد شصت و ھفت و
شصت و ھشت روشنی کافی بر جوانب قانونی قضیھ انداختھ و آرزومندی اشخاص، حلقات، ائتالفات را برای دائر شدن لویھ جرگھ(چھ عنعنوی و چھ

قانون اساسی) چون کاربرد دستاویزی بھ منظور دستیابی مجدد بھ قدرت، بھ استناد این قانون، بھ خواب و خیال مبدل می کند. با شما موافقم کھ قانون در
تصریح بسی حاالت مندرج( مادۀ شصت و ھفتم) گنگ و شعار گونھ بوده کھ یا توسط قوانین متممھ و یا تعدیالت باید توضیح گردد. 

البتھ کھ با سیر تکامل جوامع ساختار ھای مشورتی، جرگھ ھا و شورا ھا با تغییر نظام ھای بر سر اقتدار جامھ بدل کرده و بیشتر مترقی، دموکرات و
انکشاف یافتھ گردیده و خواستھ ھای مدنی مردم در آن منعکس گردیده کھ آرمان ھای سھم داشتن وسیع مردم در تعیین سرنوشت ممالک شان تحقق یافتھ، و

مؤسساتی کھ واقعاً ممثل ارادۀ ملت باشد جاگزین رسوم و عتعناتی شود کھ دیگر نھ تنھا خسروان خیر کشور خود دانند بلکھ مردمان ساالر امور زندگی
خود باشند. 

با تجدید احترامات از لطف و ھمکاری شما متشکرم.
من خود پیرامون لویھ جرگھ و تداوم استفاده از آن بحیث یک مرجع عالی مظھر ارادۀ مردم بودن مالحظاتی دارم کھ طور مقالھ بھ نشر خواھم سپرد.

چون اجازۀ شما را کسب نموده ام خط اتصال مضمون شما را در صفحۀ خود در فیس بوک می گذارم.
 

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 02.12.2017
ھمکار دانشمند، محترم جلیل غنی ھروی،

بعد از عرض سالم، مضمون ارزشمند و تحقیقی تان در مورد لویھ جرگھ ھا در کشور، نھایت آموزنده و مستدل بیان گردیده است کھ درین احوال و
اوضاع حساسی کھ در افغانستان عزیز برای تخریب اذھان عامھ و تبلیغ روحیۀ بی اعتمادی در اجتماع، موضوع تشکیل لویھ جرگھ را کھ شرایط موجوده

اصالً برای احضار آن مناسب نبوده و موردی ھم ندارد کھ چنین اقدامی صورت گیرد، نمونۀ یک تحقیق عالمانھ در چنین زمینھ ای محسوب می شود.
باید بھ عرض برسانم کھ چندی قبل کھ کتاب نھایت آموزندۀ «ارکان ژورنالیزم» را با لطف برادرانۀ تان بھ این جانب ارسال داشتید، جا داشت کھ بعد از

مطالعھ نظر و عقیدۀ شخصی خویش را در چند سطری ھمان طور کھ در تیلفون اظھار داشتم بیان مینمودم، تا خوانندگان ھم از مزایای آن اثر آموزنده
آگاھی حاصل می نمودند؛ ولی با کمال معذرت، مریضی ای کھ در ھمان زمان عاید حالم گردید، مرا ازین کار باز داشت و متأسفانھ زمان بر روی چنان

وجیبھ ای پردۀ فراموشی کشید.
کتاب مذکور واقعاً کھ روشنی اندازی برازنده ای بر نحوۀ کار و فعالیت یک ژورنالست بوده و ھم شرایط و اساسات طرز پذیرش شیوۀ مھم ژورنالیستی

امروز را بیان می نماید کھ آگاھی بھ آن احتیاج ھر قلم بدستی است کھ درین راه ولو بھ صورت شوقی گام بر میدارد.
خوشحالم کھ زحمات تان برای نشر اثر دیگری تحت عنوان « ره آورد» کھ شمھ ای از جریانات و رویداد ھای وطن را از سالھای ١٣٩٠ تا ١٣٩۵

ھجری شمسی، تشریح و توضیح میدارد، تالفی گردیده و موجبات قناعت تان را فراھم نموده است. امید روزی بھ مطالعۀ این اثر تان ھم نایل گردم. با تقدیم
احترامات،

مؤفق و کامیاب باشید،
 

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 02.12.2017
حقوقدان خبرۀ افغان، نویسندۀ توانا محترم آقای ف. ھیرمند،

 
بعد از عرض سالم، مضمون نھایت آموزنده و جامع تانرا تحت عنوان«چرا لویھ جرگھ؟» درین وبسایت ملی بھ دقت مطالعھ نموده و بر توجھ تان در ارائۀ
ھمھ جوانب حقوقی لویھ جرگھ ھا در افغانستان و شرائط احضار آن در حاالت ممکنھ، آفرین گفتم. ھمانطور کھ مشاھده میگردد، از چندی بھ این طرف عده

ای سر بھ ھوا و دل بھ تماشا بدون در نظر داشت شرایط وخیم بی امنیتی و کشتار و خون ریزی ھای متواتر کھ با علل دیگری، آسایش اجتماع افغانی را
در سراسر مملکت بھ تاراج برده است، آوازه و پیشنھاد دایر نمودن لویھ جرگۀ افغانی را در اذھان خلق تذریق می نمایند. ھمان طور کھ جناب تان تشریح
نموده اید، با چنین نا روا کاری ھا، گروپ ھای مختلفی کھ کوچکترین وابستگی بھ آسایش و امنیت مردم مظلوم وطن ندارند، مثل ھمیشھ در صدد رسیدن

بھ منافع گوناگون خویش اعم از بی ثباتی و تخریب حکومت مرکزی، تغییر در مواد قانون اساسی و ضعف اداره و ایجاد دگرگونی در دستگاه اداری
افغانستان بوده و بدون در نظرداشت عواقب وخیم آن، پالن و نقشھ طرح می نمایند.

در حالت متزلزل فعلی آنچھ را منحیث ناجی مردم کشور باید پذیرفت، فقط اتحاد اقوام و ھمبستگی ملی است کھ بھ عوض دستھ بندی ھای سیاسی و گروپ
سازی ھای بی مورد و دسیسھ ھای ھمسایگان غدار، با اتفاق ھمگانی از یک افغانستان پر آشوب، خانۀ مطمئن و با امنیتی برای ملت آباد گردد.

ھمانطور کھ فرموده اید، احضار لویھ جرگھ بھ ھر شکلی کھ باشد، در پناه متون قانون و از صالحیت ھای رئیس دولت، آنھم در شرایطی کھ األن موجود
نیست، مری االجرا می گردد و ھیاھو برای ھیچی کھ امروز تبلیغ میشود، دقیقاً غیر قانونی و از منطق بھ دور است. درین مورد ممنون از شما کھ استناد
تان در ھر زاویۀ چنین مبحث مھمی آموزنده و مستدل میباشد. آنانیکھ با وجود آگاھی از قانون، آب را در مورد احضار لویھ جرگھ از سرچشمھ گل آلود

میسازند، در پی ھر ناروایی ھستند کھ ثبات سیاسی را مختل نموده و طوریکھ تجاربی داشتیم، با ایجاد بلوا و آشوب عمالً بر مصائب ملت مظلوم افغانستان
افزوده گردد.

بھ آرزوی مؤفقیت ھای بیشتر تان،


