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لویه جرګه
د افغانانو ورستنی منبع ده
واقعی لویه جرګی افغان تاریخ کی د افغانانو ورستنی د مشورو ،فیصلو او د تطبیق منبع وه چه افغانان په کی خپل شاه
هان او امپراطورانی تاګیلی د سولی او جنګ په اړه فیصلی صادری ګړی د ځمکنی فضای او فکری خپلواکي په اړه یي
حکمرانانو ته لند اودقیق پیشنهادونه او مشوری د تطبیق له پاره وړاندی ګړی .د لویي جرګی اعظا غیر له مرکز نه ،
خلک خپل نماینده ګان په خپل خوشه د عالقه داریو ،ولس والیو او والیتنو په سطح لیګلی ،دا په دی معنی چه هغه څوک
چه په خپل کلی عال قه داری ولسوالی یا والیت کی په رشتیا په دین او وطن مین د عزت  ،عفت او درناوی وړ وه د خلک
له خوا لویه جرګی ته لیږدول کیدل.
لویه جرګه هررومرو په یو خپلواک افغانستان کی قانونی بڼه لری هغه افغانستان چه په جمع کی خپل ځمکه او فضا باندی
حاکم وی ،سوله په کی برقرار وی ،امنیت ولری حکمرانی مسلمان او افغان وی او خپل اعاشه او اباطه که لږ وی یا ډیر
په خپله براربر کی ،په خپل ځای او کور ،او یا خپل په الس جوړسوی خیمه یا خیمو کی د ناست ځای ولری .او یا د
پورتنی اهدافود له پاره مشوری ته راوبلل شی.
د لویی جرکی غږ جګول باید د داسی افغانانو له خوا مطرح شی چه ګوډاګی نه یي او په خپل ژوند کی هیچ وخت پردی
عقیده یي خپل ګړی نه یي د افغان ولس د دین ،غیرت او شهامت نه په خپل ژوند کی په ګلی صورت برخوردار وی.
دا ټول پورتني او نورو ملحوضاتو تفصیالتو په اسا س د لوي جرکی د جوړولو غږ جګول په اوسنی حالت کی ناروا ،
او افغان ولس یو ځل بیا په خطا ویستل ده.
په اوسنی حالت کی افغانستان د یو واقعی لویه جرګه هیڅ کوم شرا یط باندی برابر نه ده او خصوصا چه ادعا کیږی چه
اوسنی حکومت د اساسی قانون نه« هغه اساسی قانون چه د خارجیانو له خوا لیکل شوی او له انګریزی ژبه نه په پشتو
او دری ژبه ترجمه شوی» سر غړنونی کړی ،د افغانستان د لویي جرګی له مفهوم نه ډیر لری ادعا او نامشروع حرکت
ده .بهتر دا ده چه هغه افغانان چه په خطا تللی د افغانستان د اساسی قانون او د وارداتی دیموکراسی نه په استفاده د داسی
انتخاباتو زمینه برابر کی چه په راتلونکی کی د افغانستان د عنعنوی لوی جرګی له پاره که اړتیا شه ،مشروع شرایط څرګند
او برابرشی چه افغان ولس د کوم ډیر مهم مشورو او فیصلو له پاره لوي جرګی ته راوبلل شی .د لوي عنعنوی جرګی
د درونتوب ساتل په هر حالت کی که په جنګ کی یي یو یا سوله ،که فقیر یو یا غنی ،که په کور یو یا مهاجر ،که
اسارت کی یو یا خپلواک په ټولو افغانانو باندی یو ډیره مهمه فریضه ده چه لویه جرګه باید نامشروع استفادی نه په امن
وساتو او راتلونکی نسل ته په واقغی مفهوم یي یه میراث پریږدو.
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