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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 
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 72/11/7112         احمد ذکی هوشمند
 

 برای حل و فصل مسایل ملی! انتخاببهترین  ،لویه جرگه
  

و این نام گذاری هم بی   دانسته اندرا مأمن جرگه ها و لویه جرگه ها و اجدادی ما  افغانستان، این سرزمین آبایی 
 111و ماده  علت نیست به خاطر اینکه همه مسایل ملی و محلی توسط بزرگان و متنفذین قومی حل و فصل گردیده 

 قانون اساسی نیز لویه جرگه را عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می داند. 
سنتی و  ۀمشورتی صلح، جرگ ۀاسی، جرگقانون اس ۀاضطراری، لویه جرگ ۀاخیر، برگزاری لویه جرگ ۀدر یک ده

لویه جرگه یی برگزار گردد و در حدود یک ماه دیگر  یی گرفته شده تاصلح جوانان و حاال هم که آمادگی ها ۀجرگ
تصمیم  بارهدر این  نیت قضایی داده شود یا خیر؟ امریکایی مستقر در افغانستان مصوبه سربازان  مورد اینکه

نیت قضایی به سربازان قم خواهند زد که آیا با دادن مصوآینده کشور شان را رگرفته خواهد شد و مردم افغانستان 
در امن و امان زندگی نمایند و یا اینکه باز هم شبکه ها و گروه های  7112می خواهند بعد از سال امریکایی 

حکومت استبدادی رژیم های مطیع کشور حامی تروریزم  آنان تسلط یافته و به این ترتیبدهشت افگن باالی 
 را قبول نموده که بعید از منطق می نماید.و مملکت آخندی ایران )پاکستان( 

 

هر چند، نهاد های قانونی دیگری نیز مانند پارلمان )مجلسین ولسی جرگه و مشرانو جرگه(، شوراهای والیتی و ... 
اما  ،مورد قبول بودن ملت ما وجود داردجهانی و  ۀمعساالری در کشور حاال با حمایت جا با پدیدار شدن نظام مردم

در کنار این نهاد ها ضرورت است تا لویه جرگه که مظهر اراده مردم افغانستان می باشد، برگزار گردیده تا تصمیم 
که اگر جواب مثبت  دهد یا خیر؟ نیت قضایی می بگیرد که آیا به نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان مصو

و ثبات را در کشور ما به ارمغان آورده و دیگر ما شاهد ریخته  در حقیقت بهترین تصمیمی می باشد تا صلح  بدهد،
 شدن خون انسان های بیگناه این سرزمین توسط دهشت افگنان نخواهیم بود.

 

که با رسانه های جمعی داشت، خاطر نشان کرد که دادن ایرئیس جمهور افغانستان، حامد کرزی در سخنرانی 
له مربوط به أبلکه این مس ،نبودهنیت قضایی برای سربازان امریکایی در افغانستان از صالحیت های حکومت مصو

نیت توانند به سربازان امریکایی مصو مردم افغانستان است که چگونه تصمیم می گیرند و با چه شرایطی می
 قضایی بدهند. 

 

سفری که چندی قبل به افغانستان داشت، در امریکا اضالع متحدۀ  ۀجخارامور وزیر )جان کری( دیگر  طرفاز 
نیت قضایی سربازان این کشور بستگی به مصو 7112ایی پس از سال هشدار داده گفت که حضور نظامیان امریک

نیت قضایی آنان قبول نشود، امریکا هیچ عالم نموده است، در صورتی که مصودر افغانستان داشته و نامبرده ا
لویه جرگه که در آن تعداد پس دیده شود که  در افغانستان نخواهد داشت. 7112سال سرباز و نیروی نظامی پس از 

نیت قضایی به سربازان امریکایی مستقر دادن مصو باالیفذین قومی اشتراک می نمایند و زیادی از بزرگان و متن
ان از مداخالت پیدا و پنهان د و چگونه می توکر چه شرایطی پیشنهاد خواهنددر افغانستان تصمیم می گیرند، 

ذیدخل در مسایل افغانستان تا حد الزم جلوگیری نموده و در کنار حفظ استقالل و تمامیت ارضی  ۀهای منطقکشور
  .آوردبه ارمغان و ثبات توأم با پیشرفت و ترقی را به نسل های آینده  کشور، صلح 

 

با  کهای کنفرانس مطبوعاتیدر در خالل صحبت هایش  ضالع متحدها ۀخارجامور وزیر  ی است کهقابل یاد آور
های جهان پایگاه نظامی داشته و متحده در بسیاری از کشور اضالعان داشت، اظهار نمود که نسترئیس جمهور افغا

نه در کشوری  وند،که هرگاه دچار لغزش و جرمی می ش ینیت قضایی دارند، به این معننیروهای آن کشور مصو
قرار گرفته  پرسی و تحقیقامریکا مورد باز ۀمتحد ضالعبلکه در ا ،می گیرند مورد بازپرس قرار که مستقر هستند،

خواهند مجازات ، ودامریکا جرم پنداشته ش ۀمتحد ضالعدر ا عمل صورتی که مرتکب جرمی شده باشند که آنو در 
ریخی که همانا رقم زدن سرنوشت ملت ما به دستان بزرگان و أولیت تؤدر نتیجه گفته می توانیم، این مسپس . شد

متنفذین قومی می باشد، باآلخره با چه تصمیمی مواجه خواهد شد و آنچه مردم ما می خواهند خیر شان از بارگاه 
 با احترام خداوند متعال می باشد و بس. 
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