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لویه جرګه مشورتی ؟ !    

نفر زندانیان طالب به آنچه لویه جرګه مشورتی    ۴۰۰حظات مختلف در باب ارجاع آزادی بیش از  مال

 نامیده شده است، وجود دارد. از جمله :   

ـ لویه جرګه ها با تاریخ دیموکراسی قبیلوی افغانستان پیوند عمیق دارد. ازان جائیکه لویه جرګه  

مطرح میکند، با شورای حل و عقد که امر و  ها اصل مشوره با مردم را در سطح وسیع جامعه  

نهی را در انحصار حلقه محدود علمای مذهبی قرار میدهد، از بنیاد اختالف دارد. سنت لویه جرګه  

به افغانستان ظرفیت کافی انتقال از دیموکراسی قبیلوی به دیموکراسی مشارکتی مدرن را فراهم  

 ساخته است.  

لویه جرګه مانند بسیاری از ارزش های فرهنګی، اجتماعی    در طول چهل سال جنګ در افغانستان

لویه جرګه برای مقاصد سیاسی استفاده   نام  از  و ملی دستخوش هوس بازی های سیاسی شد. 

 افزاری صورت ګرفت. اعتبار لویه جرګه صدمه دید: 

جرګه هیچګاهی به دولت مردان مشوره نداده است. لویه جرګه تصمیم  در تاریخ افغانستان لویه  

اتخاذ و حکم صادر کرده است. قانون اساسی را تدوین و خطوط عمومی سیاست داخلی و خارجی  

 را تعیین کرده است. بناً ګره زدن پسوند مشورتی به لویه جرګه یک بدعت سیاسی است که 

ردمی به قصد دادن اعتبار به فیصله های مجالس دستوری  حکام بر سر اقتدار اما فاقد پشتوانه م

 از نام لویه جرګه سوء استفاده کرده اند. از اعتبار و صالبت لویه جرګه کاسته اند. 

ازان جائیکه در پهنه تاریخ لویه جرګه عالی ترین مرجع تمثیل استقالل و حاکمیت ملی و دولتی    -

نون خارجی آنهم به دعوت یک حکومت معروض به  است، تدویر آن در حالت اشغال و حضور ناقا

 ضربات کشنده مقاومت مسلح، هیچګونه مشروعیتی به فیصله های آن نمیدهد. 

صرف نظر از اِعمال نفوذ خارجی در ترکیب و فیصله های جرګه مشورتی، ازان جائیکه در حد    -

  ۳۰ی  با تمثیل صرفاً   هفتاد فیصد قلمرو افغانستان زیر کنترول مخالفین مسلح است، جرګه مشورت

فیصد مردم تحت حاکمیت اداره کابل به فیصله های خود نه مشروعیت و نه هم عاملیت )تطبیق  

 فیصله در عمل ( داده میتواند. 

موضوع رهایی زندانیان یک قضیه کامالً سیاسی و در حد صالحیت رئیس دولت و حامی خارجی    -

حق العبد و سوء استفاده ازان در جرګه به قصد  آن امریکا است. طرح موضوع حقوقی حق هللا و  

 اخالل پروسه صلح کار رذیالنه است. 

رسیدګی به جنایات جنګی در چهل سال جنګ افغانستان نباید با آزاد سازی یا در بند نګاهداشتن  

یک مشت زندانی ګره بخورد. به قضیه پس از تأمین صلح و امنیت باید رسیدګی همه جانبه که  

 مخاطب باشند، صورت بګیرد. خارجیان نیز  
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ـ یکی دو ماه قبل هزاران زندانی جنایی به فرمان رئیس دولت از بند رها شد. نشان دادن چراغ  

سبز به زندانیان جنایی و سرخ به زندانیان سیاسی چه توجیه یی غیر از دشمنی با امنیت و صلح   

 و عدالت میتواند داشته باشد ؟ 

مشورتی به قصد دریافت راه حل به مسأله ایکه در حیطه صالحیت  تدویر به اصطالح لویه جرګه     -

 رئیس جمهور است، به مانند انتخابات قبلی ریاست جمهوری، ضیاع وقت و پول قیاس میشود. 

نویسنده در وقت آن از عواقب ناګوار انتخابات ریاست جمهوری پیشبینی دقیقی به مطبوعات و   

 فضای نشه آور بازی های قدرت از توجه باز ماند.    مدیا ارائه کرده بود، که متاسفانه در

مصرف پول برای تدویر جرګه رویدست در واقع اشتیاق برای تعطیل پروسه صلح و نهایتاً به     

مفهوم به جان خریدن خون و مرګ است : به جای صلح با طالبان پافشاری به انتخابات ریاست  

ء استفاده از جرګه مشورتی به قصد کشتن  جمهوری اخیر موجب قتل ده ها هزار افغان شد. سو 

 وقت برای دسترسی به نتیجه انتخابات آینده امریکا موجب قتل هزاران تن دیګرخواهد شد.  

برخی حلقات مطبوعاتی این شایعه را پخش کرده اند که رئیس اداره دست نشانده کابل قصد دارد  

ه موافقت دریافت کند. اګر این شایعه  از جرګه مشورتی برای دوام ماموریت خود برای سالیان آیند

واقعیت پیدا کند، معنی آن قتل ده ها هزار هموطن دیګر و ویرانی ها ومهاجرت های مزید خواهد  

بود. رئیس اداره کابل بار مسئولیت ګشتار هزاران افغان دیګر را بدوش خواهد کشید. برای دفع  

ب مشورتی  جرګه  ذمه،  برائت  دریافت  قسماً  و  شایعه  به  این  که  میګرداند  میسر  را  موقع  هترین 

 اصطالح ولسمشر استعفای مشروط خود را به پیشګاه جرګه مطرح کند.  

استعفای مشروط رېیس اداره کابل در محور طی مراحل موفقانه موافقتنامه طالبان با امریکا از  

لت اسارت به  چینل یک مرحله انتقالی میګذرد. چینل انتقالی پل ګذار از حالت جنګ به صلح  و حا

 استقالل و حاکمیت ملی است. 

رئیس اداره کابل معروض به یک آزمون تاریخی است. موقع نباید رایګان از دست برود.  » پایان     

 فرانسه    
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