دافغانستان اسالمی جمهوریت
د عدلیه وزارت

جمهوی اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه

د حق او عدالت ګوند

حزب حق و عدالت

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Justice

Rights and Justice Party
تاریخ : Date/

شماره  Number /عـــــــــــــــــ

اعالمیه مطبوعاتی
ملت مسلمان و با همت ،السالم علیکم و رحمته هللا و برکاته!
تاریخ سیاسی افغانستان حاکی از برگزاری لویهجرگه های زیادی است که برای دریافت راه حلهای
سیاسی در مقاطع زمانی مختلف شکل گرفته است .بنابر موثریت که لویه جرگه جهت ایجاد راه
حلسیاسی -اجتما عی در جامعه افغانستان دارد بعد از مدت های این مفهوم صورت قانونی یافت و از
شکل ابتدایی و عرفی خود خارج گردید .چارچوب ،نوعیت لویه جرگه و شرایط برگزاری آن به
صورت واضح در قوانین اساسی افغانستان تعریف گردید .قانون اساسی فعلی هم برای برگزاری لویه
جرگه تعریف واضح و مشخص داده است.
نخستین لویه جرگه در سال  1747میالدی در شهر قندهار برگزار شد و پس از سال  1343لویه
جرگه به گونة رسمی وارد قانون اساسی کشور شد و بحث لویه جرگه عنعنوی و سنتی منتفی گردید.
برگزاری لویه جرگه در قانون اساسی یکی از صالحیتهای رئیس جمهور بوده که با در نظرداشت
شرایط زمانی جهت مشوره با مردم افغانستان در مسائل کالن سیاسی آن را دعوت می کند .قانون
اساسی کنونی اعضای لویه جرگه را به صورت واضح تعریف کرده که عبارت از نهادهای منتخب
چون اعضای پارلمان ،روسای شوراهای والیتی و ولسوالی ها می باشند.
در این روزها فشارهای بعضی از چهره های سیاسی مبنی برگزاری لویه جرگه افزایش یافته است.
بیشتر چهره های اپوزیسیون حکومت تاکید به برگزاری لویه جرگه دارند بدون آن که پیامد سیاسی
لویه جرگه غیر قانونی را بر وضعیت شکننده کشور در نظر بگیرند .ایجاد لویه جرگه در شرایط
امروزی افغانستان در ابتدایی ترین حالت آن خالف قانون اساسی کشور بوده چون یکی از اعضای
مهم آن که از شوراهای ولسوالیها می آیند ناتکمیل می باشد .برای چهره های سیاسی کشور منافع
عمومی باید مهم پنداشته شود .چهره های سیاسی که تالش دارند از لویه جرگه به عنوان ابزاری
سیاسی استفاده کنند باید بدانند که دور زدن قانون اساسی کشور بحرانهای جدی را خلق خواهد کرد
که در این صورت هزینه آن بر دوش شهروندان عادی افغانستان تحمیل خواهد شد و در این صورت
این مردم عادی اند که باید تاوان سیاست های غلط بعضی سیاسیون را بپردازند.
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حزب حق و عدالت به عنوان جریان سیاسی دموکراتیک و متعهد به منافع ملی کشور از همه سیاسیون
کشور می خ واهد تا به جای تاکید بر نادیده گرفتن قانون اساسی که منافع هیچ شهروند افغانستان در آن
نیست ،باید به راه حل های سیاسی و دموکراتیک تاکید کنند که هم مبتنی بر قانون اساسی حاکم باشد و
هم برای استحکام نهادهای دموکراتیک و ارزش های دموکراسی مهم و حیاتی محسوب می شود.
حزب حق و عدالت با غیر قانونی خواندن برگزاری لویه جرگه در شرایط فعلی ،از حکومت می
خواهد که برای برگزاری انتخابات به موقع و شفاف تالش کند و کمیسیون انتخابات را به یک
کمیسیون با اعتبار کشور تبدیل کند تا هر شهروند کشور رأی خود را با اعتماد کامل به صندوق های
رأ ی بیندازند .این تنها راه حل سیاسی و قانونی است که افغانستان را می تواند برای رسیدن به آینده
روشن یاری رساند و دولت مقتدر و منتخب آینده را شکل دهد .این حزب قانون اساسی را یگانه محور
برای حل همه مسائل سیاسی کشور می خواند.
بااحترام
سردار محمد روشن
رئیس حزب حق و عدالت
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