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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ٢۵
  

  "ن اساسیانومطابق ق" يا "لويه جرگۀ سنتی"
 جز تالش طبقات حاکم جھت تأمين به ھر شکل و ترکيبی که منعقد گردد، چيزی نيست به" لويه"با در نظرداشت اين که 

 بين نمايندگان ھا اين روز و تا مغز استخوان ضد دموکراتيک؛ت حاکم بر مجموع خلققا طبۀو حفظ سلطه و سيطر

کشمکش و " لويه جرگه مطابق با قانون اساسی"و يا " لويۀ جرگۀ سنتی"سياسی طبقات حاکم در کشور ما، روی تدوير 

  .درگيری شديدی جريان دارد

  ه اساس مطالعۀ اخبار و جرايد و شنيدن مصاحبه ھای تلويزيونی و صحبت با افراد مطلع، با آن که مسألۀ تدوير ب

شعار گونه نشخوار می گردد، مگر در اين يکی دو ھفتۀ " کرزی"از دير بازيست که به وسيلۀ " لويه جرگۀ سنتی"

و بقيه حواريون و متحدانش و در جانب " کرزی"نب، اخيرمسألۀ آن اھميت بيشتر يافته، طرفين دعوا يعنی در يک جا

، ھيچ موقعيتی را جھت ضربه زدن به "عبدهللا"و "  اتمر- نیغ"اعم از باند ھای " وحدت ملی"ديگر باند حکومت 

  .ديگری از دست نمی دھند

 ، باندرح نمودندرا مط" لويه جرگۀ سنتی"و باندش، مسألۀ دعوت و تدوير يک " کرزی"اين را ھمه می دانيم که وقتی 

سخنگوی رياست جمھوری " شاه حسين مرتضوی"نخست آن را جدی نگرفته، از طريق " عبدهللا- مرت ا-غنی "ھای

به مرور زمان با تشديد فعاليت باند . اعالم داشتند که از مأمورين دولتی می خواھند تا در دام چنين توطئه ھائی نيفتند

لم نيست از کجا الھام گرفته و به دستور کجا عمل می کند، عکس العمل دولت دست نشانده شديدتر که ھيچ مع" کرزی"

به تھديد و سرانجام ديروز با اخراج يک سناتور و يک والی از مقام شان، نشان دادند " دلسوزانه"شده، از توصيه ھای 

  .نمودرا نخواھند " کرزی" قضيه جدی برخورد نموده، تحمل توطئه ھای بهکه 

به قدر کافی سرباز زحمت کشيده " لويه جرگۀ سنتی"طرف مقابل که در طی اين مدت تا حدود زيادی جھت تدوير 

سراسرکشور، با صراحت تام، " شورای واليان"، متعاقب اخراج دو تن از ھمکاران شان؛ از آدرس  استگيری نموده

ً مسؤوليت بحران کنونی را مطلقا بر دوش دولت دست دولت دست نشانده را به ده ھا تخطی متھم ساخته، ضمن آن که

  .اعالم داشتند" لويه جرگۀ سنتی"ًنشانده گذاشتند، راه خروج از بحران را رسما تدوير 

دو قضيه به خوبی نشان می دھد که نمايندگان سياسی طبقات حاکم، آھسته آھسته به طرف آشتی ناپذيری در حرکت 

 به کجا خواھد کشيد، ھرنتيجه ای که بار آورد به يقين تمام نتايج بر روی يک محور ، اين که سرانجام اين تضادھستند

  .محور ضديت با منافع مردم افغانستان و محور خيانت به کشور. حرکت خواھد نمود
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