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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠۶

  
  جنايتكاران توسط باز مشورتی ۀجرگ لويهتدوير 

  
 در .وجود داشته استغانستانافو  خراسان ،رياناآ مانند اکثر کشورھای ديگر در طول حيات که با سه نام ما كشور

 از رديدهگ باعث مدهآ ميانه ب درزندگی راتيتغي مردم گاھی و آ ودرك اجتماعی وساختمان تشكيالت به نظر ھرزمان

 و  بآ ،زمين سر بر مختلف اقوام مردم بين مناقشات.  شود تبديل ودولت حكومت واليت به نآ از ولسوالی به قريه
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 دورھم نفر چندچارابن نداشت وجود علمی مدارس و مكاتب ،پوھنتون زمان نآدر چون محلی قدرت به نظر ھا ازدواج

 ھا بعد ، کهكردند.می حل و فصل فھميده نفر مشورت چند در مد آمی وجوده ب شان بين كه یموضوعات شدند می جمع

  .گرفت خوده ب را  هگجر شكل

 ويا زمين و  مال وردنآ دسته ب یرزوآ دداشتن زياد وذو نف نفوس يا و زمين كه كسانیيعنی  قدرت ناربابا وقت دراين 

 كشور واطراف دور از هگجر لويه نامه ب دكردن می استفاده وبيچاره ضعيف ھای انسان از ديران را داشتند، قدرت گرفتن

  .اھداف خودرا به وسيلۀ آنھا برآورده می ساختندنمودھ اوریجمع را مردمان

 وطن ولی بود كم شان بين در یگوخوانند قلمی سواد چه اگر عيار و دوست وطن،  نجيب ،شريف مردمان زمان يك تا 

 و ھادانشگاھ ،موعلانکشاف  نآ یپھلو در .داشتند دوست خود چشم مردمك مانند خودرا خاك بوده نواز ھمانم و پرست

 وردندآ وجوده ب را وعلمی اجتماعی ھای قانون ھركشور هشد ریبش ۀجامع در يراتيتغ باعث درجھان  دانش پروریو

  مبتنی براجتماعی نيانوق را نآ جای  در کشور ھای متمدنمانده باقی پسمانده ھای كشور در بازی هگجر و  هگجر

  .رفتگ طقومن عدالت

 امعوج كردند می يزیحطر ومنطق دانش به نطبقم خودرا زندگی تربيه  وتعليم به روزه ھمه ھا كشور ۀھم یخاطره ب 

 ربرسرگا .شد قايم اجتماعی دولتی مدنی قانون روی ھا دولت بنابرين .می رفت وانسانی اجتماعی اصالحات طرفه ب

 اين گاه ھيچ داشته ادامه روش مينھ سال ندينچ ظرف در شود می ديده وردهآ ميانه ب یحرف افغانستان ھای جرگه لويه

  .است انجاميده فاسد ھای دولت نفع بهً نانچه اکثراچ  نبود ما مردم نفع به ھا هگجر  ومجالس نوع

 وجوددارد اساسی قانون كه نآ با افغانستان ھای دولت شد ديده است مدهآ وجوده ب ما كشور در جرگه لويه چند امروز 

 دسته ب ۀوسيل بھترينقرار می گيرند  مردمی ھای جنبش و مردم ازطرف سقوط حالت در وقتی مستبد ھای دولت

 ،دزد ، پليد ،دمفس انسان چند ستده ب كشور مردم شده دركشور ھا بازی هگجر هگجر مينھ قدرت ۀدوبار وردنآ

 ،دانان حقوق ،مدنی ۀجامع، فعاالن  دانشمندان ،استادان .شود می اداره ریبش ضد و فروش وطن،  جاسوس، اقبرچقا

 به باز نمايند كار مردمی وانتخابات خوب داری دولت كاغذ روی توانند می نھاآ ۀھم...  و  دارانسياسيتم ،اقتصادانان

 ونفرھای قاتل دزد بيسواد ھای انسان كشور حنوا گرد از تیسيفاش دولت و  فاسد ، اقبرچقا ،دزد ليدر چند منافع نسبت

 اين.  كنند فاسد ودولت قدرتمندان عنف به قانونی غير صلهيف يك تا خواسته مركز به جرگه لويه نامه ب را دولت بهه توابس

 قالبی ستانيكمون دوره،  خان داوود ۀدور ،ظاھرخان ،خان نادر ۀدور مثال طور،  شده تكرار كشور در  ھاجركه نوع

 من  جھان اگردازگرد پرچمی خلقی باند اناقبرچقا ھا،جاني، ھا دزد ۀھم رزیکوحامد ھا اخوانی ھای خصوصأدردروه

  .ی شودم شان برای زياد تورشو هتحف شده  خواسته كابله ب ايران و پاكستانجمله 

 دولت دست نشانده و بادارانش در ھر مناسبتی جھت فرار اشغال افغانستان به وسيلۀ امريکا تا امروزنخستين نانچه از چ

 تمام تصاميم خاينانه و ع نموده جمفاز آرای مردم، به بھانۀ لويه جرگخ خاينان به کشور و قاتالن مردم را زير يک سق

 اشغالگران زير نام جرگه دست عناصر مترقی و روشن بين را از امور . نمايندیمضد ملی را به نام آنھا اتخاذ و عملی 

  .يندکشور کوتاه ساخته، جنايتکاران و جنايتساالری را در کشور ترويج می نما

ًجلسۀ مشورتی که فعال قرار است داير شود مطلقا ھمان خاصيت جرگه ھای قبلی را داشته، دولت دست نشانده می  ً

تمکين به آرای جرگه يعنی تمکين به خواست چند دزد، خاين، وطنفروش و جنايتکار، اھد زير نام جلسل مشورتی و خو

لب و سرنوشت مردم افغانستان را به دست آن خيانت کاری ھايش را پوشانده، برلی روی کار آوردن مجدد طا

ر عقب فيصلۀ لويه جرگه  سپردن، يک نوع مجوز بگيرد تا ھر آنچه در اينده باالی مردم آمد بتوانند خود را دراناجنايتک

 .پنھان نمايند


