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  در افغانستان چه می گذرد؟

) ٧٣(  
  
  
 

  : مشورتی صلح برگذار شدۀجرگۀ مسخر

اين .  نفر برگذار شد١۶٠٠ در خيمۀ لويه جرگه با حضور  جون جرگۀ مشورتی صلح در کابل۵ تا ٣از تاريخ 

برگذار ) برھان الدين ربانی( مليون افغانی خرج برداشت به رياست يکی از جنايتکاران جھادی١۴٠جرگه که 

با اينکه ازچندی به اين سو رابطۀ ربانی با کرزی خوب نبود، اما بعد از گرفتن امتيازاتی او قبول کرد که . گرديد

گفته ميشود که عالوه به پول نقد برای ربانی چند چوکی وزارت نيز داده .  اين جرگه را به عھده بگيردرياست

در آغاز اين جرگه از مجددی خواسته شد تا بيايد و کسی را به رياست جرگه منسوب دارد، اما او که .  خواھد شد

که معلوم . که ربانی رئيس اين جرگه ميباشديکی از پست ترين جاسوسان جھادی است، با خفگی و اکراه اعالن کرد 

اين جرثومۀ فساد در ھمچو مواردی پولھای بسياری به جيب ميزند، اما . ميشد او سھم الزم ازين جرگه نبرده است

اين جرگۀ . اما بعد ازا آنکه کرزی دست ھای او را بوسيد، کمی راضی شد. اين بار چندان راضی به نظر نميرسيد

لۀ انگليس ھا تدارک ديده شده و مزدوران انگليسی در افغانستان چون فاروق وردک، معصوم مسخره که به وسي

پوھنتون يارک در لندن را خوانده و انگليس ھا (» يارکی«استانکزی، جيالنی پوپل، حنيف اتمر که به نام گروپ 

درين  الحال انگليس ھستند، ناميده ميشوند و جاسوسان معلوم) اکثر جاسوسان شانرا درين پوھنتون تعليم ميدھند

در صف اول اين جرگه جنايتکاران مشھوری . وليت بر گذاری را به عھده داشتندؤجرگه بسيار فعال بودند و مس

چون سياف، مجددی، خليلی، قانونی ، فھيم، ربانی ، شينواری و ديگران نشسته بودند و به اين خاطر در اولين روز 

  .ين  جرگه، به طور وسيعی در رسانه ھای ھمگانی انعکاس پيدا کردبرگذاری نفرت مردم افغانستان از

در جريان افتتاح اين نمايش مسخره بود که چند راکت از سوی طالبان شليک و در نزديکی خيمه اصابت کردند و 

بعد در جريان صحبت ھای مجددی  چند گلولۀ ھاوان نيز از  منطقۀکمپنی شليک و در فاصلۀ نزديکتری به خيمه 

 ميخورد و پيری را دليل آب خوردنش می آبصابت نمود و مجددی از ترس که گلويش خشک شده بود، پيوسته ا

آورد، اما مردم ميگفتند که چرا قبل از شليک ھاوان اين قدر آب نميخورد که حال با فير ھاوان پير شد و آب خوردن 
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 به سوی جرگه و افراد پوليس فير کردند ه ميندرين وقت يک گروپ دونفری طالب در خوشحال خان. را شروع کرد

درين ميان جلسه بيش . که بعد از دو ساعت با کشته شدن دو طالب حمله ور و زخمی شدن سه پوليس جنگ ختم شد

خير افتاد و بسياری فکر ميکردند که جرگه ادامه پيدا نخواھد کرد و با اين حمله گليم آن جمع أ به تاز يک ساعت 

  .خواھد شد

 کميته که از قبل تعيين شده بودند، ٢٨به . نکه سر جنايتکار ربانی به سمت رئيس آن تعيين گرديدآاين جلسه بعد از

ن حرفی زده آاما تمام چيز ھا از قبل تعيين شده بود و کسی باال تر از. تقسيم و به اصطالح به  مشوره آغاز کردند

 و رھبران کثيف جھادی قرار داشتند و برای ھر نفريکه که از س اين کميته ھا بيشتر جنگساالرانأدرر. نميتوانست

 روز به اينسو پوليتخنيک رخصت و ١٠اطراف به اين جرگه دعوت شده بودند، نه نفر باديگارد تعيين شده بود و از 

درين سه روز تمام ادارات و مکاتب در کابل تعطيل بودند و به اين صورت ضربۀ سختی بر آموزش متعلمان مکتب 

سسات تحصيالت عالی زده شد، بگذريم ازينکه از چند روز به اين سو جاده ھای کابل به خاطر تالشی ھا و ؤو م

.  بند بود و مردم پيوسته به دولت و اين جرگه دشنام ھای رکيک کوچه ای نثار ميکردندًراھبندان ھای پوليس شديدا

  .ن بسيار دزديدندآ بر گذار کنندگان ازً مخصوصادر جريان اين برگذاری پولھای زيادی دزدی و فاسدان رژيم ،

جا ساخته و ه  ھا و کميته ھا جابچوکیھمچنان درين جرگه عده ای از زنان را چون گدی  گک ھای بی اراده در 

 کميته باالخره پيشنھادات خود را برای استقرار صلح اعالن نمودند که ٢٨اين . ن ھا استفادۀ ابزاری ميکردندآاز

ن ھا تقاضا آرين حرف جديدی به چشم نميخورد و بيشتر آن متوجه اشغالگران خارجی ميباشد و ازن کوچکتآدر

درين حال از قندھار خبر رسيد که در درگيری !! صورت گرفته تا به خواست ھای اين برگذار کنندگان توجه کنند

ان به نام زلگی به قتل رسيده ی ھا در ولسوالی ژيری آن واليت يک قومندان مشھور طالبئو امريکاميان طالبان 

  .ی ھا به اندازۀ پفی ھم اھميت نداردئنشان ميدھد اين جرگه برای امريکااست که  

 گروپ مزدور انگليسی آنرا ترتيب و در ً ماده ای که بعد از ختم جرگه اعالن شد، چيزيست که قبال١۶قطعنامۀ 

 آری گفتند و به اين خاطر نه در صحبت ھای کرزی، نه نآ گانه  قرار داده و اينان فقط برای ٢٨اختيار کميته ھای 

ی ھا ئاين را مردم افغانستان ميدانند که تا زمانی امريکا.  ماده ای چيزی نو ديده نميشود١۶ربانی و نه در قطعنامۀ 

تان جا جايی نيرو ھای نظامی اش برای دايم در افغانسه  پوشالی و مزدور و جابًاشغال خود را با ساختن دولت کامال

ی ھا ضرورتی برای رفتن از افغانستان را ميبينند ئو القاعده ختم ميشود و نه امريکاجا نسازند نه وظيفۀ طالبان ه ب

 ھزار خواھند رسيد،  ١٢٠ ھزار نفری امريکا که به زودی به ٩٨که شايد بعد از ختم اين پروسه  عده ای از نيروی 

گاه سازی وسيع ھمين اکنون پاي. م در خاک افغانستان حفظ گردنداز افغانستان خارج و در حد الزم برای داي

  ی ھا در خاک افغانستان اين واقعيت را به اثبات می رساندئامريکا
 


