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 Political سياسی

  
  ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١١ جوالی ٢٣

 

  لشکرگاه ھای امريکائی و نقشه ھای استعماری

 بخش دھم
  

  نگرشی بر رسم تاريخی جرگه ھا در افغانستان 

به .  خطۀ باستانی ما از زمان آريائی ھا تا کنون، ھمواره مھد جرگه ھا بوده است که صفحات تاريخ نشان می دھد،

ی داشتند، که ئاستناد آثار دورۀ آريائی، نياکان ما برای حل وفصل مسائل روستائی، قبيله ئی و ملی خويش، جرگه ھا

  .) ١٠  تاريخ مختصر افغانستانحبيبی، ( ياد می شد» سميتی « و » سبھا« به نام ھای

در واقع جرگه ای بود متشکل از مردم عادی » سبھا« طبق بررسی ھا و پژوھش ھای مؤرخان درين زمينه، 

که  مشران  بر جرگه ای اطالق می گرديد،» سميتی « که در قريه ھا و قصبات داير می شد؛ در حالی که  جامعه،

ولسی / به اولسی» سبھا «  می توان گفت،که بدين نھج،. اقوام، متنفذين و ثروتمندان  جامعه در آن  عضويت داشتند

، »څلــــوٻښتي « با » سميتی « و) آنچه ايرانيان به نام مجلس نمايندگان ياد می کنند( جرگه يا شورای مردم 

  .امروزی تشابه و ھمرنگی داشت ی » سنا« يا » مشرانو جرگه «

 يعنی اولسي (Lok Sabha)ای لوک سبھا در ترکيب ھ» سبھـــا« در ھندوستان امروزی تا حال کلمۀ آريائی 

ايــــــاالت زنده مانده است؛ و اين خود می ) شورا( يعنی جرگۀ (Rajya Sabha)و راجيا سبھا) شورا( جرگـــه 

  .که کشور تاريخی ما با مردم ھند ريشه ھای مشترک تاريخی، فرھنگی و زبانی دارد رساند،

  سياسی -دھاتی، قبيله ئی و ملی ما مقام بس سترگ و ارزشناک حقوقی جرگه و َمَرکه ھميشه در زندگی خانوادگی، 

ما افغان ھا به خاطر رفع مشکالت و منازعات خانوادگی خويش پيش از ھر اقدام ديگر، به تشکيل . داشته است 

قصبات  و ءدر قرا. جرگه ھای افراد مصلح و خير انديش اعم از خويشاوندان، دوستان و آشنايان، توسل می جوئيم 

ما نيز به منظور حل وفصل دشواری ھای موجود، جرگه ھای محلی يا روستائی به شمول مشران، موسفيدان، 

کشمکش ھا و اختالفات قبيله ئی و قومی ما نيز ھمواره از . علمای دينی و غيره اشخاص صاحب نفوذ داير می گردد

فھم و کار آزموده، علمای دينی، مشران اقوام، که افراد چيز  مجاری جرگه ھا و مرکه ھائی حل و فصل می گردد،
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چنان که از نامش پيداست، » لويه جرگه « باالخره .  موسفيدان و اشخاص صاحب رسوخ در آن شرکت می ورزند

  .  وطنی ما طی ادوار مختلف تاريخی بوده است -مرجع مھم و با صالحيت گره گشائی مسائل بزرگ ملی 

قوقی لويه جرگه ھا را به دليل کھنگی وسوء استفاده ھای طبقات حاکم  از فيصله در شرايط کنونی بعضاً مؤسسۀ ح

ھا و مصوبه ھای آن، مورد انتقاد قرار داده؛ و استفاده از ريفرندم يا نظر پرسی عامه را در برابر آن، پيشنھاد می 

  .  کنند

ان در مقايسه با وسيلۀ غير مستقيم که وسيلۀ مستقيم ابراز نظر مردم در بارۀ مسائل ملی و ميھنی ش شکی نيست،

  امنيتی ميھن جنگ زدۀ مادر -خصوص سياسی ه چنين نظر دھی، در پاره ئی موارد بھتر دانسته شده؛ ولی شرايط ب

چه، ريفرندم يا . حال حاضر مراجعه به آرای عمومی مردم را تا اندازۀ زيادی  دشوار و حتی ناممکن ساخته است 

مين صلح و امنيت سراسری درکشور امريست دشوار و مشکل؛ درحالی که دعوت و نظر پرسی عامه، بدون تأ

برای حل وفصل مسائل قريه، . تشکيل لويه جرگه ھا در ھر گونه شرايط سياسی و امنيتی دور از امکان نبوده است 

ان صرفنظر از قبيله و مملکت می توان با آسانی جرگه ای را تدارک ديد؛ حال آن که مراجعه به آرای ھمه ھموطن

 از جانب ديگر،. شرايط سياسی و امنيتی آن، مستلزم تدابير وسيع لوژستيکی و مخارج ھنگفت مالی نيز می باشد

 استفاده ھا و اعمال نفوذ ناروای طبقۀ حاکم  صرف منحصر به لويه جرگه ھا نبوده، بلکه  سيستم مراجعه به وءس

  .  دھدآرای عمومی را نيز می تواند، تحت الشعاع قرار

بی نياز از اثبات است، که وجود انواع  گوناگون تقلب ھا، تخلف ھا و تخطی ھا در جريان برگذاری ريفرندم نيز 

دست آوردن نتيجۀ شفاف را دشوار و حتی غيرممکن ه استقالل ارادۀ رأی دھندگان  را شديداً صدمه زده؛ و احتمال ب

و از سوء استفاده ھا و اعمال نفوذ غير مجاز ھيأت حاکم جامعه از آن جا که ريفرندم و لويه جرگه ھر د. می سازد

مصون نبوده، پس چه راه ديگری جز کوشيدن در راه بھتری محتوای پروسۀ انتخاب شدن و انتخاب کردن در کشور 

که می توان در بارۀ  می ماند؟ تنھا بر مبنای معيار ھای شفافيت، آزاد بودن و خصوصيت منصفانۀ انتخابات است،

شکل انتخابات چه مستقيم، چه غير مستقيم از مسأئل اساسی و . واقعی بودن و تقلبی بودن آن، به قضاوت نشست 

قانون اساسی دولت دست نشاندۀ کابل، به رئيس جمھور ) ۶۵( مادۀ شصت و پنج . تعيين کننده، به شمار نمی آيد

قتصادی، به آرای عمومی مردم افغانستان صالحيت می دھد تا در موضوعات مھم ملی، سياسی، اجتماعی و يا ا

چنان که از متن اين ماده نيز با صراحت بر می آيد، در قانون اساسی کنونی سيستم دموکراسی مستقيم . مراجعه نمايد

صرف در حاالت احتمالی يا استثنائی به حيث يک ابزار  کمکی و تکميلی درجوار سيستم دموکراسی غير ) ريفرندم(

 .مورد استفاده قرار می گيرد) رگهلويه ج(مستقيم 

برای آن که به نقش سترگ جرگه ھای ملی و فيصله ھای تاريخی آن درست پی ببريم، عاری از مفاد و دلچسپی 

نخواھد بود تا از برخی جرگه ھای قومی و ملی در تاريخ معاصر افغانستان، مختصراً ياد آوری به عمل آورده؛ و 

اين بحث مؤجز را از . ردم آزاده و سربلند خويش را يکبار ديگر، زنده بسازيم خاطرات لحظه ھای سرنوشت ساز م

) قندھار(روز ھای جنبش آزادايبخش ملی نياکان بی باک و بيگانه ستيز ما عليه استعمارگران صفوی در کندھار 

  .آغاز می نمائيم 

بعد از )  ھـ ق١١٢٧  -  ١١١٩(مؤرخان مختلف دورۀ ھوتکی درکندھار می نويسند، حاجی ميرويس خان ھوتک

ادای فريضۀ بيت هللا شريف و اخذ فتوای علمای عرب مبنی بر قتل گرگين، حکمران مستبد امپراتوری صفوی، 

بر کنار رودخانۀ ارغنداب واقع در شش کيلومتری » کوکران« فاصله در قريۀ موسوم به وارد کندھار شده؛ و بال
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درين جرگه پيرامون اوضاع و احوال . متنفذان مردم را فراخواندغرب کندھار ، جرگه ای متشکل از بزرگان و 

   ) .٧٣تاريخ مختصر افغانستان حبيبی، ( سياسی حاکم بر دربار اصفھان، به تفصيل بحث شد 

که مشاھير و متنفذين قبيله  واقع در بيست کيلو متری شرق شھر کندھار داير گرديد،» مانجه « جرگۀ دوم در منطقۀ 

ل خان ناصر، بابوجان بابی، بھادر خان، پير محمد مياجی ھوتک، يوسف خان ھوتک، عزيز خان ئی نظير سيدا

، فرزند يحيی خان )يحيی خان ھوتک(نورزی، گل خان بابړ، نور بړٻڅ، نصرو خان الکوزی، برادر ميرويس خان 

 اءقۀ استقالل امضدرين جرگۀ ارزشناک قومی وثي. و يونس خان کاکړ در آن شرکت نموده بودند) محمد خان( 

بعد از تدوير اين جرگۀ پُر اھميت ) . ٧٣تاريخ مختصر افغانستان حبيبی، ( گرديد؛ و به  قرآن عظيم  سوگند شد

تاريخی، مردم فراه، سيستان و کندھار، اعم از تاجک وھزاره و پشتون  و بلوچ، ھمه ميرويس خان را به حيث 

  ) .٣١٩غبار (رھبر آزاديخواه خود  شناختند

که نياکان  فداکار وحماسه ساز ما به رھبری زعيم ملی و مردمی خويش، ميرويس  رگۀ سوم زمانی تدوير يافت،ج

غان ھا بنا به خان ھوتک، يوغ استعمار صفوی را در ھم شکسته بود؛ ولی ھنوز ھم استقالل و حاکميت  ملی اف

ميرويس خان . تھلکه آميزی روبرو بودوری ھای استعماری صفوی و مغولی، با تھديد ھای تدسايس مشترک امپرا

اگر با من متفق باشيد و «  : ھوتک درين جرگۀ پر افتخار تاريخی، خطاب به نمايندگان راستين مردم ما، گفت 

ياوری کنيد، ھمواره پرچم ُحريت را بلند خواھيم داشت و نخواھيم گذاشت که باز ربقۀ غالمی اجانب به گردن ما 

» . ت و در ديار ما سکونت نکنندانب را می پذيرند، ما را با ايشان ربطی و مؤدتی نيسکسانيکه غالمی اج. افتد

شرکت کنندگان جرگه بعد از شنيدن سخنرانی ميرويس خان، با تأکيد ) . ٧۵  - ٧۴  تاريخ مختصر افغانستانحبيبی، (

 يک قدم به عقب بر نخواھند تعھد سپردند،که تا آخرين رمق حيات از سنگر پُر افتخار آزادی و حاکميت ملی خويش

  ). ٧۵  تاريخ مختصر افغانستانحبيبی، ( گشت 

طبق روايت . بعد از وفات ميرويس خان ھوتک، زعامت سياسی کشور به برادرش، عبدالعزيز خان، سپرده شد

 بلند بسياری مؤرخان افغانی و خارجی، او مثل برادر ُمدبر، دلير و آزاديخواه  خود، ميرويس خان ھوتک، از ھمت

دست آوردن اقتدار سياسی داير کرده ه ازين رو، در جرگۀ ملی که  بعد از ب. و عزم راسخ افغانی برخوردار نبود

ولی عبدالعزيز سفيری را . جرگۀ ملی زير  بار اين يوغ  نرفت. بود، مردم  را به قبول اطاعت  صفويان فراخواند

  :ربار اصفھان را پذيرفت دربار اصفھان فرستاد و به اين سه شرط، اطاعت ده ب

  .شد که در عصر گرگين گرفته می   معافی باج و خراجی-١

  .  نيامدن لشکر صفوی به قندھار-٢

  .  دوام شاھی در اخالف و احفاد عبدالعزيز -٣

به حوالۀ بسياری مؤرخان افغان و بيگانه، چون مليون افغان از اين اوضاع ناشايست عبدالعزيز واقف گشتند، چھل 

  نفر از بزرگان شان با محمود، پسر بزرگ ميرويس، ھمدست شدند تا عبدالعزيز را بدار آخرت بفرستندھزار

و منشی دربار شاه حسين ھوتک » پټه خزانه«البته، محمد ھوتک، نويسندۀ ) . ٧٩تاريخ مختصر افغانستان حبيبی، (

  -   ٧٩ھندۀ ما می توانند آنرا در صفحات که خوانندگان کنجکاو وپژو در کتابش نظر ديگری اندر اين باب نگاشته،

  .مرور نمايند» پټه خزانه « ) ١٠٩(يا صفحۀ » تاريخ مختصر افغانستان   « ٨٠

که مردم سحلشور و حماسه آفرين ما ھمواره در صف مقدم  از جريان اين سه جرگۀ ملی به وضوح بر می آيد،

ه  با پشتيبانی شاه محمود ھوتک، جوان دالور و پر غرور چنان ک. استقالل خواھی و استعمار زدائی قرار داشته اند

که  سر می دھند؛ ولی  افغان، در برابر کاکای جبون و سست عنصرش، عبدالعزيز، يکبار ديگر ثابت ساختند،
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که باالخره اصفھان، مرکز امپراتوری صفوی،  بر مبنای ھمين رشادت و جانبازی بود،. آزادی واستقالل نمی دھند

  .مدآرف افغان ھا درنيز به تص

بعد از دورۀ پُر درخشش سی و اند سالۀ ھوتکی ھا، جرگه مھم و بزرگ ديگر در تاريخ معاصر ما، جرگۀ تاريخی 

/ ھـ ق١١۶٠(که در ماه شوال سال  واقع در ھفت کيلو متری جنوب شھر احمد شاھی کندھار است،» شير ُسرخ « 

ه منظور تعيين زعيم ملی افغانستان دعوت شده بود، رؤسا و که ب درين جرگۀ ارزشناک،. تدوير يافت ) م١٧۴٧

متنفذين برخی قبايل نظير نورمحمد مير افغان رئيس غلجائی ھا، محبت خان رئيس پوپلزی ھا، موسی خان رئيس 

ۀ سھاکزی ھا، نصرهللا خان رھبر قبيلۀ نورزائی ھا، جمال خان رھبر قبيلۀ بارکزائی ھا و احمد خان ابدالی رھبر قبيل

  .سدوزائی ھا، شرکت نموده بودند

اکثريت .  جرگۀ ملی ھشت جلسه پر شوری نمود؛ ولی رؤسای قبايل نتوانستند حکمرانی يکی را بر ديگری بپذيرند

در جلسۀ نھم اين جرگۀ بزرگ تاريخی، ھمه به توافق رسيدند . اعضای جرگه بنابه  داليلی مورد توجه قرار نگرفتند

ان بيست و پنج ساله را بر مبنای دليری، ھوشياری، تجربه، تحمل، بردباری و شخصيت تا احمد خان ابدالی، جو

  صوفی -  فرزند استاد اليخوارکابلی-درين ھنگام صابر شاه درويش . نيکش، به حيث رھبر ملی انتخاب نمايند

شرکت کنندگان که به مثابۀ يک شخصيت شناخته شدۀ تصوفی و روحانی از احترام خاصی در ميان  نامور کشور،

خوشه  و مدآسکنی داشت، از  زاويۀ سپنج خويش بر» شير ُسرخ« مزار و در آن روزگار در جرگه برخوردار بود

 حبيبی،( طور سمبول شاھی اونصب کرده ھای گندم از کشتزار نزديک بريد و به دستار اين شاه جوان نو منتخب ب

  شادروان استاد - ی نويسندۀ چيره دست و مؤرخ دانشمند مقالۀ عمل) . ٣۵۵ ؛ غبار ٨٧ تاريخ مختصر افغانستان

شير « را در خصوص موقعيت جغرافيائی و اھميت تاريخی جرگه )   ھـ ش١٣۶٢  - ١٢٨٢(احمد علی کھزاد 

  :درين لينک اينترنيت، مطالعه نمائيد» ُسرخ 
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کندھار را بايد از مظاھر ديگر درايت و پختگی سياسی افغان ھای آزاديخواه و سربلند به » شير ُسرخ « جرگۀ  

ن و نياکان ما برای تأمين منافع و مصالح عليای که پدرا چه، در ھمين جرگۀ ارزشمند تاريخی بود،. حساب آورد 

به مثابۀ يک وجود و يک آواز در سنگر دفاع از  کشور، ھمه اختالفات فکری، قبيله ئی و سياسی را کنار گذاشته؛ و

  . تماميت ارضی، حاکميت ملی و استقالل سياسی خويش قرار گرفتند

ھا رو آورده » لويه جرگه«ای حل و فصل مسائل ملی شان به رساير دولتمردان افغان نيز در ادوار مختلف تاريخی ب

نيز دو  لويه ) ع١٩٢٩/ ش١٣٠٨  -ع  ١٩١٩/ ش١٢٩٨(ادشاھی اعليحضرت امان هللا خان  غازی پ زمان در. اند 

م  در قصر ستوری ١٩٢٨م  در پغمان و آن ديگری در سال ١٩٢۴که يکی در سال   تاريخی تشکيل يافت،ۀجرگ

  .داير گرديد

 يکی از شرکت کنندگان فعال ھر دو لويه جرگه  را خدمت - ينجا بخشی از بيانات عبدالرحمان خان لودين کبريت ادر

که به عنوان اعتراض در برابر اصالحات عجوالنه و بی سنجش امان هللا خان ايراد  خوانندگان ارجمند نقل می کنيم،

ی که به منظور بحث و مشوره در ئ به خصوص آن ھاکرده بود؛ و درس عبرتی است برای ھمه سياستمداران افغان،

آن چه از گفتار . مورد نظر دعوت می شوند» لويه جرگۀ « بارۀ لشکرگاه ھای دايمی امريکا در افغانستان به 

ھوشمندانۀ مبارز ملی و روشنفکر واقعی افغان، عبدالرحمان لودين کبريت، بايد آموخت اينست که نمايندگان واقعی 

کرده؛ و به آن چه خالف منافع عليای ملی تلقی می وئی در مجامع ملی، بيم و ھراس نيچ گاه از حقيقت گمردم بايد ھ

  .شود، ھرگز تن در نه دھند
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در اثر ارزشمندش )  ھـ ش١٣۵۶ -١٢٧۶(   شادروان مير غالم محمد غبار - مؤرخ شھير و مبارز نستوه افغان 

  -م ١٩١٠/ ش١٢٨٩(  شادروان عالمه عبدالحی حبيبی -استاد و لوی » افغانستان در مسير تاريخ « موسوم به 

آورده اند، ھنگامی که شاه امان هللا خان  در لويه جرگۀ » جنبش مشروطيت در افغانستان «  در)م ١٩٨۴/  ش١٣۶٣

 خود را بادشاه ،م  منعقدۀ قصر ستوری ضمن اعالن ريفورم ھايش١٩٢٨/  ھـ ش١٣٠٧مؤرخ پانزده ميزان  سال 

اعليحضرت خود را شاه انقالبی معرفی نمودند، پس توقع می رود که انقالب در «: کبريت گفت  ی خواند،انقالب

که اعليحضرت وظيفۀ صدارت عظمی را شخصاً به عھده گرفته اند، در  ده سال است،. دستگاه دولت را بپذيرد

 ولؤگردد تا مردم او را مسعظم تعيين ول ديگری  به حيث صدراؤه انقالب متقاضی آنست، که شخص مسحالی ک

    ) .١٩١  - ١٩٠  جنبش مشروطيت در افغانستان ؛ حبيبی، ٨١٣غبار (» .اعمالش قرار داده بتوانند

ملکه ثريا نيز با روی باز در . در ھمين لويه جرگه از نمايندگان مردم دربارۀ رفع نقاب زنان نيز سؤال به عمل آمد

  رئيس گمرگ -عبدالرحمان خان لودين : رگه تأئيد کردند اال دو تن ھمه شرکت کنندگان ج. آن شرکت کرده بود 

که طرفدار  که ما از اولين کسانی ھستيم، گفته اند، اين دو نماينده می.   وزير تجارت - کابل و عبدالھادي  خان داوی 

 ھم يک فتنه می که دست انگليس در افغانستان دراز است و از ھمين حرکت رفع نقاب زنانيم؛ ولی نه درين موقع،

استاد حبيبی به عنوان شاھد عينی اين حوادث ) .   ٨١٣ ؛ غبار ١٩١ جنبش مشروطيت در افغانستان حبيبی، ( سازد

وچنين ھم « :  اه را نيز عالوه نموده است فتنه انگيز درکشور، بر بيانات داھيانۀ عبدالرحمان لودين اين جملۀ کوت

  )١٩١ نستان جنبش مشروطيت در افغاحبيبی، ( » .شد

که در راه دفاع از منافع و مصالح ميھن عزيز شان نه  اين را گويند افغانان  ُرک گو، راستين، دالور و آزاد انديش،

عبدالرحمان لودين در زمان ُحکمروائی . تنھا از کرسی و مقام دولتی، بلکه از سر و ناموس خويش ھم باکی نداشتند

.  نثاری دريغ نمی ورزدن  خدمت به وطن و مردمش از ھيچ نوع قربانی و جاکه در راه نادرشاه عمالً ثابت ساخت،

  !درود بر روح پاک و ارادۀ بلندش

 در يکی از آثار معروف و بيش ) ھـ ق١١٠٠  - ١٠٢٢(   خوشال خان خټک -بزرگمرد حماسه و انديشۀ افغان 

  :چه زيبا می فرمايد» دستارنامه « ش موسوم به يبھا

  زار ديتار تړي ھــچي دس

  د دستار سړي په شمار دي

اين کار مردان با اراده، آزاديخواه، دالور،  دانشمند، مدبر، مخلص و .  کس و ناکس نيستدستار بستن کار ھر! بلی

عبدالرحمان خان . که به انواع و اقسام  فضايل و خصايل و کماالت پسنديده، مفتخر گرديده باشند دلسوزی را زيبد،

ه ريش داشت و نه دستار، مردانه وار از سر گذشت، ولی از آزاد انديشی و حقيقت گوئی لودين در حالی که ن

عکس عبدالرحمان لودين، ھستند کسانی مانند ربانی، خليلی، سياف، مجددی، ګيالنی، محقق و دھھا ه ب. نگذشت 

  .  روګردان نيستندکه دستار بر سر نھاده، اما در عمل از ھيچ وطنفروشی و جنايت و چپاولګری، مزدور ديګر،

.  حال در کشور ما، جاری وساری استبه ھر حال، سنت تدوير لويه جرگه ھا در وجود نظام ھای مختلف سياسی تا

 ديگری به منظور خاک پاشيدن به چشم مردم، از آن استفاده سوء کمروايان برای خير و صالح و شماربرخی ح

 نخواھد بود تا کافه لويه جرگه ھای اين کشور را با در نظر داشت روی اين استدالل، بی جا. نموده اند و می نمايند

  :مضمون و ماھيت آن، بر دو گروه بزرگ تقسيم نمائيم 

وليت سنگين  اعتماد مردم ؤ داير شده؛ و شرکت کنندگان آن مسکه با عضويت نمايندگان واقعی مردم یئ  جرگه ھا-١

چنين لويه جرگه ھا را بدون ھر گونه شک و شبھه . داء نموده اندو حراست از منافع ملی را با ايمان داری کامل ا
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حترم شمرد؛ نام جرگه ھای ملی اين کشور ياد کرد؛ و فيصله ھای آن را ھمواره به منزلۀ وثيقه يا پيمان ملی مه بايد ب

ا توجه به که نمايندگان شرکت کننده در آن ب» شير سرخ«و » نارنج«، »مانجه«، »کوکران«مانند جرگه ھای ملی 

لی و قبيله ئی مسلط در آن زمان از قبايل و محالت تحت نفوذ خويش نمايندگی نموده؛ و مردم  محالت اسيستم فيود

  .گوناگون نيز به نوبۀ خويش از ھيچ نوع کمک و ھمکاری درتطبيق فيصله ھا ومصوبات آن دريغ نمی کرده اند

به برنامه ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی دادن نامنھاد » مشروعيت«که به منظور یئ  جرگه ھا-٢

اعضای چنين جرگه ھای دولتی ھميشه در عوض منافع ومصالح . شود وخواھد شد حکومات مختلف داير شده، می

 به ھمين ملحوظ.  از سياست ھای رژيم حاکم دفاع به عمل آورده و در آينده نيز خواھد آورد،مردم عادی کشور

جامعه فيصله ھا و قطع نامه ھای  آن را به مثابۀ ارادۀ ملی، پيمان ملی يا وثيقۀ ملی، احترام که مردم عادی  ست،ا

اين گونه  گرد ھمائی ھای تبليغاتی و ميان تھی جز ضياع وقت و مصارف بی جا، نه در گذشته ھا به . نمی گزارند

 عوض نام فرخنده و ين، چه بھتر تا آن را بهبنابر. کدام نتيجه ای دست يافته، و نه اکنون  و آينده دست خواھد يافت 

مسمی نمائيم، که از ھر حيث بامحتوا و ھدف آن » لويه غولَونه«يا » لويه دوکه«، به نام »لويه جرگه«افتخار آميز 

  .مطابقت دارد 

يه که لو با توجه به پيش زمينۀ تاريخی، حقوقی و سياسی جرگه ھا اکنون می رسيم، به طرح اين سؤال ارزشمند،

جرگۀ فراخوانده شدۀ حکومت مزدور و فاسد کرزی، تحت سايۀ شوم توپ و تانک امريکائی، از ماھيت و مضمونی 

  !برخوردار خواھد بود؟

طبق . جو نمائيم  و الی اسناد قانونی نافذ و واقعيت ھای موجود در کشور جسته بيائيد جواب اين پرسش را در الب

تحميل شدۀ امريکائی ھا، لويه جرگه از اعضای شورای  ملی  و رؤسای قانون اساسی ) ١١٠(مادۀ يک صدو ده 

البته وزيران ، رؤسا و اعضای ستره محکمه و لويه څارنوالی نيز . شورا ھای واليات و ولسوالی ھا تشکيل می يابد

  .می توانند در جلسات لويه جرگه، بدون داشتن حق رأی شرکت ورزند

دو اتاق پارلمان، از ھر  صالح و نيکنام کشور درين مجمع را ناديده بگيريم، ھرگاه عضويت عدۀ معدودی از افراد

جنايتکاران جنگی، زورمندان، چپاولگران، جاسوسان، فساد پيشگان و در يک سخن بدنامترين و سياه ترين چھره 

ند دولتی و غير البته، آدم کشان و وطنفروشان و غارتگران منصوب در مقامات بل. ھای جامعۀ ما تشکل يافته است 

  .دولتی نيز  جای خود را دارد

تن از تعداد مجموعی کانديدان معترض انتخابات سال گذشته بعداز تدقيق و ) ۶٢( درين اواخر از شصت و دو 

بررسی محکمۀ اختصاصی رسيدگی به شکايات انتخاباتی، به عنوان کانديدان کامياب، به رسميت شناخته شده؛ و اين  

که به ھمين تعداد وکالی بر حال ولسی جرگه،  به حيث وکيالن متقلب و متخلف، به منظور  ست،خود بدان معنی ا

که وکالی متھم به تقلب، تخلف و  اين در حالی صورت می گيرد،. تعقيب عدلی، به لويه څارنوالی معرفی شده اند

شناخته، بلکی در يک مانور  ن انتخاباتی را اصالً به رسميتتخطی در ولسی جرگه نه تنھا وجود محکمۀ اختصاصی

دراماتيک به ھمدستی ساير ھمفکران و ھمکاران شان در ولسی جرگه، رئيس ستره محکمه و لوی څارنوال را نيز 

  . سلب اعتماد اعالم نمودند

بدين ترتيب، چنان مالحظه می نمائيم، ولسی جرگه، حکومت، قضاء و لويه څارنوالی ھمه درگير بحران عميق و 

که اثرات ناگوار آن ھر لحظه صلح و امنيت، تماميت ارضی، حاکميت ملی و    حقوقی بوده،-اسیگستردۀ سي

  . استقالل سياسی در کشور را تھديد می کند
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قانون اساسی، گروه دوم شرکت کنندگان لويه جرگه، مرکب از رؤسای شورا ) ١١٠(يک صدو ده طبق احکام مادۀ 

اعظم آن اعضای گروه ھای سابق جنگی يا زورمندان و غاصبان کنونی که اکثريت  ھای واليتی کشور می باشند،

باالخره گروه سومی مطابق به احکام مادۀ . بوده؛ و ھمواره به حيث پيش خدمتان نيرو ھای ائتالفی عمل نموده اند

 وضع قانون اساسی، رؤسای جرگه ھا يا شورا ھای اولسوالی ھا اند، که  از تأسيس آن بنابه) ١١٠(يک صدو ده 

  .سامان امنيتی درکشور، تاکنون  خبری نيست ه ناب

؛ و قرارست در آيندۀ پيشبينی گرديده که در قانون اساسی رژيم دست نشاندۀ اشغالگران،» لويه جرگه«اينست ترکيب 

البته، حکومت مزدورکابل . نزديک در بارۀ مسألۀ خطير حضور دايمی عساکر امرکائی درکشور ما تصميم بگيرند 

 مھر گذاشتن برمسألۀ چونی ھای امريکائی در لويه جرگه، از برخی چھره ھای کليشه ئی کشور نيز دعوت به برای

  . عمل خواھند آورد

شرايط و اوضاع آيا اعضای  چنين که در ھمچو  خوانندگان حقجو و درست انديش ما خود قضاوت خواھند کرد،

جمعی موسوم به  آزاده، سربلند و پُر غرور ما در در ممی توانند از مردم» شورا ھای واليات«و » شورای ملی«

لويه جرگۀ فرمايشی و » مشروعيت«آيا حضور مداحان و بلی گويان کليشه ئی در!  ، نمايندگی کنند؟»لويه جرگه«

  ! نمايشی رژيم مزدور، کمکی انجام نخواھد داد؟

رستۀ افغان از فيصله ھا و مصوبات آن وقتی ترکيب لويه جرگه بدين منوال باشد، آيامردم وطندوست و از بند 

مگر ده سال جنگ و خون ريزی وتباھی و ناامنی ھمه و ھمه نمايانگر اين واقعيت !  پيروی به عمل خواھند آورد؟

که مردم ما به فيصله ھای مھاجمان امريکائی و دست نشاندگان وطنفروش شان ھرگز تن در نمی  نبوده است،

  ! دھند؟

، » لويه جرگۀ قانون اساسی«، »لويه جرگۀ اضطراری«ھد برگزاری اجتماعات زيادی نظيردر ده سال گذشته  شا

و جرگه ھای ديگری به اين و آن  عنوان بوديم؛ اما ھيچ کدام از اين گردھمائی ھای قالبی و » جرگه مشورتی«

کميت قانون، ريشه ُمزِورانه نتوانسته است، در حل و فصل مسائل ملی ما چون تأمين صلح و امنيت سراسری، حا

لشکرگاه » مشروع سازی « اما جلسۀ .  کن ساختن فقر، بيکاری، بی عدالتی و فساد ھمه جانبه، کاری از پيش ببرد

ھای امريکائی در افغانستان نه تنھا کوچکترين گام در حل مسائل ملی نخواھد بر داشت، بلکه به فتنه ھای ديگری 

  .زود شاھد وقوع آن خواھيم بودکه دير يا  نيز زمينه سازی خواھد کرد،

 ادامه دارد                                                                              


