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  ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١١ جوالی ٢۶

 

 لشکرگاه ھای امريکائی و نقشه ھای استعماری

  بخش يازدھم

  

  ی يا ھيچکدام؟ه ئه جرگۀ قانونی يا لويه جرگۀ عنعنلوي

که برای مشوره در بارۀ تداوم لشکرگاه ھای امريکا در  ان و تحليلگران افغان ادعا دارند،برخی از نويسندگ

ه شانده، از يک نوع لويه جرگۀ عنعنافغانستان بايد به جای لويه جرگه پيشبينی شده در قانون اساسی رژيم دست ن

 حق مردم افغانستان نموده؛ و معجزه ای در» لويه جرگه«به نظر اين آقايان شايد چنين . آيدی دعوت به عمل ئ

ھنگامی که يکی از خبرنگاران افغان با اشاره به . کشور را از شر لشکرگاه ھای تفنگداران امريکائی نجات دھد

 قانونی پرسيد، او با ۀنبود رؤسای شورا ھای ولسوالی ھا از حامد کرزی در مورد چگونگی برگذاری لويه جرگ

  :نگرانی و سراسيمگی اظھار داشت 

که صرف  که در قانون اساسی ذکر شده؛ اين يک لويه جرگۀ عنعنوی است، اين ھمان لويه جرگه نيست،نه نه  «

  ». در بارۀ پايگاه ھای نظامی امريکائی ھا نظر می دھد

 که لويه جرگۀ تسجيل يافته در قانون اساسی درحقيقت ھمان لويه جرگۀ عنعنوی يا عنعنه ئی است، واقعيت اينست،

قوانين اساسی پيشين . قی در قانون اساسی تسجيل شده استز سالھای طوالنی به عنوان يک مؤسسۀ حقوکه بعد ا

ازين رو، ميان لويه جرگۀ عنعنه .   سياسی احکامی را پيشبينی نموده بود-کشور نيز در بارۀ چنين مؤسسۀ حقوقی 

ويه جرگه را نمی توان قانونی خواند، مگر زيرا، ل. ئی و لويه جرگۀ قانونی نبايد فرق و تفاوتی وجود داشته باشد

اين که لويه جرگۀ قانونی حکومت کرزی ماھيت مردمی و . آن که از سنن و رسوم ُپر افتخارملی ما نمايندگی بکند

در شورای ملی، شورا ھای واليتی و شورا ھای ولسوالی ھای ما بايد اصوالً . سنتی ندارد، حرف جداگانه است 

که به معنای واقعی کلمه نمايندگی از حقوق، خواست ھا، سنن و عنعنات مردم خويش  اشند،کسانی حضور داشته ب

  .و اال چنين ارگان ھا را به ھيچ صورت نبايد منتخب و قانونی خواند بکنند
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که زير سايۀ شوم و فالکتبار عساکر خارجی و حکومت مزدور آنان ،   بايد با صراحت کامل اظھار داشت،

گان واقعی مردم به ارگان ھای انتخابی نظير شورای ملی، شورا ھای واليتی و ولسوالی ھا يا راھيابی نمايند

ست و  اگردھمائی ھای ملی و قومی مانند لويه جرگه ھا وغيره از طريق برگذاری انتخابات آزاد و شفاف، خيال

زورگوئی موضوعاتی چون اشغال و چنان که بار ھا اشاره نموده ايم  در اوضاع و احوال . ست وجنون  امحال

جرگه ھای قومی و «و» لويه جرگه ھا«و اجتماعاتی چون » شورای ھای واليتی«، »شورای ملی«، »انتخابات«

پرده پوشی جنايات مھاجمان وکسب که به منظور  ھمه در واقع برنامه ھای استعمارئی است،» مشورتی

که خواست مبرم و   تواند کاری انجام دھند،برای حکومت مزدور شان  طرح ريزی گرديده؛ و نمی» مشروعيت«

  . کشور باشد ديدۀ  حق مردم  مظلوم و عذابهب

ندۀ  فراخوانده خواھدشد، نه در برگيرآن چه توسط حکومت دست نشاندۀ کرزی به نام لويه جرگۀ عنعنه ئی

که اجندای قبالً تھيه شدۀ  د،نمايندگان واقعی مردم ما، بلکه گماشتگان، مداحان و بلی گويان معلوم الحالی خواھند بو

 زيرا نه رژيم پوشالی کرزی.  گوش آنان را عملی خواھند کرده استعمارگران امريکائی و دست بوسان حلقه ب

حاضر به دعوت نمايندگان واقعی مردم بوده؛ و نه ھم نمايندگان واقعی مردم حاضر به شرکت و مشوره در لويه 

  دو صدای مخالف در ميان صد ھا صدای موافق  را نبايد دال بر آزادی و -يکی  .  جرگۀ رژيم تحميلی می باشند

يندگان واقعی مردم افغانستان درين زمينه، روشنتر موقف نما. استقالل ارادۀ اشتراک کنندگان اين گردھمائی خواند

حضور تفنگداران بيگانه و رژيم دست نشانده از عوامل اصلی خون ريزی و تباھی و غارتگری  . از آفتاب است 

و قانون شکنی و فساد گستری و فقر و بدبختی درکشور ما بوده؛ و با اين خصوصيات و کارکرد ھا، ھيچ گاه نمی 

  ميان آورد؟ه  بی و تصويب حضور دايمی عساکر بيگانه در کشور ويران شده و جنگ زدۀ ما حرفتوان از تأئيد

وقتی فيصله ھا و مصوبه ھای چنين جرگه ھا در ميان ميليون ھا ھموطن آزاده وسربلندکشور از ھيچ گونه رسميت 

  !و مشروعيت برخوردار نباشد، مفاد و منفعت تدوير آن در چه خواھد بود؟

که آثار و عاليم جرگه ھای عنعنه ئی اين کشور در آن به ندرت مالحظه می شود،  ه اجتماعات تبليغاتی،ازين گون

دعوت شدگان در . خصوص حکومت ببرک کارمل و نجيب هللا بسيار برگزار گرديده ھنگام حکومت ھای پيشين، ب

ف و ھدايای دولتی به محالت و آن چند روز از مھمانی مجلل حکومتی لذت می بردند؛ و در آخر ھمراه با تحاي

  .مناطق شان بر می گشتند؛ ولی مردم رنجديده و بيچارۀ ما به اندازۀ يک شانزده پولی از آن خير نمی ديدند

  چرا؟

برای اين که اکثريت قريب به اتفاق شرکت کنندگان چنين اجتماعات تبليغاتی، نمايندگان واقعی مردم نبودند؛ و نه 

 آزاد انديش ما جرأت داشتند تا در مورد درد ھا و خواست ھای مبرم مردم خويش حرف به رسم پدران و نياکان

گردھمائی ھای فريبندۀ حکومت کرزی نيز نسبت به جرگه ھای نامنھاد ببرک کارمل و نجيب هللا ھيچ گونه . بزنند

  . برتری نداشته و نخواھد داشت 

، روسيه و چين، نه به خاطر حراست و صيانت از ھرچند نوکران زر خريد ايران، پاکستان، عربستان سعودی

حاکميت ملی، استقالل سياسی و افتخارات ملی افغانستان، بلکه به منظور تحقق منافع دراز مدت سياسی، اقتصادی 

و ستراتيژيک باداران خارجی خويش، به ايجاد موانع و کارشکنی در راه تصويب لشکرگاه ھای امريکائی دامن 

که سال ھا قبل  ای جلوگيری به عمل آرند،نقشه ا آن ھم به ھيچ عنوان قادر نيستند از عملکرد خواھند زد؛ ولی ب

ريزی گرديده؛ و از ده سال بدينسو با قربانی ھزاران نظامی امريکائی و برنامه و پينتاگون . ای. آی. سیدر 

  .ائتالفی و ميليارد ھا دالر ھزينه، به منصۀ اجراء گذاشته شده است 
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که اين اجتماع فرمايشی  بحث پيرامون لويه جرگۀ قالبی حکومت مزدور کابل بايد يکبار ديگر تکرار کرد،در آخر 

و نمايشی نيز به سان ساير اجتماعات قالبی حکومت کرزی و رژيم ھای ضد مردمی پيشين اين کشور، نه تنھا در 

ی از مخالفت مردم ا موج ھای تازه هحل و فصل مسائل بزرگ ملی و ميھنی ما کمکی انجام نخواھد داد، بلکه ب

امی و تباھی در قبال آزادی دوست و سربلند ما نيز راه خواھد گشود؛ و نتيجۀ ديگری جز تداوم جنگ ونا آر

بديل حضور عساکر امريکائی در بخش آتی اين رساله بر راه حل بحران موجود سياسی و . نخواھد داشت

  .  ، سخنانی خواھيم داشت درکشور

  دادامه دار                                

  

 

 


