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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

  

   کابل افغانستان-  یستانين. ن

  ٢٠١١ نومبر ١٢

  

  ی سنتۀ جرگهي در برابر کنش لویواکنش جبھه مل
  

 در شي بالفعل دولت افغانستان که خود کمابنارض را که معتئی خواھد بود تا ناکارآمدني بر ای نوشته تنھا سعني ادر

   . گرددی برشماری نظام پارلمانۀ زمزملي از دالیکي به عنوان نديئز ی مزي بند با اربابان قدرت کابل نمي نونديپ

 به تواند ی مستي افغانستان نی کنونناني مسند نشی برای قابل چشم پوشري که صفت غیاسي ستيري مدضعف -

 با اي به نام خدمت به مردم و ريي مخالفان چه به رغم تغۀلي نظام دگرگونه را در مخلي گردد که بد مبدلیمشخصه ا

 مسعود و محقق به ھدف ءاي ، احمد ضستم دودي عبدالرشکي ھری کنوناني زمزمه سراندي ناخوشاۀتوجه به سابق

   .اندي بنمایدني شنیچرخش منافع به جھت خود

 به تواند ی میئ محتوای حتاي و ی، مذھبی، اقتصادی، فرھنگیاسي سیجه به ھنجارھا با تویاسي سی نظام ھاھرچند -

 گسسسته ھنجار ۀ جامعی گردد و اما دگرگونی مختلف جھان نمونه برداری موفق و ناموفق در کشور ھای ھانهيگز

   ..جعه بارنباشد و فاتواند ی مردم اند ، نمیھا قراوالن توده شي که به نام سردمدار پیئ افسار سرھاختهيو گس

 مسلمان و ۀ ثابت کند که در جامعتواند ی مايزي کشورمالی حال شاھني و درعشني منحصر به فرد فدریاسي سنظام -

 دي که شاختي را ری کنار آمد و طرحیئ منطقه ی ھایستوکراسي با منافع اری حتتوان ی می اقتصادیاما شکوفا

  .  اند دهيشي اندی آن میند و ھیني ، چی ماالبيترک با ايزي مالی منافغ ملی آن تنھا روانيبان

 را که در تطابق با یاسي از منطق سیئ رگه ھازيلمان نا و کشور هي روسوني و فدراسکاي امری مثال کشور ھادر -

 مطلق که ھمان خوب ۀ فدرال را نه به گونستمي سابي مثال کامزينظم جامعه و خواست مردم ھمگام بوده است ن

   .افتي ینسب

 بازده مثبت کي  در افغانستان به تواند ی آن است میئ که ھمانا تمرکز زدایمل نظام فدرالأ قابل تتي و اما خصوص-

   ؟دي خواھد انجامیفي دارانش به نظام ملوک الطواهي کماکان با تمسک و توسل طالاي ازديدست 

 ی او دامن میاسي سیبر وحشت رقبا یگختي مدارگسني او در ای و طرفداران ابقای که اصرار کرزستي نیشک -

 دگر ی افغانستان بوده و ھرچه را که از راه و روش ھای جرگه تب بھتر از مرگ براهي که لوستيربازي چه دزند

   جرگه الزام آورش ساخته اند ؟ هي نبوده با مھر لویدنيبرتاب
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 ھا ھم به نفع صلهي باشند پس فیز کرۀ منسوب به دار و دستاني جرگه لوني که اگر گردآمدگان انجاستي اپرسش -

 مثال طالبان باشد باز ھم اني کوربتوب لواي و یزباني جرگه با مهي مثال ساده ھرگاه بازھم لوکي در ايھمانھاست و 

   . خواھد آمدروني چه بدھد ی که مظروفش نشان ماست ی جرگه ظرفهي لویعني خواھند ی ھمان است که آنھا مصلهيف

 ھمان اصطالحات شود ی رانده مهي مردم استند و آنچه به حاششوند ی می آنان که قربانی گری مدارهي لوني ادر -

   در سرخط قرار دارد ی دموکراسۀ افغانستان امروز است که واژیاتي و حی و اما ضروربھرچند نچس

 بد از اي خوب ايقان  رواج داده و مشانسوي را در افغانستان از ده سال بدی مشق دموکراسشي که کمابی پارلماننظام -

 ی نسل دوم و سوماي در بعد ھا توانست ی اند ، مدهي بوتل به دست ترقی به دست ھایروزيدست ده انگشتان ماشه ب

 گرفت ی در آنجا شکل می حزبی درون پارلمانۀبازر مکه ی احزاب مخالف گردد و آنگاھیاي نھاد منتقد و پوکياش 

   .داد ی مليجناح مخالف دولت را تشک دي شای و اصالحیاسي سی ضابطه ھاگريد

 حزب سالم که کي ۀشي و اندافتي لي تقلی پارلمانی گروھک ھا و خط ھالي در تشکنام و غم مخالفھ که غي دربا -

   . را سامان دھد از نظر دور ماندی پارلمانۀمبارز

 راه حل دي کلگانهياال  مضحکه را چنان ساخت که حني ای گری از موذیئ ھاهي با اندک مایرکي وزیاريھوش -

  لمان ا یئ اھدامهي جرگه است و خهيافغانستان لو

 خوش پلو و ی ھا در کنار بوی و معامله پزشود ی ھا برپا مگي و خوانندگان که دميدان ی را ما ممهي خني اپشت -

  .  طبع شکم پرستان و معامله گران خواھد بود یچلو گوارا

 دگر وصل اند ، چند تن دگر ی به سرپنچه ھای نامرئیھا با تارھا و رشمه ھا ی که تمام گدی شب بازمهي خني ادر -

 است به ی را که ھمان نظام پارلمانیگري دی اصل منطقشاني اۀشي ھم اندزي و نستي نداي ناپماني شان براۀکه ھم سابق

   . کنند ی از ترکش رھا مري تنيعنوان آخر

 ی ھاستي افغانستان باشد اما نه حاال و نه ھم با فدرالی ھای از نابسامانیاري بسی پاسخگودي شای نظام پارلمانننايقي -

 در مناطق ھزاره ی کرزی جمھوراستي دوم ریداي اش از کاندیتي در نطق حمایاز قماش دوستم و محقق که بار

 به دوره دني تا رسمي آن را نگه داراري و با ھوشاست ماھی که االن  دوره نقره اکرد ی مقي مان آنھا را تشونينش

   یئطال

 ی ھم با خوابگذاراي اش و ی قالبۀ جرگهي با لو، باشدی کرزري چه با تعبیئ و نقره یئ طالۀ دوری خواب ھانيا -

   . خوش ندارداني دوستم باشد پای ھم با فدرال خواھاي اش و یئ طالۀمحقق باشد با دور

 دارد که به ازي نی از ھمه به ملتشتري برسد پیئگوفا به شی نظام فدرالکي ی افغانستان بتواند در پرتو حتھرگاه -

 ی قوم نباشد چنانکه حاال ھا دارد،  نسج ماي نظام مذھب ني داشته باشند و وجه افتراق ای پارچه منافع ملکي ۀگون

   .رديگ

اه بروند و  با تعصب کمتر دخترانشان به دانشگخواھند ی مثال مردم تاجک مکنند ی مهي توجیئ درادهي با دکه یآنان -

 اند و روني بتي انسانۀ اند که از جادینيني بگذار، پوھنتون آنجا بسته بماند به گمان بنده خاخواھد ی نمیرمندياگر ھ

 جبونانه خود ی نوکر پرستۀزي و انگی جھل وارداتیان ھزاران زن و کودک جنوب و شرق ما را قربخواھند یم

   .بگردانند

 ھمه باشد از شرق ی برادي باني جابرانه برھد ایئ خوني و دیارت جھل و خودپرست افغانستان قرار است از اساگر -

  تا غرب و از شمال تا جنوب 
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 مهي خري زاي بده و بستان و زي افغانستان را در می زخمۀ از بدنی اپاره ی خوداتي با توسل ندي نبایدي دست پلچيھ -

    . کندیقربان

  !!! مباد ھرگز

  

  :يادداشت

 که ترقی کشور و سعادت مردمان آن را در "نيستانی"ديد وطنخواھانه و مسؤوالنۀ ھمکار گرامی ما آقای با تأکيد بر 

 می دانند؛ بايد  زبانیوحافظ منافع ملی شان باشند نه قومی، مذھبی ھمه که و متحد پارچه يک  یگرو موجوديت ملت

  :بيفزائيم

 وبوده امروز و نه ديروز شکل حکومت داری در افغانستان ما را اعتقاد بر آن است که مشکل اساسی افغانستان نه 

برای نيز نخواھد بود، بلکه دراساس اين ماھيت دست نشاندگی و مزدور منشانۀ حاکميت ھاست که به مثابۀ يک 

 افغانستان را به وجود آورده، نتايج تمام تشبثات به ظاھر مثبت را ھم به آخور "گره کور"اصل ساختاری 

 .ايادی آنھا می ريزانداشغالگران و 

 تر از آن اداره به ه آنچه اکنون بين ادارۀ مستعمراتی کابل و به اصطالح اپوزيسيون سازشکار و وابست،بر ھمين مبنا

ارتباط شکل مناسب حاکميت می گذرد، ضمن آن که ھر دو طرف ماھرانه و آگاھانه می خواھند ماھيت وابستگی و 

 ءانند، تالش دارند تا نقش قدرت ھای ذيدخل در امور افغانستان را که بدون استثنادست نشاندگی ادارۀ کابل را بپوش

، از ديد مردم پنھان داشته نقش خاينانه و تجزيه طلبانۀ خويش را در ھمه در جھت تجزيۀ افغانستان گام می گذارند

  .پناه استفاده از اين و يا آن شکل حاکميت کتمان نمايند

 AA-AAادارۀ پورتال
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