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 لوی جرگه بگويم ياغده سرطانی
 ياکلک ششم درجامه بيمارافغانستان

  
 وجنايی در چوکات رسومات جرگه در بين مردم به مفھوم گرد ھمايی، حل وفصل منازعات حقوقی

وده  اکم ب ه ح يله طبق درت بوس قبلوی پذرفته شده تلقی می گردد در حاليکه در واقعيت تثبيت وتقسيم ق
ر اھميت  ا ب ه بن ۀ جرگ د دامن ده بع ود آم ی بوج ه ي ی وقري انوادگی ، محل شکل خ بال ب دکه ق ًومی باش

ه تجم ه جرگ ام لوي ت بن ه درنھاي ه است ک شتر يافت عت بي ذين را موضوع وس وانين و متنف ام خ ع تم
  .بازتاب می دھد

ای  ه ھ ته صرف جرگ ود نداش روزی آن وج وم ام ه مفھ ه ب ه جرگ ان لوي ب هللا خ ر حبي ان امي ا زم ت
اد آوری شده است ام مجلس ي ه ن ا ب اريخ از آنھ ه در ت وده ک صله ھای . کوچکی ب ان طوريکه في ھم

ه محاکم عادالنه وغير عادالنه بوده فيصله ھای جرگه ھای وده ک ه ب ر عادالن ه وغي م عادالن ی ھ  محل
 مواد قانونی جرگه ھا ومجلس ھا زاده فرھنگ وکلچرقومی ومليتی بشکل فيودالی آن بوده 

ضيات  سبت مقت ه ن اه اضطراري و ب ی وگ ه صورت الزم ی ب ا دولت ومی وي ذين ق ا توسط متنف غالب
ه ج وشرايط موجود ، به منظور حل مسايل ومعضالت كالن وکوچک درسطح  ی منطق ا حت ه وي امع

 .تشكيل شده وتصميم نھايي رادر آن جرگه ويا مجلس بين القومی اتخاذ می نمايند 
ومی ين الق ديل شده  از زمان سلطنت امر حبيب هللا خان جرگه ھا به لوی جرگه يا مجلس بزرگ ب  تب

ه در کلک ششم. امروزدر قانون اساسی افغانستان يک چھره قدرت را بخود اختيار کرده است   را ک
ا  ه ھ ن جرگ ودی ھای اي اد سر کمب وع انتق وطن ما از شکل مروجی خود بشکل قانونی در آمده ھرن
ه بگويی  داری ک سبب راندن منتقد از جامعه می شود واورا بنام تفرقه انداز می شناسند وحتی حق ن

م  نمونه اين نوع جرگه ھارا نتھا در دنيايی مترقی حتی در د،او ملت بی خبر از خود سمانده ھ نيای پ
 ديده نمی توانيم 

لجايی آن مجلس که پشتونھای غ جرگه ميرويس که اولين جرگه بقدرت رساند ميرويس خان ھوتک  
وق زن  دوازنيم نفره می دانند من آن مجلس را مجلس  را مجلس  ه حق ويم چون ب سيزده نفری می گ

شتون نم پ ه حساب می ک ادرميروس احترام قايل ھستم وزن رانصف پيکر جامع ھا بخاطر اشتراک م
ز موفقيعت را  ه ب وده ک رويس ب دوازدونيم نفرمی گويند در حاليکه فھميده ترين ھمان مجلس مادر مي

روس در  ه مي درت گرفت بب ق انيده وس الل رس ره ح ه داي وام غب ين اق دهب ايی ش ای   لج راز قب ه غي ب
   سايد اقوام و قبايل در آن شرکت نداشتلجايیغ

ه شير رخجرگ ه س ی را در سن  ک اه دران د ش ه ٣۵احم ه گفت الگی ب سوی  س ورخ فران شمند وم " دان
ده وجود داشته ۶٠ قدرت رسانه ب" ژانگور ستان در آن نماين ل افغان وام و قباي ام اق  نفر بوده و از تم
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ا داخل . است ا وی يکج ه ب اه ک د ش ان احم شيگری مجلس را يکی از ھمراھ ولی من ه ق چنانچه بناء ب
  .ود و مير عبدالھادی موسوی ناميده می شدبه عھده داشتافغانستان شده ب

ه ھمچو   ين نمون ه دوم ال پايتخت از جرگ ام انتق دالی ھنگ اه اب ور ش ه از طرف تيم ست ک ای تجمعي
د در  .داير شدقندھار به کابل  ه می نامن ه جرگ را لوي ا آن ھر دو جرجلسۀ قبل با و جودی که برخی ھ

 .ندحقيقت مجلس مشورتی کوچکی بيش نست
د نمی امير حبيب هللا خان ای که جرگه   ود ھر چن زير عنوان تعيين سياست خاجی کشور دعوت نم

ی  ا مجالس قبل سه ب توانست نمايندگی از موجوديت تمام اقوام ، قبايل و مليت ھا نمايد، با آنھم در مقاي
 . از گستردگی بيشتر برخوردار بود

سترده پغمان موجوده دايردر ای که در زمان امان هللا خان لوی جرگه   شد بنائ بر ترکيب وسيع و گ
وذ. اش می تواند مطابق با نامش باشد  ر نف ان آن جلسه نيز در واقعيت امرزي رار داشته و  در باري ق

   می ساختبلی گورا بيشتر رول مستقيم داشته اھل مجلس در آن شاه شخص نظر 
وقی ازلوی جرگه نام نھاد محمد ظاھر شاه به ابتکارمحمد   ه موسی شفيق وسيد قاسم رشتيا وليد حق ک

ه شده ش درکابل١٣٤٣سنبله١٨در وداير شد، درمورد ترکيب لوی جرگه مراتب آتی درنظرگرفت  د ب
د ،-اول   مردم ھرحوزه انتخابی مجلس شورای ملی يکنفرراجھت شرکت به لوی جرگه انتخاب نماين
 : لوی جرگه ازارکان ذيل تشکيل ميشود-دوم 

 
   اعضای شورای ملی-الف 

-- 
  ب وکالئی که ازطرف مردم به لوی جرگه انتخاب ميشوند

-- 
  ء صدر اعظم و وزرا-ج 
-- 
   رئيس واعضای محکمه تميزووزير عدليه--ھه
-- 
   رئيس واعضای کميته مطالعه قانون اساسی-د 
-- 
   رئيس واعضای کميسيون مشورتی-ز 
-- 

 د نن ميشويبه عضويت لوی جرگه تعي)شاه(يک تعداد اشخاصی که ازطرف 
ام  ه تم اين لوی جرگه از مردمان بی سواد دنباله رو زير تاثير دولت بو جود آمد با وجوديکه نسبت ب

 ملت کرده نتوانست مجمع نمايندگی از تصميم مگر بنظر می خورد تر نگ رجرگه ھا پر
   کهند بود  آنقدر فرمايشیلوی جرگه داوود ولوی جرگه حزب دموکراتيک خلق ولوی جرگه کرزی

درت در آن  وذ اجنبی ودولت ھای سر ق شريح نيست نف ل ت از شرم نمی توانی آن را تشريح کنی قاب
 ھويدا وآشکار بود

د   شور مانن اي كالن ك صميم گيريھ ه در سطح ت وده است ك زرگ ب ای کوچک وب ه ھ ين جرگ : ھم
ه ھاي مختلف وزمامدار جديد ، اي انتخاب پادشاه ، رئيس جمھور قالبی  رات اساسي در الي اد تغيي ج

شابه ، ب سايل م دان ه دنظام ، وضع قانون اساسي ويا تعيين نھاد تدوين واصالح آن وم ستور زور من
 . عمل كرده ومی کند

د در  درت کنن سيم ق درت وتق ه رقص ق ند ک ته باش ستان خواس درت در افغان دان ق ه زورمن وھروقتيک
 فروشی قانون شکنی می زنند قانون اساسی را چپ وراست می البالی اين نام دست به جنايت وطن

ان ملت را مھر می شوم وبقاءکنند بخاطر مرام  د وزب اک می کنن ن مجلس دست پ  خودشان سر اي
ه ھر "ِفرصت"زنند واين مجلس به يک  اکآدم تبديل شده ک تفاده  یناپ ه خاطر نجات خود از آن اس ب

 می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

دا   ه بخاطرپي وی جرک ردن ل شيناندايرک ی ن ه کرس ی ب ردن کرس را  ،ک اران وآوردن یب  جنايتک
يس طالب  زدور انگل دنام وم روش وحدوقماش ب زدور وطن ف ه، زب م ل ،جنايتکار خود فروخت  قات

شاندن ،ملت  ويران گر شھر کابل حزب اسالمی گلب الدين وتقسيم قدرت بين جنايتکاران وبکرسی ن
شا ود ويک م ر می ش ران داي تعمار گ داف شوم اس اقبران ات تفنگساالر ، قاچھ قبرمواد مخدر، قاچ

 زمرد وسنگ فروشان وديگر جنايتکاران دورھم جمع می شوند وبه مرام خود می رسند
ا تعيگرچه سوالی ھ شده ي اين اين لوی جرگه به اساس قانون اساسی که نماينده ھای شاروالی وول ن ن

ه اضر قانون اساسی لاگرداير می شود لوی جرگه قانونی نيست ود ر وی جرگ دون داي م ب طراری ھ
انون شکنی عادت  ه ق ا ب ازھم اينھ انونی می باشد ب ر ق نشدن شورا ھای ولسوالی پيش بينی نشده غي

از ود ب اريخ چکچکی ب ه در طول ت ی وروشن فکرک ودن وبزدل م سکوت ھدارند وملت به خاموش ب
يم ھای چپ اختيار می کند تا اگر بتواند که با مرده چشمی سھمی درالش داشته با شد احزاب وتنظي

ارزانو نشستن  ه چھ ل ھستند عادت ب د وراست که غالمان حلقه بگوش استعمارگران ودولت کاب بع
 دارندزدن ....) گ(از

ا وداوود پرستان ، حشاه پرستان  ه ب ه ، طالب مزدورک د خود فروخت ق ، مجاھ زب دموکراتيک خل
س سايه ھای افغان ر دول استعمارگران وھم ع دولت کابل زي ه نف ه ب وی جرگ ن ل تان می رقصند از اي
  . ملت دچار می شوده اخيرخود استفاده می کنند يکبار ديگر به سرنوشت سه ونيم دھ

ا در  ارگری خود بخاطر تماش  اين کار ھمان شعبده بازی است که دسترخوان خودرا با قطی ھای م
شد لک وتوله می زند تارھا را با رنگھای مختھروی بازار باز ميکند ود لف به رخ تماشاچيان می ک

گ  اگر رن ا تماش ت م گ ديگربارديگرمل ر رن ار ديگ د ت ی گوي د م ی کن ش م ه ک ار را ک ر ت وھ
ايه بيغيرتديگرتارديگر بارديگر شده ميگويند که در جان  ر س دارد زي رق ن  درخت سبز کرد گفت ف

  .درخت می نشينم
ردحاال کم مانده که ملت ما نيز خدانخواسته زير سايه نشستن ر اد بگي ه . ا مثل خاينين ي دگی ب اگر زن

  .ھمين قسم پيش برود، ديری نخواھد ماند که از ما و ملک ما نيز نشانی باقی نماند
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


