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  مشورتی جرگه
  

 نمود:   یریگ جهی  کشور  نتخیدانست و از تجربه تار دیجرگه را با  ی نخست مفهوم لو
 
گرفت تنها چند نفر نان خور از    یجرگه صورت م  یلو  کهیهنگام  یستیالیسوس  ا یو  یزمان حکومت ها کمونست  در
  ی حکومت آن وقت جهت را میآورده نظر به تصم فی به کابل تشر نیو کاله چپن ها دروغ یها مختلف با لنگ تیوال

  چ یبودند و ه  یم  یهمه طرف داران و عالقمندان دولت مرکز  کهیکردند  در حال  ی م  نییدست ها خود را باال پا   یریگ
 گرفت     ینوع عمل مثبت به نفع کشور  صورت نم  چی شد  در انتها  مجلس ه  ینم  دهیدر تاالر د  نیاز جانب مخالف   لیوک
 کی  تیگروپ خاص تحت حما   کی توسط    ستمیوجود نداشت تمام س  یر آن بود که دولت و حکومت ها ملد  لی دل

بود چون پرداخت مصارف و   یها  م  یبا قوت مطلق نزد اجنب  ینظام  ت یو حاکم  دیگرد  یکشور بزرگ برگذار م
نمودن نظام و بودن    تیتقو  اطربه خ   یبود ول  یکشور هم م  ریاگر به خ   گرفت  و   یصورت م  شانیمجلس توسط ا  هیته

 خوردند   ی  را به دهن  خود میپرست گانهیمهر ب ا یها تاپه و ندهیتمام نما  ستمیها  در س یاجنب 
هم بود دولت  جارهی ب بیغر یلیمملکت خ  کهیبا وجود میبرخالف قبل از انقالب ثور هر چقدر عقب تر اگر برو یول

توانست اما   یاشتراک کننده  چندان فراهم کرده نم  ی را برا  یباش عال  بود  یغذا ها گوناگون همرا با جا   هیتوان ته
   رندهی گ  میملت  افغانستان تصم  یعنیوجود داشت    یو مردم  یآمد چون دولت ها مل  ی  خوب  در خاتمه به دست مجهینت

   یاجنبمسلح   بدون عساکر   ییقوا کی یدار یاسینظام س کیبودند چراکه در سراسر کشور  یجرگه م یمجلس لو
 بودند  .   یم رقیو  ب ی  قانون اساسکیتحت 

توانند    یمهم بوده  است  هنوز هم مردم افغانستان م  یل ی موضوعات خ   رندهیگ  میکشور تصم  خیجرگه در طول تار  یلو
    دیها تمام ملت اشتراک نما  ندهینما برگذار گردد و  یدر صورت که مجلس مل ندی جرگه  را برپا نما  یلو

 مسخره هم است   یل یو  خ  ادیبن یکابل اعالن شده است  با تاسف ب یکه از طرف دولت مرکز یجرگه  مشورت امروز
مجموع مردم افغانستان  آنجا وجود ندارند ، تنها طرف    ندهی  نما یعنی  ستین  یو سرتاسر  یحکومت کابل مل  نخست

 فیقسما “ مانند مهمان تشر  یکرده اند  در جرگه مشورت  دایپ  یونیزیتلو  ثتیح   یرونیا بکه توسط دالر ه  میداران رژ
 آورند   یم

   میباشند  تا تصم یدر زندان نم یندارد  چون طالبان عساکر خارج  هینوع قض نی ارتباط  به ا چیجرگه ه یلو اصال”
 مردم افغانستان در قبال شان گرفته شود   

 شان یا گردند و یباشد مربوط به طالبان نم یم ییها جنا  یآزاد شوند اکر زندان  دیطالبان است با  یاسیس نیمجرم اگر
 جرگه(    ینه )لو دیگرد یراجع م دیو ستره محکمه با  یشان به ثارنوال  هیشود  قض یشمرده نم یاسیها  س یزندان

مجموع مردم افغانستان    دییطرف مورد تا به دو طرف کشور است  ،  تا به حال هر دو  یگروه نظام  بحث دو  نجا یا
 را داشته باشند   یجرگه  مل یلو تی  است  تا صالح  دهیگروپ منتخب نگرددو نی کدام  از ا چیه یعن یقرار نگرفته  

  نده یهمراه با نما  ی  در اعمارات عربدیبا   روزیشمارد  د  یم  ینظام کابل خود را حکومت منتخب و مل  یراست  اگر
  ی   حضور مدیرسان یبا گروپ ها طالبان توافق صلح را به امضا ‘ م کهیزاد هنگام لیجناب محترم داکتر خل  کا یامر

  م یارگ  آنجا در تصم  ندهینما   چیکه ه  صورت گرفت  در حالت  یهمه صحبت ها در قبال حکومت مرکز  یداشتند ، ول
 کشور حضور نداشت   یاسیبزرگ س یریگ
 نداشتند    اری شد اصال “  از خود اخت یکابل قادر به آن بود که مانع مجلس بزرگ توافقنامه م یدولت مرکز ا یآ

ومت مطلق منتخب  گفتند ما حک  یم  گریبه همد  نمودند  و   یم  ری( دا  یاسی  مجلس را تحت اسم )  درک سدیبا  کابل
  عموم ینظام  یریگ  میدر تصم  تینوع صالح   چیکشور است که ه  مین  یسر قومندان اعل   یداکتر صاحب غن  میستین
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  یی فا ی  اکا یبه نفع حکومت کابل به کمک امر حمسل یاتباع کشور و قوا یکشور ندارد فقط در مقابل پرداخت پول برا
    ندینما  یم فهیوظ
مسلح  یی  قوایعنینظام را اسطور نموده  کا ینمودند چون امر یم یگرفته بود عمل میتصم کا یامر کهیهمان طور دی با 

  یی ویدینمود و هنوز هم با طالبان درگفتگو و کنفرانس ها و میتسل یدولت مرکز یبگرام را برا  انیرا ساخت و زندان 
را که  یجنگ نیمجرم ستی  ملل متحد ارتباط گرفتند تا لینشسرم ا ب میشان مستق ندهیهفته نما  نیقرار دارند حتا در هم

  تحت مطالعه قرار دهند  در   ویها زنده به گور دفن شده بود نظر به توافق قانون ژن  شه یتوسط مل  یلیدر دشت ل
  کروفونیرا از طرق م  جا یکابل تاخت تاز ب  دیرفته است نبا   شیاندازه پ  نیخارج  به ا  ا یصورت که روابط طالبان با دن

شرط    زی آن را ن  نیا  دیپردازد  دولت کابل نبا   یم  کا یرا امر   ا یدی  و مکریپول آن لودسپ  کهیدر حال   ندینما  ونیزیتلو
 بگذارند   

)معادله دو مجهوله  را به هر دو طرف کشور خلق   که یکس  یعنیرا    کا یبر آن است تا اجازه دهند کشور امر  وقت
 (   ندیمشکل را حل نما  هیقض  نیکرده اند خودشان ا

 ناتو از کشور خارج گردد   ییعجله به کار است قبل از آنکه قوا یراست
خانه    ا یاز جنگ ها کوچه به کوچه و  یری ها ناتو هنوز هم در کشور حضور دارد ممکن بتوانند جلو گ  ی نظام  چون

ها تنفنگ    میمفهوم نگردد جنگ که به هدف  چور چپاول توسط تنظ  ی  جنگ ها بخی   تا تکرار تاردیبه خانه را نما 
  کایامر  هیروس  رانی پاکستان ا  یرا باال  یمالمت  ری اخ   در   وستیشان به  وقوع پ  ن یداران در سال ها هفتاد در کابل در ب

 انداختند    ا ی اروپا استرال
 یمضمون شعاع باال نیچون موضوع ا میگذر  یو هدف کشور ها بزرگ م هیهمسا  یاستخبارت استیاز بحث س نجا یا

 ی جمله بزرگان قناعت م کیگردد  به  یصلح در کشور برگذار م  جادی و ا انی است که در باره زندان یجرگه مشورت
    رینگرا دزد  هیکه گفته  شده است خانه خود را قلف نگاه دار همسا  مینما 

 تمام افغان ها را به اضطراب انداخته است   تینوع پرسش ها ذهن نی  سوال ها گونا گون خلق شده است که همه ا
 :   سوال

 خواهد شد ؟   یمسلح چ  ییبه شمول قوا یمجموع کارکنان دولت مرکز سرنوشت
 :  جواب
مسلح    یقوا  کا یکمک ها ناتو و امر  افتنیبعد از خاتمه    ا یشود  و  لیمسلح دخ   یقوا  لیصفوف طالبان در تشک  ممکن

تنبل لوچک تنها ضرورت به اشخاص پاک   اوهیتعداد مردمان   کینمودن  هیگردد بعد از تصف یرسکشور دوباره بر 
 جابجا  گردند   دیجد لیباشند در تشک  یاخالق ا یو ینظام یکه دارنده کدر علم ضیبدون تبع یمل

   سوال
آن طبقه اعتماد   یالتوان با  ینبودند چطور م  ینظام  ینوع مکتب فاکولته ملک  چیسواد طالب که در ه  یب  مردمان

 گردند    ینمود که شامل ارگان ها دولت
 : جواب

شامل   چیسواد اصال” ه  یکرده اند مردمان ب  انتیآنقدر مردمان با سواد خ   میتر فکر کن  قیو عم  میطرفانه بنگر  یب  اگر
 نبودند    تیجنا 
  ی اسیرا مردمان با سواد اختراع کرده است گروپ ها س یانسان کش  ن یاتوم را آدم با سواد ساخت ،  اسلحه ها سنگ  بم

  ی اتفاق  یآورده است انقالبات سرخ سبز  را مردمان با سواد به راه انداخته است ، ب  انیرا مردمان با سواد ها به م
را    یاتفاق  یو ب  یمنف  امیرا که پ  یاسیشعر  مقاله س  خیو تار  تکرده اس  جادیگوناگون را در کشور ما با سواد ها ا

    دیگرد یتوسط مردم با سواد غارت دزد یکمک ها جهانداشت  توسط با سواد نوشته شده است   پول ها گذاف و 
ه تقوا  و  ی، افکار ، راست  شه یدر قسمت اند  تیها  ما با فرد با سواد همان وال  تیسواد ساده مردم وال  یفرد ب  کی

 فرق دارد    ادیز  یلیخ  تیمیمحبت صم
 (    دیاز مردم ) با سواد ترس دینخست با  خالصه

 :   سوال
 خواهد آمد و به نفع کدام گروه  نوشته خواهد شد    راتیی تغ یچ   یقانون اساس در

 :  جواب
 گردد    بیدوباره قانون   ساخته و ترت یندارد که از الف تا  دیجد  خیافغانستان تار کشور

بهتر    یشود هر چ   یساخته م  یو اخالق  ی، فرهنگ  یکشور توسط مردم آن ملت به اساس موضوعات  مذهب   کی  نیقوان
 شود     یگردد و همان قدر قانون مستحکم تر منظم تر م یگردد مکمل تر م

 :   سوال
وجود دارد که دوباره انجام    نیشده است کدام تضم  ری ا بلند دستگها که به جرم ه  یزندان  هیبق  یو آزاد  ییاز رها   بعد
 دهند ؟    ینم

 :  جواب
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گردد   جادیا  ینطام مردمخود شوند و   یگردد و مردم مصروف کار زندگ نیکشور عدالت تام  کی صورت که در    در
    ندینما  یم نیها خودشان خشم خود را تضم یزندان
 :   سوال

 آزاد  شدن مجموع طالبان از زندان   ا یآ
 کند ؟    یم دهیبه صلح کدام فا  دنیرس یبرا

 ؛  جواب
  ی دروازه ها بسته باق  یبرا  ل یدل  گریها  د  یخود گذاشته اند بعد از آزاد شدن زندان  نیشرط را طالبان به مخالف   نیا

هر دو طرف ممکن اشتباه کرده باشد   رندیقرار گ  زی م  کی  یشوند با هموطنان خود رو  یماند طالبان مجبور م  ینم
ها  سر به کف  را   میو تنط  ریکمونستان برگشت ناپذ  دوراناشتباه    یمیچراکه کدورت دا  دیخواهد رس  جهیبا هم به نت

 کند    یتکرار م
  خواهد یجرگه مشورت یدر لو یآمده است که بحث عموم  انی نوع سوال ها از جهت ها مختلف  به م نیهم خالصه

 بود  
کابل هستند  یطرفداران دولت فعلافغانستان حضور ندارد همه شان عالقمندان و  یها مردم اصل ندهیمجلس نما  نیا رد

 صاحب است   لیاسم شان وک ندی نما  یاخذ م یمردم ندهیو ماهانه پول  از دولت  کابل به اسم نما 
شود به فضا صحبت    ی  مربوط مرندیگ  یصاحب ها م  لیکه وک  میقول معروف )هللا بال در گردن مال ( هر تصم  به

    والیآشنا وطندار هند قی مجلس رف
 (.   یاسیس قتی)حق نه
لحظه به    ستند ین  یپول  ا یو  یگروه جنگ  چی  شامل هکهیفراموش نکنند که  مردم افغانستان کسان  یونیزیتلو  ونیاسیس

 خواهد شد     خیو همه درج تار ندینما  یهمه شان را مشاهده م یاسیحرکات سلحظه 
صورت گرفت و به    یاست و چقدر غارت  دزد  بنیخا   یداند که در کوچه منطقه شان ک  یطفل افغانستان م  امروز

 است    افتهی  ریشان تغ یدارا اتیاندازه مال یچ 
  د یبا  یهمه غارت ها که توسط دارنده ها بلند منزل با موتر ها رقم رقم که در گشت گذار هستند به مجلس مشورت نیا

جرگه صورت   نی چن  تیدر زمان قدرت صالح   یول  دیگرد  یم  شتریحکومت کابل ب  یشد تا اعتماد مردم باال  یکشانده م
 ؟   ریخ  ا یشوند و هیهمسا  شانیتا با ا رندیبگ را  یچهار صد نفر زندان میتصم دینگرفت امروز در جرگه با 

ناوقت است اگر دوباره به عقب   اریرود بس  یم  شیپ یل یانسان ها خ  یاجتماع ا یو    یاسیوقت در همه کار ها س  یبعض
  د یبا   ندینما   یم  ری را دا  یجرگه مشورت  نکهیا  یبه جا   ی  دولت مرکزندیتوقف نما   دینبا  ی اسیبروند نظر به اوضاع س

 نمودند  ،    یطالبان م میرا تسل یاسیها س  یهمه بند
 بودند ،     دیچرا تحت عنوان طالب در در حصارت و ق  ییجنا  انیسوال است زندان نجا یا

  ی قتل دزد  ییکه به جرم آدم ربا   میزندان دار  دیرا در ق  یگفتند ما کسان  یدر کنفرانس مطبوعات  یقیصد  قیصد  جناب
بلند   یجمهور جناب داکتر غن  سیر  تیچون از صالح  مینما  یریگ میآن تصم  یباال  دیبا غارت قاچاق گرفتار شده اند  

   یتجرگه مشور ی  توسط لوردیبگ میتصم دیتر است قانون جزا با 
که در جرم   ییجنا   انیدانند که زندان   ینم  ا یکند مگر آ  یصحبت م  ییاز جرم جنا   یجمهور  استیسخنگو ر  ندهینما 

 طالبان دارند  ؟  انیزندان هیربط به دوس یقاچاق قتل گرفتار شده اند چ   ییآدم ربا  یغارت دزد
 ؟   دینموده بود یکاران کابل را به نام طالبان بند  تیهمه جنا  ا یاست آ  نجا یا سوال

     دیساخت یکرد به نام طالب  زندان یرا که به زبان پشتو تکلم م  ییهر مجرم جنا  نکهی  اا ی و
گمان ها مختلف  دیشود به نام طالب آزاد بساز  یکه شامل گروپ طالبان اصال “ نم ییجنا  نیممکن مجموع مجرم ا یو

 وجود دارد  
 کنند  ؟  یباز هم جنگ م ا یاست که اگر طالب ها آزاد گردد آ  نیمردم ا  نیدر ب یو سوال اصل یبحث عموم یول

  جواب : 
افغانستان   تیامن میخور یمتفاوت بر م جهیگذرد به نت یم یکه در وطن چ  میاوضاع کشور مراجعه کن قتیبه حق اگر
   ستیچهار صد نفر وابسته ن نیهم یباال

ها و حتا در وجب وجب خاک افغانستان مردمان قاتل ، دزد ، آدم ربا ، غارت گر ،   هیدر تمام کوچه ها ، قر امروز
به شمول   دارد  بر وجود  ا  نیمجرمقاچاق  کابل   هفتاد  ها  سال  وال  شانیجنگ  تمام  جنگ  تیدر  امکانات  با  و   یها 

اند در    دهیجابجا گرد  زیارگان برجسته ن  ریو سا   سلحم  ییقوا  نیها بهتر در گشت گذار هستند  که حتا در ب  تیصالح 
 کنند .  یچهار صد باکه چهار هزار نفر  دوباره جنگ م یعدالت  یب ینظم یصورت ب

قاتل آدم کش   یبار باال  کیدانند که به کدام طرف رجوع کنند    ینم  چیطرف افغانستان ه  یب  بینج و   فیشر  مردم
 گر  به اصطالح عوام راه خود راه گم نموده اند   رانیغارت کر دزد و یباال گریکشند بار د یشکر م

 بود ؟  یدر چ  یحاالت ضرورت به جرگه مشورت نیا در
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چ   ی نم  اهیقلم سبا    اهیتخته س  یرو  به جو  دینوشت  با   یزیتوان  باشند تا  ها   یدر کوشش مذاکرات صلح به عجله 
  ی خود نم  یی قشنگ همه به تنها   بای ، درختان و گل ها ز  ند ینما   ی اری صلح دوباره آب  یجنگ زده را با روشن  دهیخشک

خود  یآرمش شاداب ییبا یآب  ز  نیشود توسط هم  ینم  دهیتوانند مقبول باشند در داخل شان آب وجود دارد که به چشم د
 .  دیو آرمش کشور خواهد  گرد ییبا ی  باعث ز زیکنند  صلح ن یم انی را نما 
که  رندیبگ میخواهند تصم  یطرف قوت افغانستان م ک یها  ندهینما  یعنیاست   نطوریا یجرگه مشورت  ریتصو امروز
 ؟   ری خ  ا یو ندیخود را آزاد نما یاسیس نی مخالف

نگردبده   نیتمام مردم افغانستان تا به حال تع  ندهینما   ز یوجود ندارد و گروه طالبان ن  یمل  یافغانستان دولت مرکز  در
،   یهندوستان  ا یو  یینا یج   یکه عساکر روس  رندیگ  میتصم  ا ی  گوستیهم ن هیبا کشور ها همسا   میاند امروز جنگ مستق

 نه ؟   ا یو ندیرا آزاد نما   یپاکستان
     رندیگ یرا به خود  م ادیها و استخبارات شان انتقادات ز  هیاست که در بحث ها دخالت توسط همسا  واضع

  ی را م  نی ا  یول   دینما   یاب ی ارز  Zتا     A  خود را از  یاست  که دشمنان اصل  دهیکشور هنوز در آن مرحله نرس  یول
  ه یفعال “ در هر دو طرف مردم خود ما عل  ستیمنطقه ن  هیمردم همسا   یکه چهار صد نفر زندان  ندیتوانند درک نما 

جنگ  به دست افغان ها   لیشود چون تحم ی هم نم نخود ما استعمال شده است موضوع افغانستان آن قدر مربوط افغا 
 نبود مردم ما به جنگ کشانده    

 .   شدند
 جرگه   یکه اعضا  دیگویم یاستانکز یآقا 

 شرکت داشتند. صلح  یدر جرگه مشورت شیاند که دوسال پ یافراد
 .  ابدیسه روز ادامه  یدالر( قرار است برا ون یلیم ۴.۳به  کی)نزد یافغان  ونیل یم ۳۳۰جرگه، با بودجه  نیا

جرگه مشخص    هیلو  سیتن از سراسر افغانستان شرکت داشته باشند. تا حاال رئ  ۳۲۰۰جرگه    نیدر ا  شودی م  گفته
 نشده است.  

  مصرف گردد  ممکن  چهار صد نفر  مصروف  یابی   کار  یقدر پول را در دهات و شهر ها دور افتاده برا  نیهم  اگر
 نمود   یریگ جهی  کشور  نتخیدانست و از تجربه تار دیجرگه را با  یشوند مفهوم لو زیخود ن یساختن زندگ

 
   ولسالم
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