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ولید پوپل

جرگه مشورتی
نخست مفهوم لوی جرگه را باید دانست و از تجربه تاریخ کشور نتیجه گیری نمود:
در زمان حکومت ها کمونستی ویا سوسیالیستی هنگامیکه لوی جرگه صورت می گرفت تنها چند نفر نان خور از
والیت ها مختلف با لنگی و کاله چپن ها دروغین به کابل تشریف آورده نظر به تصمیم حکومت آن وقت جهت رای
گیری دست ها خود را باال پایین می کردند در حالیکه همه طرف داران و عالقمندان دولت مرکزی می بودند و هیچ
وکیل از جانب مخالفین در تاالر دیده نمی شد در انتها مجلس هیچ نوع عمل مثبت به نفع کشور صورت نمی گرفت
دلیل در آن بود که دولت و حکومت ها ملی وجود نداشت تمام سیستم توسط یک گروپ خاص تحت حمایت یک
کشور بزرگ برگذار می گردید و حاکمیت نظامی با قوت مطلق نزد اجنبی ها می بود چون پرداخت مصارف و
تهیه مجلس توسط ایشان صورت می گرفت و اگر به خیر کشور هم می بود ولی به خاطر تقویت نمودن نظام و بودن
اجنبی ها در سیستم تمام نماینده ها تاپه ویا مهر بیگانه پرستی را به دهن خود می خوردند
ولی برخالف قبل از انقالب ثور هر چقدر عقب تر اگر برویم با وجودیکه مملکت خیلی غریب بیجاره هم بود دولت
توان تهیه غذا ها گوناگون همرا با جای بود باش عالی را برای اشتراک کننده چندان فراهم کرده نمی توانست اما
نتیجه خوب در خاتمه به دست می آمد چون دولت ها ملی و مردمی وجود داشت یعنی ملت افغانستان تصمیم گیرنده
مجلس لوی جرگه می بودند چراکه در سراسر کشور یک نظام سیاسی داری یک قوایی مسلح بدون عساکر اجنبی
تحت یک قانون اساسی و بیرق می بودند .
لوی جرگه در طول تاریخ کشور تصمیم گیرنده موضوعات خیلی مهم بوده است هنوز هم مردم افغانستان می توانند
لوی جرگه را برپا نمایند در صورت که مجلس ملی برگذار گردد ونماینده ها تمام ملت اشتراک نماید
امروز جرگه مشورتی که از طرف دولت مرکزی کابل اعالن شده است با تاسف بی بنیاد و خیلی مسخره هم است
نخست حکومت کابل ملی و سرتاسری نیست یعنی نماینده مجموع مردم افغانستان آنجا وجود ندارند  ،تنها طرف
داران رژیم که توسط دالر ها بیرونی حیثت تلویزیونی پیدا کرده اند در جرگه مشورتی قسما “ مانند مهمان تشریف
می آورند
اصال” لوی جرگه هیچ ارتباط به این نوع قضیه ندارد چون طالبان عساکر خارجی در زندان نمی باشند تا تصمیم
مردم افغانستان در قبال شان گرفته شود
اگر مجرمین سیاسی طالبان است باید آزاد شوند اکر زندانی ها جنایی می باشد مربوط به طالبان نمی گردند و ایشان
زندانی ها سیاسی شمرده نمی شود قضیه شان به ثارنوالی و ستره محکمه باید راجع می گردید نه (لوی جرگه)
اینجا بحث دو گروه نظامی به دو طرف کشور است  ،تا به حال هر دوطرف مورد تایید مجموع مردم افغانستان
قرار نگرفته یعنی هیچ کدام از این دوگروپ منتخب نگردیده است تا صالحیت لوی جرگه ملی را داشته باشند
اگر راستی نظام کابل خود را حکومت منتخب و ملی می شمارد دیروز باید در اعمارات عربی همراه با نماینده
امریکا جناب محترم داکتر خلیل زاد هنگامیکه با گروپ ها طالبان توافق صلح را به امضا ‘ می رسانید حضور می
داشتند  ،ولی همه صحبت ها در قبال حکومت مرکزی صورت گرفت در حالت که هیچ نماینده ارگ آنجا در تصمیم
گیری بزرگ سیاسی کشور حضور نداشت
آیا دولت مرکزی کابل قادر به آن بود که مانع مجلس بزرگ توافقنامه می شد اصال “ از خود اختی ار نداشتند
کابل باید مجلس را تحت اسم ( درک سیاسی ) دایر می نمودند و به همدیگر می گفتند ما حکومت مطلق منتخب
نیستیم داکتر صاحب غنی سر قومندان اعلی نیم کشور است که هیچ نوع صالحیت در تصمیم گیری نظامی عموم
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کشور ندارد فقط در مقابل پرداخت پول برای اتباع کشور و قوای مسلح به نفع حکومت کابل به کمک امریکا ایفایی
وظیفه می نمایند
باید همان طوریکه امریکا تصمیم گرفته بود عملی می نمودند چون امریکا نظام را اسطور نموده یعنی قوایی مسلح
را ساخت و زندانیان بگرام را برای دولت مرکزی تسلیم نمود و هنوز هم با طالبان درگفتگو و کنفرانس ها ویدیویی
قرار دارند حتا در همین هفته نماینده شان مستقیم با سرمنشی ملل متحد ارتباط گرفتند تا لیست مجرمین جنگی را که
در دشت لیلی توسط ملیشه ها زنده به گور دفن شده بود نظر به توافق قانون ژنیو تحت مطالعه قرار دهند در
صورت که روابط طالبان با دنیا خارج به این اندازه پیش رفته است نباید کابل تاخت تاز بیجا را از طرق میکروفون
تلویزیون نمایند در حالیکه پول آن لودسپیکر و میدیا را امریکا می پردازد دولت کابل نباید این آن را نیز شرط
بگذارند
وقت بر آن است تا اجازه دهند کشور امریکا را یعنی کسیکه (معادله دو مجهوله را به هر دو طرف کشور خلق
کرده اند خودشان این قضیه مشکل را حل نمایند )
راستی عجله به کار است قبل از آنکه قوایی ناتو از کشور خارج گردد
چون نظامی ها ناتو هنوز هم در کشور حضور دارد ممکن بتوانند جلو گیری از جنگ ها کوچه به کوچه ویا خانه
به خانه را نماید تا تکرار تاریخ جنگ ها بی مفهوم نگردد جنگ که به هدف چور چپاول توسط تنظیم ها تنفنگ
داران در سال ها هفتاد در کابل در بین شان به وقوع پیوست در اخیر مالمتی را باالی پاکستان ایران روسیه امریکا
اروپا استرالی ا انداختند
اینجا از بحث سیاست استخبارتی همسایه و هدف کشور ها بزرگ می گذریم چون موضوع این مضمون شعاع باالی
جرگه مشورتی است که در باره زندانی ان و ای جاد صلح در کشور برگذار می گردد به یک جمله بزرگان قناعت می
نمایم که گفته شده است خانه خود را قلف نگاه دار همسایه را دزد نگیر
سوال ها گونا گون خلق شده است که همه این نوع پرسش ها ذهنیت تمام افغان ها را به اضطراب انداخته است
سوال :
سرنوشت مجموع کارکنان دولت مرکزی به شمول قوایی مسلح چی خواهد شد ؟
جواب :
ممکن صفوف طالبان در تشکیل قوای مسلح دخیل شود ویا بعد از خاتمه یافتن کمک ها ناتو و امریکا قوای مسلح
کشور دوباره بررسی گردد بعد از تصفیه نمودن یک تعداد مردمان یاوه تنبل لوچک تنها ضرورت به اشخاص پاک
ملی بدون تبعیض که دارنده کدر علمی نظامی ویا اخالقی باشند در تشکیل جدید جابجا گردند
سوال
مردمان بی سواد طالب که در هیچ نوع مکتب فاکولته ملکی نظامی نبودند چطور می توان باالی آن طبقه اعتماد
نمود که شامل ارگان ها دولتی گردند
جواب:
اگر بی طرفانه بنگریم و عمیق تر فکر کنیم آنقدر مردمان با سواد خیانت کرده اند مردمان بی سواد اصال” هیچ شامل
جنایت نبودند
بم اتوم را آدم با سواد ساخت  ،اسلحه ها سنگین انسان کشی را مردمان با سواد اختراع کرده است گروپ ها سیاسی
را مردمان با سواد ها به میان آورده است انقالبات سرخ سبز را مردمان با سواد به راه انداخته است  ،بی اتفاقی
گوناگون را در کشور ما با سواد ها ایجاد کرده است و تاریخ شعر مقاله سیاسی را که پیام منفی و بی اتفاقی را
داشت توسط با سواد نوشته شده است پول ها گذاف وکمک ها جهانی توسط مردم با سواد غارت دزدی گردید
یک فرد بی سواد ساده مردم والیت ها ما با فرد با سواد همان والیت در قسمت اندیشه  ،افکار  ،راستی و تقواه
محبت صمیمیت خیلی زیاد فرق دارد
خالصه نخست باید از مردم ( با سواد ترسید)
سوال :
در قانون اساسی چی تغییرات خواهد آمد و به نفع کدام گروه نوشته خواهد شد
جواب :
کشور افغانستان تاریخ جدید ندارد که از الف تا ی دوباره قانون ساخته و ترتیب گردد
قوانین یک کشور توسط مردم آن ملت به اساس موضوعات مذهبی  ،فرهنگی و اخالقی ساخته می شود هر چی بهتر
گردد مکمل تر می گردد و همان قدر قانون مستحکم تر منظم تر می شود
سوال :
بعد از رهایی و آزادی بقیه زندانی ها که به جرم ها بلند دستگیر شده است کدام تضمین وجود دارد که دوباره انجام
نمی دهند ؟
جواب :
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در صورت که در یک کشور عدالت تامین گردد و مردم مصروف کار زندگی خود شوند ونطام مردمی ایجاد گردد
زندانی ها خودشان خشم خود را تضمین می نمایند
سوال :
آیا آزاد شدن مجموع طالبان از زندان
برای رسیدن به صلح کدام فایده می کند ؟
جواب ؛
این شرط را طالبان به مخالفین خود گذاشته اند بعد از آزاد شدن زندانی ها دیگر دلیل برای دروازه ها بسته باقی
نمی ماند طالبان مجبور می شوند با هموطنان خود روی یک میز قرار گیرند هر دو طرف ممکن اشتباه کرده باشد
با هم به نتیجه خواهد رسید چراکه کدورت دایمی اشتباه دوران کمونستان برگشت ناپذیر و تنطیم ها سر به کف را
تکرار می کند
خالصه همین نوع سوال ها از جهت ها مختلف به می ان آمده است که بحث عمومی در لوی جرگه مشورتی خواهد
بود
در این مجلس نماینده ها مردم اصلی افغانستان حضور ندارد همه شان عالقمندان وطرفداران دولت فعلی کابل هستند
و ماهانه پول از دولت کابل به اسم نماینده مردمی اخذ می نمایند اسم شان وکیل صاحب است
به قول معروف (هللا بال در گردن مال ) هر تصمیم که وکیل صاحب ها می گیرند مربوط می شود به فضا صحبت
مجلس رفیق آشنا وطندار هندیوال
نه (حقیقت سیاسی ).
سیاسیون تلویزیونی فراموش نکنند که مردم افغانستان کسانیکه شامل هیچ گروه جنگی ویا پولی نیستند لحظه به
لحظه حرکات سیاسی همه شان را مشاهده می نمایند و همه درج تاریخ خواهد شد
امروز طفل افغانستان می داند که در کوچه منطقه شان کی خایبن است و چقدر غارت دزدی صورت گرفت و به
چی اندازه مالیات دارای شان تغیر ی افته است
این همه غارت ها که توسط دارنده ها بلند منزل با موتر ها رقم رقم که در گشت گذار هستند به مجلس مشورتی باید
کشانده می شد تا اعتماد مردم باالی حکومت کابل بیشتر می گردید ولی در زمان قدرت صالحیت چنین جرگه صورت
نگرفت امروز در جرگه باید تصمیم چهار صد نفر زندانی را بگیرند تا با ایشان همسایه شوند ویا خیر ؟
بعضی وقت در همه کار ها سیاسی و یا اجتماعی انسان ها خیلی پیش می رود بسیار ناوقت است اگر دوباره به عقب
بروند نظر به اوضاع سیاسی نباید توقف نمایند دولت مرکزی به جای اینکه جرگه مشورتی را دایر می نمایند باید
همه بندی ها سیاسی را تسلیم طالبان می نمودند ،
اینجا سوال است زندانیان جنایی چرا تحت عنوان طالب در در حصارت و قید بودند ،
جناب صدیق صدیقی در کنفرانس مطبوعاتی گفتند ما کسانی را در قید زندان داریم که به جرم آدم ربایی قتل دزدی
غارت قاچاق گرفتار شده اند باید باالی آن تصمیم گیری نمایم چون از صالحیت ریس جمهور جناب داکتر غنی بلند
تر است قانون جزا باید تصمیم بگیرد توسط لوی جرگه مشورتی
نماینده سخنگو ریاست جمهوری از جرم جنایی صحبت می کند مگر آیا نمی دانند که زندانیان جنایی که در جرم
غارت دزدی آدم ربایی قاچاق قتل گرفتار شده اند چی ربط به دوسیه زندانیان طالبان دارند ؟
سوال اینجا است آیا همه جنایت کاران کابل را به نام طالبان بندی نموده بودید ؟
و یا اینکه هر مجرم جنایی را که به زبان پشتو تکلم می کرد به نام طالب زندانی ساختید
ویا ممکن مجموع مجرمین جنایی که شامل گروپ طالبان اصال “ نمی شود به نام طالب آزاد بسازید گمان ها مختلف
وجود دارد
ولی بحث عمومی و سوال اصلی در بین مردم این است که اگر طالب ها آزاد گردد آیا باز هم جنگ می کنند ؟
جواب :
اگر به حقیقت اوضاع کشور مراجعه کنیم که در وطن چی می گذرد به نتیجه متفاوت بر می خوریم امنیت افغانستان
باالی همین چهار صد نفر وابسته نیست
امروز در تمام کوچه ها  ،قریه ها و حتا در وجب وجب خاک افغانستان مردمان قاتل  ،دزد  ،آدم ربا  ،غارت گر ،
قاچاق بر وجود دارد به شمول مجرمین جنگ سال ها هفتاد کابل ایشان در تمام والیت ها با امکانات جنگی و
صالحیت ها بهتر در گشت گذار هستند که حتا در بین قوایی مسلح و سایر ارگان برجسته نیز جابجا گردیده اند در
صورت بی نظمی بی عدالتی چهار صد باکه چهار هزار نفر دوباره جنگ می کنند .
مردم شریف ونجیب بی طرف افغانستان هیچ نمی دانند که به کدام طرف رجوع کنند یک بار باالی قاتل آدم کش
شکر می کشند بار دیگر باالی غارت کر دزد ویران گر به اصطالح عوام راه خود راه گم نموده اند
در این حاالت ضرورت به جرگه مشورتی در چی بود ؟
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به روی تخته سیاه با قلم سیاه نمی توان چیزی نوشت باید در کوشش مذاکرات صلح به عجله باشند تا جوی ها
خشکیده جنگ زده را با روشنی صلح دوباره آبی اری نمایند  ،درختان و گل ها زیبا قشنگ همه به تنهایی خود نمی
توانند مقبول باشند در داخل شان آب وجود دارد که به چشم دیده نمی شود توسط همین آب زیبایی آرمش شادابی خود
را نمای ان می کنند صلح نیز باعث زیبایی و آرمش کشور خواهد گردید .
امروز تصویر جرگه مشورتی اینطور است یعنی نماینده ها یک طرف قوت افغانستان می خواهند تصمیم بگیرند که
مخالفین سیاسی خود را آزاد نمایند ویا خیر ؟
در افغانستان دولت مرکزی ملی وجود ندارد و گروه طالبان نیز نماینده تمام مردم افغانستان تا به حال تعین نگردبده
اند امروز جنگ مستقیم با کشور ها همسایه هم نیست گویا تصمیم گیرند که عساکر روسی جینایی ویا هندوستانی ،
پاکستانی را آزاد نمایند ویا نه ؟
واضع است که در بحث ها دخالت توسط همسایه ها و استخبارات شان انتقادات زیاد را به خود می گیرند
ولی کشور هنوز در آن مرحله نرسیده است که دشمنان اصلی خود را از  Aتا  Zارزی ابی نماید ولی این را می
توانند درک نمایند که چهار صد نفر زندانی مردم همسایه منطقه نیست فعال “ در هر دو طرف مردم خود ما علیه
خود ما استعمال شده است موضوع افغانستان آن قدر مربوط افغان هم نمی شود چون تحمیل جنگ به دست افغان ها
نبود مردم ما به جنگ کشانده
شدند .
آقای استانکزی میگوید که اعضای جرگه
افرادی اند که دوسال پیش در جرگه مشورتی صلح شرکت داشتند.
این جرگه ،با بودجه  ۳۳۰میلیون افغانی (نزدیک به  ۴.۳میلیون دالر) قرار است برای سه روز ادامه یابد.
گفته میشود در این جرگه  ۳۲۰۰تن از سراسر افغانستان شرکت داشته باشند .تا حاال رئیس لویه جرگه مشخص
نشده است.
اگر همین قدر پول را در دهات و شهر ها دور افتاده برای کار ی ابی مصرف گردد ممکن چهار صد نفر مصروف
ساختن زندگی خود نیز شوند مفهوم لوی جرگه را باید دانست و از تجربه تاریخ کشور نتیجه گیری نمود
ولسالم
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