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 جرگهٔ مشورتي   هیلو
 

 گذاشت  شیرا به نما یعظمت داکترغن
 
 

  لى یقرن جنگ تحم  میكشور است مردم با صبرو حوصله منِد افغانستان درحدود ناصلى، واقعى و شرِط بقاء    ازی ن  صلح
بردباري تشنه  نیمردم در جهان اند، آنها درع نی خون فرزندان و تباهى كشور شان ثابت کردند که بردبارتر متِ یبه ق

به صلح دستبردارنشده و   دنیهرگز ازتالش رس  یل و  خورندیسراب خون دل خورده وم  نیبه صلح و درآرزوى ا
داشت که درحال و احوال كنونى    ازیمستحكم ن  میز یمكان  كیکرده اند، صلح واقعى ب  بیروند را تعق  نی ا  یباحوصله مند

ها آنرا  یاریکه بس یجرگه مشورت یلو لیساخت، تشک ا یتحقق صلح را مح  میزیدولت موجود نقش اساسى مكان نیهم
درقدرت    هیعل  هیتوطئ تداوم  و  قلمداد مصلح  داکترغني  قدرت رهبر  کردندیماندن  و  مندانهٔ    یامروز عظمت  خرد 

نما   یداکترغن به  ا  شیرا  درزمان زمامدار  یداکترغن  نیگذاشت،  که  پروژه صلحِ را    ان یبن  یحامدکرز  یآقا   یبود 
به    وانستتیرا کرده نم  تهیکو  یفرد دکاندار و عضوشورا  کی  نی متأسفانه آنزمان توان فرق ب  یگذاشته شده بود ول

 نیداکترغني بود که ا  نیا  یشده به باِد فنا رفت، ول  لیوم  فیصلح بنام صلح ح   یها دالرپول ملت درشورا  ونیلیم
توانست که طالبان را    ی داکترغن  کند،یم  لی دارد تبد  تی واقع  کیپروسه واکنون به    کیرا به    ستهیپروژهٔ شکسته و گس

 نیشان با دولت داخل مذاکره شوند، ا  انی زندان  ییشان فرونشاند که امروزحاضرشوند با رها   یها   یاز بلند پرواز
 یها   تیبا جمعاوري تمام افکارو ذهن  یخود محقق نشده است بلکه خرد و رهبري؛ الزم داشت، داکترغن  یامربه خود

خود به وجود آورد جامعه   فمخال  بانیرق   ان یرا آماده ساخته اقناع را د رمجرگه    هیخود و لو  هیمتضاد، عل  ب،یرق
  ی کنند و ثابت کرد که ممثل اراده جمع  تیجرگهٔ مشورتي حما   هیتاازلو  دیخود کشان  یخواستها   تیجهاني را به حما

  ر یروند آغازشده را نداشتند ناگز  نیمخالفان توان دورماندن از ا  گریاشتراک کننده گان موافق ومخالف اش است، د
همگام   ا ی   ربودندی ناگز  یفرما شدند باوجود که از دل شان خدا خبرداشت ول  فی قدم رنجه کرده وبه تاالرجرگه تشر

 سقوط کنند.    ا یشوند و
که    یدربرابرصلح و ملت، و  تیبود نه از مسئول  تی جرگهٔ مشورتي به اساس مجبور  هیبه تاالرلو  یحامد کرز  آمدنِ 

که   لوالیصبرانه تالش دارد قرارگفته حضرت زاخ   یپروراند ب  یحکومت موقت را درذهن م  یرهبر  یواب ها خ 
  ی آن برا  شیری پذ  کهیشود، البته کارئ  رفتهیکشور چشم بسته پذ  ن یطالبان بدون درنظرداشت قوان  یتمام خواسته ها 

 دهیورز ستیژورنال یستانکز سیرویبا م لوالیشخص مسؤل دشواراست، گرچه حضرت زاخ  کی ثیمنح یداکترغن
شب   یرا ناوقت ها   یمتن قعطنامهٔ جرگه مشورت  یو حامد کرز  یاگست گفت که و۹شمشاد امروزمورخ    ونیزیتلو

 رشدیناگز  یبست و و  یو  یفرار ازجرگه را برو  یهمه راه ها   یحامد کرز  یابدست آوردن، فرستادن متن قطعنامه بر 
  ف یکه به تاالرتشر  رشدیبناً ناگذ  دهدیصلح ازدست م  یگفتگو  نی که چانس اش را در روند آغاز  دیچون د  د،یا یبه تاالر ب

که    یزمان  هجرگ  نیاستقبال گرم شد، حاضر   نیحاضر  کعدهیاز طرف    یجرگهٔ مشورت  هیدرلو  یآورند، آمدن کرز
برداشته    تینظام و جمهور  هیعل  هیدست از توطئ  یکرز  یشدند که آقا   نیمطمئ  دندیجرگه د  هیرا درتاالرلو  یکرز  یآقا 

  ک یزماتی کار  گاهٔ یاستقبال را جا   نیها ا  یاستقبال کردند، بعض  یاست ازو  وستهیمردم افغانستان پ  یِ وبه روند صلح واقع
که    ستیکند شِک ن  ینم  هیمفهوم را ارا   نیاستقبال هرگزا  نیا   یول  خواندندافغانستان    استیدرعرصهٔ س  یکرز  یآقا 
دررأس حکومت موقت تکرار تراژدي   یبداند که آوردن مجدِد حامدکرز  دیهم بودند، ملت با   یهواخواهان و  کعدهی

 نیومفسد  نو جنگساالران، دزدا  ا یمحدود به شمول ماف  کعدهٔ یخواهد بود که فقط    یفاجعه بار و  یسال  زمامدار۱۴
  ی ملت درفقرو بدبخت  ی ول دندیرس یو مارشال  یبه جنرال سوادیخوشحال بوده و ثروت اندوزي کردند مال و عامي و ب 

 خواهد.   یفرورفت ملت باز همان آش وهمان کاسه را نم یو لسان یمذهب یتفرقه قوم
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 تیصالح  یحامدکرز  یکه آقا   ستیکار سادهٔ ن  یفعل  ی ملک درحالت بحران   یرهبر  یو توانمند  تیگرظرفیازطرف د 
  گردرابتدا یشخص مدبِر د  یکرز  یکشد، اگربجا   رونی باتالق سالم و باعزت ب  نیآنرا داشته باشد تا ملک را ازا   تیودرا

امر م  کا یورود  افغانستان  س  بودیبه  کرز  کهیدالرهائ  لیآن  افغانستان ر  یدرزمان  افغانستان    ختاندهی به  در  حاال  شد 
 داشت.  یوجود نم ریو فق یکاریب

ده   یکمک ها  یکرد ول لیدراروپا تبد یآلمان را درهشت سال به قدرت اقتصاد یوم جهانمارشال بعداز جنگ د پالن
محدود صاحب  کعدهیفقط  د،یبه قهقراکشان یکرز یسال زمامدار ۱۴برابرپالن مارشال و باد آورده، افغانستان را در

ملت   نیبه داد ا  یداکترغناگر  کندیوپنجه نرم م  دستسواد    یو ب  یمکتب  یب  ،یآرگاه وبارگاه شدند وملت با گرسنگ
 آمد!   یملت م نیبرسرا یکه چه بال  ستیمعلوم ن دیرسینم

دولت و طالبان را برداشت رفتن به صلح واقعى    انیم   یآغاز گفتگوها   یموانع سِر راه  یجرگهٔ مشورت  هیکه لو  اکنون
مبارزه    ردیدولت قرار گ  فیدر سرخط وظا   دیمردم كه معروض به نابودى دوامدار است ، با   اتی و دفاع از حق ح 

مبارزه    یجرگهٔ مشورت  هیلو  هیاختتام  هٔ یانیدرب  ینقراردهد اگرچه داکترغ  تیدرلو  یفقرو فساد را به طور جد  هیعل
  را یعمل ممدود ضرورت دارد ز  بلکه به  ستین   یگفتار هرگزکاف  نیا  یدولت خواند ول  یفساد را ازاقدامات جد  هیعل

همه جانبه ملت حرف بزند که ملت را از اسارت   تیو حما   یدرمذاکرات با طالبان با سربلند  تواندیم  یدولت زمان
دهد قانون را مالك عمل خود قرار داده وعدالت  ىیكه نقش و تداوم شان با جنگ گره خورده است رها ساداربابان ف

   را برقرار سازد.  یاجتماع
 یبلکه حرف ما رو میزنیجرگه حرف نم هیمواد وموافقتنامهٔ لو  یراه را بازکرد ما رو یجرگهٔ مشورت هیکه لو اکنون

به صلح راه دور    دنیا به رسافغانستان ت   د،یرسان  تی مذاکرات را به موفق  ن یا  توانیباشد که چه گونه م  دیبا   زمیکانیم
فکرنک  شیدرپ  یودراز ت  ندیدارد  موانع  برداشتن  مشورت  ه یلو  وسطکه  پا   یجرگهٔ  به  ا  دهیرس  انیکار   کاشیاست، 

 نیا  شهیگذاشته شد هم  شیصدا و دفاع از موضع دولت به نما    کیکه    یجرگه مشورت  هیکه امروز درلو  نطوریهم
شبانه روز ، تراژدي فقر و   كیو تلفات تا چند صد تن در  لىیو حفظ شود، تداوم جنگ تحم ابدیادامه  یاتحاد و همدل

خط فقر، فساِد    رهٔ یدر دا  صدیكرونا ، مردم مظلوم مارا تا نود ف  رِ یهمگ  روس یو  وعیو ش  عىیو آفات طب  اتی، بل  كارىیب
با دستگاه فاسد برداشت الزم است   توانیمشکل را نم  نیقرارداده که همهٔ ا  ی وبدامن  یعدالت   یقدرت طلب، ب   نیمفسد

 هیبرد و هم درداخل دستگاه عل   شیمذاکرات را موافقانه به پ  مدست گرفته شود که به اساس آن بتوان ه  یرو  زمیکانیم
 مبارزه کرد.    یعدالت  یفساد وب

شان به دولت   دشنها یپ  یخواهند گفت وبه مذاکره حاضرخواهند شد ول  کیشک که طالبان به مذاکرات صلح لب   بدون
حکومت   جادیرا طالبان رقم زنند، البته که ا  یطالبان گردد تا نظام بعد  میوشرط تسل  دیخواهد بود که دولت بالق  نیا

نظام را درقبال    یل هرنوع حکومت موقت فروپاشی تشک  یطالبان خواهد بود ول  گریموقت وهمه شمول هم طرح د
طالبان خواهان آن    کهیزئیوخود سري سراسر کشور را فراه خواهد گرفت چ   یچون و چرا انارش  یخود دارد که ب

درکنج وکنار چندروز مقاومت خواهند کرد که    دیهم شا   کعدهیو    دیاست، قدرت بدون چون وچرا به طالبان خواهد رس
 !                           دیرا ساده فکرنکن  ا یشد بناً قضا  یطالبان خواه میهم تسل ا یکشته و ا ی سرانجام 

                                                             
 دار یصلح پا دیبه ام
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