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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : تياد  ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        محشور–  الف:ليکوال  ٢٧-٠١-٢٠١١  ني
 

 جرگه ؟  جهادی يا  جرگه ولسی
   

ها،        ها، چال ها، فريب نيرنگ ماه از چهار  و پس ماه سنبله انگيز بر جنجال گونۀ انتخابات از پس               
اينک ولسی  و بيرون،  از درون درازيهايی  و دست ها کشيدن داوری به ها،   تهديدها، رفتن )تالچال(ها،   زدن چانه

جرگۀ نامنهاد افغانستان در حضور دوصدو چهل و نه وکيل، بيست و چند وزير صد و چند مهمان و هزار و چند 
 .تگشايش ياف)  جنوری سالجاری ترسايی ٢٦( نيروی امنيتی در پس از چاشت ششم دلو سالجاری هـ ش 

   خودی،  جهالت و ها نارسايی موجود، نسبت جرگۀ ولسی انتخابات جمله و ازآن گذشته دهۀ انتخابات تمام          
و حق به جانب  شفاف عادالنه، گاهی هيچ طلبان و جنگ جنگساالران و موجوديت بيگانگان درازيهای دست 

  .ميشود عدالتو  شفافيت راه سد اينها موجوديت زيرا بود،  نخواهد و نبوده
استوار هستند ) قضائييه مقننه، اجرائييه، و قوۀ( اساسی پايۀ سه باالی ديموکراسی های نظام، امروز دنيای در   
که  ميکند هست جامعه را و قانونی حقوقی های پايه ُارگان اين ميباشد، زيرا قوۀ مقننه همه مهمترين جمله درين که
اين  و هرگاه ميکنند و زندگی کار، فعاليت ديگر و هم ُارگانهای مردم هم آن با و در مطابقت روشنی در
 .ميرود جدی نظام ها زير سؤال زندگی دموکراتيک دوام باشد، معيوب و يا نباشد   موجود  پايه

ً  از  که از آنست ُارگان اين اهميت و صالحيت        . ميشوند برگزيده مردم  طرف  اعضای آن راسا
،  ، آزادگانی ه، همعادالنه (  :  پنجگانۀ های بر پايه دموکراتيک جوامع در نمايندگان نش گزي برای انتخابات 

   . ناميد مشروع نميتوان را انتخا بات نباشد آن موجود پايه ها از اين يکی و هرگاه استوارست  ) ، سری مستقيم
جرگۀ افغانستان را  ولسی اخير بات، انتخا جهانی شدۀ پذيرفته اصول همين روشنی هرگاه در حال              

 که ميلنگد پا، نه تنها پنج از هر بلکه پا يا دو يک از نه   انتخابات به اصطالح اين که ميشود ديده بگيريم، ارزيابی  به
  : زيرا.  ميباشد اين پاها بدون  اصالً  

  نداشتند را شدن گزيده يا گزيدن امکان ردمم همه يعنی نبود گانی  همهانتخابات،  نخست ازهمه اين گويا               
به  قريب يا اکثريت ... و ، واليت زابل، واليت ارزگان، واليت هلمند، واليت کندهار غزنی در واليت ساکن مردمان(

که  نشدند يا نتوانستند يا گذاشته  به اصطالح انتخابات درين  از ايشان تعداد يا اکثريت شان و يا شان اتفاق
 . )کنند استفاده حقۀ خود حق ازين

و  دولتی مسوولين  جنگساالران، متنفذين محلی،  درازيهای دست و مداخالت نسبت اينکه ديگر دو             
 .گيرند بهره آزادانهشدن،  و برگزيده گزيدن بر از حق نتوانستند مردم اند،  شده مليونر جهاد برکت از پولدارانيکه
ها  کارت،  شوند اينکه مطمئن ميآوردند برای بدست مردم را آرای زور و يا پول با يدانيکهاينکه کاند سوم            

،  با اين کار  که ميانداختند ها صندوق به را توسط گماشتگان خود و همه از مردم گرفته را
   .است گرديده و پامال نقض  انتخبات  بودنسری و  بودن مستقيم اصل

 
خود  به خود انتخابات  بودن عادالنه يعنی اصل مهم شد  گفته باال در اصليکه چهار نبود با امانج و سر                  

  .است رفته ازبين
 ها بدست  سرنوشت ملت تعين (يکی از خصوصيات شگفت آور انتخابات نوع اخير افغانستان پامال شدن خشن حق 

.  ديگر واليات نا امن، شاهد گويای اين حقيقت ميباشدجريان انتخاب نمايندگان در واليت غزنی، و. ميباشد) خود شان
نمايندگی ميکنند نه تنها که رای آنها را بدست نياورده اند بلکه   جرگه واليات در ولسی آن  مردمان زيرا کسانيکه از

  کنند؟  آن مردم اين نمايندگانرا نميشناسند، پس چگونه ميتوانند از آنها نمايندگی اصالً 
 داشت اميدی آن به کارايی  نميتوان شود ديده مجلس عميقًا ترکيب اين  به هرگاه                

و  اندک  بسيار   و هدفمند  کرده طلب، تحصيل روشنفکر، آگاه، تحول نمايندگان  تعداد  زيرا 
.. و گرايی   محلگرايی، تنظيم گرايی،  گرايی، زبان تبار در بند  نيز تعداد کم و اين دارند   قرار کامل  اقليت  در

نشر قانون ( با ترکيب بهتر از اين مجلس بود، قانون را قاچاق ميکرد  پس هرگاه مجلس گذشته که . ميزنند  و پا دست
و  ستيز راه و پيوسته) عفو جنگ ساالران و ديگر مجرمين جنگی در جريدۀ رسمی بدون طی مراحل قانونی 

ازين مجلس با ترکيب به مراتب بدتر چه انتظاری ميتوان  بود،  را در پيش گرفته و قضا با حکومت همکاری عدم
 داشت ؟ 
زور نمايی ها وتهديد ها اميد   معينی با ابراز و محافل اشخاص انتخابات ختم خوشنماتر اينکه فردای           

   و امی شورای نظار نظ عبداهللا عبداهللا معاون. ( گرفتند همکاری  و ايفای خدمات الزم به مردم و کشور را به چالش



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کله  په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئموږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

که   نمود اضافه  وی )نماينده داريم رهبر مخالفين دولت، اظهار داشت که ما در مجلس فعلی بيشتر از نود نفر
اند، که  نماينده را نموده بيشتر از هفتاد داشتن  ادعای نيز وحدت حزب مسئولين! )).  ميفهمم کرزی همرای حاال((

قرار  زيشن اپو چند نمايندۀ آن در صف شست و نماينده يکصد و چندو  چهل دوصدو از مجموع  صورت بدين
ها  بود زيرا بيطرف  دولت کرزی نخواهند حاميان نيزهمه نمايندۀ باقيمانده چند هشتاد و و دارند

     .کند)  رام (  و يا )بخرد ( ميتواند  هرکس  را 
ند کم سواد و حتی بيسواد و از قوماندانان و تفنگ        يافته ا هکذا اکثريت قريب به اتفاق کسانيکه به اين مجلس راه

                .ناميد) جهادی جرگه(ازينرو ميتوان آنرا بجای ولسی جرگه . بدستان جهادی ميباشند
  .ندارند جرگه ولسی اصطالح به ازاين اميد خدمت هيچ افغانستان مردم  ماهيت و اين ترکيب اين با اينکه موجز 

و اهداف  اسالمی انقالب صدور ايران که بهدف خاصتاً (و پاکستان  ايران چون گر مداخله و آزمند های همسايه ولی
 و خدمت هواخواه بيشتر آن در ) دوميکن کرده گذاری سرمايه ها گستره همه در  خود ديگر مدت دراز

بحران مزمن جاری  د ساخته وآتشقانونمن  مداخالت آزمندانۀ شانرا توانست خواهند وسيله  بدين که  دارند  گزار 
  . درين کشور را برای رسيدن به اهداف شوم شان دامن بزنند و آنرا گسترده تر سازند

  
  پايان

              
 

  


