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و شميره   2 تر 1  له:دپا

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

  

 29/ 11/ 2011                                              انجنير فضل احمد افغان                                                           
                                                                                                                              

  
    

   عنعنوی مشورتیۀلويه جرگ
  و آينده مادروطن عزيز ما افغانستان

  
غانستان به عرض رسانده يکی امريکا و افژت ستراۀع به متن اعالمينکاتی راج.م٢٠١١مبرانو١١ مؤرخ ۀدر مقالبلی من 

 ,ملت ضعيف و ناتوان خاک زدن به چشمان به اصطالح نماينده گان ، مصلحتیۀلويه جرگدائر نمودن  بودم که هدف از
  .ميباشدظور ساختمان پايگاه های نظامی شان ن بم، امريکاۀپيشنهاد شدستراتژيکی  ۀقبوالندن اعالميبرای 

 صحبت بسيار عاميانه و مصلحتی غير قانونی و غير عنعنوی و ۀاهده مراسم لويه جرگهموطنان گرانقدر از مش
ی به نتيجه رسيده باشند که همۀ صحنه سازشان   جنابۀي اختتامۀالی بياني ،کرزیحامد جناب آقای  افتتاحيۀ ۀعوامفريبان

 نمايندگی از ملت مظلوم وستمديده که به هيچنوعجرگه  شامل لويه أیچشمان اعضخاک زدن اا به اين منظور بود که به
 در نتيجه قطعنامۀ را بحيث سندی بدست آرند که گويا بيانگر .زير زنخ شان بگذرانداز  ششتر را با بار ،ندرا نميکرد

  .نظريات ملت است
 با صحبت ضد و نقيض خود که از يکطرف خود را  رئيس صاحب جمهور دولت اسالمی افغانستان آقای حامد کرزی

 ند که شيرثابت ساخت"حاکميت ملی خود را ميخواهم واز امروز ميخواهم " ديگر فرمودند که من ت و از جانب گفشير
هيچ  ميباشند که ديگراجنبی  و چهل و چهار نگهبان  انگلستان,در قيد دولتمردان امريکا ای ا بسته عليل و دست و پ

  .غر کردنر غچيزی در توانش نيست به جز از
  

ين هيأت اداری جرگه ين تعن رئيس لويه جرگه و به تعقيب آ ي ما شاهد تعي,جناب حامد کرزیفتتاحيۀ ا ۀبا ختم بياني
بوديم که از قبل پالن عنعنوی مشورتی جرگه لويه  أیو نسپردن متن اعالميه به اختيار اعضبصورت غير ديموکراتيک 

به اصطالح لويه  یأخاک زدن به چشمان اعض يعنی با ،دجرگه بوانتصابی اشتن به آرائی حاضرين شده و احترام نگذ
 ،اعالميه منعکس گرديده که درخود را مطالبات چنين وانمود کردند که امريکائی ها نميخواهندعنعنوی مشورتی  ۀجرگ

 قبل از ،ا بخاطر افشا نشدن موضوع ر موضوعات مهمًايم که امريکا بعضئماقبول ن بيائيد .بدسترس منابع خبری برسد
چرا در افغانستان اگر مطالبات اما  ،مطرح و بااليش تصاميم ميگيرندخود  کانگرس ۀی در دروازه های بست نهائۀيصلف

مطالبات پس چرا  ،ددر جلسه عمومی لويه جرگه مطرح نميتوانستنبنا بر ملحوظات خودشان خود را  ۀاعالميمندرجه 
 در ،ينده گی از تمام لويه جرگه را ميکردندچهل گروپ که نمانماينده گان  از در يک جلسه بسيار خصوصیرا خود 

 لويه جرگه به واقعيتها پی ميبردند و در أی تا حد اقل بصورت غير مستقيم اعض؟نکردند پشت درهای بسته مطرح
,  خود گل کوزهستندنخير واقعيت اين بود که دولت افغانستان با تبانی امريکا خوا. روشنی آن تصاميم الزمه را ميگرفتند

کا معاون سفارت امريفيصله های آن از طرف   کوزگر باشند يعنی زير چتر جرگه عنعنوی مشورتی که از قبلکوزه و
گيری لويه  تصميم ، دولتهای افغانستان و امريکا دو کشور مستقل انددر افغانستان بنام اينکه  به نمايندگی دولت امريکا

بعد از صدور ند و ميخواست الزامی ندانسته بودطرح شده خودشان ژيک تسترا ۀاعالميجرگه و ولسی جرگه را در مورد 
دسمبر  ۵ س بن دوم که بتاريخنتان در کانفرا آنرا مطابق ميل خود برش و سپس بحيث نظر ملت افغانس، جرگهۀعنامقط

خود م شو مطرح و اهداف ،ر ميشوددائ به گردانندگی دولت اسالمی افغانستان ،شور جرمنی به حضور نود کم در٢٠١١
ت وقع قرائکه در ممثال ما از طريق تلويزونها شاهد بوديم  طور .بق در افغانستان و منطقه پيش ببرندرا کمافی السا

يد عليه اقدام در موارد تهد"  که افغانستان از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که عبارت ازگرديد ذکر قطعنامه
حل وفصل مسالمت "ل ششم منشور سازمان ملل متحد که عبارت از ميباشد به فص" نقض صلح و اعمال تجاوز-صلح

اخير  نشر شدۀدر قطعنامه ، حاضرين جرگه با کف زدنها گرم اما با وجود استقبال ,  تبديل گردد، ميباشد"آميز اختالفات
 در فصل ششم مسالمت آميز که يعنی امريکا نميخواهد موضوعات از طريق مذاکرات .از آن طفره رفته اندبا بريدن آن 

 بلکه ميخواهد در صورت لزوم برای تطبيق اهداف خود طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل ،ذکر گرديده حل گردد
    . متحد عمل نمايد

انتقالی تطبيق عدالت پوشی گرديد و آن عبارت از  هايت مهم چشم ناز يک موضوع،روی مصلحتها در جرگههمچنان 
 بلکه ،تطبيق نشدهباالی جنايتکاران خونخوار تنها ه  تا حال نول بر آن تأکيد شده بود وا بن  کانفرانس ۀکه در فيصلبود 

نين رياست مقامهای معاو يعنی از ،رگانهای دولتی شان در بيش از هشتاد فيصد ابا موجوديتدر يازده سال گذشته 



  
 

 
و شميره   2تر 2  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ 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

چوشيدن خون ملت به ن خارجی شان با تبانی حامياکمافی السابق  ،ترين رتبه های ملکی و نظامی پائين الی ،جمهوری
در متأسفانه بسيار خائنانه  ,خود را چاق و چاقتر ساخته اند، کشاندن کلبه های محقر گلی شان  مضمحل و بخاک و خون

 هيچاز آن بکلی چشم پوشی و م ٢٠١١ نومبر١۶لويه جرگه عنعنوی مشورتی مؤرخ م ٢٠١١نومبر ١٩مؤرخ قطعنامه 
اگر همين شير عليل و ناتوان م ٢٠١۴يش بينی من اينست که بعد از کانفرانس بن دوم الی اخير  پًابن .آمدني تذکری بعمل

ری به جز از بدبختيهای بيشتر در حالت ملت مظلوم وستمديده افغان ديده ينيزهيچ تغيباشند اش  نگهبان خارجی ۴۶با 
البته با ختم . خواهد بودهبانان خارجی اش و گله ها از نگآنچه را ما شاهد خواهيم بود اشک ريختن شير  .نخواهد شد

  .م اگر حيات باقی بود در مورد آينده صحبت خواهيم کرد يعنی يار زند و صحبت باقی٢٠١۴
  باشدو افغانستان يکپارچه  مددگار ملت افغان )ج(خداوند

    روی سيه و ناکام باشند، دشمنان افغان و خاک مقدس افغان 
  

                                                                     پايان                           
  


