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  جرگۀ مشورتی صلح ، يک نمايش مضحک              
در زمان " شوراي اهل حل وعقد  "مثابۀ در بهترين حالت ميتواند به ۀ مشورتی صلحبا صراحت ميتوان گفت که جرگ

ر مقام درآن زمان برهان الدين ربانی جهت ابقأ خودش د. ميالدی ، تلقی گردد1992زمام داری برهان الدين ربانی در 
 خريداری نموده  و گرد خود  از اين ترفند سود جست و بيشتر از يک هزار نفر رابنام بزرگان اقوام  ،رياست جمهوری

  .بگونۀ غير قانونی و کامًال دستوری ، تحميل نمودو زمام داری خويش را جمع نمود 
ان خبط ای را مرتکب گرديد که سلف اينبار مگر جناب کرزی در مشورت با همين افراد توطئه گر و فرصت طلب ، هم

جالب اينجاست که همان برهان الدين ربانی ، رياست اين جرگه را نيز عهده دار گرديده است و از . وی گرديده بود
آدرس جرگه صلح به دشمنان ديروز خود چراغ سبز نشان ميدهد و نيز با ديده درائی ذاتی خود اعتراف ميکند که تا 

ما هم زمانی مخالف آموزش دختران و حقوق زنان بوديم، اما بعدا  ": وی ميگويد. ان بوده است حقوق زنديروز مخالف
 جناب شان چه زمانی متوجه شدند که پامال نمودن پرسيده ميشود که ".که اين ها عملی و واقعی نيست متوجه شديم

  هزاران هزار فرسخ فاصله ،کمعملی نيست و از واقعيت قرن بيست و يزنان و مخالفت با تحصيل دختران ،حقوق 
  دارد؟

آيا جناب شان اينرا هم گاهی متوجه شده اند که کشتار خلق خدا بنام اسالم و حکومت اسالمی و تجاوز به زن و فرزند 
 اسالم و دين و مذهب  ، هم عملی  زير ناممردم و تخريب شهر زيبای کابل و هزار ويک ناروای ديگر و همه و همه 

  .  به اين واقعيت رسيده باشندهمم هنوز ؟ فکر نکننبود

سخنرانان اصلی را در نخستين روز جرگه ، عالی جنابان حامد کرزی ، صبغت اهللا مجددی و برهان الدين ربانی تشکيل 
جالب اين . باقی ماجرا خود بخود حل است و از همين اکنون واضح و مبرهن است که اين جرگه ره بکجا ميبرد. ميدادند

مدت دوماه بدين طرف حکومت کابل و حاميان خارجی شان از تمام امکانات دست داشته استفاده نموده اند تا است که از 
 تفنگ حفظ کنند، اما در اين امر هم ناکام شدند و در نخستين ساعات افتتاح جرگه، ورزه امنيت اين جرگۀ صلح را ب

. رفت و اشتراک کنندگان را سرآسيمه ساخت حمالت راکتی و انتحاری همزمان در محل برگزاری جرگه  صورت گ
استند و اهللا و اکبر گويان ، بنای فرار  را گذاشتند و حامد کرزی که شاهد ازهم اشتراک کنندگان همه از جا های خود برخ

پاشی جرگه بود و همه تالش های خود را در يک لحظۀ کوتاه ، نقش بر آب می ديد، خطاب به حاضران در حال فرار، 
جناب کرزی ارادی يا غير ، ".بياييد ادامه دهيم. نباشيد نگران.   استدر حال پرتاب راآت احتماال آسي" :  گفت 

ارادی به جنگ ساالران حاضر در جرگه تفهيم نمود که آنها در هر حالت با راکت پرانی ها خو گرفته اند ونبايد از اين 
 جلوگيری کرد، مگر و اما ، اين حمالت باعث آن گرديد که  از فرار آنهاو بدين گونه بابت تشويشی بخود راه دهند

   .جلسات جرگه يک ساعت متوقف گردد و خون در رگ های حاضران دوباره به جريان افتد

قبًال اعالن نموده بودند که از اشتراک در اين " جبهه به اصطالح ملی "  که گروپ ربانی و شرکا ، يعنی جالب اينجاست
جرگه  اين" :  در اين باره به بی بی سی فارسی گفت"جبهه ملی"فاضل سنچارکی سخنگوی . يند جرگه خودداری می نما

جرگه، فرمايشی و حکومتی است و اعضای اين  ثانيا اين. ازنظر ما آن وزن و اعتبار و جايگاه حقوقی الزم را ندارد
گر ، برهان الدين ربانی خالف تصميم و اما و م". کنار کشور گلچين شده اند جرگه توسط مقامات حکومتی از گوشه و

از سوی ديگر داکتر عبداهللا هم از . ، در اين جرگه اشتراک کرد و به حيث رئيس جرگه منصوب  گرديد" جبهه ملی " 
را چند " جبهه " رو نما گرديده و " جبهه ملی " اشتراک در اين جلسه خودداری نمود و بدين گونه شگاف عميقی در 

دو پارچه نمود، يعنی اينکه جرگۀ مشورتی صلح از نخستين ساعات آغاز بکار ، نفاق و شقاق را دامن پارچه يا ال اقل 
 از جانب ديگر جناب کرزی به خواسته های .باشد يا هر جای ديگر" جبهه " زد، هرچند اين نفاق و شقاق در داخل 

ن قبل از برگزاری جرگه ، وقعی نگذاشته و از ی پارلمان کشور مبنی بر معرفی کانديد وزيران به پارلمامشروع و قانون
معرفی وزرای باقی مانده به پارلمان خودداری کرد و بدين گونه برعالوه اينکه قانون کشور را نقض کرد ، در بين 

  .اعضای پارلمان نيز تفرقه ايجاد نموده و بدين گونه از شرکت وکالی ناراض در جرگه ، جلوگيری نمود

اين دو متحد جناب . زارشات دو نفر از متحدين کرزی از اشتراک در اين جرگه خودداری نمودنداز جانب ديگر قرار گ
اين درحاليست که فرستادگان محقق در جرگه بصورت گسترده . کرزی يکی محمد محقق است و ديگری رشيد دوستم

: گزارش ميدهد که " ی افغان لو" سايت انترنتی . ميگويد که اين جرگه بی فايده استاما رشيد دوستم . حضور دارند
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يې کلک  د يوې اعالميې په خپرولو سره د سولې روانه جرګه بې ګټې بللې او پر حکومت جنرال دوستم"........
  ......"نورو موخو لپاره جوړه کړې ده  انتقادونه کړي او ويلي يې چې دغه جرګه د سولې لپاره نه بلکي حکومت د

کند که اشتراک نکردن دوستم و احمد ضيأ مسعود و محقق در اين جرگه نشان ميدهد که  در اين اعالميه عالوه ميدوستم
 وی . يعنی اگر اين سه کاله در جرگه شرکت ميکردند، در آنصورت جرگه ملی بود.اين جرگه ، يک جرگۀ ملی نيست

رصت ممکنه  وفا نکند، به وی داده بودند به زودترين ف حکومت مرکزی به وعده ها ايکهاضافه کرده است که هرگاه 
 سياف و ربانی و ديگران نيز داده قرار معلوم از اين وعده ها جناب کرزی به محقق و. وی تصميم خود را خواهد گرفت

  .است که همه روز تا روز گريبان وی را خواهند گرفت

  

                                                
                                        

 محمد کريم خليلی، ، ،ميتوان از محمد قسيم فهيم صلح مشورتی  از ديگر افراد مورد نظر حامد کرزی در جرگۀ 
 محمد اکبری ، حاجی دين محمد ، سيد ،، سرور دانش )بی تخلص (عبدالرسول سياف ، سيد احمد گيالنی ، محمد اسمعيل 

 ، از مقربين کرزی  زمانیی اند که نظر به ملحوظات خاصنها افراداي. منصور نادری و عبدالهادی ارغنديوال ، نام برد
همۀ اين افراد، از جنگ آوران و جنگ افروزان و جنگ جويان شناخته شدۀ هستند که  و از جانب ديگر بحساب ميروند

بل ، رنگين  کا شهردستان ناپاک  شان بخون های پاک بيش از شصت هزار هموطنان مظلوم و بی دفاع ما تنها و تنها در
ور و غارت ، چيز ديگری را فرا نگرفته اند، چگونه ميشود با يک مشت چاست و بجز جنگ و شقاوت و خونريزی و 

  !افراد شرور و جانی و جنگجو ، صلح را بکشور بازگرداند؟
از ديدگاه بيرونی اگر به اين جرگه نظر اندازی شود ، به يک سياست کجدار و مريز از سوی امريکائی ها برميخوريم 

  .که اين خود باعث ناکامی جرگۀ به اصطالح صلح خواهد بود
زی  جنگ هلمند را راه انداامريکائی ها در حاليکه بيش از سی هزار عسکر ديگر را به جنگ افغانستان ميفرستند ،

و از جانب ديگر مصارف سرسام آور جلسه صلح را که گفته ميشود .......وميکنند و جنگ قندهار را پی ريزی ميکنند 
، در اختيار مقامات حکومت کابل قرار ميدهند تا به بلند منزل ها و بانک ها و حسابات   مليون يورو است160بيشتر از 

چراغ سبز نشان ميدهند و از جانب ديگر به ز يک جانب به مخالفين مسلح  يعنی ا.بانکی شان در خارج از کشور بيفزايند
 تا اگر با مخالفين مسلح به توافق نرسيدند، خدمتگاران  ارزانی ميدارند و يورودشمنان خونين آنان بوجی های دالر و پوند

ايتکاران جنگی و ناقضين  يک حکومتی به ميان آورد که يک مشت جنچگونه امکان دارد. فعلی را ازدست نداده باشند
  ؟ و انتظار آوردن صلح از آنان داشتحقوق بشر آنرا رهبری نمايند

مقامات امريکائی در حالی از جرگۀ مشورتی صلح ابراز حمايت ميکنند که ترتيبات چندين ماهه جهت عمليات نظامی 
جنگ های شديد برگ متال در . واهد شددر قندهار گرفته شده و عنقريب قندهار هم بعد از هلمند به خاک و خون کشيده خ

  .واليت نورستان نشان ديگريست از مطرود دانستن جرگه مشورتی صلح ، از سوی مخالفان مسلح
 قرار معلوم مقامات نظامی امريکائی در افغانستان و نيز استراتيژيست های پنتاگون و قصر سفيد ، از تاکتيک تضعيف  

ند آنانرا در ميدان جنگ  به يک بن بست نظامی قرار دهند تا در ميز مزاکره يروی کرده و می خواهمخالفين مسلح پ
از جانب ديگر موجوديت  . دست باالئی داشته باشند و همين شيوه را حامد کرزی و حاميان داخلی وی نيز دنبال ميکنند
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 جرگۀ مشورتی ، خود محمد اکبری و سيد منصور نادری  در اينوبرهان الدين ربانی و رسول سياف و کريم خليلی 
قسمی که گفته آمد، اين جرگه با مشورت و موجوديت . مشت محکمی است که بر فرق مخالفين مسلح کوبيده شده است

ديگر باشد که به زمام داری حامد کرزی  "شورای اهل  حل و عقد " در بهترين حالت ميتواند يک افراد ياد شده در آن ، 
  . ، قانونيت بخشد کرد خواهد سقوطه که قرار افواهات در شش ماه آيند

تازمانيکه عدالت در سرزمين جنگ زدۀ ما حکمفرما نگردد و تا زمانيکه جنايتکاران جنگی چپ و راست و ناقضين 
اما . حقوق بشر به پنجۀ عدالت سپرده نشوند، محال است که صلح و آرامش به کشور ويرانه و بی در ودروازۀ ما برگردد

در سرزمين سوختۀ ما ، از پاليسی های نظامی امريکا به فرسخ ها فاصله دارد و اصًال گفته ميتوانيم و مگر اجرأ عدالت 
 و چون صلح به کشور جنگ زدۀ ما برگردد، ديگر ضرورتی به قوای خارجی در آن ديده که کامًال در تضاد قرار دارند

ز افغانستان به اين زودی ها ، خواب است و خيال نميشود ، اما قرار شواهد انکار ناپذير ، بيرون شدن قوای خارجی ا
سرمايه گزاری های سرسام آور امريکا و متحدين در داخل و خارج از افغانستان ، خود گواهی بر اين . است و جنون

  .حقيقت مسلم است
نيز می خواهم  ناز طالبا"......:  بيانيۀ افتتاحيۀ خويش فرموده اند که يک قسمتجالب اين است که جناب حامد کرزی در

 با فير چند راکت به طالب جاناما  ، "بردار  به پروسه صلح بپيوند و از جنگ دستطالب جانو صدا می کنم که 
گزارش ميدهد که جناب رئيس جمهور در بيانيۀ " تاند " سايت انترنتی . محوطۀ جلسه ، به ريش رئيس جمهور می خندد

ترهغو چې   هغوخبرې نه کوو چې بهرنيان نه وي وتلي او بهرنيان بيا واييطالبان وايي تر "......: شان فرموده اند 
مانا دا ده چې دواړه په خپل منځ کې سره جوړ دي  طالبانو مو نه وي له منځه وړي له افغانستانه نه وځو د دې خبرې

. ها شريک است لب جانطايعنی اينکه جناب کرزی امريکا را متهم ميکند که با ". کړی دی او زموږ ملت ته يې الس يو
   مليون يورو غرض تمويل جرگه را چگونه توجيح ميکنند؟160اما جناب رئيس جمهور تاديۀ 

 از سوی ديگر صبغت اهللا مجددی رئيس مشرانو جرگه در سخنرانی خويش که بعد از سخنرانی افتتاحيۀ رئيس جمهور 
در مورد گزارش ميدهد که جناب مجددی " فغان تول ا" سايت انترنتی . صورت گرفت ، سخنان کرزی را تکرار کرد

نو هغوی وايی، چې تر څو ئ ته چې ووايو چې راځئ سوله وکړ طالبانو  "......: در قسمتی از سخنرانی شان فرمودند
ووځو، نو له  مونږ سوله نه کوو، او بهرنيان وايی، چې تر څو طالبان نه وي ختم شوي مونږ نه بهرنيان نه وي وتلي

فهميده نمی شود که اين .". مونږ ته جوړ کړی دی ېږي، چې دواړه په خپل منځ کې سره جوړ دي او چل يېدې معلوم
قرار گزارشات، جناب کرزی بعد از آنکه اين جمالت را ابراز داشتند ، متوجه . سخنان از کرزی است يا از مجددی

اظ کرزی را تکرار ميکرد، هرگز متوجه نشد که اشتباه خود گرديده و در صدد اصالح خويش برآمدند، اما مجددی که الف
  .به اربابان خود نيش نشان داده است

که مردم افغانستان نه تنها از " همين آش باشد و همين کاسه " اما اگر وضع به همين منوال پيش رود و به اصطالح عام 
گ گسترش خواهد يافت و آهسته آهسته آش آن نخوردند، بلکه دود آن چشمان شان را نيز کور کرد، به يقين که دامنۀ جن

به يک جنگ همه گير و دامنه دار مبدل خواهد شد و مردم افغانستان از اينهمه جور و جفا و بی عدالتی و از اين همه 
خود بخشی ها و عفو جنايتکاران جنگی و حاکم ساختن آنان بر سرنوشت شان ، به فغان خواهند آمد و قيام خواهند کرد و 

و اين هيچ ارتباطی و هيچ پيوندی با تروريزم و القاعده و طالب نخواهد سی در سر راه شانرا خواهند روفت هر خار و خ
داشت و جنگ آزادی بخش ملی خواهد بود و ديگر گلبدين و قطب الدين و مال و مولوی را درآن راهی نخواهد بود، چه 

  .گفته اند آزموده را آزمودن خطاست
راه بيشتر ندارند ، يا با مردم باشند و عدالت را مرعی االجرا دارند و يا با دشمنان مردم که امريکا و متحدين نيز دو 

همين حکومت موجوده با اراکين ملکی و نظامی و مليشه ئی و اربکی شان هستند، کجدار ومريز کرده و از اين گونه 
رده و به ريش مردم بخندند ، که در کجرگه های مضحک که صرف خرپول ها را متمول تر می سازد، هر ازگاهی دائر 

 مردم افغانستان در .  و اين يک حقيقت مسلم و به اثبات رسيده استآنصورت خندۀ آخر از آن مردم افغانستان خواهد بود
يا .  انتخاب با شماست.دوستی خود از سر و مال خود ميگذرند و در دشمنی ، سرسخت ترين و خشن ترين دشمن هستند

 راه ديگری وجود ندارد و اين جرگه های فرمايشی و مضحک هم هيچ دردی را دوا .  و يا با دشمنان مردمبا مردم باشيد
 .نخواهد کرد

  


