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 مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان
 م(دهژه)بخش 

 (لویه جرگه های حزب دموکراتیک خلق زیر نفوذ شوروی)ادامه مبحث: 

 

 م خط مشی رژیم:اولین بیانیه ببرک کارمل و اعال
 1358جدی 7بتاریخ هنگامیکه ببرک کارمل یک روزپس از ورود قوای سرخ و کشته شدن امین 

اولین بیانیه خود که از جانب کمیته یک قسمت در، ( در راس قدرت قرارگرفت1979سمبر 27)

ان مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان)ح دخ ا( و شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانست
پرنسیپ های اساسی ای که نظام سیاسی افغانستان باید بر آنها متکی باشد و »: ، گفتکردایراد 

حکومت جمهوری دموکراتیک به اساس یک جبهه متحد ملی تحت رهبری طبقۀ کارگر و کافه 
یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، آنرا تأمین و از آن دفاع خواهد کرد، از اینقرار  زحمتکشان

د: خود ارادیت ملی، استقالل ملی، تمامیت ارضی، دموکراسی حقیقی، ایجاد حکومت دموکراتیک ان
و یک نظام اداری دموکراتیک، تقویه اساسات دموکراسی انقالبی، قانونیت در حیات جامعه و دولت 

درحالیکه تحت شرایط موجود و جاری وظیفۀ مستقیم ما »او افزود: « و توسعه سازمانهای ملی.
ت تا سوسیالیزم را در عمل پیاده سازیم، حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان وظیفۀ تاریخی نیس

ملی خود میداند تا موفقیت های انقالب بزرگ ثور یعنی پایه های مترقی سیاسی و اجتماعی 
بخشد و آنها را عریض تر سازد. حکومت باید انقالب  مجمهوری دموکراتیک افغانستان را تحکی

کراتیک، ضد فئودالی، ضد امپریالیستی و ضد کومپرادوری را به پیروزی نهائی ملی، دمو
 « برساند....

حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان »ببرک کارمل سیاست خارجی رژیم را چنین توضیح کرد: 
و جنگ طلبان، استعمار کهنه و  مشترکاً با قوای صلحدوست دریک جبهه عریض جهانی ضد جنگ

زم، صیهونیزم، فاشیزم و نژاد گرائی، اپارتاید و تبعیض نژادی مبارزه خواهد کرد و نو، امپریالی
همبستگی بین المللی خود را با نظام جهانی سوسیالیزم جنبش های کارگران در سراسر جهان و 

سیائی و افریقائی و امریکای التین تقویه خواهد کرد. ملت و حکومت آآزادی طلبی ملی کشورهای 
 1978دسمبر  5کراتیک افغانستان تحت رعایت کامل پیمان دوستی و همکاری مورخه جمهوری دمو

ً صلح دائمی و امنیت را در منطقه تضمین میکند، تحاد شورویبا ا ، کشور بزرگ صلح که طبیعتا
دوستی برادرانه و خلل ناپذیر خود را با یک سویۀ عالیتر به شیوه نوین و درتمام ساحات تقویه 

 «میکند...

اساس قدرت جمهوری دموکراتیک افغانستان از »نان او در یک قسمت دیگر بیانیه خود گفت: همچ
به ملت تعلق دارد. قدرت سیاسی وی از  ]مقصد ج د ا است[ جانب ملت ساخته میشود و خود وی

نمایندگان ملت در جرگه های منطقوی و ملی به اساس یک قانون اساسی قابل تطبیق بشری، 
قی که به زودی ممکنه طرح و تسوید خواهد شد، سرچشمه میگیرد. نمایندگان ملت دموکراتیک و متر
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تخابات عمومی از طریق رأی مردم مستقیم و سری انتخاب میشوند. جمهوری نبه اساس حق ا
، به اساس مساوات جمهوریت متحدۀ افغانستاندموکراتیک افغانستان از نگاه سازمان به حیث یک 

برادر و ملیت های که در یگانه وطن مادری و مشترک  تیاری تمام اقوامالحاق آزاد و اخحقوق و 
و ارادۀ راسخ و واضح اعالم میگردد که هدف  شان افغانستان زندگی دارند، تأسیس میشود. با تصمیم

نهائی ما امحای هرنوع استثمار فرد از فرد، درهم شکستن بی امان مقاومت مرتجعین، ستمگران و 
)متن مکمل این بیانیه کارمل بتاریخ « جاد یک جامعۀ نوین و مترقی در افغانستان است.استثمار گران و ای

کتاب "کودتای کمونیستی ثورـ آیا  است، دیده شود: به نشر رسیده کابل تایمز روزنامه در 1980اول جنوری 

میرمحمد جنرال دری: ، مترجم ازآلمانی به  K.H. Rudersdorfافغانستان یک جمهوریت شوروی خواهد شد؟"، تألیف 

  (165ـ  162، صفحه 2012 ، چاپ کالیفورنیا،صف انصاریآ

همبستگی بین المللی ـ  1ن رژیم وضاحت می بخشد: آمتن فوق به نکات ذیل به حیث مشی اساسی 

تقویه برـ  2؛ تصریح میکند خود را با نظام جهانی سوسیالیزم جنبش های کارگران در سراسر جهان

ـ جمهوری  3؛ تأکید می ورزد خلل ناپذیر با اتحاد شوروی کشور بزرگ صلح دوستی برادرانه و

جمهوریت متحدۀ افغانستان]؟؟[، به اساس مساوات دموکراتیک افغانستان ازنگاه سازمان به حیث یک 
]؟؟[ که در یگانه وطن مادری و  حقوق و الحاق آزاد و اختیاری ]؟؟[ تمام اقوام برادر و ملیت های

ـ هدف نهائی امحای هرنوع استثمار فرد از  4فغانستان زندگی دارند، تأسیس میشود؛ مشترک شان ا

فرد، درهم شکستن بی امان مقاومت مرتجعین، ستمگران و استثمار گران و ایجاد یک جامعۀ نوین و 
 مترقی در افغانستان است.

 : )ج د ا( اصول اساسی مؤقت جمهوری دموکراتیک افغانستان

( قانون اساسی مؤقت کشور 1980اپریل  14) 1359حمل  26ی رژیم بتاریخ خط مشسی از أبه ت

و بوسیلۀ آن خالی قانونی که از کودتای ثور تا آنوقت  "اصول اساسی ج د ا" نافذ گردیدزیر نام 
. مسوده این قانون به هدایت حکومت ازطرف یک کمسیون مؤظف در شدموجود بود، به نحوی پر 

تدوین گردید و پس از تائید کمیته مرکزی حزب و شورای وزیران به ماده  68وزارت عدلیه در 

که به این  مالحظه هیئت رئیسه شورای انقالبی رسید و در نهایت بوسیلۀ شورای انقالبی تصویب شد
  ترتیب اصول اساسی مذکور یک مصوبۀ حزبی بود، نه ملی.

به حیث یک دولت مستقل ]؟؟[ و  افغانستان»به اساس این اصول اساسی و بزعم سلطانعلی کشتمند: 
دموکراتیک از منافع کارگران، دهقانان، پیشه وران، روشنفکران و صاحبان ملکیتها و سرمایه های 
متوسط، نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه کشور، تمام ملیتها و اقوام و تمام مسلمانان زحمتکش 

درت نیروهای دموکراتیک و ملی بر افغانستان نمایندگی میکرد. در اصول اساسی گفته میشد که ق
در آن نقش پیشآهنگ را  حزب دموکراتیک خلق افغانستانجبهه وسیع ملی پدر وطن متکی میباشد و 

آن چنین آمده بود: "جبهه ملی پدر وطن مؤظف که در بخشی از ماده سوم نایفاء خواهد کرد، چنا
در تعمیل وظایف انکشاف ملی و است تا در امر اتحاد تمام نیرو های خلق جهت فعالیت مشترک 

دموکراتیک کشور، در تربیه مردم به روحیه وطنپرستانه و جلب وسیع اتباع در اداره امور دولت و 
جامعه مساعدت کند."؛ بنابرآن در اصول اساسی به شورای انقالبی و حکومت وظیفه سپرده شده بود 

 « که اساسات حقوقی تشکیل چنین جبهه را طرح نمایند.

روند توسعه و تحکیم جبهه ملی پدر وطن و »ند می افزاید که در اصول اساسی گفته شده است: کشتم
شرکت گسترده نمایندگان زحمتکشان و روشنفکران انقالبی در ادارۀ دولت متکی بر سهم و فعالیت 
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ن بویژه دولت مؤظف بود تا از تشکیل و آوسیع سازمانهای سیاسی اجتماعی خواهد بود. بر پایه 
الیت گسترده اتحادیه های کارگری، سازمانهای زنان و جوانان و روشنفکران و سائر سازمانهای فع

علی: "یادداشتهای سیاسی و نسلطا کشتمند،برای شرح مزید، دیده شود: )« اجتماعی و دموکراتیک حمایت نماید.

 (655ـ  650، صفحه 2003، جلد دوم، چاپ دوم، رویداد های تاریخی"

و محافل  پرداخت "اجتماعی ـ توده ای"یم به تشکیل سازمانهای ژر ،صول اساسی د ج اپس از انفاد ا

دائر  در قصر سالمخانه ارگ و قصر ستوربنیانگذاری "جبهه ملی پدر وطن" را به مقصد رسمی 

مله میتوان از سازمانهای مهم ذیل نام برد: کنفرانس زراعتی به مقصد تشکیل کوپراتیف جکرد، از

کنگره معلمان بخاصر تشکیل اتحادیه های معلمان کشور؛ کنگره کارمندان طبی جهت  های دهقانی؛

و روحانیون کشور به خاطر تأسیس شورای عالی علماء و  ءکنفرانس علما ؛دکتران طب هایجاد اتحادی

شورای اقتصادی به مقصد تشکل متشبثین ملی؛ جلسه بزرگ روشنفکران شهر کابل برای  ؛روحانیون

 ؛هنرمندان همؤسس اتحادی هکنگره مؤسس اتحادیه ژورنالیستان؛ کنگر ؛دیه های مسلکیتشکیل اتحا

کنگره مؤسس  ؛نسازمان دموکراتیک جوانان افغانستان؛ سازمان سرتاسری دموکراتیک زنان افغانستا

کنگره اول اتحادیه های صنفی افغانستان و چندین سازمان و اتحادیه دیگر که همه  ؛اتحادیه نویسندگان

 بعد آن ایجاد گردیدند.سال و  1359آنها در طول سال 

  کنگره مؤسس جبهه ملی پدر وطن" : " لویه جرگه زیر نام

"جبهه  برای ایجاد نیقدمه های نخست ی فوقهدف از تشکیل سازمانها و اتحادیه هاطوریکه گفته شد، 

( در تاالر 1981جوالی  15) 1360سرطان  25بتاریخ  کنگره مؤسس آنکه  ملی پدر وطن" بود

نمایندگان اقشار گوناگون اجتماعی کشور "نفرـ بزعم خودشان  944به اشتراک تقریباً قصر سالمخانه 

از بین مناطق و ملیت های مختلف کشور، هیئتهای رهبری سازمانهای اجتماعی و سیاسی و 

ه جرگه تدویر که در واقع به شکل لوی. دراین گنگره شددائر  "شخصیتهای مستقل اجتماعی و سیاسی

نفر از بین اعضای آن به  95بیش ازو نیز به تعداد ملی پدر وطن تصویب شد مرامنامه جبهه یافت، 

تن به حیث اعضای هیئت  23حیث "کمیته ملی" آن جبهه انتخاب شدند. از بین اعضای کمیته ملی 

 اجرائیه انتخاب گردیدند که شامل رئیس، معاونین و سکرتر جبهه بودند.

نام برد: داکتر اسدهللا در کمیته فوق الذکر میتوان ه اعضای سرشناس حزبی اشخاص ذیل را از جمل

، حبیب، داکتر اناهیتا راتب زاد، برهان غیاثی، داکتر خداداد بشرمل، سلیمان الیق، سیداکرام پیگیر

فرید احمد مزدک، فضل احمد طغیان،  صالح محمد زیری، عبدالرحیم هاتف، عبدالغفارلکنوال،

موسی آتش، نسیم جویا، نجم الدین کاویانی، داکتر محراب الدین پکتیاوال، محمد حیدر مسعود،اکترد

  و خلیل هللا کوهستانی ،محبوبه هوتکی، زینب، سخی مرجانداکترنور اکبر پایش، نجیبه هوتکی، 

 تعدادی دیگر از حزبی ها؛

سعید افغانی، داکترانی، زلیخا نور غیرحزبی: احمدعلی کهزاد،سرشناس در جمله شخصیت های 

صالحه فاروق اعتمادی، عبدالقیوم بیسد، عبدالکریم حقانی، لطیف ناظمی، عبدهللا بختیانی، عبدالهادی 

مشر، فیض هللا ذکی، گل احمد فرید، استاد  هداوی، علی محمد زهما، غوث الدین رسام، فتح محمد فرق

اهپو طرزی، محمد نعیم شایان، هاشم محمد حسین سرآهنگ، محمد دین ژواک، رفیق صادق، صدیق ر

محمود حبیبی، سیدنادرشاه نادری کیانی، واصف باختری داکترکاموال، میرمحمد افضل میرگاذرگاه، 

 (677ـ  673)لست مکمل اعضای کمیته ملی، دیده شود: کشتمند، "یادداشتهای سیاسی...صفحه و تعدادی دیگر. 
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نکه در جمله غیرحزبی ها  ردیف آتعدادی هم با  ،ه ملیکمیتای عضاالبته قابل ذکر است که از میان 

و عده  در واقع ازعالقمندان حزب بودند و بعضی شان بعداً با رژیم همکار نزدیک شدند ند، اماگردید

روی ترس و اجبار تن به قبول عضویت در جرگه مؤسس و نیز در کمیته ملی  ،ای دیگر بدون رغبت

"جرگه های بزرگ ملی" اشخاص ذیل را نیز در زمره اعضای  علم فیض زاد در کتاب .جبهه دادند

جبهه پدر وطن ذکر میکند: داکترعایشه امیر، پوهاند عبدالحی حبیبی، عبدالرؤف بینوا،  یکمیته مل

علی امید، میرمحمدصدیق فرهنگ، داکتر مجاور احمد زیار، داکتر  داکترعبدالواحد سرابی، غالم

 (365ـ  364)فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی..."، صفحه ی دیگر. نجیب هللا، نوراحمد نور و عده ا

گفته میشد که جبهه ملی پدر وطن وظیفه داشت تا کلیه سازمانهای اجتماعی و سیاسی آنوقت را در یک 

سیستم مجتمع سازد که در آن تمام اقشار اجتماعی تحول طلب و نیروهای ملی و مذهبی دموکراتیک و 

 به آن ماهیت مردمی بخشد تاارگران و دهقانان به مثابه حامی رژیم عمل کند وطن پرست با اشتراک ک

با وجود همه  . اماو به حیث تشکیل دهنده دولت، پایه های دموکراسی ملی نام نهاد را به نمایش بگذارد

آن تبلیغ و تالش بازهم این جبهه نتوانست به هدف خود نایل آید و کشتمند دالیل ذیل را در عدم موفقیت 

شرایط ناهنجار ادامه جنگ در کشور؛ تسلیح، تمویل، تشویق و تشجیع روز افزون »چنین بیان میکند: 

نیروهای مسلح مخالف در خاک پاکستان و تشدید حمالت آنها در داخل افغانستان؛ ادامه حضور نظامی 

ود برای اتحاد شوروی در کشور؛ عدم آمادگی نیروهای گوناگون و خیلی ها پراگنده سیاسی موج

همکاری؛ نبود احزاب سیاسی به مثابه نمایندگان واقعی طبقات و اقشار اجتماعی و ملیتهای گوناگون 

در کشور؛ فقدان اراده الزم سیاسی از باال برای تقسیم قدرت وعدم پذیرش کثرت گرائی سیاسی 

 (678"یادداشتهای سیاسی...، صفحه )کشتمند:« "پلورالیزم سیاسی"

که دلیل عمده ناکامی همچو تشکیالت نه تنها دراین جبهه، بلکه در سائر سازماندهی  ناگفته پیدا است

به از یکطرف  فت، آنهمهمکاری مردم با رژیم منشاء میگرعدم و  دهای بعدی آنوقت از فقدان اعتما

موجودیت قوای نظامی شوروی و وابستگی قاطعانه رژیم به آن کشور و از طرف دیگرمبنای دلیل 

افغانستان یعنی دین  یک رژیم به اصول مارکسیزم ـ لنینیزم که در ضدیت با اصول دینی مردمایدئولوژ

داکترحسن شرق درکتاب "کرباش پوشهای برهنه پا" شرحی مبسوطی توأم با  اسالم قرار داشت.

انتقادات زیاد برشخصیت های سر شناس و بخصوص برعلمای دینی دارد که در خدمت رژیم زیر 

نتباه را میدهد که و به خواننده  این ا است. انتقادهای او بسیار بجا و وارد در آمده بودندفرمان شوروی 

و اما در عین زمان این سؤال را در ذهن خواننده  گویا نظر یک تحلیلگرمخالف نظام را مطالعه میکند،

نخست برای شش سال به حیث سفیر کبیر در دهلی  ایجاد میکند که شخصی با همچو طرز دید، چگونه

حسن شرق: "کرباس پوشهای محمد )داکتر . ه بودن نظام گماشته شدابه حیث صدراعظم در خدمت هم بعداً و 

 (205ـ  202برهنه پا"،...صفحه 

  :م(1985اپریل 22ش )1364ثور  3لویه جرگه 

برشدت  ،ک کارمل در راس قدرتو قرار گرفتن ببرشوروی به کشور  پس از تهاجم قوای نظامی

و  ریم دست نشانده، بلکه در برابر قوای مهاجم هر روز بیشتژنه تنها علیه رقیامهای مردمی 

شد و فعالیت مجاهدین در جبهات مختلف کسب شدت کرد. برای سرکوب قیام و جهاد،  افزودهبیشتر

تاحدی  . قوای جهادی نیزترش دادقوای مهاجم نیز بیش از حد دامنه عملیات خود را از زمین و هوا گس

در اثر ، چنانکه در امان نماند شانشهرکابل از گزند حمالت راکتی درحال پیشرفت بود که حتی 

به مرکز فرهنگی شوروی در کنار جاده داراالمان ـ قریب  1363اصابت یک راکت در ماه سنبله 
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ادها در رسانه ها پخش میگردید، دهمزنگ چندین نفر کشته شدند. تلفات افغانی همچو رویدچارراهی 

ذکری به میان نمی آمد. شدت روزافزون مقاومت مردمی و عملیات نظامی  هااما از کشته شدگان روس

که در نشرات خارجی پخش میگردید، حاکی از آن بود که مردم افغانستان از موجودیت قوای  مجاهدین

رژیم کابل البته به توصیه مقامات  .شوروی ناراض بوده و تا پای جان در برابر شان می جنگند

شوروی برای تغییر این ذهنیت تصمیم به تدویر یک لویه جرگه بزرگ گرفت تا بدانوسیله نشان دهد که 

مردم افغانستان ازحضور شوروی در کشور شان استقبال میکنند و بر دوستی با آن کشورتأکید می 

ً ورزند.  به اصطالح وشش بعمل آمد تا موقف ببرک کارمل را به حیث کدراین لویه جرگه ضمنا

 سازند. موقفن "زعیم" رژیم باال ببرند و عناصر حزبی رقیب او را مجبور قبول ای

به )پولیتخنیک درشهرکابل  تاالر( برای دو روز در1985اپریل  22) 1364ثور  3لویه جرگه بتاریخ 

. و شخصیت های سرشناس افغان دائر گردیدنمایندگان مردم  نفر 1796با اشتراک قول منابع رژیم( 

ر اثنای تدویر این لویه نماینده کمسیون حقوق بشر ملل متحد که دـ  Dr. Armacoraداکتر ارماکورا 

جرگه در کابل بود، در گزارش خود به دو نکته اشاره میکند: یکی اینکه به دلیل فقدان سلطه رژیم به 

نمایندگی نمیکردند و دیگر اینکه  حاضر در لویه جرگه از تمام ملت وکالیاکثر مناطق افغانستان، 

نفر اعضای انتخابی )معرفی شده  176که  نفر میرسید 472تعداد واقعی اشتراک کنندگان آن جرگه به 

نفر علمای دینی  11نفر اعضای قوای مسلح و  38نفر اعضای قبایل مختلف،  247 حزب(، از جانب

 (371)برطبق گزارش کتاب "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"، تألیف فیض زاد، صفحه بودند. 

دیدن بعضی جاها می بردند، به تعداد بیش  گاه گاهی که نمایندگان لویه جرگه را بغرضگفته میشود که: 

دارای پرده به روی کلکین ها در خدمت آنها قرار داشت و اما در این بس  302عراده بس نوع  150از 

نفر می نشست و  9یا  8نفر را داشت،  70ال  60ها با کلکین های پرده کشیده، در هر بس که ظرفیت 

مردم زیاد نشان داده میشد تا برای لویه جرگه از روی تعداد با این ترتیب تعداد بس ها و نفر در نظر 

 (373)فیض زاد.... صفحهنفر اهمیت قایل شوند. 

آزاد، سری و بطور انتخابات »تصریح شده بود که:  جمهوریت دموکراتیک افغانستاندر اصول اساسی 

ان در این لویه جرگه صورت میگیرد، اما دلچسپ است تا به گوشه های واقعی انتخاب نمایندگ« مستقیم

د. علم فیض اشاره شوبه اصطالح عوام "مشت نمونه خروار" به قول شاهدان عینی با ذکر یک مثال 

در بهارک بدخشان چند دقیقه قبل یک هلیکوپتر در »زاد در کتاب "جرگه های بزرگ ملی" می نویسد: 

مکتب رفته یک چپراسی )مالزم ن راساً به آنجا بزمین نشست و چند نفر از سرنشینان آنزدیکی مکتب 

مکتب( را که شاید قبالً ازطرف کدام عضو جبهه پدروطن یا خاد در غیابش به وکالت نامزد شده بود، 

صدا کردند. او پیش آمد و بجانب هلیکوپتر رهنمائی شد. بیچاره چپراسی که از هیچ چیز اطالع ندارد، 

داد و فریاد میکند: "ازبرای خدا گناه  هشند، شروع بیا میک فکر میکند که او را به محبس انتقال میدهند

ندارم، خدا خانه شیطان را خراب کند، بچه هایم صغیر و یتیم میشوند، بیگناه هستم، چه کرده ام.."؛ 

ده دارد، تو نمی فهمی، به لویه جرگه یهرچه برایش گفته میشود: "خیریت است، اینکار برایت فا

ه چیز را می فهمی، ترا عزت میدهند"؛ ولی بیچاره باور نمیکند و باد همآ، در فیض فرستاده میسوی

ن اشخاص با تأکید و اصرار زیاد او را به هلیکوپتر رهنمائی آ زهمچنان داد و فریاد میکند. یکی ا

باد در همان آرض رفتن به فیض غمیکند. از روی تصادف یکی از مشاورین روسی که او هم ب

ۀ دیگر داشته، از مامور پولیس مؤظف به اشاره به چپراسی میپرسد که او هلیکوپتر بود و یا آنجا وظیف

را چه شده؟ افسر پولیس میگوید: "او را میخواهند بحیث وکیل در لوی جرگه کابل ببرند، نمی فهمد 

گمان میکند او را به محبس می برند."؛ چون هرکسی را که در هلیکوپتر، جیپ یا تانک و یا دیگر 
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ومتی برده اند، دیگر اثری از او معلوم نشده است. این چپراسی بیچاره فکر میکند که وسایط نقلیه حک

است، در بهمان سرنوشت مواجه خواهد گردید، زیرا قتل عام منصور هاشمی که خود یک بدخشی 

بدخشان زیاد شهرت دارد. مالزم مکتب وقتیکه نزد والی برده میشود، با برخورد مشفقانه والی روبرو 

خود و یتیم نشدن اطفالش مطمئن  ه ماندنو چیزی برایش سفر خرچ هم میدهند. اگر چه او از زندمیشود 

میشود، ولی بازهم همین قدربه والی میگوید: "صاحب مه بیچاره ناخوان را به جرگه چه بود!"؛ 

ای که قبالً ریعۀ طیاره بکابل اعزام میشوند، وثیقه ذاو با دیگران که قبالً آماده شده بودند، به خالصه 

آماده شده بود، به مرجع آن یعنی کمسیون مؤظف اعتبار نامه های جرگه تسلیم داده میشود که خود 

 (368)فیض زاد، محمد علم: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"... صفحه  «وکیل آنرا به چشم خود نمی بیند.

نمایشنامه" توجه کرد، چنانکه همه به گوشه ای دیگر این " بیمورد نخواهد بود تاپس از ذکر مثال فوق 

را به این عبارات نحوه رأی گیری و تصویب یک موضوع آگاه اند، علم فیض زاد  جریان اموراز 

اگر کدام قطعنامه ای صادر شود، تعامل در مجالس کمونیستها چنین است: رئیس مجلس »شرح میدهد: 

]ذکر نام  .....شده است که عبارت اند از صدا میکند که یک کمسیون برای تهیه  مسوده قطعنامه تعیین

، اکنون رأی گیری میشود، کسانیکه به اعضای کمسیون موافق اند، لطفاً دست باال کنند، های اشخاص[

همه دست باال میکنند، مخالف؟ کسی نیست، مستنکف؟ کسی نیست؛ بعد صدا میکند: کمسیون به اتفاق 

چند دقیقه از تاالر ناپدید میشوند، گویا برای تسوید آراء تعیین و تصویب شد. اعضای کمسیون بعد 

قطعنامه میروند. بار دیگر در فاصلۀ ده دقیقه یا کمتر به مجلس حاضر میشوند. دراین وقت رئیس 

آماده شده بود.  جرگه اعالن میکند که قطعنامه آماده است، در حالیکه قطعنامه مذکور چندین روز قبل

همان تعامل رأی گیری میشود که رئیس صدا میکند: هرکس به قطعنامه  قطعنامه قرائت میشود، باز به

موافق است، دست باال کند، درحالیکه رئیس دست خود را قبالً باال کرده است، همه دست ها را باال 

میکنند، مخالف؟ کسی نیست، مستنکف؟ کسی نیست. صدا میکند: قطعنامه به اتفاق آراء تصویب شد. 

ـ  369)مأخذ فوق الذکر... صفحه«  رادیو، تلویزیون و جراید مسلسل نشر میگردد. بعد این قطعنامه در

370) 

 :جرگه نام نهاد "اقوام و قبایل سرحدی" 

قبایل اقوام واین جرگه فقط چهار ماه بعد از لویه جرگه قبلی به هدف جلب همکاری بعضی از سران 

دائر گردید تا با ذرایع ( 1985سپتمبر  15) 1364سنبله  25بتاریخ سرحدی بازهم در تاالر پولیتخنیک 

مختلف آنها را تشویق نماید که نگذارند قوای مخالف رژیم از مناطق شان عبور و به داخل افغانستان 

جنرال نبی عظیمی در کتاب "اردو و سیاست" در زمینه  ه اندازند.ایم برژعملیات نظامی را علیه ر

ام و قبایل که در حدود سه هزار نفر از بزرگان، متنفذین، جرگه اقو 1985در سال »چنین می نویسد: 

صاحب رسوخان این طرف و آنطرف سرحد دعوت شده بودند، دائر گردید. آنها به سخنرانی های 

ببرک کارمل که در مورد تحکیم سرحدات دولتی با حمایت و پشتیبانی اقوام و قبایل کشور جنبۀ عمل 

آنها را در مورد بستن مناطق تحت نفوذ شان بر روی عناصر ضد  پیدا کرده میتوانست و بسیج همگانی

]حاجی محمد انقالب در بر میگرفت، گوش میدادند و خود نیز صحبت میکردند. رئیس این جلسه چمکنی 

ولی خان کوکی خیل با بیشتر از پنجصد نفر پسر بود و در همین جلسه بود که چمکنی از والیت پکتیا[ 

سرحد به افغانستان آمده بود و وقتی داخل تاالر پولیتخنیک کابل شد، از برابر افراد خویش از آنطرف 

ببرک کارمل برسم احترام رژه رفت. در همین جلسه اعمال جنگ افروزانه مخالفین محکوم گردید، به 

پاکستان اخطار داده شد تا جلو مداخالت خود را بگیرد و به ملل متحد اعتراضه یی مبنی بر دخالت 
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ها بصورت یک قطعنامه ترتیب گردید. در همین جرگه شاملین آن اعالم نمودند که سرحدات و خارجی 

اردو سیاست در سه دهه »)عظیمی، جنرال محمد نبی: « مناطق بود و باش خود را به روی مخالفین می بندند.

 (308، صفحه 1377اخیر افغانستان"، پشاور، چاپ دوم، 

دراین جرگه پر طنطنه سفرای مقیم کابل و تعدادی از »یسد: داکترحسن شرق دراین ارتباط می نو

خارجیها و ژورنالیستان کشورهای خارجی نیز اشتراک کرده بودند. تدویر جلسات با نشریات وسیعی 

در تلویزیون و رادیو، روزنامه ها و مجالت و نصب شعارهای گوناگون به تمام نقاط شهر بگوش و 

خش میگردید. تلویزیون مسکو پروگرام خاص برای نشر این هنگامه چشم باشندگان کابل و جهانیان پ

در سراسر دنیا ترتیب داده بود. اعضای جرگه که قبالً بدقت تنظیم و دعوت شده بودند، درختم جلسه 

اعالمیه ای نشر و در آن اعمال مجاهدین را تحت نام "اشرار" تقبیح و قانونی بودن حکومت ببرک 

« روی را تحت عنوان کمک های برادرانه و دوستانه ستایش و تائید کردند.کارمل و هجوم عساکر شو

توسط این نمایشنامه که به قیمت گزاف ترتیب شده بود، بزعم خود »داکتر شرق در ادامه می افزاید: 

شان به جهانیان نشان دادند که: لوی جرگه عنعنوی افغانستان، پیروی از نظام کمونیستی و موجودیت 

ی را پذیرفتند و جهاد مجاهدین را تحت نام "عصیانگر" محکوم نمودند و ضمناً اعضای عساکر شورو

جرگه به حکومت تعهد سپردند که سرحدات میان افغانستان و پاکستان و ایران و افغانستان را بروی 

 (208)حسن شرق: "کرباس پوشهای برهنه پا"... صفحه « مجاهدین می بندند.

، در کتاب "جرگه های بزرگ ملی..." بوددر کابل این همه رویداد ها علم فیض زاد که خود شاهد 

باالخره معلوم شد که بجز عطاءهللا پسر عبدالولی »دربارۀ اشتراک کننده گان این جرگه می نویسد: 

خان کوکی خیل و چند نفر همراهان او و قاچاقبرانی که از عملیات قوای امنیتی پاکستان فرار کرده 

اکثراً اعضای جبهه پدر وطن از داخل افغانستان از بغالن، پلخمری، مزارشرریف، بودند، دیگران 

غیره مناطق بودند که به همان تعامل قبلی ازطرف ، هرات، اورزگان وپکتیا، ننگرهار، چهاردهی کابل

 «شعبات خاد معرفی و پولهای فراوان برای شان داده شد، در جرگه اشتراک کردند.

جرگه افتتاح شد، پسر ولی خان کوکی خیل بعد از جریان مجلس ناوقت تر »فیض زاد می افزاید: 

ً وارد تاالر شد. برخالف تمام مقررات و تدابیر امنیتی با چند نفر همراهان مسلح خود وارد  مستقیما

ببرک کارمل او را در بغل گرفت و به گرمی پذیرائی کرد. عطاء هللا گفت: "ما  .اطاق مجلس گردید

یم، سرراه ما را گرفته بودند"، این گفته او شاید اشاره به برخورد قوای امنیتی پاکستان با وقتی می آمد

 یلو" :هک تشون 1986 یروربف3) "ملسم" نابز یسیلگنا همانزور اً دعب هکیروط قاچاقبران بوده باشد.

 (382)فیض زاد....صفحه« "دراد هطبار ناتسناغفا داخ یسوساج هاگتسد اب لیخ یکوک ناخ

 تموکح هب ار دوخ شا هتشذگ لامعا زا تمادن و هبوت اب لیخ یکوک ناخ یلولادبع هک تشذگن یرید

 کربب شیر هب ایوگ و درک زاربا ناتسکاپ تلود هب ار دوخ یدج یرادافو رگید راب کی و میلست ناتسکاپ

 .دیدنخ وا میژر و

 (دراد همادا)
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