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 !یجرگه  جرگه است اما مشورت
 
 
 

داشت جرگه  دخلیمختلف ذجوانب  یواجب االجراء برا یها صلهیكشور ف خیرأجرگه و جرگه ها در طول ت هیلو

  نیا «یمشورت».  با این پسوند سازدیم یخود خود را منتف توتیانست نیا در نام «یمشورت»پسوند  ۀمیاما ضم

 .کندیم ینام با اعتبار خود به ذات خود خود را منتف نیا توت،یانست

 .آن نقش ندارد و مفهوم انتخاب در کنند یجامعه اشتراک م یعیطب یها تهیجرگه اتور هیدر جرگه و لو اصوالا 

شده.  جرگه مطرح هیلو یانتخاب اعضا ۀو مسئل زمیکانی( م2۸/۴/2019) موجود ۀجرگ هیو در لوجا  نیاما در و

 .ما برهم خورده و وجود ندارند ۀدر جامع یعنعنو یعیطب یها تهیآن اتور گریبدان معنا هم است که د نیا

در کشور ما داشت که پارلمان و انتخابات وجود نداشت.  یاساس تیاساس مهم و اهم یجرگه زمان گریجانب د از

جرگه صرف و صرف در  هیلو توتیانست نیمفهوم و ا نیادولت  ۀسه گان یبعد از بوجود آمدن پارلمان و قوا

 .خود را دارد مقامافغانستان اعتبار و  یشده در قانون اساس فیچوکات مفهوم و مقام تعر

لذا در سطح  ستین یداده شده در قانون اساس ف  یدر مطابقت به آن تعر( 2۸/0۴/2019)  یامروز ۀګجر هیلو نیا

 تواند یم تیمشکل ندارد و حاکم تیحاکم یبرا یمشوره ده نیو ا ماند یمموجود  تیحاکم یبرا یمشوره ده کی

 .که خواسته باشد مشوره کند یبا کس

 !ستیسال گذشته مجاز و درست ن 1۸مانند  ګنام بزر نیمبتذل ساختن ا اما

 تیمحاک یاست، اما مشوره برا یباق شیباشد به جا یعیطب ۀتیاتور ایآن شخص، جنگ ساالر و  ایو  نیا اشتراک

ا از ت هګجر هیلوصلح به ین  یعال یمخالفت رئیس شورا یبدون حضور و مخالفت رئیس اجرائیه!؟ و حت ناقض واقعا

 ریض غصلح تناق ۀګجر هیوجود مخالفت به لو بادر پُست اش  یعالیرئیس شورا یقابل قبول است. بقا ریو حالت غ

 .قابل قبول است

 یها دالر بلند م اردیملجرگه را به  نیمصارف ا یمه وقت و امکانات دولتو دادن ه یمیلیون دالر ٥مصرف  اما

 !ستیقابل قبول ن نیکه ا برد

در چوکات  داشتند و]پافشاری[  یو پاء فشار دیآن  تأک ریبه تدو شتریسال ب از دو کهیاست که کسان نیآور ا تعجب

شدن  نهیساختن و نهاد نهیخود را داشتند و ما از همان آغاز به نهاد ]شوم[ یشوم ایصالح و  یآن برنامه ها

 ۀجرگ هیلو) ها شینما نیاو  میداشت ]پافشاری[ یپاء فشار یو  مندرج در قانون اساس یمل ک،یموکراتید یهاساختار
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 یو آنرا دارا میشمار یو نه م میشمرد ینموطن  درد جانکاه ملت و یاساس یرا حالل مشکل و دوا (یمشورت

 .هم نیست دهیفا یاما ب م،یدان یدانستم و نم ینم یاساس تیاهم

  داشتند، چطور شد که حال مخالف اند؟ یپاء فشار هګجر ریبه تدو]آنهایی که[  کهیآنها

حال در مخالفت آن  دانستند، یهمه دردها م یگرفتند که جرگه که طرح شان بود و آنرا دوا یکجا و چه دستور از

شان نه در اول و نه حال منافع و  یاست که برا نیجمله ا کیرا هم دارم که در  نیا یها قرار دارند؟ جواب

 خواستند یباز خود را مطرح کردن م هو نام مقدس جرگ لهیوس نیمصالح کشور و جامعه مطرح بود و صرف به ا

 .به آن پرداختند دینه شد و جرگه از اداره و منجمنت شان خارج شد به مخالفت شد نیو حال که چن

مشروع و نا مشروع بخاطر  لیاز تمام وسا ]عده ای[ و دارند عدهء کنند یچه م ها یکه ک دانند یو اهل فن م  مردم

 .کنندیاستفاده م شیاهداف مشخص و محدود خو

 .تواند یکرده نم یجرگه در آن اضافه و کم هیاما حدود و ثغور مصالحه روشن اند و لو و

ر دو مصالحه با طالب داد و گرفت  یولوژیکیدیاست، نه ا یاسیس ۀمصالحه و مذاکر  یاسیس ۀو مصالح مذاکره

 .ستین یولوژیدیبخش نسخه و ا

ساختن ملت است و تالش است تا  یاصل ۀرندیگ میتصم زمیکانیو مذاکره صرف و صرف توافق بر م مصالحه

 .شود  یاصل ۀرندیگ میعوض تفنگ چطور ملت افغان تصم

 گریمن و یا آن جانب د ۀآن نسخ ایو  نیرد ا ایو  قیتطب تیاست تا مشروع زمیکانیو مذاکره توافق بر م مصالحه

 .از ملت گرفته شود

قبول و عدم قبول  ایو  یحقوق زنان و نه هم قبول و عدم قبول امارت اسالم ]تعیین[ نیو مذاکره نه تع مصالحه

  نیاال البالغ المب نایوماعل  !ملت است تیو از صالح ردیگیم میرا ملت تصم لیمسا نیا .است یقانون اساس
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