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 قدرتسرقت کذایی، دامی برای ۀ گلویه جر

 پرواز جـنون کـرده بـه بال مگسی چند خلقی است پراگـنـدۀ سعـی هـوسی چند
 چند مرسی و آنکه گسسته است فسار جز کـر و فــِر ابـنـای زمـان هـیـچ نــــدارد

 بیدل

ین ااز گذاشتن و مطالعه کردم را در وبسایت آریانا افغانستان آنالین  "ف. هیرمند"نوشتۀ عالی، ملی و علمی جناب 

برای مطالعه و تبصره و ابراز نظر خوانندگان وطن در ستون نظر خواهی )نوشته سراپا آموزشی، تحقیقی و علمی 

 .( خوشحال شدمپرست و آگاه و نخبگان سیاسی و اجتماعی افغان

 تندهسخواهان تمامیت و یکپارچگی وطن عزیز ما هموطنانی که دوستداران افغان و افغانستان و  ،از همه وطنپرستان

آنانی که برای حفظ نام می باشند؛ به شمول  وحدت ملی و نزدیکی و وصلت اقوام مختلف افغانستان و آرزومند

قلم بردارند و بنویسند و نظر بدهند و آرزو می رود دارند، تالش  منحیث )افغان(افغانستان و هویت ملی باشندگان آن 

 دعوت نمایند.ملی و را به راه راست  "راه گم کردگان"پیشنهاد کنند و 

اظهار امتنان و سپاس دارم که  "هیرمند"دوست نهایت گرامی ام جناب  ،قلم کم همتا نخست از نویسندۀ توانا و صاحب

ه من ک از بهترین ها را نوشتند ی، قلم برداشتند و یکمشکالت مسافریبا وجود مصروفیت های فرهنگی و همچنان 

 کنم و به ایشان می بالم. آریانا افغانستان افتخار می به همکاری گرانبهای ایشان در وبسایت

توانا و مقام و ژورنالیست  ی نویسندۀ عالیسپس از همکار گرانقدر و محترم دیگر این رسانه، جناب جلیل غنی هرو

مطلب عالی، ملی و پرمحتوایی  و مردم آن، که با درک عالی از حالت دگرگونی وطنسپاسگزارم با صالحیت علمی 

سبب خالقیت نوشتۀ علمی و حقوقی جناب " هیرمند" که  نوشتند...( سیاسی حیات در آن نقش و جرگه لویه)زیر عنوان 

 در زمینه شد.

که معرفی شان از )تعدادی از دست اندرکارانی که در این دوازده سال اخیر صرفاً سیاسی و نه ملی فعالیت های 

ردند و حاال کحکمرانی غیر ملی شان چه ها نبود که در حق این ملت و این کشور ن تصر دور است(مخحوصلۀ این 

، غیر قانونی و غیر )به زعم خود شان لویه جرگۀ عنعنوی!( ناقص گۀباز می خواهند از طریق تشکیل یک لویه جر

 دهند.سوق  بربادیملی قدرت دولتی را بدزدند و کشور را به فنا و فالکت و تجزیه و 
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به آن عدۀ دیگر که از طریق دایر نمودن "لویه جرگۀ قانون اساسی" به هوای تحقق آرزو های نامیمون و خالف  

 منافع مردم کشور اند نیز باید واضح ساخت که نیات ضد ملی شان افشا و رسوا خواهد شد.

مسخ و  و زور،  به قیمت زربلی کوشش های یک تعداد از تشنگان قدرت در وطن ما نشان میدهد که این دیوانگان 

 خود وهیچ آبروی برای جمع نامتجانس این  .ریکۀ قدرت تکیه بزنندابر تا جعل هر شئ و هر دستگاهی حاضرند 

 سسات دولتی.نه برای دیگر مؤو  ارت هانه برای شورای ملی، نه برای وز  ارکان های دیگر سیاسی نماندند.

سیاسی است، مورد استفادۀ  کمر بسته اند تا لویه جرګه را که میراث نیاکان ما در قضایای ملی، وطنی واینان حاال 

 تا یک تعرض دیگر را بر علیه ارزش ؛بدنام کنند جرگۀ ملی را آن با تصویب زشت ترین مقاصد، قرار دهند و ناجائز

 ازمان داده باشند.های ملی ما س

لویه جرگه که هیچ نتیجۀ مثبت را به دنبال ندارد و نخواهد داشت، باعث بی اعتبار  نمودندر وضعیت کنونی دایر 

 .عالی ملی خواهد شد و نیز سبب ایجاد بی اتفاقی میان مردم خواهد گردیدشورای سازی این 

 خوب شناخته است. با مقاصد پلیدی که دارند، این اشخاص رامسخ شدۀ ملت افغانستان دیگر چهره های  

و صمیمانه تقاضا می گردد، تا نگذارند، این  خالصانهاز تمام خبرگان، دانشمندان، ملیگرایان و دوستداران افغانستان، 

لویه ملی ما)زیرا هم با منافع ملی کشور تطابق ندارد و هم سبب تخریب عنعنۀ کهن  مقاصد شوم شان جامۀ عمل پوشد،

و برگزاری آن در شرایط کنونی نه تنها غیر ممکن، بلکه غیر قانونی، غیر ملی و یک خیانت بزرگ  گردد می (رګهج

 ملی است.

ها و شخصیت های بزرگ  بزرگی با اشتراک جریان است مجلس قرار خبرگزاری )آو( در این مورد می نویسد:"...

 ..".نزدیک از سوی حامد کرزی؛ رئیس جمهور سابق کشور، در قندهار برگزار شود ندۀسیاسی در آی

در حالیکه با جرئت گفته می توانیم جریان ها و افراد و اشخاصی که در جلسۀ قندهار شرکت داشتند، به شمول "حامد 

نرخ روز مشغول کرزی"، "شخصیت های بزرگ سیاسی"  نبوده و نیستند،  بلکه دلقک های روی بازارند که به 

معامله گری بوده و منافع ملت را به دو توت سودا کرده اند. اینها لکۀ ننگی در دامان با صفای میهن اند و هرگز نباید 

 نام "لویه جرگه" را بر زبان های آلودۀ خویش بیاورند.

فراد قاتل و دزد نیست و لویه جرگه جای ا» عبیدهللا بارکزی هم گفت:در همین گزارش متذکرۀ )آوا( آمده است:]... 

 .«[.تواند لویه جرگه باشد نمی مجلساین 

خود از قول ښاغلی عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه   1396قوس  14همچنین بی بی سی در نشرات سه شنبه 

اضافه و « .برگزاری لویه جرگه، در تضاد با قانون اساسی کشور می باشد »اظهار نمود که  ابراهیمی گفته است : 

 «هر گونه تالش برای سقوط نظام خیانت ملی خواهد بود»نمود که 

ن پایگاه حقوقی ایاز قول لطیف پدرام وکیل در ولسی جرگه آمده است که او میگوید: کرزی از کدام در همین گزارش 

تفرقه و جو بی ؟؟ و افزوده است که این چنین "لویه جرگه"، باعث ایجاد کند برگزار میدر قندهار لویه جرگه را 

 اعتمادی بین ملت گردیده و در نتیجه، کشور را به تجزیه بکشانند.
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این توطئه برای دائر کردن یک لویه جرگۀ تفتین آمیز به حدی ناپاک و ضد ملی می باشد خوانندۀ عزیز می بینید که 

 بلند کرده است. که حتی عناصر غیر ملی و ناپاکتری نظیر "لطیف پدرام"  ایران نواز  بر علیه آن صدا

 بازی با عنعنات پسندیده و قبول شدۀ مردم، توهین به ملت، مردم و میهن بوده و یک خیانت ملی محسوب می شود.

پس به این نتیجه می توان رسید که افراد، اشخاص و گروپ های خورد و ریزه که در قندهار گردهم آمده بودند، در 

منطقه، تحت نام "لویه جرگه"، باعث ایجاد تفرقه و جو بی اعتمادی بین  صدد آن بودند که در همکاری با استخبارات

 ملت گردیده و در نتیجه کشور را به تجزیه بکشانند.

 بازی با عنعنات پسندیده و قبول شدۀ مردم، توهین به ملت، مردم و میهن بوده و یک خیانت ملی محسوب می شود.

 اما چه باید کرد؟؟؟؟؟؟

 اده است خسی چندتوت فش یاقـدر آت ال خسیسانبی اقه افسردگـکوکـست ب
 

 م پیش و پسی چندرهـدم بر سد قدارن است اننه جادۀ تحقیق زبس سبحه چون
 

 هیچ کسی چند همین پوچیست و عالماین  سد کنه کا زمــرۀ اجالف نسازد چـب

 بیدل
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