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 لویه جرگه ؟؟
 

مخالف داکتر اشرف غنی در زمینه های مختلفی چون ضعف دولت در ادارهٔ  های افراد و گروهیک عده درین روزها 

ع امنیتی، تشدید فعالیت های دهشت افگنان، مشکالت بیکاری و کمبود برق و غیره، درزی را یافته اند و کوشش اوضا

موقع استفاده نموده این درز را به شگاف و باالخره بیک گودال مبدل بسازند و گوهر  شکلی شده ازمی کنند به هر 

دانم  ، اما نمیمردم را نیز درین گیر و دار بیازمایند د که  احساسات. همچنان کوشش می کننمقصود را بدست بیاورند

 .خوبی ندارند تا مردم باالی شان اعتماد نمایند یکی شان هم سابقهٔ  چرا باور نمی کنند که

وصوف لذت رئیس در رأس این حرکت عجوالنه آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور قرار دارد زیرا م

که جامعهٔ جهانی برای از بین  هو در شرایطی مزه کرد هرا خوب مزه کردیک کشور بودن  جمهور و شخص اول

بردن پدیدهٔ وحشت آفرین تروریزم ملیون ها دالر را بسوی این شخص به اصطالح باد کردند تا هرچه زود تر با 

 قطع نماید.استفاده از این کمک های مادی و معنوی، دست بکار شود و بازوی این هیوالی نابود کننده را از شانه 

سوگوار سیزده سال ریاست آقای کرزی ثابت ساخت که این شخص نه تنها در از بین بردن تروریزم و اما تأریخ 

خشک نمودن ریشهٔ آن کدام کار سودمندی را انجام داد بلکه تمام آن کمک های وافر و بی حساب را با جمعی از 

 انکهای خارج به حساب های شخصی شان پس انداز نمودند.رفیقان و اندیواالن لنده غرش، حیف و میل نموده در ب

کدام شک و هم می دانم که نوشتن این واقعیت ها برای هر هموطن ما تکرار در تکرار شده و در راست بودن آن 

 که این دشبه نزد هیچکس موجود نیست و همه از آن بخوبی واقف اند. اما درینجا تکرار آن بخاطری الزم دانسته ش

پس از اینهمه خیانت بزرگ و جفای نابخشودنی که در حق مردم و و تیم استفاده جویش نی حامد کرزی شخص یع

کشور ما روا داشتند، از خوش باوری، صداقت، وفاداری و حیای مردم سوء استفاده نموده با کمال بی شرمی و 

می نماید، با پاکستان خو مشکلی وقاحت، گاهی خود را به دامن روسیه می اندازد، گاه چاپلوسی رهبران چین را 

ند و گاهی هم آشکارا و پنهان به دستبوسی آخندهای ایران می رود و پیشانی ی اش هستقدیم و باداران نیست آنها یاران

 وفاداری و آستان بوسی را بر درگهٔ آنان می ساید.
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روخته شده، متعهد به بیگانه در هر تأریخ خوان کشور بخوبی می تواند قضاوت کند که زمامداران بی شرم، خاین، ف

چشم سفید و بی حیا را تأریخ کشور به حافظه ندارد که هم دزدی کند، هم  ذشته اند اما تا این اندازهتأریخ کشور ما گ

 با دزد کمک کند و هم فریاد می زند که دزد دزد.

اد به هیچ چیزی از منافع ملی اعتقو اینک ما شاهد یک دیده درایی دیگر این دلقک سیاسی کشور هستیم که در حالیکه 

رای بسنن و عقاید مردم سوء استفاده نموده و بخاطر رسیدن دوباره بقدرت،  یعنی از ندارد، بازهم از آخرین امکانات

عرق می ریزاند و چند تن همکاران و هم پیکان قدیم را دورش جمع نموده حالت آسیب پذیر و  برگزاری لویه جرگه

سیدن ر به قدرت  فرق نمی کند که یب پذیر تر می سازد. برای اینگونه افراد هیچن تر و آسحساس کشور را بی ام

 .و بس چقدر زیانبار تمام می شود، آنها فقط در فکر رسیدن به قدرت اند برای ملت شان

 :یدجواب بدهشما دارند،  این سواالت را ازملت افغانستان  آقای حامد کرزی،

در پیشاپیش نیروهای امریکا و ناتو، بی شرم تر از ببرک کارمل و بی شرم تر از شاه شجاع، وارد  شما  -

 . دو قدرت سیاسی را بدست گرفتی دافغانستان شدی

 امریکایی ها و نیروهای خارجی بودند. انت برای یکی دو سال اول تمام بادیگارد ها و محافظین -

 انت کمک های جامعهٔ جهانی را با برادران و رفیقان خاصدالر  ملیون ها، در ظرف ده سال زمامداری تان -

 .دو کوچکترین کار مثبت بخاطر مردم فقیر و آوارهٔ کشور انجام ندادی دحیف و میل کردی

و تا آخر غالم وفادار  دبر نداشتی ی هارا از آستان چرب و چتل پاکستان تانپیشانی  در تمام مدت زمامداری، -

 .دباقی ماندی

د وانستیو تا ت دو بی سواد این قاتلین مردم افغانستان پنهان نکردی وحشیرا از طالب های تانهم برادری یکروز  -

 .دقوت بخشیدی آنها را رشد داده،

 در. از آخندهایی که دشمنی شانرا دبی شرمانه رشوت گرفتیچندین سال متواتر ایران  یم آخوند هایاز رژ -

 ما پنهان نمایند.و مردم هرگز نتوانسته اند با کشور ول سالها ط

شاه ، نزد پادد، دست پاپ را بوسیدید: باالی سر جورج بوش چتری گرفتیدبه همه خود را خوب بچه نشان دادی -

 ... و د، حج رفتید، با رئیس جمهور فرانسه و ایتالیا شمپاین نوشیدیددوال شدی ان را خم کردهت عربستان قامت

 .دو با دل و جان آنرا عملی ساختی درا گوش کردی تانر باداران امریکایی مر و دساتیوایک یک ا -

، یکی و یکبار به یک شخصیت ملی مبدل د، ناگهان نقاب دیگری بر چهره کشیدیاما در دو سال اخیر سلطنت -

 . دشدی

 نامیرویس جان پسرتبرای مردم و برای آیندهٔ افغان و باغیرت. وطنپرست، ملی، مردم دوست، ضد امریکایی،  -

 و .....  .دگریه ها کردیهق زده در محضر عام 

 که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. –کتاب خبث ترا آب بحر کافی نیست  -

 افیگزلویه جرگه را به مصرف زمینه ها را فراهم و همه به یاد دارند که برای امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده،  

هند نظر بد ،و نکردن پیمانکردن ، نمایندگان مردم، بزرگان و موسفیدان کشور در مورد امضا ، تا مردمددایر ساختی

 .دبه این ترتیب برای روز مبادا مسئوول شناخته نشویو 
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همه یکصدا فریاد زدند که پیمان درین جرگه که همه اعضای آن به انتخاب و رضائیت شما گرد هم جمع شده بودند،  

 «.امژا کو!»کنید، پیر و مرشد تان خود را به مکروفون رساند و باالیت امر کرد که را امضا کنید، امضا 

 !!!!اما آقای کرزی

به اندازهٔ پشم ارزش  مرشد تانپیر ندگان مردم و بزرگان و خواهش نمایبه به لویه جرگه،  آنروز 

 پس باز لویه جرگه یعنی چه؟ ابا ورزیدید. امنیتی ندادید و از امضای قرار داد

ان برای تحقق اهداف تکه: با فریاد براه انداختن تدویر لویه جرگه  را حتی یک کودک هم می داند این

  تان می گذرد. مردم نا فهم نیستند.بی مغز ی در کلهٔ های چه پالن

ست چقدر مزخرف ا در کشور می گذرد. بی نتیجه و بی فیصله سه سال از آخرین لویه جرگهٔ  تقریبا  

  ارهٔ آن بودن.در پی دایر کردن دوب

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

  

          
 


