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  حقوقدان -اميرفيض

شده  منتشر م ماه میھفتپشت پرده اجالس  روبرو و ياران ازجريانايران ازسوی اطالعاتی کهواخبار بنابر
  .زير تحرير کرد ن را ميتوان بقرارآورد تحقيقی آدست

پس  مريکا برای تشکيل قدرت موقتآای است که  لويه جرگه چيزی شبيه ھفتم می  برنامه اجالس **

نونی حضور وحمايت محمد ظاھرشاه که پادشاه قا که با استفاده از ؛افغانستان تشکيل داد درطالبان  از
حامد ه مزبور يک مشروعيت نسبی داد وبه اعتبارھمان مشروعيت افغانستان محسوب ميشد به جرگ

ن کشور رسيد و آمريکا به ماموريت قدرت موقت وسپس به رياست جمھوری آی عامل وسرسپرده اکرز
   .سايش داده شدآدرھمان مجمع به محمد ظاھرشاه سمت بابای ملت وامنيت جانی وجايگاھی برای 

يت ، پايان مشروعجرگه با حضورمحمد ظاھرشاه وسلطنت طلبان افغانی تشکيل شد هينجا که لوآاز **

افغانستان  مريکا درآتثبيت ونقش حضور ن او ن کشور با موافقت محمد ظاھرشاه وطرفداراآنظام سلطنتی 
  .ستبرعھده محمد ظاھرشاه وھواداران او ،بشرح مفصل

دقيقا ازسلطنت طلبان سرشناس  ای مزبوروشرکت عدهاجالس  حضوروياحمايت اعليحضرت از **

دخالت  رضايت اعليحضرت وسلطنت طلبان در ت وسندی است بره افغانستان اسگی تشکيل لويه جروالگ
   .تداوم سلطنت ايران استعدم تائيد طرح ھنری پرشت که متضمن  بيشتر وايران  امور مريکا درآ

نطور که شايع است حمايت آ يا باز نطور که شايع شده شرکت فرمايند وآاعليحضرت  اگر ،احتماال **

جمھوری خواھان پيشنھاد ميکردند که اعليحضرت شخصا  ھی ازسالھا قبل گرو ھمانطور که ازبفرمايند 
کنند (طرح  با دخالت وتشکيل اجالسی ھمگانی ازسلطنت کنارگيری ومبارزه رابه جمھوريخواھان واگذار

تبعات طرح ھنری  اجرای ھمان طرحی است که ازايشان بطورمستقيم ويا غيرمستقيم  نوری عال) حضور
ھمين  ، ھمانطور که  زيرمادملی ھم برای ايشان محفوظ خواھد ماندالبته عنوان ن  ؛پرشت محسوب است

ھمانطور که عنوان بابای ملت برای محمد  و، عنوان کلی اتھامات وفحاشی ھا نسبت به نماد ملی داده شده
مريکا آکه عقد ملت را با نوکران زيرا اين عناوين مانند گوشواره ھائی است   ،ظاھرشاه  تخصيص يافت

  .دھدنشان مي
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جرکه ھفتم  يهلو لی تظاھرات ولمان شکل گرفت وآ در مريکا تشکيل نشد وآ در افغانھا  جرگه هيلو **

معنائی دارد که تا ابد  مريکائی آمريکا ومديريت يک موسسه آ، وبا بودجه ه کاخ سفيدزيرساي ماه می
  .پاک نخواھد شد دامان سلطنت طلبان وشخص اعليحضرت  ازن آننگ وذلت 

تحرير ازهم اكنون اعالم ميكند كه اقدامات احتمالي اعليحضرت اين 
درجريان اجالس مزبور بعلت وجود طرح هنري پرشت  كه سالب 

ن است نميتواند آزادي سياسي ايشان چه ازباب عقيده ويا تحقق آ
  .واجد قابليت حقوقي حتي درحد يك شهادت راداشته باشد

  


