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 جرگه در کابل یلو یبه چگونگ ینگاه

 
ه نشر و ب ریجرگه تحر هیلو ۀدر بار نیشش سال قبل از ا با  یکه تقر انیمحترم رسول پو ۀ: مقال ناشر ۀتبصر

مطمع نظر  ۀجرگ یلو گاهیو جا تیبر وضع زیاست که امروزه ن زیرا حا یگذاشته شده است، نکات و موارد

ن وط یکنون ۀجرگه که اثر ناگوار در جامع هیاز نکات مورد توجه در شکل لو یکیپُر طمع مطابقت دارد،  ۀعد

 یاست که آقا یاجتماع کیو رشد تحوالت دموکرات یمدن ۀساختن و کاهش مدرج انکشاف جامع یما دارد، بط

 دیمکرر دارد، اصل مقاله را لطفا  مطالعه فرمائ ۀخود به آن اشار ۀ" در مقالانی"پو

** * ** 

 ینزما ۀمختلف یو نقش آن در برشها  گاهیدارد؛  اما جا یطوالن خیدر کشور تار یمجلس بزرگ مشورت ایجرگه  یلو

وجود دارد  و نقش و  یسنت یگردهمآه نیمتنوع در مورد ا یها دگاهید یکنون دیمتفاوت بوده است.  در اوضاع جد

 ،یاسیس ستمیس شیسقف پرگشا ریروشن در ز انونبر نظم و ق یمتک یمدن ۀگذار به جامع ۀرا در پروسآن ریتأث

 مانیمهم مطروحه  ) پ ۀدو سوژ نیکنند. بنابر ا یم یو بررس لیتر تحل قانهیاستوار عم یو حقوق یاجتماع ،یاقتصاد

 .دارد شتریب یشیو صلح با طالبان( ضرورت به  ژرف اند کایروابط با امر کیژیسترات

 یزمان یتهایو موقع  طینخست شرا  م،یخود بنگر یباستان نیدر سرزم یعنعنو یجرگه ها یخیبه پس منظر تار هرگاه

و  یلویقب یدر ساختارها شتریمذبور ب ی. جرگه هاکندیمختلفه توجه آدم  را بخود جلب م یدر ساختارها یو مکان

 ۀموضوع نیآن جوامع هنوز قوان رایز است؛شده  یمطرح م بزرگ میدر مواقع اتخاذ تصام یجوامع قرون وسط

 یبرا نیفرماندهان و سالط ران،یمستحکم نداشتند. ام یو حقوق یاسیشناخته شده  و نظام س یتعامل یثابت، قرارداد ها

زرگ مجالس ب نیو بزرگان آن جوامع پراکنده متوسل به ا نیمتنفذ ل،یقبا یو نظر سران قوم، کالنها یجلب و جذب را

حکام و سران قرار  ران،یام ۀمورد استفاد یمثبت و منف ۀلیوس ثیجرگه ها همواره به ح نیشدند.  در افغانستان ا یم

 .مردم  و صاحب نظران جامعه بوده است یعموم یرأ ،یجار نیگرفته است؛  در موارد متناقض با قوان

حکام  ۀخودسران یها یشکن ستمیاز قانون و س زیگر یجار افغانستان در قرن یادیمند و بن شهیر یاز کمبودها یکی

 یپنداشته و برا یجار یو اجتماع  یاسیو فرمانروا خود را برتر و مقتدر تر از قانون و نظام س ریبوده است. هر ام

میباشد هنویسند دوش خوده ب این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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 یبلق نیلغو قوان ایو  رییکرده است. هدف از آن تغ ریجرگه را دا یآزمون نشده اش لو ۀقیو سل یاهداف شخص لیتحم

ت به ادوار سلطن ینگاه میطرفدارش بوده است. با ن تیاهداف و خواست خودش و اقل یبر مبنا یاسینظام س لیو تبد

کنه  یپرده از رو یجار ۀو مرحل 1357هفت ثور  یبعد از کودتا ۀداوود خان، دور یظاهرشاه و جمهور یطوالن

فعال و  تیریمد ،ینظام ساز یامع گوناگون به سوشود.  در عصر حاضر ملت ها و مردم جو یبرداشته م زرا نیا

 یاعو اجتم یاقتصاد ،یاسیس یها ستمیکنند تا س یم شیرا آزما ییروند و روش ها یم شیروشن و استوار پ نیقوان

  .بخشد میتحک شتریب چهمردم را هر یواقع یفعال و رأ تیریمد ،یبر قانون، علم و تکنالوژ یمتک

 یو سنت یعرف یهمآهنگ با قرارداد ها ۀموضوع نیقوان ادیبر بن یمدن یساز ستمیس یکه حرکت به سو یزمان در

 یموجود نا بجا م ۀشد دییاز قانون و نظام تأ زیگر یبرا یو قرون وسط یلیقبا لیاز وسا یابزار ۀادامه دارد، استفاد

 ه،یضائسه گانه ق یقوا یبر مبنا یاسیبند س میسست و ن امنظ کی ۀشالود یتا حدود ریاخ ۀده یباشد. در افغانستان ط

 ننگال ن مند با حقوق و امتیازات اتباعسوی جامعۀ مدنی قانوه مقننه و اجرائیه گذاشته شده است و اجتماع پراکندۀ ما ب

خود سران نظام سیاسی اند که روند پرشتاب رسیدن به جامعۀ  لنگان می خزد. تا جاییکه تجارب نشان داده است، این

موکراسی نوع افغانستان را نقض می کنند. بهتر است یو با توسل به ابزارهای کهنۀ سنتی، دمدنی را کند می سازند 

، یو حراست از نظام سیاسی و حقوقی نوپای کنون تا تمام سوراخ سمبه های قانون شکنی و قانون گریزی جهت حفظ 

 بروی سردمداران حال و آینده بسته شود.

میان می آید می بایست مردم را با آن ه موکراسی سخن بموکراتیک بر مبنای اصول اساسی دوقتی از اعمار نظام د

موکراسی برای دریافت نظر مردم در در جامعۀ مدنی و نظام د را در جامعه جابجا کرد. و شاه پایه های آنآشنا نموده 

بعد از سقوط  حکومت استبدادی  ی عمومی( انجام می یابد. أ)یا مراجعه به ر عات مهم ملی ریفراندممورد موضو

سوی جامعۀ قانونی، تأیید قانون اساسی و تعیین نظام سیاسی ایفا کرد. حاال ه طالبان لوی جرگه نقش خود را در گذار ب

مربوطۀ آن سپرده شود. استفاده از ابزارهای طور قانونی اتخاذ شده و هر موضوع به مرجع ه تصامیم مهم می بایست ب

 ند و دشوار می سازد.سوی نظام سیاسی قانونمند و پایدار بسی کُ ه کهنه حرکت جامعه را ب

شناسانه و بنیان تأثیرناک  بس مهم مطروحه در مجلس کنونی که لوی جرگه اش خوانند، ماهیت کار موضوع دو

یاسی و دولتی کشور از نگاه قانونی برای مطالعه، تحلیل، ارزیابی و در نظام س داخلی، منطقوی و بین المللی دارند. 

والن این مراجع می توانستند از کارشناسان و متخصیصین غیر دولتی نیز ؤمس ست. ین آن مراجع معینی موجود اتدو

 غییرقت هرگز در اصل موضوع کدام تؤدر جمع عمومی م ستراتیژیکطرح این پیمان  در موارد الزم نظر بخواهند. 

برای بررسی ماهیتی آن ضرورت به مطالعه و تحلیل  داخلی،  آورده نمی تواند.  شناسانه و گوهری پدید و تبدل کار

و پیمان نخست تأمین و تضمین استقالل، تمامیت ارضی نوع قرارداد  در امضای هر منطقوی و بین المللی می باشد. 

 ود که تعادل قطبین از نگاه منطقوی و بین المللی فراهم آید؛ این زمانی میسر می ش و امنیت سرزمین ما مهم است؛ 

 ظهور افغانستان امن و مطمئن برای ثبات و امنیت قطبین متبارز و همسایگان ما واضح و قابل درک باشد. 

دولتی  سران حاصل آید؛ ه حال و آینده ب و جریان تعادل و تقابل قطبین در این شناخت از تجارب و تحلیل های تاریخی

 عهده خواهند داشت. رآنرا ب نتائجولیت تمام ؤمی کنند مس ءطور قانونی امضاه مراجع رسمی که این پیمان را ب و
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طرح مجدد آن در این مجلس عمومی  توان از نتیجۀ لوی جرگۀ مشورتی گذشته دریافت.  ماهیت صلح با طالبان را می

ان از پالسی تو کارشناسانه پدیدۀ طالبان را نمی از دید نمی تواند در کنه جاری پروسۀ نمایشی صلح تغییری وارد کند. 

. تکنون دولت افغانستان موضع مشخص و روشنی در این قبال اتخاذ نکرده اس تا پاکستان جدا کرد.  ستراتیژیک

ارند. ست و نامشخص دبا پدیدۀ تعریف نشدۀ طالبان موضع سُ  سران قوای ناتو از جمله اضالع متحدۀ امریکا و برتانیه

)چین، روسیه، هند، اروپا و  اینکه هنوز اوضاع جاری منطقوی و بین المللی متکی بر تعادل و تقابل قطبین مثل

امریکا(، اوضاع پاکستان، ایران و آسیای میانه به آن نقطۀ الزمی نرسیده است تا در مورد ساخت و بافت نوین 

وع تری گرفته شود. حل موضو ثباتمند تراتیژیکسمنطقوی از جمله افغانستان و روابط آن با پاکستان تصامیم مهم 

سرکوب و خلع سالح و یا شمول آنها در دولت آیندۀ افغانستان( به این تعادل و تقابل فوق ارتباط می گیرد. ) طالبان

پدیدۀ طالبان در حقیقت محصول این تعادالت و تقابالت منطقوی و بین المللی پس از فروپاشی جهان دو قطبی در دو 

ن و ، پاکستاتحدۀ امریکا، برتانیهم د و عقل مندانۀ نوین دارد. اضالعقبل می باشد و حل آن نیاز به ساختار جدی دهۀ

ای ه آگاهی یابند و خود را از جال عنکبوی ریخت و پاش ستراتیژیکعربستان سعودی باید به کنه این موضوع 

نخواهد ماند. این موش و گربه بازی سران دولت  نام طالبان باقیه دوران گذشته نجات دهند؛ آنگاه دیگر موضوعی ب

  ضعیف و غرق در فساد افغانستان بازی های طفالنه یی بیش نیست.

قت هرگز درد ؤبا صحنه سازی و کارهای نمایشی م خوبی نشان داده اند کهه تجارب تاریخی و رویدادهای جاری ب

و ضعف دولت اعتراف  ه فساد سرسام آور اداریریشه دار جامعه و نظام سیاسی مداوا نمی شود. خود آقای کرزی ب

مردم ما دیگر به گفتار سران دولت اعتماد نمی کنند.  صد گفته چون نیم کردار نیست.  گفته اند، دو کرد. گذشتگان

کرسی نشانی اهداف و ه جز حیف و میل دارایی عامه، افزایش سطح فساد مالی و به پروژه های مطروحۀ جاری ب

فق حکومت چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. نظام سیاسی و جامعۀ پراکنده ؤۀ سران نامسلیقه های شکست خورد

 شدۀ ما ضرورت به اصالحات بنیادی بر مبنای فرهنگ و مدنیت تاریخی این سرزمین دارد. این مهم توسط شخصیت

مافیای قدرت  را می باشد. های آگاه، دلسوز، صادق و آلوده نشده در فساد اداری، اختالس و رشوه های جاری قابل اج

جای این مصارف گزاف و نمایشات تکراری بیایید کار بنیادی در این ه ب و اقتصاد باید هرچه زود تر مهار شوند. 

 19/11/2011 سرزمین جنگزده برای مردم عذاب کشیده و مأیوس خود آغاز کنیم.
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