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شمشیر داموکلس»ویه جـرگـه به مثابه ــل
1

» 
 در دست آقای کرزی باالی سر ولسی جرگه!

 
اینک به خواست رئیس جمهور کرزی برای بار دوم ظرف  2111سال از لویه جرگۀ ماه نوامبر دوپس از گذشت 

چند روز راجع به همان موضوع )توافقنامه امنیتی( میان دولت های افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا، لویه جرگه 
ه، تجویز اکثراً اعضای ولسی جرگ اعالم این خبر تاکنون پیداست که به این تأریخدیگر در کابل دایر می گردد، از 

ۀ مدنی، اوپوزیسیون و حتی رئیس و معاون نهاد لویه جرگه موافق نیستند و این اقدام را بی لزوم دیده و آنرا جامع
 ضیاع وقت و مصارف پولی اش را بیجا می دانند. 

ۀ توافقنام»یک ماده از  یباالمشوره و ظاهراً روشن نیست که آقای کرزی با دایر نمودن لویه جرگه به غیر از 
یعنی عدم تعقیب قضایی مجرمین عساکر امریکائی در افغانستان که آنرا شرط اساسی و تعیین کننده در « امنیتی

مورد کمک ها و حمایت شان از افغانستان گذاشته اند، دیگر به دنبال چه هدفی است و آیا آنچه در نظر دارد، ارزش 
ۀ حدس و گمان زنی های بیجا را توجیه پذیر ساخته و بقول بعضی ها حیثیت زمین آنرا خواهد داشت که روز تا روز

 و اعتبار لویه جرگه را زیر سوال برده است؟
 

توافقنامه »ۀ سال قبل به مقصد مشوره در موضوع در لویه جرگبرگزاری لویه جرگه اینست که  مخالفینالل استد
را با دولت امریکا پیش « سند امنیتی»داده شده بود تا کار از سوی لویه جرگه به دولت صالحیت « ستراتیژیک

برده و آنرا تکمیل و به امضاء رساند، بنا برآن ضرورت دیده نمی شود که بار دیگر لویه جرگه دایر گردد و آن 
موضوع به بحث و مشوره گذاشته شود و اگر مشوره ای الزم بود، باید در ولسی جرگه صورت می گرفت که 

 و دارای صالحیت تصویب و یا رد همچو مسایل می باشد. مرجع اصلی
 

آقای کرزی تا کنون برای رفع اعتراضات و حدس و گمانه زنی ها دالیل منطقی و روشنی ارائه نداشته است که 
ۀ یک سلسله اعتراضات و انتقادات را از جانب زمینأله این مسبرای همه اقناع کننده باشد. بدین ترتیب نه تنها 

 ن علیه خودش فراهم نموده بلکه در افکار خوشبین هایش نیز ایجاد سوء ظن نموده است.مخالفی
 

ۀ قبیله ای افغانستان بوده و از نهاد سنتی و بر آمده از بطن جامعالبته در این جای تردید نیست که لویه جرگه یک 
گیری های مهم امور خارجی به ی در حل و فصل قضایای کالن داخلی  و تصمیم تأریخدیدگاه بخشی آگاهان سیاسی 

خیر عمومی اثر مثبتی داشته که بواقعیت اگر چنین نبود ضرورت وجودیش را با گذشت این همه سال های متمادی 
از دست می داد. اما در دنیای امروز که افغانستان نیز بخشی جدا ناپذیری از آن محسوب می شود، نظام 

بسی روش های عنعنه ای و سیستم های کهنه و فرسوده شده که در ۀ آن جایگزین الزم دیموکراسی و نهاد های
و در بخش وسیعی از جهان عدم موثریت شان به اثبات رسیده و به سخن واضحتر نظام های دیکتاتوری  تأریخطول 

                                                           

بدنش  شمشیر داموکلس: این اصطالح در روم باستان به مفهوم جایی بوده، هرگاه کسی در آنجا قرار می گرفت و او میخواست بجنبد شمشیر سرش را از -1
 جدا میکرد.

نام یکی از مشاوران و دموکلس  . است مدهچنین آ épée de Damoclèsدر بارۀ شمشیر دموکلس  «یت هاصشخالروس »فرانسوی دیکشنری در 

 514بین سال های  قرن قبل از میالد مسیح چهارمپادشاه سیسیل در  Denys L’Ancien« دینیس النسیئن»( بوده. لیای امروزاایت)مصاحبان پادشاه سیسیل 

منعقد کرده است باالی سر  کند که در محفل بزرگی که امر میادشاه پ نزد وی مغضوب شده است.همین مشاور و مصاحب  وزیو ر ق م بوده 333و 
 این  ازبعد . تنش جدا سازددموکلس را از  سر  خورد و  دموکلس شمشیر برانی را بر یک موی اسپ آویزان کنند که مجرد جنبیدن دموکلس شمشیر خطا

 مروز مخصوصاً در کشور فرانسه زیاد مورد استعمال دارد.اصطالح شمشیر دموکلس قاره ها را پیمود و تا ا
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های جهان در اثر مبارزات مردم از میان رفته و یا اگر کمونیستی در بسی کشور -مذهبی، فاشیستی و ایدئولوژیک 
 در بعضی جا ها تا هنوز سرسختانه به موجودیت شان ادامه داده اند در حال زوال اند.

قبیله ای افغانستان  کار آئی نداشته و در بسی موارد  –ۀ قومی نظام دیموکراسی در جامعلذا با آنکه گفته می شود 
رشیزم( بوجود آورده مگر قابل فهم است که عامل آن دیموکراسی نیست، علل نابی نظمی )وضعیت هرج و مرج و 

آن مسایل دیگریست مثالً ادامه بیش از چهل سال جنگ و بحران، سطح پانین اقتصادی، اجتماعی مردم  وعمر 
مترین آن . با آنهم در اینقدر مدت کوتاه بطور نسبی ارزش زیادی از خود برجا گذاشته که مهو..کوتای دیموکراسی 

 ۀ فعالیت های سیاسی، اقتصادی، تجارتی فرهنگی،زمینآزادی بیان و از بین رفتن فضای ترس و فراهم شدن 
، سپورتی وغیره در بخش خصوصی می باشد. البته جهات منفی نیز داشته که فساد اداری، فقر و بی عدالتی هنری

آن مبارزه کرد تا رفته رفته دیموکراسی و نهادهایش به را در کشور نمی توان نادیده گرفت اما زمان می طلبد که با 
 قوام و پختگی الزم برسند.

 

 ۀ دیکتاتوری تجویز نمود.نسخدر یک جمله، مگر به هیچ صورت درست نخواهد بود که بجای دیموکراسی 
، آنرا جهت تصمیم گیری به ولسی جرگه« سند امنیتی»بر گردیم بر اصل موضوع که آقای کرزی چرا بجای ارائه 

 ۀ لویه جرگه محول نموده است؟به مشور
باید گفت تا جائیکه در مدت دوازده سال از اقدامات و اجراآت آقای کرزی بر می آید آنچه او خود به منفعت ملی می 

هم اندیشد به این لحاظ کمتر بکسی و نهادی اعتماد و اطمینان دارد، چنانکه دیده می شود همواره در تمام مذاکرات م
های خارجی خود در راًس هیئت قرار داشته و همینطور در مورد اعضای ولسی نمایندگان دول خارجی و سفربا 

جرگه در تصامیم و تصاویب قوانین به گونه ای که او می خواهد صورت گیرد باور و اعتماد زیاد به دیگران ندارد 
ضعف فهم و درایت، اقالً نیت خیر و  و حق هم دارد زیرا معلوم شده که اکثریت اعضای ولسی جرگه گذشته از

ها ثابت شده است در جایی که منفعت شخصی شان مطرح بوده باراندک دل سوزی بحال زار مردم و کشور ندارند، 
به منافع ملی ارزشی قایل نشده اند، از تعداد دوصد و چهل و نه نفر اعضای ولسی جرگه روزانه بیش از چهل پنجاه 

ند. یکی از نخستین کارهای دور اول ولسی جرگه این بود که جنایتگران جنگی را از نفر حاضر به وظیفه نیست
«  منع خشونت علیه زنان»تعقیب عدلی و قضایی معاف شناختند و در دور دوم بجای فرمان ریاست جمهوری 

ه تصویب قانون ضد حقوق زن و خالف حقوق بشر را به تصویب رساندند. شرم آور تر از همه اینگه قانونی را ب
ۀ چند بار با زنان شان همخوابگی نمایند و زن نباید به این خواست و هفترساندند که مردان حق داشته باشند در 

 تمایل یک جانبه اعتراض کند.
از رنگ رنگ سوء استفاده جوئی های شخصی شان در زد و بند با انجو ها و کمیشن گرفتن از قرار داد ها و 

یون ها سخن رفته و گفته شده که هفتاد در صد اعضای مذکور معاش خور یا جیره خور پروژه ها بار ها در تلویز
دولت ایران و پاکستان هستند و بی جهت نیست که از یکسال بدینسو هر روز از تلویزیون طلوع نیوز این شعار را 

 «.هبد بختانه دی دوی نمایندگی نه بلکه کمیشن کاری شروع کلی د» بزبان پشتو می شنویم که 
ۀ مذکور را به ولسی جرگه محول نماید که اگر مسقیماً توافقنامبدین ترتیب آقای کرزی به احتمال غالب هراس داشته 

ممکن در اثر دخالت هایی از داخل و خارج بر خالف منافع ملی در باره اش تصمیم گرفته شود، بناًء بهتر دیده که 
ه هزار افراد و باالترین مرجع تصمیم گیری های مهم ملی اعضای ولسی جرگه را در برابر مشوره یا اراده س

ی قرار دهد که جرئت و جسارت آنرا نیابند که خالف منفعت ملی در زمینه تصمیم بگیرند. عالوه بر این شاید تأریخ
ه توافقنام»آقای کرزی مسایل دیگری را در نظر داشته باشد که بخواهد آنرا از طریق خود لویه جرگه شامل اجندای 

 نماید.« امنیتی
 

بهر صورت من مطمئنم آقای کرزی کاری را که در آن خیر و منفعت ملی نباشد به انجام نمی رساند، او از آن 
شخصیت های است که اگر امروز بسیار کسانی آگاهانه و ناخود آگاه از وی انتقاد و اعتراض می کنند ولی فردا 

 فتخار خواهند نمود. همه در خواهند یافت و به تصامیم و کارهایش ا
 

 پایان
 
 
 


