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 عبدالجميل نعيمی
 نقدی بر نظريات عبدالحی خراسانی 

   امن منطقه يیۀدر خصوص جرگ
 

 
هفته نامة پيمان و به همين گونه سايت های انترنتی پيمان 
ملی و سرنوشت، مقاله يی از عبدالحی خراسانی را در 
خصوص جرگة امن منطقه يی به نشر سپرده اند که او 

اسخ دادن به آن ها، در آن با مطرح کردن چند پرسش و پ
در آستانة برگزاری آن جرگه، نتيجه گيری خود مبنی بر 

  .بی تأثير بودن چنين روندی را انجام داده است
 

 
 

 
 

نويسنده نه عضويت جرگة امن را دارد  و نه هم به نماينده گی از کدام مرجع رسمی در اين خصوص نظر می دهد؛ 
تباط نزديک و مستقيم دارد، مطرح می گردد، هر کدام از ما حق داريم تا اما وقتی مسائلی که با سرنوشت کشور ما ار
  .نظريات و برداشت های خود را ارائه دهيم

ی و روی در روی گذاشتن ديدگاه ها، الزم است تا پاسخ های آقای خراسانی به ترتيب برای ارائة يک ارزياب
 :مطروحه توسط خود شان به بحث گرفته شود

  
   :اری جرگة امنهدف از برگز: الف

بسيار واضح است که هدف از برگزاری جرگة امن، توقف رفت و آمد نيرو های مخالف دولت به شمول افراد طالبان 
است که توسط ديورند از هم جدا گرديده و هنوز مرز رسمی ) مناطق قبايلی(و القاعده در مرز افغانستان با پاکستان 

رکب از نماينده گان هر دو طرف، بدون ترديد که در راستای تأمين برگزاری جرگة امن، م. بين دو کشور نيست
امنيت در آن حصص از اهميت برخوردار می باشد؛ مخصوصًا که هيأت پاکستان را آفتاب احمد شيرپاو وزير داخلة 

  .آن کشور رهبری می کند
افه می کند که جنگ ميان اقوام آقای خراسانی اقوام دو سوی مرز را قربانی اين جنگ ها و نه مسبب آن خوانده و اض

  .نيست که جرگة امن به آن خاتمه بدهد
دقيقًا چنين است، همه می دانند که جنگ بين اقوام ساکن در دو سوی خط وجود نداشته و اين نيرو های مخالف دولت 

ر بخشی از آن افغانستان است که با عبور از آن مناطق به جنگ در داخل افغانستان می پردازند و به همين گونه د
هدف برگزاری جرگة امن نيز . مناطق، پايگاه سازی کرده اند که وزيرستان شمالی می تواند به عنوان نمونه، ياد شود

طرف، نماينده هايی از پايان دادن به جنگ ميان اقوام نيست؛ شايد به همين سبب است که در ترکيب هيأت هر دو 
  .اقوام و سطوح مختلف حکومتی شامل است

ای خراسانی نظر می دهد که پاکستان خواستار به رسميت شناختن خط ديورند بوده و تا آن زمان دست از آق
  ! ماجراجويی ها برنخواهد داشت

اين ادعا هنوز به اين شدت از جانب پاکستان مطرح نگرديده است؛ چه خوبست اگر در جرگة امن منطقه يی اين 
بدون ترديد که جانب افغانستان هم با درنظرداشت منافع خود و از طريق موضوع از جانب آنان مطرح گردد و آن گاه 

  .ارگان های با صالحيت کشوری، موضوع را مورد تصميمگيری قرار خواهد داد
مذاکرات مستقيم با پاکستان را در خود نمی بيند و ) توانايی(آقای خراسانی نظر می دهد که ظاهرًا افغانستان پتانسيل 

  .ه های غيرقانونی و قبايلی را منحيث راه برون رفت، استفاده می کنداز همان سبب جرگ
اين يک نظر منفی گرايانه خواهد بود؛ چگونه می توان حکم کرد که افغانستان توانايی مذاکرات مستقيم را در خود 

ز کند؛ ولی نمی بيند؟ ممکنست همين قدم، راهی را برای مذاکرات مستقيم در سطح وزرای خارجه يا روسای دول با
نخست بايد مشکالت ميان هر دو طرف دسته بندی گردد و بعد در زمينة سطح و ضرورت مذاکرات در سطوح باال 

  .تصميم گرفته شود
  آقای خراسانی اين پرسش را نيز مطرح می کند که چرا بايد جرگة امن سرتاسری باشد؟ 
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 ميان قبايل دو طرف نيست و مشکالت ما ابعاد جالب است، فقط چند سطر پيش، آقای خراسانی نظر دادند که جنگ
پس در اين صورت، الزم نيست تا اين جرگه سرتاسری باشد و مشکالت با همان گسترده گيی که ! گسترده تری دارد
  دارد، مطرح شود؟

  

  :قانون اساسی و جرگه امن منطقه يی: ب
شبينی نشده است و تصاميم آن نمی تواند برای آقای خراسانی نظر می دهد که جرگة امن منطقه يی در قانون اساسی پي

  . الزاميت اجرايی ايجاد کنددولت افغانستان،
مگر در قانون اساسی تذکر داده شده که . قانون اساسی در اين مورد، هيچ گونه ممانعتی را پيشبينی نکرده است

  برگزاری جرگة امن ممنوع است؟
خوب، حاال به گفتة آقای خراسانی، ميان دولت ها مشکالتی وجود دارد که هر دو طرف از حل آن عاجز اند و حتا 

او نظر می دهد که در اين صورت هم بايد از رفراندم و لويه جرگه که در قانون اساسی از ! جرئت اعالم آن را ندارند
  .آن تذکر رفته است، استفاده شود

 لويه جرگه و يا راه انداختن رفراندم، نه تنها به مصارف گزاف نياز دارد، بلکه پيش از آن نخست اين که برگزاری
بايد آجندای مشخص برای آن وجود داشته باشد؛ بياييد بپذيريم که اگر جرگة امن منطقه يی، مواردی را مطرح کرد که 

  .ان خواهد شدتصميمگيری در خصوص آن ايجاب رفراندم يا برگزاری لويه جرگه را کند، چن
  

  عنوان جرگه، منطقه يی يا محلی؟: ج
فرا می رسد ) ج(نوبت ) ابجد(را برای شماره بندی استعمال کنم، زيرا به اساس ) ت(نخواستم که مانند آقای خراسانی 
  .و همين روش معمول بوده است

در عرف جغرافيا به چند آقای خراسانی نظر می دهد که عنوان جرگه بايد جرگة امن محلی می بود، زيرا منطقه 
  .کشور اطالق می گردد

؛ زيرا چنين "جرگه"بايد درنظر گرفته شود تا با " امن"آمده و نسبت آن با " امن"پس از " منطقه يی"به برداشت من 
  !جرگة منطقه يی امن: نيست

قه مطرح نباشد، ولی اگر در مورد اين که مشکل امنيتيی که در اين جرگه مورد بحث قرار می گيرد، به سطح منط
بايد به بحثی جداگانه پرداخته شود؛ حال آن که به نظر می رسد، اين يک مشکل منطقه يی است و در صورتی که اين 

  .جرگه به موفقيت نايل آيد، مشکل امنيت در منطقة ما حل خواهد شد
  
  :بودجة جرگه: د 

است، نادرست " مصرف"د صورِت جمع خو" مصارف"با درنظرداشت اين که " مصارفات"به نظر من که استعمال 
  . می باشد؛ ولی به هر حال ما بحث ادبيات نداريم

واضح است که بودجه و مصارف در چنين حاالت از جانب دولت تمويل می گردد؛ طرح اين پرسش که اين مصرف 
  .را کدام کشور خارجی تأمين می کند، درست نيست

ارد؛ اما اين که بودجه از جانب پارلمان منظور گرديده و اين حکومت افغانستان صالحيت مصرف بودجة خود را د
مگر ممکن نيست که مصارف . امر در آن بودجه گنجانيده نشده بود، شايد تا جايی ارزش مطرح شدن را داشته باشد

 صورت بگيرد؟يا از داخل بودجة وزارت سرحدات و قبايل يا ساير موارد، اين جرگه از کود های مشخص ديگر 
اما اگر آقای خراسانی در مورد نحوة مصرف بودجة آن جرگه انتقاد داشته  رئيس جمهور اين صالحيت را دارد؛ زيرا

  .باشد، می تواند آن را به صورت مستند مطرح کند؛ ورنه کلی گويی های بيمورد سودی ندارد
هر چند در مهارت آقای  " آقای فاروق وردک انتقاد ضمنی نموده و می نويسد کهازو در اخير هم آقای خراسانی 

  "! فاروق وردک با توجه به کارکرد ايشان در پروژه های پر سود قانون اساسی و انتخابات شکی وجود ندارد
خوب، حاال اگر چنين است، آقای خراسانی خود نيز عضويت کميسيون تسويد قانون اساسی را داشت و شايد بتوان 

  . سهم گرفته استگفت که در آن پروژه اگر پرسود بوده باشد،
اصًال اين گونه خرده گيری های بيمورد و بی سند، من طرفدار انتقاد و ارزيابی کارکرد تمام شخصيت ها هستم؛ اما 

شما هم تا وقتی که ! از کيفيت و اهميت مقاالت می کاهد، ورنه هر کسی ديگر هم می تواند بگويد که آقای خراسانی
 ستان بوديد، مقالة انتقادی نمی نوشتيد، حاال مگر چيزی ديگر اتفاق افتاده است؟وزير مختار دولت افغانستان در هندو

  
  پايان

  
 


