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 جبهه مخالفان سیاسی کرزی باخت
 

نامه  آنان پیش از برگزاری جرگه مشورتی در مورد موافقت. های جبهه مخالفان سیاسی کرزی غلط ثابت شد گفته
. خواهد، از این جرگه، مجوزی بگیرد برای تاخیر در برگزاری انتخابات امنیتی و پس از آن، گفتند که کرزی می

خواهد در جرگه مشورتی، برای یک نامزد  از طریق سخنگویانش اعالم کرد که کرزی میچنان این جبهه هم
گفتند که این جرگه، ابزاری برای امتیازگیری شخصی کرزی از  چنین جبهه مخالفان کرزی می هم. مشخص تبلیغ کند

رتی، اعالم شد که در همان روز اول جرگه مشو. ها، نادرست از آب درآمد اما همه این حرف. ها است امریکایی
نامه امنیتی با امریکا، هیچ چیز دیگر در آجندا وجود ندارد و تا آخر هم چنین  غیر از بحث و مشوره روی موافقت

و از امضای زودهنگام آن حمایت  ئیدنامه را تا همه اعضای جرگه موافقت. بود
  .کردند

از حق  نامه امنیتی، اجازه حرف زدن داد و کرزی حتا به مخالفان موافقت
کرزی از حق آزادی بیان بلیقس روشن . آزادی بیان آنان در جرگه حمایت کرد

نامه امنیتی با امریکا بودند، حمایت  و یک نماینده بدخشان که مخالف موافقت
عالوه بر آن، در این جرگه مشورتی برای هر نامزد انتخابات . کرد

انتخابات به هر نامزد . جمهوری، یک کرسی گذاشته شده بود ریاست
تقریبا . جمهوری، اجازه داده شده بود که در جرگه مشورتی شرکت کنند ریاست

که  کدام آنان تا حال از بابت این هیچ. جمهوری، در جرگه مشورتی شرکت کرده بودند تمام نامزدان انتخابات ریاست
 .اند کرد، شکایتی نکرده گویا کرزی به نفع یک نامزد، در درون جرگه کار می

 جا اع نابهامتن
نظر  به. رسد که تنها نامزد مطرحی که از شرکت در جرگه مشورتی امتناع کرد، داکتر عبدهللا بود نظر می به
شود که  چنین دیده می هم. رسد که برخی از مشاوران و اطرافیان او، توانایی تحلیل دقیق اوضاع را ندارند می

همین مشاوران، داکتر عبدهللا را وادار کردند تا از شرکت در شاید . دسترسی آنان به معلومات دقیق بسیار کم است
نه . این سیاست کامال اشتباه بود. جرگه امتناع کند و به سخنگویان ایتالف ملی اجازه دهد تا علیه جرگه تبلیغات کنند

 .غ کردنامه امنیتی مطرح شد و نه در آن، کسی برای یک نامزد مشخص تبلی در جرگه حرفی غیر از بحث موافقت
شان  توانستند در جرگه مشورتی شرکت کنند و از این فرصت برای تبلیغات داکتر عبدهللا و اطرافیان او هم می

جبهه مخالفان . دلیل نبود دوراندیشی سیاسی در تیم سیاسی ایشان، این فرصت را از دست دادند استفاده کنند، اما به
کردند و نسبت  که علیه جرگه تبلیغات می اند، عالوه بر این د آمدهسیاسی کرزی که حاال در اطراف داکتر عبدهللا گر

. گفتند که برگزاری جرگه مشورتی با قانون اساسی در تضاد است اعتمادی، می های کرزی با ابراز بی به انگیزه
زی که غیرقانونی بودن برگزاری جرگه مشورتی، حرفی است که پشتوانه منطقی و استداللی نیرومند ندارد، اما چی

 .درست است این است که قانون اساسی احکام مبهم و تفسیرپذیر دارد
 غیرقانونی خواندن جرگه

تواند در مواردی که صالح ببیند و مربوط به منافع کالن  جمهوری می رئیسگوید،  یکی از بندهای قانون اساسی می
عمومی در قانون اساسی کشور، تعریف  متاسفانه مصداق خارجی این آرای. کشور باشد، به آرای عموم مراجعه کند

دانان  دانند و شاید حقوق دانان ارگ، برگزاری جرگه را مصداق مراجعه به آرای عموم می حال حقوق. نشده است
های قانون اساسی را  هر دو جناح یکی از ماده. پندارند اطراف داکتر عبدهللا جرگه را مصداق چنین چیزی نمی

 .دو طرف هم یکی از تعبیرهای ممکن از آن ماده قانون اساسی است ویل هرتا  . کنند تفسیر می
متاسفانه مرجع تفسیر قانون اساسی هم در این وثیقه ملی، مشخص نشده است و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 

یک اما جبهه مخالفان کرزی، فقط . گوید که صالحیت تفسیر قانون اساسی را دارد یا نه اساسی هم، به روشنی نمی
رسد  نظر می به. خواندند کردند و جرگه را غیرقانونی می تفسیر ممکن از یکی از بندهای قانون اساسی را تبلیغ می

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabuly_babak_jabhai_mokhalefan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabuly_babak_jabhai_mokhalefan.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ها و  که داکتر عبدهللا و سیاستمدارانی که با او در یک ایتالف حضور دارند بسیار بد بازی کردند و اعتبار تحلیل
 .های آنان تحقق نیافت بینی شهیچ یک از پی. های خود را کم ساختند گیری موضع
هایی شرکت کند که هدف از آن نمایش همبستگی مردم  چنان نخواست در تالش مخالفان سیاسی کرزی، هم جبهه  

گرچه جبهه مخالفان کرزی، از . نامه امنیتی و داشتن روابط گسترده با جهان است افغانستان، در پشتیبانی از موافقت
کنند، اما با امتناع از حضور در جرگه مشورتی و تبلیغ علیه آن،  امریکا حمایت می نامه امنیتی با امضای موافقت

 .نقش منفی بازی کردند
 ای بود جرگه امن منطقه رئیسداکتر عبدهللا 

خواندند و آن  گرایی می گرایی و سنت برخی از سخنگویان جبهه مخالفان کرزی، برگزاری جرگه مشورتی را قبیله
آیی بزرگان روستاها و مسایلی  جرگه، گردهم. شاید این حرف درست باشد. دانستند ر تضاد میرا با خرد سیاسی، د

اما همه به یاد دارند که جناب داکتر . داری مدرن هیچ جایگاهی ندارد ورزی و دولت از این دست، در سیاست
 .دوش گرفت به 1۱۳۱ای میان افغانستان و پاکستان را در سال  عبدهللا، سمت ریاست جرگه امن منطقه

ای، نهاد قبایلی نبود؟  مگر جرگه امن منطقه. آقای عبدهللا در آن زمان از سوی آقای کرزی، به این سمت گماشته شد
پیش مدرن        چرا آن زمان، اطرافیان مدرن جناب داکتر عبدهللا به ایشان مشوره نداده بودند تا از شرکت در یک 

ای که دیروز پایان یافت یک نهاد پیش مدرن و دور زدن  ؟ اگر جرگه مشورتیگیری ریاست آن امتناع کند دوش و به
چرا باید . هم نامدرن و برخاسته از فرهنگ قبایلی بود 1۱۳۱ای سال  پارلمان بود، بدون تردید جرگه امن منطقه

 دوش گرفت و دیگری را رد کرد و قبایلی خواند؟ یکی را تایید کرد و ریاست آن را به
ای هم  ای را که هیچ نتیجه ریاست جرگه امن منطقه 1۱۳۱جناب داکتر عبدهللا به سفارش آقای کرزی در سال 

آن جرگه هم خیلی از امکانات را ضایع کرد، برای پرویز مشرف، دیکاتور وقت پاکستان، . دوش گرفت  نداشت به
 .ا به یک مشکل قبایلی تقلیل دادتریبون تبلیغاتی داد و تروریزم مورد حمایت نهادهای رسمی پاکستان ر

مگر آن جرگه، . عنوان یک سیاستمدار درج است ای در کارنامه سیاسی داکتر عبدهللا به حضور در جرگه امن منطقه
برمبنای قانون اساسی برگزار شده بود؟ آیا آن زمان هر دو کشور، پارلمان نداشتند؟ یکی از سخنگویان وقت دفتر 

اعالم کرد  1۱۳۱ها در سال  ها معین است، در گفتگویی با رسانه خانه ر یکی از وزارتجمهوری که حاال د ریاست
. در ادبیات سیاسی کشور است ۍهای جرگه و جرگگ ای زنده شدن نام آوردهای جرگه امن منطقه که یکی از دست

سازی  ورد کالن آن، زندهآ دوش داشت که دست ای را به اگر این حرف را مبنا قرار دهیم، داکتر عبدهللا ریاست جرگه
 .شود قبایلی خوانده می جلساتهای  نام

کنند و در پایان، هیچ  های سیاسی بسیار خام بازی می دهد که برخی از سیاستمداران و جبهه ها نشان می این واقعیت
از  توانست کرد، می اگر جبهه مخالفان سیاسی کرزی، در جرگه مشورتی شرکت می. آورند دست نمی  چیزی به

این امر . امروز به بعد موجی تبلیغاتی ایجاد کند و خواستار امضای زودتر قرارداد امنیتی از سوی کرزی شود
 .کرد، اما آنان این فرصت را از دست دادند موقعیت جبهه مخالفان سیاسی کرزی را تقویت می

 پایان
 صبح ۳فراوان از سایت ملی تشکر 


