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 روایتی از درون جرگه

  صلح جرگه مشورتیهیدری، عضو لویعبدالعزیز ُمصعب ح

 

ه سمت ر این کمیته بو دبی رئیسروز دوم فرا رسید و من صبح زود برای آشنایی با اعضای کمیته چهلم و تعیین 
تخنیک شتافتم. با رسیدن به محل مورد نظر، متوجه شدم که در حدود ده بانو که عضو کمیته پلید نظر در صنف مور

چهلم بودند، از نیم ساعت پیش آمده و منتظر باز شدن دروازه صنف هستند. در این میان، مِن تازه رسیده و یک مرد 
ضای حاضر در مورد برگزاری سریع و شفاف انتخابات درون ای با اعلحظهه بودیم. چند دیگر هم عجله به خرج داد

شان و درد از  نیز از شدت جنگ در منطقه ما تهٔ ای بحث کردیم و بعضی از زنان و مردان عضو کمیتکمیته
ه بودم د. تازه فهمیدکننده بوشان از جنگ برای من شهری منقلب های دادن فرزند، برادر و همسر گفتند. روایتدست

های داخل شهر نیست. متوجه شده بودم که گوشه دردآورتر جنگ را مادر بدخشانی با دیدن هر م جنگ انتحاریکه تما
کند. فهمیدم که پدر هلمندی دیگر برایش فرزندی نمانده که آید، تجربه میشان میهایی که به روستایروزه تابوت

 بازویش باشد.

 
که به مشارکت و شمولیت سوال موجود بود، شاید برای این یت جرگه عالمت، در مورد ماهدر ذهنم، همیشه 

دانم. اما تر برای مشارکت سیاسی می پرسی را ابزاری مشروعصددرصدی مردم در سیاست باورمندم و همه
و جوانان  نماندن صدای جامعه مدنی ی شخصی برای خالیجرگه مشورتی صلح که از یک اراده اشتراک در لویه

   نیت مرا نسبت به این عنعنه سنتی جامعه افغانی متحول ساخت.گرفت، ذهت مینشأ
برای من که از آدرس جامعه مدنی و نهاد اندیشه و عمل عضویت جرگه را کسب نموده بودم، این ذهنیت القاء شده 

رانه کا ی و محافظهاً رویکرد سنتتوان یک گفتمان سازنده مدنی/سیاسی را با مردم محلی که غالببود که چگونه می
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ها پیوند خورده بود. این دارند، به راه انداخت. روز افتتاحیه جرگه همه شور و شوق عجیبی داشتند. هیجان با نگرانی
گی رسیدن به آن مشورت بدهد. مردمی جمهور در مورد تعریف صلح پایدار و چگونه رئیسجرگه قرار بود که به 

ک جهت، مسیری مشروع برای حکومت جهت پیمودن سفر ه بود تا از یهدف اصلی جرگ شدن پالیسی صلحِ دولت
ساز صلح هموار شود و از سوی دیگر، صف سیاسیون بیرون و درون نظام در مقابل طالب واحد حیاتی و سرنوشت

ات صلح، شور گیری در ترسیم نقشه راه صلح افغانستان و تقویت موضع ملت و دولت افغانستان در مذاکرگردد. سهم
 را در بین اعضای جرگه ایجاد کرده بود.هیجان عجیبی  و

ها و فشارهای زیادی نیز به اعضای جرگه در دو روز نخست وارد بود. تهدیدات بلند امنیتی از سوی دیگر، نگرانی
ها و سانهچنین تعدادی از سیاسیون، رها بر فضای روز اول جرگه حاکم شود. همظنباعث شده بود که ترس و سوء

اراده را به جرگه های سخیفی از جمله فرمایشی، حکومتی، غیرتخصصی و بیازی نیز برچسبتی از فضای مجقسم
زدند، که اعضای جرگه را تحت فشار سنگین افکار عامه قرار داده بود. تعداد بسیار کمی در داخل جرگه نیز می

 اعضای جرگه بود. ی برای نگرانیسازند که دلیلمامور شده بودند تا این پروسه ملی را با شکست مواجه 
در روز نخست و قبل از آغاز مراسم افتتاحیه، من با تعدادی از اعضای جرگه صحبت نمودم. همه یک نقطه نظر 
مشترک داشتند، و آن این که موفقیت جرگه مسئولیت ملی و شرعی ماست و در صورتی که جرگه به خاطر اخالل 

اکامی برای تمام اعضای جرگه خواهد بود، که باعث ردد، این یک ننتیجه گضا بیها یا مشاجره اعنفوذی
گر را اجازه اغتشاش و هیچ طرفی را گفتند که اخاللگردد. همه به اتفاق میشان در حضور ملت میگیسرافکنده

 دهیم.اجازه دخل و تصرف در تصمیم ملت نمی
مراه بود که طبق معمول جای متن را هایی نیز هیههرچند با حاش مراسم افتتاحیه در مجموع به خوبی برگزار شد؛

جرگه انتصاب گردید. هنگامی  رئیسگرفتند. استاد سیاف با تایید پرشور مردم از سوی رئیس جمهور غنی به حیث 
ای دست به اعتراض زده و مخالفت خود را با که یک لیست چهار نفره برای معاونین به جرگه پیشنهاد شد، عده

ای باالی گه و حضور سیاسیون همسو با دولت در هیأت رهبری اعالم داشتند. عدههیأت رهبری جری تعیین شیوه
تر اعضا با وجودی که با شیوه تعیین هیأت مخالفت داشتند، رفتن باالی استیژ رفته و سر و صدا بلند کردند؛ اما بیش

تر وقتی متوجه شد که بیش برگزاری جرگه نشای کمیسیونکردند. داراالزدن نظم جلسه را تایید نمیاستیژ و برهم
اعضای جرگه با شیوه تعیین هیأت رهبری مخالفت دارند، از اعضای جرگه نیم روز مهلت خواست تا زمینه 
برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت رهبری را فراهم سازد. روز اول کاری جرگه با فیصله برگزاری انتخابات 

 ح به اتمام رسید.رگه مشورتی صلجاداری لویه برای تعیین هیأت
و دبیر هر کمیته و  رئیسگانه جهت تعیین های پنجاهبرنامه روز دوم جرگه به برگزاری انتخابات در درون کمیته

انتخاب هیأت رهبری جرگه اختصاص یافت. امیدواری اعضای جوان جرگه با توجه به جریانات اتفاق افتاده در روز 
دانستند و معتقد بودند که انتخابات ر این رویدادها را یک امر طبیعی میتضای باتجربهبود؛ هرچند اعاول کم شده 

 جرگه را تامین نموده و جرگه را به مسیری درست و قابل اتکاء سوق خواهد داد.فردا استقالل لویه
 کمیته به سمت و دبیر این رئیسروز دوم فرا رسید و من صبح زود برای آشنایی با اعضای کمیته چهلم و تعیین 

تخنیک شتافتم. با رسیدن به محل مورد نظر، متوجه شدم که در حدود ده بانو که صنف مورد نظر در دانشگاه پلی
عضو کمیته چهلم بودند، از نیم ساعت پیش آمده و منتظر باز شدن دروازه صنف هستند. در این میان، مِن تازه رسیده 

ای با اعضای حاضر در مورد برگزاری سریع و شفاف یم. چند لحظهخرج داده بود و یک مرد دیگر هم عجله به
شان و مان نیز از شدت جنگ در منطقهیای بحث کردیم و بعضی از زنان و مردان عضو کمیتهانتخابات درون کمیته

زه فهمیده کننده بود. تاشان از جنگ برای من شهری منقلبهایدادن فرزند، برادر و همسر گفتند. روایتدرد از دست
های داخل شهر نیست. متوجه شده بودم که گوشه دردآورتر جنگ را مادر بدخشانی با م که تمام جنگ انتحاریبود

کند. فهمیدم که پدر هلمندی دیگر برایش فرزندی آید، تجربه میشان میهایی که به روستایدیدن هر روزه تابوت
 نمانده که بازویش باشد.

شدن دروازه صنف و رفتن اعضای کمیته به داخل شدم. هنوز هم ها غرق بودم که ناگهان متوجه باز در همین قصه
مان به انتخابات شفاف یتر اعضای کمیتهتصورم این بود که یک روز پرچالش را پیش رو خواهیم داشت و شاید بیش

ریاست و دبیری باید معیارهای مشخصی داشته باشند تا از باور نداشته باشند. پیشنهاد من این بود که کاندیدان برای 
تعداد زیاد کاندید در بین هفتاد عضو کمیته جلوگیری شده و برای جلوگیری از اتالف وقت، بتوانیم از بین دو یا سه 

و دبیر را تعیین نماییم. یک پدر هلمندی برایم گفت که بگذار تا هر کس که  رئیسعضو، با بلند کردن دست، 
و دبیر کمیته را  رئیسخواهد، بدون هیچ محدودیتی خود را کاندید کند و ما از طریق انداختن رأی به صندوق یم

و دبیر کمیته را از طریق  رئیستعیین خواهیم کرد. همه به این نظر توافق کردیم. خوشبختانه در جریان یک ساعت 
 پروسه شفاف انتخاب کردیم.

ونین و دبیران جرگه بود که باید از طریق برگزاری انتخابات با اشتراک همه هدف بعدِی روز دوم، انتخاب معا
جرگه که مایل به کاندید شدن برای پست شدند. در نیمه اول روز به هریک از اعضای لویهاعضای جرگه تعیین می

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

 ئلیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له را، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خابات را برگزار نمود معاونت و دبیری جرگه بودند، فورم ثبت نام توزیع شده بود. داراالنشا در حضور کاندیدان، انت
 و چند ساعت دیگر نیز نتایج بدون دریافت هیچ شکایتی از سوی نامزدان اعالن گردید.

برگزاری شفاف و بدون حاشیه هر دو انتخابات در روز دوم، امیدواری را به من و دیگر اعضای جوان جرگه 
ها روی سواالت یعنی بحث در کمیته برگرداند و استقالل جرگه را نیز تضمین نمود. حال نوبت به کار اصلی،

حکومت جهت تعیین نقشه راه پروسه صلح، رسیده بود که به روز سوم جرگه موکول گردید. با وجودی که تصورم 
توان که چگونه میشدن انتخاباِت روز دوم غلط از آب درآمده بود، اما هنوز تصورم در مورد ایندر مورد بحرانی

از قبیل تعریف صلح و تعیین چارچوب مذاکرات را در گفتمانی که حداکثر اعضای موضوعات اکادمیک و تخصصی 
 دهند، به نتیجه رساند، پابرجا بود.آن را مردم غیرشهری تشکیل می

دادند، به این تصور نیز در روز سوم غلط ثابت شد. اعضای کمیته چهلم که اکثریت آن را مردم محلی تشکیل می
وح مناقشه و ماهیت جنگ در افغانستان را به تحلیل گرفتند که هوش از سر من، که به ای عوامل مناقشه، سطگونه

ها جنگ خوانده بودم، را پراند. تمام تحلیل ترین فرد در آن جمع بودم و چندین کتاب در مورد صلح ونظر خود آماده
ها نیز بسیار  حل چنین راهگذاشتند. همای را باقی نمی شدند و جای هیچ شک و شبههبانی میای پشتیهای زندهبا مثال

های خود را چهلم، طرح یگردید. پیر و جوان و زن و مرد عضو در کمیتهای ارائه میوارهبا جزئیات و طرح
ها، ها و ارائه پیشنهادها و طرحنمودند. بعد از اتمام تحلیلمکتوب کرده بودند و بعد از ارائه به دبیر کمیته تسلیم می

گی، مایل بودند تا در ه نوشتن گزارش رسید. نکته جالب توجه برایم این بود که تمام اعضا بدون احساس خستهنوبت ب
ها در هنگام نوشتن گزارش شدید، اما کنترل شده شان دخیل باشند. جر و بحثهای پیشنهادینوشتن گزارش و ماده

 ها بوده است.کمیته چهلم، روایت همه کمیته ها دریافتم که روایتبود. بعد از صحبت با اعضای دیگر کمیته
ها به تمام اعضای جرگه اختصاص یافته بود که به طور زنده از تلویزیون کمیته روز چهارم مکمل به ارائه گزارش

نشر گردید. روز پنجم نیز قطعنامه جرگه که همه اعضا به اتفاق آراء آن را تایید کردند و زبان مردمی داشت، قرائت 
باصالبت،  هٔ نام جمهور غنی نیز به مانند من از خواندن قطع رئیس. در روز اختتامیه به وضوح معلوم بود که گردید

 آگاهانه و مستقالنه جرگه مشورتی صلح به وجد آمده است.
و شان را نسبت به پدیده جنگ برای من که چند روز با هموطنانم از گوشه و کنار افغانستان درد دل کرده و دید وسیع

ها و باالرفتنهای شان از قبیل چوکیگی رسیدن به صلح درک نموده بودم، انعکاس و تمسخر بعضی از حرکتچگونه
دیدند؛ گان تنها یک عکس را میای در صفحات مجازی بسیار دردآور بود. چون تمسخرکنندهها توسط عدهیا پرخوری

 استخوانم درک کرده بودم. اما من دردی که باعث خلق آن عکس شده بود را با پوست و
گی کردم، هستم، چه در این چند روز با آن زندهگذرد و من در حال نوشتن آنحاال که چند ساعت از ختم جرگه می

نیافته است.  های ملی چی در قالب جرگه باشد و یا نام دیگری، ضرورت جوامع انکشاف کنم که گفتماناعتراف می
شان مشابه. دریافتم هایحلمردم افغانستان مشترک است و به چه میزان آرزوها و راه دانستم که به چه اندازه دردهای

دیگر فریاد بزنیم. حس عجیبی دارم؛ پر از درد بود و احتیاج داشتیم تا این درد را به یک ماهٔ که به چه اندازه دل هم
ام و گویی عشقم به این وطن چند برابر گردیده اند؛ سبک شدهام زدودهکنم که تمام غم و اندوه را از سینه احساس می

 داشتنی. است. جرگه برای من یک تعریف جدید از افغانستان و مردمش داد؛ یک تعریف دوست
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