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 افغانستانمختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در 
 )بخش بیست و هفتم(

 

 جرگه های ملی مشورتی:

بارۀ لویه جرگه و اشکال و اهداف آنها گفته شد، در مجموع شامل کتگوری جرگه  تا حال هرچه در
های و فیصله یا مصوبه  پنداشته شدههای میشد که همه به حیث یک مرجع عالی تصمیماتی ملی 

تصویب  از جمله ،برای تصمیم گیری بر یک موضوع مشخص ویا، چه درحالت خالی قدرت هاآن
. برعکس جرگه دیگر ملی بوده اند یت تطبیقیقاطعالزامیت اجرائی و دارای  ،قانون اساسی کشور

ریاست جمهوری حامد کرزی بنا  و اما دو سه بار درچند سال اخیر ندکه سابقه تاریخی چندان ندار
که هدف آن مشوره دادن به میباشند  ملی های بر اصرار او دائر گردیدند، نوعی خاص از جرگه 

یت اجرایی برخوردار الزامآنها از ۀ تصویب یا فیصل اماو  دریک موضوع خاص بوده دولت
 نمیباشند. 

ارتباط با  : یکی درنددر کابل تشکیل شد ی مشورتیسه بار همچو جرگه ها 2013تا  2010ازسال 

موضوع صلح و مذاکره با مخالفان مسلح دولت، دومی برای غور برپیمان استراتژیک بین افغانستان 
برای بررسی موافقتنانه امنیتی دو جانبه بین  یا و سومی جرگه بزرگ مشورتو ایاالت متحده امریک

با  افغانستان و ایاالت متحده امریکا که بخشی از پیمان استراتژیک بین دو کشور محسوب میگردید.
بیش از یکهزار نفر اشتراک موضوعات ملی مطرح شدند و در آنها آنکه درهریک از این سه جرگه 

"لویه  نامتحت آنها را توان مین ذیلدلیل  سه، ولی به آنها را "جرگه ملی" نامید میتوان و ندداشت
دیگر خصلت انتصابی  ؛آنها ه ها و تصاویبی فیصلییکی فقدان الزامیت اجرا :جرگه" مسمی ساخت

 همچنان ؛نه به اساس انتخاب مردم فرا خوانده شدند، اعضای آن که همه بوسیلۀ فرمان رئیس جمهور
ـ 1لویه متشکل است از: »: که قانون اساسی 110ماده بند دوم  مندرج لویه جرگه عریفلحاظ تاز

 «. ـ رؤسای شوراهای والیات و ولسوالیها 2اعضای شورای ملی، 

دراینجا میخواهم طور نمونه به با درنظرداشت همچو تفکیک بین لویه جرگه و جرگه مشورتی، 
صلح" و دیگر "جرگه ملی مشورتی "جرگه ملی شرحی دربارۀ دو جرگه مشورتی بپردازم: یکی 

 .غور بر موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و ایاالت متحده امریکا"مشورتی 

 :افغانستان" جرگه ملی مشورتی صلح"ـ  1

جنگ، خونریزی و ویرانی بوسیلۀ که از سالها بدینسو دراثراز این واقعیت تلخ نمیتوان انکار کرد 
ئی، فیر راکتها و گلوله های قدرتمند توپ و تانک وانفجار ماین ها بمباردمانهای بزرگ هوا

و یک روز هم مردم بیچاره از این مصیبت در امان نبوده  برهم خوردهآرامش، ثبات و رفاه درکشور
را در جنگ و خونریزی  اند. اکنون حمالت انتحاری در این چند سال اخیر شیوه ای جدید 
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گناهان را به کام مرگ فرو می برد و دل هزارها  یادی از بهربار تعدکشورمعمول ساخته که 
 هموطن را داغدار می سازد. 

اینکه چرا این وضع از کودتای ثور تاحال به اشکال و انواع مختلف و شدت های متفاوت ادامه 
که عفریت جنگ زندگی  درنتیجۀ آندارد، سؤالیست که ارائه جواب آن در این بحث نمیگنجد، اما 

 نابود ساخته، بازسازی کشور را مختل نموده و مردم را به فرار از کشور مجبور ساخته مردم را
. مردم افغانستان بعد وددوام جنگ نزد مردم به منفورترین پدیده مبدل ش است، موجب گردیده تا

رایحۀ  دوار بودند کهمیحکومت مؤقت وانتقالی با موجودیت قوای بین المللی ا زغاآن واازسقوط طالب
 خواهد گرفت، امازندگی در پناه آن باز شکل عادی را بخود  د ویرسخواهد لح به مشام شان ص

وز بوی باروت و رو هر آرزومندی و توقع مردم برآورده نشداین در این شانزده سال متأسفانه که 
دراین مدت همیشه خواست مردم از  .دود تفنگ و آواز مهیب انفجار در فضای کشور بلند است

تا  ،ح برآید وبا آنها به مذاکره بپردازدلتا هرچه زودتر درپی صلح با مخالفان مس ین بودهدولت ا
 روزنه ای بسوی صلح باز گردد.

سال به مردم آن جمهور وقت حامد کرزی درجریان انتخابات ریاست جمهوری  رئیس 2009درسال 

یکند. او پس از پیروزی زمینه اقدام م وعده داد که در صورت پیروزی درانتخابات بطور جدی در
جرگه بزرگی را برای رسیدن به »حین ادای مراسم تحلیف به این وعده خود اشاره کرد و گفت که: 

 «کرد. مهدف صلح بزودی دائر خواه

ازیکطرف قوای بین المللی ، زیرا با مشکالتی روبرو بوددر همان آغاز وعده رئیس جمهور  این
قت می دانستند و نمی خواستند دولت افغانستان از یک موقف مذاکرات صلح را با طالبان قبل از و

ضعیف وارد مذاکره با مخالفان شود و ازطرف دیگرگروه های مخالف طالبان در داخل نیز به دالیل 
با مذاکره با طالبان را بی نتیجه و فقط ضیاع وقت و چشم دوختن به یک سراب می دانستند.  ،متعدد

جرگه چند ماهی به تعویق افتاد و اما به دلیل اینکه صلح یک  اینتدویر  موجدیت همچو مشکالت،
، فتگرمیضرورت اساسی و آرزومندی ملت بود و برای رسیدن به آن باید تالش های ممتد صورت 

یک ضرورت بود تا هرچه زودتر باید دولت در زمینه داخل مشورتی صلح ملی لذا تدویر جرگه 
 .می شداقدام 

تنظیم امور این جرگه یک کمسیونی را تحت ریاست داکتر فاروق وردک  رئیس جمهور کرزی برای
توظیف نمود تا لست اعضای جرگه را با برنامه تدویر آن ترتیب نماید که پس از )وزیر معارف( 

جون  2) 1389جوزای  12تائید رئیس جمهور عملی گردد. برطبق همین برنامه جرگه بتاریخ 

نفر عضو مشتمل بر بزرگان قومی،  1600ر بیش از صبح با حضو 9:00م( به ساعت 2010

و شورا های والیتی در زیر خیمه بزرگ لویه جرگه در پولیتخنیک   بعضی از وکالی شورای ملی
روز را در برگرفت و اعضای آن به  سهکابل با بیانیه حامد کرزی افتتاح گردید. این جرگه مدت 

اعضای جرگه به  .ندعضو تقسیم شد 50 بیش از به تعداداز کمیته ها درهریک  و کمیته فرعی 28

ت هللا مجددی، استاد برهان الدین ربانی را به حیث رئیس جرگه انتخاب غپیشنهاد حضرت صب
و عبدالستار درزابی به  کردند. قیام الدین کشاف به حیث معاون، داکتر جعفر مهداوی به حیث منشی

ضو هیئت رهبری جرگه انتخاب شدند. عنوان نائب منشی و خانم ناجیه زیوری به عنوان ع
سه موضوع گنجانیده شده بود: ــ شناخت مخالفان، ــ توافق عمومی  کلدراجندای این جرگه بطور

 برای مصالحه و ــ دریافت میکانیزم صلح.
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امروز »رئیس جمهور حامد کرزی دریک قسمت بیانیه افتتاحیه خود خطاب به اعضای جرگه گفت: 
رتو پگمراه خود را در  مردم افغانستان ابالغ میکنم که باید بکوشند که هموطنان من بار دیگر به تمام

. جرگه امروزی به این مقصد دائر شده که چگونه قانون اساسی و زندگی صلح آمیز فراخوانند
میتوان در راه استحکام صلح کار کرد و با کی ها از راه صلح پیش آمد. امروز ملت افغانستان چشم 

شما میباشند تا ملت را از رنج و درد جاری برهاند. امیدوارم دراین سه  و نظریات ها براه مشوره
ن صلح در کشور آروز که جرگه دوام میکند، به چنان مشوره ها و نظریات برسید که در پرتو 

تأمین شود و دوستی افغانستان با جهان از آن استحکام یابد و این سرزمین بسوی پیشرفت قدم 
صدا میکنم که طالب جان به پروسه صلح بپیوند و از جنگ به آنها طالبان نیز میخواهم و از  بگذارد.

..با افراد مرتبط با القاعده و کسانیکه دست شان به خون مردم بیگناه آلوده است، هرگز دست بردار.
ن ؛ اما برهان الدین ربانی رئیس جرگه ضمن ابراز مخالفت با طالبان به ای«مذاکره نخواهم کرد.

 وجودیت پیش شرط ها، موانع را در برابر تالشهای صلح ایجاد میکند. موضوع اشاره کرد که م

 قطعنامه "جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان": نکات مهم

در خیمه لویه  1389جوزای  14الی  12نفر از  1600جرگه ملی مشورتی صلح که به اشتراک 

ماده صادر نمود  16امه ای را مشتمل بر سه فصل و قطعن کار کابل دائر گردید، در پایان جرگه در

که متن مکمل آن را در همان روز "رادیو آزادی" به نشر سپرد. اینک توجه را به بعضی نکات مهم 
 آن جلب میدارم:

اعضای جرگه ملی مشورتی صلح طی سه روز مطابق اجندای »در یک قسمت مقدمه آن آمده است: 
های کاری و جلسه عمومی بحث های همه جانبه نموده و باالی مطروحه در جلسات متعدد کمیته 

 مواد آتی به توافق رسیدند:
 ــ ما اشتراک کنندگان جرگه ملی مشورتی صلح، با درک مکلفیت های دینی و ملی خویش و با در

ابتکار و تعهد  نظرداشت اینکه صلح یک ضرورت حیاتی و خواست هر فرد این ملت بوده، از
سالمی افغانستان که برمبنای مشوره با ملت برای پایان دادن به جنگ و خونریزی رئیس جمهوری ا

اتخاذ گردیده، پشتیبانی همه جانبه می  ازطریق مسالمت آمیز کشور و رسیدن به صلح پایدار در
 نمائیم؛

ــ ما از عزم، تحمل، شکیبائی و قربانی های مردم مسلمان افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار و 
 رفاه همگانی در کشور قدردانی می نمائیم؛

ــ مردم افغانستان حمایت همه جانبه جامعه جهانی به خصوص ایاالت متحده امریکا را در بازسازی 
ته و خواهان ادامه همکاری های وسیع، مؤثر و سنهاد های ملی و زیربناهای کشور به دیده قدر نگری

 بنیادی شان می باشیم؛
وزانۀ کشورهای اسالمی، باالخص خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی ــ ما ازتالشهای دلس

کشور جنگ زده ما  رو جمهوری ترکیه برای پشتیبانی از اقدامات و ابتکاراتی که منجر به صلح د
 «.بیشتر آنها می باشیم یشود، قدردانی نموده، خواهان تداوم، تسریع و گسترش همکار

از دولت افغانستان و طرف های درگیر جنگ  رگه ملی مشورتی صلح اشتراک کنندگان جدر ادامه 
اقدام صادقانه، فقره جزبندی شده،  شانزدهکه تحت  یکردند تا در تعمیل مواردو دیگر حلقات تقاضا 
. فقرات اول تا هشتم بیشتربه توجه طرفهای درگیر جنگ بخصوص طالبان و فوری و ملموس نمایند

 و نیروهای بین المللی ولت افغانستاندمخاطب فقره هشتم  ؛ده شدهرسانی حزب اسالمی حکمتیار
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و  ؛دهگردیاشاره و نیز رسانه های جمعی و مردم لمای دینی به نقش عفقرات نهم و دهم  در ؛میباشند
که اعضای اشتراک کننده  اختصاص یافتهی میکانیزمبه ایجاد یک  پانزدهماما فقرات یازدهم تا 

 استفلسطین  فقره اخیر درباره مسئلۀ اسرائیل و .ندکرده ااراضی ها پیشنهاد جرگه برای مذاکره با ن
 که یک تذکر ضمنی شمرده میشود. 

 :اقتباس میگردد ذیالا  قطعنامه مذکوراز فقرات متن هریک  اینک
 ئیمـ ما اشتراک کنندکان جرگه ملی مشورتی صلح از تمام طرف های درگیرجنگ مطالبه می نما 1»

ندا و خواست مردم افغانستان برای قطع جنگ، برادر به با ارشادات دین مقدس اسالم،  تا در مطابقت
ند. این ابتکار صلح رکشی و رسیدن به صلح دائمی لبیک گفته و راه مفاهمه و مذاکره را در پیش گی

عناصر افراطی و شبکه های تروریستی  ۀو آشتی میان تمام افغان ها بوده و به هیچ وجه در برگیرند
 بین المللی نمیباشد؛

فیصله های جرگه  درنظرداشت از پروسه صلح، باغهمه جانبه را برای آ ۀد یک برنامیـ دولت با 2

ملی مشورتی صلح تدوین و تالش برای تأمین صلح را بحیث یک استراتژی ملی و دائمی اعالن 
 نماید؛

ا زیر سؤال قرار داده و ـ تالشهای صلح نباید دست آورد های نظام و ارزش های قانونی آن ر 3

 منجر به ایجاد بحران تازه در کشور گردد؛
ـ جهت رسیدن به صلح پایدار، تعهدات همه جانبه و صادقانه تمام جناح های ذیدخل یک امر  4

ضروری میباشد. ما اشتراک کنندگان جداا تقاضا می نمائیم تا به خواست مردم افغانستان و اشتراک 
ی صلح و فیصله های این جرگه احترام گذاشته و بصورت جدی و کنندگان جرگه ملی مشورت

 صادقانه در عمل پیاده گردد، درغیر آن به ارزش تاریخی جرگه صدمه وارد خواهد شد؛
ـ ما از تمام جناح های ذیل تقاضا می نمائیم تا از پیش شرط هایی که زمینه آغاز مذاکره و مفاهمه  5

ه و روش های سازنده و انعطاف پذیر را برای آغاز تفاهم را غیرممکن می سازند، اجتناب نمود
 روی دست گرفته، حسن نیت خویش را ابراز نمایند؛

ـ  جلوگیری از دامن زدن به مسائل قومی، منطقوی، لسانی، سمتی، تنظیمی، مذهبی و سیاسی که  6

 داده شود؛ منجر به خدشه دار شدن وحدت ملی میگردد، در اولویت های کاری اطراف ذیدخل قرار
هم سازی زمینه های سرمایه گذاری جهت تقویه بنیه اقتصادی، انکشاف و رشد منابع بشری اـ فر 7

و زیر ساخت های کشور، به منظور اشتغال، کاهش فقر و ارتقای ظرفیت های تعلیمات اسالمی و 
 «.عمومی در صدر برنامه های دولت قرار گیرد

لح که شامل تقاضا ها از دولت افغانستان و نیروهای بین فقره هشتم قطعنامه جرگه ملی مشورتی ص
 است:با عبارات ذیل خالصه شده شد، تحت چند جز مستقر در کشورمیباالمللی 

 ما از دولت افغانستان  و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تقاضا می نمائیم که: »
زادی آن عده افرادی که به اساس راپورهای نادرست و یا اتهامات آــ بعنوان حسن نیت، در مورد 

 ثابت ناشده در زندانهای مختلف بسر می برند، اقدام فوری و جدی نماید؛
 ین از لست سیاه اقدام عاجل نماید؛فجهانی در مورد حذف اسامی مخال ۀــ دولت باید در تفاهم با جامع

ت و مصئونیت کسانیرا که به پروسه صلح می پیوندند، ــ دولت و نیروهای بین المللی باید امنی
 ؛تضمین و تأمین نماید و زمینه بازگشت ایشان را به زندگی مصئون مساعد سازد
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تا از دستگیری های بیمورد و تالشی های میگردد ــ از نیرو های بین المللی و افغانی جداا تقاضا 
ث تلفات ملکی میگردد، جداا خودداری خود سرانه منازل و بمباردمان ساحات مسکونی که باع

 ورزند؛
ــ دولت باید اقدامات جدی را برای بدست گرفتن رهبری عملیات نظامی و همآهنگی میان نیروهای 

 بین المللی موجود درافغانستان رویدست گیرد؛
باید خشونت و همه فعالیت های را که منجر به قتل هموطنان عزیز و تخریب  ــ ناراضیان مسلح

 بنا ها میگردد، ترک نموده و رابطۀ خود را با شبکه های القاعده و تروریستی قطع نمایند؛زیر
ید تا در تجهیز، آموزش و تقویۀ نیروهای امنیتی افغانستان آــ از جامعۀ بین المللی تقاضا بعمل می 

و کشور  همکاری و اقدامات جدی نماید، تا این نیروها قادر گردند که مسئولیت تأمین امنیت مردم
 خود را به عهده گیرند؛

ــ ما از جامعه بین المللی خواهان تعهدات دراز مدت هستیم، تا افغانستان دوباره به میدان کشمکش 
ها و رقابت های منطقوی مبدل نگردیده و از مداخالت بیرونی جلوگیری بعمل آمده، زمینه را برای 

 تقویه همکاری های منطقوی مساعد سازد؛
معه بین المللی تقاضا می نمائیم تا از پروسه صلح تحت رهبری جمهوری اسالمی ــ ما از جا

 افغانستان پشتیبانی همه جانبه نمایند؛
دولت با همکاری مردم با ایجاد حکومتداری خوب، سپردن کار به اهل کار، مبارزه علیه فساد  ــ

ز و والیات اقدام نماید. اداری، اخالقی و غصب ]چه؟ ـ مقصد دارائی های عامه است[ درسطح مرک
این اقدامات اعتماد مردم را باالی دولت بیشتر ساخته و در نزدیک ساختن ملت با دولت و موفقیت 

 پروسه صلح، نقش کلیدی ایفاء می نماید؛
ــ مردم افغانستان خواستار صلح عادالنه می باشند که در آن حقوق تمام اتباع کشور به شمول زنان 

ته شده باشد و به منظور تأمین عدالت اجتماعی، جرگه تأکید می نماید تا قوانین و اطفال درنظر گرف
 «باالی تمام اتباع کشور طور یکسان تطبیق گردد.

 در فقرات نهم و دهم چنین آمده است: 
ین و دست اندرکاران رسانه های لــ ما اشتراک کنندگان این جرگه از علمای کرام، مسئو 9»

وریم تا از منابر مساجد و وسایل ارتباط همگانی برای آتقاضا به عمل می صوتی، چاپی و تصویری 
 ؛تبلیغ صلح و ترک خشونت استفاده رسالت مندانه و مسئوالنه به عمل آورند

ـ ما اشتراک کنندگان این جرگه از تمام مردم متدین خویش تقاضا می نمائیم تا یکجا با دولت  10

نونی کشور دست بدست هم داده و در موفقیت این پروسه تالش رامی های کآبرای پایان دادن به نا 
نمایند. دولت باید تمام تدابیر الزم را به همکاری مردم برای تأمین امنیت رویدست گرفته و جلو 

 «اعمال تخریب کارانه و تروریستی را بگیرد.

ای مذاکره با نا زیر عنوان "میکانیزم بر 16تا  11قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح با ذکر فقرات 

 راضیان" حاوی مطالب ذیل است:
ـ کمسیون با صالحیت یا شورای عالی صلح برای عملی ساختن مشوره های جرگه و پیشبرد  11»

پروسۀ صلح در کشور ایجاد گردد. این نهاد به مرور زمان نمایندگی های والیتی، ولسوالی و محلی 
صیت های مصلح اعم از برادران و خواهران ن شخآخود را ایجاد و توسعه بخشد که در ترکیب 

دلسوز، علمای کرام، بزرگان قوم، یک یک نفر نماینده از مجلسین شورای ملی و مخالفین که دست 
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از جنگ برداشته باشند، شامل گردند. این شورا باید کمیته خاص را برای رسیده گی به زندانیان، 
 د؛رهائی و بازگشت آنها به زندگی عادی ایجاد نمای

وران صلح آـ ما اشتراک کنندگان این جرگه ملی مشورتی صلح تعهد می نمائیم تا به صفت پیام  12

حین بازگشت به مناطق و محالت خود، پیام صلح این جرگه را به مردم خود رسانیده و دراین راه 
به راه ، علماء، بزرگان قوم، جوانان و زنان سعی و تالش همه جانبه را به همکاری ادارات محلی

 اندازیم تا باشد سهم دینی و ملی خویش را در تأمین صلح ایفا نمائیم؛
جهانی از قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح، دولت جمهوری  ۀـ جهت کسب حمایت جامع 13

 اسالمی افغانستان مکلفیت دارد تا آنرا شامل اجندای کنفرانس کابل نماید؛
میگردد، در مورد پیشرفت برنامه صلح مردم را طور  ـ دولت باید ازطریق میکانیزمی که ایجاد 14

 متداوم و شفاف در جریان قرار دهد؛
ـ سفارشات کمیته های بیست و هشت گانه، جهت تدوین و پیگیری برنامه عمل و استراتژی  15

 صلح، ضمیمه قطعنامه میباشد؛
حمله وحشیانه  ـ دراخیر جرگه ملی مشورتی صلح به نمایندگی از ملت مسلمان افغانستان، 16

نیروهای نظامی اسرائیل را درآب های بین المللی باالی کاروان کمک های بشر دوستانه برای مردم 
مظلوم و محاصره شده فلسطین در نوار غزه که منجر به قتل و جراحت ده ها تن گردیده، شدیداا 

، از بارگاه ایزد متعال تقبیح کرده با خانواده های کشته شدگان و مجروحین ابراز همدردی می نمایند
و استقامت را برای شان استدعا میکند. از ملل متحد و جامعه جهانی جداا تقاضا میگردد تا به  رصب

 )پایان قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان(« محاصره ظالمانه نوار غزه خاتمه دهند.

 مخالفت ها با تدویر جرگه ملی مشورتی صلح:

از اشتراک دراین جرگه خودداری کردند و اشتراک  حزب اسالمی حکمتیار طالبان واز همان اول 
خود را مشروط به خروج قوای خارجی از کشور و نیز تعدیل قانون اساسی افغانستان ساختند که این 
دوشرط به هیچ وجه ازطرف دولت افغانستان قابل پذیرش نبود. طالبان و حزب اسالمی جواب رد 

ن بیان کردند و گفتند که تدویر این جرگه کار امریکائی ها است، بلکه با فیر خود را نه تنها به زبا
نشان دادند. این راکت مخالفت خود را یک راکت که در جوار محل تدویر جرگه اصابت کرد، عمالا 

هنگامی منفجر شد که کرزی مصروف ایراد بیانیه درجرگه بود و پس از شنیدن صدای مهیب 
نگران نباشید، آرام در جاهای تان بنشنید، خیر خیریت »ی جرگه گفت: انفجار، خطاب به اعضا

؛ همچنان در روز سوم چند طالب با لباس زنانه در حواشی «است. ما با این حمالت عادت کرده ایم.
 پولیتخنیک گرفتار شدند که عزم ورود به محل جرگه را داشتند.

شورتی در کابل، یک عده اعضای طالبان و در اینجا باید خاطر نشان ساخت که حین تدویر جرگه م
حزب اسالمی درکشور"مالدیو" به تشبث همایون جریر ـ داماد حکمتیار مجلسی را برگزار کردند که 

 تن از اعضای پارلمان افغانستان اشتراک داشتند.  25نماینده از طالبان و حزب اسالمی و  45در آن 

عدم اشتراک خود را  ،ک ائتالف سیاسی مخالف دولتتشکیلی بنام "جبهه ملی افغانستان" به حیث ی
فاضل سنچارکی سخنگوی این جبهه ضمن مصاحبه با بی بی سی  .اعالم کرد زین در این جرگه 

ا این جرگه ای »گفت:  این جرگه ازنظر ما وزن و اعتبار و جایگاه حقوقی الزم را ندارد و ثانیا
ی از گوشه و کنار کشور گلچین شده فرمایشی و حکومتی است و اعضای آن توسط مقامات حکومت

 « اند.
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نیز با انتشار یک اعالمیه تدویر این جرگه را یک کار بیهوده تلقی  یلمجنرال دوستم رئیس جنبش 
جرگه به هدف صلح دائر نشده، بلکه آنرا حکومت  :کرد و با انتقادهای شدید از حکومت گفت که

را بعضی ها  ستم، محقق و ضیاء مسعودبرای اهداف دیگری به وجود آورده است. عدم اشتراک دو
چنین تعبیر کردند که گویا جرگه ماهیت ملی نداشته است، اما برگزار گنندگان جرگه گفتند که از 

 ایشان دعوت اشتراک بعمل آمده بود، اینکه در آن اشتراک نکردند، کار خودشان بوده است.

گه، ولو زیر نام مشورتی بوده باشد، برخی از اعضای ولسی جرگه نیز نظر موافق با تدویر این جر
نداشتند و با آن مخالفت کردند. ولسی جرگه بعد از مباحثات زیاد به این نتیجه رسید که هر یک از 

د بطور شخصی در جرگه اشتراک نمایند و اما ولسی جرگه به عنوان ناعضای ولسی جرگه میتوان
ضور خود را در آن جرگه به حیث یک یک نهاد در آن حضور نمی یابد، درحالیکه مشرانو جرگه ح

 نهاد تائید کرد.

گ ریاست اریکی دیگر از رویداد های مهم به ارتباط این جرگه، همانا احضار مقام های امنیتی به 
در حاشیه خیمه  لویه جرگه در روز اول جریان نتا در بارۀ حمالت راکتی که حی ،جمهوری بود

حنیف اتمر  ،رند. برطبق اعالمیه دفتر ریاست جمهوریبزرگ به وقوع پیوست، توضیحات ارائه دا
وزیر داخله و امرهللا صالح رئیس عمومی امنیت ملی چون نتوانستند جواب قناعت بخش ارائه دارند، 

که فوراا ازطرف رئیس جمهور پذیرفته شد. لذا هردو استعفی شانرا به رئیس جهمور پیش کردند 
د به تصمیم قبلی رئیس جمهور تا برای ابراز حسن نیت به گفته میشود که انگیزه اینکار برمیگرد

پاکستان و ایجاد فضای مساعد برای تفاهم با آن کشور، باید دو مخالف جدی پاکستان را از مقام های 
 شان به نحوی برکنار کند.

 نتایج حاصل از جرگه و پی آمدهای آن:

قطعنامه  زا اا دعب اما ،تسنادیم تقو زا لبق ار هگرج نیا ریودت زاغآ ردبا آنکه ایاالت متحده امریکا 
ال کرد  و کارل آیکن بیری سفیر کبیر آن کشور در کابل گفت که: حاال این وظیفۀ لویه جرگه استقب

دولت افغانستان است که در خصوص عملی نمودن فیصله های این جرگه تالش جدی نماید. ایاالت 
 زا یدادعتدربارۀ آزاد ساختن  وا .متحده نیز در این راستا با دولت افغانستان همکاری خواهد کرد

حذف نام بعضی از رهبران طالبان از لست سیاه سازمان ملل متحد عالوه کرد که: و  زندانی ها
جواب به این درخواست نیاز به فیصله جامعۀ جهانی بخصوص پنج عضو دائمی شورای امنیت »

سازمان ملل متحد دارد که باید در این راستا توافق داشته باشند. حکومت افغانستان دراین خصوص 
پا و ورا هاتحادی نایم نیارد ؛«دائمی شورای امنیت ملل متحد مراجعه نماید.میتواند به اعضای 

ا بقاعتم وه جمهوری ترکی  از فیصله های جرگه استقبال کردند. رگید یاهروشک یضعب ا

برای حامد کرزی رئیس  نالاط اباعطای جواز رسمی مذاکره مدهای مهم این جرگه آیکی از پی 
د، اما این نکته که باید باز کن اهنآ اب ارجمهور کشور بود که میتواند از این به بعد باب مذاکره 

در تماس مذاکره با آن عده طالبانی صورت گیرد که از لحاظ فکری با افراط گرایان از قبیل القاعده 
نباشند، یک معضله جدی محسوب می شد. طوریکه بعد ها دیده شد، پس از تشکیل شورای عالی 

لبدین حکمتیار رئیس عملی در زمینه بدست نیامده است. اگرچه گ ۀتا امروز هیچ نتیج تقونا زاصلح 
دست از مخالفت  و موافقتنامه با دولت افغانستانحزب اسالمی سال گذشته با امضای یک پروتوکل 

از جمله  ،و اکنون در کابل حضور دارد، اما سائر شاخه های مخالفان مسلح دولت با دولت کشید
زیر نظر آی اس آی   م پاکستانیطالبان و بخصوص گروپ حقانی به همکاری سازمانهای افراطی مق
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 8تر 8 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 

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

 

خرابکارانه و  توقعی نگذاشتند، بلکه هر روز برشدت عملیاتنها با فیصله های این جرگه  نه
مسلحانه خود افزودند و دراین اواخر با حمالت انتحاری در شهر های بزرگ کشور بخصوص در 

 ند.ا هبه شهادت رسانید ارشهرکابل به صدها تن مردم بیگناه 

مه تشکیالت وسیع و معاشات دالری در این چند سال کاری قابل ذکر را در شورای عالی صلح با ه
مالی راستای تطبیق مواد قطعنامه انجام نداده و گفته میشود که اعضای این جرگه با کسب امتیازات 

تاحال فقط مصروف روزگذرانی و حرافی بوده و نشانه ای از عاملیت شان  و داشتن مقام و منزلت
  به چشم نمیخورد.

 کیب رصتخم یرظن ،؟لاحم تسیرما ،نابلاط اب حلص ایآ هک لاؤس نیا نوماریپ هک دوب دهاوخن رومیب

 هب روالد دمص ملقب حبص تشه  همانزور رد (1396 ولد 14) زورما نیمه هک میزادنیب ۀلاقم تمسق

کشتار وسیع مردم ملکی از سوی طالبان موجی از  » :تسا هدما نینچ نآ تمسق کی رد هک هدیسر رشن

عصبانیت و خشم را در کشور به وجود آورده است و تحت چنین جوی کاخ سفید و ارگ ریاست 

ممکن نیست. دونالد ترمپ،  دیگر چیزی به نام صلح با طالبان گویند کهجمهوری به صراحت می

کشند، بیش از این ت مردم عادی را میگوید که وقتی طالبان چپ و راسرییس جمهور امریکا می

گوید که پس از این باید صلح را در میدان جنگ به دست صلح و گفتگو معنایی ندارد. ارگ نیز می

 «آورد. یعنی صلح تنها پس از شکست نظامی طالبان ممکن است.

ی های ناکام برای مصالحه و حمالت پیوستهبا توجه به تالش» :دیازفا یم همادارد هلاقم هدنسیون

ای نسبت به صلح با طالبان وجود ظامی، در داخل افغانستان هرگز خوشبینیطالبان بر اهداف غیر ن

ی گفتگو و اتخاذ رویکرد سیاسی را از خود ها و طالبان در عمل ارادهنداشته است؛ چون پاکستانی

ها توقع دارند که افغانستان در سیاست خارجی و داخلی خود به عنوان یک اند. پاکستانیبروز نداده

دهی ی نفوذ و سازمانمایت اردوی پاکستان عمل کند. طالبان هم با توجه به گسترش ساحهکشور زیرح

ی تروریستی بر پایتخت، اعتراف حکومت افغانستان به فروپاشی اردوی کشور پس از حمالت گسترده

های شاخص المللی، اختالفات شدید درونی و تهدید چهرههای بینها و قطع کمکخروج امریکایی

به شورش و نافرمانی عمومی وناتوانی حکومت به اعمال فرامین و قوانینش، دلیلی برای  داخلی

گیری بینند. از این رو، موضعاش ندارد، نمیامتیازدادن و نشستن با حکومتی که خود امیدی به آینده

ر ی ناگزییابی به صلح از طریق فشار سهمگین نظامی بر طالبان نتیجهجدید حکومت مبنی بر دست

 ثحبم نیا رد نآ باوج هک تیسلاؤس مهزاب اما آیا در این کار موفق خواهد شد؟ «این وضعیت است.

 .دجنگ یمن

 (دراد همادا)
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