
 
 

 

 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 ۲۱/۰۲/۲۰۲۲                               جلیل غنی                                                                  
 

 ها   جرگه لویهنقش  
 

باز هم موضوع دایر نمودن لویه جرگه ی      ،جرگهلویه    برای تدویربا تقاضای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین  
دیگری برای حل بحران سیاسی و اقتصادی که با فرو پاشی حکومت اشرف غنی و غصب قدرت توسط طالبان 

است.  من تحلیلی از چگونه گی و نقش لویه جرگه ها در حیات سیاسی افغانستان در سال    اوج گرفتهکلید خورد،  
در همین سایت افغانان جرمن آنالین    ،ری در دستگاه حاکمه  حکمفرما شده بودکه بحران سیاسی دیگ   ۲۰۱۷

با معلومات    نگارش  تمرکز اینعلت های تدویر آن.    ی این عنعنه و نقش و  هنشر کرده بودم که تاملی بود بر پیشین
کنونی   پولیتیک  و شرایط سیاسی و جیو  اوضاع  تغییر  و  در    باو مآخذ جدید  اخیر  پنج سال  در  که  تحوالتی 

بر ابعاد گسترده تر موثریت و ضرورت دایر نمودن لویه جرگه در گذشته و ارزیابی   ،افغانستان روی داده است
 ضی نکاتی باشد. عمی تواند روشنی بخش ب  ، موثریت آن در شرایط فعلی

  چه در   ، فاده از موقف های سیاسی قبلیی و یا بازیگران میدان سیاست افغانستان که با استه اسیاستمداران حرف  
دار بودند و هر    خاص بر خور  امتیازاتاز    ،این دستگاه  های   و شریک  حامیانبه صفت    دستگاه حاکمه و چه  

ونها دالر و بلند منزلها و آرگاه و بارگاه و دم و دستگاه و سرمایه های  از این اشخاص و گروه ها مالک ملییک 
آخرین   گردیده اند ،ارج و امالک بی حساب در دوبی و ترکیه و کشور های دیگرهنگفت در بانکهای داخل و خ

می کنند تا اگر بتوانند از طریق تشکیل یک لویه جرگه باز هم خویش   ،سکرات مرگ سیاسی  را در  تالش شان
بساط دیگری برای    بار دیگر  نوازند وه  کهنه طبل نوی را ب  یبا نیرنگ هاو  ملت تحمیل نماینده ی  را بر گرد

به خصوص در پنج دهه ی اخیر نشان   ،هاجرگه  نظر ی به لویه    گسترانند.ه  ی های عامه بیدارا  چپاول کردن
کسانی را  به نمایندگی  از هر مکتب و روش و فلسفله و ایدیالوژی  همواره اشخاص و ،زمام داران می دهد که 

از مردم افغانستان از مرکز و والیات دست چین نموده و برای مشروعیت بخشیدن به اهداف سیاسی و یا هم  
طالعی نداشته اند  حتی مردم والیات افغانستان  در مواردی ا  ایدیالو ژیک شان لویه جرکه یی را تشکیل داده اند  

بگذریم از اینکه تعدادی از این به اصطالح   که چه کسی از آنها در چنین لویه جرگه ها نمایندگی کرده است.
نمایندگان تا چه حد  به رموز مملکت داری، قانون گذاری، تاریخ و مشخصات فرهنگی و عقیدتی، مناسبات  

 آگاهی و شناخت داشته اند.  ،نستانجامعه ی کثیر النژاد افغااز با جهان و شناخت  سیاسی
داران خواسته اند،   استگران و زمام یها نتیجه ی غیر از آنچه سجرگه  هیچ یک از این لویه  که  گواه هست    ختاری

، توسط  نداشته است و حتی در مواردی  تصامیم همین نمایندگان دست چین هم بعد از آرای شان و تصویب نهائی
  .دست کاری شده است لت ها گماشته گان و خوش خدمتگاران دو

جرگه ها در افغانستان تحت شرایط و اوضاع خاص در حالی دایر گردیده که یا پارلمانی وجود نداشته و یا هم 
هر زمانی که الزم دیده اشخاص    ، چگونگی تدویر لویه جرگه در قوانین پیشبینی نشده بود و سلطان و زمامدار

 برخواسته های شان مهر تائید بگذارندتا    دست چین را از والیات به حیث اعضای لویه جرگه انتصاب کرده است
. شکی نیست که جرگه دولت تبدیل کرده اند  بوروکراسیاز  به جزئی  با گذشت زمان    و این نهاد دموکراتیک را  

فیصله و تصمیم گیری در  مچنان  تحکیم ثبات و تشکیل دولت ها و ه  ها نقش کلیدی در زمان های مشخص در
در قرن بیست که  می شود  ه  شرایط اکنون تغییر کرده و نولی    است وشت ساز برای مملکت ایفا کرده  نهای سر
به حق تعیین سرنوشت شان با در نظر  احترام    برای تمثیل اراده ی مردم و   و قانونمند  بهترهای  بدیل    و یکم که

به روش های اتکا نمود که با تاسف ماهیت    ،حقوقی مورد قبول جهان امروزی وجود داردداشت معیار های  
و معیار های آن که مطابق به شرایط اوضاع صد ها سال قبل  در یک جامعه ی   خود را از دست داده    اصلی

اتکا کرد چون با نظر مختصری  بر چگونه گی تدویر    ،ررات موثر بودهابتدائی و غیر منسجم و فاقد قوانین و مق
  جرگه ها نشان داده که این    ،و استفاده جوئی های سیاستگران از آن برای حصول مرام های فردی و گروهی

    بیشتر به ابزاری تبدیل شده برای قدرت طالبان نه اینکه ممثل اراده ی واقعی مردم افغانستان بوده باشد.  
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بوده  ترکیب گردیده نمادیدری )جرگه(   فارسی پشتو )لویه( وه ی چ کلمات خالص و س   زکه نام آن ا لویه جرگه
جرگه  »  به      ن هللادر زمان زمامداری شاه اما  بار اول    . در زمانه های یاد شده  مردم افغانستان،  اراده ی از    است
 .  اطالق گردید » لویه جرگه« افغانستان یاد می شد،« که در سالیان طوالنی در تاریخ ملی

ای رسیدگی  و حل و فصل  موضوعات وره در شرایط خاص  برامش ه منظورقومی ب  ه یجرگه اساساً از عنعن
ا هم تمامیت ارضی  و حاکمیت ملی مواجه به که حیات سیاسی و اجتماعی و ی  ،نوشت سازعمده و مبرم و سر

دولت ها در مراحل ابتدائی زندگی گردیده که  زمانی دایر ردبیشتر ها این جرگه  .است گردیده دایر ،خطر بوده
بوده و دولت ها   ،مثل پارلمان ها و یا شورا های قومی و مردمی  ،مردم عامهاز    به نمایندگی  یو بدون نهاد ها
  شان    ه ی  سلطنوشت ساز نمایندگانی را از نقاط مختلف تحت  وره در مسایل مبرم سرااهی و یا مشبرای نظر خو
می نمودند و یا هم در حاالتی که اختالفات در دستگاه حاکمه به حدی می رسید که   مشاورهدعوت به    انتصاب  و

. تقاضا می شدتشکیل جرگه  ،  مورد سوال قرار می گرفتولت به حیث یک مرجع اداره کننده  دیگر حضور د
 ً   بلکه  ، قانونه ی نه هم مرجع قانون گذار و یا تطبیق کنندنه قانون و مقرراتی وجود داشته نان دورانی چدر  یقینا

با حاکمیت یعنی دولت مطلقه  ،قانون ه یپادشاه یا امیر و یا هم حاکم منطقه هم قانون بوده است و هم تطبیق کنند
صالحیت عام و تام و    تصمیم نهائی را می گرفت و  زمام امور را به دست داشته است  که  مطلقه و یا شخصی
   داشت. در تطبیق آن نیز  بدون منازعه را

بودی و یا سقوط قرار گرفته که لزوماً وخیم و خطر کلی نا  ه ای  در چنان مرحلولی آیا حاال اوضاع در افغانستان  
 باید لویه جرگه دایر گردد؟  

ی را احترام گذاشته و تعهد  ، که طالبان نیز همین قانون اساسپیشین و آیا مطابق به قانون اساسی افغانستان دولت
 ؟یا خیر لویه جرگه شناخته می شود ه ییگانه مرجع تشکیل دهندبه تعمیل  آن دارند، 

 ؟  د راو آیا صالحیت دایر نمودن لویه جرگه را د 
  نماید؟  سلب اعتماد  را دعوت کند تا از آن جرگه لویه است حاضر  یاآو 

  ، مطابق به احکام قانون اساسی   ، ولسوالی هاوالیتی و  پارلمانی و شورا های  لویه جرگه بدون انتخابات    و آیا
 دارا می باشد؟     را برای مشروعیت تصمیم این جرگهنصاب الزم را 

   به بحث می گیریم. ولی نخست:ی کوتاه  ین نوشتها اینها و سواالت دیگر را در
 : در افغانستانلویه جرگه ها ه ی نگاهی به پیشین

می توان دریافت که این جرگه ها در چه شرایطی برای   ها در افغانستان  جرگه  ه یبا نظری گذرا به تاریخچ
 دایر شده است. ،با دولت های وقت و هم تصامیم سرنوشت ساز دیگر مشاوره

میالدی زمانی دایر گردید که اختالفات در داخل    ۹۷۷هجری قمری  مطابق    ۳۶۶ملی در سال  ه ی  نخستین جرگ
ناصرالدین    ،این جرگه بعد از مباحث طوالنیغزنویان، سلطنت را به خطر سقوط مواجه ساخته بود.  ه ی  خانواد

گزید. وی در زمان رهبری خویش خدماتی را به این امپراطوری انجام  ث یک رهبر برابن سبکتگین  را به حی
 ی یاد می شود.یاز او به نیکو داد که تا همین اکنون

میالدی     ۱۷۰۹هجری قمری مطابق    ۱۰۸۸در سال  دیگر ملی    ه یجرگ
دایر شد.  ن، رهبران مذهبی  در شهر قندهار  به اشتراک بزرگان، خوانی

و با  ی شاه حسین صفوی  در قندهار خاتمه داده  یروا  این جرگه به حکم
به میرویس خان هوتک را    ،ن شهرآ  دراعالم  یک حکومت مستقل ملی  

دیگری   ه یبر گذاری جرگ ی هرهبر انتخاب نمود. این جرگه زمین حیث
  هراتمیالدی در شهر    ۱۷۱۷بق  هجری قمری مطا  ۱۰۹۷را در سال  

آنچه که امروز به نام  در مقابل سلطۀ  ملی را یک جنبش و مساعد ساخت 
  را دربه نام ابدالی ها      و دولت مستقلی  تشکیل داد  ،می شودایران یاد  
 سیس نمود. أهرات ت
بعد   در قندهارمیالدی    ۱۷۴۷هجری قمری مطابق    ۱۱۲۶ملی     ه یجرگ

 یاحمد شاه ابدالی رهبر مقاومت در برابر اقتدار ایراناز مباحث طوالنی 
  .افغانستان تعیین نمودبه حیث پادشاه  راها 
مطابق    ۱۲۵۷سال    ه یجرگ قمری  جریان   ۱۸۴۱هجری  در  میالدی 

ه  خواهان  زادی آمبارزات    . این جرگهر شدجنگ  اول افغان و انگلیس دای
تن از  یک    ،و وزیر محمد اکبر خانمردم افغانستان را رهبری نموده  ی  

جبه معروف  ی رهبران  رامقاومت    ه  ها  انگلیس  حیث    ، علیه  رهبر به 
 گزید.برسیاسی و نظامی افغانستان 
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سال   مطابق    ۱۲۴۴در  قمری  سلسله    ۱۸۶۵هجری  یک  بروز  با  امیر میالدی  سلطنت  داخل  در  اختالفات 
ی مردم مراجعه شود. این جرگه با رفع اختالفات در أمشورت و ربه  ضرورت احساس گردید که    ،علیخانشیر

 علیخان را استحکام بخشید. سلطنتی، سلطنت امیر شیره ی خانواد
میالدی در زمان سلطنت    ۱۹۲۲هجری خورشیدی مطابق  ۱۳۰۲در سال  صطالح لویه جرگه برای اولین بار  ا

لین  اومسوده ی  تعدادی از نمایندگان در جالل آباد گرد هم  آمده  ین جرگه  ا  در  هللا خان به کار برده شد.  شاه امان  
. متعاقب آن ندتصویب نمود  «علیۀ افغانستاندولت  اساسی  »نظامنامۀ    به نامافغانستان را  مدون  قانون اساسی  

وارد نمودن با که   شددایر در پغمان  دی میال ۱۹۲۴هجری خورشیدی مطابق  ۱۳۰۳دیگری در سال  ه ی جرگ
، شاه دولتی  دیگر  یک سلسله نظامنامه هایو تصویب    ،تعدیالتی در هجده ماده ی این قانون هفتاد و دو ماده یی

نظر به اهمیت آن با تصاویب سر نوشت ساز »لویه جرگه « نامید و تا کنون به همین نام امان هللا این جرگه را 
 یاد می شود.
شورای عالی دولتی را    در عهد شاه امان هللا  میالدی  ۱۹۲۸هجری خورشیدی مطابق    ۱۳۰۷سال  ه ی  لویه جرگ

 . دسیس کرتأافغانستان  انتخابی در ملغی اعالم نمود و به عوض آن شورای ملی را به حیث اولین پارلمان
  ، حبیب هللا کلکانی  ه ای  بعد از حکومت نه ماهمیالدی    ۱۹۳۰مطابق    خورشیدیهجری    ۱۳۰۹  ه یلویه جرگ

را  قانون اساسی جدید و توام با آن قانون انتخابات پارلمانی . این لویه جرگه شاه دایر گردید به ابتکار محمد نادر
را  های دولتی    ایجاد یک پارلمان جدید تصویب نمود. این لویه جرگه همچنان حدود صالحیت های ارگان  یبرا

 د.کرتعیین 
شاه دایر شد و بر خالف    میالدی به ابتکار محمد ظاهر  ۱۹۴۱هجری خورشیدی مطابق    ۱۳۲۰  ه یلویه جرگ

 کید نمود. أطرفی افغانستان ت بر بی ،تشویق کشور های خارجی برای دخیل شدن افغانستان در جنگ دوم جهانی
دیگری به ابتکار محمد ظاهر شاه دایر  ه ی  میالدی لویه جرگ۱۹۶۹مطابق    خورشیدی  هجری  ۱۳۴۳در سال  

سلطنت را از حکومت   . این قانون برای اولین بار در افغانستانکردجدید افغانستان را تصویب  اساسی  شد و قانون  
 د. کرو شاهی مشروطه را پایه گذاری  ساختجدا 

   سالدلو    ۱۰ریخ  به تاطی یک کودتا به رهبری محمد داود خان    ،پس از سقوط سلطنت و نظام شاهی مشروطه
روز به تاریخ    ۱٥پس از    نفر،  ۳۲٥کب از  مر  ای  جرگهلویه  میالدی    ۱۹۷۶اپریل    ۱۷مطابق  خورشیدی    ۱۳٥٥
ماده تصویب کرد و شخص داود    ۱۳٦فصل و   ۱۳قانون اساسي جدید را در هجری خورشیدی    ۱۳٥٥دلو    ۲٥

  .جمهور انتخاب شد خان هم در همین جرگه به عنوان رئیس
و سقوط دادن نظام جمهوری به رهبری محمد داود   ۱۹۷۸اپریل   ۲۷پس از کودتای حزب دموکراتیک خلق در 

خان حزب دموکراتیک خلق  شامل هر دو جناح آن هم  خلق و هم جناح معروف به پرچم به قدرت رسید. در  
از تهاجم اتحاد شوروی سابقه  دوران رهبری نور محمد تره کی و حفیظ هللا امین  لویه جرگه دایر نشد  ولی بعد 

وم تا  سلویه جرگه ای از  دسمبر همین سال    ۲۷در    و به قدرت رسانیدن ببرک کارمل  میالدی    ۱۹۷۹در دسمبر  
ثور سال   به شمول اعضای کمیته ی مرکزی،    ۱۷۹۶اشتراک    ا بمیالدی    ۱۹۸۵مطابق    ۱۳۶۴پنجم  نماینده 

انقالبی، وزرا و اعضای ستره محکمه و از کار گران و دهقانان و  سازمانهای    اعضای شورای  نمایندگانی 
و   داخلی  دایر و سیاست  دموکراتیک خاجتماعی  و دولت جمهوری  افغانستان  ارجی  حزب دموکراتیک خلق 

 افغانستان را تصویب نمود.  
قوس سال    ۹و    ۸لویه جرگۀ  درتصرف قدرت توسط داکتر نجیب  وپس از آن با کنار گذاشتن ببرک کارمل   

جمهور  هللا به عنوان رئیسنجیببه تصویب رسید و داکتر    ن اساسی جدیدیقانومیالدی    ۱۹۷۶مطابق  ،  ۱۳٦٦
را ملغا ساخت. این   ستان«آن را توشیح کرد و »اصول اساسي جمهوري دموکراتیک افغان  ۱۳٦٦/ ۹/۹تاریخ    به

عضو، مجدداً مورد تعدیل و بازنگري قرار  ۷۷۲ای، مرکب از    جرگه  توسط لویه  ۸/۳/۱۳٦۹تاریخ    بهقانون  
  .گرفت
قوس    ۲۲نمایندگان انتخابی و انتصابی از    نفر  ۵۰۲، مرکب از  پس از سقوط نظام طالبی  قانون اساسی   جرگۀلویه
دلو   ۶مورد بحث قرار داده و به تصویب رسانید و در  ه جرگه  در خیمۀ لویاین قانون را    ۱۳۸۲جدی    ۱۴الی  

 افغانستان توشیح شده و انفاذ آن اعالم شد. یتوسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسالم ۱۳۸۲
تحت چه شرایط دیده می شود که جرگه های ملی تا زمان شاه امان هللا که آنرا لویه جرگه نام نهاد،    بدین ترتیب

عنعنات و روش جامعۀ افغانی بوده و در تشکل  ولی نقش این جرگه ها بخشی از  و اوضاعی دایر شده است.  
ص در آوانیکه پارلمانها و نهاد های به نمایندگی از مردم افغانستان وحیات سیاسی و تصامیم سرنوشت ساز  بخص

ولی به شکل عنعنوی و    ،ی از یک پروسۀ دموکراتیکاین جرگه ها نماد  نداشته برازنده و الزمی بوده ووجود  
لت شده  و هر یک از این ووی که گفته شد به مرور زمان جزئی از بوروکراسی دطاما  بوده است. ،ابتدائی آن
بر خواسته های دولت ها و یا حکومت ها مهر تائید گذاشته و نتیجه ی جز خواست دولت ها نداشته   هاجرگه  
 است.

 احتمالی و قانونمند برای حل بحران سیاسی و اقتصادی  با در نظر داشت اوضاع کنونی؛بدیل های 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 شش ماه 
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