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 2تر 1 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 

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

 

 
 ۱۲/۰۸/۲۰۱۸          حــامــد فارانی

 

 عنعنوی  افغانستانی ها لویه جرگهبه  ینگاه
 

 می باشد آنعنعنوی  لویه جرگهیکی از  ارکان  مجلس قانونگذاری  مهم افغانستان  
ان به مشخص است  که تاریخ  ایلقب وگان اقوام گ خبریا بهتر بگویم  مجلس  مشورتی  یا شورای بزر لویه جرگه

افغانستان  است  بهم پیوستۀنوی  تاریخی تمام  اقوام ععنجرگه زادۀ در افغانستان   لویه جرگه .دارد تعلق قرنهای دور
این عنعنه ای خجسته رایج بوده و برای حل مشکالت زندگی مردم در نیز نوی  به اشکال کوچک آن ععن ای جرگهاین 

  رایج خواهد ماند. همیشه  گانگذشت تااز ابتکار
جمعی  برای  سرنوشت کشور  تصمیم ن آدرهمه اقوام   که  "خبرگان اقوام یا مجلس بزرگ  لویه جرگهیعنی  " 

 گان هم عفبه ن ملی  رگتصمیمات بزها   لویه جرگه در افغان شمول قبایل  همهخبرگان   یآرامیگیرند   با  اشتراک  
شرکت کنند  چون هدف  بین االقوامی  لویه جرگهدراین   تا خبرگان اقوام دعوت می شوند همه   ،می شود اتخاذ 

   .ار می شوندزبرگ بنابه ضرورت در حاالت مهم بحرانی  لویه جرگهدفاع از کشور ومنافع کشور درمیان است  این 
تشکیل یک دولت موقت یا انتخاب رئیس جمهور  در حاالت ادشاه درقدیم وفعال هم برای  پبطور مثال  انتخاب  

به  دکن می دیگر مثال حمله کشور بیگانه وغیره ... که منافع کشور در خطر باشد  ایجاب  اهمبحرانی  یا موضوعاتی 
  اقدام کنند. لویه جرگه کردندایر 

باشد  نظیر کم می  باشد  که شاید  نیزین  تجلی  دموکراسی  واقعی  بشری  رتزیبا عنعنوی  ما افغانها    لویه جرگه
 در فضای مشورتی  کوچک وبزرگ مشورتی برای حل وفصل  منازعات  های کوچک  جرگهها و  لویه جرگه

 د.ندایر می شوغرض تفاهم 
 

که برای حل وفصل  مسایل   داریمها  لویه جرگهاز  بخصوص  ما افغانها  در تاریخ  کشور خود نمونه های  زیادی 
خاص ان  و بارزنمونه بطور مثال    .ار شده اندزبرگ باشد با یک تفاهم ملی که در تهاجم قرار گرفته کشور ملی 

 تعیینبرای  که رایادآوری کرد  سرخ قندهارقلعه مزار شیر تاریخی   لویه جرگهمی توان   کهبرجسته  است تاریخ 
آراء از  به اکثریت احمد شاه بابا ابدالی  جرگهدر ان    و میالدی  دایر شد    ۱۷۴۷ادشاهی افغانستان  در سال  پ

قلعه  ای   هنوزهم  در قندهار)  .می شناسند  جرگه مزار شیر سرخ  بنام را آنانتخاب شد  که جانب مردم افغانستان 
      (وجود دارد.نام  تاریخی به همین 

        
به خواست   (افغانستانشانرا ) کشور ادشاه آینده پهمه اقوام از  همه نقاط کشور  شرکت کرده بودند تا جرگه ن آدر 

شخصیت   آراءاتفاق به روز جلسات   ۹این   طولروز دوام کرد  ودر ۹  جرگه  مزار شیر سرخ  ،انتخاب کنندهمگان 
 .کردندانتخابسلطنت برای ادشاه کشور  پ منحیثرا  برازنده 

 
که در تنها کسی  خوانیندر میان همه    پذیرفتندمی نرد شانرا منحیث  سلطان دیگر  خوانین یک  لویه جرگهدر همان 

بود چون  این مرد  از مسئولیت بزرگ که  احمد خان ابدالیو سکوت اختیار کرده بود گپ نمی زد    لویه جرگهاین 
سکوت کرده   تسمی دانولیت  وطیفه بسیار سنگین  وپرمسئرا دفاع از کشور  و دفاع از ارزش های  دینی وملی  

، شریفانهاحساس ترس  نینچ وی بر احساس  غرور وی غلبه داشت احساس ترس  ، ئولیت حساسساز چنین م و  .بود
بلکه  مسئولیت  تامین    نبودمقام قدرت و تشنه  زیرا او    یاری کرد.ملی  یفهظوبار سنگینی   پذیرشدر  را  وی

مرد میدان ودالوری   الیاحمد خان  ابددرحالیکه   ، می شددار راعهده کشور ناموس امنیت  مردم و حفاظت  از 
 .هراس نداشتهیچ کس ازدیگر  وم کشورمردم مظلحق خدا و از جز به که  جنگجو بود  وشجاع 

 
 که یک شخص  بیطرف  دتصمیم گرفتن  " اقوام خوانین"طرفین  ءبه اتفاق آرا  لویه جرگهباالخره در روز نهم  

را به خواست و قبولی طرفین  التکتصمیم  و داوری با باشد  باید  انکه مورد احترام  همه قبایل و ریش سفیدمصلح 
   .همگان قبول کنندانستان را ادشاه افغپتا  ارائه دهد نیزبرای قناعت همگان جرکه اتخاذ کند و در زمینه دالیل را 
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 2تر 2 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یک مرد روحانی  که همه قبایل  به این مرد ریش سفید  که مورد    مزار شیر سرخعنعنوی   لویه جرگهدر این 
مردی  متقی   س،فپاگ ن و شخصکه از تبار سادات  لیمیر صابر شاه  کاببنام  بود   لویه جرگهاحترام  همه بزرگان  

چنین امر الت وکبه تصمیم اعضای جلسات  حضور داشت  پیوستهروز  ۹وصاحب علم ومعرفت بود  ودر طول این 
  . مهم را بگردن گرفت

 
نسبت به را  مشاهد کرد  او را   "احمد خان ابدالی" مدبر فاتح جوان جنرال وقتی  تقوا وسکوت  وخاموشی         

  شد. پذیرفتهجرگه چنین انتخاب عالی از طرف تمام جناح های لویه  و انتخاب کرددیگران ترجیح  داد و 
  

 بود  (موازی فصل گندم  زمانودر بود ده ) چون لویه جرگه درفضای  باز دایر ش لویه جرگهبعنوان ختم  جلسه 
که گندم نماد  قرار داد  چرا احمد خان ابدالیگی(  ن) لودستار  برو برداشت  لیمیر صابر شاه  کابخوشه از گندم را 

 . ن ساختمزئ شاه جوان  دستار برادشاه هم که خادم  مردم است  پتاج انسانیت و شرافت و روزی خداست  و
 

ین یمردم تعجرگۀ  از جانب  افغانستان عادل ه ادشاپلقب دادند   احمد شاه باباساله که مردم او را  ۲۵احمد خان ابدالی 
  .شدوشناخته 

 باهمی همزیستیبرابری  همه اقوام  ونماد فاق ملی  وهمدلی  و نماد  وو ما افغان ها  نماد وحدت   لویه جرگهپس  
 است .

ن را می توان دموکراسی یا مردم ساالری  انسانی آین شود  یتع  ی مردموقتی  در آخر کار  چیزی  که با اکثریت آرا 
  .نامیدواخالقی 

جلی تقرنها قبل  ملل جهان در بین   که  تاریخی استمردم ساالری از آنجمله  نهاد های افغانستان   لویه جرگه
  .بود تمثیل کردهرا کنونی دموکراسی 
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