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 شیرزوی ،ع
 

  ټولنه د قبیلې په سیوری کې
 

 (د جرګو سیستم)
 

هلته جرګه هم وي او چیرته چې جرګه معمول وي، هلته ټولنه د قبیلوي مناسباتو په  ،چې قبیله وي ېهر چیر يوای
 . سیوری کې واقع وي

دې تونو څخه پرد ډیرو لرغونو وخ ،د افغانانو ټولنه یوه قبیلوي ټولنه ده او تر هغه ځایه چې تاریخ یې په یاد لري
 دې نطام کې لوی مسایل د لویېه . په قبیلوي ټولنه کې د جرګې نظام حاکم وي، پرا خور دي یټولنې قبیلوي سیور

جرګې په مټ د حل وفصل الر پیدا کوي. د جرګو فیصله دروند قدسیت لري، که یو کس د خپلې ټولي کورنۍ سره 
پریکړو او فیصلوپه وړاندې بغاوت یا خیانت هیڅ کله نه د خو د جرګې  ،هغې ته غاړه ږدي او هغه قبلوي ،تباه کیږي

 . قبلوي
ني دودونو او عنعنو کې ډیر ارزښت، لوړ ځای او لرغونی تاریخ لري. لویی جرګې ځکه چې جرګه او مرکه په افغا

ې ک ۍه اوشلمه پیړمهمې جرګې په اتلسمه، نولسم ، خو ډیرېواد افغانستان کې اوږد تاریخ لريږ په ګران هیزمو
 . شویدي

ني صفویانو په استعمار کې بند و، د حاجی میرویس خان په د اتلسمې پیړې په پیل کې هغه محال چې هیواد د ایرا
م ( په مقامونو کې  ۱۷۰۷/ ۱۱۱۹م ( او د مانجی لویه جرګه )  ۱۷۰۵/ ۱۱۱۷کوهکران دوه لویې جرګې د ) ۍمشر

» ، د ایران حکمران نظم وموند او علنی قیام پیل شوه څو کار تر و،چې دا حرکتونه ټول مخفی و ،ويجوړی ش
ی او میرویس خان دمل او کندهار خپلواک دولت اعالن شو او د هغه نظامی او ملکي مشران قتل« بیګلربیګی ګورګین 

ن پر ، د افغانستا(اکاډمیسن کاندید)عطایې محمد ابراهیم . د زیاتو مالوماتو له پاره وګورئ:)مشر په توګه وټاکل شوه
 (۱۳هجری لمریز کال ، میوند خپرندویه ټولنه ، ص  ۱۳۸۰معاصر تاریخ، اول چاپ، 

کې جوړه شوه او په هغې کې « شیر سرخ » د کندهارپه ې چ ه،دویمه لویه جرګه د احمدشاه ابدالي د ټاکنې جرګه و
یې احمد خان سدوزی د احمد شاه په نامه مشر  تر څو ،او څوورځې غونډې کیدي هد قومونو مشرانو برخه اخیستې و

 . پوهه او درایت د احمد شاهی امپراطوری بنسټ کیښوده هکړ او هغه په خپل
دې ه ، د بریالیتوب تومنه یې په وړاندې افغانانو مقاومتونه کولپیړۍ کې په خاصه توګه د انګریز د یرغلونو پ ۱۹په 

جوړه شوه چې ډیرو لویو قدرتونو په هغوي کې د نفوذ یصلو به دومره واحده قوی جبهه چې د جرګو په ف کې پرته وه
 . توان نه درلود

 وښې کوچنۍ او لویې مسلې یې د همدغ، چې د ورپییایانو هم دوه ډوله جرګې درلودليد څیړنو له مخې لرغونو آر
په نومونو دوه جرګې درلودلي چې سبها د یوې وړې « سبها»او « سیمتي»جرګو له مخې حل او فصل کولي. دوي د 

ې حل رګې به لویې مسلکولي او سیمتي جسایلو به یې غور او پریکړي کلیوالي جرګې دنده درلوده چې په کوچنیو م
 اسې نورې مسلې به یې هوارولې له لویو جرګو، د خپلې سیمې څخه دفاع کول او داو فصل کولي. لکه د مشر ټاکل

هغه د خاصو ، چې بله سیمه ییزه جرګه وي ،پرته، چې وړاندې ورته اشاره وشوه او د هیواد په سطحه پریکړې کوي
خو  ،ور کسان هم په کې ګډون کواالي شيیې بولي او له دوي پرته ن« نرخیان»مشرانو له خوا جوړیږي، چې 

 .ان کوي، چې دواړو خواو ته یې پریکړي د منلو وړ ويپریکړې اکثره هغه نرخی
/ ۳۳۴م ، دانش خپروندویه ټولنه ، پیښور، ص  ۲۰۰۶ل /  ۱۳۸۴ارشاد اورنګزیب، افغانستان پیژندنه ،اول چاپ ،  

۳۳۵ . 
و ا، چې کله د یوې پریکړې له پاره په حجره، مسجد او یا هم په یوه لویه سوپه کې خپل مجلس پیل کړي جرګه ماران

اخیستي وي او د جرګې په پای کې چې هره خوا د « یا جنسي ضمانت ينغد»ندې یې د دواړو خواو څخه مچلګه وړا
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، مچلګه یې له منځه ځي او له دي پرته د ضرورت په وخت کې نور پریکړه ونه مني او سرغړونه وکړي جرګې
 . او له سیمې نه ایستل هم په کې پیښیږي لکه د کور سوځول .تاوانونه هم وراړوي

 

 بې جرګې نه به هیڅ کار په الس وانخلي
 تــرکــه بـــې پـــرګــبر وي د جــه خــک

 

 : ماخذونه
هجری لمریز کال  ۱۳۸۰اکاډمیسن کاندید : مرحوم عطایې محمد ابراهیم ، د افغانستان پر معاصر تاریخ، اول چاپ ، 

 . ۱۳، میوند خپرندویه ټوله ، ص 
/ ۳۳۴م ، دانش خپروندویه ټولنه ، پیښور ، ص  ۲۰۰۶ل /  ۱۳۸۴رنګزیب ، افغانستان پیژندنه ، اول چاپ ، ارشاد او

۳۳۵ 
 

 پای
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