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واقعی جرگه لویه و نهاد نام جرگه لویه  

نظرم به مقاله محترم داکتر سید عبدهللا کاظم در پورتال وزین افغان جرمن آن الین در مورد "رویداد لویه جرگه  

" افتاد که در مورد کتاب نایاب رویداد این جرگه تاریخی عهد امانیه بحث مینمود. قسم عادت  1303لسلطنه دارا

اکثر روشنفکران افغان که در بحث های خویش طفره میروند و بجای اصل موضوع به مسایل ضمنی میپردازند، 
مینمایم نیز از این عادت روبراه نبوده و بجای آقای کاظم که من به ایشان احترام دارم و اکثر مقاالت شان را مطالعه 

اصل موضوع که مسله لویه جرگه عهد امانیه و از جرگه های واقعی در تاریخ افغانستان بود به بحث روی جرگه 

 – 1709ها و مجالس بزرگ دیگر پرداخته است. از آن جمله آقای سید عبدهللا کاظم از جرگه های سال های  

تاج گذاری نادر  – 1929تاج گذاری احمدشاه ابدالی ، -  1774تک به حیث زعیم ملی،    گزینش میرویس خان هو

سفر بری و تصمیم خریداری اسلحه بخاطر جنگ  -1955تعیین سرنوشت جرمن های مقیم افغانستان، -1941خان،

حیث رییس تعیین دوباره سردار داود به  – 1977جرگه تصویب قانون اساسی ، -1964ممکنه با پاکستان  ، 

قانون اساسی دوران  -1987تصویب دوستی با اتحاد شوروی، -1985تشکیل جبهه ملی پدروطن ، -1981جمهور 

 حزب دموکراتیک )وطن(  یادآوری نموده اند. 

را همه جرگه های نام نهاد یاد نموده و تمام جرگه های  1987و  1985، 1981محترم کاظم جرگه های سالهای

 تشریح نموده اند. باقی مانده را مفصل 
من نمیخواهم در مورد واقعی بودن جرگه های دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق صحبت نمایم چون به این 
باورم که جرگه های قرن بیست و بیست و یک دارای کاستی های عمیق بوده و نمایندگان هیچ یک به صورت کل 

ها به هیچ صورت نماینده گی واقعی مردم افغانستان را نه به طور دموکراتیک به جرگه راه نیافته اند. این جرگه 
نموده اند و به همین لحاظ است که نتایج اکثر این جرگه ها تاثیرات رقت بار منفی را به کشور ما به بار آورده اند. 

ور همه ما و شما می دانیم که تمام این جرگه ها آله دست پادشاهان و سالطین دوران مشخص و حتی آله دست کش
های خارجی بوده اند. جرگه دوران نادر خان هیچ فرقی با جرگه دوران داود خان و یا ببرک کارمل نداشت. اما 
استاد بزرگوار آن جرگه ها را مهر تایید گذاشته اند و جرگه های دوران حکمیت خلق را بر بنیاد مود روز جرگه 

 های نام نهاد دانسته اند.  
از جانب اشخاص عادی و احساساتی که به اساس مود روز به خلق و پرچم دشنام  البته اگر این گونه اظهارات

میدهند شنیده میشد من هرگز وقتم را ضایع ننموده و این چند سطر را نمی نوشتم. به نظر من یک عالم در هر 
 حالت میبایست  از علم ایپیستمولوژی و بدور از احساسات و مود روز پیروی کند. 

قانون اساسی دوران داکتر نجیب هللا نام نهاد است استاد محترم با ارایه شواهد آنرا ثابت  1987اگر جرگه سال 

نماید. البته اگر دالیل شان ثبوت نام نهاد بودن این لویه جرگه را ممکن سازد پس استاد محترم بفرمایند این دالیل را 

نستان قرار دهند. آن وقت آنها مدلل خواهند شد که در افغا 1980در مقابل  تمام جرگه های ماقبل و ما بعد سالهای 

میکانیزم تدویر لویه جرگه ها به جز از دو لویه جرگه انتخاب میرویس خان،تاج گذاری احمد شاه ابدالی و لویه 
جرگه عهد امانیه به عین شکل بوده اکثرآ مالکان، دالالن قومی،افراد نزیک به دربار، اراکین دولتی و اخندزاده 

حلی با استفاده از شناخت و روابط اقتصادی و سیاسی خویش با اراکین قدرت به این جرگه ها راه مییابند. های م

لویه جرگه  1985درین صورت فیصله های اکثر این جرگه ها همان فیصله های رهبران است. اگر در سال 

 2013جرگه مشورتی سال افغانستان تحت رهبری ببرک کارمل به دوستی افغانستان با شوروی صحه گذاشت، 

قرار داد دوستی ستراتیژیک را با ایالت متحده امریکا تایید نمود. شما خوب میدانید که این ها خواست اراکین این 
زمان و کشور های شامل مسله بودند نه خواست و آرزوی مردم و ملت افغانستان. وقتی ما از یک نظام دموکراتیک 

بر پاسازی این نظام چگونه است.  یک جرگه و یا انتخابات وقتی میتوانند بحث کینیم باید بفهمیم که شیوه 
دموکراتیک باشند که نماینده گان مردم در آن ها اشتراک نمایند ترجمان آرزو ها و خواست های مردم باشند. اگر 
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نماینده گی اعضای لویه جرگه ها به صورت دموکراتیک انتخاب میشدند و یا حد اقل از مردم قریه و یا والیت 
میکردند پس ما میتوانستیم این جرگه ها را وقعی و یا نام نهاد بنامیم. وقتی چند نفری جهت تبریکی نزد نادر خان 
مییایند و چون تعداد این چاپلوسان زیاد است ناظرین دربار از موقع استفاده نموده و این مجلس تبریکی را جرگه نام 

جبهه پدروطن  1981یدهند، به نظر من این به مراتب نام نهاد تر از جرگه سال مینهند و عمل تاج گذاری را انجام م

 است . 
در زمان حکومت حامد کرزی شیوه جدید و سهل تدویر جرگه ها به کمک کمپیوتر و داتا بیس ایجاد گردید. شخصی 

شخصیت های چاپلوس به نام صادق مدبر که رییس دفتر و بعدآ ریس اداره امور ریاست جمهوری بود یک داتابیس 
و به اصطالح مطرح را با خود داشت. در هر زمانی میتوانست با یک اقدام کوچک و یا ایمیل صد ها تن را به 
کابل احضار نماید تا در جرگه ها شرکت  نمایند. من با یک ریش سفیدی از والیت بلخ سر خوردم که به مدت شش 

بود. وی به من گفت که جناب مدبر به ما گفته  2013شورتی سال ماه در کابل سرگردان منتظر تدویر لویه جرگه م

است که حاضر و آماده باشید و هر وقتی که باالیتان صدا کردیم خود را به پولیتخنیک که جای تجمع نماینده گان 
ردار است برسانید. البته این پیر مرد از مزایای مهمانخانه و نان رایگان ریاست جمهوری در تمام این مدت برخو

 بود. 
وقتی ما در مورد لویه جرگه ها بحث میکنیم بهتر است به شیوه تدویر، نتایج حاصله و تاثیر این نتایج باالی زنده 
گی مردم ما بحث کنیم ، نه باالی شخصی که رول محوری را در جرگه داشت. هیچ کسی در مورد صحبت های 

ه بیرون انداخته شد چیزی ننوشت. اشخاصی مانند ماللی که بعدآ از جرگ 2013خانمی در لویه جرگه مشورتی سال 

به بیرون انداخته شد و حاال مفقوداالثر میباشد هیچگاهی به بحث گرفته نشد. هیچ  2001جویا که از لویه جرگه 

را که به اشاره دربار به سردار داود عذر  1977کسی اظهارات چاپلوسانه عزیز واصفی رییس لویه جرگه سال 

ندید شدن را مینمود به نقد نگرفت. وی تا به الحال دربعضی حلقات پشتون به حیث رهبر مناطق شرق دوباره کا
 افغانستان مورد احترام است. 

تا به کی ما به جای بحث روی اصل مسایل به مسایل مود روز بپردازیم. البته مود روز کار بدی نیست در صورتی 
اشد. وقتی ما در مسایل سیاسی و علمی به اساس مود روز برخورد که در مورد لباس، موتر و یا وسایل خانه ب

میکنیم نتایج آن را به دیده خود میبینیم. وقتی شاه  امان هللا را از اریکه قدرت دورساختند، اکثر وزرا، درباریان، و 
زمان این عمل  حتی خویشاوندان شاه وی را مورد تکفیر قرار دادند و اسناد بی دینی وی را امضا نمودند. در آن

آنها مود روز بود. حبیب هللا کلکانی بعد از تسخیر ارگ این وزرا و چاپلوسان را که یک تعداد اعضای خانواده شاه 
 امان هللا نیز شامل آنان بودند نمک حرام خطاب کرد.

 ولی بودند تعداد بسیار کمی که بجای تعقیب مود روز در مورد عهد امانیه برخورد علمی نمودند. 
چندی قبل استاد دیگری بنام داکتر رسول رهین در یک مقاله مبسوتی حکومت خلقی ها را به نسل کشی تاجکان 
متهم نمود. البته اکثر مردم شریف افغانستان آگاه اند که اقلیت های قومی برای اولین بار در همان رژیم سر بر 

اس سخنان آقای رهین چندان به دل ها راه نیافت. افراشتند و صاحب اخبار،کتاب و حتی منزلتی شدند.  به همین اس
و اما چه حیف که استادانی مانند رهین وقت و زمان خود را بجای تحقیق علمی و نصایا مصرف چنین مسایل غیر 

 علمی ولی مود روز میکنند.
اه میشود. افغانستان اینک بیشتر از چهار دهه در زمینه انتخاب رهبران و شیوه حکومت داری خود مرتکب اشتب

الزم است تا دالیل عینی و ذهنی این اشتباهات مورد تحقیق قرار گیرد و راه ها و طرق بیرون رفت از بهران 
 رهبری توسط علما ی تاریخ نویسی، حکومت داری و اقتصاد زیر دست گرفته شود.  

دم دوران خود نمیباشند. من علمای پیشتاز اکثرآ بخاطر افکار و نوشته های عالمانه خویش مورد تایید اکثریت مر
توسط تماس تیلفونی خواهش نمودم که در زمان انتخاب کلمات تاریخ نویسی از رفرنس های  ړاستاد کاک ازگاهی 

معتبر استفاده کنند و بیاد داشته باشند که نوشته های آنان دارای اعتبار تاریخی است و نباشد که نسل های آینده در 
به شکلی به قدم های استاد  ړمتاسفانه که آقای کاکد رهبران سیاسی ما قضاوت کنند. مورد رهبران علمی ما مانن

خلیلی قدم گذاشتند و نتوانستند تاریخ و وقایع کشور را بدور از احساسات، منافع  و عواطف شخصی خود تحریر 
 نمایند.

آنها مشعل تحقیقات بیطرف ولی با جرات البته بنا بر احترامی که به استاد کاظم و استاد سیستانی دارم امیدواریم که 
 را بدست گیرند. 

 پایان
 

 



  

 

3 

 

 


