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 ۱۷/۰۹/۲۰۱۶         دوکتور محمد اکبر یوسفی   
 

 در تأریخ افغانستان!« لویه جرگه»باز هم نقش 
 

"پورتال افغان  واستفادۀ ناحق از آن!" در« لویه جرگه»تحت عنوان: " نقش ، مقاله ای ۲۸/۰۸/۲۰۱۶درست بتأریخ 
جرمن آنالین"،منتشر گردید. طوری که خوانندگان محترم می دانند، اینجانب در قدم اول، به "سایت های" محدود, 
بعضی از مقاالت را می فرستم. نشر مطالب اینجانب در "سایت ها"، صرف بخاطر خوانندگان محترم بوده و در 

گروپی" از گردانندگان، کدام تعهد در امر پیروی از مشی احتمالی برابر هیچ یکی از گردانندگان "سایت ها" و یا "
 تبلیغاتی آنها، ننموده ام. از جانب دیگر ، این مقاله را به آدرس سایت "اریانا افغانستان" نیز فرستاده ام.

 

بخصوص  جانب این "سایت", مقاله را در دریچۀ "نظر خواهی" آنها گذاشته اند، که به هیچ صورت اعتراض ندارم،
اینکه محترم گردانندۀ "سایت" لطف نموده، در مورد، پرسیده اند. این که نویسندگان محترم در آن دریچه و یا جای 

دیگر چه تبصره هایی دارند, بحثی ندارم. هر کس می 
تواند نظر خود را ارایه نماید. وقتی بر برخی از تبصره ها 

مبادا مرور نمائیم، ممکن انتباهی هم حاصل گردد، که 
خوانندگان محترم، از نوشتۀ اینجانب، نتیجۀ نا مطلوب 

 خواهند گرفت.
 

هرگاه دوستان مقاله را با دقت بخوانند، هدف این نویسنده 
چنان بوده است، تا اشاراتی را داشته باشد، که "دولت 
ُمدرن" افغانستان چگونه تأسیس یافته است. و خاصتاً 
اینکه، زمامداران وقت، از عنعنۀ "جرگه های قومی"، در 
تشکیل "دولت پادشاهی" افغانستان، درین قلمرو، استفاده 
نموده اند. فراموش نشود، که این نویسنده، عنعنۀ "جرگه" 
را، تنها مختص به اقوام "پشتون" افغانستان نمی داند. فقط 
آنچه در تأریخ پشتون ها، در جملۀ ادارۀ قومی، در زمان 
قبل از تأسیس دولت، شهرت کسب نموده است، همانا 
سیستم حقوقی "ویش" بوده است، که در دوران"روشانی 

 از آن، بصراحت دفاع صورت گرفته است.  ها"،
 

در مورد پروسۀ تشکیل دولت، که در تأریخ طوالنی 
بشریت، از طرق و اشکال مختلف بوجود آمده است، هم 
چنان ایجاب توجه جدی و بیشتر مطالعه را می نماید. همه 
دولت ها، یکنوع بوجود نیامده اند. اگر حاکمیت های مصر 

"یهودیت"، "عیسویت" و "اسالم" را قدیم و یا قرون قبل از 
در نظر بگیریم، قبل از معتقدات به "خدای واحد"، به آن 
زمامداران، حکمت و مرتبۀ "خدائی" می شناخته اند. در آن 

 مراحل هم "تمدن ها" آباد و ویران گردیده است. 
 

م، بعنوان ۱۷۴۷ر سال دولت پادشاهی افغانستان، یکی از اشکال دولتی بی شمار در جهان بوده است، که د
"پادشاهی" تأسیس می یابد. نقش تعیین کننده در تأسیس  همان دولت پادشاهی، از دید این نویسنده فقط در اختیار، 

بوده است. فرصت تأریخی و امکان براه افتادن چنین « جنرال احمد خان سدوزائی»استعداد رهبری و توانمندی، 
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، "شاه پارسی"، مساعد خوانده شده «نادر شاه»ا غیر مترقبه، یعنی کشته شدن پروسه، پس از وقوع حادثۀ نا گهانی ی
است. شناخت و استفادۀ فوری ازین فرصت تأریخی با اقدام "جنرال احمد خان" ارتباط داشته است. در آن لحظه 

از جانب  "شاه پارس" با قشون او، از سفر لشکر کشی به هند برگشت نموده بود و در زمان ورود به خاک خود،
م که همین تصویر ۱۹۵۵دسمبر سال  ۱۴مجلۀ "شپیگل"، در  ۵۱آمر گارد محافظ خودش کشته شد. در شمارۀ 

 راهم، منتشر ساخته است، می خوانیم:
 

م شاه پارسی نادر، توسط آمر گارد محافظ خودش کشته شد، یک افسر قطعۀ ۱۷۴۷زمانی که در سال »...  
جنگی سوارکار و حافظ خزانۀ طالئی پادشاه، که در آن   ۱۰۰۰۰ام "احمد"، آمر سوارکاران، با منشاء افغانی، بن

الماس مشهور "کوه نور" نیز شامل بوده است، وظیفه داشته است. بکمک سوارکاران خود، اقوام مناطق 
جنوری سال  ۷کوهستانی را متحد ساخت، و خود را پادشاه آنها ساخت. به هندوستان لشکر کشید و بتأریخ 

بوقوع پیوسته است، بتعداد « پانی پت»، در منطقۀ «م، درمحاربه ای که در جوار درخت "منگوی سیاه۱۷۶۱
 ...«.عسکر "هندوس" را نابود ساخته است ۲۰۰۰۰۰

 
با وجود آنکه، با تفاوت های منطقوی، این اقوام، در حیات داخلی آنها از عنعنات و رسوم قومی استفاده می نموده 

، آگاهی های الزم از شیوۀ حکومتداری اند، در عین حال
امپراتوری های بیگانه نیز )در شرق بیشتر نفوذ 
امپراتوری مغل  )سنی( و در غرب نفوذ صفوی های 
)شیعه( ایرانی(، داشته اند. بدین معنی که اقوام افغانی 
مانند یونان قدیم، که از داخل اجتماع آنها با  مناسبات 

تأسیس نموده اند، در  قومی، نخستین "دولت شهری" را
مرحله تأسیس پادشاهی، تحت قیادت "احمد شاه درانی"، 

 کاملالً بی خبر نبوده اند.
 

اما طوری که در مقاالت قبلی هم تأکید بعمل آمده است،  
ً در رابطه با قدرت های خارجی،  اقوام "پشتون" خاصتا
از طریق سران قبیله و قوم تماس می داشته اند. اکثراً 

خانواده های با نفوذ را، در آثار منتشرۀ  سران و
" را هم در قطار همین خانواده ها، بنام جنرال احمد خانتأریخی، بنام "خانخیل" نیز یاد نموده اند. خانواده "

 "خانخیل" یاد می کرده اند. 
 

م، زمانی که "حامد کرزی" در کنفرانس"بن", ۲۰۰۱جهت معلومات، حتی در سال 
"چهار گروپ" "انتخاب"  می گردد، مطبوعات مناسبات او را، از جانب نمایندگان 

با خاندان "شاهی" تبلیغ می نموده اند. خیلی محتمل است، که آگاهان مطبوعاتی، 
صاحب "آرشیف های" وسیع، ارتباط اقوام را  ممکن مطالعه نموده باشند و بخوبی 

پلزائی" تعریف شده آگاهی داشته اند، که قوم "سدوزائی" بخشی از "قوم بزرگتر، پو
است. نباید فراموش کرد که "پادشاهی" افغانستان" در زمانی تأسیس می گردد، که 
در اکثریت نقاط جهان، سلطنت های "میراثی" برقرار بوده ند. این تعامل و ادعای 
ً از جانب کسانی بزبان آورده می شده است،  که مدعی،  "حق تخت و تاج" عمدتا

 سلسله و حلقۀ  متصل با خانوادۀ  "پادشاه"، بوده اند.  داشتن رابطۀ خونی،  با
 

بعبارت دیگر، چنین ادعاهای "حقوقی"، فقط در مغز و کله های اعضای همان 
خانواده های حاکم بوده است. این هم ممکن بوده می تواند که مانند  همان تصور، 

شخص را از در تبلیغات در یک ونیم دهۀ قبل هم ، چنین فکر شده باشد، که این 
در تصویر حلقۀ "جهادیون"، با چنین رابطۀ نژادی و خانوادگی، جستجو نمایند. )

م یاد شده، و بعنوان عکس "یادگاری" حامد ۲۰۰۱دسمبر  ۵فوق که از منابع انترنت گرفته شده است، بتأریخ 
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شده در "شپیگل"، )درین تصویر سیاه و سفید، منتشر .(. کرزی در وسط عساکر "امریکائی" خوانده شده است
م، در عقب شانۀ چپ آقای ۱۹۹۲آقای "حامد کرزی"، معاون وزیر خارجۀ حکومت مؤقت "مجاهدین" در سال 

مجددی، بدون مو و ریش تراشیده با سبیل کوتاه، دیده می شود. در پایان تصویر چنین می نویسد: "رئیس 
 جمهور مؤقت مجددی، یک مخالف بدون خطر"(

 

اواخر بیشتر از هر وقت دیگر، بحث ها، روی دورۀ تأریخی "پاد شاهی شاه امان هللا"، "بحران از اینکه درین 
سقوی" و زمان "محمد نادر خان"، بطور رنگارنگ جریان دارد، در حالی که این نویسنده هیچ نوع عالقمندی به 

ای خود، تاج و تخت را، به همچو مباحث، که بر سر افراد بچرخد، ندارد، فقط اینکه چرا "محمد نادر خان" بر
احتمال قوی مستحق دانسته باشد، ممکن از جمله، یکی هم دلیلی باشد که با تذکرات "لویس دوپری" پیوند یافته می 
تواند. این مؤلف روابط خانوادگی "محمد نادر خان" را از طرف مادر، از نسل  و سلسله  پادشاهی "سدوزائی"، یاد 

"ادعا های" آن محفل شاهانه بوده باشد. مهم تر از چنین ادعا ها، بشمول ادعای  نموده، این هم ممکن یکی از
"حمایت خارجی"، باید توجه نمود، که در داخل چه کسانی، از "محمد نادر خان" حمایت نموده اند. نباید فراموش 

از سران قوم  کرد که پدر کالن "حامد کرزی"، بنام "خیر محمد خان"، بقول یکی از آگاهان، هم چنان یکی
"پوپلزائی"، در جملۀ حامیان "محمد نادر خان" شامل بوده است. هر گاه خانواده های متنفذین  محلی در سراسر 
افغانستان درنظر گرفته شود، چنین بنظر می رسد، که "محمد نادر خان" در حلقات متنفذین قومی و مذهبی در داخل 

 کشور، از روابط قوی برخوردار بوده است.
 

ز هم، طوری که در مقالۀ قبلی نیز ذکر شده  است، دقیق معلوم نیست که پادشاه سابق، بعداً "بابای ملت"، بنابر چه با
هدف "نسخۀ شخصی، "قران شریف" هدیده شده از طرف "خانودۀ ایشان" را، به "حامد کرزی" تسلیم می دهند. 

در بین این خانواده ها، بطور "راز" وجود داشته  خیلی  محتمل است که این چنین سمبول از همان تأسیس پادشاهی،
م، زمانی که سران "اقوام"،  به ۱۷۴۷بوده باشد. بار دیگر تأکید می گردد، که بعد از تأسیس "پادشاهی" در سال 

تأسیس پادشاهی موافقت می نمایند، در حقیقت سران قوم، تمام قدرت قومی را که مربوط "ادارۀ خودی قوم" در 
قومی، بوده است، از دست می دهند، در قدم بعدی، این خانواده ها در همکاری و تابعیت از "دولت  ساحۀ سیاست

دولت راه یافته اند, در عین زمان بحیث "متنفذین محلی"، مواضع آنها را، « جوان"، در حالی که در "بیروکراسی
، نشیب و فراز را پیموده است، که خیلی حفظ نموده اند. نباید از نظر دور داشت، که دولت  در مسیر و انکشاف آن

 پیچیده بنظر می رسد.
 

بعد از شکست، ریفرم های "شاه امان هللا" توسط "متنفذین و افراطیون مذهبی"، بعداً نشان داد که محافل دیگری از 
ر خان" مناسبات "متنفذین" با حلقات دیگر "مذهبیون"، به "بحران ده ماهه" خاتمه می بخشند، که از "محمد ناد

حمایت می نموده اند و آنچه توجه خاص نویسنده را بخود جلب می نماید، اینست که پادشاه جوان، بعد  از "شهادت 
پدر" در اثر عمل "ترور"، بر خود لقب "المتوکل علی هللا محمد ظاهر شاه" گذاشته اند و چهل سال در حالت عدم 

 "جنگ" کشور را اداره نمودند. 
 

ً باید، بهدف ایجاد پایه ها و ستون های اجتماعی قدرت دولتی بوده باشد، از درین اساسگذاری ک جرگۀ »ه منطقا
استفاده شده است. ساختار قبیلوی در افغانستان در طی قرون از حالت مالکیت اشتراکی « لویه جرگه»و یا « قومی

بات ملکیت گردیده بود، بدین بر منابع طبیعی چون زمین و جنگالت و غیره، دستخوش تغییرات بنیادی، در مناس
معنی که در همان لحظۀ تدویر "جرگه"، دیگر همان حیات خالص ""قومی قبل از حضور دولت"، بطور کامل وجود 
نداشته است، اما در خارج از ساحات سکونت اقوام، "امپراتوری های قلمروی" بیگانه، حیات آنها را تحت تأثیر  

ارجی، خارج از جمعیت های قومی، داشته اند. با این تشکل های اجتماعی حاکمیت بیگانه، یعنی در مناسبات خ
قومی، اقوام باز هم در برخی از مسایل اجتماعی، از بقایای همان رسوم و میراث پدران آنها، در حل و فصل مسایل 

 درون قومی، بدون مداخلۀ دولت نیز استفاده می نموده اند.
 

متعدد، مطالب معلوماتی را در رابطه ساختار اجتماعی اقتصادی افغانستان،  صرفنظر از اینکه نویسنده در مقاالت
بدست نشر سپرده است، بخوبی می داند, که "زندگی قومی" و "قبیلوی"، بنابر نتایج تحقیقاتی علمای تأریخ و فلسفه، 

می دانسته اند،  که در مرحلۀ قبل از تأسیس دولت، عملی بوده است. چنین اداره را، "ادارۀ خودی" اجتماع نیز 
روحیۀ و مناسبات "تساوی" بین اعضای جامعه یا اجتماعات قومی وجود داشته است. این چنین اداره، قبل از 
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تشکیل، طبقات و قشر های اجتماعی تعریف شده است. "فکت ها " و شواهد تأریخی وجود دارد، که در جوامع 
اشتن ساختار دولتی، ساحات معین زیست و استفاده از منابع بشری، تشکل های قبیلوی موجود بوده اند، که بدون د

 طبیعی را، برای اجتماعات آنها، محافظت می نموده اند. 
 

چنین نمونه های ادارۀ اجتماعی را، برخی محققین ، "کمون اولیه" نیز می نامیده اند. تفصیل درینجا نمی گنجد. اما 
لحظاتی که در یک "ادارۀ قومی" یا "قبیلوی"، حاکمیت دولتی  با یک اشاره، این نویسنده معتقد است: از همان

برقرار گردیده است، دیگر نمی توان از "ادارۀ خودی" قوم نام برد. صرفنظر از اینکه از نام "قوم" و روابط خونی 
مان و رشته های روابط نژادی، تا امروز، در مراحل مختلف، از جانب دیکتاتوران نیز بزبان آورده شده است. به

را بمفهوم "حکومت « دیموکراسی»ترتیبی که  بعضاً سیاستمداران، عوامفریب، در تذکرات تبلیغاتی آنها، کلمۀ 
مردم بر مردم"، یاد می کنند و دور از واقعیت شناخته شده است، به همان منوال هم چنان معنی تحت الفظی آن، که 

ساالری" نیز یاد می گردد، به همان اندازه، دور از  از جانب بعضی از سیاستمداران کشور ما هم، بنام "مردم
حقیقت است. زیرا در شرایط موجودیت دیکتاتوری و ظلم و ستم بیحد اجتماعی، اثری از "ادارۀ" خیالی مردمی و 

  عدالت اجتماعی، بمشاهده نمی رسد.
 

 دانشمند معروف جهان )متوفی(، "کارل پوپر" در رابطه با قدرت نظر اندازید:   به قسمتی اظهارات 

 

این دانشمند، آثار ارزشمندی را از خود، بجا مانده است،  که در تحت عنوان: "جامعۀ باز و دشمنان آن"، 
رنگا رنگ  دیموکراسی و آزادی را در پیوند، نا گسستنی با همدیگر، بمثابۀ بدیل در برابر تمام رژیم های

"دیکتاتوری"، از "طبقاتی" تا "مذهبی" و دیکتاتوری های "نژادی" نیز دانسته است. در یکی از صحبت های خود، 
ً بعنوان "حکومت مردم بر مردم" تبلیغ می کنند، بصراحت می گوید، که در  در رابطه "دیموکراسی"، که بعضا

ست و از روی منطق، هم چنان، اعمار چنین یک نظام، نه تأریخ بشر، تا حال هیچ وقت چنین اداره وجود نداشته ا
تنها ممکن بنظر نمی رسد، بلکه جوامعی که خود راه "دیموکراسی" را در پیش گرفته اند، چنین هدفی را تعریف 
ننموده اند. درین پروسۀ دیموکراسی, فقط راهی را باز نموده است، تا برای اتباع کشور، امکان سهمگیری در تعیین 

 اجتماعی، ممکن سازند. این چنین سیستم همواره به مواظبت و مبارزه نیاز دارد. -و روش سیاسی  راه
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درین مقاله بر لحظاتی از وقایع سیاسی کشور و هم چنان "عنعنۀ لویه جرگه" تذکر رفته است، که امکان استفادۀ نا 
" و یا "عدم تدویر"، سخن نمی گوید، بلکه بر درست از آن ر هما، هوشدار می دهد. نویسنده  درین مقاله بر "تدویر 

 استفاده الزم از نقش تأریخی آن، اشاره نموده است.
 

از جانب دیگر، برای  این نویسنده،  شکالً موضوع اینکه سیستم "ریاستی" باشد و یا "فیدرالی"، مطرح نبوده است، 
ری چنین سیستم، که اینک "یک ونیم دهه" م، تهداب گذا۲۰۰۱بلکه اشاره شده است، که در کنفرانس بن، در سال 

را پشت سر گذاشته است، "ریاستی" تعریف گردیده است. در مقاله هم چنان، فقط این نکته هم تذکر رفته است، که 
در حلقات بازیگران سیاسی، در همان روز های  تهداب گذاری "سیستم ریاستی"، حرف هایی هم در بارۀ "فیدرالی" 

، نیز شنیده شده است. در مقاله گفته نشده است، که شکل سیستم چه باشد و یا چه نباشد. اما وقتی و سیستم "پارلمانی"
قدرتمداران، با مصارف هنگفت، درین کشور جنگ زده و ویران، اقالً یک ونیم دهه، تمام کمک های خارجی را 

ً ا ینکه، در کنفرانس "بن" اهداف، برای بخش ایجاد "سیستم ادارۀ سیاسی" معینه، بمصرف رسانیده اند و خاصتا
"برقراری صلح"، "اعمار مجدد"، مبارزه با "تروریزم"، منجمله تأسیس "ادارۀ مرکزی سیاسی" با ایجاد "سیستم 
حقوقی" وغیره وغیره، مطرح بوده است، اما حال شایعات و افواهاتی که گویا در ختم مناقشات بر سر نتایج 

بعمل آمده است، تا با میانجیگری وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا، یکی از آنها  انتخابات، بین "دو کاندید"، فیصله
"برندۀ" انتخابات ریاست جمهوری اعالن گردد، و برای کاندید "ناکام"، مقام "... ریاست اجرائیوی..."، یا حکومت 

 داده شود، که در قانون اساسی، وجود نداشته است.
 

ا مطرح می سازند و در عین حال اگر این مسئولین به تعهدات "دیموکراسی" وقتی حرف تدویر "لویه جرگه" ر
معتقد اند، پس باید به مردم بگویند، که از طریق "لویه جرگه"، چه تغییری را در سیستم می آورند، آنهم در 

یستم، شرایطی که بحران ادامه دارد، این مخارج دوباره را که  فقط روی شکل و بدون  روشن ساختن کیفیت س
بزبان می آورند، در شرایط بحرانی، از چه مدرک تمویل می کنند. این نویسنده هیچگاه از جمله کسانی شمرده شود، 
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که نظر خود را با "مرده باد" و "زنده باد" خالصه سازد، مدعی باشد که گویا این و یا آن سیستم خوب و یا بد است، 
 عهدین سیاسی برای تطبیق آن، قابل توجه است.متاهلیت و وفاداری بلکه مهم مشی و هم چنان 

 

م، معضالتی را بوجود آورد، که تا امروز حالت سر در گمی، در شیوۀ حکومتداری، بوجود آورده ۲۰۱۴انتخابات 
است. همه می دانیم، که دورۀ سوم انتخابات برای ریاست "جمهوری"، مطابق قانون اساسی صورت گرفته 

یس جمهور انتخاب می شد، آنهم بر اساس، یک سیستم دولتی مرکزی، که در حقیقت تمام است.درین انتخابات باید رئ
 قدرت در وجود "رئیس جمهور"، خالصه شده است.

 

ناظران حق دارند، بپرسند، وقتی یکی 
برندۀ انتخابات اعالن شد، در مقام 
ریاست جمهوری نشست. این رئیس 
جمهور پس از اینکه مورد حمله قرار 

به "توافق" می رسد.  می گیرد،
روشن نیست که رئیس جمهور با 
"حریف" خود، بعنوان کدام هویت و 
مقام سیاسی که در قانون صراحت 
داشته باشد، موافقت نموده اند. آخر 
قبالً حکومت را "حکومت وحدت 
ملی"، نام داده بودند، اما معلوم نیست 
که بعد از دو سال بر چه موضوعات 

ص "پهلوی" موافقت نموده اند، شخ
رئیس جمهور، چندی قبل مبارزه با 
"فساد اداری را وظیفۀ تمام مردم" 
دانست. آیا مکاتیب تقرر مردم را به 

 این وظیفه، به امضاء رسانیده است؟
 

از جانب دیگر با وجود آنکه، در مدت قریب دو سال، این "رهبری دو سره"، مانع هر گونه اجراآت ضروری و 
گردند، درین اواخر مخالفت های شخصی، در حقیقت تمام پرده های "راز دولتی" و احساس الزم، بنفع جامعه می 

مسئولیت، رهبران را در برابر جامعه و مردم، دریده است. حال که رئیس جمهور اسبق، طرح تدویر لویه جرگه را 
غییر دهند و بازی های مطرح می سازد، معلوم نیست که آیا خودشان هم می خواهند که سیستم خود را، از ریشه ت

 "تنظیمی" را ، در تحت نام "لویه جرگه" از سر بگیرند؟
 

 بایان
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