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 ۲۲/۹۰/۲۹۰۲                دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

  ،«یک نهادسنتی عنعنوی»لویه جرگه 
 را داراست؟« حیثیت مجلس مؤسسان» یا اکنون

 

افغان »از مدتی بدینسو، مبحثی از جانب محترم دوکتور سید عبدهللا کاظم، براه افتاده و در دریچۀ نظر سنجی 
، گذاشته شده است. هموطنان زیادی نظرات خود را در بارۀ مطالب و تصورات مختلف، ارائه داشته «جرمن آنالین

اقتصادی محترم  -سیع سیاسی معلومات و د. بطور مشخص از نظرات ود، که حاوی مطالب آموزنده می باشان
نعیم بارز که همیشه مسائل روز جامعۀ  و نظرات محترم محمدحقوقدان هموطن دوکتور کاظم، محترم ف. هیرمند 

ما را با شیوۀ فهما مطرح می سازند، فیض برده ام. انگیزۀ ارائۀ این چند سطر، برایم از نوشته های این سه 
در قدم اول در مطابقت با مفهوم ارائه شدۀ محترم ف. هیرمند، و توضیح ایشان در  شخصیت محترم ایجاد گردید.

 ، که در اظهار نظرات محترم دوکتور کاظم افاده شده است، در شرایط کنونی،«تعدیل قانون اساسی» رابطه با
تعدیل »در پرنسیپ  اجتماعی،« حفظ نظم»بر اهمیت قانون، در جهت  وجود آنکه بنابینم، باهمچنان، خیلی مؤثر نمی

 طلبد.، اما شرایط خاص عملی آنرا هم میتواند مطرح شودهر زمان میبه صالحیت مردم جامعه است، ، «نقوانی
 

 که محترم محمد« لویه جرگه ها»و یا « جرگه ها»در بارۀ « تکمیلی»آنچه درین مطلب کوتاه می خواهم به نیت 
عالوه نمایم.  رمنابع علمی دیگ ه اند، از زوایای دید دیگری، بر اساسنعیم بارز و محترم دوکتور کاظم، افاده نمود

انتخاب رئیس جمهور از طریق لویه جرگه زیاد سؤال برانگیز است زیرا لویه جرگه  »وقتی محترم بارز می گویند:
بوده یک نهاد سنتی عنعنوی بوده که ممکن بر اساس شرایط و مقتضیات گذشته های تأریخی جامعه افغانی موثر 

اجتماعی، این جملۀ ات مرجع در پیشبرد حی درست افاده می کنند، بر اساس سابقۀ تأریخی، استفاده از چنین، «باشد.
 شمرده می شود. اینجانب مورد تأئیدایشان هم، 

 

ـ لویه جرگه ها در طول زمان در کشور مراحل تکاملی را پیموده و 1» وقتی محترم دوکتور کاظم می نویسند، که:
لویه جرگه در کشور ما اکنون حیثیت مجلس مؤسسان را پیدا کرده است. و. یکی از اشکال اختصاصی لویه جرگه 
را می توان به مقصد انتخاب رئیس جمهور در قانون اساسی تعریف و تشخیص نمود. در باره چگونگی آن بحث 

  «بیشتر الزم است.
 

قابل رد بوده نمی  «لویه جرگه ها در طول زمان در کشور مراحل تکاملی را پیموده... :»قسمت اول این جمله 
اند، بعد ممکن بخواهیم، بدانیم که « تکامل»تواند، زیرا همه پدیده های اجتماعی و اجتماعات در مجموع در حال 

مان درین میان رخ داده چگونه بوده است. آیا قطع و یا وقفه در مسیر تکامل در گذشت ز« تکامل»این « مسیر»
زمانی بهتر روشنی انداخته بتوانیم، که چنین پدیده ها « لویه جرگه»و یا « جرگه»ما ممکن به نقش  است، یا نه؟. 

یم. در نظر بگیر« جوامع»دولتی در نمونه هایی از « حاکمیت»قبل از تشکیل، « حیات اجتماعی»را در دوره های 
وجود داشته است. نمونه های زیادی از « دولت»در اجتماعات قبل از « رگهج« »عنعنۀ»این بدین معنی است که 

« افغانستان»و همچنان، برخی از اقوام قدیمی آریائی و اقوام « یونانی های قدیم»اجتماعات قدیمی، بخصوص 
های خود  در قبیله« قبیله ها»کنونی، از همچو، مراجع برای حل و فصل مسائل خود، استفاده می نموده اند. سران 

بوده اند، بلکه « مساوی الحقوق»از احترام و اعتماد برخوردار بوده اند. از جانب  دیگر همه اعضای قبیله، نه تنها 
. برای هر فرد، دفاع ستازین هویت  خود دفاع می نموده ا، و ستهم چنین احساس می نموده ام خود را ه هرفرد

ده است. حرف سرکردۀ قبیله، برای همه اعضای آن، حکم ، یک امر حتمی بونیز «سرزمین مربوط قوم»از 
 داشته است.« قانون»
 

، با تفاوت های «پشتون ها»بدون تفصیل، نباید از نظر دور داشته باشیم، که ساختار قومی و قبیلوی، منجمله در 
ر طی قرون، سیاسی، تا مدت های طوالنی وجود داشته است. یعنی د –اجتماعی « تکامل»وسیع و عمیق از نگاه 

، در «امپراتوری های قلمروی»خود، بشکل قومی زندگی داشته اند، در حالیکه در آنزمان، « ساحات حیاتی»در 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_loya_jerga_yak_nehad_anana.pdf
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اد های معینی را عقد قرارد« سران اقوام»، این حاکمیت های بیگانه، فقط از طریق ستت داشته اماحول، آنها حاکمی
 ، که بحثی است، جداگانه.ستمی نموده ا

 

لویه جرگه در کشور ما اکنون حیثیت مجلس مؤسسان  »دیگری از جملۀ محترم دوکتور کاظم که گفته اند:در قسمت 
، کامالً موافق نیستم، که در حقیقت چنین نقش خود را داشته باشد. جای شک نیست، که از «را پیدا کرده است.

در دست داشته اند، ازهمچو مجامع، را « قدرت کنترول»در افغانستان، کسانیکه در حقیقت « ایجاد دولت»زمان 
 بخشیدن نظام حاکم« مشروعیت»خود کار گرفته اند و از همان لحظات نخست، در فکر « تقویت موقف»برای 

، «گذار از زندگی و ادارۀ قومی به ادارۀ دولتی»، در مرحلۀ «سیاسی –قدرتهای نظامی ». زیرا همان وده اندب خود
، وجود داشته «پادشاه»بحیث « تبدیل سرکردۀ قوم»اند. اصالً این عنعنه قبل از بوده « جرگه ها»دعوت کنندگان، 

، از طریق همین «پادشاه»قوم به   «مشر»به تغییر نام، « ضرورت»است. اما در گذشته، سابقه نداشته است، که 
راهم از  ته این. البمشهود می باشد« محاظه کاری»عنصر عمدتاً «عنعنه»جرگه های قدیمی مطرح شده باشد. در 
وجود داشته است، که وقتی سرکردۀ هم عنعنه  ی اززندگی قومی، یکنوع زنظر دور نداشته باشیم، که در همان طر

هم بوده باشد، « مذهبی»قوم فوت می شد، اعضای قوم یک عضو همان خانوده را که درعین حال ممکن در مراسم 
نشان میراثی در جوامع دیگر نیز « پادشاهی»سیستم های  ن می نموده اند، که شباهت بایتعی« جای نشین»بحیث 

 می داده است.
 

چنین تعبیر شده است، که گویا  «هوتکی ها»بطورنمونه، در دورۀ « پشتون»آنچه در مراحل اول در قبایل 
داده « جلسه»مفهوم یا صالحیت خاص به این « تحفۀ»نموده است، در عمق کمی « انتخاب»پادشاه را « جرگه»

شده است. بر خالف، در تأریخ  از قبایل مختلف نام برده شده است، که قبالً  در هریک از آنها، فامیل هائی وجود 
قبالً در قوم خود درموقف « میرویس خان»یاد نموده اند. بعنوان مثال،  « نخیلخا»داشته اند، که از آنها بنام 

، را بسر رسانید،  «قندهار»و آزاد ساختن « گورگین»از بین بردن « جرگه»بوده، از طریق « مشر»یا « رهبری»
ش برده است، که به پی، «بحیث بابا»اعتبار و اعتماد قوم یعنی رهبری بعدی خود را هم در همان مناسبات قبلی، 

 گنجایش تفصیل درین مقاله دیده نمی شود.
 

مراسم »قابل ذکر است، که از « احمد شاه بابا»تحت رهبری « انیدر»یا « ابدالی»تأسیس دولت پادشاهی ،بعداً 
، «سهیم»ل آمده است، که با این ترکیب و نتایجی که از آن حاصل شده است، در زندگی قبایل ماستفاده بع« جرگه

« تأسیس»بعنوان  «مؤرخین»از جانب  ابقه نداشته است. شکالً درین مرحله از نگاه تأریخی درست است، کهس
، «احمد شاه بابا»در زمان « ترکیب کثیر القومی»، با این «سران اقوام»پذیرفته شده است. بار دیگر، اشتراک 

کار « آجندای»طبق معمول در هر جلسه، در  قبالً، بر« جداگانه»بوده است، که اقوام « آنچه»کامالً متفاوت از 
 جلسۀ خود می داشته اند. 

 

و یا « کنفدراسیون قومی»، از مفاهیم، «دولت احمد شاه درانی»در رابطه با، صرفنظر از اینکه، بعضی ها 
. ندارد جایوغیره  نام برده اند، که ممکن نیازمند بررسی تأریخی هم باشد، که درینجا هم تفصیل « پادشاهی قومی»

« آگاهی قبلی»و « آمادگی»، بدون «اقوام»به ابتکار « جرگه»اما آنچه بصراحت قابل ذکر می دانم اینست، که 
، افرادی دعوت «جرگه»گردد، بلکه از همچو « انتخاب»ازمیان  آنها، « یک پادشاه»سران تشکیل نیافته بود، تا 

م مشخص بوده است، که چه کسی توان پیشبرد چنین ه« کاندید»تأسیس یابد، « اهیشپاد»رده اند، تا وبعمل آ
 «سران»، این هم قابل درک بوده می تواند، که ممکن افسانه های زیادی هم از زبان را در اختیار دارد« حاکمیت»

، که منعکس کنندۀ واقعیت های منطقی زمان، شناخته شده نخواهد دأریخی، جای داده شده باشاقوام، در متون ت
 توانست. 

 

« الی محمد زمان خانابد»فرزند « جنرال احمد خان»تحت رهبری « تشکل یک قوت معین»بنابر وقوع حوادث و 
شاه  قتل نادر افشار،»، وجود داشت، که پس از «پیرو»سوار کاران قومی  ۰۲۹۹۹الی  ۰۹۹۹۹ندان حدوداقوم

هی مساعد دیده، این قوت، استفاده را برای تشکیل دولت پادشا« کلی»، زمینه های «ایران، بدست محافظان پادشاه
مغایر بوده « نظام قومی»را برای قدم گذاشتن بیک مرحلۀ باالتر نظام حاکم جدید، که در ماهیت با « عنعنه»ازین 

« مهر تأئید»نو تشکیل،  بر یک قدرتتا سران و نمایندگان قوم، « آمد جرگه»است، بدرستی انجام داد. این بار 
سهیم شوند. در آغاز، بدون شک، همین « حاکمیت جدید»در « آنها»هریک متناسب با توان در عین زمان، گذارند، 
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تبلیغ می نموده اند، که تا همین امروز، « سهم قوم»، بنام «دولتی» سهم و مقام خود را در حاکمیت« سران قوم»
 چنین ادعا ها، بزبان آورده می شود.

 

، «حتمی نیست که همیشه به شکل عنعنوی آنرا دائر کنیم. » د:در جای دیگر وقتی دوکتور صاحب کاظم می نویسن
را « الکهول»نوشیدن « مذهبی»درک نتوانستم. متأسفانه برایم، بمثالی می ماند که یک درینجا، افادۀ ایشان را خوب 

. نام نوشابۀ حرام را برایش نگیرد« میزبان»، تا شتبنوشد، تقاضا دا ست، اما چون می خواستمی دان« حرام»
می « تکامل»را طوریکه قبالً  از آن یاد آوری بعمل آمده است، در « لویه جرگه»حال اینکه محترم دوکتور کاظم، 

، مطابق به «تغییر شکل و محتوا»بینند، از دید اینجانب، نیازمند، مطالعه و تدقیق بیشتر است، تا با  در نظرداشت، 
 شرایط جدید،  از آن کار گرفته شده بتواند.

 

از قبل و با ترکیب های  از استرداد استقالل در مراحل مختلف بیشتر بعد« لویه جرگه ها»نیم که می دا همه
« صرفنظر»تدویر یافته است. از هر یک از آنها، برای اهداف معین کارگرفته شده است، که از تفصیل  متفاوت،

در نقش کامالً « لویه جرگه»ت، یک می نمایم. اما ازینکه هیچوقت، در تأریخ، طوریکه در متن تذکر رفته اس
« معرفی سیاست»یک وسیله، بخاطر  ناخته نشده است، بلکه بعنوانش« مجلس مؤسسان... »...مستقل و حقیقی 

از آن استفاده شده است، درست است که درعین حال اگر ممکن بوده  یا یک قدرت تعیین کننده، جاری دولت حاکم،
مثال، بعد از مرگ  ربطو« جرگه»رز داده شده است. رأی دادن در یک لویه هم تبا« پادشاهان»است، بیعت از 

شده باشد. به هر صورت در طی « عملی»پادشاه، معنی آنرا نداشته است، که بدون موجودیت یک حاکمیت »یک 
 بحران»سالهای سلطنت و بعد از آن هم، باید تحوالت را در همه ساحات از نظر دور نداشته باشیم. در جریان 

لویه »را بجای « عقد؟وشورای حل »، که «تنظیمی برهان الدین ربانی»اخیر، ضربۀ شدید، حکومت  «یطوالن
در  سیاسی و استقرار –شدید خسارت آور، بر پروسۀ اجتماعی « ضربۀ»دعوت نمود، می توان بحیث « جرگه
 شناخته شود.لویه جرگه، « ۀعنعن» بر پروسۀ و کشور

 

یکی از اشکال اختصاصی لویه جرگه را می توان به مقصد  ... » کاظم، می نویسند:دوکتور صاحب حال وقتی 
،  چنین ابراز نظر ممنوع نیست، اما چگونه و در «انتخاب رئیس جمهور در قانون اساسی تعریف و تشخیص نمود.

نتیجۀ انجامید. اگر در« داخلی»، بجنگ «عقد؟و شورای حل »؟ ه، با کدام کیفیت عملی خواهد بودچه مرحل
وجود نمی داشت، « قوت قبلی»، بحیث یک «بن»م، آغاز عملیات قوای خارجی و کنفرانس ۲۹۹۰انکشافات سال 

 و غیره، متصور بوده نمی توانست. «جمهوری»و انتخابات ریاست « لویه جرگه ها»، «بعدی»این همه انکشافات 
 

را نشان می دهد، اینکه « حرکت سیاسی»مت از جانب دیگر ختم جنگ و پیشبرد راه دیموکراسی برای جامعۀ ما س
 عملی گردد، مربوط مردم و آن زمان خواهد بود.«سیستم»چه قوانین در چه زمان و چه نوع 

 
 پایان

 


