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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جون ١٧
  

  !قربانی جديد سياست در افغانستان" اجماع"کلمۀ 
افغانستان، باعث شده تا قربانی  دھه جنگ و خونريزی در کشور ما ۴ دوام بيش از : کابل- ١٣٩٨ جوزا ٢۶ -يکشنبه

يکی از جمع قربانی ھائی که با تأسف کسی از . ھای زيادی در تمام عرصه ھای زندگانی اجتماعی انسانھا به وجود آيد

ذبح و م در ث فخر و افتخار مردم بود، چنان  انتساب به آن باعیمفاھيمی که زمان. است" مفاھيم"آن ھيچ ياد نمی کند، 

قربانی گرديد که اگر گفته شود، امروز به نحوی دشنام تلقی می سر بريده شده سطائی و استعماری مسلخ جھالت قرون و

خلق، توده، سوسياليسم، کمونيسم، کارگر، دموکراسی، جھاد، مجاھد و ده ھا : ًمثال کلمات. د، بيجای گفته نشده استنگرد

 امپرياليسم و ارتجاع ھار مذھبی و صد ھا کلمۀ ديگری که از معنای اصلی شان تھی گرديده، در ماشين ھای جنايتبار

  .معنای ضد خود را گرفته اند

کلمه ای که در اين . می باشد" اجماع"يکی از اين کلمات که يادداشت امروزم را به خود اختصاص داده است، کلمۀ 

قه ئی و اجماع داخلی، اجماع منط"ًروز ھا در ابعاد مختلف از طرف سياستمداران و اھل رسانه ھا عمدتا در سه بعد 

در يادداشت امروز می کوشم معنای اين کلمه را از ديد سياستمداران حاضر در . به بحث گرفته می شود"  اجماع جھانی

  :ًھائی که در پناه آن سنگر گرفته اند، مختصرا بيان دارم" نھاد"افغانستان و به اصطالح 

 - ٢. کردن برکاری، متفق شدن، ھمداستان گرديدن گردآمدن بر، اتفاق -) مص ل (- ١] عربی[اجماع :  اجماع در لغت-١

ارادۀ مؤکد که به دنبال آن حرکت .) فل (-۴. اتفاق عقايد و آرای علما و جز آنان)ا مص (- ٣. جمع کردن.)مص م(

 فقه و آن عبارتست از اتفاق صحابه از مھاجران و انصار و ليکی از سه و يا شش اص) شرع (-۵. عضالت است

بر امری از ) ص(اتفاق امت محمد) اص شرع،(-۶. در ھر عصری بر امری از امور فقھی)امهنه ع(ھمچنين علما 

   ١٣٧٩چاپ شانزدھم / جلد اول/  جلدی۶/ داکتر محمد معين/ فرھنگ فارسی/ ١۵١ صفحۀ -امور دينی

  :منظور سياستمداران و به اصطالح نھاد ھای سياسی افغانستان حين استفاده از کلمۀ اجماع -٢

، "حزب افغان ملت"، به اصطالح "، سياف"گلبدين"و باندش، " غنی احمدزی" مجموع تماميت خواھان اعم از - الف

  :و سايران" يون، احدی، کمال اصولی"فاشيست ھائی از قماش 

ن ياد می کنند، منظور شا" اجماع مردم"و يا گاھی ھم " اجماع ملت"اين جمع ھر زمانی که دم از اجماع می زنند و از 

 ١٨به رسميت شناخته شدن رھبری و زعامت خودشان بوده، معتقد اند که می بايد تمام نفوس افغانستان يعنی ديروز 

 ميليون  ٢٠٠ و ١٠٠ ميليون تخمين زده می شود و فرداو فرداھای ديگری که به ٣۵ الی ٣٠ميليون بود و امروز بين 
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ھرگاه چنين باشد و مجموع ملت از اين . د نوکر آنھا باشندھم برسد، می بايد ھمه تابع و دست نگر و چيزی در ح

  .تبارگرايان اطاعت برده وار نمايد، آن را اجماع می دانند در غير آن چيزی به نام اجماع نزدشان وجود ندارد

ر به  ناسيوناليست ھای تنگنظر از قماش پدارم ھا، قانونی ھا، ربانی ھا، مسعود ھا، عطاء ھا و ھم قماشان آنھا د- ب

  .اصطالح چپ و راست

ز در در غارت خلق سھيم برای اينھا اجماع زمانی معنا و مفھوم پيدا می نمايد که گذشته از تبارشان، شخص خودشان ني

 خلق و کشور شريک دزدان ديگر د و در دزدی و غارتگاه شخص خودشان به بازی گرفته شويعنی ھر. دشناخته شو

  .ست، در غير آن شونيزم و تبارگرائی حاکميت خواھد داشتد،در آن صورت اجماع کامل اگرد

برای اينھا نيز به مانند ناسيوناليست .  ھا، مزاری ھا، قانونی ھا و ديگرانی راسيست ھا از قماش محقق ھا، خليل- پ

ھای تنگنظر، شرکت شخص خودشان در حاکميت مطرح است؛ يعنی ھرگاه شخص خودشان در قدرت شرکت داده 

ورت نه تبارگرائی وجود دارد و نه ھم ناسيوناليسم تنگنظرانه از قماش آنچه شورای نظار خواسته و می شود، در آنص

خواھد، ھرگاه شخص خودشان به بازی گرفته نشود علی رغم آن که فردی از تبار خودشان در رأس امور قرار داشته 

  .باشد، اجماعی وجود ندارد

  !ھموطنان گرامی

اع در لغت و نزد سياستمداران کشور داده شد، تا جائی که من تجربه نموده ام، اجماع فقھی که با تعريف ھائی که از اجم

تمام امت محمد به امری اتفاق نظر پيدا نمايند، به مراتب آسانتر و ساده تر است، تا اجماع نزد جناح ھای مختلف 

  :تاد، يعنیلذا بايد به فکر چارۀ ديگری به غير از اجماع اف. حاکميت در افغانستان

  !!سرکھا ما را می طلبد


