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  33/6/3313                     جلیل غنی 
 

 اجماع ملی اصطالح جدید درسیاست افغانستان
 

ریاست جمهوری افغانستان، فعالیت های سیاسی  گروه ها، احزاب سیاسی،  سومین دوربا نزدیک شدن انتخابات 
دهن  هر از افزایش یافته وسایر مراجع ذیعالقه و فرصت طلب نیز  اشخاص انفرادی در داخل و خارج افغانستان و

 توان چنین خالصه نمود: دارند می افراد ارئه می را که این گروه ها و یینسخه ها و رسد. تفکر سخنی بگوش می
 جو گردد و و  باید راه دیگری جست برخی به این عقیده اند که اصالً انتخابات در افغانستان مفهومی ندارد و

افغانستان فراهم گردد و مردم هم به  تا زمینۀ انتخابات آزاد و منصفانه در یک دورۀ انتقالی دیگری رویکار آید
پیش از دهۀ همان کلماتی که  .چون هنوز ملت برای انتخابات آماده نیست .معنی واقعی انتخابات آشنا شوند

حالیکه ملت امروز افغانستان با ملت چهل سال قبل  در ،شد به خورد مردم داده می ،سلطنت اندوردیموکراسی 
امروز ملت افغانستان با پشت سر گذاشتن سی و پنج سال جنگ، چه به مقابل تهاجم قشون  تفاوت دارد وبسیار 

القاعده که تا همین اکنون ادامه دارد، چنان  به  طالب و برابر چه هم جنگ در های تنظیمی و سرخ، چه جنگ
 د.نخود تعین کن خود راد سرنوشت نتوان که دیگر به خوبی میاند اصطالح کار کشته و آب دیده شده 

 سلطۀ  تداوم قدرت و صدد به تعویق انداختن انتخابات و گروه او در گروه دیگر به این باورند که آقای کرزی و
 برد. را بکار می یازهم اکنون زمینه سازی های باشد و می او ، به احتمال قوی قیوم کرزی برادرساللۀ کرزی

  بارۀ آیندۀ افغانستان تصمیم بگیرد ع ملی باید دربرخی دیگر به این نظر اند که یک اجما. 
  افغانستان روی نظام پارلمانی در کنند که قانون اساسی افغانستان باید تعدیل شود و می رـم فکـدادی هـتع و 

 آید. کار
 

همان قدرت را بر مبنای ه سلیقه و ذوق گروه های متفاوت است که راه رسیدن ب این باورها،  باردار یک از هر
اوضاع امنیتی مساعد  انتخابات نباید دایر شود، زیرا به عقیدۀ آنها کنند دهند. آنانیکه فکر می روش تشخیص می

افغانستان وجود ندارد و باید نخست  تلفات موجود است و سیستم کارآمد انتخاباتی درو امکان زد و خورد نیست 
دانند که اگر در  آنها خوب می قبول انتخاباتی را پی ریزی کند.نظام نوینی رویکار آید تا یک سیستم درست و مورد 

یک دورۀ مؤقت یل تشک قدرت را التوای انتخابات وه کاندید شوند برنده نخواهند بود و یگانه راه رسیدن بانتخابات 
رت تکیه زنند. بتوانند بر اریکۀ قددهند تا بدین ترتیب  کنند، نسخه می آنهم مبتنی بر فارمولی که خود شان وضع می

 شود درهر پهناور هند با همه بلوغ و تجربۀ سیاسی که یکی از بزرگترین دیموکراسی های جهان خوانده می کشور
ارد هم با تعهدی که به دیموکراسی داهد صد ها نفر تلفات است ولی بازگردد ش ن کشور دایر میآ انتخاباتی که در

 و انتخابات را دایر کرده است. له نموده لوژستیکی و چه امنیتی  مقاببا هر مشکلی چه 
 

برای به پیروزی رسانیدن گروه ها و یا اشخاص مورد  ه ایاشخاص متنفذ نقش عمد شکی نیست که قدرتمندان و
که حاال باآزدای مطبوعات و تعدد رسانه  یداشته باشند ولی روشنگری های نظر شان در شرایطی مثل افغانستان می

های آنها برای  در معرفی چهره ها و مشی های سیاسی و پالن ه ایگردیده، و یقیناً نقش عمدی میسر های همگان
کند، امید واری موجود است که نتیجۀ انتخابات بعدی از دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی بهتر  افغانستان ایفا می

ولی . ایفا کنند ه ایری نقش تعیین کندیدان ریاست جمهواین رسانه ها بتوانند در شناختاندن و معرفی کاند باشد. و
 از چندین مرجع شنیده شده، اصطالح شود و رابطه با آیندۀ افغانستان مطرح می پیشنهاد دیگری که درین اواخر در

 است.« اجماع ملی » 
 

حبۀ افغانستان، عراق، و ملل متحد در مصا ماه قبل زلمی خلیلزاد سفیر سابق ایاالت متحده در این اصطالح را دو
خود با آقای قوی کوشان بکار برد و گفت که یگانه راه نجات افغانستان از بحران موجوده تشکیل یک اجماع ملی 

اجماع ملی برده شده  قبل بر آن هم به همین مفهوم و بدون اینکه نامی از است تا بتواند این معضل را حل نماید. 
این گروه  ن بود که به نظرـ  کنفرانس دیگری مثل کنفرانس بباشد از طرف گروه دیگری پیشنهاد گردید و آن تشکیل 

داخل و خارج افغانستان برای طرح  از به بیراهه کشانیده شد و لذا باید کنفرانس دیگری به اشتراک تقریباً یکصد نفر

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghani_ja_estelah_jadid_ejmae_mili.pdf
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 یعنی که خط بطالنی بر آنچه تا کنون شده کشیده شود و نظام دیگری ساخته قت دیگری دایر گردد. حکومت مؤ
 شود.

 

ماع ملی را تنها سخن گفت و یاد آور شد که اج« اجماع ملی» هم اخیراً از رزی کمعاون فهیم قسیم  ښاغلی همچنان
کرزی آنرا به نحو حامد اما آقای  حق دارد تشکیل دهد نه کسان دیگری از خارج افغانستان ودولت افغانستان 

 سه کاندید در معرفی نماید تا تنها همین دو دید را تشخیص ودیگری مطرح نمود و گفت اجماع ملی باید دو یا سه کان
دورۀ حکومت  «اهل حل و عقد» رساند به  شواری  ت نمایند که بسیار شباهت میبانتخابات ریاست جمهوری رقا

 تشکیل شده بود. قدرت در کابل)ربانی  مسعود( برای دوام شان در تنظیمی 
همیشه « لویه جرگه» تأریخ افغانستان سیاسی افغانستان است. در امور اصطالح جدیدی در« اجماع ملی»

موارد مختلف یا شخص اول مملکت و یا هم رهبران  حل نموده و در را این کشور سرنوشت ساز موضوعات مهم و
موضوعات را مطرح و حل نموده  و را دایر ه ایچنین جلسم موجودیت حکومت مشروع، صورت عد قومی، در

گردید که اختالفات  میالدی در زمانی دایر 799هجری قمری مطابق  366سال  از نخستین  جرگۀ ملی که در اند.
توانست با حل این اختالفات  ناصرالدین  داخل خانوادۀ غزنویان سلطنت را به خطر سقوط مواجه ساخته بود و

سقوط دادن  جدید را بعد ازتا لویه جرگۀ اخیر که قانون اساسی  تعیین نماید،  بحیث پادشاه کشورسبکتگین را 
همه و همه عالی ترین مرجع تصمیم گیری در نظام سیاسی افغانستان و اتخاذ تصامیم  ،تصویب کردحکومت طالبی 

 در مسایل عمدۀ ملی بوده است.
 

میالدی 1733هجری شمسی مطابق  1331در سال «جرگۀ ملی» بجای« لویه جرگه»اما برای بار اول اصطالح 
نظامنامۀ اساسی دولت )ن نمایندگان مردم آ بکار برده شد که درخان غازی امان هللا اعلیحضرت  زمان سلطنت در

 به تصویب رسانیدند.  ( "هـ ش 1313"اول حوت را  به تأریخ علیۀ افغانستان 
خواهید برآن بگذارید، موضوعات اساسی  نام دیگری که می یا هر مجمع و گردهم آئی، و جرگه، کنفرانس، درهر

 که باید در نظر گرفته شود چنین خواهد بود:
 

 آجندای این جرگه شامل چه موضوعاتیست و چه تفاهماتی برای طرح آجندا قبالً بعمل آمده است؟  * 
 *  میکند؟چه مرجعی تشکیل چنین کنفرانس ویا مجمعی را دعوت 
 *  مصارف تدویر مجمع  شامل امنیت کنفرانس ونمایندگان،مصارف انتخاب نمایندگان، انتقال واعاشه و اباطۀ

 آنها را از چه منبعی تمویل میگردد؟
 

که نخست خود جرگه ها و  میگرددل و قابل تعمیباشد داشته  ها زمانی مشروعیت می تصامیم جرگه ها و کنفرانس
 و اقتدار گردیده یا به دعوت دولت برسر سطح ملی دایر که در یجرگه های ها مشروعیت داشته است.  کنفرانس یا

عمل را بدست  نژادی ابتکار هرج و مرج داخلی، رهبران قومی و صورت پراگندگی در دستگاه دولت و یا در
 را از بحران نجات داده اند.  گرفته اند و کشور

ن زمانی ـ  و سرنوشت ساز بوده مثل کنفرانس ب وضاع افغانستان دایر گردیده رابطه با ا که در یهای کنفرانس
طرف  و برسمیت شناخته شده از سر اقتدار مشروعیت پیدا نموده که درعدم موجودیت یک دولت قابل قبول بر

اوضاع، تحت نظر جامعۀ بین  بر تاثیرگزار و جوانب مؤثر یا افراد و جامعۀ بین المللی، با اشتراک گروه ها و
، که تنها از طرف ن زمان حکومت طالبیآ فراموش نکنیم که در المللی، مخصوصاً ملل متحد، دایر گردید. 

رسمیت شناخته شده ه نج سال بپ، اتحادیۀ امارات عربی و عربستان سعودی طی پنج سال و اندکی بیش از پاکستان
 ن دایر گردید.ـ  ب شرف سقوط مطلق  بود که کنفرانسبود و در 

ها زمانی قابل تطبیق و تعمیل است که تضمین اجرائی داشته باشد  از جانب دیگر تصامیم جرگه ها و کنفرانس
جرگه  افغانستان،  چندین کنفرانس و دوران مقاومت علیه تهاجم قشون سرخ بر آن همه بخاطر داریم که در درغیر
توان  از آن جمله می .جنبۀ عملی پیدا نکرد ان دایرگردید که هیچ کدامخارج افغانست داخل افغانستان و چه در چه در

، دوران حکومت تنظیمی ساغر مربوط والیت غور، کنفرانس بزرگ هرات در جهادی در انکنفرانس قوماندان از
 . نام برد. . و اسالم آباد، مکۀ معظمه و تهران و . کنفرانس های قبرس، فرانکفورت، روم 

 ها تطبیق شده نتوانست برای اینکه یا مشروعیت نداشت و یا تضمین اجرائی. از این کنفرانستصامیم هیچ یک 
در صدد تدویر یک اجماع ملی هستند، بدون در نظر داشت آنچه گفته شد، هرگونه تصمیمی که  حاال که بعضی ها 

بتواند معضلۀ افغانستان را  نداشته باشد، مشکل است کهاگر تضمیناتی برای اجرای تصامیم اتخاذ گردد، مخصوصاً 
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خواهد افزود. مگر اینکه جرگۀ دیگری به توافق حکومت موجوده که قانون  حل نماید بلکه گرهی برگره های دیگر
آن لویه جرگه هم  مطابق به  دهد، دایر شده بتواند مگر اساسی افغانستان صالحیت تدویر لویه جرگه را به آن می

 لویه جرگه متشکل است از: »  کند فعلی که حکم میمادۀ یکصد و دهم قانون اساسی 
 اعضای شورای ملی – 1
 است ناقص است چون نمایندگان شوراهای ولسوالی های افغانستان در ت و ولسوالی هااروسای شوراهای والی -3
 ن حضور ندارند.آ

لیل دیگری که بوده دی و یا ر ملحوظ سیاسی و اداره دانند انتخابات شورا های ولسوالی ها بنا بر طوریکه همه می
 ، بوده نمی تواند.، به حکم قانون اساسی«ارادۀ مردم افغانستان عالی ترین مظهر»چنان لویه جرگه اًء و بندایر نشده 

 حالیکه افغانستان یک میکانیزم تأریخی برای حل معضالت ملی و کند اینست در می الی که در اذهان خطورؤس
 تواند جا نشین این میکانیزم تأریخی گردد؟ آیا اجماع ملی میرفع بحران های داخلی دارد، 

بعد لویه جرگه های سرنوشت ساز، درمی  تأریخ افغانستان و تأریخ دایر شدن جرگه های ملی و با نظر اجمالی بر
 یابیم که این جرگه ها هم مشروعیت داشته است و هم تضمین اجرائی. 

یا هم متنفذین قومی در صورت بحران سیاسی و ملی و به  سر اقتدار ومشروعیت به این دلیل که یک دولت بر ** 
ر شکلی که انتخاب و هم نمایندگان منتخب، به ه ندتادن تمامیت ارضی و استقالل افغانستان آنرا دایر کرده اخطر اف

 به شکل عنعنوی قبیلوی و یا نحوۀ دیگری، این تصامیم را اتخاذ کرده بودند.شده بودند، چه 
قسماً مجریان تصامیم هم بوده اند یعنی ان این جرگه ها تضمین اجرائی به این دلیل داشته است که اشتراک کنندگ** 

دث قبل و یا هم در صورت بحران داخلی مثل حوا انحا نقش داشته اند.  تطبیق تصامیم مستقیماً به نحوی از که در
جناح های  اقوام و طبقات و و اقشار از ه ایک کننددایر گردید نیروهای اشترا نـ  که کنفرانس ب 3331از سال 

 در تصمیم کیری شریک بودند. مختلف مؤثر
 است که قضیۀ افغانستان دارد. در یپیچیدگی های از افغانستان یکی دیگر پیچیدۀ اوضاع  فعلی و چنین تضمیناتی در

مشروع دارند بلکه جامعۀ بین المللی هم نگرانی های  اکنون نه تنها کشورهای منظقه عالیق و منافع و ،افغانستان
منافعی دارد. افغانستان دیگر آن کشور منزوی و بی اهیمت در مناسبات بین المللی قرون  نگرانی های مشروع و

های منطقه و جهان قرار دارد.  در محور سیاستبلکه امروز افغانستان  .هجدهم و نزدهم و حتی بیستم نیست
تان، دلچسپی همسایگان افغانس گردد، خواهی نخواهی مورد عالقه و افغانستان اتخاذ میتصامیمی که در بارۀ آیندۀ 

جهانی خواهد بود یعنی تعهد همسایگان و منطقه و هم هم منطقوی و  ،تضمینات اجرائی آن اءً منطقه و جهان است. بن
 زمی خواهد بود.همکاری در تطبیق آن تصامیم، ال جامعۀ جهانی، حد اقل برای فراهم آوری تسهیالت و

 

. جو گرددو  برای ایجاد یک جامعۀ قانونمند که هدف غائی است باید راه های قانونی حل مشکالت افغانستان جست
های  ست تا با چنین روشا آن این تذکرات دفاع از دولت فعلی و یا عمل کرد آن نیست بلکه منظور از منظور

 ایجاد یک جامعۀ قانونمند ممد واقع شود.  گردد تا باشد که درجو و  و قوانین جست قانونی راه اصالح نظام 
 

 پایان
 
 


