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 11/0/1013                     عبدالرشید قدوسی 
 

 «ماللی جويا سخنان»و ، «اجماع ملی»مکثی بر 
 

، با مطالب ديگر مشاهده نمودم، بنابر تجربۀ زندگی بحیث «افغان جرمن آنالين»وقتی دو روز قبل اين عنوان را در سايت 
شوخی »گوئی و يا « طنز»يک مرد کهن سال، در داخل وخارج کشور ما، در قدم اول فکر کردم، که ممکن اين همه مشغول 

، که در اروپا فقط برای يک روز بخود اجازه می دهند، تهیه شده «ز ماه اپريلاستقبال ا»باشند، که بخاطر « با دروغ بی آزار
ضمن به جنتری مراجعه نمودم، ديده شد که ده روز قبل، اول اپريل سپری شده است، از خود پرسیدم، دربهر صورت، . باشد

از جانب . نیدن، وقت نداشتمخواندن و ش« طنز»باشد، برای « طنز»اين متون، چه تحريری و چه شفاهی،  ۀکه ممکن  هم
و چه در « دری»اسالمی ما، چه در زبان  –بطور مثال درسلسله معانی متعدد ديگر، در محیط  مذهبی « اجماع»ديگر کلمۀ 

تلقی می ، بیشتر بمفهوم ديگری ذکر می شد، که در حقیقت در رابطه با، تماس بین دو جنس، بمفهوم نسبتًا منفی  «پشتو»زبان 
و « ج يونکر. هاينريش ف»درين فرهنگ که نويسندگان آن، . مراجعه نمودم« فرهنگ فارسی به آلمانی»د به بع. نمودند

در حالت  متحد نمودن، يکجای ساختن، جمع نمودن،  مجموعه،»: نامیده شده اند، معانی و مفاهیم ذيل را يافتم« بزرگ علوی»
معانی « آلمانی»، در زبان «همه يکجای»همچنان به مفهوم « خود را مرتبط ساختن، خود را متحد ساختن –اجماع کردن »

 فعالین »مروج « مطالب تبلیغاتی»و  «شعار»رای همچو موارد، عام گوئی، ، باگر راست  گفته باشم. نموده اندرا ثبت 
ضیاع . داشتمداشته اند، وقت خواندن ن« حرافی هايی« »بحران سی ساله»که همه، بشکلی از اشکال، درين « سیاسیاحتمالی 

 .وقت دانستم
،  چند «پشتو»و « دری»به حساب، ٌسچه نگهداشتن زبان  رعناوين زيادی را می بینیم که عده ایاز جانب ديگر، درين اواخ

يکی تمام کلماتی را که . نیز شامل بوده است، زير بار انتقاد گرفته بودند« ش»بد طالع و بیچاره را که در جمله « حرف» 
خوانده و مشابه به آن در پشتو هم   . . .را تاريک «  شب» از آنجائیکه . ست، بر شمرده بودامل بوده ادر آنها ش« ش»

با عرض معذرت، اين دو مفهوم را بطور نمونه، در .  . . .است، اين حرف را گنهکار ساخته بود« شپه»درعین زمان، يعنی 
نه، بلکه ده ها موضوع بی شمار و عام ديگر « مطلب»تنها، اين ، هدفم «حقیقت»مقدمه تحت اين عنوان تذکر می دهم، که در 

ښه کوی بد مه »را نويسندگان ما، می نويسند، بدون اينکه فکر کنند، که با ذکر چنین کلمات عام و يا تکیه کالم های معروف 
آخر « .نمی گرددپنهان  شتگآفتاب به دو ان»و « حق حق است» ياو  «حقیقت حقیقت است»، «.اه استیسیاه س»، «کوی

 .انصافًا بگوئید، با ذکر همچو کلمات، کدام مفهوم بدرد بخور انتقال يافته می تواند
مصاحبۀ خانم « »کلپ» همچنان «افغان جرمن آنالين»در توصیف ازين نوشتۀ اول پرداخته اند، « افغان»بعد ازينکه دوستان 

ند لحظه قبل، که يک فرصت کوتاه میسرشد، نخست اين مقاله را ، بدست نشر سپرده اند، همین چ«.سی .بی .بی»را با « جويا
را مرور می  « جمله» قبل ازينکه تا ختم. را مشاهده نمودم« ...آقای خلیل زاد»جالب است، که در جملۀ اول نام . هم باز کردم

های اول بعد از جنگ دوم در روز . آمد که برای تولیدات روزمره می شنیديم« اعالناتی»يا « اشتهارات»نمودم، يادم از 
حکايت می نمايند، که در آنوقت، « پیر زنان»و « پیر مردان»ًا ويران گرديده بود، جهانی بعنوان مثال، که کشور آلمان شديد

در قطار ها می ايستادند، تا اگر طالع و بخت  داران اموال به نوبتيخر .وجود، نداشت« تولیدات مصرفی»برای « اعالنات»
می بود، در « ٌپر« ها رف»بعدًا وقتی حجم تولید باال رفت،  . خريداری کنندنمود، چیزی می يافتند، تا  ری میبا آنها، يا

اعالن برای . نشان می دهند« میتوديک»، اعالنات آغاز يافته است، که حال خیلی ماهرانه درين بخش پیشرفت «تلويزيون»
ياد می شده  «پرزيل»روری شامل بوده است، يکی از آنها بنام هم در قطار اعالنات اموال مهم ض« صابون لباس شوئی»

 «!پرزيل، آنچه که انسان دارد»: در اعالن می گفتند.  است
اين  ِ دور ،طالعمند است، که از موضوعی اطالع  يافته است، که بايد با محافل «در بارۀ اجماع ملی»مطلب  نويسندۀ

، تحت اين نام، می تواند، «سیاستمداران»در مارکیت . ارتباط داشته باشد «آقای داکتر خلیلزاد» ،«شخصیت با قدرت جهانی»
جملۀ اول را بسرعت مرور کردم، وقتی جمله ختم شد،  ،زيادخیلی با امید اينجانب هم . برای  مطلب خود، خوانندۀ زياد بیابد

، نه تنها سفیر اياالت متحدۀ امريکا در افغانستان «داکتر خلیل زاد  آقای». خیلی نا امید شدم، زيرا، اطالع دقیق در آن نیافتم
  7جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت اياالت متحدۀ امريکا بوده اند، که بتارخ »، «نمايندۀ خاص»بوده اند، بلکه قبل از آن، 

بعد  از آن سفیر  آن  .استنموده  ادرصرا  در افغانستان « جنگ علیه تروريزم»و آغاز « بمب باران»م، امر 1001اکتوبر
همان قدرت ياد شدۀ جهانی، در سازمان « نمايندۀ خاص»قدرت بزرگ که  بعضًا يگانه قدرت می دانند، در عراق و متعاقبًا 

« مهرۀ»بهر صورت انتظار داشتم که از همچو .  درينجا نمی گنجد بیشتر در بارۀ او تفصیل . . .. ملل متحد، قابل تذکر است
 .قدرت جهان، که صاحب نظر نیز می باشند، چیزی بشنومبا 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qadousi_maksi_bar_ijma_milli_wa_sokhanan_m_joya.pdf
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 ها، افغان هاست، زبان سر بر ملی اجماع اواخر درين »:نقل می کنم جملۀ مورد نظر محترم نويسنده را برای قضاوت شما،
 متحدۀ اضالع اسبق سفیر خلیلزاد آقای توسط بحث اين .پردازند مي بحث به ملی اجماع بارۀ در افغان روشنفکران بخصوص

 بین در ملی اجماع طرح ،است نامعلوم هنوز تا آن محتوای و جزئیات حالیکه در .است شده انداخته راه به افغانستان در امريکا
 «.گرديد مواجه گوناگون های العمل عکس به روشنفکران مباحث و ها سازمان و احزاب سیاسی، آگاهان

 

برايم وظیفه انتظار داشته باشم و هم ازينکه عضو کدام « آقای خلیلزاد»نیستم که احتمااًل از برکت نام  جستهازينکه نويسندۀ بر
ه حیث ندارم، فقط به آرزوی برگشت، صلح در وطنم، ب« نويسنده»نیستم و آگاهی سیاسی هم، مانند محترم  نیزسازمان سیاسی 

سويۀ ما، مردم عادی بنويسند، تا درک کرده بتوانیم، که چه ه دقیق را ب از نويسندگان آرزومندم، تا معلوماتيک خوانندۀ ساده 
ترم، چه کسی الهام گرفته ازين جمالت عام اين مح. ه اندازه نزديک به راه حل شده اندانی در تداوم جنگ سهیم اند و تا چکس

پس « ... است نامعلوم هنوز تا آن محتوای و جزئیات حالیکه در » :لطفًا باز نظر اندازيد به اين بخش جملۀ شان. دمی توان
 محترم از محتوای نا معلوم، اطالع نا معلوم می دهد، بکدام هدف نا معلوم خواهیم رسید؟

 

ین يک خبر بدون منبع ها چن نام برده شده است، برای همه افغانای « عده»جمالت بعدی هم، باوجود آنکه از کلمۀ در 
 صحت مورد در آنکه بدون است، گرفته صورت خلیلزاد آقای توسط ملی اجماع مبحث طرح اينکه نسبت ای عده » :مشخص

 .کشند مي بطالن خط مذکور طرح بر وی امريکايي تابعیت بهانه به مغرورانه ژست و تفاوتی بی با بیانديشند، مطلب سقم و
 «.است گرديده مبدل وطندوستی معیار و نورم نوع به ها افغان بین در خارجیان برابر در تعصب

 

حیث خواننده حق نداريم تا بفهمیم که اقاًل در بارۀ ادعای فوق مثال می گفت که چه نوع محفل و يا افراد در چه ه ب آياانصافًا 
به « صلح» به ها برای رسیدن افغانی کنند؟ اگر چنین بوده باشد، که ها، يکنوع فکر م آيا همه افغان  ؟.وقت، چه گفته اند

، کسی وجود نداشته است، که اين «سی سال»بیش از  «بحران» آيا درينپس عام نیاز داشته اند، « صیحت هاین»همچو 
 کلمات را رد هم بنويسد؟

برداشت شخصی ايشان را آنطوريکه از جمله  معلوم می گردد، . بعد ازين جمله، ديگر حوصلۀ خواندن متباقی متن برايم نماند
اگر کسانی را  خود بشناسند، . نداشته باشند، خود نمی توانم، بپذيرم« ها نظرات افغان»بارۀ،  که ممکن کدام مطالعۀ دقیق در

گفته اند و يا نوشته اند، بايد « . . .وی امريکايي تابعیت ۀبهان به مغرورانه ژست و تفاوتی بی با ،. . . »:که چنین ادعا را 
 .  می کردند« افشاء»

رديده و گځلمی خلیلزاد، که در افغانستان متولد و منجمله محترم داکتر  ن استواز تعرض مص شخصیت و کرامت هر انسان
از هر جهت از ان داده اند، شده نا، در تعلیم و تحصیل از خود استعداد خارق العافغانستان حیث فرزند يک مأمور دولته ب

. با کدام دولت قرار می گیرد، حق خود شخص است« تابعیت» موقفاينکه يک انسان، درچه . وده و استندباحترام برخوردار 
بحث اين  ءتوان جزسال اخیر داشته اند، اصاًل  نمی ، در عرصۀ بین المللی در طی سیځلمی خلیلزادکه محترم داکتر ی با شهرت
افراد ديگر . ابندبکدام اهداف از چه طريق، دست می يکسانی که در عرصۀ سیاست قدم میگذارند، خود میدانند، که . ساخت

انتظار داشته باشند، که ديگران برداشت آنها را بدون حتمًا بدون آنکه . نها نظر خود را ارائه نمايندهم، دارای حق خود اند که ت
 .بپذيرندو شرط  و بدون قید تفکر و انديشه

اينجانب . ن نهفته نیست، تذکر دهممن با مطالعۀ اين چند سطر خواستم، تا حدی انتباه خود را که اصاًل اهداف سیاسی در آ
نوشته های « انگوش بفرم»و « همگون»افغانی را در مجموع يک جمعیت « مهاجرين»انتظار دارم، تا نويسندگان محترم، 

را که با سرنوشت میلیون ها انسان ارتباط می « سیاسی»وقتی مطالب . خود ها فکر نکنند« ات ذهنیترشح»و « تبلیغاتی»
اينکه . مطرح کنندنند، بايد، مشخص، علمی ی، کدام انجام وظايفی را می ب«مهاجرين»طرح کنند، اگر در وجود  گیرد، انديشیده

ن شرح می یدانند، اگر جناب نويسنده چندر افغانستان حضور دارند، همه میکشور  00کا و بیش از يقوای اياالت متحده امر
 های آزمايي زور و سرد جنگ شوم آثار قربانی سوم جهان های کشور کلیه که گفت بايد فراوان تأسف و درد با . . .» :دهند
 ديگری کشور هر به نسبت گرديد، قدرتها ابر متضاد منافع تالقی نقطۀ که افغانستان ما عزيز کشور خاصتأ. شدند ها قدرت ابر
 ما کشور بر جهان ابرقدرتهای هجوم .گرديد متقبل را ناپذير جبران های صدمه ناحیه ازين سوم جهان کشورهای جمله از

 به ها افغان برای جنگ اين نتايج .ساخت جاری را خون درياهای و ساخت مبدل آتشینی جهنم و گرم جنگ به را سرد جنگ
 همپاشیدن از به باالخره و مهاجر و آواره ها ملیون و معیوبین و يتیمان و زنان بیوه لشکرهای زندگی، ها میلیون گزاف قیمت

 .شد تمام افغانی جامعۀ
 که ناگواري شرايط از استفاده سوء با همسايه، سرشت بد کشورهای بالخصوص افغانستان، قضیۀ در ذيدخل کشورهای تمامی

 اکنون تا ها درازي دست اين و شدند متوسل خصمانه و شرمانه بی های درازي دست به بود، شده ما کشور و مردم دامنگیر
 از دفاع بر مبنی آن اروپايی متحدين و امريکا متحدۀ اضالع طمطراق پر های واري ذمه و 1001 سپتامبر يازدهم از بعد

 و نامسلمان های دولت به افغان مهاجر و آواره ها ملیون سیل .دارد ادامه خارجی مداخالت برابر در ها افغان ملی حاکمیت
 در خويش طلبانه توسعه های سیاست برای زمان دير از که داد، آنها دست به را فرصتی ايران، و پاکستان صفت شیطان
 «.بودند آن انتظار
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ه است، تا ما خوانندگان از آن، بهر« جديد»و يا « بکر»گیری ايشان ه محترم نويسنده لطف کرده بگويند، که کدام نتیجبايد 
پیش می برند؟ ثانیًا آيا مطمئن هستند، که « مهاجرين»آيا جنگ را . کدام است؟ «بحران»درين « مهاجرين»نقش . ته باشیمشدا
شان چه نتايج « اجماع ملی»اجتماعی داخل شده است؟ ازين مفاهیم در  –از چه وقت در ادبیات سیاسی « تیوری سه جهان»

پروگرام »کدام، « جهان سوم»و يا حقوق « دردوران جنگ س»حقوق قربانیان « مدافعین»انتظار خواهند داشت؟  آيا بحیث 
 دارند؟« صخا

چه مبارزات »و  «طرز ديد است»دارای چه « خانم جويا»اينکه . «خانم جويا»« اظهارات»حال بر میگرديم، بیک نقطه از 
. بی»است، هچ نوع حرفی ندارم، نه کلمات توصیف از ايشان بزبان می آورم و نه هم همانند « پشت سر گذاشته»را « سیاسی

، آتش افزا «شعار مانند»سال بصورت کافی، جمالت  00ما در بیش از . توضیحات ايشان هستم، عالقمند به شنیدن «.سی. بی
اين مربوط خود . روشن است، توصیف از کار خود میکند« راه سیاسی معینی است»، پیرو «جويا»اينکه خانم . را شنیده ايم

ه را بقول مصاحب« پارلمان» . !د، به به به اين ادعابدان« دشمن افغانستان»کسی با او نباشد، بنام ست، ولی وقتی اگر ايشان ا
ادعای تماس .  بوده است «تبیله»خوانده، پس اگر اين امر را بپذيريم، خود او هم زمانی در آن « هتبیل » .سی .بی .بی»گر 

ننگ .  . . .کندزير زمینیی زندگی می »در کابل شود، که رعین زمان متذکر میرا بزبان می آورد، ولی  د« وسیع با مردم »
پس . «. . .شوندرها کنند و بفکر زندگی شخصی خود  . . . باز وطن.  . .وکسائی که واقعیت ها را می گويندمی دانم ا

 . نیستند و يا  مصروف زندگی شخصی خود اند« راستگوی»نزد ايشان يا « مهاجرين»
 

های احساساتی اين  از تضادهای موجود را در ادعا ایای ندارم، خود می توانید مجموعه ات ايشان تبصره رمتباقی اظهابر 
در همان می داند، ولی خود هم « متقلب ترين»را انتخابات افغانستان . ند، بشنويدبدا« رهبر سیاسی» خانم، که خود را ممکن

زندگی »، در شکايت دارد« امنیت»حالیکه از  رد می برد،  هم نام «شرايط عینی»ر از گدر جای دي. انتخاب شده استکشور 
، بشنويدبه کمک لینک آتی متباقی را می توانید . وسیع می داند« مردم»خود، کارش را در امر روشن ساختن « زير زمینی

 .نمائیدتماشا کنید و قضاوت 
 

http://youtu.be/1OdN6Anpbos 
 

 
 

 پايان

http://youtu.be/1OdN6Anpbos

