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 11/10/3113          حکیم روان 
 

 اجماع ملی ۀربا در
 

 اجماع ملی به بحث مي ۀدر بارروشنفکران افغان خصوص ، بها ، افغانستن اواخر اجماع ملی بر سر زبانهادري
 . راه انداخته شده استه امريکا در افغانستان ب ۀمتحد ضالعخلیلزاد سفیر اسبق ا آقای بحث توسطاين  .پردازند

 ، احزاب و سازماناهان سیاسی، طرح اجماع ملی در بین آگوم استتا هنوز نامعل و محتوای آن در حالیکه جزئیات
 . رديدگ همواجون به عکس العمل های گوناگ ها و مباحث روشنفکران

 

 ، بدون آنکه در مورد صحت وسترفته اخلیلزاد صورت گ آقای عده ای نسبت اينکه طرح مبحث اجماع ملی توسط
 خط بطالن ميتابعیت امريکايي وی بر طرح مذکور  به بهانها بی تفاوتی و ژست مغرورانه ، بانديشندیبسقم مطلب 

 .کشند
اين در حالی است . رديده استمعیار وطندوستی مبدل گ نوع نورم و ها به تعصب در برابر خارجیان در بین افغان

امر ضد و متمدن جهان  xenophobiaخارجیان  ايجاد ترس و وحشت در برابر ياکه در اکثر کشور های پیش رفته 
ها نشان  روی خوبی به افغان ريخأ، که خارجی ها در مراحل مختلف تدرين شک نیست . رددگ انسانی تلقی مي

ملیونها افغان . قضاوت ما در زمینه بايد استوار بر منطق و تعقل باشد کند، که برخورد و داده اند، با آنهم ايجاب مين
ی برند، اکثريت آنها زندگ هان بسر ميمعلوم در بیرون از کشور در قاره ها و کشورهای مختلف جنسبت عوامل 
با هزاران رشته به کشور کسب تابعیت کشورهای میزبان وجود کرده اند و تا هنوز با را انتخاب ن خارح از وطن

افغانی االصل یلزاد امريکائی پاسپورت امريکائی، خل عالوه با وجود کسب تابعیت دومی وبر  .شان تعلق دارند
یری تمام مهاجرين افغان را در سهمگ دولت ملی افغانستان است تا لیتومسؤعقیده ما وظیفه و ه ب. شود نامیده مي

 .مسائل مهم ملی زمینه سازی نمايد
 

 و يکی از اهداف مهم آنرا کند معینی را تعقیب مي د که اهدافندان وسیله تبلیغاتی ميطرح اجماع ملی را  ای عده
ه عقیده آنها آقای خلیلزاد نسبت تابعیت ب .سازند راهیابی به کمپاين انتخاباتی رياست جمهوری آينده وانمود مي

 کنند که  نان فراموش مياين عده از هموط. دارددر انتخابات رياست جمهوری را ن امريکائي اش حق مشارکت
 .عضويت در شبکه های استخبارات خارجی دارندوزيران کابینه موجود اکثريت شان يا تابعیت خارجی دارند، يا 

و غیره با تابعیت افغانی و غیر افغانی نامردانی  .ای. آی. سی ،. بی. جی. کی ، ، ساواک .آی. اس. اعضای  آی
به نفع جامعه و کشور ر آن یدرک کنند و برای تغیخويش را زيرکانه  ۀها بايد واقعیت های جامع افغان . بیش نیستند

 .خرچ دهنده تالش ب
 

ابر سرد و زور آزمايي های  ر شوم جنگثانی آهای جهان سوم قربا کشورکلیه فت که د و تأسف فراوان بايد گا درب
، نسبت به هر گرديدقدرت ها  تالقی منافع متضاد ابر ۀأ کشور عزيز ما افغانستان که نقطخاصت. شدند قدرت ها

م ابرقدرت هجو  .رديدرا متقبل گناپذير ران ری از جمله کشورهای جهان سوم ازين ناحیه صدمه های جبکشور ديگ
. خون را جاری ساختدرياهای  مبدل ساخت ورم و جهنم آتشینی نگ گسرد را به ج جنگ های جهان بر کشور ما

 ملیونای بیوه زنان و يتیمان و معیوبین و ، لشکرهیها زندگ ها به قیمت گزاف میلیون نتايج اين جنگ برای افغان
 .افغانی تمام شد ۀهمپاشیدن جامعاز  بهخره مهاجر و باال و ا آواره ه
 

با سوء استفاده از شرايط  ،ايهسرشت همس ، بالخصوص کشورهای بدافغانستان ۀتمامی کشورهای ذيدخل در قضی
متوسل شدند و اين و خصمانه  های بی شرمانه ما شده بود، به دست درازيو کشور  یر مردم که دامنگ ناگواري

امريکا و  ۀمتحد ضالعطمطراق ا های پر ذمه واري و 3111يازدهم سپتامبر  ها تا اکنون بعد از دست درازي
ها  سیل ملیون  .برابر مداخالت خارجی ادامه دارد ها در متحدين اروپايی آن مبنی بر دفاع از حاکمیت ملی افغان

که از  ،داد آنها فرصتی را به دست  ،و شیطان صفت پاکستان و ايران های نامسلمان آواره و مهاجر افغان به دولت
، ها بااستفاده از عدم آگاهی سیاسیآن. بودندخويش در انتظار آن دير زمان برای سیاست های توسعه طلبانه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rawan_hakim_dar_barae_ejmaae_mili.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rawan_hakim_dar_barae_ejmaae_mili.pdf
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 ، پول و اسلحه را در اختیارتقسیم نموده ،غیرهو ، زبان سمت ، مذهببنام قومرا  ها افغان ،دستیمجبوريت و تنگ
 . ذاشتندگشان 

 

ناپاکستان و پاسداران  .آی. اس. به عضويت آیو  یف النفس را حلقه غالمی انداختندهزاران افغان بی اراده و ضع
 .امروز در مقامات بلند دولتی بر مسند قدرت تکیه زده اند از آنهاای عده  اسالمی ايران درآمدند، که ضد انقالب

اينها يکجا با . شوند ونه عمل وطنفروشانه متوسل ميو هر آن در خدمت بیگانه به هرگ انه اندان بیگها مزدور اين
 تا در غیاب نیروهای بین المللی و در صورت ضعف نیروهای افغانی محشر سال  باداران شان منتظر فرصت اند،

  .ر برپا نمايندرا بار ديگ  3111تا  1۹۹3های 
ا بخرند و به نفع آنهخواهر خود را  برادر و ،ر خود راکشو ،ان افغان دشمناينها هر آن حاضر اند به پول بیگانگ

. آورنددر  از پا ون وو خواهر خود را به نفع آنها سرنگ برادر ، کشور خود را ،سالح  آنهابفروشند، در غیر آن با 
های  و خارج بر مصالح و ارزش از داخل  گذاته اندزمین نه ها را طبق فرمان باداران شان ب اينها تا اکنون سالح
 .ملی هجوم می برند

 

 رافیان خود دارند و مانع، حکومت و حتی پارلمان سعی به فربه شدن خود و اطها هستند که در دستگاه دولت اين
 .دنگرد قتصادی و بهبود زندگی مردم مي، پیشرفت ااعمار مجددهای  النامنیت و تحقق پتأمین  ،حاکمیت قانون

لوم معاصر و آگاهی و فرصت های کاری داشته دسترسی به ع ما جامعه، جوانان ۀمی خواهند که قشر بالنداينها ن
چون فقر و جهل زمینه های استبداد . و روزی در برابر استبداد آنها قدعلم نمايند باشند و استعدادهای شان رشد نمايند

 .شود و استبداد از ريشه های آن تغذيه مي اند
 

 و غیره   و دفاع از قوم نام قوم ه ، باز دينبه نام دين و دفاع  در ظاهر امر کشیدرفروشی و برا سی سال اين وطن
 هنوز پاکستان و ايران با . هنوز ادامه دارد و تاادامه يافت  انسانی ی ملی وها در حقیقت امر خالف همه ارزش و

، وشمزدوران حلقه بگبه خارجی  ۀاسلح ريزش پول و . دنکن تهديد مي افغانستان را ۀآيند ،داشتن باندهای مزدور
در  جدأ را ها و مقدسات افغانی ، آرماناهداف سیاسی. ندشان به بیراهه کشیدطبق میل باداران  سیاست افغانی را

 .قرار دادند نامسلمان خداناترس و پول و اهداف ناپاک همسايه های زير سايه شوم
 

افغان  برادر و برابری تمام اقوام درات افغانستان مربوط به امر بزرگ اتحاد و همبستگکه  مق در اوضاع و احوالي
از حلقوم هر  ،رايی و همسويی سراسری ملی، همگ، وفاق ملیصدای اجماع ملی ،استو کلیه اقشار جامعه افغانی 

، صدای عقل و ، اجماع سراسری ملیصدای وفاق ملی. ماست ۀدای قلب کشور به خون غلتیدص کسی که باشد،
 .است وجدان مردم عذاب ديده افغان

 

 ، با، در اطراف و اکناف جهانانستان عزيز در داخل و خارج کشوربه نام نامی افغهمه فرزندان اصیل وطن بايد 
ی های عملی بر شکوه گآماد باو  ويندلبیک بگرا ، وفاق ملی و اجماع ملی صدای وحدت ملی شور و شعف بینظیر

نیم که دا ر مياگ ،یم که نفاق تراژيدی آفرين استندا ر مياگ، و اگر نفاق مردود است .اين صدا بیافزايندو جالل 
خويش به سوی  یريخی و فرهنگأکه نفاق مارا باهمه داشته های ت دانیم اگر مي ،هستند دشمنان ما خواهان نفاق ما

به نفع مصالح  وحدت ملی امر عاقالنه  و پس روی آوردن بسوی اجماع ملی ،دهد تباهی مطلق و نابودی سوق مي
  .استعلیای ملی 

 

 نا دهند، که چون الشخورانی خدا سازند و بی اهمیت جلوه مي صدای وفاق ملی و اجماع ملی را آنهايي خفه مي
خیانت به  چور و چپاول دارائی های عامه و از بابت و مکند را  مي ترس تا هنوز خون مردم درمانده و بی جان ما

خود را از ترس فردای آفتابی و روشن کشور با وسايل و  ۀهای غارت شد نو ملیو کشور و مردم ملیونر شده اند
، است لودهمردم ما آ شان به خونکه دست های کثیف  ساالرانيجنگ. برند تلف به کشورهای خارجی ميذرايع مخ

ت و ، وحدها جماع ملی افغانکشور ما، با تدوير ا ۀتوسعه طلبانه باداران شان در بارخواهند، پالن های  مين
 .ريزند افغانی فرو ۀتمام اقشار و اصناف جامع سراسری و ی ملیهمبستگ

 

 از نظر  .صلح است ۀدر بار آرمان مردم ماترين مؤثر در راه برآورده ساختن  بزرگام نخست و جماع ملی گا
، تمام نیروهای ملی باوجود تفاوت های انديشه ای افغانی ۀمتشکل و مرکب از تمام اقشار جامعما اجماع ملی 

، برای آغاز مذاکرات و خشونت ها است برای طرد جنگ یقت دعوت نیروع ملی در حقدعوت به اجما. است
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بازنګری بر  ،سنگ بنای اجماع ملی  .دمآينده کشور و مر ۀیز و برای رسیدن به توافق در بارسازنده و صلح آم
مدارا و تمايل به مصالحه ملی ، ائیهمنو ،پذيری، مسامحه آشتی واقعیت های جديد، رفتنپذي ،مواضع قبلی

 .است
 دشمنان خارجی و همدستی  ۀبر توطئ ساکن افغانستان را که بنااقوام  ابریاجماع ملی پیوندهای برادری و بر

 .، التیام می بخشدرزندان ناخلف کشور صدمه ديده استف
 یری در تعیین تفاوت های فکری و سیاسی برای سهمگها را با حفظ  جمله افغان یاجماع ملی بدون استثن

 .ندک ميدعوت سرنوشت کشور شان 
 ام مراحل ست که می خواهند تما یيرنده همه نیروهایبرگ دردر نظرداشت مالمت و سالمت  اجماع ملی،  بدون

دهد تا مصالحی را که در برابر  روهی از جامعه را فرصت ميهر گ. ريخ خويش را بازنگری نمايندأت ۀگذشت
نام ه رجی ها بو راستی ها کشور ما را به میدان بزکشی خا چپی ها  . خود قرار داده است از نو بررسی نمايند

می مبدل ساختند، در نتیجه جز ويرانی کشور و نفاق بین االفغانی چیزی نصیب و برادری اسال انترناسیونالیزم 
 . و راستیجويی های چپی  د پايان همه ماجرااين بو .شدن ها افغان

، هر انتقادی نیست ریبازنگ ۀکسی در فکر و انديش  .داريمها می نالیم و از نفاق شکوه  فقط بر ويراني ما اکنون
. کشور را به تباهی کشاند ،همین طرز تفکر حقیقت مطلق. هحق بجانب بود مطلقأ که او کس تالش دارد، ثابت کند

ها فرصت بدست خواهد  اجماع ملی به همه افغان. فتن نیافته استگ شايد حقیقت چیزی باشد که تا هنوز هیچ امکان
 اعمار مجددها در امر  ، چیزی که برای مشارکت همه افغانعه دريابندتا جايگاه مناسب خويش را در درون جام داد

 .تواند آغاز خوب و نیکی باشد اجماع ملی مي .ندگی نوين دارای اهمیت حیاتی استو تدوين ز
 

  بايد همه با هم  .اه ما نیستداريم و اين آخرين ايستگقرار ن ريخأمسلم است که ما در نقطه پايان ت اين امر خوب
ک اجماع ملی و وفاق ملی از هم در يهمه با. حرکت بیافتیمه ، انديشمندانه به سوی آغاز جديد بوهماتبدون ت
بدون  .در جامعه بهم پیوسته فعالیت داردر ر سازمان و نهاد ديگ، تنظیم سیاسی و ه، که حزب سیاسیآنجهت

 .تواندهمنوايی ساير اقشار جامعه هیچ کس هیچ کاری را پیش برده نمی  مشارکت و
 

 ،ها و انجام نامطلوب و ناخوشايند آن سالهای بعد از حذف کردن . تواند هیچ کس هیچ کسی را حذف کرده نمي
 های مشکالت موجود حل راه ۀو در بار هم آيندرداجماع بزرگ ملی گ ها در يک ا افغانرسیده است تآن وقت 

مادر وطن ما . دست بدست هم دهند خود عۀمشکالت جام معضالت وهمه باهم برای حل  انديشند ویبمشترکأ 
وفائی و شگبزرگ  و در امر ارضی آن دفاع نمايند افغانستان عزيز بر همه فرزندان خويش حق دارد از تمامیت

 . یرندسهم گآبادانی آن 
 

های ملی و انسانی  و خشونت تمام ارزش جنگ. هاست اموش ناشدنی برای افغاندرس فر ، جنگ ۀسی سال فاجع
ی ، بلکه ارزش هازندګی صدها هزار انسان را بلعیداعمال خشونت نه تنها . نابودی رو برو ساخترابا تهديد 

ر و تحمل همديگ، آشتی اف مشترک، همکاری و تعاون برای رسیدن به اهد، احترام متقابل، اعتمادتفاهمچون  انسانی
 .نیز شديدأ صدمه زد را

 

، محوری ، خودبینی برتر ، خودتا از تعصب طلبد ها مي نی از ما افغانهای ملی و انسا ارزش ،کشور امر دفاع از
م احترا ،، به سوی برادری و برابریرويی و منافقت ، دوو مذهبی سمتی ،، تفوق طلبی قومی، زبانیتمامیت خواهی
ر را همديگو در يک اجماع ملی  ر نمائیم ذاو مدارا و تحمل يکديگر گ همنوائی، عاون، همکاری و تو اعتماد متقابل

با  و فغانستان عزيز تشکیل دهیمو خارائین را در برابر دشمنان وطن واحد ما ا و صف واحد در آغوش بکشیم 
متحدانه و  افغانستان مردم غیور و صبور، سعادت و خوشبختی در راه آبادانی و سربلندی کشورمساعی مشترک 

 .گام برداريم  برادرانه
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