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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۳۱/۰۳/۲۰۱۹             یینادر نورزا
 

 ردیطالبان را بگ یخواه تیجلو تمام تواند یم ”یاجماع مل“
 

 

در افغانستان  دنیجا که هنر جنگ است افغانستان بعد از چهار دهه جنگ و بحران، صلح را تجربه کند. از آن قرار
به  یکه با چه اصول و اسباب دانند ینم یاندک است، دولت و جامعه افغانستان به درست یپرورپربار و استعداد صلح

 .سازند یرا عمل استقبال صلح و مصالحه رفته و آن 
 دار،یو پا یبه صلح واقع دنیرس یاساس  الزمه یالمللنیو ب یا باوراند که عالوه بر اجماع منطقه نیبه ا یاریبس

و آن را  ییامعه را شناساحق و روشن ج به یها که بتواند خواست یدر داخل کشور است، اجماع ”یاجماعِ مل“ جادیا
 .کنند جادیا نیدر پروسه صلح بگنجانند و تضم

 

است؛  یضرور یکنون طیدر شرا یزیچ نیچرا چن که نیو ا یاجماع مل یها و جنبه اتیجزئ یشناخت و واکاو یبرا
داده که  بیرا ترت یا مصاحبه یاجتماع یمتفکر و پژوهشگر فلسفه و روانشناس ،ییصدر با استاد نادر نورزا ایض

 .ردیگ یدر خدمت مخاطبان قرار م نکیا
 

 

ها  دارد و چه بهره یچه کارکردها ند،یگو یاجماع به چه م ،یاسیس – ی: در عرف متداول اجتماعصدر نیاءالدیض
 رد؟یاز آن ممکن است صورت گ ییها و سوءاستفاده

 

اتفاق آراء  به اینظر بودن و  کی یمعنا که دیآ ی: اجماع در زبان عرب اسم مصدر است که از أجَمَع مینورزائ نادر
اول قرآن،  گفتند یم یدر فقه حنف خصوص  مسلمانان، درگذشته و به یها پاسخ به پرسش یگرفتن است. برا میتصم

اجماع در  یا ها الزم است. کارکرده حل پرسش یبرا بیترت نیو بعد اجماع فقها به هم اسیبعد ق ث،یبعد حد
در  یجنوب یقایافر دیرهبر فق ال،یماند لسونیبرخوردار بوده است. ن یانیشا تیاز اهم ها لهیاقوام و قب یها صلهیف

 آمد، یم شیپ ی: هر وقت مشکلدیگو یاش م در مورد اجماع سران قوم ”یراه دراز آزاد“عنوان  ریز اش نامه یزندگ
و هر فرد حق صحبت  شدند یبزرگ جمع م دانیم کیدر  خواست یو م توانست یکه م گریو هر فرد د مسران قو

انتقادها از خودش را  یخودش نظر اش را مطرح کند. حت نکهیبدون ا دیشن ینظرها را م یا داشت و بزرگ قوم همه
. اگر اتفاق افتی یادامه م آمد، یدست م هکه اتفاق آراء ب یها تا زمان بحث نی. ادیشن یآرام و بدون ابراز احساسات م

 انی. در پاآمد یتا اتفاق آراء به دست م شد یبحث م اش یو دوباره رو انداختند یم قیو. موضوع را به تعکردند ینم
آور بود. چون هرکس  همه الزام یبرا میتصم نیو بعد ا نمود یم یبند را جمع میها تصم قوم به اساس بحث سیرئ

 .شدند یم ادهیو پ شد یاحترام م شتریهم ب ها میرا داشت، تصم حثشانس شرکت و ب
 

و اتفاق  بردند؛ یاجماع را به کار م یهم نوع کوا،یریمعروف ا یا هیدر اتحاد کایپوست شمال شرق امر سرخ اقوام
 .گرفتند یهم همه سهم م نجایبود. در ا ها صلهیقبول ف یبرا یصدیف 75 تیابر اکثر کیبه مفهوم  نجایآراء در ا

 

. چون اتفاق آراء اصوالً ممکن ستیاتفاق آراء ن یبه اساس اجماع حتماً به معنا ها یریگ میجهان امروز هم تصم در
باشد که روانشناسان  یامر جهینت تواند یاتفاق م نیا د،یهم به دست آ ییعمالً نامحتمل است. اگر اتفاق آرا یول

است و در  دیشد زین ییهمگرا ،اند کیباهم نزد ادیکه افراد ز ییها . در گروهندیگو یم ”یشیگروه اند“به آن  یاجتماع
مخالف را  یآگاه نظرها مهین ایگروه ناخودآگاه و  ی. اعضاشود یناکارآمد م ای یرعقالنیغ میمنجر به تصام یطیشرا

 .کنند یاجماع گروه را به دست آرند و کمتر به منطق و استدالل طرف مقابل توجه م نکهیا یبرا کنند یسرکوب م
 

ابا  شانیکه از رابطه با دگر اند ییها . گروهشود یو بسته مشاهده م یمنزو یها در گروه شتریب انینوع جر نیا
و افکار مخالف  کند یم دیرا تائ یگریکه هر عضو فکر د اند ینیو د یاسیس یستیسکتار یها . مثال گروهورزند یم

 .کنند یم یمنزو کنکه بشنوند و رهبرانشان اعضا را تا حد مم ستندیرا آماده ن
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 ریمد نیتر نیاز پائ دیرا با یادار یها صلهی. فآورند یم یبه اجماع رو میتصام یبرا یجاپان یها از شرکت یاریبس
هم از  2015در سال  سیملل متحد در پار یمیاقل راتییشود. در کنفرانس تغ یقبول کنند تا عمل نیگرفته تا بلندتر

بود که  خرسخطوط  نییبحث به سر تع نجایا یشد. ول ستفادهنقل کردم ا الیمند لسونیکه از ن یاجماع به روش ینوع
 .هم شد نیکه چن نمودند یآن اجماع م یهمه رو دیبا
 

و  ازهایتا حد ممکن به ن می. تصامدیدست آ حداکثر توافق به شود یاست که: کوشش م نیمثبت اجماع در ا نکات
کنندگان در جهت  ها را برآورده سازد. شرکت کنندگان توجه دارد و کوشش دارد آن شرکت یا همه یها ینگران
با  انی. جریفرد یها تیارجح یبرا تو نه رقاب کنند یصورت کل مثبت است حرکت م گروه به یکه برا یمیتصم

 دینما شنهادیپ تواند یرا ابراز کند. هر فرد م شیوقت دشته باشد تا نظر خو دیهر فرد با یعنیمساوات همراه است؛ 
 .رندیگ یرا در برم دخل یذ یها جناح یا اند و همه اجماع شامل می. تصامدینما لیرا تعد یشنهادیپ ایو 
 

 .کننده بخواهد نظر بدهد و صحبت کند است، اگر هر شرکت ریگ باشد که: زمان تواند یم نیاجماع در ا یمنف نکات
 

 .توهم به اجماع است کینه بلکه  یوجود دارد که درواقع اجماع واقع یطیدر شرا ”یشیگروه اند“ احتمال
 

 دیحل معضل جنگ افغانستان چقدر مف یبرا یکنون طیرا در شرا یو اجتماع یاسیضرورت اجماع سصدر:  ایض
 د؟یکن یم یابیافغانستان چگونه ارز یکنون یو مل یاسیجماعت س یرا برا یاجماع نیو امکان چن دیدان یم
 

به نفع  یگرائ تفاهم و هم جادیاست. ا یو الزم یامر ضرور کیکشور اجماع  یامروز طیدر شرا: ینورزائ نادر
 یاتیکنند ح یتاز کهی خواهند یکه طالبان و همکارانشان م یطیخطوط قرمز در شرا نییو تع یو مردم یمنافع مل

 .است
 

حفظ  شان، یهدف اصل اند شده جادیتاکنون ا ها  میو تنظ” احزاب “ نیکه ب ییها و زد و بندها بدبختانه ائتالف یول
حکومت کنند  خواهند یها تا باشند م است و آن یو جهاد یجنگ متیکسان است که باور دارند کشور غن یمنافع فرد

افق  ینفع فرد یو معامله برا یمردم جز دالل نینند. ایبر گردهٔ مردم مظلوم بنش دیها اوالدشان با و بعد از آن
 .ندارند یتر عیوس

 

است به  ینباشد. فقط کاف ادیز دیاست. احتمال اجماع شا نیشده و زهرآگ یبند طبق اریاوضاع کشور بس یطرف از
فقط  وستنیپ نیاست و ا وستهیپ یبه جناح تیاز سران جمع کیهر  ندهی. در انتخابات آمینگاه کن تیجمع” حزب “

 .یافراد دارد، نه به منافع مل نیارتباط به منافع ا
 

 نیها را در ا و نقش حکومت دیدان یم ییها فیکشور را چه ط کیدر و تولد اجماع  دیمسئول تولصدر:  ایض
 د؟یکن یم یابیخصوص چگونه ارز

 

 ندگانینما ،یمدن یا ها و احزاب، جامعه سازمان یا در کشور همه یو تولد اجماع مل دیدر تول: ینورزائ نادر
مردم و خالصه  ندگانیجوانان و بانوان، نما ندگانیکارگران و اصناف و کسبه کاران، سران اقوام و مذاهب، نما

 یا نهیزم دیاست. حکومت با یمرکز وصخص نیشامل باشند. نقش حکومت در ا دیجامعه با یها فیط یا همه
 ،یجانبه و فراقوم وشنود همه گفت کیاقشار را آماده کند و سهم فعالشان را خواهان باشد تا فرصت  یا شرکت همه

 .اده شودآم یو فرامذهب یفرازبان
 

 لیمذاکرات رودررو توافق کردند همه تحل یو طالبان رو کایافتاد و امر انیپروسهٔ صلح به جر یوقتصدر:  ایض
 یگرید ،یالملل نیاجماع ب یکیقلمداد نمودند،  یجنگ و آغاز صلح ضرور انیپا یبه دو اجماع را برا ازیگران ن

اجماع  نیموجود، ضرورت ا تیبا توجه به وضع د؟یکن یمشاهده م یاجماع داخل یبرا یا شما نشانه ای. آیاجماع مل
 د؟ینیب یآن را چگونه م ی. حدومرزهادیکن یم یابیرا چگونه ارز

 

. اند لیدخ” یباز“ نیهم در ا ایو آس کای. اروپا و امرستیمردم ن نیجنگ افغانستان تنها جنگ ا: ینورزائ نادر
که  یاست و طور یالزم رانیپاکستان، هندوستان و ا ن،یچ ه،یاروپا، روس یا هیاتحاد کا،یامر یاجماع کشورها

 یاتیکشور ح یبرا یاجماع ول نی. استین یتا حال خبر یاز اجماع مل یدر حال تولد شدن است. ول شود یم دهید
 .ت کندحرک یکشور قرار است به چه جهت نیدر انتظارشان است و ا یبدانند که چه سرنوشت دیاست. مردم کشور با

 کند ینم دواریام ادیمارا ز م،یا دهیسال گذشته د 17 نیکه تا حال از حاکمان ا یته انیگذرا و م یها و ائتالف ها سازش
 .را در چانته داشته باشند یشتریب زیزودگذر و فرد محور چ یها یاز تبان شیب ها نیکه ا
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 مینیب یاروپا شرکت جسته بودند م یا هیو اتحاد نیچ ه،یروس کا،یدر نشست واشنگتن که گماشتگان امرصدر:  ایض
 یاجماع که یاما درصورت گردد؛ یم کیدر رابطه به موضوع صلح افغانستان نزد یالملل نیاجماع ب کیکه جهان به 

 کرد؟ ینیب یشیپ توان یم گونهصلح و مصالحه را چ یا ندهیو موجود نباشد، آ ردیداخل شکل نگ
 

کشور به اجماع نرسند و هر گروه فقط به  نی. اگر مردم ادهاستیاز با میکه گفت یطور یاجماع داخل: ینورزائ نادر
به مفهوم  نیدر آن صورت ا ابند،یدست ن یتر نداشته باشد و به اجماع از خود بزرگ یفکر خود باشد و تصور

و  رسد یدانلد ترمپ با طالبان به توافق م یکایاست که امر نیمواضع طالبان است و حدس من ا شتریهرچه ب تیتقو
ها شامل قدرت  تصور کنند که همراه با طالبان آن نیمجاهد دی. شاافتد یکشور دوباره به دست طالب م نیا تیدرنها

پوشان  ییکتایو ن ”انیسگ شو“ نیاز دست ا تیندارد و درنها یماهو یباهم فرق شان یدئولوژیخواهند شد، چون ا
وقت طالب و مجاهد باهم دوباره زنان  . آنفرستند یم کایاروپا و امر یها را دوباره به کشورها و آن ابندی ینجات م
نشد، دوباره  ویسنار نی. اگر اکنند یو اعدام م برند یدست م کنند، یدختران را تست بکارت م کنند، یم نینش را خانه

. طالب افتدیب یتر بیمه یا کشور در ورطه ایو  تا طالب تنها به کمک پاکستان حاکم مطلق شود ردیگ یجنگ اوج م
ً یتوهم داشت. دق دیها نبا و دربارهٔ آن گراست تیتمام طالب را  یخواه تیجلو تمام تواند یاست که م یاجماع مل قا
 .ردیبگ

 

کند،  فایا یاجماع مل جادیدر ا تواند یم یچه نقش شیدولت افغانستان به همه کمبودها یکنون طیدر شراصدر:  ایض
 بر آن زده نشود؟ ینداشته و مهر دولت یاجماع رنگ دولت که یهم درصورت آن
 

 یرا باز یاجماع مل یبرا ینقش مرکز دیو با تواند یم ش،ی: حکومت افغانستان، گذشته از کمبودهاینورزائ نادر
 یمشورت یا جرگهخود تحت نام  یرا با اجندا یکوشش کند که افراد خود دیصورت نبا چیکند؛ اما حکومت به ه

همه را به سهم  د،یهمه را جمع نما راتنقطه نظ کند یکه کوشش م ینهاد کی ثیبه ح دی. حکومت بادیجمع نما
را که  یمیتصم کیکند و  یبند نظرات را جمع یکاف یا وشنود و مناقشه و بعد از گفت دینما قیو بحث تشو یریگ

 .دیرا ارائه نما باشند یاقشار جامعه م یا که از همه یکنندگان بر اجماع شرکت یمبن
از آن است  شتریاحترام کنند ب میهمه به تصام نکهیکند، احتمال ا تیریمد یدرست امر را به نیحکومت بتواند ا اگر
همه  رشیبود و موردپذ یو حکومت شد یگذشته گرفته م یها باشد که در جرگه یمیاجماع فقط از نوع تصام نیکه ا
 .نبود

 

 کیدر نظام موجود نتوانستند  تشانیسال حاکم 17که در  ییها میها و تنظ احزاب، سازمان ایآصدر:  ایض
 واقع گردند؟ دیافغانستان مف زیآم صلح ندهیآ یبرا یاجماع مل کیدر  توانند یکنند م لیخوب را تمث یدار حکومت

 

 .واقع شوند دیمف تیکشور درنها یبرا توانند یباشد، نم شان یقبل یاگر اجماعشان از نوع زد و بندها: ینورزائ نادر
 

کشور  نیاست. بدبختانه مردم ا دیبع اریجهت دهند هم بس رییها و احزاب تغ سازمان نیا نکهیتصور و احتمال ا یول
ها  احزاب و سازمان نیکنند. البته اگر ا جیرا بس یکسان توانند یکه م ندیها نیاند. ا ها و احزاب سازمان نیرو ا دنباله

کشور و  یا و توسعه شرفتیپ یواضح برا یانداز و چشم یکه هدف اش منافع مل یاجماع مل کیبتوانند در
 .بزرگ است” اگر“ کی نیا یواقع شوند ول دیمف توانند یخوب باشد، بدون شک م یدار حکومت

 

  مانده  یباق هیدر حاش یروهاین م،یدانب قتیحق کیو دموکرات در کشور را  یمل یروهاین تیاگر موجودصدر:  ایض
 یبه صحنه اجماع مل ها روین نیورود ا یها  و راه دیکشان یاجماع مل یا را به صحنه ها روین نیا توان  یم ایآ اند،

 کدام ها هستند؟
 

در کشور وجود ندارند که بتوانند به  افتهی و دموکرات هنوز به شکل منسجم و سازمان یمل یروهاین: ینورزائ نادر
 طیو اراده. در شرا خواهد یزمان م روهاین نیکمک کنند. راه انسجام ا یجهت دهنده به اجماع مل یروین ثیح

 یاست. ول ثبات یو راه کشور هنوز نامعلوم و ب ندهیکه آ هم مشکل است، چون روهاین نیکشور، انسجام ا کیانوم
خود را سازمان دهند و  یو دموکرات و مترق یمل یروهاین نکهیوجود ندارد مگر اهم  بر انیمتأسفانه راه م

 نیا دیباور دارد، با یکشور مطرح کنند. اگر حکومت به اجماع مل یبرا یا انهیاز تفکر قرون م ریغ یانداز چشم
 .دیشامل بحث صلح نما یو گروه یفرد کلهارا، به ش روین
 

را  یتیهو استیاند و س هم در دام قوم و تبار افتاده کرده لیو تحص یروشنفکر یروهایاست که ن نیا گرید مشکل
اصل  یطلب یبرتر ،یسلسله مراتب یعنی کنند، یم یندگینما انهیاند که از قرون م یکسان رویپ شتریو ب کنند؛ یم بیتعق

 .رهیو غ یودالیو ف ینید تیو نسب، اشراف
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اصطالح  و به یرو روشنفکر دنباله یا فهیکه وظ میگو یکنم، م نییتع ”فهیوظ“ یاگر به خود اجازه بدهم که به کس من
 رییتغ یانداز واضح برا و چشم یبدون اتوپو یا جامعه است. جامعه یبرا دیجد یاتوپو دیبلکه تول ست،ین ”ینیب واقع“

 دیروشنفکر اول با لیدل نی. به همدهد یاش را از دست م کینامیو مرده است و د ستایا یا جامعه کیمثبت، درواقع 
کار را نکند و فقط در  نیاش را مورد سؤال قرار دهد. اگر ا جامعه اتیهیاز خود اجتماع شروع کند و مسلمات و بد

 .ندپرطمطراق بز یها اش را انجام نداده است، هرچند حرف ”فهیوظ“ رد،یقرار گ قانیخدمت زورمندان و قطاع طر
 

دولت موجود  یو حت یخارج یها قدرت رود، یم یمل – یاسیانسجام س چرا هر وقت گپ از اجماع وصدر:  ایض
 سؤال است؟ ریز شهیهم شان ینام که نا کامند و خوش رود یم یها سراغ چهره

 

اند  طلب فرصت یمردم ها ییکایامر ژهیو به شتر،یها ب خود رادارند. آن یاجندا یخارج یها قدرت :ینورزائ نادر
مردم نفوذ  نیکه بتوانند ب گردند یم ییروهایکنند فقط دنبال ن یعمل ییاهداف خود را درجا خواهند یکه م یوزمان

اول رفاه مردم  یا ها در درجه آن یباشند. برا روِ ین نیتر کیارو ت نیتر افتاده عقب توانند یم کهیداشته باشند با وجود
 نکهیهنر دارند و آن ا کیکشور  یا ناکام گذشته در اداره یها . چهرهستیمطرح ن گرید یکشور ایافغانستان و 

به وجود  ینظام یبه دالر بفروشند. حکومت موجود و حکومت کرز توانند یرا م شیاز قوم و تبار خو یها بخش
 میخود تقس نیکه کشور و منابع اش را ب ینظام به کمک گروه نیشدن از آن مشکل است. ا رونیکه ب اند ردهآو

گروه قرارگرفته  نینظام و امکانات اش در خدمت ا نیسال گذشته در چرخش بوده است. ا 17مدت  نیدر ااند  کرده
 کار یب ا،یماف نیو بدون ارتباط به ا کرده لیصوجود ندارد. جوانان تح گرید یاست، و قرار معلوم در تمام کشور کس

وگزاف و  در الف یول کنند یکار خود را م الیخ یب انیآقا نیا یول کنند، یخارج فرار م یبه کشورها ایو  گردند یم
 .اند سر خرمن، استاد زمانه یها وعده

 

خصوص  نیدر ا یدبخشیام زیچ ایوجود دارد، آ یمل یروهایاجماع ن یبرا ییدهایها و تهد چه فرصتصدر:  ایض
 باشد؟ زندهیکه بر انگ شود یم دهید
 

متعهد به کشور و منافع  یروهایها ن فرصت نیوجود دارد. استفاده از ا یاجماع مل یها برا فرصت: ینورزائ نادر
نه وجدان  یاند ول سطوح ناکام مانده یا سال گذشته در همه 17که گفته شد، حاکمان  ی. طورطلبد یکشور را م یمل

را من در رابطه به  یناکام یا حاکم باشند. کلمه دهید ستمبر گردهٔ مردم  خواهند یدارند و نه شرم. هنوز م یاجتماع
 .ندارد یمفهوم یو ناکام یابیمطلق کام اری. چون معکنم یکه وجود داشت مطرح م یا امکانات بالقوه

 

 رینظ یب یقشر عطش نیاست. ا دوارکنندهیاز قشر جوان کشور، چه زن و چه مرد ام ام یمن و تجارب شخص یبرا
 کنم، یهارا مشاهده م ونیزیتلو انیمجر ان،یدانشجو ستان،یدارد و من هر بار ژورنال شرفتیو پ یریادگی یبرا

 دیام دیباشد. جوانان اعم از زن و مرد با کننده نییکشور تع یبرا تواند یم ندهیکه در آ نمیب یرا م دیاز ام یا روزنه
 دیو دموکرات با یروشنفکر و مل یروهایانسان است. ن یبه مفهوم مرگ روان یدیرا از دست ندهند که ناام شیخو
قرون  یروهایکه ن راه آسان نخواهد بود، چون نی. اندیمبارزه نما ندهیآ یبرا یانداز انسجام خود با چشم یبرا
برخوردارند و سخت عالقه دارند که  یو نظام یاند، از امکانات ماد حال رسانده نیکه تا حال کشور را به ا یا انهیم

 کشور دور نگهدارند. یا را از سهم دادن به اداره یمترق یروهایجوانان و ن
 

 پای
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