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ــان  ــی آمل ــاد سیاس ــن بنی ــی تری ــرت )FES( ، قدیم ــش ای ــاد فریدری بنی

ــای  ــی و ارزش ه ــای اصل ــده ه ــه ای ــد ب ــال 1925( متعه ــیس در س )تأس

ــر در رسارس  ــش از 100 دف ــت. FES دارای بی ــی اس ــیال دموکراس سوس

جهــان اســت، بســیاری از آنهــا در مناطقــی بــا حاکمیــت محــدود دولتــی 

ــس  ــع پ ــدادی از جوام ــتی در تع ــح و آش ــه، و در صل ــی منازع ــا حت و ی

از جنــگ کار مــی کننــد. FES از طریــق مطالعــات، کنفرانــس هــا و 

ــه  ــک ب ــرای کم ــر را ب ــو فراگی ــح و گفتگ ــت صل ــاد ظرفی ــمینارها، ایج س

ــد. ــرای همــه فراهــم میکن ــدار ب ــاه پای ــات و رف ــا ثب دســتیابی ب

در افغانســتان کــه اخیــراً صدمیــن ســالروز اســتقالل خــود را از اســتعامر 

ــده  ــح  پدی ــرای صل ــالش ب ــد ت ــی رس ــر م ــه نظ ــت، ب ــه اس ــن گرفت جش

اختتــام ناپذیــر اســت. حــدود چهــار دهــه اســت کــه خشــونت و جنــگ 

بــر زندگــی روزمــرۂ هــر خانــواده ای کــه تصمیــم بــه مانــدن در کشــور را 

گرفتــه انــد یــا قــادر بــه تــرک آن نبــوده انــد ، تأثیــر داشــته اســت. میلیــون 

هــا افرادیکــه بــه کشــورهای همســایه و از ان هــم فراتــر مهاجــرت کــرده 

انــد ، آســیب هــای جنــگ داخلــی را بــا خــود بردنــد. درگیــری طوالنــی و 

همچنیــن نابــودی و آواره گــی پیوســته آن مانــع توســعه و ایجــاد نهادهــای 

اســت کــه خدمــات ، عدالــت و امنیــت را ارائــه مــی دهنــد.

FES  در ســال 2002  دفــر خــود را در کابــل گشــود کــه افغانســتان، ســال 

مهمــی بــرای کشــور جنــگ زده تشــکیل میــداد کــه  بســیاری از بازیگــران 

ــه  ــد، ک ــن بودن ــن رسزمی ــازی ای ــت و بازس ــه تثبی ــد ب ــی متعه ــن امللل بی

بیشــر آنهــا در تــالش بــرای یــک افغانســتان دموکراتیــک و صلــح آمیــز 

بودنــد. از آن زمــان تــا اکنــون، FES  زمینــه ای بــرای ایجــاد صلــح فراگیــر 

ــه افغــان هــا در تأمیــن دســتاوردهای خــود، ســازگاری  را بــرای کمــک ب

ــونت  ــامدی و خش ــی اعت ــه ب ــن چرخ ــد و شکس ــای جدی ــش ه ــا چال ب

فراهــم مــی کنــد.

ــی ،  ــات دولت ــط مقام ــه توس ــژه ک ــه وی ــی، ب ــن امللل ــال بی ــی فع دیپلامس

ــورد  ــژه در م ــدگان وی ــده ای از مناین ــداد فزاین ــان و تع ــدگان طالب مناین

ــا و روســیه انجــام  ــه اروپ ــاالت متحــده ، آملــان ، اتحادی افغانســتان از ای

ــرار  ــاده ای ق ــوق الع ــه ف ــورد توج ــته م ــال گذش ــک س ــود ، در ی ــی ش م

ــره  ــای مذاک ــالش ه ــری و ت ــن درگی ــن طرفی ــات بی ــت. جلس ــه اس گرفت

بــا واســطه اشــخاص ثالــث ، از جملــه ، در دوحــه ، مســکو ، پکــن ، 

تاشــکند و اســلو انجــام شــده اســت. حامیــت بیــن املللــی بســیار مهــم 

اســت زیــرا ضعــف نهادهــای دولتــی و محــدود بــودن مرزهــای افغانســتان 
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ــرض  ــته و در مع ــدت وابس ــه ش ــور ب ــن کش ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش باع

تأثیــرات و منافــع خارجــی باشــد. عــالوه بــر ایــن ، همچنــان کــه میلیــون 

ــد ،  ــی دهن ــه م ــور ادام ــارج از کش ــود را در خ ــی خ ــه زندگ ــا افغانانیک ه

گفتگــو و اعتــامد ســازی بــه هــامن انــدازه کــه در بیــن خودشــان و ســطح 

منطقــه، همســایگان و رقبــا در کشــورهای اطــراف افغانســتان وجــود دارد 

ــتند . ــوردار هس ــت برخ از اهمی

بــرای بســیاری از ناظــران، توافــق نامــه ای کــه راه صلــح و ثبــات را همــوار 

ــه درســتی تعجــب  ــا برخــی دیگــر، ب ــد ، در دســرس اســت.  ام ــی کن م

مــی کننــد کــه چــه چیــزی ممکــن اســت بــرای دســتیابی بــه ایــن ترتیــب، 

ــاً  ــذار ، واقع ــتمداران تأثیرگ ــا و سیاس ــامت ه ــط دیپل ــت توس ــا دق ــه ب ک

تحــول گــرا تهیــه شــده، ارزش بیشــری از مقالــه ای کــه روی آن نوشــته 

شــده اســت ، ایجــاد شــود. بــرای رســیدگی بــه ایــن ســؤال،  FES و گــروه 

پالســیی افغانســتان در اوایــل ســال 2019 پــروژه را تحــت نــام آواز مــردم 

در پروســه صلــح را  راه انــدازی کردنــد. صدهــا افغــان از اقشــار مختلــف 

در نظرســنجی هــا و مباحــث میزگــردی رشکــت کــرده و ده هــا توصیــه را 

ایجــاد کــرده انــد کــه شــامل یــک اجنــدا صلــح کــه توســط خــود مــردم 

ایجــاد و تنظیــم شــده کــه رس آغــاز یــک پروســه بــرای تصمیــم گیرنــدګان 

و بــزرگان و عمــوم مــردم میباشــد . در طــی ایــن پــروژه ، آنهــا نگرانــی هــا، 

ــرای بحــث  ــه ای را ب ــد ، و زمین ــراز کردن امیدهــا و ایــده هــای خــود را اب

ــم  ــن تصمی ــه و بی ــر جامع ــای بزرگ ــش ه ــن بخ ــع در بی ــو جام و گفتگ

گیرنــدگان و عمــوم مــردم فراهــم کردنــد.

مــا احــرام خــود را نســبت بــه رییــس پــروژه  گــروه پالیســی افغانســتان و 

نویســنده ایــن مختــر، آقــای فهیــم دشــتی، و همکارانشــان، بــه خاطــر 

تعهــد بــی دریــغ شــان بــه هموطنــان و آینــده صلــح آمیــز ابــراز قدردانــی 

مــی کنیــم.

داکرت مګدلینا کرچرن 

رئیس

اف ای اس افغانستان

امام الدین همدرد 

هامهنگ کننده برنامه های

اف ای اس افغانستان
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یاد داشت:

نزدیــک بــه یــک ســال مــی شــود کــه تــالش هــا در جهــت تأمیــن صلــح 

و ختــم جنــگ در افغانســتان، عمــالً جریــان دارد.

ــهم  ــش و س ــف، نق ــای مختل ــرف ه ــح، ط ــاری صل ــای ج ــو ه در گفتگ

ــور  ــی آن و کش ــکا و رشکای جهان ــده امری ــاالت متح ــد. ای ــود را دارن خ

ــات  ــی از حلق ــت  و بخش ــان، حکوم ــه، طالب ــک منطق ــای دور و نزدی ه

سیاســی افغانســتان بــه نحــوی از انحــا در ایــن گفتگــو هــا رشیک هســتند.

یکــی از ویــژه گــی هــای عمــدٔه ایــن گفتگو هــا، پنهــان کاری مسایلیســت 

کــه مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد و در نتیجــه، ابهــام و نگرانــی را در ذهــن 

مــردم افغانســتان بــه بــار مــی آورد.

نقــص دیگــر ایــن گفتگــو هــا-  رشیــک نبــودن خواســت هــا و انتظــارات 

ــح و  ــان صل ــود و زی ــه س ــی ک ــت؛ مردم ــد اس ــن فراین ــردم، در ای ــام م ع
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ــه  ــا ب ــده گــی شــان تأثیــر مــی گــذارد ی ــر زن ــٔه مســتقیم ب ــه گون جنــگ، ب

ــد. تعبیــری، رسنوشــت حــال و آینــدٔه شــان را رقــم مــی زن

گــروه پالیســی افغانســتان، بــا درک ایــن کــه ناشــنیده مانــدن صــدای مــردم 

ــزاری  ــه برگ ــود، ب ــع ش ــد رف ــه بای ــت ک ــص بزرگیس ــح ، نق ــد صل در فراین

ــای   ــح در زون ه ــف صل ــاد مختل ــه ابع ــد ب ــی در پیون ــای مردم ــث ه بح

مرکــزی، شــامل، غــرب، جنــوب و رشق پرداخــت کــه حاصــل ایــن بحــث 

هــا و گفتگــو هــا در ذیــل، مطــرح مــی شــود.

آواز مــردم در فراینــد صلــح، دنبــال گــرد آوری نظریــات مــردم از اقشــار 

مختلــف، در پیونــد بــا مســایل مرتبــط بــه صلــح بــوده اســت.

ــان،  ــخ، بامی ــت هــای بل ــوان در والی ــن عن ــر ای ــی کــه زی در نشســت های

ــن  ــد ت ــش ص ــه ش ــک ب ــد نزدی ــزار ش ــرات برگ ــار و ه ــار، کنده ننگره

ــامی  ــان، عل ــان، زن ــان جوان ــده گان، از می ــت کنن ــتند. رشک ــور داش حض



آواز مردم در فرایند صلح

آواز مردم در فرایند صلح

 2

ــی و مســؤوالن  ــٔه مدن ــاالن جامع ــی، دانشــگاهیان، فع ــزرگان قوم ــن، ب دی

ــن نشســت هــا  ــد. ای ــن نشســت هــا دعــوت شــده بودن ــه ای ــا، ب رســانه ه

در مــاه هــای مــارچ الــی جــون ۲۰۱۹ از ســوی گــروه پالیســی افغانســتان 

برگــزار شــد.

در هــر کــدام از نشســت هــای برگــزار شــده، رشکــت کننــده گان در شــش 

گــروه کاری بــا عنــوان هــای صلــح و توســعٔه اقتصــادی، صلــح و همســایه 

ــارف و  ــح و مع ــت، صل ــح و امنی ــری، صل ــر پذی ــح و همدیگ گان، صل

صلــح وعدالــت، کــه از قبــل از ســوی گــروه پالیســی افغانســتان مشــخص 

شــده بــود، بــه بحــث هــای طوالنــی پرداختنــد.

ــث  ــج بح ــا، نتای ــدام از گروه ــر ک ــده گان ه ــا، مناین ــث ه ــان بح در پای

ــاختند. ــک س ــده گان رشی ــت کنن ــر رشک ــا دیگ ــان را ب ــای ش ه

آنچــه در ذیــل مــی آیــد، مختــر بحــث هــای گروهــی و خواســت هــا و 

پیشــنهادات رشکــت کننــده گان نشســت هــای مذکــور اســت.

گروه پالیسی افغانستان

گــروه پالیســی افغانســتان بــا هــدف حضــور در گفتگــو هــای منطقــه یــی، 

ــش  ــی »فریدری ــاد آملان ــد. بنی ــاد ش ــالدی ایج ــال ۲۰۱۱ می ــر س در اواخ

ایــرت«، کــه حامــی اصلــی گــروه پالیســی افغانســتان اســت، گــروه هــای 

ــرد و  ــی ک ــت م ــز حامی ــتان نی ــتان و پاکس ــابه  را در هندوس ــی مش پالیس

ــی  ــاعد م ــتان را مس ــی افغانس ــروه پالیس ــا گ ــا ب ــای آنه ــو ه ــٔه گفتگ زمین

ــاخت. س

ــیای  ــورهای آس ــی کش ــر دولت ــی و غی ــان دولت ــدی، کار شناس در گام بع

ــوت  ــا دع ــو ه ــن گفتگ ــه ای ــز ب ــه نی ــیه و ترکی ــن، روس ــران، چی ــه، ای میان

شــدند و گــروه پالیســی افغانســتان، نشســت هــای دوجانبــه، ســه جانبــه و 

چنــد جانبــه را بــا ایــن کارشناســان و گــروه هــای پالیســی)در مجمــوع ۶۵ 

ــرده شــد( برگــزار کــرد کــه نتیجــٔه  ــام ب کار شــناس از کشــور هایــی کــه ن

ــد  ــتان بع ــور افغانس ــوان» تص ــا عن ــی ب ــه ی ــی منطق ــک پالیس ــرح ی آن ط

ــتان  و  ــود در افغانس ــکالت موج ــی مش ــه یاب ــه ریش ــه ب ــود ک از ۲۰۱۴« ب

منطقــه پرداختــه و بــرای هــر کــدام از ایــن مشــکالت، راه حــل هایــی را 

پیشــنهاد کــرد.

ایــن طــرح  بــا هــدف شــامل شــدن در پالیســی هــای ملــی ، منطقــه یــی 

ــا نهــاد  ــاد، نیویــارک و بروکســل ب و جهانــی در  کابــل، دهلــی، اســالم آب

ــر دولتــی رشیــک ســاخته شــد. هــای دولتــی و غی

در اوایــل ســال ۲۰۱۸ گرداننــده گان گــروه پالیســی افغانســتان و مســؤوالن 

ــال  ــاره و فع ــای دوب ــرای احی ــی ب ــرت، روی طرح ــش ای ــاد فریدری بنی

ــٔه آن  ــه در نتیج ــد ک ــتان، کار کردن ــی افغانس ــروه پالیس ــر گ ــازی بیش س

ــداف  ــان، اه ــده و همچن ــامل ش ــروه اع ــن گ ــاختاری در ای ــرات س تغیی

ــد. ــف گردی ــروه، تعری ــرای گ ــری ب ــرده ت گس

در حــال حــارض گــروه پالیســی افغانســتان در زمینــه هــای امنیتــی/ 

سیاســی، اقتصــادی، رســانه یــی و مهاجریــن، در ســطوح ملــی و منطقــه 

ــت. ــال اس ــی، فع ی

موقف گیری در قبال روند صلح/ یک نظر خواهی اجاملی

ــت  ــن از رشک ــه ۴۰۰ ت ــک ب ــده، نزدی ــاد ش ــای ی ــت ه ــان نشس در جری

ــال  ــان در قب ــف ش ــه در آن از موق ــی ک ــر خواه ــک نظ ــده گان در ی کنن

ــان از  ــای ش ــی ه ــان نگران ــد و همچن ــن رون ــران ای ــح و بازیگ ــد صل رون

توافــق صلحــی کــه بــه میــان خواهــد آمــد، مســألٔه امنیــت و ارزش هایــی 

ــی شــود، پرســیده شــده  ــح قربان ــان گفتگــو هــای صل ــد در جری کــه نبای

ــد. ــز رشکــت کردن ــود، نی ب

ــش  ــده گان)بی ــت کنن ــر رشک ــح، اک ــاری صل ــای ج ــو ه ــورد گفتگ در م

از ۵۰ درصــد در همــٔه والیــات( خوشــبین بــوده و اعتــامد شــان را ابــراز 

کردنــد. بــا ایــن حــال تفــاوت نظــر میــان رشکــت کننــده گان والیــت هــای 

ــد  ــال آنهایــی کــه خوشــبین بودن ــوان مث ــه عن مختلــف وجــود داشــت؛ ب

ــه  ــک ب ــرات نزدی ــی در ه ــتند ؛ ول ــداد را داش ــرین تع ــار بیش در ننگره

۵۰ درصــد رشکــت کننــده گان ابــراز نگرانــی کــرده و ایــن گفتگــو هــا را 

ــف  ــای مختل ــت ه ــون 2019 در والی ــی و ج ــای م ــاه ه ــا در م ــت ه ــن نشس ای

ــد. ــذار ش برګ
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ــا ابهــام مــی خوانــده انــد. آمیختــه ب

در بلــخ و بامیــان،  زنــان بیشــر از مــردان بــه رونــد جــاری صلــح خوشــبین 

بودنــد؛ امــا در ننگرهــار؛ جایــی کــه میــزان خوشــبینی از دیگــر والیــات 

ــد.  ــرده ان ــبینی ک ــراز خوش ــر اب ــده، کم ــت کنن ــان رشک ــود، زن ــر ب بیش

ــی  ــد بین ــزان ب ــوم شــد کــه می ــن نظــر خواهــی معل ــان در نتیجــه ای همچن

ــان در  ــوده و زن ــر ب ــان بیش ــرات و بامی ــردان در ه ــان م ــی در می و نگران

ــد. ــد بینــی کــرده ان ــراز بیشــرین ب هلمنــد و بلــخ اب

در مــورد موقــف  و نقــش دولــت در فراینــد صلــح، بیــش از ۷۰ در صــد 

رشکــت کننــده گان در همــٔه والیــات، راضــی بودنــد. از ایــن میــان زنــان 

ابــراز رضایــت بیشــری داشــتند بــه ویــژه در ننگرهــار، کندهــا و هــرات؛ 

ــان و  ــده گان دربامی ــت کنن ــی از رشک ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــی ک در حال

بلــخ، از نقــش دولــت در ایــن رونــد نگــران بــوده و ابــراز نارضایتــی مــی 

کردنــد.

ــده و  ــش عم ــی، نق ــر خواه ــن نظ ــده گان ای ــت کنن ــع رشک ــت قاط اکری

رسنوشــت ســازی بــرای مــردم در فراینــد صلــح قایــل بودنــد؛ بــا ایــن حــال 

اکــر آنهــا در مــورد ایــن کــه مــردم ایــن نقــش را دارنــد یــا خیــر بــد بیــن 

ــده گان  ــن حــال رشکــت کنن ــا ای ــد؛ ب ــی کردن ــی م ــراز نارضایت ــوده و اب ب

نظــر خواهــی در ننگرهــار و کندهــار، بــه نقشــی کــه مــردم در رونــد صلــح 

زنان ننګرهار

مردان ننګرهار

زنان بلخ

مردان بلخ

زنان بامیان

مردان بامیان

زنان هرات

مردان هرات

زنان کندهار

مردان کندهار

خوشبین و امیدوار مبهم نا امید و بدبین
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خواهنــد داشــت، خوشــبین بودنــد؛ ولــی میــزان بدبینــی در ایــن رابطــه در 

میــان رشکــت کننــده گان هــرات، در پاییــن تریــن ســطح قــرار داشــت؛ 

یکــی از هــر پنــج پاســخ دهنــده.

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه نقــش طالبــان را در فراینــد صلــح 

چگونــه مــی بیننــد، مــردان پاســخ دهنــده بیشــر از زنــان بــه ایــن 

بــاور بودنــد کــه طالبــان در ایــن جریــان نقــش برتــر دارنــد. ایــن بــاور 

بیشــر در میــان مــردان پاســخ دهنــده در بلــخ، بامیــان وجــود داشــت؛ 

در حالــی کــه مــردان در هــرات موقــف طالبــان را ضعیــف مــی 

خواندنــد. در واقــع یــک چهــارم پاســخ دهنــده گان نقــش طالبــان در 

ــه  ــک ب ــان، نزدی ــا در بامی ــد. تنه ــی کردن ــت ارزیاب ــح را مثب ــد صل رون

یــک ســوم زنــان پاســخ دهنــده، نقــش طالبــان را مثبــت مــی خواندنــد 

وزنــان پاســخ دهنــده در والیــت هــای ننگرهــار، کندهــار و بلــخ بــاور 

ــا  ــت؛ ام ــف اس ــح، ضعی ــد صل ــان در فراین ــف طالب ــه موق ــتند ک داش

ــان در گفتگــو  ــد کــه موقــف طالب ــاور بودن ــن ب ــه ای ــان در هــرات ب زن

ــر اســت. ــح، برت ــای صل ه

 اکریــت رشکــت کننــده گان ایــن نظــر خواهــی اعــم از زنــان و 

مــردان، از نقــش ایــاالت متحــده در فراینــد صلــح راضــی بودنــد؛ امــا 

ــان کــه در صــد  ــژه در بامی ــه وی ــود ب ــل تأمــل ب ــزان ناراضــی هــا قاب می

زنان بلخزنان ننګرهار زنان بامیان زنان هرات زنان کندهار

مردان بلخمردان ننګرهار مردان بامیان مردان هرات مردان کندهار

اوضاع خوبر می شود اوضاع به همین صورت باقی می ماند اوضاع بدتر میشود
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ــده در  ــالت متح ــش ای ــده، از نق ــخ دهن ــردان پاس ــان و م ــی از زن باالی

ــد. ــاراض بودن ــد ن ــن رون ای

ــان را از  ــارات ش ــه انتظ ــود ک ــده ب ــته ش ــده گان خواس ــخ دهن از پاس

ــد وار  ــده گان امی ــخ دهن ــر پاس ــد. اک ــان کنن ــح بی ــای صل ــد ج فراین

ــار  ــار، کنده ــژه در ننگره ــه وی ــد ب ــد بودن ــن فراین ــت از ای ــه نتیجهٔ مثب ب

ــی  ــراز نگران ــده گان اب ــخ دهن ــخ، پاس ــرات و بل ــی در ه ــان؛ ول و بامی

کــرده و حتــا بــه ایــن بــاور بودنــد کــه ممکــن اســت وضعیــت از ایــن 

ــد تــر شــود. هــم ب

ــود کــه کــدام ارزش هــا نبایــد در فراینــد صلــح  پرســش دیگــر ایــن ب

ــٔه) ارزش  ــار گزین ــر چه ــده گان ه ــت کنن ــر رشک ــوند. اک ــی ش قربان

هــای دینــی، دموکراســی، آزادی بیــان و حقــوق زنــان( را نشــانی 

ــر ارزش  ــر ب ــار بیش ــار و کنده ــال در ننگره ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــرده بودن ک

ــر  ــردان، ب ــر م ــار اک ــخ و ننگره ــود، در بل ــده ب ــد ش ــی تأکی ــای دین ه

هــای دموکراتیــک،  ارزش  تأکیــد داشــتند و حفــظ  زنــان  حقــوق 

ــت. ــان داش ــده گان در بامی ــخ دهن ــان پاس ــدار را در می ــرین طرف بیش

مجموعه زنان

مجموعه مردها

زنان بلخ

مردان بلخ

زنان بامیان

مردان بامیان

زنان هرات

مردان هرات

زنان کندهار

مردان کندهار

زنان ننګرهار

مردان ننګرهار

ارزش های دینی سیستم دمکراتیک حقوق زنان آزادی بیان همه موارد باال
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خالصه:

ایــن مــن حــاوی پیشــنهاد هــا و نظریــات بیــش از ۶۰۰ تــن از افغان هاســت 

کــه در نشســت هــای زیــر عنــوان» آواز مــردم در فراینــد صلــح« در والیــت 

هــای بلــخ، بامیــان، کندهــار، ننگرهــار و هــرات رشکــت کــرده بودند.

ایــن نشســت هــا در مــاه هــای مــی و جــون ۲۱۰۹ از ســوی گــروه پالیســی 

ــت  ــن نشس ــدام از ای ــر ک ــده گان ه ــت کنن ــد . رشک ــزار ش ــتان برگ افغانس

ــن  ــتان، تعیی ــی افغانس ــروه پالیس ــوی گ ــه از س ــوری ک ــش مح ــا، در ش ه

ــح و  ــایه گان، صل ــح و همس ــادی، صل ــعٔه اقتص ــح و توس ــود) صل ــده ب ش

همدیگــر پذیــری، صلــح و امنیــت، صلــح و معــارف و صلــح وعدالــت( 

در گــروه هــای کاری بــه بحــث پرداختنــد. نتایــج بحــث هــای مذکــور بــه 

گونــٔه طبیعــی نــکات نظــر مشــرک رشکــت کننــده گان در برخــی مــوارد و 

ــه همــراه داشــت. تفــاوت نظــر آنهــا در شــامری دیگــر از مســایل را ب

در مــورد همســایه گان و کشــور هــای منطقــه و فــرا منطقــه، رشکــت کننــده 

ــع  ــه مناف ــد ک ــر بودن ــن نظ ــه ای ــاً ب ــده، عمدت ــر ش ــای ذک ــت ه گان  نشس

مــروع ایــن کشــور هــا در فراینــد صلــح بایــد در نظــر گرفتــه شــود و آنهــا 

نیــز نبایــد دنبــال منافــع غیــر مــروع در افغانســتان باشــد.

بــه نظــر رشکــت کننــده گان، حــل مشــکالت تاریخــی، اقتصادی و سیاســی 

ــد  ــز بای ــران نی ــتان و ای ــه پاکس ــایه از جلم ــورهای همس ــامری از کش ــا ش ب

ــتان و  ــت افغانس ــه دول ــد ک ــی  باش ــراتیژی صلح ــده ای از س ــش عم بخ

ــال مــی کننــد. رشکای بیــن املللــی آن،دنب

ــرح  ــی و ط ــای خارج ــک ه ــی از کم ــته گ ــع وابس ــرای رف ــزی ب ــه ری برنام

اقتصــاد تولیــد محــور، مبــارزه بــا فســاد اداری ، جلــب رسمایــه گــذاری هــا 

ــه،  ــتان در منطق ــرد افغانس ــه ف ــر ب ــی منح ــت ترانزیت ــتفاده از موقعی و اس

پیشــنهادات عمــدهٔ  رشکــت کننــده گان بــود که می خواســتند در ســراتيژی 

ــد کــه در  ــاور بودن ــن ب ــه ای ــده گان ب ــده شــود. رشکــت کنن صلــح، گنجانی

کوتــاه مــدت، مــی تــوان عدالــت را قربانــی تأمیــن صلــح کــرد؛ امــا در دراز 

مــدت، هیــچ صلحــی بــدون عدالــت منــی توانــد، دوام بیــاورد. آنهــا هــم 

ــر  ــرای توقــف تلفــات غی ــان مــی خواســتند کــه ب ــت و طالب ــان از دول چن

نظامــی، بــه زودی روی یــک آتــش بــس پایــدار، توافــق کننــد.

در نشســت هــای برگــزار شده،بیســوادی و جهــل از عوامــل عمــدٔه تــداوم 

ــژه روی  ــه وی ــده و ب ــده ش ــح خوان ــه صل ــی ب ــت یاب ــدم دس ــگ و ع جن

تعلیــامت دینــی کــه نبایــد جــدا از تعلیــامت عمومــی باشــد، تأکیــد شــد. 

ــا  ــی ب ــالت عال ــی و تحصی ــامت ابتدای ــر تعلی ــذاری ب ــه گ ــش رسمای افزای

ــان  و  ــرای همــٔه کــودکان و جوان ــٔه تعلیــم و تحصیــل ب هــدف ایجــاد زمین

ارتقــای کیفیــت تعلیــامت ابتدایــی و تحصیــالت عالــی از دیگــر خواســته 

ــا  ــٔه ب ــح در یــک جامع ــاور آنهــا صل ــه ب ــود. ب ــده گان ب هــای رشکــت کنن

ــت  ــوی رشک ــت از س ــح و امنی ــٔه صل ــاورد. رابط ــد دوام بی ــی توان ــواد م س

ــود  ــن ب ــان آنهــا ای ــب در می ــده شــد و نظــر غال ــه هــم خوان ــده گان، ب کنن

کــه صلــح، بــدون امنیــت و امنیــت، بــدون صلــح بــه دســت نخواهــد آمــد. 

رشکــت کننــده گان بــر آتــش بــس فــوری تأکیــد داشــتند و بــه ایــن بــاور 

بودنــد کــه اقشــار مختلــف مــردم مــی تواننــد در همصدایــی و هامهنگــی، 

اهــرم فشــار مؤثــری بــر دو طــرف جنــگ بــرای تأمیــن آتــش بــس باشــند.

تنــش هــای اجتامعــی موجــود بــه ویــژه تنــش هــای قومــی و زبانــی، از نظر 

رشکــت کننــده گان یکــی از موانــع بــزرگ بــر رس راه صلــح خوانــده شــد 

صلح

آموزش و پرورش

عدالت اجتامعی

توسعه اقتصادی

همسایه ګان دور و 

نزدیک

امنیت

عدالت
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و تأکیــد آنــان بــر ایــن بــود کــه در جریــان گفتگــو هــای صلــح بایــد بــه از 

میــان برداشــن ایــن تنــش هــا، توجــه جــدی صــورت بگیــرد، در غیــر آن، 

ایــن تنــش هــا مــی توانــد آینــدٔه صلــح را بــا خطــر مواجــه ســازد.

ــد  ــردم در فراین ــای» آواز م ــت ه ــده گان نشس ــت کنن ــوع، رشک در مجم

ــد  ــردم در فراین ــش م ــن نق ــده گرف ــه نادی ــد ک ــاور بودن ــن ب ــه ای ــح« ب صل

صلــح و نشــنیدن صــدای آنــان د رایــن پروســه، باعــث ایجــاد نقــص هــای 

ــح خواهــد شــد.  ــی صل ــق احتامل ــه تواف عمــده در هــر گون

۱-  توسعٔه اقتصادی:

افغانســتان بخــت ایــن را دارد کــه صلــح و توســعه اقتصــادی در آن، یــک 

ــد  دیگــر را تقویــت کننــد، در حالــی کــه یکــی بــدون دیگــری منــی توان

دوام بیــاورد در نبــود صلــح در هــژده ســال گذشــته بــا وجــود رسازیــر شــدن 

میلیــارد هــا دالــر کمــک هــای خارجــی، افغاســتان، هنــوز ازجملــٔه کشــور 

هــای کمریــن توســعه یافتــه اســت. 

عوایــد دولــت در ۲۰۱۷ بــه عــدد دو رقمــی رســید و صــادارات بــه ۲۸ در 

ــا ایــن حــال بــر بنیــاد آمــار بانــک جهانــی عوایــد  صــد افزایــش یافــت، ب

ــاً نصــف بودجــٔه عــادی دولــت را تشــکیل مــی دهــد. داخلــی تقریب

 هــر چنــد کمــک هــای جهانــی، اقتصــاد فروپاشیدهٔ افغانســتان را بــه گونــٔه 

ــی داشــت  ــت وجــود م ــه امنی ــی ک ــا در صورت محــدود، متحــول کــرد؛ ام

و دولــت هــا بــه جــای ایــن کــه  بخــش عمــدٔه زمــان، انــرژی و امکانــات 

شــان را رصف تأمیــن امنیــت مــی کردنــد، فرصــت برنامــه ریزی هــای کالن 

توســعه یــی را مــی داشــتند وایــن برنامــه هــا را تطبیــق مــی کردند،وضعیــت 

اقتصــادی افغانســتان مــی توانســت بــه مراتــب بهــر از آنچــه اســت، باشــد  

ــا  ــه دلیــل حضــور گــروه هــای تروریســتی ی در برخــی از مناطــق کشــور ب

تهدیــد هــای امنیتــی که آنــان ایجــاد مــی کنند،حتــا کوچکریــن گام ها در 

مســیر ارائــٔه خدمــات ابتدایــی بــرای مــردم برداشــته نشــده اســت حــاال کــه 

امــکان تأمیــن صلــح در افغانســتان بــه وجــود آمــده، ایــن نگرانــی شــدیداً 

مطــرح اســت کــه حتــا در صــورت توافــق سیاســی بــرای صلــح، مشــکالت 

اقتصــادی مــی توانــد، زمینــه ســاز اخــالل صلــح و امنیــت باشــد. 

بــرای توســعٔه اقتصــادی  کــه ممــد صلــح باشــد، نــکات ذیــل بایــد 

درســراتیژیی کــه  دولــت افغانســتان و رشکای منطقــه یــی و جهانــی صلــح، 

بــرای تأمیــن صلــح پایــدار در افغانســتان، طــرح و تطبیــق خواهنــد کــرد، در 

نظــر گرفتــه شــود:

ــاز  - طــرح برنامــه هــای توســعه یــی کــه اقتصــاد افغانســتان را از نی

بــه کمــک هــای خارجــی بــه صــورت تدریجــی، فــارغ بســازد و 

اقتصــاد تولیــد محــور را بــا جلــب رسمایــه گــذاری هــای داخلی و 

خارجــی، تســهیل کنــد.

جلب رسمایه گذاری ها در منابع استخراج افغانستان. -

طــرح توســعٔه اقتصــادی متعــادل در رسارس کشــور بــه دور از  -

ــی. ــه ی ــی و منطق ــی، قوم ــای سیاس ــلیقه ه س

طــرح و تطبیــق برنامــه هــای مشــخص و کارآمــد بــرای مبــارزه بــا  -

فســاد کــه اقتصــاد افغانســتان را شــدیداً آســیب رســانده اســت.

اســتفاده از موقعیــت ترانزیتــی افغانســتان بــه عنــوان یکــی از منابــع  -

در آمــد هــای داخلــی.

۲- برخورد بااملثل و همکاری با همسایه گان:

در تاریــخ معــارص افغانســتان، روابــط ایــن کشــور بــا همســایه گان همــواره 

دچــار تنــش بــوده اســت، بــا ایــن حــال هنــوز فرصــت همــکاری و ایجــاد 

اعتــامد بــا آنــان وجــود دارد.   روابــط تنــش آلــود میــان افغانســتان و 

پاکســتان، بــه امنیــت هــر دو کشــور آســیب رســانده اســت. هــر دو کشــور 

یکدیگــر را بــه حامیــت از مخالفیــن مســلح خــود متهــم مــی کننــد. 

ــتان  ــٔه  پاکس ــی مداخل ــل اصل ــی از عوام ــد یک ــرزی دیورن ــط م مشــکل خ

در افغانســتان بــه شــامر مــی رود و مشــکالت ترانزیتــی افغانســتان از مســیر 

پاکســتان یــا ترانزیــت پاکســتان از مســیر افغانســتان ، همچنان شــدید اســت. 

در ســال هــای اخیــر مشــکل تقســیم آب هــای مشــرک و حضــور میلیــون 

ــتان در  ــده گان پاکس ــامری از پناهن ــتان و ش ــان در پاکس ــدٔه افغ ــا پناهن ه

ــر کــرده اســت. ــده ت ــط دو کشــور را پیچی افغانســتان، رواب

رشکــت کننــده گان بــه ایــن بــاور بودنــد کــه پاکســتان همــواره از حضــور 
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پناهنــده گان افغــان، بــه عنــوان اهــرم فشــار اســتفاده کــرده و ایــن پناهنــده 

ــد. ــوده ان ــز ب گان منبــع اصلــی رسبازگیــری گــروه هــای تروریســتی نی

بــا وجــود ایــن کــه حضــور پناهنــده گان افغــان بــه انــدازٔه دهــٔه ۸۰ میــالدی 

نیســت؛ امــا آمــار رســمی نشــان مــی دهــد کــه شــامر افغــان هایــی کــه  در 

ســال هــای اخیربــه پاکســتان پناهنــده شــده انــد، نزدیــک بــه تعداد برگشــت 

کننــده گان افغــان از ایــن کشــور اســت. روابــط ایــران و افغانســتان نیــز از 

مســایل مشــابه متأثــر اســت. ایــران از حضــور نیــرو هــای امریکایــی و ناتــو 

در افغانســتان علنــاً نــاراض اســت و در مــواردی ایــران متهــم بــه حامیــت از 

طالبــان و دیگــر گــروه هــای تروریســتی فعــال در افغانســتان شــده اســت.

در کنــار مشــکل تقســیم آب هــای مشــرک، حضــور حــدود چهــار میلیون 

پناهنــدٔه افغــان در ایــران، روابــط دو جانبــه را متأثــر ســاخته اســت. پناهنــده 

شــدن افغــان هــا بــه ایــران در ســال هــای گذشــته متوقــف نشــده؛ امــا شــامر 

ــه حــدود  ــوده در ســال ۲۰۱۸ ب ــل مالحظــه ب ــران قاب ــده از ای برگشــت کنن

یــک و نیــم میلیــون تــن مــی رســید.

برخــورد ماموریــن دولتــی، بــه ویــژه مامــوران امنیتــی ایــران بــا ایــن 

پناهنــده گان، ســبب نارضایتــی هــای فــراوان در میــان افغــان شــده و 

گاهــی روابــط دو کشــور را بــه تنــش مــی کشــاند. همســایه هــای شــاملی 

افغانستان)تاجیکســتان، اوزبیکســتان و ترکمنســتان( بــه بــاور رشکــت کننده 

ــه تنهــا ایــن کــه نقــش مخــرب نداشــته انــد، کــه در برخــی مــوارد،  گان، ن

وضعیــت در افغانســتان باعــث نگرانــی هــای امنیتــی بــرای آنهــا بــوده، بــه 

ــتان،  ــدر در افغانس ــواد مخ ــاق م ــد و قاچ ــورها از تولی ــن کش ــال ای گونهٔ مث

ــای  ــایه ه ــی از همس ــوان یک ــه عن ــن ب ــد.  چی ــده ان ــیب دی ــدی آس ــا ح ت

افغانســتان در ســال هــای گذشــته، اعتنــای چندانــی بــه مســایل افغانســتان 

ــی  ــج م ــه تدری ــر( ب ــال اخی ــار س ــه - چه ــی) س ــازه گ ــه ت ــا ب ــته؛ ام نداش

تــوان نقــش پــای سیاســت هــای چیــن را در افغانســتان دیــد، از جملــه در 

حامیــت هایــی کــه از پاکســتان داشــته یــا در برنامــه هــای کالن اقتصــادی 

ــال مــی کنــد. ــی کــه دنب منطقــه یــی و جهان

ــای  ــور ه ــه کش ــی از جمل ــه ی ــای منطق ــدرت ه ــر) ق ــایه گان دور ت همس

عربــی، ترکیــه، هنــد و روســیه( نیــز در مســایل افغانســتان درگیــر هســتند و 

در کنــار حضــور جامعــٔه جهانــی در افغانســتان، حضــور ایــن همــه بازگیــر، 

ســبب پیچیــده گــی وضعیــت  شــده اســت.

هــر گونــه ســراتیژی صلــح بــرای افغانســتان تنهــا بایــد آن بخــش  -

از منافــع بازیگــران منطقــه یــی و جهانــی را کــه از نظــر افغــان هــا 

مــروع پنداشــته مــی شــود، تأمیــن کنــد.

ــا پاکســتان و ایــران بایــد در نظــر  - مشــکالت دو جانبهٔ افغانســتان ب

ــه  ــا زمین ــان ب ــه شــود. همچن ــه حــل آنهــا پرداخت ــه شــده و ب گرفت

ســازی برگشــت پناهنــده گان افغــان از ایــران و پاکســتان و ایجــاد 

تســهیالت بــه آنــان زمینــه فرصــت اســتفاده از آنهــا و مداخلــه در 

امــور افغانســتان از میــان برداشــته شــود.

کشــور هــای آسیاســی میانــه بایــد از موقعیــت ترانزیتــی افغانســتان  -

ــن  ــه ای ــد و ب ــتفاده برن ــرژی و واردات کاال اس ــدور ان ــرای ص ب

صــورت تشــویق شــوند کــه نقــش مثبــت تــری در قضایــای 

ــد. ــازی کنن ــح، ب ــهیل صل ــه، تس ــتان از جمل افغانس

ــاد شــد، هر  - ــا ی ــاال از آنه ــان کــه در ب ــه و جه ــدرت هــای منطق ق

کــدام منافــع مــروع و نامــروع در افغانســتان دارنــد. بخشــی از 

ســراتیژی صلــح بــرای افغانســتان بایــد تأمیــن منافــع مــروع آنها 

ــه دســت برداشــن از منافــع غیــر مــروع  و قناعــت دادن شــان ب

شــان در افغانســتان را احتــوا کنــد.

۳- کاهش بحران از طریق آموزش و پرورش:

ســطح پاییــن ســواد و نقــص در تعلیــم و تربیــه، عامــل بســیاری از بدبختــی 

هــای اجتامعــی از جملــه نــزاع و  خشــونت و درگیــری، مــی توانــد باشــد.

در افغانستان صلح را افراد با سواد و چیز فهم می توانند تبلیغ کنند.

هنــوز و بــا وجــود ایــن کــه در ســال هــای پســین، رسمایــه  گــذاری هــای 

قابــل توجهــی در ایــن بخــش- از تعلیــامت ابتدایــی گرفتــه تــا درجــه هــای 

مختلــف تحصیــالت عالــی- صــورت گرفتــه، ســطح پاییــن تعلیــم وتربیــه 

یکــی از چالــش هــای اجتامعــی بــه شــامر مــی رود.

ــه،  ــه صــورت گرفت ــر پیرفــت هایــی هــم در ایــن زمین در ســال هــای اخی

ــون کــودک و جــوان  ــار هــای موجــود ۹ میلی ــاد آم ــر بنی ــال ب ــه مث ــه گون ب
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ــغول  ــی مش ــر دولت ــی و غی ــب دولت ــر در مکات ــون دخ ــمول ۳ میلی ــه ش ب

فراگیــری دروس اســتند؛ امــا هنــوز نزدیــک بــه ۲ میلیــون کــودک افغــان از 

ــا امــن.  رفــن بــه مکاتــب محــروم انــد بــه ویــژه در مناطــق دور افتــاده و ن

در زمینــٔه تحصیــالت عالــی، در ســال ۲۰۱۹ در دانشــگاههای دولتــی و غیر 

دولتــی بیــش از۳۷۰ هــزار تــن در مقطــع لیســانس مشــغول فــرا گیــری انــد 

کــه از ایــن میــان ۴۰ در صــد را بانــوان تشــکیل مــی دهنــد.در واقع دو ســوم 

آنهایــی کــه از مکتــب فــارغ مــی شــوند زمینــٔه ادامــٔه تحصیــالت شــان را 

ندارنــد. در حالــی کــه نســل جــوان افغــان، بهریــن زمینــٔه تعلیــم و تربیــه و 

ــه  ــا تاریــخ گذشــته دارنــد، هنــوز نیــاز ب تحصیــالت عالــی را در مقایســه ب

ــل  ــٔه تحصی ــه هــای ادام ــه شــدت وجــود دارد. زمین ــن عرصــه ب توســعٔه ای

ــان  ــا ایــن فرصــت همچن ــرای افغــان هــا فراهــم شــده؛ ام در خــارج هــم ب

ــی  ــور های ــم کش ــویی ه ــود آورده و از س ــه وج ــا را ب ــز ه ــرار مغ ــر ف خط

ــد،از آن  ــی کنن ــم م ــا فراه ــان ه ــرای افغ ــی را ب ــالت عال ــه زمینهٔ تحصی ک

بــه عنــوان وســلیٔه مداخلــه در افغانســتان ســود مــی برنــد. از جانــب دیگــر 

آنهایــی کــه امــکان ادامــٔه تحصیــالت عالــی را ندارنــد بــه منبــع رسبازگیری 

گــروه هــای تروریســتی مبــدل مــی شــوند.

در جهــت رســیدن بــه صلــح پایــدار، بیســوادی و جهــل، یکــی از چالــش 

ــی،  ــن چالــش، مــوارد آت ــع ای ــرای رف ــه شــامر مــی رود و ب هــای عمــده ب

پیشــنهاد مــی شــود:

دولــت و رشکای جهانــی آن بــرای مبــارزه بــا بیســوادی و جهــل،  -

ــان مــدت و درازمــدت را طــرح و  ــاه مــدت، می برنامــه هــای کوت

تطبیــق مناینــد.

ــح،  - ــوان صل ــر عن ــی زی ــی، مضمون ــامت ابتدای ــاب تعلی در نص

گنجانیــده شــود تــا بــه احیــای فرهنــگ صلــح از بنیــاد، پرداختــه 

ــود. ش

دولــت افغانســتان بایــد برنامــه هــای ویــژه بــرای تشــویق خانــواده  -

هــا در جهــت شــامل ســاخن کــودکان شــان بــه مکاتــب، طــرح  

تطبیــق کننــده داشــته باشــند.

بــرای مبــارزه بــا بیســوادی در میــان بزرگســاالن یــا جوانانــی کــه از  -

مکتــب بــاز مانــده انــد، راهــکار هــای تــازه و مشــخص جســتجو 

و اجرایــی شــود.

ــٔه تعلیــامت دینــی مــی  - ــه ارائ ــی ب در حــال حــارض، مــدارس دین

پردازنــد؛ در حالــی کــه متامــی کــودکان بایــد در مراحــل ابتدایــی 

بــه تعلیــامت عمومــی دسرســی داشــته و تعلیــامت دینــی، ماننــد 

ســایر تعلیــامت اختصاصــی بایــد در مراحــل تحصیــالت عالــی، 

ارائــه شــود.

ــذاری  - ــه گ ــد رسمای ــی، بای ــی دین ــالت عال ــات تحصی در موسس

ــه  ــور ب ــن مؤسســات، مجب ــا ای ــرد ت ــاز صــورت گی هــای مــورد نی

ــن  ــه ای ــند وب ــور نباش ــارج کش ــل و خ ــه از داخ ــع آوری اعان جم

ــی  ــراد و گــروه هــای خــاص، رهای ــه اف ترتیــب، از وابســته گــی ب

یابنــد.

۴- رفع نا امنی و خشونت:

عملیــات نظامــی و حمــالت تروریســتی، میــزان بــاالی قربانیــان جنــگ از 

ــر ســاخت هــا و محدودیــت  ــان، تخریــب زی ــر نظامی ــان و غی ــان نظامی می

ســیر و ســفر، میــزان ســنج هــای نبــود صلــح در افغانســتان اســتند.

ــد؛  ــدار باش ــدار و دوام ــد پای ــح بای ــه صل ــت ک ــل درک اس ــع قاب در واق

ــدون  ــی ب ــت و یک ــر اس ــی ناپذی ــت جدای ــح و امنی ــٔه صل ــان رابط همزم

ــد. ــدا کن ــد دوام پی ــی توان ــری من دیگ

چهــار دهــه جنــگ و بحــران در افغانســتان در کنــار ایــن کــه آســیب هــای 

فــراوان بــه امنیــت وارد کــرده اســت، ســبب ایجــاد مشــکالت بزرگــری در 

زنــده گــی اجتامعــی افغانهــا شــده اســت.

ــی و  ــای قوم ــه ه ــه ریش ــی ک ــه منازعات ــود؛ چ ــی موج ــات اجتامع منازع

زبانــی دارنــد، یــا آنهایــی کــه بــه دالیــل اقتصــادی از جملــه تقســیم منابــع 

بــه ویــژه زمیــن بــه وجــود آمــده اســت یــا حتــا گسســت هــای اجتامعــی که 

از خانــواده  هــا رسچشــمه مــی گیــرد، بســیار بیشــر از تأمیــن رصف امنیــت، 

اهمیــت و نیــاز بــه توجــه و برنامــه ریــزی دارد.

ــه کــه »زور مــردم، زور خداســت« رشکــت  ــن معقول ــا در نظــر داشــت ای ب
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ــح در  ــن صل ــرای تأمی ــا، ب ــان ه ــر افغ ــه اگ ــتند ک ــد داش ــده گان تأکی کنن

رسزمیــن شــان اراده کننــد، حتــام بــه ایــن نعمــت، دســت خواهنــد یافــت.

ــت و  ــگ، در گام نخس ــع جن ــه قط ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــده ای ک ــوارد عم م

دســت یابــی بــه صلــح پایــدار اجتامعــی در گام هــای بعــدی، بایــد مطمــع 

نظــر باشــند:

ــن  - ــت، مخالفی ــر دول ــار ب ــرم فش ــوان اه ــه عن ــد ب ــی توانن ــردم م م

ــن  ــٔه افغانســتان، در جهــت تأمی ــی قضی مســلح و بازیگــران جهان

ــد. ــح، عمــل کنن صل

پیــش از هــر گونــه توافــق صلــح، بایــد آتــش بــس میــان دولــت و  -

طالبــان اعــالم و رعایــت شــود.

ــده  - ــوارد عم ــی از م ــان، یک ــه طالب ــوط ب ــلح مرب ــرد مس ــألٔه اف مس

ــود.  ــه ش ــه آن توج ــد ب ــدار بای ــت پای ــن امنی ــه در تأمی ــت ک ایس

ــد. ــرح باش ــح، مط ــای صل ــد در گفتگوه ــا بای ــالح آنه ــع س خل

بــه جــز روابــط دولــت بــا دولــت، هیــچ گــروه سیاســی بــه ویــژه،  -

ــور  ــا کش ــتقیم ب ــط  مس ــد رواب ــف نبای ــلح مخال ــای مس ــروه ه گ

ــرای  ــا اســتفاده از ایــن روابــط ب هــای مختلــف داشــته باشــند و ب

ــد. ــدام کنن ــه قــدرت، اق رســیدن ب

بــرای تأمیــن صلــح و امنیــت پایــدار نیــاز اســت کــه گفتگــو هــای  -

صلــح و نتایــج بــه دســت آمــده از آن، تضمیــن هــای منطقــه یــی 

و جهانــی را در کنــار خــود داشــته باشــد.

ــاخن  - ــته س ــق وابس ــد از طری ــان نبای ــه و جه ــای منطق ــور ه کش

گــروه هــای سیاســی بــه ویــژه، گــروه هــای مســلح مخالــف، منافــع 

شــان در افغانســتان را دنبــال کننــد.

تبلیــغ گســرده و هدفمنــد بــا در نظرداشــت وضعیــت اجتامعــی و  -

اقتصــادی افغانســتان در جهــت صلــح، بایــد در صــدر برنامــه های 

دولــت و جامعهٔ جهانــی قــرار داشــته باشــد.

تــالش بــرای تأمیــن صلــح بایــد از محیــط خانــواده هــا آغاز شــود  -

ــوادٔه  ــو خان ــا عض ــواده ی ــک خان ــو ی ــوان عض ــه عن ــرد ب ــر ف و ه

بزرگ)جامعــه( بایــد در ترویــج و تبلیــغ صلــح، ســهم خویــش را 

داشــته باشــد.

از آنجــا کــه تعریــف واضــح و همــه پذیــر از منافــع ملــی وجــود  -

نــدارد و ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت که ســلیقه هــای افــراد و 

گــروه هــا در تعریــف ایــن منافــع پــر رنــگ باشــد و باعــث ایجــاد 

اختالفــات در ایــن زمینــه شــود، ایــن مبهــم بایــد در گفتگــو هــای 

صلــح و بعــداً در جریــان تعدیــل قانــون اساســی، واضــح گــردد.

۵- همدیگرپذیری:

رشکــت کننــده گان تأکیــد داشــتند کــه جامعــٔه مــا ترکیبــی از اقــوام و ملیــت 

ــان حاکمیــت هــای اســتبدادی و در ســال  هــای مختلــف اســت. در جری

ــان گــروه هــای قومــی مختلــف وجــود  هــای جنــگ و بحــران، تنــش می

ــی از  ــارض یک ــال ح ــه در ح ــدی ک ــه ح ــت، ب ــه اس ــدت یافت ــته و ش داش

ــه  ــت ک ــی اس ــای قوم ــش ه ــتان، تن ــران در افغانس ــل بح ــن عوام بزرگری

ــود. ــی ش ــن زده م ــف دام ــوام مختل ــه گان اق ــوی نخب ــاً از س عمدت

تجربــه نشــان داده اســت کــه قــدرت طلبــی قــوم محور،چــه بــه وســیلٔه نیــرو 

ــل  ــد راه ح ــی توان ــؤول، من ــر مس ــای غی ــروه ه ــا گ ــم ی ــی منظ ــای نظام ه

مشــکالت موجــود در افغانســتان باشــد. تجربــٔه بعــد از ســقوط طالبــان در 

۲۰۰۱ یکبــار دیگــر ایــن مهــم را برجســته ســاخت. عدالــت اجتامعــی بــر 

بنیــاد تعمیــم و تأمیــن حقــوق شــهروندی، بدیــل مناســبی بــرای تنــش هــای 

قومــی در افغانســتان بــه شــامر مــی رود.
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در کنــار ایــن تنــش هــا، جنــگ هــای چهــار دههٔ اخیــر، مــوج هــای 

مهاجــرت ناشــی از ایــن جنــگ هــا بــه بیــرون  یــا از یــک نقطــه بــه نقطــٔه 

ــروه  ــد و گ ــای زورمن ــروه ه ــراد و گ ــدن اف ــود آم ــه وج ــورو ب ــر کش دیگ

ــه  هــای جنایــت کار ســازمان یافتــه، تنــش هــای مضاعــف اجتامعــی را ب

وجــود آورده اســت. در حالــی کــه رســیده گــی بــه ایــن مشــکالت نیازمنــد 

زمــان اســت؛اما اگــر بــه ایــن مشــکالت رســیده گــی صــورت نگیــرد، صلــح 

ــه وجــود نخواهــد آمــد. ــدار در افغانســتان ب پای

بنابرین نیاز است که به موارد ذیل، توجه جدی صورت گیرد:

مــردم از هــر قــر و گــروه اجتامعــی بایــد در رونــد صلــح رشیک  -

بــوده و حضــور خــود را احســاس کنند.

حــل منازعــات منطقــه یــی بــر رس تقســیم آب و زمیــن، در صــدر  -

ــد  ــح بای ــای صل ــو ه ــیدن گفتگ ــه رس ــه نتیج ــد از ب ــدای بع آجن

باشــد.

ــه شــدت  - امنیــت روانــی مــردم در ســال هــای جنــگ و بحــران ب

ــٔه  ــت و جامع ــن مشــکل، دول ــع ای ــرای رف ــده اســت. ب صدمــه دی

ــدت و دراز  ــان م ــدت، می ــاه م ــای کوت ــه ه ــد برنام ــی بای جهان

ــد. ــرا کنن ــرح و اج ــدت را ط م

ــد  - ــد در عمــل،  نشــان دهن ــح، بای ــی صل همــه طــرف هــای افغان

کــه سیاســت هــای شــان بــر بنیــاد منافــع قومــی منــی چرخــد و بــه 

ایــن گونــه اعتــامد مــردم بــر فراینــد صلــح را جلــب کــرده و زمینــٔه 

احیــای وحــدت میــان باشــنده گان کشــور را فراهــم ســازند.

ــان در  - ــور یکس ــه ط ــد ب ــی بای ــات عموم ــود  و خدم ــع موج مناب

خدمــت اقشــار و اقــوام مختلــف کشــور، قــرار داده شــود تا ســبب 

تشــدید عقــده هــای قومــی و منطقــه یــی نگــردد.

ــت  - ــای عدال ــر مبن ــد ب ــت بای ــدان دول ــتخدام کارمن ــتم اس سیس

اجتامعــی، اســتوار بــوده و از ســلیقه هــای سیاســی، قومــی و 

ــد. ــه دور باش ــی، ب مذهب

۶- عدالت برای همٔه افغان ها:

ــد،  ــه ببین ــا صدم ــا حت ــن نشــود ی ــت تأمی ــد آن، عدال صلحــی کــه در فراین

ــت  ــت رشک ــردد. اکری ــوب گ ــدار محس ــی و پای ــح واقع ــد صل ــی توان من

ــی و  ــت، هــم در ارشــادات دین ــد کــه عدال ــاور بودن ــن ب ــه ای ــده گان ب کنن

هــم در چهارچــوب ارزش هــای بــری، جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای دارد.

در قــرن هــای اســتبداد و دهــه هــای جنــگ و بحــران، بــی عدالتــی هــای 

فراوانــی صــورت گرفتــه؛ امــا در هیــچ کــدام از ایــن مقاطــع تاریخــی، تالش 

جــدی و اساســی بــرای تأمیــن عدالــت صــورت نگرفتــه اســت. اعــدام های 

غیــر قانونــی، قتــل هــای دســت جمعی،کــوچ اجبــاری، حملــه بــر اماکــن 

عمومــی و غیــر نظامــی، حمــالت انتحــاری، پرتــاب ســالح ســنگین بــدون 

هــدف و تــرور و قتــل هــای هدفمنــد از ســوی گــروه هــای شــامل و بیــرون 

دولــت در چهــار دهــٔه اخیــر بــه تکــرار اتفــاق افتــاده؛ اما کســی پاســخگوی 

ــخصه  ــد از مش ــت بای ــن عدال ــم و تأمی ــت. تعمی ــوده اس ــات نب ــن جنای ای

هــای اصلــی فراینــد صلحــی کــه قــرار اســت بــه وجــود بیایــد باشــد و بــرای 

دســت یابــی بــه چنیــن وضعیتــی نیــاز اســت کــه مســایل مهمــی کــه در ذیل 

مــی آیــد، مطمــع نظــر طــرف هــای گفتگــو کنندهٔ صلــح باشــد:

ــا و  - ــو ه ــی گفتگ ــد قربان ــهروندی، نبای ــای ش ــوق و ارزش ه حق

تأمیــن صلــح گــردد و همــه طــرف هــای گفتگــو کننــدٔه صلــح، 

ــهروندی،از  ــای ش ــوق و ارزش ه ــج حق ــن و تروی ــه تأمی ــد ب بای

ــند. ــد باش ــت، پابن ــه عدال جمل

ــند و  - ــوردار باش ــر خ ــه ب ــوق عادالن ــد از حق ــتان بای ــان افغانس زن

چشــم پوشــی از ایــن حقــوق، نبایــد قیمــت گفتگــو هــای صلــح 

باشــد.

ــی  - ــد بررس ــی، بای ــامن مل ــک گفت ــی، در ی ــت انتقال ــٔه عدال برنام

شــده و غنــا یابــد تــا هیــچ فــرد وگروهی نتوانــد از آن ســؤ اســتفاده 

کنــد.

عدالــت بایــد یکســان تطبیــق شــود و وضعیتــی ایجــاد شــود کــه  -

مــردم خــود را در آیینــٔه عدالــت ببینــد.

بــرای رســیده گــی بــه بــی عدالتــی هــا و بــه ویــژه جرایــم جنگــی  -

ــای  ــه ه ــد برنام ــته، بای ــوع پیوس ــه وق ــر ب ــد دههٔ اخی ــه در چن ک

ــود. ــق ش ــرح و تطبی ــکان، ط ــان و م ــط زم ــا رشای ــق ب ــفاف و مطاب ش



آواز مردم در فرایند صلح

آواز مردم در فرایند صلح

 12

در صورتــی کــه گفتگــو هــای صلــح بــه نتیجــه برســد یــا از ایــن گفتگــو هــا 

نتیجــه ای بــه دســت نیایــد، تأثیــر آن بــر زنــده گــی مــردم افغانســتان، عمیــق 

ــد بود. خواه

امــا اگــر گفتگــو هــا فقــط در نتیجــهٔ  معامــالت سیاســی و داد و گرفــت های 

قــدرت، بــه نتیجــه برســد و بــه مســایل بزرگــر در ایــن گفتگــو هــا توجــه 

نشــود، ایــن مــردم افغانســتان خواهنــد بــود کــه آســیب وضعیــت ناشــی از 

ایــن گونــه نتیجــه را بــر دوش خواهنــد کشــید.

بــه ایــن دلیــل قابــل درک اســت کــه بــا وجــود اختــالف نظــر هــا و دیــدگاه 

هــا، اکریــت رشکــت کننــده گان بــه ایــن بــاور بودنــد کــه صــدای ناشــنیدٔه 

شــان در فراینــد صلــح بایــد بــه گــوش بازیگــران ایــن رونــد برســد بــه ویــژه 

آن مــوارد کــه توافــق نظــر روی شــان وجــود داشــته اســت.

در حــال حــارض احتیــاط کافــی نیــاز اســت تــا از شــایعه پراگنــی در مــورد 

گفتگــو هــای صلــح و یــا درز اطالعــات نامؤثــق در ایــن زمینــه، جلــو گیری 

شــود. در حالــی کــه هنــوز آتــش بــس به میــان نیامــده، نیاز اســت تــا طرفین 

گفتگــو کننــده بــه شــمول تســهیل کننــده گان ایــن گفتگــو هــا، اطالعــات 

دقیــق و مؤثــق از محتــوای گفتگــو هــای شــان را در اختیــار اذهــان عامــه 

قــرار دهنــد تــا شــفافیت بــه وجــود آمــده و در نتیجــٔه آن اعتــامد مــردم بــه 

ایــن رونــد جلــب شــود.

بــه همیــن ترتیــب اگــر طرفیــن گفتگــو کننــده حــارض بــه شــنیدن نظریــات 

ــه فراینــد صلــح باشــند، ایــن امــر در  و دیــدگاه هــای بیشــری در رابطــه ب

رســیدن بــه یــک نتیجهٔ مطلــوب از گفتگــو هــای جــاری، کمــک خواهــد 

کــرد.

در صورتــی کــه نتیجهٔ گفتگــو هــای صلــح از ســوی مــردم مــورد پذیــرش 

ــاب  ــن نتیجــه مصــداق نوشــن در یــخ و گذاشــن در آفت ــرد، ای ــرار نگی ق

خواهــد بــود.

شــنیدن صــدای مــردم، در نظــر گرفــن نگرانــی هــا و پیشــنهادات شــان و 

ــا  ــح، کمــک خواهــد کــرد ت ــد صل ــرای آنهــا در رون ــل شــدن نقــش ب قای

ــل  ــدار و قاب ــح پای ــه صل ــح، ب ــای صل ــو ه ــده از گفتگ ــت آم ــه دس نتیجهٔ ب

ــج شــود. ــرش منت پذی

ــح  ــک صل ــردم افغانســتان خــود را رشیــک و مال ــه م ــی ک ــا در صورت تنه

بداننــد نــه فقــط پذیرنــدٔه تصامیمــی کــه دیگــران مــی گیرنــد، صلــح مــی 

ــد دوامــدار و تأمیــن کننــده منافــع همــه باشــد.  توان

گــروه پایســی افغانســتان در همــکاری بــا رشکای داخلــی و خارجــی خــود، 

متعهــد اســت کــه در طــول رونــد گفتگــو هــای صلــح تــا بــه نتیجــه رســیدن 

آن و حتــا بعــد از توافــق صلــح، پنجــره ای بــرای بلنــد کــردن صــدای مــردم 

. شد با
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محمــد فهیــم دشــتی روزنامــه نــگار و نویســنده ایســت کــه زنــده گــی حرفــه یــی 

ــانه ای  ــت؛ رس ــرده اس ــاز ک ــل آغ ــٔه کاب ــه نام ــا کار در هفت ــال ۱۳۷۱ ب اش را از س

کــه در ســال ۱۳۷۴ توســط دولــت مجاهدیــن متوقــف ســاخته شــد. پــس از آن 

دشــتی بــه عنــوان کارمنــد رســانه یــی بــرای جبهــٔه مقاومــت ضــد طالبــان تــا ســال 

۱۳۸۰ فعالیــت مــی کــرد.

ــه  ــا ۱۳۹۲ ب ــرد و ت ــا ک ــاره احی ــل را دوب ــه کاب ــٔه نام ــتی هفت ــال ۱۳۸۱ دش در س

ــه  ــتی ب ــرد. از ۱۳۹۳ دش ــت ک ــؤول آن فعالی ــر مس ــاز و مدی ــب امتی ــوان صاح عن

عنــوان رییــس اجرایــی اتحادیــه ملــی ژورنالیســتان افغانســتان خدمــت کــرده و در 

ــه  ــال ب ــک س ــتی از ی ــد. دش ــده ش ــه برگزی ــن اتحادی ــس ای ــوان ریی ــه عن ۱۳۹۶ ب

ایــن ســو بــه عنــوان هامهنــگ کننــدٔه گــروه پالیســی افغانســتان نیــز فعالیــت مــی 

کنــد. دشــتی نویســنده چهــار عنــوان کتــاب بــه شــمول» پایــان بــازی/ افغانســتان 

ــز اســت. ــر« نی ــٔه اخی در دوده

ــا  ــاد فریدریــش ایــرت ی ــه شــده در ایــن رســاله الزامــاً نظریــات بنی نظریــات ارائ

گــروه پالیســی افغانســتان نیســت.

بنیاد فریدریش ایربت یک نهاد آملانی غیر انتفاعی  و متعهد به آرمان های سوسیال دموکراسی است.

این بنیاد در ۱۹۲۵ به افتخار نخستین رئیس جمهور انتخابی آملان)فریدریش ایربت( بنیان گذاری شد و تا امروز وظیفٔه اصلی اش؛ یعنی ترویج 

آزادی،همبسته گی و عدالت اجتامعی را از طریق پروسه های سیاسی در داخل و بیرون آملان دنبال می کند.

بنیاد فریدریش ایربت در افغانستان با همکاری نهاد های ملی از ۲۰۰۲ به این سو فعالیت می کند.برنامه های این نهاد با هدف استحکام ساختار های 

دموکراتیک- از سطح محل تا سطح ملی- افزایش میزان مشارکت سیاسی جوانان، بلند بردن نقش و حضور زنان و تساوی جنسیتی، ترویج رسانه های آزاد و 

حرفه یی، عدالت اجتامعی در اقتصاد رسمی و غیر رسمی و همکاری های منطقه یی برای صلح و توسعه، راه اندازی می کند.


