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محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب افغانستان
 یافته های گردهامیی محلی برای صلح

جوالی 2021
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بــه ســوی  صلــح پــروژه مشــرک بنیــاد فریدریــش 
ایــرت )SEF(، مؤسســه مطالعــات عامۀ افغانســتان 
)ORPPA( و میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف 

و صلــح )OPDAM( میباشــد.

ایــن پــروژه بــرای تســهیل تبــادل نظــر منظــم دربــارۀ 
موانــع محلــی و فرصــت هــای صلــح در هفــت زون؛ 
ــان، ننگرهــار و  کندهــار، هــرات، بلــخ، بدخشــان، بامی

ــل طراحــی شــده اســت. کاب

ایــن پــروژه بــه برگــزاری یــک سلســله گردهامییهــای 
محلــی بــرای صلــح مــی پــردازد تــا افغانهــا »در جاهایــی 
ــارۀ راههــای حــل منازعــات از طریــق  کــه هســتند« درب
در  بگیرنــد.  ســهم  فعالیــت  و  نظــر  تبــادل  گفتگــو، 
ســطح  در  فعــال  مشــارکت  رویدادهــا  ایــن  نتیجــه، 
چشــامنداز  یــک  ایجــاد  بــرای  تــاش  در  را  اجتــامع 
مشــرک بــرای صلــح ترغیــب میکنــد. تهیــۀ نرشیــات 
تــا  میکنــد  کمــک  تصویــری  رســانهای  تولیــدات  و 
ذینفعــان محلــی، ملــی و بیناملللــی در ایــن بــاره آگاه 
شــوند و توصیــه هایــی بــرای مشــارکت در آینــده ارائــه 

دهنــد.

و  مارتیــن  لوســیل  مؤلفیــن،  توســط  چکیــده  ایــن 
ســعید پرتــو، بــه عنوان بخشــی از همــکاری میــان بنیاد 
فریدریــش ایــرت )SEF(، مؤسســه مطالعــات عامــه 
افغانســتان  میدیوتیــک  و   )ORPPA( افغانســتان 
گردیــده  تهیــه   )OPDAM( صلــح  و  انکشــاف  بــرای 

ــت. اس

ــح در  ــرای صل ــی ب ــی محل ــارچ 2021 گردهامی ــم م در پانزده

ــی از  ــۀ مدن ــدگان جامع ــه مناین ــد ک ــزار ش ــار برگ ــهر کنده ش

ــار،  ــم آورد: کنده ــتان را گرده ــوب افغانس ــت جن ــار والی چه

ــی  ــر اجامل ــک نظ ــل ی ــش ذی ــل. در بخ ــد، ارزگان و زاب هلمن

از ابعــاد جمعیــت، جغرافیــا، اقتصــاد و جنــگ در هــر والیــت 

ارائــه مــی شــود. بــه دنبــال آن نظــری اجاملــی بــر رونــد 

برگــزاری ایــن گردهامیــی خواهیــم داشــت. در ختــم چکیــده 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــات ارائ ــی مباحث ــج عموم نتای

پس منظر

ــوی  ــی ل ــی و جغرافیای ــۀ فرهنگ ــه مجموع ــق ب ــت مذکــور متعل ــار والی چه

ــی از  ــش های ــرب، بخ ــراه در غ ــی ف ــت فعل ــه والی ــند ک ــی باش ــار م کنده

نیمــروز در جنــوب غــرب و در آن ســوی رسحــد، پښتونخــواه جنــوبی 

ــرا مــی گیــرد. در بلوچســتان پاکســتان را ف

ــای  ــه ه ــات و قری ــز والی ــدر از مراک ــت، هرچق ــار والی ــن چه ــام ای در مت

ــه طــور فزاینــده ای ضعیــف تــر مــی  بزرگــر فاصلــه بگیریــم، زیربنــا هــا ب

ــات  ــز خدم ــا و مراک ــک ه ــب، کلینی ــه مکات ــه ب ــه  فاصل ــوند، در حالیک ش

ــر مــی شــود. ــی زیادت دولت

ــب  ــران در مکات ــمولیت دخ ــزان ش ــن می ــن تری ــات دارای پایی ــن والی ای

ــی  ــط مل ــزان اوس ــر از می ــن ت ــیار پایی ــه بس ــند ک ــی باش ــال 2020 م در س

ــد،  ــد 21 فیص ــد، در هلمن ــم در ارزگان 22 فیص ــن رق ــت: ای ــد اس 39 فیص

 .)NSIA, 2021( در زابــل 22 فیصــد و در کندهــار 25 فیصــد اســت

ــر  ــاخص فق ــن ش ــا داش ــر ب ــوق الذک ــات ف ــورد از والی ــه م س

چندبُعــدی بــاالی 70 فیصــد در بیــن فقیرتریــن والیــات کشــور 

ــا 74 فیصــد و  ــد ب ــا 77 فیصــد، هلمن ــل ب ــد: زاب ــرار مــی گیرن ق

 .)NSIA, 2019( ارزگان بــا 71 فیصــد

شکل 1: تخمین نفوس )2020(

مجموعروستاییشهریوالیت 

523,259876,3351,399,594کندهار

100,3611,345,8691,446,230هلمند

16,068420,011436,079ارزگان

13,009371,340384,349زابل

منبع: ادارۀ ملی احصاییه و معلومات )2021(

از مراکــز  هــر چهــار والیــت و بخصــوص ســاحاتی کــه 

والیتــی فاصلــۀ زیــادی دارنــد، دارای ســطوح بــاالی ناامنــی و 

درگیریهــای دوره ای میــان قــوای امنیت ملی افغانســتان و گروه 

هــای مســلح مخالــف دولــت مــی باشــند. کندهــار و هلمنــد در 

ــد  ــی بودن ــت جنگ ــزان فعالی ــن می ــات دارای باالتری ــن والی بی

کــه بیــن مــاه هــای نومــر 2019 و اکتــر 2020 گــزارش شــده 

 UNSG, March 17, 2020; UNSG, December 9,( اســت

ــدان  ــوای اردو و پولیــس، کارمن ــد ق ــل هــای هدفمن 2020(. قت

ــال  ــی از س ــۀ مدن ــاالن جامع ــا و فع ــانه ه ــای رس ــت، اعض دول

ــه  ــش یافت ــل افزای ــد و زاب ــار، هلمن ــو در کنده ــن س 2018 بدی
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 Ruttig, 19 October 2018; Faizi, 26 September( اســت

.)2019; Abed and Faizi, 2 January 2020

شکل 2: سهم نفوس شهری و روستایی

برگرفته از ادارۀ ملی احصاییه و معلومات )2021(

ــا  ــا پاکســتان، از شــامل ب والیــت کندهــار از جنــوب و رشق ب

ارزگان و زابــل و از غــرب بــا هلمنــد هــم مــرز اســت. چنانکــه 

در اشــکال 1 و 2 مــی بینیــد، کندهــار شــهری شــده تریــن 

والیــت در میــان والیــات چهارگانــه اســت کــه 37 فیصــد 

ــراف  ــل و اط ــراً در داخ ــهری و اک ــاحات ش ــوس آن در س نف

شــهر کندهــار زندگــی مــی کننــد. زبــان اول اکــر باشــندهگان 

والیــت پشــتو اســت و اجتامعــات دریزبــان یــا »فارســی وان« 

عمدتــاً در ســاحات شــهری و اقلیــت هــای بلــوچ در دشــت هــا 

زندگــی مــی کننــد. 

شــهر کندهــار کــه در تقاطــع شــاهراه هــای کابــل، هــرات 

ــی  ــاری اصل ــز تج ــت، مرک ــده اس ــع ش ــتان واق ــۀ پاکس و کویت

ــامر  ــه ش ــور ب ــزرگ کش ــهر ب ــن ش ــتان و دومی ــوب افغانس جن

ــرز  ــه م ــور را ب ــی کش ــهای جنوب ــهر بخش ــن ش ــد. ای ــی آی م

کویتــه  تــا  اســپینبولدک چمــن  از  کــه  افغانستان-پاکســتان 

ــوان  ــه عن ــد ب ــن رسح ــد. ای ــی کن ــل م ــد، متص ــی یاب ــداد م امت

 Sabawoon( ــه مــی شــود مرکــز عمــدۀ قاچــاق در نظــر گرفت

 .)and Ruttig, August 12, 2019

ــط  ــیس آن توس ــان تأس ــه زم ــه ب ــار ک ــهر کنده ــۀ ش تاریخچ

اســکندر مقدونــی بــر مــی گــردد و نخســتین امپراتــوری افغــان 

ــت  ــان موقعی ــد، و همچن ــه شــامر مــی آی در ســدۀ هجدهــم ب

اســراتیژیکی آن در مســیرهای تجــاری آســیای میانــه، گویــای 

اهمیــت ایــن شــهر بــه عنــوان مرکــز تجــارت و قــدرت سیاســی 

 .)Britannica, 2013( ــه امــروز مــی باشــد ــا ب ت

ــان کــه در  ــه عنــوان خاســتگاه جنبــش طالب والیــت کندهــار ب

ــد  ــته ان ــت داش ــار مرکزی ــهر کنده ــان در ش ــال حکمرانیش خ

)2001-1996(، در نظــر گرفتــه مــی شــود. کندهــار بــا توجــه به 

موقعیتــش در رسحــد بــا پاکســتان یــک والیــت اســراتیژیک 

بــرای ایــن گــروه مــی باشــد. زابــل و هلمنــد نیــز دارای اهمیــت 

اســراتیژیکی مشــابهی بــرای طالبــان مــی باشــند. 

از ســال 2016 طالبــان کنــرول ولســوالی هــای دورافتــادۀ 

والیــت را بدســت گرفتــه انــد؛ جریانــی کــه بعــد از کشــته 

و  پولیــس  امنیــۀ  قومانــدان  اچکــزی،  عبدالــرزاق  شــدن 

قدرمتنــد محلــی، در اکتــر 2019 ترسیــع یافــت. بــا ایــن حــال، 

ولســوالی هــای مرکــزی در وضعیــت ثبــات نســبی باقــی مانــده 

 Sabawoon and Ruttig, August 14, 2019; UNSG,( انــد

.)February 28, 2019

ــوب  ــه از جن ــت ک ــتان اس ــت افغانس ــن والی ــد بزرگری هلمن

ــراه  ــا ف ــرب ب ــامل غ ــروز، از ش ــا نیم ــرب ب ــتان، از غ ــا پاکس ب

ــا  ــدی و ارزگان و از رشق ب ــا دایکن ــامل رشق ب ــور، از ش و غ

کندهــار هــم مــرز اســت. دریــای هلمنــد کــه از سلســله جبــال 

ــه  هندوکــش ایــن والیــت در شــامل رسچشــمه مــی گیــرد و ب

نیمــروز در  جنــوب غــرب رسازیــر مــی شــود، منبــع اولیــۀ آب 

درۀ هلمنــد را تشــکیل مــی دهــد کــه یکــی از حاصلخیزتریــن 

مناطــق افغانســتان بــه شــامر مــی آیــد. 93 فیصــد نفــوس 

هلمنــد روســتایی بــوده و 7 فیصــد آن ســاکنان شــهری میباشــند 

کــه در مرکــز لشــکرگاه زندگــی مــی کننــد. پشــتو زبــان اصلــی 

اکــر باشــندهگان آن اســت و بعضــی از اقلیــت هــای بلــوچ در 

ــان هــای هــزاره در شــامل والیــت زندگــی  ــوب و دری زب جن

مــی کننــد. هلمنــد والیتــی اســت کــه بــه طــور تخمینــی 

ــاک  ــت تری ــه کش ــی آن ب ــب از اراض ــر از 90،000 جری بیش

.)UNODC, 2021( ــت ــه اس ــاص یافت اختص

ارزگان از شــامل بــا دایکنــدی، از جنــوب بــا کندهــار، از غرب 

ــم  ــل ه ــا زاب ــوب رشق ب ــی و از جن ــا غزن ــد، از رشق ب ــا هلمن ب

مــرز اســت. رسحــدات فعلــی ایــن والیــت در مــاه مــارچ 2004 

ــات  ــه مطالب ــا ب ــدی بن ــی کــه دایکن ــی زمان ــد، یعن ــن گردی تعیی

دیرینــۀ نفــوس هــزاره از ارزگان جــدا شــد. دریــای ترینکــوت 

ــور  ــامل رشق و رشق کش ــب از ش ــه ترتی ــه ب ــور ک ــای غ و دری
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ــا  ــوت یکج ــوالی ترینک ــز ولس ــد در مرک ــی گیرن ــمه م رسچش

شــده و از آنجــا بــه دریــای هلمنــد رسازیــر مــی شــوند کــه از 

ــد.  ــی یاب ــداد م ــوب امت ــا جن ــور کــرده از شــامل ت دهراوود عب

ــی  ــای اساس ــا محوره ــن دریاه ــراف ای ــع در اط ــای واق دره ه

تولیــدات زراعتــی والیــت مــی باشــند کــه حــدود ســه چهــارم 

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــی باش ــتان م ــیده از کوهس ــاحت آن پوش مس

ــرداری از آب هــای  ــه بهــره ب ــاً وابســته ب اینکــه زراعــت عمدت

ســطحی اســت، خشکســالی و ســوء مدیریــت منابــع آبی فشــار 

ــه اقتصــاد محلــی ایــن والیــت وارد مــی کننــد.  مضاعفــی ب

حضــور دولــت عمدتــاً محــدود بــه مرکــز والیــت یعنــی 

ــا و  ــوالی ه ــزی در ولس ــت مرک ــاب دول ــت. غی ــوت اس ترینک

دلــرسدی گســرده از دولــت بــه دلیــل فســاد شــایع باعــث شــده 

ــه  ــی عرض ــات عدل ــه خدم ــندهگان ب ــی از باش ــا بعض ــت ت اس

Arabnews, Febru-( ــوند ــل ش ــان متوس ــط طالب ــده توس  ش

ary 9, 2020(. گــزارش هایــی مبنــی بــر درگیــری بیــن طالبــان 

و قــوای دولــت در رستــارس ســال هــای 2019 و 2020 وجــود 

دارد. در ســال 2020، تلفــات ملکــی تــا 26 فیصــد در مقایســه 

بــا 2019 افزایــش یافتــه کــه عمدتــاً ناشــی از درگیریهــای 

زمینــی، مــواد انفجــاری دســت ســاز و حمــات هوایــی قــوای 

 .)UNAMA, 2021( ــت ــوده اس ــو ب ــت ملی/نات امنی

ــار، از  ــا کنده ــرب ب ــتان، از غ ــا پاکس ــوب رشق ب ــل از جن زاب

ــا  ــی و رشق ب ــا غزن ــامل رشق ب ــا ارزگان، از ش ــرب ب ــامل غ ش

ــات  ــن والی ــی از فقیرتری ــل یک ــت. زاب ــرز اس ــم م ــکا ه پکتی

عرضــۀ   .)NSIA, 2019( آیــد  مــی  شــامر  بــه  افغانســتان 

خدمــات عامــه بویــژه در خــارج از قــات )مرکــز والیــت( بــه 

شــدت ضعیــف و محــدود اســت. احساســات ضــد دولــت در 

ایــن والیــت کــه یکــی از پایــگاه هــای طالبــان بــه شــامر مــی 

ــا توجــه  آیــد، شــدید اســت. در ســال 2019 رشایــط امنیتــی ب

بــه اینکــه تنهــا یــک ولســوالی تحــت کنــرول دولــت و حداقل 

دو ولســوالی تحــت کنــرول کامــل طالبــان قــرار داشــت، رو بــه 

وخامــت نهــاد. زابــل یکــی از پایــگاه هــای طالبــان قلمــداد می 

 Sabawoon, 5 November 2019; Sharafat and( شــود 

Bezhan, 16 December 2018(. القاعــده و دولــت اســامی 

والیــت خراســان نیــز بنــا بــه گزارشــات در ایــن والیــت حضــور 

 .)UNAMA, 2021( دارنــد

گردهامیی کندهار برای صلح: نظر اجاملی

از والیــات فــوق الذکــر هفتــاد نفــر )41 مــرد و 29 زن( در 

پانزدهــم مــارچ در گردهامیــی صلــح کندهــار اشــراک کردند. 

انتخــاب اشــراک کننــدگان شــبیه بــه پروســۀ گزینــش اشــراک 

ــوده اســت کــه پاســخ هــای  ــدگان بحــث هــای گروهــی ب کنن

ــود کل  ــوان بازمن ــه عن ــت، ب ــوده اس ــه ب ــد آگاهان ــان هرچن ش

ــه نشــده اســت.   ــه در نظــر گرفت جمعیــت در والیــات چهارگان

ــوده  ــال ب ــا 35 س ــدگان 20 ت ــراک کنن ــر اش ــنی اک ــف س طی

ــته  ــور داش ــان حض ــن آن ــال در بی ــاالی 40 س ــخص ب و 15 ش

ــد. همچنیــن،  ــد. اکــر اشــراک کننــدگان تعلیــم دیــده بودن ان

اکریــت بــزرگ اشــراک کننــدگان از مراکــز والیــات بودنــد. 

ــه  ــد، ب ــده بودن ــوت ش ــی دع ــه گردهامی ــه ب ــی ک ــران دین ره

دلیــل نگرانــی امنیتــی حضــور بعمــل نیاوردنــد و تنهــا برخــی از 

رهــران محلــی اشــراک کردنــد. آنعــده از رهــران محلــی کــه 

دعــوت بــه گردهامیــی را رد کــرده بودنــد نیــز دالیــل مشــابهی 

ــد.  ارائــه کردن

توقعات اشرتاک کنندگان دربارۀ صلح 

ــق  ــی تواف ــب احتامل ــورد عواق ــدگان در م ــراک کنن ــر اش اک

ــا  ــاط ب ــتان در ارتب ــامی افغانس ــوری اس ــان و جمه ــن طالب بی

آزادیهــای اجتامعــی بویــژه بــرای زنــان اظهــار نگرانــی کردنــد. 

آنهــا از ســوی دیگــر توقــع داشــتند کــه خامتــه دادن بــه 

خشــونت بیــن طرفیــن مــی توانــد امنیــت فزیکــی بیشــری بــه 

بــارآورده و رسانجــام منجــر بــه بهبــود در دسرســی بــه تعلیــم، 

ــه  ــه رشطیک ــه ب ــود، البت ــت ش ــادی و عدال ــای اقتص ــت ه فرص

تدابیــر مقتضــی بــه اجــرا گذاشــته شــود تــا هیــچ یــک از آنهــا 

ــد.  ــض نکنن ــق را نق تواف

APPRO ،MADPO ،FES/ علی رضا کیهان
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در هــر گردهامیــی اشــراک کنــدگان مســائل عمــده ای را 

شناســایی میکننــد کــه بــر پویایــی هــای جنــگ در اجتامعــات 

ــه توافــق  شــان تأثیرگــذار اســت. هــر گاه اشــراک کننــدگان ب

ــه  ــا ب ــروه ه ــده در درون گ ــایی ش ــائل شناس ــند، مس ــر برس نظ

ــخیص  ــه تش ــف ب ــروه موظ ــر گ ــود. ه ــی ش ــته م ــث گذاش بح

ــد  ــه مــی شــود کــه عوامــل جنــگ چطــور مــی توانن ایــن نکت

در راســتای ایجــاد رشایــط صلــح پایــدار تحــت رســیدگی قــرار 

ــد.  گیرن

عوامل محلی جنگ 

چهــار مســئلۀ شناســایی شــده در گردهامیــی کندهــار عبارتنــد 

از: 

• نبود حاکمیت قانون؛	

• اقتصاد ضعیف؛	

• منازعــات درون اجتامعــی و نــزاع هــای قومــی و 	

خویشــاوندی؛

• نگرانی دربارۀ روند صلح.	

ــه  ــدگان هــر گــروه نتیجــۀ بحــث هــای شــان را ب ســپس مناین

ــه  ــام بلندپای ــک مق ــود از ی ــکل ب ــه متش ــد ک ــه کردن ــل ارائ پن

ــال  ــگاه و دو فع ــتاده دانش ــک اس ــار، ی ــت کنده ــر والی از دف

ــل.  ــار و زاب ــوق زن از کنده حق

خاصــه ای از مســائل شناســایی شــده و اینکــه از دیــدگاه 

اشــراک کننــدگان و پنالیســت هــا چگونــه مــی تواننــد تحــت 

ــد.  ــی آی ــل م ــد، در ذی ــرار گیرن ــیدگی ق رس

مسئلۀ اول: نبود حاکمیت قانون 

ــه  ــه ب ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــه اتف ــن زمین ــدگان در ای ــراک کنن اش

طــور کلــی میــزان آگاهی در مــورد قانــون اساســی و چارچوب 

قانونــی در بســیاری از اجتامعــات پاییــن اســت. حتــی زمانــی 

ــارۀ قوانیــن وجــود داشــته اســت،  هــم کــه آشــنایی نســبی درب

تطبیــق نامؤثــر قوانیــن، اعتــامد و احــرام شــهروندان را نســبت 

ــۀ  ــه گفت ــی رســمی خدشــه دار کــرده اســت. ب ــه نظــام حقوق ب

یــک پنالیســت: 

ــت  ــی، متابع ــی قانون ــگ و ب ــا جن ــال ه ــل س ــه دلی ب

ــر  ــت. اگ ــردم نیس ــار م ــی از رفت ــر بخش ــون دیگ از قان

قوانیــن تنفیــذ و از آن پیــروی نشــود، خشــونت افزایش 

مــی یابــد و حقــوق پایــامل خواهند شــد. حــل و فصل 

منازعــات مرشوعیــت مــی طلبــد کــه در زمــان جــاری 

تنهــا از طریــق ریــش ســفیدان و رهــران محلــی میــرس 

اســت. اگــر ایــن ریــش ســفیدان و رهــران محلــی از 

قانــون پیــروی نکننــد، پــس هیــچ کــس از آن پیــروی 

منــی کنــد. --- پنالیســت مــرد 2، دانشــگاهی. 

در عیــن زمــان اشــراک کننــدگان بــه طــور گســرده ای بــه ایــن 

ــوء  ــون س ــت از قان ــات دول ــیاری از مقام ــه بس ــد ک ــاور بودن ب

ــۀ خــود بــی اعتــامدی مــردم را  ــه نوب اســتفاده مــی کننــد کــه ب

ــه مقامــات دولــت افزایــش مــی دهــد. یــک دیــدگاه مکــرر  ب

ــازی  ــود کــه فســاد اداری و واســطه ب در طــول مباحــث ایــن ب

موجــب رنجــش شــهروندانی شــده اســت کــه از جانــب نظــام 

عدلــی رســمی از آنــان تقاضــای رشــوت مــی شــود. در عــوض 

ــان ترجیــح مــی دهنــد در حــل منازعــات شــان  بســیاری از آن

بــه مراجــع دینــی یــا مکانیــزم هــای ســنتی کــه کمــر فاســد و 

رسیــع تــر پنداشــته مــی شــوند، مراجعــه مناینــد. 

مسئلۀ دوم: اقتصاد ضعیف 

ــا جنــگ هــای  ــب ب ــر گســرده و اقتصــاد ضعیــف در ترکی فق

جــاری و طوالنــی مــدت، افغانســتان را از بهــره وری از ثــروت 

معدنــی طبیعــی و تولیــدات زراعتــی بــاز مــی دارنــد. بــه گفتــۀ 

یــک اشــراک کننــده، حتــی اگــر جنــگ حــل و فصــل شــود:

ــادی  ــد اقتص ــت، رش ــان درس ــک پ ــن ی ــدون داش ب

بــه میــان نخواهــد آمــد. کشــور بازهــم وابســته بــه 

مســاعدت خارجــی خواهــد بــود و عایدزایــی نخواهــد 

ــی.  ــۀ مدن ــرد 1، جامع ــدۀ م ــراک کنن ــت. – اش توانس

برخــی از اشــراک کننــدگان اظهــار دلــرسدی کردنــد و ترشیــح 

کردنــد کــه کمــک هــای متویلــی کــه مــی توانســتند در 

زیربنــای اقتصــادی رسمایــه گــذاری شــوند، بــه ســوی خــارج 

منحــرف شــده انــد. دیگــران متذکــر شــدند کــه واســطه بــازی 

ــرای  ــازار کار را ب ــه ب ــی ب ــم دسرس ــامری هنوزه ــش گ و خوی

ــراد محــدود مــی ســازد.  بســیاری از اف
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ــی  ــوان عوامل ــه عن ــز ب ــود فرصــت هــای اقتصــادی نی فقــر و نب

ــلح  ــای مس ــروه ه ــط گ ــوان توس ــردان ج ــتخدام م ــه اس ــه ب ک

مخالــف دولــت کمــک مــی کــرد، مــورد اشــاره قــرار گرفــت:

مســئله ای کــه ایجــاب  کمــی توجــه را مــی کنــد، 

ــت.  ــگ اس ــادی و جن ــکات اقتص ــان مش ــۀ می رابط

اکنــون همــه مــی داننــد کــه بســیاری از مــردان جــوان 

ــروه  ــه گ ــاد ب ــای اقتص ــت ه ــن فرص ــل نداش ــه دلی ب

هــای مســلح مخالــف دولــت ملحــق مــی شــوند ]...[ 

ــا  ــرد ت ــورت گی ــاش ص ــد ت ــح بای ــق صل ــد از تواف بع

ایــن جنگجویــان جــوان  بــرای  بدیــل  معیشــتهای 

ملکــی ســازی شــده فراهــم گــردد تــا از بازگشــت شــان 

بــه جنــگ مســلحانه جلوگیــری شــود. – پنالیســت زن 

ــی ــۀ مدن ــامره 2، جامع ش

ــه مســائل  ــرای رســیدگی ب ــد شــیوه را ب ــدگان چن اشــراک کنن

ــت  ــه  ظرفی ــاره ب ــا ضمــن اش ــد. آنه ــایی کردن ــادی شناس اقتص

ــر اهمیــت  ــی، ب ــدات زراعت ــد در تولی چشــمگیر والیــت هلمن

ــد.  ــد منودن ــی تأکی ــرۀ ارزشــی زراعت ــت زنجی تقوی

ــذاری  ــه گ ــه رسمای ــد ک ــد کردن ــن تأکی ــا همچنی ــی از آنه برخ

هــای چشــمگیر در زیربنــای حمــل و نقــل )ترانســپورت( مــی 

ــی و  ــای مل ــان بازاره ــاس می ــل اجن ــل و نق ــزان حم ــد می توان

ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــنهاد دیگ ــد. پیش ــش ده ــی را افزای ــن امللل بی

ــگاه  ــش پای ــور و افزای ــذاری در کش ــه گ ــه رسمای ــدان ب ثرومتن

ــان تشــویق شــوند.  ــی ش صنعت

ــل توجــه  ــه شــد کــه افغانســتان دارای تعــداد قاب در آخــر گفت

افــراد تحصیــل کــرده ای اســت کــه در حــال حــارض بیکارنــد. 

ــه شــکل بهــر  ــد ب ــه انســانی بای ــی ســابقۀ رسمای ــن مقــدار ب ای

ــرد.  ــرار گی ــورد اســتفاده ق م

APPRO ،MADPO ،FES/ علیرضا کیهان

مســئلۀ ســوم: منازعــات درون اجتامعــی و نــزاع هــای 

قومــی و خویشــاوندی

یکــی از گــروه هــا متذکــر شــد کــه قدرمتنــدان معمــوالً متامیل 

بــه خدمــت کــردن بــه خانــواده و خویشــاوندان شــان بــه بهــای 

چشمپوشــی از دیگــران هســتند. اعضــای گــروه همچنیــن 

ــد کــه شــکاف هــا و منازعــات درون اجتامعــی  ترشیــح کردن

ــهرت و  ــه ش ــدن ب ــه وارد ش ــی از لطم ــا ناش ــع ی ــر رس مناب )ب

احــرام( خطــر شــدید چندپارچگــی در ســطح اجتــامع را در 

پــی داشــته انــد. 

ــه منظــور پیشــگیری و  اشــراک کننــدگان تأکیــد کردنــد کــه ب

ــه مســئولیت  ــد ب ــامع بای ــای اجت ــی، اعض ــل منازعــات محل ح

ــتای  ــان در راس ــی ش ــران دین ــی و ره ــران محل ــی ره اجتامع

ــورت  ــده و در ص ــل ش ــامع متوس ــای اجت ــه نیازه ــیدگی ب رس

ــری  ــای میانجیگ ــرف تقاض ــی ط ــث و ب ــب ثال ــزوم از جوان ل

ــد.  کنن

مسئلۀ چهارم: نگرانی ها دربارۀ روند صلح 

ــم  ــه ه ــح کردنــد ک ــروه چهــارم ترشی ــدگان گ اشــراک کنن

بیعاقگــی نســبت بــه مذاکــرات بیــن جمهــوری اســامی 

افغانســتان و طالبــان در دوحــۀ قطــر وجــود دارد و هــم اینکــه 

جمعیــت ســاکن والیــات جنوبــی نســبت بــه نتایــج بالقــوۀ ایــن 

ــند.  ــی باش ــامد م ــی اعت ــه ب پروس

بــه  صلــح  رونــد  بــه  نســبت  کــم  عاقمنــدی  و  آگاهــی 

چگونگــی ترشیــک معلومــات دربــارۀ مســائل اجتامعــی 

ــه زندگــی اجتامعــی دسرســی کمــر  ــان کــه ب ــرای زن ــژه ب بوی
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ــد،  ــری دارن ــل کم ــواده تعام ــرۀ خان ــارج از دای ــراد خ ــا اف و ب

نســبت داده شــده اســت. 

بــه منظــور افزایــش عاقمنــدی و آگاهــی دربــارۀ 

صلــح، اعضــای تیــم انتخابــی بایــد بــه شــکل مناســب 

بــه مــردم معرفــی مــی شــدند. ]...[ بایــد اطمینــان 

حاصــل شــود کــه تیــم مذاکــره کننــده بــا طالبــان 

ــار  ــگ در کنده ــه ای جن ــل ریش ــه دالی ــد ک ــی دان م

ــرق دارد. –  ــان ف ــا، در بدخش ــگ، مث ــل جن ــا دالی ب

پنالیســت زن شــامره 1، جامعــۀ مدنــی

عواملــی کــه بــه بــی اعتــامدی عمومــی نســبت بــه رونــد صلــح 

کمــک مــی کننــد، شــامل آگاهــی کــم و محــرز نبــودن اوضــاع 

ــی باشــند. برعــاوه، تبلیغــات  ــح م ــد صل ــج رون جــاری و نتای

منفــی دربــارۀ رونــد صلــح از جانــب مخالــف آن وجــود دارد. 

دلــرسدی نســبت بــه رونــد صلــح بواســطۀ شــکنندگی اوضــاع 

امنیــت تشــدید مــی شــود. افزایــش تاکتیــک هــای قتــل 

هدفمنــد توســط گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت در 

ــی وارد  ــدگان محل ــر مناین ــی فشــار مضاعفــی ب ــات جنوب والی

ــد:  ــی کن م

بــا توجــه بــه قــدرت ارزش هــای دینــی در افغانســتان، 

مراجــع دینــی و ریــش ســفیدان در زمینــه ســازی بــرای 

ــی و  ــای دین ــا ارزش ه ــب ب ــح در تناس ــراری صل برق

ســنتی مــی تواننــد نقــش بســیار ســازنده ای ایفــا کننــد 

امــا ایــن امــر تاکنــون تحقــق نیافتــه اســت، چــون علامء 

ــوده و  ــح من ــونت را تقبی ــه خش ــفیدانی ک ــش س و ری

خواهــان صلــح مــی شــوند نیــز هــدف حمــات گــروه 

ــه اند.—پنالیســت مــرد شــامر  هــای مســلح قــرار گرفت

ه1، دولــت. 

بــه طــور مشــخص تــر، اشــراک کننــدگان نســبت بــه مذاکــرات 

جــاری در دوحــه بــی عاقــه بودنــد و در مــورد موضــوع 

اســامی  جمهــوری  کننــدۀ  مذاکــره  تیــم  در  منایندگــی 

افغانســتان ابــراز نگرانــی کردنــد: 

رونــد انتخــاب اعضــای تیــم مذاکــره کننــده بــا طالبــان 

در دوحــه مــی توانســت شــفاف تــر از ایــن باشــد. ]...[ 

ــان  ــا طالب ــد و ب ــا برون ــدند ت ــاب ش ــه انتخ ــانی ک کس

ــه  ــابدهی ب مذاکــره کننــد، خــود را مکلــف بــه حس

شــهروندان عــادی افغانســتان منــی داننــد. – پنالیســت 

ــی ــۀ مدن ــامره 1، جامع زن ش

نتیجه گیری

ــه  ــد نتیج ــار چن ــی کنده ــزاری گردهامی ــد برگ ــل رون از تحلی

ــت.  ــوان گرف میت

نخســت اینکــه کــه ثابــت شــد متمرکــز نــگاه داشــن اشــراک 

ــگ  ــی جن ــل  اصل ــایی عوام ــر شناس ــتها ب ــدگان و پنالیس کنن

ــاد  ــرای ایج ــا ب ــه آنه ــن ب ــی پرداخ ــی و چگونگ ــای محل ه

ــدار در ســطح محــل، کار دشــواری اســت.  رشایــط صلــح پای

در جریــان گفتگــو دربــارۀ حــل منازعــه و تــاش بــرای صلــح، 

ــاره و  ــورد اش ــدگان م ــراک کنن ــط اش ــه توس ــی ک ــۀ اساس نکت

توجــه قــرار گرفــت، عبــارت از مذاکــرات دوحــه بــوده اســت. 

ــد  ــی، امی ــی مذاکــرات در ســطوح عال ــا در صــورت ناکام آنه

ــل و  ــد ح ــاری بتوان ــی ج ــات محل ــه منازع ــتند ک ــی داش اندک

فصــل شــود. 

مشــاهدۀ دوم کــه بــا نکتــۀ اول در ارتبــاط اســت، گرایــش 

مقامــات دولــت، روشــنفکران و جامعــۀ مدنــی بــه مترکــز 

ــائل  ــا مس ــت ت ــی اس ــی و عموم ــطح عال ــائل س ــر مس ــردن ب ک

محلــی مشــخص. همچنیــن ایــن گرایــش وجــود داشــت کــه از 

گفتگــو و مناظــره بــه مثابــه فرصتــی اســتفاده شــود بــرای ترتیــب 

ــطح  ــزاران س ــط کارگ ــد توس ــه بای ــی ک ــته های ــت خواس فهرس

ــی،  ــدگان بینامللل ــل کنن ــه متوی ــد چ ــت باش ــه دول ــی، چ عال

ــوند.  ــرآورده ش ب

ســوم اینکــه، اکــر اشــراک کننــدگان بیــن صلــح و انکشــاف 

اقتصــادی رابطــۀ روشــنی برقــرار کردنــد. اینکــه هــواداران 

صلــح بیــن ایــن دو عامــل ارتبــاط برقــرار مــی کننــد، نشــان مــی 

دهــد کــه آجنــدای صلــح بایــد حــاوی احــکام و پــان هایــی 

بــرای رســیدگی بــه مســائل اقتصــادی در طوالنــی مــدت باشــد. 

ــرای  ــی ب ــح مل ــد صل ــورد پیام ــی در م ــی واقع ــارم، نگران چه

ــود دارد.  ــی وج ــور کل ــه ط ــی ب ــوق اساس ــان و حق ــوق زن حق

ــدای  ــک آجن ــه ی ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــی همچنی ــن نگران ای

فراگیــر بــرای صلــح در هــر ســطحی بایــد دارای مقــررات 

رصیــح بــرای حامیــت از حقــوق اساســی زنــان و مردان باشــد.
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پنجــم اینکــه یــک نگرانــی جــدی دربــارۀ شــکاف هــای 

درونــی اجتامعــات بــر مبنــای بافــت هــای قومــی قدرمتنــدان 

محلــی وجــود دارد. برخــی از اشــراک کننــدگان مــی ترســند 

کــه ناکامــی در رفــع ایــن شــکاف هــا، چــه در صــورت تحقــق 

ــروز  ــه ب ــد ب ــی توان ــح، م ــق صل ــدم تحق ــورت ع ــه در ص و چ

خشــونت مبتنــی بــر قــوم و خویشــاوندی در ســطح محــل 

ــردد.  ــی گ منته

قدردانی 

عکــس صفحــۀ پــوش توســط محمــد عــارف کریمــی گرفتــه 

شــده اســت. 

تذکر قانونی و رفع ادعا

 ،ORPPA ــرای ــر ب ــوق دیگ ــی حق ــی و متام ــق کاپ © ح

OPDAM و SEF محفــوظ اســت.

هیــچ یــک از بخــش هــای ایــن اثــر بــدون کســب اجــازۀ 

 ،)www.appro.org.af( APPRO کتبــی قبلــی از موسســه

 FES و   )www.mediothek-afghanistan.org(   MADPO

)www.afghanistan.fes.de( منــی توانــد بازتولیــد و در 

ــا  ــا ب ــه هــر شــکلی ی ــا ب ــی، ذخیــره شــود و ی سیســتم بازیاب

اســتفاده از هــر وســیلهای بــه جــای دیگــر انتقــال داده 

شــود.
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