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 محرک های محلی جنگ و صلح در غرب افغانستان: 
یافته های گردهامیی محلی برای صلح

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

ــد. ــی باش ــح )OPDAM( م و صل

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

ــل طراحــی شــده اســت. کاب

ایــن پــروژه بــه برگــزاری یــک سلســله گردهامیــی هــای 
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 مــی کنــد. تهیــۀ نرشیــات 
و تولیــدات رســانهای تصویــری کمــک مــی کنــد تــا 
ذینفعــان محلــی، ملــی و بیناملللــی در ایــن بــاره آگاه 
شــوند و  پیشــنهاداتی  بــرای مشــارکت در آینــده ارائــه 

ــد. دهن

و  مارتیــن  لوســیل  مؤلفیــن،  توســط  چکیــده  ایــن 
ســعید پرتــو، بــه عنــوان بخشــی از همکاری میــان بنیاد 
فریدریــش ایــرت )SEF(، مؤسســۀ مطالعــات عامــه 
افغانســتان )ORPPA( و مدیوتیــک افغانســتان بــرای 

انکشــاف و صلــح )OPDAM( تهیــه گردیــده اســت.

در بیســت و نهــم مــارچ 2021، یــک گردهامیــی محلــی 

ــدگان  ــه مناین ــد ک ــزار ش ــرات برگ ــهر ه ــح در ش ــون صل پیرام

ــه  ــتان از جمل ــرب افغانس ــاور غ ــۀ پهن ــی از منطق ــۀ مدن جامع

ــروز را  ــی نیم ــوب غرب ــت جن ــراه و والی ــس، ف ــرات، بادغی ه

ــی،  ــخصات دیموگراف ــی مش ــرور کل ــک م ــم آورد. ی ــرد ه گ

جغرافیــا،  اقتصــاد و منازعــه در هــر والیــت در زیــر ارایــه 

ــی رشح  ــات گردهآمی ــب آن،  جزئی ــه تعقی ــه ب ــت، ک ــده اس ش

داده شــده اســت. ایــن خالصــه بــا جمــع بنــدی مباحثــات ایــن 

ــد.  ــه میاب ــی خامت گردهآمی

پس منظر

جنگهــای پراکنــده در همــۀ والیــات در ســالهای 1398- 1399 

ــه  ــز ادام ــال 1400 )2021( نی ــا س )2019-2020( رخ داده و ت

داشــته اســت. درگیــری میــان گروههــای مســلح مخالــف 

ــر  ــور منج ــس و غ ــراه، بادغی ــی در ف ــای دولت ــت و نیروه دول

ــرات،  ــروز، ه ــمت نیم ــه س ــردم ب ــوچ م ــا ک ــدگی ی ــه بیجاش ب

ــا  ــت. )OCHA 2019; 2020(. ب ــده اس ــار ش ــاب و کنده فاری

ایــن حــال، الگوهــای منازعــه در میــان ایــن والیــات متفــاوت 

اســت. هامنگونــه کــه در شــکل 1 دیــده میشــود، هــر والیــت 

دارای ویژگیهــای متامیــز جمعیــت شــناختی و اقتصــادی- 

ــت. ــی اس اجتامع

شکل 1: تخمین نفوس )2020(

روستاییشهریمجموعوالیت

2.140.662652.2241.488.548هرات

549.58316.593532.630بادغیس

563.02642.752520.274فراه

183.55430.368153.186نیمروز

منبع: ادارۀ ملی احصاییه و معلومات )2021(

ــران و از  ــا ای ــرب ب ــه از غ ــه اینک ــه ب ــا توج ــرات ب ــت ه والی

ــارت  ــز تج ــک مرک ــت، ی ــرز اس ــم م ــتان ه ــا ترکمنس ــامل ب ش

ــی  ــوس تخمین ــا نف ــرات ب ــد. ه ــی آی ــامر م ــه ش ــوی ب منطق

ــوم آن در  ــک س ــه ی ــک ب ــه نزدی ــر ک ــون نف ــش از 2.1 میلی بی

مرکــز والیــت و اطــراف آن زندگــی میکننــد، دارای بیشــرین 

ــه  ــه ب ــا توج ــرات ب ــهر ه ــد. ش ــی باش ــین م ــت شهرنش جمعی

داشــن جمعیــت عمدتــاً دری زبــان در تقابــل بــا ولســوالیهای 

روســتایی قــرار دارد کــه اکــراً شــامل مــردم پشــتو زبــان و 

اقلیــت هایــی مــی باشــد کــه بــه زبــان هــای ترکمنــی و ازبکــی 

ــد. ــی کنن ــت م صحب
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شکل 2: سهم نفوس شهری و روستایی

برگرفته از ادارۀ ملی احصاییه و معلومات )2021(

ــده  ــر ش ــه براب ــون س ــال 2001 تاکن ــرات از س ــهر ه ــوس ش نف

ــراه  ــی هم ــع و اتفاق ــینی رسی ــا شهرنش ــر ب ــن تغیی ــه ای ــت ک اس

بــوده اســت. )USIP 2015( رشــد جمعیــت تــا حــدی بــه 

بازگشــت مهاجــران از ایــران و بیجاشــدگی از والیــات همســایه 

ــیل  ــدن س ــاری ش ــدید و ج ــالی ش ــی، خشکس ــل ناامن ــه دلی ب

ــود. ــی ش ــبت داده م نس

والیــت هــرات برغــم دورمانــدن از خشــونتهای سیاســی کــه از 

ســال 2006 بدیــن ســو بخــش عمــدۀ کشــور را متأثــر ســاخته 

اســت، شــاهد افزایــش اختالفــات فرقهــای و باالرفــن تعــداد 

ــان  ــتۀ آن ــای برجس ــیعیان و چهرهه ــه ش ــد ب ــالت هدفمن حم

بــوده اســت.

بخشــی از تنــش هــای فرقــه یــی بــه تغییــر بافــت جمعیتــی شــهر 

ــی،  ــور کل ــه ط ــران و ب ــیعه از ای ــران ش ــت مهاج ــی بازگش در پ

ــود.  ــبت داده میش ــای نس ــای فرقه ــدن گروهه ــر ش ــه تندروت ب

)AAN 2019( در ســال 2020، حداقــل هفــت ولســوالی از 

پانــزده ولســوالی والیــت هــرات تــا حــدی زیــر نفــوذ و کنــرول 

طالبــان پنداشــته میشــد.

والیتهــای بادغیــس و فــراه غالبــاً روســتایی انــد، طوریکــه 97 

فیصــد ســاکنان بادغیــس و 92 فیصــد ســاکنان فــراه در نقــاط 

روســتایی زندگــی میکننــد. زندگــی در قریــه هــای دورتــر 

از مرکــز والیــت بــه معنــای دسرســی کمــر بــه خدمــات 

اساســی محــدود میباشــد کــه ایــن دسرســی بــه دلیــل کمبــود 

زیربناهــای جادهــای و درگیریهــای متنــاوب حتــی محدودتــر 

مــی شــود.

مــرز شــاملی  امتــداد  در  و  هــرات  کــه در رشق  بادغیــس 

افغانســتان بــا ترکمنســتان موقعیــت دارد، دارای باالتریــن میــزان 

فقــر چنــد بُعــدی در افغانســتان )86 فیصــد( مــی باشــد کــه ایــن 

ــراه  ــد و در ف ــرات 58 فیص ــد، در ه ــروز 48 فیص ــم در نیم رق

67 فیصــد اســت )UNDP 2020(. فعالیتهــای شورشــیان از 

ســال 1395 )2016( در ایــن والیــات افزایــش یافتــه و چندیــن 

ولســوالی هــم در ســالهای 1398 و 1399 )2019 و 2020( 

ــی  ــن گزارشــهایی مبن ــاده اســت. همچنی ــان افت ــه دســت طالب ب

بــر حضــور دولــت اســالمی خراســان در ایــن والیــات وجــود 

دارد.

ــف  ــان نیروهــای مســلح مخال ــز می برخوردهــای خشــونت آمی

ــراه در  ــای ف ــی از ویژگیه ــز یک ــی نی ــای دولت ــت و نیروه دول

ــت. در  ــران اس ــا ای ــرز ب ــداد م ــرات در امت ــت ه ــوب والی جن

ــت  ــای آگوس ــز در ماهه ــل 2018 و نی ــر 2016، اوای ــاه اکت م

تــا ســپتمر 2019، نیروهــای طالبــان حمالتــی را بــرای گرفــن 

مرکــز ایــن والیــت انجــام داده انــد کــه عواقــب آنــی در 

وضعیــت عمومــی اقتصــادی و اجتامعــی ایــن شــهر بــر جــای 

 .)AAN 2018( گذاشــته اســت

نیمــروز در جنــوب فــراه موقعیــت دارد و از غــرب بــا ایــران و از 

جنــوب بــا پاکســتان همســایه اســت. ایــن والیــت دارای یــک 

ــه  ــاس )ب ــاق اجن ــرای قاچ ــراتیژیک ب ــگاه اس ــت و جای موقعی

ــای  ــزان فعالیته ــد. می ــی باش ــان م ــدر( و انس ــواد مخ ــمول م ش

شورشــیان در ایــن والیــت نســبت بــه ســه والیــت دیگــر کمــر 

اســت. اکــر تلفــات ثبــت شــده در ســال 2019 ناشــی از 

.)UNAMA, 2019( ــت ــوده اس ــی ب ــالت هوای حم

بــه طــور کلــی تــر، عدم دسرســی دولــت به ســاحات روســتایی 

ــن  ــت در ای ــبار دول ــب تنش ــور اغل ــه و حض ــات چهارگان والی

نقــاط، شــهروندان را مجبــور مــی کنــد کــه بــرای حــل منازعات 

و دعاویشــان در وهلــۀ اول بــه محاکــم طالبــان متوســل شــوند. 

گردهامیی هرات برای صلح: نظر اجاملی

جمعــاً 60 نفــر )33 مــرد و 27 زن( از والیــات فــوق الذکــر 

در گردهامیــی محلــی صلــح در شــهر هــرات اشــراک منــوده 

انــد. در ابتــدا پــالن شــده بــود کــه مــردم از والیــت غــور نیــز 

ــی  ــل نگران ــه دلی ــه ب ــد ک ــراک مناین ــی اش ــن گردهامی در ای

ــر نشــد.  ــی امــکان پذی هــای امنیت
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اشــراک کننــدگان شــامل محصلیــن، مــردان و زنــان منایندگــی 

کارمنــدان  فعــاالن جــوان،  ســکتور خصوصــی،  از  کننــده 

دولــت و ســازمانهای غیردولتــی بــوده انــد. علــامی محلــی نیــز 

ــد.  ــی حضــور داشــته ان ــن گردهامی در ای

ســاختار گرهامیــی هــای محلــی بدیــن قســم بــوده اســت کــه 

اشــراک کننــدگان بــا یکدیگــر بحــث و گفتگــو مــی کردنــد و 

در مــورد عوامــل کلیــدی جنــگ در ســطح اجتــامع بــه توافــق 

مــی رســیدند. ایــن عوامــل ســپس بــه پنالیســت هــا ارائــه مــی 

شــد کــه بــه نوبــۀ خویــش موظــف بودنــد راهکارهایــی را ارائــه 

ــی و  ــکارات محل ــق ابت ــد از طری ــل بتوان ــن عوام ــا ای ــد ت کنن

اجتامعــی تحــت رســیدگی قــرار گیــرد. 

APPRO ،MADPO ،FES/ استودیوی عکاسی و فیلمرداری 

هرات

ــدگاه  ــه دی ــه ب ــتند ک ــور داش ــت حض ــار پنالیس ــرات، چه در ه

هــا و مشــاهدات اشــراک کننــدگان در مــورد عوامــل جنــگ 

ــی  ــخ م ــا آن پاس ــه ب ــای مقابل ــتان و راهکاره ــرب افغانس در غ

گفتنــد. در ترکیــب پنــل، یــک مناینــده از ریاســت ســارنوالی 

ــگاه  ــات دانش ــی رشعی ــتاد از پوهنح ــک اس ــرات، ی ــت ه والی

هــرات، یــک کارشــناس حقوقــی و یــک مناینــدۀ جامعــۀ 

ــد.  ــته ان ــور داش ــی حض مدن

یــک بخــش عمــده گفتــامن محلــی صلــح هــرات هامنــا 

بحــث بــاز میــان اشــراک کننــدگان در مــورد صلــح و احتــامل 

توافــق میــان جمهــوری اســالمی افغانســتان و طالبــان میباشــد. 

توقعــات در مــورد صلــح و عوامــل منازعــه در ســطح محــل در 

ــن رشح داده شــده اســت.  پایی

توقعات اشرتاک کنندگان در مورد صلح

اکــر اشــراک کننــدگان در مــورد عواقــب بالقــوۀ توافــق 

تاحــدی  اســالمی  جمهــوری  و  طالبــان  بیــن  ای  مذاکــره 

ــان  ــیاری از آن ــه بس ــت ک ــر اس ــل ذک ــد. قاب ــوده ان ــبین ب خوش

ــد  ــی توان ــگ م ــه جن ــه دادن ب ــه خامت ــد ک ــی کردن ــس م ح

ــات و فرصــت هــای اقتصــادی را در بخــش هــای تجــارت  ثب

و رسمایهگــذاری بــه ارمغــان آورد و رشایــط را بــرای انکشــاف 

و بازســازی متــوازن تــر، چــه در ســاحات روســتایی و چــه در 

ــازد.  ــاعد س ــهری، مس ــاحات ش س

حاکمیــت قانــون بــه شــیوۀ مؤثــر و کاهــش فســاد نیــز بــه عنوان 

دو پیامــد متوقعــۀ توافــق مذاکــره ای میــان طالبــان و جمهــوری 

اســالمی افغانســتان، مــورد تأکیــد قــرار گرفــت. 

نگرانــی هــای عمــده دربــارۀ پیامدهــای توافــق مذاکــره ای بــه 

مــوارد ذیــل ارتبــاط مــی گرفــت: محدودیتهــای حقــوق مدنــی 

و سیاســی و آزادیهــای شــهروندان، وضــع شــدن محدودیــت 

ــت  ــروی کار و فعالی ــان در نی ــارکت زن ــرای مش ــر ب ــای بیش ه

ــای  ــاعدت ه ــش مس ــهری، و کاه ــز ش ــان در مراک ــی ش سیاس

ــبت  ــن نس ــدگان همچنی ــراک کنن ــی از اش ــی. برخ ــن امللل بی

بــه مصونیــت و معافیــت مجرمــان جنگــی و مترکــز قــدرت بــه 

ــد.  ــی کردن دســت گروههــا و احــزاب سیاســی اظهــار نگران

عوامل محلی منازعه

در ارتبــاط بــا عوامــل جنــگ هــای محلــی، چهــار عامــل 

اصلــی وجــود داشــت کــه مــورد تأکیــد قــرار گرفــت: 

• افزایش نفوذ و کنرول گروه های افراطی	

• اختــالف بــر رس وابســتگی هــای قومی زبانــی و فرقــه 	

ای

• نبود حاکمیت قانون و 	

• حکومتداری ضعیف	

مختصــات و خصوصیــات هــر فاکتــور و شــیوه هــای مقابلــه بــا 

آن کــه بــه شــکل گروهــی مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفتــه 

اســت، در ذیــل ترشیــح مــی شــود. 
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مســئله اول: نفــوذ رو بــه رشــد گــروه هــای مســلح و افراطی 

مخالــف دولــت و اقتصــاد نامرشوع

اشــراک کننــدگان در خصــوص گســرش افــکار افراطــی 

ــش  ــه افزای ــرب، از جمل ــۀ غ ــارس منطق ــات در رست در اجتامع

اخیــر در حضــور "دولــت اســالمی خراســان"، اظهــار نگرانــی 

کردنــد. ایــن افزایــش بــه گُسســت و چنــد پارچگــی اجتامعــی 

و ســطح پاییــن تعامــالت اجتامعــی بیــن بخــش هــای مختلــف 

جمعیــت نســبت داده شــده اســت. 

ــرار  ــرول ق ــارت و کن ــت نظ ــه تح ــی ک ــدارس دین ــود م وج

ندارنــد، بــه عنــوان یــک عامــل عمــده در تبلیــغ افــراط گرایــی 

ــه  ــردان جــوان ب ــه شــد کــه م ــرار گرفــت و گفت مــورد اشــاره ق

ــرار  ــه ق ــی و بنیادگرایان ــکار افراط ــرض اف ــی در مع ــور خاص ط

دارنــد. ایــن آســیب پذیــری بــه کمبــود فعالیــت هــای اجتامعی 

و فرهنگــی و همچنیــن بــه نبــود فرصــت هــای اقتصــادی بویــژه 

ــاده نســبت داده شــده اســت.  در ســاحات دورافت

ــوان یــک عامــل  ــه عن ــز ب ــی نی ــن امللل اخــالل در مرزهــای بی

ــد  ــورد تأکی ــاس م ــان و اجن ــاق انس ــهولت قاچ ــر س ــذار ب اثرگ

قــرار گرفــت کــه بــه نوبــۀ خــود زمینهســاز ظهــور اقتصــاد 

ــه گــروه هــای افراطــی و مســلح  مــواد مخــدر مــی شــود کــه ب

مخالــف دولــت و قدرمتنــدان محلــی فایــده رســانده و ســبب 

ــردد.  ــی گ ــای آن م ــی ه ــگ و پویای ــدید جن تش

ــد  ــود نیازمن ــۀ خ ــه نوب ــی ب ــراط گرای ــه اف ــن ب ــه و پرداخ مقابل

ــی  ــی و دین ــی، فرهنگ ــای آموزش ــه ه ــرک در زمین ــالش مش ت

اســت. بــه طــور خــاص، بســیاری از اشــراک کننــدگان حــس 

مــی کردنــد کــه وزارت حــج و اوقــاف بایــد ضمــن رهنامیــی 

و نظــارت مؤثــر بــر مــدارس دینــی، در پیشــرد ایــن تــالش هــا 

نقــش برجســته و عمــده ای ایفــا منایــد. 

اهمیــت اقتصــاد مــواد مخــدر در منطقــه بــه عنــوان منبــع 

ــدۀ  ــل عم ــوان عام ــه عن ــز ب ــتایی نی ــات روس ــت اجتامع معیش

جنــگ و بیثباتــی مدنظــر گرفتــه شــد. منطقــۀ غربــی افغانســتان 

دومیــن تولیــد کننــدۀ بــزرگ کوکنــار در کشــور و بنــا بــه 

موقعیــت اســراتیژیکی کــه در امتــداد مرزهــا دارد، مرکــز 

ــد.  ــی آی ــامر م ــه ش ــاق ب قاچ

رسمایــه گــذاری در توســعه و انکشــاف محصــوالت پرمنفعــت 

ــوده  ــز ب ــت آمی ــرات موفقی ــت ه ــه در والی ــران ک ــل زعف مث

ــد  ــات تولی ــایر والی ــرای س ــکار ب ــک راه ــوان ی ــه عن ــت، ب اس

ــده  ــنهاد ش ــراه پیش ــس و ف ــمول بادغی ــه ش ــار ب ــدۀ کوکن کنن

ــن  ــن و پنجمی ــب چهارمی ــه ترتی ــال 2019 ب ــه  در س ــت ک اس

 UNODC( تولیــد کننــدۀ بــزرگ کوکنــار در کشــور بــوده انــد

.)2021

ــه  ــه ب ــی ک ــای دولت ــه نهاده ــد ک ــه ش ــر، گفت ــی ت ــور کل ــه ط ب

ســاحات خــارج از مراکــز شــهری دسرســی محــدودی دارنــد، 

عمدتــاً از توانایــی الزم بــرای رســیدگی بــه نگرانــی هــای 

عمومــی جمعیــت و مشــکل گســرش افراطیــت برخــوردار 

ــند:  ــی باش من

مقامــات دولتــی ]...[ همیشــه مــی گوینــد "مــا عالقــه 

داریــم ]تــا بــا افراطیــت مبــارزه کنیــم[ و از نفــوذ الزم 

نیــز در ایــن زمینــه برخــوردار مــی باشــیم." ولــی مــا و 

شــام قضــاوت مــی کنیــم کــه آیــا ایــن ادارات در کــم 

کــردن افــراط گرایــی کار کــرده انــد یــا نــه؟

اشراک کنندۀ شامره 1، جامعه مدنی 

مسئلۀ دوم: اختالفات قومی-زبانی و فرقه ای

جنــگ و خشــونت در اجتامعــات بــه عنــوان پیامــد اختالفــات 

ــنی و  ــب س ــه مذاه ــات ب ــا تعلق ــی ی ــتگی قوم ــای وابس ــر مبن ب

شــیعه در نظــر گرفتــه شــده اســت. در هــرات بــه عنــوان جایــی 

ــر ضــد شــیعیان در طــی ســال هــای  ــد ب کــه خشــونت هدفمن

ــی  ــرداری سیاس ــوع بهره ــت، موض ــه اس ــش یافت ــر افزای اخی

ــن  ــه از چنی ــی ک ــب قدرمتندان ــای از جان ــات فرقه از اختالف

منازعاتــی منفعــت کســب مــی کننــد، مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه 

اســت. 

علــامی دینــی بــه عنــوان کســانی کــه بیشــرین اقتــدار و توانایی 

را در رســیدگی بــه چنیــن مســائلی دارنــد، در نظــر گرفتــه مــی 

شــوند. گفتــه شــد کــه شــورای اخــوت اســالمی هــرات تاکنــون 

در پیشــگیری از تشــدید خشــونت نقشــی ســازنده ایفــا منــوده 

اســت. ایــن شــورا کــه رســامً در ســال 2016 در هــرات تأســیس 

شــده اســت، علــامی شــیعه و علــامی ســنی حنفــی را گردهــم 

مــی آورد تــا در مــورد راهکارهــای وحــدت دینــی بــه بحــث و 

ــد و سیاســت هــای فرقــه ای متویــل کننــدگان  گفتگــو بپردازن
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غربــی را بــه عنــوان دلیــل اختالفــات اجتامعــی در کشــور 

.)AVA 2016( مــورد انتقــاد قــرار دهنــد

اجتــامع،  ســطح  در  ســفیدان  ریــش  نقــش  خصــوص  در 

ــرح  ــدگان مط ــراک کنن ــب اش ــی از جان ــای مختلف ــدگاه ه دی

شــده اســت. برخــی از آنــان ریــش ســفیدان را بــه عنــوان 

ــت  ــه از ظرفی ــد ک ــه ان ــر گرفت ــی در نظ ــدرکاران مهم ــت ان دس

ــوردار  ــات برخ ــا و اختالف ــش ه ــردن تن ــی ک ــرای خنث ــی ب کاف

میباشــند در حالیکــه برخــی دیگــر آنهــا را بــه عنــوان اعضــای 

ــان آورده  ــه ارمغ ــی را ب ــالف و ویران ــود اخت ــا خ ــه ب ــلی ک نس

ــد.  ــته ان ــد، پنداش ان

در پایــان، اشــراک کننــدگان نقــش رســانه هــا و ســازمان هــای 

جامعــۀ مدنــی را در مقابلــه بــا دیــدگاه هــای تفرقــه انگیــز 

ــورد  ــات م ــزات و اختالف ــای متای ــه ج ــرکات ب ــاعۀ مش و اش

ــد.  ــرار دادن ــد ق تأکی

APPRO ،MADPO ،FES/ استودیوی عکاسی و فیلمرداری 

هرات 

مسئلۀ سوم: نبود حاکمیت قانون 

ــا  ــون اساســی و قوانیــن دیگــر ب ایــن موضــوع کــه احــکام قان

ــه طــور ضعیــف و  موضــوع پشــتیبانی از حقــوق شــهروندان ب

ــوان یکــی از دیگــر عوامــل  ــه عن ــر تطبیــق مــی شــوند، ب نابراب

ــداوم جنــگ و منازعــه شناســایی شــد.  ت

ــه عنــوان  ــه گســرش خشــونت ب ــان قــدرت ب مصونیــت صاحب

شــکلی از حکومتــداری کمــک مــی کنــد. ایــن مصونیــت از 

ــه  ــی، ب ــی قضای ــام عدل ــه نظ ــهروندان را ب ــامد ش ــازات اعت مج

ــا توجــه  ــژه ب ــرار مــی دهــد، بوی ــر ق شــکل جــدی تحــت تأثی

ــراد  ــای اف ــه ه ــکالت و گفت ــل، مش ــۀ مقاب ــه در نقط ــه اینک ب

آســیب پذیــر و فاقــد روابــط یــا توانایــی پرداخــت رشــوت، بــه 

نــدرت جــدی گرفتــه مــی شــود. ایــن دســته از شــهروندان در 

صــورت ارتــکاب یــک جــرم اغلــب بــه شــیوه هــای نامتناســب 

ــوند:  ــی ش ــازات م ــه مج و خودرسان

ــم کــه  ــرادی را مــی بین ــن شــهر )هــرات( مــن اف در ای

ــه گشــت و  ــد و هــر روز آزادان ــل شــده ان مرتکــب قت

ــور  ــت غ ــخصی را از والی ــد. ]...[ ش ــی کنن ــذار م گ

مــی شناســم کــه کســی را نکشــته بــود امــا 21 ســال را 

ــرد.  ــپری ک ــس س در حب

اشراک کنندۀ شامره 2، مستقل.

ــطه  ــاد و واس ــدن فس ــه ش ــل نهادین ــه دلی ــدگان ب ــراک کنن اش

بــازی بویــژه در نظــام عدلی-قضایــی کشــور، امیــد چندانــی بــه 

حــل شــدن مســائل فــوق الذکــر نداشــته انــد. 

مسئلۀ چهارم: حکومتداری ضعیف 

ــا و  ــتی ه ــا کاس ــک ب ــاط نزدی ــه دارای ارتب ــدی ک ــئله بع مس

ــی  ــور م ــی کش ــکتور عدلی-قضای ــود در س ــای موج نابرابریه

باشــد، عبــارت از گســرش فســاد اداری اســت. اشــراک 

کننــدگان گــزارش داده انــد کــه فســاد و واســطه بــازی تعامالت 

روزانــۀ شــهروندان و ادارات دولتــی را مختــل میســازد، مانــع از 

ــای  ــات در نهاده ــات و تعیین ــود، انتصاب ــی ش ــون م ــذ قان تنفی

دولتــی را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد و از کارایــی خدمــات 

ــال: ــرای مث دولتــی مــی کاهــد. ب

شــخصاً وقتــی بــه عمــق فســاد اداری فکــر میکنــم، 
فســاد اداری حتــی از تروریــزم هــم خطرنــاک تــر 
اســت، چــون مــن دالیــل زیــاد و جالبــی دارم کــه 
فســاد اداری چطــور بــه رشــد تروریــزم، بــه رشــد 
گــروه هــای مســلح مخالــف طالبــان و ســایر گــروه 

هــا کمــک کــرده اســت. 

- اشراک کنندۀ شامره 2، مستقل.

یا 

مــا خیلــی  نمیشــود،  کار ســپرده  اهــل  بــه  کار 
بزرگانــی در همیــن جمــع خــود داریــم کــه لیاقــت، 
شایســتگی، توانایــی، دانــش، وطندوســتی و مــردم 



ن 
ستا

غان
اف

ب 
غر

در 
ح 

صل
و 

گ 
جن

ی 
حل

 م
ی

ها
ک 

حر
م

7

دوســتی دارنــد، ولــی متأســفانه در ایــن ادارات 
بــرای اینهــا کســی اجــازه نمیدهــد کــه برونــد و نقش 
آفرینــی کننــد، تــا در ایــن زمینــه سیســتم نهادینــه 
نشــود مــا نمیتوانیــم بگوییــم کــه مــا حکومــت داری 

ــا میتوانیــم صلــح را تأمیــن کنیــم. خوبــی داریــم ی

- اشراک کنندۀ شامره 3، جامعه مدنی 

نتیجه گیری 

ــح در  ــرای صل ــی ب ــی محل ــده در گردهامی ــش عم ــک چال ی

ــگام  ــا هن ــت ه ــه پنالیس ــود ک ــن ب ــر ای ــای دیگ ــرات و جاه ه

ارائــه پاســخ، مترکزشــان را بــر روی عوامــل و کارگــزاران محلی 

ــی  ــش مهم ــتند نق ــی توانس ــی م ــات محل ــل منازع ــه در ح ک

داشــته باشــند، از دســت ندهنــد. پنالیســت هــا بــه جــای مترکــز 

ــر روی مســائل اجتامعــی مشــخصی کــه از ســوی اشــراک  ب

ــتند  ــه آن داش ــش ب ــاً گرای ــود، عمدت ــده ب ــرح ش ــدگان مط کنن

مثــل دخالــت کشــورهای  بــر روی عوامــل خارجــی  کــه 

خارجــی در امــور داخلــی افغانســتان مترکــز کننــد یــا بــر روی 

نقــش افغــان هــای »کارگــزار خارجیــان« کــه بــه اشــاعۀ افــکار 

ــد.  ــی پردازن ــور م ــی در کش افراط

مشــاهدۀ اول در ارتبــاط بــا محــرک هــای محلــی جنــگ، 

ــان عوامــل مطــرح شــده  ــق می ــارت از بهــم پیوســتگی عمی عب

در جریــان بحــث هــا مــی باشــد. فســاد مزمــن و سیســتامتیک 

ــگام طــرح متــام موضوعــات  ــه هن ــون ب ــت قان ــود حاکمی و نب

مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. اکــر اشــراک کننــدگان 

معتقدنــد کــه ایــن عوامــل انکشــاف اقتصــادی کشــور را فلــج 

مــی کنــد، فرصــت هــای موجــود را از شــهروندان مــی گیــرد، 

ســبب تشــدید ســوء اســتفاده از گــروه هــای ذینفــع مــی شــود، 

مانــع از شــفافیت و حســابدهی در حکومــت مــی شــود و 

اعتــامد مــردم را بــه نهادهــای رســمی حکومتــداری بــه تحلیــل 

مــی بــرد. 

ــان  ــه در جری ــت ک ــن اس ــرات ای ــی ه ــۀ دوم از گردهامی یافت

بحــث هــا، اشــراک کننــدگان مترکــز شــدیدی بــر روی 

ــط  ــی و رواب ــر جنــگ هــای داخل ــر اقتصــاد موادمخــدر ب تأثی

میــان شــبکه هــای جنایــی و سیاســتمداران محلــی داشــته 

ــدر  ــواد مخ ــاق م ــئلۀ قاچ ــه مس ــیدگی ب ــی در رس ــد. کوتاه ان

ــد  ــه اوضــاع اقتصــادی ب ــا بــی توجهــی ب ــه طــور مشــهودی ب ب

ــر  ــب غی ــه اغل ــت ک ــته اس ــاط داش ــتایی ارتب ــندهگان روس باش

از کشــت و پــردازش کوکنــار و قاچــاق موادمخــدر گزینــۀ 

ــد.  ــش رو ندارن ــری پی دیگ

در جریــان بحــث در مــورد راهکارهــای رســیدگی بــه مســائل 

طــرح شــده، افــرادی کــه در رســیدگی بــه عوامــل جنــگ 

ناتــوان  انجــام چنیــن کاری  منافــع را دارنــد، در  بیشــرین 

پنداشــته شــده انــد: شــهروندان و جامعــۀ مدنــی بــه علــت 

ناتــوان بــودن، نهادهــای دولتــی بــه دلیــل ناکارآمــدی و فســاد، 

ــدم  ــی و ع ــع کاف ــن مناب ــل نداش ــه دلی ــک ب ــای اکادمی نهاده

ــد.  ــزاران قدرمتن ــه کارگ ــی ب دسرس

برعکــس، کارگزارانــی کــه پنداشــته مــی شــد در امــور محلــی 

ــراک  ــر اش ــند، از نظ ــته باش ــوذ را داش ــرین نف ــد بیش میتوانن

کننــدگان منافــع اندکــی در رشکــت در حــل منازعــه دارند_کــه 

ــه  ــا اینک ــت_ ی ــادق اس ــی ص ــران دین ــت ره ــورد اکری در م

دقیقــاً هــامن کســانیاند_مثل زورمنــدان محلــی و قاچــاق چیــان 

ــی  ــری م ــت تخریبگ ــرین ظرفی ــه دارای بیش ــدر_ ک ــواد مخ م

باشــند. 

ــن  ــد، ای ــرار ش ــا تک ــان بحثه ــه در جری ــری ک ــوع دیگ موض

بــود کــه الزم اســت تــا اجتامعــات، بــه شــمول رهــران محلــی 

ــگ  ــهای جن ــل ریش ــاره ای از عل ــه پ ــیدگی ب ــی، در رس و دین

مشــارکت سیســتامتیک تــری داشــته باشــند. اهمیــت مشــارکت 

ــوع  ــز موض ــان نی ــتیبان طالب ــی و پش ــات حام ــه اجتامع دادن ب

ــدگان و هــم از  ــب اشــراک کنن ــود کــه هــم از جان دیگــری ب

جانــب پنالیســت هــا مــورد تأکیــد قــرار گرفــت. 

تعلیــم و آمــوزش رســمی اغلــب بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 

مهمــی مطــرح مــی شــود کــه در رســیدگی بــه اختالفاتــی 

کــه جنــگ و منازعــه را برمیانگیزنــد و همچنیــن در مقابلــه 

ــا غیرنظامیــان مــی  ــه خشــونت ب ــا دیدگاههــای افراطــی کــه ب ب

انجامنــد، مــی توانــد نقــش مهمــی داشــته باشــد. بــا ایــن حــال، 

ــم  ــس، تعلی ــت بادغی ــده از والی ــراک کنن ــک اش ــۀ ی ــه گفت ب

ــد.  ــز باش ــه انگی ــر تفرق ــک ام ــد ی ــی توان ــود م ــوزش خ و آم

محتــوای آمــوزش، موضوعــات منــدرج نصــاب درســی و 

ــات  ــود، موضوع ــی ش ــه م ــوزش در آن ارائ ــه آم ــی ک رشایط

مــورد مناقشــه و نــزاع در میــان طرفیــن جنــگ مــی باشــند کــه 

بازتــاب آن را در حمــالت اخیــر بــه مکاتــب در والیــات فــراه 
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 ,2019 UNAMA( و بادغیــس مــی توانیــم مشــاهده کنیــم

ایــن حــال،  بــا   .)2020  Salam Times ,2019  Tolonews

ــک  ــدی ی ــورت بن ــه ص ــد ک ــد کردن ــدگان تأکی ــراک کنن اش

ــم در  ــوزش و تعلی ــازی آم ــه س ــرای نهادین ــرک ب ــکار مش راه

ســطح محــل ایجــاب مــی کنــد کــه هــم مناینــدگان جمهــوری 

ــاحات  ــژه در س ــطح محل_بوی ــان در س ــم طالب ــالمی و ه اس

ــند.  ــته باش ــارکت داش ــد مش ــن رون ــاده_ در ای دورافت

مترکــز گردهامیــی بــر روی محــرک هــای محلــی جنــگ بــوده 

ــان  ــاری می ــرات ج ــوع مذاک ــود، موض ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام اس

ــر در رسارس  ــۀ قط ــالمی در دوح ــوری اس ــم جمه ــان و تی طالب

ــر روی  ــز ب ــت. مترک ــوده اس ــوس ب ــی محس ــل گردهامی مراح

مذاکــرات دوحــه بــر روی برداشــت هــا از "صلــح" تأثیرگــذار 

اســت کــه در اینجــا نــه بــه عــدم موجودیــت جنــگ بلکــه بــه 

ــی  ــر م ــاالران تعبی ــتمداران و جنگس ــن سیاس ــق بی ــک تواف ی

ــوده شــده  ــه امــری رب ــه مثاب ــدگاه، "صلــح" ب ــن دی شــود. از ای

ــش روی  ــای پی ــت ه ــه از واقعی ــی ک ــت اندرکاران ــط دس توس

شــهروندان عــادی منفصــل و منقطــع انــد، نگریســته مــی شــود. 

مشــاهدات اشــراک کننــدگان دربــارۀ عوامــل اجتامعــی، 

اقتصــادی و ســاختاری جنــگ هــا و تنــش هــا در ســطح محــل 

نشــان مــی دهــد کــه صلــح مؤثــر بــه نوبــۀ خــود چیــزی فراتــر 

ــن  ــان طرفی ــی می ــطح عال ــامن را در س ــا پی ــق ی ــک تواف از ی

ــد.  ــی کن ــاب م جنــگ ایج

ــه  مشــارکت سیســتامتیک و سیســتمی در راســتای رســیدگی ب

عوامــل اساســی بیعدالتــی، نابرابــری و فقــر یــک امــر رضوری 

ــه  در راســتای خنثیســازی تنــش هــای اجتامعــی و دســتیابی ب

صلــح پایــدار اســت. 

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.

http://www.appro.org.af
http://www.mediothek-afghanistan.org
http://www.afghanistan.fes.de
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