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جوالی 2021

بــه ســوی صلــح پــروژه مشــرک بنیــاد فریدریــش
ایــرت ( ،)SEFمؤسســه مطالعــات عامۀ افغانســتان

( )ORPPAو میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف
و صلــح ( )OPDAMمیباشــد.

ایــن پــروژه بــرای تســهیل تبــادل نظــر منظــم دربــارۀ

موانــع محلــی و فرصــت هــای صلــح در هفــت زون؛

کندهــار ،هــرات ،بلــخ ،بدخشــان ،بامیــان ،ننگرهــار و
کابــل طراحــی شــده اســت.

ایــن پــروژه بــه برگــزاری یــک سلســله گردهامییهــای

محلــی بــرای صلــح مــی پــردازد تــا افغانهــا «در جاهایــی
کــه هســتند» دربــارۀ راههــای حــل منازعــات از طریــق

گفتگــو ،تبــادل نظــر و فعالیــت ســهم بگیرنــد .در

نتیجــه ،ایــن رویدادهــا مشــارکت فعــال در ســطح
اجتــاع را در تــاش بــرای ایجــاد یــک چشــانداز

مشــرک بــرای صلــح ترغیــب میکنــد .تهیــۀ نرشیــات
و تولیــدات رســانهای تصویــری کمــک میکنــد تــا

چهــار والیــت مذکــور متعلــق بــه مجموعــۀ فرهنگــی و جغرافیایــی لــوی
کندهــار مــی باشــند کــه والیــت فعلــی فــراه در غــرب ،بخــش هایــی از
نیمــروز در جنــوب غــرب و در آن ســوی رسحــد ،پښتونخــواه جنــوبی
در بلوچســتان پاکســتان را فــرا مــی گیــرد.
در متــام ایــن چهــار والیــت ،هرچقــدر از مراکــز والیــات و قریــه هــای
بزرگــر فاصلــه بگیریــم ،زیربنــا هــا بــه طــور فزاینــده ای ضعیــف تــر مــی
شــوند ،در حالیکــه فاصلــه بــه مکاتــب ،کلینیــک هــا و مراکــز خدمــات
دولتــی زیادتــر مــی شــود.
ایــن والیــات دارای پاییــن تریــن میــزان شــمولیت دخــران در مکاتــب
در ســال  2020مــی باشــند کــه بســیار پاییــن تــر از میــزان اوســط ملــی
 39فیصــد اســت :ایــن رقــم در ارزگان  22فیصــد ،در هلمنــد  21فیصــد،

در زابــل  22فیصــد و در کندهــار  25فیصــد اســت (.)NSIA, 2021
ســه مــورد از والیــات فــوق الذکــر بــا داشــن شــاخص فقــر
چندبُعــدی بــاالی  70فیصــد در بیــن فقیرتریــن والیــات کشــور

قــرار مــی گیرنــد :زابــل بــا  77فیصــد ،هلمنــد بــا  74فیصــد و

ذینفعــان محلــی ،ملــی و بیناملللــی در ایــن بــاره آگاه

ارزگان بــا  71فیصــد (.)NSIA, 2019

دهنــد.

شکل  :1تخمین نفوس ()2020

شــوند و توصیــه هایــی بــرای مشــارکت در آینــده ارائــه
ایــن چکیــده توســط مؤلفیــن ،لوســیل مارتیــن و
ســعید پرتــو ،بــه عنوان بخشــی از همــکاری میــان بنیاد
فریدریــش ایــرت ( ،)SEFمؤسســه مطالعــات عامــه

افغانســتان ( )ORPPAو میدیوتیــک افغانســتان
بــرای انکشــاف و صلــح ( )OPDAMتهیــه گردیــده
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پس منظر

اســت.

در پانزدهــم مــارچ  2021گردهامیــی محلــی بــرای صلــح در
شــهر کندهــار برگــزار شــد کــه مناینــدگان جامعــۀ مدنــی از
چهــار والیــت جنــوب افغانســتان را گردهــم آورد :کندهــار،
هلمنــد ،ارزگان و زابــل .در بخــش ذیــل یــک نظــر اجاملــی
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
نتایــج عمومــی مباحثــات ارائــه خواهــد شــد.

والیت
کندهار
هلمند
ارزگان
زابل

شهری
523,259
100,361
16,068
13,009

روستایی
876,335
1,345,869
420,011
371,340

مجموع
1,399,594
1,446,230
436,079
384,349

منبع :ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

هــر چهــار والیــت و بخصــوص ســاحاتی کــه از مراکــز
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
بیــن والیــات دارای باالتریــن میــزان فعالیــت جنگــی بودنــد
کــه بیــن مــاه هــای نومــر  2019و اکتــر  2020گــزارش شــده
اســت (UNSG, March 17, 2020; UNSG, December 9,
 .)2020قتــل هــای هدفمنــد قــوای اردو و پولیــس ،کارمنــدان
دولــت ،اعضــای رســانه هــا و فعــاالن جامعــۀ مدنــی از ســال
 2018بدیــن ســو در کندهــار ،هلمنــد و زابــل افزایــش یافتــه

اســت (Ruttig, 19 October 2018; Faizi, 26 September
.)2019; Abed and Faizi, 2 January 2020
شکل  :2سهم نفوس شهری و روستایی

تــا بــه امــروز مــی باشــد (.)Britannica, 2013
والیــت کندهــار بــه عنــوان خاســتگاه جنبــش طالبــان کــه در
خــال حکمرانیشــان در شــهر کندهــار مرکزیــت داشــته انــد
( ،)1996-2001در 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  2016طالبــان کنــرول ولســوالی هــای دورافتــادۀ
والیــت را بدســت گرفتــه انــد؛ جریانــی کــه بعــد از کشــته
شــدن عبدالــرزاق اچکــزی ،قومانــدان امنیــۀ پولیــس و
قدرمتنــد محلــی ،در اکتــر  2019ترسیــع یافــت .بــا ایــن حــال،

برگرفته از ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

والیــت کندهــار از جنــوب و رشق بــا پاکســتان ،از شــال بــا
ارزگان و زابــل و از غــرب بــا هلمنــد هــم مــرز اســت .چنانکــه
در اشــکال  1و  2مــی بینیــد ،کندهــار شــهری شــده تریــن
والیــت در میــان والیــات چهارگانــه اســت کــه  37فیصــد
نفــوس آن در ســاحات شــهری و اکــرا ً در داخــل و اطــراف
شــهر کندهــار زندگــی مــی کننــد .زبــان اول اکــر باشــندهگان
والیــت پشــتو اســت و اجتامعــات دریزبــان یــا «فارســی وان»
عمدتـاً در ســاحات شــهری و اقلیــت هــای بلــوچ در دشــت هــا
زندگــی مــی کننــد.
شــهر کندهــار کــه در تقاطــع شــاهراه هــای کابــل ،هــرات
و کویتــۀ پاکســتان واقــع شــده اســت ،مرکــز تجــاری اصلــی
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جنــوب افغانســتان و دومیــن شــهر بــزرگ کشــور بــه شــار
مــی آیــد .ایــن شــهر بخشــهای جنوبــی کشــور را بــه مــرز
افغانستان-پاکســتان کــه از اســپینبولدک چمــن تــا کویتــه
امتــداد مــی یابــد ،متصــل مــی کنــد .ایــن رسحــد بــه عنــوان
مرکــز عمــدۀ قاچــاق در نظــر گرفتــه مــی شــود (Sabawoon
.)and Ruttig, August 12, 2019
تاریخچــۀ شــهر کندهــار کــه بــه زمــان تأســیس آن توســط
اســکندر مقدونــی بــر مــی گــردد و نخســتین امپراتــوری افغــان
در ســدۀ هجدهــم بــه شــار مــی آیــد ،و همچنــان موقعیــت
اســراتیژیکی آن در مســیرهای تجــاری آســیای میانــه ،گویــای
اهمیــت ایــن شــهر بــه عنــوان مرکــز تجــارت و قــدرت سیاســی

ولســوالی هــای مرکــزی در وضعیــت ثبــات نســبی باقــی مانــده
انــد (Sabawoon and Ruttig, August 14, 2019; UNSG,
.)February 28, 2019
هلمنــد بزرگرتیــن والیــت افغانســتان اســت کــه از جنــوب
بــا پاکســتان ،از غــرب بــا نیمــروز ،از شــال غــرب بــا فــراه
و غــور ،از شــال رشق بــا دایکنــدی و ارزگان و از رشق بــا
کندهــار هــم مــرز اســت .دریــای هلمنــد کــه از سلســله جبــال
هندوکــش ایــن والیــت در شــال رسچشــمه مــی گیــرد و بــه
نیمــروز در جنــوب غــرب رسازیــر مــی شــود ،منبــع اولیــۀ آب
درۀ هلمنــد را تشــکیل مــی دهــد کــه یکــی از حاصلخیزتریــن
مناطــق افغانســتان بــه شــار مــی آیــد 93 .فیصــد نفــوس
هلمنــد روســتایی بــوده و  7فیصــد 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
جنــوب و دری زبــان هــای هــزاره در شــال والیــت زندگــی
مــی کننــد .هلمنــد والیتــی اســت کــه بــه طــور تخمینــی
بیشــر از  90،000جریــب از اراضــی آن بــه کشــت تریــاک
اختصــاص یافتــه اســت (.)UNODC, 2021
ارزگان از شــال بــا دایکنــدی ،از جنــوب بــا کندهــار ،از غرب
بــا هلمنــد ،از رشق بــا غزنــی و از جنــوب رشق بــا زابــل هــم
مــرز اســت .رسحــدات فعلــی ایــن والیــت در مــاه مــارچ 2004
تعییــن گردیــد ،یعنــی زمانــی کــه دایکنــدی بنــا بــه مطالبــات
دیرینــۀ نفــوس هــزاره از ارزگان جــدا شــد .دریــای ترینکــوت
و دریــای غــور کــه بــه ترتیــب از شــال رشق و رشق کشــور

رسچشــمه مــی گیرنــد در مرکــز ولســوالی ترینکــوت یکجــا

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

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

پانزدهــم مــارچ در گردهامیــی صلــح کندهــار اشــراک کردند.

دهراوود عبــور کــرده از شــال تــا جنــوب امتــداد مــی یابــد.
دره هــای واقــع در اطــراف ایــن دریاهــا محورهــای اساســی
تولیــدات زراعتــی والیــت مــی باشــند کــه حــدود ســه چهــارم
مســاحت آن پوشــیده از کوهســتان مــی باشــد .بــا توجــه بــه
اینکــه زراعــت عمدت ـاً وابســته بــه بهــره بــرداری از آب هــای
ســطحی اســت ،خشکســالی و ســوء مدیریــت منابــع آبی فشــار
مضاعفــی بــه اقتصــاد محلــی ایــن والیــت وارد مــی کننــد.
حضــور دولــت عمدتــاً محــدود بــه مرکــز والیــت یعنــی
ترینکــوت اســت .غیــاب دولــت مرکــزی در ولســوالی هــا و
دلــردی گســرده از دولــت بــه دلیــل فســاد شــایع باعــث شــده
اســت تــا بعضــی از باشــندهگان بــه خدمــات عدلــی عرضــه
شـ�ده توسـ�ط طالبـ�ان متوسـ�ل شـ�ون د (�Arabnews, Febru
 .)ary 9, 2020گــزارش هایــی مبنــی بــر درگیــری بیــن طالبــان
و قــوای دولــت در رستــارس ســال هــای  2019و  2020وجــود
دارد .در ســال  ،2020تلفــات ملکــی تــا  26فیصــد در مقایســه
بــا  2019افزایــش یافتــه کــه عمدتــاً ناشــی از درگیریهــای
زمینــی ،مــواد انفجــاری دســت ســاز و حمــات هوایــی قــوای
امنیــت ملی/ناتــو بــوده اســت (.)UNAMA, 2021
زابــل از جنــوب رشق بــا پاکســتان ،از غــرب بــا کندهــار ،از
شــال غــرب بــا ارزگان ،از شــال رشق بــا غزنــی و رشق بــا
پکتیــکا هــم مــرز اســت .زابــل یکــی از فقیرتریــن والیــات
افغانســتان بــه شــار مــی آیــد ( .)NSIA, 2019عرضــۀ
خدمــات عامــه بویــژه در خــارج از قــات (مرکــز والیــت) بــه
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شــدت ضعیــف و محــدود اســت .احساســات ضــد دولــت در
ایــن والیــت کــه یکــی از پایــگاه هــای طالبــان بــه شــار مــی

انتخــاب اشــراک کننــدگان شــبیه بــه پروســۀ گزینــش اشــراک
کننــدگان بحــث هــای گروهــی بــوده اســت کــه پاســخ هــای
شــان هرچنــد آگاهانــه بــوده اســت ،بــه عنــوان بازمنــود کل
جمعیــت در والیــات چهارگانــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
طیــف ســنی اکــر اشــراک کننــدگان  20تــا  35ســال بــوده
و  15شــخص بــاالی  40ســال در بیــن آنــان حضــور داشــته
انــد .اکــر اشــراک کننــدگان تعلیــم دیــده بودنــد .همچنیــن،
اکرثیــت بــزرگ اشــراک کننــدگان از مراکــز والیــات بودنــد.
رهــران دینــی کــه بــه گردهامیــی دعــوت شــده بودنــد ،بــه
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
ارائــه کردنــد.
توقعات اشرتاک کنندگان دربارۀ صلح
اکــر اشــراک کننــدگان در مــورد عواقــب احتاملــی توافــق
بیــن طالبــان و جمهــوری اســامی افغانســتان در ارتبــاط بــا
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 دسرتســی بــه تعلیــم،
فرصــت هــای اقتصــادی و عدالــت شــود ،البتــه بــه رشطیکــه
تدابیــر مقتضــی بــه اجــرا گذاشــته شــود تــا هیــچ یــک از آنهــا
توافــق را نقــض نکننــد.

آیــد ،شــدید اســت .در ســال  2019رشایــط امنیتــی بــا توجــه
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
شــود (Sabawoon, 5 November 2019; Sharafat and
 .)Bezhan, 16 December 2018القاعــده و دولــت اســامی
والیــت خراســان نیــز بنــا بــه گزارشــات در ایــن والیــت حضــور
دارنــد (.)UNAMA, 2021
گردهامیی کندهار برای صلح :نظر اجاملی

 /APPRO ،MADPO ،FESعلی رضا کیهان

در هــر گردهامیــی اشــراک کنــدگان مســائل عمــده ای را
شناســایی میکننــد کــه بــر پویایــی هــای جنــگ در اجتامعــات
شــان تأثیرگــذار اســت .هــر گاه اشــراک کننــدگان بــه توافــق
نظــر برســند ،مســائل شناســایی شــده در درون گــروه هــا بــه
بحــث گذاشــته مــی شــود .هــر گــروه موظــف بــه تشــخیص
ایــن نکتــه مــی شــود کــه عوامــل جنــگ چطــور مــی تواننــد
در راســتای ایجــاد رشایــط صلــح پایــدار تحــت رســیدگی قــرار
گیرنــد.

در عیــن زمــان اشــراک کننــدگان بــه طــور گســرده ای بــه ایــن

عوامل محلی جنگ
چهــار مســئلۀ شناســایی شــده در گردهامیــی کندهــار عبارتنــد
از:

بــاور بودنــد کــه بســیاری از مقامــات دولــت از قانــون ســوء
اســتفاده مــی کننــد کــه بــه نوبــۀ خــود بــی اعتــادی مــردم را
بــه مقامــات دولــت افزایــش مــی دهــد .یــک دیــدگاه مکــرر
در طــول مباحــث ایــن بــود کــه فســاد اداری و واســطه بــازی

•نبود حاکمیت قانون؛
•اقتصاد ضعیف؛

•منازعــات درون اجتامعــی و نــزاع هــای قومــی و
خویشــاوندی؛

•نگرانی دربارۀ روند صلح.
ســپس مناینــدگان هــر گــروه نتیجــۀ بحــث هــای شــان را بــه
پنــل ارائــه کردنــد کــه متشــکل بــود از یــک مقــام بلندپایــه
از دفــر والیــت کندهــار ،یــک اســتاده دانشــگاه و دو فعــال
حقــوق زن از کندهــار و زابــل.
خالصــه ای از مســائل شناســایی شــده و اینکــه از دیــدگاه
اشــراک کننــدگان و پنالیســت هــا چگونــه مــی تواننــد تحــت
رســیدگی قــرار گیرنــد ،در ذیــل مــی آیــد.
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قوانیــن تنفیــذ و از آن پیــروی نشــود ،خشــونت افزایش
مــی یابــد و حقــوق پایــال خواهند شــد .حــل و فصل
منازعــات مرشوعیــت مــی طلبــد کــه در زمــان جــاری
تنهــا از طریــق ریــش ســفیدان و رهــران محلــی میــر
اســت .اگــر ایــن ریــش ســفیدان و رهــران محلــی از
قانــون پیــروی نکننــد ،پــس هیــچ کــس از آن پیــروی
منــی کنــد --- .پنالیســت مــرد  ،2دانشــگاهی.

مسئلۀ اول :نبود حاکمیت قانون
اشــراک کننــدگان در ایــن زمینــه اتفــاق نظــر دارنــد کــه بــه
طــور کلــی میــزان آگاهی در مــورد قانــون اساســی و چارچوب
قانونــی در بســیاری از اجتامعــات پاییــن اســت .حتــی زمانــی
هــم کــه آشــنایی نســبی دربــارۀ قوانیــن وجــود داشــته اســت،
تطبیــق نامؤثــر قوانیــن ،اعتــاد و احــرام شــهروندان را نســبت
بــه نظــام حقوقــی رســمی خدشــه دار کــرده اســت .بــه گفتــۀ
یــک پنالیســت:

بــه دلیــل ســال هــا جنــگ و بــی قانونــی ،متابعــت
از قانــون دیگــر بخشــی از رفتــار مــردم نیســت .اگــر

موجــب رنجــش شــهروندانی شــده اســت کــه از جانــب نظــام
عدلــی رســمی از آنــان تقاضــای رشــوت مــی شــود .در عــوض
بســیاری از آنــان ترجیــح مــی دهنــد در حــل منازعــات شــان
بــه مراجــع دینــی یــا مکانیــزم هــای ســنتی کــه کمــر فاســد و
رسیــع تــر پنداشــته مــی شــوند ،مراجعــه مناینــد.
مسئلۀ دوم :اقتصاد ضعیف
فقــر گســرده و اقتصــاد ضعیــف در ترکیــب بــا جنــگ هــای
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:

بــدون داشــن یــک پــان درســت ،رشــد اقتصــادی
بــه میــان نخواهــد آمــد .کشــور بازهــم وابســته بــه
مســاعدت خارجــی خواهــد بــود و عایدزایــی نخواهــد
توانســت – .اشــراک کننــدۀ مــرد  ،1جامعــۀ مدنــی.
برخــی از اشــراک کننــدگان اظهــار دلــردی 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
و خویــش گــاری هنوزهــم دسرتســی بــه بــازار کار را بــرای
بســیاری از افــراد محــدود مــی ســازد.

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

 /FES، MADPO، APPROعلیرضا کیهان

فقــر و نبــود فرصــت هــای اقتصــادی نیــز بــه عنــوان عواملــی
کــه بــه اســتخدام مــردان جــوان توســط گــروه هــای مســلح
مخالــف دولــت کمــک مــی کــرد ،مــورد اشــاره قــرار گرفــت:

مســئله ای کــه ایجــاب کمــی توجــه را مــی کنــد،
رابطــۀ میــان مشــکالت اقتصــادی و جنــگ اســت.
اکنــون همــه مــی داننــد کــه بســیاری از مــردان جــوان
بــه دلیــل نداشــن فرصــت هــای اقتصــاد بــه گــروه
هــای مســلح مخالــف دولــت ملحــق مــی شــوند []...
بعــد از توافــق صلــح بایــد تــاش صــورت گیــرد تــا
معیشــتهای بدیــل بــرای ایــن جنگجویــان جــوان
ملکــی ســازی شــده فراهــم گــردد تــا از بازگشــت شــان
بــه جنــگ مســلحانه جلوگیــری شــود – .پنالیســت زن
شــاره  ،2جامعــۀ مدنــی
اشــراک کننــدگان چنــد شــیوه را بــرای رســیدگی بــه مســائل
اقتصــادی شناســایی کردنــد .آنهــا ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت
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چشــمگیر والیــت هلمنــد در تولیــدات زراعتــی ،بــر اهمیــت
تقویــت زنجیــرۀ ارزشــی زراعتــی تأکیــد منودنــد.
برخــی از آنهــا همچنیــن تأکیــد کردنــد کــه رسمایــه گــذاری
هــای چشــمگیر در زیربنــای حمــل و نقــل (ترانســپورت) مــی
توانــد میــزان حمــل و نقــل اجنــاس میــان بازارهــای ملــی و
بیــن املللــی را افزایــش دهــد .پیشــنهاد دیگــر ایــن بــود کــه
ثرومتنــدان بــه رسمایــه گــذاری در کشــور و افزایــش پایــگاه
صنعتــی شــان تشــویق شــوند.
در آخــر گفتــه شــد کــه افغانســتان دارای تعــداد قابــل توجــه
افــراد تحصیــل کــرده ای اســت کــه در حــال حــارض بیکارنــد.
ایــن مقــدار بــی ســابقۀ رسمایــه انســانی بایــد بــه شــکل بهــر

 /APPRO ،MADPO ،FESعلیرضا 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
ترشیــح کردنــد کــه شــکاف هــا و منازعــات درون اجتامعــی
(بــر رس منابــع یــا ناشــی از لطمــه وارد شــدن بــه شــهرت و
احــرام) خطــر شــدید چندپارچگــی در ســطح اجتــاع را در
پــی داشــته انــد.
اشــراک کننــدگان تأکیــد کردنــد کــه بــه منظــور پیشــگیری و
حــل منازعــات محلــی ،اعضــای اجتــاع بایــد بــه مســئولیت
اجتامعــی رهــران محلــی و رهــران دینــی شــان در راســتای
رســیدگی بــه نیازهــای اجتــاع متوســل شــده و در صــورت
لــزوم از جوانــب ثالــث و بــی طــرف تقاضــای میانجیگــری
کننــد.
مسئلۀ چهارم :نگرانی ها دربارۀ روند صلح
اشــراک کننــدگان گــروه چهــارم ترشیــح کردنــد کــه هــم
بیعالقگــی 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
پروســه بــی اعتــاد مــی باشــند.
آگاهــی و عالقمنــدی کــم نســبت بــه رونــد صلــح بــه
چگونگــی ترشیــک معلومــات دربــارۀ مســائل اجتامعــی
بویــژه بــرای زنــان کــه بــه زندگــی اجتامعــی دسرتســی کمــر

و بــا افــراد خــارج از دایــرۀ خانــواده تعامــل کمــری دارنــد،
نســبت داده شــده اســت.

بــه منظــور افزایــش عالقمنــدی 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
مــی دانــد کــه دالیــل ریشــه ای جنــگ در کندهــار
بــا دالیــل جنــگ ،مثــا ،در بدخشــان فــرق دارد– .
پنالیســت زن شــاره  ،1جامعــۀ مدنــی
عواملــی کــه بــه بــی اعتــادی عمومــی نســبت بــه رونــد صلــح
کمــک مــی کننــد ،شــامل آگاهــی کــم و محــرز نبــودن اوضــاع
جــاری و نتایــج رونــد صلــح مــی باشــند .برعــاوه ،تبلیغــات
منفــی دربــارۀ رونــد صلــح از جانــب مخالــف آن وجــود دارد.

نتیجه گیری
از تحلیــل رونــد برگــزاری گردهامیــی کندهــار چنــد نتیجــه
میتــوان گرفــت.
نخســت اینکــه کــه ثابــت شــد متمرکــز نــگاه داشــن اشــراک
کننــدگان و پنالیســتها بــر شناســایی عوامــل اصلــی جنــگ
هــای محلــی و چگونگــی پرداخــن بــه آنهــا بــرای ایجــاد
رشایــط صلــح پایــدار در ســطح محــل ،کار دشــواری اســت.
در جریــان گفتگــو دربــارۀ حــل منازعــه و تــاش بــرای صلــح،
نکتــۀ اساســی کــه توســط اشــراک کننــدگان مــورد اشــاره و
توجــه قــرار گرفــت ،عبــارت از مذاکــرات دوحــه بــوده اســت.

دلــردی نســبت بــه رونــد صلــح بواســطۀ شــکنندگی اوضــاع

آنهــا در صــورت ناکامــی مذاکــرات در ســطوح عالــی ،امیــد

امنیــت تشــدید مــی شــود .افزایــش تاکتیــک هــای قتــل

اندکــی داشــتند کــه منازعــات محلــی جــاری بتوانــد حــل و

هدفمنــد توســط گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت در

فصــل شــود.

والیــات جنوبــی فشــار مضاعفــی بــر مناینــدگان محلــی وارد
مــی کنــد:
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مذاکــره کننــد ،خــود را مکلــف بــه حســابدهی بــه
شــهروندان عــادی افغانســتان منــی داننــد – .پنالیســت
زن شــاره  ،1جامعــۀ مدنــی

بــا توجــه بــه قــدرت ارزش هــای دینــی در افغانســتان،
مراجــع دینــی و ریــش ســفیدان در زمینــه ســازی بـرای
برقــراری صلــح در تناســب بــا ارزش هــای دینــی و
ســنتی مــی تواننــد نقــش بســیار ســازنده ای ایفــا کننــد
امــا ایــن امــر تاکنــون تحقــق نیافتــه اســت ،چــون علامء
و ریــش ســفیدانی کــه خشــونت را تقبیــح منــوده و
خواهــان صلــح مــی شــوند نیــز هــدف حمــات گــروه
هــای مســلح ق ـرار گرفتــه اند—.پنالیســت مــرد شــار
ه ،1دولــت.

مشــاهدۀ دوم کــه بــا نکتــۀ اول در ارتبــاط اســت ،گرایــش
مقامــات دولــت ،روشــنفکران و جامعــۀ مدنــی بــه مترکــز
کــردن بــر مســائل ســطح عالــی و عمومــی اســت تــا مســائل
محلــی مشــخص .همچنیــن ایــن گرایــش وجــود داشــت کــه از
گفتگــو و مناظــره بــه مثابــه فرصتــی اســتفاده شــود بــرای ترتیــب
فهرســت خواســته هایــی کــه بایــد توســط کارگــزاران ســطح
عالــی ،چــه دولــت باشــد چــه متویــل کننــدگان بیناملللــی،
بــرآورده شــوند.
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

بــه طــور مشــخص تــر ،اشــراک کننــدگان نســبت بــه مذاکــرات

دهــد کــه آجنــدای صلــح بایــد حــاوی احــکام و پــان هایــی

جــاری در دوحــه بــی عالقــه بودنــد و در مــورد موضــوع

بــرای رســیدگی بــه مســائل اقتصــادی در طوالنــی مــدت باشــد.

منایندگــی در تیــم مذاکــره کننــدۀ جمهــوری اســامی
افغانســتان ابــراز نگرانــی کردنــد:

رونــد انتخــاب اعضــای تیــم مذاکــره کننــده بــا طالبــان
در دوحــه مــی توانســت شــفاف تــر از ایــن باشــد]...[ .
کســانی کــه انتخــاب شــدند تــا برونــد و بــا طالبــان

چهــارم ،نگرانــی واقعــی در مــورد پیامــد صلــح ملــی بــرای
حقــوق زنــان و حقــوق اساســی بــه طــور کلــی وجــود دارد.
ایــن نگرانــی همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه یــک آجنــدای
فراگیــر بــرای صلــح در هــر ســطحی بایــد دارای مقــررات
رصیــح بــرای حامیــت از حقــوق اساســی زنــان و مردان باشــد.

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
و چــه در صــورت عــدم تحقــق صلــح ،مــی توانــد بــه بــروز
خشــونت مبتنــی بــر قــوم و خویشــاوندی در ســطح محــل
منتهــی گــردد.

قدردانی

عکــس صفحــۀ پــوش توســط محمــد عــارف کریمــی گرفتــه

شــده اســت.

تذکر قانونی و رفع ادعا
© حــق کاپــی و متامــی حقــوق دیگــر بــرای ،ORPPA
 OPDAMو  SEFمحفــوظ اســت.
هیــچ یــک از بخــش هــای ایــن اثــر بــدون کســب اجــازۀ
کتبــی قبلــی از موسســه ،)www.appro.org.af( APPRO
 )www.mediothek-afghanistan.org( MADPOو FES

( )www.afghanistan.fes.deمنــی توانــد بازتولیــد و در
سیســتم بازیابــی ،ذخیــره شــود و یــا بــه هــر شــکلی یــا بــا
اســتفاده از هــر وســیلهای بــه جــای دیگــر انتقــال داده
شــود.

محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب افغانستان

8

:منابع
Abed, Fahim and Fatema Faizi (2020). Afghan War Casualty Report. The New York Times. 2
January. Available at: https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
Britannica, The Editors of Encyclopedia. (2013) “Kandahār”. Encyclopedia Britannica, 19
June. Available at: https://www.britannica.com/place/Kandahar.
Faizi, Fatima (2019). Afghan War Casualty Report. The New York Times. September 26.
Available at: https://www.nytimes.com/2019/09/05/magazine/afghan-war-casualty-report.html
Islamic Republic of Afghanistan, National statistics and Information Authority (2019). Afghanistan Multidimensional Poverty Index 2016-2017: Report and Analysis. Available at: https://
www.mppn.org/wp-content/uploads/2019/03/AFG_2019_vs9_online.pdf
Islamic Republic of Afghanistan, National Statistics and Information Authority (2021). Afghanistan Statistical Yearbook 2020. Issue No: 42. Available at: https://www.nsia.gov.af:8080/
wp-content/uploads/2021/04/Afghanistan-Statistical-Yearbook-first-Version.pdf
Ruttig, Thomas (2018). The Killing of Razeq: Removing the Taleban’s strongest foe in Kandahar, an indirect hit at elections. Afghanistan Analysts Network. 19 October. Available at:
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-killing-of-razeq-removingthe-talebans-strongest-foe-in-kandahar-an-indirect-hit-at-elections/
Sabawoon, Ali Mohammad, and Thomas Ruttig (2019). Kandahar from Razeq to Tadin (1):
Building the ‘American Tribe’. Afghanistan Analysts Network. 12 August. Available at:
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/kandahar-from-razeq-to-tadin-

Sabawoon, Ali Mohammad, and Thomas Ruttig (2019). Kandahar from Razeq to Tadin (2):
The collapse foretold that did not happen. Afghanistan Analysts Network. 14 August 14.
Available at: https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/kandahar-fromrazeq-to-tadin-2-the-collapse-foretold-that-did-not-happen/
Sabawoon, Ali Mohammad (2019). Government Rule Confined to Districts and Provincial
Centres: Zabul’s capital under threat. Afghanistan Analysts Network. 5 November. Available
at:

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/government-rule-con-

fined-to-district-and-provincial-centres-zabuls-capital-under-threat/
Salahuddin, Sayed (2020) Afghans turn to Taliban in forgotten province. Arabnews. February
9. Available at: https://www.arabnews.com/node/1625056/world

محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب افغانستان

1-building-the-american-tribe/

9

Sharafat, Shareefullah. and Frud Bezhan (2018). The Forgotten Afghan Province That is a Key
Taliban stronghold. Radio Free Europe/ Radio Liberty. 16 December. Available at: https://
www.rferl.org/a/the-forgotten-afghan-province-that-became-taliban-country/29659327.html
United Nations’ Assistance Mission in Afghanistan (2021). Afghanistan. Protection of Civilians in Armed Conflict: 2020. Available at: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/
afghanistan_protection_of_civilians_report_2020_revs3.pdf
United Nations Office on Drugs and Crime, and Islamic Republic of Afghanistan: National
Statistics Information Authority (2021). Afghanistan opium survey 2019. Socio-economic
survey report: Drivers, causes and consequences of opium poppy cultivation. Kabul, Vienna:
February 2021.
United Nations - Secretary General (2019). The Situation in Afghanistan and its Implications
for International Peace and Security, A/73/777-S/2019/193, 28 February. Available at: https://

محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب افغانستان

documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/050/66/PDF/N1905066.pdf?OpenElement

10

