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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 فرصتهــای 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
ذینفعــان محلــی ،ملــی و بیناملللــی در ایــن بــاره آگاه

شــوند و توصیــه هایــی بــرای مشــارکت در آینــده ارائــه
دهنــد.

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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اســت.

مــردم ازبکــی زبــان بــوده و پشــتوزبان هــا در اقلیــت قــرار
دارنــد .ترکمنــی و ازبکــی دو زبــان اصلــی و متــداول تــر در
جوزجــان بــه شــار مــی آینــد .در فاریــاب ،ازبکــی زبــان
اصلــی اکرثیــت مــردم بــوده و زبــان دری در مــکان دوم قــرار
مــی گیــرد (.)2005 ,UNFPA
شکل  :1تخمین نفوس ()2020
والیت
بلخ
فاریاب
سمنگان
رسپل
جوزجان

مجموع
1,509,183
1,109,223
430,489
621,002
602,082

شهری
584,886
139,754
33,906
49,976
132,259

منبع :ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

بلــخ کــه مرکــز تجــارت منطقــوی و شــهر مزاررشیــف در
آن واقــع شــده اســت ،یــک والیــت دارای بیشــرین میــزان
باشــندهگان شــهری و امکانــات ارتباطــی بــه شــار مــی آیــد.
چهــار والیــت دیگــر عمدت ـاً روســتایی بــوده و اکــر ســاکنان
آن بــرای امــرار معــاش وابســته بــه زراعــت مــی باشــند (بــه
اشــکال  1و  2بنگریــد).
ســیل و خشکســالی شــدید در ســال  2018/2019اثــرات
مخربــی بــر معیشــت هــای باشــندهگان روســتایی وارده منــوده
اســت ،طوریکــه در ســال  2021آنهــا هنــوز هــم بــا پیامدهــای
آن دســت بــه گریبــان مــی باشــند (;IFRC, June 12, 2020
.)IFRC, March 19, 2021
شکل  :2نسبت جمعیت شهری و روستایی در هر والیت

در پنجــم اپریــل  2021یــک گردهامیــی محلــی پیرامــون صلح
در بلــخ (مــزار رشیــف) برگــزار شــد کــه اشــراک کننــدگان
از پنــج والیــت شــالی افغانســتان بشــمول بلــخ ،ســمنگان،
رسپــل ،جوزجــان و فاریــاب در آن اشــراک داشــتند.
پس منظر
ترکیــب قومی-زبانــی در میــان ایــن والیــات متفــاوت اســت.
در والیــات ســمنگان ،بلــخ و رسپــل ،اکرثیــت دری زبــان
هســتند .اجتامعــات پشــتو ،ترکمنــی و ازبکــی زبــان در بلــخ
حضــور نســبتاً پررنــگ تــری دارنــد .رسپــل و ســمنگان دارای

روستایی
924,297
969,469
396,583
571,026
469,257

برگرفته از ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

تــا ســال  2019بلــخ و ســمنگان در مقایســه بــا جوزجــان،

باشــد ( .)2013 ,.Fishstein et alامــا اقتصــاد والیــت بــه طــور

فاریــاب و رسپــل کــه در آن فعالیــت و حضــور گــروه هــای

گســرده متکــی بــه ســکتور ســاختامنی خصوصــی بــوده کــه

مخالــف دولــت از زمــان خــروج قــوای ناتــو در  2014تشــدید

بــه نوبــۀ خــود در معــرض مشــکالتی همچــون عــدم رســمیت،

یافتــه اســت ،ثبــات نســبی داشــته انــد .بــه طــور کلــی ،کمبــود

فســاد و غصــب زمیــن قــرار داشــته اســت .شــواهد دیگــری

منابــع ،میــزان بــاالی بیــکاری ،خدمــات ناکارآمــد و محــدود

وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد شــاخص هــای اقتصــادی در

دولــت و گســرش ناامنــی در ســه والیــت اخیرالذکــر ســبب

طــی ســالی کــه بــه خــروج نیــرو هــای نظامــی بیــن املللــی در

تشــدید منازعــات محلــی بــر رس منابــع شــده اســت کــه شــامل

 2014منتهــی شــد ،تحــت تأثیــر بــی ثباتــی قــرار گرفتــه انــد

منازعــه بــاالی زمیــن ،پســت هــای دولتــی و حــق وضــع مالیات

(هــان منبــع).

مــی باشــد .ناامنــی و خشــونت منجــر بــه وضعیتــی شــده اســت
کــه بــه عنــوان «آنومــی یــا بــی هنجــاری» توصیــف مــی شــود
(.)Mielke and Miszak, 2017
در ســال  42 ،2020فیصــد باشــندهگان جوزجــان بیجاشــده
یــا عــودت کننــده بودنــد؛ نزدیــک بــه  25فیصــد در رسپــل،
فاریــاب و بلــخ و  15فیصــد در ســمنگان (IOM, 2021a,
 .)2021b, 2021c, 2021d, 2021eجوزجــان و ســمنگان دو
والیتــی هســتند کــه در آن کشــت و تولیــد تریــاک بیــن ســال
هــای  2018و  2019بــه اوج خــود رســیده و بــه ترتیــب تــا 294
و  223فیصــد افزایــش یافتــه اســت (.)UNODC, 2021

میــزان نســبتاً باالتــر باشــندهگان شــهری بلــخ ( 39فیصــد) را
در مقایســه بــا چهــار والیــت مــورد نظــر در خــود جــای مــی
دهــد.
مهاجــرت کارگــران عــادی از ولســوالی هــای روســتایی بــه
والیــات همجــوار (از روســتا بــه شــهر) بــه رشــد شهرنشــینی
کمــک منــوده اســت .در نیمــۀ اول ســال  2020نیــز والیــت
بلــخ پنجمیــن والیــت دارای باالتریــن شــار بیجاشــدهگان
داخلــی در ســطح ملــی بــوده اســت ،طوریکــه تخمین ـاً یــک
نفــر در هــر شــش نفــر بیــن ســال هــای  2012و  2020بیجــا

والیــت بلــخ کــه از لحــاظ تاریخــی بخشــی از رسزمیــن

شــده انــد .در دو ولســوالی همســایۀ مرکــز والیــت ،نســبت

بزرگــر خراســان بــوده ،یــک مرکــز فرهنگــی و تجــاری بــا

بیجاشــدهگان داخلــی  46فیصــد در نهــر شــاهی و  58فیصــد

تاریخچــۀ کهــن مــی باشــد .ایــن والیــت دارای یــک موقعیــت

در دهــدادی در خــال نیمــۀ نخســت  2020تخمیــن شــده

اســراتیژیک در درۀ بلخــاب و رسحــد شــالی بــا ازبکســتان

اســت.

در امتــداد دریــای آمــو مــی باشــد.

محرک های محلی جنگ و صلح در شامل افغانستان

3

مــزار رشیــف چهارمیــن شــهر بــزرگ افغانســتان اســت کــه

بلــخ کــه یکــی از پایدارتریــن والیــات افغانســتان بــه شــار

جــادۀ حلقــوی کــه در رسارس ایــن والیــت امتــداد دارد ،مــزار

میآیــد ،از ســال  2009شــاهد وخامــت پیوســتۀ اوضــاع امنیتــی

رشیــف را از غــرب بــه هــرات و از جنــوب رشق بــه بامیــان و

در ولســوالی هــای دورافتــاده و از ســال  2018شــاهد افزایــش

کابــل وصــل مــی کنــد .شــاهراههای انشــعابی جــادۀ حلقــوی،

ناگهانــی فعالیــت هــای جنایــی و حمــات طالبــان بــوده کــه

ایــن شــهر را از رشق بــه کنــدز و از شــال بــه شــهر رسحــدی

تاحــدی بــه اســتعفای اجبــاری والــی و قدرمتنــد محلــی عطــاء

و بنــدری حیرتــان (کــه یکــی از دو راه اصلــی افغانســتان بــه

محمــد نــور نســبت داده مــی شــود .در ســال  2020و ابتــدای

آســیای میانــه مــی باشــد) متصــل مــی کنــد 1 .بلــخ از غــرب بــا

 ،2021بلــخ در بیــن چهــار ســاحۀ جنگــی فعــال کشــور قــرار

جوزجــان و رسپــل ،از جنــوب رشق بــا ســمنگان و از رشق بــا

داشــته اســتUNSG, December 9, 2020; UNSG,( .

کنــدز هــم مــرز مــی باشــد.

 )March 12, 2021جنــگ ســنگین بیــن قــوای دولــت و

از زمــان تغییــر رژیــم در ســال  ،2001مــزار رشیــف از اوضــاع
اقتصــادی مطلــوب منفعــت بــرده اســت کــه عمدت ـاً بــه دلیــل
موقعیــت بلــخ ،امنیــت نســبی و بهبــود زیربنــای جــاده ای مــی
 - 1اه دیگر یعنی بندر شیرخان واقع در ناحیۀ رشقی تر در والیت کندز و
در مرز با تاجیکستان واقع شده است.

طالبــان تخمینــاً  96و  65فیصــد جمعیــت را بــه ترتیــب در
ولســوالی هــای جنوبــی زارع و کشــنده بیجــا منــوده اســت
( .)IOM, 2021a; UNOCHA, March 4, 2020بلخ در ســال
 2020همچنــان دارای باالتریــن تعــداد تلفــات ملکــی بعــد از
کابــل بــوده اســت ( .)UNAMA, 2021تــا مــاه جــون 2021

دســت کــم هشــت ولســوالی ایــن والیــت در معــرض جنــگ

شــدیدا ً پیچیــدۀ جنــگ مــی باشــند .در مــاه جــون  2021هیــچ

و یــک ولســوالی (دولــت آبــاد) تحــت کنــرول طالبــان قــرار

کــدام از ولســوالی هــا بــه طــور کامــل تحــت کنــرول دولــت

داشــته اســت (.)Roggio, 2021

پنداشــته منــی شــد و چهــار ولســوالی تحــت کنــرول طالبــان

جوزجــان کــه در رشق بلــخ و در امتــداد دریــای آمــو موقعیت
دارد ،از شــال بــا ترکمنســتان ،از رشق بــا والیــت فاریــاب و

فاریــاب از رشق بــا جوزجــان و رسپــل ،از جنــوب بــا غــور،

از جنــوب بــا رسپــل هــم مــرز اســت .جوزجــان یــک والیــت

از جنــوب غــرب بــا بادغیــس و از شــال و شــال رشق بــا

عمدتــاً روســتایی اســت کــه بــه طــور تخمینــی  80فیصــد

ترکمنســتان هــم مــرز اســت .زراعــت و مالــداری منابــع اصلــی

نفــوس آن بــرای امــرار معــاش وابســته بــه زراعــت مــی باشــند.

معیشــت جمعیــت روســتایی تقریب ـاً  87فیصــدی ایــن والیــت

ایــن والیــت رسشــار از منابــع گاز طبیعــی و نفــت خــام مــی

مــی باشــند.

باشــد (.)Pajhwok, 2019

فاریــاب بــا توجــه بــه اینکــه در مســیر اصلــی اتصــال غــرب

فعالیــت شورشــیان در ایــن والیــت از زمــان واگــذاری

بــه رشق افغانســتان موقعیــت دارد ،دارای اهمیــت اســراتیژیک

مســئولیت امنیتــی بــه قــوای دولــت در ســال  ،2012اوج

مــی باشــد .ایــن والیــت صحنــۀ شــدید بیــن طالبــان و

گرفتــه اســت( .).Habib et al., n.dطالبــان حضورشــان را در

دولــت بــوده و شــاهد حضــور نیرومنــد گــروه هــای مســلح

ایــن والیــت اســتحکام بخشــیده انــد و بــه طــور متنــاوب بــا

مخالــف دولــت و گــروه هــای مســلح غیرقانونــی مــی باشــد

نهضــت اســامی ازبکســتان ( )IMUمتحــد شــده انــد .حضــور

( .)Ali, March 17, 2017طالبــان هــم در فاریــاب و هــم در

یــا فعالیــت دولــت اســامی والیــت خراســان هنــوز مشــخص

رسپــل یــک اداره و تشــکیالت نامرئــی را از طریــق جــذب

نیســت.

باشــندهگان محلــی بوجــود آورده انــد (هــان منبــع) .تــا

فعالیــت جنایــی غارتگرانــۀ ملیشــه هــا و واحدهــای فرانظامــی
قدرمتنــدان محلی_بــه شــمول افــراد وابســته بــه جــرال
عبدالرشــید دوســتم معــاون ســابق رئیــس جمهــور_ بــر
پیچیدگــی جنــگ و منازعــه مــی افزایــد .در ســال  2017تعــداد
قــوای ضددولــت در ایــن والیــت ،بیشــر از شــار نیروهــای

محرک های محلی جنگ و صلح در شامل افغانستان
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قــرار داشــت (.)Roggio, 2021

مــاه جــون  2021چهــار ولســوالی در فاریــاب تحــت کنــرول
طالبــان بــوده و ســایر ولســوالی هــا تحــت جنــگ و رقابــت
قــرار داشــته انــد ( .)Roggio, 2021در ســال  ،2020فاریــاب
بعــد از کابــل و بلــخ ســومین والیــت دارای باالتریــن تلفــات
ملکــی بــوده اســت (.)UNAMA, 2021

امنیــت ملــی افغانســتان بــوده اســت (Mielke and Miszak,

ســمنگان کــه واقــع در جنــوب رشق بلــخ اســت ،از غــرب

 .)2017بــه گــزارش مجلــۀ  ،Long War Journalتــا مــاه جــون

بــا رسپــل ،از رشق بــا بغــان و از جنــوب بــا بامیــان هــم مــرز

 2021بــاالی پنــج ولســوالی جنــگ و منازعــه وجــود داشــته

اســت .زراعــت منبــع اصلــی معیشــت باشــندهگان روســتایی

و خامیــاب در رسحــد شــالی بــا ترکمنســتان تحــت کنــرول

اســت کــه بیــش از  90فیصــد نفــوس ایــن والیــت را تشــکیل

طالبــان قــرار داشــته اســت (.)Roggio, 2021

میدهنــد .معیشــت هــا و امنیــت غذایــی در برابــر خشکســالی،

رسپــل از غــرب بــا فاریــاب ،از شــال غــرب بــا جوزجــان ،از
شــال رشق بــا بلــخ ،از رشق بــا ســمنگان و از جنــوب بــا غــور
هــم مــرز اســت .ایــن والیــت رسشــار از معــادن و منابــع نفتــی
اســت امــا ســاحات اســتخراج هــدف حمــات طالبــان بــوده
اســت (.)Tolonews, Januray 3, 2019
الگوهــای جنــگ در ایــن والیــت مشــابه بــه جوزجــان اســت:
جنــگ و رقابــت بــر رس منابــع کمیــاب میــان افــراد وابســته بــه
قدرمتنــدان ،تغییــر اتحادهــا و افــکار ضــد دولــت ،پویاییهــای

ســیل و کمبــود آب آســیب پذیــر مــی باشــند .اســتخراج
معــادن ذغالســنگ و ســنگ مرمــر قهــوه ای دو منبــع دیگــر
اشـ�تغال در ایـ�ن والیـ�ت بـ�ه شـمار مـ�ی آینـ�د( (�German Co
 .)operation, NDســمنگان در ســال  2019در بیــن هشــت
والیتــی قــرار داشــت کــه نــرخ فقــر چندبعــدی آنهــا باالتــر از
 70فیصــد بــوده اســت (.)NSIA, 2019
ســمنگان در بیــن پنــج والیــت مــورد نظــر کمرتیــن شــدت
جنــگ را دارد امــا کنــرول معــادن ذغالســنگ بــه عنــوان عامل

جنــگ و تفرقــه در ایــن والیــت شناســایی شــده و امنیــت از

بتوانــد منجــر بــه کاهــش خشــونت مســلحانه شــود ،محیــط

ســال  2016بدیــن ســو بــه طــور پیوســته بدتــر شــده اســت

اقتصــادی باثبــات تــر و فرصــت هــای شــغلی بیشــری را ایجــاد

( .)Ali, October 30, 2019تلفــات ملکــی بیــن ســال هــای

منــوده و قانومننــدی بیشــری را بــه ارمغــان آورد.

 2019و _2020عمدتـاً بــه دلیــل حمــات پیچیــده ،کارگــذاری
مایــن هــای زمینــی و قتــل هــای هدفمنــد_ تــا  196فیصــد
افزایــش یافتــه اســت ( .)UNAMA, 2021بنــا بــه گزارشــات،
از هفــت ولســوالی یــک ولســوالی در مــاه جــون  2021تحــت
کنــرول طالبــان و یــک ولســوالی در معــرض جنــگ و رقابــت
قــرار داشــته اســت (.)Roggio, 2021
گردهامیی بلخ برای صلح:
نظر اجاملی
 26زن و  38مــرد در گردهامیــی بــه ســوی صلــح در مــزار
رشیــف اشــراک کردنــد .امنیــت نســبی جــاده هــا در زمــان
برگــزاری رویــداد منجــر بــه تســهیل حضــور زنــان از جوزجــان،
فاریــاب ،رسپــل و ســمنگان شــد.
در هــر جلســه از اشــراک کننــدگان خواســته شــد تــا مســائل
اصلــی تأثیرگــذار بــر پویایــی هــای جنــگ در اجتامعاتشــان
را شناســایی کننــد .ســپس ایــن مســائل بــه شــکل گروهــی
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت .هــر گــروه از اشــراک

برغــم توافــق صلــح و همچنــان خطــرات مترکــز قــدرت بــه
دســت عــدۀ قلیــل افــراد ،افزایــش تنــش هــای فرقــه ای ،قومــی
و زبانــی ،و گســرش حضــور تفنگــداران غیرمســئول ،ابــراز
نگرانــی کردنــد.
نگرانــی مهــم دیگــر بویــژه در میــان زنــان بیــرون رانــدن آنــان
از فضــای عامــه ،محرومیــت از دسرتســی بــه تحصیــات
عالــی و حــق کار بــوده اســت .در آخــر عــده ای از اشــراک
کننــدگان دربــارۀ گســرش افــراط گرایــی کــه آزادی هــای
مدنی_بــه شــمول فعالیــت هــای هــری و فرهنگــی و آزادی
بیــان_ را محــدود مــی ســازد ،ابــراز نگرانــی کردنــد.
برخــی از اعضــای جامعــۀ مدنــی ترشیــح کردنــد کــه تأمیــن
صلــح پایــدار و بهــروزی همگانــی نیازمنــد تعهــد قــوی نســبت
بــه حقــوق بنیــادی منــدرج قانــون اساســی  ،2004اجــرای
تدابیــر واضــح بــرای تأمیــن حقــوق اقلیــت هــا و تطبیــق
ســاختارهای حکومتــی دموکراتیــک مــی باشــد.

کننــدگان بــه شناســایی عوامــل هــر مســئله و تشــخیص اینکــه

برخــی از اشــراک کننــدگان متذکــر شــدند کــه موضــوع

ایــن عوامــل چگونــه مــی تواننــد در راســتای ایجــاد رشایــط

حامیــت از توســعۀ متــوازن قلمــرو ملــی کــه در طــی دو دهــۀ

صلــح پایــدار مــورد بررســی قــرار گیرنــد ،پرداختنــد.

گذشــته از آن چشــم پوشــی شــده اســت ،بایــد بیشــر مــورد

ســپس نتایــج بحــث هــای گروهــی بــه پنــل چهــار نفــری ارائــه
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اشــراک کننــدگان در عیــن زمــان در مــورد میــزان بــاالی فقــر

شــد .پنــل بلــخ متشــکل از دو مــرد و دو زن بــه شــمول یــک
شــخص اکادمیــک ،یــک فعــال حقــوق بــر ،یــک مناینــده از
دفــر والــی بلــخ و یــک عضــو از شــورای والیتــی بلــخ ،بــوده
اســت.
بخــش دیگــر گردهامیــی بحــث آزاد در مــورد انتظــارات
مرتبــط بــه صلــح و توافــق بالقــوۀ صلــح بیــن جمهــوری
اســامی افغانســتان و طالبــان بــوده اســت.
انتظارات مرتبط به صلح
اشــراک کننــدگان در خــال بحــث هــا ترشیــح کردنــد کــه
انتظــار دارنــد توافــق صلــح بیــن جمهــوری اســامی و طالبــان

توجــه قــرار گیــرد.
عوامل محلی جنگ
چهــار عامــل مهــم جنــگ محلــی کــه توســط اشــراک
کننــدگان در گردهامیــی بلــخ شناســایی شــد ،عبارتنــد از:
•فساد اداری؛
•نزاع و اختالفات تنظیمی بین قدرمتندان محلی؛
•عدم حسابدهی از جانب نخبگان سیاسی؛ و
•توزیع غیرعادالنۀ منابع

مسئلۀ اول :فساد
اشــراک کننــدگان فســاد اداری را بــه عنــوان یکــی از عوامــل
تعییــن کننــده در بــی ثباتــی سیاســی مطــرح کردنــد .آنهــا

ترشیــح کردنــد کــه خویــش گــاری و عملکردهــای فاســد در

در مــزار رشیــف ،منازعــات سیاســی کــه منجــر بــه زد و

ادارات دولتــی منجــر بــه بــی اعتــادی شــهروندان نســبت بــه

خــورد بیــن جنــاح هــای وابســته بــه قدرمتنــدان مــی شــوند،

خدمــات ملکــی مــی شــود و بــه مرشوعیــت دولــت لطمــه وارد

یــک منبــع عمــدۀ نگرانــی بــرای شــهروندان بــه شــار مــی

مــی کنــد.

آینــد .در خــارج از مرکــز (بلــخ) ،جنــگ و منازعــه بواســطۀ

دیــدگاه عمومــی اعضــای گــروه ایــن بــود کــه احــراز پســت و
مقــام دولتــی بیشــر بــه عنــوان یــک اســراتیژی بــرای انباشــت
رسمایــه از طریــق رشــوت ســتانی و غصــب زمین اســتفاده شــده
اســت تــا جایگاهــی بــرای خدمــت رســانی بــه شــهروندان.
اعضــای گــروه تأکیــد کردنــد کــه بــرای تقویــت تدابیــر مبــارزه
بــا فســاد و پیشــگیری از فــرار مالیاتــی نیــاز بــه اصالحــات
تشــکیالتی و ســاختاری وجــود دارد .آنهــا همچنیــن
درخواســت کردنــد تــا تدابیــر جــاری از جملــه ثبــت نــام
دارایــی اعضــای دولــت تقویــت شــود.
پیشــنهاد دیگــر ایــن بــود کــه متــاس شــخصی بیــن شــهروندان
و مقامــات دولــت از طریــق دیجیتلــی کــردن طرزالعمــل هــای
اداری محــدود گــردد و بدیــن طریــق فرصــت درخواســت
رشــوت کاهــش یابــد .بــا ایــن حــال ،مســائل فقــدان ســواد
دیجیتلــی در میــان مــردم و دسرتســی محــدود بــه رســانه هــای
دیجیتلــی تحــت بررســی قــرار نگرفتــه اســت.

رقابــت بیــن قدرمتنــدان محلــی شــدت مــی یابــد .ایــن نکتــه
در مــورد فاریــاب ،جوزجــان و رسپــل نیــز صــادق اســت.
اشــراک کننــدگان در مــورد ظرفیــت دولــت در رســیدگی
بــه ایــن مســائل اظهــار دلــردی کردنــد و متذکــر شــدند
کــه مناینــدگان دولــت خودشــان اغلــب در بــازی قــدرت و
منازعــات محلــی نقــش دارنــد.
از نظــر آنــان ،ارجحیــت منافــع شــخصی بــر مصلحــت
عمومــی در میــان نخبــگان سیاســی ،بــا منایندگــی نادرســت
در تشــکیالت سیاســی محلــی ارتبــاط نزدیــک دارد .یــک
اشــراک کننــده متذکــر شــد:

مــا بایــد کار [سیاســی] را بــه مــردم بســپاریم .مقصــدم
ایــن اســت کــه مقامــات دولــت بایــد بنــا بــه شایســتگی
اســتخدام شــوند و دسرتســی بــه پســت و مقــام بایــد
از طریــق انتخابــات باشــد .والیهــا و مناینــدگان
ریاســتخانه هــا در کابــل تعییــن مــی شــوند .اگــر
خواســت مــا ایــن اســت کــه آنهــا بــه فکــر شــهروندان
باشــند ،پــس بایــد توســط خــود شــهروندان انتخــاب
شــوند -اشــراک کننــدۀ انــاث شــاره  ،1جامعــۀ مدنــی
اشــراک کننــدۀ دیگــر متذکــر شــد کــه تبدیــل منایندگــی
بــه پاســخگویی و مســئولیت پذیــری نیازمنــد افزایــش درک
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مــردم از کارکــرد نهادهــای دموکراتیــک مــی باشــد تــا بتواننــد
عکس از بنیاد فردریش ایربت MADPO ،و اپرو

مسئله دوم :نزاع های تنظیمی بین قدرمتندان محلی
یکــی از گــروه هــا بــر روی موضــوع تنظیمــی ســازی سیاســت
بــه عنــوان عامــل جنــگ در اجتامعــات محلــی مترکــز کــرد.
آنهــا ترشیــح کردنــد کــه احــزاب سیاســی بــر محــور یــک
آجنــدای سیاســی یــا توافــق نظــر دربــارۀ نحــوۀ رســیدگی بــه
مســائل اجتامعــی ،متحــد نیســتند بلکــه بیشــر شــبیه بــه گــروه
هــای رقیــب میباشــند کــه در امتــداد مرزهــای قومــی تقســیم
بنــدی شــده انــد و یــا بــه یــک شــخصیت ذی نفــوذ وابســتهاند.

برنامــه هــای واضحــی را از مناینــدگان شــان مطالبــه منــوده و
آراء شــان را بــر مبنــای اینکــه ایــن برنامــه هــا تــا چــه انــدازه بــا
نیازهــای مــردم مطالبــت دارد ،بــه صنــدوق بیاندازنــد.
مسئلۀ سوم :نبود حسابدهی در میان نخبگان سیاسی
اشــراک کننــدگان موضــوع عــدم حســابدهی توســط نخبــگان
سیاســی را نیــز مطــرح کردنــد و خواهــان اصــاح ســاختاری
نظــام سیاســی در متــام ســطوح دولــت ،از ســطح ملــی گرفتــه
تــا ســطوح والیتــی و محلــی ،شــدند .مناینــدۀ گــروه ترشیــح
کــرد کــه حاکمیــت قانــون بــه شــکل یکدســت تطبیــق منــی
شــود و کمــر احتــال مــی رود کــه از قدرمتنــدان بــه خاطــر

اعــال شــان حســابخواهی شــود .یــک عضــو گــروه متذکــر

اعضــای گــروه افزودنــد کــه در طراحــی و تطبیــق پالیســی هــای

شــد کــه عــدم حســابدهی نخبــگان حاکمــه بواســطۀ یــک

والیتــی و ملــی بایــد بــه اقلیــت هــای قومــی و زبانــی کمــر

مــودل سیاســی تقویــت شــده اســت کــه در آن قــدرت در قــوۀ

منایندگــی شــده ،توجــه بیشــری صــورت گیــرد و آنهــا بایــد

اجرائیــه متمرکــز مــی شــود و توانایــی نهادهــای قضایــی در

از تدابیــر ویــژه بــرای حامیــت از مشــارکت شــان در تصمیــم

برقــراری تــوازن قــوا محــدود مــی گــردد.

گیــری سیاســی ،بیشــر مســتفید شــوند.

راه حــل هــای ارائــه شــده بــرای مســائل مرتبــط بــه حســابدهی،

مسئلۀ چهارم :توزیع غیرعادالنۀ منابع

غیــر از اصالحــات ســازمانی ،شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــد:
مشــارکت بیشــر جامعــۀ مدنــی و شــهروندان بویــژه از طریــق
بســیج رســانه هــای اجتــاع در راســتای راه انــدازی کمپایــن
هــا و تقبیــح ســوء اســتفاده از قــدرت.

عکس از بنیاد فردریش ایربت MADPO ،و اپرو

اشــراک کننــدگان بــرای یکبــار دیگــر بــر لــزوم تقویــت
فرهنــگ مشــورت فراگیــر در ســطح اجتــاع تأکیــد کردنــد.
مشــاهده شــد کــه جوانــان و زنــان اغلــب از پروســه هــای
تصمیــم گیــری کنــار زده مــی شــوند کــه ایــن مســئله از درون
خانــواده هــا آغــاز مــی شــود و ســپس بــه گذرهــا ،اجتامعــات
و نهادهــای حکومــت داری در ســطوح باالتــر گســرش مــی
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یابــد .بــرای مثــال:

متأســفانه مــا امــروز در یــک جامعــۀ مردســاالر زندگــی
میکنیــم .اکــر مــردان رسپرســت خانــواده موضوعــات
مهــم را بــا همرسشــان در میــان منــی گذارنــد ]...[ .من
اگــر بــه زن خود حقــوق برابــر ندهــم ،دیــدگاه فرزندان
و برادرانــم را در نظــر نگیریــم ،هرگز نخواهیم توانســت
گفتــان هــا را بــه شــکلی کــه ســازنده و بـرای همــگان
مفیــد باشــد ،انجــام دهیــم .امــا امیــد آن را دارم کــه
صلــح پایــدار رقــم بخــورد و ایــن صلــح بایــد از درون
خانــواده هــا ،قریــه هــا و رسک هــای مــا آغــاز شــود.
اشــراک کننــدۀ مــرد شــاره  ،1جامعــۀ مدنــی

چهارمیــن عامــل بازدارنــدۀ صلــح در ســطح محــل ایــن بــود
کــه پروژههــای زیربنایــی بــرای خدمــت بــه منافــع حلقــۀ
کوچــک نخبــگان تطبیــق شــده انــد تــا بــرای مصالــح عمومــی.

از آنجــا کــه هــدف اصلــی مــا دســتیابی بــه صلــح
پایــدار اســت ،پــس بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه
منابــع و بویــژه پــروژه هــای زیربنایــی و تأسیســات
عامــه بــه شــکل متــوازن توزیــع میگــردد .صلــح پایدار
بــدون توزیــع عادالنــۀ قــدرت و ثــروت امــکان پذیــر
نیســت چــون ایــن چیــزی اســت کــه مســتقیامً بــه مــردم
فایــده میرســاند ]...[ .صلــح بــدون تأمیــن بهــروزی و
رفــاه شــهروندان میــر نخواهــد بــود -اشــراک کننــدۀ
ذکــور شــاره  ،2جامعــۀ مدنــی.
اعضــای گــروه خواهــان مشــارکت هــر چــه بیشــر تشــکیالت
حکومــت محــل از جملــه شــوراهای انکشــافی والیــت در
امــر پــان گــذاری و نظــارت بــر تطبیــق پــروژه هــای زیربنایــی
شــدند .آنهــا همچنیــن تأکیــد کردنــد کــه تصامیــم بایــد بــر
مبنــای ســنجش قبلــی نیازهــا در ســطح محــل گرفتــه شــود تــا
از بــروز ســوء تفاهــم در بیــن مــردم جلوگیــری شــود و مشــورت
هــای الزم بــا اجتامعــات محلــی انجــام شــود.
وکالی شــورای ملــی در فهرســت عامــان مهمــی قــرار گرفتنــد
کــه مســئول انــد تــا از حقــوق حــوزه هــای انتخاباتــی شــان در
ســطح ملــی دفــاع منــوده و فعالیــت هــا و چالــش هــای شــان را
بــه شــهروندان گــزارش بدهنــد.
رســانه هــا نیــز بــه عنــوان عامــل مهــم دیگــری مطــرح شــدند
کــه در تأمیــن شــفافیت پیرامــون پــروژه هــای انکشــافی و
زیربنایــی میتواننــد نقــش بزرگــری ایفــا مناینــد.
در آخــر ،جامعــۀ مدنــی بــه عنــوان یــک دســت انــدرکار مهــم
در نظــر گرفتــه شــد کــه از طریــق نظــارت بــر تطبیــق پــروژه هــا

بایــد از وکالی پارملــان و شــوراهای والیتــی حســابخواهی

خدمــت رســانی دولــت بــه شــهروندانش در نظــر گرفتــه شــده

منــوده و در صــورت تشــیخص مــوارد نقــض قانــون بــه اقامــۀ

اســت.

دعــوا بــر علیــه آنــان بپــردازد .یکــی از اشــراک کننــدگان
متذکــر شــد کــه اقامــۀ دعــاوی عامــه یکــی از راه هــای آگاه
ســاخنت دولــت از مســئولیت هایــش و وادار کــردن آن بــه
انجــام مکلفیــت هــای قانونــی اش مــی باشــد".

در آخــر اینکــه ،برغــم اظهــار ناامیــدی نســبت بــه کارایــی
نهادهــای دولتــی در خــال دو دهــۀ اخیــر ،یکــی از نتایــج
عمــدۀ گردهامیــی ایــن بــود کــه مــردم خواهــان حضــور بیشــر
و نــه کمــر دولــت مــی باشــند .در محوریــت مطالبــات آنهــا،
تشــکیل یــک دولــت مقتــدرو کمــر مترکزیافتــه قــرار دارد کــه
نســبت بــه شــهروندان پاســخگوتر باشــد ،بــه عرضــۀ خدمــات
عامــه بــرای همــگان بپــردازد و در پــروژه هــای زیربنایــی و
انکشــافی مشــارکت مســتقیم داشــته باشــد ،بویــژه اگــر الــزام بــه
پرداخــت مالیــات وجــود داشــته باشــد.

عکس از بنیاد فردیش ایربت MADPO ،و اپرو

نتیجه گیری
چهار نتیجۀ اصلی از گردهامیی بلخ بدست آمده است.
نکتــۀ اول دلــردی اشــراک کننــدگان نســبت بــه تشــکیالت
جــاری حکومــت و توانایــی آنهــا در رســیدگی بــه نگرانــی
هــای اساســی شــهروندان مــی باشــد .احــکام قانــون اساســی
و قوانیــن دیگــر در ارتبــاط بــا حامیــت از حقــوق شــهروندان
و تدابیــر طراحــی شــده بــرای رســیدگی بــه کاســتی هــای

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

ســاختاری ،تنهــا بــر روی کاغــذ میباشــند و جنبــۀ عملــی منــی

 )www.mediothek-afghanistan.org( MADPOو FES

یابنــد .از نظــر اشــراک کننــدگان ،نخبــگان سیاســی در خدمت

( )www.afghanistan.fes.deمنــی توانــد بازتولیــد و در

منافــع خــود بــوده و از شــهروندان فاصلــه دارنــد و نهادهــای
محرک های محلی جنگ و صلح در شامل افغانستان

8

قدردانی

دموکراتیــک از کارآمــدی الزم برخــوردار منــی باشــند.
دوم اینکــه ،در خــال بحــث هایــی کــه در مــورد چهــار مســئله
مــورد نظــر انجــام شــد ،نگرانــی اصلــی اشــراک کننــدگان
در مــورد حکومتــداری خــوب بــود ،چــه از بُعــد منایندگــی
عادالنــه از شــهروندان ،حســابدهی دولــت ،مســئولیت پذیــری
نســبت بــه تأمیــن مصالــح عمومــی و چــه از بُعــد شــفافیت و

درســتکاری مقامــات دولــت.

در مرتبــۀ ســوم ،موضــوع دیگــر بحــث هامنــا اهمیــت تأمیــن
رشایــط بــرای بهــروزی اقتصــادی و توزیــع ثــروت در بیــن
شــهروندان بــوده اســت .دسرتســی نابرابــر بــه منابــع بــه عنــوان
عامــل تنــش هــا ،جرایــم و بــی اعتــادی نســبت بــه توانایــی

سیســتم بازیابــی ،ذخیــره شــود و یــا بــه هــر شــکلی یــا بــا
اســتفاده از هــر وســیلهای بــه جــای دیگــر انتقــال داده
شــود.
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