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جوالی 2021

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

( )ORPPAو میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف

هــر چهــار والیــت بــه طــور گســرده ای روســتایی بــوده و
بیشــرین تراکــم جمعیــت در شــهر کنــدز و اطــراف پلخمــری

و صلــح ( )OPDAMمــی باشــد.

در بغــان میباشــد (اشــکال  1و  2را بنگریــد) .زراعت معیشــتی

ایــن پــروژه بــرای تســهیل تبــادل نظــر منظــم دربــارۀ

و مالــداری معیشــت هــای اکــر باشــندهگان ایــن والیــات

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 گردهامیــی هــای

محلــی بــرای صلــح مــی پــردازد تــا افغانهــا «در جاهایــی

بــوده و معدنــکاری نیــز منبــع عایــد اضافــی بــرای اجتامعــات
روسـ�تایی در بدخشـ�ان و تخـ�ار مـ�ی باشـ�د( (�WFP, Novem
 .)ber 2016; AAID, 2011, Samuel Hall, 2010معیشــت
هــای روســتایی در برابــر خشکســالی و ســیل_که در ســالهای
اخیــر محصــوالت غذایــی و احشــام را شــدیدا ً کاهــش داده
انــد_ آســیب پذیــر مــی باشــند (Climate Center, April

کــه هســتند» دربــارۀ راههــای حــل منازعــات از طریــق

.)2021

نتیجــه ،ایــن رویدادهــا مشــارکت فعــال در ســطح

میــزان فقــر در کنــدز بــا  77فیصــد در باالتریــن حــد قــرار

گفتگــو ،تبــادل نظــر و فعالیــت ســهم بگیرنــد .در
اجتــاع را در تــاش بــرای ایجــاد یــک چشــانداز

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
دهنــد.

ایــن چکیــده توســط مؤلفیــن ،لوســیل مارتیــن،

ســعید پرتــو و مارتــا لِگرانــد  ،بــه عنــوان بخشــی از
همــکاری میــان بنیــاد فریدریــش ایــرت (،)SEF

مؤسســۀ مطالعــات عامــه افغانســتان ()ORPPA
و میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف و صلــح
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پس منظر

( )OPDAMتهیــه گردیــده اســت.

در بیســت و چهــارم مــی  2021یــک گردهامیــی محلــی بــرای

دارد و بدخشــان بــا  65فیصــد ،بغــان بــا  58فیصــد و تخــار
بــا  52فیصــد (کــه بــا اوســط ملــی فقــر یکســان اســت) در
مــکان هــای بعــدی قــرار مــی گیرنــد( .)UNDP, 2020در ســال
 ،2018تخــار و بدخشــان در بیــن ده والیــت دارای باالتریــن
میــزان ناامنــی غذایــی قــرار داشــته انــد(. )CSO, 2018
شکل  :1تخمین نفوس ()0202
والیت
بدخشان
بغالن
کندز
تخار

مجموع
1,054,087
1,014,634
1,136,677
1,093,092

شهری
42,900
211,105
303,255
148,600

روستایی
1,011,187
803,529
833,422
944,492

منبع :ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ()2021

شکل  :2سهم نفوس شهری و روستایی

صلــح در فیــض آبــاد بدخشــان برگــزار شــد و مناینــدگان
جامعــۀ مدنــی از چهــار والیــت در منطقــۀ شــال رشق
افغانســتان را گردهــم آورد :بدخشــان ،بغــان ،تخــار و کنــدز.
ذیـاً یــک نظــر اجاملــی از ابعــاد اساســی جمعیــت ،جغرافیــا،
اقتصــاد و جنــگ در هــر والیــت ارائــه مــی شــود و بــه دنبــال
آن نگاهــی بــه رونــد برگــزاری گردهامیــی خواهیــم داشــت .در
ختــم ایــن چکیــده نتایــج عمومــی مباحــث ارائــه مــی شــود.
برگرفته از آمار و ارقام ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ()2021

در متــام چهــار والیــت مذکــور در طــول ســال  2020و نیمــۀ

کنــدز باالتریــن تعــداد تلفــات ملکــی را در میــان چهــار

نخســت  2021درگیــری و خشــونت مــداوم بیــن گــروه هــای

والیــت مــورد نظــر داشــته اســت (.)UNAMA, 2021

مســلح مخالــف دولــت و نیروهــای امنیتــی افغانســتان وجــود
داشــته کــه منجــر بــه چندیــن مــورد بیجاشــدگی گردیــده اســت
(.)OCHA, 2020a, 2020b, 2020c, 2021
در ســال  ،2020کنــدز و بغــان در بیــن پنــج والیــت دارای
بیشــرین تلفــات ملکــی کــه بــه قــوای طرفــدار دولــت نســبت
داده شــده اســت ،بــوده انــد .در هــان ســال مدافعــان حقــوق
بــر و گزارشــگران رســانه هــا نیــز قربانــی حمــات گــروه
هــای مســلح مخالــف دولــت شــدهاند (.)UNAMA, 2021
گزارشــات مکــرر رشکــت پولیــس محلــی افغــان در قضایــای
نقــض حقــوق بــر نیــز در تخــار ،کنــدز و بغــان وجــود
داشــته اســت (.)Clark, November 14, 2019
والیــات بدخشــان ،کنــدز و تخــار کــه در امتــداد مســیر شــالی
قاچــاق مــواد مخــدر در مــرز بــا تاجیکســتان واقــع شــده انــد،
تحــت تأثیــر رقابــت هــای فرقــه ای بــر رس کنــرول تجــارت
مــواد مخــدر در میــان دالالن محلــی قــدرت قــرار گرفتــه انــد
(هــان منبــع).
تنهــا در طــول مــاه جون  2021شــش ولســوالی در کنــدز ،یازده
ولســوالی در تخــار ،هشــت ولســوالی بغــان و دو ولســوالی در
بدخشــان در معــرض حمــات گــروه هــای مســلح مخالــف
دولــت قــرار گرفتــه انــد.
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بغــان کــه در جنــوب کنــدز موقعیــت دارد ،از غــرب بــا
ســمنگان ،از جنــوب غــرب بــا بامیــان ،از جنــوب بــا پــروان ،از
جنــوب رشق بــا پنجشــیر و از رشق بــا تخــار هــم مــرز اســت.
دری زبــان اصلــی  70فیصــد نفــوس ایــن والیــت بــوده و بــه
دنبــال آن پشــتو زبــان هــا (بــا  20فیصــد) و اقلیــت هــای ازبکی
زبــان در مــکان هــای بعــدی قــرار مــی گیرنــد (.)CSO, 2005
ایــن والیــت در امتــداد شــاهراه ترانســپورتی هندوکــش واقــع
شــده اســت .ایــن شــاهراه مســیر ترانســپورتی عمــده ای اســت
کــه کابــل را بــه شــال کشــور وصــل مــی کنــد و یــک جــادۀ
حیاتــی بــرای انتقــال اجنــاس ،مــواد ســوختی و نیروهــای
نظامــی بــه شــار مــی آیــد .فشــار طالبــان بــر مســیرهای
شــالی ایــن شــاهراه کــه در مرکــز والیــت (پلخمــری) بــه دو
شــاخه بــه ســمت کنــدز و بلــخ منشــعب مــی شــود ،دسرتســی
و کنــرول دولــت بــر شــال کشــور را مختــل ســاخته اســت
(.)UNSG, March 12, 2021
امنیــت والیــت از ســال  2016بدیــن ســو شــدیدا ً کاهــش یافتــه
اســت .در مــاه ســپتمرب  2019طالبــان یــک حملــۀ هامهنــگ
شــده را بــاالی شــهر کنــدز و پلخمــری (مرکــز بغــان) آغــاز
کردنــد و از آن زمــان بــه بعــد دســت کــم کنــرول نســبی

والیــت کنــدز از رشق بــا تخــار ،از جنــوب بــا بغــان ،از غــرب

متــام ولســوالی هــای واقــع در هــر دو والیــت را بــه دســت

بــا بلــخ و از شــال بــا تاجیکســتان هــم مــرز اســت .زبــان هــای

گرفتنــد(.)Ali, 30 October 2019

اصلــی باشــندهگان ایــن والیــت شــامل پشــتو (بیــش از 40
فیصــد ســاکنان) ،دری ( 26فیصــد) ،ازبکــی ( 20فیصــد) و
اقلیــت هــای ترکمنــی زبــان مــی باشــد (.)CSO 2005

والیــت تخــار در رشق کنــدز در امتــداد مــرز شــالی بــا
تاجیکســتان واقــع شــده اســت .ایــن والیــت از جنــوب غــرب
بــا بغــان ،از جنــوب بــا پنجشــیر و از رشق بــا بدخشــان هــم

ایــن والیــت در ســال هــای  2018 ،2015و  2019شــاهد

مــرز اســت .دری و ازبکــی دو زبــان اصلــی ایــن والیــت مــی

حمــات عمــده از ســوی طالبــان بــوده اســت .کنــدز کــه یــک

باشــند کــه هــر یــک توســط تقریبــاً  45فیصــد باشــنده گان

محــور تأمیناتــی اســراتیژیکی بــرای طالبــان بــوده اســت ،از

تکلــم مــی شــوند و پشــتو در مــکان بعــدی قــرار مــی گیــرد

ســال  ،2015یعنــی زمانــی کــه پایتخــت والیــت بــرای نخســتین

(.)CSO, 2005

بــار بــه تــرف طالبــان درآمــد ،بــه عنــوان مکانــی بــرای
لشکرکشــی و مبــارزات آنــان اســتفاده شــده اســت (UNSG,
;12 March 2021; Ali and Ruttig, 11 September 2019
 .).Ali, 30 January 2016; RFE/RL, n.dدر ســال 2020

تخــار یــک والیــت رسشــار از معــادن شــامل ســنگ زغــال،
ســنگ گــچ ،منــک و طــا مــی باشــد .معــادن در معــرض
رقابــت شــدید میــان قدرمتنــدان محلــی قــرار داشــته و دولــت

بــه دلیــل نــا امنــی قــادر بــه اســتخراج آنهــا منــی باشــد و یــا در

خــود مشــهور اســت :ســنگ الجــورد ،طــا ،لعــل بدخشــان،

ایــن زمینــه بــا مشــکالت فــراوان دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد.

نقــره ،مــس ،ســنگ آهــک ،آهــن ،میــکا ( ،)micaســنگ

بنــا بــه گزارشــات ،طالبــان بــا بهرهــرداری معــادن طــا ،منابــع

زغـ�ال و مـ�وارد دیگـ�ر( (�Pajhwok, 14 January 2014; Fish

مهمــی را از ایــن والیــت بیــرون میکشــند (Kakar, 27 April

 .)stein, 2014بــا ایــن حــال ،صنعــت معــدن داری رســمی

.).2021; MOMP, n.d

رشــد محــدودی داشــته اســت .اســتخراج غیرقانونــی معــادن

حضــور طالبــان در تخــار از ســال  2019افزایــش یافتــه و
برخوردهــای خشــونت بــاری بیــن طالبــان و و نیروهــای امنیتــی
افغـ�ان در رسا رس  2020گــزارش شــده اســت (�Ali and Rut
 ،tigدر اثــر مذکــور؛  ،UNAMAدر اثــر مذکــور) درگیــری

اعــام شــده اســت ( .)BBC, 6 January 2019کنــرول معــادن
توســط گــروه هــای مســلح غیرقانونــی و شورشــی نیــز یــک
منشــاء ناامنــی در ایــن والیــت بــه شــار مــی آیــد.

هــای زمینــی ،حمــات هوایــی و قتــل هدفمنــد اعضــای دولت

در مــاه جــون  2021دســت کــم  22ولســوالی از  28ولســوالی

از دالیــل اصلــی تلفــات ملکــی بــه حســاب میآینــد کــه در

والیــت در معــرض جنــگ و رقابــت و  2ولســوالی تحــت

ســال  25 ،2020فیصــد نســبت بــه  2019افزایــش یافتــه اســت.

کنــرول کامــل طالبــان گــزارش داده شــد .در ســال 2020

گزارشــات همچنــان حاکــی از حمــات طالبــان بــه مکاتــب

تلفــات ملکــی تــا  75فیصــد در مقایســه بــا  2019افزایــش

محلــی و حمــات هوایــی نیروهــای امنیتــی افغامنــی باشــند

یافتــه اســت کــه اکــرا ً ناشــی از درگیــری هــای زمینــی ،قتــل

کــه منجــر بــه خرابــی و انهــدام ســاختامنهای تعلیمــی و کشــته

هــای هدفمنــد و مــواد انفجــاری دســتی (غیرانتحــاری) مــی

شــدن متعلــان و پرســونل شــده اســت (.)UNAMA, op.cit

باشــد ( ،UNAMAدر اثــر مذکــور).

رقابــت و هــاوردی فرقــه ای بیــن گــروه هــای مســلح وابســته
بــه قدرمتنــدان محلــی و اهمیــت اقتصــاد مــواد مخــدر ،پویایی
هــای جنــگ را پیچیــده تــر مــی کننــد (Clark, November
.)14, 2019
بدخشــان کــه در رأس شــال رشقــی افغانســتان واقــع شــده
اســت ،از شــال بــا تاجیکســتان هــم مــرز اســت .از ســمت
رشق ،دهلیــز واخــان تــا شــال چیــرال و گیلگیــت بالتیســتان
و رسحــد چیــن امتــداد مییابــد .دری زبــان اصلــی بیشــر از 80
فیصــد نفــوس والیــت بدخشــان اســت و ازبکــی زبــان هــا بــا
محرک محلی جنگ و صلح در شامل رشق افغانستان
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بــه دلیــل نگرانــی شــدید در مــورد ایمنــی کارگــران ممنــوع

بیشــر از  10فیصــد و اقلیــت هــای قرقیززبــان در دهلیــز واخــان
در مــکان هــای بعــدی قــرار مــی گیرنــد.
بیشــر از  90فیصــد مســاحت بدخشــان را رسزمیــن هــای
کوهســتانی و نیمــه کوهســتانی فراگرفتــه اســت .اجتامعــات
بدخشــان پراکنــده و بویــژه در زمســتان جــدا از هــم مــی باشــند.
ایــن رشایــط در ترکیــب بــا زیربنــای ناچیــز ،فرصــت هــای
تجــارت را محــدود مــی ســازد کــه تــا حــدی ناشــی از اهمیــت
نســبی معیشــت هــای تجــارت غیررســمی و قاچــاق مــی باشــد
(.)Fishstein, 2014
ایــن والیــت همچنــان بــه خاطــر منابــع معدنــی بســیار بــا ارزش

گردهامیی بدخشان برای صلح :نظر اجاملی
هفتــاد نفــر بــا منایندگــی یکســان زنــان و مــردان در گردهامیــی
صلــح در فیــض آبــاد حضــور بعمــل آوردنــد .اشــراک
کننــدگان شــامل مناینــدگان جامعــۀ مدنی ،ســکتور خصوصی،
حکومــت محلــی ،دانشــگاهیان و نهادهــای دینــی از چهــار
والیــت مذکــور بــوده انــد.
در هــر گردهامیــی محلــی ،اشــراک کننــدگان بــه بحــث و
گفتگــو بــا یکدیگــر و شناســایی عوامــل کلیــدی جنــگ در
ســطح محــل میپردازنــد .ســپس ایــن عوامــل بــه پنالیســت هــا
ارائــه مــی شــود تــا پیشــنهاد بدهنــد کــه عوامــل مذکــور بــه چــه
شــیوه هایــی مــی تواننــد از طریــق ابتــکارات محلــی در ســطح
اجتــاع تحــت رســیدگی قــرار گیرنــد.
در فیــض آبــاد چهــار پنالیســت بــه مشــاهدات اشــراک
کننــدگان در ارتبــاط بــا عوامــل جنــگ در شــال رشق
افغانســتان پاســخ دادنــد .پنالیســت هــا متشــکل از دو مــرد و دو
زن (یــک عضــو جامعــۀ مدنــی و مدافــع حقــوق زنــان ،یــک
مدافــع حقــوق اطفــال ،یــک اســتاد کارآمــوزی تخنیکــی و
یــک مناینــده از وزارت حــج و اوقــاف) بودنــد.

ناشــی از نبــود جنــگ و موجودیــت مکانیــزم هــای مؤثرتــر
حکومتــداری ،مــی توانــد ســبب جــذب رسمایهگــذاری هــای
اقتصادی_بویــژه در زیربنــای جــاده ای و ســکتور معــدن داری
رســمی_گردد.
بــا ایــن حــال ،تردیدهــای مهمــی نیــز در ارتبــاط با عملی شــدن
دو رشط مذکــور (خامتــه دادن بــه جنــگ و حفــظ حقــوق
منــدرج قانــون اساســی) در نتیجــۀ توافــق صلــح ابــراز شــده
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بخــش دیگــر گردهامیــی بحــث آزاد بیــن اشــراک کننــدگان
دربــارۀ توقعــات مرتبــط بــه صلــح و نتیجــۀ احتاملــی توافــق
میــان جمهــوری اســامی افغانســتان و طالبــان اســت .انتظــارات
مرتبــط بــه صلــح و عوامــل جنــگ محلــی کــه توســط اشــراک
کننــدگان شناســایی شــده اســت ،ذی ـاً مــورد اشــاره قــرار مــی
گیرنــد.
انتظارات اشرتاک کنندگان از صلح
اشــراک کننــدگان گردهامیــی بدخشــان تاحــدی امیــدوار
بودنــد کــه توافــق صلــح مــی توانــد پیامدهــای مثبــت در پــی
داشــته باشــد ،بــه رشطیکــه ایــن توافــق )1 :بــه طــور مؤثــر بــه
جنــگ خامتــه دهــد ،و  )2حقــوق منــدرج قانــون اساســی
حفــظ شــود .ایــن انتظــارات را مــی تــوان بــه  3دســتۀ موضوعی
تقســیم بنــدی منــود:
•محیط اقتصادی مساعدتر

•حکومتــداری بهــر بویــژه کاهــش عملکردهــای
محرک محلی جنگ و صلح در شامل رشق افغانستان
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فاســد و تطبیــق عادالنهــرِ قانــون؛

•افزایش انسجام اجتامعی.

انتظــارات فــوق الذکــر بــر ایــن پیــش بینــی اســتوارند کــه
ادغــام طالبــان در نظــام سیاســی مــی توانــد منجــر بــه کاهــش
مبــارزات و قتــل هــای هدفمنــد شــود و رشایــط را بــرای
اصالحــات ســاختاری محیــا ســازد.
برخــی از اشــراک کننــدگان فکــر مــی کننــد کــه تطبیــق
مؤثــر قانــون رشیعــت مــی توانــد عدالــت اجتامعــی بیشــر و
حکومتــداری بهــر را_از جملــه از طریــق برداشــن عنــارص
فاســد در درون دولــت_در پــی داشــته باشــد .بــه طــور کلــی
تــر ،اشــراک کننــدگان توقــع دارنــد کــه ثبــات سیاســی

اســت .حقوقــی کــه مشــخصاً ذکــر شــدند و نیــاز بــه حامیــت
و حفاظــت دارنــد ،شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــند :دسرتســی
همگانــی بــه تعلیــم ،آزادی بیــان و دسرتســی زنــان بــه کار و
حــوزۀ عمومــی .پنالیســت هــای زن هــر دو بــه شــدت معتقــد
بودنــد کــه پرداخــن "تــاوان صلــح" بــرای زنــان غیرقابــل قبــول
اســت.
محــرز نبــودن نوعیــت رابطــه میــان دولــت و جامعــۀ مدنــی در
صــورت روی کار آمــدن دولــت کامـاً یــا قسـاً طالبانــی نیــز
بــه عنــوان یــک هشــدار و نگرانــی مــورد اشــاره قــرار گرفــت.
در آخر_بــا توجــه بــه وجــود شــکاف شــدید بیــن شــهروندان
از نقطــه نظــر برداشــت هــا نســبت بــه جامعــه و تفســیر درســت
رشیعــت اســامی در مــورد ظهــور نــزاع هــای ایدئولوژیکــی
بیــن بخــش هــای آزادیخــواه و بخــش هــای محافظــه کار
جمعیــت ،ابــراز نگرانــی شــد.
عوامل محلی جنگ
چهــار عامــل اصلــی جنــگ کــه توســط اشــراک کننــدگان
گردهامیــی فیــض آبــاد شناســایی شــد ،عبارتنــد از:
•نبود حاکمیت قانون
•تکثیر اسلحه

•استخراج غیرقانونی معادن
•اقتصاد ضعیف

ابعــاد کلیــدی هــر عامــل ،بنــا بــه ترشیحات اشــراک کننــدگان،
در ذیــل ارائــه می شــود.

اصالحــات ســاختاری در نهادهــای حکومتــی مــی باشــد.
بــرای مثــال:

از نظــر اشــراک کننــدگان ،تطبیــق ضعیــف قانــون و برخــورد

نقــش ارگان هــای نظارتــی و جامعــۀ مدنــی ،در
بهرتیــن حالــت ،مشــاهدۀ فعالیــت هــای قــوۀ قضائیــه و
نظــارت بــر میـزان اجرایــی شــدن احــکام در چــوکات
قانــون اســت .متــام قضایــا بایــد مطابــق بــه قانــون
قضــاوت شــود و در زمــان معینــه حــل و فصــل گــردد
تــا مــردم اطمینــان خاطــر بیابنــد و اعتــاد متقابــل بیــن
مــردم و دولــت افزایــش یابــد – .پنالیســت مــرد شــاره
 ،1جامعــۀ مدنــی.

و اقلیــت هــا ،بــه طــور خاصــی در برابــر آزار و بدرفتــاری از

پیشــنهاد شــد کــه حقــوق مدنــی بایــد از ســنین پاییــن بــه
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مسئلۀ اول :نبود حاکمیت قانون
غیرمنصفانــۀ نظــام عدلی-قضایــی بــا شــهروندان ،بــر مرشوعیت
دولــت اثــرات ناگــواری وارد مــی کنــد و ســبب تشــدید
جنــگ در درون اجتامعــات مــی شــود .همچنیــن گفتــه شــد
کــه بعضــی از بخشــهای جمعیــت ،بــه شــمول زنــان ،جوانــان
جانــب دولــت آســیب پذیرنــد.
اشــراک کننــدگان همچنیــن فســاد اداری گســرده را بــه عنــوان
عامــل اثرگــذار بــر تضعیــف نظــام عدلی-قضایــی عنــوان
کردنــد کــه پیــش از ایــن نیــز ناکارآمــد بــوده و چنیــن پنداشــته
مــی شــود کــه بــه قدرمتنــدان خدمــت کــرده و اقشــار آســیب
پذیــر را بــه محرومیــت میکشــاند .یکــی از پنالیســت هــا ضمــن
تصدیــق ایــن دیــدگاه متذکــر شــد:
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متعلــان آموختــه و در نصــاب تعلیمــی گنجانــده شــود تــا
بــه فهــم نهادینــه از حقــوق و مکلفیــت هــا دســت یافتــه
و شــهروندان آینــده را قــادر بــه مقاومــت در برابــر رفتــار
غیرمنصفانــه بســازیم.
برخــی از اشــراک کننــدگان نیــز حضــور رهــران دینــی و
مشــارکت فعــال شــان را در دفــاع از حقــوق شــهروندان و
نظــارت بــر تنفیــذ قانــون رضوری پنداشــته انــد.

شــاید بهرتیــن چارچــوب قانونــی را در ســطح منطقــه
داشــته باشــیم کــه شــامل قانــون اساســی و مجموعــه
ای از قوانیــن ،فرامیــن و لوایــح قانونــی اســت کــه
تصویــب شــده انــد .متأســفانه اگــر چیــزی وجــود
داشــته باشــد کــه در ایــن کشــور تطبیــق منیشــود ،آن
چیــز قانــون اســت .قانونگــذاران خودشــان قانــون را
نقــض مــی کننــد ]...[ .افـرادی هســتند کــه تــا بــه آنهــا
 005افغانــی رشــوت ندهیــد ،اجــازه منــی دهنــد تــا
بــه دفرتشــان قــدم بگذاریــد .مــا بــه بــن بســت خــورده
ایــم .وضعیــت بــه شــدت وخیــم شــده و ایجــاد تغییــر
از تصــور مــا خــارج اســت .ریشــۀ متــام ایــن بدبختیهــا
هامنــا چهــار دهــه جنــگ و بویــژه دو دهــۀ اخیــر
اســت  -پنالیســت زن شــاره .1

هــدف بویــژه در میــان مــردان جــوان مــی گــردد .در رشایطــی

از دیــدگاه اعضــای گــروه ،رســیدگی بــه مســئلۀ حکومتــداری

کــه فرصــت هــای کمــی بــرای عایدزایــی وجــود دارد ،تفنــگ

ناســامل و نبــود حاکمیــت قانــون مســتلزم آگاهــی رســانی در
مــورد قانــون و طرزالعمــل هــای قانونــی ،مشــارکت فعــال
تــر جامعــۀ مدنــی و رســانه هــا در نظــارت بــر قــوۀ قضائیــه و

در آخــر ،اعضــای گــروه عدالــت انتقالــی را بــه عنــوان رشطــی
بــرای بنیــان گذاشــن انســجام اجتامعــی مطــرح کردنــد .آنهــا
بــر اهمیــت صــورت بنــدی یــک چارچــوب بــرای حســابدهی
بــه قربانیــان و تعقیــب عدلــی مرتکبــان قســاوت هــا و جرایــم
جنگــی تأکیــد کردنــد.
مسئلۀ دوم :تکثیر اسلحه
عامــل دوم جنــگ کــه توســط اشــراک کننــدگان شناســایی
شــد ،تکثیــر اســلحه بــود .ایــن مســئله کــه بخــش عمــدۀ
جمعیــت اســلحه دارنــد ،بــه تشــدید رسیــع جنــگ هــای
مقیــاس کوچــک کمــک مــی کنــد و دسرتســی آســان بــه
اســلحه منجــر بــه نهادینــه شــدن خشــونت بــه عنــوان یــک

و اســلحه بــه عنــوان وســایلی بــرای کســب معیشــت از طریــق
پیوســن بــه ملیشــهها و گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت در
نظــر گرفتــه میشــود.

گســرش گــروه هــای مســلح و ملیشــه هــا ،مســئله ای اســت

راهــکاری هــای طوالنــی مــدت تــری کــه توســط اعضــای

کــه بــا تکثیــر اســلحه همبســتگی متقابــل دارد .پولیــس محلــی

گــروه پیشــنهاد شــد ،بــر تعلیــم و آگاهــی رســانی مترکــز

افغــان نیــز بــه عنــوان عامــل کمــک کننــده بــه تعمیــم خشــونت

داشــته اســت .پیشــنهاد شــد تــا خطــرات مرتبــط بــه اســلحه در

در نظــر گرفتــه میشــود:

مکاتــب مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گیــرد تــا بــه اطفــال نشــان

ایــن دولــت بــود کــه پولیــس محلــی افغــان را بوجــود
آورد .گاهــی اوقــات بــه آنهــا معــاش مــی دهــد و
گاهــی اوقــات معــاش منــی دهــد و برایشــان اســلحه
توزیــع مــی کنــد و آنــان نیــز ملیشــه هــا را بوجــود
آورده انــد .ایــن گــروه هــا از هــان آغــاز مایــۀ دردرس
بــوده انــد ]...[ .اگــر بــه جــای آن بــر تقویــت پولیــس
و اردو مترکــز مــی کردیــم ،بــه پولیس محلــی رضورت
نداشــتیم .آنهــا [پولیــس محلــی) دزدی مــی کننــد،
غــارت مــی کننــد ،جــاده هــا را مســدود مــی کننــد و
بــه طــرق دیگــر بــه مــردم زورگویــی مــی کننــد و بــا
ایــن وجــود تحــت حفاظــت و حامیــت وزیــر ،والــی
یــا قومانــدان امنیــۀ پولیــس مــی باشــند -پنالیســت مــرد
شــاره  ،2رهــر دینــی.

داده شــود کــه داشــن اســلحه کار درســتی نیســت .اشــراک
کننــدگان پیشــنهاد کردنــد کــه کمپاینهــای آگاهــی رســانی در
ســطح اجتامعــی بایــد نهادهــای جامعــۀ مدنــی (از موسســات
غیردولتــی گرفتــه تــا رهــران دینــی ،رســانه هــا و شــوراهای
محــل) را بســیج مناینــد تــا بــه آگاهــی رســانی در مــورد
صدمــات وارده توســط تفنگــداران یــا گــروه هــای مســلح
بپردازنــد ،در مــورد ایــن مســئله بــا اجتامعــات گفتگــو منــوده و
بــرای کاربــرد اســحه در ســطح محــل ،مقــررات وضــع مناینــد.

اعضــای گــروه تأمیــن پــاداش مالــی در بــدل اســلحه را بــه
عنــوان وســیله ای بــرای کاهــش موجودیــت ســاح در میــان
جمعیــت عنــوان کردنــد .بــا ایــن وجــود ،دیگــران معتقــد
بودنــد کــه مالکیــت اســلحه یــک مســئلۀ پیچیــده اســت کــه
از طریــق دادن پــول منــی توانــد حــل شــود .یــک اشــراک
کننــده چالــش هــای موجــود را اینگونــه ترســیم منــوده اســت:
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اگــر ســاح داشــته باشــم ،قــدرت دارم ،مــی توانــم
زمیــن و منابــع آبــی را غصــب کنــم و رسانجــام بــر
مــردم حکمرانــی کنــم .پــس چــه کســی حــارض
اســت بیایــد و ســاح هــای خــود را تحویــل بدهــد؟
بگذاریــد یــک داســتان جالــب را تعریــف کنــم کــه
در طــول ایــام عیــد رخ داد .مــن بــه یکــی از همســایه
هایــم گفتــم کــه شــب عیــد از خانــه اش چندیــن فیــر
شــد .او گفــت "مــن بــودم کــه فیــر کــردم تــا همســایه
هــا بداننــد کــه مســلح هســتم و قــدرت دارم تــا هیــچ
گاه مــرا تهدیــد نکننــد ".حــل منــودن ایــن مشــکل
در ایــن جامعــه نیــاز بــه تــاش طوالنــی مــدت دارد-.
اشــراک کننــده مــرد شــاره  ،1جامعــۀ مدنــی.

©  /FES, MADPO, APPROجلیل پویا

مسئلۀ سوم :استخراج غیرقانونی معادن
اســتخراج غیرقانونــی معــادن عامــل ســوم جنــگ اســت کــه
توســط اشــراک کننــدگان شناســایی شــده اســت .دو موضــوع
توســط گــروه مــورد پوشــش داده شــد .نخســت ،اســتخراج
غیررســمی معــادن توســط اجتامعــات محلــی بــرای تأمیــن
معیشــت هــای بدیــل و دوم ،بهــره بــرداری از معــادن توســط
قدرمتندانــی کــه بــه قاچــاق مــواد معدنــی گرانبهــا و اســتفاده از
عایــد آن بــرای خریــد جنــگ افــزار میپردازنــد:

مــردم اجتامعــات محلــی ســال هاســت کــه کنــرول
معــادن طــا و ســنگ الجــورد را از دســت داده انــد.
وقتــی مــواد معدنــی اســتخراج شــود ،اســتخراج توســط
قدرمتندانــی انجــام مــی شــود کــه مــردم محــل را از
هــر چیــزی بجــز کار روزمــزد محــروم مــی کننــد .آنهــا
ســنگ الجــورد را بـرای مــردم دیگــر بــه بهــای بســیار
ناچیــز اســتخراج مــی کننــد -.پنالیســت زن شــاره ،1

جامعــۀ مدنــی.
از دیــدگاه اعضــای گــروه ،جنبــۀ قانونــی بخشــیدن بــه معــدن
داری غیررســمی بــا تکنالــوژی هــای ســطح پاییــن و رسمایــه
گــذاری در اســتخراج محلــی مــی توانــد بــه بهبــود صنعــت
معــدن داری در والیــات رسشــار از معــادن ماننــد بدخشــان
و تخــار کمــک منــوده و فرصــت هــای پایــدار درآمدزایــی
را بــرای اجتامعــات محلــی بــه ارمغــان آورد .مناینــدۀ گــروه
متذکــر شــد:

مــا از یــک ســو یــک دولــت داریــم کــه نــه توانایــی
بهــره بــرداری از دارایــی هــای معدنــی را دارد و نــه
از قــدرت الزم بــرای چنیــن کاری برخــوردار اســت،
و از طرفــی هــم ،همیــن دولــت میگویــد کســانی کــه
از معــادن بهــره بــرداری مــی کننــد ،ایــن کارشــان
غیرقانونــی اســت .پــس کســانی کــه بــه آنهــا گفتــه
میشــود کارشــان غیرقانونــی اســت ،ســاح هــای شــان
را برداشــته و بــر علیــه دولــت ایســتادگی مــی کننــد-.
اشــراک کننــدۀ مــرد شــاره  ،2جامعــۀ مدنــی.

در نظــر گرفتــه شــوند و بــه اجتامعــات محلــی بازگردانــده
شــوند .امــا آنهــا تردیــد داشــتند کــه دولــت بــه تنهایــی بتوانــد
اجتامعــات را در تــاش هــای شــان پشــتیبانی منایــد .در واقــع:

اجتامعــات محلــی بایــد همــکاری منــوده و مــردم را
بســیج کننــد تــا بفهمنــد کــه معــادن دارایــی آنهاســت
و نبایــد تــرف آن را بــرای منافــع شــخصی قبــول
مناینــد .اشــراک کننــدۀ مــرد شــاره  ،2جامعــۀ مدنــی.
از میــان عامــان و کارگزارانــی کــه گفتــه مــی شــود بــه طــور
بالقــوه مــی تواننــد نقــش مثبــت و ســازنده ای در ایــن زمینــه
ایفــا مناینــد ،میتــوان بــه رســانه هــا ،رهــران دینــی و برخــی
از نهادهــای دولتــی اشــاره منــود_ کــه همگــی تاکنــون در
پشــتیبانی از اجتامعاتــی کــه معیشــت هــای شــان بــه طــور کلــی
یــا نســبی وابســته بــه معــدن داری اســت ،نقــش محــدودی
بــازی کــرده انــد.
اشــراک کننــدگان بــه طــور خــاص متذکــر شــدند کــه رهــران
دینــی مــی تواننــد بــه مثابــه دادخواهــان حقــوق اجتــاع در

اعضــای گــروه متذکــر شــدند کــه اگــر دولــت معــادن موجــود

ارتبــاط بــا منابعشــان باشــند و بــرای تأمیــن رشایــط کاری

را بهرهــرداری و از کارگــران حامیــت مــی کــرد ،انگیــزۀ

مناســب دســت بــه دادخواهــی بزننــد .یــک پنالیســت کــه

اجتامعــات بــرای مســلح شــدن و کمــک گرفــن از ملیشــه

خــودش رهــر دینــی بــود ،بــا ایــن موضــوع موافقــت کــرد کــه:

هــا کاهــش مــی یافــت و مرشوعیــت دولــت بیشــر مــی شــد.
جنبــۀ رســمی بخشــیدن بــه ســکتور معــدن داری غیررســمی و
مســلکی کــردن آن نیــز بــه عنــوان یــک راهــکار تولیــد عایــد
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه مــی توانــد بــرای اجتامعــات
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اســتدالل کردنــد کــه معــادن بایــد بــه عنــوان مالکیــت عامــه

در عرصــه هــای انکشــاف زیربنــا ،پشــتیبانی از تجــارت هــای
کوچــک و ارتقــاء تأسیســات تعلیمــی رسمایــه گــذاری شــود.
موضــوع بهبــود شــرایط کاری کارگــران معــادن از طریــق تعقیــب
قانونــی کســانی کــه حقــوق شــان را نقــض مــی کننــد نیــز مــورد
تأکیــد قــرار گرفــت .اشــتراک کننــدگان همچنیــن بــر اهمیــت تأمیــن
دسترســی بــه معــادن از طریــق ســرمایه گــذاری در زیربنــای جــاده
ای و تکنالــوژی اســتخراجی مصــون تأکیــد نمودنــد.

بــا ایــن حــال ،یکــی از موانــع رســمی ســازی ســکتور اســتخراج

علــا موظــف بــه حصــول اطمینــان از ایــن نکتــه
انــد کــه حقــوق شــهروندان از آنهــا ســتانده منــی
شــود .همــۀ مــا در ایــن رسمایــۀ معدنــی ســهم داریــم:
زنــان ،مــردان ،ریــش ســفیدان ]...[ .تاکنــون تنهــا
تعــداد معــدودی از افراد_چــه از قــوای مســلح ســوء
اســتفادهگر دولــت و چــه از میــان آدم هــای نابــکار از
تــودۀ مــردم_ کنــرول منابــع معدنــی مــان را از طریــق
زور بــه دســت گرفتهانــد .بــر همــۀ مــا ،نــه تنهــا بــر
مــردان و زنــان بلکــه بــر متــام افغانهــا و بویــژه علــاء
واجــب اســت تــا در بیــن متــام شــهروندان آگاهــی
رســانی کننــد تــا از حقــوق مــان محــروم نشــویم-.
پنالیســت مــرد شــاره  ،1رهــر دینــی.

غیررســمی هامنــا مدیریــت معــادن توســط قدرمتنــدان دارای

در آخــر ،اشــراک کننــدگان خواهــان مشــارکت هــر چــه

روابــط گســرده اســت کــه وســایل تولیــد را در انحصــار

بیشــر نهادهــای ذیربــط دولــت بــه شــمول وزارت معــادن و

خــود درآورده و بــر منابــع کنــرول دارنــد .اشــراک کننــدگان

پطرولیــم در مســلکی ســازی معدنــکاران و ارتقــاء تکنیــک

هــای اســتخراج ،وزارت کار و امــور اجتامعــی در تأمیــن

را خامتــه دهــد و رسمایهگــذاری هــای داخلــی و خارجــی

رشایــط کاری مناســب و دفاتــر والیــات در نظــارت بــر پــروژه

در اقتصــاد محلــی را ترغیــب منایــد .آنهــا همچنیــن بــه لــزوم

هــای اســتخراج معــادن شــدند.

داشــن یــک دولــت جدیــد تأکیــد کردنــد کــه از عملکردهــای

مسئلۀ چهارم :اقتصاد ضعیف
مســئله ای کــه بــاالی دو مشــکل قبلــی نیــز تأثیرگــذار اســت،
عبــارت از نبــود معیشــت هــا مــی باشــد .فقــر و بیــکاری
خانــواده هــا را بــر آن مــی دارنــد تــا بــه انجــام کارهــای پرخطــر
تحــت رشایــط اغلــب دشــوار روی آورنــد .فقــر و بیــکاری
همچنــان ســبب بــروز نارضایتــی نســبت بــه دولــت و خشــم
نســبت بــه نخبــگان فاســدی میشــود کــه بــه انباشــت ثــروت از
طریــق شــیوه هــای نامــروع میپردازنــد .چنانکــه در بــاال نیــز
گفتــه شــد ،نبــود فرصــت هــای عایدزایــی بــه عنــوان یکــی از
عوامــل اصلــی مشــارکت مــردان جــوان در گــروه هــای مســلح
غیرقانونــی در نظــر گرفتــه مــی شــود.
خویــش گــاری و فســاد در دسرتســی بــه کار نیــز بــه عنــوان
یــک عامــل تعییــن کننــده در رشــد اقتصــادی عنــوان شــد کــه
بــه افــراد واســطه دار امــا بــی تجربــه ،بــه بهــای رضر رســاندن
بــه افــراد شایســته و ســخت کــوش ،فایــده مــی رســاند.
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گذشــته مبنــی بــر انباشــت منابــع و فــرار رسمایــه توســط
نخبــگان سیاســی ،فاصلــه گیــرد.
راهــکار دیگــری کــه مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،ایــن بــود کــه
بــرای متشــبثان کوچــک کمــک هــای مالــی بالعــوض فراهــم
گــردد تــا بدیــن طریــق تشــبثات کوچــک و متوســط بتواننــد
رشــد کننــد.
نتیجه گیری
از بحــث هایــی کــه در خــال گردهامیــی صلــح بدخشــان
انجــام شــود ،چهــار مشــاهدۀ عمــده را مــی تــوان اســتخراج
کــرد.
مشــاهدۀ اول برجســتگی ابعــاد اقتصــادی در مباحــث مرتبــط
بــه صلــح پایــدار اســت_ کــه بواســطۀ نارضایتــی شــدید نســبت
بــه نابرابریهــای گســرده در توزیــع ثــروت منایــان شــده اســت.
فقــر و بیــکاری یــا کمبــود فرصــت هــای اشــتغال هــم بــه عنوان
پیامــد و هــم بــه عنــوان عوامــل تشــدید کننــدۀ جنــگ عنــوان

اعضــای گــروه بــر لــزوم پشــتیبانی از تولیــدات محلــی و بویــژه

شــده انــد .اندیشــۀ عدالــت اجتامعــی و همبســتگی اجتامعــی

رسمایــه گــذاری در زیربناهــای تولیــدی در ســطح محــل

نیــز بــه کــرات در خــال مباحــث پیرامــون رشایــط صلــح

تأکیــد کردنــد:

پایــدار عنــوان گردیــده ،و بیــن ثبــات اقتصــادی و توقــف

بــرای مثــال در بدخشــان نیــروی کار و منابــع آبــی
موجــود مــی باشــد .مشــکل ایــن اســت کــه مــا
رسدخانــه نداریــم تــا حاصــات مــان را در آن ذخیــره
منــوده و در فصــل هــای مختلــف ســال بــه مــرف
برســانیم .مــا همچنــان در متــام والیــات فابریکــه
نداریــم تــا چــرخ تولیــد داخلــی را بــه حرکــت
درآوریــم .رسمایــه گــذاری در زیربنــا مــی توانــد منجر
بــه ایجــاد مشــاغل شــود و احتــال پیوســن جوانــان را
بــه گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت کاهــش دهــد،
بــه رشطیکــه ایــن کار امــکان پذیــر باشــد _.اشــراک
کننــدۀ زن شــاره  ،1جامعــۀ مدنــی.

جنــگ نیــز رابطــۀ آشــکار برقــرار شــده اســت.
آتــش بــس نیــز نکتــۀ دیگــری اســت کــه هرچنــد پیــش رشط
صلــح بــه شــار مــی آیــد ،امــا در صــورت عــدم رسمایــه
گــذاری بــرای بهبــود اوضــاع اقتصــادی شــهروندان ،کاهــش
نابرابــری هــا و از میــان برداشــن امتیــازات نخبــگان فاســد ،بــه
تنهایــی منــی توانــد بــرای تحقــق صلــح در طوالنــی مــدت
کافــی باشــد.
دوم اینکــه ،اشــراک کننــدگان نســبت بــه رژیمــی کــه از ســال
 2001بدیــن ســو روی کار بــوده اســت ،دلــردی و ناامیــدی
شــدیدی ابــراز منــوده انــد .نهادینــه شــدن فســاد بــه عنــوان
شــکلی از حکومتــداری ،بــه مثابــه عامــل عمــدۀ جنــگ در

اشــراک کننــدگان بــه طــور خاصــی امیــدوار بودنــد کــه توافــق

ســطح محــل عنــوان شــده اســت .مقامــات دولــت بــه عنــوان

میــان جمهــوری اســامی افغانســتان و طالبــان بتوانــد جنــگ

کســانی در نظــر گرفتــه مــی شــوند کــه فاقــد یکپارچگــی الزم

در رفــع منشــاء جنــگ بــوده و در واقــع بــه تشــدید آن کمــک

نگرانــی هــای دیگــری نیــز وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه صلــح

مــی کننــد_ چــون نخبــگان سیاســی فاســد کــه دارای معافیــت

و آشــتی چگونــه مــی توانــد در جامعــه ای کــه در پرتــو چهــار

از مجــازات و تعقیــب قانونــی مــی باشــند ،نســبت بــه نیازهــای

دهــه جنــگ دچــار شــکاف هــای عمیقــی شــده اســت ،تحقــق

شــهروندان بــی توجــه بــوده و اغلــب حقــوق شــان را پایــال

یابــد؛ شــکاف هایــی کــه بــا قومــی ســازی سیاســت در بیســت

مــی کننــد .حکومتــداری ناســامل بــه طــور خــاص بــه عنــوان

ســال اخیــر و تضادهــای ایدئولوژیکــی بیــن بخــش هــای

عامــل عدممرشوعیــت ســاختارهای رســمی دولــت و گســرش

مختلــف جامعــه ،تشــدید شــده انــد.

گــروه هــای مســلح و ملیشــه هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در نقطــۀ مقابــل ،چشــم انــداز رژیــم جدیــد ،هــم مایــۀ نگرانــی
شــدید و هــم روزنــۀ امیــدی بــرای بهبــود حکومــت بــوده
اســت .یکــی از مطالبــات اساســی اشــراک کننــدگان ایــن بــود
کــه بایــد شــفافیت و حســابدهی بیشــری از جانــب نهادهــای
دولتــی فراهــم گــردد.
بــا ایــن حــال ،محــرز نبــودن اینکــه دولــت جدیــد چــه شــکلی
بــه خــود خواهــد گرفــت ،ســبب بــروز تشــویش و نگرانــی مــی
شــود .مشــاهدۀ ســوم هامنــا ســایۀ طوالنــی مدتــی اســت کــه
مذاکــرات صلــح دوحــه بــر مباحــث مرتبــط بــه صلح در ســطح
محــل افکنــده انــد .عــدم قطعیــت و پیــش بینــی ناپذیــری
پروســه بــه نوبــۀ خــود پیــش بینــی ایــن نکتــه را دشــوار مــی
ســازد کــه جامعــۀ مدنــی (بــه معنــای وســیع آن) بــرای تحکیــم
انســجام اجتامعــی و تأمیــن رشایــط صلــح چــه اقداماتــی را می
توانــد انجــام دهــد .برخــی از عامــان و کارگزاران_مخصوصـاً
موسســات غیردولتــی و فعــاالن حقــوق بــری کــه در دو دهــۀ
گذشــته از پشــتیبانی متویــل کننــدگان بیــن املللــی برخــوردار
شــده انــد ،بــه طــور خاصــی در ایــن مــورد تشــویش دارنــد
کــه نقــش آنهــا در دولــت جدیــد کــه قس ـاً یــا کام ـاً تحــت
محرک محلی جنگ و صلح در شامل رشق افغانستان
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کنــرول طالبــان خواهــد بــود ،چگونــه تعریــف خواهــد شــد.
جایگاهــی کــه زنــان در حــوزۀ عمومــی خواهنــد داشــت نیــز
ســوال مهــم دیگــری اســت کــه بــا توجــه بــه ابهامــات در مــورد
چگونگــی تفســیر قانــون رشیعــت و تردیــد در مــورد مؤثریــت
منایندگــی زنــان در دوحــه وجــود دارد.
در آخــر اینکــه توافــق میــان طالبــان و جمهــوری اســامی الزاماً
بــه عنــوان چیــزی کــه بــه جنــگ خامتــه دهــد ،نگریســته منــی
شــود .برخــی از اشــراک کننــدگان تردیــد شــدید داشــتند کــه
بعــد از خــروج نیروهــای خارجــی در ســپتمرب  2021طالبــان
تفنــگ هــای شــان را روی زمیــن بگذارنــد.

قدردانی

عکــس صفحــۀ پــوش توســط محمــد عــارف کریمــی گرفتــه

شــده اســت.
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