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جوالی 2021

بــه ســوی صلــح پروژه مشــرک بنیــاد فردریــش ایربت

( ،)SEFمؤسســۀ مطالعــات عامــۀ افغانســتان

( )ORPPAو میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف

رشق افغانســتان هــم از نــگاه نظامــی و هــم از نــگاه اقتصــادی
دارای اهمیــت اســراتیژیک بــوده اســت .در رشق ایــن زون،

و صلــح ( )OPDAMمی¬باشــد.

خیــر پشــتونخواه و ســاحۀ قبیلــوی تحــت حکومــت فــدرال

ایــن پــروژه بــرای تســهیل تبــادل نظــر منظــم دربــارۀ

واقــع شــده انــد .در غــرب آن دره هایــی وجــود دارد کــه بــه

موانــع محلــی و فرصت¬هــای صلــح در هفــت زون؛
کندهــار ،هــرات ،بلــخ ،بدخشــان ،بامیــان ،ننگرهــار و
کابــل طراحــی شــده اســت.

ســمت کابــل امتــداد یافتــه و گذرگاهــی بــرای قاچــاق اســلحه
و جنگجویــان مخالــف دولــت کابــل کــه در امتــداد رسحــدات
فعالیــت مــی کننــد ،فراهــم مــی ســازد .از ایــن رو دسرتســی بــه
ایــن دره هــا در کنــرول قلمــرو افغانســتان اهمیــت اساســی

ایــن پــروژه بــه برگــزاری یــک سلســله گردهامیی¬هــای

دارد.

جاهایــی کــه هســتند» دربــارۀ راه¬هــای حــل منازعــات

زون رشق کــه در رسازیــری کــوه هــای هندوکــش واقــع

محلــی بــرای صلــح مــی پــردازد تــا افغان¬هــا «در
از طریــق گفتگــو ،تبــادل نظــر و فعالیــت ســهم

بگیرنــد .در نتیجــه ،ایــن رویدادهــا مشــارکت فعــال
در ســطح اجتــاع را در تــاش بــرای ایجــاد یــک
چشــم¬انداز مشــرک بــرای صلــح ترغیــب می¬کنــد.
تهیــۀ نرشیــات و تولیــدات رســانه هــای تصویــری

کمــک می¬کنــد تــا ذی¬نفعــان محلــی ،ملــی و
بین¬املللــی در ایــن باره آگاه شــوند و توصیه¬هایی

شــده اســت ،محــل تقاطــع چندیــن درۀ دریایــی اســت کــه
بلحــاظ تاریخــی مســیرهای تجــاری عمــده و راه هــای اصلــی
مهاجــرت بــرای جمعیــت بــوده انــد.
راه آبــی اصلــی ،دریــای کابــل اســت کــه از غــرب بــه رشق
رسازیــر مــی شــود و بــا دریــای علینگــر در لغــان یکجــا شــده
و قبــل از رســیدن بــه دریای ســند در مرز پشــتونخواه پاکســتان،
بــه دریــای کــر در رشق جــال آبــاد مــی ریــزد .حــوزه هــای

بــرای مشــارکت در آینــده ارائــه دهنــد.

دریایــی کابــل و کــر دارای ظرفیــت چشــمگیر تأمیــن آب

ایــن چکیــده توســط مؤلفیــن ،لوســیل مارتیــن،

و انــرژی مــی باشــند .مدیریــت ایــن حــوزۀ دریایــی ،عنــر

ســعید پرتــو و مارتــا لِگرانــد ،بــه عنــوان بخشــی از

همــکاری میــان بنیــاد فریدریــش ایــرت (،)SEF
مؤسســه مطالعــات عامــۀ افغانســتان ()ORPPA
و مدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف و صلــح
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پس منظر

( )OPDAMتهیــه گردیــده اســت.

بــه تاریــخ  31مــی  2021گردهامیــی محلــی بــرای صلــح در
والیــت ننگرهــار دایــر گردیــد کــه در آن مناینــدگان جامعــۀ
مدنــی از چهــار والیــت زون رشق افغانســتان اشــراک داشــتند:
ننگرهــار ،لغــان ،کــر و نورســتان .یــک مــرور کلــی از
وضعیــت دموگرافیــک ابتدایــی ،جغرافیایــی ،اقتصــادی و
جنگــی هــر یــک از والیــات فــوق الذکــر ذیـاً تهیــه گردیــده،
بــه تعقیــب آن رشح گردهامیــی ،ارائــه گردیــده اســت .در
ختــم چکیــده نتایــج کلــی از مباحثــات گنجانیــده شــده اســت.

مناقشــه انگیــز روابــط بیــن افغانســتان و پاکســتان بــه شــار مــی
آیــد(. )7102 hcraM 2 ,lehkakaK
شکل  :1تخمین نفوس ()2020
والیت
ننگرهار
لغامن
کرن
نورستان

مجموع
1,701,698
493,488
499,393
163,814

شهری
277,321
5,897
15,921
0

روستایی
1,424,377
487,591
483,472
163,814

منبع :ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ()2021

بــه اســتثنأ تجمــع نفــوس در شــهر جــال آبــاد ،اکرثیــت
بــزرگ جمعیــت در ایــن چهــار والیــت ،روســتایی مــی باشــند
(اشــکال  1و  .)2ســاحات حاصلخیــز واقــع در حــوزۀ دریایــی
کابــل بــه اقتصــاد زراعتــی کمــک مــی کننــد کــه نیازمنــدی
هــای بازارهــای والیتــی و ملــی را بــرآورده مــی ســازد .بــا
ایــن حــال ،جنــگ ،بیجاشــده¬گی ،خشکســالی و ســیل هــای

ناگهانــی اثــرات ناگــواری بــر حاصــات زراعتــی در طــی

بــه نوبــۀ خــود شــکنندگی اوضــاع امنیــت را در ایــن منطقــه

ســال هــای اخیــر وارد منــوده انــد .تأثیــرات ناگــوار جنــگ

شــدت مــی بخشــد .درگیــری هــای پراکنــدۀ درونــی و بینابینــی

بــر اقتصادهــای روســتایی نیــز در طــی چنــد مــاه اخیــر رسعــت

قدرمتنــدان ،شورشــیان و قــوای دولــت بــر رس کنــرول منابــع

بیشــری بــه خــود گرفتــه اســت (.)2021c ,2021a ,OCHA

معدنــی و کشــت کوکنــار ،وضعیــت را وخیــم تــر مــی ســازد

در ســاحات کوهســتانی کــه بخــش بزرگــی از منطقــه را فــرا

(.)0202 ,PDNU

می-گیرنــد ،معیشــت هــای مــردم بــا توجــه بــه کوچــک بــودن

حضــور القاعــده و ظهــور دولــت اســامی والیــت خراســان در

قطعــات زمیــن و فرصــت هــای محــدود کار ،شــکننده اســت و

ســال  4102بــه پیچیدگــی محــرک هــا و پویایــی هــای جنــگ

اقتصــاد روســتایی شــدیدا ً متکــی بــه حوالــه جــات و مهاجــرت

مــی افزاینــد (.)8102 tsuguA 4 ,ilA ;1202 ,AMANU

بــه پاکســتان اســت.

فعالیــت دولــت اســامی والیــت خراســان کــه از ســال 5102

میــزان فقــر در هــر چهــار والیــت مذکــور باالتــر از اوســط

بدیــن ســو در ننگرهــار مســتقر بــوده اســت ،از آن زمــان بــه

ملــی اســت .نورســتان بــا  80فیصــد باالتریــن میــزان فقــر را در

بعــد در کــر ،لغــان و ولســوالی هــای نورســتان رشقــی نیــز

بیــن والیــات چهــار گانــه دارد و ننگرهــار بــا  66فیصــد ،لغــان

گــزارش شــده اســت ( .)7102 ,kazsiM dna ekleiMبنــا بــه

بــا  63فیصــد و کــر بــا  57فیصــد در مــکان هــای بعــدی قــرار

گزارشــات ،ایــن گــروه از اکــر بخــش هــای ننگرهــار و کــر

مــی گیرنــد (.)2020 ,UNDP

توســط طالبــان و نیروهــای امنیتــی افغانســتان بیــن ســال هــای

ننگرهــا ،نورســتان و لغــان در بیــن ده والیتــی قــرار دارنــد کــه
باالتریــن میــزان عــدم مصونیــت غذایــی را بــه خــود اختصــاص
می¬دهنــد ( .)2018 ,CSOدر ســال  ،2020ننگرهــار باالتریــن
نــرخ تــورم (انفالســیون) را در ایــن منطقــه داشــته کــه برابــر بــا
 12.3فیصــد بــوده اســت )2021 ,NSIA(.
شکل  :2سهم نفوس شهری و روستایی

 9102و  0202بیــرون رانــده شــده اســت (hcraM 1 ,ilA
 .)1202 hcraM 3 ;0202بــا ایــن حــال ،نگرانــی در مــورد
حمــات بــه اشــخاص ملکــی هنــوز هــم بــر جــای خــود باقــی
مــی مانــد .در ســال  0202و نیمــۀ نخســت  1202حمــات
هدفمنــد بــه فعــاالن جامعــۀ مدنــی ،مقامــات دولتــی ،پرســونل
صحــی و رجــال برجســته در ننگرهــار ،لغــان و کــر بــه اوج
خــود رســیده اســت (.)1202 ,AMANU
برخوردهــای مســلحانه میــان نیروهــای امنیتــی و گــروه هــای
مســلح مخالــف دولــت و همچنیــن بیــن طالبــان و دولــت
اســامی والیــت خراســان در طــول ســال هــای  9102و 0202
منجــر بــه بیجاشــدن هــزاران خانــواده در رستــارس منطقــه شــده
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اســت (.)a1202 ,0202 ,9102 ,AHCO
ننگرهــار از غــرب بــا والیــت کابــل ،از شــال غــرب بــا لغــان
و از شــال بــا کــر هــم مــرز بــوده و از رشق یــک رسحــد
برگرفته از ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

والیــات رشقــی از دیربــاز محــل جنــگ هــای طوالنــی بیــن
دولــت کابــل و گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت بــوده
انــد .جنگ¬ســاالران محلــی ،مالهــای ملیشــه و پولیــس
محلــی افغــان کــه وابســته بــه قدرمتنــدان محــل مــی باشــد
نیــز در کشــمکش هــای قــدرت ،درگیری¬هــای مســلحانه،
غصــب زمیــن و تجــارت مــواد مخــدر رشکــت داشــته انــد کــه

مشــرک بــا پاکســتان دارد .دریاهــای کابــل و کــر و نهرهــای
دامئــی کــه از کــوه اســپین غــر رسچشــمه مــی گیرنــد ،آب
فراوانــی بــرای آبیــاری اراضــی زراعتــی فراهــم مــی کننــد کــه
بــا یــک سیســتم کانالیزاســیون تکمیــل مــی گــردد.
زبــان اصلــی اکــر جمعیــت والیــت ننگرهــار پشــتو اســت
(تخمیــاً  29فیصــد جمعیــت) و دری و پشــه یــی از زبــان
هــای اقلیــت بــه شــار مــی آینــد (.)5002 ,APFNU

ایــن والیــت در دو طــرف شــاهراهی کــه کابــل را از طریــق

تحــت نظــر ریاســت امنیــت ملــی فعالیــت مــی کننــد نیــز

بنــدر تورخــم بــه پاکســتان وصــل مــی کنــد ،واقــع شــده و

متهــم بــه انجــام محاکــات صحرایــی در ســال  9102در ایــن

از ایــن رو دارای یــک موقعیــت اقتصــادی اســراتیژیک

والیــت شــده انــد (.)9102 ,WRH

مــی باشــد .ننگرهــار همچنــان محــل رقابــت و کشــمکش
میــان دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و گــروه هــای
مســلح مخالــف دولــت مــی باشــد .ایــن والیــت بــا توجــه بــه
اهمیتــی اســراتژیک ¬کــه دارد ،بــزرگ تریــن دریافــت کننــدۀ
کمک¬هــای خارجــی بویــژه از جانــب امریــکا مــی باشــد
(.)0202 ,9102 ,RAGIS ;2102 ,imikaH
در خــارج از مرکــز ننگرهــار (جــال آبــاد) ،اکرثیــت نفــوس
بــرای امــرار معــاش وابســته بــه زراعــت و مالــداری مــی باشــند
امــا ایــن والیــت مــورد هجــوم ســیل هــای ناگهانــی بــوده کــه
ســبب تخریــب حاصــات و آســیب بــه زیربنــای آبیــاری شــده
اســت ( .)9102 ,OAFاســتخراج معــدن یــک منبــع اشــتغال
دیگــر در ولســوالی هــای گوشــته و خوگیانــی در جنــوب
ننگرهــار اســت کــه در آن ذخایــر بــزرگ ســنگ مرمــر ،تالــک
( )clatو کرومیــت واقــع شــده انــد .اســتخراج غیرقانونــی معادن
ســنگ مرمــر و تالــک توســط گــروه هــای مســلح مخالــف
دولــت نیــز گــزارش شــده اســت (,inarooN dna dryB
.)7102
جــال آبــاد پنجمیــن شــهر بــزرگ افغانســتان اســت کــه نفــوس
شــهری آن بیشــر از والیــات همجــواری اســت کــه جمعیــت
شــان عمدتــاً روســتایی اســت (اشــکال  1و  .)2شــهر جــال
آبــاد مرکــز تجــارت منطقــوی و پایتخــت فرهنگــی ،سیاســی
و اقتصــادی رشق افغانســتان بــه شــار مــی آیــد (,imikaH
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.)2102
ننگرهــار یکــی از باالتریــن ارقــام مهاجــران ،بیجاشــده¬گان
داخلــی و عــودت کننــده¬گان را در ســطح کل کشــور دارد و
از هــر ســه باشــندۀ ایــن والیــت ،یــک نفــر یــا عــودت کننــده
اســت یــا بیجاشــدۀ داخلــی (.)8102 ,OSC ;a1202 ,MOI

ننگرهــار (در کنــار کابــل) یکــی از دو والیتــی اســت کــه
باالتریــن میــزان قاچــاق مــواد مخــدر در افغانســتان را بــه خــود
اختصــاص می¬دهنــد (.)9102 ,RAGIS
لغــان از شــال بــا پنجشــیر و نورســتان ،از غــرب بــا کابــل
و کاپیســا ،از رشق بــا کــر و از جنــوب بــا ننگرهــار هــم مــرز
اســت .اراضــی زراعتــی ایــن والیــت توســط ســه دریــای
اصلــی کابــل ،علیشــنگ و علینــگار آبیــاری مــی شــود و در
رستــارس والیــت کانال¬هــای آبــی وجــود دارد .اکــر اراضــی
ایــن والیــت کوهســتانی اســت و ســکونتگاه هــای مــردم در
دره هــا مرتاکــم مــی باشــند .در بخــش هــای شــال و رشق
والیــت ،کوهســتان هــای پوشــیده از جنــگالت و درختــان
مخروطــی شــکل وجــود دارد کــه بخاطــر اســتفاده از چــوب
شــان توســط مردمــان روســتایی بهــره بــرداری مــی شــوند.
شــاهراه کابل-جــال آبــاد از ولســوالی جنوبــی قرغایــی
عبــور می¬کنــد و یــک شــاخه از آن بــه ســوی مرکــز والیــت
(مهــرالم) و نورســتان منشــعب مــی شــود.
زبــان هــای اصلــی ایــن والیــت شــامل پشــتو ،پشــه یــی و دری
مــی باشــند .پشــتو توســط  85فیصــد نفــوس تکلــم مــی شــود
و زبــان هــای پشــه یــی و دری بــه ترتیــب بــا  03و  21فیصــد
در مــکان هــای بعــدی قــرار مــی گیرنــد (.)5002 ,APFNU
کوهســتان هــای پوشــیده از درخــت لغــان یــک پایــگاه و
مقــر نســبتاً امــن بــرای گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت بوده
انــد .دره هــای آن گذرگاهــی بــرای عبــور از مناطــق مــرزی بــه
ســوی مرکــز افغانســتان مــی باشــند .در حالیکــه قبــل از ســال
 8102ثبــات امنیتــی وجــود داشــته اســت ،اوضــاع امنیــت
بــه دلیــل افزایــش عملیــات هــای طالبــان و دولــت اســامی
خراســان در ولســوالی هــای کوهســتانی دورافتــاده ،شــدیدا ً

اوضــاع امنیتــی در طــی دهــۀ گذشــته بــه شــکل پیوســته

رو بــه وخامــت نهــاده اســت (.)8102 ,sserP amaahK

وخیــم شــده اســت .ننگرهــار یکــی از ســه والیتــی اســت کــه

درگیــری هــای مســلحانه میــان شورشــیان و نیروهــای امنیتــی

باالتریــن تعــداد تلفــات ملکــی را در ســال  0202در نتیجــۀ

افغانســتان در ســال هــای اخیــر ســبب بیجاشــدگی شــار

حمــات انتحــاری یــا انفجــار مــواد دســت ســاز داشــته انــد

کثیــری از جمعیــت والیــت گردیــده اســت (,b1202 ,MOI

( .)1202 ,AMANUواحدهــای شــبه¬نظامی دولــت کــه

 .)0202 ,AISNخانــواده هــا نیــز بــرای فــرار از جنــگ هــای

شــدید از لغــان بــه ننگرهــار گریختــه انــد .در ســال ،0202
 762مــورد تلفــات ملکــی در ایــن والیــت وجــود داشــته اســت
(.)0202 ,AMANU

نورســتان کــه قب ـاً بیــن لغــان و کــر تقســیم شــده بــود ،در
ســال  9891توســط دولــت نجیــب اللــه بــه عنــوان یــک

والیــت کــر از جنــوب بــا ننگرهــار ،از غــرب بــا لغــان ،از

والیــت از آنهــا جــدا شــد و در ســال  1002بــه عنــوان یــک

شــال بــا نورســتان و از رشق بــا پاکســتان هــم مــرز اســت.

واحــد اداری تثبیــت گردیــد .ایــن والیــت از جنــوب بــا کــر،

رسزمیــن هــای کوهســتانی و زیربنــای ضعیــف جــاده ای،

از جنــوب غــرب بــا لغــان ،از شــال بــا بدخشــان و از رشق

دسرتســی بــه ایــن والیــت را مختــل مــی ســازد .زبــان اصلــی

بــا پاکســتان هــم مــرز اســت .ایــن ســاحۀ رسحــدی یــک نقطــۀ

بیــش از  09فیصــد جمعیــت کــر پشــتو اســت و مــردم

اســراتیژیک بــرای ورود تجهیــزات نظامــی و جنگجویــان

نورســتانی و پشــه یــی زبــان در اقلیــت قــرار دارنــد (,APFNU

مســلح مخالــف دولــت کــه از پاکســتان رهــری می¬شــوند،

.)5002

مــی باشــد.

ایــن والیــت رسشــار از ذخایــر ســنگ هــای قیمتــی و نیمــه

 59فیصــد مســاحت نورســتان را کوهســتان¬هایی بــا دره

قیمتــی بــه شــمول تورمالیــن ،زمــرد کبــود (،)eniramauqa

هــای حاصلخیــز پراکنــده کــه بــرای دهقانــی و چرانــدن

یاقــوت زرد یــا توپــاز ( )zapotو همچنــان لعــل (،)ybur

احشــام اســتفاده می¬شــوند ،فراگرفتــه اســت .رسزمیــن هــای

یاقــوت کبــود ( )erihppaSو زمــرد ســبز ( )dlaremeمــی

کوهســتانی و زیربنــای محــدود جــاده ای ،دسرتســی بــه ایــن

باشــد .ایــن ذخایــر بــه شــکل غیررســمی توســط اجتامعــات

والیــت را بویــژه در مــاه هــای زمســتان دشــوار مــی ســازد

محلــی مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه و بــه آنســوی مــرز

( .)6102 ,PENUوالیــت نورســتان اساســاً تحــت پوشــش

پاکســتان انتقــال داده مــی شــوند تــا در بــازار جواهــرات

ابتــکارات انکشــافی دولتــی و بیــن املللــی قــرار نگرفتــه اســت

"منــک منــدی" در پشــاور فروختــه شــوند.

و تنهــا تعــداد انگشــت شــاری از ســازمان هــا بــه عرضــۀ

منبــع دیگــر امــرار معــاش قطــع درختــان بــاارزش مــی باشــد.
قطــع درختــان کــه در گذشــته تحت نظــارت اجتامعــات محلی
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پاکســتان گــزارش شــده اســت (.)1202 ,AMANU

مســاعدت هــای غذایــی و پــروژه هــای انکشــافی زراعتــی در
ایــن والیــت مــی پردازنــد.

انجــام می¬شــد ،در طــی دهــۀ گذشــته بــه طــور فزاینــده ای در

نورســتان برغــم آنکــه در نقطــه ای دورافتــاده واقــع شــده

محوریــت جنــگ بــر رس منابــع قــرار داشــته ،و قطــع غیرقانونــی

اســت ،در بیــن والیــات دارای بیشــرین اهمیــت اســراتیژیک

و قاچــاق درختــان در مقیــاس بــزرگ ،منجــر بــه کاهــش منابــع

قــرار دارد .رشق ایــن والیــت را ســاحات رسحــدی فــرا گرفتــه

جنگلــی شــده اســت .اجتامعــات محلــی بیشــر بــه دلیــل

اســت کــه از دیربــاز پناهگاهــی بــرای گــروه هــای مســلح

نیازمنــدی هــای اقتصــادی در بهره¬بــرداری غیرقانونــی از

مخالــف دولــت بــوده انــد .در غــرب آن دره هایــی وجــود

جنــگالت مشــارکت فعــال داشــته انــد کــه ایــن موضــوع روابط

دارد کــه تــا کابــل امتــداد مــی یابنــد .از ایــن رو ایــن والیــت

آنــان را بــا مراجــع دولتــی دچــار مشــکل ســاخته اســت .ادعــا

از دیربــاز گــذرگاه مهــم شورشــیان بــرای انتقــال تجهیــزات از

شــده اســت کــه گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت کــه در

پاکســتان بــوده اســت.

ایــن ســاحه حضــور دارنــد ،کنــرول ایــن تجــارت را بدســت
گرفتــه¬ انــد (;7102 rebotcO 5 ,euqiddiS dna irawnA
.)3102 ,la te redaB

والیــت نورســتان بواســطۀ منازعــات بــر رس منابــع و بــا توجــه
بــه حضــور حداقلــی دولــت یــا توانایــی حداقلــی در رســیدگی
بــه ایــن منازعــات ،چندپارچــه شــده اســت .بــه ماننــد کــر،

دولــت بــر ایــن والیــت کنــرول حداقلــی دارد .از ســال 8102

گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت در درون و اطــراف

بدیــن ســو چندیــن مــورد جنــگ و درگیــری بیــن طالبــان و

والیــت بــه طــور پیوســته از ایــن منازعــات بــرای اعــال فشــار

دولــت اســامی والیــت خراســان بوقــوع پیوســته اســت .در

بــر اجتامعــات محلــی اســتفاده منوده¬انــد.

ســال  ،0202درگیری¬هــای بــرون مــرزی بــا قــوای نظامــی

گردهامیی صلح ننگرهار :نظر اجاملی

توقعات اشرتاک کنندگان در ارتباط با صلح

 42زن و  63مــرد در گردهامیــی صلــح کــه در جــال آبــاد

اشــراک کننــدگان گردهامیــی ننگرهــار نســبت بــه نتایــج

ننگرهــار برگــزار شــد ،رشکــت کردنــد .اشــراک کننــدگان

توافــق صلــح میــان طالبــان و جمهــوری اســامی افغانســتان تــا

شــامل اعضــای حکومــت محــل ،جامعــۀ مدنــی ،بــزرگان

حــدی خــوش بیــن بودنــد.

محلــی ،زنــان و مــردان تجــارت پیشــه ،مناینــدگان ســازمان
هــای جوانــان و محصــان دانشــگاه بــوده انــد.

جنــگ مســلحانه شــده و مــی توانــد باعــث بهبــود اوضــاع

در هــر گردهامیــی بــه اشــراک کننــدگان وظیفــه داده مــی

اقتصــادی گــردد .تصــور مــی رفــت کــه دولــت مابعــد صلــح

شــود تــا مســائل اصلــی اثرگــذار بــر محــرک هــای جنــگ در

مــی توانــد زمینــه را بــرای توزیــع عادالنــه تــر منابــع ،کاهــش

اجتامعان¬شــان را شناســایی مناینــد .ســپس ایــن مســائل در

فعالیــت هــای جنایــی و امحــای فســاد مســاعد ســازد .برخــی از

درون گــروه هــا بــه بحــث گذاشــته مــی شــود .در هــر گــروه،

آنهــا همچنــان فکــر مــی کردنــد کــه دسرتســی بــه تعلیــم بهبــود

اشــراک کننــدگان بــه شناســایی عوامــل یــک مشــکل پرداختــه

مــی یابــد و امیــد آن را داشــتند کــه رشایــط بــرای تعلیــم زنــان

و در ایــن مــورد بحــث مــی کننــد کــه ایــن عوامــل چگونــه

مســاعد باقــی مبانــد.

مــی تواننــد در راســتای ایجــاد رشایــط صلــح پایــدار تحــت
رســیدگی قــرار گیرنــد.

اشــراک کننــدگان همچنــان مطمــن بودنــد کــه نهادهــای
جامعــۀ مدنــی مــی تواننــد راهکارهایــی را بــرای برقــراری

ســپس نتایــج بحــث هــای گروهــی بــه یــک پنــل تخصصــی

ارتبــاط بــا دولــت جدیــد بیابنــد .ایــن فرضیــه مبتنــی بــر ایــن

ارائــه مــی شــود .اعضــای پنــل متشــکل از ســه مــرد و یــک

پیــش بینــی بــود کــه ســاختارهای دموکراتیکــی در دولــت

خانــم بــوده انــد :یــک شــخص دانشــگاهی کــه عضویــت

جدیــد حفــظ خواهنــد شــد:

شــورای صلــح ننگرهــار را نیــز داشــت ،یــک مناینــده از شــبکۀ
جامعــۀ مدنــی در ننگرهــار ،یــک مناینــدۀ جامعــه مدنــی از
کــر و یــک مناینــدۀ جامعــۀ مدنــی از لغــان

محرک های محلی جنگ و صلح در رشق افغانستان

6

اکــر آنهــا گــان مــی کردنــد کــه توافــق صلــح منجــر بــه مهــار

جامعــۀ مدنــی بــا دولــت جدیــد همــکاری خواهــد
کــرد و فعالیت-هایــش را ادامــه خواهــد داد ،چــون
نهادهــای جامعــۀ مدنــی هــان مــردم هســتند .آنهــا
بیطرف¬انــد و هدفشــان انعــکاس صــدای مــردم
اســت .یکــی از بنیادهــا و اساســات دموکراســی ایــن
اســت کــه نهادهــای جامعــۀ مدنــی از حــق مشــارکت
در حکومــت برخــوردار باشــند و دیــدگاه های شــان را
بازتــاب دهنــد ،چــون تعریــف حکومــت دموکراتیک،
عبــارت از حکومــت مــردم ب ـرای مــردم اســت_عضو
پنــل – مــرد شــاره  ،1جامعــۀ مدنــی.

©/ORPPA ,OPDAM ,SEFعلیرضا کیهان

بخــش دیگــر گردهامیــی هــای محلــی ،بحــث آزاد در بیــن
اشــراک¬کنندگان و بیــان توقعــات شــان در ارتبــاط بــا صلــح
و توافــق بالقــوه میــان جمهــوری اســامی افغانســتان و طالبــان
بــوده اســت .توقعــات مرتبــط بــه صلــح و عوامــل جنــگ هــای
محلــی کــه توســط اشــراک کننــدگان گردهامیــی ننگرهــار
شناســایی شــده انــد ،ذی ـاً ارائــه مــی شــوند.

©/ORPPA ,OPDAM ,SEFعلیرضا کیهان

 ،1جامعــۀ مدنــی.

نگرانــی اصلــی اشــراک کننــدگان در مــورد نتیجــۀ مذاکــرات،
محدودیــت هایــی اســت کــه بــرای تحــرک و مشــارکت زنــان
در حــوزۀ عمومــی و بــازار کار وضــع خواهــد شــد .برخــی از
اشــراک کننــدگان همچنــان نگــران ایــن بودنــد کــه حــذف
زنــان از حــوزۀ عمومــی مــی توانــد نــورم هــای اجتامعــیِ

اشــراک کننــدگان در ایــن خصــوص اتفــاق نظــر داشــتند
کــه مســیر صلــح ممکــن اســت طوالنــی و آکنــده از اعــال
خشــونت آمیــز باشــد.

ســنتیِ مردســاالر را بیشــر تقویــت منایــد.

محرک های محلی جنگ

اشــراک کننــدگان معتقــد بودنــد کــه تغییــرات مثبتــی کــه قــرار

چهــار عامــل بــارز جنــگ محلــی کــه توســط اشــراک

اســت بــا روی کارآمــدن دولــت مابعــد صلــح بــه میــان آیــد،
همگــی ایجــاب مــی کننــد کــه خشــونت از جملــه جنــگ
هــای مســلحانه و فعالیــت هــای جنایــی ،کاهــش یابــد .بــا ایــن
حــال ،برخــی دیگــر از اشــراک کننــدگان نگــران آن بودنــد
کــه توافــق بــا طالبــان بــرای خامتــه دادن بــه خشــونت مســلحانه
کافــی نخواهــد بــود چــون احتــال دارد کــه گــروه هــای غیــر
از طالبــان و قدرمتنــدان محلــی بــه فعالیــت هــای شــان ادامــه
دهنــد .بــرای مثــال:

کننــدگان گردهامیــی ننگرهــار شناســایی شــده انــد ،عبارتنــد
از:
•فساد

•اقتصاد ضعیف

•عدم حاکمیت قانون

•دسرتسی محدود و کیفیت پایین تعلیم
ویژگی های هر عامل ذیالً ترشیح می شود.

مــا زمانــی قــادر بــه حــل منازعــات خواهیــم بــود کــه
بــه حاکمیــت قدرمتنــدان در افغانســتان پایــان داده
شــود .زورمنــدان محلــی و شــبکه هــای جنایــی ب ـرای
بـراه انداخــن جنــگ هــای بیشــر زمینه-ســازی کــرده
اند_اشــراک کننــدۀ مــرد شــاره  ،2جامعــۀ مدنــی
برخــی از اشــراک کننــدگان دربــارۀ عــدم شــفافیت در مــورد
موضوعاتــی کــه در میــز مذاکــره مــورد بحــث قــرار گرفتــه
و عــدم قطعیــت نتایــج مذاکــره ،ابــراز نگرانــی کــرده انــد.
تاکنــون متــام پیــش بینــی هــا در مــورد توافــق صلــح رصفـاً در
حــد گامنــه زنــی بــوده انــد:
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جلســاتی برگـزار شــد امــا مــا واقعـاً منــی دانیــم کــه در
پشــت میــز مذاکـرات چــه مــی گــذرد و نــه مــی توانیــم
از موضوعاتــی کــه ممکــن اســت از آن چشــم پوشــی
شــود ،دفــاع کنیــم [ ]...یــک تشــویش گســرده در
مــورد اینکــه فــردا چــه خواهــد شــد ،وجــود دارد.
از یکســو رس و صــدا مــی شــود کــه صلــح یــک
رضورت اســت امــا مــن بــه عنــوان مناینــدۀ جامعــۀ
مدنــی منــی دانــم کــه پشــت دروازه هــای بســتۀ اتــاق
مذاکــره چــه مــی گــذرد .مســائل بحــث شــده بایــد بــا
مــردم رشیــک ســاخته شــود_عضو پنــل – مــرد شــاره

©/ORPPA ,OPDAM ,SEFعلیرضا کیهان

مسئلۀ اول :فساد و خویش گامری
یکــی از عوامــل اساســی جنــگ کــه توســط اشــراک کننــدگان
مطــرح شــد ،فســاد گســرده و خویــش خــوری مــی باشــد
کــه مانــع از دسرتســی برابــر بــه مشــاغل ،مســکن و خدمــات
(بــه شــمول معــارف و خدمــات عدلــی) مــی شــود .تبعیــض
بــر مبنــای خویشــاوندی و قومیــت همچنــان بــه عنــوان عامــل
اثرگــذار بــر افزایــش شــکاف میــان شــهروندان و تشــدید تنــش
هــا عنــوان شــد .کمــک هــای تزریــق شــده بــه نهادهای فاســد،
ایــن مشــکل را شــدت بخشــیده و فرصــت هــای بیشــری
را بــرای مناینــدگان فاســد دولــت فراهــم ســاخته تــا منابــع و
کمــک هــای بیــن املللــی را در جهــت منافــع شــخصی شــان

جــذب مناینــد .جوانــان و تجــارت هــای محلــی در لســت
کســانی قــرار گرفته¬¬انــد کــه بیــش از همــه از ایــن مســئله
متأثــر گردیــده انــد.
اشــراک کننــدگان بــرآورد کردنــد کــه رســیدگی بــه فســاد
کاری اســت دشــوار کــه هــم نیازمنــد اصالحــات در روندهــای
اداری اســت و هــم مســتلزم تغییــر در ذهنیــت شــهروندان.
در ســطح ادارات دولــت ،آنهــا خواهــان تطبیــق مؤثــر قوانیــن
موجــود و وضــع مکانیــزم هــای حســابدهی و شــفافیت شــده
انــد .آنهــا تأکیــد کردنــد کــه نظــام عدلی-قضایــی بایــد در

ریشــۀ بســیاری از منازعــات فقــر اســت ،اکــر مــردم
فقیرنــد و هــر گاه شــخصی مجبــور شــود تــا بــا فقــر
دســت و پنجــه نــرم کنــد ،شــغلش را از دســت بدهــد و
نتوانــد کاری دیگــری بیابــد ،آن شــخص احتــال دارد
بـرای امـرار معــاش بــه فعالیــت هــای غیرمــروع روی
بیــاورد .ایــن مســئله رسانجــام زمینــه را بــرای جنــگ
و منازعــه مســاعد مــی سازد_اشــراک کننــده مــرد
شــاره  ،3جامعــۀ مدنــی.

جهــت تعقیــب عملکردهــای فاســد تدابیــر روشــن و عاجلــی

اعضــای گــروه پیشــنهاد کردنــد کــه بــه تجــارت هــای کوچــک

را روی دســت گیــرد.

بایــد توجــه و رسمایــۀ بیشــری اختصــاص داده شــود و ظرفیــت

جامعــۀ مدنــی بــا نظــارت جــدی بــر کارکــرد نهادهــای دولتــی
می-توانــد نقــش مهــم و ارزنــده ای را ایفــا کنــد امــا الزمــۀ
چنیــن تغییــری ایســتادگی و تســلیم ناپذیــری در طوالنــی
مــدت اســت ،بویــژه اگــر دولــت نقــش خــود در حســابدهی
بــه شــهروندان را جــدی نگرفتــه باشــد.

مــن شــارش کــردم کــه یــازده ریاســت دولتــی موظف
بــه مبــارزه بــا فســاد اداری هســتند .هیــچ یــک از آنهــا
تاکنــون مؤثــر نبــوده انــد [ ]...تــا زمانــی کــه تعهــد
واقعــی دولــت را در مبــارزه بــا فســاد اداری نداشــته
باشــیم ،ایــن مســائل نیــز وجــود خواهــد داشــت و
فاصلــۀ بیــن دولــت و مــردم نیــز بیشــر و بیشــر خواهــد
شــد_ عضــو پنــل – مــرد شــاره  ،2جامعــۀ مدنــی.
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کــه:

ایــن عضــو پنــل افــزود کــه تأمیــن شــفافیت مســتلزم همــکاری
و هامهنگــی مــداوم و مؤثــر میــان مناینــدگان حکومــت محــل
و ســازمان¬های جامعــۀ مدنــی مــی باشــد.
مسئلۀ دوم :اقتصاد ضعیف
فقــر گســرده دومیــن عامــل محــرک جنــگ بــود کــه توســط
اشــراک کننــدگان مطــرح شــد و بــه نوبــۀ خــود ناشــی از
اقتصــاد ضعیــف اســت .ایــن واقعیــت کــه قدرمتنــدان کــاکان
از اقتصــاد جنــگ منفعــت مــی برنــد و بــه جــای فعالیــت هــای
اقتصــادی و تولیــدی در فعالیــت هــای غیرمــروع و مخــرب
رسمایــه گــذاری مــی کننــد ،بــه عنــوان مانعــی بــرای تأمیــن
رشایــط صلــح عنــوان شــد .یــک اشــراک کننــده ترشیــح کــرد

ســازی آنهــا بایــد مطابــق بــه نیازمنــدی هــای بــازار کار صورت
گیــرد .اعضــای گــروه همچنــان خواهــان آن شــدند تــا بــرای
فــرار رسمایــه موانعــی بوجــود آیــد و اطمینــان حاصــل شــود
کــه تجــار برجســتۀ افغــان بــه جــای کشــورهای خارجــی در
داخــل کشــور رسمایــه گــذاری مــی کننــد.
در حالیکــه پشــتیبانی از افــراد آســیب پذیر از طریق مســاعدت
هــای بیــن املللــی ادامــه دارد ،توزیــع کننــدگان ایــن کمــک ها
بایــد در مــورد چگونگــی مــرف وجــوه مســاعدتی شــفاف
تــر باشــند و نشــان دهنــد کــه چگونــه مــی تواننــد نســبت بــه
اجتامعــات مــورد نظــر پاســخگوتر باشــند .اشــراک کننــدگان
تأکیــد کردنــد کــه دولــت و متویــل کننــدگان بیــن املللــی بایــد
بــر احــداث زیربناهــای صنعتــی و ترانســپورتی مترکــز بیشــری
داشــته باشــند.
عامــان مهمــی کــه گفتــه شــد مــی تواننــد بــه مســئلۀ فقــر
رســیدگی کننــد ،شــامل وزارت هــای مربوطــه و ریاســت هــای
کار و امــور اجتامعــی ،احیــاء و انکشــاف دهــات و زراعــت
مــی باشــند .بــا ایــن حــال ،اشــراک کننــدگان افزودنــد کــه
رسمایــه گــذاری دولتــی بــدون پشــتیبانی مــداوم جامعــۀ بیــن
امللــل کار دشــواری خواهــد بــود.
بســیاری از اشــراک کنندگــن مــی ترســیدند کــه مبــادا طوالنــی
شــدن جنــگ و تــداوم نفــوذ قدرمتنــدان مانــع از انجــام تــاش
هــای انکشــافی شــود.

خلــع قــدرت شــده انــد و توانایــی رســیدگی بــه مســائل مرتبــط
بــه حاکمیــت قانــون را ندارنــد .آنهــا خواســتار اصالحــات در
سیســتم عدلی-قضایــی شــدند تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه
مجرمــان و مقامــات فاســد بــه محکمــه کشــانده شــده و مجبــور
بــه حســابدهی مــی شــوند .آنهــا همچنیــن خواســتار آن شــدند
کــه بــه منظــور رســیدگی بــه مســئلۀ گســرش اســلحه و خلــع
ســاح ملیشــه هایــی کــه بــرای منافــع گروه¬هــا یــا اشــخاص
©/ORPPA ,OPDAM ,SEFعلیرضا کیهان

مسئلۀ سوم :عدم حاکمیت قانون

بــی قانونــی گســرده و مصونیــت مجرمــان ،ســومین عامــل
جنــگ بــود کــه توســط اشــراک کننــدگان شناســایی شــد.
اعضــای گروهــی کــه بــر روی ایــن مســئله کار مــی کردنــد،
وضعیــت را بگونــه ای توصیــف کردنــد کــه تعــداد کثیــری از
عامالنــی هســتند ،از گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت گرفتــه

در واکنــش بــه دیــدگاه هــای اشــراک کننــدگان ،یکــی از
اعضــای پنــل متذکــر شــد کــه قانــون اساســی افغانســتان راهــی
پیــش روی شــهروندان قــرار داده اســت تــا حقــوق شــان را
مطالبــه کننــد .وی بــر ایــن موضــوع تأکیــد کــرد کــه آگاهــی
هــر چــه بیشــر مــردم از چارچــوب حقوقــی موجــود مــی توانــد
بــه شــهروندان ایــن توانایــی و قــدرت را بدهــد کــه حقوق شــان
را مطالبــه منــوده و در برابــر بدرفتــاری ایســتادگی کننــد.

تــا قوماندانــی هــای محلــی ،شــبکه هــای جنایــی و ملیشــه های

مسئلۀ چهارم :دسرتسی و کیفیت پایین تعلیم

مختــل مــی ســازند .آنهــا متذکــر شــدند کــه ناتوانــی دولــت

اشــراک کننــدگان معتقــد بودنــد کــه دسرتســی پاییــن بــه تعلیم

تحــت پشــتیبانی دولــت ،کــه عملکــرد نهادهــای حکومتــی را
در مهــار و کنــرول فعالیــت هــای جنایــی ،مصونیــت دالالن
قــدرت کــه در درون دولــت نفــوذ دارنــد و تخلفاتــی کــه
توســط واحدهــای شــبه نظامــی صــورت گرفتــه انــد ،عواملــی
هســتند کــه مرشوعیــت دولــت در نــزد مــردم را بــه تحلیــل
بــرده و بــه جــذب افــراد توســط گــروه هــای مســلح مخالــف
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خــاص کار مــی کننــد ،تدابیــر مقتضــی عملــی گــردد.

و کیفیــت پاییــن تعلیــم ،بــه انتشــار معلومــات کاذب ،پیدایــش
تعصبــات قومــی و تبعیــض جنســیتی کمــک منــوده اســت.
دسرتســی محــدود زنــان و دخــران بــه آمــوزش و مکاتــب بــه
عنــوان یــک مشــکل گســرده در هــر چهــار والیــت مذکــور
مــورد اشــاره قــرار گرفــت.

دولــت کمــک کــرده انــد.

یــک عضــو پنــل متذکــر شــد کــه در زمینــۀ دسرتســی بــه

یک عضو پنل گفت:

تعلیــم پیرشفــت هایــی انجــام شــده اســت امــا اینکــه چــه نــوع

در ســال  ،2001دولــت بــه جــای مترکــز بــر چگونگــی
پرداخــن بــه مســائل موجــود ،بــه ملیشــه هــا اتــکا کــرد
و بــه جنــگ ســاالران مناصبــی در وزارتخانــه هــا داده
شــد .تصــور کنیــد اگــر والــی بنــا بــه ســفارش یــک
ملیشــه مقــرر شــده باشــد ،آیــا او بــه دولــت حســابدهی
خواهــد کــرد یــا بــه ملیشــه هــای خــودش؟ مســلامً بــه
ملیشــه هــا .حکومــت توســط تفنــگ ادامــه یافــت و
ایــن جنــگ ارزش ملــت مــا را از بیــن برد_عضــو پنــل
– مــرد شــاره  ،1جامعــۀ مدنــی.
اعضــای گــروه حــس مــی کردنــد کــه اعضــای اجتامعــات

آموزشــی ارائــه شــده ،چگونــه ارائــه شــده ،توســط چــه کســانی
و بــرای چــه کســانی ارائــه شــده اســت ،هنــوز هــم بــه عنــوان
یــک مســئلۀ بحــث انگیــز باقــی مــی مانــد:

فرامــوش نکنیــم کــه کیفیــت معــارف در طــول چندین
ســال بهبــود یافتــه ،تعــداد مکاتــب و موسســات
تعلیــات عالــی بیشــر شــده ،متعلــان مــی تواننــد
فاکولتــۀ مــورد عالقــۀ خــود را انتخــاب کننــد .امــا
مشــکالتی کــه بارهــا و بارهــا مطــرح کــرده ایــم ایــن
اســت کــه در سیســتم معــارف فســاد گســرده وجــود
دارد و بحــث در مــورد اینکــه بــه کــدام زبــان تدریــس
شــود و چــه چیــزی بــا دیــن مطابقــت دارد یــا نــدارد،

هنــوز هــم نســبت بــه بحــث دربــارۀ دسرتســی پذیــری
و کیفیــت معــارف تقــدم دارد_ عضــو پنــل – زن
شــاره  ،1دانشــگاهی.
اعضــای گــروپ هــای کــه بــاالی ایــن مســئله کار مــی کردنــد،
خواهــان آن شــدند کــه چارچــوب هــای پالیســی مرتبــط بــه
معــارف بــه شــکل مؤثرتــری تطبیــق شــوند .آنهــا همچنیــن
تأکیــد کردنــد کــه رونــد اســتخدام معلمیــن بایــد شــفاف باشــد،
چــون بســیاری از معلــم هــا بــر اســاس روابــط و نــه مهــارت
هــای شــان اســتخدام شــده انــد.
اشــراک کننــدگان تأکیــد کردنــد کــه نهادهــای جامعــۀ مدنــی
بایــد تالش¬¬شــان در راســتای آگاهــی رســانی در مــورد
اهمیــت تعلیــم دخــران را ادامــه دهنــد .بــزرگان محــل نیــز
بایــد در آگاهــی رســانی پیرامــون مزایــای تعلیــات عمومــی و
جــذب پشــتیبانی هــا ســهیم ســاخته شــوند.

نتیجه گیری
از مباحــث انجــام شــده در گردهمامیــی ننگرهــار شــش
نتیجــه گیــری مهــم را مــی تــوان ارائــه کــرد.
نخســت اینکــه ،خشــونت بــر ایــن چهــار والیــت ســایه افکنــده
اســت .برقــراری یــک آتــش بــس کــه حداقــل منجــر بــه
کاهــش جنــگ مســلحانه شــود ،بــه عنــوان یــک پیــش نیــاز
بــرای تدابیــر رســیدگی کننــده بــه عوامــل محلــی جنــگ
عنــوان شــد.
دوم ،یــک بــاور قوی نســبت به سیســتم حکومتــی دموکراتیک
و ارزش چارچــوب قانونــی در حفاظــت از حقــوق شــهروندان
وجــود دارد .امــا از ســوی دیگــر بســیاری از اشــراک کننــدگان
معتقــد بودنــد کــه ایــن دولــت دموکراتیــک هنــوز تحقــق نیافته
اســت .سیســتم حکومتــی¬ای کــه از ســال  1002روی کار
بــوده ،بــه دلیــل فســاد ،واســطه بــازی ،پیونــد میــان شــبکه هــای
جنایــی و مقامــات دولــت ،و ارتــکاب خشــونت از ســوی قوای
دولــت یــا ملیشــه هــای تحــت پشــتیبانی آن ،مرشوعیتــش را در
نــزد مــردم از دســت داده اســت.
ســوم اینکــه دو نکتــۀ فــوق الذکــر شــاید امیــدواری بــه نتیجــۀ
مذاکــرات دوحــه را تبییــن کننــد .اکــر اشــراک کننــدگان بــا
درجــۀ بخصوصــی از اطمینــان متذکــر شــدند توافقــی کــه
منجــر بــه تقســیمقدرت میــان دولــت و طالبــان شــود ،نتایــج
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در ارتبــاط بــا پشــتیبانی از دسرتســی پذیــر ســاخنت معــارف،
ایــن بــود کــه ناامنــی عمومــی خانــواده هــا را از فرســتادن
فرزنــدان شــان بــه مکتــب آنهــم در رشایطــی کــه مکاتــب بــه
طــور فزاینــده ای در معــرض حمــات قــرار مــی گیرنــد ،دلــرد
مــی کنــد .ناامنــی همچنیــن باعــث شــده اســت کــه بســیاری از
معلــان از قبــول کار در ســاحات دورافتــاده خــودداری کننــد.
تــا زمانــی کــه آتــش بــس برقــرار و امنیــت مکاتــب تأمیــن
نگــردد ،رســیدگی بــه مشــکالت سیســتم معــارف بســیار دشــوار
خواهــد بــود.

مثبتــی را در پــی خواهــد داشــت .آنهــا مشــخصاً پیــش بینــی
کردنــد کــه کاهــش خشــونت مــی توانــد فرصت¬هــای زیــادی
را بــرای تجــارت و رسمایــه گــذاری فراهــم کنــد و تغییــر در
مــدل حکومــت نیــز مــی توانــد منجــر بــه بهبــود حاکمیــت
قانــون و تأمیــن عدالــت اجتامعــی بیشــر (اصطالحــی کــه در
طــول بحــث هــا بارهــا و بارهــا تکــرار شــد) شــود.
چهــارم اینکــه پیچیدگــی محــرک هــای جنــگ شــاید بتوانــد
ایــن مســئله را تبییــن کنــد کــه چــرا اشــراک کننــدگان در مــورد
راهکارهــای رســیدگی اجتامعــات بــه برخــی از مســائلی که در
خــال بحــث هــا مطــرح شــد ،صحبــت چندانــی نکــرده انــد.
بــا ایــن وجــود ،برخــی از اعضــای جامعــۀ مدنــی معتقــد بودنــد
کــه قوانیــن فعلــی وســیلۀ مهمــی بــرای شــهروندان فراهــم کــرده
انــد تــا در برابــر بدرفتــاری ایســتادگی کــرده و حقــوق شــان
را مطالبــه کننــد .ایــن نکتــه اهمیــت حفــظ چارچــوب قانونــی

فعلــی را بــرای جامعــۀ مدنــی بازگــو مــی کنــد.
پنجــم اینکــه بــه غیــر از امنیــت ســه عامــل دیگــر بــرای تحقــق
صلــح پایــدار شناســایی شــد کــه عبــارت بودنــد از دسرتســی
بــه عدالــت ،دسرتســی بــه تعلیــات بــا کیفیــت و همگانــی ،و
ثبــات اقتصــادی .پرداخــن بــه ایــن مســائل نیازمنــد تغییــرات

عکــس صفحــۀ پــوش توســط محمــد عــارف کریمــی گرفتــه

شــده اســت.

تذکر قانونی و رفع ادعا
© حــق کاپــی و متامــی حقــوق دیگــر بــرای ،ORPPA

ســاختاری در مــدل حکومتــی اســت ،بویــژه مشــورتی

 OPDAMو  SEFمحفــوظ اســت.

حســابدهی و مشــارکت مســتقیم دولــت در خدمــات رســانی

هیــچ یــک از بخــش هــای ایــن اثــر بــدون کســب اجــازۀ

شــدن نهادهــای حکومتــی ،ایجــاد مکانیــزم هــای قــوی تــر
بــرای شــهروندان.
بــا ایــن وجــود ،شــهروندان نگــران ایــن موضــوع بودنــد کــه
دولــت جدیــد در کوتــاه مــدت و میــان مــدت بــدون حامیــت
جامعــۀ بیــن امللــل چگونــه مــی توانــد منابــع الزم را بــرای
کمــک بــه انکشــاف اقتصــادی فراهــم منایــد .مســاعدت هــای
بیــن املللــی بــرای تضمیــن اینکــه حقــوق اقلیــت هــا و زنــان
حفــظ مــی شــود و از حقــوق منــدرج قانــون اساســی 4002
در پیامــد مذاکــرات دوحــه چشــم پوشــی منــی شــود ،رضوری
خواهــد بــود .یــک پنالیســت متذکــر شــد کــه کمــک هــا بــرای
خدمــت بــه اجتامعــات محلــی مــی باشــد ،نــه دولــت و افــراد
داخــل آن ،نــه متویــل کننــدگان و منافــع اســراتیژیکی آنهــا.
نکتــۀ آخــر اینکــه برغــم امیــدواری هایــی کــه در ارتبــاط بــا
نتیجــۀ توافــق صلــح دوحــه ابــراز شــد ،نگرانــی هــای موجــود
بــه دلیــل آنکــه مشــخص نیســت در خــال مذاکــرات چــه
چیــزی گفتــه و مذاکــره مــی شــود ،کــاکان ادامــه دارد
.
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اســتفاده از هــر وســیلهای بــه جــای دیگــر انتقــال داده
شــود.
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