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جوالی 2021

بــه ســوی صلــح پروژه مشــرک بنیــاد فردریــش ایربت

( ،)FESمؤسســۀ مطالعــات عامــۀ افغانســتان
( )APPROو میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف

بامیــان و دایکنــدی و همچنــان بخــش هایی از والیــات وردک
و پــروان بخشــی از مناطــق تاریخــی هــزاره جــات محســوب

و صلــح ( )MADPOمــی باشــد.

میگردنــد کــه در رسارس غــور در غــرب کشــور و بخــش هایــی

ایــن پــروژه بــرای تســهیل تبــادل نظــر منظــم دربــارۀ

از والیــات غزنــی و ارزگان نیــز امتــداد یافتــه انــد.

موانــع محلــی و فرصتهــای صلــح در هفــت زون؛
کندهــار ،هــرات ،بلــخ ،بدخشــان ،بامیــان ،ننگرهــار و

چهــار والیــت فــوق الذکــر تقریبــآ متامــآ روســتایی هســتند
(شــکل  .)2 ،1بخــش اعظــم ســاکنین ایــن مناطــق از طریــق

کابــل طراحــی شــده اســت.

مالــداری و زراعــت اتــکا دارنــد و قــر ثرومتندترشــان از

ایــن پــروژه بــه برگــزاری یــک سلســله گردهامییهــای

طریــق فــروش محصــوالت زراعتــی امــرار معیشــت مــی

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 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

مناینــد .والیــت پــروان از طریــق رسک ســالنگ درهمســایگی
کابــل وصــل اســت ،کــه عرضــه کننــده کلیــدی محصــوالت
زراعتــی بــرای پایتخــت افغانســتان مــی باشــد .در بامیــان
ســیاحت داخلــی نیــز یــک جایگیزیــن امــرار معیشــت مــی
باشــد .معدنــکاری نیــز یــک منبــع عایــد و اســتخدام در
والیــت دایکنــدی (والیــت رسشــار از معــادن) ،پــروان و
میــدان وردک مــی باشــد کــه کرومایــت از آنجــا اســتخراج
مــی گــردد (3 ,Ghafari ,2017 September 3 ,Basharat
.)2017 ,Byrd and Noorani ,2014 February

آینــده ارائــه دهنــد.

ســطح فقــر در بیــن والیات فــوق الذکــر ،در والیــات دایکندی

ایــن چکیــده توســط مؤلفیــن ،لوســیل مارتیــن،

و وردک باالتریــن ســطح یعنــی (بــرای هــر دو والیــت )%67

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

مؤسســۀ مطالعــات عامــه افغانســتان ()APPRO

و میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف و صلــح
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پس منظر

( )MADPOتهیــه گردیــده اســت.

بــه تاریــخ  9جــون  ،2021گردهامیــی محلــی بــرای صلــح
در بامیــان دایــر گردیــد کــه در آن مناینــدگان جامعــه مدنــی
و مقامــات محلــی از والیــات بامیــان ،دایکنــدی ،وردک
و پــروان اشــراک داشــتند .یــک مــرور کلــی از وضعیــت
دموگرافیــک ابتدایی،جغرافیایــی ،اقتصــادی و جنگــی هــر
یــک از والیــات فــوق الذکــر ذیــآ تهیــه گردیــده ،بــه تعقیــب
آن رشح گردهامیــی ،ارائــه گردیــده اســت .در ختــم چکیــده،
نتایــج کلــی از مباحثــات گنجانیــده شــده اســت.

بعــد از آن والیــت بامیــان بــا ســطح فقــر ( )%59مــی باشــد .از
میــان ایــن چهــار والیــت ،پــروان تنهــا والیتــی اســت کــه نــرخ
فقــر آن ( 42فیصــد) پاییــن تــر از میــزان اوســط ملــی یعنــی 52
فیصــد اســت (.)2020 ,UNDP
دربیــن ایــن والیــات ،والیــت هــای بامیــان و دایکنــدی
در صفحــات مرکــزی کــه بیــش از  %90آنهــا در مناطــق
کوهســتانی ،زمیــن هــای خشــک و بــی آب و علف قــرار دارد،
دارای بیشــرین ســطح آســیب پذیــری در مقابــل تغییــرات
اقلیمــی مــی باشــند ( .)2016 ,UNEPخشکســالی هــای پــی
در پــی در ســالهای اخیــر تاثیــرات ناگــواری را بــاالی زندگــی
ســاکنین روســتایی ایــن مناطــق وارد منــوده اســت.

از ســمت غــرب بــا والیــات غــور ،از ســمت شــال غربــی بــا

شکل  :1تخمین نفوس ()2020
والیت
بامیان
دایکندی
پروان
وردک

مجموع
495,557
516,504
737,700
323,187

شهری
14,472
0
67,960
1,802

روستایی
480,815
516,504
669,740
321,335

والیــت رسپــل ،از ســمت شــال بــا والیــت ســمنگان ،و از
ســمت رشق بــا والیــات بغــان ،پــروان و وردک و از ســمت
جنــوب بــا والیــت هــای غزنــی و دایکنــدی همجــوار مــی
باشــد .اکرثیــت قریــب بــه  %98ســاکنان ایــن والیــت را
هــزاره هــای شــیعه مذهــب و دری زبــان تشــکیل مــی دهــد

منبع :ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

(.)2005 ,UNFPA

شکل  :2سهم نفوس شهری و روستایی

رسزمیــن خشــک و بــی آب و علــف کــه بخــش وســیعی از
ســاحه ای را در برگرفتــه کــه دارای تولیــدات زراعتــی کــم بوده
و بیشــر درخــور رقابــت هــا بــر رس زمیــن و ســوء مدیریــت
منابــع طبیعــی مــی باشــد (,2019a, UNEP ,Afghanistan
.)2016
در حالیکــه وضعیــت امنیتــی معمــوآل در ایــن والیــت
خــوب گفتــه مــی شــود ،خشــونت هایــی کــه باعــث تلفــات

برگرفته از ادارۀ ملی احصاییه و معلومات ()2021

در ســالهای اخیــر ،بامیــان ،دایکنــدی و پــروان از نظــر
امنیتــی بــا ثبــات بــوده و در لســت  6والیتــی مــی باشــند کــه
در ســال  2020کمرتیــن تلفــات غیــر نظامیــان را داشــته انــد
( .)2021 ,UNAMAبــا ایــن حــال ،بخــش هایــی از شــاهراه
کابــل بامیــان در همجــواری ســاحه غوربنــد در والیــت پــروان
مکــررا ً شــاهد مســدود شــدن رسک ،اختطــاف هــا و قتــل
افــراد ملکــی توســط گــروپ هــای مســلح مخالــف دولــت در
ســالهای اخیــر بــوده اســت کــه مانــع دسرتســی مصــون بــه ایــن
والیــت گردیــده اســت .گاهـاً درگیریهایــی در مناطــق کهمــرد
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و شــیرب والیــت بامیــان و مناطــق پاتــو و کجــران والیــت
دایکنــدی در ســال  2019بــه دلیــل فعالیــت گــروپ هــای
مســلح دیــده شــده اســت (OCHA, September( )NSAG
 .)2019 ,15والیــت هــای بامیــان و دایکنــدی نیــز از دیرزمــان
صحنــه درگیریهــای طوالنــی بیــن دهاقیــن و کوچــی هــا بــر رس
علفچرهــا بــوده اســت .از ســال  2001بدینســو ،ایــن موضــوع
یــک محــرک قــوی و مهــم بــرای تبلیغــات سیاســی و تنشــهای
قومــی شــده اســت (.)2013 ,Foschini ,2017 ,Giustozzi
والیــت بامیــان بــا قــرار گرفــن در انتهــای سلســله جبــال
هندوکــش در مناطــق مرتفــع %90 ،قلمــرو آن را ســاحات
کوهســتانی و نیمــه کوهســتانی تشــکیل مــی دهــد .ایــن والیــت

غیــر نظامیــان گردیــده بــه طــور بــی ســابقه ای –  %1820در
ســال  2020نســبت بــه ســال قبــل – افزایــش یافتــه اســت
( .)2021 ,UNAMAدر مــاه جــوالی ســال  2020گزارشــی
مبنــی بــر اختطــاف در ســاحات ســاختامنی توســط طالبــان
ارائــه گردیــد و در  24نومــر  2020یــک مایــن دســت ســاز در
مارکــت در مرکــز شــهر بامیــان منجــر بــه کشــته شــدن  18تــن و
زخمــی شــدن  60تــن گردیــد.
در جنــوب بامیــان والیــت دایکنــدی قــرار دارد کــه از طــرف
شــال رشق بــا بامیــان ،از طــرف شــال غــرب با غــور ،از طرف
رشق بــا غزنــی ،از طــرف جنــوب غربــی بــا هلمنــد و از طــرف
جنــوب بــا ارزگان همجــوار اســت .والیــت دایکنــدی یــک
والیــت کوهســتانی بــوده و رســیدن بــه دایکنــدی مخصوصــآ
در فصــل زمســتان بــه دلیــل رشایــط ســخت اقلیمــی مشــکل
بــوده و همچنــان دارای زیرســاخت هــای ناکافــی مــی باشــد
( .)2018 ,Afghanistan FSCایــن والیــت از جملــه والیــت
هــای دارای پاییــن تریــن ســطح درآمــد مــی باشــد (,NSIA
.)2019
گــزارش هایــی مبنــی بــر درگیــری هــا بیــن گــروه هــای مســلح
مخالــف دولــت و قــوای امنیتــی ملــی افغانســتان در ســاحات
هــم مــرز بــا هلمنــد مواصلــت منــوده و ســاکنین ایــن والیــت
از قــدرت گرفــن ملیشــه هــای دولــت اســامی خراســان

( )ISKPاز والیــت هــای همجــوار ،نگــران هســتند (,OCHA

مــی شــد .در آن گــزارش از قضایــای جــدی نقــض حقــوق

 .)2019 September 15در ســال  2020بــه اســاس گــزارش

توســط عملیــات نظامیــان ریاســت امنیــت ملــی بــه حیــث

هــا تعــداد  70نفــر تلفــات در ایــن والیــت گــزارش شــده اســت

بخشــی از عملیــات هــای مخفیانــه  ،CIAپــرده برداشــته شــده

کــه نســبت بــه ســایر والیــات در بیــن کمرتیــن قــرار دارد

اســت.

(.)2021 ,UNAMA
والیــت پــروان از طــرف شــال بــا والیــت بغــان ،از طــرف

مــی شــود ،از ســمت شــال غــرب بــا والیــت بامیــان ،از شــال

غــرب بــا والیــت بامیــان ،از جنــوب بــا وردک ،از رشق بــا

رشق بــا والیــت پــروان ،کابــل و لوگــر از ســمت رشق و غزنــی

پنجشــیر و کاپیســا و از جنــوب رشقــی بــا کابــل همجــوار

از ســمت جنــوب همجــوار اســت .ســاکنین آن را مســلامنان

هســت .ایــن والیــت در امتــداد رسک ســالنگ کــه رسک

ســنی و شــیعه بــه شــمول – هــزاره هــای ســنی – تشــکیل مــی

اصلــی تجارتــی صفحــات شــال مــی باشــد ،قــرار دارد کــه

دهــد.

بــه چاریــکار پنجشــیر و در جبــل ال ـراج بــه بامیــان منشــعب
مــی شــود .زبــان اصلــی  %70ســاکنین ایــن والیــت دری ،بــه
تعقیــب آن  %30جمعیــت آن پشــتو زبــان مــی باشــند .ســاکنین
پــروان مســلامن هــای ســنی مذهــب ،شــیعه و اســاعیلیه مــی
باشــند (.)2005 ,UNFPA ,2020 ,MRRD
والیــت پــروان زیادتــر کوهســتانی و نیمــه کوهســتانی هســت.
هــر چنــد اقلیــم و آب و هــوای آن از نظــر جغرافیایــی نســبت
بــه بامیــان و دایکنــدی بــرای زراعــت مســاعدتر می باشــد .آب
دریاهــای غوربنــد و پنجشــیر و چشــمه هــای طبیعــی وافــر منبع
آبیــاری محصــوالت منتــوع زراعتــی بــوده کــه مــازاد تولیــدات
آن در مارکــت کابــل فروختــه شــده و در رسارس کشــور توزیــع
مــی گــردد.
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والیــت وردک کــه بــه نــام والیــت میــدان وردک نیــز شــناخته

تقریبــآ متامــی ســاکنین والیــت وردک در نقــاط روســتایی
و نصــف آنهــا در مناطــق کوهســتانی زندگــی مــی کننــد.
بیشــرین کــرت نفــوس ایــن والیــت در جــوار شــاهراه کابــل
کندهــار کــه یــک شــاهراه عمــده تجارتــی وصــل کننــده
والیــات شــالی بــه والیــات جنوبــی مــی باشــد ،دیــده میشــود
(.)2014 ,Goodhand and Hakimi
فعالیــت هــای عمــده عایــدزای والیــت وردک زراعــت و
فــروش محصــوالت زراعتــی و مالــداری و کار خــارج از فــارم
مــی باشــد .ایــن والیــت همچنــان یــک ســکتور تفحــص
ناشــده معدنــکاری نیــز دارد ،و اســتخراج غیــر قانونــی طــا
نیــز در ایــن والیــت گــزارش گردیــده اســت (Goodhand
 .)2020 ,UNDP ,2014 ,and Hakimiدرگیریهــا معیشــت

در حالیکــه وضعیــت امنیتــی در ایــن والیــت نســبتآ بــا ثبــات

و اقتصــاد مالــداری و زراعتــی ســاکنین ایــن والیــت را متاثــر

بــوده اســت ،در ســال  2019یــک رونــد صعــودی در ســطح

ســاخته کــه در بیــن شــعله هــای آتــش در بیــن نیروهــای

خشــونت هــا مشــمول اختطــاف اســاتید و بســن مکاتــب

امنیتــی افغــان و طالبــان قــرار داشــته و گاهــا بــه زور توســط

توســط طالبــان و  %500افزایــش در تلفــات ملکــی در مقایســه

نیروهــای ملــی افغــان از زمیــن هایشــان بیــرون رانــده مــی

بــا ســال  2018بــه دلیــل حمــات انتحــاری ،حمــات زمینــی

شــوند (.)2019 ,Qazizai

و عملیــات تحقیقــی مالحظــه گردیــده اســت (,UNAMA
 .)2019دره غوربنــد ،مــدت زمــان طوالنــی صحنــه نــرد بیــن
جمعیــت اســامی و حــزب اســامی و فعالیــت هــای هــراس
افکنــی بــوده اســت ( .)2011 ,Ruttigدر جــون  2021ادعــا
گردیــد دو ولســوالی در ســمت غــرب دره تحــت تــرف
طالبــان بــوده و در  2021از تــرف یکــی از ایــن ولســوالی
هــا انــکار صــورت گرفــت ( .)2021 ,Roggioوالیــت پــروان
بــه حیــث ســاحه عملیاتــی واحدهــای شــبه نظامــی بــه اســاس
یــک گــزارش دیدبــان حقــوق بــر در ســال  2019محســوب

موقعیــت میــدان شــهر مرکــز ایــن والیــت در  40کیلومــری
جنــوب غربــی کابــل در امتــداد شــاهراه کابــل کندهــار ،ایــن
والیــت را بــه یــک والیــت اســراتژیک مبــدل ســاخته کــه
شــال را بــه جنــوب وصــل ســاخته و از طریــق رسک والیتــی
منتهــی بــه بامیــان رشق را بــه غــرب وصــل مــی منایــد.
وردک یــک والیــت بــه شــدت مــورد منازعــه بــوده و مــدام
شــاهد درگیریهــا بیــن نیروهــای امنیتــی افغــان و طالبــان مــی
باشــد کــه منجــر بــه تلفــات ملکــی و بیجاشــدگی گردیــده

اســت (.)2021 ,UNAMA ;2020 ,UNSG ;2019 ,Osman
بــه تاریــخ  26جــون  ،2021متــام ولســوالی هــا بــه جــز از
یــک ولســوالی (میــدان شــهر) تحــت تــرف طالبــان گردیــده
(.)2021 ,Roggio
گردهامیی صلح بامیان :نظر اجاملی
تعــداد  85نفــر مشــمول  51تــن مــرد و  34تــن خانــم در
گردهامیــی محلــی صلــح بامیــان کــه بــه تاریــخ  9جــون 2021
برگــزار گردیــده بــود ،اشــراک منودنــد .اشــراک کننــدگان از

توقعات اشرتاک کنندگان درباره صلح
اشــراک کننــدگان گردهامیــی صلــح در بامیــان امیــد
داشــتندکه مذاکــرات رشایــط را بــرای کاهــش خشــونت
هــا و ایجــاد یــک حکومــت موقــت جهــت آمادگــی بــرای
انتخابــات و اصــاح حکومــت ،فراهــم خواهــد ســاخت .آنهــا
همچنــان بــا توقــع قطــع جنــگ ،در صــورت امــکان ،بــه ایــن
امیــد هســتند کــه اقتصــاد کشــور پیرشفــت منــوده و فرصــت هــا
بــرای احیــای زیربنــا را فراهــم مــی ســازد.

اقشــار مختلــف جامعــه شــامل مقامــات حکومتــی ،فعالیــن

بــا ایــن وجــود ،اشــراک کننــدگان ایــن چنیــن توقــع دارنــد کــه

جامعــه مدنــی ،عاملــان دینــی ،رسان قبایــل ،مناینــدگان

ایــن نتایــج رصف در صــورت تــداوم رشایــط خــاص حقــوق

قربانیــان جنگــو معلولیــن ،ســکتور خصوصــی ،گــروه هــای

مدنــی و سیاســی کــه در قانــون اساســی ســال  2004تســجیل

جوانــان و و محصلیــن بودنــد،

گردیــده ،بــرآورده خواهــد شــد ،و در صورتــی کــه توافقــات
منجــر بــه ترشیــک قــدرت بیــن دو گــروه مذاکــره کننــده
بینجامــد.
در صــورت عــدم تحقــق ایــن رشایــط ،اشــراک کننــدگان
شــدیدا نگــران ایــن مســئله بودنــد کــه ممکــن حکومــت
ســخت تحــت تاثیــر طالبــان قــرار گیــرد یــا کامــآ توســط
طالبــان تــرف شــود کــه منجــر بــه تخریــب ســاختارهای
فعلــی حکومــت و نهادهــای دموکراتیــک ،تقویــت نــورم هــای

جلیل پویا FES, MADPO, APPRO© /

در هــر گردهامیــی ،بــه اشــراک کننــدگان وظیفــه ســپرده شــد
تــا دالیــل اصلــی کــه باعــث تحریــک درگیریهــا در اجتامعات
شــان میشــوند ،را تشــخیص مناینــد .در هــر گــروپ ،اشــراک
کننــدگان عوامــل هــر مســئله و چگونگــی رســیدگی بــه آن را
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در راســتای ایجــاد رشایــط صلــح پایــدار شناســایی کردنــد.
نتایــج بحــث هــای گروپــی ســپس بــه یــک پنــل  4نفــری
ارائــه شــد .در بامیــان ،اعضــای پنــل شــامل یــک تــن عضــو
شــورای والیتــی بامیــان ،یــک تــن مناینــده ریاســت معــارف از
والیــت وردک ،یــک عضــو جامعــه مدنــی در بامیــان و یــک

مردســاالرانه ،حــذف زنــان از صحنــه سیاســت و اجتــاع ،بــه
حاشــیه رانــده شــدن اقلیــت هــا ،و محــدود ســاخنت رســانه
هــا گــردد .آنهــا همچنــان پیــش بینــی مــی کننــد کــه جوامــع
مدنــی کــه بــا حامیــت دونرهــای غربــی از ســال  2001بدینســو
فعالیــت داشــته انــد ،بســیار ضعیــف شــده و کمــک هــای بیــن
املللــی کاهــش خواهنــد یافــت.
اشــراک کننــدگان همچنــان از ایــن موضــوع واهمــه داشــتند
کــه تعاریــف ارائــه شــده توســط طالبــان در مــورد "حقــوق"
و "حکومتــداری" بــا معیارهــای حقوقــی کــه از  2001بدیــن
ســو ترویــج یافتــه اســت ،در تضــاد خواهــد بــود .بعضــی هــم
تردیدهــای جــدی خویــش را دربــاره متایــل طالبــان بــه صلــح

تــن وکیــل مدافــع بــرای صلــح بودنــد.

ابــراز داشــته و عــدم رغبــت خویــش بــه دوشــادوش شــدن

یــک بخــش دیگــر گردهامیــی بــرای صلــح عبــارت از بحــث

بــا طالبــان در حکومــت را نشــان دادنــد .بــه گفتــه یکــی از

آزاد بیــن اشــراک کننــدگان دربــاره توقعــات آنهــا از رونــد
صلــح و نتایــج احتاملــی توافــق صلــح بیــن دولــت جمهــوری
اســامی افغانســتان و طالبــان مــی باشــد.

پنالیســت هــا:

بــه مــا گفتــه شــده کــه طالبــان امــروزه متفــاوت از
طالبــان دیــروز هســتند .متاســفانه بــرای مــا ،ایــن

ادعــا درســت ثابــت نشــده اســت }...{ .مــن مطمــن
هســتم مــردم افغانســتان مــردم  20ســال پیــش نیســتند.
برخــاف قبــل ،جوانــان حــاال در جوامــع مدنــی و
رســانه هــا ســهم داشــته و صــدای خــود را بـرای جلــب
توجــه اجتــاع رنــج دیــده شــان بلنــد مــی کننــد،
و فعالیــت هــای حکومــت را نظــارت مــی کننــد.
حکومــت آینــده هــر گونــه شــکلی را کــه بــه خــود
میگیــرد ،ایــن نقــش نبایــد از جوانــان گرفتــه شــود– .
پنالیســت زن شــاره  ،1حکومــت محــل.

باشــد .مــورد دوم بــه حیــث یــک عامــل محــرک بــرای تــداوم
زورگویــی ،و تشــدید عــدم مســاوات موجــود بیــن یــک اقلیــت
بــا واســطه و ســایر شــهروندان مــی باشــد .اعضــای گــروپ هــا
خواســتار بازبینــی عمیــق سیســتم اداری و عدلــی گردیــده و
ابــراز داشــتند کــه تطبیــق قواعــد ضــد فســاد اداری روی کاغــذ
نــه بلکــه در عمــل تحقــق یابــد.
بــا ایــن حــال ،ایــن اقــدام تــا زمانیکــه شــهروندن عــادی_ بــه
حیــث اســتفاده کننــده خدمــات عامــه و کارمنــد دولــت_
مســئولیت مبــارزه بــا فســاد را درک و اجــرا ننامینــد و اشــخاص

در اخیــر هشــدارهای جــدی در بــاره عواقــب قومــی ســازی

ســوء اســتفاده جــو را تقبیــح نکننــد ،بــه تنهایــی موثــر نخواهــد

جنــگ و افزایــش کشــمکش هــای مذهبــی بیــن شــیعه و ســنی

بــود .یــک راه بــرای حامیــت از ســهم گیــری افــراد ملکــی در

ابــراز گردیــد.

مقابــل فســاد ،کــه یــک رشکــت کننــده بــه آن اشــاره کــرد ایــن

عوامل محلی جنگ

بــود تــا آگاهــی عامــه را دربــاره قانــون و مکانیــزم هــا افزایــش
داد تــا در میــان مــردم بــا فســاد مبــارزه مناینــد.

چهــار عامــل محلــی درگیــری کــه توســط اشــراک کننــدگان
گردهامیــی صلــح بامیــان تشــخیص شــدند ،قــرار ذیــل بودنــد:
•عدم موجودیت حاکمیت قانون

•شکاف های قومی-زبانی و مذهبی
•اقتصاد ضعیف

•توزیع ناعادالنه منابع در این منطقه
جلیل پویا FES, MADPO, APPRO© /

شکاف قومی-زبانی و مذهبی
قومــی ســازی سیاســت بــه حیــث یــک عنــر کلیــدی
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تحــرکات جنگــی در ســطح محلــی و ملــی اشــاره گردیــده
اســت .بــه عنــوان مثــال:
جلیل پویا FES, MADPO, APPRO© /

عدم حاکمیت قانون
اشــراک کننــدگان دو موضــوع بهــم پیوســته را در ارتبــاط
بــا تقاطــع جنــگ و عــدم حاکمیــت قانــون مطــرح کردنــد.
اولــی مصونیــت گســرده زورمنــدان کــه از جنــگ مســتفید
مــی گردنــد ،و دومــی عــدم توانایــی شــهروندان بــرای اخــذ
حقوقشــان بــه دلیــل بــی کفایتــی و فســاد اداری شــایع مــی

قــوم گرایــی و نژادگرایــی یــک جــای بســیار وســیعی
را در جامعــه فـرا گرفتــه انــد کــه وقتــی از یــک والیــت
بــه والیــت دیگــر مــی رویــم ،قبــل از اینکــه خودمــان
را بــه حیــث یــک افغــان معرفــی مناییــم ،بایــد بگوییــم
کــه مــا از فــان والیــت و فــان قــوم هســتیم .ایــن کار
یــک مامرســت فرهنگــی مــر بــوده کــه در جامعــه
مــا نهادینــه گردیــده و محــو آن کاری بــس دشــوار
مــی باشــد { }...بیاییــد بــا همدیگــر متحــد شــده،

دســت در دســت هــم کشــورمان را بســازیم در غیــر
اینصــورت صلــح امــکان پذیــر نیســت .رشکــت کننــده
خانــم  ،1محصــل
یک تن از پنالیست ها افزود:

بــاور کنیــد در صورتــی کــه صلــح هــم بیایــد بســیار
کوتــاه مــدت خواهــد بــود .طالبــان بایــد در قــدم اول
بــا ایــن حکومــت موافقــه مناینــد و بــر رس تقســیم
قــدرت توافــق مناینــد .حتــی در ایــن صــورت نیــز ،مــا
در کوتــاه مــدت شــاهد امنیــت و ثبــات نخواهیــم بــود.
دلیــل آن نیــز تقســیامتی مــی باشــد کــه بیــن اقشــار
مختلــف جامعــه در جریــان  20ســال گذشــته ایجــاد
شــده اســت .پنالیســت مــرد شــاره ،1جامعــه مدنــی
از میــان برداشــن ایــن موضــوع بــه اســاس نظریــات اعضــای
گروههــا ،مســتلزم ترکیبــی از تدابیــر متمرکــز بــر معــارف و
اصالحــات ســاختاری در درون سیســتم سیاســی مــی باشــد.
در ســطح محلــی ،اعضــا پیشــنهاد منودنــد تــا برنامــه هــای
مدنــی در سیســتم مکاتــب تقویــت گــردد ،و بــه جــای هویــت
هــای قومــی یــا فرقــه ای بــر تعلقــات مشــرک مترکــز صــورت
گیــرد .همچنــان پیشــنهاد منودنــد تــا الزامــات قانونــی کــه مانــع
اســتفاده ابــزاری از قومیــت و مذهــب توســط احــزاب سیاســی
مــی شــود و همچنــان بایــد قوانیــن قــوی تــری بــرای جلوگیــری
از ایجــاد احــزاب سیاســی بــه اســاس قومیــت یــا مذهــب،
وضــع گــردد.
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زیربناهــای ترانســپورتی ،و محدودیــت دسرتســی بــه مارکیــت
بــرای فــروش مــی باشــد .دسرتســی مشــکل بــه منابــع طبیعــی و
معیشــت ،تــوام بــا بعضــی ناگــواری هــای مــداوم اقلیمــی ریشــه
جنــگ هــای محلــی بــر رس زمیــن و آب مــی باشــد .تاثیــرات
آب و تغییــرات اقلیمــی بــا از بیــن رفــن خــاک کــه در اثــر
مدیریــت ضعیــف منابــع طبیعــی در قریــه جــات اتفــاق مــی
افتــد ،وخیــم تــر مــی شــود.
اعضــای گــروپ از ایــن رو میتودهایــی را بــرای مدیریــت
دوامــدار منابــع جهــت احیــای ایکوسیســتم و کنــار آمــدن
بــا ناگواریهــای اقلیمــی پیشــنهاد منودنــد کــه مــی توانــد از
نابــودی بیشــر منابــع کمیــاب جلوگیــری منــوده و از زندگــی
مــردم حفاظــت منایــد.
در ســاحات نیمــه روســتایی مراکــز والیــات کــه خریــد و
فــروش و خدمــات در زندگــی محلــی مــردم زیادتــر نقــش
دارنــد ،اشــراک کننــدگان اظهــار داشــتند کــه بــازار کار منــی
توانــد جوابگــوی نیازمنــدی هــا و توقعــات جوانــان تحصیــل
کــرده و مســتعد باشــد -مخصوصــا در بامیــان .بــه طــور مثــال:

در دانشــگاه بامیــان رشــته هــای مختلــف بــرای
خوانــدن وجــود دارد ،امــا دانشــجویانی کــه از ایــن
رشــته هــا فــارغ مــی گردنــد ،منــی تواننــد کار پیــدا
مناینــد ،ازیــن رو مــروف کار کــردن در مـزارع مــی
شــوند – اشــراک کننــده مــرد  ،1جامعــه مدنــی
تبعیــض و خویــش گــاری در پیــدا کــردن وظیفــه نیــز بــه

در حالیکــه اشــراک کننــدگان حکومــت را محکــوم منودنــد

عنــوان یکــی از دیگــر عواملــی کــه باعــث ناراحتــی جوانــان

کــه نســبتآ سیاســت را قومــی ســاخته ،همچنــان متذکــر شــدند

مــی گــردد ،اشــاره شــد.

کــه نهادهــای حکومتــی مکلــف هســتند تــا ایــن وضعیــت را
برعکــس بســازند.

اشــراک کننــدگان محیــط مصئــون وبــا ثبــات را رسآغــاز
مبــارزه علیــه فقــر و بیــکاری مــی داننــد .امنیــت بیشــر صنعــت

در بیــن ســایر دســت اندرکارنــی کــه نقــش مهمــی را بــازی

توریــزم نــو ظهــوردر بامیــان را تقویــت خواهــد بخشــید ،بــه

مــی کنــد ،رهــران مذهبــی و اســاتید نیــز قــرار دارنــد.

تولیــد انبــوه صنایــع دســتی کمــک خواهــد منــود و زمینــه را

اقتصاد ضعیف

فقــر و بیــکاری هــر دو بــه حیــث عواقــب و منبــع جنــگ
تلقــی میگردنــد .بعضــی از تاثیــرات دهــه هــا جنــگ و
آوارگــی قطعــآ شــامل تخریــب زیربناهــای آبیــاری محلــی،
گاهــا از دســت دادن شــیوه درســت زراعــت  ،محدودیــت

بــرای ایجــاد تشــبثات کوچــک داخلــی در متامــی والیــات
فراهــم خواهــد ســاخت .اشــراک کننــدگان تردیــد داشــتند کــه
ایــن رشایــط در مــدت زمــان کوتــاه فراهــم گــردد.
اشــراک کننــدگان همچنــان بیــان منودنــد کــه در صورتــی
کــه در نتیجــه مذاکــرات دوحــه یــک حکومــت جدیــد شــکل

گیــرد ،رضورت اســت تــا تــاش هــای جــدی بــرای مدیریــت
رسمایــه گــذاری هــا بــه ســمت اقتصــاد ملــی صــورت گرفتــه
و از فــرار رسمایــه ملــی بــه کشــورهای خارجــی جلوگیــری
صــورت گیــرد .آنهــا همچنــان بــاالی تــوازن بیــن مــرف
عامــه بــرای امنیــت و انکشــاف تاکیــد منودنــد.
عدم توزیع عادالنه منابع

از بحــث انجــام شــده در گردهامیــی محلــی صلــح بامیــان
چهــار مشــاهده عمــده را مــی توانــد ارایــه کــرد.
اول ،رشایــط اقتصــادی نقــش عمــده ای را در نگرانــی هــای
اشــراک کننــدگان بــازی مــی منایــد .ایــن نگرانــی هــا بــا
ســطح بلنــد آگاهــی از خطــرات تغییــرات اقلیمــی تــوام بــوده

یکــی از دالیــل درگیــری هــای اجتامعــی کــه از ســوی

زیــرا نگرانــی هــای اقلیمــی اقتصــاد روســتایی را آســیب

اشــراک کننــدگان بــه آن اشــاره گردیــد عبــارت بــود از عــدم

پذیرتــر ســاخته انــد .ایــن مســئله عمدتــا در بامیــان و دایکنــدی

توزیــع عادالنــه منابــع در رسارس کشــور .یــک منونــه آن

برجســته بــوده و همچنــان پــروان کــه جریــان کــم آب دریــا

عبــارت بــود از جنبــش روشــنایی کــه در ســال 2017-2016

(کاهــش در تولیــدات) مــی توانــد تولیــد محصــوالت زراعتــی

رخ داده و هــزاران مظاهــره را علیــه تغییــر مســیر لیــن بــرق

در ســطح والیــت را متاثــر ســاخته و باعــث گــردد تــا محصــول

وارداتــی کــه قــرار بــود از بامیــان عبــور کنــد ،شــکل داد.

مــازاد بــرای فــروش در مارکیــت هــای کابــل موجــود نباشــد

شــکایت دیگــر اشــراک کننــدگان ایــن بــود کــه بعضــی

(.)2016 UNEP

از والیــات نســبت بــه والیــات دیگــر از کمــک هــای

جنــگ و منازعــه اقتصــاد بامیــان را نیــز بــه طــور مســتقیم تحــت

انکشــافی دونرهــای غربــی و رسمایــه گــذاری هــای دونرهــای

تأثیــر قــرار داده اســت .جنــگ دسرتســی توریســت هــا بــه

خارجــی بیشــر مســتفید شــده انــد .بنــآ تاکیــد منودنــد کــه

صنعــت در حــال رشــد خدمــات و صنایــع دســتی را در بامیــان

بایــد اقداماتــی توســط حکومــت و دونرهــا در نظــر گرفتــه

محــدود مــی ســازد و در وردک نیــز دهاقیــن بــه زمیــن هایــی

شــود تــا اطمینــان دهنــد کــه پــان هــای انکشــافی منصفانــه

کــه مــی توانســتند بــا توجــه بــه رشایــط نســبتا خــوب آبیــاری به

و بــر اســاس ارزیابــی نیازمندیهــا باشــد تــا بــر اســاس منافــع

شــکل بهــر بــه بهــروری برســند ،دسرتســی محــدودی دارنــد.

سیاســی .اشــراک کننــدگان عالوتــآ تاکیــد منودنــد تــا جامعــه
مدنــی تــوام بــا احــزاب سیاســی بــه صــورت گســرده تــر در
دادخواهــی هــای هدفمنــد ســهیم شــده و مقامــات پارملانــی و
والیتــی را تحــت فشــار حســابدهی قــرار داده و شــهروندان را
بســیج مناینــد تــا نیازمندیهــای خویــش را ابــراز مناینــد.
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نتیجه گیری

از نظــر اشــراک کننــدگان ،ختــم جنــگ یــک اولویــت بــرای
اقتصــاد پویــا مــی باشــد :ایــن کار ضمــن آنکــه باعــث از
رسگرفــن تولیــدات مــی شــود و در طوالنــی مــدت رشایــط
جــذب رسمایــه گــذاری دولتــی و خصوصــی را در انکشــاف،
اقتصــاد پایــدار و مدیریــت منابــع فراهــم مــی کنــد ،مزایــای
اقتصــادی مهمــی را در کوتــاه مــدت بــه بارخواهــد آورد.
اولویــت دومــی کــه در ایــن بحــث هــا تبــارز منــود عبــارت
بــود از معــارف کــه بــه عنــوان موثرتریــن راه بــرای ایجــاد
همبســتگی اجتامعــی و حــل مشــکل تبعیــض در درازمــدت،
شــناخته مــی شــود .از نظــر آنهــا ســواد مــی توانــد بــه حیــث
یــک ابــزار بــرای مــردم عــام در جهــت مقابلــه بــا ســوء اســتفاده
جویــی از سیســتم اداری بــه کار گرفتــه شــود.
ســوم  ،اشــراک کننــده گان اعتــاد نســبی در ظرفیــت ســاختار
هــای حکومتــی بــرای اصــاح خویــش را ابــراز داشــتند.
ریاســت هــای والیتــی زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،معــارف،

معــادن و پطرولیــم ،حــج و اوقــاف ،و امــور زنــان بــه عنــوان

قدردانی

در انکشــاف اجتــاع بــازی مناینــد در صورتــی کــه حکومــت

شــده اســت.

در جهــت انکشــاف تخصیــص دهــد.

تذکر قانونی و رفع ادعا

ریاســت هایــی شــناخته شــدند کــه مــی تواننــد نقش عمــده ای
کمــر مــروف نگرانــی هــای امنیتــی باشــد و بیشــر منابــع را

© حــق کاپــی و متامــی حقــوق دیگــر بــرای ،APPRO

درحالیکــه اشــراک کننــدگان عملکــرد ســاختارهای دولتــی

 MADPOو  FESمحفــوظ اســت.

بــاور قــوی خویــش را نســبت بــه نهادهــای دموکراتیــک و

هیــچ یــک از بخــش هــای ایــن اثــر بــدون کســب اجــازۀ

را در دو دهــه اخیــر بــه شــدت انتقــاد مــی منودنــد ،همچنــان
نقشــی کــه ایــن نهادهــا مــی تواننــد در پشــتیبانی از تــاش هــای
محلــی بــرای صلــح بــازی کننــد ،ابــراز داشــتند_از نهادهــای
منایندگــی در درون دولــت گرفتــه تــا قضــاء ،جامعــۀ مدنــی،
نهادهــای دینــی و رســانه هــا.
اعضــای گــروپ هــا و پنالیســت هــا همصــدا ایــن مطلــب را
ابــراز منودنــد کــه شــهروندان بایــد بــه صــورت مســتقیم بســیج
گردیــده و حکومــت را وادار بــه حســابدهی مناینــد.
در آخــر اینکــه ،انتظــار تحقــق ثبــات و امنیــت منــوط بــه
موفقیــت مذاکــرات دوحــه بــوده بــه ایــن معنــی کــه ایــن
مذاکــرات منجــر بــه ختــم جنــگ و ایجــاد یــک چهارچــوب
کاری بــرای اعــاده حقــوق و حکومتــداری گــردد .از مباحثــات
مشــخص اســت کــه اشــراک کننــدگان امیــد کمــی بــه
موفقیــت ایــن مذاکــرات صلــح دارنــد.
آنهــا ابــراز تردیــد دارنــد کــه طالبــان ســازش خواهنــد کــرد و
از ،از هــم پاشــیدن بیشــر انســجام اجتامعــی ،عقــب گــرد
بعضــی از دســتاوردهای شــهروندان از نظــر مشــارکت مدنــی،
محرک های محلی جنگ و صلح در مرکز افغانستان
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عکــس صفحــۀ پــوش توســط محمــد عــارف کریمــی گرفتــه

دسرتســی بــه اطالعــات ،حقــوق زنــان ،جوانــان و اقلیــت هــا
مضطربنــد .بــه اضافــه نگرانــی هــای شــدید پیرامــون توانایــی
جامعــه بــرای غلبــه بــر منازعــات ایدئولوژیکــی و هویتــی
وجــود دارد.

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.
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