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

( )ORPPAو میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف

پکتیــا ،پکتیــکا ،خوســت و بخــش هایــی از غزنــی ،جــزء منطقۀ
تاریخــی لویــه پکتیــا مــی باشــند .ایــن منطقــه دارای یــک

و صلــح ( )OPDAMمیباشــد.

هویــت قــوی بــا تاریخچــۀ اســتقالل اداری از دولــت بــوده کــه

ایــن پــروژه بــرای تســهیل تبــادل نظــر منظــم دربــارۀ

دلیــل مقاومــت نیرومندتــر ســاختارها و مکانیــزم هــای قبیلــوی

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

ایــن پــروژه بــه برگــزاری یــک سلســله گردهامییهــای

آن در مقایســه بــا دیگــر بخــش هــای کشــور بــه حســاب مــی
آیــد ( .)Gregg, 2009; Ruttig, 2009در ســال  ،2001لویــه
پکتیــا یکــی از معــدود مناطقــی بــود کــه در آن جنگجویــان
طالــب و القاعــده توســط مــردم بــا ســازمان دهــی از جانــب
شــوراهای قبیلــوی و نــه قومانــدان هــا یــا جنــگ ســاالران،

محلــی بــرای صلــح مــی پــردازد تــا افغانهــا «در جاهایــی

بیــرون رانــده شــدند (.)Clarke, November 24, 2011

گفتگــو ،تبــادل نظــر و فعالیــت ســهم بگیرنــد .در

اکرثیــت بــزرگ جمعیــت در ایــن پنــج والیــت ،روســتایی

کــه هســتند» دربــارۀ راههــای حــل منازعــات از طریــق

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

مشــرک بــرای صلــح ترغیــب میکنــد .تهیــۀ نرشیــات

و تولیــدات رســانه هــای تصویــری کمــک میکنــد 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
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پس منظر

و میدیوتیــک افغانســتان بــرای انکشــاف و صلــح

بــوده و باالتریــن تراکــم جمعیــت شــهری متعلــق بــه غزنــی
(والیــت غزنــی) ،گردیــز (پکتیــا) و شــهر بــه رسعــت در حــال
ِ
رشــد خوســت (خوســت) مــی باشــد( .اشــکال )2 ،1
شکل  :1تخمین نفوس ()2020
والیت
پکتیا
پکتیکا
خوست
غزنی
لوگر

مجموع
611,952
775,498
636,522
1,362,504
434,374

شهری
28,304
5,052
13,416
68,993
11,352

روستایی
583,648
770,446
623,106
1,293,511
423,022

منبع :ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ()2021

شکل  :2سهم نفوس شهری و روستایی

( )OPDAMتهیــه گردیــده اســت.

بــه تاریــخ  8جــوالی  2021گردهامیــی محلــی بــرای صلــح
در کابــل دایــر گردیــد کــه در آن مناینــدگان جامعــۀ مدنــی و
مقامــات محلــی از پنــج والیــت واقــع در زون پهنــاور جنــوب
رشق افغانســتان اشــراک داشــتند :پکتیــا ،پکتیــکا ،خوســت،
غزنــی و لوگــر .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.

بر مبنای معلومات ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ()2021

اکرثیــت قاطــع نفــوس والیــات پکتیــا ،پکتیــکا و خوســت
را پشــتونها و مســلامن هــای ســنی مذهــب تشــکیل مــی
دهنــد (بیــش از  )%90و اقلیــت هــای شــیعۀ هــزاره و ســادات

و اجتامعــات هنــدو و ســیک در گردیــز (پکتیــا) ،ارگــون

در رسارس  2020درگیــری هــای زمینــی بیــن قــوای آیســاف

(پکتیــکا) و شــهر خوســت (خوســت) ســکونت دارنــد .غزنــی

و گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت و گــروه هــای مســلح

دارای مختصــات مذهبــی و قومی-زبانــی متفــاوت تــری مــی

طرفــدار دولــت بــه شــمول قــوای محافظتــی خوســت و قــوای

باشــد کــه آن را مــی تــوان شــکل ذیــل ترســیم کــرد :اکرثیــت

شــاهین پکتیــکا ،منجــر بــه تشــدید ناامنــی شــده اســت .ایــن

پشــتون و ســنی مذهــب در بخــش رشقــی ،هــزاره هــا و شــیعان

جریــان در نیمــۀ نخســت  2021در رسارس متــام والیــت

در ســاحات مرتفــع واقــع در غــرب و شــال و ترکیبــی از

فــوق الذکــر تشــدید گردیــده اســت .دولــت اســامی والیــت

تاجیــک هــا ،هــزاره هــا و جمعیــت هــای پشــتون در ولســوالی

خراســان ،غیرنظامیــان در خوســت و غزنــی را هــدف گرفتــه

هــای مرکــزی و مرکــز والیــت زندگــی مــی کننــد .در لوگــر

انــد و حضــور القاعــده در خوســت و پکتیــا گــزارش شــده

باشــندهگان پشــتوزبان تخمین ـاً  %60نفــوس و دری زبــان هــا

اســت ( .)UNAMA, 2021; OCHA, 2021در والیــات

(تاجیــک هــا و اقلیــت هــزاره)  %40فیصــد جمعیــت والیــت را

رسحــدی ،روایــت هایــی از وجــود رابطــه میــان شورشــیان و

تشــکیل مــی دهنــد (.)UNFPA, 2005

گــروه هــای جنایــی ســازمان یافتــه کــه در قاچــاق مــواد مخــدر

معیشــت هــای اصلــی شــامل زراعــت ،مالــداری ،تجــارت و
خدمــات در مراکــز شــهری مــی باشــد .اکــر خانــواده هــا بــه

پکتیــا از شــال بــا لوگــر ،از غــرب بــا غزنــی ،از جنــوب بــا

چنــد کار مشــغول مــی باشــند (دهقانــی ،کار روز مــزد ،دوکان

پکتیــکا و از رشق بــا خوســت هــم مــرز اســت .ایــن والیــت از

داری ،حمــل و نقــل (ترانســپورت) و خدمــات) .بــا ایــن حــال،

طــرف رشق بــا ایالــت پاکســتانی کُرمــه ایجنســی  100کیلومــر

معیشــت هــای روســتایی در برابــر ســیل هــای غافلگیرکننــده

مــرز مشــرک دارد.

آســیب پذیــر بــوده و دسرتســی بــه آب پــاک بویــژه در
ســاحات کوهســتانی محــدود مــی باشــد .در پکتیــا ،خوســت
و پکتیــکا (ســه والیــت هــم رسحــد بــا پاکســتان) اقتصــاد
مــردم عمدت ـاً وابســته بــه تجــارت بیــن مــرزی اســت و روپیــۀ
پاکســتانی واحــد پــول اصلــی رایــج در بیــن مــردم مــی باشــد.
میــزان فقــر در غزنــی بــا رقــم تخمینــی  58فیصــد در باالتریــن
حد_باالتــر از اوســط ملــی  52فیصــد_ قــرار دارد و خوســت
بــا  51.6فیصــد ،پکتیــا بــا  48.3فیصــد ،لوگــر بــا  30.4فیصــد و
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رشکــت دارنــد ،وجــود دارد (.)UNSC, June 2019

پکتیــکا بــا  29.7فیصــد در مکانهــای بعــدی قــرار مــی گیرنــد
(.)UNDP, 2020
در حالیکــه الگوهــای جنــگ در بیــن ایــن والیــات متفــاوت
اســت ،وجــوه اشــراک آنهــا شــامل حضــور ضعیــف دولــت،
حضــور محــدود قــوای ملــی امنیتــی در خــارج از مراکــز
شــهری و حضــور تثبیــت شــدۀ گــروه هــای مســلح مخالــف
دولــت مــی باشــد (.)UNSC, June 2019

شــاهراه کابل-گردیــز از لوگــر عبــور کــرده و در گــذرگاه تیــرا،
شــهر کابــل را بــه گردیــز (مرکــز والیــت پکتیــا) وصــل مــی
کنــد و از آنجــا بــه شــاهراه گردیز-خوســت کــه از جنــوب تــا
رسحــد غــام خــان بــا پاکســتان امتــداد مــی یابــد ،متصــل مــی
شــود .هــر دو شــاهراه شــاهد حمــات هدفمنــد طالبــان بــاالی
کارمنــدان دولــت ،ســازمان هــای غیردولتــی و قــوای امنیــت
ملــی بــوده انــد ( .)Hamid, July 7, 2020مســیر دوم گردیــز
را از رشق بــه رسحــد دنــد پتــان و از غــرب بــه رشنــه پکتیــکا
متصــل مــی کنــد.
اکــر رسزمیــن پکتیــا پوشــیده از کوهســتان بــوده و نفــوس آن
در دشــت پهنــاور گردیــز واقــع در نیمــۀ غربــی والیــت مرتاکــم
میباشــند .کشــت تناوبــی در کنــار مالــداری و برداشــت چــوب
از ســاحات کوهســتانی ،منابــع معیشــتی اصلــی باشــندهگان
روســتایی ایــن والیــت بــه شــار مــی آینــد امــا پتانســیل
تجــاری گردیــز کــه در تقاطــع مســیرهای تجــاری تاریخــی

در ســطح محلــی ،محــرک هــای جنــگ بواســطۀ رقابــت

منتهــی شــونده بــه کابــل ،غزنــی و شــال غــرب پاکســتان

شــدید میــان اجتامعــات بــر رس زمیــن و منابــع آبــی تقویــت

موقعیــت دارد ،عمدت ـاً محــدود بــه چــوب باقــی مانــده اســت

مــی گــردد .کنــرول چــوب یــک بعــد مهــم از محرکهــای

(.)IRC, 2021

جنــگ محلــی در ســاحات کوهســتانیِ پوشــیده از درخــت
خوســت و پکتیــا بــه شــار مــی آیــد.

بــه ماننــد دیگــر بخــش هــای لویــه پکتیــای ســابق ،احساســات

ضددولــت از دیربــاز در پکتیــا قــوی بــوده و بواســطۀ

شــده ،چــوب ،موادمخــدر و ســنگ کرومیــت کــه بــه شــکل

نارکارآمــدی اداری ،قضایــای مکــرر ســوء اســتفاده از

غیررســمی از ایــن والیــت اســتخراج مــی گــردد ،مــی باشــد

مقــام توســط قــوای دولــت و فقــدان عمومــی فعالیــت هــای

(.)Shah, March 19, 2014

بازســازی و انکشــافی ،تشــدید شــده اســت (;Ruttig, 2009
 .)Ali et al., September 4, 2019در ایــن والیــت حلقــه
هــای مختلــف شورشــیان بــه شــمول طالبــان ،القاعــده و
دولــت اســامی والیــت خراســان فعــال مــی باشــند .حملــه
بــه فعالیــن حقــوق بــر و فعــاالن جامعــۀ مدنــی ،تهدیــدات
علیــه پرســونل موسســات غیردولتــی و بســته شــدن اجبــاری
تأسیســات صحــی مــواردی هســتند کــه در رستــارس 2020
گـ�زارش شـ�ده انـ�د( (�UNSG, December 19, 2020; UNA
 .)MA, 2021ســاحۀ رسحــدی دنــد پتــان کــه نزدیــک تریــن
نقطــه بــه کابــل محســوب مــی شــود ،همــواره مرکــز ثقــل
حمــات طالبــان بــوده و یکــی از بنــادر هفــت گانــه ای اســت
کــه در مــاه جــوالی  2021تحــت کنــرول طالبــان قــرار داشــته
اســت (.)Tolonews, April 16, 2018; ANI, July 14, 2021
خوســت از جنــوب غــرب بــا پکتیــکا هــم مــرز اســت و از
شــال ،رشق و جنــوب بــا پاکســتان  135کیلومــر رسحــد
مشــرک دارد .نیمــۀ غربــی والیــت پوشــیده از کوهســتان
جنگلــی اســت کــه چــوب و جلغــوزۀ آن توســط اجتامعــات
محلــی مــورد بهــره بــرداری قــرار میگیــرد .در رشق والیــت،

زمیــن هــای قابــل کشـ ِ
ـت پهنــاوری در امتــداد دریــای کُـــرمه
وجــود دارنــد کــه از رشق رسچشــمه گرفتــه و بــه دریــای
اینــدوس در پاکســتان رسازیــر مــی شــوند .یــک شــاهراه وجود
محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب رشق افغانستان
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دارد کــه مرکــز والیــت (شــهر خوســت) را از غــرب بــه گردیــز
متصــل کــرده و از رشق تــا رسحــد پاکســتان امتــداد مــی یابــد.
شــهر خوســت بــا توجــه بــه روابــط قویــاش بــا ســاحات
صنعتــی پنجــاب و کراچــی ،مرکــز اقتصــادی لویــه پکتیــای
ســابق بــه شــار مــی آیــد ( .)TLO, 2008ایــن شــهر در دو
دهــۀ گذشــته از رسمایهگذاریهــای خارجــی در زیربنــا و
تأسیســات_که مثــال برجســتۀ آن احــداث دانشــگاه شــیخ زایــد
بــا حامیــت امــارت عربــی متحــده در ســال  2003مــی باشــد_
منفعــت بــرده اســت.
بــا ایــن حــال ،قاچــاق اجنــاس در رسارس مــرز بــا پاکســتان
بــر فعالیــت هــای اقتصــادی مــروع در ایــن شــهر اثــرات
منفــی وارده منــوده اســت کــه شــامل قاچــاق اجنــاس تولیــد

رشــد شهرنشــینی و رسمایــه گــذاری بــاالی اراضــی قابــل
اعامر_کــه در زون جنــوب رشق قیمــت باالتــری دارنــد_ یــک
منبــع عمــدۀ جنــگ هــای محلــی در مرکــز والیــت و اطــراف
آن بــه شــار مــی آینــد .در ســال  2014تخمینـاً  283،000نفــر
از یــک حملــۀ نظامی در وزیرســتان شــالی پاکســتان گریختند
و بــه خوســت و پکتیــکا پناهنــده شــدند .اســکان مهاجریــن در
اطــراف شــهر خوســت در کنــار بیجاشــدگی طوالنــی مــدت و
اســکان اجتامعــات کوچــک از عواملــی مــی باشــند کــه ســبب
فشـ�ار فزاینـ�ده بـ�االی زمیـ�ن و خدمـ�ات عامـ�ه مـ�ی شـ�وند( (�UN
.)HCR, December 5, 2019; UNAMA, 2021
در ســاحات کوهســتانیِ پوشــیده از درخــت ،رقابــت بــر رس
منابــع آبــی و دسرتســی بــه چــوب یــا زمیــن ،بــه طــور مــداوم
ســبب تشــدید جنــگ میــان اجتامعــات محلــی مــی گــردد.
اعــار ســاختامن بــاالی زمیــن هــای مــورد مناقشــه ،اغلــب
خشــم مــردم را بــر مــی انگیــزد و مــی توانــد آتــش جنــگ های
قدیمــی را در میــان اجتامعــات برافــروزد .منازعــات محلــی بــه
دلیــل فقــدان اســناد زمیــن و تعابیــر مغایــر نهادهــای حکومتــی
عرفــی و رســمی از حقــوق مالکیــت ،پیچیــده تــر مــی شــود.
والیــت خوســت کــه واقــع در مســیرهای نفــوذ شــبکه هــای
شورشــی پاکســتان مــی باشــد ،بلحــاظ تاریخــی محــل حضــور
نیرومنــد گروههــای مســلح مخالــف دولــت ،حمــات مــداوم
بــه مقامــات و کارمنــدان دولــت و کاربــرد تاکتیــک هــای
ایجــاد وحشــت در میــان غیرنظامیــان بــوده اســت .اعتــاد
افــراد ملکــی بــه قــوای امنیتــی بــه دلیــل ناتوانــی در حفاظــت
از آنهــا ،عــدم آشــنایی آنهــا بــا مکانیــزم هــای حکومتــداری
محلــی و تکــرار مــوارد نقــض حقــوق توســط افــراد یــا گــروه
هــای وابســته بــه دولت_مثــل قــوای محافظتــی خوســت_از
بیــن رفتــه اســت.
در ســال  ،2020والیــت خوســت شــاهد افزایــش  43فیصــدی
تلفــات ملکــی در مقایســه بــا ســال  2019بــوده کــه ناشــی از
مببــارد ،حمــات هدفمنــد و حمــات پیچیــده چــه از جانــب
عنــارص طرفــدار و چــه از جانــب عنــارص ضــد دولــت مــی

باشــد ( .)UNAMA, 2021خشــونت منجــر بــه بیجاشــدن

اســتفاده مــی شــود .چوپانــی و زراعــت للمــی منبــع اصلــی

جمعیــت هــا گردیــده و دسرتســی آنــان را بــه خدمــات اولیــه

درآمــد مــردم در شــال و غــرب ایــن والیــت محســوب مــی

تحــت تأثیــر قــرار داده اســت (.)MSF, 2021

شــوند.

پکتیــکا از غــرب بــا غزنــی و زابــل ،از شــال رشق بــا خوســت

ذخایــر طــا ،مــس لیتیــوم و ســنگ اونیکــس در ایــن والیــت

و از جنــوب و رشق بــا پاکســتان هــم مــرز اســت .شــاهراه ملــی

شناســایی شــده انــد کــه بخــش بزرگــی از آنهــا بــه شــکل

 11مرکــز والیــت پکتیــکا (رشنــه) را از شــال غــرب بــه غزنــی

غیرقانونــی اســتخراج مــی گــردد ( .)UNDP 2020ایــن والیــت

متصــل مــی کنــد و بــه ســوی ولســوالی زرمــت پکتیــا منشــعب

همچنــان در دو طــرف مســیر عمــدۀ قاچــاق مــواد مخــدر از

میشــود.

جنــوب بــه کابــل واقــع شــده اســت.

از میــان ایــن والیــات چهارگانــه کــه ســابقاً بخشــی از لویــه

شــهر غزنــی کــه مرکــز والیــت غزنــی اســت ،یــک ســاحۀ

پکتیــا بودهانــد ،والیــت پکتیــکا دارای ضعیــف تریــن اقتصــاد

فرهنگــی و تاریخــی مهــم افغانســتان مــی باشــد کــه مــکان

مــی باشــد .ایــن والیــت عمدت ـاً بــی آب و علــف بــوده و در

هــای مختلــف و مهــم اســامی و ماقبــل اســامی را در خــود

معــرض جنگلزدایــی شــدید قــرار داشــته اســت.

جــای مــی دهــد .اوضــاع شــکنندۀ امنیــت ،دسرتســی بــه ایــن

پکتیــکا صحنــۀ جنــگ و درگیــری میــان نیروهــای امنیتــی
افغانســتان و گروههــای مســلح مخالــف دولــت بــه شــمول
طالبــان ،القاعــده و جنبشــهای شــبه نظامــی پاکســتانی در
ســاحات رسحــدی بــوده اســت (;UNSC, June 2019
 .)Khoshai, November 8, 2019در خــارج از مرکــز

آســیا نامیــده شــده اســت ،مختــل منــوده و این مســئله پتانســیل
اقتصــادی آن را بــه عنــوان مرکــز تجــاری و صنعتــی در امتــداد
شــاهراه کابل-کندهــار ،تضعیــف کــرده اســت (Kennedy,
.)May 24, 2011; UNAMA, April 13, 2013

والیــت (رشنــه) ،اکــر ســاحات نــا امــن مــی باشــند .کارمنــدان

حملــه طالبــان بــه شــهر غزنــی در مــاه آگوســت 2018

و رسبــازان دولــت هــدف حمــات مــداوم و کمینگاههــا در

زیربناهــای ســازمانی حیاتــی و مارکــت هــای آن را نابــود کــرد

جــاده هــای متصــل کننــدۀ ولســوالی هــا قــرار گرفتهانــد.

و صدهــا کشــته بــر جــای گذاشــت (Rahman, December

غزنــی از شــال بــا وردک و بامیــان ،از رشق بــا لوگــر ،پکتیــا
و پکتیــکا و از غــرب بــا دایکنــدی ،ارزگان و زابــل هــم مــرز
اســت .ایــن والیــت کــه در پیرامــون بخشــی از شــاهراه کابــل-
محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب رشق افغانستان
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شــهر را کــه در ســال  2013پایتخــت فرهنگــی اســام در منطقۀ

کندهــار واقــع شــده اســت ،دارای یــک موقعیت اســراتیژیکی
بــوده و زون هــای جنــوب غــرب و جنــوب رشق کشــور را

 .)16, 2018ایــن حملــه همزمــان بــا یــک حملــۀ گســرده تــر بــه
رسارس والیــت بــه وقــوع پیوســت کــه طالبــان پنــج ولســوالی را
بــه تــرف خــود درآوردنــد و بــرای گرفــن کنــرول ولســوالی
هــای دیگــر وارد جنــگ شــدند و بدیــن طریــق کنــرول دولت
بــاالی غزنــی بــه شــکل چشــمگیری کاهــش یافــت.

بــه همدیگــر متصــل میکنــد .در غزنــی شــاهراه دیگــری نیــز

والیــت غزنــی از آن زمــان بــه بعــد صحنــۀ درگیــری مــداوم

وجــود دارد کــه مرکــز والیــت را بــه پکتیــکا وصــل مــی کنــد؛

بیــن دولــت و گــروه هــای مســلح مخالــف دولــت بــوده اســت.

هرچنــد کــه ایــن جــاده مرتبــاً توســط طالبــان مســدود مــی

مــوارد آزار و اذیــت و خشــونت چــه از جانــب قــوای هــوادار

شــود و در مــاه نومــر  2020بــه طــور جزئــی تخریــب گردیــده

دولــت و چــه از جانــب قــوای ضــد دولــت گــزارش شــده و

اسـ�ت( (�Alim, Novermber 9, 2020; Maftoon, Novem

نقــل قــول هایــی مبنــی برمــورد هــدف قــرار گرفــن خربنــگاران

.)ber 3, 2019

و غیرنظامیــان توســط طالبــان ،آزار و اذیــت و کشــته شــدن

باشــندهگان روســتایی کــه اکرثیــت نفــوس والیــت را تشــکیل
مــی دهنــد ،از طریــق زراعــت امــرار معــاش مــی کننــد و
اراضــی زراعتــی در جنــوب و رشق والیــت متمرکــز مــی
باشــند و از آب دریــای غزنــی و بنــد رسده بــرای آبیــاری آنهــا

غیرنظامیــان توســط ملیشــه هــای مخالــف دولــت وجــود
داشــته اســت ( .)HRW, 2019; HRW, 2021بــا بســته شــدن
اجبــاری مکاتــب ،هــزاران متعلــم از درس و تعلیــم محــروم
شــدند ( .)SCA, June 10, 2021در ســال  ،2020غزنــی یکــی

از هفــت والیتــی بــود کــه باالتریــن تعــداد تلفــات ملکــی را بــه

August 13, 2018; Ruttig and Sabawoon, July 18,

خــود اختصــاص مــی داد (.)UNAMA, 2021

.)2020; UNAMA, 2021; UNSC, 2021

گردهامیی صلح زون جنوب رشق :نظر اجاملی

بــه تاریــخ  29جــون  ،2021طالبــان بــرای یکبــار دیگــر بــه
مرکــز والیــت حملــه کردنــد ( .)Nikzad, July 12, 2021در
زمــان نــگارش ایــن چکیــده شــهر غزنــی کــاکان در محــارصۀ
طالبــان قــرار داشــته اســت .ســه مــورد از ولســوالی هــای رشقــی
ایــن والیــت در معــرض جنــگ و رقابــت قــرار داشــت و ســایر
ولســوالی هــا تحــت کنــرول طالبــان درآمــده بــود.
لوگــر در مســیر ورودی جنوبــی بــه شــهر کابــل واقــع شــده
اســت .ایــن والیــت از غــرب بــا وردک و از جنــوب بــا پکتیــا
و غزنــی هــم مــرز اســت و همچنیــن یــک رسحــد مشــرک
کوتــاه بــا پاکســتان دارد.

گردهامیــی زون جنــوب رشق کــه در ابتــدا قــرار بــود در خوســت انجــام
شــود ،بــه دلیــل نگرانــی هــای امنیتــی ،موانــع تدارکاتــی و محدودیــت
هــای کوویــد  19در هشــتم جــوالی  2021در کابــل برگــزار شــد .در ایــن
گردهامیــی بیســت و هفــت نفــر اشــراک کردنــد :شــش زن و  21مــرد.
اشــراک کننــدگان شــامل فعــاالن جامعــۀ مدنــی ،علــای دینــی ،بــزرگان
محــل ،مقامــات دولــت و مناینــدگان گــروه هــای جوانــان بودنــد.
در هــر گردهامیــی ،اشــراک کننــدگان ضمــن بحــث بــا یکدیگــر بــه
شناســایی عوامــل اساســی جنــگ در ســطح محــل مــی پرداختنــد .ســپس
ایــن عوامــل بــه اعضــای پنــل ارائــه مــی شــد کــه متعاقبـاً بایــد راهحلهایــی

اکــر جمعیــت والیــت در دره هــای لوگــر زندگــی مــی کننــد

را بــرای رســیدگی بــه آن عوامــل از طریــق ابتــکارات محلــی پیشــنهاد مــی

کــه توســط دریــای لوگــر آبیــاری مــی شــوند ،هرچنــد کــه ایــن

کردنــد.

والیــت تحــت تأثیــر خشکســالی و بهــره بــرداری بیــش از حــد
از منابــع آبــی قــرار گرفتــه اســت .فعالیــت هــای عایدزایــی در
ایــن والیــت شــامل زراعــت ،مالــداری و تجــارت مــی باشــند.
اســتخراج غیرقانونــی ذخایــر مــس و کرومیــت ،منبــع اضافــی
درآمــد بــرای اجتامعــات محلــی و در عیــن زمــان منبــع جنــگ
و درگیــری بیــن اجتامعــات مــی باشــند .تولیــد و قاچــاق
چــرس دارای پتانســیل بــاالی تحریــک جنــگ در ســطح
محــل مــی باشــد (.)Ruttig and Sabawoon, July 18, 2020

در گردهامیــی زون جنــوب رشق ،پنــج عضــؤ پنــل بــه دیــدگاه
اشــراک کننــدگان در ارتبــاط بــا عوامــل جنــگ در اجتامعات
شــان پاســخ مــی گفتنــد .اعضــای پنــل شــامل دو خانــم و ســه
مــرد بودنــد :یــک مناینــدۀ جامعــۀ مدنــی از پکتیــا ،یــک
مناینــدۀ جوانــان از پکتیــکا ،یــک مناینــده از دفــر والــی
خوســت ،یــک تــن از اعضــاء جرگــۀ صلــح والیــت لوگــر و
یــک عضــو از شــورای والیتــی غزنــی.

طوالنــی شــدن ناامنــی بــه دلیــل درگیــری هــای زمینــی بیــن
محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب رشق افغانستان

6

نیــرو هــای امنیتــی افغانســتان و طالبــان ،اثــرات ناگــواری را
طــی چندیــن ســال بــر باشــندهگان والیــت وارد منــوده کــه
شــامل کاهــش دسرتســی بــه خدمــات اساســی و کشــته و
زخمــی شــدن غیرنظامیــان توســط شورشــیان و قــوای دولتــی
مــی باشــد .در مــاه جــوالی  ،2020مرکــز والیــت لوگــر (پــل
علــم) شــاهد یــک حملــۀ انتحــاری بــود کــه  81کشــته و
زخمــی ملکــی بــر جــای گذاشــت .مــوارد مســدود شــدن
موقتــی مســیرهای اصلــی بــه کابــل و اختطــاف مقامــات دولــت
و کارمنــدان موسســات غیردولتــی نیــز گــزارش شــده اســت .تــا
اواســط مــاه جــوالی  2021هیــچ یــک از ولســوالی هــای لوگــر
تحــت کنــرول کامــل دولــت قــرار نداشــت و حداقــل نصــف
والیــت تحــت کنــرول طالبــان درآمــده بــود (Maqsood,

© FES, MADPO, APPRO

بخــش دیگــر گردهامیــی هــای محلــی ،بحــث آزاد در بیــن
اشــراککنندگان و بیــان توقعــات شــان در ارتبــاط بــه صلــح و
توافــق بالقــوه میــان جمهــوری اســامی افغانســتان و طالبــان
بــوده اســت .توقعــات مرتبــط بــه صلــح و عوامــل جنــگ
هــای محلــی کــه توســط اشــراککنندگان گردهامیــی خوســت
شناســایی شــده انــد ،ذی ـاً ارائــه میشــوند.

توقعات اشرتاک کنندگان در ارتباط با صلح
اشــراک کننــدگان در مــورد نتایــج بالقــوۀ توافــق صلــح

نســبت داده شــد.

میــان طالبــان و جمهــوری اســامی افغانســتان ،دیــدگاه هــای

پیــش بینــی هــا در مــورد آینــدۀ روابــط بیــن املللــی افغانســتان

مختلفــی ارائــه کردهانــد .اکــر آنــان معتقــد بودنــد کــه اگــر

بحثهایــی را در میــان اشــراک کننــدگان برانگیخــت .برخــی

توافــق صلــح منجــر بــه کاهــش چشــمگیر خشــونت شــود،

از آنــان پیــش بینــی مــی کردنــد کــه دولــت مابعــد صلــح مــی

نتایــج مثبــت کوتــاه مــدت و میــان مــدت آن را مــی تــوان در

توانــد تغییــرات حداقلــی در روابــط فعلــی افغانســتان بــا دولــت

ســه کتگــوری دســته بنــدی کــرد:

هــای متویــل کننــده و کشــورهای همســایه بوجــود آورد.

بــه لحــاظ اقتصــادی مــی توانیــم فــرض کنیــم کــه صلــح ســبب
تأمیــن امنیــت مســیرهای ترانســپورتی شــده و داد و ســتد میــان
مراکــز شــهری را تســهیل مــی منایــد .اگــر چنیــن شــود ،انگیــزۀ
رسمایهگــذاری در منطقــه بیشــر خواهــد شــد و میــزان بــاالی
بیــکاری میتوانــد کاهــش یابــد .از ســوی دیگــر ،کاهــش
جنــگ نیــز بــه نوبــۀ خــود مــی توانــد هزینــه هــای کمــر در
ســکتور امنیتــی را در پــی داشــته باشــد و مــی تــوان منابــع

دیگــران مــی ترســیدند کــه مبــادا دولــت جدیــد تعهداتــش
را نســبت بــه معاهــدات بیــن املللــی و نهادهــای دموکراتیــک
رعایــت نکنــد ،بــا جامعــۀ بیــن امللــل بیگانــه شــود و در نتیجــه
میــزان کمــک هــا بــرای افغانســتان بــه میــزان چشــمگیر کاهــش
یابــد .برخــی از اشــراک کننــدگان همچنــان مــی ترســیدند کــه
مبــادا دخالــت کشــورهای همســایه در امــور داخلــی افغانســتان
بیشــر از قبــل شــود.

بیشــری را بــه رسمایــه گــذاری هــای عامــه در بخــش زیربنــا و

بــا وجــود پیــش بینــی هــای مثبــت در ارتبــاط بــا پایــان جنــگ

خدمــات اختصــاص داد.

و خشــونت ،بســیاری از اشــراک کننــدگان از اثــرات مخــرب

همچنــان توقــع مــی رفــت کــه دولــت جدیــدی کــه در نتیجــۀ
مذاکــرات روی کار مــی آیــد ،نســبت بــه رســیدگی بــه مســئلۀ
فســاد جــدی تــر عمــل کنــد و توزیــع عادالنــۀ منابــع را تضمیــن
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پذیــر مــی ســازد ،و هــم بــه کاهــش فســاد در نظــام معــارف

بالقوهــای کــه تشــکیل دولــت جدیــد مــی توانســت ،دســت
کــم در ســاحات تحــت کنــرول طالبــان ،بــر حقــوق اجتامعی،
مدنــی و سیاســی وارد کنــد ،واهمــه داشــتند.

منایــد .فعالیــت هــای اقتصــادی غیرقانونــی مثــل تولیــد و

اعضــای جامعــۀ مدنــی بــا یــادآوری حاکمیــت طالبــان بیــن

قاچــاق مــواد مخــدر و اجنــاس تولیــدی بــه آنســوی مرزهــای

ســال هــای  1996-2001در ایــن مــورد ابــراز نگرانــی کردنــد

کشــور ،مــی توانــد در نتیجــۀ تطبیــق جــدی تــر قانــون کاهــش

کــه وضــع محدودیــت در زمینــۀ تحــرک و دسرتســی زنــان بــه

یابــد.

بــازار کار و حــذف آنــان از پســت هــا و مناصــب قضایــی مــی

دوم اینکــه ،بــا رســیدن بــه توافــق صلــح ،روابــط سیاســی در
ســطح ملــی کمــر ســتیزه جویانــه خواهــد بــود و جنــگ هــای
تنظیمــی و فرقهــای بواســطۀ توافــق تقســیم قــدرت کاهــش
خواهــد یافــت .بــا ایــن حــال برخــی از اشــراک کننــدگان

توانــد ســبب کاهــش مشــارکت زنــان در حــوزۀ عمومــی شــود.
اشــراک کننــدگان همچنــان پیــش بینــی کردنــد کــه رســانه هــا
ممکــن اســت در معــرض کنــرول ســخت گیرانــه قــرار گیرنــد
و آزادی بیــان نیــز ممکــن اســت در معــرض خطــر قــرار گیــرد.

در ایــن خصــوص کــه جنــاح هــای دارای دیــدگاه هــای

برخــی از اشــراک کننــدگان در مــورد نقــش نهادهــای جامعــۀ

ایدئولوژیکــی بتواننــد در مــورد مــودل حکومــت بــه توافــق

مدنــی در چارچــوب حکومــت جدیــد ابــراز نگرانــی کردنــد

برســند ،تردیــد داشــتند و مــی ترســیدند کــه مبــادا جنــگ هــای

و چندیــن تــن از آنــان نســبت بــه حفــظ مــودل حکومتــی

ایدئولوژیکــی تشــدید شــود.

جمهــوری و نهادهــای دموکراتیــک امیــدوار بودنــد.

ســوم اینکــه ،اشــراک کننــدگان ســه گــروه از گــروه هــای
چهارگانــه گفتنــد کــه احتــال مــی دهنــد دسرتســی بــه تعلیــم
بهبــود یابــد .ایــن بهبــود هــم بــه اوضــاع بهــر امنیتــی کــه
اعــان پســتهای تدریســی را در ســاحات دورافتــاده امــکان

عوامل محلی جنگ
چهــار عامــل اساســی جنــگ کــه توســط اشــراک کننــدگان

در گردهامیــی خوســت شناســایی شــد ،عبارتنــد از:
•اقتصاد ضعیف

•جرایم سازمان یافته
•جنگ بر رس منابع
•تکثیر اسلحه

ابعــاد مهــم هــر عامــل کــه توســط اشــراک کننــدگان ارائــه
شــده انــد ،در بخــش ذیــل بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار مــی
گیــرد.

بخــش زیربنــا و پــروژه هــای عــام املنفعــه در مقیــاس بــزرگ
در بخــش هــای زراعــت و اســتخراج معــدن از لــوازم و بایســته
هــای انکشــاف اجتامعــات روســتایی مــی باشــند .در مــورد
ناتوانــی دولــت در تأمیــن رشایــط کاری مناســب و ایجــاد
محیــط اقتصــادی پایــدار نیــز ابــراز ناامیــدی شــد کــه بــه نوبــۀ
خــود دلیــل عــدم مرشوعیــت دولــت در نــزد شــهروندان بــه
شــار میآیــد.
حیــف و میــل کــردن منابــع حاصلــه از رسمایــه گــذاری هــای
عامــه توســط اعضــای فاســد مراجــع محلــی ،احساســات ضــد
دولــت را شــدت مــی بخشــد .اشــراک کننــدگان ترشیــح
کردنــد کــه خویــش خــوری و اســتفادۀ گســرده از رشــوت
بــرای گرفــن پســت هــا و مناصــب ،رونــد پــان گــذاری و
تطبیــق پــروژه هــای عامــه را مختــل ســاخته و مانــع از دسرتســی
عادالنــه بــه منابــع مــی گــردد و مقامــات بیشــر تشــویش پــر
کــردن جیــب هــای شــان را دارنــد تــا فایــده رســاندن بــه مــردم.
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مسئلۀ اول :اقتصاد ضعیف
اشــراک کننــدگان متذکــر شــدند کــه فقــر گســرده و بیــکاری،
آتــش جنــگ را برافروختــه اســت و رقابــت بــر رس کنــرول
منابــع کمیــاب بــه نوبــۀ خــود ســبب تشــدید منازعــات شــده
اســت .از ســوی دیگــر ،نبــود فرصــت هــای عایدزایــی نیــز بــه
عنــوان یکــی از دالیــل پیوســن جوانــان بــه قــوای مســلح_چه
محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب رشق افغانستان
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طرفــدار دولــت و چــه ضــد دولــت_ بــه شــار مــی آیــد.
یــک عضــو پنــل در ارتبــاط بــا فقــر و عــدم مصونیــت غذایــی
چنیــن گفــت:

مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه مــردم گرســنه ،بیــکار و
از نعمــت تعلیــم محــروم انــد .جهــل بیــداد مــی کنــد و
مــن معتقــدم کــه دلیــل اصلــی جنــگ و خشــونت فقــر
است_پنلیســت مــرد شــاره  ،1عضــو جرگــۀ صلــح
لوگــر.
اعضــای گــروپ هــای کاری ،دولــت را بــه عنــوان کارگــزار
اصلــی بــا مســئولیت تأمیــن بهــروزی شــهروندان مــد نظــر قــرار
دادنــد .آنهــا تأکیــد کردنــد کــه رسمایــه گــذاری هــای عامــه در

همچنیــن گفتــه شــد کــه فســاد مانــع از ورود افــراد مســلکی بــه
سیســتم خدمــات ملکــی شــده و دیگــران را از امــرار معــاش از
طریــق فعالیــت هــای مــروع دلــرد مــی کنــد .بــرون رفــت
از چرخــۀ جنــگ و فقــر ایجــاب مــی کنــد کــه مراجــع دولــت
ملــی و حکومــت محلــی تعهــد قــوی و مســتحکم نســبت بــه
مبــارزه بــا فســاد داشــته باشــند.
ادارات دولتــی بایــد در راســتای کمــک بــه اقتصــاد محلــی از
طریــق پشــتیبانی هــای هدفمنــد از ســکتورهای اقتصــادی ،وارد
عمــل شــوند .ایــن پشــتیبانی هــا بایــد شــامل آمــوزش متشــبثان
کوچــک ،ابتــکارات بــرای بهبــود مدیریــت و دسرتســی بــه
منابــع آبــی در ســاحات روســتایی و حامیــت از فعالیــت هــای
پایــدار اقتصــادی باشــد .رسمایــه گــذاری دولتــی در بخــش
اســتخراج معــدن و اشــتغال زایــی بــرای اجتامعــات محلــی
نیــز یــک امــر رضوری اســت و برخــی از اشــراک کننــدگان
افســوس خــورده انــد کــه اســتخراج غیرقانونــی و قاچــاق مــواد
معدنــی ســبب تشــدید جنــگ بیــن اجتامعــات شــده اســت.
اعضــای گــروه نســبت بــه ایــن موضــوع ابــراز ناامیــدی کردنــد
کــه در خــال دو دهــۀ گذشــته ،دولــت و مســاعدت کننــدگان
بیــن املللــی هیــچ کــدام نتوانســته انــد رسمایــه گــذاری هــای
دوامــداری را در اقتصادهــای روســتایی انجــام دهنــد.

اجتامعــات محلــی بایــد تدابیــر بیشــری روی دســت گرفتــه
شــود .بــرای مثــال ،پنلیســت خوســت متذکــر شــد:
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مسئلۀ دوم :جرایم سازمان یافته
دومیــن علــت جنــگ کــه توســط اشــراک کننــدگان مطــرح
شــد ،دامنــۀ قــدرت شــبکه هــای جنایــی درگیــر در تولیــد و
قاچــاق انســان ،اجنــاس و مــواد مخــدر بــه آنســوی مرزهــای
کشــور بــوده اســت.
قــوای امنیتــی بــه طــور گســرده ای در حفــظ نظــم عامــه و
کنــرول شــبکه هــای جنایــی کــه اغلــب هــم بــا شورشــیان و
هــم بــا دولــت رابطــه برقــرار مــی کننــد ،ناکارآمــد پنداشــته مــی

اگــر اجتامعــات بــا پولیــس همــکاری کننــد و پولیــس
هــم مســئولیتهای خویــش را بــه درســتی انجــام دهــد،
مــا قــادر بــه مبــارزه بــا قاچــاق خواهیــم بــود .بــا ایــن
حــال ،مــا مــی بینیــم کــه هــرگاه کســی بــه دســتگیر
شــدن یــک مجــرم کمــک مــی کنــد ،پولیــس در بــدل
چنــد افغانــی او را آزاد مــی ســازد .ایــن مســئله بــی
اعتــادی مــردم را نســبت بــه قــوای پولیــس و دولــت
بــر میانگیــزد [ ]...اجتامعــات مــا قــوی و منســجامند؛
آنهــا در گذشــته از منافــع شــان دفــاع کــرده انــد و
ب ـرای ارتقــای ظرفیــت هــای شــان بایــد کار بیشــری
انجــام شــود :پنلیســت زن شــاره  ،1مناینــدۀ دولــت،
خوســت.
رهــران دینــی ،بــزرگان اجتــاع و ســازمان هــای جوانــان در
زمــرۀ کســانی انــد کــه مــی تواننــد بــه شــکل مؤثــر از طریــق
ابتــکارات مشــرک دولــت و اجتامعــات بســیج شــوند.

شــوند .در نتیجــه ،نظــام عدلــی رســمی از دیــدگاه بســیاری از
افــراد شــدیدا ً ضعیــف و تحــت کنــرول عنــارص جنایــی مــی
باشــد.
راه حــل هــا بــا مترکــز بــر ســکتور امنیــت ،حاکمیــت قانــون
و بســیج اجتامعــی ارائــه شــد .در ایــن خصــوص توافــق
عمومــی وجــود داشــت کــه نیــاز بــه کنــرول کارآمدتــر
محرک های محلی جنگ و صلح در جنوب رشق افغانستان
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جــاده هــا و رسحــدات وجــود دارد امــا اکــر مباحــث بــر
لــزوم اصــاح سیســتامتیک ســکتور امنیــت مترکــز داشــت
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه مقامــات تنفیــذ قانــون بــه طــور
مناســب آمــوزش مــی بیننــد ،قانــون را بــه شــکل مؤثــر تطبیــق
منــوده و بــه اجتامعاتــی کــه مســئولیت حفاظــت شــان را
دارنــد ،پاســخگو مــی باشــند .کاهــش اعتــاد بــه پولیــس و
نظــام عدلی-قضایــی نیــز بــه عنــوان یکــی از عوامــل اساســی
گســرش فعالیــت هــای غیرقانونــی مــورد اشــاره قــرار گرفــت.
اشــراک کننــدگان و پنلیســت هــا موضــوع توانایــی بســیج
اجتامعــات در راســتای دفــاع از منافــع شــان را مــورد تأکیــد
قــرار دادنــد و متذکــر شــدند کــه بــرای افزایــش اعتــاد
متقابــل و ترشیــک مســاعی بیــن ســکتور امنیــت و مناینــدگان
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مسئلۀ سوم :جنگ بر رس منابع
منازعــات بــر رس زمیــن بــه عنــوان یکــی از دالیــل اساســی
جنــگ و خشــونت بویــژه در والیاتــی کــه جــزء لویــه پکتیــا
مــی باشــند ،مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .برخــی از جنــگ
هــای بیــن اجتامعــات ،دارای قدمــت چنــد دهــه ای بــوده
و اگــر دیــده شــود کــه یکــی از طرفیــن جنــگ بــه حقــوق
دیگــری تجــاوز مــی کنــد ،آتــش جنــگ دوبــاره شــعله ور مــی
شــود .افزایــش ناگهانــی ایــن جنــگ هــا بــا توجــه بــه رقابــت
بیــن قبایــل و بســیج شــدن صدهــا و گاهــی اوقــات هــزاران

جنگجــو ،مــی توانــد ســطوح بــاالی خشــونت را در پــی داشــته

رســیدگی بــه منازعــات زمیــن ،از دالیــل بــی اعتــادی نســبت

باشــد)TLO, 2013( .

بــه نهادهــای دولتــی مــی باشــند.

از نظــر اشــراک کننــدگان ،تشــدید و بــه خشــونت کشــیده

از دیــدگاه اعضــای گــروه ،رســیدگی بــه منازعات زمین مســتلزم

شــدن منازعــات زمیــن در ســطح اجتامعــات را از یکســو

همــکاری مــداوم بیــن مقامــات دولــت و اجتامعــات محلــی

بــه عــدم همــکاری و ارتبــاط میــان بــزرگان در اجتامعــات

در زمینــۀ قضــاوت و صــدور قبالــۀ زمیــن مــی باشــد .برخــی از

همجــوار و از ســوی دیگــر بــه شــکاف نســلی بیــن ریــش

اشــراک کننــدگان پیشــنهاد دادنــد کــه توافقــات عرفــی بایــد به

ســفیدان و جوانــان مــی تــوان نســبت داد و اینکــه اعضــای

رســمیت شــناخته و ثبــت گــردد .دیگــران بــر برقــراری رابطــه

جــوان تــر اجتــاع از توافقــات عرفــی در مــورد تعییــن حــدود

میــان مکانیــزم هــای عرفــی حــل منازعــه و سیســتم عدلــی-

اراضــی ،اســتفاده از منابــع و مالکیــت زمیــن آگاهــی ندارنــد.

قضایــی رســمی تأکیــد کردنــد .یکــی از اعضــای گــروه مثالــی

پیچیدگــی موضــوع مالکیــت زمیــن بواســطۀ اختــاف بــر رس
نوعیــت چارچــوب ضوابــط کــه بایــد تطبیــق شــود (رســمی یــا
عرفــی) ،مشــخص نبــودن حــدود اراضــی دولتــی و شــخصی و
نبــود اســناد زمیــن ،بیشــر مــی شــود.
دولــت همچنــان در پیشــگیری مؤثــر از تشــدید و بــه خشــونت
کشــانده شــدن جنــگ ناتــوان پنداشــته مــی شــود .بــه گفتــۀ
یکــی از پنلیســت هــا:
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قوانیــن منتــر شــده ،در ســطح محــل تطبیــق منــی
شــوند .مثـاً منازعــات بــر رس زمیــن هــای کوهســتانی
در لویــه پکتیــا جــان ده هــا تــن از اعضــای اجتامعــات
را گرفتــه اســت .تنهــا کاری کــه دولــت انجــام مــی
دهــد ایــن اســت کــه درخواســت آتــش بــس مــی
دهــد امــا قــادر نیســت تــا یــک راهــکار دوامــدار را
ب ـرای ایــن مشــکل بیابــد .هیــچ از مرتکــب شــوندگان
خشــونت دســتگیر منیشــوند و خطــر شــعله ور شــدن
مجــدد جنــگ بــر جــای خــود باقــی مــی مانــد []...
برعکــس ،در ســاحات تحــت کنــرول طالبــان ،تدابیــر
ســخت گیرانــه ای روی دســت گرفتــه شــده اســت.
هیــچ کســی منــی توانــد قواعــد و مقــررات آنــان را
نقــض کنــد .هیــچ کســی منــی توانــد درختــان را قطــع
کنــد .حکومــت محلــی اگــر مرشوعیــت مــی خواهــد،
بایــد قانــون را بــه شــکل جــدی تطبیــق منایــد_.
پنلیســت مــرد شــاره  ،2مناینــدۀ جوانــان ،پکتیــا
در ســاحات للمــی واقــع در اطــراف مرکــز والیــت کــه
امــکان ســاخت و ســاز در آن وجــود دارد ،غصــب زمیــن
توســط مقامــات دولــت و ناتوانــی سیســتم عدلی-قضایــی در

از سیســتم هــای ترکیبــی زمینــداری را در خوســت ارائــه منــوده
اســت:

شــوراهای قبیلــوی در حــل منازعــات بــر رس منابــع می
تواننــد نقــش مؤثــری داشــته باشــند .آنهــا متشــکل از
افـراد هــان ســاحه مــی باشــند .یــک کمیســیون حــل
منازعــات در والیــت خوســت متشــکل از مقامــات
دولــت و مناینــدگان قبایــل اســت کــه در حــل و فصــل
مشــکالت مرتبــط بــه مالکیــت زمیــن بســیار مؤثــر واقع
شــده است_پنلیســت مــرد شــاره  ،2جامعــۀ مدنــی
بــا ایــن حــال ،تــاش هــا در راســتای بهبــود روابــط میــان
دولــت و شــهروندان ،بایــد بواســطۀ مبــارزه بــا فســاد و ســوء
مدیریــت منابــع ،تقویــت و پشــتیبانی شــود.
مسئلۀ چهارم :تکثیر اسلحه
قاچــاق اســلحه در رسحــدات و میــزان بــاالی مالکیــت اســلحه،
از عوامــل عمــدۀ تشــدید بــی رحامنــۀ جنــگ هــا و منازعــات
بــه شــار آمــده انــد.
برخــی از اشــراک کننــدگان ،مالکیــت گســردۀ اســلحه در
نتیجــۀ ناتوانــی دولــت در تأمیــن امنیــت شــهروندان و مســلح
شــدن اجتامعــات محلــی بــرای حفاظــت از خودشــان را مــورد
اشــاره قــرار دادنــد.
اشــراک کننــدگان بــرای یکبــار دیگــر اهمیــت همــکاری
و ارتبــاط بیشــر میــان نهادهــای دولتــی (در اینجــا قــوای
امنیتــی) ،عامــان حکومتــی عرفــی و مناینــدگان جامعــۀ مدنــی
را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد.

عرصــۀ دیگــری کــه بــر آن مترکــز صــورت گرفــت ،عبــارت از

داشــته باشــد .پروژههــای دولتــی عــام املنفعــه بــرای احــداث

تطبیــق مؤثــر چارچــوب قانونــی و مجــازات مرتکب شــوندگان

زیربناهــای ترانســپورتی و مدیریــت آب ،و مشــارکت دولــت

خشــونت "در مــاء عــام" بــوده اســت .مصونیــت گســردۀ

در انکشــاف زراعتــی ،موضوعاتــی بودنــد کــه حیــن بحــث در

مرتکبــان خشــونت بــه عنــوان عاملــی کــه ســبب ترغیــب

مــورد بهــروزی اقتصــادی بــه کــرات مــورد اشــاره قــرار گرفتنــد.

خشــونت و رفتارهــای جنایــی مــی شــود ،قملــداد شــده اســت.

اشــراک کننــدگان و اعضــای پنــل همچنیــن بــر لــزوم شــفافیت
و کارآیــی در تنفیــذ قانــون تأکیــد کردنــد و بــه مقایســۀ ناتوانــی
دولــت در تنفیــذ قوانیــن ،و تطبیــق جــدی ،قابــل پیــش بینــی و
فــوریِ عدالــت توســط محاکــم طالبــان پرداختنــد.
ســوم ،اشــراک کننــدگان و اعضــای پنــل بــه یــک انــدازه بــر
اهمیــت همــکاری بیشــر میــان ســاختارهای غیردولتــیِ عرفــیِ
محلــی و نهادهــای دولتــی تأکیــد کردنــد .ســهیم ســاخنت
مناینــدگان محلــی ،رهــران دینــی و فعــاالن جامعــۀ مدنــی در
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نتیجه گیری
در ارتبــاط بــا گردهامیــی زون جنوب رشق ،چهــار نتیجهگیری
عمــده را مــی تــوان ارائــه کرد.

رستــارس رویــداد مــورد بحــث قــرار گرفــت.
در آخــر اینکــه ،برغــم تردید شــدید دربــارۀ دولــت و تواناییاش
در تطبیــق پالیســی هــا و قوانیــن ،اشــراک کننــدگان بــاور قــوی
شــان بــه ارزش هــای حفــظ شــده در چارچــوب قانونــی فعلــی
را ابــراز کردنــد ،بویــژه در مــورد قانــون اساســی کــه یکــی از

نخســت اینکــه ،بــه نظــر مــی آیــد موضــوع بهــروزی اقتصــادی

اشــراک کننــدگان آن را مــادر متــام قوانیــن نامیــده اســت.

بســیاری از اشــراک کننــدگان ،صلــح پایــدار مــی توانــد

از ایــن رو ،نتیجــۀ مذاکــرات دوحــه در ارتبــاط بــا موضــوع

در مرکزیــت نگرانــی هــای شــهروندان قــرار دارد .بــرای
متضمــن مصونیــت غذایــی ،ثبــات اقتصــادی و رشایــط کاری
مناســب باشــد .نابرابــری در دسرتســی بــه منابــع و گســرش
فســاد کــه بــر شــدت ایــن نابرابریهــا مــی افزایــد ،خشــم
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مباحثــات و تطبیــق پالیســیها ،موضــوع مشــرکی بــود کــه در

شــهروندان را بــر انگیختــه اســت.
دوم اینکــه ،نســبت بــه نهادهــای حکومتــی کــه در طــی دو
دهــۀ اخیــر روی کار آمــده انــد و همچنــان ظرفیــت آنهــا
در رســیدگی مؤثــر بــه نیازهــای شــهروندان ،احســاس بــی
اعتــادی شــدیدی در میــان مــردم وجــود دارد .ناکارآمــدی،
عــدم ظرفیــت ،غیرمســلکی بــودن و وجــود فســاد در دســتگاه
دولــت بــه عنــوان عواملــی کــه بــه احساســات ضددولتــی دامــن
مــی زننــد ،مــورد اشــاره قــرار گرفتــه انــد.
تأکیــد اشــراک کننــدگان بــر لــزوم تــاش دولــت بــرای
حفاظــت مســتقیم از شــهروندانش ،ظاهــرا ً یــک پارادوکــس و
گفتــۀ ضــد و نقیــض اســت امــا شــاید بــا دلــردی شــدیدی کــه
نســبت بــه مقامــات و نهادهــای حکومتی ابراز شــد ،همبســتگی

حکومتــداری ،هــم مایــۀ امیــدواری و هــم مایــۀ نگرانــی اســت؛
امیــدواری از آن جهــت کــه مــی توانــد پایــان بخــش جنــگ
باشــد و نگرانــی از آن جهــت کــه توافــق صلــح مــی توانــد
منجــر بــه برانــدازی نهادهــای حکومتــی فعلــی (هرچنــد کــه
ایــن نهادهــا ناکارآمــد هســتند) شــود.

قدردانی

عکــس صفحــۀ پــوش توســط محمــد عــارف کریمــی گرفتــه

شــده اســت.

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

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