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مقدمه

پــس از ســقوط رژیــم طالبــان در ســال 2001، موجــی 

ــح و  ــورد صل ــردم در م ــان م ــا درمی ــبینی ه از خوش

ثبــات کشــور ایجــاد گردیــد. بــه دنبــال آن، افغانســتان 

شــاهد مشــارکت گســرده مــردم در رونــد دموکراتیک 

بــرای انتخابــات والیتــی، پارملانــی و ریاســت جمهوری 

و همچنــان شــاهد حضــور گســرده نیروهــای خارجــی 

و جامعــه جهانــی در رونــد بازســازی و امنیتــی بــوده 

ست. ا

پــس از ســال 2006، امنیــت نســبی کــه در کشــور بــه 

وجودآمــده بودکاهــش یافتــه و مبــارزه علیــه دولــت 

ــاز  ــاره آغ ــف دوب ــلح مخال ــای مس ــروه ه ــط گ توس

گردیــد. کــه در نتیجــه طالبــان بعنــوان گــروه مســلح 

مخالــف دولــت ظهــور منــوده اقتــدار، مرشوعیــت و 

حاکمیــت دولــت مرکــزی را در بخــش هــای مختلــف 

کشــور بــا چالــش جــدی مواجــه ســاخت.

شــورای عالــی صلــح کــه متشــکل از 69 عضــو) 9 زن( 

ــق  ــدف تطبی ــا ه ــالدی ب ــال 2010 می ــد در س میباش

برنامــه صلــح و ادغــام مجــدد تاســیس یافــت. تاکیــد 

ــا  ــره ب ــرای مذاک ــالش هــا ب ــش ت ــر افزای ــن شــورا ب ای

مخالفیــن دولــت بویــژہ طالبــان بــوده اســت. بــا ایــن 

ــی صلــح  ــورای عال ــت ش ــود موجودی ــا وج حــال، ب

در 34 والیــت کشــور، مــردم از کارکــرد و دســت 

ــد.  ــوده ان ــح راضــی نب ــی صل ــای شــورای عال آورد ه

ــض  ــح و مح ــد صل ــفافیت در رون ــدم ش ــالوه، ع برع

منادیــن بــودن نقــش زنــان در ســطوح تصمیــم گیــری 

ــر در  ــای دیگ ــی ه ــی از نگران ــه یک ــن پروس ــای ای ه

ــوده اســت.   ــان مــردم ب می

ــاز  ــه ب ــی »جامع ــکاری مال ــا هم ــاس، ب ــن اس ــه ای ب

افغانســتان« ، ائتالفــی از ســازمان هــای جامعــه مدنی 

کــه شــامل  )CPAU, EPD, HREVO, PTRO, و 

ــی را  ــره مل ــا مذاک ــد ت ــم آمدن ــرد ه ــد ، گ TLO( ان

جهــت بحــث دورمنــای صلــح در کشــور برگــزار منایند. 

ــای  ــی ه ــخیص نگران ــت تش ــا ، جه ــو ه ــن گفتگ ای

مــردم در ارتبــاط بــا شــورای عالــی صلــح، برنامــه صلح 

و  ادغــام مجــدد  بطــور عمــوم در ســطح ولســوالی 

هــا و والیــات کشــور راه انــدازی گردیــد. نتایــج 

ایــن تحقیقــات از طریــق هامیــش ملــی و منطقــوی 

بازتــاب یافتــه و  مــورد بررســی بیشــر قــرار گرفــت. 

ــه هــای  ــده یافت ــن فــرشده پالیســی انعــکاس دهن ای

ــد.   ــره میباش ــات متذک ــی تحقیق نهای



بعنــوان بخشــی از مشــاورت هــای ملــی، 

مدنــی  جامعــه  فعــال   500 از  بیــش 

همــراه بــا 560 مقــام محلــی مربــوط 

بــه برنامــه صلــح و ادغــام مجــدد و 

و  صلــح  شــورای  اعضــای  همچنــان  

جنگجویــان کــه بــه دولــت پیوســته انــد 

مصاحبــه گردیدنــد. تنــوع تجــارب در 

ــده  ــه ش ــه گرفت ــای منون ــروه ه ــان گ می

باعــث طــرح دورمنــا در مــورد چگونگــی 

ــح در  ــی صل ــورای عال ــای ش ــت ه فعالی

ــردد.  ــطوح جامعــه میگ ــام س مت

ــامع  ــار اج ــل انتظ ــر قاب ــورت غی ــده گان، بص ــراک کنن ــای اش ــدگاه ه ــوع در دی ــم، تن علرغ

ــه  ــان آنهــا  روی مســایل اساســی  وجــود داشــت. بصــورت عمــوم، اکرثیــت مصاحب نظــر می

ــوده و از  ــت من ــوی حامی ــای منطق ــو ه ــی و  گفتگ ــی ده ــای آگاه ــه ه ــوندگان از برنام ش

حکومــت وحــدت ملــی تقاضــا دارنــد تــا تــالش هــای خویــش را غــرض شــامل ســازی طالبــان 

ــات  ــن معلوم ــوی داش ــد. در پهل ــش ده ــح افزای ــث صل ــایه در مباح ــای همس ــور ه و کش

وســیع در مــورد برنامــه صلــح دولــت افغانســتان، مصاحبــه شــوندگان اذعــان بــه عــدم داشــن 

معلومــات واضــح در رابطــه بــا وضعیــت برنامــه صلــح، اهــداف فعلــی آن، نقــش برنامــه در 

گفتگــو هــای منطقــوی و آینــده برنامــه تحــت مدیریــت حکومــت وحــدت ملــی، داشــتند. 

بــر عــالوه، علرغــم باورمنــدی  اشــراک کننــده گان  در زمینــه پروســه صلــح، لیکــن آنهــا از 

ــل،  ــن دلی ــاٌ روی ای ــنتند. بن ــی داش ــه نگران ــن پروس ــار ای ــفافیت و اعتب ــت ش ــدم موجودی ع

ــی  ــح والیت ــه صل ــح و کمیت ــی صل ــرض اصالحــات در شــورای عال ــای بیشــری غ مشــورت ه

جهــت جلوگیــری از آنچــه مصاحبــه شــوندگان بعنــوان فســاد گســرده و عــدم بیطرفــی اذعــان 

کــرده انــد، الزم میباشــد. 
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خالصه پالیسی برای راهکار صلح برای افغانستان

 هامیش ملی پیرامون راهکار

 صلح

در مــاه جنــوری 2016، 70 تــن از فعــاالن صلــح و مناینــدگان 

ــف  ــش از نص ــا بی ــتان ب ــات افغانس ــام والی ــی از مت ــه مدن جامع

ــی کــه پیرامــون راهــکار  ــده گان زن در هامیــش مل اشــراک کنن

ــات  ــد. نظری ــور یافتن ــود حض ــده ب ــزار گردی ــل برگ ــح در کاب صل

ــات  ــاً در نرشی ــده گان متعاقب ــراک کنن ــن اش ــای ای ــته ه و داش

ــد. ــده ش ــح گنجانی ــکار صل راه

اشــراک کننــدگان ایــن هامیــش بــا توافــق مشــرک، معیــار هــای 

ــان،  ــده خواســت هــا و آرزو هــای زن ــه انعــکاس دهن ــل را ک ذی

جوانــان و مــردم کشــور بــرای تامیــن یــک صلــح پایــدار و تامیــن 

ــه  ــث »نقش ــت، منحی ــور اس ــی در کش ــردی و اجتامع ــت ف امنی

راه بــرای صلــح« بــرای حکومــت وحــدت ملــی پیشــنهاد منودنــد. 

اصالح ساختار و برنامه های شورای عالی صلح	 

خلــع ســالح نیروهــای ملیشــه و غیــر مســوول و ایجــاد 	 

ــه  ــی ک ــرای جنگجویان ــی ب ــای آموزشــی و کاریاب فرصــت ه

ــد. ــته ان ــح پیوس ــه صل ــه پروس ب

 توســعه موثــر تــالش هــا جهــت مبــارزه بــا نفــوذ جنگجویــان 	 

ــی و  ــای افراط ــت ه ــان  ذهنی ــور وهمچن ــی در کش خارج

افــراط گرائــی کــه از جانــب مــدارس دینــی متویــل میگردنــد. 

تقویــت و ترسیــع بیشــر حکومــت داری خــوب و رســیدگی 	 

بــا مــردم محــل بــا فراهــم ســازی خدمــات اجتامعــی، 

امکانــات و دسرســی بــه فرصــت هــای آموزشــی و اشــتغال 

ــی. ذای

حامیت از فعالیت های جامعه مدنی برای صلح و ثبات	 

تقویــه نقــش نهــاد هــای جامعــه مدنــی در پروســه صلــح و 	 

ــن  ــه بی ــه و جامع ــا کشــور هــای منطق ــکاری ب ــم هم تحکی

ــرای تقویــه صلــح در افغانســتان املللــی ب

و همچنین،  در ارتباط با هامیش منطقه ای که طی آن 	 

ــه هــای  ــد، یافت ــی گــرد هــم آمدن ــن امللل کارشناســان مجــرب بی

ــا  ــی مهی ــه مدن ــای جامع ــاد ه ــرای نه ــی ب ــود عمل ــوق رهنم ف

منــوده و آنهــا را قــادر مــی ســازد تــا اقدامــات دادخواهــی خویش 

ــد. آنهــا  را در ســطح مردمــی بشــکل سیســتامتیک تعقیــب مناین

ــده خواســته هــا و  ــح کــه منعکــس کنن ــدی صل ــه هــای کلی جنب

دیــدگاه هــای مصاحبــه شــوند گان  بودنــد را برجســته ســاخته و 

طرفــداری شــان را از گفتگــو هــا و همــکاری هــا در ســطح منطقه 

بــه عنــوان وســیله ای بــرای غلبــه بــر جنــگ اعــالم منودنــد.  
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 هامیش منطقه ای پیرامون

راهکار صلح

ــه  ــنهادات ک ــات و پیش ــق و نظری ــن تحقی ــه ای ــای اولی ــه ه یافت

ــی و  ــان مل ــا کار شناس ــود ب ــده ب ــه گردی ــی ارائ ــش مل در هامی

بیــن املللــی طــی هامیــش منطقــه ای دو روزه کــه از تاریــخ 28- 

29 مــارچ 2016 برگــزار گردیــده بــود  بــه اشــراک گذاشــته شــد. 

برنامــه مذکــور توســط جامعــه بــاز افغانســتان متویــل گردیــده و 

کار شناســان مجــرب از کشــور هــای پاکســتان، هنــد، تاجکســتان، 

جرمنــی، و انگلســتان در آن حضــور داشــتند. 

مترکــز عمــده در ایــن هامیــش دو روزه روی موضوعــات مختلــف 

/Track1.5 از قبیــل ماهیــت جنگ در افغانســتان، نقش حامیــوی

ــر  ــیا و تاثی ــوب آس ــح در جن ــرای صل ــا ب ــالش ه ــش ت II در افزای

ــح در افغانســتان ، امنیــت منطقــه ای، و نقــش میانجیگــری  صل

ســازمان ملــل و یــا ســازمان کنفرانــس اســالمی در جنــگ اســت.

ــرد هــم آمــدن کارشناســان از بخــش  ــا وجــود گ ــر، ب ــار دیگ یکب

هــای مختلــف، یــک سلســه توافقــات مبنظــور مشــخص منــودن 

اصــول اساســی کــه جهــت اطــالع رســانی بــه رونــد صلــح رضورت 

ــکل  ــی ش ــامع کل ــک اج ــت ی ــدم نخس ــد. در ق ــان آم ــت، مبی اس

گرفــت و آن اینکــه تهمــت زدن خاصتــاً رسزنــش کشــور پاکســتان 

ــت  ــن مل ــح در بی ــوان راهــکار صل زمانیکــه مســئله بحــث پیرام

ــد  ــدارد و از آن بای ــت ن ــد، مؤثری ــی آی ــان م ــه مبی ــا و منطق ه

ــان  ــیاری از کارشناس ــر آن بس ــالوه ب ــرد. ع ــورت گی ــاب ص اجتن

ــت آن  ــردم و مؤثری ــا م ــردم ب ــی م ــت دیپلوماس ــاره اهمی در ب

ــه  ــی ک ــک روش ــی ی ــکاری در ط ــامد و هم ــدن اعت ــان آم در مبی

توســط توافقــات رســمی از آن مامنعــت نشــده اســت، نیــز 

ــت، یــک توافــق نظــر در مــورد اینکــه  ــد. در نهای صحبــت کردن

رشایــط و طبیعــت مشــرک منطقــه و اینکــه موجودیــت صلــح در 

افغانســتان ممکــن دارای تأثیــر مثبــت بصــورت کل بــاالی منطقــه 

ــان آمــد. از ایــرو، کارشناســان اســتدالل  جنــوب آســیا باشــد، مبی

ــرا درک  ــوار ای ــای همج ــت ه ــا مل ــت ت ــاز  اس ــه نی ــتند ک داش

مناینــد کــه منافــع آنهــا در گــرو ثبــات افغانســتان نهفتــه اســت.



خالصه پالیسی برای راهکار صلح برای افغانستان

پیشنهادات کلیدی همایش منطقوی راهکار صلح از قرار ذیل میباشند:

ــر 	  ــه از نظ ــت ک ــتان درس آموخ ــت تاجکس ــح دول ــد صل ــوان از رون میت
تاریخــی یکــی از موفــق تریــن مذاکــرات صلــح میباشــد کــه در آن دولــت 
افغانســتان نقــش کلیــدی را بــازی کــرده اســت. بــا در نظرداشــت تفــاوت 
روش فعلــی )امنیــت اولویــت دارد( اقدامــات در افغانســتان، بــرای صلــح 
آوران نیــاز اســت تــا درک نماینــد کــه موجودیــت طالبــان ســبب ویرانــی 
ــوده و حــل  ــر ب ــوگ فراگی ــه دیال ــاز ب ــرو نی ــد شــد و از این ــه خواه منطق

ــه افغانســتان از طریــق سیاســی یــک امــر ضــروری اســت. معضل
 	
ــر 	  ــی خط ــه مدن ــای جامع ــروپ ه ــاختن گ ــل س ــر و دخی ــوی فراگی گفتگ

اینکــه طالبــان را بــه مثابــه یــک جنــاح بازیگــر غیــر دولتــی مشــروعیت 
ببخشــد و فراخــوان صلــح دولــت افغانســتان را از روی ناچــاری »اکثریت 

خامــوش« نشــان دهــد، را کاهــش میدهــد. 
خــارج از نقــش جامعــه مدنــی در مذاکــرات، نیــاز اســت تــا تــاش هــای 	 

جامعــه مدنــی غــرض آمــوزش مــردم محــل و اقــدام در راســتای حفاظــت 
از پروســه صلــح در حیــن شکســت تــاش هــای توســعوی، حمایــت گــردد.

ــه 	  ــتان ب ــتان و پاکس ــتان، هندوس ــای افغانس ــت ه ــوی، دول ــر منطق از نظ
توســعه همــکاری هــای اقتصــادی ضــرورت دارنــد. ایــن امــر بنوبــه خــود 
ســبب تقویــت مناســبات بیــن ایــن کشــور هــا شــده و در رســیدن بــه ثبــات 
وســیع منطقــوی کمــک مینمایــد، و همچنــان ســبب فراهــم نمــودن فرصــت 

هــای شــغلی شــده کــه یــک عامــل بلقــوه در پروســه صلــح میباشــد. 
ــی و 	  ــن الملل ــاد بی ــک نه ــه ی ــات، مداخل ــوی اختاف ــاد منطق ــه ابع ــر ب نظ

خــوب شــناخته شــده بایــد در رونــد مذاکــرات در نظــر گرفتــه شــود. 
ــس  ــازمان کنفران ــد )UN( و س ــل متح ــده گان مل ــتراک کنن ــرو اش از این
ــح  ــرات صل ــری مذاک ــد میانجــی گ ــن در رون ــه ممک اســامی )OIC( ک
دارای کــدام تجربــه نباشــد، را بحیــث بازیگــران مــورد اعتمــاد مــد نظــر 

ــد. ــرار دادن ق

 هامیش منطقه ای

پیرامون راهکار صلح



نتیجه گیری

یافتــه هــای اولیــه ایــن تحقیــق و نظریــات 

ــه  ــی ارائ ــش مل ــه در هامی و پیشــنهادات ک

و  ملــی  شناســان  کار  بــا  بــود  گردیــده 

ــه ای دو  ــش منطق ــی هامی ــی ط ــن امللل بی
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ــه اشــراک گذاشــته  ــود  ب ــده ب برگــزار گردی

ــاز  ــه ب ــط جامع ــور توس ــه مذک ــد. برنام ش

ــان  ــده و کار شناس ــل گردی ــتان متوی افغانس

مجــرب از کشــور هــای پاکســتان، هنــد، 

انگلســتان در آن  تاجکســتان، جرمنــی، و 

ــتند.  ــور داش حض

ایــن هامیــش دو روزه  مترکــز عمــده در 

روی موضوعــات مختلــف از قبیــل ماهیــت 

حامیــوی  نقــش  افغانســتان،  در  جنــگ 

ــرای  ــا ب ــالش ه ــش ت II/Track1.5 در افزای

صلــح در جنــوب آســیا و تاثیــر صلــح در 

افغانســتان ، امنیــت منطقــه ای، و نقــش 

میانجیگــری ســازمان ملــل و یــا ســازمان 

کنفرانــس اســالمی در جنــگ اســت.

ــدن  ــم آم ــرد ه ــود گ ــا وج ــر، ب ــار دیگ یکب

ــک  ــف، ی ــای مختل ــش ه ــان از بخ کارشناس

ــودن  ــخص من ــور مش ــات مبنظ ــه توافق سلس

ــانی  ــالع رس ــت اط ــه جه ــی ک ــول اساس اص

بــه رونــد صلــح رضورت اســت، مبیــان آمــد. 

ــی شــکل  ــک اجــامع کل ــدم نخســت ی در ق

اینکــه تهمــت زدن خاصتــاً  گرفــت و آن 

ــه مســئله  ــش کشــور پاکســتان زمانیک رسزن

بحــث پیرامــوان راهــکار صلــح در بیــن ملت 

ــت  ــد، مؤثری ــی آی ــان م ــه مبی ــا و منطق ه

نــدارد و از آن بایــد اجتنــاب صــورت گیــرد. 

عــالوه بــر آن بســیاری از کارشناســان در 

ــا مــردم  ــاره اهمیــت دیپلوماســی مــردم ب ب

و مؤثریــت آن در مبیــان آمــدن اعتــامد و 

همــکاری در طــی یــک روشــی کــه توســط 

توافقــات رســمی از آن مامنعــت نشــده 

اســت، نیــز صحبــت کردنــد. در نهایــت، 

ــط  ــورد اینکــه رشای ــق نظــر در م ــک تواف ی

اینکــه  و  منطقــه  مشــرک  طبیعــت  و 

موجودیــت صلــح در افغانســتان ممکــن 

بــاالی  کل  بصــورت  مثبــت  تأثیــر  دارای 

ــد.  ــان آم ــد، مبی ــیا باش ــوب آس ــه جن منطق

از ایــرو، کارشناســان اســتدالل داشــتند کــه 

ــا ملــت هــای همجــوار ایــرا  ــاز  اســت ت نی

درک مناینــد کــه منافــع آنهــا در گــرو ثبــات 

ــت. ــه اس ــتان نهفت افغانس


