راهکار صلح برای افغانستان
خالصه پالیسی
می ۲۰۱۶

موسسه برابری برای صلح و دموکراسی

خالصه پالیسی
مقدمه
پــس از ســقوط رژیــم طالبــان در ســال  ،2001موجــی
از خوشــبینی هــا درمیــان مــردم در مــورد صلــح و
ثبــات کشــور ایجــاد گردیــد .بــه دنبــال آن ،افغانســتان
شــاهد مشــارکت گســرده مــردم در رونــد دموکراتیک
بـرای انتخابــات والیتــی ،پارملانــی و ریاســت جمهوری
و همچنــان شــاهد حضــور گســرده نیروهــای خارجــی
و جامعــه جهانــی در رونــد بازســازی و امنیتــی بــوده
است.
پــس از ســال  ،2006امنیــت نســبی کــه در کشــور بــه
وجودآمــده بودکاهــش یافتــه و مبــارزه علیــه دولــت
توســط گــروه هــای مســلح مخالــف دوبــاره آغــاز
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  69عضــو(  9زن)
میباشــد در ســال  2010میــادی بــا هــدف تطبیــق
برنامــه صلــح و ادغــام مجــدد تاســیس یافــت .تاکیــد
ایــن شــورا بــر افزایــش تــاش هــا ب ـرای مذاکــره بــا
مخالفیــن دولــت بویــژہ طالبــان بــوده اســت .بــا ایــن

حــال ،بــا وجــود موجودیــت شــورای عالــی صلــح
در  34والیــت کشــور ،مــردم از کارکــرد و دســت
آورد هــای شــورای عالــی صلــح راضــی نبــوده انــد.
برعــاوه ،عــدم شــفافیت در رونــد صلــح و محــض
منادیــن بــودن نقــش زنــان در ســطوح تصمیــم گیــری
هــای ایــن پروســه یکــی از نگرانــی هــای دیگــر در
میــان مــردم بــوده اســت.
بــه ایــن اســاس ،بــا همــکاری مالــی «جامعــه بــاز
افغانســتان»  ،ائتالفــی از ســازمان هــای جامعــه مدنی
کــه شــامل ( ,CPAU, EPD, HREVO, PTROو
 )TLOانــد  ،گــرد هــم آمدنــد تــا مذاکــره ملــی را
جهــت بحــث دورمنــای صلــح در کشــور برگـزار منایند.
ایــن گفتگــو هــا  ،جهــت تشــخیص نگرانــی هــای
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 ق ـرار گرفــت.
ایــن فــرده پالیســی انعــکاس دهنــده یافتــه هــای
نهایــی تحقیقــات متذکــره میباشــد.

خالصه پالیسی برای راهکار صلح برای افغانستان

نگرانی ها و راه پیرشو

بعنــوان بخشــی از مشــاورت هــای ملــی،
بیــش از  500فعــال جامعــه مدنــی
همــراه بــا  560مقــام محلــی مربــوط
بــه برنامــه صلــح و ادغــام مجــدد و
همچنــان اعضــای شــورای صلــح و
جنگجویــان کــه بــه دولــت پیوســته انــد
مصاحبــه گردیدنــد .تنــوع تجــارب در
میــان گــروه هــای منونــه گرفتــه شــده
باعــث طــرح دورمنــا در مــورد چگونگــی
فعالیــت هــای شــورای عالــی صلــح در
متــام ســطوح جامعــه میگــردد.
علرغــم ،تنــوع در دیــدگاه هــای اشــراک کننــده گان ،بصــورت غیــر قابــل انتظــار اجــاع
نظــر میــان آنهــا روی مســایل اساســی وجــود داشــت .بصــورت عمــوم ،اکرثیــت مصاحبــه
شــوندگان از برنامــه هــای آگاهــی دهــی و گفتگــو هــای منطقــوی حامیــت منــوده و از
حکومــت وحــدت ملــی تقاضــا دارنــد تــا تــاش هــای خویــش را غــرض شــامل ســازی طالبــان
و کشــور هــای همســایه در مباحــث صلــح افزایــش دهــد .در پهلــوی داشــن معلومــات
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 عــاوه ،علرغــم باورمنــدی اش ـراک کننــده گان در زمینــه پروســه صلــح ،لیکــن آنهــا از
عــدم موجودیــت شــفافیت و اعتبــار ایــن پروســه نگرانــی داشــنتند .بنــاٌ روی ایــن دلیــل،
مشــورت هــای بیشــری غــرض اصالحــات در شــورای عالــی صلــح و کمیتــه صلــح والیتــی
جهــت جلوگیــری از آنچــه مصاحبــه شــوندگان بعنــوان فســاد گســرده و عــدم بیطرفــی اذعــان
کــرده انــد ،الزم میباشــد.
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هامیش ملی پیرامون راهکار
صلح
در مــاه جنــوری  70 ،2016تــن از فعــاالن صلــح و مناینــدگان
جامعــه مدنــی از متــام والیــات افغانســتان بــا بیــش از نصــف
اش ـراک کننــده گان زن در هامیــش ملــی کــه پیرامــون راهــکار
صلــح در کابــل برگــزار گردیــده بــود حضــور یافتنــد .نظریــات
و داشــته هــای ایــن اشــراک کننــده گان متعاقبــاً در نرشیــات
راهــکار صلــح گنجانیــده شــد.
اشـراک کننــدگان ایــن هامیــش بــا توافــق مشــرک ،معیــار هــای
ذیــل را کــه انعــکاس دهنــده خواســت هــا و آرزو هــای زنــان،
جوانــان و مــردم کشــور بـرای تامیــن یــک صلــح پایــدار و تامیــن
امنیــت فــردی و اجتامعــی در کشــور اســت ،منحیــث «نقشــه
راه بـرای صلــح» بـرای حکومــت وحــدت ملــی پیشــنهاد منودنــد.
•اصالح ساختار و برنامه های شورای عالی صلح
•خلــع ســاح نیروهــای ملیشــه و غیــر مســوول و ایجــاد
فرصــت هــای آموزشــی و کاریابــی ب ـرای جنگجویانــی کــه

بــه پروســه صلــح پیوســته انــد.
• توســعه موثــر تــاش هــا جهــت مبــارزه بــا نفــوذ جنگجویــان
خارجــی در کشــور وهمچنــان ذهنیــت هــای افراطــی و
اف ـراط 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 دسرتســی بــه فرصــت هــای آموزشــی و اشــتغال
ذایــی.
•حامیت از فعالیت های جامعه مدنی برای صلح و ثبات
•تقویــه نقــش نهــاد هــای جامعــه مدنــی در پروســه صلــح و
تحکیــم همــکاری بــا کشــور هــای منطقــه و جامعــه بیــن
املللــی ب ـرای تقویــه صلــح در افغانســتان
•و همچنین ،در ارتباط با هامیش منطقه ای که طی آن
کارشناســان مجــرب بیــن املللــی گــرد هــم آمدنــد ،یافتــه هــای
فــوق رهنمــود عملــی بــرای نهــاد هــای جامعــه مدنــی مهیــا
منــوده و آنهــا را قــادر مــی ســازد تــا اقدامــات دادخواهــی خویش
را در ســطح مردمــی بشــکل سیســتامتیک تعقیــب مناینــد .آنهــا
جنبــه هــای کلیــدی صلــح کــه منعکــس کننــده خواســته هــا و
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 ب ـرای غلبــه بــر جنــگ اعــام منودنــد.
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هامیش منطقه ای پیرامون
راهکار صلح
یافتــه هــای اولیــه ایــن تحقیــق و نظریــات و پیشــنهادات کــه
در هامیــش ملــی ارائــه گردیــده بــود بــا کار شناســان ملــی و
بیــن املللــی طــی هامیــش منطقــه ای دو روزه کــه از تاریــخ -28
 29مــارچ  2016برگـزار گردیــده بــود بــه اشـراک 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
از قبیــل ماهیــت جنگ در افغانســتان ،نقش حامیــوی /Track1.5
 IIدر افزایــش تــاش هــا ب ـرای صلــح در جنــوب آســیا و تاثیــر
صلــح در افغانســتان  ،امنیــت منطقــه ای ،و نقــش میانجیگــری

ســازمان ملــل و یــا ســازمان کنفرانــس اســامی در جنــگ اســت.
یکبــار دیگــر ،بــا وجــود گــرد هــم آمــدن کارشناســان از بخــش
هــای مختلــف ،یــک سلســه توافقــات مبنظــور مشــخص منــودن
اصــول اساســی کــه جهــت اطــاع رســانی بــه رونــد صلــح رضورت
اســت ،مبیــان آمــد .در قــدم نخســت یــک اجــاع کلــی شــکل
گرفــت و آن اینکــه تهمــت زدن خاصتـاً رسزنــش کشــور پاکســتان
زمانیکــه مســئله بحــث پیرامــوان راهــکار صلــح در بیــن ملــت
هــا و منطقــه مبیــان مــی آیــد ،مؤثریــت نــدارد و از آن بایــد
اجتنــاب صــورت گیــرد .عــاوه بــر آن بســیاری از کارشناســان
در بــاره اهمیــت دیپلوماســی مــردم بــا مــردم و مؤثریــت آن
در مبیــان آمــدن اعتــاد و همــکاری در طــی یــک روشــی کــه
توســط توافقــات رســمی از آن مامنعــت نشــده اســت ،نیــز
صحبــت کردنــد .در نهایــت ،یــک توافــق نظــر در مــورد اینکــه
رشایــط و طبیعــت مشــرک منطقــه و اینکــه موجودیــت صلــح در
افغانســتان ممکــن دارای تأثیــر مثبــت بصــورت کل بــاالی منطقــه
جنــوب آســیا باشــد ،مبیــان آمــد .از ایــرو ،کارشناســان اســتدالل
داشــتند کــه نیــاز اســت تــا ملــت هــای همجــوار ایــرا درک
مناینــد کــه منافــع آنهــا در گــرو ثبــات افغانســتان نهفتــه اســت.

خالصه پالیسی برای راهکار صلح برای افغانستان

هامیش منطقه ای
پیرامون راهکار صلح
پیشنهادات کلیدی همایش منطقوی راهکار صلح از قرار ذیل میباشند:
•میتــوان از رونــد صلــح دولــت تاجکســتان درس آموخــت کــه از نظــر
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
منطقــه خواهــد شــد و از اینــرو نیــاز بــه دیالــوگ فراگیــر بــوده و حــل
معضلــه افغانســتان از طریــق سیاســی یــک امــر ضــروری اســت.
•
•گفتگــوی فراگیــر و دخیــل ســاختن گــروپ هــای جامعــه مدنــی خطــر
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.
•از نظــر منطقــوی ،دولــت هــای افغانســتان ،هندوســتان و پاکســتان بــه
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.
•نظــر بــه ابعــاد منطقــوی اختالفــات ،مداخلــه یــک نهــاد بیــن المللــی و
خــوب شــناخته شــده بایــد در رونــد مذاکــرات در نظــر گرفتــه شــود.
از اینــرو اشــتراک کننــده گان ملــل متحــد ( )UNو ســازمان کنفرانــس
اســامی ( )OICکــه ممکــن در رونــد میانجــی گــری مذاکــرات صلــح
دارای کــدام تجربــه نباشــد ،را بحیــث بازیگــران مــورد اعتمــاد مــد نظــر
قــرار دادنــد.
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نتیجه گیری
یافتــه هــای اولیــه ایــن تحقیــق و نظریــات
و پیشــنهادات کــه در هامیــش ملــی ارائــه
گردیــده بــود بــا کار شناســان ملــی و
بیــن املللــی طــی هامیــش منطقــه ای دو
روزه کــه از تاریــخ  29 -28مــارچ 2016
برگ ـزار گردیــده بــود بــه اش ـراک 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 از قبیــل ماهیــت
جنــگ در افغانســتان ،نقــش حامیــوی
 II/Track1.5در افزایــش تــاش هــا بــرای
صلــح در جنــوب آســیا و تاثیــر صلــح در
افغانســتان  ،امنیــت منطقــه ای ،و نقــش
میانجیگــری ســازمان ملــل و یــا ســازمان
کنفرانــس اســامی در جنــگ اســت.
یکبــار دیگــر ،بــا وجــود گــرد هــم آمــدن
کارشناســان از بخــش هــای مختلــف ،یــک
سلســه توافقــات مبنظــور مشــخص منــودن

اصــول اساســی کــه جهــت اطــاع رســانی
بــه رونــد صلــح رضورت اســت ،مبیــان آمــد.
در قــدم نخســت یــک اجــاع کلــی شــکل
گرفــت و آن اینکــه تهمــت زدن خاصتــاً
رسزنــش کشــور پاکســتان زمانیکــه مســئله
بحــث پیرامــوان راهــکار صلــح در بیــن ملت
هــا و منطقــه مبیــان مــی آیــد ،مؤثریــت
نــدارد و از آن بایــد اجتنــاب صــورت گیــرد.
عــاوه بــر آن بســیاری از کارشناســان در
بــاره اهمیــت دیپلوماســی مــردم بــا مــردم
و مؤثریــت آن در مبیــان آمــدن اعتــاد و
همــکاری در طــی یــک روشــی کــه توســط
توافقــات رســمی از آن مامنعــت نشــده
اســت ،نیــز صحبــت کردنــد .در نهایــت،
یــک توافــق نظــر در مــورد اینکــه رشایــط
و طبیعــت مشــرک منطقــه و اینکــه
موجودیــت صلــح در افغانســتان ممکــن
دارای تأثیــر مثبــت بصــورت کل بــاالی
منطقــه جنــوب آســیا باشــد ،مبیــان آمــد.
از ایــرو ،کارشناســان اســتدالل داشــتند کــه
نیــاز اســت تــا ملــت هــای همجــوار ای ـرا
درک مناینــد کــه منافــع آنهــا در گــرو ثبــات
افغانســتان نهفتــه اســت.

