نقشهء راه برای صلح
جامعۀ مدنی و پروسۀ صلح درافغانستان
جوزا 1395

محتویات
I.

اختصارات

II.

خالصه و پیشنهادات 5 ....................................................................................................

4

1.

خالصه ی یافته ها 5 ......................................................................................

2.

پیشنهادها برای حکومت افغانستان و جوانب ذیدخل بین المللی 7 ................................

III.

معرفی 10 ...................................................................................................................

IV.

روش

11

V.

دی .دی .آر (برنامۀ خلع سالح و ملکی سازی) بعد از سال  ۲۰۰۱و ابتکارات صلح و عدالت 12 ......

تحقیق……

..

1.

برنامه های دی .دی .آر 13 .............................................................................

2.

ابتکارات حقوق بشر و عدالت انتقالی 15 .............................................................

3.

برنامه های صلح و مصالحه 16 .......................................................................

VI.

برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز 17 ................................................................

4.

پیشرفت 17 .................................................................................................

5.

ساختار و منابع مالی 18 .................................................................................

6.

اهداف و اساسات19 ......................................................................................

7.

استراتیژی تطبیق 19 .....................................................................................

8.

توسعۀ سیاسی 20 ..........................................................................................

9.

در دوران حکومت وحدت ملی21 .....................................................................

10.

نتایج و چالش ها 21 ......................................................................................
آشتی :کمیت و کیفیت22 ................................................................................................................
عضویت و مسوولیت شورای عالی صلح و شوراهای والیتی صلح 23 .......................................................
ظرفیت 24 ..................................................................................................................................
آگاهی 24 ...................................................................................................................................
امنیت اشخاص یکجا شده به روند صلح 25 ........................................................................................
حمایت از افراد پیوسته به روند صلح و بازسازی اجتماع 26 ...................................................................
فراگیری 27 ................................................................................................................................
نظارت و ارزیابی 27 .....................................................................................................................

VII.

یافته ها 29 ..................................................................................................................

11.

نگاهی گذرا 29 ............................................................................................

12.

پروسه های منطقه یی ،ملی و والیتی 30 .............................................................

13.

میانجیگری و استقرار صلح 32 ........................................................................

1.

پروژه های بازسازی اجتماع وکمک های انتقالی 38 ..............................................

2.

عفو و عدالت انتقالی 40 .................................................................................

3.

آشتی سیاسی و شریک سازی قدرت 43 ..............................................................

VIII.

ضمایم 44 ...................................................................................................................

2

ضمیمۀ نخست 44 .........................................................................................

4.

مطالعۀ موردی؛ لوگر 44 ...............................................................................................................
مطالعۀ موردی :هرات 45 ..............................................................................................................
5.

ضمیمۀ دوم :دی .دی .آر و سایر ابتکارات صلح و ادغام مجدد 45 .............................

سکرتریت مشترک

ضمممیمۀ سمموم :پیشممنهاد نامممه در مممورد مشممارکت جامع مۀ مممدنی بممه شممورای عممالی صمملح و
47

6.

تصویر پشتی( :بزرگان محلی) در سال  ۲۰۱۱م .در ولسوالی ژیړیوالیت قندهار روی موضوعات امنیتی صحبت می کنند (کاسی گاریت جانسون)

3

 .Iاختصارات
هیات محافظوی زراعت
كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
اردویملی افغانستان
برنامۀ آغاز جدید افغانستان
پولیس ملی افغانستان
نیروهای امنیتی افغانستان
گروه های مسلح مخالف
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان
دولت انتقالی افغانستان
نیروی نظامی افغانستان
صندوق وجهی بازسازی افغانستان
شورای انكشافی محلی
سازمان جامعۀ مدنی
شورای انكشافی ولسوالی
برنامه انحالل همه گروه های مسلح غیرقانونی
خلع سالح و ملکی سازی
بحث گروهی متمركز
مرحلۀ بازگرداندن اجباری به زندگی مسالمت آمیز
سكرتریت كمیتۀ نظارت مالی
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای عالی صلح
گروه مسلح غیرقانونی
ادارۀ مستقل ارگان های محل
نیروهای بین المللیحافظ صلح ( ماموریت ناتو از  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۴م).
داراالنشای (سكرتریت) مشترك
وزارت دفاع ملی
وزارت امور داخله
وزارت كار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین
لویه جرگۀ مشورتی ملی صلح
كمیسیون ملی خلع سالح
حكومت وحدت ملی
صندوق وجهی صلح و آشتی
كمیسیون والیتی صلح
گروه سكرتریت مشترك والیتی
برنامۀ تحكیم صلح
حمایت قاطع (ماموریت ناتو بعد از )2015
پروژه های كوچك
دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان
آموزش تعلیمات حرفه یی

4

ACC
AIHRC
ANA
ANBP
ANP
ANSF
AOG
APRP
ATA
AMF
ARTF
CDC
CSO
DDA
DIAG
DDR
FGD
FRIC
FOCS
GIRoA
HPC
IAG
IDLG
ISAF
JS
MoD
MoI
MoLSAMD
NCPJ
NDC
NUG
PRTF
PPC
PJST
PTS
RS
SGP
UNAMA
VET

 .IIخالصه و پیشنهادات
از شروع برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز ،از پنج سال پیش تا كنون تحقیقات متعدد در این زمینه انجام گردیده است.
این تحقیقات اكثرا در سطح ملی و منطقه ی بر موضوعات سیاسی و امنیتی متمركز بوده و یا هم از طریق نظرخواهی های گسترده
پیرامون صلح و جنگ به شکایت های کلی و نظر مردم درباره صلح و منازعه تمركز داشته است .اما طرفی كه در چنین مطالعات و
تحقیقات صدای شان شنیده نشده ،جامعۀ مدنی است كه در سطح محلی در امر استقرار صلح و حل منازعات دخیل می باشد .در حال
حاضر كه روند صلح در افغانستان در مرحلۀ حساس قرار دارد و نیز برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز نیز با سرنوشت
مبهمی رو به رو می باشد ،بیش از هر زمان دیگر نیاز است كه صدای جامعه مدنی در این مورد شنیده شود.
پنج موسسه همکار در سال طی 2015م .به كمك مالی جامعۀ بازافغانستان ( )Open Society Afghanistanبه جمع آوری دیدگاه
های  500تن از فعاالن جامعۀ مدنی فعال در زمینه استقرار صلح و حل منازعات در سطح محلی پرداختند .این افراد هرچند دارای
سوابق گوناگون اند ،ولی همه آنها در میانجیگری ،افزایش سطح آگاهی های عامه ،ارتقای ظرفیت ها ،فعالیت های معلوماتی و رسانه
ای و سایر تالش ها در راستای استقرار صلح و حل منازعات دارای تجربه های مشترك می باشند .بیشتر آنان در زمینۀ راهكارهای
میانجیگری سنتی و انجام مذاكرات دارای توانایی ها و دانش كافی بوده و قادر هستند که نگرانی جوامع محلی شان را به وضوح بیان
نمایند .هم چنین  560مصاحبه دیگر با مقام های محلی برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز( ،)APRPاعضای شورای
عالی صلح و جنگجویان جذب شده نیز انجام شد تا  ،در مورد برنامه صلح و زندگی مسالمت آمیز ( )APRPمعلومات دقیقتری جمع
آوری گردد.
با توجه به این که افغان ها کمترین باور را به برنامۀ صلح وبازگشت به زندگی مسالمیت آمیز و شورای عالی صلح دارند" ،نقشه
راهی برای صلح" چالش ها و پیشنهادات اصالحی را مورد ارزیابی قرار می دهد كه باید توسط حكومت فعلی افغانستان به منظور باال
بردن مشروعیت این دو برنامه انجام شود.زندگی .به صورت كل" ،نقشه راهی برای صلح" چالش بنیادین صلح را برجسته می سازد
که بزرگتر از فعالیت های تروریستی به رهبر طالبان می باشد که برای رسیدن به یک صلح پایدار باید مورد توجه قرار گرفته و حل
گردد .زندگی

 .1خالصه ی یافته ها
مفهوم صلح در افغانستان از اعمال تروریستی به رهبری طالبان وسیعتر است :هنگامی كه در این مورد با مصاحبه شونده گان گفتگو
صورت گرفت ،آنها با در نظرداشت چهاردهه جنگ در كشور ،پیرامون صلح سخن می گفتند و تنها به حمالت تروریستی به رهبر
طالبان صحبت نکردند ..صلح تنها به معنای پایان یافتن جنگ كنونی نیست ،بلكه تامین عدالت و حفظ دستاوردهای موجود در راستای
حقوق بشر است ( مانند دسترسی به حق آموزش ،مساوات اجتماعی و سیاسی كه توسط قانون اساسی فعلی به معرفی گرفته شده و در
پالیسهایهای حكومتی روشن گردیده است) .در جریان این تحقیقات ثابت گردید كه عدم رسیده گی به بی عدالتی ها در جریان دهه های
گذشته ،بر روند صلح و ثبات در حال حاضر تاثیر مستقیم دارد .برخی اوقات چنین وانمود می گردد كه گذشته اكنون گذشته است ،یا
اینكه نخست با تندروان طالب باید توافقنامۀ صلح منعقد گردد ،سپس به این موضوعات رسیده گی صورت گیرد .یافته های این تحقیق
نشان می دهد كه تنها در صورتی راه حلی برای خاتمۀ جنگ های كنونی میسر می گردد كه روند همه جانبۀ صلح تحقق یابد .كم از كم
پاسخ دهنده گان احساس می كردند كه اگر عدالت انتقالی مورد تطبیق قرار می گیرد ،نه تنها بر طالبان ،بلكه بر تمام افراد و اشخاص
دخیل در جنگ های چهار دهۀ اخیر تطبیق شود.
حمایت از دیالوگ رسمی و غیر رسمی منطقه ی :از تمركز حكومت وحدت ملی ،در راستای پیام رسانی به سران طالبان و كشورهای
منطقه به سطح ملی و منطقه یی ،حمایت گسترده صورت می گیرد .این تالش ها به خاطری حساس پنداشته می شود كه می تواند در
سطح محلی فرصت های بحث را به میان آورد؛ فرصتی كه به گفتۀ مصاحبه شونده گان در سالهای اخیر بسیار ضیق گردیده است.
جامعه مدنی افغانستان و پاکستان از ادامه تالشهای  Track 2و  Track 1.5و تبادالت فرهنگی و فرامرزی بیان جامعه مدنی دو
کشور ،قسما حمایت می کنند .در باره اینكه در فضای سیاسی كنونی از طریق پیام رسانی های رسمی و غیررسمی چه چیزی می تواند
به دست آید ،توقعات واقع بینانه ی وجود دارد ،اما در هردو طرف مرز این باور نیز موجود است كه انجام اقداماتی به منظور اعتماد
سازی و دید و بازدید بین ملت ها از راهكارهای موثری است كه می تواند بازی كنونی مبتنی بر بستن اتهامات بر همدیگر و بازی همه
یا هیچ را دوباره به مسیرصحیح رهنمون سازد .با همه اینها،در مورد اینكه پروسه Track 2چگونه انجام شد ،انتقادهای موجود است.
مشاركت كننده گان در پروسۀ كنونی به گونه یی برگزیده شده اند كه مواقف حكومت های مربوط خود را بیان می نمایند كه این امر
خود چگونگی و تاثیر بحث ها و دیدوبازدیدهای یادشده را زیر پرسش قرار می دهد.

وجود ابهامات در مورد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز :به نظر می رسد كه در تناسب و مقایسۀ دی .دی .آر و یا نیز
سایر ابتكارات اخیر پیرامون صلح ،در مورد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز معلومات و آگاهی های كافی موجود
است .گرچه در مورد وضعیت فعلی این برنامه شامل اهداف موجود در مورد نقش آن در گفتگوهای منطقه یی و آینده برنامه در
حکومت وحدت ملی به صورت عموم ابهاماتی وجود دارد .این ابهامات با موضوع باورمندی و اعتبار برنامهیکجا شده و حمایت از این
برنامه را با مشکالتی رو به رو ساخته است؛ البته کل پروسه صلح از این مساله مستثنا است و همچنان مورد حمایت مردم است ..عدم
وجود شفافیت سبب شده که افراد استفاده جو از هر دو طرف پروسه را متاثر سازند.
نارضایتی از نهادهای مربوط تحكیم صلح :نارضایتی گسترده از شورای عالی صلح و كمیسیون های والیتی صلح دو دلیل عمده دارد.
نخست اینكه مصاحبه شونده گان در مورد وجود فساد در این نهادها ،در پروسه های صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز عموما و
اهدای كمك و پروژه های انكشافی به كسانی كه آماده صلح گردیده اند خصوصا ،بار بار سخن گفتند .دوم اینكه این ساختارها به جای
اینكه نقش میانجی را میان طرف های درگیر جنگ ایفاء كنند ،به صورت عموم یكی از طرفین جنگ پنداشته می شوند؛ كه از اینرو،
برقراری ارتباط آنها با مخالفین هم دشوار است.
اصالحات برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز :از انجام اصالحات در شورای عالی صلح و كمیسیون های والیتی صلح
حمایت های گسترده یی وجود داشت ،اما این لزوم دید هم وجود دارد كه در كنار انجام اصالحات ،نقش این نهادها نیز مشخص گردد.
معنای این امر ،این نیست كه هر ریش سفید لزوما عضو كمیسیون والیتی صلح باشد ،اشخاص پرسیده شده احساس می كنند كه اگر
چنین شود ،دسترسی به كسانی كه عالفمند به آشتی هستند ،محدود شده و سران قومی با خطر مواجه خواهند شد .برخالف این ،اشخاص
مصاحبه شونده به این باور اند كه كمیسیون های صلح والیتی باید با سران قومی به عنوان هماهنگ كننده تا حد تماس با آنها نه در
سطح دخیل ساختن آنان در پروسه ،كار كرده و از آنها به عنوان مرجع سوم با افراد متمایل به صلح در راستای تبادلۀ پیام استفاده نماید.
عفو و عدالت انتقالی :اشخاص مصاحبه شونده پیرامون عدالت و عفو دیدگاه های گوناگونی ارایه داشته اند؛ تعدادی از سال  1970به
بعد خواهان تطبیق عدالت انتقالی قوی برای تمام مراحل بوده و كسانی كه فكر می كنند ،اعالن عفو عمومی یگانه راهكار به منظور
تشویق تندروان و متمایل ساختن مخالفین حكومت به صلح است ،تا اكثریتی كه ازجمع آوری اسناد ،معذرت خواهی و بخشش عمومی،
و تعقیب عدلی تک تک قضایا حمایت می نمایند .برخی اوقات دیدگاه ها تا حد زیادی شخصی بوده و بستگی به این داشت که خود
شخص و خانواده های شان تا چه حد از خشونت متاثر شده اند .تجربۀ مستقیم تاثیر مهم تری داشت تا والیت محل اقامت و جنسیت ؛
هرچند زنان بیشتر متمایل به بلندکردن ندای عدالت خواهی اند .در هر دو طرف شرق و غرب افغانستان بحث عفو ،تطبیق عدالت ،با
تقسیم شدن به روستایی و شهری بیان می گردید .کسانی که روستایی بودند که تجربه مستقیم و طوالنی تر با خشونت دارند ،عالقمند به
عفو بودند و کسانی که در مناطق نسبتا امن بودند ،خواهان تطبیق عدالت قوی تر بودند.
ادغام سیاسی :در میان افرادی که در سراسر کشور با ایشان مشوره صورت گرفت ،از مشارکت طالبان در دولت به طور وسیع
حمایت گردید .اما با ارایۀ چند شرط مشخص و آن اینکه آنها باید تمام مواد قانون اساسی را پذیرفته و دستاوردها در راستای حقوق زن
را حفظ و اقلیت ها نیز حقوق خود را به دست آورده و در کنار این همه ،حق دسترسی به آموزش مصئون باشد .افرادبیشتری چنین فکر
می کردند که سطح ادغام سیاسی یک شاخص برای پایداری پروسۀ صلح می باشد ،این امر نمایانگر این خواهد بود که با توجه به این
که اگر ادغام در سطح پایین باشد ،یعنی سطح محلی باشد یا در مقامی باشد که اختیارات تصمیم گیری کمی داشته باشد ،ممکن است
پایداری صلح را به خطر بیاندازد.
درک نارضایتی ها و تشویقیه ها :هرچند شورشیان در برخی مناطق کشور به خاطر این که آنها فاقد کدام شغل و وظیفه اند ،به جنگ
دست می زنند؛ اما این امر در سطح کل کشور صدق نمی کند و تعممیم دادن آن به کل افغانستان امر خطرناکی است .در مناطق دیگر
کشور آنها به خاطری جنگ می کنند که بر امری باورمند هستند که برای آن جنگ می کنند :ممکن این امر ایدیالوژی باشد ،ولی این
مسئله هم چنین نشان دهنده نا رضایتی است که به سوی دولت افغانستان هدف گیری شده است .در واقع چنین نارضایتی های لزوم
حضور طرف سوم را ثابت و ضروری می کند که شامل افراد یا گروههای خواهد شد که به طوررسمی با برنامۀ صلح و بازگشت به
زندگی مسالمت آمیز ارتباط ندارند .ناکامی در تشخیص و شناسایی چنین نارضایتی ها و به تعقیب آن ناکامی در مشخص شدن بعضی
از اشکال میانجیگیری توسط طرف سوم ،تا میان حکومت و شورشیانمذاکرات صورت گیرد ،تالش های صلح در سطح محلی را به
صورت دوامدار با مشکل رو به رو می سازد .فعاالن مدنی به شمول مالامامان و سران قومی به این باور اند که آنها در شناسایی
عوامل طبیعی چنین نارضایتی ها به صورت مستقیم نقش داشته و بیشتر آنها فکر می کنند که نقشی را که جامعۀ مدنی بازی کرده می
تواند ،یکی از موثرترین نقشها در روند تحقق صلح می باشد.
مشارکت زنان :هرچند برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز دارای پالیسی رعایت جندر می باشد ،اما با این وجود میزان
مشارکت زنان ،مخصوصا درتصمیم گیریها ،درسطح پایین قراردارد .همچنان دربرنامه های خاص نظارت و ارزیابی جندر محدودیت
وجود دارد و آگاهی های زنان در مورد برنامۀ صلح و برنامۀ بازگشت به زندگی مسالمت آمیز نیز در سطح پایین قراردارد .هم پاسخ
دهنده گان مرد و هم زن احساس می کردند که مشارکت زنان در روند صلح ،حفظ دستاوردهایی که از سال  2001م .در زمینۀ حقوق
بشر و حفظ برابری ها صورت گرفته ،امری حیاتی است .در سطح ملی هم پاسخ دهنده گان احساس می کردند که میزان کارایی
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اعضای زن شورای عالی صلح سبب این گردیده که سهمیۀ زنان در این شورا به قدر کافی نباشد که البته این امر مشکل عمده نیز است.
البته نگرانی مشابه (تخصص ،بی طرفی ،و تصمیمگیری) در باره اعضای مرد نیز موجود است .در حالی که بیشتر اشخاص به نتایج
به دست آمده توسط زنان در جامعه مدنی افتخار می کردند ،اما اکثرا به این باور بودند که زنان در تحلیل مشکالت ،دادخواهی،
گفتگوها و مشورهدهی هنوز شامل نشده اند .نقش مشوره دهی بیتشروقت مناسباست که شامل ساختن کامل زنان در نقش های دیگر در
سطح محلی وجود نداشته باشد.
افزایش آگاهی  :بخش آگاهی های عامۀ برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان تمرکز بیشتر بر سطح ملی و والیتی
دارد و در خارج از مراکز والیت های دارای ارتباطات کمتری اند .راهکار ارتباطات مانند بیلبوردهای تبلیغاتی و اعالنات تلویزیونی
موثر نیست؛ زیرا این بیلبوردها و اعالنات در دسترس اکثر افراد جامعه قرار نمی گیرد و این راهکارها برای توضیحات عمیق و
دقیق ،بسنده نیست که جامعه در جستجوی آنهاست .این بیلبوردها و اعالنات که از طالبان به عنوان (بد) و از حکومت به عنوان
(خوب) یادآوری می کند ،توهین به ظرفیت های افغان های است که به باور آنها ،جنگ جاری بسیار پیچیده است و از دایرۀ قضاوت بد
و خوب خارج است .تالش ها به منظور افزایش میزان آگاهی ها و ارایۀ آموزش های آگاهی دهی به جامعۀ مدنی والیتی بسیار محدود
بوده و یا هیچ وجود ندارد.
پیشرفت جامعه محلی :پروژه های انکشافی برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان که بیشتر آنها همانند حفر چاه ها،
اعمار دیوارهای استنادی و پروژه های جنگالت کوتاه مدت کوچک است به اندازه کافی خوب و به موقع تکمیل می گردد ،اما اکثر
اوقات مردم محلی نمی دانند که این پروژه ها بخشی از پروسۀ ادغام است؛ زیرا در برخی موارد به اشخاصی که به این پروسه پیوسته
بودند ،در این پروژه ها سهم داده نشده و موقعیت پروژه بر پایۀ موقعیت اشخاص یکجا شده با این پروسۀ تعیین نگردیده بود .هرچند
این پروژه ها برای جوامعی طرح ریزی شده بود که در آن جنگجویان به روند آشتی پیوسته بودند ،اما در برخی جاها که ما از آن دیدن
نمودیم ،افراد جامعه در این مورد کمتر آگاهی داشتند .اکثر مردم فکر می کنند که شوراهای والیتی صلح ،از پروسۀ صلح به عنوان
راهکاری برای تامین منفعت های شان استفاده می کنند که در نتیجه این شوراهای والیتی صلح بر پروژه های تمرکز دارند که افراد
مهم یکجا شده با پروسۀ آشتی به آن دسترسی نداشته و در فرجام پروسۀ صلح با کندی و سستی و در نهایت با مشکل دیگری رو به رو
می شود.
امنیت افراد ادغام شده :هرچند بیشتر افراد ادغام شده گفتند که نبود سهولت های ابتدایی زندگی موجب می شود که آنها دوباره به انجام
اعمال تخریبکارانه روآورند ،اما موضوع قابل نگرانی که جنگجویان سابق را دوباره به انجام اعمال تخریبی تشویق می کند ،امنیت
جانیآنهاس ت .مقام های والیتی پذیرفتند که آنها نتوانسته اند ،تا امنیت کسانی (و خانواده های آنها) را که به پروسۀ صلح پیوسته اند،
تامین نمایند و آنها با تهدیدهای طالبان رو به رو می باشند.

 .2پیشنهادها برای حکومت افغانستان و جوانب ذیدخل بین المللی
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انکشاف و تطبیق گفتگوهای ملی درباره مصالحه :حکومت در سطح ملی درباره تفاوت پروسۀ صلح و شریک سازی قدرت باید
دیدگاه روشنی داشته باشد؛ شریک سازی قدرت در گذشته نتایج خوب نداشته و معموال سبب افزایش منازعات می گردد .این زمان،
زمان گفتگوی ملی در مورد آشتی است که نه تنها باید به پیشرفت فزیکی تمرکز نماید ،بلکه همچنان بر شکایت های مشروع سیاسی
که زمینه ساز منازعات است ،نیز تمرکز گردد بعضی از شکایت های مشروع سیاسی عبارتند از نمایندگی نا برابر سیاسی (در تمام
سطوح) ،به رسمیت شناختن ،مسولیت پذیری ،مصالحه ،و در موارد خاص تعقیب عدلی ظلم های گذشته بدون توجه به این که توسط
کدام اشخاص و گروپ ها مرتکب شده باشد .فضا می تواند و باید به گونه استفاده شود که بتوانیم شکایت های محلی شنیده و استراتژی
های مناسب محلی توصیه گردد تا صلح در سطح ولسوالی و والیت تقویت گردد .به این ترتیب ،این فضا سازی تالش های مربوط به
ادغام مجدد در سطح والیت را با پروسۀ تمام شمول مصالحه ملی مذغم خواهد کرد .این گفتگو ها حتا می تواند در زمانی که
گفتگوهای رسمی صلح با کندی مواجه شده باشد نیز ادامه یابد .سازمان های جامعه مدنی محلی ،تحت حمایت بزرگان محلی باید
مسولیت مشورت های محلی در باره صلح را به عهده بگیرد که زمینه ساز گفتگوهای صلح در سطح ملی خواهد شد .این گفتگو ها به
چهار کتگوری کالن قابل تقسیم است )۱( :مستند سازی شکایت های محلی )۲( ،روندها و میکانیزم های عدالت انتقالی)۳( ،
استراتیژی های عملی برای آشتی )۴( ،مشارکت سیاسی ،نماینده گی و روابط با دولت .مهم است که این پروسه به سطح ملی و محلی با
برداشتن گام های کوچک آغاز گردد که بر بنیاد آن اعتماد و اعتبار سازی شده و در فرجام برای آتش بس زمینه سازی شود .اکثر
پاسخ دهنده گان به این باور بودند که کارهای کوچکی در سطح رهبری انجام شود تا فضا را برای گفتگو در سطح محلی باز نماید.
البته باید توجه داشته باشیم که در شرایط حال حاضر افغانستان هرگونه کار سطحی در باره صلح اساسا ضربه پذیر و اسیب پذیر است.

1پیشنهادهای ذکر شده در این بخش ،در نتیجۀ انجام مصاحبه های انفرادی ،بحث های گروهی و به شمول جامعۀ مدنی ،مقام های برنامۀ صلح و بازگشت به زنده
گی مسالمت آمیز افغانستان ،سایر مقام های حکومتی و چهره های فعال منطقه یی و بین المللی طی کنفرانس ملی و بین المللی در مورد صلح در کابل ترتیب
گردیده است.
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ارایۀ دیدگاه روشن در مورد پروسۀ صلح :حکومت وحدت ملی باید در مورد آینده ،و مسیر پروسۀ ملی صلح و مصالحه و گفتگوهای
ملی بیانیۀ روشنی ارایه نماید .این امر به این معنا نیست که پیرامون موضوعات ویژه توضیحات ارایه گردد و یا تقویمی برای تالش
های حاضر صلح تدوین شود ،بلکه به این معناست که باید واضح گردد که کدام نهادهای مهم مانند شورای عالی صلح و شوراهای
والیتی ادامه خواهد یافت و زمانی که گفتگوهای چهارجانبه آغاز می گردد ،چه کسانی در مذاکرات شرکت ورزیده و پیراموان کدام
موضوعات اساسی بحث خواهند کرد.
ادامۀ گفتگوهای جامعه مدنی افغانستان و پاکستان :هرچند جامعۀ مدنی از گفتگوهای هماهنگ و جاری چهارجابنه بین افغانستان،
پاکستان ،چین و ایاالت متحده حمایت می کند ،اما با این وجود ،لزوم مشارکت جامعۀ مدنی در استراتیژی های صلح دیده می شود؛ به
ویژه بعد از مارچ  2016م .که روند گفتگوهای چهارجانبه به کلی متوقف شده است .برای اینکه میان افغانستان و پاکستان یک فضای
اعتماد و باور به میان آید ،ما ادامۀ دور دوم گفتگوها را پیشنهاد می کنیم .افزون براین ،مهم است که در این تالش ها نه تنها شرکت
کننده گان ،بلکه چهره های شناخته شدۀ جامعه نیز اشتراک ورزند که دارای روابط و ارتباطات نیرومند با حکومت نیستند .به ویژه
جامعۀ بازرگان و اقشار ساکن در هر دو طرف سرحد هر دو کشور باید در این روند شرکت ورزند ،تا این امر جهت دوام گفتگوها در
عرصه های سیاسی و امنیتی ،تمایالتی را به وجود آورد.
پیشبرد یک اجندای اصالحات:حکومت وحدت ملی باید اجندای جدید اصالحات مبتنی بر ایجاد حکومتداری بهتر /مبارزه با فساد اداری
اش در اولویت قرار دهد .در این تحقیق روشن گردید که نارضایتی شهروندان فقیر و حکومتداری نادرست از عوامل مهم جنگ بوده و
در پیامد آن افراد بیشتر به صفوف مخالفین می پیوندند .عامل دیگر آن ،حمایت اندک مردم از پروسۀ صلح است .حکومت وحدت ملی
باید راهکار اداری و حسابدهی کارمندان را تدوین نماید.
انجام اصالحات در شورای عالی صلح و در شوراهای والیتی صلح و مشخص ساختن وظایف آنها :با انجام هر گونه اصالحات در
ساختار یا ترکیب شورای عالی صلح باید این اصالحات در شوراهای والیتی صلح نیز انجام شود .در گام نخست باید تعریف وظایف
شوراهای والیتی صلح باشد :آیا آنها گروه سوم هستند یا نماینده گان حکومت افغانستان؟ در حال حاضر هر دو وظیفه را انجام می دهند
و در هیچ بخشی تاثیر گذار نیستند .اگر آنها نقش طرف س وم را ایفاء می کنند ،پس باید دارای اعضای سرشناس و بیطرف باشد .این
روند ،گماشتن تعدادی از سران قومی و مالها نیست ،باید کسانی گماشته شوند که بیطرف بوده و از احترام برای طرفین جنگ
برخوردار باشند و در راستای دسترسی به اشخاص مهم عالقه مند به آشتی ،از خود شایستگی نشان داده باشند .از سوی دیگر،
شوراهای والیتی صلح (و شورای عالی صلح) به عنوان نماینده گان حکومت ،وظایف شان را به وجه احسن انجام می دهند ،بنابراین،
وظیفۀ میانجیگری باید به سران جامعه سپرده شود ،تا آنها میان شوراهای والیتی صلح (وحکومت) و مخالفین مهم مسلح نقش طرف
سوم را ایفاء کنند.
طرح و تطبیق یک پالن کاری جهت مشارکت جامعۀ مدنی در پروسه صلح :در سال  ۲۰۱۳م .از سراسر کشور در حدود  59سازمان
جامعۀ مدنی با داراالنشاء و شورای عالی صلح تفاهمنامه یی 2را به امضاء رساند که در آن بخش های همکاری و راهکارهایی
مشخص شده بود که در فرجام آن ،جامعۀ مدنی به شکل فعال از پروسۀ صلح حمایت می کند .بخش های مهم همکاری طی یادداشت
معلوماتی به شورای عالی صلح و داراالنشای شورای عالی صلح ارایه گردیده است (ضمیمۀ سوم را ببینید) .این معلومات و بخش های
همکاری روی کاغذ باقی مانده و در راستای طرح و تدوین پالن کاری کدام کاری صورت نگرفته است .دلیل این تفاهم نامه این بود که
توافقات صلح زمانی می تواند بیشتر دوام نماید که در آن مشارکت گستردۀ جامعۀ مدنی ملموس باشد ،و امروز همین دلیل به شکل
مشابهی وجود دارد .3زمینه های همکاری در تفاهم نامه مختصرا توضیح داده شده است که شامل حمایت از حل نارضایتی ها ،آموزش
صلح ، ،مشورت های محلیو تالش به منظور اعتمادسازی است .این موارد به عنوان نیاز های ضروری برای تطبیق هرگونه توافق
صلح ملی ،در سطح محلی است .به عنوان بخشی از برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز ،یاد داشت معلوماتی ( concept
 )noteباید تبدیل به یک پالن عملیاتی گردد که شامل موارد ذیل گردد:

 2نهادهای جامعۀ مدنی در افغانستان در حمایت پروسۀ صلح :یادداشت معلوماتی برای برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان ،شورای عالی
صلح و داراالنشای شورای عالی صلح.۲۰۱۳ ،
http://www.i4pinternational.org/files/512/civil+society+and+aprp+(cs+working+group).pdf
3ادارۀ غیرانتفاعی منابع صلح مقیم لندن در خالل سال های  1989و  2004م 83 .توافقنامۀ صلح را ارزیابی کرده است که در پیامد آن روشن گردید که تنها در
یک سوم مذاکرات نماینده گان جوامع آسیب دیده و غیرنظامی شرکت داشتند .اما در مذاکراتی که چنین مشارکت وجود داشت ،تهدید بازگشت به جنگ  64درصد
کم بود( .دیزری نیلسون« ،تحکیم صلح :جامعۀ مدنی در مذاکرات صلح و صلح پایه دار» شمارۀ خبری بین المللی ،۳۸ .شمارۀ  ،۲۶۶ – ۲۴۳ :۲سپتمبر ۲۰۱۲
م)http://www.c-r.org/accord/legitimacy-and-peace-processes/civil-society-peace-accords-and-durability-peace.
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مشورت های محلی و تالش برای اعتماد سازی :ملکیت محلی ستون فقرات صلح پایدار را می سازد و جامعه باید
این را روشن سازد که آنها از چه کسانی می خواهند که آشتی نمایند و چگونه از بسته های برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان استفاده نموده و آنرا با هم شریک می سازند (مانند پیشرفت ،آموزش،
محرکاقتصادی) .جهت انجام این کار ،به گفتگو میان اعضای مربوط برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت
آمیز افغانستان و سکتورهای مختلف جامعۀ افغان به ویژه در سطح محلی ،ضرورت احساس می شود .نهادهای
جامعۀ مدنی می توانند چنین مباحثاتی را در سطح ملی و والیتی و یا نشست های محلی ،زمینه سازی نمایند.
تحقیق و نظارت :اخطار زودهنگام و گردآوری درسهای آموخته شده  :دانش قوت است و درک محتوا و
عوامل منازعه نخستین گام مهم است ،تا به منظور متمایل ساختن جنگجویان به آشتی و جلب حمایت جامعه از
پروسۀ صلح ،راهکارهایی جستجو گردد .افزون بر ترسیم و تمرین تصاویری از منازعه که فعاالن مهم در جامعه
و همچنان عوامل منازعه و راه حلهای آنرا شناسایی می کند ،نهادهای جامعۀ مدنی می توانند ،به شمول فعالیت
های شوراهای والیتی صلح و چگونگی فکر و نظریۀ مردم پیرامون آنها ،در راستای نظارت بر روندهای جاری
صلح با شورای عالی صلح و داراالنشای آن کمک نمایند.
حمایت ازپایان بخشیدن به نارضایتی ها :نهادهای جامعۀ مدنی می توانند در راستای بازگرداندن جنگجویان به
جوامع شان ،گفتگوهای اولیه را راه اندازی نمایند .در این راستا بخشی از برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی
مسالمت آمیز افغانستان که پایان بخشیدن به نارضایتی هاست ،به تالش های بیشتر و گسترده تر نیاز دارد.
ارتقای ظرفیت :جامعۀ مدنی افزون بر محو نارضایتی ،در راستای آموزش مهارت های میانجیگری و حل صلح
آمیز جنگ ها و همچنین محو نارضایتی میان حکومت و شهروندان در سطح والیتی و ولسوالی از تجربۀ کافی
برخوردار می باشد .نهادهای جامعۀ مدنی همچنان می توانند ،تسهیل کننده گان ماهر خود استفاده نماید ،ورکشاپ
ها و بحث های مبتنی بر نتایج را رهبری نموده معلومات مهم و کلید را ارایه نماید و اشتراک کنندگان از سطح
پایین جامعه را تشخیص و معرفی نمایند.
آموزش ها پیرامون صلح و ترویج فرهنگ صلح:در جوامعی که در در معرض خشونت های درازمدت قرار
دارند ،ترویج فرهنگ صلح یک کار اساسی است .جامعۀ مدنی می تواند خود را به بزرگان سنتی و دینی و
همچنان جوانان و نماینده گان سایر گروه ها نزدیک ساخته ،تا پیام شریعت و رسم و رواج های محلی پیرامون
صلح را تقویت بخشیده و و ان را در مباحث محلی جابه جا سازد.

به جای عفو عمومی زمینۀ عفو انفرادی فراهم گردد :موضوع عفو و آشتی یک بخش بسیار شخصی پروسۀ صلح است؛ زیرا این امر
به این گفتمان مربوط می شود که خشونت چگونه جوامع ،خانواده ها و حتا شهروندان خاص را متاثر ساخته است .بنابراین ،از آنجایی
که این موضوع در پیوند با هر بخش متفاوت است ،عفو عمومی هرچند به منظور جلب و جذب جنگجویان گزینۀ بهتری است ،اما اگر
به جوامع این ظرفیت بخشیده نشود که موضوع را گام به گام حل نماید ،عفو عمومی می تواند راه را برای جنگ جدیدی مهیا سازد .حل
چنین موضوعات ،به معنای انتقام گیری نیست ،بلکه به این معناست که بحث های عامی باید صورت گیرد ،تا عامالن جنگ بر
عملکردهای گذشتۀ خود آگاه و خواستار عفو گردند .جامعه اعم از زن و مرد باید در راستای جمع آوری رویدادها موظف ساخته شود،
قضایایی نیز شاید وجود داشته باشد که باید از طریق سیستم رسمی محاکم برای عمل جرمی مورد تعقیب قرار بگیرد .این موضوعات
بسیار پیچیده اند و پیرامون آنها به هماهنگی های بیشتر میان حکومت افغانستان ،جوامع و برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت
آمیز افغانستان نیاز است ،تا چارچوب قابل قبولی ایجاد شود که در آن به جوامع سهم روشنی داده شده باشد و همچنان اطمینان حاصل
گردد که این جوامع در روشنایی قوانین ملی و بین المللی کار می کنند.
افزایش مشارکت معنادار زنان در تمام سطوح:از ابتکار جاری جامعۀ مدنی برای افزایش کیفی مشارکت زنان در پروسۀ صلح حمایت
گردد .ادارۀ برابری صلح و دموکراسی ( )EPDبه کمک سفارت کانادا ،مصروف راه اندازی گفتگوها میان اعضای زن پارلمان،
حکومت و نماینده گان جامعۀ مدنی در این زمینه است .در نتیجۀ این گفتگوها به منظور نامزد ساختن اعضای زن برای شورای عالی
صلح یک سلسله معیارها در نظر گرفته شده ،تا اطمینان حاصل گردد ،که بیشتر زنان کارشناس و شایسته به شورا معرفی می گردد .بر
اساس این معیار ،در اواسط فبروری سال  2016م 25 .تن از زنان سرشناس به عنوان کاندیدان برای عضویت شورای عالی صلح
تعیین گردیدند .فهرست این  25تن نامزدان به صورت رسمی با رییس جمهور و رییس اجراییه شریک ساخته شد و در فرجام از میان
آنها دو تن به عنوان عضو شورای عالی صلح انتخاب گردیدند .فعالیت های حمایتی ادارۀ برابری صلح و دموکراسی بر معیار تعیین
شده تمرکز کرده و این اطمینان را به وجود می آورد که افرادی در شورای عالی صلح تعیین خواهند شد که با این معیار سازگاری
داشته باشد .قبل از اینکه در گفتگوها رسمی در سطح ملی و نهادهای رسمی مانند برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز
افغانستان زنان سهیم گردند ،الزم است که آگاه شویم ،تعریف نماییم و رشد دهیم که زنان در سطح محلی چه کارهای می توانند انجام
می دهند؛ به ویژه زمانی که ادغم جنگجویان به روند صلح ،به معنای ادغام خانواده های انان به شمول زنان و اطفال نیز می باشد.
وسیع سازی پیام ها پیرامون صلح و استفاده از رسانه های محلی :اجندای مکالمات استراتیژیک برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی
مسالمت آمیز افغانستان بیش از حد کوچک است؛ این اجندا باید از دایرۀ تمرکز فعلی بر طالبان فراتر رفت و زمینه را برای گفتگوهایی
هموار سازد که در نتیجۀ آن در نصاب های مکاتب و پوهنتون ها از طریق ارایۀ پیام ها فرهنگ صلح وسعت یابد .به جوامع باید
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اختیار داده شود تا خود شان پیام های شان را پیرامون صلح تهیه و نشر نمایند .این استراتیژی به عنوان بدیلی برای پیامی که در حال
حاضر نشر می گردد ،به استراتیژی فعالی مبدل گردد ،تا به منظور رشد جامعه اجزای صلح روشن گردد – البته استراتیژی فعلی تا حد
بیشتر دارای پیام های متضاد با طالبان است و در فرجام به مردم واضح می گردد که میان پیام و برنامۀ توسعه فاصلۀ کافی وجود دارد.
رادیوهای محلی که بتوانند تا بحث های میز مدور را راه اندازی کرده و با مردم مناطق ناامن خود را نزدیک سازند ،راهکاری است
که کمتر مورد استفاده قرارگرفته است . .به منظور ترتیب و نشر برنامه های صلح باید از چنین رادیوها حمایت صورت گیرد .راهکار
دیگری که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است ،از ظرفیت جامعۀ مدنی است ،تا از طریق ارایۀ آموزش ها ،برنامه ها و رسانه ها به
ترویج فرهنگ صلح بپردازد که متسقیما با جامعه در تماس است .برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان باید
راهکار پیام هایش را مورد بازنگری قرار داده ،این پیام ها را از طریق شبکه جامعۀ مدنی به نشر سپرده و از جامعۀ مدنی حمایت
نماید ،تا با نشر و انکشاف پیام هایی که در طول سه دهۀ گذشته عوامل جنگ ها را مشخص می سازد ،به نشر فرهنگ صلح بپردازد.
این پیام ها باید خورد نبوده و تنها به فعالیت ها و پیام های آشتی محدود نباشد.

غیر پولی سازی پروسۀ صلح :مهم است که این اطمینان به وجود آید که کمک های انکشافی پیرامون آشتی از سوی
داراالنشاهای والیتی به گونۀ مشورتی اداره می گردد .این مسئله به آنعده از اعضای کمیسیون های والیتی صلح کمک
خواهد کرد که هدف نخستین شان به دست آوردن پول نیست و به جای تمرکز بر ادارۀ پروژه های انکشافی ،به وظایف
اصلی شان تمرکز نمایند؛ زیرا طی این مصاحبه ها اکثر افراد به این موضوع اشاره نموده اند.

 .IIIمعرفی
بعد از دهه ها جنگ و ناامنی های متداوم در افغانستان ،نیاز به پروسۀ صلح در این کشور است .برنامۀ انکشاف سیاسی
شورای عالی صلح در سطح ملی و محلی دارای نتایج اندکی بود .در سطح محلی به باور اکثر مردم ،فعالیت های آشتی
جویانهبرنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز ،شکل قانونی اولی خود را از دست داده است .هرچند در سطح
والیتی جامعۀ مدنی به عنوان بخش مهمی از پروسۀ صلح بوده ،اما بازهم فعالیت های بسیار مهمی که توسط برخی سران و
فعاالن انجام شده ،بیرون از حلقۀ آنها و در بین مردم کمتر شناخته شده است .اگر چه طی سال های اخیر ارزیابی های
گوناگونی پیرامون صلح انجام شده ،اما تالش نظام مندی که صورت نگرفته ،تا بفهمیم پروسه های رسمی و غیررسمی در
سطح محلی چه کارکرد داشته و یا نداشته است .تحقیقات عمده و مهم در مورد مباحث  4شهروندان افغان به طور کلی در
مورد نارضایتی ها و بررسی عوامل جنگ ها بوده و این گونه تحقیقات به کمک سروی های گسترده صورت گرفته است؛
در حالی که تمرکز سایر گزارش ها بر موضوعات سیاسی و امنیتی است که در سطح ملی و محلی به وقوع پیوسته اند.5
این گزارش از طریق گفتگو و بحث با اشخاصی که در تالش های صلح بیشتر دخیل اند(میانجی های سنتی جامعه ،گروه
های جامعۀ مدنی ،مقام های والیتی برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،ریاست های مربوط والیتی و
خود اشخاص پیوسته به روند صلح) ،خالیگاه های تحقیقات گذشته را پر می کند و در مورد چگونگی انجام آشتی و ادغام
مجدد در سطح محلی ،یک تصویر واقعی را ارایه می کند .امروز در برابر استقرار صلح و میانجیگری کدام چالش های
مهمی موجود است؟ کدام انواع توسعه و مکالمات بیشتر نتیجه بخش است؟ به منظور شناسایی میانجی های متعدد قانونی چه
چیزی می تواند انجام شود؟ در تمام طرف های منازعه اشخاص اخالل گر چه گونه می تواند به شکل درست مدیریت
شوند؟ جامعه به روند آشتی سیاسی با طالبان و موضوعات عدالت انتقالی به کدام دید می نگرد؟ آیا در راستای تحقق صلح
کمک ها و پروژه های انکشافی نتیجه بخش است؟
هدف این تحقیق ،ارایۀ نظرخواهی در مورد پروسۀ صلح و شناسایی راهکارهای سازنده یی است که به وسیلۀ آن تالش های
صلح در سطح ملی و محلی تکمیل و در فرجام بیشتر کارا خواهد بود .در حالی که پروسۀ صلح و آشتی افغانستان در
مراحل مهمی قرار دارد ،این تحقیق پیرامون پیشبرد این پروسه به حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی دورنما و مفکوره های
سازنده ارایه خواهد کرد ، .این تحقیق ،نقطه آغاز و چهارچوب بری هماهنگی بیشتر میان اعضای جامعه مدنی ،میان جامعه
4گفتگوی مردم افغان پیرامون صلح :ایجاد یک بنیاد برای پروسۀ سازندۀ صلح  ،جون  ۲۰۱۴م.
http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Report%201393/(Eng)%20Report%20 %20Afghan%20Peoples%20Dialogue%20on%20Peace%20%20Building%20the%20Foundations%20for%20an%20Inclusive%20Peace%20Process.pdf
5تحقیقات منطقه یی این است :رسیدن اشرف غنی به پاکستان،
http://www.usip.org/sites/default/files/SR376-Ashraf-Ghani-Pakistan-Outreach-Fighting-against-the-Odds.pdf
توسط یوسف و سمیت .تحقیقات سکتور امنیتی این است :آشتی جنگجویان افغان،
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2011/RAND_OP327.pdf
توسط سیت جون .و آشتی گروه های مسلح در افغانستان :درس ها از گذشته،
,http://www.usip.org/sites/default/files/PB168-Reintegrating-Armed-Groups-in-Afghanistan.pdf
توسط دیدی درکسین.
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مدنی و دیگر نهادهای ملی مرتبط به صلح مانند شورای عالی صلح ،و نهایتا به عنوان یک نقطه باری آغاز کار مشترک
جامعه مدنی افغانی با جامعه جهانی خواهد بود.

 .IVروش تحقیق
از جوالی سال  ۲۰۱۵م .تا مارچ  ۲۰۱۶م .طی  9ماه گروه مشترک پنج سازمان جامعۀ مدنی افغانستان – دفتر ارتباط )،(TLO
موسسۀ آموزشی و تحقیقی صلح) ،(PRTOهمکاری برای صلح و وحدت ) ،(CPAUموسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی
) ،(EPDموسسۀ حقوق بشر و محو خشونت ) – (HREVOبه کمک مالی جامعۀ باز)(OSAبا تعدادی از میانجیگران محلی،
رهبران مذهبی ،سران قومی ،فعاالن جامعۀ مدنی ،مقام های برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،نماینده گان
حکومتی والیتی و جنگجویان یکجا شده با پروسۀ صلح گفتگوها و مشورهایی را انجام داده است .این نمونه به این معنا نیست که از
تمام شهروندان افغان نمایندگیمی کند ،اما از مردمانی نماینده گی می کند که به طور رسمی و غیررسی در سطح والیتی برای استقرار
صلح کار می کنند .این تحقیق در پنج بخش انجام شده است:
 مرور تحقیقات انجام شده درباره برنامۀ صلح و بازگشت به زندگیمسالمت آمیز افغانستان ،دی .دی .آر ،عدالت انتقالی و به
تعقیب آن ابتکار صلح و آشتی که توسط موسسۀ همکاری برای صلح و وحدت و دفتر ارتباط انجام یافت.
 موسسۀ آموزشی و تحقیق صلح از جوالی تا سپتمبر سال  ۲۰۱۵م .چهار گفتمان در سطح محلی را در هرات (غرب) ،بلخ
(شمال) ،قندهار (جنوب) و ننگرهار (شرق) راه اندازی کرد .در هر گفتمان از هر والیت یادشده در حدود  90تا  110تن
اشتراک ورزیده بودند .6قبل از راه اندازی این بحث و گفتمان ،گروه تحقیق موسسۀ آموزشی و تحقیق صلح از هر بخش
بازدید کرده ،تا شرکت کننده گان احتمالی در بحث را شناسایی نمایند .شرکت کننده گان به شمول فعاالن و مدیران سازمان
های جامعۀ مدنی ،افراد سرشناس محلی که در پروسۀ صلح نقش فعالی دارند ،علماء ،فعاالن جوانان و زنان ،استادان
پوهنتون ها ،کارمندان موسسات کمک کننده و رهبران مذهبی از میان جوانب ذیدخل در پروسۀ صلح انتخاب شده بودند.
نشست های گفتگوها پیرامون صلح در چارچوب کنفرانس های یک روزه تدویر یافته بود که در آنها به شمول تالش های
محلی در راستای استقرار صلح در منطقه ،نگرانی ها در مورد پروسۀ صلح در سطح محلی و راهکارهای ادغام پروسه
های محلی صلح به صورت درست در چوکات سیاسی در سطح ملی ،موضوعات گسترده مورد بررسی قرار می گرفت .در
این نشست ها ،در کنار تسهیل کننده گان این چهارنشست ،نماینده گان سازمان های جامعۀ مدنی افغانی ،پروسۀ صلح را در
سطح ملی مورد بررسی قرار می دادند .در نتیجۀ بحث های عمومی و کلی ،معلومات کیفی به دست آمد .در بحث های
گروهی در حدود  30تن از افراد شرکت داشتند که پیرامون یکی از موضوعات سه گانۀ مشخص شده در زیر صحبت می
کردند :میانجیگری و استقرار صلح ،آ شتی و عدالت ،پروسه های ملی و والیتی .معلومات کمی از طریق سروی های کتبی
شرکت کننده گان جمع آوری گردید که در جریان نشست ها بر آنها توزیع می گردید.
 در آستانۀ این چهار نشست ،سه تن از محاسبین دفتر ارتباط و موسسۀ حقوق بشر و محو خشونت ،گفتگوهای نیمه ساختاری
انفرادی و  8بحث گروهی را مجموعا با  65تن انجام دادند .در پرسشنامه های موضوعات زیر شامل بود :میانجیگری،
آشتی ،عدالت انتقالی ،ارزیابی پروسۀ صلح ،ارتباطات ملی و والیتی ،شناسایی و مدیریت اخالل گران ،نارضایتی جامعه او
فساد در تالش های صلح .اشخاص مصاحبه شونده تا حد زیاد به شمول آشتی جنگجویان در حل وفصل منازعات در جوامع
شان از تجربۀ کافی به عنوان طرف سوم یا میانجی برخوردار بودند و یا فعاالن جامعۀ مدنی بودند که در تالش های صلح،
رسانه ها و برنامه های آگاهی دهی و انکشافی نقش داشتند.
 از جوالی تا اگست ادارۀ همکاری برای صلح و وحدت در والیات لوگر ،هرات و پنجشیر ،با  567تن  215مصاحبۀ نیمه
ساختاری و  44بحث گروهی را راه اندازی کرد .مصاحبه شوندگان شامل جوانب ذیدخل برنامه صلح و بازگشت به زندگی
مسالمت آمیز ،مستفید شوندگان این برنامه ،اعضای جامعه مدنی ،ادغام شدگان می شد .جوانب ذیدخل برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی مسالمت آمیز عبارت اند از :وزارت های مربوط ،کمیسیون های والیتی صلح ،گروه های داراالنشای
والیتی صلح و پروژه های کوچک در ولسوالی ها .طی این مصاحبه ها ،در مورد دستاوردها و ناکامی های برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی مسالم ت آمیز افغانستان ،دیدگاه ها در مورد آشتی ،عدالت و نارضایتی و همچنان پیرامون ظرفیت های
محلی برای صلح ،معلومات جمع آوری شد .مصاحبه های کیفی به گونۀ بحث های گروهی انجام یافته و این مصاحبه در پنج
گروه به انجام رسید :رهبران ،اعضای مرد جامعه ،اعضای زن جامعه ،جوانان او افرادی که به روند آشتی پیوسته اند .دو
مصاحبۀ عمیق در هر والیت با افرادی که به روند آشتی پیوسته اند ،انجام شد .مطالعات بر شخصیت و سوابق اشخاص
پیوسته به روند صلح ،تجربه های جنگ و عدالت ،عوامل پیوستن به گروه های مسلح ،تجربه ها با گروه های مسلح و دالیل
انتخاب آشتی تمرکز داشت .یک مطالعه با توجه به توافقنامه یی مبتنی بر میکانیزم های سنتی در سطح محلی و وضعیت
محلی ،پیشینۀ جنگ ها و ناامنی ها ،افراد و شهروندان ذیدخل ،میکانیزم های مشارکت در گفتگوهای صلح ،پروسه های
ارزیابی توافقنامۀ صلح و وضعیت بعد از توافقنامۀ صلح در هر والیت انجام شد.
6شمال :بدخشان ،تخار ،بلخ ،کندز ،جوزجان ،بغالن ،سمنگان ،سرپل ،بامیان ،پروان؛ شرق :ننگرهار ،پکتیا ،پکتیکا ،لوگر ،خوست ،لغمان ،کنر ،کاپیسا ،غزني؛
جنوب :قندهار ،زابل ،ارزگان ،هلمند ،دایکندی؛ غرب :هرات ،فراه ،فاریاب ،نیمروز ،غور ،بادغیس.
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یافته های مصاحبه ها ،بحث های گروهی و نشست های محلی از اکتوبر سال  ۲۰۱۵م .تا مارچ سال  ۲۰۱۶م .توسط دفتر
ارتباط جمع آوری گردید .موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی در جنوری نشستی ملی را در کابل برگزار کرد که در آن
به شمول جوامع مدنی مربوط صلح ،گروه هایی که با طالبان در تماس اند ،سرپرست برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی
مسالمت آمیز ،رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر و معین وزارت امور سرحدات و قبایل 66 ،تن شرکت ورزیده بودند .در
این نشست نظریات در مورد راهکار فراهم شده جمع آوری گردید .موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی در مارچ یک
کنفرانس محلی را برگزار کرد که در آن به شمول مذاکره کننده گان پیشگام با طالبان و حکمت کرزی معین وزارت امور
خارجه ،جوانب ذیدخل ملی و بین المللی شرکت کرده بودند .این راهکار کتبی در جریان کنفرانس بر شرکت کننده گان توزیع
گردید و سایر دیدگاه های محلی و بین المللی جمع آوری و در این راهکار گنجانیده شد.

 .Vدی .دی .آر (برنامۀ خلع سالح و ملکی سازی) بعد از سال  ۲۰۰۱و ابتکارات صلح
و عدالت
بعد از اواخر سال  ۲۰۰۱تا آغاز برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز در سال ۲۰۱۰م .در افغانستان پیرامون موضوعات
صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز کم از کم ده برنامه به اجراء گذاشته شده است .طی سالیان نزدیک به سقوط حکومت طالبان،
هدف خلع سالح سازی گروه های بزرگ ملیشه یی در شمال افغانستان بود .تعدادی از این گروه های ملیشه یی برای یک دهه در
افغانستان فعال بودند و در تناسب به ادارۀ نو تاسیس انتقالی افغانستان ( ) 2004 – 2002به قوماندانان مجاهدین و جنگجویان محلی
وفادار بودند .تعداد بیشتر این ملیشه ها به گونۀ نیروهای نظامی افغانستان زیر چارچوب نیروهای رزمی احمدشاه مسعود قوماندان
برجستۀ ایتالف شمال جنگیدند و در سقوط حکومت طالبان در سال  2001نقش عمده یی داشتند .ادارۀ انتقالی افغانستان و به تعقیب آن
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان عالقه مند بود که با ادغام این ملیشه ها به صفوف اردوی ملی نو تاسیس و یا خلع سالح آنها،
نیروی بیشتر به دست آورد.
بنابراین ،ما می توانیم به برنامۀ دی .دی .آر اصطالح دولت سازی را اطالق نماییم .ابتکارات همانند کمیسیون ملی خلع سالح ،برنامۀ
آغاز مجدد افغانستان و انحالل گروه مسلح غیرقانونی ،با انهدام و نابودی مواد گسترده (کم از کم برای یک وقت) در راستای ادغام
مجدد جنگجویان موفق بود .کاری که این برنامه ها نتوانست از عهدۀ آن برآید ،از بین بردن روابط وفاداری بود که جنگساالران محلی
و ملی را با ملیشه ها وصل می ساخت .این جنگساالران اکثر اوقات (که اکنون در دولت دارای وظایف رسمی اند) از برنامۀ دی .دی.
آر به منظور سرکوب ساختن رقبا و افزایش قدرت شان استفاده کار گرفتند که در فرجام سبب نارضایتی هایی شد که موجب جنگ های
کنونی طالبان گردید و در حال حاضر برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز می خواهد این مشکل را برطرف سازد.
در توافقنامۀ بن از موضوعاتی همانند حسابدهی ،عدالت انتقالی و آشتی یادآوری صورت گرفت (ماه دسمبر سال  ۲۰۰۱م) که در این
توافقنامه در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر سفارش شده بود .کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نخستین ابتکار بر
جمع آوری اسناد مربوط به تخلفات قانونی صورت گرفته بین سال های  2001 -1978تمرکز کرد .در فرجام مشورت های گستردۀ
کمیسیون مستقل حقوق بشر واضح گردید که مردم از حسابدهی به صورت گسترده حمایت می کنند .به هر حال ،افرادی که در حکومت
بود و به دلیل جرایم گذشتۀ خود از قانون هراس داشتند ،تالش کردند که جلو پالن کاری ترتیب شده بر مبنای این مشورت ها را بگیرند
و در سال  2008م .قانون عفو عمومی را طرح و وضع کردند .هرچند واژه های حسابدهی و عدالت انتقالی در در سایر برنامه های
حقوق بشر و عدالت مذکور است ،اما حکومت در این راستا با برداشتن هر گام واقعی ابراز مخالفت می کند.
گام نخست به صورت مستقیم در مورد کسانی بود که قبل از سال  2001در جنگ های به رهبری طالبان سهم داشتند ،در سال  2005م.
در دوران رییس جمهور سابق و به رهبری صبغت هللا مجددی ایجاد کمیسیون مستقل صلح و آشتی ملی بود .این کمیسیون که به نام
(کمیسیون تحکیم صلح) یاد می گردید ،به رهبری بزرگان قومی از طریق میکانیزم های نظارت اجتماعی ،بر آشتی جنگجویان مخالف
دولت تمرکز داشت ،تا صلح اطمینان بخش گردد و جلو تندروی گرفته شود .هرچند این برنامه در سال  2010م .رسما به برنامۀ صلح
و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز تغییر نام یافت ،اما کسانی که این برنامه زیرنظارت داشتند می گویند که تا سال  2008م .نتیجه
بخش نبود .افزون بر وجود فساد اداری و نبود ارادۀ سیاسی – مشکالتی که بر برنامۀ دی .دی .آر و سایر برنامه های افغانی تاثیرگذار
بود -برنامۀ تحکیم صلح نتوانست که امنیت اشخاص یکجا شده با پروسۀ صلح را تامین و تضمین نماید و بسته های کمکی یا هیچ وجود
نداشت و یا اندک بود؛ این امر از مشکالت اساسی است که برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز را نیز به چالش می کشد.
بخش زیر ارزیابی هفت برنامه ی است که از سال  2001م .تا سال  2010م .تا ایجاد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز
به منظور صلح و آشتی راه اندازی شده بود .این ابتکارات بر سه بخش مهم تقسیم می گردد :خلع سالح ،بازگشت به زندگی مسالمت
آمیز؛ حقوق بشر و عدالت انتقالی؛ صلح و آشتی .این بخش ها از همدیگر جدا نبوده ،طوری که در بخش زیر واضح گردیده ،در میان
این ابتکارات مختلف از لحاظ موضوع نابسامانی گسترده وجود دارد.
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 .1برنامه های دی .دی .آر
کمیسیون ملی خلع سالح از جملۀ کمیسیون های دفاعی چهارگانه یی بود که در جنوری سال  2003م .توسط رییس جمهور کرزی به
وجود آمد .7در اوایل وظیفۀ کمیسیون ملی خلع سالح کوچک بود و مسوولیت آن این بود تا پالن خلع سالح را منظور نماید که بعد از
رایزنی و مشورت با وزارت دفاع افغانستان و برنامۀ آغاز مجدد (در زیر ببنید) ایجاد شده بود .به هر حال ،در سال  2009م .یک
سروی در مورد کمیسیون ملی خلع سالح پیرامون اسلحۀ خفیفه نشان داد که:
کمیسیون از آغاز تالش کرده تا ماموریت اش را گسترده ساخته ،و خود را فعال تطبیق کنندۀ پیشتاز پروسه معرفی نماید و
قبل از آنکه به عنوان فعال عمدۀ پروسۀ برنامۀ آغاز جدید معرفی گردد ،برنامه های خلع سالح اش را آغاز کرد.8
کمیسی ون ملی خلع ساز در عمل ،از روند خلع سالح ملیشه های غیرقانونی در شمال کشور و محو این اسلحه و روند ثبت و راجستر
اسلحه و تجهیزات اردوی ملی نظارت کرد .حکومت گفت که به شمول تانک ها و وسایط زرهی در حدود  ۵۰۰۰۰تجهیزات نظامی
جمع آوری گردید و طی این برنامه ،در حدود  126051عدد سالح اردوی ملی ثبت و راجستر گردید .9این ارقام به خاطری مفید نبود
که اسلحه جمع آوری شده به جای انبار شدن بر سایر ملیشه ها توزیع گردید و این برنامه به فعاالن تنظیمی در وزارت دفاع (که به
صورت با شورای نظار در ارتباط بودند) این زمینه را مساعد ساخت که بر تجهیزات نظامی کنترول داشته باشند .10رییس جمهور
کرزی در سال  ۲۰۰۵م .طی فرمانی به وزارت دفاع و وزارت امور داخله امر کرد ،تا همه اسلحه یی که در هنگام فعالیت کمیسیون
ملی خلع سالح جمع آوری گردیده ،به کمیسیون دی .دی .آر (که از برنامۀ آغاز جدید افغانستان نظارت می کرد) بسپارد ،اما تعدادی از
اسلحه و مهمات هیچگاه به ذخیره گاه های حکومت انتقال نیافت .11در پایان واضح گردید که کمیسیون ملی خلع سالح آغاز نادرستی
برای برنامۀ دی .دی .آر بود که بیش از منفعت زیانبار بود.
برنامۀ آغاز جدید افغانستان که باید به نماینده گی حکومت توسط برنامۀ انکشافی ملل متحد تطبیق می گردید ،در اکتوبر سال 2003
زمانی منظور شد که کمیسیون های ملی خلع سالح لغو و وظایف آن به وزارت دفاع ملی تعلق گرفت .برنامۀ آغاز جدید افغانستان به
این منظور بود که به ارتباطات تاریخی میان جنگجویان و قوماندانان آنها پایان بخشیده و به اعضای مسلح سابق نیروهای مسلح
افغانستان کمک نماید ،تا از اردو فاصله گرفته و به زندگی ملکی شان برگردند و به ملکیت اردوی ملی افغانستان اسلحه را جمع آوری،
ذخیره و غیرفعال سازد .12بخش خلع سالح و و ملکی سازی برنامۀ آغاز جدید افغانستان ،در جوالی سال  2005به پایان رسید که تا
این زمان در مجموع به تعداد  63380تن از جنگجویان سابق خلع سالح شده بودند 259 ،واحد اردوی ملی افغانستان به شکل رسمی از
ردیف خارج شده بود ،و به تعداد  ۵۷۶۲۹قبضه سالح سبک و سنگین جمع آوری شده بود ،و نیز معاشات  ۱۰۰۰۰۰سرباز به حالت
تعلیق درآمد (به شکل رسمی از لست معاشات حذف گردید) .در جون سال  ۲۰۰۶با پایان یافتن مرحلۀ ملکی سازی 88 ،درصد

کسانی که خلع سالح شده بودند ،منفعت های مادی به دست آوردند .یک سروی ارزیابی مراجعین در مورد برنامۀ آغاز
جدید افغانستان که با مشارکت  5000نفع بردار از این برنامه صورت گرفته است ،نشان می دهد که این افراد از شش تا نه
ماه کمک های مبتنی بر ادغام مجدد را دریافت کرده و  93درصد از پاسخ دهنده گان از کمک های صورت گرفته راضی و
 90درصد شان هنوز مصروف کار بودند .طوری که در سال  2009م .سروی یی در مورد اسلحۀ سبک پیرامون برنامه
نشان می دهد:
انحالل واحدهای نیروهای مسلح سابق بر زندگی روزمره و سکتور امنیتی تاثیر قابل مالحظه یی داشت .پوسته
های امنیتی و واحدهای نیروهای مسلحی که در جوامع جابجا و با اقوام رقیب یا ملیشه ها در ارتباط بود ،منحل
گردید که در فرجام به چالشی امنیتی پایان بخشیده شد ...شمار نیروهای مسلح سابق که جهت خلع سالح تعیین
گردیده بود ،تکمیل گردید و به جنگجویان سابق آموزش ها و کمک های با ارزشی ارایه شد.13

7در این دوره سه کمیسیون دیگر قرار زیر است :کمیسیون خلع سالح و ملکی سازی،کمیسیون استخدام و آموزش مامورین و کمیسیون استخدام و آموزش
سربازان .کمیسیون خلع سالح و ملکی سازی مسوولیت برنامۀ آغاز جدید را به دوش داشت که توسط برنامۀ انکشافی ملل متحد اداره می شد.
8میچل باتیا ،ایمیل لیبورن ،روبیرت موگاه ،و مارک سیدرا« ،دی .دی .آر در افغانستان :وقتی که دولت سازی و ناامنی با هم یکجا گردد» ،سروی سال  2009م.
در مورد اسلحۀ سبک :سایۀ جنگhttp://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2009/en/Small- ۲۹۸ ،۲۰۰۹ ،
Arms-Survey-2009-Chapter-09-EN.pdf
9میچل باتیا و مارک سیدرا ،افغانستان ،اسلحه و جنگ :گروه های مسلح ،خلع سالح و امنیت در یک جامعۀ جنگ زده .لندن :روتلیج.۲۰۰۸ ،
10مارک سیدرا« ،چهار پایۀ خلع سالح در افغانستان» میچل باتیا و مارک سیدرا ،افغانستان ،اسلحه و جنگ :گروه های مسلح ،خلع سالح و امنیت در یک جامعۀ
جنگ زده .لندن :روتلیج .۲۰۰۸ ،صص .۵۷ – ۱۱۹
11اسلحه و جنگ ها
12کارولین الف .هارتزیل« ،فرصت های از دست رفته :تاثیر ایس ،ایس ،آر بر دی ،دی ،آر در افغانستان ،USIP ،اپیریل ۲۰۱۱
مhttp://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR270-Missed_Opportunities.pdf..
13دی .دی .آر در افغانستان ،ص .۲۹۸
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به هر حال ،با تطبیق برنامه ،شبکه های وفاداری در بیشتر مناطق هنوز هم پابرجاماند .14.طوری که در اسناد برنامۀ صلح
و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان نوشته شده ،برنامۀ آغاز جدید افغانستان نیز با قوماندانان نیروهای مسلح سابق
درگیر فساد شد که این قوماندانان به برنامه سربازان کمتر وفادار و اسلحۀ کمتر فعال شان را معرفی می کردند و کنترول
حد اکثر اسلحۀ شان را بازهم نزد خود نگه می داشتند و کمک ها در راستای ملکی سازی را نیز تا پایان دریافت می
کردند.15
برنامۀ خلع سالح گروه مسلح غیرقانونی (دایاک) در جنوری سال  ۲۰۰۵م .به منظور پر نمودن جایی در برنامۀ آغاز جدید
افغانستان آغاز گردید .برنامۀ آغاز جدید افغانستان تنها برای ملیشه های مسلح سابق افغانستان بود ،اما تعدادی زیادی از
گروه های مسلح بیرون از چارچوب این ملیشه ها نیز حضور داشتند .16برنامۀ دایاک دارای دو هدف عمده بود :تا از
طریق خلع سالح و انحالل گروه های مسلح غیرقانونی امنیت تقویت گردد و برای جوامعی که از تهدیدهای گروه های مسلح
غیرقانونی در امن شده اند ،کمک های انکشافی را فراهم سازد .17در نظر بود که برنامۀ دایاگ از جنوری سال  2005م .تا
مارچ  2011م .زیر ادارۀ برنامۀ انکشافی ملل متحد و به رهبری کمیسیون خلع سالح و ملکی سازی دوام نماید .18در حالی
که در برنامه های قبلی دی .دی .آر مر دم به وسیلۀ پول تشویق می شدند ،اما دایاگ با گروه های مسلح غیرقانونی از طریق
تطبیق قانون تعامل نموده و به جای کمک به افراد ،به طور عموم جوامع را زیر پوشش کمک هایش قرار داد.19
دایاگ از پروسه یی دارای سه مرحله ساخته شده است .مرحلۀ نخست خلع سالح افراد وابستۀ مسلح به قوماندانانی بود که
می خواستند برای انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی سال  2005م .راه قانونی را انتخاب نمایند .این پالن باالخره ناکام
شد؛ زیرا روند خلع سالح در بین نامزدان به گونۀ همگون و همسان اجرا نشد و  80درصد نامزدان موفق در کابل و 60
درصد در وال یات بازهم روابط شان را با گروه های مسلح غیرقانونی حفظ کردند .مرحلۀ دوم پیرامون روابط مقام های
حکومتی با گروه های مسلح غیرقانونی بود .در سپتمبر سال  ۲۰۰۵م .تخمین گردید که کم از کم  450تن از مقام های
حکومتی وابسته با گروه های مسلح غیرقانونی است ،اما تنها  21مقام حکومتی از جنگ و گروه های مسلح غیرقانونی
انصراف کرده بود .مرحلۀ سوم در می سال  2006م .آغاز شد که به منظور خلع سالح از استراتیژی سه گانۀ داوطلب ،از
طریق گفتگوها و کاربرد زور تشکیل یافته بود .در اوایل این شرط بود که سالح جمع آوری شده باید فعال باشد اما بعدا این
شرط چنین تغییر یافت که این تسلیحات باید به گونه یی باشد که نهادهای امنیتی بتوانند از آنها استفاده کنند .در خلع سالح
دواطلب شرط گذاشته شده بود که باید  70درصد اسلحه در ظرف  30روز جمع آوری گردد ،اگر گروه مسلحی ابراز
مخالفت می کرد ،مرحلۀ گفتگوها آغاز می گردید ،این روند با استفاده از فعاالن ملی و محلی راه اندازی می شد که در آن
مالامامان و شوراهای روستایی شامل بود .اگر این مرحله هم به ناکامی می انجامید ،وزارت امور داخله می توانست از
ابزار فشار استفاده کرده که طبق اسناد اردوی ملی نیز می توانست در این راستا همکاری نماید .به هر حال ،نمونه های خلع
سالح به وسیلۀ فشار و با استفاده از زور کمتر بود .در می  2006م .مشرانو جرگه این مسئله را تصویب کرد که دایاگ باید
منحل گردد؛ زیرا افغان ها نیاز دارند به خاطر حفاظت جان شان سالح با خود حمل کنند که این موضوع تا حد زیاد به دلیل
تاثیر گروه های مسلح غیرقانونی در پارلمان بود.20
بر اساس گزارش ساالنۀ پروژۀ دایاگ ،در سال  ۲۰۱۰م .در مجموع به تعداد  759گروه مسلح غیرقانونی منحل شده است،
 54138قبضۀ سالح جمع آوری گردیده و این برنامه در  100ولسوالی فعالیت داشته است .21هرچند هدف دایاگ خلع سالح
گروه های مسلح غیرقانونی بود که زیر پوشش برنامۀ دی .دی .آر قرار نگرفته اند ،اما بیشتر گروه های دیگر خلع سالح
گردیده و سه چهارم اسلحه از مناطق ایتالف شمال جمع آوری شده ،که در پیامد آن ،در بیشتر مناطق دیگری که در آن
14ستیون ،الف .زیوک «صلح و آشتی در افغانستان» مرکز مشترک نظامی ملکی،اپریل سال ۲۰۱۲م.

https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pd
( fبخش اسلحه و جنگ ها را ببینید)
15دی .دی .آر در افغانستان ،ص .۲۹۶
۲۹۹ ،16Ibid
17Ibid
«18گزارش ساالنۀ پروژۀ انحالل گروه های مسلح غیرقانونی ۲۰۱۰م» برنامۀ انکشافی ملل متحد،۲۰۱۰ ،
http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/diag /2011-03-21%20Annual%20Progress%20Report%20of%20DIAG.pdf
19دی .دی .آر در افغانستان.۳۰۰ ،
20Ibid
«21گزارش ساالنۀ  2010برنامۀ خلع سالح گروه های مسلح غیرقانونی یا دایاگ» برنامۀ انکشافی ملل متحد،۲۰۱۰ ،
.http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/diag/2011-03-21-%20Annual%20Progress%20Report%20of%20DIAG.pdf
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اسلحه وجود دارد ،این برنامه مورد تطبیق قرار نگرفته است .افزون براین ،برخی از گروه های ملیشه یی توسط مقام های
حکومتی محفوظ ماندند و پروسۀ خلع سالح بر آنها تطبیق نگردید .22فعالیت های دایاگ در مارچ سال  ۲۰۱۱م .به برنامۀ
صلح و بازگشت به زندگی مسالمیت آمیز مدغم شد.

 .2ابتکارات حقوق بشر و عدالت انتقالی
پالن کاری دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای صلح ،آشتی و عدالت در سال  ۲۰۰۶م ،نخستین تالش جدی حکومت در راستای
حسابدهی و عدالت انتقالی در کشور بود .در نتیجۀ نخستین ورکشاپ ملی حقوق بشر در سال  ۲۰۰۲م ،کمیسیون مستقل نوبنیاد حقوق
بشر افغانستان موظف شد ،تا در سطح ملی به جمع آوری مشوره ها پرداخته و استراتیژی برای ارزیابی عدالت انتقالی و جرایم گذشته
تدوین نماید .23گزارشی که بعد از این مشوره ها ترتیب گردید ،زیر عنوان «عدالت خواهی :مشورۀ ملی پیرامون تخطی های گذشته از
حقوق بشر در افغانستان» بود .این گزارش به شمول مهاجران مقیم ایران و پاکستان از جملۀ  2000تن از پاسخ دهنده گان در 32
والیت ،بر مبنای سروی از  4151پاسخ دهنده و  200بحث های گروهی تهیه گردیده است .24گزارش «خواسته یی از عدالت» این
نتیجه را ارایه می کرد که اکثر افغان ها (از جمله  70درصد کسانی که با ایشان گفتگو صورت گرفته بود) خواستار و حامی تطبیق
عدالت پیرامون جرایم گذشته اند؛ حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی باید در برابر تخلف کننده گان شناخته شده اقدام نماید؛ مجرمین
جنگی باید از اریکۀ قدرت برکنار شده؛ و تاریخ اعمال ناشایستۀ گذشته باید به طور کامل نگاشته شود.25
در اواخر سال  ۲۰۰۵م .یک پالن کاری چهار ساله که در مورد پنج بخش :گام های سمبولیک ،اصالحات اداری ،دریافت واقعیت ها،
آشتی و حسابدهی بود ،توسط کابینۀ کرزی به تصویب رسید .26با توجه به قوانین بشری جهانی و اسالمی ،این پالن کاری عفو عمومی
را رد کرد .27به گفتۀ یک ارزیابی کننده ،پارلمان افغانستان به سرعت طرح خود بخشیدن را تصویب کرد  28که در آن جرایم جنگی و
تخطی های بشری گروه های مسلح غیرقانونی گذشته بخشیده شده بود که از دسمبر  2001قبال مرتکب شده بودند .29هرچند این پالن
کاری به طور عموم در سال  2006م .آغاز گردید و در سال  2006م .در قوانین و در  2008م .در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
و همچنان سایر برنامه های ملی حقوق بشر و عدالت گنجانیده شد ،اما بخش های مهم این پالن هیچگاه مورد تطبیق قرار نگرفت .هیچ
کمیسیونی حقیقت یاب تشکیل نگردید و طوری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور ثبت جرایم جنگی گذشته بررسی
های گسترده یی انجام داد ،اما این گزارش ها هیچگاه به نشر نرسید .موضوعاتی که در گزارش «عدالت خواهی» گنجانیده شده است،
در سال  2010م .حین ایجاد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز پیرامون آن بحث صورت گرفت ،اما در پالن کاری در
زمرۀ فعالیت های برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز مورد توجه قرار نگرفت.
یکی از نتایج مهم گزارش عدالت خواهی ،قانون آشتی ملی ،عفو عمومی و ثبات ملی بود .هرچند رییس جمهور سابق حامد کرزی وعده
سپرده بود که هر قانون عفو را رد خواهد کرد ،اما این قانون به راحتی در سال  2008م .در جریدۀ رسمی منتشر شد .این قانون می
گوید که قانون یاد شده می گوید که این قانون به منظور تحكیم مصالحه و ثبات ملي تأمین مصالح علیاي كشور ،ختم خصومت ها و
ایجاد اطمینان براي همه طرف هاي درگیر ،مبني بر مصئونیت آنها ،در صورت پابندي به قانون اساسي و قوانین نافذه كشور ،وضع
گردیده است .30در حالی که این قانون از گروه ها و اشخاص مخالف دولت می خواهد که با روند صلح یکجا شوند؛ این قانون همچنان
22دی .دی .آر در افغانستان.۳۰۰ ،
23کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  2002م .طی فرمان رییس جمهور ایجاد گردید .ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در دسمبر  2001طی کنفرانس
بن ،از شروط مهم جامعۀ جهانی بود و تصمیم ایجاد این کمیسیون در توافقنامۀ بن که طی آن ادارۀ موقت افغانستان به وجود آمد ،اتخاذ گردید .قانون تشکیل،
وظایف و مسوولیت های کمیسیون مستقل حقوق در سال  2005م .توسط رییس جمهور توشیح گردید .این کمیسیون در چارچوب حکومت افغانستان به شکل مستقل
فعالت می نماید که هدف آن نظارت ،حفاظت و تقویت حقوق بشر؛ نظارت از وضعیت دسترسی مردم به حقوق اساسی و آزادی؛ بررسی قضایای تخلف از حقوق
بشر و انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور است .هرچند بر بنیاد قانون این کمیسیون درراستای موضوعات صلح دارای مسئوولیت
نیست ،اما مسوولیت بررسی قانونی جرایم جنگی را به دوش دارد و بسیاری اوقات موضوعات حقوق بشر ،با مسایل صلح ،آشتی ،ادغام مجدد ،عدالت رسمی و
غیررسمی و حل منازعات پیوند نزدیک دارد .از دیگر وظایف این کمیسیون ،ایفای نقش در مباحاث ملی پیرامون عدالت انتقالی است.
«24عدالت خواهی :مشورۀ ملی پیرامون تخطی هاب از حقوق بشر در افغانستان» کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.۲۰۰۵ ،
http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Thematic%20reports/rep29_1_05call4justice.pdf.
25Ibid
26ایمیلی وینیربوتام« ،عالج سابقۀ جنگ در افغانستان» ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،جنوری سال  ۲۰۱۲میاشت.
.http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1201EHealing%20the%20Legacies%20of%20Conflict%20in%20Afghanistan%20SP%202 011.pdf
27Ibid
28ساری کوو« ،برنامه ریزی بدون کار :پالن کاری حکومت افغانستان برای صلح ،عدالت و آشتی .شبکۀ تحلیل گران افغانستان.۲۰۱۲ ،
.http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/09/6_Kouvo_A_Plan_without_Action.pdf
«29افغانستان – قانون بی مورد عفو :اقدامات صورت گرفته توسط کرزی به این معناست که مجرمین مورد عفو قرار می گیرند» سازمان دیدبان حقوق بشر10،
مارچ سال  ۲۰۱۰مhttp://www.hrw.org/news/2010/03/10/afghanistan-repeal-amnesty-law ،
جریده
،
افغانستان
اسالمی
جمهوری
حکومت
ملی»
ثبات
عمومی
عفو
ملی،
مصالحه
«30قانون
رسمی،
.http://dkiafghanistan.um.dk/da/~/media/dkiafghanistan/Documents/Other/National%20Reconciliation%20and%20Am
nesty%20Law.ashx
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تمام گروه های سیاسی را مورد عفو قرار می دهد که قبل از ایجاد ادارۀ موقت در افغانستان دست به اعمال ناشایسته زده بودند؛ به گونۀ
مثال از سال  1978م .تا  2001تا سقوط حکومت طالبان در جنگ های داخلی نقش داشتند .هرچند قانون به مردم اجازه می دهد که به
ثبت قضایای جور و ستم بپردازند ،اما کارشناسان و ناظران حقوق بشر به این باور اند که در کشوری همانند افغانستان این کار ناممکن
است .31در حالی که این قانون در مورد فعاالن در سطح باالست ،اما این قانون مانعی در برابر صلح در سطح محلی است؛ زیرا سبب
ایجاد بی باوری بین حکومت و مردم می گردد.
برنامۀ اولویت های ملی در سال  2008م .در مورد حقوق بشر و مسوولیت های مدنی ،پیرامون ارتقای سطح آگاهی ها در مورد صلح
و آشتی ،امور هماهنگ شده توسط حکومت ،نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مسوولیت های مدنی به شمول بخش رسانه ها بستۀ
بزرگ حقوق بشر و آموزش های مدنی را ارایه نمود .32این برنامه همچنان از وجود مشکل عدم هماهنگی بین نهادهای رسمی عدالت
و شوراهای محلی حل منازعات به عنوان مانع جدی در برابر حقوق بشر و مسوولیت های مدنی یاد کرد و وزارت عدلیه را متعهد
ساخت ،تا در راستای نزدیک سازی نهادهای رسمی عدالت و شوراهای محلی حل منازعات بر تدوین پالیسی کار نماید .این برنامه
همچنان موجب ایجاد ریاست مستقل ارگان های محل و برنامۀ انکشاف اجتماعی افغانستان گردید .برنامۀ انکشاف اجتماعی افغانستان
ابتکاری است که هدف آن نزدیک سازی شوراهای سنتی قومی و رهبران دینی با ساختارهای حکومت جدید است .بر پایۀ این ابتکار،
ریاست مستقل ارگان های محل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور استقرار صلح ،تامین حقوق بشر و مسوولیت های
مدنی برای کمیته های نو بنیاد ASOPولسوالی ها ،شماری از ورکشاپ ها را راه اندازی کرد.33
این برنامه به شکل گسترده نشان داد که فرهنگ مداوم معافیت ،عدم حسابدهی و تطبیق قانون روند عدالت خواهی و حسابدهی مردم از
حکومت را تضعیف کرده است .34این برنامه نشان داد که حکومت افغانستان نتوانسته است که پالن کاری در مورد صلح ،عدالت و
آشتی را تطبیق نماید و همچنان ابراز داشت که نیاز است تا این پالن و سایر راهکارها مورد بازنگری قرار گیرد .این برنامه همچنان
تحت ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ایجاد برنامۀ ملی جهت ارتقای سطح آگاهی ها در مورد صلح ،عدالت و آشتی
برای بزرگان تعیین شدۀ محلی ،نهادهای غیردولتی ،نهادهای جامعۀ مدنی و مردم افغانستان تاکید کرد .این کمپاین به این منظور بود ،تا
بررسی توسط کمیسیون مستقل حق وق بشر افغانستان انجام شود و به دنبال آن بر اساس همین بررسی ها ،برنامۀ آموزش های مدنی،
ارتقای ظرفیت و حمایت عامه ارایه گردد .کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موظف گردید که با وزارتخانه و اداره های حکومتی
در راستای تدوین رهنمایی های استراتیژیک و طرح یک پالن کاری کار نماید ،تا این کمپاین در مدت سه سال به منصۀ اجرا گذاشته
شود .به هر حال ،در حال حاضر هیچگونه گزارشی وجود ندارد؛ نه در ویب سایت شورای عالی صلح و نه هم کمیسیون مستقل حقوق
بشر در این مورد یادآوری وجود ندارد؛ در مورد برنامۀ ارتقای ظرفیت و آگاهی ها هیچ گونه معلوماتی به چشم نمی خورد؛ تا وجود
آنکه کمیسیون حقوق بشر از حکومت خواهان تمدید آن گردید ،اما این پالن کاری باالخره در سال  2009م .از بین رفت و چنین به نظر
می رسد که پیرامون سایر ابتکارات طوری که گفته شده بود ،مورد تطبیق قرار نگرفت.35

 .3برنامه های صلح و مصالحه
کمیسیون صلح و آشتی ملی افغانستان (که به نام کمیسیون تحکیم صلح نیز یاد می گردد) در می  2005م .بر اساس فرمان رییس
جمهور ایجاد گردید ،تا به روند خصومت های ذات البینی گروه های مسلح پایان بخشیده و مسایل الینحل ملی را حل کند ،به مشکالت
ناشی از بی عدالتی ها ی گذشته رسیده گی کند و اقداماتی را جهت جلوگیری از بروز جنگ های داخلی رویدست گیرد .36این کمیسیون
بیشتر بر آزاد سازی زندانیان امنیت ملی و در بدل اسلحه بر ارایۀ کمک ها به آنها تمرکز داشت .37هرچند تحقیقی نشان می دهد که این
برنامه در سال  2007م .به پایان رسید ،اما ویب سایت کمیسیون تا سال  2008م .به نشر گزارش های کاری خود پرداخته و برخی
منابع بعد از مدت ها نیز در مورد فعالیت آن گزارش داده و باالخره در سال  2010م .با ایجاد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگیمسالمت

«31افغانستان – ق انون بی مورد عفو :اقدامات صورت گرفته توسط کرزی به این معناست که مجرمین بخشیده می شوند» سازمان دیدبان حقوق بشر 10 ،مارچ
http://www.hrw.org/news/2010/03/10/afghanistan-repeal-amnesty-law، ۲۰۱۰
«32برنامۀ اولویت ملی در مورد حقوق بشر و مسوولیت های مدنی» ،حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر ،اکتوبر سال ۲۰۱۱م،
http://www.thekabulprocess.gov.af/images/npps/gov/gov-hr-and-civic-education.pdf
33برنامۀ انکشاف اجتماعی افغانستان :گزارش اخیر« ،ادارۀ انکشافی بین المللی ایاالت متحده،جنوری سال  ۲۰۱۲م،
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdact585.pdf
34برنامۀ اولویت ملی– در مورد موضوعات تطبیق قانون و به ویژه اینکه قانون و عدالت چگونه می تواند در سیستم های رسمی و غیررسمی ،ارتباط سیستماتیک
را به وجود آورد( .برنامۀ اولویت ملی :بخش قانون و عدالت را ببینید «حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ،شبکۀ حکومتداری 23 ،جون سال  2013م،
.) http://www.thekabulprocess.gov.af/images/npps/gov/GOV -NPP5-JFA.pdf
35مریم صافی « ،آیا موضوع عدالت انتقالی در افغانستان فراموش شده است؟»  17مارچ سال ۲۰۱۴
م.http://www.transconflict.com/2014/03/transitional-justice-forgotten-issue-afghanistan-173/،
 36کمیسیون مستقل صلح و آشتی ملی افغانستان ،برنامۀ تحکیم صلح جمهوری اسالمی افغانستان۲۰۰۹ ،م.
37کارولین وادامز و کولین کوکمن« ،ارزیابی امکانات صلح در افغانستان :جرگۀ صلح و پالن جدید صلح رییس جمهور کرزی» ،مرکز پیشرفت امریکا 2،جون
سال  ۲۰۱۰مhttp://www.americanprogress.org/issues/security/news/2010/06/02/7919/assessing-peace-prospects-in-afghanistan/.
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آمیز افغانستان ،از انحالل آن خبر می دهد .38این کمیسیون در سال  2008م .در  11والیت فعالیت داشت .39کمیسیون می گوید که طی
سال های  2005تا  2007م .در حدود  ۴۶۳۴جنگجو و  ۵۰۰زندانی امنیت ملی را در روند آشتی جذب کرده است ،40اما گزارش های
دیگر حاکی از آنس ت که رقم واقعی شاید بسیار کمتر از این رقم حتا نصف آن خواهد بود و بیشتر افراد پیوستۀ به روند آشتی ،در واقع
جنگجویان نبودند .41به جنگجویان سابق اجازه داده شده بود که زیر نظارت رهبران محلی به جوامع شان برگردند و به آنها کمک های
مادی و حتا برخی اوقات زمین نیز داده شده است .42به هر حال ،طی تحقیقی توسط مرکز تحقیقات کشورهای بحرانی واضح شده که
اشخاص جذب شده توسط کمیسیون تحکیم صلح تا حد زیاد از کمک های مادی بهره مند نشدند و امنیت آنها نیز مطمین نبود که در
نتیجه بیشتر آنها حین رها شدن یا توسط جنگجویان و یا نیروهای بین المللی هدف قرار گرفتند که در فرجام میزان جنایات گسترده و بلند
رفت .43در نتیجه به دلیل وجود فساد ،مدیریت ضعیف و نبود ارادۀ سیاسی بیش از این به کمیسیون تحکیم صلح بودجه داده نشد.44

 .VIبرنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان در جوالی سال  2010م .بعد از لویۀ جرگۀ مشورتی صلح در کابل از سوی
شورای امنیت ملی ایجاد گردید .برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان تحت رهبری افغان ها چارچوبی برای ابتکار
ملی صلح ارایه می کند که در سطح والیتی آشتی جنگجویان و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز را شامل می شود .هدف برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان این است که از طریق سیاسی صلح در افغانستان استقرار یابد و تالش می کند به جنگجویان
و قوماندانانی دست یابد که قبال در صفوف مخالفین مسلح و تندرو می جنگیدند .45به شناسایی و از بین بردن عوامل رو آوردن
شهروندان به مخالفت مسلحانه ،توافق محلی و محو نارضایتی ها تاکید صورت گرفته است .شناسایی و محو مشکالت و نارضایتی ها،
اجرای پروژه های انکشافی برای جوامع جنگجویان پیوسته به روند صلح ،از جملۀ فعالیت های برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی آمیز
در سطح والیتی است.46

 .4پیشرفت
ارادۀ سیاسی به منظور ایجاد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،در جنوری سال  2010م .در کنفرانس لندن بعد
از آن رویدست گرفته شد که حکومت افغانستان پالیسی صلح و آشتی را ارایه کرد و تمویل کننده گان بین المللی به منظور تمویل این
برنامه ،تعهد سپرد تا صندوق وجهی صلح و آشتی را ایجاد نماید.
در جون سال  2010لویه جرگۀ مشورتی صلح در کابل فراخوانده شد و در این لویه جرگه به شمول نماینده گان پارلمان ،اعضای
شوراهای والیت ،سران قومی ،علمای دین ،نماینده گان جامعۀ مدنی و نماینده گان مهاجران افغان مقیم ایران و پاکستان ،از  13قشر
 1600تن اشتراک ورزیده بودند .47رییس جمهور اسبق برهان الدین ربانی که از سال  2010تا  2011م .تا هنگام مرگ خود ،رییس
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز شورای عالی صلح بود ،ریاست این لویه جرگه را به دوش داشت .در این جرگه از
طالبان دعوت نشده بود.48
«38کمیسیون مستقل صلح و آشتی ملی» ،برنامۀ تحکیم صلح حکومت افغانستان ،۲۰۰۹ ،پاتریک وایت« ،با شکست تالش های اصالحات افغانستان ،طالبان بیشتر
قوت یافتند» گلوب و میل 5 ،جنوری سال  ۲۰۱۰م.http://www.theglobeandmail.com/news/world/as-afghan-reform-effort-fails-taliban- ،
;traitors-return-to-the-front-lines/article1206824/
« گفتگوها با طالبان :گذشته ،در حال حاضر ،دورنمایی برای ایاالت متحده ،افغانستان و پاکستان» ،ایدیت توسط مونا شیخ و مجا گرینود ،مرکز گزارش مطالعات
بین المللی دنمارک ،مرکز۲۰۱۳ ،
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RP2013-06-Taliban-Talks_web.pdf
39سوریندرینی ویجیاراتنی« ،افغانستان :مطالعه در مورد دورنماهای صلح» ،قونسل همکاری های بین المللی کانادا،گزارش بحث ،مارچ سال ،۲۰۰۸
http://www.ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_peace_2008-03_afghanistan_study.pdf
40ستیون الف .زیوک« ،صلح و آشتی در افغانستان» ،مرکز امور نظامی ملکی ،اپریل سال  ۲۰۱۲م،
https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pdf
41تاالتیک مسادیکوی ،انتونیو گویستوزی و جیمز میچل پاگ« ،گفتگوها با طالبان :به سوی راه حلی جنگ افغانستان» گزارش کاری شماره ،۶۶ ،مرکز تحقیقات
کشورهای بحرانی،جنوری سال  ۲۰۱۰و ۱۱مhttp://eprints.lse.ac.uk/28117/1/WP66.2.pdf،
42Ibid
43Ibid
44ترزینا سجاد« ،صلح به هر قیمت؟ آشتی و ادغام مجدد در افغانستان» ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،اکتوبر سال ۲۰۱۰
.http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1035E-Peace%20at%20all%20Costs%20IP%202010%20web.pdf،
45ستیون الف .زیوک« ،صلح و آشتی در افغانستان» ،مرکز امور ملکی نظامی،اپریل سال ، ۲۰۱۲
https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pdf
46Ibid
«47مقررۀ ملی در نتیجۀ لویه جرگۀ مشورتی صلح به میان آمد»،شورای عالی صلح ،جون سال ۲۰۱۰م،
http://www.hpc.org.af/english/index.php?____option=com_content&view=article&id=28&Itemid=12&option=com_cont
ent
48ان کریستین اوتو« ،افغانستان :پیشرفت ها در راستای عدالت و آشتی» مرکز امور ملکی و نظامی 10،جون سال ۲۰۱۰م.
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لویه جرگۀ مشورتی صلح تالش کرد ،تا بین حکومت و به رهبری طالبان گروه مخالفین زمینۀ گفتگوهای رو در رو را مساعد سازد و
همچنان برای استراتیژی آشتی کرزی حمایت سیاسی را تدارک نمایند .49در پایان این نشست سه روزه ،لویه جرگۀ مشورتی صلح،
ایجاد شورای عالی صلح را تصویب کرد و به برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان رنگ قانونی بخشید .50در
خبرنامۀ لویۀ جرگۀ مشورتی ملی صلح ،در کنار سایر سفارش ها ،این هم ذکر گردیده که جنگجویانی که به پروسۀ صلح می پیوندند،
باید نام های شان از لیست سیاه ملل متحد حذف گردد ،به منظور تالش های صلح با طالبان ،باید یک کمیسیون عالی تشکیل گردد ،باید
برای همه در راستای دسترسی به عاید ،کاهش فقر و آموزش های اسالمی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد و حکومت باید هنگام
گفتگوها امنیت جنگجویان را تضمین نموده و بعد از گفتگوها به آنها زمینه و شرایط یک زندگی بهتر را مهیا سازد .51تعدادی بر لویه
جرگ ۀ مشورتی از این ناحیه انتقاد کردند که گویا شرکت کننده گان آن از سوی حکومت گماشته شده بودند و از مردم افغانستان نماینده
گی نمی کردند .52برخی دیگر ابراز داشتند که افراد معرفی شده از سوی رییس اشخاص ملوث به فساد و جرایم بودند ،و جنگساالران
سابق دوران جهاد در برابر شوروی در این جرگه دست باال داشتند .53بدون موضوعات ترکیب ،در بین افغان ها نیز زمزمه می شد که
جرگه به منظور تاکید و تایید پروسه یی بود که از قبل آغاز شده بود.

 .5ساختار و منابع مالی
ریاست برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز توسط شورای عالی صلح و ادارۀ آن توسط داراالنشاء به پیش برده می شود که
دارای مسوولیت پنج ساله بوده و در دسمبر  2015م .به پایان می رسد .داراالنشای شورای عالی صلح در همکاری با  11وزارتخانه
54و ریاست عمومی ارگان های محل این برنامه را اداره می کند و به شورای عالی صلح حمایت تخنیکی را فراهم می سازد.
شورای عالی صلح از روند آشتی ملی با طالبان و سایر گروه مسلح مخالف نظارت و این پروسه را به گونۀ سیاسی رهبری می نماید،
دیدگاه های افغان ها را جمع آوری کرده و از آنها نماینده گی می کند و به رییس جمهور افغان که در این برنامه دارای صالحیت
اجرایوی است ،در مورد پروسۀ صلح به ارایۀ مشوره ها می پردازد .شورای عالی صلح متشکل از  70عضو می باشد که اعضای آن
ذریعۀ فرمان رییس جمهور انتخاب می گردند .این شورا دارای مجمع عمومی ،بخش اجرایوی ،کمیسیون های ویژه و داراالنشاء می
باشد .55بر پایۀ اسناد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز ،در شورای عالی صلح باید به شمول نماینده گان هر دو مجلس
شورای ملی ،فعاالن دولتی و غیردولتی ،زنان و اقلیت ها ،اشخاص مورد احترام از بخش های نظامی ،ملکی شرکت داشته باشند .در
ساختار شورای عالی صلح به اشخاص مهم یکجا شده به پروسۀ آشتی در صورتی سهم داده می شود که قوانین افغانستان را بپذیرند.56
کمیسیون والیتی صلح ،بخش های فرعی شورای عالی صلح را در سطح والیت می سازد که اعضای آن از سوی والی تعیین می گردند
و از  25تا  30تن می باشد ،از این میان باید دو تن آنها زن باشند .انتظار می رفت که اعضای شورای والیتی صلح از میان اعضای
شوراهای والیتی ،ریاست های مربوط ،رهبران دینی ،چهره های نامدار قومی و جامعۀ مدنی ،و مقام های نهادهای امنیتی والیتی
(اردوی ملی ،پولیس ملی و امنیت ملی) انتخاب گردند .کمیسیون های والیتی صلح باید با استفاده از روابط شان تالش نمایند که با
کاربرد راهکارهای توسعۀ سیاسی و اجتماعی به گروه های جنگی خود را نزدیک ساخته و راستای انصراف آنها از جنگ با آنها
گفتگو نمایند .والی ها باید از طریق ریاست های امنیتی و انکشافی والیت ،به منظور حمایت از روند آشتی ،رهبری فعالیت های امنیتی
و انکشافی را به دوش بگیرند .57تیم های داراالنشاهای والیتی در سطح والیتی بخش های داراالنشای مشترک را ساخته و وظایف آنها
فراهم سازی حمایت اداری و در والیت ها با وزارتخانه ها ،والی ها و نماینده گان (مانند شوراهای انکشافی ولسوالی ها و شوراهای
انکشاف اجتماعی) و نهادهای جامعۀ مدنی هماهنگ ساختن فعالیت ها پیرامون آشتی است.
.http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/6346~v~Afghanistan__Developments_in_Justice___Reconciliatio
n__Peace_Jirga_on_Reconciliation_May_2010.pdf
49Ibid
50مریم صافی« ،پروسۀ صلح افغانستان :آیا ما در مسیر درستی حرکت می کنیم؟» بخش دیپلوماتیک 24،جنوری سال ،۲۰۱۳
http://www.diplomaticourier.com/news/regions/central-asia/386-the-afghan-peace-process-are-we-on-the-right-path.
51Ibid
52Ibid
53کارولین وادامز« ،جرگۀ صلح افغانستان» ،فارن پالیسی 4 ،جون سال  ۲۰۱۰م،
http://southasia.foreignpolicy.com/posts/2010/06/04/afghanistans_fluffy_peace_jirga
 . 54وزارت دفاع ملی ،وزارت امور داخله ،ریاست امنیت ملی ،وزارت حج و اوقاف ،وز ارت سرحدات و اقوام و قبایل ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری،
وزارت معارف ،وزارت مالیه ،وزارت کار و امور اجتماعی ،شهیدان و معلولین ،وزارت فواید عامه و وزارت احیا و انکشاف دهات.
«55اصول مقدماتی وظایف داخلی شورای عالی صلح» ،جمهوری اسالمی افغانستان ،دراالنشای شورای عالی صلح ،اکتوبر سال 2010م.
https://ronna.apan.org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%20and%20SOPs/The%20Hi gh%20Pea
ce%20Council%20ToRs.pdf
56اسناد برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان« ،شورای امنیت ملی ،جوالی .۲۰۱۰
.https://ronna.apan.org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%20and%20SOPs/APRP%20Program%
 12( 20Document%20English.pdfعضو شورای عالی صلح از مقام های حکومت پیشین « »۲۰۰۱ – ۱۹۹۶طالبان اند ،اما در شورا هیچ فرد پیوسته
به روند صلح وجود ندارد).
57اسناد برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز.
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برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز توسط صندوق وجهی صلح و آتشی تمویل می گردد که در جنوری سال  2010م .در
اثنای برگزاری کنفرانس لندن ایجاد گردید .پول به وزارتخانه های مربوط ،ساختارهای والیتی ،ولسوالی و جوامع حکومتی و گروه
های جامعۀ مدنی داده می شود .پول بعد از منظوری پالن تطبیقی و تصویب بودجه از سوی رییس داراالنشاء داده می شود ،و بودجه به
منظور مصرف پول به کمیتۀ نظارت مالی داده می شود .58کمیتۀ نظارت مالی ،مسوولیت تضمین شفافیت و حسابدهی پیرامون پول
تمویل کننده گان را دارا می باشد .59مسوولیت تصامیم در راستای پول صندوق وجهی صلح و آشتی همه به دوش کمیتۀ نظارت مالی
می باشد و این کمیته کم از کم باید در هر ربع نشستی را برگزار نماید .60صندوق وجهی دارای بخش های سه گانه می باشد .بخش الف
( )Window Aپول به حساب ویژه وزارت مالیه و به صندوق وجهی بازسازی افغانستان واریز می گردد .بخش ب ( Window
 )Bاز طریق برنامۀ انکشافی ملل متحد به مصرف می رسد .بخش ج ( )Window Cاز سوی نهاد مورد اعتماد اداره می گردد و
جهت مصارف و نیازمندی های برنامه ،پول به بانک مرکزی و یا سایر بانک های تجارتی و اداره های انتقال می یابد .61تمویل کننده
گان صندوق وجهی صلح و بازسازی کشورهای دنمارک ،آلمان ،ایتالیا ،جاپان ،کوریای جنوبی و هسپانیا هستند .62ایاالت متحدۀ امریا
از طریق بانک جهانی به گونۀ تالش های در راستای بازسازی اجتماعی با برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز کمک می
نماید.63

 .6اهداف و اساسات
هدف برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز این است که:
با کاربرد راهکار سیاسی صلح را برقرار سازد .این برنامه روند همکاری های منطقه یی و بین المللی را به وجود خواهد
آورد ،شرایط سیاسی و قضایی را برای صلح مهیا خواهد ساخت ،و جنگجویان پیاده و قوماندانان مخالفین را که قبال در
صفوف مخالفین مسلح و تندروان فعالیت داشتند ،تشویق خواهد کرد ،تا از خشونت ها و هراس افگنی دست کشیده ،در پرتو
قوانین افغانستان زندگی نمایند و با پروسۀ سازندۀ صلح و آشتی یکجا شود.64
اهداف برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان در راستای حرکت به مسیر این مقاصد قرار زیر است :مکالمه با
افغا ن ها ،جنگجویان و جوامع و ایجاد فضای باور؛ فراهم نمودن شرایط سیاسی و قضایی بین المللی ،منطقه یی و ملی برای استقرار
صلح و روند آشتی؛ ارتقای میزان ظرفیت در بخش های ارزیابی ،انصراف از جنگ ،بازسازی ،صلح و حل منازعات و رهبری؛
تضمین امنیت محلی و آزادی حرکت هم برای جوامع و هم کسانی که پروسۀ صلح می پیوندند؛ تشویق جوامع از جنگ به صلح ،و از
طریق ارایۀ خدمات ،ایجاد زمینه های کاریابی و فراهم کردن عدالت ،استقرار صلح برای همه افغان ها.65
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز به منظور تحقق این اهداف سه اساس را مشخص کرده است :امنیت؛ حکومتداری،
قانون ،حقوق بشر؛ پیشرفت اجتماعی و اقتصادی .در بخش امنیت ،توسط نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای ناتو ،تامین امنیت
روستاها و ولسوالی هایی شامل است که در برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز شرکت می کنند .در بخش حکومتداری،
قانون و حقوق بشر ،ایجاد شفافیت در برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان و سازگاری آن با قانون اساسی؛
همچنان حصول اطمینان از ایجاد هماهنگی میان برنامۀ انکشاف اجتماعی شورای عالی صلح ،ادارۀ مستقل ارگان های محل ،برنامۀ
انکشاف اجتماعی افغانستان و برنامۀ انکشاف ولسوالی ها .بخش پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به عنوان بخشی از برنامۀ همسبتگی
ملی ،برنامۀ ملی بازسازی جوامع را به وجود می آورد و با وزارت احیاء و انکشاف دهات در راستای برنامۀ دسترسی محلی کمک
می کند.66

 .7استراتیژی تطبیق
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز به منظور صلح و آشتی پروسۀ سه مرحله یی را به میان می آورد .انتظار
می رفت که به همکاری برخی وزارت های مربوط ،با تطبیق یک سلسله برنامه ها ،از این پروسۀ سه مرحله به ویژه
مرحلۀ سوم آن حمایت صورت گیرد که در این صورت ،میان  ،ASOPپول بر مبنای فعالیت برای والی ها ،و از سوی
58Ibid
 59کمیتۀ نظارت مالی ،متشکل از وزیر مالیه ،رییس برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز ،وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری و دو تن از نماینده گان
تمویل کننده گان است.
 60افزون براین ،وزارت مالیه در همین وزارت ،به منظور حمایت از کمیتۀ نظارت مالی سکرتریتی را ایجاد کرده است.
61اسناد برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز
62برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز  ،برنامۀ انکشافی ملل متحد2015 ،م.
http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/operations /projects/crisis_prevention_and_recovery/aprp.html
63گزارش به گانگرس ایاالت متحده« ،سیگار»  30جنوری سال ۲۰۱۴م.http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-،
section3-governance.pdf
64اسناد برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز.
65Ibid
66Ibid
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ادارۀ مستقل ارگان های محل برنامۀ ثبات ملی افغانستان و همچنان برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات
نیز ،هماهنگی به وجود می آید.
در مرحلۀ نخست (انکشاف اجتماعی ،اعتماد سازی و گفتگوها) سران والیتی و ولسوالی ها باید خود را به مردم و
اجتماعاتی نزدیک سازند که قصد دارند به برنامۀ صلح بپیوندند و راه را برای اجتماعات ،قربانیان ،فعالیت های اعتماد
سازی میان جنگجویان سابق و گفتگوها هموار سازند .همچنان ارزیابی و سروی ها در مناطق دارای اولویت در سطح ملی،
والیتی و ولسوالی ها ،مکالمات استراتیژیک ،نظارت و ارزیابی ،حل منازعات و از بین بردن نارضایتی ها و کمک های
تخنیکی و عملیاتی برای ارتقای ظرفیت ها و نظارت بر حقوق بشر نیز در این مرحله شامل است .67در مرحلۀ نخست،
ارتقای ظرفیت در بخش نهادهای حکومتی ،حکومتداری والیتی و استقرار صلح شامل ،گفتگوها و از بین بردن نارضایتی
ها شامل می باشد .این نارضایتی ها و دلسردی به طور عموم میان جنگجویان و نهادهای حکومتی یا قوماندانان و رهبران
محلی و گروه های قومی به وجود آمده بود .68بخش اساسی مرحلۀ نخست ،مکالمات استراتیژیک ملی برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان بود که هدف آن ،تحرک اجتماعات به منظور حمایت و تشویق جنگجویان به
صلح و آشتی بود .به منظور تحقق این امر در دفتر رییس داراالنشاء اداره یی مکالمات ایجاد گردید ،تا پیام ها و کمپاین
رسانه های برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان را هماهنگ سازد .در این بخش ،تشویق ،گفتگو،
برقراری روابط ،آشتی و رشد و گفتگوهای عامه شامل بود.
در مرحلۀ دوم (منصرف ساختن از جنگ) کسانی که به روند صلح یکجا می شدند به شمول ارزیابی ،بایومیتیریک ،جمع
آوری و ثبت اسلحه و آشت ی با کاربرد پروسۀ اجتماعی و سیاسی از جنگ منصرف ساخته می شدند .در این بخش همچنان
کمک فوری (در هر ماه  120دالر امریکایی برای مدت سه ماه) ،مدیریت اسلحه و فعالیت های امنیت اجتماعی شامل است.
به هر حال ،اگر جنگجویان در مناطق ناامن زندگی می کنند و با تهدید جنگجویان دیگر مواجه اند ،اجازه دارند که اسلحۀ
شان را نزد خود نگه دارند .69بر اساس قانون عفو سال  ،۲۰۰۸اگر فردی به شکل رسمی تعهد نماید که در پرتو قوانین و
قانون اساسی افغانستان زندگی می کند و خشونت و هراس افگنی اجتناب می ورزد ،پس از حق عفو سیاسی برخوردار می
گردد .زمانی که جنگجوی سابقی از جنگ منصرف شود ،در برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ثبت
نام می گردد و نامبرده کارتی هویت را دریافت نموده که به کمک آن می تواند آزادانه گشت و گذار کرده و به دلیل اعمال
گذشتۀ خود از زندانی شدن رهایی یابد.
در مرحلۀ سوم (تحکیم صلح) به منظور کمک به اجتماعات ،ولسوالی ها و والیت ها ،ارزیابی معیاری صورت خواهد گرفت ،تا
تصمیم گرفته شود که از برنامه های ملی وزارتخانه های همکاری داراالنشای شورای عالی کدام برنامه برای آنها تعیین گردد .در
مرحلۀ سوم ،شمولیت در آموزش های دینی ،سواد و مسلکی ،بازسازی جامعه ،برنامۀ زراعت ،قوۀ کار و صفوف نیروهای امنیتی
افغانستان است .70در برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،بخش انکشافی نیز وجود دارد که رهبری پروژه های
بازسازی اجتماعی ،برنامه ریزی و تطبیق آنها را به دوش دارد.71

 .8توسعۀ سیاسی
پروسۀ توسعه به میزان گسترده و گفتگوها به شکل کامل تا سال  2012م .زمانی که شورای عالی صلح برای سال  2015م.
نقشۀ پروسۀ صلح پی ریزی کرد ،مورد تطبیق قرار نگرفت .در این نقشه نیز یادآوری گردیده که طالبان و سایر گروه های
مسلح باید در گفتگوهای صلح شرکت کنند و آنها باید جذب پروسه های سیاسی و قانون اساسی گردند ،در روابط منطقه یی
باید موازنه در نظر گرفته شود ،و به ویژه روابط امنیتی با پاکستان بهبود یابد و زمانی که در پایان سال  2015م .نیروهای
بین المللی به صورت کامل از افغانستان خارج می شوند ،تقویمی برای پروسۀ صلح ساخته شود.72
در این نقشه به پروسۀ چند مرحله یی اشاره شده که تاکید بیشتر بر ایجاد روابط بهتر با پاکستان صورت گرفته است .مرحلۀ
نخست که باید در مارچ  2012م .تکمیل می شد ،حمایت از پروسۀ صلح به رهبری افغان ها و در ملکیت افغان ها بود که
در آن به همکاری های ام نیتی با پاکستان ،سایر کشورهای منطقه یی و جامعۀ جهانی اهمیت داده شده بود .مرحلۀ دوم که
باید تا اوایل اواسط سال  2013م .تکمیل می گردید ،از طریق اعتماد سازی منطقه یی و بین المللی با اهمیت دادن ویژه به
67Ibid
68بخش پیشرفت برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان ،سال 2011م.
,http://www.hpc.org.af/english/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=49
69Ibid
70Ibid
71بخش انکشافی برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان ،شورای عالی صلح۲۰۱۱ ،م.
«72نقشۀ پروسۀ صلح برای سال  ۲۰۱۵م ،».شورای عالی صلح ،نومبر سال  ۲۰۱۲م.https://archive.org/stream/539755-saeed-1/539755-saeed-،
1_djvu.txt
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روابط افغانستان و پاکستان ،زمینه سازی برای سرعت بخشیدن به پروسۀ صلح و گفتگوهای مرحلۀ نخست بود .مرحلۀ
چهارم که باید تا اوایل نصف اول سال  ۲۰۱۴تکمیل می گردید ،به منظور حل مسالمت آمیز جنگ ،شامل اجرای توافقنامه
های انجام شده و گفتگوها میان حکومت افغانستان ،طالبان و سایر گروه های مخالف بود .مرحلۀ پنجم که باید تا سال 2015
م .به پایان می رسید ،به منظور استقرار پایه دار صلح در افغانستان و منطقه ،گسترش همکاری های منطقه یی و بین المللی
بود.73
این نقشه برای سال  ۲۰۱۵ز .به خاطری نقد شد که سند کوچک و غیرواقعی تلقی می گردد .برای تهیۀ این سند با جامعۀ
مدنی و شهروندان افغان مشوره صورت نگرفته بود و مشارکت شهروندان افغان در این پروسه نادیده گرفته شده بود و
تمرکز آن تا حد زیاد بر فعاالن سطح باال بود .74هرچند از آغاز سال  ۲۰۱۵م .به خاطر برقراری روابط با پاکستان و
گفتگوها با رهبران طالبان کارهای زیادی انجام یافت ،اما در حال حاضر که در اواسط سال  2016م .قرار داریم ،سایر
اصول این سند مورد تطبیق قرار نگرفته است.

 .9در دوران حکومت وحدت ملی
بعد از انتخابات سال  2014م .رییس جمهور غنی به منظور انجام اصالحات در برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز
افغانستان اظهار آماده گی کرد .حکومت وحدت ملی بر این تاکید کرد که باید به شکل سیاسی به رهبران طالبان و میزبانان پاکستانی
آنها خود را نزدیک سازیم .کمیتۀ تخنیکی برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان به منظور تحقق این هدف در نومبر
سال  2014م .استراتیژی یی منظور کرد .هرچند در این استراتیژی بخش توسعۀ گستردۀ زمان گذشته موجود است ،اما تفاوت عمده این
بود که در سال  2015م .در اثنای گفتگوها با پاکستان شورای عالی صلح کنار زده شد و در عوض آن در گفتگوهای چهارجانبه به
شمول ریاست اجراییه ،شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه به بخش های مختلف حکومتی سهم داده شده بود .در این نشست های
چهار جانبه نماینده کشورهای های افغانستان ،پاکستان ،ایاالت متحده و چین شرکت ورزیده بودند .75در حال حاضر ،در این نشست
چهارجانبه حکمت کرزی معین وزارت امور خارجه ریاست هیأت افغانی را به دوش دارد .با این کار ،کرسی شورای عالی صلح و
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان در  2015م .در این مذاکرات خالی بوده و شایعاتی وجود داشت که این
برنامه خود قبل از دسمبر سال  2015م .به پایان خواهد رسید .در مارچ سال  2015زمانی که اشرف غنی به امریکا سفر کرد ،در
اعالمیۀ مشترک افغانستان و ایاالت متحده ذکر گردیده که ایاالت متحدۀ امریکا از برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز
افغانستان حمایت های خود را دوام خواهد داد ،اما در این اعالمیه از شورای عالی صلح نام برده نشده است.76
در مارچ سال  ۲۰۱۶م .طی فرمان رییس جمهور تعداد اعضای شورای عالی صلح از  73تن به  50تن کاهش یافت و پیر سید احمد
گیالنی یکی از رهبران سابق مجاهدین به عنوان رییس آن گماشته شد .در حال حاضر ،کمیتۀ اجراییه شورای عالی صلح ،دارای 15
عضو (که از این میان  3تن آنها زن هستند) می باشد .به گفتۀ مقام های برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان در
اول اپریل کمیسیون های والیتی صلح در حالت تعلیق قرار گرفت ،زیرا این برنامه تا پایان جوالی سال  2016م .تحت ارزیابی قرار
دارد .روشن نبود که تمویل کننده گان بین المللی بعد از سال  2015م .نیز به تمویل این برنامه خواهند پرداخت و یا خیر .در نتیجه
پروژه های کوچک برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان که هدف آن کمک به اجتماعات جنگجویان پیوسته به
روند صلح بود ،از ربع نخست سال  2015م .به تعلیق درآمده است.77
در حالی که ارزیابی برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز دوام دارد ،مقام های شورای عالی صلح طی نشستی جامعۀ مدنی
در کابل گفتند که در گفتگوی چهارجانبه بازهم افغانستان رهبری گفتگوها با طالبان و کشورهای منطقه یی را به دوش خواهد داشت.
اگر جنگجویان می خواستند که بدون قید و شرط به گفتگو بپردازند ،پس آنها با شورای عالی صلح مذاکره خواهند کرد .شورای عالی
صلح در ماه های مارچ و اپریل با حزب اسالمی دومین گروه بزرگ مخالف دولت افغانستان گفتگوهایی را راه اندازی کرده بود .تا
اوایل ماه می این گفتگوها دارای نتایجی قناعت بخشی نبود.

 .10نتایج و چالش ها
هرچند در سال  2013م .برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز مورد ارزیابی موقت قرار گرفت ،اما این نتایج این ارزیابی
منتشر نشد و برای انجام این تحقیق از آن استفاده صورت نگرفت .78یکی از گزارش های جامع تمویل کننده گان در مورد برنامۀ صلح
73Ibid
74هنا پارتیز-جینینگز و ماری س .هوبر« ،زنان در افغانستان ،صلح و امنیت :نگاهی به پیشرفت» ،۲۰۱۴ ،موسسۀ برابری برای صلح و
دموکراسیhttp://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/WPS-paper.pdf
75شاشانک بنگالی و علي محمد لطیفی« ،رییس جمهور افغانستان با طالبان خواستار صلح به طرز خود است» ،الس انجلس تایمز 22 ،مارچ سال ،۲۰۱۵
http://www.latimes.com/world/afghanistan-pakistan/la-fg-afghanistan-ghani-us-20150322-story.html
«76اعالمیۀ مشترک ایاالت متحده و افغانستان» ،کاخ سفید ،سکرتریت 24 ،مارچ سال ۲۰۱۵م.
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/03/24/us-afghanistan-joint-statement
77گزارش پیشرفت ربع سوم سال  2015م .برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان ،برنامۀ انکشافی ملل متحد.۲۴ ،
78دیدی درکسین« ،آشتی گروه های مسلح در افغانستان :درس هایی از گذشته» ،انستیتوت صلح ایاالت متحده ،سند صلح  7 ،۱۶۸مارچ سال ،۲۰۱۴
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و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،گزارش ارزیابی حکومت استرالیاست که در آن گفته شده ،این برنامه به گونۀ بهتر فعالیت
ندارد؛ در راستای پیاده سازی پروژه های پیشرفت اجتماعات به دلیل کمبود بودجه و مدیریت ضعیف ،موانع بسیاری را مشخص کرده
و ابراز می دارد که پیرامون نتایج پروژه ها کمتر گزارش به نشر می رسید .روآوردن مجدد به جنگ و ثبت نادرست جنگجویان سبب
نگرانی های برخی تمویل کننده گان شده است .در این ارزیابی پیشنهاد شده بود که به جنگجویان آشتی شده باید برنامه های آموزشی
ارایه گردد ،تا برای آشتی پایه دار زمینه سازی صورت گیرد .79بر اساس برخی تحقیقات ،تاثیرات برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی
مسالمت آمیز افغانستان و کمیسیون تحکیم صلح بر طالبان در مقایسه بر تاثیرات برنامه های دی .دی .آر و دایاگ بر گروه های مسلح
سابق کمتر می باشد .80همچنان پیرامون راهکارها و تمرکز برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان نیز پرسش
هایی مطرح است؛ به ویژه اینکه این برنامه آماده نیست که جنگ ها و بی عدالتی ها گذشته طی سه دهه گذشته را مورد بررسی قرار
دهد و تنها مخالفت به رهبری طالبان را مورد توجه قرار داده است.

آشتی :کمیت و کیفیت
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز تا  31سپتمبر سال  ۲۰۱۵م .در مجموع توانسته  ۱۰۵۷۸تن از مخالفین را به پروسۀ
صلح و آشتی جذب ۱۰۴۶۱ ،بسته های کمک انتقالی را ارایه و در حدود  ۸۱۰۱میل سالح را جمع آوری کرده و  161پروژۀ کوچک
را در  24والیت کشور برای  ۱۹۱۰۰۰تن عضو اجتماعات مورد تطبیق قرار داده است .81در حالی که این ارقام در مقایسه به فعالیت
های تحکیم صلح دو چند افزایش را نشان می دهد ،اما در طول سال  2015م .میزان آشتی کمتر گردیده است :در ربع نخست به تعداد
 ۴۵۹تن از مخالفین سالح های شان را به زمین گذاشتند و در ربع سوم تنها  ۱۷۴تن به روند آشتی پیوسته اند .در ماه جون در سراسر
کشور تنها  17تن به پروسۀ پیوسته اند.82
حتا زمانی که به ماهیت موسمی جنگ های افغانستان نیز نگاه کنیم ،این ارقام بسیار اندک است .83به هر حال ،اعضای جامعۀ مدنی که
به خاطر ترتیب این گزارش مصاحبه کرده اند ،به جای کمیت اشخاص پیوسته به روند صلح بر اهمیت کیفیت آن تاکید ورزیده و ابراز
می دارند که شمار بیشتر این رقم  10000نفری ،یا به گونۀ واقعی از جملۀ افراد مخالفین نبود و یا مخالفین پایین رتبه بوده که جاهای
شان دوباره به سرعت پر کرده شده و یا اینکه آنها دوباره به صحنۀ جنگ بازگشته بودند .چنین نظریه یی در تحقیقی که در سال 2012
م .توسط نهاد آموزشی و تحقیقی صلح انجام یافته ،نیز موجود است که در آن گفته شده بود ،بیش از  50درصد افراد یکجا شده با روند
صلح ،در واقعیت مجرمین غیرجنگی بودند .84در سایر گزارش روشن گردیده که بخش زیادی از افراد پیوسته به روند صلح ،اعضای
گروه های مسلح آزاد اند که ممکن با گروه طالبان هیچگونه ارتباطی نداشته باشند .85این گزارش مبتنی بر این حقیقت است که تا سال
 2011م 85 .درصد آشتی ها در والیاتی صورت گرفته که در آنها جنگ های مخالفین کمتر محسوس است .86از جمله افرادی که در
اوایل به پروسۀ صلح پیوستند 100 ،تن آنها کسانی مربوط به حزب اسالمی بودند که در منطقه خود بعد از شکست طی جنگی با
طالبان ،به این برنامه پیوستند ،و همچنان گروه  160 – 100نفری دیگری هم که به این روند پیوستند ،گروه حامی دولت بود ،تا با این
کار در صفوف نیروهای پولیس محلی جذب گردند .87بر اساس تحقیقی که نتایج آن با نتایج این گزارش همسانی دارد ،دلیل این امر ،به
شمول گفتگوهای سطح باال نبود پالیسی سیاسی است ،تا برای قوماندانان میان رتبه (و افراد آنها) زمینه سازی گردد که فارغ از این
هراس که از سویی توسط مخالفین و از طرف دیگر نیروهای امنیتی دولتی (حامیان دولت) مورد هدف قرار می گیرند ،به روند صلح
بپیوندند .88به باور یکتن از فعاالن جامعۀ مدنی که مصروف انجام فعالیت های مربوط صلح و آشتی بود« ،اکثر مخالفین برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان را یک مسخره می دانند :آنها با پروسه یکجا می شوند؛ تفنگ بیکاره یی را تسلیم می کنند،
مقداری پول دریافت کرده و مدتی آرام می ماند ،مگر دوباره به صفوف مخالفین می پیوندد ».89
http://www.usip.org/sites/default/files/PB168-Reintegrating-Armed-Groups-in-Afghanistan.pdf
«79گزارش فعالیت برنامۀ کمک های سال های  :۱۳ – ۲۰۱۲افغانستان» ادارۀ امور خارجه و تجارت حکومت استرالیا۲۰۱۳ ،م،
http://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/afghanistan-appr-2012-13.pdf.
8080دیدی درکسین« ،آشتی گروه های مسلح در افغانستان» ،مارچ سال  ۲۰۱۴م.
81گزارش پیشرفت ربع سوم سال  2015م .برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان ،برنامۀ انکشافی ملل متحد.۲۴ ،
82گزارش پیشرفت ربع سوم سال  2015م .برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان ،برنامۀ انکشافی ملل متحد ۶ ،و گزارش پیشرفت ربع دوم
سال  2015م .برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان ،برنامۀ انکشافی ملل متحد.۱۶ ،
83بر اساس گزارش پیشرفت برنامۀ انکشافی ملل متحد :بادرنظرداشت آمار فصل های مشابه که در ربع سوم سال  ۲۰۱۱تعداد افراد یکجا شده با پروسۀ صلح
 ۷۹۹تن ،در ربع سوم سال  ۵۳۸ ،۲۰۱۲تن ،در ربع سوم سال  ۲۰۱۴م ۵۶۳ ،تن است ،آمار ساالنه نیز کاهش یافته است،)۲۹۹۹( ۲۰۱۲ ،)۳۱۹۴( ۲۰۱۱ :
( ۲۰۱۵ ،)۱۸۱۶( ۲۰۱۴ ،)۱۵۰۳( ۲۰۱۳تخمین شده است .)۱۱۴۵
«84صداهای شنیده ناشده :دیدگاه های افغان ها در مورد پروسۀ صلح» ادارۀ آموزشی و تحقیقی صلح ،مارچ سال  ۲۰۱۲م،
http://www.ptro.org.af/site_files/13979724091.pdf۳۶
«85نگاهی به برنامۀ آشتی افغانستان» ایرین اسیا 4 ،جون سال  ۲۰۱۳مhttp://www.irinnews.org/report/98154/afghan-reintegration-scheme-in-.
the-spotlight
86دیدی دیرکسین« ،تاثیر یا ترکیب ؟»۲۰۱۱ ،م.
87Ibid.
88دیدی دیرکسین« ،آشتی گروه های مسلح در افغانستان» ،مارچ سال ۲۰۱۴م،
89گفته های افغان ها.۲۰۱۴ ،
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بر اساس گزارش انستیتوت صلح ایاالت متحده و مرکز منابع استقرار صلح ناروی ،اکثر افراد یکجا شده با پروسۀ صلح در صفوف
نیروهای پولیس محلی گماشته شده اند که این امر تا حد زیاد راه را برای تقویت ملیشه های محلی هموار کرده و در فرجام نبود روند
حسابدهی مشکل دیگری را خلق کرده اند که این خود بنوبۀ خود سبب شکل گیری نارضایتی هایی می شود که به جنگ کنونی طالبان
زمینه سازی می کند .90مردم به این پروسه هم به دید ارایه کنندۀ مکافات به مخالفین و هم از طریق میکانیزم های رسمی دولت به روند
قانونیت بخشیدن به جنگجویان و ملیشه های محلی می نگرند.91

عضویت و مسوولیت شورای عالی صلح و شوراهای والیتی صلح
در سال  2010م .از جملۀ  70عضو شورای عالی صلح 53 ،تن آنها وابسته به گروه های سیاسی یی بود که از سال 1980
تا  90درگیر جنگ های داخلی بودند؛  13تن آنها وابسته به حزب اسالمی 8 ،تن شان به جمعیت اسالمی /شورای نظار۱۲ ،
تن آنها به رژیم طالبان طی سال  ۱۹۹۰بودند .92جامعۀ مدنی در این زمینه انتقاد می کند که بیشتر اعضای شورای عالی
صلح متهم به تخطی از حقوق بشر بوده و سهم گیری آنها در امر استقرار صلح هیچگونه نتایجی را در بر نخواهد داشت.93
در همین حال ،اکثر افغان ها که در مورد سابقۀ مورد پرسش یا عدم شایستگی و یا فساد و منفعت شخصی اعضای شورای
عالی صلح احساس دارن د ،به شورای عالی صلح و شوراهای والیتی صلح به دیدۀ شک می نگرند .94نهادهای جامعۀ مدنی
در سال  ۲۰۱۱م .طی بیانیه یی عام ابراز داشتند که اعضای شورای عالی صلح «در مقایسۀ صلح در جنگ دارای تجربۀ
خوب اند» .حتا رییس داراالنشای مشترک شورای عالی صلح هم پذیرفت که در پروسۀ صلح اشخاصی نیز حضور دارند
که در خشونت های گذشته دخیل بوده اند .95در گزارش سال  ۲۰۱۴م .آمده است که مردم عام هنوز فکر می کنند که برنامۀ
صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان توسط کسانی اداره می شود که در مقایسه به قانون اساسی ،منافع شخصی
شان را ترجیح می دهند.96
فساد در کمیسیون های والیتی صلح نیز وجود دارد .بر اساس گزارشی از قول یک قوماندان پیوسته به روند صلح،
کمیسیون والیتی صلح از او خواسته بود که اسلحۀ اش به رسانه ها کمتر از آنچه که وی واقعا تسلیم می کند ،نشان دهد ،تا
اعضای کمیسیون والیتی این اسلحه برای خود نگه دارند .97در سایر گزارش ها مشخص شده که سران جامعه به
داراالنشاهای صلح و کمیسیون های والیتی صلح به صورت کامل به دیدۀ ساختار سیاسی یی می بینند که در امر تحلیل
جنگ و میانجیگری دارای کدام مهارت نبوده اند ،این مفکوره یی است که سبب آگاهی نادرست جوامع در مورد این
ساختارها شده و آنان فکر می کنند شوراهای والیتی صلح وظیفۀ میانجیگری را به دوش ندارند .98بر اساس یافته های
نمایندۀ نظارت برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،برخی از رییسان داراالنشاهای والیتی صلح و
کمیسیون های والیتی صلح ،پروژه های انکشافی اجتماعی را به منظور تامین منافع شخصی شان و یا بخش های مشخص
اجتماع به کار می برند که در نتیجۀ آن ،منازعات در سطح محلی افزایش یافته است و سبب خدشه دار شدن بیشتر شهرت
کمیسیون های والیتی صلح و داراالنشاهای والیتی صلح شده است.99
به گونۀ اساسی ،در مور د شورای عالی صلح و کمیسیون والیتی صلح ،معلومات نادرست وجود دارد .این امر هیچگاه
آشکار نشد که آیا شورای عالی صلح به این منظور تشکیل گردیده که به عنوان میانجی بیطرف طرف های جنگی را به میز

90دیدی دیرکسین« ،تاثیر یا ترکیب؟» سپتمبر سال  ۲۰۱۱م؛ و ریمی کالویت« ،نارویدر افغانستان :فرصت های پالیسی جدید بعد از سال ۲۰۱۴م» ،مرکز منابع
استقرار صلح ناروی،ارزیابی کارشناسان ،اکتوبر سال
۲۰۱۳م،
.http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/58ba9792cc5515cbb4c30f4bf6d31f1d.pdf
91گفته های افغان ها۲۰۱۴ ،م.
92 Thomas Ruttig, ‘The Ex-Taleban on the High Peace Council,’ Afghanistan Analysts Network, 2010,
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/20101020TRuttig_ExT_in_HPC.pdf
93 Emily Winterbotham, “Healing the Legacies of Conflict in Afghanistan,” Afghanistan Research and Evaluation Unit,
January 2012. .http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1201EHealing%20the%20Legacies%20of%20Conflict%20in%20Afghanistan%20SP%202011.pdf
94هنا پارتیز-جینینگز و ماری س .هوبر« ،زنان در افغانستان ،صلح و امنیت» ،موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی ،اگست سال  ۲۰۱۴م.
95پاتریشیا گراسمن« ،شورای عالی صلح افغانستان نتوانسته که اعضای جامعۀ مدنی سهم بدهد» ،انستیتوت صلح ایاالت متحده،سند صلح  10 ،۷۴جنوری سال
http://www.usip.org/sites/default/files/PB74م،
۲۰۱۱
Afghan_High_Peace_Council_Fails_to_Reflect_Afghan_Civil_Society.pdf
96گفته های افغان ها۲۰۱۴ ،م.
97Ibid
 98کریم مرچانت و غالم رسول رسولی« ،افغانستان :حکومتداری محلی ،مصالحۀ ملی و مصالحۀ اجتماعی» ،شماره http://www.c- ،۸۵ – ۸۲ ،۲۵
r.org/sites/default/files/Accord25_Afghanistan.pdf
 « 99گزارش ساالنۀ پیشرفت پروژه های برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان» ،برنامۀ انکشافی ملل متحد۲۰۱۴ ،م.
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مذاکره بکشاند یا اینکه زمانی که گفتگوهای رسمی آغاز می شود ،این شورا به نماینده گی حکومت در گفتگوها شرکت می
کند .100در نتیجۀ همین وظیفۀ نا روشن ،اعضای شورای عالی صلح در پنج سال گذشته ،هر دو وظیفه را انجام داده اند.

ظرفیت
موضوعات ظرفیت در امر تطبیق و پیاده سازی برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان سبب تعطیل های
درازمدت شده است .کمیسیون والیتی صلح و گروه های حامی آنها در امر اعمار زیربنای محلی مانند حساب های بانکی،
از میعاد تعیین شده ،وقت بیشتر را صرف کرده اند .با وجود اینکه حکومت تا می  ۲۰۱۱م .به منظور مصالحه در حدود
 133میلیون دالر امریکایی به دست آورده بود ،اما آنان تنها  8میلیون دالر را به مصرف رسانده بودند .101تا سال  ۲۰۱۳م.
از جملۀ  ۱۷۶میلیون دالر اختصاص یافته به این برنامه ،تنها  ۶۳میلیون دالر آن به مصرف رسیده بود .102در سال ۲۰۱۴
م .تنها دو نشست نظارت مالی برگزار شده بود؛ در حالی که در هر ربع باید یک نشست تدویر گردد و نشست اخیر
کمیسیون نظارت مالی هم برگزار نشد ،اما یک عامل عمدۀ آن ،دوام حالت سیاسی دشوار در آن وقت بود .مصرف بودجۀ
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز در سال  ۲۰۱۴م .در تمام بخش ها  75درصد کاهش داشت ،103و زمانی که
این فیصدی را در سال  )۲۰۱۴( ۱۳۹۳با مصرف  66درصد بودجۀ عملیاتی عمومی و  35درصد بودجۀ انکشافی حکومت
افغانستان مقایسه می کنیم ،بازهم یک فیصدی خوب است.104
هرچند برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان در سال  2010م .آغاز به کار کرد ،اما تا می سال 2011
م .هنوز هم به منظور ثبت و آشتی جنگجویان مهم دارای راهکار عملیاتی معیاری نبود و هنوز هم دیتابس ثبت و نظارت
مصالحه توسط آیساف ترتیب می گردید .هرچند این راهکار عملیاتی و راهکار ثبت و راجستر در اواسط سال  2011م.
معرفی گردیده ،اما هنوز هم در مورد جدیت و شفافیت پروسۀ ثبت نگرانی هایی موجود بود ،تا در آن به تخطی کننده گان
معلوم الحال از حقوق بشر را جاداده نشود .شورای عالی صلح در جوالی سال  ۲۰۱۱م .در مورد پروسۀ ثبت برخی از
پیشنهادهای کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد /یوناما را پذیرفت .105در جنوری سال  ۲۰۱۳م .وقتی که یوناما
متوجه شد که هنوز هم پروسۀ ثبت ،مراحل ثبت ابتدایی مصالحه ،در مراحل بعدی مورد تطبیق قرار نمی گیرد و به دلیل
قانون مصالحۀ ملی و عفو عمومی سال  2008و نبود ارادۀ سیاسی ،افرادی به روند مصالحه می پیوندند ،به منظور تخطی
ها از حقوق بشر به طور کامل مورد ارزیابی قرار نمی گیرند .106هرچند گزارش هایی موجود است که دیتابس ثبت و
نظارت مصالحه تا اواسط سال  2015م .فعال بود ،اما در مورد مواد موجود در دیتابس ،چگونه گی استفاده از آن و موثریت
آن ،معلومات اندکی در دسترس است.107

آگاهی
یک جنبۀ قوی برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،سطح باالی آگاهی است .در سروی که در اوایل
سال  ۲۰۱۲م .توسط PTROدر والیات منتخب به عنوان نمونه در سرتاسر افغانستان انجام شد ،واضح گردید که ۷۶
درصد مردان و  ۶۵درصد زنان در مورد نام برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان آگاهی داشتند و در
پاسخ های ارایه شده توسط شهروندان ساکن در مراکز ولسوالی ها و روستاهای ولسوالی ها هم چندان تفاوتی مشهود نبود.
افزون براین ،در سوری که در سال  2013م .توسط برنامۀ انکشافی ملل متحد پیرامون برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی
 100میچلی بارسا« ،چگونه می توان روند شکستۀ صلح افغانستان را بازسازی کرد» ،فارن پالیسی 9 ،جوالی ۲۰۱۵
مhttps://foreignpolicy.com/2015/07/09/how-to-fix-afghanistans-broken-peace-process/.
 101دیدی دیرکسین« ،تاثیر یا ترکیب؟» مصالحه بر اساس برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان ،انستیتوت صلح ایاالت متحده ،سند صلح
 22 ،۱۰۶سپتمبر سال ۲۰۱۱م.http://www.usip.org/sites/default/files/PB%20106.pdf ،
« 102نگاهی بر نامۀ مصالحۀ افغانستان» ،ایرین اسیا 4 ،جون سال  ۲۰۱۳م،
.http://www.irinnews.org/report/98154/afghan-reintegration-scheme-in-the-spotlight
« 103گزارش ساالنۀ پیشرفت پروژۀ برنامۀ صلح» ،برنامۀ انکشافی ملل متحد۲۰۱۴ ،م.
 104ماری س .هوبر ،موریتس راد و شمسیه نوری« ،نگاهی آزاد به بودجۀ ملی سال  ۱۳۹۴ش ،».موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی ،نومبر سال  ۲۰۱۴م،
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/1394-Budget-Snapshot_English.pdf
« 105رهنمایی های شرایط کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین برای ارزیابی پناهجویان افغان در جهان» کمیشنری عالی ملل متحد 6 ،اگست سال ۲۰۱۳
م،
http://www.unhcr.ch/fileadmin/infolegales/1_droit_des_refugies/6_information_sur_payes/6_2_asie/frz_afghanistan_e
ligibility_guidelines.pdf
 « 106گزارش حقوق بشر کمیشنر عالی ملل در مورد وضعیت بشری افغانستان» ،مجمع عمومی ملل متحد ،قونسل حقوق بشر 28،جنوری سال  ۲۰۱۳م،
.http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/A-HRC-22-37.pdf
107گزارش به گانگرس ایاالت متحده ،سیگار 30،جنوری سال .http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3- ، ۲۰۱۴
governance.pdf
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مسالمت آمیز افغانستان انجام شد ،آشکار گردید که اکثر افغان ها نام برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز
افغانستان را شنیده اند .108کمیسیون های والیتی صلح در سال  ۲۰۱۴م .به شمول فعالیت های مربوط انتخابات ،بیش از
 200فعالیت آگاهی دهی را انجام و ثبت کرده اند .109با وجود این ،نقش زنان در سطح ملی در این پروسه کمرنگ
است،کمیسیون زنان شورای عالی صلح در سال  ۲۰۱۴م .از طریق شورای عالی صلح کمپاینی را زیر نام «خواسته های
زنان افغان برای صلح و آتش بس» راه اندازی کرد .به گفتۀ گاللی نور صافی یک عضو پارلمان ،زنان دروازه به دروازه
جستجو کردند و نشست هایی را میان زنان راه اندازی کردند .صدها زن بدون اجبار امضاء کردند و بیش از ۳۰۰۰۰۰
امضاء جمع آوری شد ،تا به دفتر یوناما ،رییس جمهور کرزی ،بانکی مون منشی عمومی ملل متحد و نماینده گان طالبان
ارایه گردد.110
بیرون از تشکیالت برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان نیز تالش هایی انجام شده است؛ مانند بحث
های شهروندان افغانستان در مورد ابتکار صلح که از سوی  13سازمان جامعۀ مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان راه اندازی گردید که هدف آن تقویت فکری مردم از راه ارتقای سطح آگاهی ها پیرامون برنامۀ صلح و مصالحه
در میان شهروندان افغان بود ،تا اطمینان حاصل گردد که به منظور استقرار صلح پایه دار در افغانستان ،به نارضایتی ها،
نگرانی ها و خواسته های قانونی مردم توسط پالیسی سازان گوش فراداده می شود ،رفع می گردد و در تدوین پالیسی در
نظر گرفته می شود .111همچنان تالش های زیادی به خرچ داده شده ،تا سطح آگاهی ها پیرامون پروسۀ صلح در میان زنان
افزایش یابد و مشارکت آنان در این پروسه تقویت گردد؛ مانند آموزش ها و ورکشاپ های ارایه شده در این مورد توسط
شبکۀ زنان افغان ،ادارۀ صلح ،موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی ،از تالش هایی است که مورد حمایت گستردۀ
جامعۀ جهانی قرار گرفته است.

امنیت اشخاص یکجا شده به روند صلح
افراد پیوسته به روند صلح از تهدیدهای گسترده توسط منابع گوناگون شکایت کرده اند ،مانند :پیرامون پیوستن به روند صلح
تهدیدها از سوی حکومت افغانستان ،تهدیدهای طالبان و ملیشه های حامی دولت مانند پولیس محلی افغانستان .112بر اساس
یک گزارش منتشره در سال ، ۲۰۱۱هرچند تعدادی از قوماندانان در مناطق امن زندگی می کردند و تعدادی شان دوباره به
قریه های شان بازگشتند ،اما برنامۀ صلح به منظور مصئونیت و امنیت آنان ،دارای راهکار سیستماتیک نیست .113بر پایۀ
گزارش ساالنۀ  2014م .برنامۀ انکشافی ملل متحد ،این پذیرفته شده که به دلیل کمبود منابع مالی و عدم وجود خانه های
امن ،برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمیت آمیز افغانستان هنوز نتوانسته که از افرادی پیوسته به روند صلح حمایت
نماید که نمی توانند برای درازمدت به منازل شان برگردند.114
این موضوع دارای نتایج بسیاری است .نخست اینکه این مشکل سبب کاهش تمایالت می گردد؛ حتا زمانی که جنگجویان می
خواهند با پروسۀ صلح یکجا گردند ،پس زمانی که از منطقۀ شهری بیرون می شوند ،به دلیل ناتوانی حکومت آنان مجبور
اند که خود به مشکل امنیتی خود رسیده گی کنند .از اینرو ،بسیاری می خواهند که در خانه های امن بمانند که این منازل به
نیازهای جنگجویانی هم نمی تواند پاسخ دهد که قبال به روند صلح پیوسته اند .تحقیقات قبلی نشان داده که اکثر افراد پیوسته
به روند صلح می خواهند که فامیل های شان به مناطق شهری انتقال دهند ،اما به دلیل بیکاری و مصارف گزاف در شهر،
نمی توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین ،در اکثر موارد افراد پیوسته به روند صلح در شهرها می ماند ،و خانواده های
شان در اجتماعات .115.گزارش های اخیر نشان می دهد که اکثر افراد پیوسته به روند صلح فکر می کنند که از آنان استفاده
صورت گرفت ،ولی مورد حمایت قرار نمی گیرند و به دلیل یکجا شدن با حکومت ،با تهدیدها مواجه شدند .116مصاحبه های
انجام شده با افراد یکجا شده به پروسۀ صلح برای این گزارش ،مصداق همین یافته هاست.
« 108نگاهی به برنامۀ مصالحۀ افغانستان»،شبکۀ معلومات منطقه یی 4 ،جون سال ۲۰۱۳مhttp://www.refworld.org/docid/51b5b1844.html. ،
« 109گزارش ساالنۀ پیشرفت پروژۀ سال  2014م .برنامۀ صلح2014 ،م.
 « 110بخش زنان شورای عالی صلح افغانستان ،به منظور تقاضای صلح و آتش بس کمپاین جمع آوری امضاءها را راه اندازی کرد » ،یوناما،
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=15756&ItemID=37691.۲۰۱۴
« 111گفته های افغان ها در مورد صلح :اساس گذاری پروسۀ شامل و کامل صلح» ،سپتمبر ۲۰۱۱
مhttp://mfa.gov.af/Content/files/People's%20Dialogue%20FINAL%20report.pdf.
« 112نگاهی به برنامۀ مصالحۀ افغانستان» ،ایرین اسیا 4 ،جون سال  ۲۰۱۳م.
http://www.irinnews.org/report/98154/afghan-reintegration-scheme-in-the-spotlight
 113دیدی دیرکسین« ،تاثیر یا ترکیب» ،سپتمبر سال  ۲۰۱۱م،
« 114گزارش ساالنۀ پیشرفت پروژه های برنامۀ صلح در سال  ۲۰۱۴م ».برنامۀ انکشافی ملل متحد ۲۰۱۴ ،م.
 115زبرا بهمن و ستینا تورجیسین« ،دو پیچیده گی برابر :عامل جنگ افغانستان» ،مرکز مطالعات صلح پوهنتون ترومسو،
http://uit.no/Content/307294/Afganistan_Report_Final.pdf۲۰۱۲
116گفته های افغان ها۲۰۱۴ ،م.
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حمایت از افراد پیوسته به روند صلح و بازسازی اجتماع
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان به منظور باز سازی اجتماع ،دارای دستاوردهایی است .پروژه
های آموزش های مسلکی وزارت کار و امور اجتماعی ،شهیدان و معلولین از سال  2012م .به اینسو در  20والیت به
 ۵۴۰۰تن ( ۱۹۶۵تن یکجا شده به روند صلح ۲۲۰۰ ،عضو مرد اجتماع ۱۲۱۵ ،عضو زن اجتماع) آموزش های مسلکی
ارایه نموده است .به هر حال ،این پروژه های در سال  ۲۰۱۳م .تکمیل گردیده است؛ در سال  ۲۰۱۴م .بیشتر بررسی
تاثیرات این پروژه های مورد توجه قرار گرفت و در سال  ۲۰۱۵م .برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز
افغانستان برای مدت نامعلومی اجرای این پروژه هارا متوقف کرد .سروی که در  12والیت بر  30درصد افراد آموزش
یافته طی این پروژه ها ،انجام یافت؛  75درصد از افراد تحت سروی مشغول کار بودند؛ هرچند که ارتباط بین آموزش و
شغل ،کنترول نشده بود.117
برنامۀ پالن شدۀ حفظ زراعت که در گزارش برنامۀ انکشافی ملل متحد در مورد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت
آمیز افغانستان از آن یادآوری نشده است ،دارای تاثیری نبود.این به این معناست که معلوم نیست که این برنامۀ زراعتی تا
چه سرحد با فعالیت های برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ارتباط دارد .به هر حال ،از سال ۲۰۱۲
به اینسو ،به حمایت برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز ،پروژۀ زراعتی در پیوند به پیوند زنی و آبیاری
جنگالت پسته در  8والیت راه اندازی شده که طی آن در  1200هکتار زمین جنگل کاشته شده است؛ و در سال  ۲۰۱۴م.
وزارت زراعت مسوولیت آبیاری  ۱۲۰۰هکتار زمین را به دوش گرفت تا در راستای برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی
مسالمت آمیز سهم خویش را اداء نماید .118قوای کار وزارت فواید عامه در سال  ۲۰۱۳م ۱۸۷۸ .تن را در  8والیت به کار
گماشت که از آن جمله  ۸۲۰تن آنها افراد پیوسته به روند صلح بودند و متباقی  ۱۰۵۸تن از دیگر اعضای اجتماع بودند .به
هر حال ،وزارت فواید عامه در سال  ۲۰۱۴م .توانست که به کمک بودجه داده شده  ۱۳۵۹تن را در  9والیت به کار
بگمارد که از آن جمله  ۷۰۵تن آنان افراد یکجا شده به روند صلح و متباقی  ۶۵۴آنان دیگر اعضای جامعه بودند .در برنامۀ
قوای بیش از  ۱۴۰۰کیلومتر سرک مراقبت صورت گرفت.119
بر اساس گزارش  ۲۰۱۴م .سیگار ،کمک های ایاالت متحده از طریق میکانیزم اولویت و سرعت بازسازی اجتماع ،برنامۀ
همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات ،با برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان به این دلیل به
تعویق ن یافتاده که تسهیل کننده گان دولتی همبستگی ملی را در خطر بیاندازد .در عوض آن این پول ،از طریق صندوق
وجهی بازسازی افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است .120به این ترتیب ،بخش بیشتر بازسازی اجتماعی برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی مسالمت آمیز به گونۀ پروژه های کوچک اجرا شده است که هدف آن فراهم سازی کمک به افراد یکجا
شده به پروسۀ صلح است ،تا خالیگاه موجود میان مدت کمک های انتقالی و پروژه های بازسازی اجتماعی وزارتخانه ها پر
گردد .پروژه های کوچک در سال  ۲۰۱۱م .زیر مدیریت داراالنشای مشترک آغاز گردید و این پروژه ها توسط مناطق
افراد پیوسته به روند صلح به شکل معمولی از طریق شوراهای انکشافی اجتماعی طرح می گردند .اجتماعات می توانند که
تا  ۵۰۰۰۰دالر امریکایی خواستار پروژه های زیاد گردند که قیمت هر پروژۀ آن باید از  ۲۵۰۰۰دالر امریکایی بیشتر
نباشد .مدیریت پروژه های کوچک بیش از بیش پیچیده است؛ به هر حال ،معلوم نیست که مامور انکشافی داراالنشای والیتی
صلح که این پروژه را اداره می کند ،پروسۀ تصمیم گیری در مورد پروژه های کوچک و کمیتۀ پروژه های کوچک در
سطح والیتی که رهبری آن باید به دوش کمیتۀ انکشافی والیت باشد ،در عمل این پروسه را پیاده کرده اند و یا خیر .تا
سپتمبر سال  ۲۰۱۵م .در حدود  ۱۶۱پروژۀ کوچک مورد تطبیق قرار گرفته بود.121
با توجه به مقدار ،زمان و پول برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،این ارقام بسیار محدود و کم است.
به هر حال ،پرسش اساسی این است که این پروژه ها در سطح اجتماعات در راستای آشتی و مصالحه و بازگشت از جنگ،
تا چه حد موثر است؟ این پرسش در بخش یافته های این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

« 117گزارش ساالنۀ پیشرفت پروژه های برنامۀ صلح در سال  ۲۰۱۴م.
118Ibid
119Ibid
120گزارش به گانگریس ایاالت متحده ،سیگار 30 ،جنوری سال  ۲۰۱۴م.http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3-،
governance.pdf
121گزارش پیشرفت ربعوار پروژه های  2015م .برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان« .۲۴ ،رهنمودی برای برنامۀ صلح و بازگشت به
زنده گی مسالمت آمیز افغانستان» ،واحد مصالحه نیروها،مرکز آیساف ،مارچ سال ، ۲۰۱۲
https://www.pksoi.org/document_repository/Handbook-Guide/ISAF_Reintegration_Guide_(March%202012)-CDR-539.pdf
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فراگیری
در افغانستان و جهان نگرانی های گسترده وجود دارد که در پروسۀ موفق صلح باید زنان هم سهم داشته باشند .به هر حال،
شواهدی موجود است که در این پروسه های افغانستان سهم زنان به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است .به گونۀ مثال،
زنان در شورای عالی افغانستان تنها دارای  13کرسی اند و در هر کمیسیون والیتی صلح تنها دارای  2کرسی می باشند.
در ساختارهای تصمیم گیرندۀ محلی مانند بسیاری از شوراها و جرگه های مردان و نشست های رهبران دینی ،به زنان سهم
داده نمی شود.
در لویه جرگۀ مشورتی صلح هم تنها  ۳۳۴تن از زنان اشتراک ورزیده بودند ( ۲۰درصد)122و پیرامون پذیرفته شدن فعاالن
زن خواسته و نگرانی های شان مطرح ساختند .در این خواسته ها این مسئله نیز ذکر شده بود که در صورت آشتی طرف
های درگیر جنگ ،باید دستاوردهای  9سالۀ زنان حفظ گردد ،در برنامه های ملی باید سهم زنان  ۳۰درصد باشد ،در امر
تدوین پالیسی ملی و برنامه های ملی باید به مشارکت زنان اجازه داده شود ،بر اساس جنسیت باید صدای زنان مورد توجه
قرار گیرد و بدون از عدالت ویژه و عدالت جنسیت ،هیچ تصمیم و پالیسی مورد پذیرش نیست.123
موسسۀ آموزشی و تحقیقی صلح در سال  ۲۰۱۴م ،تحقیقی را پیرامون مشارکت و نقش زنان در برنامۀ صلح و بازگشت به
زندگی مسالمت آمیز انجام داد .هرچند برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان دارای پالیسی برابری
جنسیت است ،اما این برنامه به ویژه در راستای تصمیم گیری کمرنگ می باشد؛ همچنان در راستای نظارت و ارزیابی
پیرامون فعالیت های مصالحه  ،فعالیت های ویژۀ جنسیتی محدود است ،و در میان زنان سطح آگاهی ها در مورد برنامۀ
صلح و بازگشت به زندگی مسالمیت آمیز پایین است .تحقیق موسسۀ آموزشی و تحقیقی صلح نشان داد که نقش زنان در
برنامۀ مصالحه در افغانستان دارای تفاوت هایی می باشد .در برخی مناطق جرگه های صلح زنان ،با ساختارهای رسمی و
غیررسمی حکومتداری نشست هایی را برگزار می کنند ،در حالی که اکثر زنان نقش خود را تا واحدهای فامیلی محدود
دانستند .مهم این است که تحقیق نشان داد ،زنان در اجتماعات شان ،حق پذیرفتن و یا رد کردن اشخاص پیوسته به روند
صلح را ندارند .124کمپاین «تقاضای زنان افغان برای صلح و آتش بس» شورای عالی صلح ،هرچند در راستای فعالیت های
رسمی تمویل شدۀ حکومت ،نمونۀ دلچسپ و جالبی از مشارکت زنان است ،اما بازهم این نمونه از مشارکت واقعی زنان در
پروسۀ صلح نماینده گی نمی کند.
افغانستان جامعه یی بسیار جوان است .بر اساس معلومات ادارۀ احصاییۀ مرکزی در سال 2011م ،از میان جمعیت ۲۶.۵
میلیونی افغانستان ۶۸ ،درصد آنان اشخاص دارای سن کمتر از  ۲۵سال می باشند ،و کسانی در بین سنین  ۱۵و  ۲۴قرار
دارند ۴۰ ،درصد کل جمعیت کشور را می سازند .125اما با وجود این ،سهمی برای جوانان در برنامۀ صلح و بازگشت به
زندگی مسالمت آمیز در نظر گرفته نشده است و نه کدام میکانیزمی برای مشارکت جوانان در برنامۀ صلح و بازگشت به
زندگی مسالمت آمیز وجود دارد.126.

نظارت و ارزیابی
در اسناد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،گفته های باارزشی در مورد مشارکت بر اساس ارزیابی
و شایستگی ها وجود دارد .به هر حال ،بعد از گزارش عدالت خواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال  ۲۰۰۵م ،در
مورد دورنمای افغان ها پیرامون صلح و بازگشت به زندگی مسالمت در کشور ،هیچگونه ارزیابی ملی انجام نشده است .در
اسناد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،برای امکانات بازگشت به صلح و زندگی مسالمت آمیز،از
ارزیابی از پایین به باال؛ انجام ارزیابی ها و سروی ها در مناطق دارای اولویت؛ ارزیابی نیازمندی ها برای اجتماعات،
ولسوالی ها و والیت ها ،تا آنان از میان برنامه های بازسازی اجتماعات انتخاب نمایند؛ ارزیابی نهادهای جامعۀ مدنی و
سایر سازمان ها به عنوان همکاران مهم برنامه؛ ارزیابی و نظارت سیاسی پروسه توسط طرف سوم به حمایت نهادهای
جامعۀ مدنی؛ ارزیابی نیرو مندی و تعهد محلی برای صلح و آشتی ملی و از ارزیابی جنگجویان سابق و نیازمندی های
اجتماعات آنان یادآوری شده است .به هر حال ،طی چهار سال گذشته ،در گزارش های ساالنه تنها از ارزیابی ضرورت
آموزش های مسلکی و ارزیابی آموزش کارمندان یادآوری صورت گرفته است .یگانه ارزیابی و نظارت از برنامۀ صلح و
 122زرین حامد« ،مقررۀ شورای امنیت .»۱۳۲۵
123Ibid
 «124جلو خانه :نقش زنان در برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان» ،موسسۀ آموزشی و تحقیقی صلح ،مارچ سال ۲۰۱۴
http://www.ptro.org.af/site_files/13990989651.pdf.،
« 125کتاب ساالنۀ احصاییۀ افغانستان »۲۰۱۳ – ۲۰۱۲ ،ادارۀ احصاییۀ مرکزیhttp://cso.gov.af/en/page/4722/2012-2-13.۲۰۱۳ ،
 126افزون بر زنان ،جوانان و معیوبین ،اقشار فراموش شده در افغانستان عبارت اند از :نیمه کوچی ها ،کوچی ها ( ۳میلیون تخمین شده اند) ،جت ها (از ۳۰۰۰۰
کمتر تخمین شده) است .فراموش شدن و یا منزوی شدن به خاطری پیچیده است که برخی اقوام در مناطق ویژه بر اساس اکثریت و اقلیت در انزوا قرار داده می
شوند .به عنوان مثال ،تحقیقی در والیت پروان انزوای قوم پشتون را در این والیت نشان می دهد که در اقلیت است.
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بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،توسط جامعۀ مدنی و به کمک مالی نهادهای غیر وابسته به حکومت و برنامۀ
صلح افغانستان ،گزارش حاضر است.
نظارت و به ثبت رساندن پروسه های مصالحه هم با مشکالت گسترده یی همراه است .به گفتۀ واحد مصالحه نیروهای
آیساف ،ارقام مجرمین از ارقام رسمی بیشتر است .افزون براین ،اشخاص پیوسته به روند صلح باید تنها شش ماه با مقام ها
در تماس باشند ،تا پول کمک انتقالی را دریافت نمایند ،اما بعد از گذشت این مدت ،دیگر نیازی به ارتباط نیست؛ زیرا بعد از
آن به آنان به عنوان افغانان عادی نگاه کرده می شود.127
به هر حال ،در سال  .2014واحدی مستقلی جهت نظارت از برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان ایجاد
گردید که برای کار ساحوی خدمات انجوهای محلی را می خرد .128واحد نظارت باید پروژه های وزارتخانه های مربوط،
پروژه های ک وچک ،فعالیت های کمیسیون های والیتی صلح ،فعالیت های داراالنشای مشترک و داراالنشای شورای والیتی
صلح و افراد پیوسته به روند صلح ،حکومت محلی ،شوراهای انکشافی اجتماعی ،نهادهای محلی جامعۀ مدنی ،و به شمول
سایر نفع برداران ،سهم گیرنده گان اجتماع را مورد نظارت قرار دهد .گزارش ساالنۀ  ۲۰۱۴م .نشان می دهد که یافته های
واحد نظارت در سال  2015م .ارایه گردیه است؛ این یافته ها در نتیجۀ نظارت در والیت های ننگرهار ،کندز ،ارزگان و
بادغیس به دست آمده است ،به دلیل کمبود وقت ،تنها یک مرتبه بازدید صورت گرفته است .تیم داراالنشای مشترک در سال
 ۲۰۱۴م .در مجموع  ۱۷سفر داشت .129به هر حال ،کارهای کم واحد نظارت از فعالیت های برنامۀ صلح و بازگشت به
زندگی مسالمت آمیز افغانستان ،نشان دهندۀ خالیی در بخش نظارت از برنامه است.
داراالنشاهای والیتی صلح باید پیرامون جنگ ها معلومات را جمع آوری و آنرا درج پالن انکشافی والیت نماید .هر چند
گزارش واحد نظارت از چهار والیت یادشده نشان می دهد که همه داراالنشاهای والیتی صلح پیرامون جمع آوری معلومات
در مورد صلح و درج آنها در پروسه های تصمیم گیری خبر داده اند ،اما چگونگی جمع آوری معلومات در مورد جنگ ها
متفاوت بوده است .برای برخی ،این معلومات تنها فهرست و لیست افراد یکجا شده به روند صلح بود که از میان آنان در
پروژه ها باید کارگرانی استخدام گردد .اما برای دیگران ،این معلومات بسیار جامع بود که در آن معلومات همه جانبه شامل
بود .در برخی والیات این کار ،بعد از تقویم برنامه ریزی والیتی صورت گرفته و این معلومات درج پالن انکشافی والیت
نگردیده است .130این تفاوت ها تنها در چهار والیت شناسایی شده و در سرتاسر افغانستان چنین تفاوت هایی بسیار خواهد
بود.

127گزارش به گانگریس ایاالت متحده« ،سیگار» 30 ،جنوری سال ، ۲۰۱۴
.http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3-governance.pdf
« 128گزارش پیشرفت پروژه های سال برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان در سال ۲۰۱۴م۲۰۱۴ ،م.
129Ibid
130Ibid
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 .VIIیافته ها
 .11نگاهی گذرا
نکتۀ قابل توجه و بهتر این است که در سرتاسر افغانستان– حتا در والیتی همانند پنجشیر که در آن هیچگونه مخالفت
مسلحانه وجود ندارد – میزان آگاهی ها در مورد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز باالست ،یا کم از کم در
مقایسه به برنامۀ دی .دی .آر (خلع سالح و بازگشت به زندگی ملکی) و سایر برنامه های صلح بهتر است .این یافته ها ،با
تحقیقات گذشته همسانی دارد که در آنها وجود میزان باالیی از آگاهی ها در مورد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت
آمیز افغانستان و اهداف مصالحه و توسعۀ آن ،برجسته و مشخص شده بود .اما نکتۀ منفی آن است که دیدگاه های در مورد
این برنامه یا منفی و یا مبهم است؛ و کسانی که دارای آگاهی های بهتر در مورد برنامه اند ،در این مورد دارای نظر منفی
اند .در پیامد گفته می توانیم در ح الی که این برنامه در راستای آگاهی دهی خوب کار کرده است ،اما هدف گفتگوهای
استراتیژیک اش را که به خاطر حمایت برنامه زنان ،مردان و اطفال را تشویق نماید ،انجام نداده است.131
نظر عموم این است که این برنامه کارا نیست ،البته دلیلش هم این است که در کشور ناامنی ها و جنگ های پیهم جریان
دارد .طوری که یکتن در هرات گفت« :بازگشت به زندگی مسالمت آمیز گام مثبت و ارزنده است ،اما تاثیری بر روند امنیت
ندارد .کسانی که درگیر جنگ اند ،هیچگاه نمی خواهند به این پروسه بپیوندند و با حکومت همکاری نمایند .این پروسه به
خاطر تحکیم صلح هیچ کاری را انجام نداده است» ،132در لوگر هنگام یک بحث گروهی چنین نظر ارایه شد:
برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز ،در مناطق ما هیچ کاری را انجام نداده است .این پروسه بر هیچ
چیزی دارای تاثیرات مثبت و منفی نیست؛ زیرا که جهت استقرار صلح و امنیت در کشور هیچ کاری را انجام
نداده است .برخی افراد با پروسۀ یکجا شده اند ،اما این تنها یک نمایش است.133
به صورت پیهم از فساد یادآوری شده که سبب ابراز دیدگاه ناکارایی در مورد برنامه و از بین بردن رفتن حمایت از آن شده
است .در اکثر تحلیل ها پیرامون جنگ های افغانستان ،از فساد (و حکومتداری ضعیف) به عنوان موانع جدی یادآور می
شود و این مشکل در راستای برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان نیز مشهود است .حتا برخی مقام
های حکومتی به همین نظر اند:
اگر به صورت واضح صحبت نمایم ،این پروسه تنها برای کسانی منفعت زاست که در آن کار می کنند و برای
تامین امنیت واقعی هیچ کاری نکرده اند .فساد موجود است و با جنگجویان کدام کمکی صورت نگرفته است .از
اینرو ،حلقات ضد حکومت هیچگا نمی خواهند که به پروسۀ صلح بپیوندند و به جنگ های شان دوام می دهند.134
به هر حال ،بعد از این دیدگاه چنین نظری نیز ارایه گردیده که اگر مقام های بهتری گماشته شوند – از رییس شورای عالی
صلح گرفته تا کارمندان برنامۀ والیتی آن – می تواند تا حدی قانونیت و موثریت داشته باشد .هر چند دیدگاه پاسخ دهنده گان
این هم بود که تنها مسئلۀ گماشتن کارمندان بهتر مطرح نیست ،بلکه مسئلۀ حکومتداری بهتر است .هرچند در برنامۀ صلح،
در میزان های کاری مختلف ،شکایت از وجود فساد موجود بود – به طور مثال ،مقام ها با مصالحه با طالبان جعلی پول
های بازسازی اجتماعی و واسلحۀ آنان را برای منافع شخصی خود به کار می برند – اما اکثر پاسخ دهنده گان به این باور
بودند که وجود مشکالت در سطح والیتی در مقایسه به وجود مشکالت در مرکز به ویژه در مقایسه به ناکامی های سیاسی و
منطقه یی ،کمتر است.
پاسخ دهنده گان برنامۀ صلح را با برنامۀ دی .دی .آر و بعد از سال  2001با سایر برنامه های صلح و عدالت همسان
دانستند« .پروسۀ ملی صل ح در افغانستان برای ده سال کار می کند ،اما بدبختانه هیچ کار مثبتی را انجام نداده است .تا کنون
هیچ گروهی واقعی مخالفان مسلح دولت به این روند نپیوسته اند» .135پس در حالی که اعضای جامعه باورمند بودند که می
توانند مخالفین را به این پروسه معرفی کنند ،به آشتی محلی راه را هموار سازند و به جذب حمایت برای این پروسه
بپردازند؛ آنان در صورت عدم پیشرفت ملی و محلی ،در مورد تاثیرات این فعالیت ها واقعبین بودند .به دلیل نبود پوشش
محافظتی به شکل یک چارچوب برای گفتگوهای در سطح باال ،این کار بیش از پیش خطرناک شده که در نتیجه در طول
یکنیم سال گذشته ،میزان رسیده گی به افراد مهم پیوسته به روند صلح کاهش یافته است .امروز اجتماعات به جای ایجاد
پروسۀ آشتی با مخالفان مسلح تحت رهبری طالبان ،در مورد بهبود رفتار آنها (مانند از طالبان می خواهند که از فامیل ها
کمتر خواستار نان گردند) صحبت می کنند .در همین حالت ،پاسخ دهنده گان بازهم ابراز نگرانی کرده اند که این برنامه
 131ضمیمۀ چهارم« :پالن گفتگوهای استراتیژیک ملی برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز افغانستان»
132مصاحبه با ریاست کار و امور اجتماعی هرات،اگست سال  ۲۰۱۵م.
133بحث های گروهی اعضای مردن اجتماع در والیت لوگر ،جوالی  ۲۰۱۵م.
 134مصاحبه با ریاست کار و امور اجتماعی هرات ،اگست  ۲۰۱۵م.
135بحث گروهی با اعضای مرد اجتماع در والیت هرات ،اگست سال 2015م.
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بتواند صلح پایه داری را تامین نماید .این نگرانی ها در مقایسه به بخش های عملی برنامه ،بیشتر در مورد خود این برنامه
بود .این برنامه با ترسیم تصویر کوچکی از صلح به عنوان پایان بخشیدن به جنگ کنونی طالبان در افغانستان نتوانسته
است ،که بر این امر آگاه شود که مشکالت جاری کشور ،از تنش های  36ساله سرچشمه می گیرد.
نظر عموم به دلیل این مشکالت این بود که اجتماعات محلی به ویژه رهبران سنتی می توانند که نقش عمده را در پروسه
صلح ایفاء کنند ،اما در حال حاضر از این نقش استفاده نشده است .این نظر مبتنی بر این اساس بود که رهبران ،رهبران
دینی ،و ساختارهای سنتی مانند شوراها و و جرگه ها در افغانستان در راستای حل منازعات دارای تجارت خوب و
درازمدت اند و همچنان بخش هایی از جامعۀ مدنی (همانند جوانان ،گروه های زن ،نهادهای انکشافی ،رسانه های محلی و
انجمن های فرهنگی) می توانند در راستای انکشاف ،آموزش ها ،جلوگیری از هراس افگنی ،پایان بخشیدن به نارضایتی
ها ،و زمینه سازی برای گفتگوها و برعالوۀ آن استقرار صلح کارهایی را انجام دهند که مورد رضایت اجتماعات محلی
واقع گردد .افزون براین ،سران جامعه ،به منظور ثبت نارضایتی ها ،آشتی میان مخالفین و حکومت و مخالفین و اجتماعات
در راستای تالش های اجتماعی خواهان ایفای نقش روشنی اند .جامعۀ مدنی این نیاز را بیان داشته که باید پیرامون
موضوعات صلح و عدالت کارهای گسترده یی صورت گیرد و تنها بر فعالیت های مصالحه و برنامه های صلح اکتفا نشده،
بلکه با استفاده از رسانه ها ،هنرها و انکشاف فرهنگ صلح ترویج یابد .در این مورد تشریحات و نظریات بیشتر را در
بخش زیر ببینید.

 .12پروسه های منطقه یی ،ملی و والیتی
ما جهت گفتگوهای منطقه یی نیازمند توافقنامۀ ملی و فضاییم.
یک فعال اجتماعی در ننگرهار
به سوی توافقنامه یی در سطح ملی ،از تالش های گستردۀ حکومت وحدت ملی در راستای مشارکت فعاالن منطقه یی
حمایت گسترده وجود داشت .هرچند به باور بیشتر کسان ،مشارکت پاکستان در گفتگوهای صلح ،سبب اخالل در پروسه
خواهد شد ،اما دیدگاه کلی و عمومی این بود که بدون تحرکی به سطح ملی و بین المللی ،مصالحه یی که در والیات انجام
می شود ،سبب استقرار صلح نخواهد شد .در واقع ،در حالی که به باور برخی مردم ،منازعات منطقه یی سبب بروز
مخالفت های مسلحانه در کشور می شود ،اما بیشتر مردم به این باور اند که مشکالت موجود به سطح ملی ،از موانع جدی
در برابر استقرار صلح است.
به باور من ،مشکل بین اجتماعات نه ،بلکه میان گروه های سیاسی وجود دارد ،بنابراین ،اگر میان این گروه های
صلح برقرار گردد ،در بین اجتماعات نیز صلح استقرار خواهد یافت.136
پاسخ دهنده گان دیگر به این باور اند که گفتگوها به سطح ملی دارای کدام تاثیری نمی باشد و تنها فشارهای منطقه یی و بین
المللی سبب می شود که مشکل جنگ های داخلی افغانستان پایان بخشد .این گفته ها بیشتر در جنوب افغانستان توسط پاسخ
دهنده گان ابراز می شد ؛ آنان می گفتند که طالبان حاضر نیستند که در گفتگوها در سطح ملی شرکت کنند؛ زیرا آنها گفتگو
با دولت ا فغانستان را بی فایده می دانند .این گروه از مردم می گفتند که بدون اینکه در گام نخست با حامیان منطقه یی طالبان
– به ویژه آی .ایس .آی و ارتش پاکستان – گفتگو صورت نگیرد ،تالش ها جهت استقرار صلح دارای کدام نتیجه یی نخواهد
بود .زمانی که طالبان پیرامون گفتگوهای ص لح توافق شان ابراز داشتند ،علت آن این بود که این همکاران طالبان ،زیر
فشارهای بین المللی قرار داشتند و به خاطری در گفتگوها شرکت ورزیدند ،تا از میزان این فشار کاسته شود.137
برای تحقق این هدف ،حضور فعال ایاالت متحده در پروسۀ صلح ،مورد حمایت گسترده قرار داشت .در حالی که به طور
معمول ،به دلیل منافع علیا و گستردۀ امریکا ،بر این کشور بی اعتمادی وجود داشت ،برخی افراد می گفتند که عدم حضور
امریکا در گفتگوهای صلح طی دو سال گذشته ،نشان می دهد که این کشور در حال حاضر حامی گفتگوهای صلح نیست-
این مسئله پیامی است که میان هر دو طرف جنگ گسترش یافته و سبب طوالنی شدن جنگ شده است .138در پایان معلوم
گردید که بی اعتمادی به سبب آگاهی نادرست و گفته های نادرست است و از همین رو ،خواستۀ مردم این بود که امریکا
باید نقش کنونی خود را روشن سازد.
در جنوب افغانستان کسانی که با طالبان مسلح تماس گرفته ،تا آنان را به پروسۀ صلح یکجا ساخته و یا آنان را تشویق کنند
که سالح های شان را بر زمین بگذارند ،به این باور بودند که نبود توافقنامه یی در سطح ملی /منطقه یی – یا نبود پالیسی
136مصاحبه با رهبر اجتماعی در قندهار ،جوالی سال  ۲۰۱۵م.
137گفتگوهای صلح مناطق شمال ،بلخ ،سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
138بحث گروهی در والیت قندهار ،سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
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واضح یا توقف ها در گفتگوها ،به قوماندانان میان رتبه این پیام واضح را می رساند – که در نتیجه تالش های آنان بی فایده
و بی نتیجه بوده ،موقتی و خطرناک ثابت می گردد .یکتن از بزرگان قومی قندهار گفت« :شما می توانید که  ۱۰۰۰۰تن از
مخالفین را جذب پروسۀ صلح نمایید ،اما در بدل آن  ۲۰۰۰۰تن به این آرزو اند تا با مخالفین مسلح یکجا شوند» .139یک
کالن دیگر قومی که مشغول چنین فعالیت ها بود ،در قندهار گفت:
در حال حاضر اگر ما تالش نماییم که طالبان را جذب پروسۀ صلح نماییم ،کشته خواهیم شد .اگر مخالفی از جنگ
دست می برارد ،ده تن دیگر به صفوف آنان می پیوندند و این خالی گاه را پر می نمایند و این افراد به صفوف
مخالفین از اینکه ما یک مخالف را با روند صلح یکجا می سازیم ،بسیار زود جذب می شوند.140
از جملۀ میانجی های غیررسمی یی که ما با ایشان مصاحبه انجام داده ایم ،آنها به دلیلی خواستار پیشرفت بهتر در سطح ملی
بودند ،که آنان در راستای گفتگوها با مخالفین مسلح با محدودیت هایی رو به رو می باشند .یکی از رهبران قومی هرات
حضور افراد باصالحیت غیر رسمی را در افغانستان امروز ،شکل دیگری از وجود محدودیت بیان کرد« :زمانی که شما به
قریه نزدیک می شوید ،میانجی بسیار باورمند هستید ،ولی هنگامی که از قریه خارج می شوید ،از اعتبار تان کاسته می
شود و نمی توانید که در روند تصمیم گیری ها موثر باشید» .141نمونه های توافقنامه هایمحلی طی سال های اخیر با مخالفین
موجود است ،اما شواهد کمتری وجود دارد که این تصامیم و توافقات بیرون از محیط اجتماعات و قبایل آنان نیز ،موثر بوده
باشد .اما بازهم در گوشه و کنار جهان تجربه های میانجی های صلح که سبب استقرار صلح شده است ،آشکار می سازد که
صدای مردم ،مهارت های میانجیگری و کمک ها در سطح والیتی – و سپس تالش نزدیک سازی این افراد به سطح ملی –
استراتیژی یی است که دارای نتایج مثبت می باشد .تاثیرات کوتاه مدت چنین تالش ها ،باید به صورت واقعی مورد بررسی
قرار گیرد ،طوری که تحقیقات قبلی انجام شده توسط دفتر ارتباط و موسسۀ آموزشی و تحقیقی صلح نشان می دهد که
رهبران اجتماع می توانند  ،در جاهایی که قوماندانان طالبان در داخل اجتماع شان حضور دارند و در اجتماع فعالیت می
نمایند ،در برابر اقدامات طالبان به عنوان موانع جدی ثابت شوند .کسانی که ما با ایشان صحبت کردیم و آنان در این اواخر
با مخالفین رو در رو مالقات و گفتگو کرده بودند ،ابراز داشتند که این تالش ها به منظور آغاز مجدد گفتگوها اندک بوده و
آنان از فعاالن روستاها ،خواهان تغییر رفتار بودند – به گونۀ مثال ،به نماینده گی از مردم روستا صحبت کردن ،تا فراهم
سازی مواد خوراکی را برای طالبان محدود سازد .142.در حالی که این امر از تالش های مهمی است ،اما بنوبۀ خود محدود
است و در افغانستان باید ظرفیت های فعاالن اجتماعی به منظور استقرار صلح کم انگاشته نشود؛ زیرا این ظرفیت از چند
جهت با ارزش است.
هرچند بیشتر پاسخ دهنده گان و شرکت کننده گان در گفتگوهای صلح به این باور اند که توافقات صورت گرفته در سطح
باال شاید سبب بهبود وضعیت امنیتی خواهد شد ،اما شمار دیگری به این باور بودند که صلح نتیجه یی در قبال نخواهد داشت
و آنان در این راستا از دو عامل یادآور شدند .نخست اینکه شورای عالی صلح و کمیسیون های والیتی صلح ،نهادهای بی
کفایت اند و ادارۀ آن در دست قوماندانان و جنگساالرانی قرار دارد که قبال خود درگیر جنگ بودند و بنابراین در میان
مردمانی از باور کمتری برخوردار اند که ما در تمام والیات با ایشان صحبت کردیم .طوری که یکی از وظایف شورای
عالی صلح نزدیک سازی و مرتبط ساختن پروسه های ملی و والیتی است ،این مسئله امری شگفت انگیزی نیست که مردم
بر توافقی از توافق ملی شک دارند .در غرب یکتن از شرکت کننده گان در گفتگوهای صلح آنچه را اکثر مردم به آن باور
دارند ،ابراز داشت:
بر اساس تجربه ها و اندوخته های من ،اگر آشتی ملی هم انجام شود ،ما شاید دارای صلحی نباشیم .کسانی که
اکنون متولیان پروسۀ صلح اند ،افراد آغشته به فساد و آنان به جای منافع ملی ،تنها برای تامین منافع شخصی خود
کار می کنند.143
اکثر پاسخ دهنده گان به دلیل نبود چنین اعتبار قانونی ،به تحرک و حرکت جدید حکومت وحدت ملی در این راستا در سال
 2015خوشبین بودند ،تا با رهبری طالبان (و حکومت پاکستان) به صورت مستقیم گفتگو صورت گیرد و به باور آنان این
امر ،گامی جدی است که در دوران کرزی ملموس نبود .دوم اینکه پاسخ دهنده گان به گونۀ اساسی از یک سلسله فکتورهای
اساسی و نارضایتی ها یادآور شدند که مورد توجه قرار نگرفته ،مانند بیکاری و فساد حکومتی.
پاسخ دهنده گان ابراز داشتند که زمینه های آشکار صلح ،همانند شغل ،پیشرفت اجتماعی و آزادی حرکت و سفر با چالش
های جدی رو به رو می باشد .بازهم پاسخ دهنده گان این سخن را نمی گویند که پیشرفت و کاریابی از وظایف برنامۀ صلح
است .بکله آنان ابراز می دارند که در این بخ ش ها باید حکومت کار نماید .بازهم حتا با وجود نبود توافقنامۀ منطقه یی و
139مصاحبه با یک رهبر اجتماعی در قندهار ،سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
140مصاحبه با رهبر اجتماعی در قندهار ،سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
141مصاحبه با یکتن از سران قومی در هرات ،اگست سال  ۲۰۱۵م.
142مصاحبه با یکی از سران قومی در والیت ننگرهار حوالی  ۲۰۱۵م.
143شرکت کننده گان گفتگوهای صلح در غرب ،هرات ،اگست سال  ۲۰۱۵م.
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ملی ،رهبران اجتماع و جامعۀ مدنی در سطح والیتی در راستای استقرار صلح گام های سازنده یی برداشته اند .پاسخ دهنده
گان نمونه های گوناگون حل جلو انکشاف بیشتر این منازعات گرفته شود و گذاشته نشود که در نتیجۀ آن مردم به صفوف
مخالفین مسلح رو آورند:
مشکالت کوچک سبب بروز مشکالت کالن می شود و ما تالش می کنیم که مشکالت خورد را حل کرده ،تا به
مشکل کالنی تبدیل نشود – سطح محلی به همین ترتیب از روند صلح حمایت می کند.144
هرچند در راستای معرفی کردن مخالفین ب ه پروسۀ صلح ظرفیت رهبران اجتماع کمتر نشان داده شده ،علت آن این است که
تا حد زیاد به جای ظرفیت و توانایی های شخصی ،موانع عمومی بود .در واقعیت در مورد گفته های زیرین پاسخ دهنده
گان دارای نظریات گوناگون بودند« :ما برای گفتگوهای منطقه یی به توافق ملی و فضا نیاز داریم» .145پاسخ دهنده گان به
گونۀ همسان مطمین بودند که اگر توافق ملی به میان بیاید ،پس به آشتی اجتماعی در آن توجه صورت گیرد و با دادن نقش
پیشتاز به اجتماعات در این روند ،صلح پایه داری ایجاد خواهد شد .میانجی های محلی نقش خود را در روند مهم دانسته و
گفتند:
آشتی در سطح محلی باید نخست از سوی نماینده گان دولتی انجام شود .این باید حل اقل نخستین تالش باشد ،اگر موضوع
حل نشد سپس موضوع در سطح باال بادرنظرداشت ماهیت آن به محاکم یا سایر اداره های ارایه می گردد.146
در کنار این سران قومی که به صورت مستقیم با طالبان گفتگو می کنند ،پاسخ دهنده گان از جامعۀ مدنی به عنوان اداره های
انکشافی ،رسانه های مستقل محلی ،گروه های جوانان و زنان و اتحادیه ها یادآور شدند که در تالش های صلح در سطح
والیتی مهم اند .این گروه ها ،در تدوین و نشر پیام هایی که با روحیۀ اجتماع سازگار باشد ،نقش عمده را بازی می کنند .آنها
می توانند که توانایی میانجی ها را ارتقا بخشیده ،و به منظور بحث های اجتماعی ،حل منازعات و مصالحه حمایت
لوژستیکی فراهم کنند .افرادی که ما با ایشان مصاحبه کردیم می گفتند که تا امروز مشارکت ما در برنامۀ صلح به صفر
محاسبه می شود .در نتیجه ،از ابتکارات آنان در پروسۀ والیتی و ملی صلح استفاده صورت نگرفته است.147
به منظور افزایش ارتباطات ملی و وال یتی پروسۀ صلح ،تا حد زیاد به جای ایجاد اداره های جدید ،بر کار کردن بر نهادهای
موجود تاکید صورت گرفت .به گونۀ مثال ،شرکت کننده گان گفتگوهای ملی در کابل در ماه جنوری ،از تقویت شوراهای
انکشافی موجود برنامۀ همبستگی ملی حمایت به عمل آمد ،آنان گفتند که این ساختارها هم در بخش توسعه و هم گفتگوها با
مخالفین دارای نتایج خوبی است ،اما آنان این مسئله را هم روشن ساختند که کمک های پیشرفت جامعه هم باید از طریق
همین ساختارها صورت گیرد ،تا به طور کلی پیشرفت رونما گردد؛ میان وزارت های مربوط و ریاست های والیتی آنها
باید میزا ن هماهنگی افزایش یابد و به ویژه در راستای نشر و پخش پیام های صلح باید با اداره های والیتی وزارت حج و
اوقاف کار مشترک صورت گیرد؛ دیتابیسی باید در سطح والیتی به وجود آید ،تا فعالیت های مربوط صلح در آن ثبت و به
گونۀ سیستماتیک با کابل شریک کرده شود.
به شمول ج وانب ذیدخل و سکتورهای متعدد راهکاری هم می تواند که به شمول گروه های جوانان ،انجمن های فرهنگی،
رسانه یی و زنان ،با نهادهای جامعۀ مدنی و ساختارهای موجود و اداره هایی کار نماییم که در راستای میانجیگری و
گفتگوهای صلح مورد توجه قرار نگرفته اند؛ مانند اتحادیه های تجارتی /رهبران و اتحادیه های مختلف شاروالی ها و
نماینده گان گروه هایی که به طور منظم در نشست های کمیسیون های والیتی صلح شرکت می ورزند ،تا روابط مقدماتی
ایجاد ،بخش همکاری ها در راستای تالش های صلح مشخص و به طور کلی میزان شفافیت پروسه افزایش یابد .فعاالن غیر
رسمی یادشده ،رهبران دینی و سران اجتماعات بودند؛ پاسخ دهنده گان می گفتند که این هر دو گروه در این راستا دارای
نقش مهم اند؛ اولی در راستای نزدیک شدن به مخالفین و دومی در بخش میانجیگری ،مصالحه و پایان بخشیدن به نارضایتی
ها .اکثر پاسخ دهنده گان می گفتند که به گونۀ اعضای کمیسیون های والیتی صلح ،یکجا شدن این افراد با برنامۀ صلح به
صورت رسمی ،می تواند بیطرفی و موثریت آنان را زیر پرسش قرار دهد و اکثر افراد می گفتند که همکاری غیررسمی اما
منظم و مداوم با کمیسیون های والیتی صلح ،گزینۀ بهتری خواهد بود.

 .13میانجیگری و استقرار صلح
در واقعیت در این پروسه هیچگاه کدام میانجی راستینی وجود نداشت .کسانی که برای میانجیگری تالش کردند یا
توسط حکومت ،یا ایاالت متحده و یا نیروهای طالبان هدف قرار گرفتند.148
144مصاحبه با رهبر قومی در هرات ،اگست سال  ۲۰۱۵م.
145مصاحبه با فعال اجتماعی در والیت هرات ،جوالی  ۲۰۱۵م.
146مصاحبه با یکی از سران قومی هرات در اگست سال ۲۰۱۵م.
147شرکت کننده گان بسیار گفتگوهای صلح در جنوب ،شمال ،شرق و غرب ،از جوالی تا سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
148مصاحبه با یکی از سران قومی قندهار سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
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یکی از بزرگان قومی قندهار
سروی یی در والیت هرات ،قندهار و ننگرهار هنگام گفتگوهای محلی صلح در مورد تعدادی از شرکت کننده گان و
مشارکت آنان در حل منازعات راه اندازی گردید .این سروی نشان داد که شرکت کننده گان در مورد برخی انواع
میانجیگری اجتماعی /حل منازعات بیشتر فعال بودند :در هرات ( ۸۵درصد) ،درقندهار ( ۱۰۰درصد) و در ننګرهار (۹۲
درصد) .میانجیگران قرار گرفته در گفتگوهای صلح ثابت کردند که منازعات پیرامون آب را پایان بخشیده و در اجتماعات
شان مورد اعتماد قرار گرفته است .در این دسته ،رهبران دینی ،رهبران اجتماعی و اعضای شوراهای محلی ،سران قومی
و بزرگان فامیلی و اقارب شامل اند .این دسته هایی اند که در راستای میانجیگری مورد اعتماد بوده اند .جالب این است که
در این دسته ها ،قوماندانان سابق مجاهدین ،ولسواالن و قوماندانان پولیس ،اداره های مستقل حقوق بشر ،احزاب سیاسی و
نماینده یی از ریاست امور زنان نیز شامل بود.
در حالی که بیطرفی چیزی است که شرکت کننده گان به آن ارزشی قایل اند ،اما این به این معنا نیست که ساختارهای
سیاسی از میان میانجی ها بیرون کشیده شوند– البته تا زمانی آنان به طور بیطرفانه میانجیگری می کنند .این هم باید روشن
گردد ،میانجی ها باید توسط اجتماعات برای اجتماعات انتخاب گردند .در واقعیت پاسخ دهنده گان می گفتند که میانجی ها
تنها به یک شکل کار نمی کنند و هیچ فعال – مانند قوماندانان مجاهدین ،فعاالن سیاسی و حتا قوماندانان طالبان – باید به
طور اتوماتیک از نقش میانجی برکن ار ساخته شوند .این امر نشان می دهد که هر کس قابل قبول نیست .از سنت های
میانجیگری محلی و آگاهی ویژه بر قوانین اسالمی ،به گونۀ ظرفیت های و شایستگی های کمکی یادآوری شده است ،اما از
شرط نخست میانجیگری ،دسترسی و مورد اعتماد بودن نزد مخالفین مسلح یادآوری گردید .طوری که برخی پاسخ دهنده
گان ابراز می داشتند که در فضای کنونی میکانیزم های قدرت وجود ندارد ،بنابراین ،اعتبار یک میانجی بسیار زیاد دارای
اهمیت است.
طوری که در شکل نخست نشان داده می شود میانجیگری توسط شرکت کننده گان گفتگوهای صلح بیشتر در راستای حل
منازعات من ابع /زمین ،خانواده ها و روستاها بود و آنان در راستای میانجیگری میان طالبان و حکومت کمتر کار کرده
اند .149مصاحبه اخیر نشان داد که این امر موضوعی وابسته به ظرفیت نبود و شرکت کننده گان ،نمونه هایی از
میانجیگری های پیچیده خشونت میان گروه های متعدد ارایه داشتند .البته این نتیجۀ موضوعات با هم مرتبط بود که این
موضوعات عبارت است از :از بین رفتن باور ،نبود فرصت ها ،نبود محل و قدرت تخریبکاران خارجی.
از میان کسانی که ما با ایشان صحبت کردیم ،اکثر شان می گفتند که از دست دادن باور هم نزد مخالفین و هم حکومت ،تاثیر
میانجیگری طرف سوم را کاهش می دهد و حتا وجود خطر میانجیگری میان این دو گروه بسیار زیاد است و ممکن به قیمت
جان تمام شود .چنانکه یکی از سران قومی قندهار گفت:
در پروسۀ صلح هیچگاه میانجی یی وجود نداشت .کسانی که در این راستا تالش کردند یا توسط حکومت یا ایاالت
متحده و یا طالبان مورد هدف قرار گرفتند.150
دیگران گفتند که علت اصلی نبود فرصت است؛ زیرا هم حکومت و هم طالبان می خواستند که سران اجتماعی را از پروسه
یی دور نگه دارند که به گفتۀ آنان می خواستند که به هر قیمت کنترول پروسۀ صلح در دست داشته باشند .تعدادی اظهار می
داشتند که به سطح اجتماع گفتگو با جنگجویان تا اندازه یی به پیش خواهد رفت ،مداخلۀ رهبری طالبان ،افراد قدرتمند حامی
حکومت ،یا فعاالن منطقه یی مانند پاکستان ،هر تالش و کوشش آنان با ناکامی مواجه می سازد؛ به این معنا که در حال
حاضر میانجیگری به سطح محلی از قوت بیشتر برخوردار نبوده ،تا جلو اخالل گران بزرگ دخیل در جنگ گرفته شود .به
گونۀ اساسی ،همه گفتند که در جنگ کنونی مشکل اساسی ،میانجی نیست ،بلکه مشکل این است که هم حکومت و هم طالبان
چیزهایی را انجام داده که برای همدیگر قابل پذیرش نیست.

149بحث های محلی صلح ،هرات ،قندهار ،ننگرهار ،از جوالی تا سپتمبر سال  2015م.
150مصاحبه با یکی از سران قومی قندهار ،سال  ۲۰۱۵م.
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 – Aمنابع  /منازعه در مورد زمین
 – Bخانواده گی  /منازعۀ همسایه گان
 – Cمیان اجتماعات مختلف  /میان روستاها
 – Dزمینه سازی برای مصالحۀ افراد مسلح
 – Eحل منازعات
 – Fمنازعه با مخالفین مسلح  /منازعه میان مخالفین مسلح و
حکومت
 – Gدیگران (در این مورد شخصی از شخصی قدرتمندی
یادآورشد که از مسدود شدن سرک جلوگیری کرد)

 – Aمنابع  /منازعه در مورد زمین
 – Bخانواده گی  /منازعۀ همسایه گان
 – Cمیان اجتماعات مختلف  /میان روستاها
 – Dزمینه سازی برای مصالحۀ افراد مسلح
 – Eحل منازعات
 – Fمنازعه با مخالفین مسلح  /منازعه میان مخالفین مسلح و
حکومت
 – Gدیگران

 – Aمنابع  /منازعه در مورد زمین
 – Bخانواده گی  /منازعۀ همسایه گان
 – Cمیان اجتماعات مختلف  /میان روستاها
 – Dزمینه سازی برای مصالحۀ افراد مسلح
 – Eحل منازعات
 – Fمنازعه با مخالفین مسلح  /منازعه میان مخالفین مسلح و
حکومت

 – Aمنابع  /منازعه در مورد زمین
 – Bخانواده گی  /منازعۀ همسایه گان
 – Cمیان اجتماعات مختلف  /میان روستاها
 – Dزمینه سازی برای مصالحۀ افراد مسلح
 – Eحل منازعات
 – Fمنازعه با مخالفین مسلح  /منازعه میان مخالفین مسلح
و حکومت
 – Gدیگران

شکل نخست :منازعاتی که توسط بخش معینی ازشرکت کننده گان گفتگوهای صلح ،در والیات ننگرهار ،هرات ،قندهار و بلخ حل گردیده است .در شکل ها تکرار پاسخ ها مشخص گردیده
است؛ زیرا این افراد در بیشتر از یک منازعه نقش میانجی را بازی کرده اند .شکل مشارکت میانجی ها را در حل منازعات منابع  /زمین و خانواده گی  /روستایی بیشتر و در حل
منازعات میان مخالفین مسلح و حکومت مشارکت کمتر را نشان می دهد.
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 – Aکمک به افراد یکجا شده به پروسۀ مصالحه
 – Bتشویق جنگجویان تا به پروسۀ صلح بپیوندند.
 – Cکمک در دریافت کار تا به دلیل اقتصادی به جنگ رو نیاورد
 – Dتامین عدالت
 – Eکار در امر آشتی و مصالحه
 – Fمبارزه با فساد
 – Gحمایت از موضوعات دارای اهمیت برای جامعه
 – Hسایر موضوعات (از فعالیت زنی در راستای حقوق زنان
یادآوری گردید)

 – Aکمک به افراد یکجا شده به پروسۀ مصالحه
 – Bتشویق جنگجویان تا به پروسۀ صلح بپیوندند.
 – Cکمک در دریافت کار تا به دلیل اقتصادی به جنگ رو نیاورد
 – Dتامین عدالت
 – Eکار در امر آشتی و مصالحه
 – Fمبارزه با فساد
 – Gحمایت از موضوعات دارای اهمیت برای جامعه
 – Hسایر موضوعات (بلند سطح آگاهی ها در این مورد)

 – Aکمک به افراد یکجا شده به پروسۀ مصالحه
 – Bتشویق جنگجویان تا به پروسۀ صلح بپیوندند.
 – Cکمک در دریافت کار تا به دلیل اقتصادی به جنگ رو نیاورد
 – Dتامین عدالت
 – Eکار در امر آشتی و مصالحه
 – Fمبارزه با فساد
 – Gحمایت از موضوعات دارای اهمیت برای جامعه
 – Hسایر موضوعات (ورکشاپ ها او کنفرانس های صلح؛ حفاظت
زنان ؛ و از کمک روانی به جنگجویان یادآوری گردید)
 – Aکمک به افراد یکجا شده به پروسۀ مصالحه
 – Bتشویق جنگجویان تا به پروسۀ صلح بپیوندند.
 – Cکمک در دریافت کار تا به دلیل اقتصادی به جنگ رو نیاورد
 – Dتامین عدالت
 – Eکار در امر آشتی و مصالحه
 – Fمبارزه با فساد
 – Gحمایت از موضوعات دارای اهمیت برای جامعه
 – Hسایر موضوعات (ورکشاپ ها او کنفرانس های صلح؛ حفاظت
زنان ؛ و از کمک روانی به جنگجویان یادآوری گردید)

Peacebuilding Activities: Balkh
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شکل  :۲فعالیت هاپیرامون استقرار صلح توسط گروه مشخصی از شرکت کننده گان در مباحث صلح در والیات ننګرهار ،هرات ،قندهارو بلخ را نشان می دهد .شکل ها تکرار پاسخ ها را
نشان می دهد؛ به خاطری که افراد به بیش از یک نوع تالش پیرامون استقرار صلح مصروف بودند .معلومات جهت تامین عدالت مشارکت بیشتر در سطح خانواده و روستا را نشان می
دهد.
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با توجه به این نکته پاسخ دهنده گان ابراز داشتند که در راستای این پروسه باید به سطح ملی و بین المللی گام برداشته
شود .151در پایان برخی از پاسخ دهنده گان به این باور بودند که وظیفۀ نخست آنان میان مخالفین مسلح و حکومت نه بلکه
میان افراد مسلح انفرادی و میان اجتماعات شان – که باید بر آشتی و عدالت تمرکز صورت گیرد .در حقیقت در حالی که
رهبران محلی با نفوذ به شکل روز افزون نمی خواهند که میان مخالفین مسلح و حکومت نقش میانجی را اداء نمایند ،اما آنان
عالقه مند اند که در روند مصالحه یی دارای نقش باشند که پیرامون اجتماعات شان است .این تمایل با آنچه که رهبران
اجتماعات از قبل انجام می دهند ،هماهنگی دارد .طوری که در شکل دوم نشان داده می شود ،شمار قابل توجهی از اشتراک
کننده گان در سروی گفتگوهای صلح ،در اجتماعات مصروف تامین عدالت و مصالحه بودند ،که شاید این کار آنان تنها
پیرامون مخالفین مسلح نبوده باشد.
به باور اکثر پاسخ دهنده گان ،میانجیگری و به ویژه ناکامی میانجیگری ،با کمیسیون های والیتی صلح در سطح والیتی
مرتبط می می باشد .وظیفۀ اصلی کمیسیون های والیتی صلح ،از آغاز برنامۀ صلح افغانستان روشن نیست و این حالت
اکنون نیز دوام دارد .هر چند اسناد برنامه نشان می دهد که این کمیسیون ها در بخش توسعه و گفتگوها دارای مسوولیت می
باشند 152،اما ظرفیت های این کمیسیون ها به عنوان دولت که بتوانند گفتگوها را انجام دهند ،محدود است :نخست به دلیل
نبود چارچوب ملی و دوم به دلیل مداخلۀ سایر افراد قدرتمند حکومتی .153ظرفیت های این کمیسیون ها در راستای فعالیت
های انکشافی نیز محدود می باشد .تقریبا همه پاسخ دهنده گان بیان می داشتند که در شرایط فعلی ،بی طرفی بهترین راهکار
گفتگو با مخالفین مسلح است.
به همین ترتیب ،مردم می گویند که این پروسه هیچ منفعتی به همراه نخواهد داشت ،اگر کمیسیون های والیتی صلح اند – که
متشکل از مقام های حکومتی و یا رقبای طالبان است – به نماینده گی از حکومت افغانستان فعالیت های انکشافی را اداره
کند .154هرچند اسناد برنامه نشان می دهد که بیشتر نارضایتی ها موجود و موانع پروسۀ مصالحۀ میان گروه های مسلح و
حکو مت است ،بنابراین ،شوراها باید متشکل از میانجی سومی باشد تا پروسۀ مصالحه تسهیل گردد ،اما چنین شوراهایی هر
گز تشکیل نگردید.155
به هر حال ،پاسخ دهنده گان می گفتند در حال حاضر این پاسخ نیست که بدون ایجاد تغییرات اساسی در کمیسیون های
والیتی صلح ،شوراهای زیادی ایجاد گردد – ساختارهایی که می توانند موازی با کمیسیون های والیتی صلح باشند.اکثر
شرکت کننده گان گفتگوهای صلح و پاسخ دهنده و حتا در برخی جاها خود اعضای کمیسیون های والیتی صلح ابراز می
داشتند که نخست باید در امر انتخاب اعضای کمیسیون های جدید از دقت کار گرفته شود .اکثرا به این باور بودند که
صالحیت انتخاب و تعیینات باید از والی ها گرفته شود و به اجتماعات سپرده شود .شرکت کننده گان گفتگوهای صلح در
جالل آباد برای تحقق این امر ،بر راهکارهای گوناگون بحث کردند که قسمتی از آن قرار زیر است:
تعدادی از شرکت کننده گان پیشنهاد کردند که ساختار شوراهای صلح باید طوری تغییر کنند که هر دو طرف
درگیر جنگ در راستای تشکیل آن دیدگاه خود را ارایه کند .اکثر مردم برایش از پالنی یادآور شدند :حکومت و
مخالفین مسلح باید  ۵۰۰نام را پیشنهاد نمایند (هر کدام  ۲۵۰نام را) .از میان همین  ۵۰۰تن به صورت مشترک
 100تن انتخاب گردند ،تا فعالیت های مربوط به مصالحه ،استقرار صلح و تامین صلح را در سطح ملی و والیتی،
اداره کنند و رهبری کنند .آشکار گردید که این بهتر خواهد بود ،تا شوراهای صلح بتوانند که هر دو طرف جنگ
را به مسیر گفتگوهای صلح بکشاند.156
هر چند این پالن به صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته و باید سیستمی قوی برایش ساخته شود ،تا پروسه را از
سیاسی شدن برهاند ،اما بحث تقاضای بیطرفی بیشتر را پیشنهاد می کند ،تا ساختاری به وجود آید که بتواند به صورت موثر
گفتگوهای صلح را به پیش ببرد .این مسئله طرحی را مشخص می سازد که در آن پروسه های ملی و والیتی با هم ارتباط
پیدا خواهند کرد .هرچند اکثر پاسخ دهنده گان پیرامون ساختارهایی تاکید می ورزیدند ،اما بازهم بدون اینکه فراگیری و
قانونیت چنین ساختارها را در نظر بگیریم ،ایجاد چنین ساختارها بی نتیجه خواهد بود ،تا اینکه هر دو طرف جنگ در
شناسایی نارضایتی ها و مشکالت دارای اراده نباشند.
151مصاحبه های گسترده و گفتگوهای صلح۲۰۱۵ ،م.
 « 152کمیسیون باید برای همه باشد و اعضای آن باید با استفاده از ارتباطات خود به گروه های جنگی ،راه رسیدن به مسایل سیاسی و اجتماعی را هموار سازند ،و
بحث هایی را راه اندازی نمایند که سبب آشتی گردد» (ضمیمۀ پنجم :توسعۀ سیاسیو اجتماعی ،اعتماد سازی و گفتگوها)
 153تحقیقات قبلی دفتر ارتباط نشان می دهد که کار کمیسیون والیتی صلح والیت ارزگان توسط قوماندان سابق پولیس با موانع مواجه شد ،زیرا وی خواسته بود که
تمام فعالیت های مربوط م صالحه باید توسط وی انجام شود و او پیرامون امنیت کسانی تضمین نخواهد داد که بدون رضایت وی ،به روند صلح پیوسته اند.
154مصاحبه با فعال جامعۀ مدنی در والیت بلخ ،سپتمبر سال  ،۲۰۱۵مصاحبه های گسترده با سران قومی قندهار ،سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
155در ضمیمۀ پنجم پیرامون فعالیت های مربوط به پایان بخشیدن به نارضایتی ها چنین آمده است« :گفتگو و ادارۀ شورای محلی یا شوراهای مشابه ولسوالی برای
صلح و مصالحه که باید در مواردی راه را هموار سازد که از نماینده گی حکومت ،به صورت مستقیم نارضایتی ها به وجود آمده باشد» (ضمیمۀ پنجم :انکشاف
سیاسی و اجتماعی ،اعتماد سازی و گفتگوها)
156گفتگوهای محلی صلح در شرق ،یادداشت ها ،ننگرهار ،جوالی سال ۲۰۱۵م.
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 .1پروژه های بازسازی اجتماع وکمک های انتقالی
اگر حکومت به ما توجه ننماید و فقر و ناداری ما را از بین نبرد ،ما دو باره با افراد مسلح یکجا شده دو باره به جنگ آغاز
خواهیم کرد زیرا تفنگداران کم از کم پیسه کافی به ما می دهند.
جنگجویی که در لوگربه پروسۀ صلح پیوسته:
آنها در مورد (برنامۀ صلح افغانستان) می گوید :طالبان تنها به خاطر نداشتن وظیفه جنگ می کنند .اما یک بزرگ قومی می
گوید که طالبان برای آنچیزی که به آن باور دارند ،می جنگند.
یک بزرگ قومی در قندهار:
در این تحقیق ،عالوه بر مصاحبه با اشتراک کننده گان در سرتاسر کشور ،به برنامۀ کمک های انتقالی پروسۀ صلح
افغانستان در والیت های لوگر وهرات توجه عمیق صورت گرفته ،با مقامات والیتی پروسۀ صلح ،ریاست های مربوطه،
افراد یکجا شده به پروسۀ صلح ،و با اجتماع آن محیط هایی مصاحبه صورت گرفته که در آنجا پروژه های برنامۀ صلح
تطبیق و پیاده شده است ،برای ارزیابی این پروژه ها بازدیدهای ساحوی هم صورت گرفته است(در ضمیمۀ نخست به
157
معلومات مربوط هرات و لوگر مراجعه نمایید).
در این تحقیق آشکار شده که پروژه های انکشافی پروسۀ صلح – که پروژه های بسیار کوتاه مدت ،کوچک زیربنایی مانند
حفر چاه ها ،اعمار دیوار های استنادی و پروژه های جنگالت است -بهتر از همه به صورت بسیار خوب و به موقعپیاده
شده اند ،اما اجتماع مربوط هیچ گاهی نفهمیده اند که این پروژه ها وابسته به پروسۀ مصالحه است.
اگر چه این پروژه ها برای منافع اجتماعاتی طرح شده که در آن با افراد جنگجوی مصالحه صورت گرفته ،اما این اجتماع
در رابطه بی خبر گذاشته شده است که در نتیجه هدف آن پروژه ها گنگ باقی می ماند -هدف این است که نه تنها احتیاجات
خود افرادی که به روند صلح پیوسته رفع شود ،بلکه ضرورت های اجتماع آنان نیز مرفوع گردد.
در جریان این تحقیق در لوگر معلوم گردید که مشکل دیگری که این اجتماعات نمی توانند،این پروژه ها را به پروسۀ صلح
پیوند دهد ،این است که بسیاری اوقات هیچ فردی که به روند پیوسته ،در این پروژه ها به کار گماشته نشده اند.
در هرات به صورت مقایسه یی بیشتر افراد یکجا شده با پروسۀ مصالحه که از پروسۀ صلح حمایت نمودند،دراین پروژه
های انکشاف اجتماعی مصروف کار بودند ،اما به صورت مستقیم فوایداین پروژه ها برای اجتماعات افراد پیوست شده به
پروسۀ صلح روشن نبوده است.
عالوه بر افراد پیوست شده به مصالحه و مقام هایبرنامۀ صلح ،بسیاری از پاسخ دهنده گان در سراسر کشور راهکار مبتنی
بر کمک را زیر سوال بردند.
بلکه چنانکه یک بزرگ قومی می گفت :که آنها(برنامۀ صلح) بر این باوراند که طالبان تنها به خاطر نداشتن وظیفه می
جنگند .اما بزرگ قومی می گوید" :که طالبان به خاطری جنگ می کنند که آنها برای آنچه که به آن باور دارند،
158
میجنگند".
دیگران می گفتند درحالی که کمک و انکشاف شاید هدف مهم برای جامعه باشد ،اما در برابر افراد پیوست شده به پروسۀ
صلح و اجتماعات مربوط آنها اولین چالش ،چالش امنیتی مانند حمالت انتقام جویانه از طرف طالبان می باشد و یا شاید نبود
کمک های انتقالی انکشافی و کوتاه مدت کدام چالشی نباشد.
در هرات ولوگر افراد پیوست شده به مصالحه گفتند که به آنها کمک هایی که وعده شده بود ،داده نشد؛ پس فقر و تنگدستی
یگانه عاملی است که ما را که به پیوستن مجدد به صفوف مخالفین مسلح وامی دارد.
چنانک ه یک طالب سابق در لوگر گفت ":اگر حکومت به ما توجه نکند و مشکل فقر و ناداری مارا حل نکند ،ما مجبور می
159
شویم که دو باره به صفوف مخالفین مسلحبپیوندیم و دو باره به جنگ آغاز نماییم".
یک فرد پیوسته به روند صلح در هرات گفت(":از وقتی که ما به پروسۀ صلح یکجا شده ایم) وضعیت اقتصادی ما دیگر هم
خراب شده است .وقتی که ما جنگجو بودیم مواد خوراکی پوره وکافی،معاشات و سالح خوب به دست می آوردیم .حاال برای
160
خوردن ،نان خشک کافی نداریم".
به گفتۀ یک مقام حکومتی مخالفین به افراد خود ،از حکومت بیشتر پول می دهند و برخی جنگجویان در هر ماه 40000
کلدار پاکستانی( )380دالر امریکایی به دست می آورند ،161در حالیکه از طرف پروسۀ صلح به آنان هر ماه  120دالر

 157تیم تحقیقاتی از پنجشیر هم دیدن به عمل آورد ،اما در این والیت نه کدام پروژه تطبیق شده و نه کدام جنگجویی به پروسۀ صلح پیوسته است.
158مصاحبه با یک بزرگ قومی در قندهار در ماه سپتمبر سال .2015
159بحث گروهی با پیوست شده گان به پروسۀ صلح در لوگر در ماه جوالی سال .2015
160بحث گروهی با افراد یکجا شده به پروسۀ صلح در لوگر سال .2015
161مصاحله با ریاست انکشاف دهات والیت هرات در ماه اگست سال .2015
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امریکایی پرداخته می شود .162یک حقیقتی که پاسخ دهنده گان در بلخ و مزار به آن اشاره کرده اند ،این است که حکومت
نباید جنگجویان مسلح را به پول بخرد ،زیرا این کار دولت باعث افزایش طالبان جعلی شده و منجر به شیوع فساد در سیستم
خواهد شد.163
به هرحال ،بسیاری از افرادی به روند صلح پیوستهاند ،نگران امنیت شخصی خود بودند و ناتوانی حکومت را در امر
محافظت آنها از حمالت مخالفین مسلح ،یکی از عواملی بوده اند که آنها را مجبور می سازد ،تا دو باره راه جنگ را در
پیش بگیرند.
در هرات در جریان دو بحث گروپی این مشکل را بیشتر افرادی پیوسته به پروسۀ صلح یاد کردند که از  10تا  20سال
قبلهمراه زورمندان محلی در صف مخالفین مسلح حکومت قرار داشته اند ..164یک تن آنها گفت":طالبان به ما اخطار داده اند
و ما را به مرگ تهدید کرده اند .حکومت نیز با ما کمک نکرد؛ آنها تنها برای ششماه با ما کمک کردند وحاال ما بیکار
هستیم" .165بسیاری گفتند که برای افرادی که به روند صلح پیوسته ،وجود ناامنی یک تهدید بوده که آنان به آزادی گشت
وگذار کرده نمی توانند و نبود منابع مالی از جملۀ عواملی اند که باعث یکجا شدن دو بارۀ آنان با مخالفان مسلح می شود.166
در لوگر وهرات هم کمیته های والیتی صلح و هم دار االنشاء های والیتی پذیرفتند که موضوع امنیت افراد یکجا شونده به
پروسۀ صلح یک چالش بزرگ است و آنها نمی توانند که برای آنها شرایط امنیتی فراهم نمایند .آنها گفتند که اگر طالبان
بدانند که یک کس با دولت یکجا می شود ،پس به صورت روز مره به وی اخطار می دهند ،و گاه گاهی فامیل آنها را نیز به
چالش مواج ه می سازند .در هرات یک مقام یک ریاست که در پروژه های پروسۀ صلح دخیل است ،این نظر را تایید
کرد"،افراد مسلح مخالفین ،کسانی را تهدید می کنند که به پروسۀ صلح یکجا می شوند و به همین خاطر هیچگاهی
جنگجویان حقیقی نمی خواهند که به پروسۀ صلح یکجا شوند.167
در کنار پول و پیشرفت ،فکتور های دیگری هم موجود است که اساسا افراد مخالف مسلحبه پیوستن به روند صلح تشویق
می شوند.
در لوگر مخالفان مسلح گفتند که به خاطر وطن دوستی راه صلح را در پیش گرفته اند ،تا اینکه جنگ در والیت شان به پایان
برسد ،یک گروپ گفت که وقتی دیدیم که خارجی ها از افغانستان خارج می شوند ،برای پایان جنگ فیصله صادر کردیم؛
زیرا جهاد در مقابل نیرو های خارجی رواست و همراه افغانها جهاد روا نمی باشد .168عالوه بر این ،سبب مهم یکجا شدن
مخالفین مسلح به پروسۀصلح پیسه و پیشرفت نه بلکه باور آنها نسبت به زور وقدرت دولت بوده که جانهای آنها ،خانواده
آنها و اجتماع نزدیک به آنها را محافظت خواهد کرد .با توجه به این نظر ،موضوعات فساد حکومت و قدرت زیاد طبقات
خاصی از مردم در حکومت باور مردم را نسبت به حکومت از بین برده که در نتیجۀ آن مردم نمی خواهند ،با این پروسه
یکجا شوند.169
در میان اجتماعات والیت هایی مانند هرات ،لوگر وبلخ چنین نظر موجود بود که استراتیژی پیشرفت اجتماعی برنامۀ صلح
برای جامعه زیانبار نیست ،اما نمی تواند در سطح منطقه یی راه صلح را هموار سازد -که به نظر آنها این یک کار خوب
است که جامعه پیشرفت کند ،اما این کار به صلح و آشتی کمکی کرده نمی تواند .به هرحال ،در قندهار پاسخ دهنده گان گفتند
که کمک ها تاثیر منفی را به بارمی آورد و یک بزرگ قومی می گوید":به هر آن چیزی که رنگ مادیداده شده است ،این
کار جامعۀ ما را آسیب پذیر می سازد؛ زیرا هیچ کس به سبب عوامل مشترک به روند صلح نمی پیوندد ،بلکه برای پول به
صلح رو می آورد" .170بسیاری از پاسخ دهنده گان گفتند که پول پروژه های پروسۀ صلح را دیگر هم پیچیده ساخته است،
در حالی که دیگران باز گفتند که کمک ها و کارهای انکشافی خود راه را برای فساد در پروسۀ صلح هموار کرده است:
حکومت باید جریان پول را در پروسۀ صلح متوقف سازد ،زیرا در حال حاضر کمیسیون های صلح و مقامات
دیگر آن مصروف جمع نمودن پول می باشند؛ مسئوولیت های خویش را در بخش توسعه و میانجیگری به طور
کامل از یاد برده اند.171

«162بخش انکشافی برنامۀ صلح» ،شورای عالی صلح.2011 ،
http://www.hpc.org.af/english/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=49.
163سخنان اشتراک کننده گان منطقه یی شمال ،بلخ ،ماه سپتمبر سال 2015؛ مصاحبه با بزرگان قومی قندهار ،ماه سپتمبر سال .2015
164دو بحث گروهی همراه افراد پیوسته به پروسۀ صلح در هرات در ماه اگست سال .2015
165بحث های گروهی همراه افراد یکجا شده به پروسۀ صلح در هرات ماه اگست سال .2015
166دو بحث گروپی همراه پیوست شده گان به پروسۀ صلح در هرات در ماه اگست سال .2015
167مصاحبه با بزرگان قومی در هرات در ماه اگست سال .2015
168دو بحث گروپی همراه پیوست شده گان به پروسه صلح در لوگر در ماه جوالی سال .2015
169بحث های گروپی همراه مصالح شده گان در هرات در ماه اگست سال .2015
170مصاحبه همراه اعضای جامعه در قندهار در ماه سپتمبر سال .2015
171مصاحبه با بزرگ قومی قندها در ماه سپتمبر سال .2015
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دلیل مهم برای راهکاری انکشاف اجتماعی برنامۀ صلح و راهکار کمک های صلح این بود که بسیاری از مردم به هدف
اقتصادی می جنگند ،و از طریق فراهم ساختن مفاد اقتصادی می توان آنها را از جنگ منصرف سازیم .172در حالی که
جواب دهنده گان گفتند که این در حقیقت بخشی از پروسۀ صلح است ،آنها گفتندکه به این بخش بیشتر از حد ضرورت ،تکیه
شده است -اول اینکه این کار به آسانی انجام داده می شود(به جای عدالت و حسابدهی در پروسۀ صلح ،کارهای ساختمانی
را انجام دادن) ودوم اینکه مدیریت این منابع سبب شد که توسعه و میانجیگری وظیفۀ کمیسیون های مرکزی و والیتی گردد.
اگر چه تعداد زیادی از کسانی یکجا شده به روند صلح وآشتی که ما با ایشان صحبت کردیم گفتند که برنامۀ صلح به کمک
های زیادی ضرورت دارد ،اما این را ابراز نداشتند که آیا چنین کمک ها و پروگرام های انکشاف اجتماعی می توانند،
جنگجویان را تشویق نماید که به برنامۀ صلح یکجا شوند ،پیاده کردن پروژه ها در بعضی مناطق بسیار کم ،یا هیچ و حتا
در قندهار تاثیر منفی داشته است .اگر دیگر هیچ نباشد کم از کم تشویق کردن جنگجویان به ترک جنگ و برای تقویت
استراتیژی های تشویق کردن به برنامۀ صلح به محدودیت های یک راهکار اقتصادی آگاه شده است که این نظریه در
تحقیقات اخیر مانند سال  2015از طرف میرسی کورپس طی گزارشی معلوم شده است؛ در این گزارش آمده که بی کاری و
مشکالت اقتصادی به مقایسۀ بی عدالتی عامل بزرگ جنگ است.173

 .2عفو و عدالت انتقالی
عفو و بخشش به صلح و امنیت ما هیچ فایده ای نمی رساند زیرا دیگر هم مجرمین در پست های بلند حکومتی کار می کنند.
در حقیقت مجرمین صلح و اجراآت قانونی را نمی خواهند؛ اگر آنها این کار را خواسته بودند پس آنها وقت خود را برای
تعقیب عدلی وقانونی سپرده بودند.
یک عضو جامعه در لوگر:
باید یک عفو عمومی صورت گیرد .تطبیق عدالت انتقالی شایسته ومناسب نیست زیرا جنگجویانهیچگاه به پروسۀ صلح یکجا
نخواهند شد اگر آنها بدانند که با عدالت انتقالی رو برو می شوند .پس تنها راه حل همین است که برای همه یک عفو عمومی
اعالن شود.
یک عضو جامعه در کنر:
مصاحبه کننده گان در باره موضوعات عدالت و عفو ،نظریات زیادی را جمع آوری کردند .این نظریات از آن عده مردمان
هم جمع شده است که حتا از حسابدهی کامل وعدالت انتقالی در باره حوادث مربوط سالهای 1970هم پشتیبانی می نمایند و
از آن مردمان هم جمع شده است که به نظر آنها برای پایان بخشیدن به تالش های جنگجویان وتخریبکاران،بهترین راه یک
بخشش گسترده وعمومی است ،و از آن مردمانی هم جمع شده است که به نظر آنها جمع آوری اسناد ،درخواست عفو و در
صورت ضرورت مجازات مجرمین را در خواست می نمایند .این نظریات تا حدی زیاد شخصی بودند ،و زیاد تر از این
سبب که بر یک شخص یا بر فامیل آن در جریان این منازعات و جنگ ها زیان رسیده است.
در باره نظریات تجربه مستقیم بیشتر بر اساس والیت یا جنسیت انتخاب کننده بوده است ،اما بازهم زنان به مقایسه مردان
زیاد تر خواستار عدالت بوده اند.در شرق وغرب افغانستان بحث عدالت بر محیط های شهری و روستایی تقسیم شده بود،
مردمان دهاتی طرفدار عفو و بخشش بودند ومردمان شهری خواستار عدالت بودند.
بسیاری از پاسخ دهنده ها موضوع عفو را به موضوع جنگ های  35ساله ارتباط می دهند ،و به موضوعات تطبیق عدالت
در دهه های گذشته اشاره می نمایند که عاقبت خوبی نداشته است ،وآنهاگفتند که موضوع عدالت انتقالی نه تنها در مورد
طالبان بلکه در مورد کسانی دیگری هم می باشد که به حکومت هستندو پیش از سال  2001به جرایم متهم بودند .در هرات
در جریان یک بحث همراه اجتماع از زنان یک اشتراک کننده گفت:
مردم از چهار دهه گذشته یک تجربه بد وترسناک دارند ومجرمین باید مجازات شوند .بعضی مردمان به ترک
خانه های شان مجبور شدند ،و در جریان جنگ ها هزاران مردم بی گناه کشته ویا زخمی شدند ،پس در آن وقت
عدالت درک هم نداشت .به نظر من باید مجرمین مجازات شوند تا اینکه برای دیگران درس عبرتی باشد .اگر
مجرمین بخشیده شوند این کار باعث افزایش جرایم گردیده آنها تالش خواهند کرد که خشونت های و منازعات
فامیلی بازهم تکرار گردد.174
در لوگر هم یک پاسخ دهنده این نظر را تایید کرد:
172مت والدام « ،چانس طالیی؟ خطرات صلح در افغانستان ،چالش ها و اصول» ،شبکه تحلیگران افغانستان ،سال ،2010
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/2010_AAN_Golden_Surrender.pdf.۲۰۱۰
«173جوانان و عاقبت :بی کاری ،بی عدالتی و خشونت» میرسی کوریس ،س.2015
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/MercyCorps_YouthConsequencesReport_2015.pdf.
174بحث های گروپی با اعضاء زن جامعه در هرات در ماه اگست سال .2015
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بخشش وعفو به صلح وامنیت ما هیچ فایده ای نمی رساند زیرا دیگر هم مجرمین به پست های بلند حکومت کار
خواهند کرد .در حقیقت مجرمین صلح و اجراآت قانونی را نمی خواهند اگر آنها خواستار چنین امری بودند پس
باید خود را به تعقیب قانونی تسلیم می کردند.175
در قندهار هم نظر مشابه ابراز گردید:
بیایید صادق باشیم .چه کسی عفو می خواهد؟ کم از کم در قسمت جنوبی افغانستان این طالبان نیستند که باید
معذرت و عفو بخواهند بلکه این خود حکومت موجود است که باید بخشیده شود176.؟
آن مردمانی که طرفدار عفو بودند پشتیبانی خویش را از این مستله به صورت های مختلفی ابراز داشتند .دلیل مهم شان این
بود که این کار مخالفین فعلی را به صلح تشویق می نماید.
مانند اینکه یک فعال مدنی در ننگرهار می گفت ":هیچ کسی نمی خواهد سالح خود را بر زمین به گذارد اگر به فهمد که با
آمدن صلح به زندان انداخته می شود".177
اگر چه این دلیل منطقی به نظر می رسد ،اما یافت های این و دیگر تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از پاسخ دهنده ها این
نگرانی را برجسته ساخته اند -که بسیاری از جنگجویان به خاطر این به پروسه صلح پیوسته اند تا اینکه بعدا دو باره با
گروپ های ملیشه یکجا شوند -بخشش به این دلیل پروسه صلح را خراب می کند که جنگجویان گذشته وحال این امید را پیدا
خواهند کرد به خاطر اعمال شان از آنها حساب گرفته نمی شود .یک فعال مدنی قندها تالش کرد که موازنه را برقرار
نماید ،اگر چه او ب رای جلوگیری از آغاز دو باره جنگ از بخشش طرفداری می کند ،پس می گوید ":پس از بخشش باید در
سطح ملی این قسم صلح به میان آید که به جنگ نقطه پایان بگذارد؛ اما این باید تنها به هدف جلب جنگجویان مهم صورت
نگیرد. "178
یک پاسخ دهنده در کنر گفت که برای حل مشکل سایر تخریب کاران مهم به غیر از طالبان بهترین از همه راه عفو و
بخشش است.
باید عفو عمی صورت گیرد .تطبیق عدالت انتقالی سزاوار نیست ،زیرا جنگ ساالران هیچ وقت به پروسه صلح
یکجا نمی شوند اگر به فهمند که به عدالت انتقالی رو بروی می شوند .پس تنها راه حل این است که برای همه
عفو عمومی صورت گیرد.179
برخی دیگر عفو را از لحاظ پسندیده شمردند " -مجرمین باید بخشیده شوند زیرا آنها از روی نافهمی خشونت وجنگ کرده
اند .اسالم می گوید عفو کردن از انتقام گرفتن بهتر است -"180برای حمایت از این نظریه خود از قرآن کریم و از احادیث
نبوی مثال های گوناگونی ارایه می نمایند" .181برخی دیگر عفو بخش را از نگاه ملی گرایی و برادری خوب می شمارند":
آنها باید بخشیده شوند زیرا هرقدر که مرتکب جرم شده ان بازهم افغان هستند".182
در والیت های نا امن ننگرهار و کنر پاسخ دهنده ها کشانیدن طالبان به میز گفتگو را بهترین راه شمردند .آنها پایان
خصومت و خشونت را در خواست می کنند ،و برای آنها به مقایسه گذشته امید صلح در آینده بسیار مهم می باشد .183این
نظر در آن نشستی پیشنهاد گردید که زیاد از صد ها نفر در آن اشتراک کرده بودند ،واین بسیار دلچسب بود که چگونه یک
تعداد مردم عدالت و یک تعداد دیگر عفو می خواهند .آنهایی که عدالت می خواستند به صورت عموم از محیط های شهری
بودند یا فعاالن مدنی بودند؛ آنها شاید به مقایسه مردمان دهاتی عفو خواه و بخشش طلب بودند ،به خطر جنگ وخشونت
بسیار رو برو نبوده اند.
در هرات هم در میان اشتراک کننده گان یک نشست بر سر بخشش و عدالت همین تقسیم بندی موجود بود ،آنها از همه بیشتر
به صورت جدی در مورد طالبان عدالت می خواستند.184
به همه حال ،اگر چه در سراسر کشور تعداد زیادی از مردم خواهان عفو عمومی بودند اما از طرف دیگر بازهم بسیاری از
مردم به شمول مجازات خواهان عدالت بودند ،آنها می گفتند که باید از آن مردمانی که در گذشته کار بدی را با آنها کرده اند

175بحث های گروپی با اعضاء مرد جامعه در هرات در ماه جوالی سال .2015
176مصاحبه با بزرگ قومی قندها در ماه سپتمبر سال .2015
 177مصاحبه با فعا ل مدنی و میانگیر اجتماعی در ننگرهار در ماه جوالی سال .2015
178مصاحبه با فعال جامعه مدنی در قندهار در ماه سپتمبر سال .2015
 179مصاحبه با بزرگ اجتماعی کنر ،ننگرهار ،در ماه سپتمبر سال .2015
180بحث گروپی همراه مصالحه شده گان در لوگر ،ماه جوالی سال .2015
181شرکت کنندۀ گفتگوهای صلح در منطقۀ شرق  ،ننگرهار ،جوالی  ۲۰۱۵م.
182بحث گروپی همراه اعضاء مردانه جامعه هرات ،ماه اگست سال .2015
 183سخنان اشتراک کننده گان صلح منطقه شرق ،ننگرها ،ماه جوالی سال .2015
184سخنان اشتراک کننده گان صلح منطقه غرب ،هرات ماه اگست سال .2015

41

معذرت و بخشش بخواهند و رهبری این پروسه را باید جامعه و رهبران محلی به پیش ببرند .بسیار باز هم به این نظر بودند
که صلح و آشتی به عفو و گذشت و فراموش کردن ارتباط ندارد.
مانند اینکه اشتراک کننده گان نشست منطقوی صلح یک اشتراک کننده گفت " :در یک اجتماع آشتی عفو عمومی معنا ندارد.
اول باید بخشش خواسته شود . "185یا مانند اینکه در هرات در مناطق غربی اشتراک کننده ها در یک نشست می گفتند:
به نظر ما برای مردم این مهم است که از گروه های مسلح مخالف اعترافات آنها را نسبت به جرم های شان در
برابر اجتماع مردم بشنوند .ومن باور دارم که اگر این گروه های سالحداران به جرایم شان گردنگذارند اعضای
جامعه آنها خواهند بخشید.186
به همه حال ،در حالت موجوده در قسمت آشتی به سیست های عنعنوی ضرورت می باشد .مانند اینکه کار شناس مسایل
افغانستان تامس بارفیلد گفته است ":محکوم کردن های عمومی ،بخشش و پذیرفت نتیجه پروسه یک سیستم صلح غیر
دولتی را راه حل می شمارد }....{.به همه حال ،این راهکار عنعنوی به آسانی نمی تواند در خصومت های بین سالحداران
امروزی نقش بازی نماید .و یا آنها نمی توانند که به ارتباط حل مسایل تمام جنگ های  25ساله مفید ثابت شوند".187
188
در میان اعضای اجتماعات چنین نظری نیز وجود دارد که کم از کم مظالم و جرایم چهار دهۀ گذشته ثبت گردد  .باور
عامه این بود که این کار باید توسط کمیسیونی بیطرف انجام شود و تمام شواهد و اسناد در جایی محفوظی نگه داری شود .به
هر حال ،در مورد اینکه با این اسناد چه می توان کرد ،نظریات گوناگونی موجود بود .تعدادی از کسان می گفتند که این
اسناد باید در اختیار مردم گذاشته شود ،اما این کار باید در یک وقت مناسب انجام شود ،تا خطر بروز مجدد جنگ را به
همراه نداشته باشد و به منظور تعقیب قانونی باید از طریق سیستم عدلی رسمی نهادی ایجاد گردد .در واقعیت همۀ آنانی که
طرفدار جمع آوری اسناد تاریخی بودند گفتند که سیستم عدلی فعلی افغانستان از ظرفیت دریافت شواهد و پیشبرد قضیه ها
برخوردار نیست .چنانکه یکتن از افراد پیوسته به روند صلح در هرات گفت:
این شواهد باید مخفی نگه داری شود؛ زیرا حکومت در حال حاضر ظرفیت مجازات کردن را ندارد .زمانی که
حاالت درست شود ،این اسناد به نشر سپرده شود.189
یک شرکت کنندۀ بحث گروهی در پنجشیر گفت که محاکم ملی و بین المللی توانایی تعقیب چنین قضایا را دارا می باشد ،اما
این اسناد باید به منظور دسترسی مردم عام به نشر نرسد:
اگر اسناد راستین و واقعی جرایم جنگی جمع آوری شود ،پس به منظور تعقیب مجرمین به ارتباط جرایم جنگی
باید به مقام های عدلی ملی سپرده شود .اگر چنین نباشد باید به محاکم بین المللی سپرده نشود .شواهد باید در جایی
محفوظی نگه داری شود .اگر حکومت یا نهادها دست به نشر اسناد جرایم مختلف بزند ،جنگ داخلی دیگری آغاز
خواهد شد.190
یک شرکت کنندۀ بحث گروهی در والیت لوگر خواهان بازپرس حکومتی در این مورد شده و اظهار داشت که سپس باید
برای آگاهی مردم به نشر برسد:
اگر سیستم عدلی و حکومت مستقل باشد باید وظیفۀ جمع آوری و مدیریت شواهد را انجام دهد .این بهتر خواهد بود
که شواهد جرمی از طریق رس انه ها به نشر برسد ،تا هر کس مجرمین را شناخته و سپس به مردم اختیار داده شود
که آنان را عفو می کند و یا خیر.191
در این میان برخی پاسخ دهنده گان دیده شدند که در راستای آشتی و عدالت خواهی در بین دولت و خود متردد است .برخی
می گفتند که دولت باید با طالبان صلح نماید :در سیستم عدلی باید عفو جای داشته باشد و به آنان وعدۀ پست های بلندرتبۀ
دولتی و سیاسی داده شود ،تا صلح پایه دار تامین گردد .به عبارت دیگر ،حکومت باید طالبان را مورد عفو قرار دهد .به هر
حال ،تعدادی می گفتند در مواردی که پیرامون جنگجویان ویژه شواهد موجود باشد ،باید مردم این فرصت را داشته باشند که
برای خود عدالت خواهی کنند .یا به عبارت دیگر ،حکومت باید ظرفیت مجازات گسترده را نداشته باشد ،تا انتخاب عدالت
در اختیار مردم زیان دیده باشد .192طوری که اشتراک کننده یی در بحث های گروهی در والیت لوگر گفت:

185سخنان اشتراک کننده گان صلح منطقه جنوب ،کندهار ماه سپتمبر سال .2015
186سخنان اشتراک کننده گان صلح منقطۀ غرب ،هرات ماه اگست سال .2015
187تامس بارفیلد نعمت نجومی و ج الکساندر تییر « ،تناقص دو ماده :حل منازعه دولتی وغیر دولتی در افغانستان» انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا سال
http://www.usip.org/sites/default/files/file/clash_two_goods.pdf۱۶ 2006
 188سه بحث گروهی با اعضای زن اجتماع ،چهار بحث گروهی با اعضای مرد اجتماع،دو بحث گروهی با رهبران اجتماع،دو بحث گروهی با جوانان و دو بحث
گروهی با افراد یکجا شده با روند صلح ،هرات ،اگست  ۲۰۱۵م.
189بحث گروهی با افراد پیوسته به روند صلح در هرات ،اگست  ۲۰۱۵م.
190بحث گروهی با جوانان در پنجشیر ،اگست سال  ۲۰۱۵م.
191بحث گروهی با اعضای مرد اجتماع در والیت لوگر ،جوالی  ۲۰۱۵م.
192اکثر شرکت کننده گان گفتگوهای شرق در ننگرهار ،جوالی  ۲۰۱۵م.
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قربانیان و مردمان جنگ زده که اعضای خانوادۀ شان را از دست داده اند ،این حق را دارند که مجرمین را مورد
عفو قرار دهد و یا عفو نکند .اگر عفو عمومی صورت گیرد ،این امر خالف انصاف خواهد بود.193
یک میانجی محلی در والیت کنر گفت اگر ترس زندان از مجرمین دور ساخته شود ،پس آنان تصامیمی را نخواهند پذیرفت
که جرگه های محلی به منظور آشتی ،تعقیب و مجازات انجام می دهند« :جرگه زمانی موفقانه می باشد که هر دو طرف
بدانند ،اگر مشکل خود را از طریق جرگه حل نکنند ،یک و یا چند تن شان زندانی خواهند شد».194
به طور کلی این یافته ها بر برخی نکات مهم سایه افگنده است؛ نخست ،جنگ های  35سالۀ در افغانستان ،دوره یی  35ساله
معافیت از مجازات نیز بود .هر چند امروز اکثر مردم در شرایط امنیتی یی زندگی می کنند که در آن عدالت خواهی ناممکن
به نظر می رسد ،اما اکثر پاسخ دهنده گان گفتند که حکومت فعلی صالحیت این را ندارد که کسی را مورد عفو قرار دهد و
حتا خود را نیز نمی تواند عفو کند .گروه اخیر ،پیرامون آشتی و عدالت انتقالی به دو دسته تقسیم شده بود ،هرچند آنان تاکید
می ورزی دند که اجتماع و مردم باید این حق را داشته باشند که خواهان مجازات برای مجرمین گردند و با راهکارهای سنتنی
جنگجویان را دوباره به جوامعب شان جذب و بازگردانند .گرچه تعقیب جرایم و آشتی غیر رسمی /عدالت انتقالی با موانع
آشکاری مواجه است ،مانند ظرفیت و اعتبار هر دو سیستم ،اما پاسخ دهنده گان بازهم گفتند که این گزینه باید به فراموشی
سپرده نشود .دوم ،از بین رفتن پالن کاری صلح ،مصالحه و عدالت دولت در سال  2006م( .بخش پنجم را نگاه کنید) و
تصویب قانون عفو عمومی و مصالحه در سال  2008م ،موجب هیچگونه استقرار ثباتی نگردید که مورد توجه بود .در
واقعیت ،برای پاسخ دهنده گان هنوز هم موضوع حسابدهی و عدالت پابرجا بود.

 .3آشتی سیاسی و شریک سازی قدرت
طالبان باید به شمول ایاالت متحده حضور کسانی را که با این دولت همکاری دارند ،بپذیرند .البته به عنوان گروه مخالف
مسلح نه بلکه به عنوان گروهی که می تواند در پرتو قوانین افغانستان در قدرت سهیم شود.
یکی از سران قندهار
موضوعات مرتبط به عفو و حسابدهی ،از طریق شریک سازی افراد پیوسته به روند صلح در سطح ملی و والیتی در حلقۀ
تصمیم گیری است .به هر حال ،پاسخ دهنده گان در والیت های مختلف اظهار می داشتند که موضوع دشوار در حکومت،
عدم شریک سازی طالبان سابق در حکومت نیست ،بلکه موضوع دشوار این است که نهادهای حکومتی از اشخاص فاسد و
استفاده جویی که هم اکنون در قدرت هستند ،پاکسازی و تصفیه گردد .195در واقعیت ،همه که از لزوم شریک سازی قدرت
یادآور می شدند ،بر این امر آگاه بودند که مانع جدی در برابر تقسیم قدرت در سطح محلی ،دیدگاه مردم نه بلکه حکومت یا
قدرتمندان حامی حکومت اند (از ولسواالن گرفته تا اعضای شوراهای والیتی و قاچاقچیان مواد مخدر) که در صورت ایجاد
تغییری در حکومت ،ممکن قدرت و زندگی آنان با خطر مواجه شود.
هرچند عملکردهای طالبان برای برخی از کسان قابل عفو نیست و به باور آنان ،طالبان هیچگاه شایسته این نیست که قدرت
با ایشان شریک ساخته شود ،اما چنین دیدگاه هایی کمتر ارایه گردید .در مقایسه با عفو عمومی ،توافق گسترده پیرامون
شریک سازی قدرت در سطح والیتی و ملی موجود بود ،حتا چنین توافقی در والیت شمالی بلخ نیز مشهود بود .اما با وجود
این حمایت بازهم چنین گفته شد «تنها کسانی که مرتکب جرایم نشده اند» ،تعدادی می گفتند که نوعی از عدالت انتقالی و
حسابدهی نیز باید موجود باشد ،تا اطمینان حاصل گردد ،کسانی که دست های شان به خون مردم آلوده است ،در قدرت سهیم
نمی گردند و به جای خلع سالح ساده و آشتی نخست باید نوعی از همبستگی به وجود آید .196به ویژه نگرانی هایی نیز
موجود بود که بدون یک توافقنامۀ قوی – که در آن به ویژه مادۀ  22قانون اساسی در مورد حقوق مساوی  -197تضمین شده
باشد ،کسانی که با دولت یکجا می شوند ،می توانند بر دستاورهای حاصل شده در طول  15سال گذشته در راستای مساوات،
حقوق بشر و بخش های آموزشی ،سایه بیافگنند .به هر حال ،پاسخ دهنده گان در راستای پالیسی بیشتر آگاهی نداشتند که
قدرت چگونه شریک ساخته شود و در این راستا به اجتماعات محلی چه نقشی داده خواهد شد .برخی می گفتند که کم از کم
کسانی که با حکومت یکجا می شوند ،باید قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را بپذیرند ،عفو خواهی کنند ،دست از
خشونت کشیده و متعهد به حقوق زن باشند.
193بحث گروهی با اعضای مرد اجتماع در والیت لوگر ،جوالی  ۲۰۱۵م.
194مصاحبه با یکی از سران قومی کنر ،سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
195مصاحبه با یک ملک در والیت ننگرهار ،جوالی سال  ۲۰۱۵م.
 196مصاحبه های گسترده و بحث های گروهی در والیات هرات ،قندهار ،ننگرهار،بلخ و لوگر په هرات ،کندهار ،ننګرهار ،بلخ و لوګر ،از جوالی تا سپتمبر سال
 ۲۰۱۵م.
197فصل دوم ،مادۀ  ۲۲بند  « : 2هرگونه تبعیض و تفرقه در برابر شهروندان افغان ممنوع است .شهروندان افغانستان ،مردان و زنان در برابر قانون دارای حقوق
و مسوولیت های مساوی هستند».
http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf
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به گونۀ موضوع عفو ،پاسخ دهنده گان به ویژه در جنوب و شرق کشور ،به موضوع شریک سازی قدرت از دید تاریخی
نگاه می کردند .به گونۀ مثال:
برای من میان طالبان و جبهۀ شمال کدام تفاوتی وجود ندارد .اگر عطامحمد نور (قوماندان سابق مجاهدین) می
تواند به عنوان والی بلخ انتخاب گردد ،پس چرا یک قوماندان طالب نمی تواند والی کدام والیت شود؟ هر دو در
ویرانی افغانستان نقش داشتند.198
اکثر شرکت کننده گان در بحث ها در والیت شمالی بلخ به این نظر بودند که با جنگ نمی توان طالبان را شکست داد و در
پروسۀ صلح باید موضوع شریک سازی قدرت مطرح باشد .و اینکه موضوع شریک سازی قدرت با طالبان ،طی
گفتگوهای گسترده صورت گیرد ،این نظر در قندهار ارایه گردید:
طالبان باید به شمول ایاالت متحده حضور کسانی را که با دولت همکار اند ،بپذیرند و حکومت نیز باید حضور
طالبان را بپذیرد ،البته به عنوان گروه مخالف مسلح نه ،بلکه به عنوان گروهی که در روشنایی قوانین افغانستان
می تواند در قدرت سهیم شود.199
در قندهار سایر پاسخ دهنده گان می گفتند که آشتی از قبل وجود دارد ،به ویژه در مناطق روستایی که هم اکنون طالبان در
آنجا دارای قدرت تصمیم گیری اند .200مخالفت عمده پیرامون شریک سازی قدرت این بود که جنگجویان سابق باید در
صفوف نیروهای امنیتی و ملی افغانستان شامل نگردند .پاسخ دهنده گان می گفتند که باید برای پیوستن نیز محدودیت هایی
موجود باشد ،اما آنان در مورد این محدودیت ها ابراز نظر نکردند ،تعدادی می گفتند که به آنان باید در هیچ ارگان امنیتی جا
داده نشود و برخی دیگر ابراز می داشتند که تنها در ریاست امنیت ملی و یا کرسی های باال باید جا به جا نگردند و در
کرسی های پایین تعین گردند ،چیزی که از این قبل در اکثر نقاط کشور انجام شده است.

 .VIIIضمایم
 .4ضمیمۀ نخست
مطالعۀ موردی؛ لوگر
بر اساس مصاحبه های انجام شده با گروه سکرتریت مشترک کمیتۀ والیتی لوگر ،توسط برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی
مسالمت آمیز در این والیت تا اواسط سال  2015م .در حدود  120پروژۀ انکشافی تطبیق شده است .شرکت کننده گان گروه
کاری ،بیشتر در مورد اعمار دیوارها ی استنادی ،ساختمان های دولتی مانند تاالرهای نشست و پاک کاری کاریزها صحبت
کرده اند .201هرچند تعداد اندکی در مورد پروژه های انکشافی تطبیق شده توسط برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت
آمیز آگاهی داشتند و پیرامون آن سخن گفتند .آنانی که پیرامون این پروژه های انکشافی آگاهی داشتند ،بیشتر احساس می
کردند که این پروژه ها بسیار کوچک و کوتاه مدت است .202پژوهشگران به منظور بازدید از هشت پروژۀ کوچک به این
والیت سفر کرده بودند .در جملۀ این پروژه ها ،سه پروژۀ اعمار دیوارهای استنادی ،دو پروژۀ جغل اندازی سرک و یک
پروژۀ اعمار مرک ز اجتماعی شامل بود .بر پایۀ چک لیست های نظارت ،تمام این پروژه های هشت گانه از طریق
شوراهای انکشافی اجتماعی زیر نظارت وزارت احیاء و انکشاف دهات اجرا شده ،اما افراد یکجا شده با پروسۀ صلح تنها
در یک پروژه به کار گماشته شده بودند ،شوراهای انکشافی اجتماعی فیصله کرده بودند که خود بر آن کار نموده و افراد
پیوسته به روند صلح را در آن به کار نگماشته بودند؛ با وجود اینکه پروژه های یادشده توسط برنامۀ صلح و بازگشت به
زندگی مسالمیت حمایت مالی شده بود .ارزیابی هایی که پیرامون این پروژه های انجام شده ،اوسط آنها دارای کیفیت بهتر و
اکثر آنها دارای حالت متوسط پنداشته شده بود .هرچند در پروژۀ کاشتن یک جنگل که در آن نهال های پسته کاشته می شود،
در ساحه یی قرار دارد که به دلیل نبود سیستم آبیاری این پروژه با شکست رو به رو شده؛ نفع برداران این پروژه می گفتند،
اگر این باغ به طور مداوم آبیاری نشود ،ممکن از بین برود.

198مصاحبه با یکی از سران قومی قندهار ،سپتمبر  ۲۰۱۵م.
199مصاحبه با یکتن از سران قومی قندهار ،سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
200مصاحبه های گسترده با فعاالن جامعۀ مدنی در قندهار ،سپتمبر سال  ۲۰۱۵م.
201مصاحبه با اعضای گروه کاری و گروه سکرتریت مشترک والیتی ،جوالی۲۰۱۵ ،م.
202بحث گروهی متمرکز با اعضای زن اجتماع ،دو بحث با افراد یکجا شده به روند صلح ،و مصاحبه با کارمندان ریاست زراعت و مالداری ،سکرتریت مشترک
والیتی و اعضای کمیسیون والیتی صلح لوگر ،لوگر ،جوالی.۲۰۱۵ ،
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مطالعۀ موردی :هرات
بر اساس مصاحبه های کمیسیون والیتی صلح هرات ،در این والیت در حدود  ۵۶۰تا  ۶۰۰پروژۀ انکشافی توسط برنامۀ
صلح و بازگشت به زندگی مسالمیت آمیز اجرا شده است .هرچند بر بنیاد معلومات یک شخص ،تنها  350خانواده از این
پروژه های به طور مستقیم بهره مند شده اند .203از جملۀ این پروژه ها به طور مثال ،ترمیم پل ها و زرع باغ های پسته
در ولسوالی انجیل است .204تعداد زیاد افرادی که با ایشان مصاحبه صورت گرفته می گویند که پروژه های انکشافی تا حد
زیاد کوچک و کوتاه مدت است .205افراد مصاحبه شده می گویند که این پروژه ها در سکتورهای مختلف به شمول وزارت
احیاء و انکشاف دهات ،206وزارت کار و اموراجتماعی ،شهیدان و معلولین207و وزارت شهر سازی  ،208با سهم
گیری وزارت های مربوط209برنامه ریزی و عملی شده است.گروه کار دولتی در والیت هرات در چارچوب برنامۀ صلح
و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز فعال می باشد و وزارت زراعت و مالداری نیز پروژه های زرع جنگل را به برنامۀ
صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز اختصاص داده است .210بر بنیاد گزارش های صلح و آشتی ،تا پایان سال 2013
م .در حدود  117تن از پروژه های کوچک مستفید شده اند.211
پژوهشگران در والیت هرات از هشت پروژه از نزدیک دیدن کرده اند .در جملۀ این پروژه ها ،شش پروژۀ زرع نهال ،یک
پروژۀ سرک سازی و یک پروژۀ اعمار پل شامل است .بر بنیاد چک لست نظارت ،پروژه های شش گانۀ زرع جنگل همه
متعلق به زرع نهال های پسته بود و از طریق شوراهای انکشافی اجتماعی توسط وزارت زراعت و مالداری به پیش برده
می شد .در مورد سایر ویژه گی های پروژه ها هیچگونه معلوماتی به دست نیامد ،اما اکثر این پروژه ها دارای کیفیت
متوسط بود .البته در راستای پروژه های نهال شانی ،نبود سیستم آبیاری چالش عمده شمرده می شد .بر بنیاد نظارت
پژوهشگران در همۀ این پروژه ها به افرادی که به روند صلح پیوسته اند ،سهم داده شده بود؛ هرچند در تمام این پروژه ها
این صالحیت شوراهای انکشافی اجتماعی بود که در پروژه ها به استخدام افراد بپردازند.

 .5ضمیمۀ دوم :دی .دی .آر و سایر ابتکارات صلح و ادغام مجدد
نتیجه

سال

هدف

اداره و مسوؤل

در اصل برای بررسی برنامۀ آغاز
جدید افغان ها ایجاد شد و منتج به
خلع سالح ،انحالل گروه های
مسلح و در مناطق شمالی به ثبت
نیروهای امنیتی شد.

انتقالی
ادارۀ
افغانستان( ،وزارت
دفاع و وزارت امور
داخله) بر بنیاد فرمان
ریاست جمهوری

2003

از بین بردن وابستگی تاریخی بین
قوماندانان سابق و نیروهای جنگی
آنان ،بازگرداندن نیروها و
کدرهای نظامی افغانستان به
زندگی ملکی و جمع آوری اسلحۀ
آنان.

برنامۀ انکشافی ملل
متحد به نماینده گی از
جمهوری
دولت
اسالمی افغانستان

2003
2005

به منظور پر کردن خالیی تالش
می کرد ،تعدادی از گروه های
مسلح غیرقانونی را هدف قرار دهد
که از دایرۀ برنامۀ آغاز جدید افغان
ها و برنامۀ ملی خلع سالح بیرون
مانده بودند.

برنامۀ انکشافی ملل
متحد به نماینده گی از
جمهوری
دولت
اسالمی افغانستان

–

–

2005
2011

کمیسیون ملی خلع
سالح

برنامۀ آغاز جدید
افغان ها

انحالل گروه های
مسلح
غیرقانونی)(DIAG

خلع سالح ،انحالل گروه های مسلح و
ادغام مجدد

بیش از  ۱۲۰۰۰۰میل اسلحۀ بیش از  200نیروی نظامی
افغانستان ثبت و راجستر شده و به تعداد  ۵۰۰۰۰میل
سالح جمع آوری گردیده که این امر در محو شبکه های
جنگساالران کمتر نقش ایفا کرده و اما از سوی طرف
های دولتی به منظور کنار زدن نیروهای رقیب ،بهترین
وسیله گردیده.
 ۶۳۳۸۰تن از جنگجویان سابق به روند ملکی سازی
پیوست ۲۵۹ ،ساختارهای نظامی منحل شد؛  ۵۷۶۲۹میل
سالح سبک و سنگین جمع آوری گردید ،کاهش در شمار
جنگجویان و اسلحه در بهبود وضعیت امنیتی ممد واقع
شد،هرچند شبکه هایی فعال گردیده و در اکثر موارد به
نیروهای امنیتی دولتی افغان انتقال شدند.
به تعداد  ۷۵۹گروه مسلح غیرقانونی منحل شد ،تا ۲۰۱۰
م .به تعداد  ۵۴۱۳۸سالح جمع آوری گردید؛ اکثریت آنان
ملیشه هایی بودند که قبال هم هدف قرار گرفته بودند،
طوری که قبل از آنها نیز گروه هایی بودند که توسط
نیروهای حکومتی کناز زده شدند و نیروی آنها که بتوانند
از انحالل افراد و گروه های خود ،نجات بخشند ،از بین
رفت.

نام/نوع

نوع

 203مصاحبه با کمیسیون والیتی صلح ،بحث گروهی متمرکز با افراد پیوسته به روند صلح در والیت هرات.
204مصاحبه با اعضای کمیسیون والیتی صلح در هرات ،اگست ۲۰۱۵م.
 205مصاحبه با اعضای گروه سکرتریت مشترک والیتی و کارمندان ریاست کار و اموراجتماعی ،شهیدان و معلولین و بحث گروهی متمرکز با اعضای اجتماع زن
در هرات ،اگست۲۰۱۵ ،م.
206بحث گروهی متمرکز با افراد پیوسته به روند صلح در والیت هرات.
 207تکرار
 208تکرار
 209مصاحبه با مقام های ریاست کار و اموراجتماعی ،شهیدان و معلولین در والیت هرات ،اگست۲۰۱۵ ،م.
210گزارش سال  2014م .برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز ،برنامۀ انکشافی ملل متحد۲۰۱۴ ،م.
211گزارش سال  2013م .برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز ،برنامۀ انکشافی ملل متحد 2013 ،م.
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افزون بر  ۱۲۰۰۰میل سالح سنگین جمع آوری و ذخیره
گردید

نابود سازی  ۲۰۰۰۰متریک تن انبار اسلحه و بیش از
 ۵۰۰۰۰۰حلقه ماین ضد پرسونل.

برنامۀ از بین بردن و جمع آوری
سالح های سنگین از ساحات
بیرون شهر
نابودسازی ماین های ضد پرسونل
و انبار سالح

آیساف و وزارت دفاع
ملی – بر اساس
ریاست
فرمان
جمهوری افغانستان
برنامۀ انکشافی ملل
(داینکارپ
متحد
او
انترنشنل
هالوترست) به نماینده
گی از دولت جمهوری
اسالمی افغانستان

–

2004
2006

ذخیره سازی سالح
های سنگین

–

2005
2009

نابودسازی ماین های
ضد پرسونل و
انبارهای سالح

تاثیر بر جا مانده از این برنامۀ اولویت ملی ،تطبیق برنامۀ
تفاهم اجتماعی افغان است؛ گرچه از این طریق در بخش
آموزش های مدنی کارهای قابل توجهی انجام شد ،اما این
شوراها با تعلیق کمک ها از سوی برنامۀ انکشافی بین
المللی ایاالت متحدۀ امریکا از بین رفت.

به شمول بخش صلح و مصالحه،
معرفی و تطبیق همه جانبۀ برنامۀ
حقوق بشر و آموزش های مدنی.

با وجود معلومات و آگاهی های گسترده پیرامون حقوق
بشر و ایجاد میکانیزم های عدالت ،این برنامۀ ملی
پیرامون روابط بین سیستم رسمی و غیررسمی عدالت،یک
پالیسی ملی را تدوین کرد و وزارت عدلیه در سال 2015
م .آنرا به گونۀ مسوده یی فراهم کرد.

از طریق تطبیق حاکمیت قانون،
به منظور حفاظت و دفاع از منافع
شخصی ،اقتصادی ،اجتماعی و
ملی ،جلب اعتماد افغان ها بر
سیستم عدالت و این امر با ادغام
عدالت سنتی به برنامۀ عدالت ملی،
تحقق می پذیرد.

شورای
فیصلۀ
وزیران بر اساس
اهداف کنفرانس سال
 ۲۰۱۰م .کابل و
استراتیژی انکشاف
ملی

2008 -

پایان بخشیدن به منازعات مسلحانه میان
گروه های مسلح و حل منازعات ملی،
مرهم گذاری بر زخم های ناشی از بی
عدالتی های گذشته و به منظور
جلوگیری از تکرار جنگ های داخلی و
تجربه های گذشته ،رویدست گرفتن یک
سلسله اقدامات.

بر اساس فرمان رییس
کمیسیون
جمهور
و
صلح
مستقل
مصالحۀ ملی

2005
2010

بیش از ۴۵۰۰تن از جنگجویان و  500تن از افراد گرفتار شده که
اکثر شان متعلق به گروه طالبان بودند ،دوباره به زندگی ملکی
بازگشتند .منتقدین می گویند که در این ارقام مبالغه شده؛ به شکل
گسترده چنین روند بازگشت به خاطری دشوار می نماید که مسئلۀ
مصئونیت جنگجویان سابق هم از سوی طالبان و هم

نیروهای بین المللی با تهدید رو به رو است.
در حدود  ۵۷۸تن از جنگجویان تا سپتمر سال  ۲۰۱۵م.
به روند مصالحه پیوسته؛ در حالی که در سطح ملی،
گفتگوهای صلح همچنان در هالۀ ابهام قرار دارد ،حتا بعد
از گذشت پنج سال از آغاز این برنامه ،خشونت های
طالبان همچنان ادامه دارد.

برنامۀ صلح به ابتکار افغان ها،
آشتی و بازگشت به زندگی مسالمت
آمیز جنگجویان است.
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این قانون در سال
 2007م .تصویب شد
و در سال  2008م.
در جریدۀ رسمی به
نشر رسید و در سال
 2010م .عمومیت
یافت.
شورای
فیصلۀ
وزیران بر اساس
اهداف کنفرانس سال
 ۲۰۱۰م .کابل و
استراتیژی انکشاف
ملی

بر اساس فرمان رییس
کمیسیون
جمهور
مستقلی به وجود آمد.

2008 -

2008 -

–

2010 -

قانون مصالحۀ ملی و
عفو عمومی و ثبات
ملی

برنامۀ اولویت ملی
)(NPP 6پیرامون
و
بشر
حقوق
مسوولیت های مدنی

برنامۀ اولویت ملی
) (NPP 5قانون و
عدالت برای همه

عدالت انتقالی ،حقوق بشر ،صلح و مصالحه و شفافیت

عفو عملی برای افراد دخیل در نقض حقوق بشر و جرایم
جنگی از  ۱۹۷۸تا  ۲۰۰۱م .در افغانستان و عملی سازی
موضوعات ذکر شده در پالن کاری.

در صورت پذیرش قانون اساسی و
سایر قوانین ،به منظور تقویت
آشتی و ثبات ملی و حفظ از منافع
علیا و پایان بخشیدن به روند
دشمنی و اعتماد سازی میان گروه
های متخاصم وضع گردید.

2002 -

کمیسیون مستقل صلح
و مصالحۀ ملی
افغانستان
برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی
آمیز
مسالمت
افغانستان

صلح و مصالحه

تحقیقات قابل توجه در مورد برنامه ها و گزارش های
مختلف موارد نقض حقوق بشر در گذشته و ندایی برای
عدالت و پیشرفت قابل توجه در راستای پیاده سازی عملی
آنها

برداشتن گام ها در راستای نظارت
و حفظ حقوق بشر در کشور،
نظارت بر تضمین آزادی ها،
بررسی موارد نقض حقوق بشر و
در کل به منظور بهبود و حفظ
حقوق بشر در کشور.

بر اساس موافقتنامۀ
بن ،ادارۀ مستقلی است
که بر بنیاد فرمان
رییس جمهور ایجاد
گردید.

مستقل
کمیسیون
حقوق بشر افغانستان
)(AIHRC

 .6ضمیمۀ سوم :پیشنهاد نامه در مورد مشارکت جامعۀ مدنی به شورای عالی صلح و
سکرتریت مشترک
به منظور حمایت از روند صلح در افغانستان توسط نهادهای جامعۀ مدنی
پیشنهاد نامه عنوانی سکرتریت مشترک برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز و شورای عالی صلح
می۲۰۱۳ ،م.
1خالصه
دولت افغانستان با آغاز برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز در سال  ۲۰۱۰م .به منظور دریافت راه حل سیاسی
برای پایان بخشیدن به جنگ کنونی کار می کند .ما در برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز از تالش های
شورای عالی صلح و سکرتریت مشترک تمجید به عمل می آوریم که جهت دخیل ساختن جامعۀ مدنی در این پروسه انجام
داده به ویژه برگزاری کنفرانسی به تاریخ  22جنوری سال  2013م .از سوی این شورا که به اثر تقاضای نهادهای مدنی
جهت ایجاد گروه کوچکی متشکل از نهادهای جامعۀ مدنی تدویر گردید ،تا به منظور حمایت از پروسۀ صلح نقشۀ کار را
ترتیب نماید .با این سند که نهادهای امضاء کنندۀ جامعۀ مدنی که در افغانستان هر دو ،جامعۀ مدنی مدرن (موسسات غیر
دولتی ،گروه های زنان و جوانان ،رسانه ها و اتحادیه های مسلکی) و جامعۀ مدنی سنتی (رهبران دینی و قومی ،ریش
سفیدان و سران) را در بر می گیرد و از سکتورهای مختلف نماینده گی می کند ،همه به منظور استقرار صلح در افغانستان
تالش های شان را منسجم می نمایند .ما دیگر چنین چارچوب همه شمول و همه جانبه را سراغ نداریم که در آن نقش و
ارزش های جامعۀ مدنی منعکس ،درک و شناسایی شده باشد.
هرچند ما می دانیم که پیر امون صلح باید گام هایی توسط فعاالن سیاسی و جوانب ذیدخل جنگ برداشته شود و به سطح
منطقه یی و بین المللی از آن حمایت شود ،اما ما فعاالن مختلف جامعۀ مدنی به این باوریم که ما می توانیم نقش مهم حمایتی
را بازی کرده و می توانیم پروسۀ کنونی صلح را دوباره احیاء و بیش از پیش همه جانبه و باثبات سازیم.
ما به شورای عالی صلح و سکرتریت مشترک پیشنهاد می کنیم که ارادۀ عالی سیاسی را به نمایش گذاشته و با بحث ها و
همکاری های بسیار سیستماتیک ،باثبات و شفاف ،به منظور دخیل سازی بیشتر جامعۀ مدنی به ویژه زنان هم در ولسوالی
ها و هم والیات اقدام نماید .این مهم است که به دشمن صلح در افغانستان اجازه داده نشود که از تالش های کاواک صلح
استفاده نماید؛ به ویژه در ساحاتی که حکومت افغانستان به منظور دخالت فعال جامعۀ مدنی و به طور خاص زنان ،محیط
مناسبی را فراهم نکرده است ،تا به طور عمیق نقش حمایتی خود را بازی کنند.
ما به این باوریم که صلح تنها وقتی ممکن است که ما خود را به تمام سکتورهای جامعه خود را نزدیک سازیم و تعامل همه
جانبه و پروسۀ عمیق را به پیش ببریم ،تا برای استقرار صلح پایه دار به اندازۀ کافی ایتالفی همه جانبه به وجود آید .برای
رسیدن به صلح باید به این پروسه به عنوان پروسه یی نگاه شود نه به عنوان رویدادی به هم پیوستن افراد ،تا جامعه بتواند
که به مشکالت خود رسیده گی کرده و جنگ را به یک فضای دوستانه مبدل سازد .به منظور حل و فصل موفقانۀ مشکالتی
که سبب ایجاد شگاف میان جوامع می گردد ،توسل راه حل های مسالمت آمیز و شناسایی موضوعاتی است که مردم را با هم
نزدیک ساخته و نیز آگاهی بر عناصر شدت و سرعت بخشندۀ جنگ نیز ضروری است .ورنه به جای آن ،افزایش سطح
حوصله و انسجام جوامع ضروری بوده ،تا ما با حمایت تشویق کننده گان بتوانیم در سطح انگیزه های جنگ و آسیب پذیری
جامعه کاهش به عمل آوریم .منفعت ها و فواید صلح و یا امتیازات صلح نه تنها به مخالفان بلکه باید به اجتماعات نیز معرفی
شود .نیاز است که خود از مزایای این پروسه بهره مند شده و در سطح محلی از بهبود حکومتداری و ساختارهای حل
منازعات ،دسترسی به عدالت ،ارایۀ خدمات و پیشرفت اقتصادی حمایت نماید؛ زیرا آنها اند که افراد پیوسته به روند
مصالحه را در خود مدغم ساخته و همچنان زیان های شکست هر پروسۀ مصالحه و آشتی بازهم متوجه آنهاست.
ما به این باوریم که صلح و ادغام مجدد در جامعه ،عبار ت از درک دو جانبه در مورد رویدادهای تاثیر گذار است ،اما از
این هم مهمتر این است که چگونه می توانیم حقوق اعضای کم توان خود را نیز تامین کرد .برای استقرار صلح پایه دار باید
نتایج همه جانبه و نظریات ،ارزش ها و حقوق همه باید قابل پذیرش باشد؛ به ویژه زنان و جوامع منزوی شده.
2نقش جامعۀ مدنی در پروسۀ صلح
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هر پروسۀ موفقانۀ صلح به مشارکت فعال و حمایت جامعۀ مدنی نیاز دارد .تحقیقات نشان داده است که اشخاص پذیرفته شدۀ
جامعۀ مدنی (مانند سران قومی و مذهبی) در راستای زمینه سازی گفتگوهای رسمی و در هنگام بن بست با ایفای نقش
میانجی رسمی ،نقش عمده را بازی می کند .منفعت های قابل توجه جامعۀ مدنی به عنوان فعاالن مستقل و غیردولتی که با
موازین بشری همسانی دارد ،قرار زیر است:





تنوع هر دو ،جامعۀ مدنی مدرن (گروه های زنان و جوانان ،رسانه ها و اتحادیه های صنفی) و جامعۀ مدنی سنتنی
(سران قومی ،مذهبی و پیشتازان روحانی) که اگر به شکل سیستماتیک به طور کامل دخیل ساخته شوند ،این امر
می تواند که روند صلح پایه دار ،همه جانبه و همه شمول را رقم بزند.
به عنوان میانجی مستق ل و بیطرف ،میان حکومت افغانستان و سایر گروه ها ایفای نقش کرده و همچنان می تواند
چارچوب طبیعی بحث را در بین اجتماعات به وجود آورد.
با دخیل ساختن سران قومی ،شخصیت های روحانی مورد اعتماد ،فعاالن زن و جوانان ،با استفاده از شبکۀ
گستردۀ خود ایفای نقش حمایتی.
ساختن پل میان ملت ،به معنای درک و شناسایی نیازها و دیدگاه های جامعه است ،تشویق جوامع پیرامون
اعتمادسازی مربوط میان حکومت و مردم و همچنان با میانجیگری در مورد نارضایتی ها ،پیش برد پروسه های
محلی صلح .موفقیت وقتی دست می دهد که روحیۀ مالکیت و آن هم برای تمام اقشار از قبیل مردان ،زنان،
جوانان ،موی سفیدان ،حلقات مدرن و سنتی ،مذهبی و سکولر ،اقلیت ها و اکثریت ها و به ویژه جوامع فراموش
شده همانند اقلیت ها ،کوچی ها و بیجاشده گان داخلی ،به وجود آید .ما می خواهیم تاکید نماییم که زنان باید به
عنوان نیم بخش تشکیل دهندۀ جامعۀ افغان ،به شکل مساوی شامل هر پروسه گردند.

بخش های ممکنۀ همکاری ها
بحث های قبلی و حاضر جامعۀ مدنی با شورای عالی صلح و سکرتریت مشترک و به شمول کنفرانس ارزیابی پروسۀ صلح
و مصالحه در می  2011م ،اسناد گسترده و این سند جامعۀ مدنی بخش هایی را مشخص می سازد که جامعۀ مدنی می تواند
هم از دید عمق و گسترش دامن و هم در زمینۀ حصول تفاهم عمیق ،به روند صلح کمک نماید .این فعالیت ها می تواند از
بخش های مهم صلح و مصالحه که پیام رسانی ،همبستگی و بازسازی اجتماعی است ،حمایت نماید؛ به ویژه در بخش
دریافت راه حل های اساسی برای ادغام مجدد .ما امیدواریم که با این پیشنهادها بتوانیم روند همکاری مشترک میان شورای
عالی صلح و سکرتریت مشترک و جامعۀ مدنی را دوباره احیاء کرده ،تا در مسیر نهایی سازی پالنی همه جانبه و تطبیق آن
گام های ارزنده برداریم .مواردی که در اینجا پیشنهاد شده ،هرچند بخش عمدۀ آن به منظور فراهم سازی زمینۀ کار برای
جامعۀ مدنی ،به حمایت سیاسی شورای عالی صلح و سکرتریت مشترک نیاز دارد ،اما این حمایت در چارچوبی باشد که در
عین وقت استقاللیت ما نیز مورد توجه قرار گرفته باشد ،تا در راستای پروسۀ صلح از نیروی خود استفاده نماییم.
با درنظرداشت اهداف صلح و مصالحه و با تالش های مشترک و با استفادۀ شورای عالی صلح و سکرتریت مشترک از
نیروهای ما ،ما باورمندیم که استقرار صلح ممکن است.
مشوره با جامعه و تالش های اعتمادسازی :مالکیت خودی ،ستون فقرات صلح پایه دار را می سازد ،این جوامع باید خود
ابر از دارند که کیها می خواهند با ایشان مصالحه نمایند و مهمتر از همه اینکه بسته های متنوع صلح و مصالحه ( مانند
پیشرفت ،معارف و شگوفایی اقتصادی) چگونه می تواند به جوامع آنان دارای منفعت باشد .این امر ،نیاز تفاهم مشترک
میان ساختارهای مختلف صلح و مصالحه و سکتورهای جامعۀ مدنی به ویژه به سطح درون ملی ،مطرح می کند .جامعۀ
مدنی می تواند در چارچوب بحث ها تفاهمی را در سطح ملی ،والیتی و محلی از طریق نظرخواهی همه جانبه به وجود
آورد .این مهم است که به شمول گروه های فراموش شده ،به خواسته های مختلف جامعۀ افغانی گوش فراداده شود و به
اندازۀ کافی ایتالف های همه شمول و همه جانبه که در آن سران قومی ،گروه های جامعۀ مدنی و فعاالن زن شرکت داشته
باشند ،دنبال شود؛ زیرا این مسئله برای احیای باور و گام برداشتن در راستای تغییر و بازسازی زمینه سازی می کند.
انتخاب دیگر ،ایجاد کمیته های صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز به سطح ولسوالی هاست که گروه ها و فعاالن
مختلف جامعۀ مدنی در آن نقش داشته باشند .و این امر در هر منطقه تنوع جامعۀ مدنی را نیز به نمایش می گذارد.
حمایت از پایان بخشیدن به نارضایتی ها:فعاالن جامعۀ مدنی به عنوان فعاالن بیطرف می توانند که به منظور آشتی تندروان
در بخش های مختلف جامعه ،گفتگوهای ابتدایی را آغاز نمایند .پایان بخشیدن به نارضایتی ها ،بخش مهمی از برنامۀ صلح
و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز است که نیازمند اقدامات جدی می باشد .در حال حاضر نبود میکانیزم برای پایان بخشیدن
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به نارضایتی های کنونی ،سبب چند قطبی شدن جامعۀ افغانی شده است .پایان بخشیدن به نارضایتی بخش مهمی از برنامۀ
صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز بوده که نیازمند اقدامات جدی است .در حال حاضر نبود میکانیزم برای پایان
بخشیدن ب ه نارضایتی های گذشته و کنونی ،سبب چند قطبی شدن جامعۀ افغانی شده است .برای پایان بخشیدن به نارضایتی
ها به شکل گسترده نیاز به حمایت از راهکارهای مسالمت آمیز و تطبیق عدالت انتقالی است و این امر جهت عدالت قابل
حصول مجدد توسط تامین کننده گان عدالت اکتسابی میکانیزمی را به وجود می آورد ،تا تندروان دوباره به اجتماعات شان
جذب گردند .حقوق زنان باید با میکانیزم های اکتسابی پیوند گردد و از طرح همانند "ننواتی" باید استفاده صورت گیرد.
آموزش ظرفیت ها :در کنار دریافت راه حلی برای پایان بخشیدن به نارضایتی ها ،جامعۀ مدنی در راستای میانجیگری و
حل مسالمت آمیز منازعات ،دارای ظرفیت ارایۀ تعلیم و همچنان تجربۀ تدریس صلح هم به سطح ولسوالی ها ،هم والیت ها
و نیز به سطح ملی است ،تا راه را برای پایان بخشیدن منازعات و نارضایتی ها هموار سازد .جامعۀ مدنی می تواند که
مربیان مسلکی را بگمارد ،تا ورکشاپ ها و بحث های باتجربه یی را رهبری کنند و از میان مردم شرکت کننده گانی را
انتخاب و به ارایۀ معلومات بپردازد.
آموزش های صلح و ترویج فرهنگ صلح :فرهنگ صلح برای جوامعی که مدت زمان زیادی درگیر خشونت بوده اند،
بسیار مهم است .جامعۀ مدنی می تواند به رهبران مذهبی و ستنی خود را نزدیک ساخته تا در پرتو شریعت و عنعنه های
محلی پیام های صلح را تدوین و در بحث های اجتماعی آنها را درج نماید .همچنان نیاز فوری و ویژه یی وجود دارد که به
جوانان پیام های مسالمت آمیزی انتقال یابد و در حلقۀ امور صلح آمیز شامل گردند ،تا از رجوع شان به تندروی جلوگیری
شود .بخش های مخ تلف جلوگیری ممکن ایجاد مراکز تقویت جوانان نیز باشد که طی آن برنامه های اجتماعی ،ورزشی و
فرهنگی برای آنها مهیا گردد و متضمن بحث های ابتکاری ،آموزشی و مشوره های الزم برای آنان باشد.
تحقق و نظارت:پیش آگاهی ها و درس های اندوخته شده :دانش نیرویی است و آگاهی بر شرایط و عوامل جنگ ،گام
نخستین حمایتی جامعه در راستای پروسۀ صلح و مصالحه می باشد .افزون براین ،نیاز به تالش ارزیابی جنگ است که
عوامل ادغام و علت های اساسی جنگ را در جوامع شناسایی می کند ،همچنان جامعۀ مدنی به کمک شورای عالی صلح و
سکرتریت مشترک پروسه های جاری صلح و مصالحه را نظارت کرده و می تواند کمیسیون والیتی صلح را مورد ارزیابی
قرار دهد و بر این امر نیز می تواند آگاهی حاصل نماید که مردم محل به کدام نظر به آنان می نگرند و یا هم آنان کدام درس
ها را فراگرفته اند .عالوه براین ،جامعۀ مدنی می تواند که در پرتو شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و امنیتی از
تاثیرات برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز نظارت کرده که این موضوع می تواند موفقیت های برنامۀ صلح و
بازگشت به زندگی مسالمت آمیز مورد ارزیابی قرار دهد .بخشی از این نظارت که می تواند در راستای پایان بخشیدن به
نارضایتی کنونی و یا در جریان پروسۀ مصالحه به منظور از بین بردن منازعات احتمالی به عنوان میکانیزم پیش آگاهی در
نظر گرفته می شود ،رویدادهای بازگشت را مشخص می سازد.
نهادهای امضاء کننده
1.مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان )(ACSFo
2.موسسۀ احیای اجتماعی افغانستان)(ACRU
3.ادارۀ پیشرفت افغانستان )(ADA
4.ادارۀ هماهنگی موسسات غیردولتی افغانی )(ANCB
5.موسسۀ رفاه عامۀ افغان )(APWO
6.مرکز رشد استعدادهای زنان افغان )(AWSDC
7.مرکز آموزشی زنان افغان )(AWEC
8.شبکۀ زنان افغانستان )(AWN
9.مرکز منابع زنان افغانستان )(AWRC
10.موسسۀ حقوق بشر و دموکراسی افغانستان )(AHRDO
11.کاروان تغییر
12.مرکز مطالعات جنگ و صلح )(CAPS
13.موسسۀ پیشرفت جامعۀ مدنی )(CSDC
14.موسسۀ همکاری برای صلح و ترقی )(CPD
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15.ادارۀ همکاری های صلح و وحدت )(CPAU
16.خدمات پیشرفت بشری افغانستان و کلید گروپ )(DHSA) & (TKG
17.موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی )(EPD
18.بنیاد همبستگی برای عدالت )(FOSJ
19.گروپ رسانه های افغانستان
 20.میدیکا افغانستان Medica Afghanistan
21.موسسۀ جدید پیشرفت معارف )(MODE
22.بنیاد جامعۀ باز افغانستان )(OSA
23.موسسۀ تحقیقات و ارزیابی صلح )(PTRO
24.انستیتوت مطالعات صلح و امنیت زنان )(RIWPS
25.موسسۀ انکشافی سنایی )(SDO
26.دفتر ارتباط)(TLO
27.بنیاد مطالعات حقوقی زنان و اطفال )(WCLRF
. 28هماهنگی افغان هاعلیه فساد )(AFCAC
 .29سازمان صلح برای صلح افغانستان )(APPO
 30سازمان انکشاف صلح افغانستان )(APDO
 .31حمایت از همبستگی زنان افغان )(AWCNC
 .32انجمن جوانان در عمل
 .33سازمان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان )(AYNSO
 .34مرکز هماهنگی جامعۀ مدنی )(CSCC
 .35مرکز توانمندسازی زنان )(ECW
 .36بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان )(FEFA
 .37برنامۀ کمک های دهاتی غزنی )(GRSP
 .38میدیوتیک افغانستان
 .39اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان )(NUAW
 .40موسسۀ زنان افغانستان نوین )(NAWA
 .41دفتر پروژۀ ناروی /موسسۀ بازسازی روستاهای افغانستان )(NPO/RRAA
 .42موسسه همکاری برای صحت ،معارف و انکشاف)(AHEAD
 .43ادارۀ هماهنگی جنوب غرب افغانستان و بلوچستان
 .44موسسه خیریه اجتماعی و انکشافی برای افغانها)(OCSDA
 .45سازمان حقوق بشر و محو خشونت )(HREVO
 .46شبکۀ منطقه یی زنان – افغانستان
 .47سازمان حقوق و حمایت آموزش و پرورش
 .48شبکۀ سازمان های جامعۀ مدنی برای صلح
 .49فعاالن جامعۀ مدنی هرات
 .50شبکۀ هماهنگی زنان فاریاب
 .51شبکۀ هماهنگی زنان بامیان
 .52شبکۀ هماهنگی زنان قندهار
 .53خزانۀ قندهاری
 .54شبکۀ هماهنگی زنان کندز
 .55فعاالن جامعۀ مدنی بامیان
 .56نمایندۀ شورای مردمی قریۀ احمدخان
 .57شبکۀ هماهنگی زنان بگرامی
 .58نمایندۀ شورای مردمی ولسوالی های بهسود و کامه
 .59شبکۀ توانمندسازی جامعۀ مدنی )(CEN
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