
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

  
نین موضوعات چ مردم افغانستان پیرامون صلح استقبال می کنند زیرا این گفتگويابتکاراتی نظیر از مردم افغانستان "

آن مردم عادي  درکه  محل مهم تبادل آرابراي متبلور ساختن نقش مردم در پروسه صلح بسیار مهم بوده و به مثابه یک 
کوشش هایی که این . نمایدمی عمل  ،نظریات شان را آزادانه در مورد صلح و جنگ در والیات شان بیان دارند ندتوان می

  ".است شدید اهمیت ملی براي صلح حایز ً اجماعبراي ایجاد یک  بر محوریت مردم عادي بنا شده،
  ، والیت ارزگانهی مباحث گرو ةاشتراك کنند -
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مردم افغانستان  گفتگويمردان، زنان و جوانان افغان اند که در مرحله دوم از دیدگاه هاي بیان شده در این سند فقط از آن عده 
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  خالصه گزارش
خلع سالح و خلع قدرت نمودن ملیشه هاي محلی ، مبارزه بر ضد فساد گسترده و  معافیت در پولیس و قضاء ، حل کشمکش هاي 

هاي وسیعتري را دامن می زند، رعایت نمودن حقوق بشر و فراهم سازي ، منازعات قبیلوي و جنگ هاي فرقه اي که جنگ =قومی
دریافت شده اي ابتکار . (کمک هاي کافی انکشافی و ارایه خدمات براي دستیابی به صلح دوامدار در افغانستان حتمی می باشد

  .)تحت رهبري جامعه مدنی افغانستان ، گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح

گفتگوي مردم (شبکه جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، 11صفحه اي توسط  )43(ه گزارش تهیه شد
تن افغان اعم از زنان، مردان و جوانان از  4648، دیدگاه هاي )إیجاد مبانی براي یک  پروسه فراگیرصلح : افغانستان پیرامون صلح 

را مستند گردانیده و نیز راه حل هایی را براي نایل شدن به صلح پایدار در  والیت کشور را خالصه نموده شکایات و آمال  آنها 34
  .افغانستان ارایه می دارد

این گزارش به منظورهمه شمول ساختن و نیز صدا بخشیدن به دیدگاه هاي افغانهاي عادي پیرامون موضوعات مهم ایکه غالباً به 
افغانها پیرامون صلح ، جامعه مدنی افغانستان را قادر گردانید تا نظریات  گفتگوي . زندگی آنهااثر گذار می باشد مطرح گردید 

کسانی را که بطور سنتی در حاشیه قرار داشتند به شمول  افغانهاي نقاط روستایی و دوردست کشور و نیز زنان و جوانان را 
ه اهداف مشروع و خواسته هاي مردم تقدیم استخراج نموده و این دیدگاه ها را براي دو کاندید پیشتاز ریاست جمهوري به مثاب

  .  نمایند

و  2013مباحث گروهی ، سروي دیدگاه ها و مصاحبه هاي انفرادي که توسط جامعه مدنی افغا نستان بین اپریل  189بر بنیاد 
بزرگان قومی و دینی، دانش آموزان،  که با مشارکت خانم هاي خانه، مردمان تجارت پیشه محلی، معلمین، دهقانان، 2014جنوري 

بودن و نظریات زنان، مردان و جوانان  خیلبراه انداخته شد ، این گزارش د) طالبان سابق( جوانان و اعضاي قبلی  مخالفین مسلح 
بحث با جوامع . افغان  از همه بخش هاي زندگی را پیرامون چشم انداز صلح به سطح محل در سر تاسر افغانستان بازتاب می دهد

  . نقشه والیتی صلح تا امروز گردیده است 30منتج به إیجاد  مردمی 

مرحله اول گفتگوي مردم  در برگیرنده . این گزارش یافته هاي مرحله دوم گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح را ارایه می کند 
ن مردان، زنان و جوانان  از گروه ت 1526والیت آن تدویر یافته و  34والیت افغانستان از جمله  31مبحث گروهی بود که در  78

 2011یافته ها ي مرحله اول ضمن یک گزارش جامع  در دسامبر  .هاي مختلف قومی و  اجتماعی اقتصادي در آن اشتراك داشتند
در جریان هردو مرحله . به نشر رسید "گفتمان مردم افغانستان پیرامون صلح، گذاشتن مبانی براي پروسه فراگیر صلح"تحت عنوان

  .افغان اعم از مردان، زنان و جوانان در گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح شرکت جستند 6000بیشتر از 

جامعه مدنی افغانستان ، به حیث نماینده گان مردم ، گزارش را همآهنگ و یافته هاي  مرحله دوم گفتگوي مردم افغانستان 
که صداي مردم عادي افغانستان بلند گردیده و توسط پالیسی سازان طمینان حاصل گردد اپیرامون صلح را تلخیص نمودند تا 

این گزارش فرا خوان ایست . بشمول پالیسی سازان موجود فعلی و رئیس جمهور ایکه در آستانه آمدن است به آن گوش می دهند
ا اعم از مردان ، زنان و جوان ساختن افغان ه خیلبراي عمل تا اطمینان حاصل شود که ابتکارات اعمار صلح  نه تنها به معنی د
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این نه تنها . است بلکه  مبتنی بر نقشه هاي براي صلح می باشد که افغانها خود شان  آن را براي کشور شان ترسیم کرده اند 
مشروعیت هر نوع بر نامه صلح را تضمین می کند بلکه  آنرا به سوي صلحی مبتنی بر خواست و اراده مردم افغانستان رهبري 

  . مایدمین

  مبارزه با فساد گسترده

یک موضوع عمومی ایکه در تمام گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح با صداي بلند  یاد گردید و در گزارش نیز با جزئیات آمده 
می  است، هما نا نا امیدي افغانها از حکومت شان بنا بر فساد، ضعف حاکمیت قانون و معافیت ریشه دار از تخطی هاي حقوق بشري

گزارش می رساند که فساد راه را بسوي نفوذ پیشنهاد می . این عوامل به مثابه  محرکه هاي اساسی منازعه نگریسته شدند. باشد
  . کند و معافیت یک  امریست که با توجه به ایجاد آن  بسوي فساد در نظام عدلی استقامت دارد

، در اینجا سیستم مقرري مبتنی بر شایسته قائل می شودتبعیض  یافغان متکثرحکومت فاسد میان گروه هاي قومی "
نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه دارد و فقر و فرهنگ معافیت منبعث از آن باعث . ساالري در دفاتر وجود ندارد

نظریات مشابه دیگري توسط . از گفته هاي یک اشتراك کننده گفتکو در والیت دایکندي".منازعات محلی می گردد
  .افغانها در سطح کشور مطرح گردید تعداد از

آنها عالقه مند . نهادهاي حکومت محلی نظارت کند، تاکید کردند برنیاز بر تقویت کنترل و توازن که به مردان، زنان و جوانان افغان 
ري، شفافیت و ولیت پذیؤنان صلح پایدار، مسیول، شفاف و مؤثر بوده و تایید کردند که براي اطمؤبه داشتن حکومت هاي محلی مس

 مردم صراحتا خواستار تطبیق برنامه هاي اصالحی، به شمول اقدامات. نقش مرکزي را بازي می کند تمحال ت درمؤثریت حکوم
و معرفی  تچون برکناري مقامات فاسد، اطمینان از شایسته ساالري در تقرر کارمندان محلی حکوم مستقل و غیر سیاسی

  .طرزالعمل هاي اداري مؤثر شدند

طمینان حاصل گردد و تغییراتی تحقق یابد که اافغانها د راین گزارش از دولت شان خواستند تا از بررسی کا رمندان بخش عدلی  
  . با فساد و سوء استفاده از صالحیت در بخش هاي تحقیق و محاکم جلو گیري گردد

  بهبودي امنیت ، خلع سالح و خلع قدرت ملیشه هاي محلی  

گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح، به فقدان حضور دولت در مناطق دور دست ، نا امن و مورد رقابت به حیث یکی از محرکه  
در  امنیتی ملی نیروهايگزارش می رساند که عدم توانایی دولت در فراهم سازي کافی . هاي منازعات مسلحانه اشاره می کند

طالبان و سایر گروه هاي غیر قانونی در والیاتی مانند فراه، هرات، جوزجان و  فعالیت هاي باعث تجدیدبسیاري بخش هاي مملکت 
  .   پروان گردیده است

بودن که ناکافی  در بسیاري بخش هاي ناامن کشور ضمن مباحثات، افغانها ترس شان از نفوذ طالبان را برمال ساخته افزودند
به  ،دولت ارتباط قوي دارندهاي دستگاه  ازبه ملیشه هاي محلی بدنام که با بسیاري  تا کردهامنیتی دولت را وادار  ملی نیروهاي

این عارضه از سوي اشتراك کنندگان در والیت کندز به حیث آنچه که . امنیت شهروندانش بنگرد تامین مثابه منبع بیرونی براي
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یا ملی به  قانون به عوض تطبیق در سطح والیتی وکه  جایی -مطرح گردید ،توان گفت می "دولت در بین دولت"منتج به ایجاد 
   .گردد می تطبیقسطح محل 

صورت قدرت  خواهند زیرا در آن آنها صلح را نمی. مسلح غیر قانونی در هر جا وجود دارند افراد": یک متنفد از والیت پروان گفت
این یک حقیقت ناخوشایند است و محدود . خلق می کنند جوامعآنها جنگ را میان  به همین دلیل. خود را از دست خواهند داد

   ".ه حیث یک رویا باقی خواهد ماندبها حذف نشوند، صلح  هکه این گرو تا وقتی. کننده واقعی صلح میان جوامع ما است

این موضوع . ایدگزارش از دولت می طلبد که گروه هاي مسلح غیر قانونی  و سایر گروه هاي ملیشه  طرفدار دولت را خلع سالح نم
را افغان ها به حیث یک  موضوع مهم در راستاي   مبارزه با نفوذ زور مندان محلی و جنگ ساالران در تمام نهاد هاي دولتی محلی  

  . دانسته  اند

  رسیدگی به منازعات فرقه اي و ارتباط آن با شورش

مورد عمیق شدن خصومت هاي قبیله اي، و دشمنی هاي قومی این گزارش نگرانی هاي افغانها اعم از مردان، زنان و جوانان را در 
مردم بیان داشتند که چنین منازعات جنگ ها . که بی امنی و بی ثباتی را در بسیاري نقاط افغانستان دامن می زند تبارز می دهد
جوانب ایکه نا امید شوند  توأم بااینکه هریک از. ي بزرگتري را میان دولت و مخالفین مسلح قوت بخشیده و مشتعل تر می سازد

دست به ایجاد متحدینی می زنند،  توانمندي نظامی  و قوت ها ي سیار  خود را با هم به منظور از بین بردن حریفان خود  جمع و 
  .همآنگ مینمایند 

این مسئله مردم . استسابقه دار جریانات جنگ هاي دشمنی و عامل عمده کشمکش در ولسوالی ما ": افغان هاي والیت بلخ گفتند
جنگ هاي شدیدي صورت . برخی ها به ملیشه هاي طرفدار دولت پیوسته اند و دیگران با طالبان. ما را ازهم جدا ساخته است

   ".گرفته و در نتیجه مردمان زیادي کشته و یا زخمی شده اند

چنین منازعات در سطح . د جدا سازي است افغانها در سراسر کشور بیان داشتند که ادعا هاي قومی به مثابه یکی از عوامل شدی
افغانها از دولت خواستند تا توجه بیشتري به .  غتشاش تحت رهبري طالبان تمام می شودامحلی معموالً به میزان تمام عیار به نفع 

سازد تا  حل منازعات و کشمکش هاي  محلی معطوف داشته منازعات رو به افزایش را از طریق همبستگی محلی و مصالحه متوقف
  . از پروسه تمام شمول صلح اطمینان حاصل گردد

  رتقاي انکشاف متوازن در سراسر افغانستان، اولویت دهی به آموزش و  تقویت جوانان ا

فقر، . گزارش حاضر فقدان انکشاف اقتصادي و عدالت اجتماعی را به حیث یکی از بزرگترین عوامل بی ثباتی تشخیص داده است
متوازن در تمام  مناطق توأم با بیکاري بلند و عدم توزیع عادالنه منابع، مشکالتی اند که دولت نتوانسته است طی انکشاف بطی و نا 

  .سال گذشته به آن بپردازد 12

.  نا موزون بودن و توزیع غیر عادالنه کمک هاي بشري ابراز نمودند افغانها همچنان نگرانی عمیق شان را  در مورد سوء استفاده،
مکاتب، و تسهیالت بهداشتی نه تنها  پل ها، یاد آوري کردند که نبود زیر ساخت هاي محلی و ارایه خدمات مانند سرك ها ،مردم 

  . حکومت داري  با ثبات را صدمه می زند بلکه همچنان منتج به مشقت و فرسایش مردم فقیر افغانستان می گردد
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وانان ایکه از حقوق مدنی شان بهره گرفته نمی توانند، گذارش در یافته است که با توجه به بیکاري و به ویژه میزان روبه افزایش ج
  :همانگونه که یک وکیل مدافع از والیت لغمان چنین گفته است .آموزش از عناصر کلیدي براي امنیت می باشد

نی استخدام شده می بناء آنها به آسا. بسیاري جوانان بیکار اند . جوانان مواد سوخت  جنگ هاي جاري می باشند" 
  ").البته هدف استخدام به حیث جنگجو است( توانند

تاکیداتی در مورد مشکالت جوانان افغان توأم با اشتغال زایی و زمینه فعالیتهاي عایداتی  به حیث یکی از اولویت هاي ملی براي 
  .یک حکومتی که در آستانه آمدن است، توسط افغانها از نظر گذرانیده شد

ریشه مشکل در بیکاري است و بیکاري دلیل اصلی . ثل معروف داریم که ذهن آدم بی کار زمین شیطان استما یک م"
  یکتن از بزرگان ولسوالی علی آباد والیت کندز ".پیوستن مردم، خصوصا جوانان به شورشیان است

یک عضو شوراي محلی در والیت هلمند نیز اشاره کرد که خستگی مردم و تمایل آنها به توسل به خشونت در حقیقت از فقدان 
  : وي می گوید. خدمات اولیه ناشی می شود

ی، و فقدان تکیفیت پایین آموزش، بی کاري، فقدان خدمات ضروري، مانند برق و آب براي فعالیت هاي زراع"
  ".عوامل منازعه هستندحکومتداري خوب 

  . در سر تاسر کشور دیدگاه هایی مانند فوق از سوي مردم مطرح گردید

کشت کوکنار و درگیري بر سر کنترل بر اقتصادي نامشروع را در ارتباط مستقیم با  ،مردان، زنان و جوانان افغان در سراسر کشور  
نرخ باالي بیکاري و نبود فرصت هاي اقتصادي، فساد در میان نهادهاي دولتی، بی سوادي، آسیب پذیري جوانان نسبت به اعتیاد و 

  .نفوذ گروه هاي مسلح در میان جوانان آسیب پذیر و زارعین فقیر می دیدند

مردم از دولت خواستند که بصورت فعاالنه به مسئله فراهم سازي اشتغال،  وسرمایه گذاري در زمینه هاي بدیل مانند پنبه پرداخته 
  . مبارزه با مواد مخدر می باشد هاي راهیکی از براي جوانان  و تاکید نمودند که انکشاف تسهیالت آموزشی 

  ترویج یک پروسه صلح همه شمول و آوردن اصالحات در بر نامه صلح و ادغام مجدد 

آنهاییکه باید در فرآیند نتایج  یک توافق زندگی نمایند ، چشم . گذارش نشان دهنده نا امیدي مردم از پروسه جاري صلح می باشد
  .  هستند می پرسیدندپوشی شده اند و افغانها در مورد مشروعیت افرادیکه در پروسه صلح دخیل 

طرف جنگ یک  در گذشتهصلح باور ندارم، زیرا این پروسه توسط کسانی رهبري می شود که  یمن به پروسه کنون"
  یک فرمانده سابق جهادي، والیت بلخدید گاه ".نها چیزهاي زیادي را از دست می دهندآاگر صلح حاصل شود . بودند

افغانها خاطر . سط مردان، زنان و جوانان در بسیاري جا ها ي دیگر نیز یاد آوري گردیداین دیدگاه فرمانده سابق مخالف دولت تو
  . نشان ساختند که گرداننده گان فعلی پروسه صلح نمیتوانند بدرستی به پروسه صلح کمک نمایند
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افغانها . افغانستان پی برده اندگذارش همچنان در یافته است که افغانها وسیعاً به  ناکامی برنامه صلح و ادغام مجدد حکومت 
یوسیت شان را از عدم شمولیت شان در هر دو بخش اعم از تحقق برنامه و نیز فقدان انکشاف محتواي برنامه ها که باید مبتنی بر أم

ردد که  افغانها اظهار داشتند که بر نامه صلح و ادغام مجدد توسط کسانی رهبري میگ. توقعات  مردم محل می بود  بیان داشتند
  .   منافع شان را در تداوم جنگ اند

جنگجویان سابق طالب که به پروسه صلح و ادغام مجدد پیوست شده اند ، نیز نا رضایتی شان را از برنامه ، با ابراز اینکه این برنامه 
رها نموده است که  بنا بر نتوانسته است به وعده هاي سپرده شده براي آنان موفق گردد و آنان را بدون حمایت  براي مدت مدید 

  .سیب پذیر در برابر حمالت طالبان می باشند ، بیان داشتندآهمکاري با حکومت خیلی 

در مجموع افغانها اصرار داشتند که کسانیکه در گیر مسئله صلح اند ، توانمندي این را ندارند که صلح را بر گردانند زیرا ایشان 
  . د نداشته و بسیاري ها هم عالقه به تداوم جنگ دارندنظریات و همنوایی مردم عادي را با خو

مردان، زنان و جوانان افغان همه یک پروسه  همه شمول صلح را در خواست نمودند  تا اطمینان حاصل شود که صلح مبتنی بر 
تند تا بر نامه صلح و مردم همچنان از دولت خواس. توقعات و خواست مشروع  مردم افغانستان بوده نه فقط نخبگان و قانون شکنان

ادغام مجدد را بطور اساسی اصالح نماید تا براي مردم عادي کشور نیز چانسی در راستاي ایجاد مبانی صلح واقعی به سطح محلی 
  . داده شده باشد

  رتقاي حقوق بشر و حقوق زنان  احمایت و 

و حمایت  حقوق بشر ،  ءرتقاافعال و همآهنگ در زمینه   در تمام مباحث گفتگوي مردم ، افغانها قاطعانه إظهار کردند  که تالشهاي
بسیاري از اشتراك .  اهداف مقدماتی دولت ، جامعه مدنی و بین المللی باشد رتقاي حاکمیت قانون مبارزه بر ضد معافیت باید ازا

آگاهی دهی حقوق بشر دادخواهی کننده گان گفتگو ، آنانیکه پیرامون حقوق بشر صحبت نمودند پیرامون افزایش تعداد برنامه هاي 
  .شنا گردندآکردند تا جامعه به حقوق بشر و حقوق زنان  آنچه که توسط همه سازگار با جامعه افغانی و فرهنگ آن تلقی شد، 

با (  شدتنها وقتی به تمام این ریشه ها و عوامل جنگ که از سالیان متمادي افغانستان را مصیبت زده ساخته است پرداخته خواهد 
  . که  در آن وقت  صلح و ثبات واقعی بدست بیاید )در نظرداشت راهکار هاي پیشنهاد شده در نقشه هاي محلی براي صلح

پیشنهاد به حکومت افغانستان، مخالفین مسلح ، جامعه بین المللی و جامعه مدنی   33گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح شامل 
  . باشددر افغانستان نیاز است ، می  براي رسیدن به صلح دایمیپیرامون برداشتن گامهایی  که 

اعم از مرد ، زن و جوان که در مرحله دوم گفتگوي مردم شرکت داشتند در نقشه هاي محلی والیتی  نتن افغا 4648سفارشات  
  .نقشه تا حاال تکمیل گردیده است) 30. (براي صلح بسط یافته اند

در سرتاسر کشور بر پالیسی سازان ملی و بین المللی  تا کید ورزیدند  که بطور عاجل ریشه ها و مردان ، زنان و جوانان افغان 
  . بخشند ءرتقاااولویت زیرین  10عوامل کلیدي منازعات را مورد توجه قرار داده و صلح پایدار را با در نظرداشت ترکیز بر 
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  ماده یی مردم افغانستان براي صلح 10نقشه راه 

i( رتقاي نهاد هاي پاسخگوي دولتی ا 

o و پارلمان، مستلزم ارزیابی و حساب دهی قوي تر ) پولیس، بخش تحقیق ، قضا( ساد گسترده میان نهاد هاي محلی دولتف
 .رتقاي بهتر نظارت این نهاد هامیباشدابراي 

o  ولین فاسد دولتی ؤشوند تا مسضرور است تا بر نامه هاي اصالحی به شمول تدابیر مستقل غیر سیاسی  روي دست گرفته
بخشیده ، تقرر شفاف مبتنی بر  ءرتقااسبکدوش گردیده، برنامه هاي آموزشی وظرفیت سازي را براي حکومات محلی 

شایستگی در ادارات محلی را با اولویت بخشیدن به کاندیدا هاي مشروع والیات ایکه در آن جا ها وظایف قرار دارند، 
 . جامع اداره را معرفی نماید تضمین کرده و راهکار هاي

o ولین تقدیر گردد و و آنهاییکه به فساد مبادرت ؤیک نظام کار مبتنی بر مجازات و مکافات که طی آن کار هاي خوب مس
 . ورزند سرزنش شوند باید به شناسایی گرفته شود

ii(  استحکام بخشیدن نهاد هاي امنیتی 

o فقدان حاکمیت و عدم توانایی آن در حل مسالمت آمیز منازعات از عوامل عمده  یمحدود دولت به مثابه یک دسترسی
افغانها در کل به پیشرفت هاي حاصله در زمینه تقویت و اصالحات  نیرو . محلی  در سر تاسر قلمرو دولت  نگریسته شد

فغانها مکرراً شکا یات ند اچهر. ذعان نموده و از میزان بلند اعتماد باالي اردوي ملی افغان گذارش دادنداهاي امنیتی افغان 
شان در مورد برخورد هاي تخطی گرایانه  بشمول خشونت هاي شدید حقوق بشري پولیس ملی، پولیس محلی و ملیشه 

 . هاي طرفدار دولت را یاد آوري کردند

o  هاي  یجاد و توسعه ماموریت هاي نهاداول و دموکراتیک ، گفتگوي مردم افغانستان، ؤیجاد نیرو هاي امنیتی مسابراي
 . امنیتی افغان را پیشنهاد می کند

o   افغانها از ضرورت تداوم تقویت بین المللی براي مسلکی ساختن نیرو هاي امنیتی پاسخگو براي مردم حمایت نموده بر
 نیازمندي استمرار  تقویت و همکاري در تجهیز و آموزش  نیرو هاي امنیتی افغان  اصرار نمودند تا توانمندي ایرا که  براي

 .حیاتی دیده می شود تقویت نمایند 2014نگهداشت امنیت پس از خروج نیرو هاي خارجی بعد از ختم 

o   بازتوانمند سازي مجتمعات محلی را   یجاد یک میکانیزم نظارتی باابراي بناي اعتماد بر نیرو هاي ملی  امنیتی افغان،  مردم
حقوق بشري توسط نیرو هاي ملی امنیتی افغان ، توأم با اعمال غیر پیشنهاد کردند تا آنها را  به گذارش دهی تخطی ها ي 

 .قانونی شان تحت پیگرد و مجازات قرار دهد
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iii( خلع سالح و خلع قدرت نمودن گروپ هاي مسلح غیر قانونی و سایر ملیشه هاي طرفدار حکومت 

o االران در سرتاسر نهاد هاي محلی حکومت افغانها بر دستور العملی تاکید ورزیدند که بر نفوذ قانون شکنان محلی و جنگ س
افغانها در . ثبات را در مستواي ولسوالی تقویت خواهد کردصلح و مردم قاطعانه اظهار کردند که این کار .  پایان بخشد 

توسط دولت  2005سرتاسر مملکت  از راه اندازي دو باره برنامه خلع سالح گروپ هاي مسلح غیر قانونی که در جنوري 
 .خاتمه یافت قویاً یاد آوري نمودند 2011گردید و در مارچ آغاز 

o  افغانها تا کید ورزیدند که کشت و زرع تریاك کوکنار ، قاچاق مواد مخدر و اخاذي هاي غیر قانونی توسط قاچاقبران مواد
آمده از زرع،  مردم بیان داشتند که عواید بدست. بقاء منازعه در بسیاري بخش ها گردیده استامخدر باعث تداوم و  

پروسس و قاچاق مواد تریاك کوکنار و همچنان از معتادین مواد مخدر ، مستقیماً گروپ هاي اغتشاش گر و ملیشه هاي 
مردم این گروپ ها را بنا بر همکاري مستقیم  شان در زمینه بی ثبات سازي و نا امن سازي . محلی را سود می رساند

 . ر آنجا  رونق دارد محکوم نمودندمناطق دور دست که اقتصاد نا مشروع د

o  افغانها حکومت را فرا خواندند که قلع و قمع نمودن تجارت مواد مخدر غیر قانونی  و عواید ناشی از آن را با جا بجا  نمودن
استراتیژیک نیرو ها ي امنیتی افغان در سا حات ایکه تجارت مواد مخدر رونق دارد به منظور محدود ساختن فعالیتهاي 

 .تشاش گران و نا توان سازي گروپ هاي  مسلح غیر قانونی ،در اولویت قرار دهداغ

iv(  رتقاي حقوق بشر،حاکمیت قانون و مبارزه با معافیت ا 

o ونیت ؤافغانها قویاً از این امر طرفداري نمودند که دولت و جامعه بین المللی باید گام هاي عملی ایرا بردارند تا امنیت و مص
. ن عملیات هاي ضد اغتشاش تضمین گردیده و حقوق بشري ابتدایی آنهارا در زمینه حمایت کندمردم ملکی در جریا

افغانها در مستحق بودن شان بر اینکه  داراي نهاد هاي  قوي حاکمیت قانون  ،شفاف، حسابده و موثر باشند و باید  نقطه 
 . ندپایان به میراث معافیت در افغانستان گذاشته شود ، خیلی اصرار داشت

o  اکثریت کلیه افغانهاییکه در گفتگو شرکت داشتند، پیشنهاد کردند که اصالحات در سیستم تنفیذ قانون و قضا حتماً باید در
آنها پیشنهاد کردند که کارنامه هاي پرسونل کلیدي بخش  .یجاد صلح پایدار باقی بماندامرکز هر گونه سعی و تالش براي 

جامع و تغیرات در اصول رفتاري به هدف مبارزه با فساد و سوء استفاده از قدرت در  قوانین عدلی باید بررسی گردیده،
طمینان حاصل ابخش نهاد ها ي عدلی توأم با نظارت کافی، انکشاف  یافته و تطبیق گردد تا از استقاللیت نهاد هاي عدلی 

 .شود

v(    عمار صلح ارتقاي حقوق زنان و نقش آنان در ا 

در سرتاسر کشورمردم از دولت و جامعه بین المللی  بطور عاجل خواستند تا تدابیر ایرا بمنظور پایان بخشیدن به اثرات نا 
تخاذ نماید و براي زنان فرصت دهد تا در تمام ابتکارات اعمار اگوار رسم و رواج هاي زجر دهنده عنعنوي برعلیه حقوق زنان 

  .دصلح به معنی درست آن مشارکت ورزن
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افغانها از دولت خواستند تا بطور فعاالنه براي آگاهی دهی پیرامون عرف و عنعنات زجر دهنده برعلیه زنان و دختران ، در 
را بطور کامل تطبیق  2009همه مجتمعات انسانی کار نموده و نیز سعی نماید تا قانون منع خشونت علیه زنان مصوب سال 

زنان یا حقوق بشر قربانی  ا حتما نباید اجازه دهیم که حقوقم ":فق بودند که میگفتند بسیار ي افغانها با این موا.  نماید
  ).به حیث بخشی از هر نوع تالش براي نایل شدن به صلح( "گردد

vi(   توانمند سازي جوانان از طریق فراهم سازي فرصت هاي شغلی و تقویت نظام آموزشی 

o البان و سایر گروه ها ي مسلح میتوانند به اسانی جوانان شیفته را که براي با نگرانی زیاد خاطر نشان ساختند که ط افغانها
مردم بر ضرورت مراکز  آموزش مهارت هاي مسلکی و . کار با معنی  درست آن تالش  میکنند ،در غیر آن استخدام کنند 

انکشافی که مستلزم منابع برنامه  هاي بزرگ اشتغال زایی به شمول افزایش سر مایه گذاري در ساختمان وپروژه هاي  
 . بشري اند اصرار نمودند

o  یجاد اافغانها اعم از مردان ، زنان و جوانان اصرار داشتند که نیاز است تا دولت نظام بهتر و موثرتر آموزشی را براي جوانان
موزش کمک خواهد افغانها تصریح نمودند که انکشاف زیربنایی آ.  نماید که شامل  محتواي کافی و دروس با کیفیت باشد

 . کرد تا دانش آموزان بیشتري را در بر گیرد

o دولت خواستند تا براي باز گشایی مکاتب دخترانه در آن تعداد ولسوالی هاییکه موجودیت گروپ هاي مسلح حق  افغانها از
 .آموزش دختران افغان را از آنها سلب کرده است  مصرانه تالش نماید 

o کیفیت آموزش  که مستلزم ظرفیت سازي معلمین و تصویب کریکولم مدرن بشمول  طمینان حاصل نمودن از بهبودا
ساینس و تکنولوژي که براي همه سطوح متعلمین به ویژه براي ظرفیت سازي دانش آموزان مناسب باشد نیز یاد آوري 

 . گردید

vii(  تحقق متساویانه انکشاف اجتماعی اقتصادي 

o عی اقتصادي  یاد آوري نمودند، منجمله از تالش هاي متوازن براي تقویت نظام تمام افغانها از پیشرفت هاي محسوس اجتما
طمینان حاصل نمودن از دسترسی به انکشاف متوازن به مثابه موضوع مهم اآموزشی، فراهم سازي فرصت هاي شغلی و 

با وجود برخی پیشرفت هاي  اکثریت افغانها بشمول مردان، زنان و جوانان تاکید  ورزیدند که. براي رسیدن به صلح پایدار
واضح ، دست آورد ها به مقایسه ملیارد ها دالر ایکه کمک کننده گان طی دوازده سال گذشته  به افغانستان مصرف کرده 

پیشرفت نه تنها باید به معیار کمیت خدمات سنجش گردد مانند تعداد مکاتب و شفاخانه هاي اعمار . اند برابر نمی باشد
 . کیفیت این خدمات مورد انتقاد نیز پرداخته شود شده بلکه باید به

o جوانان باید در دستور کار قرار گیرد افغانها تا کید داشتند که فراهم سازي زمینه هاي اشتغال براي. 

o  افغانها یاد آور شدند که دوام فقدان انکشاف متوازن و پایدار تاثیر شدیدي را باالي جوانان آسیب پذیر و دهقانان بی بضاعت
بلیت آماده گی براي اکه دو بخش مهم جامعه اند را از طریق اثرگذاري سطح بلند بیکاري و فقدان فرصتها، بیسوادي، ق
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آنها از دولت خواستند که به . اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در برخی والیات معین استراتیژیک به بار آورده است
رکیز نموده و نیز بر انکشاف سر مایه گذاري در تسهیالت  آموزشی براي جوانان طور جدي در زمینه فراهم سازي اشتغال ت

 .به مثابه راه هایی بازدارنده مشکالت  تا کید نمودند

o  هم چنان، سرمایه گذاري دوامدار بر سکتور زراعت مانند توسعه اراضی و سیستم هاي آبیاري کافی براي بهبودي اقتصاد
هاي دولتی و خصوصی مانند شرکت هاي تولیدي نساجی، تولید فرش، تولید زرین، تولید شرکت . روستایی کمک می کند

 .تیل، کارخانه هاي لبنیات، در صورت حمایت کافی دولت، زمینه فرصت هاي شغلی بیشتر را فراهم می کند

o ز دسترسی نا متوازن به افغانها همچنان یاد آوري نمودند که قسمت زیاد منازعات عمومی، معموالً از اثر مسایلی ناشی ا
شهروندان افغان بدون در نظر گرفتن عالیق قومی،  مردم روشنی انداختند که تمام. کمک هاي انکشافی بروز می نماید

با هم برابر بوده و باید از بر  روابط سیاسی ، روابط با دولت ، موقعیت جغرافیایی و یا هم موجودیت منازعه در ساحات شان،
افغانها  در سرتاسر کشور براي  بکار گرفتن ارزیابی کشور شمول . انکشافی بطور یکسان سود ببرند نامه هاي کمک هاي

رتقا می بخشد، اصرار اجهت نظارت نمودن بر پروژه هاي انکشافی به حیث  یک راهیکه موثریت کمک هاي انکشافی را 
 . داشتند 

o نه در مناطق آنها  به انکشاف پایدار می توان رسید مطرح در مجموع افغانها چندین پیشنهاد اساسی را براي اینکه چگو
با در نظر داشت خصوصیت اراضی بسیاري والیات افغانستان ، تعدادي از اشتراك کننده گان گفتگو بیان داشتند .  نمودند

اند در مبارزه با که کمک هاي انکشافی باید بسوي ساختمان بند هاي آبی برق متمرکز گردد آنچه که بنا بر  بیان آنها میتو
 .خشک سالی ، فراهم سازي اشتغال و ذخیره مداوم انرژي برا ي والیات شان آنها را کمک نماید

viii( طمینان حاصل نمودن از همه شمول بودن پروسه صلح ا 

o  و طمینان حاصل نمودن از مشارکت وسیع در پروسه صلح اافغانهاي عادي از طریق برنامه گفتگو قاطعانه تا کید داشتند که
آشتی ملی بشمول مردان ، زنان ، اقلیت هاي قومی، جامعه مدنی و به ویژه جوانان در مرکزیت موفقیت این پروسه قرار 

مردم باور دارند که افزایش مشارکت این اقشار اجتماع میتواند همه شمول بودن و مالکیت محلی این پروسه را  به . دارد
 . نحو بهتر تضمین کند

o  نگرانی شان را از عدم تشویق شدن جوانان بخاطر مشارکت آنها  در حکومات محلی  که به عقیده آنها بسیاري از افغانها
با معرفی برنامه هاي تشویقی براي جوانان از طریق بر گزیدن پالیسی ها ایکه . ابراز داشتند ،صلح را مخدوش می سازد

 . گردید جوانان را هدف قرار دهد میتوان به  مشارکت وسیعتر جوانان نایل

ix(  تقویت میکانیزم هاي محلی حل منازعات 

o شوراهاي توسط محلی اختالفات و منازعات به رسیدگی براي قوي فرهنگ از افغانها که کردند یادآوري کنندگان شرکت 
 که روشی به اختالف حل محلی مزمیکانی این از استفاده که بودند معتقد عموماً آنها. برخوردارند) شوري و جرگه( مردمی
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 آن در که اجتماعی و سیاسی فضاي یک عنوان به تواند می شود، تقویت اقلیت، هاي گروه و زنان شمول به مردم، منافع
 .نماید عمل بگیرند، تماس صلح براي سازنده گفتگوي یک در منازعه طرفهاي با نیز و همدیگر با بتوانند عادي مردم

o  حقوق هاي تخطی جدي موارد در محکمه حکم عنوان به نباید شوراها و ها جرگه که دادند هشدار افغانها از تعدادي 
 .کنند عمل بشري،

x( مخربین صلح کنار گذاشتن 

o انبراي جنجگویهم اساس معیارهاي عینی  برافراد  م بررسیزنفوذ منفی مخربین صلح، افغانها به شدت از میکانی در مورد 
که کسانی که در  ندافغان ها در سراسر کشور بر این باور. رهبران روند صلح و آشتی، حمایت کردند برايو هم مسلح اسبق 

بوده بصورت آزاد انتخاب و یا برگزیده شده جامعه خود از احترام برخوردار  باید صادق، با نفوذ و در دارندروند صلح دست 
فراد متهم به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت باید از این، مردم به صورت جدي سفارش کردند که ا عالوه بر .باشند

  . صلح کنار گذاشته شوندپروسه 

o  امنافغانهاییکه در مناطق سرحدي زندگی میکنند بر دولت تاکید ورزیدند که سعی بیشتر نماید تا سر حدات افغانستان را 
ها ي همسایه مکرراً خواست شان را تکرار  افغانها  به حکومت. سازد و از نفوذ گروپ هاي مسلح به کشور جلوگیري کند

 .نمودند که پشتیبانی گروپ هاي مسلح را با تجهیز و فراهم سازي محل آسایش براي  آنان متوقف سازند
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  مقدمه. 1
که در آن افغان هاي عادي اعم از  يابتکار، استمردم افغانستان پیرامون صلح یک ابتکار بی نظیر تحت رهبري افغان ها گفتگوي 

اجتماعی و  را پیرامون صلح پایدار، مصالحه، امنیت، انکشاف تا دیدگاه هاي شان این را داشتندفرصت  انو جوان ان، زنانمرد
 با تکیه بر اعمار صلح و جلوگیري از. و حاکمیت قانون در افغانستان از طریق مباحثات فراگیر بیان نمایند اقتصادي، حقوق بشر

توانایی می راق این فرآیند قرار داده بدینوسیله مردان، زنان و جوانان عادي را حمخاصمات، برنامه گفتگومردم، افغان ها را در م
جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر  1شبکه هاي/ نهاد  یازده. ها خودشان به دادخواهان صلح مبدل گردندتا آن بخشد

ملتزم به اجراي تمام مباحثات مردم ) یوناما(جرایی از جانب هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان اافغانستان با تسهیل و همکاري 
آن مردم افغانستان پیرامون صلح از آغاز ي برنامه گفتگو. غانستان پیرامون صلح بودندمردم افي در جریان مرحله اول و دوم گفتگو

دیدگاه هاي آنها را براي  ،موفقانه با هم جمع نمودهرا افغان اعم از مرد، زن و جوان  6000امروز، حدود بیش از  تا 2011در اواخر 
  .2پالیسی سازان ملی و بین المللی استخراج، تقویت و شریک گردانیده است

والیت افغانستان  34از تمام  3والیت 31مباحث گروهی بود که در  78مردم افغانستان پیرامون صلح، شامل ي مرحله اول گفتگو
ن با آاقتصادي در  -هاي اجتماعیبسترغان از گروه هاي مختلف قومی و تن مرد، زن و جوان اف 1500تدویر یافته بود و بیشتر از 

گفتگوي مردم افغانستان "تحت عنوان  2011جامع در دسمبر  ارشزیافته هاي مرحله اول ضمن یک گ. 4هم شرکت جستند
ول گفتگومردم افغانستان خالصه یافته هاي کلیدي مرحله ا. 5به نشر رسید "گذاشتن مبانی براي پروسه فراگیر صلحپیرامون صلح، 

 ؛د که مردم عادي در سراسر افغانستان چه چیزهایی را به حیث موانع نایل آمدن به صلح پایدار مالحظه می نمایندنشان می ده
به وخامت گذاشتن اوضاع امنیتی، بی عدالتی، نهادهاي ضعیف حاکمیت قانون، فساد گسترده، فقدان رشد : از قبیلمواردي 

  .  دخترانلت اجتماعی و حمایت محدود از حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اقتصادي و عدا

دردناك در سر  اي که نقض گسترده حقوق بشر را در گذشته بر معافیت افرادينباید گزارش همچنان اجماع کلی در مورد اینکه 
هاي عادي را به  هدفمند صداي افغاناصرار صورت گیرد، خاطر نشان ساخته و با پیشنهادات  ،تاسر افغانستان مرتکب شده اند

                                                             
گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح را رهنمایی و سرپرستی  2و  1عضو، امور هر دو مرحله  12 یک کمیته گرداننده تحت رهبري جامعه مدنی افغانستان متشکل از -  1

، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر )ACSF(، مجتمع جامعه مدنی افغانستان)AIHRC(کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان : اعضاي این کمیته عبارت بودند از. نمود
، مرکز )AWN(، شبکه زنان افغاستان)AOHREP(، سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان )AMKA(ملی کارکنان افغانستان، اتحادیه )ACSHRN(افغانستان 

، )SDO(، موسسه انکشافی سنایی )CSDC(، مرکز توسعه جامعه مدنی )AYSCO(، موسسه اجتماعی فرهنگی جوانان افغانستان)CSDC(انکشاف مهارت هاي زنان افغان 
  ).WPPC(و کمیته مشارکت سیاسی زنان ) TJCG(گی عدالت انتقالیگروه همآهن

مرحله دوم . والیت به راه انداخته شده بود دور هم جمع نمود 31تن از افغان هاي عادي را در مباحث گروهی که در  1500در جریان مرحله اول، گفتگوي مردم بیشتر از  -2
  .م نمودتن زن، مرد و جوان را در گفتگو فراه 4648مشارکت 

جوزجان، کابل، کاپیسا، کندز، مرحله اول گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح در والیات بامیان، بغالن، بدخشان، بادغیس، دایکندي، فاریاب، فراه، غزنی، غور، هرات،  -  3
، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، سرپل، سمنگان، تخار، )جالل آباد سفر نمودنداشتراك کنندگان به شهر (کندهار، خوست، کنر، لغمان، لوگر، مزار شریف، ننگرهار، نیمروز، نورستان 

  .ارزگان و زابل دایر گردیده بود
گفتگو فعاالنه  2و  1ه تاکید صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود که اقلیت ها و گروه هاي منزوي شده، زنان و جوانان و مردم مناطق دوردست و دهاتی در هر دو مرحل -  4

مشاورت . تالش هاي همآهنگ صورت گرفت تا یقین حاصل گردد که اشتراك کنندگان نماي کامل ساختار قومی والیات مربوطه شان را تمثیل کرده باشند. رزندمشارکت و
  . استقبال واقع گردید گفت وشنود مردم افغانستان پیرامون صلح انجام پذیرفت، توسط همه اشتراك کنندگان مورد 2و  1گسترده و فراگیري که در هر دو مرحله 

  :، به آدرس ذیل قابل دسترس می باشد2011گذاشتن مبانی براي پروسه فراگیر صلح، دسامبر : گفتگوي مردم افغانستان پیرامون صلح 5-
http://www.aihrc.org.af/media/files/People%27s%20Dialogue%20FINAL%20report.pdf.  
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گزارش همچنان جامعه مدنی افغانستان . حکومت، جامعه بین المللی، گروه هاي مسلح مخالف و جامعه مدنی افغانستان می رساند
و  ندبرسا 2011دسامبر  5را قادر ساخت تا پیام هاي متنوع مردان، زنان و جوانان افغان را به کنفرانس بین المللی بن دوم در 

بدینوسیله تضمین نموده باشد که صداي افغان هاي عادي، دیدگاه ها، شکایات و خواست هاي مشروع شان در همه تالش هاي 
  . شنیده و مالحظه خواهد شد ،گیرد پیش رو که توسط پالیسی سازان براي نایل آمدن به صلح پایدار در افغانستان صورت می

مانند مرحله اول، مرحله دوم نیز به هدف ترویج . آغاز گردید 2013در اپریل  دوم گفتگوبه ادامه موفقیت مرحله نخست، مرحله 
جرا ا افغانستانیک پروسه فراگیر، شفاف و پاسخگو براي صلح از طریق بدست آوردن نظریات مردم پیرامون مسیر آینده کشور 

با ( تن زن، مرد و جوان را 4648 توانستجامعه مدنی افغانستان  مردم افغانستان پیرامون صلح،ي در مرحله دوم گفتگو. گردید
منظور بدست آوردن دیدگاه هاي مردم ه تالش ب در) زنان در مباحث گروهی همه شمول يفیصد 33فیصدي مردان و  67مشارکت 

که آنها متحمل  يجنگ هاي طوالنی چندین دهه ااي بر عملیعادي در تشخیص و دریافت محرکه هاي محلی و نیز راه حل هاي 
نی را نمایندگی نموده و شامل امرحله دوم، طیف وسیعی از همه اقشار جامعه افغ اشتراك کنندگان. دزنشده اند، وارد مباحث سا

دانش آموزان، بزرگان و رهبران مذهبی جامعه افغانی، جوانان، مخالفین مسلح سابق  دهقانان، دکانداران، معلمین، خانم هاي خانه،
مباحث گروهی که توسط نمایندگان جامعه  200در حدود . 6گردید و مستفید شوندگان پروژه هاي انکشافی می )سابقطالبان (

بر عالوه براي تعداد زیادي از اشتراك کنندگان فرصت داده  7.والیت کشور تدویر یافت 34در  ،مدنی افغانستان گردانندگی گردید
  . 8بیان نمایندنظریات یق مصاحبه ها و سروي ررا از طشد تا دیدگاه هاي شان پیرامون صلح و آشتی 

 30یجاد اشرکت داشتند منتج به گفتگوتن که در مرحله دوم  4648موضوعات کلیدي و راه حل هاي پیشنهادي توسط بیشتر از 
غالب آمدن بر این نقشه هاي محلی نقش تشخیص دهنده در خصوص عوامل و را ه حل ها براي . 9محلی براي صلح گردیدراه نقشه 

  . دو سطح ولسوالی و والیت و نیز به سطح ملی بازي میکنند منازعات را در هر

این دیدگاه  منعکس کردنو با  استنظریات شهروندان عادي افغان پیرامون مسایلی که اکثراً بر زندگی آنها تاثیر گذار  گردآوريبا 
این گزارش مبتنی بر تحلیل کیفی . حقوق محور صلح را ترویج نمایدخواهد که پروسه فراگیر و  مردم افغانستان میي ها، گفتگو

نقشه . رساند که توسط افغان ها در سرتاسر کشور بیان گردیده است داده ها بوده و خالصه یافته هاي اساسی و دیدگا ه هایی را می
برنامه روشن اعمار صلح را به ارتباط  هاي محلی صلح که بر عالوه آن تهیه گردیده است، افغان هاي عادي را قادر می سازد تا

توافقات براي ی ایمبن ایجادوالیات مربوطه شان براي پالیسی سازان ملی و بین المللی به همه سطوح ارایه نموده و نیز ممکن براي 
  . استفاده شودصلح محلی 

                                                             
با در نظر داشت . تی را میرساندبراي مشارکت بهتر زنان گامهایی برداشته شده بود، چنانچه که ترکیب افغان هایی که در مرحله دوم شرکت داشتند، تعادل نسبتاً بهتر جنسی 6

دیت فضاي محافظه کارانه، منع می گردند، گفتگوي مردم با اینکه زنان و دختران در جوامع روستایی معموالً از اشتراك و انتخاب در یک برنامه جامعه مدنی، به دلیل موجو
  . تدویر مجالس ویژه گفتگو براي زنان بمنظور ترویج همه شمول ساختن مجالس به این چالش رسیدگی نمود

ه است که شامل والیات بدخشان، بادغیس، بغالن، نقشه محلی براي صلح تا حاال گردید 30والیت افغانستان برگزار گردید و منتج به ایجاد  34مرحله دوم گفتگوي مردم در  7
وردك، ننگرهار، نورستان، پکتیا،  بلخ، بامیان، دایکندي، فراه، فاریاب، غزنی، غور، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کندهار، کاپیسا، خوست، کنر، کندز، لغمان، لوگر، میدان

  . نیز ایجاد می گردند) نیمروز، پکتیکا، ارزگان و زابل(لی براي چهار والیت دیگر نقشه هاي مح. پنجشیر، پروان، سمنگان، سرپل و تخار می باشد
  . تن افغان در مصاحبه هاي انفرادي و سروي دیدگاه ها اشتراك ورزیدند 870حدود   8
 2014ضمن کنفرانس ملی در کابل در تابستان ) میدان وردك از والیات بلخ، دایکندي، فراه، کابل، کندهار، خوست، کنر، کندز، لوگر و(نقشه محلی صلح ) 10(قرار است ده  9 

تمام نقشه هاي محلی صلح به زبان هاي انگلیسی، دري و پشتو آماده . نقشه محلی صلح دیگر بعدا در نیمه دوم سال به دسترس عامه قرار خواهد گرفت 20متباقی . ارایه گردد
  . مبتنی بر دیدگاه ها و خواستهاي مردم محل استگردیده و هدف آن آگاهی دهی پالیسی ها به سطح والیت 
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   همحرکه هاي کلیدي منازع. 2
  

  
 

 که در مرحله دوم گفتگوي سلسله مباحث گروهی که در سراسر کشور تدویر یافته بود، مردان، زنان و جوانان افغان مجموعهدر 
. 10بودند، دیدگاه هایشان روي عوامل ریشه یی منازعات در مناطق شان را بیان داشتندمردم افغانستان پیرامون صلح شرکت ورزیده 

، وضعیت امنیتی رو به وخامت، ریشه دارنگرانی هاي مشخص شامل موجودیت فساد گسترده، سوء استفاده از قدرت و معافیت 
نبود انکشاف پایدار اجتماعی و اقتصادي و موجودیت بیکاري، رقابت باالي کنترول  کشمکش هاي عمیق قومی، قبیلوي و فرقه یی،

  . و اثرات جنگ باالي جوانان بود) کشت تریاك و خاشخاش و قاچاق مواد مخدر(اقتصاد غیر قانونی 

مثابه عوامل ابتدایی نارضایتی مردم افغانستان از حکومت شان ناشی از فساد، حاکمیت ضعیف قانون و نقض گسترده حقوق بشر به 
شک و تردیدشان  حل هاي محسوس،ه به عین شکل افغان ها در سرتاسر کشور حین پیشنهاد را. تداوم کشمکش محسوب گردیدند

  . نمودند اظهار نظر ،صلح پایدار در والیات شان منتج گردد وبه عدالت  می تواند 11یا تالش هاي موجود صلحآرا در مورد اینکه 

  ده، سوء استفاده از قدرت و معافیت ریشه دار فساد گستر. 2-1
مثابه اساسی ترین محرکه هاي ه در سراسر کشور مردان، زنان و جوانان افغان در مجموع فساد، سوء استفاده از قدرت و معافیت را ب

یعنی آنچه  ،استفاده از قدرتمردم قاطعانه اظهار داشتند که فساد در همسویی با سوء . منازعه و بی ثباتی تشخیص دادندابتدایی 
. باشد اجتماع در کل میهم دردر دولت و هم یک مشکل فراگیر  ،را مجسم می کند سوء استفادهکه اشکال و سطوح مختلفی از 

  :چنین اظهار نمود ،یک شخص متنفذ مردمی از نهر شاهی والیت بلخ دیدگاه خود را که در سراسر کشور یاد گردید

در اینجا  کسستم که هر همن قویاً باور دارم و متیقن . ده و مانند یک قاعده پذیرفته شده استفساد مانند سرطان بو"
  ".با من موافق است که این پدیده ناخوش آیند یکی از بزرگترین عوامل تداوم جنگ در کشور ما میباشد

  :نمودچنین اظهار  شخصی از شهر کندهار با بیان نواقص آشکار پروسه انتخابات ناامیدي خود از حکومت را

 که به کار شدند ایندر حینی از این رو اولویت نخستین آنها . خرند راي را می کهخاطر انتخاب می شوند این مردم به "
ممکن براي  بعد از آن،تنها ). جبران کنندشان را انتخاباتتا مصارف ( ست که تا هر اندازه زیاد پول بدست آورندا

  ".شهروندان کار کنند

  :پیرامون فساد در ادارات قضایی یک اشتراك کننده مرد دیگر از کندهار بیان داشت

                                                             
گفتگوي مردم، روش هاي مختلف تحقیق پیرامون صلح به شمول مباحث گروهی، مصاحبه هاي اختصاصی انفرادي با  2و  1میتودولوژي بکار گرفته شده در هر دو مرحله  10

  . اشخاص و سروي دیدگاه ها را با هم ترکیب نموده است
  . مراجعه شود) 17(به صفحه  6-2به بخش  APRPبراي معلومات بیشتر پیرامون دیدگاه مردم راجع به ).APRP(لح و ادغام مجدد افغانستانمانند برنامه ص 11

  "دهند متفاوت از آن را انجام میگویند ولی در عمل چیزي کامالً  مردم یک چیز می بهسیاست مداران ما  اًاساس"
 مردم، والیت کندهاري اشتراك کننده گفتگو -- 
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  ".مجرمین آزادند و بیگناهان در بند. سیستم قضایی ما کامالً فاسد است"

 تمام بهرهگونه مرتکبین از معافیت چیک خانم خانه از ولسوالی خنجان در والیت بغالن به عین شکل خاطر نشان ساخت که 
  :میبرند

با وجود اینکه مرتکب آن را . ساله من در جریان جنگ میان قوماندانان جهادي در ولسوالی خنجان کشته شد 23پسر "
   ".ست که حکومت وي را تعقیب خواهد نمودا یگانه امید من این. می شناسم ولی هیچ کاري کرده نمی توانم

مردم شرکت داشتند، رابطه میان فساد ي که در گفتگو ز کسانینظام، تعداد زیادي ا بنا بر مالحظه موجودیت فساد گسترده در
  :به طور مثال یک معلم مکتب از ولسوالی ارگوي والیت بدخشان توضیح داد .گسترده، حاکمیت قانون و قضا را خاطر نشان ساختند

تان باید خاتمه یابد معافیت در افغانس. مردم موقعی به عدالت می رسند که مرتکبین بنا بر جنایات شان مجازات شوند"
. که در گذشته مرتکب جنایات شده اند و آزاد گشت و گذار می کنند، بایستیم و ما مردم باید ً در برابر آن مجرمینی

مجازات . معافیت پیآمد منفی داشته در حقیقت تقویت روحی مرتکبین را بار می آورد تا مجدداً مرتکب جرم شوند
  ".جرایم را نمایندآن ه بازدارنده قوي عمل نماید تا آنکه دیگران نتوانند جرأت انجام تواند به مثاب نمودن مرتکبین می

 کند و معافیت یک امریست که فساد را پیشکش می "راه نفوذ"در سراسر افغانستان مردم دیدگاه شان را بیان داشتند که فساد 
دو نوع  میراث دوامدار معافیت یادآوري نمودند که شامل هرآنها از یک . استسیستم قضایی  در مثال،به طور  ،آنمحصول مستقیم 

ولین حکومت ؤها توضیح دادند که مس افغان. می گردد، اتفاق افتاده در این اواخرکه  که در گذشته ارتکاب یافته و آنهایی جرایمی
در . ول اندؤاعه فرهنگ معافیت مساش درمرتکبین، همه به طور یکسان  عدم مجازات و بخش قضا بنا بر  رنوالیابه شمول پولیس، 

  :یکتن از بزرگان دینی در والیت فاریاب چنین اظهار داشت ،زمینه این میراث معافیت

در بسیاري از ولسوالی ها در سرتاسر . ستحکومت ا) محلی مامورین(علت عمده کشمکش به ویژه در سطح ولسوالی "
جرا نمی کنند، آنها تا ا ،که الزم است طور مناسب و طوريولین محلی دولتی وظایف شان را به ؤوالیت فاریاب، مس

ولین دولتی محلی به ؤزمین مردم عادي توسط قانون شکنان غصب می گردد، مس وقتی که. درجه فاسدند يانتها
دو  هر( بودهبه طور مثال تصمیم گیرندگان در ولسوالی قیصار دو شخص قانون شکن . شکایات ما گوش نمی دهند

ولین ولسوالی نمی توانند و نمی خواهند به ؤمس. آنها قیصار را به دو بخش تقسیم کرده اند) هستندارلمان نمایندگان پ
  ".تصامیم آنها مداخله کنند

در همه  رفتارهاي معمولی تقریبارا به مثابه  و قوم پرستیختالس و خویش امردم افغانستان، رشوت ستانی،  قابل توجه اکثریت
ارایه خدمات مشروع  درنهادها را  موارد اینساخته گفتند که  حکومت به ویژه در ادارات تنفیذ قانون و نظام قضایی برجسته  حوطس

یک عضو اتحادیه . را بین افغان ها و حکومت ببار آورده است فاصله قابل مالحظه اي و درنتیجه براي مردم غیر موثر گردانیده 
  :می کشاند شورشزند و مردم را بسوي  جنگ را دامن می ،از نظام ناامیديداد که چگونه  کارکنان ملی جالل آباد توضیح

که خانه  يیکی از کارگران ما با یک جنگ ساالر. حمایت می کند ،را که پولدارند ادارات قضایی و عدلی تنها مردمی"
ملکیت وي را تثبیت می نمود با خود کارگر مذکور همه اسناد مقتضی را که . منازعه اي داشت ،اش را قبضه کرده بود
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ولی مذکور تا هنوز نتوانسته خانه اش را دوباره  ،حکم کردند ه نفع ويجدا گانه ب هداشت و در حالیکه هر سه محکم
   ".جنگ ساالر انتقام بگیرد آناو میخواهد تا در مقابل . و با طالبان پیوست هاو افغانستان را ترك نمود. بدست آورد

تقریباً تمام اشتراك کنندگان اظهار داشتند که امتیاز دهی و کاغذ پرانی در نهادهاي قضایی، اعضاي جامعه را وادار به عین شکل 
به شمول مراجعه به میکانیزم هاي محلی حل منازعات  ،می سازد تا راه هاي بدیل دیگري را براي حل قضایاي مدنی و جنایی شان

  :یک دهقان از والیت کنر چنین بیان داشت. جستجو نمایند ،و یا محاکم طالبان که در محالت شان فعالیت دارند

را  منفی یک تصورمردم براي حل قضایاي مدنی و جزایی شان به شوراهاي محلی تمایل دارند و این چیزي است که "
   ".اعتبار نهادهاي عدلی ایجاد می نمایدنسبت به 

  : یک تن از باشنده گان قلعه نو والیت بادغیس به این نکته موافق بود که

که کار به فعالیت  مردم حینی. باشد حکومت داري ضعیف می )مردم طالبان را حمایت می کنند( دلیل دیگري که"
  ".طالبان می روند، امیدي ندارند و بجاي آن به محاکم مربوط می شودحکومت 

  : غیر دولتی در والیت لغمان اظهار داشت نماینده موسسه یک 

   ".انتخاب دیگري وجود ندارد مگر اینکه براي حل منازعات به محاکم طالبان مراجعه صورت گیرد"

حکومتی در سطح ملی اشتراك کنندگان انتقاد شدیدي را نسبت به دولت در خصوص مقرري هاي ناسالم مبتنی بر روابط در دفاتر 
در والیت . نارضایتی مردم از حکومت نقش بازي می نماید عللآنچه که آنها عقیده داشتند که به مثابه یکی از  ؛و محلی برشمردند

اشتراك کنندگان . نگریسته می شود ،بخصوص در محدوده ادارات قضایی ،نظاماز گیر ادایکندي فساد اداري به مثابه یک شکایت فر
  : که شهرستان والیت دایکندي توضیح دادند ولسوالی

، در اینجا سیستم مقرري مبتنی بر شایسته قائل می شودتبعیض  یافغان متکثرحکومت فاسد میان گروه هاي قومی "
نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه دارد و فقر و فرهنگ معافیت منبعث از آن باعث . ساالري در دفاتر وجود ندارد

   ".گرددمنازعات محلی می 

  :یک وکیل مدافع از والیت دایکندي چنین بیان داشت

   ".نظام ضعیف و فاسد عدلی امنیت را صدمه زده و در نتیجه جنگ را مشتعل تر می سازد"

  :نالیست از دایکندي چنین تایید می کندریک ژو

   ".که نظام عدلی به طور الزم کار نمی کند، انتقام جویی را میان ما پرورش می دهدوقتی "

  :به همین منوال، روي صحبت در مورد پروسه استخدام در مقرري هاي حکومت، یک ژورنالیست از والیت فاریاب اظهار داشت
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مردم از سطح والیت به کابل می روند و کرسی هاي دولتی را . پروسه استخدام حکومت بخودي خود فاسد است"
که در کابل آنها را گماریده اند  وردند، ایشان باید براي مردمیکه آنها وظایف را بدست آ آنگاهو . خریداري می نمایند

   ".رشوه بگیرند تا اینکه بر همان چوکی ها باقی بمانند

همچنین یک قو ماندان سابقه جهادي در والیت پنجشیر نارضایتی خود را مبنی بر ایجاد فاصله رو به افزایش نسبت به اعتماد بین 
  :مردم و حکومت چنین اظهار داشت

 مسعود، شاه احمد رهبر، یک تنها گذشته در. است کرده تغییر حاال تا جهاد وقت از جامعه سیاسی–بافت اجتماعی "
فکر ه تنها ب ،اندیشندیوجود داشت ولی حاال ما چندین رهبر داریم که همه ایشان قبل از از اینکه به ما منحیث مردم ب

  ".ما از مشکالت جامعه خبر ندارند و حتی آنها با ما حرف هم نمی زنند کنونیرهبران . ستندهمنافع خودشان 

  : یک فعال جامعه مدنی از والیت هلمند با این موضوع موافق بود که

سال  بهمتاسفانه که این فاصله سال . ترین عامل جنگ فاصله موجود میان حکومت و مردم است اصلینخستین و "
   ".دشو بیشتر می

اشتراك کنندگان گزارش از  یهمچنان تعداد وسیع .سراسر کشور مطرح گردیدند مباحث نظیر آنچه بیان گردید دردیدگاه هایی 
این مسئله . منجر به توزیع نامتناسب منابع و رسانیدن نامساویانه کمکهاي انکشافی گردیده است مربوطدادند که فساد در ادارات 

  :انچه یک تن از فعالین مدنی در والیت لغمان چنین توضیح دادچن منازعات درونی و همگانی را تشدید می کند

که  ، توسط بزرگان و یا اختصاص یافتن منابع پروژه ها به ساحاتی NSP(12( برنامه همبستگی ملی دزدي بودجه"
  ".تشدید می بخشد جوامعکشمکش هاي از قبل موجود را میان اقوام و  ،منافع شخصی اعضاي شورا در آن وجود دارد

  :ادارات قضایی بیان نمودمورد یک تن از اعضاي شوراي والیتی والیت هلمند مثال زیر را در 

مردم نمی توانند . یک قاتل آزاد شد ،برعکس آن. من مردي را دیدم که بخاطر سرقت بایسکل چندین سال زندانی شد"
ن از توقیف شدن هاي غیر قانونی از سوي و برخی از آنها بنا بر ناامیدي و انزجارشا کنندگیري ین فساد را اندازه چن

در اینجا همچنان ادعاهایی برعلیه ولسواالن وجود دارد ولی هنوز این افراد . هاي مسلح پیوستند هگرو هنظام عدلی ب
نیروهاي در داخل نظام ما . حکومت از فساد آنها چشم پوشی می کند. کرسی هاي دولتی شان را حفظ کرده اند

  ".د که می خواهند فرهنگ معافیت را زنده نگه دارندنی وجود دارپرقدرت

در والیت کندهار به  تحصیل کردهیک مرد . قانون را تقویت می کند نامساویانهجراي اافغانها قویاً شکایت داشتند که فساد چگونه 
نین بیان چ ،شده بودند که مرتکب نقض حقوق بشر و دیگر جرایم یشوب گرانآطور نمونه مالحظه برخورد دو گانه را در مجازات 

  : داشت

                                                             
  .توسط وزارت إحیاء و انکشاف دهات ایجاد گردیده بود 2003در سال ) NSP(برنامه همبستگی ملی   ١٢
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قوماندانان بزرگ و  ،در مقابل ، اماویان مجازات و به زندان افگنده می شوندجکوچکترین جوان از میان مخالفین و جنگ"
از طریق مذاکره بدست را  "بستۀ تقاعد "براي خود توانند  که می دارند نفوذچنان و  تر زور داشته بسیار جنایت پیشه

  ".شوندبحیث مذاکره کننده در پروسه صلح مطرح  یاو بدست آورده ممکن یک وظیفه پر در آمد در کابل  -آورند

  :یک اشتراك کننده دیگر از کابل همچنان عدم تطبیق یکسان قانون را به مثابه یک نگرانی عمده مورد انتقاد قرار داد

عدم تطبیق و  )حکومت، پارلمان و قضا( دولت قوهقانون توسط هر سه  نقضعدم تطبیق قانون توسط مقامات حکومت، "
قانون باالي مردم فقیرتر تطبیق می گردد ولی . استما  هاي اصلییکسان قانون باالي تمام شهروندان افغان نگرانی 

در اینجا به طور واضح فقدان عدالت اجتماعی در . طور مثال تطبیق نمی شوده هیچگاه در خصوص پسر یک وزیر ب
  ".حقوق بشري افراد اقتضاي حمایت دولت را می کند. وجود داردافغانستان 

با بازتاب دادن مشکالت، گرداننده یک مدرسه محلی در ولسوالی الیشینگ والیت لغمان، میکانیزم نظارتی را براي مبارزه با فساد 
  :گسترده چنین مطرح نمود

این . گردد تا نهادهاي دولتی را نظارت نمایدوزارت خانه هاي مختلف باید ایجاد  یک کمیسیون مستقل متشکل از"
که ) فساد( ن و یا اشخاصی را استخدام نماید که معلومات را در مورد فعالیت هاي غیر قانونی فتشیکمیسیون باید م

   ".جمع آوري نمایند ،ولین در آن درگیر باشندؤمس

ولین ؤتند از مشاهده امانت داري و گران مایه گی برخی مسچند تن از افغانها که در مباحث شرکت داش ،با وجود بیان تمام شکایات
  :ذعان نمودابه طور مثال یکی از فعالین جامعه مدنی در والیت کندهار چنین . حکومت یاد آوري نمودند

ما باید آنها را شناسایی و تشویق نموده با آنها . در اینجا همچنان اشخاص الیق، صادق و توانمند در حکومت وجود دارد"
   ".اما آنها تعداد اندکی اند. همکاري نماییم

شان با  گونه فعالین مدنی در والیت کندهار نسبت به مشکالت شایع شده در نهادهاي حکومتی افغانستان، در دیدگاه به همین
  :طرفداري از اعتماد سازي فزاینده و رو به رشد بین جامعه مدنی و حکومت در کل خیلی نگرش سازنده داشتند

که حکومت با نقش و فعالیت هاي بازیگران غیر دولتی در یک جامعه به این دلیل است بخشی از این بی اعتمادي "
، یکدیگر را بشناسیم و براي اعمار روابط سازنده کار دهیاد بخشیما باید تماس هاي خود را ازد. شنایی نداردآدموکراتیک 

   ".کنیم

  وضع امنیتی رو به وخامت . 2-2
با . ندددا را کمتر به موثریت نهادهاي دولتی نسبت می اشتراك داشتند، وضع امنیتی شان گفتگوکه در  مردان، زنان و جوانانی

تمام افغانها در مباحث گروهی خاطر نشان ساختند که وضعیت امنیتی بتدریج در عطف توجه به میزان باالي تلفات ملکی، تقریباً 
 2001اواخر (که با تجربه مرحله نسبتاً آرام پس از سقوط رژیم طالبان مقایسه گردد  به ویژه وقتی ،تمام کشور بدتر گردیده است

مردم، وضعیت امنیتی ي نندگان مرحله دوم گفتگوبعد از شایع شدن فساد و حاکمیت ضعیف قانون، اکثریت اشتراك ک). 2006الی 
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را به مثابه تهدید دوم براي صلح و ثبات و حمایت حقوق بشر در افغانستان  رو به وخامت و ازدیاد تلفات ملکی در سرتاسر کشور
  . تلقی نمودند

  نبود نیروهاي موثر امنیتی افغان 

دو زمینه کمی و کیفی نیروهاي امنیتی  را به عدم موثر بودن در هرامنی نامستولی شدن  ابتدا ،مردمي اشتراك کنندگان گفتگو
افزایش آزردگی مردم نسبت به  و ولیت هاي امنیتی از نیروهاي بین المللی به نیروهاي امنیتی افغانؤافغان، انتقال قبل از وقت مس

و عملکردهاي  آن را سوء استفاده هاندگان چنین آزردگی ها از آنچه که اشتراك کن این. دولت و نیروهاي طرفدار آن نسبت دادند
پولیس ملی افغان، پولیس محلی و ملیشه ، به شمول نیروهاي امنیتی افغانتوسط  می نامیدند، ناشی می شود که همغیر عاطفی 
ملیشه  یک محصل پوهنتون از والیت کندز روابط میان دولت و. 13ارتکاب یافته استنیروهاي بین المللی، هم توسط و  ،هاي محلی

  :هاي طرفدار آن را چنین بیان داشت

استفاده صورت  شورشیانضد  حکومت نمی خواهد این ملیشه هاي استفاده جو را متوقف سازد زیرا از آنها می شود بر"
آنها معاش داده نمی شود و سالح هم از خودشان است، بدینگونه به تناسب نیروهاي امنیتی افغان این خیلی  به .گیرد

  ".است براي دولت که آنها را استعمال کند کم هزینه

  :یکتن از بزرگان از یک ولسوالی دور افتاده کندهار سوال خود را چنین مطرح نمود

دولت ما را از . آیا در اینجا کدام فرقی میان نیروهاي امنیتی افغان و طالبان وجود دارد؟ آنها هردویشان بی رحم اند"
   ".هیچ جانبی حقوق ما را رعایت نمی کند. ما را از طرف شب به رعب می اندازد طرف روز استثمار می کند و طالبان

مردم نگرانی هایشان را مکرراً بیان داشتند . با مردان، زنان و جوانان در سرتاسر کشور اظهار گردید هدر جریان مباحث مشابه نظرات
البته اخیر الذکر به . ده انداافت دامدر دیگر از یکسو و بین قوت ها و نمایندگان دولت از طرف  شورشیانکنند در بین  که فکر می

  . ویژه برازنده تر گردید که تنها بخود خدمت می کنند و از کار براي منافع مردم عاجز مانده اند

  دولت در داخل دولت 
حضور حکومت در محالت دور  عدمبه  مداوماًامنی گسترده تهدید براي جوامع محلی مالحظه گردید، افغانها ناکه  در تمام والیاتی

عدم توانایی دولت در تامین میزان کافی نیروهاي ملی . به مثابه عامل کلیدي منازعه اشاره نمودند مورد منازعه،امن و یا ، ناافتاده
مردم بیان داشتند که عدم . بوجود آورده است ،که خالي امنیتی نامیده میشودرا بخش هاي کشور آنچه از امنیتی در بسیاري 

در این محالت منجر شده  جوحضور نیروهاي امنیتی افغان به ظهور دوباره طالبان و گروه هاي مسلح غیر قانونی سوء استفاده 
دولت چنین بیان به مردم  بی اعتماديو نیز  ناحیه تالقان والیت تخار راجع به وخامت امنیت در سراسر کشور خانمی از. است

  :داشت

                                                             
  . قابل تذکر است که اردوي ملی افغان از جانب اشتراك کنندگان بطور وسیع به نیکی نام برده می شد 13
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و نبود اعتماد بین حکومت و شهروندانش  شورشیان، جانبداري مردم از شورشی دلیل عمده تداوم جنگ، فعالیت هاي"
از مخالفین حمایت کنند زیرا مطمئن نیستند که دولت  خود میلمجبورند که بر خالف مردم عادي افغانستان . می باشد

  ".نها در مقابل طالبان محافظت خواهد کرداز آ

بودن که ناکافی  افزودند ،در بسیاري بخش هاي ناامن کشور ضمن مباحثات، افغانها ترس شان از نفوذ طالبان را برمال ساخته
به مثابه  ،ارنددولت ارتباط قوي دهاي دستگاه  ازبه ملیشه هاي محلی بدنام که با بسیاري  تا کردهنیروهاي امنیتی دولت را وادار 

این عارضه از سوي اشتراك کنندگان در والیت کندز به حیث آنچه که منتج به . امنیت شهروندانش بنگرد تامین منبع بیرونی براي
یا ملی به سطح  که قانون به عوض تطبیق در سطح والیتی و جایی -مطرح گردید ،توان گفت می "دولت در بین دولت"ایجاد 
ر زیان اثآاز  خود تن از فعالین مدنی ناامیدي یک. بیان گردید کشوردیگر  مناطقهمچنان عین نظریات در . گردد می تطبیقمحل 

  :گفتو برجسته ساخته را بار ازدیاد قوت هاي مسلح ملیشه بر وضع امنیتی بادغیس 

افزایش  قبایلمیان بدین ترتیب کشمکش . را براي منفعت شخصی شان ایجاد نموده اند یهای هبزرگان قومی گرو" 
   ".می پیوندند) مانند طالبان(ي مسلح در کوه ها به گروها ها هگرواي می رسد که این یافته و به تدریج به نقطه 

نین چهاي مسلح و رقابت آنها باالي قدرت در منطقه اش  هیک بزرگ قومی از ولسوالی سید خیل والیت پروان راجع به ازدیاد گرو
  :صحبت نمود

صورت قدرت خود را از دست  خواهند زیرا در آن آنها صلح را نمی ... مسلح غیر قانونی در هر جا وجود دارند افراد"
این یک حقیقت ناخوشایند است و محدود کننده . آنها جنگ را میان جوامع خلق می کنند به همین دلیل. خواهند داد

   ".ه حیث یک رویا باقی خواهد ماندبنشوند، صلح  ها حذف هکه این گرو تا وقتی. واقعی صلح میان جوامع ما است

و همچنان فقدان حساب  تر وسیعمنازعات ملیشه هاي محلی و نیز توأم شدن جنگ هاي محلی با به  قدرت دادنمسلح سازي و 
جنگ  حیث عوامل عمدهه هاي مسلح غیر قانونی ارتکاب یافته، ب هحقوق بشري که توسط این گرو نقض هايدهی در برابر همه 

پالیسی واگذار مردان، زنان و جوانان افغان مکرراً متذکر شدند که . هاي مسلحانه در سراسر افغانستان در مباحث شمرده شدند
  . از بزرگترین اسباب کمبود اعتماد میان مردم و حکومت است یي یکبه نیروهاي قرارداد امنیت کردن

  ولیت هاي امنیتی ؤانتقال قبل از وقت مس

ملی از نیروهاي بین المللی به نیروهاي  "ولیت هاي امنیتیؤانتقال قبل از موقع مس"خالي امنیتی نیز در زمینه آنچه که افغانها آن را مسئله 
از افغانستان،  2014یکباره مطرح شدن خروج نیروهاي بین المللی در اخیر  ناشی ازامنیتی افغان می نامند وهمچنان بی باوري 

قواي بین المللی و انتقال  حضورشرکت داشتند در مجموع به این نظر بودند که کاهش گفتگوکه در  هاییافغان. بازتاب یافت
به نیروهاي امنیتی افغان که از  ،تجهیزات پیشرفته زمینی و هوایی آنها وولیت ها از قواي بین المللی توأم با تعلیمات عالی ؤمس

گروه هاي مخالفین را جرأت می و بار آورده ه باشند، یک خالي امنیتی را ب می، توانایی جنگی و حمایت هوایی محدود تعدادلحاظ 
آسان بر نیروهاي  پیروزيگروپ هاي مسلح مخالف دولت از این خالي امنیتی از طریق تبلیغات شان استفاده نموده و یک . بخشد

ضمن مباحث گروهی در میدان وردك این موضوع بیان گردید که  ،به طور مثال. کنند ناآماده ملی امنیتی افغان را پیش بینی می
به را  انرژي تازهدر آنجا  شورشولسوالی نرخ،  ولیت هاي امنیتی و خروج جنجالی نیروهاي ویژه آمریکایی ازؤدنبال انتقال مسه ب
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قواي بین المللی که به زعم آنان طمینان شان را در قبال خروج ااشتراك کنندگان از والیت فاریاب به عین شکل عدم . دست آورد
چنانچه توسط یک تن از اعضاي شوراي زنان  ؛تاثیر منفی باالي نیروهاي امنیتی افغان و روحیه شهروندان عادي داشت بیان داشتند

  :فاریاب بدینگونه توضیح داده شد

از آن وقت به بعد گروپ . نمود خروج نیروهاي بین المللی از فاریاب روحیه گروپ هاي مسلح فعال در فاریاب را تقویت"
بنابر حضور و نفوذ طالبان در سرتاسر . هاي مسلح خودرا تنظیم نمودند تا مناطق بیشتري را تحت نفوذ خود در آورند

  ".کنند والیت فاریاب در بسیاري از قریه جات مردم از مقررات آنها اطاعت می

چنانچه که  ،ضعیف دولت را پیرامون خروج قواي بین المللیمردمی ماسی همچنان مردان، زنان و جوانان افغان تاثیرات منفی دیپل
  : اظهار داشتند ،در سخنان یکتن از اساتید پوهنتون بیان گردید

به طور . برخی اوقات سیاست مداران و پالیسی سازان اعم از بین المللی و غیر آن شرایط امنیتی را بدتر می سازند"
. هشدار دادند ،دنکه قواي بین المللی افغانستان را ترك می کن 2014طالبان در سال مثال آنها مردم را از بازگشت 

   ".تقویت نمود و مردم عادي را هراسان ساخت) در فاریاب(هاي مسلح را  هروحیه گرو ییچنین دیدگاه ها

  ي روز افزوناعتماد بی

یک عامل عمده ناامنی و بی ثباتی در سراسر کشور قویاً یاد  به عنوان افغانستان دولتبین مردم و  ياعتمادبی  روزافزونفاصله از 
سوء  رو به افزایش مردم از حکومت در نتیجه از ناامیدياشتراك کنندگان گفتگودر سراسر کشور نگرانی عمیق شان را . گردید

س محلی، ملیشه هاي طرفدار به شمول نیروهاي پولیس ملی، پولی ،نیروهاي امنیتی افغان استفاده ها و عملکردهاي بی احترامانه
به شمول قتل ها، شکنجه، توقیف  ،هاي زیاد حقوق بشري نقضانها تخطی ها و . اظهار داشتند ،بین المللی نیروهاينیز دولت و 

از معافیت برخوردار گشته اند، یکایک  در مقابل هاي خود سرانه و اخاذي هاي غیر قانونی را که توسط این نیروها صورت گرفته و
که شخص محلی را به قتل رسانیده  رگرام والیت نورستان ادعا نمود که یک پولیس ملیویک بزرگ قومی از ولسوالی ن. شمردندبر

  :بود تا هنوز بر وظیفه اش دوام می دهد

. متري مرکز پولیس نورستان به قتل رسانیده بود 40یک افسر پولیس ملی مردي را بنا بر دشمنی شخصی در فاصله "
بعدها . و از آن موقع با طالبان یکجا شد میل اسلحه فرار نمود 12ور گرفتار و براي دو روز نگهداري شد ولی با افسر مذک

افسر مذکور حاال به دولت پیوسته است و بحیث یک افسر پولیس . دولت وي را براي ادغام به پروسه صلح دعوت نمود
   ".ملی دوباره ایفاي وظیفه می کند

  :شهر پلخمري والیت بغالن به عین شکل نگرانی خود را از پولیس محلی افغان بیان نمود یک فعال حقوق زن در

از ) مالیات غیر قانونی( عشرگرفتن پولیس محلی افغان در پلخمري به تخطی هاي حقوق بشر مانند اختطاف، اخاذي، "
این مسایل منازعات را مشتعل تر ساخته و بدبینی را در بین مردم افزایش . مردم، لت و کوب و تهدید مبادرت می ورزد

   ".می دهد
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افغان ها همچنان از عملیات هاي شبانه، بمباردمان هاي هوایی و تالشی خانه ها که معموالً توسط قوت هاي خارجی به طور بی 
صورت می گیرد و منجر به قتل هاي غیر قانونی، گرفتاري هاي خودسرانه و تخریب ملکیت هاي مردم گردیده و در مقابل به   رویه

همانگونه که به . جوامع در برابر نیروهاي بین المللی کمک می کند، شاکی بودنددر بعضی عمیق سازي احساس ترس و دشمنی 
 بودن خیلدد آباد والیت میدان وردك در مورد ادعاهاي جنجالی اخیر مبنی بر این موضوع توسط بزرگان قومی ولسوالی سی

شکنجه مردم ملکی در ولسوالی هاي نرخ، میدان شهر  ناپدید سازي هاي اجباري، گرفتاري هاي غیر قانونی، درنیروهاي بین المللی 
  :و جلریز والیت میدان وردك اشاره صورت گرفت

 موقعی. آنها نه به فرهنگ و نه به عنعنات ما احترام می گذارند. شبانه را انجام می دهندقواي بین المللی عملیات هاي "
که آنها می خواهند یک منزل را در یک قریه تالشی کنند، همزمان ده ها خانه دیگر در اطراف آن متحمل زحمت می 

  ".شوند و در خاتمه هم چیزي بدست نمی آورند

  يامنازعات، قومی، قبیلوي و فرقه . 2-3
ي امردم، مردان، زنان و جوانان افغان نگرانی جدي شان را نسبت به عمیق شدن دشمنی قومی، قبیلوي و فرقه سراسر گفتگوي در 

لوي مردم به این باور بودند که کشمکش هاي قومی، منازعات قبی. ابراز داشتند ،و بی ثباتی در ساحات شان است ناامنیکه محرك 
دو یک از  ضمن اینکه هربه وجود می آورد؛ ي ظرفیت جنگ هاي وسیعتري را میان دولت و مخالفین مسلح او جنگ هاي فرقه 
قوت هایشان براي به تحلیل بردن رقیبان بسیج کردن و  سالح، انباشتن شان ایجاد متحدین، یکجا کردن قدرتطرف در جستجوي 

محلی  اختالفاتبه دلیل فرسایش اقتدار مرکزي دولت، چنین تا حدودي  ،داشتند که بسیاري مردم بیان طوري. هستندشان 
ولین حکومتی محلی از مداخله عاجز ؤفغان ها دیدگاه شان را چنین برشمردند که مسا. یافته استافزایش  تعداد آن و یافتهاستمرار 

و قانونی در نبود میکانیزم هاي محلی قوي  ،الوه بر اینع. مردم آنها را در منازعات سمتی مستقیما دخیل می بینندمانده و یا هم 
 ،یک از منازعات حل منازعات، معلوم شده است که گروه هاي مسلح و قانون شکنان محلی با جانبداري از یک جانب درگیر در هر

  :چنانچه یکی از متنفذین قومی پنجشیر توضیح داد. از این وضعیت نفع می برند و نفوذ شان را بر ساحه گسترش می بخشند

طالبان با فرصت طلبی با حمایت نمودن از یک گروه . منازعات زیادي ناشی از کشمکش هاي قومی بوجود می آیند"
ستیم ه )تاجیک( ما همه از یک قوم شبختانه در والیت پنجشیرخو. دیگر استفاده می کنندطرف قومی براي جنگیدن با 

  ".ولی در مناطق دیگر مردم بسیار زیاد از هم جدا شدند

  :که منازعات داخل یک قوم نیز پدیدار می گردد اظهار داشتبه ولسوالی هاي شهرك و تیوره والیت غور، یک خانم خانه  اشارهبا 

دو  در شهرك و تیوره بیشترین کشمکش میان مردم در هر) کیدو تاج هر(مسایل قومی میان قوم پهلوان و چشتی "
   ".ولسوالی را ایجاد نموده است

در ارتباط عدم تعادل  آزردگی هااشتراك کنندگان در مجموع به این نظر بودند که این گونه منازعات قومی و قبیلوي معموالً بنا بر 
 که تا حدودي از ترسنفرت و  حس معمولیدلیل به ب و ناعادالنه منابع و یا در دستگاه حکومت محلی، تقسیم نامتناس حضوردر 

کشمکش هاي ویران گر که منتج به کشتار،  هچندین قضی. ناشی می شوند ،گیردمیسرچشمه  خاطرات تلخ مخالفت هاي گذشته
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توسط مردان، زنان و جوانان برشمرده  ،زخمی شدن و در برخی حاالت باعث قتل هاي جمعی و بیجا شدن مردم گردیده بودند
جنگ میان قوم هزاره و پشتون در ولسوالی خاص ارزگان والیت ارزگان، کشمکش : مثال هاي مشخص برشمرده شده شامل. شدند

 ولسوالی بهسود والیت میدان وردك و منازعه قومی میان اقوام کوشتز و مردم قریه جات ین هزاره و کوچی ها باالي مراتع دربما
یکی از بزرگان قومی توضیح داد که چگونه کش . کامدیش باالي زمین در ولسوالی هاي کامدیش و برگ متال والیت نورستان بودند

مذکور قضیه والیت نورستان . گردیده می تواند ناامنیدادن یک منازعه قومی و قبیلوي منتج به تحمل انبوهی از مشقات انسانی و 
  :را متذکر میشود

در . ان اهالی قریه جات کوشتز و کامدیش از دوران قبل از طالبان وجود داشته و تا هنوز حل نگردیده استمنازعه می"
این روزها مردم کوشتز در بخش دیگر . یک رویداد مردم کامدیش قریه کوشتز را آتش زدند و تمام آن در آتش سوخت

   ".کشور جا بجا شده اند

  رقابت هاي منفی سیاسی

خاطرات  ناشی از "رقابت سیاسی منفی"شان آن را گفتگوي آنچه که مردم در  ،با کشمکش هاي قومی و قبیلويدر پیوست نزدیک 
که به شکل بخشی از جهاد در دوران تجاوز تعبیر کردند سیاسی  جریاناتقدرت و منابع میان  ر سرگذشته ب و رقابت هايدشمنی 

مردان، زنان و . توان بر شمرد می ،ظهور نمود 1990در اواسط ده  که و نیز مقاومت در برابر حاکمیت طالبان 1980شوروي در 
زیر سوال به شدت مشروعیت دولت در مناطق شان را  خاطر نشان ساختند که درگیري بین جریانات سیاسی جهادي جوانان افغان

  . ه استبرد

به اساس کشمکش هاي دیرینه میان  2012 تاثیر منفی رقابت سیاسی را با یاد آوري یک رویداد در یاز بزرگان مردم یک تن 
  :حزب جمعیت اسالمی و حزب اسالمی در ولسوالی ارگو والیت بدخشان اینگونه شرح داد

تن  500ولسوالی ارگو تبدیل گردید، طرفداران وي که در حدود  تن از شخصیت هاي حزب اسالمی از که یکزمانی "
این وضعیت چندین هفته دوام پیدا کرد و . ورود وي به دفترش شدند مانع بودند در برابر دفتر ولسوال مظاهره نموده،

وضعیت بی نظم بود و مردم همه نگران بروز . دکردنطرفداران حزب اسالمی مردم را از ورود به دفتر ولسوال مانع می 
  ".جنگ میان طرفداران دو جناح بودند

چگونه خود را در نمایندگی سیاسی، سیاسی مود که چند پارچگی یک اشتراك کننده مرد از ولسوالی قره باغ والیت غزنی بیان ن
   :تقسیم منابع و فرصت هاي کاري نمایان ساخته و به مثابه محرك منازعه عمل می کند

معینی دسترسی بیشتر به چوکی  قبایل. باشد از اسباب منازعه می عدم مساوات در نمایندگی سیاسی همچنین یکی"
ولین دولتی منابع را مساویانه ؤمس. که دیگران حضور سیاسی ندارند بنا بر آن فقیر مانده اند از آنجایی. هاي دولتی دارند
   ".بیشتر را دامن می زنند يو خشونت ها را ترجیح دادهآنها مردم خودشان  ؛تقسیم نمی کنند

که از درگیري هاي بزرگ به منازعات محلی  ،دسته هاي مسلحي ر داشتند که با وجود درگیراشتراك کنندگان در تمام کشور باو
این اجتماع، در سطح . هنوز باقی مانده است تفرقه جديعامل  یک به جریاناتمیان گروه هاي رقیب تغییر پیدا کرده، وفاداري 

افغان ها همچنان قاطعانه اظهار داشتند که قوماندان . است تبدیل شدهتحت رهبري طالبان شورش کامل چنین منازعات معموالً به 
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 و یا اسمشان از ، تهدید شوندهرگاه در انزوا قرار گیرند ونگه داشته اند را  جریانات از بین رفته جهادي، هنوز سالح ها و افراد خود
یک عضو شوراي انکشافی ولسوالی چهار . ملیشه ها را بسیج می کنندطالبان از به حمایت  ،لیست پرداخت معاش دولت پاك گردد

  :کینت والیت بلخ چنین گفت

این مسئله مردم ما را ازهم جدا . استسابقه دار  فرقه اي جنگ هاي دشمنی و عامل عمده کشمکش در ولسوالی ما "
فته و جنگ هاي شدیدي صورت گر. برخی ها به ملیشه هاي طرفدار دولت پیوسته اند و دیگران با طالبان. ساخته است

   ".در نتیجه مردمان زیادي کشته و یا زخمی شده اند

 اجتماعی و اقتصادي انکشاففقدان . 2-4

  کم سوادي، بی کاري و فقدان زیر ساخت هاي ضروري

ر این نکته اجماع داشتند که فقدان توسعه ب ،مردم شرکت کرده بودندي مردان، زنان و جوانان افغان که در مرحله دوم گفتگو
ارائه  (HDI)افراد آگاه به شاخص توسعه انسانی . اجتماعی و اقتصادي پایدار یک عامل مهم درگیري در سراسر کشور بوده است

، شده توسط برنامه انکشافی ملل متحد، که به عنوان یک مرجع اصلی براي انکشاف اجتماعی و اقتصادي در جهان مطرح است
در جایگاه یک صد و هفتاد و پنجم در میان یک صد و هشتاد و هفت کشور قرار داده  2013اشاره کردند که افغانستان را در سال 

   14 .است

در سراسر کشور، افغانها گفتند . بسیاري از مردم گفتند که دولت به اندازه کافی در جهت بهبود شرایط زندگی آنها کار نکرده است
خت هاي پیشرفته و فرصت هاي شغلی همراه با نرخ پایین سواد، همه عوامل اصلی فقر هستند که فقر هم به نوبه که فقدان زیرسا

  . خود موجب آسیب پذیري و منازعات بیشتر می شود

ت، مردم همچنین گفتند که توسعه نامتوازن به اختالفات درون جوامع یا بین جوامع و نیز بین جوامعی که ثروتمند هستند با دها
به همین صورت، در جریان بسیاري از مباحثات، مسئله . ولسوالی ها و والیاتی که بیشتر نیازمند توسعه هستند، منجر شده است

مردان، زنان و جوانان افغان بر این نظر بودند که دسترسی به خدمات . تفاوت بین انکشاف شهري و انکشاف روستایی مطرح شد
ی، محدود است، زیرا انکشاف مناطق شهري و مراکز والیات در اولویت بوده و مناطق روستایی و در مناطق روستای ضروري، خصوصاً

که  ،به نظر بسیاري از شرکت کنندگان، اکثر منازعات در مناطق محروم و دور افتاده. دور افتاده تا حد زیادي فراموش شده است
  . می گفتند، واقع می شود "منزوي"مناطق آنها آن را 

است، بر این باور بودند که شرایط سخت فقر همراه با فقدان  "دو روي یک سکه"ندگان با تاکید بر اینکه فقر و منازعه شرکت کن
یک زن از . جوامع منزوي را در معرض نفوذ گروه هاي شورشی قرار می دهد ،زیر ساخت ها، نرخ باالي بی کاري و نرخ پایین سواد

   :شوراي انکشافی ولسوالی دهدادي والیت بلخ چنین توضیح داد

                                                             
 : ، قابل دسترسی در2013شاخص توسعه انسانی ملل متحد،   14

https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-Index-and-its-components/wxub-qc5k. 
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من در چند سال گذشته در نهادهاي اجتماعی کار کرده ام و به همین دلیل به بسیاري از قریه جات والیت بلخ سفر "
نرخ پایین سواد، بی کاري و فقدان ساختارهاي ضروري آشکار . ي صحبت کرده امنموده و با جوامع آسیب پذیر زیاد

  ".مردمی که در چنین شرایطی زندگی می کنند، به راحتی در معرض سوء استفاده توسط طالبان هستند. است

حقیقت از فقدان  یک عضو شوراي محلی در والیت هلمند نیز اشاره کرد که خستگی مردم و تمایل آنها به توسل به خشونت در
  : وي می گوید. خدمات اولیه ناشی می شود

ی، و فقدان تکیفیت پایین آموزش، بی کاري، فقدان خدمات ضروري، مانند برق و آب براي فعالیت هاي زراع"
  ".حکومتداري خوب عوامل منازعه هستند

وي قضیه یک فرمانده . اه را تقویت می کندج والیت بدخشان، این دیدگوبه همین صورت، یک شرکت کننده دیگر از ولسوالی ورد
  :سابق جهادي را چنین مثال می آورد

. ج را می شناسم که بی کار بوده و در شرایط طاقت فرسا زندگی می کنندومن فرماندهان جهادي سابق از ولسوالی ورد"
 زیرا بسیاري از مجاهدین سابقاین مشکل اتفاق می افتد . یکی از آنها فقط به انگیزه مالی به طالبان در وردج پیوست

  ".زندگی می کنند ،بی کار هستند و در فقر و نیاز شدید به خدمات فعالً

 فساد، خویش خوري و جنگ ساالري

. کمک کنندگان و جامعه بین المللی وابسته است حمایتبه براي پاسخگویی به نیازهاي انکشافی عاجل، دهه ها است که افغانستان 
 "چارچوب حسابدهی مشترك توکیو"، جامعه بین المللی تعهد خود به افغانستان را از طریق 2012در کنفرانس توکیو در جوالي 

راسر کشور خیلی بدبین با این وجود، افغان ها در س. میلیارد دالر کمک انکشافی در آینده را وعده دادند 16مورد تاکید قرار داده و 
برساند و ناراحتی هاي عمیق خود را از سوء استفاده، اختالس و توزیع ناعادالنه کمک هاي  یبودند که کمک هاي آینده به آنها نفع

  . انکشافی در گذشته، مطرح کردند

د، فقدان ساختارها و خدمات که در دوازده سال گذشته مصرف ش يمردم خاطر نشان ساختند که با وجود پول انکشافی بسیار زیاد
اجتماعی مانند جاده ها، پل ها، مکاتب و مراکز صحی نه تنها ثبات حکومت را تضعیف می کند بلکه منجر به سختی طاقت فرسا و 

زنان و مردان در بعضی . زندگی روزمره شان وابسته به معیشت ساده و دور از خدمات ضروري استکه رنج روستائیان فقیري شده 
اي گروهی گفتند که حکومت مرکزي و نهادهاي حکومتی محلی به عنوان نهادهاي ناکارآمد و جدا شده از نیازهاي واقعی بحث ه

ی از کشور، یبسیاري ها بیان کردند که فساد، خویش خوري در میان این نهادها و جنگ ساالري در قسمت ها. مردم دیده می شود
  . انع توسعه اقتصادي شده استاقتدار نهادهاي دولتی را تضعیف نموده و م

دالر پولی که دولت و کمک کنندگان بین المللی صرف  ها شرکت کنندگان در والیت ارزگان خاطر نشان نمودند که با وجود میلیون
ه یک بزرگ قومی فساد احتمالی را ب. اقتصادي در این والیت کردند، تا هنوز هیچ پیشرفت قابل مالحظه دیده نمی شودهاي برنامه 

  :عنوان یک عامل چنین مطرح نمود
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اما بسیاري از آن پول ها متاسفانه ضایع  ،میلیون ها دالر در ارزگان توسط کمک کنندگان خارجی و دولت صرف شده"
  "... شده یا مستقیما به جیب هاي عده اندکی از مردم رفته است

  :یک نماینده شوراي جوانان والیت هلمند چنین اظهار داشت

سازمان هاي بین المللی صدها میلیون دالر را مصرف نمودند، هنوز هم مردم تغییري را در زندگی خود مشاهده نمی "
بعد از سه دهه جنگ، مردم افغانستان نیاز دارند . استچی معنا به ما حتی نمی فهمیم که شفافیت و پاسخگویی . کنند

  ".ه کنندکه انکشاف و پیشرفت در جوامع خود را فهمیده و تجرب

. در خوست نیز تقسیم ناعادالنه منابع عمومی را به عنوان یک عامل درگیري می دیدند ،به همین صورت، شرکت کنندگان مباحث
  :در مورد انکشاف نامتوازن، یک عالم دینی در شهر خوست چنین اظهار نظر کرد

  ".ی از منازعه باشندآنانیکه هیچ منفعتی از دولت براي شان نرسیده است ، می خواهند تا بخش"

مردم در والیت نورستان از عدم توجه دولت و کمک کنندگان بین المللی به توسعه والیت هاي دور افتاده به شدت 
اقتدار حکومت محلی را تضعیف نموده، شورش را تشویق کرده و  ،ناراحت بوده و بر این باور بودند که این عدم توجه

  :یک بزرگ قومی از والیت نورستان این نگرانی ها را در این قالب بیان کرد. ستشدید مردم محل شده اموجب آزردگی 

آنها از مردمی که آنها را انتخاب . بوده و به ندرت به نورستان سفر می کنندساکن اعضاي شوراي والیتی در ننگرهار "
ز اطفال در مدارس دینی پاکستان درس بنا به کمبود مکاتب فعال و معلمین در اینجا، بسیاري ا...  کردند بکلی بریده اند

وقتی که یک ساکن ...  می خوانند، جایی که به آنها افراط گرایی آموزش داده شده و شورش را به اینجا می آورند
و پانزده ولسوالی ) لغمان، ننگرهار و کنر(اید از سه والیت رود بب) مرکز نورستان(ولسوالی دو آب می خواهد به پارون 

  ".سفر چند روز را در بر می گیرداین . بگذرد

 مخصوصاً. بعضی از افغان ها توزیع ناعادالنه کمک هاي انکشافی به همه قسمت هاي کشور را بر اساس ترجیحات قومی می دانستند
افراد در بامیان در مورد این تقسیم بندي حساس بوده و بیان کردند که جوامع آنها احساس می کنند که آنها، ظاهرا به دلیل 

یک عالم دینی از ولسوالی . منزوي شده و از سوي دولت فراموش شده اند ،تقسیم خودسرانه کمک هاي انکشافی توسط دولت
  :سیغان والیت بامیان چنین توضیح داد

به عنوان مثال، والیت بامیان یک والیت آرام است و والیت هلمند . ما سطح باالي تبعیض از طرف دولت را می بینیم"
بامیان . میلیون دالر به والیت هلمند 500یک والیت ناآرام، اما دولت شش میلیون بودجه کمکی به بامیان می دهد و 

  ".، در حالی که برعکس استباید به خاطر فضاي آرام آن مورد تشویق قرار گیرد

   



 

  
  

رامون صلح ر صلح :گـفتگوی مردم افغانستان پ ک پروسه فراگ جاد مبان برای   ١٦    | ا

  ل منابع نامشروع اقتصاديورقابت بر سر کنتر. 2-5

  شورش مرتبط با مواد مخدر

مردم ، افغان ها بر این نکته اصرار داشتند که کشت کوکنار، قاچاق مواد مخدر و اخاذي ي مشورتی گفتگو) II( در سراسر برنامه
غیر قانونی از سوي قاچاقچان مواد مخدر موجب استمرار و تشدید منازعه در بسیاري از مناطق، خصوصا در مناطق جنوب، جنوب 

ین باور بودند که درآمد غیر قانونی ناشی از کشت، مشارکت کنندگان عمیقا به ا. شرق، شرق، شمال شرق و غرب کشور، شده است
آماده کردن و قاچاق کوکنار و نیز درآمد ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، به طور مستقیم به گروه هاي شورشی، ملیشیاي محلی و 

منی بیشتر در مناطق دور ناآرامی و ناا دردر نتیجه، مردم این گروه ها را به خاطر مشارکت مستقیم . مقامات فاسد دولتی می رسد
. افتاده که در آنجا اقتصاد نامشروع گسترده بوده و آنها می توانستند آنجا منافع شخصی خود را حفظ و گسترش دهند، متهم کردند

  :یک شرکت کننده زن از والیت فراه چنین توضیح می دهد

ك، ظهور گروه هاي مسلحی را که به هم افزایش درآمد ناشی از افزایش کشت، آماده سازي و قاچاق کوکنار و تریا"
متحد بوده و از نام طالبان به عنوان پوششی براي انجام فعالیت هاي غیر قانونی شان استفاده می کنند، تشویق کرده 

این گروه ها متشکل از مردان جوان بی سواد و بی کاري است که به وسیله طالبان و دیگر مقامات فاسد دولتی . است
د، تا از کنترل آنها بر زمین هاي کوکنار و اخذ پول از زارعینی که کوکنار کشت می کنند، حمایت حمایت می شون

 ".کنند

یک نفر از ولسوالی نادعلی والیت هلمند شکایت داشت که عدم حمایت دولت، همراه با فقر، زارعین را به سمت حمایت از شورش 
  :مرتبط با مواد مخدر سوق می دهد

به طور مثال، ولسوالی ما . کوکنار کشت کنند زیرا دولت از زراعت در این والیت حمایت نمی کندمردم مجبورند که "
دولت تولیدات ما را نمی خرد،  - براي کشت پنبه با کیفیت بهترین مکان است، اما متاسفانه دولت هیچ توجهی ندارد

بسیاري از پول . عت کم یاب و گران استآب براي زرا. پس ما باید چکار کنیم؟ زارعین تحت فشار مالی قرار دارند
  ".ضروري براي کشت محصوالت مشروع را ندارند، لذا به کشت کوکنار روي می آورند

عالوه بر این، بزرگان قومی و مردان از ولسوالی قره باغ والیت غزنی مشکالت افغانستان را در رابطه با اعتیاد مواد مخدر به عنوان 
  :دندیکی از عوامل منازعه برشمر

استفاده از مواد مخدر نیز منازعه را افزایش می دهد؛ اعتیاد به حشیش و دیگر مواد غیر قانونی مردم را مجبور می کند "
  ".تا به شورش متوسل شوند تا پول مورد نیاز براي خرید مواد مخدر را پیدا کنند

انی مواد مخدر و آسیب پذیري جوانان در استخدام شدن زنان در مرکز والیت غزنی نگرانی نسبت به فرزندان خود را، به دلیل فراو
  :توسط گروه مسلح مرتبط با مواد مخدر، اظهار داشتند

وقتی که از . جوانان ما با مشکالت سختی از قبیل بیکاري و استفاده از تریاك، حشیش و گاهی الکل مواجه هستند"
  ".هاي مسلح رو می آورندزندگی خود به دلیل نبود فرصتها ناامید شوند، آنها به گروه 
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افغان هاي شامل در گفتگوي مردم با توضیح بیشتر در مورد مشکل مواد مخدر به عنوان یکی از عوامل منازعه، این واقعیت را 
بیشتر مورد توجه قرار دادند که بسیاري از منازعات در نقاطی از کشور روي می دهد که مسیر قاچاق مواد مخدر است، زیرا گروه 

چاقچی، حمایت لوجستیکی و مالی را در اختیار شورشیان قرار می دهد تا آنها از محموله هاي مواد مخدرشان حفاظت هاي قا
  :یکی از مشارکین از والیت بدخشان چنین اظهار نظر کرد. نمایند

در ولسوالی نفوذ طالبان در این اواخر در قریه هاي فرغاموج، کیف، کتیو و خوستک ولسوالی جرم و مناطق اطراف آن "
وردج جزئی از استراتژي کالن تر و پیچیده شورشیان است تا راه هاي اصلی ورودي و خروجی بدخشان را به دست 

طالبان می خواهد تا راه هاي امن ترانزیت را در این والیت به دست بگیرد تا قادر باشند که به دولت هاي آسیاي . بگیرند
  ".)مواد مخدر در آنجا برایشان سودآور است جایی که صادرات(میانه رفت و آمد کنند 

 "مافیاي کوکنار"

ند که کشت و قاچاق تریاك یکی داشتمردم در والیت بدخشان شرکت داشتند بر این نکته اتفاق نظر ي همه کسانی که در گفتگو
آنها مقامات عالی رتبه دولتی را . در ولسوالی هاي درایم، کشم، تشکان و ارگو است از علت هاي اصلی ناامنی در این والیت، خصوصاً

  :یک مرد شرکت کننده از ولسوالی فیض آباد چنین گفت. به اتهام درگیر بودن آنها در کشت و قاچاق تریاك مالمت می کردند

 چونمی شناسم، اما نمی توانم نام ببرم من خیلی از مقامات عالی رتبه را که در قاچاق مواد مخدر درگیر هستند را "
تریاك نسل جوان ما را تباه کرده، . این مقامات منافع تضمین شده در تولید و قاچاق تریاك دارند. هدف قرار می گیرم

  ".خود می ترسیم جاناما هیچ کس نمی تواند نام ها را افشا کند چون ما از 

نامیده و مقامات  "مافیاي کوکنار"نی را که اجازه می دهند تریاك کشت شود را یکی از ساکنین ولسوالی سنگین والیت هلمند کسا
  :و اظهار داشت متهم کردهدولتی را متهم به همدستی با گروه هاي مسلح در این مسئله 

باقی بماند تا سودشان از کشت کوکنار یا ناامنی ند که ناامنی ایجاد کرده و هبسیاري از گروه ها در دولت می خوا"
ی تما زمین هاي بسیار کالنی داریم که براي کشت هر نوع محصول زراع ،در ولسوالی سنگین. مچنان ادامه داشته باشده

اما متاسفانه دولت ما را حمایت نمی کند، بنابر این بسیاري از زارعین به سمت کشت کوکنار  ،مناسب و بارور است
  ".ش تریاك براي تمویل شورش استفاده می کنندگروه هاي مسلح از درآمد ناشی از فرو. کشیده می شوند

کشت کوکنار و درگیري بر سر کنترل بر اقتصادي نامشروع در ارتباط مستقیم با نرخ  ،مردان، زنان و جوانان افغان در سراسر کشور
باالي بیکاري و نبود فرصت هاي اقتصادي، فساد در میان نهادهاي دولتی، بی سوادي، آسیب پذیري جوانان نسبت به اعتیاد و نفوذ 

  .گروه هاي مسلح در میان جوانان آسیب پذیر و زارعین فقیر می دیدند
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  صلح جاريپروسه . 2-6
  
  
  

  

  افغانستان دغام مجددابرنامه صلح و 

است که به کوشش ها در جهت  2010جون  29افغانستان مبتنی بر فرمان رئیس جمهور کرزي مورخ  "دغام مجددابرنامه صلح و "
که خشونت را رها کرده و قانون اساسی را پذیرفته هدایت می دهد،  یایجاد صلح پایدار و با تاکید بر کمک به آن دسته از شورشیان

  .یانی که به این پروسه پیوسته را به جوامع شان باز گرداندبه این هدف که شورش

در سراسر کشور، تعداد افغان ها روي برنامه صلح و ادغام مجدد  افغانستان انتقاد کرده و به باور آنها این برنامه در تضاد با هدف که 
.  برنامه روي صلح و ثبات نگرانی داشتند در مقابل ادعاهاي حکومت، شرکت کنندگان از تاثیرات معکوس این. ایجاد عمل می کند

. به باور آنها برنامه صلح و ادغام مجدد توسط افراد رهبري می شود که بخاطر منافع شخصی شان عالقه زیاد بردوام منازعه دارند
  : مدیر یک مکتب در ولسوالی محمود راقی والیت کاپیسا با افسوس گفت

او . تان کار می کند، این فرد فقط نقش هنرمندان درامه ها را بازي می کنداگر کسی بگوید که براي صلح در افغانس "
. هیچ فرد و گروهی صادق نبوده و نقشه راه واضح براي صلح ندارد. این نقش را به خاطر منفعت خود انجام می دهد

برنامه آنها از  -می جویندرا هستند نیز منافع خود  "کوشش هاي صلح"بزرگانی که دخیل در برنامه کنونی به اصطالح 
این کوشش ها، به شمول شوراي برنامه صلح و بازگشت، دروغ است و اینها نه اساس و نه آینده . پول می گیرند صلح
  ".دارد

یک شرکت کننده از والیت کابل به خوبی گفته هاي شرکت کنندگان کابل در رابطه با شکست هاي برنامه صلح و بازگشت را 
  :دچنین بیان می کن

درگیري هاي مسلحانه افزایش پیدا کرد؛ حتی رئیس شوراي . برنامه صلح دولت موفق نبود و به همین دلیل ناکام ماند"
  ".آنهایی که برنامه صلح را پیش می برند مورد قبول طالبان و حتی اکثر مردم نیستند. عالی صلح کشته شد

  :یک زارع از ولسوالی شیندند والیت هرات چنین اظهار داشت

مسئله دیگر اینکه وقتی . برنامه صلح بسیار ضعیف است؛ هیچ کسی حتی به ولسوالی نرفته تا این برنامه را معرفی کند"
از یک سو طالبان به آنها می گویند که . اعضاي گروه هاي مسلح به این برنامه می پیوندند، زندگی آنها به خطر می افتد

شد، و از سوي دیگر دولت در حمایت مالی از آنها براي داشتن یک زندگی  آنها به خاطر پیوستن به صلح کشته خواهند
  ".استمانده بهتر ناکام 

یک  در گذشتهصلح باور ندارم، زیرا این پروسه توسط کسانی رهبري می شود که  یمن به پروسه کنون"
  ".اگر صلح حاصل شود اینها چیزهاي زیادي را از دست می دهند. طرف جنگ بودند

  یک فرمانده سابق جهادي، والیت بلخ -- 
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به یک پروژه دولتی تبدیل شده که در آن  دغام مجدداافغان بر این نکته تاکید داشتند که پروسه صلح و  انمردان، زنان و جوان
یک ابزار ضد شورش تبدیل شده و به همین دلیل مشارکت واقعی  پروسه بهاین دخالت و کنترول شدید توسط نهادهاي امنیتی 

مردم در والیت ننگرهار، به ي مشارکت کنندگان گفتگو. مردم عادي در پروسه صلح در والیت مربوطه شان را تضعیف نموده است
  :عنوان مثال، خاطر نشان کردند که

  ".خیلی شبیه به یک مکانیزم ضد شورش است تا یک برنامه ایجاد صلح دغام مجددا پروسه صلح و"

مشارکت کنندگان به طور کلی به این نظر بودند که هرچند دادن یک سلسله مشوق ها به شورشیان براي دست کشیدن از خشونت 
به پروسه پیوستند به مناصب  و بازگشت به جوامع محلی شان نیاز است، اما فرصت هاي اقتصادي، عفوها و مقرر کردن کسانی که

به  "امتیاز"ولیت شده و به عنوان یک ؤدولتی مانند استخدام مبارزان سابق در مناصب پولیس محلی افغان، موجب معافیت از مس
در مقابل، مردم بیشتر انجام پروژه هاي انکشافی با استفاده از ظرفیت هاي مردم محل و نیز بررسی، . شورشیان دیده می شود

  .ول نقض هاي فاحش حقوق بشري بودند، را پیشنهاد کردندؤکه مس یایی و کنار گذاشتن آن دسته از شورشیانشناس

ناراضی بوده و بیان داشتند که این پروسه فاقد مشروعیت بوده و  دغام مجددادر سراسر کشور، بسیاري از مردم از پروسه صلح و 
یک فعال مدنی زن ناکامی هاي گذشته پروسه صلح و . استفاده می شود توسط شورشیان براي حصول منافع مالی به صورت موقت

  :را چنین بیان می کند دغام مجددا

به  که یدر حقیقت، نشان دادن صفوف طالبان. طالبان جدي نیست جنگجویان دغام مجددای خلع سالح و نپروسه کنو"
بسیاري از . فقط یک نمایش است ،به آنها و خوشامد گویی مقامات والیتی و ولسوالیمی پیوندند زندگی اجتماعی 

آنها به این پروسه ثبت نام می کنند، یک سالح کهنه قدیمی را تسلیم می کنند، : شورشیان آن را یک جوك می دانند
  ".مقداري پول می گیرند، براي چند ماه آرام و بی سر و صدا هستند و بعد دوباره به شورش می پیوندند

در رسیدگی به شکایات جوامع منزوي و رسیدگی  "دغام مجدداپروسه صلح و "کار کردند که شکست شرکت کنندگان همچنین آش
 و به انتظارات شورشیانی که انگیزه ایدئولوژیک دارند، تا حد زیادي به دلیل فساد گسترده و سوء استفاده از قدرت در سطح والیتی

  :یت فاریاب به پروسه پیوسته بود، چنین ادعا کردیک شخصی که در وال. درون کمیته هاي والیتی صلح بوده است

ما تصمیم گرفتیم که به پروسه صلح بپیوندیم تا یک نقش مثبت را در اجراي پروژه هاي بازسازي بازي کنیم، اما "
عدد  100من به پروسه صلح با . فاسد است شوراي والیتی صلح در فاریاب کامالً. متاسفانه ما این فرصت را نیافتیم

عدد  71پیوستم، اما قبل از صحبت با مطبوعات بعضی از مقامات والیتی از من خواستند که بگویم که من فقط  تفنگ
اعضاي شوراي صلح و مقامات والیتی . اسلحه دیگر در حساب نیامده 29این به این معنا است که . اسلحه را تسلیم کردم

  ".حه هاي غیر قابل استفاده تبدیل شدهمچنین، بعضی از اسلحه هاي نو ما با اسل. آن را گرفتند

سرانجام، مشارکت کنندگان به شمول مبارزان سابق، به ناتوانی پروسه صلح و بازگشت در رسیدگی کافی به مشکالت افراد پیوسته 
به دو  ، اشاره داشتند، خصوصا اینکه عدم رسیدگیآنهابه پروسه، از جمله در تضمین امنیت و فراهم آوري فرصت هاي شغلی براي 

تعداد زیادي از  مسئله امنیت و شغل چندین فرد ملحق شده و مبارزان سابق را مجبور کرده که دوباره به شورش بپیوندند و یا
موجب تقویت شبکه وابسته به شورش  ییبه نظر افغان ها، چنین ناکامی ها. نگهداشته است ددشورشیان عالقمند به صلح را مر
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ه توسط یک نظامی سابق طالبان در ولسوالی چمتال والیت بلخ، که در راه بازگشت از شرکت در یک مطلب تکان دهند. شده است
  :چنین است) بط نبودتمردم براي صلح مر به شرکت در جلسه گفتگوي ،هر چند قتل وي(جلسه گفتگوکشته شد، 

شروع به همکاري با دولت  من هیچ تغییري در زندگی خود از زمانی که. من از پیوستن به پروسه صلح پشیمان هستم"
آنها به من وعده دادند که به من شغل می دهند و یا مرا در صفوف پولیس محلی افغان استخدام . کردم، نمی بینم

. میکنند، اما هیچ کدام صادقانه نبود و اکنون حتی به روستاي خود نمی توانم برگردم زیرا از انتقام طالبان می ترسم
  ".الن من احساس می کنم که به حال خود رها شده امدولت با من بازي کرد و ا

افغان ها از این شکایت داشتند که پروسه صلح و بازگشت توسط کسانی رهبري می شود که در استمرار منازعه منفعت در مجموع  
ناموفق ضد شورش دیده خود را می بینند و نیز از اینکه این پروسه به جاي آن که یک برنامه ایجاد صلح باشد به عنوان یک ابزار 

همچنین افرادي که به این پروسه ملحق شده اند، شکایت  .می شود که توسط یک عده افراد سودجو مورد استفاده قرار می گیرد
داشتند که این پروسه در عمل به وعده هایش ناکام مانده و در نتیجه این احساس به افراد ملحق شده دست می دهد که مورد 

در واقع، برنامه صلح . در معرض حمله هستند ،فته، از آنها در دراز مدت حمایت نمی شود و در مقابل کمک به دولتاستفاده قرار گر
  .و بازگشت از سوي کسانی که براي آنها این برنامه طرح شده بود، یک شکست تلقی می گردد

 "مردم عادي می توانند نقش کلیدي بازي کنند" - جامعیت

که  ،افغان همچنین انتقاد شدید خود را از شوراي والیتی صلح ابراز داشته و گفتند که مشورت مردم عاديمردان، زنان و جوانان 
یک مرد . شده استنادیده گرفته می توانند یک نقش کلیدي را در متقاعد کردن شورشیان به پیوستن به پروسه صلح بازي کنند، 

  :شرکت کننده از ولسوالی چهاردره والیت کندز گفت

این برنامه باید با مردم عادي هم مشورت می کرد و . دولت باید پروسه صلح را یک پروسه خیلی گسترده تر می ساخت"
مردم عادي مانند بزرگان قومی، مالها، علماي دین و دیگران باید در مورد . آنها را هم در آوردن صلح شریک می ساخت

  ".پروسه صلح مورد مشورت قرار گیرند

  :از ولسوالی میدان شهر والیت میدان وردك این دیدگاه را چنین منعکس کرد یک بزرگ قومی

این مسئله . دخیل کردن مردم عادي، انجمن ها، جامعه مدنی و زنان در کوشش هاي صلح، صلح را تقویت می کند"
  ".همچنین به حمایت گسترده تر مردمی از دسترسی به صلح کمک می کند

  :ابل چنین اظهار نظر کردیک شرکت کننده دیگر از شهر ک

عدم هماهنگی بین شوراي عالی صلح و نیروهاي امنیتی افغان به ناکامی در شناسایی و به رسمیت شناختن میانجی ها "
  ".و مذاکره کنندگان هر دو طرف منجر شده است

عادي مردم به دسترسی به چرا به نظر وي شوراي عالی صلح در والیت هلمند قادر  که یک مامور ملکی سابق دولت توضیح داد
  :نشده است
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اعضاي آن به ندرت می توانند به مناطق  .محدودیت هاي خاص خود را دارد) در والیت هلمند(صلح  والیتی شوراي "
آخرش هم اینکه مردم به . اول آنکه حتی بودجه الزم براي انجام چنین سفرهایی را ندارند. ناامن و دور افتاده سفر کنند

  ".صلح اعتماد نمی کنند والیتیشوراي 

ي هستند که در سوال برانگیز دیگران در والیت هلمند همین طور اعالم نارضایتی کردند که کارمندان شوراي عالی صلح افراد
  :یک محصل پوهنتون از والیت هلمند چنین توضیح داد. کارهاي مجرمانه دست دارند

نظر براي تضمین صلح قابل اعتماد این آنها از . فراط گرا هستندبعضی از افراد در پروسه صلح دخیل هستند که واقعا ا"
  ".صلح ، ناکافی بوده و یک کالم قناعت بخش نیست کند به خاطر دخیل بودن این افراد، پروسه... نیستند 

 گرفته است و آنگر هم مورد انتقاد گسترده قرار یجهت د از دغام مجدداهمچنین پروسه صلح و برنامه هایی مانند برنامه صلح و 
ناکام  ،زنان، جوانان و اقلیت هاي قومی مانند، شده  در تضمین مشارکت جامع گروه هاي به طور سنتی منزوياین پروسه اینکه 

که توسط افغان ها ، نگرانیاین یک وکیل مدافع از والیت کنر . حضور دارندبوده و افراد کمی از این گروه ها در شوراي عالی صلح 
  :گروهی در سراسر کشور مطرح شد را چنین ابراز داشت در بحث هاي

. ما بعضی زنان را در شوراي صلح داریم که براي دولت کار کرده و اکنون از سوي گروه هاي مسلح هدف قرار گرفته اند"
 نصب آنها تا حد زیادي نمادین و سمبولیک است که به جامعه بین المللی نشان بدهند که تساوي جنسیتی در پروسه

اما، زنانی که براي دولت کار نمی کنند در موقعیت بهتري براي میانجیگري بین گروه هاي . صلح رعایت شده است
را که با آنها تماس می گیرند را هدف قرار نمی دهند، به خاطر  معمولیزنان  ،گروه هاي مسلح. مسلح و دولت هستند

  ".مورد احترام هستنداینکه زنان عادي بر اساس سنت افغانی و تعالیم اسالمی 

یکی از گروه هایی . پروسه صلح کافی نیستند جديمشارکت کنندگان در والیت پکتیا موافق بودند که فعالین فعلی براي پیشبرد 
یک محصل از گردیز والیت پکتیا چنین خاطر . توانایی تسریع پروسه صلح را دارند، رهبران و علماي مذهبی بودگفته می شود که 

  :ازدنشان می س

آنها می توانند از نفوذ خود . مالها می توانند از دانش و ارتباطات خود براي افزایش درك مردم از صلح استفاده کنند"
آنها هم چنین می توانند گروه هاي مسلح . جوامع خود استفاده کننددر براي جلوگیري گروه هاي مسلح از داخل شدن 

  ".را تشویق کنند که صلح را برقرار سازند

که منعکس کننده صداي مردم بوده و نگرانی ها و آرمان هایشان را منعکس  ،در مجموع، افغانها بر ضرورت یک پروسه فراگیر صلح
  .نمایند، تاکید ورزیدند تا به این وسیله پایه هاي یک صلح پایدار در افغانستان اساس گذاري شود
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  زنان تاثیر درگیري بر . 2-7
  

  

  
  

اکثریت قاطع مردان ، زنان و جوان ایکه در مرحله دوم مباحث گفتگو ي مردم  شرکت داشتند به این نظر بودند که صلح پایدار 
مردان، زنان و جوانان افغان . صرفاً آنگاهی قابل دسترسی خواهد بود که زنان بتوانند در تمام جوانب این پروسه فعاالنه دخیل باشند

ی که آنها باور دارند و دوامدار یهاي خویش را از هنجارهاي سنتی، نورم هاي فرهنگ افغانی و تابوها در سراسر کشور، نگرانی
طرح صلح باز می دارد، ابراز  استفاده از هر گونه مزایايعلیه زنان افغان استفاده شده و آنها را از اشتراك و یا  ابزارمنحیث یک 

  . داشتند

داشتند که چگونه زنان افغان از سطح بلند خشونت، که اغلب به دست اعضاي فامیل صورت در سطح ملی، اشتراك کنندگان ابراز 
اشتراك . رنج می برندنامیدند،  هنجارهاي اجتماعی و شیوه هاي فرهنگی نامناسب و مضر و ناشی از آنچه مردم آن رامی گیرد، 

مقتضی را براي پایان دادن به تاثیرات منفی عنعنات مضر  عاجل دولت و جامعه بین المللی شده تا اقدامات اقدامکنندگان خواستار 
و ناپسند بر حقوق زنان، روي دست گرفته و هم چنان به زنان اجازه دهد تا جایگاه مناسب در راستاي تالش هاي جمعی براي 

  . رسیدن به صلح پایدار در کشور داشته باشند

قتل هاي ناموسی و چگونگی ترویج آن میان اعضاي خـانواده هـاي متـاثر از     اشتراك کننده گان از والیت غور درمورد تاثیر زیان بار
آن براي توجیه  انتقام جویی که نقطه چرخشی براي مشتعل ساختن منازعات بین مردم بوده و یک تسلسل مجازات را بوجـود مـی   

  :نشان گردیدبه عنوان مثال یک تاجر محلی از ولسوالی دولت یار والیت غور خاطر . آورد صحبت نمودند

حقوق زنان باید رعایت گردد زیرا  یکی از عوامل منازعه در والیت غور قتل هاي کینه توزانه است که منتج به  "
   ".زنان در اینجا بطور پیهم خشونت ها را تجربه می کنند. کشمکش هاي قومی گردیده است

رانه مناطق جنوب شرقی  که شرایط را بنا بر نبـود قـوت هـاي    به همین گونه افغانها در والیت غزنی به ویژه به فرهنگ محافظه کا 
خانمی از ولسوالی قره بـاغ والیـت   . کافی امنیتی افغان و گسترش حضور و نفوذ طالبان  براي زنان بد تر ساخته است  اشاره نمودند

  :غزنی توضیح داد که چگونه عنعنات محلی مانع مشارکت زنان در امور عامه گردیده است

زنان در . ینجا فشار ها و رسوم زیادي باالي زنان در اجتماع وجود دارد که زنان را در مجموع به انزوا کشانیده استدر ا "
ولسوالی ها تحت فشار زیاد قرار دارند ، آنها فرصت هاي آموزشی را بري شان نداشته  و کار نمودن  خارج  از منازل ما نا 

در حکومت کار میکنند تجربه شرم و مردود بودن را داشته اند ، که در  مردانی که خانم هاي شان. ممکن می باشد 
   ".مقابل مشکالت زیادي را در اجتماع مشتعل ساخته است

مردم در . دناز قریه جات و ولسوالی ها مثل این است که مردان حق لت و کوب زنان را داشته باش یدر بعض"
بزرگان نمی خواهند که دختران به مکتب بروند، صریحا بگویم، آنها هرگز نمی خواهند  انندقریه جات هم

  ".زنان تحصیل کرده باشند
 دهقان باشنده ولسوالی شیندند والیت هرات -- 
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، خانه را در مورد مکانی که هستندعضاي فامیل معلومات دادن به اکه زنان و دختران افغان بدون اجازه محرم و یا بدون  اکثرا زمانی
یک زن جوان که در برنامه گفتگوشرکت کرده بـود و فعـال بـه اتهـام     . دنمی گرد "فرار از منزل"بازداشت و متهم به د، یکن ترك می

  :توضیح داد ،در مورد تاثیرات زیانبخش این پالیسی که ریشه در فرهنگ دارد ،فرار از منزل در زندان تخار بسر می برد

در آوردن  یک گروه از جامعه که عبارت از زنان باشند، سهم گیري، مانع خشونت علیه زنان و رسوم و عنعنات ناپسند“
  ".این رسوم ناپسند متناقض با اصول اسالم هستند. استصلح و ثبات در تخار 

ساي والیت کاپیسا، شرکت کنندگان از باز نبودن مکاتب دخترانه در آن ولسوالی و بسته بودن اکثریـت  ه این، در ولسوالی ال عالوه بر
 ،زنان، مردان و جوانان افغان این مشکل را با حضور شورشـیان مـرتبط دانسـته   . ترانه در ولسوالی تگاب ابراز تاسف کردندمکاتب دخ

نتیجه حقوق زنان و دختران از ایـن   در. ر آن مناطق گردیده استبدولت  تسلططالبان سبب جلوگیري  تبلیغاتگفتند که حضور و 
که عقاید نهایت محافظه کارانه داشـته و حقـوق بشـر و     یع مطابق میل گروه هاي مسلحموضوع متاثر گردیده و برعکس این موضو

  . د، می باشدیحقوق زنان را در مخالفت با ارزشهاي اخالقی و اسالمی میدان

نهایتاً ، اشتراك کننده گان نگرانی شان د رمورد گسترش بی امنیتی در جریان انتخابات ریاست جمهوري و شورا هاي والیتی  کـه   
تا ثیرات ویژه منفی خود باالي حقوق زنان را در مشارکت سیاسی و انکار از حق آنها را که حرفی براي آینده کشـور شـان در آینـده    

  :یک خانم از شهر تالقان گفت. تندگفته باشند را، بیان داش

هر گاه هر یک از سایت هاي . برخی از قسمت هاي والیت تخار بنا بر پروسه انتخابات بیشتر بی ثبات گردیده است "
انتخاباتی در روز انتخابات بی امن گردد، البته که براي راي دهنده گان بخصوص زنان  بسیار مشکل خواهد بود  که 

  ".استعمال راي شان بیرون بروندبراي استفاده از 

  جوانانتاثیر درگیري بر . 2-8
  

  

  "کلید امنیت است آموزش" 

. دارد جديمردم شرکت نمودند تا حد زیادي موافق بودند که درگیري بر جوانان افغان تاثیر آشکار و ي  افغانهایی که در گفتگو
 نبود و یا ضعففوق، به شمول دسترسی به آموزش،  مذکور در مشکالتی که جوانان با آن مواجه هستند از تجربه آنها با مشکالت

یک گروه از زنان از والیت کنر، به شمول معلمین، زنان . اشی می شود، قاچاق مواد مخدر و بیکاري روز افزون، ندر اطرافدولت 
  :خانه، داکتران و محصلین پوهنتون که در مورد فساد بحث می کردند، گفتند که

محصلینی که می توانند رشوه بدهند یا . فساد در ریاست معارف و در پوهنتون ها و مکاتب رو به افزایش است"
اما فارغ التحصیالنی که پول . می توانند از امتحان کانکور بگذرند ،وقف هاي خوب دارندشان در دولت م خویشاوندان

  ".نمی توانند کار پیدا کنند ،براي پرداخت رشوه را ندارند و یا کسانی که خویشاوندانشان در دولت نیستند

به همین دلیل آنها به آسانی ... بسیاري از آنان بی کار هستند . جوانان مواد خام درگیري جاري هستند"
  ".استخدام می شوند

 یک وکیل مدافع، والیت لغمان -- 
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  :ادیک ساکن ولسوالی نادعلی والیت هلمند نیز ریاست معارف را چنین مورد انتقاد قرار د

کیلومتر از مرکز والیت فاصله دارد، اما ما نه مکتب مناسب داریم و نه امکانات براي محصلین و  12ولسوالی ما فقط "
بعضی از اوقات معلم و مکتب هست اما محصلین نیستند، و لذا معلمینی که معاش خود را می گیرند در واقع . معلمین

  ".اد استریاست معارف غرق در فس. کاري انجام نمی دهند

  :یک استاد زن پوهنتون از والیت کندهار توضیح داد که به باور وي آموزش براي جوانان بسیار مهم است

هم درگیر  اما ب -دبه ما که در این اطاق هستیم نگاه کنی! مردم تعلیم یافته جنگ نمی کنند. آموزش کلید امنیت است"
  ".زنان شان را نمی زنند ،مد دارندشوهران باسوادي که شغل هاي خوب و پردرآ. نمی شویم

تعدادي از محصلین زن از لیسه ها و پوهنتون شهر خوست نیز توضیح دادند که چطور آموزش مانع استخدام جوانان توسط گروه 
  :هاي مسلح می شود

در فقدان آموزش، براي گروه هاي مسلح آسان است که ذهن نسل جوان را تغییر داده و آن را به سمت خشونت "
  ".بگرداند

  :یک بزرگ قریه از ولسوالی گذره والیت هرات نیز موافق این مطلب بود که

وقتی جوانان از : تفاوت زیادي بین جوانان شهر و جوانان ولسوالی و قریه است. علت اصلی درگیري بی سوادي است"
د؛ آنها به سمت درگیري و امکانات تحصیلی دور باشد، آنها تمایز و تفکیک بین درست و نادرست را یاد نمی گیرن

  ".روندپیوستن به گروه هاي مسلح می 

مردان، زنان و جوانان افغان از والیت لغمان خاطر نشان ساختند که حکومتداري محلی ضعیف، ناتوانی در فراهم کردن خدمات 
توقف انکشاف، نرخ . درگیري است که به صورت هاي مختلف جوانان را متاثر می سازد لغیر منصفانه منابع عل عیزعمومی و تو

یک مشاور . باالي فقر، بیکاري و بی سوادي بسیاري از جوانان لغمان را به سمت پیوستن به گروه هاي مخالف سوق داده است
قرار  25تا  14بین سنین ، سلح استخدام شدهشوراي والیتی لغمان خاطر نشان ساخت که بسیاري از کسانی که توسط گروه هاي م

  .دارند

تولید تریاك را به عنوان یکی از چالش هایی دانستند که در  ،در رابطه با قاچاق مواد مخدر، مشارکت کنندگان از والیت بدخشان
ص زورمند در اقتصاد مقابل جوانان بدخشان قرار دارد، آن هم به دلیل فقر، فقدان فرصت هاي شغلی و ادعاي درگیر بودن اشخا

  :یک پدر از شهر بزرگ بدخشان با جدیت اظهار داشت. نامشروع

دلیل مجبور شد که چند  یناو نمی توانست براي خودش و عیالش چیزي به دست آورد و به هم. پسر من بیکار بود"
جوانان فقیر زیادي . دانی شداو بازداشت شد و چند سال زن. کیلوگرام هیروئین را از افغانستان به تاجیکستان منتقل کند

تا تریاك حمل کنند به خاطر آنکه آنها راه  همانند پسر من در ولسوالی شهر بزرگ هستند که شرایط آنها را مجبور کرد
هستند که مواد مخدر را براي کسب  هافقط اوالد آدم فقیر دستگیر می شود زیرا تنها آن...  دیگري براي درآمد نداشتند

 ".منتقل می کنند ،یلدرآمد براي فام
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شرکت کنندگان از والیت کندز نیز بیکاري جوانان را به عنوان یک عامل اصلی درگیري دانسته و تاکید کردند زمانی که افراد 
آنها دیگر توسط شورشیان فریب نمی خورند و یا وقت یا انگیزه درگیر شدن در فعالیت هاي ضد صلح را ، بیشتري کار پیدا کنند

دان، زنان و جوانان در سراسر کشور موافق بودند که افراد شاغل که ثروت را ببینند، منفعت خود را در حفظ صلح دیده و مر. ندارند
در بحث ها، مردم پیاپی توصیه می کردند که . هرگز به شورشیان نخواهند پیوست و اگر هم سابقا بودند دوباره به آنها نمی پیوندند

یک بزرگ قومی از ولسوالی علی آباد کندز چنین . ط دولت به منظور مقابله با درگیري ایجاد شودباید فرصت هاي شغلی بیشتر توس
  : توضیح می دهد

ریشه مشکل در بیکاري است و بیکاري دلیل اصلی . ما یک مثل معروف داریم که ذهن آدم بی کار زمین شیطان است"
  ".پیوستن مردم، خصوصا جوانان به شورشیان است

ن به خصوص از والیت کندهار یک مثال از اینکه چرا به نظر آنان دولت به اندازه کافی براي ترویج فرصت هاي برابر شرکت کنندگا
  :شغلی براي جوانان کار نمی کند، ذکر کردند

این کار . تمام مشاغل را به قوم و خویش خود می دهند ،به محضی که افراد به قدرت می رسند، با خودخواهی"
 مردان جوانی که بیکار. بی کاري خصوصا در مناطق روستایی شدید است. را از آنها دور می سازد شهروندان دیگر

کسانی که از  ؛شکار کسانی می شوند که براي طالبان نیرو می گیرند ،هستند و می بینند که دولت چقدر فاسد است
  ".فریب می دهند لو شاید یک موترسایک مخستگی و سرخوردگی آنها سوء استفاده نموده و آنها را با معاش منظ

دیدگاه  ؛ آنها دارايبر جوانان تاکید داشتند منازعهمردان، زنان و جوانان در تمام بحث ها در سراسر کشور بر تاثیر چند الیه اي 
 انکشاف برابر است، هاي مشابه در مورد آثار و تبعات بیکاري و نبود فرصت ها براي جوانان که به نظر آنها مرتبط با فساد و نبود

  . بودند
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 ه براي صلحانقشه ر. 3

  

  

راه حل هاي  اپیشنهادات گسترده اي در رابطه ب ،مردم شرکت کرده بودندي مردان، زنان و جوانان افغان که در مرحله دوم گفتگو
شرکت کنندگان . به هدف ریشه یابی علل درگیري و منازعات در والیات مربوط، ارائه کردندمرتبط با محیط، محلی براي صلح 

که به طور کلی تحت عناوین و اقدامات زیر می آید، ارائه  ،پیشنهادات محکم و عملی را براي چگونگی دستیابی به صلح پایدار
  .کردند

   ولیت پذیري نهاد هاي دولتیؤرتقاي مسا. 3-1
اکثریت . افغانها ابراز داشتند که کلید ایجاد صلح و ثبات پایدار در سرتاسر افغانستان در بازگرداندن اقتدار مشروع دولت نهفته است

فقدان مردم اشتراك داشتند، اشاره داشتند که مشروعیت نهادهاي محلی دولت، بخاطر  نزدیک به اتفاق افغانها که در گفتگوي
اعتماد عمومی به حکومت هاي محلی در سطح ولسوالی ها و والیات، فساد حاکم و سوء استفاده از موقف و قدرت در نهادهاي 

و دولتی و هم چنان نبود پاسخگویی دموکراتیک و مسلکی نیروهاي امنیتی، بخصوص پولیس محلی و نیروهاي حامی  یامنیت
  . است آسیب دیدهدولت، به شدت 

  با فسادمبارزه 

که نظریات خویش را شریک نمودند، به این باور بودند که عدم مشروعیت حکومت هاي محلی گفتگوتقریبا تمام شرکت کنندگان 
، این موضوع را به فساد گسترده، استفاده از قدرت و نفوذ یآنها به طور کل. عامل اصلی عدم امنیت و بی ثباتی در والیات آنها است

  . زورمندان و جنگ ساالران بر حکومت هاي محلی، نسبت دادند

آنها عالقه مند به . نهادهاي حکومت محلی نظارت کند، تاکید کردند برمردان، زنان و جوانان افغان نیاز بر تقویت کنترل و توازن که 
ولیت پذیري، شفافیت و ؤنان صلح پایدار، مسیل، شفاف و مؤثر بوده و تایید کردند که براي اطموؤداشتن حکومت هاي محلی مس

 مردم صراحتا خواستار تطبیق برنامه هاي اصالحی، به شمول اقدامات. نقش مرکزي را بازي می کند تمحال ت درمؤثریت حکوم
و معرفی  تساالري در تقرر کارمندان محلی حکومچون برکناري مقامات فاسد، اطمینان از شایسته  مستقل و غیر سیاسی

این، افزایش ظرفیت و نظارت از نهادهاي دولتی، مانند اداره عالی نظارت، بخش هاي  عالوه بر. طرزالعمل هاي اداري مؤثر شدند
استفاده از قدرت در براي پایان دادن فساد و سوء این اقدامات مهم و حیاتی دانسته شد، که  اتخارنوالی و قضاء به عنوان اقدام

عمل  عدالت، حاکمیت قانون و حقوق بشر براي تمام افراد توسط دولت تسریع فراهم کردنو به نوبه خود در  مفید بودهسطح کشور 
   .می کند

 

  "ول است، نه در مقابل مردمؤدولت در مقابل جنگ ساالران مس"
 معلم زن، والیت بلخ -- 



 

  
  

رامون صلح ر صلح :گـفتگوی مردم افغانستان پ ک پروسه فراگ جاد مبان برای   ٢٧    | ا

  تقویت نهادهاي امنیتی

آن در اعمال مؤثر  شدید دلیل ضعفه عمومی که در بحث ها انعکاس یافت، ناکامی دولت در آوردن صلح و ثبات ب دیدگاهیک 
و هم  شاز قلمرو یدولت در نگهداري اقتدارش در بخش های ناتوانی اصلیدسترسی محدود دولت را به عنوان عامل . اقتدارش بود

افغان ها در کل، به پیشرفت هاي بدست آمده در قسمت اصالحات و . چنان عدم مدیریت صلح آمیز منازعات محلی، عنوان نمودند
هرچند، . از اعتماد مردم را بر اردوي ملی افغانستان گزارش دادند يمنیتی اذعان نموده و بخصوص سطح باالترتقویت نیروهاي ا

برخورد ظالمانه و مجرمانه، به شمول تخطی هاي صریح حقوق بشر، توسط پولیس ملی افغانستان، با شکایات جدي مکررا در رابطه 
  . شد حمطرپولیس محلی و دیگر نیروهاي حامی دولت، نیز 

ایجاد و گسترش عملکرد نهادهاي امنیتی  مردان، زنان و جوانان افغان، ول و دموکراتیک،ؤساختن نیروهاي امنیتی مؤثر، مس براي
افغان ها اعالم داشتند که به حمایت دوامدار، براي ساختن و حرفوي کردن و . در دو عرصه ساختاري و مسلکی را پیشنهاد کردند

 مشتركبه هدف  پاسخگو بوده وبه نیازهاي مردم تا این نیروها بتوانند نیروهاي امنیتی عالقه منداند  دنبو نان از پاسخگویاطم
  .دافغانستان متعهد باش پروسه دولت سازي در در خیلملی و بین المللی د بازیگران

اکثریت قریب به اتفاق آنها به این  ،با آنها مشوره صورت گرفت گفتگومرد، زن و جوان افغان که در مرحله دوم  4648از میان  
باورند که حمایت دوامدار و همکاري هاي جامعه بین المللی در تجهیز و آموزش نیروهاي امنیتی افغانستان، براي تقویت ظرفیت 

جامعه نظریات یک فعال . است، حیاتی 2014ختم  این نیروها و نگهداري امنیت بعد از خروج کامل نیروهاي نظامی بین المللی در
  :پیامدهاي خروج زودرس نیروهاي بین المللی در سراسر کشور، استدر مورد  مدنی از والیت خوست منعکس کننده اجماع

که نیروهاي نظامی بین  من می ترسم، وقتی. ما تغییرات مثبت را دیده می توانیم اما این تغییرات دایمی نیستند"
  ."دها را از دست بدهیمالمللی در افغانستان نباشند، ما تمام دست آور

نقش دولت و نیروهاي نظامی بین المللی در تقویت  اول یک رادیوي محلی در والیت ننگرهار نظریات خویش در رابطه بؤمس
  :چنین ابراز می داردرا نیروهاي امنیتی افغانستان 

را  تیدولت باید اقداما. گرددبراي ختم جنگ، نیروهاي امنیتی افغانستان باید به صورت جدي اصالح، حمایت و تجهیز “
  ".عاملین آن جزا داده شود به روي دست گیرد تا به فساد توسط مقامات بلند پایه رسیدگی و

این باور بودند که فساد گسترده و رفتار تحقیر آمیز توسط نیروهاي امنیتی ملی افغانستان به خصوص پولیس ملی،  افغانها عموما بر
محروم ساخته و در نتیجه مردم را تشویق به  انروهاي حامی دولت، جوامع محلی را از حقوقشپولیس محلی افغان و دیگر نی

براي بازیابی اعتماد به نیروهاي امینتی ملی افغانستان، شرکت کنندگان در سراسر کشور . ه استهمکاري با گروه هاي شورشی کرد
ري که توسط نیروهاي امنیتی ملی افغانستان صورت می پیشنهاد کردند تا جوامع محلی براي گزارش دهی تخطی هاي حقوق بش

جزا  گرفته وشود و نیروهاي امنیتی ملی افغانستان در مقابل اعمال غیر قانونی خویش مورد بازرسی قرار  توانمندگیرد، تقویت و 
که اعمال نیروهاي امنیتی  )عادالنه و مؤثر(نظام عدالت جنایی /مربه عبارت دیگر، شرکت کنندگان خواهان یک میکانی. داده شوند

  . ملی افغانستان را نظارت کند، می باشند
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از برنامه هاي تمویل شده و طرح هاي آوردن صلح که توسـط مـردم رهبـري مـی شـوند،       يهم چنان، افغانها باور داشتند که شمار
 و) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)( دمانند برنامه پولیس جامعه، جی آي زیـ 

. عدم اعتماد میان جوامع و پولیس ملی افغان اسـت  دادن شوراهاي صلح و انکشاف در سطح قریه جات، یک وسیله خوب براي نشان
افغانها هم چنان گفتند که چنین اقدامات بصورت بالقوه می تواند یک مکانیسم نظارتی جوامع بر رفتار پـولیس باشـد و هـم چنـان     

  .پولیس محلی افغان باشد ات درجامعه بر تقرر تقررم بررسی زت یک مکانیممکن اس

  رتقاي حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با معافیتا. 3-2
مردم، شرکت کنندگان به طور عموم باور داشتند که تالش هاي فعال و هماهنگ براي ترویج و محافظـت از   در طول روند گفتگوي

یـک  . قانون و مبارزه با معافیت باید از اهداف اصلی دولت، جامعـه مـدنی و جامعـه بـین المللـی باشـد      حقوق بشر، تقویت حاکمیت 
  :گفت و شرکت کننده از والیت پکتیا احساسات اکثریت را خالصه کرده

  ."اداري محو گردد این آرزوي مردم افغانستان است که حقوق بشر تطبیق و فساد"

یک شرکت کننده زن از شهر خوسـت  . حقوق بشري اشاره کردند از برخورداري برگ و منازعات اکثریت افغانها به تاثیرات منفی جن
  :چنین گفت

زنان و مردان حقوق خویش را از دست می . ی که جنگ است شما از حقوق ابتدایی و اساسی برخوردار نیستیدیدرجا"
هم مردان و زنان را از برخورداري آن منازعات محلی . را دهند، حتی مهمترین حقوق مانند حق زندگی و حق آموزش

به عنوان مثال اگر در یک منقطه میان دو قوم جنگ باشد، هیچکدام از آنها نمی توانند اطفال . حقوق محروم می کند
  ".را از دست می دهند ...آنها حق دسترسی به خدمات صحی و . خویش را به مکتب بفرستند

  :فوق یاد آوري نمودهم چنان یک عالم دین، با تایید موارد 

  ".اگر احترام به حقوق بشر باشد، بدون شک سطح خشونت و منازعه پایین خواهد آمد"

بعضی از شرکت کننـده  . کامل استقبال نشده است ریک جامعه چند دسته و سنتی، ترویج و حمایت از حقوق بشر به طو هرچند در
با توجـه بـه درك   ابراز داشتند؛ و خصومت نسبت به مفهوم حقوق بشر  ها نگرانی ها و مالحظات خویش را در رابطه به رشد دشمنی

اینکه مفهوم حقوق بشر وارد شده و یک مفهوم غربی است که از برخی جهات در تضاد با اصـول و ارزش هـاي اسـالمی و ارزشـهاي     
ی ایـن چنینـی بخـاطر درك    با این حال، اکثر شرکت کنندگان احساس می کردنـد کـه احساسـات منفـ    . سنتی افغانستان قرار دارد
  :یک معلم زن در والیت بلخ توضیح داد که چرا بعض جوامع افغانی به حقوق بشر باور ندارند. محدود از حقوق بشر است

آنها ] سنتی[چون فکر می کنند که حقوق بشر مخالف ارزش هاي  اند،از مردم در افغانستان مخالف حقوق بشر  یبعض"
حقوق ....ت بلکه مشکل در نحوه معرفی حقوق بشر و برداشت آنها از حقوق بشر استمشکل نفس حقوق بشر نیس. است

که در قرآن کریم آمده است هم در  یدستورات.... بشر یعنی آموزش و پرورش، غذا، کاریابی، ازادي گشت و گذار و غیره
  ".مطابقت با معیارهاي حقوق بشري در رابطه به حقوق زنان است
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که در مورد حقوق بشر صحبت کردند، به طور کل، درقسـمت افـزایش در تعـداد و کیفیـت برنامـه هـاي        اکثریت شرکت کنندگانی
فرهنـگ افغـانی قـرار دارنـد،      آگاهی دهی حقوق بشري براي آشنایی جامعه با حقوق بشر و حقوق زنان، کـه در مطابقـت جامعـه و   

  . دادخواهی کردند

رابطه به تخطی هاي حقوق بشري و تلفات افراد ملکی که از اثر اعمال نیروهاي نظـامی  هم چنان، افغانها نگرانی عمیق خویش را در 
آنها معتقد بودند که حمالت هوایی، یـورش هـاي شـبانه و    . می دهند، ابراز داشتند بین المللی و نیروهاي امنیتی ملی افغانستان رخ

به ارزش هاي اجتماعی و فرهنگـی   می شدن افراد و تجاوزاساس معلومات استخباراتی غلط، سبب کشتار، زخ تالشی هاي خانگی بر
مطابق گفته هاي مردان، زنان و جوانان شامل گفت وشنود، این اعمال سبب درگیـري شـده و جوامـع محلـی را تشـویق      . ه استشد

ایـن شـرکت    بنـابر . آنها، اجازه دهند منطقه تحت نفوذ خود براي جبران اشتباهات اعمال شده بر گروه هاي شورشی در بهکردند تا 
کنندگان به طور جدي می خواهند که دولت و جامعه بین المللی اقدامات عملی را براي تامین امنیت افراد ملکی در جریان عملیات 

  .نمایدجنگ هاي مسلحانه اتخاذ نموده و هم چنان از حقوق اساسی بشري آنها در این زمینه حمایت 

ول، ؤر قانون، نهادهاي حکـومتی شـفاف، مسـ   بهتا عالقه مندي خویش را براي حاکمیت تقریبا تمام شرکت کنندگان گفتگویک صد
که از دید آنها براي دستیابی به یک صلح پایدار در والیـات آنهـا یـک     اقداماتی -افغانستاندر مؤثر، و پایان دادن به فرهنگ معافیت 

ان پیشنهاد کردند که اصالح و اجراي قانون و دستگاه قـوه  اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگ. ابراز داشتند -ضرورت حیاتی است
  . قضائیه باید در مرکز هرگونه تالش براي ایجاد صلح پایدار باشد

سال گذشته، بخصوص اصالحات قانونی با موجودیـت نهادهـاي عـدلی در     12آنها به دست آوردهاي مثبت در بخش عدلی در ظرف 
و بازپرسـی  اقدامات عملـی بـه شـمول بررسـی     از جمله بر این نکات پافشاري کردند که انها، افغ. مناطق دور افتاده، اذعان می کنند

، و هم چنان تعدیالت نهادي و طرزالعملی به مقصد مبارزه بـا فسـاد اداري و   عاز افراد کلیدي بخش عدلی، توسعه قوانین جامعلنی 
بـه  سـتاي پایـان دادن   انـان از اسـتقاللیت آن نهادهـا در ر   یاطم سوء استفاده از موقف در نهادهاي عدلی همراه با نظارت کافی براي

  . ضروري استفرهنگ معافیت در افغانستان، 

  حقوق زنان و نقش آنها در اعمار صلح رتقايا. 3-3
افغانها اعم از زن، مرد و جوانان در مجموع به این نظر بودند که  شامل بودن زنان در ابتکارات اعمار صلح براي نایـل آمـدن بـه یـک     

همچنان اشتراك کننده گان  پایان دادن به سالیان دراز بکار گیري رسـم و رواج  . همیت می باشداصلح پایدار در افغانستان خیلی با 
ه زنان و دختران  را ضرور دانستند و براي زنان الزم دانستند که نقش قابل مالحظه ایرا در کرسی هـاي ادارات  هاي زجر دهنده علی
حل منازعات محلی بـه   افغانها همچنان هشدار دادند که نباید قضایاي خشونت علیه زنان از طریق ساختار هاي. محلی احراز نمایند

  .  یشتر به نفع مرتکبین تمام می گردد تا آنکه به سود قربانی باشدایشان ب قضاوت گرفته شود زیرا دیدگاه هاي

یک از بحث هاي گروهی، افغان ها روي ترویج و ارتقاء حقوق زنان و سهم گرفتن آنان در پروسه صلح تاکید  در والیت بامیان در هر
آنهـا از دولـت و   . قش داشته باشند یک صدا بودنـد مردان، زنان، و جوانان  در این که زنان می توانند در پروسه اعمار صلح ن. نمودند

نهاد هاي جامعه مدنی خواستند تا برنامه هاي  آگاهی دهی در مورد حقوق زنان ایجاد کنند که به باور آنها این برنامه می توانند در 
  :یکی از شرکت کنندگان از ولسوالی یکاولنگ گفت. این زمنه موثر واقع شود
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گروه هاي مسلح باید قانون اساسی افغانستان را . و به ویژه حقوق زنان باید احترام گردد درپروسه صلح، حقوق بشر"
  ".دنناحترام و قبول ک

  :که با گفته هاي فوق موافق بود، گفتآنشرکت کننده دیگر از ولسوالی ورس والیت بامیان ضمن 

  ".قربانی شود ما باید اجازه ندهیم که حقوق زنان و یا حقوق بشر"

زنان ، مردان و جوانان  افغان در والیت تخار ، ضرورت فراهم سازي فرصت هاي شـغلی بـراي زنـان را بـه بحـث گرفتـه        
پیشنهاد نمودند که با مالحظه اینکه زنان کمتر براي  فساد اداري مستعد می باشند،  حضور ایشان در سیسـتم قضـایی و   

تخار چنین  یک تن از شاگردان ذکور پوهنتون از شهر تالقان والیت. دیگر کار ها درسطح ادارات محلی   باید بیشتر گردد
  :گفت

زنان باید به  دفاترسیاسی و حکومتی بپیوندند زیرا زنان صلح آفرین . زنان باید  در تمام شعبات حکومت محلی باشند"
   ".اند و کمترین عالقه را دارند تا به فساد مبادرت ورزند

به نظر آنهـا تصـامیم   که گفتند  ،انی خویش را در مورد پیشنهاد تقویت شوراهاي محلی ابراز داشتهشرکت کنندگان زن در کابل نگر
و  هدناکـام بـو   ،در شوري براساس قضاوت هاي سنتی است که اغلبا در راستاي حمایت از زنان از مواجه شدن با خشونت هاي بیشتر

  :چه یک محصل از ولسوالی گردیز والیت پکتیا می گویدچنان. است بحیث اعمال کننده تبعیض بر علیه آنها عمل نموده

به ویژه آگاهی و تفسیر آنها از  ،که آنها با توسعه و پیشرفت جهانی آشنا نیستنداست  که مالها دارند این یمشکل"
  ".این مشکل ساز است حقوق زن و نیازهاي آنها بسیار پایین بوده و بنابر

دولت براي باال بردن سطح آگـاهی در جوامـع در رابطـه بـه رسـوم و       که گفتند ،ابراز داشته مردم از والیت کاپیسا نگرانی خویش را
کاپیسـا ابـراز    مردم 15.، باید فعاالنه کار کند2009عنعنات ناپسند علیه زنان و دختران و قانون منع خشونت علیه زنان مصوب سال 

 یعلیه زنان، مطـابق قـانون مـورد بازپرسـ    تا متهمین جرایم خشونت  رندرنواالن و محاکم نیاز به کار بیشتر دااداشتند که پولیس، 
پـولیس   مشکالتی را در مورداین، آنها  عالوه بر. مشروعیت بیشتر می بخشدرا که این بازپرسی در واقع ایجاد این قانون  ،قرار گیرند

پاسخ فامیلی در پـولیس   واحدهايباید د که پیشنهاد کردناز جمله  مطرح نمودند وقضایاي خشونت علیه زنان در ملی افغان درگیر 
  .، تقویه گرددو بهبود ساختار براي انجام وظایفش ملی کاپیسا در قسمت باال بردن مهارت کارمندانش

                                                             
عمل را خشونت علیه زنان  22قانون منع خشونت  5، ماده 2009اگست  1قانون منع خشونت علیه زنان، جمهوري اسالمی افغانستان، مراجعه شود به .  15

تجاوز جنسی،مجبور نمودن به فحشاء، ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخصیت وي صدمه برساند، : که عبارت اند از پنداشته است
اك، ن به خود سوزي یا خود کشی و یا استعمال مواد زهري یا سایر مواد ضررناك آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوي، زهري و یا سایر مواد ضررنمجبور نمود

زوج، ممانعت از ب مجروح یا معلول نمودن، لت و کوب، خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج، بد دادن، نکاح اجباري، ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخا
اد به مواد مخدر، منع حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج، نکاح قبل از اکمال سن قانونی، دشنام، تحقیر و تخویف، آزار و اذیت، انزواي اجباري، اجبار زن به اعتی

اري، ازدواج با بیش از یک زن بدون تصرف در ارث، منع تصرف اموال شخصی، ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی، کار اجب
  .قانون مدنی، نفی قرابت) 86(رعایت حکم مندرج مادة 
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یک . بیشتر حقوق زنان گردد محدودیتو نباید سبب  داده شدهپروسه صلح زنان سهم  در مجموع، افغانها براین باور بودند که در هر
  :چنین گفت ،م مکتب در قندهار است در مورد ناکامی که در سطح کشور موجود استزن که معل

مشوره  خانم هاي شان  از ) ص(دهه هاي جنگ افغانستان را بیشتر مرد ساالر ساخته است، حتی پیامبر گرامی اسالم "
  "چرا نباید مردان و حاکمان ما چنین کاري را امروز انجام ندهند؟. می گرفت

  و توانمند سازي جواناناجتماعی و اقتصادي  انکشاف متوازنتحقق . 3-4
اقتصادي و اجتماعی، به شمول تالش ها براي تقویت سیستم معارف، ایجاد  انکشاف، افغانها عموما از پیشرفت هاي گفتگوجریان  در

اکثریت . لح پایدار یاد کردندصبراي رسیدن به  عنصر مهمبه عنوان  انکشاف،نان از دسترسی عادالنه به یفرصت هاي شغلی و اطم
که توسط کمک تمویل کنندگان در  يوجود بعضی از پیشرفت ها، دست آوردها با میلیارد ها دالر شرکت کنندگان گفتند که با

خدمات  یتپیشرفت ها نه تنها از نظر کمیکه مردان، زنان و جوانان افغان گفتند . گذشته مصرف شده، برابر نیستسال  12طول 
که اعمار شده، اندازه گیري شود، بلکه کیفیت خدمات ارائه شده هم مهم است که اکثریت  یمانند تعداد مکاتب و یا شفاخانه های

عدم  هاقتصادي و اجتماعی در والیت فراه ب انکشافیک زن فعال حقوق بشر از والیت فراه گفت که چگونه نبود . مردم راضی نبودند
  : مک کرده استامنیت و بی ثباتی ک

آنها به . که مردم فقط دسترسی به اسلحه دارند باال است در حالی زاد و ولددراین والیت، به ویژه در ولسوالی ها، نرخ "
از همچو نسل، . ندبا کمبود آب روبرو بوده و از امنیت غذایی برخوردار نیست. آموزش و خدمات صحی دسترسی ندارند

می توان انتظار داشت؟ طالبان و گروهاي مسلح دیگر به آسانی می توانند آنها را بجز از خشونت و جنگ، دیگر چه 
  ".بحیث منابع انسانی رایگان براي اهداف و مقاصد خویش استفاده کنند

  فرصت هاي شغلی  فراهم سازي

اتفاق نظر داشتند که ایجاد فرصت هاي شغلی بیشتر به ویژه براي جوانان، تاثیرات دوامدار بـر صـلح و ثبـات در     یافغانها به طور کل
که سرمایه گذاري دوامدار در بخش زراعت مانند گسترش زمـین و سیسـتم آبیـاري     ندآنها روشنی انداخت. والیات آنها خواهد داشت

شرکت هاي دولتی و خصوصـی ماننـد تولیـد نسـاجی،      که این، آنها گفتند عالوه بر. را بهبود خواهند بخشید ییکافی، اقتصاد روستا
ند فرصـت هـاي شـغلی    نلبنیات، درصورت حمایت کافی دولت، می توافابریکه هاي ، تولید تیل و گرفتن شیره درختانتولید فرش، 

  : ر گفتاز ولسوالی پسابند والیت غودریور موتر الري چنانچه یک . ایجاد کنند را بیشتري

اگر دولت به اقتصاد و چالش هاي دیگر مردم . عدم توجه دولت به مسایل اقتصادي مردم، بی ثباتی را بیشتر می سازد"
   ".توجه می کرد، ما شاهد کاهش بی ثباتی نمی بودیم

  :یک نماینده ریاست حج و اوقاف والیت پروان گفت

در زمان مجاهدین دو کارخانه بزرگ نساجی در . ان استیکی از دالیل جنگ بی کاري و نبود کارخانه ها در پرو"
 ایجاد فرصت هاي شغلی براي مردم از اهمیت خاص برخوردار بوده و. ولسوالی جبل السراج وجود داشت که فعال نیست
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 را تامین کنند، انخانواده هایش مخارج وقت مردم معاش داشته باشند و بتوانند. جنگ جاري دارد ختمتأثیرات قوي بر 
  ".متاسفانه دولت به این مشکالت توجه نمی کند. به گروه هاي مسلح ملحق نمی شوند

   تقویت نظام آموزشی

مردان، زنان و جوانان افغان گفتند نیاز است تا دولت یک نظام آموزشی با کارایی و مؤثریت بیشتر، هم از لحاظ ساختار و زیربناهـا و  
آنها به طور جدي خواستند تا موضـوع آمـوزش از جملـه اولویـت هـاي پـیش روي دولـت و        . هم از لحاظ کیفیت دروس، ایجاد کند

 بوجود آمـده اکید کردند که زیربناي آموزشی کافی کمک می کند تا زمینه براي جذب شاگردان بیشتر افغانها ت. جامعه جهانی باشد
  . و این موضوع مشکالت تراکم و ازدحام مکاتب را نیز حل می کند

متناسـب  ارتقاء ظرفیت معلمین و داشتن نصـاب مشـخص    در جهتنان از کیفیت آموزش، نیازمند تالش یشد که حصول اطم هگفت
  . است و ظرفیت شاگردان حیطبا م

  :دهد آموزش بهتر در والیت خودش توضیح می به یک مرد از ولسوالی یاوان والیت بدخشان در مورد نیاز

براي فامیل هاي  يمردم می توانند درامد ءسوي حرفه ها هدایت می کند، بناه آموزش مردم را روشن ساخته و ب"
دولت باید زمینه آموزش مهارت هاي تخنیکی و حرفوي  ...ست مرد جوان بیکار ادر قریه ما هزاران . دنخویش داشته باش

  "....را براي این جوانان فراهم کند

چنانچـه یـک مـرد از    . عالوه براین، فساد اداري در نظام آموزشی افغانستان بحیث یک مانع توسط شرکت کننـدگان یـاد آوري شـد   
  :ولسوالی مردین والیت جوزجان گفت

ند تا بحیث معلم در قریه جات شان ندر امتحان شرکت کتا مرکز والیت جوزجان آمدند  بهفارغ اهوش بشاگردان "
. در حالیکه شاگردان تنبل کامیاب و استخدام شده و به قریه جات ما فرستاده شدند. استخدام شوند، اما ناکام ماندند

  ".واقع این معلمین تنبل با رشوه استخدام شدندد؟ در نتصور کنید، که کودکان از این معلمین چه چیزي را می آموز

  :بود نظریات شرکت کنندگان را چنین خالصه کرد پوهنتونیک خانم که استاد 

  ".خواهد آوردرا صلح دوامدار ...  اري قوي روي نظام معارفذسرمایه گ"

  به کمک هاي توسعه اي متساویانهفراهم نمودن دسترسی 

عه اي مـی  سـ مسایل مربوط به دسترسی نابرابر به کمـک هـاي تو   اب هاز منازعات اغلب در رابط گیافغانها اشاره کردند که بخش بزر
، یـی  عهـــ وري از کمک هـاي توس ه هروندان از حقوق مساوي براي بهرــاین باورند که تمام ش مردان، زنان و جوانان افغان بر. باشند

موقعیـت هـاي جغرافیـایی یـا موجودیـت جنـگ در منـاطق شـان،         نظر داشت قومیت، ارتباطات سیاسی، ارتبـاط دولتـی،    بدون در
  . برخوردارند

  : یک ژورنالیست از ولسوالی نورگرام والیت نورستان گفت
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. در انزوا قرار گرفته است] نورستان[از چندین سال است که . ی وجود نداردانکشافدر نورستان سرمایه گذاري هاي "
  ".توجه خاص به نورستان دارداست که ] دولت[بجاي آن، این دشمنان 

والنه دولـت و تمویـل   ؤمی توانست با اقدامات مسـ  یا بین دو اجتماعاجتماع و یک مردم متوجه شدند که بسیاري از اختالفات درون 
شرکت کننـدگان در سـطح کشـور،    . ی، حل گرددانکشافنان از توزیع عادالنه کمک هاي یکنندگان بین المللی از طریق حصول اطم

کمـک هـا، تاکیـد    ایـن  مؤثریـت  افـزایش   روشیک به عنوان  اکشافیپروژه هاي بر براي نظارت  سراسري ملیتفاده از ارزیابی بر اس
  . داشتند

بـا  . قابل دسترس باشـد، داشـتند  در مناطقشان  ستپایدار که می توان انکشافدر مجموع، افغانها چند پیشنهاد مشخص در رابطه به 
بودن بسیاري از والیات افغانستان، تعدادي از شرکت کنندگان معتقد بودند که کمک هـاي   یتزراع این حال، با توجه به خصوصیت

برق آبی که به گفته آنها براي مبارزه با خشکسالی، ایجاد فرصت هاي شغلی و کمک بـه تـامین    بندتوسعه اي باید نسبت به احداث 
  . دد، هدایت گرکمک می کندت آنها اپایدار به والیبرق یک منبع 

  :یک عضو انجمن وکالي مدافع از والیت فاریاب توضیح داد

آب، ما برق  بندبجاي تکمیل . ه استیک دهه اخیر، دولت کارهاي اندك در قسمت پروژه هاي زیر بنایی انجام داد در"
این خالها در . بجاي میکانیزه ساختن زراعت ما گندم از بیرون وارد می کنیم. را از کشورهاي همسایه می خریم

  ".داشته است استراتژي ها و برنامه هاي دولت مرکزي، تاثیرات منفی روي زندگی مردم عادي

  :اشاره کرد ،جامعه والیت پنجشیر پیشنهاد احداث سد آبی را تکرار کرده یک عضو

به عنوان مثال . به والیت از نظر دور داشته ما اولویت دهد فرصت هاي خوب داریم اما دولت نیاز دارد تا ما منابع و"
کل والیت، به برق آبی در طول دریاي پنجشیر می تواند در تغییر زندگی مردم توسط فراهم سازي برق  بنداحداث 

  ".کمک کند
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  ح پایدار دستیابی به صل ابزارهاي. 4
سفارش به دولت افغانستان، گروه هاي مخالف مسلح، جامعه بین المللی و  33گفتگوي مردم افغانستان در رابطه به صلح شامل 

تن افغان اعم از  4648سفارشات . جامعه مدنی افغانستان  و اقدامات که براي دستیابی یک صلح پایدار در افغانستان است، می باشد
جوانان ایکه در مرحله دوم گفتگو هاي صلح شرکت ورزیدند، به نقشه هاي محلی براي صلح در والیت تهیه و ترتیب زنان ، مردان و 
  .نقشه محلی تکمیل گردیده است 30شده و تا حال 

یند تا ریشه مردان ، زنان و جوانان افغان در سر تاسر کشور از پالیسی سازان ملی و بین المللی خواستند تا به اندازه کافی تالش نما
  :هاي منازعه را دریافته و براي ارتقاي صلح پایدار از طریق اولویت هاي تشخیص شده ذیل إقدام نمایند

  ماده یی مردم افغانستان براي صلح 10نقشه راه 

i(  ارتقاي نهاد هاي پاسخگوي دولتی 

o لزم ارزیابی و حساب دهی قوي تر و پارلمان، مست) پولیس، بخش تحقیق ، قضا( ساد گسترده میان نهاد هاي محلی دولتف
 .رتقاي بهتر نظارت این نهاد هامیباشدابراي 

o ولین فاسد دولتی ؤضرور است تا بر نامه هاي اصالحی به شمول تدابیر مستقل غیر سیاسی  روي دست گرفته شوند تا مس
تقرر شفاف مبتنی بر  بخشیده ، ءرتقااسبکدوش گردیده، برنامه هاي آموزشی وظرفیت سازي را براي حکومات محلی 

شایستگی در ادارات محلی را با اولویت بخشیدن به کاندیدا هاي مشروع والیات ایکه در آن جا ها وظایف قرار دارند، 
 . تضمین کرده و راهکار هاي جامع اداره را معرفی نماید

o ولین تقدیر گردد و و آنهاییکه به فساد مبادرت ؤیک نظام کار مبتنی بر مجازات و مکافات که طی آن کار هاي خوب مس
 . ورزند سرزنش شوند باید به شناسایی گرفته شود

ii(  استحکام بخشیدن نهاد هاي امنیتی 

o از عوامل عمده فقدان حاکمیت و عدم توانایی آن در حل مسالمت آمیز منازعات  یمحدود دولت به مثابه یک دسترسی
افغانها در کل به پیشرفت هاي حاصله در زمینه تقویت و اصالحات  نیرو . ته شدمحلی  در سر تاسر قلمرو دولت  نگریس

ند افغانها مکرراً شکا یات چهر. ذعان نموده و از میزان بلند اعتماد باالي اردوي ملی افغان گذارش دادنداهاي امنیتی افغان 
پولیس ملی، پولیس محلی و ملیشه شان در مورد برخورد هاي تخطی گرایانه  بشمول خشونت هاي شدید حقوق بشري 

 . هاي طرفدار دولت را یاد آوري کردند

o  یجاد و توسعه ماموریت هاي نهاد هاي اول و دموکراتیک ، گفتگوي مردم افغانستان، ؤیجاد نیرو هاي امنیتی مسابراي
 . امنیتی افغان را پیشنهاد می کند
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o اختن نیرو هاي امنیتی پاسخگو براي مردم حمایت نموده بر  افغانها از ضرورت تداوم تقویت بین المللی براي مسلکی س
نیازمندي استمرار  تقویت و همکاري در تجهیز و آموزش  نیرو هاي امنیتی افغان  اصرار نمودند تا توانمندي ایرا که  براي 

 .حیاتی دیده می شود تقویت نمایند 2014نگهداشت امنیت پس از خروج نیرو هاي خارجی بعد از ختم 

o   بازتوانمند سازي مجتمعات محلی را   یجاد یک میکانیزم نظارتی باابراي بناي اعتماد بر نیرو هاي ملی  امنیتی افغان،  مردم
پیشنهاد کردند تا آنها را  به گذارش دهی تخطی ها ي حقوق بشري توسط نیرو هاي ملی امنیتی افغان ، توأم با اعمال غیر 

 .رار دهدقانونی شان تحت پیگرد و مجازات ق

iii( خلع سالح و خلع قدرت نمودن گروپ هاي مسلح غیر قانونی و سایر ملیشه هاي طرفدار حکومت 

o  افغانها بر دستور العملی تاکید ورزیدند که بر نفوذ قانون شکنان محلی و جنگ ساالران در سرتاسر نهاد هاي محلی حکومت
افغانها در . ثبات را در مستواي ولسوالی تقویت خواهد کردصلح و مردم قاطعانه اظهار کردند که این کار .  پایان بخشد 

توسط دولت  2005سرتاسر مملکت  از راه اندازي دو باره برنامه خلع سالح گروپ هاي مسلح غیر قانونی که در جنوري 
 .خاتمه یافت قویاً یاد آوري نمودند 2011آغاز گردید و در مارچ 

o یاك کوکنار ، قاچاق مواد مخدر و اخاذي هاي غیر قانونی توسط قاچاقبران مواد افغانها تا کید ورزیدند که کشت و زرع تر
مردم بیان داشتند که عواید بدست آمده از زرع، . بقاء منازعه در بسیاري بخش ها گردیده استامخدر باعث تداوم و  

اي اغتشاش گر و ملیشه هاي پروسس و قاچاق مواد تریاك کوکنار و همچنان از معتادین مواد مخدر ، مستقیماً گروپ ه
مردم این گروپ ها را بنا بر همکاري مستقیم  شان در زمینه بی ثبات سازي و نا امن سازي . محلی را سود می رساند

 . مناطق دور دست که اقتصاد نا مشروع در آنجا  رونق دارد محکوم نمودند

o خدر غیر قانونی  و عواید ناشی از آن را با جا بجا  نمودن افغانها حکومت را فرا خواندند که قلع و قمع نمودن تجارت مواد م
استراتیژیک نیرو ها ي امنیتی افغان در سا حات ایکه تجارت مواد مخدر رونق دارد به منظور محدود ساختن فعالیتهاي 

 .اغتشاش گران و نا توان سازي گروپ هاي  مسلح غیر قانونی ،در اولویت قرار دهد

iv(  یت قانون و مبارزه با معافیت ارتقاي حقوق بشر،حاکم 

o ونیت ؤافغانها قویاً از این امر طرفداري نمودند که دولت و جامعه بین المللی باید گام هاي عملی ایرا بردارند تا امنیت و مص
. مردم ملکی در جریان عملیات هاي ضد اغتشاش تضمین گردیده و حقوق بشري ابتدایی آنهارا در زمینه حمایت کند

مستحق بودن شان بر اینکه  داراي نهاد هاي  قوي حاکمیت قانون  ،شفاف، حسابده و موثر باشند و باید  نقطه  افغانها در
 . پایان به میراث معافیت در افغانستان گذاشته شود ، خیلی اصرار داشتند

o  اکثریت کلیه افغانهاییکه در گفتگو شرکت داشتند، پیشنهاد کردند که اصالحات در سیستم تنفیذ قانون و قضا حتماً باید در
آنها پیشنهاد کردند که کارنامه هاي پرسونل کلیدي بخش  .یجاد صلح پایدار باقی بماندامرکز هر گونه سعی و تالش براي 

و تغیرات در اصول رفتاري به هدف مبارزه با فساد و سوء استفاده از قدرت در  قوانین جامع عدلی باید بررسی گردیده،



 

  
  

رامون صلح ر صلح :گـفتگوی مردم افغانستان پ ک پروسه فراگ جاد مبان برای   ٣٦    | ا

طمینان حاصل ابخش نهاد ها ي عدلی توأم با نظارت کافی، انکشاف  یافته و تطبیق گردد تا از استقاللیت نهاد هاي عدلی 
 .شود

v(     ارتقاي حقوق زنان و نقش آنان در اعمار صلح 

در سرتاسر کشورمردم از دولت و جامعه بین المللی  بطور عاجل خواستند تا تدابیر ایرا بمنظور پایان بخشیدن به اثرات نا 
تخاذ نماید و براي زنان فرصت دهد تا در تمام ابتکارات اعمار اگوار رسم و رواج هاي زجر دهنده عنعنوي برعلیه حقوق زنان 

  .دصلح به معنی درست آن مشارکت ورزن

افغانها از دولت خواستند تا بطور فعاالنه براي آگاهی دهی پیرامون عرف و عنعنات زجر دهنده برعلیه زنان و دختران ، در 
را بطور کامل تطبیق  2009همه مجتمعات انسانی کار نموده و نیز سعی نماید تا قانون منع خشونت علیه زنان مصوب سال 

زنان یا حقوق بشر قربانی  ا حتما نباید اجازه دهیم که حقوقم ":فق بودند که میگفتند بسیار ي افغانها با این موا.  نماید
  ).به حیث بخشی از هر نوع تالش براي نایل شدن به صلح( "گردد

vi(   توانمند سازي جوانان از طریق فراهم سازي فرصت هاي شغلی و تقویت نظام آموزشی 

o البان و سایر گروه ها ي مسلح میتوانند به اسانی جوانان شیفته را که براي با نگرانی زیاد خاطر نشان ساختند که ط افغانها
مردم بر ضرورت مراکز  آموزش مهارت هاي مسلکی و . کار با معنی  درست آن تالش  میکنند ،در غیر آن استخدام کنند 

انکشافی که مستلزم منابع برنامه  هاي بزرگ اشتغال زایی به شمول افزایش سر مایه گذاري در ساختمان وپروژه هاي  
 . بشري اند اصرار نمودند

o  یجاد اافغانها اعم از مردان ، زنان و جوانان اصرار داشتند که نیاز است تا دولت نظام بهتر و موثرتر آموزشی را براي جوانان
موزش کمک خواهد افغانها تصریح نمودند که انکشاف زیربنایی آ.  نماید که شامل  محتواي کافی و دروس با کیفیت باشد

 . کرد تا دانش آموزان بیشتري را در بر گیرد

o دولت خواستند تا براي باز گشایی مکاتب دخترانه در آن تعداد ولسوالی هاییکه موجودیت گروپ هاي مسلح حق  افغانها از
 .آموزش دختران افغان را از آنها سلب کرده است  مصرانه تالش نماید 

o کیفیت آموزش  که مستلزم ظرفیت سازي معلمین و تصویب کریکولم مدرن بشمول  طمینان حاصل نمودن از بهبودا
ساینس و تکنولوژي که براي همه سطوح متعلمین به ویژه براي ظرفیت سازي دانش آموزان مناسب باشد نیز یاد آوري 

 . گردید

vii(  تحقق متساویانه انکشاف اجتماعی اقتصادي 

o عی اقتصادي  یاد آوري نمودند، منجمله از تالش هاي متوازن براي تقویت نظام تمام افغانها از پیشرفت هاي محسوس اجتما
طمینان حاصل نمودن از دسترسی به انکشاف متوازن به مثابه موضوع مهم اآموزشی، فراهم سازي فرصت هاي شغلی و 
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با وجود برخی پیشرفت هاي  اکثریت افغانها بشمول مردان، زنان و جوانان تاکید  ورزیدند که. براي رسیدن به صلح پایدار
واضح ، دست آورد ها به مقایسه ملیارد ها دالر ایکه کمک کننده گان طی دوازده سال گذشته  به افغانستان مصرف کرده 

پیشرفت نه تنها باید به معیار کمیت خدمات سنجش گردد مانند تعداد مکاتب و شفاخانه هاي اعمار . اند برابر نمی باشد
 . کیفیت این خدمات مورد انتقاد نیز پرداخته شود شده بلکه باید به

o جوانان باید در دستور کار قرار گیرد افغانها تا کید داشتند که فراهم سازي زمینه هاي اشتغال براي. 

o  افغانها یاد آور شدند که دوام فقدان انکشاف متوازن و پایدار تاثیر شدیدي را باالي جوانان آسیب پذیر و دهقانان بی بضاعت
بلیت آماده گی براي اکه دو بخش مهم جامعه اند را از طریق اثرگذاري سطح بلند بیکاري و فقدان فرصتها، بیسوادي، ق

آنها از دولت خواستند که به . اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در برخی والیات معین استراتیژیک به بار آورده است
رکیز نموده و نیز بر انکشاف سر مایه گذاري در تسهیالت  آموزشی براي جوانان طور جدي در زمینه فراهم سازي اشتغال ت

 .به مثابه راه هایی بازدارنده مشکالت  تا کید نمودند

o  هم چنان، سرمایه گذاري دوامدار بر سکتور زراعت مانند توسعه اراضی و سیستم هاي آبیاري کافی براي بهبودي اقتصاد
ي دولتی و خصوصی مانند شرکت هاي تولیدي نساجی، تولید فرش، تولید زرین، تولید شرکت ها. روستایی کمک می کند

 .تیل، کارخانه هاي لبنیات، در صورت حمایت کافی دولت، زمینه فرصت هاي شغلی بیشتر را فراهم می کند

o  دسترسی نا متوازن به افغانها همچنان یاد آوري نمودند که قسمت زیاد منازعات عمومی، معموالً از اثر مسایلی ناشی از
شهروندان افغان بدون در نظر گرفتن عالیق قومی،  مردم روشنی انداختند که تمام. کمک هاي انکشافی بروز می نماید

با هم برابر بوده و باید از بر  روابط سیاسی ، روابط با دولت ، موقعیت جغرافیایی و یا هم موجودیت منازعه در ساحات شان،
افغانها  در سرتاسر کشور براي  بکار گرفتن ارزیابی کشور شمول . نکشافی بطور یکسان سود ببرندنامه هاي کمک هاي ا

رتقا می بخشد، اصرار اجهت نظارت نمودن بر پروژه هاي انکشافی به حیث  یک راهیکه موثریت کمک هاي انکشافی را 
 . داشتند 

o در مناطق آنها  به انکشاف پایدار می توان رسید مطرح  در مجموع افغانها چندین پیشنهاد اساسی را براي اینکه چگونه
با در نظر داشت خصوصیت اراضی بسیاري والیات افغانستان ، تعدادي از اشتراك کننده گان گفتگو بیان داشتند .  نمودند

د در مبارزه با که کمک هاي انکشافی باید بسوي ساختمان بند هاي آبی برق متمرکز گردد آنچه که بنا بر  بیان آنها میتوان
 .خشک سالی ، فراهم سازي اشتغال و ذخیره مداوم انرژي برا ي والیات شان آنها را کمک نماید

viii(  اطمینان حاصل نمودن از همه شمول بودن پروسه صلح 

o  طمینان حاصل نمودن از مشارکت وسیع در پروسه صلح و اافغانهاي عادي از طریق برنامه گفتگو قاطعانه تا کید داشتند که
آشتی ملی بشمول مردان ، زنان ، اقلیت هاي قومی، جامعه مدنی و به ویژه جوانان در مرکزیت موفقیت این پروسه قرار 

مردم باور دارند که افزایش مشارکت این اقشار اجتماع میتواند همه شمول بودن و مالکیت محلی این پروسه را  به . دارد
 . نحو بهتر تضمین کند
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o رانی شان را از عدم تشویق شدن جوانان بخاطر مشارکت آنها  در حکومات محلی  که به عقیده آنها بسیاري از افغانها نگ
با معرفی برنامه هاي تشویقی براي جوانان از طریق بر گزیدن پالیسی ها ایکه . ابراز داشتند ،صلح را مخدوش می سازد

 . ردیدجوانان را هدف قرار دهد میتوان به  مشارکت وسیعتر جوانان نایل گ

ix(  تقویت میکانیزم هاي محلی حل منازعات 

o شوراهاي توسط محلی اختالفات و منازعات به رسیدگی براي قوي فرهنگ از افغانها که کردند یادآوري کنندگان شرکت 
 که روشی به اختالف حل محلی مزمیکانی این از استفاده که بودند معتقد عموماً آنها. برخوردارند) شوري و جرگه( مردمی
 آن در که اجتماعی و سیاسی فضاي یک عنوان به تواند می شود، تقویت اقلیت، هاي گروه و زنان شمول به مردم، منافع
 .نماید عمل بگیرند، تماس صلح براي سازنده گفتگوي یک در منازعه طرفهاي با نیز و همدیگر با بتوانند عادي مردم

o  حقوق هاي تخطی جدي موارد در محکمه حکم عنوان به نباید شوراها و ها جرگه که دادند هشدار افغانها از تعدادي 
 .کنند عمل بشري،

x( مخربین صلح کنار گذاشتن 

o انبراي جنجگویهم اساس معیارهاي عینی  برافراد  م بررسیزنفوذ منفی مخربین صلح، افغانها به شدت از میکانی در مورد 
که کسانی که در  ندافغان ها در سراسر کشور بر این باور. رهبران روند صلح و آشتی، حمایت کردند برايو هم مسلح اسبق 

بوده بصورت آزاد انتخاب و یا برگزیده شده جامعه خود از احترام برخوردار  باید صادق، با نفوذ و در دارندروند صلح دست 
فراد متهم به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت باید از این، مردم به صورت جدي سفارش کردند که ا عالوه بر .باشند

  . صلح کنار گذاشته شوندپروسه 

o  امنافغانهاییکه در مناطق سرحدي زندگی میکنند بر دولت تاکید ورزیدند که سعی بیشتر نماید تا سر حدات افغانستان را 
افغانها  به حکومت ها ي همسایه مکرراً خواست شان را تکرار . سازد و از نفوذ گروپ هاي مسلح به کشور جلوگیري کند

  .نمودند که پشتیبانی گروپ هاي مسلح را با تجهیز و فراهم سازي محل آسایش براي  آنان متوقف سازند
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  نتیجه گیري و سفارشات مردم. 5   
، نهادهاي همکار جامعه مدنی افغانستان را قادر ساخت تا بیشتر از )دو مرحله اول و دوم در هر(براي صلح مردم افغانستان  گفتگوي

مردم، از طریق درخواست دیدگاه  مرحله اول گفتگوي. مشارکت دهدملی براي صلح،  مرد، زن و جوان افغان را در گفتگوي 6000
، به شمول صلح، آشتی، امنیت، حاکمیت قانون، تاثیر می گذاردزندگی آنها بر هاي مردم عادي این کشور در رابطه به مسایلی که 

از طریق این بنیادها  نساخت مرحله دوم، بر. به هدف پایه گذاري یک پروسه صلح فراگیر، صورت گرفت انکشافحقوق بشر و 
  .نقشه راه براي صلح در والیات خود، متمرکز است ایجاد درافغانها  توانمند ساختن

تن از افغانهاي عادي به شمول مردان، زنان و جوانان فراهم  4648صلح، زمینه را براي  پیرامونمردم افغانستان  دوم گفتگوي مرحله
تا از  ندشرکت کنندگان تشویق شده بود. صلح پایدار در افغانستان بحث و گفتگو کنند اکرد تا در مورد نظریات خویش در رابطه ب

که توسط اکثریت  یاملومهم ترین ع. زعات محلی در سطوح ولسوالی ها و والیات توضیح دهنددید خویش در مورد عوامل منا
فساد گسترده اداري و سوء استفاده از موقف توسط  در مقابلولیت پذیري ؤعدم مس عبارت بود از شرکت کنندگان ابراز شد

شرکت کنندگان عالقمند به  تقریبا همه. و پارلمان رنوالی، قضاءانهادهاي دولتی به شمول پولیس، درون ولین دولتی یا در ؤمس
براي ختم فاصله  ن خواهان ایجاد یک پل ارتباطی میان مردم و دولت،یو همچن هپایان دادن به فرهنگ معافیت در افغانستان بود

  . بزرگ عدم اعتماد بودند

عدم کارایی نیروهاي امنیتی ملی افغانستان  ازناشی  که بسیاري از شرکت کنندگان نگرانی خویش را از بدتر شدن وضعیت امنیتی
مردان، زنان . ن خروج قبل از وقت نیروهاي نظامی بین المللی است، ابراز داشتندیگروه هاي مسلح و همچن افزایشدر امر مبارزه با 

اما  ،ظرفیت آنها نظر دادندنیاز به اعزام بیشتر نیروي امنیتی ملی افغانستان به مناطق دور دست و ارتقاء  ن جوانان بریو همچن
که به نظر آنان باعث تخطی هاي بی شمار حقوق  شدند؛ اعمالی اعمال نیروهاي امنیتی ملی افغانستان برخواستار نظارت جدي 

  . سبب نارضایتی مردم از دولت و نیروهاي حامی آن گردیده است ،توام با مالحظات امنیتیشده و علیه شهروندان عادي  يبشر

که به باور آنها بودند به عنوان عامل سوم جنگ  انکشافیدگان شاهد توزیع ناعادالنه منابع و ارائه نابرابر کمک هاي شرکت کنن
 نمردان، زنان و جوانان افغانستا. گردیده است بین جوامعسبب تشدید خصومت هاي جناحی قبلی و اختالفات درون اجتماعی و 

م نظارتی مؤثر زکمک هاي خارجی که توزیع و مصرف می گردد، به شمول میکانی رولیت پذیري و شفافیت بیشتر دؤخواستار مس
 . سهیم باشند، گردیده اند انکشافکه مردم عادي در تمام مراحل برنامه ریزي 

رخ ن رقابت جدي شده و یک افغانها هم چنان خواستار مبارزه با کشت کوکنار و مبارزه براي کنترل بر اقتصاد غیر قانونی به عنوان
جوانان آسیب پذیر و  باالي بیکاري و نبود فرصت ها، بی سوادي، آسیب پذیري جوانان به مواد مخدر و نفوذ گروه هاي مسلح بر

آنها از دولت . می دیدندامل کمک کننده در موفقیت تجارت مواد مخدر در والیات استراتژیک وبه عنوان ع را دهاقین بی بضاعت
روي ایجاد فرصت هاي شغلی تمرکز کند و تاکید کردند که فراهم آوري سهولت هاي آموزشی براي و فعاالنه  خواستند تا بیشتر

  . جوانان به عنوان یکی از راه هاي کمک به حل مشکالت است

این . کند بیشتر منعکسجامعه مدنی افغان، به عنوان نماینده مردم این گزارش مختصر را توحید نموده، تا صداي افغانهاي عادي را 
مربوط اقدامات  یدر تمام حاصل کنند کهنان یخواهد تا اطم گزارش از تمام پالیسی سازان در سطوح محلی، ملی و بین المللی می
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، بلکه آن اقدامات بر اساس نقشه هاي راه صلح باشند که باشندآوردن صلح نه تنها که مردان، زنان و جوانان افغان در آن سهیم به 
که  ياین نه تنها که مشروعیت پروسه صلح را تضمین می کند، بلکه به یک صلح پایدار. مد نظر دارنددر والیات خود  مردمخود 

  .منجر می شودخواست مردم افغانستان است، نیز 

مردم افغانستان و گفتگو در  تماس بامرحله دوم گفتگویمردم بر اساس یک سلسله اقدامات اتخاذ شده توسط جامعه مدنی براي 
نقشه راه صلح والیتی که در جریان  30. ، ساخته شده استیچشم انداز صلح و مسیر آینده جامعه افغان مورد آنها درمورد نظریات 

شامل پیشنهادات مشخص حاوي صداي مردم به دولت افغانستان، جامعه بین المللی، گروه هاي مخالف  ،مرحله دوم تهیه شده
  . مسلح و جامعه مدنی می باشند

 :ارائه می شودراه براي صلح، پیشنهادات ذیل توسط مردان، زنان و جوانان عادي افغانستان  اساس نقشه هاي بر

  افغانستان پیشنهادات مردم
  :به دولت جمهوري اسالمی افغانستان

  ،با سهیم سازي افغانهاي عادي به شمول زنان و جوانان، اعضاي اقلیت و حقوق محور  آزادترویج پروسه صلح فراگیر
در  را نان از اینکه نظریات تمام افغانهایدسترسی داشته و براي اطم جامعه مدنی که فعاالنه به همه جوامعهاي قومی و 

 . باشدبرنامه ها براي دستیابی به صلح پایدار و امنیت، شامل ساخته شده 

  گاه مردم که توسط مردان، زنان و جوانان افغان، در راستاي دیدتوسعه و تطبیق نقشه هاي راه محلی براي صلح
نان از توسعه اقتصادي و اجتماعی و تحقق حقوق بشر و حاکمیت قانون در یبراي رسیدن به امنیت و صلح پایدار، اطم

 . گردیده است طرحنها، آوالیات 

 پر نمودنبراي آنان  هايدر زمینه تالشو کمیسیون  مستقل حقوق بشر  حمایت از جامعه مدنی افغانستان 
و حمایت از برنامه هاي جامعه مدنی که به مقصد آگاهی بوجود آمده میان دولت و مردم کهرو به افزایشی فاصله 

  .می باشند امنیتو دهی در مسایل مربوط به صلح

 و بزرگان قومی ) علماي مذهبی(توسط علماي با نفوذ سازنده با طالبان و دیگر گروه هاي مسلح  گو يتقویت گفت
د ویژه برحمایت از شهروندان در گیر منازعات مسلحانه بر اساس احترام به قوانین براي رسیدگی به نا امنی حاکم با تاکی

 .بین المللی بشردوستانه

 بین  موازین قانونی مطابقت با حقوق بشر و احترام به حاکمیت قانون در از نان از حمایت یاطم کسب تقویت و
، از طریق افزایش برنامه هاي آگاهی دهی جامع براي جوامع محلی به هدف یاسالم ارزشهاي اساسی المللی و هم چنان

تقویت نهاد هاي . کاهش تخطی هاي حقوق بشري، به ویژه تخطی هاي که علیه حقوق زنان و دختران صورت می گیرد
 .ملی مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  که موظف به حمایت و ترویج حقوق بشر می باشد



 

  
  

رامون صلح ر صلح :گـفتگوی مردم افغانستان پ ک پروسه فراگ جاد مبان برای   ٤١    | ا

 که شامل تعقیب عاملین جنایات که در طول جنگ هاي افغانستان رخ یک رویکرد جامع به عدالت انتقالی  تطبیق
ول اجراي پروسه صلح و ؤکه مس هم چنان کسانی م بررسی براي استخدام مدیران و مقامات دولتیزداده، صالحیت میکانی

  . فرصت هاي اقتصادي ایجاد زندگی از طریقاز طریق کاهش فقر مبتنی برجامعه و بهبود شرایط  هستندآشتی ملی 

  از طریق بازنگري، اصالح، استحکام یا انحالل نهادهاي زاید و غیر مؤثر مبارزه با فساد و مبارزه مؤثر علیه فساد اداري
حصول اطمینان از استخدام . ایجاد یک گروه کاري جامع و مؤثر که متشکل از محققان واجد شرایط با قدرت نظارت الزم

ه جغرافیایی، قمقامات دولت براساس شایسته ساالري و عاري از هرگونه تبعیض بر اساس ارتباطات قبیلوي، قومی، منط
 . با تاکید بر استخدام افراد قابل اعتماد، واجد شرایط و افغان هاي مسلکی. جنسیت، زبان یا براساس کدام ترجیح دیگر

  ارنواالن، سود و ارتقاء ظرفیت مقامات دولتی به شمول پولیس، به هدف بهبتدویر یک سلسله برنامه هاي آموزشی
ولیت پذیري و ارائه خدمدت در تمام سطوح ؤاعضاي قضاء، پارلمان و دیگران، با یک دید افزایش حرفوي، صداقت، مس

ارائه نابرابر ترویج تالش هاي قوي براي مبارزه با فساد اداري مرتبط به توسعه که سبب توزیع ناعادالنه منابع و . دولت
تسهیل راهکا رهاي که قربانیان و یا  .شده و اختالفات بیرون و درون اجتماعی را تشدید می کند توسعويکمک هاي 

 . فامیل هاي آنها را بدسترسی به عدالت و فریاد رسی مجال دهد

  ساز زیر بنایی و پروژه  ازطریق سرمایه گذاري پایدار در پروژه هاي ساخت وترویج توسعه عادالنه و مبتنی بر نیاز
به وي هاي مهم اقتصادي، صنعت، زراعت، خدمات عمومی و سایر بخش ها و تطبیق بدون تاخیر بیشر پروژه هاي توسع

. حالت تعلیق درامده، به خصوص درجوامع با نیازمندي شدید به توسعه و با تمرکز ویژه به مناطق دهاتی و دور افتاده
و حفظ  آب ، خدمات عمومی، مناسب و خدمات اجتماعی مانند صحت، آموزش و پرورش اولویت بندي دسترسی برابر به

، راه اندازي کمپاین سواد آموزي  ترکیز بیشتر براي فراهم سازي ایجاد اشتغال برا ي جوانان .الصحه، در سراسر کشور
  . انسراسري و استقامت دادن  سرمایه گذاري هاي انکشافی بسوي تسهیالت آموزشی براي جوان

   ولیت پذیر و پاسخگو به تمام ؤکه آنها مس به طوريظرفیت و گسترش حضور نیرو هاي مسلح افغان  تقویت
آموزش و تربیه نیروهاي امنیتی ملی افغانستان به شمول پولیس ملی و محلی با هدف . نیازمندي هاي جوامع باشند

عده نیروهاي امنیتی ملی که مرتکب تخطی  آنولیت پذیري ؤجلوگیري آنها از ارتکاب تخطی هاي حقوق بشري، مس
آموزش و تربیه نیروهاي امنیتی ملی افغانستان براي . هاي حقوق بشر شده از طریق بررسی و تحقیق عادالنه و مؤثر

، ایجاد یک نهاد ناظر و تخصیص وظیفه نظارت به یک نهاد در راستاي اجتناب و به حداقل رساندن تلفات افراد ملکی
حقوق بین المللی  نان از اینکه تمام عملیات نظامی براساس احترام بهیو حصول اطمخدهی نیروهاي امنیتی افزایش پاس

 .باشد حقوق بشر دوستانه بین المللی  بشر و

  ادامه جدي برنامه خلع سالح گروه هاي پایان دادن بر اعتماد به شبه نظامیان و گروه هاي مسلح براي امنیت ملی
نان از اینکه هیچ شبه نظامی که طرفدار دولت یو اتخاذ تدابیر و اقدامات واضح براي اطم) DIAG(مسلح غیر قانونی 

 .همه شبه نظامیان که مرتکب تخطی هاي حقوق بشري شدند، به عدالت کشیده شود. باشد یانه، باید مسلح باقی نماند
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  ثر مبارزه با مواد مخدر با یک جدول از طریق ایجاد یک برنامه مؤریشه کن کردن کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر
 حمایت از محصوالت صنایع بدیل، ایجاد فرصت هاي شغلی براي دهاقین و جوانانی. زمانی براي تطبیق، در سطح کشور

 . که درگیر اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر اند

 درزندگی اجتماعیارتقاء مشارکت زنان . در سطح ملی افزایش تالش ها براي حفاظت و ترویج حقوق زنان ،
) علماي دینی(آموزش تمام علما . مجامع با هدف صلحمشارکت موثر و واقعی زنان در  ، ، به شمولحفاظت از دستاوردها

که  ی، در مورد تاثیر منفی رسوم مضر و ناپسند و حصول اطمینان ازاینکه آنها، بحیث ارزشهایانو دیگر صاحب نظر
  . به زنان احترام می گذارند اعالم شده یسازگار با حقوق  اسالم

   ،و مطمئن شدن  2009رنواالن و اعضاي قضاء در مورد قانون منع خشونت علیه زنان اآموزش و تربیه پولیس
دید وسیع و تالشهاي هماهنگ و فعال براي به عدالت کشانیدن عامالن خشونت  بااز تصویب این قانون توسط پارلمان 

 .علیه زنان

  :به جامعه بین المللی 

 اي ، تا فاصله حمایت دولت جمهوري اسالمی افغانستان در تطبیق پیشنهادات که در باال برجسته گردیده اند
  .گردد است پرکه میان دولت، جامعه بین المللی و مردم ایجاد شده 

 افغان اتخاذ گردیده ونان از شنیدن صداي زنان، مردان و جوانان یکه به منظور اطمی حمایت از اقدامات 
دیدگاه ها و نظریات مردم عادي  مطالبهحمایت از برنامه هاي با هدف  .درتمام روند هاي تصمیم گیريبازتاب آن 

حمایت از حضور گسترده تر . افغانستان که منافع و نیاز هاي آنها باید اساس نقشه راه هاي ملی به سوي صلح قرار گیرند
 . ی که به منظور ترویج و حمایت صلح پایدار در افغانستان، ایجا شده اندییریهازنان در بدنه تمام تصمیم گ

 براي تضمین صلح و آشتی در افغانستان که همه اعضاي  نقشه صلح روشن/حمایت از دولت در توسعه یک دیدگاه
 . برنامه باشند جامعه بین المللی که در افغانستان پایبند بوده و فاقد کدام رقابت منافع و یا

 براي ایجاد پل ارتباطی میان دولت، جامعه بین المللی و مردم از طریق حمایت از ، حمایت از جامعه مدنی افغانستان
برنامه هاي جامعه مدنی که به منظور آگاهی دهی در مسایل صلح و امنیت به شمول حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق 

  .اقلیت هاي قومی، تدویر می گردد

 نان از محافظت افراد ملکی در مطابقت با حقوق یو تشویق دولت در تالش براي اطمت از حفاظت افراد ملکی حمای
المللی بشردوستانه، به شمول برنامه هاي آموزشی و ارتقاء ظرفیت که اگر در آینده به  بین المللی بشر و حقوق بین

نان از اینکه عملیات نظامی نیروهاي بین المللی با یمحصول اط. حمایت نیروهاي امنیتی ملی افغانستان دایر می گردد
 .احساسات و ارزشهاي فرهنگی افغان ها سازگار باشند
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 نان از رسیدن کمکهاي تمویل کنندگان به مستفدین مورد نظر؛ یحصول اطم. ترویج توسعه عادالنه و مبتنی برنیاز
نان از اینکه کمک ها نباید عواقب ناخواستۀ مانند تقویت یتمویل برنامه هاي متمرکز به مناطق روستایی و دور افتاده؛ اطم

منازعات و تقسیمات قومی را در پی داشته باشد؛ اندازه گیري مؤثریت کمک ها از لحاظ کیفیت خدمات نه صرف کمیت؛ 
دجه م درست، حصول اطمینان از اینکه بوزتمرکز برتوسعه مبتنی برجامعه، تمرکز برنیازمندي مردم؛ از طریق میکانی

برد و سوء استفاده قرار گرفته، با جزاهاي جرمی دستتمویل شده سوء استفاده نشده، و تمام عاملین بودجه هاي که مورد 
 .مواجه شده از موقف شان عزل می گردند

 از . حمایت از دولت تا اطمینان دهند که هیچ پسرفت در زمینه دست آورد هاي حقوق بشر وجود ندارد
ح نظارت نموده اطمینان حاصل کند که دستاورد هاي حقوق بشري به شمول حقوق زنان پاسداري اقدامات مربوط به صل

 . شده و حقوق بشر قربانی اقدامات براي دستیابی به صلح پایدار در افغانستان، نمی شود

 اطمینان ازاینکه تمام افراد یکه در پروسه اعمار صلح درگیر هستند، نماینده  .حمایت از پروسه صلح مبتنی برحقوق
هاي مشروع تمام جوامع به شمول زنان، و اشخاص بی طرف و مستقل که مرتکب تخطی هاي صریح حقوق بشر نشده، 

جرایم علیه بشریت و  در مطابقت با معیارهاي بین المللی، اطمینان از اینکه هیچ یک از مرتکبین جنایات جنگی،. باشند
   .نقص صریح حقوق بشر، مورد عفو و بخشیش قرار نمی گیرند

  :به مخالفین مسلح

  به هدف دستیابی به صلح پایدار به شمول مذاکرات میان دولت و وارد شدن به مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان
 .طالبان

 بشر دوستانه بین المللی توسط توقف فوري هدف  از طریق احترام به حقوقنان از محافظت افراد ملکی یحصول اطم
بدون [قرار دادن افراد ملکی، مناطق نشیمن، اماکن مذهبی، مکاتب و شفاخانه ها وتوقف استفاده از روش هاي بی رویه 

 از وسایل جنگی به شمول استفاده از بمب هاي دستی کنارجاده اي] تشخیص

  ق عمومی آموزش براي دختران و پسران به صورت مساویانه و هم چنان به ویژه حاحترام به حقوق بشري تمام افغانها
 .حقوق زنان و دختران

  ،به شمول تمام گروه هاي قومی و مذهبی، در نظر گرفتن نگرانی ها، شکایات و آرزوهاي تمام مردم افغانستان
 .مردان، زنان و جوانان

 نونی مواد مخدرتوقف فوري هرگونه حمایت و مشارکت مستقیم در اقتصاد غیر قا. 

   



 

  
  

رامون صلح ر صلح :گـفتگوی مردم افغانستان پ ک پروسه فراگ جاد مبان برای   ٤٤    | ا

  :به جامعه مدنی افغانستان

  صلح به مربوط مسایل در دهی آگاهی مقصد به ها برنامه تدویر –بازي نمودن نقش پل ارتباطی میان دولت و مردم 
؛ راه اندازي برنامه ها به منظور جمع آوري )ن، و حقوق اقلیت هاي قومیزنا حقوق( بشر حقوق شمول به امنیت، و

 .دیدگاه هاي افغانهاي عادي و حمایت از اقدامات که به منظور ارتقاء ظرفیت محلی اتخاذ می گرددنظریات و 

  با اطمینان ازاینکه نظریات مردان، زنان و جوانان به طور منظم در طرح ها و مجامع بلند نمودن صداي افغانهاي عادي
ونقشه هاي راه محلی براي صلح که توسط . گردد به هدف دستیابی به صالح پایدار در افغانستان، ابالغ و منعکس می

 . مردم تهیه شده به عنوان طرح براي دیدگاه آینده کشور به کار رود

  نان ازاینکه تمام طرف هاي درگیر جنگ حقوق بشر دوستانه بین اطمی –دادخواهی براي محافظت از افراد ملکی
 .المللی را رعایت می کنند

 از . در زمینه دست آورد هاي حقوق بشر وجود ندارد یدهند که هیچ پسرفتنان یحمایت از دولت تا اطم
اقدامات مربوط به صلح نظارت نموده اطمینان حاصل کند که دستاورد هاي حقوق بشري به شمول حقوق زنان پاسداري 

 . شده و حقوق بشر قربانی اقدامات براي دستیابی به صلح پایدار در افغانستان، نمی شود

 و حمایت از طرح هاي دادخواهی براي اطمینان ازاینکه ادخواهی براي یک پروسه صلح مبتی بر حقوق نظارت و د
تمام افرادیکه در پروسه اعمار صلح درگیر هستند، نماینده هاي مشروع تمام جوامع به شمول زنان و اشخاص بی طرف و 

واهی در مطابقت با معیارهاي بین المللی، حمایت از طرح هاي دادخ. مستقل که درجنگ هاي افغانستان دخیل نبودند
اطمینان از اینکه هیچ یک از مرتکبین جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نقص صریح حقوق بشر، مورد عفو و 

 .بخشیش قرار نمی گیرند

  ساختن براي مدنی جامعه با دادخواهانه هاي تالش و بیشتر هماهنگی شروع –حمایت از طرح هاي منطقه اي صلح 
 که مردم آرزوي و ها نارضایتی ها، نگرانی مورد در نظریات تبادل از حمایت منطقه، سطح در موثر اي منطقه شبکه یک
 .است شده ابالغ منطقه سطح در

 

 



 

  
  

 

 

 



 

 

 

 
 


