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خالصۀ اجرائیوی

افغانستان کشوری در حالت جنگ است. شورشیگری در حال افزایش، خستگی جامعۀ جهانی از جنگ، و فشارهای پیهم روی دولت افغانستان برای 
جواب به این اقلیم نا مساعد و آشفته حال؛ تصمیم گیران را وا داشته است تا سعی کنند به این جنگ پیچیده و منازعه ی رو به افزایش و وخامت، 
پاسخ های موثری دریابند. در این اواخر، درک بیشتری در مورد ضرورت به داشتن راهبرد  نظامی و غیر نظامی  ارائه میگردد که، به گونه ی راهبرد 
دو جهتی، از جانبی جنگجویان طالبان سطوح پائین را مدغم میسازد و از جانب دیگر در جستجوی دریافت راه حل سیاسی به وضعیت فعلی از طریق 
مصالحه با رهبران شورشیان، در سطوح باال، است. برنامۀ آشتی و ادغام مجدد افغانستان که به منظور شورشیگری رو به افزایش مطرح گردیده بود، 
به شکل پروسۀ افغانی به رهبری افغانها، توسط رئیس جمهور، حامد کرزی، منحیث جامعترین برنامۀ آشتی و ادغام مجدد که از سال 1380 خورشیدی 

بدینسو در این کشور مطرح گردیده اند، در ماه جوزای 1389 به امضاء رسید.

برنامۀ فعلی آشتی و ادغام مجدد یک پالیسی بلند پروازانه ی است که پاسخگوی بعضی انتقادات مرتبط به چگونگی عملی سازی برنامه های قبلی نه 
چندان موفق مثل خلع سالح، ملکی سازی و ادغام مجدد؛ خلع سالح سازی گروه های مسلح غیر قانونی؛ و تقویت برنامۀ صلح، محسوب میگردد. این 
برنامه نقش بیشتر رهبری به نهاد های افغان، حکومت های محلی، و بازیگران محلی میدهد. این برنامه، همچنان، توجه بیشتری را به تقویت روابط و 
هماهنگی میان ُشَرکای تطبیق کننده؛ و امنیت فردی و اجتماعی، و حل شکایات، مبذول داشته و علل پیوستن مردان را با شورشیان، ردیابی میکند.

دانستن اهمیت و بازتاب اندیشه ها در مورد این راهبرد و همچنان برداشت های جوانب درگیر روی مساعی و چالش های فرا راه پروسۀ آشتی و 
ادغام مجدد در کشور، محراق توجه این نشریه را تشکیل میدهد. معلومات متقاضی برای این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختاری، و غیر رسمی 
با جوانب متعدد تصمیمگیران افغان و بین المللی در کابل و واشنگتن دی سی، از ماه حمل  ثور 1389؛ و اسناد موجود و گزارشات رسانه یی روی 

این راهبرد تا ماه سرطان 1389، بدست آمده است.

این پژوهش، نگرانی های متعددی را برمال میسازد. راهبرد برنامۀ آشتی و ادغام مجدد مبتنی بر حدسیاتی که ادغام مجدد از تشدید منازعات جلوگیری 
نموده و با ُحسن نیت میان جوانب ذیدخل عملی گردیده و باعث خلع سالح شورشیان، منتج به بهبود وضع امنیتی و تقویت حاکمیت قانون در کشور 
میگردد. همزمان، اینکه، رهبران شورشی مبتنی بر انگیزه های تشویقی از جانب دولت افغانستان به آنها عفؤ و مسکن گزینی در کشور های سوم، به 
موضوع مصالحه با دولت افغانستان عالقمند میگردند؛ نیز بخشی از این فرضیه را تشکیل میدهد. این فرضیه ها کامل نیستند. دو موضوع  آشتی و 
ادغام مجدد  را نمیتوان در عین زمان به گونۀ دو جانبه مرعی االجراء قرار داد. به گونۀ مثال کمپاین خلع سالح عساکر لزومأ برای ایجاد اعتماد جهت 
اشتغال رهبری سیاسی در میز مذاکره سودمند نیست و نه مذاکرات سیاسی تنها میتوانند منتج به متحد سازی و خلع سالح جنگجویان شورشی در 
سطوح پائین به تعداد بزرگ گردد البته با درنظرداشت پیچیده گی منازعه. غیراینکه حمایت کافی برای متحد سازی جنگجویان تهیه گردد و رشته 
های مخالفت زیاد میان رهبری شورشیگری و دولت افغانستان به یک روند غیر نظامی از طریق ایجاد اعتماد و اطمینان در هر دو جانب )به گونه ی 

متقاضی برای مصالحۀ سیاسی( رسیده گی خوب صورت گیرد؛ نه مصالحه و نه ادغام مجدد بدست نخواهند آمد.

عالوتأ، پیشنهادات فرصت های اقتصادی و مذاکره سیاسی در برنامۀ فعلی آشتی و ادغام مجدد در رسیده گی به تعدد پیچیده گی عواملی که باعث 
شورشیگری فعلی شده اند کمبوداتی موجود است، به شمول ناکامی دولت افغانستان برای برآورده ساختن تعهدات اش، خشم روز افزون در مقابل نیرو 
های نظامی بین المللی، استخدام شورشیان افراطی، حمایت بازیگران خارجی که در میان مخالفین در تمویل برنامه ریزی و مشارکت در شورشیگری 
کوتاه انکشاف می یابد. در حالیکه دولت افغانستان و جوانب عمدۀ بین المللی به شمول ایاالت متحده به تفاهم مشترک برای ادغام مجدد رسیده اند 
ولی عدم مافقت میان آنها روی نتایج پروسه موجود است. دولت افغانستان با باوری فعالیت میکند که هردو  خلع سالح شورشیان و به میان آوردن 
مذاکرۀ سیاسی با شورشیگری  باید همزمان صورت گیرد تا منازعه به پایان برسد. اختالف بازیگران بین المللی، مخصوصأ ایاالت متحدۀ آمریکا 
از خلع سالح سازی جنگویان شورشی در سطوح پائین حمایت میکند، اما در مورد مذاکرۀ سیاسی با رهبران شان بسیار محتاط است، عمدتًا بخاطر 
حساسیت های سیاسی در کشور های شان که آنها از سال 1380 بدینسو به کی “دشمن” خطاب میکنند. این باور نیز وجود دارد که، مبنی بر نظریه 
نظامی، مذاکرات سیاسی باید تنها وقتی صورت بگیرد که شورشیان بطور قابل مالحظه ی رو به ضعف رفته باشد. برای راهبرد آشتی و ادغام مجدد 

که ظاهرأ در اقلیم حساس فعلی کامیاب باشد نیاز مبرم وجود دارد تا هردو موقف متذکره با درنظرداشت نتایج آنها با هم وفق داده شوند. 
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در سطح عملیاتی، مصاحبه شونده گان اندازۀ قابل مالحظه ی در ظرفیت، تحرک و متعهد بودن ادارۀ فعلی افغانستان برای اجراء چنین عملیات های 
پیچیده و جامع ابراز شک مینمودند، اظهار داشتند. سطح محرمیت و تردد در مورد این راهبرد میان پاسخ دهنده گان این پژوهش عدم راهکار همگون 

بلکه عدم موجودیت اعتماد و اطمینان میان خود جوانب را نیز بیان میکند که بیشتر آنها مستقیمأ در تمویل یا اجراء این پروژه سهیم خواهند بود.

این پژوهش برداشت معمول دیگری را نیز میان بازیگران ملی و بین المللی آشکار میسازد که راهبرد آشتی و ادغام مجدد یک پیشنهاد ناکارا توسط 
جامعۀ جهانی برای حمایت از “استراتیژی زنده” سریع است که عساکر آنها را دوباره به خانه هایشان برگردند. این امر با باور رو به افزایشی ترکیب 
یافته که برنامه آشتی و ادغام مجدد راهبردی به رهبری افغانها و از خود افغانها نیست، بلکه بخشی از راهبرد مبارزه با شورشیگری است و از اینرو 
تحت حمایت و کنترول و سلطۀ نیروهای نظامی بین المللی قرار دارد. در نهایت، پاسخ دهنده گان به این تحقیق اظهار داشتند در حالیکه این راهبرد 

در جامعۀ جهانی مورد تائید واقع میگردد اما به عوامل موجود و واقعیت های عینی در جامعه نتایج متوقعه را در بر نخواهد داشت.

باالخره این پژوهش در یافته است که وضعیت فعلی سیاسی محدودیت های متعدد عملیگرایانه را به میان می آورد. در حقیقت، با تطبیق راهبرد آشتی 
و ادغام مجدد، میشود پیشبینی کرد گروه ها و افراد مختلفی را یافت که با اشکال و با تغییر شکل مصالحه، قصد تضعیف قدرت دولت را کنند. این 
پژوهش همچنان در می یابد که تمرکز عمومی باالی “صلح سازی” و “مصالحه” با شورشیان به این معنا است که راهبرد آشتی و ادغام مجدد در 
پاسخدهی به خواستهای قربانیان جنگ را نادیده گرفته است. بدون توجه کافی به ابعاد مختلف عدالت، که افغانها به آن نیاز دارند و توجه به پروسۀ 

“حقیقی” مصالحه، راهبرد آشتی و ادغام مجدد بازهم یکی از شتابزدگی سیاسی دیگر به حساب رود.

بر اساس یافته های این پژوهش، سفارشات هفتگانۀ گسترده برای دست اندرکاران برنامۀ آشتی و ادغام مجدد با موضوعات وسیعتر صلح و مصالحه 
در افغانستان ذیأل ارائه می گردند:

1. افزایش شفافیت و هماهنگی مطمئن

یک تالش متحد جهت شفاف ساختن پروسه هایی چون این راهبرد و انکشاف برخورد هم آهنگ میان تصمیم گیران مختلف. جامعۀ جهانی باید از 
فرستادن پیام های مختلط در مورد اینکه چه ممکن است و چه را میخواهند حمایت کنند، باید جلوگیری کند. نیروهای آمریکایی و آیساف نیز باید 

در یک مسیر قرار گیرند و پشتیبانی مستقالنۀ ادارۀ ملکی را توقف دهند. 

2. ایجاد معیار های دقیق برای دولت افغانستان جهت تطبیق راهبرد آشتی و ادغام مجدد

تمویل کننده گان نیاز دارند که شرایط مشخص را برای تعهدات مالی شان برای حمایت راهبرد آشتی و ادغام مجدد تعیین کنند؛ و دولت افغانستان 
هم باید مقرره های معینی را به وجود بیاورد که مطمئن گردد تمام جوانب حامی این راهبرد به تعهدات شان تا حد امکان به موقع و موثر عمل میکنند. 

یکسانی بیشتر میان دونر ها برای اطمینان از تطبیق راهبرد متذکره و بازدهی آن میتواند بیشتر موثر و پایدار باشد.

3. شناخت حقایق محالت و مدیریت خواستها

خواستهای که دولت افغانستان باید به انها پاسخ بدهد، بسیار بزرگ است، اما حقیقت این است که دولت برای پاسخدهی به خواستهای متعدد در 
وضعیت بحران و جنگ بسیار ضعیف است. برای تصمیمگیران مشکل است تا عوامل بالقوۀ پیشبینی شدۀ راهبرد متذکره و مصالحۀ سیاسی را در ُکل 

کاهش داده و به خواستها و تقاضا ها در عین زمان رسیده گی نماید.
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4. انکشاف یک استراتیژی نیرومند مذاکره، تقویت ظرفیت مذاکرۀ دولت افغانستان و در نظر 
گرفتن یک نقش برای مذاکره کنندۀ موثر

جامعۀ جهانی اجراء نقش حساس و غیر متوازن را باید ادامه بدهد که ضعف های دولت افغانستان در مذاکرات متوقعه بدون سایه افگندن روی مسیر 
عملی آن، شناسایی شود. پافشاری از جامعۀ جهانی در مورد تعیین پیش شرط ها میتواند به مفهوم آن باشد که رهبری شورشیان از مذاکره با دولت 
افغانستان انکار نماید. ممکن روند مشغولیت موثر بیشتر برای کمک به تعریف چگونگی راهبرد قوی مذاکره، شناسایی چگونگی نایل آمدن برای 
مذاکرات سیاسی، و آغاز کار همسان برای تقویت  ظرفیت دولت افغانستان، مفید باشد. جامعۀ جهانی همچنان میتواند تاکید کند که یک راهبرد همه 
جانبه و شفاف باید اشتراک و اجماع ارگانهای حقوق بشر و حقوق زنان را باخود داشته باشد. این ارگانها نگران اند که در غیاب آنها با دستآورد های 

آنان مورد معامله قرار گیرد.

ملل متحد باید گروه متخصصی را با دولت افغانستان و جامعۀ جهانی استخدام کند تا گزینه ها و چهارچوب برای مذاکرات  موثر بسازند و کمک 
کنند تا یک میانجیگر موثر و قابل اعتماد شناسایی گردد که میان دولت افغانستان و شورشیان و در مواقع ضرورت میان دولت افغانستان و فعالین 

خارجی میانجیگری بتواند.

جامعۀ بین المللی نیاز دارد تا منحیث ناظر باالی این روند و انکشافات بحرانی نظارت داشته باشد. فشارهای پایدار باالی پروسۀ مذاکره بیاورد و از 
نهاد های جامعۀ مدنی حمایت کند تا در شرایط بدست آمده، تقویت یابند.

5. شکل دهی استراتیژی های منطقوی و درنظر گرفتن بازیگران خارجی

عدم موجودیت راهبرد منطقوی روشن باعث به میان آمدن نابسامانی، نگرانی و تردید ها در موقف و سیاست خارجی ایاالت متحده میگردد. برای 
ایاالت متحده، رانندگی کشتی خیانتبار سیاسی به معنای برقراری یک رابطۀ دیپلوماتیک با ایران، توجه روی نگرانی های پاکستان و هندوستان در 

مورد مشارکت هردوی شان در افغانستان و فشار آوردن باالی آنها به قطع جنگ شان روی کشمیر در خاک افغانستان است.

6. خواستهای قربانیان جنگ در نظر گرفته شود

جامعۀ بین المللی باید فشار خود را باالی دولت افغانستان برای رسیده گی به سؤاالت عدالت به شکل شفاف و همه جانبۀ آن متشکل سازد؛ برداشتن 
گامهای ضروری برای جلوگیری از بهره برداری از بازمانده گان جنگ و سؤ استفاده قدرت در تطبیق برنامه آشتی و ادغام مجدد؛ و برطرفی کسانیکه 
از صالحیت ها و مقامات شان در سیستم برای خدمتگاری به قدرتمندان استفاده میکنند از سمت های شان، بیشتر سازد. برنامۀ موجود در مورد صلح، 
مصالحه و عدالت در افغانستان سند متکی به خود است که در حالیکه توجه روی چگونگی موثریت اداره سازی دارد، خواستهای متعدد قربانیان را 
ضبط میکند. دولت افغانستان نیاز دارد تا تعهدات خود در این سند را بازنگری کند و به تعهدات خود چگونه جامۀ عمل بپوشاند باید بیاندیشد. تالشها 
برای ساختار میکانیزم مسئول و صادق انجام گیرد. این منعکس کنندۀ تعهدات برنامۀ عمل ملی و همچنان خواستهای رو به افزایش برای چنین 

میکانیزم میان مردم افغانستان خواهد بود.

7. برای تعهدات درازمدت در افغانستان باید آماده بود

باوجود فشار برای برگشت نیرو ها به کشور های شان، و تقاضا برای گذاشتن نقطۀ ختم به این جنگ، نیاز است تا جامعۀ جهانی توسعۀ اموری را 
که برای براورده ساختن تعهدات خود در این کشور تالش کرده میتواند و یا نمیتواند، ارزیابی کند. یک دولت قوی در افغانستان را نمیتوان در یک 
یا دو سال ایجاد کرد و توقعات باید خوب میزان شوند. بعالوه، ترجیحأ از دست کشیدن آنی، بهتر است به کمک دراز مدت این کشور برای پیشرفت 

سیاسی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی تعهد و تالش شود.
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