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پروژه آزمايشی برای برقراری صلح و طرح برون رفت نيروھای 

  افغانستان خارجی از
  

  
 

  نويسنده

 Christoph R. Hörstel ھورستل. کريستف ر

   از حميد بھشتیترجمه

  

  
  ميانجيگری ھمه جانبه برای ھمراھی پروژه. ٥. ٢

  مبانی. ١. ٥. ٢

پاول لدراخ جامعه شناس، . ميانجيگری جامعی ھمراھی می کند) ٦(اين پروژه را مطابق با پيشنھاد پاول لدراخ 

بوده، در کار با اين مدل در سطح جھانی تجربياتی ) ٧ (“peacebuilding„ميانجی و پرفسور برقراری صلح 

  .کسب کرده است

کار گرفتن نيروھای نظامی يا افزايش کمک برای توسعه، مطابق نظر کارشناسی شخص پرفسور ه ناگفته نماند که ب

العاده کارگيری نظريه پرفسور لدراخ، در تناسب با شرايط فوق ه لدراخ نبوده، بلکه تحولی است که نويسنده در ب

کار گرفتن ھزينه مالی در ارتباط با ميانجيگری، بر اساس نظريه لدراخ با ه ب. پيحيدۀ افغانستان، صورت داده است

) Bergdorf-Institutسسه برگدرف در برلين ؤس مرئي (Norbert Rorersنظر پرفسور نوربرت روپرز 

  .مطابقت دارد
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 مبنای کار Jacob Bercovitchفسور ياکوب برکويتچ  تعريف پرMediationsansatzدر کاربرد ميانجيگری 

فرايند مديرِت نزاع، در رابطه با معامالت ميان طرفين دعوا و در عين حال متفاوت از " می باشد، بدين معنی که

طوری که طرفين نزاع، ياری يک ميانجی خارج از دعوا را طلب کرده و يا کمک عرضه شده از ه آن است ب

ک سازمان، يک ه يک فرد باشد، چه يحال اين ميانجی چ(که خارج از دعوا باشد، بپذيرند جانب واسطه ای را 

ير دھند بدون اينکه راه حل را در خشونت يبه قصد اينکه برداشت خويش يا رفتار خود را تغ) ا کشوره يدست

  ."ا اينکه به دستگاه ھای قضائی متوسل شونده يفيزيکی جستجو کرد

يخچه طوالنی منازعات موجود، از مدل دگرديسی کشمکش رخاطر تاه انستان بايد ببه عقيده لدراخ در افغ

Conflikttransformationيک فرايند دراز مدت و واحدی را مبنا قرار داده و شدگرديسی کشمک.  استفاده نمود 

به ) Curleنظر کيورل ه ب(جوی راه حل بحران فعلی مّد نظر نيست، بلکه  و شرح ميدھد که برای آن فقط جست

ھمان اندازه نيز زمان برای زدودن اختالفات مورد توجه قرار می گيرد که در تمامی مدت تداوم منازعه وجود 

فقط اين نحوۀ برخورد پر زحمت است که دارای قابليت نيل به توفيق پايداری بوده و آنرا تضمين می . داشته است

  :کند و شامل است بر

  يع، ساختارھای اجتماعی وس       -

  تحول و حرکت به سوی يک فضای اجتماعی که برای ھمکاری بيشتر       -

 ) توضيح مؤلف–ميان گروھھای مردم در ھمه سطوح و جھات ( و روابط عادالنه        -

  و مکانيزم ھای فاقد خشونت،       -

 .يا ھر آنچه که برای راه حل صلح آميز ديناميک و پويا قابل تصور باشد

„broader social structures, change and moving toward a social space open for 

cooperation, for more just relationships and for nonviolent mechanisms for handling 

conflict, or what might be understood as dynamic and increasingly peaceful relationship.” 

(٩) 

 که مشمول طرح برون رفت قوای خارجی باشد، مبتنی بر واليتیدن از اقدامات ميانجيگران در ھر استفاده کر

  .ارزيابی مقدماتی از نزاع موجود بوده که بر اساس آن، نحوه و وسعت اقدامات ميانجيگری مشخص می گردد

  نظام لِِدراخ. ٢. ٥. ٢

  :رند، در ھرم پرسنل مربوط بدان به قرار ذيل اندکسانی که در تحقق پروژه قندوز بر اساس طرح لدراخ شرکت دا

لمان، دولت مرکزی کابل، طالبان، ح ا ا، وزير اپيمان ناتو، : عنوان مرجعه در قسمت رأس ھرم، دستکم ب       .١

  ).فھيم(دفاع سابق افغانستان 

ی محلی و ساير متنفّذينی که ، رؤسای اِن جی او ھااداره واليتیلمانی در محل، اولين ؤمس: در قسمت ميانی       .٢

 .در چارچوب نشست شورا و يا جزو مديران تيم ھای بازسازی باشند

رؤسای بخش، بزرگان ايالت محلی، مديران پروژه ھای اِن جی او ھا، مديران دستجات : در قسمت پائينی       .٣

 .(PRT)تيم ھای بازسازی 
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  سطوح ساختاری. ١. ٢. ٥. ٢

، لِِدراخ مدل خود را در رابطه با ايجاد طرح Duganمنتسب به ديوگان ) ١٠(حرکت از نظريه درگيری با 

موضوع درگيری، رابطه، سيستم :  سطح را از ھم تميز می دھد٤وی در اين طرح . ميانجيگری بنيانگذاری نمود

   .ھای فروتر و سيستم

. يم فعلی را که موجب درگيری شده است، می فھمد، دعوای مستق(“issue„)لدراخ تحت عنوان موضوع درگيری 

ک فرد ه يمند پشتون به ک عالقه ييتی حل نشده در شھر قندوز باشد کاين به عنوان مثال ميتواند يک مشکل مالک

دعواھای دائم در گذشته، در جلوی در . تاجيک برخورد کند که ساختمان يا زمين مورد نظر را تصاحب کرده باشد

کوشش به ميانجيگری در اين . جاوزات اکثريت پشتون به تأسيسات متعلق به تاجيک ھا کشيده استخانه ھا، به ت

موده و فرصِت يافتن راه حل برای نجامد که رعايت حقوق طرفين را نطح شايد به قرارداد فرصت سازی بيس

  شودن گره کار را فراھم آوردک

ت أواند مورد تحليل قرار گرفته و ھيھا و تاجيکھا ميت روابط عمومی ميان پشتون(relationship)در سطح رابطه 

له و روشن شدن مواضع أگشتن پيشداوريھا گشته و به حل مسميانجی اقداماتی را اتخاد کند که موجب برطرف 

 .نجامدطرفين بي

رسی آورند، مورد بر ، علل ساختاری که بر روابط ميان پشتونھا و تاجيکھا فشار وارد می(system)در سطح نظام 

مثالً مزايای سياسی يا اقتصادی که در نظام موجود، يکی از دو گروه را نسبت به ديگری مورد . قرار می گيرند

راه حل مربوط بدين سطح ميتواند به حل تضادھای موجود کمک نمايد، اما نمی تواند مشکل حاّد . تبعيض قرار دھد

  .موجود را حل کنند

موازات يکديگر، علل ناشی از نظام موجود و ه را مطرح مينمايد که ب" وترنظام فر"به قصد اينکار ديوگان سطح 

در مورد مثال فوق ميتواند يک ھفتۀ مقابله ميان دو جماعت قومی . نيز موضوع درگيری را در نظر می گيرد

 امکان ن اقوام مختلف، آنھا را مشغول و به آنھال در برنامه ھای مشترک برای فعاالمطرح گردد که با ايجاد شغ
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اين برنامه ميتواند توسط اقدام به ھمکاری ميان دو قوم تکميل شود که در آن وابستگان ھر قوم در . کسب در آمد دھد

  . عام در نقش قوم مقابل ظاھر شودءمال

با اينحال لدراخ . ھمانند بخش مربوط به فعاالن، در رابطه با ديدگاه ساختاری، بر اھميت ھمه سطوح تأکيد ميگردد

جا نيز به نقش ويژۀ بخش ميانی که سطوح رابطه و سيستم فروتر باشند، توجه می نمايد که در نقش ارتباطی و اين

  .حائل، بزرگترين اثر را در تأسيسات صلح جويانه دارد

  محور زمانی. ٢. ٢. ٥. ٢

ورد توجه قرار بدون ورود و تعمق بر نظريه ميانجيگری، می بايد از نظرگاه لدراخ طوالنی بودن دوران تحول م

ه  مخارج مربوط را تأمين می کنند، عالق،زيرا نه فقط خواننده، بلکه مردمی نيز که از طريق پرداخت ماليات. گيرد

  )١١). (Curleمحور زمانی به گفته کيورل (مند به آگاھی صادقانه می باشند 

  پروژه آزمايشی قندوز:  ماه٦: مداخله به بحران   ·

 . برای فعالين دخيل سال٢ تا ١: مقدمات و آموزش   ·

 

  

  

اد دارند، مبنای ساز و کار تحول ه يران را بحينی که در حافظه خويش بفعال:  سال١٠ تا ٥: چارچوب فعاليت   ·

 .را طرح ريزی می کنند

برنامه چشم اندازی برای تحوالت ژرف در سطوح نظام و ساختاری که با نسل :  سال٢٠: وضعيت مطلوب   ·

 .جديد قابل دستيابی باشد

  چارچوب کلی. ٣. ٢. ٥. ٢

اما الزم است که بررسی ھا و راھيابی ھای . يک چشم انداز کوتاه مدت ميتواند تحولی را در آينده آغاز نمايد

 را طرح ريزی comprehensive framewerk" چارچوب محيط"لذا لدراخ . درازمدت در نظر گرفته شده باشد

ک روند صلح آغاز ه ياين نيست که چگونر او مھم فقط در نظ. نمود که ھر دو جنبه را يکسان در نظر می گيرد

ک ه ياين ھدِف جامع ب) ١٢. (اھميت استميشود، بلکه اين که چگونه ميتوان بدان تداوم بخشيد نيز دارای 

/ لذا در واسطگی. چارچوب زمانی متناسب خود احتياج دارد که در حفاظت از صلح می بايد مورد توجه قرار گيرد

  )١٣.(توانمندی الزم برای روندھای تحوالت اجتماعی مطلوب حاصل آيند: [...] است کهميانجيگری مھم 
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دايره ای که ديده ميشود دامنه . نمودار زير نشان می دھد که در چه سطوحی فعاليت ھای مختلف اثر می گذارند

امل تمامی نظام لدراخ ثير طرح صلح مزبور شادر نھايت، دامنه ت. اثرگذاری پروژه آزمايشی را نمايان می سازد

  . ميگردد

 واليت ١٢مسلم است که اين معرفی کوتاِه نظام ميانجی نميتواند جايگزين يک نسخه کاملی که می بايد در قندوز و 

 و حسن نيت کافی در جھان موجود است که با افرادقابليت : فعالً مھم اينست که. ديگر افغانستان پياده شود، باشد

فغانستان و با مشارکت سازنده متخصصين افغان يک راه حل ميانجيگرانه با توان و حاصل توجه به ويژگی ھای ا

 در نظر گرفته شده در طرح صلح مزبور را به واليات مورد آزمايش و ساير منطقهسازندگی رضايت آميزی برای 

  .دست دھد

  

  

  

  راھبردی کردن کمک عمرانی. ٣

فعاليت ھای کمک ھای عمرانی بوده،  مرحله تقسيم بندی ميشوند که شامل بر مجموع ٤عمليات عمرانی در 

  : در يک برنامۀ چارچوبی قابل انجام ميباشدوالياتمتناسب با 

ين کرده و برنامه ھای متناسب با آنرا ي را تعواليت به نحوی دموکراتيک اھداف عمرانی اداره ھر واليت       .١

للی برای توسعه عمرانی افغانستان و  در جھت طرحھای معتبر بين الماداره واليتیاين کار را . مشخص می کند

  .راھبردھای مربوطه انجام ميدھد
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برنامه ھای پيشنھادی در باالترين اولويت با دولت مرکزی مورد توافق قرار می گيرند و بودجه مالی الزم        .٢

 .فراھم ميگردد

برای اينکه . ل می گرددق مردم محل توسط شوراھائی که بدين منظور برگذار خواھند شد، حاصفتوا       .٣

 قبل از تشکيل شوراھا نحوه رفتار تفاھم انگيز و اعتماد دحداکثر توافق ممکن در ميان مردم حاصل گردد، می باي

 .سازی ميان کليه شرکت کنندگان، مورد توجه قرار گيرد

 آمده باشد، فق حاصل و دولت مرکزی رسيده و ھر جا که توااداره واليتیتصميم شواھای محلی به اطالع        .٤

 .ت اجرائی متصل بدان پياده ميشودأپروژه مزبور توسط ھي

 والیھورستل و به درخواست  توسط ٢٠٠٢ در اکتبر سال واليت نمودن مجموعه برنامه عمرانی ستراتيژيک

ين ي چھار روزۀ تعجلسۀبرای اينکار چارچوب يک .  ننگرھار، حاج دين محمد صورت گرفتواليتول ؤمس

 نتايج حاصله با توافق جمعی به تصويب جلسهدر پايان .  مشخص شداداره واليتیت أ، در حضور ھيژیستراتي

و اِن جی او ھا و شخص ) یئتيم ھای بازسازی منطقه  (PRT, CIMIC, UNAMAدر آنجا نمايندگان . رسيد

  . حضور داشتندوالی

ن دالر ولي م٢٠بل حضوراً قول تأمين مبلغ کا کشوری که با برنامه مزبور مواجه بودند در ١٥پس از آن سفرای 

اما علی رغم کوششھای گوناگون ھيچ بنيادی حاضر به انجام ھمين . اضافه بر بودجه کمک به بازسازی را دادند

 تا کنون مانند گذشته افغانستانکمک عمرانی در . ير يافتۀ آن ھم نبودندي، حتّا در فرم تغ والياتبرنامه برای ساير

  . مغشوش مانده استسامان وه ناب

  استان قندوز. ٤

 شورای امنيت مأموريت قوای ايساف را تمديد نموده، اعتبار زمينه عمليات آنرا که تا آنزمان ٢٠٠٣ اکتبر ١٣در 

لمان نيز متناسب با آن وسعت دامنه عمليات را برای قوای اچند روز بعد، مجلس . به کابل محدود بود، گسترش داد

لمانی انظاميان از  تن ٤٥٠بدين صورت پارلمان اين کشور مبنای ارسال تا . به تصويب رساندلمان در افغانستان ا

  .را برای حمايت از فرايند بازسازی اقتصادی، سياسی و اجتماعی در استان قندوز به تصويب رساند

  جغرافيا، مردم و تاريخ. ١. ٤

 ھزار ٨کستان بوده و با مساحتی قريب  قندوز که در شمال شرقی کشور واقع است در ھمسايگی تاجيواليت

شمار . ناميده می شود نيز قندوزواليتمرکز .  کی از آنھا قندوز نام دارده ي بخش می باشد ک٨لومتر مربع شامل کي

ترکيب قومی ). ١٥( اقامت دارندواليت درصد آنھا در مرکز ١٠ قريب به ھشتصد ھزار تن بوده، ی آن واليتاھال

در ميان اکثريت تاجيک و ازبک، اين شھر در حاکميت پشتون ھا می باشد، در حاليکه : نيست متوازن واليتاھالی 

  )١٦. ( پشتونھا بوده و پشتونھا در اقليت و تحت تعقيب ھستند،در خارج از سرزمين

، چه در واليت نام آن ھمواره قندوز بوده است در حاليکه ساير ١٩٦٤ در سال واليتاز زمان تشکيل اين 

  .ير يافته انديی کشوری و چه فقط به لحاظ نام تغتقسيم بندی ھاچارچوب 

در طول تاريخ، قندوز و ساير مناطق کشور صحنه درگيری ھای نظامی، ھم ميان مجاھدين و شوروی و ھم ميان 

خاطر اکثريت اھالی پشتون يکی از پايگاه ھای مھم خويش در ه طالبان در شھر قندوز ب. اقوام مختلف بوده است

که به اتحاد (ل افغانستان را ايجاد نموده بودند که دامنه حاکميت جبھه واحد اسالمی ملی برای آزادی افغانستان شما

با توجه بدين . رئيس ح ا ا، حکمتيار نيز از اھالی قندوز می باشد). ١٧(حساب می آيد ه ب) شمال مشھور است

درگيری نظامی شديد بر .  تحقق نيافت٢٠٠١ نوامبر مراتب شگفت آور نيست که تسلط اتحاد شمال بر قندوز قبل از
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به ويژه توسط حمالت ھوائی که طی آنھا تسليحات دارای . جای گذارده سر حاکميت بر قندوز البته اثراتی نيز ب

  . کار رفته استه اوارنيوم نيز ب

  ارتباطات و مشخصات اقتصادی . ٢. ٤

نای اجتماعی از جمله ساختمانھای مدارس، پلھا، راھھای  بيش از ھمه زيرب٢٠٠١حمالت ھوائی آمريکا در سال 

تجديد بنای آنھا و راھسازی از جمله . عمومی، تأسيسات آب آشاميدنی، تأسيسات بھداشتی و غيره را متالشی ساخت

در حاليکه برق شھر قندوز از طريق تاجيکشتان تأمين ميگردد، ساير . ضروری ترين وظائف بازسازی می باشند

  .تان صد در صد فاقد الکتريسته می باشندمناطق اس

ً مورد استفاده قرار دارد  مشکل ديگری که ). ١٨(قندوز دارای يک فرودگاه می باشد که علی رغم نقائص آن دائما

کارگيری تسليحات آغشته به ه وجود آمده است، آلودگی مناطقی از استان توسط به بر اثر حمالت ھوائی آمريکا ب

طوری که آزمايش ادرار اھالی که در جوار مناطق مزبور زندگی می کنند نشان می دھد ه  ب.اورانيوم می باشد

 برابر ميزان مجاز می باشد و اين موجب بيماريھای جديد و تولد نوزادان ناقص ٢٠ تا ٤ميزان تشعشعات اتمی 

بارتند از پنبه، برنج، مھمترين محصوالت آن ع.  بر کشاورزی استوار استواليتحيات اقتصادی . الخلقه می باشد

 ديگر والياتاگرچه خالف . کشت می گردد ديگر در اين منطقه نسبتاً کمتر خشخاش والياتخالف . گندم و ھندوانه

ه در اين منطقه نسبتا کمتر خشخاش کشت می شود، با اينجال در سالھای اخير افزايش کشت و معامله خشخاش ب

 شرقی که بدخشان باشد، از قندوز می واليتويژه از ه ين محصول بزيرا مھمترين راه انتقال ا. چشم می خورد

  .گذرد

  عوامل عدم امنيت. ٣. ٤

 فرمانده تيم بازسازی ٢٠٠٦ اگست که تا Patzki قندوز نسبتاً امن بود، البته سرھنگ پاتسکی واليت ٢٠٠٥تا سال 

اين را ميتوان در رابطه با ). ١٩(توصيف نمود " تحت فشار و بی ثبات"ی قندوز بود، وضعيت را به ئمنطقه 

عدم امنيت حقوقی و رشوه . دانست) ANA/ ليسوپ(تشکيالت ضعيف اداره جات دولتی و نيروھای امنيتی ملی 

  .خواری در دستگاه قضائی ھمانند تمامی کشور، در قندوز نيز شايع است

کزی در آنجا ھيچگونه نفودی  البته نسبت به دولت مرکزی و حامد کرزی وفادار است، اما دولت مرواليتاين 

در ( در دست فھيم خان ميباشد که تاجيک بوده و در داخل اتحاد شمال ٢٠٠٢قدرِت محلی، اصالً از سال . ندارد

پس از پايان جنگ به مقام فرد دوم دولت موقت ترقی ) معروف بود" شير پنجشير"جانشينی احمد شاه مسعود که به 

، ھم پست وزارت دفاع را بر عھده داشت و ھم نايب رئيس جمھور ٢٠٠٤سال وی تا برگزاری انتخابات در . کرد

آيد، در حاليکه دومين يا سومين رھبر  شمار میه  ديگر فقط مشاور رسمی دولت مرکزی ب٢٠٠٦وی از سال . بود

مريکا ابا اطمينان ميتوان گفت که فھيم اين نقش را بدون تحمل آن از جانب . باندھای مواد مخدر نيز می باشد

ھمچنين معروف است که فھيم نه فقط در کابل و ساير شھرھای افغانستان، بلکه در لندن نيز . نميتواند داشته باشد

 ھزار ١٣ تا ٥فھيم دارای جنگجويان غير نظامی شخصی می باشد که شامل . امالک گرانبھائی در اختيار دارد

مقر آنھا در منطقه شمال شرقی در شھر قندوز بوده، ). ٢١() خد مختلف ارقام متفاوتی را ذکر کرده اندآم. (اندنفر

  .د می باشندوتحت رھبری ژنران محمد داو

زيرا برقراری يک شبکه امنيتی با ثبات ). ٢٢(به حساب می آيد" د عامل ثباتوداو "Seligerبه نوشته زليِگر 

ظامی تاجيک البته اين خطر را در وجود جنگجويان غير ن. آيد نظر میه بدون ھمکاری با اين ژنرال غير ممکن ب
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در ھمين رابطه . بر دارد که پشتونھا و ازبک ھائی را که در اطراف وجود دارند تحت کنترل خويش در آورند

  . تا کنون ھزاران ميليشيای پشتون و ازبک از منطقه فراری داده شده اند٢٠٠٢است که از سال 

م ازبک که از دھھا سال پيش بر شھر تاجيک نشين مزار ستو دد تاجيک با جنرالويک درگيری ھم ميان جنرال داو

طور سنتی جزو مناطق تحت نفوذ رھبر ه از آنجائی که حومه قندوز ب. شريف حاکميت دارد، در خفا وجود دارد

 تاجيکی –جنگ قدرت ازبکی . ازبکان می باشد، گاه بگاه بين اين دو درگيريھائی بر سر منطقه نفوذ آنھا رخ ميدھد

البته از سال ). ٢٣(سر مزار شريف و قندوز را ميتوان به عنوان درگيری اصلی منطقه ای در نظر داشت بر 

ا ه يشش ميشود از تشکل ميليشياھا کاست طرح خلع سالحی ازجانب سازمان ملل در منطقه اجراء ميشود و کو٢٠٠٣

  .  نزديک به صفر استیدالئل روشنه بت اين طرح فقياما مو. آنھا را به داخل ارتش جديد افغانستان جذب نمايد

ھمانگونه که قبالً نيز .  جنگجويان غير نظامی، معامالت ترياک استۀيک عامل ديگر عدم امنيت در رابطه با مسأل

د گفته ميشود والبته در مورد فھيم و داو. گفته شد، قندوز از جمله مناطق کشت اصلی خشخاش در افغانستان نيست

ر نظامی خود را با درآمد حاصل از مواد مخدر اداره می کنند، از يکسو توسط معامله ای که که آنھا جنگجويان غي

 بدخشان که آن ھم جزو منطقه واليتاز طريق قندوز صورت می گيرد و از سوی ديگر توسط کشت خشخاش در 

ن کار اساس نفوذ رھبران زيرا اي. مبارزه با کشت و معامله اين محصول تقريباً محال می باشد. نفود ايندو می باشد

ما ھمکاری با اينھا برای برقراری و تداوم امنيت از ا. باندھای مواد مخدر بوده، مخارج آنھا را تأمين می کند

 بينی است، اما تا زمانيکه ارتش جشايد گفته شود اين ک: " اين بارهبه نظر زليگر در. باالترين ضروريات است

 به طور –نظير ھمن گفته ) ٢٤"(مبارزه نکند، در قندوز در امنيت خواھد بودلمان با خريد و فروش مواد مخدر ا

ھمين جھت آنھا تھديد از جانب طالبان را پس از ه ب. لمان نيز مطرح استا در ميان رھبران ارتش -غير علنی 

: ير نمودندلمان گشت را با اين جمله تفسا که منجر به کشته شدن سه تن از نفرات ٢٠٠٧سوء قصد سنگين ماه مه 

  ".فھيم نمی تواند به خود اجازه چنين کاری را بدھد"

  

  

  

  

  

  

  

 


