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* با در نظر داشت وضعیت افغانستان، الزم است معامله ای که موضوع گفتگوهای اخیر میان ایاالت متحده و طالبان است از 
توافق نهایی صلح بین االفغانی که احتماالً حکومت أفغانستان، طالبان، نخبه های سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در 
آن شامل خواهند بود، تفکیک شود. در این گزارش از واژه “معامله” برای هدف مذاکرات میان طالبان و ایاالت متحده استفاده 

شده و اصطالح “تفاهم سیاسی” یا “توافقنامه بین االفغانی صلح” برای روند صلح بین االفغانی استفاده شده است. 

خالصهء اجرایی
ایاالت متحده و طالبان برای رسیدن به یک توافقی مصروف مذاکرات اند که شاید نقطه آغاز 

برای پایان طوالنی ترین جنگ در تاریخ ایاالت متحده باشد. معامله ای که بحث روی آن جریان 
دارد، شاید خروج نیروهای امریکایی را در چندین مرحله ممکن سازد، مراحلی که مشروط به 

سه عنصر دیگر است: یک دیالوگ گسترده میان طالبان، حکومت افغانستان، جناح های سیاسی 
و جامعه مدنی تا در مورد آیندۀ سیاسی افغانستان به تفاهم برسند؛ همکاری طالبان در جلوگیری 
از گروه های تروریستی که از خاک افغانستان منحیث پایگاه برای راه اندازی حمالت کار می 

گیرند؛ و یک آتش بس دایمی.

در نهایت، هدف ایاالت متحده یک توافق سیاسی پایداری است که صلح و ثبات پایدار را در 
افغانستان تامین کند. امتناع طالبان از گفتگو با حکومت أفغانستان، پیش از مذاکرات با ایاالت 

متحده، از دیر زمانی مانع رسیدن به این هدف بوده است. یک معامله ای ایاالت متحده با طالبان، 
سپس، زمینه را برای یک روند صلح بین االفغانی و احتمال یک تفاهم سیاسی افغانی*، مساعد 

خواهد ساخت.

اگر تالش های صلح موفق شود، حدود ۶۰۰۰۰ جنجگوی دایمی طالبان ممکن در پی برگشت به 
زندگی ملکی شوند.۱ شمار جنگجویان پیشین با تالش های ملکی سازی سایر گروه های مسلحی 
که با طالبان درگیر بودند، یا با اصالح بالقوه نیروهای امنیتی افغان، افزایش خواهد یافت. پس 

از دهه ها جنگ، ادغام مجدد جنگجویان پیشین و خانواده های آنان برای صلح پایدار ضروری 
خواهد بود، و یکی از مبرم ترین آزمون های فرا روی جامعه، دولت و اقتصاد افغانستان خواهد 
بود. اگر جنگجویان پیشین در اجتماعات شان پذیرفته نشوند یا نتوانند که معیشت نوی پیدا کنند، 

آنان برای استخدام در گروه های جنایت کار یا سازمان های تروریستی مانند دولت اسالمی 
خراسان )شاخه محلی دولت اسالمی که در شرق افغانستان فعال است( آسیب پذیر خواهند بود.

در حالیکه ایاالت متحده در جستجوی یک معامله با طالبان است و به گونه مداوم جناح های 
ذیدخل افغان را به سوی سازگاری سیاسی پایدار ترغیب میکند، مقام های نظامی و ملکی 

امریکایی به گونه یکسان با پرسش های فوری مواجه می شوند. در حالی که شورشگری همچنان 
ادامه دارد، آیا ایاالت متحده از فعالیت های ادغام مجدد حمایت کند؟ در صورت یک توافق صلح 

بین االفغانی، ادغام مجدد جنگجویان پیشین چگونه خواهد بود و چگونه ادارات ایاالت متحده 
خواهند توانست به موثرترین شکل کمک کنند؟ چگونه ادارات ایاالت متحده پالیسی ها را باید 

تجدید کنند تا اطمینان حاصل شود که در تالش های ادغام مجدد، مداخله نمی شود؟

ادارات ایاالت متحده در همکاری با حکومت افغانستان و سایر شرکای بین المللی، اکنون باید پیش 
بینی خطرات و آزمون های روند ادغام مجدد را آغاز کنند. هدف این گزارش، هفتمین گزارش 

برنامه درس های آموخته شده که توسط سیگار نشر خواهد شد، کمک به ادارات و پالیسی سازان 
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ایاالت متحده است که با این کار سخت مواجه اند. این گزارش بر ۵۱ مصاحبه، مرور هزاران 
صفحه سند و مواد اکادمیک در رابطه به این موضوع، و مرور قوی نتیجه گیری ها و پیشنهادات ما 

متکی است.

در افغانستان، ادغام مجدد یک موضوع جدید نیست. از سال ۲۰۰۱ به اینسو، چهار برنامه عمدۀ 
ادغام مجدد در افغانستان موجود بوده که بر طالبان و ملیشه های متحد دولت، تمرکز داشت. هر 

گونه تالش مجدد برای ادغام مجدد باید بر اساس درس های آموخته شدۀ برنامه های گذشته و 
سایر دروس آموخته شده در اطراف جهان توسعه یابد، نه اینکه مجدداً ایجاد شود یا اشتباهات 

گذشته در آن تکرار گردد. 

این گزارش، نخستین و یگانه مطالعه حکومت ایاالت متحده است که به صورت همه جانبه، 
تمامی برنامه های ادغام مجدد در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ را ارزیابی کرده و موثریت آنرا 

بررسی میکند. برعالوه، این گزارش رویکرد تالش های ادغام مجدد سایر کشورها به شمول 
مطالعات موردی از کولمبیا و سومالیا را ارائه میکند. از طریق این تحلیل، این گزارش درس 

های آموخته شده را برای تطبیق در هر تالش آیندهء ادغام مجدد درافغانستان، مشخص می سازد. 
این گزارش همچنان پیشنهاداتی را به کانگرس و ادارات قوهء اجرائیه ایاالت متحده ارائه میکند 

که چگونه ایاالت متحده میتواند به بهترین صورت، حاال و در صورت یک توافق صلح بین 
االفغانی، اهداف ادغام مجدد را به پیش ببرد.

ادغام مجدد جنگجویان به اندازه جنگ پیشینه دارد. این یک روند پیچیده، دراز مدت با ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی، روانی، سیاسی، امنیتی و بشری است.۲ برای تسهیل بخشیدن این روند در 

کشور های جنگ زده، جناح های مختلف، بشمول دولت کشور میزبان، احزاب سیاسی و فرقوی، 
جامعه مدنی و شرکای بین المللی – عالوتاً، رهبران طرف های درگیر جنگ، جنگجویان پیشین 

و خانواده های آنان و جوامع که این جنگجویان را می پذیرند - باید نقش ایفاء کنند. 

پس از شکست رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، یک نوع از برنامه ادغام مجدد که از حمایت بین 
المللی برخوردار بود، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ روی کار بود. به دنبال توافق سال ۲۰۰۱ در بن، 
در دو برنامه خلع سالح، ملکی سازی و ادغام مجدد )DDR( تالش صورت گرفت تا ملیشه های 

که درصفوف دولت حضور داشتند و دیگر گروه های مسلح غیر قانونی منحل شوند. این برنامه 
ها، نیروهای طالبان شکست خورده را در بر نمی گرفت. پس از آن که طالبان بسیج شدند و علیه 

حکومت تازه ایجاد شدۀ افغان و نیروهای نظامی خارجی شورشگری را آغاز کردند، حکومت 
در سال ۲۰۰۵ با راه اندازی برنامه جدید ادغام مجدد، تالش ورزید که طالبان را به توقف جنگ 
ترغیب کند. ادغام مجدد، به ویژه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، جزء اصلی استراتیژی نظامی ایاالت 
متحده و تالش های صلح حکومت افغانستان با طالبان بود. از سال ۲۰۰۲ به اینسو، ایاالت متحده 

تقریباً ۶۵ میلیون دالر را در برنامه های که اهداف ادغام مجدد داشت، به مصرف رسانیده در 
حالی که مصارف مجموعی بین المللی در برنامه DDR در افغانستان در حدود ۳۵۹ میلیون دالر 

تخمین شده است.۳

هیچ یکی از این برنامه های ادغام مجدد نتوانست شمار گستردۀ از جنگجویان پیشین را به 
گونه اجتماعی و اقتصادی دوباره با جامعه مدنی یکجا سازد. برنامه های که به گونه مشخص 
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شورشیان طالبان را هدف قرار میداد، نتوانست شورشگری را در سطح قابل مالحظه ضعیف 
سازد یا با برنامه های موازی ادغام مجدد کمک کند. حکومت افغانستان گزارش داد که در 

جریان تطبیق برنامه صلح و ادغام مجدد )APRP( که پرهزینه ترین و با عزم ترین برنامه بود، 
“خشونت های مسلحانه و نا امنی در کشور )همچنان در بخش های ادغام مجدد و پروژه عام 
المنفعه برنامه صلح و ادغام مجدد( به گونه گسترده افزایش یافت و هیچ کمرنگی در ظرفیت 
نظامی مخالفین مسلح از طریق برنامه فوق به میان نیامد.”۴ در زمان نشر این گزارش، هیچ 

برنامه رسمی کارای ادغام مجدد در افغانستان وجود ندارد.

با آنهم، این فعالیت های قبلی ادغام مجدد الزاماً با تالش های ادغام مجدد که ممکن پس از توافق 
سیاسی افغانی به میان بیاید، شبیه نیست. برنامه های پیشین معموالً در شرایطی که منازعه 

ادامه داشت، در نبود یک توافقنامه صلح، تطبیق شد.۵ هدف ضمنی آن برنامه ها، کمک به پایان 
بخشیدن به منازعه بود. در یک وضعیت فرضی پس از توافق صلح، تالش های برای تسهیل 

بخشیدن ادغام مجدد جنگجویان پیشین، به منظور کمک برای پایداری یک توافق صلح بین 
االفغانی و جلوگیری از بروز مجدد منازعه خواهد بود. موضوع دومی با مفکورۀ سنتی ادغام 
مجدد سازگار است؛ مفکورۀ که بر اساس معیار های سازمان ملل منحیث فعالیت های پس از 

منازعه تعریف شده است.۶

یک توافق صلح منصفانه و پایدار میتواند خشونت را تا حد زیادی کاهش دهد؛ خشونتی که 
بزرگترین تهدید را متوجه تالش و برنامه ادغام مجدد می سازد. با آنهم، طوری که درفهرست 

خطرات بلند ۲۰۱۹ سیگاربرجسته شده است، یک توافقنامه صلح به زعم خود نمیتواند که 
ناامنی، فساد، و ظرفیت ضعیف حکومت را پایان بخشد؛ یا به گونه معجزه آمیزی سبب رشد 
اقتصاد شود و برای جنگجویان پیشین و هزاران )اگر میلیونها نباشند( مهاجر افغان که توقع 

میرود به کشور برگردند، اشتغال زایی کند.۷ به عبارت دیگر، بیشتر آزمون های که تالش های 
قبلی ادغام مجدد را صدمه زد، باقی خواهند ماند. 

این گزارش در شش فصل تنظیم شده است:

فصل ۱ معنی ادغام مجدد و جایگاه آن در برنامه خلع سالح، ملکی سازی و ادغام مجدد 	 
)DDR( را به بحث میگیرد. این فصل همچنان بر چگونگی درک از ادغام مجدد و روابط 

میان ادغام مجدد و مصالحه در افغانستان متمرکز است. چگونگی ارتباط میان ادغام مجدد و 
اصالح سکتور امنیتی، رهنمود های بین المللی موجود برای برنامه های ادغام مجدد و آزمون 

های معمولی که این برنامه ها در سراسر جهان با آن مواجه اند، نیز دراین فصل به بحث 
گرفته شده اند. 

فصل ۲ جزئیات پنج تالش عمدۀ ادغام مجدد را بررسی میکند که از سال ۲۰۰۱ به اینسو به 	 
کار گرفته شده اند: برنامه خلع سالح، ملکی سازی و ادغام مجدد )DDR ۲۰۰۵-۲۰۰۳(؛ 

برنامه خلع سالم سازی گروه های مسلح غیر قانونی )DIAG ۲۰۱۱– ۲۰۰۵(؛ برنامه 
APRP( ؛ برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان)PST ۲۰۱۱ – ۲۰۰۵( تحکیم صلح 
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۲۰۱۰ – ۲۰۱۶( و معاملهء تعهدات ادغام مجدد حزب اسالمی گلبدین با حکومت افغانستان 
در سال )۲۰۱۶ تا اکنون HIG(. این فصل همچنان وضعیت امنیتی و سیاسی را به بحث می 

گیرد که در آن تمام برنامه ها، ساختار، منابع، آزمون ها و یافته های کلیدی، اتفاق افتاد. 
فصل ۳ موارد توافقات امنیت محلی، و اینکه این توافقات توانست راهی را برای ادغام مجدد 	 

باز کند یا نه، بررسی میکند. 
فصل ۴ مطالعات موردی دو برنامه ادغام مجدد را در کولمبیا و سومالیا بررسی میکند، به 	 

شمول بینش های که ممکن در افغانستان قابل تطبیق باشد.
فصل ۵ انکشافات اخیر مرتبط به ادغام مجدد و مصالحه در افغانستان را بررسی می کند، به 	 

شمول دیدگاه طالبان، و ارزیابی های که آیا شرایط فعلی برای یک برنامه موفق ادغام مجدد 
مساعد است یا نه. 

فصل ۶ یافته های عمده این گزارش و آموزه های کیلدی را پیشکش میکند که از سال ۲۰۰۱ 	 
به اینسو از تجربه افغانستان و اسناد گستردۀ نوشتاری در مورد ادغام مجدد، گرفته شده 

است. این فصل همچنان پیشنهاداتی را در مورد چگونگی بهترین رویکرد و پیشبرد اهداف 
ادغام مجدد در افغانستان، به کانگرس، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزائن و 
اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی ارائه میکند. این همه در دو گروه تقسیم شده 

است: پیشنهادات در مورد محیط موجود شورشگری، بدون یک توافقنامه صلح میان حکومت 
افغانستان و طالبان؛ و پیشنهادات در صورت یک توافقنامه صلح.۸ در نهایت، این فصل 

شماری از موضوعات را به حکومت افغانستان فراهم میکند تا در صورت راه اندازی برنامه 
ادغام مجدد، آنرا مورد مالحظه قرار دهد.

در حالیکه تالش های ادغام مجدد در محتوای یک برنامه گستردهء خلع سالح، ملکی سازی و 
ادغام مجدد)DDR( اجراء می شود، این گزارش بر ادغام مجدد تمرکز دارد تا بر خلع سالح 

و ملکی سازی. دالیل متعدد برای این امر موجود است. در بهار سال ۲۰۱۸ جنرال جان دبلیو 
نیکلسن جونییر، که در آن زمان قوماندان نیروهای امریکایی در افغانستان بود و جان آر بس، 

سفیر ایاالت متحده در افغانستان در یک گزارش سیگار، عالقمندی شان را در مورد ادغام مجدد 
اظهار داشتند. ثانیاً، اسناد نوشتاری در مورد تالش های برنامه گسترده خلع سالح، ملکی سازی 

و ادغام مجدد)DDR( در سراسر جهان بیشتر با خلع سالح و ملکی سازی سرو کار دارد در 
حالیکه ادغام مجدد به گونه نسبتاً ضعیف درک و مستند شده است. دلیل دیگر این است که دو 
برنامه ادغام مجدد افغانستان که هدف آن شورشیان طالب بود، برنامه تحکیم صلح و برنامه 

صلح و ادغام مجدد افغانستان، بر اهداف ادغام مجدد تاکید داشت اما به مقیاس بزرگ عناصر 
خلع سالح و ملکی سازی را شامل نبود. در نهایت، مباحث سناریوهای پس از توافق صلح در 

افغانستان، پرسش های را در مورد ادغام مجدد به میان آورده است، اما اکثراً چنین فرض میشود 
که تالش خلع سالح به مقیاس بزرگ، در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.۹

در عین حال، هر سه جزء برنامه خلع سالح، ملکی سازی و ادغام مجدد با هم مرتبط اند. 
بناً، این گزارش بر ساختار ها، منابع، روندها و نتایج مرتبط با ادغام مجدد متمرکز است. این 

گزارش همچنان ابعادی از خلع سالح و ملکی سازی را به بحث میگیرد که برای تحلیل برنامه 
ها الزمی است.
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ما ۱۴ یافته های عمده از تحلیل خویش از تالش های قبلی ادغام مجدد افغانستان، مطالعات 
موردی این گونه تالش ها در کولمبیا و سومالیا و اسناد نوشتاری گسترده پیرامون ادغام مجدد را 

مشخص می کنیم.

عدم موجودیت یک تفاهم همه جانبه سیاسی یا توافقنامه صلح، فکتور مهم در ناکامی . ۱
برنامه های قبلی ادغام مجدد افغانستان بوده که بر جنگجویان طالبان تمرکز داشت.

نخستین تالش های بین المللی و حکومت افغانستان برای ملکی سازی و ادغام مجدد ملیشه . ۲
های متحد حکومت قسماً به این دلیل ناکام ماند که نیروهای ایاالت متحده همزمان، به دالیل 

امنیتی و سایر خدمات، با ملیشه ها شریک بودند و آن قوماندانان و گروه های را توانمند 
ساختند که باید متالشی می شدند.

سایر فکتور های مهم در ناکامی برنامه های ادغام مجدد افغانستان شامل نا امنی و . ۳
تهدیداتی که متوجه اشتراک کنندگان این برنامه بود، اقتصاد ضعیف که فرصت های اندک 

اقتصاد قانونی را فراهم میکرد، و ظرفیت محدود حکومت در تطبیق این برنامه بود.
حکومت ایاالت متحده تالش های قبلی ادغام مجدد را که بر طالبان متمرکز بود، در قدم . ۴

نخست به مثابه یک وسیله برای درهم شکستن و تضعیف شورشگری مینگریست، که این 
امر باعث ضعیف شدن بالقوه این تالش ها برای ترویج صلح و ادغام مجدد گردید.

برنامه های قبلی ادغام مجدد برای درهم شکستن و تضعیف طالبان به هیچ سطح قابل . ۵
توجهی موفق نشد، و هیچ مدرکی ثابتی وجود ندارد که این برنامه ها توانسته باشند رهبری 

طالبان را برای پیگیری مذاکرات صلح تحت فشار قرار داده باشد.
در گذشته، نیروهای ائتالف و افغان قادر نبودند که برای جنگجویان پیشین و خانواده های . ۶

شان، پس از اشتراک آنان در برنامه های ادغام مجدد، به اندازه کافی امنیت فراهم کنند. 
جنگجویان پیشین و خانواده های آنان با خطرات حمالت انتقامجویانه طالبان، نیروهای 

امنیتی افغان، افراد یا گروها در ساحاتی مواجه بودند که آنان در آن مدغم میشدند.
سیستم های قبلی نظارت و ارزیابی برای محاسبه نتایج یا موثریت برنامه های ادغام مجدد . ۷

در افغانستان کافی نبود.
از چهار برنامه عمدۀ ادغام مجدد، هیچ کدام آن تالش دراز مدتی را در پی نداشت تا . ۸

جنگجویان قبلی را به گذار به یک معیشت بدیل باثبات کمک کند. امتیازات عمداً در 
بسته های کمک کوتاه مدت انتقالی و برنامه های آموزش های حرفه ای محدود بود که با 

نیازمندی های جنگجویان پیشین یا واقعیت های اقتصادی محلی همخوانی نداشت.
با آن که توافقات امنیت محلی افغان به گونه موقت خشونت را کاهش داد، اما شرایط را . ۹

برای ادغام مجدد مساعد نساخت.
محیط موجود منازعه جاری، برای یک برنامه موفق ادغام مجدد مساعد نیست.. ۱۰
حتی امروز، حکومت ایاالت متحده برای موضوعات مرتبط با ادغام مجدد جنگجویان . ۱۱

پیشین، هیچ اداره یا دفتر پیشتاز ندارد. در افغانستان، این امر فقدان وضاحت در مورد 
اهداف ادغام مجدد و ارتباط آنها به آشتی را بیشتر ساخته است.
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در سطح جهان، فکتور های که در ادغام مجدد یک جنگجوی پیشین به اجتماع میتواند . ۱۲
نقش داشته باشد، اندک درک شده است. برای جمع آوری و تحلیل معلومات مورد نیاز به 
منظور شناسایی اقداماتی که در ادغام مجدد موفق نقش داشته، تالش های اندکی صورت 

گرفته است.
حتی در کولمبیا، کشوری که در مقایسه با افغانستان منابع اقتصادی و تجارب بیشتر برنامه . ۱۳

های ادغام مجدد دارد، ادغام مجدد یک هدف به مشکل حاصل شدنی ثابت شده است. با 
وجود سالها تجربه و ساختارهای اداری کارا برای ادغام مجدد، حکومت کولمبیا برای 
ادغام مجدد هزارن جنگجوی ملکی شده از نیروهای مسلح انتقالبی کولمبیا مجادله کرد.

تالش های ادغام مجدد در سومالیا، که تالش ورزید یک برنامه را در جریان شورشگری . ۱۴
تطبیق کند، محدویت های شدیدی را – در مورد ارزیابی، حفاظت از جنگجویان پیشین و 

نظارت و ارزیابی – تبارز داد.

دروس
این گزارش ۱۰ درسی را شناسایی کرده که تالش های آیندهء ادغام مجدد در افغانستان را آگاهی 

میدهد:

یک برنامه ادغام مجدد خطر بلند ناکامی را در عدم موجودیت یک تفاهم سیاسی یا . ۱
توافقنامه صلح، در خود دارد.

برنامه های ادغام مجدد ممکن نتواند شورشگری را ضعیف سازد یا درهم شکند، و . ۲
میتوانند برای رسیدن به هدف یک تفاهم سیاسی زیانبار واقع گردند.

مشارکت با ملیشه ها برای کسب اهداف امنیتی کوتاه مدت میتواند به گونه جدی اهداف . ۳
گسترده تامین صلح را ضعیف سازد، به شمول تالش ها برای ملکی سازی و ادغام مجدد.

۴. بدون تضمین امنیت فزیکی کافی، به نظر نمیرسد که جنگجویان پیشین به برنامه های . ۴
ادغام مجدد بپیوندند.

نظارت گسترده و سیستم های ارزیابی برای تشخیص موثریت و پایداری فعالیت های . ۵
ادغام مجدد الزمی است، تا تغییرات در طرح و ارائه فواید یک برنامه را، آگاهی دهد.

مشارکت جوامع برای تالش پیروزمندانه ادغام مجدد، مهم است.. ۶
ارزیابی کامل نیازمندی ها برای حصول اطمینان از اینکه کمک ها با نیازمندی های . ۷

جنگجویان پیشین و واقعیت های اقتصادی محلی سازگاری دارد، مهم است.
در یک محیط فاقد از اعتماد، اعتبار برنامه های ادغام مجدد و تطبیق کنندگان آن، بیشتر . ۸

بر ایجاد توقعات واقعی و رسانیدن بروقت فواید به جنگجویان پیشین، متکی است.
حل شکایات به درستی درک نشده است و تطبیق آن احتماالً دشوار خواهد بود، که این خود . ۹

میتواند سبب یک نوع تاکید بیش از حد بر مشوق های اقتصادی به جنگجویان پیشین گردد.
به نظر نمیرسد که توافقات امنیت محلی، در جریان یک شورشگری، منحیث میکانیزمی . ۱۰

برای ادغام مجدد موثر، نقشی ایفاء کند.
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پیشنهادات
سیگار دریافته است که اگر قرار است افغانستان به صلح و ثبات دست یابد، هدفی که برای 

ایاالت متحده، ائتالف و منافع افغانستان مهم است، پس یک برنامه موفق ادغام مجدد ده ها هزار 
جنگجوی پیشین طالبان و برعالوه هزاران جنگجوی ملیشه های متحد حکومت و گروه های 

مسلح مخالف در جامعه باید اجرا شود. هدف از این پیشنهادات، کمک با کانگرس ایاالت متحده 
و ادارات قوه اجرائیه است تا موقف و پالیسی ها را پیرامون ادغام مجدد جنگجویان پیشین در 

افغانستان انکشاف دهند؛ پالیسی های که هم در محیط فعلی یعنی در جریان شورشگری و هم در 
زمان پس از رسیدن به یک توافقنامه صلح بین االفغانی، قابل تطبیق باشند.

پیشنهادات در مورد ادغام مجدد در نبود یک توافقنامه صلح میان 
حکومت افغانستان و طالبان

در محیط کنونی که شورشگری طالبان جریان دارد، کانگرس ممکن عدم تمویل یک . ۱
برنامه ادغام مجدد جنگجویان پیشین را مد نظر بگیرد، زیرا حکومت افغانستان و طالبان 

روی شرایط ادغام مجدد توافق نکرده اند. 
به دلیل مشکالت در بررسی، حفاظت و پیگیری جنگجویانی که ادعا میکنند خواهان توقف . ۲

جنگ با نیروهای ائتالف و افغان اند، وزارت های دفاع و خارجه ایاالت متحده و همچنان 
اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، نباید یک برنامه ادغام مجدد را در حالی که 

شورشگری جریان دارد، تطبیق کنند. 
در صورت مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان، وزارت خارجۀ ایاالت متحده باید . ۳

مذاکره کنندگان هر دو طرف را به این تصمیم گیری ترغیب کند که جنگجویان پیشین 
چگونه از نظر اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی در جامعه مدغم خواهند شد. 

وزارت های خارجه و دفاع ایاالت متحده و ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، . ۴
هر کدام باید یک دفتر را برای رهبری و مشوره دهی در موضوعات ادغام مجدد، 

مشخص سازند. این دفاتر باید اندوخته های خویش را بر اساس بهترین روش های بین 
المللی در مورد ابعاد اقتصادی-اجتماعی، سیاسی و نظامی طی مراحل برنامه خلع سالح ، 

ملکی سازی و ادغام مجدد یا DDR، انکشاف دهند.

پیشنهادات در مورد ادغام مجدد پس ازیک توافق صلح میان حکومت 
افغانستان و طالبان

 به دلیل این که برای یک برنامه موفق ادغام مجدد جنگجویان پیشین، موجودیت یک . ۵
استراتیژی احیای مجدد پس از منازعه الزمی است، گانگرس ممکن تمویل برنامه های 

گسترده انکشافی پس از تفاهم در افغانستان را مد نظر بگیرد.
کانگرس ممکن تمویل یک برنامه ادغام مجدد را مد نظر بگیرد، اگر: )الف( حکومت . ۶

افغانستان و طالبان یک توافقنامه صلح را امضا کنند که بر اساس آن، چوکات کاری برای 
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ادغام مجدد جنگجویان پیشین فراهم شود؛ )ب( خشونت در کل به گونه چشمگیر کاهش 
یابد؛ و )ج( یک سیستم قوی نظارت و ارزیابی برای تالش های ادغام مجدد ایجاد شود.

وزارت خزائن باید اطمینان بدهد که وزارت های خارجه و دفاع ایاالت متحده و ادارۀ . ۷
ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی به هیچ صورت از فراهم آوری کمک ها در 

ساحاتی منع نشوند که دریافت کنندگان کمک ها در آن قبالً یا حاال با طالبان وابسته بوده 
اند. این موضوع شاید حذف نام های اعضای طالبان از فهرست خاص اتباع و افراد منع 
شدۀ ویژه وزارت خزائن را نیز در پی داشته باشد، یا اجازۀ کمک به آن ساحات را بدهد.

وزارت خارجۀ ایاالت متحده و ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی باید اطمینان . ۸
حاصل کنند که در برنامه های انکشافی که ایاالت متحده آنرا در افغانستان تمویل می کند، 

وضعیت و نیازمندی های جنگجویان پیشین و خانواده های شان در نظر گرفته می شود.
حکومت ایاالت متحده باید یک پروسۀ عدالت انتقالی به رهبری افغانها را ترغیب و از . ۹

آن حمایت کند؛ پروسۀ که برای اساسات یک برنامه دراز مدت و موفق ادغام مجدد، 
ضروری خواهد بود.

مسایل قابل مالحظه برای حکومت افغانستان
تالش های ادغام مجدد باید نه تنها بر جنگجویان پیشین طالبان بلکه بر ملیشه های متحد . ۱۰

حکومت و گروه های مسلح غیر قانونی نیز تمرکز داشته باشد. 
یک سیستم نظارت و ارزیابی باید کارکرد، تاثیرات و نتایج برنامه ادغام مجدد را بررسی . ۱۱

کند. 
معلوماتی که منحیث بخشی از سیستم نظارت و ارزیابی جمع آوری میشود، باید با . ۱۲

پژوهشگران دیگر ادارات شریک ساخته شود که برای درک بهتر از تاثیرات برنامه های 
ادغام مجدد بر جنگجویان پیشین و جوامعی که در آن بسر می برند، تحقیق میکنند. 

جوامعی که جنگجویان پیشین و خانواده های آنان را میپذیرند، باید در طرح و اجرای . ۱۳
تالش های ادغام مجدد سهم بگیرند و از فواید آن تالش ها مستفید شوند. 

تالش های ادغام مجدد چه از طریق برنامه های هدفمند یا از مجرای کمک های گسترده . ۱۴
انکشافی پیگیری می شوند و باید از یک گذار دراز مدت به معیشت بدیل حمایت کنند، نه 

این که فقط کمک های کوتاه مدت را فراهم کنند.
در جریان مذاکرات بین االفغانی صلح، باید با متخصصین بین المللی برنامه خلع سالح، . ۱۵

ملکی سازی و ادغام مجدد )DDR( در مورد تالش ادغام مجدد آینده، مشورت شود. 
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کینیت اف مکینزی جونییر. “پرسش های پالیسی   .۱
پیشرفته برای دگر جنرال کینیت اف مکینزی 

جوننیر.، قول اردوی نیروهای ویژه بحری ایاالت 
متحده، نامزد به بست قوماندانی در قوماندانی مرکزی 
ایاالت متحده،” گواهی دهی در کمیته خدمات نظامی 
مجلس سنا ایاالت متحده، ۴ دسمبر ۲۰۱۸، صفحه ۹.

برنامه انکشافی ملل متحد )UNDP(، “ یاداشت   .۲
تمرین: خلع سالح سازی، ملکی سازی و ادغام مجدد 

جنگجویان پیشین،” ۲۰۱۱، صفحه ۱۱.

ارقام جداگانه پول هزینه شده در ادغام مجدد، در   .۳
مقایسه با مجموع برنامه خلع سالح سازی، ملکی 

سازی و ادغام مجدد )DDR(، قابل دسترس نیست. 
با آنهم، به دلیل اینکه برنامه صلح و ادغام مجدد 

افغانستان )APRP( یگانه برنامه متمرکز بر 
مصالحه و ادغام مجدد بود و بخش های خلع سالح 

و ملکی سازی را در خود نداشت، مصرف ۱۸۲.۳ 
میلیون دالر در این برنامه نمایانگر اکثریت کمک 
های فراهم شده به ادغام مجدد پس از سال ۲۰۰۱ 
بود. سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت 

متحده، ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۴، صفحه ۱۴۹. رقم ۳۵۹ 
میلیون دالری، مبین ۱۴۱ میلیون دالر به برنامه خلع 

 )DDR( سالح سازی، ملکی سازی و ادغام مجدد
است ) به صفحه ۲۰ مراجعه شود(، ۳۶ میلیون دالر 

به برنامه خلع سالم سازی گروه های مسلح غیر 
قانونی )DIAG( ) به صفحه ۲۶ مراجعه شود(، 

و ۱۸۲.۳ میلیون برای برنامه صلح و ادغام مجدد 
افغانستان )APRP( )به صفحه ۳۹ مراجعه شود(. 
ارقام معتبر برای برنامه تحکیم صلح )PTS( قابل 

درسترس نیست.

حکومت افغانستان، استراتیژی صلح و ادغام مجدد   .۴
 افغانستان )مسوده نخست(، ۱ اگست ۲۰۱۶، 

صفحه ۴.

استثنآت در این تحلیل، برنامه خلع سالح سازی،   .۵
 )DDR ۲۰۰۳-۲۰۰۵( ملکی سازی و ادغام مجدد
و برنامه ملکی سازی گروه های مسلح غیر قانونی 

)DIAG ۲۰۰۵-۲۰۱۱( است. هر دو برنامه بر 
ملیشه های غیر قانونی و ملیشه های متحد حکومت 
متمرکز بود - ملیشه های که تطبیق توافقنامه بن را 
تهدید میکردند و بدین ترتیب در جریان تالش های 

بیشتر سنتی برنامه خلع سالح، ملکی سازی و ادغام 
مجدد )DDR( بیشتر آشکار شدند. برای معلومات 

بیشتر به بخش هایDDR  و DIAG فصل ۲ 
مراجعه شود.

ملل متحد، رهنمود عملیاتی برای معیار های توحید   .۶
شدۀ خلع سالح سازی، ملکی سازی و ادغام مجدد 

)IDDRS(، ۲۰۱۴، صفحه ۲۴.

سیگار، فهرست خطرات بلند۲۰۱۹، اپریل ۲۰۱۹،   .۷
صفحه ۹ و در گزارش کمپیوتری، صفحه ۳. 

در البالی این گزارش، ما اصالحات “ توافق صلح”   .۸
و “ سازگاری سیاسی” را به گونه تعویضی برای 

بیان یک توافقنامه رسمی بین االفغانی است که شاید 
در نتیجه روند مصالحه سیاسی کسب گردد، بکار 

برده ایم. 

دی دی دیرکسن، گزینه های ادغام مجدد جنگجویان   .۹
طالبان در یک پروسه صلح افغانی، انستتیوت صلح 
ایاالت متحده، مارچ ۲۰۱۹، صفحه ۴؛ واندا فیلباب 

بروان، “ پیشرفت در مذاکرات ایاالت متحده - 
طالبان: چه معنی میدهد و در آینده چه نهفته است،” 

 تاسیسات بروکگنز، ۲۹ جنوری ۲۰۱۹، 
صفحات ۳-۴.

پانویس



سیگار
اداره سر مفتش ویژه برای
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