
اعالمیه دوم – ثور 1389

به باور واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اگر جامعه جهاني ميخواهد مطمئن شود كه كمك هاي آنها به يك دولت با ثبات و قابل اداره مساعدت 
می كند، بايد نقش حمايتی را به شکلی برای مردم ايفا كند تا مردم افغانستان بتوانند خودشان، سرنوشت خودشانرا انتخاب كنند. روشن است كه 
داشتن نقش ُكلي و اداره كننده در افغانستان، باعث زنده ساختن حس عدم استقالل و خشم در افغانها ميگردد. اگر جامعه جهاني در افغانستان 
همانقدر كه ميگويد، بشنود؛ و اگر به گونه ي واقعي به خواستها و اولويت هاي افغانها جواب بگويد، ميتواند از حمايت نسبی مردم افغانستان بهره 

مند گرديده و نهال اميد افغانها مثمر و گوارا گردد.
بيشتر مشکالتي كه جامعه جهاني در افغانستان به آن مواجه گرديده نتيجهء تصميمگيري هاي عجوالنه و پالن هاي كوتاه مدت خود شان بوده 
كه منشأ آن مصلحت ها و منفعت هاي سياسي بوده است. جامعه جهاني هنوز هم از تجارب خود مياموزد و مبتني بر اين يافته ها، اميدواري هاي 
نويني در دلها جوانه ميزند. همايش های كابل و لندن كه در اواخر سال 1388 برگزار شد، فرصت مهمی برای باروری بينش ها بوجود آورده  و 
زمينه اصالح برخی مشکالت ناشی ازكوته نظری های سياسی پيشين را فراهم كرد. از جانب ديگر، بادرنظرداشت عدم شکيبايي مردم و فشار 

هاي روزافزون براي حل هرچه عاجلتر مسايل در افغانستان، خطر بزرگي براي تکرار اشتباهات گذشته وجود دارد.
واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان بر اين باور است كه صلح دير پا و دادگر در افغانستان - صلحي كه به صورت طبيعی بازدارنده شورش و تمرد 
باشد، تنها زماني ميتواند بر فضاي  كشور حاكم گردد كه دخالت جامعه جهاني در افغانستان مبتني بر واقعيت هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
در اين كشور باشد. تصاميمي كه اين واقعيت ها را ناديده پندارند و مبتني بر تسهيالت كوتاه مدت سياسي رهبران بين المللي به ميان آيند، در 
معرض خطر  ناكامي و عدم موفقيت در نيل به اهداف انکشافی و فراهم آوری ساختار بنيادی براي مقابله با تهديد هاي تروريستي، قرار ميگيرد. 
به نظر ما، مداخله بين المللی در افغانستان به شکل روز افزون متوجه “ واقعيت های موجود “ شده و در عين حال، اين پيشرفت دائما در معرض 

خطر ايدئولوژی های تحميلی و فشار های سياسی می باشد(.
از سال 1381 بدينسو، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان مطالعات متعددي را انجام داده كه بواسطه آنها مشخصه هاي ضعيف و بعضي از مشخصه 
هاي اميدوار كننده  را در رويکرد مداخله جامعه جهاني دريافته است. واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، بر اساس آموخته ها و تجارب هشت ساله، 

تأكيد ميکند تا جامعه جهاني چهار مسئله راهبردي را در برنامه ريزی مشاركتش در افغانستان مورد توجه قرار دهد.
افزايش شناخت واقعيتهاي موجود: جامعه جهاني اكثرأ افغانستان را مانند يك صفحه سپيد پنداشته است. مداخله جامعه جهاني در افغانستان غالبا 
يك امر ضروري پنداشته شده، و زماني هم مبتني بر خواستها بيان گرديده است، اما اين نگرش از روند هاي غير رسمي يا نيمه رسمي، و يا 
كاركرد هاي جامعه افغانی در جريان چند دهه انقالب و جنگ داخلي، غافل بوده است. به گونه ي مثال، اين كاركردها شامل سيستم های اداری 
دولتی كه رژيم هاي متعددي را تجربه كرده است؛ و سيستم هاي اعتباری غير رسمی ميگردد.1 اما اينك در تمامي اين بخش ها، پاليسي سازان 

يا سياست گذاران به اين نظام هاي موجود ارزش قايل شده و ازاين فهم و برداشت ها براي حمايت از نظام فعلی افغانستان استفاده كرده اند.
بنا نهادن پاليسی بر اساس شواهد نه بر اساس پندارها: پاليسي ها غالبا مبتني بر پندار ها و افکار به وجود آمده اند تا بر مبنای شواهد و واقعيت 
ها. اين امر در موضوع پاليسي مبارزه عليه مواد مخدر صدق ميکند كه در شناخت اهميت موضوع ترياك و كوكنار برای امنيت معيشت روستاها 
به ناكامي مواجه گرديد. اين پاليسي به گونه ي غير عمدي  موجب افزايش حمايت از طالبان توسط كسانی شد كه وسيلهء معيشتی ديگری به 
جز كشت ترياك و كوكنار نداشتند.2 اين موضوع در مورد پاليسي هاي اقتصادي نيز صدق ميکند كه خصوصي سازي دارايي هاي ملي بر اهميت 
اصالح ساختار تشکيالتي كه احتماأل بيشتر باعث تقويت و پيشرفت اقتصادي ميگرديد، در الويت قرار داده شد.3 اما حال، پاليسي سازان بين المللي 

و مقامات دولت افغانستان آموخته اند كه اين پاليسي ها ناقص بوده و اصالح پاليسی ها را آغاز كرده اند. اين يك پيشرفت بزرگ است.
در مورد مفاهيم و پندار ها محتاط باشيد: جامعه جهاني، در افغانستان، از واژه هايي مثل »دموكراسي« ، »حقوق مساوي زن و مرد«، و “شايسته 
1 بطور مثال به »دولت سازي در سطح ادارات محلي افغانستان«، اثر هميش نيکسن )كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، 1387(؛ »از دسترسي تا به تاثير: قرضه هاي كوچك و معيشت روستايي در افغانستان« اثر پاوال 

كانتور )كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، 1388( مراجعه كنيد.
let them eat promises: Closing the opium Poppy Fields in Balkh and its Consequences“ 2” اثر آدم پين، )كابل، واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان، 1387(؛ “مبارزه عليه مواد مخدر در 

افغانستان: عدم موفقيت؟” اثر ديويد منسفيلد و آدم پين، )كابل، واحد تحقيق و اريابي افغانستان، 1387(
3 »اسپ در پشت گادي بستن؟ اصالحات اقتصادي و خصوصي سازي در افغانستان« اثر انا پترسن و جيمز بليويت، )كابل، واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان، 138۵(

نهادينه سازي مشارکت بین المللی بر مبنای واقعیت های افغانستان

اعالميه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان به مناسبت همايش لندن و كابل در مورد افغانستان



ساالري«، بدون توجه جدي به اينکه اين واژه ها در محدودهء ذهني افغانها چه مفاهيمي را ارائه ميدارند، و  جايگاه اين  مفاهيم در ارزش ها و 
فرهنگ افغاني چيست، استفاده می كنند.4 انتخابات اخير و تأكيد مستمر جامعه جهاني در مورد »فساد اداري” فرصت مهمي را برای بازنگري اين 
مفاهيم و طرح سؤاالت مهم در مورد معنای اين مفاهيم براي افغانها  و چگونگی كاربرد اين مفاهيم توسط افغان ها به دست ميدهد. به گونه ي 
مثال، پژوهش اخير واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان در مورد برداشت افغانها از دموكراسي، دريافت كه افغانهاي شامل اين مطالعه از حاكميت 
دولت دموكراتيك استقبال مينمايند اما بعضي از مفکوره هاي مبتني بر ارزش ها و فرهنگ غربي كه با دموكراسي پيوند خورده و يا وابسته اند، را 

حمايت نمي كنند. آنها يك دموكراسي افغاني در محدودهء دين مقدس اسالم ميخواهند.۵
ديدگاه دراز مدت داشته باشيد: جامعه جهاني در عرصه هاي دولت داري، توسعه و امنيت در افغانستان، معموأل روي پيشرفت هاي سريع و قابل 
ديد در كوتاه مدت تأكيد ميکند. اين فشار، بدون اينکه وسايل مورد ضرورت كافي براي اجرای اين برنامه ها را در اختيار داشته باشند، آنها را به 
جهت اهداف ملي غير واقعي و غير عملي ثوق داده است. اين موضوع همچنان، با استخدام مشاورين فنی با معاشات زياد و به كار گماری آنها در 
وزارتخانه ها  به گونه ی مؤقت، باعث تالش هاي حاشيوي براي ارتقاي سطح ظرفيت گرديد. ايجاد توقعات غير قابل دستيابي به آنها، و انتقال  
وجوه مالي از طريق ارگانهاي كه شايستگي الزم براي توزيع دقيق و درست آنها را دارا نبودند باعث ضعف بيشتر خدمات جامعه مدني، تا تقويت 
آن، گرديد. تسويد همزمان پاليسي هاي ملي شموليت بيشترافغانها را در بر داشت، اما اين ناحيه ها به گونه ي نقاط ضعيف براي اشتغال جامعه 

جهاني باقي ميماند.
اين وضعيت به اين معني نيست كه جامعه جهاني به بهانهء مصؤنيت و سوء اداره، همچنان به جايگاه خود بايستد. زمانيکه جامعه جهاني مناسب 
دانست تا از نصب رهبران غير قابل اعتماد حمايت كند، اعتماد افغانها نسبت به جامعه جهاني خدشه دار گرديد.6  تجربه افغانها در سوء ادارهء 
قراردادهاي پروژه هاي ساختماني و توسعه ای، كه معموأل تحت نظارت ادارات بين المللي اجراء گرديده اند، نيزموجب شك در مورد يکپارچگی 
و قصد جامعه جهاني افزوده است.7 اعتماد به جامعه بين المللی وقتی تحقق می يابد كه افغان ها اطمينان پيدا كنند كه جامعه بين المللی اصل 

بيطرفی و عدالت را باالتر از خواست ها و منافع شان می دانند.
هرچند، حضور نظامي جامعه جهاني نميتواند عوامل اساسي عدم امنيت در افغانستان را تشخيص دهد، اما جوامع متعددي به اميد اينکه شاهد 
پيشرفت و ترقي در امنيت داخلي به منظور تقليل تهديد فعاليت هاي تروريستي در اين كشور خواهند بود، متعهد به ارسال سرباز به افغانستان 
گرديدند. دخالت قبلي بين المللي با راهبرد نظامي، محراق توجه را از ساختار موسسات غير نظامي و رشد اقتصادي منحرف ساخته است. پيامد 
هاي دخالت جامعه جهاني، چه از نظامي و غير نظامي، تابع تحوالت سياسي اند كه پيوسته محصول روند هاي اجتماعي و اقتصادي در اين كشور 
ميباشد. توسعه غير نظامي در كشور تنها هنگامي ميتواند در ثبات افغانستان موثر واقع گردد كه بر اساس برداشت هاي افغانها قانونمند شود، در 

غير آن، اين توسعه محض يك مفهوم تحميلي خارجي خواهد بود كه باعث جناحبندي و منازعه خواهد گرديد.
نشست هاي لندن و كابل روي مسايل افغانستان در سال 1388 خورشيدي فرصتي براي جامعه جهاني داد تا در يك حركت باهمي تعهدات شان 
براي راه كار هاي عملي را تجديد كرده، از افغان ها بشنوند و بياموزند و ازايجاد موسسات دولتی كه از نظر افغان ها مشروع است، حمايت كنند. 
اميد به ثبات و سعادت جمعی در پيگيری مستمر اين تالش ها نهفته است، تالش هايی كه به خاطر راه حل های فوری و نظامی مدت ها مورد 

غفلت قرار گرفته اند.

4  به »ميان انضباط و اختيارات:  پاليسي هاي انتصاب پست هاي عاليرتبه در واليات«، اثر مارتين ون بجلرت، )كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، 1388(؛ »فرمان بسوي توسعه: ارتقاي مساوات جندر درافغانستان«، اثر 

انا الرسن، )كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، 1387(؛  و« از بين رفتن مشروعيت- ديدگاه هاي افغان ها در مورد حکومت، جامعه بين المللي و انتخابات “اثر نوح كابرن، )كابل، 1388( واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، 
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Afghanistan: The Mirage of Peace«7”اثر جانسن سي و ليسلي جي، )لندن، زيد بوكس، 1384(

واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان موسسهء مستقل پژوهشی مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با كيفيت 
مرتبط به پاليسی وعملکرد، و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهی دهی، و تاثير گذاری روی پاليسی ها و فعاليت های گوناگون؛ و 
تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد. اين اداره سعی مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسی سازان، جامعه مدنی، محققين و دانش آموزان 
زمينه های استفاده از تحقيقات و كتابخانهء اين اداره را جهت تقويت ظرفيت پژوهشی آنان، و ايجاد فرصت ها برای بازتاب انديشه ها، 

مناظره ها و مباحث علمی در كشور فراهم سازد. 


