
 
  تفاوت در چیست؟اینبار، 

  
  کنفرانس کابل در موردواکنش رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، داکتر پاوال کانتور، 

  
  
 

  ١٣٨٩سرطان  ٣١اعالمیھ مطبوعاتی مورخ 
  

بھ لت افغانستان در این کنفرانس دو. ن، در کابل، بودی مسایل افغانستاسرطان سال جاری، دولت افغانستان میزبان کنفرانس بین المللی کابل رو ٢٩بتاریخ 
بھ ادامھ حمایت خود از برای مردم افغانستان پرداخت و جامعھ جھانی  فرصت ھای اقتصادیایجاد تعھدات خویش در قبال تأمین امنیت، خدمات و تجدید 

بدینسو، چھ تفاوتی بھ بار  ١٣٨٠ل افغانستان از سال این نھمین کنفرانس، بھ سلسلھ کنفرانس ھای بین المللی روی مسای .ھر تائید گذاشتدولت افغانستان ُم
  خواھد آورد؟
سیاسی  اراده قویاز خودساختن ، از اینرو، تقاضای کلیدی برای تغییر. نداشت چندانی تغییراین نشست، اساسأ، از کنفرانس ھای قبلی  اعالمیھدر حقیقت، 

مشارکت فعالیت ھای انکشافی و توسعھ وی از راھبرد  مجزا ساختن، و نظر داشتھ باشد جھت بھبود زندگی افغانھا از طریق تعھداتی کھ الویت ھا را در
  .نظامی در امور افغانستان است

  
  است؟ جدید تا چھ حداین پیام 

ھی و دسترسی و فراھم آوری زمینھ ھای سھل برای دادخواامنیت، انکشاف اقتصادی، مسئولیت پذیری و اصالحات اداری، مثل این اعالمیھ تعھدات بیشتر 
جیده با سخنرانی ھای عالی و بند و ساخت سنبدینسو مکررأ  ١٣٨٠عین تعھدات از سال چنین بنظر میرسد کھ اما  ؛در این پیام ستودنی اند بھ مراجع عدلی

  ١.و شمرده شده تجدید میگردند
  

  :ان میگردندخاطرنشکنفرانس کابل قرار ذیل  رتبط با تعھدات ارائھ شده در اعالمیھمثال مشخص م سھ
  

بدینسو  ١٣٨٠از سال پروسھ بھ کار گماری بر اساس اصل لیاقت و شایستھ ساالری : بھ کارگماری بر اساس لیاقت و اصل شایستھ ساالری .١
ملموس حدود و غیر با نتایج منیز این پروسھ  اجرایو یکمقدار تالشھا در راستای  .بوده استشامل لست اموری کھ باید بھ آنھا رسیدگی میگردید 

یا  “لیاقت”شتھ و یا درک اینکھ تعاریفی مثلگذدر پیام کنفرانس کابل بازھم، اما بدون ھرگونھ رجعت بھ تالشھای قابل دید  ٢.انجام یافتھ اند
 .بھ اجراء آن متعھد شد با حقایق موجود در افغانستان سازگاری دارند یا خیر، “شایستھ ساالری”

میرسد این کھ بنظر  ماه دیگر گردید ١٢متعھد بھ اجراء پالیسی حکومتداری محلی تا ، پیام کنفرانس کابل: ایجاد ساختارھای حکومتداری محلی .٢
این مدت زمانی شامل تعیین  .گردیده باشدآرزومندی شدیدی تعیین سیاسی اینچنین مغلق و پیچیده واقعأ با بلند ھمتی و  مدت زمانی برای پروسھء

میگردد کھ باوجود نیز  ساختارھای مختلف حکومتداری محلیو تناقضات دیرپا و ابھامات در مورد نقش  تضادھا توضیح، سرحدات ولسوالی ھا
 ٣.حل و رفع نگردیده اندھم تعھدات قبلی برای حل آن در گذشتھ، تا ھنوز 

معنا و ارزش می ه است، اما زمانی دلگرم کنند روی اصالحات و مبارزه با فساد اداری تأکید بیشتر :اداری مبارزه با فساداصالحات، و اقدامات  .٣
پروسھ اصالحات، و مبارزه با فساد  بیانگر اجراءیکی از موضوعاتی کھ  .تغییرات عملی و قابل دید داشتھ باشدبرای مردم  این پروسھ، یابد کھ

مردم بتوانند با اعتماد و و زمانیست کھ بوده  ، بھ شمول بلند رتبھ ھای مقامات دولتی،پیگرد عدلی متخلفان و دست بازان فساد اداریاداری است، 
 .اطمینان از خدمات شفاف و روشن دولت استفاده نمایند

  
کنفرانس کابل  د مردم افغانستان را در مورد اعالمیھسلب اعتماو بی باوری  اعتراف نارسایی ھای قبلی بھ آنھا میتواندپیشین بدون تعھدات رویھمگذاری 

در غیر آن، تنھا اجراء این تعھدات میتواند باور و  .بدانند" روی کاغذ خط" و تعھدات کنفرانس کابل را نیز بھ بار آورده س ھامانند دیگر اینچنین کنفران
  .اعتماد مردم را بھ خود جلب کند

  
  !نیست چیزی کھ در اعالمیھ

نیستند،  ورد مسایل مھمی کھ مندرج این اعالمیھاھمیت آن در م بھ ھمان پیمانھآن مھم پنداشتھ میشود،  بھ علت مواد مندرج بھ ھر مقیاسی کھ این اعالمیھ
سوق میدھد،  مردم ا بھ بحران بی اعتمادی میان اکثریتکشور راین  و بودهآنھا مواجھ  افغانستان باموارد حقیقی و مھمی کھ  .شمرده میشوداھمیت نیز با 

  :ذیل اشاره نگردیده است بھ مواردمشخصأ،  .بھ آنھا اشاره نگردیده استقویأ در این پیام 
  

                                                             
  .اند ١٣٨٨ در سال ھاگافغانستان، و اعالمیھ  ١٣٨۵، پیمان ١٣٨٠در سال لیسی ھا و تفاھمنامھ ھای قبلی شامل موافقتنامھ ُبن مثالھای تعھدات روی پا ١
  . )١٣٨٨ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، :کابل(نوشتھ مارتین ون بجلرت، " ھ در والیاتپالیسی ھای انتصاب پست ھای عالیرتب: میان انضباط و اختیارات "نشربھ  ٢
  ).١٣٨٧واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، : کابل(، ھمیش نیکسن نوشتھ" دولت سازی در سطح ادارات محلی افغانستان"نشریھ  ٣



 ٤،در وھلھء جدیدی قرار دارد حضور نظامیان بین المللی در کشور، مشابھ با، شورشیگری در افغانستان :نظام امنیتی و سیاسی فعلی افغانستان .١
بھ خاطر تأثر خودش را ک بدون شکنفرانس کابل  اعالمیھ .است غیر نظامیانعملیاتھای نظامی پیام آور خطرات جدیدی برای  افزایش متأسفانھ،

امنیت و ثبات داشت و این امنیت و ثبات یک اندازه کھ نیاز بھ  در مورد راھبرد ھای اصالحاتی و انکشافیتلفات غیر نظامیان ابراز نمود اما 
نیاز بھ یک  لی شدنبرای عم کھ برنامھ صلح و استقرار مجددروی ھمچنین،  ؛ وتماسی گرفتھ نشد در بیشتر نقاط کشور وجود نداردمتوقعھ 

 .نگردید تأثری ابرازداشت و این توافقات بھ میان نیامد، ھیچ اندازه توافقات سیاسی 
، و مشخصأ بھ از دست دادن عدالتبرای زدودن ترس اینکھ تحکیم صلح در کشور بھ قیمت  اعالمیھ کنفرانس کابل :نیاز برای عدالت و صلح .٢

برنامھ از . ، گفتھ ھای اندکی در خود داردتمام میشود و حقوق قربانیان جنگ ھای فعلی و قبلی حقوق بشر، حقوق زنانزیر پا گذاشتن قیمت 
افغانستان چیزی در آن  ١٣٨۵، و بخشی از پیمان منصفانھ مصالحھ ملی، قویترین تعھد مشترک بھ یو مصالحھ مل ، عدالتکاری برای صلح

 ٥.مأل کنار گذاشتھ شوندگفتھ نشده و ترس از این میرود کھ این موضوعات مھم کا
، آموزش و پرورش، آب و دیگر خدمات خدمات صحیدستیابی بھ باوجود پیشترفت ھای نسبی در : خواست ھمھ افغانھا برای زندگی با کیفیت .٣

شرایط حاد اقتصادی امرار  در ،١٣٨٣، در مقایسھ با سال و بیشتر آنھا بیشتر افغانھا، امروز، در وضعیت خوب اقتصادی بسر نمی برند،، ھاولی
فرصت ھای محدود اقتصادی، ، خشک سالی، نا کافیاین روند اساسأ بھ علت نا امنی نھ، بلکھ مبتنی بر عدم موجودیت منابع  ٦.معیشت مینمایند

اشاره نھ نموده برم و مھم بھ این حقایق م پیام کنفرانس کابل .است اجتماعی غیر رسمی مصالحھروند محدودیت ھا در و و سؤ استفاده،  نابرابری
آنانیکھ در کنفرانس کابل برای پروسھ مین نھ نموده و اطمینان نمیدھد کھ ضرا تدر زندگی قشر نادار مثبت تغییر ، و توجھ آن بھ انکشاف و رشد

در الویت ھای  حکومتداریو اصالحات  ھای انکشافی مساعدتتمرکز بر بر آن،  افزون .مفید واقع گردد معرض بیشترین آسیبپذیری قرار دارند
 .اندکی داشتھ باشد نقش صلح درازمدت تأمین و برای مشارکت در پروسھ را تقویت نمودهبرداشت ھای نا برابری میتواند  نظامی

ا راه سد ھای واضح فر چالش ھا واست،  ستودنی و قابل توجھ دولت افغانستان بلند ھمتیدر حالیکھ  :الویت ھا و مشارکت دراز مدتچالش ھا،  .٤
کیفیت و شفافیت ھر عمل  توجھ جدی رویو نیاز بھ ، انجام تعھدات و وعده ھای خودش در برابر مردم افغانستان وجود دارددولت افغانستان در 

و  رسیده گی بھ این چالش ھا در برنامھ ھای کاری،، الویت ھا ترتیب شناسایی و نیاز در بر گیرندهءاین  .محسوس است ،مرعی االجراء
متقضی وقت، حوصلھ مندی، و تعھدات دراز  و ایجاد فرصت ھای اقتصادی اصالحات ساختاری، انکشاف دھاتاھدافی مثل اینکھ  یصتشخ

 .، میباشدمدت است
 

  پروسھ کنفرانس کابل چگونھ میتواند تغییری در زندگی افغانھا رونما سازد؟گذشتھ از کلمات روی کاغذ؛ 
تحکیم و  برای، بھ اندازه ی کھ در حال حاضر از افغانستان بین المللی خروج نیروھای نظامیثبات سیاسی و  مسایل بحث ھای داغ و روز افزون روی

در  ، حراست از دستآورد ھای حقوق بشری، و دریافت اراده سیاسی برای ایجاد اصالحات مھم و قابل توجھتقویت قانونمندی دولت افغانستان در نظر مردم
سال ”یک  فراتر ازنگاھی  باید دولت افغانستان و جامعھ جھانیھنوز ھرچند،  .ھیچگاھی اینچنین موثر نبوده اندقبأل ، کرده استا نقش ایف، دولت افغانستان

  .داشتھ باشند سال گذشتھ، ٩وفقانھ و ناکام در مبتنی بر، ھردو، تالشھای م دیگری برای ایجاد و بھ میان آوردن برنامھ ھای دراز مدت و حقیقی “بحرانی
  

  :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برای دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن قرار ذیل ارائھ میگردند سھ تاکید کلیدی
  

آنانیکھ در فساد اداری دست مردم ببینند ، بگونھء مثال :اعتماد مردم مبتنی بر نتایج حاصلھ است :رای اصالحات کلیدیاظھار اراده سیاسی ب .١
 .قرارداد ھای کھ کیفیت پائین خدمات را ارائھ میدھند، فسخ میگردند د عدلی قرار میگیرند، و ببیننددارند مورد پیگر

و  ؛بھ ترتیب الویت داده شوندکنفرانس کابل باید بر اساس نیاز ھا و الویت ھای مردم افغانستان  تعھدات اعالمیھ :الویت دھی و نظارت از تعھدات .٢
برای ھمھ قابل این عملکرد ھا اعث پی آمد ھای مثبت گردیده و مردم بتوانند از این فعالیت ھا نظارت نموده و ببھ فعالیت ھای تفسیر گردند کھ 

 .بداند پروسھاین نیاز دارد تا تمام فعالین را مسئول  ، در این زمینھ،و انسجام بورد مشترک نظارت .رویت باشند
خوب عملی  شیوه ھایبر اساس ت ھای انشکافی باید مبتنی بر نیاز ھای مردم و مساعد :از راھبرد نظامی مساعدت ھای انکشافیمجزا سازی  .٣

در پاداش دھی مناطق نا امن، اتحاد ملی با چشم داشتن بھ نظراندازی این اصل گردیده و باعث  امنیتیوابستھ دانستن آن بھ اھداف  ؛انجام بپذیرد
 .را از ھم می پاشداین کشور 

 
    

                                                             
 :بھ آدرس ذیل مراجعھ نمائید )ANSO( افغانستانموسسات غیر دولتی دفتر امنیت ) جوالی ١۵-١( ۵٣شماره  بھ گزارش ٤

http://www.afgnso.org/2010/THE%20ANSO%20REPORT%20%281-15%20July%202010%29.pdf   
  
  ).١٣٨٩واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، : کابل(نوشتھ ایمیلی ونتربتم، " وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان "نشریھ   ٥

واحد تحقیق و ارزیابی : کابل(، ، سر پل )١٣٨٨ابی افغانستان، واحد تحقیق و ارزی: کابل(، پین آدم نوشتھ" بدخشان از شواھد :افغانستان معیشت سیر خط"بھ نشربھ  ٦
 ١٣٨١جمھوری اسالمی افغانستان از : بررسی نتایج انکشافی"ھمچنان بھ . مراجعھ کنید) ١٣٨٩واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، : کابل(، ، و قندھار)١٣٨٩افغانستان، 

  .مراجعھ نمائید) ١٣٨٨لل متحد، ثور اداره ارزیابی دفتر برنامھ ھای انکشافی م( ١٣٨٧تا 

با کیفیت در عرصھ ھای موسسھء مستقل تحقیقاتی مستقر در شھر کابل است کھ ھدف آن انجام و عرضھء پژوھش  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با . ی گوناگون میباشدو استفاده از آنھا در تاثیر گذاری روی پالیسی ھا و فعالیت ھا ،ھای مختلف جھت آگھی دھی

این . ترویج دھدبیشتر را در این کشور  آموزشتقویت و ارتقا ظرفیت ھای تحلیلی و ایجاد فرصت برای تفکر و بحث، میکوشد تا فرھنگ پژوھش و 
باعث بھبود و پیشرفت  ی را فراھم سازد کھ پنداشتھ میشوده ھامناظر، و سعی مینماید تا زمینھ ھای بازتاب اندیشھ ھا، مباحث علمیھمچنان،  ،اداره

 . دفکری و ذھنی در ابعاد مختلف در زندگی افغانھا میگرد


