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سپاسگزای
اولرت از همه از متام اشرتاک کنندگان تحقیق در رسارس افغانستان بشمول بیجاشدگان داخلی ،کارکنان دولتی،
کارکنان مؤسسات بشی ،غرض حامیت خستگی ناپذیر ،وقت و همکاری آنها در این تحقیق از صمیم قلب ابراز تشکر و
امتنان مینامئیم .همچنان ما از اکادمی بریتانیا بخاطر متویل سخاومتندانه شان از این تحقیق که نهادهای دولتی،
بشی و انکشافی را در راستای محافظت و احیای کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی کمک خواهد منود ،سپاسگزار
هستیم.
ما از تسهیل کنندگان تحقیق بشمول محمد اقبال ،پروفیسور الف شاه ځدران ،مریم کریمی ،خالد خاکسار،
وحیدالله الهام ،اسدالله ساالرزی و جمیل رومل بخاطر رهنمودها ،همکاری ها و حامیت شان در راستای تحقق یافنت
این تحقیق در هشت والیت افغانستان ابراز قدردانی و امتنان مینامئیم .از نهادهای دولتی ،مؤسسات غیر دولتی
داخلی و بین املللی و نهادهای جامعه مدنی بخاطر عالقمندی شان غرض اشرتاک در بحث های تحقیق و جمع آوری
اطالعات تشکری ویژه مینامئیم .از حامیت خستگی ناپذیر هر یک شام و تحقق بخشیدن این پروژه تحقیقی ابراز تشکری
مینامئیم.
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مخففات
AFN

پول افغانی

ALP

برنامه آموزشی تشدیدی

CESR

مرکز حقوق اقتصادی و اجتامعی

CFS

محیط دوستانه اطفال

CSO

نهاد جامعه مدنی

DAESH

دولت اسالمی در عراق و شام (داعش)

GBV

خشونت مبتنی بر جندر

GIRoA

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

HDI

شاخص انکشاف بشی

HRW

سازمان دیده بان حقوق بش

IASC

چارچوب کمیته دامئی بین سازمانی

IDPs

افراد بیجاشده داخلی

IDMC

مرکز نظارت بر بیجاشدگی داخلی

INGO

مؤسسه غیر دولتی بین املللی

IOM

سازمان جهانی برای پناهجویان

ISIS

دولت اسالمی در عراق و سوریه (اخیراً ،دولت اسالمی در عراق و
شام)

MoE

وزارت معارف
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NATO

سازمان پیامن اتالنتیک شاملی

NGO

مؤسسات غیر دولتی

NSP

برنامه همبستگی ملی

PDPA

حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

SDGs

اهداف انکشاف پایدار

UNDP

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد

UNHCR

کمیشرنی عالی ملل متحد در امور مهاجرین

USD

دالر امریکایی
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خالصه اجرایی
مقدمه
گزارش هذا یک رشح مفصل را پیرامون تجارب خشونت جنگی بیجاشدگان داخلی در افغانستان و چگونگی نقش این
خشونت های جنگی در از دست رفنت کرامت انسانی آنها/اینکه خشونت جنگی در از دست رفنت کرامت انسانی آنها
نقش داشته یا خیر ،ارایه میکند .تحقیق ساحوی مشخص میسازد که کدام تغییرات واقعی میتواند یک تغییر مثبت را
بوجود آورد که منجر به زندگی مصئون و صلح آمیز برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان گردد .در اصل باید با
بیجاشدگان داخلی با حفظ کرامت انسانی ،عدالت و مساوات برخورد گردد و غرض بیرون رفت از فقر حامیت گردند تا
بتوانند دوباره زندگی و جوامع خود را بسازند .غرض آنجام این کار ،الزم است تا مسایل که برای کرامت انسانی و رفاه
مردم کمک شونده مهم است ،شناسایی و به آن رسیدگی صورت گیرد .بنابرین دانسنت اینکه بیجاشدگان داخلی چه چیز
را منحیث کرامت انسانی (یا از دست دادن کرامت انسانی) میشناسند و چگونه کرامت انسانی میتواند خواست آنها را
غرض حامیت آینده ایشان تقویت مینامید ،مهم است .مقاصد عمده این تحقیق روی درک موارد ذیل مترکز منوده
است:



عوامل بیجاشده گی و رسگذشت بیجاشدگان داخلی در جریان بیجاشدگی؛



رشایط اجتامعی اقتصادی که بیجاشدگان داخلی در آن زنده گی میکنند و تاثیر بیجاشدگی بروی رفاه
روانی و فزیکی بیجاشدگان داخلی؛



برداشت ها و تعبیرهای کرامت انسانی میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن عرصه کمک های بشی
(کسانیکه برای بیجاشدگان داخلی کمک فراهم میکند)؛



تاثیر بیجاشدگی و عرضه کمک ها باالی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی؛



تجارب فعاالن بشی در عرصه فراهم آوری کمک ها؛



راه و روشهاییکه از طریق آن کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی میتواند بهبود یابد؛



چگونگی آغاز ارایه راه حل های پایدار که برای بیجاشدگان داخلی مهم و ارزنده باشند.

کرامت انسانی ،طوریکه توسط بیجاشدگان داخلی تعریف گردیده موضوع مهم این تحقیق را تشکیل میدهد (فصل
دوم با فصل پنجم مقایسه گردد) .تحقیق هذا روی صدای بیجاشدگان داخلی در ارایه رسگذشت شان (فصل اول و
سوم) و آروزهای آینده (فصل هفتم) و چگونگی حامیت آنها در حال حارض (فصل چهارم ،پنجم و ششم) و بهبود رفاه
طویل املدت آنها (فصل هفتم) مترکز داشته است .تحقیق هذا روی دانش موجوده پیرامون کرامت انسانی و
بیجاشدگی از طریق موارد ذیل می آفزاید:
()1

در رابطه به مفهوم سازی کرامت انسانی یک روش عمیق تر و بیشرت دقیق را با در
نظرداشت دیدگاه های مختلف میان جوامع متاثر شده و کسانیکه در عرصه کمک به
بیجاشدگان کار میکنند مانند ،متویل کننده گان ،مؤسسات بین املللی و دولت ارایه
میکند؛

()2

در نظر گرفنت مفهوم سازی کرامت انسانی از نقطه نظر بیجاشدگان داخلی با در نظر
داشت جنبه های فرهنگی ،زبانی ،جغرافیایی و مذهبی که احتامالً ارزشها و کامل
مطلوب کرامت انسانی را تشکیل میدهد؛
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()3

ارایه یک فهم عمیق از وضعیت ،فحوا و تجارب فعاالن مختلف بشی ،مثالً گروه ها
مختلف بیجاشدگان داخلی ،کارکنان ساحوی که بطور مستقیم در فعالیت های روزمره در
جوامع آسیب دیده دخیل اند ،کارکنان ارشد مؤسسات بین املللی که در دفاتر مرکزی کار
میکنند ( از بیجاشدگان داخلی حذف گردیده) و منایندگان دولت در سطح مرکز و محلی که
میتوانند دیدگاها و نظریات را در سطح اسرتاتیژی و پالیسی فراهم کنند.

پس منظر
افغانستان در طی  42سال با جنگ های طوالنی و حاالت اضطراری مکرر ناشی از تغییرات آب و هوا بشمول
خشک سالی ها و سیالب ها دست و گریبان بوده است .جنگ های جاری به آغاز جنگ های داخلی در سال  1978بین
گروه های چریکی ضد کمونیست یعنی مجاهدین و دولت کمونیستی به حامیت نیروهای اشغالگر شوروی بین سالهای
 1989 – 1979برمیگردد .سقوط دولت کمونیستی در سال  ( 1992جنگ افغان  )n.d. 1992 – 1978و متعاقباً جنگ
میان گروه های حاکم مجاهدین سبب ظهور طالبان گردیده که امارت اسالمی آنها در سال  2001با هجوم کشورهای
عضو ناتو به رهبی ایاالت م تحده امریکا رسنگون گردید .متام این رویدادها و ادامه جنگ بین دولت به حامیت ناتو و
طالبان دسرتسی امداد رسانان بشی را در رس تارس افغانستان ،بخصوص در مناطق بسیار متاثر شده مانند مناطق
رشقی و جنوبی کشور محدود ساخت (.)Tronc, 2018
در طی  42سال اخیر ،بیجاشدگی بطور متداوم بوقوع پیوسته و به یک پدیده پیچیده ،حاد ،متغیر و طوالنی
مبدل گردیده که ناشی از عوامل مختلف و پیچیده بشمول خشونت جنگی ،خشک سالی ،و حوادث طبیعی (مانند
سیالب ها ،زمین لرزه ها و آفات طبیعی) میباشد .تاریخچه بیجاشدگی در افغانستان میتواند به پنج مرحله تقسیم گردد،
که هر یک آن به قدرت حاکم ،جناح ها ،جنگ و مداخالت بیرونی در افغانستان ارتباط میگیرد.
سالهای  1989 – 1978با کودتای مارکیستی به حامیت شوروی شناخته میشود که به تعقیب آن تجاوز اتحاد
جامهیر شوری صورت گرفت (مرحله  ،)1متعاقباً جنگ داخلی با خروج نیرو های شوروی مبیان آمد (مرحله  .)2از سال
 1996الی  ، 2000طالبان باالی افغانستان حکمرانی داشتند که با بکار گیری خشونت و زور در کشور مستقر و آنرا اداره
میکردند (مرحله  ،) 3این مرحله به یک دوره طویل املدت مداخالت بیرونی به رهبی ایاالت متحده امریکا انجامید (مرحله
 .)4در اخیر ،از سال  2014بدینسو به یک دوره انتقال تدریجی مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به رهبی امریکا
و ناتو به دولت افغانستان شناخته میشود (مرحله .)5
این جنگ ها و سایر عوامل (مانند ،خشک سالی های حاد و حوادث طبیعی منجر به از دست رفنت زندگی،
معیشت ،مصئونیت خراب غذایی و از دست رفنت مالداری گردید) سبب وضعیت بشی ناگوار ،خصامنه و بدتر شونده،
بیجا شدگی گسرتده داخلی و مهاجرت صد ها هزار افغان گردید .الی تاریخ دسامب  ،2018حدود  2.7ملیون پناهجوی
افغان توسط کمیشرن عالی سازمان ملل در امور مهاجرین ثبت گردیده و تقریباً  1.8ملیون بیجا شدگان داخلی نیز به
ثبت رسیده است (کمیشرنی عالی سازمان ملل در امور مهاجرین .)2018 ،گرچه احتامل میرود که شامر از پناهجویان و
بیجاشداگان داخلی ثبت ناشده بسیار بلند از این امار باشد.
طبق گفته های آقای فلیپو گراندی کمیشرن دفرت سازمان ملل در امور مهاجرین ()UNHCR
"در حال حارض حدود  2.5ملیون مهاجرین راجسرت شده در رسارس جهان از افغانستان وجود دارد ،در حالیکه  4.8ملیون
دیگر در داخل کشور بیجا گردیده  .")Reuters 2021( ....اکرثیت بیجاشدگان داخلی در مناطق همجوار و شهرهای
بزرگ چون هرات ،جالل آباد ،کندهار ،کندز ،مزار رشیف و کابل که نسبت به سایر مناطق فرصت های شغلی و کار و
کسب در آن از حد اوسط بلند تر است ،زندگی میکنند.
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در افغانستان ،اکرثیت بیجاشدگان داخلی در اسکان غیر رسمی و کمپ های غیر دولتی در نزدیکی یا میان جوامع محلی
زنده گی میکنند .گزارش اخیر انکشاف بشی ( ،)2019افغانستان را از لحاظ انکشاف بشی و مساوات جندر در رده
کشورهای قرارداده که از پائینرتین انکشاف بشی برخوردار میباشد (در سال  ،2018شاخص انکشاف بشی این کشور
 0.496بوده و در سال  2020شاخص مذکور  0.511بود)  .دولت جمهوری اسالمی افغانستان درگیر انشقاق های
سیاسی داخلی ،جنگ ،فساد اداری بوده و نتوانسته تا نهادهای کارا حکومتی را ایجاد مناید و تا حدی زیاد نتوانسته تا
خدمات مؤثر را در طی  18سال فراهم مناید (.)Zyck, 2012
مؤسسات کمک رسان بطور فعاالنه و مستقالنه توزیع کمک ها را در رسارس افغانستان رهبی منوده و به مثابه
ساختارهای مستقل و موازی با دولت عمل میکردند .در مناطق رشقی افغانستان ،دولت کنرتول مناطق ،شهرها و
قصبات بزرگ را دوباره از طالبان و گروه داعش بدست آورده ،ولی در آنجا دولت باید با جوامع محلی روابط سازنده را
ایجاد و برای مردم محل خدمات را عرضه مناید تا ثبات طویل املدت را تقویت مناید .برعالوه کمک های عاجل که
توسط مؤسسات بین املللی بشی فراهم میگردد ،رفاه اجتامعی در افغانستان بطور عنعنوی روی بافت های فامیلی
و قبیلوی بنا نهاده شده و یک رسم محلی کمک در جامعه وجود دارد .در حقیقت ،در حالیکه سیستم رفاه عامه وجود
ندارد ،مردم در جامعه معموالً روی این بافت های عنعنوی مصئونیت از طریق ساختار جامعه و روابط اجتامعی اتکا
میکنند تا برای ایشان در مواقع رضورت کمک و حامیت فراهم گردد .در جائیکه خانواده ها بیجا گردیده اند آنها از این
امکانات عنعنوی اجتامعی بی بهره و بسیاری بدون کمک باقی میامنند ،نتیجه مشابه میتواند در محالت رخ دهد که
شامر زیاد مردم در یک جامعه به چنین حامیت و کمک ها نیاز داشته باشند.

روشهای تحقیق
بنابر رشایط ناگوار در افغانستان ،محقیقین اجازه نیافتند تا اطالعات را بشکل حضوری جمع آوری منایند .ازیرنو متام
اطالعات از طریق تلیفون یا با استفاده از تبلیت ها به همکاری تسهیل کننده گان محلی تحقیق در افغانستان جمع آوری
گردید .غرض حصول اطمینان از پوشش کامل تجارب و حکایت ها ،منونه تحقیق روی نظریات ،تجارب بیجاشدگان
داخلی ،کارکنان بشی ساحوی و متخصصین ارشد (کمک های بشی یا سیاسی) متکی بود .سمپل/منونه از والیت،
مناطق و شهرهای انتخاب شده از افغانستان گرفته شد .در این تحقیق از روش میتودهای مختلط استفاده گردیده که
متشکل از میتودهای ذیل میباشد:

-

اساساً دو رسوی ( یکی با بیجاشدگان داخلی و دیگر با کارکنان مؤسسات بشی که در خط
مقدم کمک رسانی فعالیت دارند) غرض تسهیل تحلیل کمی موضوعات مربوط به
بیجاشدگی؛ تجارب خشونت و ازدست رفنت کرامت انسانی دیزاین گردید.

-

مصاحبه های نیمه ساختاری (با بیجاشدگان داخلی و همچنان کارکنان خط مقدم و
متخصصین ،پالیسی سازان ،مؤسسات غیر دولتی و سایر نهادهای مدنی) راه اندازی گردید
تا دالیل بیجاشدگی/مهاجرت ،رسگذشت بیجاشدگان داخلی ،معنی کرامت انسانی از دیدگاه
بیجاشدگان داخلی ،راه هاییکه در آن ازدست رفنت کرامت انسانی تجربه گردیده ،و اسرتاتیژی
های تغییر/انطباق بگونه انفرادی و گروپی و راه حل های میان مدت و طویل املدت که هر
گروه انتظار آنرا دارد ،مورد کاوش و بررسی قرار گیرند؛
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-

مصاحبه های غیر ساختاری بازگویی حکایت/قصه ها که یک الیه ژرف تر از درک دیدگاه
مهاجرین و بیجاشدگان داخلی را فراهم میسازد.

اشرتاک کنندگان بیجاشده داخلی و کارکنان ساحوی (که در خط مقدم فراهم آوری کمک بشی کار میکنند)
بگونه هدفمند از ساحات مشخص انتخاب گردیدند ،که سطوح متقاطع ( )cross-sectionانواع اسکان ( کمپ ها و
خانه ها ،یا مختلط با جوامع میزب ان در مناطق شهری و رؤستایی) ،ساحات گوناگون (شهری و نیمه شهری) و بخش
های مختلف افغانستان را پوشش میدهد .اطالعات از هشت والیت جمع آوری گردید :کابل ،ننگرهار ،پکتیا ،مزار،
کندز ،هرات ،کندهار و بدخشان .این امر تامین منود تا اطالعات از مناطق کلیدی متاثر شده در افغانستان جمع آوری
گردد .مصاحبه ها با کارکنان ارشد نیز بگونه هدفمند بوده ،آنها بگونه آگاهانه غرض ارایه نظریات راجع به وضعیت و
هرنوع راه حل های ممکنه از نقطه نظر پالیسی و اسرتاتیژیک انتخاب گردیدند .قبل از توافق غرض سهمگیری در هر
رسوی ها یا مصاحبه ها ،برای مت ام اشرتاک کننده گان یک برگه از معلومات مفصل فراهم گردید تا آنها بتوانند رضایت
آگاهانه داشته باشند (یا از اشرتاک انرصاف منایند).
رسوی بیجاشدگان داخلی به یکی از زبانهای محلی پشتو یا دری (آنچه را اشرتاک کننده ترجیح میداد) انجام
گردید ،در حالیکه رسوی کارکنان خط مقدم به زبان انگلیسی اجرا گردید .هر رسوی حاوی سواالت بسته و باز پیرامون
مسایل چون چرا بیجاشدگان داخلی بیجا گردیده اند ،به کدام نوع کمک ها آنها توانستند دسرتسی داشته باشند،
ارزیابی آنها پیرامون کمک ها موجود برای آنها و چگونگی توزیع آنها ،نظریات شان در رابطه به کرامت انسانی و اینکه
آیا کرامت انسانی آنها احرتام گردیده و خواست و ارزو آنها در قبال بهبود و یک آینده پایدار چه میباشد ،بود .مصاحبه
های نیمه ساختاری غرض تسهیل درک عمیق و دقیق تر پیرامون خشونت جنگی ،نظریات آنها پیرامون کرامت انسانی و
اینکه چگونه کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی احرتام گردیده/آیا کرامت انسانی آنها از دست رفته یا خیر و آرزوهای
آنها در قبال بهبود و یک آینده پایدار چه میباشد ،اسرتاتیژی های مجادله ،احیای مجدد ،خدمات اساسی ،خدمات عاجل
و راه حل های پایدار ،اجرا گردید .در مرحله ترجمه ،متخصصین افغان استخدام گردیدند تا اطمینان حاصل گردد که
فحوای گفتاری و غیر گفتاری بحث ها بشمول تلفظ زبان و گفتگو بطور درست ترجمه گردیده و ترجمه در معنی نکات
مهم را احتوان منوده است .متعاقب آن ،رسوی ها با استفاده از نرم ابزار تابلو ( )Tableauتجزیه و تحلیل و مصاحبه
های کیفی با استفاده از تحلیل و تجزیه موضوعی توسط نرم ابزار ( )Nvivoمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
.
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یافته های کلیدی
با پ یگیری تجارت بیجاشدگان داخلی در افغانستان ،تحقیق هذا یک درک واضیح را پیرامون چگونگی وقوع و
تجربه کردن بیجاشدگی ارایه میدارد؛ دانش و معلومات الزمی را برای بهبود سازگاری جامعه با خشونت های جنگی،
جنگ و حاالت اضطراری بوجود آورده؛ راه حل های عملی را غرض رسیدن به زندگی سامل و مصئون بررسی منوده؛ و از

بیجاشدگی داخلی و مهاجرت های بیشرت جلوگیری مینامید .تحقیق هذا بیان میدارد که انکشاف پایدار دایمی و
مفید باید در برگیرنده درک عمیق از دیدگاها افراد نیازمند ،احرتام به نظریات شان پیرامون یک زندگی یا آینده
خوب باشد .با شناسایی و رسمایه گذاری در راستای نیازمندی های فزیکی و عزت نفس افراد ،آنها چانس بهرت
غرض رسیدن به رفاه و تونایی کامل خویش خواهند داشت .در این راستا ،تحقیق هذا روی تجارب زنده
بیجاشدگان داخلی در افغانستان که کرامت انسانی را بگونه های مختلف مفهوم سازی منوده استناد دارد،
بخصوص از لحاظ موارد ذیل:


دسرتسی به نیازمندی های اساسی شان (مانند ،غذا ،آب و رسپناه)؛



رفاه و ثروت؛



خودکفایی و خود بسندگی؛



حفاظت جان ،خانه ها و خانواده ها؛



صلح ،مصئونیت و امینت؛



آزادی و حقوق؛



احرتام متقابل و شفقت؛



ارزشهای مذهبی و اسالمی؛ و



تعلیم و تربیه

تحقیق دریافته که اکرثیت بیجاشدگان داخلی بنابر عوامل مختلف مانند جنگ ،حوادث طبیعی و فقر بیجا گردیده و برخی
چندین بار از محالت اصلی خویش بیجا شده اند .همچنان دلیل اصلی بیجاشدگی برای بیجاشدگان داخلی که در این
تحقیق اشرتاک منوده بودند ،جنگ و منازعه گفته شده است .اکرثیت بیجاشدگان داخلی که از اثر جنگ بیجا گردیده اند،
خشونت های ناگوار جنگی و حوادث ترضیضی را در جریان مهاجرت تجربه منوده و بسیاری آنها بنابر جنگ جاری قادر به
برگشت دوباره به محالت اصلی شان نیستند ،یعنی اینکه آنها برای سالهای زیاد بیجاشده باقی خواهند ماند .جالب
اینکه ،درحالیکه بسیاری بیجاشدگان داخلی از دست رفنت کرامت انسانی را در جریان بعضی یا متام مراحل رسگذشت
بیجاشدگی شان متحمل گردیده اند ،ولی بسیاری گفته اند که آنها توانستند تا کرامت انسانی خویش را باوجود متحمل
شدن خشونت های جنگی و فقر حفظ منایند.

یافته ها نشان میدهد که بیجاشدگان داخلی به سختی تالش میکنند تا نیازمندی های اساسی روزمره خویش را
تامین کنند ،ونیازمندی مبم به رسپناه مناسب و مسکن پایدار غرض نجات زندگی و همچنان حفظ کرامت
انسانی خویش دارند .عالوه براین ،این واضیح است که بیجاشدگان داخلی بنابر فقر و قلت تسهیالت قابل
دسرتس /نزدیک ،به سختی تالش میکنند تا به خدمات اساسی چون مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه
دسرتسی داشته باشند .اطفال بیجاشده اناث با موانع فرهنگی اضافی غرض رفنت به مکتب مواجه میباشند.
فرصت های کسب درآمد کمیاب بوده و فرصت های شغلی پایدار تقریباً هیچ وجود ندارد .ضمن اینکه
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بیجاشدگان داخلی از جنگ و منازعه در بیجاشدگی تا حد زیاد مصئون اند ،ولی آنها راجع به نبود فرصت های
شغلی نگران اند ،زیرا بدون فرصت های شغلی آنها در فقر وخیم زندگی منوده و منیتوانند اعائشه و اباطه
مورد نیاز فامیل های شانرا فراهم کنند .در حالیکه نهادهای دولتی افغان با قلت منابع کافی غرض برآروده
ساخنت نیازمندی های بیجاشدگان داخلی مواجه بوده ،ولی کمک های بشی یک نقش مهم را در این زمینه
ایفا میکند .هرچند چالشهای گوناگون در فراهم آوری کمک های بشی وجود دارد که شامل موارد ذیل
میباشد:


کارکردن با بودجه محدود؛



فساد اداری ،مدیریت ضعیف ،و نبود هامهنگی بین نهادهای بشی ،انکشافی و دولتی؛



اختالل و مداخله توسط بزرگان محلی ،جنگ ساالران و سایر جوانب ذیدخل؛



شناسایی بیجاشدگان داخلی و افراد نیازمند؛



تفاوت های زبانی و فرهنگی؛



جنگ ،ناأمنی و سیاسی ساخنت کمک ها.



مترکز روی کمک های کوتاه مدت و مترکز اندک یا عدم مترکز روی پالنگذاری اسرتاتیژیک (مترکز
اندک روی دریافت اسکان دایمی یا پالنگذاری برای فرصت های شغلی جدید ،تا بیجاشدگان
داخلی بتوانند خود را نجات دهند) ،این امر منجر گردیده تا بیجاشدگان داخلی در فقر و نیازمندی
برای مدت ها باقی مبانند.

تحقیق هذا در تالش آوردن تغییر مثبت در زنده گی مردم بوده ،تا آنها بتوانند به یک زندگی مصئون و صلح
آمیز دست یابند که در آن با آنها با حفظ کرامت انسانی ،عدالت و مساوات برخورد گردد و ازیرنو هفت راه و
روش را پیشنهاد مینامید که بواسطه آن کارکنان دولتی و بشی میتوانند کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی
را حتی در پالنگذاری و فراهم آوری کمک های در کوتاه مدت حفاظت منایند.
( )1اطمینان از فراهم آوری کمک به کسانیکه نیازمند هستند؛
( )2توزیع کمک ها بطور عادالنه ،سیستامتیک و شفاف؛
( )3آگاه منودن بیجاشدگان داخلی از موجودیت کمک ها و چگونگی دسرتسی به آن؛
( )4اطمینان از اینکه کمک ها مطابق نیازمندی های واقعی بیجاشدگان داخلی است؛
( )5بهبود هامهنگی بین نهادهای بشی ،انکشافی و دولتی؛
( )6در زمان فراهم آوری کمک ها همیشه درنظر گرفنت کرامت انسانی ،فرهنگ و مذهب؛ و
( )7در زمان فراهم آوری کمک به بیجاشدگان داخلی همیشه ابراز احرتام و شفقت به آنها.

گرچه ،به گامن اغلب مهمرتین جنبه های یافته های تحقیق پیرامون راه حل های میان مدت و طویل املدت
میباشد (فصل  7دیده شود) .برای بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی یک واقعیت بوده و نیاز است تا حفاظت
گردد ،کرامت انسانی ابعاد گوناگون داشته و توسط مذهب ،فرهنگ و تجارب زنده بیجاشدگان داخلی شکل
میگیرد .در بحث روی کرامت انسانی ،بیجاشدگان داخلی همراه با کارکنان بشی و دولتی پیرامون اینکه
کرامت انسانی باید مشمول احرتام و حقوق در توزیع نیازمندی های اساسی مانند رسپناه ،مواد غذایی و آب
باشد ،توافق نظر داشتند .گرچه ،بیجاشدگان داخلی مفکوره بیشرت دقیق و چند جانبه پیرامون کرامت انسانی
18

داشتند و بطور مکرر به جنگ جاری و نبود امنیت به مثابه جنبه های اشاره منودند که کرامت آنسانی آنها را
آسیب زده و آنها را از احیای مجدد آن مانع گردیده است .در پهلوی این همه آنها وابستگی به کمک های
عاجل را تحقیر آمیز شمرده و نبود انکشاف پایدار طویل املدت را به مثابه یک جنبه گفته اند که بگونه منفی
باالی رفاه فزیکی و روانی و همچنان روی کرامت انسانی آنها تاثیر منفی گذاشته است (بخصوص احساس
کرامت انسانی یا عزت نفس).

برداشت های بیجاشدگان داخلی از کرامت انسانی

برداشت های کارکنان بشی و دولتی پیرامون
کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی

صلح ،مصئونیت امنیت

قوانین و مقررات سازمانی

رفاه و ثروت

احرتام و حقوق بش

خودکفایی و خود بسندگی

فراهم ساخنت کمک های عاجل برای نیازمندان

حفاظت زندگی ،خانه ها و خانواده های شان
داشنت آزادی و حقوق
احرتام متقابل و شفقت
ارزشهای مذهبی و اسالمی
تعلیم و تربیه
احرتام و حقوق بش
فراهم ساخنت کمک های عاجل برای نیازمندان
در رابطه با اهداف طویل املدت ،بیجاشدگان داخلی و مؤسسات کمک رسان ،حتی پاسخ دهندگان دولتی
اختالف نظر بسیار جدی داشتند .اگر کارکنان بشی یا منایندگان دولتی اهداف طویل املدت یا انکشاف
پایداری را تائید میکردند ،پس معمول بود تا گفته میشد که این امر ممکن نیست .برای بیجاشدگان داخلی این
اهداف طویل املدت و بیشرت پایدار برای احیای کرامت انسانی آنها مهم بوده و آنها مترکز روی راه حل های
کوتاه مدت را مشکل زا خوانده اند .در مجموع ،این تحقیق دریافته که مترکز روی راه حل های کوتاه مدت برای
آینده بیجاشدگان داخلی و افغانستان زیانبار میباشد:
•

کوتاه مدت گرایی مانع اسکان طویل املدت و ادغام مجدد میگردد.

•

کوتاه مدت گرایی فرهنگ وابستگی را ادامه داده و کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی را تقلیل
میدهد.

•

کوتاه مدت گرایی افغانستان را از پیشفت در راستای اهداف انکشافی پایدار مانع میگردد.

انکشاف پایدار در قالب صلح پایدار ،فرصت های شغلی ،اسکان مناسب و جوامع جدید حامیوی همراه با
تعلیم و تربیه و مراقبت های صحی برای کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی مهم میباشد .غرض بهرمند شدن
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از راه حل طویل املدت ،همه آنها پذیرفته اند که صلح و امنیت بسیار رضوری بوده ولی آنها درخواست کمک
انکشافی را در ده عرصه ذیل منوده اند:
 .1فراهم ساخنت زمین و رسپناه پایدار؛
 .2اعامر کلینیک ها ،مکاتب ،مراکز ظرفیت سازی؛
.3

اعامر رسک ها ،فابریکه ها و ستیشن های برق؛

 .4بازسازی خانه ها ،رسک ها و احیای زمین؛
 .5کمک در بخش زراعت؛
 .6تعلیم و تربیه برای همه (دخرتان و پرسان)؛
 .7فراهم ساخنت فرصت های شغلی و تجارتی؛
 .8انکشاف مهارت ها و آموزش؛
 .9تعلیم و تربیه برای اطفال شان؛ و
 .10تحکیم صلح.

گزارش هذا تاکید دارد که بیجاشدگان داخلی بگونه واضیح نکات نیرومند ذیل را اظهار کردند:
•

انکشاف پایدار باید برای بیجاشدگان داخلی یک آینده با عزت و خودکفا را فراهم سازد.

•

بیجاشدگی مداوم نتیجه جنگ بوده و جنگ در تداوم آن نقش دارد :این امر باعث میگردد تا
بیجاشدگان داخلی منحیث رسباز پیاده توسط همه گروه های دخیل در جنگ استخدام گردند.
راه حل های کوتاه مدت در افزایش منازعات محلی مرتبط به جنگ کمک میکند.

•

هدف نهایی اینست که :انکشاف پایدار اعم برای کرامت انسانی و صلح دایمی در افغانستان رضوری
میباشد.

رشح این گزارش
گزارش هذا در هشت فصل ترتیب گردیده است.
فصل اول .مقدمه :فحوا ،مقاصد و روشهای تحقیق
فصل هذا در نخست فحوای تحقیق را بشمول فحوای سیاسی ،فحوای امنیتی ،فحوای انکشاف بشی و
فحوای نهادی در افغانستان را تشیح میدارد .متعاقباً ،فصل مذکور یک مرور مخترص را پیرامون پس منظر بیجاشدگی
در افغانستان فراهم منوده که بیجاشدگی را در طی چهل سال اخیر به پنج مرحله مهم مورد بحث قرار داده است .در
اخیر ،یک مرور بر تحقیق کنونی بشمول مقاصد ،روش های استفاده شده و امار و مشخصات و ویژگی های جمعیتی
اشرتاک کننده گان در تحقیق صورت گرفته است.
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فصل دوم مرور سایر اسناد تحقیقی :مفهوم گیری/مفهوم سازی کرامت انسانی و رابطه بین کرامت انسانی
بیجاشدگان داخلی و اهداف انکشافی پایدار
در این فصل مرور اسناد تحقیقی پیرامون مفاهیم کرامت انسانی و رابطه بین کرامت انسانی بیجاشدگان
داخلی و اهداف انکشافی پایدار بشمول مرور کلی اهداف انکشافی پایدار که تحقیق هذا را حامیت میکند ،ارایه
میگردد.

فصل سوم .علت های بیجاشدگی داخلی و رس گذشت بیجاشدگان در افغانستان
فصل هذا عوامل بیجاشده گی داخلی و رسگذشت بیجاشدگان داخلی در افغانستان را که در این تحقیق اشرتاک
منوده اند ،تشیح میدارد.

فصل چهارم .موقعیت ها و رشایط اجتامعی – اقتصادی بیجاشدگان داخلی در افغانستان و اثرات بیجاشدگی
باالی رفاه و سالمت فزیکی و روانی

این فصل موقعیت های جغرافیایی (شهری در برابر رؤستایی) و رشایط اجتامعی – اقتصادی بیجاشدگان داخلی
را که در این تحقیق اشرتاک کرده اند و تاثیرات بیجاشدگی باالی رفاه فزیکی و روانی بیجاشدگان داخلی را تشیح
مینامید.
فصل پنجم .مفهوم سازی های کرامت انسانی میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن کمک های بشی در
افغانستان و تاثیر کمک های بشی باالی کرامت انسانی در حالت بیجاشدگی.
فصل هذا چگونگی مفهوم سازی کرامت انسانی را میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن کمک های بشی که در
این تحقیق اشرتاک کرده اند ،تشیح منوده و تاثیر را که کمک ها بشی باالی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در
افغانستان داشته توضیح میدارد.
فصل  .6تجارب کارکردن فعاالن بشی با بیجاشدگان داخلی در افغانستان :چالش ها و کمبودی ها در جریان
فراهم سازی کمک های بشی
فصل هذا تجارب کارکردن فعاالن عرصه کمک های بشی را در عرصه کار با بیجاشدگان داخلی به تشیح گرفته و
روی چالش ها و کمبودی ها در فراهم آوری کمک های بشی مترکز مینامید.
فصل هفتم .کرامت انسانی در کمک های بشی :درخواست کمک ،راه حل های مداوم و انکشاف پایدار بیشرت
غرض بهبود زنده گی و حفظ کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در افغانستان.
فصل هذا در گام نخست نقش نهادهای دولتی ،بشی و انکشافی را در عرصه حفظ کرامت انسانی بیجاشدگان
داخلی در افغانستان تشیح منوده و هفت پیشنهاد را غرض اتخاذ اقدامات فراهم میسازد که دولت و کارکنان بشی
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میتوانند آنرا غرض حفاظت کرامت انسانی در بیجاشدگی عملی منایند .افرون براین ،این فصل درخواست فوری برای
افزایش حامیت و کمک برای بیجاشدگان داخلی را در رسارس افغانستان اعم از لحاظ کمک های عاجل و کمک های
انکشافی پایدار برجسته میسازد .بگونه ویژه ه هویدا است که تا اکنون توجه اندک به راه حل های مداوم و پایدار در
قبال بیجا شدگان داخلی در افغانستان مبذول گردیده است .ازیرنو ،در این گزارش ده ساحه کلیدی مشخص گردیده که
ایجاب کمک های انکشافی پایدار را مینامید.

فصل هشتم .نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل هذا مقاصد تحقیق ،فشده یافته های کلیدی تحقیق ،بحث روی یافته ها را در تبانی با اسناد تحقیقی
موجود تذکر داده و در سطح پالیسی و عمل پیشنهادات را ارایه میدارد.
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 1مقدمه :فحوا ،مقاصد و روشهای تحقیق
 1.1مقدمه
فصل هذا تاریخچه بیجاشدگی را که افغانها بیش از  41سال با آن دست و پنجه نرم میکنند و از آن رنج میبند،
تشیح میکند .تاریخچه مذکور یک دوره سخت از تاریخ را از سالهای  2020 – 1978احتوا میکند – که یکی از شکننده
ترین و بحرانی ترین دوره در ادوار تاریخ افغانستان میباشد .طوریکه در مطالعات قبلی نیز چنین صورت گرفته ،این دوره
 41ساله به پنج مرحله تقسیم گردیده است (شکل  .)1.1این مراحل به اساس اقتدار حاکم ،احزاب ،جنگ ها و مداخالت
بیرونی در افغانستان تقسیم بندی گردیده است .سالهای  1989 – 1978با کودتای مارکیستی به حامیت شوروی
شناخته میشود که به تعقیب آن تجاوز اتحاد جامهیر شوری صورت گرفت (مرحله  ،)1متعاقباً جنگ داخلی با خروج نیرو
های شوروی مبیان آمد (مرحله  .)2از سال  1996الی  ،2000طالبان باالی افغانستان حکمرانی داشتند که با بکار گیری
خشونت و زور در کشور مستقر و آنرا اداره میکردند (مرحله  ،)3این مرحله به یک دوره طویل املدت مداخالت بیرونی به
رهبی ایاالت متحده امریکا انجامید (مرحله  .)4در اخیر ،از سال  2014بدینسو به یک دوره انتقال تدریجی مسئولیت
های امنیتی از نیروهای خارجی به رهبی امریکا و ناتو به دولت افغانستان شناخته میشود (مرحله  .1)5غرض مرور
مفصل ارزیابی ،به بحث ذیل و ضمیمه  1مراجعه منائید (توسط  Schmeidlگردآوری گردیده.)2019 ،
باوجود موجودیت شواهد بیجاشدگی دوره ای در زمان شاهان قبلی امیر عبدالرحمن خان ( )1901 – 1880و
ظاهر شاه ( ،)1973 – 1933گزارش هذا این دوره ها را تحت پوشش قرار منی دهد ،زیرا دلیل این بیجاشدگی بسیار
متفاوت میباشد .بسیاری از بیجاشدگی – بخصوص در جریان دوره ظاهر شاه  -اجباری نبود :بلکی بر اساس پالیسی
دولت در قبال اصالحات زمین بوده که در آن زمین های عامه قابل زرعه به شهروندان بی زمین تخصیص داده میشد .در
نتیجه ،صد ها خ انواده بطور داوطلب به شامل و غرب افغانستان که دارای زمین های حاصل خیز و منابع آبی بوند
کوچیدند .در طی  41سال اخیر ،بیجاشدگی به یک پدیده پیچیده ،حاد ،متغیر و طوالنی مبدل گردیده که ناشی از عوامل
مختلف و پیچیده بشمول خشونت جنگی ،خشک سالی ،و حوادث طبیعی (مانند سیالب ها ،زمین لرزه ها و آفات
طبیعی) میباشد .مترکز ما روی این دوره اخیر بوده و بیجاشدگی داخلی را در پنج مرحله مهم در ذیل به تفصیل مورد
بحث قرار میدهیم.

1

شکل  1.1برخی از دوره ها را غرض فهمیدن بهتر ساده میسازد ولی برخی از پیچیدگی ها در اینجا تشریح گردیده است:
نخست ،مرحله  1باید به کودتای مارکیستی به حمایت اتحاد جماهیر شوروی (اپریل  )1979 – 1978و تجاوز اتحاد جماهیر شوری به
افغانستان( )1989 – 1979که دسامبر  1979رخ داد تقسیم گردد ،در حالیکه کودتای مارکیستی به حمایت جماهیر شوروی در ماه اپریل  1978واقع گردید.
مرحله چهارم میتواند به دوره  2002 – 2001مداخله به رهبری ایاالت متحده امریکا؛  2006 - 2002دوره بعد از کانفرانس بن؛  2014 – 2007بدتر شدن
وضعیت امنیتی تقسیم گردد .که بعداً به مرحله  5انتقال مسؤلیت های امنیتی  – 2015اکنون (به  Schmeidl, 2019مراجعه گردد) انجامید.
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شکل  1.1پنج مرحله بیجاشدگی در افغانستان از سال  1978الی 2020

2

 1.2فحوای تحقیق
قبل از آغاز بحث مفصل و مرور بر مراحل  ،مهم است تا پس منظر که در آن تحقیق صورت گرفته توضیح گردد.
افغانستان در طی  41سال با جنگ های طوالنی و حاالت اضطراری مکرر ناشی از تغییرات آب و هوا بشمول خشک
سالی ها و سیالب ها دست و گریبان بوده است .از آغاز جنگ های داخلی که در سال  1978بین گروه های چریکی ضد
کمونیست و دولت کمونیستی حاکم بر اقتدار در افغانستان که از طرف عساکر شوروی حامیت میگردید ،یک کشور
ناکام تقلی میگردد .این کشمکش ها منجر به سقوط دولت حاکم در سال  1992گردیده ( جنگ افغان 1992 – 1978
 .)n.d.روی صحنه آمدن گروه های شورشی ،مانند مجاهدین ،طالبان ،اخیراً گروه داعش دسرتسی کمک رسانان بشی
رابه رس تارس افغانستان ،بخصوص در مناطق بسیار متاثر شده مانند مناطق رشقی و جنوبی کشور محدود ساخت
(.)Tronc, 2018

رسوا ترین جنگ خشونت بار نخست بین طالبان در یک طرف و ایاالت متحده امریکا و دولت افغانستان در طرف
مقابل و ثانیاً جنگ بین داعش و طالبان در یک طرف و ایاالت متحده امریکا و دولت افغانستان در طرف مقابل بوده
است .این جنگ ها و سایر عوامل منجر گردید تا رشایط وخیم ،خصامنه و بدتر شونده بشی ،بیجا شدگی گسرتده
داخلی و مهاجرت صد ها هزار افغان بوقوع به پیوندد .الی تاریخ دسامب  ،2018حدود  2.7ملیون پناهجوی افغان
توسط کمیشرنی عالی سازمان ملل در امور مهاجرین ثبت گردیده و تقریباً  1.8ملیون بیجا شدگان داخلی نیز به ثبت
2

 شکل  ،1.1بمنظور تفصیل واضیح و ساده از مراحل اصلی بیجاشدگی درنظر گرفته شده ،برای مراحل تفصیلی به متن مراجعهگردد ،زیرا با ساده ساختن مراحل بعضی از معلومات مهم از دست میرود.
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رسیده است (کمیشرنی عالی سازمان ملل در امور مهاجرین .)2018 ،این وضعیت توسط یک موج از خشک سالی های
حاد و آفات طبیعی تشدید گردیده و منجر به از بین رفنت افراد ،مترضر شدن معیشت مردم ،مترضر شدن مصئونیت
غذایی و از بین رفنت مواشی گردیده است.

 1.2.1فحوای سیاسی
بخش های شاملی ،رشقی و جنوبی افغانستان بطور متداوم جنگ های خشونت بار را تجربه منوده ،در حالیکه
مناطق کوهستانی مرکزی توانسته یک حکومت محلی با داشنت ثبات نسبی را ایجاد مناید .دولت جمهوری اسالمی
افغانستان درگیر انشقاق های سیاسی داخلی ،جنگ ،فساد اداری بوده و نتوانسته تا نهادهای کارا حکومتی را ایجاد
مناید و تا حدی زیاد نتوانسته تا خدمات مؤثر را در طی  18سال فراهم مناید ( .)Zyck, 2012مؤسسات کمک رسان
بطور فعاالنه و مستقالنه توزیع کمک ها را در رسارس افغانستان رهبی منوده و به مثابه ساختارهای مستقل و موازی
با دولت عمل میکردند .در مناطق رشقی افغانستان ،دولت کنرتول مناطق ،شهرها و قصبات بزرگ را دوباره از طالبان و
گروه داعش بدست آورده ،ولی در آنجا دولت باید با جوامع محلی روابط سازنده را ایجاد و برای مردم محل خدمات
عرضه مناید تا ثبات طویل املدت را تقویت مناید.

 1.2.2گفتگوهای صلح
در پایان فیبوری  2020بعد از بیش از هشده ماه مذاکرات صلح بین ایاالت متحده امریکا و طالبان یک
توافقنامه بشمول آتش بس قسمی به امضا رسید .در توافقنامه مذکور آزادی زندانیان و پالن ها برای مذاکرات بین
االفغانی در رابطه به آتش بس دایمی و رستارسی و پالن برای آینده افغانستان شامل میباشد .در ماه سپتامب 2020
گام نخست در راستای مذاکرات بین االفغانی با گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان آغاز گردید.

 1.1.1فحوای انکشاف بشی
گزارش اخیر انکشاف بشی ( ،)2019افغانستان را از لحاظ انکشاف بشی و مساوات جندر در رده کشورهای
قرارداد که از پائینرتین انکشاف بشی برخوردار میباشد (در سال  ،2018شاخص انکشاف بشی این کشور 0.496
بوده) و جایگاه آن در بخش تعلیم و آموزش ضعیف بوده است .گرچه ،مطابق شاخص انکشاف بشی انکشاف بشی
در افغانستان بین سالهای  1990و  2018بهبود منوده و شاخص انکشاف بشی از  0.298به  0.496در صد ارتقا
منوده است ()2019 ،UNDP

 1.1.2فحوای نهادی
جنگ طوالنی  41ساله افغانستان ظرفیت نهادی را غرض عرضه خدمات بسیار اساسی مانند صحت ،تعلیم و
تربیه و سایر خدمات رفاه اجتامعی مبنطور رفاه و حفاظت شهروندان ،آسیب رسانیده است .ظرفیت دولت در راستای
ثبت و حفاظت بیجاشدگان بطور قابل مالحظه صدمه دیده است .مؤسسات بین املللی بشی تا حد زیاد کمک های
اساسی را غرض نجات زندگی بیجاشدگان فراهم میسازد .برعالوه کمک های عاجل که توسط مؤسسات بین املللی
بشی فراهم میگردد ،رفاه اجتامعی در افغانستان بطور عنعنوی روی سلسله بافت های خانوادگی و قبیلوی بنا نهاده
شده و یک رسم محلی کمک در جامعه وجود دارد.
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ازیرنو ،در حالیکه سیستم رفاه عامه وجود ندارد ،مردم در جامعه معموالً روی این بافت های عنعنوی
مصئونیت از طریق ساختار جامعه و روابط اجتامعی اتکا میکنند تا برای ایشان در مواقع رضورت کمک و حامیت فراهم
گردد .در جائیکه خانواده ها بیجا گردیده اند آنها از این امکانات عنعنوی اجتامعی بی بهره و بسیاری بدون کمک باقی
میامنند ،نتیجه مشابه میتواند در محالت رخ دهد که شامر زیاد مردم در یک جامعه به چنین حامیت و کمک ها نیاز
داشته باشند .برمبنای برنامه همبستگی ملی ،افغانستان یک توافقنامه جدید را با جامعه جهانی به امضا رسانیده تا
برای تحقق دیدگاه خودکفایی دولت برای جوامع محلی یک چارچوب ایجاد گردد .آنها همچنان مشارکت ها بین دولت
افغانستان و خانواده های جامعه را در کشور ایجاد کرده است.
میثاق شهروندی یک برنامه دولتی بوده که توسط دونران متویل میگردد و منظور آن فراهم منودن خدمات
اساسی برای هر محل طبق اولویت های هامن محل میباشد .میثاق شهروندی انکشاف و پاسخ گویی فراگیری را با
مترکز روی گروه های آسیب پذیر مانند بیجاشدگان داخلی ،زنان ،عودت کنندگان و مردم فقیر مشخص میسازد .میثاق
شهروندی یک اساس را برای دیدگاه خودکفایی دولت تشکیل داده تا برای هر قریه و شهر خدمات اساسی  ،گزارش
دهی واحد در سطح محلی و بودجه سازی را فراهم سازد ،تا آنها بتوانند اهداف انکشافی خویش را نظارت و کیفیت
عرضه خدمات را نظارت و شکایات را به مراجع مربوطه و جامعه مدنی برسانند .با تطبیق کامل میثاق مذکور صدای

گروه های آسیب پذیر مانند زنان ،بیجاشدگان داخلی ،عودت کنندگان و مردم فقیر شنیده خواهد شد ( GIRoA,
.)2020

 1.2پنج مرحله بیجاشدگی داخلی در افغانستان – یک تاریخچه مخترص
1.2.1

مرحله  :1حکمرانی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و تجاوز شوروی ()1989 – 1978
به اساس یافته های سازمان صلح جهانی ( ،)2015حد اقل  500000هزار تن زنده گی خویش را در جریان این

دوره از دست داده است (سازمان جهانی خوراک .)2015 ،در اپریل  ،1978حزب دیموکراتیک خلق به حامیت مارکیستی
از طریق یک کودتای نظامی دولت جمهوری به رهبی رئیس جمهور داود خان را از طریق کوتای نظامی رسنگون منود
( .)britannica, 2019گرچه ،برسعت دولت حامی مارکیستی شوروی در افغانستان خشم سایر گروه های سیاسی که
در اصل توسط پاکستان ،عربستان سعودی ،ایاالت متحده امریکا حامیت میشدند ،بر افروخت و گروه های مذکور
بخاطر رسنگونی رژیم حمالت را براه انداختند ( .)WPF, 2015از آنجائیکه دولت به حامیت اتحاد جامهیر شوری در
معرض خطر رسنگونی قرار داشت ،بنأً از نیرو های شوروی خواستار کمک گردید .با رسیدن حدود  100000قشون رسخ
شوروی به افغانستان منجر به آغاز یک جنگ متام عیار میان آنها و مجاهدین به حامیت غرب گردید (.)holy warrior
اداره مرکزی استخبارات امریکا ( )CIAچندین ملیارد دالر را در یک پروژه ده ساله رسمایه گذاری منود که هدف
آن حامیت مجاهدین شورشی ضد کمونیست بود که گلسرت ( )2001 Galsterآنرا بزرگرتن و موفقیت ترین عملیات
مخفی یاد میکند .به اساس ارشیف امنیت ملی ( ،)Galster, 2001اعضای کانگرس در نهایت موفق گردیدند تا
حامیت قاطع کانگرس برای نیروی قوی شورشی نظامی در افغانستان بدست آورند .گلسرت ( )2001افزود منود:
باوجود عالیم فساد در برنامه های کمک نظامی و بش دوستان در اوایل  ،1982کانگرس امریکا در نهایت کمک
مخفی  3ملیارد دالری را برای مجاهدین فراهم منود ،که بیشرت از هزینه متام عملیات های مخفی اداره مرکزی
استخبارات امریکا در دهه  1980میباشد .الی سال  ،1987ایاالت متحده امریکا ساالنه حدود  700ملیون دالر امریکایی
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را بیش از آنچه که پاکستان خود از واشنگنت دریافت مینمود ،برای گروه های مجاهدین فراهم میکرد (گلسرت  :2001در
فصل پیرامون کمک های کانگرس و ایاالت متحده).
این امر بنوبه خویش منجربه حامیت مقاومت گران افغان مقیم در پاکستان(مجاهدین) گردیده که یک
مجموع از جریان های مختلف سیاسی ،ایدیولوژیکی ،قومی ،لسان و مذهبی ضد شوروی را تشکیل میداد و منجر به
رسنگونی دولت داکرت نجیب الله به حامیت شوروی گردید و متعاقباً سبب جنگ های داخلی در سال  1990در
افغانستان گردید ( .(Ruiz, 2001: 11ازیرنو جنگ مرحله نخست سبب ویرانی های بی شامری در بسیاری از بخش
های کشور گردیده و بیش از  1.2ملیون تلفات بشمول  6ملیون مهاجر و شامر زیاد بیجاشدگان داخلی را در پی داشت
(.)Colville, 1997; Westad, 1994

 1.2.2مرحله دوم :جنگ های داخلی ( )1995 – 1989
باوجود خروج نیروهای شکست خورده شوروی از افغانستان ،جنگ بین دولت حزب دیموکراتیک خلق به رهب
نجیب الله و مجاهدین ادامه یافت .گرچه حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق در اپریل سال  1992خامته یافت ،چند بارچه
گی میان احزاب مجاهدین منجر به تشدید جنگ میان آنها گردیده که این کار منجر به جنگ های داخلی و تداوم هرج
ومرج برای شهروندان افغانستان گردید .مطابق یافته های سازمان دیده بان حقوق بش ،ایاالت متحده امریکا،
عربستان سعودی و تا یک حد کم ایران و چین حدود  6الی  12ملیادر دالر امریکایی را به گروه های مجاهدین متویل
منودند ،در حالیکه اتحاد جامهیر شوروی تقریباً  36تا  48ملیارد دالر امریکایی را غرض حامیت دولت در جنگ با گروه
های حامی غرب در افغانستان مبرصف رسانیده است (سازمان دیده بان حقوق بش)2015:13 ،
نیروی های دولتی در نقض قابل مالحظه حقوق بشی مقرص دانسته شده است .تحقیق نشان میدهد که
جنگ بین الحزبی میان گروهای مختلف مجاهدین که غرض رسیدن به قدرت می جنگیدند تخطی های بی شامر حقوق
بشی را در پی داشت .این تخطی ها شامل گشتارهای دسته جمعی ،استفاده سؤ از زندانیان ،اختطاف ،الدرک شدن،
تجاوز جنسی ،خشونت های جنسی ،زندانی کردن ،راکت پراگنی ها ،مبباردمان ها ،حمالت توپخانه یی ،غارت و تاراج و
سایر انواع شکنجه ها میباشد (الیاس حسینی2009 ،؛ سازمان دیده بان حقوق بش .)2005 ،این جنایات و نقض
حقوق بشی منجر به موج وسیع بیجاشدگی داخلی و مهاجرت های بین املللی گردید .طبق یافته های کمیشرنی ملل
متحد در امور مهاجرین در سال  ،1997حدود  2.7ملیون مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان زنده گی میکردند
که در آن زمان بزرگرتین حجم پرونده مهاجرت در جهان برای  17سال متوالی را تشکیل میداد (.)Colville, 1997
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 1.2.3مرحله سوم :حاکمیت طالبان ()2001 – 1996
جنگ و خشونت میان گروه های کلیدی مجاهدین الی سال  1995ادامه یافت .هرج و مرج متداوم سبب
ظهور گروه طالبان گردیده که یکی پس از دیگر رشوع به تسخیر والیات بدون هیچ گونه مقاومت از سوی گروهای
مجاهدین درگیر در جنگ منودند .طالبان جوان که اکرثیت آنها شاگردان مدارس (مدارس مذهبی) بودند حمالت بزرگ را

در سپتامب  1996در قسمت رشقی کشور راه اندازی منوده که منجربه ترصف شهر جالل آباد گردید ( Ruiz, 2001:
 .)13دو هفته بعد از ترصف جالل آباد ،طالبان پایتخت کشور یعنی کابل را نیز به ترصف خود درآوردند و جنگ در بخش
های شاملی افغانستان ادامه یافت .گرچه طالبان توانستند تا موفقانه به هرج و مرج خامته داده و حاکمیت خویش را
در اکرثیت بخش های افغانستان قائم کنند ،ولی حاکمیت آنها ( مطابق تفسیر دلخواه ایشان از اسالم) افغانستان را به
یک کشور و جامعه بسته مبدل منود.
افغانستان در این دوره بعضی اوقات به مثابه زندان مقایسه یا گفته شده است ،بخصوص برای زنان و اقلیت
های مذهبی که حقوق و آزادی های آنها بطور جدی سلب گردیده بود .افزون براین ،در این مدت خشونت ها همچنان
ادامه یافته طوریکه طالبان مرتکب قتل عام ها و شکنجه کردن گروه ها و افراد مشخص ،انجام اعدام های صحرایی،
شکنجه منودن گروه های مشخص ( بخصوص اقلیت های مذهبی یا مسلامنان شعیه) گردیدند ،و این گروه خشونت
جنسیتی و جرایم را حامیت کردند ( .)Drumbl, 2020طبق یافته های درمبل ( ،)2020این خشونت ها و رژیم طالبان
منجر به آغاز یک دور جدید بیجاشدگی گردید .بسیاری از نخبه گان تحصیل کرده و متخصصین بشمول اقلیت های
قومی مانند هزاره ها از ترس تبیعض توسط طالبان متعصب سنی پا به فرار گذاشتند (.)Ruiz, 2001: 9

 1.2.4مرحله چهارم :تجاوز به رهبی ایاالت متحده امریکا (  – 2001تا اکنون)
در سال  1993دولت مجاهدین اسامه بن الدن و دوستان عرب االصل افغانی وی را غرض زنده گی
کردن در افغانستان دعوت منودند .در سال  ،1996زمانیکه رژیم طالبان در کابل روی قدرت آمد ،به میزبانی
اسامه بن الدن و دوستان عرب االصل افغانی نامبده ادامه دادند .بهرحال ،در نومب  2001متعاقب حمالت
 11سپتامب که به اسامه بن الدن و پیروان وی ربط داده شد ،رژیم طالبان توسط ایاالت متحده امریکا به
حامیت گروه های جنگی افغان رسنگون گردید .تهاجم ایاالت متحده امریکا و اداره بعد از طالبان با به میراث
گیری خشک سالی ،فقر حاد و جنگ های طوالنی داخلی ،سؤتغذی و وضعیت تعلیمی و صحی خراب آغاز بکار
منود .گرچه در اوایل بعد از تهاجم  2001کدام دور بیجاشدگی داخلی بزرگ وجود نداشت ،ولی حد اقل
 700000تن در حالت بیجاشدگی داخلی باقی ماندن ( ناشی از اثراث مرحله قبلی) و حدود  3.6ملیون افغان
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به زنده گی خویش در کمپ ها مهاجرین در پاکستان و ایران و بعضی از کمپ ها در سایر کشورها ادامه دادند
( .)Ruiz, 2004نخستین پروژه های نظامی ،بش دوستانه ،احیای مجدد و بازسازی توسط ایاالت متحده
امریکا تسهیل گردید و متویل کننده گان بین املللی فرصت های شغلی و تعلیمی برای اطفال ،بازسازی و
انکشافی را در رسارس کشور ایجاد منود ( .)Beath et al., 2010متعاقباً ،بیش از  5.8ملیون مهاجر (که به
سایر کشور ها فرار کرده بودند) و بیجاشدگان داخلی توانستند بعد از مارچ  2002به افغانستان عودت منایند
که بزرگرتین برگشت در جهان میباشد (.)Crawford, 2015
 1.2.5مرحله  :5انتقال مسئولیت های امنیتی از ایاالت متحده امریکا و ناتو به دولت افغانستان و اکنون
کاهش تدریجی نیرو های امریکایی – ناتو و انتقال مسئولیت های امنیتی و مبارزه با تروریزم به نیرو های
امنیتی افغان در سال  2014آغاز گردید .در سال  2013کوثر سه عامل عمده را که میتواند منجر به افزایش بیجاشدگی
داخلی در جریان روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروی های ناتو به دولت افغانستان گردد ،شناسایی منود .در
نخست پیشنهاد گردید که اگر مراکز والیات بدست شورشیان قرار گیرند ،این امر منجر به بیرون شدن شامر زیاد مردم
وفادار به دولت ،احزاب سیاسی مشخص و نیرو های امنیتی افغان ،خواهد گردید .عامل خطر دوم ،افزایش جنگ
ساالران گذشته و جدید و نیروهای نظامی حامی آنها میباشد .جنگ های داخلی هامنند جنگ های که در اوایل سالهای
 1990در دوره قبل از طالبان کشور درگیر آن بود ،احتامل دارد که افزایش مناید و منجر به بیجاشدگی در سطح محالت
بشمول شهرها گردد.
سوم ،در صورتیکه جنگ های پراگنده کنونی که بخصوص در مناطق جنوب و رشق معمول اند به جنگ های
مسلحانه منظم مبدل گردند ،احتامل میرود که بیجاشدگی داخلی بگونه قابل مالحظه افزایش یابد .همچنان برعالوه
بیجاشدگی های ناشی از جنگ ،پیشبینی میگردد که بیجاشدگی داخلی ممکن بنابر دو عامل دیگر نیز آفزایش یابد .اول،
کاهش فرصت های معیشتی ممکن منجر به مهاجرت ها غرض دریافت اشتغال و دریافت کمک ها گردد .ثانیاً ،تغییر و
پیامد تغییر و افزایش در خشونت باعث کاهش ظرفیت در امر رسیده گی به رویداد های فصلی اقلیمی خواهد گردید
که این امر بنوبه خود منجر به افزایش بیجاشدگی داخلی برای شامر از مردم خواهد شد .متاسفانه ،هریک از تخمینات
مذکور به اثبات رسیده و از سال  2014بدینسو میزان بیجاشدگی افزایش منوده است (شکل  1.2دیده شود) .در
حقیقت امار رسمی نشان میدهد که شامر بیجاشدگان داخلی در  4 – 3سال اخیر نظر به هر زمان دیگر در دهه گذشته
برسعت در حال افزایش میباشد.
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شکل  1.2افزایش بیجاشدگی در افغانستان از سال  2009الی .2018
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منابع اطالعات :مرکز نظارت بر بیجاشدگان داخلی و سازمانی جهانی مهاجرت https://www.internal-
displacement.org/countries/afghanistan

بنأً ،در سال  2009شامر بیجاشدگان داخلی ناشی از جنگ حدود  297000تن همراه با  28000بیجاشدگی
داخلی ناشی از آفت طبیعی ثبت گردیده (مجموع آن حدود  325000تن میگردد) .ازیرنو ،در سال  2018این رقم بطور
چشمگیر افزایش منوده ( ،)IDMC, 2020بنابرین تخمین میگردد که حدود  1,728,157تن بیجاشدگان داخلی در حال
حارض در جوامع میزبان در رسارس افغانستان زنده گی میکنند (سازمان جهانی برای پناهجویان)2018 ،؛ شکل  1.2دیده
شود) .افزون براین ،شامر بیجاشدگان داخلی در افغانستان در حال افزایش بوده ،چنانکه طبق یافته های مرکز نظارت بر
بیجاشدگی داخلی ( ،)2020در سال  2019حدود  461,000بیجا شده داخلی جدید ناشی از جنگ و خشونت در 32
والیت کشور به ثبت رسیده است .این افراد تا حد زیاد بنابر جنگ و حمالت شورشیان (طالبان و گروه داعش) ،سایر
گروه های مسلح غیر دولتی و نیروهای امنیتی بیجا گردیده اند .عالوه بر این رقم ،حدود  117,000بیجا شده داخلی
ناشی از آفات طبیعی در سال  2019به ثبت رسیده است.
که از این جمله ،حدود  111,000تن ناشی از سیالب ها در والیت غربی چون بادغیس ،هلمند ،هرات ،فراه،
غور و کندهار بیجا گردیده اند ( .)IDMC, 2020ارقام متذکره طبق لزوم دید در حد تخمین بوده ،زیرا بین اطالعات جمع
آوری شده توسط سازمانهای مختلف تفاوت ها وجود دارد .این موضوع قابل درک بوده که جمع آوری اطالعات در
چنین رشایط شکنند و در حال تغییر چالش برانگیز بوده و ثبت اطالعات دقیق تقریباً نا ممکن بنظر میرسد .عالوه براین،
مؤسسات غیر دولتی محلی و بین املللی موافق اند که ثبت رسمی رقم بیجاشدگان داخلی به احتامل زیاد ناچیز بوده و
همیشه کمرت از آن چیزی است که در رشایط در حال تغییر مداوم بوقوع می پیوندد .باوجود نادرست بودن این ارقام،
مهم است تا به تخمین امار ادامه داده شود و در ختم سال  2019حدود سه ملیون تن در حالت بیجاشدگی در افغانستان
زنده گی میکردند (.)IDMC, 2020
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اکرثیت از بیجاشدگان داخلی ترجیح میدهند تا در مناطق و شهرهای بزرگ همجوار مانند هرات ،جالل آباد،
کندهار ،کندز و مزار رشیف زنده گی منایند ،جائیکه نسبت به سایر مناطق امکان اشتغال و کاروبار در آن بیشرت از حد
متوسط میباشد .در افغانستان ،اکرثیت بیجاشدگان داخلی در اسکان غیر رسمی و کمپ های غیر دولتی در نزدیکی یا
میان جوامع محلی زنده گی میکنند .بیجاشدگان داخلی متاثر از جنگ ،منازعات و خشونت جنگی برای زنده گی کردن
بیشرت مناطق رؤستایی بیرون از شهرهای بزرگ را انتخاب کرده اند ،در حالیکه بیجاشدگان ناشی از خشک سالی و آفات
طبیعی مکان های شهری را برای زنده گی کردن و امرار معیشت برگزیده اند .این گرایش ها به اساس پالن ها و دیگاه
های شان پیرامون عودت و اسکان آنها میباشد :بیجاشدگان داخلی ناشی از آفات طبیعی بیشرت اسکان در جوامع و
محالت را ترجیح میدهد که به نظر آنها برایشان دایمی باشد؛ در حالیکه بیجاشدگان ناشی از جنگ بیجاشدگی خویش را
مؤقتی پنداشته و با آمدن صلح و امنیت در مناطق شان خواهان برگشت فوری اند.

 1.3تحقیق هذا
بیجاشدگان داخلی در افغانستان موضوع تحقیقات و مطالعات قبلی میباشد ( E.G. IDCM, 2020; IOM,
 .)2018; Schmeidl, 2019; and UNHCR, 2018تحقیق ما از طریق موارد ذیل به آنها افزود میکند:
()1

در رابطه به مفهوم کرامت انسانی یک روش عمیق تر و بیشرت دقیق را با در نظرداشت
دیدگاه های مختلف از میان جوامع متاثر شده و آنهاییکه در راستای کمک به آنها کار
میکنند مانند ،متویل کننده گان ،مؤسسات بین املللی و دولت ارایه میکند.

()2

در نظر گرفنت مفهوم کرامت انسانی از نقطه نظر بیجاشدگان داخلی با در نظر داشت
ماحول ،مکان و تاریخچه (فرهنگی ،زبانی و مذهبی) که بیجاشدگان در آن زندگی میکنند و
میتواند در تجارب ،رویدادها و عملکرد آنها مالحظه و در گفتار و معنی مبین گردیده است.

()3

ارایه یک فهم عمیق از وضعیت ،فحوا و تجارب فعاالن مختلف بشی ،مثالً گروه ها
مختلف بیجاشدگان داخلی ،کارکنان ساحوی که بطور مستقیم در فعالیت های روزمره در
جوامع آسیب دیده دخیل اند ،کارکنان ارشد مؤسسات بین املللی که در دفاتر مرکزی کار
میکنند ( از بیجاشدان داخلی حذف گردیده) و منایندگان دولت در سطح مرکز و محلی که
میتوانند دیدگاها و نظریات را در سطح اسرتاتیژیک و پالیسی فراهم کنند.

ازیرنو تحقیق هذا ،پیچیده گی وضعیت و تفاوت های جزئی و توامنندی روابط میان و بین متام فعاالن مختلف
را که در عرصه زنده گی بیجاشدگان داخلی نقش ایفا میکنند ،بازتاب و ارایه میکند.

 1.3.1مقاصد تحقیق
تحقیق هذا روی دانسنت موارد ذیل مترکز مینامید:



عوامل بیجاشده گی و رسگذشت بیجاشدگان داخلی در جریان بیجاشدگی؛



رشایط اجتامعی اقتصادی که بیجا شدگان داخلی در آن زنده گی میکنند و تاثیر بیجاشدگی باالی رفاه و
سالمتی روانی و فزیکی بیجاشدگان داخلی؛



مفهوم سازی های کرامت انسانی میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن عرصه کمک های بشی
(کسانیکه برای بیجاشدگان داخلی کمک فراهم میکند)؛



تاثیر بیجا شدگی و عرضه کمک ها باالی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی؛



تجارب فعاالن بشی در عرصه فراهم آوری کمک ها؛



راه و روشهاییکه از طریق آن کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی میتواند بهبود یابد؛
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چگونگی آغاز ارایه راه حل های پایدار که برای بیجاشدگان داخلی مهم و ارزنده باشند.

تحقیق هذا آنعده تغییرات واقعبینانه را مشخص میسازد که میتواند یک تغییر مثبت را که منجر به زنده گی
مصئون و صلح آمیز برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان گردد ،بوجود آورد که در آن همراه با بیجاشدگان داخلی با
حفظ کرامت انسانی ،عدالت و مساوات برخورد گردد و برایشان زمینه مهیا و حامیت گردند تا از فقر رهایی یابند و
زندگی و جوامع سامل را دوباره بسازند (از نو احیا کنند) .مسلامً ،این امر ظرفیت آنرا خواهد داشت تا یک روش را شکل
داده و باالی آن تاثیر گذار باشد که در آن حکومتداری پایدار و انکشاف بشی پایدار در افغانستان عرضه گردد.
حکومتداری پایدار و انکشاف بشی پایدار در محوریت پروژه قرار دارد .طوریکه در فصل دوم در ذیل پیرامون آن
بحث صورت گرفته ،انکشاف پایدار ایجاب نهادهای عادل ،امحای فقر و تعلیم و تربیه و غیره را مینامید .که همه این
موارد برای کرامت انسانی مهم اند و این دلیل شمرده میشود که بر مبنی آن تحقیق هذا روی کرامت انسانی مترکز
مینامید .هرچند مترکز روی کرامت انسانی بخاطر برگزیده شده تا اطمینان حاصل گردد که متام نیازمندی های
بیجاشدگان داخلی اعم از لحاظ نیازمندی های فزیکی و نیازمندی هاییکه غرض حفظ عزت نفس و استقاللیت آنها الزمی
اند در محوریت این تحقیق قراردارد .این امر ایجاب مینامید تا تحقیق پیشنهادات را غرض تامین موارد ذیل ارایه مناید:
-

دسرتسی و توزیع عادالنه به نیازمندی های مادی غرض رفع فوری مشکالت؛

-

دورمنا زنده گی آینده که شامل محیط مصئون بوده که در آن بیجاشدگان داخلی بتوانند از منابع و فرصت
ها استفاده منایند؛

-

زندگی که از طرف دیگران انتخاب منیگردد و نه از بیرون تحمیل میگردد ،ولی زندگی که برای هر جامعه یا
گروه و هر فرد یک گروه مفید باشد (آزادی فردی).

ازیرنو ،تحقیق هذا شناسایی منوده که انکشاف پایدار دایمی و مفید باید در برگیرنده درک عمیق از دیدگاها
افراد نیازمند ،احرتام به نظریات شان پیرامون یک زندگی یا آینده خوب باشد .با شناسایی و رسمایه گذاری اعم در عرصه
نیازمندی های فزیکی و عزت نفس افراد ،آنها فرصت آنرا خواهند داشت تا به رفاه و توامنندی اعظمی خویش برسند.
انکشاف یک شخص کامل کمک مینامید تا پایداری جامعه احیا گردد؛ هر شخصیکه ظرفیت خویش را بلند میبد به
توامنندی و رفاه خود می افزاید و به پیشفت رشد عاطفی و رفاه مادی دیگران در جامعه کمک میکند ،ازیرنو انکشاف
را بطور وسیع حامیت میکند .طوریکه در فوق تذکر گردید ،غرض رسیدن به این هدف ،شناسایی و شامل ساخنت
موضوعاتیکه برای دریافت کننده گان کمک مهم است الزمی میباشد ،که موضوعات مذکور بخش مهم رفاه آنها را
تشکیل میدهد ،که این ایجاب احرتام به کرامت انسانی آنها را مینامید .ازیرنو ،غرض حامیت انکشاف پایدار و مفید
الزمی است تا آنچه را که بیجاشدگان داخلی منحیث کرامت انسانی (از دست رفنت آن) می پندارند ،شناسایی گردد و
چگونه خواست آنها را غرض حامیت آینده آنها پشتبانی میکند .این دلیل دیگر است که چرا کرامت انسانی طوریکه
توسط بیجاشدگان داخلی تعریف میگردد ،محوریت تحقیق را تشکیل میدهد.
بنابرین ،تحقیق هذا روی صدای بیجاشدگان داخلی در بیان کردن رسگذشت و آرزو های آینده شان و نحو بهرت
حامیت آنها اکنون و بهبود رفاه طویل املدت آنها مترکز مینامید .با اتکا به تجارب کسانیکه با بیجاشدگان داخلی کمک
رسانی میکند و آنهاییکه دیدگاه اسرتاتیژیک دارند ،به این یادگیری عمق فراخ تر داده شده است.
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 1.4روشها
در این تحقیق از یک شیوه مختلط میتودها استفاده گردیده که متشکل است از:
-

اساساً دو رسوی ( یکی با بیجاشدگان داخلی و دیگر با کارکنان مؤسسات بشی که در خط مقدم
کمک رسانی فعالیت دارند) غرض تسهیل تحلیل کمی مسایل دیزاین گردید.

-

مصاحبه های نیمه ساختاری انفرادی و گروهی با بیجاشدگان داخلی و همچنان کارکنان خط مقدم و
متخصصین ،پالیسی سازان ،مؤسسات غیر دولتی و سایر نهادهای مدنی راه اندازی گردید تا دالیل
بیجاشدگی/مهاجرت ،رسگذشت بیجاشدگان داخلی و اسرتاتیژی های تغییر/انطباق مورد کاوش و
بررسی قرار گیرند؛

-

مصاحبه های غیر ساختاری بازگویی حکایت/قصه ها که یک الیه عمیق از درک دیدگاه مهاجرین و
بیجاشدگان داخلی را فراهم میسازد.

شامر از مردان و زنان که در هریک از این میتود های جمع آوری اطالعات اشرتاک منوده بودند در جدول یک
ارایه گردیده و هر یک از این بخش های تحقیق به تفصیل در ذیل بحث گردیده است.

جدول :1میتود های جمع آوری اطالعات و شامر پاسخ دهنده گان به تفکیک جندر

3

ابزار تحقیق

ذکور

اناث

مجموع

مصاحبه ها با بیجاشدگان داخلی

156

105

261

مصاحبه ها با کارکنان ساحوی بشی

32

8

40

مصاحبه ها با کارکنان ارشد

8

5

13

بازگویی قصه های بیجاشدگان داخلی

10

10

20

رسوی ها با بیجاشدگان داخلی

239

288

527

رسوی ها با کارکنان

82

14

96

مجموع

527

430

957

 1.4.1گزینش اشرتاک کننده گان و منونه گیری بیجاشدگان داخلی و کارکنان)
غرض حصول اطمینان از پوشش کامل تجارب و حکایت ها ،منونه تحقیق روی نظریات ،تجارب بیجاشدگان
داخلی ،کارکنان بشی ساحوی و متخصصین ارشد (کمک های بشی یا سیاسی) در والیت ،مناطق و شهرهای
افغانستان استوار میباشد .غرض اطمینان از اینکه نظریات مردان ( )%55و زنان ( )%45بدست آید ،توجه الزم صورت
گرفته است (جدول  1دیده شود) .این مجموعه از اشرتاک کننده گان و توزیع جغرافیایی آنها یک درک کلی از
بیجاشدگان داخلی (از نقطه نظر عملی ،تجربوی و اسرتاتیژیک) را تامین منوده و تضمین مینامید که یافته ها تنها به
یک محله یا ساحه ارتباط منی گیرد .قبل از توافق غرض سهمگیری در هر رسوی ها یا مصاحبه ها ،برای متام اشرتاک
کننده گان یک برگه از معلومات مفصل فراهم گردید تا آنها بتوانند رضایت آگاهانه داشته باشند (یا از اشرتاک انرصاف
منایند).

بین کسانیکه در سروی ها اشتراک داشتند و کسانیکه مصاحبه گردیدند یا در بازگویی حکایت ها دخیل بودند تضاعف وجود

3

نداشت
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مناطقیکه از آن بیجاشدگان داخلی و کارکنان ساحوی (که در خط مقدم فراهم آوری کمک بشی کار میکنند)
اشرتاک کرده بودند ،بگونه هدفمند انتخاب گردید که سطوح متقاطع ( )cross-sectionانواع اسکان ( کمپ ها و
خانه ها ،یا مختلط با جوامع میزبان در مناطق شهری و رؤستایی) ،ساحات گوناگون (شهری و نیمه شهری) و بخش
های مختلف افغانستان (اطالعات از هشت والیت جمع آوری گردید :کابل ،ننگرهار ،پکتیا ،مزار ،کندز ،هرات ،کندهار و
بدخشان) را احتوا مینامید .با این کار جمع آوری اطالعات از رستارس افغانستان تامین گردید (شکل  1.3و  1.4دیده
شود).
شکل  :1.3اشرتاک کننده گان در رسوی بیجاشدگان داخلی به تفکیک والیت و جندر

4

4

چه ار تن بیجاشدگان داخلی که در سروی اشتراک کرده بودند ،از این جدول حذف گردیده است.
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شکل  :1.4اشرتاک کننده گان رسوی کارکنان به تفکیک والیت و جندر

از منونه گیری هدفمند غرض انتخاب کارکنان برای رسوی و مصاحبه ها استفاده گردیده و اطمینان حاصل
گردید که مناینده های متام مؤسسات در آن شامل اند .همچنان مصاحبه ها با کارکنان ارشد نیز بطور هدفمندانه
انتخاب گردیده  ،آنها غرض ارایه دیدگاه های که میتوانستند پیرامون وضعیت و راه حل های ممکنه از نقطه نظر
پالیسی و اسرتاتیژی ارایه کنند ،انتخاب شدند .همچنان بیجاشدگان داخلی انفرادی تا حد زیاد بطور تصادفی غرض
اشرتاک چه در رسوی ،مصاحبه ها یا بازگو کردن قصه های شان انتخاب گردیدند .تسهیل کننده گان تحقیق (در بخش
 1.1.4بحث گردیده) ساحات و جوامع را انتخاب منودند که در آن بیجاشدگان داخلی موقعیت داشتند و متعاقباً افراد تا
حد زیاد بطور تصادفی غرض اشرتاک انتخاب شدند .برعالوه این انتخاب تصادفی ،تسهیل کننده گان تحقیق مراقب
بودند توازن مناسب جندر اطمینان حاصل گرددد و منونه در برگیرنده اعضای عادی و بزگان جامعه بودند (به شکل  1.6و
 1.7مراجعه گردد).
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معلومات راجع سابقه کارکنان ساحوی که در این تحقیق اشرتاک منوده اند ،در شکل  1.5قابل دریافت
میباشد .آنها شامل کارکنان که بطور مستقیم با بیجاشدگان داخلی کار میکردند ،مناینده گان مؤسسات بین املللی،
کارکنان دولتی ،مؤسسات غیر دولتی داخلی و سازمان ملل متحد بودند .افراد مصاحبه شده شامل اشرتاک کننده گان
از دفاتر مرکزی در کابل و شهرهای چون هرات ،جالل آباد و کندهار و همچنان کارکنان ساحوی که بطور مستقیم با
بیجاشدگان داخلی در داخل کمپ ها و جوامع میزبان کار میکردند ،بودند.

شکل  1.5در عرصه کار با بیجا شدگان داخلی در ساحه نقش شام چه است؟

معلومات شخصی بیجاشدگان داخلی که در این تحقیق اشرتاک کرده بودند در شکل  1.6ارایه گردیده است.
معلومات مذکور نشان میدهد که اشرتاک کننده گان از رسارس جامعه انتخاب گردیده و یک سطح متقاطع خوب از
جامعه را ارایه میکنند که شامل افراد ذیل میباشند :افراد جامعه ،بیوه زنان ،دهاقین ،کوچی ها ،ملکان ،مالامامان و
خانان .اشرتاک کننده گان هم از افراد دارای موقف و جایگاه در جامعه مانند ملکان ،مالامام و خانان که بگونه میراثی
درای جایگاه و ثروت اند ،و هم از افراد عادی جامعه مناینده گی میکنند .غرض بازتاب عضویت واقعی جامعه اکرثیت
اشرتاک کننده گان را افراد بدون موقف تشکیل میدهند مانند افراد عادی جامعه ،بیوه ها و دهاقین.
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شکل  1.6عضویت بیجاشدگان داخلی در گروه های جامعه

حضور وسیع اشرتاک کننده گان بیجا شده داخلی همچنان به اساس کارها یا شغل های گوناگون را که آنها در
محالت اصلی خویش انجام میدادند ،دیده میشود (به شکل  1.7مراجعه گردد) .اشرتاک کنندگان ذکور بیجا شده داخلی
اکرثاً دهاقین بودند و این مورد در رسارس افغانستان صدق میکند .اشرتاک کننده گان اناث اکرثاً در کارهای خانه
مشغول بودند (که اکرثیت آنها دارای درآمد منی باشند یا پاداش قابل مالحظه را دریافت منی کنند) .طوریکه در
اکرثیت بخش های افغانستان کارهای خانه شامل فعالیت های چون قالین بافی ،خیاطی ،گلدوزی ،نخ دوزی ،کشاورزی
و مالداری میباشد.
شکل  1.7وظایف بیجاشدگان داخلی در محالت اصلی آنها
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 1.4.2رسوی ها
دو رسوی راه اندازی گردید؛ یکی با بیجاشدگان داخلی و دیگری با کارکنان مؤسسات کمک های بشی که در
خط مقدم کار میکنند .رسوی ها طوری طرح و دیزاین گردیده بود تا از شامر وسیع اشرتاک کننده گان اطالعات بدست
آورده شود ،و در نتیجه اطمینان حاصل گردد که تحقیق نظریات طیف وسیع بیجاشدگان داخلی یا مجموعه های از
کارکنان کمک رسان بشی را بازتاب میدهد و تحلیل کمی یافته ها را تسهیل مینامید .رسوی ها متعاقب مرور
سیستمیک اسناد و تامین ارتباطات با منونه از بیجاشدگان داخلی و کسانیکه در ساحه کار میکنند ،طرح و راه اندازی
گردید.
هر رسوی حاوی سواالت بسته و باز پیرامون مسایل چون چرا بیجاشدگان داخلی بیجا گردیده اند ،به کدام نوع
کمک ها آنها میتوانستند دسرتسی داشته باشند ،ارزیابی آنها پیرامون کمک ها موجود برای آنها و چگونگی توزیع
آنها ،نظریات شان در رابطه به کرامت انسانی و اینکه آیا کرامت انسانی آنها احرتام گردیده و خواست و ارزوی آنها در
قبال بهبود و یک آینده پایدار چیست ،بود .سواالت زمینه را مهیا منود تا نظریات و تجارب واقعی شامر بزرگ از
اشرتاک کننده گان ثبت و سند گردند.
سواالت باز در رسوی بیجاشدگان داخلی مهم بود ،زیرا این سوالها برای اشرتاک کننده گان فرصت مهیا منود
تا جنبه های حکایت های خویش را به کلامت خود با هم ربط دهند و طبق آن تجارب ،چالش ها و موفقیت های خویش
را برجسته منایند .در برخی از موارد ،آنها تفصیالت قابل مالحظه را فراهم منودند و این کار منجر گردید تا بیشرت از 527
اشرتاک کننده اطالعات ژرف و غنی را فراهم منایند .رسوی بیجاشدگان داخلی به یکی از زبانهای محلی پشتو یا دری
(آنچه را اشرتاک کننده ترجیح میداد) صورت گرفته تا اطمینان حاصل گردد که بیجاشدگان داخلی بتوانند بطور آزادانه
اشرتاک کنند و حین اشرتاک شان احساس آرامی داشته باشند .رسوی کارکنان ساحوی به زبان انگلیسی انجام گردید که
برای همه کارکنان یک زبان معمول میباشد.

 1.4.3مصاحبه های نیمه ساختاری و "بازگویی حکایت ها"
مصاحبه های نیمه ساختاری غرض تسهیل درک عمیق و دقیق تر پیرامون خشونت جنگی ،کرامت انسانی،
اسرتاتیژی های مجادله ،احیای مجدد ،خدمات اساسی مانند دسرتسی به غذا ،امنیت و رسپناه و در مجموع استفاده از
راه حل های پایدار و خدمات عاجل غرض رسیدگی به چالش های بیجاشدگی ،اجرا گردید .مصاحبه ها بشکل باز و در یک
ساختار آزاد و بدون قاعده انجام گردیده که برای مصاحبه شونده گان فرصت آنرا مهیا منود تا کنرتول جریان مصاحبه
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بد ست داشته باشند و بدینرتتیب پیچیده گی فحوای تحقیق را از نقطه نظر خود شان توضیح دهند .مصاحبه ها با
بیجاشدگان داخلی به زبان های محلی پشتو و دری انجام گردید که در آن از روش های اشرتاک کننده – محور استفاده
گردید .طی این مصاحبه ها ،به اشرتاک کننده گوش داده شد و در ضمن آنها مصاحبه ها را رهبی منودند ،در ضمن از
کسب معلومات در متام بخش های تحت پوشش پرسشنامه اطمینان حاصل گردید .در این روش بیشرت حکایت
شخصی مصاحبه شوندگان را بازگو میکند .مصاحبه ها با کارکنان و اشرتاک کننده گان بلند رتبه اسرتاتیژیک در مجموع
به زبان انگلیسی راه اندازی گردید که در آن از روش متداول مصاحبه نیمه ساختاری استفاده گردید.
افزون بر مصاحبه ها شامر اندک از مصاحبه های بازگویی حکایت ها نیز انجام گردید .مصاحبه های مذکور غیر
ساختاری بودند و یک درک کلی را از نقطه نظر مهاجرین/بیجاشدگان داخلی بدون موجودیت اجندا نزد مصاحبه کننده،
فراهم منود .مصاحبه های بازگویی حکایت ها برای اشرتاک کننده گان فرصت مهیا منود تا پیچیده گی وضعیت را از
نقطه نظر خود شان تشیح کنند و درک واضیح تاثیرات آن باالی کرامت انسانی آنها در عرصه های مختلف زنده گی
شان بدست آید و همچنان یک نظر واقعی پیرامون آرزوهای شان در قبال آینده فراهم گردد.

 1.4.4جمع آوری اطالعات
بنابر رشایط ناگوار در افغانستان ،محقیقین اجازه نیافتند تا اطالعات را بشکل حضوری جمع آوری منایند،
ازیرنو متام اطالعات از طریق تلیفون یا با استفاده از تبلیت ها جمع آوری گردید .یعنی رضوری بود تا تسهیل کننده گان
محلی تحقیق استخدام گردند تا تحقیق را حامیت و تسهیل منایند .تسهیل کننده گان تحقیق یا فعاالن ساحوی بخش
کمک رسانی بودند یا هم کارکنان محلی دولتی مستقر در هشت ساحه شامل این تحقیق بودند .آنها متعاقب توصیه
محقیقین افغان با در نظرداشت داشنت دانش کاری با بیجاشدگان داخلی استخدام گردیدند .تسهیل کننده گان تحقیق
اشرتاک کننده گان را تعیین موقعیت کردند (متعاقب هدایات محقیقین) و بعداً ارتباط را با محققین از طریق فراهم
سازی تلیفون ها و تابلیت ها که اشرتاک کننده گان قادر به استفاده از آنها بودند ،تسهیل منودند.

 1.4.5تحلیل و تجزیه اطالعات
رسوی ها با استفاده از نرم ابزار ( )Tableauتجزیه و تحلیل گردیده که زمینه را برای تحلیل و تجزیه مفصل
سیستمیک کمی و کیفی جوابات ارایه شده به پاسخ های رسوی مهیا منود .نرم ابزار مذکور غرض ثبت کودنگ
اطالعات و همچنان ارایه نتایج استفاده گردید و بین یافته های مختلف زمینه ریفرنسنگ متقابل را فراهم منود .مهم
است تا یاد آوری گردد که اکرثیت از ارقام نرم ابزار مذکور (آنهاییکه بگونه حباب ها منایش داده شده بود) که در این
گزارش استفاده گردیده بر مبنی پاسخ های کیفی به سواالت باز میباشد .زیرا ،پاسخ های مذکور معیاری نگردیده،
بلکی آنها بیشرت فرصت برای فهم شخصی و واقعی از وضعیت را فراهم منود .ازیرنو این بدین معنی است که برخی از
فی صدی ها در این شکل بسیار پائین اند .متام مصاحبه ها در زبان های اصلی رو نویس گردیده ،مصاحبه های دری و
پشتو نیز ترجمه شدند .در مرحله ترجمه ،متخصصین افغان استخدام گردیدند تا اطمینان حاصل گردد که فحوای گفتاری
و غیر گفتاری بحث ها بشمول تلفظ زبان و گفتگو بطور درست ترجمه گردیده ،تا از هدر رفنت معنی اطمینان حاصل
گردد .متعاقب آن ،مصاحبه ها با استفاده از تحلیل و تجزیه موضوعی مورد تحلیل و تجزیه قرارگرفت تا نکات کلیدی و
الگو ها در اطالعات شناسایی گردند و از نرم ابزار ( )Nvivoغرض ثبت و ریکارد تحلیل و تجزیه متام مصاحبه استفاده
گردید.
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 1.4.6محدودیت ها
در تحقیق هذا دو محدودیت عمده و اساسی وجود داشت .نخستین آن طوریکه در فوق نیز ذکر گردید این بود
که متام تحقیق عوض اینکه در ساحه بطور حضور انجام شود ،از طریق تلیفون با کمک تسهیل کننده گان محلی راه
اندازی گردید .در حالیکه این کار بنابر بر وضعیت بد امنیتی در افغانستان رضوری بود ،ولی بسیار مشکل بود تا همراه با
اشرتاک کننده گان یک ارتباط یا تفاهم ایجاد گرد د و بعضی از اشرتاک کننده گان ممکن احساس اطمینان نکرده باشند
تا از پشت تلیفون نظریات خویش را بیان منایند .غرض رسیده گی به این معضل ،محققین یک شامر بزرگ از رسوی ها
( بیشرت شان با پاسخ های باز که برخی آنها بسیار تفصیلی اند) و مصاحبه ها را راه اندازی منودند که منجر فراهم شدن
یک دیتا سیت غنی و تفصیلی گردید .ثانیاً ،اکرثیت از تسهیل کننده گان تحقیق مردان بودند و ازیرنو اشرتاک کننده گان
زن ممکن بخاطر صحبت کردن با محقق مرد یا بیان تجارب شان پیرامون خشونت جنگی یا سؤ استفاده های جنسی بنابر
مسایل کلتوری عالقمند نبوده باشند .باوجود این همه ،محققین توانستند یک شامر متوازن از اشرتاک کننده گان ذکور
و اناث را استخدام منایند ،و شامر قابل مالحظه مشکالت خامنها بشمول تجاوز جنسی گزارش گردیده است ،و پاسخ
های کتبی در رسوی توسط خامنها در خلوت تحریر گردیده و احتامالً که هامنند صحبت کردن از پشت تلیفون تحت تاثیر
قرار نگرفته باشند.

 2مرور بر تحقیقات پیشین :مفهوم گیری کرامت انسانی و رابطه بین کرامت
انسانی بیجاشدگان داخلی و اهداف انکشافی پایدار:
 2.1مفهوم گیری کرامت
بخش هذا مرور مخترص بر کرامت انسانی و چگونگی پیوند مفهوم موجود کرامت انسانی با بیجاشدگان داخلی
را ارایه میکند .کرامت انسانی یک مفهوم مرکب بوده ،معنی و مفهوم آن از نقطه نظر ،فلسفی ،قانونی ،طبی ،اخالق
طبی ،روانشناسی ،رفتاری یا فرهنگی متفاوت میباشد (.)Mattson and Clark, 2011; Pritchard, 1972
همچنان ،به مثابه یک ویژگی اساسی یک جامعه دیموکراتیک ،کرامت انسانی همیشه موضوع مهم بحث های نقض
حقوق بشی ،آزادی ها و عدالت اجتامعی را تشکیل میدهد ( .)Misztal, 2012شیوه حقوق و عدالت غرض دانسنت
چگونگی برداشت بیجاشدگان داخلی در افغانستان از کرامت انسانی و از دست دادن کرامت انسانی مهم میباشد.
به اصطالح بسیار عام ،کرامت یک اعالمیه مشرتک انسانیت میباشد ( )Glasius and Pleyers, 2013و
تصور میگردد که یک پیشگویی کننده قوی رضایت زندگی باشد ( .)Hojman and Miranda, 2018: 2در جوامع
عرصی ،مفهوم آن به پذیرش اجتامعی ،مشارکت در زندگی جامعه ( )Sen, 1999یا شکل دهی زندگی شخصی یک نفر
ارتباط میگیرد ( .)Nussbaum, 2000: 73مفهوم دقیق کرامت انسانی میتواند توسط رویداد های فرهنگی و
تاریخی یک جامعه متاثر گردد ،زیرا کرامت انسانی یک اصطالح میباشد که بگونه اجتامعی شکل گرفته و فحوا یک عنرص
مهم را جهت هرنوع کاربرد و درنظر گیری آن در یک مورد یا یک گروه مشخص ،تشکیل میدهد (.)Reaume, 2003
ازیرنو واضح است که کرامت انسانی منیتواند در یک چارچوب کلی خالصه گردد ،زیرا این مفهوم بطور ذاتی یک
موضوع سیاسی ،فلسفی ،مذهبی و ذهنی میباشد ( .)McCrudden, 2013در این گزارش ،به کرامت انسانی
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بیشرت از دیدگاه اثار تحقیقی علوم اجتامعی و در فحوای بیجاشدگی می نگریم .این کار بخاطر صورت گرفته که در
بسیاری از مدل ها و تیورهای عنعنوی ،تجارب زنده افراد متاثر شده موجود نیست یا نظریه پردازان آنرا پیش فرض
منوده است  .این مفاهیم به ندرت نظریات و دیدگاه های جوامع متاثر شده را پیرامون کرامت انسانی گردآوری یا
گزارش میدهد ( ،)Grandi, Mansour and Holloway, 2018بنابرین از ماهیت اصلی آن چشم پوشی میگردد
( .)Kriegel, 2017با این برداشت ها از کرامت انسانی ،یک انتظام ،کشور یا یک سازمان بزرگ تعریف خود را از
کرامت انسانی ارایه میکند و بعداً بررسی مینامید که آیا ددر فحوای مشخص به کرامت انسانی احرتام میگردد یا خیر.
این یک مفهوم گیری سلسله مراتبی باال به پائین است ( )Patrick and Simpson, 2019که اکرثاً در برنامه
های بشدوستانه عرصی یا ارزیابی های دولتی از گزارشات شان پیرامون احرتام شدن کرامت انسانی یک گروپ تقاضا
میگردد .رویکرد معمولی و عنعنوی که در آن اهمیت ،تجربه و برداشت کرامت انسانی (نقض آن) از نقطه نظر گروه
قربانی شده نادیده گرفته میشود ،رایج بوده و یک عمل انکار ناپذیر است ،این شیوه یا رویکرد نظریات و دیدگاهای
افراد قدرمتند را باالی تجارب افراد آسیب پذیر تحمیل منوده و مانع بلند شدن صدای آنها میگردد.
کرامت انسانی یک اصطالح بوده که باید مور مطالعه قرار گرفته و دانسته شود .بخصوص ،چگونگی نحو
استفاده آن :برای تصمیم گیری در مورد کنرتل دروغ از طرف زورمندان غرض دفاع از منافع ایشان و از طرف افراد
آسیب پذیر که میخواهند تا به کرامت انسانی آنها احرتام گردد .این اصطالح در عدالت اجتامعی مورد استفاده قرار می
گیرد ،به عنوان مثال  ،در بحث ها پیرامون خشونت جنگی ،فقر ،بی رسپناهی ،جنگ ،بیجاشدگی مردم و توزیع کمک
های بشی( .)Bostrom, 2009; Anidjar, 2018چنین کاربرد متنوع کرامت انسانی قسامً ناشی از آن است که این
اصطالح نقش کلیدی را در جنبش های بین املللی حقوق بشی ایفا میکند و در بسیاری از اسناد که اصول سیاسی
بسیاری از ملت ها را پایه گذاری میکند بطور مداوم به مالحظه میرسد .به عنوان یک منبع از ابزارهای سیاسی
( ،)Bennett, 2016کرامت انسانی به طور بالقوه به عنوان یک زمینه مشرتک برای شناسایی و تأمین منافع مشرتک

مانند عدالت و حقوق بشی از ماحول محلی تا ماحول جهانی استفاده میگردد ( ;Mattson and Clark, 2011
 .)Nussbaum, 2009کرامت انسانی همچنان یک مکلفیت اخالقی بوده و یک مکلفیت مطلق را باالی ضمیر وضع
میکند و از ایرنو توانایی بهبود اقدامات سیاسی را دارد ( .)Bennett, 2016: 142کرامت انسانی انسانها را به مثابه
بخش از خانواده بشی پهلوی هم قرار میدهد ( ،)Bennett, 2016: 142و ادعا میگردد که "غیر قابل انکار" است
( .)Kolani, 1976این ادعا "کرامت انسانی" اولین بار در کار ایامنوئل کانت ( )1785که یکی از نخستین و پیشتاز ترین
متفکرین در عرصه حفظ کرامت انسانی است ،مبالحظه رسیده است.
از نظر کانت ( ، ) 1785همه انسانها به دلیل استقاللیت و ظرفیت اخالقی شان ،کرامت را کنرتول و تحت تسلط
دارند .تیزیس نامبده پیرامون این بود که با هیچ فردی نباید به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف برخورد گردد ،زیرا
انجام چنین کار کرامت انسانی آنها را مترضر میسازد .هر شخص به ذات خود هدف است ،به این معنی که استقاللیت
و انتخاب هر فرد باید بگونه یکسان رعایت و احرتام گردد .یعنی همگی شایسته احرتام هستند و به عنوان یک موجود
منطقی ،هر شخص دارای یک ارزش بدون قید و رشط و غیرقابل مقایسه میباشد :که کرامت انسانی نامیده میشود .از

نقطه نظر کانتین ،کرامت انسانی یک ارزش درونی مطلق بوده که از لحاظ استقاللیت مشخص میگردد ( Bayefsky,
 .)2013; Misztal, 2012انسانها منطقی هستند یا توانایی عقالنیت و تصمیم گیری را دارند که اساس کرامت
انسانی را تشکیل میدهد (. )Kant, 1785از نظر کانت ،کرامت انسانی بطور ذاتی در انسان وجود دارد ،و برای همه
انسانها حتی کسانی که رشیر یا بد هستند و یا هنوز ظرفیت ذهنی آنها شکل نگرفته یا کاهش یافته یا از بین رفته ،نزد
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شان کرامت انسانی وجود دارد .نکته مهم این است که مفکوره کانت پیرامون کرامت انسانی هم غیرقابل انکار
( )Leung and Cohen, 2011; Reaume, 2003و قاعدتاً تغییر نا پذیر میباشد (یعنی از تجاوز ،تخطی و تهاجم
مصئون است).
با استناد بر نظریات کانت ،برخی از تیوری پردازان کرامت انسانی را به دو بخش تقسیم منوده :کرامت انسانی یا
درونی و کرامت اجتامعی ( .)Kateb, 2011این تصنیف بندی به احتامل بیشرت جنبه های مهم بحث و گفتگوهای
مدرن را احتوا میکند .کرامت درونی  /انسانی به عزت نفس ،ارزش ها و چگونگی نگرش یک شخص به خودش ارتباط
میگیرد ،عمدتاً یک نگرش خودی میباشد .کرامت اجتامعی به روابط با دیگران و نحوه درک و رفتار دیگران با یک فرد و
همچنان نحو نگرش یک فرد به دیگران ارتباط میگیرد .واضح است که کرامت درونی می تواند تحت تأثیر کرامت
اجتامعی (نحوه برخورد با فرد) قرار گیرد و بالعکس آن نیز صدق میکند .از این نقطه نظر ،هر شخص بطور الزامی
ارزشمند است ،ولی توسط دیگران نیز ارزش داده میشود (کاتب .)2011 ،توقع این است که همگی باید به یک فرد
احرتام قایل شوند و تامین گردد که هر شخص از وکالت و استقاللیت ،احرتام متقابل و کرامت انسانی برخوردار است.
این امر شامل جنبه های میباشد که برای کرامت انسانی الزامی قبول گردیده که بالرتتیب ،احرتام به هر فرد و اجازه دادن
هر فرد تا خود انتخاب داشته باشد و خود را توامنند سازد تا اطمینان حاصل گردد که زنده گی وی به اساس انتخاب
خودش طوری شکل میگیرد که بتوانند خودکفا باشد ( .)Mosel and Holloway, 2019بحث روی کرامت انسانی در
حیطه این مفهوم بعداً میتواند به وضعیت اجتامعی ،ارزش و آبرو ،عزت خودی و در یک مفهوم کلی به استقاللیت
معنوی ارتباط داده شود (.) Bayefsky, 2013

اکرثیت تیوری پردازان بد ین باور اند که کرامت انسانی ،احرتام و عزت نفس با هم گره خورده اند ( Herrman,
 .)2019: 11 and Getz, 2018گرچه بعضی ها کرامت انسانی و عزت نفس به دیده متفاوت می می نگرند ( Leung
 .)and Cohen, 2011این تفاوت ممکن ناشی از پذیرفنت این امر باشد که در اکرثیت از جوامع برخی از افراد نسبت با
سایر مردم بیشرت احرتام گردیده (با آنها با کرامت و احرتام بیشرت برخورد میگردد) و آنها از موقف بلند اجتامعی برخوردار
اند ( .)Schroeder and Bani-Sadr, 2017; Waldron, 2012: 201بگونه واضیح این درست و این ممکن تا
زمانی این سوال باقی مباند تا اینکه بپذیرند که سطوح اساسی احرتام و کرامت انسانی بگونه واضیح برای عزت نفس و
خوب زندگی کردن الزم و ملزوم بوده و زندگی خوب اساس رفاه آنها را تشکیل میدهد .هرچند که برخی بیش از حقوق
اساسی شان برخوردار اند ،بنأً آنها از سطوح بلند احرتام و کرامت انسانی برخودار اند.
موارد فوقانی ترصیح میدارد که درک پیرامون کرامت انسانی تکامل یافته ،ولی درک عملی کمرتی را ارائه
میکند .اخیراً ،مفهوم کرامت انسانی ،اعم از نظر تیوری و عملی با مفکوره حقوق بش ارتباط نزدیکی پیدا کرده است
( .)Waldron, 2009; Bayefsky, 2013قانون اساسی و اعالمیه های سیاسی قرن  18و  19اروپا کرامت انسانی
را احتوا منی کند ( .)Bostrom, 2009تنها بعد از جنگ جهانی دوم است که کرامت انسانی به محور معیارات سیاسی
راه پیدا منود و میتوان آنرا در شامر زیاد از اعالمیه های ملی و بین املللی و قوانین کشورها دریافت منود .در حقیقت،
تقریباً متام ابزارهای بین املللی که با حقوق یا مسائل بشدوستانه رسوکار دارند در آن به کرامت انسانی اشاره گردیده

است ( ;Sensen, 2011; Schroeder and Bani-Sadr, 2017; Waldron, 2012; Bayefsky, 2013
 .) Grant, 2007; and Bennett, 2016بگونه مثال:
ما مردم ملل متحد مصمم هستیم  ....با ترصیح مجدد ایامن و باور خویش به حقوق اساسی بشی و به کرامت
انسانی و ارزش شخصیت انسانی ( .......مقدمه میثاق سازمان بین املللی.)1945 ،
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متام انسانها از لحاظ کرامت انسانی و حقوق آزاد و مساوی زاده میشوند ( ماده  1اعالمیه جهانی حقوق بشی،
.)1948

حتی اساس اعالمیه های را تشکیل میدهد که حقوق گروهی را احتوا میکند:
 ....آزادی ،مساوات ،عدالت و کرامت انسانی از اهداف اساسی غرض دست یابی به آرزو های
مشوع مردم افریقا میباشد....
(مقدمه منشور سازمان اتحاد افریقا1963 ،؛ ترصیح گردیده در مقدمه منشور (بنجول) افریقا
پیرامون حقوق بش و مردم.)1981 ،
همچنان کرامت انسانی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اجندای  2030انکشاف پایدار دیده میشود که
ترصیح میدارد (در بخش تحت عنوان "مردم" متعاقب مقدمه) که هدف آن  ....اطمینان حاصل گردد که همه انسان ها
میتوانند توانایی خویش را با حفظ کرامت انسانی و مساوات برآورده سازند ،"....این اسناد بین املللی کمک مینامید
تا نشان داده شود که کرامت انسانی برای بحث های معارص حقوق بش از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .اما اینکه تا
کدام میزان جنبه واقعی دارد ،هنوز هم مورد پرسش میباشد ،زیرا در این اسناد کرامت انسانی تعریف نگردیده و
همچنان نشانه ای از نحوه تفسیر آن یا چگونگی آن از حامیت حقوق بش وجود ندارد .کرامت انسانی به عنوان یک

مفهوم مبهم باقی مانده ،که توسط هر خواننده بگونه متفاوت تفسیر می شود ( Sensen, 2011: 75; Bostrom,
 .)2009ازیرنو ،ضمن اینکه گنجانیدن کرامت انسانی در اسناد بین املللی و سیاسی جالب بوده و نشان میدهد که این
مفهوم از اهمیت قدرمتند اجتامعی ،سیاسی و بشی برخوردار است ولی معنی آن بسیار واضیح نیست .این مفهوم

کامالً واضیح تلقی شده ،هامنند اینکه این اصطالح با وضاحت ذاتی همراه است.
طوریکه قبالً ذگر گردیده ،کرامت انسانی وضاحت ذاتی ندارد ،این یک مفهوم وسیع بوده که همرای هر جهت
همخوانی دارد .ازیرنو با مفکوره های لیبال غربی درباره استحقاق حقوق تطابق دارد ،جائیکه در برابر قدرت دولت از
حقوق اجتامعی – قانونی حفاظت و حامیت میکند ،زمانیکه دولت بخواهد تا حقوق و آزادی های فردی را تهدید کنند.
همچنان با حقوق آرمانی کشورهای غریب و مردم کشورهای روبه انکشاف تطابق دارد جائیکه برای مردم فقیر و منزوی

باید حقوق و منافع اقتصادی شان تامین گردد و برای مردم و گروها عدالت فراهم گردد ( Fortman, 2011 and
.)Regilme, 2019
با به رسمیت شناخنت کرامت انسانی به عنوان یک حق انسانی  ،فعاالن کشورهای پیشفته و کشورهای روبه
انکشاف جهان می توانند پیرامونه تفاوت های هویت های مختلف اقتناع حاصل کنند و گفتگو را به سمت سیاست

های واقعی و ساختارهای حکومتی سوق دهند تا در زمینه های مختلف عدالت را حامیت و ارتقا دهند ( Regilme,
 .)2019; Benhabib, 2011; and Perez, 2018اینگونه فهم مشخص میسازد که فحوا معنای حقوق و کرامت
انسانی را تغییر می دهد و باید دولت های قدرمتند و جامعه بین املللی از تحمیل منودن عقاید خویش پیرامون حقوق
و کرامت انسانی باالی کشورها  ،جوامع و گروه های ضعیف مامنعت گردند .ازیرنو ،افراد و جوامع باید محوریت بحث
پیرامون اینکه کرامت انسانی برای آنها چه معنی و مفهوم را افاده میکند و چگونه باید آنرا تامین منایند یا تحقق دهند،
باشند ( .)Fortman, 2011 and Regilme, 2019وکرامت انسانی تنها زمانی مفهوم وسیع را بخود گرفته میتواند
که از دید تنگ نظرانه لیبال غربی که تنها باالی حقوق مدنی و سیاسی پا فشاری دارد دوری کرده و حقوق اقتصادی،
اجتامتی و گروپی را حتوا مناید تا عدالت دوباره به مردم برگشتانده شود .این دید وسیع ساحات را خواهند احتوا کرد که
واقعاً برای مردم در رشایط مختلف در متام بخش های جهان مهم میباشد؛ فقط در آنصورت است که از قدرت بیش از
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حد دولت ها جلوگیری بعمل آید ،آن زمان مفهوم کامل کرامت انسانی احتوا گردیده و در نتیجه مردم میتوانند بخوبی
زندگی کنند (.)Sen, 2009

برعالوه درک و فهم سکیوالر معارص از کرامت انسانی که مورد بحث قرار گرفته است  ،ذکر این نکته مهم است
که این مفهوم در ادیان بزرگ جهان  -یهودیت ،مسیحیت ،اسالم کنفوسیوس و هندویزم نیز پایه های محکمی دارد

( Iglesias, 2001; Simion, 2016; Schroeder, 2012; Schroeder and Bani-Sadr, 2017; Lee,
 .) 2008به عنوان مثال ،یک انسان در آیین هندو ظهور انسان در قالب خداوندی است .در یهودیت انسان در تصویر
خدا ایجاد شده است .و یک مناد معنوی در کنفوسیونیسم است ( ،) Lee (2008و حتی انسان با الهیات از طریق
اتحاد هیپوستاتیک در عیسی مسیح همزیستی می کند ( .)Simion, 2016: 70; Lee, 2008برای ارتباط مشخص آن
با این تحقیق ،ما به طور خالصه در مورد کرامت انسانی در اسالم می پردازیم .اگرچه "کرامت" در زبان عربی که منبع
اصلی اسالم  -قران و سنت – میباشد کدام کلمه معادل دقیق ندارد ،بلکی بشکل کلمه کرامه آمده که نزدیکرتین معنی
برای انتقال این مفهوم میباشد .کرامه در زبان عربی به معنای کرامت ،عزت  ،احرتام  /اعتبار و منزلت باال است
)(http://www.ectaco.co.uk/English-Arabic-Diction/و در مورد کرامت ذاتی انسان  ،قرآن کریم

میفرماید:
ولقد كرمنا بني ادم( ....قرآنکریم )70/17ک قرار ذیل ترجمه میگردد :به تحقیق ما به فرزندن آدم عزت داده ایم
(....قرآنکریم .)70/17

در حالی که کرامت/آبرو و عزت و ابعاد مختلف آن در این فحوا توسط علامی اسالمی به شیوه های مختلف
تفسیر می شود ،آنچه مهم است عمومیت آن در مورد "فرزندان آدم" میباشد  -متام انسانها رصف نظر از نژاد  ،جندر /
جنسیت  ،طبقه اجتامعی اقتصادی  ،یا هر ویژگی فردی و اجتامعی دیگر .در حالی که اسالم بر کرامت اساسی و ذاتی
همه انسانها تأکید دارد ،اما ارزش آن با نیکو کاری یک انسان بلند میرود ،طوریکه در قرآنکریم آمده است:
ای مردم بیشک که ما شام را آفریدیم از یک مرد (آدم) و یک زن (حوا) و شام را به قبایل و گروه ها تقسیم
منودیم بخاطر اینکه با یکدیگر آشنایی حاصل کنید .و بیشک که مکرم ترین و معزز ترین شام نزد خداوند متقی ترین و
پرهیزگارترین شام است (قرآنکریم .)49:13

معیار برای "تقوا و پرهیزگاری" مشکل و بیشرت به رشایط در اسالم بستگی دارد ،از نقطه نظر رشودر و بني -
صدر ( )2017مرتبه کرامت انسانی هر فرد بطور مستقیم به راه و روش که نامبده با سایر انسانها برخورد میکند ،ارتباط
میگیرد .گرچه ،نقض کرامت انسانی دیگر مردم منجربه پائین آمدن کرامت انسانی خود شخص میگردد .رشودر وبني
صدر ( ) 2017همچنان تاکید دارند که برخورد مکرم یا شایسته با یکدیگر ارتباط نزدیک به آزادی یا استقاللیت (از ظلم و
تحقیر) ،صلح و انکشاف بشی دارد .و از آنجا که انسانها با اعامل نیکوکارانه مکرم و معزز می شوند (قرآن  49:13به
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نقل از رشودر و بنی صدر  ،)2017تقوا در گسرته آزادی از طریق انکشاف معلوم میگردد (قرآن  72:14به نقل از رشودر
و بنی صدر  .)2017این درک از کرامت در اسالم مشابهت های با مفکوره های فلسفی کانت دارد که بر مکلفیت های
یک فرد در حفظ کرامت خود و مکلفیت بر دیگران غرض حفظ کرامت خویش تاکید دارد .همچنان با مفکورهای سن در
مورد ارتباطات قوی بین کرامت فردی و رشد انسانی مشابهت دارد ..طوریکه بعداً در این گزارش مورد بحث قرار خواهد
گرفت ،معنای اسالمی کرامت انسانی بخش مهم برداشت های بیجاشدگان داخلی در افغانستان را تشکیل میدهد.

به عنوان یک جامعه مسلامن ،مفهوم کرامت انسانی برای افغانها شدیداً از آموزه های اسالمی متاثر میباشد.
کرامت انسانی در اسالم برای همه انسان ها ذاتی است و در قرآنکریم به آن به بشکل کرمنا (کرامت ،عزت  ،احرتام و
مقام واال به زبان عربی) اشاره گردیده که برای همه انسان ها داده شده است .در واقع  ،کلمه قرآنی  -کرمنا  -برای
کرامت در پشتو و دری در افغانستان استفاده می شود .با این حال ،این مفهوم از کرامت در طول قرن ها با ارزش های
فرهنگی مردساالر افغانستان بیشرت مخلوط گردیده است .حفظ کرامت و عزت طرف مقابل در هر نوع روابط در
افغانستان رکن اساسی میباشد (کندیوال  .)2019 ،بنابراین ،مفهوم کرمنا بطور بدیل با کلامت چون غیرت ،ننگ و
ناموس (محافظت خانواده  -به ویژه زنان  -و متعلقات آن) ،عزت و آبرو (احرتام ،موقف ،جایگاه) به کار می رود .چنانچه
بعداً در این گزارش نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت ترجمه این مفاهیم عمومی کرامت شامل ابعاد مختلفی از جمله
دلسوزی و احرتام ،محافظت در برابر سو استفاده و آزار و اذیت جنسی؛ تأمین نیازهای اساسی؛ ارزشهای دینی و
فرهنگی؛ و صلح و امنیت میباشد .برای بیجاشدگان داخلی ،عزت و آبرو آنها بیشرت به صلح و بازگشت به خانه های
ایشان ارتباط نزدیک دارد .صلح و داشنت خانه (با حجره  ،اطاق مردان) در اینجا بسیار مرتبط است .اگر شخصی در
افغانستان رسپناه یا مسکن نداشته باشد ،با مشکالت زیادی روبرو میباشد .یک افغان که در کمپ بیجاشدگان داخلی
احداث شده توسط کمیشرنی ملل متحد در امور مهاجرین ،زنده گی میکند منیتواند یک شخص مهامندار باشد ،زیرا
منی تواند مهامن خود را به داخل خیمه جاییکه همرسش و سایر زنان جوان در آن مشغول انجام کارهای معمول اند،

ببد .در نتیجه  ،او شهرت و کرامت خود را از دست می دهد.

 2.2رابطه بین کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی و اهداف انکشافی پایدار
مشکالت جاری بیجاشدگان داخلی در افغانستان یک چالش عمده در راستای تطبیق اهداف انکشافی پایداری
 2030تلقی میگردد .ازیرنو ،حکومتداری پایدار و انکشاف بشی پایدار بخش مهم این تحقیق را تشکیل میدهد ،زیرا
تحقیق هذا باالی بیجاشدگان داخلی که قربانی خشونت جنگی و جنگ در افغانستان میباشند ،مترکز مینامید .شامر
اندک مردم در جهان با فقر فرومایه زنده گی دارند یا نسبت به این افراد با کرامت انسانی کمرتی با ایشان برخورد
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میگردد .هدف تحقیق ما پیشنهاد راه و روش ها در راستای تامین کرامت انسانی ،عدالت اجتامعی و رفاه فرهنگی برای
این بیجاشدگان داخلی میباشد.
هدف تحقیق ما دانسنت وضعیت بیجاشدگان داخلی در افغانستان میباشد :انگیزه بیجا شدن آنها ،و تاثیرات آن
باالی زنده گی آنها .بخش مهم این تحقیق را کرامت انسانی تشکیل میدهد .انکشاف پایدار ایجاب نهادهای عدالت
پسند ،امحای فقر ،فراهم منودن تعلیم و تربیه و غیره ....را مینامید ،که همه آنها در خصوص کرامت انسانی رضوری
میباشند .خشونت نیز یک موضوع کلیدی دیگر بوده ،زیرا کشمکش ها و جنگ های مسلحانه دلیل عمده بدبختی و
بیجاشده گی مردم را در افغانستان تشکیل میدهد .چنین خشونت ها مردم را از هر آن چیزی که دارند و بیشرت چیزهاییکه
آنها به آن شناخته میشوند محروم میسازد و آنها را با داشته های اندک و اکرثاً هیچ چیز رها میکند .اکرثاً آنها از خانواده
ها ،جامعه و فرهنگ شان دور میشوند ،آنها غرض زنده ماندن به دیگران متکی میگردند و آنها را از استقاللیت و حتی
کرامت انسانی ایشان محروم میسازد .خشونت اندیمیک منجر به شکننده گی جوامع و نهادهای آنها گردیده و
رضوریات اساسی برای انکشاف پایدار را آسیب میرساند.
یکی از جنبه های کلیدی تحقیق ما به تصویر کشیدن مشابهت ها و تفاوت ها پیرامون عوامل ،فرهنگ ها،
تجارب و تاثیرات بیجاشده گی/مهاجرت و دریافت چگونگی رسیدگی به این بخش ها از طریق پیشنهاد راه های عملی
غرض بهبود و تقویت و بلند بردن کرامت انسانی و عدالت اجتامعی برای این مردم میباشد.
تحقیق هذا عمدتاً با هدف –  16اهداف انکشافی پایدار ارتباط میگیرد که عبارت از تعمیم و تقویت جوامع صلح
آمیز و فراگیر غرض انکشاف پایدار ،فراهم منودن دسرتسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های مؤثر ،پاسخگو و
فراگیر در همه سطوح میباشد .در ذیل مشخص گردیده که چگونه تحقیق هذا تارگیت های مشخص هدف –  16اهداف
انکشافی پایدار را تحت پوشش قرار میدهد ،مانند:


تقویت حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین املللی و تامین دسرتسی مساویانه به عدالت برای



تعمیم حاکمیت قانون به سطح ملی و بین املللی و حصول اطمینان از دسرتسی مساویانه به عدالت
برای همه (تارگیت – )16.3



حصول اطمینان از تصمیم گیری پاسخگو ،فراگیر و مشارکتی در متام سطوح (تارگیت – )16.7



حصول اطمینان از دسرتسی عام به اطالعات و حامیت از آزادی های اساسی مطابق به قوانین ملی و
موافقتنامه های بین املللی (تارگیت – )16.10

عالوه بری تعمیم جوامع صلح آمیز و فراگیر برای انکشاف پایدار ،یافته های تحقیق همچنان با سایر اهداف و
تارگیت های اهداف اسرتاتیژیک پایدار نیز مرتبط میباشد.
مانند:


حصول اطمینان از زندگی صحتمند و ترویج رفاه برای همه در متام مراحل سنی (هدف – )3



دستیابی به تساوی جنسیتی و توامنند سازی متام زنان و دخرتان (هدف –  .)5بگونه مشخص :محو
متام انواع خشونت علیه زنان و دخرتان در محالت عام و خصصی ،از جمله قاچاق ،سؤ استفاده جنسی
و دیگر انواع سؤ استفاده (تارگیت )5.2



حصول اطمینان از دسرتسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه (هدف –  .)6بطور
مشخص :الی سال  ،2030دسرتسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با قیمت قابل
استطاعت.



الی سال  ،2030حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به مسکن مناسب ،مطمنئ و قابل استطاعت
با خدمات اساسی و بهرت ساخنت ساحات فقیر نشین.
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هیچ فرهنگ بدون امنیت و عدالت به پیشفت و شگوفایی منی رسد ،بنأً غرض رسیده گی به خشونت و سایر
فعالیت های جرمی ،داشنت توانایی و ظرفیت مناسب ،مؤثر و کارا سیستم عدلی بسیار رضوری میباشد .در حالیکه
کوتاه آمدن در مجادله با خشونت یکی از فکتورهای تلقی گردیده که برخی از کشورها را از دست یافنت به تارگیت های
اهداف انکشافی هزار ساله الی سال  2015باز داشته است ( ،)World Bank, 2011; OECD, 2015همچنان اکرثاً در
زمینه ناکامی نهادی نیزو وجود داشته است .این هویدا بوده که رشد پایدار اقتصادی شانه به شانه با حکومتداری
پایدار و انکشاف پایدار بشی به پیش میرود .خشونت اندیمیک و تبعیضات ناشی از خشونت نهادهای پایدار و
دسرتسی به عدالت ،حقوق ،شغل ،تعلیم و تربیه و سایر عرصه های نورمال زنده گی را آسیب رسانیده ،و بنوبه خویش
زمینه را برای تداوم خشونت مهیا میسازد .مشکالت مذکور اکرثاً یک حلقه فاسد را روی کار آورده که باید قبل از بوجود
آمدن انکشاف پایدار شکستانده شود .تبات نهادی غرض فراهم ساخنت عدالت و محافظت شهروندان هامنند تامین
امنیت شهروندان مهم میباشد.
پیگیری تجاربیجاشدگان داخلی در افغانستان :فهم واضح را پیرامون چگونگی وقوع و تجربه منودن بیجاشدگی
ارایه منوده؛ اگاهی الزمه را غرض بهبود عرضه عادالنه و آبرومند کمک های موردنیاز غرض حامیت افراد بیجاشده و
جوامع آنها ایجاد منوده؛ راه حل های عملی را غرض فراهم منودن راه چاره ها برای زندگی صحی و مصئون (در کوتاه
مدت و درازمدت) کاوش منوده؛ و حامیت چند بعدی مورد نیاز را غرض کمک بیجاشدگان داخلی در راستای عودت به
خانه های شان ،اسکان در جای دیگر یا ادغام در جوامع میزبان مشخص میسازد .ازیرنو ،تحقیق هذا در جستجوی آوردن
تغییر مثبت در زنده گی مردم بوده ،تا آنها بتوانند به یک زندگی صلح آمیز راکه در آن با آنها با حفظ کرامت انسانی،
عدالت و مساوات برخورد گردد به پیش ببند و غرض بیرون رفت از فقر و احیای مجدد زندگی و جوامع سامل فرصت
مهیا و حامیت گردند.
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 3عوامل بیجاشده گی و رسگذشت بیجاشدگان داخلی در افغانستان
3.1

مرور اجاملی بر فصل

فصل هذا عوامل بیجاشدگی داخلی و رسگذشت بیجاشد گی افراد بیجاشده در افغانستان را که در این تحقیق
اشرتاک کرده اند ،توضیح میدهد .عوامل بیجاشده گی شامل جنگ ،منازعات و خشونت جنگی؛ خشک سالی ها ،قحطی
و آفات طبیعی مانند سیالب ها ،لغزش زمین و برف کوچ ها؛ و نبود فرصت های درآمد زا؛ تخریب ملکیت ها و زمین
ها ،مشکالت در تامین نیازمندی های اساسی و دسرتسی به تسهیالت اساسی و از دست دادن کرامت انسانی
میباشد .یافته ها نشان میدهد که اکرثیت از بیجاشدگان داخلی بنابر عوامل گوناگون بیجاشده اند که عامل عمده آن
منازعات و جنگ در قریجات آنها میباشد .رسگذشت بیجاشدگان داخلی که از اثر جنگ و منازعه بیجا گردیده مشخص
میسازد که اکرثیت آنها خشونت ناگوار و حوادث ترضیضی را در جریان مهاجرت تجربه منوده اند .افزون براین ،شامر از
بیجاشدگان داخلی از دست دادن کرامت انسانی را در رسارس یا برخی از مراحل مسیر بیجاشدگی تجربه منوده اند،
بخصوص در اوایل رسیدن به منازل مقصود و در درازمدت حین تالش ادغام در جوامع میزبان .پاسخگویی نهادهای
دولتی و کمک رسان بطور مکرر ناوقت ،غیر منظم ،ناسازگار و ناکافی توصیف گردیده است .گرچه از مساعدت
هاغرض نجات زندگی قدرانی گردیده ،برخی از بیجاشدگان داخلی فکر منوده اند که مساعدت ها در یک روش که در آن
عزت و آبرو تامین گردد ،فراهم نگردیده و احساس کرده اند که این مساعدت ها مشکالت طویل املدت آنها را حل کرده
منیتواند .شاید تعجب آور باشد ،شامر از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که کرامت انسانی آنها باوجو د متحمل
شدن خشونت و فقر حفظ گردیده است.

 3.2عوامل بیجاشده گی
از جمله  527تن بیجاشدگان داخلی که در یک رسوی تجارب بیجاشده گی اشرتاک کرده بودند ،اکرثیت (تقریباً 80
درصد) مشخص منوده اند که عامل عمده بیجاشده گی آنها جنگ و منازعه بوده و به تعقیب آن خشونت جنگی ،خشک
سالی ،رویدادهای طبیعی و نبود فرصت های کسب درآمد میباشد (جدول  .)2آنهائیکه عوامل اصلی مهاجرت شان
جنگ ،منازعه و خشونت بوده ،به مناطق شهری و رؤستایی هردو بیجا شده اند ،در حالیکه افرادیکه عوامل عمده
مهاجرت شان ،خشک سالی ،حوادث طبیعی و نبود فرصت های کاری بوده ،تنها به مناطق شهری بیجا شده اند (شکل
.)1.3
جدول  .2عامل عمده بیجاشده گی  527تن بیجاشدگان داخلی در افغانستان که در این رسوی راجع به تجارب ایشان
اشرتاک کرده اند.
عامل عمده بیجاشده گی

جنسیت
اناث

ذکور

مجموع

جنگ و منازعه

78.48% 36.57% 41.9%

خشونت جنگی

5.9%

11.24% 5.33%

خشک سالی

2.86%

2.10%

4.95%

حوادث طبیعی

2.48%

0.57%

3.05%

نبود فرصت های درآمد زا

1.33%

0.76%

2.10%

دیگر موارد

0.19%

0%

0.19%

45.33% 54.67%

100%

مجموع
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طی مصاحبه های کیفی با بیشرت از  281تن از بیجاشدگان داخلی سایر عوامل را مشخص منوده که منجر به
بیجاشدگی میگردد ،که عوامل مذکور شامل قحطی ،تخریب جایدادها و زمین ها ،مشکالت در تامین نیازمندی های
اساسی ،مشکل در دسرتسی به مراقبت های صحی و مراکز تعلیمی و از دست دادن کرامت انسانی میباشد .افزون
براین ،واضح گردیده که عامل عمده بیجاشدگی نظر به والیت فرق میکند .بگونه مثال ،بیجاشدگان داخلی که از والیت
کندز ،کندهار و ننگرهار بیجا گردیده بودند ،تا حد زیاد ناشی از جنگ ،منازعه و خشونت جنگی بیجا شده بودند ،در حالیکه
بیجاشده گان که از والیت های غور ،بادغیس و بدخشان مهاجر شده بودند ،بیشرت از باعث نبود فرصت های معیشت
ناشی از خشک سالی ،قحطی و رویدادهای طبیعی بیجا گردیده بودند .برخی از بیجاشدگان داخلی به اثر بیشرت از یک
عامل بیجا شده بودند.
شکل  3.1اشرتاک کننده گان رسوی به تفکیک مناطق شهری و رؤستایی و عامل بیجاشده گی آنها

همچنان ،اطالعات کیفی برمال ساخت که اکرث اوقات مجموعه از چندین عوامل علت بیجاشده گی را تشکیل
میدهد ،طوریکه توسط نقل قول ها در ذیل و حکایت موردی ارایه شده در باکس  3.1بیان گردیده است.
من  40سال عمر دارم و در کمپ بیجاشدگان داخلی زندگی میکنم .من از والیت غور از ولسوالی
تالک آمده ام .بنابر مشکالت مختلف مانند ،منازعات قومی ،منازعات دولتی ،جنگ ،خشک سالی

و ناامنی ،ما مجبور به ترک خانه های خویش گردیدیم و به والیت هرات پناهنده شدیم،113 A .
بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
جنگ جاری ،نبود مواد غذایی ،فرصت های کاری و دسرتسی به کلینیک عوامل اند که ما را مجبور به مهاجرت به

هرات کرد ،59 A .بیجاشده داخلی اناث ،هرات
باکس  .3.1حکایت موردی عوامل گوناگون را بیان میدارد که منجر به بیجاشدگی یک بیجاشده داخلی اناث از والیت غور
به والیت هرات گردید.
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من  50سال عمر دارم و در کمپ بیجاشدگان در والیت هرات زندگی میکنم .ما بنابر جنگ جاری،
قحطی ،فقر و خشک سالی مجبور به ترک خانه مان در قریه تالک ،والیت غور گردیدم .ما یک سال و سه ماه
قبل به این کمپ مهاجر شدیم .زمانیکه ما کوشش میکردیم تا به هرات مهاجرت کنیم ،به دو طرف قریه ما
جنگ بود .متام اقوام ما بنابر فشار جنگ و حمالت طالبان فرار کردند.
در منطقه که قبالً سکونت داشتیم ،در متام اطراف کوها وجو دارد و همیشه ما در جنگ بین طالبان
و دولت گیر بودیم .عالوه بر جنگ ،در جریان زمستان از کوها سیالب رسازیر میشود و سبب تلفات میگردد.
در حال حارض ،جنگ در منطقه ما جریان دارد.
 ،102 Aیک بیجا شده داخلی اناث ،هرات

عوامل گوناگون بیجاشدگی در ذیل با تفصیل بیشرت مورد بحث قرار گرفته است.

 3.2.1جنگ ،منازعه و خشونت
جنگ ،منازعه و خشونت مستقیم به مثابه عوامل عمده بیجاشدگی توسط اکرثیت بیجاشدگان داخلی که در
این تحقیق اشرتاک کرده بودند ،گزارش گریده است .در افغانستان خشونت جنگی ناشی در نتیجه منازعات طوالنی بین
گروه های جنگی بشمول طالبان ،داعش ،دولت افغانستان ،نیروهای ائتالف و سایر گروه های مسلح واقع میشود.
بیجاشدگان داخلی تجربه منودن اشکال گوناگون خشونت مستقیم و رفتار بد را گزارش کرده اند که آنها را بنابر ترس جان
شان بشمول حمالت انتحاری ،کشتارها ،رضب و شقم ،شکنجه ،آزار و ظلم ،ناگزیر به ترک خانه های شان منوده است.
ما تصمیم گرفتیم تا بخاطر وضعیت ناگوار امنیتی ،جنگ ،قتل ،بیکاری ،کشتار ،بدبختی ،شکنجه
و ظلم و ستم که پرسم را زخمی کردند و مایوسی از اختطاف شدن ،به شهر مزار رشیف کوچ

کنیم ،199 A .بیجاشده داخلی ذکور ،مزار رشیف
من  30سال عمر دارم .من منیتوانم مشکالت را که ما متحمل شدیم ،توضیح دهم ،طالبان
آمدند و خانه ،درختان و قریه زیبای ما را ویران ساختند .آنها اطفال ،جوانان ،بزرگان و زنان ما را

کشتند .ما اجساد مرده برخی از آنها را نیافتیم ،143 A .یک بیجاشده اناث ،جالل آباد
خشونت شدید که بطور مشخص در والیت ننگرهار معمول است گزارش گردیده ،جائیکه داعش یک تعداد
حمالت انتحاری را در اماکن عامه برعالوه حمالت هامهنگ باالی افراد ملکی انجام داده است.
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داعش مردم ما را با مبب ها کشتند 7 ،عضو خانواده من بشمول برادر ،نواسه هایم و  13تن از
دیگر اقارب من .در یک روز داعش  120تن ما را قتل منود ،136 A .یک بیجاشده اناث ،جالل آباد
بسیار از بیجاشدگان داخلی گیر ماندن در گلوله باری جنگ بین گروه های درگیر را حکایت کردند ،که توسط نقل
قول های ذیل بیان میگردد و حکایت موردی آن در باکس  .3.2ارایه گردیده است.
یکی از فرزندانم زخمی زمانیکه یک راکت به خانه ما اصابت منود زخمی شد و نامبده شش ماه قبل وفات منود.

 ،199 Aیک تن بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
باکس  3.2حکایت موردی چگونگی گیرماندن یک مرد بیجاشده داخلی را در گلوله باری بین طالبان و اردوی ملی بیان
میکند ،نامبده فعالً در در یک کمپ در کابل زندگی میکند

ما در قریه خود یک زندگی عالی داشتیم ،در آنجا مکاتب و کلینیک ها وجود داشت و به چیز نیاز
نداشتیم .ما در زمین های خود کار میکردیم و با اقارب و مردم قریه روابط خوب داشتیم ،ولی
زمانیکه طالبان آمدند ،آنها با ما بد رفتاری و باالی ما ظلم ک ردند .بعدا ً زمانیکه اردو ملی جنگ را با
طالبان آغاز منود ،ما با مشکالت بسیار دچار شدیم ،مرمی فیر میگردید و بسیاری از اقارب و
دوستان من گشته و زخمی شدند .به نواسه من مرمی اصابت کرد ،ولی شکر خدا او زنده ماند.
یک روز من از مزرعه به خانه میآمدم؛ ناگهان ،من در راه زیر یک درخت به علت جنگ بین طالبان و
اردو ملی گیر ماندم و من فکر کردم که این روز آخر من است ،ولی خوشبختانه ،من زنده ماندم .این
مشکالت بود که سبب گردید تا ما خانه های خود را ترک کنیم و اینجا به کابل کوچ کنیم .من
خوشحال هستم که هیچ کس در خوانواده من در جن گ کشته نشد ،ولی خانه های مان ،کلینیک ها و
مکاتب تخریب شدند.

 ، 140 Aیک تن بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد

بیجاشدگان داخلی چگونگی وقوع جنگ را در میان جوامع مزدحم رؤستایی که منجر به رقم بلند تلفات گردیده،
تشیح میکند .بسیاری قصه های ناراحت کننده از دست دادن اعضای خانواده شانرا ناشی از منازعه جاری بازگو
میکردند.
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در منطقه من ،پرس  9ساله من کشته شد .این یک خشونت بسیار بدی بود که من در عمر خود
تجربه کردم .این برای همه مان بسیار دردناک بود و ما این خشونت را هرکز فراموش کرده
منیتوانیم ،16 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
بدبختانه ،من شوهر خود را در جریان جنگ بین طالبان و دولت از دست دادم .برادرم نیز توسط

طالبان به قتل رسید ،108 A .یک بیجا شده داخلی اناث ،هرات
ما خشونت مستقیم را تجربه منوده ایم .برادر جوان من زمانیکه وی بخاطر جمع آوری جوب

سوخت رفته بود ،توسط گروه های مسلح کشته شد ،10 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
بسیاری از بیجا شدگان داخلی گزارش کرده اند که آنها مجبور شدند تا جایدادهای خویش را ترک کنند ،اکرثا در
نصف شب ،زیرا احتامل آن میرفت تا خانه ها و زمین های آنها منحیث میدان جنگ توسط طالبان و نظامیان افغان
استفاده گردد.
نیروهای مسلح خانه های ما را ترصف کردند و به ما گفتند تا آنجا را ترک کنیم ،زیرا آنها خانه های
مان را بشکل موضع برای جنگ استفاده میکردند .گروه های مسلح هر کسی را که علیه آنها

ایستاد شود میکشد ،ازیرنو ما خانه های خود را ترک کردیم ،231 A .یک بیجا شده داخلی اناث،
ننگرهار
طالبان به قریه ما روز یکشنبه در نصف شب آمدند ،آنها در حویلی ما زمین را حفر کردند ،زیرا
آنها جنگ را آغاز میکردند ،246 A .یک بیجا شده داخلی ذکور ،کندز
بیجا شدگان داخلی جوان از جوامع دور دست آفتاده چگونگی وادار شدن شانرا توسط گروه های مسلح غرض
پیوسنت به جنگ علیه دولت را توضیح دادند که معیشت آنها را متاثر و آزادی آنها را محدود ساخت.
طلبان از ما خواستند تا به جنگ بپیوندیم و برای آنها اسلحه فراهم کنیم ،بنأً ما تصمیم گرفتیم تا

کوچ کنیم و با چندین خانواده به هرات بیائیم ،114 A .یک بجاشده داخلی ذکور ،هرات
ما بطور مکرر توسط گروه های مسلح تهدید شدیم ...آنها ما را به جنگ علیه دولت وادار

ساختند ،198 A .یک بیجا شده داخلی ذکور ،کندز
طالبان و سایر گروه های مسلح مانند داعش باالی مردم بیجاشده داخلی ظلم کردند و آنها را تهدید منودند تا
برای آنها پناهگاه و غذا فراهم کنند و غرض حامیت رژیم شان از آنها تقاضای اسلحه و پول کردند.
ما در ولسوالی نازیان زندگی میکردیم ،ما زمین و مالداری داشتیم و در آنجا باغداری میکردیم،
ولی طالبان و داعش باالی ما حمله کردند و قریه ما را ویران کردند ،آنها خانه ها و زمین های ما را
ویران منودند و آنها مواشی ما را با خود بردند .آنها ما را مجبور میساختند تا برای آنها غذا و آب

فراهم کنیم ،در غیر آنها برادران و پدرم را لت و کوب میکردند ،123 A .یک بیجاشده داخلی اناث،
جالل آباد
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ما در منطقه اصلی خود بسیار مشکالت داشتیم .سطح تشنج بین طالبان و دولت واقعاً بلند
بود .ازیرنو ،طالبان از ما غذا میخواستند و اگر برای شان غذا فراهم منی کردیم ،آنها ما را لت و

کوپ و شکنجه فزیکی میکردند ،199 A .یک بیجا شده داخلی ذکور ،مزار
هر شب یک شامر بزرگ طالبان باالی خانه ها و مواشی ما هجوم می آوردند و هرکس را
میکشتند ،بشمول نواسه من .بخاطریکه او برای دولت کار میکرد .طالبان باالی ما سخت فشار
می آوردند ،ما را لت و کوب میکردند و از ما تقاضای اسلحه میکردند ،زیرا آنها شنیده بودند که

ما با دولت هستیم ،199 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
روشهای مشابه توسط پولیس اربکی بکار گرفته میشد ،ملیشه های محلی که توسط دولت حامیت میشدند.
هردو گروه های مسلح و پولیس اربکی ما را مجبور میساختند تا برای آنها کار کنیم ،بگونه مثال

برای آنها غذا بیاوریم یا آنها را در اعامر پوسته های پولیس کمک کنیم ،201 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار
بسیار از بیجاشدگان داخلی از یورش های متکرر که توسط دولت و نیروهای بین املللی انجام میشد ،مترضر
شده اند .حتی مردم ملکی در این عملیات ها دستگیر میشدند و آنرا یکی از عوامل که چرا آنها ناگزیر به کوچ کردن به
جای دیگر شده اند ،گفته اند.
یک مشکل بزرگ حمالت شب هنگام توسط دولت و تهدیدات گوناگون از طرف گروه های مسلح

میباشد ،224 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،ننگرهار
گرچه ما زمان دشوار با گروه های مسلح داشتیم ،ولی مشکل بزرگ ما با دولت بود ،زیرا آنها

بطور دوامدار باالی خانه های مان مببارد و حمالت شب هنگام را انجام میدادند ،227 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،ننگرهار

 3.2.2خشک سالی ،قحطی و حوادث طبیعی
خشک سالی ،قحطی و حوادث طبیعی بشمول سیالب ها ،لغزش زمین و برف کوچ ها به مثابه عوامل اصلی
بیجاشدگی برای برخی از بیجاشدگان داخلی گفته شده اند .رشایط مذکور سبب از دست رفنت جایداد ها و زراعت گردیده
و تاثیر ناگوار بر معیشت بیجاشدگان داخلی در مناطق شان داشته که آنها را ناگزیر به جستجوی زندگی بهرت در جاهای
دیگر منوده اند.
من یک دهقان عادی در قریه خود بودم .کشت و کار من به بارانهای فصلی بستگی داشت.
وقتی ما در منطقه خود باران کافی نداشتیم،غرض تامین نیازمندی های اولیه خویش پول قرض

میکردیم .من تصمیم به کوچ کردن گرفتم و کوشش کردم تا زندگی ام تغییر کند ،06 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
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قبل از کوچ کردن به هرات ،من با کشت و زراعت مشغول بودم .بنابر خشک سالی و قحطی ،من
متام مواشی ،شرت ،گاو و گوسفندان را از دست دادم ،این وضعیت مرا ناگزیر ساخت تا رمه ها

را به قیمت بسیار نازل بفروش برسانم تا مصارف کوچ کردن به اینجا را مهیا سازم ،100 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
برای برخی از بیجاشدگان داخلی ،شدت گرفنت جنگ وضعیت آنها را که از قبل نیز خراب بود بدتر کرد و کاسه
صب آنها را لبیز منوده و منجر گردیده تا آنها تصمیم کوچیدن برا بگیرند.
ما کوشش کردیم تا آنجا مبانیم ،ما با متام مشکالت برای مدت چهار سال در قریه اصلی خود
دست و پنجه نرم کردیم .امسال لغزش برف برخی از همسایه های من را کشت و از سوی دیگر
جنگ های زیاد وضعیت را برای مان غیر قابل تحمل ساخت ،ازیرنو من قریه را ترک گفتم و برای

ادامه زندگی اینجا آمدم ،05 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،بدخشان

 3.2.3سایر عوامل بیجاشدگی
سایر عوامل بیجاشدگی شامل نبود فرصت های کاری درآمد زا ،تخریب جایدادها و زمین ها ،مشکالت در
تامین نیازمندی ها اولیه ،مشکالت در دسرتسی به خدمات صحی و مراکز تعلیمی و از دست رفنت کرامت انسانی
میباشد .بسیاری از بیجاشدگان داخلی جاهای دیگر ،اکرثاً به مناطق شهری و شهرها غرض دریافت فرصت های کاری و
امرار معیشت کوچ کردند.
برای شوهران ما کار نبود ،و غرض زنده ماندن ما امنیت و پول نداشتیم .در نهایت ،ما تصمیم

گرفتیم که باید منطقه را ترک و یک جای بهرت برای زنده گی کردن دریافت کنیم ،152 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کابل

من خوشبین بودم و امید داشتم تا یک فرصت غرض دریافت وظیفه در سطح محل
داشته باشم .من فکر میکردم حداقل در اینجا ،چانس برای دریافت وظیفه را داشته باشم .من
در جستجوی دریافت یک وظیفه یا کار روز مزد هستم تا نیازمندی های اولیه زندگی خود را تامین

کنم ،06 A .یک بجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
من اینجا آمدم تا وظیفه دریافت کنم .وضعیت خراب اقتصادی مرا وادار ساخت تا اینجا بیایم.

 ،10 Aیک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
جنگ و منازعه بطور گسرتده سبب تخریب خانه ها ،دوکاکین ،زمین و کشت زارها و همچنان زیربنا ها مانند
رسک ها ،مکاتب و کلینیک ها گردیده است .ازیرنو ،بسیاری از بیجاشدگان داخلی ناگزیر گردیده اند تا غرض دریافت
رسپناه و محل برای زندگی کردن ،مهاجرت کنند.

خانه ها و جایدادهای ما در اثر جنگ تخریب گردید .ازیرنو ،ما فرار کردیم و به کندهار آمدیم ،178 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
خانه های مان در جریان جنگ تخریب گردید و ما جای برای زنده گی کردن نداشتیم.

 ،105 Aیک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
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کوماندو ها آمدند و مواد منفجره را در نزدیکی دوکان من جاسازی کردند ...من اموال و دوکان
خود را ازدست دادم .هیئت که به قریه مان آمده بود از دوکان من بازدید منود ،ولی بعداً همرایم

کدام کمک را انجام نداد ،246 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
بیجاشدگان داخلی ناتوان بودن خویش را در تامین نیازمندی های بسیار اولیه شان ناشی از عوامل مختلف
بشمول ناأمنی ،خشک سالی ،مشکالت مالی ،بسته بودن راه ها ،تورم اقتصادی و بلند رفنت قیمت های مواد خوراکی
توضح کرده اند.
ما از همه طرف ها بخاطر جنگ و بسته بودن راه ها قلعه بند شده بودیم و ما منی توانستیم تا به

نیازمندی های روزمره خویش دسرتسی داشته باشیم ،174 A .یک بیجاشده داخلی ذکور،
کندهار
جنگ و خشک سالی وجو داشت .ما منیتوانستیم تا نیازمندی های روزمره خویش را به آسانی

فراهم کنیم ،ازیرنو ما تصمیم گرفتیم تا کوچ کنیم ،177 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
بنابر ناأمنی ،گران قیمتی ،نبود تسهیالت صحی و نبود فرصت های کاری ،ما مجبور شدن تا
سکونت اصلی خویش را ترک کنیم و یک جای را حد اقل برای دریافت غذا و رسپناه دریافت

کنیم ،از ایرنو ما اینجا آمده ایم ،183 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار.
جنگ جاری برای بیجاشدگان داخلی دسرتسی به تسهیالت اولیه بشمول مراکز مراقبت های صحی و تعلیم و
تربیه را در مناطق اصلی شان مشکل ساخته است .بسیاری از بیجاشدگان داخلی به قصد اینکه برای اطفال شان
بخصوص دخرتان دسرتسی به تعلیم و تربیه پیدا کنند کوچ کرده اند ،زیرا طالبان دخرتان را از رفنت به مکتب باز میدارند.
ما کدام خشونت را مواجه نشده ایم ،ولی ما در نیازمندی های روزمره خویش مشکالت داشتیم.
بگونه مثال ،ما منیتوانستیم مریضان خویش را بنابر مسدود بودن راه ها و ناأمنی ها به شفاخانه

ببیم ،204 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،مزار رشیف
جنگ ،ناأمنی و فاصله دور برای تعلیم اطفال ما را وادار به کوچ کردن کرد .ما کندز را بخاطر

انتخاب کردیم که این محل امن بود ،در اینجا اطفال ما به تعلیم و تربیه دسرتسی دارند،198 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندز
من ده ساله بودم ،ولی طالبان ما را اجازه رفنت به مکتب نداد ،بنابراین ،ما محله خود را ترک کردیم

و اینجا به هرات آمدیم ،42 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
ما در در غور معلمین بسیار خوب مکاتب داشتیم ،ولی متاسفانه بخاطر ناأمنی و مامنعت

طالبان ،دخرتان اجازه داده نشد تا درس بخوانند ،و ما مجبور به کوچ کردن شدیم ،118 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،هرات

55

در نهایت ،برخی از بیجاشدگان داخلی بطور مشخص از دست رفنت کرامت انسانی خویش را عامل بیجاشده
گی شان گفته اند ،و ابراز داشتند که آنها مایل اند تا دوباره بیجا شوند اگر کرامت انسانی آنها محافظت نگردد.
کرامت انسانی و آبرو و عزت برای هرکس معنی خاص خود را دارد ،ما اینجا بخاطر آمدیم که

کرامت انسانی ما در آنجا مصئون نبود ،188 A .یک بیجا شده داخلی اناث ،کندهار
ما محل خودرا بخاطر جنگ ترک کردیم ،کرامت انسانی ما در آنجا مصئون نبود ،186 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
ما از قریه خود بخاطر کوچ کردیم که کرامت انسانی ما در آنجا مصئون نبود .ما محل خود را
بخاطر کرامت انسانی خود ترک کردیم ،اگر کرامت انسانی ما اینجا هم در نظر گرفته نشود اینجا

را نیز ترک خواهیم کرد ،177 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار.

 3.3رسگذشت ها و تجارب بیجاشدگان داخلی ناشی از جنگ
بیجاشدگان داخلی این تحقیق که از باعث جنگ ،منازعه بیجاشده اند ،اکرثاً در جریان مهاجرت خشونت و
ترضیضات شدید روانی را متقبل گردیده اند .اکرثیت بیجاشدگان داخلی به اثر منازعه خانه ها و امرار معیشت خویش را
از دست داده ،در حالیکه برخی توانستند تا بروند و با اقارب ،دوستان و سایر بیجاشدگان داخلی در جوامع میزبان زندگی
کنند ،متباقی کسانیکه روابط قوی اجتامعی نداشتند مجبور به کوچ کردن و زندگی کردن در زیر خیمه ها ،رسپناهای
مؤقتی یا کمپ های بیجاشدگان داخلی در شهر ها شدند .کمک های عاجل بشی در قالب مواد غذا ،آب ،پول نقد و
رسپناه قابل حمل و نقل اکرثاً ناوقت ،نا سازگار ،یا متاسفانه ناکافی میباشد و چون فرصت های کاری وجود ندارد،
بیجاشدگان داخلی باید روی کار روز مزد و کمک اقارب ،مردم محل و مؤسسات کمک رسان اتکا کنند تا بتوانند نیازمندی
های اساسی روزمره خویش را مرفوع سازند .در حالیکه شامر اندک بیجاشدگان داخلی بعد از توقف جنگ به خانه های
اصلی خویش بر میگردند ،ولی این کار ب رای شامر زیاد ممکن نیست؛ بعداً وضعیت آنها ادامه می یابد و آنها برای
چندین سال بیجاشده باقی میامنند .رسگذشت و تجارب بیجاشدگان داخلی که از اثر جنگ بیجا شده اند از لحاظ مراحل
ذیل مورد بحث قرار گرفته است :تخلیه نا منظم؛ کوچیدن؛ پاسخگویی؛ بازگشت و اسکان مجدد؛ و اسکان طویل املدت
بشمول ادغام در جامعه جدید میباشد .مهمرت از همه ،شامر زیاد از بیجاشدگان داخلی تجربه منودن از دست رفنت
کرامت انسانی را در جریان بعضی یا همه مراحل رسگذشت های بیجاشده گی شان گزارش کرده اند .برعکس ،شامر از
بیجاشدگان داخلی گفته اند که آنها توانستند تا محفوظ ماند کرامت انسانی خویش را مدیریت کنند ،باوجود تجارب
ترضیضی و رشایط دشوار زندگی .یک حکایت موردی یک مرد بیجاشده داخلی ناشی از منازعه که از ننگرهار به جالل آباد
بیجا شده بود ،در باکس  .3.2ارایه گردیده است، .

باکس  3.2حکایت موردی رسگذشت بیجاشده گی یک مرد بیجاشده داخلی را که از باعث منازعه از ننگرهار به جالل آباد
کوچ کرده بود ،توضیح میدارد.
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ما مزرعه ،مالداری و یک زندگی خوب داشتیم ،ولی طالبان و داعش به محله ما حمله
کردند ،آنها جنگ را آغاز کردند ،خانه های ما را مبب گذاری کردند ،مواشی ما را کشتند ،و هر آن
چیز که داشتیم تخریب منودند و ما اینجا با دست خالی آمدیم .من یک خانه کرایی را با کمک یک
دوستم در کمپ کابل پیدا کردم .ما همه ارزش کرامت انسانی را میدانیم ،ولی من در آن روز
کرامت انسانی خود را از دست دادم زمانیکه خانه من مبب گذاری گردید .خانم ها و اطفال ما برای
ساعت ها پیاده روی کردند و با بسیار مشکالت ،بالخره اینجا آمدیم .ما بسیار بی بضاعت هستیم،
و اطفال ما عوض رفنت به مکتب از روی رسک ها فلزات و پالستیک جمع آوری میکنند .ای کاش
من میتوانستم کار کنم و برای اطفامل تسهیالت الزمه را غرض رفنت به مکتب فراهم میکردم.
بزرگان جامعه برای افراد مستحق کمک منی کنند .اگر مؤسسات میخواهند کمک کنند ،آنها باید
کمک را بطور مستقیم به افراد نیازمند توزیع کنند.
من یک مرد کهن سال هستم و من منیتواند در قطارهای مزدحم متام روز بخاطر دریافت یک
خریطه کوچک آرد ،ایستاده باشم و غرض کرایه منودن موتر پول ندارم ،ازیرنو بهرت خواهد بود تا
کمک ها به مناطق خود ما آورده شود .با بیکار بودن ،مشکل است تا کرایه و سایر مصارف را
بپردازم .ما باید در یک اطاق خواب با  11عضو خانواده زندگی کنیم .ما هیچ نوع کمک را به
استثنای یک بوری گندم از یک مؤسسه ،دریافت ننموده ایم و غرض بدست آوردن آن ،ما باید
برای مدت زیاد در قطار متام روز انتظار بکشیم .ما چشم به راه کمک هستیم ،ولی چیزی وجود
ندارد ،مؤسسات بین املللی باید کمک کنند و خانهای مان را اعامر منایند .من از همسایگان خود
خوشحال هستم؛ همه آنها مهاجر و مردمان بسیار خوب اند .ما از دولت انتظار داریم تا صلح
بیاورد و در اعامر خانهای مان کمک کند ،تا ما بتوانیم دوباره به جامعه خود برگردیم128 A .

 3.3.1تخلیه بی نظم
رویدادهای خشونت آمیز و افراطی در بسیاری موارد منجر به ترک اجباری و پراگنده مردم بیجاشده از خانها و
جوامع شان گردیده است .بیجاشدگان داخلی چنین رویدادها را وحشتناک ،ویرانگر ،و ترضیضی توصیف منوده اند و
بسیاری اعضای خانواده را در جریان فرار ازدست داده اند.
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شب هنگام بود ،زمانیکه طالبان حمله کردند ،آنها پوسته پولیس محلی را تسخیر منودند،
مامورین پولیس را کشتند و برخی آنها را با خود اسیر گرفتند .آنها جنگ را ادامه دادند ،ازیرنو ما

محل بطور ناگهانی ترک کردیم ...راکت ها و مرمی از باالی رس ما تیرو بیر میشد ،253 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کندز
داعش باالی مناطق ما حمله کردند ،آنها به زور ما را از قریه های مان بیرون کردند و باالی خانه
های مان فیر کردند و آنها را ویران کردند و آنها کاکای مرا با مبب کشتند ،ازیرنو ما اینجا آمدیم.

 ،130 Aیک بیجاشده داخلی اناث ،جالل آباد
در آنجا بحران ،جنگ و مبباردمان بود ،وضعیت ویرانگر بود ،ما فقط بخاطر زندگی مان فرار کردیم

و اینجا آمدیم ،207 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،مزار
در جریان مرحله آغازین رسگذشت بیجاشده گی آنها ،بیجاشدگان داخلی از حقوق ،آزادی ها و کرامت انسانی
خویش محروم شدند و از لحاظ فزیکی و عاطفی توسط گروه های افراطی آسیب دیدند و مورد خشونت و سؤ استفاده
قرار گرفتند.
در جریان جنگ کرامت انسانی توسط هردو جناح مدنظر گرفته منیشود ،اعم دولت و طالبان به
خانه ها می ریزند ،دروازه ها را می شکنند ،یا از دیوارهای خانه غرض دیدن بیرون تیرکش می
کشند .جنگ ناگهانی میان آنها ما را ناگزیر به ترک خانه هایامن در یک حالت شکنند و بی پرده می
سازد که یک نوع رشم و عار میباشد .غرض حفظ کرامت آنسانی خویش در جریان جنگ ،ما در
خانه های اقارب خویش برای چند روز باقی ماندیم تا در این رشایط شکنند خانواده های خویش را

محافظت کنیم ،245 A .یک بیجا شده داخلی ذکور ،ننگرهار.
هر کس میداند زمانیکه یک کس خانه خود را شب هنگام همراه با زنان و اطفال بدون رضایت یا
هرنوع آماده گی ترک میکند ،کرامت انسانی و موقف آنها متاثر میگردد ،در این رابطه هیچ
سوال وجود ندارد .ما از خانه هایامن بیرون کشیده شدیم و مجبور به ترک خانه هایامن گردیدیم

و الی رسیدن به شهر ناگزیر دو ساعت پیاده روی کنیم ،259 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز

 3.3.2کوچیدن
بسیاری از بیجاشدگان داخلی از اثر منازعه ناگزیر به متقبل شدن یک سفر یا رسگذشت طوالنی آنهم اکرثاً با
پای پیاده میگردد ،تا به منزل مقصود برسند و مجبور به ترک معیشت ،اقارب و وابسته گان خویش میگردند .اکرثیت
مشکالت چند بعدی را در طول راه مواجه میشوند ،بشمول خستگی ،گشنگی ،تشنگی ،حوادث ترافیکی ،و مورد سؤ
استفاده و فضولی ها از سوی گروه های مسلح .بعضی از بیجاشدگان داخلی همچنان تجربه منودن رویدادهای
دلخراش را در جریان سفر شان گزارش کرده اند مانند خشونت مستقیم جنگی و مرگ اطفال و همرسان شان.
در امتداد راه وضعیت هولناک بود ،ما ترس ،وحشت ،ناأمنی ،گشنگی و مشاهده کشتار غیر
مشوع توسط طالبان را تجربه کردیم ،زیرا آنها اطفال ،مردان و زنان ما را لت کوب میکردند.
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دخرت من بسیار بد لت و کوب گردید و نامبده از قبل مشکالت تنفسی داشت ،21 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،هرات.
ما به اثر جنگ ها بین طالبان و پولیس آسیب دیدیم .ما گوسفندان ،اقارب زخمی ،و همه
چیزهای را که داشتیم مانند غذا ،لباس و پای پوش ازدست دادیم .در امتداد راه از غور به هرات،
ما دو شب را گذشتاندیم و مشکالت بسیار سخت مانند گشنگی و تشنگی داشتیم ،و حتی من
یکی از اطفال خود را از دست دادم ،نامبده یک سال عمر داشت .او به اثر یک مریضی بسیار
ساده (اسهال و استفراغ) وفات کرد ،ولی در راه کلینیک وجود نداشت که میتوانستیم وی را آنجا

ببیم ،109 A .یک بیجاشده داخلی
در راه ،یک وضعیت وحشتناک را روبرو شدیم .بعضی از مردها پرسان دخرتان را میکردند که با ما
بودند و ما ناگزیر دخرتان خود را پنهان کنیم ،ما منیدانستیم که آیا میتوانیم آنها را نجات دهیم.
آنها داشته ها و پول ما را دزدیدند ... .ما خاطرات بسیار خراب و غمگین از آن روزها داریم .از

زمانیکه ما اینجا رسیدیم ،شوهرم مشکل روانی دارد و نامبده خیلی مضطرب است،160 A .
یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
گرچه ،زمانیکه پرسیده شد ،بسیار از بیجاشدگان داخلی گفتند که باوجود که آنها در جریان مهاجرت سختی های
بی شامر را مواجه شده اند ،ولی آنها احساس نکرده اند که کرامت انسانی آنها در جریان این مرحله از رسگذشت
بیجاشده گی شان نقض گردیده باشد.
هر انسان عزت نفس و آبرو و عزت دارد .ما مهاجرین انسان هستیم و هنوز هم ما کرامت

انسانی داریم ،ولی ما رنج زیاد را در جریان مهاجرت خویش متحمل شدیم ،117 A .یک بیجاشده
داخلی اناث ،هرات
ما مشکالت و سختی های بسیار داشتیم ،ولی در رابطه به نقض کرامت انسانی ما کدام مشکل

وجود نداشت ،161 A .یک بیجا شده داخلی اناث ،کابل
ما تنها بخاطر جنگ نگران بودیم و هامنند دیگر مردم ،ما با مشکالت امنیتی ،غذایی ،موتر و

مالی مواجه شدیم ،ولی در رابطه با کرامت انسانی ما کدام نگرانی وجود نداشت ،169 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کابل

 3.3.3کمک و رسیدگی
با رسیدن به جوامع میزبان یا کمپ بیجاشدگان داخلی ،بیجاشدگان داخلی در نیازمندی جدی به کمک های
نجات زندگی در قالب رسپناه ،مواد غذایی ،لباس و آب به رس میبدند .در حالیکه برخی از اقارب و مردم محل کمک
دریافت کردند ،ولی متباقی این چنین کمی را دریافت نکردند .پاسخگویی دولت و مؤسسات بشی اکرثاً بطور قابل
مالحظه به اثر ترکیب از ماهیت ناگهانی بیجاشده گی ،نبود دسرتسی به مناطق مشخص و ماهیت پروسه ارزیابی که
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شامل سکریننگ فراگیر غرض شناسایی نیازمندی های بیجاشدگان داخلی قبل از فراهم ساخنت کمک ها میشود ،به
تاخیر مواجه بود .این یک مرحله مهم میباشد که در آن بیجاشدگان داخلی از دست رفنت کرامت انسانی را تجربه کرده اند.
زمانیکه ما اینجا رسیدیم ،ما بسیار خسته بودیم .متعاقباً خویشاوندان ما غرض دیدن ما آمدند،
اطمینان حاصل کردند که ما میتوانیم کرامت انسانی و عزت خورا حفظ کنیم و همه چیز خوب

بود .باید بگویم که ما هیچ نوع کمک را تا اکنون از جانب دولت بدست نیآوردیم ،04 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،بدخشان
در اوایل زمانیکه ما به کابل رسیدیم ،ما در نزدیک رسک یک خیمه را برپا کردیم .من بخاطر دارم
که هرکس که آنجا عبور میکرد به ما نظر می انداخت .ما بسیار احساس بد میکردیم و با خود
میگفتیم "چرا ما باید در این رشایط زندگی کنیم و چرا برای ما کدام راه غرض بیرون رفت از این

رشایط خراب وجود ندارد؟"  ،154 Aیک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
فکر میکنم مهاجرت ما به اینجا یک تاثیر منفی باالی عزت و وقار ما داشته ،زیرا وقتیکه ما اینجا
آمدیم نه کدام رسپناه درست وجود داشت و نه رضوریات زندگی برای ما وجود نداشت.

مؤسسات و دولت برای ما غرض حفظ آبرو ،عزت و کرامت انسانی خویش کمک منی کندA .
 ،203یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار.
گرچه ،بیجاشدگان داخلی تائید میکنند که مؤسسات کمک رسان بشی آنها را غرض حفظ کرامت انسانی شان
از طریق فراهم منودن کمک های حیاتی و فراهم آوری کمک ها غرض تامین نیازمندی بسیار اولیه آنها کمک منوده
است .بسیار از بیجاشدگان داخلی از کمک ها حتی اگر کافی هم نبوده قدردانی منوده است .این بخصوص در موارد
بوده که مؤسسات کمک رسان با بیجاشدگان داخلی با مهربانی و احرتام برخورد کرده است.
از یکطرف ،مؤسسات کمک رسان ما را کمک منوده تا کرامت انسانی و شهرت خویش را حفظ

کنیم ،199 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
ما از کمک های مؤسسات کمک رسان راضی هستیم .آنها همرای مان بسیار مهربان و کمک

کننده بودند .آنها برای ما پول و مواد غذایی دادند ،103 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
آنها از طریق تلیفون ما را به محل معیین دعوت کردند و آنها برای ما در یک روش بسیار محرتمانه

کمک کردند ،آنها تصاویر ما را نگرفتند ،132 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،جالل آباد.

بعضی از بیجاشدگان داخلی باور داشتند که مؤسسات کمک رسان بشی در محافظت و نگهداشت کرامت
انسانی بیجاشدگان داخلی عالقمند اند ،ولی باوجود آنهم ،بیجاشدگان داخلی گفته اند که کمک های فراهم شده
ناکافی ،ناسازگار و غیر منظم اند.
مؤسسات کمک رسان رسان عالقمند محافظت آبرو و کرامت ما هستند ،از همین رو بعضی
اوقات آنها رسوی انجام میدهند و از وضعیت زندگی ما میپرسند .تا هنوز ،ما از این مؤسسات
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کدام کمک بزرگ دریافت ننموده ایم .یک یا دو بار ما برنج ،آرد و روغن دریافت کردیم،01 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان.
ما از سلوک و رفتار کارکنان سازمانهای کمک رسان راضی هستیم ،ولی ما از کمک ها راضی
نیستیم ،زیرا این کمک ها در حل مشکالت ما زیاد کمک کننده نیستند .آنها یک ماه ما را کمک
میکنند و بعداً برای چندین ما احوال ما را منی گیرند .اگر آنها کمک میکنند ،آنها برای خانواده

های بزرگ کمک ناچیز میکنند ،112 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
سایر بیجاشدگان داخلی احساس میکنند که در پاسخگویی بشی کرامت انسانی در نظر گرفته
نشده است و به کرامت انسانی آنها در پروسه دریافت کمک ها آسیب رسیده است.
ما متام روز در هوای گرم ایستاده بودیم زمانیکه آنها برای ما کمک میدادند ،و این کار کرامت

انسانی ما را آسیب میرساند ،131 A .بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
زماینکه ما به محل کمک رفتیم و وضعیت را دیدیم ،تصمیم گرفتم که از دریافت این کمک کرده،

عدم دریافت آن بهرت است ،زیرا کمک با حفظ آبرو و احرتام صورت منیگرد ،134 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،جالل آباد
زمانیکه آنها بیجاشدگان داخلی را کمک میکردند ،آنها مردم را در چهار راه گرد آوردند و متعاقباً
کمک ها را در پیشوی جوامع میزبان توزیع کردند .من فکر میکنم که این کار خالف کرامت

انسانی ما است ،94 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
بیجاشدگان داخلی عکس العمل های گوناگون را از جوامع میزبان شان تجربه منوده است .بسیاری بیجاشدگان
داخلی از جوامع میزبان کمک و مساعدت دریافت کرده اند .آنها گزارش کرده اند که با مردم محل در یک توافق زندگی
میکنند و احساس میکردند که از سوی آنها احرتام میشدند.
من با همسایگانم روابط صمیمی دارم .من مطمنئ هستم که آبرو ،عزت و کرامت انسانی من
احرتام میگردد .آنها ما را اذیت منی کنند .غرض مصئون بودن آبرو و کرامت انسانی برای ما

بسیار مهم است ،06 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
در موضوع کرامت انسانی و آبرو و عزت ،ما کدام مشکل را مشاهده ننموده ایم .هیچ کسی
برای ما اینجا مزاحمت منی کند .دخرتان ما حجاب شانرا میپوشند و هیچ کس برای آنها مزاحمت
منی کند .کمپ ما مصئون است و ما در امنیت کامل برس می بریم .ما ارزو داریم تا در امنیت

کامل تا زمانیکه زنده هستیم زندگی کنیم .ما از مردم هرات بسیار خوشحال هستیم ،105 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،هرات
در ابتدا ،زمانیکه ما به هرات آمدیم ،ما تسهیالت زندگی مانند زمین برای زندگی کردن یا غذا برای
خوردن نداشتیم .مردم هرات همرای ما کمک کردند و ما از آنها متشکریم .مردم هرات با ما رفتار

بسیار خوب میکنند ،107 A .بیجاشده گی داخلی اناث ،هرات
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برعکس ،برخی از بیجاشدگان داخلی داشنت روابط تیره را با جوامع میزبان شان گزارش کردند ،که کرامت انسانی
آنها را متاثر کرده است.
ما در محله اصلی خویش یک زنده گی خوب و با کرامت انسانی داشتیم ،ولی در اینجا مردان و
زنان ما بیکار اند ،همسایگان ما همرای ما هامنند مهاجر رفتار میکند و ما اینجا احساس تحقیر

میکنیم ،127 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،جالل آباد
ما اینجا هیچ احرتام نداریم ،آنها ما را مهاجر صدا میزنند و حتی برای ما آب پاک منی دهند ،ولی

ما چاره دیگر جز زندگی کردن در اینجا را نداریم ،186 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
بعضی از باشنده گان کرامت انسانی ما را در نظر منی گیرند و باالی ما نام ها میگذارند،175 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
از  525بیجاشده داخلی که در این رسوی اشرتاک داشتند پرسیده شد که چرا از آنها در جوامع میزبان پذیرایی
منی گردد (شکل  .)3.2آنهاییکه از جوامع محلی شان راضی بودند تا حد این احساس را بخاطر داشتند که مردم محل برای
بیجاشدگان داخلی لباس و مواد غذایی فراهم کرده بودند و با آنها با مهربانی رفتار کرده بودند ،در حالیکه آنهاییکه از
جوامع محلی شان راضی نبودند تا حد این احساس را بخاطر داشتند که مردم محل به آنها احرتام منی کرند و فکر
میکردند که بیجاشدگان داخلی در مناطق شان ناأمنی را میآورند( .شکل .)3.2

شکل  3.2عوامل گفته شده توسط بیجاشدگان داخلی از اثر جنگ در رابطه به اینکه چرا آنها در جوامع میزبان شان
احساس پذیرایی یا عدم پذیرایی را میکنند
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 3.3.4عودت و اسکان مجدد
بسیار از بیجاشدگان داخلی که از اثر جنگ ،منازعه و خشونت جنگی بیجاشده اند گفته اند که آنها عالقمند
برگشت به خانه های اصلی خود اند ،ولی اگر صلح و امنیت در مناطق شان تامین گردد.

ما ارزو داریم که صلح بیاید ،تا ما بتوانیم دوباره به مناطق خود بازگشت کنیم ،122 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،جالل آباد
اگر آنجا امنیت و مصئونیت باشد ،ما عالقمند هستیم تا دوباره به خانه های خویش برگردیم.

ولی در غیر آن ،ما میخواهیم در اینجا زندگی خویش را بگذرانیم ،07 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،بدخشان

ما میخواهیم دوباره برگشت کنیم ،زیرا ما دسرتسی بهرت به نیازمندی های روزمره خویش
خواهیم داشت.

 ،174 Aیک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار

بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که غرض برگشت شان به خانه های شان ،آنها به حامیت نهادهای
دولتی و کمک رسان نیاز دارند تا خانه های شانرا که در جنگ تخریب گردیده دوباره بازسازی کنند ،مکاتب و
کلینیک ها را اعامر کنند و برای آنها زمینه های شغلی غرض تقویت استقاللیت و تامین معیشیت پایدار
فراهم کنند.
اگر قرار باشد که منطقه خود ما أمن باشد ،من عالقمند برگشت به آنجا هستم .ما به سازمانهای

مدد رسان و دولت نیاز داریم تا برای ما تسهیالت خانه فراهم کنند و ما را کمک کنند ،15 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
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ما با زندگی شهری آشنایی نداریم ،و این یک خوشحالی بزرگ خواهد بود ،اگر صلح به منطقه ما
بیاید و دولت خانه ها ،مکاتب و کلینیک های مانرا اعامر کند و بعدا ما میتوانیم برسعت

نیازمندی های فامیل خویش از طریق کشت زمین های مان تامین کنیم ،140 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،جالل آباد
ما میخواهیم دوباره به خانه های خود برگردیم وقتیکه منطقه ما أمن گردد و ما در آنجا فرصت
های کاری داشته باشیم ،و دولت خانه های مانرا انجا بازسازی کند.

 ،206 Aیک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار

واضحاً ،برای بیجاشدگان داخلی صلح و امنیت قبل از آنکه آنها بتوانند به خانه های اصلی شان
برگردند ،مهم است .گرچه ،بیجاشدگان داخلی که در این رسوی اشرتاک کردند یک سلسله عوامل را که میتواند
برگشت آنها را تسهیل کند ،برجسته ساخته است مانند پروژه های بازسازی و انکشافی ،فراهم ساخنت فرصت
های شغ لی و معیشتی و کمک های چند بعدی غرض حامیت و بهبود زندگی آنها بگونه مثال ،کمک در
دسرتسی به تعلیم و تربیه و مراکز مراقبت های صحی و فراهم منودن مواد غذایی ،رسپناه و آب آشامیدنی
در سطح ابتدایی آن (شکل .)3.3

شکل  3.3پیشنهادات بیجاشدگان داخلی از اثر جنگ راجع به آنچه که میتواند آنها را در برگشت به خانه های شان
کمک کند
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 3.3.5اسکان طویل املدت و ادغام
جایکه برگشت فوری به خانه های اصلی بنابر جنگ ،منازعه و خشونت جنگی روان نا ممکن بود ،بیجاشدگان
داخلی کدام انتخاب دیگر بجز از استقرار در کمپ ها یا جوامع میزبان شان برای مدت طوالنی نداشتند .در اکرثیت از
موارد ،این بدین معنی است که بیجاشدگان داخلی بطور دوامدار متکی به کمک های اقارب ،مردم محل ،دولت و
مؤسسات کمک رسان بودند تا رضوریات شانرا غرض تامین نیازمندی های اساسی روزمره شان فراهم کنند .بسیاری
گزارش کرده اند که آنها با نبود رسپناه کافی مواجه اند و اندوه خویش را در قبال از دست دادن زندگی قبلی ابراز
میگردند .بعضی از بیجاشدگان داخلی بیان داشتند که کرامت انسانی آنها به اثر رشایط جاری زندگی شان آسیب دیده
است.
من قبالً در زندگی از کسی کمک نخواسته بودم ولی اکنون من مجبور هستم تا اینکار را کنم و من
نیازمند کمک دیگران هستم که این کرامت انسانی مرا صدمه رسانیده است ،131 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
موضوع آبرو ،عزت و اعتبار برای هرکس بسیار مهم است و هیچ کسی منی خواهد تا این دو چیز
مهم را ازدست بدهد .ولی ما بی رسپناه هستیم و در خیمه زندگی میکنیم .زمانیکه ما خیمه خود
را ترک میکنیم ،برخی مردم بر ما چشم میدوزند .این کار برای ما بسیار بد است ،ولی اگر ما یک

رسپناه بهرت میداشتیم ،ما میتوانستیم اعتبار و آبرو ،عزت خود بسیار بهرت حفظ کنیم،109 A .
یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
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زمانیکه شام از محل اصلی تان به یک محل بیگانه بیجا گردید ،این کار روی کرامت انسانی شام
تاثیر منفی میگذارد .ما در خانه خود بسیار خوشحال بودیم ،و اینجا ما بطور متکرر از یک خانه به

خانه دیگر بیجا شده ایم و این کار بطور منفی ذهن و کرامت انسانی ما را متاثر ساخته استA .
 ،120یک بیجاشده داخلی اناث ،جالل آباد
گرچه بسیاری از بیجاشدگان داخلی تذکر داده اند که باوجود رشایط ناگوار زندگی آنها ،کرامت انسانی آنها سامل
باقی مانده است.
یک چیزی ک من میخواهم به وضاحت بیان کنم آن اینست که کرامت انسانی افغانها هرجائیکه
زندگی کنند مصئون است ،مشکالت اساسی که ما با آن مواجه هستیم عبارت از جنگ ،ناأمنی،

بیکاری و مشکالت مالی است ،197 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندز
از وقتیکه من محل خود را ترک کردیم ،من هرگز فکر نه کردیم که کرامت انسانی من آسیب دیده
باشد .ما احساس کردیم که آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما در محل اصلی ما در خطر است ،و

غرض محافظت آن ما اینجا آمدیم ،13 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
موضوع دیگر که برای ما بسیار با ارزش و مهم است کرامت انسانی و آبرو ،عزت است.
باوجودیکه ما مشکالت زیاد داریم مانند گشنگی و نبود رسپناه ،ما اعتبار و آبرو ،عزت خود را

خیلی خو نگهداشتیم ،108 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات

 3.4رسگذشت ها و تجارب بیجاشدگان داخلی که از اثر حوادث طبیعی بیجا گردیده اند.
برخالف بیجاشده گان ناشی از جنگ ،آنهاییکه عمدتاً از باعث خشک سالی یا دیگر حوادث طبیعی بیجا گردیده
اند ،توانسته بودند تا راجع به اینکه چه زمانی ،چگونه و کجا کوچ کنند ،تصامیم آگاهانه بگیرند و اکرثیت آنها در جریان
مهاجرت شان خشونت یا مشکل را متحمل نشده اند .ولی بیجاشدگان حوادث طبیعی مشکالت مشابه را چون فقر
شدید ،عدم دسرتسی به تسهیالت و امکانات اساسی و کمک های ناوقت از طرف دولت و کمک رسانان ،هامنند
بیجاشدگان داخلی جنگ متحمل گردیده اند .برخالف بیجاشدگان داخلی جنگ ،بسیاری از بیجاشدگان داخلی حوادث
طبیعی عالقمند برگشت به خانه های اصلی شان بنابر عدم دسرتسی به فرصت های شغلی درآمد زا و رشایط امرار
زندگی منی باشند ،ازیرنو هدف آنها ادغام موفقانه آنها در جوامع میزبان میباشد.
رسگذشت و تجارب بیجاشدگان داخلی که به اثر حوادث طبیعی بیجا گردیده اند از لحاظ مراحل ذیل مورد بحث
قرار گرفته است :تصمیم گیری به مهاجرت؛ حرکت و مسافرت؛ پاسخگویی؛ برگشت و اسکان مجدد؛ و اسکان طویل
املدت ،بشم ول ادغام در جامعه جدید .برای بیجاشدگان داخلی حوادث طبیعی ،از دست رفنت کرامت انسانی در جریان
مرحله ابتدایی بیجاشدگی کمرت متبارز بوده و در مرحله پاسخگویی بسیار متبارز بوده است .هامنند بیجاشدگان داخلی
جنگ ،برخی بیجاشدگان داخلی حوادث طبیعی گزارش کرده اند که آنها کرامت انسانی خویش را باوجود چالش های که از
اثر بیجاشدگی مواجه گردیده اند  ،حفظ کرده اند .یک حکایت موردی یک زن بیجاشده داخلی از اثر خشک سالی که از
والیت
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گردیده
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باکس  .3.3حکایت موردی که رسگذشت و تجارب یک بیجاشده داخلی اناث را که از والیت غور به والیت هرات از اثر
خشک سالی کوچ کرده بود ،بیان میکند

ما مالداری و زراعت خود را بخاطر خشک سالی و جنگ ازدست دادیم .در آنجا فرصت های کاری
وجود نداشت و ما ناگزیر محل را ترک کنیم .از لحاظ امنیت در هرات ،در مقایسه با والیت خود ما
زندگی بهرتی داریم ،ولی از کمک های برای ما فراهم میگردد از لحاظ محدودیت و دیر رسیدن
کم ک راضی نیستیم .برای سه ما هیچ کمک صورت نگرفت .ما برای خوردن غذا نداشتیم .اکرثیت
شب ها ،اطفال ما با شکم خالی گرسنه میخوابیدند ،متام روز از باعث گرسنگی گریه میکردند .در
سه ماه نخست زمستان ،ما هیچ نوع کمک را از دولت و مؤسسات غیر دولتی دریافت نکردیم .ما
از جام عه و از اقارب خویش بخاطر کمک آنها سپاس گذاری میکنیم .ما بسیار خوشحال میشویم
که نهادها را می بینیم که اینجا برای کمک میآیند ،ولی کمک به موقع صورت منی گیرد ،ازیرنو ما
چندین ماه انتظار میکشیم تا کمک ها برسند .ما از دولت و مؤسسات توقع داریم تا برای همه
بیجاشدگ ان داخلی توجه منایند ،ما به کمک نیاز داریم ،و ما همیشه چشم به راه آن هستیم.
بسیاری از مؤسسات کمک منی کنند ،ما گرسنه خواهیم بود .بیجاشدگان داخلی حق زندگی
مصئون ،با عزت و أمن را دارند .ما برای اطفال خود مکتب میخوایم ،تا اطفال و زنان ما بتوانند در
آینده با سو اد شوند .ما میخواهیم کار کنیم ،متام زنان مهارت های خاص در خیاطی ،گلدوزی،
یخن دوزی دارند .اگر ما اینجا وظیفه داشته باشیم ،ما میتوانیم یک مقدار پول را غرض بهبود
زندگی خود مرصف کنیم .در غور ما عین کار را میکردیم و از خداوند شکر گذار هستیم که ما یک
زندگی بهرت داشتیم.
اطفال ما به غذا ،لباس و داکرتان نیاز دارند .ما توقع نداریم که زندگی بسیار خوب داشته باشیم،
ولی ما از مؤسسات میخواهیم تا یک مقدار بیشرت ما را کمک منایند تا گشنه منانیم .این کار ما را
کمک خواهد کرد تا مراقب خود باشیم .ما در منطقه اصلی خویش امکانات معیشت نداریم و من
منیخواهم دوباره برگردم،188 A .

67

 3.4.1تصمیم به مهاجرت
برخالف بیجاشدگان داخلی جنگ ،بیجاشدگان که عوامل اصلی بیجاشدگی آنها خشک سالی یا سایر حوادث
طبیعی بود ،اکرثاً آنها قبل از بیجاشدگی تصامیم اگاهانه و آمادگی ها داشتند .این امر سبب گردیده تا رسگذشت
آغازین آنها در مقایسه با بیجاشدگان داخلی ناشی از جنگ بسیار کمرت ترضیضی باشد .گرچه دولت و فعاالن بین املللی
بشی کوشش میکنند که به حوادث طبیعی در ظرف  72ساعت نخست پاسخ دهند ،ولی شناسایی آغاز خشک سالی
مشکل است و برخی از بیجاشدگ ان داخلی احساس میکردند که آنها گزینه دیگر ندارند ،بلکی باید بیجا میشدند تا یک
زندگی بهرت را دریافت کنند.
بخاطر خشک سالی ،من متام گله گوسفندان و همه چیزیکه داشتم از دست دادم .کدام چاره
دیگر نداشتم بجز از کوچ کردن به هرات ،68 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات.
خشک سالی یک تاثیر زیانبار باالی معیشت بیجاشدگان داخلی در مناطق رؤستایی داشته ،و منجر به نبود
فرصت های درآمد زا در جوامع متاثر شده گردیده است .بیجاشدگان داخلی به دقت گزینه های خود را در نظر میگیرند و
غرض کوچ کردن به مراکز شهری و شهرها جائیکه آنها میدانند که احتامالً کمک های بشی دریافت کنند ،تصمیم
آگاهانه میگیرند.
مردم گفتند که نهادهای دولتی و کمک رسان بیجاشدگان داخلی را در هرات کمک میکردند .تا

الحال ،خودم و بسیاری از اقارب من به هرات آمدند ،102 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
برای یک سال در باال مرغاب خشک سالی بود و ما ناگزیر شدیم تا مواشی خود را غرض تامین
مواد غذایی خویش به فروش برسانیم .سال بعد نیز خشک سالی بود و ما در زندگی مشکالت
زیاد داشتیم ،ازیرنو امسال ما پول قرض کردیم و به هرات آمدیم تا از طرف مؤسسات با ما

کمک مالی صورت گیرد ،82 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات

 3.4.2انتقال و سفر
تقریباً متام بیجاشدگان داخلی که عمدتاً از اثر خشک سالی و سایر حوادث طبیعی بیجاشده اند ،از ترانسپورت
مصئون و قابل اطمینان غرض رسیدن به منزل مقصود شان استفاده کرده اند .برخالف بیجاشدگان داخلی جنگ،
بیجاش دگان که از اثر حوادث طبیعی بیجا گردیده اند ،در جریان مهاجرت شان با خشونت جنگی یا استفاده سؤ مواجه
نگردیده اند .گرچه ،بسیاری مجبور به فروش دارایی و لوازم شان در امتداد راه گردیده تا مصارف حمل و نقل و زندگی
خویش را فراهم کنند ،که این امر آنها را بیشرت آسیب پذیر ساخته است.
در حالیکه ما در امتداد راه از بادغیس به هرات کدام مشکل نداشتیم ،من قالین های خانه خود را
در بدل دو هزار افغانی فروختم تا مصارف زندگی را در اینجا بپردازم .مواشی من ،پانزده گوسفند

و بز از گرسنگی مردند ،70 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات.
زمانیکه ما به هرات رسیدیم ،ما برخی از اموال خود را غرض پرداخت کرایه موتر و به کرایه گرفنت

خانه در اینجا فروختیم .ما مشکالت زیاد را متحمل شدیم .ما چیزی برای خوردن نداشتیم،110 A .
یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
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 3.4.3کمک و رسیدگی
بیجاشدگان داخلی که تا حد زیاد به اثر حوادث طبیعی بیجا شده اند تجارب مشابه با بیجاشدگان داخلی ناشی از
جنگ را از لحاظ کمک های بشی و رسیدگی جوامع میزبان داشتند .هامنند بیجاشدگان داخلی جنگ ،بسیاری از
بیجاشده گان حوادث طبیعی از هر کمک بشی که با آنها صورت گرفته سپاس گذار بودند و از رفتار مؤسسات کمک
رسان خوشحال بودند ،معتقد بودند که آنها قلباً عالقمندی داشتند .گرچه ،هامنند بیجاشدگان داخلی جنگ ،موضوع
کلیدی این بود ک ه کمک ،گرچه مفید بود ،ولی ناکافی بود ،و سایر بیجاشدگان داخلی بدین متقاعد نبودند که کسانیکه
در پاسخگویی بشی سهیم بودند به حفظت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی عالقمندی داشتند.
کمک های مالی هنوز هم برای ما کافی نیست تا لباس و مواد غذایی بخریم و تنها برای زنده
ماندن ما کافی بود .ما باید بگویم که ما از کمک ها نهایت خرسند هستیم .ما را زیاد کمک کرد.
بدون کمک های آنها ،ما میمردیم .کمک های مالی تنها ما را در تامین نیازمندی های اولیه ما

کمک میکند .ما منیتوانیم وظیفه پیدا کنیم ،102 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
ما درخواست میکنیم که مؤسسات کمک رسان توجه بیشرت به مهاجرین منایند ،زیرا اکرثیت
شب ها ما بخاطر خوردن نان خشک نداریم ،اطفال از باعث گشنگی در شب بیدار میشوند و گریه
میکنند و زمانیکه آنها از یک همسایه کمک میخواهد ،آنها برای ما هیچ چیز منی دهد .ما از رفتار
و برخورد مؤسسات خوشحال هستیم ،ولی ما از کمک که برای مان فراهم میگردد راضی

نیستیم ،110 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
من فکر میکنم که مؤسسات کمک رسان و دولت کدام عالقمندی به محافظت آبرو و کرامت
انسانی ما ندارند .من اینجا کدام تجربه با آنها ندارم .من شاهد کدام کمک و توجه نبودیم .آنها با
ما یک چند بار مشوره کردند و یک لست را فراهم ساختند ،ولی آنها کدام چیز مفید را برای ما

عملی نکردند .آنها تنها یک لست از چالش های مانرا ترتیب دادند و رفتند ،11 A .یک بیجاشده
داخلی اناث ،بدخشان
هامنند بیجاشدگان داخلی جنگ ،آنهائیکه از اثر حوادث طبیعی بیجا شده اند توسط جوامع میزبان شان بگونه
مختلف پذیرایی گردیدند .در حالیکه برخی از بیجاشدگان داخلی با رسیدن شان کمک دریافت کرده اند ،ولی دیگران
برخورد بد و احساس تنهایی و دوری از محل را گزارش کرده اند.

زمانیکه ما رسیدیم ،مردم هرات با ما کمک زیاد منودند و برای ما مواد غذایی و لباس آوردندA .
 ،110یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
اینجا گروه های مختلف قومی وجود دارد ،این کار سبب میگردد تا ما احساس تنهایی کنیم .هیچ
یک از اقارب ما اینجا وجود ندارند .آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما اینجا آسیب می بیند .من یک

باغ دارم و در آن کشت میکنم ولی برخی از افراد ناشناس آمدند و متام باغچه مرا آتش زدندA .
 ،11یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
طوریکه در شکل  3.4نشانداده شده است 23 ،درصد زنان و  7درصد مردان بیجاشده از اثر حوادث طبیعی که
رسوی گردیده ،گفتند که آنها یک استقبال گرم از سوی جوامع میزبان روبرو گردیده اند .گرچه 7 ،درصد زنان و  7درصد
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مردان بیجاشده داخلی احساس کرده که جوامع میزبان از بودن آنها در اینجا خوش نیستند ،در حالیکه دیگران گزارش
کرده که آنها با جوامع میزبان کدام روابط یا متاس ندارند.

شکل  A .3.4های ارایه شده توسط بیجاشدگان داخلی در رابطه به اینکه چرا آنها در جوامع میزبان شان احساس کرده
اند که مورد استقبال قرار گرفته اند یا نه گرفته اند.

 3.4.4عودت و اسکان مجدد
برخالف بیجاشدگان جنگ ،اکرثیت بیجاشدگان حوادث طبیعی عالقمند عودت به محل اصلی شان منی باشند،
زیرا در آنجا فرصت های درآمد زا وجود ندارد و خطر احتاملی حوادث طبیعی بیشرت وجود دارد.
اکنون ما منیتوانیم به خانه های خویش برگردیم ،زیرا خطر حوادث طبیعی هنوز هم در آنجا وجود
دارد.

بنابر آن ،من عالقمند برگشت به آنجا نیستم ،09 A .یک بیجا شده داخلی ذکور ،بدخشان
من عالقمند برگشت نیستم زیرا متام جایداد های مان از اثر حوادث طبیعی تخریب گردیده و ما

بخاطر نجات زندگی مان فرار کرده ایم ،05 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،بدخشان

70

اگر ما بتوانیم به آب صحی ،برخ و سایر خدمات اینجا دسرتسی داشته باشیم ،ما منی خواهیم
دوباره به محل خ ویش برگردیم و ما میخواهیم برای متام عمر اینجا مبانیم ،زندگی ما در خطر

حوادث طبیعی قرارداشت ،03 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
هامنند بیجاشدگان داخلی جنگ ،بیجاشدگان داخلی از اثر خشک سالی گزارش کرده اند که غرض برگشت آنها به
خانه هایشان ،آنها غرض اعامر خانه های جدید و کاروبار ،و دسرتسی بهرت به مراکز تعلیمی و مراقبت صحی به حامیت
نیاز خواهند داشت.
من در مجموع عالقمند برگشت به محل اصلی خود نیستم .ما در آنجا با مشکالت بسیار روبرو
شدیم .اگر انجا محل مناسب برای ماندن باشد ،یا برای ما زمین غرض اعامر خانه یا دوکان نزدیک
به کلینیک یا بازار و مکتب داده شود ،پس ما میتوانیم دوباره آنجا برگردیم .در غیر آن نه،10 A .
یک بیجاشده داخلی اناث ،بدخشان
اگر ممکن باشد ،من عالقمند برگشت به خانه خود هستم .خانه من در یک ساحه سیل بر موقعیت
دارد .میتواند به آسانی با رسازیر شدن سیالب ویران شود .من به یک خانه بهرت برای زندگی کردن
نیاز دارم .اگر من نتوانم آنجا برگردم ،من اینجا باقی خواهم ماند ،به زندگی خود ادامه میدهم و

کوشش میکنم که در این جامعه مدغم گردم ،11 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان

با تائید پیشنهادات بیجاشدگان داخلی ناشی از جنگ ،بیجاشدگان حوادث طبیعی که در این رسوی
اشرتاک کرده بودند روی اهمیت فراهم ساخنت فرصت های کاری ،زمین ،بازسازی و حامیت چندین بعدی در
تسیهل برگشت به مناطق اصلی شان تاکید داشتند (شکل .)3.5
شکل  . 3.5پیشنهادات افراد بیجاشده حوادث طبیعی در رابطه به آنچه که آنها را در برگشت به مناطق اصلی شان کمک
میکند.
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 3.4.5اسکان طویل املدت و ادغام
هدف اکرثیت از بیجاشدگان داخلی حوادث طبیعی را اسکان و ادغام در جوامع میزبان آنها تشکیل میدهد.
بیجاشدگان داخلی ناشی زا حوادث طبیعی مشکالت مشابه بیجاشدگان داخلی جنگ از لحاظ دریافت کار متحمل گردیده
اند و ازیرنو غرض زنده ماندن و پیشبد زندگی باالی دیگران و مؤسسات کمک رسان متکی میباشند .هامنند
بیجاشدگان ناشی از جنگ ،برخی از بیجاشدگان حوادث طبیعی گزارش کرده اند که کرامت انسانی ها آسیب ندیده ،در
حالیکه برخی دیگر احساس میکنند که کرامت انسانی آنها در نتیجه بیجاشدگی آسیب دیده است.

آبرو و عزت و کرامت انسانی من در محل اصلی زندگی و اینجا محفوظ است ،03 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
من احساس منی کنم که آبرو و کرامت انسانی من با آمدن به اینجا آسیب دیده باشد .از زمانیکه
ما اینجا آمدیم این محل مصؤن بوده است .آبرو و عزت و کرامت انسانی برای ما بسیار مهم

است و ما باید نهایت کوشش کنیم تا آنرا حفظ کنیم ،10 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
حین آمدن به اینجا ،ما احساس کردیم که به آبرو و کرامت انسانی ما آسیب خواهد رسید .اینجا

محل اصلی ما نیست و ما اینجا در مقایسه با محل اصلی خویش آزادی زیاد نداریم ،11 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان

 3.5خالصه فصل
فصل کنونی روی تشیح عوامل بیجاشدگی بیجاشدگان داخلی که در این تحقیق اشرتاک کرده اند ،مترکز
مینامید و رسگذشت و تجارب بیجاشده گان ناشی از جنگ و حوادث طبیعی هردو را از مرحله آغازین مهاجرت اجباری یا
مهاجرت آگاهانه الی رسیدن آنها به منازل مقصود شان و رس آنجام برگشت یا اسکان طویل املدت شان را تشیح
میدارد .یافته ها نشان میدهد که بیجاشدگان داخلی اکرثاً به اثر عوامل گوناگون که عامل اصلی آنرا وقوع جنگ ،منازعه
و خشونت جنگی در مناطق شان تشکیل میدهد بیجا میگردند .این واضح بود که برخی از بیجاشدگان داخلی نقض
کرامت انسانی شانرا در هر مرحله از مسافرت شان ،بدون در نظرداشت عامل بیجاشدگی تجربه منوده اند و کمک و
رسیدگی دولت و مؤسسات کمک رسان بسیار ناکافی و خراب و بدون در نظر داشت کرامت انسانی بوده است .گرچه،
مدارک وجود داشت که یک شامر از بیجاشدگان داخلی حفظ کرامت انسانی خویش را باوجود سختی هاییکه آنها
متحمل شدند ،مدیریت کردند .فصل چهارم موقعیت ها و رشایط اجتامعی اقتصادی زندگی بیجاشدگان داخلی را که در
این تحقیق اشرتاک کرده اند و تاثیرات را که بیجاشدگی روی رفاه وسالمتی فزیکی و روانی آنها برجا گذاشته ،تشیح
خواهد منود.

3.6
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یافته های کلیدی



اکرثیت از بیجاشدگان داخلی ناشی از عوامل گوناگن بیجا شده اند



عامل اصلی بیجاشده گی جنگ و منازعه بوده



برخی بیجاشدگان داخلی چندین بار بیجا شده اند



بیشرتین بیجاشدگان داخلی ناشی از منازعه خشونت ها و حوادث ناگواری ترضیضی را در
جریان مهاجرت تجربه کرده اند.



شامر از بیجاشدگان داخلی قادر به برگشت به محالت اصلی شان نیستند و آنها برای چندین
سال در بیجاشدگی میامنند.



شامر از بیجاشدگان داخلی از دست رفنت کرامت انسانی را در جریان برخی یا متام مراحل سفر
بیجاشدگی شان تجربه منوده اند



برعکس ،بسیاری از بیجاشدگان داخلی حفظ کرامت انسانی خویش را باوجود خشونت و فقر
که آنها متحمل گردیده اند ،مدیریت کرده است.



کمک و رسیدگی دولت و مؤسسات کمک رسان بطور مکرر ناوقت ،غیر منظم ،نا سازگار و
ناکافی گفته شده است.



کمک ها بدون در نظرداشت کرامت انسانی و غرض حل مشکالت طویل املدت ناکافی گفته
شده است.



شامر از بیجاشدگان ناشی از جنگ عالقمند برگشت به محالت اصلی خویش میباشد،
درصورتیکه صلح و امنیت برقرار گردد.



بیجاشدگان داخلی نیاز به حامیت چند بعدی و پایدار از جانب دولت و مؤسسات کمک رسان
دارند تا دوباره به خانه هایشان عودت کنند.



بیشرت از بیجاشدگان داخلی ناشی از حوادث طبیعی عالقمند برگشت به خانه های شان به اثر
نبود فرصت های درآمد زا و رشایط پایدار زندگی نیستند ،ازیرنو هدف آنها ادغام موفقانه در
جوامع میزبان میباشد.
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 4موقعیت ها و رشایط اجتامعی – اقتصادی بیجاشدگان داخلی در افغانستان و
تاثیر بیجاشدگی باالی رفاه فزیکی و روانی
 4.1مرور اجاملی فصل
این فصل موقعیت های جغرافیایی (شهری و رؤستایی) و رشایط اجتامعی – اقتصادی بیجاشدگان داخلی که
در این تحقیق اشرتاک کرده اند و تاثیرات بیجاشدگی را روی رفاه فزیکی و روانی بیجاشدگان داخلی تشیح میکند .یافته
های که در این فصل ارایه گردیده یک فحوا را پیرامون رشایط زندگی روزمره بیجاشدگان داخلی در افغانستان فراهم
منوده و نشان میدهد که بسیاری از بیجاشدگان داخلی در فقر مشهود بدون داشنت دسرتسی به خدمات اساسی جهت
تامین نیازمندی های بسیار اولیه انسانی شان زندگی میکنند .شواهد کیفی نشان میدهد که بیجاشدگان داخلی کیفیت
زندگی شان بسیار خراب و بطور ساده "غرض زنده ماندن هرچه که در توان دارند انجام میدهند" .افزون براین ،مشهود
است که بیجاشدگی یک تاثیر منفی عمیق روی رفاه فزیکی و روانی بیجاشدگان داخلی دارد .برخی ها گزارش کرده اند که
اطفال آنها به اثر نبود دسرتسی به خدمات اساسی و مواد غذایی وفات منودند ،در حالیکه برخی صحت خراب روانی و
برخی دیگر مشکالت فزیکی مانند اعتیاد به مواد مخدر را گزارش کرده اند .بسیاری درخواست کمک روانی را برای اطفال
شان کرده اند و در قبال آینده آنها نگران بودند .در حالیکه اکرثیت از بیجاشدگان داخلی بیان داشته اند که آنها در جوامع
میزبان در مقایسه به محالت اصلی شان احساس مصئونیت از جنگ ،منازعه یا خطرات محیط زیستی میکنند ،آنها گفته
اند که در رابطه با نبود فرصت های کاری پایدار در بیجاشده گی آنها نگرانی دارند .برخی از بیجاشدگان داخلی تداوم
تجربه منودن خشونت و استفاده سؤ را در جوامع میزبان گزارش کرده اند ،که رفاه روانی و فزیکی آنها را در بیجاشدگی
بیشرت متاثر میسازد.

 4.2موقعیت بیجاشدگان داخلی
اکرثیت ( 61درصد) بیجاشدگان داخلی که در این رسوی اشرتاک کرده اند در ساحات رؤستایی یا نیمه رؤستایی
مناطق بزرگ بشمول هرات ،جالل آب اد ،کندهار ،کندز و مزار زندگی میکنند ،در حالیکه متباقی  38درصد در مناطق
شهری بطور پراگنده در شهرها زندگی میکنند (شکل .)4.1
شکل  .4.1تقسیم شهری و رؤستایی بیجاشدگان داخلی در افغانستان

حدود نصف از بیجاشدگان داخلی در محیط بیرون از کمپ ها در میان جوامع میزبان ،همراه با اقارب ،دوستان و سایر
بیجاشدگان داخلی زندگی میکنند ،در حالیکه نصف دیگر شان در کمپ های بیجاشدگان داخلی ،کمپ های مهاجرین یا
دیگر رسپناه ها زندگی میکنند (شکل  .)4.2تحقیق کیفی برمال ساخته که برخی از بیجاشدگان داخلی که در کابل و هرات
در کمپ ها زندگی میکنند ،الی  12سال میشود که از مناطق اصلی شان بیجا هستند.
شکل  4.2نوع اسکان
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 4.2.1انواع اسکان
اکرثیت فامیل ها در اسکان مشرتک زندگی میکنند (شکل  ،)4.3متعاقب آن در خانه های شخصی ،خیمه ها،
یا مناطق رؤستایی ،یا خانه های اضافی همسایه ها زندگی میکنند .اکرثیت کسانیکه در خانه های مشرتک زندگی
میکنند ،با اقارب و دوستان شان زندگی میکنند.
شکل  4.3انواع اسکان که بیجاشدگان داخلی در آن زندگی میکنند

 4.3رشایط اجتامعی – اقتصادی بیجاشدگان داخلی
مصاحبه های کیفی با بیجاشدگان داخلی حد و اندازه فقر آنها و رشایط خراب اجتامعی – اقتصادی که در آن آنها
زندگی میکنند ،را برمال ساخت .بسیاری گزارش کرده اند که در رشایط بخور و منیر زندگی میکنند و تالش میکنند تا زنده
باقی مبانند ،زیرا آنها دسرتسی نهایت محدود به خدمات و مواد غذایی و فرصت های درآمد زا دارند .بسیاری از
بیجاشدگان داخلی درآمد روزانه بسیار پائین داشته یا حتی آنرا هم ندارند و باالی کمک های مؤسسات کمک رسان اتکا
میکنند ،چنانچه در فصل سوم تشیح گردید ،این کمک ها برای برآورده ساخنت نیاز های اساسی روزمره شان غیر متکرر
و ناکافی میباشد .یک حکایت موردی یک بیجاشده داخلی ذکور که در تالش کنار آمدن با رشایط دشوار زندگی در حالت
بیجاشدگی در والیت هرات میباشد در باکس  4.1ارایه گردیده است .وضعیت های پر چالش که بیجاشدگان داخلی خود
را در آن یافتند با تفصیل بیشرت در ذیل تشیح گردیده است.
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باکس  4.1حکایت موردی وضعیت مشکل اجتامعی – اقتصادی یک بیجاشده داخلی ذکور را در والیت هرات بیان
میدارد.

اکنون من با مشکالت زندگی دست و گریبان هستم .من و فامیلم در وضعیت بسیار خراب قرار
داریم .من قسم میخورم حتی منیدانم که چقدر قرض باالیم است ،غرض زنده ماندن و محافظت خانواده،
من از شامر زیاد مردم قرض کردیم و شب گذشته حتی برای یک دقیقه نتوانستم بخوابم .همه شب من فکر
میکردم که ما غذا نداریم ،برای پخنت نان آرد نداریم ،هیچ چیز برای خوردن نداریم .اطفامل لباس و پای پوش
کافی برای پوشیدن ندارند .در اینجا من در وضعیت بد مالی قرار دارم ،برای پخنت غذا گاز نداریم .اطفال
کوچک من به کوه میروند تا کمی چوب سوخت جمع آوری کنند ،که بسیار خطرناک است .آنجا أمن نیست.
وقتی من نتوانم یک کلیو گاز خریداری کنم ،آنها را نزد داکرت ببم ،یا برای آنها نیازمندی های اولیه را فراهم
کنم ،این کار مرا راجع به آینده خانواده ام نگران میسازد .قبل از مهاجرت ،وضعیت من بهرت بود .من
میتوانستم برای فاملیم گوشت بخرم ،ولی اکنون من منیتوانم حتی یک کیلو گوشت مرغ در یک ماه برای

آنها خریداری منایم100 A .

 4.3.1فقر و معیشت
بسیار ز بیجاشدگان داخلی توضیح داده اند که آنها در حالت فقر شدید زندگی میکنند و غرض زنده ماندن هر
آنچه که در توان دارند انجام میدهند ،بشمول گدایی کردن و انجام کارهای عادی و خورد و ریزه که پیشوی شان میآید تا
یک درآمد ناچیز بدست آورند.
من ناگزیر هستم بیرون بروم و گدایی کنم و برای فاملیم پول بدست آورم .اگر من بیرون نروم و
این کار انجام ندهم ،فامیل من منیتواند زنده مباند ،144 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
بعضی اوقات اطفال من باید گدایی کنند و پول بدست آورند .من بیرون کار میکنم و روی رسک
ها یا حتی مسجد برای پول یا چیزهای دیگر برای فاملیم گدایی میکنم ،148 A .یک بیجاشده
داخلی اناث ،کابل
من مجبور هستم سخت کار کنم و کاالشویی و خانه های مردم را پاک کنم تا یک مقدار اندک
پول بدست بیآورم .این برای ما کافی نیست ،ولی دیگر راه و چاره نیست .من باید فامیل خود را
از اینطریق کمک کنم .اگر من کار نکنم ،پس من منیتوانم فامیل خود را کمک کنم و وضعیت
حتی از این بدتر خواهد شد ،150 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
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بیجاشدگان داخلی بیشبد وضعیت خویش را بسیار مشکل یافتند ،بسیار گزارش میکنند که اطفال آنها باید
اشغال را از روی رسک جمع آوری و آنرا غرض بدست آوردن پول برای خانواده های شان بفروش برسانند .کیفیت زندگی

در بیجاشدگی به اثر فقر حاد بسیار خراب بوده و برداشت عمومی میان بیجاشدگان داخلی اینست که آنها فقط برای
زنده ماندن تالش میکنند.
زندگی من خوب نیست زیرا من اینجا احساس تنهایی میکنم .اکرثیت مردم غریب آند و عاید
ندارند ،ازیرنو وضعیت خیلی دشوار بوده و تحمل رشایط بسیار مشکل است .مردم اینجا فقط

برای زنده ماندن تالش میکنند ،156 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
من یک فرزند  12ساله دارم ،او هر روز بوتل های پالستیکی را جمع منوده و من آنها را بفروش

میرسانم تا قرض ها را بپردازم ،102 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات.
اطفال من اشیایی پالستیکی را غرض فروش جمع آوری میکنند و از اینطریق آنها یک مقدار

ناچیز پول بدست میآورند و ما کوشش میکنیم این حالت را تحمل کنیم و تنها زنده مبانیمA .
 ،172یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل

 4.3.2اشتغال در بیجاشدگی
تقریباً  60درصد بیجاشدگان داخلی که در این رسوی اشرتاک کرده اند بیکار بودند ،در حالیکه  13درصد کار یا
مرصوفیت شغلی داشتند و متباقی  27درصد مشغول کارهای عادی روزمره بودند (شکل  .)4.6تنها  28درصد افراد
رسوی شده گزارش کرده اند که خانواده های آنها با کار در بازار محل قادر اند تا زندگی خود را پیش ببند .افزون براین،
مصاحبه های کیفی با بیجاشدگان داخلی برمال منوده که رشته های کاری آنها از اثر بیجا شدن آنها تا حد زیاد تغییر کرده،
زیرا مهارت ها و تجارب کشاورزی آنها اکرثاً در مناطق شهری برای شان کارآمد نیست.
شکل  4.6وضعیت اشتغال بیجاشدگان داخلی

در حالیکه بیجاشدگان داخلی در مناطق اصلی شان تا حد زیاد روی کشاورزی غرض بدست آوردن
عاید متکی بودند ،در بیجاشدگی ،مردان اکرثاً متکی به کارهای روز مزد در سکتور ساختامنی یا
کار روی رسک اتکا میکنند.
من یک دهقان عادی بودم و منحیث چوپان کار میکردم ،در حالیکه اینجا من یک کارگر روز مزد

هستم ،02 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
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من یک دهقان بودم .اکرث اوقات من در زمین های دیگران کار میکردم و ما کشت را 50 – 50
تقسیم میکردیم .اکنون من مثل یک کارگر روز مزد اکرثاً در بخش بنایی کار میکنم .این کار بسیار

مشکل است ولی من ناگزیر آنرا انجام دهم تا زنده مبانیم ،03 A .یک بیجاشده داخلی ذکور،
بدخشان
در نخست ،شوهرم برای کارهای ساختامنی سفالی میکرد ،ولی اکنون فروشنده روی رسک
است ،زیرا اینجا برای او دیگر کار نیست تا انجام دهد .او باید کار کند تا یک مقدار ناچیز پول

بدست آورد و برای فامیل مواد اولیه خریداری مناید ،164 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
بیجاشدگان داخلی تشیح منودند که اکرثاً کار قابل دسرتس برای مردان کار روز مزد است و اگر آنها نتوانند
این کار را بدست آورند ،بنأً آنها قادر به تامین نیازمندی های اولیه شان نخواهند بود و مجبور میشوند تا غرض زنده
ماندن دست به گذایی کردن بزنند .افزون براین ،مردان کهن سال در رشایط نا مساعد قراردارند ،زیرا اکرثاً آنها به کار
گامشته منیشوند.
از وقتیکه ما اینجا مهاجر شدیم ،وضعیت طوری است که اگر فرصت کار روز مزد را پیدا کنیم ما

چیزی برای خوردن میداشته باشیم ،در غیر آن چیزی برای خوردن منی باشد ،04 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،بدخشان
هر روز من در جستجوی فرصت کاری منحیث کارگر روز مزد هستم ،در غیر آن ما فقط قرض

میکنیم تا برای فامیل مواد غذایی فراهم کنیم ،05 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
شوهر من  55سال عمر دارد و منیتواند که کار کند .او به محل که کارگران روز مزد جمع میگردند
میرود ،ولی اکرث اوقات او به خانه دست خالی بر میگردد .مردم ترجیح میدهند تا عوض مردان

کهن سال مردان جوان را غرض کار کردن برای خود انتخاب کنند ،103 A .یک بیجاشده داخلی
اناث ،هرات
زنان در بیجاشدگی معموالً کارهای خانه را انجام میدهند و اطفال شانرا مراقبت میکنند و
همچنان کارهای خانگی یا خیاطی را برای سایر خانواده ها در بدل عاید اندک انجام میدهند.
من در خانه مردم کار میکنم و غرض دست آوردن پول برای خانواده ام ظروف و لباس آنها را
شستشو میکنم و خانه شانرا پاک کاری میکنم .وضعیت ما واقعاً خراب است و تحمل آن مشکل

است ،158 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
من اطفامل را مراقبت میکنم و همچنان در خانه های دیگر مردم کار میکنم و ظروف و لباس های

آنها را شستوشو میکنم و خانه های آنها را پاک کاری میکنم ،164 A .یک بیجاشده داخلی اناث،
کابل
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من غرض بدست آوردن پول اندک خیاطی میکنم تا رضوریات فاملیم را فراهم کنم ،این کافی

نیست ،ولی از بیکاری بودن کرده خوب است 167 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
 527تن بیجاشدگان داخلی که در این رسوی اشرتاک منوده بودند موانع بی شامر را در بدست آوردن شغل یا
وظیفه گزارش کرده اند (شکل  .)4.7برخی از موانع عمده شامل فساد اداری ،بی عدالتی ،و قوم پرسی؛ نبود فرصت
های کاری و بیسوادی و نبود مهارت های الزمه تذکر بعمل آوردند .همچنان ،زنان نداشنت اجازه بیرون رفنت غرض بدست
آوردن وظیفه را یک مانعه بزرگ گفته اند ،همچنان موانع فرهنگی ،ننگ و عار شمردن ،و ترس سؤاستفاده نیز از جمله
موانع گفته شده است ،در حالیکه سایر مشکالت برای مردان ترس از طالبان و داعش میباشد.
شکل  4.7موانع فرا راه بدست آوردن کار یا وظیفه برای بیجاشدگان داخلی درافغانستان

باوجود موانع بسیار فرا راه بدست آوردن کار 88 ،درصد افراد رسوی شده گفته اند که آنها دسرتسی به
فرصت های کاری یا شغلی را میخواستند .بیجاشدگان داخلی تاکید داشتند که آنها میخواهند و قادر اند تا تقریباً هرنوع
کار را انجام دهند ،اگر برای شان فرصت ها مساعد گردد ،طوریکه در شکل  4.8و نقل قول های ذیل اشاره گردیده
است.
ما میتوانیم بافندگی ،دوخت و سایر صنایع دستی را انجام دهیم و من میتوانم حتی هر

نوع نان آماده کنم ،اگر من امکانات و تسهیالت داشته باشم ،110 A .یک بیجاشده داخلی اناث،
هرات
ما هر نوع کار را انجام داده میتوانیم ،ولی فرصت وجود ندارد .اگر من فرصت کار کردن را دریابم،
من میتوانم کشاورزی ،خیاطی و مرغداری کنم مانند اکرثیت زنان در اینجا که میتوانند هرنوع کار

را انجام دهند ،اگر آنها حامیت یا کمک دریافت کنند ،158 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
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من میتوانم رانندگی ،کارگری و کشاورزی کنم ،بسیاری کارهای وجود دارد که من مهارت های آنرا
دارم .ولی فرصت های کاری وجود ندارد و از طرف دولت کدام کمک صورت منی گیرد تا ما خود

کفا شویم ،112 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
شکل  4.8وظایف را که بیجاشدگان داخلی مشخص کرده اند که اگر آنها فرصت آنرا داشته باشند ،توانایی انجام آنها را
دارند.

 4.3.3درآمدها
اکرثیت از بیجاشدگان داخلی که رسوی را تکمیل کرده ( 37درصد) گفته اند که آنها مبلغ معادل حدود  5دالر
امریکایی در روز را بدست میآورند ،در حالیکه بیشرت از یک ربع ( 27درصد) گزارش کرده اند که آنها در مجموع کدام عاید
را بدست منی آورند (شکل  19 .)4.9درصد دیگر بدست آوردن مبلغ معادل  2دالر امریکایی در روز را گزارش کرده اند،
درحالیکه یک درصدی بسیار کوچک ( 3درصد) گفته اند که آنها مبلغ معادل به  15دالر امریکایی را در روز عاید بدست
میآورند.
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شکل  4.9درآمد روزانه در بیجاشدگی

اشتغال منبع اصلی عاید را برای حدود سوم حصه ( 33درصد) بیجاشدگان داخلی تشکیل میدهد ،گرچه کمک
های مالی مؤسسات کمک رسان منبع اصلی عاید را برای حدود یک ربع ( 23درصد) بیجاشدگان داخلی تشکیل میدهد
(شکل  .)4.10یک درصدی کوچک تا حد زیاد باالی کمک های مالی از جانب دولت ( 3درصد) یا سکتور خصوصی (2
درصد) متکی بوده  ،در حالیکه برخی از بیجاشدگان داخلی اکرثیت از درآمد خود را از طریق کمک های مالی از جانب
اقارب ( 6درصد) یا جوامع میزبان ( 10درصد) دریافت میکنند .در حقیقت ،بیجاشدگان داخلی باید روی چندین منبع
درآمد متکی باشند تا امرار معیشت کنند.
شکل  4.10منابع درآمد بیجاشدگان داخلی

 4.3.4موانع اصلی فرا راه بهبود زندگی در بیجاشدگی
بیجاشدگان داخلی که در این رسوی اشرتاک کرده بودند شامر از موانع را لست کرده اند که آنها در زمان تالش
در بهبود زندگی شان حین بیجاشدگی با آن مواجه گردیده اند (شکل  .)4.11بسیاری از این موانع آنهای را بازتاب میکند
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که در مصاحبه های کیفی مورد بحث قرار گرفته است ،مانند دسرتسی محدود به نیازمندی های اساسی ،تعلیم و تربیه
و فرصت های کاری و نبود رسپناه مناسب و درآمد .موانع دیگر شامل وضعیت امنیتی روان ،وابستگی به کمک های
عاجل و نبود پروژه های طویل املدت انکشاف پایدار.
شکل  4.11موانع که بیجاشدگان داخلی با آنها در زمان تالش غرض بهبود زندگی شان حین بیجاشدگی مواجه گردیده اند

 4.4تاثیر بیجاشدگی باالی رفاه فزیکی و روانی
از مصاحبه های کیفی با بیجاشدگان داخلی واضح گردید که بیجاشدگی تاثیر ناگوار باالی رفاه فزیکی و روانی
آنها داشته است  .برخی از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که اطفال آنها به اثر عدم دسرتسی به امکانات و خدمات
اساسی مانند سیستم گرما و مراقبت های صحی و رشایط خراب حفظ الصحه وفات کرده اند یا مریض شده اند.
بسیاری از بیجاشدگان داخلی داشنت صحت خراب روانی را درنتیجه تجارب قبلی آنها از منازعه ،جنگ و خشونت های
ناگوار و از دست دادن اعضای نزدیک خانواده گزارش کرده اند .برخی از بیجاشدگان داخلی تشیح منودند که اطفال آنها
چگونه از جنگ ترضیض روانی دیده اند و نیازمند به حامیت روانی میباشد ،در حالیکه سایر آنها برمال منوده که بعضی از
بیجاشدگ ان داخلی ذکور به استفاده از مواد مخدر منحیث یک راه مجادله با نگرانی های روانی خویش رو آورده اند.
اکرثیت از بیجاشدگان داخلی توضیح منودند که در جوامع میزبان و کمپ های بیجاشدگان داخلی احساس امنیت دارند
و خشونت به ندرت گزارش گردیده است .گرچه ،نورمهای فرهنگی منجر به خشونت یا اهانت در برابر گروه های مشخص
مانند بیوه زنان گردیده ،زیرا این برای زنان بسیار رشم آوار پنداشته میشود که در بیرون از خانه بدون عضو ذکور خانواده
دیده شود و در برخی از رشایط این امر منیتواند انکار گردد .افزون براین ،برخی از بیجاشدگان داخلی به مناطق چون کندز
که در آن وضعیت امنیتی بسیار خراب گردیده ،مهاجرت کرده اند .تجربه منودن خشونت و خصومت در جوامع میزبان و
کمپ های بیجاشدگان داخلی بیشرت رفاه فزیکی و روانی بیجاشدگان داخلی را متاثر منوده است.
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بیجاشدگان داخلی راجع به تاثیر بیجاشدگی باالی خودشان کمرت نگران و راجع به تاثیر آن باالی اطفال شان بیشرت
نگران بودند .بیجاشدگان داخلی مصاحبه شده راجع به صحت ،چانس های زنده ماندن ،رفاه روانی و آینده اقتصادی
اطفال شان بی نهایت نگران بودند و خواهان یک زندگی مرفع و بهرت برای آنها بودند .بسیاری برای تعلیم و تحصیل
اطفال شان تا آنها بتوانند زندگی بهرت نسبت به خودشان داشته باشند ،نا امید بودند.
اطفال ما باید به مکاتب و تعلیم و تربیه با کیفیت دسرتسی داشته باشند .ما از بیسوادی رنج
میبیم و ما منیتوانیم تا وضعیت خود را بهبود ببخشیم .اطفال ما باید تحصیل کنند با دانش

آراسته شوند .این کار آنها را کمک خواهد منود تا زندگی شانرا بهبود بخشد ،11 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،بدخشان.

در رابطه به اطفال ،آنها باید به مکاتب ،مراکز صحی ،کلینیک ها و آب آشامیدنی دسرتسی

داشته باشند .آنها باید در متام جنبه های زندگی شان حامیت گردند ،09 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،بدخشان.
نیازمندی اطفال من اینست تا به مکتب و تحصیل دسرتسی داشته باشند .همچنان آنها باید از

لحاظ روحیه هم حامیت گردند .آنها شایسته یک زندگی بهرت اند ،15 A .یک بیجاشده داخلی
اناث ،بدخشان
اینجا اطفال ما به مکتب میروند و این کار ما را خوشحال میسازد که اطفال ما میتوانند تعلیم

کنند ،130 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد

 4.4.1تاثیراث فزیکی بیجاشدگی
بسیاری از بیجاشدگان داخلی تشیح کرده اند که آنها به اثر فقر در بیجاشدگی از مشکالت بی شامر صحی رنج
میبند.
در شهر خودما ،ما صحتمند بودیم ،ولی از وقتیکه اینجا آمدیم ،خانم من مریض شده و من
ناگزیر از دوستانم پول قرض کنم تا وی را به کلینیک ببم .من امیدوار هستم که هیچ یک از
اطفال من مریض نشود ،زیرا من پول ندارم و عاید روزانه من منیتواند مصارف آنرا بپردازد .متام
مرد م اینجا عین مشکالت را دارند و آنها بیکار هستند .اطفال ما در وضعیت خراب قراردارند و

صحت آنها خوب نیست ،24 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
برخی از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که اطفال آنها از سؤتغذی رنج میبد و مصاب امراض ساری ناشی
از نوشیدن آب غیر صحی هستند.

نوزادان ما مصاب سؤتغذی هستند و شیر کافی غرض نوشیدن ندارند ،67 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات
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به اثر عدم دسرتسی به آب آشامیدنی پاک ،اطفال ما مریض میگرند مثالً اسهال .ما از دولت

میخواهیم تا دسرتسی مانرا به آب آشامیدنی پاک اولویت دهد ،04 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،بدخشان
برخی از بیجاشدگان داخلی حتی توضح دادند که چگونه اطفال شان از اثر نبود غذا ،نبود لباس گرم و بخاری در
زمستان و عدم دسرتسی به مراقبت های صحی و ادویه فوت کردند.
ما غذایی کافی برای خوردن نداشتیم ،ما در یک وضعیت بسیار خراب قرارداشتیم ،و ما نوزادان

خود را از اثر گشنگی از دست دادیم ،85 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
ما به پول نیاز داریم ،طفل من از اثر نبود پول برای خریدن بخاری فوت منود ،162 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کابل
سال گذشته ،اکرثیت خانواده ها و همسایه ها ما اطفال شانرا بخاطریکه مریض بودند و غرض

تداویی اطفال مریض داکرت و ادویه وجود نداشت ،از دست دادند ،111 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،هرات

 4.4.2تاثیرات روانی بیجاشدگی
جنگ ،منازعه و خشونت جنگی تاثیرات ناگوار روانی را باالی بسیاری از بیجاشدگان داخلی مصاحبه شده در این
رسوی داشتند .بسیاری رنج بردن از "حالت خراب عصبی و احساس افرسده گی بعد از دست دادن عزیزان شان در رشایط
خشونت را گزارش کرده اند .برای بسیاری از بیجاشدگان داخلی ،مشکالت روانی آنها باالی توانایی های آنها در راستای
پیدا کردن کار و کوشش و فراهم ساخنت نیازمندی های فامیل شان ،تاثیر داشته است.
جنگ هردو ذهن و زندگی ما را متاثر کرده است .طالبان در برخورد با مردم بسیار خشن بودند ،آنها
را کور میکرند ،آنها به مرمی بستند ،استخوانهای آنها را میده میکردند یا آنها را اختطاف و

میکشتند .این هامن اعامل خشن بودند که ما را تحت فشار روانی قرارداده است ،51 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،هرات
خشونت های جنگ مرا پریشان ساخته ،زیرا ما اعضای فامیل خود را در جنگ از دست دادیم و از

اثر آن ما مریضان روانی شده ایم ،178 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
شوهر من یک مریض روانی است و منیتواند کار کند و ما باید بار زندگی را به شانه های خود

بکشیم ،155 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
برخی از بیجاشدگان داخلی احساس اسرتس و اضطراب را گزارش کرده اند ،زیرا آنها قادر نیستند تا برای اعضای
خانواده های شان نیازمندی های بسیار اولیه را فراهم کنند و آنها وضعیت خود را بسیار نا امید احساس میکنند.
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یک زمانی من یک رمه گوسفند ،شرت ،و آسپ داشتم ،ولی در این روزها حتی من منیتوانم
نیازمندی های بسیار اولیه خانواده خود را یا بوت برای اطفال خود را فراهم کنم ،ازیرنو از لحاظ

روانی این نگرانی است که من اکنون آنرا متقبل میشوم ،101 A .یک بیجاشده داخلی اناث،
هرات.
بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که برخی از مردان به مواد مخدر منحیث یک میکانیزم مجادله در برابر بیکاری
و فقر روی می آورند و در نهایت معتاد میگردند.
متاسفانه ،برخی از مدان به مواد مخدر معتاد گردیده اند زیرا آنها بیکار هستند .زمانیکه آنها
نتوانند یک وظیفه یا کار مناسب را برای خود پیدا کنند ،آنها بسیار مشکالت جدی پیدا میکنند

مانند اضطراب ،افرسدگی و سایر مشکالت جدی روانی ،153 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
آنها وظیفه ندارند ،ازیرنو آنها به استفاده مواد مخدر روی میآورند ،چون ذهن آنها با مشکالت

اضافه بار میگردد ،بخصوص با بیکاری .شوهر من ماری جوانا دود میکند ،163 A .یک بیجاشده
داخلی اناث ،کابل
من یک پرس جوان دارم ،من در باره آینده وی ترس دارم و من وی را اجازه بیرون رفنت منی دهم،
زیرا در بیرون شامر زیاد افراد معتاد وجود دارد .بسیاری از مردان معتاد میگردند و زنان منیتواند
تا آنها را در این وضعیت کمک کنند یا آنها را از این وضعیت نجات دهند .ما این مشکالت را
بخاطر جنگ و بیکاری داریم .در بسیاری از موارد ،من برخی از معتادین را به شفاخانه غرض درمان
بردم ،ولی آنها گفتند که اگر ما اینجا باقی مبانیم ،پس کی فامیل های مانرا کمک خواهد کرد و
کی از آنها مراقبت خواهد منود؟ ازیرنو آنها دوباره به وضعیت قبلی خود برگشتند ولی صحت
یاب نشدند ،زیرا ذهن آنها بسیار با این مسایل و مشکالت که خانواده و جامعه آنهار تهدید

میکند ،مشغول است ،160 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
شامری از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که اطفال آنها به اثر جنگ ،منازعه و خشونت جنگی که در مناطق
آنها قبل از بیجاشدن رخ داده ،ترضیض روحی دیده اند.
اطفال ما در ترضیض روانی قراردارد ،آنها حتی در خواب می ترسند.

 ،185 Aیک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار.
اطفال ما مریض هستند ،و اکرثیت آنها در حالت ترضیض روحی قراردارند .آنها ناگهان در شب

بیدار میشوند ،چیغ میزنند و گریه میکنند ،186 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
اطفال ما نیازمندی های روانی دارند زیرا آنجا جنگ ،جراحت و مرگ بود و از اثر آن مشکالت زیاد را

متقبل میشوند ،183 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
در نتیجه ،بیجاشدگان داخلی گفتند که اطفال آنها در نیازمندی عاجل حامیت روانی قراردارند تا رفاه روانی و
کیفیت زندگی ایشانرا بهبود بخشد.
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چون اطفال ما جنگ را متحمل شده اند ،آنها افرسده هستند ،ازیرنو آنها به حامیت روانی نیاز

دارند تا به یک زندگی بهرت و راحت دست یابند ،178 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
اطفال ما از جنگ ترسیده اند و آنها واقعاً به حامیت روانی نیاز دارند ،198 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،کندز

اطفال ما از جنگ رنج میبند و ناراحت هستند ،ازیرنو آنها نیاز مبم به حامیت روانی دارندA .
دهنده  ،196یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
در حالیکه این موضوع در کدام مصاحبه دیگر گزارش نگردیده بود ،یک تن بیجاشده داخلی اناث تذکر داده که
نامبده از وضعیت خود بسیار نا امید شده بود و این وضعیت آنقدر برایش غیر قابل تحمل بود که راضی به انجام حمله
انتحاری علیه دولت بود.
من در یک وضعیت بسیار مشکل زندگی میکردم که مرا ناگزیر ساخت تا زندگی خود را خامته
دهم .من خوشحال خواهم بود تا حمله انتحاری را علیه دولت و رئیس جمهور انجام دهم ،زیرا وی

چندین بار برای ما وعده منود که یک منره زمین میدهد ولی نداد ،172 A .یک بیجاشده داخلی
اناث ،کابل

 4.4.3تجارب خشونت در جامعه میزبان
گرچه بیجاشدگان داخلی در زندگی روزمره ایشان مشکالت زیاد را مواجه هستند ،اکرثیت خاطر نشان ساخته اند
که آنها در مقایسه با مناطق اصلی شان در بیجاشدگی احساس مصؤنیت و امنیت میکنند.
در آنجا بعضی مشکالت وجود دارد ،اینجا همچنان ،مانند منابع مواد غذایی و آب و غیره ،ولی حد

اقل اینجا بسیار أمن است ،16 A .بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
ما یک مقدار کم غذا را در مصئونیت کامل مرصف میکنیم .هیچ کسی ما را تهدید منی کند .ما

گشنگی را بر ناأمنی ترجیح میدهیم ،106 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
دولت و نهادهای امداد رسان باید برای ما یک کلینیک ،آب آشامیدنی ،رسک ،رسپناه و سایر
چیزهای عاجل که ما نیاز داریم ،فراهم کنند .ما آزادی بیشرت ،منابع خوب آبی و احرتام در مناطق
اصلی خود داشتیم .از سوی دیگر ،اینجا خطر فزیکی یا محیطی وجود ندارد .در مقایسه با

منطقه اصلی ما اینجا مصئونرت است ،08 A .یک بیجاشده دداخلی ذکور ،بدخشان
گرچه ،باوجود مصئونیت و امنیت به مثابه یک جنبه مثبت بیجاشدگی گفته شده ،بسیاری از بیجاشدگان داخلی
نگرانی های خویش را در رابطه به نبود فرصت های پایدار شغلی و به اثر آن توانایی آنها غرض حامیت خود و خانواده
های شان در کمپ ها و جوامع میزبان ،ابراز داشته اند.
این محل در مقایسه با خانه های مان کامالً أمن است .ما در اینجا راجع به جنگ نگران نیستیم،

ولی در رابطه با فرصت های کاری نگران هستیم ،177 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار

86

ما کدام خشونت را مواجه نگردیدیم ،ولی ما اینجا بیکار هستیم و ما منیتوانیم کرایه خانه و

نیازمندی های روزمره زندگی را بپردازیم ،179 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
اینجا مصئون و أمن است ،ولی زنان و مردان ما بیکار هستند ،ما کدام کار نداریم .ما کار،

کلینیک و برای اطفال مان مکتب میخواهیم ،193 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
اف زون براین ،برخی از بیجاشدگان داخلی ابراز نظر کرده اند که آنها احساس مصئونیت منی کنند و کرامت
انسانی آنها ناشی از رشایط که در آن آنها زندگی میکردند ،آسیب دیده است.
اینجا مشکل امنیتی وجود ندارد ،ولی ما اینجا احساس آرامش نداریم ،زیرا ما حریم خصوصی
نداریم و ما احساس میکنیم که ما خانه یا حتی یک محل مصئون غرض زندگی نداریم ،بخصوص

برای اطفال بزرگ ،163 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
ما از نقض کرامت انسانی خویش هراس داریم ،زیرا ما در یک فضای باز زندگی میکنیم و این

میتواند برای زنان و اطفال ما خطرناک باشد ،29 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
برخی از بیجاشدگان داخلی به مناطق مهاجرت کرده بودند که بعداً ناأمن گردیدند ،مانند کندز .ازیرنو ،این
بیجاشدگان نگران مصؤنیت و امنیت شان بودند و از نبد و گروه های مسلحانه در هراس بودند ،که رفاه روانی آنها را
بیشرت متاثر ساخته است.
ما به اینجا بیجا شدیم ،و بعداً کندز به دست گروه های مسلح سقوط کرد .ازیرنو ،اکرثیت اوقات

ما میرتسیم ،194 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
زمانیکه ما به کندز کوچ کردیم ،امنیت بود ،دور از جنگ ،ولی اکنون کندز نیز میدان نبد برای

گروه های مسلح است و ما با مشکالت مواجه هستیم ،197 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
ما بخاطر نگران هستیم که ما خانه های خود را ترک کردیم و اینجا بی رسپناه شدیم .ما از گروه
های مسلح هراس داریم ،زیرا آنها میتوانند هر زمانی به کندز حمله کنند و دارایی های ما را تاراج

کنند ،196 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
در حا لیکه تجربه های خشونت در بیجاشدگی گزارش گردیده که نادر است ،گروه های مشخص مانند بیوه زنها
در برابر خشونت و بد رفتاری ناشی از نورمهای فرهنگی در افغانستان که حکم میکند که یک زن نباید بدون مرد از خانه
بیرون برود ،بسیار آسیب پذیر اند.
من یک بیوه زن و نان آور خانه هستم ،من مریض هستم و حالت خراب عصی داشتم .من توسط
همسایه ها لت و کوب گردیدم بخاطریکه من میخواستم آب بیآورم .آنها مرا توهین و تحقیر
کردند و مرا گفتند که برو گمشو ،بخاطریکه من یک زن بی رسپرست هستم .با اطفامل چه کرده
میتوانم و کجا رفته میتوانم؟

 ،84 Aیک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
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 4.5خالصه فصل
فصل هذا موقعیت های جغرافیایی و رشایط اجتامعی – اقتصادی بیجاشدگان داخلی در افغانستان و تاثیر
بیجاشدگی را روی رفاه فزیکی و روانی بیجاشدگان داخلی تشیح مینامید .یافته ها نشان میدهد که بیجاشدگان در
نهایت فقر در وضعیت بیجاشدگی زندگی میکنند و تالش میکنند تا نیازمندی های بسیار ابتدایی روزمره خویش را
برآورده سازند و بیجاشدگی تاثیر ناگوار باالی رفاه و صحت جسمی و روانی بیجاشدگان داخلی دارد .در فصل پنجم سعی
گردیده تا فهمیده شود که مفهوم کرامت انسانی برای بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی در افغانستان چه معنی را
افاده میکند و تاثیر کمک های بشی را روی کرامت انسانی در بیجاشدگی تشیح میکند.
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 4.6یافته های کلیدی



بیجاشدگان داخلی در تالش تامین نیازمندی های بسیار اولیه زندگی خویش میباشند



بیجاشدگان داخلی در نیازمندی مبم به رسپناه مناسب و مسکن پایداری برای محافظت زندگی
همچنان کرامت انسانی خویش قرار دارند



بیجاشدگان داخلی در تالش دسرتسی به خدمات اساسی چون مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه
ناشی از فقر و نبود تسهیالت میباشد



اطفال بیجاشده اناث با موانع اضافی فرهنگی در راستای دسرتسی به تعلیم روبرو هستند ،بگونه
مثال ،نبود اجازه از طرف اعضای خانواده غرض مکتب رفنت یا گروه های مسلح یا بزرگان جامعه
رفنت دخرتان را به مکتب مانع میشوند



فرصت های کسب درآمد کم بوده و فرصت های شغل پایدار تقریباً هیچ وجود ندارد



در حالیکه بیجاشدگان داخلی تا حدی زیاد از نبد و جنگ در بیجاشدگی مصئون هستند ،ولی آنها
راجع به نبود فرصت های کاری نگران هستند ،طوریکه بدون این فرصت ها آنها در فقر شدید زندگی
میکنند و منیتوانند تا برای خانواده خویش نیازمندی ها را تامین بکنند.



بیجاشدگان داخلی حارض اند تا هرنوع کار را انجام دهند ،اگر فرصت کاری برای آنها مهیا گردد.



بیجاشدگی ،خشونت ،و فقر تاثیر عمیق باالی رفاه جسمی و روانی بیجاشدگان داخلی دارد ،که این
امر بنوبه خویش باالی معیشت بیجاشدگان داخلی تاثیر گذار است ،زیرا برخی آنها منیتوانند بنابر
داشنت وضعیت صحی خراب کار کنند.



گروه های مشخص مانند بیوه زنان در حالت بیجاشدگی بیشرت در برابر خشونت ناشی از رسم و
رواج های فرهنگی آسیب پذیر اند.



نگرانی های اساسی بیجاشدگان داخلی را مواد غذایی و آب پاک؛ تعلیم و حامیت روانی برای
اطفال شان و فرصت های کاری تشکیل میدهد.
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 5مفهوم کرامت انسانی میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی در افغانستان و
تاثیر کمک های بشی روی کرامت انسانی بیجاشدگان
 5.1مرور اجاملی بر فصل
فصل هذا چگونگی برداشت و مفهوم سازی از کرامت انسانی را میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی که در
این تحقیق اشرتاک کرده اند ،تشیح منوده و تاثیرات را که کمک های بشی روی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در
افغانستان برجا گذاشته توضیح میکند .کرامت انسانی توسط بیجاشدگان داخلی به گونه های مختلف مفهوم گیری و
درک گردیده است .برای برخی از بیجاشدگان داخلی ،کرامت انسانی از لحاظ دسرتسی به نیازمندی های اولیه مانند مواد
غذایی ،لباس و رسپناه مفهوم گیری گردیده است .در حالیکه برخی از بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را با رفاه و
ثروت ربط داده اند ،ولی برخی گزارش کرده اند که فقر الزاماً کدام تهدید برای کرامت انسانی آنها متوجه منی سازد.
برای بسیاری از بیجاشدگان داخلی ،کرامت انسانی به معنی احرتام متقابل و شفقت ،صلح ،مصئونیت و امنیت و
مهمرت از همه ،خودکفایی و خود بسندگی میباشد .دیگران کرامت انسانی را از لحاظ محافظت زندگی ،خانه ها و
خانواده های شان و محافظت از سؤ استفاده جنسی و آزار و اذیت جنسی؛ آزادی؛ و حقوق بشی مورد بحث قرارداده
اند .برای بسیاری از بیجاشدگان داخلی ،مفهوم کرامت انسانی با باورها و رسوم و آداب دینی شان ارتباط داشته و یک
اکرثیت بزرگ از بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را از لحاظ دسرتسی اطفال شان به تعلیم و تربیه با کیفیت مفهوم
گیری منوده اند .در حالیکه فعالن بشی و کارکنان ارشد دولتی نیز معنی های مختلف و گوناگون را به مفهوم کرامت
انسانی در بیجاشدگی نسبت داده اند ،احرتام و حقوق بشی هامن موضوعات اصلی اند که در مصاحبه های کیفی
مورد بحث قرار گرفته است و فعاالن بشی و کارکنان دولتی در مقایسه با بیجاشدگان داخلی تاکید کمرتی به نقش
تعلیم و تربیه ،استقاللیت ،خودکفایی و خود بسندگی در احیایی کرامت انسانی میان بیجاشدگان داخلی داشته است.
ضمن اینکه برخی از بیجاشدگان داخلی از کمک های بشی که آنها دریافت کرده بودند راضی بودند و احساس
میکردند که کرامت انسانی آنها در جریان پروسه کمک حفظ گردیده ،ولی بسیاری از افراد احساس منوده اند که سلوک
و رفتار کارکنان بشی مناسب بوده ،ولی کمک های فراهم شده بدبختانه کافی و رضایت بخش نبودند .شامر از
بیجاشدگان داخلی توضیح داده اند که کمک های داده شده در سازگاری به نیازمندی های آنها نبوده و نتوانسته تا آنها
را خودکفا بسازد .در حالیکه سایرین احساس کرده اند که کمک های بشی کامالً تحقیر آمیز بوده است .آنها گزارش
کرده اند که فعاالن بشی اکرثاً فرهنگ ،مذهب یا ارزشهای آنها را حین فراهم آوری کمک در نظر نه گرفته اند و مثالهای
از سؤ استفاده و بدرفتاری از سوی کارکنان بشی و موجودیت فساد را در توزیع کمک ها تذکر داده اند .گرچه بسیاری از
بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که کرامت انسانی آنها در جریان کمک آسیب دیده ،اکرثیت عالقمند شکایت کردن
یا گزارش کردن موارد از بدرفتاری نبودند.

 5.2مفهوم سازی کرامت انسانی میان بیجاشدگان داخلی
مصاحبه های کیفی با بیجاشدگان داخلی نشانداده که کرامت انسانی معنی های گوناگون و مختلف دارد.
برداشت های انفرادی از کرامت انسانی متفاوت بوده و بسیاری بیجاشدگان داخلی معانی مختلف را به مفهوم کرامت
انسانی نسبت داده اند ،طوریکه در حکایت موردی در باکس  5.1مشهود است .این فرد بیجاشده داخلی راجع به کرامت
انسانی از لحاظ احرتام و درک متقابل ،رسم مذهبی پرده یا حجاب زنان ،دسرتسی به تسهیالت اولیه و محافظت از آزار
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و اذیت صحبت منوده است .این واضح بود که مفهوم کرامت انسانی برای بیجاشدگان داخلی بسیار مهم است ،در
ضمن بسیاری آنرا اساس/بنیاد زندگی و هویت یک شخص تلقی منوده اند.
من فکر میکنم دارایی مهم و اصلی یک شخص آبرو ،عزت و کرامت انسانی وی میباشد .اگر
هرکس کرامت انسانی و آبرو و عزت خویش از دست بدهد ،آنها دیگر چیزی نخواهند داشت.

کرامت انسانی بسیار مهم است ،06 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
انسان روی زمین دو نیازمندی اساسی دارد ،نخست چیزهای است که غرض زندگی کردن نیاز دارد

و چیز دوم کرامت انسانی است .بدون یکی یا هردو آن زندگی مشکل است ،180 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
آبرو ،عزت و کرامت انسانی برای ما بسیار مهم است ،بدون آن ،زندگی کدام معنی ندارد،11 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
کرامت انسانی یک چیزی بسیار اساسی و بنیادی برای هر انسان است ،206 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار

باکس  5.1حکایت موردی از یک بیجاشده داخلی ذکور در هرات ،معانی گوناگون را بیان میدارد که نامبده در
قبال مفهوم کرامت انسانی گفته است.
حیثیت و کرامت انسانی به معنی اینست که دیگران ما را درک کنند ،و اینکه یکدیگر را احرتام کنند .ما
باید دیگران را ببخشیم و با آنها قهر نباشیم .کرامت انسانی برای زنان به معنی اینکه هیچ کسی به آنها مزاحمت
نکند یا به آنها نظر نه اندازد .قبل از اینکه ما اینجا بیاییم ،ما در شهر اصلی خود رسپناه و تسهیالت ابتدایی
داشتیم ،زنان و مردان در امور یکدیگر دخیل نبودند .ولی اکنون به اثر نبود تشنابها ،ما بسیاری از موارد آزار و

اذیت را دیده ایم که کرامت انسانی ما را مترضر میسازد ،نبود تسهیالت یعنی نبود آزادی101 A .

 5.2.1نیازهای اساسی
برای برخی از بیجاشدگان داخلی ،مفهوم کرامت انسانی را به دسرتسی به مواد اولیه و حیاتی
برای زندگی مانند مواد غذایی ،آب ،لباس و ادویه ارتباط داشت.
کرامت انسانی یعنی داشنت چیزی برای خوردن ،آب غرض استفاده برای شستوشو و چیزی برای

پوشیدن ،72 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
آبرو ،عزت و کرامت انسانی برای من به معنی امکانات خوب ،داشنت چیزی برای خوردن اطفامل،
دسرتسی به داکرتان و ادویه ،و لباس برای پوشیدن میباشد .من یک بیوه زن هستم و من
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 100000افغانی قرضدار هستم ،من قادر به پرداخت این قرض نیستم .اگر من بروم و از کسی
کمک مالی بخواهم ،من احساس میکنم که آبرو ،عزت و کرامت انسانی من صدمه خواهد دید.

 ،73 Aیک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
اطفال من لباس و بوت ندارند ،ما نان برای خوردن نداریم ،این همه مشکالت است که کرامت

انسانی ما را بگونه منفی آسیب میرساند ،199 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،مزار
بیجاشدگان داخلی توضیح دادند که نبود یک رسپنان و خانه که در آن زندگی کرده بتوانند یک تهدید جدی به
کرامت انسانی آنها میباشد .این موضوع یافته را که در فصل چهارم گزارش گردیده بود مبنی بر اینکه عالوه بر غذا و
آب ،رسپناه کافی بدون شک یک نیازمندی اساسی مهم برای بیجاشدگان داخلی ،تقویت مینامید.
به نظر من ،کرامت انسانی یعنی داشنت رسپناه و چیزی بسیار مهم خانه است که در حال حارض

ما آنرا نداریم ،251 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندز
ما رسپناه نیاز داریم تا کرامت انسانی خود را حفظ کنیم .کرامت انسانی بسیار مهم است و ما

راجع به آن نگران هستیم ،29 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات

 5.2.2رفاه و ثروت
برای برخی از بیجاشدگان داخلی ،کرامت انسانی با رفاه و ثروت ربط داشته ،ضمن اینکه برخی احساس میکردند
که یک زندگی با کرامت انسانی درصورتیکه آنها در فقر با داشنت دسرتسی محدود به شغل طویل املدت یا فرصت های
تعلیمی زندگی کنند ،نا ممکن است.
مه فکر میکنم که کرامت انسانی مربوط به پول است ،اگر پول کافی داشته باشی ،شام یک

شخص محرتم هستید ،در غیر آن شام نیستید ،206 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
فرزند یک شخص ثرومتند و فرزند یک شخص فقیر یکسان نیستند ،زیرا فرزند شخص پولدار

کرامت انسانی دارد ،199 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،مزار
من یک آینده با وقار را می بینم ،اگر برای مردان ما کار و برای اطفال ما مکاتب و کلینیک باشد و

به فقر ما نقطه پایان گذاشته شود ،188 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
گرچه واضح بود که برخی از بیجاشدگان داخلی برعکس فکر میکردند ،آنها مدعی بودند که کرامت انسانی آنها
توسط فقر ،ثروت و موقف اجتامعی متاثر منی گردد.
فقر به معنی از دست دادن کرامت انسانی نیست و ما خدا را سپاسگزاریم که ما کرامت انسانی

داریم ،113 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
متام انسانها آبرو ،عزت و کرامت انسانی دارد و فقر کرامت انسانی را صدمه منی رساند .کدام

خطر به آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما وجود ندارد ،116 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات

93

 5.2.3خود کفایی و خود پسندگی
بسیاری بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را از لحاظ خودکفایی و خود پسندگی مفهوم گرفته اند ،ضمن اینکه
برخی احساس میکردند که کرامت انسانی در بیجاشدگی تنها از طریق خودکفا شدن میتواند دوباره احیا گردد.
مگر اینکه شام دوباره به خانه تان برگردید یا خودکفا شوید ،در غیر آن شام منیتوانید کرامت

انسانی خویش را دوباره احیا کنید ،200 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
وقتی یک شخص خودکفا گردد ،او میتواند کرامت انسانی خویش را دوباره بدست آورد،209 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
بیجاشدگان داخلی راجع به اینکه میخواهند تا مستقل و خودکفا باشند ،نسبت اینکه کمک بخواهند یا غرض
کمک های عاجل متکی به دیگران باشند ،صحبت کردند.
ما در منطقه خود یک زندگی بسیار با کرامت انسانی داشتیم ،ازیرنو ما منی خواهیم برای
خواسنت کمک برویم که در آن کمک کننده از ما ویدیو بگیرد و آنرا به رسانه ها رشیک کنند .ما
منیخواهیم تا مردم در عقب ما صحبت کنند که چرا ما از کسی چیزی را گدایی میکنیم .کرامت

انسانی به معنی اینست که ما از کسی چیزی را گدایی نه کنیم ،140 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،جالل آباد
به نظر من آبرو ،عزت و احرتام یعنی اینکه از دیگران چیزی را گدایی نه کنیم و از آنها کمک نه

خواهیم ،84 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
به نظر من ،کرامت انسانی و احرتام یعنی زندگی کردن بطور مستقالنه ،زندگی کردن بدون هرنوع

فشار و بدون قرض ،182 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
بسیاری از بیجاشدگان داخلی توضیح کردند که کرامت انسانی برای آنها به معنی اینست که بتوانند در خانه ها
و قریجات شان بدون کدام مزاحمت زندگی و کار کنند ،بدون اتکا کردن به دیگران غرض کمک و بدون خطر بد امنی.
یک زندگی که در آن شام در خانه خود زندگی کنید ،زنان و مردان کارهای خویش را انجام دهند و

اطفال به مکتب و مدرسه بروند یک زندگی مملو از کرامت انسانی است ،187 A .یک بیجاشده
داخلی اناث ،کندهار
کرامت انسانی به معنی زندگی کردن در خانه خودتان است ،در کار خود مرصوف باشی ،از طرف
هیچ کسی مترضر نشوی یا با کدام ناأمنی مواجه نشوی و به کمک کسی نیازمند نباشی .این

پناهندگی ما را نیازمند ساخته است ،179 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
من فکر میکنم مردم که در خانه یا قریه خود زندگی میکنند کرامت انسانی دارند ،174 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
افزون براین ،بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را با دسرتسی به کار ،وظیفه و فرصت های تجارتی متداوم که
بتواند آنها را قادر به فراهم ساخنت نیازمندی های خود و خانواده شان در طویل املدت سازد ،ربط داده اند.
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ما میخواهیم کاروبار از خود داشته باشیم که در آن ما بتوانیم مراقب مسئولیت های خویش

باشیم و نیازمند نباشیم ،212 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،پکتیا
فراهم ساخنت یک محیط کاری میتواند کرامت انسانی یک شخص را احیا کند .به نظر من ،آبرو،

عزت و کرامت انسانی به این معنی است که از لحاظ مالی خود کفا باشی ،199 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار

 5.2.4نجات جان ،خانه و خانواده
بعضی از بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را از لحاظ نجات جان ،خانه ها و فامیل های شان و محافظت از آزار
و اذیت و خشونت جنگی مفهوم گرفته اند.
من کوشش میکنم شام وقت تر به خانه بیایم ،زیرا من راجع به مصئونیت فامیلم نگران هستم.
ممکن شامر از افراد ناشناس به خانه من داخل شوند و به فامیلم رضر برسانند .ما منیتوانیم در
مقابل آنها هیچ کار انجام دهیم .این کار کرامت انسانی ما را مترضر خواهد ساخت .من نهایت

کوشش میکنم تا آنرا حفاظت کنم ،11 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
آبرو ،عزت و کرامت انسانی یعنی خانه من محافظت باشد .یعنی اینکه هیچکسی نتواند به زور

وارد خانه من شود .این بدین معنی که اعضای خانواده من مورد آزار و اذیت قرار نگیرند،13 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
کرامت انسانی به معنی حفاظت زندگی ما ،اعضای خانواده ما میباشد ،207 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار
سؤ استفاده و آزار و اذیت جنسی زنان به مثابه تهدید بزرگ برای زنان و مردان پنداشته شده است.
کرامت انسانی بسیار ساده برای من به معنی اینست که مورد تجاوز قرار نگیریم یا حتی در

معرض خطر قرار گرفنت آن هم نباشیم ،04 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان

یک زن که با آزار و اذیت جنسی مواجه نشده باشد ،ما آنرا کرامت انسانی و احرتام میگویمA .
 ،195یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
کرامت انسانی یعنی اینکه زنان و اطفال با کرامت انسانی زندگی کنند و هیچ کس با سؤ

استفاده جنسی روبرو نگردد ،196 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز

 5.2.5صلح ،مصئونیت و امنیت
برای بسیاری از بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی از لحاظ صلح ،مصئونیت و امنیت و ریشه کن شدن کامل
جنگ ،منازعه و خشونت جنگی مفهوم گیری گردیده است.
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برای من ،کرامت انسانی یعنی صلح و آرامش .اگر شام آرام و مصئون باشید ،آبرو ،عزت و

کرامت انسانی شام حفظ است ،05 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،بدخشان
آبرو ،عزت و کرامت انسانی برای ما بسیار مهم و با ارزش است و برای من مبعنی صلح و امنیت

است ،14 A .یک پاسخ دهنده ذکور ،بدخشان
آبرو ،عزت و کرامت انسانی یعنی نبود خشونت و نبود جنگ ،52 A .یک بیجاشده داخلی ذکور،
هرات
بسیاری از بیجاشدگان داخلی احساس میکردند که در نبود امنیت در کشور آنها با کرامت انسانی زندگی کردن
ناممکن است و گفته اند که آنها آرزوی یک دولت با ثبات و صلح در مناطق اصلی خویش دارند ،تا آنها بتوانند دوباره
به خانه هایشان برگردند و آنجا زندگی کنند.
اگر ما در مناطق اصلی خود باشیم ،کرامت انسانی ما بهرت محافظت میگردد .اگر آنجا مصئون
باشد ،ما میتوانیم دوباره برگردیم .برای من ،کرامت انسانی یعنی یک زندگی صلح آمیز و

مصئون بودن میباشد ،09 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان

اگر صلح به منطقه ما بیاید و ما آنجا برگردیم ،این یک زندگی با کرامت برای ما خواهد بودA .
 ،120یک بیجاشده داخلی اناث ،جالل آباد
ما باید یک دولت باثبات که برای ما امنیت فراهم کند داشته باشیم .صلح رضورت اساسی برای

یک زندگی با کرامت انسانی است ،04 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان

 5.2.6آزادی و حقوق
بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را از لحاظ آزادی و حقوق اساسی انسانی مورد بحث قراردادند ،در ضمن
برخی به این نظر بودند که منحیث بیجاشدگان داخلی ،آنها باید عین حقوق را داشته باشند آنچه را که باشندگان محل در
جوامع میزبان آنها دارند.
کرامت انسانی برای من به معنی برآورده شدن حقوق خود و به رسمیت شناخنت حقوق دیگران
است ،206 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
دولت و مؤسسات باید مکاتب و مدرسه ها را برای اطفال ما اعامر کنند ،اطفال ما عین حقوق را

دارند که اطفال دیگران دارند ،187 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
بعضی از باشندگان کرامت انسانی ما را مدنظر منی گیرند .ما نیز از این کشور هستیم ،ما حقوق

مساوی داریم تا از این کشور مستفید شویم ،175 A .یک بیجاشده داخلی ،کندهار
بعضی از بیجاشدگان داخلی روی اهمیت آزادی و حقوق زنان و اطفال تاکید داشتند ،در ضمن برخی اظهار
کردند که آنها آرزو دارند تا همه یکجا در افغانستان زندگی کنند تا حقوق مساوی برای زنان و مردان تامین گردند.
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کرامت انسانی زنان به معنی اینست که برایشان همه حقوق شان داده شود و به کسی اجازه

داده نشود تا حقوق آنها را پایامل کند ،178 A .یک بیجاشده داخلی ،کندهار
به نظر من ،کرامت انسانی و آبرو ،عزت و آزادی است و اطفال و خامنهای ما آزادی کافی ندارند.

 ،98 Aیک بیجاشده داخلی اناث ،هرات

ما میخواهیم به کشورهای دیگر جائیکه حقوق مساوی برای زنان و مردان وجود داشته باشدA .
 ،195یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز

 5.2.7احرتام متقابل و شفقت
برای بسیاری از بیجاشدگان ،کرامت انسانی به معنی احرتام متقابل و شفقت درک گردیده است .بیجاشدگان
داخلی راجع به رفتار و سلوک خویش با دیگر مردم بشمول جامعه میزبان و فعاالن بشی و اهمیت برخورد با دیگر طبق
میل آنها ،صحبت کرده اند.
ما به دیگران احرتام داریم و با آنها رویه و رفتار خوب میکنیم .آنها نیز همین طور میکنند و این

روش است که ما چگونه آبرو ،عزت و کرامت انسانی خویش را حفظ میکنیم ،01 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،بدخشان

ما باید به ارزشهای دیگران احرتام کنیم و آنها نیز باید ارزشهای ما را احرتام کنند ،14 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،بدخشان
به نظر من ،کرامت انسانی یعنی اینکه ما جنگ نکنیم و ما با مردم با احرتام و شفقت رفتار کنیم.

 ،51 Aیک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
بیجاشدگان داخلی گفته اند که احرتام و شفقت باید با متام اعضای جامعه صورت گیرد ،بشمول بزرگان و
اطفال.
اگر ما به دیگران احرتام کنیم ،آنها نیز به ما احرتام میکنند و بزرگان باید باالی اطفال مهربان

باشند و اطفال باید به بزرگان احرتام کنند و ما همه باید به یکدیگر را احرتام کنیم ،132 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،جالآباد
کرامت انسانی به معنی احرتام به دیگران و برخورد با آنها هامنند عضو خانواده میباشد،177 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار

 5.2.8دین و رعایت ارزشهای اسالمی
بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را از لحاظ دینی و رعایت قوانین ،احکام و ارزشهای اسالمی مورد بحث
قرارداده اند.
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ما منحیث یک مسلامن متعهد باید حقوق همسایگان را رعایت کنیم و تاکید اسالم را باالی

حقوق و آبرو ،عزت همسایگان و کرامت انسانی دیگران رعایت کنیم ،03 A .یک پاسخ دهنده
داخلی ،بدخشان
من فکر میکنم که کرامت انسانی مبعنی تسلیم منودن خود به احکام الهی میباشد .کسی را آزار

و اذیت نکنیم بلکی آنها را احرتام کنید تا شام نیز بلمقابل احرتام شوید ،176 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،کندهار
به نظر من ،کرامت انسانی به معنی اینست که زنان و مردان از اعامل بد پرهیز منایند و احکام

اسالمی را رعایت کنند ،68 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
افزون براین ،رسوم و آداب دینی مانند پرده برای زنان .این شامل مستور بودن اعضای بدن زنان از دید
مردانیکه محرم وی نباشند ،جدایی جنسیتی ،که اکرثاً با بودن زنان در خانه های شان تحقق میابد جائیکه آنها دیده
منیشوند و حین رفنت به بیرون توسط اعضای ذکور خانواده همراهی گردند.
برای من منحیث یک خانم ،کرامت انسانی به معنی پت بودن رس ،پوشیدن حجاب و دیگران را

اجازه ندهیم تا موها و بدن ما را بیبینند ،34 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
اولرت از همه ،ما به رسپناه نیاز داریم .من احساس خوب منی کنم زمانیکه مردان دیگر ما را در این

وضعیت می بینند ،ما میخواهیم تا آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما حفاظت گردد ،76 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،هرات

کرامت انسانی یعنی چهره/روی خود را به کسانیکه اعضای خانواده ما نیستند نشان ندهیمA .
 ،80یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
در این خصوص ،برخی از مردان کرامت انسانی را از لحاظ محافظت و فراهم منودن نفقه برای اعضای اناثیه
خانوده مفهوم گیری منوده اند.

کرامت انسانی یعنی محافظت زنان توسط رشیک زندگی شان یا اعضای خانواده ،195 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،کندز
کرامت انسانی اناث یعنی اینکه آنها باید در داخل خانه های شان باشند و مردان باید نیازمندی

های آنها را فراهم کنند ،179 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار

 5.2.9تعلیم و تربیه
یک اکرثیت زیاد از بیجاشدگان داخلی راجع به کرامت انسانی از لحاظ دسرتسی به مکاتب و معارف برای
اطفال شان صحبت کرده اند .طوریکه در فصل چهارم بحث گردید ،تعلیم و تربیه به مثابه یک اولویت کلیدی در مصاحبه
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های کیفی با بیجاشدگان داخلی گفته شده است .بیجاشدگان داخلی بیشرت احساس کرده اند که اگر آنها تعلیم و تربیه با
کیفیت را دریافت کنند ،اطفال آنها میتوانند زندگی با کرامت را آغاز کنند.
من برای اطفال خود امید و آرزوی یک زندگی بهرت را از طریق دسرتسی به تعلیم و تربیه با کیفیت

و مکاتب دارم .آنها یک زندگی با کرامت خواهند داشت ،01 A .یک بیجاشده داخلی ذکور،
بدخشان
اطفال ما باید به مکاتب و تسهیالت خوب غرض پیشبد زندگی با آبرو ،عزت و حفظ کرامت

انسانی دسرتسی داشته باشند ،08 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
وقتی اطفال من بتوانند به مکتب بروند و تحصیل خود را ادامه دهند ،ما احساس خوشبختی

خواهیم منود .فکر میکنم آنها یک زندگی با آبرو ،عزت و کرامت انسانی خواهند داشت،16 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان

 5.3مفهوم گیری کرامت انسانی میان کارکنان کمک های بشی
فعاالن بشی و کارکنان بلند رتبه دولتی که همراه با بیجاشدگان داخلی در افغانستان کار میکنند نیز کرامت
انسانی را در بیجاشدگی به گونه های مختلف مفهوم گیری کرده اند .دو مفهوم کرامت انسانی که توسط فعاالن کمک
رسان و کارکنان ارشد دولتی بحث گردیده اند عبارت از احرتام و حقوق بشی میباشد .احرتام در حد زیاد در فحوای
فرهنگی ،دینی و ارزشهای بیجاشدگان داخلی مورد بحث قرار گرفته است .افزون براین ،مفهوم کرامت انسانی منحیث
احرتام به فرهنگ و معیارات دینی توسط بیش از  31درصد  96فعاالن بشی و کارکنانیکه در رسوی کیفی و کمی
اشرتاک کرده بودند ،ذکر گردیده است (شکل  .)5.1پاسخ دهندگان رسوی کارکنان ،نیز کرامت انسانی را از لحاظ حقوق
مساوی ،آزادی ،استقاللیت و مستقل بودن و محرمیت ،محافظت و رسپناه مفهوم گرفته بودند .آنها اظهار منودند
که غرض حفاظت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی ،نهادهای دولتی و بشی باید به نیازمندی های افراد آسیب پذیر
رسیدگی کنند ،با بیجاشدگان داخلی رفتار انسانی منایند و برای همه شان کمک مساویانه فراهم کنند؛ نیازمندی های
بیجاشدگان داخلی را استامع و به آن توجه منوده و بیجاشدگان داخلی را در پروسه کمک رسانی سهیم سازند (شکل
 .) 5.1برخالف بیجاشدگان داخلی ،فعاالن بشی و کارکنان ارشد متایل نداشتند تا کرامت انسانی را در بیجاشدگی از
لحاظ دسرتسی به نیازمندی های اساسی (نسبت به رسپناه) ،صلح ،مصئونیت ،امنیت یا دسرتسی به تعلیم و تربیه
رصیحاً مفهوم گیری کنند و تاکید کمرت راجع به موضوعات خودکفایی ،خود پسندگی و استقاللیت وجود داشت.
شکل  5.1معنی های کرامت انسانی در بیجاشدگی طبق نظریات فعاالن بشی و کارکنان ارشد که با بیجاشدگان
داخلی در افغانستان کار میکنند.
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 5.3.1احرتام فرهنگ ،مذهب و ارزشهای بیجاشدگان داخلی
بسیاری از فعاالن بشی و کارکنان که با بیجاشدگان داخلی در افغانستان کار میکنند کرامت انسانی را در
بیجاشدگی از لحاظ احرتام و بخصوص احرتام به فرهنگ ،دین و ارزشهای بیجاشدگان داخلی مورد بحث قراردادند.
کرامت انسانی تعریفات مختلف دارند ولی به نظر من ،کرامت انسانی احرتام به یک کسی،

مداخله نه کردن در کار کسی و از کسی سؤ استفاده نکردن یا مترضر نه ساخنت میباشد،299 A .
یک کارمند بشی ذکور ،هرات
کرامت انسانی یعنی در جریان توزیع کمک ها ،احرتام به فرهنگ و آموزش اینکه بیجاشدگان
داخلی را بدون اجازه روی صحنه نیآوردن و در نظر گرفنت مسایل جندر .بگونه مثال ،مردان و زنان
نباید در یک محل ،در یک آموزش یا جلسات گردهم آورده شوند ،زیرا اینکار خالف فرهنگ

آنهاست ،299 A .یک کارمند بشی اناث ،هرات
کرامت انسانی یعنی احرتام به دین ،فرهنگ ،زبان ،شخصیت و خصوصیات یک نفر میباشد .اگر
ما با بیجاشدگان داخلی بدرفتاری کنیم ،این بدین معنی است که کرامت انسانی آنها را مترضر

ساختیم ،285 A .یک کارمند بشی اناث ،هرات
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 5.3.2حقوق بش
هامنند بیجاشدگان داخلی و شاید که تعجب آور نباشد ،فعاالن بشی و کارکنان ارشد دولتی مفهوم کرامت
انسانی را به حقوق اساسی بشی ربط داده اند و گفته اند برای اینکه بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی خویش را حفظ
کنند ،آنها باید از حقوق خویش مطلع و آگاه باشند.

کرامت انسانی یعنی احرتام کسی در متام حقوق بشی آنها میباشد ،279 A .یک کارمند بشی
اناث ،هرات
اگر ما اصول حقوق بشی را در جریان کمک رعایت کنیم ،پس ممکن است تا کرامت مردم را

رعایت کنیم ،286 A .کارمند بشی اناث ،کندهار
نهادها باید بیجاشدگان را از حقوق شان باخب سازند ،تا کرامت انسانی و آبرو ،عزت آنها حفظ
گردد و آنها بتوانند از حقوق اساسی خویش ما نند سایر شهروندان بهرمند شوند .روش را که
دفرت ما روی کار گرفته باخب ساخنت بیجاشدگان داخلی از حقوق شان بوده تا برای آنها دادخواهی

کنیم ،330 A .یک کارمند اناثیه ارشد دولتی

 5.4تاثیرات کمک های بشی روی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در افغانستان
پرسشهای رسوی و مصاحبه های کیفی تجارب دریافت کمک های بشی بیجاشدگان داخلی را از نهادهای
دولتی و بشی ،بشمول رضایت آنها از کمک فراهم شده و اینکه آیا آنها احساس منوده اند که کرامت انسانی آنها در
جریان پروسه کمک حفظ گردیده یا خیر ،مور بررسی قرار داده است .روی هم رفته 41 ،درصد بیجاشدگان داخلی که در
این رسوی اشرتاک کرده بودند احساس کردند که کرامت انسانی آنها در جریان دریافت کمک ها در مجموع یا تا حد زیاد
حفظ نگردیده است .دالیل که چرا بیجاشدگان داخلی احساس کرده اند که کرامت انسانی آنها حفظ نگردیده شامل
موارد ذیل میباشد :رشایط هرج و مرج و رویه خراب توسط کارکنان؛ عدم توجه به کرامت انسانی زنان؛ مراکز مزدحم
توزیع؛ توزیع همزمان به زنان و مردان؛ استفاده از الفاظ بد توسط کارکنان؛ بی احرتامی بیجاشدگان داخلی از سوی
کارکنان؛ فساد در توزیع کمک ها؛ آزار و اذیت جنسی و بد رفتاری با بیجاشدگان داخلی از سوی کارکنان؛ قطارهای
طویل در گرمی؛ نبود محرمیت؛ محدود بودن کمک ها و عدم سازگاری کمک ها با نیازمندی های بیجاشدگان .دالیل که
چرا بیجاشدگان داخلی احساس کردند که کرامت انسانی آنها حین دریافت کمک ها حفظ گردیده شامل موارد ذیل
میباشد :یک برخورد شفقت آمیز از سوی جامعه کمک رسان؛ کمک مبوقع؛ دریافت مقدار کافی کمک و حامیت؛ توجه
مناسب کارکنان به بیجاشدگان داخلی و نیازمندی های آنها؛ بیجاشدگان داخلی از موجودیت کمک ها باخب ساخته
شدند؛ و تنظیم درست توزیع کمک ها.
شکل  5.2نشان میدهد که  33درصد بیجاشدگان داخلی احساس کرده اند که بطور کامل یا اکرثاً توسط فعاالن و
کارکنان بشی نادیده گرفته شده اند ،در حالیکه  40درصد گفته اند که آنها حین بحث پیرامون نیازمندی های شان با
کارکنان بشی برای شان محرمیت درنظر گرفته نشده است .افزون براین ،بیشرت از نصف بیجاشدگان داخلی ( 57درصد)
گزارش کرده اند که آنها در مجموع یا تا حد زیاد از موجودیت کمک های بشی باخب نشدند و تنها  53درصد گفته اند که
کارکنان بشی حین فراهم منودن کمک با آنها توجه و شفقت کرده اند .دالیل که چرا بیجاشدگان داخلی نادیده گرفته
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شده اند شامل موارد چون مدیریت غیر منظم و نا مناسب توزیع کمک ها؛ شناسایی افراد آسیب پذیر بگونه نادرست؛
نبود معلومات راجع به موجودیت کمک ها؛ نبود توجه کافی و پیگیری؛ و بیرون کشیده شدن از پروسه ثبت نام یا
رسوی و غیره میباشد (شکل .)5.3
شکل  5.2برداشت های بیجاشدگان داخلی راجع رویه و رفتار فعاالن و کارکنان بشی حین فراهم ساخنت کمک
ها

شکل  5.3دالیل که چرا بیجاشدگان داخلی در جریان دریافت کمک های بشی احساس نادیده گرفته شدن را کرده اند.
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افزون براین 61 ،درصد متام پاسخ دهندگان گفته اند که آنها در مجموع یا تا حد زیاد از کمک های بشی که آنها
دریافت کرده اند ،راضی نیستند .شکل  5.4نشان میدهد که  62درصد بیجاشدگان داخلی احساس میکنند که کمک های
را که آنها دریافت کرده اند ،نیازمندی های مهم آنها را برآورده منی سازد ،در ضمن  55درصد باور داشتند که کمک ها
به کسانیکه نیازمند هستند داده منیشود .بسیار مهم اینکه 46 ،درصد بیجاشدگان داخلی رسوی شده احساس منوده
اند که کمک های را که آنها دریافت کرده اند آنها را در راستای خود کفا شدن کمک منی کند .این نکته اخیر تعجب آور
نیست زمانیکه یک کسی به این نظر باشد که کارکنان کمک رسان غرض حفظ کرامت انسانی روی نیازمندی بیجاشدگان
داخلی در راستای خودکفا شدن و خود بسنده شدن و استقاللیت تاکید کمرت دارند (به بخش  5.3در فوق مراجعه گردد).
شکل  5.4برداشت های بیجاشدگان داخلی راجع به بسنده بودن کمک های که آنها از نهادهای دولتی و بشی
دریافت کرده اند.

جندر
ذکور
اناث

مصاحبه های کیفی با بیجاشدگان داخلی برمال منود که برخی از مردم از کمک های که آنها دریافت کرده بودند
راضی هستند و کرامت انسانی آنها در جریان پروسه دریافت کمک های مترضر نگردیده است.
در موضوع آبرو ،عزت و کرامت انسانی ،من باید بگویم که سپاس از خداوند ،کرامت انسانی ما
نقض نگردیده است .منایندگان ما بطور رزانه چک میکنند و مشکالت ما را یادداشت میگیرند .ما
از همکاری نهادها کامالً راضی هستیم .آنها برای ما بسیار مفید بودند .آنها اینجا تشنهاب ها،
چاه آب غرض دسرتسی به آب و یک حامم اعامر کردند .کارکنان آنها با ما بسیار خوب و با

صداقت رفتار کردند ،104 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
خوشبختانه ،کرامت انسانی و شهرت ما توسط نهادهای کمک رسان و کارکنان آنها مترضر

نگردیده است ،199 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
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مناینده ما کوشش میکند تا در هر مرحله زندگی ما در اینجا ما را کمک و حامیت کند .بسیار
خوشبختانه ،ما راجع به کرامت انسانی خویش کدام مشکل نداریم ،در جامعه ما نقض کرامت

انسانی وجود ندارد ،163 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
به عین ترتیب ،برخی از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که کارکنان بشی همیشه کرامت انسانی بیجاشدگان
داخلی را در جریان فراهم ساخنت کمک ها در نظر گرفته اند و با آنها به خوبی رفتار کرده اند.
آنها کرامت انسانی ما را در نظر میگیرند و به یک روش خوب رفتار میکنند .بگونه مثال ،آنها ما را
غرض کمک جمع منود و راجع به مشکالت و چالش های ما پرسیدند و متعاقباً کمک ها را توزیع

منودند ،227 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،ننگرهار
مناینده ما هر زمانیکه ما کمک خواستیم ما را همراهی میکند و ما را بسیار خوب حامیت میکند.

کدام سلوک و رفتار بد را از کسی در حین دریافت سهم خویش ندیده ایم ،162 A .یک بیجاشده
داخلی زن ،کابل
همه چیز مناسب و بیطرفانه است .مناینده ما یک شخص خوب است و نامبده همیشه ما را در
کارهای ما همراهی میکند ،بسیار با شفقت .زمانیکه کمک های اینجا میرسد ،مناینده همرای
افراد مسئول غرض توزیع کمک های هامهنگی میکند و زمانیکه نوبت ما بوده ما سهم خود را

دریافت کرده ایم ،147 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
همچنان ،طوریکه در فصل سوم به آن اشاره گردید ،ضمن اینکه بسیاری از بیجاشدگان داخلی احساس کرده اند
که کرامت انسانی آنها در جران فراهم ساخنت کمک ها حفظ گردیده ،آنها همچنان گزارش کرده اند که کمک های فراهم
شده کامالً نا کافی بوده و مطابق نیازمندی ها و اولویت های آنها نبوده است.
ما با سلوک و رفتار مردم در نهادها خوشحال هستیم ،ولی از کمک آنها راضی نیستیم ،زیرا آنها
برای زیاد کمک منی کنند .اکرثیت اوقات ،ما برای خوردن غذا نداریم ،اطفال ما شب را گرسنه
سپری میکنند.

 ،114 Aیک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
من فکر میکنم نهادها عالقمند هستند تا آبرو ،عزت و کرامت انسانی مردم را حفظ کنند .خدمات
نهادهای کمک رسان در اینجا کافی نیست ،آنها باید کمک های خود را افزایش دهند .بعضی
اوقات ،آنها معلومات ما را جمع آوری میکنند ،نیازمندی های ما را یادداشت میکنند و با ما

مشوره میکنند ،ولی کمک ها مطابق نیازمندی های ما منی باشند ،12 A .یک بیجاشده داخلی
اناث ،بدخشان
من منیتواند باالی دولت یا نهادهای بشی اعتامد کنم ،زیرا زمانیکه یکی از اعضای خانواده من
زخمی شد و ما با خشونت جنگی روبرو شدیم ،هیچ یکی از آنها راجع به نیازمندی ما نه پرسیدند و
نه مارا کمک کردند .ما از کمک مؤسسات راضی هستیم ،ولی کمک کافی نیست و آنها هرگز
راجع به نیازمندی های ما نه پرسیده اند ،آنها تنها نام های ما را مینویسند و برای ما چیزهای غیر
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رضوری می آورند که نیازمندی های زندگی ما را پوره منی کند ،203 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،مزار.
شامری از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که آنها حتی مقدار بسیار محدود کمک را دریافت کرده اند که
ناگزیر با آن چاره کنند ،یا مواد یا اجناس را دریافت کرده اند که برای آنها بی فایده بود.
هیچ کسی با ما کمک نه کرده و تا اکنون به استثنای یک بوری گندم که در آن هم حشات بود
چیزی را دریافت نکرده ایم .نام مؤسسه را که برای ما گندم داد منیدانم .ما در انتظار کمک

هستیم ،ولی کسی کمک نکرده است ،128 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد

ما سه روز رفتیم و در نهایت آنها برای ما بعضی از بخاری های کوچک برای خانه و سه کمپل
دادند ،که در چنین یک هوای گرم جالل آباد بی فایده بوده و ما از قبل چنین بخاری ها را داریم.

چنین کمک ها برای ما بیهوده است ،134 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
آنها برای برخی از مردم در اینجا انرژی جنسنگ و کیک منحیث کمک دادند و بعداً گفتند که ما

کمک کردیم ،کی این را کمک گفته میتواند؟ ما این چنین کمک را منی خواهیم ،135 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
بیجاشدگان تذکر دادند که کمک های را که مؤسسات فراهم میکنند اکرثاً یک راه حل کوتاه مدت را فراهم بوده
و آنها را کمک منیتواند کند تا مستقل یا خودکفا شوند.
کمک ها محدود بود و منیتواند سبب یک آینده روشن برای ما گردد .ما کدام کمک قابل مالحظه
را که بتواند مشکالت ما را حل مناید ،دریافت ننموده ایم .آنها یک خدمت حیاتی را فراهم منی

کند ،همه کمک ها مؤقتی است ،205 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،مزار
بسیاری از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که دولت و مؤسسات بشی شامر از رسوی های ارزیابی
نیازمندی یا مصاحبه ها را با بیجاشدگان داخلی انجام دادند ،ولی این کار اکرثاً پیگیری منی گردد یا باالی آن عمل صورت
منی گیرد ،یعنی اینکه رشایط فقر شدید که بیجاشدگان داخلی در آن قرار گرفته اند هرگز منیتواند بهبود یابد .به این
موضوع در نقل قول های ذیل و حکایت موردی که در باکس  5.2ارایه گردیده اشاره صورت گرفته است .بیجاشده
داخلی مذکور اشاره کرده که برای وی و دیگران توسط مؤسسه کمک رسان پول داده شده ولی این پول برای نیازمندی
های آنها کافی نبود و نامبده ناگزیر گردید تا پول قرض کند .نامبده همچنان اشاره منوده که غرض بهبود رشایط خود
ناممکن است تا کار پیدا کند.
کارکنان مؤسسه یکبار یا دو بار اینجا آمدند و ما را رسوی کردند ولی بعداً آنها رفتند و دوباره از
آنها نشنیدیم .شش ماه میشود و ما کدام کمک از کدام مؤسسه کمک رسان دریافت نکرده

ایم ،108 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
مؤسسات کمک رسان و دولت برای ما توجه منی کنند که در نتیجه وضعیت ما خراب و خرابرت

میگردد .آنها جمع آوری اطالعات را در این ساحه آغاز منودند ولی باز کار را پیگیری نکردند،08 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان

105

دولت و مؤسسات غیر دولتی همرای ما روی مشکالت بسیاری مشوره کردند ،ولی در حقیقت

هیچ یک از پالنهای آنها تطبیق نگردید ،10 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
بیجاشدگان داخلی ابراز نظر کردند که زمانیکه آنها کمک دریافت کردند ،اکرثاً این کمک ها ناوقت و غیر منظم
بود و بعضی اوقات ماها حتی سالها تاخیر کرده است.
شش تا هفت ماه وقت را در بر میگیرد تا کمک دریافت گردد و آنهم یک خیمه و کرامت انسانی

ما بخاطریکه ما در خیمه ها زندگی میکنیم مترضر گردیده است ،129 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،جالل آباد
اگر کرامت انسانی ما مترضر گردد ،دولت و مؤسسات کمک رسان باید ما را کمک کند تا

وضعیت را کنرتو کنیم .بیش از یک سال میشود و آنها برای ما هیچ چیزی فراهم نکرده اندA .
 ،14یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
تقریباً یک سال میشود که ما به اثر حوادث طبیعی و جنگ ناگزیر به مهاجرت شدیم ،ولی تا هنوز

ما هیچ نوع کمک را دریافت نکرده ایم و ما انتظار داریم تا کمک شویم ،05 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،بدخشان
باکس  5.2حکایت موردی یک بیجاشده داخلی ذکور در والیت هرات ،که در بیجاشدگی مشکالت زیاد خود را و نا
أمیدی خویش را از وضعیت بیان میکند.
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وضعیت بسیار مشکل است و مؤسسات در شش ماه گذشته برای ما  4000تا  5000افغانی داد.
اینجا حدود  1200خانواده وجود دارد و روزانه آنها ناگزیر اند تا حداقل  200افغانی { 4تا  5دالر امریکایی} را
مرصف کنند .من در مرکز پولیس کار میکردم ولی اکنون میخواهم هر کاری را انجام دهم مانند کار
ساختامنی ،دوکانداری ،فروش تا یکمقدار عاید بدست آورم ،ولی اینجا کار وجود ندارد .ما باید با 4000
افغا نی زندگی کنیم و برای پوره کردن مصارف فامیل این مبلغ هیچ چیزی نیست .زمانیکه ما اینجا آمدیم،
خانم من مریض شد ،چون من پول نداشتم ناگزیر شدم تا از دوستانم پول قرض کنم تا وی را به کلینیک
ببم .من امیدوار هستم که هیچ یک از فرزندانم مریض نشوند ،زیرا من پول ندارم حتی  1000افغانی و
درآمد روزانه من منیتواند کفایت کند .متام مردم که در اینجا هستند عین وضعیت را دارند و همه آنها بیکار
هستند .اطفال ما وضعیت خراب را تجربه میکنند و صحت آنها خوب نیست .ما مشکالت زیاد داریم و
همرای ما توسط چندین مؤسسه یا نهاد راجع به مشکالت ما در این زمان مصاحبه گردیده ،ولی هیچ تغییر
در وضعیت نیآمده است24 A .

بسیاری از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که همه آن کسانیکه مستحق کمک بشی اند ،کمک دریافت
نکرده اند ،که اینکار بنوبه خویش کرامت انسانی آنها را صدمه میزند.
بیجاشدگان داخلی که کمک دریافت منی کنند مأیوس میگردند .آنها احساس محرومیت میکنند

و کرامت انسانی آنها صدمه میبیند ،251 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندز
به نظر من مؤسسات کمک رسان عالقمند حفظ آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما هستند ،ولی من

تجربه آنرا با آنها ندارم ،زیرا آنها تا اکنون با ما کمک نکرده اند ،09 A .یک بیجاشده داخلی،
بدخشان
برخی از بیجاشدگان داخلی گفته اند که توزیع کمک ها مناسب نبوده و در آن فساد وجود دارد،
زیرا در اصل به خانوادها و دوستان توزیع کنندگان یا افراد زورمند جامعه داده میشود.
در برخی از موارد ،توزیع کننده از دیگر گروه قومی بوده و ما از وی خواستیم تا سهم ما را از
کمک برای مان بدهد و نامبده گفت "نخیر ،این از گروه قومی من است و شام منیتوانید آنرا

بگیرید" ،164 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
هیچ کسی راجع به مردم غریب پرسان منی کند و همه کمک ها به خانه های بزرگان قوم و افراد

زورمند میرود ،135 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
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کمک های که توسط مؤسسات توزیع میگردند برای ما کافی نیست ،زیرا توزیع آن بطور درست

تنظیم منی گردد .آنها کمک ها را به اساس روابط خویش توزیع میکنند ،197 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،کندز
بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که گروه های آسیب پذیری مشخص اکرثاً در کمک های بشی نادیده گرفته
میشوند مثالً افراد دارای معلولیت ،بیوه زنان ،مردم بسیار بی بضاعت و مهاجرین جدید که تا اکنون برای کمک ها ثبت
نام نگردیده اند.
بیوه زنان ،یتیامن و معلولین کمک دریافت نکرده اند ،زیرا آنها زور ندارند و هیچکسی در باره

حقوق آنها نه پرسیده است ،129 A .یک بیجاشدگان داخلی ذکور ،جالل آباد
مردم زیاد معیوب وجود دارد که نیازمندی مبم دارند ،ولی برای آنها خدمات حامیوی وجود ندارد.
برخی از کمک های مالی و اجناس وجود دارد ،ولی این کمک ها برای همه داده منیشود و

بسیاری مردم از کمک ها بی بهره میامنند ،بدون کدام امید به داشنت زندگی بهرت ،160 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کابل
زمانیکه از بیجاشدگان داخلی که در رسوی رشکت کرده بودند پرسیده شد که چرا آنها فکر میکنند که افراد آُسیب
پذیر در کمک ها نادیده گرفته میشوند ،آنها شامر از دالیل احتاملی را گفتند ،بشمول پروسه های مفسد و دور از
کرامت انسانی توزیع؛ نادیده گرفته شدن توسط کارکنان کمک رسان بشی ،نبود معلومات ،و دالیل فرهنگی و مذهبی
از میان سایر دالیل (شکل .)5.4

شکل  5.4دالیل ارایه شده توسط بیجاشدگان داخلی پیرامون اینکه چرا برخی از گروه های آسیب پذیر کمک های بشی
دریافت منی کنند
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بسیاری از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که کمک های بشی اکرثاً در یک روش با حفظ کرامت انسانی
فراهم منی گردد و ازیرنو آنها احساس میکنند که کرامت انسانی آنها حین دریافت کمک ها حفاظت منیگردد .این
موضوع در نقل قول ذیل و حکایت موردی که در باکس  5.3ارایه گردیده ،توضیح گردیده است.
ما راجع به {مؤسسه کمک رسانی  }....شکایت داریم .مؤسسه مذکور کارکنان و مردم خراب
دارد .آنها همرای مهاجرین رویه و رفتار بد میکنند .آنها زنان ،اطفال و بزرگان را مورد سؤ استفاده
قرار میدهند و از الفاظ بد استفاده میکنند .بعضی اوقات آنها حتی باالی زنان ما دست بلند

میکنند تا آنها را بزنند و این کار کرامت انسانی مهاجرین را صدمه میرساند ،71 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات
برخی از کارکنان یا عساکر در جریان توزیع کمک ها بد رفتاری میکنند ،با تلیه کردن زنان ،ملس
کردن آنها ،چیق زدن باالی آنها و غیره .این همه آبرو ،عزت و کرامت انسانی مهاجرین بخصوص

زنان را صدمه میزند ،101 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
ایستاد شدن برای کمک در قطار برای پنچ روز و مورد بد رفتاری قرار گرفنت توسط افراد که کمک

میدهند؛ این همه عوامل اند که کرامت انسانی مردم را متاثر میسازد ،141 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،جالل آباد
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باکس  5.3یک شخص بیجاشده داخلی در بدخشان پروسه بی نظم توزیع کمک و تاثیر آن باالی کرامت انسانی خویش را
توضیح میکند
من فکر منیکنم که مؤسسات کمک رسان عالقمند حفظ حیثیت و کرامت انسانی ما باشند .این یک
حقیقت است که من میخواهم آنرا بیان کنم .زمانیکه آنها میخواهند تا بعضی از بسته های غذایی یا وسایل
دیگر را توزیع کنند ،آنها یک لست درست ندارند و منیداند که برای کی کمک را بدهند ،آنها ده نفر یا خانواده را
پوشش میدهند ،ولی مردم دیگر چی باید بکند؟ البته ،آنها میایند و از زور خود استفاده میکنند ،رشوع به
جنگ میکنند و کوشش میکند تا یک مقدار غذا را هم بگیرند .این روش فراهم کردن کمک بدرد بخور نیست،
این کار سبب از بین رفنت وحدت اجتامع میگردد .کمک ها برای مردم که در اینجا زندگی میکنند کافی نیست.
آنها باید یک لست درست و کمک های کافی داشته باشند تا همه مستحقین را تحت پوشش قراردهد13 A .

بعضی از بیجاشدگان داخلی گفته اند که برخی از زنان حین دریافت کمک با سؤ استفاده و آزار و اذیت جنسی
روبرو میگردند یا از آنها تقاضای جنسی در بدل کمک میگردد.
ما شنیدیم که برخی از مؤسسات زنان را وادار به سؤ استفاده جنسی میکنند .به عین ترتیب،

گردآوری زنان و مردان در یک محل غرض دریافت کمک ها برخالف کرامت انسانی ما استA .
 ،198یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
بعد از ارزیابی یا زمانیکه کمک فراهم گردد ،آنها دوباره زنگ میزنند و صحبت غیر مسئوالنه

میکنند ،یعنی درخواست تقاضای جنسی در بدل کمک میکنند ،08 A .یک بیجاشده داخلی اناث،
جالل آباد
در روشنایی احرتام به فرهنگ ،مذهب و ارزشهای بیجاشدگان داخل که توسط فعاالن و کارکنان بشی در فوق
بیان گردید ،تعجب آور است که بسیاری از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که فرهنگ ،مذهب و ارزشهای آنها زمانیکه
مؤسسات بشی کمک ها را توزیع میکنند یا کمک فراهم میکنند ،احرتام منی گردد .در جریان ارزیابی نیازمندی های اولیه،
مؤسسات بشی با مردان و زنان خانواده صحبت میکنند ،که نورمهای فرهنگی را زیر سوال میبد .زنان بیجاشده تاکید
داشتند که برای آنها مناسب نیست تا میان یک جمعیت بزرگ مردان در مرکز توزیع ایستاده باشند.
وقتی من رفتم تا کمک دریافت کنم ،بنابر شامر زیاد مهاجرین که آنها نیز غرض دریافت کمک
آمده بودند ،بسیار ازدحام بود ،کرامت انسانی مه بخاطر ازدحام تحقیر گردید ،بخاطر ازدحام

چادری من که متام بدن مرا پوشیده بود زیر پای شد و از روی رس من دور شد ،97 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،هرات
برخی از مردم بخاطر پروسه توزیع کمک ها ،کدام کمک دریافت منی کنند .آنها مردم را در یک
چهار راه جمع میکنند و بعداً کمک ها را در میان آنها توزیع میکنند .برخی از زنان که در خانه
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هایشان مرد ندارند غرض دریافت کمک منی آیند ،کرامت انسانی خود را در نظر میگرند،194 A .
یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
مهم اینکه ،برخی از بیجاشدگان داخلی گفته اند که اگر کرامت انسانی آنها در جریان فراهم ساخنت کمک حفظ
نگردد ،پس آنها آنرا مسرتد میکنند.
اگر مؤسسات کرامت انسانی ما را در نظر نگیرند و ما کمک آنها را قبول منیکنیم.

 ،179 Aیک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
ما موقعیت های خود را ترک کردیم تا کرامت انسانی خویش را حفظ کنیم ،ما کمکی را قبول

نداریم که سبب توهین ما گردد ،128 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
هیچ چیزی بهرت از آبرو ،عزت ما نیست ،و ما نوع کمک را قبول نداریم که سبب صدمه رسیدن به

کرامت انسانی ما گردد ،132 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
گرچه بسیاری از بیجاشدگان داخلی احساس کرده اند که کرامت انسانی آنها در جریان پروسه کمک صدمه دیده
است 65 ،درصد از بیجاشدگان داخلی که در رسوی اشرتاک کرده اند ،زمانیکه آنها احساس کرده اند که کرامت انسانی
آنها حفظ نگردیده ،شکایت نکرده اند .تنها  36درصد گفته اند که آنها در آینده هرنوع بد رفتاری را گزارش خواهند منود،
در حالیکه  17درصد توهین را تحمل میکنند 14 ،درصد کمک را مسرتد مینامیند 6 ،درصد داد و گرفت با مؤسسه را
متوقف میسازد و  23درصد راجع به آن هیچ کاری را منی کنند .تنها  4درصد از بیجاشدگان داخلی از طریق مرکز متاس
که یکی از میکانیزم های رسمی شکایات است شکایت کرده اند ،در حالیکه تنها  7درصد بیجاشدگان داخلی به راحتی به
رضاکاران مؤسسه شکایت خواهند کرد و تنها  13درصد به راحتی به مرکز معلوماتی مربوطه شکایت خواهند کرد.

5.5

خالصه فصل

فصل کنونی چگونگی مفهوم سازی کرامت انسانی را در وضعیت بیجاشده گی از سوی بیجاشدگان داخلی و
فعاالن بشی در افغانستان توضیح منوده و تاثیر آن کمک های بشی را باالی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در
زمان بیجاشدگی توضیح منوده است .یافته ها نشان میدهد که ضمن اینکه کرامت انسانی توسط بیجاشدگان داخلی و
فعاالن بشی به گونه های مختلف مفهوم سازی گردیده ،فعاالن بشی کرامت انسانی را در بیجاشدگی از لحاظ احرتام
و حقوق بش درک کرده اند .برخالف بیجاشدگان داخلی ،فعاالن بشی توجه کمرت به اهمیت تعلیم و تربیه ،استقاللیت،
خودکفایی و خود پسندگی در حفظ و احیای کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی داشته است .عالوه براین کمک های
بشی بطور مکرر ناکافی و نا بسنده و نا سازگار با نیازمندی ها و اولویت های بیجاشدگان داخلی توصیف گردیده
است .بسیاری از بیجاشدگان داخی احساس منوده اند که کرامت انسانی آنها در جریان پروسه کمک بنابر طرزالعمل
های بی نظم ،بد رفتاری و سؤ استفاده توسط کارکنان ،فساد در توزیع کمک ها ،عدم توجه به فرهنگ ،مذهب و
ارزشهای بیجاشدگان داخلی مترضر گردیده است .فصل ششم پیرامون تجارب کار فعاالن بشی با بیجاشدگان داخلی در
افغانستان گزارش منوده و چالش ها و نواقص در فراهم آوری کمک های بشی را توضیح داده است.
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یافته های کلیدی

5.6



بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را بگونه های مختلف مفهوم سازی کرده اند ،بخصوص از لحاظ:
دسرتسی به نیازمندی های اساسی آنها (مانند غذا ،آب و رسپناه)؛ رفاه و ثروت؛ خودکفایی و خود
بسندگی؛ نجات زندگی ،خانه ها و خانواده های شان؛ صلح ،مصئونیت و امنیت؛ آزادی و حقوق؛
احرتام متقابل و شفقت؛ ارزشهای دینی و اسالمی و تعلیم و تربیه



برخالف ،فعاالن بشی و کارکنان ارشد دولتی عمدتاً کرامت انسانی را از لحاظ احرتام و حقوق بشی
مفهوم سازی کرده اند.



فعاالن بشی تاکید کمرت روی نقش تعلیم و تربیه ،آزادی ،خود کفایی و خود بسندگی در حفظ و
احیای کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی داشته است.



اکرثیت بیجاشدگان داخلی از کمک های بشی فراهم شده راضی نبودند ،اکرثاً کمک های دریافت
شده را ناکافی ،نا بسنده و نا سازگار با نیازمندی های حقیقی آنها توضیح کرده اند.



متام بیجاشدگان داخلی که مستحق دریافت کمک اند ،کمک دریافت منی کنند و برخی از گروهای
آسیب پذیر مانند افراد معیوب ،بیوه زنان ،و مردم بسیار غریب و نیازمند در کمک ها نادیده گرفته
میشوند.



بسیاری از بیجاشدگان داخلی احساس میکنند که کرامت انسانی آنها در زمان دریافت کمک ها بنابر
روشهای غیر منظم ،عدم توجه به فرهنگ ،دین و ارزشهای آنها ،سؤ استفاده و بد رفتاری توسط
کارکنان و فساد در توزیع کمک ها ،محافظت نگردیده است



بیجاشدگان داخلی که احساس کرده اند که کرامت انسانی آنها مترض گردیده در برابر شکایت کردن
یا گزارش منودن رفتار سؤ با استفاده از میکانیزم رسمی شکایات بی تفاوت بوند.
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 6تجارب کارکردن فعاالن بشی با بیجاشدگان داخلی در افغانستان :چالش ها و
کمبودی ها در فراهم کردن کمک های بشی
 6.1مرور بر فصل
فصل هذا تجارب کار کردن فعاالن بشی را با بیجاشدگان داخلی در افغانستان توضیح منوده و روی چالش ها و
کمبودی ها در فراهم ساخنت کمک های بشی مترکز مینامید .یافته ها نشان میدهد که کارکنان بشی و دولتی در حال
حارض در زمان فراهم ساخنت کمک های بشی به بیجاشدگان داخلی در افغانستان با چالش های گوناگون روبرو هستند.
عالوه براین ،بین برداشت های فعاالن بشی و بیجاشدگان داخلی پیرامون موارد ذیل اختالف وجود دارد:
 .1نیازمندی ها و رضوریات بسیار مهم بیجاشدگان داخلی؛
 .2میزان رعایت کرامت انسانی در فراهم آوری کمک های بشی؛
 .3میزان در نظر گرفنت و شامل ساخنت نظریات و نیازمندی های بیجاشدگان داخلی در پالنگذاری ،دیزاین
و تطبیق برنامه های کمک های بشی؛ و
 .4رفتار و رویه بیجاشدگان داخلی در جریان فراهم آوری کمک ها.
برخالف ،فعاالن بشی و بیجاشدگان داخلی در این زمینه توافق داشتند که کمک های که توسط برنامه های بشی
فراهم میگردد در راستای حل طویل املدت مشکالت بیجاشدگان داخلی یا کمک آنها غرض خود کفا شدن ،کمک منی
کند .فعاالن بشی و کارکنان ارشد روی نیازمندی پروسه های خوب ارزیابی و توزیع غرض رسیدگی به همه نیازمندان و
نیازمندی راه حل های دوامدار را که بتواند خودکفایی میان بیجاشدگان داخلی را تشویق و تسهیل کند ،تاکید داشتند.

 6.2چالش ها در فراهم آوری کمک های بشی
کارکنان بشی یک سلسله چالش ها موجود در فراهم آوری کمک ها به بیجاشدگان داخلی در افغانستان را
توضیح دادند .چالش های مذکور شامل :کار کردن با منابع محدود؛ فساد ،مدیریت ضعیف ،و نبود هامهنگی با
جامعه ،دولت یا مؤسسات انکشافی؛ اختالل و مداخله توسط بزرگان محلی ،جنگ ساالران و سایر جوانب ذیدخل؛
شناسایی درست بیجاشدگان داخلی و افراد نیازمند؛ تفاوت های زبانی و فرهنگی؛ و ناأمنی و سیاسی ساخنت کمک ها.
اکرثیت از فعاالن بشی که در مصاحبه های کیفی اشرتاک کرده اند به چالش های گوناگون طوریکه در نقل قول و
حکایت موردی ذیل بیان گردیده ،اشاره منوده است.
مشکالت اساسی را که مؤسسات در جریان کمک کردن با آن مواجه میگردد عبارت از رسوی های
ضعیف قبل از توزیع ،تفکیک بیجاشدگان داخلی با مردم محل ،مداخله از سوی جوانب ذیدخل و

عدم هامهنگی با ریاست مهاجرین ،297 A .یک کارمند بشی ذکور ،هرات

باکس  6.1حکایت موردی فعال بشی که چالش های گوناگون مربوط به فراهم آوری کمک های بشی به بیجاشدگان
داخلی در افغانستان را بیان میدارد.
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در رشوع پروژه ما یک رسوی را غرض شناسایی افراد نیازمند انجام میدهیم ،از ایرنو ما با مشکالت از
جانب جنگ ساالران و بزرگان قومی مواجه میشویم زیرا آنها میخواهند تا به افراد خودشان رسیدگی صورت
گیرد .مشکل عمده دوم عبارت از نگرانی های امنیتی است .بعداً در جریان مرحله توزیع ،مقدار محدود کمک
ها و شامر زیاد بیجاشدگان داخلی پروسه را مزدحم و غیر منظم میسازد .این مشکالت از اوایل موجود بود
ولی اکنون مشکالت مذکور تقریباً حل گردیده است ،افراد جامعه میدانند که چگونه کمک ها را توزیع کنند و

به کی ها باید کمک توزیع گردد .برای نتیجه گیری بهرت ،ما به هامهنگی بهرت با دولت و مردم محل داریمA .
 ،313یک کارمند بشی ذکورف ننگرهار

 6.2.1کار کردن با منابع محدود
یکی از چالش های عمده برای فعاالن بشی که برای بیجاشدگان کمک فراهم میکنند عبارت از کار کردن با
بودجه و متویل محدود و مقدار محدود مواد میباشد .کارکنان بشی گزارش کرده اند که شامر زیاد بیجاشدگان داخلی و
عودت کنندگان مشکل میسازد تا اطمینان حاصل گردد که به هرکس کمک رسیده است .این موضوع به نوعی توضیح
میکنند که چرا بیجاشدگان داخلی میگویند که کمک های دریافت شده برای آنها کافی نیست و حتی منیتواند تا
نیازمندی های اولیه آنها را طوریکه در فصل  4و فصل گزارش گردیده ،برآورده سازد.
مشکل است تا به همه نیازمندی های بیجاشدگان داخلی ،عودت کنندگان یا مهاجرین رسیدگی
گردد ،زیرا این کار برنامه های منسجم و چندین سکتوری را که به بودجه زیاد رضورت دارد ایجاب
میکند و ما میدانیم که چقدر بودجه کاهش یافته است .بنابرین اکرثیت اوقات ،نیازمندی هاییکه

توسط مؤسسات بشی فراهم میگردد به مقدار بودجه که آنها دارند بستکی دارد ،09 AS .یک
کارمند ذکور  Aدهنده در رسوی ،بادغیس
این والیت شامر زیاد بیجاشدگان داخلی دارد ،ازیرنو برخی از بیجاشدگان داخلی ممکن بنابر

بودجه محدود بدون کمک باقی مانده باشد ،288 AS .یک کارمند ذکور بشی ،هرات
ما در جامعه خویش چالش ها داریم ،بخصوص مقدار محدود کمک ها و شامر بزرگ بیجاشدگان

داخلی و عودت کنندگان 284 AS .یک کارمند اناث بشی ،ننگرهار
کارکنان اشاره داشتند که دولت ثبات کافی ندارد تا کمک زیادی را فراهم کند ،در ضمن کمک های که توسط
نهادهای بشی فراهم گردیده نیز غرض پوشش متام بیجاشدگان داخلی کافی منی باشد.
بیجاشدگان داخلی به آنچه کی نیاز دارند آنرا دریافت منی کنند ،زیرا شامر آنها بسیار زیاد است و
تعداد شان روز به روز اضافه شده میرود .دولت ما بسیار ضعیف بوده و منیتواند تا به هریکی
رسیدگی مناید .مؤسسات بین املللی و داخلی آنها را کمک میکند و برای آنها خدمات صحی و
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تسهیالت تعلیمی ،رسپناه ،لباس و سایر مواد را فراهم میکند ،ولی اینها کافی نیست و

منیتواند آنها را در بیرون رفت از مشکالت که دارند کمک مناید ،301 AS .یک کارمند بشی
ذکور ،هرات
مردم غرض کنار آمدن با مشکالت غریب اند و دولت نیز غرض رسیدگی به آنها ضعیف است،

کمک های که توسط مؤسسات بین املللی فراهم میگردد خوب بوده ولی کافی نیستAS .
 ،19یک کارمند ذکور پاسخ دهنده در رسوی ،بدخشان

بسته های زمستانی برای بیجاشدگان داخلی غرض رسیدگی به نیازمندی های مهم آنها ،گرچه
بودجه موجود غرض تامین نیازمندی ها بسیار ناکافی بوده و منجر به پروسه دشوار هدف

گیری/اولویت بندی گردیده است ،88 AS .یک کارمند ذکور پاسخ دهنده در رسوی ،کابل
کارکنان بشی توضیح دادند که کمبودی های متویل یعنی مترکز محدود روی راهکارهای پایدار
برای بیجاشدگان داخلی ،همچنان آنها گفته اند راه حل های طویل املدت مانند فرصت های
شغلی غرض تشویق و ترغیب خودکفایی میان بیجاشدگان داخلی بسیار رضوری میباشد.
پیرامون راه حل های طویل املدت بنابر کمی بودجه و عدم توجه متویل کنندگان به راه حل های

دایمی یک برنامه محدود وجود دارد ،50 AS .یک کارمند اناث ،پاسخ دهنده رسوی ،کابل
توقوعات بیجاشدگان داخلی بیشرت از بودجه است ،در حالیکه کمک که برای آنها داده میشود
کمرت از آن چیزی میباشد که آنها توقع دارند ...... ،ما باید برای آنها مراکز تجارتی اعامر کنیم ،تا

آنها بتوانند خود و خانواده هایشان را حامیت کنند ،297 AS .یک کارمند بشی ذکور ،هرات
افزون براین ،کارکنان اظهار منودند که مؤسسات منابع کافی غرض تداوم پیشبد پروژهاییکه در جامعه
تطبیق میگردد ،مانند پروژه که در زیر پیرامون حقوق زنان و اطفال توضیح گردیده ،ندارند .مؤسسات اکرثاً در پیگیری
چنین برنامه ها در جامعه موفق منیشوند.
یک پروژه در باره حقوق زنان و اطفال در ولسوالی های بهسود و کامه جالل آباد وجود دارد .ما
جلسات اجتامعی را در مکاتب ،مساجد و قریجات برگزار میکنیم تا راجع به حقوق زنان و اطفال
آگاهی را بلند ببیم .مشکل اساسی اینست که این پروژه برای یک مدت محدود زمانی تطبیق

میگردد .آنها پروژه را به دولت یا دیگر ادارات تسلیم منی دهند و عدم پیگیری نیز وجود داردAS .
 ،304یک کارمند اناث بشی ،ننگرهار

 6.2.2فساد ،مدیریت ضعیت و نبود هامهنگی
کارکنان بشی گزارش کرده اند که اکرث اوقات کمک ها بنابر فساد اداری از سوی فعاالن یا افراد جامعه یا
مدیریت ضعیف حین توزیع کمک ها به افرادیکه بسیار نیازمند است داده منیشود .نکته قابل ذکر اینکه فساد،
طرفداری و مدیریت ضعیت در توزیع کمک ها نیز توسط بیجاشدگان داخلی در فصل  5گزارش گردیده است.
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من شاهد بودم که برخی مؤسسات متام کمک ها را توزیع منی کنند و آنرا برای خود نگهمیدارند،

در ضمن تنها برخی از کمک توسط بیجاشدگان داخلی دریافت میگردد ،285 AS .یک کارمند
بشی اناث ،هرات
بعضی از مردم مستحق کمک نیستند ولی آنها بنابر داشنت ارتباطات در این مؤسسات بشی

کمک دریافت میکنند ،316 AS .یک کارمند بشی ذکور ،ننگرهار
کمک ها بنابر مدیریت ضعیف به بیجاشدگان که واقعاً مستحق اند منی رسد ،283 AS .یک
کارمند بشی اناث ،هرات
کارمندان همچنان نبود هامهنگی بین نهادهای بشی ،انکشافی و دولت را گزارش کرده اند.
در چهل سال کارم در بخش انکشافی ،من هر گز کدام کاری دیگر بغیر از ارزیابی از آنها ندیدیم.

 ،14 ASیک کارمند ذکور پاسخ دهنده رسوی ،کابل
در صورتیکه مردم مبوقع یا به روش درست کمک دریافت نکنند ،این کار سبب مترضر شدن
کرامت انسانی آنها میگردد .این کار ناشی از مدیریت ضعیف ریاست مهاجرین و عدم هامهنگی
آنها با مؤسسات غیر دولتی میباشد .بگونه مثال ،اگر ریاست مهاجرین لست بجاشدگان داخلی و
عودت کنندگان را با مؤسسات مربوطه رشیک سازد ،این کار میتواند سبب حل مشکالت گردد.

 ،284 ASیک کارمند بشی اناث ،ننگرهار

 6.2.3اختالل توسط بزرگان محلی ،جنگ ساالران و سایر جوانب ذیدخل
بسیاری فعاالن بشی گزارش کرده اند که توزیع کمک ها اکرثاً توسط بیجاشدگان داخلی
بخصوص بزرگان محل ،همچنان جنگ ساالران و جوانب ذیدخل مختل میگردد .برخی از بزرگان
محلی برای ما چالش ها را ایجاد منوده که پروسه کمک به بیجاشدگان داخلی را متاثر میسازد.

 ،296 ASیک کارمند بشی ذکور ،کندهار
ما میخواهیم بطور مستقیم با مردم کمک کنیم که واقعاً مستحق اند ،ولی بعضی اوقات ما با
مشکالت از سوی جوانب ذیدخل مواجه میگردیم ،زیرا آنها میخواهند تا همه چیز را برای خود

نگهدارند ،312 AS .یک کارمند بشی ذکور ،ننگرهار
ما با چالش ها از سوی جوانب ذیدخل و منایندگان مواجه هستیم .آنها برای ما مردم خود را
معرفی میکنند و پروسه توزیع را مختل میسازند ،ازیرنو بعضی اوقات بنابر نبود شفافیت ما

پروژه را بسته میکنیم یا آنرا به والیت دیگر میدهیم ،297 AS .یک کارمند بشی ذکور ،هرات
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 6.2.4شناسایی بیجاشدگان داخلی و نیازمندان
برخی از کارکنان گزارش کرده اند که آنها در شناسایی درست بیجاشدگان داخلی و تفکیک آنها از افراد جامعه
میزبان با چالش ها مواجه شده اند ،در حالیکه برخی دیگر معتقد بودند که جامعه میزبان بطور یکسان مستحق کمک
های بشی بودند و ازیرنو کوشش گردیده تا اولویت به کسانی داده شود که بسیار آسیب پذیر اند.

ما در شناسایی و تفکیک بیجاشدگان داخلی از جامعه میزبان با چالش ها مواجه هستیمAS .
 293یک کارمند بشی ذکور ،کندز
بعضی اوقات مردم محل خود را در لست بیجاشدگان داخلی شامل میسازند و از مؤسسات
کمک دریافت میکنند .ازیرنو ،کمک به مردم که واقعاً مستحق اند منی رسد ،311 A .یک کارمند
ذکور بشی ،ننگرهار
در صورتیکه ما کمک را به مردم جامعه میزبان که آنها نیز مستحق اند ،توزیع نکنیم ،پس ما در
مقابل آنها تبعیض میکنیم .در چنین موارد ،یتیامن ،افراد معلول ،بیوه زنان و خانواده های بزرگ

یک اولویت میباشند ،314 AS .یک کارمند بشی ذکورف ننگرهار

 6.2.5تفاوت های فرهنگی و زبانی
بعضی از کارکنان کمک رسان گزارش کرده اند که آنها با چالش های مربوط به تفاوت های فرهنگی و زبانی
مواجه میباشند ،بخصوص در رابطه به نگرش برخی از بیجاشدگان داخلی در قبال تعلیم دخرتان و زنان .در حالیکه دیگران
تشیح کرده اند که آنها با چالش های مرتبط به فرهنگ بیجاشدگان داخلی مواجه نگردیده اند ،زیرا آنها فرهنگ و
ارزشهای بیجاشدگان داخلی را حین توزیع کمک در نظر میگیرند ،گرچه این ادعا تا حد زیاد با آنچه که بیجاشدگان داخلی
خود در فصل  5گزارش کرده ،مغایرت دارد.
چالش های اساسی در جریان کمک های ما زبان و فرهنگ است .مردم محلی راجع به تعلیم بی

توجه اند ،آنها برخالف تعلیم طبقه اناث میباشند ،288 AS .یک کارمند بشی ذکور ،هرات
ما با چالش های فرهنگی مواجه هستیم و این بخاطر بی توجهی بیجاشدگان داخلی راجع به تعلیم
و تربیه صورت میگیرد ،285 AS .یک کارمند بشی ذکور ،هرات
ما با راجع به فرهنگ و زبان با چالش ها مواجه نیستیم ،زیرا ما همیشه فرهنگ و زبان بیجاشدگان

داخلی را در جریان کمک در نظر میگیریم ،284 AS .یک کارمند بشی اناث ،ننگرهار

 6.2.6ناأمنی و سیاسی ساخنت کمک ها
یکی از چالش های بزرگ که توسط فعاالن بشی در زمان فراهم آوری کمک برای بیجاشدگان داخلی در
افغانستان تجربه گردیده عبارت از مقابله با رشایط شکنند امنیتی است.
ما برخی از رویدادهای را داریم که در آن برخی از کمک ها را از دست دادیم .بعضی افراد مسلح
آمدند و تنها کمک های را که برای بیجاشدگان داخلی بود از ما گرفتند و ما منیتوانیم دوباره به
آنجا برویم ،317 AS .یک کارمند ارشد ذکور ،کابل
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ناأمنی یعنی اینکه بسیاری از بیجاشدگان داخلی آسیب پذیر از کمک های بشی نجات دهنده زندگی بی بهره
میامنند.
چالش بسیار عمده ناأمنی میباشد .بنابر نبود امنیت ،مؤسسات منیتواند تا متام مردم نیازمند را

بطور درست تحت پوشش قراردهند ،287 AS .یک کارمند بشی ذکور ،هرات
چالش که معموالً با آن روبرو هستیم عبارت از ناأمنی است .ناأمنی دلیل توزیع ضعیف کمک ها

میباشد زیرا ما منیتوانیم تا یک رسوی درست را انجام دهیم ،289 AS .یک کارمند بشی ذکور،
هرات
مؤسسات کمک کننده نهایت کوشش میکنند تا ساحات آسیب دیده را مورد هدف قراردهند،
ولی بعضی اوقات آنها در این کار کوتاه میآیند ،دالیل عمده آن عبارت از ناأمنی ،مداخالت جنگ

ساالران و گروه های داخلی و عدم تنفیذ قانون ،20 AS .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده رسوی،
کابل
بعضی از فعاالن بشی ابراز نظر کردند که ناأمنی مانع دولت و مؤسسات بشی میگردد تا برای بیجاشدگان
داخلی راه حل های پایداری را فراهم کنند.
بسیاری مردم بیشرت از یکبار بیجا گردیده اند و بسیاری آنها برای چندین سال بیجا بودند ،ناأمنی

به دولت و کمک رسانان فرصت نداده تا راه حل های طویل املدت را ترتیب دهند،79 AS .
کارمند اناث ،پاسخ دهنده رسوی ،کابل
وضعیت شکنند امنیتی بخصوص برای مؤسسات بشی مشکل ساخته تا کمک ها را برای جوامع
صعب العبور فراهم کنند ،طوریکه در حکایت موردی ارایه شده در باکس  6.2و نقل قولهای ذیل
بیان گردیده است.
بیجاشدگان داخلی که میتوانند از ساحات صعب العبور به مناطق مصئون یا مراکز والیات بروند،
آنها یک کمک عاجل را دریافت میکنند .ولی آنهائیکه در مناطق صعب العبور گیر می مانند ،آنها

هیچ گونه کمکی را دریافت منی کنند ،04 AS .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده رسوی ،کندهار
مؤسسات بین املللی کمک رسان اکرثاً بنابر دالیل امنیتی در ساحات و مناطق کلیدی محصور
اند .مؤسسات کمک رسان باید از طریق مؤسسات داخلی برای مردم نیازمند در مناطق دور

دست آفتاده کمک فراهم کنند ،42 AS .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده رسوی ،تخار
در نهایت ،برخی از کارکنان سیاسی ساخنت کمک ها و تاثیرات آن روی فراهم آوری کمک های بشی را مورد
بحث قراردادند.

سیاسی سازی کمک ها رسیدن به افراد واقعاً نیازمند را مشکل میسازد ،79 AS .یک کارمند
اناث ،پاسخ دهنده رسوی ،کابل
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باکس  6.2یک فعال بشی تشیح میکند که چگونه وضعیت شکنند امنیتی در افغانستان مؤسسات بشی را از
فراهم ساخنت کمک ها در مناطق دور دست آفتاده مانع میشود.

 34سال میشود که این کشور توسط جنگ ویران گردیده ،مناطق زیاد دور دست آفتاده
وجود دارد که بنابر دالیل امنیتی قابل دسرتس نیست ،مانند غورک ،ریش ،خاک ریز ،مانیشین،
کوت و بسیاری مناطق محلی دیگر هلمند .این مناطق از کمک محروم مانده اند ،در طی  16سال
گذشته هیچ بهبود صورت نگرفته ،نه در بخش تعلیم و تربیه ،نه در بخش معیشت ،نه در بخش دوا.
هیچ کسی در فکر این مناطق نیست ،هیچ یک از متویل کنندگان روی این مناطق مترکز کرده
است .من میتوانم بگویم که بسیاری مناطق کشور ما هنوز هم به توجه متویل کنندگان نیاز دارد و
این مناطق خانواده های را دارد که در آن  9خانم شوهران شانرا از دست داده ،در این خانه ها تنها
اطفال وجود دارد که  5یا  7سال عمر دارند .اکرثیت متویل کنندگان شهرها را در نظر میگیرند.
متویل کنندگان باید این مناطق دور دست آفتاده را نیز در نظر بگیرند؛ وضعیت آنها نهایت خراب
بوده و نیاز به عین توجه را دارد .ما از دولت محلی یا نیروهای مسلح مخالف انتظار نداریم تا در
برابر فراهم آوری کمک ها در مناطق دور دست آفتاده مشکالت یا موانع ایجاد کنند ،292 A .یک
کارمند بشی ذکور ،کندهار

 6.2.7راه حل های ممکنه :دسرتسی به افراد نیازمند
کارکنان بشی و دولتی که در رسوی کارکنان اشرتاک کرده بودند چندین پیشنهاد را غرض فایق آمدن بر چالش
های مرتبط به فراهم آوری کمک ها و دسرتسی به آنعده بیجاشدگان داخلی که بسیار آسیب پذیر اند ،ارایه کردند.
پیشنهادات شامل غیر سیاسی ساخنت کمک ها ،بودجه زیاد ،بهبود پروسه های ارزیابی ،بهبود امنیت و دسرتسی
بهرت به مناطق صعب العبور و بهبود هامهنگی و شفافیت و غیره (شکل .)6.1
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شکل  6.1راه حل های ارایه شده توسط کارکنان بشی و دولتی غرض فایق شدن بر چالش های مرتبط به فراهم
آوری کمک ها و دسرتسی به بیجاشدگان بسیار نیازمند.

این پیشنهادات در مصاحبه های کیفی با فعاالن بشی شنیده شده که ادعا میکردند که دولت باید  )1توزیع
کمک ها غرض بلند رفنت شفافیت را نظارت مناید ،و  )2با مؤسسات مربوطه یکجا غرض حامیت تالشهای بشدوستانه
کار کند .کارکنان همچنان پیشنهاد کردند که متویل باید زیاد شود و نیازمندی های بیجاشدگان داخلی باید بطور درست
ارزیابی گردند ،در ضمن کمک ها بطور مستقم به آنها داده شود.
من پیشنهاد میکنم که دولت کمک ها را مطابق نیازمندی های بیجاشدگان داخلی توزیع کنند و
برای والیت های بسیار نیازمند اولویت دهد .کمک ها و پروژه ها باید دوامدار باشد و نه برای
یک مدت کوتاه .من از مؤسسات بشی میخواهم تا کمک های خویش را بیشرت سازند و مطابق

شامر بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان کمک کنند ،284 AS .یک کارمند بشی اناث،
ننگرهار
من پیشنهاد میکنم که تا مداخله جنگ ساالران و جوانب ذیدخل توقف داده شود و بودجه بنابر
شامر زیاد بیجاشدگان داخلی افزایش داده شود .من درخواست میکنم که دولت باید متام
مؤسسات را ازطریق سکتورهای مربوطه خویش نظارت کنند ،تا پروسه توزیع بیشرت شفاف
گردد ،293 AS .یک کارمند بشی ذکور ،کندز
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من توصیه میکنم که دولت با هر اداره هامهنگی کند و مؤسسات داخلی را در افغانستان

حامیت کند ،302AS .یک کارمند بشی ذکور ،هرات

یک رسوی درست الزم است و کمک ها باید به کسانی توزیع گردد که واقعاً مستحق آن هستند.

همچنان ،کمک ها باید بطور مستقیم به بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان صورت گیردAS .
 ،305یک کارمند بشی ذکور ،ننگرهار

 6.3خالها در فراهم آوری کمک های بشی
این مشهود بود که بین برداشت های فعاالن بشی و بیجاشدگان داخلی در قبال فراهم آوری کمک های بشی
تفاوت های زیاد وجود داشت .کارکنان بشی تا حد زیاد بدین باور بودند که کمک های بشی نیازمندی های بسیار مهم
بیجاشدگان داخلی را تحت پوشش قرار میدهد؛ که کارکنان در زمان فراهم آوری و توزیع کمک ها کرامت انسانی
بیجاشدگان داخلی را مدنظر میگرند؛ که کارکنان نظریات و نیازمندی های بیجاشدگان داخلی را در زمان پالنگذاری و
تطبیق برنامه های کمک در نظر میگیرند؛ و در جریان فراهم آوری کمک ها با بیجاشدگان داخلی بطور محرتمانه برخورد
صورت میگیرد .برخالف ،طوریکه در فصل  5توضیح گردید ،بیجاشدگان داخلی تا حد زیاد بدین باور بودند که کمک های
بشی نیازمندی های بسیار مهم آنها را برآورده منی سازد؛ که کرامت انسانی آنها وقتیکه آنها برای دریافت کمک
میروند حفظ منی گردد؛ که نظریات و نیازمندی های آنها در نظر گرفته منیشود؛ و که در جریان فراهم آوری کمک ها با
آنها بد رفتاری یا با بی احرتامی با آنها برخورد میگردد .گرچه ،بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی هردو روی این موضوع
توافق داشتند که کمک های فراهم شده روی راه حل های پایدار یا متداوم برای بیجاشدگان داخلی مترکز منی کند.

 6.3.1نیازمندی ها و رضوریات بسیار مهم بیجاشدگان داخلی
وقتیکه پرسیده شد که به نظر آنها نیازمندی ها و رضوریات بسیار مهم بیجاشدگان داخلی کدام ها بودند،
اکرثیت از کارکنان بشی نگرانی های را فهرست منودند که با آنچه که بیجاشدگان داخلی خود در فصل چهارم گزارش
کرده بودند ،مطابقت داشت؛ بگونه مثال ،مواد غذایی ،آب آشامیدنی پاک؛ رسپناه؛ دسرتسی به خدمات اساسی
مانند ،مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه؛ و فرصت های شغلی .کارکنان نیز امداد ،کمک و حامیت ناکافی از سوی
نهادهای بشی و دولتی و نبود پالنگذاری برای آینده را منحیث نگرانی عمده برای بیجاشدگان داخلی ذکر کردند.
مشکالت اساسی که بیجاشدگان داخلی از آن رنج میبند نبود رسپناه ،مواد غذایی ،تعلیم و

تربیه ،آب ،حفظ الحصه ،کار و شفاخانه میباشد ،287 AS .یک کارمند بشی ذکور ،هرات
یک نگرانی عمده برای بیجاشدگان داخلی تعلیم و تربیه است ،تعلیم و تربیه باید برای آنها فراهم
گردد ،اطفال کوچک منیتوانند به مکاتب دور دست بروند و ازیرنو به باور من مکاتب باید در
نزدیکی ساحه بیجاشدگان داخلی ایجاد گردند تا برای شان تعلیم فراهم شود .مؤسسات بین
املللی باید روی پروژه های مترکز کند که شغل جدید ایجاد میکند ،تا افراد بزرگ خانواده بتوانند

غذا فراهم کنند ،292 AS .یک کارمند بشی ذکور ،کندهار
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نگرانی های اساسی آنها کمک محدود ،نبود پالنگذاری برای آینده و نبود حامیت از سوی دولت

غرض بازسازی خانه های آنها است ،280 AS .یک کارمند بشی اناث ،هرات

نگرانی های اساسی آنها نبود رسپناه و نبود کمک های کافی از سوی مؤسسات استAS .
 ،289یک کارمند بشی ذکور ،هرات
گرچه 85 ،درصد کارکنان بشی و دولتی که در این رسوی اشرتاک کرده بوند بدین باور بودند که کمک های
بشی فراهم شده یا بطور کامل یا اکرثاً نیازمندی های بسیار مهم بیجاشدگان داخلی را تحت پوشش قرار میدهد (شکل
 .)6.2برخالف ،در فصل ( 5بخش  ،5.4شکل  ،)5.3تنها  17درصد بیجاشدگان داخلی پاسخ داده بوند که کمک های
بشی را که آنها دریافت میکنند بطور کامل یا اکرثاً نیازمندی های بسیار مهم بشی آنها را تحت پوشش قرار میدهد.
این تفاوت نظر بین بیجاشدگان داخلی و کارکنان بشی در شکل  6.3مشخص گردیده است.
شکل  6.2پاسخ های کارکنان بشی و دولتی به سوال " آیا کمک و امداد بشی فراهم شده نیازمندی های
بسیار مهم بیجاشدگان داخلی را تحت پوشش قرار میدهد؟"

شکل  6.3اختالف بین برداشت های کارکنان و بیجاشدگان داخلی را راجع به اینکه آیا کمک های بشی
نیازمندی های بسیار مبم بیجاشدگان داخلی را تحت پوشش قرار میدهد یا خیر
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آیا کمک و امداد بشری فراهم شده نیازمندی های بسیار مهم بیجاشدگان داخلی را تحت
پوشش قرار میدهد؟
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یافته های مذکور نشان میدهد که ضمن اینکه اکرثیت کارکنان بشی از نیازمندی های بسیار مهم بیجاشدگان
داخلی آگاهی دارند ،ولی مشکل است تا همه این نیازمندی ها در محدوده کمک های بشی موجود تامین گردد .بعضی
از فعاالن بشی که در مصاحبه های کیفی اشرتاک منوده بودند پذیرفته اند که نیازمندی های بیجاشدگان داخلی توسط
کمک های داده شده برآورده نشده است ،در ضمن یک یا دو نفر بیان داشتند که کمک نقدی غرض حل این معضل تا
حد مفید است.

ن خیر ،کمک ها بنابر نبود شفافیت و مدیریت ضعیف نیازمندی های آنها را تامین منی کندAS .
 ،312یک کارمند بشی ذکور ،ننگرهار
برنامه ها از قبل مشخص میباشد و نیازمندی های مردم را تامین منی کند یا با آنها سازگاری

ندارد ،34 AS .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده ،کندهار
برخی از کمک های عاجل به نیازمندی های بیجاشدگان داخلی رسیدگی منی کند ،ولی یک سال
پیش ،مؤسسات کمک رسان برای بیجاشدگان داخلی پول کمک کردند و آنها میتوانند تصمیم

بگیرند که چه چیز را نیاز دارند و چه چیز را برای فامیل شان خریداری منایند ،330 AS .یک کارمند
ارشد دولتی ،کابل
گرچه برخی از کارکنان تاکید داشتند که کمک های آنها همیشه بر اساس ارزیابی نیازمندی ها است و مؤسسه
آنها همیشه از طریق پالنها پیش میرود.
در مؤسسه ما ،قبل از توزیع کمک ها ،ما یک ارزیابی را انجام میدهیم که بر اساس نیازمندی
های مردم است .بگونه مثال ،اگر ما پالن داشته باشیم تا برای شاگردان تشناب ها را درست

کنیم ،نخست ما رسوی انجام میدهیم و متعاقباً ما مطابق پالن پیش میرویم ،314 AS .یک
کارمند بشی ذکور ،ننگرهار
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 6.3.2درنظر گرفنت کرامت انسانی در فراهم آوری کمک ها
از مجموع 87 ،درصد کارکنان بشی و دولتی که در رسوی اشرتاک کرده بودند مطمنئ بودند که نهاد آنها در
زمان پالنگذاری ،دیزاین و تطبیق برنامه های کمک رسانی بشی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی را در نظر میگیرند
(شکل  .)6.4کارکنان گزارش کرده اند که آنها از طریق مشوره با جامعه؛ انجام ارزیابی نیازمندی ها و از طریق نظریات و
پیشنهادات و ارزیابی و نظارت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی را در نظر گرفته است .برخالف 41 ،درصد بیجاشدگان
داخلی پاسخ داده اند که کرامت انسانی آنها در جریان توزیع کمک ها حفاظت نگردیده ،طوریکه در فصل  5گزارش
گردیده است (بخش  .)5.4این اختالف نظر بین بیجاشدگان داخلی و کارکنان بشی در شکل  6.5مشخص گردیده است.

شکل  6.4پاسخ های کارکنان بشی و دولتی به سوال "آیا نهاد شام در زمان پالنگذاری ،دیزاین و تطبیق برنامه های
کمک رسانی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی را درنظر میگیرد؟"

شکل  6.5تفاوت بین برداشت های کارکنان و بیجاشدگان داخلی راجع به اینکه تا چه میزان کرامت انسانی در
فراهم آوری کمک های بشی در نظر گرفته میشود
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سوال از بیجاشدگان داخلی :آیا احساس میکنید که کرامت انسانی شام در جریان
توزیع کمک محافظت میگردد؟
سوال از کارکنان :آیا نهاد شام در زمان پالنگذاری ،دیزاین و تطبیق برنامه های کمک
رسانی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی را درنظر میگیرد؟
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طوریکه در فصل ( 5بخش  )5.3توضیح گردید ،کارکنان بشی و دولتی عالقمند بودند تا کرامت انسانی را در
بیجاشدگی از لحاظ احرتام به فرهنگ ،مذهب و ارزشها و حقوق بشی آنها مفهوم گیری منایند .کارکنان بشی گفته اند
که آنها در مرکز توزیع ترتیبات را میگیرند که در سازگاری با ارزشهای فرهنگی و دینی بیجاشدگان داخلی است ،مانند
قطارها و اوقات جداگانه برای زنان و مردان .گرچه ،بسیاری بیجاشدگان داخلی شکایت کرده اند که ارزشهای دینی و
فرهنگی آنها در جریان توزیع کمک احرتام نگردیده ،که نشان میدهد که ترتیبات و پروسه های توزیع تا حدی بی نظم
میباشد.
یکی از اصول مؤسسه ما اینست تا همرای پناهندگان با کرامت انسانی برخورد گردد .آبرو ،عزت
و کرامت انسانی آنها باید حفظ گردد؛ از همین رو هم پروژه ما بخش محافظت دارد تا کرامت
انسانی آنها را حفظ و به حقوق آنها احرتام گردد .کمک مهاجرین غرض بهبود کیفیت زندگی و
حفاظت کرامت انسانی آنها محراق توجه ما را تشکیل میدهد .زمان توزیع کمک ها ،ما قطار و
اوقات جداگان برای زنان و مردان میسازیم ،تا آنها حین دریافت کمک ها بسیار راحت باشند و تا

هرکس بتواند بدون کدام مشکل رشکت مناید ،47 A .یک کارمند بشی اناث ،هرات

 6.3.3شامل ساخنت نظریات و نیازمندی ها بیجاشدگان داخلی در برنامه های کمک های بشی
از لحاظ اینکه به کدام میزان نظریات و نیازمندی های بیجاشدگان داخلی در پالنگذاری ،دیزاین ،و تطبیق برنامه
های کمک رسانی شامل میگردد و در نظر گرفته میشود 76 ،درصد کارکنان بشی بدین باور بودند که نظریات
بیجاشدگان داخلی بطور کامل یا اکرثاً در نظر گرفته میشوند (شکل  .)6.6آنها گزارش کردند که این کار بگونه های
مختلف صورت میگیرد ،بگونه مثال ،از طریق راه اندازی ارزیابی نیازمندی ها؛ انجام بازدید خانه به خانه/ساحوی از مردم
نیازمند؛ نظارت بعد از توزیع؛ سازگاری پروپوزل های متویل با نیازمندی های بیجاشدگان داخلی و بدست آوردن نظریات
و پیشنهاد بگونه منظم.
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شکل  6.6پاسخ های فعاالن بشی و کارکنان به سوال" :آیا نهاد شام نظریات بیجاشدگان داخلی را در جریان دیزاین و
تطبیق برنامه های کمک رسانی در نظر میگیرند؟"

گرچه ،بسیاری از بیجاشدگان داخلی که در مصاحبه های کیفی اشرتاک کرده بود گفتند که هیچ کسی نیآمده تا
با آنها راجع به نظریات و نیازمندی هایشان مشوره مناید.
دولت یا مؤسسات کمک رسان هرگز همرای ما راجع به کمک های ایشان مشوره نکرده است.
آنها به نیازمندی های مردم رسیدگی منی کنند و کمک های آنها مطابق نیازمندی های ما منی
باشد .ما از مؤسسات توقع داریم تا بطور مستقیم با ما به متاس شوند و بطور شخصی به

مشکالت ما رسیدگی منایند ،199 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
طوریکه در فصل  3و  5توضیح گردید ،زمانیکه با بیجاشدگان داخلی مشوره گردیده ،اکرثیت اوقات پالنها و
پروژه های مؤسسات بشی هرگز تطبیق یا پیگیری نگردیده است.
یک مدت قبل آنها آمدند تا راجع به یک رسک و یک مسجد همرای ما مشوره منایند .آنها راجع به
وضعیت ما ،اهمیت رسک پخته که قرار بود آنها بسازند پرسیدند ،ولی بعداً هرگز غرض اعامر آن

نیآمدند ،06 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که آنها خشنود میشوند که همرای شان راجع به نظریات ،دیدگاها و
نیازمندی های شان مشوره صورت گیرد و تاکید داشتند که بسیار مفید است زمانیکه پالنهای مفید جامعه عمل
بپوشند.
مؤسسات کمک رسان میخواهند تا آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما حفظ گردد .آنها به آن توجه
میکنند و هر زمانی که به آنها مراجعه میکنیم ما را کمک میکند .هردو دولت و مؤسسات همرای
ما راجع به مشکالت مهاجرت مشوره کرده اند .در این زمینه ما خوشحال هستیم زیرا اینکار وحدت

مردم را که در اینجا زندگی میکنند بیشرت میسازد ،15 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
تنها یکبار ،دفرت سازمان ملل در امور مهاجرین همرای ما راجع به یک پروژه آب آشامیدنی مشوره
کردند .پروژه راجع به تصفیه آب دریا و مبدل کردن آن به آب آشامیدنی بود .این پروژه عنقریب
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آغاز خواهد شد .آنها کار باالی این پروژه را آغاز کردند .این پروژه برای همه ما بسیار کمک خواهد

منود ،16 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
فعاالن بشی شامر از دالیل را لست منودند که چرا نظریات بیجاشدگان داخلی همیشه در نظر گرفته منیشود،
بشمول بودجه محدود؛ نبود وقت در صورت رضورت یک پاسخگویی عاجل؛ غیر انعطاف پذیری برنامه ها و تضاد اجندا
های متویل کنندگان با اولویت ها.

 6.3.4رفتار بیجاشدگان داخلی در جریان فراهم آوری کمک های بشی
در باره رفتار بیجاشدگان داخلی در جریان پروسه کمک 68 ،درصد فعاالن بشی خاطر نشان ساخته که همرای
بیجاشدگان داخلی در افغانستان توسط دولت و مؤسسات همیشه یا اکرث اوقات با احرتام برخورد میگردد ،در حالیکه
یک ربع ( 24درصد) باورمند بودند که کارکنان بشی همرای بیجاشدگان بسیار با احرتام یا در مجموع با احرتام رفتار منی
کنند .درمقابل ،هامنطوریکه در فصل  5توضیح گردید (بخش  ،5.4شکل  ،)5.2تنها  53درصد بیجاشدگان داخلی گزارش
کرده اند که کارکنان بشی مراقب و مهربان بودند ،در حالیکه  33درصد احساس کرده اند که کامال یا اکرثاً حین دریافت
کمک نادیده گرفته میشوند .افزون براین ،برخی از بیجاشدگان داخلی که در مصاحبه های کیفی اشرتاک کرده بوند،
توضیح دادند که در هنگام توزیع کمک ها مورد بدرفتاری فزیکی یا جنسی قرار گرفتند و بسیاری ادعا کردند که با
ارزشهای فرهنگی و مذهبی آنها احرتام گذاشته منیشود.
شکل  6.7پاسخ های فعاالن بشی و کارکنان به سوال" :آیا به نظر شام کارکنان بشی با بیجاشدگان داخلی با
احرتام رفتار میکنند؟"

فعاالن بشی پیشنهاد منودند که کارکنان باید در رابطه روش و مفهوم کرامت انسانی آموزش بیبینند تا در
روش که با بیجاشدگان داخلی برخورد میگردد ،بهبود بوجود آید .دیگران اهمیت دریافت نظریات و پیشنهادات؛ رعایت
مقرره طرزسلوک و رفتار مؤسسه و اصول اساسی بشی؛ و درنظر گرفنت بیجاشدگان منحیث صاحبان حقوق عوض
دریافت کنندگان کمک را ذکر کردند .گرچه ،تنها  60درصد کارکنان بشی گفته اند که آنها با گزارش کردن موارد بدرفتاری
در مقابل بیجاشدگان داخلی توسط کارکنان احساس راحتی خواهند کرد.
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 6.3.5راه حل های پایدار و تسهیل خودکفایی میان بیجاشدگان داخلی
فعاالن بشی پیرامون اینکه توجه محدود به راه حل های پایدار برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان صورت
میگرد ،با بیجاشدگان داخلی توافق داشتند .هامنطوریکه در فصل ( 5بخش  ،5.4شکل  )5.3گزارش گردید 46 ،درصد
بیجاشدگان داخلی احساس کردند که کمک های فراهم شده روی راه حل های پایدار و دایمی برای بیجاشدگان داخلی
مترکز منی کند (شکل  .)6.8تنها  33درصد کارکنان که در این رسوی اشرتاک کرده بودند مطمنئ بودند که بین نهادهای
دولتی ،بشی و انکشافی هامهنگی وجود دارد ،در ضمن تقریباً  70درصد گزارش کردند که برای راه حل های پایدار در
مقایسه با کمک های اضطراری به بودجه بیشرت نیاز است .به عین ترتیب 45 ،درصد کارکنان گفته اند که یک توازن
ناکافی بین متویل کمک های اضطراری و متویل برنامه های انکشافی پایدار وجودارد و  40درصد گزارش کرده اند که
برنامه ها و پروژه ها اکرثً انعطاف پذیر و بیشرت به کمک های اضطراری متایل دارد (شکل .)6.8
شکل  6.8برداشت های فعاالن بشی و کارکنان در رابطه به هامهنگی بین نهادها ،متویل بودجه ،انعطاف
پذیری برنامه ها و راه حل های پایدار
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برداشت های مذکور همچنان در مصاحبه های کیفی با کارکنان ارشد نیز بازگو گردیده ،طوریکه توسط نقل
قول ذیل و حکایت موردی ارایه شده در باکس  6.3بیان گردیده است.
ما با مشکالت روبرو هستیم زیرا ما زمین برای توزیع داریم ولی غرض اعامر یک شهرک که در آن

متام تسهیالت زندگی وجود داشته باشد بودجه کافی نداریم ،331 A .یک کارمند ارشد ذکور

باکس  6.3یک کارمند ارشد نیاز به راه حل های پایدار را برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان مشخص منوده

عالوه بر فراهم آوری کمک های عاجل و اضطراری به بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان ،برای
راه حل های پایدار برنامه های وجود دارد تا بیجاشدگان داخلی را در جامعه مدغم سازند .بگونه مثال،
انکشاف مهارت ها ،ادغام اقتصادی و سایر برنامه ها غرض کمک بیجاشدگان سنین مختلف تا در جامعه
مدغم گردند .عالوه بر همه این فعالیت ها ،ما با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در عرصه پالیسی کار
کردیم تا راه حل های مفید و پایدار را فراهم سازیم ،بخصوص پیرامون پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی
در آغاز سال  ،2014که پالیسی مذکور توسط کابینه تصویب گردید ولی طوریکه توقع میرفت تطبیق
نگردید .ادارات دولتی ،متویل کنندگان و مؤسسات باید توازن را در کمک های عاجل و راه حل های پایدار
غرض ادغام بیجاشدگان داخلی در جامعه در نظر گیرند .نیاز برای راه حل های پایدار در عرصه ادغام
بیجاشدگان وجود دارد ،چونکه در این عرصه نبود بودجه نبود هامهنگی خوب ،و نبود متویل کنندگان ،زیرا
بیشرت متویل کنندگان برای نیازمندی های عاجل بیجاشدگان داخلی بودجه فراهم میکنند ،نه در عرصه
ادغام آنها در جامعه .در رابطه با مقدار زمین مشکل وجود ندارد ،زمین اکنون موجود است ولی هنوز هم
برای متویل کنندگان بین املللی در عرصه ساخت و ساز و رسپناه نیاز وجود دارد330 A .

 6.4خالصه فصل
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فصل هذا پیرامون تجارب کار کردن فعاالن بشی با بیجاشدگان داخلی در افغانستان گزارش منوده ،چالش های
موجود در عرضه کمک ها به بیجاشدگان داخلی و اختالفات قابل درک بین فعاالن بشی و بیجاشدگان داخلی پیرامون
فراهم آوری کمک های بشی را توضیح منوده است .یافته ها نشان میدهد ضمن اینکه در فراهم آوری کمک های
بشی بسیاری چالش ها و خالها وجود دارد ،فعالن بشی و بیجاشدگان داخلی تا حد زیاد موافق اند که یک نیاز مبم
برای راه حل های پایدار برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان وجود دارد .فصل  7روی راه حل های پایدار برای
بیجاشدگان داخلی و اقداماتیکه نهادهای بشی و دولتی میتوانند غرض حفظ و نگهداشت کرامت انسانی بیجاشدگان
داخلی در بیجاشدگی اتخاذ کنند ،مترکز دارد.
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 6.5یافته های کلیدی



کارکنان بشی در فراهم آوری کمک بشی چالش های مختلف را تجربه منوده که
شامل:
 کارکردن با بودجه محدود؛
 فساد ،مدیریت ضعیف و نبود هامهنگی بین نهادهای بشی،
انکشافی و دولتی؛
 اخالل از طرف بزگان محل ،جنگ ساالران و سایر جوانب ذیدخل؛
 شناسایی بیجاشدگان داخلی و افراد نیازمند؛
 تفاوت های فرهنگی و بانی؛ و
 ناأمنی و سیاسی ساخنت کمک ها.



درخواست کارکنان برای متویل بیشرت ،بهبود ارزیابی و پروسه های توزیع ،بهبود
هامهنگی بین نهادها و حامیت دولت در نظارت از توزیع کمک ها ،تا آنها غرض
رسیدگی به همه نیازمندان کمک گردد.
PTO
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فعاالن بشی احساس منودند که:
 کمک ها اکرثیت نیازمندی های مهم بیجاشدگان داخلی را برآورده
میسازد؛
 کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در جریان فراهم آوری کمک های
بشی مدنظر گرفته میشود؛
 نظریات و نیازمندی های بیجاشدگان داخلی در پالنگذاری و تطبیق
برنامه های کمک مدنظر گرفته میشود؛ و
 در جریان پروسه توزیع کمک با بیجاشدگان داخلی با احرتام برخورد
میگردد.
گرچه این نظریات بطور مستقم برخالف نظریات بیجاشدگان داخلی میباشد،
طوریکه در فصل  5بحث گردید (بخصوص بخش )5.4



فعاالن بشی و بیجاشدگان داخلی تا حد زیاد توافق داشتند که کمک فراهم شده
روی راه حل های پایدار و دایمی برای بیجاشدگان داخلی مترکز منی کند و
بیجاشدگان داخلی نیاز مبم به راه حل های پایدار دارند تا خود کفا گردند و رشایط
زندگی و کیفیت زندگی آنها بهبود یابد.
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 7کرامت انسانی در برنامه بشی :درخواست برای حامیت بیشرت ،راه حل های
متداوم و انکشاف پایدار غرض بهبود و حفظ کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی
در افغانستان
 7.1مرور اجاملی بر فصل
فصل هذا در گام نخست نقش نهادهای دولتی و مؤسسات را در حفظ کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در
افغانستان بیان میدارد ،و هفت پیشنهاد را غرض عملی کردن پیشنهاد میکند که کارکنان دولتی و بشی میتواند آنرا
غرض حفظ کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در بیجاشدگی انجام دهند .هفت پیشنهاد مذکور عبارت از )1( :اطمینان
از فراهم آوری کمک به کسانیکه نیازمند هستند؛ ( )2توزیع کمک ها بطور عادالنه ،سیستامتیک و شفاف؛ ( )3خب
ساخنت بیجاشدگان داخلی راجع به موجود کمک و چگونگی دسرتسی به آن؛ ( )4اطمینان از اینکه کمک ها مطابق
نیازمندی های واقعی بیجاشدگان داخلی است؛ ( )5بهبود هامهنگی بین نهادهای بشی ،انکشافی و دولتی؛ ( )6در
زمان فراهم آوری کمک ها همیشه درنظر گرفنت کرامت انسانی ،فرهنگ و مذهب؛ و ( )7همیشه در زمان فراهم آوری
کمک به بیجاشدگان داخلی احرتام و شفقت نشان دهید .عالوه براین ،فصل هذا درخواست فوری برای افزایش حامیت
و کمک برای بیجاشدگان داخلی در رسارس افغانستان از لحاظ کمک اضطراری و حامیت انکشافی پایدار نشان میدهد.
گرچه بطور مشخص روشن است که تا اکنون توجه اندک به راه حل های مداوم و پایداری برای بیجاشدگان داخلی در
افغانستان صورت گرفته است .ما ده ساحه را مشخص میسازیم که در آن کمک انکشافی پایدار بطور فوری الزم است:
( )1فراهم ساخنت زمین و رسپناه؛ ( )2اعامر کلینیک ها ،مکاتب و مراکز آموزشی؛ ( )3اعامر رسک ها ،ستیشن های برق
و کارخانه ها؛ ( )4بازسازی خانه ها ،رسک ها و زمین ها؛ ( )5حامیت در بخش فعالیت های کشاورزی؛ ( )6فراهم ساخنت
تعلیم و تربیه خوب برای اطفال؛ ( )7ایجاد فرصت های شغلی؛ ( )8فراهم ساخنت پول نقد و رسمایه برای رسمایه گذاری
تجارتی؛ ( )9فراهم ساخنت آموزشهای انکشاف مهارتها؛ و ( )10موجب شدن صلح و امنیت.

 7.2نقش نهادهای کمک رسان دولتی و بشی در محافظت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در
افغانستان
اکرثیت کارکنان بشی و دولتی که در این تحقیق اشرتاک کرده بودند توافق داشتند که حفظ و نگهداشت
کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در برنامه بشی مهم است .هامنطوریکه در فصل ( 6بخش  )6.3.2بیان گردیده،
اکرثیت فعاالن که در این رسوی سهم گرفته اند مطمنئ بودند که نهاد آنها کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی را در
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فعالیت های خویش غرض رسیدگی به بحران بیجاشدگی درنظر میگیرند .این یافته در مصاحبه های کیفی با کارکنان
بشی و دولتی بازگو گردیده است.
دفرت ما و متام دفاتر بین املللی در این عرصه ،بخصوص در سالهای اخیر ،به مسئله کرامت
انسانی توجه بیشرت میکنند ،حتی متویل کنندگان نیز .بهرتین راه حل اینست تا روی حقوق

بیجاشدگان داخلی و همچنان نیازمندی های آنها کار صورت گیرد ،330 A .کارمند ارشد ذکور،
کابل
گرچه ،برخی از فعاالن بشی نظر داده اند که اندازه گیری یا ارزیابی مفهوم کرامت انسانی در برنامه بشی بسیار
مشکل میباشد و توضیح کردند که بسیاری متویل کنندگان بطور اشکار به حفاظت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی
عالقمند نیستند .دیگران گزارش کرده اند که به صحت فزیکی و رفاه بیجاشدگان داخلی نسبت به صحت و رفاه ذهنی و
روانی آنها ترجیح داده میشود.
کرامت انسانی ،بهبود آن یا حفظ آن چیزی نیست که ما بتوانیم آنرا بطور عینی اندازه کنیم و نه
هم چیزی است که متویل کنندگان قه آن عالقمندی رصیح داشته باشد .در برخی از موارد
چیزهای مثبت غیر ملموس مانند بستگی جامعه اندازه گیری میگردد ،ولی کرامت انسانی هرگز

بطور رصیح در تجربه من اتفاق نه افتیده ،88 A .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده رسوی
کرامت انسانی مشکل است تا ارزیابی گردد .تنها توسط کمک متاثر منی گردد ،بلکی توسط
شامر زیاد موضوعات متاثر میگردد .با در نظرداشت رشایط افغانستان؛ جنگ و همچنان

مشکالت عمده فرهنگی در رابطه به زنان وجود دارد ،99 A .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده
رسوی
فکر منیکنم که به کرامت انسانی به اندازه مسایل چون حفاظت مستفید شوندگان اهمیت داده
شود .عموماً توجه بیشرت به رفاه و صحت فزیکی نسبت به صحت و رفاه ذهنی و روانی مردم
صورت میگیرد .همچنان فرض براین است که مستفید شوندگان احساس بد رفتاری کنند یا از
کدام جنبه فراهم آوری کمک ناراضی باشند ،آنها از طریق متاس با مرکز شکایات در این باره
صحبت خواهند کرد یا در جریان رسوی هاییکه ما انجام میدهیم این موضوع برمال میگردد .اما
اگر این مسئله محسوس باشد من شک دارم که برمال گردد در صورتیکه پیرامون آن بطور

مستقیم و مشخص پرسیده نشود ،12 A .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده رسوی ،کابل
هامنطور که در فصل ( 5بخش  )5.2رشح داده شد ،بیجاشدگان کرامت انسانی را اعم از لحاظ دسرتسی به
امکانات و خدمات اساسی و نجات دهنده زندگی و هم از لحاظ خودکفایی ،خود بسندگی و استقاللیت مفهوم گیری
منوده است .آنها هم به کمک اضطراری زیاد و همچنان کمک انکشافی پایدار نیاز دارند تا وابستگی آینده خویش را به
کمک ها کاهش و خودکفایی خویش را تسهیل منایند .کارکنان گزارش کرده اند که نقش آنها اعم شامل کمک های
عاجل و کمک انکشافی پایدار میباشد ،در ضمن برخی کارکنان بطور مشخص به اجندای  2030ملل متحد پیرامون
انکشاف پایدار اشاره داشتند.

134

مکلفیت ما حامیت دولت و رسیدگی به گشنگی ،عدم مصئونیت غذایی و سؤتغذی و عمدتاً

حامیت کشور غرض رسیدن به اهداف انکشاف پایدار تحت اجندای  2030میباشد ،317 A .یک
کارمند ارشد ذکور ،کابل
برخی از فعالن ادعا داشتند که در راستای راه حل های دایمی کار میکنند ،در عین حال فراهم آوری کمک های
عاجل کوتاه مدت را نسبت به فعالیت های انکشافی پایدار توضیح داد.
ما به اساس نیازمندی ها کار میکنیم و برای تغییر دایمی کار میکنیم .مثال واضیح آن اینست که
ما برخی از فامیل ها را در ننگرهار کمک کردیم که بنابر جنگ داخلی برای یک ماه بیجاشده بودند و

برای شان خیمه ها ،پول نقد و غذا برای صد خانواده فراهم کردیم ،284 A .یک کارمند بشی
اناث ،ننگرهار
بسیاری از بیجاشدگان داخلی که در این رسوی سهم گرفته بودند راجع به نقش برنامه های بشی و انکشافی در
راستای حفظ کرامت انسانی آنها و بهبود زندگی آنها خوشبین بودند (شکل  .)7.1بیجاشدگان داخلی که در این رسوی و
مصاحبه های کیفی سهم گرفته بودند گزارش کردند که آنها راجع به آینده بیشرت خوشبین خواهند بود ،در صورتیکه آنها
رسپناه مناسب؛ دسرتسی به تسهیالت اساسی؛ صلح ،امنیت و ثبات؛ فرصت های تجارتی ،آموزش و شغلی؛ و تعلیم
و تربیه برای اطفال شان داشته باشند ،گرچه بسیاری گزارش کرده اند که آنها امید خود را از دست داده و چیزی ندارند تا
راجع به آن خوشبین باشند (شکل .)7.1
من درخواست میکنم که دولت باید برای ما زمین و رسپناه بدهد ،برای ما سهولت های کاری
فراهم کند ،برای اطفال ما مکاتب اعامر کند ،برای ما فارم های مرغداری بدهد و کورسهای

خیاطی برای زنان ما فراهم کند .این چیزها میتواند زندگی ما را بهبود بخشد ،123 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،جالل آباد
تسهیالت اساسی باید مهیا گردد ،مکاتب برای تحصیل ،کلینیک برای خدمات صحی ،منابع آب
آشامیدنی و رسپناه مناسب .در چنین رشایط ما میتوانیم یک زندگی و آینده با وقار و با کرامت

انسانی را برای اطفال مان انتظار داشته باشیم ،05 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
بیجاشدگان داخلی اظهار داشتند که مؤسسات کمک رسان و دولت در قبال محافظت کرامت انسانی
بیجاشدگان داخلی مسئولیت دارد و در صورت صدمه دیدن کرامت انسانی آنها برای ایشان کمک و حامیت فراهم کند.
آبرو ،عزت و کرامت انسانی خوشحالی یک خانواده و احرتام کردن آن است .کرامت انسانی باید
حفاظت گردد .در صورتیکه صدمه ببیند ،دولت و مؤسسات کمک رسان مسئولیت دارد تا ما را

کمک و حامیت مناید ،01 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
ما از مؤسسات کمک رسان انتظار داریم تا آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما را حفظ و مراقبت

کنند و از طریق کمک به این کار میتواند انجام دهد ،05 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
دولت و مؤسسات کمک رسان در قبال آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما مسئولیت دارد،11 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
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برای بیجاشدگان داخلی مهم نیست که کمک را که آنها دریافت میکنند از طرف دولت است یا مؤسسات
بشی ،مهم اینست که آنها دریافت کنند.
ما به کمک چون مواد غذایی ،مکاتب ،رسپناه و آب آشامیدنی پاک نیاز داریم ،چه از طرف دولت باشد یا

مؤسسات خارجی فراهم گردد ،193 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
ما حامیت و کمک میخواهیم چه از طرف دولت باشد یا مؤسسات غیر دولتی .آنها باید برای

اطفال ما مکاتب اعامر کنند و برای زنان و مردان ما کار پیدا کنند ،186 A .یک بیجاشده داخلی
اناث ،کندهار

شکل  7.1پاسخ های بیجاشدگان داخلی به سوال " چه چیز شام را راجع به آینده خوشبین میسازد"؟

بسیاری از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که آنها باالی دولت غرض حفظ کرامت انسانی اعتامد ندارد ،زیرا
دولت در حال حارض بسیار بی ثبات بوده و متعهد به فراهم آوری کمک و حامیت برای بیجاشدگان داخلی نیست.
من فکر منی کنم که دولت برای ما کدام کاری را کرده بتواند ،زیرا دولت ثبات کافی ندارد .دولت
در کارهای بی فایده و جنگ دخیل است ،این یک وضعیت اضطراری است .هر روز ما یک شامر
بزرگ از عساکر جوان خود را در جنگ ازدست میدهیم .دولت باید اول امنیت را تامین کند و علیه

فساد مبارزه کند .بعد از آن دولت میتواند ما را کمک کند تا آبرو ،عزت و کرامت انسانی خویش را
حفظ کنیم ،03 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
دولت ما بی ثبات است و قادر به حامیت متام مهاجرین منی باشد ،198 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،کندز
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کدام دولت متعهد وجود ندارد تا به ما توجه کند یا کوشش کند که آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما

را حفاظت کند ،10 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
بیجاشدگان داخلی از دولت درخواست کردند تا در کشور صلح و ثبات را تامین کند و برای آنها کمک بیشرت
فراهم کند .آنها همچنان خواستار کمک بیشرت از مؤسسات کمک رسان شدند تا آنها را در تامین نیازمندی های رزومره
کمک مناید.
باالی دولت اعتامد وجود ندارد تا کرامت انسانی ما را محافظت کند ،واقعاً مهم است تا صلح و

ثبات را تامین مناید ،202 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،مزار
دولت ما را کمک نکرده و از لحاظ حقوق بشی آنها کدام توجه نداشته است .در اینجا تشناب
وجود ندارد ،چهل خانواده یا بیست خانواده تنها یک تشناب دارد و کدام حامم وجود ندارد .برای
ما رسپناه بدهد و کمک کند .این وضعیت برای ما و فامیل های مان قابل قبول نیست ،اطفال
ما نه غذا ،نه لباس و نه بوت و نه دسرتسی به مکتب و کلینیک دارد .دولت کنونی افغانستان

بسیار ظامل است و به مردم غریب توجه منی کند .مشکالت زیاد در این کمپ وجود دارد،61 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
دولت منیتواند در حفظ کرامت انسانی ما کمک کند زیرا در بسیار زد و بندها مرصوف است و
برای انجام این کار وقت کافی ندارد .از سوی دیگر ،مؤسسات کمک رسان مردم مترضر بطور

کافی کمک منی کند ،199 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
با در نظرداشت یافته های گزارش شده در فصل  ،6بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی شامر از اقدامات را
پیشنهاد کردند که دولت و مؤسسات بشی میتواند آنرا غرض حفظ و نگهداشت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در
بیجاشدگی روی دست گیرد .این پیشنهادات قرار ذیل اند :فراهم ساخنت کمک به کسانیکه واقعاً نیازمند و مستحق
است؛ توزیع عادالنه ،سیستامتیک و شفاف کمک ها؛ باخب ساخنت بیجاشدگان داخلی رجع به کمک های موجود برای
آنها؛ حصول اطمینان از اینکه کمک ها مطابق نیازمندی های بیجاشدگان داخلی است؛ بهبود هامهنگی بین نهادها و
برنامه های بشی ،انکشافی و دولتی؛ در زمان فراهم آوری کمک ها همیشه درنظر گرفنت کرامت انسانی ،فرهنگ و
مذهب؛ و همیشه در زمان فراهم آوری کمک به بیجاشدگان داخلی احرتام و شفقت نشان دهند.

 7.2.1پیشنهاد  :1فراهم ساخنت کمک به کسانیکه مستحق اند
با توجه به اینکه بسیاری از بیجاشدگان داخلی و گروه های آسیب پذیر محروم شدن از کمک ها را گزارش کرده
اند ،بیجاشدگان داخلی پیشنهاد کردند که فعاالن بشی سعی کنند تا اطمینان حاصل گردد که کمک ها به کسانی
فراهم میگردد که بسیار نیازمند هستند .همچنان طوریکه در فصل  6مالحظه گردید ،برای فعاالن بشی این کار میتواند
مشکل باشد تا بیجاشدگان داخلی را از افراد جامعه میزبان تفکیک و مردم را از کمک منع کنند ،زیرا باشندگان محل نیز
اکرثاً در فقر زندگی میکنند و مستحق کمک هستند.
من درخواست میکنم که مؤسسات کمک رسان کمک ها را به کسانی توزیع کند که واقعاً

مستحق هستند ،175 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
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آنها باید مردم را هدف قرار دهند که واقعاً مستحق و نیازمند کمک هستند ،175 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار

 7.2.2پیشنهاد  :2توزیع عادالنه ،سیستامتیک و شفاف کمک ها
به همین ترتیب ،مصاحبه ها با بیجاشدگان داخلی و کارکنان به موجودیت فساد در توزیع کمک ها اشاره کرده،
ک ه برای فعاالن بشی مشکل میسازد تا به نیازمندی های بیجاشدگان پاسخگویی مناید .ازیرنو ،کارکنان و بیجاشدگان
داخلی پیشنهاد کرده اند که مؤسسات کوشش کنند تا فساد را ریشه کن سازند و تا حد ممکنه کمک ها را بگونه
عادالنه ،سیستامتیک و شفاف توزیع منایند.

ما باید از فساد اداری برسعت و عملی جلوگیری منائیم ،14 A .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده
رسوی ،کابل
ما از مؤسسات بشی و دولت انتظار داریم تا بگونه شفاف با ما کمک کند ،ولی اکنون این روند
شفاف نیست ،195 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندز
من درخواست میکنم که مؤسسات کمک رسان متام مردم را بگونه مساویانه کمک کنند و کمک

ها را به اساس عالیق و ارتباطات توزیع نکنند ،194 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
بیجاشدگان داخلی پیشنهاد کردند که فعاالن بشی کمک ها را بگونه مستقیم توزیع کنند و از مداخله بزرگان
قریه و سایر جوانب ذیدخل در پروسه جلوگیری کنند .برخی پیشنهاد کردند که کمک ها باید بطور مستقیم در خانه های
بیجاشدگان داخلی فراهم گردد نه در مراکز بی نظم و مزدحم توزیع.
من درخواست میکنم که مؤسسات بین املللی کمک را خودشان فراهم کنند و به دیگران اجازه

مداخله را ندهند ،این یگانه راه خواهد بود تا حقوق همگی تامین گردد ،139 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،جالل آباد
من پیشنهاد میکنم که مؤسسات باید نخست غرض شناسایی افراد واجدالشایط رسوی انجام
دهند و بعداً کمک را خودشان فراهم کنند .کمک نباید توسط بزرگان قوم فراهم گردد ،زیرا

بزرگان قوم مفسد هستند ،132 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
مؤسسات باید خودشان رسوی و کمک ها را انجام دهند و به دیگران اجازه مداخله را ندهند ،زیرا
افراد که مستحق کمک اند آنرا دریافت منی کند .کمک ها باید بگونه انفرادی به خانه ها توزیع

گردد ،143 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد

 7.2.3پیشنهاد  :3باخب ساخنت بیجاشدگان داخلی راجع به کمک های موجود و چگونگی دریافت آن
بیجاشدگان داخلی خاطر نشان ساختند که باخب ساخنت آنها از کمک های که برای آنها موجود است و آگاه
شدن از چگونگی دریافت آن مهم است.
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مؤسسات ف راهم کننده کمک ها باید آگاهی عامه را راجع به کمک های خویش بلند ببد و ما را

در راستای حقوق و سهمگیری مان متوجه سازد بگونه مثال از طریق راه اندازی سیمینارهاA .
 ،132یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
آگاهی عامه بسیار مهم است ولی تا اکنون صورت نگرفته است ،143 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،جالل آباد

 7.2.4پیشنهاد  :4اطمینان ازینکه کمک ها به اساس نیازمندی های بیجاشدگان داخلی است
بیجاشدگان داخلی که مصاحبه گردیدند بیشرت تاکید داشتند که کمک های را که آنها از مؤسسات بشی
دریافت کرده اند اکرثاً برای آنها درد بخور نبودند (مثال ،بخاری های خانه ،کمپل ها ،بسکیت ،کیک) و با نیازمندی های
مبم آنها سازگاری نداشتند .گرچه بسیاری از فعاالن بشی گزارش کرده اند که آنها ارزیابی نیازمندی ها را قبل از توزیع
کمک ها انجام میدهند ،شواهد نشان میدهد که چنین ارزیابی ها یا بطور رستارسی تطبیق نگردیده ،تصادفی و نا کارا
بوده و/یا اینکه با نیازمندی های بیجاشدگان داخلی در حیطه کمک های بشی موجود سازگار نبوده است .ولی با آنهم
بیجاشدگان داخلی درخواست کرده اند که مؤسسات کمک رسان با هر یک از آنها راجع به نیازمندی های شان مشوره
میکند و ارصار کردند که مؤسسات آنها را مطابق آرزوهای شان کمک کند.

مؤسسات باید یک رسوی انجام دهند و از هر خانه راجع به نیازمندی های شان بپرسد،135 A .
یک بیجاشده داخلی ذکو ،جالل آباد
مؤسسات بین املللی باید متام بیجاشدگان داخلی را ثبت نام کنند و رسوی ارزیابی نیازمندی ها

را انجام و آنها را مطابق به نیازمندی های شان کمک کند ،177 A .یک بیجاشده داخلی ذکور،
کندهار.
پیشنهاد  :5بهبود هامهنگی بین نهادها/برنامه های بشی ،انکشافی و دولتی.
فعاالن بشی نیاز غرض بهبود ارتباطات و هامهنگی بین نهادهای بشی ،انکشافی و دولتی را غرض به
حداقل رسانیدن تضاعف در فعالیت ها و دیزاین برنامه های سازگار که تا حد زیاد نیازمندی های طویل املدت
بیجاشدگان داخلی را برآورده سازد ،مشخص کردند.
فراهم آوری کمک های بشی از طریق سیستم های هامهنگ و مناسب کرامت انسانی

بیجاشدگان را بگونه بهرت محافظت خواهند کرد ،64 A .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده رسوی،
کندهار
برنامه ها با یک اجندای و اولویت های تعیین شده میآیند و انعطاف پذیری زیاد ندارند .مه به
برنامه هاییکه بیشرت انعطاف پذیر ،دارای هامهنگی خوب و گوش دادن به افراد جامعه غرض

شناسایی نیازمندی های واقعی آنها نیاز داریم ،46 A .یک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده رسوی،
کابل
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 7.2.5پیشنهاد  :6در نظر گرفنت کرامت انسانی ،فرهنگ و مذهب بیجاشدگان داخلی در زمان توزیع کمک
ها
گرچه کارکنان بشی و دولتی گزارش کرده اند که آنها کرامت انسانی را در برنامه بشی از لحاظ احرتام به
ارزشهای فرهنگی و مذهبی بیجاشدگان داخلی مفهوم گیری کرده اند ،ولی بسیاری از بیجاشدگان داخلی احساس کرده
اند که فعاالن بشی این ارزشها را در زمان توزیع کمک ها مدنظر نگرفته اند .بیجاشدگان داخلی از مؤسسات کمک
رسان درخواست کرده اند تا کرامت انسانی ،فرهنگ و مذهب آنها را در زمان طرح و ترتیب برنامه ها و فراهم آوری
کمک ها مدنظر بگیرند.
ما از مؤسسات بین املللی درخواست میکنیم تا ما را از طریق تامین نیازمندی های کمک کنند و

برای این کمک را با در نظرداشت کرامت انسانی ،مذهب و فرهنگ ما فراهم کنند ،183 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار

مؤسسات باید کرامت انسانی ،فرهنگ و مذهب ما را در زمان کمک کردن مدنظر بگیرندA .
 ،176یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
زمانیکه مؤسسات کمک رسان بعضی چیزها را غرض توزیع میآورند ،آنها فرهنگ ما را مدنظر
منی گیرند ،توزیع در عین سایت برای زنان و مردان صورت میگیرد که کار خوب نیست ،در چنین
یک وضعیت ما منیتوانیم عزت نفس و کرامت انسانی خویش را حفظ کنیم .مؤسسات کمک

رسان باید مراقب کرامت انسانی و عزت نفس مردم باشند ،195 A .یک بیجاشده داخلی ذکور،
کندز

 7.2.6پشنهاد  :7نشاندادن احرتام و شفقت به بیجاشدگان داخلی در زمان توزیع کمک ها
به عین ترتیب ،چندین تن بیجاشده داخلی راجع به برخورد خراب از سوی بعضی از فعاالن بشی شکایت کردند و
درخواست منودند تا متام کارکنان مدد رسان با بیجاشدگان داخلی با احرتام و شفقت رفتار و برخورد منایند.

کارکنان بشی باید همرای ما هامنگونه رفتار کنند که بایکدیگر رفتار میکنند ،188 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کندهار

مؤسسات با ما نباید مانند مهاجرین رفتار کنند ،ما نیز هامنند آنها انسان و مسلامن هستیمA .
 ،189یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
یک زندگی با کرامت انسانی ممکن است ،اگر کمک با احرتام در خانه های مان برای ما داده شود.

کمک دادن در شهر روش با کرامت نیست و ما در بدست آوردن بسیار مشکالت داریم،124 A .
یک بیجاشده داخلی اناث ،جالل آباد

 7.3درخواست کمک بیشرت برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان
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بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی هردو درخواست افزایش کمک ها را برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان
منودند ،اعم از لحاظ کمک های عاجل و کمک انکشافی پایدار .برخی از بیجاشدگان داخلی نیازمندی برای افزایش کمک
های اساسی و حیاتی را برجسته ساختند مانند ،آب آشامیدنی پاک ،مواد غذایی ،لباس و رسپناه عاجل.
چیزی را که ما از دولت و مؤسسات کمک رسان توقع داریم اینست که آنها برای ما خیمه و آب
آشامیدنی فراهم کنند .این اولویت ها است ،و ما تا هنوز هیچ کمکی را از هیچ کسی دریافت

نکرده ایم ،05 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،بدخشان
مؤسسات کمک رسان باید کوشش کنند تا از طریق فراهم ساخنت کمک ها برای مردم آبرو،
عزت و کرامت انسانی آنها حفاظت کنند .در صورتیکه مردم غذایی کافی ،لباس کافی و محل
خوب بود وباش نداشته باشند ،بنأً آبرو ،عزت و کرامت انسانی آنها حفظ منی گردد .ما سعی

میکنیم تا با آبرو ،عزت و کرامت انسانی زندگی کنیم ،12 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
ما از دولت میخواهیم تا ما را کمک مناید تا رضوریات خود را بخصوص نیازمندی های اساسی

برای حیات را تامین کنیم .بخصوص اطفال ما نیاز مبم برای لباس و غذا دارند ،156 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کابل.
گرچه اکرثیت بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی تاکید داشتند که بیجاشدگان داخلی بگونه عاجل کمک های
بیشرت بشی و حامیت های بیشرت در عرصه انکشاف پایدار رضورت دارند .این امر توسط نقل قولهای در جدول  7.1و
حکایت موردی ارایه شده در باکس  7.1مشهود است .در حکایت موردی ،یک فعال بشی اناث که در والیت ننگرهار
کار میکند کمبود مواد غذا یی و تغذی را برای بیجاشدگان داخلی که در حاالت اضطرار برس می برند و نیازمندی حامیت
مردان و زنان در طویل املدت از طریق ایجاد فرصت های درآمد زا را بیان میکند .راه حل های مداوم و انکشاف پایدار به
تفصیل بیشرت در بخش ذیل مورد بحث قرار گرفته است.
باکس  7.1یک فعا ل بشی نیازمندی برای کمک های عاجل بیشرت و فرصت های درآمد زا برای بیجاشدگان داخلی در
افغانستان را برجسته میسازد.
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مردم افغانستان با سختی های بی شامر روبر اند و کمک که برای آنها موجود است در مقایسه با
نیازمندی های آنها بسیار اندک میباشد .مشکالت را که اکرثاً ما روبرو شدیم مواد غذایی و تعذی برای
بیجاشدگان در رشایط اضطراری است .ازیرنو ،من درخواست کمک های متداوم را برای بیجاشدگان داخلی
همراه با فرصت های کاری و شغلی میکنم .من از متام مؤسسات درخواست میکنم تا بسته های زمستانی،
آب ،رسپناه ،برق و تعلیم و تربیه را فراهم کنند .به عین ترتیب ،مشکل اساسی دیگر مردم عبارت از نبود آب
پاک میباشد و اکرثاً مردم فاصله های دور را غرض بدست آوردن آب پاک می پیامیند .ازیرنو ،ما از دولت
درخواست میکنیم تا برای این بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان آب آشامیدنی پاک تهیه کند .برخالف،
برخی از بیجاشدگان داخلی مهارت های مختلف دارند ،ولی آنها فرصت های کاری ندارند که بعضی اوقات
سبب مشکالت روانی میگردد .فرصت های کاری نیز باید برای زنان ایجاد گردد ،تا آنها بتوانند نیازمندی های
A ،284خود شانرا خود تامین کنند و احتیاج دیگران نباشند.

جدول  7.1بیجاشدگان داخلی از نهادهای دولتی و کمک رسان بشی درخواست افزایش کمک ها عاجل و انکشافی
پایدار را میکند

منب شناسایی ،جند ،موقعیت

 ،04 Aیک بیجاشده داخلی
ذکور ،بدخشان

نقل قول
از طریق فراهم آوری آب صحی ،رسپناه ،رسک ها و مکاتب ،دولت
میتواند برای ما سهولت های یک زندگی مصئون را فراهم کند؛ این چیزی است
که ما از دولت انتظار داریم

 ،117 Aیک بیجاشده داخلی
اناث ،هرات

ما از دولت و مؤسسات میخواهیم تا برای ما خانه ها ،کلینیک ها و
مساجد ،و غذای برای اطفال ما فراهم سازد .اگر رشایط به همینگونه ادامه
یابد ،ما همگی از گرسنگی خواهیم مرد

 ،162 Aیک بیجاشده داخلی
اناث ،کابل

ما باید فرصت های شغلی داشته باشیم و ما نیاز عاجل به مواد غذایی
داریم .ما ناگزیر هستیم تا یک بوری آرد را به  1500افغانی خریداری منائیم و
آن برای یک ماه کفایت منی کند .ما یک بوتل متوسط روغن میخریم که حداقل
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 20روز میشود.

پاخس  ،163یک بیجاشده
داخلی اناث ،کابل

ما به رسپناه ،مکتب ،و مواد غذایی نیاز داریم ،زیرا برای اکرثیت
خانواده ها غذا وجود ندارد .اکرثیت فامیل ها برای تغذیه اطفال شان غذا ندارند
و آنها روزها را بدون غذا سپری میکنند.

 ،171 Aیک بیجاشده داخلی
اناث ،کابل

ما به مواد رضوری نیاز داریم ،مانند مواد غذایی ،رسپناه ،مکاتب،
مساجد و فرصت های شغلی .این چیزها نیاز عاجل برای مردم است که در این
کمپ زندگی میکنند

 ،201 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار
 ،04 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،بدخشان

اگر دولت برای ما رسپناه ،پول نقد ،غذا ،تعلیم ،امنیت ،کار و مراقبت
های صحی فراهم کند ،سپس میتواند کرامت انسانی ما را حفظ کند
مؤسسات میتوانند ما را در فراهم ساخنت خیمه ها ،رسپناه ها ،آب
صحی ،و فرصت های تعلیمی کمک کنند .زیرا ما بغیر از ماندن در اینجا الی ختم
جنگ دیگر هیچ گزینه نداریم

 ،175 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کندهار

این مؤسسات بین املللی میتوانند ما را از لحاظ پرداخت پول و مواد
غذایی کمک کند و میتواند برای ما در رضوریات روزمره زندگی مانند تعلیم،
کلینیک های صحی و فرصت های شغلی کمک کند.

 ،176 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کندهار
 201192 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کندهار

مؤسسات میتوانند ما را در رضوریات روزمره مانند رسپناه ،آب صحی،
تعلیم ،کلینیک های صحی و فرصت های شغلی کمک کند
مؤسسات باید یک مکتب و کلینیک اعامر کنند ،یک چاه حفر منایند و
برای زنان و مردان کار فراهم کنند .آنها باید برای ما غذا ،خانه یا رسپناه و هر
چیز رضوری فراهم کنند و ما حتی حامم های درست نداریم.

 ،180 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کندهار

مؤسسات میتوانند برای ما رسپناه ،خیمه ها ،تعلیم و تربیه ،مراقبت
های صحی ،آب پاک و نیازمندی های اساسی روزمره کمک کنند ،تا ما در یک
زندگی بهرت زندگی کنیم.

 ،182 Aیک بیجاشده
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ما در بخش رسپناه ،غذا و فرصت های شغلی به کمک نیاز داریم که ما

داخلی ذکور ،کندهار

را قادر میسازد تا بهرت شویم ،ولی اکنون چیز بسیار مهم رسپناه است .ما از
مؤسسات توقع داریم تا همرای ما در بخش فرصت های شغلی ،تعلیم،
مراقبت های صحی کمک کنند و برای ما پول قرضه برای کار بدهد.

 7.4راه حل های دوامدار و انکشاف پایدار
هامنطوریکه در فصل ( 6بخش  )6.3.5توضیح گردید ،فعاالن بشی و بیجاشدگان داخلی مبنی براین توافق
داشتند که پیرامون راه حل های متداوم و پایداری برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان توجه اندک صورت میگیرد.
زمانیکه پیرامون مثالهای راه حل های متداوم و پایدار که از سوی نهادهای آنها ترتیب گردیده ،پرسیده شد 16 ،درصد
کارمندانیکه در این رسوی اشرتاک کرده بودند گفتند که برنامه ها و خدمات آنها روی راه حل های طویل املدت یا پروژه
های انکشافی مترکز منی کند (شکل  .)7.2دیگران پروژه های مختلف انکشافی بشمول برنامه های آموزشی زراعتی،
مسلکی و حرفوی ،فراهم ساخنت تعلیم در جوامع دور دست افتاده ،کمک در بخش معیشت ،آموزش هارت ها،
انکشاف زراعتی و زیربنایی و کمک های نقدی را توضیح دادند .کارکنانیکه در مصاحبه های کیفی اشرتاک کرده بودند
نیز برخی از فعالیت های مربوط به انکشاف پایدار بشمول فراهم آوری حامیت تعلیمی و روانی برای اطفال را توضیح
داده است.
مؤسسه ما بیجاشدگان داخلی ،عودت کنندگان و جوامع میزبان را در عرصه های نظارت مصئون،
( WASHآب ،حفظ الصحه و نظافت ،زراعت و مراکز روانی برای اطفال کمک میکند .در پهلوی
این ما افراد ستمدیده که جایدادهای خویش را در جنگ از دست داده و خانواده هاییکه اعضای
فامیل شان در جنگ کشته شده کمک مالی میکنیم .مؤسسه ما برای بیجاشدگان داخلی و عودت
کنندگان فرصت های شغلی و تجارتی فراهم میکند ،تا ازینطریق آنها بتوانند خانواده های خود را
کمک کنند .همچنان ما در ننگرهار یک پروژه داریم که در آن یک داکرت اناثیه ما با بیجاشدگان

داخلی و زنان عودت کننده مشوره میداد ،286AS .یک کارمند بشی ذکور ،کندهار
مؤسسه ما بیجاشدگان داخلی را در عرصه تعلیم و تربیه کمک میکند .ما برای بیجاشدگان داخلی

صنوف محلی داریم که در آن اطفال تعلیامت ابتدایی را فرا میگیرند ،288 A .یک کارمند بشی
ذکور ،هرات
اکرثیت مؤسسات در بخش صحت کار میکنند ،بخصوص در بخش های روانی  -اجتامعی.
مؤسسه ما همچنان بیجاشدگان داخلی را در عرصه مشکالت روانی – اجتامعی کمک میکند.
بگونه مثال ،ما مراکز محیط دوستانه اطفال را برای اطفال که از جنگ مترضر گردیده بوند و از

لحاظ روانی مشکل داشتند ،تاسیس کردیم ،281 A .یک کارمند بشی اناث ،هرات

ما بیجاشدگان داخلی را از طریق انواع گوناگون تعلیامت مانند صنوف تعلیامت محلی ،برنامه
آموزشی تشدیدی و محیط دوستانه اطفال کمک میکنیم .در صنوف تعلیامت محلی ما
شاگردان سنین  9 – 6را ثبت نام میکنیم ،و مراکز محیط دوستانه اطفال برای آنعده اطفال
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اختصاص میابد که از جنگ مترضر گردیده و از لحاظ روانی مشکل دارند .ما این اطفال را از طریق
بسته های مختلف مانند کتاب ها ،کتابچه ها ،و بسته های زمستانی کمک میکنیم .ما این پروژه
را در هامهنگی با وزارت معارف مطابق به نصاب و روش آنها تطبیق میکنیم .ما حدود 364
معلم را برای این پروژه استخدام منودیم و برای هر معلم ماهانه  100دالر داده میشد .اطفالیکه
از جنگ مترضر گردیده و اطفالیکه مشکل روانی دارند برای شان مراکز محیط دوستانه اطفال

فراهم میگردد که در آن با آنها مشوره میگردد و نگرانی های آنها شناسایی میگردد،278AS .
یک کارمند بشی اناث ،هرات

شکل  7.2مثالهای راه حل های پایدار برای بیجاشدگان داخلی که توسط کارکنان نهادهای دولتی و بشی طرح و تطبیق گردیده
است.

همچنان باوجود این فعالیت ها ،واضیح است که نیاز بسیار زیاد وجود دارد تا برای بسیاری مشکالت و چالش هاییکه
بیجاشدگان داخلی در افغانستان متحمل شده اند راه حل های مداوم و پایدار طرح و ترتیب گردد .بیجاشدگان داخلی
خواستاری کمک انکشافی در بخش های ذیل گردیده اند:
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فراهم ساخنت زمین و رسپناه پایدار؛
اعامر کلینیک ها ،مکاتب ،مراکز ظرفیت سازی ،رسک ها ،فابریکه ها و ستیشن های برق؛
بازسازی خانه ها ،رسک ها و احیای زمین؛
کمک در بخش زراعت؛
فراهم ساخنت فرصت های شغلی و تجارتی؛
انکشاف مهارت ها و آموزش؛
تعلیم و تربیه برای اطفال شان؛ و
تحکیم صلح.
این مورد توسط نقل قول های ذیل و حکایت موردی که در باکس  7.2ارایه گردیده مشهود است که در آن بیجاشدگان
داخلی ذکور نیازمندی مبم برای کلینیک ها ،فابریکه جات ،فرصت های شغلی و تعلیم و تربیه را برجسته ساخته است.
باکس  7.2یک مرد بیجاشده داخلی روی نیازمندی راه حل های مداوم بخصوص فرصت های شغلی ،تعلیم و تربیه اطفال ،کلینیک
ها و فریکه جات تاکید میکند

برای جوانان ما امکانات کاری فراهم کنید ،ما همه بیکار هستیم ،حتی جوانان تحصیل کرده ما مزدور
کاری میکنند .ما از مؤسسات منیخواهیم تا برای بسکویت بدهند ،در عوض ما از مؤسسات بین املللی
میخواهیم تا برای ما کمک مناسب بدهد .ما در این کمپ اطفالی داریم که سوراخ قلب دارند ولی هیچ
کسی در باره آنها نپرسیده است .ما برادران ،فرزندان و اطفال خود را در این جنگ از دست دادیم .من در خانه
هشت یت یم دارم ،چگونه میتوانم آنها را بدون کمک کسی دیگر بزرگ منایم؟ ما میخواهیم تا اطفال ما
عوض کارکردن به مکتب بروند .برای اطفال ما باید مکتب مهیا گردد زیرا آنها آینده کشور مانرا میسازد ،در
غیر آن برای پیشفت کشور افراد بد خواهند بود .بهبود و پیشفت کشور به اساس تعلیم صورت میگیرد،
بنابرین مکاتب و کلینیک ها باید اعامر و فرصت های شغلی باید برای جوانان ما فراهم گردد .در صورتیکه
فابریکه ها اعامر گردد ،این کار میتواند همه مشکالت ما را حل کند ،135 A .جالل آباد

 7.4.1راه حل  :1فراهم ساخنت زمین و رسپناه
طوریکه در فصل چهارم و پنجم توضیح گردید ،رسپناه مناسب یکی از رضوریات بسیار مهم برای بیجاشدگان
داخلی میباشد ،و بسیاری از بیجاشدگان داخلی گزارش کرده اند که نبود رسپناه کافی و محل دایمی برای زندگی یک
تهدید مهم برای کرامت انسانی آنها است .کارکنان و بیجاشدگان داخلی هردو خواستار محل اختصاصی و مصئون برای
بیجاشدگان داخلی غرض زندگی و مسکن گزینی طویل املدت پایدار و قابل استطاعت غرض جاگزینی اسکان مؤقتی
چون خیمه گردیده اند.
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من میخواهم بگویم که بیجاشدگان داخلی اکرثاً کوچ میکنند ،زیرا آنها رسپناه ندارند و خدمات که
برای آنها توسط مؤسسات فراهم میگردد مؤقتی میباشد .راه حل طویل املدت میتواند فراهم
ساخنت یک مکان دایمی برای بیجاشدگان داخلی و فراهم آوری کمک مداوم بشکل رسپناه باشد.

 ،77 Aیک کارمند ذکور ،پاسخ دهنده رسوی ،کابل
ما از به کمک و حامیت دولت نیاز داریم .اگر ما امکانات نداشته باشیم ،چگونه وضعیت ما بهرت

شود؟ ما به رسپناه و مکان مصئون غرض سپری منودن متباقی زندگی نیاز داریم ،159 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کابل.
مؤسسات کمک رسان برای ما خیمه ها کمک منود ،ولی خیمه ها بنابر گرما تابستان تخریب
شدند .ما از دولت میخواهیم تا برای ما خانه اعامر کند ،زیرا زندگی کردن در خیمه بسیار مشکل

است ،115 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
اگر آنها میخواهند تا آبرو ،عزت و کرامت انسانی ما را حفاظت کنند ،من از دولت و متام
مؤسسات کمک رسان میخواهم تا صدای ما را بشنوند و ما را کمک کنند تا بتوانیم کرایه

بپردازیم یا برای ما رسپناه فراهم کند ،203 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار

 7.4.2راه حل  :2اعامر کلینیک ها ،مکاتب و مراکز ظرفیت سازی
بیجاشدگان داخلی پیشنهاد منودند که برنامه های کمک رسان روی اعامر کلینیک ها ،مکاتب و مراکز ظرفیت
سازی مترکز کنند ،تا آنها بتوانند دسرتسی بهبرت به مراقبت های صحی و فرصت های آموزشی داشته باشند و اطفال
آنها بتوانند تعلیم و تربیه مناسب را دریافت کنند.
ما از مؤسسات و دولت میخواهیم تا توجه بیشرت به مهاجرین کنند و برای ما یک کلینیک اعامر

مناید .زمانیکه اطفال ما مریض میشوند ،غرض تداوی آنها ادویه و داکرت وجود ندارد،119 A .
یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
با اعامر مکاتب و تسهیالت تعلیمی بهرت ،مؤسسات میتوانند کرامت انسانی ما را حفاظت کنند.

 ،16 Aیک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
ما پیشنهاد خود را غرض اعامر یک باب مکتب برای اطفال ما در این کمپ ارایه منودیم ،ولی

قبول نگردید و در نتیجه تا هنوز هم ما در اینجا کدام مکتب یا مرکز تعلیمی نداریم ،157 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کابل
ما از مؤسسات بین املللی میخواهیم تا برای ما مراکز ظرفیت سازی اعامر کنند ،تا ما بتوانیم

مهارتهای بیشرت را فرا بگیریم ،183 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
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 7.4.3راحل  :3اعامر رسک ها ،ستیشن های برق و فابریکه جات
سایر بیجاشدگان داخلی پیشنهاد کردند که مؤسسات کمک رسان در سایر مناطق روی اعامر زیربناها مترکز
میکنند ،بگونه مثال ،با اعامر رسک های جدید ،ستیشن های برق غرض تولید برق و فابریکه جات غرض تسهیل ایجاد
شغل برای بیجاشدگان داخلی.
ما از دولت میخواهیم تا فابریکه ایجاد کنند که در آن مردم بتوانند کار کنند و برای فامیل های
شان کمک کنند .به عین ترتیب ،کمک را که مؤسسات توزیع میکنند یک راه بهرت غرض حل
مشکالت افغانستان نیست ،من درخواست میکنم که آنها پول را در برنامه های اساسی رسمایه

گذاری کنندف مانند ستیشن های برق ،رسک ها ،فابریکه جات ،197 A .یک بیجاشده داخلی
ذکور ،کندز
دولت و مؤسسات بین املللی باید فریکه جات را ایجاد کنند که در آن ما بتوانیم کار کنیم و

خانواده های خود را کمک کنیم ،204 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار

7.4.4

راه حل  :4بازسازی خانه ها ،رسک ها و زمین
بیجاشدگان داخلی از نهادهای دولتی و بشی درخواست کمک منودند تا خانه ها و رسک های را که در جریان

جنگ تخریب گردیده بازسازی و ترمیم مناید و زمین های تخریب شده را که معیشت آنها به آن وابسته است ،دوباره احیا
منایند.
محالت و خانه های اصلی ما اکنون تخریب اند ،آنها باید آنرا بازسازی مناید یا همرای ما پول

کمک مناید تا بتوانیم خانه های خود را اعامر کنیم ،ما به بخاری خانه نیاز نداریم ،131 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
دولت و مؤسسات بین املللی باید خانه ها و کانال های ما را اعامر کنند ،تا ما بتوانیم زمین های
خود را آبیاری کنیم و دیوارهای محافظوی را اعامر کنند ،ما هیچ چیزی دیگه منیخواهیم فقط

همین ،128 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
ما گندم و بخاری منیخواهیم؛ در عوض ما میخواهیم تا خانه ها ،رسک ها ،و بند های مان اعامر
گردد ،زیرا زمین های ما آب ندارد .خانه ها ،زمین های زراعتی و رسک های ما تخریب گردیده و در
ساحات ما جنگ بود ،بن ًأ این مشکالت عمده ما میباشد .ما کمک پول نقدی میخواهیم و

میخواهیم تا خانه ها و رسک ها ما دوباره بازسازی گردد ،130 A .یک بیجاشده داخلی ذکور،
جالل آباد

 7.4.5راه حل  :5کمک در عرصه زراعت
بیجاشدگان داخلی پیشنهاد کردند که نهادهای دولتی و مؤسسات بشی برای مشکالت مالی آنها بیشرت راه
حل های پایداری فراهم سازد ،مانند فرصت های زراعتی و کمک در عرصه تولیدات مالداری.
ما نوع کمک را میخواهیم که بتواند به مشکالت ما بگونه دایمی رسیدگی مناید مانند گاوها،

فارمهای مرغداری ،135 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل آباد
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ما باالی دولت صدا میزنیم تا برای زنان در عرصه زراعت فرصت ها را فراهم سازد ،177 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،هرات
مؤسسات غیر دولتی باید ما را در عرصه گاوها ،گوسفند و مرغابی ها کمک کنند ،184 A .یک
بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
اگر مؤسسات غیر دولتی برای ما خانه های سبز اعامر کنند ،این میتواند یک راه خوب برای ما

باشد تا از طریق آن پول بدست آوریم و فامیل های خود را حامیت کنیم ،201 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار

 7.4.6راه حل  :6تعلیم و تربیه
افرون بر اعامر مکاتب ،بیجاشدگان داخلی پیشنهاد کردند که دولت و مؤسسات بشی برای اطفال آنها کتاب
درسی و سایر مواد تعلیمی فراهم کنند و برای معلمین معاش فراهم سازند ،تا آنها بتوانند به تدریس ادامه دهند ،در
ضمن مصارف زندگی خود را بدست آورند.
اطفال ما عالقمند فرا گرفنت تعلیم اند ،ولی آنها منیتوانند ،زیرا آنها به به کتاب ،کتابچه و

قرطاسیه باب دسرتسی ندارند ،108 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،هرات
ما ایجاد یک مکتب برای اطفال ما میخوهیم ،تا اطفال و زنان ما بتوانند درس بخوانند و در آینده
باسواد شوند .در روزهای اول اینجا مکاتب و معلمین بودند .اطفال ما درس میخواندند ،ولی بعد
از مدتی ،بخاطر عدم پرداخت معاش برای معلمین غرض تدریس ،آنها تدریس را متوقف ساختند.

بسیار برای ما مفید بود و ما آماده بودیم تا چیزی را یادبگیریم ،118 A .یک بیجاشده داخلی
اناث ،هرات
مؤسسات صنوف سواد آموزی را برای زنان و دخرتان جوان ایجاد کردند تا آنها باسواد گردند.
صنوف مذکور مفید و رایگان بود .اکنون ،آنها بگونه داوطلبانه تدریس میکنند ،ولی آنها نیز

مصارف زندگی دارند و ناگزیر هستند تا مصارف خانواده را فراهم سازند ،115 A .بیجاشدگان
داخلی ذکور ،هرات

 7.4.7راه حل  :7فرصت های شغلی
اکرثیت مطلق بیجاشدگان داخلی که در این تحقیق اشرتاک کردند و توانایی کار کردن را داشتند روی دولت و
مؤسسات بشی تاکید داشتند تا برای آنها فرصت های شغلی ایجاد کنند ،تا که آنها بتوانند خودکفا گردند و وابستگی
خویش را به کمک های بشی کاهش دهند .این موضوع توسط نقل قولهای که در جدول  7.2ارایه گردیده ،مشهود
میباشد.

جدول  7.2بیجاشدگان داخلی از نهادهای دولتی و کمک رسان میخواهند تا برای آنها فرصت های کاری را فراهم سازد

منب شناسایی ،جندر و موقعیت
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نقل قول

 ،111 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات
 ،112 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات
 ،115 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات
 ،116 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات
 ،177 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کندهار

اگر دولت برای ما فرصت های شغلی بدهد یا برای ما پول بدهد ،ما قادر
خواهیم بود تا تجارت کوچک داشته باشیم تا غرض خودکفا شدن خرید و فروش
کنیم.
ما رس دولت صدا میکنیم تا برای کار فراهم کند ،تا که ما بتوانیم مصارف
خانواده را بپردازیم
ما از دولت و مؤسسات میخواهیم تا برای ما کار و وظیفه فراهم سازد ،زیرا ما
همه میتوانیم کار کنیم .ما میخواهیم تا روی پاهای خود ایستاد شویم و
خودکفا باشیم.
ما رس دولت و نهادها صدا میزنیم تا برای ما فرصت های شغلی فراهم سازد و
فرصت مهیا سازد تا با فامیل های خود با راحتی زندگی کنیم.
ما از دولت درخواست میکنیم تا برای همه بیجاشدگان داخلی فرصت
های کاری فراهم کند ،تا آنها بتوانند فامیل های خویش را کمک کنند .در آن
صورت ،آنها احساس نخواهند کرد که آنها بار دوش جامعه یا دولت هستند.

 ،201 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار

ما میخواهیم تا خود بسنده شویم .از ایرنو ،ما از دولت میخواهیم تا
برای فرصت های شغلی مهیا مناید ،تا ما بتوانیم خانواده های خویش را
حامیت کنیم ،در غیر آن ما در همین فقر زندگی خواهیم کرد.

 ،164 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کابل

ما باید بعضی از رضوریات اساسی برای زندگی ما اینجا داشته باشیم؛
امنیت و وظایف برای ما بسیار مهم است .ما میخواهیم کار کنیم و فامیل
های خود را حامیت کنیم و منیخواهیم وابسته به کمک های دیگران باشیم.

 ،207 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار
 ،169 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کابل
 ،12 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،بدخشان

دولت باید شغل های و فابریکه های مداوم را ایجاد کند .این چیزی
است که رضورت داریم.
ما به وظایف نیاز داریم؛ ما میتوانیم هرنوع کار را انجام دهیم ،ما رصف به
امکانات غرض آغاز کار داریم .اکرثیت ما بیکار است ،و این امر وضعیت مالی
و اجتامعی ما را خراب میسازد.
من باید زمین و مزرعه یا یک دوکان کوچک داشته باشم تا از لحاظ مالی
غیر وابسته و ثبات داشته باشم و برای فامیل خود غذا فراهم کنم .ما
منیخواهیم تا تنها باالی کمک دولت و مؤسسات متکی باشیم.
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 ،106 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات

مردان اینجا از نبود فرصت های شغلی رنج میبند .آنها پشت وظیفه
میگردند ،ولی منیتوانند وظیفه دریافت کنند .آنها آرزو میکنند که مؤسسات
برای آنها فرصت های شغلی فراهم کنند.

 ،114 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات

ما از مؤسسات میخواهیم تا برای مردان و زنان فرصت کار کردن را مهیا
سازند تا از این وضعیت بیرون شوند .ما میخواهیم بخود متکی باشیم و
مصارف خود را خود بپردازیم.

 ،161 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کابل

مشکل اینست که برای ما کدام امکان وجود ندارد تا یک کار را آغاز یا
انجام دهیم .ما غرض داخل شدن در بازار کار به حامیت نیاز داریم.

 ،45 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات

سپردن یک کار یا وظیفه برای ما بهرتین کمک برای ما است ،زیرا اگر
مردم بتوانند کار کنند ،آنها میتوانند پول بدست آورند و در نهایت آنها میتوانند
فامیل خود را حامیت کنند و از اینطریق جامعه میتواند اعامر گردد و انکشاف
مناید.

 ،151 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،کابل

اگر برای ما یک وظیفه فراهم گردد ،ما میتوانیم بسیار کارها را انجام
دهیم و تنها بدست آوردن کمک از مؤسسات را توقع نداریم ،ما میخواهیم به
پای خود ایستاده شویم.

 ،203 Aیک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار

من میخواهم تا باالی خود و توانایی خود غرض حامیت فامیلم متکی
باشم ،اکنون دو طفل من با سؤتغذی مواجه اند و من منیتوانم تا برای آنها
غذایی مناسب فراهم کنم.

 7.4.8راه حل  :8کمک های نقدی و رسمایه برای فرصت های تجارتی
بیجاشدگان داخلی درخواست کردند که نهادهای دولتی و بشی برای آنها کمک پول نقد فراهم کند تا که آنها
بتوانند نیازمندی های خود را با حفظ استقاللیت و کرامت انسانی تامین کنند.

ما به پول نقد نیاز داریم تا بطور مناسب نیازمندی های خویش را تامین کنیم ،202 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
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اطفال ما نیاز به دسرتسی به تعلیم و تربیه دارد .آنها به بعضی حامیت های روانی نیز نیاز دارند.
اگر ما بتوانیم امکانات بیشرت داشته باشیم و بخصوص پول ،ما قادر خواهیم بود تا روی تعلیم

و تربیه آنها رسمایه گذاری منائیم ،13 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
کمک نقدی نسبت به بخاری های خانه بهرت خواهد بود ،142 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،جالل
آباد
بیجاشدگان داخلی همچنان درخواست برای رسمایه مالی یا قرضه را منودند تا آنها را قادر سازد که تجارت
کوچک را آغاز مناید که آنها را کمک خواهد منود تا خود بسنده شوند.
ما از دولت و مؤسسات کمک رسان میخواهیم تا پول را بدسرتس ما قراردهد تا که ما بتوانیم

اینجا کار و زندگی کنیم .غرض آغاز منودن آن ،ما به رسمایه ،مکان و وسایل نیاز داریم،113 A .
یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات
ما باالی دولت و نهادها صدا میزنیم تا برای ما رسمایه فراهم سازد تا اینجا در قریجات از طریق
فارمداری و مالداری کار کنیم .تا چه زمانی ما به دیگران منتظر باشیم تا همرای ما کمک کنند؟
زمانیکه کمک ناوقت میرسد ،اکرثیت اطفال از گشنگی به مرگ میرسند .ما بعضی از حامیت

مالی میخواهیم تا یک تجارت کوچک و دوکان را آغاز کنیم ،114 A .یک مرد بیجاشده داخلی
ذکور ،هرات
من خشنود خواهم شد اگر مؤسسات برای ما کمک نقدی کند ،تا ما بتوانیم برسعت یک تجارت

کوچک را آغاز کنیم و زندگی خود را بسیار راحت پیش ببیم ،140 A .یک بیجاشده داخلی ذکور،
جالل آباد

این مؤسسات باید برای قرضه ها کمک کنند تا که ما بتوانیم کارو بار خود را ایجاد کنیم و

خانواده های خود را حامیت کنیم ،بعداً ما میتوانیم خود بسنده باشیم ،205 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،مزار

 7.4.9راه حل  :9آموزش/انکشاف مهارت ها
بیجاشدگان همچنان روی اهمیت کورسهای آموزش و انکشاف مهارت ها غرض بهبود آینده و چانس های
داشنت شغل طویل املدت تاکید داشتند.
در گذشته ها اینجا کور خیاطی بود ،ولی ما بگونه خوب آموزش داده نشدیم .اکنون ما
میخواهیم تا آموزش بیبینیم و در برخی عرصه ها مسلکی باشیم ،ولی ما به امکانات و فرصت

ها نیاز داریم ،148 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کابل
ما از مؤسسات درخواست میکنیم تا برای ورکشاپ های آموزشی برای آینده بهرت فراهم کنند.

 ،196 Aیک بیجاشده داخلی اناث ،کندز
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ما از دولت و مؤسسات کمک رسان میخواهیم تا ما را در خودکفا شدن کمک کنند؛ غرض انجام
این کار ،آنها میتوانند برای خیاطی و دوکانداری آموزش دهد ،تا که ما بتوانیم به نیازمندی های

خود رسیدگی کنیم ،48 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،هرات

 7.4.10راحل  :10تحکیم صلح
درنهایت ،بیجاشدگان داخلی باالی دولت تاکید داشتند تا در راستای صلح کار کند و بخاطر ختم جنگ در
افغانستان مذاکره کند.
من از دولت درخواست میکنم تا برای ما صلح بیآورند تا ما را از این بدبختی ها و نامالیامت نجات
دهد ،من در باره آینده خود و آینده اطفامل نگران هست .من هر روز راجع به صلح در کشورم ما

فکر میکنم ،203 A .یک بیجاشده ذکور ،مزار
اطفال من باید در این منطقه امنیت خوب داشته باشد تا با آبرو ،عزت و کرامت انسانی بزرگ

شوند .آنها سزاوار زندگی بهرت در آینده هستند ،15 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،بدخشان
دولت باید در راستای صلح کار کند و مطمنئ گردد که ما در امنیت هستیم ،184 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
کارکنان بشی پیشنهاد کرده اند که اگر صلح و امنیت تامین گردد ،بیجاشدگان داخلی میتواند کرامت انسانی
خود را دوباره بدست آورند و به مناطق اصلی خود عودت کنند ،بطور موفقانه در مناطق جدید مسکن گزین یا در جوامع
میزبان ادغام گردند.
این یک موضوع سیاسی است ،چرا واقعاً بیجاشدگان داخلی بیجاشدگان داخلی گردیدند .این
مشکالت سیاسی باید حل گردد ،بخصوص جنگ های محلی باید حل گردد و جنگ باید خامته یابد.
گرچه ،این مسئله نیاز به راه حل سیاسی دارد و منحیث یک افغان من راه حل را در یک روش
سیاسی میبینم .بیجاشدگان داخلی همه نتیجه جنگ است و مگر اینکه جنگ خامته یابد ،در غیر
آن روند بیجاشدگی ادامه خواهد یافت .اگر کس در منطقه اصلی خود خوش است و اگر جنگ
خامته یابد ،کمک های بشی میتواند در یک روش مؤثر فراهم گردد و شغل ایجاد خواهد گردید.

 ،292 ASیک کارمند بشی ذکور ،کندهار
من فکر میکنم صلح بهرتین راه غرض درنظر گرفنت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی میباشد.

 ،296 ASیک کارمند بشی ذکور ،کندهار

 7.5عودت و اسکان مجدد
چارچوب کمیته دامئی بین سازمانی ( )IASCپیرامون راه حل های مداوم برای بیجاشدگان داخلی ()2010
مشخص میسازد که راه حل های مداوم برای بیجاشدگان داخلی میتواند از طریق راه های ذیل تحقق یابد ( )1عودت به
مناطق اصلی ( )2مسکن گزینی جای دیگر یا ( )3ادغام در جامعه میزبان .طوریکه در فصل  3توضیح گردید ،بسیاری از
بیجاشدگان جنگ عالقمند عودت دوباره به مناطق اصلی خویش میباشند ،در صورتیکه در آن مناطق صلح و امنیت
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تامین گردد ،در حالیکه اکرثیت بیجاشدگان داخلی ناشی از حوادث طبیعی عالقمند ادغام موفقانه آنها در جوامع میزبان
میباشد ،زیرا آنها در مناطق اصلی خود دارای فرصت های محدود امرار معیشت میباشند .از آنجمله بیجاشدگان داخلی
که در رسوی رشکت کرده بودند ،بیش از  70درصد گزارش کرده اند که آنها عالقمند بازگشت به خانه هستند (شکل .)7.3
همچنان ،آنها شامر از موانع را که آنها را از انجام چنین یک کار بازمیدارد مشخص منودند که شامل جنگ ،خشونت های
جنگی و ناأمنی؛ هراس از گروه های جنگی و ملحظ شدن اطفال آنها به گروه جنگی؛ نبود زمین ،رسپناه ،مکاتب،
شفاخانه ها و وظیفه و خشک سالی میباشد (شکل .)7.4
شکل  7.3پاسخ های بیجاشدگان داخلی به سوال " آیا میخواهید به محل اصلی خویش برگردید؟"

شکل  7.4موانع که بیجاشدگان داخلی را از برگشت ه محالت اصلی شان مانع میگردد

بیجاشدگان داخلی باالی دولت و مؤسسات کمک رسان صدا زدند تا آنها را در تالش غرض برگشت به خانه از
طریق فراهم آوری حامیت چند بعدی در محالت اصلی شان کمک کنند.
دولت و مؤسسات باید ما را در برگشت به ولسوالی مان حامیت کنند تا یک زندگی مصئون
بسازیم و ما را در فراهم آوری خدمات اساسی حامیت کنند .آنها ما را در احیایی مجدد کرامت

انسانی مان کمک خواهند منود ،202 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،مزار
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ما میخواهیم دوباره برگردیم ولی ما از دولت درخواست میکنیم تا برای اطفال ما فرصت های

تعلیمی ،کلینیک های صحی و رسک ها مصئون بین قریه ما و کندهار فراهم کند ،178 A .یک
بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
طوریکه در شکل  7.3بیان گردید ،از جمله بیجاشدگان داخلی که منیخواستند به خانه های اصلی شان برگردند،
اکرثیت ( 41درصد) عالقمند مسکن گزینی در هرات ،متعاقباً در کابل ( 13درصد) ،سایر شهرها ( 11درصد) و کشورهای
دیگر ( 10درصد) بودند .سایرین عالقمند مسکن گزینی در هرجائیکه در آن صلح و امنیت ،زمین و فرصت های ساخنت
یک آینده بهرت برای شان باشد ،بوند.
شکل  7.3ساحاتیکه در آن بیجاشدگان داخلی عالقمند به مسکن گزینی بودند

 7.6اسکان طویل املدت و ادغام
برای بسیاری از بیجاشدگان داخلی که قادر به برگشت به محالت اصلی شان بنابر جنگ جاری ،خطر حوادث
احتاملی طبیعی یا عدم مصئونیت غذایی ناشی از خشک سالی نبودند ،هدف شان ادغام موفقانه و پایداری در جوامع
میزبان میباشد .یکبار دیگر ،بیجاشدگان داخلی تاکید داشتند که آنها نیازمندی مبم به حامیت چندین بعدی از دولت و
فعالن بشی میباشد تا به این هدف نایل گردند .بسیاری گزارش کرده اند که اگر آنها به فرصت های شغلی و امکانات
اولیه غرض بهبود زندگی شان داشته باشند ،سپس آنها خوشحال خواهند بود تا همینجا باقی مبانند.
آنها باید برای ا طفال ما مکاتب اعامر کنند تا آنها داشن فرا بگیرند .ما کمک ،کار برای زنان و
مردان ،مکاتب و کلینیک برای اطفال میخواهیم .اگر ما این امکانات را در اینجا به دسرتس داشته

باشیم ،ما به محالت اصلی خویش بر نخواهیم گشت ،191 A .یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار
اگر دولت و نهاد ها تصمیم بگیرند تا برای ما یک خانه اعامر کنند و برای ما شغل فراهم کنند ،ما
دوباره به خانه برنخواهیم گشت .خواست ما از دولت و مؤسسات اینست تا در این کمپ برای
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اطفال ما یک مکتب و مرکز صحی اعامر کند و برای ما رسپناه بدهد ،111 A .یک بیجاشده
داخلی ذکور ،هرات
ما از دولت درخواست میکنیم تا اطمینان حاصل کند که خانه ما مصئون است .اگر این کار
ناممکن است ،پس دولت باید برای ما فرصت های شغلی فراهم کند و اطمینان حاصل کند که

کرامت انسانی ما اینجا محفوظ است ،176 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،کندهار
کارکنان گفته اند که مانع عمده فرار راه ادغام و اسکان مجدد برای بیجاشدگان داخلی تخصیص زمین بوده و تا
همین اواخر ،نبود حقوق دسرتسی بیجاشدگان داخلی به زمین در محالت که آنها بیجاشده اند.
مانع بزرگ در تطبیق پالن ادغام بیجاشدگان عبارت از نبود زمین میباشد ،زیرا بیجاشدگان داخلی
مطابق حکم رئیس جمهور قبلی حق داشنت جایداد یا زمین را در محالت که در آن بیجا گردیده اند
نداشتند  .گرچه ،رئیس جمهور فعلی حکم منوده که آنها میتوانند این حق را داشته باشند.
خوشبختانه ،فرمان  305رئیس جمهور راجع به حق داشنت زمین برای بیجاشدگان داخلی ،یک
فرم ان عمومی و کلی میباشد .مشکل زمین یک مشکل بزرگ بوده که ما امیداور هستیم با

تطبیق این فرمان رئیس جمهور و تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی حل خواهد گردیدA .
 ،339یک کارمند ارشد ،کابل

هامنطوریکه در فصل  3و  4توضیح گردید ،ادغام موفقانه در جوامع میزبان همچنان بستگی به روابط
بیجاشدگان داخلی با باشندگان محل و سازگاری آنها از لحاظ فرهنگ ،زبان و پس منظر قمی دارد .بیجاشدگان داخلی
یک اختالط از واکنش ها از جوامع میزبان را گزارش کرده اند .در حالیکه بسیاری روابط خوب را با همسایه های خویش
گزارش کرده اند و مردم میزبان را دلسوز و کمک کننده دریافتند ،بخصوص در هرات ،ولی دیگران با خصومت،
بدگامنی و تحقیر روبرو میباشند .برنامه های کمکی باید ( )1این مسایل را در زمان در سنجش راه بهرت غرض تسهیل
موفقانه ادغام بیجاشدگان داخلی در جوامع میزبان شان درنظر بگیرند ،و ( )2تاثیرات احتاملی را که بیجاشدگان داخلی
روی اوضاع جامعه میزبان برجا میگذارد مدنظر بگیرد.
ما به کشور خویش عودت کردیم ،دیگر ما مهاجرین نیستیم ،ولی با ما بگونه مهاجر رفتار
میگردد .کمپ ها نباید دیگر کمپ یا محالت مهاجرین گفته شوند ،بر ما پرچسپ مهاجر زده
میشود و مردم محل در مقابل ما تبعیض میکند .در دولت افراد وجود دارد که فکر میکنند که ما
کشور را در انقالب ترک کردیم و مردم را حامیت کردیم که وطن را ویران کردند .برما پرچسپ زده

میشود ،274 A .یک بیجاشده داخلی ذکور ،پکتیا
ما در محل اصلی خود کرامت انسانی بهرت داشتیم .انیجا آنها ما را مهاجر صدا میزنند،194 A .
یک بیجاشده داخلی اناث ،کندهار

 7.7خالصه فصل
فصل کنونی پیشنهادات را غرض اقدامات فراهم میسازد که دولت و مؤسسات بشی میتواند آنرا غرض حفظ
و نگهداشت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در افغانستان انجام دهند ،و روی نیاز حامیت و کمک بیشرت برای
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بیجاشدگان داخلی در رسارس کشور تاکید منوده است .افزون بر افزایش کمک های عاجل ،ما پیشنهاد میکنیم که
حامیت انکشافی پایدار برای بیجاشدگان داخلی در ده ساحه کلیدی منحیث یک موضوع عاجل فراهم گردد .افزایش
حامیت ،کمک از طرف نهادهای بشی ،انکشافی و دولتی میتواند در حفظ کرامت انسانی و بهبود زندگی بیجاشدگان
داخلی در رسارس کشور کمک کند.

 7.8یافته های کلیدی
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ما هفت روش را پیشنهاد میکنیم که از طریق آن کارکنان دولتی و بشی میتوانند کرامت انسانی
بیجاشدگان داخلی را در زمان فراهم آوری کمک حفاظت کنند )1( :اطمینان از فراهم آوری کمک به
کسانیکه نیازمند هستند؛ ( )2توزیع کمک ها بطور عادالنه ،سیستامتیک و شفاف؛ ( )3خب ساخنت
بیجاشدگان داخلی راجع به موجودیت کمک و چگونگی دسرتسی به آن؛ ( )4اطمینان از اینکه کمک
ها مطابق نیازمندی های واقعی بیجاشدگان داخلی است؛ ( )5بهبود هامهنگی بین نهادهای
بشی ،انکشافی و دولتی؛ ( )6در زمان فراهم آوری کمک ها همیشه درنظر گرفنت کرامت انسانی،
فرهنگ و مذهب؛ و ( )7همیشه در زمان فراهم آوری کمک به بیجاشدگان داخلی احرتام و شفقت
نشان دهید.



بیجاشدگان داخلی از دولت خواسته است تا صلح و ثبات را در کشور تامین و برای آنها حامیت
بیشرت فراهم کند



بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی هردو خواستار افزایش کمک ها برای بیجاشدگان داخلی از لحاظ
کمک های عاجل و حامیت انکشافی پایدار میباشند.



گرچه فعاالن بشی انجام بعضی از فعالیت های انکشافی پایدار را گزارش کرده اند ،در مجموع
یافته های تحقیق نشان میدهد که کار زیاد نیاز است تا انجام شود تا راه حل مداوم و پایدار برای
بسیاری از مشکالت و چالش هاییکه بیجاشدگان داخلی در افغانستان تجربه منوده اند ،طرح و
تدوین گردند.



بیجاشدگان داخلی خواستار حامیت/کمک انکشافی در ده ساحه ذیل گردیده است )1( :فراهم
ساخنت زمین و رسپناه پایدار؛ ( )2اعامر کلینیک ها ،مکاتب و مراکز آموزشی؛ ( )3اعامر رسک ها،
ستیشن های برق و کارخانه ها؛ ( )4بازسازی خانه ها ،رسک ها و احیای زمین ها؛ ( )5حامیت در
بخش فعالیت های کشاورزی؛ ( )6فراهم ساخنت تعلیم و تربیه خوب برای اطفال؛ ( )7ایجاد فرصت
های شغلی؛ ( )8فراهم ساخنت پول نقد و رسمایه برای رسمایه گذاری تجارتی؛ ( )9فراهم ساخنت
آموزشهای انکشاف مهارتها؛ و ( )10تحکیم صلح و امنیت.



فعاالن بشی باید اطمینان حاصل کنند که زمین برای بیجاشدگان داخلی مطابق فرمان شامره 305
رئیس جمهور داده میشود تا روند ادغام و اسکان موفقانه را تسهیل گردد.
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فعاالن بشی باید عوامل فرهنگی و تاثیر بیجاشدگان داخلی را روی جوامع میزبان حین پالنگذاری
برنامه های کمک مدنظر گیرند.

 8نتیجه گیری و پیشنهادات
 8.1مرور بر فصل
فصل هذا مقاصد این تحقیق را دوباره ترصیح کرده ،یافته های کلیدی تحقیق را خالصه منوده ،یافته ها را در
ارتباط با اسناد تحقیقی موجود مورد بحث قرارداده و در سطح پالیسی و اقدام عملی پیشنهادات را فراهم میسازد.

 8.2مقاصد تحقیق
هامنطوریکه در فصل اول توضیح گردید ،تحقیق هذا روی درک موارد ذیل مترکز منوده است:



عوامل بیجاشده گی و رسگذشت بیجاشدگان داخلی در جریان بیجاشدگی؛



رشایط اجتامعی اقتصادی که بیجاشدگان داخلی در آن زنده گی میکنند و تاثیر بیجاشدگی بروی رفاه
روانی و فزیکی بیجاشدگان داخلی؛



برداشت ها و تعبیرها کرامت انسانی میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن عرصه کمک های بشی
(کسانیکه برای بیجاشدگان داخلی کمک فراهم میکند)؛



تاثیر بیجاشدگی و عرضه کمک ها باالی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی؛



تجارب فعاالن بشی در عرصه فراهم آوری کمک ها؛



راه و روشهاییکه از طریق آن کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی میتواند بهبود یابد؛



چگونگی آغاز ارایه راه حل های پایدار که برای بیجاشدگان داخلی مهم و ارزنده باشند.

یافته ها مشخص میسازد که کدام تغییرات واقعبینانه یک تغییرات مثبت را به ارمغان خواهد آورد که منجر به
زندگی صلح آمیز و مصئون برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان گردد؛ که در آن همراه با بیجاشدگان داخلی با حفظ
کرامت انسانی ،عدالت و مساوات برخورد گردد؛ و برایشان زمینه مهیا و حامیت گردند تا از فقر بیرون آمده و زندگی و
جوامع سامل را دوباره بسازند (از نو احیا کنند) .مسلامً ،این تغییر ظرفیت آنرا خواهد داشت تا یک روش را شکل دهد و
باالی آن تاثیر گذار باشد که در آن حکومتداری پایدار و انکشاف بشی پایدار در افغانستان عرضه گردد.
مترکز روی کرامت انسانی بخاطر انتخاب گردید که انکشاف پایدار ایجاب نهادهای عادل ،امحای فقر ،تعلیم و
تربیه و غیره را مینامید .که همه این فکتورها برای کرامت انسانی مهم اند ،کرامت انسانی از نقطه نظر و دیدگاه افراد
نیازمند دانسته میشود ،یک زندگی خوب یا یک آینده مثبت و پایدار را افراد نیازمند چگونه نگاه میکنند ،آینده که در آن
رفاه و سالمتی آنها حفظ میگردد .ازیرنو ،غرض حامیت مفید از انکشاف پایدار ،رضوری است تا دانسته شود که
بیجاشدگان داخلی چه چیزی را منحیث کرامت انسانی (یا از دست دادن آن) برداشت میکنند و چگونه کرامت انسانی
خواست آنها را غرض حامیت آینده آنها حامیت میکند .با پیگیری تجارت بیجاشدگان داخلی در افغانستان :یک درک
واضیح از چگونگی وقوع بیجاشدگی ها و تجربه منودن آن بوجود میآید؛ دانش الزمی غرض بهبود عرضه عادالنه و
رشافتمندانه کمک های الزمی غرض حامیت بیجاشدگان و جوامع آنها ایجاد میگردد؛ راه حل های عملی را غرض فراهم
منودن روش ها جهت مهیا ساخنت زندگی سامل و مصئون ،جستجو میکند (هردو کوتاه مدت و مداوم)؛ و حامیت
چندین بعدی الزمه را جهت بازگشت به محالت اصلی ،اسکان در محالت دیگر یا ادغام در جوامع میزبان ،مشخص
میسازد.
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 8.3خالصه یافته های تحقیق
 8.3.1فصل  :3عوامل بیجاشدگی داخلی و رسگذشت بیجاشدگان داخلی در افغانستان
فصل سوم عوامل بیجاشدگی داخلی و رس گذشت بیجاشده گی افراد بیجاشده داخلی در افغانستان را که در
این تحقیق اشرتاک کرده اند ،توضیح میدهد .تحقیق دریافته که اکرثیت بیجاشدگان داخلی بنابر عوامل مختلف مانند
جنگ ،حوادث طبیعی و فقر بیجا گردیده اند و برخی چندین بار از محالت اصلی خویش بیجا گردیده اند؛ همچنان دلیل
اصلی بیجاشدگی برای بیجاشدگان داخلی که در این تحقیق اشرتاک منوده بوند ،جنگ و منازعه گفته شده است.
اکرثیت بیجاشدگان داخلی که از اثر جنگ بیجا گردیده اند ،خشونت های ناگوار جنگی و حوادث ترضیضی را در جریان
مهاجرت تجربه منوده و بسیاری آنها بنابر جنگ جاری قادر به برگشت دوباره به محالت اصلی شان نیستند ،یعنی اینکه
آنها میتوانند برای سالهای زیاد بیجاشده باقی مبانند .جالب اینکه ،ضمن اینکه بسیاری بیجاشدگان داخلی از دست
رفنت کرامت انسانی را در جریان بعضی یا متام مراحل رسگذشت بیجاشدگی شان متحمل گردیده اند ،ولی بسیاری گفته
اند که آنها توانستند تا کرامت انسانی خویش را باوجود متحمل شدن خشونت های جنگی و فقر حفظ منایند .احتامل
میرود که آنهائیکه احساس کردند که کرامت انسانی آنها حفظ گردیده ،آنها بیشرت روی کرامت انسانی باطنی شان
مترکز داشته باشند که برای آنها توانایی کنار آمدن با مشکالت را داده است ،در حالیکه آنهائیکه از دست رفنت کرامت
انسانی را متحمل شده اند روی کرامت انسانی اجتامعی مترکز داشته اند و تحقیر را احساس کردند (.)Kantab, 2011

کرامت گروپ دومی (کرامت انسانی ،آبرو ،عزت ،احرتام و موقف بلند در عربی ،ارزشهای فرهنگی :به see
 Kandiwall, 2019مراجعه گردد ،غیرت (عزت) ننگ و ناموس (محافظت فامیل بخصوص زنان و عزت آنها) یا عزت و
آبرو (احرتام ،شهرت ،موقف) ممکن بگونه ناگواری آسیب دیده باشد.
از لحاظ کمک دولت و مؤسسات کمک رسان بشی ،کمک ها اکرثاً ناوقت ،بی نظم ،ناسازگار و بدبختانه
ناکافی توصیف گردیده و زمانیکه کمک داده شده ،کمک بدون کرامت انسانی و غرض حل مشکالت طویل املدت
ناکافی توضیح گردیده است .در حالیکه بسیاری از بیجاشدگان جنگ عالقمند بازگشت به محالت اصلی شان در صورت
تحکیم صلح و ثبات بوند ،اکرثیت بیجاشدگان حوادث طبیعی بنابر نبود فرصت های کسب درآمد و رشایط تداوم زندگی
عالقمند برگشت به محالت اصلی خویش نبودند ،ازیرنو هدف آنها ادغام موفقانه آنها در جوامع میزبان یا اسکان مجدد
در مناطق دیگر میباشد .خواه اینکه هدف آنها برگشت و اسکان مجدد باشد ،یا ادغام ،بیجاشدگان داخلی گزارش کرده
اند که آنها به کمک های انکشافی چندین بعدی و پایدار از سوی نهادهای دولتی و کمک رسان بشی غرض تحقق این
اهداف دارند.
8.3.2

فصل  :4موقعیت ها و رشایط اجتامعی – اقتصادی بیجاشدگان داخلی در افغانستان ،و تاثیر بیجاشدگی
روی رفاه و سالمتی فزیکی و روانی
فصل چهارم موقعیت ها و رشایط اجتامعی – اقتصادی بیجاشدگان داخلی در افغانستان را که در این تحقیق

اشرتاک کرده بودند ،توضیح منوده تا فحوا رشایط زندگی روزمره ایشان را فراهم کند .فصل مذکور همچنان تاثیرات
بیجاشدگی را باالی رفاه و سالمتی فزیکی و روانی بیجاشدگان داخلی بیان منوده است .یافته ها نشان میدهد که
بیجاشدگان داخلی به سختی تالش میکنند تا نیازمندی های اساسی روزمره خویش را تامین کنند ،و در یک نیازمندی
مبم به رسپناه و مسکن پایدار غرض حفظ حیات و همچنان کرامت انسانی خویش قراردارند .عالوه براین ،این واضیح
است که بیجاشدگان داخلی به سختی تالش میکنند تا به خدمات اساسی چون مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه بنابر
فقر و نبود تسهیالت ،دسرتسی داشت ه باشند .اطفال بیجاشده اناث با موانع فرهنگی اضافی غرض دسرتسی به تعلیم
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و تربیه مواجه میباشند ،بگونه مثال ،گروه های مسلح و بزرگان جامعه اکرثاً دخرتان را از رفنت به مکتب مانع میگردند.
فرصت های کسب درآمد کمیاب بوده و فرصت های شغلی پایدار تقریباً هیچ وجود ندارد .ضمن اینکه بیجاشدگان
داخلی از جنگ و منازعه در بیجاشدگی تا حد زیاد مصئون اند ،ولی آنها راجع به نبود فرصت های شغلی نگران اند ،زیرا
بدون فرصت های شغلی آنها در فقر وخیم زندگی منوده و منیتوانند اعائشه و اباطه مورد نیاز فامیل های شانرا فراهم
کنند .همچنان ،آنعده از بیجاشدگان داخلی کی میتوانند کار کنند گزارش کرده اند که در درصورت مهیاشدن فرصت های
شغلی ،آنها عالقمند انجام هرنوع کار هستند.
بیجاشدگی ،خشونت جنگی و فقر تاثیر عمیق باالی رفاه و سالمتی فزیکی و روانی بیجاشدگان داخلی دارد ،که
این امر بن وبه خویش روی معیشت بیجاشدگان داخلی تاثیر میگذارد ،زیرا برخی ها بنابر داشنت صحت خراب در کل
منیتوانند کار کنند .این واضیح است که جنگ ،خشونت جنگی و منازعه سبب مشکالت روانی – اجتامعی برای بسیار از
بیجاشدگان داخلی بشمول اطفال گردیده است .گروه های مشخص مانند بیوه زنان در بیجاشدگی بنابر رسوم و عادات
فرهنگی بیشرت آسیب پذیر میباشند .باوجود این هم ،بگونه تعجب آور در رسارس این تحقیق قلت خشونت مبتی بر جندر
یا خشونت جنسی گزارش گردیده ،ولی سایر تحقیقات نشان میدهد که این پدیده در افغانستان وجود دارد ( Mannell
 .) et.al., 2018 and Stokes et.al., 2016همچنان تحقیق قبلی در رابطه به خشونت مبتنی بر جندر در افغانستان
بطور مشخص بیجاشدگان داخلی را مدنظر نه گرفته است .بطور واضیح برای چنین یک تحقیق نیاز دیده میشود تا انجام
گردد .قلت خشونت مبتنی بر جندر در این تحقیق میتواند به این حقیقت ارتباط داشته باشد که اکرثیت آنهائیکه
مصاحبه ها و رسوی ها را انجام داده اند ،افراد ذکور بودند و واقعیت اینکه ما بطور مشخص راجع به چنین قربانیان از
آنها نه پرسیده ایم ،زیرا انجام چنین کار بدون اینکه بتوانیم برای آنها کدام کمک فراهم کنیم ،غیر اخالقی خواهد بود .در
مجموع فصل مذکور مشخص ساخته که نگرانی های اساسی بیجاشدگان داخلی عبارت از مواد غذایی و آب صحی؛
رسپناه؛ تعلیم و تربیه و حامیت روانی – اجتامعی برای اطفال شان و فرصت های شغلی میباشند.
8.3.3

فصل  :5برداشت و مفهوم سازی کرامت انسانی میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی در افغانستان و
تاثیر کمک های بشی باالی کرامت انسانی در بیجاشدگی
فصل پنجم چگونگی مفهوم سازی کرامت انسانی را میان بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی که در این تحقیق

اشرتاک کرده اند ،مورد بررسی قرارداده و تاثیر کمک های بشی را باالی کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در
افغانستان توضیح منوده است .با استناد بر تجارب زندگی در بیجاشدگی ،بیجاشدگان داخلی کرامت انسانی را به
روشهای گوناگون مفهوم گیری منوده اند ،بخصوص از لحاظ موارد ذیل:
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دسرتسی به نیازمندی های اساسی شان (مانند ،غذا ،آب و رسپناه)؛



رفاه و ثروت؛



خودکفایی و خود بسندگی؛



حفاظت جان ،خانه ها و خانواده ها؛



صلح ،مصئونیت و امینت؛



آزادی و حقوق؛



احرتام متقابل و شفقت؛



ارزشهای مذهبی و اسالمی؛ و



تعلیم و تربیه

در مقابل ،فعاالن بشی و کارکنان بلند رتبه دولتی اساساً کرامت انسانی را از لحاظ احرتام و حقوق بشی
مفهوم سازی کرده اند و به نقش تعلیم ،استقاللیت ،خودکفایی و خود بسندگی در حفاظت و احیایی کرامت انسانی
بیجاشدگان داخلی کمرت تاکید داشتند .این تفاوت ها میتواند بنابر اتکا کارمندان بشی روی مفهوم گیری سلسله
مراتبی (کل به جزء) کرامت انسانی تشیح گردد ( .) Patrick and Simpson, 2019طوریکه در فصل دوم اشاره
گردید ،مؤسسات بشی اکرثاً تعریف خودشان را از کرامت انسانی ارایه کرده و بررسی منوده اند که آیا در رشایط خاص
به آن احرتم گردیده ،عوض اینکه تجارب زندگی جوامع متاثر شده یا نظریات و دیدگاهای آنها را پیرامون کرامت انسانی

گردآوری یا گزارش دهند ( .)Grandi, Mansour and Holloway, 2018واضیح است که بیجاشدگان داخلی
باالی تجارب زنده خویش و دیدگاه های جامعه و فرهنگی پیرامون کرامت انسانی استناد داشتند و این تفاوت
در دیدگاه باعث تفاوت های واضیح در مفاهیم کرامت انسانی بین بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی گردیده
است.
از لحاظ کمک دریافت شده توسط بیجاشدگان داخلی ،اکرثیت بیجاشدگان داخلی از کمک های بشی فراهم
شده رضایت نداشتند ،اکرثاً کمک های دریافت شده را غیرکافی ،نابسنده و ناسازگار با نیازمندی های واقعی خویش
توصیف منوده اند .آنها گزارش کرده اند که که متام بیجاشدگان داخلی که مستحق دریافت کمک بوده اند ،کمک
دریافت نکرده اند و برخی از گروه های آسیب پذیر مانند ،افراد معیوب ،بیوه زنان ،و سایر مردم فقیر و نیازمند از کمک
ها بی بهره باقی مانده اند .عالوه براین ،بسیاری از بیجاشدگان داخلی احساس کرده اند که کرامت انسانی آنها در زمان
دریافت کمک ها عمدتاً بنابر طرزالعمل های بی نظم ،عدم درنظر گرفنت فرهنگ ،مذهب و ارزشهای آنها ،سؤ استفاده
و بدرفتاری کارکنان و فساد در توزیع کمک ها حفاظت نگردیده است .بیجاشدگان داخلی که احساس کرده اند که کرامت
انسانی آنها صدمه دیده ،پیرامون شکایت کردن یا گزارش کردن استفاده سؤ از طریق میکانیزم رسمی شکایات بی
تفاوت بودند ،طوریکه در بسیاری از موارد آنها از پیامد آن هراس داشتند.

 8.3.4فصل  : 6تجارب کارکردن فعاالن بشی با بیجاشدگان داخلی در افغانستان :چالش ها و کمبودی ها در
فراهم کردن کمک های بشی
فصل ششم تجارب کارکردن فعاالن بشی با بیجاشدگان داخلی در افغانستان را توضیح منوده و روی چالش
ها و کمبودی ها در فراهم آوری کمک های بشی مترکز منوده است .کارکنان بشی چالش های گوناگون را در فراهم
آوری کمک های بشی گزارش کرده اند ،که شامل موارد ذیل میباشند:



کارکردن با بودجه محدود؛



فساد اداری ،مدیریت ضعیف ،و نبود هامهنگی بین نهادهای بشی ،انکشافی و دولتی؛



اختالل و مداخله توسط بزرگان محلی ،جنگ ساالران و سایر جوانب ذیدخل؛



شناسایی بیجاشدگان داخلی و افراد نیازمند؛



تفاوت های زبانی و فرهنگی؛



و ناأمنی و سیاسی ساخنت کمک ها.

کارکنان درخواست افزایش بودجه ،بهبود پروسه های ارزیابی و توزیع؛ بهبود هامهنگی بین نهادها و حامیت
دولت در نظارت از توزیع کمک ها ،و کمک آنها غرض رسیدگی به افراد نیازمند را کرده است .در اوضاع بی ثبات موجود
در افغانستان و در درحالیکه یک واگیری جهانی موجود است ( ،)2020بعید به نظر میرسد که کمک های اضافی در
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دسرتس قرارگیرد ،همچنان ،اگر مؤسسات ارزیابی نیازمندی ها را بهبود بخشند ،احتامالً که آنها قادر خواهند بود تا
کمک ها را بگونه بهرت در عرصه های متمرکز سازند که واقعاً در جوامع بیجاشدگان داخلی به آن نیاز است .بگونه مثال،
این گزارش عرصه های را مشخص ساخته که در آن فراهم آوری کمک ها سودمند نیست .افزون براین ،در طویل املدت
میتواند در هزینه رصفه جویی گردد ،اگر دولت بتواند زمین بیشرت فراهم کند و مؤسسات بیشرت روی فراهم آوری راه
حل های طویل املدت مترکز منایند ،بخصوص اسکان (یا اسکان را اعامر کنند) ،نسبت به فراهم آوری مکرر رسپناه ها
مؤقتی مانند خیمه ها .از لحاظ کمبودی ها در فراهم آوری کمک ها ،فعالن بشی احساس کردند که:


کمک ها نیازمندی های بسیار مهم بیجاشدگان داخلی را تامین منوده است؛



کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در جریان فراهم آوری کمک ها مدنظر گرفته شده است؛



نظریات و نیازمندی های بیجاشدگان داخلی در پالنگذاری و تطبیق برنامه های امداد رسانی مدنظر گرفته
شده است؛ و



با بیجاشدگان داخلی در جریان پروسه توزیع با احرتام برخورد گردیده است.

نظریات مذکور بگونه مستقیم با آنعده نظریات بیجاشدگان داخلی در تضاد قراردارد که در فصل پنجم مورد
بحث قرارگرفت .گرچه ،فعاالن بشی و بیجاشدگان داخلی تا حد زیاد توافق داشتند که کمک های فراهم شده روی راه
حل های پایدار و دایمی برای بیجاشدگان داخلی مترکز نداشته و بیجاشدگان داخلی نیازمندی مبم به راه حل های پایدار
دارند تا بتوانند خودکفا شده و رشایط و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند.
8.3.5

فصل  : 7کرامت انسانی در برنامه بشی :درخواست برای حامیت بیشرت ،راه حل های متداوم و انکشاف پایدار
غرض بهبود و حفظ کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در افغانستان
فصل هفتم نقش نهادهای دولتی و بشی را در حفاظت کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی در افغانستان بیان

داشته و خواست عاجل برای افزایش حامیت و کمک برای بیجاشدگان داخلی در رسارس افغانستان اعم از لحاظ کمک
عاجل و کمک انکشافی پایدار مشخص منوده است .ما هفت روش را پیشنهاد میکنیم که از طریق آن کارکنان دولتی و
بشی میتوانند کرامت انسانی بیجاشدگان داخلی را در زمان فراهم ساخنت کمک حفظ کنند:
( )1اطمینان از فراهم آوری کمک به کسانیکه نیازمند هستند؛
( )2توزیع کمک ها بطور عادالنه ،سیستامتیک و شفاف؛
( )3خب ساخنت بیجاشدگان داخلی راجع به قابل دسرتس بودن کمک و چگونگی دسرتسی به آن؛
( )4اطمینان از اینکه کمک ها مطابق نیازمندی های واقعی بیجاشدگان داخلی است؛
( )5بهبود هامهنگی بین نهادهای بشی ،انکشافی و دولتی؛
( )6همیشه در زمان فراهم آوری کمک درنظر گرفنت کرامت انسانی ،فرهنگ و مذهب؛ و
( )7همیشه در زمان فراهم آوری کمک به بیجاشدگان داخلی ابراز احرتام و شفقت کردن.
بیجاشدگان داخلی و فعاالن بشی هردو درخواست افزایش کمک را اعم از لحاظ کمک عاجل و هم حامیت
انکشافی پایدار برای بیجاشدگان داخلی منوده اند .گرچه فعاالن بشی انجام برخی از فعالیت های انکشافی پایدار را
گزارش کرده اند ،ولی در مجموع یافته های تحقیق نشان میدهد که غرض طرح و ایجاد راه حل های مداوم و پایدار برای
مشکالت و چالش های بی شامر که بیجاشدگان داخلی در افغانستان تجربه منوده اند ،کارهای بسیار زیادی باید صورت
گیرد .بیجاشدگان داخلی خواستاری کمک های انکشافی در عرصه های ذیل گردیده اند:
( ) 1فراهم ساخنت زمین و رسپناه ،بشمول دسرتسی آب ،حفظ الصحه و برق (اهداف انکشاف پایدار،
اهداف )1.4, 6.1, 6.2, 7.1, 11.1, 11.3؛
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( )2اعامر کلینیک ها ،مکاتب و مراکز آموزشی (اهداف انکشاف پایداری ،اهداف 1.4, 3.8, 4.a, 7.1, 9.1,
)11؛
( )3اعامر رسک ها ،ستیشن های برق و کارخانه ها (اهداف انکشاف پایداری ،اهداف ) 7.1, 9؛
( )4احیا و بازسازی خانه ها ،رسک ها و زمین ها ،آب آشامیدنی و حفظ الصحه (اهداف انکشاف پایداری،

اهداف 6.1,

)6.2, 7.1, 9.1, 11.2؛

( )5کمک در بخش فعالیت های زراعتی (اهداف انکشاف پایدار ،اهداف )1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 9.؛
( )6تعلیم و تربیه برای اطفال (اهداف انکشاف پایدار  ،اهداف )4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7؛
( )7فراهم ساخنت فرصت های شغلی (اهداف انکشاف پایدار ،اهداف )2.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5؛
( )8رسمایه برای رسمایه گذاری تجارتی(اهداف انکشاف پایدار ،اهداف )8, 9.2, 9.3؛
( )9انکشاف مهارت ها و آموزش (اهداف انکشاف پایدار ،اهداف ) 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5؛ و
( )10تحکیم صلح و فراهم ساخنت محیط مصئون و محفوظ ( اهداف انکشاف پایداری ،هدف ،11.1 ،5.5
مکمل هدف  16ولی بخصوص )16.1, 16.2, 16.3
بیجاشدگان داخلی از دولت خواسته اند تا در کشور صلح و امنیت را تامین مناید و برای آنها حامیت بیشرت
فراهم کند .فعاالن بشی باید اطمینان حاصل کنند که تحت فرمان شامره  305رئیس جمهور برای بیجاشدگان داخلی
زمین داده میشود ،تا ادغام و اسکان موفقانه را تسهیل مناید .تحقیق آینده و برنامه های کمک رسانی باید تاثیرات
عوامل فرهنگی باالی توانایی های بیجاشدگان داخلی غرض ادغام در جوامع میزبان را مورد بررسی قراردهند ،و تاثیرات
را که بیجاشدگان داخلی روی جوامع میزبان دارند ،بررسی منایند .اگرچه این مسایل در تحقیق کنونی بگونه رصیح مورد
بررسی قرار نگرفته ،ولی شواهد وجود داشت که بیجاشدگان داخلی با داشنت پس منظر فرهنگی متفاوت ( در داخل
افغانستان) با خصومت جوامع میزبان روبر بودند که منجر گردیده تا آنها احساس انزوا کنند .افزون براین ،برخی از کمک
رسانان پیرامون کمک کردن بیجاشدگان داخلی و محروم ساخنت جامعه میزبان مرتدد بودند ،زیرا اکرثاً افراد جامعه
میزبان نیز در فقر زندگی میکردند و مستحق کمک های بشی بودند .برخی از باشندگان محل نگران بودند که بیجاشدگان
داخلی ناأمنی را به بار خواهند آورد و ممکن نگران آن بودند که موجودیت بیجاشدگان داخلی میتواند در آینده تاثیر روی
بازار کار داشته باشد.

 8.4پیشنهادات در سطح پالیسی و عملکرد
عالوه بر هفت پیشنهاد و ده ساحه احتاملی برای راه حل های پایدار که در فصل هفتم رشح گردید ،به اساس
این تحقیق ما پیشنهادات ذیل را برای پالیسی سازان و بخش اجرایوی ارایه میداریم.



مؤسسات بشی باید به پاسخگویی (کمک) مبوقع و سازگار به جنگ ،خشک سالی و سایر آفات طبیعی در
افغانستان تالش منایند و در ضمن به فراهم آوری کمک مکرر و کافی تا حداقل نیازمندی های اساسی روزمره هر
فامیل را برآورده سازد ،کوشش کنند.
نهادها دولتی و بشی باید روی فعالیت های انکشافی پایدار و ایجاد فرصت های کسب درآمد در مناطق



رؤستایی خشک سالی زده و مناطق فقر زده مترکز مناید تا در ابتدا مانع مهاجرت آنها از این مناطق گردد.



از لحاظ فراهم ساخنت تعلیم و تربیه ،به تعلیم و تربیه دخرتان که در راستای دسرتسی به مراکز تعلیمی با موانع
فرهنگی بیشرت مواجه اند ،توجه ویژه صورت گیرد.
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برای بیجاشدگان داخلی در فراهم آوری حامیت روانی – اجتامعی در سطح بزرگ باید توجه ویژه صورت گیرد،
بخصوص آنهائیکه توسط جنگ ،منازعه ،خشونت جنگی آسیب دیده اند ،بشمول اطفال.



کارکنان بشی باید مطمنئ گردند که گروه های آسیب پذیر مانند بیوه زنان میتوانند بگونه مصئون کمک را دریافت
میکنند ،رسوم و عنعنات فرهنگی را مدنظر بگیرند و بدانند که زنان مجرد میتوانند در معروض خطر خشونت مبتنی
بر جندر ،خشونت جنسی ،تبعیض ،آزار و اذیت قرارگیرند ،درصورتیکه ناگزیر گردند تا به تنهایی از خانه بیرون شوند.



عوض اتکا به مفهوم گیری سلسله مراتبی (کل به جزء) از کرامت انسانی ،فعاالن بشی باید خود سعی و تالش
کنند تا بدانند که کرامت انسانی برای جوامع آسیب دیده چه معنی را افاده میکند و چگونه باید کرامت انسانی
بیجاشدگان داخلی را مطابق نظریات و دیدگاهای خود بیجاشدگان داخلی حفظ کنند.
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 10ضمیمه 1
شکل  – 1.1مرور مفصل بر متام هفت مراحل بیجاشدگی افغانها

171

دور

روند مهاجرت
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 1994طالبان به جنگ پیوستند

یافت ،زیرا جنگ داخلی شدت گرفت (باالی شهرهای

و در سال  1995پیروز شدند.

افغانستان مترکز داشت بخصوص کابل) و الی به قدرت
رسیدن طالبان ادامه داشت .بسیاری از بیجاشدگی داخلی
(بخصوص در شهرها) هرگز در امار بیجاشدگان داخلی بازتاب
نیافته که حدود یک ملیون برای چندین سال ثابت باقی مانده
است.
-

مهاجرت جدید به بیرون از کشور ،گرچه با شامر عودت کنندگان
متوازن بود.

طالبان کنرتول کابل را

مرح
له 3

در سال  1996بدست گرفتند،

–(1996

حاکمیت خشن طالبان ادامه

)2000

داشت.

-

عودت مجدد مهاجرین ،گرچه شامر آن اندک بوده (تنها حدود
 900000تن)

-

بیجاشدگی داخلی یکبار دیگر آغاز گردید و آغاز مجدد مهاجرت
از افغانستان به بیرون (برخی ها برای نخستین بار افغانستان را
ترک کردند) .بیجاشدگی داخلی در سال  2000افزایش یافت
زمانیکه خشک سالی شدید و بی پیشینه در سی سال
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دور

روند مهاجرت

رویداد جنگ

ه زمانی
افغانستان را متاثر ساخت ،سبب هالکت عظیم مواشی میان
مردم کوچی گردید ،و سبب گردید تا آنها بیشرت در یک محل
مقیم گردند – اکرثاً در پاکستان
مرح
له 4

حمالت  11/9سپتامب

-

و تهاجم به رهبی امریکا غرض

–(2001

از بین بردن دولت طالبان؛

)2002

تسخیر کابل از سوی ائتالف

و بالفاصله حمالت زمینی امریکا فرار کردند.
-

شامل
مرح
له 5

حدود  1.5ملیون افغان در ظرف چند هفته بنابر حمالت هوایی

بیجاشدگی داخلی پشتونها که در شامل و غرب افغانستان
هدف حمالت انتقام جویانه بودند.

توافقنامه بن ،انتقال

-

قدرت ،دولت جدید

عودت بزرگ مهاجرین به کمک ملل متحد در تاریخ؛ حدود پنج
ملیون در مجموع بین سالهای  2002و  2005عودت کردند.

–(2002
)2006

-

در عین زمان ،اکرثیت از  1.2ملیون بیجاشدگان داخلی
افغانستان نیز به خانه های خود برگشتند ،بشرت تصور میشود
که بطور موفقانه ادغام مجدد گردیدند.

 rise.دولت بطور روز

مرح

-

عودت آهسته مهاجرین ،حدود یک ملیون بین سالهای 2006

له –(2007

افزون مشوعیت را از دست

–  8عودت کردند ،تنها  427561بین سالهای 13 – 2009

)2014

داد ،شورش ها زیاد گردید،

عودت منودند.

وضعیت امنیتی به وخامت
گراید و خشونت افزایش یافت

-

ادغام ناکافی مهاجرین منجر به افزایش بیجاشدگی داخلی
گردید .معلومات دفرت سازمان ملل در امور مهاجرین .در
اوسط  2014شامر بیجاشدگان داخلی نزدیک به 700000
رسید ،نصف آن در سال  2011بیجا گردیدند ،ساالنه حدود
 100000تن.

مرح
له 7

انتقال سیاسی و

-

مهاجرت مجدد به خارج آغاز گردید

-

مهاجرت به بیرون از کشور دوباره افزایش یافته حدود

امنیتی سبب خراب شدن

 962000افغان درخواست پناهندگی دادند بین سالهای

–(2015

وضعیت امنیتی و اقتصادی

 2015و 2017

)present

بگونه شدید گردید .کشورهای
همسایه ایران و پاکستان
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-

افزایش دوامدار بیجاشدگی داخلی ،در سال  2018حدود 1.8

عودت دادن مهاجرین را آغاز

ملیون تن تخمین گردیده ،بطور اوسط  450000هزا تن در

کردند

سال.

دور

روند مهاجرت

رویداد جنگ

ه زمانی
-

حدود چهار ملیون افغان به کشور بازگشت منوده ،اکرثاً از
کشورهای پاکستان و ایران (همچنان از اروپا).

(گردآوری شده توسط )2019 ،S. Schmeidl
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