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 گزارش میزگرد

 های داخلی در هراتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیجاشدهبررسی جنبه»

 1398قوس  27

 

 سیاسی، اجتماعی هایبررسی جنبهانستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در هرات، روز چهارشنبه میزگردی را جهت 

الین عبرگزار نمود. این برنامه با حضور برخی از مقامات دولتی، اساتید دانشگاه، ف های داخلی در هراتو فرهنگی بیجاشده

 انگکنندهای و فعالین جامعه مدنی آغاز گردید. سخنرانان این برنامه آقای احمد جاوید نادم؛ رئیس امور مهاجرین و عودترسانه

، آقای فواد احمدی مسئول تلویزیون آریانا هرات بودند (ACSFo)قای سید اشرف سادات؛ مسئول ساحوی دفتر مجما ، آدر هرات

  گی برنامه را نیز خانم پریسا سکندری به عهده داشت.و گرداننده

 

ب آقای نادم بیان در ابتدای برنامه آقای احمد جاوید نادم عنوان موضوعات سخنرانی خود را مطرح نمود. موضوعاتی که از جان

 یچند ساله یکارکردها ،یداخل گانجاشدهیب یمل یسیپال یمعرف ،یجاشدگیعلت مهاجرت و بگردید در چند محور شامل 

 بود.  گانجاشدهیگان و ارائه اعداد و ارقام بو عودت کننده نیامور مهاجر استیر

با دو  تیوال نیاشاره نمود که از آنجمله هم مرزبودن ا کشاندیرا به هرات م گانجاشدهیکه ب ییهایژگینادم در ابتدا به و یآقا

نادم اضافه  یاست. آقاتصور وجود زمینه اشتغال در این والیت و  یمردم هرات، وجود شهرک صنعت ینوازمهمان ه،یکشور همسا

کار تاکنون صورت  نیداده شده اما ا گانجاشدهیب زانیرش میپذ یهرات برا تیوال یسنجتیجهت ظرف یشنهادینمود که پ

 نگرفته است.

وجود دارد و به همین کمبود منابع، کمبود ساختارهای تشکیالتی و کمبود بودجه در والیت هرات آقای نادم اضافه نمود که 

های اخیر که صورت گرفته مشخص گردیده که کند. آقای نادم افزود که در سرویاین والیت بحران بزرگی را تحمل می دلیل

انسانی  ییک فاجعه دارد های زمستانی هستند که اگر به آنان رسیدگی نشود امکانفامیل مستحق دریافت کمک 95000امسال 

فامیل کمک نماید و  60000ه جهانی و دولت افغانستان تاکنون توانسته تنها به های جامعتمام تالشآقای نادم افزود رخ بدهد. 
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دولت افغانستان از سوی هایی که کمکاین در حالیست که هزار فامیل عدم دسترسی به غذا را دارند.  35الی  30هنوز هم 

آقای نادم عالوه نمود که در کنار ند. کهای اضطراری و عاجل بوده و برای دو یا سه ماه دوام می، تنها کمکگیردصورت می

ه گیری را به آنان بیاموزند نکنند تا ماهیکنندگان تالش میگان، ریاست مهاجرین و عودتهای صورت گرفته به بیجاشدهکمک

دت، های کوتاه مهای زراعتی، مکاتب، کورسفن و حرفه، آموزشهای کوتاه مدتی چون ماهی خوردن را و به همین دلیل برنامه

ه ب تا فرهنگ شهرنشینی را کندکنندگان تالش میریاست مهاجرین و عودت شود. آقای نادم بیان نمود کهبرای آنان برگزار می

، وجودمکه به دلیل سیستم تشکیالتی  او اضافه نموددیده شده است.  گانبیجاشدهند اما کمتر عالقمندی از سوی ابیاموزآنان 

ال آماری که از س ی او،به گفته. گرددصورت درست پیش نرفته و در مواردی منجر به بازدهی کمتر ها به باعث گردیده تا پالن

 . ی داخلی است که در هرات اقامت دارندفامیل بیجاشده 158723ی تاکنون به این اداره ثبت گردیده، نشاندهنده 2002

نوع زندگی، تبعات فرهنگی و اجتماعی »قالب موضوعات های خود را در آقای سادات دومین سخنران این میزگرد بود او صحبت

سالی، ناامنی و منازعات قومی از او گفت عالوه بر جنگ مطمئنا خشک ارائه نمود.« ها و پیشنهاداتها و فرصتآنان، دغدغه

گان بیجاشدهدهد که هرات، پس از کابل بیشترین گردد که آمار این مسئله نشان میگی میعواملی است که باعث بیجاشده

د و کننها زندگی میگانی است که در کمپداخلی را در خود جای داده است که مسئله اصلی در این میزگرد بررسی بیجاشده

 اند.تاکنون با بافت شهری هرات وفق پیدا نکرده

 

 

ملی و  هایبه دلیل کمک گان با اینچنین زندگی که در شهر میزبان دارند،آقای سادات بیان نمود که بسیاری از این بیجاشده

های ی فرهنگی هرات را با چالشاند. او بیان نمود که حضور این افراد در سطح شهر، جامعهالمللی به منافع خوبی دست یافتهبین

. آقای سادات همچنان از بعد اقتصادی نیز این موضوع را به جدی مواجه ساخته و این والیت دچار تحول منفی گردیده است

 رفت. بررسی گ
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ی هایی که ساحههای بیجاشدهگان از زمینها جریان دارد تا کمپاو بیان نمود که از زمان آقای ترکی تاکنون همواره تالش

گان تجارتی شناخته شده، بیرون کشیده شود، اما این موضوع تاکنون حل نگردیده است. در قدم دوم بسیاری از این بیجاشده

. او وی نیز در اختیار این گروه قرار داردهای توسعهسازند. در قسمت سوم، زمینمتضرر میفروشی میکنند و بازار را دست

المللی ساخته شده اما آنان حاضر نیستند که به آنجا های بینی شاروالی و کمکهمچنان به شهرکی اشاره کرد که از بودجه

 نقل مکان کنند.

گان در هرات است. او بیان نمود که مناطق اسکان منیتی حضور بیجاشدهموضوع سوم که آقای سادات به آن اشاره نمود بعد ا

اند های مسلحانه بوده و اکثرا از این مناطق افرادی دستگیر و مورد پیگرد قرار گرفتهاین افراد همواره منبع ترور، اختطاف و سرقت

 اند. های مخالف دولت بودهکه عضو گروه

گان اشاره کرد. او در این بخش های مردم هرات در مورد مسئله بیجاشدهخود به دغدغههای آقای سادات در قسمتی از صحبت

سال دوران نوین روی دست  18ای برای تغییر سبک زندگی آنان در طی به چند سوال اساسی اشاره نمود که چرا تاکنون برنامه

 اند؟ چرا این افرادی هرات نشدهانده و جذب جامعهقرار نگرفته است؟ چرا سبک زندگی این افراد تاکنون به حالت بدوی باقی م

 های ملی وریزی شده است و یا خیر؟ چرا کمکگزینند و آیا این جابجایی برنامههای امنیتی شهر هرات اسکان میدر کمربند

 المللی نتوانسته تغییری در زندگی آنان ایجاد کند؟ بین

ر و یا با بافت شهیی سنجیده شود؛ یا به مناطق اصلی خود برگردانده شوند آقای سادات بیان نمود که باید هرچه زودتر چاره

 المللی یکی دیگر از پیشنهادات آقای سادات بوده است. های ملی و بینمند شدن کمکهرات وفق داده شود. همچنان نظام

ک افغانستان، در رابطه به آنچه آقای فواد احمدی سخنرانی سوم این برنامه ضمن قدردانی از انستیتوت مطالعات استراتژی

اند سخنرانی نمود. او افزود موارد بسیاری است که خبرنگاران آنها را با مسئوالن گان یافتههای افغانستان در مورد بیجاشدهرسانه

ی به تاند، اما رسیدگی صورت نگرفته است. آقای احمدی بیان نمود که خاموشی نهادهای دولدولتی مربوط به اشتراک گذاشته

به این افراد  که یکی از ین موارد این است کهتواند چند بعد داشته باشد. در هرات در این زمینه می محلی خصوص مقامات

  .نداین قضایا نسازخود را درگیر دستور داده شده تا 

یافته در م سازماندرصد جرای 30رادیو کلید منتشر کرده بود،  2018ی آقای احمدی بر اساس گزارشی که در سال به گفته

گان ی ورود بیجاشدهدرصد افزایش یافته است. پدیده 33گان انجام شده که این رقم امروزه به هرات از سوی مهاجرین و بیجاشده

های موجود در این شهر درصد زرنج 30شود که در هرات تا حدودی این والیت را بدنام کرده است، در قسمت ترافیک دیده می

رات فروشی در هگان است و این وضعیت باعث حادثات ترافیکی زیادی در این شهر شده است. اولین کودکاشدهمربوط به بیج

سوءاستفاده از گان داخلی صورت گرفت و تاکنون نیز این روند تا حدی جریان دارد. آقای احمدی همچنان به از سوی بیجاشده

 نی اشاره کرد. های جهاگان برای جلب کمکها از جانب بیجاشدهرسانه
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گان در داخل شهر هرات قرار های بیجاشدهدرصد از خانه 25دومین موضوعی که آقای احمدی به آن اشاره کرد این بود که 

گان از سوی رهبران خود که افراد سرشناسی نیز هستند، در مواقع دریافت کمک، از نقاط دارد. او عالوه نمود که این بیجاشده

گردند. مشکالت اخالقی نیز های خود در داخل شهر برمیافت آن، دوباره به خانهآوری شده و پس از دریمختلف شهر جمع

 گان داخلی دیده شده است. معضلی است که از سوی کودکان بیجاشده

آقای احمدی همچنان نهادهای مدنی را نیز به سکوت متهم کرد. او به آمارهای ارائه شده از سوی آقای نادم اشاره نمود و گفت 

ی داخلی در هرات وجود دارد و بر اساس آماری که در دولت وجود دارد یک میلیون و هشتصد و دوصد هزار بیجاشده یک میلیون

 گردد و سی و هشت هزار بودجه تعین می

ی شهری هرات اشاره نمود و گفت بنا به اینکه ساحات در حال گسترش شهر هرات به آقای احمدی به گسترش و توسعه

ای گیرد. آقشده، امنیت نسبی آن مناطق نیز از بین برده شده و دیگر به آن مناطق رفت و آمد صورت نمیگان داده بیجاشده

های احمدی سکوت نهادهای مدنی، اعضای شورای والیتی، نمایندگان پارلمان و حتی مقامات محلی هرات را خیانت به نسل

 بعدی دانست.

غرب افغانستان با جابجایی آنان در دیگر والیات صدمه دیده است. او  یدرصد زراعت حوزه 40آقای احمدی بیان نمود که 

گان برای آنان مکتب بسازند و آنها را با سیستم شهری المللی خواست در عوض دادن پول به بیجاشدههمچنان از نهادهای بین

ا به بررسی گرفت. او گفت در اکثر گان داخلی رمسئله حضور بیجاشدهآقای احمدی همچنان از دید سیاسی  هرات عیار بسازند. 

ای بزرگ به چهره هرات گردد، ازین افراد استفاده شده و ضربههایی که در حمایت از حکومت مرکزی در هرات برگزار میبرنامه

فساد را شود و زمینه گیرد اما اکثرا به آنان پرداخت نمیهای زیادی صورت میشود. به نام این افراد کمکو مردم هرات وارد می

 کنند. فراهم می
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 پاسخ آقای نادم به انتقادات آقای احمدی

استعفاء در این شرایط راه حل » ی ایشان شده بودند، گفت: آقای نادم در پاسخ به صحبت آقای احمدی که خواهان استفاده

ه ها را مشخص نمودتمام وزارت گان وطایفاما پالیسی مهاجرین و بیجاشدهها مواجه هستیم مناسبی نیست. ما نیز با این چالش

گان مقصر نیست. او بیان کنند، وزارت مهاجرین و بیجاشدهها در انجام وظایف خود تعلل میخانهای از این وزارتو اینکه عده

گان کمک به تمام آنان بدون در نظر داشت قومیت، مذهب، والیت و یا حتی نمود که وظیفه ریاست امور مهاجرین و بیجاشده

المللی حیف و میل شده، به تعداد اندکی کمک صورت گرفته و در مواردی های ملی وبینگ آن است. آقای نادم افزود که کمکرن

بیجاشده را در نزدیک به ده هزار فامیل قرار بر این بود که گیرد. آقای نادم افزود ها از آنان اخاذی صورت میدر ازای این کمک

 آنان را مدغم بسازند و کارهای زیادی در این قسمت صورت گرفت که قرار زیر است.مسلخ سابق هرات جای داده و 

 تغییر نام این مکان به شهرک بهزاد جهت آشنایی آنان با استاد هنر هرات .1

 ی دو لک دالرساخت مکتب به هزینه .2

 ساخت شفاخانه .3

 ساخت مراکز آبرسانی شهری .4

ها نزدیک به دوملیون دالر هزینه داشته است. همچنان در قسمتی دیگر نزدیک به یک و نیم هزار آقای نادم افزود این کمک

سرپناه در منطقه شیدایی  450گان توزیع گردید و خدمات آبرسانی شهری، ساخت جاده، ساخت نمره زمین برای بیجاشده

 ای دیگربرگشتند و حتی عده به شهرک افسراها فروخته شد و دوباره بیجاشده ها از جانبانجام شد؛ اما متاسفانه این زمین

 شده برای آنان نیستند. حاضر به اسکان در مناطق ساخته

 

  

 

 

 

  


