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»گفتند بیا حسنا پیدا شده، 
رفتم کیسه ای را تحویلم دادند«
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و مسکوت.  اتاقی سرد  در  بردن  مره  پیدا شده.  بیا حسنا  گفتن  زدن،  »صدایم 
کیسه ای به زمین افتاده بود. به کیسه اشاره کدن، گفتن : حسنا است، خواهرت. 
خشکم زد، گفتم: »نی این نیست، این اصاًل چه است؟« بندبند وجودم انگار از هم 
می پاشید. پاهایم لرزان، دست هایم لرزان و زیر لب هر دعایی که از کودکی از پدرم 
یاد گرفته بودم ره زمزمه می کدم و می گفتم کاش اشتباه شده باشه. کیسه ره باز 
کردم و در آنی، دنیا روی سرم آوار شد. خواهرم با چشمانی که روح از آن ها رفته، 
نگاه می کرد، همین قدر سرد و همین قدر منجمد. اتاق بوی مرگ می داد«. روزهای 
پس از برف است، هنوز آسمان گرفته و حال و هوای کابل حزین. از کلکین اتاق 
بیرون را تماشا می کنم، با صدای لطیف به خود می آیم که می گوید: »ما عکس 

حسنا ره چاپ نکدیم، نمی خواهیم عکسش پیش روی مادرم باشه...
3

4 4

تجارتهاینوپاوشاخصهایجنگباروانماچهمیکند؟
موفقیتکاری تجربه ی تاریخی بشر نشان داده که اصالحات اجتماعی بهترین راهکار برای پایان جنگ ها و منازعات مسلحانه بوده است. اصالحات اجتماعی به 

معنای دست یابی به حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است. سالمتی و بیماری، هر دو ریشه های اجتماعی و سیاسی دارد. کنش و واکنش های 
پس از حادثه خصوصی نیست و باید تمامی کارمندان بخش صحی جدا از هرنوع تعلق سیاسی، مذهبی و دینی به ارایه ی خدمات بی طرفانه و 

غیرمغرضانه بپردازند. 

با زنی مالقات کردم که  از مراکز نظامی هرات  در یکی 
برای حضور در صف نیروهای پولیس، از کودک یک ونیم 
ساله اش دل  کنده بود و برای رسیدن به آرزوی روزگار 
کودکی اش، در شرایط دشوار جامعه افغانستان، دل به دریا 
زده بود تا بتواند لباس رزم بر تن کند و روزی یک پولیس 
برخی  جوان،  زن  این  کنار  در  شود.  موفق  و  کارآزموده 
زنان دیگر که شمارشان در مقایسه با مردان پولیس بسیار 
اندک بود، سرگرم تمرینات نظامی و فراگیری آموزش های 

»نظری و عملی« ویژه پولیس بودند. 
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راه دشوار پیوستن زنان به پولیس

مرکز معلومات مهاجرت )MRC( به مردم کمک می کند تا زمانی که قصد مهاجرت دارند، 
تصمیم آگاهانه بگیرند.

نیز  را در مورد مزایای مهاجرت أمن و منظم و  از مشاوران، سطح آگاهی مردم  تیمی 
خطرات و عواقب مهاجرت های غیرمنظم افزایش می دهد؛ اگر فامیل و دوستان تان تصمیم 
به مهاجرت دارند، قبل از این که تصمیم نهایی را بگیرند، می توانند با تیم مرکز معلومات 

مهاجرت جهت مشوره دهی رایگان به منظور معلومات دقیق مهاجرت به تماس شوند. 
مرکز معلومات مهاجرت یک مرکز ملی و بی طرف است و فقط خدمات معلوماتی ارایه 

می دهد. تمام خدمات ذکر شده رایگان می باشد. 
شما می توانید برای معلومات بیش تر از طریق شماره ی رایگان 5588، واتس اپ، وایبر، 
الی   شنبه  ظهر  از  بعد   4 الی  صبح   8 ساعت  از  ایمیل  و  مسنجر  فیس بوک  اسکایپ، 

چهارشنبه با ما تماس بگیرد. 
آدرس: واصل آباد، عقب فابریکه جنگلک گذشته از باغ بابر، ناحیه 7 کابل افغانستان.

شماره ی رایگان: 5588 
شماره ی واتس اپ و وایبر: 0799599898

Skype: mrcafghanistan
Facebook: https://www.facebook.com/mrcafghanistan/

Email: info@mrcafghanistan.af 
Website: www.mrcafghanistan.af

مرکز معلومات مهاجرت )MRC( چیست؟

سه نامزدوزیر برای گرفتن رای 
اعتماد به مجلس نماینده گان رفتند

عزیزی بانک به بانوان متشبث در مورد خدمات و محصوالت معلومات ارایه نمود. این 
بانوان که از طرف موسسه )GIZ( معرفی شده بودند، در مورد خدمات و محصوالت 
که برای رشد تجارت و صنایع زنان موثر و مفید می باشند، معلومات حاصل نمودند. 
عزیزی بانک منحیث بزرگ ترین بانک در افغانستان همیشه سعی می نماید تا به همه 
اقشار جامعه خدمات و محصوالت ویژه ای را  ارایه نماید که به بانوان تجارت پیشه و 

متشبث نیز محصول ویژه )قرضه رفاه( طراحی نموده است.

دیدار بانوان متشبث از عزیزی بانک

وداع تلخ با نازدانه ی برادر؛



8صبح، کابل: محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت 
تمامی  دیگر  ماه  دو  تا  که  می گوید  امور خارجه 
کمک های بین المللی که به افغانستان تعهدشده 
بود، پایان می یابد. به گفته او، جامعه جهانی ۱0 
به  افغانستان،  به  ادامه کمک  برای  را  تازه  شرط 

دولت و طالبان پیش کش کرده است.
اتمر که در مجلس نماینده گان سخنرانی می کرد، 
افغانستان  کنفرانس  که  است  ضروری  گفت 
بار دیگر برای کمک به  تا  در جینوا برگزار شود 
تعهد  بین المللی  جامعه  از سوی  بازسازی کشور 

صورت بگیرد.
اقتصاد  کرونا  ویروس  همه گیری  که  گفت  اتمر 
افغانستان را صدمه زده است و پیش بینی می شود 

که حدود پنج درصد رکود خواهد داشت.
برای  جدی  تهدید  یک  را  کرونا  همه گیری  او 
گفت  و  کرد  عنوان  افغانستان  و  جهان  منطقه، 
که صحت، اقتصاد و ثبات جامعه بشری با تهدید 

روبه رو شده است.
حنیف اتمر با بیان این موارد افزود، خطر این که 
از  حمایت  در  را  خود  ناتوانی  جهانی  جامعه 

افغانستان نشان دهد، وجود دارد.
به گفته او، جامعه جهانی۱0 شرط اساسی را به 
دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکرات با 

دولت قرار دارد، پیش کش کرده است.
سرپرست وزارت خارجه افزود که این ۱0 شرط 
در نشست روز دوشنبه کابینه مورد بحث و ارزیابی 

قرار می گیرد.

8صبح، کابل: امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
دوم هسته طراح  از کشته شدن عضو  جمهوری 
حمله به دانشگاه کابل در والیت پکتیا خبر داده 

است.
دوشنبه،  روز  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
بیست وششم عقرب در یادداشت مفصلی که در 
فیس بوکش نشر کرده است، ضمن توضیح فیصله 
بیست وهفتم جلسه »۶:۳0« صبح گفته است که 
کابل  دانشگاه  به  عضو سوم هسته طراح حمله 

بازداشت شده است.
 صالح از عضو دوم طراح حمله به دانشگاه کابل 
به نام »احمد« یاد کرده است که به والیت پکتیا 
امنیتی  نیروهای  با  از درگیری  بود و پس  رفته 

کشته شده است.
هسته  سوم  عضو  که  است  نوشته  هم چنان  او 
طراح حمله به دانشگاه کابل بازداشت شده است 

و تا ساعات دیگر به کابل منتقل می شود.
معاون اول ریاست جمهوری تأکید کرده است که 
این پرونده و قضیه به سرعت در حال »انکشاف« 

است.
نام  به  فردی  اعالم کرد که  روز پیش  صالح دو 
کابل  دانشگاه  به  حمله  طراحان  از  »عادل« 

بازداشت شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی این فرد را عامل حمله 

به آموزشگاه کوثر دانش نیز عنوان کرده است.

جهانی  جامعه  شرط   ۱0 درباره  اتمر  حنیف 
جزییات بیش تر نداد.

اتمر می گوید که با توجه به شرایط تازه، این خطر 
وجود دارد که اجماع ملی، منطقه ای و بین المللی 
او تأکید کرد  افغانستان نیز صدمه ببیند.  درباره 
بین المللی  جامعه  و  منطقه ای  که جلب حمایت 
مهم است و افغانستان برای توسعه به کمک های 

بیرونی نیاز دارد.
نشست جینوا قرار است تا یک هفته دیگر برگزار 

شود.
عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه نیز 
به  نشست  این  که  نماینده گان گفت  در مجلس 
از  افغانستان  توسعه ای  برنامه های  تمویل  هدف 
برگزار  دیگر  هفته  یک  تا  جهانی  جامعه  سوی 

می شود.
و  بحث  که  گفت  مالیه  وزارت  سرپرست 
مانند  مسایل  روی  نشست  این  در  اصلی  تمرکز 
و  صحت  پرورش،  و  آموزش  انرژی،  ترانسپورت، 

زراعت خواهد بود.
او ابراز امیدواری کرد که کشورهای کمک کننده 
تعهدات  طبق  ساالنه  افغانستان  بازسازی  برای 

قبلی شان کمک کنند.
افغانستان  که  گفت  حال  عین  در  ارغندیوال 
خواستار مصرف ۶5 درصد کمک های بین المللی 
از طریق بودجه ملی خود است. در حال حاضر 49 
درصد کمک های بین المللی از طریق بودجه ملی 

به مصرف می رسد.

اعتراف های  براساس  که  می گوید  صالح  امراهلل 
دانشگاه  حمله،  از  پیش  روز  آن ها ۱0  »عادل« 
که  شدند  متوجه  و  کردند  بررسی  را  کابل 
»آدم های با سر و وضع شهری و بهتر در دروازه 
ورودی مورد شک قرار نمی گیرند و تالشی جدی 

نمی شوند.«
لباس های  پوشیدن  با  آن ها  که  می گوید  صالح 
هم نوع دانشجویان شیک پوش یکی پی دیگری 
بیک های شان  و  شده اند  کابل  دانشگاه  داخل 

تالشی نشده است.
طبق معلومات امراهلل صالح، قرار این بود که اگر 
به ضرب  دوم  نفر  بدنی شود،  بازرسی  اولی  نفر 

گلوله  پولیس را از پای درآورد.
معاون اول ریاست جمهوری گفته است که در 
افشا  نیز  »انتحارکننده گان«  هویت  حاضر  حال 
شده  است که در یکی دو روز دیگر افشا می شود.

عمومی  ریاست  که  است  گفته  هم چنان  صالح 
امنیت ملی خانواده »شخص انتحارکننده« را زیر 

نظارت گرفته است.
حمله به دانشگاه کابل در دوازدهم عقرب صورت 
گرفت. گفته شده است که این حمله توسط دو 

مهاجم اجرا شده است.
شمار قربانیان این حمله ۲۲ کشته و ۲7 زخمی 
بر  داعش  گروه  را  حمله  مسوولیت  شد.  اعالم 

عهده گرفت، اما دولت طالبان را مقصر خواند.

 

سه نامزدوزیر حکومت جدید برای به دست آوردن رأی اعتماد، روز 
دوشنبه، ۲۶ عقرب به مجلس نماینده گان رفتند. این نامزدوزیران 
عبدالهادی  خارجه،  وزارت  پست  نامزد  اتمر  محمدحنیف  شامل 
ارغندیوال نامزد پست وزارت مالیه و مسعود اندرابی نامزد پست 
حکومت  نامزدوزیران  از  گروه  نخستین  این  بودند.  داخله  وزارت 
جدید است که شش ماه پس از تشکیل این حکومت برای کسب 
رأی اعتماد به مجلس نماینده گان رفته است. سایر نامزدوزیران نیز 
قرار است به نوبت، در گروه های چند نفری، طی امروز و روزهای 

آینده برای به دست آوردن رأی اعتماد به این نهاد بروند.
برای به دست آوردن رأی اعتماد مجلس نماینده گان نیاز است تا 
هر نامزدوزیر برنامه های آینده اش را برای وزارت مربوط ارایه کند. 
اتمر، ارغندیوال و اندرابی، طبق این سنت دیرپا، برنامه های شان 
نماینده گان  از سوی  با پرسش هایی  ارایه کردند و در مواردی  را 
روبه رو شدند. این سه نامزدوزیر به نوبت توضیح دادند که از زمان 
سرپرستی وزارت های مربوطه تاکنون چه کرده اند و وضعیت فعلی 
این وزارت ها چگونه است و قرار است آن ها در آینده دست به چه 

کارهایی بزنند. 
و  نامزدوزیر، کلی  برنامه های هر سه  اعالم شد،  آن چه  اساس  بر 
آمیخته با شعار بود. البته کلی گویی و شعاربافی تا اندازه ای جزئی 
از خصلت های ذاتی این گونه برنامه ها است. نامزدوزیران از یک 
طرف بنا بر محدودیت زمانی، چاره ای جز کلی گویی ندارند و از 
جانب دیگر به منظور کسب رأی اعتماد، نمی توانند از شعاربافی 
پرهیز کنند. این رویه ی دیرپایی است که از گذشته ها تاکنون به 
میراث مانده است. علت آن هم ذهن کلی گرا و شعارپسند جامعه ی 

ما است.
ارایه  را  آتی شان  برنامه های  کابینه  نامزدوزیر  سه  ترتیب،  هر  به 
کردند و در انتظار رأی اعتماد مجلس نماینده گان می مانند. سایر 
نامزدوزیران هم با برنامه ها و ایده آل های مشابه برای کسب رأی 
اعتماد به نوبت به مجلس می آیند؛ اما آن چه در این میان بسیار 
مهم است، نحوه ی مواجهه ی مجلس نماینده گان با این نامزدوزیران 
چند  به  است  بهتر  اعتماد  رأی  دادن  هنگام  نماینده گان  است. 

نکته ی زیر دقت کنند:
رأی  است.  مردم  کل  اراده ی  مظهر  نماینده گان  مجلس  یک: 
نماینده گان به نامزدوزیران در واقع رأی غیرمستقیم مردم به این 
نامزدوزیران است. نماینده گان در جریان رأی دادن نباید این نکته 
نامزدوزیران  این  به  از مردم  نیابت  به  را فراموش کنند که آن ها 

رأی می دهند. 
مردم  ایده آل های  و  انتظارات  از  باید  مجلس  نماینده گان  دو: 
پاسداری کنند. این پاسداری زمانی ممکن است که نماینده گان 
بدانند که مردم چه می خواهند و گزینه های مطلوب آن ها چیست. 
بارها اتفاق افتاده است که گزینه ی مطلوب نماینده گان، گزینه ی 
به  رد  رأی  یا  و  تأیید  رأی  بنابراین،  است.  نبوده  مردم  مطلوب 
نامزدوزیران باید تابع ترجیحات و انتظارات مردم باشد، نه سلیقه  و 

خواست فردی هر نماینده.
سه: نظارت از کار وزرا در چهارچوب حکومت از وظایف مجلس 
نماینده گان است. بنابراین، هر نماینده، پیش از رأی تأیید، باید 
اطمینان حاصل کند که آیا می تواند در آینده از کارنامه ی وزیرانی 
نظارت کند که خود برای آنان رأی اعتماد داده است. در گذشته، 
بارها اتفاق افتاده است که وزیری پس از گرفتن رأی اعتماد، به 
مجلس نماینده گان که مظهر اراده ی مردم است، پاسخ گو نباشد. 
تکرار این وضعیت، باعث ادامه ی مصیبت هایی خواهد شد که تا 

حال بر زنده گی مردم رفته است. 
کارگزاران  فعالیت  و  برنامه  به  وابسته  افغانستان  سالمت  چهار: 
حکومتی است. تنها کسانی می توانند کشتی شکسته ی افغانستان 
را به ساحل نجات برسانند که وفادار به مردم و این کشور هستند 
و خیال سوء استفاده از امکانات و جایگاه دولتی را در سر ندارند. 
اهل  نادیده گرفته شود؛ کسانی که  نباید  نامزدوزیران  گذشته ی 
وزارت  کرسی  به  نباید  شده اند،  ثابت  ناکارآمد  یا  و  بوده   خیانت 

برسند. 
بازار  نماینده گان،  مجلس  به  نامزدوزیران  معرفی  از  پس  پنج: 
نامزدوزیران  مهمان  یا  نماینده گان  بیش تر  بود.  گرم  مهمانی ها 
بودند و یا نامزدوزیران مهمان این نماینده گان. حتا شایعاتی پخش 
شده است که نامزدوزیران در ازای رأی تأیید از سوی نماینده گان، 
برای آن ها وعده هایی داده است که کاماًل خالف قانون و روحیه ی 
خدمت به مردم است. انتظار می رود که این مهمانی ها و وعده ها 
و  باشد  نداشته  اثری  نامزدوزیران  به  مجلس  اعتماد  رأی  روی 

تصمیم نماینده گان تابع خواست عموم مردم باشد.
نباید فراموش کرد که حضور نامزدوزیران برای کسب رأی اعتماد 
به مجلس نماینده گان، گامی به جلو برای تشکیل کابینه است. 
توسط  پی هم  سال  چندین  برای  وزارت ها  از  بعضی  متأسفانه، 
سرپرست ها اداره شده است و طبعاً این کار روی کیفیت خدمات 
آن ها اثر منفی داشته است. انتظار می رود که کابینه ی جدید با 
تصمیم مسووالنه ی نماینده گان هر چه زودتر تشکیل شود و به 

وضعیت آشفته ی کنونی نقطه ی پایان گذاشته شود.

رای مجلس به نامزدوزیران 
باید مسووالنه باشد
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۱۰ شرط جامعه جهانی برای دولت و طالبان؛

کمک های تعهدشده تا دو ماه 
دیگر پایان می یابد

حمله هوایی ارتش در ولسوالی 
دهراوود ارزگان؛

۱۵ طالب و سه 
غیرنظامی کشته شدند

سازمان ملل خواستار 
تداوم کمک های جهانی 

به افغانستان شد
صالح: عضو دوم هسته طراح حمله به دانشگاه 

کابل کشته و سومی بازداشت شد

نیمه های  هوایی  نیروهای  کابل:  8صبح، 
یک شنبه شب مواضع گروه طالبان در ولسوالی 

دهراوود والیت ارزگان را بمباران کرده اند.
روز  ارزگان  والی  سخنگوی  ساحل،  احمدشاه 
حمله  این  گفت  عقرب  بیست وششم  دوشنبه ، 
هوایی بر مخفی گاه های گروه طالبان در روستای 
اجرا  دهراوود  ولسوالی  لبالن  منطقه  حاجیان 

شده است.
این حمله ۱5 عضو  طبق معلومات ساحل، در 
گروه طالبان که عضو یک شبکه بودند، کشته  

شده اند.
سخنگوی والی ارزگان در اثر انداخت بمب های 
این  در  نیز  مسکونی  خانه  یک  دیوار  سنگین 
منطقه سقوط کرده است که سه غیرنظامی به 

شمول یک زن و یک کودک کشته شده اند.
مقام های محلی سه روز پیش تأیید کردند که 
دهراوود  ولسوالی  مرکز  از  امنیتی  نیروهای  در 

عقب نشینی کرده اند.
زیر حمالت  سو  این  به  مدتی  از  ولسوالی  این 

سنگین و تهاجمی گروه طالبان قرار دارد.
گزارش شده است که بخش هایی از دهراوود به 
مقام های  اما  است،  دست طالبان سقوط کرده 
عنوان  تأکتیکی  عقب نشینی  را  آن  محلی 

می کنند.
احمدشاه ساحل می گوید که نیروهای تازه نفس 
به  رفته  دست  از  ساحات  بازپس گیری  برای 

ولسوالی دهراوود اعزام شده اند.
ولسوالی دهراوود در ۳5 کیلومتری غرب شهر 

ترینکوت، مرکز والیت ارزگان موقعیت دارد.

می گوید  متحد  ملل  سازمان  بامیان:  8صبح، 
کمک های  به  هم چنان  افغانستان  مردم  که 
بشری نیازمند است و جامعه جهانی باید در این 

باره توجه داشته باشد.
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهنده گان، روز دوشنبه، بیست وششم 
عقرب، در والیت بامیان گفت که این کمیشنری 
افغانستان  به  بشری  تداوم کمک های  خواستار 

است.
آقای گراندی افزود که هفته ی آینده در نشست 
درخواست  کمک کننده  کشورهای  از  جینوا 
خواهد کرد تا مساعدت های شان را با مردم و 

دولت افغانستان هم چنان ادامه دهند.
به گفته ی وی، بسیاری از بخش های این کشور 
به صورت جدی  بشری  به مساعدت های  هنوز 

نیاز دارد.
گراندی افزود که کمیشنری ملل متحد در امور 
و  مهاجران  با  کمک هایش  به  نیز  پناهنده گان 

بازگشت  کننده گان افغان ادامه خواهد داد.
بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی وزارت امور 
حاضر  درحال  کننده گان،  بازگشت  و  مهاجران 
بیش از پنج میلیون مهاجر در کشورهای ایران و 

پاکستان به سر می برند.
وزارت مهاجرین در اوایل سال  جاری طرح پنج 
ساله ای را برای ادغام مجدد میلیون ها مهاجر از 
ایران و پاکستان پس از »تأمین صلح در کشور« 

را ارایه کرده بود.
اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور 
پناهنده گان با اظهار نگرانی از افزایش جنگ و 
ناامنی  در افغانستان، هشدار داد که اگر میزان 
میزان  یابد  افزایش  افغانستان  در  خشونت ها 
افغانستان  در  داخلی  بی جاشدگان  و  مهاجران 

افزایش خواهد یافت.



حکومت  نامزدوزیر  سه 
برای  را  برنامه های شان 
به مجلس  اعتماد  کسب رای 
کردند.  ارایه  نماینده گان 
خارجه،  امور  وزارت  نامزدان 
امور داخله و مالیه روز دوشنبه، 
بیست وششم عقرب، در نشست 
اتمر،  محمدحنیف  یافتند.  حضور  مجلس  عمومی 
نامزدوزیر وزارت امور خارجه، برنامه های کاری اش را در 
دو محور »سیاست خارجی« و »رشد، ظرفیت سازی، 
اصالحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی« تنظیم 
کرده بود. او بر داشتن یک »سیاست فعال خارجی« 
تاکید کرد و گفت که در جریان همکاری با جامعه 
جهانی برای مبارزه با تروریزم بین المللی، حفظ نظام 
جمهوری ارجحیت دارد. به گفته حنیف اتمر، ظرفیت 
موجود در وزارت امور خارجه قناعت بخش و پاسخگو 
نیست و تشکیالت آن به بررسی مجدد نیاز دارد؛ زیرا 
به گفته ی وی، تشکیالت کنونی در مقایسه با سایر 

کشورهای مشابه، مقرون به صرفه نیست. 
نامزدوزیر وزارت امور داخله در ارایه برنامه هایش، بر 
نقش پولیس در »تنفیذ قانون« تاکید کرد و گفت که 
در صورت کاهش خشونت ها، پولیس به وظیفه  اصلی 
خود بر می گردد. وی هم چنان بر افزایش شمار زنان 
در صفوف پولیس تاکید کرد و افزون بر این،  گفت 
که تا شش ماه آینده، جوازسیر موترها و لیسنس های 
راننده گی از شکل ورقی به دیجیتالی تبدیل می شود. 
در همین حال، عبدالهادی ارغندیوال، نامزدوزیر وزارت 
مالیه، موجودیت فساد در بخش عواید را »انکار ناپذیر« 
و فساد در گمرکات را »دانه سرطانی« خواند. وی اما 
گفت که برای حل این معضل، علیه فساد جهاد اعالم 
می کند و مفسدان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 
از  نماینده گان مجلس پس  این حال،  با  خواهد کرد. 
شنیدن برنامه های این سه نامزدوزیر، زمان رای دهی به 
آن ها را روز پنج شنبه، بیست ونهم عقرب، تعیین کردند.

مجلس،  به  نامزدوزیران  معرفی  از  پس  ماه  یک 
سرانجام مجلس روند رأی دهی به نامزدوزیران را آغاز 
کرد. در نخستین روز این روند، سه نامزدوزیر برای 
مجلس  این  عمومی  جلسه  به  برنامه های شان  ارایه 
نماینده گان،  مجلس  روسای  کمیته  یافتند.  حضور 
خارجه،  امور  وزارت  نامزدوزیر  اتمر  محمدحنیف 
عبدالهادی ارغندیوال نامزدوزیر وزارت مالیه و مسعود 
نامزدوزیر وزارت امور داخله را روز دوشنبه،  اندرابی 
به  برنامه های شان  ارایه  برای  عقرب،  بیست وششم 
ارایه  از  پس  اما  مجلس  اعضای  خواند.  فرا  مجلس 
رای  صندوق  نامزدوزیران،  این  سوی  از  برنامه ها 

نگذاشتند. 
تا  تاکنون صندوق رای گذاشته نشده است  هرچند 
اعضای  قناعت  نامزدوزیران  این  که  شود  مشخص 
مجلس را فراهم کرده اند یا خیر، اما برخی نماینده گان 
قناعت  نامزدوزیران  این  برنامه های  که  دارند  ادعا 

اعضای مجلس را فراهم نتوانسته است. 

اتمر: »تشکیالت نیازمند ارزیابی است«
معرفی  از  پس  ماه  یک  نماینده گان  مجلس 
سه  عقرب،  بیست وششم  دوشنبه،  روز  نامزدوزیران، 
نامزدوزیر را برای ارایه برنامه  به مجلس فرا خواند. در 
نخستین روز این روند، محمدحنیف اتمر، نامزدوزیر 
دو  در  را  کاری اش  برنامه های   خارجه،  امور  وزارت 
ظرفیت سازی،  »رشد،  و  خارجی«  »سیاست  محور 
اصالحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی« توضیح 
اتمر در بخش سیاست خارجی گفت که  آقای  داد. 
هدف او ختم جنگ و تامین صلح با عزت و پایدار در 
دولت  سیاسی  هدف  نخستین  را  آن  و  است  کشور 
عنوان کرد. به گفته ی آقای اتمر، برنامه هایی قباًل در 
رهبران حکومت  و  افتاده  به جریان  آغاز  این بخش 
با منطق ساده و واضح به جهانیان نشان داده اند که 
او  برای شان، تروریزم است.  بزرگ ترین خطر حیاتی 
تصریح کرد که یگانه راه حل در این بخش، مبارزه با 
تروریزم و آوردن صلح با عزت به افغانستان است. او در 
ادامه افزود که یگانه راه حفظ صلح با عزت، حفظ نظام 

جمهوریت است. 
به گفته ی آقای اتمر، حفظ نظام جمهوری و تامین 
نفع  به  بلکه  نه،  افغانستان  نفع  به  تنها  پایدار  صلح 
منطقه و جامعه جهانی نیز است. عالوه بر این، اتمر 
بدون  پایدار،  و  با عزت  صلح  آوردن  کرد  خاطر نشان 
افغانستان  او گفت که  نیست.  اجماع جهانی ممکن 
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شوند  به روز  باید  وزارت  این  دیپلمات های  که  کرد 
وی،  باور  به  زیرا  نیست؛  پاسخگو  موجود  حالت  و 
دیپلمات های این وزارت باید کورس نُه ما هه و شش 

زبان خارجی ملل متحد را فرا بگیرند.

اندرابی: »پولیس به تنفیذ قانون برمی گردد«
مسعود اندرابی، نامزد تصدی پست وزارت امور داخله، 
در جریان نشست مجلس، برنامه هایش را در سه بخش 
ارایه کرد. او پیرامون وضعیت پولیس گفت: »از یک 
طرف طالبان وارد مذاکرات دو دوره ای شدند که یک 
دوره آن با امریکا و دوره دیگر با حکومت افغانستان 
اما طالبان  است،  از صلح  بحث  با وجودی  که  است. 
در این دو فرصت به جنگ خود ادامه دادند. طالبان 
در مذاکرات با امریکا و حکومت تالش زیاد کردند که 
نیروهای  اما  کنند،  تصرف  را  نقاط  از  بزرگی  بخش 
به  آن ها  تا  به طالبان جواب دهند  توانستند  امنیتی 
بیان  هم  سویی  از  اندرابی  آقای  نرسند«.  هدف شان 
از سال های متمادی موضوعات مشخص در  کرد که 
پیوند به وزارت امور داخله مطرح است. او رسیده گی به 
کشته   گان پولیس، وضعیت معیشتی پولیس و رسیدن 
حق به حق دار را از موضوعاتی یاد کرد که محور بحث 
برای  وزارت  این  که  اما گفت  او  است.  بوده  انتقاد  و 
دادن چالش ها،  کاهش  و  این وضعیت  از  بیرون رفت 
اکنون  و  گرفته  دست  روی  را  استراتژیک  اقدامات 
این،  این چالش ها حل شده است. در کنار  تا حدی 
نامزدوزیر وزارت امور داخله بیان داشت که برای   بلند 
امنیت  نام  زیر  ریاستی  پولیس،  بازپرس  بردن سطح 
داخلی و یک ریاست دیگر زیر نام »ریاست تکنولوژی 
قراردادهای  بتوانند  تا  است  ایجاد شده  ارتباطات«  و 

بین المللی را به ظرفیت افغانی انکشاف دهند. 
این وزارت  آینده  اندرابی در مورد طرح های  مسعود 
بیان کرد که تالش ها جریان دارد تا پولیس به تنفیذ 
قانون برگردد. به باور او، جنگ مسوولیت اردو است 
اندرابی  باید به تنفیذ قانون بپردازد. آقای  و پولیس 
اما این کار را نظر به وضعیت تعبیر کرد و گفت در 
صورتی که صلح نتیجه دهد و خشونت ها کاهش یابد، 
این امر امکان پذیر است و در صورتی که جنگ ادامه 
یابد، پولیس باید جوابگوی جنگ باشد و به نبرد ادامه 
دهد. از سویی هم، نامزدوزیر امور داخله تصریح کرد 
که این وزارت در نظر دارد تا شمار پولیس را افزایش 
دهد. او گفت که در نظر است تا ۱5 هزار نفر استخدام 
جامعه  با  توافق ها  برنامه،  این  تمویل  برای  و  شوند 
جهانی صورت گرفته است. در ضمن وی خاطر نشان 
کرد که قرار است شمار پولیس زن نیز افزایش یابد و 
بدین ترتیب، شمار زنان در صفوف پولیس از پنج هزار 
به ده هزار تن افزایش خواهد یافت. در کنار این، آقای 
پولیس  مسوولیت  ترافیک  تنظیم  که  گفت  اندرابی 
تا شش  دارد که  رو، تالش ها جریان  این  از  و  است 
ماه آینده، جوازسیر موترها و لیسنس های راننده گی از 

شکل ورقی به دیجیتالی تبدیل شود. 

اعتراف نامزدوزیر مالیه به موجودیت فساد در 
ریاست های عواید و گمرکات

عبدالهادی ارغندیوال نیز برنامه هایش را در سه بُعد 
»تمویل مصارف«، »تدابیر پالن شده توسعه  ملی و 
رشد اقتصادی کشور« و »فساد اداری و تدابیر پالن 
شده برای امحای آن« ارایه کرد. آقای ارغندیوال در 
بخش تمویل مصارف گفت، اگر عواید ملی به گونه ی 

شفاف جمع آوری شود، عواید کشور تا سال ۲0۲5 به 
400 میلیارد افغانی خواهد رسید. او افزود که این پول 
می تواند تمام بودجه عادی کشور، به شمول بودجه 
توسعه ای  بودجه  اما  کند؛  تمویل  را  امنیتی  سکتور 
به  جینوا  کنفرانس  در  که  کشورهایی  کمک های  از 
ترتیب،  به همین  تمویل خواهد شد.  دست می آید، 
پالن شده   »تدابیر  بخش  در  مالیه  وزارت  نامزدوزیر 
دو  که  گفت  اقتصادی کشور«  رشد  و  ملی  انکشاف 
دست  روی  »کاریابی«  و  غذایی«  »مصونیت  برنامه 
است. آقای ارغندیوال تصریح که برای رسیدن به این 
هدف، در نظر دارد که یک سکتور را به عنوان »سکتور 

محوری« انتخاب کند. 
آقای ارغندیوال اما افزود که بهترین سکتور برای رشد 
است . هم چنان وی سکتور  زراعت  وزارت  اقتصادی، 
معادن را به عنوان سکتور دیگر یاد کرد که می تواند 
بدل  تمویل کننده  منبع  یک  به  آینده  سال های  در 

شود. 
نامزدوزیر وزارت مالیه پیرامون »فساد اداری و تدابیر 
موجودیت  که  گفت  آن«  امحای  برای  شده  پالن 
انکار ناپذیر است. وی  امر  فساد در بخش عواید یک 
موجودیت فساد در گمرکات را یک »دانه سرطانی« 
توصیف کرد و گفت که در این بخش کار می کند تا 
فساد در این اداره ها ریشه کن شود. آقای ارغندیوال 
گفت: »ما برای حل این مشکل با مداخله کننده مبارزه 
جدی می کنیم. جهادم علیه فساد است. مفسدان را به 
نهادهای عدلی و قضایی معرفی می کنیم. در مدت کار 
کوتاه بیش از هزار تن به لوی سارنولی معرف شده اند.«
با این حال روز دوشنبه، بیست وششم عقرب، برای این 
نماینده گان  نشد.  گذاشته  رای  نامزدوزیران صندوق 
نامزدوزیر   ۱0 آن که  از  پس  می گویند،  مجلس 
آنان  برای  است  قرار  کردند،  ارایه  را  برنامه های شان 
صندوق رای گذاشته شود. حجت اهلل خردمند، نایب 
به روزنامه 8صبح گفت  منشی مجلس نماینده گان، 
که اعضای مجلس هنوز در مورد چگونه گی رای دهی 
مجلس  است  قرار  او،  گفته ی  به  نگرفته اند.  تصمیم 
نماینده گان در جریان این هفته بدون وقفه کار کند تا 
نامزدوزیران برنامه های شان را ارایه کنند و سرنوشت 
این نامزدوزیران نیز پس از گذاشتن صندوق روشن 
خواهد شد. از سویی هم وی گفت که ممکن است 
گذاشته  رای  صندوق  نامزدوزیر  پنج  یا  چهار  برای 
شود؛ زیرا به باور آقای خردمند، رای  دهی به یک باره 
ممکن نیست و می تواند روند را با چالش مواجه  کند.

مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده گان، نیز گفت که 
قرار است این روند تا روز چهار شنبه بدون وقفه ادامه 
یابد. آقای راسخ در صحبت با روزنامه 8صبح تصریح 
کرد که قرار است روز سه شنبه، سه نامزدوزیر و روز 
چهار شنبه چهار نامزدوزیر برای ارایه برنامه های شان 
به مجلس حضور یابند. او اما گفت که ممکن است روز 
پنج شنبه  هفته جاری برای این ۱0 نامزدوزیر صندوق 
رای گذاشته شود. هرچند او ابراز نظر در مورد تایید 
یا رد نامزدوزیران را پیش از وقت خواند، با این حال 
می شد  استنباط  مجلس  عمومی  وضعیت  از  گفت، 
که برنامه های این سه نامزدوزیر مورد توجه اعضای 

مجلس قرار نگرفته است. 
اسداهلل  نماینده گان،  مجلس  زمان بندی  بر اساس 
خالد نامزدوزیر وزارت دفاع ملی، فضل احمد معنوی 
نامزدوزیر وزارت عدلیه و عباس بصیر نامزدوزیر وزارت 
عقرب،  بیست وهفتم  سه شنبه،  روز  عالی  تحصیالت 
برنامه های شان را به مجلس ارایه خواهند کرد. بدین 
ترتیب، بشیراحمد ته ینج، نامزدوزیر وزارت کار و امور 
اجتماعی، نثاراحمد غوریانی نامزدوزیر وزارت صنعت 
و تجارت، محمدقاسم حلیمی نامزدوزیر وزارت ارشاد، 
وزارت  نامزدوزیر  خاوری،  معصومه  و  اوقاف  و  حج 
روز  برنامه های شان  ارایه  برای  معلوماتی  تکنولوژی 
حاضر  مجلس  به  عقرب،  بیست وهشتم  چهارشنبه، 
می شوند. گفتنی است که نامزدوزیران در اول عقرب 
ماه جاری برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی 
شدند، اما روند بررسی اسناد تحصیلی و تابعیت آن ها 
زمان بر شد. تاکنون روند بررسی اسناد ۱0 نامزدوزیر 
توافق نامه میان  امضای  از  نهایی شده است. هرچند 
عبداهلل،  عبداهلل  و  رییس جمهور  غنی،  محمداشرف 
به شش  نزدیک  ملی،  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
وزارت خانه ها  تاکنون  اما  است،  گذشته  زمان  ماه 
مجلس  پیش تر،  می شوند.  اداره  سرپرستان  توسط 
نماینده گان تصریح کرده بود که این بار به فرهنگ 

سرپرستی در وزارت ها پایان می دهد.

صلح را گدایی نمی کند و اگر صادقانه کار شود، آوردن 
صلح در کشور ممکن است. به گفته ی وی، افغانستان 
در حقیقت چهار وجه مشترک با جامعه جهانی دارد 
و به باور وی، مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، 
نقض  از  و جلوگیری  اجباری  مهاجرت  از  جلوگیری 
حقوق بشر چهار وجه مشترک با جامعه جهانی است 
که باید در راستای آن با افغانستان همکار شود. در 
ضمن کشورهای منطقه و همسایه نیز این چهار وجه 
مشترک را دارند و باید با دولت افغانستان در زمینه 

آوردن صلح گام بردارند.
از سوی دیگر اتمر بیان کرد که اگر افغانستان به صلح 
هم برسد، جنگ و تهدید تروریزم ریشه کن نخواهد 
دولت  با  که  نفری  پنج  از  او،  گفته ی  به  زیرا  شد؛ 
افغانستان می جنگند، یک نفرشان خارجی است. وی 
افزود که دولت حاضر نیست با این جنگ جویان صلح 
کند و تأکید کرد که تروریستان خارجی باید »وجود 
افغانستان  پاک«  از »خاک  را  لعنتی شان«  اهداف  و 
دور کنند. نامزدوزیر وزارت امور خارجه در حالی به 
جنگ جویان خارجی اشاره کرد که یکی از تعهدات 
با تروریستان  گروه طالبان به امریکا، قطع همکاری 
اتمر  آقای  است.  القاعده  شبکه  جمله  از  بین المللی 
گفت که به یک سیاست فعال خارجی در این راستا 
با  ادامه ی همکاری های دولت  بر  افزون  و  است  نیاز 
بین المللی،  تروریزم  با  مبارزه  امر  در  جهانی  جامعه 
زمینه  این  در  افغانستان  با  باید  نیز  جهانی  جامعه 
همکار باشد. به باوری وی، مهم ترین نوع همکاری، در 

واقع حفظ نظام جمهوری است.
 از جانب دیگر نامزدوزیر وزارت امور خارجه گفت که 
مشکل افغانستان تنها در تروریزم خالصه نمی شود، 
بلکه قاچاق مواد مخدر و اسلحه را نیز شامل است. 
تروریزم  مالی  منابع  موارد  این  قاچاق  که  گفت  او 
این عوامل سبب شده است که  و  فراهم می کند  را 
جنگ در افغانستان شدت بگیرد. آقای اتمر در بخش 
رشد، ظرفیت سازی، اصالحات و احیای وقار دستگاه 
و  بشری  منابع  باید  که  کرد  تصریح  نیز  دیپلماسی 
عدالت اداری به گونه ی درست آن مدیریت شود. او 
قناعت بخش  اداره  این  در  موجود  ظرفیت  که  افزود 
وی  رو  این  از  ندارد.  را  الزم  پاسخگویی  و  نیست 
تصریح کرد که وزارت امور خارجه باید قوانین خود 
را محترمانه پیشنهاد و چارچوب اصالحات قانونی را 
مطالبه کند. وی تأکید کرد که قوانین موجود پاسخگو 
نیست و باید فوراً اقداماتی صورت گیرد تا تورم موجود 

در وزارت خارجه حل و فصل شود.
ارایه  نشست  در  خارجه  امور  وزارت  نامزدوزیر 
برنامه های نامزدوزیران، گفت که تشکیالت این وزارت 
باید بررسی مجدد شود تا از یک طرف موثریت خود را 
حفظ کند و از سوی دیگر اقتصادی تر شود. آقای اتمر 
افزود که تشکیالت کنونی بزرگ تر از تشکیالت وزارت 
خارجه همه ی کشورهای مشابه به افغانستان است و 
این به صرفه نیست. او تصریح کرد که برای استخدام 
کارکنان جدید وزارت امور خارجه، مکانیزم شفاف و 
مسوول ایجاد شود. حنیف اتمر گفت: »برای استخدام 
اخذ  ورودی  امتحان  که  توافق شده  کارکنان جدید 
شود و از طریق امتحان ورودی برنامه های خود را به 
پیش ببرد. در مقرری های سیاسی پیش رفت خوبی 
می شوند،  انتخاب  که  سفرایی  است.  گرفته  صورت 
از طریق یک مکانیزم مشورتی استخدام می شوند«. 
افزون بر این، نامزدوزیر وزارت امور خارجه خاطر نشان 

سه نامزدوزیر برای گرفتن رای اعتماد 
به مجلس نماینده گان رفتند

عبداالحمد حسینی 
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نتایج پژوهش ها چه می گوید؟
اصالحات  که  داده  نشان  بشر  تاریخی  تجربه ی 
و  جنگ ها  پایان  برای  راهکار  بهترین  اجتماعی 
اجتماعی  اصالحات  است.  بوده  مسلحانه  منازعات 
به معنای دست یابی به حقوق شهروندی و عدالت 
اجتماعی است. سالمتی و بیماری، هر دو ریشه های 
اجتماعی و سیاسی دارد. کنش و واکنش های پس 
باید تمامی کارمندان  از حادثه خصوصی نیست و 
بخش صحی جدا از هرنوع تعلق سیاسی، مذهبی 
و دینی به ارایه ی خدمات بی طرفانه و غیرمغرضانه 
بپردازند. در اکثر کشورهای جهان، نخبه گان نظامی 
نام »دفاع  از غرب زیر  با اسلحه ای که  اقتصادی  و 
ملی« خریداری می کنند، قصد دفاع از نابرابری های 
ریشه دار اجتماعی را دارند. اوسط هزینه ی سرانه ی 
در  دالر  توسعه، ۳8  در حال  در کشورهای  اسلحه 
با ۱۲ دالر برای بهداشت است. ۲5 کشور  مقایسه 
صادرکننده ی عمده ی اسلحه در جهان، عضو شورای 
در  کشورها  این  است.  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
خشونت آمیز،  درگیری های  علت  و  تحلیل  تجزیه، 
ارزش های نظم جهانی به رهبری غرب را برجسته 
و تجاری در آن  ژئوپلیتیک  می کند که مالحظات 
عدالت  و  بشر  حقوق  به  مربوط  مسایل  از  بیش تر 

اولویت دارد. 
و  است  اجتماعی  بهبود  به  وابسته  بهبود شخصی 
دستیابی به حقوق و عدالت اجتماعی، بهبود جمعی 

را شکل می دهد.
مطالعات انجام شده در نقاط گونا گون جهان، طیف 
گسترده ای از بیماری های روانی را در جوامعی نشان 
این  با  می دهد که درگیر منازعات مسلحانه است. 
مورد  در  را  شواهدی  هم چنین  دریافت ها  حال، 
بدترین  برابر  در  مردم  از  نیمی  از  بیش  مقاومت 
تردیدی  می دهد.  ارایه  جنگ  شرایط  در  ضربه 
به  باید  نیست که جوامع درگیر جنگ و درگیری 
عنوان بخشی از ُکل فرآیند های امداد، توان بخشی 
و بازسازی از مراقبت های بهداشت روانی برخوردار 
اتفاق  اول قرن ۲0  نیمه ی  شود. همان طور که در 

نیست.  کار ساده  افغانستان  بازار  در  تجارت  راه اندازی 
نبود ثبات بازار، استخدام ناقص، چالش عرضه و تقاضا، 
و  داخلی  سرمایه گذاری های  نبود  و  افراد  ناکافی  عاید 
بازارهای  در  تجارت  شاخص های  عمده ترین  خارجی، 
موردی،  هر  از  بیش تر  چالش ها  این  است.  افغانستان 
کارآفرین های نوپا )استارت اپ های تجاری( را با مشکل 
روبه رو می سازد و می تواند سرآغاز یک سقوط بعد از آغاز 

کار و تجارت آن ها باشد. 
کاربردی  استراتژی های  و  موارد  از  خیلی  آن  کنار  در 
سرمایه گذاری  با  نوپا  تجارت های  حفظ  قسمت  در 
است  توانسته  که  دارد  وجود  افغانستان  بازار  در  کم 
ناپایدار  بازار  را حفظ و در  ثباتش  برای مدت طوالنی 
افغانستان استقامت کند. این جا به چند نکته ی اساسی 
که از جمله ی تجربه های عملی بسیاری از کارآفرین های 

جوان است، پرداخته می شود. 
در  تجاری  روشن  دیدگاه  و  پالن عمل  داشتن یک   -
بازار کار: داشتن پالن عمل برای کارآفرین تازه کار به 
مثابه ی نقشه ی جنگی است که یک فرمانده ی نظامی 
برای کشورگشایی و سوق نیروی نظامی به آن نیاز دارد. 
دیدگاه روشن تجاری ممد برای ترتیب و تنظیم این پالن 
عمل است. خیلی از تجارت های نوپا و کارآفرین هایی 
که امروزه به سطوح بلند موفقیت دست پیدا کرده اند، 
مدیون دیدگاه روشن تجاری و پالن درست عمل مطابق 

به شرایط بازار کار اند. 

مفاهیم  که  شد  سبب  جنگ  که  هنگامی  افتاد. 
جدید روان شناختی و بهداشت روان به وجود آید، 
از  درست  درک  می تواند  حاضر  قرن  جنگ های 
بهداشت عمومی  برای معضل  راه حل ها  و  وضعیت 
اثرات  مورد  در  زیادی  پرسش های  بدهد.  ما  به  را 
تأثیرات  آیا  جنگ روی سالمت روان مطرح است: 
روانی جنگ و بازتاب آن جهانی است؟ کدام گروه 
اثرات  باید  چگونه  دارند؟  درمان  به  نیاز  مردم  از 
طوالنی مدت  عواقب  شود؟  پیمایش  روان شناختی 
عالیم و سندرم های مرتبط با استرس های جنگ و 

خشونت های گروهی چیست؟  
ضربه ی روانی شبیه به ضربه ی فیزیکی نیست، افراد 
تجربه  را  خارجی  مخرب  نیروهای  تأثیر  منفعالنه 
آن  با  اجتماعی  و  فعال  به صورت  بلکه  نمی کنند؛ 

درگیر می شوند.
درگیری و خشونت مسلحانه، ساختارهای اجتماعی 
را مختل ساخته و جمعیت غیرنظامی را در معرض 
فشارهای شدید روانی قرار داده است. پژوهش جهانی 
ارتباط مستقیم بین  در سال ۲0۱5 نشان داد که 
جنگ و اختالالت روانی مانند افسرده گی و اضطراب 
وجود دارد. بیش تری از افراد که در معرض حوادث 
جنگی و خشونت های بالقوه قرار گرفته اند، به نوعی 
یافته های  دچار شده اند.  روان شناختی  پریشانی  به 
 ۲0-۱5 که  می دهد  نشان  جهانی  پژوهش های 
درصد از جمعیت مبتال به بحران، دچار اختالالت 
روانی خفیف تا متوسط، مانند افسرده گی، اضطراب و 
اختالالت استرس پس از سانحه )PTSD( می شوند 
مانند  شدید،  روانی  اختالالت  دچار  درصد  و 4-۳ 
ناتوان کننده  اضطراب  و  افسرده گی  روان پریشی، 
می شوند که بر توانایی عمل کرد و زنده ماندن آن ها 
درست  طور  به  آسیب ها  این  اگر  می گذارد.  تأثیر 
شناسایی نشود و مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است 
سالمت روانی و سالمت اجتماعی طوالنی مدت، هر 

دو در معرض خطر قرار گیرد.
اثرات روانی جنگ  نتایج دو پژوهشی که در مورد 
افغانستان در سال های قبل انجام شده، بیان گر اثرات 

- درخواست همکاری از مشاوران فنی: مسوولیت یک 
موسس و کارفرما در بازار کار، رشد و توسعه ی تجارت 
است. یک کارفرمای الیق و تأثیرگذار کسی خواهد بود 
که بتواند نقش اساسی در توسعه ی تجارتی، اقتصادی 
داشته  کارمندانش  و  زنده گی خود  بلندبردن کیفت  و 
باشد. داشتن و ایجاد گروه مشاوران فنی به تجارت های 
نوپا )استارت اپ ها( کمک می کند تا خالهای را که قرار 

است به وجود بیاید، از بین ببرد و آن را رفع کند. 
از  یکی  مهارت ها:  از  استفاده  و  ظرفیت  شناسی   -
خوبی های بازار افغانستان داشتن نیروی کار زیاد با مزد 
بازار  در  متخصص  و  کارا  افراد  شناخت  اما  است.  کم 
کار افغانستان یکی از دشواری های عمده ی تجارت های 
نوپا )استارت اپ ها( نیز است. کارآفرین زیرک می تواند 
مناسب  ظرفیت های  شناسایی  در  خوب  خیلی  نقش 

و  بوده  روان  باالی صحت  و درگیری  ناگوار جنگ 
سبب افزایش بیماری روانی شده است.

یکی از این پژوهش ها روی 799 تن که باالتر از ۱5 
سال سن داشته اند، صورت گرفته است. این پژوهش 
پاسخ دهنده گان  از  درصد   ۶۲ که  می دهد  نشان 
حداقل چهار رویداد »تروما« را طی ده سال گذشته 
تجربه کرده اند. عالیم افسرده گی در ۶7.7 درصد از 
درصد   7۲.۲ در  اضطراب  عالیم  پاسخ دهنده گان، 
در   )PTSD( سانحه  از  پس  استرس  اختالل  و 
پژوهش دیده شده  این  در  افراد شامل  4۲ درصد 
روانی  بهداشت  وضعیت  از  زنان  و  معلوالن  است. 
ضعیف تری برخوردار بودند و بین وضعیت بهداشت 
معناداری وجود  رابطه ی  آسیب زا،  و حوادث  روانی 
داشت. استراتژی های مقابله ای شامل اعمال مذهبی 

و معنوی بود.
پژوهش دوم برای تخمین شیوع عالیم روان پزشکی، 
شناسایی منابع مورد استفاده برای حمایت عاطفی و 
عوامل خطر و ارزیابی پوشش فعلی نیازهای اساسی 
در والیت ننگرهار انجام شد. حدود ۱0۱۱ تن که 
باالتر از پانزده سال سن داشتند، به پرسش های این 
نیمی از مردم حوادث  پژوهش پاسخ دادند. تقریباً 
آسیب زا را تجربه کرده بودند. عالیم افسرده گی در 
در  اضطراب  عالیم  پاسخ دهنده گان،  درصد   ۳8.5
مشاهده  درصد   ۲0.4 در   PTSD و  درصد   5۱.8
شد. رقم باالی عالیم با تعداد بیش تری از حوادث 
آسیب زای تجربه شده، همراه بود. رقم زنان از مردان 
باالتر بود. منابع اصلی حمایت عاطفی دین و خانواده 

بودند.

برای رشد  آن ها  توانایی  از  و  باشد  داشته  مهارت  با  و 
کاری  روند  بهبود  در  تجارتی  و  اقتصادی  توسعه ی  و 

استفاده کند. 
از  بعد  متخصص:  افراد  استخدام  و  منابع  مدیریت   -
کاری،  ساختار  در  نیاز  مورد  ظرفیت های  شناسایی 
و  شایسته  افراد  استخدام  کارآفرین  مهم  مسوولیت 
است.  شرکت  یا  اداره  نیازمندی  به  مطابق  متخصص 
نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین قسمت منابع در اداره 
و شرکت مطرح است و استخدام آن ها به اساس تخصص 
زیرک  کارآفرین های  می گیرد.  صورت  عملی  و  علمی 
تالش دارند که بعد از شناسایی توانایی و مهارت  های 
به آن ها وظایفی را محول کنند که قدرت  کارمندان، 
اجرا و انجام مسوولیت ها را به شکل احسن داشته باشند 
و در موفقیت شرکت و توسعه ی تجاری و کاری در بازار 

در شرایط درگیری یا پس از درگیری، مانند انفجار 
در  که  انتحاری  و  تروریستی  گروهی  حمالت  و 
اولویت های  افغانستان جریان دارد،  حال حاضر در 
و  رسان  امداد  نهادهای  جهانی،  بهداشت  سازمان 
برای  را  برنامه هایی  که  است  این  افغانستان  دولت 
روانی  بهزیستی  و  روان  بهبود سالمت  و  محافظت 
شرایط  در  بگیرند.  دست  روی  مردم  اجتماعی   -
بهداشت روان می تواند بخشی  حاضر، مراقبت های 
از پاسخ های انسانی و کمک رسانی به حساب آید. از 
آن جایی که جمعیت های آسیب دیده در معرض خطر 
روان شناختی  پریشانی  و  روانی  اختالالت  افزایش 
قرار دارند، بی تفاوتی نهادهای اجتماعی و حمایتی 
می تواند ظرفیت محلی را برای پاسخ گویی به شدت 
گروه های  که  مناطقی  در  و  دهد  قرار  فشار  تحت 
امداد رسان محلی وجود نداشته باشد و یا ساختار 
این نهاد ضعیف و ناتوان باشد، آسیب پذیری جمعی 

را افزایش می دهد.
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کار کمک کنند. 
- وسیع ساختن ارتباطات موثر کاری: بازار کار وابسته 
افراد  بین  کاری  اعتماد  تقویت  و  موثر  ارتباطات  به 
ستد،  و  داد  کاری،  بازارهای  حاضر  حال  در  است. 
اساس  به  بزرگ  و  خرد  سرمایه گذاری های  و  تجارت 
اعتماد و بارومندی که از قبل ساخته شده است، اجرا 
می شود. این حقیقت در بازارهای افغانستان نیز صدق 
می کند. آن چه که می تواند به عنوان نقطه ی بُرد برای 
تجارت های نوآغاز در بازار کار مطرح شود، ایجاد اعتماد 
کاری بین استارت اپ و مشتریان است؛ زیرا این اعتماد 
باعث تقویت ارتباط کاری موثر مطابق به سود و مفاد 

طرفین می شود. 
- مشتری همه چیز و همه چیز برای مشتری:  فراموش 
اساسی ترین  و  مهم ترین  عنوان  به  مشتری  که  نکنیم 
شاخص در بازار مطرح است. خیلی خوب خواهد بود 
به  کارفرماها  و  )استارت اپ ها(  نوآغاز  تجارت های  که 
مشتریان به عنوان همه چیز نگاه کنند و بهترین خدمات 
ارایه دهند. زیرا مشتریان  برای جلب رضایت آن ها  را 
سازنده پل ارتباطی بین کارخانه یا شرکت تولیدی و 
بازار بیرون اند. به بیان روشن تر آن ها بازاریاب های بدون 
مزد هستند که برای توسعه و رشد تجاری استارت اپ ها 
فعالیت دارند. رضایت آن ها به این معنی است که اولین 
قدم های پیروزی برای یک رویای تجاری و شکل دهی 

یک برنِد شناخته شده ی جهانی برداشته شده است. 
بعد  نوآغاز  تجارت  صدها  روزانه  جهانی  بازار های  در 
در  مختلف  عوامل  و  می کند  سقوط  فعالیت  شروع  از 
تجارت  صدها  آن  کنار  در  دارد.  نقش  آن ها  شکست 
بازار دارد، رشد  که دیدگاه روشن و مطابق به شرایط 
می کند و به موفقیت می رسد. بازار کار و داد  و ستد 
در افغانستان عین چنین حالت است که نیاز به صبر و 

استقامت، مدیریت و رهبری درست دارد.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
  شماره تماس: 0781235040

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
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کابل تنها یک شهر نیست؛ بلکه هویت، فرهنگ، اقتدار، 
سربلندی و عزت است. از چشم انداز دیگر، کابل شهری 
است دیوانه و افسون گر. سده ها شد که برای مردمانش 
دلبری می کند. و اما این شهر جادوگر، فرزندان ناخلفی 
نیز دارد. فرزندان خلف می سازند و ناخلفان و ناصالحان 

خرابش می کنند.
شور و شوق و نشاط در سیمای باغ باالیش دیده نمی شود 
و از شب های مهتابی و پرتوافشانی ناهید خبری نیست 
که نیست. کابل زمانی کوچه ها و پس کوچه هایش بوی 
از  را عاشق خودش می کرد.  و ره گذران  مهربانی می داد 
درختان اکاسی که روزگاری تکیه گاه دل باخته گان و دل 
به دریازده گان بود، نشانی دیده نمی شود. با تمام خاطراتی 
که در خود داشت، خاکستر شده و به باد فنا رفته است. 
پرستوهای ریکاخانه کوچ کرده و پرپر شده است؛ تبسم و 
دردانه دیگر به خاطر ندارند که بخوانند: »غچی غچی بهار 

شد - فصل گل انار شد«. 
پا  از  گلوله  با  نشد،  تبر  با  را  علی مردان  باغ  کاج های 
از  )شهدای صالحین(  از چهارشنبه های شودا  درآوردند. 
کوچه ی بارانه، خبرهای سر چوک تا کفتربازان سرگردنه 
و از قیماق چای کابلی که به نام چنداول گره خورده بود، 
به  را  اثری نیست. هر گوشه اش مزه ی تلخ روزگار  هیچ 
تار  بام مشغول شیشه زدن  کام آدمی می ریزد. میرزا در 
هشت نمبر نیست و کاغذپران هفت پارچه اش را کیسه بران 
از  سردار  بابه  کفترهای  برده اند.  غارت  به  خشتی  پل 
شدند.  گم  و  کردند  کوچ  ناکجا آباد  سوی  به  بی دانه گی 
صدای خرابات در گلوی خواجه خردک خشکیده است 
و ضجه های ناامیدی، گرسنه گی، تعصب و بی عدالتی تا 

دورها به گوش می رسد. 

و سعادت و خوش نامی کابل، این شهِر عشق و دوستی و 
صفا، چه سختی ها که نکشیده بودند. گروه گروه ریختند 
و زیر هر پرچم و عنوانی با بیل و کلنگ و بمب و خمپاره  
بسیاری ها  افزودند.  زشتی اش  به  و  کردند  پاره پاره اش 
تا  می بینند،  ویرانی اش  در  کابل  به  نسبت  را  عشق شان 
دست شان رسد، ویرانش می کنند. جغرافیایی که یک قرن 
است، آدم های ویران گر تولید و تربیه می کند؛ ویران گران 
کمر به نابودی و پرپرشدن این شهر و فرزندانش بسته اند. 
شاید عشق است، آدم ها در عشق از جان شان می گذرند، 
یکی در یک گوشه و دیگری به گوشه ی دیگرش سال ها 
است که خودشان را منفجر می کنند تا آرامش نسبی شان 

را بگیرند. 
شرم  است.  جهان  خبرهای  سرخط  روز  هر  کابلم 
می خواهند.  دربه در  و  حقیر  را  تو  که  را  کسانی  بادا 
شکنجه ای  نوع  هیچ  با  که  است  کابلی  انگشت شمار 
اما  بگیرند؛  را  خانه اش  و  بسازند  آواره اش  که  نتوانستند 
سال ها است که کابل را از کابلی ها و کابلی ها را از کابل 
دور کرده اند، گله گله کوچ شان دادند تا در حسرت کابل 
زیبایش  پیکر  بر  ویران گر  گروه های  بارش  بکشند.  زجر 
باریدن گرفت، تا توانستند جنایت کردند و در حق کابل 
و کابلیان جفا روا داشتند. داشته های فرهنگی و نمادهای 
تا  کردند  ویران  را  است  مردمان  این  هویت  که  تمدنی 
نشانی از کابل و فرهنگ و مردمش باقی نماند. جگرهای 
کابل در هر گوشه ی دنیا آواره و بدبخت، زجر می کشند 
و دریغا که مرحم زخم های کابل شده نمی توانند و چون 
آه می کشند  و  فرو می ریزند. می بینند  ویران شده،  کابل 

خاله شیرین!؛ سینما پارک را کشتند
در  را  درستی  و  راستی  فکر،  عیاری،  اعتماد،  مهربانی، 
سیمای کابل و مردمانش نمی شود یافت. نابرابری، جنگ، 
نمایش  به  را  امروز کابل  یکه تازی، فرهنگ  و  ریا  جهل، 
گذاشته است. هر گوشه ی این شهر بوی باروت، خون و 
خمپاره می دهد. فرخنده ها را به آتش می سپارند و چه 
با خون  پرپر می کنند.  را که سال ها است  سیاوش هایی 
جمهوریت.  و  می خواهند  امارت  ادریس ها  و  مریم ها 
جمله ی »جان پدر کجاستی؟« ورد زبان پدران و مادران 
لحظه  هر  است.   کابل  روز  هر  قصه ی  درد،  است.  شده 
شهر  مظلوم ترین  می ریزی؛  فرو  ذره ذره  و  می شکنی 

دنیایی، چقدر زود پیر شدی کابل. 
کابلیان مردمان با فکر و صبور و بردبار اند، از گذشته های 
دور تالش کرده اند تا خود و فرهنگ و شهر خود را بسازند. 
کابل بیش تر از زادگاه و شهرش یک هویت است، فرهنگ 
و تمدن است. مردمانش می کوشیدند تا آزاده و سربلند 
همواره به نیکویی یاد شوند. هیچ تردیدی وجود ندارد که 
پایتخت هرکشوری تعلق به تمام افراد آن سرزمین دارد؛ 
نباید کرد که مردمان بومی آن جا صاحبان  اما فراموش 
برده اند.  ارث  به  اجدادشان  از  که  اند  بخش های  واقعی 
کابل در روزگاری شاهد اتفاق های خجسته ای بود، ساخت 
نمادهای تاریخی و فرهنگی به زیبایی شهر می افزود، با 
هر پدیده ی مفیدی که به وجود می آمد، خیلی زود خو 
کابل  بودند.  مردم شان  و  عاشق شهر  کابلیان  می گرفت. 
و  نامردان  به  و  بودند  داشته  نگه  را چون درون خویش 
تاریخ،  می کردند.  خطاب  نمک حرام  روزگار،  ناسپاسان 
نمک حرامی کابلی را سراغ ندارد. در راه رسیدن به رفاه 

می دانم  می میرند.  حسرت  در  و  غربت  در  مظلومانه  و 
شما هیچ گاهی از درد کابل و فرزندانش نمی دانید، تمام 
و  می ریزید  فرو  روز  هر  را  مردمش  و  کابل  داشته های 
بر  و  می کنید  بنا  دل تان  میل  به  آسمان خراشی  جایش 
فرسوده  و  پیر  کابل جوان ناشده  می افزایید.  زشتی شهر 
شد. به جنایت گاه و قتل گاه های عجیبی چهره اش را عوض 
کردند. زنده گی در این شهر به اجرای تیاتری می ماند که 
در تصور آدم ها نمی گنجد؛ اما این تیاتر در حال اجراشدن 
است و جهانیان دارند این شهر و مردمانش را می بینند. 
به شعور ما،  افسوس می خورد و دیگری می خندد  یکی 
به حال و روز ما، به ویران گری و جنایت و خیانت ما، به 
جهل و تعصب و یکه تازی و خودبرتربینی ما، به نادانی که 

می دانیم، به ندانستن و گوسفندی بودن ما.
تا  چقدر فرزندان کابل در غربت لحظه شماری می کنند 
برگردند و چندوقتی  به آغوش عشق شان کابل  بگذارند 
آرام بگیرند و باقی عمر بگذرانند. حیف که چه خوبانی در 
حسرت و داغ کابل در خاک بیگانه  آرام گرفتند و بیگانه 
شدند و دیگر کابل آن ها را به خاطر نمی آورد. به جنگ و 
ویرانی پایان بدهید، آشتی کنید و قدر هم دیگر را بدانید؛ 

راستی و درستی خدای ماندگاری است.
و  راکت  و  گلوله  از  شیرین!  خاله  می کنم  عذرخواهی 
قدرت،  ماند. خدایان  سالم  و  بود  پناه خدایش  در  بمب 
قدرت نمایی کردند، در دل یک شب سیاه از پا درآوردند 
و شکوه و شوکتش را نقش برزمین کردند. آخرین فلم 
زندگی ات را در سالنی در ایتالیا ببین، شرمنده ام که این 

خبر را می رسانم؛ سینما پارک را کشتند.



گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق 
بشر با سمیع اهلل حمیدی، استاد دانشگاه و 

فعال مدنی در هلمند

تنها  این مطلب توسط شبکه جامعه ی مدنی و حقوق بشر تهیه شده است. روزنامه 8صبح،  یادداشت: 
مسوولیت چاپ و نشر آن را بر  عهده دارد.
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حسنا  بیا  گفتن  زدن،  »صدایم 
اتاقی  در  بردن  مره  شده.  پیدا 
به  کیسه ای  مسکوت.  و  سرد 
کیسه  به  بود.  افتاده  زمین 
اشاره کدن، گفتن : حسنا است، 
»نی  گفتم:  زد،  خواهرت. خشکم 
این نیست، این اصاًل چه است؟« 
لرزان،  پاهایم  می پاشید.  هم  از  انگار  وجودم  بندبند 
از  کودکی  از  که  دعایی  هر  لب  زیر  و  لرزان  دست هایم 
پدرم یاد گرفته بودم ره زمزمه می کدم و می گفتم کاش 
اشتباه شده باشه. کیسه ره باز کردم و در آنی، دنیا روی 
سرم آوار شد. خواهرم با چشمانی که روح از آن ها رفته، 
نگاه می کرد، همین قدر سرد و همین قدر منجمد. اتاق بوی 

مرگ می داد«. 
روزهای پس از برف است، هنوز آسمان گرفته و حال و 
هوای کابل حزین. از کلکین اتاق بیرون را تماشا می کنم، با 
صدای لطیف به خود می آیم که می گوید: »ما عکس حسنا 
مادرم  روی  پیش  نمی خواهیم عکسش  نکدیم،  ره چاپ 
باشه، طاقتش ره نداره، تاب نمی آره، می سوزه... از این داغ 
داره می سوزه، آرام نمی شه، برای همی، همو اول هم برتان 
گفتم با مادرم صحبت نکنین. خودم حرف می زنم؛ داغ مه 

هم کم از او نیست، اما او مادر است... مادر«. 
او هنگام مصاحبه هم آرام صحبت می کرد که نکند صدا 
از اتاق بیرون برود. لحظات سختی است، هم می خواهد 
نپاشد، هم چشمانش سرخ  نمی تواند  هم  نپاشد،  هم  از 
می شود و بغض می بلعد و هم با ثانیه ای مکث همه چیز 
بر هم می خورد. صدایی نیست، سرش در گریبان است 
و شانه های مردانه ای که می لرزد و در لحظه ای تمام آن 
تالش برای حفظ اقتدار و کنترل، فرو می ریزد. او »لطیف« 
هفتم  سمستر  دانشجوی  یوسفی«،  »حسنا  برادر  است، 
دانشکده اداره و پالیسی عامه که در حمله بر دانشگاه کابل 
جان باخت؛ دختری که با آرزوهایش دفن شد، اما کسی او 

را ندید، ننوشت و از او کم تر یاد شد.
دوازدهم عقرب را مرور می کنیم. ساعت ۱0:4۶ پیش از 
چاشت و حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل است. در آن 
هنوز خبر  و  است  وظیفه  ایفای  مشغول  لطیف  لحظات 
وقتی  می کند.  باز  را  فیس بوک  است.  شده  چه  ندارد 
شده،  حمله  کابل  دانشگاه  حقوقی  ستاژ  بر  می فهمد 
احتمال خطر برای خواهرش را کم می پندارد، اما شوری 
افتاده به دلش و تماس های تلفنی پی  هم می گیرد که 
یکی پس از دیگری بی پاسخ می ماند. با خود حدس می زند 
ساحه  در  دلیل حمله  به  مخابراتی  شبکه های  شاید  که 
امنیتی دچار اختالل شده، اما امکان ندارد که حسنا تماس 

برادرش را بی جواب بگذارد.
لطیف روایت می کند: »رووف نواسه مامای مادرم با حسنا 
هم صنفی بود. حسنا همیشه می گفت اگر کار داشتی و 
تلفنم به دسترس نبود، به رووف زنگ بزن. اما نه رووف 
پاسخ می داد، نه خواهرم. فایده ای نداشت. از اداره برآمدم 

که  می گویند  هلمند  والیت  در  مدنی  فعاالن  برخی 
نخستین و مهم ترین موضوعی که طرف های مذاکره در 
گفت وگوهای صلح باید بر سر آن به توافق برسند، برقراری 
آتش بس است و پس از آن می توانند در مورد موضوعات 

دیگر بحث کنند.
سمیع اهلل حمیدی، استاد دانشگاه و فعال مدنی در هلمند، 
در گفت وگویی با شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر 
)شبکه( می گوید که آتش بس در اولویت است و جامعه ی 
بیاورد.  فشار  طالبان  بر  آن  مورد  در  باید  بین المللی 
آتش بس  اگر  چون  است؛  آتش بس  موضوع  »مهم ترین 
عمومی یا نسبی برقرار شود، اوضاع کشور تغییر خواهد 

کرد و ذهن ها متوجه صلح خواهد شد.«

اما آن جا هم  افشار، زخمی ها ره آن جا بردن. رفتیم،  در 
نیست،  ملکی  زخمی های  این جا  گفتن  کدن.  ناامیدمان 
می کد،  ویران تر  ره  ما  سرگردانی  این  بستر.   400 برین 
می آمد  رووف  پدر  و  پدرم  زنگ  پی هم  که  شرایطی  در 
که  بودم  شهری  در  بن بست.  یک  به  بودم  رسیده  مه  و 
نمی دانستم خواهرم کجا است و د چه وضعیتی قرار داره! 
رسیدم 400 بستر. اکثر خانواده های بی خبر این جا آمدن، 
مامارووف هم هست. برادرم و کاکایم هم آمدن، انگار همه 
چیزی ره می فهمن که مه خبر ندارم. یک باره صدایم زدن 
اتاقی سرد و  بردند در  بیا حسنا پیدا شده. مرا  و گفتن 
اشاره  به کیسه  افتاده.  بر زمین  و کیسه ای که  مسکوت 
گفتم:  زد،  خواهرت. خشکم  است،  گفتن : حسنا  کردن ، 
وجودم  بندبند  است؟«  چه  اصاًل  این  نیست،  این  »نی، 
انگار از هم می پاشید، پاهایم لرزان، دستانم لرزان و زیر 
لب هر دعایی که از کودکی از پدرم آموخته ام را زمزمه 
می کردم که کاش اشتباه شده باشد. کیسه را باز کردم و 
در آنی، دنیا روی سرم آوار شد. خواهرم با چشمانی که 
روح از آن ها رفته، نگاه می کنه، همین قدر سرد و همین قدر 

منجمد. اتاق بوی مرگ می داد«.
»با زنگ پدر به خود آمدم. جواب دادم، گفت: بچیم چه 
اما  پدر جان،  نکو  تشویش  گفتم زخمی شده  اول  شد؟ 
یک باره گفتم تا چه وقت پت می کنی لطیف؟ کار سختی 
بود و شاید هیچ وقت فکر نمی کدم یک روز این مسوولیت 
روی دوش مه باشه، اما دل به دریا زدم و آهسته گفتم: پدر 
حسنا عمرش ره به تو و مادرم بخشیده. در همین حین 
صدای گریه بلند مامارووف از کنج دیگر دهلیز شفاخانه 
آمد. رووف هم جان باخته بود که کاش حداقل او زخمی 
می بود. غم ما دو چندان نی، که صد چندان شد. حال باید 
راه  و  بودم  ایستاده   انگار  بی رمق  و  می کدم؟ سست  چه 
می رفتم، اما واقعیت این بود که به سان مرده ای متحرک 
نه صدایی می شنیدم و نه حرفی ره می فهمیدم. تا چشم 
و  این جا  بود.  بازمانده گان  کار می کد، صورت های گریان 
این لحظه ساعت هفت شام بود در شفاخانه 400 بستر«.

 لطیف دست های استخوانی اش را برای چند ثانیه روی 
صورتش می گیرد و می خواهد کمره خاموش شود تا کمی 

آرام بگیرد.
می خواهم چیزی از لطیف بپرسم، اما به زبانم نمی آید. 
نمی دانم درست است یا نه، اما می پرسم: از این که حسنا 
رفت، چه حسرتی در دلت مانده؟ می گوید: »فقط حیف 
با  و  خواند  انگلیسی  که  دختری  جوانی اش، صد حیف، 

بین المللی هم تعهدی برای از بین بردن طالبان ندارد. در 
را  زنان  این گروه حقوق  باید گفت،  زنان  مورد مسأله ی 
نمی پذیرد و به وسیله ی تفسیری که از دین دارد با حقوق 
آنان مخالفت می کند؛ اما زنان این را نخواهند پذیرفت، 
حتا برخی از زنانی که در مناطق تحت سلطه ی طالبان 
زندگی  است  حاکم  آن  در  طالبان  تفکر  که  مناطقی  یا 
و  دارند  را  به حقوق شان  دغدغه ی دست رسی  می کنند، 
این طبیعی است؛ اما این که تا چه اندازه می توانند مبارزه 
کنند و تغییراتی به وجود بیاورند، مورد بحث و پرسش 
است. بانوانی که در شهرها هستند می توانند دادخواهی 
کنند؛ ولی این امکان برای زنان روستایی وجود ندارد، اگر 
تمام زنان افغانستان بتوانند به صورت یکسان و یک صدا 
برای دست رسی به حقوق شان دادخواهی کنند، خواست 
تمام آنان صلح، آزادی بیان، حق کار و حق دست رسی 

به فرصت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود.

می تواند  صلح  گفت وگوهای  در  زنان  حضور  آیا  شبکه: 
تأثیری بر روی کرد زن ستیزانه ی طالبان داشته باشد؟

حمیدی: این که طالبان با وجود اعضای زن تیم، حاضر به 
مذاکره با دولت شدند، به نظر من به معنای پذیرفته شدن 
حضور زنان در سیاست از سوی این گروه است که اتفاق 
خوب و مثبتی است؛ چون این گروه می توانست به بهانه ی 
نپذیرفتن زنان در تیم مذاکره کننده ی دولت افغانستان از 

گفت وگو با دولت خودداری کند. 

شبکه: به نظر شما حضور طالبان در قدرت چه تأثیری بر 

عشق به دانشگاه رفت و نو سمستر هفتم را شروع کده 
بود تا چند ماه دگه جشن فارغ التحصیلی اش ره بگیریم؛ 
بخوانه؛  ماستری  کشور  از  بیرون  بود  قرار  که  دختری 
بین  از  بود.  مه  کوچک  خواهر  حقیقت  در  که  دختری 
شش فرزند پدرم، مه چهارمی بودم و حسنا پنجمی. فکر 
از وظیفه  بود. شب ها که  نازدانه  برای مه  کنین چه قدر 
می آمدم، به او زنگ می زدم و می آمد دروازه ره برم باز 
به پشت دروازه  او روز هر وقت  از  اما چی؟  می کد، حاال 
که  است  دروغ  نیست،  حسنا  که  می آیه  یادم  می رسم، 
حادثه  از  قبل  شب  نمی گریم.  و  نمی ریزم  اشک  بگویم 
قرآن می خواند که من زنگ زدم بیا دروازه را باز کو، در 
از مه قهر کده بود که چرا در بین  عالم خواهر برادری 
قرآن خواندن زنگش زدم... کاش زنده بود و منتش را همه 
مه... ولی چه سود که  با  نکند  قهر  عمر می کشیدم که 
نازدانه برادر در گوشه ای از کارته سخی در این شهر پر از 

جنگ و نفرت زیر خاک آرمیده«.
این که  از  لطیف برمی گردد به روایتش و می گوید: »بعد 
آمبوالنس  دادیم،  دست  از  ره  رووف  و  حسنا  فهمیدیم 
گرفتیم و هر دو ره به خانه رساندیم. اول رووف ره بردیم 
به خانه پدرش در حوزه ششم و بعد حسنا ره. چه بگویم؟ 
درد ره از هر طرف که بخوانی، درد است. پیکر بی جان 
گریه  نه  که  پدرم  و  مادر  و  آوردم  خانه  به  ره  خواهرکم 
مبهوت  و  خیره  فقط  می ریختند،  اشک  نه  و  می کردند 
نگاه شان میخ کوب شده بود به جسد حسنا جان. چندین 
ساعت زمان برد تا مادرم از شوک برآمد و ناگهان گریست، 
راستت شوه که  پهلوی  مادر صدقه  اال  رقم گریست.  بد 
گلوله خورده، اال مادر صدقه سرت شوه که چره  ها به پشت 
از خون ریزی شدید  تو  بمیره که  مادر  اال  سرت خورده، 

بی دم شدی...«
لطیف می گوید: »همه ی ما آدم ها در زنده گی خود از یک 
تراژدی عبور می کنیم، اما این تراژدی ما ره به خاک غم 
نشاند و مه چه باید بگویم که یک برادر تازه فارغ التحصیل 
ایران هنوز خبر  د  و یک خواهرم  بنگلور هند  از  شده ام 
بغض های  میان  در  می دادم«.  اطالع  باید  مه  و  نداشتن 
صورت  بر  بی حال  و  کم رنگ  لبخند  گاهی  فروخورده 
لطیف نقش می بندد. می گویم به یاد چه افتادی؟ جواب 
بسازم  ایمیل  برای حسنا  بار می خواستم  می دهد: »یک  
می زدم،  که  رمزی  هر  ـ  داشتیم  باهم شوخی  چه قدر  ـ 
فراموش می کد. آخرش یک رمز ماندم برای ایمیلش بسیار 
خنده دار و گفتم ای ره می مانم که هیچ وقت یادت نره 
و این رمز شوخی ما در جمع هم شده بود. حاال یادش 
افتادم و یک باره تلنگری به مه آمد که چطو جای خالی 

خنده های خواهرکم قرار است پر شوه؟« 
صحبت ها را می برم به سوی صلح و خوش بینی ها به آن، با 
مردی که قربانی جنگ است و داغ تازه ای در سینه دارد. 
وقتی حرف از صلح و مذاکرات می شود، نه به تفصیل گپ 
می زند و نه به تشریح، فقط می گوید بنویسید: دِل خوش 

سیر چند؟

فعالیت جامعه ی مدنی خواهد گذاشت؟
و  را محدود می سازند  حمیدی: طالبان جامعه ی مدنی 
از بین می برند؛ چون از نظر آنان اعتراضات مردم در برابر 
نابرابری »فتنه« است و این فتنه براساس باور طالبان باید 
از بین برده شود. در کل جامعه ی مدنی در ایدیولوژی آنان 

جایی ندارد.

محدودشدن  قیمت  به  صلح  برقراری  آیا  شبکه: 
فعالیت های مدنی برای شما پذیرفتنی است؟

حمیدی: نخیر؛ زیرا این گونه جنگ پایان نخواهد یافت. 
در  نمی توانند  مردم  نکند  فعالیت  مدنی  جامعه ی  وقتی 
مقابل قدرت ناعادل یا فاسد دادخواهی کنند و وقتی مردم 
تطبیق  آنان  بر  قانونی  هرگونه  کنند،  وارد  فشار  نتوانند 
خواهد شد، به عبارتی در نبود جامعه ی مدنی دیکتاتوری 
فعالیت  این دلیل  به  نظر من طالبان  به  حاکم می شود. 
نمی پذیرند که جامعه ی مدنی قدرت  را  جامعه ی مدنی 
آنان را زیر سوال می برد، فعاالن مدنی می پرسند، شفافیت 
می طلبند و حساب می خواهند و طالبان هیچ وقت با آنان 
مورد  در  که  حقی  که  باورند  این  به  و  نیستند  هم نظر 
اسالمی  ایدیولوژی  و  راه جهاد  از  باید  را  دارند  حکومت 

خود بگیرند و به مردم اهمیت نمی دهند. 
آقای حمیدی می گوید، تجربه ی بین المللی از روند صلح 
نشان می دهد که این روند ممکن است ماه ها و سال ها را 
در بر گیرد و در عین حال در افغانستان گزینه ای جز صلح 
نیست و دولت و طالبان هر دو به این نتیجه رسیده اند که 

راه حل اوضاع کنونی توافق سیاسی است.

بود.  بند  زراعت سرک ها  وزارت  پیش  از  دانشگاه.  طرف 
مبایلم  زنگ های  غوغا!  بود  غوغا  رساندم.  ره  خود  پیاده 
بند نمی شد. پدر فهمیده بود، پدر رووف هم چنان. صدای 
به جانم می انداخت. در  انفجارها و فیرهای پی هم آتش 
همان حوالی با یک جوان نگران دگه سر خوردم. رضا بود، 
برادر سهیال. بدترین حس در این قسم لحظات این است 
نتیجه بگیری.  که هر چه بیش تر جست وجو کنی، کم تر 
نمبر تماس های خود ره با رضا ردوبدل کدیم و قرار شد 
هر خبری شد، به هم احوال بتیم. برگشتم خانه، در حالتی 
که نمی دانستم چه  اتفاقی قرار است رخ بته و پاسخ پدر و 

مادر و ماما رووف را چه باید بتم؟«
»ساعت حدود چهار بجه شده و هیچ خبری نیست. مادرم 
ناگهان  نمی زد.  حرف  هم  کلمه ای  حتا  و  بود  شوک  در 
زنگ برادر سهیال آمد و خبر داد که دو نفر از زخمی ها به 
نام های حسنا و مروه به شفاخانه استقالل منتقل شدن. 
عاجل حرکت کدم. زخمی شدن حسنا خبر خوبی نبود، 
اما باید اعتراف کنم که خوش شدم، گفتم حداقل زنده  
پدر  دنیا.  خبر  بهترین  یعنی  لحظه،  آن  در  این  و  است 
بود،  رسیده  استقالل  به شفاخانه  مه  از  پیش  که  رووف 
زنگش آمد و فقط چند کلمه که الزم بود تا ناامیدی های 
مه صد چند شوه. گفت: لطیف تو نیا، حسنای زخمی در 
شفاخانه استقالل نام پدرش فرق می کنه. با باری از نگرانی 
بر شانه هایم، برگشتم حوالی دانشگاه. نمی شه در کلمات 
آن حجم از اندوه و دلهره ها ره بگنجانم. مه کاهی بودم در 
میان کوهی از غم  خانواده هایی که د تب و تاب یافتن جوان 

دانشجوی خود می سوختن.«
لطیف ادامه می دهد: »ساعت چند دقیقه ای به پنج مانده 
بود که زنگ پدرم آمد. همین  که متوجه صدای لرزانش 
شدم، فهمیدم خبر خوبی در راه نیست. پدرم گفت: بچیم 
فقط خوده برسان در شفاخانه طب عدلی. تلفن را قطع 
کرد. با یکی از دوستانم رفتیم آنجا. وضعیت خوبی نبود، 
خواهرش،  دنبال  به  برادری  فرزندش،  دنبال  به  پدری 
مادری به دنبال دخترش. از کسی پرسان کدم برای چه 
چهره اش  از  که  حالی  در  تلخ  و  یخ  لبخندی  با  آمدی؟ 
نگرانی فواره می زد، گفت که »الال این جه کسی به خوشی 
نمی آیه...« عکس های شماری از جان باخته گان و زخمی ها 
در فیس بوک نشر شده بود. تعدادی خبر کشته شدن و یا 
مجروحیت فرزندان خود ره از فیس بوک می فهمیدن، اما 

مه... پیدا نکردم، نه حسنا را و نه رووف را«.
پولیس  بستر   ۲00 شفاخانه  برین  گفت  مه  به  »کسی 

گفت وگوهای  در  تاکنون  آن چه  از  شما  ارزیابی  شبکه: 
به  می توان  اندازه  چه  تا  چیست؟  است  گذشته  صلح 

نتیجه ی آن امیدوار بود؟
حمیدی: در اوایل امیدواری به این گفت وگوها زیاد بود؛ 
یافته  افزایش  خشونت ها  آن،  آغاز  با  که  آن جایی  از  اما 
امیدها به نتیجه ی مذاکرات در حال کم شدن است، این 
و  است  نداشته  دست آوردی  هیچ  تاکنون  گفت وگوها 
موافقت  به  هم  اصول  روی  حتا  هنوز  مذاکره  طرف های 
نرسیده اند، امید و باور به مذاکرات بسیار کم شده است و 
به نظر من طرف های درگیر، ظرفیت رسیدن به یک توافق 
سیاسی را ندارند، شرایط سختی پیش آمده است که شاید 
طالبان  و  دولت  باور من  به  باشد.  داشته  ادامه  مدتی  تا 
هیچ یک واقع بینانه پیش نمی روند، روی هم رفته ضعف 
انعطاف پذیری طرف ها و افزایش خشونت امید دست رسی 

به صلح را کاهش داده است.

پیشینه ی  که  گروهی  با  گفت وگو  شما  باور  به  شبکه: 
برای حضور  پیامدی  ندارد، چه  زنان  با  رابطه  در  خوبی 
اجتماعی و سیاسی زنان خواهد داشت؟ آیا به باور شما 

آنان وادار به پذیرفتن تغییرات منفی خواهند شد؟
حمیدی: طالبان غیر از خشونت استراتژی دیگری ندارند 
و اگر با آنان صلح نشود همان طور که در این بیست سال 
داد.  خواهند  ادامه  جنگ  به  هم  این  از  پس  جنگیدند، 
این  غیر  در  زیرا  گیرد؛  باید صورت  گروه  این  با  مذاکره 
یافت و آن هم در حالی که  ادامه خواهد  صورت جنگ 
دولت افغانستان قادر به ادامه ی جنگ نیست و جامعه ی 

وداع تلخ با نازدانه ی برادر؛ 
»گفتند بیا حسنا پیدا شده، 

رفتم کیسه ای را تحویلم دادند«

اول آتش بس؛ 
»افزایش خشونت باعث کاهش امید 

به تحقق صلح شده است«

آسیه حمزه ای



از مراکز نظامی هرات  در یکی 
با زنی مالقات کردم که برای 
نیروهای  صف  در  حضور 
یک ونیم  کودک  از  پولیس، 
و  بود  کنده  دل   ساله اش 
روزگار  آرزوی  به  رسیدن  برای 
دشوار  شرایط  در  کودکی اش، 
جامعه افغانستان، دل به دریا زده بود تا بتواند لباس 
رزم بر تن کند و روزی یک پولیس کارآزموده و موفق 
که  دیگر  زنان  برخی  جوان،  زن  این  کنار  در  شود. 
با مردان پولیس بسیار اندک  شمارشان در مقایسه 
بود، سرگرم تمرینات نظامی و فراگیری آموزش های 
»نظری و عملی« ویژه پولیس بودند. برای زنان، شاید 
نسبت به مردان فراگیری آموزش های نظامی آسان تر 
دشواری   مرحله،  این  به  رسیدن  تا  آنان  زیرا  بود، 

زیادی را پشت سر گذاشته بودند. 
برخی از زنان پولیس، روایت می کردند که برای آنان 
این ساده گی ها  به  امنیتی  نیروهای  حضور در صف 
بر  خویشاوندان شان،  و  وابسته گان  برخی  و  نیست 
اعضای خانواده های شان فشار وارد می کنند تا اجازه 
ندهند که دخترشان وارد نیروهای پولیس شود. برای 
بازدید از مرکز آموزشی پولیس زون غرب، حدود ۲0 
گذره  ولسوالی  راهی  هرات،  شهر  از  دورتر  کیلومتر 
چند  کنار  در  هرات،  پولیس  آموزشی  مرکز  شدم. 
مرکز نظامی دیگر از جمله »لوای کماندو« موقعیت 
دارد. دروازه اصلی ورودی این مراکز نظامی مشترک 
با  باید  شوند،  آن  وارد  بخواهند  که  افرادی  و  است 
نیروهای کماندو و پولیس هم آهنگی کنند. با رسیدن 
به نخستین ایست بازرسی، یکی از سربازان کماندو 

نقدی بر کتاب »توسعه ی سیاسی در افغانستان« اثر داکتر فرامرز تمنا

محمدحسین نیک خواه

چند و چون توسعه ی سیاسی بومی در افغانستان

سیاسی  توسعه ی  چون  و  چند  و  توسعه  مسأله ی 
بومی در افغانستان، از دغدغه های اصلی اصحاب فکر 
و اندیشه در افغانستان بوده است. شکست برنامه های 
افغانستان،  توسعه در  توسعه در دوره های چندگانه ی 
از دوره ی امانی تا دوره ی پسا طالبان، باعث شده است 
و  اقتصاد  سیاست،  و  اقتصاد  حوزه های  اندیشه ی  که 
بر  توسعه  از  نوعی  تبین  برای  تقال  در  جامعه شناسی 
آید که با متقضیات افغانستان هم خوانی داشته باشد. 
ده ها  و  کتاب  چندین  نوشتن  تقال،  این  نتیجه ی 
تبین دالیل توسعه نیافته گی و جست وجوی  مقاله در 
بوده  افغانستان  توسعه ی  برای  مناسب  راه حل های 
است. در این راستا، تعدادی از اندیشمندان افغانستان 
قلم فرسایی کرده اند که منتج به ظهور نظریه هایی در 
نخستین  برای  است.  شده  افغانستان  توسعه ی  مورد 
افغانستان،  در  توسعه  فرهنگی  موانع  مورد  در  بار 
جالل الدین صدیقی، ذهنیت قبیله ای را مطرح کرد و 
از  غیرمستقیم  یا  به صورت مستقیم  تقریباً  او  از  بعد 
این مفهوم در چالش های توسعه ی سیاسی افغانستان 
توسط افراد زیادی سخن به میان آمده است. از دیدگاه 
داکتر جالل الدین صدیقی، جهان اسالم به طور عام و 
افغانستان به طور خاص از ذهنیت قبیله ای رنج برده 

است.
بشیر احمد انصاری در کتاب »ذهنیت قبیلوی« تأکید 
در  افغانستان  در  قبیله ای  ذهنیت  که  است  کرده 
مناسبات اجتماعی با »ایل ها« و در مناسبات سیاسی با 
»آل ها« رابطه ی نزدیکی داشته است. این رابطه به پیوند 
استراتژیک بین قبایل و سیاست مداران قبیله انجامیده 
است که حاصل آن زایش مناسبات قبیله ای در سیاست 

افغانستان بوده است. 
فرهنگی  چالش های  واکاوی  در  عارفی  اکرم  محمد 
به  را  چالش ها  این  افغانستان،  در  سیاسی  توسعه ی 
نوین  فرهنگی  نظام های  و  بومی  فرهنگی  نظام های 
نظام  و  دینی  فرهنگی  نظام  است.  کرده  دسته بندی 
فرهنگی ایلی در نظام فرهنگی بومی جای می گیرد و در 
نظام فرهنگی نوین از لیبرالیسم و کمونیسم نام می برد. 
از دیدگاه او، دعوت و ارشاد، اصالح، جهاد، تکفیر، بیعت، 
اولواالمر و حجاب، مولفه های سیاسی فرهنگ دینی را 
بدل،  یا  انتقام  عناصری چون شرف،  می دهد.  تشکیل 
و  تاراج  شفاعت خواهی،  و  پناهنده گی  بخشش خواهی، 

اطاعت از عناصر نظام فرهنگ ایلی به شمار می آید. 
مارکسیسم  و  لیبرالیسم  نوین،  فرهنگی  نظام های  در 
در افغانستان تجربه شده است. فردگرایی، ملی گرایی، 
آزادی، برابری، مشارکت و تساهل مولفه های لیبرالیسم 
جامعه گرایی  جهان گرایی،  می دهد.  تشکیل  را  افغانی 
طبقاتی و یکسان سازی بر مبنای ایدیولوژی، سازه های 

تفکر مارکسیستی را در افغانستان تشکیل می داد. 
محمد جواد صالحی در کتاب موانع تحکیم دموکراسی 
در افغانستان معتقد است که ترکیب ذهنیت قبیله ای و 

توسعه ی  شاخص های  برجسته سازی  به  نیاز  حداقل 
بومی افغانستان است که به خوبی مشخص نشده است. 
در این بخش، فکر می کنم نظریه های توسعه ی سیاسی 
و تجارب کشورهای جهان سومی که وضعیتی مشابه 

افغانستان داشته، از قلم افتاده است. 
که  است  سیاسی  توسعه ی  پویش های  دیگر،  نوآوری 
کم تر در پژوهش های دیگر سراغ داشته ایم. حسن دیگر 
در  دقیق  آمارهای  به  پژوهش  رفرنس دهی  پژوهش، 
موارد زیادی در کتاب است که با دیاگرام و جدول های 
جداگانه نشان داده شده است. بخش هایی از کتاب هم 
به مصاحبه های داکتر تمنا در مورد توسعه اختصاص 
یافته است که ایشان نظرات خویش را در مورد توسعه 

ابراز داشته است. 
توجهی  درخور  تالش  با  نویسنده  که  می رسد  نظر  به 
یک  از  روشن  تصویر  است  نتوانسته  داده،  انجام  که 
به دست  توسعه ی سیاسی  مورد  در  نظریه ی منسجم 
در  مستقل  نظریه ای  نمی توان  کتاب  خواندن  با  دهد. 
مورد توسعه را از کتاب استخراج کرد. کتاب به شدت 
متأثر از نظرات داکتر محمود سریع القلم در ایران است 
که استاد نویسنده در زمان تحصیل بوده است. هرچند 
نمی توان نظرات داکتر سریع القلم را نادیده گرفت؛ اما 
در ایران این نظرات با اما و اگرهای فراوان روبه رو بوده 
نظرات  این  که  به سختی می توان مدعی شد  و  است 
با چالش های توسعه نیافته گی در افغانستان هم پوشانی 
افغانستان،  در  توسعه  دیگر  نظرات  به  نویسنده  دارد. 
توجهی نداشته و حداقل نقدی بر این نظرات وارد نکرده 
است. در مورد موانع توسعه در افغانستان، همان طور که 
در اول مقاله تذکر رفت؛ نظراتی وجود دارد که شایسته 
بود یک پژوهش علمی، به آن ها نظری می انداخت. اگر 
دالیل توسعه نیافته گی افغانستان را به دو بخش داخلی و 
خارجی دسته بندی کنیم، انتظار می رفت که داکتر تمنا 
به عنوان کارشناس روابط بین الملل به دالیل خارجی، 
موانع  به  نویسنده  می داشت.  مبذول  ویژه ای  توجه 
ژئوپلیتیک و اختالف با همسایه ها که به صورت عوامل 
بالفعل توسعه پیش چشم ما است، نگاه سطحی و گذرا 
انداخته است. داکتر تمنا به عنوان استاد روابط بین الملل 
هیچ گونه راه حلی برای حل مشکالت منطقه ای ما که 
فرایند توسعه را با دشواری مواجه ساخته، ارایه نداده 

است. 
از دید نگارنده، نویسنده از نکات اساسی مسأله یا معمای 
صورت  به  که  است  مانده  غافل  افغانستان  در  توسعه 

فشرده اشاره می شود:
افغانستان،  در  توسعه  برای  راه حلی  هرگونه  نخست؛ 
مستلزم شناخت جامعه شناسی افغانستان و زمینه های 
است.  افغانستان  در  توسعه  فراوان  موانع  پدیدارشدن 
این موضوع نیازمند کنکاش در جامعه شناسی تاریخی 
افغانستان  جامعه ی  نوع  این که  درک  است.  افغانستان 
از کدام سنخ است و نیازمند چه نوع توسعه ای است، 
مهم ترین بحث توسعه است. ما تا هنوز هیچ نظریه و حتا 

آموزشی پولیس هرات حضور یافته بود تا با فوت وفن 
مسایل نظامی آشنا شود. از مریم پرسیدم که دلیل 
پیوستنش به صف نیروهای پولیس چیست؟ توضیح 
داد که از کودکی عالقه مند شغل پولیس بوده و آرزو 
داشته روزی لباس نظامی بر تن کند و از این طریق 

به جامعه خدمت کند. 
او پس از پایان درس های مکتب ازدواج کرد و مادر 
شد؛ این یعنی رسیدن به آرزوی کودکی اش سخت تر 
از همیشه شده بود و شاید امیدی برای دست یافتن 
به آن وجود نداشت، اما این زن با تمام سختی های 
بود. مریم،  آرزوهایش قول رسیدن داده  به  موجود، 
با  می خواهد  که  گفت  شوهرش  به  همه  از  اول 
نیروهای پولیس یک جا شود. نگران بود که مخالفت 
همسر مانع بزرگی بر سر راه رسیدن او به آرزویش 
شود، اما شوهر مریم وقتی دید که او عالقه مند حضور 
در صف پولیس است، او را در رسیدن به خواسته اش 

پشتی بانی کرد. 
را  خردسالش  پسر  صبح  آغاز  با  جوان،  زن  این 
ترک می کند و برای یادگیری مهارت های نظامی و 
درس های پولیسی، به مرکز آموزشی پولیس هرات 
می آید و شب دوباره با شوق دیدار فرزند و همسرش، 

راهی خانه می شود.
مکتب،  پایان  از  پس  که  جوانی  دختر  سکینه، 
قابله گی خوانده است، در کنار مریم سرگرم یادگیری 
آموزش های نظامی بود. او قصه کرد که سال ها پیش 

نداریم.  افغانستان  فرضیه ی روشنی در مورد جامعه ی 
این که جامعه ی افغانستان، جامعه ی کوتاه مدت، توده ای 
توسعه ی  مباحث  الزامات  از  است،  گذار  حال  در  یا  و 

سیاسی افغانستان است. 
سیاسی  فرهنگ  شناخت  دیگر،  مهم  مسأله ی  دوم؛ 
حاکم بر جامعه ی افغانستان است. بدون درک فرهنگ 
توسعه ی  از  نمی توان  کشور،  یک  بر  حاکم  سیاسی 
سیاسی سخن گفت. حداقل نگارنده معتقد به فرهنگ 
سیاسی جزیره ای در افغانستان است که طبیعتاً می تواند 
قابل پذیرش یا نقد باشد. ضروری است که برای واکاوی 
فرهنگ  نوعیت  افغانستان،  در  توسعه  موانع  دقیق 
سیاسی و مولفه های آن مورد توجه قرار گیرد. به ویژه 
از نظرات داکتر سریع القلم است  که داکتر تمنا متأثر 
که رابطه ی توسعه و فرهنگ سیاسی را مهم می پندارد. 
در  دین  و  ما  رابطه ی  دیگر،  مهم  موضوع  سوم؛ 
بنیادگرایی  آن جایی که  از  است.  توسعه  برنامه های 
باید  ما  می شود،  توسعه شمرده  اساسی  موانع  از  یکی 
تکلیف خود را با قرائت های متفاوت از دین روشن کنیم. 
این که چه قرائتی از دین می تواند در توسعه ی سیاسی 
افغانستان مثمر ثمر افتد، با توجه به پیشینه ی تاریخی 
ما در مواجهه با دین، عرفان اسالمی و تساهل قابل مکث 

است. 
چهارم؛ موضوع مهم دیگر در توسعه، انتخاب نوع نظام 
سیاسی و چگونه گی انتقال قدرت برای توسعه ی سیاسی 
موفق است که در مورد آن سخن فراوان به میان آمده 
است. شکست نظام متمرکز و نیاز به نظام غیرمتمرکز 
از  یکی  افغانستان،  رنگین کمانی  جامعه ی  به  توجه  با 
مباحثی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار 

گیرد.
مباحث  اساسی ترین  از  یکی  هویت  مسأله ی  پنجم؛ 
که  این  به  توجه  با  است.  در جهان  توسعه ی سیاسی 
اختالفی  اساسی  نکات  از  یکی  افغانستان،  ملی  هویت 
در توسعه ی سیاسی است، این موضوع باید مورد توجه 
ویژه قرار گیرد. بدون حل بحران هویت، به صورت قطع، 
نمی توان بحران های مشروعیت، نفوذ، مشارکت و توزیع 

را حل کرد.
ششم؛ شکاف های اجتماعی افغانستان که هر روز به طرز 
وحشتناکی گسترش می یابد، یکی از موضوعات اساسی 
دیگر مرتبط با توسعه است. بدون واکاوی شکاف های 
فعال و سنجش راه حل های علمی برای آن ها، نمی توان 
از برنامه ی توسعه ی سیاسی سخن گفت. شکاف هایی 
که در قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، شهر و روستا، 

سنت و مدرنیته و شکاف نسلی تبلور یافته است.
با توجه به مباحث فوق و توجه ویژه به دالیل خارجی 
توسعه نیافته گی افغانستان، نمی توان از توسعه ی سیاسی 
سخن گفت. به نظر می رسد که نویسنده نتوانسته است 
و  دهد  دست  به  توسعه نیافته گی  از  شایسته ای  تبین 
در ارایه ی نظریه ی منسجم که شامل واکاوی دقیق و 

ارایه ی راه حل منطقی توسعه باشد، موفق باشد.

وقتی دور از وطن در ایران مهاجر بود، آرزو داشت 
روزی به افغانستان برگردد و پولیس شود. 

می گوید  خانواده اش  به  وقتی  جوان  دختر  این   
با  خانواده  اعضای  بیش تر  شود،  پولیس  می خواهد 
که  می دهند  هشدار  برایش  و  می کنند  مخالفت  او 
فکر پیوستن به پولیس را از سر بیرون کند. نگرانی 
امر  همین  و  بوده  امنیتی  تهدیدهای  او،  خانواده ی 
برادران  برخالف  است.  شده  آنان  مخالفت  سبب 
بوده  او  پشتی بان  یگانه  مادرش  نزدیکان سکینه،  و 
پیوستن  می داند  همه  از  بهتر  که  مادری  است؛ 
اما  است،  خطرناک  پولیس  نیروهای  به  دخترش 
نمی تواند دخترش را از رسیدن به آرزوی کودکی اش 
محروم کند. پس از رضایت برادرها و اعضای خانواده 
با پیوستن سکینه به پولیس، نوبت به وابسته گان و 
خویشاوندان دور و نزدیک می رسد که با تصمیم او 
بر خانواده اش،  وارد کردن  با فشار  و  مخالفت کنند 
با وجود  او  اما  آرزوهایش شوند؛  به  او  مانع رسیدن 
تمام دشواری ها، سرانجام موفق می شود لباس پولیس 

بر تن کند و به خواسته اش برسد. 
در اوضاعی که بخش بزرگی از زنان افغانستان نگران 
روزگار پس از توافق احتمالی صلح و محدودیت نقش 
و  مریم  مانند  زنانی  بازهم  هستند،  جامعه  در  خود 
سکینه، با تمام دشواری هایی که در مقابل شان وجود 
دارد، بازهم تالش می کنند تا حضور زنان در جامعه را 

پررنگ تر کنند و الگویی برای سایر زنان شوند.

بنیادگرایی اسالمی رفته رفته به فرهنگ سیاسی تبدیل 
به وجود  توسعه  فراراه  را  عمده ای  که چالش های  شده 
درون مایه هایی  با  جدید  سیاسی  فرهنگ  است.  آورده 
چون قوم گرایی، خشونت، بی اعتمادی و فردگرایی منفی 
کشور  سیاسی  توسعه ی  روی  بر  گوناگون  راه های  از 

شمشیر کشیده است. 
مانع  را  افغانستان  ژئوپلیتیک  رحیمی،  محمد  سردار 
اصلی توسعه دانسته و حفیظ منصور از موانع اجتماعی 
و  فرهنگی توسعه سخن به میان آورده است. در کنار 
مورد  در  را  اندیشه هایی  هم  نیکویی  کام بخش  این ها، 
مشابه  دیگران  با  تقریباً  که  است  کرده  مطرح  توسعه 
توسعه ی  و  متوسط  طبقه ی  کتاب  در  نگارنده  است. 
سیاسی افغانستان، ضعف طبقه ی متوسط را عامل اصلی 
توسعه نیافته گی شمرده است. شکاف شهر و روستا یکی 
از مباحث دیگری است که از دید نگارنده در مقاله ای به 
عنوان یکی از دالیل توسعه نیافته گی توضیح داده شده 

است. 
آخرین کتابی که در مورد توسعه، چندی پیش از طرف 
انتشارات موسسه ی تحصیالت عالی افغانستان نشر شد، 
توسط داکتر فرامرز تمنا نگاشته شده و از سوی داکتر 
کتاب  این  نام  است.  شده  ویراستاری  عارفی  مهدی 
با  این کتاب  افغانستان« است.  »توسعه ی سیاسی در 
ظاهر گیرا و چاپ زیبا وارد بازار کتاب افغانستان شده 
است. داکتر تمنا، قبل از انتشار این کتاب، نظرات خود 
را در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری با توسعه ی 
بومی در رسانه های افغانستان بازتاب داد؛ اما او در این 
کتاب، با سامان دهی پژوهشی علمی، این نظرات را به 
خوبی صورت بندی کرده است. کتاب در دو بخش کلی 
اول  بخش  است.  شده  سامان دهی  فصل  هشت  در  و 
به معرفت شناسی توسعه ی سیاسی پرداخته است که 
نظرات  به  ویژه  توجه  با  توسعه  نظری  گفتمان  شامل 
سیاسی  توسعه ی  حوزه ی  نویسنده گان  بزرگ ترین 
مجموعی  شاخص های  ادامه  در  است،  شده  مرتب 
توسعه ی سیاسی آمده و در نهایت موضوع مسأله بودن 
یا معما بودن توسعه ی سیاسی افغانستان واکاوی شده 
است. در بخش دوم؛ پویش های توسعه ی سیاسی در 
و  جوانان  زنان،  توان مندسازی  بر  تأکید  با  افغانستان 
توسعه،  در  علمی  نخبه گان  نقش  سیاسی،  توسعه ی 
دموکراسی وارداتی و آینده ی مبهم توسعه ی سیاسی 
و  سیاسی  توسعه ی  و  اداری  اصالحات  افغانستان،  در 
در نهایت سیاست مدرن و چشم انداز توسعه ی سیاسی 

مورد بحث قرار گرفته است. 
گفتمان  نظری،  مباحث  طرح  با  خوبی  به  تمنا  داکتر 
است.  داده  قرار  واکاوی  مورد  را  افغانستان  در  توسعه 
که  باشد  این  کتاب،  این  نوآوری های  از  یکی  شاید 
تمرکز ویژه ای روی نظرات اندیشمندان داشته است - تا 
واکاوی مکاتب مشهور توسعه ی سیاسی. اما آن چه در 
مانده است، چارچوب مفهومی مورد  این بخش مبهم 
نظر نویسنده است. با توجه به توسعه ی بومی افغانستان، 

نزدیک آمد و از من خواست خودم را معرفی کنم و 
توضیح بدهم که برای چه کاری آمده ام. 

بار  چندین  خبرنگاری،  هویت  کارت  دیدن  از  پس 
و  پولیس  سربازان  مخابره های  صدای »خش وپش« 
ایست  از  من  گذشتن  از  تا  رسید  به گوش  کماندو 
هم آهنگی  بازرسی  ایست های  سایر  با  اول  بازرسی 
شود و من بتوانم به مرکز آموزشی پولیس بروم. از 
فاصله   پولیس  آموزشی  مرکز  تا  اول  بازرسی  ایست 
نسبتاً زیادی را پیاده طی کردم و پس از بررسی دوباره 
کارت هویت و ثبت نام در کتاب مراجعه کننده گان، 
یکی از محافظان مرا تا دفتر فرمانده مرکز آموزشی 

پولیس همراهی کرد. 
چند دقیقه ای در دفتر فرمانده منتظر ماندم و پس 
مرکز،  گوناگون  بخش های  به  مخابره  انجام چند  از 
تازه نفس  نیروهای  »عملی«  آموزش  محل  راهی 
پولیس شدیم. در این بخش، سربازان جوان از سوی 
دو آموزگار در حال فراگیری آموزش چگونه گی ایجاد 
ایست بازرسی بودند. سربازان پولیس یاد می گرفتند 
که در مناطق شلوغ شهری چگونه موترها را متوقف، 
وسایل نقلیه را بررسی و افراد مظنون را شناسایی و 
بازداشت کنند. در کنار شماری از مردان پولیس، دو 

زن هم سرگرم فراگیری فنون نظامی بودند. 
ازدواجش  از  سال  دو  حدود  که  جوانی  زن  مریم، 
گذشته و کودکی یک ونیم ساله داشت، از زنانی بود 
که برای پیوستن به صف نیروهای پولیس، به مرکز 

راه دشوار پیوستن زنان به پولیس
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با توجه به زمینه های محدود رشد زراعتی در افغانستان، 
می توان گفت که پنج اصل، می تواند اساس توسعه و 
رشد کاروبار دهقانان و مال داران باشد و در نهایت اگر 
به صورت دوام دار پیش برود، می تواند فرصت های رشد 
اول، موجودیت آب  فراهم کند. اصل  اقتصادی کشور 
است. آب برای زراعت و مال داری، اصل اساسی است. 
اگر روی موجودیت آب برای زراعت و مال داری توجه 
مستمر شود، می تواند باعث رشد زراعت و مال داری و 
در نهایت رشد اقتصاد ملی شود. اصل دوم، با توجه به 
کمبود منابع بشری در سکتورهای زراعت و مال داری 
مال داری،  و  زراعت  کار  در  جنسیتی  توازن  نبود  و 
فعال سازی  با  بخش ها  این  تغذیه ی  زیربناهای  ایجاد 
حضور زنان به صورت بنیادی است. زیربناهایی که با 
ایجاد می شود، در واقع  دستان خانم های زراعت پیشه 
می تواند شامل ساخت منابع تغذیه ی سکتور مال داری، 
باغ داری و زراعت باشد. به عنوان نمونه، ساخت قوریه ها 
برای باغ داری با فعالیت زنان در زراعت و مال داری و 
فراهم سازی زمینه های کاری به آنان، می تواند دومین 

پایه برای رشد پایدار مال داری و زراعت باشد.
اصل سوم: از آن جایی که توان مالی و آشنایی دهقانان 
زراعت  اصل سوم رشد  است،  نو کم  و وسایل  بازار  با 
معرفی و توزیع رایگان وسایل جدید زراعتی، باغ داری و 
مال داری است. این کار، سختی فعالیت ها را در مزرعه 

کم می کند و باعث تولید حاصالت بهتر می شود.
اصل چهارم، آموزش دهی به دهقانان و مال داران است. 
را  زراعت  رشد  بنیادهای  می تواند  اصل  این  تطبیق 

محکم کند.
اصل پنجم، کمک اقتصادی به دهقانان و مال داران از 
نقدی،  و  بالعوض  است. کمک  قرضه  پرداخت  طریق 
می تواند دهقانان و مال داران را تنبل بسازد؛ اما قرضه 

آنان را به کار و حاصل گیری بیش تر ترغیب می کند.
در ذیل، یکی از پروژه ها را که براساس این پنج اصل، 
در بخش های مختلف زراعت، باغ داری و مال داری کار 
کرده است، به معرفی می گیریم. از آن جایی که فعالیت 
این پروژه در چند والیت محدود بوده است، اثربخشی 

است.  خالی  کوچه ها  و  جاده  می بارد.  شدت  به  برف 
کلبه های  میان  و  ِگل آلود  کوچه ی  از  باز  دیر  عابران 
دارند، می گذرند. گربه ی  ناپایداری  بلند که سقف های 
خوش خط        وخالی در حالی که از سرما به خود می لرزد، 
آهسته پاهایش را جمع می کند و او را از میان دانه های 
موج  نگون بختی  که  است  مکانی  این جا  می پاید.  برف 
می زند. کودکان، زنان و مردان و حتا گربه  ها نیز همه 
چگونه  هوا  فردا  این که  می کنند؛  فکر  مورد  یک  به 
که  نامنظم  دیوار های  با  گلی  خانه های  بود.  خواهد 
پوشیده  زخیم  »ترپال«های  با  معموالً  سقف های شان 
شده  و کوچه اش پر از آب و ِگل است، حدود نزدیک 
به بیست سال سرپناه یک صد و بیست هزار خانوار بی جا 
و  غمگین  کودکی  است.  بوده  مختلف  والیات  از  شده 
سربه زیر در حالی  که صورتش از شدت سرما اناری شده 
است، از جاده می گذرد. پس از چند قدمی، برمی گردد 
و نگاهی مشکوک می اندازد. چیزی برایش غیرمعمول 
به جمپر  پسرک  بلی،  می کند.  ورانداز  پا  تا  سر  است. 
و بوت های گرم نگاه می کند؛ چیزهایی که شاید چند 
زمستان است آن ها را ندیده است. لحظه ای بعد، ُکفی 
به دستانش می زند و به آسمان نگاه می کند. از چشمان 
و  نگران هوا است  نگرانش می توان فهمید که چه قدر 

نگران شب سردی که قرار است پشت سر بگذارد.
بیش تر کودکان این جا )بی جاشده گان کمپ چهاراهی 
قمبر( کارگر اند. شمار کمی به مکتب می روند. مدتی  
از  مکتبی  لباس های  با  که  می کنم  نظاره  را  کودکانی 

آن نیز در همان والیت ها محدود است. اما در کل به 
انجامیده  باغ داران  و  مال داران  دهقانان  کاروبار  رشد 

است. 
برنامه ی حمایت از اولویت ملی دوم )SNAPP2( یکی 
از پروژه های وزارت زراعت است. این برنامه را صندوق 
حمایت   )IFAD( زراعت  انکشاف  برای  بین المللی 
می کند. هدف از راه اندازی و این برنامه، بهبود مصونیت 
وضعیت  بهبود  و  اشتغال زایی  عواید،  افزایش  غذایی، 
اقتصادی خانواده های فقیر روستایی در والیت های بلخ، 

هرات، ننگرهار، کابل، پروان، لوگر و بغالن است.
دالر  میلیون   48.4۶۱ پروژه  این  مجموعی  هزینه ی 
برای  بین المللی  صندوق  توسط  که  است  امریکایی 
انکشاف زراعت )IFAD(  پرداخت می شود و برای پنج 
اولویت ملی دوم  از  برنامه ی حمایت  دارد.  ادامه  سال 
از ۲0۱۶ فعالیتش را آغاز کرده است و تا سال ۲0۲۱ 

ادامه می یابد.
و  زیربناها  توسعه ی  بخش های  در  برنامه  این 
هرات،  بلخ،  والیت های  در  راهبردی  سرمایه گذاری 
می کند.  فعالیت  بغالن  و  لوگر  پروان،  کابل،  ننگرهار، 
خدمات  عرضه ی  بخش های  شامل  زیربناها  توسعه ی 
ترویج زراعتی، حمایت از دهقانان و سکتور خصوصی 

می باشد.
در  ملی  دوم  اولویت  از  حمایت  برنامه ی  دوم  قسمت 
بخش های بازسازی شبکه های آبیاری، ساخت زیربناهای 
محلی، سرمایه گذاری در بخش تولید گندم، باغ داری، 
مال داری و خدمات قرضه دهی فعالیت می کند. در کنار 
منابع قرضه های کوچک  به  سایر بخش ها دست رسی 
به خانواده های بی بضاعت، تقویت ارزش های زنجیره ای 

محصوالت زراعتی نیز می باشد.

1. ساخت شبکه های آبیاری
دست آورد های عمده ی برنامه ی حمایت از اولویت ملی 
دوم در چهار سال اخیر که در سطح هفت والیت کشور 
آبیاری،  بازسازی 7۲ شبکه ی  فعالیت می کند، شامل 
۱7 هزار و ۶۶9 هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار 

کنارم رد می شوند. منظره ای دیدنی بود. او شمع هایی 
ویرانه  این  بر  روزی  که  می دید  مخروبه ها  میان  در  را 
راضیه،  است.  ویرانه  در  گنج  که  حقا  تابید.  خواهند 
رقیه و مریم امروز خیلی خوشحال اند، درست مثل هر 
روز. آن ها شادمان و سرزنده به سوی مکتب می روند. 
برای شان فرقی نمی کند که هوا سرد باشد یا نباشد، برف 
ببارد یا نبارد و آفتاب بتابد یا نتابد. به تنها موردی که 
به آن می پردازند و شادمانه می خندند، درس امروز است 
و شور و هیجان مکتب. سه دختر بچه قد و نیم قد در 
میان دانه های بزرگ برف که با خشم تمام بر بدن های 
به سوی مکتب می روند. چتری  کوچک شان می ریزد، 
که بر سر دارند، بسیار کوچک است. هرسه شان هم زمان 
آنان راضیه حتا  نمی توانند زیر آن جا شوند. در میان 

جمپر هم به تن ندارد. 
می پرسم: جمپر نداری که بپوشی؟ نمی دانم چرا او قبل 
لباس های گرم دو  به  به سوال، پاسخ بدهد،  این که  از 
این  نمی پوشم«.  »دارم،  گفت:  می کرد.  نگاه  دوستش 
یخ  جا  در  آدم  که  کوچه  فضای سرد  آن  در  او  حرف 
از چه بود؟ آن سه دوست هم بودند؛  می بست، نشان 
کوچه های  هم  کنار   سرما  و  گرما  در  که  دوستانی 
کانکریت شده را قدم می زنند و از جلو بلندمنزل های 
بلندی  برسند.  مکتب شان  به  تا  می شوند  رد  شیک 
این روزها  حتا  نمی کند،  حیرت زده  را  آن ها  عمارت ها 
برای شان فرقی نمی کند دختری که هر روز پدرش او 
را با موتر به مکتب می آورد، چه پوشیده است و از دکان 

گرفته است. هم چنان نُه دیوار استنادی و یک ذخیره ی 
آبی توسط این پروژه تکمیل شده است که باعث آبیاری 

هزاران جریب زمین شده است.

و  زراعتی  فعالیت های  در  زنان  تشریک   .2
مال داری

یکی از کار های اساسی برنامه ی حمایت ملی دوم ایجاد 
دیپارتمنت ترویج برای زنان در سطح وزارت، ایجاد و 
تجهیز مراکز معلوماتی و آموزشی دهقانان، ایجاد 74 
هزار   80 ظرفیت  به  مثمر  نهال های  قوریه ی  جریب 
نهال، ایجاد دو جریب زمین قوریه ی عصری یا تحت 
جال به ظرفیت ۱۲0 هزار نهال مثمر، ایجاد باغچه های 
خانه گی،  باغچه   5۶۳ زنان،  از  حمایت  برای  خانه گی 

ایجاد سبزخانه ها، 5۲ سبز خانه تحت پروسس است.

3. توزیع وسایل مدرن زراعتی
والیت  هفت  در  فعالیت ها  سایر  کنار  در  برنامه  این 
کشور برای خانواده های بی بضاعت و مال دار بسته های 
جمع آوری  وسایل  خانواده،  هزار  دو  برای  مرغ داری 
کشمیره را به دو هزار و ۱90 خانواده توزیع کرده است. 
تامین مصونیت  از 9 مرکز جمع آوری شیر و  حمایت 
حیوانی برای دو هزار و ۱00 خانواده و ده هزار و ۶0۶ 
بسته ی وسیله های باغ داری برای باغ داران توزیع شده 

است.

4. آموزش
استفاده  مهارت  دهقان   789 و  هزار  شش  برای 
هم چنان  است.  شده  داده  آموزش  تکنولوژی ها  از 
انتقال  تا دانش میان دهقانان  ظرفیت سازی شده است 
باغ داری  آموزشی  برنامه های  ترتیب،  این  به  شود.  داده 
برای 97۳ باغ دار، برنامه ی آموزشی برای یک هزار و 749 
تخنیکی  آموزشی  برنامه های  اجرای  زراعت پیشه،  خانم 
یادگیری  چگونه گی  آموزش دهی  عنوان،   ۲7 تحت 
برای  دوشی  شیر  حفظ الصحه  و  مال داری  مدیریت 

یک هزار و ۳50 خانواده از کارهای این پروژه بوده است.

کرده اند  عادت  آنان  می خرد.  چیزی  چه  مکتب  پیش 
و دختری که رخسار  میان خود  بگیرند، شاید  نادیده 
نام دارد، حصار نامریی را می بینند که مردم آن را پول 
می نامند. چیزی که در محله ی آن ها کم تر کسی آن را 

به آسانی لمس می کند.
حتا پدر مریم نیز به رغم این که هر صبح مال آذان با 
پولی  اندازه ی  به  می رود،  شهر  به  دستی اش  کراچی 
که رخسار در مکتب خرج می کند، به دست نمی    آورد. 
راضیه، مریم و رقیه هر سه همه چیز را می دانستند و 
می فهمیدند که دنیا چه قدر ناعادالنه است، اما انگار رقیه 
و ده ها کودک دیگر که در آن ویرانه زاده و حاال بزرگ 
شده بودند و مکتب می رفتند، این مدت تنها خانه ای که 
برای شان دل نشین بوده، همان خانه ی بی در و پنجره ی 
خودشان و تنها جایی  که از سرمای زمستان به آن پناه 
می برند، آغوش گرم مادر است. زمستان و بهار برای این 
سه دوست و خانواده هایی که این جا زنده گی می کنند، 
هر  چون  نیست؛  می گویند،  بقیه  که  قشنگی ای  به 
زمستان النه ی گلی شان پر آب می شود و آنان مجبور اند 
با دلو آب را به بیرون بریزند. یادش نمی آید آخرین بار 
چند سال پیش بوده که از نهادهای خیریه مواد غذایی 

دریافته اند. 
هوا سردتر می شود و دانه های برف بزرگ تر و شدیدتر 
از قبل بر سر و صورتش می بارد. صدای پارس سگ ها از 
دور به گوش می رسد و دود سیاه رنگی از میان خانه های 
گلی بلند است. این محله با کوچه های تنگ و مخوف 

5. قرضه دهی به دهقانان
در مدت چهار  دوم  ملی  اولویت  از  برنامه ی حمایت 
سال از فعالیت های خویش در هفت والیت کشور به 
هفت هزار و ۲۲۳ بسته قرضه های زراعتی به ارزش 9 
میلیون دالر امریکایی به دهقانان بی بضاعت داده است 
و  از چهار هزار و ۲9۱ بسته قرضه های زراعتی  دو 
هزار و 9۳۲ بسته در بخش مال داری نیز توزیع کرده 

است.
روی  کار  پروژه،  این  فعالیت  دیگر  بخش  هم چنان 
است.  دهقانان  محصوالت  مناسب  فروش  و  بازاریابی 
زراعتی  قرارداد    5۱8 و  هزار  دو  عقد  فراهم سازی 
ظرفیت سازی  خصوصی،  سکتور  و  دهقانان  میان 
برای تولیدکننده گان زراعتی، از جمله دست آورد های 
عمده ی برنامه ی حمایت از اولویت ملی دوم در چهار 
در  زراعت  ترویج  ترتیب،  همین  به  است.  اخیر  سال 
و  ظرفیت سازی  باغ داری،  انکشاف  خشک،  مناطق 
انتقال دانش، مهارت و تکنولوژی برای دهقانان، ایجاد 
سبزخانه ها، ایجاد باغچه های خانه گی برای حمایت از 
زنان، ایجاد دیپارتمنت ترویج برای زنان، ایجاد مراکز 
آموزشی برای دهقانان و حمایت از نُه مرکز جمع آوری 
شیر، دست آوردهای عمده ی برنامه ی حمایت از اولویت 

ملی دوم، در زمینه ی تطبیق پنج اصل باالیی است.
برآیندها نشان داده است که از طریق برنامه ی حمایت 
از اولویت ملی دوم، تغییرات زیاد در زنده گی دهقانان، 
در  است.  شده  رونما  مستفیدشونده گان  و  مال داران 
آگاهی،  بلندبردن سطح  غذایی،  مصونیت  بخش های 

درآمد دهقانان و مال داران افزایش پیدا کرده است.
صورت  به  زراعت  وزارت  پروژه ی  این  کار  کل،  در 
نمونه ای، روی پنج اصلی که در آغاز گفته شد، باعث 
پوشش،  تحت  مال داران  و  دهقانان  کاروبار  بهبود 
گسترده  صورت  به  برنامه  این  اگر  اما  است؛  شده 
همه والیت ها را تحت پوشش بگیرد و بتواند همین 
سال  چند  یا حداقل  دوام دار  به صورت  را  خدماتش 
بر  کالنی  مثبت  تأثیر  می تواند  بسازد،  عملی  دیگر 

اقتصاد افغانستان بگذارد.

خانه ی ده ها کودک است ؛ کودکانی که وقتی برای اولین 
بار دیده بر رخ دنیا گشوده اند، جهان را تاریک و سرد 
مکدر  آن  در  برای شان  چیز  همه  که  جهانی  یافته اند؛ 

است. 
تند تند  می زد،  شدت  به  قلبم  حالی  که  در  را  کوچه 
که  مکانی  از  شوم،  دور  آن جا  از  می خواستم  پیمودم. 
نشان از روزگار بد و سرنوشتی بود که با دست جنگ 
کندز،  از  دیگری  و  لغمان  از  یکی  بود.  خورده  رقم 
سومی از میدان وردک و چهارمی از غزنی آواره شده اند 
است؛  شکسته  و  خسته  پایتخت  یک  پناه گاه شان  و 
پایتختی که برای آنان به سقف نا پایدار می ماند که مدام 

چکه می کرد. 
همین طور که دور می شدم، اتفاقات دقیقه های پیش  را 
افتادم  یاد کودک شادی  به  و  در ذهن مرور می کردم 
که بی اعتنا به سردی روزگار و سرما، شادمانه خیابان 
را به سوی علم قدم می زد. همین طور کودکی را تصور 
کردم که مکتب نمی رفت و کنار دیوار گلی، منتظر بود تا 
ببیند چه وقت آفتاب از خاوران می تابد و مژده ی پایان 

زمستان می دهد. 
به این ها اندیشیدم و در حالی که از آن جا دور می شدم، 
متوجه موردی شدم. مردی در حال گرفتن عکس سلفی 
از خودش بود، در حالی که لباس های گرم و زمستانی 
در تن داشت. شاید وقتی این عکس را در شبکه های 
اجتماعی پست کند، بنویسد: »یک عکس سلفی با اولین 
برف امسال روا باشد«. آری، برف خوب است، برف زیبا 

است، اما نه برای کسانی که پناه گاه امن و گرم ندارند.

نمونه ی رشد زراعت؛ 

پنج اصل سودمند یک پروژه 
در بهبود کاروبار دهقانان
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گذشته  مانند  احتماالً  المپیک  آینده  سال  رقابت های 
دست کم  که  دارد  وجود  امیدواری  این  اما  بود،  نخواهد 

بخشی از تماشاگران در ورزشگاه ها حاضر شوند.
رییس کمیته بین المللی المپیک می گوید »بسیار مطمین 
است« که تماشاگران در رقابت های المپیک توکیو حضور 

خواهند داشت.
زیادی«  این کمیته »تالش  باخ هم چنین گفت  توماس 
جاپان  به  رسیدن  از  قبل  تماشاگران  به  تا  کرد  خواهد 
مشغول  جاپان  در  اکنون  باخ  آقای  شود.  زده  واکسین 
مذاکره در مورد چگونه گی برگزاری بازی ها در سال آینده 

میالدی است.
بود  قرار  توکیو  بازی های  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
تابستان امسال برگزار شود، اما به دلیل همه گیری جهانی 
ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاد. بیش تر از ۱۱000 
ورزشکار و ۲00 کشور قرار بود در این مسابقات شرکت 

کنند.
آقای باخ پس از مذاکره با یوشیهیده سوگا، نخست وزیر 
با در نظر  جاپان، به خبرگزاری فرانسه گفته است: »ما 
گرفتن تمام معیار هایی که می توان تصور کرد، مجموعه 
بسیار بزرگی از راهکارها را در نظر گرفته ایم. این موجب 
باشیم که تماشاگران را سال  شده خیلی خیلی مطمین 

آینده در ورزشگاه ها خواهیم داشت«.
دیدار آقای باخ پس از برگزاری یک تورنمنت جمناستیک 
در جاپان انجام شد. این تورنمنت با شرکت ۲۲ ورزشکار 
از کشورهای مختلف و حضور ده ها هزار تماشاگر برگزار 

شد.
ورزشکاران بین المللی قبل از رسیدن به جاپان دو هفته 
قرنطینه شدند و سپس دور از بقیه در هتل های شان در 
توکیو نگه داشته شدند. آن ها هم چنین هر روز آزمایش 
پی سی آر )معمول ترین آزمایش تشخیص ویروس کرونا در 

جهان( دادند.
تاکنون هم جاپان و هم کمیته بین المللی المپیک تاکید 

کرده اند که این مسابقات تابستان آینده برگزار می شود.
المپیک ۲0۲0،  برگزاری  اجرایی  مسوول  موتو،  توشیرو 
اوایل سال جاری میالدی گفته بود که تالش خواهند کرد 
از برگزاری مسابقات پشت درهای بسته جلوگیری شود. 
او هم چنین گفته بود این احتمال وجود دارد که مسابقات 
با »تعداد محدودی« تماشاگر برگزار شود و تعداد افراد 

غیرورزشکار کاروان کشورها نیز کاهش یابد.
اوایل هفته ی گذشته از آقای باخ سوال شد که آیا برای 
فراهم کردن مقدمات لغو بازی ها راهی جاپان می شود، او 
اما به شدت این شایعه را رد کرد. پیش تر معاون او نیز 
گفته بود که این مسابقات با کرونا یا بدون کرونا برگزار 

خواهد شد.
سیکو هاشیموتو، وزیر المپیک جاپان، نیز گفته بود که 
برگزار خواهد  قیمتی« در سال ۲0۲۱  المپیک »به هر 

شد.
در حال حاضر این امید وجود دارد که یک واکسین کرونای 
موثر تا سال آینده میالدی به بازار بیاید. شرکت های فایزر 
واکسین  اولیه،  نتایج  به  توجه  با  می گویند  بایواِن تک  و 
کرونایی که آن ها ساخته اند، تا 90 درصد از سرایت کرونا 

جلوگیری می کند.

شرکت دواسازی ُمدرنا در ایاالت متحده می گوید داده های 
اولیه نشان می دهد که واکسین این شرکت علیه ویروس 

کرونا »94.5 درصد« مؤثر است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، واکسین مدرنا که با 
همکاری موسسه ملی بهداشت امریکا تهیه شده است، در 

حال آزمایش روی ۳0 هزار داوطلب است.
یک هیات نظارت مستقل اکنون می گوید دو هفته بعد از 
تزریق دوز دوم واکسین مدرنا به داوطلبان، این واکسین در 

مورد تنها حدود 5 درصدشان بی تاثیر بوده است.
برای تاثیرگذاری بهتر واکسین مدرنا باید دو دوز از آن، با 

فاصله چهار هفته از هم، به افراد تزریق شود.
شرکت مدرنا ماه گذشته اظهار اطمینان کرد که می تواند 
ایاالت  مقام های  از  را  خود  واکسین  اضطراری  تصویب 

متحده در ماه دسامبر دریافت کند.
به گفته مسووالن این شرکت انتظار می رود که به  زودی 
در  متحده  ایاالت  در  واکسین  این  از  دوز  میلیون   ۲0

دسترس باشد.
به نقل از رادیو فردا، این شرکت امیدوار است که طی سال 
آینده میالدی حداکثر یک میلیارد دوز برای استفاده در 

سراسر جهان در دسترس داشته باشد.
با مدرنا برای تأمین  اروپا نیز در حال مذاکره  کمیسیون 

حداکثر ۱۶0 میلیون دوز واکسین است.
نیز خسته گی، درد  مدرنا  واکسین  تزریق  عوارض جانبی 
واکسین  از دوز دوم  بعد  تزریق  و درد در محل  عضالنی 

اعالم شده است.

المپیک توکیو؛ 
توماس باخ »اطمینان« 

دارد که مسابقات با تماشاگر 
برگزار خواهند شد

وکالی ترمپ بخش مهمی از شکایت ها درباره 
تقلب انتخاباتی در پنسیلوانیا را پس گرفتند

شرکت ُمدرنا از تهیه 
واکسین کرونا با تاثیرگذاری 

»۹۴.۵ درصد« خبر داد

نیوز فارسی، نماینده گان ستاد  به گزارش یورو 
امریکا،  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  انتخاباتی 
مورد  در  اصلی شکایت های حقوقی شان  بخش 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  تقلب  بروز 

ایالت پنسیلوانیا را پس گرفته اند.
در پنسیلوانیا جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعالم شده است 
و نماینده گان ترمپ همواره ادعای بروز تقلب در 
این ایالت را داشتند. وکالی ترمپ گفته بودند 
که صدها هزار برگ رأی گیری از طریق پستی 
و غیابی بدون حضور و نظارت نماینده گان این 
اکنون  آن ها  است.  شده  شمارش  و  باز  نامزد، 
آرا  این  درباره  ادعای شان  و  کرده  عقب نشینی 
را که شمار دقیق آن ها ۶8۲ هزار و 479 برگه 

اعالم شده، پس گرفته اند.
وکیالن ترمپ در حالی از این بخش مهم ادعای 
روز  است  قرار  که  کرده اند  عقب نشینی  خود 
شکایت  به  عقرب(   ۲7( نوامبر   ۱7 سه شنبه، 
رسیده گی  پنسیلوانیا  فدرال  دادگاه  در  آن ها 
آن  حجم  که  را  جدید  دادخواست  آن ها  شود. 
اکنون کوچک تر شده، روز یک شنبه، ۱5 نوامبر 
)۲5 عقرب( رسماً به دادگاه فدرال ارایه کردند. 
این موضوع  ترمپ،  نهایی ستاد  در دادخواست 
که تأیید پیروزی جو بایدن در پنسیلوانیا باید 
لغو شود، هم چنان مطرح است. ادعای این وکال 
مبنی بر این که در پنسیلوانیا با رأی دهنده گان 
نامزد  به  رأی دهنده گان  از  بهتر  بایدن  به 

جمهوری خواه رفتار شده، تغییر نکرده است.
که  موضوع  این  هم چنین  شکایت  این  در 

شهرهای  در  پنسیلوانیا  انتخاباتی  مسووالن 
فیالدلفیا و پیتسبورگ به طور »غیر قانونی« از 
ناظران ترمپ در محل ممانعت کرده و  حضور 
بنابراین »بسیاری از افراد از رأی دادن محروم 
شده اند«، حذف شده است. شکایت تقلیل یافته 
ستاد ترمپ اکنون روی این ادعا تمرکز دارد که 
مناطق متمایل به دموکرات ها در پنسیلوانیا به 
اجازه  رأی دهنده گان  به  »غیرقانونی«  شکل 
را  خود  رأی  برگه های  در  ایرادات  تا  داده اند 

اصالح کنند.
با این همه، دعوای جاری بر سر آرا در این شکایت 
درباره بخش کوچکی از رأی های بایدن است که 

شمار آن تنها به ۶0 تا 70 هزار می رسد.
آرای  شد  مشخص  که  زمانی  نوامبر،   7 در 
باقی مانده و شمارش نشده در ایالت پنسیلوانیا 
برای جبران شکست دونالد ترمپ در برابر جو 
بایدن کفایت نمی کند، خبرگزاری آسوشیتدپرس 
از  بایدن را اعالم کرد. ترمپ که هنوز  پیروزی 
این که  از  می کند،  خودداری  شکست  پذیرفتن 
پیروزی رقیبش از طریق رسانه ها اعالم شده و 

نه منابع رسمی، اظهار ناخرسندی کرده است.
وکیلش  جمله  از  نزدیکانش  و  ترمپ  خود 
رودی جولیانی تا کنون به کرات موضوع تقلب 
رسانه های  اما  کرده اند،  مطرح  را  انتخابات  در 
دلیل  هیچ  هنوز  که  می گویند  امریکایی 
زمینه  این  در  او  تیم  سوی  از  محکمه پسندی 
در  گذشته  روز  ترمپ  دونالد  است.  نشده  ارایه 
توییتر با اکراه از پیروزی رقیبش سخن گفت، اما 

افزود که او با »تقلب« پیروز شده است.

)سه  فضانورد  چهار  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
فضاپیمای  بر  سوار  جاپانی(،  یک  و  امریکایی 
اسپیس ایکس سفر خود را به سوی ایستگاه بین المللی 
فضایی آغاز کردند. با این سفر اما مشاجره حقوقی بین 
به  انتخابات،  نتیجه  بر سر  بایدن  دونالد ترمپ و جو 

»ناسا« و »فضا« هم کشیده شده است.
فضاپیمای  سفر  آغاز  از  امریکایی  رسانه های 
ایستگاه  به سوی  داده اند؛ سفری  اسپیس ایکس خبر 
بین المللی فضایی »آی اس اس« که گفته می شود این 

سفر فضایی ۲7 ساعت طول می کشد.

صرف  نظر از سفر موفقیت آمیز این فضاپیما، مشاجره 
حقوقی بین جو بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا 
کشور،  این  کنونی  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  و 

هم چنان  ادامه دارد.
این  ابتدا  توییتری  پست  یک  انتشار  با  ترمپ  دونالد 
موفقیت بزرگ را به دست اندرکاران بخش هوافضای 
امریکا تبریک گفت، اما به روال همیشه گی از عمل کرد 

خودش در این حوزه نیز تعریف و تمجید کرد.
شرکت  به  متعلق  »دراگون«  فضاپیمای  این 
تاخیر  روز  با یک  را  اسپیس ایکس سفر فضایی خود 

ماسک،  ایالن  را  اسپیس ایکس  شرکت  کرد.  آغاز 
صاحب شرکت تسال موتورز، بنیان گذاشته است.

از  نوامبر،   ۱5 یک شنبه،  غروب  دراگون  فضاپیمای 
فلوریدا  ایالت  در  واقع  کاناورال  کیپ  هوایی  پایگاه 
سفرش را آغاز کرد. تصاویر برخاستن این فضاپیما به 

طور زنده پخش شد.
اندکی پس از آغاز سفر این فضاپیما، جو بایدن، ربیس 
جمهور منتخب امریکا، با انتشار یک پست توییتری 
موفقیت شرکت اسپیس ایکس را دلیلی بر قدرت علم و 
دانش دانست و آن را محصول همراهی نوآوری و عزم 

و اراده مردم امریکا خواند.
شکوهمند«  »آغازی  از  توییتر  در  نیز  ترمپ  دونالد 
از عمل کرد خود  به ستایش  بار دیگر  و  سخن گفت 
پرداخت . او نوشت که ناسا )اداره کل ملی هوانوردی و 
فضا( در آغاز دوره زمام داری او در وضعیتی اسفناک 
قرار داشت. ترمپ عنوان کرد که در دوره او، ناسا به 
پیش رفته ترین مرکز فضانوردی در جهان تبدیل شده 
هم  امریکا  گرد  به  نظر  این  از  دیگری  هیچ کشور  و 

نمی رسد.

آغاز سفر فضاپیمای »دراگون« و »جنگ فضایی« ترمپ و بایدن


