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تمام  در  افغانستان  خبرنگاران  و  رسانه ها 
اصلی جنگ  قربانیان  از  یکی  سال های گذشته 
در افغانستان بوده اند. اما به صورت بی پیشینه در 
ماه های گذشته خبرنگاران و جامعه  ی رسانه  ای 
هدفمند  ترورهای  اهداف  از  یکی  افغانستان 
در  بشر  حقوق  دیدبان  بوده اند.  افغانستان  در 
گزارشی تازه اعالم کرده است که گروه طالبان 
زنان  جمله  از  رسانه ها  کارمندان  و  خبرنگاران 
یافته های  براساس  می دهد.  قرار  عمدا هدف  را 
گروه  جنگ جویان  و  فرماندهان  نهاد،  این 
طالبان علیه جامعه  ی رسانه  ای در مناطق تحت 
مختلف  انواع  کابل  در  همچنان  و  کنترل شان 
برده اند.  کار  به  را  خشونت  و  ارعاب  تهدید، 
برپایه ی گزارش دیدبان حقوق  بشر بعد از آغاز 
مذاکرات بین االفغانی در دوحه حمله طالبان بر 
افغانستان سیر  رسانه  ای  و جامعه  ی  خبرنگاران 
صعودی داشته است. در پی این رویکرد طالبان 
در سال گذشته شماری از خبرنگاران جان شان 
را از دست داده و ده ها خبرنگار و فعال رسانه  ای 

مجبور به ترک افغانستان شده اند. 
از  افغانستان  رسانه  ای  جامعه  ی  با  طالبان  عناد 
این  از طرف دیگر،  امر تاکتیکی است و  طرفی 

ضدیت آبشخور ایدیولوژیکی هم دارد...
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عنادطالبانبارسانهها

فرمانده قطعه خاص 
پولیس بغالن در درگیری 
با طالبان کشته شد

چگونه زبان و کلمات، 
خلق فاجعه را در نظام های 
فاشیسم و بنیادگرا 
ساده سازی می کند؟

مقام های امریکایی هم 
در نشست برجام در وین 
»بدون دیدار مستقیم با ایران« 
مشارکت خواهند داشت
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انفجار ماین های 
کنارجاده ای در هلمند 

و هرات پنج کشته و هفت 
زخمی بر جای گذاشت

منیره یوسف زاده، 
معاون وزارت دفاع در 
امور آموزش و پرسونل 
از مقامش کنار رفت

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت لغمان می گویند 
بر  طالبان  راکت  مرمی  فیر  سه  اصابت  پی  در  که 

خانه های مسکونی در ولسوالی علیشنگ...

وزیر فرانسوی 
»تست بکارت« 

در برنامه تلویزیونی 
را محکوم کرد

اصابت مرمی راکت 
بر خانه های مسکونی در لغمان؛ 

دست کم 15 غیرنظامی زخمی شدند وزش ُتندباد در 
ننگرهار دو کشته 

و پنج زخمی 
بر جای گذاشت
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تظاهرات هواداران حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل؛ 
»ارگ نشینان استعفا کنند«
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اشتباهمادرحیطهیگفتوگودربارهیسالمتروانچیست؟
خانه و با زندگی فاصله ی زیادی دارد و بعد چیزی گفت 
که قلبم غرق اندوه شد؛ نگاهش را از من دزدید و گفت: 
از نظر  »زندگی دیگر برایم معنایی ندارد.« در آن لحظه 
خودم چیزی برایم روشن شد: او از نظر بالینی افسرده بود.

طی روزها و هفته های بعد، من به دوستم آنچه را که در 
مورد این اختالل و فواید درمان و داروهای...

سال ها پیش، در ساعت های پایانی یک مهمانی، با دوستی 
صدای  داخل  از  بودیم.  نشسته  خانه  حویلی  در  قدیمی 
بلند موسیقی و خنده می آمد، ولی ما فرسنگ ها با آن دنیا 
فاصله داشتیم. دوستم چند هفته قبل به رابطه اش پایان 
داده بود و آن شب دل شکستگی او هنوز تازه و ملموس 
درون  افراد  با  می کند  احساس  که  گفت  من  به  او  بود. 

اتهاماخاذیدرترازوهای

تناژبلنددروازههایهرات؛
»تادههزارافغانیازهرموتر

گرفتهمیشود«
و  ترانسپورتی  شرکت های  مسئوالن  از  برخی 
ترازوهای  در  قانون  برخالف  که  مدعی اند  رانندگان 
اخاذی می  شود.  آنان  از  بلند دروازه های هرات  تناژ 
آنان به روزنامه اطالعات روز گفته اند که از هر موتر 
می شود  گرفته  پول  افغانی  هزار   10 تا  اضافه بار  با 
به  دولت  حساب  به  واریزشدن  به جای  پول  این  و 
عضو  صالحی،  عبدالرحیم  می رود.  زورمندان  جیب 
حکم  برخالف  که  می گوید  هرات  والیتی  شورای 
رییس جمهور محمد اشرف غنی، در ترازوهای هرات 

پول گرفته می شود. 
بر بنیاد آمار ریاست فواید عامه هرات نشان می دهد 
که حد اوسط روزانه 200 الی 250 موتر باربری از 
– اسالم قلعه و دروازه  مسیرهای شاهراه های هرات 

میرداوود می گذرد...
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خروج امریکا از افغانستان طالبان  را قدرت مند خواهد کرد 
نامه ی  داشت.  خواهد  اجتناب ناپذیر  و  غم انگیز  عواقب  و 
از خروج کامل  آن  اشرف غنی که در  به  بلینکن  آنتونی 

ارتش امریکا تا اول ماه ِمی در صورت عدم همکاری...

امریکا،ویتناموافغانستان؛

ازنامهینیکسونتانامهی
بلینکن
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اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت بغالن تأیید 
می کنند که شریف اهلل خوستی، فرمانده قطعه خاص 
پولیس این والیت در درگیری با جنگ جویان گروه 
طالبان کشته شده است...
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امیدوارند  طالبان  تاکتیکی  نظر  از 
با  صلح  مذاکرات  با  همزمان  که 
خاموش کردن منتقدان از طریق تهدید 
گذشته  جنایت های  بر  خشونت،  و 
درک  گذارند.  سرپوش   امروزشان  و 
که  است  عمیق  واقعیت  این  از  طالبان 
و  آزاد  رسانه های  حضور  با  این  گروه 
نمی تواند  منتقد هرگز  رسانه  ای  جامعه 
جایگاه  عمومی  افکار  و  مردم  میان  در 
که  وضعیتی  در  کند.  پیدا  مناسب 
رسانه های آزاد تمام فعالیت های طالبان 
را زیر ذره بین دارند، تالش طالبان برای 
ارائه ی یک چهره قابل قبول از خود به 
»آب  حکم  و  بیهوده  امر  عمومی  افکار 
در هاون کوبیدن« را دارد. با درک این 
واقعیت طالبان رویکرد ارعاب، خشونت 
رسانه  ای  جامعه ی  در  ترس  القای  و 
فضا  تا  گرفته  پیش  در  را  افغانستان 
خودسری  و  جنایت  بیشتر  فرصت  و 
داشته باشند. طالبان آرزو دارند در نبود 
گذشته  مثل  منتقد  رسانه  ای  جامعه  ی 
در هر گوشه ی کشور دست به جنایت 
پیدا  بازتابی  هیچ  جنایات شان  و  بزنند 
نکنند و راه تبلیغات ضد طالبانی را سد 

کنند. 
بـا رسـانه ها و آزادی  ضدیـت طالبـان 
تنهـا یـک امـر تاکتیکی صرف نیسـت. 
بیـان  آزادی  طالبـان  ایدیولـوژی  در 
اسـت.  مـردود  امـر  رسـانه ها  آزادی  و 
بـاور  بیـان  آزادی  بـه  گـروه  ایـن 
نـدارد. در زمـان طالبـان فقـط رادیـو 
ایـن  بـود.  فعـال  شـریعت  صـدای 
رادیـو صرفـا ابـزاری بـرای پروپاگندای 
طالبـان  بـود.  طالبـان  ایدیولوژیـک 
نه تنهـا بـه هیـچ رسـانه  ی آزاد فرصـت 
فعالیـت نمی دادنـد کـه بـا تمـام ابـزار 
آگاهی بخـش و ابـزار ارتباطـی مخالـف 
و  ماهـواره  تلویزیـون،  داشـتن  بودنـد. 
حتـا کسـت در زمـان امـارت اسـالمی 
طالبـان جـرم بـود. در نتیجـه ی اعمال 
رسـانه  ای«  »اسـتبدادی  سیاسـت 
طالبـان در تمـام افغانسـتان دسـت بـه 
جنایت هـای بی شـماری زدنـد کـه این 
بازتابـی پیـدا نکردنـد.  جنایـات  هیـچ 
تنهـا بـه لطـف چنـد رسـانه  ی محدود 
جنایـت  هـزاران  از  بخشـی  خارجـی 
طالبـان ثبـت تاریخ شـد و بازتاب یافت 
کـه اکنون روایت گر گذشـته ی سـیاه و 

اسـت.  طالبـان  غیرقابل دفـاع 
حاضر  حال  در  که  است  این  واقعیت 
به ویژه  افغانستان  در  زیادی  رسانه  های 
رسانه های آزاد فعالیت و رویکرد طالبان 
را زیر نظر دارند. رسانه ها به شهروندان 
شهروندان  اکنون  می بخشند.  آگاهی 
افغانستان به رسانه ها به ویژه رسانه های 
حامی  شهروندان  کرده اند.  اعتماد  آزاد 
در  بیان  آزادی  و  رسانه ها  بزرگ 
سیاست  بنابراین  هستند.  افغانستان 
رسانه  ای  جامعه ی  با  عناد  و  کشتار 
است.  هزینه بر  طالبان  برای  افغانستان 
قرار  مردم  برابر  در  را  طالبان  کار  این  
تنها طومار  می دهد. کشتن خبرنگاران 
طوالنی تر  را  طالبان  سیاه  کارنامه ی  و 
رسانه ها  طالبان  که  هرباری  می کند. 
داده اند،  قرار  هدف  را  خبرنگاران  و 
گسترده ی  همدردی  و  حمایت  با 
رسانه  ای  جامعه  ی  اراده ی  شهروندان 
اطالعات  آزاد  گردش  برای  افغانستان 
بیشتر شده است. بنابراین، ممکن است 
روزهای  افغانستان  رسانه  ای  جامعه  ی 
سختی سپری کند، اما هرگز میدان را 
جنگ  بازنده ی  طالبان  نمی کند.  خالی 

علیه رسانه ها خواهند بود. 

امضا رسید. براساس این توافق نامه، دولت 
متعهد شده بود که تمامی زندانیان عضو 
مرتکب  که  افرادی  جز  به  را  حزب  این 
ادعاهای  و  باشند  شده  جنایی  جرایم 
آزاد  باشد،  داشته  وجود  آنها  علیه  فردی 

کند.
مشترک  کمیسیون  دلو   2۶ تاریخ  در 
اجرائیوی موافقت نامه بین دولت و حزب 
براساس  که  بود  کرده  اعالم  اسالمی 
حزب  سوی  از  که  نفری   1200 فهرست 
قرار  کمیسیون  این  اختیار  در  اسالمی 
گرفته، تا کنون 11۶۴ تن از زندانیان از 

زندان های مختلف کشور رها شده اند.
مشترک  کمیسیون  این  اعالمیه ی  در 
دیگر  زندانی   ۷۴ که  بود  آمده  همچنان 
به  یا  و  محکوم  اعدام  به  اسالمی  حزب 
و  مخدر  مواد  داعش،  با  ارتباط  داشتن 
حکومت  و  اند  متهم  اختطاف  قضایای 

مکلف به رهایی آنان نیست.

نیست.
رهبری  به  اسالمی  حزب  هواداران 
پانزدهم حوت سال گذشته  در  حکمتیار 
نیز تظاهرات کرده بودند. آنان گفته بودند 
مبنی  خواست های شان  به  که  زمانی  تا 
با  توافق نامه ی صلح دولت  بر عملی شدن 
حزب اسالمی و رهایی زندانیان این حزب 
پاسخ مثبت داده نشود، به تظاهرات شان 
داد.  خواهند  ادامه  کشور  سراسر  در 
برای  حکومت  به  زمان  آن  در  حکمتیار 
ده  ضرب االجل  خواست هایش  پذیرش 

روزه تعیین کرده بود.
گلبدین حکمتیار مدعی است که حکومت 
مفاد توافق نامه ی صلح با حزب اسالمی را 
عملی نکرده است و حدود سه هزار زندانی 

این حزب هنوز هم آزاد نشده اند.
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  توافقنامه 
حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار 
به  1۳۹5خورشیدی  سال  میزان  ماه  در 

فاسد ارگ نشین یگانه مانع صلح پایدار در 
کشور است.«

طبق ماده ی سوم این قطع نامه، »حلقات 
و  ناامنی ها  اصلی  عامل  نظام«  به  وابسته 

ترورهای هدفمندانه هستند.
گسترش  قطع نامه  این  چهارم  ماده ی  در 
ارگ نشین«  »حلقه ی  به  کشور  در  فقر 
آنان  که  است  آمده  و  شده  داده  نسبت 
به  را  آن  و  سرقت  را  ملی  سرمایه های 

خارج از کشور انتقال می دهند.
حمل(   12 )پنج شنبه،  پیش  روز  دو 
نشست خبری  در یک  گلبدین حکمتیار 
در کابل گفته بود که حکومت افغانستان 
نداده  پاسخ  خواست های شان  به  هنوز  تا 
به  بود دست  گفته  آقای حکمتیار  است. 
بود  گفته  همچنان  او  می زنند.  تظاهرات 
حمل  نیز  سالح  دیروز  تظاهرات  در  که 
خواهند کرد. او تأکید کرده بود که حمل 
قدرت نمایی  و  ترساندن  معنای  به  سالح 

حزب  هواداران  از  شماری  روز:  اطالعات 
حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی 
بار دیگر در شهر کابل  دیروز جمعه یک 
تظاهرات کرده اند. هواداران حزب اسالمی 
مدعی اند که حکومت توافق نامه ی صلح با 
حزب اسالمی را عملی نکرده و رهانشدن 
زندانیان این حزب نیز از زندان های دولت 

رها نشده اند.
پایانی شان  قطع نامه ی  در  معترضان 
شده  »ارگ نشینان«  استعفای  خواستار 
خواست شان  به  زمانی که  تا  گفته اند  و 
می دهند.  ادامه  تظاهرات  به  نرسیده اند، 
همه شمول  نظام  ایجاد  و  نظام  تغییر 
خواست های  از  دیگر  یکی  اسالمی 
شده  گفته  قطع نامه  این  در  معترضان 

است.
قطع نامه  این  در  همچنان  معترضان 
مردم  مبرم  نیاز  »صلح  گفته اند: 
حلقه ی  که  درحالی  ماست؛  رنج دیده ی 

تظاهرات هواداران حزب اسالمی به رهربی گلبدین حکمتیار در کابل؛ 
»ارگ نشینان استعفا کنند«

مستقیم هدف قرار دهند.
در  که  است  کرده  ادعا  طالبان  گروه 
خوستی  شریف اهلل  گروه،  این  حمله ی 
زخمی  پولیس  دیگر  سرباز  ده  و  کشته 

شده اند.
ناامن ترین والیت ها  از  یکی  بغالن  والیت 
است.  کشور  شمال شرق  حوزه ی  در 
از  شماری  در  طالبان  گروه  جنگ جویان 
از  بخش هایی  در  همچنان  و  ولسوالی ها 
شهر پلخمری، مرکز این والیت حضور و 

فعالیت تروریستی دارند.

روز  اطالعات  روزنامه  به  ناظر  آقای 
همچنان گفت که در جریان این درگیری 
زخمی  پولیس  دیگر  سرباز  نُه  دست کم 

شده اند.
در ساحه  درگیری  هنوز هم  او گفت که 
جریان دارد و ممکن است شمار زخمیان 

نیروهای امنیتی بیشتر از این باشد.
افزود که  بغالن  این عضو شورای والیتی 
به عنوان سنگر  مردم  خانه های  از  طالبان 
استفاده می کنند و به این دلیل نیروهای 
را  مسکونی  خانه های  نمی توانند  امنیتی 

آقای بشارت همچنان گفت که در جریان 
پولیس  دیگر  سرباز  دو  درگیری  این 
جریان  در  او،  گفته ی  به  زخمی شده اند. 
این درگیری به جنگ جویان گروه طالبان 
نیز تلفات سنگین وارد شده، اما تا کنون 

آمار آن مشخص نشده است.
عضو  ناظر،  سمیع الدین  حال،  همین  در 
این  که  می گوید  بغالن  والیتی  شورای 
منطقه ی  در  پیش  شب  دو  درگیری 
»خالزی« در مسیر شاهراه بغالن – قندوز 

رخ داده است.

والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
شریف اهلل  که  می کنند  تأیید  بغالن 
خوستی، فرمانده قطعه خاص پولیس این 
گروه  جنگ جویان  با  درگیری  در  والیت 

طالبان کشته شده است.
فرماندهی  سخن گوی  بشارت،  جاوید 
پولیس والیت بغالن به روزنامه اطالعات 
روز گفت که این درگیری حوالی ساعت 
 12 )پنج شنبه،  پیش  شب  دو   10:00
قندوز   – بغالن  شاهراه  مسیر  در  حمل( 

صورت گرفته است. 

فرمانده قطعه خاص پولیس بغالن در درگریی با طالبان کشته شد

منریه یوسف زاده، معاون وزارت دفاع در امور آموزش و پرسونل از مقامش کنار رفت
در همیـن حـال، فـواد امـان، معـاون سـخن گوی وزارت دفـاع ملی نیـز در صحبت 
بـا روزنامـه اطالعـات روز تأییـد می کنـد کـه منیـره یوسـف زاده از مقامـش کنـار 

اسـت. رفته 
منیره یوسف زاده دو سال پیش کارش را به عنوان معاون وزارت دفاع ملی در امور 

آموزش و پرسونل آغاز کرده بود. 

اطالعات روز: منیره یوسف زاده، معاون وزارت دفاع ملی در امور آموزش و پرسونل 
از سمتش استعفا کرده است. خانم یوسف زاده این خبر را دیروز )جمعه، 1۳ حمل( 

در صفحه ی رسمی فیس بوک خود همگانی کرده است.
خانم یوسف زاده علت استفعای خود را »موضوع شخصی« اعالم کرده و گفته که 

امیدوار است حضور زنان در سطح رهبری وزارت دفاع ملی متوقف نشود.

انفجار ماین های کنارجاده ای در هلمند و هرات پنج کشته و هفت زخمی بر جای گذاشت
ساعت 8:00 صبح دیروز یک عراده موتر نوع فالنکوج در مربوطات ولسوالی کشک 

کهنه ی والیت هرات با ماین کنارجاده ای برخورد کرده است.
آقای فرهاد همچنان گفت که در این رویداد هفت زن زخمی شده اند. سه نفر از 

زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده اند.
دولت  اما  است،  نگرفته  عهده  بر  را  رویداد  دو  این  مسئولیت  گروهی  هیچ  هنوز 
افغانستان گروه طالبان را عامل انفجار ماین های مقناطیسی، ماین های کنارجاده ای 

و حمالت موتربمب می داند.
گروه طالبان تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. والیت ناامن هلمند در 
جنوب کشور موقعیت دارد. جنگ جویان گروه طالبان در بخش هایی از این والیت 
حضور دارند. همچنان والیت هلمند به عنوان خاستگاه گروه طالبان دانسته می شود.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت های هلمند و هرات می گوید که در نتیجه ی 
انفجار ماین های کنارجاد ه ای در این والیات، پنج غیرنظامی کشته و هفت غیرنظامی 

دیگر زخمی شده اند.
رویداد  این  اطالعات روز گفت که  روزنامه  به  والی هلمند  عمر زواک، سخن گوی 
حوالی ساعت 10:00 پیش از ظهر دیروز )جمعه، 1۳ حمل( در ساحه ی »چهارگل« 

در مسیر شاهراه نمبر ۶01 )قندهار – هلمند( رخ داده است.
آقای زواک توضیح داد که یک عراده موتر حامل غیرنظامیان با ماین کنارجاده ای 
برخورد کرده است. به گفته ی او، معلومات ابتدایی نشان می دهد که این موتر پنج 

سرنشین داشته و تمامی آنان در این انفجار کشته شده اند.
جیالنی فرهاد، سخن گوی والی هرات نیز به روزنامه اطالعات روز گفت که حوالی 

کت بر خانه های مسکوین در لغمان؛  اصابت مرمی را
دست کم 15 غرینظامی زخمی شدند

وزش ُتندباد در ننگرهار دو کشته و پنج زخمی 
بر جای گذاشت

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت لغمان می گویند که در پی اصابت سه فیر مرمی راکت 
این والیت، دست کم 15 غیرنظامی  علیشنگ  ولسوالی  بر خانه های مسکونی در  طالبان 

زخمی شده اند.
شفیع اهلل افغان یار، سخن گوی فرماندهی پولیس والیت لغمان به روزنامه اطالعات روز گفت 
که این مرمی های راکت حوالی ساعت 11:00 پیش از ظهر دیروز )جمعه، 1۳ حمل( بر 

خانه های مسکونی در ساحه ی »کوتالی« ولسوالی علیشنگ اصابت کرده است.
آقای افغان یار همچنان گفت که یک کاروان نیروهای ارتش از مرکز لغمان به سوی ولسوالی 
دولت شاه در حرکت بود. به گفته ی او، طالبان می خواستند این کاروان نیروهای ارتش را 

هدف قرار دهند که مرمی های راکت این گروه بر خانه های مسکونی اصابت کرده است.
سخن گوی فرماندهی پولیس لغمان افزود که در میان زخمیان این رویداد زنان و کودکان 
نیز شاملند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه های مرکز لغمان، مرکز ولسوالی علیشنگ 

و شهر جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار منتقل شده اند.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیت لغمان در شرق افغانستان موقعیت دارد. در بخش هایی از این والیت جنگ جویان 
گروه طالبان فعالیت تروریستی دارند.

اطالعـات روز: منابـع محلـی در والیـت ننگرهـار می گوینـد کـه در پـی وزش تُندبـاد در 
ایـن والیـت دسـت کم دو نفـر جـان باختـه و پنج نفـر دیگـر زخمی شـده اند. ایـن افراد 
در دو رویـداد جداگانـه در مربوطـات شـهر جالل آبـاد، مرکـز ننگرهـار کشـته و زخمـی 

شـده اند.
عطـااهلل خوگیانـی، سـخن گوی والی ننگرهـار به روزنامـه اطالعات روز گفت که دو شـب 
پیـش )پنج شـنبه، 12 حمـل( در نتیجـه ی وزش بـاد تُنـد در منطقـه ی »بـازار والیـت« 
ناحیـه ی هشـتم شـهر جالل آبـاد یـک دیـوار فروریختـه اسـت کـه در نتیجـه دو کودک 

باخته اند. جـان 
آقـای خوگیانـی همچنـان گفـت که در یک مـورد دیگر، دیـوار یک خانه ی مسـکونی در 
نتیجـه ی تُندباد شـدید در منطقه ی »فامیل« ناحیه ی ششـم شـهر جالل آبـاد فروریخته 

اسـت. بـه گفتـه ی او، در ایـن رویداد دو زن و سـه کودک زخمی شـده اند.
از چنـد روز گذشـته بـه ایـن طـرف وزش تُندبـاد در شـماری از والیت هـای کشـور بـه 

مـردم تلفـات و خسـارات مالـی وارد کـرده اسـت. 
در 2۹ مـاه حـوت سـال گذشـته نیـز در پـی وزش تُندبـاد در شـهر و حومه هـای شـهر 

هـرات، چهـار نفـر جـان باختـه و ده نفـر دیگـر زخمـی شـده بودند.
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سید عبداهلل حمایت، رییس فواید عامه هرات در واکنش به اتهام اخاذی کارمندان این ریاست بابت اضافه تناژ می گوید که 
رانندگان باید این اتهامات شان را مستندسازی کنند تا به گونه ی قانونی به این مشکل رسیدگی شود.

اهتام اخاذی در ترازوهای تناژ بلند دروازه های هرات؛ 

»ات ده هزار افغاین از هر موتر گرفته یم شود«

رانندگان کار کند، نه ایجاد محدودیت.
سید عبداهلل حمایت، رییس فواید عامه هرات 
در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید 
تناژ  در  تغییر  بر  مبنی  جدید  الیحه  که 
موترهای باربری از سه ماه به این سو به حکم 
است:»در  تطبیق  قابل  غنی  رییس جمهور 
وزارت  رانندگان  برای  شرایط  جدید  الیحه 
اضافه بار  جلو  الیحه  این  کرده.  سخت تر 
تخریب  از  و  می گیرد  را  باربری  موترهای 

شاهراه ها هم جلوگیری می کند.«
در  مشکالت  از  برخی  وجود  حمایت،  آقای 
مورد  در  عامه  فواید  وزارت  جدید  الیحه 
اما  می پذیرد،  را  باربری  موترهای  تناژ 
می گوید که این الیحه از سوی اشرف غنی، 
روند  و  شده  توشیح  کشور  رییس جمهوری 

اصالحات در آن زمان بر، اما عملی است. 
او می گوید که بر بنیاد الیحه جدید، موترهای 
و  تخلیه  بارشان  نخست  بار  اضافه بار،  با 
به  ترانسپورتی  شرکت  و  موتر  مشخصات  
 « می شود:  داده  گزارش  عامه  فواید  وزارت 
برای  موتر متخلف  فعالیت  بار نخست جواز 
سه ماه به حالت تعلیق می آید، بار دوم شش 
شرکت  جواز  همیشه  برای  سوم  بار  و  ماه 

ترانسپورتی به حالت تعلیق می آید.«

تخریب شاهراه ها و دبل  کاری موترها
کابل   - هرات  شاهراه   زیادی  بخش های 
کنارجاده ای  ماین های  کارگذاری  به دلیل 
تخریب شده  باربری  موترهای  تناژ  اضافه  و 
است و بیم تخریب بیشتر این مسیر وجود 
می گویند  باربری  موترهای  رانندگان  دارد. 
که مسیر شاهراه هرات – قندهار به تناسب 

قندهار- کابل تخریب کمتری شده است.
افغانستان  در  ترانزیت  موترهای  رانندگان 
حد  از  بیش  خرابی  و  تخریب  به دلیل 
شاهراه ها، مجبور هستند که تجهیزات اضافی 
به موترهای شان تا شش تُن نصب کنند، تا 
موترهای شان قدرت انتقال کاالها را داشته 

باشد. 
عبدالواسع کوهدامنی، می گوید که موترهای 
تیلر با 1۳ تُن وزن تا شش تن موترهای شان 
تا در مسیر شاهراه ها  را دبل کاری کرده اند، 
دبل کاری  را  موترها  »ما  نخورند:  مشکل  به 
می کنیم، تا در مسیر راه میده نشوند و اگر 
خراب  زودی  ما  موترهای  نکنیم،  کار  این 

می شود.«
مالکان  از  یکی  محمدی،  نصیراحمد 
شرکت های ترانسپورتی، از وزارت فواید عامه 
بر  محدودیت  وضع  به جای  که  می خواهد 
موترهای باربری باید از تردد موترهای باربری 
با 80 تُن در مسیر شاهراه جلوگیری کند، تا 
بیشتر از این اسفالت سرک ها خراب تر نشود. 
او با صراحت می گوید که اگر موتر باربری اش 
5 تُن براساس الیحه جدید اضافه بار داشته 
دروازه  مسئول  به  افغانی  دوهزار  تا  باشد، 
اجازه  تا  کند،  پرداخت  باید  پول  میرداوود 
برای  »ترازوها  بدهد:  برای شان  را  عبور 
مشخص کردن تناژ بلند در تمام افغانستان 
از ریشه لغو شده و در هیچ قانونی هم این 
ترازوها نیست. نمی فهمیم که بر چه اساس از 

ما پول می گیرند.«
که  می گویند  باربری  موترهای  رانندگان 
روز  دو  از  کمتر  در  پیش  سال   12 حدودا 
منتقل  کابل  به  هرات  از  را  تجارتی  اموال 
می کردند، اما حاال به دلیل خرابی بیش ازحد 
شاهراه، به سه تا چهار روز اموال انتقال داده 

می توانند. 
کشور  فواید  وزارت  در  مسئوالن  اما 
وزن«  »کنترل  مقرره  تطبیق  که  می گویند 
بابت  شاهراه ها  تخریب  از  جلوگیری  برای 
اضافه  وزن موثر است و آنان برای تطبیق این 

مقرره کار می کنند. 
شرکت های  مسئوالن  اطالعات  بنیاد  بر 
ترانسپورتی هرات، هزینه انتقال هر تُن بار از 
هرات به کابل، سه هزار افغانی است و هر قدر 
که از رانندگان موترهای باربری اخاذی شود، 
قیمت تمام شد کاالها افزایش می یابد و این 

مردم هستند که متضرر می شوند.
که  می گویند  باربری  موترهای  رانندگان 
مسیر  در  پولیس  نیروهای  اخاذی  کنار  در 
شاهراه  هرات – کابل، گروه طالبان نیز از هر 
موتر حامل سیخ گول و یا نفت وگاز ۳5 هزار 

افغانی بابت گمرکی دریافت می کنند.

»جریمه نقدی منع است«
کشور  عامه  فواید  وزارت  در  مسئوالن 
می گویند که براساس مقرره »کنترل وزن« 
آنان هیچ گاهی پول گرفتن از بابت اضافه  وزن 
بابت  پول  گرفتن  و  ندارند  باربری  موترهای 

اضافه  وزن موترهای باربری غیرقانونی است.
سخن گوی  معاون  امید،  خلیل الرحمان 
روز  اطالعات  روزنامه  به  عامه  فواید  وزارت 
باید  رانندگان  را  اخاذی  موارد  که  می گوید 
مستندسازی کنند و با آنان در میان بگذارند: 
تناژ  ترازوهای  ]در  دزدی  از  مواردی  »اگر 
ما  می شود.  برخورد  جدیت  با  باشد،  بلند[ 
اصال خبر نداریم که در پیسه گرفته می شود. 
ولی به خاطر جلوگیری از فساد ما در پروان، 
قندهار، پکتیا، بلخ و سایر والیت ها چندین 
معرفی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  را  نفر 

کرده ایم.«
وزارت  در  فساد  با  مبارزه  که  دارد  تأکید  او 
آینده  ادامه دارد و طی روزهای  فواید عامه 
فعلی  مأموران  جدید،  تشکیل  براساس 
جدید  الیحه  به خاطر  بلند  تناژ  ترازوهای 
شان  وظایف  از  و  کرده  تغییر  وظایف شان 

منفصل می گردند.
سید عبداهلل حمایت، رییس فواید عامه هرات 
این  کارمندان  اخاذی  اتهام  به  واکنش  در 
ریاست بابت اضافه تناژ می گوید که رانندگان 
باید این اتهامات شان را مستندسازی کنند، 
این مشکل رسیدگی  به  قانونی  به گونه ی  تا 
شود: »ما بابت اضافه بار جریمه نداریم. وقتی 
متخلف  خودشان  دارند،  اضافه بار  رانندگان 
قانونی  و  است  جالب  ادعای شان  و  هستند 
داوود  میر  به دروازه   پول  آنان  نباید  نیست. 
افغانی بیشتر به خاطر چک کردن وزن   100

موترها بدهند.«
باربری  موترهای  نباید  که  دارد  تأکید  او 

شورای  عضو  تیموری،  صالحی  عبدالرحیم 
والیتی هرات در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز تأکید دارد که باید هر چه سریع تر جلو 
اخاذی گرفته شود: »جریمه ترازوها در هیچ 
هر  از  نمی شود.  عملی  هرات  جز  به  والیت 
افغانی پول می گیرند  موتر 2500 تا ۴000 
و معلوم نیست که این پول به کدام آدرس 

واریز می شود.«
به باور آقای تیموری، شماری از کمیشن کاران 
با مسئوالن ترازوها در هرات ساخت و باخت 
از  پول  هنگفت  مبالغ  هفته وار  و  دارند 
که  »موترهای  می گیرند:  هرات  دروازها های 
باید 2۷ تُن بار داشته باشد، باالی ۶0 تُن بار 
می کنند و سرک، پل و پلچک ما را خراب 
باشد که  پاسخ گو  عامه  فواید  باید  می کنند. 
پولی که از رانندگان گرفته می شود، به کدام 

حساب می رود.«
این عضو شورای والیتی هرات مدعی است 
ترازوهای  فعالیت  این سو،  به  دو سال  از  که 
رانندگان  از  پول  گرفتن  برای  بلند  تناژ 
برخالف حکم رییس جمهور آغاز شده است. 
برای او سوال کالن این است که چرا حکومت 
نمی تواند که به چالش باج گیری از دروازه های 
هرات به خاطر ترازوهای تناژ بلند پایان دهد. 
ترازوهای  از  اخاذی  پول  است که  معتقد  او 
این  و  می رود  زورمندان  جیب  به  هرات 
زورمندان در سطح  مقام های ملکی، نظامی 
و افراد بانفوذ هرات حضور دارند: » خود شما 
محاسبه کنید اگر از هر موتر باربری سه هزار 
افغانی در ترازوها بگیرند، در شبانه روز ۳00 

موتر چقدر پول می شود؟«
عبدالرحیم صالحی از والی هرات می خواهد 
که هیأت با صالحیت برای ممنوعیت اخاذی 
در ترازوهای هرات موظف کند، تا جلو اخاذی 

گرفته شود.

واجد روحانی – هرات

ترانسپورتی  شرکت های  مسئوالن  از  برخی 
در  قانون  برخالف  که  مدعی اند  رانندگان  و 
ترازوهای تناژ بلند دروازه های هرات از آنان 
اطالعات  روزنامه  به  آنان  می  شود.  اخاذی 
روز گفته اند که از هر موتر با اضافه بار تا 10 
پول  این  و  می شود  گرفته  پول  افغانی  هزار 
به جای واریزشدن به حساب دولت به جیب 
زورمندان می رود. عبدالرحیم صالحی، عضو 
برخالف  که  می گوید  هرات  والیتی  شورای 
در  غنی،  اشرف  محمد  رییس جمهور  حکم 

ترازوهای هرات پول گرفته می شود. 
بر بنیاد آمار ریاست فواید عامه هرات نشان 
می دهد که حد اوسط روزانه 200 الی 250 
موتر باربری از مسیرهای شاهراه های هرات – 

اسالم قلعه و دروازه میرداوود می گذرد. 
مسئوالن در فواید عامه هرات می گویند که 
در ده کیلومتری گمرک اسالم قلعه، میرداوود 
و شیدایی ترازوهای تشخیص تناژ بلند فعال 
هستند و فعالیت این ترازوها در سال ۹۶ به 
سال  یک  از  پس  و  بود  آمده  تعلیق  حالت 

دوباره فعالیت شان از سر گرفته شد.

اتهام سنگین اخاذی 
شرکت  مسئول  کوهدامنی،  عبدالواسع 
کوهدامن  »نوی  بارچاالنی  و  ترانسپورتی 
موتر   100 حدود  است.  هرات  در  افغان« 
زیر  خودش  از  موتر   1۳ به شمول  باربری 
اموال  انتقال  برای  شرکت اش  مجموعه 

ترانزیتی از هرات به کابل کار می کند.
او ادعا می کند که در ترازوی میرداوود هرات، 
تناژ  اضافه  بابت  افغانی  هزار   10 الی  پنج 
واریز  به حساب دولت  این پول  و  می گیرند 
نمی شود و به جیب افراد می رود: »رانندگان 
که  می شود  ماه  پنج  که  می کنند  قصه  ما 
و  می گیرند  پول  داوود  میر  ترازو  در  دوباره 

طبق قانون نباید از رانندگان پول بگیرند.«
او می گوید که پول از رانندگان را فرد مسئول 
بلند  تناژ  ترازوی  در  موترها  وزن  بررسی 
دروازه میرداوود می گیرد و هیچ برگه ای نیز 
به رانندگان نمی دهد: »وقتی پول غیرقانونی 
بگیرند، هیچ برگه به راننده نمی دهند و این 

پول به حساب افراد می رود تا دولت.«
نصیر احمد محمدی، مالک 22 موتر باربری 
اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  و  است 
از موترهای حامل  روز مدعی است که حتا 
به دلیل  گاز  و  نفت  و  آهن آالت  سیخ گل، 
اضافه  وزن 8 الی 10 هزار افغانی پول گرفته 
می شود، اما این پول بر رویت کدام اسنادی 
نیست: »من فکر می کنم که در یک شبانه روز 
میرداوود  ترازوی  از  افغانی  هزار  باالی 500 
پول  همین  کاشکی  می آید.  دست  به  عاید 
به حساب دولت می رفت و به جیب افراد و 

اشخاص نمی رفت.«
او از حکومت می خواهد که اگر پول گرفتن 
بابت اضافه  وزن در ترازوها قانونی است، باید 
تا مطلع شوند  آنان بدهند،  به  کدام سندی 
زورمندان  حساب  به  جریمه شان  پول  که 

نمی رود.
محمد ناصر ۳8 سال دارد و یکی از رانندگان 
 – هرات  شاهراه  مسیر  در  باربری  موترهای 
روز  اطالعات  روزنامه  به  نیز  او  است.  کابل 
گونه ی  به  داوود  میر  ترازوهای  که  می گوید 

غیرقانونی از وی پول می گیرد.
به دلیل  باربری اش  موتر  دو  که  می گوید  او 
افغانی   500 تا  باید  کم،  خیلی  اضافه وزن 
ترازوی  در  ما  از  »وقتی  کند:  پرداخت  پول 
رسید  ما  به  می گیرند،  پول  میرداوود 
نمی دهند. دو موتر من هشت چرخ است و 
بابت اضافه  وزن خیلی کم ۳00 تا 500 از من 
می گیرند. باید با کارمندان ترازوی میرداوود 
جورآمد کنیم تا پول کم تری به آنان بدهیم.«

او از حکومت می خواهد که به باج گیری در 
دروازه ورودی هرات در مسیر شاهراه نقطه 
پول  که  هستند  راضی  آنان  و  بگذارد  پایان 
پرداخت  حکومت  حساب  به  را  جریمه شان 

کنند. 

»زورمندان اخاذی می کنند«
هرات  والیتی  شورای  اعضای  از  برخی 
جمع آوری پول از رانندگان موترهای باربری 
رییس جمهور  حکم  با  مخالف  را  ترازوها  در 

محمد اشرف غنی می داند. 

را  زمینه  خود  این  و  باشند  داشته  اضافه بار 
برای فساد فراهم می سازد.

فواید  وزارت  الیحه  بنیاد  بر  که  می گوید  او 
عامه تمامی موترها باید بابت حق الوزن 100 
افغانی به دروازه میرداوود تحویل کنند و این 
پول از طریق اداره مستوفیت هرات به عواید 

حکومت واریز می شود. 

الیحه جنجالی
موترهای  رانندگان  این سو،  به  روز  چند  از 
الیحه ی  عملی شدن  به  واکنش  در  باربری 
اعتراض  به  دست  عامه  فواید  وزارت  جدید 
دروازه  در  را  موترهای شان  و  زده اند 
میرداوود متوقف کرده اند. آنان می گویند که 
عملی شدن این الیحه، میزان اخاذی در این 

دروازه را افزایش می دهد. 
شرکت  یک  مسئول  کوهدامنی،  عبدالواسع 
ترانسپورتی با اشاره به مشکالت الیحه جدید 
کشورهای  که  می گوید  عامه  فواید  وزارت 
ترکیه و ایران 2۶ تُن بار را به هر موتر باربری 
باید  تنها  افغانستان  در  اما  می دهند،  اجازه 
22 تُن موتر بار داشته باشد و تجار مجبور 
هست که بار اضافی را تخلیه کند و این باعث 

مشکل برای رانندگان و تاجران شده است. 
از  باالتر  که  می خواهد  حکومت  از  او 
معیارهای کشورهای منطقه در بخش انتقال 
کاالهای تجارتی قانون وضع نکند و این باعث 
ضرر  و  وارداتی  کاالهای  قیمت  بلندرفتن 
مردم و واردکنندگان کاال وارده می شود: »ما 
و  ایران  به کشورهای  نسبت  بهتر  نه سرک 
نه هم حکومت سهولت های  و  داریم  ترکیه 
زیاد به ما ارایه می کند و نباید الیحه جدید 
کشورهای  از  سخت گیر  عامه  فواید  وزارت 

منطقه باشد.«
شرکت  یک  مالک  محمدی،  نصیراحمد 
جدید  الیحه ی  که  می گوید  ترانسپورتی 
از حد  بیش  فواید عامه سخت گیری  وزارت 
سد راه فعالیت آنان ایجاد کرده است و باعث 
افزایش اخاذی در دروازه میرداوود می شود. 

موتر  هزار  یک  اکنون  هم  که  می گوید  او 
باید  و  است  متوقف  داوود  میر  در  باربری 
به  تسهیالت  ایجاد  راستای  در  حکومت 

سید عبدهللا حمایت، رییس 
فواید عامه هرات در صحبت با 

روزنامه اطالعات روز می گوید که 
الیحه جدید مبنی بر تغییر در 

تناژ موترهای باربری از سه ماه 
به این سو به حکم رییس جمهور 

غنی قابل تطبیق است:»در الیحه 
جدید شرایط برای رانندگان 

وزارت سخت تر کرده. این الیحه 
جلو اضافه بار موترهای باربری را 

می گیرد و از تخریب شاهراه ها هم 
جلوگیری می کند.«



وسوسه  برابر  در  مقاومت  من  منظور 
با  منفی  احساسات  تمام  به  برچسب زدن 
هنگامی  است.  روان  پزشکی  اصطالحات 
یک  با  بودم،  روان شناسی  مدرس  من  که 
در  )لیسانس(  کارشناسی  مقطع  دانشجوی 

www.etilaatroz.com ترجمه

ما باید صمیمت الزم را برای 
صحبت درباره ی سالمت و 

بیماری روان به دست بیاوریم؛ 
نه این که سالمت و بیماری را 
در دو قالب کامال جدا تعریف 

کنیم، بلکه آن را طیفی گسترده 
و دارای ظرافت های دقیق در 

نظر بگیریم. ما مقوله ها و 
پاسخ های ساده را دوست داریم، 

اما هرچه زودتر تشخیص دهیم 
که سالمت روان در این قالب 

نمی گنجد، بهتر است.

این است که زهر عمل  اتفاق می افتد  واژگانی«  آنچه که در فرایند »تلطیف 
که  است  دلیل  همین  به  می شود.  گرفته  زبانی،  دستگاه  توسط  جنایت  یا 
سرباز طالب و داعش به جای احساس پشیمانی و ندامت از جنایت و عمل 
می کنند.  خشنودی  و  رضایت  احساس  شده اند،  مرتکب  که  ضدانسانی 
چرا که در فرایند تلطیف واژگانی، جنایت کاران حساسیت خود را به کلمات 
و واژه ها از دست می دهند. دنیا پر است از آدم های معمولی و ساده مانند 
آیشمن و سرباز طالب و داعش. جنایت های هولناک بشری در مقیاس های 
و  معمولی  به شدت  آدم های  همین  دست  به  وقت ها  بیشتر  وسیع، 
میان مایه رخ داده است. 

افسردگی،  مانند  روان  پزشکی  اصطالحات 
اختالل  و  سانحه  از  پس  استرس  اختالل 
افتاده  جا  به راحتی  اجتماعی  اضطراب 
پریشانی  دارند.  قدرت  واژه ها  این  اما  است. 
روان شناختی، شدت آن هرچه باشد، سخت 
است و برچسب های تشخیصی به شما اجازه 
می دهند بگویید: من رنج می برم، مشکل من 

واقعی است و به کمک نیاز دارم.
اما استفاده از چنین قالب هایی، که به درستی 
در  می تواند  قضا  از  نمی شوند،  استفاده 
برچسب های  آورد.  به وجود  ناراحتی  افراد 
روان  پزشکی معنا و مشروعیت می بخشند، اما 
می توانند سنگین و ترسناک نیز باشند و یک 
مشکل زودگذر را به مسأله ای جدی تبدیل 
کنند. به عنوان مثال اگر احساس ناخوشایند 
نشانه ی افسردگی تفسیر شود، می تواند باعث 
شود شما واقعا به افسردگی شدیدی که نگران 
با تحقیق  را  این  آن هستید دچار شوید. ما 
در مورد روش های درمانی مبتنی بر آگاهی  

به شمار  روانی  اختالالت  اصلی  نشانه های 
است  نامشخص  چنان  مرزها  این  می روند. 
نباید  ما  معتقدند  روان شناسان  از  برخی  که 
اصطالحاتی مانند »بیماری« یا »اختالل« را 
از منظر درجه بندی  باید  به کار ببریم، بلکه 

به آن ها نگاه کنیم. 
در  مرزها(  )نامشخصی  حقیقت  این  اما 
گفت  وگوهای عمومی درباره ی سالمت روان 
تالش  گذشته،  دهه  طول  در  ندارد.  جایی 
بیماری های  از  آسیب زدایی  برای  زیادی 
پریشانی  مورد  در  صریح تر  صحبت  و  روانی 
دولت  اقدامات  جمله  از  است،  شده  انجام 
مانند  عناوینی  تحت  خیریه  کارزارهای  و 
نیست.«  خوب  حالمان  اگر  ندارد  »اشکالی 
در  این ها  است«.  مهم  ذهن ها  »همه ی  و 
می خواهید  که  زمانی  اما  است.  خوب  کل 
به  را  وسیع  و  پرتالطم  چشم اندازی 
تبلیغاتی  شعارهای  و  تأثیرگذار  هشتگ های 
دقیق  و  نکات ظریف  کنید،  تبدیل  دوستانه 
گرفته می شود  نادیده  در فضای مجازی  آن 

که آسیب هایی جانبی در پی داشته است.
زیر  به صورت  می توان  را  فعلی  گفت وگوی 
منفی  تجربیات  باید  شما  کرد:  خالصه 
موشکافی  شوید،  متوجه  را  روان شناختی 
کنید و در پی دریافت کمک باشید. مطمئنا، 
ضروری  پیام  این  افراد،  از  برخی  برای 
خودکشی  قصد  که  کسانی  برای  است. 
زمانی  اما  باشد.  نجات بخش  می تواند  دارند، 
مشکل آفرین می شود که تمام حاالت منفی، 
درمان  به  نیاز  که  مواردی  و  صحی  اختالل 
برای  مناسب  این شیوه ای  تلقی شود.  دارند 

زندگی نیست.
آستانه ی  در  که  افرادی  نیست  این  منظور 
مانده  باید ساکت  دارند  قرار  »اختالل«  یک 
مخالف  شدیدا  من  شوند.  گرفته  نادیده  یا 
افراد  نادیده گرفتن  با  که  هستم  گفتاری 
بی طاقتی«  و  »زودرنجی  به  متهم  را  آن ها 
می کند. باید افراد دچار مشکالت خفیف تر یا 
گذرا را به صحبت تشویق کنیم: اول این که 
وحشتناک  به خودی خود  پریشانی  نوع  هر 
است، دوم این که آنچه خفیف به نظر می رسد 
باشد.  ممکن است آغاز یک مشکل جدی تر 
اما ما باید راهی برای گفت  وگو در مورد این 
احساسات منفی پیدا کنیم، بدون این  که به 
فرد القا شود دلیل احساسش وجود اختالل 

عملکردی است.

منبع:  گاردین،  لوسی فاولکس
برگردان:  شریفه عرفانی

یک  پایانی  ساعت های  در  پیش،  سال ها 
حویلی  در  قدیمی  دوستی  با  مهمانی، 
بلند  صدای  داخل  از  بودیم.  نشسته  خانه 
موسیقی و خنده می آمد، ولی ما فرسنگ ها 
با آن دنیا فاصله داشتیم. دوستم چند هفته 
آن شب  و  بود  داده  پایان  رابطه اش  به  قبل 
دل شکستگی او هنوز تازه و ملموس بود. او 
به من گفت که احساس می کند با افراد درون 
خانه و با زندگی فاصله ی زیادی دارد و بعد 
چیزی گفت که قلبم غرق اندوه شد؛ نگاهش 
را از من دزدید و گفت: »زندگی دیگر برایم 
خودم  نظر  از  لحظه  آن  در  ندارد.«  معنایی 
بالینی  نظر  از  او  شد:  روشن  برایم  چیزی 

افسرده بود.
دوستم  به  من  بعد،  هفته های  و  روزها  طی 
آنچه را که در مورد این اختالل و فواید درمان 
و داروهای ضد افسردگی می دانستم، گفتم و 
او را تشویق کردم که به پزشک مراجعه کند. 
که  بودم  او، من مطمئن  تمایل  نبود  با  حتا 
این به نفعش است، و پافشاری کردم. اما بعد 
از حدود یک ماه اتفاق عجیبی افتاد: او بدون 
بهتری  احساس  حرفه ای  کمک  گونه  هیچ 
داشت. آن لحظه را به روشنی به یاد می آورم: 
هر آنچه فکر می کردم در مورد سالمت روان 
از  شواهد،  براساس  بود.  بی فایده  فهمیده ام، 
آن جا که ناراحتی حاد دوستم در عرض چند 
هفته برطرف شد، واضع بود که نمی توان او 
مطمئنا  اما  کرد.  قلمداد  روانی«  »بیمار  را 
در آن هفته ها از نظر روحی سالم هم نبود. 
دشت های  در  جایی  او  فهمیدم  عوض،  در 
گسترده ی خاکستری بین سالمت و بیماری 

سرگردان است.
اختالل  »نشانه«های  جزو  که  مواردی  تمام 
نگرانی،  مانند  می شود،  شناخته  روانی 
واقع همیشه  توهم، در  و  بدخلقی، پرخوری 
بین افراد جامعه هست. هر نشانه از نظر تعداد 
دفعات تجربه، شدت و چگونگی کنترل آن و 
دسته بندی  مختلف  انواع  به  پریشانی  میزان 
مرز  هیچ  روان،  سالمت  حوزه  در  می شود. 
عینی برای عبور از مرز اختالل وجود ندارد. 
رفتارهایی  و  افکار، احساسات  این،  بر  افزون 
که در صورت موقت بودن، واکنشی طبیعی 
دقیقا  است،  روانی  فشار  و  به شرایط سخت 
تداوم،  صورت  در  که  است  همان هایی 

درباره ی  گفت  وگو  و  بحث  چگونگی  مورد 
صحبت  همساالنش  و  خود  روان  سالمت 
کردم، و او گفت که همه افراد در رده سنی 
او - حدود 150 دانشجو - احساس می کنند 
دچار افسردگی یا اختالل اضطراب یا هر دو 
بر  مبتنی  مطالعات  از  آنچه  طبق  شده اند. 
است  غیرممکن  تقریبا  می دانیم،  جمعیت 
اختالالت  این  معیارهای  آن ها  همه ی  که 
در  می رود  احتمال  بیشتر  باشند.  داشته  را 
مکالمات   مکاتب،  در  همچنین  و  دانشگاه ها 
آنالین و خصوصی، افراد ساکن مناطقی که 
از لحاظ سالمت روان وضعیت بهتری دارند، 
شروع  را  مشترکی  اصطالحات  از  استفاده 
کرده اند که در واقع باید برای افراد مبتال به 

اختالالت جدی تر و عمیق تر استفاده شود.
ما  نیست.  کس  هیچ  تقصیر  مسأله  این 
برای  برچسب هایی  و  زبان  می خواهیم  همه 
دشوار  موارد  به ویژه  خود،  تجربیات  تفسیر 
داشته باشیم و به لطف گفت  وگوی عمومی، 

اشتباه ما در حیطه ی گفت  وگو 
درابره ی سالمت روان چیست؟

چگونه زابن و کلمات، خلق فاجعه را در نظام های 
مس و بنیادگرا ساده سازی یم کند؟ فاشی

دیگری را این جا دیدم که او هم داخل همین 
از  پارک  کارآگاه  می کرد.  نگاه  را  آب  کانال 
داخل  به  آن شخص  چرا  می پرسد  دخترک 
جواب  در  دخترک  می کرد؟  نگاه  کانال 
می گوید »آن مرد به او گفته که سال ها پیش 
او در این محل، کاری کرده و حاال برگشته تا 
دوباره این کانال را ببیند«. کارآگاه از پاسخ 
از دخترک درباره  ی  و  تکان می خورد  دختر 
در  دختر  می کند.  سوال  فرد  ظاهر  و  قیافه 
و  معمولی  کامال  »چهره اش  می گوید  پاسخ 

لطف  به  گفتم  که  همان طور  بفرستد.  مرگ 
که  می دانیم  ما  اکنون  آرنت،  منتقدانه  نگاه 
معمولی بودن و ساده بودن یک فرد نمی تواند 

دلیلی بر رخ ندادن فاجعه به دست او باشد. 
آرنت که در تمام دادگاه های آیشمن، شرکت 
کرده بود و تمام پرونده های مرتبط با او را در 
هنگام محاکمه و قبل از آن مطالعه کرده بود، 
درباره ی آیشمن می گوید او مأموری مطیع و 
میلیون ها  مرگ  عامل  که  بود  وظیفه شناس 
بود  شده  باعث  چیزی  چه  بود.  شده  انسان 
که آیشمن این قدر وظیفه شناس باشد و هیچ 
و  باشد  نداشته  وظیفه اش  اجرای  در  شکی 
کنار  انسان  هزاران  مرگ  با  به راحتی  بتواند 
می دهد  آن  به  آرنت  که  پاسخی  بیاید؟ 

»نیندیشیدن« است.
در  کوریایی  فیلم ساز  هو«  جون-  »بونگ 
یکی از شاهکارهای تاریخ سینما یعنی فیلم 
»Memories of Murder« از زوایه خود 
به همین موضوع می پردازد که چگونه فاجعه 
توسط یک انسان معمولی به وقوع می پیوندد. 
او که  »خاطرات قتل« فیلمی به کارگردانی 
کوریای  روستاهای  از  یکی  در  آن  داستان 
مشابه  قتل  چندین  می افتد.  اتفاق  جنوبی 
در روستا اتفاق می افتد. قربانیان زنانی جوان 
هستند که به شیوه ای مشابه و خاص کشته 
پولیس  بی تجربگی  به  توجه  با  می شوند. 
پیدا  را  قاتل  نمی توانند  کارآگاهان  محلی، 
محلی  کارآگاهان  از  یکی  بعد  سال ها  کنند. 
زندگی  دیگر  شهری  در  اکنون  که  )پارک( 
در  قتل  اولین  صحنه ی  به  دوباره  می کند، 
در  پارک  که  همچنان  بازمی گردد.  روستا، 
حال مشاهده و کنجکاوی دوباره ی صحنه ی 
نزدیک  او  به  خردسال  دختری  است،  جرم 
می پرسد.  را  کارآگاه  رفتار  دلیل  و  می شود 
علت  دختر  از  و  می دهد  پاسخی  کارآگاه 

پرسش او را جویا می شود. 
دختربچه می گوید چند وقت پیش هم فرد 

حسین علی کریمی

به  »حساسیت  فجایع،  از  جلوگیری  برای 
واژه ها« می تواند ما را از یک انسان میان مایه 
و فاقد تفکر به انسانی اندیشمند تبدیل کند. 
به لطف هانا آرنت و تحلیل و بررسی جسورانه 
او از شخصیت »آدلف آیشمن« اکنون فهم ما 
نسبت به بسیاری از فجایع و جنایات انسانی 
حاکمیت  و  توتالیتر  فضای  بستر  در  که 
و  دقیق تر  می پیوندد،  به وقوع  ایدئولوژی 
و  آیشمن  شخصیت  است.  شده  عمیق تر 
و  تاریخ  از  برهه ای  در  او  زیسته ی  تجربه ی 
البته ذهن نقادانه و کاوشگر آرنت، این  صد 
ابعاد  درباره ی  بتوانیم  تا  داد  ما  به  را  امکان 
بشری پس  از وحشتناک ترین جنایات  یکی 
بررسی  و  تحلیل  به  دوم  جهانی  جنگ  از 

بنشینیم.
چرخ های  زیر  انسان  آیشمن،  وضعیت  در 
دیوان ساالری،  و  ایدئولوژی  توتالیتاریسم، 
اراده و تخیلش از بین می رود. انسان تنها در 
فرم، انسان است. در وضعیِت آیشمن، انسان 
هم قربانی است و هم قربانی کننده. آیشمن 
کسی  بود.  نازی  حزب  عضو  و  عادی  فردی 
یهودیان  کشتار  گاز  اتاق های  مسئول  که 
روایت  آرنت،  هانا  بود.  نازی  اردوگاه های  در 
هیوالیی  را  او  که  آیشمن  درباره ی  مسلط 
معرفی  شیطانی  فطرتا  موجودی  و  بدذات 

می کرد با پرسش مواجه کرد. 
محاکمه  منتظر  دنیا  مردم   ،1۹۶1 سال 
هزاران  مرگ  مسئول  که  بودند  هیوالیی 
کشتار  ماشین  دست  به  یهودی  انسان 
تصور  مردم  که  آنچه  برخالف  بود.  فاشیسم 
مقابل  دادگاه  در  که  فردی  می کردند، 
معمولی  آدم  یک  بود،  شده  حاضر  همگان 
قابل  بسیاری  برای  مسأله  این  بود.  ساده  و 
درک نبود. آن ها از خود می پرسیدند چطور 
احساس  هیچ گونه  بدون  توانسته  فرد  این 
کام  به  را  انسان  هزاران  پشیمانی،  و  ندامت 
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شناخته می شود، اما رژیِم غرق در فساد کابل و اختالفات سیاسِی که 
مانع کار دولت و ملت می شود، نیز به همان اندازه مقصرند.

رژیم فعلی قطعا نسبت به طالبان ارجحیت دارد. حکومت اسالمی 
طالبان در صورت احیای کامل، رژیمی ظالم و آدم کش خواهد بود. 
افغانستاِن طالبانی احتماال یادآور ویتنام شمالِی سرکوب گِر مسلط 
وحشی گری  افغانستانی،  چنین  در  بود.  خواهد  جنوبی  ویتنام  بر 
و خون خواری  ردیف وحشی گری  است هم  ممکن  و خون خواری 
خمرهای سرخ باشد که کامبوج را به صحنه کشتار و قتل عام بدل 

کرده بودند.
ایاالت متحده تشکیل دولت انتقالی غیرمنتخب و دربرگیرنده طالبان 
را در افغانستان پیشنهاد کرده است. ظاهرا این رژیم جدید زمینه 
را برای انتخابات سرتاسری و تدوین قانون اساسی جدید اسالمی تر 
فراهم می کند. طالبان دموکراسی پارلمانی را فساد اخالقی غربی 
صادرشده از جانب مسیحیت می دانند. تصور این که طالبان انگیزه ای 
برای همکاری در هرگونه روند انتخاباتی معنادار داشته باشند، دشوار 
فاقد  تمایل شدید،  رغم  به  طالبان  ویتنام شمالی،  برخالف  است. 
قدرتی هستند که حاکمیت خود را بر تمام افغانستان تحمیل کنند. 
درگیر  و  گذشته  از  قبیله ای تر  متحده  ایاالت  پسا  افغانستاِن  یک 
متحده  ایاالت  افغانستانی،  در چنین  بود.  داخلی خواهد  نزاع های 
نیروی هوایی  و  از هواپیماهای بدون سرنشین  احتماال هرازگاهی 
برای خنثاکردن تهدیدات تروریستی کالن علیه منافع ایاالت متحده 
استفاده خواهد کرد. در چنین افغانستانی، اوضاع بسیار تیره و تار 

به نظر می رسد.
به  کابل  رژیم  متحده،  ایاالت  زمینی  نیروهای  غیبت  در  شاید  یا 
عنوان یک نیروی ملی اعتبار پیدا کند و در خود قدرت تازه ای بیابد. 
ما فقط می توانیم امیدوار باشیم. افغان های شجاع بسیاری در راه 
رسیدن به ملتی بهتر جان خود را از دست داده اند. هر اتفاقی بیفتد، 
ایاالت متحده برخالف رویکرد دهه 1۹۷0 اش در منطقه هندوچین، 
امن  النه  به  دوباره  کشور  این  مبادا  این که  ترس  از  را  افغانستان 
تروریست های فراملی تبدیل شود، به حال خودش رها نخواهد کرد.

اما به نظر می رسد که تالش امریکا برای حمایت مستقیم از یک 
رژیِم نیمه دموکراتیک فعال در افغانستان با استفاده از زور و زر، 
امریکایی  یک  نظر  از  است.  پایان یافتن  درحال  سال   20 از  پس 
به  نباید دست  پیش هرگز  بیست سال  امریکا  معمولی،  مسیحی 
این کار می زد، یا اکنون هرگز نباید این کشور را ترک کند. این ها 
نتیجه گیری های مطلق گرایانه از یک تجربه ی نه چندان موفق است. 
نتیجه گیری های مشابه در مورد تجربه ایاالت متحده در ویتنام نیز 

مطرح می شد و هنوزهم مطرح می شود.
کرد.  پرهیز  باید  مطلق گرایی ها  چنین  از  تاریخی،  داوری  در  اما 
جنگ  در خصوص  دهه 1۹۶0  در  متحده  ایاالت  سیاست گذاران 
ویتنام، سیاست های واشنگتن را با برداشت های خاصی که از منافع 
افکار عمومی سرچشمه  از  امریکایی داشتند و اغلب  و آرمان های 
می گرفت، طرح و اجرا می کردند. خروج ایاالت متحده از هندوچین 
در دهه 1۹۷0 نیز بر همین مبنا صورت گرفت. اکنون همین امر 
مبنای تصامیم ایاالت متحده در مورد افغانستان بوده است. درسی 
که می توان آموخت به اندازه ای که برخی اصرار دارند، واضح نیست.
ملت های بزرگ و کوچک عمدتا سرنوشت خود را خودشان تعیین 
و  انتخاب خواهد کرد.  را  نیز مسیرهای خود  افغانستان  می کنند. 
این  اما  کرد.  خواهد  ترسیم  را  خودش  مسیر  نیز  متحده  ایاالت 
مسیرها احتماال دوباره در مقطعی در آینده به هم خواهند رسید. 
اما  ناخواسته  با عواقب  نامه های »بدلحن«  آینده دوباره  و رهبران 

اجتناب ناپذیر خواهند نوشت.
مجله  و سردبیر  دموکراسی  و  دین  انستیتوت  رییس  تولی  مارک 
پراویدنس  به نام  انستیتوت  این  ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست 
دموکراسی  و  دین  انستیتوت  به  پیوستن  از  پیش  مارک  است. 
در سال 1۹۹۴، به مدت هشت سال برای سازمان سیا کار کرده 
آلینگتون  اهل  و  است  تاون  جورج  دانشگاه  فارغ التحصیل  او  بود. 
در ویرجینیا. مارک نویسنده کتاب »بازپس گیری کلیسای متحد 
و »صلحی که  بیستم«  قرن  و سیاست در  متدیست«، »متدیسم 
تقریبا صلح بود: داستان فراموش شده ی کنفرانس صلح واشنگتن در 

سال 18۶1 و تالش نهایی برای جلوگیری از جنگ داخلی« است.

مترجم: جلیل پژواک
مارک تولی، مجله پراویدینِس انستیتوت دین و دموکراسی 

خروج امریکا از افغانستان طالبان  را قدرت مند خواهد کرد و عواقب 
به  بلینکن  آنتونی  نامه ی  داشت.  خواهد  اجتناب ناپذیر  و  غم انگیز 
اشرف غنی که در آن از خروج کامل ارتش امریکا تا اول ماه ِمی 
در صورت عدم همکاری بیشتر با طالبان هشدار داده شده است، 
نیکسون«  »ریچارد  رییس جمهور  نامه ی شوم سال 1۹۷2  یادآور 
نامه ی  به »نگو دین دیم«، رییس جمهور ویتنام جنوبی است. در 
نیکسون که توسط هنری کسینجر نوشته شده، به دیم گفته شده 
ویتنام شمالی  با  را  توافق نامه ای  بدون وی  متحده  ایاالت  که  بود 
تطبیق می کند. نیکسون نوشته ی کسینجر را نپسندید، اما توصیه ی 
بود: »یک مدیر واقعی  یاد آورد که گفته  به  را  آیزنهاور«  »دوایت 

می تواند یک نامه ضعیف را بدون تغییر آن امضا کند.«
دیم نسبت به »پیمان صلح پاریس« که کسینجر با هانوی بر سر آن 
مذاکره کرده بودند، به صورت قابل درکی بدگمان بود. این پیمان به 
ویتنام شمالی اجازه می داد که نیروهایش را در خاک ویتنام جنوبی 
نگه دارد. دیم به محض دریافت نامه ی نیکسون گفته بود که صلح 
به معنی موافقت با حضور نیروهای متجاوز در خانه نیست. نیکسون 
در پاسخ به نارضایتی دیم وعده داده بود که اگر ویتنام شمالی توافق 
را نقض کند، با »اقدام تالفی جویانه ی سریع و شدید« ایاالت متحده 
روبه رو خواهد شد. البته وقتی که ویتنام شمالی توافق را نقض کرد، 
نیکسون نتوانست واکنشی نشان دهد، زیرا کنگره ایاالت متحده در 
سال 1۹۷۳ ارتش را از درگیری در اقدامات رزمی منع کرده بود. 
ویتنام جنوبی دو سال دیگر دوام آورد. این دو سال همان »فاصله 
مناسب« و خواسته کیسینجر برای خروج نیروهای ایاالت متحده 
از ویتنام بود اندکی پس از آن »سایگون« سقوط کرد. امیدواری 

نیکسون به دوام ویتنام جنوبی واقع بینانه نبود.
دیم نتوانسته بود حدود صبر استراتژیک امریکا را درک کند. ایاالت 
متحده 20 سال زمان و جان حدود 50 هزار سربازش را در ویتنام 
سرمایه گذاری کرده بود. عالوه بر هزینه های انسانی و مالی، جنگ 
ویتنام به طور ناخوشایندی امریکایی ها را به دو دسته تقسیم کرده 
بود. حمایت از ویتنام جنوبی در دهه های 1۹50 و 1۹۶0 مسلما 
مالیزیا،  اندونیزیا،  از  دفاع  پی  در  متحده  ایاالت  زیرا  بود،  ضروری 
فیلیپین و سایر کشورها در برابر شورشیان تحت حمایت شوروی یا 
چین در اوج جنگ سرد بود. اما در دهه 1۹۷0 این کشورها از امنیت 
بیشتری برخوردار شدند و منطقه »هندوچین« یا »سرزمین اصلی 
میانمار،  الئوس،  کامبوجیا،  شامل  )اکنون  شرقی«  جنوب  آسیای 
اهمیت  استراتژیک  نظر  از  ویتنام می شود( دیگر  و  تایلند  مالیزیا، 

چندانی نداشت.
سقوط ویتنام جنوبی و بقیه منطقه هندوچین از نظر هزینه های 
فرمانروایان  حاکمیت  تحت  نفر  هزار  صدها  بود.  فاجعه بار  انسانی 
و  آواره شدند  نفر  میلیون ها  جدید کمونیست خود کشته شدند، 
لنینیست  نظامی  دولت های  اسارت  تحت  کشور  سه  جمعیت 
درآمدند. امریکا سعی کرده بود که از این فاجعه انسانی و حقوق 
بشری جلوگیری کند. این تالش انرژی دو ریاست جمهوری را ضایع 
کرد. اما پس از دو دهه، وقتی تهدید مستقیمی متوجه امریکا نبود، 

امریکا تمایلی به هزینه بیشتر در این منطقه نداشت.
صدها هزار ساکن ویتنامی های جنوبی و سایر مردمان برای حفظ 
ملت هاشان و جلوگیری از فاجعه دالورانه و فداکارانه جنگیدند. اما 
سرانجام، هندوچین غیرکمونیست فاقد اراده و ابزار سیاسی برای 

مقاومت در برابر دشمنان قاطع مارکسیست شان بودند.
همین مسأله اکنون شاید تا حدودی درباره منازعه افغانستان نیز 
صادق باشد. امریکا دو دهه برای این کشور وقت گذاشت، چند هزار 
امریکایی در این دو دهه کشته شدند و صدها میلیارد دالر مصرف 
شد. اما طالبان که در پی وقایع 11 سپتامبر در سال 2001 از قدرت 
کنار زده شدند، همچنان قوی و خطرناک هستند. گرچه افغانستاِن 
بدون طالبان یک کشور دموکراتیِک برخوردار از انتخابات و صاحب 
نام و نشان در میدان محافظت از آزادی بیان است، اما »خانه آزادی« 
این کشور را در جمع کشورهایی که »آزاد نیستند« رتبه بندی کرده 
و افغانستان در رده بندی این نهاد از 100 نمره 2۷ نمره را به دست 
آورده است. عمدتا خشونت و وحشت افکنی طالبان مقصر این امر 

ذهنی روی افرادی که مکررا به افسردگی دچار 
بگیریم  یاد  این که  شده ایم:  متوجه  می شوند، 
احساس ناخوشانید را »صرفا« همان بدانیم، نه 
شروع یک دوره ی افسردگی جدید، می تواند به 

کاهش خطر ابتالی مجدد کمک کند.
به افرادی که واقعا دچار افسردگی هستند نیز 
و  ذهن  که  ویرانگر  اختاللی  نمی کند:  کمکی 
افراد  می شود  باعث  و  کرده  خاموش  را  فکر 
باشند  داشته  را  خود  دلخواه  زندگی  نتوانند 
بمانند.  باز  زندگی  از  کال  موارد  بعضی  در  یا 
»افسردگی«  را  خلقی  حالت های  تمام  وقتی 
می نامید، این اصطالح معنای خود را از دست 
درک  روان پزشک   ،2001 سال  در  می دهد. 
و  عادی  وضعیت  »تلفیق  نوشت:  سامرفیلد 
واقعی  بیماری  می شود  باعث  آسیب شناسی، 
بدهد.« در آن زمان  از دست  را  اهمیت خود 
به ندرت بحث عمومی در مورد بهداشت روان 
وجود داشت. اهمیت نکته ای که او متوجه شد 

اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار است.
از  بسیاری  می رسد  به نظر  حقیقت،  در 
خود  روانی  اختالالت  مورد  در  که  افرادی 
صحبت می کنند، اکنون فقط به این دلیل از 
اصطالحاتی مانند افسردگی »شدید« اختالل 
استفاده  »شدید«  حادثه  از  پس  استرس 
شنیده  حرف شان  می خواهند  که  می کنند 
شود. اما افسردگی واقعی شدید است. اختالل 
استرس پس از حادثه شدید است. این همان 
مطمئنا  که  کارزارهاست  این  غم انگیز  طنز 
مبتال  افراد  برای شنیده شدن صدای  اصل  در 
است.  شده  راه اندازی  روانی  بیماری های  به 
عمومی  گفت  وگوی  می رسد  به نظر  بنابراین 
موجود برای همه ی افراد در طیف های مختلف 
خود  بی دلیل  افراد  از  برخی  نیست:  مناسب 
باعث  اختالل می خوانند که می تواند  را دچار 
به  افرادی که  بدترشدن آن ها شود، در حالی  
اختالالت واقعی دچارند، صدای شان به گوش 

کسی نرسیده است. 
کنیم.  کار  اصول  و  قواعد  روی  دوباره  باید  ما 
ما  که  نیست  معنا  این  به  این ها  از  یک  هیچ 
کنیم:  متوقف  را  عمومی  گفت وگوی  باید 
کمی  را  جهت  و  کرده  مکث  باید  فقط  بلکه 
بیشتری  روایت های  باید  اول،  دهیم.  تغییر 
در مورد افراد مبتال به اختالالت روانی شدید 
به وضوح  نتیجه  در  شود،  تعریف  توان ُزدا  و 
مواردی  چه  اختالالت  این  دانست  خواهیم 
کدام  یاری رسان  عوامل  و  می گیرد  بر  در  را 

دهیم  اشاعه  را  ایده  این  باید  ما  دوم،  است. 
روان شناختی  تجربه های  از  زیادی  تعداد  که 
به  مراجعه  به  نیاز  بدون  را  ناراحت کننده 
اوقات  گاهی  و  روان  پزشکی  لغت  فرهنگ 
کرد.  مدیریت  می توان  متخصص  کمک  با 
توانمندی  افزایش  بلکه  نیست،  انتقاد  منظور 
تلقین نکنید  به خود  و اطمینان خاطر است: 
احتیاج به تشخیص روان  پزشکی دارید، یا فکر 
شما  برای  مشکلی  پزشکی  نظر  از  که  نکنید 
قالب بندی  این  واقعا  این که  مگر  آمده،  پیش 

برای تان مفید باشد.
ما باید صمیمت الزم را برای صحبت درباره ی 
نه  بیاوریم؛  به دست  روان  بیماری  و  سالمت 
این که سالمت و بیماری را در دو قالب کامال 
جدا تعریف کنیم، بلکه آن را طیفی گسترده 
و دارای ظرافت های دقیق در نظر بگیریم. ما 
داریم،  دوست  را  ساده  پاسخ های  و  مقوله ها 
سالمت  که  دهیم  تشخیص  زودتر  هرچه  اما 
است.  بهتر  نمی گنجد،  قالب  این  در  روان 
خاطر  به  را  خاکستری  وسیع  دشت های  آن 
بسپارید. افرادی که در این فضا پرسه می زنند 
همچنان به مراقبت و پشتیبانی احتیاج دارند 
و کمک حرفه ای در واقع کارساز است، اما این 
نحوه ی گفت  وگو در مورد اختالل دردی را دوا 

نمی کند. 
این درسی است که من مجبور شدم به خودم 
دوستانم  از  یکی  که  بعدی  دفعه  بدهم.  یاد 
دلش شکسته بود، که البته این اتفاق خواهد 
می آید،  روز  پی  در  شب  که  همچنان  افتاد، 
ارزش  درباره ی  هم  باز  این که  وجود  با  من 
کرد،  خواهم  صحبت  حرفه ای  کمک  دریافت 
روش دیگری در پیش خواهم گرفت. هنوز در 
می تواند  رابطه  در  که شکست  خاطرم هست 
برخی افراد را به سمت اختالالت روانی و حتا 
خودکشی سوق دهد. من همچنان به بررسی 
بود.  ادامه خواهم داد و دوست خوبی خواهم 
اما یک احتمال دیگر را نیز به خاطر می سپارم: 
این که با کمی صحبت و گذر زمان، درد آن ها 
این که  شد.  خواهد  برطرف  خود  خودی  به 
ممکن است در قلمروی اختالالت روان  پزشکی 
از  سختی  مرحله ی  در  بیشتر  بلکه  نباشیم، 

زندگی پرافت وخیز خود باشیم.
بخش  در  افتخاری  مدرس  فاولکس  لوسی   •
نویسنده  و  لندن  کالج  دانشگاه  روان شناسی 
کتاب »از دست دادن ذهن مان: بیماری روانی 

درواقع چه هست و چه نیست« است. 

عادی بود.«
نگاه  دوربین  به  کارآگاه  بسته،  نمای  یک  در 
خیره  مخاطبان  تمام  چشمان  به  و  می کند 
می شود. »بونگ جون- هو« در پایان می گوید 
قاتل، لزوما یک هیوال، شیطان و یا موجودی 
غیرطبیعی نیست. بلکه می تواند هرکسی با هر 
کارآگاه  که  بود  حالی  در  این  باشد.  ظاهری 
قصه در ابتدای فیلم به دنبال افرادی می گشت 
او  مثال  داشتند.  غیرطبیعی  ویژگی هایی  که 
به دنبال یک منحرف جنسی به عنوان قاتل بود. 
تصور این که شما وارد یک مرغداری شوید و 
است.  دشوار  ببندید،  گلوله  به  را  مرغ  صدها 
وارد  که  است  فردی  تصور  دشوارتر  این  از 
رگبار  به  را  نمازگزاران  و  می شود  مسجد 
می بندد. وحشتناک تر، تصور افرادی است که 
وارد  محروم  منطقه ی  یک  در  زایشگاهی  به 
می شوند و ده ها طفل تازه به دنیاآمده، مادران 
آن ها و پرستاران را به گلوله می بندند. همچنین 
انفجاردادن تظاهرات کنندگانی  انتحار و  تصور 
که خواسته شان تأمین عدالت و برق است نیز 
به شدت دشوار است. اما واقعیت این است که 
اتفاق  افغانستان  فضای  در  فجایع  این  تمام 
تکرار  دوباره  که  می رود  آن  بیم  و  افتاده اند 
فجایعی  چگونه  که  است  این  پرسش  شوند. 
توسط  همه روزه  وسیع،  و  خشن  حد  این  در 
گروه های بنیادگرایی همچون طالب و داعش 
به  اتفاق می افتد؟ پاسخی که من عالقه مندم 
کمک  به  فجایع  این  که  است  این  بدهم  آن 
و  کلمات  ساده سازی  واژه ها،  »وارونه سازی 
اتفاق  زبانی«  مفاهیم  از  دیگرگونه  تفسیر 

می افتد. 
فاقد  افرادی  ایدئولوژیک  و  بنیادگرا  نظام های 
در  که  افرادی  می کنند.  تفکر خلق  و  اندیشه 
نظام ها  نوع  این  در  است.  نظام  این  خدمت 
تسلط  و  ایدئولوژی  نفع  به  زبان  و  کلمات 
و  زبان  می کند.  عمل  سلطه گر  گروه های 
باژگونه عمل می کند.  نظام  در چنین  کلمات 

و  انفجار  خشونت،  جنگ،  چون  واژه هایی 
تغییر  فرایند  یک  در  می یابد.  تقدس  انتحار 
چارچوب  در  واژه ها  از  بسیاری  معناشناختی، 
و  بنیادگرا  گروه های  عالقه ی  مورد  زبانِی 
و  بازسازی  تفسیر،  دیگرگونه  ایدئولوژیک 

ساده سازی می شود. 
استاد  بندورا،  توسط  پژوهش  یک  نتایج 
انسان ها  که  می دهد  نشان  استنفورد  دانشگاه 
مگر  نمی زنند  زشت،  اعمال  به  دست  اغلب 
آن که جنبه های غیراخالقی آن اعمال را برای 
خودشان توجیه کرده باشند. بندورا برای اثبات 
روانی  شناختی-  سازوکار  شش  فرضیه اش، 
خصوص  این  در  ذهنی  مشروعیت دهی  برای 
»تلطیف  آن ها  از  یکی  که  می کند  معرفی 
واژگانی«  »تلطیف  فرایند  در  است.  واژگانی« 
یک عمل غیراخالقی با کلماتی تلطیف شده و 
کاسته  آن  زشتی  از  تا  می رود  به کار  متفاوت 
را  یهودیان  فاشیست ها کشتار  شود؛  چنان که 
که  همان طور  می نامیدند.  اروپا«  »پاکسازی 
داعش و طالب مرگ قربانیان، زنان و کودکان 
و فرد انتحارکننده را توجیه می کند. »بهشت، 
عملیات شهادت طلبانه، جهاد، شهادت در راه 

خدا، مبارزه با کفار و ...«
اتفاق  واژگانی«  »تلطیف  فرایند  در  که  آنچه 
جنایت  یا  عمل  زهر  که  است  این  می افتد 
به  می شود.  گرفته  زبانی،  دستگاه  توسط 
داعش  و  طالب  سرباز  که  است  دلیل  همین 
از جنایت  به جای احساس پشیمانی و ندامت 
و عمل ضدانسانی که مرتکب شده اند، احساس 
رضایت و خشنودی می کنند. چرا که در فرایند 
تلطیف واژگانی، جنایت کاران حساسیت خود 
را به کلمات و واژه ها از دست می دهند. دنیا پر 
است از آدم های معمولی و ساده مانند آیشمن 
هولناک  داعش. جنایت های  و  طالب  سرباز  و 
وقت ها  بیشتر  وسیع،  مقیاس های  در  بشری 
و  معمولی  به شدت  آدم های  همین  دست  به 

میان مایه رخ داده است. 

امریکا، ویتنام و افغانستان؛ 

از انمه ی نیکسون ات انمه ی بلینکن
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رژیم فعلی قطعا نسبت 
به طالبان ارجحیت دارد. 
حکومت اسالمی طالبان در 
صورت احیای کامل، رژیمی 
ظالم و آدم کش خواهد 
بود. افغانستاِن طالبانی 
احتماال یادآور ویتنام 
شمالِی سرکوب گِر مسلط 
بر ویتنام جنوبی خواهد 
بود. در چنین افغانستانی، 
وحشی گری و خون خواری 
ممکن است هم ردیف 
وحشی گری و خون خواری 
خمرهای سرخ باشد که 
کامبوج را به صحنه کشتار و 
قتل عام بدل کرده بودند.
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در پیش گرفته اند.
او با این حال اضافه کرد: »راه پیش رو آسان نیست و نیاز 

به تالش مضاعف دارد.«
از  نقل  به  جمعه  روز  ایسنا  خبرگزاری  زمینه  همین  در 
به  متحده  ایاالت  بازگشت  »برای  نوشت:  عراقچی  عباس 
در  امریکا  مسیر  و  نیست  مذاکره ای  هیچ  به  نیاز  برجام 
این خصوص کامال روشن است. ایاالت متحده همان گونه 
که از توافق خارج شد و تحریم های غیرقانونی علیه ایران 
وضع کرد، به همان صورت نیز می تواند به توافق برگشته 

و قانون شکنی را خاتمه دهد.«
این شرطی است که حکومت در ایران از رهبر تا مقامات 

یکایی هم در نشست برجام در وین »بدون دیدار مستقیم با ایران« مشارکت خواهند داشت مقام های امر
از  کرده اند؛  تکرار  بارها  گذشته  ماه  چند  در  او  زیردست 
ایران،  جمله سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
است  الزم  فقط  که  بود  گفته  گذشته  سال  پایان  در  که 
و  برگردد  برجام  به  شود،  پایبند  تعهداتش  به  امریکا 

تحریم ها علیه ایران را رفع کند.
خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند  به  بود  پاسخی  این 
امریکا، که روز 21 اسفند پارسال گفته بود ایاالت متحده 
آماده است در صورت حضور در مذاکرات، طرح برداشتن 
گام هایی از سوی دو طرف برای اجرای تعهدات را بررسی 

کند.
واشینگتن بارها اعالم کرده است که آماده مذاکره با ایران 
برای اجرای برجام در چارچوب کمیسیون مشترک است، 

ولی تهران با حضور ایاالت متحده مخالفت کرده است.
از  امریکا  از خروج  ثور سال ۹۹، یک سال پس  از  ایران 
برجام در زمان ریاست جمهوری دونالد ترمپ، به صورت 
کرد  عدول  برجام  در  خود  هسته ای  تعهدات  از  تدریجی 
این  نقض  تازه ترین مورد  در  پنج شنبه، 12 حمل،  روز  و 
توافق از سوی تهران، آژانس اعالم کرد که ایران چهارمین 
زیرزمین  در  را  خود  پیشرفته  سانتریفیوژهای  از  آبشار 

تاسیسات هسته ای نطنز فعال کرده است.
برجام  »طرف های  نوشت:  جمعه  روز  ایسنا  خبرگزاری 
هفته  را  مشترک  کمیسیون  جلسه  این  گرفتند  تصمیم 
تا  بگیرند  سر  از  وین  در  رایزنی ها  تداوم  جهت  آینده 
اقدامات مربوط به لغو تحریم ها و گام های هسته ای را از 

طریق گروه های کارشناسی مربوطه مشخص کنند.«

اجرای برجام، در این نشست مجازی حضور داشت.
که  بود  آمده  اروپا  اتحادیه  بیانیه  در  پنج شنبه  روز 
مشارکت کنندگان »قرار است در مورد چشم انداز بازگشت 

ایاالت متحده به برجام مذاکره کنند«.
دیگر شرط  بار  ایران  نماینده  نشست  این  پایان  در  حال 
بازگشت بی قید و شرط امریکا به برجام را مطرح کرده 
پیام  نماینده روسیه در  باشد که  و شاید به همین دلیل 
برجام  اعضای  روی  پیش  راه  که  می گوید  توییتری خود 

برای حل مسائل راه آسانی نخواهد بود.
این  که  نوشت  توییتری  پیام  یک  در  اولیانوف  میخاییل 
را  درستی  راه  اعضا  و  کرد  پیدا خواهد  ادامه  گفت وگوها 

اطالعات روز: در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام 
و  ایران  خارجه  وزیران  کل  مدیران  و  معاونان  سطح  در 
صورت  به  حمل ماه،   1۳ جمعه،  روز  که   ۴+1 کشورهای 
مجازی برگزار شد، نماینده روسیه در توییتی تاکید کرد 

که راه پیش روی اعضا »آسان نیست«.
تصمیم  همچنین  نشست  این  در  فردا،  رادیو  گزارش  به 
پایتخت  در  آینده  هفته  برجام  طرف های  که  شد  گرفته 

اتریش گفت وگوی خود را ادامه دهند.
به  جورنال  استریت  وال  امریکایی  روزنامه  بعد  ساعتی 
حضور  از  آنها  نام  ذکر  بدون  کشور  این  مقامات  از  نقل 
»مقام های ارشد امریکایی« در وین در همین زمان خبر 
و  ایران  نمایندگان  میان  اضافه کرد که  این حال  با  داد، 

امریکا گفت وگوی مستقیم انجام نخواهد شد.
عباس عراقچی روز جمعه بالفاصله این گزارش را تکذیب 
که  نشستی  هیچ  »در  امریکا  »قطعا«  که  گفت  و  کرده 
ایران در آن حضور داشته باشد از جمله نشست کمیسیون 

مشترک برجام حضور نخواهد داشت«.
اتحادیه اروپا روز پنج شنبه، 12 حمل، اعالم کرده بود که 
روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان همراه با ایران روز 
توافق  مورد  در  مذاکره  برای  مجازی  نشست  یک  جمعه 

هسته ای برگزار می کنند.
انریکه  اسپانیایی،  دیپلمات  عهده  بر  جلسه  این  ریاست 
سیاسی  مدیر  و  دبیرکل  بورل،  جوزپ  مقام  قائم  ُمورا، 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، بود، و از طرف ایران 
مسئول  و  خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی،  عباس  هم 

حالی عنوان شده که دولت جو بایدن در نخستین روزهای 
ارتش سعودی  به  تجهیزاتی  فروش  آمدن خود  کار  روی 
تا  تعلیق کرد  دارای سامانه هدایت دقیق هستند،  را که 

یکایی:  روزنامه امر
یکایی در خلیج فارس کاسته است دولت بایدن از حضور نریوهای امر

در مورد جزئیات معامالتی که در دولت دونالد ترمپ به 
امیرنشین های خلیج فارس قول داده شد، بیشتر بررسی 

و کنکاش کند.
آغاز  امریکا در منطقه در شرایطی  نظامی  کاهش حضور 
شده که حوثی های همراستا با جمهوری اسالمی ایران در 
دوره اخیر با رد پیشنهاد اخیر سعودی برای آتش بس در 
یمن، به ویژه حمالت پهپادی بیشتری علیه منافع سعودی 

انجام داده اند.
وال استریت جورنال به نقل از یکی از مقامات امریکایی که 
منبع گزارش این روزنامه هستند، افزوده است: »حوثی ها 
باید بدانند که ما کماکان در کنار سعودی ها ایستاده و به 

حمایت از حق آنها در دفاع از خود، ادامه می دهیم.«
وال  گزارش  به  فارس  خلیج  امیرنشین های  واکنش  از 
استریت جورنال هنوز خبری منتشر نشده، اما خبرگزاری 
افزایش  به  نظر  که  بود  نوشته  گذشته  هفته  بلومبرگ 
تناوب و دقیق تر شدن حمالت راکتی و پهپادی حوثی ها، 
و سایر  نفتی  میادین  از  مراقبت  برای  امریکا  از  عربستان 

منافع راهبردی سعودی، کمک خواسته است.
جان کربی، دبیر مطبوعاتی پنتاگون، در واکنش به گزارش 
وال استریت جورنال گفته است که امریکا کماکان به دفاع 

از سعودی برای رویارویی با تهدیدات، ادامه می دهد.

انجام  امریکا بر روی چین و روسیه  با هدف لزوم تمرکز 
گرفته، اما بخشی از گام های اولیه دولت جو بایدن برای 
کاهش هر چه بیشتر حضور نظامیان امریکا در خاورمیانه 

است.
از ۹0 هزار تن نظامی امریکایی که دو سال پیش در اوج 
تنش میان دولت دونالد ترمپ و ایران در منطقه مستقر 
باقی مانده  بودند، تا حدود چهار ماه پیش، 50 هزار تن 
بودند. به نوشته وال استریت جورنال، دستور دولت بایدن 
به کاهش نیروها، به معنی خروج تدریجی چند هزار تن 

دیگراز این نظامیان از منطقه است.
گام های  این  وجود  با  که  گفته اند  امریکایی  مقامات 
آموزش  برای  امریکا  دفاع  وزارت  از  تیم  یک  کاهشی، 
ارتش عربستان برای دفاع از خود در برابر حمالت راکتی 
خواهد  برنامه ریزی  یمن،  از  حوثی  نیروهای  پهپادی  و 
کرد و تجهیزات الزم را برای تامین این هدف در اختیار 

سعودی ها قرار خواهد داد.
در این چارچوب، احتمال افزایش فروش تجهیزات نظامی 
اطالعات،  اشتراک  تقویت  نیز  و  سعودی  به  امریکایی 
آموزش های نظامی بیشتر و برنامه های تبادل نظامیان به 

اجرا گذاشته خواهد شد.
در  سعودی  به  امریکا  تسلیحاتی  بیشتر  فروش  احتمال 

از  بخشی  عنوان  به  بایدن  جو  دولت  روز:  اطالعات 
انتقال  و  امریکا  ارتش  حضور  »کاهش  برای  اقدام  برنامه 
چند  فارس«،  خلیج  منطقه  از  خود  نظامی  توانایی های 
سامانه  دفاع هوایی مستقر در این منطقه را برچیده است.
به نقل از رادیو فردا، روزنامه امریکایی وال استریت جورنال 
شامگاه پنج شنبه، دوازدهم حمل، با انتشار این خبر افزود 
که ارتش امریکا در روزهای گذشته دست کم سه سامانه 
دفاعی آتشبار ضد هوایی از نوع پاتریوت را از حوزه خلیج 

فارس برچیده است.
نقش این پاتریوت ها محافظت از نظامیان امریکایی مستقر 

در سعودی و امیرنشین های دیگر بود.
مقامات امریکایی گفته اند که پیشنهاد حذف سامانه دفاع 
موشکی برد بلند، موسوم به »تاد«، نیز مطرح است اما فعال 

این سامانه ها در منطقه باقی مانده اند.
سه  از  غیر  که  گفتند  روزنامه  این  به  امریکایی  مقامات 
سامانه پاتریوت، یک ناو هواپیمابر و سیستم های ردگیری، 
چرخه  در  که  پهپادها  ردگیری  سامانه های  جمله  از 
محافظت از سعودی نقش داشتند، به عنوان »پاسخگویی 
به نیازهای نظامی امریکا در سایر نقاط«، از خلیج فارس 

بیرون برده شده اند.
به نوشته وال استریت جورنال، این نقل و انتقاالت ظاهرا 

بکارت غیرقانونی است.
است  فرانسه  مسلمانان  جامعه  بند  این  اصلی  هدف 
که در آن برخی از خانواده ها قبل از ازدواج بر اثبات 

باکر گی اصرار دارند.
است  آمده  داده،  رای  آن  به  مجلس  که  متنی  در 
پزشکانی که گواهینامه باکر گی صادر کنند با مجازات 
مواجه  یورویی  هزار  و جریمه 15  زندان  تا یک سال 
می شوند. افراد غیر متخصص هم که آزمایشات بکارت 
به  است  ممکن  دهند،  انجام  زن  موافقت  با  حتی  را 

تعرض جنسی متهم شوند.
بکارت  است که تست  بهداشت جهانی گفته  سازمان 
نمی تواند اثبات کند که آیا زن یا دختری روابط جنسی 
را  آزمایشی  انجام چنین  این سازمان  نه.  یا  داشته اند 

نقض حقوق بشر دانسته است.

تا بداند که باید این مراسم برگزار شود.«
در بخش دیگری از این فیلم، زنی دیگر در پاسح به این 
که آیا از مردان نباید سواالت مشابهی بشود، می گوید: 
»نه اینطور نیست. ما از این اصل شروع می کنیم که 
اگر یک مرد جوان قبل از ازدواج به مهمانی ها نرود و 
با دختران دیگر مالقات نکند، پس او این فرصت را از 
داشته  باید  او  که  است  تجربه ای  این  می دهد.  دست 

باشد.«
نامه خود گفته که  در  فرانسه  وزیر حقوق شهروندی 

از لحن بی چون و چرای برنامه عصبانی شده است.
تست  »منع  قانون  به  فرانسه  مجلس  است  گفته  او 
بکارت و اطمینان از رضایت هر دو شریک به ازدواج 

رای داده است.«
براساس بندی در قانون فرانسه صدور گواهینامه های 

میان مقدمات یک عروسی مجلل، تختخوابی را دیدند 
که قرار بود این مراسم در آن برگزار شود.

در این بخش از فیلم گفته شد: »روی این تختخواب، 
را  عروس،  بکارت  خاص،  تست  با  و  دستمال  با  زنی 
و  اجدادی  سنتی  دستمال،  مراسم  می کند.  آزمایش 
اجتناب ناپذیر است. چنانچه در این آزمایش مشخص 
داشته،  روابط جنسی  ازدواج  از  قبل  عروس  که  شود 

عروسی لغو می شود.«
در صحنه هایی دیگر، زنان متعلق به این جامعه، دلیل 

مهم بودن این آزمایش را توضیح می دهند.
به گفته یکی از آن ها »این به خاطر خانواده پسر انجام 
می شود. بنابراین آن ها می دانند که پسرشان یک زن 

زیبا و باکره را به همسری گرفته است.«
زنی دیگر می گوید: »از کودکی )عروس( تربیت شده 

اطالعـات روز: دولت فرانسـه از یک سـریال تلویزیونی 
آن  در  کـه  آن  دلیـل  بـه  ایـن کشـور  نمایـی  واقـع 
عروس هـای جـوان بایـد بـکارت خـود را ثابـت کنند، 

انتقـاد کرده اسـت.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، مارلیـن شـیاپا، وزیـر 
حقـوق شـهروندی در نامـه ای بـه نهاد ناظـر بر پخش 
برنامه هـای تلویزیونـی از »خشـم« خـود بابـت موضع 
غیرانتقـادی ایـن برنامـه نسـبت بـه رسـم آزمایـش 
بکارت عروس ها توسـط خویشـاوندان پیـش از ازدواج 

است. نوشـته 
این برنامه تلویزیونی، سنت های خواستگاری و ازدواج 
را که در شهر  )اقلیت روما( کاتاالن  جامعه گیتانوس 

پرپینیان زندگی می کنند، به تصویر کشیده است.
در بخشی که در ماه فبروری پخش شد، ببیندگان در 

یوین را محکوم کرد یر فرانسوی »تست بکارت« در برنامه تلویز وز
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.۷8 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه 
شبکه آبیاری ماشی واقع درقریه ماشی ،ولسوالی دهدادی ،والیت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EATS- 193059/M054-CW-RFB را به شرکت ساختمانی نوی متحد  دارنده جواز نمبر D-۳15۳ اطاق 1، منزل ۴، فایز احمد حیدری پالزه، 

اده سابق کامه، ناحیه 1، جالل آباد، ننگرهار، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 25,۶۹0,۷۹۳.۶0 )بیست و پنج ملیون وشش صدو نود هزارو هفت صدو نود و سه اعشاریه شصت افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام شماره5.۷8 

طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری ماشی واقع درقریه ماشی، ولسوالی دهدادی، والیت بلخ  

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Mashi Irrigation Scheme Located at Mashi Village, Dehdadi District of Balkh Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No. /Credit No./Grant No.: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EATS- 193059/M054-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During the 
Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bids was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) Nawand Noor Construction Company and Estehkam Charbolak Construction Company as (JV) the second party of JV (Estehkam Charbolak Construction Company) does not provided any documents 
for the Liquid Asset.
Hence, in reference to the ITB 5.5 (e) and ITB 5.6 clauses of bidding documents the bidder does not meet the requirement of Liquid Asset criteria.
B) Nazem Basit Construction & Road Building Company and Baradaran Seyar Construction Company as (JV) does not provided any documents for the Liquid Asset.
Hence, in reference to the ITB 5.5 (e) and ITB 5.6 clauses of bidding documents the bidder does not meet the requirement of Liquid Asset criteria.
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 14-April-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business Days of receipt 
of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable to provide the 
debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify you and confirm the date that the 
extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen (15) Business Days 
from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [14-April-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or received, a debriefing 
before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (An-
nex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procurement-related Complaint” [http://www.world-
bank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 14-April-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

New United Construction Company
House # 1, Floor # 4, Fayez Ahmad Haidari Plaza, Kama’s Old Station District #1,Jalalabad City ,Nangarhar,Afghanistan
25,690,793.60Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

26,132,194.10

26,990,714.20

29,642,252.30

32,971,451.50

20,775,610.56

26,607,100.00

27,426,031.75

26,294,149.00

27,104,858.20

29,841,623.50

36,499,003.50

21,319,292.44

26,945,377.96

28,906,329.50

Bid price

25,850,801.79

26,990,714.20

29,642,252.30

32,971,451.50

21,641,261.00

27,430,000.00

27,436,031.75

26,294,149.00

27,104,858.00

29,841,623.50

36,499,003.50

21,678,652.00

26,909,657.96

28,906,329.50

Name of Bidder

Yusuf Zia Construction and Road Building Company

Bakhtar Pairoz construction Company

Aman Zabi construction Co

National Gold Construction

Nawand Noor Construction Company (JV) with Estihkam Charbolak Construction Company

Itifaq Zadran Construction ,Road Building & production of construction Material Co

Naeemi Safi Construction & Construction Material Company

Ascent Afg Group of Co construction & Engineering and Parwiz Ghafari construction

New Ahmadi construction & Road Building Company JV With Build star Construction survey & Design Company

Kawosh Engineering Services Co

Aria Ghorband Construction Road Building & Product Construction Material Company

Nazem Basit construction & Road Building Company (JV)  With  Bradaran Seyar  Construction Company

Yousra Road Building and Construction,Co

Mah-e-May Construction Co
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از دید شهروندان  اما اگر دقیق مدیریت شود، 
می تواند نسبت به نبود کامل قدرت، ارحجیت 
داشته باشد. به عنوان مثال، سومالی درحالی که 
است،  قانون گریز  نهادهای  با  ضعیف  کشور 
از  استفاده  با  شمال،  در  لند  سومالی  ناحیه 
از  است  توانسته  مشارکت های خصوصی عمال 
از این هرج و مرج در مناطق شهری  بسیاری 

جلوگیری کند.
سال  در  جنوبی  آفریقای  صلح  ملی  توافق 
1۹۹1 معماری ارگان های ملی و محلی را برای 
مدیریت مشکالتی  که می توانست آشتی ملی را 
از بین ببرد، ایجاد کرد. کمیته های محلی صلح 
-روستایی و شهری- به عنوان بخشی از ساختار 
فوری  مهار خشونت در دوره  به  اختالف،  حل 
پس از آپارتاید کمک کرده اند. کمیته های محلی 
میانجی گری  را  اختالفات  موثر  به طور  صلح 
کردند، مناطق خاص مقاومت عمومی را پشت 
برطرف  را  محلی  نگرانی های  و  گذاشتند  سر 
بازیگران  از  گسترده ای  طیف  از  آنها  کردند. 
مساله  حل  معتبر  سازوکارهای  ایجاد  برای 
کارشناسان،  همراه  به  پولیس  کردند.  استفاده 
سیاست مداران،  روحانیون،  اجتماعی،  فعاالن 
رهبران جامعه و معلمان در آن شرکت کردند. 
اعضای این کمیته همچنین از طریق شبکه ای 
متشکل از هزاران ناظر صلح وابسته به کمیته ها، 
اجتماعات و اعتراضات متشنج عمومی را خنثا 

کردند.
به شمول  شهری،  ثباتی  بی  دیگر  جرایم 
تالش های  است.  اخاذی  و  تعرض  آدم ربایی، 
مقابله  برای  متحده  ایاالت  ظرفیت سازی 
با  پولیس  واحدهای  ایجاد  جدی  جرایم  با 
دستمزد باالتر و آزمایش شده با توانایی مدیریت 
را  فساد  معرض  در  کمتر  و  حساس  اطالعات 
باج گیری  برای  آدم ربایی  است.  داده  ترجیح 
یک مشکل خاص در کشورهای ضعیف است 
داشته  مدت  طوالنی  ماهیت  است  ممکن  که 
در  پول  برداشت  به  مجبور  را  قربانی  و  باشد 
زمان  مدت  در  مختلف  خودپرداز  دستگاه های 
کوتاه کند. در صورت عدم وجود پولیس قوی، 
آدم ربایی می تواند بیداد کند، همان طور که در 
حال حاضر در مکزیک و نیجریه تجربه می شود 
و طبقه متوسط را فلج می کند. آدم ربایی ناشی 
از شبکه های جنایی کنترل نشده، مقامات فاسد 

و رشد غیر کنترل شده شهرهاست.
بین  هماهنگی  به  نیاز  آدم ربایی  با  مقابله 
و  اطالعاتی  سازمان های  پولیس،  سرویس 
قضایی  بخش  دادرسی  و  تحقیق  شعبه های 
از  را  تا سطح خود  بود  دارد. کلمبیا در تالش 
سه هزار و ۶00 قربانی در 2002 به 1۷۴ قربانی 
در 2018 کاهش دهد. درحالی که بیشتر موارد 
تا سال 2011  بود،  به شورشیان  قبلی مربوط 
شهرها  در  و  داشتند  جنایی  ماهیت  اکثریت 
این  کاهش  در  اصلی  عناصر  می افتاد.  اتفاق 
جرایم، همکاری جامعه در به اشتراک گذاشتن 
اطالعات است. یک چارچوب قانونی روشن برای 
علیه  اقدامات  و  شواهد  جمع آوری  از  حمایت 
شبکه ها؛ توسعه دکترین بین اداري و همکاري 
و  پولیس  ویژه  واحدهاي  جمله  از  عملیاتي، 
پولیس  تخصصی  گروه های  تشکیل  و  ارتش 
برای پردازش اطالعات و تحقیق و پیش گیری از 
اقدامات مجرمانه است. قوای مبارزه با آدم ربایی 
پولیس ملی فیلیپین عملکرد پولیس و اطالعات 
گروه های جنایت کار، حتا  بین بردن  از  برای  را 
با  ارتباط  در  جنایت  و  جرم  افزایش  از  پس 
کازینوهای تازه افتتاح شده، مخلوط می کند. از 
دیگر نمونه های برجسته موفقیت آمیز می توان 

به هائیتی و گواتماال اشاره کرد.
نمونه  یک  در  است.  مهم  نیز  سیاسی  رهبری 
آماده ی  عالی رتبه  سیاست مدار  یک  هند،  در 
استفاده از قوانین موجود از جمله قوانینی که 
هدف گیری  و  است  اسلحه  داشتن  مورد  در 
زیرکانه ی سرکردگان مرتبط به هم برای ارسال 
پیغامی مبنی بر پایان یافتن مصونیت از مجازات، 
به عالوه انتصاب یک رییس پولیس غیرفاسد که 
از پشتیبانی کامل فرماندار خود برخوردار بود، 
در مبارزه با آدم ربایی و جرایم سازمان یافته در 

ایالت بی قانون »بیهار«، نقش اساسی داشت.

ادعاهای زمین به اندازه کافی قابل قبول است 
که برخی از شهروندان به تنهایی یا در ترکیب 
آن ها  از  داوطلبانه  افغانستان،  رسمی  نظام  با 

استفاده می کنند.

جرایم شهری و آدم ربایی
نبرد با طالبان باعث ایجاد شهرنشینی بیشتر در 
سراسر افغانستان شده و نتیجه ی آن تأثیر منفی 
اجتماعی  ساختار  و  اقتصادی  فرصت های  بر 
است. این تأثیرات به نوبه خود باعث فعالیت های 
گزارش  به  بنا  است.  کابل  در  به ویژه  جنایی 
سفارت ایاالت متحده، تاجران و یا هر کسی که 
توریستان  معمول  به طور   – باشد  داشته  پول 
بین المللی یا افرادی که در موسسات خارجی و 
سازمان های غیردولتی کار می کنند - هدف قرار 
می گیرند. در همین حال، با توافق صلح ممکن 
است هزاران نفری که به عنوان کارگر و نگهبان 
امنیتی برای نهادهای بین المللی استخدام می 
شوند، بیکار شود و جهش ناگهانی بیکاری باعث 

ایجاد منبع جدید بی ثباتی شود.
سرویس پولیس ملی افغانستان در جلوگیری و 
تحقیق در مورد جرایم یا تهدیدهای تروریسم، 
بی تأثیر  شهری،  روبه رشد  مناطق  در  به ویژه 
آوردن هزاره های  نتیجه ی آن روی  است. یک 
است.  خودگردان  امنیتی  گزینه های  به  کابل 
از  پس  اعتماد  و  تجارت  مانع  گسترده  جرایم 

ترمیمی که شامل همه طرف ها بود، دوباره مورد 
استفاده قرار گرفت.

پناهندگان، بیجاشدگان داخلی یا جنگ  جویان 
محلی  به  اقلیت  به عنوان  است  ممکن  افغان 
نظر  از  زمین  تصرف  طریق  از  که  بازگردند 
مانند  باشد،  شده  همگون  قومی  یا  سیاسی 
شبه  سلطه  تحت  افغانستان  شمالی  والیات 
کندز  و  سرپل  جوزجان،  در  ازبیک  نظامیان 
که پشتون ها بالفاصله پس از سقوط طالبان از 

آن جا خارج شدند.
در این مورد دو مکتب فکری وجود دارد. یک 
دیدگاه معتقد است که کمک به برقراری مجدد 
افرادی که  بازگرداندن  یک جامعه کثرت گرا و 
به دلیل پاک سازی قومی یا عوامل دیگر مجبور 
به ترک خانه خود شده اند، یک حسن مطلق 
ایمنی  که  است  معتقد  دیگر  دیدگاه  است. 
حسن  می شود،  برگردانده  آن جا  به  که  فردی 
مجدد  اصالح  که  اول  دیدگاه  است.  بزرگ تر 
است، در بوسنیا حاکم شد، درحالی که جامعه 
بین المللی مقامات محلی را برای بیرون راندن 
باشندگان تحت فشار قرار دادند. این روش در 
بوسنیا باز پرداخت ملکیت را به همراه داشت و 
صلح متکی بر عدالت ترمیمی را تسهیل کرد، 
بین المللی،  پشتیبانی  فاقد  افغان  نیروهای  اما 
اگر قول باز پرداخت ملکیت بدهند، می تواند به 
نبردهای محلی غیرقابل پیروزی کشانده شوند. 
به عنوان مثال در عراق بیش از 150 هزار ادعای 
بازپرداخت اموال توسط کسانی که قبل از حمله 
بودند، مطرح  آواره شده  ایاالت متحده   200۳

شد.
لیبریا با چالش های مشابهی روبه رو شد. گزارشی 
اسقف های  شورای  توسط   201۶ سال  در 
کاتولیک، دوره بیست ساله لیبریا پس از جنگ 
را »صلح منفی« توصیف می کند که در آن یکی 
از اصلی ترین عوامل تحریک کننده اختالفات، 
دریافت  با  لیبریا  سنتی  مقامات  است.  زمین 
حقایق موضوع و صدور حکم، یک نقش داوری 
با ارزش را برای بازگشت کنندگان انجام داده اند. 
در صورت مشاهده تعصب از طرف رییس اول، 
باالتر  رده  رییس  یک  به  می توانند  طرفین 
مراجعه کنند، یا ممکن است از سیستم عدالت 
رسمی برای حل و فصل عناوین قانونی یا اسناد 

فروش تکراری استفاده کنند.
عالوه بر نهادهای سنتی حل اختالف افغانستان، 
اختالف  مکانیزم  از  نسخه ای  مسلما  طالبان 
سنتی را دارند که قبال در بیشتر مناطق حومه 
کشور اجرا شده است. گفته می شود رویه های 

فاطمه فرامرز

و  پناهندگان  بازگشت  و  قومی  تقسیمات 
آوارگان

از  پس  افغانستان  سنتی  قبیله ای  تقسیمات 
تهدیدهای  دیگر  بار  یک  می تواند  صلح  توافق 
کارگزاران  کند.  ایجاد  توجهی  قابل  امنیتی 
قدرت محلی در طول تاریخ از اتحاد با گروه های 
از  را  خود  قدرت  و  کرده  سواستفاده  مختلف 
شبکه های حمایت  وابسته به قبیله های قومی 
گرفته اند و از این ارتباطات برای تضعیف یا دور 
بالتکلیفی  می کنند.  استفاده  کابل  نفوذ  زدن 
سال های  در  قبیله ای  وابستگی های  به  اعتماد 
اخیر، ناشی از افزایش حرفه ای شدن بخش های 
اصلی نیروهای مسلح که از حمایت های مالی، 
بهره مند شده اند،  بین المللی  و سیاسی  نظامی 
اهرم های  بر  کابل  کامل  کنترل  است.  بوده 
جوان  تکنوکرات های  ظهور  اقتصادی،  توسعه 
در وزارت خانه های مهم و مشاغل تحت حمایت 
سنتی مانند والی ها در والیت نیز به کاهش تأثیر 
قبایل، کمک کرده  با  کارگزاران قدرت همسو 

است.
توزیع  یک  به  منجر  توافقی که  این  وجود  با 
شکننده تقسیم قدرت با طالبان شود، می تواند 
به معنای ظهور مجدد این خطاها و در نتیجه 
باعث کاهش امنیت شود. تصور قوی در میان 
صلح  توافق  این که  بر  مبنی  خاص  گروه های 
می زند،  برهم  را  سیاسی  قدرت  ظریف  توازن 
می تواند بازگشت به جناح بندی مسلح را تسریع 
پشتون  عمدتا  که  طالبان  با  صلح  توافق  کند. 
رانده شدن  حاشیه  به  منجر  ممکن  است،  
یا نقش سیاسی  و  پشتون های غیرطالب شود 
بیش ازحد پشتون ها را داشته باشد که تاجیک ها، 
ازبیک ها و هزاره ها را به حاشیه می برد. هزاره ها 
که به ویژه توسط داعش هدف قرار می گیرند و 
قرار  دیگر  قومی  خشونت های  مورد  همچنین 
دارند، معتقدند که دولت برای محافظت از آن ها 
اقدامات کافی نکرده است. تاجیک ها که مدت ها 
داشته اند،  توجهی  قابل  همکاری  ارتش  در 
ممکن است با گرفتن مناصب رهبری طالبان در 

نیروهای امنیتی-دفاعی، مشکل داشته باشند.
همین طور بازگشت پناهندگان اگرچه می تواند 
می توانند  آن ها  اما  شود  تلقی  صلح  نتیجه 
برعکس، صلح را تهدید کنند، به ویژه در مناطق 
خاصی از افغانستان که باید امواج طوالنی مدت 

و متنوع دیاسپورا ادغام شوند. 

تجربه جهانی
اگرچه برخی از محیط های پس از جنگ، به ویژه 
بالکان، هرگز شاهد محو کامل تنش های قومی 
با  اجتماعی  خطاهای  این  رابطه  اما  نبوده اند 
خشونت پیچیده است. در برخی موارد، رابطه 
روشن بین صلح پایدار و نخبگان قومی که با 
تقسیم قدرت و رقابت نهادی همبستگی دارند، 
وجود دارد. تقسیم پست های دولتی لبنان که 
در آن ادیان مختلف دارای نمایندگی متناسب 
از  یکی  است.  معمول  نمونه  یک  هستند، 
مهمترین مقوله هایی که نخبگان برای مشارکت 
در آن تالش می کنند، رهبری منسجم نهادهای 
امنیتی تازه پس از جنگ است. از همه مهم تر 
این که مقامات ارشد نظامی و پولیس مشخصات 
غیرسیاسی را حفظ کنند و بر رفتار یک نواخت 
با مردم پافشاری کنند. پژوهش گران حوزه های 
پرهیز  اهمیت  به  بالکان،  مصالحه  در  موفقیت 
از این دیدگاه های مبتنی بر طبقه بندی قومی 
برای  دقیق  تالش  می گویند  و  می کنند  اشاره 
به  ملی  هویت  مولفه های  کلیه  کردن  وارد 
نتیجه  پایدارتر  صلح  یک  با  اصلی  نهادهای 

می دهد.
در سراسر جهان تنش های قومی پس از جنگ 
اغلب در سطح محلی و شخصی، گاهی اوقات 
با پیامدهای ملی در مورد بازگشت جمعیت و 
پرسش های مالکیت زمین شعله ور می شود. در 
بود،  هولناک  قومی  خشونت  شاهد  که  رواندا 
که  »گاکاکا«  روستایی  غیررسمی  دادگاه های 
کشی  نسل  از  پیش  سنتی  عدالت  روند  یک 
و  آوارگان  بازگشت  از  استفاده  با  بود،   1۹۹۴
عدالت  تطبیق  در  جنگ  جویان،  با  آنان  ادغام 

پس  کشورهای  از  برخی  در  می شود.  توافق 
در  دست رفته  از  جان های  تعداد  درگیری،  از 
جریان فعالیت های جنایی بیش از تعداد افراد 

کشته شده در درگیری است.
افزایش در جرایم شهری نتیجه خاصی از اختالل 
پس از جنگ است. فعالیت ها و شبکه های جنایی 
اغلب پس از توافق صلح رشد می کنند، خصوصا 
اگر پناهندگان یا جنگ  جویان در حال بازگشت، 
به  اقتصادی،  بهبود فرصت های  و  امنیت  برای 

شهرها بپیوندند.
سازمان یافته  جرایم  سایر  مانند  آدم ربایی 
و  تخریب گران  برای  درآمد  مکرر  منبع  یک 
از  که  دهه هاست  شورشیان  تروریست هاست. 
خارجی  اتباع  علیه  ابزاری  به عنوان  آدم ربایی 
از  با  که  است  منطقی  و  کرده اند  استفاده 
امنیتی  کارمندان  و  شورشیان  انداختن  کار 
خصوصی، این رویه گسترده تر شود. این در حال 
گذاری  سرمایه  مانع  که  است  مشکلی  حاضر 
می شود. در سال 2018 اتاق تجارت و صنایع 
افغانستان ادعا کرد که ۶0 تاجر بین المللی در 

طی یک دوره دو ماهه ربوده شده اند.

تجربه جهانی
تجربه جهانی نشان می دهد که برای مبارزه یا 
جلوگیری از جرایم شهری، پولیس به همکاری 
جامعه نیاز دارد. این همکاری در جوامع درگیر 
امنیتی  به نیروهای  جنگ به دلیل بی اعتمادی 
یا ساکنان تازه وارد -مانند جنگ  جویان سابق یا 

مهاجران- سخت تر می شود.
کوزووا  قومی  شده  تقسیم  پولیس  سرویس 
از  جلوگیری  برای  آلبانیایی ها(  و  )صرب ها 
کردند.  تالش  رقیب  جامعه  دو  بین  خشونت 
انجام  موفقیت  با  کوزووا  در  که  تاکتیک  یک 
جامعه«  امنیت  اقدام  »تیم های  ایجاد  شد، 
قومی  و  زبانی  دو گروه  پولیس هر  از  متشکل 
انجام  از  که  رویکردی  بود.  جامعه  رهبران  و 
پولیس  اما  اجتناب می کرد  دادگاه های رسمی 
را جهت اعتماد سازی و ارائه پاسخ گویی درگیر 
می کرد. این برنامه کانالی برای تالش های بعدی 
شد که جلسات عمومی بین پولیس و جوامع را 
به دنبال داشت. این جلسات به پولیس کمک 
کرد تا با طیف متنوعی از شهروندان در تماس 
باشد و ضمن استفاده از دانش محلی برای حل 
آن ها  از  نظمی،  بی  و  جرایم  جدی  مشکالت 

استفاده کند.
رسمی  پولیس  ساختارهای  کردن  عملیاتی 
اندازد،  می  خطر  به  را  بیداری  غیررسمی  و 

تنش های  جهان  سراسر  در 
در  اغلب  جنگ  از  پس  قومی 
گاهی  شخصی،  و  محلی  سطح 
در  ملی  پیامدهای  با  اوقات 
و  جمعیت  بازگشت  مورد 
زمین  مالکیت  پرسش های 
که  رواندا  در  می شود.  شعله ور 
شاهد خشونت قومی هولناک 
غیررسمی  دادگاه های  بود، 
روستاییی »گاکاکا« که یک روند 
نسل  از  پیش  سنتی  عدالت 
از  استفاده  با  بود،   ۱۹۹۴ کشی 
آنان  ادغام  و  آوارگان  بازگشت 
تطبیق  در  جنگ  جویان،  با 
شامل  که  ترمیمی  عدالت 
همه طرف ها بود، دوباره مورد 

استفاده قرار گرفت.

ابزنگشنت به عقب؛ 

هتدیدهای امنییت در ساختاِر پس از توافق صلح 
و رهربی سکتور امنییت افغانستان )2(


