آغاز تدریجی
اما امیدبخش غنی
زمانیکه حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین ،قدرت را به حکومت وحدت
ملی واگذار کرد؛ از خود کشوری به میراث گذاشت که با مشکالتی چون
فساد فراگیر ،عملکرد ضعیف نهادها ،خزانه خالی ،روابط شکننده
با متحدان غربی و مهمتر از همه ،اختالفات قومی دست و پنجه نرم
میکرد .این حکومت حتا وجوه کافی برای پرداخت معاش کارمندانش
نداشت .حکومت جدید در برگرداندن اقبال افغانستان چگونه عمل
میکند؟ رییس جمهور اشرف غنی ،از زمان انتخاب شدنش تا کنون
گامهای بلندی را در زمینهی شکلدهی دوباره سیاستهای...
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جنگ در افغانستان پس از سال ،2001
صد هزار کشته برجا گذاشته است

وزیر احیا و انکشاف دهات:
برنامههای توسعهی در روستاها نامتوازن
اجرا شده است

اطالعات روز :نصیر احمد درانی ،وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که
برنامههای توسعهی روستایی در کشور به صورت متوازن عملی نشده ،برخی از
والیتها کمتر و بعضی والیتها بیشتر از حد میانگین پول دریافت کردهاند.
آقای درانی روز گذشته ضمن ارائه برنامهی صد روز نخست این وزارت گفت
که این معیار بر اساس مصرف  80دالر برای هر نفر در هر والیت در نظر گرفته
شده است .درانی افزود که اجرای طرحهای توسعهای در روستاههای...

صفحه2

صفحه3

چرا شکل نظام سیاسی افغانستان
باید تغییر کند؟

افغانستان با قانون اساسی فعلی قابل اداره نیست .طبیعت افغانستان از لحاظ اتنیکی
و جغرافیایی متفاوت است .با وجود این همه چالش ،انتظار میرود که حکومت
جمهوری اسالمی افغانستان قانون اساسی را از کابل گرفته تا سراسر این کشور حاکم
سازد .مشکل حکومت فعلی ،نبود نهادهای دموکراتیک ،مرزهای ضعیف داخلی ،و
صفحه4
نبود نهادهای محلی ،مثل نهادهای ناظر بر مجریان ...

اهمیت توسعه روستایی،
الویتها و نارساییها در اجرای آن

اعضای مجلس سنا:
رییس جمهور به وعدههایش برای تقویت
نیروهای امنیتی عمل کند

نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات در مراسم معرفی برنامه صد روز کاری خویش
گفت است که تاکنون برنامههای توسعه روستاها متوازن و عادالنه اجرا نشده است.
یکی از اولویتهای کاری او در این مدت این است که برنامههای توسعه روستایی را
متوازن و عادالنه تنظیم و اجرا نماید .براساس برنامهی توسعه روستایی ،هزینه توسعه
صفحه5
روستایی به طور سرانه  80دالر میباشد و براساس نفوس...
اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس سنا میگوید که رییس جمهور غنی
به وعدههای که برای تقویت روحیه نیروهای امنیتی به این نیروها داده ،عمل
کند .محیالدین مصنف ،یک عضو مجلس سنا در نشست دیروزی این مجلس
با استقبال از اظهارات اخیر رییس جمهور غنی مبنی بر تقویت روحیه سربازان
گفت« :ما از بیانیهی رییس جمهور در میان نظامیان در هرات استقبال می کنیم؛
اینگونه بیانات روحیهی نیروهای امنیتی را در مبارزه با مخالفان تقویت میکنند؛
اما از رییس جمهور میخواهیم چیزی را که در حرف گفته است...
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شهریار فرهمند

تلفات غیرنظامیان در افغانستان اکنون به قصه پیش پا افتاده
و تکراری بدل شده است .هر روز نهادهای داخلی و خارجی در
مورد شامر و میزان تلفات غیرنظامیان آمارها و نتیجه تحقیقات
شان را اعالم میکنند که هرکدام از افزایش تلفات غیرنظامیان
حکایت میکند .براساس تحقیقات یک نهاد آمریکایی از سال
 2001تاکنون بیش از صد هزار تن در افغانستان کشته شده و
به همین میزان زخمی شده اند .شاید این بخشی اندک از این
تراژدی باشد و میزان واقعی تلفات غیرنظامیان خیلیها بیشرت
از این باشد.
از سال  2009تاکنون که سازمان ملل اقدام به ثبت تلفات
ملکی در افغانستان کرده است ،آمار تلفات غیرنظامیان همواره
روند صعودی پیموده است .براساس آخرین رسوی آنها ،در
سال  2014میزان تلفات غیرنظامیان  19درصد افزایش یافته
است .براساس این تحقیقات طالبان و دیگر گروههای شورشی
تروریست عمدهترین عامل تلفات ملکی بوده است .هرچند در
مواردی عملیات نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان خارجی
نیز منجر به تلفات غیرنظامی شده؛ اما نقش آنها در مقایسه
با مخالفان اندک است.
گفته میشود بیشتر این تلفات ناشی از مببگذاریهای کنار
جاده ،رویدادهای انتحاری و یورشهای مسلحانهی مخالفان
مسلح دولت بوده است .تلفات غیرنظامیان تراژدی نامتام در
افغانستان بوده که سالهاست گلیم مرگ را در خانههای
مردم افغانستان پهن کرده است .از سه دهه پیش هنگامیکه
نخستین گلولههای ناآرامی و بیثباتی برای جنگ قدرت و
حکومت به صدا درآمدند ،ناقوس منحوس تلفات غیرنظامیان
نیز نواخته شد و با گذشت بیش از سه دهه ،هنوز طنین مرگ و
کشتار در زندگی مردم افغانستان جاری و ساری است .طی این
سه دهه تغییرات و دگرگونیهای زیادی در سیاست ،جامعه
و فرهنگ افغانستان رومنا گردیدند؛ اما چیزی که هیچگاهی
تغییر نکرد ،تراژدی مرگ و کشتار غیرنظامیان است.
قربانی و تلفات ،پدیدههای ثابت در زندگی افغانها در سه
دههی اخیر بودهاند .از آغاز حضور جامعه جهانی و ایجاد نظام
جدید که زمینهی نفس کشیدن برای مردم افغانستان مساعد
شد ،انتظار میرفت که این پدیدههای منحوس در زندگی
افغانها تغییر کند و صلح و آرامی به زندگی مردم افغانستان
برگردد؛ اما چنین نشد .تحول و بهبودی چشمگیری در صلح و
امنیت ،این گمشدگان دیرین مردم افغانستان رومنا نگردید و
شیپور مرگ از شهرها و روستاهای افغانستان قطع نشد .تنها
چیزی که تغییر کرد ،ایجاد ابزارها و شیوههای جدید کشتار
بود .ترور و انتحار به عنوان شیوههای تازهی کشتار ،در زندگی
مردم افغانستان رسم شد و هر شب و روز شاهد قربانیان بیشتر
و بیشتر در این جغرافیای فاجعه بودیم .مسئول بیشتر
کشتارها و تلفات ،تروریستان و مخالفان مسلح دولت شناخته
شدهاند .در متامی گزارشها و تحقیقاتی که در زمینهی کشتار
غیرنظامیان هرازچندگاهی صورت گرفته ،مسئولیت بیشتر
کشتار و تلفات به عهدهی طالبان و پس از آن نیروهای خارجی
بوده است .این گزارشها نشان میدهند که نیروهای امنیتی
افغانستان برخورد و رویهی بهرتی در جنگ داشته و هنجارها
و مقررات حقوق برشی را در رشایط جنگی احرتام کرده اند.
دولت افغانستان و متحدان خارجی اش نتوانستند از مردم
افغانستان در برابر این پدیده دفاع کنند .با این که ابزارها و
شیوههای کشتار مردم افغانستان توسط تروریستان ،شیوههای
تکراری اند؛ اما دولت هرگز نتوانست در برابر این تاکتیک،
روشهای مؤثر حفاظت از جان غیرنظامیان را وضع و اجرا
کند.
در گیر و دار جنگ و مصالحه طی سالهای گذشته ،اساسا
مسئلهی کشتار غیرنظامیان به کلی فراموش گردیده و به
عنوان یک موضوع پیش پا افتاده و حاشیهی در خیال
سیاست مداران ما و نیروهای خارجی مطرح بوده است .در
چنین وضعیتی ،امید چندانی به کاهش تلفات غیرنظامیان
در افغانستان متصور نیست و به نظر میرسد که حداقل برای
مدتهای دیگر نیز مردم افغانستان این تراژیدیها را تحمل
منایند .حداقل در چشمانداز کنونی ،هیچ امیدی وجود ندارد و
متأسفانه دورمنا تاریکتر به نظر میرسد.

جنگ در افغانستان پس از سال ،2001
صد هزار کشته برجا گذاشته است
اطالعات روز :یک گزارش تحقیقی تازه در مورد شمار
تلفات جنگ در افغانستان نشان میدهد که در جنگ به
رهبری امریکا در این کشور پس از سال  2001میالدی صد
هزار نفر کشته شدهاند.
این گزارش زیر نام "هزینههای جنگ" از سوی انستیتوت
مطالعات بینالمللی دانشگاه براون امریکا تهیه است که تلفات
جنگ در افغانستان پس از ورود نیروهای بینالمللی در کشور
در سال  2001میالدی تا سال  2014میالدی که این نیروها از

افغانستان خارج میشوند ،بررسی شده است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که بیشترین تلفات به
غیرنظامیان افغانستان از سال 2007به این سو وارد شده است.
از سوی هم در این گزارش تلفات جنگ در پاکستان نیز
بررسی شده است که در مجموع در افغانستان و پاکستان 149
هزار نفر کشته و  162هزار نفر دیگر زخمی شدهاند.
در این گزارش آمده است که این تلفات شامل ،غیرنظامیان،
کارمندان امدادرسان ،نیروهای بینالمللی ،خبرنگاران و

شورشیان میشود .همچنان یافتههای این گزارش نشان
میدهد که  26270غیرنظامی در افغانستان در جنگ مستقیم
کشته و  29900نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس یافتههای این گزارش تلفات ناشی از جنگ در
افغانستان رو به افزایش است و با توجه به این افزایش ،جنگ
در این کشور رو به پایانی نبوده بلکه شدیدتر خواهد شد.
همچنان در این گزارش عامل اصلی تلفات در افغانستان،
گروه طالبان گفته شده است.

وزیر احیا و انکشاف دهات:
برنامههای توسعهی در روستاها نامتوازن اجرا شده است
اطالعات روز :نصیر احمد درانی،
وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که
برنامههای توسعهی روستایی در کشور
به صورت متوازن عملی نشده ،برخی از
والیتها کمتر و بعضی والیتها بیشتر
از حد میانگین پول دریافت کردهاند.
آقای درانی روز گذشته ضمن ارائه
برنامهی صد روز نخست این وزارت
گفت که این معیار بر اساس مصرف 80
دالر برای هر نفر در هر والیت در نظر
گرفته شده است.

درانی افزود که اجرای طرحهای
توسعهای در روستاههای  ۱۰والیت کمتر
از حد معیار بوده که غزنی با دریافت ۳۲
دالر برای هر نفر کمترین بودجه انکشاف
دهات را به خود اختصاص داده است .او
افزود که هشت والیت نزدیک به این
معیار است و شانزده والیت دیگر بیشتر از
حد معیار پول دریافت کردهاند که والیت
ارزگان با دریافت  ۱۶۰دالر برای هر نفر،
بیشترین بودجهی سرانه را در این زمینه
دریافت کرده است.

وزیر انکشاف دهات همچنان گفت که
والیت هرات با گرفتن  115میلیون دالر
بیشترین مقدار پول را دریافت کرده که
در صدر جدول دریافتکننده بودجه
انکشاف دهات قرار گرفته است.
درانی افزود که توجه به والیتهای که
کمتر از حد معیار از بودجهی انکشاف
دهات پول دریافت کرده در اولویت
کاری او قرار دارد.
به گفتهی درانی تاکنون بیش از  ۷۵هزار
طرح انکشاف دهات به ارزش یک میلیارد

و  ۶۲۴میلیون دالر در سراسر کشور اجرا
شده و این طرحها براساس جمعیت هر
والیت برنامهریزی و اجرا شده است.
او در توضیحات خود جمعیت روستایی
کشور را بیش از بیست میلیون نفر گفت.
او افزود که بودجهی انکشاف دهات هر
والیت بر اساس همین آمار به والیتها
اختصاص داده میشود.
این در حالیست که در کشور تاهنوز
سرشماری دقیق و معتبری صورت نگرفته
است.

اعضای مجلس سنا:
رییس جمهور به وعدههایش برای تقویت نیروهای امنیتی عمل کند
اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس سنا میگوید
که رییس جمهور غنی به وعدههای که برای تقویت روحیه
نیروهای امنیتی به این نیروها داده ،عمل کند.
محیالدین مصنف ،یک عضو مجلس سنا در نشست
دیروزی این مجلس با استقبال از اظهارات اخیر رییس
جمهور غنی مبنی بر تقویت روحیه سربازان گفت« :ما از
بیانیهی رییس جمهور در میان نظامیان در هرات استقبال می
کنیم؛ اینگونه بیانات روحیهی نیروهای امنیتی را در مبارزه
با مخالفان تقویت میکنند؛ اما از رییس جمهور میخواهیم
چیزی را که در حرف گفته است در عمل پیاده کند».
آقای مصنف گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی در

حالت دشورای با شورشیان و گروه طالب مبارزه میکنند .او
افزود که این نیروهای باید تقویت شود.
این درحالیست که رییس جمهور غنی ،روز دو شنبه طی
سفر به والیت هرات در جمع نیروهای امنیتی حوزهی غرب
کشور سخنرانی کرد .غنی در سخنرانیاش از عملکرد
نیروهای امنیتی قدردانی کرد و به نیروهای امنیتی کشور
وعده سپرد که تالشها و شجاعت سربازان نادیده گرفته
نخواهد شد و بر بنیاد کارکرد سربازان ،به آنان ترفیع نظامی
داده خواهد شد .او افزود مبارزه نیروهای امنیتی با شورشیان،
به افغانستان فرصت داده تا از موضع قدرت با طالبان گفتگو
کند.

برخی دیگر از اعضای مجلس سنا نیز گفتند که تقدیر رییس
جمهور از کارکرد نیروهای امنیتی سبب تقویت روحیهی
آنان در مبارزه با تروریزم میشود.
در این درحالیست که نیروهای امنیتی در نقاط مختلف
کشور در حال جنگ و مبارزه با شورشیان طالب و دیگر
گروههای تروریستی هستند .در ماههای اخیر حمالت
شورشیان در نقاط مختلف کشور نیز افزایش یافته است .با
این حال برای مبارزهی جدی با این گروهها ،نیروهای امنیتی
کشور نیاز به روحیهی باال و حمایت مسئوالن بلند پایه را
دارند تا آنان برای مبارزه با تروریزم و هراسافگنی کارکرد
عالی داشته باشند.

کار ساخت ساختمان جدید مجلس نمایندگان
تا پنج ماه دیگر تکمیل میشود
اطالعات روز :مسئوالن پروژهی ساخت
ساختمان جدید مجلس نمایندگان میگویند
که تا پنج ماه آینده کار ساخت این ساختمان
تکمیل شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
یوسف پشتون ،مشاور امور ساختمانی رییس
جمهور روز گذشته در مجلس سنا گفت:
«پروژهی  ۲۲۰میلیون دالری ساخت پروژهی

ساختمان جدید پارلمان به مرحلهی پایانی
رسیده و تا ماه میزان افتتاح خواهد شد».
این در حالیست که کار ساخت ساختمان
جدی مجلس نمایندگان با تأخیر حدود دو
سال قرار است تا پنج ماه دیگر تکمیل شود.
آقای پشتون در مورد تأخیر ساخت این پروژه
گفت که برخی مواد ساختمانی این پروژه از

طریق پاکستان وارد میشد و پاکستان مواد
را شش ماه توقف داده و حتا برخی مواد این
پروژه را ضبط کرده است.
او افزود « :برخی مواد ساختمانی پروژهی
ساختمان جدید پارلمان را ضبط کرده و
دوباره مواد ضبط شده را به لیالم گذاشتهاند
و ما مواد خود را از بازار لیالم پس خریداری

کردهایم».
ساختمان جدید مجلس نمایندگان به شکل
عصری به کمک مالی کشور هندوستان در
ساحهی داراالمان کابل در مساحت  57هزار
متر مربع زمین ساخته شده است که افغانستان
تنها در بخش نظارت و مشورهدهی در
ساخت این پروژه سهم گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه :
برای مقابله با داعش نیاز به همکاری کشورهای منطقه است
اطالعات روز :پس از افزایش نگرانیها
در مورد حضور گروه تروریستی داعش
در منطقه ،وزارت خارجهی کشور اعالم
کرد که افغانستان در خط مقدم مبارزه با
تهدیدهای نوظهور قرار دارد.
احمد شکیب مستغنی ،سخنگوی وزارت
خارجه روز گذشته در نشست خبری
در کابل گفت که حضور گروه داعش
در منطقه و تهدیدهای آنان نه تنها برای
افغانستان بلکه برای تمام کشورهای منطقه
نگران کننده است.
او افزود که برای مبارزه با این پدیده به
همکاری مشترک کشورهای منطقه نیاز
است.

مستغنی گفت« :در رابطه به تهدیدها از
ناحیهی داعش ،طوریکه شما میدانید
نه تنها افغانستان بلکه کشورهای همسایه
و منطقه از حضور داعش در منطقه
نگرانیهای خود را دارد؛ اما در مبارزه با
پدیدهای که خطرهایش همه کشورها را
تهدید میکند؛ همیشه افغانستان در خط
مقدم قرار داشته و قربانی داده است».
او افزود« :بدون شک برای مبارزه با
تهدیدهای نوظهور در منطقه ،نیاز به
همکاری مشترک همه کشورهای همسایه
و منطقه است؛ زیرا خطرات تهدیدهای
نوظهور در منطقه متوجه نه تنها افغانستان
بلکه تمامی کشورهای همسایه و منطقه

است».
این در حالیست افغانستان از سالها به
این سو با گروههای طالب ،شبکهی حقانی
و دیگر شبکههای تروریستی در جنگ
است ،این گروهها هموراه امنیت افغانستان
را تهدید کرده است؛ اما امسال خطر جدید
با ظهور گروه داعش متوجه افغانستان است
که تاکنون در چند مورد امنیت افغانستان و
منطقه از سوی این گروه تهدید شده است.
از سوی هم این گفتهها زمانی مطرح میشود
که به تازگی مقامهای بلند پایهی چین،
روسیه و هند پیرامون مشکالت افغانستان به
ویژه در بارهی وضعیت امنیتی کشور دیدار
و گفتوگو کرده و این کشورها حمایت

شان را از دولت افغانستان در پروسهی صلح
اعالن کردهاند.
گفته میشود که هند ،روسیه و چین با
بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان،
نگران فعالیتهای داعش در افغانستان و
منطقه هستند و به همین دلیل برای کمک
به افغانستان ابراز آمادگی کردهاند.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه با
اشاره به برگزاری چهل و دومین نشست
وزیران خارجهی کشورهای سازمان
همکاری اسالمی در کویت گفت« :در
این نشست چندین قطعنامه به حمایت از
افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم،
صلح و بازسازی صادر گردید».

آغاز تدریجی اما امیدبخش غنی
حکومت جدید افغانستان در راستای ترمیم آسیبهای ناشی از یک دهه جنگ ،فساد و خزانه خالی
در حال پیشرفت است
منبع :فارین پالیسی

نویسندگان :عزیز امین احمدزی و ضیاالدین وهاج

برگردان :حمید مهدوی
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چرا غنی
به نواز شریف نامه فرستاد؟

زمانیکه حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین،
قدرت را به حکومت وحدت ملی واگذار کرد؛ از
خود کشوری به میراث گذاشت که با مشکالتی
چون فساد فراگیر ،عملکرد ضعیف نهادها ،خزانه
خالی ،روابط شکننده با متحدان غربی و مهمتر از
همه ،اختالفات قومی دست و پنجه نرم میکرد.
این حکومت حتا وجوه کافی برای پرداخت معاش
کارمندانش نداشت .حکومت جدید در برگرداندن
اقبال افغانستان چگونه عمل میکند؟
رییس جمهور اشرف غنی ،از زمان انتخاب
شدنش تا کنون گامهای بلندی را در زمینهی
شکلدهی دوباره سیاستهای داخلی و خارجی
افغانستان برداشته است.
غنی قید موانع سیاست خارجی سنتی افغانستان را
زد و یک سیاست خارجی فعال را دنبال میکند .او
از عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی حمایت
کرد و صفحهی جدیدی را در سیاست خارجی
افغانستان که در طول تاریخ در مورد مسایل
جهانی و منطقهی بیطرفی اش را حفظ کرده
است ،گشود .غنی همچنین مسئله مذاکره با طالبان
را رهبری کرده است .آقای غنی از زمان رسیدن
به قدرت در ماه سپتامبر سال گذشته تاکنون در
تالشی به منظور بازگرداندن صلح در کشور ،به
دنبال آوردن طالبان به میز مذاکره بوده است .برای
دستیابی به این هدف ،او از پکن ،ریاض ،اسالم
آباد ،واشنگتن و دهلی جدید دیدار کرد .غنی
قادر بوده است کشورهای منطقه ،به ویژه چین ،را
متقاعد سازد که تروریزم یک تهدید جدی برای
افغانستان است؛ بلکه برای کل منطقه است .به عین
ترتیب ،غنی به دنبال آن بوده است تا با افزایش
ارتباطات امنیتی و اقتصادی ،با هدف نهایی
آوردن طالبان به میز مذاکره ،تنشها با پاکستان را
کاهش دهد .در نتیجهی این تالش ها ،در جریان
کنفرانس اخیر دوحه طالبان افغانستان نشانههای
اولیه نرم شدن موضع شان در قبال خواستههای
شان ،به خصوص در زمینهی حقوق زنان ،را به
نمایش گذاشتند .با این حال ،روند صلح به طور
رسمی آغاز نشده است.
حکومت جدید افغانستان برای ایستاد کردن
اقتصاد افغانستان روی پای خودش ،یک رویکرد
دوجانبه را پذیرفته است .غنی کشورهای منطقه
را تشویق میکند که از طریق روابط تجارتی و
اقتصادی همبستگی را تقویت کنند .چین در ایجاد
راه واخان در والیت بدخشان عالقمندی نشان داده
است ،راهی که چین را به افغانستان وصل خواهد
کرد و در نتیجه ،تجارت دوجانبه را تقویت کرده و
چین را به سرمایهگذاری بیشتر تشویق خواهد کرد.

در عین زمان ،غنی از ایاالت متحده خواسته است
تا برنامه توسعهی  800میلیون دالری او را تامین
مالی کند .این دو اقدام نویدبخش اند؛ اما به زمان
نیاز دارد تا اثرات محسوسی را بر اقتصاد کشور
نشان دهد.
همچنین به نظر میرسد که غنی تعهد عملی و
جدی در زمینهی مبارزه با فساد دارد .غنی در
نخستین هفتهی ریاست جمهوری اش ،فرمانی را
صادر کرد که رسوایی کابل بانک دوباره بررسی
شود؛ چیزیکه به سه برابر شدن محکومیت دو
رییس پیشین این بانک انجامید .غنی هم چنین
دستور داد که یک قرارداد کالن وزارت دفاع
افغانستان بررسی شود؛ چیزی که تقلب چند میلیون
دالری را آشکار کرد .رییس جمهور با عملی کردن
ایدههایش در کتاب «چگونه دولتهای ورشکسته
را درست کنیم» ،کمیته ملی تدارکات را تشکیل
داده است که ریاست آن را خودش برعهده
دارد .این کمیته جلسات منظم دایر میکند تا
قراردادهای کالن تدارکاتی حکومت را به هدف
متوقف ساختن فساد ،بازبینی کند .رییس جمهور،
هنگام سخنرانی در گردهمآیی گروه بینالمللی
تماس در مورد افغانستان ،به کمیته ملی تدارکات
اشاره کرد و گفت که بیش از  20میلیون دالر در
شش ماه گذشته نجات داده شده است.
آقای غنی همچنین در ساحات نظامی و امنیتی
تغییرات آورد .تاسیس یک مرکز هم آهنگی در
قصر ریاست جمهوری به نام توحید ،به رییس
جمهور اجازه میدهد تا به طور منظم با فرماندهان
ارتش در میدان نبرد ارتباط برقرار کند و در صورت
ضرورت ،منابع اعزام کند .باوجود ناکامی در تایید
وزارت دفاع ،نیروهای ملی امنیتی افغانستان تحت
رهبری حکومت جدید عملکرد خوبی داشته
اند؛ هرچند هنوز به پیشرفت آنها نیاز است .به
طور نمونه ،نیروهای ملی امنیتی افغانستان ،پس از
تقریبا یک دهه ،ولسوالی ناوه والیت غزنی را از
طالبان پس گرفت.
هرچند رییس جمهور جسورانه گامهایی را
برداشته است؛ اما با برخی از موانع نیز مواجه بوده
است .بیش از شش ماه زمان در برگرفت تا رییس
جمهور کابینهی را تشکیل داد و چندین والیت
هنوز توسط سرپرست اداره میشوند و دیگر
موقفهای باال پر نشده اند .ناکامی حکومت
در تعیین مقامهای بلند پایه حکومتی به اعتبار
حکومت جدید افغانستان صدمه زده است.
حکومت جدید به زمان نیاز دارد تا وضع دگرگونی
را که از کرزی ارث برده است ،مرتب کند .این
یک روند آسان نخواهد بود و به همکاری

نخبگان نیاز خواهد داشت تا آیندهی روشنی
برای مردم افغانستان رقم زده شود .با این حال،
حکومت فعلی گامهای ضروری را بر میدارد تا
برنامهی را برای رشد و پیشرفت عملی کند .باید
صبور بود و به حکومت اجازه داد تا خودش را
ثابت کند .متحدان بینالمللی افغانستان ،به ویژه
ایاالت متحده باید با فراهم کردن حمایتهای
سیاسی و مالی در قبال افغانستان متعهد بمانند؛ حتا
اگر این حمایتها به آوردن اصالحات و مبارزه با
فساد مشروط باشد .عالوه برآن ،کشورهای منطقه،
به ویژه چین ،باید نقش فعالتری در افغانستان ایفا
کنند و از نفوذ شان برای تشویق پاکستان استفاده
کنند تا صادقانه با حکومت افغانستان در روند
صلح همکاری کند.

حکومت جدید به زمان نیاز
دارد تا وضع دگرگونی را
که از کرزی ارث برده است،
مرتب کند .این یک روند
آسان نخواهد بود و به همکاری
نخبگان نیاز خواهد داشت تا
آیندهی روشنی برای مردم
افغانستان رقم زده شود .با این
حال ،حکومت فعلی گامهای
ضروری را بر میدارد تا
برنامهی را برای رشد و پیشرفت
عملی کند .باید صبور بود و به
حکومت اجازه داد تا خودش را
ثابت کند .متحدان بینالمللی
افغانستان ،به ویژه ایاالت متحده
باید با فراهم کردن حمایتهای
سیاسی و مالی در قبال افغانستان
متعهد بمانند؛ حتا اگر این
حمایتها به آوردن اصالحات
و مبارزه با فساد مشروط باشد.
عالوه برآن ،کشورهای منطقه ،به
ویژه چین ،باید نقش فعالتری
در افغانستان ایفا کنند و از
نفوذ شان برای تشویق پاکستان
استفاده کنند تا صادقانه با
حکومت افغانستان در روند صلح
همکاری کند.

از چندی بدینسو مقامات هردو کشور بارها اعالم کرده که علیه
طالبان و تروریستانی که دشمن مشرتک افغانستان و پاکستان به
شامر میآیند ،بهصورت جدی مبارزه خواهند کرد .این مبارزه رشایط
و قواعد خودش را خواهد داشت .رفت و آمدهای مقامات دو کشور به
اسالم آباد و کابل ،ظاهرا ً متام این رشایط و قواعد را تکمیل نکرده،
یعنی باب گفتگو هنوز باید باز باشد تا هردو طرف مطابق اوضاع و
رشایط ،خواستها و رشایط خود را به سمع مبارک همدیگر برسانند.
یکی از راههای اعالم رشایط و آماده بودن یا آماده نبودن ،نامه نوشنت
و نامه فرستادن است .گرچه تکنالوژی و بسط آن این شیوه را سنتی
جلوه میدهد و آنرا چندان عاقالنه منیداند ،اما تکنالوژی خر است
و از مزایای نامهفرستادن چیزی منیفهمد.
پاکستان در بازیهایش با افغانستان هیچگاهی صادق نبوده است،
این مسئله را همه میدانند .ارشف غنی این موضوع را از همه بهرت
درک میکند .عزم فعلی هر دو کشور برای نابودی طالبان و شبکهی
حقانی ،نیک است .اما نیت پاکستان مثل همیشه شوم خواهد بود.
نزدیکی و اعتامد روز افزون ارشف غنی به پاکستان ،برای من که
سوال برانگیز است .ایشان در نامهی که گفته میشود محرمانه بوده
و رس از خربگزاری فرانسه درآورده ،از پاکستان خواسته که ظرف چهار
هفته مقامات ارشد طالبان افغان مستقر در پاکستان را بازداشت کند،
از این به بعد ،دست از حامیت تروریستان بردارد و النههای آنها را
نابود کند .وقتی شنیدم ارشف غنی چنین خواستهای از پاکستان
دارد ،تعجب کردم و خدا ریا نکند ،خوشحال هم شدم .اما حاال
مطمئنم ارشف غنی میداند که پاکستان این خواستههای او را لبیک
نخواهد گفت .نه تنها مقامات طالبان دستگیر نخواهد شد و النههای
آنها نابود نخواهند شد که صدور تروریستان به افغانستان همچنان
ادامه خواهد یافت .گفته میشود که مقامات پاکستان ادعا کرده که
نامهی محرمانهی آقای ارشف غنی هنوز به دست شان نرسیده است.
این یعنی اینکه اگر بعد از یک ماه شاهد بازداشت هیچ مقامی از
طالبان نبودیم و حامیت پاکستان از طالبان قطع نشد؛ آقای غنی
منیتواند اعتامدش را نسبت به پاکستان سلب کند .حتی اگر این
نامه به دست نخست وزیر پاکستان رسیده باشد ،انکار رسیدن آن به
صورت قطع حربهی خواهد بود در دست مقامات پاکستانی.
اگر تصور کنیم که ارشف غنی این نامه را محض اطالعدهی مقامات
پاکستانی فرستاده است ،غلط است .فرستادن نامه حقه است و
ارشف غنی به صورت قطع رشیک این حقهبازی است .چرا مقامات
پاکستانی ادعا میکنند که نامه نرسیده؟ تنها راهی که ممکن آنها
درست بگویند این است که ارشف غنی نامه اش را به دست کسی
داده که با شرت یا خر به میخواسته به پاکستان سفر کند .چون این
سفر طوالنی میشود و مسیر راه هم خطرناک است ،ممکن نامهرسان
آقای ارشف غنی در مسیر راه با طالبان یا داعش مواجه شده باشد و
فعالً مهامن آنها باشد .اگر اینگونه باشد ،حق با مقامات پاکستانی
است .نامه واقعاً نرسیده و آنها هیچگاهی نخواهد فهمید که آقای
ارشف غنی رضباالجل برای بازداشت رهربان طالبان افغانی تعیین
کرده و دقیقاً به همین خاطر هیچ رهربی از طالبان را بازداشت نخواهند
کرد .اما مسلامً اینطور نیست .هیچ خری حارض نیست در این عرص
و زمانه ،مسافری را از افغانستان به پاکستان بربد ،همینطور هیچ
شرتی هم حارض نخواهد شد .خران و شرتان میفهمند که طالبان
و داعش چه موجوداتی بیرحمی هستند .آنها که مثل رهربان دو
کشور بیخیال حیات خویش نیستند و روایت است که این به حساب
شعور طبیعی حیوانات محسوب میشود.
اینکه آقای غنی نامه اش را چطور فرستاده؟ مهم نیست .مهم این
است که در یک همچو عرصی ،با این همه امکانات ارتباطی و با آن
صالحت و امکاناتی که او به عنوان رییس جمهور در اختیار دارد،
فرستادن نامه چه معنایی میدهد؟ آیا به راستی فرستادن نامه حقه
نیست؟ حقهی که فقط عدم برخورد قاطعانه و به قول خودش از موقف
زور را توجیه خواهد کرد .یک ماه بعد خواهیم فهمید ،فقط خدا کند
تا آن موقع از رش انتحار و انفجار این بازیگران کثیف مرگ و زندگی
در امان مبانیم.
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بخش بیست و هشتم

مدافعان حق رای زنان 4 -
باالترین تعداد رای به نفع حقوق شهروندی زنان،
با  157رای موافق به دست آمد .با توجه به عقاید
رایج در آن زمان در مورد نقش زنان ،چندان
تعجبآور نیست که مبارزان حق رای زنان برای
دههها تنها به پیروزیهای ظاهری ،اندک و غیر
قابل اتکا دست یافتند .گرچه همین دستاوردهای
ناچیز ،اهمیت اساسی خود را در پیروزی نهایی
در برابر افکار عمومی ثابت کردند .همزمان ،در
آن دوران ،تعداد زیادی از زنان از طریق به عهده
گرفتن هرچه بیشتر نقشهای فعال در ادارات
محلی و دیگر بخشها در بدنهی دولت ،تجربه
و اعتماد به نفس زیادی به دست میآوردند.
آنها در بوردهای مدارس و گروههای حقوقی
کوچک یاد میگرفتند چگونه در جلسات
همگانی صحبت کنند .چنانکه یکی از مبارزان
حقوق زنان ،لیدی آمبرلی ،یک بار بیان داشته
بود« :مردم پس از اینکه دیدند من ،یک زن،
میتوانم سخنرانی کنم و هنوز ظاهری مانند یک
بانو داشته باشم ،متعجب شده بودند» .بهعالوه
زنان فعال و مبارزی با اعتقادات سیاسی متفاوت
سر برآوردند ،مانند فرانسیس پاور کوب محافظه
کار و امیلی دیویس که به عنوان یک لیبرال به
جنبش متعهد بود ،و زنانی با اعتقادات رادیکال.
در دههی  ،1890با باال رفتن تعداد مردان
برخوردار از حقوق شهروندی ،زنان بیشتر
متوجه بیعدالتی و تفاوتهاییکه وجود داشت
میشدند .آنها میپرسیدند چگونه است که
مردان فقیر و بیسواد از حق رای برخوردار شده
اند در حالی که زنان تحصیلکرده ،روشنفکر
و ثروتمند که مالیات پرداخت میکنند هنوز
از شهروندی کامل محروم هستند .میتوان
گفت که در  1897یک تحول واقعی رخ داد:
الیحهای در پارلمان عوام ،اکثریت  71را به نفع
زنان به دست آورد و این نمونه ،در سالهای
آینده نیز تکرار شد .البته هیچکدام اینها به
عنوان اصالحات واقعی در نظر گرفته نشد؛ با
این حال مسلما باعث شدند تا مدافعان حق رای
زنان انگیزهی بیشتری احساس کنند.
فصل هفتم
مبارزان حق رای زنان1 -
عبارت «مبارزان حق رای زنان» اولین بار در
 1906توسط نشریهی « »daily mailبه عنوان
برچسبی تحقیرآمیز به کار گرفته شد و جنبش
رو به رشد مبارزان ،با تغییر معنا آن را برای
خود برگزید .به تدریج مدافعان حق رای زنان
به این نتیجه رسیدند که با روشهای صلحآمیز
دستاوردهای بسیار اندکی خواهند داشت .در
اوایل  ،1868لیدیا بکر با هیجان اما با بینشی
روشن ادعا کرد «این مبارزه نیاز به خشونت
دارد» تا حکومت سرانجام «برای اجرای عدالت
از خواب بیدار شود».
در اوایل دههی  ،1870تعداد کمی از زنان،
ایدهی «هیچ مالیاتی بدون داشتن نماینده
پرداخت نمیشود» را عمال به کار گرفتند و از
پرداخت مالیات خودداری کردند .اما تا سال
 1903تغییرات واقعی اندکی در زندگی زنان به

وجود آمده بود؛ زمانی که اتحادیهی سیاسی
و اجتماعی زنان ( )WSPUتوسط خانوادهی
پانکهرست تاسیس شد .آنها پیش از آن نیز
به شکل فعاالنه علیه تالشها برای قدغن کردن
جلساتی که توسط حزب مستقل کارگر برگزار
میشد اعتراض کرده بودند .دکتر پانکهرست در
 1870نخستین پیشنویس الیحهی قانونی تغییر
صالحیت حقوقی زنان را تهیه کرد که توسط
جیکوب برایت به پارلمان ارائه شد( .این الیحه،
بار دوم با اصالحاتی که در آن به وجود آمد
در پارلمان تصویب شد اما ویلیام گلدستون،
نخست وزیر ،آن را لغو کرد).
امیلی پانکهرست با اشاره به کارش در «Poor
 ،»Law Guardianاظهار کرد «اگرچه من پیش
از این نیز از مدافعان حق رای زنان بودم ،اکنون
حق رای را نه تنها به عنوان یک حق ،بلکه به
عنوان ضرورتی اساسی برای زنان میبینم».
دخترش کریستابل ،تحت تاثیر مادر و پدرش و
همچنان سوزان آنتونی ،از مبارزان حق رای زنان
در آمریکا که در  1902از منچستر دیدن کرده
بود ،و کریستابل با مطالعه و شنیدن در رابطه با
زندگینامه و فعالیتهایش با او آشنا بود ،قرار
داشت .کریستابل نوشت «حتی فکر اینکه نسل
دیگری از زنان ،زندگیشان را برای کسب حق
رای ضایع کنند ،غیر قابل تحمل است .ما نباید
وقت بیشتری را از دست بدهیم .باید دست به
عمل بزنیم».
اتحادیهی سیاسی و اجتماعی زنان ،در اصل
به عنوان یک سازمان خانوادگی باقی ماند؛
اگرچه در ِ ،1906فرِد و امیلین ِپسیک الورنس
بودند که از این سازمان حمایت مالی کردند و
دفتر مرکزی آن را در لندن پایهگذاری کردند.
(این اتحادیه بدون شک شناختهشدهترین و
احتماال موثرترین گروهی بود که برای حق
رای زنان مبارزه میکردند اما گروههای دیگری
نیز بودند –اتحادیهی آزادی زنان ،اجتماع
ملی گروههای مبارز حق رای زنان ،اتحادیهی
بازیگران زن حامی حق رای زنان -که ممکن
است دستاوردهای اندکی داشته باشند اما در
پیشرفت تاثیرگذار بودند) .کریستابل پانکهرست
از همان ابتدا بر اتحادیه تسلط داشت و خیلی
زود حلقهای از حامیانی وفادار در اطراف او
جمع شدند؛ کسانی مانند آنی کنی که خیلی
زود به عنوان یکی از تاثیرگذارترین سخنرانان
آنها شناخته شد ،زنی متاهل از طبقهی کارگر
اسکاتلند به نام فلورا دورماند ،و یک معلم
سوسیالیست ،ترزا بیلینگتون .کمتر از یک سال
بعد ،اتحادیه  58شاخه داشت و شکافها و
شورشهای متعددی علیه کریستابل در آن در
حال شکلگیری بود.
پینوشت :هر دو واژهی «مدافعان حق رای
زنان ( »)Suffragistsو «مبارزان حق رای
زنان( » )Suffragettesبرای طرفداران حق رای
زنان استفاده میشد اما گروه اول از روشهای
صلحآمیز و گروه دوم از روشهای خشونتآمیز
برای رسیدن به هدف مشترکشان استفاده
میکردند.

افغانستان با قانون اساسی فعلی قابل اداره نیست .طبیعت
افغانستان از لحاظ اتنیکی و جغرافیایی متفاوت است.
با وجود این همه چالش ،انتظار میرود که حکومت
جمهوری اسالمی افغانستان قانون اساسی را از کابل
گرفته تا سراسر این کشور حاکم سازد .مشکل حکومت
فعلی ،نبود نهادهای دموکراتیک ،مرزهای ضعیف
داخلی ،و نبود نهادهای محلی ،مثل نهادهای ناظر بر
مجریان قانون و سیستم مالیهدهی میباشد .راه حل آن،
تشکیل یک حکومت فدرالی و تقسیم قدرت به نمایند
گان مردم و ادارات محلی است.
قدرت نداشتن نمایندگی محلی -تنها مقامات انتخابی
رییس جمهور ،نمایندگان هردو مجلس و شوراهای
والیتی هستند؛ دیگر همه مقامهای حکومت انتصاب
میشوند .نتیجهی آن این است که تمام تصامیم بزرگ
توسط رییس جمهور و یا هم توسط کابینه گرفته
میشوند .در یک سفر به والیت بلخ ،با یک فرمانده
پولیس ملی افغانستان روبرو شدم که مواد سوخت
وسایط نقلیهاش تمام شده بود و ذخیرهگاه قرار گاه پر
از تیل بود .اما او میترسید و نمیتوانست از آن استفاده
کند ،چون ،برای این کار باید از وزارت امور داخله اجازه
میگرفت .مشکل این بود که وزارت داخله وزیر نداشت
و کسی به جای وزیر قبلی هم معرفی نشده بود و معاون
وزارت داخله هم بدون امضای رییس جمهور ،اجازهی
استفاده از ذخیره گاه قرارگاه را به این فرمانده پولیس
داده نمیتوانست .زمانیکه انداختن مواد سوخت به یک
واسطهی نقلیه ،نیاز به اجازه رییس جمهور داشته باشد،
این حکومت مشکل دارد.
ضعف مرزبندیهای داخلی -داستان به وجود آمدن
افغانستان این است که مرزبندیهای داخلی این کشور از
بیرون ،بدون در نظرداشت واقعیتهای اتنیکی ،فرهنگی
و جغرافیایی ،توسط بریتانیا کشیده شدند .مسلما که این
کار درست نبوده است .زمانیکه مرزبندیهای داخلی
انجام میشد ،بریتانیا از حکومت افغانستان خواست
که خود خطوط مرزهای داخلیاش را بکشد .قطعاً که
نتیجهی آن معقول نبود و عمدی مرزبندیهای داخلی
به شکلی انجام شد که منافع گروه حاکم را تامین نماید.
تقریبا تمام ولسوالیها در افغانستان عوارض مواصالتی
دارد و حمل و نقل را ناممکن ساخته است .نتیجهی آن
به وجود آمدن مناطق غیرقابل حکومتداری اند که اکثرا
باید از طریق ادارههای محلی همجوار مدیریت شوند.
همچنان ،این مرزبندیهای داخلی به شکل بسیار عادی
مرزبندیهای اتنیکی (قومی) را به میان میآورد که به
صورت تاکتیکی از لحاظ سیاسی و نظامی برای گروه
اتنیکی حاکم مفید واقع میشود .برای اینکه حکومت از
لحاظ سیاسی و ادارهی امور ،معقول و پاسخگو ساخته
شود ،مرزبندیهای داخلی باید با در نظرداشت جغرافیا،
زیربناها و تقسیمات طبیعی اتنیکی ،دوباره انجام شود.
این کار منتج به حکومتداری بهتر و بروز درگیریهای
کمتر خواهد شد.
منابع اصلی تمویل حکومت افغانستان را به ترتیب،
کمکهای خارجی ،مالیات کاالهای وارداتی ،مالیات
تجارتی و امالک شخصی که به صورت داخلی و از
مجاری غیرقابل اعتبار جمع آوری میشوند ،تشکیل

میدهد .این سیستم با قطع کمکهای خارجی و از
بین رفتن مالیهدهی با فساد و واریز شدن شان به حساب
حکومتهای کوچکتر به شکل باج به جای تامین منافع
ملی ،ناپایدار است .یکی از منابع تمویل پایدار و بهتر
میتواند تداوم سیستم مالیهگیری گمرکی و واگذاری
مالیات تجارتی و شخصی به ادارات محلی باشد .پس،
ادارهی محلی مسئول تمویل زیرساختها  ،آموزش و
پرورش و رفاه عامه خواهد شد که در این صورت سیستم
فاسد جمعآوری مالیات از بین رفته و از حیف و میل
شدن وجوه (کمکها و مالیات) جلو گیری میشود.
نیروهای امنیتی افغانستان ،ملی است که حسابدهی
به خاطر بیانضباطی را کاهش داده و آنها را ناکارا
میسازد .هیچ حکومت را به صورت نمونه نمیتوان
یافت که با دادن تمام قدرت به نیروهای مرکزی ،از
لحاظ کارایی سابقهی خوبی داشته باشد .حکومتهای
کارا مثل آلمان ،فرانسه و سویس دارای نیروهای محلی
میباشند که توسط سیاستمداران انتخابی و پاسخگو
به مردم ،کنترول و اداره میشوند .نزدیکترین نمونهی
یک پولیس ملی کارا را میتوان پولیس کارابین دار (
 )Carabinieriایتالیا دانست که گذشتهی آنها نیز تا
اندازهی لکهدار است .زمانی یک پولیس ملی افغانستان
بیانضباطی میکند ،نزدیکترین مقامی که قادر به
اعمال نظم و انضباط است ،در کابل وجود دارد .پس
نیروهای امنیتی میتوانند بدون درنظرداشت پیامد رفتار

زمانی که بحث غیرمتمرکزسازی
حکومت در افغانستان مطرح
میشود ،سیاستمداران واکنش
منفی نشان میدهند .آنها
تالشها برای غیرمتمرکزسازی
حکومت را به مثابه تالش به
«تجزیه کشور» میپندارند.
بدبختانه ،نمونهی یک حکومت
مرکزی با کارایی خوب وجود
ندارد ،بنابراین ،من تردیدی
ندارم که افغانستان یک انتخاب
دارد .اگر غیرمتمرکز نشود،
کشور سقوط خواهد کرد یا
در آتش جنگهای جداگانه فرو
خواهد رفت .یکی از تشبیهها
میتواند ساختن یک خانه با یک
خشت میانتهی و یا ساختن یک
خانه با خشتهای کوچک و مجزا
از هم که با شن و ماسه به هم
محکم میشوند ،باشد.

شان به هر شکلی که خواسته باشند برخورد کنند .انتخابی
بودن یک فرمانده پولیس والیت به این معناست که
بیانضباطی و بدرفتاری نیروهای امنیتی در سطح محلی
قابل کنترول و پیگرد است.
آیا غیرمتمرکز سازی ،توانایی حکومتداری در
افغانستان را از بین خواهد برد؟
زمانی که بحث غیرمتمرکزسازی حکومت در افغانستان
مطرح میشود ،سیاستمداران واکنش منفی نشان
میدهند .آنها تالشها برای غیرمتمرکزسازی حکومت
را به مثابه تالش به «تجزیه کشور» میپندارند .بدبختانه،
نمونهی یک حکومت مرکزی با کارایی خوب وجود
ندارد ،بنابراین ،من تردیدی ندارم که افغانستان یک
انتخاب دارد .اگر غیرمتمرکز نشود ،کشور سقوط خواهد
کرد یا در آتش جنگهای جداگانه فرو خواهد رفت.
یکی از تشبیهها میتواند ساختن یک خانه با یک خشت
میانتهی و یا ساختن یک خانه با خشتهای کوچک
و مجزا از هم که با شن و ماسه به هم محکم میشوند،
باشد.
هرچند خشتهای کوچک ،مجزا از هم اند اما به سادگی
با همدیگر وصل میشوند و نسبت به این که خشتهای
میانتهی را با هم وصل کنیم ،یک ساختمان قویتر و
مستحکمتری بنا میکنیم .اگر بخواهیم کشوری را پیدا
کنیم که بیشترین وجوه شباهت با افغانستان را داشته
باشد ،سویس است .این کشور همانند افغانستان دارای
گروههای اتنیکی مختلف با سابقهی دشمنی با همدیگر
بوده و سه گروه اصلی اتنیکی در آن به زبانهای مختلف
تکلم میکنند .سویس کشوری است محاط به خشکه
و از همه لحاظ فقیر به حساب میرود .اما تقریبا از
لحاظ داشتن معادن دستنخورده ،غنی است .از لحاظ
جغرافیایی هم نسبت به افغانستان پیچیدهتر است که سفر
و حمل و نقل را به ویژه در جریان هوای بد ،ناممکن
میسازد .تفاوت اصلی سویس با افغانستان در نوع
حکومت است .اما سویس برعکس افغانستان ،با داشتن
ادارات محلی نیمهمستقل که به نام «بلوکها» شناخته
میشوند و حکومت مستقل ،به شمول پولیس و نیروهای
ارتش و با وجود شگافهای اتنیکی ،آرام و ثروتمند
است.
آیا غیرمتمرکزسازی قدرت منجر به پاکسازی قومی،
نسلکشی و جنگهای داخلی خواهد شد؟
دیدگاه من این است که اکثریت جنگهای افغانستان
در گذشته به دلیل حکومتداری نامناسب بوده است.
این حکومتداری نامناسب عبارت از حاکمیت یک
اقلیت نژادی/قومی بر دیگران ،حکومت متمرکز و
مرزبندیهای ضعیف داخلی است که خود به صورت
طبیعی گروههای نژادی را در حالت جنگی قرار میدهد.
تجدید مرزبندیهای داخلی مطابق جغرافیا ،تفاوتهای
نژادی و فرهنگی و همچنان تقویت این مرزبندیهای
جدید داخلی نه تنها کشور را در سطح محلی نیرومند
میسازد ،بلکه سرچشمههای اکثریت جنگها را
میخشکاند و همزیستی مسالمتآمیز را که قبال در
محالت ممکن نبود ،ممکن میسازد .تنها در این صورت
است که افغانستان میتواند زیربنا ،اقتصاد و حکومت با
ثبات بسازد و به صلح و شکوفایی دوامدار دست یابد.
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اهمیت توسعه روستایی،
الویتها و نارساییها در اجرای آن
بشیر یاوری

یادداشتهایسخیدادهاتف

همسایهها

نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات در مراسم
معرفی برنامه صد روز کاری خویش گفت است که
تاکنون برنامههای توسعه روستاها متوازن و عادالنه
اجرا نشده است .یکی از اولویتهای کاری او در این
مدت این است که برنامههای توسعه روستایی را متوازن
و عادالنه تنظیم و اجرا نماید .براساس برنامهی توسعه
روستایی ،هزینه توسعه روستایی به طور سرانه  80دالر
میباشد و براساس نفوس اجرا میشود .به گفته وزیر
توسعه روستاها اجرای برنامههای توسعهی روستاها در
ده والیت کشور ،پایینتر از حد معیار بوده ،روستاهای
هشت والیت نزدیک به معیار و روستاهای شانزده
والیت بیش از حد معیار از هزینهی توسعه روستایی
مستفید شده اند .بربنیاد آمار وزارت توسعه روستایی
کشور تاکنون بیش از  75هزار طرح توسعه روستایی به
ارزش یک ملیارد و  624ملیون دالر در سرتا سر کشور
اجرا شده است.
از آنجاییکه افغانستان کشوری است که نظام اقتصادی
آن مبتنی بر کشاورزی و مالداری میباشد ،به علت
فقر و ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتیییکه دارد،
هنوز به طور عموم شرایط زندگی در روستاها سخت و
فاقد دسترسی به حد اقل امکانات رفاهی و توسعهای
میباشد .بیشترین جمعیت افغانستان در روستاها و دور از
شهرها زندگی مینمایند .زندگی روستایی در افغانستان
آمیختهای از عقب ماندگی و سنتگرایی میباشد .نبود
امکانات توسعه و تغییر در روستاها باعث شده است
زمینههای تغییر فرهنگی و اجتماعی در روستاها محدود
باشد .از این لحاظ در جامعه افغانستان تقابل سنت و
نوگرایی و غلبه سنت گرایی برمدنیت و نوگرایی ناشی
از همین فاصله میان شرایط زندگی روستایی و شهری
است.
درصد سال اخیر جریان نوگرایی افغانستان با
سنتگرایی ریشهداری که از متن زندگی عقب مانده
روستایی افغانستان آب میخورد به شکست مواجه شده
است .بستر پهن سنتگرایی در روستاهای افغانستان
یکی از چالشهای جدی فرا راه توسعه در این کشور
میباشد .از این رو توسعه روستایی یکی از نیازهای
جدی افغانستان در راستای توسعهپذیری ،امنیت و

حکومتداری میباشد .باید دولت بیشتر از پیش به
توسعه روستاها و اجرای توسعه متوازن در تمامی
روستاها و والیتهای کشور توجه کند .برنامههای
توسعهای روستاها باید ناظر به نیازهای اساسی جامعه
طرح شود و کارکرد تغییر آفرینی برنامههای توسعهای
از نظر دور نگهداشته نشود.
تاکنون برعالوهای که برنامههای توسعهای در کشور
نامتوازن و غیرعادالنه تطبیق شده است ،در شیوه و
چگونگی اجرای آن نیز نارساییهایی وجود دارد.
مهمترین اشکالی که در اجرای برنامههای توسعه
روستایی وجود دارد اینها میباشند.
 1ـ شیوه اجرایی برنامه توسعهای روستاها این است
که تیم ارزیابی در یک روستا میروند و همه اعضا
و بزرگان روستا را جمع میکنند و از مردم خواهش
مینمایند ،نیازمندی شان را بگویند و براساس رای
گیری پروژه توسعهای آنها را مشخص مینمایند .تا
اینجای کار کدام اشکالی دیده نمیشود ،از آنجایی
که جامعه افغانستان سنتی میباشد و در این جامعه،
مالها واربابها از اعتبار و شان اجتماعی باالیی
برخوردار میباشند الویتسنجی برنامههای توسعهای
روستا بیشتر در دست آنها میباشند و آنها ذهنیت
مردم را طوری شکل میدهند که آنها بخواهند و این
گونه ،این افراد در چگونکی انتخاب برنامهها و تطبیق
آن نقش فعال دارند در بسیاری موارد دیده شده است
که برنامههای توسعه روستاها تحت تاثیر گرایشها
و سلیقههای شخصی این افراد قرار گرفته و نیازها و
الویتهای توسعه نادیده گرفته شده است .بنابرین؛ با
توجه به این که توسعه روستایی اولین بار است که در
افغانستان از طریق یک روند عمومی و مردمی تطبیق
میشود برای اینکه برنامههای توسعه روستاها خوب
تطبیق شود ،باید دولت اولویتهای اساسی توسعه
روستایی را در نظر بگیرد و کارکرد برنامهها را برای
توسعه جامعه اهمیت دهد.
مهمتریننیازهای توسعه روستایی در افغانستان
جادهسازی ،ترمیم کانالهای آب زراعتی ،برق ،اعمار
ساختمان مکتبها و درمانگاهها می باشد .اما در بسیاری
از برنامههای توسعه روستایی این اولویتها نادیده
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گرفته شده است.
 2ـ اشکال اساسی دیگر برنامههای توسعه روستاها که
تاکنون اجرا شده ،این است به این برنامهها به عنوان یک
پروژه گذرا و سطحی نگاه شده است و از چگونگی
تطبیق آن کمتر نظارت شده و نیز به مردم در مورد
اولویتهای توسعه و اینکه کدام برنامهها در زندگی
آنها میتوانند تغییر ایجاد کند آگاهی داده نشده است.
الزم است در این خصوص نیز توجه شود ،دولت باید
برنامههای توسعه روستایی را طوری طرحریزی کند که
بتواند در زمینه تقویت زمینههای توسعه و تغییر جامعه
کمک کند.

از آنجاییکه افغانستان کشوری
است که نظام اقتصادی آن مبتنی
بر کشاورزی و مالداری میباشد،
به علت فقر و ساختار اجتماعی و
اقتصادی سنتیییکه دارد ،هنوز
به طور عموم شرایط زندگی در
روستاها سخت و فاقد دسترسی به
حد اقل امکانات رفاهی و توسعهای
میباشد .بیشترین جمعیت افغانستان
در روستاها و دور از شهرها زندگی
مینمایند .زندگی روستایی در
افغانستان آمیختهای از عقب ماندگی
و سنتگرایی میباشد .نبود امکانات
توسعه و تغییر در روستاها باعث
شده است زمینههای تغییر فرهنگی و
اجتماعی در روستاها محدود باشد .از
این لحاظ در جامعه افغانستان تقابل
سنت و نوگرایی و غلبه سنت گرایی
برمدنیت و نوگرایی ناشی از همین
فاصله میان شرایط زندگی روستایی
و شهری است.

یک وکیل محترم هندوهای افغان را «همسایه» گفته،
حاال آتش به جان عدهی افتاده که چرا ایشان چنان
ترشحی کرده .خوب کرده .همسایه یعنی کسی که
یکجا با شما در یک سایه مینشیند .مثال چاشت روز
است و هوا مثل درون کفش رئیس سنا گرم است.
پایتخت مملکت هم برق ندارد که پکه روشن کنید .با
خود فکر میکنید چهطور است بروم زیر دیوار کوچه
بنشینم و ضمن استشمام رایحهی جوی کمی گذر
عمر هم ببینم و مقداری باد هم بخورم .چند خانه آن
طرفتر ،هندویی هست که دقیقا همین خیال شما به
سرش میزند .بیرون میآیید ،بیرون میآید .کنار هم در
سایهی دیوار مینشینید و شروع میکنید به بد گفتن از
آیین مزخرف مسیحیت .به این میگویند همسایهگی.
البته مثل همسایه مفاهیم دیگری هم داریم:
همدایه:
دو نفر افغان که در سنین کودکی مادر میهن را از دست
داده باشند و مجبور شده باشند به آغوش پاکستان پناه
ببرند و پاکستان برای شان دایهی مهربانتر از مادر شده
باشد ،همدایه گفته میشوند.
همپایه:
یک نفر افغان متدین به عربستان رفته تا حرمین شریفین
را زیارت کند و تا جاییکه جا هست حاجی شود .زیر
پایهی مینشیند ،در داخل کعبه ،و منتظر مرد عربی
میماند که قرار است با او در زیر همان پایه مالقات
کند .عرب میآید و کنارش مینشیند و خودش را
معرفی میکند .میگوید:
« ببین اخوی افغان ،نمایندهی بارلمان ،حاال من و تو
همبایه هستیم .این بایهی کعبه است .قسم به الله اگر
وطن خود برگردی و در بارلمان گریبان خود را برای ما
باره نکنی ،این بایه را به آستین ات میزنم».
این نمایندهی پارلمان ما گیج میشود .میگوید این
منظورش چه بود؟ پایه را به آستین ام میزند؟ به نظرم
اینها یا معنای پایه را نمیفهمند یا معنای آستین را.
بروم معنای آستین را در قاموس علی اکبر دیوخدا
بپالم.
همچایه:
همچایه به نمایندهی پارلمانی میگویند که با شما در
پارلمان یکجا چای میخورد .علت اش هم این است
که هردوی تان از یک نفر «پول چای» گرفته اید .همان
هشت هزار دالر سهم تان از بغل جیب وزیر .البته شما
همچایه اید ،ولی خوب طبیعی است که جواب چای
را هم مشترک میدهید.
مالحظه میکنید که همسایه گفتن هندوها زیاد بد هم
نیست .آدم که همدایه و همپایه و همچایه باشد ،البد
همسایه هم میتواند باشد.
چی؟ نه نه ،شما دیگر کامال از چارچوب ادب خارج
شدید .یک ذره احترام داشته باشید به نمایندهی
پارلمان.
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بگو مگو از
Younus Negah

راهکارهای سادهای که الغرتان میکند
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نجات کودکان کار مال امامان است یا کار
حکومت؟
ارشف غنی از امامان مساجد خواسته است که
درمورد پیامدهای خطرناک خشونت با کودکان
به خانواده ها آگاهی دهند .نقش مالامامان در
مدیریت اذهان عامه قابل انکار نیست .در برخی موارد بخصوص وقتی بسیج
مردمی در برابر متجاوزین رضورت شده است مالامان نقش های مثبت اجتامعی
هم بازی کرده اند .مال مشک عامل و ده ها مالی دیگر قهرمان بوده اند .اما آیا
مالامامانی که معلومات شان درمورد جن و جهنم به مراتب بیشرت از اطالعات
شان از افغانستان ،کودکان ونیازهای امروزی آدمها می باشد ،ظرفیت رهنامیی
مردم در گذشنت از پیچ و خم های دنیای معارص از جمله تربیت سامل کودک
را دارند؟
آیا مال امامان به سخنان غنی وقعی می گذارند؟
آیا مالامامان از خشونت خانوادگی درک مشابه با غنی دارند؟
و در نتیجه آیا این درست است که ارشف غنی بجای اتکا به دستگاه های مسوول
حکومتی از مالامامان بخواهد که امنیت بیاورند ،در جلوگیری از خشونت ،تربیت
کودکان و آوردن صلح پیشگام شوند؟


Waheed Omer
ظاهرا ٬بر عالوه دولت ها ٬انسان ها و گروه های
این رسزمین هم سیاست داخلی و خارجی دارند .این
سیاست داخلی و خارجی گاهی وقت ها با هم در
تناقض شدید هستند .طور مثال برای تان مینویسم.
من یک تعداد دوستان فیسبوکی دارم که سیاست
داخلی شان در مورد افغانستان سیاست دو آتشه طالبی و خرافاتی و تکفیری است.
از نظر این ها نصف نفوس افغانستان کافر است ٬رهربی سیاسی افغانستان مزدور
است ٬هرنمندان افغانستان دالکانی هستند که در آتش دوزخ خواهند سوخت و زنان
افغانستان قله های بی حجابی را پیموده اند و ....
ل  ٬همین دوستان هر از
ولی سیاست خارجی این دوستان متفاوت است .طور مثا 
گاهی از عکس رجب طیب اردگان ٬رییس جمهور ترکیه ٬پروفایل پکچر میسازند
و وی را یکی از رهربان کالن جهان اسالم در عرص نوین مینامند که گویا تحت
رهربی وی جهان اسالم صدای بلندی یافته است .بر مبنای این سیاست خارجی
اردگان ناجی مسلامنان جهان است .یعنی بر اساس این سیاست خارجی  ٬اسالمی
ت ٬اسالم واقعی
که در استانبول و ازمیر و انتالیه تحت رهربی اردگان رایج اس 
است.
من این را سیاست خارجی "متحرک" و سیاست داخلی "متحجر" مینامم.


Yasin Samim
آیا رییس جمهور به نقطۀ «آغازین» بر میگردد؟
در روزهای اخیر ادبیات رییس جمهور غنی
لحن پرخاشگرانه به خود گرفته است .ایشان در
سخرنانیهای مختلف خویش از عدم تسلیم شدن
دولت افغانستان در برابر «جنگ تحمیلی» انتقاد
میکند و بار بار تکرار میکند که «زور» را با «زور» پاسخ خواهد داد .ارسال
نامۀ اخیر رییس جمهور غنی در روزهای پسین به آدرس ِ رهربان و سیاستمداران
پاکستانی و طرح مطالبات روشن و قاطعانۀ افغانستان نشانگر آن است که رییس
جمهور بر صداقت پاکستان در برآوردهکردن تعهدات آن کشور شک و تردید دارد
و آگاهانه خواستهاست با رسانهای کردن ِ این مسایل ،فشار محیط روانی و افکار
عمومی را به نفع سیاستهای خویش مدیریت و کنرتول کند.
توقیف پناهگاههای رهربان طالبان در پیشاور و کویته ،جلوگیری از جنگهای بهاری
طالبان در افغانستان ،جلوگیری از منابع تولید و توزیع مواد انفجاری و هم چنان،
قطع منابع مالی و آموزشی طالبان به عنوان مطالبات اساسی دولت افغانستان از
مقامات پاکستان مطرح شده است.
سیاستمداران پاکستان به جزء یک سلسله
ِ
امّا در عمل دیده میشود که رهربان و
رفتارهای « تاکتیکی» هنوز هیچ گام عملی در راستای خواستهای رهربی حکومت
وحدت ملی برنداشته است و این به معنای دوام سیاست دوگانۀ پاکستان و استفادۀ
تبلیغاتی از روابط سیاسی-استخباراتی اخیر دو کشور است.
روی همرفته ،با مطالعۀ همۀ این موارد ،میتوان به این نتیجه رسید که خوشبینیهای
یکجانبۀ رییس جمهور غنی در سیاست خارجی اش نسبت به پاکستان و کشورهای
حوزۀ خلیج کم-کم به پایان خود نزدیک شده است و رییس جمهور ،با طرح مسألۀ «
بسته شدن مناسبات دو کشور» به نقطهای برگشتته است که در آغاز قرار داشتیم.


Fahim Naimi
یکی از بدی های دموکراسی این است که برای
برقراری آن باید پول زیادی را مرصف کرد .تنها
برای دانسنت این که مردم از میان تعدادی از
نامزدهای انتخابات کدام یکی را به عنوان مناینده
و یا رییس جمهور خویش بر می گزینند باید ده
ها و حتا صدها میلیون دالر به مرصف برسد .متام کسانی که از دموکراسی
جانبداری می منایند ،در برقراری دموکراسی با وجود هزینه هنگفت مالی آن،
باهم هم صدا استند .اما در این زمینه یکی از پرسش های اصلی این است که
چگونه می توان مصارف هنگفت برگزاری انتخابات را در یک کشور ،به ویژه اگر
وضعیت اقتصادی آن کشور چندان خوب نیست ،کاهش داد؟

بدون شك ب راي فعال كردن و باال نگه داشنت متاب وليسم يا هامن
سوخت وسازبدن ،بايد روزانه ورزش كرد .اما با مشغل ههاي زندگي
مدرن ،رفنت روزانه به باشگاه ورزيش عمال غريممكن است .اگر شام
وقت كايف ب راي ورزش نداريد يا پشت ميز نشني هستيد و ساعات
طوالين يعني هشت ساعت يا بيشرت را پشت ميزتان سپري م يكنيد،
بهرت است بدانيد كه به مرور زمان خداي نكرده در معرض چاقي يا
بيامريهاي متعدد ق رار م يگ رييد .در اين مطلب هشت توصيه ب راي
اف رادي داريم كه در ب رنامه روزانه شان ورزش جايي ندارد ،اما در عني
حال م يخ واهند متام طول روز سوخت وسازبدن شان را در سطح قابل
قبويل نگه دارند.
آب کافی بنوشید
نتايج پژوه شها نشان م يدهد عدم مرصف آب كايف (حدود سه
ليرت ب راي آقايان و دو ليرت ب راي خانم ها) خطر بروز دهيدراته شدن
(كم آيب) بدن را باال م يبرد .زماين كه بدن تان به مي زان كايف آب
نداشته باشد ،من يتواند به درستي از عهده عم لكردهاي حيايت خود،
دفع سموم ،انتقال م واد مغذي به سلولها و سوخت وسازكالوريهاي
دريافتي برآيد .به همني منظور بهرت است هميشه يك بطري كوچك
آب در كوچه و خيابان هم راهتان باشد و بطور م رتب ،جرعه جرعه آب
بنوشيد .عالوه بر اين هميشه يك گیالس آب روي ميز كارتان باشد
و هر نيم تا يك ساعت آن را پر كرده و بنوشيد .اين كار به فعال نگه
داشنت متاب وليسم بدن تان كمك م يكند.
روي زمني بنشينيد
اگر پشت مي زنشني هستيد ،زماين كه به منزل برم يگرديد ،روي کوچ مل
ندهيد .اين كار كميك به كالوريسوزي و سوخت وسازبدن من يكند.
بهرت است اگر م يخ واهيد تلويزيون متاشا كنيد ،يا روزنامه بخ وانيد،
روي زمني بنشينيد .درست است كه اين كار به كالوريسوزي كميك
من يكند ،اما باعث م يشود كه عضالت تنه تان قويتر شود .م يپرسيد
چ را؟ بدون شك بلند شدن از زمني سخ تتر از برخاسنت از روي کوچ
است .اگر شام هنگام بلند شدن از روي زمني از دس تهايتان كمك
نگ رييد ،كمك زيادي به تقويت عضالت و اف زايش سوخت وسازبدن
م يكنيد .البته در صوريت كه ب رايتان مقدور است ،اين كار را انجام
دهيد.
کارهای دستی را فراموش نکنید
اين روزها همه ما عادت كردهايم ،با فشار دادن چند دكمه كارهايمان
را به وسيله ل وازم برقي انجام دهيم .شغل اكرث ما نيز به گ ون هاي است
كه در طول روز ،ساع تها پشت ميز م ينشينيم .در واقع از كار و
فعاليت بدين خربي نيست .اما بايد بدانيد اف رادي كه كارهاي دستی
انجام م يدهند ،روزانه حدود  100كالوري بيشرت از اف راد پشت مي زنشني
م يسوزانند .نتايج پژوهيش كه محققان دانشگاه ايالتي لويزيانا انجام
دادهاند نشان م يدهد كارمنداين كه در طول روز به بهان ههايي از جاي
خود بلند م يش وند و كارهاي يدي نيز انجام م يدهند ،كالوري بيشرتي
م يسوزانند.
محققان توصيه م يكنند ب راي اينكه بت وانيد در طول روز ،سوخت و
سازتان را به كار بيندازيد ،به جاي آسانسور از پل هها استفاده كنيد،
به جاي تلفن زدن و سفارش چاي ،خودتان به چایخانه برويد ،ب راي
خودتان چاي يا قهوه درست كنيد ،پروندهها را خودتان جاب هجا كنيد،
زماينكه با تلفن صحبت م يكنيد بايستيد و بدن تان را بكشيد ،داخل
اتاق كارتان گلدان بگذاريد و در طول روز به آنها آب بدهيد .خالصه
هر كاري كه به ذه نتان م يرسد را انجام دهيد تا از پشت ميزتان بلند
شده و فعاليت بدين كنيد.

تنها  15دقیقه وقت بگذارید
رس و كله زدن با بچ هها ،كم خ وايب ،ت رافيك و مسافت طوالين تا رسيدن
به رس كار ،معموال اجازه ورزش قبل از رفنت به رس كار را من يدهد .به
عقيده مريبهاي ورزيش و متخصصان حوزه سالمت ،حتي داشنت يك
جلسه كوتاه  15دقيق هاي باعث تعرق شده و سوخت وسازبدن تان را
تح ريك م يكند تا كالوري بيشرتي در طول روز بسوزانيد .ساع تتان را
ب راي  15دقيقه كوك كنيد و طناب ب زنيد ،دراز و نشست برويد ،حركات
كشيش و غريه انجام دهيد تا موتور سوخت وسازبدن تان به كار بيافتد.
اين مدت زمان  15دقيق هاي كوتاه روزانه قبل از رفنت به رس كار باعث
م يشود كه در طول روز سوخت وسازبدن تان فعال مباند.
ساجق بجوید
نتايج پژوهيش كه در دانشگاه  Rhode Islandانجام شده است نشان
م يدهد كه جويدن ساجق بدون قند نه تنها جلوي ريزه خ واري روزانه
را م يگريد ،بلكه به كالوري سوزي بدن نيز كمك م يكند .محققان
مشاهده كردهاند اف رادي كه آدامس م يج وند ،حدود  8درصد كالوري
بيشرتي در طول روز م يسوزانند .اين محققان توصيه م يكنند كه در
طول روز و بني وعدههاي غذايي ،در حني آشپزي ،متاشاي تلويزيون
و بعد از غذا ،ب راي جلوگريي از پرخوري و ريزه خ واري ،آدامس بدون
قند بجوييد .فقط يادتان باشد در جويدن اين نوع آدام سها زياده روي
نكنيد ،زي را باعث اسهال م يش وند.
از هيچ فرصتي براي ورزش غافل نشويد
بدون شك بعد از ساعت كاري ،رفنت به باشگاه و ورزش كردن بسيار
دش وار است .در نتيجه اكرث اف راد ترجيح م يدهند خود را به منزل
رسانده و ب رنام ههاي تلويزيون را دنبال كنند .اما اين كار به نفع سالمتي
تان نيست .بهرت است هامنطور كه تلويزين متاشا م يكنيد ،در ف واصل
آگه يهاي بازرگاين از جايتان بلند شده و طناب ب زنيد .دو عدد
دمبل يا بطري آب معدين كوچك دم دس تتان باشد و هامنطور كه
تلويزيون م يبينيد ،با آنها حركات ساده بدين انجام دهيد.
از هر فرصتي ب راي بلند شدن و انجام حركات كشيش و حتي دوي نرم
داخل منزلتان استفاده كنيد (البته به رشط يكه آرام بدويد و م زاحمتي
ب راي همسايه طبقه پايني ايجاد نكنيد) .توجه داشته باشيد كه هر يك
دقيقه طناب زدن باعث م يشود كه حدود  10كالوري بسوزانيد .با يك
حساب رس انگشتي متوجه م يشويد اگر در طول متاشاي تلويزيون ،ده
م رتبه طناب ب زنيد ،م يتوانيد صد كيلوكالوري بسوزانيد ،بدون اينكه
هزينه و زماين را ب راي رفنت به باشگاه ورزيش اختصاص داده باشيد.
با آهنگ ورزش كنيد
گوش دادن به موسيقي در حني ورزش كردن و دويدن باعث م يشود
كه مدت زمان بيشرتي ورزش كنيد و بيشرت عرق ب ريزيد .در نتيجه
كالوري بيشرتي نيز م يسوزانید .نتايج پژوهيش كه در دانشگاه برونل
لندن انجام شده است نشان م يدهد دوندگاين كه به موسيقي گوش
م يدهند بيشرت م يدوند و كالوري بيشرتي م يسوزانند.
اتاق تان را خنك نگه داريد
احتامال از رسما ف راري هستيد و در روزهاي رسد سال رادياتور را تا آخر
باز م يكنيد .اما اين كار به نفع تح ريك متاب وليسم بدن و كالوري سوزي
نيست .ق رار داشنت در محيط رسد به اف زايش متاب وليسم بدن كمك
م يكنيد .نتايج پژوهيش كه در روزنامه  Diabetesبه چاپ رسيده است
نشان م يدهد ح راريت خنك باعث اف زايش قدرت سوزاندن چريبهاي
قهوهاي بدن م يشود .بناب راين اكنون كه ه وا گرم است بهرت است ك ولر
را روشن كرده و منزل يا محل كارتان را خنك نگه داريد تا در طول روز
سوخت وساز بدنتان ،فعال مباند( .منبع :سایت ب رترینها)
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اتلتیکو مادرید
به دنبال کارلوس ته وز
باشگاه اتلتیکو مادرید به دنبال به خدمت
گرفنت کارلوس ته وز ،ستاره آرژانتینی
یوونتوس است.
مارکا ادعا کرد آینده ته وز در تورین بعد
از فینال چمپیونزلیگ مشخص م یشود و
اتلتیکو از همین حاال به دنبال به خدمت
گرفنت اوست.
این در حالی است که این باشگاه مادریدی
حارض شده برای خرید لوسیانو ویه تو،
مهاجم ویاریال هم  20میلیون یورو بپردازد
و امیدوارند که با خرید ته وز ،فصل آینده
یک خط حمله رویایی تشکیل بدهند.
قرارداد ته وز با یووه در تابستان  2016به

پایان م یرسد و با توجه به ای نکه تنها یک
سال از قرارداد این بازیکن با بیانکونری
باقی مانده ،مدیران این باشگاه شاید
ب یمیل به فروش او نباشند.
البته ته وز بارها اعالم کرده که م یخواهد
بعد از پایان قراردادش با یوونتوس به
بوکا جونیورز برگردد اما شاید حضور دیگو
سیمئونه در ویسنته کالدرون ،نظر او را
تغییر بدهد.
از مائورو ایکاردی ،مهاجم اینرت و گونزالو
هیگواین ،مهاجم ناپولی ،به عنوان دیگر
گزین ههای اتلتیکو در بازار نقل و انتقاالت
نام برده م یشود.



رسمی:
یوردی آلبا تا  2020با بارسا تمدید کرد

یوردی آلبا ،هافبک بارسلونا ،قراردادش با
این تیم را برای مدت  3سال دیگر متدید
کرد و به این ترتیب ،تا سال  2020در
نوکمپ خواهد ماند.
آلبا سال  2012از والنسیا به بارسلونا
پیوست و تا به حال 2 ،قهرمانی اللیگا و
یک قهرمانی کوپا دل ری به دست آورده

و روز شنبه ،اولین حضورش در فینال
چمپیونزلیگ را تجربه خواهد کرد.
او که انتخاب اول بارسا در پست دفاع
چپ است ،تا سال  2020قراردادش را
متدید کرد و رقم فسخ قراردادش150 ،
میلیون یورو خواهد بود .قرارداد قبلی او
با بارسا در سال  2017به پایان م یرسید.



سرخیو آگوئرو
در لیست خرید ریال مادرید

فلورنتیو پرز ،رئیس باشگاه ریال مادرید،
قصد دارد در این تابستان با چند خرید
بزرگ ،هواداران تیمش را هیجانزده کند
و به همین دلیل ،رسخیو آگوئرو ،ستاره
منچسرتسیتی را در فهرست خریدش قرار
داده است.
نرشیه  ASادعا کرد هواداران ریال از پرز به
دلیل اخراج کارلو آنچلوتی ناراحت هستند
و او برای جربان این موضوع ،قصد دارد
آگوئرو را به سانتیاگو برنابئو بربد.
آگوئرو زمانی که برای اتلتیکو مادرید
بازی م یکرد ،مایل بود با انتقالی
مستقیم راهی تیم اول شهر مادرید شود

اما مسئوالن اتلتیکو اجازه این انتقال را
ندادند و این ستاره آرژانتینی به ناچار راهی
منچسرتسیتی شد.
با این وجود ،او ه مچنان خانه اش در شهر
مادرید را حفظ کرد زیرا مطمنئ بود که روزی
به این شهر بازگشت خواهد گشت .آگوئرو
این فصل باالتر از دیگو کاستا و هری کین،
عنوان آقای گولی لیگ برتر را به دست آورد
و به خدمت گرفنت او م یتواند جان تازهی
به خط حمله ریال بدهد.
البته نهایی شدن این انتقال به قیمتی که
منچسرتسیتی برای این بازیکن در نظر
خواهد گرفت ،بستگی دارد.

دیگو کاستا خواهان بازگشت
به اتلتیکومادرید
دیگو کاستا ،مهاجم چلسی قصد دارد از این تیم جدا شده و
به اتلتیکومادرید بازگردد.
روزنام ههای اسپانیا روز دوشنبه اعالم کردند که زندگی در
انگلیس ،مطابق میل کاستا نبوده و او قصد دارد در تابستان
به اسپانیا بازگردد .دیروز ،روزنام هها و مطبوعات انگلیسی نیز
این موضوع را تایید کرده و عنوان کردند که کاستا به دوستان
و خانواده اش گفته که در تابستان قصد دارد از چلسی جدا
شده و بار دیگر به اتلتیکومادرید بازگردد.
کاستا در فصل اول حضورش در چلسی عم لکرد بسیار خوبی
داشت و از عوامل اصلی قهرمانی این تیم در لیگ برتر بود.
با این حال ،مصدومی تهای متعدد مانع درخشش او در مقطع
پایانی فصل شد.


موراتا :به خاطر هواداران ریال،
بارسا را میبریم

آلوارو موراتا ،مهاجم یوونتوس ،اعالم کرد به خاطر
هواداران ریال ،م یخواهد مانع از قهرمانی بارسلونا در
چمپیونزلیگ شود.
موراتا که تابستان گذشته از ریال به یوونتوس پیوست،
با دو گولی که در نیمه نهایی چمپیونزلیگ ،وارد
دروازه ریال کرد ،مانع از رسیدن این تیم به فینال
چمپیونزلیگ شد .او اکنون می خواهد با گولزنی
مقابل بارسا در فینال بارسا ،مانع از تکمیل شدن سه
گانه آبی و اناریها شود.
او که سال گذشته هم با ریال به فینال چمپیونزلیگ
رسیده بود ،به خربنگاران گفت :فینال چمپیونزلیگ قله
فوتبال است و این یک فرصت دیگر برای تاری خسازی
است.
واضح است که مقابل یکی از بهرتی نهای دنیا قرار
م یگیریم اما م یخواهیم نشان بدهیم که چقدر خوب
هستیم .ما رقاب تهای خوبی را پشت رس گذاشتیم و
م یدانیم که چه دیدار دشواری پیش رو داریم .
اهمیت گولزنی مقابل بارسا؟ صحبت کردن در مورد
این دشوار است؛ نه به این خاطر که حریف بارساست
بلکه به دلیل ای نکه این دیدار فینال چمپیونزلیگ
است .مطمئنا دیدار بسیار دشواری خواهد بود.
م یخواهم به خاطر هواداران مان و البته هواداران ریال
به پیروزی برسیم .

پوگبا:
آرزویم بازی کردن کنار مسی است
پل پوگبا ،هافبک یوونتوس عنوان کرد که
رویای او ،بازی کردن کنار مسی است.
هافبک فرانسوی که در یووه ،درخشش
چش مگیری داشته ،از ریال مادرید و
بارسلونا پیشنهاداتی در اختیار دارد .او
حاال به متجید از بارسلونا ،حریف آنها در
فینال چمپیونزلیگ پرداخت و گفت که
آروزی بازی کردن کنار مسی را در رس دارد.
او گفت :بازی کردن کنار مسی ،تحقق
رویایم خواهد بود .او بهرتین بازیکن
جهان است .من از متاشای بازی بارسلونا

لیونل مسی ،ستاره بارسا ،دنی آلوس،
ه متیمی برزیلی اش را بهرتین مدافع کناری
دنیا توصیف کرد.
قرارداد آلوس با بارسا در تابستان به امتام
م یرسد و هنوز دو طرف برای متدیدقرارداد
به توافق نرسیده اند؛ به همین دلیل
شایعات زیادی در مورد این مدافع باتجربه
منترش شده است.
مسی که یکی از دوستان صمیمی آلوس در
بارساست ،متایل دارد او در نوکمپ مباند و
آلوس را بازیکنیبی نظیر در فوتبال مدرن
توصیف کرد.
او به سایت یوفا گفت :او بهرتین مدافع
کناری دنیاست .پیدا کردن بازیکنی مانند
او بسیار دشوار است.
فینال چمپیونزلیگ مقابل یوونتوس در
برلین ،م یتواند آخرین بازیهای ژاوی و
دنی آلوس برای بارسا باشد .مسی در مورد
شامره  6آبی و اناریها گفت :همه م یدانند
ژاوی چه تاثیری در زمین دارد .اوبازیکنی



انریکه :مسی در هر لیگی
میتواند بدرخشد

لوئیس انریکه نیز در نشست خربی دیروز خود به نوعی
جواب ادعای جورجو کیه لینی در مورد مسی را داد.
کیه لینی روز دوشنبه در مصاحب هی گفته بود مسی
من یتواند در ایتالیا ،گولی هامنند گول اولش به بیلبائو
(در فینال کوپا دل ری) را به مثر برساند.
رسمربی بارسا در پاسخ به سوالی در این مورد به
خربنگاران گفت :مسی بهرتین بازیکن دنیاست شاید
هم بهرتین بازیکن تاریخ فوتبال .از زمان یکه او به
بارسلونا آمده ،خودش را با بهرتین شیوه بازی که به نفع
خودش و تیم باشد وفق داده است .ه متیم یهای او نیز
از کیفیت بسیار باالیی برخوردارند و او از بازی کنار این
بازیکنان لذت م یبرد و البته برعکس.
بازیکنان بارسا بیش از ای نکه فیزیکی بازی کنند،
عالقه به حفظ توپ و بازی با آن دارند .این فلسف هی
است که در بارسلونا حاکم است .مسی در هر لیگی
م یتواند همی نگونه بدرخشد و گولزنی کند.
انریکه در مورد وضعیت متدید قرارداش گفت:آینده من
به نتیجه فینال لیگ قهرمانان بستگی ندارد و در این
مورد هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

است که رضباهنگ بازی را دیکته م یکند؛
پاس را جایی م یفرستد که م یخواهید و
بازی راخیلی خوب م یخواند.
سپری کردن چنین دوره طوالن یای در کنار
او بسیار لذت بخش بود .او بهرتین بازیکن
تاریخاسپانیاست.
بسیاری بارسا را شانس اول پیروزی در
فینال چمپیونزلیگ م یدانند اما مسی به
هم تیم یهایش هشدار داد که نباید یووه
را دست کم بگیرند :ما برای رسیدن به
فینال خیلی سختی کشیدیم .یوونتوس
تیم فوقالعادهای است .آنها خطرناک
هستند.
مسی که در دو فینال قبلی چمپیونزلیگ
برای بارسا ،دو بار دروازه منچسرتیونایتد را
باز کرد ،هر دو گول را به یک اندازه مهم
م یداند :هر دو گول برای من مهم بودند؛
بسیار ویژه .اولی بازی را  0-2کرد و گولدوم
در فینال  ،2011بازی را  1-2کرد؛ وقتی بازی
مساوی بود.



نیمار:
بخاطر بازی فینال استرس دارم
نیامر ب یتردید یکی از امیدهای گولزنی
اصلی بارسلونا در بازی فینال لیگ
قهرمانان مقابل یوونتوس خواهد بود.
این بازی روز شنبه در برلین برگزار خواهد
شد و بارسلونا در صورت کسب پیروزی،
چهارمین قهرمانی اروپای خود در  9سال
اخیر را جشن خواهد گرفت.
نیامر که در مصاحبه با گلوبو اسپورت
رشکت کرده بود ،در این رابطه گفت:
بخاطر بازی فینال خیلی عصبی هستم
و اسرتس دارم .فینال بزرگی خواهد شد.
قهرمانی در چمپیونزلیگ ،هرگز کار
سادهی نیست .رونالدوی بزرگ (نازاریو



لذت م یبرم ولی از شکس تشان نیز
خوشحال م یشوم .م یدانیم که در فینال،
شانس اول پیروزی نیستیم ولی فینال،
فینال است .متام تالشمان را خواهیم
کرد .چیزی برای از دست دادن نداریم و
من یتوان حدس زد که چه اتفاقی رخ خواهد
داد.
پوگبا درباره احتامل جدایی اش از یووه
گفت :هی چگاه نگفته ام که فینال برلین،
آخرین حضورم برای یووه خواهد بود .مردم
م یتوانند هر چه که دوست دارند باور کنند.

مسی:
دنی آلوس بهترین مدافع دنیاست

دالیام) بطور مثال هرگز موفق به کسب
این جام نشد و این خود نشاندهنده دشوار
بودن کسب این افتخار است.
فضای بارسلونا فضای خوب و شادی است
و جو مثبتی بر تیم حاکم است .تا بدی نجا
کارمان را خیلی خوب انجام داده ایم و
حاال روی فینال چمپیونزلیگ متمرکز
شده ایم .چند ماه پیش که اوضاع برای
ما خوب پیش من یرفت ،دور هم جمع
شده و هم قسم شدیم تا بخاطر خودمان
هم که شده ،قهرمان همه جامهای پیش
رو شویم و حاال در آستانه رسیدن به این
هدف قرار داریم.



باالک :مثلث هجومی بارسا ،نقطه ضعف
آنهاست
میشائیل باالک ،کاپیتان سابق تیم ملی
آملان ،معتقد است عل یرغم توان هجومی
خیره کننده مثلث خط حمله بارسا ،عدم
متایل آنها به حضور در کارهای دفاعی،
م یتواند در فینال لیگ قهرمانان به رضر
آبی واناریها شود .
بارسا به لطف درخشش لیونل مسی،
نیامر و لوئیس سوارز ،توانست این فصل
در اللیگا و کوپا دل ری به قهرمانی برسد
و اکنون برای رسیدن به سه گانه ،تنها
یوونتوس را پیش رودارند .
باالک به گاردین گفت :البته آنها ضعف
هایی هم دارند .واضح ترین آنها از لحاظ
دفاعی است .به یادداشته باشید که بایرن
مونیخ در دیدار برگشت نیمه نهایی ،سه
گول به بارسا زد؛ بنابراین آنها به وضوح
آسیب پذیر هستند .
بزرگرتین نقطه قوت آنها م یتواند به
نقطه ضعف شان تبدیل شود .سه مهاجم

بارسا همگی سوپراستارهستند اما عالقه
به دفاع کردن ندارند  .بنابراین بسیار
جالب است که ببینیم یوونتوس یها چطور
م یتوانند از این موضوع استفاده کنند .این
قبیلبازیکنان دوست دارند صاحب توپ
باشند ،م یخواهند بازی کنند و از حرکات
شان لذت بربند و توپ را در همه جای
زمین به گردش دربیاورند.
البته آنها مثلث فوقالعادهی هستند.
من هرگز چنین مثلث هجوم یای در
یک تیم ندیده بودم .بایرن مونیخ روبن،
ریربی و لواندوفسکی را دارد که اگر آماده
باشند ،فوقالعاده هستند .ریال هم کریس
رونالدو ،گرتبیل و کریم بنزما را دارد اما
مثلث بارسا ،همگی سوپراستار هستند.
تی مهای ملی آنها ،آرژانتین ،برزیل و
اورگوئه ،هم کامال به این بازیکنان
وابسته هستند و این خود گویای همه چیز
است.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries
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متن کامل پالن صدروز آینده
نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات
بسم الله الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
منت کامل پالن صدروز آینده نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات
د افغانستان سرتمسلامن ،غیريت ،قهرمان او مجاهد ولس ،السالم علیکم
و رحمت الله و برکاته!
زه نصیر احمد درانی د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د کلیو د
بیارغونې او پراختیا وزیر ،په پوره ویاړ رسه خوښ یم چې د افغانستان د
اسالمي جمهوري دولت د کابینې د پرېکړې په اساس د دغه وزارت د
راتلونکو سلو ورځو کاري پالن چې د افغانستان د قدرمنو کلیوالو اوسېدونکو
له پاره د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په برخه د موثرو او ښو خدمتونو پیالمه
ولري ،ستاسو په خدمت کې یم.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ،د بې وزلې د کموايل د سرتاتېژي د
اصولو په اساس ،د کلیو او بانډو د اقتصادي سطحې د لوړتیا او اجتامعي
مالتړ په خاطر تاسیس شوی دی .کلیوالو ته د کار د ښو او مناسبو رشایطو
برابرول ،اقتصادي رشد او توسعه ،رغونه او پراختیا د دغه وزارت د سرتو
السته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د کلیوالو اوسېدونکو
اسايس او مهمې اړتیاوې پوره کوي.
تر کومه ځایه چې د دغو موخو عميل کول په تېر او اوس وخت پورې اړه
لري د هېواد د اقتصاد په پرمختګ کې یې اغېزمن او رغنده رول رس ته
رسولی دی.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت دخپلو دندو او مسوولیتونو په ژمنتیا رسه د
الندې کارونو اجرا کولو ته متعهد دي:
• د محيل ښې حکومتوالۍ تقویه او کلیو او بانډو کې د اقتصادي او
اجتامعي ال ښو خدمتونو تر رسه کول.
• د خصويص سکټور د باور راجلبول او تقویه او کلیو کې د کارموندنې د
ښې زمینې ایجادول.
• د پایدار اقتصاد په خاطر د خدمتونو توسعه
• د ښځو د اقتصادي او اجتامعي وضعې تقویه او د کوچیانو د ژوندانه د ښه
کېدو پخاطر د الزمو رشایطو برابرول.
• د طبیعي پېښو څخه د رامنځته شوو زیانونو په کموايل کې ونډه اخستل.
• د شهروندي میثاق ترتیبول چې هیوادولو ته د اسايس خدمتونو وړاندی
کولوته ژمن وي.
• د کلیو په سطحه د څښاک د پاکو اوبو برابرول ،د چاپېریال روغتیا ساتنې

خدمتونه او د نظافت ساتلو د ښوونې الرې چارې.
• د اړوندو نهادونو رسه په همغږي کې د کلیوايل پرمختیايي شوراګانو د
قانون د مسودې ترتیبول.
در اینجا میخواهم که مرور مخترصی به کار کردهای سیزده سالهی وزارت
احیا و انکشاف دهات داشته باشم.
وزارت احیا و انکشاف دهات ،طی این مدت به تعداد  75هزار و  221پروژه
به ارزش مجموعی  1میلیارد و  624میلیون و  257هزار و  208دالر در 34
والیت کشور تطبیق کرده است .با اغتنام از فرصت ،اکنون میخواهم شام
ملت معظم افغانستان را مخترصا ْ در جریان کار کردهای خویش از روز تقررم
منحیث وزیر احیا و انکشاف دهات الی اکنون قرار دهم:
• ایجاد روابط با متویل کنندهگان
• آغاز پروسهی ادغام ادارههای موازی در چوکات وزارت
• آغاز روند مؤثرسازی برنامههای وزارت
• ترتیب راهکار جدید وزارت احیا و انکشاف دهات
• اقدامهای موثر غرض مبارزه با فساد اداری (ادغام بخشهای حامیوی،
تدارکات و نیز ساده سازی پروسههای اداری)
• سفرهای کاری به برخی از والیتها
• سهمگیری فعال در پاسخگویی حوادث طبیعی اخیر ناشی از برف
کوچها ،سیالبها و لغزش زمین از طریق برنامهی ملی راه سازی روستایی
و سهمگیری فعال در آغاز روند طرح برنامهی اولویت ملی دوم «افزایش
محصوالت زراعتی و بازاریابی» با وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
هکذا ،در جریان سهونیم ماه گذشته ،این وزارت فعالیت هایی را در
بخشهای ذیل اجراء کرده است .به تعداد  3167پروژه به ارزش  4.9میلیارد
افغانی در بخشهای زیر در سطح کشور به بهره برداری سپرده شده است:
 .1آبرسانی 825 :پروژه
 .2آبیاری 729 :پروژه
 .3انرژی روستایی 144 :پروژه
 .4ترانسپورت 1090 :پروژه
 .5در حامیت از سکتور تعلیم و تربیه 90 :پروژه
 .6در حامیت از سکتور صحت 10 :پروژه

 .7اعامر  396مرکز اجتامعی برای شوراهای
انکشافی قریه
همچنان امضای قرارداد  195پروژهی انکشافی
به ارزش  833میلیون و  341هزار افغانی در
بخشهای ذیل:
 .1آبرسانی 5 :پروژه
 .2آبیاری 93 :پروژه
 .3ترانسپورت 91 :پروژه
هموطنان گرانقدر ،اکنون میخواهم پالن صد
روز آینده وزارت احیا و انکشاف دهات را در چهار
بخش ذیل ارایه کنم.
 .1در بخش حکومتداری محلی
• ایجاد  280شورای انکشافی قریه و ترتیب
 280پالن انکشافی قریه
• انتقال وجوه مالی انکشافی به حسابات بانکی
 700شورای انکشافی قریه
• تدویر کنفرانس ملی شوراهای انکشافی قریه
 .2در بخش انكشاف اقتصاد روستایی
• تقویت  910گروپ پس انداز و ایجاد 70
اتحادیۀ پس انداز و قرضهدهی برای انکشاف
اقتصاد محلی
• تقویت  280گروپ تولیدی محلی به شمول
تشبثات مربوط به کوچیها
• تقویت و انکشاف زنجیره ارزشی تحت روند
یک ولسوالی–یک محصول
• حامیت مالی  21اتحادیۀ پس انداز و قرضه
دهی بهمنظور ایجاد فرصتهای رسمایه گذاری
بیشرت

• تقویت  175تشبث کوچک و متوسط
 .3در بخش انكشاف زیربنای روستایی
• تطبیق 1310پروژۀ زیر بنایی
با تطبیق این پروژهها در مجموع  1میلیون و 1
صدو  20هزار روز کاری ایجاد و از اثر آن حدود
سه میلیون اهالی روستایی مستفید خواهند
گردید.
میتوان گفت که ارزش مجموعی فعالیت های
این وزارت در طی صد روز کاری به  4،2میلیارد
افغانی خواهد رسید.
 .4در بخش انكشاف و تقویت اداره
• آغاز پروسۀ اصالحات و ادغام واحدهای
حامیوی منابع برشی ،مالی و تدارکات برنامهها
ب ه ریاست های مربوطۀ وزارت
• آغاز پروسۀ نهادینه ساخنت ساختارها
در اخیر وزارت احیا و انکشاف دهات مرصانه از
روستائیان عزیز تقاضا میکند تا این وزارت را در
متامی ابعاد بهخصوص موارد ذیل بهشکل همه
جانبه حامیت کنند.
وزارت احیا و انکشاف دهات ،بر اصل نظارت
اجتامعی باورمند میباشد و از روستاییان کشور
میخواهد تا در این زمینه وزارت را یاری بیشرت
رسانند.
وزارت احیا و انکشاف دهات از سهمگیری
فعال جامعه مدنی و مطبوعات کشور در راستای
تضمین شفافیت و حصول اطمینان از کیفیت
پروژهها ،قدردانی میکند.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د هېواد

د مطبوعاتو او مدنې ټولنې ونډه د پروژو په
شفافیت ،کیفیت او نظارت کې د قدر وړ بويل.
وزارت احیا و انکشاف دهات ،خود را بر اصل
شفافیت و حسابدهی مسئول میداند ،بنا ًء
متامی معلومات فعالیتهای خویش را از طریق
ویب سایت وزارت و نیز شبکههای اجتامعی به
اطالع هموطنان عزیز میرساند.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د شفافیت
او حساب ورکونې په اصل ځان مسوول بويل،
په همدی خاطر خپل ټول فعالیتونه د وزارت د
ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو له الرې خپل ویاړيل
ولس ته رسوي.
وزارت احیا و انکشاف دهات ،آرزومند است
تا روستایان پروژه های انکشافی را از آن خود
دانسته و در حفظ و مراقبت آن بدون هیچ نوع
تعلل سعی و تالش ورزند.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزرات هیله لري
چې کلیوال پرمختیایی پروژې خپلې وګڼي او د
حفظ او مراقبت په برخه کې هلې ځلې وکړي.
وزارت احیا و انکشاف دهات ،از روستائیان
عزیز تقاضا میدارد تا با استفاده از فرصت های
انکشافی و اقتصادی از کشت کوکنار اکیدا ً جلو
گیری کنند.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزرات له کلیوالو
څخه هلیه کوي چې د پرمختیايي او اقتصادي
فرصتونو څخه په ګټې اخستو رسه د کوکنارو د
کښت نه په کلکه ډډه وکړي.
و من الله توفیق

