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آیا انتخابات ریاست جمهوری
پیشرو به تعویق میافتد؟
طالبــان بارهــا اعــالم کــرده انــد کــه بــا دولــت افغانســتان ،تحــت
هیــچ شــرایطی گفــت وگــو نمیکننــد و اساســا دولــت افغانســتان را بــه
عنــوان دولــت قانونــی کشــور بــه رســمیت نمیشناســند تــا بــا آن گفــت
وگــو کننــد .ایــن موضــع ،بدیــن معناســت کــه طالبــان ،خواســتار تمــام
قــدرت هســتند و بــه عنــوان دولــت آینــده ،بــا آمریــکا مذاکــره میکنند.
طالبــان همچنیــن مشــخص نکردنــد کــه بــرای گفــت وگــو بــا مــردم
افغانســتان ،از چــه مکانیزمــی میخواهــد اســتفاده کنــد و اساســا گفــت و
گــو بــا مــردم کــه بارهــا آنرا ذکــر کردنــد ،چگونــه ممکــن خواهــد
بود؟
ایــن گمانــه کــه طالبــان ،خواهــان تمــام قــدرت اســت و احتمــاال
آمریــکا نیــز ایــن خواســته را پذیرفتــه ،زمانــی از قــوت بیشــتری
برخــوردار میشــود کــه میبینیــم تعــدادی از نامزدهــای انتخابــات
ریاســت جمهــوری کــه قــرار اســت میــزان آینــده برگــزار شــود نیــز بــه
طــور همزبــان و همزمــان ،خواســتار بــه تعویق افتــادن برگــزاری انتخابات
پــس از روشــن شــدن تکلیــف مذاکــرات صلــح بــا طالبــان شــده انــد تــا
طالبــان نیــز در انتخابــات حضــور داشــته باشــند.
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه بخــش زیــادی از نامزدهــای مذکــور،
ارتباطهــای گســتردهای بــا ســفارتخانههای خارجــی از جملــه
ســفارت آمریــکا در کابــل دارنــد و تــالش میکننــد کــه سیاســتهای
خــود را بــا واشــنگتن هماهنــگ کننــد ،میتوانــد در تقویــت ایــن گمانــه
حایــز اهمیــت باشــد کــه ممکــن اســت ،ســیگنال تعویــق انتخابــات و
حضــور طالبــان در ایــن فراینــد ،از واشــنگتن بــه آن هــا مخابــره شــده
باشــد .بــا ایــن اوصــاف ،دور از انتظــار نخواهــد بــود کــه در آینــده
نزدیــک و در مذاکــرات صلــح بعــدی بــا روشــن شــدن مــوارد جزئیتــر
توافــق آمریــکا و طالبــان تفاهــم نامــه میــان طرفهــای درگیــر امضــا
شــود.

ازدواج موقت؛

بایدها و نبایدها
تحلیل

مینانصر

یکــی از مســایل مــورد بحــث در فقــه شــیعه ازدواج
موقــت یــا در اصطــالح عــام صیغــه اســت و آن نوعــی
از ازدواج اســت کــه در آن عقــد ازدواج بــرای مــدت
معیــن و محــدود بــا مهریــهی معلوم بیــن زن و مرد بســته
مــی شــود و بــا پایــان آن رابطــه زوجیــت خودبخــود
منقضــی میشــود .بــه نظــر میرســد کــه مخالفیــن
و موافقیــن ایــن نــوع ازدواج همــواره کوشــیدهاند
کــه بــرای رد یــا پذیــرش آن در بیــن مــردم اســتدالل
بتراشــند و از ســنخیت یــا عــدم ســنخیت آن بــا جامعــه
امــروز پشــتیبانی کننــد.
قــدر مســلم اینکــه موافقیــن همیشــه تاکیــد بــر
ایــن داشــتند کــه بــا توجــه بــه نیــاز غریــزی و جنســی
انســانها در ســنین جوانــی و عــدم آمادگــی و توانایــی
شــان در خــرج و هزینههــای زندگــی ایــن راه کســب
مشــروعیت خوبــی اســت بــرای زندگــی زناشــویی و
ارتبــاط منطقــی دو همجنــس باهــم.
اســتدالل دیگرشــان آمــار بــاالی دختــران اســت،
نســبت به تعــداد پســران و تبعات ناشــی از ایــن اختالف
جمعیــت اســت کــه بالطبــع بــروز مشــکالتی را در پــی

دارد؛ از جملــه عــدم فرصــت زندگــی خانوادگــی و
دایمــی کــه بــرای تعــدادی از آنهــا را میســر نمیکنــد
و مشــکل دیگــر موافقیــن ازدواج موقــت ،همچنیــن
وجــود تعــداد زیــادی از زنانــی اســت کــه بــدون
همســر و همــراه در جامعــه تنهــا و مجــرد و یــا همــراه بــا
فرزنــدان خــود زندگــی میکننــد و معمــوال از شــانس
دوبــاره بــرای یــک زندگــی خانوادگــی محرومنــد.
بــه خصــوص اگــر در رشــته کاری خــاص صاحــب
درامــد نباشــند و توانایــی مالــی بــرای گــذران زندگــی
نداشــته باشــند ،اینهــا بــرای تــداوم زندگــی و حضــور
در جامعــه بــه مردانــی نیــاز دارنــد کــه حامــی عاطفــی و
روحــی و روانــی آنهــا باشــد و از لحــاظ مالــی تکیــه
گاهــی مطمیــن بــرای آنهــا .گفتــه میشــود کــه بــا
توجــه بــه شــرایط ازدواج موقــت وعــدم هزینههــای
هنگفــت مالــی بــه خصــوص بــرای جوانــان و
دانشــجویان و دیگــر افــرادی که نیاز جنســی دارنــد و از
لحــاظ امکانــات اقتصــادی یــا هــر جهــت دیگــر امکان
تشــکیل خانــواده را ندارنــد  ،میتواننــد از ایــن مســیر به
خواســته خــود برســند.
زن و مــرد بــا توجــه بــه اصــول و قوانیــن ایــن نــوع
ازدواج کــه نســبت بــه ازدواج دایمــی ســهلتر و کــم
خرجتــر اســت ،میتواننــد از روابــط آزاد جنســی و بــی
بندبــاری و یــا ســرکوب غرایز جنســی خــود را دور نگه
دارنــد و نیــز ســهمی در کاهــش آمــار فســاد و فحشــا را
در جامعه داشــته باشــند.

بوی خوش ارکیده؛

در فضای کـبود کابل
صفحه... 3

آزادی یا حراج؟!
مــن شــعر را بیــان هنــری احســاس و اندیشــه
تعریــف مــی کنــم .اگرچــه اســوالد هنفلینــگ بــا
اســتناد بــه قــول گوتــه در کتــاب چیســتی هنــر شــعر
را از علــم و هنــر کــه زاده تفکــر آدمــی انــد جــدا
مــی کنــد و منبــع شــعر را الهــام مــی دانــد .هرچنــد
ایــن نظــر کلــی هنفلینــگ در بــاره شــعر نیســت بــا

ایــن همــه اگر شــعر نتوانــد در گام نخســت رســالت
هنــری اش را ادا کنــد ،بــه عباره دگر بیــان هنرمندانه
احســاس و یــا اندیشــه نباشــد مــن شــخصن در شــعر
بــودن اش تردیــد دارم .حــاال هنــری بــودن یعنــی
چــه؟ اگــر بــه قــول هنفلینــگ بدیــع بــودن را یکــی

نقطه دار

محبوبهمسحا
از مهــم تریــن شــاخص هــای هنــر قبــول کنیــم ،این
بدیــع بــودن یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای
یــک شــعر خــوب نیــز مــی باشــد .امــا آنچــه را کــه
مــا از آن بــه بدیــع بــودن یــا تازگــی یــاد مــی کنیــم
یــک مفهــوم خیلــی هــا کلــی اســت .تازگــی در
چــه؟ در زبــان؟ در تصویــر و فضــا؟ در فــرم یــا در
محتــوا؟ تازگــی در تمــام ایــن هــا مــی توانــد منظور
باشــد .امــا همیــن تازگــی خــود زاده تخیــل اســت
کــه کدکنــی آن را جانمایــه شــعر تعریــف مــی
کنــد .چیــزی کــه محمــد حقوقــی از آن بــه عنــوان
شــعریت شــعر یــاد مــی کنــد چیــزی جــز کشــف
شــاعرانه نیســت کــه ایــن نیــز زاده تخیــل شــاعرانه
اســت .شــماری فکــر مــی کننــد پنــاه بــردن بــه
شــعر نــو یعنــی رســیدن بــه زبانــی کــه هیــچ قیــد و
بنــدی را بــه آن راه نیســت و هرچــه و هرگونــه کــه
مــی خواهــد دل تنــگ ات بگــو .امــا شــعر نــو یــا
شــعر آزاد بــرای ایــن کــه هرچــه بخواهــد بگویــد،
از عــروض فــرار نکــرده اســت .بلکــه بــرای ایــن
کــه بــه جوهــر شــعر هرچــه بیشــتر نزدیــک شــود،
تنگناهــای وزن و قافیــه را بــه هــم زده اســت .یعنــی
در شــعر ســپید مــا بایــد عریــان
تــر از قالــب هــای کالســیک بــا
صفحه ...2
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جوهــر شــعر رو بــرو باشــیم .جوهــر شــعر یعنــی همان
شــعریت شــعر اســت کــه از آن بــه عنــوان تخیــل و
یــا هــم کشــف شــاعرانه یــاد کردیــم .از ایــن جهــت
مــن بــا ایــن مقدمــه و بــا ایــن شــناختی کــه از شــعر
دارم حــاال ممکــن اســت شــناختی جامعــی نباشــد
ولــی بــا همیــن شــناخت خــود بــه ســراغ مجموعــه
اگــر زمســتان نمــی شــد از بانــو نــازی شــریفی شــدم.
از ایــن کــه مــن قــرار نیســت حــرف زیــادی بگویــم
نهایــت تــالش را کــرده ام تــا بعضــی از یافتــه هــای
خــودم را از مجموعــه اگــر زمســتان نمــی شــد،
مختصــرن بــا شــما شــریک بســازم.
زبان
زبــان شــریفی در مجموعــه اگر زمســتان
نمــی شــد یــک زبــان بســیار شســته و رفتــه
اســت کــه بــه روشــنی مــی شــود فهمیــد
عنــان ایــن رخــش را شــاعر توانمندانــه در
کــف دارد .خصوصــن در شــعر ســپید مــا
بــه شــاعری مــی توانیــم بگویــم کــه از نگاه
زبــان در جایــگاه خوبــی قــرار دارد کــه
شــاعر ،صــراف کلمــات باشــد .کلمــات را
بــه جــا و بــه هنــگام آن کار بگیــرد .زیــرا
هــر کلمه در شــعر دارای شــخصیتی اســت
کــه بایســته اســت بــا آن مســئوالنه برخورد
کــرد .در یــک زبــان شســته و یــک دســت
و هنرمندانــه اســت کــه کلمــات بــه گونــه
غیــر قابــل معاوضــه مــی تواننــد در جــای
خــود و روی پــای خــود ایســتاد شــوند.
شــعر شــریفی در مجموعــه اگــر زمســتان
نمــی شــد ایــن وصــف را دارا اســت.
عــالوه بــر ایــن از ناحیــه نــو بــودن نیــز زبان
شــریفی در جــای بلنــدی مــی ایســتد .و این
چیــزی غیــر قابــل انتظــار هــم نیســت ایــن
ســومین مجموعــه نــازی شــریفی اســت.
یعنــی بایســته اســت تــا شــریفی ایــن زبــان
را صاحــب باشــد .امــا هســتند شــاعرانی
کــه بــا ســالها ریاضــت هنــوز نتوانســته انــد
زبــان را آن گونــه کــه بایــد مهــار کننــد.
بانــو شــریفی در مجموعــه اگــر زمســتان نمــی شــد
از ناحیــه زبــان بــه بــاور مــن در کنــاره امــن ایســتاده
اســت .بــا ایــن همــه چــون شــاعر تجربــه زیســت در
دو محیــط فرهنگــی متفــاوت (در ســطح کوچــک
آن) را داشــته اســت ،و یــا بــه عبــاره دگــر در دو بــوم
مختلــف زندگــی کــرده اســت .بنــا بومــی گرایــی در
شــعرهای او از ایــن هــردو زیســت بــوم او مایــه دارد.
اگــر ازیــک ســو کلمــات ماننــد ،پوتیــن ،نــارون،
ســمچ ،کال رنــگ آن ســوی مــرز و از ســوی دگــر
کلمــات ماننــد؛ «کــره» « ُغلبــک» و  ...کــه ویــژه ایــن
ســوی مــرز خصوصــن بدخشــان اســت در شــعر های
او همزمــان دیــده مــی شــوند ،ایــن امــر ســبب مــی
شــود کــه مخاطــب افغانســتانی ایــن شــعر هــا گمــان
کنــد کــه ایــن واژه هــا در زبــان شــریفی جــای خــود
را آنگونــه کــه بایــد نیافتــه انــد .بــه نظــر مــن چنیــن
نیســت ایــن زبــان خــاص بانــو شــریفی در واقــع
بازتــاب دهنــده یــک روح ســرگردانی اســت کــه
ســری در ســر دره هــای زردیــوی بدخشــان دارد و
پــای در کوچــه هــای تهــران .آنجــا کــه مــی گویــد:
«و بوسه می زند قبرستان را
قبل از بوسه های دزدانه زیر چهار مغز بن ها»
ایــن ترکیــب «چهــار مغــز بــن هــا» نشــان مــی
دهــد کــه زبــان شــاعر از دو بســتر فرهنگــی اندکــی
متفــاوت تغذیــه مــی کنــد کــه در ایــن نقطــه ایــن دو
گویــش را بــا هــم آمیختــه اســت.
فرم
پــس از زبــان آنچــه کــه در شــعر نــازی شــریفی
بایســته تــا روی آن درنــگ شــود ،فــرم ایــن شــعر
اســت .از نــگاه فرمالیســتی شــعر نــازی شــریفی در
مجموعــه اگــر زمســتان نمــی شــد ،در جایــگاه بلندی
مــی ایســتد .بــه قــول علــی عبدالرضایــی ،فــرم جــزی
از شــعر نیســت ،در واقــع یــک شــعر خــوب بــا فــرم
خاصــی خــودش پدیــد مــی آیــد .از همیــن ســبب
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نگاه به کتاب
(اگر زمستان نمی شد) نازیه شریفی

یــک شــعر خــوب را او غیــر قابــل تقلیــد مــی دانــد.
کوتــاه ایــن کــه در یــک شــعر خــوب ،تمــام آبــژه ها
بایــد در تناســب بــا یــک دیگــر قــرار بگیرنــد و بیــن
آنهــا یــک دیالــوگ جــاری باشــد ،بــه گونــه ای کــه
حتــا ا گــر یــک بنــد ایــن شــعر بــی جــا یــا بــر داشــته
شــود فــرم شــعر آســیب مــی بینــد .در ایــن صــورت
اســت کــه شــعر بــا فــرم و محتــوای خاصی خــود اش
خلــق مــی شــود .ایــن از مهــم تریــن ویژگــی هــای
شــعر آزاد اســت کــه در شــعر کالســیک و حتــا در
غــزل معاصــر بــه ســختی مــی تــوان از چنیــن ویژگــی
ســخن گفــت.
برای نمونه به شعر شماره  42توجه کنید:
ماه بی شرمانه پستانهایش را برهنه می کند
و در می زند بر افکار زشت من
من و ماه آبستن غصه های تنهایی می شویم
و جنیــن کهنــه درون مــان هیــچ گاهــی متولــد نمی
شو د

و کتمــان مــی کنیــم خــود را در میــان چــرک
تریــن ابرهــا
محتوای
عــالوه بــر ایــن شــعر خانــم شــریفی از نظــر محتــوا
و یــا درونمایــه معنایــی ،شــعر کــم نظیــری اســت .در
ایــن تردیــدی نیســت کــه گفتــن از زنانگــی و تنانگی
مهــم تریــن بــال اندیشــه را در شــعر زن معاصــر
تشــکیل مــی دهــد .و ایــن خــوب اســت کــه یــک
شــعر بازتــاب دهنــده جنســیت شــاعر اش باشــد.
خصوصــن در زمانــه ای کــه زن بــودن خــود نــه تنهــا
یــک مســئله اســت بلکــه خــود یــک درد اســت کــه
بایســته اســت تــا بــه آن پرداخــت .امــا بــرای بیشــتر
شــاعران زن در افغانســتان ،گفتــن از زنانگــی بــه تمــام
اهــم و غــم شــان تبــدل شــده اســت .آیــا یــک زن
محــض زن بــودن ،فقــط درد اش زن بــودن اش مــی
باشــد و بــس؟ آیــا یــک زن محــض زن بــودن ،از
تمــام درد هــای دگــر موجــود جامعــه اش باید چشــم
پوشــد؟ آیــا یــک شــاعر زن دغدغه هســتی شــناختی
نــدارد؟ حــزن فلســفی نمــی توانــد او را دســت دهــد؟
اگــر پاســخ بلــه اســت پــس چــرا جــای ایــن همــه
مســئله هــای دگــر در شــعر زن معاصــر خالــی اســت؟
اگــر زمســتان نمــی شــد از جملــه کتــاب هــای اســت
کــه شــاعر آن یــک زن اســت و جــای تمــام مــوارد
کــه گفتــه آمــد در شــعر او خالــی نیســت .نــازی
شــریفی بــر خــالف فمینســت هــای ســتیزه جــوی،
کــه تمــام بــد و بــال را روی دوش مــرد جامعــه خــود
مــی گذارنــد و او را متهــم سرنوشــت ســیاه خــود مــی
داننــد ،شــریفی هنــگام گفتــن از درد هــای خــودش
بــه عنــوان یــک زن ،از آن ســوی برقــع آبــی چشــم
اش از پینــه هــای دســت بابــه خارکــش نیــز غافــل
نمــی شــود:
دستان بابابه خارکش جوان پینه ها بسته

مثل چشمان من در پشت برقع آبی
که با هیچ میکابی نمی خندد
شــاعر بــه درد و فاجعــه از افــق وســیع تــری بــا
ژرفــای بیشــتری مــی بینــد .از همیــن جهــت بــه جــای
ایــن کــه بابابــه خارکــش را متهــم سرنوشــت تلــخ
خــود اش بدانــد ،خــود را بــا بابابــه خارکــش هــم
سرنوشــت مــی دانــد .ایــن جــا اســت کــه فمینیــزم در
شــعر نــازی شــریفی پیــش از آن کــه بــار ایدولوژیک
داشــته باشــد ،یــک دغدغــه روشــنفکرانه اســت!.
یکــی دگــر از مســائلی کــه در شــعر شــریفی توجه
مــن را جلــب کــرد دلزدگــی از آورده هــای مدرنیتــه
اســت .در شــعر غــرب و دگــر کشــور هــا مثلــن شــعر
معاصــر ترکیــه را کــه مــن از نزدیــک تعقیــب کــرده
ام ،بدبینــی نســبت بــه آورده هــای مدرنیتــه ،یکــی از
گشــن تریــن پایــه هــای اندیشــه ای شــعر ایــن کشــور
هــا را تشــکیل مــی دهــد .زیــرا شــاعر نبــض حســاس
طبیعــت اســت .و از همیــن جهــت ،در برابــر تغییــرات
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و تحوالتــی ارزش هــا خیلــی مادرانــه و دلســوزانه
برخــورد مــی کنــد .از همیــن جهــت اســت کــه
شــاعران در یــک قــرن آخــر همیشــه در صــف ضــد
ســرمایه داری قــرار داشــته انــد .چــون آنهــا ســرمایه
داری را مــرگ خیلــی از ارزش هــا مــی داننــد .مــن
در میــان شــعرهای کــه از شــاعران افغانســتان خوانــده
ام ،تنهــا در شــعر بانــو شــریفی بــود کــه بــه بدبینــی از
آورده هــای مدرنیتــه روبــرو شــدم .از ایــن کــه مــا در
افغانســتان هنــوز مدرنیتــه را آن گونــه کــه بایــد تجربه
نکــرده ایــم و همیشــه در حســرت آن بــوده ایــم،
شــاید بــه همیــن دلیــل از بعضــی پیامــد هایــش غافــل
مانــده ایــم .امــا ایــن مســئله بــه غایــت مهــم مغفــول
شــعرهای بانــو شــریفی واقــع نشــده اســت .آنجــا کــه
مــی گویــد:
و از روزی که زلف جاده را قیر کرده اند
کسی با کسی مدارا نمی کند
فرهنگ از کوه ها باال تر خانه می سازد
دکان اصغر علی در نقشه چپه می شود
و صــدای ایــن بــر کــوه بــه آن بــر کــوه نمی
ر سد
هرچنــد شــاعر بــا آوردن واژه قیــر بــه آبــژه
در شــعر تمــاس مســتقیم برقــرار کــرده اســت،
کــه تمــاس مســتقیم بــا پدیــده هــا مــرگ شــعر
اســت .در شــعر هیــچ آبــژه ای بــا شــخصیت
حقیقــی خــود اش وارد نمــی شــود مگــر ایــن
کــه شــاعر در آن دخــل و تصــرف شــاعرانه
کــرده باشــد.
عــالوه بــر ایــن از نــگاه محتــوا کتــاب اگــر
زمســتان نمــی شــد ،تلواســه هــای گوناگونــی
اجتماعــی ،سیاســی و فلســفی را بــاز تــاب مــی
دهــد کــه بــه نســبت کوتاهــی فرصــت نمــی
توانــم بــه تمــام آن هــا بپــردازم و بــرای نمونــه
بــا خوانــدن شــعر مــرگ از ایــن کتــاب دریچه
ســخن را مــی بنــدم.
مرگ ،جوانی خوش تیپی که
در حسرت لبخند اش
هر روز از خیابانی عبور کنی
و آهسته آهسته پیر شوی
و در هیــچ تصادفــی برایــت دســت تــکان
ندهــد

آزادی یا حراج؟!

حکایــت در جامعــه دیــنزدهای افغانســتان
صــدق میکنــد نــه غــرب .زیــرا اینجــا
مــردان در قبــال زنــان و دختــران خودشــان
غیرتیانــد و در قبــال زنــان و دختــرا ِن همســایه
روشــنفکر و بــه شــدت خواســتار آزادی
آنهاینــد و بــه راســتی که چنیــن رفتــاری دلیلی
جــزء رســیدن بــه تــن زنــان هــم نمیتوانــد
داشــته باشــد .امــا در جامعــهی غــرب کــه
طــرح
یکتعــداد دوســتان مــا ادعــا دارنــد
ِ
شــو ِم «آزادی زن» از نقشــههای پلیــد غــرب
اســت؛ چنیــن چیــزی صــدق پذیــر نیســت.
زیــرا در جامعــهای غــرب کــه دشــمن جانــی
اســالم و مســلمین اســت و مســلمین دوســت
دارنــد تمــام فالکـ ِ
ـت جهــان را بــر دوش آنــان
اندازنــد بیــش از اینکــه صــرف آزادی زن
مطــرح باشــد «انســانیت» و «برابــری زن و مــرد»
مطــرح اســت .آنجــا شــاید هیــچ مــردی بــر
خواهــر ،مــادر ،زن ،خالــه و عمــه و اقــارباش
ایــن تســلط را نداشــته باشــد کــه آنهــا را
در بنــد بکشــد و امــا شــعار آزادی را بــرای
دیگــران ســر دهــد .آنجــا آزادی مخصــوص
طبقــهای خاصــی کــه در افغانســتان موســوم
بــه «مدنیگگهــا» انــد ،نیســت .بلکــه آزادی
بــرای همــه اســت آنهــم بطــور یکســان.
ایــن ادعــا کــه غربیهــا زنــان را بخاطــر دســت

یافتــن بــه تنشــان آزاد گذاشــتهاند نیــز کامــال
بــی اســاس اســت .هیچ مــردی حق دســتزدن
و تعــرض بــه هیچزنــی را نــدارد ،مگــر اینکــه
خــودش بخواهــد .و خالصــه اینکــه مومنیــن
عزیــز؛ بیــش از ایــن هــر گنــدی کــه باعــث و
بانــیاش جــزء خودتــان کــس دیگــری نیســت
بــر گــردن ســایر ملــل نیندازیــد .اینکــه در
افغانســتان یکتعــداد بــه ظاهــر روشــنفکر؛ در
قبــال دختــر همســایه روشــنفکر انــد و در قبال
زن و دختــر خودشــان غیرتــی ،ناشــی از همــان
«افیونــی اســت کــه دیــن» در کلــهای اینهــا
وارد کردهانــد .نــه غــرب مقصــر اســت و نــه
هیچکــس دیگــر .مــردان و زنــان غــرب اگــر
هماننــد انســان زندگــی میکننــد ،و بــه حقــوق
حقــهای همدیگــر احتــرام قایلنــد ،و یکدیگر
را بــرده و یــا جنـ ِ
ـس دوم نمیپندارنــد ،عیــب
کارشــان در کجاســت؟! و اینکــه مــا زندگــی
انســانی را بلــد نیســتیم و بــه هیچعنــوان
حاضــر نیســتیم بــه دیگــران احتــرام و حــق و
حقوقــی قایــل شــویم؛ گنــاه آنــان چیســت
کــه همــهای کاســه و کوزههــا را بــر ســر آنــان
میشــکنید؟! حوصلــهای نوشــتن بیشــتر از ایــن
را نــدارم ،زیــرا اینروزهــا بــه شــدت خســتهام.
شــما عزیــزان در جــواب ایــن دوســت مــا
دالیلتــان را بنویســید.
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گفتگوبازینبشفا
مسوؤلشرکت گلهایتزیینیآرکیده
بانــو شــفا ســپاس از اینکــه بــرای گفتگــو
بــا هفتــه نامــهی نیمــرخ فرصــت دادیــد ،در
نخســت در مــورد خودتــان و تحصیالتتــان
بــرای مخاطبــان نیمــرخ صحبــت کنید.
ممنــون از شــما ،مــن زینــب شــفا ،خــارج از
کشــور بدنیــا آمــدم .حــدود 6
ســال میشــود کــه بــه کشــورم
بازگشــتهام .اکنــون دانشــجوی تــرم
آخــر دانشــکدهی اقتصــاد یکــی از
دانشــگاههای خصوصــی در کابــل
هســتم و مدیــر مســوول آرکیــده.
چگونــه بــرای شــما انگیــزه ایجاد
شــد کــه در عرصــهی تجــارت
فعالیــت کــرده و آرکیــده را
تاســیس کنیــد؟
از کودکــی عالقهمنــدی بــه
گلهــا داشــتم تــا حــدی کــه اکنون
هــم شــمار زیــادی از انــواع گل و
گیــاه را در خانــهی خــودم پــرورش
داده ام و نگــهداری میکنــم.
گلهایــم بــزرگ میشــدند منــم
مجبــور بــودم کــه گلدانهــای
زیــادی را خریــداری کنــم.
همینطــور در مــورد پــرورش و
نگــهداری انــواع گلهــا مطالعــه
کنــم و معلوماتــم را اضافــه کــردم.
چنــد مــاه قبــل از دوســتانم کــه در
ایــران بودنــد خواســتم چند دانه گلــدان برایم بفرســتند.
گلدانهــا رســید و روزی تعــدادی از دوســتانم بــه
خانــهی مــا آمدنــد و ایــن گلدانها را بســیار پســندیدند.
از مــن خواســتند کــه اگــر از ایــن گلدانهــا بــرای آنهــا
آمــاده کنــم ،میخرنــد .برایــم بســیار جالــب تمــام شــد
و خواســتم کــه در ایــن بخــش فعالیت منظم و منســجم
کنــم .عالقهمنــدی کافــی در مــن وجــود داشــت و
میدیــدم کــه در ایــن بخــش فعالیـ ِ
ـت نیــز وجود نــدارد
و گلدانهــای متنــوع و دیکــوری در کشــور مــا تولیــد
نمیشــود .گلدانهــا بیشــتر پالســتیکی هســتند کــه از
ایــران و پاکســتان وارد میشــود .گلدانهــای ِگلــی
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فـراوان آمـار شـهروندان فقیـر همچنـان در حـال
افزایـش اسـت .آقـای اخالقـی ،ایجـاد یک مکانیسـم
روشـن بـرای رسـیدگی بـه مشـکالت خانوادههـای
کـه در نتیجـه جنـگ و خشـونت جـاری نـان آوران
و حامیـان خـود را از دسـت داده اسـت ،اسـتخدام و
بـه کار گمـاردن مدیـران شایسـته و الیق ،شناسـایی
خالءهـای قانونـی و رفع آنها ،اعطای تسـهیالت الزم
بـرای زارعیـن ،مطالعـه و اجـرای آب بندهـای جدید،
مکانیـزه کـردن زراعـت ،خریـد تضمینـی محصوالت
زراعتـی ،جایگزیـن نمـودن محصوالتـی کـه مقـرون
بـه صرفـه نیسـت بـا محصـوالت درآمـدزا و تولیـد
محصوالتـی کـه در آن مزیـت نسـبی وجـود دارد بـه
عنـوان راهـکار کوتـاه مـدت ،توسـعه صنعـت بـرق،
جلوگیـری از واردات بیرویـه کاالهـای خارجـی را به
عنـوان راهـکار بلند مـدت مبارزه با فقر مطـرح کرد و
آن را از مسـئولیتهای مهـم دولـت خوانـد.
ُدکتـر علـی جـوادی ،مسـئول دفتـر والیتـی بنیـاد

و کاللــی کــه در افغانســتان ســاخته میشــود کیفیــت
خــوب نــدارد.

نیــز بگوییــد کــه میــزان فــروش شــما چــه اندازه اســت؟
از فعالیــت آرکیــده نزدیــک بــه یــک مــاه میگذرد.
هنگامــی کــه فعالیــت را شــروع کــردم و از فعالیتهــا
در صفحههــای مجــازی نشــر کــردم .عالقــه منــدی هــا
زیــاد بــود .شــبها تــا دیــر وقــت ســفارش مشــتریها
را میگرفتــم و در هفتــه پیــشرو گلــدان و گلهــا را
بــه تحویــل میدهــم .ســفارش هــا بیشــتر از توقــعام
بــود و از ایــن بابــت خوشــحالم و بــرای ادامــهای کار
امیــدوار.

خانــواده و دوســتان تــان در مــورد
آرکیــده چــه میگوینــد؟
مــن در این قســمت خیلی خوشــبختم ،زیــرا خانواده
و دوســتانم همــواره مــرا حمایــت و تشــویق کردهانــد.
امــا خــودم در اول بســیار نگــران بــودم کــه شکســت
بخــورم و یــا اینکــه نتوانــم شــرکت را پیــش ببــرم.
بعــد از اینکــه کار را آغــاز کــردم ،تصمیــم گرفتــم
در مــورد نــام شــرکت؛ آرکیــده دقیقــا
کــه تــالش زیــاد انجــام دهــم .فعــال شــرکت آرکیــده
فقــط آنالیــن فعالیــت دارد .تمــام خریــد و فــروش بــه معنایــش چــه معنــی دارد و چــرا ایــن نــام را
انتخــاب کردیــد؟
صــورت آنالیــن میشــود .از کار راضــی هســتم.
آرکیــده نــام یــک گل خــاص اســت کــه در هــر
در مــورد فعالیــت آرکیــده بیشــتر توضیــح دهیــد و
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شــرایطی رشــد نمیکنــد .دانــهی گیــاه بســیار حســاس
اســت و یــک گل زینتــی اســت .وقتــی کــه آرکیــده
دانــهاش گرفــت ،بــاز گیــاه بســیار قــوی اســت و بــه
راحتــی از بیــن نمــیرود .ایــن گل بیــش از  20نــوع
رنــگ دارد و گل زیبایــی اســت .بــه ایــن دلیــل نــام
شــرکت را نــام ایــن گل گذاشــتم کــه میخواهــم
کار خــود مــن نیــز در ایــن شــرکت خــاص ،ظریــف
و حســاس باشــد.
چنــد نــوع گل را شــما تزئیــن و نگــهداری
میکنیــد؟
در خانــه بیــش از  30نــوع گل دارم کــه همــه
بــزرگ هســتند ،امــا بــرای گلهــای کــه بــه فــروش
گذاشــتم کــه اکثــرا تزئینــی هســتند .از یــک دوســتی
کــه گلخانــه دارد ،گل بــرای گلدانهــا
انتخــاب کــرده و تهیــه میکنــم .دوســت
دارم کــه بتوانــم بیشــتر گل پــرورش بدهــم
و از دیگــر کشــورها وارد کنــم ،فعــال تمــام
گلهــا افغانــی هســتند و یــا هــم جوانــه شــان
را از کشــورهای چــون ایــران و پاکســتان
وارد کردنــد و در اینجــا پــرورش دادنــد.
از گلهایــی کــه خودتــان در
خانــه داریــد میشــود نــام بگیریــد؟
البتــه ،گلهایــی کــه در خانــه دارم ماننــد:
بامبــو ،نخــل مــردام ،شــمعدانی 7 ،نــوع
ســاکولینتها را دارم ،انــواع کاکتوسهــا،
شمشــاد ،اپونتیــا ،انیــوم ،لیلــی و مجنــون ،دم
روبــاه و فــردوس فعــال در ذهنــم اســتند.

از کودکــی عالقهمنــدی بــه گلهــا داشــتم تــا حــدی کــه اکنــون هــم شــمار زیــادی از انــواع گل
و گیــاه را در خانــهی خــودم پــرورش داده ام و نگــهداری میکنــم .گلهایــم بــزرگ میشــدند
منــم مجبــور بــودم کــه گلدانهــای زیــادی را خریــداری کنــم .همینطــور در مــورد پــرورش و
نگــهداری انــواع گلهــا مطالعــه کنــم و معلوماتــم را اضافــه کــردم .چنــد مــاه قبــل از دوســتانم که
در ایــران بودنــد خواســتم چنــد دانــه گلــدان برایــم بفرســتند .گلدانها رســید و روزی تعــدادی از
دوســتانم بــه خانــهی مــا آمدنــد و ایــن گلدانهــا را بســیار پســندیدند .از مــن خواســتند که اگــر از
ایــن گلدانهــا بــرای آنهــا آمــاده کنــم ،میخرنــد .برایــم بســیار جالــب تمام شــد و خواســتم که در
ایــن بخــش فعالیــت منظــم و منســجم کنــم.

نشست علمی ...
اندیشـه و اسـتاد موسسـه تحصیـالت عالـی بامیکا از
دیگـر سـخنرانان این برنامه بود که درباره نسـبت فقر
و حقـوق سیاسـی صحبت کرد .ایشـان اظهار داشـت
کـه بـر طبـق اسـناد بینالمللی حقـوق بشـر ،رهایی
از فقـر از جملـهی حقـوق انسـانی و بشـری اسـت.
نقـض حقـوق بشـر از سـوی دولتهـا ،تنهـا بـه طور
سـلبی محقق نمیشـود بلکـه همان گونـه که تعرض
بـه حـق حیـات و آزادی یـک شـهروند از مصادیـق
نقـض حقـوق بـه شـمار مـیرود ،وجـود شـهروندان
فقیـر نیـز شـاهد نقـض حقـوق بشـر از سـوی دولت
هـا میباشـد .آقای جـوادی تأکیـد کرد کـه رهایی از
فقـر به خصـوص با تامین حقوق سیاسـی شـهروندان
ارتبـاط وثیقـی دارد و فقـر نه با میـزان درآمد ،بلکه با
فقدان قابلیت سـنجیده میشـود و انسـانها زمانی از
فقـر رهایـی می یابنـد که بالقـوه بر انتخابـی متفاوت
از آنچـه هسـتند قـادر باشـند .وی جوهـره حقـوق
سیاسـی را «آزادی» عنوان نمـوده و آزادی را به مثابه

قـدرت تعبیـر کـرد و بـرای اینکـه یـک فـرد بداند تا
چـه اندازه آزاد اسـت بایـد از خویش بپرسـد که او در
زندگـی خـود قـادر بـه تحقق چـه امکانهایی اسـت.
امـا فقـر همیـن قابلیـت را از شـهروندان میسـتاند و
امـکان تغییـر را در حـق او ممتنـع میسـازد .او گفت
بامیـان زمانـی در تمامی عرصههـای اعتراضی و مدنی
در کشـور و سـطح منطقـه پیشـتاز بـود امـا انجمـاد
مدنـی امروز کـه ریشـههای اقتصـادی دارد به وضوح
نشـان میدهـد کـه فقـر ایـن قابلیتهـا را نشـانه
گرفته اسـت و حتی دیده شـد که شـهروندان گرفتار
در فقـر در بـدل هـزار افغانـی رای خـود را فروختنـد.
آنهـا کـه بـا رای خریـداری شـده ،بـر مسـند قدرت
تکیـه کردهاند ،با اسـتفاده از امتیـازات ویژهی چوکی،
بابـت هر هـزار افغانی کـه پرداختهاند ،هـزاران و بلکه
ملیونهـا افغانـی را ،البتـه دوبـاره از جیـب ملـت ،در
خزانـهی خـود ذخیـره میکننـد تـا چرخـهی تکـرار
شـونده فقـر و سـلطه ،همچنـان دوام یابد و اسـتمرار

آینــده آرکیــده و تجــارت بانوان
در افغانســتان را چگونــه ارزیابــی
می کنیــد؟
در ابتــدا امیــدی نداشــتم و فکــر میکــردم
کــه شــاید مخاطــب زیــاد نداشــته باشــم .امــا
نتیجــه خیلــی خــوب بــود و تشــویق شــدم.
میخواهــم آرکیــده را گســترش دهــم و
بتوانــم کــه فــارم و یــا فضــای بــرای پــرورش گلهــا
ایجــاد کنــم .گل و گلدانهــای زینتــی را از دیگــر
کشــورها وارد کنــم کــه وقتــی کــه هموطنانــم وارد
فــارم گل و گدانــی مــا میشــوند خودشــان را بیــرون
از هــر گونــه فضــای ناســالم ببیننــد و احســاس خوبــی
داشــته باشــند .متاســفانه جامعــهی افغانســتان خــوب
نیســت ،ولــی مــا بایــد بــرای خــود خــوب بســازیم.
از ابتــدا میگفتــم نمیتوانــم ،امــا حــاال کارم برایــم
شــیرین اســت و در نهایــت فکــر میکنــم کــه همــه
چیــز بســتگی بــه خــود بانــوان دارد و بایــد قــوی باشــیم
و بــاور کنیــم بــه خودمــان کــه مــا میتوانیــم.

و بلکـه اسـتحکام پیـدا کنـد .انسـان فقیـر ،کرامـت،
عـزت ،آینـده و سرنوشـت خـود را در بـدل هـزار
افغانـی ،بـه لیـالم میگـزارد .از ایـن زاویـه کـه نـگاه
کنیـم ،فقـر اساسـا ماهیتـی سیاسـی دارد؛ چـرا کـه
اسـتمرار سـلطهی سیاسـی ،در گرو دوام فقر و ناتوانی
شـهروندان اسـت .دکتر جـوادی در اخیر بیان داشـت
کـه فقـر کرامـت ،عزت ،همـت ،هویـت ،تـوان ،عزم و
جـاه طلبـی را از انسـان میگیـرد.
در پایـان ،پوهنیـار امین جویا اسـتاد دانشـگاه بامیان
بـا بررسـی رابطـه فقـر و تبعیـض ،خاطـر نشـان کرد
کـه فقـر در سـه زمینـه و بسـتر مشـخص بـه وجـود
میآیـد :فقـر در فراینـد طبیعـی و نرمـال ،فقـر بـه
عنـوان انتخـاب و فقـر در نتیجـه اعمـال فشـار و
تبعیـض و یـا فقـر مهندسـی شـده .ایشـان گفت که
فقـر مهندسـی شـده یکـی از رایـج تریـن شـکل فقر
اسـت کـه نظامهای سیاسـی قصـدا ً تعداد یـا گروهی
از شـهروندان را در فقر نگه میدارند و نظر به شـواهد
تاریخـی ایـن گونـه برخوردهـای تبعیـض آمیـز برای
نگـه داشـتن یک عـده به فقر بـا توجیهـات اقتصادی
اعمـال میشـده اسـت.
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نازی شریفی

و چند نهنگ به جان هم افتادند
در باتالق ذهنم
پاییز را سخت در بغل گرفته ام
تا سر گیجه هایم بریزند
با زوزه چند شغال که چیغ می زنند
دلهره دارم از تو که به دستانت نیازمندم
و تمام درختان باغ مان تکرار تکرار تو را
می رقصد در خاک باد ها
و بادام های پوک میریزند
و هیچ کس شگفت زده نمی شود
از شاعر که با نهنگ ها در دور ترین جزیره ها نفس
می کشد
و میمرد
و آب از سرش میگذرد
و تمام گرگ ها را دوست میدارد
و به کفتار ها احترام میگذرد

یاد داشتهای یک روانشناس
امینه طبیبزاده
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بــه جــز رویکــرد نیــمرخ ســایر نوشــتهها مســوولیتش بــه
دوش نویســندهگان میباشــد.
هفتهنامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

نشست علمی «حقوق بشر از تئوری تا عمل»
در بامیان برگزار شد

جعدِگیسو

گوش هایم پر از آبی دریا ها

توزیع :شبکه زنگ صبح 0744021952

خواننــدهگان عزیــز نیــمرخ بــدون جهتگیــری خــاص
سیاســی مقــاالت و نوشــتهها را از صاحبنظــران منتشــر
می کنــد .

دفترسـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر
افغانسـتان در بامیان ،دانشـگاه بامیان ،موسسه
تحصیـالت عالـی بامیکا و دفتر والیتی بنیاد اندیشـه
بـه تاریـخ  10سـرطان  1398نشسـت علمـی را بـا
موضـوع فقـر و حقـوق بشـر برگزار کـرد .ایـن اولین
جلسـه از سلسـله نشسـتهای علمی حقوق بشـر از
تئـوری تـا عمـل میباشـد؛ کـه بـا حضـور بیـش از
 200نفـر ،اعـم از مسـئوالن ادارات دولتـی و
غیردولتـی ،فعـاالن مدنـی و حقـوق بشـر ،اسـاتید و
دانشـجویان مراکز علمی و تحصیلـی در مرکز والیت
تدویر شد.
برنامـه یاد شـده بـا صحبتهای محمد جـواد دادگر،
رئیـس دفترسـاحوی بامیان آغـاز شـد .او در توضیح
اهـداف سلسـه نشسـتهای علمی حقوق بشـر گفت
کـه؛ باتوجـه بـه اقدامـات تقنینـی دولت افغانسـتان
بـرای شناسـایی و تضمیـن حقـوق بشـر ،سلسـله
نشسـتهای علمی «حقوق بشـر از تئـوری تا عمل»
بـه این موضـوع میپـردازد کـه دولت افغانسـتان به
چـه میزانی بـه تعهدات و الزامات ناشـی از پیوسـتن
بـه معاهـدات بینالمللـی حقـوق بشـر در سیاسـت
گذاریهـا و برنامـه ریزیهـای خـود اعتنـا کـرده و
نیـز چـه اقدامـات عملـی و مؤثر بـرای بهبود سـطح
دسترسـی شـهرندان به حقوق بشـر انجام داده است.
آقـای دادگـر افـزود ،فراهـمآوری زمینه مشـارکت و
سـهمگیری فعاالنـه دانشـگاهها و مراکـز فرهنگـی
محلـی بـه مثابـه نهادهـای بـا نفـوذ و برخـوردار از
ظرفیتهـای کارآمـد علمـی در پیگیـری تالشهای
حقـوق بشـری بـه ویـژه فعالیتهـای معطـوف بـه
توسـعه و ترویـج حقـوق بشـر و همینطـور ارتقـای

سـطح آگاهـی و دانـش عمومـی در زمینـه حقـوق
بشـر و بـه تبـع آن ترویـج شـهروندی فعـال از
دیگـر اهـداف ایـن سلسـله نشسـتها میباشـد،
بـه بـاور آقـای دادگـر آمـوزش حقـوق بشـر ضمـن
آنکـه بـه شـهروندان امـکان دفـاع مؤثـر از حقـوق
خـود و جلوگیـری از نقـض حقـوق بشـر را میدهـد

برنامهیادشدهباصحبتهایمحمدجواد
دادگر،رئیسدفترساحویبامیانآغاز شد.
او در توضیحاهدافسلسهنشستهای
علمیحقوقبشر گفت که؛باتوجهبه
اقداماتتقنینیدولتافغانستانبرای
شناساییو تضمینحقوقبشر،سلسله
نشستهایعلمی«حقوقبشراز تئوری
تا عمل» به این موضوع میپردازد که دولت
افغانستانبهچهمیزانیبهتعهداتو
الزاماتناشیاز پیوستنبهمعاهدات
بینالمللیحقوقبشردر سیاست
گذاریهاو برنامهریزیهایخوداعتنا کرده
و نیز چه اقدامات عملی و مؤثر برای بهبود
سطحدسترسیشهرندانبهحقوقبشر
انجام داده است.
همچنیـن منجـر بـه ترویـج شـهروندی فعـال در
جامعـه نیـز میگـردد .بنابرایـن ،در جامعـهای کـه
افـراد درک درسـت از حقـوق و آزادیهـای خـود
و مکلفیتهـای قانونـی دولـت داشـته باشـند ،بـه

بازگشت دوباره به زندگی

حــدود یــک ســال شــکریه کــه از آســیب روانــی افســردگی
اضطــراب رنــج میبــرد در جلســات متعــدد و منظــم
و
رواندرمانــی و مشــاوره ،متعهــد و پابند اشــتراک کرد .او توانســت با
دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا نامالیمــات زندگــی بــه خــود بــاوری
برســد .او عهــد کــرد فرزنــدان خــود را باســواد کنــد .شــکریه در
کمـ ِ
ـپ در حوالی خوشــحال خــان زندگــی میکند،
هشــت فرزنــد دارد .شــوهرش در جنگهــا یــک
دســت و یــک پــا را از دســت داده و در اثر فشــارهای
ســخت روانــی بــه مــواد مخــدر معتــاد شــده اســت.
حــاال دیگــر دو ســال اســت غیبــش زده و شــکریه از
ایــن اتفــاق راضــی اســت ،چــون در گذشــته او با لت
و کــوب از شــکریه پــول مــواد مخــدر را میگرفــت،
کــه جســم شــکریه هنوز هــم حکایت خشــونتهای
مرگبــار فزیکــی کــه باالیــش صــورت گرفتــه را
دارد.
وقتــی شــکریه بــرای اولین بار نــزدم مراجعــه کرد.
غمگیــن و افســرده بــود .اعتمــاد بــه نفــس ضعیــف
داشــت و حیــران بــود کــه زندگــیاش را چگونــه
برنامهریــزی کنــد و از پــس مســوولیت مــادریاش
بربیایــد .در ابتــدای صحبــت هایــم بــا او همدلــی
کــردم .تــالش کــردم بــا تمرینهــای مختلــف حــس
خــوب و قشــنگ برایــش بدهــم .موفــق شــدم کــه
کــه احســاس ناامیــد و ســردرگمی او را نســبت بــه زندگــی کمتــر
کنــم .بــا ایــن روش کــه برایــش خــوب بــود ،او را را تشــویق بــه ادامه
دادن جلســههای بعــدی مشــاوره و توانبخشــی کــردم .شــکریه
موافقــت کــرد .بــه تدریــج در جلســههای بعــدی بــاالی روان وذهــن

شــکریه بیشــتر کار کــردم .بــه او در مــورد مهارتهــای زندگــی
گفتــم .جلســه هــا تاثیــر مثبــت داشــت و شــکریه اعتمــاد بــه نفــس
گرفــت و بــه زندگــی متفــاوت کمــر بســت .او فشــار کار را از باالی
شــانههای اطفــال خــود کــم کــرد وخــودش مســوولیت تامیــن نــان
خانــه را بــه دوش گرفــت .اکنــون شــکریه از طریــق خیاطــی ،لحاف

دوزی و کار در منــازل پــول بدســت مــیآورد .او حــاال زن توانمنــد
و شــجاع اســت کــه برعکــس قــوم و خویــش اش اوالدهایــش بــه
مکتــب مــی فرســتد .او بــه زندگــی امیــد دارد و بــرای آینــدهای
روشــن تــر کار میکنــد.

احمدرجاءطهماسی

همـان پیمانه در برابر مسـایل مانند فسـاد ،تبعیض،
بیعدالتـی و نقـض حقوق بشـر حساسـیت میورزند
و بـرای رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب فعاالنه تالش
میکننـد .تقویت فعالیتهای مدنـی ودادخواهانه در
سـطح والیـت و نیـز جلـب توجه حکومـت محلی به
مسـایل مهـم حقـوق از دیگر اهـداف ایـن برنامه بود
کـه توسـط رئیس دفتر سـاحوی بامیان مطرح شـد.
در ادامـهُ ،دکتـر عبدالرحیـم اخالقی رئیس موسسـه
تحصیـالت عالـی بامیـکا در مـورد تعهـدات دولـت
افغانسـتان در زمینـه مبـارزه بـا فقـر صحبـت نمود.
ایشـان در ابتدا به بیان مسـئله فقر پراخت و سـپس
بـه مهمتریـن تعهـدات دولـت اشـاره نمـود و گفـت
در اجـالس  2015کـه بحـث توسـعه پایـدار مطـرح
گردیـد ،در بیـن اهـداف  17گانـه ،هـدف اول و دوم
آن ریشـهکنی فقـر بـه هـر شـکل و در هـر جـا ،و
ریشـهکن کـردن گرسـنگی و تأمیـن امنیـت غذایی
یـا بـه عبارتـی جامعه بـدون فقیر و بدون گرسـنگی
میباشـد کـه بـه تصویـب رسـیده اسـت .آقـای
اخالقـی تحقق اهداف یادشـده را در زمـره مهمترین
تعهـدات دولت افغانسـتان عنوان نمـود و تأکید کرد
کـه دولـت بر مبنای اسـناد بینالمللی حقوق بشـر و
نیـز قوانیـن نافذه کشـور وظیفه دارد که سیاسـتها
و برنامههـای کارآمـدی را بـرای مبارزه بـا فقر ،طرح
و اجرا نماید .رئیس مؤسسـه تحصیـالت عالی بامیکا
در مورد فقر گسـترده و شـایع موجود در افغانسـتان
بـا توجـه بـه والیـت بامیـان صحبـت نمـود و خاطر
نشـان کـرد کـه اکنون به دلیـل فقر گسـترده فاصله
تطبقاتـی بـه  34درصـد رسـیده
اسـت و بـه رغـم کوشـشهای
صفحه ...3

