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زندگی زنان افغانستان،
از واقعیت تا شعار
محمدرضا هویدا
زنان در افغانســتان وضعیت رقت باری دارنــد .حضور زنان در
تصمیم گیــری های جدی و موثر دولت اگر با سیاســت تبعیض
مثبت نباشد ،کمرنگ است .زنان در اردو و پولیس کمرنگ ظاهر
شــده اند .حضور زنان در فعالیت های اقتصادی کالن تقریبا صفر
و در فعالیت های اقتصادی متوسط و خرد نیز بی رمق است .زنان
در فعالیت های مدنی محدود به شهرهای بزرگ مانده اند و آنهم با
مشکالت جدی و بی شمار ،در غیر آن در والیات و ولسوالی های
دور از کابل ،زنان برای فعالیت های مدنی با موانع و مشــکالتی
روبرو هستند که اکثرا زمینه فعالیت را از آنها گرفته است.
امــا در مقابل ،آمار تجاوز به زنان و دختران در ســنین مختلف،
خودسوزی ،قتل ،سنگسار و لت و کوب شدیدا باال است و هر روز
رســانه های گروهی خبری از یک فاجعه را تیتر می کنند .آمار
از دست دادن سرپرست و تبدیل شــدن آنها به سرپرست های
خانواده با ادامه جنگ نیز رو به افزایش است.
دولتمردان افغانستان بعد از طالبان با توجه به نیازهای بین المللی
و داخلی همواره سعی کرده اند شعارهای جدید و جدی بدهند تا
به این نیازها پاسخ داده باشند ،اما عمال کاری اساسی انجام نداده
اند .بســیاری از دولتمردان حتا در رفتار ،منش و کنش شخصی
خود تغییر نیاوردند .رئیس جمهوری فعلی تنها مقامی اســت که
با خانم خود در مراســم های عمومی ظاهر می شود و بانوی اول
در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ســهمی قابل قبولی گرفته و
خواسته ایفای نقش کند ،و گرنه خانم رئیس جمهوری سابق حتا
از ظاهر شــدن در انظار عمومی ابا داشت و کمتر عکسی از او در
رسانه ها به نشر می رسید .بسیاری از مقامات دولتی زندگی های
متفاوت از آنچه ادعا می کنند دارند و به زنان خانواده شان اجازه
حضور در اماکن و فعالیت های عمومی را نمی دهند.
عمده ترین مشــکل زنان در افغانستان ،ارایه راه حل های سنتی
برای یک نوع زندگی مدرن است .هنوز هم راه حل هایی که دولت
و دولتمردان برای رهایی زنان از مشــکالت و معضالت اساسی و
برای تحقق حقوق اساســی زنان ارایه می شود سنتی و حتا در
مواردی گرفته شده از باورهای قبیله ای است .اما در عمل امکان
ندارد که با روش های سنتی به جنگ مشکالتی رفت که از همان
باورها و روش های سنتی تولید شده اند .بدین جهت تا زمانی که
باورها و پندارهای ما در مورد زن تغییر نکند ،امکان ندارد بتوانیم
اداره یا جامعه ای بســازیم که زن و مرد در آن به طور مســاوی
کار و زندگی کنند .تا زمانی که دولت یک وزارت ســبمولیک به
نام وزارت زنان داشته باشــد تا به جامعه جهانی و افکار عمومی
نشان دهد که زنان نیز در دولت سهمی دارند ،امکان برابری زنان
و مردان درادارات و تمام کشور وجود ندارد.
تغییر به جدیت نیاز دارد .یا به باورهای قبیله باور داشته باشیم یا
به باورهای انسانی که به زن ارزش و جایگاهی برابر با مرد را قایل
می شود .برای تغییر به تعداد معدودی زن در اردو و پولیس ملی
نباید اســتناد کرد ،بلکه به میلیونها زنی باید توجه داشت که در
نقاط دور و نزدیک کشور ،به صورت کامال متفاوتی زندگی دارند و
دولت هیچ توانی برای تغییر در زندگی آن ندارد .حقیقت و ظاهر
زندگی زنان در افغانســتان متفاوت اســت .تظاهر به اینکه زنان
در افغانستان با مردان برابر هســتند ،بدترین وسیله برای ادامه
تبعیض و بی عدالتی علیه زنان است .اولین قدم برای رفع تبعیض،
قبول حقایق موجود در جامعه اســت .گام بعدی تالش صادقانه،
واقع بینانه و جدی برای رفع وضعیت موجود است.
کاش همــه دولتمردان و مقامات اداری و نظامی افغانســتان می
توانستند ،عمال نشــان دهند که به باورهای سنتی ،کهنه و حتا
قبیله ای که تقاوت اساسی میان زن و مرد قایلند ،پشت پا زده اند
و همان گونه که شعار می دهند ،عمل می کنند.

جایگاه فناوری الکترونیک در ادارات افغانستان
ترویج و توســعه اســتفاده از فناوری
الکترونیکــی در ادارات و جامعــه ،به
تدریــج زمینه تحقق عملــی حکومت
داری الکترونیک را فراهم می ســازد و
حکومتــداری الکترونیک ،گام اصلی در
مسیر رسیدن به رشد و توسعه جامعه در
دنیایی امروز به حساب می رود.
حکومتداری الکترونیک به معنای فراهم
کردن شرایطی که دولتها بتوانند خدمات
خود را به صورت شبانه روزی و در تمام
ایام هفته بــه شــهروندان ارائه کنند.
حکومتداری خوب  ،حکومتی است که
با سرعت بیشــتر،هزینه کمتر و کارایی
بیشتر ،خدمات خود را به طیف گسترده
تری از شهروندان ارائه کند.
افغانستان متاســفانه هنوزهم با شرایط
و زمینه هــای تحقــق حکومت داری
الکترونیک فاصلــه زیادی دارد؛ هرچند
مقامات در حکومت ،ازعزم و اراده جدی
خود در این مورد سخن میگویند و از راه
اندازی برخی از سیســتم های مرتبط با
آن خبر میدهند ،اما به نظر می رسد نبود
زیرساخت های الزم از جمله سواد ایجاد،
اســتفاده و بهره گیری از سیستم های
تابعه حکومت داری الکترونیک ،فســاد
و کمبود نیروهای ماهر بشــری و ...باعث
کندی تحقق این مهم شده است.
نگاهی به سیستم های اداری و روشهای
انجام فعالیت ها
سیستم اداری افغانستان تا پانزده سال
قبال کامال ســنتی و دستی بود؛ به همین
خاطر عرضه و ارایه خدمات به شهروندان
با تاخیر ،نقــص و پیچیدگی همراه بود.
انجــام فعالیت های اداری با روشــهای
ســنتی حتی سبب تقلیل و اتالف نیروی
جسمی و روحی بخش زیادی از کارمندان
و کارکنان نیز می گردید و استرس شغلی
آنان را مضاعف می ساخت .این سیستم
فســاد گسترده را بر ســازمان و جامعه
تحمیل می کرد و باعث هدر رفتن منابع
قابل مالحظه ی امکانــات ،تجهیزات و
فرصت های دولت و جامعه می گردید.
روند مدرنیزه کردن فعالیت ها و روشهای
انجــام آن در ادارات دولتی کشــور به
کمک و حمایت کشــورها و سازمان های
کمک کننده از یک ونیم دهه قبل شروع

ضیا دانش

شده است .بازنگری ساختارهای سازمانی،
اصالح پروسیجرهای کاری ،ایجاد و تقویت
سیستم های منابع بشری ،بررسی محدوده
هــای کاری و چگونگی روشــهای انجام
کار(لوایح وظایف) و بازنگری اســتفاده از
لوازم و ابزار مدرن کاری به هدف تسریع،
بهبــود و افزایــش موثریــت و مثمریت
عملکردها و ...از جمله این کمک ها است.
عال رغم اینکه ادارات افغانستان هنوزهم با
مشکالت و آفت های بزرگ اداری همچنان
دســت به گریبان می باشند ،اما این کمک
ها و تالش های تخنیکی مشــترک -میان
افغانســتان و تمویل کنندگان -کماکان
اســتمراردارد و تفاوت های اشکاری نیز
میان ادارات کنونی با ادارات چندســال
پیش دیده می شود.
درحال حاضرادارات در بخش های مختلف
مجهز به سیســتم های الکترونیکی شده
است که بیانگر انجام فعالیت های روزمره
آنان با اســتفاده از تکنالوژی های نوین
اداری می باشد .اســتمرار و تسریع روند
دیجتالیز شــدن ادارت ،امــروزه یکی از
مطالبات اصلی مردم ،تاکید کشــورهای
حمایت کننــده و توجه مدیران ارشــد
حکومت به نظر می رسد و به گونه ی تالش

ها برای رها شدن ادارات از سیستم کهنه
و فرسوده قدیمی جریان دارد.
فوایــد الکترونیــزه شــدن ادارات در
افغانستان
الکترونیزه شــدن ادارات شرط اساسی
تحقق دولتداری الکترونیک است؛ روشی
ازدولت داری که کارهــا و خدمات ارایه
شــده در ادارات دولتی را سریع ،آسان و
یکپارچه ،هماهنگ می سازد و شهروندان
به شکل بیســت و چهار ساعته و در هر
نقطه از جامعه ،به این خدمات دسترسی
دارد.
الکترونیزه شــدن ادارات ،سبب استفاده
گسترده از فناورهای اطالعاتی و ارتباطی
می گردد که بدون آن ،اســتفاده از این
ابزارها و امکانات ،ممکن نیست .دیجتالی
شــدن ادارات ،فســاد اداری را کاهش
میدهد و ســبب فراهم شــدن خدمات
داخلی به کارکنان نیز می گردد .همچنین
با اســتفاده از این تکنالوژی ،در مصرف
منابع و امکانات صرفه جویی فوق العاده
ی امکان پذیر می گــردد و ازهدر رفتن
وقت کارکنــان و کارمندان نیز جلوگیری
شــده ،استرس کاری در ســطح ادارات
کاهــش می یابد و زمان بیشــتری برای

انجــام فعالیت های بنیــادی فراهم می
شود ،روند انجام کارها کاهش می یابد و
از بروکرواسی اداری جلوگیری می گردد.
اســتفاده از تجهیــزات الکترونیکی در
ادارات ،نشاط ،سالمتی و انرژی کارکنان
و کارمندان را تاحدود قابل توجهی حفظ
می کند و باعث کاهش فشــار،جلوگیری
از فرســایش و غیر قابل استفاده شدن
زودهنگام نیروی بشری آنان گردیده و به
حفظ حقوق انسانی کارکنان و کارمندان
کمک می کند.
وضعیت فعلی الکترونیزه شــدن ادارات
افغانستان
اســتفاده از فنــاوری الکترونیکــی در
ادارات افغانســتان درســالهای اخیــر
بخصوص دوسال پسین ،شدت و سرعت
بیشتری بخود گرفته است؛ عملی کردن
حکومتداری الکترنیک مهم ترین اقدامی
به حســاب می ورد که مقامات ارشــد
حکومت روی آن تاکید خــاص دارند و
تالشها برای محقق شدن آن -هرچند به
کندی -جریان دارد.
استفاده ازمایشی از سیستم موبایل برای
پرداخت معاشــات کارکنان و کارمندان،
الکترونیکی شــدن سیستم جمع آوری

عواید شــهرداری کابل ایجاد ،اســتفاده
از سیســتم های ثبت هویت در تعدادی
از وزارت خانه های که تشــکیالت وسیع
دارند ،اســتفاده از سیستم حاضری های
دیجیتالــی در تعداد زیــادی از نهادهای
دولتی ،ایجاد سیســتم مدیریت معلومات
منابع بشــری( ،( HRMISایجاد سیستم
معلوماتــی تنظیــم مالــی( ،)AFMIS
ایجاد واســتفاده از سیستم خودکار برای
گمرکات( ،)ASYCUDAایجاد سیستم
پالن بودجه ســازی دولــت ،ایجادتابیس
کمک کننده انکشافی (،)DAD
ایجــاد سیســتم اطــاع رســانی
ملی(،)ANDCسیســتم الکترونیکــی
پرداخت مالیات(،)e-payسیســتم جمع
آوری مالیــات( )SITGAو ...نمونه های
از تطبیق فنــاوری اطالعاتــی ،ارتباطی
و دیجتالیزه شــدن سیســتم های اداری
افغانستان در حال حاضر به حساب می رود.
موانــع الکترونیــزه شــدن ادارات در
افغانستان
تطبیق برنامه ها و طــرح های دیجتالیزه
کردن ادارات در افغانستان با دشواریها و
چالش های زیادی روبرو می باشد؛ عادت
کردن کارکنــان و کارمندان با انجام کارها
و فعالیــت ها به روش ســنتی و قدیمی،
پایین بودن میزان و سطح سواد و آشنایی
کارکنــان و کارمندان با فناوری های نوین
اداری ،اقتصــاد ضعیف افغانســتان ،نبود
اشخاص و سازمان های متخصص و مسلکی
داخلی در زمینه حمایت ،پشتبانی و مشوره
دهی به دولت وادارات دولتی ،فقدان زیر
ساخت های مورد نیاز که عمال مانع توسعه
استفاده از این فناوری ها می شود ،ایجاد
مزاحمت و مشکل سازی از طرف اشخاص و
افراد فساد پیشه که منافع شان در معرض
خطر قرار گرفته و منابع در دسترس شان
محدود می گردد،پایین میزان درک واقعی
ضرورت و اهمیت استفاده از فناوری های
نوین اداری در سطح مقامات ارشد ادارات،
درگیر بودن افغانســتان با جنگ ،فقر و نا
امنی های اجتماعی و سیاسی و ...از جمله
عوامل و موانع تطبیق فناوری الکترونیکی
در ادارت کشور به حساب می رود و یا مانع
تسریع تطبیق برنامه ها و طرح های مورد
نظر می گردد.

جنگ سربازان خسته با ارواح
نویسنده  :مارتین کوز /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده/قسمت اول

توشک ها و بالشت ها را محکم به پشتش
بسته بود از اوضاع معلوم بود که اضطرابی
است ،چشــمان قهوه ای اش نشان از غم
داشــت ،داعش می آید اینجا بمانی برای
فامیل خیلی خطرناک هســت هرچه زود
تر از اینجا به جایی امــن تری برویم این
هــا صحبت های مرد خســته از جنگ به
نام همت آقا از اچین ننگرهار افغانســتان
است .جایی در شرق افغانستان ،یک ناحیه
کشاورزی که با پاکســتان  10مایل فاصله
دارد .او بیرون از خانه کاه گلی اش گفتگو
می کرد چند دقیقه بعد همســرش و پنج
فرزند او سوار بر موتر باربری اش شدند و
سرک خاکی پر از حفره را رانندگی می کرد

 کارتون روز

موتــر او مانند قایقی که در دریای متالطم
باشد تکان می خورد .نیروهای  201اردوی
ملی فامیل همــت آقا و بچه هایش را نگاه
می کردنــد که در حال ترک منطقه بودند،
یکی از روزهای گرم ماه سپتامبر است .دو
هفته پیــش بعد از ماه ها جنگ و درگیری
 200شورشی کشته شدند.
اردو ،نیروهــای داعــش را از بزرگترین
روستاههای ولسوالی اچین و سه ولسوالی
همجــوار آن بیــرون راندنــد جایی که
نیروهای داعش در آنجا پایگاه قوی ساخته
بودند .شورشیان فقط چند کیلومتر دورتر
در کوهها گریختند ،سربازان و روستاییان
می دانند که این آرامش دایمی نیست ،آنها
میدانســتند که بعد از دوسال که امریکا
کنترل امنیت را به افغان ها سپردند اردو
متحمل بی برنامه گی ،بی نظمی و از دست
دادن افراد خود می شوند.
معاون قومندان بخش گشــت ولســوالی
اچین ملنگ جان صفایی می گوید ما نمی
توانیم سربازان را برای همیشه در یک جا
نگه داریم او در حالی که در سایه درختی
که در کنار خانه خالی همت آقا بود نشسته
بود گفــت طالبان و داعش می دانند که ما
چه وقت از اینجا مــی رویم به محضی که
رفتیــم آنها بر می گردنــد .صحبت ها و
گالیه های او وضع اســفبار اردو را بعد از
پانزده ســال حمله امریکا به طالبان نشان
میدهد .در سراسر کشور سربازان در دام
گردابی هســتند که دایما باید مناطقی را
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تصرف کنند و مناطقی را از دست بدهند،
پر کردن جای سربازانی که کشته شدند
در کنار ریشه کن کردن شورشیان عمال
اردو را به چالش کشــانده اســت .جان
ســوپکو بازرس خاص برای بازســازی
افغانستان(ســیگار) در گزارشی در ماه
اکتبر می نویســد که طالبــان مناطقی
بیشتری نسبت به هر زمانی از سال 2001
در تصرف خــود دارد .اردو و پلیس ملی
بیش از  5500تن را در اواسط آگست از
دســت دادند در همین سال تنها 400000
تن از خانه های شان بیجا شدند.
خبرنگار ســان آنتونیو اکپرس با نظامیان
ملنگ جان صفایی در ماه سپتامبر مدتی
بــا آنها بود .افراد او در یــازده منطقه از
ننگرهار در مناطق نا آرام مرزی عملیات
انجام می دهند جایی که توســط طالبان
و داعش محاصره شــده و عدم هماهنگی
داخلی نیروها و از دســت رفتن روحیه
سربازان بیشتر باعث یاس و ناامیدی می
شــود .چیزی که باعث تقویت شورشیان
می شــود کمبود تجهیزات ،لوازم و غذا
برای اردو اســت ،اردوی کــه معاش آن
ماهانه  300دالر اســت و در شرایط بسیار
کثیف و ناگواری بسر می برند .برای 430
ســربازی که صفایی را همراهی می کند
چشــم انداز این جنگ دایمی جز بدبینی
و از دســت دادن غرورشان نیست .عبد
الوحدت  25ساله سردســته تعدادی از
ســربازان که هفت ســال پیش به اردو

پیوسته اســت می گوید من دوست دارم
سربازی برای کشورم باشــم اما زندگی
برایمان همیشــه سخت هست .ما هر روز
به میدان جنگ می رویم  ،کوشــش می
کنیم به راه مان ادامه دهیم اما فکر نمی
کنیم به این زودی این جنگ خاتمه پیدا
کند ما به حمایــت امریکایی ها ضرورت
داریم .دولت امریکا  800میلیارد دالر در
جنگ افغانســتان و کمک های خارجی
از ســال  2002تا بحال به مصرف رسانده
است.
اوباما در مــاه جون از حمالت طیاره های
بی سرنشــین دست برداشت و یک هفته
بعد اعالم کرد که  8400ســرباز تا پایان
دوره کاری او باقــی خواهــد ماند .این
تصمیم او بر امنیت شــکننده این کشور
تاثیر گذاشــت وطالبان جرات بیشتری
پیدا کرد .دونالد ترامــپ رییس جمهور
منتخب آمریکا جزییات کمی از سیاست
خارجی خود را بیان داشته ،اینکه وقتی او
در ماه جنوری رسما به کاخ سفید رفت در
قبال نیروهای امریکایی که در افغانستان
درگیر هســتند چه خواهد کرد تاکنون
روشن نیست .او جنرال بازنشسته مایکل
فلین که در دوران استنلی مک کریستال
ســال های  2009و  2010در افغانســتان
بعنوان افسر ارشد اطالعاتی کار می کرد
را بعنوان مشاور امنیت ملی خود انتخاب
کرده اســت .فلین توضیح داده اســت

کــه امریکا در یک جنگ جهانی با شــبه
نظامیان مسلمان هست.
داعــش بین  1000تــا  1500جنگجو را به
ننگرهار فرستاده اســت تا پایگاه خلیفه
اســامی را در این کشــور ایجــاد کند.
روستاییان از خشــونت این جنگجویان
بیشــتر از طالبان می ترسند .سراج الدین
شــینواری به ســربازان در نزدیکی خانه
همت آغا مــی گوید ما خوشــحالیم که
شــما را می بینیم اما در حمله بعدی چه
اتفاق خواهد افتاد .ما در وحشــت زندگی
می کنیم .احســاس می کنیــم مرگ در
اطراف مان در حال گشــت زنی هســت.
فاضل صافی در کنار سرک ایستاده است
و ســربازان تحت امر او موترها را چک و
افراد را بازرســی بدنی می کند در اوایل
همین سال ســربازان صافی چک پوینت
ایجاد کردند در همیــن ،منطقه از داخل
یکی از موترها پنج شورشــی به سربازان
فیر کردند و یک سربازکشــته شد و یک
نفر زخمی شــدند سربازان دیگر بالفاصله
به ســوی شورشیان شکلیک کردند و آنها
را کشتند .این روزها آرام است .موتردارن
بدون شکایتی با ســربازان همکاری می
کنند ،این کار هر روزه سربازان شده است
و روستاییان وفاداری شان را با همکاری به
سربازان نشان میدهند .در طول درگیری
با شورشــیان که دو هفتــه پیش رخ داد
مردم محــل به کمک ســربازان آمدند و
ســربازان را به محل انبار سالح های آنها
رســاندند .صافی می گوید ما می توانیم
با آنها بجنگیم اما داعش یک ترســی را
ایجاد کرده اســت آنها مردم را ســر می
برند و شــکنجه می کنند مردم همه این
ویدیو ها را دیدند .مــردم از روح داعش
می ترسند .صافی  32ساله به نظر  50سال
میرسد او از ســال  2002به این طرف می
جنگد و ریش او ابری مانند و ســفید شده
اســت .او می گوید هرکدام از ما در اردو
می خواهیم برای افغانستان بجنگیم ،ما به
تنهایی نمی توانیم از پس طالبان و داعش
بر آییم .ساپکو سرمفتش ویژه در بازسازی
افغانستان (سیگار) در گزارش ماه گذشته
خــود گفت که بیش از یک ســوم از 407
ولسوالی کشور یا تحت کنترل شورشیان
است و یا در حال درگیری است .باال رفتن
خشونت ها نیروهای افغان را در این سال
ناتوان تر نموده اســت .اردو یک سوم از
تقریبا  150000سرباز خود را یا در جنگ از
دســت داده است ،تعدادی هم زخمی و یا
هم فرار کردند و یا بازنشسته شدند.
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