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  پيکارپامير:   مصاحبه کننده 
  تورنتو 

  

  
  کتر حسينه رسولیاگفت و گوی اختصاصی با د

  
  ) اجتماعی دربخش زنان افغانستان -فعال  اقتصادی(  

        
  

سعی  به عمل می آورند تا نگاھی به فعالين ادبی ، سياسی و ) آزاد افغانستان - افغانستان آزاد(کارکنان وبسايت :  درآمد
اجتماعی داخل کشور نيزداشته  انديشه ھا ، کارکرد ھا و برنامه ھای کاری آنان را روی صفحات اين نشريه ی 

حسينه "به ھمين سلسله ، دکتر. زمينه ھا مطلع نگھداشته باشندالکترونيکی انعکاس دھند تا خوانند گان عزيز را در اين 
به کانادا سفرنموده است ،گفت و گويی دارد با ) افغانستان(که اخيرا برای مدت کوتاھی  از کشور محبوب ما" رسولی

  : ھمکار ما  که اينک تقد يم ميگردد
                                                                                                 

  محترمه داکتر حسينه رسولی به شھر تورنتو خوش آمديد ؟) سوال 
  .تشکر ،  شما مھربان ھستيد )  داکترحسينه رسولی

اگر موافق باشيد  چند  سوالی را با شما مطرح کنم تا خوانند ه ھای ما نيزاز نظرات و کار کرد ھای تان آگاھی )   سوال 
  .مايندحاصل ن

  .چرا نه ،  بفرماييد )  داکتر حسينه رسولی
  لطفا اولتر بگوييد که چه وقت به تورنتو تشريف آورديد ؟)  سوال 

که به شھر ادمنتون مربوط به ايالت البرتا موقعيت دارد  ، ) گلوبل وايس( من به دعوت موسسه ی )  داکترحسينه رسولی
ارد کانادا شده و در ھفته ی دوم ماه جون به دعوت محترمه آدينه نيازی به عنوان سپيکر يا سخنگو ، از افغانستان و

  .    موسس انجمن زنان افغان به  شھر تورنتو آمدم 
  در سخنرانی ھای تان در ادمنتون چه موضوعاتی را گنجانيده بوديد ؟) سوال
ياد ميشود و در ) کونسل گلوبل کوآپراشين  البرتا( بايد عالوه کنم که  نام مکمل اين موسسه در ادمنتون به نام  )    جواب

آنجا روی مسايل مربوط به مشکالت زنان افغانستان ، به خصوص در قرا و قصبات دور افتاده ی کشور ، نحوه ی کار 
در شھر سسکچوان در کنفرانس مربوط به ) آکسفام( بعدا از طرف موسسه . ما با زنان و نياز ھای آنان سخنرانی داشتم 

( باز ھم بمنطور سخنرانی به شھر ) داترس آف افريکا ( متعاقبا ، از سوی . رض سخنرانی دعوت شدم روز زن غ
و کنفرانس طبی سسکچوان رفته باز ھم ) ريدی(از آنجا به يونيورستی شھر . از من  دعوت صورت گرفت )  ريجاينا

  .به سخنرانی پرداختم 
  انجمن زنان افغان در تورنتو انجام دھيد؟چه کار ھايی را ميخواھيد در ارتباط  با )  سوال
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آرزو دارم با تماسگيری با انجمن زنان افغان در تورنتو ، آشنايی با شيوه ھای کاری آن و ھمکاری ) داکترحسينه رسولی
اين موسسه  بتوانم يک شبکه ی مرتبط با موسسه ی ما  در افغانستان را بر قرارنموده از اين طريق برخی از امور 

  . ياز را به دست اجرا بگذاريم مورد ن
  معرفی کنيد ؟ گان ماپس خواھش ميکنم  لطفا خود  و کار ھای خود تان در افغانستان  را به خوانند)  سوال

من در شھر . پدرم  از بغالن و مادرم از کندز ميباشد. چنانکه ميدانيد اسم من حسينه رسولی است )  داکترحسينه رسولی
در صنف چھارم فاکولته ی . م و تحصيالت خودم را نيز در ھمين شھر به پايان رسا نيده ام مزار شريف زند گی ميکن

)  يونيسف(     طب بودم که ھجوم طالبان بر مزار آغاز شد و من پس ازان در تيم داکتران بدون مرز و در موسسه ی 
چون . و فاکولته ی طب را به پايان بردم  زمانيکه طالبان سقوط کردند ، مجددا به تحصيل پرداخته.  کار آغاز کردم ه ب

بسيار رقت   ،سوی شھر مزار رومی آوردنده خصوص در نتيجه ی خشکسالی از اطراف به وضع و حال مردم ما که ب
بگشايم  و از ھمين طريق ) انجمن فرھنگی دختران افغان ( نام ه تصميم گرفتم دفتری را  ب 2004بار بود ، در سال 

ھمين اکنون کارمندان اين دفتر را چھل دو نفر تشکيل ميدھند که ھفده . ن و دختران افغان شوم   مصدر خدمت به زنا
در ھمين جا بايد بگويم که به تعداد زيادی نرس ، داکتر و يا فارمسست داريم ، ولی .  نفر آنھا پرسونل طبی ھستند 

به تعداد يکصد و ھشتاد و دو  داکتر فارغ  2004سال مثال ، فاکولته طب مزار در . متاسفانه کار برای آنھا ميسر نيست 
مشکل اساسی اينست که شفاخانه ھای ما عمدتا .  نمود و ازان جمله تنھا ھفت نفر موفق شدند  کار دولتی حاصل نمايند 

ال در قريه ھا مث.  در شھر ھا موقعيت دارند ، در حاليکه افغانستان سی و چھار واليت  و سی و ھفت ھزار قريه دارد 
بنابران ، در قريه ھا خدمات . شمال کشور ، غالبا در عقب کوه ھا و ميان دره ھا  و دور از انظار قرار گرفته اند 

حدی خراب است که در نھايت امر از محدوده ی مالداری ه وضع مالی قريه نشينان ب. صحی و اجتماعی سراغ نميشود 
ليل ما تصميم گرفتيم نوعی بزنس يا مصروفيت تجارتی را برای زنان روی ھمين د. بسيار کوچک بيرون شده نميتوانند 

مثال، زنان و دخترانی که کار توليدی ميکنند ، بتوانند در اثر تالش ھای ما از يکطرف . افغان در قريه ھا ايجا د نماييم 
اين .  ار يابی صورت بگيردخاطر فروش توليدات آنھا ، بازه کيفيت توليد خود شان را باال ببرند  و از سوی ديگر ، ب
مرور زمان بھبود می بخشد و از طرف ديگر در کاھش ميزان ه کار، از يکطرف وضع مالی و اقتصادی خانم ھا را ب

متاسفانه زنان افغان نه تنھا از نظر مالی دچار مضيقه ھستند ، بلکه از .  خشونت در خانواده ھای آنان موثر واقع ميشود 
با در نظر داشت ھمين شرايط ،  ما طوری برای آنھا .  رد تھديد و خشونت دايمی قرار دارندطرف شوھران شان ھم مو

دست خود زنھا ميرسد و موقعی که پول در اختيار خود  آنھا قرار ه کار و بازار يابی ميکنيم که پول حاصله مستقيا ب
  . روند کاھش خشونت ھا نقش دارد ميگيرد، طبعا صاحب غرور و حيثيت اقتصادی در خانواده ميشوند و اين ، در

خاطر نبود يک معالجه ه در بخش صحی بايد گفت که چون خودم يک داکتر ھستم ، ميدانم که مادران و کودکان شان ب
وقتی از يک مادر در قرا و قصبات کشور می پرسی چند فرزند داری ، غالبا . عادی جان ھای شان را از دست ميدھند

يا وقتی تابستان ميشود ، در دور دست ھا " .  شکر خدا ھفت طفل دارم و ھشت تای آن مرده   : "جواب تان ميگويد ه ب
دليل اينست که طفل دچار بيماری اسھال ميشود ، مگر والدين نميدانند چه " . آمده )  طفل مرگی(طفل موری " ميگويند 

طفل ھا سينه بغل ميشوند ،  مرگ شان فرا  در فصل زمستان ھم وقتی.  کنند و يا به معالجه ی اساسی دسترسی ندارند
ھمچنان ، تعداد زياد مادران در موقع وضع حمل جان شان را از دست ميدھند ، علت اينست که چون چند تن .  ميرسد 

محدود از دايه ھايی که در آنجا ھا موجود ھستند ، برای آنکه کارشان را کس ديگری نگيرد ، دايه ی ديگری تربيه 
خاطر آنکه به زنان ه بنابران ، ما ب. شاھد مرگ مادرانی ھستيم که از کمک و رھنمايی دايه محروم بوده اند  ما. نميکنند

اولتر از ھمه مرحله ،ايجاد کرديم و از اين طريق) ھلت يونت ( و مادران مساعدت کرده باشيم ، کلينک ھای صحی بنام 
ن ميفھمانيم که دست ھا را چطور بشويند ، طفل را چگونه پاک مثال ، به آنا. کار گرفتيم ه ی آموزش به مادران را ب

ھمچنان ،  ما موفق شديم . اين روش تا کنون بسيار مفيد ثابت شده است .  نگھدارند و آنھا را چسان تغذيه نمايند و غيره 
  . آماده بسازيم  تا حال به تعداد يکھزار دايه در سه صد قريه مربوط  بغالن ، سمنگنان، مزار و شبرغان  تربيه و

به امريکا به ارزش سی  2005به سلسله ی ھمين فعاليت ھا و مسافرت ھا بود که من موفق شدم طی سفر اولم در سال 
دست آورده  و  کلينک صحی مورد نظر در مزار شريف  را ه ب) ھلت ديپارتمنت انترنشنال ( و يکھزار دالر ادويه از 

ه کلينک صحی خويش برای ناتوانان کمک ميکنيم ، چراکه وضع اقتصادی مردم ما ب ما از ھمين دوا ھا در. تقويه نمايم
اين نکته ھم قابل تذکر است که .  حدی خراب است که حتا نميتوانند به ارزش يک دالر ھم دوا خريداری نمايند 

تر است و مردم ميتوانند مساعدتھای مالی جامعه ی بين المللی عموما به شھر کابل و ديگرشھر ھا  و جا ھايی که آباد 
مساعدت ھا را ببينند ، صورت ميگيرد ، درحاليکه حاجتمندان حقيقی بسيار دور از انظار دونر ھا يا مساعدت کننده ھا 

گوش ديگران  و ھمچنان از ه لھذا ، ما ميخواھيم در بيان اين حقيقت و رسا نيدن آواز اين حاجتمندان ب. زند گی ميکنند 
علی الرغم آنکه مشکالت زيادی  پيش روی ما وجود دارد ، کار .   ه آنان الگو و نمونه باشيم طريق کمک رسانی ب

ما ديديم که اگر مصممانه برای مردم کار صورت بگيرد، موفقيت ھم در قبال آن . کردن برای مردم ھم ممکن ميباشد
  . ميباشد  تجربه ی کاری چند ساله ی ما ثابت کننده ی اين واقعيت. وجود خواھد داشت 

آنانيکه به افغانستان کمک ميکنند ، بايد بدانند که اين کمک ھا نبايد منحصر به شھر کابل باشد، بايد به آنانی ھم کمک 
  . سر ميبرند ه کنند که از انظار عمومی و انظار خارجی ھا پنھان اند ، يعنی در قرا و قصبات دور دست ب
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بخش صحی  و بخش : تنباط ميشود که موسسه شما در دو بخش کار ميکند تا اينجا از صحبت ھای شما چنين اس) سوال
  اين درست است ؟ . بزنس يا تجارت 

بخش آموزشی يا تنويری ، صحی و :  موسسه ی ما در واقع ،  در سه بخش فعاليت ميکند ) داکتر حسينه رسولی
با مال ھا ، ملک ھا ، موسپيدان و اختيار داران  بدين معنا که وقتی ما به قريه ھا می رويم ،  اولتر از ھمه .  تجارتی 

قريه در تماس شده  با صحبت ھا و استدالل ھای دينی  آنھا را متقاعد ميسازيم که زنان و دختران قابل کمک و ھمدردی 
ميتوانيم که  البته ما نميتوانيم به زنان و دختران کار سواد آموزی و تدريسی را انجام دھيم ،  ولی اينکار را کرده. ھستند 

و بايد دارای   ؟برای آنان بفھمانيم که انسان ھستند و حقوق آنھا چيست ؟ چطور ميتوانند فرزندان شان را پرورش دھند
      . . .       شخصيت باشند و 

پيام ھای يکی از داليل موفقيت ما در اين کار اينست که ما در ھر قريه ، از ميان زنان ھمان قريه نماينده تعيين کرديم تا 
  . ما را به ديگران برسانند ، زيرا آنھا ھميشه در ميان مردم خود حاضر اند و ميتوانند خوبتر ھم کار کنند 

آيا مفکوره و ابتکارات  مربوط به چنين فعاليت ھا تنھا از شخص شما ست و يا کسان ديگر و يا منابع ديگری ھم ) سوال
  دران دخالت دارند ؟ 
ايجاب ) به خوست فرنگ(وريکه گفتم ، پدرم از خوست فرنگ بغالن است  و رفتن به آنجا ط) داکترحسينه رسولی 

) يونسيف ( چوب رپيمايش ده ھا کيلو متر راه  باالی کوه ھا را مينمايد و آنگاه که از طريق داکتران بدون مرز در چا
ميگفتم که لباس کودک ات را از تنش برای مھاجرين کار ميکردم ، ھرمھاجری که از فاصله ھای دور می آمد و برايش 

آنان آنقدر . بيرون بيار ، ميگفت وقتی بچه کامال کوچک بود ، ھمين لباس را به تنش کرده بودم و اين ھمان لباس است 
از .  جای من می بود دلش به درد می آمد و شايد نسبت به من بيشتر کار ميکرد ه محروم و محتاج بودند که ھرکسی ب

دوشيزه ی جوان ھستم و اوضاع امنيتی ھم چندان ساز گار نيست ، والدينم غالبا در مورد من  پريشان  اينکه من يک
ھمچنان برايشان ياد آوری کردم .  ولی برايشان گفتم که من يک داکتر ھستم ، بايد در خدمت مردم خود باشم . ميباشند 

ه ھا و در پشت کوه ھا زندگی ميکنند ، چه انتظارميد جای ھمان مردمی باشيم که با ھزار سختی در قريه که اگر ما ب
  . اشته باشيم ؟ باالخره والدينم قانع شدند 

ما شاھد صد ھا ھموطنی ھستيم که احساس عاطفی دارند ،  ولی نميتوانند گام ھای عملی در راه خدمتگزاری ) سوال
ولی . ما در اين عرصه ھا قابل قدر است برای ھموطنان محتاج خويش بر دارند ، روی اين دليل ، کار و فعاليت ش

سوی ه خصوص از نظر امنيتی چندان اطمينان بخش نيست ، وقتی به بگذار بپرسم که در اوضاع و شرايط کنونی که ب
  کوه ھا و دره ھا ميرويد ،چه تشويش و دشواری داريد ؟ 

اينکه مردان قريه وقتی به مسجد می روند ، از مال ھا می  يک موضوع بسيار مھم است و آن)  داکترحسينه رسولی
آموزند که با ھمسران و اعضای فاميل خويش چطور برخورد نمايند ، ما ھم وقتی با زنان و مردان قريه مواجه ميشويم 

، موجب ھمان اساس با آنھا پيشآمد ميکنيم ، در غير آن ، صادقانه بگويم که تداوم جنگھای سی ساله در کشور ه ، ب
مثال، ما غالبا می بينيم که . عوارض روانی زيادی در ميان مردان و زنان وطن گرديده و باالی روشھا اثر گذاشته است 

من ، در جريان کار و فعاليت خدماتی خويش ھفت . يک مرد يا يک زن در قريه ، برخورد  ديوانه وار انجام ميدھد 
شما ميدانيد . جانم رھا کرده انده ھا تھديد شده ام و گاھی ھم سگ ديوانه را بمرتبه مورد لت و کوب قرار گرفته ام ، بار

کار و .  که وقتی کسی به خير خود نفھمد و شما بخواھيد او را متوجه خير و فالحش بسازيد ، چقدرسخت تمام ميشود
د ، زيرا مرد ھا تصور تبليغ در ميان زنان ، آنھم در راه احقاق حقوق شان در اطراف کشور دشواريھای خاصی دار

ولی ، ھرگاه يکبار اعتماد .  ميکنند که شايد زنھا عليه شوھران شان تحريک شوند و اختالفات خانواده گی ايجاد شود
سوی قريه ھا حرکت ميکنم ، لباس ه من ، وقتی ب. مردم حاصل آيد ، کار کردن ھم  در ميان آنان آسان تر ميشود

دراز و پوشيده و سنتی باشد و نيز وقتی به قريه ميرسيم ، برای مالی مسجد و اختيار  مادرجانم را به تن مينمايم  تا
نکته ی جالب اينست که ما در حقيقت ، از مردم قرا و .  داران قريه تحفه ھايی ھم تقديم ميکنيم  تا از ما حمايت کنند 

ن دولتی فکر ميکنند که کار ھای ما چون منسوبي. قصبات چندان ھراسی نداريم ، مگر در شھر ھا در ھراس ھستيم 
جای آنکه ما را حمايت کنند ، حرکات و ه بنابران ، ب. نتايج خوبی بار خواھد آورد و اين ، به نفع آنھا نخواھد بود

  . تحرکات منفی از خود بروز ميدھند
  عمل آورده اند ؟ ه آيا منابع دولتی تا کنون حمايت مالی از شما ب)  سوال

نه تنھا منابع دولتی تا حال ھيچگونه حمايت ، رھنمايی و يا ھمدردی با ما نداشته و ندارند ،  بلکه ) لی داکترحسينه رسو
  . ما برسانند ه سعی ميشود که ضرر ھم ب

  پس موسسه ی شما از سوی کدام منبع کمک و حمايت ميشود ؟ ) سوال
ارج داشته و دارم و اين مسافرت ھا خه غرض حصول مساعدت ھای مالی ، مسافرت ھايی ب) داکتر حسينه رسولی

در مناطقی که ما . در داخل افغانستان نيز دفاترخارجی وجود دارند که ما را کمک ميکنند. کامال بی نتيجه ھم نبوده اند
بنابران ، ما . در آنجا ھا  قالين باقی ھم صورت ميگيرد . کار ميکنيم ، مناطق زراعتی ، مالداری و باغداری ميباشند 

ترتيب ميدھيم و ) پروپوزل(مثال،  برای پراسس ميوه ی خشک و ساير توليدات ، .  ه ھای مختلفی داريم و داشتيم پروژ
موسسات خارجی ، بودجه ی . به موسسات خارجی می سپاريم تا با در نظر داشت آن به موسسه ی ما کمک مالی نمايند
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نھا به چھار ايالت و سه صد قريه ، بلکه به نه ايالت شمال ما تالش داريم که نه ت. کوچکی را به اختيار ما ميگذارند
  . مصدر کار و خدمت شويم 

  .ما آرزو داريم  نه تنھا در چند ايالت شمال افغانستان ، بلکه در سرتاسر کشور مصدرکار و خدمت شويد ) سوال
کسی . ييس جمھور افغانستان باشمدر جايی گفته بودم که ميخواھم ر.  شايد بار ھا شنيده باشيد )  داکترحسينه رسولی

برايم گفت  اگر شما زنھا متحد ھستيد ، چرا ميخواھيد تنھا خود تان رييس جمھور باشيد ، چرا نميگوييد که فالن زن 
رييس جمھور باشد ؟  نکته در اينجاست که من ميخواھم ھدف خودم را بزرگ و بزرگتر تعيين نمايم تا مردم رنجديده ی 

من خودم را خوشبخت احساس ميکنم ، زيرا  زمانی بود که با خود ميگفتم اگر . و  دستگيری نمايم  افغانستان راکمک
بتوانم به يکنفراز محتاجان کشورم مفيد تمام شوم ، خوشحال خواھم شد ، امروز الحمدهللا قرا و قصبات چھار واليت را 

  . که سه صد قريه ميشود ، تحت پوشش خدماتی خويش قرار داده ام 
  تا ھمين اکنون ، از نتايج کارھا و فعاليت ھای تان راضی ھستيد ؟)  سوال

تا وقتيکه در ميان اھالی قريه ميباشم ، .  بلی ، به اثر دعای پدر و مادرم ، تا حال موفق بوده ام ) داکترحسينه رسولی
گھگاه  از کنار . با محبت ھستند خودم را فوق العاده خوشبخت احساس ميکنم ، زيرا آنھا بی اندازه پاک و بی آاليش و 

اينکار، به معنای غيرنورمال بودن آنھا نيست ، .  ميکنند " کله کشک " سوی ما ه ديوار و يا درز دروازه ھای شان ب
با آنکه در .  بلکه ناشی از منتھای حجب و حيا  از يکطرف  و دور ماندن شان از شھر و درس و تمدن شھری ميباشد 

سر ميبرند ، وقتی از آنھا می پرسی که وضع زنده گی چطور است ؟ با صفا ی کامل و با ه گی ب عمق فقر و بيچاره
اينجاست که من از مردم " .  خوبی پيش ميرود ه الحمد هللا زنده گی خوب است ، ھمه چيز ب: " ايمان قوی پاسخ ميدھد 

اھر آن جست و جو مينمايند ، ولی مردمان خيلی ھا ھستند که زنده گی را در زرق و برق و ظو. خود بسيار آموختم 
  . عزيز و دور افتاده ی ما زنده گی را در معنا و اصالت آن مينگرند 

  يد ؟ه اديگر ديدن کرد ھادر رابطه با مسافرتھای کاری تان ، تا کنون از کدام کشور) سوال
   من در عين حال عضو سازمان.  تا حال مسافرت ھای زيادی به کشور ھای مختلف داشته ام)  داکتر حسينه رسولی 

يا سازمان زنان جنوب آسيا  را نيز دارم که از پانزده کشور آسيای جنوبی تشکيل شده و  من دران  ) سوت ايشين وومن(
ھمين دليل به ممالک ھند ، بنگله ديش ، پاکستان   و غيره سفر ھا کرده ه ب. از سوی کشورم افغانستان  نماينده گی ميکنم 

اياالت متحده ی امريکا در ارتباط کار ھای عملی ،  به شھر ھا و اياالت مختلف آن کشور مانند شيکاگو ،  در. ام 
خواندم و ھمچنان در شفاخانه ھا و کلينک ھای )  نان پرافت بزنس( اکالھما ، مشيگن و  غيره درسھای طبی و بزنسی 

و اما ، اين  اولين بار است که .  ما در افغانستان پرداختم مختلف اين کشور به کار ھای عملی در ارتباط با برنامه ھای 
  . به کانادا سفر ميکنم 

  شما در چارچوب اين سازمان ، چه کار ھايی را انجام ميدھيد ؟) سوال
طی اين نشستھا، ضمن . ما، در ھر سه ماه يکبار در يکی از کشور ھای عضو نشست داريم )  داکترحسينه رسولی 

ع مشکالت زنان در کشور ھای خودی را مطرح نموده راه حل ھای اين مشکالت را جست و جوميکنيم تبادل نظر، انوا
آنچه جالب است اينست که ھر . و در عين حال ،  تجارب ، روشھا و آموزشھای مان در امور زنان را مبادله مينماييم 

ھای زنان افغانستان را مطرح کرده ام ،  زمانيکه من طی سخنرانی ھايم در چنين مجامع ، نياز ھا ، مشکالت  و درد
معنی اين سخن .  نماينده گان ساير کشور ھا گفته اند که با شنيدن سخنان تو ،  مشکالت خود مان را فراموش کرديم

  . اينست که درد زنان افغانستان ، دردی عميق و مشکالت آنھا ، مشکالتی عظيم است
  فتيد ؟ از سفر تان به کانادا چه نتيجه گر)  سوال

اين موضوع را ميتوانم با افتخار به شما بگويم که در طول زمان سخنرانی ھايم در شھر ھا ، )  داکترحسينه رسولی 
گوش کانادايی ھا برسانم  ه موسسات و يونيورستی ھای کانادا ،  نه تنھا توانستم دردھا ، خواستھا و مشکالت مردمم را ب

نده ھا و اشتراک کننده ھا پيوسته اظھار ميداشتند که خيلی خوشحال ھستند که ، بل، به اين نتيجه ھم رسيدم که شنو
آنان ، احساسات خوب و انسانی شان را . گونه ی مستقيم ميشنوند ه نان افغانستان را از زبان من بزاوضاع و احوال 
ی کاری مان در بخش انجام  بنابران ، من از سفرم به کانادا راضی ھستم و اميد وارم بتوانم شبکه.  ابراز ميکردند

  . برنامه ھای موسسه ی خويش گسترش بيشتر دھم 
چون شما در افغانستان و در کنار مردم تا ن حضور داريد و اوضاع و احوال کشور را از !  داکترصاحب )  سوال

اکنون  چگونه  اجتماعی کشور را ھمين –نزديک مالحظه و لمس ميکنيد ، بنابران ، ميخواھم بپرسم که اوضاع سياسی 
  به ارزيابی ميگيريد  ؟
ديگران نيز طی تماسھای متعدد از من ھمين سوال را ميکردند و می . ميدانم منظور شما چيست )  داکتر حسينه رسولی 

ما ،  .افزودند که آيا نيرو ھای نا تو در افغانستان باشد يا خير ؟  بايد بگويم که در افغانستان اوضاع عجيبی حکفرماست
ی ھا و محروميت ھای زيادی را در دوران طالبان و جنبش شمال تحمل کرديم و مردم ما در ھراس اند که مبادا سخت

من .  متاسفانه اکثريت مردم در اين فکر اند که چگونه ميتوانند از افغانستان بيرون روند. ھمان اوضاع تکرار شود
مه ی جنگ ، آنھم در ميان خود افغانھا نميتواند اصل مشکل را ميتوانم برداشت ھای خودم را بيان کنم و آن اينست که ادا

زيرا اگر يک طالب ، اگرکسی به اين فکر است که طالبان کشته و نابود ميشوند ، به نظر من درست نيست. حل کند 
ان نخواھد ھرکدام آنھا ، کاکا و ماما و برادر و خواھر دارد و جنگ پاي. کشته ميشود ، ده ھا طالب ديگر پيدا ميشوند
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. مردم ما آرزو دارند لب نان و سرپناھی داشته و به آرامی زنده گی نمايند که ھمين قدر سھولت ھم ميسر نيست .  يافت 
ھزاران نفر از مھاجرت بر گشته اند ، ولی برايشان کار ميسر نيست  و مراکز درسی . مشکل بيکاری ھم بيداد ميکند 

  . تنھا در مزار شريف ، به تعداد  شانزده ھزار جوان بی سرنوشت باقی ماندند . ھم قدرت جذب ھمه جوانان را ندارد
حيث يک دوشيزه ی جوان ، تحصيل کرده و دلسوز ميھن ، راه حل اين ھمه مشکالت را چگونه جست و ه شما ب) سوال 

  جو ميکنيد ؟ 
ی اش را بمن تحويل دھد و من رييس ميخواھم اينطور شروع کنم که مثال ، اگر آقای کرزی کرس) داکتر حسينه رسولی 

جمھورشوم ، می پرسم که اينھمه کمکھای بين المللی به کجا ميرود ؟ استفاده از عمارت ھای لوکس  ، موتر ھای قيمتی 
در ) ھلت ايجوکيشن ( ، استخدام کارمند ھای بيشمار و پرداخت معاشات گزاف چرا ؟  من ، مسوول بخش ) لندکروزر(

دست شاگرد مکتب ميرسد ، قيمت آن ھفتاد و چھار ه ودم و عمال ديدم  تا زمانيکه يکدانه پنسل بموسسه ی يونيسف ب
وقتی . جای کار و دلسوزی ،  بيروکراسی و ميتنگھای ھمه روزه  و حرف و سخن است ه دالر تمام ميشود ، از بسکه ب

چه فرق ميکند ، يونيسف مصرف را "  جواب ات ميگو ينده اعتراض کرده بگويی که فالن چيز بسيار قيمت است ، ب
مصرف ميرساند ، از جمله ھمان پولھايی است که جھان ه ، در حاليکه آنھمه پولھايی را که يونسيف ب" می پردازد 

يا ، در حاليکه ما آب فراوان و اساس بند ھای برق از سابق داريم ، مگر متاسفانه . برای اطفال افغانستان می پردازد
مصرف لين دوانی ه پرداخت پول زياد از ازبکستان يا تاجکستان خريداری ميشود و مليونھا دالرديگر بنيروی برق با 

بايد پرسيد که مقامات چرا در ساختن فابريکات اقدام نميکنند تا ھزاران افغان بيکار و بی روزگار . آن رسا نيده ميشود 
در عين حال من ، سخت مخالف موجوديت عساکر مصروف کار شود و توليدات آن ھم در خدمت مردم قرار گيرد؟ 

بايد  باالخره . کانادايی در افغانستان ھستم ، جنگ راه حل نبوده و نيست  و ما تجارب تلخ گذشته را به تکرار گرفته ايم 
  . راه حل اساسی برای مشکالت افغانستان جست و جو گردد

  سر ميبرند ، چه انتظار داريد ؟ ه ی که در خارج از کشورببعنوان سوال آخری بايد پرسيد که شما از افغانھاي) سوال
ی از ھموطنان در خارج گفتم که بايد به مردم تان کمک کنيد ، متاسفانه جواب اوقتی برای عده )  داکترحسينه رسولی  

يند که قطره در حاليکه فراموش مينما. دادند که کومکھای ما ھيچ موثريتی ندارد ، افغانستان و مشکالت آن زياد است 
من ميدانم که ھموطنان ما در اين . قطره دريا ميشود و اگر به کمکھای شان ادامه دھند ، باالخره درد ی دوا ميشود 

کشور ھا کار ھای سختی را انجام ميدھند و تکس زياد می پردازند ، بازھم اگر در اين زمينه توجه نمايند ، خداوند برای 
آرزو دارم حس عاطفه و وطنپرستی در . مردم ما سخت محتاج و محروم ھستند چونکه . شان برکت نصيب ميکند 

  .وجود افغانھای ما زنده باشد 
از شما ممنون ھستم که به انجام مصاحبه با ما حاضر شديد ، موفقيت تان را در راه خدمتگزاری به ! داکتر صاحب 

   )پايان . ( مردم شريف افغانستان استدعا ميکنم 
  
   
  
  
 


