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در باره نویسنده
دیوید منسفیلد یک مشاور مستقل است که از سال  2005تا کنون با واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان همکاری می کند .وی برای بیست و چهار فصل متوالی کشت درباره
معیشت روستایی و کشت کوکنار در افغانستان تحقیق کرده است .این تحقیق بیش از
 ۱۶۰۰۰مصاحبه عمیق با خانوارهای روستایی افغانستان را در بر دارد .آقای منسفیلد
دارای دکرتای مطالعات انکشافی از پوهنتون مطالعات رشقی و افریقایی در لندن است.
او نویسنده کتاب "دولتی که بر روی ریگ بنا شده است :چگونه تریاک افغانستان را
تضعیف کرد" می باشد و بیش از  75اثر تحقیقی در زمینه اقتصاد مواد مخدر و معیشت
روستایی در افغانستان ،نوشته است.
4

مقدمه
دهقانی در دشت بکواه گفت" :برق آفتابی به آب این منطقه و زندگی ما پایان میبخشد".

در  ۵سال گذشته ۴۸،۰۰۰ ،خانه جدید در دشت های بایر جنوب غربی افغانستان بناء گردید .این جمعیت حدود نیم میلیونی با وجود هزینه
و کارهای کمر شکن ساخت و ساز خانه :هموار سازی و پاکسازی زمین برای زراعت؛ ساخت خانه از خاک خشک دشت؛ و مهم تر از همه،
حفر چاه عمیق برای دسرتسی به آب و تبدیل دشت ها به محل زندگی ،به این زمین های ناهموار مهاجرت کردند .این مهاجران تازه رسیده به
دشتهای هلمند ،نیمروز و فراه با جمعیت حدود یک میلیون نفری پیوستند که در سال  ۲۰۰۳در این راه پر درد رس سفر کردند و اکرثیت مطلق
شان بعد از سال  ۲۰۰۸یعنی هفت سال پس از سقوط رژیم طالبان در اینجا مسکن گزین شده بودند.

شکل  :1تصاویری از ادامه روند مسکن گزینی در مناطق بیابانی هلمند.

این جمعیت حدود  ۱،۵میلیونی در گزارشات رسمی ثبت نگردیده است .با وجود اینکه جمعیت این مناطق از بسیاری والیت های دیگر در
کشور بیشرت است ،کسانیکه در این مناطق دشت های سابق زندگی میکنند در دیتابیس نفوس اداره احصائیه ملی ثبت نگردیده اند .آنها به
خدمات دولتی از جمله مکتب ،کلینیک و رای دهی دسرتسی ندارند و رضوریات ،نظریات و شیوه زندگی آنها در هزاران رسوی ملی و نظرسنجی
های که توسط نهادهای ملی و بین املللی انجام شد ،ارائه نگردیده است.
این مردم احساس میکنند که باید از مرزهای که دولت و نهادهای کمک رسان بین املللی به آنان دسرتسی دارند ،و همچنان از پروسه انکشافی
که به باور آنها سبب ناکامی شان گردیده است ،دور بروند؛ آنها هیچ عالقه ای به دولت افغانستان ندارند .با وجود این دور افتادگی و انزوا ،این
افراد در بازار های ملی و بین املللی شدیدا دخیل بوده و از فنآوری جدید حامیت میکنند .آنها همچنان در پیرشفت تولید و پروسس محصوالت
زراعتی که این جوامع روستایی را در صدر تولید و پروسس مواد مخدر غیرقانونی قرار میدهد ،قرار گرفته اند.
درحالیکه نوآوری و تغییرات و توافق با محیط ،این افراد را در این دشتهای ناهموار نگهداشته است ،استفاده غیرقانونی تکنولوژی در نهایت
زندگی و معیشت آنها را از بنیاد خراب میکند و آنها را مجبور خواهد ساخت که جای دیگری برای زندگی جستجو کنند ،زیرا این جمعیت ۱،۵
میلیونی آبهای زیرزمینی که زندگی آنها را در این مناطق امکان پذیر ساخته است خشک میسازند و تنها بحث زمان مطرح است که چه وقت
این آب میخشکد.
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از دشت ها تا گل ها
بعد از سقوط رژیم طالبان ،مردم رشوع به تجاوز به دشت های جنوب غربی افغانستان منودند و طوری ادعا کردند که این منطقه زمین های
شخصی شان است .بعد از رسمایه گذاری معمولی در چاه های کم عمق که قبال خشکیده بود ،بسیاری از ساکنان این منطقه حفر چاه های
عمیق تا عمق  ۱۳۰مرت را با استفاده از برمه رشوع کردند .سپس با استفاده از جرناتورهای دیزلی و پمپ های آبی وارداتی از پاکستان و چین،
این دشت های بیابانی را به زمین های حاصلخیز زراعتی تبدیل منودند.

شکل  :2عکس هوایی از چاه عمیق حفر شده در
مناطق بیابانی هلمند.
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زندگی سخت بود ،نبود خدمات – اعم از دولتی و خصوصی – به این معنا بود که افرادی که در این دشت ها زندگی میکردند ،اغلب با مناطق
دارای آب ارتباط برقرار مینمودند ،جایی که آنها از آنجا مهاجرت کرده بودند .برای رفنت به مارکت ها در نزدیکی مرکز ولسوالی و برای کسانی
که در کانال بغرا مسکن گزین شده بودند ،جایی که غذا ،دوا و محصوالت زراعتی پیدا میشد ،داشنت یک موتور سایکل یک امر رضوری به
حساب می آمد .
برای زنان خانواده ،زندگی در دشت بسیار دشوارتر است .این زنان از فامیل های شان دور افتاده اند و به جز از کار در زمین های خشک
بیابانی ،به ندرت از خانه های شان بیرون میروند .برای اطفال آنها مکتبی در این مناطق وجود ندارد و در وقت مریضی اعضای خانواده،
مراقبت های صحی بسیار اندکی به دسرتس دارند .زندگی اجتامعی زنان در این دشت محدود گردیده است؛ آنها منیتوانند به خانه اقوام شان
و یا بازار محلی که در منطقه تحت آبیاری کانال موقعیت داشته و درگذشته از آن دیدن میکردند ،بروند .بسیاری از این زنان میگویند که حتا
نتوانسته اند به مراسم جنازه والدین و یا خواهر و برادر خویش اشرتاک کنند؛ آنها از گوشه گیری و افرسدگی خویش صحبت میکنند و همچنان
از منونه های خودکشی نیز روایت دارند.
با وجود این رشایط دشوار ،تعداد افرادی که در این دشت ها زندگی می کنند رو به افزایش است .در حقیقت ،از سال  ۲۰۰۸تعداد فزاینده ای
از دهقانان در این مناطق دشت های سابق مستقر شده اند ،و این امر ناشی از فشار جمعیت ،درگیری بین نیروهای ناتو و طالبان و همچنان
تالش برای ممنوعیت کشت کوکنار توسط دولت افغانستان و پشتیبانان خارجی آن است .با افزایش جمعیت و مقادیر بیشرتی از کشت کوکنار،
زمینهای بیابانی دگرگون شد.
کوکنار غیرقانونی سبب فراهم سازی زمینه مسکن گزینی این مناطق دشت های سابق گردید .اگر این وضعیت کشت غیرقانونی در این دشت
ها نبود ،این منطقه همچنان مانند گذشته  -عاری از جمعیت مردم و زراعت  -باقی می ماند .در عوض ،تریاک غیرقانونی برای دهقانان زمینه
حفر چاه عمیق ،کشت زمین های جدید ،ساخت و اعامر خانه و امکانات تهیه غذا برای خانواده ها و حیوانات را فراهم کرد.
تا سال  ، ۲۰۱۲بیش از ۱۰۰،۰۰۰هکتار از اراضی بیابانی زیر کشت بود که بیشرت آن را کوکنار تشکیل میداد .با جمعیت کمی کمرت از یک
میلیون که بسیاری از آنها همه چیز ،اما محصول واحد کوکنار برای چندین سال داشتند ،دشت های سابق رشوع به شگوفایی کرد .با افزایش
درآمد ،رفت و آمد به لشکرگاه ،دالرام و سایر بازارهای شهری در جنوب کم گردید و در عوض بازارهای دامئی در مناطق بیابانی برای برآورده
ساخنت تقاضای روزافزون مرصف کنندگان ایجاد گردید .با افزایش کاالها و خدمات موجود شامل علف کش ها در این بازارهای محلی که
امکان مدیریت بهرت کار و زمینه کشت مقدار بیشرتی کوکنار را فراهم ساخت ،دهقانان رشوع به آزمایش کردند.
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شکل  :3تجزیه و تحلیل تصاویر نشاندهنده گسرتش چشمگیر زمین
زراعتی در دشت های جنوب غرب افغانستان.

تخلیه آب زیرزمینی
با این حال عالئم رو به رشد فشار محیطی نیز وجود دارد .شور بودن آب همراه با تک برداشت محصول کوکنار و دامداری ضعیف سبب ناکامی
محصول گردید .تا سال  ،۲۰۱۵دهقانان بازدهی کم محصوالت را در چهار سال متوالی در این مناطق بیابانی متحمل شدند ،تا جایی که
هزینه های تولید اغلبا بیشرت از ارزش محصول نهایی بود .رضر در حدی بود که برخی از دهقانان دشت را ترک کردند و به امید این که بتوانند
به رسانجام برسند ،در جستجوی زمین های جدید شدند.
اما کسانی که در این دشت ها زمین خریداری کرده بودند ،ماندگار شدند .با آگاهی از کمبود شدید زمین در مناطق خوب آبیاری شده در جنوب
غرب افغانستان و تصمیم به حفظ جان و معیشتی که برای ساخت آنها تالش بسیاری کرده بودند ،و به امید این که وضعیت محصول شان
در نهایت بهبود یابد ،در دشت ماندند .با توجه به کاهش محصول ،افزایش قیمت دیزل و سهولت دسرتسی به بازار ،برخی از دهقانان رشوع
به آزمایش برق آفتابی کردند.
آنچه به عنوان چند مورد نه چندان قابل توجه رشوع به فعالیت منود ،خیلی زود تبدیل به یک طوفان شد ،زیرا تعداد زیادی از دهقانان برای
پمپ آب از چاه های خویش برق آفتابی نصب کردند .بین سال های  ۲۰۱۴و  ، ۲۰۱۸تعداد چاه های عمیق با برق آفتابی در جنوب غرب  ،هر
سال دوبرابر گردید .تا سال ۲۰۱۹بیش از  ۶۷،۰۰۰چاه عمیق با برق آفتابی در مساحتی برابر با  ۹۰۰کیلومرت مربع در جنوب غرب افغانستان
وجود داشته است – رقمی که در سال  ۲۰۱۶فقط  ۱۴،۰۰۰بوده است.

شکل  :۴دهقان در حال بررسی یک چاه عمیق با برق آفتابی در هلمند.

عواقب زیست محیطی از باالگیری استفاده از فناوری برق آفتابی چشمگیر است .در گذشته ،زمانی که دهقانان از پمپ های دیزلی استفاده
می کردند ،تخمین می زدند که ساالنه تا یک مرت سطح آب های زیرزمینی کاهش می یابد .اکنون که استفاده از برق آفتابی در این منطقه
گسرتش یافته و جمعیت در این دشت افزایش یافته است ،آنان از کاهش  ۳مرتی آبهای زیرزمینی در سال صحبت می کنند.
با موجودیت یک مخزن تا مساحت  ۱۲۰۰مرت مربع تقریبا در همه این چاه ها ،قسمت اعظم آب در تبخیر از بین میرود .جدا از هزینه های
مکرر با برق آفتابی ،دهقانان انگیزه ای خیلی کمی برای مدیریت آبهای زیرزمینی به عنوان با ارزش ترین منبع دارند .اخیرا دهقانان از هر دو
فناوری دیزلی و آفتابی با هم استفاده میکنند تا بتوانند به طور ۲۴ساعته از چاه آب بکشند که این موضوع نگرانی ها درباره وضعیت خارج از
کنرتل ساکنان این مناطق بیابانی و استفاده از آبهای زیرزمینی را بیشرت میسازد.
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شکل  :۵تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی از افزایش مخازنی که برای چاه های عمیق آفتابی در
جنوب غرب افغانستان استفاده میشود.۲۰۱۹- ۲۰۱۳ ،

خروج ناگزیر
دهقانان ساکن در دشت ،اولین افرادی هستند که ترس خود را نسبت به آینده ابراز می کنند .با آگاهی از کاهش آب های زیرزمینی ،بسیاری
در مورد خطرات ناشی از فناوری برق آفتابی بر معیشت کسانی که در دشت ها زندگی می کنند ،صحبت می منایند .چنانچه یکی از دهقانان
در دشت های بکواه گفت« :برق آفتابی به آب این منطقه و زندگی ما پایان می بخشد ».در حال حارض نشانه های از افزایش سطح مهاجرت
داخلی در مناطق بیابانی وجود دارد که دهقانان در جستجوی زمین های حاصلخیز ،جایی که امیدوار هستند بتوانند نیاز های اساسی خود را
تأمین کنند  -به طور گسرتده ای خانواده های خود را از یک مکان به مکان دیگر انتقال می دهند.
بیشرت به نظر میرسد که این مسابقه رو به باخت است .عدم موجودیت سازوکارهای مشخص در کار جلوگیری از بهره برداری ناپایدار از زمین و
آب در این محیط بسیار شکننده ،تنها بحث زمان است قبل از اینکه این منطقه یک بار دیگر تبدیل به دشت گردد.
تاثیر از بین رفنت وضعیت معیشت  ۱،۵میلیون جمعیتی که هم اکنون در این مناطق دشتهای سابق زندگی می کنند ،فراتر از مناطق جنوب
غربی احساس خواهد شد .استخراج زیاد آب احتامال شهرهای افغانستان و همچنان کشورهای همسایه پاکستان و ایران و احتامال فراتر از
آن اروپا  -را نیز متاثر خواهد ساخت.
در کوتاه مدت ،جای نگرانی وجود ندارد زیرا بعید است که همه ساکنان دشت یکباره این منطقه را ترک کنند .اولین کسانیکه این منطقه را
ترک می کنند افرادی خواهند بود که صاحب زمین نیستند ،به خصوص افراد غریب و آسیب پذیر – دهقانان سهمیه ای و مستاجر و خانواده
های آنها که فرصت های محدودی در سایر مناطق دارند .برآوردها نشان میدهد که این گروه از افراد بیش از سه چهارم جمعیت یک میلیونی
را تشکیل میدهند .به تعقیب آن نوبت افراد دیگر خواهد رسید ،افرادی که با پس انداز و دارایی اندک در جستجوی ادامه زندگی تا زمانی در
دشت می مانند که زندگی در آنجا ممکن است.
سوال اینجاست که این افراد به کجا خواهند رفت .در زمین های حاصلخیز تحت آبیاری ،جایی که تراکم جمعیت زیاد است و زمین به طور
حق الزحمه بدست می آید ،فضای کمرتی مساعد است .پس این افراد چه باید بکنند؟ آنان می توانند به مراکز شهری لشکرگاه ،قندهار و
کابل بروند اما هزینه زندگی در این مناطق مزدحم باال است و فرصت های شغلی کمرتی نسبت به سال  ، ۲۰۱۲زمانی که اقتصاد پررونق بود،
وجود دارد .موضوع بعدی این است که کابل خود شاهد کاهش قابل توجهی در آب های زیرزمینی بوده که سبب کمبود آب آشامیدنی در سطح
شهر گردیده است.
با توجه به تهدید وضعیت معیشت این  ۱،۵میلیون جمعیت نیرومند این دشت ها و دورمنای محدود در سایر مناطق افغانستان ،این خطر
وجود دارد که برخی از این افراد فراتر از زندگی در دشت ها بیندیشند و به جمع افرادی بپیوندند که از طریق ایران و ترکیه با متحمل شدن
خطرات بسیار ،به سمت اروپا سفر کرده اند .این افراد میدانند که در دراز مدت،آینده آنها در این زمین های دشت های سابق مبهم و تاریک
است ،پس چه انتخابی دارند؟
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شکل :۶تصاویر جغرافیایی رشد تعداد اماکن نشیمن ساخته شده در دشت های جنوب غربی
افغانستان بین سال های  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۹را نشان میدهد.

مشکل پیچیده ای که جوامع و جغرافیای مختلف را متاثر میسازد
مسئله کمبود آب و زمین را منیتوان جدا از جنگ ،بیجا شدگی و معیشت قرار داد .ماهیت متقاطع کمبود آب و زمین در مطالعات تحقیقاتی
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( – )AREUبا حامیت مالی اتحادیه اروپا ( – )EUبه خوبی مستند شده است که شامل چند مورد اخیر با عنوان
«زون غذایی هلمند :توهم موفقیت»« ،تعامل آب های سطحی  -زیرزمینی در حوزه دریایی کابل» و «آیا دولت افغانستان می تواند در منازعه
بین کوچی ها و ساکنین موفقانه مداخله کند؟» میباشد.
تا امروزهیچ گونه میکانیزم عملی برای جلوگیری از استفاده بی رویه از زمین یا آب یا مقابله با تاثیرات فراوان آن وجود ندارد .به این ترتیب،
بهره برداری غیر قانونی از زمین و آب تاثیر منفی بر معیشت جوامع مختلف خواهد گذاشت .این جوامع شامل  ۱،۵میلیون جمعیتی است که
در حال حارض در مناطق دشتهای سابق زندگی می کنند و مرصوف کشت کوکنار اند و همچنان ساکنان مراکز شهری مانند کابل ،جاییکه
افزایش رسیع جمعیت باعث کاهش بزرگ آب های زیرزمینی شده و در بین کوچی ها و ساکنان سبب ایجاد منازعه گردیده است زیرا آنها برای
محافظت از منابع مهم زمین و آب برای مواشی و نیازهای زراعتی خویش رقابت می کنند.
به هر اندازه ای که کمبود آب بیشرت شود ،مسئولیت این مشکل به دوش دولت افغانستان خواهد بود تا اقدامات سازنده ای را روی دست
بگیرد .احتامال بیشرت مردم افغانستان چنین درخواستی را ارائه منایند و از دولت انتظار داشته باشند تا مشکل چند جانبه کمبود آب را برطرف
کند چنانچه این مشکل باعث آوارگی ،از بین رفنت معیشت و کاهش ارزش منابع زمین می گردد ،بقای مواشی را تهدید می کند ،پایداری
محصوالت زراعتی را تضعیف ساخته و چالش های صحی ناشی از مرصف آب آلوده یا عدم دسرتسی به آب صحی را برای افراد به بار می آورد.
آنچه که احتامال باعث افزایش این چالش ها میشود ظرفیت ضعیف دولت ،فساد ،جرم و جنایت سازمان یافته و فرصت طلب و درگیری میان
نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان است .ماهیت متقاطع این چالش ها همچنان تاکید میکند که چرا راه حل های ساده انگارانه انفرادی،
مانند جایگزین سازی محصول ،ناقص هستند زیرا این رویکردها در درک ساختارها و سیستم های که با عوامل به هم پیوسته و چند بعدی
شکل و تعامل میگیرند ،ناتوان اند.
کاهش قابل توجهی در دسرتس بودن آب سطحی یا زیرزمینی فراتر از جغرافیایی که جریان آب ختم می شود نیز احساس خواهد شد .نحوه
پاسخگویی دولت به این چالش ها اعم از بیجا شدن جمعیت ،مهاجرت و رقابت برای منابع کمیاب زمین و آب – چه در محیط های شهری و
چه در قریه جات – تاثیر بر مرشوعیت آن خواهد داشت .پیمودن راه های ساده انگارانه برای رفع مشکالت پیچیده چند بعدی نه تنها کافی
نیست ،بلکه احتامال باعث نتایج معکوس نیز میگردد .خطر طبیعی تشدید مشکالت پدید آمده یا مشکالت موجود ،ایجاب میکند که دولت
افغانستان و حامیان بین املللی آن چشم انداز اسرتاتیژیک وسیع تری داشته باشند .این چشم انداز اسرتاتیژیک باید به خوبی از طریق شواهد
و اطالعات تهیه شود و بر اساس رشایط موجود ایجاد گردد ،نه جدول زمانی غیر واقع بینانه – به خصوص در زمینه عدم اطمینان سیاسی،
امنیتی و زیست محیطی که افغانستان با آن روبرو است.
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چه کاری باید انجام شود؟
در رشایط فعلی با یک روند صلح ناپایدار ،بحران سیاسی در دولت و یک بیامری همه گیر جهانی که سالمت مردم افغانستان و جریانات کمک
های آینده را تهدید میکند ،ارائه راهکار مشخص برای رسیدگی به فاجعه زیست محیطی در دشتهای مسکونی جنوب غرب افغانستان دشوار است.
نخست ،مشخص است که نیاز به مکانیزم آگاهی اولیه برای ارزیابی تهدید رو به رشد برای جمعیت در مناطق دشتهای سابق و تاثیر کاهش
آب های زیرزمینی وجود دارد .با وجود چالش های امنیتی ،این امر از طریق ترکیب تصاویر با کیفیت به خصوص رادار – که برای اندازه گیری
تغییرات در آب های زیرزمینی و تحقیقات متمرکز در این زمینه به کار برده میشود ،امکان پذیر است .چنین مکانیزمی حداقل میتواند پیش بینی
کند که چه موقع آب زیرزمینی به پایان می رسد و تاثیر آن بر گروه های مختلف جمعیت در دشت و فراتر از آن چه خواهد بود.
دوم ،باید به این نکته توجه شود که آیا میتوان به برخی از ساکنان مناطق دشت های سابق قسمتی از اراضی جدید که تحت آبیاری بندهای
«بخش آباد» و «کامل خان» در فراه و نیمروز قرار دارند ،توزیع منود .این کار آسان نیست و باید اطمینان حاصل شود که اگر به این دهقانان
در آنجا زمین داده میشود به آنها کمک های زراعتی و بازاریابی نیز فراهم گردد تا بتوانند وضعیت معیشت خود را تغییر دهند و کشت کوکنار را
در این مناطق تازه آبیاری شده ،تشدید نکنند.
سوم ،بسیار مهم است که متام برنامه های انکشافی ،به خصوص برنامه های که در مناطق روستایی تطبیق میشوند ،تحت نظارت منظم قرار
گیرند تا اطمینان حاصل شود که تالش های این برنامه ها برای رشد اقتصادی یا مبارزه با مواد مخدر به هزینه افراد فقیر قریه جات انجام
منیشود .این ها نوع برنامه هایی استند که هم سبب افزایش جمعیت دشتها و هم کشت کوکنار در جنوب غرب افغانستان گردیده است – توسعه
ای که با معلومات یک شخص در مورد منطقه و جمعیت و حتی اجرای ابتدایی ترین ارزیابی خطر ،کامال قابل پیش بینی بود.
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پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میخواهد تا از پیشنهادات شام به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این نهاد مستفید شود .شام چه
خواننده دایمی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از ورکشاپ ها یا سخرنانی های این واحد رشکت کرده باشید ،چه از کتابخانه استفاده کرده
باشید و یا جدیدا با این سازمان آشنا شده باشید .نظریات و پیشنهادات شام برای ما ارزشمند است .نظریات شام برای ما کمک میکند تا هدف
خود را به بهرتین وجه تعقیب منوده و یافته های کاری خودرا به شکل بهرت با خوانندگان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم .سهل ترین راه برای
ارائه پیشنهادات شام استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
شام نیز میتوانید هر نظری که دارید از طریق شامره  )+۹۳( 799608548در میان بگذارید .اما بعضی اطالعات که عمدتا برای ما سودمند
خواهند بود عبارتند از:
•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید( .مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات و غیره)؟

•به چه منظور از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟
•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را بدست می آورید؟
•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا نسخه چاپی؟

•چگونه انتشارات میتوانند اطالعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟
•نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟

•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق ارزیابی افغانستان کدام است؟
•به نظر شام ما چه کار های را بهرت میتوانیم انجام دهیم؟

•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟

•عرصۀ عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان؟
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