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همه گان در يك تيِم قهرمان شهرت به دست نمي آورند، اما هر كسي مي تواند ادعا كند كه يك قهرمان 
است.
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• انکشاف شهر ها وروستاها
• اصل توازن ، شفافیت  و حسابدهی درسراسر افغانستان

• سهم دادن به اقشار مختلف مردم کشور 
برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی یکـی ازبزرگتـر یـن برنامه های انکشـافی  جمهوری اسـامی افغانسـتان اسـت که با داشـتن 
ابعـاد وسـیع اقتصـادی ، اجتماعـی و انکشـافی خـود درسراسـر افغانسـتان تطبیق خواهد شـد . ایـن برنامۀ بزرگ  نـه تنها در 
دهـات کشـور، بلکـه در شـهرها نیـز رونـد انکشـاف را دنبـال نموده و بـا  تجاربی کـه از برنامۀ همبسـتگی ملی در بیشـتر از 
۱۳ سـال گذشـته بدسـت آمده اسـت، روند بازسـازی ، نوسـازی و احداث پروژه های عام المنفعه را بوسـیلۀ مردم  شـهرها 

وروسـتا های کشـور ادامـه  خواهد داد.
برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی بـا تعهـد مسـتحکم و دوجانبـه یی کـه میان دولـت و مـردم افغانسـتان تطبیق میگردد، چشـم 
انـداز هـای وسـیع ترقـی ، بهسـازی و انکشـاف متـوازن را برای مـردم افغانسـتان نویـد میدهد. هرچنـد که دربیشـتر از یک 
دهـۀ گذشـته ، برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیـا وانکشـاف دهـات همـراه بـا دسـتاورد هـای بینظیری ، سـیمای روسـتا 
هـای کشـور را تغییـر داده و همچنـان ایـن تغییـر بـه گونـۀ مثبت و مانـدگار آن در زنده گی روسـتا نشـینان ما نیـز راه یافت 
، ولـی بـرای اینکـه دسـتاوردهای مذکور افغانسـتان شـمول وهمگانی شـود ، برنامـۀ ملی میثاق شـهروندی از نقطـۀ پایان آن 
، اغازگردیـد. بدیهـی اسـت کـه هـر برنامـه از خـود ابعـاد ومعیـار هـای خاص خـود را دارد کـه به گونـۀ گذرا بـه چند بعد 

برنامـۀ ملـی میثاق شـهروندی مکـث میکنیم: 
یکـی از ابعـاد برنامـۀ ملـی مثـاق شـهروندی ، همانـا پرداختـن بـه انکشـاف شـهری در کنـار انکشـاف دهات و روسـتاهای 
افغانسـتان اسـت. همچنـان  در ایـن برنامـۀ ملـی ، به بیجا شـده گان ، عودت کننـده گان ، بیوه ها ، کوچیان و سـایر هموطنان 
مسـتحق مـا نیز توجـه صـورت میگیرد. 
البته عاوه برشـوراهای انکشـافی قریه 
کـه در برنامـۀ همبسـتگی ملـی موجود 
بـود ، شـوراهای انکشـافی شـهری نیز 
در ایـن برنامـه ، ایجـاد خواهـد شـد و 
همپـا بـا شـوراهای انکشـافی قریـه ها 
، جریـان انکشـاف و رشـد اقتصـادی 
اجتماعـی را بنـا برخواسـت وتصمیـم 
مـردم  درشـهر هـا نیز به پیـش خواهند 

 . برد
برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی میـزان 
هـا  خانـواده  در  را  تنگدسـتی  و  فقـر 
کاهـش میدهـد و تـاش مـی ورزد تـا 
عمـل  در  خویـش  تطبیـق  جریـان  در 
گونـۀ  بـه  را  شـهریان  و  روسـتاییان   ،

متـوازن و همسـان از پروسـۀ انکشـاف اقتصـادی و اجتماعـی بهره مند سـازد. یعنی به آنگونه سـهولت هـا و امکاناتی که 
یـک شـهروند شـهری مـا میتوانـد دسترسـی داشـته باشـد، هموطـن روسـتایی مـا نیـز بتوانـد از آن مسـتفید گـردد.

نقـش برجسـته و تشـریک فعالیـت زنـان بـا مـردان درشـوراهای انکشـافی ، اصل دیگر یسـت کـه از طریـق آن، بخش مهم 
وقابل توجه جامعه درامر انکشـاف کشـور سـهیم میشـوند. زنان در این برنامه نقش وسـهم بیشـتر خواهند داشـت . چنانچه 
بـه گفتـۀ وزیـر احیا وانکشـاف دهـات درانتخابات شـوراها و یاهم در ایجاد شـوراهای جدیـد، باید زنان در رهبری شـوراها 

)۵۰٪( سهم داشـته باشند. 
میثـاق شـهروندی طـی ده سـال آینده در سراسـر کشـور تطبیـق میگردد کـه در مرحلۀ اول، یک برسـه حصۀ کشـور را در۳4 

والیت کشـورتحت پوشـش قـرار خواهد داد.
هزینـۀ ایـن برنامـه در کل، بیشـترازیک ملیـارد دالرامریکایـی پیشـبینی گردیـده اسـت. تمویـل ایـن برنامـه یکـی از اولویت 
هـای حکومـت بـوده و اولیـن تمویل کننـدۀ آن خود حکومت میباشـد کـه بودجـۀ )۱۳۰۰۰۰۰۰۰( دالری را در قـدم اول در 
نظرگرفتـه اسـت. همچنـان )4۰۰۰۰۰۰۰۰( دالـر امریکایـی از طریق صنـدوق وجهی بازسـازی افغانسـتان و  )۱۰۰۰۰۰۰۰۰( 
دالـر امریکایـی دیگـر از طریـق نهـاد انکشـافی بیـن المللی در مرحلـۀ اول برای چهارسـال در نظر گرفته شـده اسـت . یعنی 
مجموعـًا )۶۳۰۰۰۰۰۰۰( دالـر بـرای  چهارسـال اول  از مجمـوع یـک میلیـارد دالـر پیشـبینی شـده،  فعـآ در بودجه موجود 

است.
بدیـن اسـاس ، برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی ، در واقـع بزرگترین روند انکشـافی در سرتاسـر افغانسـتان اسـت کـه فاصلۀ 
شـهر هـا ودهـات را کوتاه سـاخته و شـهروندان روسـتایی وشـهری تمام کشـور را مجال میدهد تـا با ابتـکارو عمل خویش 
بتوانند آنچه نیازمندی شـان اسـت، اولویت بخشـند و در امر تطبیق آن در سـاحۀ عمل ، خود دسـت اندرکار و فعال باشـند. 

ملـی  برنامـۀ  بنیـادی  هـدف  اصـوالً 
میثـاق شـهروندی ، ایجـاد زمینـه هـا 
و امکانـات انکشـاف دوامـدار بـرای 
مـردم کشـور بـوده و تـاش صورت 
میگیـرد تا بـا احداث و تطبیـق پروژه 
های بـزرگ تـر، روند انکشـاف دراز 
مـدت، تأمیـن گـردد. تعهـد صادقانـۀ 
مـردم  و دولـت باهـم، ایـن زمینـه را 
فراهـم خواهـد سـاخت تـا در پرتـو 
میثـاق  ملـی  برنامـۀ  هـای  دسـتاورد 
شـهروندی ، مـردم کشـور مـا به یک 
پیمانـۀ وسـیع  بـه رشـد و انکشـاف 
بنیـۀ   تقویـت  بـا  و  یابنـد  دسـت 
اقتصـادی شـان با فقر وپسـمانی وداع 

. یند نما

برنامۀ ملی میثاق شهروندی چه ابعادی  دارد؟
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روزنامــۀ بریتانیایــی تلگــراف در گزارشــی 
و  هنلــی  شــرکت  کــه  اســت  نوشــته 
ــد  ــه کرده ان ــه تهی ــتی ک ــرس، در فهرس پارتن
ــپورت(  ــۀ )پاس ــه گذرنام ــد ک ــان می دهن نش
گذرنامه هــای  بی ارزش تریــن  از  افغانســتان، 

ــت. ــان اس جه
پیرامــون  پارتنــرس،  شــرکت های هنلــی و 
ــد و  ــت می کنن ــت« فعالی موضــوع »اخــذ تابعی
یــازده ســال می شــود کــه مقــرراِت اخــِذ ویــزا 
در کشــورهای مختلــِف جهــان را بررســی 
ایــن  اصلــی  شــاخص های  در  می کننــد. 
فهرســت، اجــازۀ ســفِر شــهرونداِن یــک کشــور 
به راحتــی  می تواننــد  کــه  کشــورهایی  بــه 
ــا  ــرار دارد.بن ــد، ق ــزای آن را به دســت آورن وی
ــود،  ــده می ش ــن فهرســت دی ــه آن چــه در ای ب
خوش بخت ترین هــاِی  آلمانــی  شــهرونداِن 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــر ب ــن نظ ــان از ای جه
ــزای  ــد وی ــان می توانن ــادِی آلم ــهروندان ع  ش
ــت  ــه دس ــی ب ــان را به راحت ــورِ جه ۱77 کش

ــد. ــفر کنن آورده و س
ــا،  ــادی اروپ ــول اقتص ــهرونداِن غ ــس از ش پ
بریتانیایی هــا در درجــۀ دوم قــرار دارنــد و 
ــی  ــه راحت ــورجهان ب ــه ۱7۵ کش ــد ب می توانن

ــد.  ــفر کنن س
ــان  ــدرِت جه ــار ابرق ــز در اختی ــام ســوم نی مق
ــه ۱74  ــد ب ــه می توانن ــت ک ــا امریکایی هاس ی

ــد. ــان ســفر کنن کشــور از 2۱8 کشــور  جه
امــا »چــرا گذرنامــۀ افغانســتان در جهــان 
چــه  و  اســت  گذرنامــه  بی ارزش تریــن 
عواملــی باعــث نــزوِل ارزِش اســناد ملــِی یــک 

می شــود؟«  بیــرون  در  کشــور 
ــس از  ــن پرســش و ده هــا پرســِش دیگــر پ ای
این کــه گذرنامــۀ افغانســتان بی ارزش تریــن 
ــاِن  ــد، در اذه ــناخته ش ــان ش ــه در جه گذرنام

ــۀ کشــور ایجــاد شــده اســت. عام
ــار  ــِل اعتب ــادی باعــث تقلی ــِل زی مســلمًا عوام

اســناد ملــی در بیــرون از کشــور شــده اند کــه 
ــر  ــِل زی ــد دلی ــوان چن ــر می ت ــور مختص به ط

را برشــمرد:  

ناامنی در افغانستان
 اوضــاع امنیتــی پــس از ایجــاد حکومــت 
ــکننده  ــد ش ــور، بی ح ــی در کش ــدت مل وح
ــا فشــارهای متعــدد در  شــده اســت. طالبــان ب
ــتند.  ــات هس ــی از والی ــخیِر برخ ــاش تس ت
والیــت کنــدز در شــمال دو مرتبــه بــه دســِت 
ــان  ــروه طالب ــرد و گ ــقوط ک ــروه س ــن گ ای
در حماتــی شــدید، بــه حومــۀ شــهرهای 
ــکرگاه، فــراه و ارزگان رســیدند. مســلمًا  لش
اوضــاع بــِد امنیتــی می توانــد بــر اعتبــارِ اســناد 
ملــی در بیــرون از کشــور تأثیــر منفــی بگــذارد. 

فساد
فســاد اداری و قاچــاق مــواد مخــدر نیــز 
از جملــه عواملی ســت کــه وجهــۀ دولــِت 
افغانســتان در ســطح جهــان را خدشــه دار 
قاچــاِق  و  اداری  فســاد  اســت.  ســاخته 
شــکِل  بــه  کــه  واقعیتی ســت  مخــدرات، 
سرســام آور در اداراِت حکومــِت فعلــی وجــود 
ــه وارد  ــی صدم ــناد مل ــارِ اس ــه اعتب دارد و ب

ــت.  ــرده اس ک
 

افغان ملیتی کردِن همۀ شهروندان
در گذرنامه هــای افغانســتان، درج واژۀ "افغــان" 
ــای  ــًا خــاِف معیاره ــت، کام ــوان ملی ــه عن ب
هم اکنــون  اســت.  خارجــی  و  داخلــی 
در  افغــان  واژۀ  درج  ســِر  بــر  اختــاف 
شــناس نامه های برقــی همچنــان باقی ســت، 
امــا در گذرنامه هــای افغانســتان بــدون در 
ــان  ــناس نامه ها، واژۀ افغ ــون ش ــِت قان نظرداش
ــث  ــد باع ــع می توان ــن وض ــردد. ای درج می گ
و  مــردم  نــزد  گذرنامه هــا  ارزِش  کاهــش 
ــتن  ــود. نوش ــی ش ــارِ بین الملل ــای بااعتب نهاده

افغانســتان  گذرنامه هــای  در  افغــان  واژۀ 
ــوال  ــت اح ــوِن ثب ــض قان ــم نق ــی ه از طرف
نفــوس اســت کــه توســط رییس جمهــور 

ــت. ــده اس ــیح ش ــی توش غن
مهاجرت

ــار  ــترین آم ــوریه، بیش ــس از س ــتان پ افغانس
ایــران  در  تنهــا  و  داراســت  را  مهاجریــن 
و پاکســتان بیــش از پنــچ میلیــون مهاجــر 
میلیــون  دو  از  بیــش  درحالی کــه  دارد. 
ــودت  ــتان ع ــه افغانس ــتان ب ــر از پاکس مهاج
ــادی  ــمار زی ــه ش ــی رود ک ــان م ــد، گم کرده ان
از پاکســتانی ها نیــز بــه  نــامِ مهاجــر وارد 
از  اخــذ گذرنامــه  بــا  و  افغانســتان شــده 
ــومی  ــه کشــور س ــن کشــور، قصــد ورود ب ای
دارنــد. ایــن نگرانــی نیــز به شــدت بــه اعتبــارِ 
گذرنامــۀ افغانســتان صدمــه وارد کــرده اســت. 

نابسامانی های سیاسی
اوضــاع سیاســی در افغانســتان کامــًا بــر ارزِش 
ــن  ــت. ای ــذار اس ــور تأثیرگ ــِی کش ــناد مل اس
اوضــاع اگــر خــوب باشــد، ارزش اســناد ملــی 
در جهــان بلنــد مــی رود. امــا اکنــون بــه دلیــِل 
ــودِن اوضــاع سیاســی، نبــود رهبــری  آشــفته ب
ــی  ــت، تمرکزگرای ــامان مند در رأس حکوم س
و دامــن زدن بــه موضوعــات قومــی و زبانــی، 
کشــور از مســیری اصلــی اش بــه انحــراف رفته 
و کاخ ســپیدار و ارگ از ماه  هــا بــه اینطــرف در 
ــی  ــد. از طرف ــی به ســر می  برن ــاِت داخل اختاف
هــم، بخــش زیــادی از بدنــۀ حکومــت از 
طــرف سرپرســت ها اداره می شــوند. تمــام 
ــاالی  ــِی خــود را ب ــرات منف ــل، تأثی ــن عوام ای
اســناد ملــی از جملــه گذرنامــه  دارنــد و باعــث 
ــای  ــزد نهاده ــناد در ن ــن اس ــش ارزِش ای کاه
ــوند.  ــان می ش ــورهای جه ــی و کش بین الملل

راه حل چیست؟
رهبــران سیاســِی کشــور بایــد اختافــات 
را کنــار گذاشــته، روی یــک برنامــۀ ملــی 
بــا اهــداِف مشــترک کار کننــد، توافق نامــۀ 
بنیــاد حکومــت وحــدِت  سیاســی یی کــه 
کننــد،  عملــی  می دهــد  تشــکیل  را  ملــی 
آغــاز  را  برقــی  شــناس نامه های  توزیــع 
نماینــد، مبــارزه بــا فســاد اداری را جــدی 
بگیرنــد. بایــد اختافــاِت قومــی و زبانــی 
ــار  ــردم نیســت، کن ــودِ کشــور و م ــه س ــه ب ک
گذاشــته شــود و روی برنامه هــای ملــی و 
سیاســِت خارجــِی کشــور توجــه خــاص 
صــورت بگیــرد تــا اعتبــار اســناد ملــی کشــور 
از ایــن نیــز پایین تــر نیایــد. مســلمًا لغــو 
اطــاِق تحمیلــِی واژۀ "افغــان" بــر همــۀ اقــوام 
و شــهروندان ســاکن در ایــن ســرزمین در 
شــناس نامه ها و گذرنامه هــا، یــک گامِ بلنــد 
ــی و  ــِع تناقضــاِت قوم ــت رف ــت در جه و مثب
ــناد و  ــار اس ــش اعتب ــور و افزای ــی در کش زبان
وثایــِق ملــی اســت. همچنیــن بایــد حکومــت 
مکانیســم هاِی حساب شــده تر و صافی هــاِی 
موثرتــری را در توزیــع اســناد ملــی ماننــد 
ــا  ــرد ت ــت بگی ــره روی دس ــه و تذک گذرنام
دیگــر هیــچ تبعــۀ خارجی یــی نتوانــد بــا اخــِذ 
شــناس نامه و پاســپورت افغانســتانی، اعتبــار و 
وثاقــِت اســناد ملــِی مــا را در جهــان بــه زیــر 
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ــه  ــی ب ــد مل ــش عوای ــش از افزای ــه، دو روز پی وزارت مالی
ــر  ــه ســال گذشــته خب ــی نســبت ب ــارد افغان ــزان 4۳ میلی می
داد. ایــن خبــر بــرای کشــوری کــه اصــا بــا مفهــوم عوایــد 
داخلــی سال هاســت کــه درســت آشــنایی نــدارد، خوشــایند 
ــار و  ــتی معی ــه راس ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ــت؛ ام اس
ــه  ــت و ب ــه دارد چیس ــه وزارت مالی ــی ک ــاب و کتاب حس
راســتی عوایــد همیــن حــد اســت یــا بیشــتر و یاهــم کمتــر.
ــد، از  ــایر عوای ــار س ــردم در کن ــه م ــت ک ــال اس ــک س  ی
ــج  ــی پن ــاه افغان ــر پنح ــان از ه ــرف تلفن های ش ــت مص باب
ــد. اگرچــه هنــوز  ــرات می پردازن ــه وزارت مخاب افغانــی را ب
میــزان درســت عوایــد از ایــن بخــش معلــوم نیســت و هیــچ 
ــد وزارت  مرجعــی اعــام نکــرده اســت کــه میانگیــن عوای
مخابــرات بــه اســاس هــر نفــر از ایــن رهگــذر چنــد اســت؛ 
امــا پیداســت کــه یــک درامــد کان روزانــه بایــد از همیــن 
طریــق بــه دولــت تحویــل داده شــود و نیــز عوایــدی کــه از 
ــود،  ــه می ش ــت پرداخت ــه دول ــا ب ــا و رویه ه ــر بخش ه دیگ

ــد.  ــه باش ــل توج ــد قاب می توان
از طــرف دیگــر، افغانســتان در روزگار طایــی قــرار دارد و 
ــا  ــر م ــرای بســیاری از کشــورهای دور و ب ایــن وضعیــت ب
مســاعد نبــوده اســت. کمک هــای میلیارددالــری کشــورهای 
ــه  ــان ادام ــال 2۰24 همچن ــا س ــه و ت ــدون وقف ــف ب مختل
ــدون  ــۀ م ــک برنام ــت و افغانســتان در مســیر ی ــد یاف خواه
ــا  ــن کمک ه ــرق ای ــر غ ــال دیگ ــن س ــرای چندی ــی ب جهان
ــردم  ــت و م ــه دول ــت ک ــی اس ــن شانس ــود و ای ــد ب خواه
افغانســتان از آن برخــوردار انــد. یعنــی پول هــای زیــاد 
بــدون ایــن کــه منبــع ارایــه دهنــده بــه گونــه قطعی حســاب 
و کتابــی هــم داشــته باشــد بــه افغانســتان ســرازیر می شــود 
و ایــن سیســتم عایداتــی طایــی، کشــور را روی پــا ایســتاده 
ــل  ــا تبدی ــه ثروتمندترین ه ــادی را ب ــراد زی ــز اف ــرده و نی ک
کــرده اســت. امــا وقتــی کــه ایــن درامــد را در کنــار 
ــه  ــم ک ــوح درمیابی ــه وض ــم ب ــی بگذاری ــای داخل درامده
افغانســتان دارای یــک درامــد سرشــار و جــاری اســت کــه 
ــد. امــا  ــرای چندیــن ســال دیگــر هــم ادامــه یاب ــد ب می توان
هنــوز مــردم شــاهد خدمــات درســت دولــت نیســتند. ایــن 
ــت  ــک دول ــه شــکل ی ــت ب ــد دول ــه بای ــی اســت ک در حال
ــا دریافت هــا و درامدهــا برخــورد کنــد و اگــر ایــن همــه  ب
درامدهــای هوایــی و زمینــی غــرق حوس هــای شــحصی و 
هزینه هــای فــردی و پــس اندازهــای سیاســی افــراد نشــود، 
ــا  ــد. ام ــاد می کن ــی آب ــاده گ ــه س ــور را ب ــه کش ــا ک یقین
ــا  ــای هزینه ه ــودن جهت ه ــم ب ــلیقه یی و گ ــای س برخورده
و مصــارف دولتــی و برخورد هــای شــخصی بــا پروژه هــای 
کان ملــی، ســبب شــده اســت کــه مــردم افغانســتان نتواننــد 
ــوند.  ــتفید ش ــاری مس ــد ج ــی و عوای ــای جهان از کمک ه
شــهر کابــل هنــوز بــه کندوالــه شــبیه اســت. برخــی جاده هــا 
هــا هــم بــه گونــۀ تقلبــی اســتفالت شــده انــد و نیــز پایتخت 
ــی دســت  ــای مل ــه بس ه ــردم ب ــدارد و م ــگ ن ــک پارکین ی
رســی ندارنــد، مشــکل آب و فاضــاب حــل چــه کــه مــورد 
توجــه قــرار نگرفتــه اســت، شــفاخانه هــای ملــی- دولتــی 
مجهــز و معیــاری وجــود نــدارد و ده هــا مشــکل دیگــر کــه 

ــاد آوری اســت.  ــل ی تنهــا در پایتخــت قاب
البتــه ایــن درســت اســت کــه افغانســتان در وضعیــت جنگی 
قــرار دارد و ایــن جنــگ بیشــترین ســرمایه را مصــرف 
می کنــد امــا بــه همیــن پیمانــه، ایــن بهانــه، بیشــترین فرصت 
را بــرای بلعیــدن پــول مســاعد کــرده اســت. در حالــی کــه ما 
از رهگــذر همیــن جنگــی کــه وجــود دارد امکانــات زیــادی 
بــه دســت می آوریــم و در عیــن حــال ســرقت های زیــادی 
هــم مرتکــب می شــویم کــه اصــا حســابش را کســی 
نمی دانــد. به هرصــورت، صــورت حســاب دهی مقامــات 
دولتــی در برابــر عوایــد داخلــی زیــاد شــفاف نیســت و بــا 
ــم  ــته داری ــال گذش ــزده س ــه از پان ــی ک ــه تجربه ی ــه ب توج
ــک  ــده و ی ــد می ش ــیم چن ــی تقس ــد داخل ــواره عوای هم
بخــش آن بــه حســاب عوایــد درج حســاب دولــت و متباقی 
ــارت می شــده اســت.  ــم غ ــک تی ــان ی ــک تقســیم می در ی

بــا ایــن حســاب مــردم انتظــار دارنــد کــه از نحــوۀ درســت 
ــار  ــزان انتظ ــان می ــه هم ــد و ب ــدازۀ آن بدانن ــد و ان عوای

ــد. ــز دارن ــردم را نی ــه م ــت ب ــات دول خدم
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ناجیه نوری
نیلوفـر رحمانـی تنهـا خلبـان زن نیـروی هوایـی ارتش 
خلبانـی  آموزش هـای  تکمیـل  بـرای  کـه  افغانسـتان 
بـه امریـکا سـفر کـرده بـود، از بازگشـت بـه کشـور 
خـودداری کـرده و درخواسـت پناهنده گـی داده اسـت.
خانـم رحمانـی قـرار بـود هفتـه گذشـته پـس از پایـان 
دوره آمـوزش ۱۵ ماهـه بـه افغانسـتان برگـردد؛ اما وی 
بـه دلیـل آنچه کـه ناممکن خوانـدن ادامـه خدمت خود 
در افغانسـتان اعـام شـد، از بازگشـت بـه کشـورش 

کرد. خـودداری 
ایـن خلبـان گفتـه اسـت که هنـوز هم بـه ادامـه خلبانی 
در نیـروی هوایـی عاقه منـد اسـت؛ اما به علـت تهدید 
شـدن و ناامنـی نمی خواهد به کار خلبانی در افغانسـتان 

ادامـه دهد.
پیـش از ایـن نیـز شـماری از افسـران ارتـش و پولیـس 
افغانسـتان کـه بـرای گذرانـدن دوره هـای آموزشـی و 
بورس هـای تحصیلـی بـه خـارج از کشـور رفتـه بودند 
از برگشـت بـه کشـور خود خـودداری و یا درخواسـت 

داده انـد. پناهنده گـی 
پناهندگـی  درخواسـت  بـر  مبنـی  نیـز  گزارش هایـی 
شـماری از دیپلمـات هـای وزارت خارجـه افغانسـتان 
پـس از پایـان ماموریـت خـود در سـفارت هـای ایـن 

کشـور در رسـانه هـا منتشـر شـده بـود.
دیپلمـات  و  پولیـس  افسـران  تنهـا خلبـان،  ایـن  وامـا 
نیسـتند کـه در صـدد فـرار از کشـور انـد؛ بـل در سـال 
روان افغانسـتان شـاهد فرار شـمار زیادی از خبرنگاران، 

نویسـنده گان و هزارهـا نخبـه جـوان دیگـر بـود.
جوانـان نخبـه و تحصیـل کـرده بـا تحمـل مشـکات 
زیـادی و دادن پول هـای هنگفـت بـه قاچاقبران انسـان، 
از کشـورهای  یکـی  بـه  را  تـا خـود  می کننـد  تـاش 
مبنـی  دارد  وجـود  گزارش هـای  و  برسـانند  اروپایـی 
براینکـه جوانـان بـرای تهیـه و آمـاده کـردن کیس هـای 
مختلـف بـرای دریافـت سـند پناهندگی تا ده هـزار دالر 

پـول بـه نهادهـای مربوطـه پرداخـت می کننـد.
بیش از ۳۰ سـال بـود که اکثر پناهجویان در کشـورهای 
مختلـف جهـان از افغانسـتان بودنـد. طبـق آمـاری کـه 

پناهنـدگان  و  آوارگان  امـور  بـه  رسـیدگی  سـازمان 
)وابسـته بـه سـازمان ملل( چنـدی پیش منتشـر کرد، در 
سـال 2۰۱4 برای نخسـتین بار سـوریه توانسـت در رتبه 

گیرد. اول جـای 
آمـدن  کار  روی  و  پی گیـر  جنگ هـای  و  درگیری هـا 
بـود کـه حـدود ۶  رژیم هـای خودکامـه سـبب شـده 
میلیـون افغانسـتانی ناچـار به گریز از افغانسـتان شـوند. 
مداخله ی نظامی شـوروی سـابق در افغانسـتان در سـال 
۱۹7۹، اسـتقرار رژیـم کمونیسـتی و در پـی آن جنـگ 
داخلـی و روی کار آمـدن طالبـان مـردم را به ترک وطن 

بود. واداشـته 
و امـا پس از سـقوط طالبـان و روی کار آمدن حکومت 
انتقالـی، حضـور نیروهای خارجی و تـاش برای ایجاد 
امنیـت برای شـهروندان افغانسـتان امید بـرای ماندن در 
افغانسـتان و برگشـت مهاجرین از کشـورهای بیرونی به 
خصـوص ایـران و پاکسـتان افزایـش یافـت و سـیلی از 

مهاجریـن دوبـاره به وطن بازگشـتند.
در اوایـل )پـس از طالبـان( امیدواری هـای زیـادی در 
از  زیـادی  تعـداد  و  شـد  ایجـاد  مختلـف  زمینه هـای 
نخبـگان سیاسـی و اقتصـادی از سراسـر جهـان بـرای 

خدمـت  گـذاری به افغانسـتان آمدند؛ اما پـس از چندی 
کـه ایـن امیدواری هـا تحقـق نیافـت و زمینه هـا بـرای 
جـذب افـراد نخبـه و تحصیـل کـرده در درون نظـام از 

بیـن رفـت، تمـام نخبـگان مجـددا پناهنـده شـدند.
پـس از جنجال هـای انتخابـات سـال ۱۳۹۳ و تقلبـات 
کمیسـیون  های  کمیشـنران  توسـط  یافتـه  سـازمان 
انتخاباتـی کـه افغانسـتان را تالبـه پرتـگاه بـه پیـش برد، 
فـرار نخبـه گان افزایش یافتـه و مردم را نسـبت به آینده 
بسـیار ناامیـد سـاخت و مـردم بـه این بـاور رسـاند که 
دموکراسـی و انتخابـات مفهومـی نـدارد و تنهـا جعـل، 
در  کـه همـواره  اسـت  قبیلـه  و  قـوم  و  زور  خیانـت، 
افغانسـتان حـرف اول را می زنـد و سرنوشـت مـردم را 

می سـازد.
بحث هـای  ادامـه  ناامنی هـا،  افزایـش  آن  کنـار  در   
بـدون نتیجـه رونـد مذاکـره بـا طالبـان و بازگشـت آنها 
قیـد و شـرط  بـدون  در سـاختار دولـت، رهـا شـدن 
تروریسـتان و کسـانیکه دسـتان شـان بـه خـون مـردم 
آلـوده اسـت، ماننـد زرداد فریـادی، حمایـت مقامـات 
حکومتـی از طالبان و برادر خواندن تروریسـتان توسـط 
مقامـات ارشـد حکومتـی، سـقوط شـهرهای بـزرگ به 
دسـت طالبـان، نبـود فرصـت شـغلی بـرای جوانـان و 
تبعیـض قومی در اسـتخدام جوانـان در نهادهای دولتی، 
برخـورد قومی؛ سـمتی و زبانی مقامات ارشـد حکومتی 
بـا مـردم، اجـرا نشـدن  یـا دور زدن توافق نامه سیاسـی 
توسـط حکومـت و به خصوص ارگ ریاسـت جمهوری 
باعث شـده اسـت تـا نخبـگان به ایـن نتیجه برسـند که 
افغانسـتان دیگـر مکان بـرای زندگی آنان نیسـت و باید 
بـه هـر نحوۀ که شـده از افغانسـتان فـرار کـرده و خود 
را بـه یـک کشـور امـن و قانونمدار برسـانند. امـروز در 
کشـور هرکسـی دسـت اش بـه سرشـر برسـد، در صدد 

فـرار از کشـور می شـود. 
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کرزی:

دیورند را به رسمیت نمی شناسیم
پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
افغانستان یک بار دیگر مدعی شد که خط 
فرضی دیورند تحمیلی است و آن را به ر 

سمیت نمی شناسد.
مرکز  افتتاح  مراسم  در  که  کرزی  آقای 
صحبت  نوین  افغانستان  تحقیقاتی 
طرف  از  دیورند  خط  می کرد،افزود: 
افغانستان  مردم  باالی  انگلیس  استعمار 
خط  این  طرف  دو  مردم  و  شده  تحمیل 
را با چالش های فراوان روبرو کرده است.

آقای کرزی با بیان این که مردم افغانستان 
به  مستقل  کشور  عنوان  به  را  پاکستان 

را  دیورند  خط  اما  می شناسند؛  رسمیت 
به  است  مردم تحمیل شده  این  باالی  که 

رسمیت نمی شناسند.
رییس جمهور پیشین افغانستان افزود: آب 
که  آب  مورد  در  اما  است؛  ما  مردم  حق 
برای همسایه های ما می رسد توجه کنیم، 
آب  بندهای  که  می خواهیم  ما  وقتی  ولی 
بسازی و برای توسعه و ترقی کشور خود 
ما  با  باید  همسایه  کشورهای  کنیم  کار 

تفاهم داشته باشند.
وضیعت  از  نگرانی  با  کرزی  آقای 
خشکسالی در کابل گفت: تغییر اقلیم در 
مرکز  و  دارد  را  خود  تأثیرات  افغانستان 
مورد  در  باید  نوین  افغانستان  تحقیقات 
دقیق  بررسی  کابل  زمینی  زیر  آب های 

کنند. 
او گفت: نهادهای تحقیقاتی باید در مورد 
آب های زیر زمینی کشور به شکل درست 

بررسی های خود را انجام دهند.
و  مطالعات  که  کرد  بیان  کرزی  آقای 
محروم  برای  هیچ گاه  ما  پژوهش های 

آب های  از  ما  همسایه های  ساختن 
باید  ما  همسایه های  اما  نیست؛  افغانستان 
بسان  افغانستان  پیشرفت  و  ترقی  برای 

سایر کشورهای دنیا تمکین کنند.
قوم  برزگان  از  شماری  حال،  همین  در 
بلوچ از بدرفتاری و نقض حقوق بلوچ ها 
می  انتقاد  سخت  ایران  و  پاکستان  در 
افغانستان  مرزی  مناطق  باشندگان  کنند. 
با  دیگر،  مشکل  ده ها  کنار  در  پاکستان  و 

افگن  هراس  گروه های  حمله های  تهدید 
استخبارات  سوی  از  که  اند.  روبرو  نیز 
آموزش می  تمویل و تجهزی و  پاکستان 

بینند. 
از سویی هم، برخی از آگاهان به این باور 
هستند که به رسمیت نشناختن خط مرزی 
و  است  فریبانه  عوام  شعار  یک  تورخم 
می دهند  سر  را  شعارهای  چنین  که  افراد 
دو  پشتون های  فریب  تاش  در  بیشتر 

طرف مرز هستند.
میادی   ۱8۹۳ در  دیورند  خط  معاهده   
را که عبارت  میان سه حاکمیت  مرزهای 
افغانستان، بلوچستان و هند بریتانیه یی  از 
که  جانبه  معاهده سه  نمود. یک  معین  را 
اراضی  در  طرف  سه  قانونمند  حضور 
نمود. هرچند که  ترسیم می  را  مشخصی 
فقط  و  شد  امضاء  جانبه  دو  معاهده  این 
امضا رسید،  به  افغانستان  و  انگلیس  میان 

اما بلوچستان را نیز در بر می گرفت. 
معاهده  مثبت  جنبه های  توجیه  با  بریتانیا 
حکمرانان  از  یک  هر  دیورند،  خط 
پیمان  این  که  کرد  متقاعد  را  افغانستان 
را تایید نمایند و این پادشاهان یکی پس 
از دیگری یعنی شاه حبیب اهلل ) ۱۹۱۹-

۱۹۰۱( شاه امان اهلل، )۱۹2۹-۱۹۱۹(، شاه 
ظاهر  شاه  و   ،)۱۹2۹-۱۹۳۳( خان  نادر 
در  را  معاهده  این   )۱۹۳۳  -۱۹7۳( خان 
دوره سلطنت خود توجیه و تایید کردند. 

به  تصمیم  بریتانیه یی  هند  زمانی که  اما 
دست برداشتن از سرزمین هند و موافق به 
استقال آن شد ) در سال ۱۹47میادی(، 
دولت نو ظهور پاکستان بنا به یک قانون 
بین المللی که می گوید ایاالت تازه ایجاد 
شده، بایست همان سرحداتی را که پیش 
از استقال خود داشتند، داشته باشند ، در 

این اراضی شکل گرفت.

اوبامــا  بــاراک  مانــدگار- 
رییس جمهــوری امریــکا در آخریــن 
ــک  ــت اش  کم ــر حکوم ــای عم روزه
4.2۶ میلیــارد دالــری ایــن کشــور را به 
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان 

تصویــب کــرد.
ــکا،  ــور امری ــا رییس جمه ــاراک اوبام ب
اختصــاص 4.2۶ میلیــارد دالــر بــه 
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان، 
ــت  ــادی تصوی ــدۀ می ــال آین ــرای س ب

ــرد. ک
صــورت  درحالــی  کمــک  ایــن 
ــۀ  ــا الیح ــاراک اوبام ــه ب ــرد ک می گی
دفاعــی مجــوز اختیــارات امنیــت ملــی 
بــرای ســال مالــی 2۰۱7 را امضــا 

ــت. ــرده اس ک
ایــن الیحــه، کمک هــای  براســاس 
ــتان  ــاع افغانس ــه وزارت دف ــر ب حاض

اختصــاص خواهــد یافــت.
در همیــن حــال، محمــد رادمنــش، 
معــاون ســخنگوی وزارت دفاع کشــور 
ــتان در  ــش افغانس ــه ارت ــود ک ــه ب گفت
ــتباتی  ــات و پش ــدازی عملی ــر راه ان ام

ــاز دارد. ــکا نی ــک امری ــه کم ب

وزارت دفــاع کشــور اعــام کــرده بــود 
کــه بخش هــای مختلــف وزارت دفــاع 
ــده  ــل ش ــد تکمی ــتان 8۰ درص افغانس
ــی  ــن بین الملل ــکا و متحدی اســت امری
ــه  ــپردند ک ــد س ــز تعه ــتان نی افغانس
ایــن  نیروهــای  نیازمنــدی  همــه ی 
وزارت خانــه را تــا ســال 2۰2۰ میادی 

برطــرف می کننــد.
در آخریــن کمک هــای کــه کشــور 
هــای عضــو ناتو بــه ارتــش افغانســتان 
دالــر  میلیــون   ۳۹۰ مبلــغ  کردنــد 
ــای  ــه پروژه ه ــه ب ــت ک ــی اس امریکای
افزایــش قابلیت هــای نیروهــای ارتــش 
افغانســتان اختصــاص داده شده اســت.

انجــام  حالــی  در  کمک هــا  ایــن 
کشــورهای  هنــوز  کــه  می شــود 
حمایــت کننــده افغانســتان آمــاری 
دقیــق از ســربازان ارتــش ایــن کشــور 
آن  از  و گزارش هــا حاکــی  ندارنــد 
ــی از  ــرباز خیال ــزاران س ــه ه ــت ک اس
ــه  ــاع و داخل ــای دف ــه وزارت ه خزان
ایــن کشــور معــاش دریافــت می کننــد 

ــد. ــی ندارن ــود خارج ــه وج ک

تصویب بودجۀ ۴ میلیارد دالری 
امریکا به افغانستان از سوی اوباما

ابوبکر صديق

ACKUنخبه گان سفرکرده دیگر بر نمی گردند
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بخش چهــارم
مرتضی ارشاد بخش يازدهـم

عروسـک های کاسـیک را می تـوان بـا در نظـر گرفتـِن انـدک تفاوتـی کـه بـا 
عروسـک های باسـتانی دارنـد، تنهـا در اضافـه شـدن سـیاِق تجملـی بـه آن هـا 
معرفـی کـرد؛ بدیـن صـورت کـه بـا افزایـش مهارت انسـان در سـاخت وسـایل 
و ابـزار، سـاخت عروسـک ها نیـز بـا ظرافـت بیشـتری پی گیری شـد و عـاوه بر 
ایـن، گونه یـی از تجمل گرایـی بـا تأکیـد بر خصوصیـاِت مردانـه و یا زنانـه بنا بر 
فرهنگی که عروسـک ها در آن سـاخته می شـد، وارد تصویر عروسـک گردیده و 

بـه چشـم کـودکان نیـز بـا زرق و بـرِق بیشـتری خودنمایـی نمودند.
امـا بـا ورود بـه قرن 2۰ و بـا توجه به تغییـر همه جانبه یی که در وجوهات سـبک 
زنده گـی و شـغلی انسـان حـادث شـد، به صـورت اتوماتیـک وار عرصۀ سـاخِت 
عروسـک  به صـورت حرفه یی تـر پی گیـری شـد و بیشـتر از پیـش در اختیـار 

انتقـال اندیشـۀ بزرگ سـال بـه کـودک درآمد.
با ورود صنعت به عرصۀ سـاخت سـاماِن بازِی سـنتی و صنعتی شدِن آن از طرفی 
بـه یک بـاره میـزان تولیـدات اسـباب بازی ها بـه شـدت اوج گرفـت و از سـوی 
دیگـر، بـه دلیـل ایـن خصوصیـِت صنعـت که بـا هم شکل سـازی عروسـک ها در 
مقیـاس تولیـد بـاال، در واقع کـودکان بسـیاری را در جریان یک الگـوی فرهنگی 
و زیبایی شناسـی واحـد قـرار مـی داد؛ بـرای مثـال: شـاید معروف تریـن شـکل 
عروسـِک صنعتـی کـه در مقیـاس جهانـی عرضـه گردیـد، عروسـک های باربـی 
باشـد. عروسـک باربـی بـا توجه به حـوزۀ وسـیع توزیعی کـه در جهان داشـت، 
بـه تمامـی کودکانـی کـه در فرهنگ هـای مختلـف مخاطـب آن قـرار می گرفتند، 
شـکل خـاص و معینـی از شـکل زیبایـی و درک زیبایی شناسـانه را بـه همـراه 
مـی آورد. تصـور این کـه یـک کـودک چینی بـا پوسـتی زرد و چشـمانی کشـیده 
یـا کودکـی سیاه پوسـت بـا لبانـی برآمـده، کودکـی چـاق و یـا کودکی کـه تحت 
آمـوزش سرسـختانۀ دینـی قـرار دارد، چه واکنشـی را به یک عروسـک باربی که 
بـا مویـی بلونـد، دامنی کوتاه و قدی کشـیده و تناسـب اندامی که خـاِص فرهنگ 
در  او  از روی عمل کـرد  را می تـوان  نشـان می دهـد  اسـت  امریکایـی  ـ  اروپـا 
بزرگ سـالی جسـت وجو کـرد. کودکـی کـه در دوران ُخردسـالی خویـش، تحت 
الگـوی دیکته شـدۀ اخاقـی و زیبایی شـناختی عروسـک های صنعتی اندیشـه اش 
شـکل گرفتـه اسـت، در بزرگ سـالی نیـز این الگـو به صـورت ناآگاهانـه و بدون 
توجـه وی بـه خصوصیـات فرهنگ خـودی، درک تصویـری و معنـوِی وی را از 
دنیـای بیـرون شـکل می دهـد کـه یـا زیبایـی را به صـورت ذومراتبی در اشـکالی 
می بینـد کـه بـه آن نمـاد عروسـکی نزدیـک باشـد و یـا سـعی می کنـد خـود را 

تحـت تأثیـر آن زیبایی شناسـی، زیبـا جلـوه دهد.
به روشـنی مشـخص اسـت کـه ذهـن صنعتـِی عروسک سـازی مـدرن بـه دلیـل 
الگوپذیـری کـه به واسـطه تأثیـر عروسـک های خود بـر روی کـودکان می گذارد، 
بسـیار اهمیـت داشـته و می توانـد عاملـی باشـد کـه از سـوی قـدرت رسـانه یی 
حمایـت شـده تـا صنعت هـای موازی همچـون صنعت تولـد منسـوجات و لوازم 
آرایـش در تمامـی فرهنگ هـا بـا توجـه بـه الگویـی کـه در ذهـن جمعـی افـراد 
شـکل گرفتـه، موفـق بـه فروش بیشـتر باشـد. بـه بیانی سـاده تر، عروسک سـازی 
مـدرن می توانـد بـا همسان سـازی ذهِن تصویری کودک و مشـترک کـردن الگوی 
زیبایی شـناختی وی، جوامـع یک دسـتی را شـکل دهـد کـه هـم مخاطـب صنعِت 

خویـش باشـد و هـم بـازاری برای فـروش وسـایل و ابـزار آرایشـی و تجملی.
انسـان می گـذارد،  بـر روی کودکـی  ایـن عروسـک های کوچـک  تأثیـری کـه 
بـا توجـه بـه تجربه هـای پیرامونـی مـا کـه کـم هـم نیسـتند، بـه یـک کشـمکش 
فرهنگـی ناخواسـته میـان ذهـن کـودک و جامعـۀ خـود منجـر می شـود، بـه این 
ترتیـب کـه آموزش هـا و مفاهیمـی کـه وی در جامعـه می بینـد، با عروسـک هایی 
کـه به شـکل ابزار سـرگرمی، تخیـل و تعقـل وی را می آزماید، همخوانی نداشـته 

و وی را در یـک تعلیـق فرهنگـی نـگاه مـی دارد.

عـروسـک؛
 به مثـابۀ ابژۀ فرهـنگی

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
افغانســتان و دریافــِت  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

سـخنگوی  اسـکندری،  خان محمـد 
سـازمان توده هـای خاموش: در نخسـت 
موضع گیـری  از  می کنـم  سـپاس گزاری 
به جـا و شایسـتۀ آقـای احمدولی مسـعود 
غرض آلـودِ  گفته هـای  بـه  واکنـش  در 
ملـی«  »قهرمـان  بـر  مبنـی  رییس جمهـور 

خوانـدِن شـاه امـان اهلل خـان. 
مشـکلی کـه مـا در افغانسـتان داریـم ایـن 
اسـت که مـا در حِد شـعار باقـی مانده ایم. 
هرچـه در افغانسـتان گفته می شـود، درحِد 
شـعار اسـت و هیـچ گاه عملـی نمی گردد. 
ارزش هـا  ایـن اسـت کـه  مشـکِل دیگـر 
در الیه هـای بـاال تعریـف نشـده انـد. مـا 
ارزش هایـی به نـام دین، مذهـب، فرهنگ 
و زبـان داریـم، امـا این ارزش ها در سـطح 
الیه هـای بـاال تعریف ناشـده باقـی مانـده 
دال  ارزش هـا  بـه  بی توجهـی  ایـن  انـد. 
بـر ایـن اسـت کـه مـا بـه واگرایی سـوق 
داده شـده ایم. امـروز از دیـن و مذهـب، 
قرائت هـای افراطـی صـورت می گیرد و به 
جـای این کـه ارزشـی به  نـامِ دین مـا را به 
همگرایـی سـوق دهد، به افتـراِق اجتماعی 
کشـانده اسـت. بنابریـن، نیـاز اسـت کـه 
ارزش هـا در سـطِح بـاال تعریـف شـوند و 
بـه مـردم فهمانده شـود کـه ایـن ارزش ها 
مـا را به همزیسـتی کمک می کنـد و من و 

تـو را بـه هـم ربـط می دهد.  
مشـکل  ارزش هـا  پاییـن  سـطح  در  امـا 
بـا  یـک هـزاره  عنـوان  بـه  مـن  ندارنـد؛ 

اوزبیـِک  و  تاجیـک  و  پشـتون  هموطـِن 
خـود هیچ مشـکلی نـدارم، امـا رهبری که 
مـن از او تأثیرگـذار هسـتم، مشـکل دارد. 
یعنـی نخبـه گان ما را به این سـمت سـوق 

داده  انـد. 
نبـی اهلل نبیـل: مـن بـا ایـن حـرِف آقـای 
احمدولـی مسـعود کامًا موافق هسـتم که 
مشـکل در نخبـه گاِن ما اسـت. امـا چیزی 
کـه مـرا امـروز بـه عنـوان یـک شـهروند 
نگران سـاخته اسـت، توافق میان نخبه گان 
می باشـد؛ زیرا نخبـه گان هم متفـاوت اند؛ 
یکـی نخبـه گاِن مردمـی هسـتند و دیگری 
میـان  توافـق  تحمیلـی.  نخبـه گان  هـم 
نخبـه گان تحمیلـی، فازِ ناهمگونـی را میان 
نخبـه گان جهـادی و مردمـی ایجـاد کـرده 
اسـت. اگـر حـرِف مـن درسـت باشـد، ما 
در واقـع مطابـق برنامـۀ نخبـه گاِن تحمیلی 
حرکـت می کنیـم و توسـط آنـان مدیریت 
می شـویم. بـه باور مـن، اگر ما نخسـت به 
مـردم متوسـل شـویم و در مقابـل دیگران 

متحـد شـویم، کارمان آسـان می شـود.  
سـید منیـر صمیم: مـا مشـکات را درک 
کردیـم، درک کردیـم کـه از کـدام ناحیـه 
تـا  آمده ایـم  حـاال  امـا  می بینیـم؛  صدمـه 
راه حلـی دریابیم، این راه حـل چه می تواند 
باشـد؟... به بـاور من، بیرون رفـت از دایرۀ 
اسـت.  راه حل هـا  ایـن  از  یکـی  قومـی، 
هـم شـهرونداِن  و  نخبـه گان  هـم  امـروز 
عـادی و روشـن فکرمان در دایـرۀ قومـِی 
قـومِ  مشـکاِت  تنهـا  مـا  مانده انـد.  گیـر 
خـود را می بینیـم کـه بایـد از ایـن دایـره 
خـارج شـویم و حـرف و عمـِل خـود را 

بسـازیم.  افغانستان شـمول 
نخبه سـازی  این کـه،  دیگـر  موضـوع 
می کنیـم. کسـی می آیـد همۀ انـرژی خود 
را صـرف می کنـد و شـخصی را خیلی باال 
می بـرد، چـون از قومـش اسـت، در غیـر 
آن، هیـچ درایـت و اهلیِت دیگـری ندارد. 
نبـود حـس وطن دوسـتی، مشـکِل دیگری 
هسـتیم.  روبـه رو  آن  بـا  مـا  کـه  اسـت 
هیچ کسـی حاضر نیسـت بـرای منافع ملی 
کار و مبـارزه کنـد؛ یـا منافـِع قوم اسـت یا 

حـزب و جریـان.  
راه هـای  از  یکـی  مسـعود:  احمدولـی 
ارایـه  شـما  کـه  مشـکاتی  برون رفـِت 
کردیـد، ایـن اسـت کـه شـمارِ زیـادی از 
شـهروندان نیـز هماننـِد شـما فکـر کننـد. 

امـا در این جـا بسـیاری ها این گونـه فکـر 
نمی کننـد، یعنی اصًا احسـاِس مسـوولیت 
ندارنـد. مـا نبایـد از همـه یـک نـوِع فکـر 
هرکسـی  باشـیم.  داشـته  توقـع  را  کـردن 
فکـِر خـودش را دارد و حقـش هم اسـت. 
مـا سـیزده سـال قبـل برنامه یـی راه اندازی 
آقـای  بـه  را  آن، طرحـی  و طـی  کردیـم 
کـرزی پیش کـش کردیـم که شـمار زیادی 
آن  در  نیـز  کشـور  سیاسـی  نخبـه گان  از 
حضـور داشـتند. مـا در طـرِح خـود گفتیم 
کـه از حضور نیروهای خارجی در کشـور 
بایـد خیلـی اسـتفاده کنیـم؛ چـون آنـان تا 
اخیـر بـا مـا نخواهنـد مانـد و روزی بـه 
کشورشـان برمی گردنـد. مـا در طرح خود، 
خواهـان ایجـاد گفتمانی میاِن خود شـدیم 
و تأکیـد کردیـم کـه بایـد گفتمـان را در 
پاییـن میان روشـن فکران، جامعـۀ مدنی و 
شـهروندان، و مشـارکت را در بـاال ایجـاد 
 کنیـم. امـا به طـرِح ما کسـی اعتنـا نکرد و 

امـروز شـاهد چنیـن اوضاعـی هسـتیم. 
حـاال نیز مـا تأکید بـر همین حـرف  داریم 
و در کنـار آن، بایـد بـه سـوی ملی گرایـی 
حرکـت کنیم. نخسـتین گام در این راسـتا، 
ایجـاد "احسـاِس ملـی" اسـت؛ دومین گام 
هـم تبدیـل کـردِن افـکار عمومـی بـه یک 
"فکـر ملی" اسـت؛ و زمانی کـه افکار ملی 

شـد، عمل گرایـی تحقـق می یابد. 
فتانـه علـی زی، رییـس اتحادیـۀ زنـان 
افغـان: بـاورِ مـن ایـن اسـت کـه هرچـه 
مـا داد از فراملیتی شــدن بزنیـم و شـعار 
مهـارِ مرزهـای قومـی سـر دهیـم، آن هـم 
درحالـی کـه هیـچ کاری صـورت نگرفته، 
ممکـن نیسـت ما »ملـت« شـویم. بنابراین، 
وقتـی ما می خواهیـم فراملـی حرکت کنیم 
و آدرسـی همه گانـی بـه وجـود بیاوریـم، 
هماهنگـی و آگاهی دهـی از همـه مهم تـر 
اسـت و بایـد در ایـن راســتا کار شـود. 
صـورت  می توانـد  چگونـه  ایـن کار  امـا 
بگیـرد؟... باید روی جوانـاِن آموزش دیده 
کنیــم،  سـرمایه گذاری  تحصیل یافتـه  و 
برنامه هـای  روی  هـم  سـرمایه گذاری 
درازمدت  باشـد؛ حمایت هـای اقتصادی از 
جوانـان صـورت گیـرد و جابه جایـی آنان 
در نهادهـای حکومتـی خیلـی بایـد مـورد 

باشـد.   توجه 

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: روح اهلل بهزاد
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از نظـر شـباهت ظاهـري و اخاقـي که بین مـا موجود بود، 
خیلـي خـوب مي توانسـتم او را بفهمـم و احساسـات او را 
درک کنـم؛ زیـرا موضـوع دایـي ]مامـا[ نبـود، موجـودي را 
مي دیـدم کـه بـا روح خـودم نزدیـک بـود و در بسـیاري از 
جهات با هم عقیدۀ مشـترک داشـتیم. یک شـب در پاریس 
در منـزل مـن تـا نیمه شـب برایـم آخریـن کتـاب خـودش 
یعنـي »تـوپ مرواري« را خواند. در جزوۀ شـخصي نوشـته 
بـود و اظهـار داشـت خیـال چاپ نـدارد. بي نهایـت جالب 
بـود؛ زیـرا قسـمتي از تاریـخ را از زمـان ناصرالدیـن قاجار 
تـا آن روز بـه رشـتۀ تحریـر در آورده بـود، البتـه بـه سـبک 

خـودش کـه یکي از شـاهکارهاي آن نویسـنده اسـت. 
بـا تمـام درد روحـي کـه بـا او هم آغـوش بـود، خنـده از 
لبانـش دور نمي شـد و مدتـي خندیدیم بر سـر ایـن کتاب. 
و بـا این کـه بارهـا مي گفـت دنیـا قابـل زیسـت نیسـت و 
هـزار تمسـخر بـر لبانـش بـود، بـراي آن هایـي کـه در این 
دنیـا آن قـدر بـه پـول و زنده گـي پرتجمـل و مقـام اهمیت 
ایـن موجـود  مي دهنـد، هرگـز نمي تـوان حـدس زد کـه 
شـریف در آینـدۀ نزدیکي دسـت به خودکشـي خواهد زد، 
وگرنـه خواهـش مي کـردم ایـن جـزوه را بـه مـن بدهد که 
از بیـن نـرود و ایـن مطلـب برایم همیشـه مجهـول ماند که 
چه طـور اشـخاصي یـک مرتبـه پیـدا شـدند بـراي دریافت 

کتاب. 
صـادق هدایـت بـه محـض ورود بـه پاریـس به ایـن جانبه 
تلفـن کـرد و گفت در یکـي از هوتل هاي بولوار سن میشـل 
زنده گـي مي کنـد و آدرسـش را داد کـه بـروم بـه دیدنش و 
بعـداً مرتـب منـزل مـا مي آمـد و مي گفـت در صدد هسـتم 
یـک آپارتمـان بـا آشـپزخانه پیـدا کنـم. بـراي مـن قـدري 
تعجـب آور بـود؛ بـراي کسـي کـه اصـًا اهمیـت بـه غـذا 
نمي دهـد، بگـردد بـه دنبـال خانـۀ بـا آشـپزخانه. ولـي فکر 
کـردم البـد مـدت زیـادي خیـال مانـدن دارد و خانـه را به 
هوتـل ترجیـح مي دهد، خصوصـًا براي خواندن و نوشـتن. 
بـراي  را  پاریـس  کـه  مي شـد  تصـور  آن چـه  برخـاف 
زنده گـي در نظـر گرفتـه، مي بینـم کـه بـراي مـرگ انتخاب 
کـرده بـود. شـکي نیسـت کـه بـه ایـن سـرزمین عاقـه 
داشـت، مثـل بسـیاري از درس خوانده هـاي ایـن شـهر زیبا 
کـه مبـدای علـم و هنـر و با آغـوش بـاز صاحبـان ذوق را 

مي پذیـرد.  و  مي دهـد  پـرورش 
دوسـت  را  مملکـت  ایـن  این کـه  بـا  هدایـت  صـادق 
مي داشـت و از فرهنـگ آن برخـوردار بـود، ولـي هرگـز 
برایـش ایـن شـهر عزیزتـر از ایران نبـود. آثـار او گواهي بر 
ایـن نکتـه اسـت، همان طـوري کـه هیچ زبانـي را بـر زبان 
فارسـي گرامي  تـر و برتـر نداشـت و اظهار کسـالت مي کرد 
کـه زبـان فارسـي در حـال رکـود مانـده و شـاید عهـد مـا 

عقـب هـم رفته باشـد. 
شـاید خواسـت  و  مي بـرد  لـذت  فرانسـه  در  آزادي  از    

لحظـات آخـر عمـر را نفـس آزاد بکشـد. 
Mont� مونت پارنـاس) کافه هـاي  از  یکـي  در   روزي 

parnasse( نشسـته بودیـم اظهـار داشـت: »اگـر عرضـه 
یـا میـل تهیـۀ قصـري در دیـار خـود نداشـتم، از دیرزماني 
در ملـک خاج پرسـتان خانـۀ آخرتـي بـراي خـود زیر سـر 
گذاشـته ام.« مـن شـوخي پنداشـتم و حمل بر ایـن کردم که 
مي خواهـد بـراي همیشـه این جـا بمانـد و هرگـز برنگردد، 

ولـي نمي دانسـتم چـه مـدت. 
کـردم  پیشـنهاد  مي کـرد.  دنـدان درد  اظهـار  روز  همـان 
دندان سـازي را کـه مي شناسـم معرفـي کنـم و آدرسـش را 
بدهـم. یـک مرتبـه زد زیـر خنده و گفـت: »د کیسـه. دیگر 
همیـن مانـده کـه هـر جـاي آدم خـراب مي شـود و از کار 
مي افتـد، بدویـم و تـاش کنیم کـه معالجه شـود و زحمت 
ایـن را آدم بـه خـودش بدهـد کـه چندسـال بیـش عمـر 
کنـد.« گفتـم: دایـي جان ناخوشـي را مي شـود تحمـل کرد؛ 
اگـر درد نباشـد، ولـي بـا درد کـه نمي شـود زنده گـي کرد، 
زیـرا درد روحـي تحملـش آسـان تر اسـت از درد جسـمي. 
البـد روح سـخت جان تر اسـت و ُخرده ُخـرده آدم را ُخـرد 
مي کنـد و از بیـن مي بـرد. بـاز در جـواب مـن خندیـد و 
پاسـخي نـداد و هرگـز دکتـر نرفت. هفتـۀ دیگر بـا تلیفون 
از او خواهـش کـردم کـه شـام را بیایـد پهلـوي مـا و تذکر 
دادم کـه غـذا بي گوشـت خواهـد بـود، ولي در آن شـب او 
بیش تـر از دو قاشـق نخـود پختـه و قـدري میـوه نخورد و 

تمـام مـدت از ایـن طـرف و آن طـرف بحـث کردیم. 
  بایـد گفـت گفتـار گاه و بـي گاه او مثـل آثـارش از دروني 
حساسـیت  مي شـود  دیـده  و  مي کشـید...  زبانـه  شـعله ور 
بي انـدازه و روح دانشـمندش و قـدرت هنـرِي او بود که او 

را بـه مرگ کشـانید. 
و امـا روزهـاي آخـر عمِر او در این شـهر از لحـاظ روحیه 
بـه طـوري مثـل روزهاي دیگـر زنده گـي اش گذشـت و با 
تمـام مـال روحي، صورتـش همیشـه خنـدان و بذله گو و 
شـوخ بـه نظـر مي رسـید کـه کسـي نمي توانسـت حـدس 
بزنـد کـه در مغـز متفکـِر او چـه مي گـذرد. ولـي خیلـي از 
نوشـته هایش را پـاره مي کـرد یـا مي بخشـید، ولـي چنـد 
روزي او را خیلـي گرفتـه دیـدم. از بالیـن دوسـتش آقـاي 
شـهید نورایـي مي آمـد و بـا اندوه زیـاد گفت: فکـر مي کنم 
او مرضـي غیرقابـل عاج دارد و دیگر خوب نخواهد شـد. 
بـا مـا خیلـي راحـت حـرف مـي زد و اغلـب بـه سـراغ ما 
مي آمـد. آخریـن دفعه یـي کـه او را دیـدم گفـت: اگـر از 
مـن خبـري نداشـتي یـا دیـدي دیگـر در آن هوتل نیسـتم، 
بـدان آپارتمـان پیدا کـرده ام و در آن صورت خـودم تلیفون 

خواهـم کـرد و آدرس جدیـدم را مي دهـم. 
آخریـن یـادگاري کـه از او دارم، نوروز همان سـال ما چند 
روزي غایـب بودیـم و در مراجعـت کارت او را دریافتم که 
بـراي تبریـک یـک جملـۀ کوچـک روي آن نوشـته بود که 

پانزده روز قبل از خودکشـي اسـت. 
اولیـن  مي کـرد،  وفـا  خـود  قـول  بـه  همیشـه  این کـه  بـا 
تلیفـون  و  مي دهـم  را  آدرسـم  گفـت  کـه  بـود  دفعه یـي 
خواهـم کـرد، ولـي همـان آدرس اسـت کـه هرگـز نـداد و 
همـان تلیفـون اسـت کـه هرگـز نکـرد تـا یـک روز صبـح 
عنـوان  تحـت  پاریـس  یومیـۀ  روزنامه هـاي  از  یکـي  در 
خودکشـي نوشـته بـود: »نویسـندۀ جـوان ایراني موسـوم به 
صـادق هدایـت، مسـکن در فـان کوچـه و شـمارۀ فان با 

گاز بـه زنده گـِي خـود خاتمـه داد.« 
آن موقـع بـود کـه مـن معنـي آپارتمـان بـا آشـپزخانه را 
فهمیـدم و دانسـتم چـرا همه را یـک هفته بي خبر گذاشـت 
کـه کسـي مزاحـم او نشـود و کسـي از تصمیـم قاطـع او 
باخبـر نگـردد و بـا فـراغ خاطـر دسـت بـه عملـي زد کـه 
از مدتـي قبـل تصمیـم آن را گرفتـه بـود و بـه مرحلـۀ اجرا 

شت.  گذا
زنده گـِي سراسـر  بـا  را  نتوانسـت خـود  هدایـت  صـادق 
زیـاد  مـن،  نظـر  بـه  دهـد.  سـازش  بي قـواره  و  فریـب 
بي احتیـاج بـود؛ بـه زنده گـي هرگـز خـود را پابنـد نکـرد 
کـه بتوانـد هر روزي کـه بخواهد خـودش را نجـات بدهد 
و ایـن زنجیـر را پـاره کند. شـهامت و شـجاعت مي خواهد 
و او ایـن صفـات را داشـت، نمي خواسـت طبـع خودش را 
پاییـن بیـاورد بـراي این کـه بـا اجتماعـي کـه نمي پسـندید 
نزدیـک شـود و هم آهنگـي داشـته باشـد. مانعـي نمي دیـد 
کـه تک وتنهـا باشـد، ولـي زیر بـار منـت و هـزاران حوایج 
زنده گـي نـرود بـراي آمیزش بـا دیگـران؛، زیرا خـودش را 
غني تـر از هـر کـس مي دانسـت، به دلیـل این کـه محتاج به 

زنده گـي نبـود. 
صـادق هدایـت دلبسـتۀ وطن و هموطنـاِن خود بـود و این 
عاقـه او را بـه نوشـتن کشـانید کـه آنـي غافـل نبـود. در 
تمـام مـدت عمـر کوتاهـش یـا مطالعـه کـرد یـا نوشـت و 
ایرانـي هسـتند. همیشـه  قهرمانـان  تمـام  نوشـته هایش  در 
نـدارد  بـا مردمانـش سـروکار  نویسـنده یي کـه  مي گفـت: 
و شـریک غم وشـادِي آن هـا نیسـت، دکانـدار اسـت. حتـا 
روزهـاي آخـر عمـرش دور از دیار خود که در سـوزوگداز 
بـه تـاراج رفتـِن ثـروت معنـوي کشـورش بـود، بـا روحي 
دردنـاک، روزي گفـت: »خشـت هاي منقـش و کتیبه هـاي 
آثـار تاریخـي بعد از حفریات به مناسـبت نبـودِن متخصص 
کـه خـط را در محـل بخوانـد و ظاهـراً الزم بـود بـه خارج 
حمـل شـود بـراي کشـف، بعـد از مدتـي خبـر دادنـد کـه 
از  همـه  و  نیـاورده  را  کـوره  حـرارت  تحمـل  خشـت ها 

رفتـه  بیـن 
اسـت.« چه طـور ممکـن اسـت ممالکـي کـه بزرگ تریـن 
اختراعـات بشـري را قادر هسـتند انجـام دهند، یـک مرتبه 
هشـتاد خشـت را با هم در کـوره نهادند، بـدون این که اول 
امتحـان شـود، مثـًا بـا دو عـدد آن. ایـن جمله هـا تاریخي 
اسـت کـه بـراي شـما مي نویسـم. بیش تـر مي توانیـد پـي 
بریـد بـه روحیۀ یـک نابغه یـي که ترجیـح داد از بیـن برود 
کـه بـدون اسـتقال زنده گي کنـد. از ایـن نتیجـه مي گیریم 
کـه دقیقه یـي دور از مملکتـش زنده گـي نمي کـرده و تمـام 
بـود و راه  از عقب ماندگـِي علـم در وطنـش  او  ناامیـدِي 
عاجـي نمي دیـد جـز راهي که دیگر نخواسـت تماشـاچي 

 . شد با
بـا  خواندیـم:  را  خودکشـي  موضـوع  روزنامـه  در  روزي 
عجلـۀ هرچه تمام تـر خودمان را رسـاندیم به منـزل مزبور، 
از دربـان پاییـن عمـارت سـوال کردم بـراي دانسـتن طبقه. 
جـواب داد چـه آقـاي مهربـان و خوش قیافـه و خوبي بود، 
خانـه را از مالـک بـراي سـه مـاه اجاره کـرد و تمـام اجاره 
را پیـش پرداخـت، ولـي یـک هفتـه بیش تر زنده گـي نکرد. 
 بـوي نامطبـوع گاز در راهروهـاي عمـارت پیچیـده بـود. 
مـا رفتیـم بـاال. البتـه پولیـس قبـل از مـا درب را شکسـته 
بـود، چـون از بـوي شـدید گاز خبـر داده بودند کـه در این 
آپارتمـان گاز بازمانـده و کسـي نیسـت، خطر آتش سـوزي 
مـي رود. بـه محض ورود خـودم را به پولیـس معرفي کردم 
کـه خواهـرزادۀ او هسـتم. سـواالتي طبـق قانـون کـرد و 
مـن در جـواب گفتـم اگـر شـما کتاب هـاي او را خوانـده 
بودیـد و اگـر بـا روحیۀ او آشـنایي داشـتید، ایـن روز را به 
آسـاني مي توانسـتید پیش بینـي کنیـد. آن هـا اظهـار داشـتند 
کـه بایـد در حضور شـما اتاق مـورد دقت قـرار گیرد. پس 
از جسـت وجو دیـدم یک دسـت لباس و پوشـاک محدودي 
در یـک چمـدان بـود و چهـار بسـته سـیگار پل مـال روي 
میـز و هزاروهشـت صد فرانـک جدید پول نقد که درسـت 
 Pera پیش بینـي کـرده بود بـراي خریـد زمین در قبرسـتان
Lachaise، زیـرا قبـًا در صحبـت گفتـه بود کـه آن جا را 

بـه قبرسـتان هاي دیگـِر پاریـس ترجیـح مي دهـد. 
جنـازه بـه طور طبیعي بـه خواب ابـدي فرو رفته بـود. حتا 
رنـگ چهـره کامًا طبیعـي بود، گویـي خوابیده اسـت البته 
بـا لبـاس. پولیـس اظهـار داشـت کـه او گاز را باز کـرده و 
روي زمیـن آشـپزخانه خوابیـده بـود، یعنـي روي کاشـي و 
یـک سـیگار نصفه کشـیده الي انگشـت داشـت. حـاال باید 
گفـت یـا بـه طـوري زود بي  حال شـده که فرصت کشـیدن 
و تمـام کـردِن سـیگار نبوده و یا نبودن اکسـیژن، سـیگار را 

خامـوش کـرده بود. 
بـا نظـر اول متوجـه شـدم کـه بـا دقـت بي نظیـري تمـام 
پنجره هـاي اتـاق را بـا پنبه مسـدود کرده کـه از الي آن هوا 

از خـارج وارد نشـود و مشـاهد کـردم با چه خون سـردي و 
تصمیمـي ثابـت، وقـت زیادي بـراي این کار گذاشـته که به 
تمـام درزهـاي در و پنجـره پنبـه فـرو کند بـراي جلوگیري 
اکسـیژن. قیافـۀ او آرام، شـاد و سـبک بار بـود. گویـي تنهـا 
موقعـي اسـت کـه دیگـر او ناراحتـي و سـنگیني و زجـر 

زنده گـي را نـدارد. 
تشـریفات مذهبـي روز بعـد در مسـجد مسـلمانان پاریـس 
انجـام شـد. در مسـجد پروفسـور هانـري ماسـه مستشـرق 
ایران شناسـي  و  فارسـي  زبـان  بـه  آشـنایي  کـه  فرانسـوي 
داشـت و تمـام شـعرا و نویسـنده گان مـا را مـورد مطالعـه 
قـرار داده بـود، حاضـر شـده و بـاالي جنـازۀ آن مرحـوم 
نطـق جالبـي بـه زبـان فرانسـه ایـراد نمـود، مبني بـر این که 
امـروز مـا یکـي از بزرگ تریـن نویسـنده هاي هم عهـد خود 
را کـه صـادق هدایـت بود از دسـت دادیم، ولي اسـم او در 
قلب ما همیشـه زنده و آثارش محونشـدني و براي همیشـه 
جاویدانـي اسـت. بعـداً همه گـي که عبـارت بـود از عده یي 
بـه  فرانسـوي  عده یـي  و  او  دوسـتان شـخِص  و  ایرانیـان 
مشـایعت جنازه به طرف گورسـتان پرالشـز حرکت کردیم. 
مراسـم دفن با تشـریفات قانوني فرانسـه و مسـلماني انجام 

فت.  یا
چنـدي بعـد بـه اهتمـام نزدیکانـش بـه خصـوص با سـعي 
بـرادرش آقـاي محمـود هدایت، وجهي فرسـتاده شـد و از 
ایـن جانبـه خواسـتند کـه سـنگ بادوامـي از نـوع گرانیـت 
بـراي روي قبـر آن مرحـوم تهیـه کنـم. مـن هـم بـا کمـک 
یـک مهنـدس ایرانـي کـه در پاریـس مدرسـۀ مهندسـي و 
معمـاري بـوزار را تمـام کـرده بـود، یـک سـنگ سـاده و 
زیبـا روي قبـرش نهـادم و هـر وقـت گـذارم بـر مـزارش 
مي افتـاد، چنـد دسـته گِل کوچـک آن جـا مي بینـم کـه دلیل 
محبـت هم فکـري ایراني هـا و اروپایي هـا اسـت کـه بـا او 
دوسـت بوده انـد یا نشـناخته تحـت تأثیر نوشـته هایش قرار 
باعـث خوش وقتـي مي شـود وقتـي مشـاهده  گرفته انـد و 
مي گـردد کـه علـم و هنـر و اسـتعداد هرگـز نادیـده گرفتـه 

نمي شـود و مـورد احتـرام اسـت. 
اگـر عکـس قبـر را بخواهیـد مي توانـم براي تان تهیـه کنم... 
بـه خصوص که آرشـیتکت با نوشـتن اسـم آن مرحوم فقط 
توانسـته اسـت کـه صـورت کوچکـي از یـک جغـد نشـان 
دهـد بـه مناسـبت کتـاب بـوف کور که در فرانسـه شـهرت 
به سـزایي پیـدا کـرد، فقـط اسـتفاده کـرد از دو نقطـۀ ت در 
آخـر کلمـۀ هدایـت که دو چشـم بـوف را نشـان مي دهد... 
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احمدعمران
ارتـش  در  خلبـان  بانـوی  نخسـتین  رحمانـی،  نیلوفـر 
افغانسـتان، در امریکا درخواسـِت پناهنده گی کرده اسـت. 
او گفتـه اســت بـه ایـن دلیـل نمی خواهـد بـه افغانسـتان 
برگـردد کـه هیـچ چیـز در ایـن کشـور تغییـر نمی  کنـد و 

همـه چیـز در حـاِل بدتـر شـدن اسـت. 
شـنیدِن چنیـن خبـری، شـوکه آور اسـت. چـه چیز سـبب 
می شـود کـه افـراد نخبـۀ جامعه چنیـن دچار یأس شـوند 

و کشورشـان را تـرک کنند؟ 
بـه نظر می رسـد کـه تنها بحـث عـدمِ تغییر جامعـه نبوده 
کـه بانـو رحمانـی را بـه تـرِک زادگاهـش مجبـور کـرده 
اسـت. سـال گذشـته، گزارش هایـی بـه نشــر رسـید کـه 
بانـو رحمانـی تهدیـد بـه مـرگ شـده بـود، امـا بـا وجود 
چنیـن گزارش هایـی، نمی تـوان بـا قاطعیـت حکـم کـرد 
کـه دلیـل درخواسـت پناهنده گـی او، حفـظ جانـش بوده 

. شد با
و  بـود  ارتـش  نظامـی  بانـو رحمانـی خلبـان جنگنـدۀ   
می دانســت کـه خدمـت در ارتـش، تهدید و حتا کشـتن 
را بـه همـراه دارد. او می دانسـت که در راه دشــواری گام 
گذاشـته و گمـان نمـی رود کـه فـرار از چنیـن وضعیتـی، 

دلیـل اصلـِی مهاجـرِت او باشـد. 
دغدغه هـا  و  مسـایل  مهم تریـن  از  یکـی  نخبه هـا،  فـرار 
اصطـاح،  بـه  یـا  و  توسـعه یافته  کمتـر  کشـورهای  در 

کشـورهای جنـوب بـه شـمار مـی رود. ایـن کشـورها بـا 
معضلـی بـه نامِ فـرار مغزها روبـه رو انـد. راهکارهایی هم 
کـه بـرای حفـظ نخبـه گان روی دسـت گرفتـه می شـود، 
چنـان ناکارآمـد انـد کـه کمتـر سـبب می شـود در آن هـا 

انگیـزۀ مانـدن ایجـاد کنـد. 
طـی سـال های گذشـته، تنهـا بانـو رحمانـی نبـوده کـه 
کشـورِ دیگـری را بـر کشـورش ترجیـح داده باشـد، بـل 
ده هـا مـورد از نخبـه گاِن جامعـه را می توان مثـال آورد که 
بـه بهانه هـای گوناگـون، مجبور بـه ماندن در کشــورهای 
مرفـه و بـه اصطـاح جهان اول شـده انـد. مطمینـًا همین 
لحظـه، ده هـا خلبـاِن افغانسـتان پـس از پایـان دوره هـای 
در  یـا  و  میزبـان  کشـورهای  همـان  در  یـا  کاری شـان، 
انـد.  کـرده  پناهنده گـی  درخواسـِت  دیگـر  کشـورهای 
شـاید انگیـزۀ برخـی از ایـن افـراد فقـط منافـع شـخصی 
و خانواده گی شـان باشـد، ولـی تعـداد زیـادی بـه دالیلـی 
سـوای آن چـه کـه رفـاه و سـرمایه می توانـد برای شـان 

ارمغـان کنــد، کشـور را تـرک کـرده اند. 
بـه  منجـر  کـه  کشـور  نخبه هـای  مشـکِل  مهم تریـن 
فرارشـان از کشـور می شـود و انگیزۀشـان را بـرای بـودن 
از آن هـا می گیـرد، نااُمیــدی اسـت؛ آن چه که در سـخنان 
بانـو رحمانـی یازتـاب یافتـه اسـت. او نمی گویـد کـه از 
تهدیـد  از  تشـویش هایی  یـا  و  می ترسـیده  زنده گـی اش 
داشـته ـ هرچنـد که بـر اسـاس گزارش ها تهدیـد به مرگ 

نیـز شـده بـوده اسـت. خانـم رحمــانی می گوید بـه این 
دلیـل نمی خواهـد دوبـاره بـه کشـورش برگردد کـه برای 
بهتـر شـدِن این کشـور امیــدی در او باقی نمانده اسـت. 
هـزاران پناه جویـی کـه خطـر مـرگ را بـه جـان خریدنـد 
و بـه کشــورهای غربـی پناهنـده شـدند، دلیل شـان برای 
تـرک کشـور، چیزهایـی شـبیه بـه گفته های بانـو رحمانی 
بهتـِر  فـردای  بـه  را  امیــدشان  نیـز  آن هـا  اسـت.  بـوده 

افغانسـتان از دسـت داده بودنـد. 
مسـلمًا هرچه امید به آینده بیشـتر باشـد، میـزان مهاجرت 
تقلیـل پیـدا مي کنـد. امیـد بـه آینـدۀ جوانـان در رابطـه با 
شـغل آیندۀشـان، میـزان درآمـد آن هـا، توانایـی تشـکیل 
و  امثالهــم  و  موتـر  خانـه،  داشـتن  ازدواج،  زنده گـی، 
باالخـره میـزان امنیـِت کشـور، تمامـًا ارتبـاط مسـتقم بـا 
تـرک و عـدم تـرِک مملکـت دارد. افـراد معمـوالً جـذب 
کشـورهایی می شـوند کـه از لحـاظ جذابیـت و امیـد بـه 
آیندۀ روشـن، اطمیناِن بیشـتر داشـته باشـند. بانو رحمانی 
امیـِد خـود را از دسـت داده بـود و بـه همین دلیـل، دیگر 

نخواسـت بـه کشـورش برگردد.
تقاضـا بـرای مهاجرت بـه خارج، مسـأله یی قابـِل درک و 
تأمـل اسـت و نبایـد بـه دیگـران فشــار وارد کـرد که در 
کشـورِ خـود بمانند، وقتـی انگیزه یـی برای بـودن ندارند. 
بانـو رحمانـی به مسـالۀ دیگری نیز اشـاره داشـته اسـت. 
او گفتـه کـه نمی خواهـد دیگـر در زیـر بیـرِق افغانسـتان 
خدمـت کنـد، امـا می خواهد در نیــروهای هوایـِی امریکا 
مشـغول به کار باشــد. اما چه چیزی سـبب شـده که بانو 
رحمانـی از بـودن در زیـر بیرِق کشـورش چنیـن ناراحت 

باشد؟ 
بـدون شـک این سـخن انگیزه ها و دالیلی دارنـد که هنوز 
پوشـیده انـد؛ ولـی چیـزی کـه می تـوان در تعبیـِر آن هـا 
گفـت این اسـت کـه وقتـی کارد به اسـتخوان می رســد، 
انسـان ها تصمیم هـاِی سـخت و سرنوشت سـاز می گیرند. 
در پشـت سـخناِن بانو رحمانـی دردی نهفته اسـت که در 

حـال حاضـر نمی خواهـد از آن پرده بـردارد. 
یقینـًا بـرای انسـان ها دشـوار اسـت کـه از محیطـی که در 
آن بـزرگ شـده انـد و زنده گـی کـرده انـد، به آسـانی دل 
بکننـد. دل کنــدن از کشـور، به بیرون شـدِن جـان از بدن 
شـباهت دارد ولـی گاه چنـان لحظاتـی پیـش می آیـد کـه 
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د ننګرهـار چارواکي وايـي، دغلته د داعش ډله د پرلپسـې عملیاتو 

پـه ترڅ کې کمزورې شـوې ده.

د ننګرهـار والیـت چارواکـي وايـي، د ۲۰۱۶ میـادي کال پـه 

اوږدو کـې د پرلپسـې پوځـي عملیاتـو پـه تـرڅ کې پـه دې والیت 

کـې د داعـش ډلـه ځپـل شـوې، ګـڼ جنګیايل یـې وژل شـوي او 

جنګـي ځـواک یې کمـزوری شـوی دی.

د ننګرهـار د وايل ویانـد عطاالله خوګیاڼي پـه ۲۰۱۶ میادي کال 

کـې د ننګرهـار پـه څو ولسـوالیو کـې د داعش پر ضـد عملیاتو ته 

په اشـارې ازادي راډيـو ته وویل:

"د داعـش زرګونـه وسـله وال چې د کرښـې له اغاړې به را اوښـتل 

یـا بـه لـه نـورو ځایونو لـه داعـش رسه یوځـای کېـدل، دوی اکرثه 

ووژل شـول، پـه ننګرهـار کـې د دوی مهـم قوماندانـان لـه منځـه 

والړل او د دوی رهـري ړنګـه شـوه، اوس هـم ننګرهـار کـې د 

داعـش فعالیت شـته، خـو دوی په ډېـر کمزوري جنګـي وضیعت 

دي." کې 

پـه ورتـه توګـه پـه افغانسـتان کـې د مېشـتو امریکايـي ځواکونـو 

قوماندانـان هـم د افغانسـتان پـه ختیـځ کـې د اسـامي دولـت د 

وسـله والـې ډلـې د کمـزوري کېـدو پخلـی کـوي.

د سـټارس اينـډ سـټرايپس امریکايـي ورځپاڼه پـه افغانسـتان کې د 

امریکايـي ځواکونـو د ویانـد بريـد جرنال جـان کليفلنـډ له خولې 

وايـي، وړم کال پـه افغانسـتان کې د داعش د وسـله والو شـمېر له 

یونیـم زرو څخـه تـر درې زرو پـورې اټـکل کېده، خـو د نوموړي 

پـه وینـا پـه روان ۲۰۱۶ میـادي کال کې د دې وسـله والو شـمېر 

زرو تـه راکم شـوی دی.

تـر دې څـو اوونـۍ مخکـې پـه افغانسـتان کـې د ناټـو عمومـي 

قومانـدان هـم په یـوه خري غونـډه کـې د »زرغونې تـورې ۱« او 

»زرغونـې تـورې ۲« پـه نومونـو هغـه عملیـات بریـايل وبلل چې 

پـه افغانسـتان کـې یـې د افغـان ځواکونـو رسه په ګـډه د داعش تر 

ولکـې النـدې سـیمو کـې د دې وسـله والـې ډلـې پـر ضـد کړي 

دي.

پـه بروکسـل کـې  اړه  پـه  نیکلسـن د دې عملیاتـو  جـرنال جـان 

وو: ویـي  تـه  خریاالنـو 

"پـه دې دوو عملیاتـو کـې پـه افغانسـتان کـې د اسـامي دولت د 

وسـله والـې ډلـې ۱۲ مهم قومندانان ووژل شـول، پـه دې ډله کې 

د دوی مـر ”حافـظ سـعید“ هـم شـامل و، پـه دې عملیاتو کې د 

دې ډلـې لـه پنځه ویشـتو تر دېرشـو په سـلو کې ځواک هـم راکم 

شـو او د اسـامي دولـت د ډلـې د پنځـه سـوو په شـا او خـوا کې 

وسـله وال پـه کـې ووژل شـول، د دوی تـر شـلو زیـات مرکزونـه 

او د روزنـې کمپونـه ویجـاړ شـول، مـايل شـبکې یـې ګـډې وډې 

شـوې او پـه افغانسـتان کې د داعـش د مرکزونو لـه درې برخو دوه 

یـې راکـم کړل، داسـې چـې د ننګرهار د والیـت له نهو ولسـوالیو 

څخـه درې ولسـوالیو ته محدود شـول."

د  چارواکـي  امریکايـي  او  افغـان  چـې  کـې  حـال  داسـې  پـه 

افغانسـتان پـه ختیځ کـې د داعش د ځـواک د کمېدو خـره کوي، 

لـه غـور والیـت څخه پـه ورکـړل شـویو راپورونـو کـې د والیتي 

شـورا اسـتازو او عامـو خلکـو دغلته د داعـش د وسـله والې ډلې 

د فعالیتونـو پـر پراخېـدو اندېښـنه ښـودلې.

د غـور د والیتـي شـورا مرسـتیال عبدالبصیـر قـادري د شـنبې پـه 

ورځ ازادي راډیـو تـه وویـل:

"شـاويل ددوی یـو قومانـدان دی چـې لـه داعـش رسه یـې بیعت 

کـړی، نومـوړي د د وسـله والو جذبـول چټک کـړي او هڅه کوي 

چـې د هـوا په ښـه کېـدو رسه نظامـي حرکتونه تنظیـم کړي."

عبدالبصیـر قـادري وايـي، پـه غـور کې د داعـش ډلې وروسـته له 

هغـې فعالیتونـه پـراخ کـړل چې د فیـروز کوه په شـال کـې ددې 

وسـله والـې ډلـې پر ضـد روان عملیـات د هوا د سـړېدو لـه کبله 

درول شـوې دي.

نومـوړي پـه مرغاب او غلمین سـیمو کـې د داعش ډلـې له خوا د 

خلکـو د جـذب په اړه اندېښـنه څرګنـده کړې او وايي چـې د ده د 

معلوماتـو لـه مخـې داعـش په دې سـیمو کې ان یو شـمېر ښـځې 

هـم د لـس زرو څخـه تر پنځلـس زرو کالـدارو تنخوا پـه بدل کې 

خپلـو لیکـو ته جذب کـړي دي.

تاکیـد طالبـان 
بر شـرط اول

ریاست جمهوری:

دادگاه عالی تاکنون دربارۀ وزیران 
رد شده ُحکمی صادر نکرده است

چارواکي:

داعش ډله په افغانستان کې 

سخته ځپل شوې

مانــدگار- رادیــو آزادی بــه نقــل از طالبــان گــزارش دادهــد اســت: 
تــا زمانــی کــه اشــغال گران خارجــی از افغانســتان خــارج نشــوند،  

گفت وگوهــای صلــح انجــام نخواهــد شــد.
طالبــان فراخــوان ســازمان ملــل بــرای آغــاز گفت وگوهــای صلــح 

بــا دولــت افغانســتان را رد کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه طالبــان اعــام کردنــد کــه اگــر ســازمان 
ملــل در ایــن زمینــه صــادق اســت، بایــد تــاش کنــد بعــد از ۱۵ 
ســال جنــگ، نظامیــان خارجــی از خــاک افغانســتان خــارج شــوند.
ــرای  ــا ب ــت: م ــار داش ــان اظه ــخنگوی طالب ــد، س ــح اهلل مجاه ذبی
ــی در  ــای خارج ــه نیروه ــی ک ــا زمان ــم و ت ــتقال می جنگی اس
خــاک افغانســتان حضــور داشــته باشــند، ســخن گفتــن از صلــح 

بی معنــا اســت.
تاداماچــی یاماماتــو، نماینــدۀ ویــژۀ ســازمان ملــل متحــد در 
افغانســتان در گزارشــی بــه شــورای امنیــت از طالبــان درخواســت 
ــتان وارد  ــت افغانس ــا دول ــتقیم ب ــه صــورت مس ــا ب ــود ت ــرده ب ک

ــود. ــره ش مذاک

ارگ ریاسـت جمهـوری اعـام کـرده کـه تاکنـون دادگاه عالـی در مورد وزیران سـلب صاحیت شـده از 
سـوی پارلمـان، حکمـی را صادر نکرده اسـت.

شـاه  حسـین مرتضـوی، معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری کشـور گفته اسـت کـه داد گاه عالـی تاکنون 
حکمـی را در مـورد وزیـران سـلب صاحیت شـده صادر نکرده اسـت.

در جریـان یـک مـاه گذشـته، ۱۶ وزیـر بـه دلیـل مصـرف نکـردن بودجـۀ وزارت هـا از سـوی مجلـس 
نماینـده گان اسـتیضاح شـده بودنـد کـه 7 تـن از آنـان از سـوی پارلمـان رد و بقیـه در مقام های شـان باقی 

ندند. ما
وزیـران امـور خارجـه، ترانسـپورت، تحصیـات عالـی، مخابـرات، معـارف، فوایـد عامـه و کار و امـور 

اجتماعـی از سـوی مجلـس نماینـده گان رد صاحیـت شـدند.
پـس از رد صاحیـت آنـان، پارلمـان خواسـتار معرفـی چهره هـای جدیـد بـه جـای ایـن وزیران شـد، اما 

تاکنـون از طـرف ریاسـت جمهـوری افـراد جدیـد به جـای آنـان معرفی نشـده اند.
از سـویی هـم، پارلمـان ُهشـدار داده بـود، در صورتـی کـه حکومـت چهره هـای جدیـد را معرفـی نکنـد، 

بودجـۀ سـال ۱۳۹۶ را نیـز تصویـب نخواهـد کرد.
ظاهـر قدیـر، معـاون اول مجلـس نماینـده گان گفته بـود در صورتی که حکومـت وزرای جدیـد را معرفی 

نکنـد، بودجـه سـال ۱۳۹۶ تصویب نخواهد شـد.
او گفتـه بـود، پارلمان افغانسـتان روی کدام مقصد خاص وزیران را اسـتیضاح نکرده و خواسـتار وضاحت 

در ایـن مـورد از دادگاه عالی چاره یی کار نیسـت.
این درحالی است که هفتۀ گذشته مجلس نماینده گان بودجۀ سال ۱۳۹۶ را نیز رد کرد.

نماینـده گان گفته انـد، تـا زمانـی کـه حکومـت بـه تصمیـم پارلمـان احتـرام نگـذارد، بودجۀ سـال آینده را 
تاییـد نخواهنـد کرد.

چـرا »همه« می خواهند فرار  کننـد؟

ACKU
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وزیـر داخلـۀ ترکیـه بـه خبرنـگاران گفت،  تـرور سـفیر روسـیه در انقره یک 
قتـل طراحـی شـده و بـا نیـت قبلی بـود. او هم چنیـن گفت که تـرور آندری 

کارلـوف ابتـکار عمـل قاتـل و یا انتقام شـخصی نبوده اسـت.
آنـدری کارلـوف روز دوشـنبۀ هفتۀ گذشـته حیـن سـخنرانی در افتتاحیۀ یک 
نمایشـگاه عکـس در انقـره بـه ضـرب گلولـه از پـای درآمد. فـرد مهاجم که 
همان جـا کشـته شـد، یـک پسـر 22 سـاله به نـام مولـود مـرت آلتینـاش از 

اعضـای پولیـس ضد شـورش انقـره بود.
تیم هـای روسـیه و ترکیـه اکنون در حـال تحقیق روی جزئیات تـرور آندری 
کارلـوف هسـتند. رهبـری ترکیـه، سـازمان گولـن را عامل پشـت پـردۀ ترور 
کارلـوف می دانـد و آن را بـه تـاش بـرای تخریـب روابـط روسـیه و ترکیه 

می کند. متهـم 
سـلیمان سـویلو، وزیـر داخلـۀ ترکیـه بـار دیگـر ایـن فرضیـه را مطـرح کرد 
کـه مولـود مـرت آلتینـاش وابسـته به جنبـش گولن اسـت. او گفـت: در این 
مرحلـه، مـا بـه وضـوح روابط مـان را بـا جنبـش تروریسـتی فتـح اهلل گولـن 
مشـخص کردیـم. تـرور سـفیر نتیجۀ ابتـکار عمل شـخصی نبوده اسـت. این 

حملـه تروریسـتی برنامه ریـزی شـده بود.
بـا  آلتینـاش  ارتباطـات  روی  تحقیـق  حـال  در  بازرسـان  او،  گفتـه  طبـق 

هسـتند. ترکیـه  از  خـارج  و  داخـل  در  تروریسـتی  سـازمان های 
بـه گفتـه وزیـر داخلـۀ ترکیـه، بازرسـان تـرک تاکنـون بـه جزئیـات مهمـی 

دسـت یافته انـد امـا فعـًا آن هـا را اعـام نمی کننـد.
ایـن مقـام ارشـد ترکیه هم چنین ابـراز امیدواری کـرد که روابط دو کشـور با 

تـرور اخیـر تیره نشـود و با خانـواده کارلوف ابراز همـدردی کرد.

ــق  ــی از طری ــون اصل ــرار مظن ــن و ف ــر در برلی ــتی اخی ــات تروریس حم
مرزهــای بــاز اتحادیــۀ اروپــا، بــار دیگــر ایــن موضــوع را در کانــون توجــه 
ــا  ــارزه ب ــای مب ــه مقام ه ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــون ای ــرار داد و اکن ق
تروریســم اروپایــی، تدابیــری را در راســتای محــدود کــردن آزادی تحــرک 

ــد. ــر بگیرن ــی در نظ و جابه جای
ــر  ــاد آزادی و تفک ــاکنان آن نم ــیاری از س ــرای بس ــا ب ــاز اروپ ــای ب مرزه
جســورانه اســت، امــا آن هــا بــه صــورت روزافزونــی بــه پاشــنۀ آشــیل ایــن 

ــد. ــدا می کنن ــباهت پی ــاره ش ق
ــی  ــب بین الملل ــت تعقی ــه تح ــا ک ــماره یک اروپ ــت ش ــون تروریس مظن
ــور کــرد و  ــار از ایــن مرزهــا عب ــود، در روزهــای گذشــته دســتِ کم دوب ب
نهایتــًا بــه صــورت تصادفــی در یکــی از ایســت های بازرســی حومــه میــان 
ــون  ــری، مظن ــس العام ــه انی ــز گســترده علی ــب و گری شناســایی شــد. تعقی
حمــات مرگبــار بــازار کریســمس برلیــن تنهــا یــک نمونــه از شکســت های 
امنیتــی در مرزهــا بــود کــه ناسیونالیســت های ناراضــی از اتحادیــه اروپــا را 
ــنگینی  ــای س ــی به ــا، خشــونت  افراط گرای ــه آنه ــه گفت ــد. ب ــت می کن تقوی

اســت کــه بایــد بابــت ســهولت ســفر پرداخــت شــود.
مدافعــان منطقــۀ آزاد مــرزی اتحادیــۀ اروپــا می گوینــد، ناکامی هــای امنیتــی 
ــه  ــی را نشــان می دهــد. ب ــان دولت هــای اروپای ــزوم همــکاری بیشــتر می ل
گفتــۀ آن هــا، روش ســنتی احتــکار اطاعــات بخشــی از مشــکل اســت. بــا 
ایــن حــال، چنیــن اظهاراتــی در مواجهــه بــا مواضــع کســانی چــون ماریــن 
ــات  ــد دارد در انتخاب ــه امی ــه ک ــی فرانس ــه مل ــزب جبه ــر ح ــن، رهب لوپ

ــازد. ریاســت جمهــوری ســال آتــی پیــروز شــود، رنــگ می ب
لوپــن در بیانیه یــی تأکیــد کــرد: افســانۀ تحــرک آزاد در اروپــا را کــه برخــی 
از رقبــا در ایــن رقابت هــای ریاســت جمهــوری بــه آن چســبیده اند، قطعــًا 
بایــد دفــن کــرد. امنیــت مــا بــه آن بســته گی دارد. منطقــۀ آزاد مــرزی اروپــا 

در مجمــوع یــک فاجعــۀ امنیتــی اســت.
چنیــن رویکردهایــی بــرای آن دســته از حامیــان اتحادیــۀ اروپــا مثــل آنــگا 
ــی  ــات پارلمان مــرکل، صدراعظــم آلمــان کــه قصــد دارد مجــدداً در انتخاب

ســال آتــی کشــورش پیــروز شــود، یــک معضــل اســت.
ــنگن از  ــۀ ش ــتم منطق ــف سیس ــه لط ــردم ب ــن از م ــا ت ــه میلیون ه روزان
ــا عبــور می کننــد. ایــن کشــورها  مرزهــای 2۶ کشــور عضــو اتحادیــۀ اروپ
ــا جمعیــت حــدوداً 4۰۰ میلیونــی، فرصــت شــغلی بســیار مناســبی را در  ب
ــا ایــن  سراســر بزرگ تریــن اقتصــاد جمعــی جهــان ایجــاد کــرده اســت. ب
ــارۀ نحــوه  حــال ســال گذشــته زمانــی کــه کشــورهای اتحادیــۀ اروپــا درب
مدیریــت ســیل مهاجــران بــه بحــث می پرداختنــد، کشــورهای شــرق اروپــا 

ســاخت حصــار مشــغول شــدند.
ســال گذشــته نیــز پــس از آن کــه افراط گرایــان داعشــی حمــات همزمانــی 
را در پاریــس انجــام دادنــد و جــان ۱۳۰ تــن را گرفتنــد، اصلی تریــن 
ــی در  ــر امنیت ــش تدابی ــم افزای ــود، به رغ ــه صــاح عبدالســام ب ــون ک مظن

ــرد. ــه بلژیــک گریخــت و یافتــن او چهــار مــاه زمــان ب مرزهــا ب
ــی  ــات  آت ــی در انتخاب ــه مســایل حیات ــت و مهاجــرات از جمل مســألۀ امنی
فرانســه و آلمــان و هلنــد خواهــد بــود و بســیاری از سیاســت مداران 
راســتگرا روی ایــن موضــوع مانــور می دهنــد. در شــرایطی کــه بســیاری از 
اروپایی هــا در تعطیــات ســال نــوی میــادی از ایــن مرزهــا بــرای عبــور 
ــن  ــد، ای ــان دهن ــه نش ــک گذرنام ــا ی ــه حت ــدون آن ک ــد، ب ــتفاده می کنن اس

ــش را دارد؟ ــردد ارزش ــن آزادی ت ــا ای ــه آی ــود ک ــرح می ش ــوال مط س

لیــگ دســتۀ اول فوتبــال اســپانیا درحالــی خــودش را بــرای ورود بــه بــازار 
ــن  ــاغل در ای ــن ش ــه ۶۰ بازیک ــد ک ــاده می کن ــتانی آم ــاالت زمس نقل و انتق

لیــگ، مجــوز دارنــد بــا مشــتریان جدیدشــان وارد مذاکــره شــود.
ــان  ــوری زم ــاه جن ــا، م ــورهای دنی ــری از کش ــیار دیگ ــپانیا و بس در اس
ــار  ــم انتظ ــگا ه ــت. در اللی ــازاد اس ــان م ــی بازیکن ــی و حراج خانه تکان
مــی رود کــه در مــاه جنــوری ســال 2۰۱7 زمــان فــروش بازیکنانــی باشــد 
کــه بــه هردلیــل تیم های شــان دیگــر بــه آن هــا اعتقــادی ندارنــد و 

می تواننــد مقاصــد بعدی شــان را انتخــاب کننــد.
ــوری می شــود  ــاالت جن ــازار نقل  و انتق ــگا در شــرایطی وارد ب ــع اللی در واق
ــان  ــد و در می ــان را می گذرانن ــِر قراردادهای ش ــه ۶۰ بازیکــن، فصــِل آخ ک
آنــان هــم نام هــای بــزرگ و معروفــی وجــود دارد کــه شــاید معروف تریــن 
ــع  ــه مداف ــد و په پ ــپانیایی اتلتیکومادری ــورس، مهاجــم اس ــدو ت ــان، فرنان آن

ــند. ــد باش ــی رئال ماردی پرتغال
ــراردادش در  ــد کــه ق همــه تیم هــای اللیگایــی حداقــل یــک بازیکــن دارن
پایــان ایــن فصــل تمــام و بــه بازیکــن آزاد تبدیــل می شــوند، امــا در ایــن 

بیــن الس پالمــاس بــا داشــتن ۹ بازیکــن رکــورددار اســت.
ــاه  ــه در م ــگا ک ــم اللی ــان 2۰ تی ــک از بازیکن ــان هری ــام بازیکن ــر ن در زی
ــد را  ــرارداد ببندن ــش ق ــان پی ــتریان جدیدش ــا مش ــد ب ــوری می توانن جن

می کنیــد: مشــاهده 
۱- رئال مادرید: په په

2- بارسلونا:  جوردی ماسیپ
۳- سویا: کرون دلی، تیرمولیناس

4- ویارئال: بونرا، باربوسا، جوکیچ
۵- رئال سوسیه داد: ژابی پریه تو، مایکل گونسالس

۶- اتلتیکومادرید: مویا، تیاگو، تورس و چرچی
7- اتلتیک بیلبائو: گورکا ایرایسوس، سابوریت، الوستوندو

8- ایبار: لونا، رامیس، دوس سانتوس
۹- اسپانیول: ویکتور سانچس، دمیچلیس، سالوا سویا

۱۰- الس پالمــاس: رائــول لیســوایت، حــاوی واراس، دانــی کاســتیانو، 
داویــد گارســیا، خــاوی کاســتیانو، مونتــورو، مومــو، الســار، کویــن پرینــس 

ــگ بواتن
۱۱- ماالگا: ویلیگتون، دودا، چارلز

۱2- آالوس: فمنیا، رائول گارسیا، توکرو، مانو باریرو
۱۳- سلتاویگو: کارلس پاناس، خوسپ سنیه

۱4- بتیس: مانو هررا، الکس مارتینس، سخودو
۱۵- دپورتیوو الکرونیا: لوکس، فرناندو ناوارو، بابل

۱۶- لگانس: سرانتس، ویکتوردیاس، آلبرتو مارتین، ساستره، تونی
۱7- والنسیا: فدر کارتابیا

۱8- اسپورتینگ خیخون: ژاوی تورس
۱۹- گرانادا: کاوا، خاوی مارکس، ایزاک کوئنکا، بارال
2۰- اوساسونا: نائوست، ماریو فرناندس، خاوی آالمو

آقای خاص از بازی کردن در یک روز خاص لذت می برد.
ژوزه مورینیو، سرمربی مشهور منچستریونایتد ادعا کرد به شکل ویژه یی از 
بازی کردن تیم هایش در باکسینگ دی )روز 2۶ دسامبر( لذت  می برد و اعتقاد 

کرد با بازی در کریسمس بهترین هدیۀ ممکن را به مردم می دهد.
اما وضعیت را درک می کنند  ما دلتنگ مان می شوند،  او گفت:  خانواده های 
و می دانند کاری از دستمان بر نمی آید. از فوتبال بازی کردن لذت می بریم 
و هیچ باشگاهی در هیچ کشوری هدفی غیر از لذت بردن از فوتبال ندارد. 
تصور می کنم در نهایت تمام خانواده ها از دیدن فوتبال در باکسینگ دی و ایام 
کریسمس لذت می برند. از نظر من باکسینگ دی روزی جهت اعطای بهترین 

هدیۀ ممکن برای فوتبالدوستان  است؛ هدیه یی به بزرگی فوتبال!

وزیر داخله ترکیه:
ترور سفیر روسیه طراحی شده 

و با نیت قبلی بود

اروپا پس از حمله برلین؛ 
آزادی در برابر امنیت

په په، تورس و 5۸ بازیکن دیگری 
که به آخر خط رسیده اند

مورینیو:
فوتبال بزرگ ترین هدیۀ کریسمس ما 

به خانواده هاست

روح اهلل يوسف زاده

کنشی  خواندن،  کثیف«   »حیوان  را  او  و  دوستم  به  دادن  دشنام 
دادخواهانه و روشی روشن فکرانه نیست. عدالت طلِب واقعی، عدالت 
می کند  جست وجو  ادب  و  صاح  دایرٔه  در  و  عقل  مجرای  از  را 
از  را  ایشچی  قضیٔه  سهمگینِی  به  قضایایی  نیز  راستین  روشن فکِر  و 

ریشه های گشِن آن می کاود و خود را به شاخ وبرگ هاِی نزار مصروف نمی سازد.
با همٔه زهری  ایشچی  آقای  به  نگهبانانش  بی حرمتی جنرال دوستم و  داستان  شنیدن 
که به جان ِ آدم می ریزد، هرگز نباید روشن فکری و عدالت خواهی مان را به کنش های 
دیگر  قشری و ویران گر وادارد، این رویکرد فقط مسٔاله را ضرِب مسایِل دردسرسازِ 
می سازد و چنان آب را گل آلود می کند که عدالت زیرپا لِه و مجرم به جای محاکمه، بر 

موج احساساِت به راه افتادٔه مخالفان و هواخواهان سوار می گردد. 
اگر زودرنجی و تبارز احساسات می توانست گره گشا باشد، می سزید با شنیدن سخناِن 

ایشچی خون گریه کنیـم و زمین و آسمان را نفرین.
و  بر ریش سفیدی  دوستم عاوه  و  ایشچی شخصیتی ریش سفید  است چون  درست 
شخصیت بودن، معاون اول ریاست جمهوری  است، رِگ احساس  می پُندد و می خواهد 
منفجر شود؛ اما از این پندیدن و ترقیـدن چه سود وقتی چرخ ستم و تجاوز همچنان 
به گردش منطقِی خود ادامه می دهد و هر روز متجاوز و قربانی یی دیگر تولید می کند؟

پس قبل از هر مرده باد و زنده باد گفتنی پیرامون این قضیه، یادمان باشد که ما همه گی 
از بستر فرهنِگ تملق و احترام به هنگامِ ضعف، و توهین و تجاوز به هنگامِ قدرت 
سر برآورده ایم. محیط تربیتی مان به ما یاد داده که در برابر انساِن نیرومند و سرکش،  
متجاوز.  و  جبار  گردن شکسته،  و  انساِن ضعیف  مقابل  در  و  باشیم  مطیع  و  خاموش 
پهلوانان و قهرمانان و رهبران و پیران و مرشداِن ما نیز غالبًا از این قاعده مستثنا نیستند. 
جنرال دوستم را بازی روزگار و دست تقدیر از میاِن بدبختی ها و سیاهی های روزگار، 
و  مکتب  در  ادب آموزی  و  دانش  نه  ساخته،  بزرگ  قوم  یک  قهرماِن  و  رهبر  و  پیر 
دانشگاه. دوستم همان کاری را با ایشچی کرده که فرهنِگ حاکم بر جامعه اش آن را از 
کودکی تا پیـری به وی آموزانده. آموزه یی که حتا پس از رسیدن به مقام معاون اولی 
نیز از کاربرد نیفتاده و تمبان کشـی را بهترین روش برای تخلیٔه خشم و تحقیِر حریف 

معرفی کرده است.
ایشچی نیز همین کار را با دوستم می کرد و می توانست کنـد اگر زور و قدرِت جنرال 
را می داشت. یعنی در بستر فرهنگ تمبان کشی، ظالم و مظلوم بسیار راحت جا عوض 

کرده می توانند.
زیاد دور نرویم، بسیاری از ما به اصطاح فرهنگیان و روشن فکراِن فیسبوکی نیز وقتی 
می کنیم  نثارش  پیام خانه حرف هایی  همین  در  بزند،  را شاق  اسِب غضب مان  کسی 
به  نوع فحاشی  از هر  قبل  ایشچی کرده. پس  نثار  را  آن  فیزیکِی  که دوستم صورِت 
دوستم، باید به نقادِی کیِش تربیتی  و بازخوانی فرهنگ بومی مان بپردازیم. همان کیش 
و فرهنگی که دوستم را قهرمان و منجی بامنازِع یک قوم می پذیرد و به پابوسی و 
برده گِی بی چون وچرا برای او جواز می دهد. درست در موجودیِت چنین فرهنگی ست 
که ناسزاگویی به دوستم، ولو این که تمبان کش و مجرم باشد، توهین و دشمنی با یک 
قوم محبوب تر و عزیزتر و  پیش  را  کار دوستم  این  پنداشته می شود و  ملیت  قوم و 
قهرمان تر از گذشته می سازد. در چنین شرایطی، روشن فکر و دادخواهِ واقعی به جای 
مجرم سازی  و  گندیده  فرهنِگ  شکافتن  به  دوستم،  عزِت  و  حرمت  پردٔه  شکافتن 
می پردازد که دوستم و ایشچی و چرخه یی از ظلم و تجاوز و تمبان کشـی را به میان 

آورده است.
پس پیشنهاد می شود که نخست از همه، این فرهنگ بوی ناک را بشناسیم، بشـکافیم و 

درون و بیروِن هولناکش را به همه نشان دهیم.
دوم، رهایی از این گندیده گی را از خود بیـاغازیم و فرهنگی را مشق کنیم که با تملق 
و تجاوز و ستم گری و مظلومیت، بیگانه و خروجی اش تمبان کشـی نه، بلکه زیسِت 

انسانوار در روی زمین است.
سوم، برای دوستم و ایشچی و برای همٔه جامعٔه رنجور و بیمارمان فارغ از همٔه عایق 
و سایقی که داریم، فقط و فقط »عـدالت« و »سامت« بخواهیم  و مطمین باشیم که 
این کشور پُر از دوستم ها و ایشچی های با نام و بی نشان در میاِن همٔه اقوام  است و هر 

لحظه و هر روز، غروری لگدمال و تمبانی کشیده می شود.
چهارم، بدانیم که غنی و دستگاه حکومت داری اش نه مدافع ایشچی به عنوان قربانی و 
نه پشتیبان دوستم به عنوان فاعِل ماجراست. این دستگاه که خود از میان تمبان کشاِن 
می توان  قضیه  این  با  بازی  با  چطور  که  افتاده  صرافت  به  اکنون  سرکشیده،  معرکه 
تمبان های بیشتری از رقبا و هم پیاله گانی کشید که دست به تمبان غنی برده اند و بندهای 

آن را چندی ست ُسست کرده اند.
###

یادداشت: این سطور به هدف حمایت از دوستم و تقلیل ماجرا به دسیسه و توطیه 
نوشته نشده است، بلکه خواسته عمق قضیه، پیچیده  گی بحث و سویه های پیدا و پنهاِن 

آن را تذکر دهد.

وحیده فیضی

مبارزه یا تسلیم شدن؟
ــه  ــوم، هم ــگار ش ــتم خبرن ــی می خواس ــاد دارم وقت ــه ی ب
برایــم از مشــکات آن یــادآور می شــدند و می گفتنــد، 
ــگار شــوی،  حــاال احساســاتی عمــل می کنــی مــی روی و می خواهــی خبرن

ــت . ــتان اس ــا افغانس ــرا این ج ــدی، زی ــد ش ــیمان خواه ــا روزی پش ام
امــا مــن بــرای خــود هــدف تعیــن کــرده بــودم کــه اگــر بــه قیمــت جــان من 
هــم تمــام شــود، خبرنــگار می شــوم و از همیــن امکاناتــی کــه در افغانســتان 
ــارزات  ــه مب ــوان ب ــد ت ــا ح ــرم و ت ــتفاده می ب ــت، اس ــاعد اس ــم مس برای
ــن  ــد م ــگ می شــود؟ از دی ــا تفن ــا ب ــارزه تنه ــا مب ــم. آی ــه می ده خــود ادام
ــوم  ــک مظل ــدای ی ــردن ص ــد ک ــرای بلن ــه ب ــی ک ــر قلم ــه! ه ــًا ن ــه اص ک
می نویســد و هــر قلمــی کــه بــرای تغییــر مثبــت در جامعــه بــه کار مــی رود 
ــود،  ــته می ش ــی برداش ــردن بی عدالت ــن ب ــرای از بی ــه ب ــی ک ــر آن قدم و ه

ــت . ــارزه اس ــه مب همه وهم
ــعار دادِن  ــا ش ــا ب ــا آی ــت، ام ــاد اس ــتان زی ــکات در افغانس ــم مش می دان
این کــه مــن مبــارزه می کنــم و می خواهــم الگــو بــرای بانــوان دیگــر باشــم، 
ــعار  ــا ش ــم ب ــا می توانی ــم؟ آی ــت کنی ــه کشــور خــود خدم ــم ب ــا می توانی م
ــم  ــرد مســاوی اســت و می خواهی ــوق زن و م ــه حق ــت بســازیم ک دادن ثاب

ــه مــادر "وطــن" خــود خدمــت کنیــم؟ ــرادران خــود ب دوشــادوش ب
ــای  ــانه ها نهاده ــه رس ــعار داد، هم ــی ش ــد خیل ــا آم ــز م ــوی عزی ــن بان ای
ــر  ــتاده اند و نیلوف ــر ایس ــادوش نیلوف ــد دوش ــان آمده ان ــوق زن ــاع از حق دف
ــجاعت و  ــا ش ــا آی ــد . ام ــی کرده ان ــوان معرف ــرای بان ــجاعت ب ــو ش را الگ
ــه  ــان دیگــری ک ــا زن ــد؟ آی ــرک کنی ــن را ت ــه وط ــن اســت ک ــارزه همی مب
ــکلی  ــچ مش ــا هی ــا م ــد؟ آی ــر می برن ــه س ــن ب ــد، در ام ــا کار می کنن این ج
در ایــن ســرزمین نداریــم؟ خیلــی متأســفم وقتــی ایــن خبــر را خوانــدم کــه 

ــم" ــتان کار نمی کن ــم افغانس ــر پرچ ــر زی ــه "دیگ ــو گفت ــن بان ای
ــارزه  ــم مب ــد، اصــًا نمی خواه ــن باش ــارزه و شــجاعت همی ــر مب ــًا اگ واقع

کنــم.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1929 y Monday 26 December 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق ، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ماندگار 
ــه  ــد ک ــی می گوی ــور پارلمان ــت در ام وزارت دول
هیــچ نهــاد دولتــی نمی توانــد حــق دسترســی بــه 
ــدود  ــانه ها مح ــردم و رس ــرای م ــات را ب اطاع

ســازد.
ــی  ــارت دسترس ــیون نظ ــنبه کمیس ــروز یک ش دی
ــون  ــورد قان ــه اطاعــات، کارگاه آموزشــی در م ب
دسترســی بــه اطاعــات را بــرای کارمنــدان 
ــرد. ــزار ک ــی برگ ــور پارلمان ــت در ام وزارت دول
غــام نبــی فراهــی، وزیــر دولــت در امــور 
بایــد  دولتــی  ادارات  کــه  گفــت  پارلمانــی 
ــرار  ــردم ق ــانه ها و م ــار رس ــات را در اختی اطاع

ــد. ده
ــخص،  ــچ ش ــه هی ــرد ک ــد ک ــی، تأکی ــای فراه آق
ــدارد کــه دسترســی  ــی حــق ن نهــاد و ارگان دولت
ــر  ــازد، مگ ــدود س ــات را مح ــه اطاع ــردم ب م
اســناد محــرم دولتــی را کــه نمی شــود فــاش 

ــاخت. س
ــه  ــات ب ــه اطاع ــد دسترســی ب ــه بای ــت ک او گف
یــک فرهنــگ تبدیــل شــده و هیــچ موضوعــی از 

مــردم پنهــان گذاشــته نشــود.
آقــای فراهــی افــزود کــه وزارت دولــت در امــور 
ــی را  ــی اطاعات ــا تمام ــی متعهــد اســت ت پارلمان
ــون در  ــکام قان ــق اح ــار دارد، مطاب ــه در اختی ک

ــد. ــرار ده ــان ق ــار متقاضی اختی
هم چنــان فهیــم دشــتی، عضــو کمیســیون نظــارت 
ــادآور  ــن کارگاه ی ــات، در ای ــه اطاع دسترســی ب
شــد کــه تاکنــون قانــون دسترســی بــه اطاعــات 
ــرا  ــایدوباید اج ــکل ش ــه ش ــی ب در ادارات دولت

نمی شــود.
ــتر  ــه بیش ــود این ک ــا وج ــزود: ب ــتی اف ــای دش آق
از دو ســال از توشــیح قانــون دسترســی بــه 
ــم در ادارات  ــوز ه ــا هن ــذرد، ام ــات می گ اطاع

دولتــی پنهــان کاری وجــود دارد.
قانــون  مــورد  در  آگاهی دهــی  کــه  گفــت  او 
دسترســی بــه اطاعــات بــه مــردم عــام و ادارات 
ــی  ــارت دسترس ــیون نظ ــت کمیس ــه از اولوی عام
ــن کارگاه  ــت ای ــرار اس ــوده و ق ــات ب ــه اطاع ب
در تمــام وزارت خانه هــا و ادارات دولتــی برگــزار 

شــود.
ــه  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــارات درحال ــن اظه ای

قانــون دسترســی بــه اطاعــات در روزهــای 
ــی  ــدت مل ــت وح ــه کار حکوم ــاز ب ــت آغ نخس
ــور  ــوی رییس جمه ــاده از س ــل و ۳2 م در ۶ فص

ــد. ــیح ش ــی توش غن
براســاس ایــن قانــون، تمامــی ادارات دولتــی 
ــانه ها  ــردم و رس ــه م ــان ب ــد از کارکردش موظف ان
اطاع دهــی کــرده و نگــذارد کــه هیــچ موضوعــی 

ــد. ــان بمان ــردم پنه ــد م در ادارات از دی
اکثــر  حاضــر  حــال  در  کــه  اســت  گفتنــی 
نبــود  از  رســانه ها  مســووالن  و  خبرنــگاران 
ــت  ــرد حکوم ــورد کارک ــی در م ــات کاف اطاع

هســتند. شــاکی 

مانـدگار- موسسـۀ موفتـا گـزارش داده اسـت که کشـت و 
تولیـد تریاک در افغانسـتان رو به افزایش اسـت و بین سـال 
2۰۱۵ و 2۰۱۶ در ایـن کشـور، 4۰ درصـد افزایـش یافتـه 

ست. ا
جنـگ  از  پـس  جامعـه  در  مرفـه  زنده گـی  یـک  سـاخت 

اسـت.  بـزرگ  بسـیار  چالشـی  افغانسـتان 
در افغانسـتان کـه بازارهای کشـاورزی و صـادرات فرآوردۀ 
زراعتـی بـا محدودیت هایـی مواجـه اسـت، کشـت و تولید 
تریـاک از جملـه منابـع محـدود کشـاورزی اسـت کـه در 

دسـترس محلی هـا قـرار دارد.
در  تریـاک  تولیـد  و  کشـت  اسـت:  گفتـه  موفتـا  موسسـه 

افغانسـتان، تجـارت هروئیـن جهانـی را تغذیـه می کنـد و 
فـروش ایـن پدیـده، سـودآورترین فـرآوردۀ زراعتـی بـرای 

اسـت. افغانسـتانی  کشـاورزان 
در مقایسـه بـا دیگـر محصـوالت زراعتـی، مانند پنبـه و غله 
تریـاک 4 برابـر درآمـد مالـی بـرای کشـاورزان افغانسـتانی 

دارد.
تاش هـای جامعـه جهانی برای کاهش کشـت تریـاک موثر 

نبوده اسـت
بـرای سـاقط کـردن تجارت مـواد مخـدر، دولت افغانسـتان 
و جامعـۀ جهانـی بـه صـورت فعاالنـه بـرای جلوگیـری از 
کشـتزارهای غیرقانونـی تریاک در افغانسـتان تـاش می کنند 

و ایـن نهادهـا تـاش دارنـد تـا زعفـران را جایگزیـن تولید 
تریاک در افغانسـتان سـازند.

تاکنـون تاش هـای دولت افغانسـتان و جامعـۀ جهانی برای 
کاهـش کشـت و تولیـد تریـاک در افغانسـتان موثـر نبـوده 

ست. ا
ارزیابی هـا نشـان می دهـد کـه هم اکنون حـدود ۱۵۰۰ هکتار 
زمیـن در افغانسـتان زعفـران کشـت می شـود، درحالـی کـه 
کشـت تریـاک در این کشـور بـه ۱8۳ هکتار زمین می رسـد.
بـه ایـن معنـا کـه زمین هایـی کـه در آن توسـط کشـاورزان 
از  بیشـتر  برابـر   ۱22 می شـود  کشـت  تریـاک  افغانسـتانی 

زمین هـای اسـت کـه در آن زعفـران کشـت می شـود.
کشاورزان افغانستان زعفران را جایگزین تریاک نمی دانند

در ادامـۀ این گزارش آمده اسـت: کشـت و تولیـد تریاک در 
افغانسـتان رو بـه افزایـش اسـت و بین سـال 2۰۱۵ و 2۰۱۶ 
تولیـد تریـاک در افغانسـتان ۱۰ درصد و کشـت ایـن پدیده 

۳۰ درصـد افزایش یافته اسـت.
کنسرسـیوم تحقیقاتی معشـیت امـن، در گـزارش اخیر خود 
اعـام کرد کـه در مجموع کشـاورزان افغانسـتانی زعفران را 

جایگزینـی بـرای کشـت تریـاک در این کشـور نمی دانند.
براسـاس ایـن گـزارش 2 دلیـل عمـده وجـود دارد کـه چرا 
کشـاورزان افغانسـتانی زعفـران را بهتریـن گزینـه بـه جـای 
تریـاک نپذیرفته انـد و این کـه چـرا ایـن کشـاورزان بـه طور 

گسـترده دسـت بـه کشـت تریـاک می زننـد.
در قـدم اول: کشـت گیـاه زعفران بـه سـرمایه گذاری زیادی 
نیـاز دارد و 2 سـال طـول می کشـد کـه کشـاورز بتوانـد بـه 
درآمـد قابـل قبولی دسـت یابـد، بنابر ایـن، کشـاورزان فقیر 
افغانسـتانی کـه سـرمایه یی ندارنـد، جایگزینـی برای کشـت 

تریـاک نمی بیننـد.

زعفـران  کننـده گان  تولیـد  انجمـن  هرچنـد  دوم:  قـدم  در 
افغانسـتانی لـوازم تولیـد،  ماننـد نسـیه دادن لـوازم، بـرای 
قـرار  آن هـا  اختیـار  در  را  افغانسـتان  کشـاورزان  تشـویق 
می دهـد، امـا تاشـی بـرای آگاهـی کشـاورزان از جایـگاه 
زعفـران افغانسـتان در بازارهـای جهانی انجام نشـده اسـت.

صادرات زعفران از کانال های غیررسمی انجام می شود
پـرورش  ملـی  اتحادیـۀ  رییـس  راشـیدی،  احمـد  بشـیر 
دهنـده گان زعفـران افغانسـتان می گویـد کـه بـرای صادرات 
رسـمی زعفران، قرارداد بسـیار کمی با کشـورها وجود دارد 
و کشـاورزان از همیـن طریـق زعفرانشـان را بـه بازارهـای 

بیرونـی صـادر می کننـد.
بـه گفتـۀ آقـای راشـیدی، شـماری دیگـری از کشـاورزان 
افغانسـتانی بـه صورت انفرادی زعفران شـان را بـه بازارهای 

هنـد، دبـی و ترکیـه صـادر می کننـد.
رییـس اتحادیـۀ ملی پـرورش دهنـده گان زعفران افغانسـتان 
تقاضـای  سـطح  قـوی،  بازاریابـی  یـک  بـدون  می گویـد، 
بین المللـی و یـا محلی از زعفـران افغانسـتان کاهش خواهد 
یافـت و کشـاورزان کوچـک زعفـران افغانسـتانی را وادار 

خواهـد سـاخت کـه دسـت از کشـت ایـن گیـاه بردارند.
بـه گفتـۀ راشـیدی در مقابـل کشـاورزان افغانسـتانی بـرای 
کشـت تریـاک بسـته های تشـویقی و حمایتی قابـل توجهی 

را از سـوی معامله گـران تریـاک بـه دسـت خواهنـد آورد.
اصاحـات و آمـوزش کشـاورزان بـرای جایگزینـی زعفران 

بـه جـای تریاک 
اگـر دولـت افغانسـتان می خواهـد کـه زعفـران را جایگزین 
اصاحـات  بایـد  سـازد،  افغانسـتان  در  تریـاک  مناسـب 
گسـترده یی از جملـه افزایـش آموزش هـای حرفه یـی بـرای 
کشـاورزان در مـورد چگونه گـی رشـد و کشـت زعفـران و 
بازاریابـی قوی تـر بـه منظـور افزایـش تقاضـای بازارهـای 

محلـی و بین المللـی انجـام دهـد.
تـا زمانـی که چنیـن تاش های انجام نشـود، کشـت و تولید 
تریـاک در افغانسـتان ادامـه و بـر بـازار حکم فرمـا خواهـد 

. بود

هیچ نهاد دولتی حق محدود ساختن دسترسی 
مردم به اطالعات را ندارد

افتخار کسب جوایز جهانی رهبری 

در ماریشس توسط عزیزی بانک

ــام  ــزی بانـــک در محفـــل شـــکوهمند تحـــت نـ عزیـ
ـــه  ـــه ب ـــکار 2۰۱۶ ک ـــز ابت ـــان و جوای ـــری جه کنگـــره رهب
ـــده  ـــذار گردی ـــیس برگ ـــامبر 2۰۱۶ در مارش ـــخ ۶ دس تاری
ـــل  ـــان نای ـــری جه ـــارت رهب ـــزه مه ـــب جای ـــه کس ـــود ب ب

ـــد. گردی
جایـــزه متذکـــره را آقـــای محمـــد عثمـــان نـــوروزی 
ــی  ــه نمایندگـ ــک بـ ــزی بانـ ــوی عزیـ ــاون اجراییـ معـ

ــت آورد. ــک بدسـ ــزی بانـ عزیـ
ایـــن جایـــزه را عزیـــزی بانـــک بـــه پـــاس عرضـــه 
خدمـــان بانکـــی همـــگام بـــا جهـــان امـــروزی بـــرای 

مشـــتریان خویـــش کســـب نمـــود.
ـــتان  ـــر افغانس ـــر در سراس ـــال حاض ـــک در ح ـــزی بان عزی
ــوده و  ــعوی بـ ــه توسـ ــی، ۱۰ غرفـ دارای 7۵ نمایندگـ
در کنـــار باختـــر بانـــک کـــه صـــد فیصـــد ازجملـــه 
ــی در  ــد ، دارای ۱4۵ نمایندگـ ــی باشـ ــات آن مـ فروعـ
کشـــوربوده و در خدمـــت مشـــتریان عزیـــز قـــراردارد.

موفتا:

ACKUکشاورزان افغانستان زعفران را جایگزین تریاک نمی دانند
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