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خطر سقوط والیتی دیگر
ماموران  که  است  کرده  اعالم  داخله  وزارت 
چندین  اندازی  راه  با  استخبارات  پولیس 
گذشته  ساعت  چهار  و  بیست  در  عملیات 
والیت های  در  تن   ۹ دستگیری  به  موفق 
و  اسلحه  قاچاق  اتهام  به  هرات  و  نورستان 

سو استفاده از صالحیت وظیفوی شده اند. 
این وزارت با نشر یک خبرنامه یی گفته است 
والیت  در  تروریستی  رویداد  چندین  از  که 
نیز جلوگیری  ننگرهار  و  قندهار  کابل،  های 

شده است.
در خبرنامه آمده است که هشت تن از مسیر 
گونه  به  مردم  از  که  هرات   - کابل  شاهراه 
سوی  از  کردند  می  اخذ  پول  غیرقانونی 

پولیس دستگیر شده اند.
به  عبدالخالق  نام  به  دیگر  تن  یک  همچنان 
میل  یک  کالشینکوف،  میل  پنج  انتقال  اتهام 
مربوطات  از  انداز  راکت  میل  یک  و  پیکا 
ولسوالی دوآب والیت نورستان دستگیر شده 

است.
او متهم شده که این مقدار سالح را در اختیار 

شورشیان قرار می داده است.
عملیات  یک  در  کشفی  پولیس  ماموران 
جداگانه دیگر ۱۴ فیر مرمی بیم ۱۲ که برای 
را  بود  شده  آماده  کابل  شهر  باالی  پرتاب 

کشف و خنثی کردند.

این راکت ها در قریه شاه توب از مربوطات 
ولسوالی چهار آسیاب آماده شلیک شده بود.

حلقه   ۵ که  است  آمده  همچنان  خبرنامه  در 
ماین و بیست و پنج کیلوگرام مواد انفجاری 
پنجوایی  از سوی شورشیان در ولسوالی  که 
بین  از  و  کشف  بود  شده  جاسازی  قندهار 

برده شده است. 
وزارت داخله کشور گفته است که ماموران 
کشفی پولیس موفق به کشف یک حلقه ماین 
والیت  سرخ رود  ولسوالی  از  وسایط  ضد 

ننگرهار نیز شده اند.

۴۰۰هزار ماهی، در بزرگ ترین فارم 
پرورش ماهی نابود شدند

پولیس چندین راکت آمادۀ شلیک 
به کابل را خنثی کرد
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حبیب حکیمی
 روشنفکر و تحلیلگر چیره دست افغانستان درگذشت

صفحه 6

صفحه 6

»حکیمی از مجاهدمردان روشنفکر و آزاده بود. 
او از مردان صادق روزگار ما بود. با ریاکاری و 
تظاهر میانۀ خوبی نداشت و آنچه که در دل و 
سر داشت به زبان و قلم می آورد. به انسان و 
انسانیت عشق می ورزید و به تغییر و تحول در 

اندیشه و تفکر آدم ها در مسیر توسعه و عدالت 
باور داشت.«

مراسم جنازة مرحوم حکیمي
امروز)دوشنبه،30قوس 1394( در قبرستان 

سراي شمالي، عقب فابریکۀ برق حرارتي برگزار 
و در همانجا به خاک سپرده می شود. 

صفحه 6

میان  از  رویداد،  این  از  پس  که  شده  گفته 
باقی  آن  هزار  چهار  تنها  ماهی،  هزار  چهارصد 

مانده است.
سال  که  است  این  بر  انتظارها  حاضر  حال  در 
آینده از شمار ماهی های باقی مانده نسل گیری 
شود و دوباره این روند به حالت عادی باز گردد.

نگهداری  ظرفیت  وقت،  یک  در  فارم  این 
چهارصد هزار چوچه ماهی را دارد، اما حاال تنها 

120 هزار ماهی آمادة نسل گیری است

خبرنگار  و  شهروند  اجتماعی  برنامۀ  مجری  مقیمی،  سلیم 
تلویزیون خصوصی چکاد در والیت هرات در غرب کشور 
مورد حمله مردان مسلح قرار گرفته و از ناحیه بازو زخمی 

شده است.
این رویداد در ناحیه پانزدهم شهر هرات رخ داده است.

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان حمله به آقای مقیمی را 
محکوم کرده و مسووالن امنیتی هرات به این اتحادیه گفته 

اند که برای شناسایی عامالن این حمله تالش می کنند.
سایکل،  موتر  بر  سوار  که  زمانی  گوید  می  مقیمی،  سلیم 
قصد رفتن به خانه اش را داشته در مسیر راه توسط چند 
فرد مسلح که مجهز به سالح سرد وگرم بودند، متوقف شده 

و مهاجمان با او در گیر شده اند.
تالش  “با  گفته:  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  به  او 
افراد مسلح فرار نموده و خود را  از چنگال  زیاد توانستم 

جهت پانسمان به یک دواخانه برسانم.”
از  و  کرده  حمله  او  به  چاقو  با  مهاجمان  مقیمی،  گفتۀ  به 

ناحیه بازو زخمی شده است.
وضعیت صحی این خبرنگار خوب گزارش شده است.

اخیرا حمله به خبرنگاران، فعاالن رسانه ای و کارشناسان در 

کابل به شکل کم سابقه ای شدت یافته است.
نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید 
به جان خبرنگاران و  که در سه هفته حداقل هفت حمله 

فعاالن رسانه ای صورت گرفته است.
در این حمالت رییس یک تلویزیون خصوصی کشته شد.



ACKU بار تازه یی،  تقنینِی  فرمان  با  غنی  رییس جمهور 
او  است؛  مسبِب جنجال های جدید شده  دیگر 
این بار طی یک فرمان تقنینی، راه دشوار و درازِ 
دام  در  که  را  افغانستان  عالی  قانون تحصیالت 
بازی های سیاسی و سمتِی قدرت به ِگل نشسته، 
در ظاهر کوتاه کرده و آن چه باید سال ها پیش 
در قالب قانونی جامع ظهور می کرد )اما به دلیل 
و دالیلی نکرد( را در قالب فرمانی تقنینی عرضه 
کرده است. این در حالی است که جدا از این که 
این فرمان تقنینی از نظر محتوایی تا چه اندازه 
می تواند جای خالِی قانون تحصیالت عالی را پُر 
به جای  رییس جمهور  که  می بود  آن  بهتر  کند، 
اغلب  که  پی  در  پی  تقنینی  فرمان های  صدور 
هم با اقبال مجلس نمایندگان مواجه نمی شوند 
و جواز عبور از این پُل را نمی یابند، در راستای 
قانون  اصل  توشیِح  و  تصویب  از  حمایت 
تحصیالت عالی برمی خاست تا به جای کلوخ 
گذاشتن و از آب رد شدن، سنگ بنای یک پُل و 
معبر دایمی در تحصیالت عالی کشور گذاشته 

می شد. 
عاشِق  رییس جمهوری  هر  که  نیست  شکی 
صدور فرمان های تقنینی بی وقفه و پی هم است؛ 
رییس جمهور غنی هم در طی این یک سال و 
به صدور  مفرطی  عالقۀ  که  داده  نشان  چندماه 
ملی  وحدت  حکومت  دارد.  تقنینی  فرمان  های 
اصاًل برآمده از دل چنین فرماِن تقنینی یی است. 
رییس  تحلیف  مراسم  از  پس  لحظاتی  درست 
جمهور غنی، او بالفاصله دو فرمان تقنینی مبنی 
بر تشکیل حکومت وحدت ملی و گماشتن داکتر 
حکومت  این  اجرایِی  رییس  حیث  به  عبداهلل 
روزهای  همان  در  آن،  از  پس  نمود.  صادر 
نخستین حکومتش هم فرمان های تقنینی متعددِ 
نماینده گی خاص  ادارۀ پست  ایجاد  از  دیگری 
حکومت داری  و  اصالحات  در  جمهور  رییس 
در  بی سابقه  اختالس  پروندۀ  بررسی  تا  خوب 
کابل بانک از سوی او صادر شد. این فرمان های 
پی در پی در همان روزهای نخست، دل و دسِت 

او را برای صدور فرمان های بعدی باز کرد.
فرمان های  غنی  رییس جمهور  کنون  تا  هرچند 
از  متعددی  موارد  اما  کرده،  صادر  متعددی 
مجلس  سد  از  نتوانسته  کنون  تا  فرمان ها  این 
گسترش  این که  چه  کند.  عبور  نماینده گان 
گاهی  دیگری،  داللت  هر  از  جدا  فرمان ها  این 
بر  رییس جمهور  نشانگر چربیدِن خواسته های 
و  پارلمان  گرفتن  نادیده  و  نماینده گان  مجلس 

که  نیست  شکی  است.  کشور  تقنینی  دستگاه 
از  خود  سلِف  مانند  هم  غنی  جمهور  رییس 
کمتر  می داند،  دولت  رییس  را  خود  که  آن جا 
وقعی به دستگاه تقنینی به عنوان یکی از ارکان 
خودبرتربینی  این  می گذارد.  خود  دولِت  ثالثۀ 
که  است  زیاد  جدید  جمهور  رییس  در  آن قدر 
بداند،  پاسخگو  احدی  به  را  این که خود  بدون 
تعویق  به  صالحیت  که  می داند  اولی االمری 
انداختِن انتخابات پارلمانی و تمدید غیرقانونِی 
کار اعضای آن را دارد. اگر رییس جمهور کرزی 
تقلب  بهانۀ  به  زورگویی،  از  استفاده  با  گاهی 
با  را  مجلس  نماینده گان  از  تعدادی  انتخاباتی 
تعدادی دیگر جایگزین می کرد، رییس جمهور 
غنی یک مرحله پیشتر از او، حتا خود را ملزم 
به برگزاری انتخابات پارلمانی هم نمی داند و به 
اصالحات  افتادن  تعویق  به  مسبِب  بهانه یی  هر 

انتخاباتی و انتخابات پس از آن می شود. 
صالحیت های  از  هرچند  تقنینی  فرمان های 
قانونی رییس جمهور است که در قانون اساسی 
بدون  اما  است،  به گونۀ مشخص مسجل شده 
را  خود  خاِص  پیش  نیازهای  و  شرایط  شک 
دارد و به هیچ عنوان به معنای در اختیار گرفتن 
نیست.  پارلمان  قانون گذاری  صالحیت های 
فرمان تقنینی اخیِر رییس جمهور غنی در رابطه 
حاوی  هرچند  هم  کشور  عالی  تحصیالت  با 
به  اما  است،  سازنده  و  پسندیده  نکاِت  برخی 
هیچ وجه راهگشا و ممد واقع نمی شود. به این 
جهت که رسیده گی به مسالۀ خطیر تحصیالت 
نیازمند  تقنینی  فرمان  یک  از  بیش  کشور  عالی 
از سوی  که  است  همه جانبه یی  و  مدّون  قانون 
پارلمان کشور تصویب و توسط رییس جمهور 
توشیح شود. بهتر آن می بود که رییس جمهور 
مجرای  از  فرمانی،  چنین  صدور  به جای  غنی 
قانونی آن در راستای تعدیل و تصویب قانونی 
بود،  گذاشته  مجلس  به  پا  این هم  از  پیشتر  که 
تالش می کرد. بدون شک البی حکومتی آن هم 
نقش  می تواند  کشور  رییس جمهور  سوی  از 
مجلس  سد  از  قانون  آن  گذشتِن  در  اثرگذاری 

نماینده گان داشته باشد.
جنجال بیهوده و تنگ نظرانۀ برخی از نماینده گان 
مجلس به علت درج واژه هایی چون دانشگاه و 
دانشکده در این قانون سبب شد که این قانون 
سال ها در صحن مجلس خاک بخورد. این در 
و  نظری  مباحث  لحاظ  از  هم  که  است  حالی 
علمی و هم از نظر مبانی حقوقی و قانونی که 

بر  نظارت  تأیید رسمی کمیسیون  به  نهایت  در 
این  از  استفاده  انجامید،  اساسی  قانون  تطبیق 
دری،  پارسی  زبان  اصیل  مصطلحات  و  واژه ها 
هیچ مغایرتی با قانون و سایر ارزش های ملی مان 
از  برخی  کردن  داخل  با  وجود،  این  با  ندارد. 
و  فرهنگی  پلورالیسم  مخالفان  و  دگم اندیشان 
کار  سیاست،  وادی  به  موضوع  این  اجتماعِی 
که  حالی  در  رسید.  بُن بست  به  هم  قانون  این 
این  به کارگیری  صریح  تأیید  از  پس  دست کم 
واژه ها و مصطلحات از سوی کمیسیون مستقل 
بهانۀ  هیچ  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت 

دیگری برای مخالفت با آن وجود نداشت. 
این  اصلی  مخالف  جریان های  از  یکی  شاید 
آن  بُن بست رسیدِن  به  در  دیروز هم  که  قانون 
در مجلس نقش داشته اند و امروز هم در صف 
جمهور  رییس  تقنینی  فرمان  مخالفان  نخست 
فساد  و  تحجر  قدرتمند  البِی  ایستاده اند،  غنی 
آوردن  مانع  تا  می زند  دری  هر  به  که  است 
اصالحات در نظام تحصیالت عالی کشور شود. 
شکی نیست که تحصیالت عالی کشور بیش از 
محافظه کاراِن  دام  در  امروز  دیگری،  زماِن  هر 
سنت گرایی قرار دارد که مخالف هر نوع تغییر 
ساختاری یا کارگزاری در وضع موجود هستند. 
در این میان، هر قانون و یا فرمانی که به گونه یی 
دستگاه  بر  جریان  این  حاکمیِت  مبانی  مغایر 
با  آن ها  از سوی  عالی کشور شود،  تحصیالت 
مخالفت جدی مواجه خواهد شد. همین اکنون 
هم که مسألۀ فرمان تقنینی رییس جمهور مطرح 
شده، مخالفت های شدیدی از سوی این جریان 
فرمان  این  شدن  عملی  از  جلوگیری  منظور  به 

وجود دارد.
که  شد  منکر  نمی توان  این ها  همۀ  علی رغم 
قانون تحصیالت عالی افغانستان، تنها سازوکار 
عملی و پاسخگو برای ایجاد اصالحات در نظام 
نه  است؛  عالی  تحصیالت  فرتوت  و  پوسیده 
فرمان تقنینی جای خالی این قانون را پُر خواهد 
کرد و نه هم هیچ سازوکار موقت دیگری. پس 
بهتر آن خواهد بود که رییس جمهور و حکومت 
اصالحات  پی  در  به راستی  اگر  ملی  وحدت 
و  گروه ها  همسویی  با  هستند،  قانون  این  در 
مجلس  در  روشنفکر  و  اصالح گرا  طیف های 
مسألۀ  این  نهایی  راه حل  فکر  به  نماینده گان، 
تا  دهند  هم  دسِت  به  دست  و  باشند  پُرماجرا 
به گونۀ منطقی و عملی، سنگ های فراراه قانون 

تحصیالت عالی را بردارند. 

2 www.mandegardaily.com

علی پارسـا

قانون تحصیالت عالی را
 در قامت فرمان تقنینی تحقیر نکنید!

 

برگزاری  برای  تالش ها  که  می گوید  ریاست جمهوری 
در  این  دارد.  ادامه  اساسی  قانون  تعدیِل  لویه جرگۀ 
برگزاری  برای  باید  که  مقدماتی  از  هنوز  که  حالی ست 
می گرفت، خبری  انجام  کشور  اساسی  قانون  لویه جرگۀ 
گفت  دیروز  ریاست جمهوری،  معاون سخنگوی  نیست. 
که رهبری حکومت متعهد به آوردِن اصالحات در نظام 

انتخاباتی کشور می باشد. 
اما از قراین پیداست که حکومت آن گونه که باید، نظام 
انتخاباتِی کشور را اصالح نمی کند و اعتماد مردم برای 
رفتن به انتخابات  اعاده نمی گردد. به هر رو، بازهم دیده 
شود که امروز کمیسیون خاِص اصالح نهادهای انتخاباتی 
در کنفرانس خبری اش، چه چیزی برای گفتن دارد. ولی 
برگزاری  که:  است  این  می دانیم  ما  آن چه  دم،  این  تا 
مجلس  انتخابات  و  ولسوالی ها  شوراهای  انتخاباِت 
نماینده گان در یک زمان و در یک روز، مشکالِت خاِص 
خود را دارد و افزون بر آن، تا ما با برقراری امنیت، به 
نگردیم،  نایل  اعتماد  قابل  و  واقعًا شفاف  انتخاباِت  یک 

نمی توانیم حرفی از برگزاری لویه جرگه بزنیم. 
پروسۀ اصالحات در نظام انتخاباتی که فرصت های زیادی 
وقت گیر  پروسۀ  یک  عنوان  به  است،  داده  دست  از  را 
به  اصالحات  اگر  اما  گردد.  تطبیق  به درستی  نمی تواند 
شکل نمادین و دولتی و به اصطالح فقط »کلوخ ماندن و 
از آب تیر شدن« باشد، بازهم انتخاباتی که امید و اعتماد 

مردم را به خود جلب کند، به بار نخواهد نشست. 
نهادهای  کمیشنراِن  گزینش  کمیتۀ  در  جنجال ها  هنوز 
انتخاباتی ادامه دارد و بدون شک پس از حِل این معضل 
نیز، مسایل و بهانه های دیگری رونما می گردند که هرکدام 

می تواند روند اصالحات را دوباره به تعویق بیندازد.
زمینه  که  حکومت  اقدام هاِی  آن  از  نشانه یی  هیچ  هنوز 
مردم  قبول  مورد  و  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  برای  را 
طرف  از  است.  نشده  مشاهده  کند،  فراهم  افغانستان 
داشته  وجود  اصالحات  برای  اراده یی  اگر  حتا  دیگر، 
می تواند  آینده  بهـار  در  امنیتی  وضع  وخامِت  باشد، 
روی بسیاری از کارها و برنامه های اصالحی تأثیِر منفی 
بگذاردـ چه رسد به این که اصاًل اراده یی برای اصالحاِت 

بنیادی در نهادهای انتخاباتی وجود نداشته باشد. 
انتخابات شفاف،  برگزاری  و  انتخاباتی  نهادهای  اصالح 
برای  که  لویه جرگه  یی ست  برگزاری  پیش زمینۀ  مسلمًا 
تعدیل قانون اساسی در بخش نوعیِت نظام سیاسی کشور 
متأسفانه  اما  است؛  گنجانیده شده  سیاسی  توافق نامۀ  در 
این مهم )برگزاری لویه جرگه و تغییر در نوعیِت نظام( که 
عمده ترین و اصلی ترین هدف دولت وحدت ملی است، 
انتخاباتی و تأخیر در  نهادهای  به دلیل تأخیر در اصالح 
برگزاری انتخاباِت شفاف، همچنان »پادرهوا« مانده است. 
شوربختانه دیده می شود که تکمیِل این همه کارِ عقب افتاده 
و  سرتاسری  امنیِت  تأمین  انتخاباتی،  نهادهای  )اصالح 
یا  ریاست جمهوری  برای  شفاف(  انتخاباِت  برگزاری 
روی  از  عجالتًا  زمان گیر.  بسیار  هم  یا  و  است  ناممکن 
ناگزیری، تنها کاری که می توان انجام داد این است که: 
لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی را به شکل اضطراری در 
یک بخِش مشخص برگزار کنیم و در آن لویه جرگه فقط 

تغییر نظام را از مجرای قانونی آن عملی سازیم. 
توافق نامۀ سیاسی، بحِث  باید طبِق  پیِش رو  لویه جرگۀ 
کشور  اساسی  قانون  تعدیِل  طریق  از  را  نظام  در  تغییر 
عملی کند و بس. یعنی دیگر جای سنجِش سود و زیاِن 
این کار و اتالِف وقت نیست. اما اگر لویه جرگۀ پیِش رو 
برای  ابزاری  به  اقتدارگرا  و  متعصب  حلقاِت  چنبرۀ  در 
در  افغانستان  شود،  تبدیل  آنان  زیاده خواهی های  تأمین 
متصور  آن  از  رهایی  که  رفت  فرو خواهد  تازه  بحرانی 

نیست! 

آماده گی ها برای برگزاری لویه جرگه

اما با کدام امکانات؟
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وزیر کشاورزی:

۴5 درصد آب افغانستان هدر می رود
وزیر تحصیالت:

35۰هزار نفر برای امتحان کانکور امسال داوطلب هستند

امروز بستۀ نهایی پیشنهادات کمیسیون 

اصالحات انتخاباتی ارایه می شود

نگرانی ها از سالح هایی که بعد از 

سقوط کندز به دست طالبان افتاد

وزیر کشاورزی افغانستان با بیان اینکه اکنون تنها در 30 درصد زمین های 
افغانستان کشاورزی صورت می گیرد، از اتالف ۴۵ درصدی آب خبر داد 
و ناامنی و نداشتن جاده های استاندارد را اصلی ترین مشکالت فرا روی 

افزایش محصوالت کشاورزی عنوان کرد. 
اکنون  اینکه  بیان  با  افغانستان گفته است،  اسداهلل ضمیر وزیر کشاورزی 
از  می گیرد،  صورت  کشاورزی  افغانستان  زمین های  درصد   30 در  تنها 
اتالف ۴۵ درصدی آب خبر داد و ناامنی و نداشتن جاده های استاندارد را 

اصلی ترین مشکالت فرا روی افزایش محصوالت کشاورزی عنوان کرد.
وی گفت: وزارت کشاورزی در حوزه استفاده بهتر از آب برای کشاورزی 

تالش دارد تا از اتالف آن جلوگیری کند.
اتالف ۴۵ درصد آب در کشور

هیچ  به  ملی  وحدت  دولت  برای  آب  اتالف  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
صورت پذیرفتنی نیست و مدیران دولت بارها روی این موضوع تأکیداتی 
داشته اند، گفت: در حال حاضر اصراف آب در بخش کشاورزی به ۴۵ 
درصد می رسد و ما در تالش هستیم از هر راه ممکن این رقم را کاهش 

دهیم.
وی تصریح کرد: آب از ابتدای جوی تا زمانی که به آخر  می رسد، اتالف 
زیادی دارد و به همین منظور اولین برنامه وزارت کشاورزی جلوگیری 

از اتالف آب است.
8 میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم

اسداهلل ضمیر تأکید کرد: اکنون در افغانستان 8 میلیون هکتار زمین قابل 
کاشت وجود دارد که تنها در ۲.3 میلیون هکتار آن که حدود ۲۵ الی 30 

درصد می شود، کشاورزی صورت می گیرد.
در  کشاورزی  رقم  تا  است  درتالش  کشاورزی  وزارت  افزود:  وی 
از  جلوگیری  آن  نخست  گام  که  دهد،  افزیش  را  کشت  قابل  زمین های 

ضایع شدن آب است.
ناامنی و نداشتن جاده های استاندارد، دردسرساز است

متعدد در  به مشکالت و چالش های  اشاره  با  افغانستان  وزیر کشاورزی 
روی  فرا  چالش  بزرگترین  و  مهم ترین  را  ناامنی  مختلف،  عرصه های 
کشاورزی و کشاورزان اعالم کرد و گفت: ما در این خصوص بارها از 
مسئوالن امنیتی خواستار همکاری شده ایم که آنان تا حد توان نیز همکاری 

کرده اند.
وی با بیان اینکه دوری راه و نبود جاده های آسفالت نیز یکی از مهم ترین 
نمی توانیم  ما  افغانستان است، گفت:  فرا روی کشاورزی در  چالش های 
ابزارها و وسائل کشاورزی را در تمام والیت های افغانستان به کشاورزان 
برسانیم زیرا در کنار ناامنی، دوری راه و حتی صعب العبور بودن آن نیز 

برای ما مشکل ساز است.
شبکه آبیاری بهبود می یابد

بذرهای  بهبود  تحقیقاتی،  سیستم  بهبود  آبیاری،  شبکه های  بهبود  وی 
اصالح شده را از برنامه های در دست اجراء وزارت کشاورزی خواند 
و گفت: وزارت کشاورزی در تالش است تا برای بهبود هر چه بیشتر 
باال  همچنین  و  ببخشد  بهبود  را  آبیاری  شبکه های  کشور  در  کشاورزی 
از  یکی  نیز  شده  اصالح  بذرهای  و  تحقیقاتی  سیستم های  کیفیت  بردن 

برنامه هایی است که در این وزارتخانه کار روی آن جریان دارد.
وی تصریح کرد: این وزارت بهبود بخشیدن به باغ داری و دامداری را نیز 
در اولویت های کاری خود قرار داده است و در تالش است تا این روند 

به صورت جدی گسترش یابد.
آن  معدنی  منابع  اکثر  که  است  فقیری  ملت  با  ثروتمند  کشور  افغانستان 
دست نخورده باقی مانده و همچنین از منابع پول زا همانند کشاورزی در 

زمین ها و دامداری استفاده  چشم گیری نشده است.

وزیر تحصیالت عالی می گوید که در امتحان 
کانکور امسال،3۵0 هزار نفر داوطلب هستند.

در  که  عالی  تحصیالت  وزیر  مومند  فریده 
امتحان کانکور  برگزاری  خصوص چگونگی 
به  کابل  دانشگاه های  استادان  اعتصاب  و 
مجلس سنا فرا خوانده شده بود گفت: »از این 
موسسات  در  نفر   ۱۱88۵0 حدود  داوطلبان 
تحصیالت عالی و نیمه عالی جذب خواهند 

شد«.
داوطلبان،  مجموع  از  افزود:  مومند  خانم 
برای  کشور  های  دانشگاه  در  نفر   ۵38۱0

تحصیالت عالی جذب خواهند شد.
پیش  چندی  از  کانکور  امتحان  او:  گفتۀ  به 
بادغیس  دایکندی،  بامیان،  تاهنوز در والیات 
در  جاری  هفته  در  و  شده  برگزار  غور  و 

بدخشان نیز برگزار خواهد شد.
او از شفافیت کامل در این روند به سناتوران 

اطمینان داد.
برگزاری روند کانکور همه ساله در کشور با 

مشکالتی همراه بوده است.
از سویی هم، فریده مومند در خصوص قانون 
جدید تحصیالت عالی گفت: » یک کمیته از 
کابل  چهارگانه  های  دانشگاه  استادان  خود 
و  کرده  تهیه  را  عالی  تحصیالت  قانون  مواد 

مورد تایید کابینه نیز قرار گرفته است«.
خانم مومند بیان داشت: مواردی را که سبب 
آنان  با  نیز  بودند  دانشگاه  استادان  اعتراضات 

به مفاهمه رسیده است.
در پی نافذ شدن قانون تحصیالت عالی طی 
یک فرمان تقنینی شماری از استادان دانشگاه 
از  مدتی  و  بودند  کرده  اعتصاب  کابل  های 
سمستر  پایان  امتحانات  اخذ  و  دادند  درس 

خودداری برای مدتی خودداری کردند.
مورد  در  عالی  تحصیالت  وزیر  همچنین 
پذیرش استادان طبقه اناث نیز گفت: » برای 
در  ها  دانشگاه  در  مثبت  تبعیض  اناث  طبقه 
نظر گرفته می شود و برای بیش از 30 استاد 
آغاز شده  ماستری جندر  برنامه  کابل  در  زن 

است«.

میان  در  سازی  ظرفیت  برای  وی؛  گفته  به 
دختران نیز 3 هزار کد رشته های ویژه در نظر 

گرفته شده است.
بخشی از سواالت سناتوران هم به چگونگی 
وزیر  که  گشت  برمی  ها  بورسیه  توزیع 
تحصیالت عالی از شفافیت کامل در این روند 
اطمینان داد و تاکید ورزید که مشکل کمبود 
بودجه برای دانشجویانی که برای تحصیل به 

خارج رفته اند نیز حل شده است.
دانشجویان در برخی کشورها از جمله هند و 
ترکیه از عدم رسیدگی به موقع دولت شکایت 

داشتند.

بستۀ  می گویند،  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  مسؤوالن 
نهایی پیشنهادات اصالح نظام انتخاباتی امروز )دوشنبه، 30 آذر( به 

ریاست اجرایی ارایه می شود.
انتخاباتی،  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  معاون  توحیدی  صدیق اهلل 
انتخاباتی و  تغییر حوزه های  انتخاباتی،  نظام  در  تغییر  که  می گوید 
ایجاد کمیتۀ شفافیت، سه مورد پیشنهادی یی بودند که رییس جمهور 
ارجاع داده  این کمیسیون  به  بیشتر،  برای بررسی های  چندی پیش 

بود.
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  توحیدی،  آقای  گفتۀ  به 
با  را  اصالحی  موارد  تمامی  گذشت،  که  ماهی  پنج  در  افغانستان 
کارشناسان انتخاباتی در میان گذاشته و در نتیجه طرح نهایی را بر 

اساس مهلت تعیین شده تدوین کرده است.
هم چنان آقای توحیدی می گوید که این کمیسیون افزون بر سه مورد 
انتخابات آیندۀ ریاست  گفته شده، موارد دیگری نیز چون بررسی 
و  روستاها  شوراهای  انتخابات  برگزاری  چه گونه گی  جمهوری، 

شوراهای ولسوالی را پیشنهاد کرده اند.
گفتنی است که کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی، بستۀ نخست 
پیشنهادی را که شامل ده مورد بود، حدود سه ماه پیش به حکومت 
ارایه کرد و رییس جمهور از آن میان، هفت مورد آن را تأیید کرد 
و چندی پیش نیز طی یک فرمان تقنینی، به تشکیل کمیتۀ گزینش 

حکم داد.
اما عبدالرؤف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان، در نشست روز 
شنبۀ این مجلس، آغاز به کار کمیتۀ گزینش را خالف قانون اساسی 
جمهور  رییس  فرمان  کنون  تا  که  بود  گفته  مجلس  رییس  خواند. 
مجلس  سوی  از  انتخاباتی،  کمیسیون های  مورد صالحیت های  در 
نماینده گان تأیید و یا رد نشده است و تشکیل کمیتۀ گزینش خالف 

قانون اساسی کشور است

بسیاری از جنگ افزارهای سبک و سنگین در والیت کندز بعد از 
سقوط این شهر به دست طالبان افتاده است. مقام های محلی کندز 
با ابراز نگرانی در این باره می گویند که پس از سقوط کندز طالبان 

بسیاری از جنگ افزارهای سبک و سنگین را با خود برده اند.
تاکنون  دولتی  نیروهای  و  دارد  ادامه  هم  هنوز  کندز  در  نبردها 

نتوانسته اند، این شهر را امن بسازند.
درهمین حال، رییس شورای والیتی کندز می گوید که اکنون طالبان 

در نبرد با نیروهای دولتی از این جنگ افزارها استفاده می کنند.
اظهارداشت:  رابطه  این  در  کندز  دانشی سرپرست والیت  حمداهلل 
»یکی از موارد نگران کننده برای ما تجهیزات و سالح های سقیله ای 
است که طالبان از ما گرفته اند، یقینا این نگران کننده است و ما بارها 
از نظامیان و مرکز بارها تقاضا نمودیم که این سالح ها از بین برده 

شوند و این پروسه آغاز شده است«.
درهمین حال، شورای والیتی کندز نیز از ادامه ناامنی ها در این شهر 
ابراز نگرانی می کند و می افزاید که طالبان در بخش هایی از شهر و 

ولسوالی های این والیت حاکمیت دارند.
محمد یوسف ایوبی رییس شورای والیتی کندز تأکید کرد: »وضعیت 
امنیتی کندز فعال هم نگران کننده است. مردم تشویش های خود را 
دارند و جنگ در اطراف شهر کندز و ولسوالی ها ادامه دارد و مردم 
همه روز قربانی می دهند و بیش از ۲0هزار خانواده در کندز آواره 

شده اند«.
به  را  افزارها  جنگ  این  افتادن  علت  زر  سپین  حوزۀ808  فرمانده 

دست طالبان بی پروایی مقام های امنیتی وافسران کندزمی داند.
شیرعزیزکامه وال قوماندان زون808 سپین زر تصریح کرد: » من به 
صفت جنرال این وطن باید بگویم که با تأسف سالح هایی که ما با 
خون دل تهیه نمودیم براساس عدم شناخت از وظیفه و خود بعضی 
مردمی که اراده ی ضعیف داشتند به ساده گی به مخالفان تسلیم شد 

و این جای شرم است و این مردم باید مجازات شوند«.
در اوایل ماه میزان طالبان در یک حمله گروهی شهر کندز را برای 
این  از  بیرون شدن  از  اداره خودشان درآوردند و پس  به  سه روز 
شهر بسیاری از جنگ افزارهای نظامی را که به دست آورده بودند 
را با خود بردند، اکنون با این جنگ افزارها در برابر نظامیان دولت 

می جنگند.
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و  انتقادی  دستۀ  دو  به  رادیکال ها  رویکرد 
در رویکرد  که  تقسیم می شود  پست مدرن 
است  سلطه گری  عرصۀ  سازمان  انتقادی، 
به  را  سازمان  پست مدرن،  رویکرد  و 
زیر  معنادار  و  نظم یافته  موجودیتی  عنوان 
“قطعیت”  بر  مدرنیسم  در  می برد.  سوال 
تأکید می شد و در پست مدرنیسم بر “عدم 
در  که  بنیادی یی  فرضیه های  قطعیت ها”. 
هم چنین  قطعیت،  و  تمامیت  با  ارتباط 
مورد  امور،  از  برخی  جامعیِت  و  علیت 
جانب  از  بوده اند،  مدرنیسم  فلسفۀ  تأیید 
شده  دانسته  مردود  پست مدرن،  فالسفۀ 
حقیقت  در جست وجوی  مدرنیسم  است. 
که  است  معتقد  پست مدرنیسم  ولی  بود، 
که  می کند  تأکید  و  ندارد  وجود  حقیقتی 
دارد.  وجود  حقیقت  از  روایت هایی  فقط 
است،  حاکم  “عقالنیت”  مدرنیسم  در 
“گفتمان”  پست مدرنیسم  در  که  حالی  در 
ایدیولوژی  با  پست مدرنیسم  است.  حاکم 
در  است.  مخالف  فراروایت،  هرگونه  و 
دورۀ پست مدرنیسم، با ورود تکنولوژی و 
ابزارهای تکنیکی، “گفتمان و مذاکره” بر “ 
عقالنیت حاکم گشته است. نظریۀ انتقادی 
با این عقیده که زنده گی اجتماعی سرشار 
ابهامات  و  ستم ها  مهمل ها،  تعارضات،  از 
است، به دنبال “بیداری” و “رهایی” است 
و پست مدرنیسم به دنبال نفی عقل انسانی 
فرد، مستقل،  و  نفی عقالنیت  است. دورۀ 

خودمختار و مطلق العنان می باشد.
مقدمه

کشاورزی  متفاوِت  عصر  دو  بشر  تاکنون 
)سنتی( و صنعت )مدرنیسم( را پشِت سر 
می کند  زنده گی  عصری  در  اینک  و  نهاده 
که نام های گوناگونی بر آن نهاده اند. “دانیل 
فراصنعتی می نامد؛ “ژاک  را عصر  آن  بل” 
دریدا” بر این عصر نام ساختارزدایی نهاده 
را عصر  کنونی  لوهان” عصر  “مک  است؛ 
ارتباطات و دهکدۀ جهانی؛ و “آلوین تافلر” 
)۱۹۷0( آن را عصر فراصنعتی می نامد. اما 
مفهومی  روشن گری(  )فرا  پست مدرنیسم 

گسترده تر از مفهوم های یاد شده است.

میان  روابط  مطالعۀ  شامل  انتقادی  نظریۀ 
قدرت، دانش و گفتمان، به لحاظ سیاسی 
نزاع  و  کشمکش  بافت های  در  اخالقی  و 
فرهنگی و تاریخی است و به دو شق نظریۀ 
انتقادی مدرن و نظریۀ انتقادی پست مدرن 
قابل تقسیم است. در نظریۀ انتقادی مدرن 
مکتب  اندیشمندان  کارهای  به  می توان 
فرانکفورت آدورنو، مارکوزه و هورکهایمر 
و به تازه گی، هابرمس اشاره کرد. کارهای 
نیز  گرامشی”  “آنتونیو  و  آلتوسر”  “لویی 
مقابل،  در  ذکرند.  قابل  دسته بندی  این  در 
پست مدرنیته اشاره به یک سری توسعه های 
مربوط به هم و برجسته در سیاست جهانی، 
اقتصاد و زنده گی اجتماعی در قرن بیستم 
دارد. به طور کلی در پست مدرنیسم محققان 
مجبورند مسایل اجتماعی را از طریق قرار 
دادن آن ها در بسترهای فرهنگی و تاریخی 
در  را  خود  بتوانند  آن که  تا  کنند  سیاسی 
دخیل  داده ها  تحلیل  و  جمع آوری  مرحلۀ 
سازند.  نسبی  را  یافته های شان  و  کرده 
پست مدرنیسم  در  بازنمایی”  “بحران 
تأکید  نظریه یی  نوآوری های  در  ریشه اش 
به  دادن  شکل  در  گفتمان  مرکزیت  بر 
بحران  این  علل  از  یکی  دارد.  انسان  فهم 
پساساختارگرایی  “پساساختارگرایی”ست. 
در  معناهای شان  لحاظ  به  که  نشانه ها  بر 
هستند،  نشانه ها  دیگر  با  قراردادی  رابطۀ 
فرهنگ همچون  نگاه،  این  در  دارد.  تأکید 
خاکی ریشه مانند از نظام های نشانه یی تلقی 

می شود.
بالغی  روند  طریق  از  نشانه یی  هر  معنای 
معناهای  قصد  به  را  بالقوه  معناهای  که 
می کند،  محدود  مسلط،  معناهای  یا  رقیب 
ساخته می شود. نظریۀ انتقادی با این عقیده 
که زنده گی اجتماعی سرشار از تعارضات، 
مهمل ها، ستم ها و ابهامات است، به دنبال 
فر،  )الهی  است.  “رهایی”  و  “بیداری” 
امور  جریان  انتقادی  نظریۀ  دید  از  بی تا(. 
اکنون  هم  که  نیست  چیزی  آن  ضرورتًا 
هست، بشریت قادر است زنده گی خود را 
تغییر دهد و امکانات کار را از این پس در 

اختیار بگیرد. نظریه های انتقادی از نقد نظام 
سرمایه داری و سازوکار آن آغاز می کنند و 
شی واره گی  و  اضافی  ارزش  ارزیابی  به 
جنبه های  و  وجوه  همۀ  شدِن  کاال  و 
نظریه ها  این  می پردازند.  مدرن  زنده گی 
از شرایط موجود در جامعه  درک دیگری 
تعامل  چه گونه گی  به  و  می کنند  ایجاد 
آن ها  بر  حاکم  قوانین  و  شرایط  این  میان 
شرایط  پایداری  و  بقا  عوامل  هم چنین  و 
از  پیچیده  و  کار سخت  این  دارند.  توجه 
ترکیب  از  و  چندرشته یی  رویکرد  خالل 
این رشته ها در زمینه های مختلف مطالعاتی 
مطالعاتی  زمینه های  این  می رسد.  ثمر  به 
شامل مطالعات اقتصادی، تاریخی، فلسفی، 
سیاسی، روان شناسی و جامعه شناسی است، 
اگرچه مطالعاِت انتقادی فقط محدود به این 

زمینه ها نیست.)سعادتیان(
هدف نهایی نظریه های انتقادی این است که 
جامعۀ امروزی را به جامعۀ عقالنی، انسانی 
ترتیب،  بدین  کند.  تبدیل  اصالح پذیر  و 
نظریه های انتقادی رویکردی اصالح گرایانه 
و  علل  حذف  و  شناخت  پی  در  و  دارند 
ایجاد  و  بروز  موجب  که  هستند  عواملی 
در  انسان ها  که  اند  شده  اجتماعی  ساختار 
آن اسیر بازیگران قدرت و ثروت می شوند. 
نفی  مدرنیسم،  پست  هدف  که  حالی  در 
استقالل و  اختیار،  دادن  انسان و  عقالنیت 
آزادی در قالب گفتمان و مذاکره و به طور 
به  مقاله  این  در  است.  نظم  ایجاد  کلی 
بررسی دو رویکرد انتقادی و پست مدرن از 

جنبه های مختلف پرداخته شده است.
نگاهی به مفهوم انتقادی

آمده   crisis واژۀ  از  کریتیک  واژۀ  ریشۀ 
هم  پزشکی  و  فیزیک  در  واژه  این  است. 
از مفهوم  به کار می رود. آن چه به طور کلی 
واژۀ انتقادی مد نظر است، عبارت است از 
بررسی متوِنِِِِ جداسازی و داوری و ارزیابی 
و تشخیص درست از نادرست. در ادبیات 
روشن گری، کریتیک به معنای “داوری اثر 
فکری یا پدیده یی اجتماعی” بود.)سپیدار و 

صفا، ۱38۵(
مطالعات انتقادی و ریشه های آن

ازدورۀ  تاریخی  به لحاظ  انتقادی  مطالعات 
سال  و  گرفت  شکل  اروپا  در  رنسانس 
گوتنبرگ”  “یوهان  وقتی  میالدی   ۱۴۵0
کرد،  اختراع  و  تکمیل  را  چاپ  ماشین 
در  و  توزیع شد  و  تکثیر  کتاب ها  و  متون 
دانش  دیگر  گرفت.  قرار  همه گان  اختیار 
روحانیون  و  اشراف  و  علما  به  مختص 
نبود و نوشته ها برای اولین بار در دسترس 
انبوهِ مردم قرار گرفت و مردم به بحث در 
کرد  فراموش  نباید  اما  پرداختند،  آن  مورد 
و  پراکنده  آغاز  در  انتقادی  مطالعات  که 
مقالۀ  نداشت.  منسجمی  و شکل  بود  کلی 
کانت  اثر  چیست؟”  “روشن گری  معروف 
دارد.  مهمی  نقش  انتقادی  تفکر  زمینۀ  در 
روشن گری از دید کانت یعنی این که بشر 
دریافته است که توانایی فکر کردن را برای 
“قیمومیت  از  را  خود  یعنی  دارد،  خود 
از  بنابراین  است.  کرده  رها  خودساخته” 
دید کانت، فکر کردن برای خود حداقل در 
سطح تصمیم گیری برای رهایی از نمادهای 
کارهای  و  کلیسا  و  )دولت  سنتی  قدرت 

عامه پسند( مترادف با انتقاد بود.
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بخش نخست

ده مهارت
 برای دوام شادمانۀ زنده گی 

مشــترک

رویکردهای انتقادی 
و پست مدرن

 بخش نخسـت

عظیمی مروی 
به یقین می دانید که در دوام یک زنده گی مشترک، عوامل بسیاری نقش دارد. اما 
شاید بسیاری از افراد نپذیرند که در یک زنده گی مشترِک شاد و بادوام هم مثل 
یک زنده گی مشترک بی دوام و بی ثبات، مشکالت، چالش ها و فراز و نشیب های 
فراوانی وجود دارد. هیچ انسانی را نمی توان یافت که در زنده گی مشترک خطا 
نکرده باشد، اما این خطا نیست که بنیان زنده گی را سست می کند، بلکه تکرار 
خطا و جبران نکردن آن است که باعث می شود زوج ها در طول زمان از یک دیگر 

دلسرد شوند. 
در واقع توانایی رویارویی با مشکالت و حل آن، مرز بین این دو نوع زنده گی 
است؛ نکته یی که نسل قدیم به آن »هنر زنده گی کردن« و نسل جدید و امروزی 
به آن »مهارت های زنده گی« می گویند. این مهارت ها و آن هنر هم از محیط و 
اطرافیان به فرد منتقل می شود و هم از طریق آموزش. ممکن است در ابتدا به 
نظر برسد که این مهارت ها بدیهی است و همه از آن برخوردار هستند، اما باید 
به یاد داشت که لحاظ کردن این مهارت ها و پای بند بودن به آن، به تمرین نیاز 
دارد. بنابرین تکرار و تمرین، یک اصل مهم در کسب مهارت های زنده گی است 

که باید آن را جدی گرفت. 
داشته  ویژه  توجه  آن  به  باید  که همسران  اساسی  مهارت  ده  به  نوشته  این  در 

باشند، اشاره شده است که مرور آن به تمام خانم ها و آقایان توصیه می شود. 

مهارت های همسرداری 
اساسی ترین انتخاب در طول زنده گی فرد، انتخاب همسر است. با شکل گیری 
بالنده گی شخصیت در  دنبال تکمیل هویت، رشد و  به  نهاد خانواده، همسران 
سایۀ آرامش و هم زیستی مسالمت آمیز در کنار یک دیگر اند و می توانند مهر و 
محبت و صمیمیت و وفاداری را به خوبی تجربه کنند. کارشناسان امور خانواده 
باور دارند که مهارت همسرداری که در چهارچوب مهارت های زنده گی جای 
می گیرد، کمک می کند که زوج ها از کوتاه ترین لحظات باهم بودن، بیشترین بهره 
را ببرند. در این میان، بهتر است این مهارت ها را برای درک بهتر به دو دستۀ 

بایدها و نبایدها تقسیم بندی کنیم. 

بایدها در زنده گی مشترک 
زنده گی مشترک  مهارت ها در  اساسی ترین  از  یکی  منطقی  رفتار  منطقی؛  رفتار 
است. اگر نمی دانید رفتار منطقی چه نوع رفتاری است، بهتر است این معیار را 
همواره در رفتارهای تان مدنظر قرار دهید. رفتار منطقی، رفتاری است که منافع 
خانواده بر منفعت فردی ارجحیت داشته باشد. انصاف را در رفتارها اصل قرار 
دهید و بی طرفانه قضاوت کنید. این امر فقط به صبوری و حوصله و تامل نیاز 
دارد. اگر در مواردی از همسرتان رفتار غیرمنصفانه یی می بینید، بهتر است به دور 
از عجله در قضاوت با تامل و صبوری در موقعیت مناسب، وی را از چه گونگی 

رفتارش آگاه کنید. 

نویسنده: فاطمه اسالمیه
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دي ماه، در ایران کهن، چهار جشن را در بر داشت: نخستین 
روزهاي  و  ـ  است  این جستار  موضوع  که  ـ  دي  ماه  روز 
نام ماه و نام  هشتم، پانزدهم و بیست وسوم؛ سه روزي که 
روز یکي بود. اما امروز از این چهار جشن، تنها شب نخستین 
روز دي ماه، یا شب یلدا را جشن مي گیرند؛ یعني آخرین 
پایان قوس، آغاز جدي  پاییز، نخستین شب زمستان،  شب 
و درازترین شب سال. واژۀ یلدا سریاني و به معني والدت 
است؛ والدت خورشید )مهر، میترا(، و رومیان آن را ناتالیس 
بنا  نامند.  شکست ناپذیر  )مهر(  تولد  روز  یعني  انویکتوس 
و  اهریمني  که  دراز،  شب  این  پایان  در  پیشینیان،  باور  بر 
شکست  تاریکي  مي دانند(،  )و  مي دانستند  نامبارکش 
مي خورد، روشنایي پیـروز و خورشید زاده مي شود و روزها 
است،  اکبر  میالد  روز  این  نام   ...« و:  مي نهد،  بلندي  به  رو 
مقصود از آن انقالب شتوي است. گویند در این روز نور 
از حد نقصان به حد زیادت خارج مي شود، و آدمیان نشو و 
نما آغاز مي کنند و »پري«ها به ذبول و فنا روي مي آورند.« 

زایش خورشید و آغاز دي را، آیین ها و فرهنگ هاي بسیاري 
از سرزمین هاي کهن، آغاز سال قرار دادند، به شگون روزي 
که خورشید از چنگ شب هاي اهریمني نجات مي یافت و 

روزي مقدس براي مهرپرستان بود.  
در  یلدا شده؛  دربارۀ  که  فراواني  پژوهش هاي  و  مقاله ها  از 
لغت نامۀ دهخدا، چکیده یي از برهان قاطع، انندراج، حواشي 
یشت ها،  بر  داود  پور  شرح  الباقیه  آثار  بر  قزویني  عالمۀ 
مرحوم دهخدا  یادداشت هاي  و  معین  دکتر  فارسي  فرهنگ 
آمده: »یلدا لغتی سریاني است به معني میالد عربي، و چون 
شب یلدا را با میالد مسیح تطبیق مي کرده اند؛ از این رو، بدین 
نام نامیده اند. باید توجه داشت که جشن میالد مسیح که در 
تثبیت شده، طبق تحقیق، در اصل جشن ظهور  ۲۵ دسمبر 
میترا بوده که مسیحیان در قرن چهارم میالدي آن را روز تولد 
مسیح قرار دادند. یلدا اول زمستان و شب آخر پاییز است که 
درازترین شب هاي سال است. و در آن شب یا نزدیک بدان، 
آفتاب به برج جدي تحویل مي کند و قدما آن را سخت شوم 
و نامبارک مي انگاشتند.  در میان بیشتر فارسی زبانان در این 
و هم چنین  یار  زلف  انجام مي شود. شاعران  مراسمي  شب 
روز هجران را از حیث سیاهي و درازي بدان تشبیه کنند. و 
از شعرهاي برخي از شاعران مانند سنایي، معزي، خاقاني و 
سیف اسفرنگي، رابطۀ بین مسیح و یلدا ادراک مي شود. یلدا 
برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه جاللي و شب 

بیست ویکم دسمبر فرانسوي است. 
جمله  از  مي توان،  را  جشن  این  ماندن  پایدار  انگیزه هاي 

بدین گونه برشمرد:
 ۱ـ شب زایش خورشید )مهر( است، از باورهاي دیني کهن.
است؛  تاریکي  طوالني ترین  یعني  سال،  شب  بلندترین  ۲ـ 
نشانۀ اهریمني شبي شوم و ناخوشایند که از فردا به کوتاهي 

مي گراید.
استراحت  فصل  آغاز  و  صیفي  محصول  برداشت  پایان  3ـ 
در جامعۀ کشاورزي است. همۀ قشرها و گروه هایي که از 
در  بهره مندند،  کشاورزان  تالش  و  کشاورزي  فراورده هاي 
جشن نخستین روز دي ماه و برداشت محصول، در شگون و 

شادي کشاورزان شرکت مي کنند. 
تا به امروز  آیین و جشن شب یلدا و یا شب چلۀ بزرگ، 
در تمامي سرزمین کهن سال ایران و در بین همۀ قشرها و 
خانواده ها برگزار مي شود.  یلدا را هم چنین مي توان جشن 
و گردهمایي خانواده گي دانست. در شب یلدا خویشاوندان 
نزدیک درِ خانۀ بزرِگ خانواده گرد مي آیند. به بیاني دیگر، 
نیمۀ  تا  در سرماي آغازین زمستان، دور صندلی نشستن و 
از  کردن،  فال حافظ گوش  به  و  غذا خوردن  و  میوه  شب 

ویژه گي هاي شب یلدا است.
نام  بتوان  اگر  یلدا،  مراسم  برگزاري  خانواده گي:  جشن 

جشن بر آن نهاد، آییني خانواده گي است، و گردهمایي ها به 
خویشاوندان و دوستان نزدیک محدود مي شود. در کتاب ها 
و سندهاي تاریخي، به برگزاري مراسم شب یلدا اشاره یي 
نشده است. ابوریحان بیروني از جشن روز اول دي ماه، که 
یاد  پادشاهي  و  دستگاه حکومتي  در  نامند،  را خرم روز  آن 
مي کند و نامي از شب یلدا در میان نیست، که مي توان دلیِل 

خانواده گي و همه گاني و غیر رسمي بودِن آن دانست.
صندلی  امروز،  نسل  جوانان  براي  بي گمان  صندلی:  کنار 
و  توضیح  به  نیاز  نشستن،  صندلی  دور  یا  کنار  گذاشتن، 
نیز  و  ـ  تکنالوژي جدید  گرمازاي  ابزارهاي  دارد.  توصیف 
عامل هاي دیگر ـ صندلی و فرهنگ مربوط به آن را به دست 
فراموشي سپرده است. در زمستان ها، استفاده از صندلی براي 
یلدا،  از شب  گرم کردن خانه و دور صندلی نشیني معموالً 
نخستین شب زمستان، شروع مي شد و تا پایان چلۀ بزرگ - 
و در برخي خانواده ها تا پایان چلۀ کوچک - ادامه داشت. 
اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ، دور صندلی، که روي 

آن را میوه پوشانده بود، مي نشستند. 
  تا مي توان ز فرش چو ُکرسي جدا مباش / آتش به فرق 

ریز و مکن اختیار برف  )میرالهي همداني (
ابتدایي  خوراک: در همۀ جشن ها و آیین ها، در جامعه هاي 
و  مشغولیت ها  از  بخشي  آشامیدن،  و  خوردن  متمدن،  یا 
یلدا،  براي شب  اما  را تشکیل مي دهد.  سرگرمي هاي جمع 
بسته گي  شب  غذای  تهیۀ  و  نمي شناسیم،  ویژه یي  خوراک 
به وضع اقتصادي و روند تغذیۀ خانواده دارد. خوردني هاي 
ویژۀ شب یلدا، میوه هاي فصل تابستان چون خربُزه، تربوز، 
انگور، انار، سیب، بادرنگ، بهی و مانند آن است. میوه هایي 
این شب تمامي آن ها به جز سیب و بهی  که مي بایستي در 
زمستان  فرداي  یعني  فردا،  براي  چیزي  و  شوند  خورده 
مي گذشت،  آن  بر  یلدا  شب  که  را  میوه هایي  نماند.  باقي 

نمي خوردند.
فال حافظ: یکي از رسم هاي شب یلدا، فال حافظ گرفتن 
است. اگر رسم ها و آیین هاي دیگر یلدا را میراثي از فرهنگ 
چندهزارساله بدانیم )که بایستي چنین باشد(، ولي فال حافظ 
شب  رسم هاي  به  اخیر  سده هاي  در  یلدا  شب  در  گرفتن 
یلدا افزوده شده است. فال حافظ گرفتن در شب نشیني هاي 
صفر،  ماه  آخر  چهارشنبۀ  چون  مناسبت هایي  و  زمستان 
چهارشنبه سوري، شب سیزده صفر و بعد ازظهر سیزده بدر 
نیز از باورهاي همه گاني است. ممکن است در شب یلدا، 

براي فال حافظ گرفتن، به خانۀ مال و باسواد محل رفت:
در برخی مناطق، خواندن کتاب حافظ چندان رونقي ندارد. 
اما تنها در سال یک بار، آن هم در شب یلدا از دیوان حافظ 
فال مي گیرند. براي فال گرفتن، غروِب شب یلدا همسایه گان 
ده  مالي  خانۀ  به  تازه  میوۀ  و  خشک  میوۀ  با  نزدیکان،  و 

مي روند تا او فال شان را ببیند.
دور صـندلی  )به جز  را  یلدا  آیین هاي شب  و  رسم ها  همۀ 
بر  را  خود  حرف  است  نتوانسته  اصطالح  به  که  نشستن، 
کرسي بنشاند( تا آن جا که پژوهش ها اجازه مي دهد، در همۀ 

شهرها و آبادي ها سراغ داریم.
پژوهش و مطالعۀ کمي دربارۀ برگزاري آیین ها و رسم هایي 
نیست،  آسان  دارد،  خانواده گي  جنبۀ  و  است  همه گاني  که 
و  مشاهده  را  انگشت شمار  نمونه هایي  مي توان  تنها  و 
مطالعه کرد. امروز نمود برگزاري آیین و رسم شب یلدا را 
مي توان در روزهاي بیست ونهم و سي ام آذرماه، در بازارها 
و فروشگاه هاي میوه و خشکبارفروشي ها دید. این خریدها 
نیز  لحظه ها  آخرین  در  دارد.  ادامه  یلدا  شب  از  پاسي  تا 
کساني را مي بینیم که از سر کار برگشته و میوه هایي چون 
نگه داري  یخچال  در  نمي توان  به آساني  که  را  تربوز  و  انار 
کرد، مي خرند. باشد که این جشن و آیین، که در حد جشن 
با  بوده،  نو  و سال  نوروز  روایتي، خود جشن  به  و  نوروز 

وجود اشاعه و دگرگوني هاي فني و صنعتي امروز، به عنوان 
گوشه یي از نمودهاي فرهنگي و قومي و تاریخي این مرز و 

بوم، به دست فراموشي سپرده نشود!
همۀ شب هاي غم آبستن روز طرب است / یوسف روز ز 

چاه شب یلدا آید
ابك مهربد: جشن شب یلدا، تولد مهر یا چله است. یلدا، 
از  یکي  میراث داراِن  که  است  دیو  بر  فرشته  پیروزي  گاه 
کهن ترین تمدن هاي بشري همه ساله آن را تا صبح و پیدایش 
مهر، با شادي و سرور به انتظار مي نشینند. شب یلدا در میان 
اقوام ایراني تسلط سرما، تاریکي و طوالني ترین شِب سال 
است که این مردماِن همیشه امیدوار آن را تا طلوع صبح و 
شکسِت دیو تاریکي و سرما و دمیدِن خورشید جهان افروز 
بیـدار مي نشینند. در فرهنگ برهان قاطع آمده: یلدا کلمه یي 
سریاني به معناي میالد است و زمان آن نیز اول ماه جدي و 
آخر ماه قوس است؛ شب یلدا یا چلۀ بزرگ، طوالني ترین 
شب سال نشانۀ یکي از ژرف ترین باورهاي اقوام ایراني به 
و  سیاهي  و  ظلمت  بر  روشنایي  و  نور  همیشه گي  پیروزي 
نیکي بر پلیدي است. پیشینۀ یلدا و مراسمي که در نخستین 
سابقه یي  مي کنند،  برپا  سال  بلندترین شب  و  زمستان  شب 
بسیار دراز داشته و مربوط به ایزد مهر است. این رسوم ویژۀ 
آریایي هاست و هزاران سال است که آن را در ایران زمین برپا 
مي دارند. شب یلدا، شب زایش مهر است که به یادگار این 
سنت و باور آن را جشن مي گیرند. ریشۀ این باور و اعتقاد 
برمي گردد به گاه شماري و اندیشه هایي که ایرانیان پیرو مهر 

یا میتراییسم از آن داشتند. 
مراسم شب یلدا، یا آن چنان که اصطالحًا در بین تودۀ مردم 
در  قبل  سال  هزار  چندین  از  است،  معروف  چله  شب  به 
ایران برگزار مي شود. نخستین شب زمستان، فردایش اولین 
روز زمستان، زایش خورشید یا جشن تولد مهر، خورشید 
خورشید  تابش  و  روز  روشني  زیرا  است؛  شکست ناپذیر 
و  خوشایند  و  نیک  مظاهر  ایرانیان،  نظر  در  هوا  اعتدال  و 
امیدوارکننده است. آن ها تاریکي شب و سرما را نیز از اعمال 
اهریمني مي پنداشتند، با ژرف نگري مشاهده مي کردند که در 
شب ها  و  مي شود  بلند  بسیار  روزها  فصول،  و  ایام  بعضي 
و  نور  که  شد  پیدا  براي شان  باور  این  کم کم  است.  کوتاه 
کشمکش  و  نبرد  در  مرتب  تاریکي  و  ظلمت  و  روشنایي 
هستند، در طول سال دریافتند که کوتاه ترین روزها، آخرین 
روز پاییز، یعني روز سي ام آذر و بلندترین شب ها شب اول 
زمستان یعني نخستین شب دي ماه است. پس از بلندترین 
شب سال، از آغاز دي ماه، روزها به تدریج بلندتر و شب ها 
کوتاه تر مي شود. خورشید هر روز بیشتر در آسمان مي پاید 
به  مي دارد،  عرضه  جهانیان  به  را  خود  گرماي  و  نور  و 

همین جهت آن شب را یلدا نامیدند، یعني زایش خورشید 
شکست ناپذیر.

اروپایي،  ایراني و هند و  از هند و  اقوام قدیم آریایي، اعم 
به ویژه  مي گرفتند،  زمستان  آغاز  در  را  آفتاب  تولد  جشن 
ژرمني ها عید تولد آفتاب را در آغاز زمستان گرفته و آن را 
به خداي آفتاب نسبت مي دادند، و این با بلندتر شدن روزها 
 ۲۵۵ ص  الباقیه  آثار  در  بیروني  ابوریحان  است.  هماهنگ 
آورده: روز اول ماه دي، خور نیز نامیده مي شود. در قانون 
شده،  ثبت  روز  خره  لندن،  بریتاني  موزیم  نسخۀ  مسعودي 

و در گاه شماري ص ۵8 »خرم روز« نام گذاري شده است.
وجود  هفته  ایام  باستان  ایران  )در  دیگان  روز  و  یلدا  شب 
استواري  پیوند  نامي داشت(  براي خود  نداشت و هر روز 
چیره  تاریکي  بر  روز  این  از  که  مهر  با  دارد،  خورشید  با 
مي شود و رو به افزایش مي نهد. اول دي روز خورشید است، 
روز مهر است و نزد ایرانیان، به ویژه مهرآیین ها بسیار گرامي 
یا خورشید  بود و بزرگ ترین جشن یعني جشن تولد مهر 
مهر  آیین  مي شد.  محسوب  سال  آغاز  و  مي رفت  شمار  به 
روم  در  یافت،  گسترش  غرب  جهان  در  ایرانیان  سوي  از 
 ۲۱ روز  همین جهت  به  اروپایي،  کشورهاي  از  بسیاري  و 
دسمبر را که برابر با اول دي ماه بود، به عنوان روز تولد مهر 
یا میتراي شکست ناپذیر جشن مي گرفتند؛ اما در سدۀ چهارم 
مهر  تولد  داد،  کبیسه روي  در  که  اشتباهاتي  اثر  بر  میالدي 
نجات بخش، یا مسیحاي منجي در ۲۵ دسمبر واقع شد و از 
آن زمان این امر تثبیت شد. الزم به یادآوري است تا آن زمان 
تولد عیسي مسیح در ششم جنوری جشن گرفته مي شد، در 
آن دوران دین اغلب رومیان و کشورهاي اروپایي آیین مهر 
و میترا بود. هنگامي که کم کم مسیحیت در روم جا باز کرد، 
متولیان کلیسا چون نتوانستند با برانداختن جشن تولد مهر 
در ۲۵ دسمبر غلبه کنند، همان روز را زایش حضرت مسیح 

اعالم کردند.
ثعالبي در کتاب شمارالقلوب مي گوید: شب یلدا شب میالد 

عیسي است و در درازي بدو مثل مي زنند.
در فرهنگ سریاني به زبان انگلیسي تألیف پاین اسمیت هم، 
یلدا با بابانوئل تطبیق داده شده است. الزم به ذکر است که 
فقط تولد مهر و هنگام و موقع زماني آن نبود که در آیین 
مسیحیت تأثیر بسیار داشته، بلکه در سلسله مراتب روحانیت 
)هفت مرحله تکامل مهري( و نوع لباس کاردینال ها و آداب 
و مراسم مذهبي آنان تأثیر شگرفي داشته و دارند. بیان این 
نکته الزم است که رنگ قرمز )سرخ( رنگ مورد عالقه و 
استفادۀ مهرآیینیان بوده و هست، بدین جهت عنایت خاصي 
داریم؛  و  داشته  شب  این  در  تربوز  و  انار  بودن  قرمز  به 
امروزه همۀ  زیرا رنگ شاد و سرورانگیزي است. در واقع 
و  مي گیرند  را جشن  مسیح  تولد  که شب  جهان  مسیحیان 
تا بامداد بیدار مي مانند و به شادي مي گذرانند، همان تولد 
جشن  را  سوشیانت  یا  نجات بخش  مسیحاي  میترا،  یا  مهر 
مي گیرند و اغلب مراسم و مناسک و آداب شان اقتباس شده 
به  این همان چیزي است که در غرب  آیین مهر است؛  از 
شکل بابانوئل مصداق مي یابد و در هیبت پیرمردي با لباس 
باید گفت همۀ  انبوه ظاهر مي شود.  قرمز و ریشي سفید و 
داشته  ما وجود  باستاني  باورهاي  در  دیگر  نوعي  به  این ها 
ناباروري،  سرما،  تقابل  نشان گر  یلدا  جشن  باالخره  است. 
و  سبزي  باروري،  روشنایي،  گرما،  با  مرگ  و  پژمرده گي 

زنده گي است.
سفرۀ شب یلدا

معروف  MYAZD هم  میزد  نام سفرۀ  به  یلدا،  سفرۀ شب 
است و میزد عبارت است از میوه هاي تازه مانند انار، تربوز 
و انگور، سیب و گالبي و خربُزه و به میوه هاي خشک مانند 
و  کشمش  سنجد،  خشک،  انجیر  آلو،  برگۀ  زردآلو،  برگۀ 
چهارمغز و بادام، پسته. به افتخار و ویژه گي مهر یا خورشید 
همۀ حاضران از آن بهره مند می شوند و اگر فرد ناتواني در 
حاضر  جمع  ن  آ  در  نتواند  که  باشد  داشته  وجود  خانه یي 
تبرک  عنوان  به  را  خوردنی ها  و  میوه ها  از  قسمتي  شود، 
برایش هدیه مي برند تا در این کار خیر هم بهره گردد. در این 
شب معموالً رسم بر این بود که جهت حفظ کیان خانواده 
و اجتماع و بزرگداشت سالمندان، این گونه مراسم در خانۀ 
یکي از بزرگان فامیل مثل پدربزرگ، مادربزرگ و ... برگزار 
شود و همه گی براي عبرت آموزي، تا صبح به نقل قصه و 
اسطوره هاي دل انگیز و امیدوارکننده، و نیز خواندن شاهنامه  

و گرفتن فال، بپردازند. 

گرفته شده از: وبالگ مسـعود جهانی
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دفتر  طرف  از  دیروز)یک شنبه،۲۹آذر(  که  کنفرانسی  در 
میدیوتیک برگزار گردیده بود، در آن نقش رسانه ها در صلح 

و امنیت اجتماعی به بررسی گرفته شد.
در این برنامۀ دو روزه، ده ها فعال رسانه و مسؤوالن رسانه یی 

افغانستان از کابل و برخی والیات اشتراک کرده اند. 
یک سال  گزارش گری صلح  پروژۀ  گفت:  زازی  عبدالحمید 
روند  والیات  و  کابل  در  ما  همکاران  توسط  این  از  پیش 
عملی آن آغاز شد و تمام دست آوردها و تجارب یک سالۀ 

خود را طی این دو روز به بررسی می گیریم.
رسانه ها  به   نمی شود  عنوانی  هیچ  زیر  زازی:  آقای  به گفتۀ 
وظیفه تعیین کنیم تا به  چه کارهای بپردازند، اما در شرایط 
امروزی که وجه شهروندی ما را به هم پیوند می زند، ایجاب 
می کند تا به حل ناهنجاری های کشور تالش کنیم و نقش 
را  اجتماعی  امنیت  و  صلح  آوردن  در  را  رسانه ها  برازندۀ 

روشن سازیم.
کرد:  تأکید  سخنانش  ادامۀ  در  افغانستان  میدیوتیک  رییس 
هدف ما نهادینه ساختن گزارش گری صلح و گسترش تفکر 
کثرت گرایی است تا بتوانیم در از میان برداشتن جنگ سهم 

داشته باشیم.
آقای زازی با اشاره به  وضعیت ناهنجار اجتماعی افغانستان 
رویداد  صرف  به گزارش  تنها  نباید  رسانه ها  که  کرد  تأکید 
برمال  و  واکاوی  با  تا  خواست  خبرنگاران  از  او  بپردازند. 
ساختن پهلوهای رویداد، سطح مصوونیت اجتماعی را بلند 

ببرند.
در این حال، سعیده مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت 
اطالعات و فرهنگ در نخستین روز کنفرانس، نقش رسانه ها 
دولت  موضع  روی  تمرکز  و  اجتماعی  امنیت  و  صلح  در 
گفت:  رسانه ها،  سوی  از  ملی  رویدادهای  بازتاب  امر  در 
افغانستان کشوری است که در حالت خاصی به سر می برد 

که این حالت نیازمند سبک روزنامه نگاری متفاوت است.

آنکه  با  افزود:  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
رسانه ها آزاد اند و آزادانه به نشرات می پردازند، اما رسانه گران 
باید به گونۀ به کارهای خود بپردازند تا رسالت اجتماعی خود 

را در قبال مردم از یاد نبرند.
موارد  از  جنگ  و  خشونت  »تبلیغ  مصطفوی:  بانو  به گفتۀ 
اما  است،  جهانی  قوانین  در  رسانه یی  تخلفات  و  ممنوعه 
پرداخته  به آن  واضح  به گونۀ  افغانستان  قوانین  در  متأسفانه 

نشده است«.
نشر شدن تصاویر قربانیان جنگ از موارد دیگری است که 
اثرات سوء را در روح و روان جامعه می گذارد، به گفتۀ معین 
به آن  افغانستان  رسانۀ  فرهنگ:  و  اطالعات  وزارت  نشراتی 
جنگ  قربانیان  تصاویر  به پخش  همواره  و  نمی کنند  توجه 

می پردازند.
پخش  افغانستان،  از  مغزها  فرار  دالیل  از  یکی  او:  باور  به 
و  نشده  توجه  آن  نشر  پالیسی  در  که  است  برنامه هایی 

مصوونیت اجتماعی آن نیز در نظر گرفته نشده است.
خبرنگاران  از  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
تالش  تأمین صلح  در  و  باشند  سفیران صلح  تا  می خواهد 

کنند.
او می افزاید: امروزه سرخط بیشتر خبرهای ما جنگ است و 
ما امیدوار هستیم که آهسته آهسته جانشین ادبیات جنگ در 

کشور، ادبیات صلح شود.
افغانستان گفت:  به مشکالت خبرنگاران  اشاره  با  مصطفوی 
امروزه رسانه گران افغانستان از مصوونیت شغلی برخوردار 
نیستند که این موضوع سبب شده تا آنان هم از لحاظ امنیتی، 

فزیکی و بستن قراردادها مصوون نباشند.
فعالیت  و  تأسیس  طرز  مقررۀ  خوش بختانه  گفت:  او 
رسانه های همه گانی تصویب شده و عنقریب اجرایی خواهد 

شد.
به گفتۀ با نو سعیده، این مقرره سبب کاهش خشونت ها در 

برابر خبرنگاران خواهد شد.
همچنان نجیبه ایوبی رییس رادیو کلید در این برنامه در مورد 
اهمیت رسانه ها در جامعه گفت: ما رسانه را وسیلۀ فشارنه، 
سو  و  سمت  را  عمومی  افکار  که  می دانیم  وسیله یی  بلکه 

می دهند و به اهمیت آن  زمانی پی می بریم که جامعۀ چهارده 
سال قبل را با جامعۀ امروزی به مقایسه بگیریم.

بانو ایوبی همچنان افزود: رسانه در حالی که سمت و سو 
تیغ  حال،  عین  در  است،  جامعه  یک  عمومی  افکار  دهندۀ 
به نفع  بعد  یک  در  رسانه  که  معنی  به این  است،  نیز  لبه  دو 
می شود  استفاده  کشور  یک  ملی  منافع  و  ارزش ها  جامعه، 
با اندک غفلت، می تواند خالف آنچه گفته  ودر بعد دیگر، 

آمد عمل کند.
کرده  شکایت  رسانه ها  عدۀ  از  سخنانش  از  قسمتی  در  او 
که  داشتیم  نیز  را  رسانه های  این سال ها  در طول  ما  افزود: 
فهمیده و یا نفهمیده کارهایی را انجام دادند که حیثیت پکه 

را در شعله ور ساختن منازعات در کشور داشته اند.
رییس شبکۀ کلید گروپ همچنان بیان داشت: »رسانه ها باید 
و  مهم  رسانه  یک  ساختن  برای  که  و خطوطی  اخالق   با 
ضروری است مسلح باشند، چون کار رسانه بسیار حساس 

و ارتباطش با روان مردم است«.
او تأکید کرد: »همه می گویند، ما کشور بعد از جنگ هستیم، 
ولی آهسته آهسته ثابت شد که ما کشور بعد از جنگ نیستیم، 
جنگ هنوز هم از ما قربانی می گیرد، در این میان مسوولیت 
به التیامش  بزند و  به زخم های مردم مرحم  تا  رسانه ها است 

بپردازد«.
نجیبه ایوبی گفت: رسانه های افغانستان کارهای فراوانی در 
راه اعمار صلح انجام داده اند، ولی باید گفت که در بسا موارد 
در این راستا پای مان نیز لنگیده است که در مقابل مشکالتی 
کار  باید  و  است  اندک  هم  هنوز  است  بوده  ما  راه  فرا  که 

بیشتر صورت گیرد.
مسووالن  و  خبرنگاران  آن  در  که  روزه  دو  کنفرانس  این 
رسانه ها تجارب و دیدگاه های خود را به اشتراک گذاشتند، 

امروز به پایان می رسد.
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می دهد  هشدار  هلمند  والیت  در  مقام ها  برخی 
این والیت  امنیتی  به وضعیت  به زودی  اگر  که 
توجه نشود، هلمند نیز با سرنوشت کندز روبه رو 

خواهد شد.
شورای  امنیتی  کمیتۀ  رییس  شاکر،  بشیراحمد 
اواخر  این  در  که  می گوید  هلمند  والیتی 
هم   و  یافته  افزایش  شدت  به  امنیتی  تهدیدهای 
طالبان  به تصرف  تمام والیت  اکنون ۷0 درصد 

است.
در  تنها  حکومتی  نیروهای  شاکر،  آقای  گفتۀ  به 

چهار ولسولی این والیت حضور دارند.
هلمند  پولیس  فرمانده  سرجنگ،  عبدالرحمان 
افزایش ناامنی ها در روزهای اخیر در این والیت 
شورای  مقام های  گفته های  اما  می پذیرد،  را 
آقای  می کند.  عنوان  حد«  از  »بیش   را  والیتی 
مخالفان  برای سرکوب  آن ها  که  سرجنگ گفت 
عملیات هایی را برگزار کرده اند و در این زمینه 

پیشرفت هایی نیز داشته اند. 

والی  معاون  رسولیار  جان  محمد  حال،  این  در 
انتقاد از عملکرد دولت مرکزی نسبت  با  هلمند 
به رسیده گی در مورد وضعیت بحرانی هلمند نامه 

سرگشاده یی به رییس جمهور غنی نوشت.
وی با اشاره به تلفات حدود ۱00 تن از نیروهای 
گفت:  گذشته  روز  دو  طی  افغانستان  امنیتی 
امنیتی  نیروهای  و  طالبان  میان  شدید  درگیری 
و  »سنگین«  ولسوالی های  در  پیش  روز  دو  از 

»گرشک« والیت هلمند ادامه دارد.
خود  فیسبوک  صفحۀ  در  هلمند  والی  معاون 
سقوط  خطر  در  ولسوالی ها  این  که  داد  هشدار 

قرار دارند.
رسولیار با انتقاد از عدم پشتیانی مقامات مرکزی 
هرچه  که  خواسته  جمهور  رییس  از  هلمند،  از 
زودتر اقداماتی را در مورد این والیت انجام دهد.
یک مقام محلی از ولسوالی گرشک که نخواست 
نامش فاش شود، گفت: در درگیری های دو روز 
گذشته در ولسوالی، ۱۵ پاسگاه امنیتی به دست 

طالبان افتاده است.

تلفات نیروهای امنیتی در والیت هلمند نگران کننده 
خوانده شده است. روزانه به والیت های پروان، 
دیگر  والیات  برخی  و  بدخشان  تخار،  بغالن، 
می رسد.   کشور  امنیتی  نیروهای  شهدای  اجساد 
شهدایی که در نبرد با طالبان در جنوب کشور به 

قتل می رسند. 
که  می دهند  هشدار  نظامی  تحلیلگران  برخی 
با  نبرد  در  امنیتی  نیروهای  سنگین  تلفات  ادامۀ 
دهشت افگنان، کمر ارتش و پولیس را می شکند. 
این در حالی است که چندی پیش جان کمپل، 
فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان 
از اقدامات جدی یی برای بهبود وضعیت امنیتی 
این والیت خبر داده بود. آقای کمبل که در هیأتی 
بلندرتبه عازم این والیت شد، گفته بود که در پی 
حل مشکالت تجهیز و تشکیالت نیروهای امنیتی 
اند و تالش خواهند کرد، عملیات های تصفیه یی 
در مناطق ناامن را دوام بخشند تا امنیت سراسری 

در این والیت تأمین شود. 
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حبیب حکیمی
 روشنفکر و تحلیلگر چیره دست افغانستان درگذشت

در  افغانستان  مسایل  تحلیلگر  حکیمي  حبیب 
خاورمیانه،  مسایل  آگاه  بین المللي،  رسانه هاي 
روزنامه نگار و پژوهشگر چیره دست کشور، ظهر روز 
یکشنبه )۲۹ قوس ۱3۹۴ه.ش( در اثر حملۀ ناگهاني 

قلبي درگذشت. 
حبیب حکیمی، از مجاهدان روشنفکر و دیگراندیش 
نظام  ضد  بر  مجاهدین  صفوف  در  سال ها  او  بود. 

کمونیستی و رژیم طالبان مبارزه کرد.
رشتۀ  در  اسالم آباد  دانشگاه  از  حکیمی،  آقای 
اسالم شناسی فوق لیسانس داشت. او در کنار زبان های 
رسمی افغانستان، به عربی، انگلیسی و اردو نیز تسلط 
کامل داشت و مسایل جاری کشور را در رسانه های 
به  الجزیره  و  عربی  بی بی سی  جمله  از  بین المللی 

تحلیل می گرفت. 
حبیب حکیمی در والیت بدخشان در یک خانوادۀ 
ابتدایی  تحصیالت  و  شد  زاده  معروف  و  بزرگ 

خویش را در همین والیت به پایان رسانید. او سپس 
پیشینۀ عضویت در  پیوست و  به صفوف مجاهدین 

جمعیت اسالمی افغانستان را داشت. 
مشاور  به حیث  پسین  در چندسال  حبیب حکیمی، 
و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  ارتباطات 
خدمات ملکی و سردبیر مجلۀ آغاز تغییر کار می کرد. 
از مرحوم حکیمی، ده ها مقاله در زمینه های مختلف، 
در رسانه های داخلی و خارجی از جمله در روزنامۀ 

ماندگار،به چاپ رسیده است. 
در  گسترده یی  بازتاب  حکیمی،  حبیب  درگذشت 
روشنفکری  جامعۀ  میان  در  و  اجتماعی  رسانه های 

افغانستان داشته است. 
این  مرگ  افغانستان،  فرهنگیان  و  روزنامه نگاران 
اندیشورز کشور را ضایعه یی جبران ناپذیر خوانده اند. 

حبیب حکیمی به علوم دینی تسلط کامل داشت.
اکرام اندیشمند از نویسنده گان کشور گفته که مرگ 

حبیب حکیمی خبری بسیار تلخ و غم انگیز بود. او 
و  قلم  می باید  که  جوان تر  بسیار  و  بود  جوان  هنوز 
زبانش سال های بیشتری برای هموطنان و همزبانانش 

در داخل و خارج، اندیشه و آگاهی می بخشید. 
آقای اندیشمند نوشته است: »حکیمی از مجاهدمردان 
روشنفکر و آزاده بود. او از مردان صادق روزگار ما 
بود. با ریاکاری و تظاهر میانۀ خوبی نداشت و آنچه 
به  می آورد.  قلم  و  زبان  به  داشت  سر  و  دل  در  که 
انسان و انسانیت عشق می ورزید و به تغییر و تحول 
اندیشه و تفکر آدم ها در مسیر توسعه و عدالت  در 

باور داشت.«
مراسم جنازۀ مرحوم حکیمي امروز)دوشنبه،30قوس 
۱3۹۴( در قبرستان سراي شمالي، عقب فابریکۀ برق 
حرارتي برگزار و در همانجا به خاک سپرده می شود. 

معین نشراتی وزارت اطالعات فرهنگ:

خبرنگاران باید سفیران صلح باشند

مسووالن فارم تکثیری ماهیان سرد آبی بند قرغه در کابل 
اعالم کرده اند که دستکم چهارصد هزار ماهی در این فارم 

از بین رفته اند.
فروغ، رییس فارم تکثیری ماهیان سرد آبی بند قرغه گفته 
است که این ماهی ها به دلیل شیوع یک نوع بیماری در فارم، 

از بین رفته اند.
او گفته است که شاید ماهی ها به دلیل شیوع بیماری از بین 
رفته باشند؛ اما زهر پاشی در فارم ماهی نیز قابل رد نیست.
رکود  سبب  شده  اصالح  تخم  نبود  که  است  گفته  فروغ 
صنعت ماهی پروری شده که سال آینده نسل گیری ماهیان 

دوباره آغاز خواهد شد.
بند قرغه که سال های پیش  فارم تکثیری ماهیان سرد آبی 
هزاران چوچه ماهی را به فارم داران در سراسرکشور توزیع 
نیز  خوبی  دست آورد  این صنعت  رشد  در  ظاهراً  می کرد، 

داشته است.
هزار  میان چهارصد  از  رویداد،  این  از  پس  که  گفته شده 

ماهی، تنها چهار هزار آن باقی مانده است.
در حال حاضر انتظارها بر این است که سال آینده از شمار 
روند  این  دوباره  و  شود  نسل گیری  مانده  باقی  ماهی های 

به حالت عادی باز گردد.
هزار  چهارصد  نگهداری  ظرفیت  وقت،  یک  در  فارم  این 
آمادۀ  ماهی  تنها ۱۲0 هزار  اما حاال  دارد،  را  ماهی  چوچه 

نسل گیری است.
مال داری  رییس  امان یار،  عارف  محمد  حال،  همین  در 
وزارت زراعت و آب یاری گفته است که صنعت پرورش 

ماهی پس از این رویداد صدمه جدی خورده است.
به توزیع  قادر  زراعت  وزارت  حاضر  حال  در  گفت:  او 

چوچه های ماهی در فارم ها نیست.
در همین حال، چهار سال پیش یک مسوول ماهی پروری 
والیت کاپیسا با انداختن زهر، تمامی ماهیان فارم والیت اش 

را از بین برد.
در ننگرهار، کندهار، لغمان و برخی والیات دیگر صنعت 
ماهی پروری که بیشترین درآمد را دارد، نهادینه شده است، 
بزرگ ترین  که  دارد  نظر  در  زراعت  وزارت  به تازه گی  اما 

فارم ماهی پروری را در نزدیک بند سلما ایجاد کند.
 

خطر سـقوط والیتـی دیگر
۴۰۰هزار ماهی در بزرگ ترین فارم 

پرورش ماهی نابود شدند
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میالدی  نو  سال  آستانۀ  در  خود  به اتباع  اسالم آباد  در  امریکا  سفارت 
مذهبی و  مکان های  در  به ویژه  پاکستان  در  از حضور  که  داد  هشدار 

مراکز خرید این کشور خودداری کنند.
سفارت امریکا در اسالم آباد اعالم کرد که اطالعاتی در مورد حمالت 
احتمالی تروریستی در اسالم آباد در اواخر ماه جاری به ویژه در طول 

کریسمس و تعطیالت سال جدید میالدی دریافت کرده است.
سفارت امریکا به شهروندان خود در اسالم آباد هشدار داد که مکان های 

مذهبی و مراکز خرید از اهداف احتمالی تروریست ها هستند.
گفته  شود،  فاش  نامش  نخواسته  که  پاکستانی  اطالعاتی  مقام  یک 
خاصی  تهدید  هیچ  اما  دارد،  وجود  عمومی  خطر  است:«احساس 

صورت نگرفته است.«
در هشدار سفارت امریکا آمده است که شهروندان این کشور می بایست 
بازار، رستوران،  مانند  پُرجمعیت  به مکان های  را  مدت سفرهای خود 

هوتل و مکان های عبادت کوتاه کنند.
اضافی  عبورومرور  محدودیت های  تحت  امریکا  دولت  کارمندان 

هستند.
و  افزایش خشونت  بر  مبنی  امریکا  ادعای سفارت  پاکستانی  مقامات 
حمالت تروریستی در آستانۀ سال نو میالدی در این کشور را تلویحی 

رد کرده اند.

در  به آلمان  پناهنده گان  هجوم  این که  بر  تأکید  با  آلمان  توسعۀ  وزیر 
سال های آینده کاهش نخواهد یافت، این مسألۀ را همچنان یک وظیفۀ 

ثابت برای دهۀ آینده دانست.
گرد مولر، وزیر توسعۀ آلمان بر این باور نیست که در آیندۀ پناهنده گان 

کمتری به آلمان می آیند.
او در این باره اظهار داشت: سیاست پناهنده گان یک وظیفه و تکلیف 
آینده یک طرح  برای سال  مولر  ماند.  باقی خواهد  دهه  این  برای  ما 
را  آفریقا  در شمال  اشتغال  و  آموزش  برای  وزارت خانه اش  ابتکار  و 
اعالم کرده و گفت: کشورهای دارای اولویت، تونس، مصر و مراکش 

خواهند بود.
شش  حدود  تقریبًا  با  کشوری  مصر  که  کرد  تصریح  همچنین  مولر 

میلیون جوان بی پناه یک چالش بزرگ برای اروپا است.
مصر  رییس جمهور  با  خود  اخیر  دیدار  در  که  داشت  همچنانبیان  او 
در زمینۀ تقویت کمک های آلمان برای آموزش های حرفه یی در مصر 

توافق کرده است.
تأخیر  با  پناهنده گی  دالیل  با  مبارزه  مسألۀ  که  کرد  تأکید  مولر،  گرد 
اما از تشخیص تا  طوالنی حاال به مرکز عرصۀ سیاست رسیده است؛ 
به اندازۀ  هنوز  مانند گذشته  است.  مانده  باقی  راه طوالنی  هنوز  عمل 

کافی در کشورهای مبدا پناهنده گان اقدامات کافی انجام نمی شود.

اعالم  البغدادی،  ابوبکر  »خالفِت«  ادعای  رد  ضمن  پاکستانی  طالبان 
کردند که خالفت سرکردۀ داعش اسالمی نیست و وحشیانه است.

سرکردۀ  البغدادی«  »ابوبکر  ادعای  بیانیه یی  انتشار  با  پاکستان  طالبان 
داعش مبنی بر سرکرده گی تمام مسلمانان را رد کردند.

تا  داشت  نظر  در  که  کرد  معرفی  را  خلیفه خود  گذشته  سال  داعش 
خالفت جهانی را تأسیس کند.

زیرا در  نیست،  بغدادی خلیفه  بیانیه گفته اند:  این  در  پاکستان  طالبان 
اسالم، خلیفه به معنای حکومت بر تمام مسلمانان است. در حالی که 
او هیچ اختیاراتی ندارد و تنها بر افراد و سرزمین خاصی فرمانروایی 

می کند.
در  کمی  طرف داران  داعش  سرکردۀ  این که  بر  اشاره  با  بیانیه  این 
کشورهای مسلمان مانند مصر، لیبی، یمن و افغانستان دارد، تأکید کرد: 
البغدادی خلیفه اسالمی نیست زیرا انتخاب او برحسب قوانین اسالمی 

نیست.
با هیچ گروه  اقتصادی  پاکستانی گفتند که داعش هیچ رابطۀ  مقامات 
پاکستانی ندارد. اما نگرانی هایی در مورد بی ثباتی منطقه پس از خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان وجود دارد که گروه هایی مانند شبکۀ 
آوردن  به وجود  برای  آمده  به وجود  امنیتی  خالء  از  داعش  و  حقانی 

ناامنی استفاده کنند.
نیست؛  اسالمی  البغدادی  خالفت  است:  آمده  همچنان  بیانیه  این  در 
زیرا خلیفۀ واقعی عدالت را برقرار می کند. این در حالی است که افراد 

البغدادی برخی از مجاهدیِن بی گناه دیگر گروه ها را می کشد.
داعش  به سرکردۀ  نامه یی  در  افغانستان  طالبان  نیز،  جاری  سال  اوایل 
هشدار داده بودند که جذب نیرو در منطقه تحت کنترل آنها را متوقف 

کنند و جبهه موازی ایجاد نکنند.

چهارمین دور رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران درکابل روز شنبه با 
دیدار تیم های آسمایی و افغان کلپ آغاز شد.

زهره مسؤول فوتبال دختران دیروز گفت، دراین دیدار تیم افغان کلپ 
دریک بازی جالب و پُرگول شش دربرابر صفر تیم آسمایی را شکست 

داد.
با  شنبه  روز  از  دختران  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  منبع،  گفته  به 
شرکت هشت تیم دردو گروه درورزشگاه فدراسیون فوتبال آغاز شده 

که در هر هفته با سه دیدار پی گیری می شود.
این رقابت ها معرفی چهره های  راه اندازی  از  زهره عالوه کرد: هدف 

برتر به تیم منتخب بزرگ ساالن و زیر هفده سال است .
این رقابت ها دوماه ادامه می یابد.

برترفوتبال  لیگ  فوتبال،رقابت های  دنیای  از  دریگر  خبر  یک  بربنیاد 
هرات با قهرمانی تیم سرخ پوشان پایان یافت.

ضیا الحق ضیا معاون آمریت ورزشی والیت هراتگفت، این رقابت ها 
دردورنهایی،  و  بود  شده  راه اندازی  هرات  درشهر  تیم  هشت  میان 
تیم های سرخ پوشان و اتفاق به میدان رفتند که نتیجه سه دربرابر دو 

به نفع تیم اتفاق پایان یافت .
به گفته ضیا، تیم سرخ پوشان با سی و سه امتیاز اول، صرافان با بیست 

وچهار امتیاز دوم و انصاری با بیست امتیاز درردۀ سوم قرار گرفتند.
انصاری  تیم  از  معروف  محمد  شده،  یاد  رقابت های  بازیکن  بهترین 
شناسایی شد، کپ مسابقه به تیم پامیر داده شد و ارشاد حسن زاده از 
تیم اتفاق که هشت گول را به ثمر رسانده بود، به حیث آقای گول این 

رقابت ها معرفی گردید. 

سرمربی تیم رئال مادرید کاستیا با کم  اهمیت دانستن شایعاتی که دربارۀ 
روی کارآمدن او به عنوان جانشین بنیتس وجود دارد، گفت که به چیزی 

جز مسؤولیت فعلی خود فکر نمی کند.
مربی گری  نامزد  به عنوان  او  از  که  کسانی  از  یکی  زیدان،  زین الدین 
رئال مادرید پس از برکناری رافایل بنیتس یاد می شود، تأکید کرد، از 
سرمربی فعلی کهکشانی ها برای هدایت این تیم حمایت می کند و قرار 

نیست که جای او را بگیرد.
چیزی  تمام  این  و  هستم  کاستیا  در  این جا  من  داشت:  اظهار  زیدان 
به آن فکر می کنم، تالش  تنها چیزی که  دارد.  اهمیت  برایم  است که 
بازی کنانم و حفظ روند نتیجه گیری است. من کاماًل روی کاستیا تمرکز 
دارم و چیزهایی را که دربارۀ مربی گری ام در رئال نوشته شده است، 
نمی خوانم. حواسم به همه اتفاقاتی که رخ می دهد هست، اما این چیزها 
ذهن مرا درگیر نمی کند و جز مربی گری در کاستیا چیز دیگری برایم 

اهمیت ندارد. این را می گویم تا همه بدانند.
کاپیتان پیشین تیم ملی فرانسه ادامه داد: من حامی بنیتس هستم، چون 
کار  باشگاه خوب  اول  تیم  انجام می دهد.  به خوبی  را  دارد کارش  او 
می کند و تالشش با سرمربی خود باورنکردنی است. طبیعی است که 
بعد از قبول یکی دو باخت، همه شروع به انتقاد از شما کنند. هفتۀ پیش 

برای من و بازیکنان هفته یی معمولی بود.
او همچنین تصریح کرد: من به مربیگری روزمره بیشتر عالقه دارم. باید 
برایم مهم  تنها چیزی که  بازیکنانم کار کنم و در حال حاضر هم  با 

است، رساندن کاستیا به پلی آف و صعود به دسته باالتر است.

امریکا بار دیگر به اتباع خود در مورد 

حضور در پاکستان ُهشدار داد

هجوم پناهنده گان به آلمان

 کاهش نخواهد یافت

طالبان پاکستان:

خالفت سرکردۀ داعش غیراسالمی و وحشیانه است

افغان کلپ شش بار
 درب آسـمایی را باز کـرد

زیدان:
حامی بنیتس هستم و روی کار خودم 

تمرکز دارم نه مربیگری رئال

حشمت رادفر

رفته  نشانه  را  هلمند  این بار  مسلح  افراطیِت  و  تروریزم 
است. در رودبار هیرمند، خون سربازان مان جاری ست. 
کردن  تبدیل  برای  طالبانی  نفرت  و  مرگ  جوخه های 

لشکرگاه به لنگرگاه افراطیت و وحشت، کمر بسته اند.
در  را  پیر  کفتارهای  این  نعش های  اما  ما،  پُرتوان  و  دالور  نظامیان 

دشت های گرما کشتۀ هیرمند به گورستان تاریخ خواهند سپرد.
به دست های توانا و گام های استوار سربازان وطنم باور دارم.

عزیز اهلل آریافر

نشانه های یک تحول مثبت
اعتراف بزرگ قانون گذاران امریکایی در رابطه

در  که  تروریزم،  اصلی  کانون  به عنوان  پاکستان  به نقش 
صورت همسویی سایر منابع داخلی قدرت مثل حکومت امریکا با آنها 
در این زمینه، ممکن است به تحولی مثبت در سیاست پاکستانی ایاالت 

متحد امریکا مبدل شود.
قانون گذاران امریکایی اعتراف کردند که پاکستان با استفاده از مساعدت 
طالبان و شبکه حقانی  از گروه دهشت افگن  امریکا  دالری  ملیارد   30

حمایت کرده است.
امید  پاکستان  ارتش  و  استخبارات  سران  تحریم  برای  آنها  پیشنهاد 
وارکننده است و اگر عملی شود، به تغییر رفتار آنکشور در خصوص 

افغانسنان منجر خواهد شد.

عبدالحی خراسانی

آیا مصاحبه با پرویز مشرف سازماندهی شده بود؟
و  آباد  به اسالم  ملی  رییس حکومت وحدت  سفر  به دنبال 
سنت شکنی اشرف غنی در کاربرد واژۀ »پاکستانی« نسبت 
که  شد  ایجاد  خوش بینانه  دیدگاه  یک  به کشور،  وزیرستان  به پناهنده گان 
ممکن است رهبران حکومت وحدت ملی در بارۀ مرز دیورند خردمندانه تر 

و مبتنی بر واقعات موجود گام بردارند!
با  استقبال همراه  با  تاجیک  میان نخبه گان  بیشتر در  این موج خوش بینی 

احتیاط روبه رو گردید .
حامد کرزی با درک خطر، بالفاصله به آن اظهار نظر رییس جمهور، واکنش 
بسیار تند و حتا غیر دیپلوماتیک نشان داد، اما سخنان کرزی نتوانست جو 

افکار عمومی را مدیریت کند و بیشتر مورد سرزنیش واقع شد.
درست در چنین موقعی شبکۀ فارسی بی بی سی، بدون این که مناسبت 
خاصی وجود داشته باشد، خبرنگار خود را از کابل به اسالم آباد می فرستد و 
با پرویز مشرف مصاحبه می کند، آن هم در یکی از پُر بینده ترین برنامه های 

 »Hard Talk« معروف شبکۀ بی بی سی به نام
یا به عبارت دیگر .

متأسفانه این مصاحبه یک فرصت فوق العاده به دست مشرف داد تا تمام 
عقده های تاریخی خود را رها سازد و جو افکار عمومی را در تمام رسانه ها 

و شبکه های اجتماعی در جهت مطلوب خود مدیریت و رهبری کند.
در نتیجه تمام نخبه های تاجیک به یک باره گی شروع کردند به واکنش منفی 
علیه مشرف و به طبع آن، علیه پاکستان و این همان چیزی بود که حامد 

کرزی می خواست.
را  مصاحبه شونده  باید خبرنگار  که   Hard Talk برنامۀ  طبعیت  به رغم 
به   چالش  را  خبرنگار  مشرف  واقع  در  مصاحبه  آن  در  بکشد،  به چالش 

می کشد .
معلوم بود که خبرنگار از اطالعات کافی و تسلط کامل برخوردار نبود و در 

واقع یک فرصت طالیی در اختیار پرویز مشرف قرار داد .

تابش فروغ

شوق صلح، تب قهر ما را نباید ببلعد
سکوت  است.  افغانستان  متن  نیست،  حاشیه  هلمند 
در  که  ناگواری  سانسور خبرهای  و  امنیتی  دستگاه های 
۲۴ ساعت پسین در هلمند اتفاق افتاده است، به هر دلیل و توجیهی که 
باشد، پذیرفتنی نیست. مقام های محلی هلمند رقمی درشتی از تلفات 
نیروهای امنیتی ما را گزارش می دهند، در حالی که مسووالن بی کفایت 
نفرستاده اند.  به رسانه ها  نیز  خبرنامه یی  حتا  کابل،  در  امنیتی  سکتور 

وضعیت همچنان در هلمند خونین و مرگ بار است.
افغانستان در حال جنگ با ترور و توحش طالبانی، بیشتر از هر چیزی 
به مسووالن کارا و با کفایت در نهادهای امنیتی ضرورت دارد. سقوط 
و  ارگ  سقوط  طالب،  تروریست های  به دست  افغانستان  کجای  هر 
سپیدار است. مردم ما بهترین های شان را هر روز در جبهه های دفاع از 
کشور از دست می دهند و پیکرهای خونین آنان را با صبر و شکیبایی 
به خاک می سپارند، اما انتظار دارند که خون فرزندان شان قربانی هوس 

یک معاملۀ سیاسی نشود.
من یک بار این جا نوشته بودم، باز هم می نویسم که طالب از جنس آدم 
نیست که آدم شود. تضرع و تسلیم به خون خوارترین موجودات زمین 
یک حماقت محض است. شوق رفتن به صلح، تب قهر مشروع ما را 
نباید فرو ببلعد. در این میان همه باید بدانیم که هلمند و دفاع از آن 
درست دفاع از تمامیت ارضی همۀ افغانستان است. ما همان قدر برای 

هلمند باید بنویسیم که برای کهندژ نوشتیم.
روزهای  برای  همه  لطفًا  است.  افغانستان  متن  نیست،  حاشیه  هلمند 

خونین هلمند دادخواهی کنیم.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  تازه  گزارش  یک 
متحد حاکی است که ۷.۴ میلیون نفر در افغانستان 
در رویدادهای مختلف طبیعی و جنگ صدمه دیده 

اند و به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
سازمان ملل متحد همه ساله در ماه دسامبر، گزارش 
افغانستان  وضعیت جمعیت جهان را ارایه می کند. 
در  همچنان  سازمان  این   ۲0۱۵ سال  گزارش  در 
فهرست کشورهایی قرار دارد که میلیون ها انسان 

در آن به کمک های فوری نیاز دارند.
سراسر  در  نفر  میلیون  گزارش صد  این  اساس  به 
خساره  منازعات  و  طبیعی  های  رویداد  در  جهان 

دیده اند و به کمک های فوری نیاز دارند.
در افغانستان هم در یک سال گذشته هزاران انسان 
به دلیل ادامه جنگ و فقر قربانی شده و یا محالت 

اصلی زندگی شان را ترک کرده اند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد امسال حدود ۱۴0 
شده  بیجا  زندگی شان  اصلی  مناطق  از  افغان  هزار 
اند. تنها در حمله طالبان بر قندوز حدود چهار ماه 
پیش ۱3هزار نفر خانه های شان را ترک کردند و به 

والیت های دیگر پناه بردند.
های  ماه  بین  که  آمده  ملل  سازمان  گزارش  در 
افغانستان  در  جنگ  تلفات  شمار  اکتبر  و  سپتامبر 
نزدیک به ۹00 غیرنظامی بوده که ۱۲۲ نفرشان زنان 

هستند.
افغانها  به  زیادی  خسارات  نیز  طبیعی  حوادث 
والیات  در  که  آمده  گزارش  در  است.  رسانده 
ننگرهار و فاریاب بیش از ۲0 هزار خانه در نتیجه 

حوادث طبیعی تخریب شده است.
متحد  ملل  جمعیت  صندوق  تازه  گزارش  در 
در  نفر  میلیون   ۷.۴ اکنون  هم  که  است  گفته شده 

افغانستان مصونیت غذایی ندارند و به کمک فوری 
بنیاد این گزارش بیشترین آسیب به  نیاز دارند. بر 

زنان و کودکان رسیده است.
ملل  جمعیت  صندوق  نماینده  ویچن  ولفرید 
در  کودکان  و  »زنان  می گوید:  افغانستان  در  متحد 
قربانیان  از  است  بیشتر  آنجا  منازعات  که  مناطقی 
اصلی هستند. آنها مورد خشونت قرار می گیرند و 
در  تنها  نه  هستند.  محروم  امکانات  اندک ترین  از 
افغانستان، همین گونه ۲۶ میلیون زن در جهان در 
به  اند و  متاثر شده  منازعات جهان  از  سال ۲0۱۵ 

کمک های فوری نیاز دارند.«
صندوق  سوی  از  جهان  سطح  در  گزارش  این 
جمعیت ملل متحد و در افغانستان به کمک وزارت 

اقتصاد این کشور تهیه شده است.

این  نشر  نشست  در  اقتصاد  وزیر  مراد  عبدالستار 
کمک  گزارش  این  یافته های  که  گفت  گزارش 
گیری  تصمیم  در  افغانستان  دولت  تا  کرد  خواهد 
دقیق  و  نیازمندان جدی  به  زمینه کمک  در  هایش 

عمل کند.
یک روز پیش از نشر این گزارش، کمیسیون حقوق 
تا  از سال ۲00۹  اعالم کرد که  افغانستان هم  بشر 
۲0۱۵ نزدیک به یک میلیون و دوصد هزار نفر در 
افغانستان بیجا شده اند و به کمک های فوری نیاز 
دارند. این نهاد اقدامات دولت افغانستان و سازمان 
های بین المللی کمک رسانی در مقابل بیجا شده ها 

را نا کافی خواند.

در واقع، آلمان تصمیم داشت ماموریت اش در افغانستان 
را در سال ۲0۱۶ به پایان برساند. در حال حاضر به دلیل 
داده  ماموریت اش را گسترش  امنیتی  وضعیت شکنندۀ 

است.
نینیا ورکهویزر شک، تردید دارد که این امر بتواند دست 

آوردی داشته باشد.
داشته  خود  با  می خواهد  را  آلمان  ارتش  افغانستان 
و  بزرگ ترین  از  یکی  مأموریت  این  چه  اگر  باشد. 
تحت  که  آلمان  ارتش  ماموریت های  مصرف ترین  پُر 
ماموریت »آیساف« صورت گرفته، به شمار می رود؛ اما 
برسد.  به پایان  مأموریت  این  بود  قرار  پیش  سال  یک 
وزارات دفاع آلمان این امیدواری را که بعد از یک دورۀ 
پیگیری نظامی، خروج کامل و نهایی نیروهایش ممکن 
می گردد، فعاًل از دست داده است. در پایان ماه سپتمبر، 
افغانستان )کندز( را که دیر زمانی  طالبان شهر شمالی 
به دلیل مستقر بودن نیروهای آلمانی، نسبتًا از شهر های 

امن بود، برای چند روز تحت کنترول خود درآوردند.
امنیت نسبی و ثبات زودگذر در افغانستان را می توان در 
حملۀ طالبان باالی کندز به خوبی درک کرد. این شهر 
به دست آوردن  و  کرد  طالبان سقوط  به دست  به سرعت 
گستردۀ  حمایت  با  تنها  افغانستان  ارتش  توسط  شهر 
نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا ممکن گردید. این 
مسأله این پرسش را مطرح می سازد که آموزش نیروهای 

امنیتی افغان توسط ایاالت متحده امریکا، آلمان و شمار 
پایدار است. در  تا چه حد  از کشورهای دیگر  زیادی 
صورتی که نوسانات و تلفات در اردو و پولیس بسیار 
که  دولتی  از  افغان ها  از  زیادی  شمار  هم  و  باشد  باال 
نکنند، مأموریت آموزشی  حالت دفاعی دارد، حمایت 
فعلی زیر نام »حمایت قاطع« تا چه حد می تواند موفق 

خوانده شود؟
در  ماموریت اش  آلمان  ارتش   ،۲0۱۶ سال  آغاز  از 
افغانستان را گسترش می دهد و حد باالیی سربازان اش 

را ۱000 سرباز تعیین کرده است. مشاوران نظامی ارتش 
ملی افغانستان را مشورت می دهند که در صورت حملۀ 
بزرگ بعدی طالبان، چگونه بهتر عمل کنند. البته یکی 
تنها  را  بحران زده  کشور  یک  که  است  این  اهداف  از 
نگذارند و با مشورت و پول حمایت کنند. با این حال، 
تردیدهایی وجود دارند که آیا این یک کار بی هودهاست 
با وجود  بکوبیم.  را در هاون  به این می ماند که آب  و 
کمک های گستردۀ بین المللی مشکالت افغانستان همان 
مانده اند:  باقی  پیش  سال  پنج  یا  هشت  ده،  مشکالت 

چشم انداز  فقدان  فساد،  ضعیف،  حکومت داری 
و  طالبان  با حمالت  قدرت  مبارزه  همچنان  اقتصادی، 
ناامنی و این که صدها هزار افغان کشور را ترک می کنند 
و یا هنوز می خواهند ترک کنند، همه این مسایل نشان 
دهندۀ این امر است که وضعیت در افغانستان حتا بیشتر 
رو به وخامت می باشد. وقتی یک افغان در کشوراش با 
یک آلمانی مقابل می شود، می پرسد که »من می خواهم 

این جا را ترک بگویم، چگونه می توانم به آلمان بروم؟«

نینا ورکهویزر
اورزوال فون دیر الین، وزیر دفاع آلمان در این ارتباط در 
برابر پارلمان کشورش دیدگاه های بسیار درستی را ارایه 
کرد: »این غیر قابل قبول است که آلمان از سال ها به این 
ارسال  افغانستان سرباز  ثبات در  برقراری  برای  طرف، 
کشورشانرا  افغانستان  نخبه گان  که  حالی  در  می کند، 
ترک می کنند«. او در ادامه گفت:«در نهایت در افغانستان 
تنها توسط خود افغان ها می تواند ثبات بیاید«. کاماًل این 
اظهارات درست اند. اما دقیقًا مشکل در همین جا است. 
و  مشاوره  نه  باشند،  متزلزل  جامعۀ  یک  پایه های  اگر 
می روند.  برباد  بی هوده  دو  هر  می کند.  کمک  پول  نه 
این که آیا سربازان بیشتر آلمانی در افغانستان می توانند 
تغییری وارد کنند، سوال برانگیز است. حکومت آلمان 
را  افغانستان  باز هم وضعیت  بعد  ماه  می خواهد شش 
پیشرفت های  صورتیکه  در  و  دهد  قرار  بررسی  مورد 
قابل درک به میان نیامده باشند، دیگر دلیلی برای عذاب 
افغانستان  از  نیروهایش  کامل  خروج  به خاطر  وجدان 

نخواهد داشت.

7.۴میلیون نفر در افغانستان
 به کمک های فوری ضرورت دارند

دورنمای ارتش آلمان در افغانستان

ارگ:
تالش ها برای برگزاری لویه جرگه 

جریان دارد
برای  تالش  که  می کند  تأکید  افغانستان  ریاست جمهوری   

برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی دارد.
یک  در  ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
نشست خبری در کابل گفت که رهبری حکومت متعهد به آوردن 

اصالحات در نظام انتخاباتی کشور می باشد.
کمیشنران  گزینش  کمیتۀ  کار  به آغاز  اشاره  با  هاشمی  آقای 
نهادهای انتخاباتی بیان داشت که گام هایی اساسی برای آوردن 

اصالحات در نظام انتخاباتی برداشته شده است.
انتخابات شفاف و  برای  اقدام حکومت زمینه را  این  او گفت: 
عادالنه و انتخاباتی که مورد قبول مردم افغانستان باشد، فراهم 

می سازد.
آقای هاشمی در مورد نگرانی شورای حراست و ثبات افغانستان 
مبنی بر عدم برگزاری لویه جرگه در زمان معین آن نیز اظهار 

داشت که تالش ها در این زمینه جریان دارد.
هاشمی تصریح کرد: »تمام گام هایی که برای برگزاری انتخابات 
شفاف که امکانش بوده، ضرورت بوده و تعهدش سپرده شد؛ 
ما برداشته ایم و در حال برداشتن می باشیم، تالش نهایی ما این 
شفاف  انتخابات  تا  بسازیم  مساعد  را  زمینه  چه گونه  که  است 

برگزار شود«.
از  خودش  »این  افزود:  ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون 
پیش زمینه ، به خاطر برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی 
دارد  دارد؛ شرایط مشخص  افغانستان است که وقت مشخص 
و تمام منابع و مأخذی که باید در این باره مدنظر گرفته شود، 
تمام  افغانستان  اساسی  قانون  است.  افغانستان  اساسی  قانون 
موارد، از جمله شرایط تعدیل قانون اساسی را پیش بینی کرده 

است«.
گفتنی است که شورای حراست و ثبات افغانستان که به تازه گی 
اعالم  سیاسی  و  جهادی  سرشناس  چهره های  محوریت  با 
موجودیت کرده، تأکید کرده است که در صورت عدم برگزاری 
اساسی در زمان معین آن، حکومت  قانونی  لویه جرگۀ تعدیل 

مشروعیت نخواهد داشت.
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