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فضایی برای تنفس ندارد
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در صفحه 6

کرده  اعالم  ایران  داخله  وزارت 
پناهجوی  هزار  صد  نه  که  است 
ایران حضور دارند  غیرقانونی در 
و باید تا سه ماه دیگر زمینه را برای 
بازگشت خود و خانواده های شان 

به افغانستان، فراهم کنند.
اتباع  مدیرکل  تهوری،  محمد 
ایران  دخله  وزارت  در  بیگانه 
با  اختصاصی  گفتگوی  یک  در 

که  نمایندگان  مجلس  دوم  معاون  بهزاد،  احمد 
رییس  ایوب خان،  جنرال  با  دیداری  گذشته  روز 
می  گوید  است،  داشته  کارش  دفتر  در  پاسپورت 
تا  از پنجاه  از والیات یک جلد پاسپورت  در برخی 
به  بازار سیاه  از سوی دالالن در  افغانی  هفتادهزار 
دفتر مطبوعاتی مجلس  از  نقل  به  فروش می رسد. 
نگران کننده  را  مساله  این  بهزاد  آقای  نمایندگان، 
تهدیدکننده ی  می تواند  روند  »این  گفت:  خوانده 
سواستفاه  سبب  و  باشد  کشور  و  ملی  امنیت 
مافیا و دست یابی  و  بین المللی تروریزم  شبکه های 

آنها به اسناد رسمی دولت افغانستان شود.«

مطبوعاتی  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
در  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
کابل، از بازداشت پنج تن از اعضای 
گلبدین  رهبری  به  اسالمی  حزب 
انجام  اتهام  به  کابل  در  حکمیتار 

اعمال تروریستی خبر داده است.
اعالمیه ای  انتشار  با  اداره  این 
بازداشت  افراد  که  می گوید 
ابتدایی  تحقیقات  شده در جریان 
شاهراه  در  که  کرده اند  اعتراف 

ایران به پناهجویان افغان 
سه ماه مهلت داد

ـــــــــــــ ــــــــــــــ متقاضیان چهل روز انتظار بکشندـ 

بازداشت پنج تن از اعضای حزب اسالمی

که  است  گفته  مهر  خبرگزاری 
سرپرست خانواده های افغان بدون 
هراس از ابطال کارت اقامت خود 
سه  مدت  در  می توانند  ایران،  در 
ماه آینده به افغانستان بروند و در 
و  بازگشت  برای  را  شرایط  آنجا 
فراهم  خود  خانواده های  زندگی 

کنند.
ادامه در صفحه 2

کابل- قندهار در منطقه ی بریدگی 
چند  در  وردگ  میدان  والیت 
تانکرهای  آتش کشیدن  به  مورد 
بازداشت  ناتو،  نیروهای  تیل 
پول  اخذ  و  تانکر  این  رانندگان 
رانندگان  این  خانواده های  از 
دست داشته اند. همچنین این افراد 
حمالت  چندین  در  شرکت  به 
اعتراف  نیز  دیگر  تروریستی 

کرده اند.

عناوین مطالب امروز:

کميسيون عالی مبارزه با...

نشانه های استبداد در...

صبح صادق ندمد...
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طالبان را 
چگونه از پاکستان 

جدا می سازند!
مشکل گفتگو با طالبان در این است 
نداده که  تا حال نشان  این گروه  که 
می تواند به گونه ی مستقل از پاکستان 
دلیلی  فعال  پاکستان  هم  و  کند  عمل 
معامله  یک  وارد  را  طالبان  که  ندارد 
افغانستان  و  امریکا  با  سیاسی 
حال  در  کشور  این  که  آنچه  سازد. 
تا  جنگ  دوام  دارد  مدنظر  حاضر 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  هنگام 
افغانستان است. تا زمانی که طالبان 
اسالم آباد  نگردند  ضعیف  شدت  به 
سیاسی  معامله  یک  برای  دلیلی 
است:  ساده  فورمول  زیرا  نمی بیند. 
پس  انتخاب  آخرین  سیاسی  راهکار 

از نبرد بی نتیجه ی نظامی است.
گفته اند  رویترز  به  امریکایی  مقامات 
که طالبان در طول چند سال ضربات 
شدید نظامی را متحمل شده و تعداد 
زیادی از فرماندهان مهم و میانی خود 

را از دست داده اند. 
در صفحه 6

 آگهی بورسيه تحصيلی
به آگاهی آنعده از افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا الی درجه لیسانس به 
ادامه تحصیل الی درجه  اکمال رسانیده  باشند  ابالغ می گردد که زمینه 

ماستری در رشتهء های )محیط زیست، امنیت، صحت و پالیسی عامه(
 MSc in Risk and Environmental Hazards, MA in Risk and
Security, MA in Risk, Health and Public Policy
برای مدت یک سال در دانشگاه درهم Durham  کشور انگلستان مساعد شده 

است. عالقمندان می توانند جهت معلومات بیشتر واخذ فورمه به ایمیل آدرس
yusufm@osafg.org - m.yusufjan@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  14 فبروری سال 2012 میالدی می باشد.

نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 
شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 
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افغانستان هنوز در جایگاه آخر 
جایگاه  بررسی،  یک  در  ایکانومیست،  نشریه 
حکومت ها را براساس چگونگی پیروی از ارزش های 
دموکراسی، در یک فهرست جدید، منتشر کرده است. 
در   2011 سال  رویدادهای  براساس  ارزیابی،  این 
167 کشور  جهان صورت گرفته است. این ارزیابی، 
آزادی های  انتخابات،  روی موضوعاتی چون: روند 
فرهنگ  و  سیاسی  مشارکت  حکومت داری،  مدنی، 

سیاسی صورت گرفته است. 
می رسد،  نظر  به  جالب  بررسی ها  این  در  که  آن چه 
افغانستان  برای  است،  افغانستان  حکومت  جایگاه 
در این لیست از لحاظ فعالیت حکومت، از 10 امتیاز 
و  انتخابات  در بخش مشارکت سیاسی،  امتیاز   0.9
چگونگی فعالیت احزاب از 10 امتیاز 2.5 امتیاز داده 

شده است. 
با گذشت  افغانستان،  که  می دهد  نشان  بررسی  این 
آزادی،  دموکراسی،  مورد  در  دادن  شعار  دهه  یک 
مشارکت سیاسی، هنوز در ردیف کشورهای مستبد 
بلندی  جایگاه  از  که  است  نتوانسته   و  دارد  قرار  

برخوردار شود. 
حکومت افغانستان، براساس ارزیابی های گذشته که 
نهادهای معتبر در مورد شفافیت صورت  از سوی 
گرفته بود نیز، در مقام آخر قرار داشت. در ده سال 
افغانستان  نصیب  منفی،  مقام های  بیشتر  گذشته، 
شده است. جایگاه افغانستان در میان کشورهایی که 
یا مقام نخست در  باالترین میزان فساد را دارند و 
این کشور  تولید تریاک را، همگی نشان از صعود  
ده سال  در  افغانستان،  می باشد.  منفی  مقام های  در 
گذشته، نتوانست الگوی سالمی از حکومت داری را به 
نمایش بگذارد؛ زیرا براساس توافق بن اول، پایه ریزی 
»سهم«  اساس  و  معیار  بر  آن  ساختار  و  حکومت 
شکل گرفت. از ویژگی های این حکومت، عدم توجه 
و پای بندی به حاکمیت قانون وفقدان پاسخ گویی در 

برابر مردم و یا نمایندگان مردم می باشد. 
نتوانست  افغانستان  حکومت  گذشته،  ده سال  طی 
حکومتی  برای  را  زمینه  بنیادی،  اصالحات  با  که 
و  کارآمد  چهره های  محوریت  با  و  فساد  از  عاری 
شایسته مهیا سازد. حکومت هم چنان پس از ده سال، 
تیکه داران  باج گیر،  و  زورمند  چهره های  از  متاثر 
گذشته  در  که  است  سیاسی  تنظیم های  و  قومی 
نداشتند.  مردم  برای  درخشانی  کارنامه  هیچ گونه 
افراد  بدنه ی حکومت را، همین  از  نیز بخشی  اکنون 
تاراج  از هیچ تخطی نمی  هراسند؛  تشکیل می دهند و 
کابل بانک، غصب ملکیت های عامه و خویش خوری و 

فساد از مواردی است که همگان از آن آگاهند. 
به  رسیدگی  و  عدالت  تامین  راستای  در  حکومت 
ناکام بود.  نیز  انتقالی  جرایم جنگی و مساله عدالت 
منشور مصالحه ی ملی، در واقع، اعالم دفن آرزوها 
و خواسته های هزاران انسانی بود که انتظار داشتند 
روزی این آرزوها در محکمه ای عدالت محور به بار 

نشیند. 
رسوایی حکمت در تقلب های انتخابات ریاست جمهوری 
و دخالت در کار کمیسیون انتخابات در سال گذشته، 
زنگ خطری را برای نظام نوپای افغانستان به صدا 
درآورد. حکومت، اکنون، پارلمان را به ابزاری برای 
و  است  کرده  بدل  خود  خواسته های  و  امیال  تامین 
جایگاه این نهاد را، با مداخله و به زور فرستادن چند 

نفر، عمال در مرحله ی سقوط قرار داده است. 
عدم شفافیت در مصالحه با طالبان و نگاه ابزاری به 
دموکراسی، چنان که وزیر سابق اطالعات و فرهنگ 
دیگر  از  بود،  کرده  یاد  مفت  به  عنان قصه ی  آن  از 
در  افغانستان  تا  مواردی است که سبب شده است 

ردیف کشورهای مستبد و منفی قرار گیرد. 

زنگ اول


کشورهای آسیایی برگزار شود.
ایران  از  افغان  پناهجویان  بازگشت 
جدی ترین  از  گذشته  سال های  در 
مشکالت دولت افغانستان بوده است.

مهم ترین  از  بیکاری  و  امنی  نا  ادامه 
عواملی است که سبب شده است که 
شماری از افغان ها نتوانند به کشور باز 

گردند.
سقوط  از  بعد  سال های  نخستین  در 
از  افغان ها  از  زیادی  شمار  طالبان، 
ایران و همچنین از پاکستان باز گشتند 
و بیشتر آنها در شهرهای هرات، کابل 
روند  اما  شدند.  مقیم  مزارشریف  و 
بازگشت آنها به دلیل عدم فرصت های 

کاری و ادامه نا امنی متوقف شد.

برای  است،  گفته  ایرانی  مقام  این 
داوطلبانه  صورت  به  که  هرفردی 
بخواهد به کشورش بازگردد، ۱۵۰ دالر 
ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  سوی  از 
خواهد  داده  پناهندگان  امور  در  متحد 
مرز  تا  نیز  آنها  اثاثیه  و  اسباب  و  شد 

افغانستان و ایران منتقل خواهد شد.
قرار بود در پایان سال ۲۰۱۱ میالدی، 
پاکستان،  ایران،  جانبه،  چهار  اجالس 
بررسی  موضوع  با  جاپان  و  افغانستان 
افغان و پاکستانی  پناهجویان  وضعیت 

در توکیو برگزار شود.
این  است  گفته  تهوری  آقای  اما 
نخواهد  برگزار  توکیو  در  اجالس 
از  دیگر  یکی  در  است  قرار  و  شد 

»وزارت  نام  به  وزارتی  افغانستان  در 
کنندگان«  وعدت  مهاجرین  امور 
وجود دارد و کار این وزارت سازمان 
که  است  پناهجویانی  امور  به  دادن 
باز  افغانستان  به  دیگر  کشورهای  از 

می گردند.
است  کرده  اعالم  بارها  وزارت  این 
عالی  کمیشنری  با  هماهنگی  در  که 
تالش  متحد  ملل  سازمان  پناهندگان 
بازگشت  برای  را  زمینه  می کند 
افغانستان  به  ایران  از  افغان  شهروندان 
فراهم کند اما از کشورهای میزبان از 
ایران و پاکستان، خواسته است  جمله 
بازگشت  برای  شرایط  فراهم شدن  تا 

همه این پناهجویان، مدارا کند.

سیاست و 
همگانی شدن  کاربرد 

»چهره ژانوسی« 
واژگان در افغانستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مظفر خاوری
استاد علوم سیاسی دانشگاه ابن سینا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنت تحریف واژگان، قدمتی به درازای 
در  سوفسطاییان  آیین  به  و  دارد  تاریخ 
سراسر  در  می گردد.  باز  باستان  یونان 
تاریخ ، مردان سیاست )البته نه همه آنها( 
در کنار شاعران و نویسندگان درباری، 
واژگان را به نفع خود تحریف و معنای 

آن را دگرگون کرده اند. 
اگر چه این سنت در افغانستان نیز دارای 
با  برخی  و  است  بوده  طوالنی  قدمتی 
استفاده از تحریف واژگان و تهی سازی 
جدید  هویت  خلق  پی  در  معنا،  از  آن 
برای خود بوده اند، اما آنچه که در طی 
زبان  حریم  آلوده شدن  گذشته،  سالیان 
از گذشته کرده  افغانستان متمایز  را در 
»چهره  کاربرد  همگانی شدن  است، 
است.  واژگان  دوگانه  و  ژانوسی« 
برخی  توسط  واژگان  حریم  شکستن 
سیاسی،  لمپن های  و  سیاستمداران  از 
پیام های  در  و  رسانه ها   از  شماری 
حریم  شرکت ها  از  برخی  تجارتی 
در  گذشته  از  شکننده تر  بسی  را  زبان 

افغانستان کرده است. 
به  کلمات  کردن  ذبح  افغانستان،  در 
آن  گویندگان  خود  که  مسایلی  پای 
نیز صمیمانه به آن باور و ایمان ندارند، 
غیرشفاف  فضای  یک  خلق  باعث 
و  شناخت  در  را  مردم  که  می شود 
کرده  تعارض  و  بحران  دچار  آگاهی 
است. بسیاری از کلمات در این کشور 
از  را  خود  ارزشی  و  معنایی  بار  دیگر 
مطابقت  خود  مدلول  با  و   داده  دست 
و  مصادیق  بلند،  مفاهیم  از  ندارد. 
برداشت  کم ارزش  و  کوتاه  سوژه های 
معنایی  هیچ  رساننده  که  می گردد 

نمی باشد. 
واژه ها  از  برخی  به  گذرا  نگاهی  اگر 
این  عمق  به  باشیم،  داشته  کلمات  و 
مثال  عنوان  به  می بریم.  پی  تراژدی 
تفسیر  که  کارشناسان  از  برخی  امروزه 
بقالی  از  مانند خرید  آنان  برای  مفاهیم 
سر کوچه می باشد؛ معنای »دموکراسی« 
دست یافته ی  جدی ترین  عنوان  به  را 
اقشار  میان  همبستگی  ایجاد  برای  بشر 
لجام گسیختگی  حد  در  مردم،  مختلف 
تنزیل داده اند. مفهوم »گفتمان«؛ معنای 
صحبت کردن چند کارشناس در یک 

میزگرد تلویزیونی را پیدا کرده است. 
احساس  بیشتر  زمانی  فاجعه  عمق 
برخی  تفکر  می شود که دریابیم سقف 
از دیگران  بیشتر  این کشور  نخبگان  از 
امور  متولی  سخنان  هنوز  نمی باشد. 
به خاطر  را  کشور  این  سابق  فرهنگی 
مفت  حرف  را  دموکراسی  که  داریم 
که  کرد  فراموش  نباید  خواندند. 
و  واژگان  ساحت  به  تجاوز  و  تعدی 
از   برخی  جانب  از  آن  مسموم سازی 
از  صرفا  عوام،  مانند  سیاسی  نخبگان 
منزلت  و  شان  به  نسبت  آنان  نااگاهی 
بلکه  نمی شود،  ناشی  مفاهیم  و  کلمات 

با منافع آنان گره خورده است.
بسیاری  سر  بر  بال  همین  متاسفانه 
است:  آمده  نیز  دیگر  واژه های  از 
»بردار«  بیان«،  »آزادی  »پارلمانتاریسم«، 
این  از  بهتر  روزشان  و  حال  غیره  و 
دست  از  را  خود  هویت  و  نمی باشند 

داده اند.
مفاهیم  تحریف  شدن  عمومی  نتیجه 
و  مزخرف  کشور،  این  در  واژگان  و 
و  کلمات  ارزش هاست.  شدن  مبتذل 
و  فرهنگ ها  همه  در  همواره  مفاهیم 
و  اندیشه ها  بیان  برای  قالبی  تمدن ها 
ابزاری برای معرفی و شناخت ارزش ها 
به  واژگان،  که  زمانی  لذا  است.  بوده 
عنوان حامالن ارزش ها، دچار تحریف 
گردند، ارزش ها نیز »لکه دار« می شوند. 

ایران به پناهجویان...                                                                   ادامه از صفحه 1
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 قدرت اهلل جاوید

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1120
ه و تنظیم:

تهی

و  مخدر  مواد  با  مبارزه  دولتی  عالی  کمیسیون 
مسکرات به هدف توسعه و هماهنگی فعالیت های 
روز  مسکرات  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  نهادهای 

گذشته به کار خود آغاز کرد.
ریاست  به  که  این کمیسیون  افتتاحیه ی  نشست  در 
برخی  و  معینان  باشرکت  و  مقبل  احمد  ضرار 
نهادهای  نماینده های  مختلف،  اداره های  رییسان 
بود،  شده  برگزار  بین المللی  کمک کننده ی 
مورد  در  را  دیدگاه های شان  شرکت کننده ها 

چگونگی مبارزه با مواد مخدر بیان کردند.
پدیده  این  با  مبارزه  گفت  مخدر  با  مبارزه  وزیر 
دارد،  نیاز  مختلف  بخش های  در  بیشتر  بررسی  به 
با مواد  مبارزه  تا کمیسیون عالی  بود  نیاز  این رو  از 
استراتژی  بازنگری  هدف  به  مسکرات  و  مخدر 
بدیل،  معیشت  مواد مخدر، تصویب طرح  کنترول 
شناسایی  و گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر، تداوی 
مبارزه  نهادهای  فعالیت های  هماهنگی  و  معتادان 

کننده با مواد مخدرایجاد شود.
مقبل گفت: »مبارزه با مواد مخدر تنها و تنها تنفیذ 
قانون نیست، مبارزه با مواد مخدر در ابعاد مختلف 
»درامر  افزود:  مقبل  قرار گیرد.«  بررسی  مورد  باید 
مبارزه با مواد مخدر باید راه های چگونگی کاهش 
تقاضا را جستجو کنیم و آنرا پایین بیاوریم. وضعیت 
معتادان را بهبود ببخشیم و شرایط کار را برای شان 
بیارویم. دالیل را شناسایی کنیم که رقم  به وجود 

معتادان ما روز به روز افزایش می یابد.«
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  عالی  کمیسیون  ریاست 
عهده  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  را  مسکرات 
دارد و معینان وزارت داخله، صحت عامه، اداره  ی 
ارگان های محلی، ریاست دادگاه  اختصاصی مواد 
شامل  حکومتی  نهادهای  از  دیگر  برخی  و  مخدر 

و  می آورند  رو  اعتیاد  به  بیشتر  جوانان  تاروز 
کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر باید در زمینه ی 

کاهش معتادان تالش کند.
و  اهداف  آگاهی  عدم  از  آن که   با  اعتمادی 
مخدر   مواد  با  مبارزه  عالی  کمیسیون  استراتژی 
سخن می گوید اما تاکید می کند که در گذشته نیز 
بود  شده  ایجاد  کالن  هزینه های  با  کمیسیون هایی 

ولی دست آوردهای مهمی را با خود نداشتند.
که  است  سال  سال های  »متاسفانه  گفت:  اعتمادی 
افغانستان  در  کمیسیون بازی  یا  کمیسیون سازی 
و  کالن  هزینه های   با  یافته،  باالیی  بسیار  رسم 
هم  کمیسیون  این  و  پایین  بسیار  کارکردهای 
همه اش  که  گرفته  خود  در  را  آنانی  مجموع 
چهره های سابق هستند، با یک نام جدید.« اعتمادی 

این کمیسیون می باشند.
بررسی چگونگی معیشت بدیل به دهقانان و تشویق 
ایجاد  قانونی،   محصوالت  سایر  کشت  برای  آنان 
و  تداوی  معتادان،  وضعیت  به  رسیدگی  شغل، 
مواردی  دیگر  از  برای آن ها،  فرصت های آموزشی 
می باشند که کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و 

مسکرات به آن ها می پردازد. 
کشت  میزان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  گفته ی  به 
به  نسبت  کشور  در  مخدر  مواد  قاچاق  و  کوکنار 
چهار سال گذشته 143 درصد افزایش داشت است.

در  افغانستان  دولت  دست آوردهای  می گوید  مقبل 
مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  در  گذشته  سال  درچند 
همکاری  با  که  است  بوده  پایین  منطقه  سطح  در 
نهادهای  فعالیت های  هماهنگی  و  منطقه  کشورهای 
مبارزه کننده در داخل کشور انتظار می رود، شرایط 

بهتری در امر مبارزه با مواد مخدر به وجود بیاید.
در عرصه ی  ما  »هنوز دست آوردهای  مقبل گفت:   
مبارزه با مواد مخدر درمنطقه، درخصوص قاچاق مواد 
مخدر، زرع مواد مخدر)کوکنار(، ضبط و شناسایی 
پول های مواد مخدر پایین بوده، امیدوارهستیم که با 
همکاری کشورهای منطقه بتوانیم این دست آوردها 
را باال ببریم و یک شرایط بهتری را در امر مبارزه با 

مواد مخدر به وجود بیاوریم.«
هرچند  نمایندگان  مجلس  اعضای  حال،  این  با 
مخدر  مواد  با  مبارزه  نهادهای  شدن  هماهنگ  از 
خوشبین هستند ولی تاکید می کنند، کمیسیون سازی 
درکشور در چند سال گذشته به یک رسم مبدل شده 

و نتایجی را نیز به  همراه ندارد.
با  مبارزه  کمیسیون  منشی  اعتمادی،  شاه  چمن 
مسکرات و مواد مخدر مجلس نمایندگان می گوید 
روز  که  می دهد  نشان  کشور  در  معتادان  آمار  که 

»انتظار داریم اجرااتی که کمیسیون می کند،  افزود: 
اهدافی را که کمیسیون تعقیب می کند و استراتژی 
را که کمیسیون می خواهد درسال های بعد مطابق آن 
می کنیم  که  نظارت هایی  و  باشیم  باخبر  کند،  عمل 

مطابق اهداف و استراتژی آن ها باشد.« 
بیشترین  که  است  کشورهایی  شمار  از  افغانستان 
ساالنه  و  می گیرد  صورت  آن  در  کوکنار  کشت 
مخالفان دولت میلیون ها دالر را از قاچاق مواد مخدر 
به  دست آورده و در فعالیت های تروریستی از آن 

استفاده می کنند.
مواد  به  نیز  افغان  میلیون  از یک  بیش  آن،  کنار  در 
وزارت  مقام های  گفته ی  به  که  هستند  معتاد  مخدر 

مبارزه با مواد مخدر، رقم آن درحال افزایش است.


کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر آغاز به کار کرد

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
اصابت  اثر  از  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
راکت یکی از اعضای خانواده اش را از دست 
می کند:  بازگو  چنین  را  حادثه  آن  و  داده 
و  می کردیم  سپری  هم  کنار  در  را  »زندگی 
خانه های  به طرف  عروسی  از  بعد  هرکدام 
خانه  همان  به  آنهم  با  و  رفتیم  خود  بخت 
همیشه  و  بودیم  رفت و آمد  در  خود  پدری 
نیروهای  که  زمانی  می گرفتیم.  خبر  مادرم  از 
ما در ساحه  مجاهدین وارد شهر کابل شدند 
آن  از  بعد  و  داشتیم  سکونت  چهلستون 
جنگ ها  این  شد.  شروع  داخلی  جنگ های 
موضوع  همین  و  داشت  ادامه  مدت چندسال 
جنایت کار  و  سیاه دل  نیروهای  که  شد  سبب 
دیگر به نام طالبان نمی دانم از کجا پیدا شدند 
و خود را در عقب دروازه های کابل رساندند. 
آنها هم به خاطر تصرف شهر کابل با نیروهای 

بیرون شهر  از  و  مجاهدین وارد جنگ شدند 
این  باالی کابل راکت شلیک می کردند. در 
در  می شدند.  قربانی  که  بودند  عام  مردم  بین 
یکی از روزها که درست یادم است، 27 ماه 

مبارک رمضان بود و خواهرم در صحن حویلی 
از  راکتی  ناگهان  بود،  رخت شویی  مصروف 
نیروهای  کنترول  سوی چهار آسیاب که تحت 
طالبان بود، باالی منطقه ما شلیک شد و از قضا 

در یکی از روزها که درست یادم است، 27 ماه مبارک رمضان 
بود و خواهرم در صحن حویلی مصروف رخت شویی بود، ناگهان 

راکتی از سوی چهار آسیاب که تحت کنترول نیروهای طالبان بود، 
باالی منطقه ما شلیک شد و از قضا یکی از آن راکت ها در حویلی 

ما اصابت کرد و خواهرم را شهید نمود. که من آن وضعیت را 
نمی توانم  بیان کنم. زیرا در این حادثه تمام اجزای داخلی بدن 
او بیرون شده بود و ما با دستان خود آن را دوباره داخل بطن او 

کردیم و قسمت های پایش که توته توته شده بود به سقف خانه که 
در نزدیکش بود چسپیده بود.

یکی از آن راکت ها در حویلی ما اصابت کرد 
نمود. که من آن وضعیت  را شهید  و خواهرم 
حادثه  این  در  زیرا  کنم.  بیان  نمی توانم   را 
و  بود  شده  بیرون  او  بدن  داخلی  اجزای  تمام 
او  بطن  داخل  دوباره  را  آن  خود  دستان  با  ما 
توته توته شده  که  پایش  قسمت های  و  کردیم 
بود به سقف خانه که در نزدیکش بود چسپیده 
و  نمودیم  جمع آوری  را  توته ها  آن  ما  بود. 
حادثه  آن  نمودیم.  خاک  دفن  همراهش 
هر  کنم  فراموش  هرگز  نمی توانم  را  المناک 
لحظه در مقابل چشمانم می گذرد و نمی توانم 
جنایت کاران را که خواهرم را به ناحق کشتند 
ببخششم. من حق عدالت خواستن را دارم و باید 
آنها مجازات شوند. نمی توانم از جنایتی که در 
حق مردم ما صورت گرفته چشم پوشی نموده و 
درد صدها و حتا هزاران فامیل را نادیده گرفته.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما 
به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن چنین 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
       Info_afg@solidarityforjustice.org.af

نمی توانم جنایت کاران را ببخشم
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برخی از منابع خبری از نهایی شدن گفتگوها 
سوی  از  داده اند.  خبر  طالبان  و  امریکا  میان 
آمادگی  اعالم  با  نیز  افغانستان  دولت  دیگر 
جهت از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان 
وارد رقابت با امریکا شده است. به نظر می رسد 
با دقت در عمق این روند، می توان گفت که 
افغانستان  دولت  میان  اکنون  که  رقابت  این 
شده،  ایجاد  طالبان  با  گفتگو  سر  بر  امریکا  و 
برگ برنده را در اختیار پاکستان قرار می دهد.

تازه ای  گزارش  در  رویترز  خبری  آژانس 
است   کرده  ادعا  امریکایی  منابع  از  نقل  به 
ایاالت  و  مسلح  طالبان  میان  گفتگوها  که 
رسیده  مهمی  مرحله ی  به  امریکا،  متحده ی 
گزارش  این  در  رویترز  خبرگزاری  است. 
منابع  از  نقل  به  یافته  انتشار  یک شنبه  روز  که 
امریکایی نگاشته است که این گفتگوها ظرف 
به یک  اکنون  و  داشته  ماه گذشته جریان  ده 
اساس  بر  است.  رسیده  مهم  نهایت  مرحله ی 
این گزارش، گفتگوها بین امریکا و نمایندگان 
مال محمد عمر رهبر گروه طالبان، در قطر و 

جرمنی صورت گرفته است.
در گزارش آمده است که مقامات امریکایی، 
وارد مرحله ی دوم این گفتگوها شده و دراین 
مرحله، با افزایش  فضای اعتماد بین دو طرف، 
شده  گفته  حتا  گرفت.  خواهد  بحث صورت 
است که مقامات امریکایی گفته اند که جهت 
ایجاد فضای اعتماد، امریکا در این مورد  غور 
از گوانتانامو رها  زندانیان طالبان  مي کند که  

شوند.
این خبر نشان می دهد که ایاالت متحد امریکا 
از دیرزمان است که وارد گفتگو با طالبان شده 
است. از سوی دیگر با توجه به این که پیش از 
این دولت افغانستان نیز در قالب ایجاد شورای 
به  را  طالبان  با  گفتگو  سیاست  صلح،  عالی 
صورت رسمی اعالم کرد، این واقعیت روشن 
دو  در  طالبان  با  گفتگوها  روند  که  می گردد 
محور جداگانه از سوی دولت امریکا و دولت 

افغانستان در جریان بوده است. اما این که این 
چیز  هنوز  بوده  موفق  یک  کدام  محور  دو 
است.  نرسیده  نشر  به  آن  به  رابطه  در  روشنی 
البته باید گفت که پروسه ی برنامه ریزی شده از 
قربانی  است.  نبوده  موفقیت آمیز  دولت  سوی 
شدن رییس شورای عالی صلح توسط طالبان 
که  می دهد  نشان  را  واقعیت  این  کم  دست 
واقع  موثر  صلح  برای  افغانستان  دولت  تدابیر 

نشده است.
تصور  می توان  نیز  امریکایی ها  سوی  از  البته 
کرد که خبر اعالم شده بیشتر جنبه ی تبلیغاتی 
است  شده  گفته  خبرها  در  زیرا  باشد.  داشته 
گذشته  ماه  ده  جریان  در  گفتگوها  این  که 
این در حالیست که در  است.  صورت گرفته 
داخل افغانستان در ده ماه گذشته عملیات های 
دوام  امریکایی ها  برضد  طالبان  خصمانه ی 
امریکایی  چرخبال  یک  سقوط  است.  داشته 
در والیت میدان وردک، تیراندازی به سمت 

حالی  در  طالبان  برای  سیاسی  دفتر  موضوع 
را  افغانستان  رسانه های  و  سیاستمداران  ذهن 
افغانستان  به خود مشغول کرده که در داخل 
تعامل  و  برخورد  چگونگی  جزییات  سر  بر 
یا دست کم  و  ندارد  توافقی وجود  طالبان  با 
اگر توافقی بر سر گفتگو با این گروه وجود 
داشته باشد گروه های سیاسی مخالف که این 
ساختن  مصروف  تالش  در  سخت  روز ها 
جبهات رنگارنگ سیاسی اند، بر سر موضوع 

فوق مانور می دهند. 
این مانور به معنای آن است که کرزی تالش 
می ورزد روند تعامل و تماس با طالبان را کال 
مخالف  سیاسی  گروه های  و  افکارعامه  از 
خود پنهان دارد و یا تنها با شماری از رهبران 
خاص که معموال در روزهای دشوار رییس 
جمهور را حمایت می کنند چیزهایی در میان 
می گذارد. به ویژه عموم مردم نمی دانند که 
با  خود  تماس  و  گفتگوها  باره ی  در  دولت 
واقعا  یا  و  می زند  پروپاگند  به  دست  طالبان 
میان  در  مردم  با  را  می گذرد  که  چیزهایی 

می گذارد. 
فرید  با  اخیرش  مصاحبه ی  در  کرزی  آقای 
ذکریا از تلویزیون سی ان ان امریکا نسبت به 
تمایل طالبان به یک روند سیاسی گفتگو ابراز 
در گذشته  که  می دانیم  ما  اما  اطمینان کرد؛ 
نیز چنین اظهار نظرهایی از سوی حکومت و 
کمیسون صلح ابراز شده بود؛ اما دو رویداد 
موجب خجالت و شکست حکومت گردید 
که اکنون ما را وادار می سازد که با اطالعات 
با  طالبان  با  سیاسی  تماس  باره  در  حکومت 

شک و تردید را نگاه نماییم. 
نماینده ی  نام  به  کویته  از  دوکانداری  باری 
طالبان به ارگ ریاست جمهوری آورده شد 
کشته  دوم  بار  زد.  جیب  به  هم  پول هایی  و 
را  آقای کرزی  حتا  ربانی  برهان الدین  شدن 
وادار ساخت که برای مدتی صحبت با طالبان 
احساساتی  لحن  با  حتا  و  سازد  متوقف  را 
گفت که این گروه اختیار گفتگوهای صلح 
اسالم آباد  با  که  است  بهتر  پس  نداشته،  را 
گفتگو شود؛ اظهار نظری که به اعتقاد بیشتر 
سیاسی  ماهیت  از  درست  درک  تحلیلگران 

طالبان را ارایه می دارد.
شفافیت  نیازمند  گذشته  از  بیشتر  ما  اکنون 
تماس های  روند  مورد  در  بیشتر  اطالعات  و 
هستیم؛  افغانستان  حکومت  و  طالبان  سیاسی 
دست کم به اطالعاتی نیاز داریم که درست 
و  کرزی  آقای  تبلیغات  از  خبری  و  باشد 
این  جالب  باشد.  نداشته  صلح  کمیسیون 
جاست که آقای کرزی رسانه های غربی را 
خود  حکومت  علیه  غرض آلود  تبلیغات  به 
ویژه  به  و  غربی  رسانه های  اما  کند؛  متهم 
به تنها  نیویارک تایمز و رویترز و بی بی سی 
منابع اخبار چه موثق و چه نا موثق در باره ی 
نباید  جهت  این  از  شده اند.  تبدیل  طالبان 
حکومت با بر افروختگی افکارعامه را متهم به 
قضاوت نادرست در باره پروسه های سیاسی 
اطالعات  نیست  مایل  که  وقتی  کند،  کشور 

که  است  مواردی  کابل،  در  امریکا  سفارت 
مایل  برای  امریکا  تالش های  می دهند،  نشان 
ساختن طالبان به گفتگوها بی نتیجه بوده است.

رویکردهای  که  ضعیفی  نتایج  به  توجه  با 
طالبان  به  نسبت  واشنگتن  و  کابل  دولت 
با  گفتگو  که  می رسد  نظر  به  چنین  داشته، 
به  شاید  که  است  پالیسی  یک  بیشتر  طالبان 
امریکایی ها  دلمشغولی  برای  پاکستان  ابتکار 
از یک سو و دولت افغانستان از سوی دیگر به 
این است که  اجرا گذاشته شده است. جالب 
علیرغم عدم دستاورد گفتگوها با طالبان دیده 
در  غیررسمی  رقابت  اکنون یک  که  می شود 
این زمینه بین دولت افغانستان و ایاالت متحد 
افتتاح  از  امریکا  است.  آمده  به وجود  امریکا 
دفترسیاسی برای طالبان در قطر حمایت کرده 
و دولت خواستار افتتاح چنین دفتری در داخل 
یا عربستان سعودی شده  یا ترکیه  افغانستان و 

است. 
در  رقابت  این  که  نتیجه ای  می رسد،  نظر  به 
آن،  ادامه  با  که  بود  خواهد  این  دارد،  پی 
پاکستان به سادگی بتواند با ترکیب دو هیات 
دولت  هم  طالبان،  آدرس  از  گفتگوکننده 
افغانستان و هم دولت ایاالت متحد امریکا را 
به بازی گیرد. نتیجه این بازی این خواهد بود 
که سیاستمداران در کابل و واشنگتن سرگرم 
گفتگو با طالبان شوند و به تبع آن شدت عمل 

در برابر طالبان در عرصه نظامی کاهش یابد.
از آن جاییکه سازمان ناتو اعالم کرده است که 
تا پایان سال 2014 میالدی تمام مسوولیت های 
به دولت  مربوط  داخلی  نیروهای  به  را  امنیتی 
مقابله  در  را  خود  نقش  و  می سپارد  افغانستان 
با مخالفان مسلح دولت افغانستان کم می کند، 
کاهش فشارها بر طالبان در افغانستان در فاصله 
آن ها  برای  ارمغان  بهترین   2014 تا  زمانی 
خواهد بود. شکی نیست که پاکستان نیز همین 
فشار  کردن  کم  می کند.  مطالبه  را  موضوع 
نظامی تا سال 2014 که به معنای بازی با زمان 

از سوی طالبان و پاکستان می تواند باشد، این 
نوید را برای طالبان دارد که دست کم حضور 
آنان را در صحنه تا آن زمان تضمین می کند. 
زیرا از یک سو شدت جنگ بر ضد این گروه 
کاهش می یابد و از سوی دیگر با هویت یافتن 
برای  تبلیغاتی  روانی  و  ذهنی  زمینه ی  سیاسی 
دیگر  سوی  از  می آید.  وجود  به  گروه  این 
افتتاح دفتر سیاسی رسمی برای این گروه در 
یکی از کشورهای عربی، سبب می گردد تا از 
نظر پولی نیز امکان جلب و جذب کمک برای 

طالبان فراهم گردد. 
ضایع سازی  با  که  است  این  در  پاکستان  نفع 
وارد کردن  برای  و فرصت های موجود  زمان 
فشار بر طالبان، می تواند نسبت به نفوذ سیاسی 
سال  تا  فرصت سوزی  طریق  از  افغانستان  بر 
پس  قدرت  در  طالبان  کردن  شامل  و   2014
از سال 2014 به امکانات بسیار وسیعی دست 

یابد.  

درست در باره موضوع مهمی چون طالبان را 
در اختیار دیگران قرار دهد.

مهمترین خطر این وضعیت فراگیر شدن یک 
افغانستان  به  طالبان  برگشت  از  قوی  ترس 
این  با طالبان  تعامل  از  است. تصویر موجود 
است که این گروه به واسطه ی گفتگوها در 
حکومت افغانستان سهم می گیرند و همچون 
مار خفته ای در آستین در موقعیت مناسب که 
مثال نیروهای خارجی از کشور بیرون شوند 
با همکاری پاکستان حکومت وقت افغانستان 
به  طریق  این  از  را  کابل  و  داده  سقوط  را 
تسخیر خود در می آورند. این ترس به ویژه 
آموزش دیدگان  و  سیاسی  نیروهای  میان  در 

غیر پشتون قوی تر و شدیدتر است.
غیر واقعی  ترس های  مقدار  سناریو  این  شاید 
را در خود داشته باشد؛ اما نمی توان تجربه ی 
که  نمی خواهیم  ما  کرد.  فراموش  را  لبنان 
شرق  و  جنوب  در  طالبی  حزب اهلل  یک 
کشور داشته باشیم تا همواره به عنوان تهدید 
عمل  افغانستان  در  پاکستان  فشار  بازوی  و 
کند. حکومت فاسد و ضعیف موجود برای 
برای  تضمینی  چه  تهدید  این  از  جلوگیری 
تنها زمانی آقای کرزی جلو  مردم می دهد؟ 
لبنانی شدن افغانستان توسط طالبان و پاکستان 
نهاد های  و  حکومت  که  می تواند  گرفته  را 
حاکمیت قانون به اضافه ی قوای مسلح کشور 

را اصالح و قوی سازد. 
می  تواند  هم اکنون  کرزی  که  کاری  تنها 
یک  بدون  بزرگ  سیاسی  اقدام  دهد،  انجام 
عمومی  نگرانی های  که  است  راه  نقشه ی 
کرده  برطرف  اقدام  آن  تاثیرات  بابت  از  را 
نمی تواند. به ویژه که با قومی شدن سیاست 
تحصیل کردگان  و  سیاستمداران  واسطه  به 
را  داخلی  فضای  روز  تا  روز  طالبان  عامل 

پر تنش و نگران کننده می سازد.
تصمیم  پاکستان  از  مستقل  طالبان  آیا 

می گیرند؟
ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر یکی 
عنوان  به  ظاهر  در  که  است  مواردی  آن  از 
یک رویداد سیاسی تلقی می شود، اما دارای 
که  است  بی پاسخ  پرسش های  و  ابهام  چنان 

کلیت آن را زیر پرسش می برد. 
حکومت برای ما می گوید که دفتر سیاسی در 
طالبان  خواست  اسالمی  کشور های  از  یکی 
به  تمایل  که  می دهد  نشان  خود  این  و  بوده 
خبرگزاری  دارد.  وجود  طالبان  در  گفتگو 
به  خود  گزارش  جدیدترین  در  نیز  رویترز 
این  که  می نویسد  امریکایی  مقامات  از  نقل 
و  داده  نشان  گفتگو  به  بیشتر  تمایل  گروه 
تماس های آنها با کسانی چون طیب آغا این 
امید را تقویت می کند. آنها به نمایندگانی که 
ظاهرا از سوی شورای کویته به قطر و آلمان 
از دفتر  نباید  آمده بودند گوشزد کردند که 
دوحه به عنوان یک پایگاه تمویل و تبلیغات 

سیاسی استفاده کنند.
پیدا می شود  نظر  اما پرسشی که در نخستین 
گشایش  به  طالبان  تمایل  آیا  که  است  این 

حرکت  دهنده  نشان  کویته  از  مستقل  دفتر 
این گروه است که  جدید سیاسی در درون 
می خواهند جدا از پاکستان ابتکارات سیاسی 
و  افغانستان  با حکومت  برای ختم جنگ  را 
آیا  بگیرند؟  دست  روی  امریکایی  نیروهای 
با  که  دارند  جسارت  اندازه  آن  تا  طالبان 
مستقالنه  پاکستان  خواست  گرفتن  نادیده 

عمل نمایند؟ 
مال  قضیه ی  در  دست کم  که  است  واضح 
این  بر  چقدر  که  داد  نشان  پاکستان  برادر 
کانال های  برادر  مال  زیرا  دارد.  تسلط  گروه 
ارتباطی ای با حکومت ساخته بود و پاکستان 
فرمانده  و چند  او  تماس ها  این  از  با آگاهی 
بعد  و  کرد  دستگیر  را  گروه  این  ارشد 
رهای شان کرد؛ اما در عوض شان فرماندهان 
ی  هسته  که  زمانی  تا  گماشت.  را  دیگر 
رهبری طالبان در پاکستان وجود داشته باشد 

این گروه تحت نفوذ این کشور قرار دارد.
بدون  طالبان  آیا  که  است  این  مهمتر  سوال 
در  پاکستان  نظامی  و  تدارکاتی  حمایت 
آورده  تاب  ناتو  و  افغانستان  ارتش  برابر 
افغانستان  حکومت  دست کم  می توانند؟ 
داشتن  با  طالبان  که  است  داشته  ابراز  بارها 
مالی  و  نظامی  امکانات  و  امن  پناهگاه های 
بیرونی به جنگ کنونی دوام داده می توانند. 
هم  و  افغان  منابع  هم  که  است  واقعیتی  این 
منابع امریکایی به تایید آن می پردازند. وقتی 
می شود؛  داده  نظامی  آموزش های  طالبان  به 
شفاخانه های  در  زخمی های شان  وقتی 
فرماندهان شان  و  می شوند  درمان  پاکستان 
مختلف  شهر های  در  خود  خانواده های  با 
صورت  این  در  می کنند  زندگی  پاکستان 
به  را  مناسب  و سیاسی  نظامی  قدرت  طالبان 

دست می آورند.
است  داده  نشان  در عمل  پاکستان  مقابل  در 
را  گروه  این  با  مستقل  تماس  امکان  که 
میان  که  اخیری  نشست  در  نمی دهد.  اجازه 
پیش  حقانی  گروه  و  امریکایی  نمایندگان 
از حمله این گروه به سفارت امریکا برگزار 
بنا  کرد.  بازی  را  اساسی  نقش  پاکستان  شد 
پاکستان امکان این را دارد که زمان و مکان 
در  را  حقانی  و  طالبان  گروه های  با  تماس 

خاک خود تعیین کند.
که  است  این  در  طالبان  با  گفتگو  مشکل 
می تواند  که  نداده  نشان  حال  تا  گروه  این 
به گونه ی مستقل از پاکستان عمل کند و هم 
پاکستان فعال دلیلی ندارد که طالبان را وارد 
یک معامله سیاسی با امریکا و افغانستان سازد. 
مدنظر  حاضر  حال  در  کشور  این  که  آنچه 
نیروهای  خروج  هنگام  تا  جنگ  دوام  دارد 
که  زمانی  تا  است.  افغانستان  از  امریکایی 
اسالم آباد  نگردند  ضعیف  شدت  به  طالبان 
دلیلی برای یک معامله سیاسی نمی بیند. زیرا 
سیاسی آخرین  راهکار  است:  ساده  فورمول 

انتخاب پس از نبرد بی نتیجه ی نظامی است.
که  اند  گفته  رویترز  به  امریکایی  مقامات 
شدید  ضربات  سال  چند  طول  در  طالبان 
از  زیادی  تعداد  و  شده  متحمل  را  نظامی 
فرماندهان مهم و میانی خود را از دست داده 
اند. بنا به همین ارزیابی است که امریکایی ها 
باهم  را  جویانه  مصالحه  و  تهدیدآمیز  لحن 
تشویق  سیاست  اثر  در  طالبان  تا  کرده  یکی 
و تنبیه به یک راهکار سیاسی متمایل گردند؛ 
حضور  آباد  اسالم  که  شرایطی  در  هم  آن 
که  می داند  کابل  نفع حکومت  به  را  امریکا 
در بلندمدت پایه های خود را قوی ساخته و 
نزدیک  هند  با  استراتژیک  همکاری های  به 

می شود.
پاکستان جنگ را بر مصالحه ترجیح می دهد؛ 
اما حکومت افغانستان و حامیان بین المللی و 
دفتر  بازکردن  با  که  امیدواراند  منطقه ای اش 

سیاسی این ترجیح را وارونه سازند. 
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گفتگوی صلح
 و برگ برنده پاکستان

طالبان را چگونه
 از پاکستان جدا می سازند!

 واصف کبریت دولت مرادی

ACKU
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می کنند،  استفاده  را  سوختی  نوع  چه  وسایل  این  که 
می توان از شدت آلودگی هوا کاست.

و  نبود  می توان  را  هوا  آلودگی  دالیل  از  دیگر  یکی 
و  درختان  وجود  دانست.  شهر  در  سبز  فضای  کمبود 
و  درختان  توسط  آلودگی  جذب  باعث  سبز  فضای 
نیز  سبز  فضای  این رو، وجود  از  می گردد.  هوا  تصفیه 
نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد. از این رو، 
غرس نهال و ایجاد فضای سبز هم در زیباسازی محیط 
زندگی ما کمک می کند و هم آلودگی هوارا کاهش 
اخیر  سال های  در  شهرداری  حال  این  با  می دهد. 
شهر  مختلف  مناطق  در  نهال  غرس  برای  تالش هایی 
کابل کرده است، اما با این وجود و به دلیل همکاری 
نکردن مردم تا حدودی این تالش ها بی ثمر بوده است.

همه ی ما شاهد این هستیم که شهرداری همه ساله نهال 
غرس می کند، ولی مردم توجه چندانی نشان نمی دهند 
و هم چنان زباله های شان را در جوی های کنار جاده ها 
می ریزند و از زباله دانی هایی که شهرداری در گوشه و 

کنار جاده ها مانده است، استفاده نمی کنند. 
در  مخصوصا  هوا  آلودگی  تشدیدکننده  دیگر  عامل 
آلوده  سوختی  مواد  از  مردم  استفاده  زمستان،  فصل 
برای گرم  و  مالی  اقتصاد  نداشتن  دلیل  به  است. مردم 
استفاده  باشد  سوختن  قابل  که  موادی  هر  از  کردن، 
اوایل  در  زمستان  سرد  هوای  در  این رو،  از  می کنند. 
اصال  و  است  آلوده  به شدت  صبح، هوای شهر کابل 
قابل تنفس نیست. بیشتر شهروندان شهر کابل از مواد 
سوختی مانند چوب، پالستیک و غیره در فصل زمستان 
استفاده می کنند، که هر کدام از این ها شدت آلودگی 

هوا را بیشتر می سازد.
مانند  موادی  که  می کنند  گمان  مردم  بیشتر  چند  هر 
ناشی   دود  اما  نمی سازد.  آلوده  زیاد  را  هوا  پالستیک 
از سوخت این پالستیک ها، بسیار سمی است که تاثیر 
بدی بر سالمت انسان دارد. در ادامه به تاثیرات زیانبار 

آلودگی هوا بر سالمت انسان ها اشاره می کنم.
آلودگي هوا به طریق گوناگوني مي تواند آثار زیانبار 
بگذارد.  انسان ها  سالمت  بر  کوتاه مدتي  و  درازمدت 
است.  متفاوت  مختلف،  افراد  بر  هوا  آلودگي  تاثیر 
بسیار  برابر آلودگي هوا  افراد در  برخي  آسیب پذیري 
و  سال  و  سن  کم  کودکان  است.  سایرین  از  بیشتر 
آسیب  هوا  آلودگي  از  دیگران  از  بیشتر  سالمندان 

مي بینند. 
ریوي  و  قلبي  بیماري  آسم،  مانند  بیماري ها  برخي 
میزان  معموال  مي شود.  تشدید  هوا  آلودگي  مواقع  در 
آسیب ها، بستگي به میزان قرار گرفتن در معرض مواد 
شیمیایي زیانبار دارد یعني مدت تماس با آالینده ها و 

غلظت مواد شیمیایي. 
آثار کوتاه مدت آلودگي هوا عبارت است از حساسیت 
تنفسي  دستگاه  عفونت هاي  حلق،  و  بیني  چشم ها، 
و  تهوع  سردرد،  ذات الریه.  و  برونشیت  مانند  فوقاني 
واکنش هاي آلرژیک نیز از دیگر عوارض کوتاه مدت 

این مشکل زیست محیطي است. 

یکی دیگر از دالیل آلودگی هوا را می توان نبود و کمبود فضای سبز در شهر 
دانست. وجود درختان و فضای سبز باعث جذب آلودگی توسط درختان و تصفیه 
هوا می گردد. از این رو، وجود فضای سبز نیز نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا 
دارد. از این رو، غرس نهال و ایجاد فضای سبز هم در زیباسازی محیط زندگی 
ما کمک می کند و هم آلودگی هوارا کاهش می دهد. با این حال شهرداری در 

سال های اخیر تالش هایی برای غرس نهال در مناطق مختلف شهر کابل کرده 
است، اما با این وجود و به دلیل همکاری نکردن مردم تا حدودی این تالش ها 

بی ثمر بوده است.

مزمن  بیماري  مي تواند  هوا  آلودگي  درازمدت  آثار 
تنفسي، سرطان ریه، بیماري قلبي و حتا آسیب به مغز  

اعصاب، کبد و گرده ها را شامل شود. 
تماس مداوم با آالینده ها بر ریه کودکان تاثیر مي گذارد 

و در افراد سالمند  سبب تشدید بیماري مي شود.
که  است  شده  مشخص  انجام شده،  تحقیقات  در 
آلودگي هوا در بروز چاقي نقش دارد و مرگ زودرس 

در نواحي آلوده شهرها به اثبات رسیده است. 
آثار آلودگي هوا، به حدي گسترده است که تحقیقات 
از  ناشي  بیماري هاي  دارد.  ادامه  همچنان  این باره  در 

آلودگي هوا مي تواند بسیار پرهزینه باشد. 
کار  محل  در  بهره وري  کاهش  درمان،  هزینه هاي 
تحمیل  جامعه  بر  هزینه  دالر  میلیاردها  ساالنه  مي تواند 

کند. 
در بسیاري از کشورهاي جهان، اقداماتي براي کاهش 
است.  شده  انجام  زیست  محیط  بر  هوا  آلودگي  آثار 
درحالي که دانشمندان آثار مخرب آلودگي هوا را بر 
مي کنند،  مطالعه  انسان ها  زندگي  و  حیوانات  گیاهان، 
قانون گذاران قوانیني را براي کنترول کاهش آالینده ها 

تصویب کرده اند. 
محققان معتقدند که قدم اول براي حل مشکل آلودگي 
بررسي  را  هوا  آلودگي  محققان  است.  ارزیابي  هوا، 
مقدار  و  نوع  اندازه گیري  براي  را  معیارهایي  و  کرده 
باید  آن  از  بعد  مي کنند.  تعیین  آالینده هاي خطرناك 

حد مجاز آالینده هاي هوا مشخص شود. 
در مرحله بعد، مي توان گام هایي براي کاهش آلودگي 
اثر  در  که  موادي  براي  مقرراتي  تنظیم  برداشت.  هوا 
این هدف  مي شود،  منتشر  فضا  در  انساني  فعالیت هاي 
را کامل می سازد. بسیاري از کشورها براي میزان انتشار 

محدودیت هایي  صنایع،  و  نقلیه  وسایل  آالینده هاي 
سازمان هاي  طریق  از  کار  این  کرده اند.  اعمال  را 
و  زیست  محیط  بر  نظارت  وظیفه  که  هماهنگ کننده 

هوا را به عهده دارند، انجام مي شود. 
سازمان  بر  عالوه  کشورها  از  برخي  در  این رو  از   
در  نیز  محلي  سازمان هاي  زیست،  محیط  حفاظت 

کنترول و نظارت بر محیط زیست نقش دارند. 
آلودگي  کنترول  براي  اقدام  مهم ترین  پیش گیري، 
کاهش  در  مهمي  نقش  نظارتي  سازمان هاي  هواست. 

آلودگي هوا در محیط زیست ایفا مي کنند. 
اثر  در  جهان  در  نفر  2.5  میلیون  ساالنه  حال،  این  با   
آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند که در این 
میان بیشترین میزان مرگ و میرها به علت آلودگي هوا 
تهویه  این رو،  از  است.  خانه،  مانند  بسته،  فضاهاي  در 
کافي براي کاهش آالینده ها در محیط هاي بسته مهمي 
است. در محیط خانه و محل کار باید جریان کافي هوا 

وجود داشته باشد. 
یک  صورت  به  تالش ها  و  کارها  این  تمام  این رو  از 
در  می تواند  کشور  یک  هنگامی  ندارد.  سودی  جانبه 
و  دولت  با  نیز  مردم  که  کند  عمل  موفق  راستا  این 

مسووالن همکار و هماهنگ باشند.


از  یکی  خود  برق،  تولید  برای  جنراتورها  سوخت 
عوامل اساسی آلودگی هوای کابل است. 

تردد بیش از حد وسایل نقلیه، افزایش نفوس یکی از 
زمانی  هواست.  آلودگی  افزایش  در  تاثیرگذار  دالیل 
افزون جمعیت روبه رو  افزایش روز  با  که یک جامعه 
می گردد، در این جا هم از منابع طبیعی استفاده بیشتری 
صورت می گیرد و هم آلودگی بیشتری تولید می گردد. 
این  برای زندگی  شهر کابل، شهر کوچکی است که 
اما اکنون چها ر و یا  تعداد نفوس ساخته نشده است. 
پنج برابر این مقدار نفوس در این شهر زندگی می کند 

که هر کدام با مشکالت فراوانی روبه رو  هستند. 
مشکل دیگری که سبب افزایش آلودگی هوا می گردد، 
است.  نقلیه  وسایل  در  نامرغوب  تیل های  از  استفاده 
هم چنان گشت و گذار موترهای فرسوده و خراب نیز 
از عوامل تشدید آلودگی هوا می باشد.  متاسفانه اکنون 
تبدیل  سومی،  جهان  کشور  یک  عنوان  به  ما  کشور 
برای  مکانی  است؛  شده  مصرف کننده  کشور  یک  به 
دوم.  دست  کاالهای  انواع  بی رویه  مصرف  و  ورود 
زمانی که یک کشور از خود تولیدات نداشته باشد و 
نیازمند واردات از کشورهای دیگر باشد، اوضاعی بهتر 
وارد  که  کاالهایی  حتم  طور  به  زیرا  داشت.  نخواهد 
از دست  را  اولیه خود  مفید  کارایی  می گردد،  کشور 
نخواهد  چندانی  مفید  عمر  حال،  این  با  است.  داده 
داشت و کارایی زیادی نیز در بر ندارد. از این رو، این 
کاالهای دست دوم و نامرغوب نیز از عوامل آلودگی 

هوا و محیط زیست به شما می رود.

به گفته ی مسووالن در اداره محیط زیست، جدی ترین 
که  است  نقلیه   وسایل  حد  از  بیش  تراکم   عامل، 
بین المللی  شده ی  پذیرفته  معیارهای  با  هیچ وجه  به 
در  وسایل  این  مرور  و  عبور  باید  نیست.  هماهنگ 
از  بیش  آلودگی  مانع  بتوان  تا  شود  محدود  افغانستان 
بتوانند  مسووالن  که  زمانی  شد.  پایتخت  هوای  حد 
کنترول درستی بر تردد وسایل نقلیه داشته باشند و این 

با فرا رسیدن زمستان و فصل سرما، هوای شهر نیز بیشتر 
اندازه ای است  تا   این آلودگی هوا  آلوده شده است. 
که احساس می کنی، تنفس کردن در آن بسیار مشکل 
است. با به پایان رسیدن فصل خزان هنوز هم از بارش 
ادامه  این وضعیت  هم چنان  اگر  و  نیست  باران خبری 
بیش از پیش  کابل  شهر  هوای  شک،  بدون  کند،  پیدا 
آلوده خواهد شد و تنفس در این هوا مشکل می گردد.

است  بوده  مساله ای  تاکنون،  از گذشته  هوا،  آلودگی 
که کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آن روبه رو 
بوده است. تاکنون به مقوله آلودگی هوا و راه  حل های 
فکر  اما  است.  شده  پرداخته  زیاد  صفحه  این  در  آن 
می کنم، به دلیل مهم بودن و قابل توجه بودن این مساله 
هرچقدر که به آن بیشتر پرداخته شود، بهتر خواهد بود. 
کابل  شهر  در  که  مردمی  اکثریت  هم اکنون  شاید 
زندگی می کنند، از دالیل آلودگی هوا اطالعات داشته 
باشند. اما سوال این جاست، آیا به همان میزانی که از 
میزان  همان  به  داریم،  اطالعات  هوا  آلودگی  دالیل 
هوا  آلودگی  تشدید  از  جلوگیری  برای  هم  کوششی 
نیز می کنیم یا خیر؟ با رسیدن فصل زمستان و افزایش 
مواد  هر نوع  از  کابل  شهرنشینان  سوختی،  مواد  قیمت 

برای گرما استفاده می کنند. 
این رو، هر چند که در دیگر فصل های سال هوای  از 
سرما  فصل  رسیدن  با  اما  نیست،  پاك   کابل  شهر 

آلودگی هوا بیشتر می شود.  
بحث آلودگی هوا، همیشه، یک بحث قابل توجه برای 
شهرداری  و  عادی  مردم  زیست،  محیط  متخصصان 
از  به نوعی  همیشه،  کابل،  شهر  شهروندان  است.  بوده 
آلودگی هوا در تابستان و زمستان رنج می برند. تعداد 
زیادی از مردم به خاطر آلودگی هوا راهی شفاخانه ها 
کشانده  مرگ  کام  به  نیز  عده ای  حتا  می شوند. 
می شوند. به طور کل، برای تمامی کسانی که در شهر 
کابل زندگی  می کنند، این موضوع روشن است. با این 
حال در این شماره باز هم می خواهم به آلودگی هوا، 
دالیل آن و راه حل های آن بپردازم. شاید این موضوع 
تکراری باشد، اما این مساله مهم است و باید بارها برای 
مردم و مسووالن تکرار شود. زیرا تنها با تکرار مسایل 
این چنینی می توان توجه همه جانبه مردم و مسووالن را 

جلب کرد.
هوا  آلودگی  کاهش  برای  دولت  گذشته،  سال  از 
از  که  شاید  کرد.  اعالم  تعطیل  را  پنج شنبه  روزهای 
از  بیش  گذار  و  گشت  و  آمد  و  رفت  از  طریق  این 
حد موترها جلوگیری شود تا بدین وسیله بهبودی در 
کاهش آلودگی هوا ایجاد شود. اما با این حال شاهد 

این هستیم که این عمل تاثیر چندانی نداشته است.
افغانستان  در  هوا  آلودگی  افزایش  باعث  که  عواملی 
فضا های  نبود  می شود،  ـ  کابل  در  خصوص  به  ـ 
مواد  سوزاندن  و  سوختی  مواد  بودن  بی کیفیت  سبز، 
پالستیکی است. طبق گزارش اداره ی ملی حفظ محیط 
و  نقلیه  وسایط  حد  از  بیش  تراکم  افغانستان،  زیست 

فضایی برای تنفس ندارد
  شفایی

کابل بدون باران 
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 حکیمی

مقابل  پاسپورت،  متقاضیان  از  زیادی  تعداد  صبح،  هر 
کسانی که  می کشند.  صف  کابل،  در  پاسپورت  ریاست 
می شوند  موفق  می کنند،  تمدید  را  خود  پاسپورت های 
داخل بروند؛ اما اکثر کسانی که خواهان پاسپورت جدید 
هستند، پس از این که ماموران پولیس برایشان می گویند 
تمام شده  است، تالش می کنند  پاسپورت  که کتابچه ی 
از طریق آوردن مکتوبی از اعضای پارلمان و یا نهادهای 

دیگر، صاحب یک جلد پاسپورت شوند.
اما در این روزها آوردن مکتوب از طرف اعضای پارلمان 
به  زیرا،  نیست؛  کارساز  چندان  هم  دیگر  نهادهای  یا  و 
حاضر  حال  در  پاسپورت،  ریاست  مسووالن  گفته ی 

که  تازه ای  گزارش  نشر  با  ایکونومیست  نشریه ی 
در  حکومت داری  و  آزادی ها  درجه  به  رابطه  در 
جمله  از  را  افغانستان  کرده،  منتشر  جهان  کشورهای 
این گزارش  در  است.  کرده  عنوان  مستبد  کشورهای 
شده اند.  تقسیم  بخش  چهار  به  جهان  کشورهای 
متاثر،  دموکراتیک  مطلق،  دموکراتیک  کشورهای 

نظام های چندحزبی و رژیم های مستبد.
اما تحلیلگران می گویند در برخی از موارد، استبدادی 
به  رابطه  در  اما  می کند،  صدق  افغانستان  دولت  بودن 
هم  افغانستان  ـ  بیان  آزادی  مانند  ـ  آزادی ها  از  برخی 

اکنون از جایگاه مناسبی در منطقه برخوردار است. 
افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
آن  از  قسما  که  چیزی  یگانه  کشور  »این  می گوید: 
دست آورد  عنوان  به  می تواند  و  است  برخوردار 
حکومت کامال شکننده افغانستان و جامعه ی جهانی به 

حساب آید، آزادی بیان است.« 
به عنوان  افغانستان  به  اتهام بستن  باور آقای رفیعی،  به 

به بیست و سوم قوس گفته بودند که پاسپورت می دهند، 
نام شان را در هجدهم قوس هم خوانده اند. من به همین 
دلیل آمدم که شاید پیشتر از وقت تعیین شده نام ما را هم 
بخوانند.« او تاکید می کند که در گرفتن پاسپورت، واسطه 
دارند،  آشنا  و  دوست  که  کسانی  و  دارد  خوبی  نقش 

می توانند زودتر پاسپورت بگیرند.
همچنین عبدالعزیز، یک باشنده والیت نیمروز که برای 
اخذ پاسپورت در کنار ریاست پاسپورت در کابل انتظار 
که  است  ماه  دو  به  نزدیک  وی  که  می گوید  می کشد، 
برای گرفتن یک جلد پاسپورت سرگردان می گردد. او 
که تصمیم رفتن به خارج از کشورـ  برای تداوی خودـ  را 
دارد، می گوید: »تقریبا دو ماه می شود که دنبال پاسپورت 
می گردم. می گویند برو یک هفته بعد بیا. می روم و بعد 
می آیم. باز می گویند سه هفته بعد بیا. باز می روم و بعد 
می آیم، می گویند ده روز بعد بیا. فقط همین وعده ها را 
دارد،  هم  مکتوب  پارلمان  از  که  عبدالعزیز  می دهند.« 

مطمین نیست که به این زودی ها بتواند پاسپورت بگیرد.
برای  ماه  یک  به  نزدیک  که  دیگر  شهروند  یک  فهیم 
گرفتن پاسپورت سرگردان است، می گوید که او ششمین 
بار است که از طرف مسووالن ریاست پاسپورت جواب 
رد گرفته است. این جوان که برای جمع کردن حسابات 
کاری خود می خواهد به ایران برود، می گوید: »این دفعه 
نمی دهند.  پاسپورت  اما  آمدم،  که  است  ششم  و  پنجم 

مکتوب از پارلمان هم آوردم، اما پاسپورت ندادند.«
هفتاد هزار افغانی قیمت یک جلد پاسپورت

ریاست  مسووالن  از  نمایندگان  مجلس  حال،  همین  در 
بیشتر  مشکل،  این  حل  در  که  است  خواسته  پاسپورت 
نمایندگان  بهزاد، معاون دوم مجلس  تالش کنند. احمد 
رییس  ایوب خان،  جنرال  با  دیداری  گذشته  روز  که 
پاسپورت در دفتر کارش داشته است، می  گوید در برخی 
هفتادهزار  تا  پنجاه  از  پاسپورت  جلد  یک  والیات  از 

مردم  برای  را  خوبی  بسیار  خدمات  جهانی،  جامعه 
عرضه کند. اما تحلیلگران می گویند با گذشت ده سال 
بیشتر شده، دسترسی  اداره های دولتی  اداری در  فساد 
برخی  در  و  است  شده  محدود تر  دولتی  خدمات  به 
به  مراجعه  جای  به  می دهند  ترجیح  مردم  موارد،  از 
نهاد های دولتی، به دلیل کارشکنی ها و فساد، به گروه 

طالبان مراجعه کنند. 
عنوان  به  افغانستان  در  آنچه  می گوید  سلطانی  آقای 
شبه نهاد  یا  شبه دولت  واقع  »در  می کند  فعالیت  دولت 
سیاسی است که جایگاه را اشغال کرده یا پایگاه یک 
اتحاد سیاسی را اشغال کرده اما وظایف خودرا انجام 

نمی دهد.« 
افغانستان در عرضه ی  نظر آقای سلطانی، حکومت  به 
خدمات درست شهریـ  حتا در پایتختـ  دست آوردی 
کم ترین  می توان  حاضر  حال  در  می گوید  او  ندارد. 
نشانی از شهرنشینی را در شهرهای افغانستان پیدا کرد. 
افغانستان،  استاد دانشگاه می گوید در واقع دولت  این 
شهروندان  برای  ارایه خدمات خوب  عهده  از  تنها  نه 

توزیع  متقاضیان  برای  تا  ندارد  پاسپورت وجود  کتابچه ی 
کنند. 

با  را  کابل  شهروندان  تنها  پاسپورت،  کتابچه ی  نبود 
مشکالت و سرگردانی مواجه نکرده است، بلکه در حال 
امنیه  قوماندانی های  طریق  از  که  والیاتی  تمام  در  حاضر 

پاسپورت توزیع می شود، این مشکل وجود دارد.
خیلی از متقاضیان پاسپورت به امید این که شاید بتوانند در 
مرکز به پاسپورت دسترسی پیدا کنند، از والیات به کابل 
می آیند. اما آن طوری که برخی از این متقاضیان می گویند، 

آمدن شان در کابل هم نتیجه ای بدنبال نداشته است.
مشکل اخذ پاسپورت، زمانی حادتر شد که نزدیک به چهل 
هزار جلد پاسپورت پیش از فرارسیدن مراسم حج، به زایران 
حج امسال توزیع شد. همچنین برگشت مهاجران افغان از 
نیز بر طوالنی تر شدن صف متقاضیان پاسپورت در  ایران 
با  مرکز و والیات افزود مهاجرانی که طی ماه های اخیر، 
گرفتن برگه از ایران به کشور بازگشته اند، تالش دارند با 
ایران  وارد  دوباره  قانونی،  به صورت  و  پاسپورت  گرفتن 
شوند. اما خیلی از مهاجران برگشته از ایران، از این که وقت 
برگشت شان به تاخیر نیافتد، مجبور می شوند که از طریق 

دالالن، با پرداخت مبلغ هنگفتی، پاسپورت بگیرند.
می گویند  پاسپورت  متقاضیان  از  برخی  حال،  این  با 
پاسپورت  جلد  یک  گرفتن  به دنبال  هفته ها  و  روزها  آنها 
که  متقاضیانی  از  تن  یک  محمدعلی  شده اند.  سرگردان 
برای گرفتن پاسپورت در پیش ریاست پاسپورت در کابل 
قوس  دوازدهم  تاریخ  به  او  انتظار می کشد، می گوید که 
که  است  نشده  مشخص  تاکنون  اما  است،  داده  عریضه 
او  پاسپورت شود.  می تواند صاحب یک جلد  زمانی  چه 
که تصمیم دارد به سیاحت برود، گفت: »من در دوازدهم 
قوس عریضه دادم، اما می گویند که تا پانزدهم جدی هیچ 
پاسپورتی نیست و پاسپورت توزیع نمی شود.« وی افزود: 
را که  نیست، کسانی  هم مشخص  پاسپورت  دادن  »وقت 

یک کشور مستبد درست نیست. 
اما جواد سلطانی، استاد دانشگاه ابن سینا می گوید واژه ی 
»مستبد« برای افغانستان درست است. او می گوید آنچه 
حکومت افغانستان در رابطه به انتخابات پارلمانی انجام 
داد و افرادی را خالف اصول قانونی به پارلمان فرستاد، 
است:  حکومت  استبدادی بودن  از  آشکاری  نشانه های 
مردم  اراده  ممثل  که  پارلمان  با  حکومت  »برخورد 
یک  کشور  این  در  که  می دهد  نشان  است،  افغانستان 
مفهوم  به  استبدادی  نظام  دارد.  وجود  استبدادی  نظام 
یا  شخص  یک  اراده  مطابق  که  دست کم  که  نظامی 

خواست یک شخص اداره می شود.« 
وزیر  افغانستان چندین  پارلمان  می گوید  سلطانی  آقای 
حکومت را صلب صالحیت کرده ولی هنوز هم وزارت 
لوی سارنوالی  و  قضاییه  قوه ی  مهم  پست های  خانه ها، 
توسط افرادی اداره می شوند که از نظر قانون صالحیت 

ادامه کار در این اداره ها را ندارند. 
در نخستین سال های پس از شکست طالبان، مردم انتظار 
داشتند تا حکومتی به وجود بیاید که بتواند با همکاری 

افغانی از سوی دالالن در بازار سیاه به فروش می رسد. به 
نقل از دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان، آقای بهزاد این 
می تواند  روند  »این  گفت:  خوانده  نگران کننده  را  مساله 
تهدیدکننده ی امنیت ملی و کشور باشد و سبب سواستفاه 
به  آنها  مافیا و دست یابی  تروریزم و  بین المللی  شبکه های 

اسناد رسمی دولت افغانستان شود.«
اما جنرال محمد ایوب، رییس عمومی اداره پاسپورت، با 
متقاضیان  از  تقلبی و تذکره های جعلی بعضی  اسناد  ارایه 
در  اصلی  عامل  نمایندگان،  مجلس  معاون  به  پاسپورت 
کمبود پاسپورت را تمام شدن ذخیره پاسپورت این ریاست 
عنوان کرد و افزود با عقد قرارداد چاپ چهارصدهزار جلد 
روز   40 تا  اکثر  حد  پاسپورت  کمبود  مشکل  پاسپورت، 

دیگر حل خواهد شد.
اداره  نمایندگان، رییس  از دفتر مطبوعاتی مجلس  به نقل 
پاسپورت در این دیدار تاکید کرد در صورتی که سفارت 
افغانستان در لندن تالش کند، ممکن است مشکل کمبود 
پاسپورت  عمومی  رییس  شود.  حل  زودتر  پاسپورت 
همچنین افزود که بعضی از متقاضیان با اسناد جعلی هویت، 
با  او،  به ریاست پاسپورت مراجعه می کنند که به گفته ی 
شناسایی  این جعل کاران  از  تعدادی  ریاست  این  پیگیری 

شده اند.
جنرال ایوب با اشاره به مشکالت مهاجران افغان مقیم ایران 
و مراجعه ی آنان برای اخذ پاسپورت گفت برای تامین نیاز 
مهاجران افغان نیز قرارداد چاپ یک میلیون جلد پاسپورت 
منعقد شده و در دو روز گذشته هزینه ی چاپ آن توسط 

بانک مرکزی تامین شده است.
باره صدور  در  دیدار،  این  در  پاسپورت،  رییس عمومی   
برای  الزم  آمادگی های  گفت  کمپیوتری  پاسپورت های 
کمک  با  کمپیوتری  پاسپورت  صدور  سسیتم  راه اندازی 
سازمان بین المللی مهاجرت و باحمایت مالی کشور استرالیا 
درجریان است و از آغاز سال آینده، صدور پاسپورت های 

کمپیوتری آغاز خواهد شد.
جلد  میلیون  یک  حدود  در  حاضر،  حال  در  گفت  وی 
به  نیاز  که  است  موجود  کابل  در  کمپیوتری  پاسپورت 
الزم  پول  افزود  ایوب  جنرال  دارد.  مخصوص  پالستیک 
در  قرارداد  طرف  شرکت  به  پالستیک ها  این  تهیه  برای 
الزم  پیگیری های  با  که  است  شده  منتقل  سویس  کشور 
مواد در  این  امور خارجه، هرچه سریع تر،  توسط وزارت 

دسترس ریاست پاسپورت قرار خواهد گرفت.

افغانستان برآمده نمی تواند، بلکه خود به یک مانع برای 
ارایه خدمات تبدیل شده است: »مانع به این معنا که چون 
یک شبه دولت است، شبه دولتی که وظایف الزم یک 
طبیعی  صورت  به  پس  نمی دهد،  انجام  را  سیاسی  نهاد 
اجتماعی  نظم  و  بروکراتیک  نظام  فروپاشی  شاهد  ما 
این سبب می شود که  به  و  و سیاسی در جامعه هستیم. 
وجود  سطح  کم ترین  در  ارزیابی  و  کنترول  نظارت، 

داشته باشد.« 
آقای رفیعی نیز به این باور است که افغان ها به خدمات 
»خوب« دسترسی ندارند. آقای رفیعی می گوید: »فاجعه 
کمک هایی  مقدار  با  است  مرتبط  افغانستان  در  بزرگ 
برای کمک ها  این کشور آمده است. پولی که  که در 

در افغانستان آمده از آن استفاده نادرست شده است.« 
گذشته  ده سال  در  که  پول هایی  رفیعی،  آقای  نظر  به 
»حلقه ی  دست  در  شده  داده  افغانستان  به  کمک  برای 
خاصی« می افتد و گردش می کند که »بسیار وحشتناک 
است.« رفیعی می گوید در حال حاضر تمام فعالیت ها در 
افغانستان مافیایی شده به همین دلیل گراف پیشرفت در 

این کشور به جای صعود در حال نزول است. 
پیش از این نیز گزارش هایی که در رابطه به موجودیت 
افغانستان  رسیده،  نشر  به  جهان  کشورهای  در  فساد 
این در  است.  به شمار آمده  فاسد جهان  دومین کشور 
جامعه  به  بارها  کرزی  جمهور  رییس  که  است  حالی 
جهانی وعده داده است که برای حکومت داری خوب و 

عاری از فساد اقدام می کند. 
از  افغانستان  تحلیلگران می گویند در حال حاضر مردم 
گرفتار  عدیده ای  مشکالت  با  عدالت  به  دسترسی  نظر 
کشور  مناطق  از  برخی  در  هنوز  حکومت  زیرا  هستند. 
دسترسی ندارد و از سوی دیگر، خدمات آلوده با فساد 
افزوده  آن  بر  بلکه  نکاسته  مردم  مشکل  از  که  تنها  نه 

است. 

قمیت یک جلد پاسپورت هفتاد هزار افغانی

متقاضیان چهل روز انتظار بکشند

نشانه های استبدا در حکومت وجود دارد
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

و  مسکن  به  كشور  شهروندان  دسترسي 
خانه هاي مناسب در نواحي شهري به  ويژه شهر 
كابل، يکي از موارد جدي مشکالت در زمینه 
دسترسي به مسکن مناسب به حساب مي آيد. 
وضعیت  مورد  در  كمیسیون  گزارش هاي 
حقوق اقتصادي – اجتماعي افغانستان گوياي 
مناسب  مسکن  »تامین  كه  است  واقعیت  اين 
و  وجود  مانند  موضوعاتي  به  رسیدگي  شامل 
كیفیت مسکن، تعداد افرادي كه باهم زندگي 
مي كنند، امنیت مالکیت، منع اخراج اجباري و 
بهداشت مي شود.« در ادامه اين گزارش آمده 
است كه »تامین مسکن مناسب براي افراد فقیر 
و گروه هاي آسیب پذير خیلي ها دشوار و حتا 
و مسکن  زمین  قیمت  زيرا كه  است.  ناممکن 
در سال هاي اخیر به شدت افزايش يافته و حتا 
مسکن  تامین  توانايي  متوسط  خانواده هاي 
مناسب را ندارند. اين مشکل بیشتر در شهرها 
به دلیل بازگشت گسترده مهاجرين و افزايش 
و  است  محسوس  ملکیت  قیمت  سرسام آور 
حتا به يک بحران تبديل شده است. يافته هاي 
واقعیت  اين  بیانگر  نظارت ساحوي كمیسیون 
است كه بالغ بر 72.8 درصد مصاحبه شوندگان 
در  خانواده ی  شان  كه  كرده اند  اظهار 
میراث  به  فامیل هاي شان  از  كه  مسکن هايي 
درصد   7.6 و  مي كنند  زندگي  است،  مانده 
مصاحبه  شوندگان گفته اند كه در منزل اقارب 

براساس گزارشات سازمان صحي جهان، در 
معلولیت  داراي  اشخاص  بیلیون  يک  حدود 
 15 تقريبا  كه  مي كنند  زندگي  جهان  در 
و  مي دهند  تشکیل  را  جهان  نفوس  درصد 
كشورهاي  در  رقم  اين  80 درصد  از  باالتر 
عزيز  كشور  كه  مي برند  به سر  حال رشد  در 
كه  كشور ها  اين  جمله  از  نیز  افغانستان   ما 
در  دخیل،  مراجع  و  منابع   اخیر  سروي هاي 
كشور  نفوس  2.7 درصد  حدودا   2005 سال 
مارا اشخاص داراي معلولیت تخمین زده اند 
شخص  يک  خانواده  پنج  هر  اصل  در  كه 
اين  اكثرا  و  مي باشد  دارا  را  معلولیت  داراي 
و  مي نمايند  زندگي  روستا ها  در  اشخاص 
جاري  جنگ هاي  بابت  از  بدبختانه  هنوزهم 
كنار  ماين هاي  انفجار  انتحاري،  حمالت 
به تعداد اين رقم افزوده  جاده ای روزتاروز  
جمله  از  اشخاص  اين  هرچند  مي گردد. 
جامعه ی  قابل توجه  و  آسیب پذير  گروه هاي 
كه   است  ضرورت  و  مي دهند  تشکیل  را  ما 
ملي  سازمان هاي  دولت،  جامعه،  افراد  تمام 
وضعیت  بهبود  به  ارتباط  در  بین المللي  و 
براساس  جامعه  از  بزرگ  كتله  اين  زندگي 
داراي  اشخاص  ملي  امیتازات  حقوق  قانون 
اشخاص  حقوق  جهاني  میثاق  و  معلولیت 

 13.2 همچنین  مي برند،  سر  به  دوستان شان  يا 
در  كه  داشته اند  اظهار  مصاحبه شوندگان  درصد 
كرده اند،  تهیه  و  خريداري  كه خودشان  منازلي 
زندگي مي كنند و 4.2 درصد  مصاحبه شوندگان 
سر  به  كرايي  خانه هاي  در  كه  كرده اند  وانمود 

مي برند.« 
نتیجه گیري:

نشان  مناسب در كشور  موارد نقض حق مسکن 
مي دهد كه نقض اين حق، از جمله موارد معمولي 
است كه در افغانستان بارها اتفاق مي افتد، تعداد 
زيادي از شهروندان كشور در تهديد نقض حق 
دعاوي  دارند.  قرار  مناسب  از مسکن  بهره مندي 
مبني بر تثبیت حق مالکیت باتوجه به عدم رعايت 
به گونه  قانون  تطبیق  عدم  و  كشور  نافذ  قوانین 
موثر، براي مدت طوالني حل و فصل نمي شود. 
مبني  كمیسیون،  به  شاكیان  راجع شده  ادعاهاي 
قانون  اساس  بر  دوسیه ها  اداري،  فساد  وجود  بر 
صلح،  در  زندگي  داشتن  حق  نمي شوند،  فیصله 
مورد  متعددي  موارد  در  نیز  امنیت  و  مصوونیت 
اكثر  در  ترتیب  به همین  مي گیرد.  قرار  تخطي 
تحلیل  درنظرداشت  بدون  ساختمان ها  مناطق، 
يا  طبیعي  حوادث  پیش بیني  و  اقلیمي  شرايط 
معیارهاي علمي، اغلب به  منظور خريد و فروش 
ساختمان ها  مي شوند.  ساخته  تجارتي  اهداف  و 
آب  شهري،  معیارهاي  امکانات  فاقد  اكثراً 

صحي، كانالیزاسیون و برق مي باشند. 

داراي معلولیت و ساير قوانین و میثاق هاي ملي 
است،  متعهد  آن  به  افغانستان  كه  بین المللي  و 
براي  نموده عمال  احساس مسوولیت همه جانبه 
آوردن تغییرات مثبت در زندگي اين اشخاص 
تمامي  براي  زمینه ها  دسترس ساختن  قابل  و 

حقوق بشري اين اشخاص را انجام دهند. 
مي رسد  مالحظه  به  كه  قراری  متاسفانه  اما 
اين  عديده ای  مشکالت  حل  براي  اقدامات 
هرچند  و  نرسیده  مالحظه  به  آسیب پذير  قشر 
آنها كتله عظیم از جامعه امروزي ما را تشکیل 
امتیازات  تمامي  از  نتوانسته اند  تاهنوز  مي دهند 
پیش بیني شده قانوني شان بهره مند شوند، مشکل 
تعلیمي، صحي، اشتغال، مسکن ، آموزش حرفه 
و  واليت  سطح  در  توانبخشي  برنامه هاي  و 
ولسوالي هاي كشور براي اين اشخاص محدود 

و گاهي هم وجود ندارد.
جمله  از  كه  خواهي  داد  كمیته  اعضاي  ما  بنا 
داد  و  بوده  كشور  در  مدني  جامعه  فعاالن 
خواهي از حقو ق مدني وبشري اشخاص داراي 
خويش  اساسي  و  مهم  رسالت  را  معلولیت 
روز  از  گرامي داشت  و  تجلیل  ضمن  می دانیم 
پرمیمنت جهاني اشخاص داراي معلولیت )سوم 
دسامبر( سفارشات ذيل را با تايید اكثريت آرا 
تقديم  احترامانه  افغانستان  اسالمي  دولت  براي 

8 - حق تعلیم و تربیت
مهم  و  اساسي  حقوق  جمله  از  تربیت  و  تعلیم  حق 
به  توانمند  را  بشر  آن  كاربستن  به  كه  است  بشري 
بر  افغانستان  دولت  مي سازد.  نیک  كارهاي  انجام 
و  تعهدات  معارف،  قانون  و  اساسي  قانون  مبناي 
و  تعمیم  براي  را  اساسي  و  گسترده  مکلفیت هاي 
در  دارد.  دوش  به  كشور  در  تربیت  و  تعلیم  تعمیل 
سطح بین المللي نیز دولت افغانستان تعهداتي  را متقبل 
را  زيادي  مکلفیت هاي  آن  اساس  بر  كه  است  شده 
در برابر تامین حق تعلیم و تربیت شهروندان خويش 
تا گام هاي مفید و  نیاز است  به عهده گرفته است و 

موثري براي عملي شدن آن برداشته شود. 
ساحوي  ناظران  سوي  از  انجام شده  مصاحبه هاي 
نشان مي دهد  نفر در سال 1389،  با 7503  كمیسیون 
زمینه  گفته اند:  مصاحبه  شوندگان  درصد   18.2 كه 
تعلیم اطفال تا صنف ششم، در قريه خودشان فراهم 
در  اطفال  اين  درصد(   97.7( اكثريت  و  مي باشد 
خانواده هايي كه با آن ها مصاحبه  صورت گرفت، از 
مکتب هاي دولتي و مابقي از مکتب هاي خصوصي، 
اين  آمار  مي كنند.  استفاده  خانگي  مکتب  و  مدرسه 
نظارت آشکار مي كند كه 77.1 درصد از اطفال اين 
در  خواندن  درس  مشغول  منظم  شکل  به  خانواده ها 
شکل  به  كه  اطفالي  درصد  ده  و  مي باشند  مکتب ها 
در  آن را  داليل  مي توان  نمي روند،  مکتب  به  منظم 

جدول زير مشاهده كرد: 
چنین  بشر  حقوق  ساحوي  نظارت  يافته هاي  از 
محل  از  مکتب  دوري  كار،  و  اشتغال  كه  برمي آيد 
امنیتي،  موانع  آموزش،  پايین  كیفیت  بودوباش، 
معلم /معلمان  كمبود  دختران،  زودهنگام  ازدواج 
ناتواني اقتصادي در تهیه لباس / رفت وآمد  مسلکي و 
از داليل عمده نرفتن منظم اطفال به مکتب به شمار 
كمیسیون  ساحوي  نظارت هاي  يافته هاي  مي روند. 
مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1389 در مورد 
كار اطفال نشان مي دهد كه حداقل 83.35  درصد از 

اطفال كار مي كنند.  
ادامه دارد

داشته خواهان تطبیق و عملي شدن آن مي باشیم: 
1-   انفاذ قانون حقوق و امتیازات اشخاص داراي 
معلولیت توسط ارگان ها و مراجع سکتوري و وارد 

كردن تعديالت الزم در بعضي از مواد آن.
حقوق  جهاني  میثاق  الحاق  اعالن  و  امضا    -2
پارلمان  جانب  از  كه  معلولیت  داراي  اشخاص 
كشور قبال به تصويب رسیده، توسط وزارت محترم 
)دولت  يابد.  انجام  زود تر  هرچه  بايد  خارجه  امور 
نبايد زمینه هاي جلب و جذب كمک هاي بین المللي 

رادر عدم الحاق اين میثاق ازدست بدهد.(
عده  و  ملي  عوايد  1.5 درصد  واجراي  هدايت   -3
جمهوردولت  ريیس  جاللتماب  طرف  از  داده شده 
برنامه هاي  تطبیق  به منظور   افغانستان  اسالمي 

بازتواني و توانبخشي اشخاص داراي معلولیت. 
4-  تعديل ماده دهم قانون خدمات ملکي به منظور 
شمولیت و احتواي كتگوري هاي مختلف معلولیت 
براي استخدام در كارهايی كه آنها توانمندي كار را 

در آن وظیفه دارند.
رفاه  كاريابي،  تعلمیي،  بازتواني،  مراكز  ايجاد   -5
آگاهي دهي  برنامه هاي  سازماندهي  اجتماعي، 
براي   فرصت ها  تامین كننده  كه  موضوعاتی  از 
داراي  وبرداران  خواهران  سهمگیري  و  مشاركت 

معلولیت باشد.


ترفند سیاستمداران
مجازات اعدام، راه  حلی برای جرم و جنايت نیست

و  جرم  زمینه  كه  واقعی  مسايل  درباره  گفتن  سخن  از  غالبا  سیاستمدارن 
راه حلی  را  اعدام  مجازات  می دهند كه  ترجیح  آنان  می پرهیزند.  جنايت اند، 

معجزه آسا برای امنیت بیشتر مردم جلوه دهند.
همچون  جوامع،  از  بسیاری  در  اصلی  آفت  اين  جنايت خشن،  و  جرم  علل 
با اقداماتی از قبیل آموزش و تجهیز بهتر  راه حل های آن، درهم تافته است. 
از  تربیتی، كاستن  و  امکانات آموزشی  بهبود  و  فقر،  میان بردن  از  با  پولیس، 
میزان جرم و جنايت امکان پذير است. با اين حال، سیاستمداران اغلب از توجه 
به مسايل اصلی كه زمینه جرم و جنايت است می كنند و به عنوان »راه حل«، 
آسان ترين راه را برمی گزينند كه همانا توصیه مجازات اعدام است. اعدام، به 
اين تصور دامن می زند كه اقدامی شديد صورت گرفته است، و اين توهم به 
وجود می آيد كه گويا اوضاعی به هم ريخته، به نظم در آمده است. در واقع، 
بی فايده و مضحک است كه بخواهیم با گرفتن جان فردی كه در زندان به 
سر می برد و ديگر تهديدی برای جامعه نیست، با جرم و جنايت مبارزه كنیم.

انجام شده  در سال 1988  دار زدن  از طريق  اعدام  كه آخرين  در جامايیکا 
است، دو حزب سیاسی اصلی وعده داده اند كه در واكنش به شمار تاسف بار 
قتل در اين جزيره، مجازات اعدام را از سر خواهند گرفت. میزان قتل نفس 
در جامايکا به نسبت جمعیت اين كشور بسیار باالست: در حالی كه جمعیت 
 1574 به   2007 سال  در  نفس  قتل  شمار  است،  نفر  میلیون   2/6 كشور  اين 
بیشتر اعدام  اينکه چه كسی  بر سر  اين، بحث و جدل  با وجود  مورد رسید. 
باره علل جرم و  انديشیدن در  از  امکان داده كه  به رهبران سیاسی  می كند، 
روزنامه  در  ناظری  چنانکه  كنند.  خودداری  آن  با  مقابله  راه های  و  جنايت 
جامايکا آبزرواتور در سال 2006 نوشته است: »نمايندگان ما به جای آن كه 
برای حل  و خالقانه  راه حل های جديد  يافتن  را صرف  انرژی خود  و  وقت 
مساله خشونت علیه كودكان كنند، ترجیح می دهند به افتخاراتشان ببالند و باز 

هم شمشیر قديمی مجازات مرگ را از نیام بركشند.«
برای  اعدام  مجدد  برقراری  بیهودگی  بر  پولیس  بلندپايه  مسووالن  از  برخی 
تاكید می ورزند. مارک شیلد، معاون  حل مساله جرم و جنايت در جامايکا 
به  اين حرف  تجربه من در جامايکا، گفتن  به  توجه  »با  شهربانی، می گويد: 
جوانان مسوول خشونت كه اگر مرتکب قتل شوند ممکن است توسط دولت 
انتظار  كه  چرا  بود،  خواهد  وقت  مطلق  و  كامل  كردن  تلف  شوند،  كشته 
ندارند مدت زيادی زنده بمانند. آنان در انتظار آنند كه به دست پولیس، و يا 

تبهکاری ديگر به قتل برسند.«
اين ديدگاه با تحقیقاتی كه نزد افسران بلندپايه پولیس به عمل آمده همخوانی 
انجام شده، كمتر  اياالت متحده  بر پژوهشی كه در سال 1995 در  بنا  دارد. 
از يک درصد مسووالن پولیس اين كشور معتقدند كه اعدام های بیشتر، در 
مبارزه با جرم و جنايت خشن اولويت دارد. در حالی كه 51 درصد بر آنند 

كه اولويت را بايد به كاستن از مصرف مواد مخدر و كاهش بیکاری داد.
در افريقای جنوبی، يک سخنگوی حزب جبهه آزادی در سال 2006 اعالم 
كرد: »در افريقای جنوبی 18 هزار نفر در سال به قتل می رسند. اين بدان معنا 
است كه 18 هزار قاتل آزادانه می چرخند، در حالی كه شمار پولیس هايی كه 
به دنبال آن ها هستند، بسیار اندک است ]...[ تنها راه، برقراری مجازات اعدام 
است. همه راه های ديگر به شکست انجامیده.« اين گونه استدالل مبهم به نظر 
هنوز كاری  نمی گیرد.  نظر  در  را  پولیس  افزايش كارآيی  امکان  و  می رسد 
در اين مورد نشده، در صورتی كه می تواند راه موثری برای مبارزه با جرم و 

جنايت باشد.
رهبران سیاسی تا به امروز در برابر دعوت به برقراری مجدد مجازات اعدام 
در   1995 سال  در  وقت،  جمهور  ريیس  مانديال،  نلسون  كرده اند.  مقاومت 
واكنش به خواست افکار عمومی در مورد برقراری مجازات مرگ در افريقای 
جنوبی، اعالم كرد: »اينکه جرم و جنايت به حد تحمل ناپذيری رسیده، به دلیل 
لغو مجازات اعدام نیست. اگر هم مجازات مرگ بار ديگر برقرار شود، جرم 
و جنايت به همین میزان باقی خواهد ماند. كاری كه بايد كرد، اين است كه 
نیروهای انتظامی كار خودشان را انجام بدهند، و ما نیز كاری كنیم كه آنان 
اصلی همین  مسیله  باشند.  داشته  را  مردم  از  انجام وظیفه، و حفاظت  وسايل 

است، و نه مجازات مرگ.«
با  رابطه  در  كنند.  عمل  بشر  رعايت حقوق  كه ضمن  موظفند  سیاستمداران 
مجازات مرگ و بازدارندگی آن در برابر جرم و جنايت، رهبران سیاسی بايد 
راه های موثری برای بهبود اوضاع پیشنهاد كنند. راه هايی كه به خشونت های 
بیشتر نینجامد و دايره بسته خشونت ورزی را همیشگی نکند و رنج های بیشتری 
به بار نیاورد. وقتی كه مردم برای جرم و جنايت راه حل می طلبند، پاسخ آن 

هرگز نبايد قتل های ديگر باشد.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
مجازات اعدام، شدیدترین کيفر

قطع نامه کميته دادخواهي حقوق 
اشخاص داراي معلوليت!

 قسمت سی و ششم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

قسمت چهارم تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

نویسنده: عفو بین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
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حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی و آزادی های 
اجتماعی است.
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تجلیل از
شب یلدا
در هرات

صبح صادق ندمد
تا »شب یلدا« نرود

 آژند - هرات

 پرتو نادری
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در  که  است  سال  شب  دراز ترین  یا  یلدا  شب  امشب، 
از آن تجلیل  به ویژه در هرات  افغانستان،  اکثر والیات 

می  کنند. 
در جغرافیای مردمان فارسی زبان یکی از شب های که 
از آن تجلیل به عمل می  آید، شب یلدا است یا شبی که 

فردای آن روز اول زمستان یا چله می باشد. 
 این شب، آخرین شب آخرین ماه فصل پاییز، ماه قوس 
است  که در گاهشمار خورشیدی دراز ترین شب سال 

می باشد.  
بر اساس اصول نجومی روز اول ماه جدی، خورشید در 
پایین ترین حد خود قرار می گیرد و به همین دلیل شب 
می باشد،  شب  دراز ترین  شمالی  نیم کره ی  در  آن  قبل 
در حالی که نیم کره ی جنوبی دراز ترین روز خود را در 

همین روز می  گذراند.  
است که همه ساله روی  طبیعی  داد  مساله یک رخ  این 
می دهد؛ ولی همین رویداد ساده طبیعی تبدیل به بخشی 
از هویت تاریخی مردمانی شده است که در جغرافیای 
بزرگی مانند افغانستان،  ایران،  تاجیکستان و چند کشور 

دیگر زندگی می کنند.  
شب یلدا که ریشه در آیین های کهن این جغرافیا دارد، 
تجلیل  هم  هنوز  کمابیش  زیادی  سده های  گذشت  با 
با  شب  این  هنوز  هرات  شهر  در  خصوصا  و  می گردد 

رویکرد های خاصی برگزار می گردد.  
می باشد.   تولد  معنی  به  که  است  »سریانی«  واژه  یلدا 
»میتراییسم«  آیین  به  می گردد  بر  یلدا  شب  از  تجلیل 
به شمول  بزرگی  که در گذشته های دور در جغرافیای 
البته منبع اصلی آیین  افغانستان حضور و نفوذ داشت و 

شب یلدا برمی گردد به دانش های نجومی آن زمان.  
تولد  شب  یلدا  شب  میتراییسم،  آیین  پیروان  عقیده  به 
به  و  است  »میترا«  آیین  بنیان گزار  »میترا«  یا  مهر«  »ایزد 

همین خاطر این شب را در گذشته جشن می گرفتند.  
به عقیده پیروان آیین مهر، در این شب، مهر از دل سنگی 
او تندیس  پیروان  بیرون آمد و معموال  در درون غاری 
میترا را در حال قربانی کردن گاو نری ترسیم می کردند.  
میتراییسم با حمله اسکندر به آریانای آن زمان همراه با 
سربازانش به اروپا راه یافت و در آنجا نیز پیروان فراوانی 

پیدا کرد.  
گفته می شود بیست پنجم دسامبر که به عنوان روز تولد 
حضرت عیسی یاد می شود، در اصل تولد مهر بوده است. 
طوالنی ترین  دلیل  به  را  شب  این  مردم  دیگر  سوی  از 
برای  دلیل  همین  به  و  می دانستند  غیبت خورشید، شوم 
بیدار  نزدیکی های سحر  تا  این شب دراز،  رفع شومیت 
این  درازی  سرگرمی  و  گفتگو  و  قصه  با  و  می نشستند 

شب را از یاد می بردند.  
همچنان شب یلدا را به نام شب چله نیز یاد می کنند. 

به دالیل مختلف  آیین ها  زمان  با گذشت  به هر حال    
و  جشن ها  ان  با  همراه  و  رفت  بین  از  رسمی  شکل  به 
مراسم خاص این آیین ها نیز متروک شد، ولی در حافظه 
تاریخی مردم همچنان باقی ماند و تا به امروز این مراسم 
با  مناطق  دیگر  در  و  بیشتر  شدت  با  مناطق  بعضی  در 

شدت کمتر رواج دارد.
تجلیل  هم  هنوز  خانواده ها  در  مراسم  این  هرات  در 

می گردد. 
نقیب آروین نویسنده و شاعر در هرات می گوید : »یلدا 
بوم  و  طبیعت  است،  طبیعت  با  انسان  رابطه  بارز  نشانه 
هستی  دراین  که  چیزی  وهمه  جو  هوا،  انسان،  زیست 
وجود دارد و انسان مدیون این همه هستی است، بی آنکه 
چندان توجهی بدان بداشته باشد.  به ویژه انسان حاال و 
نه در  دارد،  طبیعت  این  تخریب  در  انسان مدرن دست 

تکریم طبیعتی که به او زندگی بخشیده است.«
او گفت: »انسان گذشته این بوم و این زمین و جغرافیا، 
نگاه  که  جهت  آن  از  است،  می  داشته  گرامی  را  یلدا 
است،  داشته  خود  آسمان  و  زمین  و  هستی  به  متمدنانه 

شب  نخستین  پاییز،  شب  آخرین  یلداست،  شب  امشب، 
زمستان و درازترین شب سال. باورها براین است که در 
برج  به  خورشید  تحویل  آن،  به  نزدیک  یا  و  شب  این 
جدی ست. گاهی هم گفته اند که یلدا نام یکی از مالزمان 
طرفدارن  باوری  چنین  اما  است؛  بوده  مسیح  حضرت 
زیادی ندارد. دهخدا در لغتنامه اش، در این پیوند، نوشته 
است که: »ظاهرا از بیت/ به صاحب دولتی پیوند اگر نامی 
همی جویی/ که ازیک چاکری عیسی چنان معروف شد 
برهان،  مولف  جمله  از  فرهنگ نویسان  از  بعضی   / یلدا 
پنداشته اند که یلدا نام یکی از مالزمان عیسی بوده است؛ 
او در ماخذی دیده  نامی در زمره ی مالزمان  ولی چنین 
معنی  به  سنایی  بیت  در  هم  کردن  »چاکری«  و  نشده 

اختصاص یافتن زمان مزبور به والدت وی می باشد.«
در پیوند به ریشه ی واژه ی یلدا، در لغتنامه آمده است که: 
»لغت سریانی است به معنی میالد عربی، و چون شب یلدا 
نام  بدین  این رو،  از  می کرده اند  تطبیق  مسیح  میالد  با  را 

نامیده شده است.«
 )Natalis( ناتالیس  ریشه ی  از  نویل،  واژه ی  با  را  یلدا 
یعنی  است؛  تولد  مفهوم  به  که  دانسته اند  برابر  رومی 
تولد یا میالد خورشید، مهر یا میترا. گویند رومیان آن را 
ناتالیس انویکتوس )Natalis Inoviktos( ـ روز تولد 

مهر شکست ناپذیر ـ می خواندند.
در شب یلدا، دو مفهوم متضاد نهفته است. یکی این که 
یلدا، درازترین و سیاه ترین شب سال است و در تمام این 
شب اهریمن با اورمزد در ستیز است. شب مقابله ی شیطان 
درازترین  چون  نور.  با  است  ظلمت  ستیز  مهر؛  با  است 
اورمزد در  بر  است، پس درازترین حمله ی شیطان  شب 
همین شب است. از این دیدگاه، قدیمیان شب یلدا راشب 
مبارک نمی دانستند و آن را نحس می خواندند. چنین بود 
و شب زنده داری  می داشتند  روشن  تمام شب، چراغ  که 
و  چراغ  روشنایی  در  تا  می افروختند  آتش  می کردند؛ 
گویی  یابد.  هاراه  آن  خانه های  به  نتواند  اهریمن  آتش، 
بدین گونه می خواسته اند تا اورمزد را و نور را و نیکی را 
در پیروزی بر اهریمن و تاریکی یاری رسانند؛ اما در بعد 
دیگر، اهریمن نماد تاریکی و زشتی است، در این ستیز 
سرانجام شکست می خورد و میترای شکست ناپذیر با نور 
او پیروز می شود، مهر تولد می یابد  بر  و گرمای خویش 
می گیرد  فزونی  که  است  روشنی  و  روز  آن،  از  پس  و 
در  یلدا  شب  پایان  در  مردم،  شود.  درازترمی  روز ها  و 
و  می مانند  میتراست،  مظهر  که  خورشید  طلوع  انتظار 
تجسم  همان  حقیقت  در  می کند،  طلوع  خورشید  چون 
می آید.  اهریمن  با  جنگ  از  که  است  پیروزمند  میترای 
مردم این خورشید را، خورشید تازه و نو می انگاشتند و از 
این جهت، یلدا را شب میالد و زایش مهر. و همه ساله با 
آیین های خاصی، آن را گرامی می داشتند و به همین گونه 
نخستین روز دیماه یا جدی را نیز جشن می گرفتند که با 

بیست و یکم دسامبر برابر بوده است.
دینی  دارد؛  دینی  ریشه های  جهت  یک  در  یلدا  جشن   
طبیعی  زندگی  با  ریشه ها  همین  با  و  طبیعت.  از  برخاسته 
دیگر آن گونه  پیوند می خورد. در جهت  باستان  مردمان 
که گفتیم یلدا زایشگر مهر است. آوردگاه اورمزد و نور 
در برابر اهریمن و ظلمت است که برای تسلط بر هستی 
در برابر هم می جنگند که شکست اهریمن و تولد مهر را 
در پی دارد. این دو نکته، مفهوم یلدا را رقم می زند، اما تا 
جایی که پژوهشگران باورمند اند، در برگزاری جشن های 
بعد طبیعی آن مورد  بیشتر  باستان،  یلدا، در میان مردمان 
شب  پایان  با  چون  آن.  دینی  بعد  تا  است  بوده  توجه 
یلدا و رسیدن نخستین روز دیماه یا جدی و خورشیدی 
نو  و  تازه  خورشید  را  آن  است،  می کرده  طلوع  که 
می پنداشتند نه همان خورشید گذشته. نکته ی ظریفی در 

داشته  گرامی  را  طبیعت  از  وبرش های  بخش ها  همیشه 
است و از این جمله است نوروز و مهرگان و یلدا... «

آروین افزود: »هرچند با تاسف در سال ها وشاید دهه ها و 
سده های اخیر کمتر انسان این سرزمین فرصت پرداختن 
به این »امور« را داشته است، ولی همین که حاال شماری 
این  افغانستان  هرکجای  در  اجتماعی ای  گروه های  و 
جای  می  دارند،  گرامی  را  باستانی  و  تاریخی  یلدای 

خوشی و خرسندی است و زهی سعادت!.«
مهرگان  یلدا،  از  تجلیل  که  است  معتقد  آروین  نقیب 
مستحکم تر  را  طبیعت  با  انسان  رابطه«  بیشتر  نوروز،  یا 
بسیار  که  است  زمان های طوالنی  رابطه ای که  می کند، 

ضعیف شده است.  
میوه  خوردن  با  را  شب  مردم  هرات  در  یلدا  شب  در 

خشک و  تر سپری می کنند.  
است،  یلدا  شب  مهم  اصل های  از  یکی  تربوز  خوردن 
هر چند در اصول طب قدیم تربوز سرد است، ولی در 
باور مردم با خوردن تربوز در شب یلدا، آنان با سردی 

زمستان و تب و سرما مقابله می کنند.  
آن  در  نیز  انار  یلدا،  شب  در  تربوز  خوردن  با  همزمان 
خشک  میوه های  انواع  آن  کنار  در  و  می شود  صرف 
مانند خسته،  پسته،  تخم تربوز برشته شده،  تخم کدوی 

برشته شده و دیگر انواع حتما صرف می گردد. 
سال های  در  یلدا  شب  سال مندان  گفته  به  حال  این  با 

گذشته بهتر از امروز تجلیل می شد.  
حفیظ اهلل یکی از کسانی است که به گفته خودش بیش 
از نود سال دارد، او می گوید در دوران جوانی او شب 

یلدا به طرز خاصی تجلیل می شد.  
بزرگتر  خانه  در  یلدا  شب  در  همه  معموال  او  گفته  به 
کالن  پدر  خانه  در  نیز  آنها  و  می شدند  جمع  خانواده 
خود جمع می شدند و مادر کالن آنها برای شان قصه امیر 

ارسالن رومی را می گفت.  
او گفت: »درآن زمان چون امکانات امروزه نبود، کنار 
می گفتیم،  موشک  چراغ  ان  به  که  نفتی  چراغ های 

می نشستیم و تخم تربوز صرف می کردیم. «
اقالم ضروری شب  از  انار  و  تربوز  اهلل  گفته حفیظ  به   

یلدا بود.
به عقیده حفیظ اهلل، پاس داشت از این روز ها تاثیر خوبی 

بر انسجام خانواده دارد. 
به  پیرش  و خانم  او  را  یلدا  او می گوید که حاال شب   
تنهایی با خوردن  تربوز و در سکوت می گذرانند و از 

حضور فرزندان و نواسه گان هیچ خبری نیست. 
عبدالعظیم پیرمرد هفتاد ساله ای است که می گوید: »شب 
با شب  و  تجلیل می کردند  به خوبی  را در گذشته  یلدا 

زنده داری این شب را به سحر می رساندند.«
عبدالعظیم نمی داند که این رسم رواج چگونه به وجود 
آمده است؛ ولی می گوید این رسم از نیاکانش به میراث 

رسیده و باید حفظ گردد.  
نیز در روزی که به شب یلدا منتهی  بازار میوه فروشان 
می گردد، گرم است.  در دکان میوه فروشی بخش زیاد 
نو  شهر  در  فروش  میوه  نعیم  و  است  گرفته  تربوز  آنرا 

هرات مصروف فروش میوه است.
تربوز  یلدا  شب  که  می دانست  قبل  از  که  می گوید  او 
خرید و فروش بسیار دارد به همین خاطر از قبل برای این 

شب آمادگی گرفته و تربوز بیشتری تهیه کرده است. 
 او اظهار کرد: »متاسفانه قیمت تربوز به دلیل کم بودن 
این میوه در زمستان باال است و به همین خاطر خریدار 

کمتر دارد.«
انار نیز در شب یلدا بیشتر  به گفته نعیم در کنار تربوز، 
تخم  پسته، خسته،  نظیر  میوه خشک  و  فروخته می  شود 
کدو و تخم تربوز نیز به فروش می رسد و مردم هنوز هم 
فراموش نکرده اند که مراسمی شبیه شب یلدا را تجلیل 

کنند. 

این پنداشت آریاییان قدیم وجود دارد که انسان را به یاد 
طلوع  تازه ای  هرروز خورشید  که  می اندازد  گفته ها  این 
می کند و در یک دریاچه نمی توان دوبار شنا کرد. چنین 
نشانده است. یعنی آن  بر کرسی  امروز  گفته ها را دانش 
تعامالتی که دیروز در خورشید سبب پخش نور و گرما 
شده بود، گذشته است و امروز تعامالت تازه ای است که 
رخ می دهد. نور و گرمای امروز، نتیجه تعامالت تازه ای 
در خورشید است؛ پس این خورشید تازه و نو است که 
امروز،  خورشید  این رو،  از  می کند.  پخش  گرما  و  نور 
همان خورشید دیروز نیست. به همین گونه در دریاچه ای 
و  رفته اند  مالیکول های آب  آن  شنا کرده ای،  دیروز  که 
دریاچه  این  این رو،  از  و  آمده اند  تازه ای  مالیکول های 
دوره های  دیگر  در  نیست.  دیروزین  دریاچه ی  همان  نیز 
اسالمی، کم تر از منظرگاه آیین مهر به جشن یلدا نگریسته 
از  بازمانده  به گونه ی یک سنت  بیشتر  بلکه  است،  شده 
نیاکان بهانه ای بوده برای گرد آمدن خانواده بر دور یک 
هم  گاهی  شب زنده داری ها،  و  قصه ها  خاص،  سفره ی 

دیدار خانواده ها با هم در یک شب دراز زمستانی.
شب  هوا،  اعتدال  و  سرما  و  گرما  از  دوره هایی  پیدایی 
ملموسی   پدیده های  آن  شماری  از  تاریکی  و  روز  و 
مالداری  در دوران  را که  انسان های آن روزگار  اند که 
به  است  می توانسته  می بردند،  سر  به  کشاورزی  و 
اندیشه هایی وادارد. برای آن که این پدیده ها در زندگی 
بود،  کار  زمان  روز  داشتند.  مستقیمی  تاثیر  آن ها  طبیعی 
سرچشمه ی  خورشید  و  می آمد  خورشید  از  روشنایی 
نور و گرما بود و با طلوع او روز آغاز می یافت و چنین 
بود که خورشید را مظهر میترا می دانستند، آن را دوست 
یزدان  سوی  از  همه  این  که  می پنداشتند  و  می داشتند 
می آید و از کار های ایزدی است؛ اما زمانی که خورشید 
غروب می کرد، شب می آمد با تاریکی و تشویش و سرما. 
این همه را از کردار اهریمن می دانستند و می پنداشتند که 

در پشت این همه، اهریمن ایستاده است.
نیروی  داشت؛  وجود  نیرو  دو  آنان،  باورداشت های  در 
ایزدی و نیروی اهریمنی که این دو نیرو بر سر تسلط بر 
هستی، پیوسته، در جنگ و ستیز بودند. این، همان ثنویت 
زشتی  و  نیکی  آوردگاه  را  جهان  که  دویی  یعنی  است. 
می داند که یکی از سوی خدای نیکی و دیگری از سوی 
سرانجام  اما  و  می جنگنند  هم  با  پیوسته  می آید،  اهریمن 
ایزد بر اهریمن، مهر یا میترا بر تاریکی و نیکی بر زشتی 

پیروز می شود.
یک  گرهگاه  یلدا  شد،  گفته  این  از  پیش  که  آن گونه 
چنین باورداشتی است. چون در این درازترین شب سال، 
اورمزد بر اهریمن، مهر بر تاریکی پیروز می شود و پس از 
آن، روز که نشانه ی روشنایی و گرماست، درازتر و شب 
چنین  می شود.  کوتاه تر  سرماست  و  تاریکی  نشانه ی  که 
است که نخستین روز جدی را روز تولد میترا خوانده اند 
و از آن به نام خرم روز یا خور روز و یاخورشیدروز نیز 
یاد کرده اند. همان گونه که دیماه یا جدی را» خورماه« نیز 
گفته اند، یعنی ماه خورشید. گاهی هم روز نخست جدی 
یا دیماه را» نود روز« نیز گفته اند و آن را جشن گرفته اند، 
برای آن که از این روز تا نوروز، نود روز فاصله است. 
در فرهنگ اوستایی، سال از همین نخستین روز جدی یا 
دیماه آغاز می شد. برای آن که خورشید تازه یا خورشید 
نو در همین روز زاده می شود و این خورشید تازه، سال 
تازه را با خود می آورد؛ بدین گونه مفهوم سال به گونه ای 
با مفاهیم و باورداشت های دینی پیوند می خورد. نکته ی 
دیگری که می توان گفت، این است که بر بیناد فرهنگ 
اوستایی و آیین ثنویت، سال در آن روزگاران، دو فصل 
از فصل  داشت، فصل سرما و فصل گرما که آغاز سال 

سرما از اول دیماه بوده شده است.
ادامه در صفحه 9
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 )sareda(سرد واژه  از  سال  واژه  گفته اند،  که  چنان 
وسرذ) saredha( مشتق شده است که به مفهوم» سرد« 
است. بدين گونه مفهوم سال، در فرهنگ اوستايی و آيين 
ميترايی، بار دينی پيدا می کند. يعنی آغاز پيروزی اورمزد 
بر اهريمن، و مهر بر تاريکی و ظلمت است. هر چند در 
پيوند به چگونگی برگزاری جشن و آيين يلدا، مدارکی 
ومهرگان  نوروز  به جشن  پيوند  در  که  آن گونه  فراوانی 
با اين حال گفته می شود  وجود دارد ـ در دست نيست؛ 
از همان دوره های  يلدا،  که ريشه های گراميداشت شب 
اين  است.  داشته  وجود  آرياييان  ميان  در  ميترايی  آيين 
و  تاريخ  در  يلدا  جشن  برگزاری  يا  يلدا  شب  از  تجليل 
باور ها  و  دارد  درازی  بسيار  ريشه ی  آرياييان،  فرهنگ 
ميترايی  دوره های  همان  به  امری  چنين  که  است  چنين 
نيز،  نيز گفته شده است که از آن  می رسد و حتا گاهی 

آن سو تر می رود.
دانشمندان دراين زمينه، عمدتا، به دو منبع اشاره می کنند 
يا  پيوند به چگونگی آيين يلدا و جشن »ديگان«  که در 
جشن نخستين روز ديماه چيزهايیـ  و آن هم نه به تفصيل 
و  است  گرديزی  زين الخبار  نخست  است؛  شده  گفته  ـ 
نقل  البيرونی  ابوريجان البيرونی.  آثارالباقيه ی  ديگر  دوی 
می آمد  زير  به  شاهی  تخت  از  »پادشاه  که  است  شده 
سپيد  فرش های  بر  بيابان  در  و  می پوشيد  سپيد  جامه  و 
هيبت  را که  قراوالن  و  يساوالن  و  دربان ها  و  می نشست 
ملک بدان هاست، به کنار می راند و در امور دنيا فارغ البال 
پادشاه  با  که  می شد،  نيازمند  که  و هرکس  می کرد  نظر 
سخن گويد، خواه که گدا باشد، يا دارا و شريف باشد يا 
وضيع بدون هيچ حاجب و دربانی به نزد پادشاه می رفت 
روز  اين  در  می کرد.  گفتگو  او  با  مانعی،  هيچ  بدون  و 
پادشاه با دهقانان و برزيگران مجالست می کرد و در يک 
سفره با ايشان غذا می خورد و می گفت: من امروز مانند 
يکی از شما هستم و من با شما برادر هستم زيرا قوام دنيا 
به کارهايی است که به دست شما می شود و قوام عمارت 
آن هم به پادشاه است. نه پادشاه را از رعيت گريزی است 
و نه رعيت را از پادشاه و چون حقيقت امر چنين شد، پس 
من که پادشاه هستم، با شما برزيگران برادر خواهم بود و 

مانند دو برادر، مهربان خواهيم بود.« 
بيرونی  از  که  است  آمده  روايت  اين  به  پيوند  در 
ديدگاه های همگونی وجود ندارد. شماری از پژوهشگران 
سلسله ی  ميان  در  پيوسته  رسمی  چنين  که  ندارند  باور 
شاهان آريايی وجود داشته است، بلکه انديشيده می شود 
که ممکن پادشاهی در زمان بيرونی يا زمان نزديک به او 
به هر حال دو نکته در  باشد.  پا کرده  بر  چنين آيينی را 
روايت بيرونی بسيار مهم به نظر می آيد. نخست اين که 
در جشن نخستين روز ديماه که در حقيقت همان جشن 
شاهان  ـ  بود  سال  آغاز  و  ـ  است  خورشيد  يا  مهر  تولد 
بدون  ـ  را  همگان  می دادند،  عام  بار  نوروز  جشن  چنان 
استثنا و به دور از نگاه حاجبان و دربانان ـ می پذيرفتند. به 
سخنان آن ها گوش می داند و به مشکالت شان رسيدگی 
می کردند. نکته ی ديگر اين که با مردم بر سر يک سفره 
نان می خوردند و اين سفره، سفره ی خاصی بوده است. 
استوار تر  را  مردم  و  خود  پيوند  پادشاهان  بدين گونه 
برادری  رابطه ی  را،  مردم  با  خود  رابطه ی  و  می ساختند 

می خواندند. از اين نقطه نظر، شب يلدا و روز ديماه نه تنها 
با خورشيد و مهر پيوند استواری داشته؛ بلکه در زندگی 
سياسی مردمان باستان و کشورداری شاهان نيز از اهميت 

بزرگی برخوردار بوده است.
اين  گوناگون  اقوام  ميان  در  يلدا  شب  از  تجليل  ميزان 
کشور های  به  اکنون  هم  که  مدنی  بزرگ  حوزه ی 
است  نبوده  همسان  هميشه  شده اند،  تقسيم  گوناگونی 
رغبت  هم  اقوام  از  شماری  که  گفت  می توان  حتا  و 
اين  تجلی  هرچند  نداشته اند.  آن  از  تجليل  به  چندانی 
جشن را همچنان می توان با تفاوت هايی در ميان مردمان 
کشور های گوناگون اين حوزه ی بزرگ مدنی ديد؛ ولی 
در  که  نيست  پيمانه  آن  به  ديگران  به  دلبستگی  ظاهرا 

جشن نوروز ديده می شود. 
ارزش های  همه  اين  که  پيش  دهه  چند  تا  افغانستان،  در 
ملی و فرهنگی لگد مال خوکان روزگار نشده بود و اين 
همه از خودبيگانگی فرهنگی در ميان شهروندان ما ريشه 
می شد.  يادآوری  گونه ای  به  يلدا  شب  از  بود،  ندوانيده 
افغانستان،  نمی دانم که در شهر های  دقيق  به گونه ی  من، 
به  پابند  بيشتر  به گونه ی خاص درميان کابليان قديم که 
چنين سنت های بودند، از شب يلدا چگونه تجليل می شده 
است. نکته ی دردناک تر اين که در اين ارتباط نوشته ای 
که به بيان چگونگی آيين يلدا در شهر ها و دهکده های 
افغانستان پرداخته باشد، نديده ام. نمی گويم وجود ندارد، 
به  می دود  من  ذهن  اکنون  همين  نديده ام.  من  می گويم 
ياد  به  من.  کوچک  دهکده ی  در  زمستان  شب های  آن 
يا  هندوانه  يلدا  شب  از  تجليل  برای  خانواده ها  که  دارم 
در  هم  يا  و  در کاهدان  يا  انبار گندم،  در  را  تربوزهايی 
اين،  از  غير  می کردند.  نگهداری  ديگری  مناسب  جای 
جا به جا  خريطه های  در  تاک ها  در  را  انگور  خوشه های 
می کردند و به گفته ی خودشان انگور خريطه می کردند 
درختان  در  زمستان  شب های  تا  همين گونه  خريطه ها  و 
در  و  زمستان  شب های  در  بعد  و  می ماند  آويزان  تاک 

شب يلدا از آن می خوردند.
سبب  يلدا،  در شب  تربوز  که خوردن  باورداشتند  مردم 
خاص  گونه ی  به  و  بيماری ها  شمار  از  انسان  تا  می شود 
اين،  از  غير  يابد.  نجات  تابستان  در  محرقه  بيماری  از 
بانوان باسرشته برای شب يلدا توت و چهارمغز نگهداری 
می کردند و در شب يلدا از آن می خوردند. در اين شب، 
مردمان تا ناوقت می نشستند و از هر دری سخن می گفتند. 
می توانستند  بهتر  خانواده هايی  را  شب  اين  بدين گونه 
تجليل کنند که شغل دهقانی داشتند و به گفته ی خودشان 

تربوز و ميوه های شان دهقانی بود.
هم اکنون، همين مقدار توجه اندک هم به جشن يلدا در 
افغانستان باقی نمانده است. ما، در دهه های پسين در کنار 
اين بسيار از زيرساخت های اقتصادی و اجتماعی خود را 
از دست داده ايم؛ به گونه ی دردناکی ارزش های فرهنگی 
تاريخی  حافظه  گويی  داده ايم.  دست  از  نيز  را  خود 
است  شده  ويران  بنياد  از  پيمانه  همان  به  ما،  فرهنگی  و 
دردناک  ما.  اقتصادی  زيرساخت های  و  ما  که شهر های 
می شود  را  اقتصادی  زيرساخت های  که  اين جاست 
بازسازی کرد، شهر ها را از نو ساخت و شاهراه ها دوباره 
اعمار کرد؛ ولی به مشکل می توان ارزش های بربادرفته ی 

فرهنگی را احيا کرد. 
يلدا در همه دوره های شعر فارسی دری بازتاب گسترده ای 
در  و  می کنند  نگاه  يلدا  به  زاويه  چند  از  شاعران  دارد. 
تصاوير  ايجاد  به  دست  که  است  نگاه  اين  چگونگی 
گوناگون شعری می زنند. شب يلدا، سياه است و دراز؛ به 
مانند زلف معشوق. شب يلدا را بايد به اميد پيروزی مهر 
تحمل کرد و چنين است که شاعران روز های دوری خود 
ستيز  يلدا  در شب  می کنند.  همانند  آن  به  را  معشوق  از 
پيروزی  به  بايد  اهريمن است که  اورمزد و  و رويارويی 
اورمزد اميدوار بود و اميد را از دست نداد. گاهی هم در 
شعر و ادبيات معاصر دوره های استبدادی خوانين را نيز به 
شب يلدا تشبيه کرده اند. در لغتنامه ی دهخدا نمونه هايی 
در پيوند به چگونگی کاربرد يلدا در شعر شاعران آمده 

است که نمونه هايی را اين جا نقل می کنيم:

چون از خم زلف چهره بنمايی
خورشيد برايد از شب يلدا

قاآنی

 ای لعل لبت به دلنوازی مشهور
وی روی خوشت به ترکتازی مشهور

با زلف توقصه ای است ما را مشکل
همچون شب يلدا به درازی مشهور

عبيد زاکانی

قنديل فروزی به شب قدر به مسجد
مسجد شده چون روز و دلت چون شب يلدا

ناصر خسرو

چون حلقه ربايند به نيزه، تو به نيزه

خال از رخ زنگی بربايی شب يلدا
عنصری

چشم جان را سرمه اش اعمی کند
روز روشن را شب يلدا کند

اقبال

همه شب های غم آبستن روز طرب است
يوسف روز به چاه شب يلدا بينند

خاقانی

باد آسايش گيتی نزند بر دل ريش
صبح صادق ندمد تا شب يلدا نرود

سعدی

هنوز با همه دردم اميد درمان است
که آخری بود آخر شبان يلدا را

سعدی

نظر به روی تو هر بامداد نوروز است
شب فراق تو هر شب که هست يلداييست

سعدی

از افق سر می کشد خورشيد خون آلود صبح
خود به پايان می رسد آخر شب يلدای من

کمال

تا در سر زلفش نکنی جان گرامی
پيش تو حديث شب يلدا نتوان گفت

خواجوی کرمانی

صبح صادق ندمد تا »شب یلدا« نرود
ادامه از صفحه 8
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یک کمیته قضایی عراق، حکم جلب طارق هاشمی 
معاون رییس جمهور این کشور را صادر کرده است 
که باعث بروز نگرانی در مورد سقوط دولت عراق و 

افزایش تنش های فرقه ای شده است.
عراق  داخله  وزارت  ارشد  مقام های  از  کمال حسین 
در یک کنفرانس خبری گفت: »براساس ماده چهارم 
هاشمی  طارق  برای  جلبی  حکم  ضدتروریزم،  قانون 

صادر شده و توسط پنج قاضی امضا شده است.«
حکم پس از آن صادر شد که محافظان بازداشت شده 
فعالیت های  با  او  گفتند  اعترافاتی  طی  هاشمی  آقای 

تروریستی مرتبط بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز عادل دحام سخنگوی 
وزارت داخله عراق در یک کنفرانس خبری گفت که 
اعترافات مظنونانی که به عنوان محافظان آقای هاشمی 
شناسایی شده اند او را به کشتارها و حمالت به چند 

مقام دولتی و امنیتی عراق مرتبط می کند.
گزارش می شود که گروه اصلی سنی در پارلمان عراق 
گفته است که در واکنش به این اقدام جلسات کابینه 

را تحریم خواهد کرد.
مالکی  نوری  صریح اللهجه  منتقدان  از  هاشمی  آقای 

نخست وزیر عراق بوده است.

گفته می شود طارق هاشمی که ممنوع الخروج 
شده به ناحیه کردستان عراق رفته است و بعید 
به نظر می رسد که او به سرعت دستگیر شود.

بنابه گزارش ها، تلویزیون دولتی عراق آنچه 
تروریست های  اعترافات  می گوید  که  را 
کرده  پخش  است  هاشمی  آقای  با  مرتبط 

است.
آخرین  خروج  از  پس  روز  چند  خبر  این 
نیروهای نظامی امریکا از عراق اعالم می شود.

البته گفته می شود که حکم جلب روز شنبه 
تهیه شده بود، اما اعالم آن پس از آنکه بلوک العراقیه 
می کند،  کناره گیری  یکجا  گفت  عراق  پارلمان  در 

عقب افتاد.
آنها نوری مالکی نخست وزیر عراق را به تالش برای 

انحصارگرایی در قدرت متهم کرده اند.

ACKUحکم جلب معاون رییس جمهور عراق صادر شد
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