
منابــع دفاعــی آگاه می گوینــد نیروهــای ویــژه انگلیــس 
نقشــی کلیــدی در عملیات هــای ضــد تروریســتی 
ــه در چارچــوب  ــرد ک ــد ک ــا خواهن در افغانســتان ایف
برنامه هــای نظامــی تضمیــن شــده از ســوی واشــنگتن 
ــروج  ــرای خ ــپ ب ــد ترام ــم دونال ــال تصمی ــه دنب و ب

ــتان اســت. ــی از افغانس ــای امریکای نیروه
بــه نوشــتۀ روزنامــۀ ایندیپندنــت، در حالــی کــه 
مســتمر  مذاکــرات  مشــغول  امریکایــی  مقام هــای 
ــتند  ــان هس ــا طالب ــدرت ب ــتراک ق ــده اش ــارۀ آین درب

حــال  عیــن  در  واشــنگتن  در  سیاســت گذاران 
ــه در آن  ــد ک ــر دارن ــتراتژیک مدنظ ــی اس ــه راه نقش
ــزار  ــرای خــروج ۱۴ ه ــپ ب ــد ترام درخواســت دونال
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتان م ــی از افغانس ــروی امریکای نی

. می گیــرد
از  بین المللــی  نیروهــای  گــزارش  ایــن  براســاس 
ســایر کشــورها کــه شمارشــان بــه حــدود ۹۰۰۰ تــن 
می رســد از افغانســتان خــارج خواهنــد شــد کــه 
ــاله  ــًا سه س ــی تقریب ــازۀ زمان ــک ب ــداد در ی ــن روی ای
ــروی  ــرار اســت نی ــال ق ــن ح ــا ای ــود. ب ــام می ش انج
ــای  ــتان و واحده ــای افغانس ــکا از نیروه ــی امری هوای
در  امریــکا  رهبــری  تحــت  نیروهــای  کوچک تــر 
ــش و  ــر داع ــتی در براب ــد تروریس ــای ض عملیات ه

ــد. ــته باش ــت داش ــده حمای القاع
روزنامــۀ ایندپینــت می نویســد: نیروهــای ویــژۀ ارتــش 
ــد  ــال خواهن ــور فع ــات حض ــن عملی ــس در ای انگلی
داشــت. در حــال حاضــر بیــش از ۱۰۰۰ نیــروی 
انگلیســی در افغانســتان مســتقر هســتند و گزارش هــا 
حاکــی اســت کــه نیروهــای ویــژل انگلیســی در مرکــز 

ــد. ــه شــرق افغانســتان فعالیــت دارن ب
منابــع نظامــی آگاه در واشــنگتن و لنــدن گفته انــد 
ــس از  ــس پ ــژۀ انگلی ــای وی ــی رود نیروه ــار م انتظ
خــروج امریــکا از افغانســتان خــاء بــه وجــود آمــده 

ــد. ــر کنن ــتی را پُ ــد تروریس ــای ض در عملیات ه
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روز پنجشــنبه، کابــل یــک بــار دیگــر شــاهد یکــی 
از خونین تریــن روزهــای خــود بــود. این بــار 
گروه هــای مســلِح مخالــف بــا حملــۀ راکتــی 
ــه مراســم ســالیاد عبدالعلــی مــزاری، شــماری از  ب
ــیدند و  ــون کش ــه خاک وخ ــل را ب ــنده گاِن کاب باش
ــزاری  ــای م ــد. آق ــروح کردن ــم مج ــماری را ه ش
کــه از رهبــران مهــِم جهــادی هــزاره بــود، دو دهــه 
پیــش بــه دســِت طالبــان یکــی از گروه هایــی 
ــه  ــِل انســان ها ادام ــه کشــتار و قت ــوز ب ــا هن ــه ت ک

ــید.  ــل رس ــه قت ــی ب ــکل فجیع ــه ش ــد، ب می ده
ــه  ــزاری ک ــای م ــم آق ــخنراناِن مراس ــی از س برخ
ــان  ــا طالب ــح ب ــا دم از گفت وگــو و صل ــن روزه ای
می زننــد، ایــن حملــه را بــه داعــش نســبت دادنــد. 
ــد،  ــوده باش ــروه ب ــن گ ــًا کارِ ای ــه واقع ــا این ک ام
هنــوز بــه صــورِت دقیــق کســی چیــزی نمی دانــد. 
شــاید دلیــل چنیــن ظنــی بــه داعــش، در عملکــرد 
و کارنامــۀ ایــن گــروه نهفتــه باشــد کــه در گذشــته 
ــی  ــه برخ ــاری ب ــات انتح ــته حم ــک رش در ی
ــی  ــات هولناک ــین، جنای ــیعه و هزاره نش ــق ش مناط
ــری و  ــان و گروه هــای تکفی ــه طالب ــم زد. البت را رق
تروریســتی و حتــا شــاخۀ حکمتیــار حزب اســامی 
نیــز تــا زمانــی کــه بــه رونــد صلــح نپیوســته بودند، 
ــد.  ــده  بودن ــب نش ــی را مرتک ــن جنایات ــم چنی ک
ــه شــهر برگشــته، در  ــار کــه حــاال ب ــای حکمتی آق
مــورد ســازمان دهی برخــی حمــات انتحــاری نــه 
ــان  ــا خواه ــد، حت ــری می کن ــار بی خب ــا اظه تنه
ــش از آن،  ــه پی ــی ک ــود. در حال ــند می ش ــۀ س ارای
ــر اســاس یافته هــای  مســوولیت حماتــی را کــه ب
منابــع اســتخباراتی، ایــن گــروه انجــام نــداده بــود 

ــت.  ــده می گرف ــه عه ــز ب نی
نخســت بایــد مشــخص شــود کــه ایــن حملــه را 
چــه کســانی انجــام دادنــد، هرچنــد از نظــر ماهیت 
هیــچ تفاوتــی نمی کنــد. چــون هــم طالبــان و هــم 
گــروه داعــش عمــًا و رســمًا در جنــگ بــا نظــام و 
دولــت قــرار دارنــد و فکــر نمی شــود کــه بــه ایــن 
ــداد  ــود تع ــه می ش ــه گفت ــا ک ــن گروه ه ــانی ای آس
آن هــا بــه بیســت گــروه می رســد، از چنیــن جنــگ 
پُردرآمــدی دســت بردارنــد. بســیاری از ایــن 
ــتان  ــگ افغانس ــان از جن ــه طالب ــا و از جمل گروه ه
تغذیــه می کننــد. ایــن جنــگ خــاف آن چــه 
کــه بــه نظــر می رســد، یکــی از پُرهزینه تریــن 
جنگ هــای دهه هــای اخیــر بــوده اســت. چــه 
زمانــی کــه شــوروی پیشــین در افغانســتان حضــور 

ــو  داشــت و چــه حــاال کــه کشــورهای عضــو نات
حضــور دارنــد، مصــارف گزافــی را متحمــل 
ــک  ــرای ی ــگ ب ــارف جن ــا مص ــوند و تنه می ش
ــه  ــر کم هزین ــرف دیگ ــرای ط ــه و ب ــرف پُرهزین ط
کــه  کشــورهایی  و  گروه هــای  همــۀ  نیســت. 
جنــِگ  مصــارِف  کــه  مجبورنــد  می جنگنــد، 
خــود را تأمیــن کننــد. این طــور نیســت کــه 
ــل این کــه ادعــا  ــه دلی ــا کشــور ب فــان گــروه و ی
»واال«  به اصطــاح  هدف هــای  بــرای  می کنــد 
ــود.  ــل ش ــری را متحم ــارف کمت ــد، مص می جنگ
حتــا چریک هایــی کــه در گذشــته جنگ هــای 
ــورهای  ــی از کش ــد و در برخ ــی می کردن پارتیزان
ــد،  ــهره ان ــن ش ــکای التی ــژه امری ــان و به وی جه
مصــارف مشــخصی را بــرای جنــگ در نظــر 

می کردنــد.  تأمیــن  را  آن  و  می گرفتنــد 
ــن  ــد. ای ــرواال نمی شناس ــدِف واال و غی ــگ، ه جن
ــت  ــام و هوی ــا ن ــه جنگ ه ــه ب ــد ک ــان ها ان انس
مقــدس  را  خــود  جنــِگ  یکــی  می بخشــند. 
غیرمقــدس  را  دیگــری  جنــگ  و  می خوانــد 
همــۀ  کــه  نیســت  این طــور  البتــه  می نامــد. 
جنگ هــا از یــک منشــأ و تبــار باشــند. بــدون 
ــته و  ــود داش ــم وج ــدس ه ــای مق ــک جنگ  ه ش
ــه  ــانی ک ــد. کس ــم بوده ان ــدس ه ــای نامق جنگ ه
ــه  ــور ب ــِن خــود مجب ــرای آزادی و اســتقاِل میه ب
ــغال گران  ــا اش ــه ب ــی ک ــا آنان ــدند، ب ــدن ش جنگی
ــغال گران  ــدن اش ــبب آم ــا س ــرده و ی ــکاری ک هم
ــی  ــد. یک ــرق دارن ــد، ف ــده ان ــان ش ــه کشورش ب
ــاع  ــان و شــرِف خــود دف ــه از کی ــوده ک ــور ب مجب
ــا  ــدرت و ی ــرای ق ــه دیگــری ب ــی ک ــد، در حال کن
ــگ  ــه، جن ــا این هم ــا ب ــت. ام ــده اس ــول جنگی پ
بــدون امکانــات و هزینــه پیــش نمــی رود. در 
جنــگ بایــد افــرادی داشــت کــه جنگیــدن بتواننــد 
و در کنــار آن ابزارهایــی کــه بــرای جنــگ ســاخته 
ــد.  ــه دارن ــه هزین ــاز ب ــه نی ــا هم ــد. این ه ــده ان ش
ــه در  ــی ک ــی گروه های ــه برخ ــود ک ــه می ش گفت
ــه  ــود ماهان ــراد خ ــه اف ــد، ب ــتان می جنگن افغانس
ــن  ــد. ای ــول می دهن ــم پ ــی ه ــزار افغان ــا پنجاه ه ت
پول هــا از کجــا تهیــه می شــود؟ چــه کســانی ایــن 
گروه هــا را بــه داخــل افغانســتان آورده انــد؟ چــه 
ــه  ــا را تهی ــن گروه ه ــاِت ای ــانی ســاح و مهم کس

می کننــد؟
ــر کــه جنــگ   ایــن ســوال ها در هجــده ســاِل اخی
ــه داشــته، پاســخ های قناعت بخــش  افغانســتان ادام

نیافته انــد. حکومت هــای ضعیــف و ناکارآمــِد ایــن 
ســال ها کــه تــوان تأمیــن امنیــت شــهرونداِن خــود 
ــل  ــان از ارادۀ بی بدی ــد، همچن ــتند و ندارن را نداش
خــود در تأمیــن امنیــت مــردم ســخن می گفتنــد و 
ــرِف  ــه ح ــای این هم ــه ج ــر ب ــا اگ ــد. ام می گوین
ــه های  ــکاندن ریش ــال خش ــه دنب ــت و دروغ ب مف
ــروز  ــاید ام ــد، ش ــتان می بودن ــگ افغانس ــی جن مال

ــتند.  ــرار نمی داش ــاد ق ــار انتق ــر فش ــه زی این هم
جنــگ افغانســتان را منابــع مشــخصی تمویــل 
ــیار  ــد و بس ــل می کنن ــم تموی ــاال ه ــرده و ح می ک
مهــم اســت کــه ایــن منابــع بــه صــورِت درســت 
و واقعــی شناســایی شــوند. یکــی از ویژه گی هــای 
و  تعقــل  از  این همــه  کــه  شــهید  آمرصاحــب 
مدیریــِت جنگــِی او ســخن گفتــه می شــود، توجــه 
ــت.  ــوده اس ــگ ب ــی از جن ــن واقعیت های ــه چنی ب
ــع  ــرد مناب آمرصاحــب بیشــتر از همــه ســعی می ک
مالــِی دشــمن را هــدف قــرار دهــد تــا جنــگ عمًا 
بــه ســمتی کــه او می خواســت هدایــت شــود. امــا 
ــی  ــریک نظام ــا ش ــا ده ه ــت ب ــک حکوم ــروز ی ام
ــل  ــی مث ــِی گروه های ــع مال ــود، مناب ــی خ و سیاس

ــد.  ــرده نمی توان ــدا ک ــش را پی ــان و داع طالب
دوم، پــس از این کــه مســوول واقعــِی ایــن حملــه 
ــد فریــب گفت وگوهــای  تشــخیص داده شــد، نبای
ــورد.  ــت را خ ــن دس ــی از ای ــا چیزهای ــح و ی صل
ــی  ــان قباحت زدای ــد از طالب ــه می خواهن ــی ک آنان
ــب  ــی را مرتک ــتباه بزرگ ــه اش ــد ک ــد، نمی دانن کنن
ــی  ــان قباحت زدای ــروز از طالب ــر ام ــوند. اگ می ش
شــود، فــردا بــدون شــک نوبــت بــه دیگــر 
تروریســتی می رســد و  تکفیــری و  گروه هــای 
ــت  ــه آن اهان ــًا ب ــه واقع ــزی ک ــان چی ــن می در ای
انســان های  خــون  شــده،  بی احترامــی  و 
ــته  ــا کش ــن گروه ه ــط ای ــه توس ــت ک بی گناهی س

شــده اند. 
وقتــی گروه هــای تروریســتی پیامدهــای آن چنانــی 
در قبــال عملکردشــان احســاس نمی کننــد، بــا 
ــد.  ــران می کنن ــند و وی ــتری می  کش ــاوت بیش قس
ــل شــده  ــار وارد کاب اگــر روزی کــه آقــای حکمتی
ــور  ــی می یافــت کــه مجب ــود، خــود را در موقعیت ب
ــخ  ــردش پاس ــته و عملک ــورد گذش ــد در م می ش
ــع  ــن از موض ــان چنی ــد طالب ــدون تردی ــد، ب بگوی
قــوت وارد گفت وگوهــای صلــح بــا امریــکا و یــا 

ــدند.   ــتان نمی ش ــت افغانس حکوم
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ســه روز  پیــش، آقــای غنــی در رأس یک هیــأِت بلندپایــۀ حکومتی 
ــه  ــه ب ــروژۀ عام المنفع ــد پ ــرداری از چن ــاح و بهره ب ــت افتت جه
والیــت کنــر ســفر کــرد. پروژه هــای افتتاحــی شــامل یــک 
ــک مســجد؛ و  ــگاه دانشــجویی و ی شــفاخانۀ دوصــد بســتر، خواب
ــت  ــت صح ــاختمان ریاس ــامل س ــده ش ــای بهره برداری ش پروژه ه
ــا آنچــه در  ــد. ام ــر بوده ان ــۀ دانشــگاه کن ــگاه دختران ــه و خواب عام
ایــن نوشــته شایســتۀ بحــث اســت، نــه ایــن پروژه هــای کوچــک، 
ــا مــردم کنــر اســت کــه  بلکــه ســخنرانی آقــای غنــی در دیــدار ب
بیان گــِر روحیــۀ سیاســِی او و نقطــۀ توقــِف او در تاریــخ می باشــد. 
در کلیــپ تصویری یــی کــه از ســخنرانی آقــای غنــی در میــان مردم 
ــد: از  ــیده، او می گوی ــر رس ــه نش ــی ب ــبکه های اجتماع ــر در ش کن
دورۀ احمدشــاه بابــا تــا کــرزی، در کرســی قــدرت چــه کارهایــی 
کــه نکردنــد؛ بــرادر بــرادر را کشــت، پــدر فرزنــد را کشــت... امــا 
اولین بــار در تاریــخ افغانســتان اســت کــه مــن بــه ارادۀ مــردم بــه 
ــه  ــی ب ــا تانک هــای امریکای ــم انتخــاب شــده ام. مــن ب ــوان زعی عن

ایــن کشــور نیامــده ام. مــن محافــظ امریکایــی نداشــته ام.
ــاِن  ــه او در می ــت ک ــوم اس ــی معل ــای غن ــخناِن آق ــوای س از فح
ــک و پُرخشــونِت  ــِخ تاری ــه اوالً از تاری ــان خواســته اســت ک کنری
دو و نیــم ســده یی افغانســتان و نقــش اساســِی خارجی هــا در 
ــته  ــًا خواس ــد و ثانی ــادآوری کن ــاهان ی ــاندِن پادش ــدرت رس ــه ق ب
ــه صحنــۀ قــدرت را پایــان دورۀ تاریــِک خشــونِت  آمــدِن خــود ب
ــه  ــِم افغانســتان ب ــه گان در انتخــاب زعی ــِت بیگان ــا و دخال درانی ه

ــی هســتند. ــًا غیردران ــه غالب ــی ک ــد؛ مردم ــر بنمایان ــردم کن م
ــانه ها  ــن رس ــه دور از دوربی ــی را ک ــای غن ــای آق ــن صحبت ه ای
ــواه از  ــب هواخ ــوان جل ــه می ت ــدا از این ک ــه، ج ــورت گرفت ص
مجــراِی تعصبــاِت عشــیره یی خوانــد، نوعــی تحریــف و مصــادرۀ 
تاریــخ بــه ســودِ خــود در بزنــگاهِ انتخابــات نیــز می تــوان دانســت. 

بــه ایــن ترتیــب کــه:
۱. احمدشــاه ابدالــی بــه عنــوان مؤســس افغانســتان معاصــر، 
ــتان  ــدار در افغانس ــه اقت ــا ب ــدرت و ارادۀ بیرونی ه ــا ق ــا ب نه تنه
دســت نیافــت، بلکــه اگــر نخواهیــم حق   تلفــی کنیــم، بایــد گفــت 
کــه او بــا غلبــه بــر ارادۀ بیرونی هــا توانســت افغانســتاِن معاصــر و 
یــک حکومــِت مقتــدرِ مرکــزی را پایه گــذاری کنــد. او کــه یکــی 
از جوان تریــن و شــجاع ترین ســرداراِن ســپاه نادرشــاه افشــار بــود، 
پــس از قتــل نــادر بــا زیرکــِی تمــام توانســت تمــام ســپاهیاِن افغــان 
)شــامل ســدوزایی ها و غلجاییــان ( را بســیج و بــه ســمِت قندهــار 
ــِی  ــرداراِن ایران ــًا س ــود، مطمین ــور نب ــن ته ــر ای ــازد. اگ ــیل س گس
فراوانــی وجــود داشــتند کــه در جنــگ قــدرت، هــوِس ســلطه بــر 
قندهــار تــا ســند را بــر ســر می پرورانیدنــد. پــس در ایــن برهــه از 
تاریــخ، دخالــت خارجــی نقشــی در انتخــاب زعیــم نداشــته اســت.

ــت  ــز توانس ــد او نی ــاه فرزن ــاه، تیمورش ــرگ احمدش ــس از م 2. پ
ــا  ــد. ام ــظ کن ــان را حف ــده از خارجی ــان آم ــتقاِل به می ــم و اس نظ
ــِگ  ــتان و فرهن ــاهِ افغانس ــاب پادش ــا در انتخ ــِت خارجی ه دخال
ــی رود  ــا م ــور از دنی ــه تیم ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــی زمان برادرکش
و فرزنــداِن او بــه جنــِگ قــدرت و قبیله خویــی رو می آورنــد 
کــه ایــن وضعیــت، فرصــِت مناســبی را بــرای کمپانــی هندشــرقی 
ــِگ  ــا در جن ــون م ــا اکن ــی آورد. و از آن روز ت ــم م ــا فراه بریتانی
ــر  ــی به س ــه گان و برادرکش ــۀ بیگان ــی، مداخل ــدرت، قبیله خوی ق
ــرار  ــراِث شــوم ق ــن می ــۀ همی ــز در ادام ــی نی ــای غن ــم و آق می بری
دارد؛ همــان چیــزی کــه آقــای احمدولــی مســعود در رســالۀ 
گران مایــۀ »آجنــدای ملــی؛ ریفــرم سیاســی و ایجــاد صلــح پایــدار 

ــت.  ــرح داده اس ــی ش ــتان« به زیبای در افغانس
و  افغانســتان  کــه  می گویــد  ایــن رســاله  در  مســعود  آقــای 
مردمانــش، در یــک دور و تسلســِل باطــِل تاریخــی از جنــِگ 
قــدرت و نــزاع بــر ســِر دســت یافتــن بــه اقتــدار قــرار گرفته انــد؛ 
دورِ باطلــی کــه هــم زمینــۀ مداخــاِت بیرونی هــا را فراهــم آورده 
و هــم رســیدن بــه صلــِح پایــدار را بــه یــک معمــا تبدیــل نمــوده 
اســت. او در ایــن کتــاب، رازِ بیــرون شــدن از ایــن گردونــۀ باطــل 
را اوالً فهــِم درســت تاریخــی و ثانیــًا اصاحاتــی کــه قاعــدۀ بــازی 
ــای  ــه به ج ــوی ک ــد؛ به نح ــوان می کن ــد عن ــر ده ــت را تغیی سیاس
ــت،  ــه کارۀ مملک ــم و هم ــوان زعی ــه عن ــخص ب ــا ش ــرد ی ــک ف ی
ــی در  ــددِ سیاســی ـ اجتماع ــای متع ــۀ اشــخاص و گروه ه ــه هم ب
چارچــوِب یــک نقشــه و برنامــۀ ملــی فرصــِت رهبــری و زعامــت 

کشــور داده شــود. 
ــای کــرزی و یــک  ــر از آق ــی خــود را برت ــی درحال ــای غن ــا آق ام
اســتثنا در تاریــخ سیاســِت افغانســتان می دانــد کــه همچنــان 
قبیله خویــی، فـــردمحوری، انحصارجویــی، اتــکا بــه نیــروی 
بیگانــه، قانون شــکنی و ســبوتاژِ ارادۀ مــردم در روح و رواِن او 
ــأِت  ــات در هی ــگاهِ انتخاب ــه در بزن ــت ک ــه دارد؛ از همین روس خان
یــک زعیــِم غلجایــی ظاهــر می شــود و در نخســتین ســفر بــه کنــر، 
حرف هایــی بــا مــردم می زنــد کــه نــه موافــِق تاریــخ اســت و نــه 

ــی.  ــنِد دموکراس دلپس

غنـی و مصـادرۀ تاریـخ
 در بزنگـاِه انتخابات

احمــد عمران

پنجشنبه؛ روز  حملۀ 
تکفیری گروه های  از  قباحت زدایی  پیامد 

پس از این که مســووِل واقعِی این حمله تشخیص داده شد، نباید فریب گفت وگوهای صلح و یا چیزهایی از این دست را 
خورد. آنانی که می خواهند از طالبان قباحت زدایی کنند، نمی دانند که اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند. اگر امروز از طالبان 
قباحت زدایی شــود، فردا بدون شک نوبت به دیگر گروه های تکفیری و تروریستی می رسد و در این میان چیزی که واقعاً 
به آن اهانت و بی احترامی شــده، خون انسان های بی گناهی ست که توســط این گروه ها کشته شده اند. وقتی گروه های 

تروریستی پیامدهای آن چنانی در قبال عملکردشان احساس نمی کنند، با قساوِت بیشتری می  کشند و ویران می کنند



ــی  ــل مصل ــرف و مح ــه اط ــا ب ــرود هاوان ه ــر ف ــر اث ب
شــهید مــزاری، در چاشــت روز پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته، 
بیــش از ده تــن شــهید و دهــا تــن زخمــی شده اســت. 
ــرار مــردم از  ــن ف ــد کــه حی ــی می گوی یــک شــاهد عین
محــل، بــه ســمت مــردم نارنجــک نیــز پرتــاب می شــد. 
ــرده  ــد ک ــن را تایی ــا شــهادت ســه ت ــه تنه وزارت داخل

اســت.

شرح ماجرا
در مراســم 2۴میــن ســالروز شــهادت شــهید مــزاری کــه 
ــخنرانی  ــد از س ــد، بع ــرده بودن ــرکت ک ــن ش ــا ت صده
جریــان  در  و  اتمــر،  حنیــف  حامدکــرزی،  آقایــان 
ســخنرانی داکتــر عبــداهلل کــه همۀشــان در مــورد صلــح 
و مذاکــرات صحبــت می کردنــد، حــدود ســاعت یــازده 
و نیــم، نخســتین صــدای انفجــار شــنیده شــد و ســپس 
ایــن صداهــا در جریــان ســخنرانی محمدیونــس قانونــی 
ــه آرامــش دعــوت  ادامــه یافــت امــا قانونــی مــردم را ب

می کــرد. 
در وســط ســخنرانی او آقــای محقــق پشــت مایکرافــون 
ــه درود  ــۀ همیشــه گی اش ک ــک مقدم ــد از ی ــت و بع رف
بــر روان شــهدای کان کشــور بــه شــکل نام گرفتــه بــود، 
ــه دشــمن  ــت ک ــرد و گف ــردم تشــکری ک از حضــور م
محــل مصلــی را هــدف گرفتــه اســت و پیــش از آینکــه 
ــه  ــد و ب ایــن کــه هاوان هــا جــای شــما را نشــانه بگیرن
ــل  ــد. محف ــرک کنی ــگاه را ت ــد جای ــند، بای ــدف برس ه
ــی مســعود  ــان احمدول ــت و ســخنرانی آقای ــه یاف خاتم
و محمــد محقــق نابیــان شــده مانــد. طبیعــی اســت کــه 
ــت  ــه نمی یاف ــع خاتم ــه موق ــل ب ــان دم، محف ــر هم اگ
ــدش  ــات بع ــد، لحظ ــرک محــل داد نمی ش و هشــدار ت
ــی  ــرا هنگام ــم. زی ــواه می بودی ــدیدی را گ ــات ش تلف
ــه طــرف در ورودی  کــه همــه عــزم خــروج کــرده و ب
ــه  ــی ک ــت سیاس ــان دانه درش ــد و مهمان ــوم آوردن هج
ــده  ــرون ش ــتند، بی ــرار داش ــردم ق ــل م ــگاه مقاب در جای
ــان محافظــان  ــه ســمت موترهای شــان در می ــد و ب بودن
بــه شــتاب در حرکــت بودنــد و مــردم هــم بــه ســمت 
ــه  ــی ب ــد، هاوان ــت بودن ــال حرک ــمالی در ح دروازۀ ش
ــت  ــخنرانی، اصاب ــگاه س ــک جای ــی، نزدی ــل مصل مح
کــرد و دو ســه هــاوان دیگــر هــم بــه محوطــۀ بیرونــی 
ــت  ــایط اصاب ــگاه وس ــمت توقف ــوص در قس آن به خص
کــرد؛ یکــی از ایــن هاوان هــا زمانــی در نزدیکــی موتــر 
احمدولــی مســعود فــرود آمــد و انفجــار کــرد کــه او و 
همراهانــش تــازه داخــل موتــر شــده بودنــد و حرکــت 
ــه  ــاوان ب ــای ه ــار چره ه ــن انفج ــر ای ــه اث ــد. ب می کردن
موتــر حامــل احمدولــی مســعود اصابــت کــرد؛ امــا بــه 
کســی در داخــل موتــر آســیب نرســید. هنــگام اصابــت 
ایــن میزاییــل مــن هــم در چنــد متــر دور تــر از آن بــه 
شــدت از محــل انفجــار بــه ســمت ســرک عمومــی، بــه 
ــود، در  ــده ب ــارک ش ــرون پ ــرم در بی ــه موت ــل اینک دلی
ــرون محوطــه رســیدم،  ــه بی ــی ب ــودم. وقت ــرار ب حــال ف
ــای  ــا موتره ــه ب ــات هم ــیون و مقام ــه سیاس ــدم ک دی
شــان در حــال فــرار انــد امــا هنــوز هــم صــدای انفجــار 

ــید. ــوش می رس ــه گ ــاوان ب ه
ــردم،  ــرار می ک ــتم ف ــه داش ــی ک ــت در حال ــن وق در ای
از همــکار و راننــده ام احــوال گرفتــم گفــت کــه اینجــا 
ــفاخانه  ــه ش ــا را ب ــد؛ این ه ــده ان ــی ش ــر زخم ــد نف چن
انتقــال بدهــم یــا دنبــال شــما بیایــم. گفتــم عاجــل آنــان 

ــی  ــرک عموم ــمت س ــه س ــا ب ــرد ام ــفاخانه بب ــه ش را ب
در حرکــت باشــد. او گفــت کــه مســیر ســرک عمومــی 
ــه  ــان را ب ــری آن ــد از راه دیگ ــده و بای ــته ش ــًا بس دفعت
ــن.  ــن ک ــه چنی ــم ک ــه شــفاخانه برســانم و گفت مجــل ب
ــی  ــم و مصل ــد، می دوی ــم چن ــرعتی نمی دان ــا س ــن ب م
ــا دوش طــی  ــا انتهــای چهاراهــی شــهید مــزاری، ب را ت
ــه محــل ســرک عمومــی  ــودم کــه ب کــردم. مــن تنهــا ب
ــه پشــت محوطــه و در  ــی دیگــران ب ــدم در حال می دوی

ــد. ــرده بودن ــرار ک ــا ف ــان کوچه ه می

شرح تلفات
ــن  ــا ت ــهید و ده ه ــن ش ــش ده ت ــداد بی ــان روی در جری

زخمــی شــده اند.
پــدرام  لطیــف  دکتــر  میــان زخمــی شــده گان،  در 
ــی  ــان برخ ــتجمهوری و محافظ ــات ریاس ــزد انتخاب نام
ــتند.  ــم هس ــت جمهوری ه ــات ریاس ــزدان انتخاب از نام
ــای  ــل برخــی از شــخصیت ه ــای حام ــان موتره همچن

ــد. ــدید دیده ان ــیب ش ــم آس ــی ه سیاس
ــی، از  ــاق مل ــری وف ــو رهب ــمی عض ــوب قاس ــر ای داکت
ــنبه  ــه روز پنجش ــاعت س ــه در س ــل حادث ــی مح نزدیک
بــه روزنامــۀ مانــدگار گــزارش داد گفــت کــه دشــمن در 
محلــی بــه نــام »قلعــۀ چتگــر« آوان هــا را مســتقر کــرده 

ــود و از آنجــا محــل را هــدف قــرار مــی داد.  ب
او گفــت کــه حاال}ســه پــس از چاشــت{ هــم جنــگ 
ــده گان  ــه کنن ــان نیروهــای امنیتــی و حمل ــه شــدت می ب
ادامــه دارد. او می گویــد کــه یکــی از آوان هــا بــه 
ــی، در نزدیکــی محــل  ــی رضای ــرال محمدعل ــه جن خان
ــی  ــی را در پ ــرده و تلفات ــت ک ــم اصاب ــزاری مراس برگ

ــته اســت. داش
همچنــان آقــای قاســمی گفــت کــه حیــن فــرار مــردم از 
محــل مصلــی، نارنجــک نیــز بــه ســمت مــردم پرتــاب 
ــای  ــا در کوچه ه ــن نارنجک ه ــه ای ــت ک ــد. او گف می ش
پشــت ســر مصلــی پرتــاب می گردیــد. امــا نمــی دانــد 
کــه کی  هــا ایــن نارنجــک/ بــم دســتی را پرتــاپ 

می کردنــد.
او گفــت کــه یــک آنتــن شــبکه های مخابراتــی هــم در 

محــل درگیــری حریــق شــده اســت.

ضعف دستگاه استخباراتی حکومت
ــات ریاســت جمهوری  ــزد انتخاب ــی مســعود نام احمدول
ضعــف  داشــت  حضــور  رویــداد  محــل  در  کــه 
ــده  ــداد خوان ــن روی ــت را ســبب ای اســتخباراتی حکوم

ــت. اس
ــاق  ــزاری اتف ــهید م ــای ش ــه در مص ــورد آنچ او در م
افتــاد، در صفحــه فیســبوکش ایــن نوشــته اســت: 
فیرهــای پیهــم هــاوان کــه احتمــاالً قبــًا در حویلی یــی 
ــده و  ــه ش ــر آرام توجی ــا خاط ــود، ب ــده ب ــا ش جابهج
اینکــه  تــا  گردهم آیــی مصــا را هــدف قــرار داد 
انداخت هــای متواتــر آهســته آهســته بــه اجتمــاع مــردم 

ــید. رس
ــرک  ــران سیاســی در حــال ت ــا رهب ــردم ب ــه م ــن ک همی
کــردن مصلــی بودیــم، انداخت هــا هــم شــدت گرفــت 

و همــه بــه هــر طــرف بــه عجلــه پراکنــده شــدند.
ــه،  ــاح ثقیل ــر س ــای متوات ــن، انداخت ه در روز روش
کمــال ضعــف اســتخباراتی دســتگاه حکومــت را نشــان 

می دهــد.
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بن بست مذاکـرات امـریکا و طالبـان
منبع:

طالباننهادهایامنیتیرامیخواهند

یــک منبــع آگاه، جزئیــات تــازۀ نتایــج مذاکــرات طالبــان و امریــکا را بــا روزنامــۀ مانــدگار شــریک کرده اســت. 
ایــن منبــع کــه نمی خواهــد نامــی از او در ایــن گــزارش بــرده شــود، می گویــد: مذاکــرات نماینــده گان امریــکا 
و طالبــان بــه جدی تریــن مرحلــۀ خــود رســیده اســت و تــا کنونــی هــردو طــرف چنــد مرتبــه مذاکــرات را 

توقــف داده و دوبــاره از ســر گرفتــه انــد.
براســاس اطاعــات منبــع، مذاکــرات دو طــرف بــه بن بســت رســیده و بــه همیــن  دلیــل مذاکــرات طوالنــی 
ــح از ســوی  ــد چــون پیشــنهاد صل ــکا گفته ان ــده گان امری ــه نماین ــان ب ــه طالب ــد ک ــع می گوی شــده اســت. منب
آنــان مطــرح شــده اســت، بایــد شــرایط ایــن گــروه را بــرای ختــم جنــگ نیــز بپذیریــد؛ در غیــر آن، جنــگ 

ادامــه خواهــد یافــت.
منبــع بیــان مــی دارد کــه یکــی از شــرط های طالبــان، کنــار زدن داکتــر غنــی و عبــداهلل و تکیــه زدن شــخص 

ســوم بــر رهبــری دولــت افغانســتان اســت.
همزمــان بــا ایــن، طالبــان در مذاکــرات شــان در دوحــه، خواهــان بــه دســت آوردن نهادهــای امنیتــی )وزارت 
ــرای شــان داشــتن  ــه ب ــد ک ــه ان ــان گفت ــع، طالب ــل از منب ــه نق ــز شــده اند. ب ــی( نی ــت مل ــه و امنی ــاع، داخل دف
نهادهــای امنیتــی افغانســتان اهمیــت ویــژه دارد؛ زیــرا بایــد آنــان بــر وضعیــت امنیتــی افغانســتان فایــق باشــند 

تــا امنیــت خــود، رهبــران و افــراد شــان را تأمیــن کننــد و نیــز بابــت مصؤنیــت شــان مطمیــن باشــند.
در عیــن حــال، طالبــان تأکیــد دارنــد کــه امریکایی هــا در مــدت شــش تــا ۱ ســال از افغانســتان بیــرون شــوند؛ 
امــا نماینــده گان امریــکا گفته انــد کــه در مــدت 3 تــا 5 ســال افغانســتان را تــرک خواهنــد کــرد. تأکیــد و اصــرار 
ــرای امریکایی هــا دشــوار ســاخته اســت و ســبب متوقــف شــدن  ــان در مذاکــرات، شــرایط را ب ــۀ طالب یک تن

چندبــارۀ مذاکــرات گردیــده اســت. 
ــت  ــه اس ــه یافت ــج روز ادام ــرای پن ــکا ب ــان و امری ــده گان طالب ــان نماین ــح می ــای صل ــم گفت وگوه دور پنج
ــان روی ایجــاد  ــر شــرایط طالب ــکا در براب ــدۀ امری ــا نماین ــد، ام ــه یاب ــد روز دیگــر هــم ادام ــا چن و ممکــن ت
ــن  ــون روی ای ــا کن ــی ت ــد، ول ــی می کنن ــان چانه زن ــت افغانســتان و طالب ــو مســتقیم دول ــس و گفت وگ آتش ب

ــیده اند. ــق نرس ــه تواف ــوارد ب م
ــژۀ ســازمان  ــه وی ــکا، پاکســتان ب ــا امری ــان ب ــردۀ گفت وگوهــای طالب ــه پشــت پ ــد ک ــان می افزای ــع همچن منب
اســتخباراتی ایــن کشــور قــرار دارد و برنامه هــای گفت وگــو بــا طالبــان توســط جنــراالن »آی اس آی« طــرح 

ــود. ــکش می ش و پیش
ــان و  ــای طالب ــه گفت وگوه ــد ک ــزارش داده ان ــی گ ــانه های بین الملل ــه برخــی از رس ــی اســت ک ــن در حال ای

امریــکا در قطــر زیــر ســایۀ ایــن پرســش کــه »تروریســم چیســت و تروریســت کیســت«؟ قــرار دارد.
از ســویی هــم، مقامــات امریکایــی گفته انــد کــه بــاالی گــروه طالبــان اعتمــاد ندارنــد. مایــک  پامپیــو، وزیــر 
خارجــۀ امریــکا گفتــه اســت کــه گــروه طالبــان یــک گــروه تروریســتی اســت. وزیــر خارجــۀ امریــکا گفتــه 

اســت، امریــکا در تــاِش ایجــاد یــک راه حــل مســالمت آمیز بــرای بحــران کنونــی افغانســتان هســت.
پیــش از ایــن، مشــاور امنیــت ملــی امریــکا بــه ســی ان ان گفتــه بــود کــه بــه طالبــان اعتمــاد ندارنــد. از ســویی 
ــش در  ــو و متحدان ــه نات ــت ک ــته اس ــار داش ــد اظه ــل متح ــازمان مل ــی س ــتولتنبرک، سرمنش ــس اس ــم، ین ه
افغانســتان فضایــی را بــرای صلــح ایجــاد کرده انــد. او گفتــه اســت کــه طالبــان از طریــق جنــگ نمی تواننــد 

ــد. ــت افغانســتان تمرکــز کنن ــا دول ــد گفت وگوهــای صلــح ب ــه رون ــد ب ــروز شــوند و بای پی
پنجمیــن دور گفت وگوهــای امریــکا بــا طالبــان در دوحــه روز دوشــنبه، ۱2 حــوت از ســر گرفتــه شــد. ایــن 
ــه مــدت پنــج روز ادامــه پیــدا کــرد، دیــروز جمعــه، ۱7 حــوت متوقــف شــد و قــرار اســت  نشســت کــه ب
ــن  ــل تعی ــات از قب ــای خــود روی موضوع ــه گفت وگوه ــه شــود و ب ــنبه، ۱8 حــوت از ســر گرفت ــروز ش ام

شــده ادامــه بدهنــد. 
ایــن در حالــی کــه تــا هنــوز جزئیــات رســمی ایــن گفت وگوهــا بــا رســانه ها شــریک ســاخته نشــده اســت. 
اخیــراً زلمی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان در تویتــرش گفتــه کــه مذاکــرات بــا 
ــد  ــن رون ــه در ای ــت کشــورهای منطق ــان از حمای ــان دارد و آن ــل جری ــای دخی ــع طرف ه در نظرداشــت مناف

ــد. ــت می کنن حمای
برخــی از آگاهــان بــاور دارنــد کــه مذاکــرات دوحــه میــان طالبــان و امریــکا نتیجــۀ ملمــوس در پــی نخواهــد 
داشــت، زیــرا طالبــان تــا هنــوز حاضــر نشــده اند کــه بــا نماینــده گان حکومــت افغانســتان گفت وگــو کننــد.

درمصلیشهیدمزاریچهگذشت؟

نظری پریانی

ابوبکر صدیق
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فصـلبیستویکم
نقـد سخنرانی

1.  نقــد خــود توســط خودمــان: مــن همیشــه بعــد از ســمینارها و 
ــدی را  ــزل، دو پرســِش کلی ــه من ــای آموزشــی در مســیر برگشــت ب کارگاه ه
از خــودم میپرســم و بســیار هــم نتیجــه گرفتــه ام و توصیــه می کنــم شــما هــم 
ــود؟« ــر ب ــردم بهت ــه می ک ــود؟ چ ــر ب ــم بهت ــه می گفت ــد: »چ ــن کار را بکنی ای
2. ضبــط صــدا و فلــم: تــا زمانــی کــه صدای تــان را ضبــط نکنیــد، هرگــز 
ــا ضبــط صــدا  ــرداری ی ــد هســتید. فلم ب ــا ب ــد کــه چقــدر خــوب ی نمی فهمی
از ســخنرانی حقایــق را بــرای مــا روشــن می کنــد و زمینــه را فراهــم می کنــد 
کــه بیشــتر یــاد بگیریــم و پیشــرفت کنیــم و توهــِم خــوب بــودن را از مــا دور 
ــای  ــخنرانی کارگاه ه ــد س ــا نق ــمینارها و ی ــد از س ــه بع ــن همیش ــد. م می کن
آموزشــی  کــه برگــزار می کنــم، همــان شــب و یــا حداکثــر تــا فــردای آن روز 
فایــل صوتــِی کارگاه را گــوش می کنــم و تــا حضــور ذهــن دارم، مشــکاتم را 

ــع گــردد. ــا آن مشــکات رف ــم ت ــن می کن ــم و بعــداً تمری ــدا می کن پی
3. نظرســنجی از مخاطبــان: گاهــی اوقــات مخاطبــان چنــان ظریــف و دقیــق 
ــا  ــِن م ــه ذه ــا ب ــت آن نکته ه ــچ وق ــه هی ــد ک ــد می کنن ــا را نق ــه م و نکته بینان

ــد. ــور نمی کنن خط
ثبت تجربۀ سخنرانی

تمــام نقــاط منفــی و مثبــِت ســخنرانی های مان را بافاصلــه پــس از ســخنرانی 
ــم.  ــت کنی ــا را تقوی ــع و مثبت ه ــا را رف ــا منفی ه ــم ت ــت کنی ــت ثب می بایس
بعــد از یــک روز، 8۰ درصــد نکته هــای مثبــت و منفــی از ذهــِن مــا می پــرد 
و فقــط حــدود 2۰ درصــد از آن تجربیــاِت ارزشــمند بــه یــاد می مانــد. یــادم 
می آیــد در دوران دانشــجویی ام، دانشــجویی کــه یــک سمســتر از مــن 
ــود و  ــن ب ــِر م ــم منتظ ــۀ امتحان ــرک جلس ــد از ت ــه بع ــود، همیش ــر ب پایین ت
ــا همــان لحظــه ســواالتی را  ــه مــن مــی داد ت ــوراً یــک خــودکار و کاغــذ ب ف
کــه در امتحــان آمــده بــود برایــش بنویســم. مــن چــون تــازه از ســر امتحــان 
ــًا ۹۰ درصــد ســواالت امتحــان را  ــا حضــور ذهــن تقریب ــودم، ب بلنــد شــده ب
ــه اســتاداِن  ــی ک ــذ می نوشــتم و از آن جای ــش روی کاغ ــل برای ــداد کام ــا اع ب
ــان  ــابه هم ــا مش ــت و ی ــراری اس ــان تک ــواالت امتحانات ش ــب س ــا اغل م
ســواالت قبلــی را طــرح می کننــد؛ ایــن دوســت مــن بــا آماده گــی بــه امتحــان 
ــا کمتریــن تــاش بیشــترین نمــرات را می گرفــت. امــا  می رفــت و همیشــه ب
اگــر فــردای آن روز از مــن می پرســیدند کــه چقــدر از ســواالت امتحــان را بــه  
یــاد داریــد، کمتــر از 2۰ درصــد را به طــور کامــل بــه خاطــر مــی آوردم. لــذا 
ــوب ســخنرانی تان  ــد از ســخنرانی، عی ــک ســاعت بع ــه ی ــم ک ــه می کن توصی

را حتمــًا یادداشــت کنیــد.

فصـلبیستودوم
نکته های کلیدی مخصوص حرفه یی ها

1.  کتابچــۀ برنامه ریــزی و جمله هــای زیبــا داشــته باشــید: یــک ســخنراِن 
ــد  ــته باش ــا داش ــای زیب ــزی و جمله ه ــۀ برنامه ری ــک کتابچ ــد ی ــی بای حرفه  ی
ــبیهات و  ــا تش ــتان ی ــا، داس ــۀ زیب ــا، جمل ــا واژۀ زیب ــر ج ــع و ه ــر موق و ه
ــوراً در آن  ــنید، ف ــره را ش ــاب و غی ــز ن ــات طن ــا جم ــا و ی ــتعاراِت زیب اس
ــرای  ــی ب ــیار خوب ــردی بس ــای کارب ــروزه برنامه ه ــه ام ــد. البت یادداشــت نمای
ــراه  ــه هم ــد همیش ــه می توانن ــود دارد ک ــا وج ــا کمپیوتره ــت ی ــل، تبل موبای
ــادآوری،  ــزی، ی ــه برنامه ری ــخنران ب ــای س ــۀ نیازه ــند و هم ــخنران باش س

ــد. ــرآورده می کنن ــره را ب ــت و غی یادداش
2. جلــب رضایــت برگزارکننــده گان جلســه: در حرفــۀ ســخنرانی، یکــی از 
وظایــف ســخنران ایــن اســت کــه کاری کنــد کــه برگزارکننــدۀ جلســه )فــرد 
ــب  ــیلۀ جل ــط به وس ــن کار فق ــد و ای ــر برس ــه نظ ــت ب ــا لیاق ــه( ب ــا مؤسس ی
رضایــِت ســالم مخاطبــان انجــام می شــود. وقتــی ســخنران ایــن کار را کــرد، 
قطعــًا آن فــرد یــا مؤسســه پــاداش مســتقیم یــا غیرمســتقیِم خــود را دریافــت 
ــه  ــوت و کار او را ب ــخنران دع ــم از س ــه: بازه ــه این ک ــرد و نتیج ــد ک خواه

همــکاران خــود پیشــنهاد می کنــد. 

رسول خان امین /بخش پنجاه وسوم 

جیسون گلدمن                

برگردان: یوسف سرافراز                            

شـما قاعدتـًا نبایـد قـادر به نوشـیدن شـیر باشـید؛ 
نیاکان تـان کـه این گونـه بوده انـد. تنهـا در نُه هـزار 
بی آن کـه  ـ  بزرگ سـاالن  کـه  اسـت  اخیـر  سـال 
به دسـت  را  قابلیـت  ایـن  ـ  شـوند  ناخـوش 
آورده انـد؛ کـودکان می تواننـد آن را مدیریت کنند، 
امـا بزرگ سـاالن تنهـا پـس از آن که ما بـه دامداری 
گراییدیـم، بـود کـه توانایی هضم درسـِت شـیر را 

آوردنـد. به دسـت 
این گونـه بـه نظـر می رسـد کـه فرهنگ هایـی کـه 
در تاریـِخ خـود دامـداری و سـابقۀ نوشـیدن شـیر 
چنیـن  کـه  فرهنگ هایـی  بـه  نسـبت  داشـته اند 
تاریخـی نداشـته اند، از امکاِن بیشـتری برای تحمل 
الکتـوز، در نتیجـه هضم بهتـر آن و همچنین از ژِن 
مرتبـط بـا آن برخـوردار بوده انـد. نوشـیدن شـیر 
تنهـا یـک مثـال از این واقعیت اسـت که سـنت ها 
و شـیوه های عمـِل فرهنگـی می تواننـد بـر مسـیر 
تطـور مـا تأثیـر بگذارنـد. فرهنـگ و ژنتیـک، بنابر 
آن چـه رایج اسـت، به عنوان دو فراینـد جدا از هم 
شـناخته می شـوند، درحالی کـه محققـان بیـش از 
پیـش بـه ایـن فهم رسـیده اند کـه ایـن دو عمیقًا به 
یکدیگـر نزدیک انـد، در واقـع هر یک بر پیشـرفت 
طبیعـِی دیگـری تأثیر می گـذارد. دانشـمندان آن را 
تطـور مشـترک ژن- فرهنـگ نامیده انـد. چـرا این 
بتوانیـم  مـا  صورتی کـه  در  اسـت؟  مهـم  مسـأله 
مشـخص کنیـم کـه چگونـه فرهنـگ بـر آرایـش 
ژنتیکـی مـا تأثیـر می گـذارد- و همچنیـن چگونـه 
فرایندهـای مشـابه )فراینـد تأثیـر رفتار بـر ژنتیک( 
در موجـودات دیگـر نیـز اعمـال می شـوند- آنگاه 
می توانیـم بهتـر بفهمیـم کـه چگونـه شـیوۀ انجـام 
اعمـال امروزمـان در جامعـه می تواند بـر آیندۀ مان 

بگذارد. تأثیـر 
مثـال دیگـری از چگونه گـی تأثیرگـذاری فرهنـگ 
بـر روی ژن هـای مـا، رابطـۀ بیـن زراعت »یـام« و 
مقاومـت در برابـر »ماالریـا« اسـت. در اکثـر نقـاط 
آفریقـا، مـردم در جدالـی دایمـی بـا ماالریا به سـر 

می برنـد. بـر اسـاس گزارش هـای مرکـز مدیریـت 
و پیش گیـری از بیمـاری)CDC(  در سـال 2۰۱۰ 
قریـب بـه 2۱۹ میلیـون مـورد ابتـا بـه ماالریـا در 
سرتاسـر جهـان گزارش شـده، کـه 66۰۰۰۰ مورد 
از آن کشـنده بـوده اسـت. بیـش از نـود درصـد 

قربانیـان در آفریقـا زنده گـی می کردنـد.
از  برخـی  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  حـال  ایـن  بـا 
مردمـان دارای نوعـی نیـروی دفاعـی طبیعـی  ]در 
برابـر ماالریـا[ هسـتند. سـلول های قرمـز خونـِی 
آن هـا بـه جـای این کـه بـه شـکل طبیعـِی دیسـک 
مسـطح باشـند، داسی  شـکل یـا هالی انـد. شـکل 
عجیـب و غریـب سـلول های خونـی، عـاوه بـر 
این کـه بیمـاری سـلول داسی شـکل می توانـد بـه 
انسـداد عـروق خونـی منجـر شـود، عامـل ایجـاد 
درد و آسـیب رسـیدن بـه انـدام نیـز می شـوند. در 
شـرایط عادی، تطـور، بیماری سـلول داسی شـکل 
را در حداقـل وضـع ممکـن نگـه  مـی دارد، زیـرا 
ایـن بیمـاری می تواند مضر باشـد و از میـزان امید 

بـه زنده گـی بکاهـد. بـا ایـن وجـود، ژن سـلول 
داسی شـکل، بنابـر یک تغییـر ناگهانـی بیولوژیک، 
می توانـد در برابـر ماالریا ]از بـدن[ محافظت کند. 
بنابرایـن انتخـاب طبیعی در قسـمت هایی از جهان 
کـه میـزان سـرایت ماالریا بسـیار زیاد اسـت-مثل 
سـلول های  نفـع  بـه  کـه  اسـت  ممکـن  آفریقـا- 
داسـی شـکل صـورت بگیـرد. در واقـع ایـن یـک 
قمـار اسـت که بـه هزینۀ ابتـای بالقوه بـه بیماری 
برابـر  در  محافظـت  بـرای  داسی شـکل،  سـلول 

ماالریـا ترجیـح داده می شـود.
نکتـۀ جالـب ایـن اسـت کـه گروه هـای مشـغول 
بـا  گروه هایـی  بـا  نسـبت  در  یـام،  زراعـت  بـه 
کشـاورزی متفـاوت، درصـد باالتری از ژن سـلول 
درختـان  یـام،  کشـت  بـرای  دارنـد.  داسی شـکل 
بایـد قطـع شـوند. کِویـن لِیلِنـد، زیست شـناس در 
 Nature Reviews  دانشـگاه سـنت اندریوز، در
Genetics می نویسـد: »قطـع ناخواسـتۀ درختان، 
بـر افزایـش حجـم آب راکـِد ناشـی از بـاران تأثیر 
می گـذارد، و موجـب فراهم شـدن شـرایط بهتری 
بـرای تولیدمثـل پشـه های ناقـِل ماالریـا می گردد«. 
بیمـاری سـلول داسی شـکل  بنابرایـن درحالی کـه 
محافظـی در برابـر ماالریـا اسـت، رفتـار خـاص 
انسـانی، یعنـی زراعـت یـام اسـت کـه بـه تطـور 

اجـازۀ عمـل می دهـد.
 بـا ایـن حـال، همـۀ نمونه هـای تطـور مشـترک 
ژن-فرهنـگ، )برای انسـان( کامًا سـودمند و مفید 
نیسـتند. بـرای نمونـه، »دیابـت نـوِع دو« در بیـن 
پولینزیایی هـا شـیوع فراوانـی دارد، کـه ایـن میزان 
باالتـر از میـزان شـیوع آن در جهـان، و حتـا باالتر 
از میـزان شـیوع آن در میـان جمعیت هـای انسـانی 
همسـایه اسـت. گروهـی از محققـان بـه ایـن نکته 
پـی  برده انـد کـه پولینزیایی هـا فراوانـی باالیـی از 
یـک ژن خاص بـه نـام PPARGC۱A دارند که 
می توانـد عاملـی برای میـزان باالی دیابـت نوع دو 

در بیـن آن ها باشـد.
بـه  به فـردی  منحصـر  به صـورت  آن هـا  چـرا 
ایـن بیمـاری مبتـا می شـوند؟ محققـان بـر ایـن 
اسـت  ممکـن  ابتـای خـاص،  ایـن  کـه  باورنـد 

بـا »فرهنـگ اکتشـاف« کـه در میـان نیـاکان آن هـا 
باشـد. هنگامـی کـه  ارتبـاط داشـته  بـوده،  رایـج 
پولینزیایی هـا سـاکن جزایـر اقیانـوس آرام شـدند، 
مجبـور به تحمـل سـفرهای دریایـی طوالنی مدت 
در اقیانـوس بودنـد، کـه از قِبـل آن بـا تنش هـای 
سـرما و گرسـنه گی مواجـه شـدند. ممکـن اسـت 
)متابولیسـم(  سوخت وسـاز  موجـب  شـرایط  آن 
صرفه جویانه یـی شـده باشـد کـه بـه افـراد اجـازۀ 
بیشـتری  سـرعت  بـا  چربـی،  ذخیـرۀ  انباشـت 
را -نسـبت بـا زمانـی کـه غـذا موجـود اسـت- 
می دهـد. احتمـال دارد انتخـاب طبیعـی، فراوانـی 
ژن هـای آلترناتیـو را در بیـن آن هـا افزایـش داده 
کـه  سوخت وسـازی  نـوع  روی،  هـر  بـه  باشـد. 
بـرای کاشـفان مفیـد واقـع می شـده، بـرای افرادی 
کـه در فرهنـگ مـدرن، بـا منابـع تغذیـۀ همسـان 
زنده گـی می کننـد، ارمغانـی جـز چاقـی و دیابـِت 
نـوع دو نـدارد. بنابرایـن، این کـه پولینزیایی هـای 
مـدرن، اسـتعداد ابتا بـه دیابت نـوع دو را به ارث 

برده انـد، به خاطـر سـبک زندگی غیرمتحـرک آن ها 
نیسـت، بلکـه بـه خاطـر تصمیـم نیاکان شـان برای 
سـوار شـدن قایق هـا و کشـف سیارۀ شـان اسـت.
بـاور بـه این کـه تأثیرگذاری هـای فرهنگـی خاص 
انسـان هسـتند، آسـان بـه نظـر می رسـد. امـا بایـد 
گونه هـای  از  برخـی  کـه  باشـیم  داشـته  توجـه 
حیوانـات حداقـل از فرهنگی ابتدایـی برخوردارند 
ایـن  کنیـم  فکـر  اگـر  بـود  خواهـد  احمقانـه  و 
فرهنـگ نمی توانـد بـر ژنتیک شـان تأثیـر بگـذارد 
و ایـن فقـط فرهنـگ ماسـت کـه بـر ژنتیـک تأثیر 
می گـذارد. ایـن توانایـی در میان دلفین هـای خلیج 

شارک)کوسـه( در اسـترالیا وجـود دارد.
 Anna Kopps گروهـی از محققان به سرپرسـتی
باتل نـوز  دلفین هـای  روی  بـر  بیولوژیسـت،   ،
غربـی  بخـش  در   )bottlenose dolphins(
 »sponging« داده انـد.  انجـام  مطالعاتـی  خلیـج 
در  غـذا  جسـت وجوی  از  شناخته شـده یی  شـیوۀ 
میـان این دلفین هاسـت، که شـامل حمل اسـفنجی 
از صورت شـان  محافظـت  بـرای  مخروطی شـکل 
می شـود. در زمانـی کـه آن هـا پوزۀ شـان را بـرای 
جسـت وجوی غـذا  بر بسـتر دریـا می کشـند. این 
فقـط مثالـی هیجان انگیـز بـرای اسـتفاده از ابـزار 
در بیـن دلفین هـا نیسـت؛ بلکـه گواهـی بر مسـألۀ 

انتقـال فرهنگـی  در بیـن آن هاسـت.
آن گونـه کـه Kopps نشـان می دهد، رفتـار تقریبًا 
و به طـور انحصـاری از مـادران بـه فرزندشـان و 
یادگیـری اجتماعـی منتقـل می شـود. ایـن بدیـن 
یادگیـری  بیـن  تنگاتنگـی  ارتبـاط  کـه  معناسـت 
دلفین هـای  ژنـوم   از  بخش هایـی  و  اجتماعـی 
جـوان وجـود دارد کـه از طرف مادران شـان منتقل 
می شـود. ایـن پیونـد )میـان ژنتیـک و فرهنـگ در 
در  کـه  مثال هایـی  بـه  را  مـا  دلفین هـا( ضرورتـًا 
میـان انسـان ها وجـود دارد و نشـان دهندۀ تغییرات 
ژنتیکـی ناشـی از رفتـار فرهنگـی اسـت )تحمـل 
الکتـوز، مقاومـت در برابر ماالریا، و سوخت وسـاز 
صرفه جویانـه( رهنمـون نمی کنـد. بـا ایـن حـال، 
فرهنگـی  رفتارهـای  کـه  اشاره یی سـت  و  سـرنخ 
دادن  رخ  بـرای  فرصتـی  می تواننـد  دلفین هـا  در 

انتخـاب طبیعـی ایجـاد کنـد.
تأثیـر فرهنـگ بـر روی تطـورِ مـا بی درنـگ ادامـه 
دارد، امـا پیش بینـی این کـه در آینـده چگونـه رخ 
خواهـد داد، در حـال حاضـر تقریبـًا غیرممکـن به 
نظـر می رسـد. فرهنـگ تکنولوژیـک شـدۀ مـا چه 
تأثیـری بر سـازش ژنتیکـی خواهد گذاشـت؟ این 
سـازش ها در سـطحی جهانـی اعمال خواهند شـد 
یـا فقـط در میـان برخـی از انسـان ها؟ مواجهـات 
و  عصبـی  ایمپلنت هـای  ماننـد  انسان-ماشـین، 
پروتزهـای رباتیـک، چـه تأثیـری بـر اسـتخر ژنِی 
مـا خواهنـد گذاشـت؟ آیـا تمایـل بـه ورزش های 
خشـونت آمیز در برخـی از فرهنگ هـا منجـر بـه 
سـازگاری بـرای محافظـت از سـر در برابـر ضربه 
خواهـد شـد؟ و بـه همیـن ترتیـب، چه سـواالتی 
هسـتند کـه مـا هنـوز آن هـا را نمی دانیـم و بایـد 

؟  سیم بپر
 احتمـاالً دیگـر ایـن حـس را نخواهیـم داشـت تا 
فکـر کنیـم کـه ژنتیـک و فرهنـگ دو سـپهر مجزا 
و غیرتعاملـی هسـتند؛ بلکـه مشـکل، چگونه گـی 

شـناخت تأثیـر متقابِل آن هاسـت. 

تطـوِر روی  بـر  فرهنـگ   تأثیـر 
امـا دارد،  ادامـه  بی درنـگ   مـا 
 پیش بینـی این کـه در آینـده چگونه
حاضـر حـال  در  داد،  خواهـد   رخ 
 تقریبـاً غیرممکـن بـه نظـر می رسـد.
 فرهنـگ تکنولوژیـک شـدۀ مـا چـه
 تأثیـری بـر سـازش ژنتیکـی خواهد
 گذاشـت؟ این سـازش ها در سطحی
یـا شـد  خواهنـد  اعمـال   جهانـی 
 فقـط در میـان برخـی از انسـان ها؟
ماننـد انسان-ماشـین،   مواجهـات 
پروتزهـای و  عصبـی   ایمپلنت هـای 
 رباتیـک، چـه تأثیری بر اسـتخر ژنِی
 مـا خواهنـد گذاشـت؟ آیـا تمایل به
 ورزش هـای خشـونت آمیز در برخـی
سـازگاری بـه  منجـر  فرهنگ هـا   از 
برابـر در  سـر  از  محافظـت   بـرای 
همیـن بـه  و  شـد؟  خواهـد   ضربـه 
 ترتیـب، چـه سـواالتی هسـتند کـه
 مـا هنـوز آن هـا را نمی دانیـم و باید

بپرسـیم؟

-ژنمشتـرِک تطور
فرهنـگ



طنـز کـه یک واژۀ تازی اسـت، در فارسـی کهن به آن فسـوس، 
خندسـتانی، خنده خربـش و ریش خنـد گویند و آن نوعی شـعر 
و نثری سـت همـراه بـا کنایـه و مجـاز و تشـبیه و همـراه بـا 
بعضـی از صنایـع ادبی. همچنین طنز گریز زدن و اشـاره اسـت 
بـه عبارتـی دیگـر که بـه گونه یی بـا سـخِن گوینده مناسـبت و 

سـازگاری داشـته باشد.
طنـز گاهـی بـرای عیب جویی از کسی سـت و گاهی در فارسـی 
بـه عکس عربـی، وصـف و تعریـِف وی. مثًا اگـر عیب جویی 
را از آن عبـارت خواسـته باشـند، پـس ایـن بیت مناسـبت دارد 
کـه منجیـک، شـاعر قـرن پنجـم، از یکـی از بـزرگان بدگویـی 
کـرده و بـه خسـِت طبع و بخل نسـبت داده اسـت)المعجم ص 
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گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پرپر 

امروز اگر نیافتمی رنگ زردمی
گفتم که نیک بود که گوگرد سرخ خواست
گر نان خواجه خواستی از من چه کردمی

کـه گوگـرد سـرخ را بـه زبـان عربـی کبریـت احمـر گوینـد و 
آن جسـمی اسـت کمیـاب و گرانبهـا ماننـد »رادیـوم« امـروز. 
شـاعر در ایـن شـعر نیـز گویـد اگر معشـوق بـه جـای کبریت 
احمـر نـان فـان خواجـه را می خواسـت، مـن چـه خاکـی بـر 
سـر می کـردم. اگـر طنـز فقـط بـرای تمجیـد و تکریـم کسـی 
باشـد، ماننـد ایـن شـاهد خواهد بود کـه حنظلۀ بادغیسـی گفته 

)پیشـاهنگان شـعر پارسـی ص 3(:
یارم سپند اگرچه بر آتش همی فکند

از بهر چشم تا نرسد مرورا گزند
او را سپند و آتش ناید همی به کار 

با روی هم چو آتش و با خال چون سپند
وی بـه کنایـه، یـارش را زیبـا دانسـته و رویـش را چـون آتِش 
سـرخ خوانـده کـه سـوزنده گی آن را اراده نکـرده اسـت. ایـن 
بـود پیش درآمـدی از تعریـف طنـز؛ بنابرایـن شـاهنامه کـه نامۀ 
بـزرگ دانسـته می شـود نیـز، خالـی از این هنـر زیبا و دلنشـین 

نیسـت کـه مـا بـه چنـد مـورد آن اشـاره می کنیم.
*وقتـی کـه سـام نامه یـی بـه منوچهرشـاه می نویسـد و بـه زال 
می دهـد تـا ببـرد و از وی اجـازه بگیـرد تا بـا رودابه همسـری 
کنـد، شـاه نیـز پـس از رای منجمـان از موبـدان می خواهـد که 
از زال پرسـش هایی بکننـد تـا ببیننـد شایسـته گی وی چه گونـه 
اسـت. چـون آن کارهـا پایـان می پذیـرد، زال از شـاه می خواهد 
کـه هرچـه زودتر به شـهر خـود برگـردد؛ زیرا دلش برای سـام 

تنگ شـده اسـت )ابیـات ۱355 و6(:
بدو گفت شاه ای جوانمرد گرد 

یک امروز نیزت بباید شمرد
تو را بویه دخت مهراب خاست

دلت را ُهِش سام و کابل کجاست!
شـاه بـه طنـز گویـد تـو بـرای عشـق دختـر مهـراب کابلـی 

کابـل. شـهر  و  سـام  بـرای  نـه  داری،  شـتاب  این گونـه 
سـام  بـا  و  برمی گـردد  منوچهـر  نـزد  از  زال  کـه  وقتـی  بـاز 
می خواهنـد بـه کابـل برونـد، بـه پـدرش سـام می گویـد سـپاه 
از پیـش بـرود تـا با هـم در راه بـه گفت وگـو بپردازیـم )ابیات 

تـا ۱۴5۰(:  ۱۴۴8
به دستان نگه کرد فرخنده سام

بدانست کو را درین چیست کام
ورا داد پاسخ به شیرین زبان

که این نامور نیک پی پهلوان
سخن هرچه از دخت مهراب نیست

شب تیره مر زال را خواب نیست
سـام گفـت: هـر سـخنی کـه از دختـر مهراب نباشـد، به شـب 
تیره مانسـته اسـت کـه زال در آن نخوابیده، پـس بیت آخر یک 

طنـز زیباسـت که سـام بـه زبان آورده اسـت.
*دیگـر در جشـن پیونـدی زال و رودابـه، کـه در کابـل برگزار 
نداشـت؛  ماننـد  روزگار  آن  تـا  کـه  جشـنی  آن چنـان  شـد، 
سـیندخت، رودابـه را پـس از آرایش تمـام در خانه یـی زرنگار 
بـر تخـت نشـانید و کسـی را بـه نـزد او بار نـداد تـا زال از راه 

برسـد و عـروس زیبـا را ببینـد. لیکن سـام کـه بسـیار آرزومند 
بـود تـا رودابه را برای نخسـتین بار ببیند، با خنده از سـیندخت 
پرسـید کـه دختـر را تا کی بایـد پنهان نگاهـداری و او را به من 

نشـان ندهـی، کـه در شـاهنامه بدین گونـه آمده:
بخندید و سیندخت را سام گفت

که رودابه را چند باید نهفت؟
بدو گفت سیندخت هدیه کجاست؟ 

اگر دیدن آفتاب هواست
مـادر بـه تعریـض کـه گونه یـی از طنـز اسـت، بـه سـام پاسـخ 
می دهـد و می گویـد: اگـر می خواهـی آفتـاب را ببینـی، پـس 
رونمایـِی آن کجاسـت؟ )سـیندخت هـم بـه کنایـه گفتـه کـه 
رودابـه زیباسـت و هم رونمایی که یک سـنت اسـت، فراموش 

) نشود.
*بـاز در آنجـا کـه مـادر سـیاوش را بـا دیبـای زرد و یاقوت و 
پیـروزه می آراینـد، فردوسـی می گوید کـه آن چـه را از آفرینش 
ایزدی می خواسـتی و می بایسـتی باشـد، آن دختر آن را داشـت 
و بـود، طنـز اسـت بـر این کـه دختـر را هر چنـد آرایـش کنند، 

آن زیبایـی خـدادادی بیـش از آن خواهـد بود:
بیاراستندش به دیبای زرد

بیاقوت و پیروزه و الجورد
دگر ایزدی هرچه بایست بود
یکی گوهری سرخ بُد نابسود

بیت آخر طنز است که وصف می کند زیبایی خدادادی را.
*بـاز طنز بسـیار زیبایی در آن جایی اسـت از داسـتان سـیاوش 
و سـودابه کـه پـس از پیونـدی کـردن سـیاوش بـا فرنگیـس 
)فلورانـس: فریگیـس، فری + گیس، یعنـی خوش مو(، در زمین 
تـوران، جایی کـه خوش آب وهوا و کوهسـتانی و دریا بوده، دژ 
سـیاوش گرد را می سـازد و بـه آن دل می بندد. افراسـیاب چون 
بـه وی مظنـون شـده بـود، می خواسـت بـا فرنگیـس بـه دربار 
بیاینـد تا افراسـیاب از اندیشـه های سـیاوش آگاه شـود، پس به 

گرسـیوز گویـد بـرو و پیام مرا به سـیاوش برسـان:
بپرسی و گویی کز آن جشنگاه 
نخواهی همی کرد کس را نگاه؟

بهشتی همانا نجنبد ز جای
یکی با فریگیس خیز ایدر آی

ایـن ابیـات از متـن فلورانـس )ج۴( انتشـارات تهران اسـت، اما 
در متـن مسـکو )ج3 ص۱2۹( بیـت دوم بدین گونـه در مصراع 
نخسـت آمـده: »به مهرت همـی دل بجنبد ز جـای« و متن دکتر 
دبیـر سـیاقی )ج2، ص566( نیز مانند متن مسـکو اسـت. اما در 
متـن دکتـر خالقـی )ج 2، ص332 ب۱۹2۹( چنیـن اسـت: »بـه 
هسـتی همانـا نجنبـی-« و در پاورقی )ش3۰( گویـد: فلورانس، 
طوپقاپـو سـرای، بریتانیـا 2 بهشـتی...« بعـد گویـد: تصحیـح 

قیاسـی است.
در متن فلورانس )محرم 6۱۴( دقیقًا »بهشـتی« اسـت، از هشـتن 
و هلیـدن کـه بـه معنـی گذاشـتن و رهـا کـردن اسـت )فرهنگ 

معین(. دکتر  فارسـی 
معنـی ایـن بیـت و بیت پیـش، گونه یـی از مطایبه و طنز اسـت. 
افراسـیاب بـا ظرافت به گرسـیوز گویـد که به سـیاوش بگوید: 
اگـر آن شـهر را رهـا کـردی و به نـزد ما آمدی، بی گمـان آن دژ 
از جـای خـود تـکان نخواهـد خورد و بـه جای دیگـر نخواهد 
رفـت. )چنان کـه می بینیـم همـۀ نسـخه های خطـی و چاپـی آن 

را نفهمیـده و به چیـز دیگـر برگردانیده اند.( 
*مـوردی دیگـر از طنز در آن جایی اسـت که در داسـتان فرودِ 
سـیاوش اتفـاق می افتـد و آن رفتـن طوس نوذر اسـت به توران 
بـرای کین سـتانی سـیاوش، در راه از نزدیـک دژ فـرود کـه در 
بـاالی کـوه بلنـد بـوده، می خواهد بگـذرد. فرود و تخـوار برای 
سرکشـی در روی قله یـی می نشـینند و سـپاه ایـران را تماشـا 
می بینـد، خشـمگین  را  آنـان  سـپهبد  طـوس  می کننـد، چـون 
می گـردد و دسـتور می دهـد یکی با اسـب بـرود و آن دو تن را 

کشان کشـان بـه پایین بیـاورد.
در ایـن میـان، چنـد نفـر یکـی یکی بـه بـاال می رونـد، لیکن یا 
خـود و یـا اسب شـان کشـته می شـود. در پایـان زرسـب، پسـر 

طـوس، بـه بـاال می تـازد و از تیر فـرود بی جان می گـردد. آنگاه 
طـوس کـه پـر غـرور بـود، خشـمگین شـد و بـه بـاال تاخت و 
اسـب وی را فـرود هـاک کرد و طوس سـپر در گـردن و نژند 
و پـر خـاک، بـه پـس برمی گـردد. اکنـون بـه ایـن بیـت بنگرید 

)متـن خالقی مطلـق، ج3 ص ۴7(:
به لشکر گه آمد به گردن سپر

پیاده پر از گرد و آسیمه سر
گواژه همی زد پس او فرود

که این نامور پهلوان را چه بود!
که ایدون به پای آمد از یک سوار
چه گونه چمد در صف کارزار؟

پرستنده گان خنده برداشتند
همی از َجَرم نعره بگذاشتند

عبـارت »ایـن نامـور پهلـوان را چـه بـود« و »چه گونـه چمد در 
صـف کارزار« تمامـًا طنـز اسـت و ریش خنـد. »گـواژه زدن«، 

اسـت. زدن  طعنه 
کـه  اسـت  اسـفندیار  و  رسـتم  داسـتان  در  طنزهـا  از  *یکـی 
چـون گفت وگـو سـودمند نمی شـود، رسـتم ناامید از اسـفندیار 

:)5 و  )ابیـات 8۴۴  می گـردد 
بدو گفت رستم که ای نیک خوی

تو را گر چنین آمدست آرزوی
به گرد پی اسب مهمان کنم

ببینی به گوپال درمان کنم
کـه رسـتم گویـد: ای اسـفندیار اگـر چنیـن می خواهـی پس تو 
را فـردا بـه مهمانـی گرد اسـبم فـرا می خوانم و خواهـی دید که 
خودکامه گـی و غـرور تـو را چه گونـه بـا گـرز مـداوا می کنـم. 
چنان کـه می بینیـم طنـزی زیبـا و دلنشـین در آن بـه کار رفتـه 

است.
*در خطـاب رسـتم بـه پرده سـرای اسـفندیار، طنـز خوبی رقم 

زده شـده، ماننـد )ابیـات 857 تا 86۰(:
چو رستم بیامد ز پرده سرای 
ز مأمن همی بود بر در بپای

به کرباس گفت ای سرای امید
خنک آن که بُد در توشه، جمشید

همایون بُدی گاه کاووس کی
همان روز کیخسرو نیک پی
در فرهی بر تو اکنون ببست

که بر تخت تو ناسزایی نشست
مـراد از »ناسـزا« گشتاسـب اسـت و طنـز اشـاره بـه بی لیاقتـی 

دارد. وی 
*دیگـر این کـه دو طنـز در چنـد بیـت نزدیک به هم در داسـتان 
رسـتم و اسـفندیار اتفـاق می افتـد: یکـی این که چـون بهمن در 
شـکارگاه به نزد رسـتم می رسـد، خـوان را پهن می کننـد، لیکن 
بهمـن از گوشـت گـور، کـه کبـاب شـده کـم می خورد. رسـتم 
بـا صـدای بلنـد می گویـد: ای شـاه اگـر غـذا کم بخـوری تنت 
ناتـوان می شـود، آن گاه بـه سـپاه بیشـتر نیازمنـد می شـوی )بنـا 
بـر متـن لنینگـراد(. طنـز دوم پاسـخ بهمـن اسـت کـه می گوید 
شـاهزاده گان غـذا کـم می خورنـد و حـرف کمتـر می زننـد، اما 
در جنـگ کوشـش بیشـتر می کنند که اشـاره به پرحرفی رسـتم 

نیـز هسـت و ابیـات چنین اسـت )ابیات )3۴5 تـا 35۱(:
همی خورد بهمن ز گور اندکی
نبد خوردنش پیش او صد یکی

بخندید رستم بدو گفت: شاه
ز بهر خورش بیش دارد سپاه

خورش چون برین گونه داری بخوان
چه گونه شدی بر ره هفت خوان؟

تا جایی که پاسخ بهمن بدین گونه است: 
خـورش کـم بـود کوشـش جنـگ بیـش / به کـف بر نهیـم آن 

زمـان جـان خویش
کـه همـه ابیـات، سـبک طنـز و ریش خنـد دارد و پاسـخ بهمن 

هـم طنز اسـت علیه رسـتم.
*طنـز دیگـری هسـت در آن جایـی کـه خواهـر بهـرام چوبینـه 

بـه بـرادر پنـد می دهـد و می گویـد خسـرو پرویـز کـه تنـد و 
خشـمگین می شـود، آن حالـت از جوانـی اسـت و تـو روی 
از وی بـر مگـردان و آشـتی کـردن را پیشـۀ خـود بسـاز، بهرام 
بدانـی؛ زیـرا  از شـاهان  نبایـد وی را  بـه خواهـر گویـد کـه 
هیـچ صفتـی نیکـو از سـواری و بخشـنده گی و دانایـی در وی 
نمی بینـی. لیکـن اگـر کسـی هنـر داشـته باشـد، یعنـی آداب و 
آییـن نبـرد بی گمـان از گوهر و نژاد شـاهان برتر می باشـد)مراد 

خـود بهـرام چوبینه اسـت(.
گـرد بـه خواهـر بهـرام بـه وی پرخـاش می کنـد و ابیـات در 
چـاپ مسـکو )ج ۹ ص 37( بدین گونـه اسـت، از ابیـات )۴5۹ 

تـا ۴۹5(.
چنین گفت داننده خواهر بدوی 

که ای پر هنر مهتر نامجوی
تو را چند گویم، سخن نشنوی
به پیش آوری تندی و بدخوی

نگر تا چه گوید سخن گوی بلخ
که باشد سخن گفتن راست تلخ

هر آن کس که آهوی تو با تو گفت
همه راستی ها گشاد از نهفت

مکن رای ویرانی شهر خویش
 ز گیتی چو برداشتی بهر خویش

برین بر یکی داستان زد کسی
کجا بهره بودنش ز دانش بسی

که خر شد که خواهد ز گاوان سروی
به یک باره گم کرد گوش از دو روی

دو طنـز در ایـن ابیـات وجـود دارد: یکـی »سـخن راسـت تلخ 
اسـت، مثـل الحـق ُمـّر« که بـه بـرادر می گویـد تـو نمی خواهی 
سـخن حـق را بشـنوی و حـرف ناسـاز و نادرسـت می گویـی. 
طنـز دیگـر ایـن اسـت: خر رفـت تا از گاوان شـاخ طلـب کند، 

آن هـا دو گوشـش را هـم کندند.
بود مست خری که دم نبودش

روزی غم بی دمی فزودش
ناگه نه ز راه اختیاری

بگذشت میان کشتزاری
دهقان مگرش ز گوشه یی دید
برجست و ازو دو گوش ببرید

بیچاره خر آرزوی دم کرد  
نایافته دم دو گوش گم کرد.
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و  دینــی  علمــای  شــخصیت ها،  سیاســت مداران، 
ــه  ــش یگان ــه نق ــد ب ــور در پیون ــادی کش ــان جه فرمانده
ــام  ــت و نظ ــاد و مقاوم ــتان در دوران جه ــال افغانس مارش
ــس از  ــم پ ــال فهی ــد، مارش ــن می گوین ــس از ب ــد پ جدی
ــزی و  ــو خون ری ــن، جل ــوی مجاهدی ــل از س ــرف کاب تص
ــان  ــد کــرد کــه طالب ــوام را گرفــت و تأکی ــن اق دشــمنی بی

ــد. ــی ندارن ــچ قوم ــه هی ــی ب ــد و ربط ــت کار ان جنای
آنــان بــه ایــن بــاور انــد کــه مارشــال فهیــم دولت مــردِ بــا 
هیبــت بــود و در جوان مــردی و عیــاری گــوی ســبقت را از 
بســیاری ربــوده بــود. بــه بــاور نخبه گان سیاســی افغانســتان، 
مارشــال فهیــم حیــن ادارۀ موقــت، در کنــار ریاضــت بــرای 
ــرد  ــاش ک ــان ت ــور، همچن ــش در کش ــذاری ارت بنیان گ

افغانســتان را خانــۀ مشــترک اقــوام بســازد.
ــه  ــور گفت ــین کش ــوری پیش ــس جمه ــرزی، ریی ــد ک حام
افغانســتان  مارشــال  را  خــود  فهیــم  مارشــال  اســت 
می دانســت. آقــای کــرزی می افزایــد کــه روزی پــس 
ــینی  ــت از جانش ــی صحب ــی وقت ــتاد ربان ــهادت اس از ش
اســتاد بــه میــان آمــد، بــه مارشــال فهیــم گفتــه اســت بایــد 
رهبــری جمعیــت اســامی را بــه دوش بگیــرد، امــا مارشــال 
ــه اســت کــه دوســت دارد »مارشــاِل  ــه او گفت افغانســتان ب

ــد. ــتان« باش ــام افغانس ــه تم ــق ب ــتان و متعل افغانس
ــی  ــه در زنده گ ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــرزی ب ــد ک حام
ــه  ــق ب ــود را متعل ــه خ ــد ک ــی می رس ــان ها مرحله ی انس
ــود را  ــه خ ــد، بلک ــور نمی کن ــاح تص ــزب و جن ــک ح ی
ــوری  ــس جمه ــۀ ریی ــه گفت ــد. ب ــردم می دانن ــام م از آن تم
ــت.  ــردم بود/اس ــۀ م ــتان از هم ــال افغانس ــین: »مارش پیش
ــتان را  ــال افغانس ــانی مارش ــپتمبر کس ــم س ــس از یازده پ
ــان و جریان هــای  ــر مخالف ــا در براب ــود ت ــرده ب ــک ک تحری
غیرتاجیــک قــد علــم کنــد و آنــان از او حمایــت می کنــد، 
ــردم  ــود: بخشــی از م ــه ب ــش گفت ــم برای ــال فهی ــا مارش ام
ــر،  ــش دیگ ــد و بخ ــنگ می گوین ــنگ را س ــتان س افغانس
ــم«. ــا را می خواه ــر دوی آن ه ــن ه ــره«، م ــه« و »دب »تیگ
در کنــار ایــن، محمداشــرف غنــی، رییس حکومــت وحدت 
ملــی بــه ایــن بــاور اســت کــه مارشــال محمدقســیم فهیــم 
ــع  ــواره مداف ــن هم ــت مدار واقعبی ــک سیاس ــوان ی ــه عن ب
وحــدت ملــی و مخالــف تبعیــض، تعصــب و تفرقــه بــود. 
آقــای غنــی گفتــه اســت کــه او در حفــظ تمامیــت ارضــی 

ــی داشــته اســت. ــن کننده ی کشــور نقــش تعیی
ــم در  ــتان ه ــال افغانس ــه مارش ــد ک ــی می افزای ــای غن آق
میــدان سیاســی و هــم در میــدان نظامــی، جایــگاه ویژه یــی 
ــه دســت آورده اســت.  ــد دهــۀ گذشــته ب ــخ چن را در تاری
بــه بــاور آقــای غنــی، پــس از شــهادت احمدشــاه مســعود، 
مارشــال فهیــم در شــرایط بســیار ویــژه و خطیــر مســوولیت 

جبهــه را بــه عهــده گرفــت.
ــه مســوولیت پذیری  ــی دارد ک ــار م ــی اظه محمداشــرف غن
و انجــام رســالت در وضعیت هــای دشــورا، ویژه گــی 
مارشــال فهیــم بــود. او می افزایــد: در ســال های ۱37۰ 
کــه پایتخــت در جنگ هــای داخلــی می ســوخت، مارشــال 
فهیــم مســوولیت برگردانیــدن ثبــات را بــه عهــده گرفــت.
همزمــان بــا ایــن، داکتــر عبداهلل عبــداهلل، همســنگر مارشــال 
افغانســتان و رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی بیــان 
مــی دارد کــه او همســنگر باهمــت و پُرتــاش بــود. آقــای 
عبــداهلل گفتــه اســت، او بردبــار، صاحــب فکــر، اندیشــه و 
هــدف بــود. بــه گفتــۀ رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ملــی: پــس از شــهادت قهرمــان ملــی کشــور، بخــش عمــدۀ 
ــال  ــه دوش مارش ــت ب ــۀ مقاوم ــف جبه مســوولیت و تکلی
ــی و  ــوب رهنمای ــد و کاروان را خ ــته ش ــتان گذاش افغانس

رهبــری کــرد.
احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود و 
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری در پیونــد به شــخصیت 
مارشــال فهیــم گفتــه اســت کــه او عیــار، بــا فکــر و اندیشــه 
ــای  ــود. آق ــت ب ــا هیب ــرد ب ــک دولت م ــال ی ــن ح و در عی
مســعود افــزوده اســت کــه هــر زمانــی کــه بــا او می دیــد، 
صحبــت از وضعیــت دشــورای جهــاد و مقاومــت می کــرد 
و وقتــی اســم آمرصاحــب بــه زبانــش می آمــد، بــر روانــش 

ــت. ــه اش می گرف ــت و گری ــر می گذاش تأثی
محمــد محقــق، فرمانــده پیشــین جهــادی و معــاون ریاســت 
اجرایــی گفتــه اســت، پــس از شــهادت آمرصاحــب مســعود 
ــی  ــا وقت ــود، ام ــده ب ــق ش ــدی خل ــات ناامی ــام جبه در تم
ــه عهــده گرفــت، روح  ــری جبهــه را ب ــم رهب مارشــال فهی
تــازه در تمــام جبهــات جنــگ دمیــد و مجاهدیــن و 

ــد. ــت آورن ــه دس ــازه ب ــد ت ــران امی مقاومت گ
ــاور  ــن ب ــه ای ــادی ب ــر جه ــیاف، رهب ــول س ــدرب الرس عب
اســت کــه مارشــال فهیــم انســان بــا عــزم و جهادگــر بــود. 
ــو و  ــردم یک پهل ــه او م ــت ک ــار داش ــیاف اظه ــای س آق

ــود. ســنگردار ب
کریــم خلیلــی، فرمانــده پیشــین جهــادی و رییــس شــورای 
عالــی صلــح بیــان داشــت کــه کمتــر مناطــق افغانســتان را 
ــاع آن مناطــق مارشــال  ــه در دف ــم داشــت ک ســراغ خواهی
ــه  ــزوده اســت ک ــی اف ــای خلیل ــد. آق ــزده باش ــم گام ن فهی
گوشه گوشــۀ وطــن شــاهد رشــادت ها و فداکاری هــای 
ــد.  ــد ش ــوش نخواه ــز فرام ــت و هرگ ــم اس ــال فهی مارش
ــد  ــل جدی ــاران فص ــم از معم ــال فهی ــه مارش ــت ک او گف

افغانســتان اســت.
عطامحمــد نــور، فرمانــده پیشــین جهــادی و رییــس اجرایی 
جمعیــت اســامی افغانســتان می گویــد کــه مارشــال فهیــم 
فکــر و اندیشــۀ مبــارزه و آزادی خواهــی را از آوان جوانــی 
ــه مارشــال افغانســتان  ــد ک ــد. او می افزای در ســر می پروران

بــازوی پُرتــوان جهــاد و مقاومــت مــردم افغانســتان بــود.
ــس از ایجــاد  ــم پ ــور: مارشــال فهی ــۀ عطامحمــد ن ــه گفت ب
بازســازی  ارتش ســازی،  در  کشــور  در  جدیــد  نظــام 
ــده و  ــش ارزن ــی نق ــون اساس ــب قان ــتان و تصوی افغانس

داشــت. گســترده یی 
ــظ منصــور، نویســنده و عضــو  در ســوی دیگــر، عبدالحفی
مجلــس نماینــده گان در حالــی کــه از کشــوری نــام 
نمی بــرد، امــا می گویــد شــماری از کشــورها خواهــان 
ــت  ــوزی، درای ــر دلس ــا اگ ــد، ام ــتان بودن ــۀ افغانس تجزی
ــه  ــتان تجری ــود، افغانس ــم نب ــال فهی ــتی مارش و وطن دوس
وجــود  افغانســتان  اقــوام  میــان  وحــدت  و  می شــد 

شــت. نمی دا
آقــای منصــور می گویــد پــس از آنکــه مجاهدیــن و 
مقاو مت گــراِن »خشــمگین شــمالی« کابــل را تصــرف 
و  جنــگ  مانــع  کــه  بــود  فهیــم  مارشــال  کردنــد، 
ــه  ــرد ک ــد ک ــواره تأکی ــوام شــد و هم ــان اق ــزی می خون ری
طالبــاِن جنایــت کار ربطــی بــه قــوم شــان ندارنــد و عمــال 
ــام  ــم تم ــال فهی ــه مارش ــزود ک ــتند. او اف ــه گان هس بیگان
فشــارهای سیاســی مجاهــدن را پذیرفــت و جلــو شــان را 

گرفــت و گفــت کــه بــه انتقام گیــری نیامده ایــم.
عبدالرحیــم وردک، وزیــر پیشــین دفــاع ملــی گفتــه اســت 
ــای  ــم در مســیر دادن رویداده ــوذ مارشــال فهی نقــش و نف

دونیــم دهــۀ اخیــر روشــن و غیــر قابــل انــکار اســت. 

ــا  ــارزه ب ــین مب ــر پیش ــدی، وزی ــارز راش ــد مب ــن محم دی
مــواد مخــدر می گویــد، مارشــال فهیــم در زمــان مقاومــت 
نگذاشــت افغانســتان بــه ســمت ســیاهی، جهــل و بلعیــده 
ــود. آقــای  ــرود کــه خیــال خــام کــرده ب شــدِن کشــوری ب
راشــدی بــا بیــان این کــه حــرف زدی بــرای سیاســت مدارن 
خیلــی آســان اســت، امــا ســکوت بســیار دشــورا، افــزود: 
»مــن بــه یــاد دارم، زمانــی کــه مارشــال صاحــب در حاشــیۀ 
ــه نشســت و ســکوت  ــود، بســیار مقبــول در خان قــدرت ب

کــرد«.
ــد دارد  ــی تأکی ــا سیاس ــی از چهره ه ــعود، یک ــهزاده مس ش
مارشــال فهیــم حیــن ادارۀ موقــت، در کنــار ریاضــت بــرای 
ــرد  ــاش ک ــان ت ــش در افغانســتان، همچن ــذاری ارت بنیان گ

افغانســتان را خانــۀ مشــترک اقــوام بســازد.
اســداهلل جمالــی، یکــی از علمــای دینــی از مارشــال فهیــم 
ــد  ــد و می گوی ــاد می کن ــین« ی ــرد سنگرنش ــوان »م ــه عن ب
هرگــز بــه خواســت های نامشــروع قدرت هــای زمــان 
ســر تســلیم خــم نکــرد. در کنــار ایــن، محمدایــاز نیــازی، 
عالــم دینــی دیگــر بــه ایــن بــاور اســت کــه موضع مارشــال 
فهیــم در مســایل جهــاد و مقاومــت واضــح بــود و دشــمن 

ــرد. ــاب می ک ــه روی او حس همیش
داکتــر ایــاز نیــازی تأکیــد مــی دارد کــه او در برابــر 
ــد ایســتاده گی کــرد و از موضــع اســامی و  ــه تهدی هرگون

جهــادی اش یــک وجــب عقب نشــینی نکــرد.

مارشال قسیم فهیم کی بود؟
ــوی عبدالمتیــن در  ــد مول ــم فرزن مارشــال محمدقســیم فهی
ــرض  ــتای عم ــیدی در روس ــری خورش ــال ۱336 هج س
والیــت پنجشــیر چشــم بــه جهــان ُگشــود. او آموزش هــای 
 ۱3۴۹ درســال  و  فراگرفــت  زادگاه اش  در  را  نخســتین 
هجــری خورشــیدی بــرای ادامــۀ تحصیــات عالــی شــامل 

ــل شــد. ــی کاب ــوم عرب مدرســه دارالعل
مارشــال فهیــم پــس از کودتــای ۱357 هجــری خورشــیدی 
بــرای شــرکت در جهــاد در برابــر شــوروی پیشــین نخســت 
ــری  ــال ۱358 هج ــس از آن درس ــت و پ ــتان رف ــه پاکس ب
خورشــیدی بــرای مبــارزۀ مســلحانه در برابــر ارتــش ســرخ 
ــتان  ــت. او در تابس ــر رف ــت کن ــیگل والی ــۀ ش ــه منطق ب
ــه پنجشــیر رفــت و در  ســال ۱357 هجــری خورشــیدی ب
زمینــۀ ایجــاد هســته های جهــاد و مقاومــت بــه فرماندهــی 
احمدشــاه مســعود پیوســت و بــه حیــث یکــی از فرماندهان 

ــرد. ــون کشــور کار ک ــای گوناگ ــاد در والیت ه جه
ــأت  ــک هی ــال ۱36۰ در رأس ی ــم در س ــیم فهی محمدقس
عالی رتبــۀ مجاهدیــن بــه والیــات شــمال شــرق )بدخشــان، 
بغــان تخــار و کنــدز( جهــت بســیج مجاهدیــن در 
ــتا  ــن راس ــرد و در ای ــفر ک ــار س ــورای نظ ــوب ش چارچ
ــم  ــد قســیم فهی ــرد. محم ــا ک ــدۀ را ایف ــم و ارزن ــش مه نق
ــن  ــی مجاهدی ــدۀ عموم ــث فرمان ــه حی ــال ۱366 ب در س
ــه  ــن را ب ــای مجاهدی ــوولیت نیروه ــل، مس ــمال کاب در ش
ــترش و  ــر گس ــه خاط ــال ۱368 ب ــت و در س ــده گرف عه
انســجام بیشــتر نیروهــای شــورای نظــار بــه والیــت 
شــمالی مزارشــریف، جوزجــان و فاریــاب ســفر کــرد و بــه 

موفقیت هایــی دســت یافــت.
مارشــاِل افغانســتان پــس از ســقوط حکومــت داکتــر 
ــور ۱37۱ در رأس  نجیــب اهلل و پیــروزی مجاهدیــن در 5 ث
نیروهــای مجاهدیــن وارد کابــل گردیــد و در همــان ســال 
ــس از  ــد و پ ــرر ش ــور مق ــت کش ــر امنی ــث وزی ــه حی ب
ــدت  ــال ۱375 م ــان در س ــت طالب ــه دس ــل ب ــقوط کاب س
ــی نیروهــای مقاومــت  ــدۀ عموم ــث فرمان ــه حی کوتاهــی ب

ــرد. ــه ک ــای وظیف ــل ایف ــمال کاب ــات ش در والی
ــعود  ــاه مس ــهادت احمدش ــس از ش ــم پ ــیم فهی محمدقس
در ۱8 ســنبلۀ ۱38۱ فرماندهــی ُکل نیروهــای دولتــی و 
ــرب  ــخ 22 عق ــه تاری ــت و ب ــه دوش گرف ــت را ب مقاوم
۱38۰ بــه همــکاری نیروهــای ائتــاف بین المللــی وارد 
کابــل گردیــد. آقــای فهیــم پــس از برگــزاری کنفرانــس بـُـن 
ــس ادارۀ  ــاون اول ریی ــث مع ــه حی ــت ب و ایجــاد ادارۀ مؤق
ــخ ۱5  ــه تاری ــد و ب ــن ش ــی تعی ــاع مل ــر دف ــت و وزی موق
ثــور ۱38۱ خورشــیدی بــه پــاس خدمــات ارزنــده و نقــش 
ــی  ــۀ نظام ــن رتب ــه اش در آزادی کشــور بلندتری ــه جانب هم

ــرد. ــت ک ــالی را دریاف ــی مارش ــور یعن کش
مارشــال محمدقســیم فهیــم بعــد از لویــه جرگــۀ اضطــراری 
ــه حیــث معــاون اول ریاســت جمهــوری  ــار دوم ب ــرای ب ب
ــن  ــد. در دومی ــن گردی ــور تعیی ــی کش ــاع مل ــر دف و وزی
دور انتخابــات ریاســت جمهــوری اســامی افغانســتان 
ــد  ــن شــد و بع ــرزی تعیی ــد ک ــاون اول حام ــث مع ــه حی ب
ــس  ــاون اول ریی ــوان مع ــه عن ــات، ب ــروزی در انتخاب از پی
جمهــوری اســامی افغانســتان در 2۹ عقــرب ۱388 حلــف 

ــاد کــرد. ــاداری ی وف
مارشــال محمدقســیم فهیــم بــه زبان هــای فارســی، پشــتو و 
ــود  ــرد. مارشــاِل افغانســتان متاهــل ب ــت می ک ــی صحب عرب
ــرانجام  ــت. س ــده اس ــای مان ــه ج ــد ب و از او دوازده فرزن
یگانــه مارشــال افغانســتان بــه روز یکشــنبۀ، ۱8حــوت ســال 
۱3۹2هجــری خورشــیدی بــه اثــر ســکتۀ قبلــی در کابــل در 
خانــه اش در گذشــت، گفتــه شــده اســت کــه او از بیمــاری 
ــن  ــداوی ای ــرای ت ــار ب ــرد و چندین ب ــج می ب ــز رن ــد نی قن

بیمــاری بــه خــارج از کشــور رفتــه بــود.
ــا  ــم ب ــن ســال یاد مارشــال محمدقســیم فهی ــردا از پنجمی ف
محفــل بــزرگ مردمــی در تــاالر لویــه جرگــه گرامی داشــت 

خواهــد شــد.
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همکاران و همسنگران مارشال فهیم:

مارشال فهیم دولت مرد باهیبت بود
روح اهلل بهزاد



بـه  دسـتیابی  خواسـتار  جهـان  کشـورهای  از  بسـیاری  امـروزه 
دنبـال  ایـن کشـورها  در  کـه  توسـعه یی  انـد. طرح هـای  توسـعه 
می شـود معمـوالً همـان برنامه هایـی اسـت کـه جامعه شناسـان یـا 
سیاسـت مداران غربـی پیشـنهاد می کنند. در بسـیاری از این طرح ها 
تـا زمانـی دراز، وضعیـت زنـان در نظـر گرفتـه نمی شـد یـا ایـن 
طرح هـا بـه گونه یـی اجـرا می شـد کـه بـه وخیم تر شـدن وضعیت 
زنـان می انجامیـد، بـه دلیـل ناآگاهـی سیسـتم طـراح برنامه هـای 
توسـعه بـدون اشـراف داشـتن به فضـای سـنتی و فرهنگـی حاکم 

در کشـورهای هـدف.
کـه   اسـت  داده  نشـان  اجتماعـی  اخیـر صاحب نظـران  مطالعـات 
دسـتیابی بـه توسـعۀ پایـدار بدون مشـارکت فعـال زنـان در تمامی 
امکان پذیـر  اجتماعـی  و  اقتصـادی  فامیلـی،  از  اعـم  عرصه هـا 
نیسـت. بررسـی هایی کـه در زمینـۀ مشـارکت زنان در امـور جامعه 
انجـام گرفتـه نشـان داده اسـت کـه عوامـل اجتماعـی و فرهنگی و 
انتظـارات متفـاوت جامعـه از مـرد و زن، موانـع مهمـی بر سـر راه 
مشـارکت زنان اسـت. از ایـن رو، در دهۀ ۱۹8۰ بـه جای اصطاح 
زن در توسـعه، اصطـاح  »جنسـیت و توسـعه« بـه کار گرفته شـد 
و در پـی آن در بسـیاری از کشـورهای جهـان سـوم، راهبردهایـی 
بـرای مشـارکت عملـی زنـان در توسـعه و برطـرف شـدن موانـع 

شـد. اتخاذ 
یکـی از ایـن راهبردهـا توان مندسـازی زنـان بـا تاکید بر ایـن نکته 
اسـت کـه مشـارکت زنان صرفًا بـه مفهـوم بهره مندی آنـان از مزایا 

نیسـت  توسـعه  برنامه هـای  نتایـج  و 
بلکـه آنان بایـد در اجـرای برنامه ها و 
طرح هـای توسـعه، مشـارکت فعاالنه 

باشند. داشـته 
یـک  توان مندسـازی   اصلـی  مفهـوم 
کـه  می شـود  تعریـف  این گونـه  زن 
او بـرای انجـام برخـی کارهـا توانایی 
امـر  ایـن  و  می کنـد  پیـدا  جمعـی 
مـرد  و  زن  میـان  تبعیـض  رفـع  بـه 
بـا  مقابلـه  در  یـا  و  می شـود  منجـر 
جامعـه  در  جنسـیتی  تبعیض هـای 
موثـر واقـع می گـردد تـا بـا غلبـه بـر 
را  فعالیت هایـی  پیشـرفت،  موانـع 
انجـام می دهـد کـه باعـث تسـلط زن  
در تعییـن سرنوشـت خـود و سـپس 

می شـود. جامعـه 
همه جانبـه،  توسـعۀ  بـه  نیـل  بـرای 
چگونـه می تـوان توانایی هـای زنان را 
بـرای مشـارکت فعال در امور کشـور 
نوشـته  ایـن  هـدف  داد؟  گسـترش 
بررسـی مهمتریـن راهـی اسـت کـه 
بـه افزایـش واقعـی توان منـدی زنان، 
جـدای از طرح هـای پروژه یی مقطعی 
منجـر می شـود تا بدیـن وسـیله زنان 
آنچـه را اکنـون هسـتند و آنچـه را در 
باشـند،  می تواننـد  افغانسـتان  آینـدۀ 
تشـخیص دهنـد و قابلیت هـای خـود 
را در تمامـی زمینه هـا تقویـت کننـد.
طریـق  دو  از  زنـان  توان مندسـازی 

میسـر می شـود: حـذف عواملـی که مانـع فعالیـت زنان می شـود و 
افزایـش توانایـی و قابلیـت آنـان .

پیـش از این کـه بـه مهمتریـن عامـل، از بیـن ایـن دو طریـق ذکـر 
شـده بپردازیـم، بـه چارچـوب ُکلـی مباحـث توان مندسـازی زنان 
از نـگاه نظریه هـای فمینیسـتی به ویـژه نظریـۀ فمینسـت های لیبرال 
کـه توان مندسـازی زنـان از ایـن نظریـه بیشـتر متأثر اسـت، اشـاره 

می کنیـم.
1- توان مندسازی و نظریۀ فمینیسم لیبرال

فمینیسـت های لیبـرال موقعیت پایین تر زنان را ناشـی از کمتر بودن 
فرصت هـا، فقـدان یـا انـدک بـودن میـزان تعلیـم و محدودیت های 
مربـوط بـه محیـط فامیلـی می دانند. آنـان ادعـا می کنند کـه حقوق 
زنـان بـا مـردان برابـر اسـت و بایـد از حـق تحصیـل، اسـتخدام، 
تملـک دارایـی و حمایت هـای قانونـی برخـوردار باشـند. )والـری 

.)۱۹۹۹،
فمینسـت های لیبـرال معتقـد اند کـه جامعۀ شایسـته باید بیشـترین 
فرصت هـا را بـرای توسـعۀ اسـتعدادهای فـردی مهیـا کنـد و ایـن 
فرصت هـا بایـد در دسـترس همگان باشـند. در نظریه های سیاسـی 
لیبرال هـا ارزش هـای فـردی در درخواسـت آزادی و برابری متجلی 

می شـود. )جگـر،۱۹83.(
عـاوه بـر فمینیسـت های لیبـرال، فمینیسـت های اصاح گـرا نیز بر 
ایجـاد فرصت هـای برابـر بـرای زنـان تأکیـد می کننـد. آنـان معتقد 
انـد کـه امـوری ماننـد مراقبـت روزانـه از اطفـال و انجـام کارهای 
خانـه بایـد بـه گونه یـی انجـام شـوند که زنـان نیـز بتواننـد همانند 
مـردان کار کننـد. بـه زعـم آنهـا، مـردان نیز بایـد طرز تلقی شـان را 
نسـبت بـه بچـه داری، کار خانـه و دیگـر جنبه هـای وظایف سـنتی 

زنـان تغییر دهنـد. )سـارجت ،۱۹۹۹.(
اینـان معتقـد اند زنـان باید در زمنیـۀ تحصیل و حـق انتخاب کردن 
و انتخـاب شـدن حتـا در مناصـب سیاسـی از همان حقـوق مردان 
برخـوردار باشـند و در قبـال کار برابـر، دسـت مزد برابـر دریافـت 
کننـد. زنـان بایـد بیشـتر در مجالـس قانون گـذاری حضـور یابنـد، 
آنـان حـق دارند که حتا در صورت همسـرگزینی و اوالد دار شـدن 
در امور سیاسـی شـرکت کنند یا اسـتخدام شـوند. ) والری ،۱۹۹۹(

2- توان مندسازی در نظریات توسعه
نظریـات  از  متأثـر  توسـعه  در  زنـان  نقـش  بـه  مربـوط  نظریـات 
فمینیسـتی و بـه طور عمـده برخاسـته از یافته های بوزورپ اسـت. 
بـوزورپ نشـان داده اسـت کـه برنامه هـای توسـعه بـه کار گرفتـه 
شـده در کشـورهای جهـان سـوم ناموفـق بـوده یـا حتـا عکـس 
توسـعه عمـل کـرده اسـت. بـه دیـد او برنامه ریـزان، بـه معنـای 

واقعـی نابرابـری جنسـیتی پـی نبرده انـد. او معتقد اسـت کـه باید 
میـان مسـایل مربـوط بـه زنـان کـه لزومـًا مشـکل آفرین نیسـتند و 
مسـایل جنسـیتی بر اثـر فاصلۀ جنسـیتی کـه مرکز ثقـل برنامه های 

توسـعه در امـور زنـان اسـت، تمایـز قایل شـد.
مسـایل جنسـیتی بـر اثـر فاصلۀ جنیسـتی به جـود می آیـد و فاصلۀ 
جنسـیتی حاصـل نظـام تبعیض هـای جنسـی موجـود در جامعـه 
اسـت. )النگـه ،۱372( سـارا النگـه یکـی از نظریه پردازانـی اسـت 
کـه می گویـد بـرای توان مندسـازی زنـان بایـد پنـج مرحلـه را طی 
کـرد کـه عبارت اند از: رفاه، دسترسـی، آگاهی، مشـارکت و کنترل.
در مرحلـۀ »رفـاه«؛ رفـاه مـادی زنـان مثل تغذیـه و درآمد بررسـی 
می شـود. در ایـن مرحلـه منظـور از توان مندسـازی، رفـع تبعیـض 
بیـن زنـان و مـردان مد نظر قـرار می گیـرد. در مرحلۀ »دسترسـی«؛ 
زنـان بایـد بـه عوامـل تولیـد ماننـد زمیـن، کار، سـرمایه، کارهـای 
مولـد درآمـد، خدمـات، آموزشـهای مهـارت زا و حتـا محصـول و 
دسـترنج خـود دسترسـی داشـته باشـند. در مرحلۀ »آگاهـی«؛ زنان 
بایـد تشـخیص دهنـد کـه مشـکات آنـان ناشـی از کمبودهـای 
شخصی شـان نیسـت، بلکـه نشـأت گرفتـه از نقش هـای جنسـیتی 
مربـوط بـه فرهنـگ اسـت و بـه همیـن دلیـل قابـل تغییراسـت. 
»آگاهـی«؛ در ایـن مفهـوم بـه معنای باور داشـتن برابری اسـت. در 
مرحلـۀ »مشـارکت« بایـد با شـمار آنهـا در جامعه متناسـب باشـد. 
یعنـی از نیـروی زنـان در پیشـبرد مسـایل اجتماعـی هـم اسـتفاده 
شـود. برابـری در »کنتـرل«؛ بـه معنـای تـوازن قـدرت بیـن زنان و 

مـردان اسـت. ) مـوزر،۱372.(
تحقیقـات سـازمان توسـعۀ جهانـی در سـال ۱۹۹5 نیـز نشـان داده 
نیـز  آمـوزش  بـر  عـاوه  دیگـری  سیاسـت های  اتخـاذ  کـه  بـود 
می توانـد در توان مندسـازی زنـان موثر باشـد. مسـایلی از قبیل رفع 
تبعیـض از بـازارکار، دسترسـی به منابـع مالی، برخـورداری از حق 
مالکیـت قانونـی، مشـارکت احتمالـی نهادهـای دیگـر در نگه داری 
از اطفـال و تقسـیم کار در خانـه می توانـد امنیـت مالـی و پویایـی 

اجتماعـی آنـان را افزایـش دهد.
عـاوه بـر توان منـدی و پویایـی اجتماعـی، سـامت زنـان بـرای 
ایفـای نقـش خویـش در مقـام مـادر و مدیـر خانـه یکـی دیگـر از 
عواملـی اسـت کـه در توان مندسـازی زنـان موثـر اسـت. بنابراین، 
اتخـاذ راهبردهایـی بـرای حفـظ صحـت زنـان به ویـژه در دوران 
پـس از بلـوغ ضـروری می نمایـد و همچنین بـه نیازهـای فرهنگی 

زنـان نیـز بایـد توجـه کرد.
مهمتریـن مسـأله در توان مندسـازی زنـان پیـش از درگیـر کـردن 
سـازمان ها و نهادهـای حقوقـی و اجتماعـی پیرامون حضـور زنان، 
آشـتی زنان افغانسـتان با خودشـان اسـت. چـرا که زن افغانسـتانی 
دارای  بیگانگـی  از خـود  اسـت.  بیگانگـی شـده  از خـود  دچـار 
دو جنبـه اسـت. ابتـدا میـزان از خـود بیگانگـی یـک زن از خـود 
درونـی اش - خـودی کـه نیازهـا، خواسـته ها، توانایی هـا و ارزش 
وجـودی اشـخاص را از یکدیگـر متمایـز می کنـد. دومیـن جنبـۀ 

ازخودبیگانگـی، بیگانگـی از خـود شـخص اسـت.
شـرایط اولـی از خـود بیگانگـی عمیقـًا بـه دومـی وابسـته اسـت، 
بـه ایـن معنـا کـه افـکار خود شـخص به طـور کامـل بـه ناتوانایی 
در شـناخت خـود درونـی و ارزش گـذاری بـه طـور عینـی منجـر 
فمینیسـتی  نظریه هـای  سـایر  توسـط  خودبیگانگـی  از  می شـود. 
مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. کلیشـه های فرهنگـی و تاریخی، 
بهخصـوص نحـوۀ تجربـۀ زیسـتن بـا مـادران و برخـورد جامعه با 
زن و نقـش زن بسـیار تعیین کننده اسـت. کلیشـه هایی کـه عملکرد 
جنسـیتی را تقویـت می کنـد کـه در ُکل بـه حفـظ برتری مـردان و 

حقـارت و ضعـف زنـان در افغانسـتان منجـر می شـد .
)بارتکـی ۱۹۹۰( خاطر نشـان سـاخته اسـت که کلیشـه ها، انتخاب 
خـود  زیـرا  می سـازد،  محـدود  را  اخاقـی  سـازمان  و  مقتدرانـه 
ضعیـف و حقیـر بـه صـورت یـک سـایه درآمـده و ظهـور خـودِ 
مقتـدر را متوقـف می سـازد. البتـه سـازمان های فعال در افغانسـتان 
نیـز از ایـن کلیشـه ها برای جلوگیری از رشـد و انتخـاب زنان بهره 
می برنـد و عمـداً یـا غیرعمـد در عقب نشـینی زنـان طبـق فوایـدی 
کـه حضـور زن بـر ایشـان خواهـد داشـت نقـش مسـتقیم و غیـر 

مسـتقیم را ایفـا می کننـد .
دومیـن جنبـه »موقعیـت بن بسـت مضاعـف زنان« اسـت. زنـان در 
افغانسـتان هنـگام تصمیم گیری، خـود را در یک موقعیت بن بسـت 
مضاعـف می بیننـد. بـرای مثـال زنانـی کـه وظیفه یـی پیـدا می کنند 
به خاطـر تـرک فرزندان شـان یـا یـاد نداشـتن برنامه ریـزی جهـت 
تعـادل میـان انجـام کارهای خانـه و امور بیرون از خانـه مورد خود 
سرزنشـی قـرار می گیرند. یعنی خودشـان احسـاس عـذاب وجدان 
پیـدا کـرده و اقـدام به سـرزنش خودشـان در گام نخسـت پیش از 

ایـن کـه اطرافیـان مورد توبیخ شـان قـرار دهـد ، می کنند.
نکتـۀ جالـب ایـن جاسـت که در کنـار این زنـان فعـال در اجتماع، 
دختـران یـا  مادرانی کـه درخانه هم حتـا می مانند، برچسـب تنبلی 
و بیـکاری و مقایسـه شـدن بـا زنـان دیگـری کـه در جامعـه فعال 
انـد و یـا منبـع درآمـد بـرای خانواده های شـان هسـتند؛ بـاز درگام 
نخسـت توسـط خودشـان قـرار می گیرنـد. از ایـن رو، بارهـا چـه 
بـه شـکل پنهانـی یـا علنـی احسـاس گنـاه، بی کفایتـی و شکسـت 

می کننـد.
ایـن در حالی اسـت کـه جامعۀ افغانسـتان و نهادهـای فعال حقوق 
زنـان و مدنـی، تـاش دارنـد بگوینـد کـه زنان انسـان هسـتند؛ اما 
از طـرف دیگـر هیـچ فرصتـی واقعـی بـرای تهیـۀ آن انسـانیتی که 
بـه وسـیلۀ زنـان و بـه طـور کلیشـه یی قالب بنـدی شـده، طبـق 

اسـتانداردهای قابـل دسـترس را در جامعـه عملیاتـی نمی کننـد.
سـومین جنبه »سـازمان و سـاختار جنسیتی« اسـت. به نظر می رسد 

کـه نیروهـای نظام مند و دارای سـازمان جنسـیتی به طور آشـکاری 
بـا عنـوان پدرسـاالری غلبـۀ مردانـه، پدرگرایانـه و برتـری مـردان 
مشـخص می شـود. بر اسـاس این، اصطاح جنسـیت دو مکانیسـم 
نیرومنـد کـه در آن »مـردان« در تمـام سـازمان های اجتماعـی مهـم 
قـدرت را در دسـت دارنـد و »زنـان« از دسـتیابی بـه ایـن قـدرت 
منـع می شـوند مقایسـه می گـردد. ایـن سـهم نابرابـر از قـدرت در 
قوانیـن، منابـع اقتصـادی، وضعیـت فـردی و در کلیـۀ مـواردی که 
زنـان به لحاظ جسـمی و جنسـی توسـط مـردان قربانی می شـوند ، 

آشـکار می گـردد.
بـرای  کـه  روشـی  مهمتریـن  پرداخـت  بـه  می گردیـم  بـاز  امـا 
توان مندسـازی زنـان در جامعـۀ افغانسـتان بایـد بـدان توجـه کرد.

در الگوهـای توان مندسـازی زنـان، ادبیـات تحقیقـی نشـان می دهد 
کـه روش هایـی بـرای توان مندسـازی اولیـۀ زنـان پیـش از ورود 
عملیاتـی در جامعـه وجـود دارد کـه متأسـفانه در افغانسـتان هرگز 
زیـر  چهـار   )۱۹87( گاتیـرز  اسـت.  نشـده  قایـل  اهمیتـی  بـدان 
فراینـد را شناسـایی کـرد کـه در انجـام توان مندسـازی زنـان نقش 
به سـزایی دارد کـه این هـا انـد: رشـد خـود – کارآمـدی، کاهـش 
خـود -سرزنشـی، قبول مسـوولیت شـخصی برای تغییر و تشـکیل 

گـروه و خـود آگاهـی نقادانه.
پـس بـا ایـن حسـاب مهمتریـن اصـل، »رشـد خودآگاهـی زنـان«  
می باشـد کـه می تـوان الگـوی سـه مرحله یـی را بـرای آن پیشـنهاد 
داد: اول، آگاهـی شـناختی از عایـق خود شـخص و موقعیت او با 
توجـه بـه آگاهـی از غلبـۀ سیسـتم های اجتماعـی کـه در قدرت و 
ارتباط فرد باسیسـتم سـهیم اسـت. دوم، احسـاس کارآمدی نسـبت 
بـه آگاهـی شـناختی بـه خوبی احساسـی کـه در ارتباط بـا دیگران 
دارد. و سـوم، شـناخت هدف نسـبت بـه تغییر در توزیـع اجتماعی 
قـدرت و بـه تبـع آن بهبود شـرایط اجتماعـی و رشـد عایق خود 

شـخص اسـت به برابـری هرچه بیشـتر.
در مـورد زنـان، هویـت خـود و خودآگاهـی شـامل یافتـن ایـن 
حقیقت اسـت که خودشـان را از کلیشـه ها و انتظارات پدرساالرانۀ 
جامعـه رها سـازند. خودآگاهی عبارت اسـت از آگاهـی از خود به 
عنـوان یـک موجـود متفکـر، به معنـای آگاهـی از این کـه فرد چه 
می کنـد و چـرا این عمـل را انجـام می دهـد. نظریه های فمینیسـتی 
معتقـد انـد کـه اسـاس دسـتیابی بـه خودآگاهـی زنـان، تجـارب 
شخصی شـان اسـت. عـاوه بـر ایـن آزمـون زندهگی خودشـان و 
کشـف تجـارب مشـترک سـایر زنـان کـه در نظریـه و کار علمـی 

فمینسـم تعریـف می شـود.
شناسـایی   -۱: شـامل  خودآگاهـی  بـه  دسـتیابی  شـخصی  جنبـۀ 

احساسـات، ادراک و نیازهـای خـود شـخص کـه از تجاربش منتج 
می شـود. 2- شـناخت و معنـا کـردن تجـارب شـخص بـه زبـان 
خـود او. 3- بیـان داسـتان زندهگـی خـود فـرد کـه شـامل اتصال 
برقـرار کـردن بیـن تجـارب شـخصی فرد بـا شـرایط او بـه عنوان 
یـک زن در جامعه یـی کـه غلبـه مردانـه دارد بـدون این کـه با زنی 
دیگـر مقایسـه شـود و تفاوت های فردی هـر زن را بـه او پذیر اند. 
۴- شـناخت خـود بـه عنـوان یـک زن که قدرت مشـترک با سـایر 
زنـان فعـال درجوامـع دیگـر دارد. 5- تـاش بـرای تغییـر خـود و 
سـاختارهای اجتماعـی کـه بـرای زنـان فشـار زاسـت و از خانواده 
و مدرسـه می تـوان بـرای ایـن بـرون رفتن ها بـه شـکل گام به گام 

کرد. شـروع 
دسـت اندرکاران هـر جامعـه خصوصـًا در افغانسـتان کـه درحیطـۀ 
زنـان کار می کننـد پیـش از این کـه برنامه هایی جهـت حضور زنان 
در سـطح اجتمـاع در نظـر بگیرنـد، بایـد روی عناصـر محوری در 
خودآگاهـی زنان افغانسـتان کار کننـد. مانند آگاهی یافتن از خشـم 
زنـان نسـبت بـه نظامـی کـه آن هـا را بـی ارزش می نمایـد و مهمتر 
از ایـن خشـم نسـبت به شـخص مـردان در زندگی شـان کـه مانع 

حرکـت و خـود واقعی بودن شـان هسـتند.
ایـن آگاهـی یافتـن از خشـم، نیازمند این اسـت که یـا روی قربانی 
خشـونت مـردان شـدن زنـان کار شـود و یـا بـا زنانی که بـه دنبال 
خدماتـی همچون مشـاوره هسـتند و اسـتعداد بیشـتر و سـریع تری 
بـرای جـذب در بسـتر جامعـه دارنـد، کار شـود تـا کمتـر توسـط 
و شـتاب زده  نادانسـته  کـه  خطاهایـی 
انجـام می دهنـد دچارآسـیب گردنـد و 
تجربۀ تلخ شـود بـرای سـایر دخترانی 
کـه فعالیت این دختران را گواه هسـتند 
و همـه دچارسـرخوردهگی و سـپس 
طـرد و در نهایت، توسـط خودشـان و 
همجنس شـان حتـا حذف شـوند. زیرا 
خشـم، بـه خصوص خشـم نسـبت به 
مـردان یکـی از هیجان های زنان اسـت 
که زنـان انکار کـرده و آگاهی یافتن از 
ایـن خشـم و به خصـوص یافتن شـیوۀ 
موثـر و عملـی برای تخلیـۀ این هیجان 
فقـط در یـک فضـای ارتبـاط تـوام بـا 
عتمـاد و امنیـت امکان پذیر اسـت و تا 
زنـان بـا خود آشـتی نکنند ایـن چرخۀ 
توان مندسـازی زنـان در اجتمـاع  بـه 
شـکل یـک پروسـۀ معیـوب حرکـت 
مـی کنـد و بیشـتر شـکل نمایشـی بـه 

خـود می گیـرد تـا ریشـه یی.
مادر خشـمگین دختر خشمگین هم به 
جامعـه هدیه می دهد و توان مندسـازی 
نیـروی  از  اسـتفاده  و  زنـان  حقیقـی 
انسـانی زنـان در جامعـه می توانـد در 
بافتـی فقـط اتفاق بیفتد کـه در آن زنان 
قـدرت  احسـاس  نخسـت  وهلـۀ  در 
شـخصی کننـد. داشـتن ایـن احسـاس 
قـدرت زنـان، نیازمنـد تصویـر خود و 
تصویـری اسـت کـه تـوان و قـدرت 
تغییـر خـود و جهـان پیرامـون خود را 
امکان پذیـر می سـازد. یادگیـری بـرای اعتقـاد بـه خـود بـه عنـوان 
یـک زن فراینـدی اسـت کـه در طـی زندهگـی به دسـت می آید و 

کلیـد توان مندسـازی زنـان بـه حسـاب می آیـد.
روشن سـازی  و  شناسـایی  در  را  فشـار  نیروهـای  فراینـد  ایـن 
باورهـای اساسـی جسـتجو می کنـد. یکـی بـاور بـه زنـده بـودن 
واقعـی بـه معنـای وجـود داشـتن و زندهگـی کـردن و حرکـت به 
سـمت رشـد یـا شـدن و دیگـری این کـه زندهگـی مربـوط اسـت 
بـه عشـق و زندهگـی کـه بـه معنـای مـورد پذیـرش قـرار گرفتن، 
خواسـتنی بـودن، ارزشـمند بـودن و مـورد محبـت و احتـرام آحاد 
جامعـه قـرار گرفتن اسـت. چرا کـه توان مندسـازی زیربنایـی زنان 
افغانسـتان فقـط توان مندسازی شـان بـرای حضـور در اجتمـاع و 
اقتصـاد و افزایـش سـطح درآمـد کشـور نیسـت، بلکـه بعـد اصلی 
توان مندسـازی، توان مندسـازی روان شـناختی اسـت کـه بـه دنبـال 
ارتقـای صحـت روان، بهبـود سـازگاری، اعتمـاد بـه نفـس، خـود 

کارامـدی، کنتـرل بـر زندهگـی و... اسـت.
مجریـان امـور در افغانسـتان بایـد برنامه های توان مندسـازی روانی 
زنـان را از طریـق برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی، مشـاوره های 
فـردی، فامیلـی، گروهـی و ارایـۀ کتـاب، مقـاالت در روزنامه هـا 
توسـط نویسـندهگان زن و مـرد، کارشناسـان متخصـص و آگاه در 
رسـانه های جمعـی و… اجـرا کننـد. وقتـی زن بـه توان مندسـازی 
روانـی اش بـا اسـتفاده از روش هـای فـوق دسـت یافـت، قـدرت 
حـل مسـأله، سـازگاری با فامیـل، تصمیم گیـری و تحمـل در برابر 
ناکامی هایـش افزایـش می یابـد و در نهایت، توانایی هـای روانی اش 
ارتقـا می یابـد و سـپس می توانـد سـالم تـر و بـا اطمینـان بیشـتری 
گام هـای موثـر و محکـم تـری را بـا خطاهـای کمتـری کـه ناشـی 
از شـتابزدهگی اسـت بـرای حضـور در جامعـه بـرای فعالیت های 

اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی بـردارد.
منابع :

تـورس، امـاری لیـس و روزاریو دل )۱375(، جنسـیت وتوسـعه ، 
ترجمـه جواد یوسـفیان.

ریتـرز، جـورج )۱37۴(، نظریـه هـای جامعـه شناسـی در دوران 
معاصـر، ترجمـه محسـن ثاثـی.

النگـه، سـارا)۱372(، معیارهایـی بـرای توانـا سـازی زنـان، نقـش 
زنـان درتوسـعه، روشـنگران.

بـرای  زنـان  سـازی  توانمنـد  زهـرا)۱382(،  راسـتایی،  فرخـی 
3٫ سـال  زنـان،  پژوهـش  درتوسـعه،  مشـارکت 
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ــی  ــات پارلمان نامــزدان معتــرض انتخاب
کمیســیون های  جدیــد  اعضــای  از 
ــات  ــا انتخاب ــد ت ــی می خواهن انتخابات
گذشــته پارلمانــی را لغــو اعــام کننــد.
نامــزدان معتــرض از سراســر کشــور در 
یــک نشســت خبــری در کابــل، ضمــن 
ــی  ــات پارلمان ــو انتخاب ــر لغ ــد ب تأکی
گفتنــد کــه در غیــر آن صــورت اعضای 

ــا  ــی ب ــیون های انتخابات ــد کمیس جدی
سرنوشــت اعضــای قبلــی ایــن دو 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــیون مواج کمیس
ایــن  از  یکــی  همایــون  همایــون 
ــکا  ــفارت امری ــرض، س ــزدان معت نام
در کابــل را متهــم بــه دخالــت در 
ــه  ــت ک ــرد و گف ــات ک ــور انتخاب ام
هیچ کســی صاحیــت تصمیم گیــری 
را در کمیســیون انتخابــات نــدارد و 
ــی  ــت وحــدت مل ــس حکوم ــا ریی حت

حکومــت داری  امــور  در  نمی توانــد 
بــدون مشــوره آن تصمیــم بگیــرد.

»ســفارت  گفــت:  همایــون،  آقــای 
ــه  ــد ک ــا می گوی ــه م ــمًا ب ــکا رس امری
ــز  ــان نی ــد فرم ــان می ده ــی ن ــر کس ه
می دهــد؛ و بــا ایــن اســتدالل هــر 
ــان  ــود ش ــل خ ــه می ــه ب ــه را ک آنچ

می دهنــد.« انجــام  اســت 

او بیــان داشــت کــه نامــزدان معتــرض 
از کمیشــنران جدیــد کمیســیون های 
انتخاباتــی انتظــار دارنــد کــه انتخابــات 
ــرا  ــد. زی ــام کن ــل اع ــی را باط پارلمان
ــن  ــد ای ــوز در رون ــۀ او، تاهن ــه گفت ب
ــورۀ  ــدون مش ــی ب ــات هیچ کس انتخاب
ســفارت امریــکا کاری را انجــام نــداده 

اســت.
ــتل  ــت داش ــناد دس ــۀ او، اس ــه گفت ب
هیچ گونــه  نیــز  معتــرض  نامــزدان 

مفهومــی نــدارد.
کــه  کــرد  نشــان  خاطــر  همایــون 
ــال  ــا  2۰س ــه ت ــه دارد ک ــکا برنام امری
آینــده بــا روی کار آوردن جوانــان بــی 
ــارز  ــراد مب ــن اف ــار انداخت ــه و کن تجرب
ــت را در  ــوه دول ــه ق ــر س ــور ه کش

ــرد. ــود بگی ــار خ اختی
نامــزد  هاشــمی  نقیــب اهلل  ســید 
از  »مــا  می گویــد:  دیگــر  معتــرض 
کمیســیون های  جدیــد  کمیشــنران 
کل  کــه  می خواهیــم  انتخاباتــی 
ــزان را  ــی 28 و2۹ می ــات پارلمان انتخاب
ــود  ــر آن، خ ــد در غی ــام کن ــل اع باط
ــی  ــنران قبل ــا سرنوشــت کمیش ــان ب آن

مواجــه خواهنــد شــد.«
احمــدی ســعیدی معتــرض دیگــر 
ــی  ــر حقوق ــت، از نظ ــان داش ــم بی ه
کمیشــنران کــه مجــرم باشــند، عملکــرد 

ــت. ــل اس ــز باط ــا نی آنه
او گفــت: »کمیشــنران جدیــد کــه چنــد 
ــد  ــز بودن ــس نی ــزد مجل ــا نام ــن آنه ت
ــات  ــال انتخاب ــان ابط ــروز خواه ــا دی ت
پارلمانــی  بودنــد ولــی امــروز کــه 
ــه  ــرار گرفت ــری ق ــع تصمم گی در مرج
انــد بایــد بــه صــدای وجــدان خویــش 
ــات را باطــل اعــام  گــوش داده انتخاب

ــد.« کنن
ــاری  ــی برکن ــه در پ ــت ک ــی اس گفتن
کمیســیون های  ســابق  اعضــای 
ــی  ــات پارلمان ــج انتخاب ــات، نتای انتخاب
اعــام ناشــده باقــی مانــد و حکومــت 
جدیــد  اعضــای  پیــش  روز  دو 
رســمًا  را  انتخاباتــی  کمیســیون های 

معرفــی کــرد.
ــی از  ــات پارلمان ــج انتخاب ــام نتای اع
ــد  ــنران جدی ــوولیت کمیش ــن مس اولی

می شــود. خوانــده 

د بخښــنې نړیوالــه موسســه یــا امنســټي 

ــځې  ــتان ښ ــي، د افغانس ــنل واي انټرنش

بایــد د خپــل هېــواد پــه راتلونکــي کــې 

ــوي. رول ولوب

ــره  ــې دا خ ــې موسس ــنې نړیوال د بخښ

پــه هغــه بیــان کــې کــړې چــې د مــارچ 

د امتــي - د ښــځو د نړیوالــې ورځــې پــه 

مناســبت یــې خپــور کــړی دی.

اســیا  جنــويب  د  موسســې  دې  د 

ــرو  ــه تې ــدي پ ــمیرا حمی ــرې س کمپای

۱۷ کلونــو کــې پــه افغانســتان کــې 

ــارې  ــه اش ــه پ ــو ت ــځو پرمختګون د ښ

ــوې  ــه ش ــخته ترالس ــه س ــي: »دا پ وی

بریــاوې بایــد پــه هېــڅ قیمــت لــه الســه 

ونــه وځــي. ښــځې پــه افغانســتان کــې 

د ســولې غوښــتنې د جبهــې پــه رس کــې 

دي، خــو کــه د ســولې پــه پروســه کــې 

ــا د دوی  ــړل يش او ی ــذف ک ــځې ح ښ

ــه ويش هغــه پروســه  ــو معامل ــر حقون پ

ارزښــت نــه يش لرلــی. پــر افغــان ښــځو 

ــه  ــی او ن ــه يش پټول ــرګې ن ــوک س څ

هغــوی پټــه خولــه پاتــې کېــدای يش.«

د بخښــنې نړیوالــه موسســه وايــي، د 

ــځې  ــال ښ ــر مه ــۍ پ ــو د واکمن طالبان

ــري  ــوې وې، ب ــېنول ش ــور کښ ــه ک پ

ــه تــرې اخېســتل شــوي وو، خــو  حقون

لــري  وزارت  ځانګــړی  ښــځې  اوس 

چــې پــه ټولــو والیتونــو کــې ریاســتونه 

ــري. ل

ــادي کال  ــه ۲۰۰۹ می ــې پ دې موسس

ــو د  ــاع کوونک ــو د دف ــځو د حقون د ښ

هلوځلــو پــه نتیجــه کــې پــه افغانســتان 

کــې د ښــځو خــاف د تشــدد د پــای تــه 

رســېدا د قانــون د تصویــب یادونــه هــم 

ــې د  ــن حــال کــې ی ــه عی کــړې، خــو پ

افغــان ښــځو ســتونزو او چلنجونــو تــه 

اشــاره کــړې ده.

نامزدان معترض: 

انتخابات پارلمانی لغو اعالم شود

د بخښنې نړیوال سازمان: 

ــات دافغانستانښځېبایددخپلهېوادپهراتلونکيکېرولولوبوي ــل و روغنی ــم  تی ــدارکات )8( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــی 1398   ــال مال ــت س ــترخیرخانه  باب ــفاخانه 1۰۲ بس ش
اداره شــفاخانه ۱۰2 بســتر خیــر خانــه  از تمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا در 
پروســه داوطلبــی )8( قلــم تیــل و روغنیــات  تضمیــن افــر مبلــغ   ۱۰۰,۰۰۰یــک  صــد هزارافغانــی   
M۰PH-GDCM-HRP-     ــخیصیه ــر تش ــی ( دارای نمب ــک گرنت ــد / بان ــول نق ــکل پ ــه ش ب
ــرایط  ــق  ش ــش را مطاب ــته خوی ــای سربس ــر ه ــوده و اف ــتراک نم G۰3-۱3۹8- KHH-NCBاش
شــرطنامه  بــه لســان دری  در مقابــل پرداخــت مبلــغ 5۰۰ افغانــی پــول غیــر قابــل بازگشــت ، طبــق 

ــد  ــه نماین ــدارکات ارای ــون وطرزالعمــل ت قان
ــی  ــر از نشــر اعــان ال ــل از ظه ــی ســاعت  ۹:3۰ بجــه قب ــا ال ــر ه وصــول شــرطنامه و تســلیمی اف
بیســت یــک روز تقویمــی کــه اخریــن معیــاد ضــرب االجــل تســلیمی افــر  میباشــد  صــورت میگــرد 
آفــر گشــایی  روز  چهــار شــنبه تاریــخ 7حمــل۱3۹8  ســاعت ۱۰:3۰ بجــه قبــل از ظهــر در  صالــون 
ــر رســیده وا  ــر هــای دی ــر میگــردد اف ــزل دوم تدوی ــه   من ــر خان کنفرانــس شــفاخانه ۱۰2 بســتر خی
نترنتــی  پزیرفتــه نمــی شــود  ،شــرایط  اهلیــت  بــا ارایــه اســناد ضــروری میباشــد وتصفیــه حســابات 

مالیاتــی ازمعیــار اهلیــت شــمرده مــی شــود.
ادرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

۱. ۱ شفاخانه ۱۰2بسترخیرخانه. شهر کابل شماره تماس:۰7۹82358۰3
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:

 ۰7۰۰8۹2888
نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهــم قانــون تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری بودجــه 

ــد می باش


