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چـرا  داکرت عبـدالله نبـاید لبـاس 

گـران قیمت بپـوشد؟
به جواب نوشتۀ یعقوب یسنا 

منتشر شده در روزنامۀ ماندگار

62

ضمـن  پاکسـتان  ارتـش  فرمانـده 
بازدیـد از مرکز فرماندهـی نیروهای 
بـر  تأکیـد  و  پنجـاب  مخصـوص 
کشـور  داخلـی  امنیـت  برقـراری 

شـد. افغانسـتان  مـرز  راهـی 
نیـوز  داون  روزنامـۀ  از  نقـل  بـه 
چـاپ پاکسـتان، قمر جاویـد  باجواه 
ضمـن  پاکسـتان  ارتـش  فرمانـده 
بازدیـد از مرکـز فرماندهـی نظامـی 
)رنجـرز(  مخصـوص  نیروهـای 
ایالـت پنجـاب و تأکیـد بـر برقراری 
امنیـت داخلـی کشـور راهـی بازدید 

افغانسـتان شـد. از مـرز 
دریافـت  از  بعـد  گفـت:  باجـواه 
گـزارش کامـل اوضاع امنیتـی ایالت 
پنجـاب از اقدامـات تـکاوران ارتش 
بـرای امنیـت صـد درصـدی در این 

ایالـت قدردانـی کـرد.
وی در سـفر خـود بـه الهـور مرکـز 
ایالـت پنجـاب بـر عملیـات بـدون 

در  تروریسـت ها  علیـه  امتیـاز 
کـرد. تأکیـد  ایالـت  ایـن  هرجـای 

فرمانـده ارتـش پاکسـتان تأکید کرد: 
تروریسـت ها هیـچ مذهـب، فرقه یا 
قبیله یـی ندارنـد بنابرایـن، مصمم به 

ریشـه کن کـردن آن ها هسـتیم.
باجـواه بـا تاکیـد بـر اشـراف کامـل 
بـر تمام مناطـق مرزی کشـور اظهار 
کـردن  ریشـه کن  بـرای  داشـت: 
تروریسـم و امنیـت مـرزی نیـاز بـه 
همـکاری مـردم داریـم تا ایـن خطر 

را از کشـور دفـع کنیـم.
جنـرال قمـر جاوید باجـواه در حال 
حاضـر بـرای بازدید از پـروژه ایجاد 
موانـع مـرزی راهی مـرز افغانسـتان 
شـده اسـت. قرار اسـت کیلومترهای 
باقـی مانده از مرز مشـترک پاکسـتان 
از  جلوگیـری  بـرای  افغانسـتان  بـا 
عبـور تروریسـت ها بـا موانـع مرزی 

شود. مسـدود 

حملۀ  در  امنیتی  نیروهای  شمار  این 
تهاجمی دو شب پیش گروه طالبان که 
به هدف تصرف ولسوالی دشت ارچی 

راه اندازی کرده بودند، کشته شدند.
یک منبع امنیتی در کندز که نخواست 
هویت اش فاش شود با تأیید این خبر 
به خبرگزاری سالم وطندار گفته است، 
دیگر  امنیتی  نیروی   22 این حمله  در 
به  پاسگاه  چندین  و  برداشته اند  زخم 
دست طالبان سقوط کرد، اما اکنون این 

حمله پس زده شده است.
والی  سخنگوی  مرادی،  عصمت اهلل 
بر  طالبان  حمالت  تأیید  با  کندز 
دشت ارچی می گوید که در حال حاضر 
بهبود  ولسوالی  این  امنیتی  وضیعت 
عملیات های  امنیتی  نیروهای  و  یافته 
سرکوب  هدف  به  را  هوایی  و  زمینی 

جنگجویان طالب آغاز کرده اند.
می گوید،  نیز  کندز  والی  سخنگوی 
 10 از  بیش  درگیری ها  این  نتیجۀ  در 
 1۶ و  کشته  طالب   ۸ و  امنیتی  نیروی 

طالب دیگر زخمی شده اند.

آقای مرادی می افزاید که در یک انفجار 
سعدی،  نصرالدین  جاده یی  کنار  ماین 
ارکان  رئیس  و  دشت ارچی  ولسوال 
کندک ارتش و چندین منسوب امنیتی 

به گونۀ سطحی زخم برداشته اند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان 
با پخش خبرنامه یی گفته است که در 
پولیس کشته و زخمی  این حمله ۳۵ 
شده اند و 11 پاسگاه نیروهای امنیتی را 
تصرف کرده اند. به گفتۀ آقای مجاهد 
کشته  نیز  طالب   ۵ درگیری ها  این  در 

شده اند.
از سوی دیگر، دفتر رسانه های ریاست 
خبرنامه یی  پخش  با  کندز  ملی  امنیت 
نوشته است که در نتیجۀ یک عملیات 
روستای  در  امنیتی  نیروهای  هوایی 
سیدمحمد  والیت  این  قندهاری 
اکماالت  مسوول  الیاس،  به  مشهور 
سالح و مهمات گروه طالبان در حوزۀ 
و  کشته  محافظ اش  دو  با  شمال شرق 

موتر عامل شان از بین رفته است.

سه ساعت قبل از شهادتش با او صحبت داشتم
جنـرال نذیـر محمـد نیـازی شـهید، نامـش را در 
قطـار نـام آوران نظامـی افغانسـتان زیـاد شـنیده 
شـناخت  و  بـودم  ندیـده  متأسـفانه  امـا  بـودم، 
نزدیـک قبلـی نیـز نداشـتم. فقـط طـی چنـد روز 
اخیـر باهـم صحبت هـای تلفنـی داشـتیم در مورد 

انتخابـات، صلـح و وضعیـت عمومـی.
سـاعت ۴ عصـر امروز)یکشـنبه، 10 سـنبله( برای 
دومین بـار زنـگ تلفنـش آمـد صحبت مـا نزدیک 
نمی دانـم  بـرای  کشـید.  طـول  سـاعت  نیـم  بـه 
چندمیـن بـار سـوگند یـاد کـرد کـه بـدون کـدام 
طمـع و طلـب در انتخابـات پیش رو بـا تمام قوت 

می کنـم. پشـتیبانی ات 
آمرصاحـب شـهید  راه  و  بـه مجاهدیـن   گفـت 
بـه  اینکـه عمـرش  به شـدت وفـادار می باشـد و 
پایـان نزدیک اسـت، هرچـه از دسـتش بربیاید در 
همیـن راه وقـف می کنـد. هشـدار داد کـه صلـح 
یـک گـپ اسـت، طالبـان جنـگ می خواهنـد و ما 
انشـااهلل هـزاران جنگجـو داریـم و نمی گذاریم که 

شـوند. پیروز 
در آخریـن مکالمـۀ نیـم سـاعته بـار بـار از رأی 
بدخشـان برایـم اطمینـان مـی داد و گفـت تـا چند 
روز قبـل مطمیـن نبـودم، امـا در روزهـای اخیـر 
این سـو و آن سـوی بدخشـان رفتـم و در مـورد 
کاندیدا شـدنت، بـرادر آمرصاحب شـهید از مردم 
خوشـی و رضایـت دیـده اسـت کـه وی را کاماًل 

متقاعـد سـاخته کـه انشـااهلل پیـروزی از ماسـت.
از خـدای یگانـه می طلبیـم تـا ایـن رادمـرد دلیـر، 
مجاهـد و سـنگردار شـهید مـا را به حسـاب نیات 
خیـرش کـه خـدا را شـاهد می گیرم سـه سـاعت 
قبـل از شـهادتش بگوشـم شـنیدم و تصدیق قلبی 
کـردم، بـا جملـه شـهدای پـاک حشـر نمایـد. بـه 
خانـوادۀ داغ دار ژنـرال فداکار مـا، همرزمان، مردم 
عزت منـد بدخشـان، خانـوادۀ جهـاد و مقاومـت 

تسـلیت عـرض می کنـم.
اناهلل و انا آلیه راجعون

احمدولی مسعود

فرمانده ارتش پاکستان:
 بر تمام مناطق مرزی اشراف داریم

12 نیروی امنیتی در کندز شهید شدند

مجاهد و سنگردار 
قهرمان ملی افغانستان شهید شد

صفحه 3

خلیل زاد در کابل:

از تأمیـن صلـح سـراسری 
و پایـدار اطمینـان می دهـم



مقام های  از  زیادی  مصاحبه های  همه 
حکومتی شنیده ایم که وقتی با پرسشی 
از این دست که این همه دارایی را از 
کجا آورده اند، مواجه می شوند، با یک 
می گویند  عصبانیت  و  نگرانی  مقدار 
فساد  حرام،  راه  از  را  پول ها  این  که 
آخرین  نیاورده اند.  دست  به  رشوه  و 
چند  گفت وگوی  همین  موردش 
شب پیش داکتر عبداهلل عبداهلل رییس 
اجرایی حکومت وحدت ملی می تواند 
لباس های  سر  بر  بحث  وقتی  باشد. 
آمد،  آقای عبداهلل  برند  قیمت و  گران 
او مثل این که با سوال ناخوش آیندی 
پاسخ  از  نخست  باشد،  به رو شده  رو 
رفت  طفره  آن  به  واضح  و  سرراست 
و سرانجام هم گفت که از پول فساد 
و حرام این لباس ها را نخریده است. 
البته بحث لباس پوشیدن یک امر کاماًل 
شخصی است و به افراد مربوط است 
چه  از  و  می پوشند  لباس  چگونه  که 
را  این  ولی  مغازه.  کدام  از  و  برندی 
نیز نباید فراموش کرد که آقای عبداهلل 
تاجر  یک  یا  جامعه  عادی  فرد  یک 
سیاست مدار  و  مبارز  یک  او  نیست. 
که  این  حاال  است،  قدرت  سر  بر 
در  و  افغانستان  سیاست  در  قدرتش 
خود  به  است،  چقدر  حکومت داری 
از  سیاست مداران  می شود.  مربوط  او 
ندارند،  شخصی  زنده گی  لحاظ  یک 
و  فقیر  کشورهای  در  به خصوص 
آنها  افغانستان.  مثل  زده یی  بحران 
برای  سیاست  و  زنده گی  الگوی 
یونان  مالی  بحران  وقتی  اند.  دیگران 
را درنوردید نخست وزیر آن کشور از 
پوشیدن نکتایی ابا ورزید، به این دلیل 
که وقتی مردمش نان ندارند، او برای 
خود حق پوشیدن نکتایی را نمی دهد. 
امر  یک  عبداهلل  آقای  پوشیدن  لباس 
که  است  این  مثل  نیست.  شخصی 
کسی در فاتحه خنده کند. آیا خندیدن 
شخصی  امر  کسی  فاتحه  مراسم  در 
دهند  نشان  باید  است. سیاست مداران 
که در غم و شادی مردم خود شریک 
اند، هرچند که ممکن است که تظاهر 
احساس  مردم  که  چه  آن  با  کاماًل 
عبداهلل  آقای  باشد.  متفاوت  می کنند، 

اکثریت  که  کشوری  در  ندارد  حق 
لباس های  ندارند،  پوش  تن  آن  مردم 
این  بپوشد.  دالری  هزار  و  دار  مارک 
امر اخالقی در سیاست است. اخالق 
آن  سیاست مداران  که  می کند  حکم 
جامعه  یک  شهروندان  که  بزیند  گونه 
ترامپ  دونالد  اگر  می کنند.  زنده گی 
لباس قیمتی و به اصطالح برند بپوشد، 
رهبر  چون  نیست،  حرجی  او  بر 
سرمایه دار  و  قدرت مند  کشور  یک 
یک  خودش  دیگر،  طرف  از  و  است 
آقای  اما  است.  امریکایی  میلیونر 
مثل  هم  او  کشور  آیا  کیست؟  عبداهلل 
است؟  قدرت مند جهان  کشور  امریکا 
ترامپ  اندازۀ  به  هم  او  پول های  آیا 
استدالل  پای  که  جاست  این  است؟ 
که  می گوید  او  می لنگد.  عبداهلل  آقای 
لباس هایش می تواند فقر  با لیالم تمام 
را از جامعه بزداید؟ بدون شک خیر، 
ولی می تواند در فقر مردمش خود را 
که  کند  رفتار  طوری  و  سازد  شریک 

مردم اذیت نشوند. 
اذیت  را  مردم  عبداهلل  آقای  لباس های 
درک  را  موضوع  این  آیا  می کند، 
می کند؟ آقای عبداهلل به سوال این که 
پول لباس هایش را از کجا آورده است، 
او  برای  افت مهمی  این  نداد و  پاسخ 
به  الزامًا  بودن،  آراسته  باشد.  می تواند 
معنای این نیست که لباس های قیمتی 
آراسته  مردم  از  بسیاری  باشیم.  داشته 
قیمت  با  را  خود  لباس های  ولی  اند، 
آقای  لباس های  می کنند.  تهیه  ارزان 
نان  عبداهلل توهین به مردمی است که 
از طرف  ندارند.  را  شب و روز خود 
دیگر، بحث این نوشته اصاًل در محور 
مقام های  نیست.  عبداهلل  آقای  شخص 
لباس های  افغانستان  در  دولتی  زیاد 
جاهای  در  و  می پوشند  قیمت  گران 
لوکس زنده گی می کنند. آقای عبداهلل به 
اصطالح در این میان انگشت نما شده 
است. گناه او این است که بیش از حد 
به ظاهر خود توجه نشان داده است. از 
نظر علم روان شناسی کسانی که بیش 
می کنند،  توجه  ظاهرشان  به  حد  از 
فقط در پی برجسته کردن خویش تن 
است. نمی دانم که مشکل روانی آقای 

این  می تواند  او  ولی  چیست،  عبداهلل 
مشکل را با روان درمان گران حل کند. 
حاال بیاییم روی اصل قضیه. اگر قبول 
گذشته  سال  هجده  طول  در  که  کنیم 
در  افغانستان  در  تن  2هزار  حدود 
نهادهای  کلیدی  و  مهم  موقعیت های 
حکومتی و غیرحکومتی قرار داشته اند 
و از تک تک این دو هزار نفر پرسیده 
کجا  از  را  دارایی  همه  این  که  شود 
دو  این  تردید  بدون  آورده اند)چون 
هزار نفر زنده گی خوب و مرفه دارند( 
آنها یک صدا می گویند که از راه حرام 
و فساد این پول ها را کمایی نکرده اند. 
مقام های  نفر که  تعداد  این  پس وقتی 
و  فساد  در  اند،  بوده  هم  پایه  بلند 
آنگاه  اند،  نداشته  دست  اختالس 
گفته  سخن  آن  از  که  فساد  همه  این 
انجام  کسانی  چه  وسیلۀ  به  می شود، 
کشورهای  از  کسانی  آیا  است؟  شده 
ما  کشور  به  دیگر  کرات  یا  و  دیگر 
شده اند.  مرتکب  مالی  فساد  و  آمده  
جای  که  گرفت  نتیجه  می توان  پس 
مصاحبه  یک  موارد  این  تفکیک 
متاسفانه  نمی تواند.  بوده  رسانه یی 
آنجایی  از  افغانستان  حکومت های 
و  بوده  فساد  ترویج کننده های  که 
اند،  اعضای آن در فساد دست داشته 
پیگیری  جدی  را  فساد  مساله  هرگز 
دم  که حاال  غنی  آقای  نکردند. همین 
از انجام وعده های تازه در دور بعدی 
ریاست جمهوری خود می زند، اصاًل به 
نپرداخت.  اداری  و  مالی  فساد  مسالۀ 
داغ  پیش  پنج سال  کابل بانک  بحث 
آن مختومه  پرونده  ابهام  در  شد، ولی 
اعالم شد. طی پنج سال حکومت داری 
به  بلندپایه  مقام  نفر  یک  غنی  آقای 
اتهام فساد مالی و اخالقی حتا در این 
دوره محاکمه نشد؟ چرا؟ چون بیشتر 
فساد  در  غنی  آقای  حکومت  اعضای 
مالی و اخالقی سهیم بودند به شمول 

خودش. 
ما در افغانستان به حکومتی نیاز داریم 
که تنها شعار ندهد بل در عرصه عمل 
مردم  مثل  سرانش  باشد.  متعهد  نیز 

عادی زنده گی کنند و لباس بپوشند.
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انتخاباتـی  کمیسـیون های  پیشـین  کمیشـنران  از  تـن   12 پرونـدۀ 
دیـروز روی میـز دادگاه ابتدایـی مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه 
بـا فسـاد اداری قـرار گرفـت. کمیشـنران پیشـین کمیسـیون های 
انتخاباتـی متهـم بـه سوءاسـتفاده از صالحیت هـای وظیفه یـی در 
انتخابات پارلمانی سـال گذشـته هسـتند. با آنکه پروندۀ کمیشـنران 
کمیسـیون های انتخابـات ماه هـا در دادسـتانی ُکل خـاک خـورد و 
گزارش هایـی از عـدم تمایـل حکومـت بـه بررسـی ایـن پرونده ها 
نیـز نشـر شـد، امـا گذشـته از آن، نفس نهایی شـدن ایـن پرونده ها 
و قـرار گرفتـن آن در میـز محاکمـه در تاریـخ انتخابات افغانسـتان 

بسـیار نـادر بـوده و قابـل سـتایش و گامـی بـه پیش اسـت.
خبـر محاکمـۀ کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی در شـبکه های 
اجتماعـی بـا اسـتقبال مـردم رو بـه رو شـد و در عیـن زمـان، ایـن 
پرسـش نیـز بـه صـورت قـوی و گسـترده وجود داشـت کـه چرا 
بـه  را   201۴ سـال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  کـه  کمیشـنرانی 
بحـران کشـیدند و کشـور را وارد فـاز تقابـل و رویـاروی دو تکت 
انتخاباتـی کرد، محاکمـه نمی شـوند؟ کاربران شـبکه های اجتماعی 
و  چرایـی  مـورد  در  وضاحـت  خواهـان  حکومـت  از  همچنـان 
چگونه گـی محاکمه نشـدن ضیاالحق امرخیل و یوسـف نورسـتانی 

و در عیـن حـال، مشـاور شـدن و سـفیر شـدن آنـان بودند.
اسـت.  تأمـل  قابـل  و  دقیـق  زیـاد  بسـیار  مـردم  پرسـش های 
چهره هایـی کـه متهم به تقلب در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
201۴ بودنـد، علی الرغـم این کـه حسـاب ندادنـد، به وظایـف بلند 
حکومتـی نیز گماشـته شـدند. از جمله ضیاالحـق امرخیل که در آن 
زمـان رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات بـود، به قولـی عام با 
»پشـتاره«یی از صندوق هـا و ورقه هـای رأی دهـی کـه می خواسـت 
بـه صـورت غیرقانونـی و بـدون هماهنگـی کمیشـنران کمیسـیون 
انتخابـات بـه یکـی از مراکـز رأی دهـی انتقـال دهـد، باالفعـل از 
سـوی نیروهای امنیتی بازداشـت شـد، امـا پس از برکنـاری، نه تنها 
حکومـت از او بازجویـی و پرسـان نکـرد، بلکـه آقـای امرخیـل را 

مشـاور ارشـد خود نیـز تعیـن کرد.
در این تردیدی نیسـت که محاکمه و دادگاهی سـاختن کمیشـنرانی 
بـا عالمـی از ضعـف،  پارلمانـی سـال گذشـته را  انتخابـات  کـه 
ناتوانـی و سوءاسـتفاده مدیریت کردند، کار معقول و منطقی اسـت 
و می توانـد هـم اعتمـاد مـردم بـه انتخابـات را ترمیـم کنـد و هـم 
تأثیـر فوق العـاده بـر کمیشـنران فعلـی بگـذارد تـا کارهای شـان را 
بـدون کم وکاسـت و بـا تدبیـر و تأمل انجـام دهند، اما مشـروط به 
این کـه محاکمـۀ کمیشـنران، خاک زدن به چشـم مردم نباشـد؛ زیرا 
چنـان کـه در بـاال گفته شـد، پرونـدۀ این کمیشـنران پـس از ماه ها 
تأخیـر و بی توجهـی، در آسـتانۀ برگـزاری انتخابات و آغاز رسـمی 
کمپاین هـای انتخابـات ریاسـت جمهوری بررسـی و دادگاهی شـد 
و ایـن می توانـد یـک حرکـت انتخاباتـی و نوعـی کمپایـن بـرای 
نامـزدان حکومتـی تلقی شـود. پرسـش دیگری که مطرح می شـود 
ایـن اسـت کـه مسـووالن دادسـتانی در ماه هـای گذشـته مصروف 
چـه کاری بودنـد و چرا ایـن پرونده ها را زودتر نهایـی و به دادگاه 

نفرستادند؟
حسـاب گیری و حسـاب دهی، شـعار تیـم حاکـم در ارگ اسـت. 
هرچنـد عملکـرد ایـن حکومـت و نیز رویکـرد ریاسـت حکومت 
وحـدت ملـی در مواجهـه بـا فسادپیشـه گان از سـوی مـردم نمـرۀ 
نادیـده گرفتـن  بـا  تیـم  ایـن  بازهـم  امـا  اسـت،  ناکامـی گرفتـه 
از  حسـاب گیری  را  شـعارهایش  محـور  مـردم،  سیاسـی  شـعور 
فسادپیشـه گان و زورگویـان و حسـاب دهی از عملکـرد خودشـان 
بـه مـردم قـرار داده اند. مـردم از سـران حکومت حسـاب محاکمه 
نکـردن متقلبـان انتخابـات سـال 201۴ را می خواهنـد، آیـا کسـی 
اسـت برای شـان حسـاب بدهد؟ مـردم می خواهنـد بدانند کسـانی 
کـه میلیون هـا دالـر پـول معـارف افغانسـتان را تـاراج کردنـد، چرا 
مقـرب درگاه اربـاب قـدرت گردیدنـد؟ انتظـار مردم این اسـت تا 
ارگ برای شـان در مـورد مصـرف بیـش از ۴00 میلیـون افغانی پول 
بیت المـال در برگـزاری جشـن اسـتقالل که در واقـع نوعی کمپاین 

ریاسـت جمهوری آقـای غنـی بـود، حسـاب بدهـد.
بـه هـر صـورت، رویکـرد پنج سـالۀ حکومـت وحـدت ملـی در 
مواجهـه بـا فسادپیشـه گان و زورگویـان بـه سـنگ و چـوب ایـن 
مملکـت مشـخص اسـت. بـا آنهـم، چـون در آسـتانۀ برگـزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری قـرار داریـم، بایـد از دادگاهـی شـدن 
کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی -هرچنـد بـا هـدف کمپاینـی 
صـورت گرفتـه باشـد- اسـتقبال کـرد. ایـن کار می توانـد تأثیـر 
داشـته  انتخاباتـی  فعلـی  کمیسـیون های  کمیشـنران  بـر  روانـی 
باشـد. دادگاهی شـدن کمیشـنران پیشـین کمیسـیون های انتخاباتی 
می توانـد کمیشـنران فعلـی را محتـاط بـه کارِ بـا تدبیـر و صادقانـه 
کنـد. انتظـار مـردم افغانسـتان از محاکـم ایـن اسـت کـه بـا حفـظ 
اسـتقاللیت، در قضاوت شـان مالحظـات سیاسـی را در نظر نگیرند 

و زیـر بـار فشـارهای سیاسـی نرونـد.

محـاکمۀ
 12 کمیشنر و معضل اعتماد

کتر عبـداهلل  چـرا  دا
نبـاید لبـاس 

گـران قیمت بپـوشد؟
احمدعمران

ً  آراسته بودن، الزاما
 به معنای این نیست
 که لباس های قیمتی

 داشته باشیم.
 بسیاری از مردم
 آراسته اند، ولی

 لباس های خود را با
 قیمت ارزان تهیه
 می کنند. لباس های

 آقای عبداهلل توهین
 به مردمی است که
 نان شب و روز خود
 را ندارند. از طرف

 دیگر، بحث این
 نوشته اصالً در محور
 شخص آقای عبداهلل
 نیست. مقام های زیاد
 دولتی در افغانستان

 لباس های گران
 قیمت می پوشند

 و در جاهای لوکس
 زنده گی می کنند.
 آقای عبداهلل به

 اصطالح در این میان
 انگشت نما شده

 است. گناه او این
 است که بیش از حد
 به ظاهر خود توجه

 نشان داده است. از
 نظر علم روان شناسی

 کسانی که بیش از
 حد به ظاهرشان

 توجه می کنند، فقط
 خویشتن را برجسته
 کرده است. نمی دانم

 که مشکل روانی
 آقای عبداهلل چیست؛
 ولی او می تواند این
 مشکل را با روان

درمان گران حل کند
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پارلمان سـایه که از اعضای پیشـین شورای 
ملـی تشـکیل شـده، بـا اشـاره بـه تشـدید 
ناامنی هـا در کشـور می گویـد کـه شـرایط 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری 
فراهـم نیسـت و بایـد بـه صلـح اولویـت 

داده شـود.
رییـس و اعضـای پارلمان سـایه، دیـروز با 
برگـزاری نشسـتی در کابـل گفتنـد کـه بـا 
توجـه بـه وضعیـت بـد امنیتـی، برگـزاری 
انتخابات شـفاف و فراگیر در کشور ممکن 
نیسـت و مـردم افغانسـتان نمی تواننـد بـه 

پـای صندوق هـای رای برونـد.
سـایه  پارلمـان  رییـس  همایـون  همایـون 
کـه  هسـتیم  بـاور  ایـن  بـر  »مـا  گفـت: 
کنونـی  شـرایط  در  انتخابـات  برگـزاری 
سـبب بحران دیگر در کشـور خواهد شـد، 
بنـاًء حکومـت و جامعـه جهانـی بایـد بـه 
تامیـن صلـح در کشـور اولویـت دهنـد و 
مـردم افغانسـتان با قاطعیـت از آن حمایت 

خواهنـد کـرد.«
او بـا انتقـاد از رهبـران حکومـت وحـدت 
و  غنـی  آقـای  کـه  ورزیـد  تاکیـد  ملـی، 
عبداهلل مصـروف کمپاین هـای غیرضروری 
کنـدز،  کـه  حالـی  در  انـد؛  انتخاباتـی 
پلخمـری و فـراه در حالـت سـقوط قـرار 
گرفتـه و در سـایر والیت هـا و شـاهراه ها 

نیـز تهدیدهـای امنیتـی در باالترین سـطح 
ممکـن خـود رسـیده اسـت.

هیـچ  وضعیتـی  چنیـن  بـا  او،  گفتـۀ  بـه 
رای  صندوق هـای  پـای  بـه  شـهروندی 
نخواهد رفـت و زمانیکه مردم در انتخابات 
زیـر  انتخابـات  نکننـد، شـفافیت  شـرکت 
پرسـش قـرار گرفتـه و بحـران جـدی در 

کشـور ایجـاد خواهـد شـد.

صالـح محمـد سـلجوقی، معـاون پارلمـان 
سـایه نیـز بـه افزایـش تلفـات افـراد ملکی 
صلـح  گفت وگوهـای  تشـدید  آسـتانۀ  در 
اشـاره کـرد و گفـت کـه بایـد رونـد صلح 
در اولویـت کار حکومـت و جامعه جهانی 

گیرد. قـرار 
آقای سـلجوقی تاکیـد ورزید که طرف های 
درگیر)حکومـت و طالبـان( نباید با افزیاش 

کشـتار مـردم در پـی امتیازگیری بیشـتر در 
میـز مذاکـرات صلـح باشـند. بـه گفتـه او، 
دو طـرف جنـگ بایـد فعالیت هـای جنگی 
خـود را همزمـان با آغـاز مذاکـرات صلح، 
بـه  افغانسـتان  مـردم  نجـات جـان  بـرای 

حداقـل کاهـش دهند.
نذیـر احمـدزی دیگـر عضـو ایـن پارلمان 
نیـز از طرف هـای درگیـر جنـگ خواسـت 

اگـر  و  دهنـد  اولویـت  صلـح  بـه  کـه 
برگـزاری  دلیـل  بـه  افغانسـتان  حکومـت 
حاشـیه  در  را  صلـح  مسـاله  انتخابـات، 
بگـذارد بـا واکنـش تنـد مـردم افغانسـتان 
مواجـه خواهـد شـد؛ زیـرا تامیـن صلـح 
انتخاباتـی  نـه  اسـت  مـردم  اساسـی  نیـاز 
کـه شـفافیت و فراگیـر بـودن آن از همیـن 

قـرار دارد. اکنـون زیـر پرسـش جـدی 
طرف هـای  کـه  گفـت  احمـدزی  آقـای 
درگیـر بایـد هنـگام آغـاز مذاکـرات صلح 
آتش بـس اعـالم کننـد تـا از کشـتار مـردم 

شـود. جلوگیـری 
ایـن در حالـی اسـت کـه گفتـه می شـود 
رهبـران حکومت وحـدت ملی به برگزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری تاکیـد دارند 
و مسـاله صلـح را در اولویـت دوم قـرار 
داده انـد. امـا از سـوی دیگـر طالبـان اعالم 
کـرده کـه بـا تمـام تـوان و قدرت خـود از 

برگـزاری انتخابـات جلوگیـری می کننـد.
صلـح  مذاکـرات  دور  نهمیـن  همچنیـن، 
امریـکا و طالبـان در قطـر بـه پایان رسـیده 
توافـق  بـه  طـرف  دو  می شـود  گفتـه  و 
نهایی دسـت یافتـه و قرار اسـت مذاکرات 

شـود. آغـاز  بین االفغانـی 

مانـدگار: زلمی خلیل زاد نمایندۀ ویـژۀ وزارت خارجۀ 
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان دیـروز و پـس از پایان 
نهمیـن دور گفت وگوهایـش بـا طالبـان به کابـل آمد و 
عـالوه بر مسـووالن حکومـت وحدت ملی با شـماری 
از سیاسـیون نیـز دیـدار داشـت. او در ایـن دیدارها از 

تأمیـن صلح سراسـر و پایـدار اطمینان داده اسـت.
جزییـات کامـل ایـن دیدارها تاهنـوز همه گانی نشـده، 
امـا به صـورت ُکلی برخـی از موضوعات مطرح شـده 
در ایـن دیدارهـا در خبرنامه هـای جداگانه پخش شـده 

ند. ا
میـان  موافقت نامـۀ صلـح  متـن  کـه  منابـع می گوینـد 
طالبـان و ایـاالت متحـده امریـکا نهایـی شـده اسـت.
بـا ایـن حـال، برخـی منابـع بـه رسـانه ها گفته انـد کـه 
ایـاالت متحـده به دنبـال بـه تعویـق انداختـن تاریـخ 

می باشـد. ریاسـت جمهوری  انتخابـات  تدویـر 
از  پـس  سـاعاتی  ملـی  وحـدت  حکومـت  ریاسـت 
پخـش خبـر آمـدن خلیـل زاد بـه کابـل اعـالم کـرد که 
جزییـات توافق نامـۀ صلح امریـکا با طالبـان را دریافت 
کـرده و پـس از مطالعـه و بررسـی دقیـق موافقت نامه، 
دیدگاه هـای خـود را بـا نماینـده ویـژه امریکا شـریک 

سـاخت. خواهد 
صدیـق صدیقـی، سـخنگوی ایـن ریاسـت دیـروز در 
یـک نشسـت خبری در مرکـز رسـانه های حکومت در 
کابـل گفت که محمداشـرف غنی و شـماری از اراکین 
دولـت، از دیـروز بدین سـو دوبـار بـا آقـای خلیـل زاد 

دیـدار کرده انـد.
او گفـت کـه در ایـن دیدارهـا، نماینـدۀ خـاص امریکا 
جزییـات مذاکرات صلح در ده ماه گذشـته و تفاهم نامه 

را با مقامات افغانسـتان شـریک سـاخته است.
آقـای صدیقـی گفت: »حکومـت با درنظرداشـت منافع 
ملـی و خواسـت اکثریـت مطلـق مـردم بـرای صلـح 
و غـور  مطالعـه  موافقت نامـه  پایـدار، روی جزییـات 
خواهـد کـرد. او تأکیـد کـرد کـه صلح اولویـت جدی 
حکومت افغانسـتان اسـت؛ امـا تالش هـای متحدین ما 
بـرای تأمیـن صلـح وقتی نتیجـه خواهد داد کـه طالبان 
افغانسـتان  حکومـت  بـا  مسـتقیم  گفت وگـوی  وارد 
شـوند و خشـونت ها پایـان یابـد و آتـش بـس برقـرار 

گردد«.
بـرای  از تالش هـای جامعـۀ جهانـی  آقـای صدیقـی 
افغانسـتان«  حکومـت  صلـح  راه  »نقشـۀ  از  حمایـت 
قدردانـی و تأکیـد کـرد کـه امیدواریـم ایـن تالش هـا 
و  طالبـان  میـان  مسـتقیم  گفت وگـوی  بـه  منجـر 

شـود. افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 
صدیـق صدیقـی گفـت که مـردم افغانسـتان بیشـترین 
آسـیب را از جنـگ تحمیلـی طالبان دیده انـد. همچنان، 
دولـت و جامعـۀ جهانـی در هـژده سـال گذشـته بهای 
سـنگین بـرای حفـظ جمهوریـت پرداخته انـد. مـا بـا 

تمـام قـوت از ایـن ارزش هـا دفـاع خواهیـم کرد.
زلمـی  از  اشـرف غنی  کـه  گفـت  ارگ  سـخنگوی 
خلیل زاد خواسـته اسـت که جزییات سـند را با اقشـار 

سیاسـی شـریک سـازد.
وحیـد عمـر، مشـاور ارشـد محمـد اشـرف غنـی در 
امـور روابـط عمومی و اسـتراتژیک نیز اعـالم کرده که 
زلمـی خلیـل زاد یـک کپـی از پیش نویـس موافقت نامۀ 
نهایـی میـان امریـکا و طالبـان را فقـط بـه آقـای غنـی 

است. داده  نشـان 
او پیـش از این در صفحه رسـمی توییترش نوشـته بود 
کـه آقـای خلیل زاد یک کپـی از ایـن موافقت نامه را در 

اختیـار رییـس حکومـت قـرارداده ولـی بعـداً تصحیح 
کـرد کـه فقـط یـک نسـخه بـه آقـای غنـی نشـان داده 

شـده، ولـی بـه او تحویل داده نشـده اسـت.
ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی نیـز اعـالم کـرده که 
آقـای خلیـل زاد با محمداشـرف غنی دیدار کـرده، ولی 

جزییاتـی از ایـن دیـدار ارایه نکرده اسـت.
در همین حال، ریاسـت اجرایـی حکومت وحدت ملی 
اعـالم کـرده کـه زلمـی خلیـل زاد در دیـدار بـا عبداهلل 
عبـداهلل، رییـس اجرایـی »از تامیـن صلـح سراسـری و 

پایـدار« بـه او اطمینان داده اسـت.
بعـد از پایـان دور نهـم مذاکـرات، آقای خلیلـزاد اعالم 
کـرد کـه در آسـتانه توافق با طالبـان اسـت، توافقی که 
بـه گفتـۀ او: »خشـونت را کاهـش داده و راه را بـرای 
افغان هـا خواهـد گشـود تـا بـرای مذاکـرات در مـورد 
یـک صلـح با عزت و پایـدار و یک افغانسـتان متحد و 
بـا اقتـدار که ایـاالت متحـده، متحدینش و هیچ کشـور 

دیگـری را تهدیـد نکنـد، با هم بنشـینند«.
آقـای  کـه  کـرده  اعـالم  افغانسـتان  اجرایـی  ریاسـت 
خلیـل زاد، آقـای عبـداهلل را در جریـان آخرین جزییات 

مذاکـرات امریـکا و طالبـان قـرار داده اسـت.
ایـن نهـاد افزوده که آقـای خلیل زاد در جریان سـفرش 
بـه کابـل با تمـام طرف ها مذاکـره و گفت وگـو خواهد 

کرد.
همزمـان باایـن، شـماری از رهبران سیاسـی افغانسـتان 
زلمـی  بـا  پیشـین  رییس جمهـور  خانـۀ  در  دیـروز 

کرده انـد. دیـدار  خلیـل زاد 
دفتـر حامـد کرزی با نشـر اعالمیه یی گفت کـه در این 
دیـدار محمـد یونـس قانونـی، حاجـی محمـد محقق، 
سـید حامـد گیالنـی و شـماری دیگـر از بـزرگان و 

متنفذیـن کشـور حضور داشـتند.
بربنیـاد خبرنامـۀ دفتـر حامد کـرزی، در ایـن دیدار در 
مـورد پیشـرفت های اخیـر در پروسـه صلح افغانسـتان 
گرفـت  صـورت  همه جانبـه  و  مفصـل  گفت وگـوی 
صلـح  تأمیـن  بـر  تأکیـد  بـا  جلسـه  در  حاضریـن  و 
سرتاسـری و پایدار در کشـور، نگرانی های شـان را در 
رابطـه بـه اقدامات بعدی در پروسـه صلـح، قطع جنگ 
خـروج  زمان بنـدی  جـدول  کشـور،   در  خشـونت  و 
نیروهـای خارجی از افغانسـتان و سـایر مسـایل مرتبط 

بـه صلـح بـا آقـای خلیـل زاد مطـرح کردند.
زلمـی خلیـل زاد نماینـده خـاص امریـکا به کابـل آمده 
اسـت تـا جزییـات موافقت نامـۀ صلـح بـا طالبـان را با 
رهبران حکومت و جریان های سیاسـی شـریک سـازد.

دور نهـم مذاکـرات امریـکا و طالبان ۳1 اسـد در دوحه 
آغـاز شـد و مدت ده روز ادامه داشـت.

پیـش از ایـن مایـک پومپئـو، وزیـر خارجـۀ امریـکا 
اظهـار امیـدواری کـرده بـود کـه دو طرف تـا روز اول 

سـپتامبر، یعنـی دیـروز بـه توافقـی دسـت یابنـد.
امریـکا  رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  سـویی،  از 
گفتـه بـود کـه در صـورت رسـیدن بـه توافـق صلـح 
بـا طالبـان، نیروهـای نظامـی امریـکا در یـک منطقـه 

داشـت. افغانسـتان حضـور خواهنـد 
امضـای  از  پـس  کـه  بـود  گفتـه  فاکس نیـوز  بـه  او 
توافق نامـه بـا طالبـان، شـمار نیروهـای امریکایـی در 
افغانسـتان بـا کاهـش حـدود سـی درصدی، بـه ۸۶00 

نفـر خواهـد رسـید.
سـهیل شاهین، سـخنگوی دفتر سیاسـی طالبان در قطر 
دو روز پیـش در توییتی نوشـت کـه دور نهم مذاکرات 

بـا طالبـان »با کامیابی« به پایان رسـیده اسـت.

خلیل زاد در کابل:

از تأمیـن صلـح سـراسری و پایـدار اطمینـان می دهـم

پارلمان سایه: 
شرایط انتخابات فراهم نیست به صلح اولویت داده شود
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تعلیم  برای  نیز  که خروج صبیات  گوئید  می  علما  که شما  اکنون 
مستحسن )پسندیده( نیست، بالفعل ما در این مفکورۀ تان با شما 
دیگر  که  کنم  نمی  گمان  اما  متفقیم  شریف  شرع  مراعات  محض 
علمای اسالم و فضالی هند، سند، مصر، مکه معظمه، مدینه منوره، 
شام، بیت المقدس، بغداد، بصره، کوفه و ترکیه در این نظر با شما 
این بالد معظمه ای  اسالمی  از  باشند. زیرا که در هر یکی  متفق 

بتعداد غیر واحده مکاتب اناثیه موجود است........ 
خودم  بالفعل بر طبق مفکورۀ همین حضرات  تعلیم صبیات را در 

خانه هایشان امر و اراده می کنم.«  
لویه  تقاضای علما و شیوخ معترض را در  امان اهلل خان  هر چند 
جرگۀ پغمان مبتنی بر انسداد مکتب دختران پذیرفت اما چند ماه 
قصر  ای  محوطه  در  دختران  مکتب  ایجاد  به  اقدام  باره  دو  بعد 
سلطنتی کرد.  وی تا سال 192۸ که به شورش و مخالفت مسلحانه 
در کشور مواجه شد به تعداد مکاتب دختران افزود. وقتی در اواخر 
سال 1927 عازم اروپا گردید قبل از عزیمتش در جمعی از مردم به 

سخنرانی پرداخت و به تعلیم اطفال تأکید کرده گفت: 
»اطفال تان را به مکتب بفرستید و ثروت تان را در تعلیم و تربیۀ 

اوالد به مصرف برسانید.« 
زمانیکه شاه امان اهلل خان از اروپا برگشت بیشتر از گذشته به تعمیم 

و توسعۀ معارف در میان پسران و دختران توجه کرد: 
»شاه در اخیر سپتمبر 192۸ به ششصد نفر از مامورین عالی رتبۀ 
گفت.  سخن  وتحصیل  تعلیم  درمورد  ومتنفذین  بزرگان  و  دولتی 

تعلیم  مختلط دختران و پسران را از شش سالگی تا ده سالگی در 
تعلیمات  اجباری شدن  فرمان  و  داد.  قرار  تأیید  مورد  مکتب  یک 

ابتدایی را برای دختران صادر کرد.« 

موانع انکشاف معارف  در  سلطنت امان اهلل خان: 
متعدد  موانع  به  معارف  انکشاف  و  رشد  طرح  در  خان  اهلل  امان 
توسعۀ  و  دختران  تعلیم  مخالفت  به  تنها  موانع  این  بود.   مواجه 
مکاتب عصری از سوی علمای دینی و برخی متنفذین اجتماعی و 
دخالت خارجی جهت بی ثباتی اوضاع و ناکام ساختن برنامه های 
امکانات  و  ابزار  فقدان  و  کمبود   . نمی شد  اصالحی شاه محدود 
توسعۀ معارف یکی ازمعضل های جدی تعمیم و تطبیق برنامه های 
عصری  معارف  تاریخ  طول  در  که  معضلی  بود؛  معارف  گسترش 
کشور و اکنون نیز گریبانگیر معارف افغانستان است. طرح و برنامه 
های دولت امان اهلل خان در مورد توسعۀ معارف عصری  با ابزار 
و امکانات مورد نیاز این توسعه همآهنگی و همسویی نداشت. در 
حالی که طرح ایجاد و تأسیس صد ها مکتب در افغانستان ریخته 
آموزش  در  نیاز  مورد  به حد  مسلکی  و  شایسته  معلم  از  اما  شد، 
ابتدایی و  عنوان وسیلۀ  به  کتاب  نبود.  تدریس شاگردان خبری  و 
ضروری در مکاتب به ندرت دستیاب می شد و محل مناسب برای 

ایجاد صد ها مکتب در پایتخت و والیات وجود نداشت. 
ادارۀ ناسالم و فاسد حکومتی عامل دیگری محسوب می شد که سد 
راه رشد معارف میگردید . فساد اداری و مالی در اداره های دولتی 
انکشاف  موانع  پیچیدگیهای  تنها  نه  معارف  وزارت  در  منجمله  و 
توسعۀ  و  رشد  برای  را  راه  بلکه  میساخت  تر  پیچیده  را  معارف 
معارف می بست. مسئولین فاسد و استفاده جو به جای کارصادقانه 
در تعمیم معارف و آماده سازی ذهنیت  عامه در تأسیس مکتب و 
اعزام اطفالشان به مکاتب، اجباری بودن تعلیمات ابتدایی را وسیله 

ای برای رشوت ستانی می ساختند. برخی پژوهشگران ریشه های 
استفادۀ  سوء  این  به  حتی  را  تعلیمات  شدن  اجباری  از  نارضایتی 

ُعمال حکومت مربوط میدانند:
از  یکی  عمل  این  و  نموده  اجباری  اطفال  برای  را  »تحصیالت 
رنجشهای عمومی بود؛ زیرا وسیله ای سوء استفادۀ  حکام شده و 
برای اینکه اطفال را از رفتن مکتب معاف نمایند مبلغی از اولیای 
آنها گرفته و معافیت میدادند. و گاهی هم برای اینکه بیشتر استفاده 
نمایند طفل فالن محل را به مدرسه سه فرسنگی می فرستادند تا 
عملیات  این  و  بدهد  مبلغی  او  استخالص  برای  اجباراً  طفل  ولی 
در معارف یکی از رنجش های بزرگ جامعه بود که اثرات آن در 
انقالب 1۳07 )1929( ظاهر شد و با اینکه فیض محمد خان وزیر 
وجه  هیچ  به  ولی  نماید،  سازی  ظاهر  خواست  می  وقت  معارف 
یا  ها  مثل سایر  وزارتخانه  معارف هم  نداشت و وزارت  اساسی 

قدری هم  بد تر بود.« 
مختلف  های  برنامه  تطبیق  و  طرح  در  شاه  روش  و  خصوصیات 
اصالحی و انقالبی اش از جمله در عرصۀ معارف بخش دیگر از 
عوامل منفی در مسیر توسعۀ معارف بود. به ویژه فساد در داخل 
ادارۀ  و  رهبری  در  شاه  روش  و  خان  اهلل  امان  حکومت  دستگاه 
دولت و در طرح و تطبیق برنامه های اصالحی در سال های اخیر و 
پس از بازگشتش از اروپا، موانع اصلی در پیشرفت معارف عصری 

محسوب می شد. 
تاریخ شکل گیری و  در  اهلل خان  امان  که  نیست  تردیدی  این  در 

انکشاف معارف عصری افغانستان بنیانگزار و ترویج کنندۀ معارف 
عصری است. 

امان اهلل خان به توسعه و گسترش معارف در کشور حرص و ولع 
داشت. از این رو  او در تمام مالقات ها و گفتگو هایش با مردم 
و مقامات حکومتی از معارف و ضرورت تأسیس مکتب و تعلیم 
و تربیۀ پسران و دختران کشور سخن می گفت. گاهی او در مقام 
سلطان و پادشاه کشور به مثابۀ داعی و مبّلغ مکتب و معارف در 
کوچه و بازار ظاهر می شد و تالش میکرد تا مردم را به اهمیت 
معارف و اعزام فرزندانشان به مکتب آگاه و قانع سازد.  خانم«تابو« 
امیر  دربار  در  قصاب  غنی  پدرش  که   ای  ساله  زن صد   )200۴(

حبیب اهلل پدر امان اهلل خان از قصابان دربار او بود می گوید:
 »مثل دیروز به یاد دارم که امان اهلل خان و ملکه ثریا که چادرکی به 
سر داشت، درساحۀ سرچوک آمدند، مردم  سراجی، رکاخانه، بارانه، 
باغ علیمردان و شور بازار جمع شدند. شاه و ملکه به نوبت در بارۀ 
حقوق و آزادی زنان و درس و تعلیم برای دختران صحبت کردند. 
امان اهلل واقعًا یک پادشاه معارف پرور بود. مردم را تشویق می نمود 
تا دختران خود را شامل مکتب سازند. امان اهلل خان عاشق  پیشرفت 

ملت و ترقی مملکت خود بود. 
وقتی در سال 1920 صنوف سواد آموزی تشکیل گردید، امان اهلل 
خان شخصًا در برخی از صنف های آموزش سواد، تدریس میکرد: 
کالن  به  را  سواد  و  رفت  دوشمشیره  شاه  مسجد  به  او  روز  »یک 
ساالن تدریس کرد. او در مسجد گفت یک شخص در 2۳ روز می 
تواند نوشتن و خواندن را بیاموزد. باری او در قندهار به مردم گفت: 
اگر شما تعلیم یافته نیستید، کوشش کنید که اطفال تان را تحصیل 
برای  بلکه  نیست  تان  پسران  برای  تنها  تحصیل  این  سازید.  کرده 
دختران و خانم های تان باید باشد. شخص بی تعلیم هیچ کاری را 
کرده نمی تواند، شخص تعلیم یافته راه را یافته و هم در راه بهتر 

زندگی اسالمی خود مؤفق میگردد.« 
علی رغم این همه ویژگیها و جایگاه منحصر به فردی که امان اهلل 
داشت،  افغانستان  عصری  معارف  توسعۀ  و  گیری  شکل  در  خان 
برخی از دیدگاه ها و عملکرد موصوف زمینه های  رشد و  توسعۀ 
و  نویسندگان  از  یکی  ساخت.  هموار  نا  و  مساعد  نا  را  معارف 
خان  اهلل  امان  مشخصات   از  که  است  معتقد  غربی  پژوهشگران 
اظهارات مبالغه آمیزش بود. به باور او  امان اهلل خان بین آنچه نظراً 

ممکن و آنچه عماًل امکان داشت تفاوت کمتر می دید. 
در  خارجه  وزیر  و  زن  )پدر  طرزی  محمود  از  مذکور  نویسندۀ 
نخستین سال پادشاهی  امان اهلل خان( نقل قول می کند که باری 

او گفت: 
تعمیر کرده  تهداب  بدون  را  بزرگ و قشنگی  بنای  »امان اهلل خان 
است. با دور ساختن یک خشت تمام آن از هم خواهد پاشید.« و 
سردار گل محمد خان نمایندۀ سابق امان اهلل خان در هند یکسال 

بعد از سقوط سلطنت او گفت:
»امان اهلل خان شخصی بود تند خوی و خود سر، لجوج و بی پروا. 

به دلیل و استدالل وقعی نمیگذاشت.«  

برنامۀ ناتمام و ناکام امان اهلل خان در مورد معارف عصری افغانستان:
معارف عصری  انکشاف  و  گیری  تاریخ شکل  در  نخستین تالش 
برنامه  تمام   انجامید.  به شکست  امان اهلل خان  کشور در سلطنت 
و  مخالفت  به  میالدی   192۸ سال  اواخر  در  موصوف  شاه  های 

شورش مسلحانه در برخی نقاط کشور رو برو شد. 
چرا چنین شد؟ 

چرا امان اهلل خان نتوانست به اهدافش در توسعه و تعمیم معارف 
عصری برسد؟ 

چرا حرکت در مسیر معارف عصری به ایجاد تحول در جامعه و در 
افکار و ذهنیت مردم نیانجامید؟

در مورد ناکامی طرح ها و برنامه های اصالحی امان اهلل خان به ویژه 
در عرصۀ معارف و عوامل سقوط سلطنت او، دیدگاه ها و تحلیل 
های مختلفی وجود دارد. در برخی از این دیدگاه ها و بررسی ها 
گاهی یک عامل مشخص بر جسته می شود و به عنوان عامل اصلی 

مورد تأکید قرار می گیرد: 
از دیدگاه تعدادی، دخالت خارجی و دست انگلیس عامل ناکامی 
امان اهلل خان در تحقق اصالحات و تداوم سلطنتش تلقی می شود؛ 
در نظریات و داوری گروه دیگر، علمای دینی و برداشت های آنها 
و مردم از باور های دینی و مذهبی انگیزه و دلیل شکست شاه و 

اصالحات او شمرده می شود؛
 شماری از اشتباهات شخص شاه و ناتوانی او در ایجاد  ادارۀ سالم 

و خدمتگزار سخن می گویند؛
 جمعی از رقابت و منازعۀ قدرت در داخل دولت با شاه به عنوان 

عامل شکست اصالحات و زوال سلطنت امان اهلل خان نام میبرند؛
و............... 

اجتماعی  های  رویداد  زوال   و  ظهور  که  نیست  تردیدی  این  در 
در هر مقطعه ای از تاریخ ریشه در عوامل مختلف و متعدد دارد؛  
اما شکست تالش ها و برنامه های شاه امان اهلل در مورد معارف 
از همه در  قبل  این شکست  پیامد  او در  عصری و زوال سلطنت 
ساختار قبیلوی جامعۀ افغانستان و اشتباهات شاه توأم  با ضعف و 
ناتوانی او در ایجاد ادارۀ سالم و صادق برای مردم قابل مطالعه و 

بررسی است. 
امان اهلل خان تالش نامؤفق و بی ثمری انجام داد تا یک جامعه و 
کشوری دارای ساختار و اندیشه های قبیلوی و سنتی را از راه رشد 
و توسعۀ معارف عصری متحول و دگرگون سازد. هر چند تعارض 
و مخالفت این ساختار از عوامل مهم در ناکامی  اهداف اصالحی 
و انقالبی شاه امان اهلل بود، اما ضعف و ناتوانی شاه در ایجاد بستر 
مناسب در درون ساختار قبیلوی و سنتی افغانستان برای تحقق و 
تطبیق خواسته هایش و ناتوانی او در ایجاد ادارۀ سالم  و خدمتگذار 
مجال و میدان بیشتر به مخالفت و ستیزه جویی این ساختار داد. از  
جانبی هم امان اهلل خان در طرح ها  و عملکرد خویش در مسیر 
اصالح و تحول میان کارهای فوری اصالحات و کارهای دراز مدت 
و کوتاه مدت تفاوتی نگذاشت. او توجه و اقدامات خود را به رشد 
و توسعۀ معارف عصری به عنوان عامل اصلی تحول و ترقی در 
کشور با طرح و عملکرد شتابزده و غیر ضروری توأم نمود که بیش 
از بیش به مخالفت در جامعه  انجامید. به ویژه شاه موصوف بعد 
از بازگشت سفر اروپایی خویش در تابستان سال 192۸ به کشور 
با دیدگاه ها و اقدامات سطحی و بعضًا مضحک، نقش و اهمیت 
طرح های بزرگ و اساسی اصالحی خود را در ذهنیت ها مخدوش 
و بی اعتبار ساخت. یک نویسنده و پژوهشگر امریکایی که سقوط 
سلطنت امان اهلل خان را در کتاب«اصالحات و انقالب 1929« مورد 

بررسی قرار داده است می نویسد.

امان اهلل خان 
و معارف عصری

 محمداکرام اندیشمند

بخش دوم

 امان اهلل خان به توسعه و گسترش معارف در کشور حرص و ولع داشت. از این رو  او در تمام مالقات ها و
 گفتگو هایش با مردم و مقامات حکومتی از معارف و ضرورت تأسیس مکتب و تعلیم و تربیۀ پسران و دختران
 کشور سخن می گفت. گاهی او در مقام سلطان و پادشاه کشور به مثابۀ داعی و مبّلغ مکتب و معارف در کوچه
 و بازار ظاهر می شد و تالش میکرد تا مردم را به اهمیت معارف و اعزام فرزندانشان به مکتب آگاه و قانع
 سازد.  خانم«تابو« )2004( زن صد ساله ای که  پدرش غنی قصاب در دربار امیر حبیب اهلل پدر امان اهلل

:خان از قصابان دربار او بود می گوید
 مثل دیروز به یاد دارم که امان اهلل خان و ملکه ثریا که چادرکی به سر داشت، درساحۀ سرچوک آمدند،« 
 مردم  سراجی، رکاخانه، بارانه، باغ علیمردان و شور بازار جمع شدند. شاه و ملکه به نوبت در بارۀ حقوق و
 آزادی زنان و درس و تعلیم برای دختران صحبت کردند. امان اهلل واقعاً یک پادشاه معارف پرور بود. مردم
 را تشویق می نمود تا دختران خود را شامل مکتب سازند. امان اهلل خان عاشق  پیشرفت ملت و ترقی مملکت

خود بود
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اسـتاد دانشـگاه، پژوهنـدۀ خبیـر، زبان شـناس، شـاعر و 
نویسـنده، پروفیسـور اسـتاد محمدرحیـم الهام، در سـال 

1۳09 خورشـیدي در قلعـۀ فتـو کابـل بـه دنیـا آمد. 
لیسـۀ غـازي را تمـام کـرد، خواسـت داکتـر شـود، دورۀ 
پي. سـي. بي را خواند، اما پذیرفته نشـد. بعد از دوسـال 
در حالـي کـه مجموعه یـي از اشـعار و سـروده هایش را 
بهدسـت داشـت بـه دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه کابـل 

کرد.  مراجعـه 
میـر امان الدیـن خـان  انصاري موضـوع پذیـرش او را به 
مجلـس اسـتادان راجـع سـاخت و از آن طریـق پذیرفته 
شـد. بعـد از پایان دانشـگاه، اسـتاد زبان پشـتو در لیسـۀ 
اسـتقالل گردید بعـد از آن در دانشـکدۀ ادبیات به حیث 
اسـتاد پذیرفتـه شـد. در سـال 1۳۴1 بـراي تحصیـل بـه 

امریـکا رفت. 
در  زبان شناسـي  رشـتۀ  در  تحصیـل  سـال  دو  از  بعـد 
دانشـگاه مشـیکان به کشـور آمد و استاد دانشـگاه بایزید 
روشـان در ننگرهـار گردیـد. از آنجـا دوباره به دانشـگاه 
کابـل آمـد و بـار دیگـر بـراي آمـوزش در رشـتۀ ادبیات 
انگلیسـي در دانشـگاه ویلز به خارج از کشـور سفر کرد. 
بعـد از آن تدریس را در دانشـکدۀ ادبیات دانشـگاه کابل 
در دیپارتمنـت انگلیسـي ادامـه داد. در سـال 1۳۶۴ بـه 
عضویـت کادر علمـي اکادمـي علـوم افغانسـتان پذیرفته 
شـد. در اکادمـي علوم زمانـي که رتبه هـاي جدید علمي 
بهنـام اکادمیسـن رایـج و توزیـع گردیـد، اسـتاد الهـام 
کاندیـدای اکادمیسـن پذیرفته شـد. تا سـال 1۳۶9 کار را 
در اکادمـي ادامـه داد، بعد از آن به پشـاور پاکسـتان رفت 

و در دانشـگاه افغـان بحیث اسـتاد به تدریـس پرداخت. 
در سـال 1۳۶9 بـه امریـکا رفـت و در 1۴ حمـل 1۳۸2 
ایالـت  فونیکـس  شـهر  در   200۳ اپریـل   ۴ بـا  برابـر 
امروزنـاي ایـاالت متحـدۀ امریـکا، پدرود حیـات گفت. 
اسـتاد الهـام کـه ماسـتري خـود را از انگلسـتان گرفتـه 
بـود، بیـن سـال هاي 1۳۶۴ تـا 1۳۶9 دوکتـوراي خود را 
در زمینـۀ لندي هـاي پشـتو در اکادمـي علـوم جمهـوري 
تاجیکسـتان دفـاع کـرد و »کتـاب لنـدي« را بـا ترجمـۀ 
فارسـي، انگلیسـي و خط کریکیک در تاجیکسـتان چاپ 
کـرد. متـن قلمـي اثـر به خـط اسـتاد الهـام نـزد نگارنده 

اسـت کـه بایسـته اسـت در کشـور چـاپ گردد. 
از اسـتاد الهام به عنوان دانشـمند و پژوهشـگر ژرف نگر، 
کتاب هـاي مسـتقل، رسـاله هایي بـراي دانشـجویان بـه 
گونـه گسـتدنر، رسـاله هایي کـه مسلسـل در مجـالت 
چـاپ گردیـده، و مقـاالت مسـتقل کـه در زمینه هـاي 
مختلـف و یـا بـه مناسـبت سـیمینارهاي چـون سـیمینار 
از  یـادي  دهلـوي،  خسـرو  امیـر  گروهـي،  رسـانه هاي 
مارکـس، د هجري یـاد، یاد محي الدین انیس، پیرروشـان 

و... نگاشـته، برجـا مانـده اسـت. 

آثار استاد الهام: 
علـوم  اکادمـي  در  خـود  دکتـوراي  دفـاع  حیـن  الهـام 
را  خـود  آثـار  فهرسـت  و  زندهگي نامـۀ  تاجیکسـتان 
ترتیـب کـرده و بـه آنجـا سـپرده بـود در آوان وفـات 
فرهنگـي  اتشـۀ  بحیـث  کـه  نگارنـده  الهـام،  اسـتاد 
افغانسـتان در تاجیکسـتان مصـروف کار بـودم، محفلـي 
در بزرگداشـت اسـتاد الهـام و معرفـي مقام علمـي آن به 
اشـتراک دانشـمندان تاجیـک دایـر کـردم. در آن محفـل 
دانشـمندان اکادمي علوم تاجیکسـتان، از وجود فهرسـت 
آثـار اسـتاد الهـام در اکادمـي مـرا آگاه سـاختند. در آن 
فهرسـت کـه شـمارۀ آن بـه 119 مي رسـد. اسـتاد الهـام 
کتاب هـا، مقـاالت و حتـا نوشـته هاي روزنامه یـي خـود 
را بـا ذکـر سـال و شـمارۀ روزنامـه درج کرده اسـت که 
نـزد نگارنـده موجـود اسـت و ایـن جا بـه گونۀ فشـرده 
ارایـه مي گـردد، پیداسـت کـه از هیـچ دانشـمندي چنین 

فهرسـت مکمـل آثـار نداریـم. 
كتاب ها:

روش جدید در تحقیق دستور زبان دري 1۳۴9
 تیوري نحو 1۳۵۸

 د پشـتو گرامـر )ترجمـه( د گرامـري اصطالحاتـو کـي 
موس.  قا

د پشتو کورس اساس
 تیوري هاي ادبي و نقد ادبي 1۳۵۸

 دشت، مجموعۀ شعر 1۳۶2
بندي هاي پشتو

 مقدمه یي بر دستور زبان 1۳۴۴
 بحث هایي بر علم زبان

 پشتو خج خیرنه به گونه گستدنر براي دانشجویان
 مقدمه یي بر دستور زبان دري

بحث هـاي در علم زبان شناسـي، گزیدۀ از کالسـیک هاي 
شعر دري 

مقاالت:
در مجلـۀ کابـل: دبلوخـي ژبـي ژغ جورشـت ترجمـه 
از انگلیسـي، عبدالرحمـن و عاقـل خـان، دسـتور زبـان 
جسـت1۳۴0، د ژبـي علـم، د ژبـي د خیرنـي اصـول، 
گرامـر چیسـت، گرامـر، حیني تعریفي کتگـوري، د ژبنیو 
مطالعاتـو دتحـول سـیر، بیاهـم دپشـتو ژبـي د تاریـخ په 
بـاره کـي، زمونـژ د دوران دادبي کـره کتني مسـالي، ژبه 

او گـردود. 
در مجلـۀ ادب: نقد بر دسـتور زبان حمیـدي، مفهوم دریا 
در شـعر موالنا، ابوالحسـن هجویري، روش نو در تحقیق 
دسـتور زبـان دري، بحـث انتقـادي راجـع به علـم زبان، 
علـم زبان، منشـأ صیغۀ ماضـي در افعال پشـتو »ترجمه«، 
دسـتور زبـان، زبان هـاي بشـر، سـیر تاریخي علـم زبان، 
فونولـوژي دري، جغرافیـاي لهجه یـي »ترجمـه«، روش 
دري،  زبـان  دسـتور  ادبیات«ترجمـه«،  و  زبـان  قیاسـي، 
مقدمـه بـر مطالعـات ادبـي، بحثـي بـر گشـتاپنامه دقیقي 
ترقـي  افـکار  طوسـي،  اسـدي  گرشسـاپنامۀ  و  بلخـي 

خواهانـه در اشـعار مسـتغني، جلوه هاي سـبک هندي در 
اشـعار امیـر خسـرو، کیفیت انتقـال یافتن ثقافـت و ادب 
افغانـي بـه هنـد، نقـش افغانسـتان در ورد و انتشـار زبان 
دري در هندوسـتان، رهنمـاي مطالعـات ادب »ترجمـه« 

فلسـفۀ تمـدن البرت وایـت جـد »ترجمه«. 
در مجلـۀ عرفان: تدریس زبان یک روش علمي«ترجمه«، 
زبان شناسـي چیسـت، مسـألۀ پیدایش و تکامـل تاریخي 

زبان. 
در مجلـۀ خراسـان: نکته هـاي در بـاب تیـوري ترجمـه، 
کلمـه و معنـا »ترجمـه«، موقف ادب شناسـي در سـاختار 

عمومـي فرهنـگ، ایدیولـوژي و هنر. 
در مجلۀ علوم اجتماعي: زبان چیسـت »ترجمه«، نگارش 
و رسـم الخـط »ترجمـه«، زبـان چگونـه بهوجـود آمـد 
»ترجمـه«، تکامـل جامعه شناسـي زبان »ترجمـه«، ماهیت 
سـبک و تحلیـل سبک شناسـي »ترجمـه«، ایدیولـوژي و 
هنـر »ترجمـه« هدف منـدي زیبایـي شـناختي اجتماعـي 
هنـر »ترجمه«، محتوا و شـکل در هنـر »ترجمه«، طبقات 
و مبـارزۀ طبقاتـي »ترجمه« مسـایل تأسـیس نظریۀ دانش 

»ترجمه«. 
بـا  آن  پیونـد  و  در شـعر  تصویـر  ژونـدون:  مجلـۀ  در 
زندهگـي، ادبـي کـره کتنـه، شـخصیت اسـتعداد و ضبط 

نفـس، نظریـات مارکـس وانگلـس در بـارۀ ادبیـات. 
در مجلـۀ وژمـه: ژبپوهنـه پـه آریانـا کـي، د ژبـي علم، د 
ژبـي پیدایشـت، د ژبـي گته، د پشـتو ژبي اهمیت داسـتا 
اشـعارو پـه ترجمـه کـي، عامیانـه ایتمولـوژي، د گرامـر 
پـه بـاب یـوه نـوي نظریـه، د فاللوجـي لنـده تاریخچه، 
د پشـتو ژبـي مبـدا، د ژبپوهني بنسـتونه، شـعر او واقعي 

دنیـا، کلتـور حه تـه وایي. 
سـیمینارها:  مناسـبت  بـه  مقـاالت  مجموعه هـاي  در 
بحثـي در  سـاختار دسـتوري در رسـانه هاي همگانـي، 
نظـام آوازشناسـي ابـن سـینا، خصوصیات لسـاني طریق 

االرشـاد، پـه پشـتو ادب کـي د کرکتنـي ضـرورت. 
در روزنامه ها: زیري: 10 مقاله، مساوات: 1۵ مقاله. 

اسـتاد الهـام عضـو افتخـاري پشـتو تولنه، انجمـن تاریخ 
و انجمـن آریانـا دایـره المعارف بـود. الهـام در دورۀ کار 
علمـي خـود جایـزه رحمان بابـا، پیرروشـان و مدال هاي 
مـدال  نویسـندهگان(  انجمـن  )از  صداقـت  معـارف، 
افتخـاري دهمین سـالگرد انقـالب ثـور را دریافت کرده 

ست.  ا
وژمـه، جریـدۀ  مجلـۀ  مسـوول  مدیریـت  الهـام  اسـتاد 
مسـاوات، مجلـۀ علـوم اجتماعي، ریاسـت مرکـز زبان ها 

را در اکادمـي علـوم بـه عهـده داشـت. 
اسـتاد محمـد رحیـم الهـام بـا همـه مقـام و ژرف نگري 
علمـي از لحـاظ سیاسـي ضعف هایي را به همراه داشـت 
در حقیقـت شـخصیت سیاسـي او متـوازن با شـخصیت 

علمـي او نبود. 
زمانـي کـه میونـدوال صدراعظـم شـد، الهـام بـه حزب 
او داخـل گردیـد و مدیریـت مجلـۀ حـزب  مسـاوات 

مسـاوات را نیـز مدیریـت کـرد. 
بعـد از قدرت یابـي داوود خـان مدح و ثناي او را سـرود 
و قصایـدي در سـتایش داوود ایجـاد کرد. بـا قدرت یابي 
حـزب دموکراتیـک خلـق بـه آن حـزب پیوسـت و در 
رونـد  همیـن  در  و  گرفـت  جـا  کمونیسـت ها  شـمار 
مدیریـت مجلـۀ علـوم اجتماعـي را کـه بـا لغـو مجالت 
شـرعیات  و  اقتصـاد  حقـوق،  جغرافیـه،  وژمـه،  ادب، 
از دانشـکده هاي مختلـف، ایجـاد شـده بـود بـه دوش 

 . فت گر
البتـه در زمانـي کـه در پاکسـتان بـود، مداخلـۀ پاکسـتان 
را در امـور افغانسـتان نکوهـش نمـود بـه ایـن سـبب از 
تدریـس در دانشـگاه افغـان اخراج شـد و تهدیـد گردید 
کـه به افغانسـتان و بـه طالبـان تحویل داده خواهد شـد. 
 الهـام بـه دفتـر ملل متحد رفت و از آنها کمک خواسـت 
و سـرانجام به کمـک ملل متحد به امریـکا انتقال یافت. 

سرچشمه:
در نـگارش ایـن یادداشـت ها از زندهگی نامۀ اسـتاد الهام 
که به قلم خودش نوشـته شـده و در آرشـیف انسـتیتوت 
تاجیکسـتان  علـوم  اکادمـی  رودکـی  ادبیـات  و  زبـان 

محفوظ اسـت، اسـتفاده شـده اسـت.

پروفیسور محمد رحیم الهام 
نشمند و پژوهشگر  خبیر دا



سال l11 شمارۀ مسلسل l2563  سه شنبه 12 سنبله/ شهریور l1398 3 محرم الحرام l1440 3 سپتمبر 2019
www.mandegardaily.com

تفـاوت رهبـری و مـدیریت...
مقایسـه دو دیـدگاه رهبـری و مدیریتی در مـردان و زنان 
بـر می آییـم. دیـدگاه مدیریتـی مـردان یـا همـان دیـدگاه 
فرمـان و کنتـرل و دیـدگاه زنان یا همان دیـدگاه مدیریت 

مشـارکتی و توافقی. 
کارشناسـان علـم مدیریـت و رهبریـت بـاور دارنـد کـه 
مدیـران زن معمـوالً اشـتیاق بیشـتری بـه سـاختن دارنـد 
و در پـی بُـرد و باخـت نیسـتند. زنـان معمـوالً مایـل بـه 
دسـتیابی و حصـول توافـق هسـتند و مایـل اند تـا عقاید 
و نظریـات دیگـران را نیز بشـنوند و بالعکـس مردان فکر 
می کننـد در صورتـی کـه از دیگـران راهنمایـی بخواهنـد 
آنهـا به عنـوان یک رهبر ضعیف که از داشـتن پاسـخهای 

مناسـب بی بهـره اسـت، شـناخته خواهند شـد. 
رهبری زنان: 

• زنـان در قـدرت بخشـیدن و تشـویق کـردن کارکنان و 
تیم هـا بهتـر از آقایـان عمـل می کننـد. 

• رفتـار زنـان به نوعی اسـت کـه صداقت بیشـتری را در 
کار، حاکـم می گرداننـد و در عیـن حـال بیشـتر از مـردان 

در ارتبـاط بـا کارکنان می باشـند. 
• رهبـران زن، در واکنـش بـه مطالبـات متقاضیـان، کمک 

بهتـر و سـریع تر عملـی می دارنـد. 
• زنـان معمـوالً تحمـل بیشـتری در جامعـه از تفاوت هـا 
دارنـد و دارای قـدرت بیشـتری از مـردان در پذیرش این 

هسـتند.  تفاوت ها 
و  سـریع تر  بسـیار  مشـکالت  تشـخیص  در  زنـان   •

می نماینـد.  عمـل  مـردان  از  صحیح تـر 
• زنـان در مشـخص کـردن انتظـارات شـغلی، تشـویق 

کننـده بسـیار بهتـر از مـردان می باشـند. 
نتیجه گیری

زنـان و مـردان مکمل یکدیگـر اند و تفاوت هـای موجود 
از  ناشـی  بلکـه  نداشـته؛  بیولوژیکـی  زمینـۀ  امـروزی 
ارزش هـای سـنتی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسـی 

رایـج در جوامع شـان پنداشـته می شـود.

مسـألۀ مـردان و زنـان را نبایـد از هـم جـدا کـرد. آنهـا 
بایـد باهـم علیه تعصبـات جاهالنـه و تبعیضـات جابرانه 
افزایـش  محیـط خویـش  بـر  را  تسلط شـان  و  بکوشـند 
دهنـد و بـا کمـک هـم بـرای رسـیدن بـه مراتـب اعالی 

موجودیـت انسـانی خویـش اهتمـام ورزنـد.
بخشـی مهمـی از انـرژی و فعالیـت خانم هـا در جهـان، 
صـرف مبـارزه بـرای دسـتیابی بـه آن دسـته حقـوق و 
دادخواهی هایـی می شـود کـه مـردان بـدون هیچ تالشـی 
از آنهـا برخـوردار بـوده انـد. حـق بـودن، حـق داشـتن، 
حـق آموختـن، حـق سـخن گفتـن و اظهـار نظـر کـردن، 
حـق رأی دادن و غیـره جلوه هـای از این گونـه ارزش های 

دموکراتیـک اسـت. 
زنـان حداقـل به انـدازۀ مردان، توانـا، مسـتعد و اعتماد به 
نفـس دارنـد و خاطـر نشـان می گـردد زنـان بایـد بدانند 
کـه هـر چـه نادان تـر بماننـد، ناتوان تـر انـد و در نتیجـه 
بیشـتر از پیـش تحت اقتـدار آشـکار و پنهان مـردان قرار 
خواهنـد گرفـت و در نهایـت در جریـان سـیر تکامـل، 

عقـب مانده تـر و محروم تـر خواهنـد بـود.   
هنـوز کارهـای ناتمـام زیـادی مانده اسـت چـون رهبری 
و مدیریـت بیشـتر هنـر اسـت و ارثـی؛ ولـی در ادبیـات 
می گوینـد رهبـری و مدیریـت، اکتسـابی بـوده و بایـد آن 
را فـرا گرفـت. رهبـری و مدیریـت رونـد نفـوذ در مردم 
را گوینـد. ظاهـراً هنـوز تعداد زنان مدیر در ۵00 شـرکت 
برتـر جهـان بسـیار پاییـن می باشـد بـه طـوری کـه از هر 
۳ مدیـر برتـر تنهـا 1 مدیـر زن می باشـد و بـه عقیـدۀ من 
این مشـکل از آنجا ناشـی می شـود که زنـان دارای مجال 
کمتـری بـرای عرضـۀ مهارت هـای مدیریتـی خـود بـوده 
انـد و هـم اکنـون بـا توجـه بـه موفقیت هـای چشـم گیر 
نیـم قرن گذشـته ایشـان، بدون شـک این برتـری در حال 
کامـل شـدن می باشـد و در نیـم قـرن آینـده احتمـال این 
کـه از هـر ۳ مدیـر موفـق زن تنهـا نسـبت 1 مدیـر موفق 

مـرد وجود داشـته باشـد، بسـیار باال اسـت.

اشـاره: روزنامـۀ مانـدگار چنـدی پیش 
نوشـته یی را از یعقوب یسـنا منتشر كرد. 
آقـای یسـنا در »ماجرای فریـب یک زن 
توسـط مشـاور ارشد محمداشـرف غنی 
در امـور اقلیت هـا« مـورد فریـب یـک 
زن توسـط صاحب نظر سـنگین مشـاور 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی در امور 
بـود. حـاال  را مطـرح كـرده  اقلیت هـا 
»شـورای انسجام اسـماعیلیان افغانستان« 
جوابیه یـی  نوشـته،  آن  بـه  پاسـخ  در 
فرسـتاده كـه روزنامـۀ مانـدگار بـا در 
نظرداشـت اصـل بی طرفـی ایـن نوشـته 

را چـاپ می كنـد.
****

از  یکـی  سـنگین  صاحب نظـر  آقـای 
و  دادخواهـی  جریـان  پیش گامـان 
افغانسـتان  اسـماعیلی های  عدالت خواهـی 
بـود کـه عـدۀ از جوانـان و متنفذیـن ایـن 
از  مرمـوز  و  زنجیره یـی  گونـه  بـه  فرقـه 
سـوی فـرد معلوم الحـال و بسـتگانش بـه 
قتل رسـیده بودنـد. جریـان عدالت خواهی 
آقـای  بـه شـمول  نفـر  از سـوی چندیـن 
سـیدمنصور  پسـر  نـادری  الفـت  سـید 
جریـان  ایـن  می گردیـد.  رهبـری  نـادری 
بـرای بیشـتر از 100 نفـر دادخواهـی کرده 
اسـت کـه گویـا از سـوی آن حلقه بـا نفوذ 
اسـماعیلی، بـه گونـۀ مرموز و سـازماندهی 
حفیـظ اهلل  اسـت.  رسـیده  قتـل  بـه  شـده 
فرزنـد امـان اهلل نیـز بـه جریـان دادخواهی 
می پیونـدد، زیرا پسـرش صفـی اهلل نیز گویا 
از سـوی همیـن حلقـۀ مقتدر و مسـتبید به 
قتـل رسـیده اسـت. ایشـان مدعـی بودنـد 
از  یکـی  از سـوی  پسـرش صفـی اهلل  کـه 
سـران قلـدر و مسـتبد اسـماعلیه بـه قتـل 
رسـیده اسـت. چندین کنفرانس مطبوعاتی 
از سـوی رهبـری ایـن جریـان گرفته شـد 
کـه بازتـاب اجتماعـی فوق العـاده را در پی 
داشـت و خـود حفیـظ اهلل نیز در تمـام این 
کنفرانس هـا شـخصًا حضـور داشـت. ایـن 
کنفرانـس تأثیرات جدیی را در پی داشـت، 
در حـدی کـه نامـزد وکالی آن حلقۀ خبیثه 
کمیسـیون  کاندیـدان  نهایـی  لیسـت  از  را 
انتخابـات حـذف نمایـد و فاقـد صالحیت 

کاندیـدا شـدن شـناخته شـود.
آقـای سـنگین بـه تاریـخ  2۸ /2 / 1۳9۸ 
طـی فرمـان ریاسـت جمهوری، بـه عنـوان 
مشـاور ارشـد ریاسـت جمهوری در امـور 
اقلیت هـا  رفـاه  و  اجتماعـی  همبسـتگی 
تقـرر حاصـل نمـود. ایشـان قبـل از ایـن 
پسـت، به عنـوان مشـاور ریاسـت اجرایی 
ایفـای وظیفـه می نمود. وی در سـال 1۳97 
بـزرگان  در خواسـت  بـه  بنـا  را  خویـش 
قومـش از حـوزۀ کابـل در شـورای ملـی 
کاندیـدا نمـود. ایشـان قبـل از ثبـت نام در 
انتخابات، اسـتعفانامۀ رسـمی خویش را از 
سـمت مشـاوریت به مقام ریاسـت اجرایی 
پیشـکش نمـود که طـی حکم شـماره 7۶1 
ریاسـت  سـوی  از   1۳97-۳-1۳ مـورخ 

محتـرم منظـور می گـردد.
تاریـخ  بـه  امـان اهلل،  فرزنـد  حفیـظ اهلل 
امنیـه  قوماندانـی  عنوانـی   1۳97-۸-27
عـروس اش  الدرکـی  از  کابـل  والیـت 
دوبـاره  اسـت.  نمـوده  شـکایت  شـکریه 
قوماندانـی  تاریـخ ۵-9-1۳97عنوانـی  بـه 
می نمایـد  شـکایت  کابـل  والیـت  امنیـه 
سـنگین  آقـای  را  عروسش)شـکریه(  کـه 
از خانـه فـرار داده بـرده، در سـاحۀ سـیلو 

خانـه بـه کرایـه گرفتـه، جـا بهجا کـرده و 
بـا آن ارتبـاط دارد. بـار دیگـر بـه تاریـخ 
امنیـه  قوماندانـی  عنوانـی   1۳97-9-1۵
کابـل شـکایت می نمایـد که آقای سـنگین 
شـکریه را بـه خانـۀ امـن جـا بهجـا نموده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه شـکریه 
همـراه بـا مـادر و سـه فرزنـدش بـه تاریخ 
10 /9 /1۳97 از اثر بد رفتاری و خشـونت 
خسـرش)حفیظ اهلل( بـه کمیسـیون حقـوق 
کمیسـیون  می بـرد.  پنـاه  و  مراجعـه  بشـر 
 17۶ شـماره  نامـه  ذریعـه  بشـر  حقـوق 
مـورخ 10 /9 / 1۳97ایشـان را بـه خانـه 
امـن )زنـان بـرای زنـان( معرفـی می نماید.
حفیـظ اهلل در عـرض 1۸ روز، سـه گونـۀ  
ادعـای متفـاوت و متضـاد هـم را مطـرح 
کـه  اسـت  معلـوم  همینجـا  از  می نمایـد. 
ادعای حفیـظ اهلل نشـان دهندۀ دروغ، توطئه 
و غیرواقعـی بـودن موضوع اسـت. دوسـیه 
1۸/10/1۳97از  مـورخ   ۳۵۳ شـمارۀ  بـا 

ریاسـت تحقیقـات جنایـی کابـل بـه اتهام 
بـا  خشـونت  بـر  مبنـی  نـام  حفیـظ اهلل 
شـکریه نامـه عروسـش بـه څارنوالـی منع 
می شـود.  فرسـتاده  زنـان  علیـه  خشـونت 
دوسـیه  تحقیقاتـی  بعضـی خـالء  بـه  بنـا 
بـه ریاسـت تحقیقـات جنایـی جهـت رفع 
بـار  ایـن  امـا  می گـردد.  مسـترد  اشـکال 
ریاسـت تحقیقـات جنایی خـالف مکتوب 
قبلـی خویش، دوسـیه را بـه څارنوالی زون 

غـرب ارسـال می نمایـد. بیشـتر از چندیـن 
مـاه دوسـیه تحـت تحقیـق در څارنوالـی 
زون غـرب قـرار داشـت. حفیـظ اهلل ناگزیر 
شـد کـه بعضـی از آدرس هـای مسـنجر با 
نام هـای مختلـف مسـتعار بسـازد و اقـدام 
بـه رد بـدل سـاختن عکس هـای رسـمی 
عکس هـای  و  سـنگنین  آقـای  )کمپینـی( 
خصوصـی شـکریه نامـه نمایـد. حفیـظ اهلل 
بـه ایـن بسـنده نمی کند بلکـه از 70 آدرس 
فیسـبوک مسـتعار و اصلـی اقـدام به نشـر 
و پخـش توهیـن و افتـرا نسـبت بـه آقـای 

می نمایـد. سـنگین 
نتیجـه و براینـد تحقیـق نشـان می دهـد که 
آقای سـنگین و شـکریه عـروس حفیظ اهلل، 
همدیگـر را اصـاًل ندیـده و نمی شناسـند و 
هیچ نـوع ارتباط باهـم نـدارد. ریکاردهای 
از  طرفیـن  تماس هـای  شـماره  واصلـه 
کـه  می دهـد  نشـان  مخابـرات  وزارت 
هیچ گونـه تمـاس میان شـان وجـود ندارد.

از  تحقیـق  صفحـه  در  شـکریه خانم 
اجبـاری  انـزوای  خشـونت،  بدرفتـاری، 
حفیـظ اهلل  توسـط  فرزندانـش  گرفتـن  و 
خسـرش شـکایت نموده اسـت. ایشـان از 
دسـت خشـونت و بدرفتاری خسرش اول 
بـه تاریـخ 2۶-۸-1۳97 بـه خانـه شمسـیه 
خواهـرش مـی رود بعـد از دو روز به خانه 
لطیفـه نواسـه عمـه ش مـی رود مـدت یک 
و  بـزرگان  اینکـه  از  آنجـا می مانـد  هفتـه 
فامیل هایـش کـدام اقـدام عملی بـه منظور 
بـه  ناگزیـر  نمی نمایـد  ایـن مشـکل  حـل 
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر بـه منظـور 
مراجعـه  حقـش  احقـاق  و  دادخواهـی 
می نمایـد. کمیسـیون رسـمًا ایشـان را بـه 
همـراه مـادر و فرزندانـش به دلیل مسـاعد 
بـودن بـه محافظـت و نگـه داری بـه خانـۀ 

می نمایـد. معرفـی  امـن 
نتیجـۀ تحقیقـات څارنوالـی منجـر بـه این 
گردیـد که شـکریه عـروس حفیـظ اهلل یک 
آدم بی کـس و تنهـا بـوده کـه نـه پـدر و نه 
بـرادر داشـته. میخواسـته اسـت وی را بـه 
زور و جبـر بـرای عزیـزاهلل پسـر دیگـرش 
کـه زن داشـته اسـت نـکاح نمایـد. بعـد 
اینکـه وی از ایـن خواسـته حفیـظ اهلل سـر 
بـاز می زنـد، وی را تهدیـد به بدنـام کردن 
و حتـا قتـل مـی نمایـد. تـا اینکـه شـکریه 
ناچـار می شـود بـه کمیسـیون حقوق بشـر 
پنـاه ببرد کـه تا زنـده بماند و بعـداً برایش 
حق خواهـی تأمیـن عدالـت گـردد. ادعـای 
حفیـظ اهلل کـذب و عـاری از حقیقـت بوده 
کـه بـه منظـور تبرئـه و فـرار از مجـازات 
اعمـال  عـروس اش  علیـه  کـه  خشـونتی 
نمـوده اسـت، متوصـل بـه دروغ و  پاپوش 
علیـه آقـای سـنگین شـده اسـت. در مدت 
قـرار  امـن  خانـۀ  در  شـکریه  کـه  زمـان 
داشـته بـا اسـتفاده از امکانـات خانـۀ امـن 
و وکالی آنجـا علیـه خسـرش بـه محکمه 
عـارض اقدام بـه اخذ حضانـت فرزندانش 
می شـود کـه در نتیجـه، محکمـه بـه نفـع 
حـق  و  می نمایـد  صـادر  حکـم  ایشـان 
حضانـت فرزندانـش را رسـمًا طـی فیصله 

قانونـی بـه شـکریه واگـذار می نمایـد.
در نتیجـه څارنوالی در اثـر نبود ادلۀ قانونی 
و عـدم اثبـات ادعـای حفیـظ اهلل نـام، طـی 
قـرار، دوسـیه را در مـورد آقـای سـنگین، 
قبـل از اینکـه وی بـه عنوان مشـاور ارشـد 
حفـظ  گـردد  انتخـاب  ریاسـت جمهوری 
نمودنـد. اما حفیـظ اهلل نام چندیـن عرایض 
را بـه لـوی څارنوالـی سـپره بـود کـه در 
نتیجـه دوسـیه را شـخص لـوی څارنـوال 
هدایـت  بعـداً  نمـود،  مطالعـه  و  مطالبـه 
می دهـد کـه تصمیـم څارنوالـی زون غرب 
مبنـی بـر حفـظ دوسـیه درسـت و قانونـی 
بـوده دوسـیه حفـظ، هیچ گونه دلیلـی علیه 
آقـای سـنگین وجود نـدارد. آقای سـنگین 
نیـز چندیـن شـکایت نامـه عنوانـی لـوی 
څارنوالـی ثبـت نمـوده و خواهـان پیگـرد 
و  قـذف  اتهـام  بـه  نـام  عدلـی حفیـظ اهلل 

اطـالع دروغ بـه نهادهـای رسـمی، مطابـق 
جـزا  کـود   ۶77،۶7۳،۴77،۴7۶ مـواد  بـه 
گردیـده اسـت. بخـش دیگـر دوسـیه در 
خصوص بدرفتاری و خشـونت با شـکریه 
خانـم، به اتهـام حفیظ اهلل بـه حارنوالی منع 
خشـونت علیـه زن محول خواهنـد گردید.
اخیـراً موضوع در روزنامـۀ ماندگار از زبان 
یعقـوب یسـنا بـه نشـر رسـیده اسـت کـه 
شـامل چنـد ادعای واهـی اسـت. از جمله 
اینکـه کرایـه یـک مـاه )7000افغانی(خانه 
شـکریه)حفیظ اهلل( را آقای سنگین پرداخته 
اسـت، در حالی که سـته رهنمای معامالت 
مسـوولین  و  می باشـد  حفیـظ اهلل  بهنـام 
رهنمـای معامـالت نیـز بـه صراحـت بیان 
داشـته اسـت کـه تمـام کرایـه خانـه را از 
شـروع تـا ختم حفیـظ اهلل نـام ماهانـه مبلغ 
9000 افغانـی پرداخـت نمـوده اسـت. در 
پـرده  معامـالت  رهنمـای  همیـن  ضمـن 
از یـک دسیسـه و توطئـه دیگـر حفیـظ اهلل 
نـام نیـز برداشـته نوشـته اسـت؛ حفیـظ اهلل 
خواهـان آن بـود کـه مـن نوشـته نمایم که 
یـک مـاه کرایـه خانه شـان را آقای سـنگین 
پرداختـه نمـوده اسـت، ولـی من بـه چنین 
اسـناد در  نـدادم.  تـن در  خواسـت شـان 
زمینـه موجود اسـت. این امـر در واقع تقال 
و دسـت و پـا زدن حفیظ اهلل بـه منظور فرار 
از محاکمـه و مجـازات اسـت. زیـرا وی بر 
عـالوه اینکـه همـراه با شـکریه عروسـش 
بـا  اسـت،  نمـوده  بدرفتـاری و خشـونت 
عریضـه، دسیسـه و نسـبت زنـا و روابـط 
خویـش،  عـروس  شـکریه  بـه  نامشـروع 
مرتکـب جـرم قـذف نیـز گردیـده اسـت. 
هـم اکنـون موضـوع تحـت کار و پیگـرد 
څارنـواالن قـرار دارد. از سـوی دیگـر بـا 
افتـرا و دروغ خویـش وقـت مسـوولین را 
گرفتـه سـت کـه خـود نیـز مطابـق قانـون 
جـرم بوده و مسـتوجب مجازات می باشـد.

یادداشـت منتشر شـده در روزنامۀ ماندگار، 
اوج کـدورت، کژاندیشـی و سـیه درونـی 
می دهـد.  نشـان  را  یسـنا  یعقـوب  آقـای 
او در تمـام زمـان عدالت خواهـی خـالف 
آن جریـان مطالـب می نوشـت و از حلقـه 
واقـع  در  او  می نمـود.  دفـاع  معلوم الحـال 
سرسـپرده دربار همان حلقه خبیثۀ مسـتبید 
و ظالـم اسـت. ایشـان بـه یـک نویسـنده 
انسـانی  ارزش  فاقـد  و  کـذاب  فحـاش، 
تبدیـل گردیـده اسـت کـه همـواره افـراد 
خوش نـام و بـزرگان قـوم را هتک حرمـت 

می نمایـد. توهیـن  و 
نشـر و ادعـای موضوعـات جرمـی خالف 
واقعیـت مطابق بـه کود جزا جرم می باشـد 
کـه آقـای یسـنا بـه آن مبـادرت ورزیـده 
اسـت. از ایـن بابـت آقـای سـنگین و ایـن 
مجموعـه حق شـکایت نسـبت به یسـنا را 

قانونـًا بـرای خـودش محفـوظ می داند.
با احترام

شورای انسجام اسماعیلیان افغانستان

به جواب نوشتۀ یعقوب یسنا منتشر شده در روزنامۀ ماندگار
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گاللی حیات ـ استاد دانشگاه کابل 

تفـاوت رهبـری و مـدیریت در مـردان و زنـان
مقدمه

بـه  تمرکـز  مدیریـت  آمـوزش  زمینه هـای 
رهبـری جمعـی و سـالم در مـردان و زنـان 
امـور  بهتـر  سـازماندهی  بـرای  پـس  دارد 
و  محسـوس  رهبـری  بـه  نیـاز  مـا  ماحـول 
لیدرشـیپ  و  رهبـری  می باشـد.  ملمـوس 
اساسـی  نیازهـای  بـه  کـه  می طلبـد  مـا  از 
گروه هـای بشـری و سـنی در امـور رهبـری 
و مدیریـت توجـه جدی مبذول گـردد و این 
قضایـا مسـتقیمًا منتج بـه موثریـت، مثمریت، 

می گـردد. حسـاب دهی  و  شـفافیت 
شـما از صدهـا نفـر در بـارۀ رهبـری سـوال 
می کنیـد و صدهـا پاسـخ مختلـف دریافـت 
آنهـا  همـۀ  پاسـخ های  امـا  نمـود؛  خواهیـد 
در یـک نقطـه مشـترک اسـت و به سـاده گی 
ایـن مسـأله را افـاده می کنـد که رهبـر )لیدر( 
شـخصی اسـت کـه سـازمان دهی مبتکرانه را 

باشـد.  عهده دار 
دوره هـای آمـوزش رهبـری و مدیریت روی 
سمت وسـو دهی افـراد و فاکتورهـای زیادی 
تمرکـز دارد که مـا را به مقاصـد هدف مندانه 
و  آگاهـی  افزایـش  عامـل  یعنـی  می رسـاند 
اسـتفاده از کار شـیوه ها بـه صـورت دقیـق و 
همه جانبـه می شـود کـه بـا مدیریت سـالم و 
بـا پیـروی از آن روش ها یک رهبـر می تواند 

سـازمان ده خـوب معرفـی گردد. 
مضحک تریـن بخـش رهبر شـدن این اسـت 
کـه خـود شـما حتـا نمی دانیـد که یـک رهبر 
را  رهبـری  مهارت هـای  اینکـه  یـا  هسـتید 
داریـد. بـرای یـک رهبـر، رهبـری کـردن و 
اطاعـت زیردسـتان از مدیـر، یـک امـر کاماًل 
آموزشـی  برنامه هـای  همـه  اسـت.  طبیعـی 
مدیریـت، شـما را بـه برخورد مسـووالنه فرا 
می خوانـد. یـک رهبـر، شـخصی اسـت کـه 
بـرای دریافـت مسـوولیت، آماده باشـد برای 
گـروه یـا بـرای وظیفه یـی کـه بایـد انجـام 
دهـد ایـن بـدان معنـا اسـت کـه دیگـران به 
شـما مراجعـه می کنند تا نشـان دهیـد چطور 
کارهـا انجـام می شـود. مدیـر سـالم، ابتـکار 
دسـت  در  را  مشـکالت  حـل  بـرای  عمـل 
می گیـرد. اینگونـه مدیریـت در یک سـازمان 
خالصـه نمی گـردد؛ بلکـه در همـه زمینه هـا 
بـه خوبی واضح اسـت. یـک کاپیتـان فوتبال 
که تیمـش را در راه پیـروزی رهبری می کند، 
رهبـر یک کشـور کـه کشـورش را در جهت 
کامیابـی رهبـری می کنـد یا یک پیشـاهنگ یا 
فعـال سیاسـی ـ مدنی کـه تیمـش را رهبری 
می کنـد، اینهـا همه رهبر هسـتند. همـۀ اینان 

بـرای پذیـرش مسـوولیت حاضـر اند.
شـیوه یی کـه یـک رهبـر جهـت رهبـری از 
آن سـود می جویـد، از شـخصی بـه شـخص 
داشـته  به خاطـر  اسـت.  متفـاوت  دیگـری 
باشـید کـه از همـه ایـن مطالب کـه بگذریم، 
رهبـر یـک انسـان نیز می باشـد و هر انسـانی 
در شـیوۀ کار، منحصـر بـه فـرد اسـت. یـک 
بـه  نسـبت  کـه  اسـت  کسـی  موثـر  رهبـر 
نسـبت  هوشـیار  زیردسـتان،  واکنش هـای 

بـه  نسـبت  و  آگاه  پیرامونـش،  اوضـاع  بـه 
توانایی ها و واکنش ها، اِشـراف داشـته باشـد. 
رهبـری و مدیریـت، جنیتیـک، ذاتـی و ارثی 
نبـوده و نتایـج تحقیقـات گـواه بر آن اسـت 
آموزش هـا،  کسـب  بـا  موضـوع  ایـن  کـه 
رابطـۀ تنگاتنـگ دارد. همانطـوری کـه شـما 
می توانیـد شـنا یـا هر مهـارت دیگـری را یاد 
بگیریـد بـه همیـن طریق شـما نیـز می توانید 

یـک رهبـر خـوب بـودن را بیاموزیـد. 

رهبر كیست و رهبری چیست؟
دانشـمندان علـوم اجتماعـی موجودیت رهبر 
در جوامـع انسـانی را یـک امـر ضـروری و 
حیاتـی تلقـی می کننـد. ضـرورت رهبـر نـه 
تنهـا در جوامـع انسـانی؛ بـل حتـا در میـان 
جانورانـی کـه زنده گـی دسـته جمعی دارنـد 

نیـز کاماًل روشـن اسـت.
یـا  گـروه  فعـال  عضـو  حقیقـت  در  رهبـر 
لحـاظ  از  رهبـر  می باشـد.  خـود  جامعـۀ 
جسـمی و خاصتـًا از لحـاظ ذهنـی بر سـایر 
افـراد جامعـۀ خـود برتـری دارد و بـر همین 
برتـری و قابلیـت اسـت کـه بر جامعـۀ خود 
قلوب شـان  و  اذهـان  در  و  می گـذارد  اثـر 

بـرای خـود جـا بـاز می کنـد.
متفـاوت  قابلیت هـای  دارای  رهبـران 
رهبـری می باشـند. اوضـاع و احـوال متنـوع 
مختلـف  کرکترهـای  و  شـخصیت های  بـه 
ضـرورت دارد؛ امـا رهبرانی که معموالً دارای 
سـطح ادعـای خـودی بلنـد می باشـند، هیـچ 
وقـت بـر ناتوانـی خـود اعتـراف نمی کننـد.
خواسـته های جامعـه از رهبـر، روز بـه روز 
تناسـب  همـان  بـه  اگـر  می یابـد.  افزایـش 
قابلیـت رهبـر در بـرآوردن اهـداف و مقاصد 
و  رهبـر  بیـن  نیابـد  افزایـش  جامعـه  در  او 
گـروه مربـوط او اصطکاک به وجـود می آید.

رهبر چگونه تبارز می كند؟
دارای  اشـخاصی  مـردم  عامـۀ  نظـر  بـه 
موقف هـای بلنـد می تواننـد رهبـر شـوند؛ اما 
حقیقـت چنیـن نیسـت؛ بلکه در هـر طبقه یی 
از جامعـه، افـرادی دارای قابلیـت و اسـتعداد 
مثال هـای  تاریـخ  در  دارد.  وجـود  رهبـری 
از خانواده هـای  زیـادی موجـود اسـت کـه 
بسـیار فقیـر رهبـران بلنـد پایـه تبـارز کـرده 
انـد؛ البته اسـتعداد ارثـی به کار اسـت تا بعداً 
عوامـل موثـر محیطـی آن  را شـکوفا بسـازد 
یعنـی داشـتن اسـتعداد ارثـی و موجودیـت 
عوامـل محیطـی هـر دو در تبـارز خصلـت 

رهبـری الزم و ملـزوم انـد.

مدیریت چیست؟
مدیریـت فرایند بـه کارگیری موثـر و کارآمد 
برنامه ریـزی،  در  انسـانی  و  مـادی  منابـع 
امکانـات،  و  منابـع  بسـیج  سـازمان دهی، 
هدایـت و کنتـرل اسـت که برای دسـتیابی به 
اهـداف سـازمانی و بـر اسـاس نظام ارزشـی 

مـورد قبـول صـورت می گیـرد. 

تعریف مدیریت
واژۀ  بـرای  متعـددی  تعاریـف  کنـون  تـا 
از  برخـی  اسـت.  شـده  ارایـه  مدیریـت 
مهمتریـن تعاریفـی که در این زمینه پیشـکش 
شـده چنیـن اسـت: انجـام امـور بـه  وسـیله 
دیگـران، علـم و هنر یا هماهنگی کوشـش  ها 
و  سـازمان  کارکنـان  جمعـی  مسـاعی  و 
اسـتفاده از منابـع بـرای نیـل بـه اهـداف آن، 
سـازمان دهی،  برنامه  ریـزی،  وظایـف  انجـام 
رهبـری، هماهنگـی و کنتـرل، فراینـدی کـه 
طـی آن تصمیم گیـری در سـازمان ها صورت 
می  پذیـرد و بـازی کـردن نقـش رهبـر، منبـع 

تصمیم گیرنـده.  و  اطالعاتـی 
هنـوز  مدیریـت  علـم  اسـت  واضـح  آنچـه 
نتوانسـته اسـت تعریـف خـود را مدیریـت 
کنـد. تعریف ذیـل مفاهیـم کلیـدی مدیریت 

را دربـر دارد: 
• مدیریـت بـر فعالیت های هـدف دار تمرکز 

دارد. 
• مدیریت یک پروسه است. 

• مفهـوم نهفتـۀ مدیریت، هدایت تشـکیالت 
انسـانی است. 

مناسـبی  تصمیم  هـای  موثـر،  مدیریـت   •
می  گیـرد و بـه نتایـج مطلوبی دسـت می  یابد. 
مصـرف  و  تخصیـص  بـه  کارا  مدیریـت   •

دارد.  اشـاره  مدبرانـه 

وظایف مدیران
بازاریابـی  را  مدیـران  وظیفـه  کارشناسـان، 
نـوآوری می داننـد. در عیـن حـال متـون  و 
جدیدتـر، وظایـف مدیـران را برنامه  ریـزی، 
کنتـرل  و  اسـتخدام  رهبـری،  سـازمان دهی، 

می دانـد.
در ادبیـات اروپـا فرقـی بیـن مـرد و زن قایل 
یک سـانی  تاکتیک هـای  از  لـذا  نمی شـود؛ 
برخـوردار انـد؛ امـا در اسـالم بیـن  مـردان 
لحـاظ  از  زنهـا  دارد.  فـرق وجـود  زنـان  و 
جسـمانی از مردهـا ضعیف تـر انـد؛ ولی اوج 
تفـاوت در ابعـاد روحـی و روانـی اسـت تـا 

جسـمی.
انسـان ها به دو دسـته تقسـیم می شـوند: یکی 
راسـت مغـز و دیگـری چـپ مغـز. مردهـا 
چـپ مغـز هسـتند و زن هـا هـم چـپ مغـز 
و هـم راسـت مغـز هسـتند؛ لـذا خانم هـا از 
توفیـق بیشـتری در ارتبـاط پیـام برخـوردار 

می باشـند.
مـردان دنبـال کسـب قـدرت انـد و از اینکـه 
مورد سـوال قـرار گیرنـد، ناراحت می شـوند 
و دنبـال ریسـک پذیـری بیشـتری هسـتند. 
دوسـت ندارنـد حـرف شـان را قطـع کننـد 
می دهنـد.  دسـت  از  را  کالم  رشـتۀ  چـون 
مردان بیشـتر دوسـت دارند دسـتور بدهند و 
برخـالف زنان زیادتـر اطاعت پذیـری دارند.
هسـتند  مشـارکتی  مدیریـت  دنبـال  زن هـا 
و مـردان دنبـال اقتـدار. زنـان دنبـال توافـق 
مردهـای دنباله رو هسـتند و بیشـتر مذاکرات 

را بـا هـدف برد و باخـت انجـام نمی دهند و 
دامنـه برنـده شـده شـان را بـا باخـت دیگران 
زن هـا  مذاکـرات  در  نمی بخشـند.  توسـعه 
دنبـال اسـتراتژی بـرد / بـرد هسـتند. خانم ها 
سـبک حمایتـی دارنـد و دنبـال توافـق انـد. 
زن هـا طالـب زیبایـی و مطرح شـدن هسـتند 
و مـردان دنبـال قدرت طلبـی. بنابراین، شـیوه 
رهبـری و مدیریت در مـردان و زنان متفاوت 
اسـت. واقعیـت حاکی از آن اسـت کـه میزان 
حضـور زنـان در رده هـای مدیریتـی اعـم از 
مدیریـت کالن و خـورد بسـیار ناچیز اسـت. 
در ادبیـات مدیریـت از اسـتفاده حصارهـای 
شیشـه یی )glass walls( اسـتفاده می شـود 
کـه منظـور از آن حصارهـای نامریی عمودی 
بـر اسـاس تفکیک جنسـیت مشـاغل شـکل 
می گیـرد. از سـوی دیگـر، مانـع غیـر قابـل 
از  کـه  دارد  وجـود  سـازمان ها  در  نفـوذی 
تعییـن  کـه  حـدی  از  فراتـر  زنـان  ارتقـای 
شـده جلوگیـری می کنـد. ایـن وضعیـت را 
 glass( اصطالحًا سـقف شیشـه یی  یـا همان
شیشـه یی  حصارهـای  می نامنـد.   )ceiling
مانـع تحرک شـغلی و سـقف شیشـه یی مانع 
از ارتقـای شـغلی در سـازمان ها می شـود. 

رهبری مستلزم سه مرحله است:
• تشـخیص = نوعی شایسـته گی شـناختی یا 

مغزی اسـت.
• تطبیق = نوعی شایسته گی رفتاری است.

شایسـته گی  نوعـی   = ارتبـاط  برقـراری   •
اسـت. اسـتراتژیکی 

همـان طـوری کـه قبـاًل گفتیـم مغـز انسـان 
دارای دو نیـم کـره اسـت. نیـم کـره چـپ 
مغـز: بیشـتر کارهـای تعقلـی و محاسـباتی، 
حسـاب داری و نیـم کره راسـت مغـز: حوزۀ 

هنـری و خالقیـت و مدیریـت اسـت.
مـردان بیشـتر از نیم کـره چپ خود اسـتفاده 
می کننـد و زنـان از هـر دو نیـم کره. کسـانی 
کـه از نیـم کـره چـپ مغـز بیشـتر اسـتفاده 
می کننـد مثل حسـاب دارها، دقیـق، ریزبین و 
روحیه شـان در بلنـد مـدت خشـک می شـود 
و  حسـاب گر  و  تعقل گـرا  انسـان های  و 

هسـتند. منطقی 
مرحلـه  رهبـری  در  مرحلـه  مهمتریـن 
تشـخیص اسـت. اگر تشـخیص درست بود، 
ابتـدا  تجویـز هـم درسـت انجـام می شـود. 
همدلـی، همزبانی، همزیسـتی و سـپس نفوذ 

می شـود. ایجـاد 
فشردۀ مشخصه رهبری عبارت اند از: 

• فراست و هوش.
• مهارت های انسانی که خیلی مهم است.

• مهارت هـای ادراکـی کـه ایـن هـم اهمیت 
دارد.

• مهارت های فنی.
در  دهـد  نشـان  ضعیـف  را  خـود  زن  اگـر 
رهبـری موفـق نمی شـود. اگـر تحکـم هـم 
کنـد بـاز هـم موفـق نمی شـود پس باید سـه 

فورمـول تشـخیص تجویـز و همدلی را سـر 
لوحـه خـود قـرار دهد. 

برخـی از رفتارهـای کلیشـه یی که نسـبت به 
رهبـری و مدیریـت در مـردان و زنـان وجود 

دارد چنین اسـت:
الزام هـای  کـه  دارنـد  تمایـل  زنـان   •
کاری  مالحظـات  از  باالتـر  را  خانواده گـی 
شـده  انجـام  تحقیقـات  طبـق  دهنـد.  قـرار 
بیشـتر تـرک خدمـت زنـان به خاطـر همیـن 

اسـت. خانواده گـی  الزامـات 
• زنـان بـرای درآمـد اضافی، کار مـی کنند و 
بـه همیـن دلیل پیشـرفتی در کار نیـز ندارند.

بـاال  مدیریتـی  پسـت های  بـرای  زنـان   •
مناسـب نیسـتند به ایـن دلیل که آنهـا بیش از 
حـد احساسـی )عاطفی( هسـتند و جسـارت 

ندارند.
راه های گُسست زنان از رهبری و مدیریت:

• کار کردن فراتر از حد انتظار مردان.
• انتخاب سبک مدیریت مطلوب مردان. 

• رفتـن بـه دنبـال وظایف سـخت و تاکتیک 
جلـب نظر.

• داشتن مشاوران امین و الیق.
• قـدرت در سـازمان، یـک قطبی اسـت و از 
طریـق آمـوزش، کمبودهایـی تاکتیکـی خود 

را پُـر می کنـد.
• ارتباط با همکاران با نفوذ.

• کسب تجربه در رهبری و مدیریت.
حوزه هـای  بـه  کاری  حـوزۀ  از  حرکـت   •

دیگـر.
• طرح بحث در بارۀ ارزش های شغلی.

• توانایـی جـا به جـا شـدن از جایـی به جای 
دیگر.

• کسب مدارک تحصیلی باالتر و غیره.

انواع سبک مدیریتی زنان:
سبک آرام که شامل دو بخش است.

• کاریزماتیک )پُر جاذبه(. 
• بازیگر )حمایوی(.

سـبک اجتماعی رهبـری و مدیریت در مردان 
و زنان به دو قسـمت تقسـیم می شود:

• سلطه جویی مختص مردان. 
• راهنمایی ویژه زنان.

مردان و زنان از منظر علم زیست شناسی:
تفـاوت میـان دو جنـس زن و مـرد، ریشـه 
در دو عامـل تغذیـه و طبیعـت دارد و فقـط 
کـه  اسـت  جامعـه  کـه  بگوییـم  نمی توانیـم 
مـردان و زنان را شـکل می دهـد بلکه عوامل 
زیسـت شـناختی، رهبری و مدیریتـی نیز در 
ایـن میـان دارای اهمیت گسـترده می باشـند. 
محققـان تفاوت هـای فزیولوژیکـی متعـددی 
عصبـی  سیسـتم  در  انـد.  کـرده  کشـف  را 
خانم هـا و آقایـان، بهطـور مثـال مغـز آقایـان 
حـدود 10 درصـد بزرگتـر از مغـز خانم هـا 
عصبـی  سـلول های  دارای  زنـان  امـا  اسـت 
فعـال بیشـتری در بخش هـای خـاص مغـز 

می باشـند. 
کالم ما از آنجا بر می گردد که ما در صدد... 
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