
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
میگویـد کـه تاهنـوز هم زنـان افغانسـتان به جایپـاه واقعی 

شـان دسـت نیافتـه اند.

ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـه بـا معاونیت 
اول داکتـر فریـده مومنـد وارد رقابت های انتخاباتی شـده، 
میگویـد کـه تیم وفـاق ملی به گونـۀ عملی تعهـدات خود 

برای بانوان افغانسـتان را روشـن سـاخته اسـت.
احمدولـی مسـعود، نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری که 
در مراسـم گرامـی داشـت از روز جهانـی زن در دانشـگاه 

دنیـا صحبـت می کـرد، گفت: 
آزمـون مبارزاتـی امروز زنان افغانسـتان بـه فوریت و نحوۀ 

واکنش شـان در مقابل تفکـر طالبانی نهفته می باشـد.
احمدولـی مسـعود می گویـد کـه پـس از فروپاشـی امارت 
طالبانـی، قدم هایـی در راسـتای حقوق انسـانی، اسـامی و 
طبیعـی زنـان برداشـته شـد، امـا تاهنـوز این پیکـرۀ بزرگ 

جامعـۀ مـا بـه جایگاه اصلـی خـود دسـت نیافته اند.
نشـان  خاطـر  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
امـارت طالبانـی  ناخواسـته  اگـر خـدای  امـروز  می کنـد: 
برگشـت دوبـاره نمایـد، بـا سرنوشـت میلیون هـا زن ایـن 
سـرزمین چـه خواهد شـد؟ آیـا زنان کشـور اولیـن قربانی 

برگشـت نخواهنـد بـود؟
بـه گفتـۀ آقـای مسـعود: تغییـر تفکـر زنـان بـا اعتمـاد بـه 
خودشـان، تغییـر باورهـای ُکل جامعـه را در پـی خواهـد 

داشت.

آقـای مسـعود بـه ایـن بـاور اسـت: خـود آگاهـی، آگاهی 
از حقوق انسـانی و اسـامی شـان بـا فراگیـری آموزه های 
دینـی در جامعـۀ دینی ما، زنـان را از تهاجم تفکـر طالبانی 
در  و  مصـون  سـنتی  باورهـای  از  و غصـب حقوق شـان 

مبارزات شـان راهگشـا خواهـد گردیـد.
احمدولـی مسـعود می گویـد: یکـی از منابـع مهـم تزریـق 
نیـروی طالبـان در جامعـۀ افغانی، ایمان مذهبـی قوی عوام 
تـوأم بـا فهـم ضعیـف دینـی شـان می باشـد کـه بهـزودی 
می گیرنـد.  قـرار  طالبانـی  مغـزی  شست وشـوی  قربانـی 
چنانچـه شـهید مسـعود رهبـر مقاومـت ملـی ضـد تفکـر 
طالبانـی می گفـت: »اگـر اراده یـی بـرای شکسـت طالبـان 
اسـت، بایـد قرائـت افراطـی طالبانـی را از دیـن جـدا و با 

تقویـت آموزه هـای اعتدالـی اسـام نشـانه گرفـت«.
آقـای مسـعود کـه از آدرس تیـم وفـاق ملـی خـود را در 
انتخابـات پیـش رو نامـزد کرده اسـت، بـه این باور اسـت: 
همیـن امـروز، آزمـون اصلی زنـان افغانسـتان در راسـتای 
دفـاع از حقوق شـان بـه نحـوه و فوریـت واکنش شـان در 

مقابـل برگشـت تفکر طالبـان بسـتگی دارد.
او می گویـد: مـا در تیم وفاق ملی با ترکیـب مقام معاونیت 
اول بـه زنـان افغانسـتان کـه بتواننـد در تصمیم گیری هـای 
کان کشـوری سـهیم گردنـد، به مبـارزات خـود در مقابل 

تفکـر طالبانـی همچنان ادامـه داده ایم.
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زمـان تغییر در افغانستان 

فـرا رسیده است

فقر و خشونت بزرگترین 
مشکل بانوان است
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احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

تیم وفاق ملی متعهد است که زنان در تصمیم گیری های کالن کشوری سهیم گردند

شورایعالیصلح:

مذاکـرات امریکا و طالبـان 
تا پایان  مـاه جوزا  ادامه خـواهد داشت

کمیسیونانتخابات:
نامـزدانی که کمتـر از 2 درصـد 
رأی آورده اند جـریمه می شـونـد

مســووالن کمیســیون انتخابــات می گوینــد کــه بــر اســاس قانــون، 
کســانی کــه در انتخابــات مجلــس نمایندهــگان کمتــر از 2 درصــد 
رأی از مجمــوع آرا را به دســت آورده انــد، جریمــه خواهنــد شــد.
ــات  ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س ــی، مع ــز ابراهیم عبدالعزی
ــوع آرا  ــد رأی از مجم ــر از 2 درص ــه کمت ــانی ک ــد، کس می گوی
ــغ  ــن مبل ــوند و ای ــه می ش ــی جریم ــزار افغان ــد، 30 ه را گرفته ان
ــوان  ــه عن ــن ب ــش از ای ــزدان پی ــه نام ــود ک ــر می ش ــی کس از پول

ــد. ــل داده ان ــات تحوی ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ب ضمان
ــه  ــوع آرا را ب ــد رأی از مجم ــه 2 درص ــی ک ــۀ او، نامزدان ــه گفت ب
ــان  ــول ضمانت ش ــوند و پ ــه نمی ش ــند، جریم ــت آورده باش دس

بازپرداخــت می شــود.
ــزان ســال  ــخ 28 و 29 می ــگان در تاری ــس نماینده ــات مجل انتخاب
جــاری برگــزار شــد؛ امــا بــه دلیــل تقلب هــای گســترده یی کــه در 
ایــن انتخابــات صــورت گرفــت، تاکنــون نتایــج نهایــی شــماری از 

ــان نشــده اســت. ــا اع والیت ه
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اشـرف غنی رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـه 
صـورِت غیرمترقبـه و سرسـام آور بـه نمایش های 
انتخاباتـی اش در قالـِب سـفرهای والیتـی آغـاز 
کـرده اسـت. او کـه در پنج سـاِل گذشـته به هیچ 
انتخاباتـی اش  بلندپروازانـۀ  وعده هـای  از  یـک 
نتوانسـت جامـۀ عمـل بپوشـاند، حـاال در آسـتانۀ 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ـ کـه اگـر واقعـًا 
بـه گونـۀ شـفاف و عادالنـه برگـزار شـود، هیـچ 
شانسـی بـرای پیـروزی اش متصـور نیسـت ـ بـه 
بهانـۀ گـوش سـپردن بـه خواسـت های مـردم و 
افتتـاح پروژه هـای کوچـک کـه برخی هـا هـم تـا 
بـه حـال چندین بـار بـه بهره بردای سـپرده شـده 
انـد، بـه والیت هـای مختلِف کشـور سـفر می کند 
از  را  مجـازی  فضـای  هـم  دربـار  چاپلوسـاِن  و 
تصویرهـا و نوشـته های دروغیـن پُـر می سـازند. 
یکـی از ایـن متملقـان در صفحـۀ فیسـبوکش در 
مـورد سـفر به والیِت فراه نوشـته کـه »تنها رییس 
جمهـوری]![ کـه بـه بیشـترین مناطـق افغانسـتان 
طـی پنـج سـال سـفر کـرده اسـت. او بـه والیتی 
مثـل نورسـتان رفتـه کـه تـا بـه امـروز هیـچ مقام 
حکومتـی به آن سـفر نداشـته اسـت و در مجموع 
سـفرهای والیتـی ایشـان بـه بیـش از 60 سـفر 

می رسـد.« 
امـا خوب اسـت کـه از این جناب پرسـیده شـود 
کـه آیا بـه هزینه های چنین سـفرهایی هـم رییِس 
حکومـت فکـر کـرده اسـت؟ دسـتاوردِ او در این 
60 سـفر چـه بـوده اسـت؟ کدام گـرهِ اساسـی از 
مشـکات مـردم در این سـفرها باز شـده اسـت؟ 
سـفرهای مقام هـای حکومتـی و به ویـژه مقام های 
دارد.  مالـی  هنگفـت  هزینه هـای  یـک،  درجـه 
انجـام  کـم  پـوِل  بـا  و  به سـاده گی  سـفرها  ایـن 
نمی پذیـرد. آقـای غنـی در هر سـفر والیتـِی خود 
مجبـور اسـت کـه نیروهـای امنیتـِی ویـژۀ خـود 
را بـه آن والیـت از قبـل بفرسـتد، شـمار زیـادی 
از مسـووالن را بـه همـراه داشـته باشـد و بـرای 
کمپاین هـای انتخاباتـِی خـود بـرای یـک تعـداد 

پـول و امکانـات بدهـد.
 آقـای غنـی بـه صـورِت تصادفـی بـه فکـر رفتن 
بـه والیـات نیفتـاده اسـت و نـه هـم بـرای انجامِ 
ایـن والیـات سـفر  بـه  اقتصـادی  برنامـۀ  کـدام 

می کنـد. ُکل سـفرهایی کـه آقـای غنـی در ایـن 
روزهـا انجـام می دهـد، جنبـۀ انتخاباتـی دارند. او 
بـه خوبـی درک کـرده که تیـم انتخاباتـی او یعنی 
تیـم »دولت سـاز« چنـدان تیـِم قدرتمنـد و دارای 
نیـروی مردمـی نیسـت. کسـانی را کـه او در ایـن 
تیـم با خـود دارند، از پایـگاه سیاسـی ـ اجتماعِی 
محکمـی در جامعۀ افغانسـتان برخوردار نیسـتند. 
او امـروز حتـا بـه انـدازۀ انتخابـات سـال 2014 
قدرتمنـد نیسـت. در آن زمان حداقـل کاری که او 
توانسـته بـود انجام دهـد و یا برایش انجـام دادند، 
قدرتمنـد  سیاسـی  چهره هـای  کـردِن  نزدیـک 
در تیـم انتخاباتـی اش بـود. او بـا وجـود داشـتن 
متحـداِن قدرتمنـد در انتخابـات موفـق نشـد کـه 

رای الزم را از آِن خـود سـازد. 
آقـای غنـی در همان انتخابات گذشـته، شکسـِت 
خود را به چشـِم سـر مشـاهده کرد. اکنون اگرچه 
گاهـی خـودش برای خـود القاب درسـت می کند 
و یـا هـم برخـی از حواریونـش چنیـن القابـی را 
بـه او می دهنـد، ولـی واقعیـِت امـر این اسـت که 
او در آن انتخابـات بـه سـختی شکسـت خـورد. 
شکسـت در انتخابات سـبب شـد کـه امریکایی ها 
دسـت بـه کار شـوند و بـا فرسـتادن جـان کـری 
وزیـر خارجـۀ وقـِت آن کشـور از بـروز بحـران 
در افغانسـتان جلوگیـری کننــد. وقتـی آقای غنی 
در سـال 2014 بـا آن همـه امکانـات و متحــداِن 
نیرومنـد پیـروز نشـد، حـاال کـه همـه او را رهــا 
کـه  اسـت  ممکـن  انـد، چگونـه  رفتـه  و  کـرده 

انتخابـات بـه نفـِع او تمام شـود؟ 
آقـای غنـی این موضوع را به خوبـی درک کرده و 
بـه همیـن دلیل تـاش دارد که از تمـام امکاناتش 
این کـه  ضمـن  او  کنـد.  اسـتفاده  انتخابـات  در 
برنامه هـای  مـی رود،  مختلـف  والیت هـای  بـه 
می سـازد.  سـربه راه  نیـز  را  خـود  انتخاباتـِی 
اطاعـاِت بسـیار دقیقـی وجـود دارند کـه افرادی 
در تمـام والیت هـای کشـور وظیفـه گرفته انـد که 
در بـدل پـول و امکانات افراد بانفـوذ و جوانان را 

بـه تیـم دولت سـاز متمایـل کننـد. 
برنامـۀ دومِ آقـای غنی در انتخابات آینده، متوسـل 
شـدن به تقلِب سـازمان یافته و مهندسـی آراسـت. 
او از حـاال در پـی آن اسـت کـه مسـیر خـود بـه 

کمیسـیون انتخابـات را بی خطـر سـازد و در آن 
افـرادی را از آِن خـود کنـد کـه برایـش بتواننـد 
تقلـب کننـد. او تجربـۀ ایـن کار را در انتخابـات 
گذشـته دارد. فقـط فـردی مثـل ضیا امرخیـل نیاز 
اسـت کـه آقـای غنـی امـور انتخاباتی خـود را به 
او بسـپارد و خـودش بـر سـر منبـر الف بزنـد. 
بـرای آقـای غنی هیـچ راهِ دیگری برای پیــروزی 
وجـود نـدارد و اگـر رقبـای او بتواننـد و موفـق 
شـوند که این دو راه را سـد شـوند، بـدون تردید 
کـه او بازنـدۀ اصلی انتحابـات آینـده خواهد بود. 
بـه همیـن لحـاظ، آقـای غنـی در ایـن روزهـا به 
دنبـال یافتن افرادی در کمیسـیون انتخابات اسـت 
و در کنـار آن تـاش می کنـد از طریـق پـول و 
چوکـی یک تعـداد را به سـمِت خود جلـب کند. 
او افـرادی را بـه نـزد چهره هـای معروِف سیاسـی 
کشـور فرسـتاده و برای شـان گفتـه کـه در بـدل 
چوکـی بیاینـد و از او حمایـت کننـد. حتـا گفتـه 
می شـود کـه او از داکتـر رنگین دادفر سـپنتا وزیر 
خارجـۀ پیشـین نیـز خواسـته کـه وزارت خارجه 
را قبـول کنـد و در انتخابـات در کنـار او باشـد. 
کسـی  چشـم  از  کـه  نیسـتند  چیزهایـی  این هـا 

باشند.  پوشـیده 
آقـای غنـی و تیـم »دولت سـاز« به شـدت در پـی 
برهـم زدِن تعامـِل قانون منـد در انتخابات اسـتند؛ 
چـون می داننـد کـه از مسـیر قانونـی راه یافتـِن 
دوبـارۀ آقـای غنـی بـه ارگ کامـًا محـال اسـت. 
وقتـی بـه سـفرهای والیتـی آقـای غنـی می بینـم، 
بـه یـاد شـریِک قدرتـش می افتـم که در پاسـخ به 
پرسـش یـک روزنامه نـگار کـه از او پرسـید »اگر 
پیروز شـدید نخسـتین سـفر شـما به کدام کشـور 
خواهـد بـود«، او پـس از لحظاتـی درنـگ گفـت 
کـه دوسـت دارد پـس از پیــروزی بـه دورتریـن 
نقطـۀ افغانسـتان کـه تـا بـه امـروز هیـچ مقامـی 
سـفر نکرده اسـت، بـرود. امـا به نظر می رسـد که 
ایشـان فرصـت سـفر بـه چنیـن نقطـۀ دوردسـتی 
تمـام  غنـی  آقـای  امـا  نیابـد  سـال  پنـج  در  را 
والیت هـای کشـور را بـه هـر بهانه یـی کـه بـود، 
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دو هفتـــه از مذاکـــرات نماینـــده گاِن امریـــکا در دوحـــۀ قطـــر 
می گـــذرد، امـــا هیـــچ خبـــِر رســـمی یی از ایـــن گفت وگوهـــا 
بـــه بیـــرون راه نیافتـــه و هیچ یـــک از مـــردم افغانســـتان 
ــا در  ــِت آن هـ ــا سرنوشـ ــی بـ ــه معامله یـ ــه چـ ــد کـ نمی داننـ
حـــاِل انعقـــاد اســـت. آنچـــه از طـــرِف امریکایـــِی مذاکـــرات 
ــی  ــه و تکراری یـ ــای کلیشـ ــًا حرف هـ ــود، تمامـ ــنیده می شـ شـ
ــده و  ــاغ شـ ــردم ابـ ــه مـ ــانه ها بـ ــا از رسـ ــه بارهـ ــد کـ انـ
ـــرون  ـــام بی ـــر را از ابهـ ـــراِت قط ـــته مذاک ـــز نتوانس ـــدام نی هیچ ک
ــه  ــا بـ ــد »مـ ــل زاد می گویـ ــای خلیـ ــه آقـ ــًا این کـ ــد. مثـ کنـ
ـــد  ـــن کن ـــه تضمی ـــتیم ک ـــح« هس ـــع صل ـــق جام ـــک »تواف ـــال ی دنب
ـــدر  ـــدارد«، آن ق ـــی ن ـــتان جایگاه ـــدۀ افغانس ـــی در آین هراس افگن
ـــز  ـــه هرگ ـــد ک ـــم می نمای ـــی و مبه ـــتان ُکل ـــردم افغانس ـــرای م ب
از آن نمی تواننـــد حفـــظ دســـتاوردهای نســـبِی هفده ســـاِل 
ـــد.  ـــتخراج کنن ـــان را اس ـــوق زن ـــی و حق ـــر دموکراس ـــر نظی اخی
ـــان از  ـــاراِت طالب ـــع و اظه ـــه از مواض ـــر، آنچ ـــوی دیگ ـــا در س ام
ـــت  ـــن اس ـــادی روش ـــِد زی ـــا ح ـــد، ت ـــوش می رس ـــه گ ـــه ب دوح
ـــایل  ـــق روی مس ـــیر دارد: تواف ـــل و تفس ـــه تحلی ـــاز ب ـــر نی و کمت
ـــع  ـــدِل قط ـــی در ب ـــاِن امریکای ـــروج نظامی ـــگ )خ ـــِی جن خارج

رابطـــه بـــا القاعـــده و داعـــش(. 
ــاک  ــد از خـ ــه نبایـ ــد کـ ــح می گویـ ــیِ ِ صلـ ــب امریکایـ جانـ
افغانســـتان علیـــه امریـــکا اســـتفاده شـــود و در کنـــار ایـــن دال 
مرکـــزی، از دال هـــای شـــناوری چـــون مذاکـــرۀ طالبـــان بـــا 
ـــد،  ـــخن می گوی ـــز س ـــان و... و... نی ـــوق زن ـــن حق ـــت، تأمی حکوم
ــره  ــا در مذاکـ ــه آن هـ ــد کـ ــان به صراحـــت می گوینـ ــا طالبـ امـ
بـــا امریـــکا بـــه »جنبه هـــای خارجـــی« )بین المللـــی( جنـــگ 
ـــتان  ـــت افغانس ـــا دول ـــره ب ـــدمِ مذاک ـــا ع ـــره ی ـــد و مذاک می پردازن
ـــگ  ـــِی جن ـــای داخل ـــا جنبه ه ـــورد ب ـــیوۀ برخ ـــی، ش ـــه عبارت و ب
ــکا  ــِب امریـ ــا جانـ ــاط بـ ــود و بی ارتبـ ــوِظ خـ ــِق محفـ را حـ

ــد!  ــول می دارنـ ــده موکـ ــه آینـ ــمارند و آن را بـ می شـ
ـــان  ـــی در جری ـــه چیزهای ـــت در دوح ـــد گف ـــه بای ـــت ک این جاس
ـــی را  ـــی ـ اجتماع ـــاب سیاس ـــی انق ـــد نوع ـــه می توان ـــت ک اس
ـــاختارها  ـــیاری از س ـــه بس ـــی ک ـــد؛ انقاب ـــم زن ـــتان رق در افغانس
را ویـــران کنـــد و از نـــو بســـازد، و مســـلم این کـــه هـــر 
انقابـــی نیـــز بـــا بی رحمـــی و شـــدت همـــراه خواهـــد بـــود. 
ـــیاری از  ـــه بس ـــت ک ـــف این اس ـــای تأس ـــه، ج ـــم این هم ـــه رغ ب
ـــهمگین  ـــی س ـــًا توفان ـــه را صرف ـــراِت دوح ـــت مداران مذاک سیاس
ـــزاری از او،  ـــایۀ بی ـــد و در س ـــی کرده ان ـــی تلق ـــای غن ـــرای آق ب
ـــکا و  ـــح امری ـــۀ صل ـــت از برنام ـــا حمای ـــه ب ـــد ک ـــان می کنن گم
طالبـــان می تواننـــد گلیـــِم حکومـــِت غنـــی و انحصارجویـــی را 

ـــل! ـــال باط ـــی خی ـــا زه ـــد. ام برچینن
ـــب  ـــن قال ـــی در ای ـــوم و تحلیل نویس ـــۀ ق ـــن از زاوی ـــخن گفت س
تنـــگ، شـــرم آور اســـت؛ امـــا چـــه می تـــوان کـــرد وقتـــی در 
ــورِ  ــر محـ ــح بـ ــه جنگ وصلـ ــت و از جملـ ــتان سیاسـ افغانسـ
ـــه در  ـــی ک ـــوظ، جنگ ـــن ملح ـــد. روی ای ـــار می چرخ ـــوم و تب ق
افغانســـتان جریـــان داشـــته و تاش هـــای صلحـــی کـــه بـــرای 
ـــرۀ  ـــز از دای ـــاده، هرگ ـــه راه افت ـــا ب ـــط حکومت ه ـــاِن آن توس پای
ـــوده  ـــرون نب ـــوم بی ـــامِ ق ـــه ن ـــدرت ب ـــواِی ق ـــاری و دع ـــق تب عای
اســـت. طالبـــان تنهـــا یـــک نیـــروِی ایدیولوژیـــک نبوده انـــد، 
ـــای  ـــا ادعاه ـــی ب ـــزرِگ قوم ـــروِی ب ـــک نی ـــتر از آن ی ـــه بیش بلک
ــی  ــای غنـ ــوند. آقـ ــمرده می شـ ــه آن شـ ــوف بـ ــِی معطـ سیاسـ
ــح  ــتاِن صلـ ــدرت را در داسـ ــی قـ ــد کرسـ ــه نمی خواهـ اگرچـ
ـــد  ـــاِق ب ـــن اتف ـــر ای ـــا اگ ـــود، ام ـــذار ش ـــب واگ ـــرِی طال ـــه دیگ ب
ـــن  ـــه ای ـــد، ب ـــِت او ـ بیفت ـــکاری و رضای ـــدون هم ـــه ب ـــم ـ البت ه
ـــه و از آِن  ـــای دور نرفت ـــدرت ج ـــوِی ق ـــه گ ـــت ک ـــوش اس دل خ
ـــا دیگـــران چـــه  ـــاری دیگـــر( نشـــده اســـت. ام ـــوم و تب ـــه )ق بیگان
تســـلی یی خواهنـــد داشـــت وقتـــی طالبـــان در جنبه هـــای 
داخلـــی جنگ وصلـــح، بـــه تصفیـــه و حـــذِف ســـران و 

سیاســـت مداراِن غیرتبـــارِی خـــود اقـــدام کننـــد؟
ـــای  ـــح و تاش ه ـــازی صل ـــه در ب ـــت ک ـــن اس ـــخ ای ـــِت تل واقعی
داخلـــی و خارجـــی بـــرای آن، بـــه  جـــز یـــک قـــوم، ســـایر 
ــش  ــا نقـ ــرای آن هـ ــوند و بـ ــوب می شـ ــه محسـ ــوام بیگانـ اقـ
طفیلـــی و ســـمبولیک و یک بارمصـــرف در نظـــر گرفته انـــد تـــا 
ایـــن برنامـــه در عرصـــۀ بین المللـــی وجهـــۀ ملـــی پیـــدا کنـــد 
و بـــه انجـــام برســـد؛ امـــا در فـــردای صلـــح نظـــر بـــه آنچـــه 
ــای داخلـــی« می خواننـــدش، ممکـــن اســـت  ــان »جنبه هـ طالبـ
اتفاقـــاِت بســـیار بـــدی بیفتـــد کـــه بـــه بســـیار روشـــنی مـــرزِ 
میـــاِن خودی هـــا و غیرخودی هـــا و بـــه عبارتـــی، مـــرزِ میـــان 

ـــد. ـــیم کن ـــوام را ترس ـــایر اق ـــوم و س ـــک ق ی
ــوان  ــی، می تـ ــای غنـ ــرای آقـ ــن بـ ــِت ممکـ ــن حالـ در بدتریـ
ـــن کشـــور  ـــرار از ای ـــازۀ ف ـــه او و همســـرش اج ـــار داشـــت ک انتظ
را می یابنـــد و هماننـــد گذشـــته در غـــرب زنده گـــی می کننـــد؛ 
امـــا ســـراِن ســـایر اقـــوام خـــود را در باتـــاِق صلحـــی 
درمی یابنـــد کـــه در آن پـــای فـــرار چـــه، کـــه جـــاِن قســـری 

هـــم وجـــود نـــدارد!  

نشست دوحـه
 و آمـدونیامـدهـاِی آن

احمـدعمران

سفـرهـای
انتخـاباتـِی   

قـای غنـی آ

برای آقای غنــی هیــچ راِه دیگری برای 
پیـروزی وجود ندارد و اگر رقبای او بتوانند 
و موفق شــوند که این دو راه را سد شوند، 
بدون تردید که او بازنــدۀ اصلی انتحابات 
آینــده خواهد بود. به همیــن لحاظ، آقای 
غنی در این روزها بــه دنبال یافتن افرادی 
در کمیســیون انتخابات است و در کنار آن 
تالش می کند از طریــق پول و چوکی یک 
تعداد را به سمِت خود جلب کند. او افرادی 
نزد چهره های معروِف سیاسی کشور  به  را 
فرستاده و برای شان گفته که در بدل چوکی 
بیایند و از او حمایت کنند. حتا گفته می شود 
کــه او از داکتر رنگین دادفر ســپنتا وزیر 
خارجۀ پیشین نیز خواسته که وزارت خارجه 

را قبول کند و در انتخابات در کنار او باشد

ACKU



می گوینــد  ملــی  وحــدت  حکومــت  مســووالن 
کــه موانــع فــراراه حضــور بانــوان در حکومــت و 
ــده و  ــته ش ــی برداش ــزرگ مل ــایل ب ــری مس تصمیم گی
مشــارکت شــان در تصمیم گیری هــا افزایــش یافتــه 

ــت. اس
حکومــت  اجرایــی  رییــس  و  غنــی  محمداشــرف 
ــی  ــوت محفل ــنبه، 19 ح ــروز یکش ــی دی ــدت مل وح
بــرای گرامی داشــت از هشــت مــارچ، روز همبســته گی 
بانــوان در ارگ ریاســت جمهــوری برگــزار کــرده 

ــد. بودن
ــل مدعــی شــدند  ــن محف ــداهلل در ای ــی و عب ــای غن آق
ــتای  ــم گیر در راس ــرفت های چش ــود پیش ــا وج ــه ب ک
حقــوق بانــوان، هنــوز مشــکات اقتصــای و خشــونت 
ــت. ــکات اس ــن مش ــر از عمده تری ــن قش ــر ای در براب

صلــح  تاش هــای  قربانــی  زنــان  دســتاوردهای 
د نمی شــو

محمداشــرف غنــی در نشســت دیــروز بــه تاش هــای 
ــح  ــه صل ــه ب ــت ک ــرد و گف ــاره ک ــح اش ــر صل اخی
همه شــمول بــاور دارد. آقــای غنــی افــزود کــه پاســباِن 
دســتاوردهای بانــوان در گفت وگوهــای صلــح اســت و 
ــح شــود. ــای صل ــی گفت وگوه ــد قربان اجــازه نمی ده
خواهــان  کــه  داشــت  اظهــار  حکومــت  رییــس 
ــری  ــی و سراس ــه دایم ــی ک ــا صلح ــت، ام ــح اس صل
ــل  ــۀ قاب ــه گون ــوان ب ــش بان ــۀ او: نق ــه گفت ــد. ب باش
ــون در  ــوان اکن ــه اســت و بان ــی افزایــش یافت ماحظه ی
تصمیم گیری هــای بــزرگ حکومتــی نقــش دارنــد.
عرصه هــای  در  را  بانــوان  حضــور  غنــی  آقــای 
اجتماعــی و سیاســی نویدبخــش خوانــد و اظهــار 
داشــت کــه بانــوان افغانســتان می تواننــد در تمــام 
ــده  ــرای آین ــد و ب ــهم بگیرن ــی س ــای اجتماع عرصه ه

ــد. ــت کنن ــور فعالی کش
ــوان  ــه زدِن بان ــان داشــت کــه تکی رییــس حکومــت بی
ــتان حــرف  ــردم افغانس ــرای م ــی ب ــت های دولت در پُس
تــازه نیســت، زیــرا بــه گفتــۀ او: در ســال های گذشــته 
بانــوان حضــور گســترده یی در ادارات دولتــی گســترده 

بــوده اســت.
ــر«  ــتان را »فق ــوان افغانس ــادی« بان ــکل بنی ــا »مش او ام
می دانــد و تأکیــد دارد کــه تــا مبــارزه بــا فقــر بــه یــک 
هــدف ملــی تبدیــل نشــود، بانــوان افغانســتان همچنــان 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــد. ریی ــد مان ــروم خواهن مح
ــوان افغانســتان  ــت قاطــع بان ــه اکثری ــد ک ــی می گوی مل

فقیــر هســتند.
ــوان  ــر بان ــونت در براب ــل خش ــی دلی ــرف غن محمداش
ــل  ــه دلی ــد ب ــد و می افزای ــوان می کن ــر« عن ــز »فق را نی

فقــر اکثــر بانــوان در زمــان زایمــان قربانــی می شــوند. 
ــد  ــه بای ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــت ب ــس حکوم ریی
شــیوۀ  و  بانــوان  اقتصــادی  توانمندســازی  بــرای 

ســرمایه گذاری بــرای ایــن قشــر را تغییــر داد.
ــد  ــه کار می کنن ــی ک ــار داشــت، بانوان ــی اظه ــای غن آق
ــانی و  ــوق انس ــد، از حق ــت می آورن ــه دس ــد ب و عای
ــه  ــد. ب ــاع می کنن ــد و از آن دف ــان آگاه ان ــامی ش اس
ــب کار  ــد صاح ــوان بتوانن ــه بان ــرای این ک ــۀ او: ب گفت
ــور  ــارف کش ــطح مع ــت س ــوند، الزم اس ــد ش و درآم

ــد. ــود یاب بهب
نقــش بانــوان در ســاختن افغانســتان غیرقابــل اغمــاض 

اســت
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت 
ــش  ــه از نق ــت ک ــل گف ــن محف ــی در ای ــدت مل وح
بانــوان در ســاختن افغانســتان جدیــد نمی توانــد انــکار 
ــزود کــه حکومــت  ــداهلل اف ــای عب و اغمــاض کــرد. آق
ــد. ــوان پشــتیبانی و حمایــت می کن از دســتاوردهای بان
ــا وجــود پیشــرفت های  ــد کــه ب ــداهلل می گوی ــر عب داکت
چشــمگیر در راســتای حقــوق بانــوان در کشــور، هنــوز 
مشــکات اقتصــای و خشــونت در برابــر ایــن قشــر از 

ــن مشــکات اســت. عمده تری
ــل  ــوان در چه ــه بان ــت ک ــان داش ــی بی ــس اجرای ریی
ــی را داده  ــترین قربان ــتان، بیش ــگ در افغانس ــال جن س
ــی را از  ــترین قربان ــم بیش ــگ بازه ــۀ جن ــد و ادام ان

ــت. ــد گرف ــر خواه ــن قش همی
ــر  ــا تغیی ــون ذهنیت ه ــه اکن ــت ک ــداهلل گف ــر عب داکت
ــهرها  ــم در ش ــتاها و ه ــم در روس ــوان ه ــرده و بان ک
ــداهلل  ــای عب ــد. آق ــت دارن ــواداه را در دس ــاد خان اقتص
ــوان و  ــت از بان ــه حمای ــت ب ــه حکوم ــرد ک ــد ک تأکی
ــح  ــای صل ــان گفت وگوه ــا در جری ــتاوردهای آن ه دس

ادامــه می دهــد.
ــی مطــرح می شــوند کــه نزدیــک  ایــن گفته هــا در حال
بــه یــک هفتــه اســت نماینــده گان باصاحیــت طالبان و 
امریــکا در قطــر ســرگرم گفت وگــو بــرای پایــان جنــِگ 
ــن  ــوان در ای ــوق بان ــاالن حق ــتند. فع ــتان هس افغانس
ــگ  ــور کم رن ــان را از حض ــراض ش ــا اعت ــدت باره م

ــتند. ــراز داش ــح اب ــای صل ــوان در گفت وگوه بان
بانــوان افغانســتان مدعــی انــد کــه در تاش هــای اخیــر 
صلــح هیــچ طرفــی بــه آنــان نقــش نــداده اســت و آن ها 
نگــران از دســت رفتــِن آزادی هــا و دســتاوردهای شــان 
ــان  ــان در زم ــرا طالب ــد، زی ــح ان ــای صل در گفت وگوه
حاکمیــت شــان نــگاه بســیار ســخت و ســنتی نســبت 
بــه حضــور و فعالیــت سیاســی-اجتماعی زنان داشــتند. 
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شورایعالیصلح:

مذاکـرات امریکا و طالبـان 
تا پایان  مـاه جوزا  ادامه خـواهد داشت

برخــی از مســووالن در شــورای عالــی صلــح می گوینــد کــه مذاکــرات میــان طالبــان و امریــکا تــا پایــان 
مــاه جــوزای ســال آینــده ادامــه خواهــد یافــت تــا عمــر حکومــت وحــدت ملــی پایــان یابــد و بهانــه  

بــرای بــه میــان آمــدن حکومــت موقــت پیــش کشــیده شــود.
ــکا،  ــد: »امری ــدگار می گوی ــه مان ــا روزنام ــو ب ــح در گفت وگ ــی صل ــورای عال ــو ش ــد عض ــها فری ش
حکومــت و مــردم افغانســتان را از مذاکــرات صلــح و طالبــان عمــداً دور نگــه مــی دارد تــا زمانــی کــه 

ــرا برســد«. ــی ف ــان عمــر حکومــت وحــدت مل پای
ــان  ــه خواســت طالب ــت ک ــاه جــوزا بحــث حکومــت موق ــس از م ــاور اســت: پ ــن ب ــه ای ــد ب ــو فری بان
اســت، مطــرح خواهــد شــد و در صــورت اجرایــی شــدن ایــن برنامــه گفت وگوهــا بــا حکومــت موقــت 

ــال خواهــد شــد. دلیــل دور نگه داشــتن مــردم و حکومــت از از مذاکــرات همیــن مســأله اســت. دنب
ایــن عضــو شــورای عالــی صلــح می گویــد: امریــکا می خواهــد بــه تنهایــی بــا طالبــان بــه توافــق برســد. 
امریــکا می دانــد، بــدون خواســت مــردم افغانســتان صلــح و توافــق بــا طالبــان ممکــن نیســت، بــه همیــن 

دلیــل طالبــان را از حکومــت و مــردم افغانســتان دور نگــه داشــته انــد.
ــان  ــوق و آزادی هــای زن ــون اساســی و حق ــدون در نظرداشــت قان ــکا ب ــد: »امری او خاطــر نشــان می کن
ــد اســت، وارد گفت وگــو  ــرای حکومــت افغانســتان ارزش من ــردم افغانســتان و هــم ب ــرای م کــه هــم ب
بــا طالبــان شــده اســت چــون کــه نمی خواهــد حکومــت افغانســتان شــریک ایــن گفت وگوهــا باشــد«.

بانــو فریــد گفــت: »امــا تــا زمانی کــه مــردم و حکومــت افغانســتان در جریــان ایــن گفت وگوهــا قــرار 
ــدون در  ــح ب ــه صل ــن ب ــت یافت ــد و دس ــد ش ــا نخواه ــان امض ــا طالب ــی ب ــچ موافقت نامه ی ــد، هی نگیرن
نظــر داشــت خواســت و حکومــت افغانســتان ممکــن نخواهــد بــود و حتــا خــروج نیروهــای خارجــی از 

افغانســتان وابســته بــه خواســت حکومــت افغانســتان اســت«.
عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی امــا می گویــد: فاصلــه میــان حکومــت، مــردم افغانســتان و 
جامعــۀ جهانــی بســیار زیــاد شــده و حکومــت فعلــی  دیگــر از دیــدگاه جامعــۀ جهانــی یــک حکومــت 

مشــروع و قانونــی نیســت.
او تاکیــد کــرد: بحــث گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان مشــروعیت حکومــت افغانســتان را بیشــتر زیــر 
ــک  ــر در افغانســتان در ی ــه تمامــی طرف هــای درگی ــن مســأله باعــث شــده ک ــرده اســت و ای ســوال ب

اجمــاع کلــی بــه آینــده افغانســتان دیــدگاه دیگــری داشــته باشــند.
آقــای رفیعــی می افزایــد: مــردم افغانســتان هیــچ گاه صاحــب صاحیــت کار خــود نبودنــد و ایــن حکومت 
اســت کــه از مــردم نماینده گــی می کنــد کــه متأســفانه حکومــت فعلــی مشــروعیت خــود را نــزد جامعــه 

جهانــی از دســت داده و جهــان دیگــر الزم نمــی بینــد بــا ایــن حکومــت مشــروط کنــد.
رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی همچنــان گفــت: تــا زمانی کــه قدرت هــای منطقــه و جهــان روی مســایل 
ــدون شــک  ــی اســت و ب ــود. امــا صلــح آمدن ــه تفاهــم نرســند، صلحــی در کار نخواهــد ب افغانســتان ب

جهــان در مــورد افغانســتان بــه یــک اجمــاع خواهنــد رســید.
ــما و  ــن، ش ــی م ــد: »وقت ــی می گوی ــاق مل ــی وف ــان سیاس ــو جری ــی عض ــم حکمت ــال، ابراهی ــن ح باای
ــی و  ــم و کشــورها بیرون ــه سرنوشــت مان اســت، بی خبری ــوط ب همــۀ شــهروندان کشــور از آن چــه مرب
گروه هــای تروریســتی دیــروز و امــروز بــرای مــردم مــا تصمیــم می گیرنــد، بــه یقیــن ســواالت زیــادی 

ــد«. ــق می کن را خل
ــا دقــت و برنامه ریــزی دقیــق  ــا زمانی کــه ب آقــای حکمتــی خاطــر نشــان می کنــد: شــهروندان کشــور ت
بــه  ســوی وفــاق ملــی گامــزن  نشــوند و تأمیــن عدالــت اجتماعــی را ســرلوحه کاری شــان قــرار ندهنــد، 
ــات و  ــا ثب ــه، دوام دار، ب ــح واقعــی، عادالن ــه صل ــه گان ب ــردۀ بیگان ــا مذاکــرات پشــت پ دشــوار اســت ب

فراگیــر برســیم.
ــکا در دوحــه  ــان و امری ــان طالب ــح می ــای صل ــه گفت وگوه ــی مطــرح می شــوند ک ــا درحال ــن گفته ه ای
قطــر وارد دومیــن هفتــه شــده اســت و حکومــت افغانســتان و شــورای عالــی صلــح افغانســتان همچنــان 

ــد. ــر ان ــا بی خب ــن گفت وگوه ــان ای ــن جری از ای

مسووالنحکومت:
فقر  و خشونت بزرگترین مشکل بانوان است

روحاهللبهزاد

ناجیهنوری
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آیـا شـکل گیری »روابـط اجتماعـی« بـر اسـاِس 
برخـی  اسـت  ممکـن  بـوده؟  پیمان هـا  وجـود 
امـا  دهنـد،  پرسـش  ایـن  بـه  منفـی  پاسـخی 
گمـان نمی کنـم بـا ایـن گـزاره کـه »حفاظـت 
وجـود  بـه  مشـروط  اجتماعـی«،  روابـط  از 
پیمان هـا و رعایـت و پای بنـدی به آن هاسـت، 
بـا یقیـن  ایـن رو  از  باشـند.  مخالفتـی داشـته 
روی  آیین هـا«  و  »پیمان هـا  گفـت  می تـوان 
دیگـِر فرهنـگ و تمـدن بشـری هسـتند؛ زیرا 
صراحتـًا در جهت اسـتحکام روابط اجتماعی، 
معنابخشـی و بازتولیـد آن هـا عمـل می کننـد.
دربـارۀ  اطاعـات  تهیـۀ  این کـه  وجـود  بـا 
دور  زمان هـای  در  انسـان ها  زنده گـی  نحـوۀ 
تاریخـی، همواره توسـط متخصصان صورت 
گرفتـه، امـا بســیاری از ایـن اطاعـات برای 
افـراد غیرمتخصـص نیـز جالـب اسـت. بـه 
روزگاران  در  این کـه  دانسـتن  مثـال:  عنـوان 
بسـیار دور، نخسـتین پیمان هـا، بـه چـه نحو 
و بـا چـه هـدف و نیتـی صـورت می گرفتـه 
اسـت. خصوصـًا وقتی بدانیم بسـیاری از این 
پیمان هـا و آیین هـای مربـوط به آن هـا، رابطۀ 
تنگاتنگـی بـا »بدن« انســان ها داشـته اسـت. 
انسان شناسـان  گزارش هـای  بـه  توجـه  بـا 
انسـان های  اجتماعـی  زنده گـی  دربـارۀ 
دوره هـای نخسـتین، هـم مـورد و موضـوِع 
پیمـان و هـم ابـزار اجـرای آییِن پیمـان، جدا 
از بـدن و حوایـج اولیـه نبـوده اسـت. و ایـن 
بدیـن معنـی اسـت کـه در دوراِن به اصطـاح 
مهم تریـن  انسـان،  »بـدِن«  وحشـی خویی، 
عامـل و در عیـن حـال مهــم ترین ابـزار در 
شـکل گیری روابـط اجتماعـی بـوده یـا شـاید 
بهتـر باشـد بگوییـم، روابـط اجتماعـی حـول 
آن هـم  اسـت.  داشـته  قـرار  انسـان ها  »بـدن« 
صرفـا از ایـن رو کـه در چنین دورانی انسـان ها 
بـه  می کرده انـد.  تغذیـه  یکدیگـر  گوشـِت  از 
انسـان در دوراِن شـکارگری و  »بـدن«  بیانـی، 
گـردآوری خـوراک، بـه منزله منبـع غذایی درک 

می توانسـته  کـه  چیـزی  آن  امـا  اسـت.  می شـده 
»بـدن« انسـان را از شـکار و خـوردن ایمن سـازد، 
قـرار گرفتـن در قلمـرِو خـودی یعنـی خویشـی و 
دوسـتی بوده اسـت. زیـرا در دورۀ وحشـی خویی، 
بـدِن کسـی کـه بیگانه اسـت، خود به خـود، حامل 
مشـروعیت بـرای شـکار و خورده شـدن بـوده. و 
بـه دلیـل همیـن امـر بـرای آن کـه انسـان آن دورۀ 
تاریخـی بـه سـلِک خویشـان درآید، الزم بـوده که 
بیـن افرادی که نسـبت به هـم بیگانه هسـتند، آیین 
دوسـتی و اعتمـاد به جا آورده شـود. چنـان چه به 

ایولیـن رید: گفتـۀ 
سـاختار  ایـن  بی گمـان  آدم خـواری،  روزگار  »در 
مـن  »اگـر  کـه  می شـد  گردانـده  پایـه  ایـن  بـر 
مـن خـوراک  بـه  تـو  و  بدهـم  تـو خـوراک  بـه 
بدهـی، مـا بـر ایـن پیمـان پای بنـد می شـویم کـه 
یکدیگـر را همچـون خـوراک ننگریـم«. شـماری 
آن  در  کـه  را  خونـی  پیمـان  پژوهش گـران،  از 
مـردان، چنـد چکه از خـون یکدیگر را می نوشـند، 
دانسـته اند.  آدم خـواری  روزگار  از  بازمانده یـی 
امـا تـا سـالیان دراز پـس از آن کـه آدم خـواری از 
تاریـخ رخـت بـر بسـت، پیمـان خوراکی به سـاِن 
بنیادی تریـن پیمـان اطمینان و دوسـتی میـان مردان 

ماند.«  بـه جـا 
بدیـن ترتیـب، بـا داد و سـتد خوراکی یـی بـه غیر 
از گوشـت بـدِن یکدیگـر و آغشـتن آن خوراکـی 
بـه خـون همدیگـر، از غیـر خـودی و یـا بیگانـه 
بـودن بـه خویـش و خـودی تبدیـل می شـدند. اما 
پیمـاِن بسـته شـده  فقـط منتهـی  بـه ایمـن کـردن 
بـدن از خـورده شـدن نمی گردیـد، چـرا کـه  بـر 
اسـاس ایـن پیمـان  افـراد نســبت بـه زنده گـی و 
سرنوشـت یکدیگـر مسـوول می گردیدنـد. طبـق 
گفتـۀ رابرتسـون اسـمیت: »کسـانی کـه بـا هـم بر 
سـر سـفرۀ گوشـت می نشـینند، برای هر اثرگذاری 
اجتماعـی بـا هم همراه هسـتند؛ کسـانی کـه با هم 
خـوراک نمی خورنـد از هـم بیگانـه انـد... بـدون 

هیچ گونـه وظیفـۀ اجتماعـی دوسـویه.« 
و ایـن یعنـی در دوران وحشـی خویی، که با شـکار 

و گردآورِی  خوراک سـپری و مشـخص می شـده 
اسـت، بدِن انسـان عامل و ابـزار روابط اجتماعی 
بـوده اسـت. به طـوری کـه  با چگونه گـی نحوۀ 
برخـورد بـا آن، نـوع رابطـۀ اجتماعی )دوسـت 
یـا دشـمن داشـتن دیگـری(  رقـم می خـورده 
اسـت. بـه گفتـۀ اسـمیت »کســی کـه خـون 
بیگانـه  دیگـر  نوشـیده  را  طایفه یـی  مـرد 
نیسـت، یـک بـرادر اسـت« و سـیدنی هارتلنـد 
می گوید: »پیــمان خونـی، آیینی بسـیار فراگیر 
آییـن  ایـن  برگـزاری  اسـت...  همه گانـی  و 
بـدان معناسـت کـه کسـانی کـه آن را از سـر 
می گذراننـد و کسـانی کـه آنـان نمایندۀشـان 
هسـتند، همه گـی هم خون می شـوند و سـزاوار 
همـۀ مزیت هـا و پذیـرای همـۀ تکلیف هـای 
درسـت  می گردنـد،  هم خـون  خویشـاونداِن 
چنـان کـه گویـی از آنـان زاده شـده باشـند.« 

امـا الزم اسـت بدانیـم کـه ایـن پیمـان خونی، 
همـراه با مزیت هـای خویشـاوندی و در نتیجه 
ایجاد مسـؤولیت دو سـویه، ایجـاد محدودیت 
هـم می کنـد. محدودیتی که تنهــا  از »خویش« 
چنیـن  از  پـس  زیـرا  می شـود.  ناشـی  شـدن 
پیمانـی، نـه خـوردن گوشـِت یکدیگـر جایـز 
اسـت و نه زناشـویی  بـا یکدیگر؛ زیـرا پیمان 
هم خونی بسـته شـده اسـت. بـه قـول هارتلند 
»درسـت چنـان  کـه گویـی از آنـان زاده شـده 
باشـند«. ایولیـن ریـد می نویسـد: »از آن جـا که 
تابـوی جنسـی همچـون بخـش پایه یـی تابوی 
کشـتن و خوردن باقـی ماند، پیامـد آن افزایش 
شـمار زنـان حـرام بـود. بـرای نمونـه، نوشـته 
انـد کـه: در میان بومیـان چاگا، بـرادری خونی 
خاندان هـا بـه بـرادری خونـی همۀ سـرزمین ها 
تکامـل یافـت“.  این کمی و کاسـتی سرانجــام 
بـه رهـا کـردن پیمـان خونـی انجامیـد و روش 
مـردان  برادرانـۀ  پیوسـته گی  از  پیشـرفته تری 

جـای آن را گرفـتـ   پیمـان آشـنای صلـح«.

فصـل بیست وپنجم
بهبود در گفتار

ــت  ــه الزم اس ــم ک ــان داری ــی در گفتارم ــا خطاهای ــۀ م ــول، هم ــور معم به ط
بــرای ســخنرانی، آن هــا را شناســایی و حــذف کنیــم. اگــر در کام و نحــوۀ بیاِن 
ــه توســط  ــد، بافاصل ــته باش ــادی وجــود داش ــورد غیرع ــن م ــا کوچک تری م
شــنونده گان و حّضــار، دیــده و کشــف خواهــد شــد. آن گاه شــرکت کننده گان، 
در بهتریــن شــرایط، به جــای توجــه بــه ســخنان مــا، تنهــا بــه شــمردن مــوارد 
غیرعــادی و خطاهــای گفتــارِی مــا مشــغول خواهنــد بــود و در شــرایط بدتــر، 

ــوند. ــنوایی می ش ــته گی ش ــار خس ــدت دچ به ش
در ادامه، متداول ترین خطاهای گفتاری را بررسی می کنیم. 

ــه  صــورِت  ــا: بخشــی از کام یــک ســخنرانی ب 1. اســتفاده از جمله پُرُکن ه
متــن در زیــر آمــده اســت. لطفــًا توجــه کنیــد:

»یکــی از اِ مهم تریــن اصولــی کــه یــک ســخنران بایــد رعایــت کنــد اِ داشــتن 
ــم و اِ  ــدری مه ــه ق ــوع اَ ب ــن موض ــت. اِ ای ــان اس ــی از مخاطب ــناخت کاف ش
حیاتــی اســت کــه عــدم رعایــت آن اِ بــه احتمــال زیاد شکســت در اِ ســخنرانی 
را بــه همــراه خواهــد داشــت. بنابرایــن اَ شــناخت کافــی از مخاطبــان، بــرای 

ســخنران، اَ اهمیــت بســیار باالیــی
دارد.«

ــا  ــۀ اِ، حت حتمــًا متوجــه منظــورِ مــن از جمله پُرُکن هــا شــده اید. حــرف اضاف
ــد شــخصی در  ــون تصــور کنی ــد. اکن ــر آن می کاه ــم، از تأثی ــاال ه ــن ب در مت
ــه و  ــای اضاف ــد. اســتفاده از حرف ه ــن ســخن بگوی ســخنرانِی خــود این چنی
ــداول  ــا مت ــرۀ م ــار روزم ــوان جمله پُرکــن، در گفت ــه عن ــز ب ــی دیگــر نی کلمات
اســت. حرف هــای اضافــه مثــل: اوم، آآآ، آمــم و کلماتــی همچــون: در واقــع، 

در حقیقــت، بنابرایــن و  ...
2. اســتفاده از تکیــه کالم: همــۀ مــا از تکیه کام هایــی در گفتــار و مکالمه هــا 
اســتفاده می کنیــم. برخــی می دانیــم و برخــی هــم خبــر نداریــم؛ امــا معمــوالً 
ــی  ــی در واژه های ــت کم ــوند. کافی س ــت می ش ــا یاف ــان تکیه کام ه در کام م
ــس از بررســی،  ــر پ ــد. اگ ــت کنی ــد، دق ــره اســتفاده می کنی ــه به طــور روزم ک
ــک  ــد تبری ــی نداری ــه تکیه کام ــما هیچ گون ــه ش ــیدید ک ــن نتیجــه رس ــه ای ب
ــتفاده  ــه کام اس ــه از تکی ــتید ک ــرادی هس ــدود اف ــزِو مع ــما ج ــم، ش می گوی
ــیار دراز  ــز بس ــی نی ــاه و برخ ــیار کوت ــا بس ــی از تکیه کام ه ــد. برخ نمی کنی

هســتند. کوتــاه مثــل: در واقــع، اصــوالً، امــروزه.
ــت  ــپ این جاس ــت: »گ ــش می گف ــه در جمات ــن همیش ــتاِن م ــی از دوس یک
ــت و ســخنرانی  ــد صحب ــر قصــد داری ــود. اگ ــد ب ــی بلن ــن تکیه کام ــه« ای ک
ــایی و حــذف  ــه کام خــود را شناس ــذار باشــد، تکی ــدرت و تأثیرگ شــما پُرق

کنیــد.
3. ادای ناقــص واژه هــا: برخــی از افــراد نیــز واژه هــا را کامــل ادا نمی کننــد؛ 
ــیاری از  ــا بس ــود. و ی ــص ادا می ش ــوالً ناق ــنبه معم ــال: واژۀ پنجش ــور مث به ط
ــا ادا  ــل »د« حــرف آخــِر آن ه ــد، کام ــد، بجنبی ــد بشــنوید، بگویی ــا مانن واژه ه

نمی شــوند.
4. ســرعت گفتــار بســیار بــاال یــا بســیار پاییــن: حتمــًا در اطــراِف خــود 
اشــخاصی را می شناســید کــه ســرعت گفتارشــان متناســب و معمولــی نیســت. 
یــا به قــدری تنــد صحبــت می کننــد کــه دیگــران به ســختی متوجــه می شــوند 
ــه شــنونده گان خســته می شــوند.  ــد ک ــت می کنن ــد صحب ــدری ُکن ــه ق ــا ب و ی
معمــوالً اطرافیــاِن این گونــه اشــخاص ســعی می کننــد تــا زمانــی کــه مجبــور 
نشــدند، بــا آن هــا هــم کام نشــوند. تنــد صحبــت کــردن در بســیاری از مواقــع 
ــد،  ــخنرانی کنی ــد س ــر می خواهی ــود. اگ ــات می ش ــِت کلم ــث ادای نادرس باع
ــن  ــن ممک ــا تمری ــط ب ــن کار فق ــد. ای ــب کنی ــان را متناس ــرعت گفتارت س

خواهــد شــد.
5. داشــتن لهجــه: تمامــی لهجه هــای اقــوام افغانســتانی، بــرای مــن شــیرین 
ــان  ــارِ خودت ــخنرانی در دی ــرای س ــما ب ــۀ ش ــتند. لهج ــتنی هس و دوست داش
بســیار عالــی اســت؛ امــا بهتــر اســت در شــهرهای دیگــر بــدون لهجــه ســخن 
ــه لهجــه نشــود. تمــام هــدِف مــا در  بگوییــد تــا حــواس حّضــار معطــوف ب
بهبــود گفتــار ایــن اســت کــه توجــه مخاطبــان بــه کامِ مــا باشــد نــه بــه نحــوۀ 
بیــان. بنابرایــن اگــر دارای لهجــه هســتید، الزم اســت بــا تمریــن، لهجــه را در 

ســخنرانی حــذف کنیــد. 
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وقتـی نخسـتین دوبیتـی »پـری جـو« در فضـای 
مجازی منتشـر شد، اسـتقبال پُرشـور خواننده گاِن 
شـعر و به ویـژه هواداراِن سـید ضیاءالحق سـخا را 
بـه دنبـال آورد. آقـای سـخا را پیـش از آن، همـه 
بـا غزل هـای نـاب و شـعرهای سـپیِد تأمل برانگیز 
جـو«  »پـری  دوبیتی هـای  امـا  می شـناختند، 
ایـن  می کـرد.  تداعـی  را  دیگـری  حال وهـوای 
دوبیتی هـا کـه بـر اسـاس گویـش هراتی سـاخته 
شـده اند، چهـرۀ دیگـری از شـاعر مطـرِح هـرات 
را بـه نمایـش درآوردنـد. زمانی داکتـر محمدرضا 
و  شـاعران  نام آشـناترین  از  کدکنـی  شـفیعی 
شـعر  ویژه گـی  فارسـی،  شـعر  نظریه پـردازان 
مانـده گار و خـوب را در »رسـوب کـردن«ِ آن در 
ذهن ها دانسـته بـود. این دیدگاه هنـوز طرف داراِن 
خـود را در میـان شعردوسـتان دارد و بسـیاری ها 
بـر اسـاِس همین سـنجه تـاش می کنند که شـعر 
خـوب و بـد را دسـته بندی کنند. شـاید سـنجه ها 
و مقیاس هـای دیگـر و مطمین تـری نیـز وجـود 
داشـته باشـند کـه از درون آثـار نویسـنده گان و 
شـاعران بـا تاش هـای پی گیـر نظریه پـردازان و 
منتقـدان آثـار ادبـی بـرای شـناخت بهتِر ایـن آثار 
تدویـن شـده اند، ولـی از آن جایـی کـه اثـر هنری 
پیـش از آن کـه بـا عقـل آدمی رابطـه برقـرار کند، 
بـا عواطـِف او درگیـر می شـود، نمی تـوان هیـچ 
سـنجه و مقیاسـی را بـرای آن ها به عنـوان حجِت 
حافـظ،  چـون  شـاعرانی  کـرد.  قبـول  تام وتمـام 
سـعدی، مولـوی، نظامـی، فردوسـی، پنـج غـوِل 
بی بدیـِل زبـان فارسـی، چگونـه توانسـته اند که به 
چنیـن قلـۀ رفیـع از آفرینش گری دسـت یابند که 
دیگـران را همـواره در سـایۀ خـود نگـه دارنـد؟ 
شـاید خاقانـی در زمـاِن خـود از سـرآمداِن شـعر 
فارسـی بـوده باشـد، کـه بدون شـک هسـت، اما 
هرگـز اشـتهار و نـام آورِی او بـه انـدازۀ آن پنـج 

تـِن باال کـه ذکرشـان رفت، نیسـت. چه جـادوِی 
پنهـانی در کامِ آن پنج تن وجود دارد که دیگران 
کمتـر از آن بهـره برده انـد؟ وقتی حافـظ می گوید 
»فغان کاین لولیان شـوخ شـیرین کار شهرآشوب/ 
چنـان بردنـد صبـر از دل کـه تـرکان خـوان یغما 
اسـت  نهفتـه  جادویـی  چـه  بیـت  ایـن  در  را« 
کـه همیشـه آن را در ذهـن و زبـاِن مـا جاودانـه 
می سـازد؟ شـاید همان چیـزی که خـود حافظ به 
آن اعتـراف کـرده اسـت، یعنی »آن« شـاعرانه. این 
»آن«ِ شـاعرانه چیزی سـت کـه هنـِر ایـن شـاعران 
مـا  شـاید  می بخشـد.  برتـری  دیگـران  آن  از  را 
بتوانیـم بـا تاش هایـی در عرصـۀ هرمنونتیـک و 
فلسـفۀ ادبیـات برخـی ویژه گی هـای صـورِی آثار 
ادبـی را آشـکار کنیـم، ولـی هرگـز رسـیدن به آن 
»آِن شـاعرانه« چیـزی نخواهـد بـود کـه به وسـیلۀ 

تیوری هـای ادبـی خـود را آشـکار کنـد.  
هـر اثـر ادبـی حادثه یی سـت کـه در زبـان اتفـاق 
می افتـد. زبـان محمـل و بنیـاد آثـار ادبی انـد، اما 
مـا از زبـان بـه عنـوان ابـزار افهـام و تفهیـم نیـز 
اسـتفاده می بریـم و چه بسـا کـه خلق زبـان پیش 
از آن که ریشـه در نیازهای هنری و عاطفی انسـان 
داشـته باشـد، ریشـه در نیازهای اجتماعی او دارد. 
انسـان زبـان را خلـق کـرد کـه بـا دیگـران رابطه 
برقـرار کنـد. امـا بـه مـرور زمـان زبـان امکانـاِت 
دیگـری نیـز بـرای انسـان فراهـم کـرد. مارتیـن 
هایدگـر فیلسـوف آلمانـی بـه زیبایـی می گویـد 
کـه »زبـان خانۀ انسـان اسـت.« بـدون زبـان نه ما 
وجـود داشـتیم و نه موجـودات و اشـیای پیراموِن 
مـا وجـود داشـتند. امـا کارکـرد زبـان در عرصـۀ 
شـعر کامـًا متفـاوت با دیگـر عرصه هـای ادبی و 

به ویـژه رمـان اسـت. ژان پـل سـارتر می گفت که 
کلمه در دسـِت شـاعران به شـی ء مبدل می شـود. 
مـِس  کـه  می نمایـد  جلـوه  زمانـی  شـاعر  هنـر 
کلمـه را واقعـًا بـا کمیـای بیـان و اندیشـۀ خـود 
بـه طای زبـان تبدیل کنـد. از همـان واژۀ »پری« 
آغـاز می کنیـم. شـاید بتـوان معادل هـای دیگـری 
نیـز بـرای آن سـراغ کـرد ولـی »پـری« در »پـری 
می کنـد  پیـدا  معنایـی  بـار  چنـان  جـو«ِی سـخا 
کـه ُکِل بـار عاطفـی خـود را بـه یک باره گـی در 
می دهـد.  قـرار  شـاعر  آفرینش گـری  خدمـت 
برخی هـا بـا واژگان مشـابه تـاش کردند کـه راه 
سـخا را ادامـه دهنـد ولی بدون شـک بسـیاری ها 
در همـان نخسـتین گام، تفـاوت گزینـِش خود را 
بـا پـری دریافتنـد. در کنار پـری و بـرای افزایش 
بـار عاطفـی و احساسـی آن، شـاعر از واژۀ هراتی 
 O شـدۀ »جـو« )»و« کوتـاه تلفـظ می شـود مثـل
انگلیسـی( اسـتفاده کـرده اسـت. بـرای هراتی هـا 
شـاید  ایـن  دارد.  خاصـی  معنـای  گفتـن  »جـو« 
همـان شـکل تغییریافتۀ جان باشـد ولـی هرگز بار 
معنایـی جـو را برنمی تابـد. »پـری جـو« در همین 

شـکل عامیانـۀ خـود ابـزاری بـرای شـاعر فراهم 
می کنـد تـا از طریـِق آن بتوانـد رابطـۀ خـود را با 
انیمـای درونـی اش بـه تعبیـر یونـگ تبـارز دهد. 
پـری  جـو در ذهـن و ضمیـِر سـخا چنـان تعمیـم 
یافتـه کـه می توانـد بـرای خـود نقـش تازه یی در 
زبـان شـاعرانه در کنـار لیلـی، شـیرین، ژولیـت و 
امثـاِل آن بـاز کنـد. پری جـو همان لیلی شـاعراِن 
گذشـته نیسـت. پـری جو زنـی اثیری اسـت؛ زنی 
کـه می توانـد در عیـن انیمـا، انیموس باشـد و در 
عیـن انیمـوس بـه انیمـا تغییـر چهـره دهـد. بـه 
همین دلیل اسـت شـاید کـه می بینیـم خواننده گان 

و هـواداراِن پـری  جـو تنهـا مردان نیسـتند. 
کارِ سـخا در پـری جـو کاری معطوف به گذشـته 
اسـت. مگـر می شـود، بـدون آن کـه بـه گذشـته 
برگشـت، چیـزی از هیـچ آفریـد؟ در تیوری های 
بـا  متن هـا  گفت وگـوی  و  رابطـه  از  بینامتنیـت 
یکدیگـر سـخن گفته می شـود. چه بسـا کـه متنی 
حاضـر  قـرن  در  متنـی  بـا  گذشـته  قرن هـای  از 
سـخن بگویـد. شـاعراِن زیـادی تـاش کرده انـد 
کـه پوتانسـیل های زبـان را بـه کار ببرنـد. یکـی 
از رسـالت های شـاعران، اگـر بـه چنیـن رسـالتی 
باور داشـته باشـیم، بسـط و تعمق در زبان اسـت. 
هرچنـد  می دهنـد،  گسـترش  را  زبـان  شـاعران 
همـۀ  اسـت.  گسـترانندۀ خـود  زبـان خـود  کـه 
زبان هـا ایـن قـدرت را دارنـد کـه با جهـان رابطه 
برقـرار کننـد. هیـچ زبانـی قاصر و بدوی نیسـت، 
کـه  زبان هایـی  »حتـا  آن هـا.  بدوی تریـن  حتـا 
دورافتاده تریـن  در  دارنـد،  محـدود  گوینده گانـی 
نقـاط جهـان، کامـل انـد. دایـرۀ واژگاِن محـدود 
یـا وسـیع دلیلـی بـر کامـل یـا ناقـص بـودن زبان 

نیسـت. متن هـای مربـوط بـه زبان هایـی بـا دایرۀ 
دایـرۀ  بـا  زبان هایـی  بـه  بارهـا  وسـیع،  واژگان 
واژه گان  محـدود ترجمـه شـده اند. بـرای مثـال، 
ترجمـۀ عهـد عتیـق و عهـد جدیـد بـه زبان هـای 
قبایلـی از افریقا.«)مبانـی ویرایش کتـاب و مقدمۀ 

داسـتان( زبان 
یکـی از این پوتانسـیل های موجـود در هر زبانی، 
گویش هـای مختلـِف آن اسـت. مـا می دانیـم کـه 
زبـان معیـار یـک چیـز اسـت، امـا تحقـق آن بـه 
صـورِت عملـی بـه گونۀ دیگـری انجام می شـود. 
هیـچ زبانی در جهـان وجود ندارد کـه آن گونه که 
بـه آن سـخن گفتـه شـود، بـه همان گونـه و دقیق 
نیـز نوشـته شـود. هرچنـد دسـتور و معیارهـای 
زبانـی از درون همیـن زبان گفتار بیرون می شـوند 
ولـی همیشـه فـرِق فاحشـی میـان زبـان گفتـار و 
نوشـتار وجـود داشـته اسـت. همیـن گویش های 
مختلـف باعـث می شـوند کـه مـا از یـک زبـان 
واحـد شـاخه های مختلفـی را شـاهد باشـیم که با 
وجـود این کـه ریشـه های ایـن گویش هـا بـه یک 
زبـان واحـد ختـم می شـوند، ولـی از نظـر صرف 

و نحـو متفـاوت اند. 
زمانـی مـن رماِن رشـک برانگیز »کلیــدر« نوشـتۀ 
آقـای  می خوانـدم.  را  دولت آبـادی  محمـود 
از  رمـان  ایـن  در  کـه  آن جایـی  از  دولت آبـادی 
برخـی واژه گان و گویـش محلـِی برخـی مناطـق 
هم مـرز بـا افغانسـتان اسـتفاده کرده، بـرای این که 
خواننـدۀ ایرانی معنـای ایـن واژگان را دریابد، در 
پایـان کتـاب واژه نامه یـی گنجانـده اسـت. شـاید 
فهـم  در  واژه نامـه  ایـن  ایرانـی  خواننـدۀ  بـرای 
محتـوای رمـان کمـک کنـد، اما بـرای مـِن هراتی 
اکثـر  ایـن واژه نامـه هیـچ کمکـی نکـرد، چـون 
قریـب بـه اتفـاِق آن واژگان مهجـور در ایران، در 
هـرات و برخـی مناطـِق افغانسـتان هنـوز زنده اند 
و کاربـرد دارنـد. در زبان فارسـی شـاعراِن زیادی 
تـاش کرده انـد کـه از این پوتانسـیل زبانی سـود 
ببرنـد. هرچنـد در افغانسـتان مـا کمتـر شـاهد آن 
بوده ایـم ولـی در دیگـر جغرافیـای زبـان فارسـی 
بهـره  کافـی  انـدازۀ  بـه  محلـی  گویش هـای  از 
می برنـد. ایـن توانایـی بالقـوۀ هر زبانی اسـت که 

بایـد حفـظ و نگـه داری شـود. 
نویسـنده گان  مهـِم  و  اصلـی  وظایـف  از  یکـی 
و شـاعران مـا، اهتمـام ورزیـدن بـه گویش هـای 
مـن  هـرات،  همیـن  در  ماسـت.  کشـور  محلـی 
چندیـن گویـش از زبان فارسـی را می شناسـم که 
بسـیار جالـب و زیباینـد. در شـیندند و یـا همـان 
اسـفزار کهـن، گاهـی واژگانی اسـتفاده می شـوند 
کـه در شـهر کمتر می تـوان با آن ها برخـورد کرد. 
حتـا لهجۀ گویـش وراِن این منطقـه تفاوت هایی را 
بـا دیگـر مناطق هرات نشـان می دهـد. در غوریان 
هـرات نیـز شـما می توانیـد بـا چنیـن پدیده یـی 

زبـان  رنگارنگـی  همـه  این هـا  شـوید.  روبـه رو 
باعظمـِت فارسـی را نشـان می دهـد.

بتـوان این گونـه سـرایش شـعر را نوعـی  شـاید 
زبـان توصیـف کـرد. گاهـی شـاعران  تفنـن در 
بـرای این کـه توانایی های خـود را بـه رِخ دیگران 
جسـته اند،  سـود  ترفندهایـی  چنیـن  از  بکشـند، 
بـه  ناخـودآگاه  صـورِت  بـه  شـاید  درحالی کـه 
زبـان نیـز خدمت کرده باشـند. اسـماعیل سـیاه از 
ایـن پوتانسـیل زبانـی در شـعرهای طنزآمیِز خود 
هرازگاهـی اسـتفاده برده اسـت. مولـوی و حافظ 
نیـز بـه گونه هـای دیگـری از زبـان محلـی بهـره 

برده انـد.
حـاال بـه برخـی از ویژه گی هـای مجموعـۀ »پری 
جـو« اشـاره های گذرایـی می کنـم، کـه آن را از 
گویـش  بـا  کـه  مجموعه هایـی  و  شـعرها  همـۀ 
در  حداقـل  شـده اند،  سـروده  هـرات  محلـی 

می سـازد: ویـژه  مـا  جغرافیـای 
آقـای سـخا در ایـن دوبیتی ها تاش   .1
کـرده کـه عـاوه بـر این کـه از گویـش هراتـی 
اسـتفاده کنـد، تمـام ظرافت های دوبیتی سـرایی را 

کنـد. نیـز رعایـت 
الهی! حاجتا دل تو روا َشه

تُمومِ دل خوشییا از تو باشه
دلم َمایَه که مثل گل بخندی

بخندی تا پری جو دل مه واشه

حاجتا: حاجت ها
شه: شود

تموم: همه
مایه: می خواهد

2. در هـر دوبیتـی تـاش ورزیـده کـه الاقـل از 
یکـی از واژگان خـاِص هراتـی اسـتفاده شـود.

دو تا چشُمم به در ُمنده پری جو
دعاها بی اثر ُمنده پری جو

ُکوُکوستوی دلم مِیگه که کوکو
و از تو بی خبر ُمنده پری جو

منده: مانده است
کوکوستو: موسیچه

3. بـرای جـذاب شـدِن دوبیتی ها از طنز بیشـترین 
اسـتفاده را برده است.

به غمزه مر کوتاو کردی، پری جو
به قرآن دل مر اَو کردی، پری جو

بگفتم باشه لَمبُس تور بَُغرُچم
لبا خور لَُکتاو کردی پری جو

کوتاو: جگرخون
لمبس: گونه، هر یک از دو سوی چهره

بغرچم: دندان بگیرم
لتکاو: آویزان

4. بـرای عاطفـی سـاختن دوبیتی هـا از چاشـنی 
عشـق بهـره گرفتـه اسـت.
نگو لَمبُس، بگو آخی، پنیره
نگو لب، لب نیه وال شلیره
پری، دستا سفِد تور بگردم
مایم مثل یک لوّکه خمیره

شلیر: نوعی میوه مثل شفتالو
لوکه: توته، یک مشت

5. اجـازه نـداده اسـت کـه وزن عروضـی مانـع 
ساسـتِ زبـان شـود. یعنی شـاعر به نوعـی زبان 

سـهل و ممتنـع رسـیده اسـت.
همو که خونه یو پر زرق و برقه

به تَه پول تا بناگوشا خو غرقه
اگی مایه که تور از مه بگیره

الهی پوفُکنُک واری بترقه

خونه یو: خانه اش
ته: داخل

خو: از خود
مایه: می خواهد

تور: تو را
پوفکنک: پوقانه

6. روی مصـراع چهـارم دوبیتی ها تأکید داشـته تا 
وظیفـۀ چکشـی خـود را در حـد ممکـن بـه نحو 

درسـت انجـام دهند.
اگی داغه، اگی سرده، پری جو
دلی دارم، پر از درده پری جو
نگو هیچی، که داغ سینه ام از
همی دنیای نامرده پری جو

پرداختـن  در  عامیانـه  ضرب المثل هـای  از   .7
اسـت. نبـوده  غافـل  دوبیتی هـا 

مه تور مایُم بیا پیشم، پری جو
کجا رفتی به تشویشم پری جو

عسل مایُم بگیرم از لباتو
نِز بیشتر ازی نیُشم پری جو

نز: نزن
ازی: از این

8. بسـیار پوشـیده زبـان زنانـۀ بانـوان هراتـی را 
نمایـش داده اسـت)نفرین ها و تَبُرغه هـای زنانـه(.

پری جو ُرزِ دشمن تو سیا شه
َسپُرزِی شه، لغدمال با شه
ُقناغ و درد بی درُمن بگیره
بَُمو مرگ مفاجا، مبتا شه

رز: روز
سـپرزی: نوعـی بیمـاری کـه پانقـراس را از کار 

می انـدازد
قناغ: نوعی بیماری
بی درمون: بی درمان

بمو: به همان
مرگ مفاجا: مرگ زودهنگام 

زده  نیشـگون  را  مقلدسـرایان  بعضـی  گاهـی   .9
اسـت.

آهاو! الال بیا چیشما خو وا کو
نََلخِشی تا، برو ُخور جابجا کو

به دوبیتی نََچسپَک، هیله بیله
همی کار یَله بَم شاعرا کو

آهـاو: نوعـی صـدا کشـیدن بـرای مخاطـب قرار 
دادن فـرد دیگـر

الال: برادر
کو: بکن

چیشما خو وا کو: چشم های خود را را باز کن
لخشیدن: لغزیدن

خور: خود را 
نچسپک: امر به نچسپیدن

هیله بیله: بی هدف
یله: رها
بم: برای

10.  و این کـه از رسـم و رواج هـای خاص هراتی 
در دوبیتی هـا بهره گرفته اسـت. 

همو »ُجزبازیا« و »ُگّلَه بازی«
همو »ِشیشتُم لقت« و دست درازی

»ُدُرنه پَی َسَرک«، »پَاَچا وزیری«
همو »ِچیش ِگیَرکای« ناز نازی

جزبازی: لی لی بازی
را  کـه  هـر  کـه  چندنفـره  بـازی  لقـت:  ششـتم 
بـه  مجبـور  و  می زنـد  لگـد  بـا  باشـد،  ایسـتاده 

می کنـد نشسـتن 
درنه پی سرک: نوعی بازی 

چیش گیرک: چشم پتکان
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سـیاحتی 
در ساحِت »پری جو«ِی سـخا
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اریــک پرینــس رییــس کمپنــی امنیتــی بلک واتــر و مشــاور 
ــکا، در  ــاالت متحــدۀ امری ــپ رییســجمهور ای ــد ترام دونال
ــزون  ــی تلوی ــش انگلیس ــا بخ ــژه ب ــوی وی ــک گفت وگ ی
الجزیــره می گویــد کــه شــانس برنــده شــدن محمداشــرف 
غنــی در انتخابــات پیــش روی ریاســت جمهوری افغانســتان 

خیلــی انــدک اســت. 
آقــای پرینــس ایــن موضــوع را در پاســخ بــه ایــن 
پرسشــی کــه رییــس حکومــت فعلــی افغانســتان بــا طــرح 
ــگ افغانســتان مخالفــت دارد، گفــت:  خصوصی ســازی جن
ــات  ــی در انتخاب ــرف غن ــدن محمداش ــدۀ ش ــال برن احتم

ــت. ــدک اس ــتان ان ــدۀ افغانس آین
ــتان  ــگ افغانس ــازی جن ــرح خصوصی س ــه ط ــت ک او گف
ــر  ــتان موث ــای افغانس ــردن نیروه ــت ک ــر حمای ــرای بهت ب
بــود. او می گویــد: مــا عیــن منابــع انســانی را کــه نیروهــای 
ــوزش و  ــرای آم ــی ب ــو در ســاحۀ جنگ امریکایــی و نات

ــم. ــد، می گماری ــتان دارن ــای افغانس ــت نیروه حمای
او گفــت کــه ممکــن رهبــری فعلــی بــا ایــن طــرح  
ــتان)پس از  ــد افغانس ــت جدی ــا حکوم ــد، ام ــت کن مخالف
انتخابــات ریاســت جمهوری( از ایــن  طــرح اســتقبال 

ــرد.  ــد ک خواهن
آقــای پریــن، همچنــان در بخشــی از ســخنانش بــا اشــاره به 
ایــن  کــه جنــراالن امریکایــی بــه طــرح اریــک پرینــس گفته 
اســت؛ در مــدت شــش مــاه امنیــت را در افغانســتان تأمیــن 
کنــد. خندیده انــد، گفــت: جنــراالن امریکایــی بایــد ایــن را 
ــۀ بیــش  بداننــد کــه چــرا پــس از 17 ســال جنــگ و هزین
ــان  ــن از نظامی ــزاران ت ــات  ه ــر  و تلف ــون دال ــک بیلی از ی
امریکایــی و ده هــا هــزار  شــهروند افغانســتان، هنــوز 

ــان دارد.  ــن کشــور جری مشــکات در ای
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــس همچن ــای پرین آق

بیــش از ده هــا هــزار نظامیــان امریکایــی بــا حامیــان 
در  موجــود  چالش هــای  نتوانســتند  بین المللی شــان 
ــرک امریکایی هــا، شــما  ــا ت ــد ب افغانســتان را مدیریــت کنن
ــا  ــد ب ــران می توان ــرق در بح ــد غ ــک ادارۀ فاس ــه ی چگون
ــن  ــت: م ــد؟ گف ــار کنی ــی مه ــی خصوص ــزار نظام دو ه
بــه عنــوان مســوول وزارت دفــاع و یــا رییس جمهــور 
ــت  ــا حمای ــم، ام ــت کن ــن بحــران را مدیری ــه ای ــتم ک نیس
از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان در زمــان معیــن و 
شــناخت ســاحۀ جنگــی می توانــد موثریــت داشــته باشــد. 
ــاء  ــتان در خ ــی افغانس ــای امنیت ــت نیروه ــتر وق در بیش
ــک  ــان را کم ــا آن ــه کی ه ــد ک ــد، نمی دانن ــرار می گیرن ق
ــی از  ــد، مســوول حمایــت کیســت و حمایــت  هوای می کنن

طــرف کی هــا صــورت می گیــرد. 
ــه ایــن نتیجــه رســیده  آقــای پرینــس گفــت کــه امریــکا ب
اســت کــه زمــان تغییــر در افغانســتان فــرا رســیده اســت.  
آقــای پرینــس، همچنــان در مــورد حمایــت نیروهــای 
امنیتــی و دفاعــی افغانســتان گفــت: اگــر امریــکا افغانســتان 
ــن  ــال 1975 در ای ــاق س ــک اتف ــدون ش ــد، ب ــرک کنن را ت
کشــور تکــرار خواهــد  شــد. رییس جمهــور دونالــد 
ترامــپ بــرای پایــان جنــگ در افغانســتان کمپایــن می کنــد، 
ــی  ــتیم، ول ــتان هس ــگ در افغانس ــان جن ــرف  دار پای ــا ط ام
زمانــی موثــر خواهــد بــود کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 
ــزار  ــا اب ــی ب ــای هوای ــوند و نیروه ــز ش ــتان تجهی افغانس

ــد. ــوزش الزم ببینن ــز و آم ــوژی تجهی ــرفتی تکنال پیش
ــح  ــای صل ــد گفت وگوه ــه رون ــا اشــاره ب ــس ب ــای پرین اق
کــه تحــت حمایــت امریــکا راه انــدازی شــده اســت، 
ــاط دارد،  ــتان ارتب ــردم افغانس ــه م ــد ب ــن رون ــت: ای گف
ــن  ــد. کمپای ــتقل نمی دانن ــتان مس ــت افغانس ــان حکوم طالب
ــوریه و  ــدن از س ــرون ش ــرای بی ــپ ب ــور ترام رییس جمه

ــای  ــا گروه ه ــت، ام ــم اس ــک پارادای ــود ی ــتان خ افغانس
ــان در  ــان در مــورد شــریک ســاختن طالب ــژه زن ــاد به وی زی
ــود را  ــخنان و موضــع خ ــن کشــور س ــی ای ــدرت سیاس ق

ــد.  دارن
ــدون  ــه اســت کــه ب ــی گفت او گفــت کــه محمداشــرف غن
ــن کشــور  ــی و دفاعــی ای ــای امنیت ــکا نیروه ــت امری حمای
بــه مــدت شــش مــاه ســقوط می کننــد، امــا مــن می گویــم 
ــکا  ــی و امری ــرکای بین الملل ــای ش ــدون حمایت ه ــه ب ک
ــش  ــدت ش ــتان در م ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت نیروه

ــد کــرد.  ــه ســقوط خواهن هفت
رییــس کمپنــی امنیتــی بلک واتــر بــا اشــاره تلفــات 
نظامیــان افغانســتان، گفــت کــه نرســیدن حمایــت هوایــی، 
کافــی نبــودن تجهیــزات ســبب افزایــش تلفــات در صفــوف 
ــه  ــرا روزان ــور و  چ ــن کش ــی ای ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
ــاالت  ــوند. ای ــته می ش ــتان کش ــان افغانس ــن از نظامی 14 ت
متحــدۀ امریــکا یــک فــرد را می شناســد کــه پالیســی 

افغانســتان را تعریــف می کنــد، هیــچ فــردی وجــود نــدارد 
کــه بــرای رییس جمهــور بگویــد کــه چــرا افغانســتان پــس 
ــک  ــرار دارد. ی ــوز در بحــران ق ــا هن ــن همــه تاش ه از ای
ــتخبارات،  ــون اس ــف چ ــای مختل ــد بخش ه ــرد نمی توان ف

ــت داشــته باشــد.  ــی و سیاســت را تحــت مراقب امنیت
ــپ  ــد ترام ــدن دونال ــده ش ــس از برن ــه پ ــت ک ــی اس گفتن
ــرح  ــر ط ــی بلک وات ــکا، کمپن ــوری امری ــت جمه ــه ریاس ب
ــرکت  ــرد. ش ــه ک ــتان ارای ــگ افغانس ــازی جن خصوصی س
ــه  ــد ک ــدام می توان ــن اق ــه ای ــت ک ــر گفته اس ــک وات بل
ســبب کاهــش هزینــۀ امریــکا در افغانســتان را از 45 
ــد داد. ــش خواه ــر کاه ــارد دال ــه 10 میلی ــر ب ــارد دال میلی
ــد  ــکا، هرچن ــی امری ــای نظام ــارات مقام ه ــاس اظه ــه اس ب
ــک در آن  ــام نی ــر ن ــک وات ــی بل ــی خصوص ــرکت نظام ش
کشــور نــدارد، امــا ادارۀ دونالــد ترامــپ بــاالی این پیشــنهاد 

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــی های خ بررس

رخصتی هـــای زمســـتانی اعضـــای شـــورای ملـــی همـــه ســـاله بـــه 
تاریـــخ 15 مـــاه حـــوت بـــه پایـــان می رســـد و از 16 ایـــن مـــاه 
ـــاح  ـــت افتت ـــس حکوم ـــط ریی ـــی توس ـــورای مل ـــد کاری ش دورۀ جدی

می شـــود.
ـــد کاری شـــورای  ـــاح دورۀ جدی ـــی، افتت ـــون محمداشـــرف غن ـــم اکن ه
ـــیون  ـــوی کمیس ـــده گان از س ـــل نماین ـــی کام ـــان معرف ـــا زم ـــی را ت مل

ـــت. ـــرار داده اس ـــل ق ـــات، معط انتخاب
ـــد،  ـــده گان جدی ـــی نماین ـــان معرف ـــا زم ـــی ت ـــون اساس ـــاس قان ـــر اس ب
نماینـــده گان پیشـــین بـــه کارشـــان ادامـــه می دهنـــد؛ بـــر همیـــن 
اســـاس نماینـــده گان پیشـــین حـــدود ســـه ســـال بیشـــتر از زمـــان 

تعییـــن شدۀشـــان کار کردنـــد.
ـــای  ـــا واکنش ه ـــی ب ـــای غن ـــوی آق ـــی از س ـــورای مل ـــاح ش ـــدم افتت ع

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــان مواج ـــد حقوق دان تن
آنـــان می گوینـــد کـــه آقـــای غنـــی بـــه ارزش هـــای دموکراســـی 

باورمنـــد نیســـت و بـــه قانـــون نیـــز احتـــرام نـــدارد.
ـــز در  ـــتان نی ـــان افغانس ـــه حقوق دان ـــس اتحادی ـــور ریی ـــور غی عبدالغی
ـــرف  ـــت: »محمداش ـــه اس ـــور گفت ـــزاری جمه ـــه خبرگ ـــورد ب ـــن م ای
ـــردن  ـــاح نک ـــت و افتت ـــور اس ـــون در کش ـــض قان ـــن ناق ـــی بزرگتری غن

ـــت.« ـــکار او اس ـــکنی آش ـــون ش ـــوارد قان ـــی از م ـــم یک ـــان ه پارلم

ــور  ــداری در کشـ ــون و قانون مـ ــه قانـ ــۀ او، حکومـــت بـ ــه گفتـ بـ
باورمنـــد نیســـت؛ آقـــای غنـــی ســـرگرم کمپایـــن انتخاباتـــی اش 
ـــان  ـــت پارلم ـــدم موجودی ـــه در ع ـــت ک ـــن نیس ـــر ای ـــت و در فک اس

ــود. ــردم وارد می شـ ــه برمـ ــه ضربـ چـ
ـــی  ـــایل سیاس ـــان مس ـــی از آگاه ـــی یک ـــر صاف ـــود، ودی ـــن وج ـــا ای ب
ـــاح  ـــدا افتت ـــت قص ـــت: »حکوم ـــه گف ـــن زمین ـــور در ای ـــی کش و حقوق
ـــان  ـــرد نش ـــن عملک ـــا ای ـــت و ب ـــه اس ـــق انداخت ـــه تعوی ـــان را ب پارلم

ـــدارد«. ـــی( ن ـــون )اساس ـــه قان ـــی ب ـــچ احترام ـــه هی ـــد ک می ده
ـــال  ـــار س ـــول چه ـــی در ط ـــدت مل ـــت وح ـــت، حکوم ـــان داش او بی

ـــت. ـــداده اس ـــام ن ـــت انج ـــش را درس ـــی خوی کار خانگ
ــی را  ــات پارلمانـ ــت انتخابـ ــت نتوانسـ ــۀ او، اوالً حکومـ ــه گفتـ بـ
ـــه  ـــات را س ـــن انتخاب ـــه ای ـــاال ک ـــد و ح ـــزار کن ـــت برگ ـــری وق س
ـــت  ـــم بـــا گماشـــتن افـــراد بی لیاق ـــد برگـــزار کـــرده بازه ســـال بع
ــه  ــاه نتیجـ ــس از 5 مـ ــته پـ ــی، نتوانسـ ــیون های انتخاباتـ در کمیسـ

انتخابـــات پارلمانـــی را اعـــام کنـــد.
او تأکیـــد کـــرد کـــه حکومـــت به خاطـــر روابـــط بـــدی کـــه بـــا 
اعضـــای پیشـــین مجلـــس داشـــت، شـــورای ملـــی را بـــا اعضـــای 
ـــای  ـــت اعض ـــخص نیس ـــه مش ـــی ک ـــرد، در حال ـــاح نک ـــی آن افتت قبل

جدیـــد چـــه زمانـــی معرفـــی خواهنـــد شـــد.
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مشاورترامپ:

شانس برنده شدن غنی در انتخابات اندک است
»زمـان تغییر در افغانستان فـرا رسیده است«

ابوبکرصدیق

خواهان پیگیری 
سوء قصد به جان فرزندم هستم

سوء قصد به جان رییس منایشگاه های صنعت و تجارت افغانستان!

انتقاد از عدم افتتاح شورای ملی؛
غنی خودخواه و ناقض قانون اساسی است

قابل توجه نهادهای و کشفی کشور
هفتــۀ گذشــته بــه تاریــخ 1397/12/13 حوالــی ســاعت 8:30 صبــح حینــی کــه ذبیح اهلل 
ــاک 152  ــل ب ــس نمایشــگاه های صنعــت و تجــارت افغانســتان از مقاب یوســفی ریی
ــورد  ــراد ناشــناس م ــت از طــرف اف ــه طــرف محــل کارش میرف ــان ســوم ب مکروری
ســوءقصد قــرار گرفــت کــه بــا ضربــات چاقــو از ناحیــه بطــن و شــانۀ چــپ شــدیداً 
مجــروح شــده و ضاربیــن حملــه کننــده بعــد از دخالــت چوکــی دار و باغبــان بــاک 
از ســاحه فــرار کــرده و متــواری شــدن کــه ذبیــح اهلل یوســفی بافاصلــه بــه شــفاخانه 

انتقــال داده شــد و وضعیتــش رو بــه بهبــود اســت.
امیــدوارم کــه نهادهــای امنیتــی در تأمیــن امنیــت کدرهــای تخصصــی کشــور ســعی و 
تــاش جــدی کــرده عامــان همچــو قضایــا را بــه زودتریــن فرصــت دســتگیر و بــه 

پنجــۀ قانــون بســپارند تــا مطابــق بــه قانــون جــزای کشــور مجــازات گردنــد.

با احترام    
انجینر یوسفی، پدر ذبیح اهلل یوسفی
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اخیـراً از طریـق تلویزیـون طلوع نیـوز شـنیدم رییـس 
حکومـت وحدت ملی حکمی را صادر کرده اسـت که 
براسـاس آن فهرسـت اعضای پیشـنهادی 27 نفر برای 
عضویت کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان که 
توسـط کمیتۀ گزینش بعد از سـپری کردن سـه مرحله 
مصاحبـه حضـوری تهیه و تکمیل گریـده بود و غرض 
انتخـاب به مقام ریاسـت جمهوری فرسـتاده شـده بود، 

از سـوی محمداشـرف غنی مسـترد گردیده است. 
ایـن در حالـی اسـت دفتـر ریاسـت جمهوری اسـامی 
افغانسـتان حکـم شـمارۀ 905 مـورخ 04/18/ 1397 
خود را در مورد تشـخیص و تعیین اعضای کمیسـیون 
مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان توشـیح و صـادر کرده 
بـود، طبـق مـادۀ سـوم ایـن حکـم کمیتـۀ بـه منظـور 
بررسـی فهرسـت متقاضیـان بـه ترکیـب ذیل تشـکیل 

می گـردد:
1- قاضی القضات به حیث رییس کمیته

2-لوی ثارنوال به حیث عضو
3- وزیر عدلیه به حیث عضو

4- وزیر امور زنان به حیث عضو
5-و رییس کمیسـیون مسـتقل نظارت بـر تطبیق قانون 

اساسـی به حیث عضـو تعیین گردیـده بودند.
از میـان متقاضیـان پیشـنهاد شـده توسـط گـروه کاری 
فهرسـت 27 تـن را بـا رعایـت مـادۀ یازدهـم قانـون 
تشـکیل وظایـف و صاحیت هـای کمیسـیون مسـتقل 
حقـوق بشـر افغانسـتان، ضـم پیشـنهاد جهـت تعییـن 
افغانسـتان  بشـر  مسـتقل حقـوق  کمیسـیون  اعضـای 
بـه رییـس  حکومـت ارسـال کنـد. همچنـان فقـرۀ 1 
تسـهیل  دارد؛ جهـت  آن چنیـن صراحـت  اول  مـادۀ 
رونـد تعییـن اعضـای کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
افغانسـتان از طریـق پروسـۀ شـفاف و فراگیـر، گـروه 
کاری بـا عضویـت 7 نفر متشـکل از نماینـده گان گروه 
کاری مشـترک جامعـۀ مدنـی تشـکیل گـردد. در ایـن 
ارتبـاط گـروه کاری مشـترک جامعـل مدنـی بـه تعداد 
7 نفـر نماینـده گان منتخب شـان را ذریعه نامۀ شـماره 
206 مـورخ 1397/5/21 بـه ایـن کمیسـیون مسـتقل 

حقـوق بشـر افغانسـتان معرفـی نمـود.
گـروه کاری مشـترک جامعـۀ مدنـی به تاریخ 22 اسـد 
1397 هجـری خورشـیدی کار خویـش را عمـًا طـی 
جلسـات متعدد در مقر دفتر کمیسـیون مسـتقل حقوق 
چگونگـی  فـورم  ابتـدا  کـرد.  آغـاز  افغانسـتان  بشـر 
درخواسـتی اسـتخدام و سـند اعـان را تصویـب و به 
تاریخ 24 اسـد 1397 بسـت های کمشـنران را از طریق 
ویـب سـایت کمیسـیون حقـوق بشـر و و سـایت اکبر 
بـه اعـان سـپرده و تـا تاریـخ 12 سـنبله 1397 بـرای 
مـدت 20 روز تقویمی برای پذیریش درخواسـتی های 
متقاضیـان بـاز بـوده کـه در این مـدت زمان بـه تعداد 

390 درخواسـت کننـده ثبـت نام کـرده بود. 
گـروه مشـترک جامعـۀ مدنـی بعـد از ارزیابـی تمامـی 
اسـناد بـه تعداد 330 تن آن که از جمـع 62 زن و 268 
مـرد اسـناد شـان تکمیـل و قابـل درج در دیتابس بوده 
کـه بررسـی کمی و کیفی اسـناد و نمره دهـی آن مطابق 

طرزالعمـل فعالیـت گـروه کاری مشـترک جامعۀ مدنی 
صـورت گرفتـه اسـت. کـه از مجمـوع 330 متقاضـی 
بـه تعـداد 210 تـن آنهـا کـه شـامل 43 زن و 168 مرد 
واجـد شـرایط شـناخته شـده بوده کـه بـرای مصاحبۀ 
حضـوری خواسـته شـده کـه از میـان آنهـا بـه تعـداد 
181 کاندیـدا و متقاضـی کـه شـامل 35 زن و 146 مرد 

در مصاحبـه حضـوری اشـتراک کردند.
کمیتۀ مشـترک گـروه جامعۀ مدنی طبق فقـرۀ 5 ماده 8 
طرزالعمـل فعالیـت گـروه کاری مشـترک جامعۀ مدنی 
دور دوم مصاحبـه حضـوری متقاضیـان را از تاریـخ 
15 میـزان 1397 روی دسـت گرفتـه بعـد از ارزیابـی 
مشـخص گردیـد که بـا 105 نفر متقاضی کـه از جمله 
35 زن و 70 مـرد مصاحبـه دومـی نیز صـورت گیرد تا 
افـراد بهتـر وخوب تـر به کمیتـه گزینش معرفـی گردد.
بعـد از تکمیـل مصاحبـه دور دوم بـه تعـداد 81 تن از 
جملـه 48 مرد و 33 زن مطابـق طرزالعمل کاری واجد 
شـرایط احراز بسـت کمیشنری کمیسیون شـناخته شد 
کـه همـراه بـا اسـناد مکمـل هـر متقاضـی کـه شـامل 
سـند تحصیلـی، تذکـره هویـت، خلـص سوانح)سـی 
وی( و مجمـوع نمـرات بـه کمیتـۀ گزینـش غـرض 
بررسـی ارسـال تـا از طریـق آن کمیته 27 نفـر به مقام 

ریاسـت جمهوری غـرض منظـوری معرفـی گـردد.
گـروه کاری مشـترک جامعـۀ مدنـی وظایف خـودرا با 
کمـال امانـت داری، صداقـت، بی طرفی و مسـووالنه به 
انجـام رسـاند و فهرسـت 81 نفـررا غـرض تعییـن 27 
نفـر بـرای احزار پسـت کمیشـنری بـه کمیتـۀ گزینش 
ارسـال نمـود. کمیتـه گزنیـش کـه در رأس آن رییـس 
دادگاه عالـی بـه عضویت جنـاب لوی سـارنوال، وزیر 
عدلیـه، وزیـر امـور زنـان و رییـس کمیسـیون نظارت 
بـر تطبیـق قانـون اساسـی افغانسـتان قرار داشـت دور 
سـوم مصاحبـه را نیز بـا کمال حوصله منـدی، صداقت 
و بی طرفـی انجـام دادنـد و از هـر یـک کاندیـدان بـه 
بـه  و  گرفـت  مصاحبـه حضـوری صـورت  تفصیـل 
تعـداد 27 نفـر را غـرض احـراز پسـت کمیشـنری بـه 

مقـام ریاسـت جمهوری فرسـتادند .
مـن شـخصًا بسـیار خـوب به خاطـر دارم زمانـی کـه 
عالـی  دادگاه  رییـس  دفتـر  داشـت  مصاحبـه جریـان 
و دفتـر لـوی سـارنوالی و همچنـان سـایر مسـووالنه 
مصاحبـه  ادامـه  جریـان  نسـبت  بـه  وزارت خانه هـا 
و اهمیـت موضـوع بـرای یـک یـا دو هفتـه بـه روی 

مراجعـان بسـته بـود.
رییـس  حکومـت امـا بـدون اینکـه هیچ گونـه اعتمادی 
بـه کارکـرد کمیتـۀ گزینـش کـه متشـکل از مهمتریـن 
اعضـای کلیـدی حکومـت خـود و در رأس رییـس 
دادگاه عالـی افغانسـتان کـه بـه عنـوان قـوه مسـتقل 
قضایـی نـگاه کـرده باشـد و یا کارکـرد سـایر اعضای 
کمیتـه و کارکـرد گـروه مشـترک جامعـۀ مدنـی را در 
نظـر گرفته باشـد، خاف فرمـان خودش و میکانیسـم 
تعییـن شـده بـرای گزینـش کمیشـنران حقـوق بشـر 
افغانسـتان پروسه را کامًا سـبوتاژ کرده و این موضوع 
می توانـد عوامـل و یـا فکتور داخلی داشـته باشـد اول 

اینکـه احتمـاالً افراد مـورد نظر خود را در آن فهرسـت 
پیشـنهادی ندیـده و اگـر افـراد دیگـری را بـدون ایـن 
فهرسـت شـامل می سـاخت احتمـاالً موجـب اعتراض 

جـدی جامعـۀ مدنـی و کاندیـدان قـرار می گرفـت.
واقعـًا خیلـی متأسـف هسـتم و نمی دانـم آقـای غنـی 
چگونـه افـراد را می خواهـد بـه ایـن موقف هـا نصـب 
کنـد تـا جایی کـه در جریان هسـتیم فهرسـت اعضای 
پیشـنهادی از جملـه افـراد نخبـه و دانـش آموخته گان 
در  کافـی  تجـارب  و  بودنـد  مختلـف  رشـته های 
بخش هـای حقوق بشـری نیز داشـتند، آیا ایـن عدالت 
اسـت از تاریـخ 1397/4/18 چندیـن نهـاد و در حدود 
400 نفـر کاندیـدان عضویـت بـرای کمیشـنری تقریبًا 
بیشـتر از 8 مـاه مصـروف تهیـه و تکمیل این فهرسـت 
پیشـنهادی گردیـده بـود و شـخصیت های مسـتقل که 
خـود را کاندیـدا کرده بودند از تمام والیات افغانسـتان 
و از دورترین مناطق برای سـه دوره مصاحبه حضوری 
به کابل خواسـته شـدند و آخرین مصاحبـه که در دفتر 
رییس قوه قضایی افغانسـتان به اشـتراک سـایر اعضای 
انجام شـد دوسـتانی کـه در مصاحبه اشـتراک داشـتند 
خـوب بـه  یـاد دارنـد کـه چقـدر لحظـات سـخت را 
سـپری کردنـد. خودم تقریبًا سـاعت 8:30 شـب نوبت 
مصاحبـه برایم رسـید و اعضای محتـرم کمیتۀ گزینش 
بـا تمـام حوصله منـدی و رعایـت بی طرفـی و اعطـای 
فرصـت مناسـب بـدون هرگونـه خسـتگی با تمـام 81 

نفـر مصاحبه حضـوری انجـام دادند.
کمیتـۀ گزینـش تقریبـًا دو ماه پیش از میـان 81 نفر 27 
نفـر را غـرض انتخاب کمیشـنران حقوق بشـر به دفتر 
ریاسـت جمهوری فرسـتاد، امـا نمی دانم با کـدام دلیل 
قانونـی تمام فهرسـت اعضای پیشـنهادی را رد کرده و 

خواسـتار معرفـی اعضای جدید گردیده اسـت.
مسـتقل،  شـخصیت های  بهتریـن  دارم  کامـل  بـاور 
نفـر   30 حـدود  در  تنهـا  یافتـه  تحصیـل  جوانـان 
متقاضیـان درجـۀ تحصیل شـان بـه سـویه دکتـرا بود و 
متباقـی کاندیـدان اکثریـت قاطع شـان به سـویه ماسـتر 

داشـتند.  تحصیـات  مختلـف  رشـته های  در 
مـن بـه عنـوان یکـی از کاندیـدان عضویت کمیسـیون 
مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان از اینکه روزها و ماه ها 
را بـرای آماده گـی چنیـن فرصـت وقت خـود را ضایع 
کـردم و کارهـای ضـروری خـود را معطـل سـاختم 
و از دورتریـن مناطـق افغانسـتان غـرض اشـتراک در 
مصاحبـه بـه کابل آمـدم، اقـدام اخیر رییـس حکومت 
را فراقانونـی، مغرضانه و خـاف تمام اصول و موازین 
حکومـت داری و اخـاق مدیریتـی می دانـم و عملکرد 
ایشـان نشـانۀ بی اعتمـادی و تک محوری بـرای خود و 
سـایر اراکیـن دولـت بـوده و مـورد اعتـراض جدی ما 

می باشـد.
 

با احترام 
سـارنوال محمـد نذیر فقیـری، کاندیـدای عضویت 

کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانستان
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نویدحمیدی

لباس سیاه شایستۀ 
بانوان نیست

معـارف در عصـر امروزی از زیربناهای اقتصادی محسـوب می شـود 
چنانچـه با گذشـت زمـان انتقـال دانش و آمـوزش و پـرورش که بر 
عهـده خانـواده بـود بـه جامعـه منتقـل گردیـد و ایـن روند هـر روز 
تخصصی تـر و پیچیده تـر می گـردد. خوشـبختانه افغانسـتان نیـز از 
سـالیان متمـادی ایـن فراینـد را در پیـش گرفته و با گذشـت هر روز 
بـه کمیـت و کیفیت دانش آموزان و مکاتب کشـور در سـکتور دولتی 

و خصوصـی افزوده می شـود. 
کارمنـدان وزارت  متمـادی  از سـالیان  اسـت،  مبرهـن  کـه  طـوری 
معـارف و دانش آمـوزان چالش هـا و قربانی هـای زیـادی را متحمـل 
شـده و  می شـوند. سـاختمان مکاتـب، شـعبات تدریسـی، فضـای 
سـبز، البراتـوار، کتب درسـی، قرطاسـیه، ترانسـپورت و آمـوزگاران 
مسـلکی ایـن هـا همه بـه نوعی دچار مشـکل و نارسـایی اسـتند هر 
چنـد کـه در جریـان چنـد سـال اخیر تغییـرات مثبتـی نیز بـه وجود 
آمده اسـت؛ امـا برای داشـتن یک معارف توسـعه یافته و پاسـخ گوی 
نیازهـای عصـر امـروزی باید تحمل داشـت تا فراینـد تکامل خود را 
طـی کنـد، خوشـبختانه که با حضـور دوکتور میرویـس بلخی در این 

وزارت، ایـن پروسـه بـه وجـه احسـن محقق خواهد شـد. 
الزم می دانـم بـه صـورت خاصـه و مسـتقیم در بارۀ موضـوع اصلی 
ایـن نوشـته کـه تغییـر رنـگ لبـاس مکاتـب دختـران اسـت بحـث 
کنـم. چنانچـه گـواه بودیـم کـه موضـوع تغییر طـرح لبـاس دختران 
مکاتـب در سـال 1395 مطـرح شـد، امـا به دلیل نامناسـب بـودن آن 
رد گردیـد. بایـد بپذیریـم که هنـوز جامعۀ ما سـنتی و افراطی اسـت 
و گسسـت های اجتماعـی بیـن طبقات وجـود دارد و مشـکل به نظر 
می رسـد تـا بـه زودی طرح هایـی کـه مناسـب دانش آمـوزان اسـت و 
در سـایر کشـورها رایـج می باشـد، تطبیـق گـردد. بیاییـد تغییر طرح 
لبـاس را بـه آینده موکول کنیم تا با در نظر داشـت مسـایل اجتماعی، 
اقتصـادی و روانـی یـک گروه چیز فهـم در مـورد آن تصمیم بگیرند. 
عجالتـًا برای رفاه و تسـهیات بیشـتر برای دانش آمـوزان صرف الزم 
اسـت تـا ابتـدا در رنگ لباس تجدید نظر شـود زیرا عـوارض جانبی 
و مشـکات صحـی متعـددی را بـه بار مـی آورد که نتایـج تحقیقات 

فراوانـی در ایـن زمینه موجود اسـت. 
رنـگ سـیاه )مشـکی( از نظـر روان شناسـان قوی تریـن و مقتدرترین 
رنـگ اسـت و الـزام و قاطعیـت را بـه وجـود مـی آورد امـا فضـا را 
کوچک تـر نشـان می دهـد. دارای یـک حـس ناشـناخته و پُـر رمـز 
و راز اسـت کـه آن را نشـانۀ تاریکـی و مـرگ می داننـد ایـن رنـگ 
بـا خـود تـرس و وحشـت دارد حتـا مامـوران نظامـی لباس سـیاه را 
انتخـاب می کننـد رنـگ سـیاه تسـخیر کننـده، ناراحت کننـده، عمیق 
و سـنگین و نشـان دهنـدۀ افسـرده گی می باشـد چنانچـه بیشـتر در 

عـزاداری از آن اسـتفاده می کننـد. 
ایـن رنـگ دشـمنی و بدخواهـی، تنفـر و انتقام جویـی و اعتـراض را 
نشـان می دهـد و نشـان ناامیـدی بـه آینـده و گوشـه گیری از اجتماع 
اسـت همچنـان رنـگ سـیاه بـا ابهـت، رسـمی و تـا حدی ترسـناک 
اسـت و اسـتفادۀ زیـاد از آن، حالت تهاجمی در فرد بـه وجود آورده 
و  باعث خسـتگی، افسـرده گی و دل سـردی از زنده گی  می شـود. در 
ضمـن لباس هـای رنـگ سـیاه در فصل تابسـتان باعث جذب بیشـتر 
حـرارت آفتـاب شـده و از نظـر نظافـت هـم گـرد و خـاک محیط را 
جـذب می کنـد و از هـر نگاه بـه صحت مضر می باشـد. دانشـجویان 
بـا جـذب شـعاع آفتـاب از  اضـرار جانبـی آن بـاالی گـردش خون، 
عضـات و هورمون هـا متضـرر می شـوند و در ضمـن مکلـف انـد 
هـر روز لباس هـا را شست وشـو کننـد کـه برای شـان هـم زمـان گیر 

و هـم هزینه بر اسـت.
از رهبـری وزارت محتـرم تقاضـا می شـود کـه بـا آغـاز سـال جدید 
تعلیمـی پیـش از آنکـه دانش آمـوزان بـرای لباس هـای خـود هزینـه 
و یـک رنـگ قابـل قبـول، زیبـا و مناسـب محیـط آموزشـی را برای 
دانش آمـوزان معـارف تعییـن و پیشـنهاد کننـد. ایـن اقـدام بـه موقـع 
می توانـد از هزینه هـای اضافـی جلوگیری کند، متعلمیـن را از جذب 
شـعاع آفتـاب اذیـت محفـوظ نگـه دارد و از تأثیـرات منفـی روانی و 

صحـی رنگ سـیاه بـه دور باشـند.  

ینش  غنی چرا  فهرست کمیتۀ گز
برای عضویت در کمیسیون حقوق بشر  را  رد کرد؟
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ــه  ــې پ ــي چ ــه واي ــو د فابریکــو ټولن ــي کول ــپنې د وی ــتان د وس افغانس

هېــواد کــې دننــه او بهــر کــې ځینــې مافیايــي کــړۍ هڅــه کــوي چــې 

ــه افغانســتان کــې دغــه صنعــت لــه منځــه والړ يش. پ

د افغانســتان د وســپنې د ویــي کولــو د فابریکــو ټولنــه وايــي، کــه څــه 

هــم پــه دې برخــه کــې پــه هېــواد کــې دننــه د پــام وړ پانګونــه شــوې او 

فعالیتونــه د ســيمې پــه کچــه بشــپړ معیــاري دي، خــو پــه کــور دننــه او 

بهــر ځینــې کــړۍ یــې د کارونــو پــه وړانــدې خنډونــه جــوړوي.

د دغــې ټولنــې رییــس پرویــز خواجــه زاده د یکشــنبې پــه ورځ پــه کابــل 

کــې پــه یــوه خــري غونــډه کــې وویــل چــې پــه حکومــت کــې دننــه 

ــه وړانــدې ســتونزې  ــو پ هــم ځينــې کــړۍ او کســان د دوی د فعالیتون

جــوړوي.

ده وویــل: »د حکومــت پــه داخــل او بېــرون کــې داســې مافیايــي کــړۍ 

ــه هېــواد کــې دغــه مــي صنعــت  دي چــې دوی هڅــې کــوي چــې پ

ــو  ــه د ۴۵۰ میلیون ــول يش، دغ ــه نی ــه ون ــې مخ ــه ی ــړي، ک ــود ک ناب

ــه منځــه والړه يش.« ــه ل ــه ارزښــت مــي پانګــه ب ــرو پ ــي ډال امریکاي

ــا  ــکاره د چ ــه ښ ــه پ ــور دنن ــه ک ــم پ ــه ه ــه څ ــه زاده ک ــاغي خواج ښ

نــوم وانــه خیســت، خــو څرګنــده یــې کــړه چــې ګاونــډي هېوادونــه پــه 

ــو مخــه نیــي. ــې د فعالیتون ــران ی ځانګــړي ډول، پاکســتان او ای

د دغــې ټولنــې غــړي نقیــب اللــه نظــري ازادي راډیــو تــه وویــل چــې 

د هېــواد پــه ګمرکونــو کــې هــم د دوی د کارونــو پــه وړانــدې ســتونزې 

موجــودې دي.

د مــي وحــدت حکومــت پــه راتــګ رسه چارواکــو پانګــوال وهڅــول 

چــې پــه بېالبېلــو برخــو کــې پانګونــه وکــړي چــې حکومــت مکلــف 

دی چــې پانګــې اچونــې تــه الزمــې اســانتیاوې برابــرې کــړي.

ــې  ــو ۳۸ وړې او لوی ــي کول ــپنې د وی ــتان د وس ــه افغانس ــال پ دا مه

فابریکــې فعالیــت لــري چــې ځینــې د ســیمې پــه کچــه ســاری نــه لــري 

او شــااوخوا ۱۲ زره کارګــران پــه کــې پــه کارونــو بوخــت دي.

د افغانســتان د وســپنې د ویــي کولــو د فابریکــو ټولنــه وايــي، اوس هــم 

لــه هېــواده ګاونډیــو هېوادونــو تــه زړې وســپنې قاچــاق کېــږي او هــم 

ــدې  ــپنې بان ــې وس ــه وارېدوونک ــه پ ــتان ت ــو افغانس ــادو هېوادون ــه ی ل

تعرفــه کمــه ده چــې د دوی پــه کارونــو یــې نــاوړه اغېــز کــړی دی.

ــه د  ــړې توګ ــه ځانګ ــت پ ــه دې اړه د حکوم ــې پ ــړه چ ــو وک ــه م هڅ

مالیــې وزارت نظــر هــم را واخلــو، خــو لــه پرلــه پســې هڅــو رسه بیــا 

ــه کــړې. هــم چــا زمــوږ اړیکــې ځــواب ن

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د کانونــو او صنایعــو خونــې 

ــه  ــه حکومت ــې ل ــډه ک ــدې غون ــه هم ــان پ ــم فیض ــتیال عبدالرحی مرس

ــې الرې چــې وي، دغــه مــي پانګــه  ــه هــرې ممکن وغوښــتل چــې ل

ــوري. ــو وژغ ــاوړو پالنون ــه ن ــد ل بای

ــې  ــه، بلک ــس ن ــي، دا د ک ــه ځ ــه منځ ــې ل ــه چ ــوي: »دا پانګ دی زیات

مــي پانګــه ده، د دولــت پانګــه ده، دغــه پانګــوال یــوازې مدیــران دي 

چــې مدیریــت ورنــه کــړي، دولــت بایــد لــه دغــې مــي پانګــې مالتــړ 

وکــړي او چــا تــه اجــازه ورنــه کــړي چــې لــه منځــه یــې یــويس.«

ــه  ــي، ک ــه واي ــو ټولن ــو د فابریک ــي کول ــپنې د وی ــتان د وس د افغانس

حکومــت د دوی ســتونزو تــه پاملرنــه وکــړي، دوی چمتــو دي چــې د 

افغانســتان د وســپنې پــه کانونــو کــې پنځــوس فیصــده پانګونــه وکــړي.

ــاالن  ــی و فع ــر انتخابات ــای ناظ ــماری از نهاده ش
ــت  ــه دخال ــه ک ــی از آنچ ــراز نگران ــا اب ــی ب مدن
می خواننــد،  انتخاباتــی  امــور  در  حکومــت 
می گوینــد کــه احتمــال دارد نتایــج انتخابــات 

ــد. ــر کن ــی تغیی پارلمان
ــووالن  ــی و مس ــه مدن ــع جامع ــووالن مجتم مس
ــوا(  ــات و شــفافیت افغانســتان )ایت موسســه انتخاب
ــل از  ــری در کاب ــترک خب ــت مش ــروز در نشس دی
ــات  ــه حکومــت در امــور انتخاب آنچــه کــه مداخل
آینــده  ســال  ریاســت جمهوری  و  پارلمانــی 

می خواننــد، ابــراز نگرانــی کردنــد.
ــی افغانســتان  ــی عضــو مجتمــع مدن ــم ارزگان مری
ــج  ــام نتای ــه اع ــل توجی ــر غیرقاب ــت: »تأخی گف
انتخابــات پارلمانــی نگرانی هــای زیــادی را راجــع 
بــه ســامت انتخابــات پارلمانــی بــه وجــود آورده 

اســت«.
او بیــان داشــت کــه اظهــارات بعضــی از رییســان 
ــی  ــیون های انتخابات ــی کمیس ــیون های والیت کمیس
نماینــده گان  و  حکومــت  آشــکار  مداخلــۀ  از 
ــوده و از  ــاکی ب ــان ش ــور کاری ش ــزدان در ام نام
ــت  ــردن صاحیت شــان توســط حکوم محــدود ک

ــد. ــکایت دارن ش

بانــو ارزگانــی از کمیشــنران جدیــد کمیســیون های 
ــه  ــیده گی ب ــد رس ــه رون ــت ک ــی خواس انتخابات
ــور  ــه ط ــر ب ــه زودت ــی را هرچ ــکایات انتخابات ش

ــد. شــفاف تمــام کن
ــۀ  ــای موسس ــر برنامه ه ــینواری، مدی ــب اهلل ش حبی
ــوا(  ــتان )ایت ــفافیت افغانس ــات و ش ــان انتخاب دیدب
ــر  ــی ب ــن مبن ــی قرای ــاس بعض ــه براس ــت ک گف
موجودیــت فســاد در کمیســیون های انتخاباتــی 
و همچنــان مداخلــه حکومــت در امــور انتخابــات 
ــی  ــات پارلمان ــج انتخاب ــر نتای ســبب احتمــال تغیی

ــده اســت. ــزان گردی 28 می
او بیــان داشــت کــه مــا نگرانــی مداخلــه حکومــت 

ــات  ــی و انتخاب ــات پارلمان ــج انتخاب ــور نتای در ام
ــر  ــتیم به خاط ــده هس ــال آین ــت جمهوری س ریاس
اینکــه اکثــری کارهــا در کمیســیون های انتخابــات 

ــود. ــام می ش ــت انج ــش حکوم ــه فرمای ب
آقــای شــینواری گفــت کــه مدیریــت ناســالم 
انتخابــات پارلمانــی باعــث نگرانــی مــا مبنــی بــر 
ــد  ــرض از رون ــزدان معت ــتفادۀ نام ــال سوءاس احتم
رســیده گی بــا ابرازهــای قومــی، ســمتی و حزبــی 

ــت. ــده اس ــز ش ــی نی ــیون های انتخابات در کمیس
او بــا بیــان اینکــه یکــی از ابرازهــای شــفافیت در 
ــانه ها  ــی رس ــات تحقیق ــات گزارش ــد انتخاب رون
می باشــد گفــت کــه متأســفانه رســانه های کشــور 
نقــش فعــال در ارایــه گزارش هــای تحقیقــی 

ــد. ــرده ان ــازی نک ب

عزیــز رفیعــی عضــو مجتمــع جامعــه مدنــی 
جدیــد  کمیشــنران  کــه  می گویــد  افغانســتان 
ــراث دار یــک بحــران  ــی می کمیســیون های انتخابات
ــردم را  ــاد م ــه اعتم ــت ک ــی اس ــزرگ انتخابات ب
نســبت بــه رونــد انتخابــات بــه طــور ُکلــی از بیــن 

ــت. ــرده اس ب
آقــای رفیعــی می گویــد کــه شــهروندان بــه 
انتخابــات قبلــی )انتخابــات پارلمانــی 28 و29 
ــاظ  ــن لح ــه ای ــتند ب ــاور نداش ــچ ب ــزان( هی می
انتخابــات  کمیســیون های  جدیــد  کمیشــنران 
ــه هــر چــه زودتــر تصمیــم  ــت ک مکلــف اس
نهایی شــان را در مــورد ایــن انتخابــات اعــام 

ــد. کن

ــزان  ــه می ــد ک ــتان می گوی ادارۀ هواشناســی افغانس
ــد  ــه چن بارندهگــی در زمســتان امســال، نســبت ب
ســال گذشــته، 60 در صــد افزایــش را نشــان 

می دهــد.
ــی ادارۀ  ــس هواشناس ــوی، ریی ــا موس ــید رض س
ــکا  ــه صــدای امری ــوردی ملکــی افغانســتان ب هوان
ــای  ــی در ماه ه ــزان بارندهگ ــه می ــت ک ــه اس گفت

جنــوری و فبــروری در مقایســه بــا ســال گذشــته 
ــوده اســت. بیشــتر ب

نســبت  را  بارندهگــی  »افزایــش  می گویــد:  او 
بــه پارســال داشــتیم کــه 50 تــا 60 در صــد 
ــا خوشــبین اســتیم کــه مشــکل  ــوده و امســال م ب

شــود«. رفــع  خشک ســالی 
ــزان بارندهگــی  ــای موســوی، می ــۀ آق ــه گفت ــا ب ام

ــورت  ــه ص ــته، ب ــال گذش ــد س ــه چن ــبت ب نس
ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــط 20 در ص اوس

هواشناســی  ریاســت  پیش بینــی  اســاس  بــر 
مرکــزی  بخش هــای  نیــز  امــروز  افغانســتان، 
و جنــوب ایــن کشــور نیــز گــواه 20 تــا 40 

بــود. خواهــد  بارندهگــی  میلی متــر 
ــه در آن از  ــرده ک ــر ک ــدارنامۀ نش ــن اداره هش ای
پکتیــکا،  والیــات  در  ســیاب ها  سرازیرشــدن 
زابــل، ارزگان، غزنــی و خوســت خبــر داده اســت.
بارندهگی هــای زمســتان امســال در شــماری از 
والیــات به ویــژه جنــوب و غــرب افغانســتان 
ــار آورده  ــه ب ــی ب ــارات مال ــی و خس ــات جان تلف

ــت. اس
ــل  ــری مل ــای بش ــی کمک ه ــر هماهنگ ــار دفت آم
ــن در  ــه 25 ت ــد ک ــان می ده ــا( نش ــد )اوچ متح
ــی  ــز زخم ــن نی ــته و 40 ت ــیاب ها کش ــۀ س نتیج
شــده انــد. همچنــان نزدیــک بــه 40 هــزار خانــواده 
از ســیاب ها  افغانســتان  در جنــوب و غــرب 

آســیب دیده انــد.
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