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بـار دوش وطـن
واکنش تند استاد سیاف و داکتر عبداهلل به سخنان رییس شورای عالی صلح

از  بلخ  والیت  از  بخش هایی  پاک سازی  هدف  به  گسترده یی  عملیات 
وجود هراس افگنان راه اندازی شده است. 

در این عملیات که تحت رهبری عطا محمد نور والی بلخ راه اندازی 
شده است، چندین تن از افراد طالبان کشته، زخمی و بازداشت شده اند. 
نیز  ملی  امنیت  و  ارتش  پولیس،  نیروهای  شمول  به  عملیات  این  در 

سهم دارد.
تامین  بهتر  عملیات،  این  راه اندازی  علت  که  اند  گفته  بلخ  مسووالن 

امنیت در آستانۀ سال نو خورشیدی می باشد.
پیش از این نیز استاد عطا محمد نور عملیات هایی را به منظور پاک سازی 
بلخ از وجود هراس افگنان در نقاط مختلف این والیت به راه انداخته 

بود. والیت بلخ یکی از آرام ترین والیت ها در افغانستان می باشد. 
گرامی  والیت  این  در  خاص  به گونۀ  خورشیدی  نو  سال  از  همه ساله 

داشت به عمل می آید. 

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( 
روز  مارچ  هشت  از  تجلیل  برنامه  در  سه شنبه،  روز 
بین المللی زن، اعالم کرد که میزان تلفات زنان در سال 
۲۰۱۵ میالدی در افغانستان نسبت به سال گذشته، ۳۷ 

درصد افزایش یافته است.
ادامه  کرده،  منتشر  که  اعالمیه یی  در  دفتر  این 
افزایش  باعث  افغانستان را  خشونت های گسترده در 
هستند  آنان  شامل  نیز  زنان  که  نظامیان  غیر  تلفات 

خوانده است.
در  ملل  سازمان  نماینده  ساگینبایموا،  الزیرا  خانم 
رو  وضعیت  که  است  گفته  افغانستان  در  زنان  امور 
در  انتقال  از  پس  دوره شکننده  و  امنیتی  به وخامت 
افغانستان، منجر به افزایش نگرانی ها نسبت به آینده 

زنان افغان شده است.
او با ابراز نگرانی از این موضوع، این پرسش را مطرح 
تالش های  کرد  تضمین  می توان  چگونه  که  کرده 

سخت زنان افغان قربانی یا از دست نمی رود؟
حضور  شده  گفته  یوناما  اعالمیه  در  حال  همین  در 
افغانستان  در  دولتی  غیر  و  دولتی  نهادهای  در  زنان 
افزایش یافته است. این نهاد اضافه کرده است که زنان 
و  اقتصادی  رشد  در  را  مالحظه ای  قابل  سهم  افغان 

اجتماعی کشورشان گرفته اند.
نقش  که  است  شده  نشان  خاطر  اعالمیه  این  در  اما 
اکثریت زنان در رهبری نهادها سمبولیک، ناعادالنه و 

محدود به مراکز والیتی است.
یوناما به صورت مشخص از دولت، خواهان اجرایی 
شدن تعهدات جنسیتی اش در مطابقت با مکلفیت های 

بین المللی افغانستان شده است.
زنان،  علیه  تبعیض  تعهدات شامل محو هرگونه  این 
اهداف  و   ۲۰۳۰ سال  شده  تصویب  تازه  اجندای 

انکشاف پایدار سازمان ملل می شود.
افغانستان:  در  زنان  امور  در  ملل  سازمان  نماینده 
»حفاظت از دست آوردها و تقویت حقوق زنان برای 
افغانستان ضروری است تا اهداف انکشاف پایدار و 

اجندای سال ۲۰۳۰ در این کشور تحقق یابند«.
افغانستان  که حکومت  کرده  تاکید  ساگینباموا  الیزیرا 
باید حقوق زنان و اشتراک الزم آن ها را در گفت وگوی 

صلح تضمین کند.
اعتبار  و  بودن  فراگیر  در  زنان  اشتراک  او،  گفته  به 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز ضروری 

است.
افغانستان  در  ملل  سازمان  نماینده  هایسم،  نیکوالس 
نیز گفته است: »زنان باید بتوانند در تمام برنامه های 
سیاسی، اجتماعی و انکشافی به شمول پروسه صلح، 

در سراسر کشور اشتراک کنند.«

عبدالجبار قهرمان، معاون وزارت دفاع و نمایندۀ رییس 
جمهور در هلمند می گوید، مردم ولسوالی »دیشو«ی این 
خاک  در  پاکستان  شبه نظامیان  که  را  تأسیساتی  والیت 

افغانستان ساخته بودند، بمب گذاری و منفجر کرده اند.
آقای قهرمان می گوید که شبه نظامیان پاکستان از دو هفته 
بدین سو با عبور از خط دیورند، در منطقۀ بهرامچه دیشو 
این  در  را  کشور  این  بیرق  و  ساخته  نظامی  تأسیسات 

تأسیسات برافراشته بودند.
این  داشتند  قصد  پاکستان  شبه نظامیان  که  می گوید  او 
واکنشی  با  ولی  بگیرند،  خودشان  ادارۀ  زیر  را  منطقه 
تند از سوی مردم روبه رو شدند. به گفتۀ او، مردم این 

ولسوالی آن ها را مجبور به عقب نشینی کرده اند.
این مقام ارتش می گوید که طالبان گروه مال اخترمحمد 
این  تا  منصور به شبه نظامیان پاکستان اجازه داده بودند 
گروه های  از  دیگری  شمار  اما  بسازند؛  را  تأسیسات 
طالبان با این کار مخالف بودند و برای جلوگیری از آن 

به محل رفته بودند.
نیروهای  اکنون  که  می گوید  سالم وطندار  با  به  قهرمان 
آمریکا  هوایی  نیروهای  کامل  حمایت  از  کشور  امنیتی 
مرزی  مناطق  از  بعضی  در  عملیاتی  اگر  و  برخوردارند 

راه اندازی شود، امکان دارد این مناطق را تصرف کنند.
هلمند ۱6۲ کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد و مناطق 
مرزی این والیت به دلیل ناامنی ها از ۱4 سال بدین سو 

بدون مرزبان مانده اند.

عملیات گسترده به رهبری 
عطا محمد نور در بلخ

دفتر یوناما در کابل:

 تلفات زنان ۳۷ درصد افزایش یافته است

معاون وزارت دفاع در هلمند:

مردم تأسیسات نظامی

 پاکستان را در هلمند منفجر کردند

عدالت از 
نوِع »کیم 
جونگ ایل«
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در مراسم یادبود از دومین سالروز درگذشت مارشال فهیم:

مارشال متعلق به مردم بود
صفحه ۳
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ACKU همه سـاله هشـتم مـارچ را بـه عنـوان روز
جهانـِی همبسـته گی زنان گرامـی می دارند. 
شـاید نـوع مطالبـات و خواسـت هایی کـه 
در کشـورهای مختلـِف جهـان در ایـن روز 
از سـوی زنـان و نهادهـای دفـاع از حقوق 
آن هـا مطرح می شـوند، تفاوت هـای بنیادی 
ُکل  در  ولـی  باشـند؛  داشـته  یکدیگـر  بـا 
گرامی داشـت از ایـن روز، شـکِل واحـدی 
دارد. شـاید بسـیاری از کسـانی کـه از ایـن 
روز گرامی داشـت می کننـد، حتـا فرامـوش 
کـرده باشـند کـه ایـن روز چـرا و چگونـه 
بـه این نام مسـما شـده، اما آن را بـه عنوان 
یـک روزِ خـوب و حق طلبانـه می شناسـند. 
در افغانسـتان نیـز در سـال های پسـین، از 
همبسـته گی  جهانـِی  روز  مـارچ،  هشـتم 
زنـان، با مراسـِم ویژه پاسداشـت می شـود؛ 
شـروع  تبریـک  کارت هـای  فرسـتادن  از 
ویـژه  محافـل  و  مراسـم  برگـزاری  تـا 
بـرای زنـان. هرچنـد کـه برگـزاری چنیـن 
افغانسـتان  در  سـال ها  ایـن  بـه  مراسـمی 
محـدود نمی شـود، ولـی در کل بـه دلیـِل 
در  طالبـان  زن سـتیزانۀ  و  عملکـرد خشـن 
دوره حاکمیت شـان، نـگاه بـه زن و جایگاه 
اجتماعـی و حقوقِی آن افزایش یافته اسـت. 
دولـت افغانسـتان بـه دنبـال سـقوط رژیـم 
طالبـان، بـه کمـک جامعـۀ جهانـی یکی از 
اولویت هـای خـود را مشـارکت و حضـور 
زنـان در تمـام عرصه ها اعالم کـرد. البته در 
این راسـتا نقـش جامعۀ جهانـی انکارناپذیر 
از  بخشـی  جهانـی  جامعـۀ  اسـت.  بـوده 
وضعیـت  بهبـود  بـه  را  خـود  کمک هـای 
زنـان اختصـاص داد و از دولـت افغانسـتان 
خواسـت کـه بـا تبعیـض مثبـت، عرصه را 

بـرای مشـارکت زنـان فراهم سـازد. 
امـروزه وقتـی بـه وضعیـت زنان در کشـور 
نـگاه می کنیـم، تغییـرات مثبـت زیـادی را 
و  زن  بـه  ُکل،  در  جامعـه  نـگاه  می بینیـم. 
موقعیـِت آن نسـبت به گذشـته تغییـر کرده 
بخش هـای  سـنتی ترین  در  حتـا  اسـت. 

افغانسـتان نیـز ایـن تغییـرات قابـل لمـس 
اسـت. امـا بـا این همـه، هنـوز تـا رسـیدن 
بـه وضعیـت مطلـوب، راه درازی در پیـش 

 . ست ا
در تفکـر عمومـی جامعـه، تغییـر چندانـی 
نسـبت بـه جایـگاه زنـان بـه وجـود نیامده 
بـر  حاکـم  مردسـاالرانۀ  تفکـر  اسـت. 
افغانسـتان، هنـوز بـه زنان به عنـوان »جنس 
در  بدرفتـاری  و  خشـونت  می بینـد.  دوم« 
سـطوح مختلـف نه تنها وجـود دارد که حتا 
ترویـج نیـز می شـود. در آگاهـی عمومـی 
جامعـه، بـا وجـود سـاختارهای مشـخصی 
کـه بنیاد نهـاده شـده، نمی تـوان از تغییرات 
چشـم گیر سـخن گفت. فهم مـردان و زنان 
نسـبت بـه حقوق و جایگاه شـان، در سـطح 
نازلـی قـرار دارد. در فضـای مجـازی ایـن 
نـوع برخـورد را بـه خوبـی می تـوان دیـد. 
یکـی از کاربـران فیسـبوک از این کـه چنین 
سـخناِن  بایـد  او  و  دارد  وجـود  روزی 
تظاهرآمیـز را تحمـل کند، احسـاس انزجار 
کـرده اسـت. این کـه گفته می شـود زن مادر 
اسـت، زن خواهر اسـت، زن همسـر است، 
بـه گفتۀ ایـن کاربـر فضای مجـازی چیزی 

را تغییـر نمی دهـد. 
و  رسـمی  مراسـم  در  حـال،  همیـن  در 
اعالمیه هـا نیز چیز دندان گیـری را نمی توان 
جامعـۀ  در  زن  از  وقتـی  کـرد.  مشـاهده 
نوعـی  می شـود،  گفتـه  سـخن  افغانسـتان 
می تـوان  را  مردانـه  برتری جویانـۀ  ادبیـات 
احسـاس کرد. هنـوز زنـان در جوامع عقب 
نگـه داشـته شـده، از چشـم و تفکـِر مردان 
ادبیـات  نمونه هـای  حتـا  می شـوند.  دیـده 
جمـالت  از  سرشـار  نیـز  فارسـی  کهـِن 
مردسـاالرانه از زبـان زنـان و مـرداِن شـاعر 
و نویسـنده اسـت. سـخنوراِن مـرد زیـادی 
و  تبعیض آمیـز  نـگاه  زن  بـه  کـه  بوده انـد 

داشـته اند.  تعصب آلـود 
بسـیاری از زناِن کشـور ما نیـز آگاهِی دقیق 
و روشـنی حتـا از همیـن 8 مـارچ ندارنـد. 

بسـیاری ها نمی داننـد که چـرا چنین روزی 
بـه وجـود آمـده و بـا چـه رویـدادی پیوند 
دارد. شـاید امـروز بـا نگاهـی متوسـع بـه 
هشـتم مـارچ دیـده شـود، ولـی در اصـل 
ایـن روز بـا اعتصـاب زنان کارگر در سـال 
۱8۵۷ در امریـکا گره خورده اسـت. در این 
روز زنـاِن یـک کارخانـۀ نسـاجی بـه دلیل 
برابرشـان  در  کـه  تبعیضـی  و  بی عدالتـی 
اعمـال می شـد، دسـت بـه اعتصـاب کاری 

زدند. 
روز هشـتم مارچ، زمینه و بستِر خاِص خود 
را دارد. ایـن روز با تاریخی عجین شـده که 
نمی تـوان آن را نادیـده گرفت. هشـتم مارچ 
در حقیقـت روزِ عدالت خواهـی و مبـارزۀ 
زنـان بـرای رفـع تبعیـض و برتری جویـی 
اسـت. امـا در وضعیـت زنـان نمی تـوان بـا 
شـعار و مراسـِم رسـمی تغییـر وارد کـرد. 
هرچنـد این گونـه مراسـم بـه جـای خـود 
می تواننـد موثـر باشـند؛ ولـی تـا زمانـی که 
در تفکـر و اندیشـۀ جامعـه دگرگونـی بـه 
میـان نیامـده، نمی تـوان بـه آینـده چنـدان 
خوش بیـن بـود. هنـوز همـه خاطـرۀ سـال 
گذشـته را بـه یـاد دارنـد که در مرکز شـهر 
کابـل، دختـر جوانـی در آتـِش تعصـب و 

جهالـت معصومانه سـوخت. 
واقعیـات تلـِخ دیگـری نیـز بـه دنبـال ایـن 
حادثـه رقـم خوردند؛ شـالق زدن و کشـتِن 
و  غـور  والیت هـای  در  جـوان  دختـراِن 
از  خـروار  نمونـۀ  مشـت  بادغیـس.  ایـن 
ظلـم و خشـونتی اسـت کـه علیـه زنـان در 
جامعۀ افغانسـتان روا داشـته می شـود. نباید 
بـه دسـتاوردهای ایـن سـال ها بسـنده کـرد 
و خـوش بـود کـه بـه زنـان توجـه صورت 
گرفتـه اسـت. بایـد جامعـه از این هـا فراتر 
بـرود. بایـد واقعـًا بـه سـوی مشـارکت و 
حضـور پُررنـگ زنـان در تمـام عرصه هـا 
گام برداشـت. آن وقـت اسـت کـه می توان 
از جامعـۀ برابـر و حقـوق مسـاوی سـخن 

. گفت
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وحدت  دولت  اجرایِی  رییس  عبداهلل  داکتر  واکنش های 
ملی و استاد سیاف رهبر جهادی، در برابِر سخنان رییس 
شورای عالی صلح، نشان از آن دارد که بی اعتمادی ها و 
برنامۀ  به  نسبت  کشور  سیاست مداراِن  میاِن  بی باوری ها 
داده  رویارویی  به  را  جایش  حاال  صلح،  گفت وگوهای 

است.
انتخاب آقای گیالنی به مقام ریاست شورای عالی صلح 
دانستِن  ناجایز  و  طالبان  از  حمایت  در  او  سخناِن  و 
و  جهادی  رهبراِن  برخی  واکنش  آنان،  برابر  در  جنگ 
مسووالِن دولت وحدت ملی را برانگیخته است. واکنش 
روز گذشتۀ داکتر عبداهلل در مراسم یادبود مارشال فهیم 
عالی صلح، و سکوِت  رییس شورای  به سخنان  نسبت 
اشرف غنی در برابر آن، نشان داد که حضور گیالنی در 
تازه یی  مشکالِت  بروزِ  عالی صلح، سبب  رأس شورای 

میان هر دو رهبِر دولت وحدت ملی شده است. 
طالبانِی  سخنان  برابر  در  تتها  نه  رییس جمهوری  البته 
رییس شورای عالی صلح سکوت کرد، که حتا یکی دو 
روز پیش، در مراسم فراغت دانشجویاِن دانشگاه نظامی 
کرد  قلمداد  تروریستان جدا  از  را  طالبان  فهیم،  مارشال 
و طی سخنانی سعی نمود که جنگ در برابر القاعده را 
مطرح کند و از آشتی با طالبان خبـر دهد. او گفت که 
افغانستان  القاعده، داعش و تروریست های منطقه یی در 
جایی ندارند و در افغانستان خانۀشان خراب خواهد شد.
اما این سخناِن رییس جمهور غنی در حالی ایراد شد که 
طالبان چند روز پیش، موقف شان را در برابِر نشست های 
رییس جمهور  بازهم  اما  بودند؛  کرده  روشن  چهارجانبه 

روی آن تبصره نکرد.  
در  عبدهلل  داکتر  و  سیاف  استاد  سخنان  هر صورت،  به 
شخصیِت  دو  این  که  داد  نشان  گذشته،  روز  محفل 
گفت وگوهای  برنامۀ  اصل  از  کشور،  جهادِی  و  سیاسی 
صلح دور مانده اند و هر دو طرف، به دالیلی نمی توانند 
باخبر شوند. سخنان دیروز داکتر عبداهلل  از اصِل ماجرا 
نشان داد که او با گزینِش گیالنی به مقام شورای عالی 
صلح، چندان موافق نبوده و حاال رویارویی او با گیالنی 

می تواند رویارویی با برنامه های اشرف غنی تلقی شود. 
در  امر،  ابتـدای  از  عبداهلل  داکتر  که  بود  این  انتظار  اما 
برابِر گزینِش گیالنی به مقام ریاست شورای عالی صلح، 
می ایستاد و بر تعییِن یک فرد صالح و اهل به این مقام 

تأکیـد می کرد.
 از جانب دیگر، درخواست استاد سیاف به خاطر مشارکت 
در روند گفت وگوهای صلح و آن چه که زیر نامِ صلح در 
کشور می گذرد، نشان از آن دارد که صلح برای بسیاری ها 
به یک بازِی معروف بدل شده که در آن، همه بازنده به 
نظر می رسند اال گروهی که این پروژه را به پیش می برد! 
صلح  عالی  شورای  رییس  اظهارات  برابر  در  واکنش   
که  شرایطی  در  ریاست جمهوری،  پنهانِی  برنامه های  و 
را  پیام  این  کرده اند،  اعالن  عماًل  را  موقف شان  طالبان 
می رساند که باید تغییراِت جدی هم در ترکیب رهبری 
هدف  به  که  برنامه هایی  در  هم  و  صلح  عالی  شورای 

گفت وگوهای صلح چیده شده اند، به وجود بیاید.
است  این  عبدااهلل  و  غنی  آقایان  به  ما  پیشنهاد  بنابراین، 
دلیِل  به  را  صلح  عالی  شورای  رییس  زودتر  هرچه  که 
به  و  سبک دوش  مزدورمنشانه اش  و  طالبانی  اظهاراِت 
جای آن، یک فرد صادق و طن دوست را انتخاب کنند. 
و از طرف دیگر، ریاست جمهوری باید تغییراِت بنیادینی 
لحاظ  صلح  هدِف  به  که  برنامه هایی  مدیریِت  در  را 
شده اند، به وجود آورد و این برنامه و مدیریت، چنان که 
شفاف  و  همه شمول  باید  داشت،  تأکید  سیاف  استاد 
شخص  دو  یا  شخص  یک  خواسِت  این  مسلمًا  گردد. 
اغلب  و  کارشناسان  رسانه ها،  مردم،  خواسِت  بلکه  نه، 

شخصیت های سیاسِی کشور است.

واکنش ها را چه تعبیر 
کنیـــم؟
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طوریکه مشاهده شد در شماره ۱۷۳۱ مورخ ۱۳94/۱۲/9 در 
سرمقاله روزنامه ماندگار در مورد دافغانستان برشنا شرکت 
باعث  و  بوده  حقیقت  از  مبرا  که  است  شده  ذکر  مطلبی 
شرکت  برشنا  دافغانستان  میشود؛  هموطنان  اذهان  تخریب 
آنچه حقیقت است را طی این مکتوب به مطالعه شما ارسال 
میدارد که در شماره بعدی خواهشًا در عین سرمقاله تصحیح 

و به نشر برسد:
در روزنامه ماندگار به نشر رسیده است: »شرکت برشنا اعالم 
مردم  از  را  حرارتی  برق  صرفیه  های  پول  که  است  کرده 

افغانستان چند برابر قیمت تعیین شده اخذ می کند.«
همچنان نگاشته است: » در گذشته مصرف هر کیلووات برق 
حرارتی، دو افغانی محاسبه شده است، اما حاال قرار است 

که شش افغانی محاسبه شود.«
در حالیکه:

د افغانستان برشنا شرکت در طول سال ۱۳94 از بابت بلند 
رفتن نرخ دالر در مقابل افغانی، خساره مالی زیادی را متقبل 
شده است که، نتیجه ی آن در راپورهای مالی شرکت برای 

سال ۱۳94 انعکاس داده می شود.
مبالغ  این  که  نیست  معلوم  اصاًل   « است:  نگاشته  ماندگار 
سنگینی که قرار است از مردم گرفته شود، به کدام حساب 

ریخته می شود.«
حاالنکه:

محدود  تجارتی  شرکت  یک  شرکت  برشنا  افغانستان  د 

المسولیت بوده مفاد و ضرر آن در اخیر هرسال مالی مطابق 
قوانین حسابی به مراجع ذی ربط اطالع داده می شود. تعرفه 
فیصدی  یک  جمع  شد  تمام  قیمت  حسابی  اصول  بر  برق 

معین که تکافوی مصارف شرکت را بکند تثبیت می شود.
شرکت  از  بیآید  که  مرجعی  هنوز  »تا  است:  گفته  ماندگار 
بی  همین  است.  نکرده  وجود  ابراز  بپرسد،  حساب  برشنا 
قصاص  و  بگذرد  حد  از  برشنا  که  شده  سبب  ها  پرسانی 

خرابی پایه های برق را از مردم فقیر بگیرد.«
اما:

محدود  و  مستقل  اداره  یک  شرکت  برشنا  افغانستان  د 
و  است  هموطنان  خدمت  در  همیش  و  بوده  المسولیت 
جوابگوی تمامی مسایل و پرسش های هموطنان، دولت و 

رسانه ها در هر زمان و شرایطی میباشد.
ظلم  این  خواهد  می  حالی  در  »برشنا  نویسد:  می  ماندگار 
بزرگ را بر مردم افغانستان روا بدارد که برخی منابع خبری 
می گویند که یکی از راه های درآمدزایی طالبان، باج ستانی 
که  است  یی  نیمه خصوصی  و  های خصوصی  شرکت  از 
بدون حساب و کتاب از مردم پول می گیرند. یعنی طالبان 
از طریق شرکت هایی مانند برشنا، خود را تمویل می کنند 
و بالی جان مردم می شوند. گفته می شود که تخریب پایه 

های برق توسط طالبان نیز به همین انگیزه انجام شده است.«
ولی:

زمانی و شرایطی  مقطع  برشنا شرکت در هیچ  افغانستان  د 
نداده  باج  یا شخصی  و  نهاد، گروه، طرف سیاسی  هیچ  به 
و متعهد به این است که هیچگاه به هیچ روندی باج نمی 
پردازد و افتخار فراهم کردن سهولت برق به تمام هموطنان 
عزیز در هرگوشه افغانستان به گونه مساویانه را دارا میباشد.
ماندگار افزوده است: »مجلس نماینده گان می تواند الیحه 
این پس، همه شرکت های  از  تا  قانونی یی را ترتیب کند 
خصوصی به خصوص شرکت برشنا، به یک مرجع خاص 
کثیف  این   ......... همچنان  و  باشد  پاسخگو  کننده  نظارت 
ترین روش درآمدزایی برای یک شرکت به حساب می آید 
از همه ربوده  این وادی گوی سبقت را  برشنا در  که گویا 

است.«
این در حالیست که:

د افغانستان برشنا شرکت تحت الیحه و قانون منسوب شده 
جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت دارد و هیچگاهی پاه از 
دایره جامعه پرور قانون فرا نمیگذارد. همچنان د افغانستان 
بغالن  والیت  در  که  هایی  درگیری  اثر  از  شرکت  برشنا 
دالر  ۲.۵میلیون  برق حرارتی  از روشن کردن  و  افتاد  اتفاق 

آمریکایی خساره دیده است که جبران این خساره به دوش 
دافغانستان برشنا شرکت میباشد و آنطوریکه روزنامه ماندگار 
در هیچ  از هموطنان  آنرا  است  نموده  تحریر  بی مسووالنه 
صورت بازستانی نمی کند. همچنان برشنا را هیأت مختلف 
اداره های مختلف نظارتی ماهوار و ساالنه ارزیابی می کند 
آب،  و  انرژی  مالیه،  محترم  های  وزارت  های  نماینده  که 
شهرسازی، اقتصاد و همچنان اداره های ارنوالی و پارلمان 
هیئت  هیأت:  از  توان  می  ضمن  در  هستند.  گر  نظاره  نیز 
نظار برشنا، تفتیش داخلی، هیئت مدیره برشنا، اداره تفتیش 
دولتی، تفتیش بین المللی چون KPMG و ENY نیز نام برد 
که فعالیت های این شرکت را زره بینی همه جانبه می کنند.
ماندگار همچنان گفته است: »برشنا رسمًا بر مردم ستم می 
کند و به بهانه تخریب پایه های برق، می خواهد عاید خود 

را افزایش دهد.
در صورتیکه:

سال  طول  در  برشنا شرکت  افغانستان  د  هویداست  برهمه 
های متمادی تا توان در وجود کارمندانش داشت رگ های 
نگهداشته و در  پیکر کشور عزیز جاری  به  را  برق رسانی 
های  تالش  با  کشور  ی  نقطه  هر  و  سال  های  فصل  تمام 
ها  تمام خساره  است،  بوده  متداوم خدمت گذار هموطنان 
چه از اثر پدیده های طبیعی، سیاسی، اجتماعی و گاه هم به 
دلیل نشر بعضی از مطالب دور از حقیقت در برخی رسانه 
ها، خساره شخصیتی را متحمل شده و با آن کنار آمده است .

قسیم  محمد  مارشال  درگذشِت  سالروز  دومین  از 
پیشین  معاون  و  جهادی  شخصیت های  از  فهیم، 
ریاست جمهوری دیروز )سه شنبه ۱8 حوت( در کابل 

گرامی داشت به عمل آمد. 
دفاعی  دانشگاه  در  مناسبت  این  به  که  مراسمی  در 
شمار  بود،  شده  برگزار  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
زیادی از شهروندان، مقامات دولتی، رییس اجرایی و 
پارلمان و رهبران  اعضای  کابینه،  معاونین اش، وزاری 

جهادی اشتراک کرده بودند.
ادیب فهیم، معاون ریاست عمومی امنیت ملی و پسر 
این که  بر  تأکید  با  مراسم  این  در  فهیم  مارشال  ارشد 
مارشال فهیم همیشه بر تقویت نظام سیاسی در کشور 
در  نظام  وضعیت  بهبود  صدد  در  و  می کرد  تأکید 
افغانستان بود، بیان کرد: نام مارشال کشور، با ارزش های 
جهاد و مقاومت، ساختار نظام نوین در چهارده  سال 
گذشته، نظام جمهوری اسالمی، قوای مسلح، وحدت 

ملی، تحمل و هم دیگرپذیری، گره خورده است.
از  حمایت  که  کرد  تأکید  ملی  امنیت  ریاست  معاون 
نظام، نیروهای دفاعی و امنیتی، تأکید بر وحدت ملی و 
توجه به نقش و جایگاه مجاهدین کشور ارزش هایی اند 
که مارشال مرحوم همواره به آن تأکید می  کرد و امروز 
بیشتر از هر زمانی، نیاز داریم تا به اندیشه  ها و افکار 

او دقت کنیم.
در پیام رییس جمهور غنی که به مناسبت دومین  سال یاد  
در گذشت مارشال فهیم از سوی مشارو حقوقی اش در 
این مراسم ایراد شد، ضمن ابراز تسلیت برای خانواده 
و مردم افغانستان و اتحاف دعا به روح شهدای کشور 
آمده است: مارشال فقید یکی از شخصیت های بزرگ 
و ملی کشور بود، او هم رهبر جهادی بود و هم یکی از 

زعمای سیاسی مملکت در بدنۀ نظام افغانستان.
در پیام رییس جمهور تأکید شد: مارشال برای پیروزی 
را  عمرش  از  درزای  سال های  افغانستان  مردم  جهاد 
صرف کرد و همراه با بنیان گذاران نظام سیاسی منتخب 

و مردم ساالر در کشور تالش فراوان کرد.
رییس جمهور شخصیت مارشال را قابل الگو برداری 
علیای  منافع  به  پیوسته  او  است:  افزوده  کرده  عنوان 
کشور می اندیشید، حتا زمانی که مسوولیت رسمی در 
علیای  مصالح  سنگر  از  قدم  یک  نداشت،  نظام  رأس 

کشور عقب نشینی نکرد.
در پیام رییس جمهور همچنان آمده بود: او برای تحکیم 
صلح و ثبات تالش های فراوانی به خرچ داد، بارها از 
مخالفان خواست تا به ندای مردم افغانستان برای صلح 

لبیک بگویند.
در سوی دیگر، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت 
مارشال  کرد: جای  اظهار  مراسم  این  در  ملی  وحدت 
تاریخ که  از  این برهۀ  فهیم در میان ما و مردم ما در 
ملت و وطن ما به چالش های مختلفی مواجه هستند، 

خالی است.

دوران  در  هم  فهیم  مارشال  داد:  ادامه  اجرایی  رییس 
جهاد و هم در پانزده سال گذشته که صفحۀ تازۀ در 
تاریخ کشور باز شد، شجاعانه ایستاد و قصه های خوبی 

از او به جا مانده است.
وزرای  امروز  که  »این  کرد:  خاطرنشان  عبداهلل  آقای 
قبلی و شخصیت های  پارلمان فعلی و  کابینه، اعضای 
برجستۀ کشور در این مراسم حضور به هم رسانده اند، 
یک پیام بسیار بزرگ برای ملت دارد و آن این که مردم 
افغانستان قدرِ کسی که برای شان خدمت کرده، قربانی 
داده و عمر خود را وقف کرده است می داند و بی گمان 

مارشال فهیم یکی از این انسان ها بود.«
و  مردم  به  مارشال  »چون  داشت:  بیان  عبداهلل  آقای 
واحد  صف  یک  با  مردم  داشت،  تعلق  مردم  آرمان 
به  آمده اند و از کسی یادآوری می کنند که شاید اکثراً 
قوم و سمتِ شان مربوط نباشد، ولی یاد و خاطرۀ او را 

گرامی می دارند.«
یادی  با  پیشین  رییس جمهور  حامدکرزی  همچنان 
مارشال  کرد:  بیان  فهیم  مارشال  مرحوم  خاطرات  از 
افغانستان وحدت ملی افغانستان را در هر حال توقع 

داشت و برای آن تالش می کرد.
از  گرامی داشت  مارشال،  از  گرامی داشت  گفت:  او 
سه عنصر کامیابی افغانستان است که عبارتند از یک، 
دو،  می دانست،  خاک  این  صاحب  را  خود  مارشال 
اتحاد مردم افغانستان را می خواست و به آن عمل کرد، 
قلب  از  را  آن  و  می خواست  را  کشور  استقالل  سه، 

خواستار بود.

جنرال  ریاست جمهوری،  اول  معاون  پیام  همچنان، 
در  شد،  خوانده  برنامه  این  در  نیز  دوستم  عبدالرشید 
چهره های  از  یکی  فهیم  مارشال  است:  آمده  پیام  این 

تأثیرگذار در تاریخ سه دهۀ کشور بوده است.
قسیم  محمد  است:  آمده  دوم همچنان  معاون  پیام  در 
فهیم در شکل دهی نظام دموکراسی در کشور در کنار 
شخصیت های مطرح دیگر نقش فعال و برازندۀ داشته 

است.
وحدت  تا  می کوشید  مارشال  شد:  گفته  پیام  این  در 
به  همین رو  از  باشد،  برقرار  ملی  همبسته گی  و 

حکومت های همه شمول باور داشت.
عالی  شورای  معاون  خلیلی،  عبدالکریم  همچنان، 
صلح، مارشال را از ستاره های درخشان کشور خوانده 
بیان کرد: کم تر مناطق افغانستان را ما سراغ داریم که 
از در  از آن مناطق  باشد و در دفاع  مارشال گام نزده 

برابر نیروی اشغال گر سهم نداشته باشد.
او گفت: دورۀ مقاومت که از دوره های زرین این کشور 
است، کوه پایه های هندوکش، شمال کشور و گوشه-
فداکاری های  و  رشادت ها  شاهد  وطن  این  گوشۀ 

مرحوم مارشال است.
آقای خلیلی همچنان خاطرنشان کرد: مارشال یکی از 
معماران و بنیان گذاران فصل جدید در کشور است و 
در همۀ دست آوردهای فصل جدید نقش و جایگاه او 

برجسته و روشن بوده است.
رهبران  از  سیاف،  رسول  عبدرب  دیگر  سوی  در 
این  در  که  ملی  شورای  در  مردم  نمایندۀ  و  جهادی 

مراسم سخن می گفت تأکید کرد: مارشال این موقف را 
تشریفاتی و اعزازی به دست نیاورده، بلکه در سنگر ها 
و از رشادت های خود به دست آورده بود، او مارشال 

دفتر نه، مارشال سنگر بود.
آقای سیاف بیان کرد: وقتی مخالفین به دروازه های کابل 
رسیدند، تا دوسال مارشال همه روزه در کوه تلویزیون 

نشسته و قومندۀ شهر کابل را به دست داشت.
او بیان داشت: به فهم و درایت مجاهدین قرآن صحه 
گذاشته است و نیازی نیست تا موسسات نظامی دنیا 

به آن صحه بگذارد.
سرپرست  ستانکزی،  معصوم  محمد  این،  کنار  در 
را  مارشال  بود  یاد  ما  ملی کشور گفت:  دفاع  وزارت 
منطقه  و  قوم  یک  مربوط  که  می کنیم  قدر  به خاطری 
نبود او کسی است که تاریخ را ساخته و بنیاد ارتش را 

در این کشور گذاشته.
سرپرست وزارت دفاع مای بیان کرد: مارشال شخصیت 
منحصر به خودش را داشت، بزرگ داشت از او یعنی 
قوای  فریضۀ  و  وظیفه  و  افغانستان  از  داشت  بزرگ 
و  کنند  یاد  خود  بزرگان  از  تا  است  افغانستان  مسلح 

تاریخ شان را زنده نگه بدارند.
محمد قسیم فهیم در سال ۱9۵۷ میالدی در روستای 

عمرز  والیت پنجشیر متولد شد.
پایان  به  زادگاه اش  در  را  ابتدایی  تعلیمات  دوره  او 
به  بیشتر  تحصیالت  فراگیری  جهت  سپس  و  رساند 

کابل رفت و وارد دانشگاه کابل شد.
در دوران جنگ شوروی در افغانستان، به عنوان یکی 
از همرزمان  قهرمان ملی احمد شاه مسعود به عنوان 
سیاسی  کمیتۀ  معاون  مدتی  منطقه یی،  فرمانده  معاون 
شورای نظار جمعیت اسالمی افغانستان، زمانی فرمانده 
و  تخار  بغالن،  کندوز،  مزار شریف،  جبهه های شمال 
بدخشان و همچنان به عنوان فرماندۀ جبهه های پروان، 
وظیفه  ایفای  غوربند  و  بغالن  در  فرنگ  و  خوست 

کرده است. 
از آغاز جنگ افغانستان و شوروی تا پیروزی مجاهدین، 
مارشال محمد قسیم فهیم در پست معاونت احمدشاه 

مسعود فعال بوده است.
به  ابریل ۱99۲ میالدی،  انتقال حکومت در 8  از  بعد 
عنوان وزیر دفاع ملی دولت اسالمی افغانستان موظف 
موقت  ادارۀ  تشکیل  و  طالبان  شکست  از  پس  شد. 
افغانستان، مارشال قسیم فهیم در پست قبلی خود ابقا 

شد.
و  بُن  کنفرانس  برگزاری  از  پس  فهیم،  قسیم  محمد 
ادارۀ  رییس  اول  معاون  حیث  به  موقت  ادارۀ  ایجاد 
موقت و وزیر دفاع ملی تعیین شد و به تاریخ ۱۵ ثور 
۱۳8۱ خورشیدی، به پاس خدمات ارزنده و نقش همه 
جانبه اش در آزادی کشور بلندترین رتبۀ نظامی کشور 

یعنی مارشالی را دریافت نمود.
مارشال محمد قسیم فهیم بعد از لویه جرگۀ اضطراری، 
برای بار دوم به حیث معاون اول ریاست جمهوری و 
دور  دومین  در  گردید.  تعیین  کشور  ملی  دفاع  وزیر 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، به حیث 
معاون اول حامد کرزی تعین شد و بعد از پیروزی در 
انتخابات، به حیث معاون اول رییس جمهوری اسالمی 
افغانستان در ۲9 عقرب ۱۳88 حلف وفاداری یاد کرد.

معاون اول ریاست جمهوری پیشن دو سال قبل )۱۳9۲ 
در ۱8 حوت( در گذشت.
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مترجم: نوذر نظری 
جمله  از  وینتورلی،  شالینی  پروفیسور 
که  می گوید  جهانی،  بانک  کارشناسان 
اقتصاد  کلیـد  ملت ها،  فرهنگی  سرمایۀ 
جدید است. او ادامه می دهد که این سرمایۀ 
مورد  از  بیش  نمی توان چیزی  را  فرهنگی 

زیر دانست: 
»چیزی که تکمیل می شود، به ارث می رسد 
و در سطح عمده و توده یی اشاعه می یابد؛ 
حیاتی،  قدرت  برای  معیاری  عنوان  به  اما 
تولید  عرصۀ  در  پویایی  و  انرژی،  دانش، 
می گیرد.  قرار  نظر  مد  نیز  افکار  و  ایده ها 
که  نیست  این  ملتی  هر  راه  سر  چالش 
چه گونه محیط را برای حمایت از ساختار 
هنر و سنت به ارث برده تجویز کند، بلکه 
از  یکی  می تواند  چه گونه  که  است  این 
نوآوری ها و هیاهوهای نوآورانه را در تمام 

تعقیب  کند.  ایجاد  علم  و  هنر  عرصه های 
دانش و تشویق نوآوری در کنار همدیگر 
یک سان نیستند. شروع این تالش ها هم به 
َآموزش عالی منتهی نمی شود. بخش کامل 

آموزشی یک حوزۀ حیاتی است.« 
می کند:  بیان  ونتورلی  که  هم چنان 
یادگیری  و  سواد  اساسی  »مهارت های 
مسیر  در  آتی  دستورات  برای  که  تقلیدی 
پایانه های  یا  کارگاه ها،  حوزۀ  و  ترکیبی 
برای  آسانی  به  می آیند،  کار  به  کمپیوتری 
پاسخ گویی به تقاضاهای یک جامعۀ فعال 
و  آموزش  تنها  نه  ناکافی اند.  نوآور  و 
پرورش اساسی، بلکه مهارت های نوآورانه 
و عقالیی پیشرفته که بر تفکر بین رشته یی 
و مستقل تاکید می کنند، بایستی در مراحل 
اولیۀ فرایند آموزش و پرورش و گسترش 
آن از مرحلۀ پیش دبستانی یا دبیرستان نیز 
به کار گرفته شوند. اقتصاد خالق )هم چنان 
که وینتورلی آن را به این اسم می خواند(، 

مجموعه یی از مسایل دیگری را به همراه 
دارد که به اعمال و قوانین مالکیت معنوی 

مرتبط می شوند. 
استفادۀ  بتواند  دقیق  به صورت  که  دولتی 
هنگام  به  را  مالکیت  حقوق  از  عادالنه 
مواجهه با جهش های غیرقابل پیش بینی در 
رشد ایده های خالقانه متوازن سازد، باعث 
مزیت  یک  در  دولت  آن  که  شد  خواهد 
اطالعاتی  جامعۀ  یک  درون  به  رقابتی 
که  می دارد  بیان  هم چنین  او  شود.«  وارد 
ممکن  خالق  شرکت های  به  مالی  کمک 
است نیازمند حرکت از ساز و کارهای در 
دسترس افراد اندک )مانند وام های بانکی، 
سرمایه یی(  های  سرمایه گذاری  به  اقدام 
زیاد  افراد  دسترس  در  کارهای  و  ساز  به 
)مانند وام ها و اعتبارات کوچک( و تشویق 
طیف متنوعی از کارآفرینان از جایی شود 
نهایتًا  می یابند.  ظهور  اندکی  برنده گان  که 

چارچوب های  و  شبکه ها  بر  وینتورلی 
را  علمی  انحصارات  که  سیاست گذاری 

سست می کنند، تاکید می کند. 
که  است  الزم  انحصار  از  بحث  این  در 
حق  و  کپی رایت ها  که  کنیم  خاطرنشان 
تشویق  برای  الزم  امری  اختراعات،  ثبت 
ایده  تعدادی  حال،  همان  در  نوآوری اند. 
و  قوانین  یعنی  جاری  مفاهیم  به  باید 
مقرراتی که دربرگیرندۀ مالکیت معنوی اند، 
جدید  دانش  که  حالی  در  شود.  اطالق 
جدید  دانش  پیدایش  به  منجر  می تواند 
بیشتری شود، تشویق تولید و اشاعۀ ایده ها 
ممکن است نیازمند توجه بیشتر به استفادۀ 
منصفانه برخالف منافع آنی مالکیت شود. 
مطالعات  که  در مسیری طوالنی، هم چنان 
هم  فناوری  پیشرفت  حوزۀ  در  بی شمار 
آشکار ساخته اند، اصلی ترین عناصر بنیادی 
میراث  از  که  نتایجی اند  تمام  حقیقت  در 

فرهنگ عمومی برآمده اند. 

محیط  در  صرف  مشارکت  و  همکاری 
مقررات  که  جایی  در  باید  هم  نوآوری 
محتوای  محصوالت  و  مالکان  امتزاج  با 
گیرد.  قرار  نظر  مد  مواجه اند،  فرهنگی 
امتزاج ناجور بازار همراه با سیاست هایی که 
می توانند  می کنند،  تاکید  مقررات زدایی  بر 
به هزینۀ اجتماعی اضافه شوند و منجر به 
شبکه های  اعتبار  گرفتِن  نادیده  و  تخفیف 

اقتصادی در حال ظهور شوند. 
تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ 

اقتصادی  تأثیر  شاهد  عده یی  اگر 
جهانی شدن با چشمان مشتاق بوده اند، تأثیر 
بیشتر  را  دیگر  پدیده عده یی  این  فرهنگی 
ناآرام ساخته است. تغییرات ایجاد شده در 
عرصۀ اقتصاد با ابعاد دیگر جامعه از جمله 
منافع،  اجتماعی،  و  سیاسی  ساختارهای 
فرهنگی  توسعه  دامنۀ  و  مصرف  الگوهای 
ارتباطی  تکنولوژی های  است.  ارتباط  در 
و  می کنند  تسریع  را  جهانی شدن  فرایند 
می گذارند  تأثیر  فرهنگی  تفاوت های  بر 
جوامع  ذخیره یی  اشکال  ترتیب،  بدین  و 
دست خوش  آن ها  فرهنگی  بیان  اشکال  و 

تغییرات عمیق خواهند شد. 
از  تعدادی  که  شده  این  به  منجر  امر  این 
حد  از  بیش  شدن  جهانی  از  کشورها 
به مفهومی دیگر یک سان شدن  فرهنگ و 
بیش از حد آن، ابراز نگرانی کنند. برای یک 
تأثیر جهانی شدن  کانادایی،  یا  اروپایی  فرد 

فرهنگی واضح است. 
مسأله برای تعدادی از اروپاییان، کانادایی ها 
جهان  در  فرد  میلیون ها  و  امریکایی ها  و 
به  »جهانی شدن«  که  است  این  اسالم 
و  هم شکلی  است.  »امریکایی شدن«  معنی 
یک سانِی نمودهای فرهنگ توده در سراسر 
جهان منجر به انتقادات فرهنگی در بررسی 
جهت گیری  یک  عنوان  به  جهانی شدن 
بین المللی به جانب جنبه های بدتر مصرف 
توده یی و محصوالت فرهنگ امریکایی که 
جامعه  عمومی  بخش  پایین ترین  مختص 
نادرست  کاماًل  انتقادات  این  شده.  است، 
محاسبات،  از  بعضی  اساس  بر  نیستند. 
نرم افزار(،  بخش  جمله  )از  عامه  فرهنگ 
دو  عنوان  به  را  کشاورزی  و  هوانوردی 
امریکا  بزرگ  صادراتی  محصول  نوع 
صادرات   ۱996 سال  در  می کند.  قلم داد 
و  نرم افزاری  محصوالت  بخش  در  امریکا 
و  شد  بالغ  دالر  میلیارد   ۲/6۰ به  سرگرمی 
مالکیت  به  مربوط  محصوالت  صادرات 
نسبت  آن  درصدِی   94 افزایش  با  معنوی 
به سال ۱99۱ مواجه شد. این آمار هم چنین 
کپی های غیرقانونی و اشکال سرقت ادبی را 
هم دربر نمی گیرد. در ضمن رستورانت های 
باز  روز  تمام  در  دنیا  تمام  در  دونالد  مک 
حلقۀ  یک  هرگز  که  کودکانی  و  هستند 
آسانی  به  می توانند  ندیده اند،  را  انگشتری 
»مایکل جوردن« یا لوگوی انجمن بسکتبال 
حرفه یی امریکا )NBA( را بشناسند. تأثیر 
جهانی فرهنگ امریکایی یک پدیدۀ جدید 
طور  به  که  است  پدیده یی  بلکه  نیست، 
سال   ۵۰ طول  در  به خصوص  چشم گیری 

اخیر، مستدل و آشکار بوده است. 
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اشتباه والدین
در حرف زدن

با کودکان

جهانی شدن
و دیپلماسی فرهنگی

بخش سـوم

پدر یا مادر بودن، یکی از سخت ترین کارهای دنیا است. این شغل، ۲4 ساعته است 
و می تواند بسیار خسته کننده باشد. اما مهم است با همه خسته گی نیز مسایلی را 
رعایت کنید تا به روح، جسم و اعتمادبه نفِس فرزندتان لطمه یی وارد نشود. باید 
طوری او را تربیت و با او رفتار کنید تا در بزرگ سالی عالوه بر این که مایۀ افتخار 

شما شود، خودش نیز در سالمت روحِی کامل زنده گی کند.
بتوانید روش های  اگر  است.  زدن  کودکان، حرف  با  ارتباطی  از روش های  یکی 
صحیِح حرف زدِن خود با کودکان را یاد بگیرید، به طور غیرمستقیم درست حرف 

زدن را به او نیز می آموزید.
1ـ ُغر زدن

بسیاری از والدین برای این که فرزندشان تکالیفش را درست انجام دهد یا غذایش 
هیچ  به  رفتار  این  می کنند.  اعتراض  و  می زنند  غر  او  سِر  مدام  بخورد،  کامل  را 
عنوان مناسب و پاسخ گو نیست. این کار باعث می شود تا کودک لج کند و درست 
برعکِس آن را انجام دهد. این مسأله همچنین باعث می شود تا فرزند از زمان هایی 

همچون غذا خوردن فرار و سعی کند خودش را به کاری دیگر مشغول کند.
2ـ کوتاه پاسخ دادن

والدینی که با پاسخ کوتاه فرزند را مجبور می کنند از آن ها اطاعت کند، به هیچ 
عنوان روش درستی برای تربیت کودِک خود انتخاب نکرده اند. با گفتن عبارت: 
»من می گویم این کار باید انجام شود!« باعث می شوید تا کودک هرگز به چرایی 
مسایل فکر نکند. قدرت تحلیل و پرسش گرایی را از او می گیرید. یا گفتن عبارتی 
مفهوم است که هیچ  این  به  انجام دهی«  باید  را  »هر چه من می گویم  همچون: 
احترامی برای فرزند خود قایل نیستید و او نیز در مقابل به شما احترام نخواهد 
گذاشت. برای تربیت صحیح فرزندان، برای پاسخ به سواالِت او زمان بگذارید و 

با صبر کامل و مرتبط به او پاسخ بدهید.
3ـ کودکانه رفتار کردن

کودکان بسیار باهوش تر از آن هستند که تصور می کنید. الزم نیست صدای خود 
را کودکانه کنید یا با کلمات خیلی بچه گانه با او حرف بزنید تا به حرف های تان 
گوش کنند. کودکان مکالماِت مردم با یکدیگر را می شنوند و کودکانه حرف زدن 

را نوعی اهانت به خود می دانند.
4ـ مشغول بودن

کودکان دوست دارند برای آن ها ارزش قایل شوید. به همین دلیل بسیار مهم است 
واقعًا برای آن ها ارزش قایل شوید. هنگام صحبت با فرزند خود، گوشی موبایل را 
کنار بگذارید و با همه حواس به حرف های او گوش فرا دهید. این باعث می شود 
تا اعتماد به نفس پیدا کنند و آن حِس ارزش مندی که دنبالش هستند را از شما 

بگیرند. 
5ـ زیاد حرف زدن

تحقیقات کارشناسان ثابت کرده است، مغز هر انسانی می تواند در هر مرتبه، به 
طور متوسط ۵ تا 9 موضوع را به خاطر بسپارد. به همین دلیل است که کودکان 
وقتی بیشتر از ظرفیِت خود می شنوند، دیگر تمایلی به گوش کردن ادامۀ حرف ها 
به چندین  را  آن  بیاموزید،  فرزند خود  به  زیادی  مسایل  می خواهید  اگر  ندارند. 

بخِش کوتاه تقسیم کنید تا نتیجۀ بهتری داشته باشد.
6ـ استفاده از واژه های محکوم یا سرزنش کننده 

ایجاد حس گناه در کودک می شود، استفاده نکنید.  از واژه هایی که باعث  هرگز 
کودکان از همان ابتدا حس همدردی ندارند و بسیاری از چیزها را نمی توانند درک 
کنند. نباید برای اشتباه هایی که انجام می دهند، خیلی آن ها را مواخذه و سرزنش 

کنید.
7ـ تهدید کردن

هدف از بزرگ کردِن کودک این نیست که او را مطیع و فرمان بردارِ خود تربیت 
باعث  تهدید کردِن کودک  داد.  فکر و خطا کردن  به کودکان فرصت  باید  کنیم. 

می شود تا اعتماد به  نفِس او از بین برود و در بزرگ سالی دچار مشکل بشود.
برترین ها

۷
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زینب موحد
بخش دوم و پايانی

از   - رضي اهلل  عنها   - جحش  بنت  زینب  ام المؤمنین 
عایشۀ  و  مي داد  دست رنِج خویش مي خورد و صدقه 

صدیقه - رضي اهلل  عنها - دربارۀ او فرموده  است:
»فکانت أطولنا یدا زینب بنت جحش ألنها کانت تعمل 

بیدها و تصدق« ] رواه مسلم[)۲۳(
)او نسبت به ما دست بلندي داشت؛ زیرا از دست مزد 

خویش مي خورد و صدقه مي داد.(
     و زنان آن عصر به برکت وجود پیامبر - صلي اهلل 
 علیه  وسلم - آن چنان بر حقوق خویش آگاهي داشتند 
که هیچ کس را مجال محروم  کردِن آنان از حقوق شان 

نبود. در روایتی این گونه وارد است:
لعمر  امرأۀ  قال: کانت  ابن عمر - رضي اهلل عنها-  »عن 
بن الخطاب تشهد صالۀ الصبح و العشاء في الجماعۀ 
أن  تعلمین  قد  و  تخرجین  لم  لها:  فقیل  المسجد،  في 
عمر تکره ذلک و یغار؟ قالت: و ما یمنعه أن ینهاني؟ 
قال: یمنعه قول رسول اهلل - صلي اهلل علیه و سلم- : ال 

تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل« ]رواه مسلم[)۲۱(
)از ابن عمر - رضي اهلل عنهما - روایت است که زني 
در عهد عمر - رضي اهلل عنه- نماز صبح الي عشاء را 
در مسجد ادا مي کرد، پس بدو گفته شد؛ چرا از خانه 
ادا مي کني؟ در  را در مسجد  نمازت  بیرون مي آیي و 
در  نمي آید.  خوش  را  ُعَمر  کار  این  مي داني  حالي که 
جواب گفت: چه چیز او را باز مي دارد که مرا از این کار 
نهي کند؟ در جوابش گفته شد: قول پیامبر - صلي اهلل 
علیه و سلم- که فرموده بود: زنان را از رفتن به مساجد 
باز مدارید. و زنان آن زمان کاماًل در انتخاب همسر و 
درخواست طالق، آزادي عمل داشتند، چنان چه همسر 
از  جدایي  بر  مبني  خویش  حقوق  از  قیس  بن  ثابت 
پیامبر - صلي اهلل علیه  نزد  او  استفاده کرد،  شوهرش 
عمل  بر خلع  مبني  پیامبر  رهنمود  به  و  رفت  وسلم- 
کرد و در نتیجه طالقش را از ثابت اخذ کرد و همچنان 
خنساء بنت خدام از نارضایتي خود مبني بر ازدواجش 
نزد رسول اهلل - صلي اهلل علیه وسلم- شکایت کرد؛ 

زیرا او با انتخاب خانواده اش مخالف بود.()۱۲(
منبع  از  علم  فراگیري  براي  زمان  آن  در  زنان       
اسالم - صلواۀاهلل علیه  پیامبر  یعني شخص  آن؛  اصلي 
وسالمه- حریص بودند و از ایشان خواستند تا روزي 
را براي آموزش آنان اختصاص دهند که ایشان بدون 

هیچ مخالفتي پذیرفتند.
     از مطالعۀ قرآن دانسته مي شود که خداوند متعال 
در جاي جاي قرآن تأکید بر این دارد که او پیامبري را 
برانگیخته  است تا براي مردم آیاتش را بخواند و براي 
آنان کتاب و حکمت آموزد و در آیات متعددي علم 
ثابت  احادیث  از طرق مختلف  را مدح کرده  است و 

است که شفاء بنت عبداهلل، به ام المؤمنین حفصه بنت 
عمر - رضي اهلل عنهما- نوشتن آموخته  است.

فراگیري  در  مردان،  با  زنان  اسالم،  برکت  به  و       
حدیث  روایان  آن ها  میان  از  و  داشتند  اشتراک  علم 
ایشان روایت مي کردند و همچنان  از  نبوي که مردان 
بانوان ادیب، شاعر و نویسنده گان علوم و فنون مختلف 
وجود داشته است و اصاًل یکي از اهداف اساسي تعدد 
که  بود  این  وسلم-  صلي اهلل علیه   - پیامبر  همسران 
مربیان  و  آموزگاران  پیامبر(  )همسران  مؤمنان  مادران 
دیگر زنان اّمت باشند؛ تا جایي  که مردان حتّا خلفای 
راشدین جهت فراگیري علم و استنباط احکام شرعي 
به ایشان )امهات المؤمنین( رجوع مي کردند که عایشۀ 
برجسته ترین  میان  این  در   - رضي اهلل عنها   - صدیقه 

مي باشد.)۱۳(
     در عصر نبّوت؛ زنان در میادین نظامي و سیاسي، 
نقشی پررنگ ایفا مي کردند و مانند مردان در عبادات 
هم  به  اشتراک  عیدین  و  جمعه  نماز  مانند:  اجتماعي 

مي رساندند. 
     چنان چه قرآن کریم حاکِي این ادعاست و اهلل متعال 
در سورۀ مبارکۀ توبه این گونه این مؤمنان واقعي را به 

تصویر مي کشاند و مي فرماید:
یَْأُمُروَن  بَْعٍض  أَْولِیَاُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤمِنَاُت  »َوالُْمْؤمِنُوَن 
اَلَۀ َویُْؤتُوَن  بِالَْمْعُروِف َویَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر َویُقِیُموَن الصَّ
 َ ُ إِنَّ اهللَّ َ َوَرُسولَُه أُولَئَِک َسیَْرَحُمُهُم اهللَّ َکاَۀ َویُِطیُعوَن اهللَّ الزَّ

َعِزیٌز َحِکیٌم« ]توبه / ۷۱[
یاوران برخي  )مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و 
کار  از  و  مي خوانند  نیک  کار  به  را  همدیگر  دیگرن، 
و  مي گذارند  باید  چنان که  را  نماز  و  مي دارند  باز  بد 
زکات را مي پردازند و از خدا و پیغمبرش فرمان برداري 
مي کنند، ایشان کساني اند که خداوند به زودي ایشان را 
کار  و  توانا  مي گرداند، خداوند  مشمول رحمت خود 

بجاست.()۱4(
مقاتله در  این ها، حکم وجوب  با وجود همۀ       و 
میادین رزمي از زنان صلب شد؛ ولي با آن هم همسران 
با  ایشان،  اصحاب  و  وسلم-  علیه  اهلل  صلي   - پیامبر 
مردان در غزوات و میادین نبرد حاضر مي شدند و به 
مداوا  را  زخمي ها  مي رساندند،  غذا  و  آب  مجاهدین 

کرده و ایشان را به ادامۀ ُمباَرزه تشویق مي کردند.
     چنان چه در احادیث صحیح وارد است که فاطمه 
بنت محّمد  صلي اهلل علیه وسلم - و ام سلیم - رضي 
براي زخمي ها آب حمل  احد«  »غزوۀ  در   - عنها  اهلل 
مي کردند  شست وشو  را  آنان  زخم هاي  و  مي کردند 
شدند،  - زخمي  وسلم  علیه  پیامبر  صلي اهلل  وقتي  و 
فاطمه - رضي اهلل عنها - زخم پدرشان را شست وشو 

کردند.)۱۵(
     و همچنان مي توان به ماجراي »ام هاني« اشاره کرد 

که پیامبر  صلي اهلل علیه وسلم - فرمودند:

»قد أجرنا من أجرت یا ام هاني.« ]رواه بخاري و مسلم[
هرکه را پناه دادي )ام هاني( ما نیز او را پناه مي دهیم 
حضور  نشانگر  همه  که  دیگري  بسیار  نمونه هاي  و 
آن  در  زنده گي  در عرصه هاي مختلف  زنان  اجتماعي 
زمان بود مثل: مشورۀ ام سلمه - رضي اهلل عنها- در 
اهلل علیه وسلم-،  پیامبر - صلي  براي  »صلح حدیبیه« 
جدال خوله بنت ثعلبه با پیامبر - صلي اهلل علیه وسلم- 
در مورد ظهار شوهرش،  اشتراک اسماء بنت ابي بکر 
- رضي اهلل عنهما- با جمعي از زنان در نماز کسوف، 
اخطار ام سلیم به مشکالت و تهدیدات و خطراتي که 
ِجهاد را تهدید مي کرد، استدراکات عایشه - رضي اهلل 
عنها - بر صحابه - رضي اهلل عنهم اجمعین-، اهتمام 
به  عنهما-  اهلل  رضي   - عمر  بنت  حفصه  ام المؤمنین 
بحران خالفت بعد از پدرش عمر بن الخطاب رضي 

اهلل عنه.)۱6(
بنا بر  این بود که در آن زمان،  از همه مهم تر       و 
هدایت پروردگار از فراز عرش، زنان به طور مستقیم در 
سرنوشت سیاسي خویش سهیم بودند؛ زیرا اهلل متعال 

پیامبرش را به این مهم دستور داده و فرموده  است:
»النَِّبيُّ إَِذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يَُباِيْعَنَك َعلَٰى أَْن َل يُْشِرْكَن 
أَْوَلَدُهنَّ  َيْقتُْلَن  َوَل  َيْزِنيَن  َوَل  َيْسِرْقَن  َوَل  َشْيًئا   ِ ِباللَّ
َوَل  َوأَْرُجلِِهنَّ  أَْيِديِهنَّ  َبْيَن  َيْفَتِريَنُه  ِببُْهَتاٍن  َيْأِتيَن  َوَل 
َۖ  إِنَّ  َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍفۙ  َفَباِيْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر لَُهنَّ للاَّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم.« ]ممتحنه / ١٢[ للاَّ
و  بیایند  تو  پیش  مؤمن  زنان  هنگامي که  پیغمبر!  )اي 

این که  بر  ببندند  پیمان  و  کنند  بیعت  تو  با  بخواهند 
چیزي را شریک خدا نسازند و دزدي نکنند و مرتکب 
زنا نشوند و فرزندان شان را نکشند و به دروغ فرزندي 
را به خود و شوهر خود نسبت ندهند که زادۀ ایشان 
نیست و در کار نیکي ]که آنان را بدان فرا مي خواني[ 
از تو نافرماني نکنند، با ایشان بیعت کن و پیمان ببند و 
براي شان از خدا آمرزش بخواه، مسّلمًا خدا آمرزگار و 
مهربان است ]و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنین 

خانم هایي مي گرداند[.()۱۷(
     این نمونه ها که به صورِت خیلي مختصر و موجز 
و  حضور  از  خروار  نمونۀ  مشت  شد،  اشاره  بدان ها 
مشارکت سیاسي اجتماعي و آزادي هاي زن در اسالم 
به طور  مردان  و  زنان  و  بود  نبّوت  عصر  در  به ویژه 
و  مي کوشیدند  اسالم  دین  شکوفایي  براي  همسان 
طول  در  مردان  و  زنان  آن  مجاهدت هاي  و  تالش ها 
مکث؛  قابل  نقطۀ  ولي  داشت.  ادامه  کماکان  قرن  سه 
توّجه به اهمیت مشارکت زنان در عرصه هاي مختلف 
اشاره شد در عهد  در عصر حاضر مي باشد. چنان چه 
نبّوت، زنان داراي آزادي هاي وسیعي در ابعاد اجتماعي، 
سیاسي، نظامي و مالي بودند که همۀ دست آوردها به 
انقالب بزرگي به نام اسالم با دست مهربان جناب پیامبر 
بعدها  ولي  مي شود.  منتهي  وسلم-  علیه  اهلل  صلي   -
در زمان متأخرین، به دلیل تشدد و رسومات جدید که 
برخاسته از حاالت و زمان و عصِر مردمان همان وقت 
جایي که  تا  آمد  پدید  آزادي ها  این  در  تغییراتي  بود، 
این آزادي ها به یک باره گي متحّول شد و قوانیني مبني 
بر تفاوت زنده گي بین زنان شهر و زنان روستا وضع 
خانه  در  باید  شهر  زِن  دستورها،  این  طبق  که  گردید 
مي ماند و زن روستا براي همکاري همسر کشاورزش 
و یا چرای مواشي و یا رفع ضروریات، اجازۀ خروج 

از منزل را دارا بود.)۱8(

نتیجه
حفظ  با  مسلمان  زنان  حاضر،  عصر  در  که  مي طلبد 
هویت اسالمي و حفظ عفاف و حجاب و فهم عمیق و 
درست از آموزه هاي دیني، در میادین مختلف اجتماعي 
تصامیم  اتخاذ  در  و  رسانند  هم  به  سیاسي حضور  و 
شکوفایي  راستاي  در  و  باشند  شریک  کشوري  کالن 
جامعه و نجات نسل هاي آینده دوشادوِش مردان سهیم 
البته این هرگز به این معني نیست که رسالت  باشند. 
اصلي خود، مادر بودن و در گام بعدي، همسر بودن 
را به دست فراموشي سپارند. اما این که چگونه مي توان 
دختراني تربیت کرد که موافق با فطرت طبیعي - که 
و  باشند  در حرکت  آفریده-  آن  به  را  ایشان  خداوند 
مادران  تا  گرفت  دست  روي   باید  را  برنامه هایي  چه 
تحصیل کرده و فهیم و همسراِن مهربان به جامعه تقدیم 
أن  دعوانا  وآخر  مي طلبد  را  دیگري  بحِث  خود  کرد، 

الحمدهلل رب العالمین.

منابع و پي نوشت ها:
اسالم،  در  زن  حقوق  نظام  مرتضي،  مطهري،   -۱

کتاب خانۀ سایت نسیم مطهر
۲- الرفاعي، حامد بن احمد، اإلسالم و تکریم المرأۀ، 
للصحافۀ  المدینۀ  موسسۀ  بمطابع  ق،   ۱4۲6 جدۀ، 

]دارالقلم[ بجدۀ...
اإلسالم  دعاۀ  بین  المرأۀ  بن سلیمان،  األشقر، عمر   -۳

و أدعیاء التقدم
4- خرم دل، مصطفي، تفسیر نور، نشر احسان 

۵- همان مرجع
التحریر  في  اإلسالمي  في التنویر  محّمد،  عمارۀ،   -6
مصر  نهضۀ  الشرکۀ  ناشر،   ،۱ ط،  للمرأۀ،  اإلسالمي 

للطباعۀ والنشر والتوزیع
۷- خرم دل، مصطفي، تفسیر نور، نشر احسان 

8- عمارۀ، محّمد، همان مرجع
9- الترکي، عبداهلل بن عبدالمحسن، حقوق اإلنسان في 

اإلسالم
۱۰- ترمذي، الطهارۀ، )۱۳(. أحمد )۲۵6/6

۱۱- خرم دل، مصطفي، تفسیر نور، نشر احسان
۱۲- أبوشقۀ، عبدالحلیم، تحریرالمرأۀ في عصر الرسالۀ، 

کویت، دارالقلم، 6 ج، ج ۲
۱۳- رضا، محّمدرشید رضا، حقوق النساء في اإلسالم، 

المکتبۀ اإلسالمي، بیروت، ۱984م
۱4- تفسیر نور، همان مرجع

اإلسالم،  في  النساء  حقوق  محّمدرشید،  رضا،   -۱۵
بیروت

۱6- أبوشقۀ، عبدالحلیم، تحریر المرأۀ في عصر الرسالۀ
۱۷- خرم دل، مصطفي، تفسیر نور، نشر احسان
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ناجيه نوری  
شماری از مقام های بلندپایۀ دولتی و برخی از رهبران 
عالی  تازۀ شورای  رییس  از سخنان  به شدت  جهادی 

صلح انتقاد کردند. 
در  صلح  عالی  شورای  رییس  گیالنی  احمد  سید 
و  نیست  پاکستان  به  وابسته  طالبان  گفت:  مصاحبه یی 
او با آنان مشکلی ندارد و بیشتر طالبان در طریقت او 

هستند. 
گیالنی همچنان گفته بود:  جنگ با طالبان را نه مفید 

می داند و نه هم جایز می خواند.
اجرایی  رییس  تند  واکنش  گیالنی  آقای  اظهارات  این 
و عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی را به دنبال 

داشت. 
وفات  سالگرد  از  بزرگداشت  مراسم  در  داکترعبداهلل 
کابل  در  گذشته  روز  که  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
انتقاد از این سخنان گیالنی تاکید  با  برگزار شده بود، 
کرد: هیچ کس در هیچ مقامی نباید قربانی سربازان ما 

را نادیده گرفته و جنگ علیه طالب را ناجایز بخواند.
داکترعبداهلل گفت: هرنوع شک و شبه ایجاد کردن در 
ذهن و عزم سربازان ما به عنوان اینکه با طالبان مشکلی 

نداریم و نداشتیم نادرست است.
می کنند،  صحبت  صلح  بارۀ  در  کسانیکه  افزود:  او 
باغ و  بدانند در قصرهایی که زنده گی می کنند و  باید 
زمین های از دست رفته خود را دوباره به دست آوردند 
همان  همت  به  کردند،  پیدا  جایگاه  مردم  میان  در  و 
قهرمانانی است که در سنگرها گرسنه و تشنه در برابر 

طالبان می رزمند.

از  یکی  سیاف  رسول  عبدالرب  استاد  حال،  همین  در 
مراسم  دراین  گیالنی  از  انتقاد  با  نیز  جهادی  رهبران 
گفت: بعضی ها جنگ با طالبان را نادرست می خوانند، 
است  و خانه فرض  ناموس  از  دفاع  می گویم،  من  اما 
و کسانیکه سربازان ما را با این گونه سخنان به شک 

می اندازند، فرزند وطن نیستند باردوش وطن هستند.
اگر  گفت:  صلح  عالی  شورای  رییس  به   خطاب  او 
نیست، پس تسلیم کردن وطن  با طالبان جایز  جنگ  

جایز است؟!
از حکومت گفت: مساله مذاکره  انتقاد  با  استاد سیاف 
با طالبان موضوع شخصی تان نیست، بل به مردم تعلق 

دارد و باید، این مورد را با مردم شریک کنید.
یافتن  دست  برای  افغانستان  دولت  گفت:  همچنان  او 
با  کند، سپس  آشتی  ملت اش  با  باید نخست  به صلح 
مشورت  مردم  با  مورد صلح  در  یعنی  خود،  مخالفین  

کنید.
بزرگان  عنوان  به  ما  با  اگر  کرد:  تاکید  سیاف  استاد 
مشورت  طالبان  با  مصالحه  خصوص  در  افغانستان 

صورت گیرد، ما در آینده مسوولیت آن را می پذیریم.
در  ما  که  است  این  افزود: هدف  رهبری جهادی  این 
تا مسوولیت آن را  جریان صلح شریک ساخته شویم 
گفت وگوهای  از  گزارش دهی  بحث  اگر  اما  بپذیریم، 
صلح باشد که آن را خبرنگاران به ما گزارش می دهند.

عالی  شورای  ارشد  معاون  خلیلی  کریم  حال،  این  با 
با حفظ  با عزت و  تاکید کرد: ما خواهان صلح  صلح 

خطوط سرخ هستیم.
کردن ،  قربانی  با  را  صلح  هیچگاه  ما  گفت:  خلیلی 
اجازه  و  نمی خواهیم  گذشته  دهه  یک  دست آوردهای 

نمی دهیم که این دست آوردها قربانی شوند.
او تاکید کرد: نباید برای رسیدن به صلح دست به دامن 
کشورهای دیگر شویم، بل گفت وگوهای صلح باید بین 
افغان ها صورت گیرد و برای تحقق این امر تمام تالش 

خود را به کار ببریم.
معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی در این 
ما  زمانی  گفت:  امنیتی  نیروهای  از  قدردانی  با  مراسم 
می توانیم از دروازه های خود دفاع کنیم که فکر نکنیم  

وظیفه همین چندهزار سرباز دفاع از وطن است.
ستانکزی افزود: مردم باید سربازان ما راهمکاری کنند و 
رهبران و بزرگان هم به سربازان ما درس دوستی داده و 
بدانند که یادآوری خاطرات آنان به سربازان ما روحیه 

می دهد که از وطن شان دفاع کنند.
این سخنان در حالی ابراز می شود که بحث گفت وگوهای 
صلح  میان طالبان و دولت افغانستان بار دیگر باال گرفته 
و به اضافه پاکستان شماری زیادی از کشورهای دیگر 

نیز برای آوردن صلح در افغانستان آستین باال زدند.
نشست  سومین  طالبان،  با  گفت وگو  برای  پیش  چند 
حضور  با  باطالبان  گفت وگو  زمینه سازی  چهارجانبه 
در  پاکستان  میزبانی  به  و   چین  امریکا،  افغانستان، 

اسالم آباد برگزارش شد.
واما گروه طالبان با صدور اعالمیه ای، این دعوت را رد 
کرد و خروج نیروهای بین المللی، حذف نام های رهبران 
این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل و آزادی زندانیان 
آن از بازداشتگاه گوانتانامو را به عنوان پیش شرط این 

مذاکرات اعالم کرد.

محمداكرام انديشمند 
به تازه گی در  زمامدار کوریای شمالی،  ایل«  »کیم جونگ 
و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  نظامی  مشترک  مانور  به  واکنش 
برای  اتمی  پیش گیرانۀ  »حملۀ  دستور  جنوبی،  کوریای 
زمامدارِ  این  به راستی  آیا  است.  کرده  صادر  را  عدالت« 
آتشین و سرِخ کمونیست در خاور دور، دست به چنین 

حمله یی خواهد زد؟ 
نظر  به  خنده دار  مزاح  یک  عدالت«  برای  اتمی  »حملۀ 
بخشی  را  آن  تحلیل گران،  از  بسیاری  شاید  و  می رسد 
تلقی  احساساتی  و  جوان  جونِگ  کیم  بلوِف  و  الف  از 
کنند؛ اما اگر چنین حمله یی انجام شود، جزیرۀ کوریا و 
آتش  به  که  عدالت،  بهشِت  به  نه  را  دور  شرق  احتماالً 
و  توانایی  به  که  حالی ست  در  این  می کند.  تبدیل  جهنم 
ظرفیت دولت کمونیست کوریای شمالی در انجام حملۀ 
اتمی با تردید نگاه می شود. علی رغم این تردید، شبه جزیرۀ 
بسیار  مناطِق  از  آسیا، یکی  یا شرق  کوریا در خاور دور 
خطرناکی ست که روی انبار باروت قرار گرفته و با یک 

جرقۀ کوچک، این انبار منفجر می شود!   
جنگ جهانی دوم و شکل گیری دو کشور در شبه جزیرۀ 
کوریا: شبه جزیرۀ کوریا قبل از جنگ جهانی دوم از سال 
۱9۰۵ تا سال ۱948 در اشغال جاپان قرار داشت. وقتی 
جاپان در این جنگ که یکی از متحدین آلمان هیتلری بود 
شکست خورد، بخش جنوبی کوریا به تصرف امریکایی ها 
و بخش شمالی آن در تصرف شوروی و کمونیست های 
دولت  و  گرفت  قرار  چین  و  شوروی  حمایت  مورد 
کمونیستی به رهبری »کیم ایل سونگ« تشکیل شد. تالش 
نرسید و خط  به جایی  برای تشکیل کشور واحد کوریا 
معروف به مدار ۳8 درجه، مرز دو طرف تعیین شد. اما 
هر دو دولت کوریای شمالی و جنوبی در سایۀ حمایت 
حامیان خارجی شان در صدد گسترش حاکمیت خود بر 
واحد  دولت  و  کشور  تشکیل  خواستار  و  بخش  دو  هر 

کوریا بودند. 
دوم  جهانی  جنگ  از  سال  پنج  کوریا:  سه سالۀ  جنگ 
و  امریکا  پای  کوریا،  شبه جزیرۀ  جنگ  که  بود  گذشته 
متحدینش و اتحاد شوروی را به میدان یک جنِگ دیگر 
کشاند. اما این بار برخالف جنگ دوم جهانی، استالین نه 
در کنار امریکایی ها و غربی ها، بل رو در روی آن ها قرار 
آسیای  یا  دور  خاور  در  را  سیاسی  جغرافیای  تا  گرفت 
رهبری  به  جهانی  سوسیالیسم  قطب  سود  به  شرقی 
کشور شوروی دگرگون سازد. دولت کمونیست کوریای 
شمالی به ریاست کیم ایل سونگ در ۲۵ جون ۱9۵۰ با 
حمایت ناآشکار و خاموش استالین و چین کمونیست، به 
کوریای جنوبی حمله کرد و طی چند روز سئول پایتخت 
پیروزی  آن که شاهد  از  قبل  استالین  اما  متصرف شد،  را 
را  کمونیستی  متحد  کوریای  یک  و  باشد  جنگ  این  در 
و  بست  جهان  از  ۱9۵۳ چشم  مارچ  در  ببیند،  به چشم 
چهار ماه بعد از مرگ او و برخالف آرزویش، جنگ سه 

با موجودیت دو دولت و دو کشور کوریای  سالۀ کوریا 
شمالی کمونیسِت مورد حمایت شوروی و چین و کوریای 
جنوبی کپیتالیسِت مورد حمایت امریکا و غرب، با امضای 

آتش بس متوقف شد. 
ترومن«  »هری  متقابل:  جنگ  و  امریکا  واکنش 
از  حمایت  طرح  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  رییس جمهور 
کوریای جنوبی را به شورای امنیت ملل متحد پیش کرد. 
علی رغم وتوی شوروی به این طرح، نیروی شانزده کشور 
از  بیش  که  نظامی  نیروی  سه صدوچهل هزار  از  متشکل 
هشتاد درصد آنان را نیروهای امریکایی تشکیل می دادند، 
به فرماندهی جنرال امریکایی »داگالس مک آرتور« وارد 
نیروها نخست شهر  این  با کوریای شمالی شدند.  جنگ 
سئول را تصرف کردند و تا ۱9 اکتوبر ۱9۵۰ به »پیونگ 
یانگ« پایتخت کوریای شمالی دست یافتند. سپس آن ها 
که نیروی سازمان ملل گفته می شدند، تا رودخانۀ »یالو« در 
مرز چین و شبه جزیره کوریا پیش رفتند و در واقع هر دو 

بخش کوریای جنوبی و شمالی را متصرف شدند.
چین  قوا:  توزان  ایجاد  و  به جنگ  مستقیم چین  ورود 
کمونیست به رهبری »مائو« دوصد تا چهارصد هزار نیروی 
خود را در ۲۰ نومبر ۱9۵۰ برای عقب راندن امریکایی ها 
و متحدینش به عنوان نیروهای داوطلب وارد جنگ کرد. 
ورود چین ورق را به زیان امریکایی ها تغییر داد و آن ها را 
حتا از سئول پایتخت کوریای جنوبی بیرون راند. اما این 
پیروزی که هرچند با تلفات بیست هزار نیروی امریکایی 
به دست آمد، پایدار نماند و سئول دوباره به دست امریکا و 
متحدینش افتاد. سئول تا اواسط ۱9۵۱ چند بار دست به 
دست شد و پس از آن با ایجاد تعادل در میان دو طرف، 

جنگ شکل فرسایشی گرفت.
 پایان جنگ و دوام مخاصمت: توازن قوا و فرسایشی 

شدن جنگ، دو طرف را به سوی مذاکره و پایان جنگ 
و آتش بس در ۲۷ جوالی ۱9۵۳ برد. دو کشور جمهوری 
نظام  با  غرب  و  امریکا  حمایت  مورد  جنوبی  کوریای 
سیاسی دموکراسی و لیبرال غربی و جمهوری دموکراتیک 
خلق کوریا با نظام تک حزبی کمونیستی به شیوۀ شوروی 
و چین، مورد توافق هر دو قطِب رقیب و مخالِف وقت 
قرار گرفت. تلفات جنگ شدید و گسترده بود. افزون بر 
به جا  نیز  زیادی  کشته های  بسیار،  خسارات  و  ویرانی ها 
گذاشت: شمار کشته های نیروی سازمان ملل یا نیروهای 
امریکایی و غربی به بیش از یک صدوهژده هزار و شمار 
زخمی ها بیشتر از دوبرابر آن )۲64۵۱۱( بود و در حدود 
یک صدهزار نفر هم اسیِر نیروهای کوریای شمالی و چین 
شدند که بیشتر این اسیران در اثر گرسنه گی و بدرفتاری 
از بین رفتند. از میان کشته های نظامیان بیشتر از پنجاه هزار 
نظامی به قوای امریکا تعلق داشت. شمار نظامیان مقتول، 
مجروح و اسیر کوریای جنوبی، به بیش از دوصد هزار 
نفر می رسد و تلفات غیر نظامیان در جنوب تا نیم میلیون 
در شبه  آتش بس ۱9۵۳  و  پایان جنگ  اما  گفته می شود. 
جزیرۀ کوریا، دشمنی میان هر دو کوریا را خاتمه نداد و 
به حضور و رقابت غرب کپیتالیسم و شرق کمونیسم در 
این شبه جزیره نقطۀ پایان نگذاشت. فروپاشی شوروی در 
سال ۱99۱ و تغییر موازنۀ قوا و اقتدار در سطح بین المللی 
به سود امریکا و غرب نیز آتش داغ خصومت دولت های 
و  نکرد  خاکستر  و  خاموش  را  کوریا  چپ  و  راست 
شمالی  کوریای  انقالبی  و  سرخ  نظام  در  تغییر  موجب 
نشد. زیرا چین کمونیست همچنان به عنوان بزرگ ترین 
سرخ  کیم های  عقب  در  شمالی  کوریای  خارجی  حامی 
و خشمگین)کم ایل سونگ پدر و کیم جونگ ایل پسر( 

باقی ماند. 

خانواده گی  نظام  شمالی،  کوریای  در  کمونیسم  و  کیم ها 
تک حزبی، توتالیتر و پولیسی ایجاد کردند. آن ها خود را 
در جامعه به بت تبدیل کردند و به عنوان رهبر، در حد 
بزرگ  رهبر  پدر  کیم  گرفتند.  قرار  تقدس  مورد  پرستش 
خوانده می شد و شاگردان مکاتب هر روز به عنوان یک 
وجیبۀ مقدس و انقالبی هنگام عزیمت به سوی مکتب در 
مقابل تصویر بزرگ او در خانه های خود خم می شدند و 
روانۀ صنف  مکاتب،  ساختمان  در  مشابه  احترام  از  پس 
درس می گردیدند. هرگونه انتقاد و اصالح طلبی در کشور 
فقط  مشکوک  افراد  حتا  و  منتقدین  سزای  و  شد  قدغن 
زندان و مرگ بود. چیزی به نام آزادی  مدنی و دموکراسی 
در کشور کیم ها و نظام دموکراتیک خلق، مجال ظهور و 
بروز نیافت. همه چیز از تبلیغ رسانه ها تا درس و تعلیم 
این  شد.  ارایه  یک سان  و  یک صدا  دانشگاه ها  و  مکاتب 
سیاست، کوریای شمالی را به انزوای بین المللی برد. فقر و 
عقب مانده گی را در کشور گسترش داد. گفته می شود که در 
دهۀ نود میالدی، حدود سه میلیون نفر از فقر و گرسنه گی 
در این جمهوری دموکراتیک جان دادند و اکنون میلیون ها 
نفر زیر خط فقر و در گرسنه گی به سر می برند. اما کیم 
علی رغم شکم  خلق،  دموکراتیک  انقالبی  دولت  و  رهبر 
بود و  نظامی خود توجه کردند.  نیروی  به  گرسنۀ مردم، 
نبود کشور را برای تقویت این نیروها سرمایه گذاری کردند 
و یک ارتش عظیم یک ونیم میلیونی را در کوریای شمالی 
شکل دادند. این ارتش به قول جنرال والتر شارپ فرمانده 
سابق نیروی امریکا در کوریای جنوبی، بزرگ ترین نیروی 
دارد. گفته می شود  را  میان کشورهای جهان  توپخانه در 
که میله های ده هزار عراده توپ ارتش کوریای شمالی به 
سوی سئول پایتخت کوریای جنوبی نشانه گرفته شده اند. 
کیم ایل سونگ به کمک شوروی یک پایگاه اتمی تأسیس 
مورد  اسلحه  و  نیرو  ارسال  با  را  ویتنام  کمونیستان  کرد. 
حمایت قرار داد. وی علی رغم تهدید و تحریم امریکا و 
سازمان ملل، در صدد دسترسی به سالح هسته یی شد و 
در سال های اخیر )۲۰۰6(، کیم پسر جمهوری دموکراتیک 
خلق کوریا را یک قدرت هسته یی معرفی کرد و چند بار 
از آزمایش سالح هسته یی سخن گفت. هرچند او امریکا 
می کند،  تهدید  هسته یی  حملۀ  به  را  جنوبی  کوریای  و 
نظر  به  و ضعیف  بعید  بسیار  چنین حمله یی  احتمال  اما 
می رسد. حتا اگر کیم رهبر از سالح اتمی برخوردار باشد، 
چین یگانه حامی و متحد او، مانع اصلی این حمله خواهد 
بود. چین به عنوان یک قدرت کالن نظامی و اقتصادی دنیا 
به خوبی می داند که حملۀ اتمی کیم جونگ ایل به سئول، 

چه معنی و پیامدی دارد.
جنوبی،  کوریای  در  غربی  لیبرالیسم  و  دموکراسی  اما   
کشوری پیشرفته و دولتی دموکراتیک ایجاد کرد، جامعۀ 
اجتماعی  سیاسی،  بزرگ  توسعۀ  گرفت،  شکل  مدنی 
از  یکی  به  کوریا  جمهوری  و  آمد  به وجود  اقتصادی  و 
بخشی  تبدیل شد.  آسیا  قارۀ  در  برتر  کشورهای صنعتی 
باقی  جنوبی  کوریای  در  همچنان  امریکایی  نیروهای  از 
ماندند و جمهوری کوریا یک ارتش نیرومند و با کیفیت 
را به کمک امریکایی ها تشکیل داد. گفته می شود که در 
حدود یک صدوپنجاه هزار نفر نظامی و غیرنظامِی امریکا 

در کوریای جنوبی اقامت دارند. 
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ورزش

مقام های اتحادیۀ اروپا می گویند، با ترکیه در اصول به توافق رسیده اند 
که مهاجران رسیده به یونان را پس بگیرد.

انگال مرکل صدر اعظم آلمان گفته است این توافق اگر اجرایی شود 
یک پیشرفت بزرگ است.

ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اتحادیۀ اروپا صبح روز سه شنبه 8 
مارچ بعد از یک جلسۀ طوالنی سران در بروکسل گفت که روی طرح 
ُکلی یک موافقت نامه با ترکیه توافق شده است که امید می رود بحران 

مهاجرت در اروپا را حل کند.
نظر  در  آن چه  دادن  انجام  »با  گفت:  خبری  کنفرانس  یک  در  یونکر 
استفاده  سوء  مردم  بی چاره گی  از  که  را  قاچاق برانی  فعالیت  داریم، 
می کنند متوقف کرده و واضح می سازیم که تنها راه رسیدن به اروپا 

مسیرهای قانونی است«.
مهاجران  ترکیه  این که  توضیح  در  اروپا  اتحادیۀ  کمیسیون  رییس 
غیرقانونی رسیده به یونان را پس خواهد گرفت، افزود: »دیگر انگیزه یی 
برای سوریایی ها وجود نخواهد داشت تا برای عبور قاچاقی از دریای 
اژه به جنایت کاران پول بپردازند. با پرداختن به این کار )سفر قاچاقی( 
فهرست  پایان  در  بلکه  می شوید،  فرستاده  ترکیه  به  پس  شما  تنها  نه 

اسکان دوباره قرار خواهید گرفت«.
یونکر در ادامه افزود که هر مهاجر سوریه که پذیرفته شود، از ترکیه 

مستقیمًا به اتحادیۀ اروپا انتقال داده می شود.
این در حالی است که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه ۲8 تن از 
روسای حکومت ها و دولت های اتحادیۀ اروپا را روز دو شنبه زمانی 
متعجب کرد که خواستار سه میلیارد دالر اضافی و تسریع توافق روی 
سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به اتحادیۀ اروپا در بدل پس گرفتن 
مهاجران شد. همچنین موضوع در جازدۀ عضویت ترکیه در اتحادیه 

اروپا نیز روی میز قرار داشت.

گروه تروریستی داعش با انتشار نوار ویدیویی به زبان روسی در برخی منابع 
اینترنتی وابسته به خود، رییس جمهوری روسیه را تهدید به قتل کرد.

نوار  این  در  داعش  پرو«،  »اینسایدر  روسی  تارنمای  اطالعات  براساس 
ویدیویی مسوولیت حملۀ تروریستی اخیر داغستان نزدیک مقر ایست بازرسی 
قتل  از جمله  دیگر  تروریستی  انجام حمالت  به  تهدید  و  گرفته  برعهده  را 

پوتین کرد.
از  قفقاز«  »والیت  تروریستی  گروه  رهبر  یاسر  ابو  ویدیویی،  نوار  این  در 
هم پیمانان خود در روسیه خواسته تا برای عملی شدن اهداف داعش و تشکیل 

حکومت داعشی همکاری کنند.
او در سخنان خود همچنین با اشاره به یک گلوله گفت که خدا این را به ما 

داده و از آن علیه پوتین و هم دستانش استفاده می کنیم.
در نوار ویدیویی همچنین صحنه هایی از قتل فردی نشان داده و گفته شده که 

او عامل سازمان های اطالعاتی روسیه بود که به اعدام محکوم شد.
روسیه با گروه تروریستی داعش مبارزه می کند و نیروی هوافضای این کشور 
در بازه زمانی بیش از پنج ماه با ۷۰ هواپیما و بالگرد نظامی و با کمک اطالعاتی 
ماهواره های تجسسی، مراکز تحت کنترل گروه های تروریستی به ویژه داعش 
و  وارد  گروه ها  این  به  سنگینی  و خسارت های  کرده  بمباران  را  سوریه  در 

هزاران نفر از اعضای آن ها به هالکت رسیده یا از سوریه فرار کرده اند.

شمالی  کوریای  تهدیدات  متحده  ایاالت  کرد:  اعالم  امریکا  خارجه  وزارت 
در خصوص استفاده از سالح های اتمی را جدی می گیرد و از پیونگ یانگ 

می خواهد تا اقدامات تحریک آمیز خود را متوقف کند.
پیونگ  تهدیدات  واشنگتن  کرد:  اعالم  گذشته  روز  امریکا  خارجۀ  وزارت 
یانگ برای استفاده از تسلیحات اتمی را جدی می گیرد و از کوریای شمالی 
پرتاب  و  هسته یی  آزمایش های  از جمله  تحریک آمیز  اقدامات  تا  می خواهد 

موشک دوربرد را متوقف کند.
برای  تا  است  داده  دستور  ارتش  به  شمالی  کوریای  رهبر  اون،  کیم جونگ 
استفاده از سالح های اتمی در هر زمانی آماده باشد و ارتش در حالت »حملۀ 
پیش گیرانه« قرار داشته باشد چرا که تهدیدات از جانب دشمنان افزایش یافته 

است.
کوریا  جزیرۀ  شبه  در  تنش  افزایش  نشان گر  شمالی  کوریای  رهبر  اظهارات 
است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که شورای امنیت سازمان 
برنامۀ  علیه  را  بیشتری  تحریم های  جدیدی،  قطع نامۀ  تصویب  با  اخیراً  ملل 

هسته یی کوریای شمالی اعمال کرده است.
اظهارات رهبر کوریای شمالی در شرایطی است که امریکا و کوریای جنوبی 

بزرگ ترین مانور نظامی را رسمًا آغاز کرده اند.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا تأکید کرد: ما این نوع تهدیدات 
کوریای شمالی را جدی می گیریم و بار دیگر از پیونگ یانگ می خواهیم تا 

رفتارهای تحریک آمیز را متوقف کند.

انضمــام الحــق، ســرمربی تیــم ملــی کرکــت افغانســتان در صحبــت با 
ــای  ــتان در بازی ه ــم افغانس ــانس تی ــه ش ــت ک ــه اس ــی گفت بی بی س
ــاال اســت و ایــن کشــور از اســتعداد های  بیســت دور ۲۰۱6 هنــد، ب

ــادی برخــوردار می باشــد. زی
پرســش: تیــم افغانســتان چقــدر آمــادۀ رقابت هایــی اســت کــه 

ــود؟ ــاز می ش ــروز آغ ام
ــم  ــن تی ــاور م ــه ب ــد. ب ــی می گیرن ــاًل آماده گ ــان کام ــخ: بازیکن پاس
ــم  ــرا تی ــرد، زی ــدا می ک ــیا راه پی ــام آس ــدی ج ــه دور بع ــد ب ــا بای م
ــان هــم  ــا متأســفانه نتوانســتیم. بازیکن ــود، ام ــر ب ــا از دیگــران بهت م
ایــن موضــوع را درک کرده انــد. مــا بــرای رفــع کمبودی هــا در جــام 
آســیا بســیار کار کرده ایــم. بازیکنــان بســیار عالقه منــد هســتند و مــا 
از خداونــد می خواهیــم کــه در دور اول پیــروزی را نصیــب مــا کنــد 
ــه یــک تیــم  ــه مــردم روشــن شــود کــه تیــم افغانســتان چگون ــا ب ت
اســت و تــا چــه انــدازه تــالش می کنــد. مــن بــه عنــوان یــک مربــی 
فکــر می کنــم کــه تیــم کریکــت افغانســتان بــه شــانس بــازی کــردن 

ــاز دارد. ــزرگ نی ــای ب ــا تیم ه ب
در ایــن مســابقات کــدام هــدف مشــخصی را دنبــال می کنیــد، 
آیــا در نظــر داریــد کــه کــدام کشــور را بایــد شکســت بدهیــد؟
ــدف  ــت. ه ــا نیس ــدف م ــخص ه ــور مش ــک کش ــت دادن ی شکس
ــی راه  ــام جهان ــن ج ــه دور دوم ای ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــت م نخس
ــا  ــت ت ــام در هش ــن ج ــه در ای ــم ک ــر داری ــا در نظ ــم. م ــدا کنی پی
ــن اســت کــه در دور  ــا ای ــم. آرزو و هــدف م ــازی کنی ده مســابقه ب
ــای  ــا تیم ه ــال آن ب ــه دنب ــویم و ب ــروز ش ــی پی ــام جهان نخســت ج
ــی، تــالش  ــد انگلســتان و افریقــای جنوب ــم، مانن کــه رقابــت می کنی

ــم. ــازی کنی ــا آن هــا خــوب ب ــه ب ــود ک ــن خواهــد ب ــا ای م
در مســابقات ۲۰ دوری، هیــچ تیــم ضعیــف نیســت. تیــم اســکاتلند 
ــای  ــان. در بازی ه ــگ همچن ــگ کن ــم هن ــت، تی ــی اس ــم خوب تی
بیســت دوری یــک بازیکــن می توانــد تیــم را بــه پیــروزی برســاند. 
اگــر بــه ســال های قبــل نــگاه کنیــد، تیــم زیمبابــوه یــک تیــم بســیار 
ــا  ــود، عضــو دایمــی شــورای بین المللــی کرکــت اســت و ب قــوی ب
ــم افغانســتان هــم  ــن تی ــاور م ــه ب ــد. ب ــازی می کن تمــام کشــور ها ب
یــک تیــم بســیار قــوی اســت، امــا ایــن دو تیــم را هــم نبایــد نادیــده 

گرفــت. مــا بایــد اشــتباه نکنیــم.
ــت  ــدان رقاب ــی وارد می ــاری طوالن ــس از بیم ــد حســن، پ حمی
شــده، حضــور او بــر روحیــه تیــم چــه تأثیــری خواهد داشــت؟
نــگاه کنیــد، بــا آمــدن او تیــم افغانســتان خــوب خواهــد درخشــید. 
ــم  ــودش ه ــته و خ ــی بازگش ــدت طوالن ــس از م ــن پ ــد حس حمی
تــالش می کنــد کــه جایــگاه خــود را پیــدا کنــد. او یــک پَرتاب گــر 
بســیار عالــی اســت، بــدون شــک کــه آمــدن او بــه نفــع افغانســتان 

ــود. ــام می ش تم
در تیــم کرکــت افغانســتان بازیکــن را می بینیــد کــه در ســطح 

منطقــه و جهــان نــام اش جاویــدان بمانــد؟
یــک یــا دو بازیکــن نیســت، بســیاری از بازیکنان تیــم افغانســتان این 
ویژه گــی را دارنــد. آن گونــه کــه پیشــتر اشــاره کــردم، تیــم افغانســتان 
ــاز دارد،  ــزرگ نی ــا کشــور های ب ــردن مســابقه ب ــدا ک ــه شــانس پی ب
ــت،  ــی، دول ــن بچه هــا شــانس داده نمی شــود. شــهزاد، نب ــه ای ــا ب ام
راشــد، بازیکــن جدیــد، اصغــر، این هــا در تیــم افغانســتان بازیکنــان 
بســیار قــوی هســتند. حمــزه و گلبدیــن، بی نظیرنــد. تنهــا بــه 

شــانس نیــاز دارنــد.
تــا حــاال مــا بــا تیم هــای قــوی بــازی نکرده ایــم. بــا تیــم زیمبابــوه 
یــک دور مســابقات داشــتیم کــه بــه همــه معلــوم هــم شــد کــه تیــم 
ــت  ــه رقاب ــا ب ــه م ــم ک ــن رو می گوی ــه اســت. از ای افغانســتان چگون
بــا تیم هــای قــوی بیشــتر نیــاز داریــم. اگــر تیم هــای قــوی بــا تیــم 
افغانســتان بــازی کننــد، پــس از آن خواهیــد دیــد کــه در لیــگ برتــر 
ــش  ــه در بنگالدی ــری ک ــگ برت ــر پاکســتان و لی ــگ برت کریکــت، لی
راه انــدازی می شــود، بازیکنــان تیــم افغانســتان نیــز در ایــن مســابقات 

دعــوت خواهنــد شــد.

اروپا و ترکیه به طرح کلی توافق 

روی مهاجران دست یافتند

داعـش پوتیـن را تهـدید 
به مـرگ کرد

امریکا:
تهدیدات هسته یی کوریای شمالی را 

جدی می گیریم

سرمربی تیم کریکت افغانستان:

ما نیازمند رقابت
 با تیم های بزرگ جهانیم

جاويد فرهاد

سخنی در بارۀ کاربرد واژه ها ی »َزنَکه« و »َمرَدکه«
-به ویژه  بانوان  به  شفاهی  زباِن  در  مردان  از  بسیاری 
»َزنَکه«  انسانی،  ارزش های  به  توجه  بدون  همسران شان-، 

می گویند که سخنی ست سخت اهانت آمیز.
در ادبیات باستان واژۀ »زنک« »که کاف تصغیرش به منظور خوار شمردن زنان 
کاربرد داشته است« تا جایی در متون و نظم و نثر وجود دارد که بیشتر این 
کاربردها هم، زیر تأثیر نگرش مرد ساالرانۀ همان روزگار شکل گرفته است؛ 
اما اکنون کاربرد آن در زبان گفتار و محاوره، اهانت پنداشته می شود که باید 

از آن پرهیز شود.
به همین قیاس، به کارگیری واژه ها ی »مردکه« و »مردک« نیز در فرایند گفتار و 

نوشتار »در صورتی که منظور ما مثبت باشد« درست نیست.
برای  است  بهتر  محاوره،  زبان  در  مردکه   و  َزنَکه  واژه  های  کاربرد  جای  به 
ارج گذاری بیشتر به بانوان، بگوییم: »زن«، بانو، همسر، خانم و القاب محترم 
دیگر، برای جاگزینی واژه های »مردکه« و«مردک« »در صورتی که منظور ما از 

خوار شمردن مردی نباشد« بهتر است گفته شود: مرد، آقا و ....
نمی کنم«  مکرر  و  کنایتی  گفتم   + اشارت ست  نظر یک  اهِل  درِس  و  »تلقین 

رنِدشیراز

حشمت رادفر

8 مارچ 18 حوت؛ روز رفیقان روز های دشوار
۱8 حوت امسال از یک سو 8 مارچ، روز نهضت بیداری زنان 
است و از جانب دیگر، سال روز وفات مارشال فهیم و شهادت 
موالنا عبدالرحمان سیدخیلی. سرداران دوران مقاومت در برابر طالبان، کسانی 
که در دل و ذهن هزاران انسان سرزمین ما جای دارند و بدون تردید مخالفان 

و دشمنانی هم داشته اند.
آنانی که روزهای سخت و سرد و پُر درد دوران مقاومت را به یاد دارند، نه 
فراموش  را  آنان  همرزمان  دیگر  و  موالنای سیدخیل  هم  نه  و  فهیم  مارشال 

نخواهند کرد. زیرا آنان رفیقان روزهای دشوار مردم ما بودند.
شاید برخی ها بر من ُخرده بگیرند که شماری از این رفیقان روزهای دشوار در 
۱4 سال گذشته کاخ ها بنا کردند. در قراردادهای دولتی فساد کردند، برای پروژه 
»State Building« مورد نظر متفکران، دانشمندان و »موتر سایکل سواران« 
برگشته از غرب ما را به چالش کشیدند، سازمان های بین المللی از آنان به نام 

جنگ ساالران و ناقضان حقوق بشر یاد می کنند و ...
دختران  و  زنان  دشوار سرخیل  روزهای  آن  در  که  مادرم  غرور  و  اما عزت 
دهکدۀ ما شد و آنان را به پنجشیر برد تا از شر طالبان »برادران ناراضی مرد 
بیش  کودکی  روزگار  آن  در  که  و خانمم  بمانند  امان  در  سایکل سوار«  موتر 
نبود و امروز نیرومندترین تکیه گاه زنده گی من است، اجازه نمی دهد تا رسم 
پایدار رفاقت و عیاری سرزمین مادری ام را پایمال کنم و کسانی مانند مارشال 
فهیم، موالنای سیدخیل، داوود فرخاری و صدها تن از سپاهیان مسعود بزرگ 
و رفیقان روزهای دشوار مردم ما که در آن زمان با صالبت و استوار ایستادند 
و از عزت زن و مرد سرزمین ما دفاع کردند، را به فراموش خانه های حافظۀ 

تاریخی نداشتۀ مان تبعید کنیم.
داشته  مفهومی  دنیا  از  برای هر زنی در هر گوشه یی  اگر  مارچ  امروز هشتم 
و  بیداری  نهضت  »روز  است  بهتر  ما  زنان سرزمین  برای  من  باور  به  باشد، 
ایستاده گی زنان« نام گزاری شود. رفیقانه ترین و انسانی ترین برخورد برای ما 
بدانیم.  را  دردآشنای خویش  و  قدردان  رفیقان  این  قدر  که  است  این  مردان 
را در قفس های طالیی و مقدس  آنان  کنیم.  ندهیم. درک شان  برای شان درد 
ذهن های تخدیر شدۀ مان زندانی نکنیم. در خانه، در کوچه، در خیابان و در 
مجامع عمومی در برابر آنان شیرمرد و درنده خو نباشیم. از آنان عشق و عاطفه 
و تحمل و شکیبایی را یاد بگیریم، در پیش چشم های همیشه نگران آنان مانند 
کفتارها به جان هم نیفتیم، از آگاهی آنان نسبت به حقوق شان نهراسیم و راستی 
به جای شان در انتخابات رأی ندهیم و در فرجام این که این حقیقت را پاس 
بداریم که اگر زن ها این رفیقان روزهای دشوار در کنار ما نبودند، ما مردان 

همان گرگ های هم دیگر باقی می ماندیم یا شاید هم هیچ نمی ماندیم...
به هر حال، هشت مارچ به همه زنان کشور ما و جهان ما مبارک باد...

فيـسبـوک نـــامــه

سيدمظفر دره صوفی

مبارک یعنی چه؟ 
واقعًا  اما  می گویم!  مبارک  زنان  تمام  به  را  زن  روز  من 

نمی دانم این مبارک چیست؛ چه باید شود؟
تصور می کنم این مبارکی وقتی معنا پیدا می کند که هرکس به قدر توان 
خود تالش کند تا وضعیت عمومی جامعه بهتر شود، تبعیض های ناروا 
پیدا کند.  نابرابری های اجتماعی کم تر شود، حقوق شهروندی معنا  و 
پیدا می کند.  معنا  عادالنه  نظام  در یک  انسان  مرد، حق  حق زن، حق 

نظامی که بر مبنای عدالت بنا یافته باشد.
لقلقۀ زبان برخی قوم گرایان فاشیست  نیست که  از عدالت آن  منظور 
مشرب قرارگرفته است. نفس مشارکت در قدرت سیاسی تأمین کنندۀ 
عدالت نیست. مشارکت سیاسی وقتی عادالنه است که افراد براساس 
شایسته گی های فردی خود به مقام و مناصب حکومتی دست پیدا کند، 

نه انتصاب او به فالن قوم و قبیله یا تایید رهبر قبیله.
با ایجاد یک  عدالت در قامت حکومت قومی تحقق نمی یابد. آنان که 
رژیم قومی به دنبال تأمین عدالت هستند، آب در هاون می کوبند و باد 

در غربال می پیمایند.
قرون  رژیم  یک  باشد،  بنافته  قومی  مشارکت  براساس  که  رژیمی 
وسطایی است که در هیچ فلسفۀ سیاسی دموکراتیک تعریف نشده و 
نمی شود و منحط ترین و غیراخالقی ترین رژیمی است که از اندیشه های 

واپس گرایانۀ قومی نشات می گیرد.
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زبير رضوان
زن مادر است، خواهر است و همسر، اما تنها مانند 
آزاد تر  هم  کمی  اگر  خانه.  در  کنیزي  یا  زنداني 
پیامي   شکل  به   را  فکر  این  نهایت  در  بیاندیشیم، 
موترهای  شیشه های  پشت  در  بد خط،  می نویسیم 
تنها  سیاسی،  آبکی  شعار های  مثل  این ها  شهری. 
دالیلی  نیستند.  بیش  دروغی  و  اند  پیام  حد  در 
هم که این دروغ را تصدیق می کنند فراوان  اند. از 
پدری  که  تجاوزی  از  فرخنده رفت،  بر  که  ستمی 
بر دخترش روا دید، از خونی که از گلوی شکریه 
ریخت، و از سنگسار دختری که قصه اش عالم گیر 

شد دیری نمی گذرد.
رخدادی ست  هزاران  از  نمادینی  نمونه های  این ها 
که در همین یک و نیم دهۀ دموکراسی نوین، اتفاق 
برای  رخدادها  این  از  رنگ تر  پر  ُمهری  افتاده اند. 
تصدیق دروغ هایی که یاد شد وجود ندارد. در سال 
جاری تنها ۱9۰ قضیۀ ناموسی که قربانی اصلی آن 
خونین ترین  که  رسیده است  ثبت  به  بوده اند  زنان 
سال را برای زنان رقم زده است. ریشه های قضایای 
و  سنت  خاک  زیر  که  است  مشخص  ناموسی 

دگم اندیشی نهفته است.
 در سطح باال تری، مانند ساختار نظام و حکومت 
جایگاه  قبال  در  آنان  بی توجهی های  برعالوۀ  نیز 
زنان  حق  در  خشونت  بیشترین  زنان،  اجتماعی 
فکری،  هر صاحب  بی گمان  است.  گرفته  صورت 
کم ترین میزان حضور زنان را در ادارات دولتی به 
روشنی می تواند دریابد که این خود نوعی تبعیض 
و خشونت نظام  منِد غیر مستقیم در برابر زنان است. 
انگشت  کرسی  چند  و  وزارت  سه  یا  دو  تفویض 
شمار مجلس به زنان، نمی تواند شعار برابری حقوق 

زن و مرد را در نزد حکومت به حقیقت بدل کند.
 نیرو های تندرو طالب و موج بزرگ تبلیغات منفی 
افراطی در حوزۀ فعالیت های دینی نیز، بیشتر از هر 
دیده ایم  بارها  اند. حتا  زنان  دامن گیر  قشر دیگری 
که این موج، مساجد را هم به تریبون صدور فتوای 
خشونت در برابر زنان بدل کرده اند. نمونۀ روشن 
سالی  که  فرخنده  قتل  توجیه  برای  بود  فتوایی  آن 
نتیجه   می توان  تحلیل  این  با  نمی گذرد.  آن  از  هم 

و  دینی  افراطیت  اندیشانه،  دگم  »سنت  که  گرفت 
اعمال نابرابری نظام منِد جنسی از سوی حکومت« 
منبع  آن  زاویۀ  هر سه  که  می دهد  تشکیل   را  مثلثی 
همه  از  مهم تر  اند.  زنان  برابر  در  خشونت  اعمال 
نیز  هم دیگر  استحکام  و  ثبات  عامل  زاویه  هر سه 
هستند. برای اثبات این ادعا قدری دقت و مطالعۀ 
جامعه شناسانه در مورد هر سه الزم است. همان گونه 
است،  افراطیت  حامی  سنت  موارد  بسا  در  که 
در  که  است  سنگی یی  سنت  زایندۀ  نیز  افراطیت 
ذهنیت جامعه خانه می کند. زاویۀ دیگر که نابرابری 
نظام منِد دولتی است به طور ناخودآگاهی، زنان را 
سلب قدرت و زمینّه قدرت گیری نیرو های افراطی 
را که آفرینندۀ سنت اند، مهیا می سازد و در مقابل 

سنت و افراطیت، از خالی نابرابری نظام مند جنسی 
بیشتر  و  بیشتر  و حاکمیت سود جسته،  دولت  در 
زنان و حقوق آن ها را هدف می گیرند. تنها راه حلی 
که می تواند کلیدی به شمار رود، نه گفتِن مساویانۀ 
است.  عامل خشونت  مثلِث  این  به  مردان  و  زنان 
ظاهراً  برنامه های  راه اندازی  با  بیش تر  سوم  زاویۀ 
حقوقی و حمایتی برای زنان به ویژه  در »8 مارچ« 
به سادگی  توانسته اند که بار ها این نابرابری نظام منِد 

و غیرمستقیم جنسی را نامحسوس بسازند.
را  فریبنده  برنامه های  این  که  است  زنان  بر  اکنون 
بر  و  بچسپند  حقوق شان  به  واقعًا  و  کنند  تحریم 
مردان است که دوشادوش زنان این سه دروازه را 

ببندند.

نوین  »جبهه  نام  به  ایتالفی  رییس  احدی،  انوارالحق 
فرمان  انتخاباتی،  اصالحات  از  انتقاد  با  افغانستان« 
»معامله یی  مورد  این  در  را  جمهور  رییس  تقنینی 

سیاسی« خواند.
در  سه شنبه  روز  خبری  نشستی  در  احدی  آقای 
کابل می گوید که در کمیتۀ گزینش، نقش احزاب و 

اپوزسیون ها در نظر گرفته نشده است.
رییس  فرمان  اصلی  نسخۀ  احدی،  آقای  گفتۀ  به 
موضوع  این  و  نیافتاده  رسانه ها  دست  به  جمهور 

پرسش برانگیز است.
جبهۀ ملی نوین حدود دو ماه پیش ایجاد شد و شش 
فعاالن  مدنی،  نهادهای  از  شماری  و  سیاسی  حزب 
این  مهم  اعضای  پیشین  والیان  از  برخی  و  سیاسی 

ایتالف هستند.
احدی می افزاید که اعضای کمیتۀ گزینش پیش ازپیش 
بار  »این  اند و  نماینده گان مشخص شده  در مجلس 
دست  از  را  شفافیتش  و  بوده  سیاسی  نهاد  این  هم 

داده است«. 
این گفته ها در حالی مطرح می شوند که رییس جمهور 
غنی یک بار دیگر نیز فرمان تقنینی یی را برای اصالح 
مجلس  سوی  از  که  بود  کرده  صادر  انتخاباتی  نظام 

نماینده گان رد شده بود.
رهبری  به  انتخابات  کمیسیون  که  گفتنی ست 
سال  میزان  ماه   ۲4 تاریخ  نورستانی،  احمدیوسف 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  را   ۱۳9۵

شورای های ولسوالی ها انتخاب کرده است.

درگیری  که  می گویند  هرات  والیت  در  محلی  مقام های 
و  منصور  اخترمحمد  مال  شاخۀ  از  مال صمد  افراد  میان 
مال ننگیالی از شاخۀ مال رسول در ولسوالی شیندند این 

والیت، ۳۰ کشته و ۲۰ زخمی برجا گذاشته است.
جیالنی فرهاد، مسؤول دفتر رسانه های والیت هرات به 
این درگیری روز دوشنبه آغاز  سالم وطندار می گوید که 

شده و تاکنون ادامه دارد.
گروه مال رسول یکی از شاخه های انشعابی از بدنۀ طالبان 
این  اخترمحمد منصور، رهبر شاخۀ اصلی  است که مال 

گروه را متهم به دستورگیری از پاکستان می کند.
عبدالرؤوف احمدی، سخن گوی پولیس هرات می گوید، 
اثر  افتادند که در  به جان  آن  از  این دو گروه پس  افراد 
انفجار یک ماین کنار جاده، دو تن از افراد مال صد کشته 

شدند.
نیروهای  که  می گوید  احمدی  آقای 
درگیری  ساحۀ  در  را  تدابیری  امنیتی 

میان این دو گروه روی دست دارند.
ارکان  رییس  همدم،  اخترمحمد  جنرال 
کشور  غرب  در  ارتش  اول  لوای 
می گوید که افراد این دو فرمانده طالبان 
کریمه خانه،  »غودال،  روستا های  در 
هم  با  پرمکان«  اطراف  و  کنجک  قلعۀ 

درگیرند.
جنگجویان  که  می گوید  همدم  آقای 
و  فراه  هلمند،  والیت های  از  دیگر 

اند.  رفته  به شیندند  به هر دو گروه  برای کمک  نیمروز 
دو طرف  هر  به کمک  او، حدود ۲۰۰ جنگجو  گفتۀ  به 

درگیر شتافته اند.
بنیاد معلومات آن ها،  بر  جنرال همدم هم چنان می گوید، 
شمار افراد دو گروهی که با هم درگیرند، به بیش از 4۰۰ 
والیت های  به  درگیری  این  است  ممکن  و  می رسد  تن 

همجوار نیز کشانده شود.
او می گوید که نیروهای امنیتی جنگ میان این دو گروه را 
نظاره می کنند و در عین حال وضعیت شیندند را زیر نظر 
دارند تا این دو گروه نتوانند بر مرکز ولسوالی حمله کنند.
این نخستین درگیری میان افراد دو شاخۀ طالبان نیست. 
میانجی گری  با  این دو گروه  افراد  پیش  درگیری چندی 
شدن  زخمی  و  کشته  و  محل  بزرگان  و  طالبان  رهبران 

شماری از افرادشان پایان یافت.

مثلث عامل خشونت 
در برابر زنان

انتقاد احدی از اصالحات انتخاباتی:

رییس جمهور معامله کرده است
درگیری خودی طالبان

 در هرات ۳0 کشته برجا گذاشت

عرفان اهلل عرفان،
 نایب منشی مجلس شد

در دومین روز انتخابات هیات اداری مجلس عرفان اهلل عرفان 
منشی سابق مجلس توانست آرای الزم را برای کسب دوباره این 

پست بدست آورد.
مجلس نمایندگان روز سه شنبه برای دومین روز انتخابات هیات 
اداری خود را برگزار کرد؛ اما از میان سه پست معاونیت اول، 
معاونیت دوم و نایب منشی مجلس تنها نایب منشی با اکثریت 

آرا تعیین شد.
در انتخابات پیش از چاشت دیروز ظاهر قدیر و میرویس یاسینی 
برای پست معاونیت اول نامزد بودند که هر کدام به ترتیب با 
بدست آوردن 9۳ رای تایید و 8۰ رای تایید نتوانستند به این 

سمت دست یابند.
در معاونیت دوم نیز محمد نذیر احمدزی و عبدالقیوم سجادی 
نامزد  دو  هر  تایید  رای   ۷۰ و   ۱۰۲ ترتیب  به  که  بودند  نامزد 

نتوانستند آرای الزم را کسب کنند.
مجموع آرای استفاده شده در انتخابات دیروز مجلس ۲۱6 رای 
بود و هر نامزد برای احراز پست های انتخابی به ۱۰9 رای الزم 

داشتند.
در همین حال، انتخابات هیات اداری برای تعیین معاونیت اول 

و دوم میان نامزدان جدید بار دیگر برگزار می شود.
منشی  حیث  به  انعامی  عبدالرئوف  دوشنبه  روز  انتخابات  در 

برگزیده شده بود.
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