
هارون مجیدی
منبعـی در صحبـت بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد غنی به شـدت 
تـاش دارد تـا شـمار زیـادی از مـردم را به جرگۀ مشـورتی صلح 

بـه نماینده گـی از اقشـار مختلف بکشـاند.
براسـاس معلومـات منبـع، زمان برگـزاری این جرگه پـس از آن به 
تأخیـر افتـاد که عمـر داوودزی نتوانسـت پای اقشـار زیـاد جامعۀ 

افغانسـتان را بـه این جرگه بکشـاند.

منبـع می گویـد، پـس از آنکـه امریکایی هـا در گفت وگوهای صلح 
غنـی را دور زدنـد و موجـی از تبلیغـات را در رسـانه های بیرونـی 
راه انداختـن تـا نشـان دهند که غنی نفـوذ مردمی نـدارد، او جرگه 

مشـورتی را همچـون امتیـازی یافت تا ایـن کمبود را رفع سـازد.
منبـع می گویـد کـه غنـی بـه داوودزی اعتماد نـدارد و بـه این باور 
اسـت کـه او را امریکایی هـا تحمیـل کـرده انـد و داوودزی بیشـتر 
برنامه هـای امریـکا را تطبیـق می کنـد تـا مشـورت ها و برنامه هـای 
غنـی. براسـاس معلومـات منبـع، حـاال مسـوولیت برگـزاری ایـن 

جرگـه را صـادق مدبـر به عهـده گرفته اسـت.
کـرزی،  حامـد  بـه  نزدیـک  چهره هـای  از  کـه  مدبـر  آقـای 
رییس جمهـور پیشـین بـود پـس از پیدا کـردن اختاف بـا او، حاال 
بـه غنی پیوسـته و تجربـۀ برگزاری چندیـن جرگه به ویـژه جرگۀ 
مشـورتی امضـای پیمـان امنیتـی بـا امریـکا را دارد. صـادق مدبـر 
وظیفـه دارد کـه بـا اسـتفاده از تمامی امکانـات، پای تمامی اقشـار 

جامعـۀ افغانسـتان را بـه ایـن جرگـه بکشـاند.

ایـن منبـع می گویـد که غنـی می خواهـد از طریق جرگۀ مشـورتی 
صلـح نشـان دهـد کـه گویـا حـاال هـم مـردم بـه صـدای او لبیک 

می گوینـد.
مسـووالن در شـورای عالـی صلـح پیـش از ایـن گفتـه بودنـد که 
هـدف از برگـزاری لویـه جرگـۀ مشـورتی صلـح »رسـیدن به یک 
اجمـاع کلـی بـرای تأمین و تحکیم صلح پایدار« در کشـور اسـت.
ایـن جرگـه قرار بود بـه تاریخ 26 حـوت برگزار شـود، اما چندی 
پیـش حکومـت خبر تأخیـر در برگـزاری این جرگـه را داد و قرار 
شـد تـا جرگـۀ مشـورتی صلـح در مـاه ثـور 1398 خورشـیدی 

برگزار شـود.
رییـس حکومت وحدت ملـی در فرمانی، 9 ثور 1398خورشـیدی 

را زمـان برگـزاری جرگه مشـورتی صلح تعیین کرده اسـت.
در فرمـان آقـای غنـی، بـرای برگزاری لویـه جرگۀ مشـورتی آمده 
اسـت: »بـه منظور اسـتماع، اسـتفادۀ موثـر و ارج گـزاری نهادینه به 
مشـوره ها، نظریـات و تحلیـل نماینـده گان مـردم از تمـام الیه ها و 

اقشـار جامعه، جسـتجوی راه حل و تسـریع روند مذاکـرات، لویه 
جرگۀ مشـورتی صلـح تدویـر می گردد.«

در ایـن فرمـان، تأکید شـده اسـت که لویـه جرگه مشـورتی صلح 
»فرصـت بـزرگ و ملـی« خواهـد بـود تـا نمایندهـگان مـردم در 
سراسـر افغانسـتان بـه پرسـش های اساسـی بـه شـمول »حـدود و 
چارچـوب مذاکـره بـا طالبـان و چگونه گـی دسـتیابی بـه صلـح« 

بپردازند.
در ایـن فرمـان همچنـان آمده اسـت کـه در روشـنایی تصمیم لویه 
جرگـۀ مشـورتی، رهبری حکومـت مطابق بر آن، خط مشـی صلح 
را تدویـر و بـرای تطبیـق آن تـاش خواهـد کرد. بر اسـاس فرمان 
آقـای غنـی، وزارت مالیـه مکلـف شـده اسـت تـا مصـارف ایـن 

جرگـه را پرداخـت کند.
از سراسـر  نفـر  از دو هـزار  بیـش  اسـت  قـرار  ایـن جرگـه  در 
افغانسـتان اشـتراک کننـد کـه بـه گفتۀ مسـووالن در شـورای عالی 

صلـح، سـی درصـد آن را زنـان تشـکیل خواهنـد داد.
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نتایـج انتخابات پارملـانی شش 

والیت به زودی اعـالم می شـود
راجع به گفته های مشاور 

شورای امنیت دیدگاهی نداریم
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صفحه 6

واکنش ها پس از حملۀ تروریستی در نیوزلند:

جهـانیان بـه هشـدارهـای شهیـد احمـدشاه مسعـود توجه نکـردند
دقایقـی پـس از پایـان نمـاز جمعـه، 24 حـوت، در یکـی از مسـجدهای 
کشـور نیوزلنـد، یـک مهاجـم عیسـوی بـر نمازگـزاران ایـن مسـجد بـا 
سـاح یـورش و 49 نمازگـزار را از بیـن می بـرد. مهاجم پیـش از یورش 
بـر مسـجد، دوربینـی را در کاهـش جابه جـا می کند و لحظـات حمله را 
ثانیه به ثانیـه تصویربـرداری کـرده و بـه صورت زنـده در شـبکۀ اجتماعی 

پخـش می کنـد.
آن  روی  کـه  می کنـد  حمـل  را  سـیاه رنگی  سـاح  باخـود  مهاجـم 
نوشـته هایی بـه خـط سـفید دیـده می شـود. شـماری از شـهروندان در 
واکنـش بـه ایـن حمله گفتـه اند کـه قهرمان ملی افغانسـتان سـال ها پیش 
از خطـر تروریسـم جهـان را آگاه سـاخته بـود، امـا جهـان بـه این حرف 

توجـه نکـرد. بـه بـاور آنـان، ایـن عـدم توجـه باعـث گسـترش و نفـوذ 
شـبکه های تروریسـتی در سـطح جهـان شـده اسـت.

شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملـی کشـور سـال ها پیـش در سـفر 
تاریخـی اش بـه اروپـا از احتمـال گسـترش و صدمـه رسـاندن جهانـی 

تروریسـم هشـدار داده بـود.

منبعی در صحبت با ماندگار:

غنی می خواهد از خود چهرۀ مردمی در جرگۀ مشورتی نشان دهد

صفحه 3

احمدولی مسعود در چهلمین روز وفات ابراهیم ملکزاده در هرات:

سـرنوشت 
صلـح مبهـم 

و نامعـلوم است



مشـکلی را کـه حمـداهلل محـب مشـاور امنیـت 
ملـی افغانسـتان در امریـکا بـه وجـود آورد، نباید 
مشـاور  کـه  آنچـه  پاسـخ  در  دسـت کم گرفـت. 
امنیـت ملـی در امریـکا انجـام داد، داکتـر عبـداهلل 
رییـس اجرایـی حکومـت وحدت ملـی گفت که 
»مقام هـای افغانسـتان در هنـگام اظهارنظـر بایـد 
از دقـِت بیشـتری اسـتفاده کننـد، چـون امریـکا 
یکـی از متحدان اسـتراتژیِک کشـور ماسـت.« این 
سـخنان آقـای عبداهلل بـه وضاحت نشـان می دهد 
کـه سـخنان آقـای محب یـا نظر اصلـی حکومت 
افغانسـتان نیسـت و یـا این کـه دودسـته گی و حتا 
چنددسـته گی همچنان در سیاسـت های افغانستان 
بیـداد می کنـد. هرچند تـا هنوز اشـرف غنی رییس 
حکومـت وحـدت ملـی در مـورد اظهـارات اخیِر 
مشـاور امنیـت ملـی اش چیـزی نگفتـه، ولـی بـه 
نظـر نمی رسـد کـه این سـخنان تصادفـی از دهان 

مشـاور امنیـت ملـی بیرون شـده باشـد. 
آقـای غنـی بـه اندازه یـی اسـتبداد رای دارد کـه 
در هیـچ مـوردی افـراد نزدیـک بـه او نمی تواننـد 
سـخنانی غیـر از آنچـه را کـه او بـه آن هـا دیکتـه 
کـرده اسـت، بـر زبـان آورنـد. در همیـن حـال، 
قبایـش  و  عبـا  از  کـه  آن گونـه  محـب  آقـای 
پیداسـت، نـه دپیلماسـی خوانـده و نه هـم چیزی 
از آن سـر در مـی آورد. گفتـه می شـود کـه او در 
رشـتۀ کمپیوترسـاینس دیپلـوم دارد و ایـن رشـته 
هیـچ سـنخیتی با مسـایل بین المللی و دیپلوماسـی 
نـدارد. آقای محـب سـخنانی را در امریکا بر زبان 
آورد کـه دقیقـًا آقـای غنـی برایـش تزریـق کـرده 
بـود. ایـن سـخنان، سـخناِن آقـای محـب نـه بـل 

سـخناِن آقـای غنـی بودند.
در این کـه میـان آقـای غنـی و زلمـی خلیـل زاد 
نماینـدۀ وزارت خارجـۀ امریـکا در امـور صلـِح 
افغانسـتان اختافـاِت جـدی وجود دارد، شـک و 
شـبهه یی نیسـت. آقای غنی به همیـن دلیل تاش 
دارد کـه بـا مصارِف گـزاف جرگۀ مشـورتی یی را 
برگـزار کنـد کـه در آن صدای حمایـت از مواضِع 
او بلنـد شـود. آقای غنـی از آنچه کـه امریکایی ها 
بـرای صلـح انجـام می دهنـد، راضی نیسـت و آن 

را در مغایریـت بـا منافـِع خـود می داند.
 در مـورد این کـه گفت وگوهـای دوحـه چگونـه 
پیـش  بـه  را  اجندایـی  چـه  و  می پذیـرد  انجـام 
وجـود  خاصـی  جزییـاِت  هنـوز  واقعـًا  می بـرد، 
نـدارد و نـه هـم مشـخص اسـت کـه در آن هـا 
دسـتاوردهای  و  افغانسـتان  ملـی  منافـع  چقـدر 
هیـچ  بـه  ولـی  اسـت؛  توجـه  مـورد  هفده سـاله 
صـورت نمی تـوان قانـع شـد کـه آقـای غنـی بـه 
دنبـال منافـع ملـی کشـور باشـد. او در هفته هـای 
اخیـر به شـدت دچار هراس و سراسـیمه گی شـده 
و فکـر می کنـد کـه امریکایی هـا دیگـر آن اعتماد 
الزم و قبلی را نسـبت به او از دسـت داده اند. اگر 
واقعـًا در گفت وگوهـای صلـِح امریـکا بـا طالبان 
می توانـد  کـه  دارد  وجـود  حرف وحدیث هایـی 
بـه منافـع ملی افغانسـتان صدمـه وارد کنـد، آقای 
غنـی بـه صراحـت می توانـد در ایـن خصـوص 
صحبـت کنـد. راه هـای زیـادی بـرای گفت وگـو 
این کـه  مگـر  دارد،  وجـود  امریکایی هـا  بـا 
امریکایی هـا واقعـًا نخواهنـد بـه او و مواضعـش 

دلچسـپی نشـان دهنـد.  
تـا بـه حـال، آنچـه کـه از مذاکـراِت صلـح دوحه 
می تـوان برداشـت کـرد ایـن اسـت کـه جانـب 
امریـکا هیـچ توافقـی بـا طالبـان انجـام نـداده و 
همچنیـن این کشـور گفته اسـت کـه در مذاکرات 
صلـح موقـف و منافـع مـردم افغانسـتان در نظـر 
گرفتـه می شـود. از جانـب دیگـر، گفت وگوهـای 
صلـح تنها یـک جانب ندارد. در ایـن گفت وگوها 
افـزون بـر امریـکا و طالبـان، کشـورهای زیـادی 
دخیـل انـد و از جمله دولت افغانسـتان. متأسـفانه 
آنچـه کـه امروز باعث خشـِم آقای غنـی و تیمش 
از رونـد گفت وگوهای صلح شـده، بیشـتر از همه 
برخاسـته از سیاسـت های نـاکام و یک جانبه نگرانۀ 
شـخص خـودش اسـت. اگـر آقـای غنـی در پنج 
سـال گذشـته بـه صـورِت مسـتبدانه همـه چیز را 
دیکتاتـور  بـه  و  نمی گرفـت  قبضـۀ خـودش  در 
کوچـک مبـدل نمی شـد، امـروز جایـگاه دولـت 
افغانسـتان در گفت وگوهـای صلـح بسـیار واضح 

و روشـن می بـود. 

آقـای غنـی در پنـج سـال گذشـته بـا اسـتفاده از 
سیاسـت حـذف و ایجـاد فاصله میان سیاسـیون و 
جناح هـای مختلـف افغانسـتان، خـود و حکومت 
را بـه انـزوای کامل سـوق داد. ریاسـت جمهوری 
خودخوانـدۀ او حتـا معـاون اول نـدارد. بسـیاری 
از سیاسـت مدارانی کـه در ایجـاد حکومـت فعلی 
نقش اساسـی داشـتند، امـروز در جایـگاه منتقد و 
حتـا اپوزیسـیون قـرار گرفته انـد. آقـای غنـی حتا 
نسـبت به شـریک قـدرِت خـود چنـان بی اعتنایی 
و بی احترامـی انجـام داد کـه میـان ارگ و سـپیدار 
ایجـاد شـده  بی اعتمـادی و سـوءظن  از  دره یـی 
تأثیرهـای  رونـد صلـح  در  همـه  این هـا  اسـت. 

منفـی و مخـرِب خـود را بـه جـا گذاشـته اند. 
آقـای غنـی اگـر پایگاه ملـی و مردمی می داشـت، 
هرگـز نسـبت بـه گفت وگوهـای دوحـه چنیـن 
او می دانـد کـه  بی اعتمـاد و مشـکوک نمی بـود. 
فقـط بـا اتـکا بـه نیروهـا و کمک هـای خارجـی 
می توانـد قـدرت را در اختیـار داشـته باشـد. او 
در میـان مـردم فردی ناشـناخته و غیرقابـل اعتماد 
اسـت. حـاال نیـز بـا جبهه گیـری در برابـر امریکا 
می خواهـد امتیـاز صــلح را از آِن خود سـازد. در 
حالـی کـه هیـچ امتیـازی بـرای او در ایـن رونـد 

متصـور بـوده نمی توانـد. 
می شـود  معنـادار  زمانـی  صلـح  گفت وگوهـای 
کـه مـردم افغانسـتان و نیروهایـی کـه همـواره در 
کنـار مـردم در لحظـات دشـوار قـرار داشـته اند، 
وارد ایـن رونـد شـوند. امریکایی هـا دقیقـًا ایـن 
موضـوع را درک کرده انـد کـه با آقـای غنی صلح 
در  او  نمی شـود.  تأمیـن  افغانسـتان  در  امنیـت  و 
پنـج سـاِل گذشـته عامـل جنـگ، نفـاق و کشـتار 
نظامیـان و غیرنظامیـان بوده اسـت. نمونۀ روشـن 
و واضح آن، لشکرکشـی هفتۀ گذشـته او به شـهر 
مزارشـریف می تواند باشـد. آیا هیچ عقل سـالمی 
اجـازه می دهـد کـه در بحبوحـۀ جنگ با دشـمناِن 
افغانسـتان بـه یـک والیـت لشکرکشـی شـود و 

نیروهـای خـودی در برابـر هـم قرار بگیــرند؟
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ــوز  ــی تاهن ــذرد ول ــی می گ ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــاه  از برگ ــج م پن
نتایــج نهایــِی ایــن انتخابــات در کابــل و چهــارده والیــِت دیگــر اعــام 
ــور  ــه ظه ــی ب ــرف و عمل ــچ ح ــز هی ــازه نی ــنراِن ت ــده و از کمیش نش

ــد.  ــات 28 میـــزان حکایــت کن نمی رســد کــه از سرنوشــِت انتخاب
هیــچ شــکی نیســت کــه برگــزاری انتخابــات پارلمانــی تــا حــدی بــا 
تقلبــات و نارســایی هاِی فنــی همــراه بــوده کــه کمترکســـی می توانــد 
ــا  ــورزد؛ ام ــان ب ــِج آن اطمین ــه نتای ــد و ب ــامِت آن رای بده ــه س ب
این کــه حکومــت گویــا عــزم دارد کــه حــق را از ناحــق جــدا کنــد و 
ــاره اعــاده ســازد، مــردم  ــه انتخابــات را دوب اعتمــاد از دســت رفتــه ب
ــد  ــد بفهمن ــه می خواهن ــرار داده و هم ــرا ق ــاِن ماج ــارِ پای را در انتظـ
ــه حــق دار  ــه حــق را ب ــی چگون کــه ســرانجام کمیســیون های انتخابات

می ســپارند. 
این کــه آقــای غنــی کمیشــنراِن گذشــته را از کار برکنــار کــرد، 
ــاخت،  ــان س ــتانی معرفی ش ــه دادس ــود و ب ــام نم ــروج اع ممنوع الخ
ظاهــراً عــزم و ارادۀ راســِخ حکومــت را بــرای بازگردانــدِن اعتمــاد از 
دســت رفتــۀ مــردم بــه کمیســیون های انتخاباتــی و در ُکل بــه پروســۀ 
ــنراِن  ــس از آن، کمیش ــه پ ــت. و این ک ــش گذاش ــه نمای ــات ب انتخاب
ــۀ  ــزاب و جامع ــت جمهوری، اح ــزدان ریاس ــکاری نام ــا هم ــازه ب ت
مدنــی گزینــش شــدند و جــای خالــی کمیشــنراِن متهــم بــه بی کفایتــی 
و فســاد را پـُـر کردنــد نیــز ایــن اُمیــد را بــه میــان  آورد کــه کمیشــنراِن 
ــم کارِی  ــا و ک ــف، خطاه ــوولیت پذیری مضاع ــد و مس ــا تعه ــازه ب ت
ــج  ــام نتای ــلمًا اع ــد و مس ــران می کنن ــان را جب ــاِن گذشتۀ ش همتای
ــد  ــه می توان ــت ک ــان میدانی س ــز هم ــی نی ــات پارلمان ــی انتخاب نهای

ــد را ثابــت ســازد.  ــن اُمی صــدق و کــذِب ای
امــا اکنــون درحالــی نزدیــک بــه یک مــاه از گزینــش کمیشــنراِن تــازه 
ــزده و  ــدی ســر ن ــِت مفی ــچ عمــل و فعالی ــا هی ــه از آن ه ــذرد ک می گ
اصــًا معلــوم نیســت کــه مصروفیــِت آن هــا در ایــن مــدت چه بــوده و 
در آینــده چــه می خواهنــد بکننــد. چــرا کــه هجــده والیتــی کــه نتایــج 
ــه  نهایــی انتخابــات پارلمانــی در آن هــا نهایــی شــده، همــه مربــوط ب
ــوز  ــد تاهن ــنراِن جدی ــت و کمیش ــابق اس ــنراِن س ــدِی کمیش دورۀ تص

ــد. ــدا کنن ــای جدیدشــان پیـ نتوانســته اند خــود را در نقش ه
ــِل  ــکوت و تغاف ــی و س ــات پارلمان ــِت انتخاب ــِی سرنوش ــن الدرک ای
کــه  درحالی ســت  انتخاباتــی  کمیســیون های  تــازۀ  کمیشــنراِن 
ــِت  ــیت و اهمی ــب حساس ــه مرات ــه ب ــت جمهوری ک ــات ریاس انتخاب
ــن  ــرای همی ــازه ب ــز در راه اســت و کمیشــنراِن ت آن بیشــتر اســت نی
ــاِف  ــه مص ــی، ب ــات پارلمان ــۀ انتخاب ــا تصفی ــه ب ــده اند ک ــاب ش انتخ
انتخابــات ریاســت جمهوری 1398 برونــد. امــا در واقعیــِت امــر 
ــگاری  ــده می شــود، نوعــی ولن ــی دی آنچــه در کمیســیون های انتخابات
ــه ایــن ترتیــب کــه: اوالً در داخــل کمیســیون ها  و بی نظمــی اســت. ب
عمــومِ کارمنــدان در اضطــراِب از دســت رفتــن وظایف شــان، انگیــزۀ 
ــد  ــد روز بگذرانن ــط می خواهن ــد و فق ــت داده ان ــردن را از دس کار ک
ــه  ــاد ب ــد و اعتم ــق اُمی ــا تزری ــته اند ب ــازه نتوانس ــنراِن ت ــًا کمیش و ثانی
ــی  ــد و طرح ــان بردارن ــأس را از می ــوت و ی ــای رخ ــدان، فض کارمن
ــی  ــع آن های ــات و در واق ــیون انتخاب ــدان کمیس ــد. کارمن ــو دراندازن ن
ــی را  ــات پارلمان ــا عــزم و تعهدشــان سرنوشــِت انتخاب ــد ب کــه می بای
ــد.  ــت نکرده ان ــاش دریاف ــه مع ــاه اســت ک ــار م روشــن بســازند، چه
رســانه ها  از  یکــی  زمانی کــه  نیــز  کمیســیون ها  از  بیــرون  در 
می خواهــد بــا کمیشــنران تــازۀ کمیســیون های انتخاباتــی بــرای 
ــبرد  ــی پیش ــات و چگونه گ ــت انتخاب ــات از سرنوش ــِت اطاع دریاف
ــه  ــر ب ــا حاض ــدام از آن ه ــود، هیچ ک ــاس ش ــه تم ــی ب ــور انتخابات ام
ــا  ــی ب ــی پرسش ــوند. وقت ــانه نمی ش ــاِب رس ــه اصح ــخ گویی ب پاس
ــته  ــان گذاش ــی در می ــات پارلمان ــت انتخاب ــون سرنوش ــا پیرام آن ه
و  نمی دهــد  پاســخی  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون  می شــود، 
کمیســیون انتخابــات نیــز در بهتریــن حالــت، مســوولیت را بــه گــردِن 
ــی رود.  ــره م ــِت بیشــتر طف ــدازد و از صحب کمیســیون شــکایات می ان
بــا ایــن اوصــاف بایــد گفــت کــه بــا گزینــش کمیشــنراِن تــازه نه تنهــا 
هیــچ قدمــی در راســتای تصفیــۀ انتخابــات پارلمانــی برداشــته نشــده، 
بلکــه بــه دالیلــی کــه دقیقــًا معلــوم نیســت، اوضــاع در کمیســیون های 
ــه  ــر و آشــفته تر از گذشــته شــده و ایــن بیـــم را ب انتخاباتــی بی نظم ت
ــاکام  ــازۀ کمیســیون های انتخاباتــی ن ــادا اعضــای ت میــان آورده کــه مب
ثابــت شــوند و نقــش قربانــی را در بازی هــای تــازۀ ارگ بــا انتخابــات 
بــازی کننــد. از همیــن  رو، بــه کمیشــنراِن تــازه اوالً پیشــنهاد می شــود 
ــان آن هــا  ــل ارتباطــی می ــوان پُ ــه عن ــا رســانه ها ب کــه رابطۀشــان را ب
و مــردم قایــم ســازند و جزییــات فعالیت های شــان را در زمینــۀ 
انتخابــات بــه جامعــۀ افغانســتان بــه عنــوان بزرگ تریــن تکیه گاه شــان 
ابــاغ کننــد؛ ثانیــاً نســبت بــه اوضــاع در محیــط داخلــی کمیســیون ها 
ـ از تأخیــر در معــاِش کارمنــدان تــا نبــود انگیــزه بــرای کار ـ کنجــکاو 
ــِت  ــت سرنوش ــا در نظرداش ــی، ب ــدم و عمل ــر ق ــًا در ه ــند و ثالث باش
کمیشــنران گذشــته، خــود را نســبت بــه حکومــت دور و نســبت بــه 
مــردم نزدیــک احســاس کننــد. در غیــر ایــن صــورت، می تــوان آینــدۀ 
ــی  ــته پیش بین ــنراِن گذش ــِت کمیش ــابه سرنوش ــازه را مش ــنراِن ت کمیش
کــرد: چنــد صباحــی نــاز و نعمــت و یــک عمــر بدنامــی و حســرت! 

کمیشنران تازه 
و انتخابات الدرِک پارلمانی

کنار  را  امریکا غنی 
است گذاشته 

در مورد این که گفت وگوهای دوحه چگونه انجام می پذیرد 
و چه اجندایی را به پیش می برد، واقعاً هنوز جزییاِت خاصی 
وجود ندارد و نه هم مشخص است که در آن ها چقدر منافع 
ملی افغانستان و دستاوردهای هفده ساله مورد توجه است؛ 
ولی به هیچ صورت نمی توان قانع شد که آقای غنی به دنبال 
منافع ملی کشــور باشد. او در هفته های اخیر به شدت دچار 
هراس و سراسیمه گی شــده و فکر می کند که امریکایی ها 
دیگــر آن اعتماد الزم و قبلی را نســبت به او از دســت 
داده اند. اگر واقعاً در گفت وگوهــای صلِح امریکا با طالبان 
حرف وحدیث هایــی وجود دارد که می توانــد به منافع ملی 
افغانستان صدمه وارد کند، آقای غنی به صراحت می تواند 
در این خصوص صحبت کند. راه های زیادی برای گفت وگو 
بــا امریکایی ها وجود دارد، مگر این کــه امریکایی ها واقعاً 

نخواهند به او و مواضعش دلچسپی نشان دهند احمـد عمران



سـخنگویاِن ریاسـت حکومت وحـدت ملی می گوینـد که در 
مـورد اظهـارات اخیـر حمـداهلل محب مشـاور شـورای امنیت 

ملـی افغانسـتان حکومـت دیدگاه خاصـی ندارد.
آنـان بـه روزنامـۀ مانـدگار گفتند کـه در مورد اظهـارات آقای 
محـب اگـر دیـدگاه یا نظـری مطرح شـد بعـداً با رسـانه ها و 

مردم شـریک سـاخته می شـود.
بـا تماس هـای پیوسـته به وزارت امـور خارجه افغانسـتان، اما 
سـخنگویان ایـن وزارت نیـز دیدگاه مشـخصی در ایـن پیوند 

ندادند. به دسـت 
از سـویی، دیپلمات هـای وزارت خارجـه امریـکا در تازه ترین 
اظهـارات خود، سـخنان مشـاور شـورای امنیت افغانسـتان را 
غیـر دیپلماتیـک گفتـه و بیان داشـتند که او عـرف دیپلماتیک 

را در سـخنان خـود زیـر پا کرده اسـت.
بـه گفتـۀ ایـن دیپلمات ها، آقای محـب با وجود داشـتن خانم 
امریکایـی بـرای مدتی ویـزه ورود به امریـکا را دریافت کرده 

ند. نمی توا
در عیـن حـال، معـاون دوم رییـس حکومت وحـدت ملی در 
دیـدار بـا معاون سـفیر امریـکا در کابل بـر رفع سـوء تفاهم ها 
در رونـد صلـح افغانسـتان میان کابـل و واشـنگتن تأکید کرده 

است.
محمـد سـرور دانـش معـاون دوم رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی پیـش از ظهر دیروز شـنبه )25 حـوت( در دفتر کارش با 
گـرن دیکـر معاون سـفیر امریـکا در کابـل دیدار کرده اسـت.
وحـدت  حکومـت  ریاسـت  دوم  معـاون  رسـانه های  دفتـر 
ملـی بـا نشـر اعامیه یـی گفته کـه در ایـن دیدار آقـای دانش 
گفتـه که آغـاز مذاکـرات »بین االفغانـی« اولویـت اصلی روند 
مذاکـرات صلـح اسـت و به جلوگیـری از هرگونه سـوء تفاهم 

در روابـط اسـتراتژیک افغانسـتان و امریـکا تأکیـد کرد.
آقـای دانـش در ایـن دیـدار، اطاع رسـانی شـفاف از رونـد 
مذاکـرات صلـح )میـان نماینـده گان امریکا و طالبـان( را برای 

مـردم افغانسـتان مهـم خوانده اسـت.
معـاون رییـس حکومـت وحـدت ملـی همچنیـن گفتـه کـه 
ترکیـب هیـات مذاکـره کننده دولـت در روند صلـح بازنگری 

شـد. خواهد 
براسـاس معلومـات ایـن اعامیه، معاون سـفیر امریـکا ضمن 
ارایـه معلومـات الزم در خصـوص رونـد مذاکـرات صلـح، 
گفتـه کـه دیدگاه هـای مطرح شـده از سـوی آقای دانـش را با 

دولـت امریـکا شـریک می سـازد.
ارگ دیدگاه خود را بیان کرده است

آگاهـان سیاسـی امـا عـدم اظهار نظـر ارگ در ایـن خصوص 
را تأییـد سـخنان آقـای محـب عنـوان کـرده می گوینـد: ارگ 
بـه نحـوۀ دیـدگاه خـود را از زبـان حمـداهلل محب بـه امریکا 

ابـراز کرده اسـت.
می گویـد،  سیاسـی  مسـایل  تحلیل گـر  اندیشـمند  اکـرام 
اظهـارات حمـداهلل محـب رابطـۀ رو بـه تشـنج و غیـر قابـل 
اعتمادتـر  غیرقابـل  و  متشـنج تر  را  امریـکا  و  غنـي  اعتمـاد 
مي سـازد، در حالـي  کـه محـب بـه امریـکا رفتـه بـود تـا این 

رابطـه را ترمیـم کنـد و نزدیـک بسـازد.
بـه بـاور آقـای اندیشـمند، بـه نظر مي رسـد کـه توفـان قطرۀ 

اشـرف غنـي را در حـال فـرو بـردن بـه درون خود اسـت.
ایـن درحالـی ا سـت کـه حمـداهلل محـب مشـاور امنیـت ملي 
حکومـت وحـدت ملی، زلمي خلیـل زاد را متهم بـه کنار زدن 
محمـد اشـرف غني رییـس حکومـت وحـدت ملی و تشـکیل 

حکومـت موقت و مسـتعمره کرده اسـت. 
آقـای محـب کـه بـرای شـرکت در نشسـت شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل متحـد بـه امریـکا رفته بـود، این موضـوع را در 
صحبتـی بـا خبرنـگاران امریکایی هفته گذشـته در واشـنگتن 

ابـراز کرده اسـت.
مشـاور امنیـت ملـي حکومـت غنـي ادعـا کـرد کـه مذاکرات 
امریکایي هـا  و  نـدارد  شـفافیت  طالبـان  بـا  امریـکا  صلـح 

اطاعـات انـدک از ایـن مذاکـرات بـه کابـل ارایـه مي کننـد.
آقـای محـب با ذکـر این کـه زلمی خلیل زاد دسـت کـم دوبار 
می خواسـته خـود را بـرای ریاسـت جمهوری افغانسـتان نامزد 
کنـد، گفتـه: »مـا فکـر می کنیـم یـا آقـای سـفیر نمی دانـد چه 

می کنـد، یـا این کـه چیز دیگـری در سـر دارد.«
آقـای محـب گفته کـه زلمی خلیـل زاد در پی ایجـاد حکومت 
موقـت اسـت کـه خـود در رأس آن قـرار بگیـرد. او با اشـاره 
بـه مذاکـرات صلح گفـت، این رونـد شـفافیت الزم را ندارد.
مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان گفتـه که زلمـی خلیـل زاد در 
مـورد مذاکرات امریکا بـا گروه طالبان، با حکومت افغانسـتان 
مشـورت نمی کنـد و معلومـات کمی بـه دولت ارایه می شـود.

زلمـی خلیـل زاد چنـد مـاه پیـش بـه عنـوان نماینـدۀ ویـژه 
پنـج  او در  تعییـن شـد.  افغانسـتان  امـور صلـح  امریـکا در 
دور گفت و گـوی صلـح افغانسـتان بـه عنـوان نماینـده خاص 

امریـکا حضـور داشـت.
درایـن نشسـت ها بـا وجـود درخواسـت های مکـرر حکومت 
افغانسـتان بـرای گفت وگـو بـا طالبـان، ایـن گـروه حاضـر به 

مذاکـره با دولت افغانسـتان نشـدند.
چنـد روز پیش اما از پنجمین نشسـت رو در روی نماینده گان 
امریـکا و طالبـان، ریاسـت حکومـت وحدت ملـی اعام کرد 
کـه رییـس حکومت و زلمی خلیل زاد بر سـر کارشـیوه جدید 

بـرای پیش بـرد روند صلح بـه توافق رسـیده اند.
ارگ گفتـه بـود کـه بـر اسـاس ایـن کارشـیوه، نخسـت در 
مـورد تمـام موضوعـات مربـوط به صلح بـا دولت افغانسـتان 
مشـورت می شـود و در مـورد اقدامـات بعدی بحث می شـود 
و سـپس رونـد بـه پیـش مـی رود. چیزی کـه به نظر می رسـد 
نماینـده گان  میـان  صلـح  گفت و گوهـای  دور  پنجمیـن  در 

امریـکا و طالبـان عملی نشـد.
پـس از اظهـارات حمـداهلل محـب، وزارت خارجـه امریکا او 
را بـه مقـر وزارت خارجـه احضـار و بـه او گـوش زد کرد که 
حملـه بـر خلیـل زاد حملـه بـر وزارت خارجه امریکا اسـت. 

نشست سری ترامپ پیرامون افغانستان
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا بـا مقام هـای امنیتـی، 
اسـتخباراتی و سیاسـی این کشـور روز جمعه، بیسـت وچهارم 
حـوت، در یـک نشسـت سـری در مـورد افغانسـتان دیدار و 

گفت وگـو کـرده اسـت.
ایـن نشسـت در پشـت دروازه هـای بسـته در اتاقـی بـه نـام 
انجـام شـده  پنتاگـون  یـا  امریـکا  »تانـک« در وزارت دفـاع 
اسـت. بـه نقـل از یـک مقـام امریکایـی کـه نخواسـته اسـت 
از او نامـی بـرده شـود، گـزارش داده شـده کـه این جلسـه به 
دنبـال اظهـارات حمداهلل محب، مشـاور امنیـت ملی حکومت 
افغانسـتان، برگزار شـده اسـت. در مورد اجنـدای مورد بحث 

ایـن نشسـت، تاکنـون جزئیات در دسـت نیسـت. 
رسـانه های امریکایـی گـزارش داده انـد کـه در ایـن نشسـت 
جـوزف  رییس جمهـور،  معـاون  پنـس،  مایـک  محرمانـه ، 
دانفـورد، رییـس سـتاد مشـترک ارتش امریـکا، مایـک پمپئو، 
وزیـر خارجـه، جینا هسـپل، رییـس ادارۀ مرکزی اسـتخبارات 
امریـکا و جـان بولتون، مشـاور امنیـت ملی، شـرکت کرده اند.
در همیـن حـال، داکترعبداهلل عبداهلل، رییـس اجرایی حکومت 
وحـدت ملـی افغانسـتان از گفته هـای حمداهلل محب، مشـاور 
امنیـت ملـی رییس جمهـور غنـی در برابـر زلمـی خلیـل زاد 

انتقـاد کرد.
همـکار  یـک  متحـده  ایـاالت  کـه  می گویـد  عبـداهلل  داکتـر 
راهبـردی حکومـت افغانسـتان اسـت و مقام هـای حکومـت 
افغانسـتان بایـد در ابـراز نظرهـای شـان در برابر این کشـور، 

دقـت بیشـتری داشـته باشـند.
مشـاور امنیـت ملی رییـس حکومت وحـدت ملی افغانسـتان 
در حالـی ایـن اظهـارات را مطـرح کـرده کـه پنجمیـن دور 
گفت و گوهـای صلـح میان نماینـده گان گروه طالبـان و امریکا 

در قطـر چهـار روز پیـش پـس از 16 روز بـه پایان رسـید.
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واکنش ها پس از حملۀ تروریستی در نیوزلند:

جهـانیان بـه هشـدارهـای 
شهیـد احمـدشاه مسعـود توجه نکـردند

دقایقـی پـس از پایـان نمـاز جمعـه، 24 حـوت در 
نیوزلنـد، یـک مهاجـم  یکـی از مسـجدهای کشـور 
عیسـوی بـر نمازگزاران این مسـجد با سـاح یورش 
مهاجـم  بیـن می بـرد.  از  را  نمازگـزار  می بـرد و 49 
پیـش از یـورش بـر مسـجد، دوربینـی را در کاهش 
ثانیه به ثانیـه  را  حملـه  لحظـات  و  می کنـد  جابه جـا 
تصویربـرداری کـرده و بـه صـورت زنـده در شـبکۀ 

اجتماعـی پخـش می کنـد.
مهاجـم باخود سـاح سـیاه رنگی را حمـل می کند که 
روی آن نوشـته هایی بـه خـط سـفید دیـده می شـود. 
شـماری از شـهروندان در واکنـش به ایـن حمله گفته 
انـد کـه قهرمان ملی افغانسـتان سـال ها پیـش از خطر 
تروریسـم جهـان را آگاه سـاخته بـود، امـا جهـان بـه 
ایـن حـرف توجـه نکـرد. بـه بـاور آنـان، ایـن عـدم 
توجـه باعث گسـترش و نفوذ شـبکه های تروریسـتی 

در سـطح جهان شـده اسـت.
شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمان ملی کشـور سال ها 
احتمـال  از  اروپـا  بـه  تاریخـی اش  سـفر  در  پیـش 
گسـترش و صدمه رسـاندن جهانی تروریسـم هشدار 

داده بـود.
از سـویی هـم، برخـی از پژوهشـگران و عالمـان دین 
نوشـته های روی سـاح را رمزگشـایی کـرده و گفتـه 
انـد کـه احتمـاالً ایـن حملـه ناشـی از عقـدۀ تاریخی 

باشـد. بوده 
صفحـۀ  در  دینـی  پژوهشـگر  صالحـی،  عبدالکبیـر 
حمـاِت  »رمزگشـایی  عنـواِن  زیـر  فیسـبوکش 
نظـر  بـه  کـه  اسـت  نوشـته  نیوزیلنـد«  تروریسـتِی 
می رسـد ایـن حمـات ناشـی از یـک عقـدۀ تاریخی 
و خشـم و نفـرت عمیـق نسـبت بـه مسـلمانان بـوده 

اسـت. 
آقـای صالحـی کـه ایـن یادداشـتش را از نوشـته های 
روی اسـلحۀ تروریسـت اسـتنباط کرده، افزوده است: 
در بخشـی از ایـن نوشـته ها، عبـارت »ویـن 1683« 
جلـب توجـه می کنـد. ظاهراً ایـن عبارت اشـاره دارد 
بـه رویـداد تاریخـی محاصـرۀ وین توسـط سـپاهیان 
تـرک عثمانـی در سـال 1683 که یـادآور آخرین نبرد 

خونیـن میان مسـیحیان و مسـلمانان اسـت.
عبدالکبیـر صالحـی با بیـان این که در جایـی دیگر، نام 
»ژان هونیـادی« پادشـاه و قهرمان معروف مجارسـتان 
خودنمایـی می کنـد، نوشـته اسـت: هونیـادی بارهـا 
در برابـر نیروهـای ارتـش عثمانـی جنگیـد و جلـو 

پیـش روی آنـان را گرفت.
بـه گفتـۀ ایـن پژوهشـگر دینـی: نـام دریابـان »ادوارد 
کادرینگتـون« نیـز در میـان ایـن نوشـته ها بـه چشـم 
 ،182۷ اکتبـر   2۰ در  کـه  بـود  کسـی  او  می خـورد. 
نـاوگان نیرومنـد ارتـش عثمانـی را شکسـت داد و 

زمینـۀ اسـتقال یونـان را فراهـم کـرد.
در  شـده  نوشـته  عبـارِت  مهمتریـن  صالحـی  آقـای 
سـاح تروریسـت را عبارِت »این خواسـِت خداست« 
می دانـد و می نویسـد کـه ایـن عبـارت، انگیـزۀ دینی 

ایـن رویـداد تروریسـتی را هویـدا می سـازد.
»شـارل  اسـِم  همچنـان  سـاح  ایـن  از  قسـمتی  در 
مارتـل« نوشـته شـده اسـت. گفتـه می شـود شـارل 
مارتـل فرمانـده وقـِت صلیبی هـا بـود و عبدالرحمـان 
الغافقـی، یکـی از امیـراِن خافـت اموی هـا را از بیـن 
بـرده بـود. شـارل مارتـل همچنـان متهـم بـه کشـتن 
مسـلمانان در شـمال فرانسـه در آن زمـان نیـز اسـت.
کمال الدیـن حامـد، پژوهشـگر و عالـم دیـن نیـز بـه 
ایـن بـاور اسـت کـه تروریسـم یـک جنـگل اسـت، 

هیـچ مـرزی نمی شناسـد و از هـر قماشـی در خـود 
دارد. آقـای حامـد گفتـه اسـت، ایـن حمله نشـان داد 
کـه اصطاح تروریسـم اسـامی فقـط می توانـد بازده 
ذهنیـت توطیـه و دو روی غـرب در قبـال قضیه ترور 

. شد با
ایـن پژوهشـگر دینـی اظهـار مـی دارد: »همان گونه که 
مـا معتقدیـم اسـام از ایـن اتهـام مبـرا اسـت، خـود 
صلیبی گرایـی  ذهنیـت  می باشـد.  ترورنیـز  قربانـی 
عامـان حملـه نشـان می دهـد کـه هنـوز رسـوبات 
جاهلیـت مـدرن تحمـل اسـام را نـدارد«. او ابـراز 
امیـدواری می کنـد کـه چنیـن »وحشـت های« تکـرار 
نگـردد و اسـام و سـایر ادیان دیگر عامـل اصلی این 

عمل دانسـته نشـود. 
حملـه  بـر مسـجِد مسـلمانان در نیوزلنـد همچنـان 
نیـز  را  افغانسـتان  شـهروندان  از  برخـی  واکنـش 
برانگیختـه اسـت. باسـط قانـت کـه اسـتاد دانشـگاه 
اسـت نیز در صفحۀ رسـمی فیسـبوکش نوشـته است 
تروریسـم  شـدن  جهانـی  خطـر  پیـش  سـال ها  کـه 
افغانسـتان پیش بینـی کـرده بـود و  را قهرمـان ملـی 
از آن ُهشـدار داده بـود و امـروز دیـده می شـود کـه 
تروریسـم مرز نمی شناسـد و بسـیاری ترورهـا از نوع 

می گیـرد. صـورت  جهـان  در  آن  سـازمان یافتۀ 
آقـای قانـت بیـان داشـته اسـت کـه اگـر ایـن حملـه 
کار یـک مسـلمان می بـود، »لبـۀ تیـغ جامعـۀ جهانـی 
و  تـر می شـد  تیـز  بشـر«  کاذب حقـوق  مدعیـان  و 

می گردیـد. چرب تـر  اسـام  علیـه  زبان شـان 
حکومـت افغانسـتان در واکنـش بـه این حملـه، آن را 
»وحشـیانه و ضـد بشـریت« توصیـف کـرده و گفتـه 
اسـت کـه تروریسـتان بـه هیـچ دیـن و آیینـی تعلـق 
از محمداشـرف  نقـل  بـه  ارگ  اعامیـه  در  ندارنـد. 
غنـی آمده اسـت کـه آقای غنی بـر مبارزه مشـترک و 
بـدون تفکیـک تمام کشـورهای جهان با پدیدۀ »شـوم 

تروریسـم« تأکیـد کرده اسـت.
پولیـِس نیوزلند گفته اسـت کـه مهاجم برنتـون ترنت 
نـام دارد و 38 سـال سـن دارد. بـه گفتـۀ پولیـِس این 
کشـور او استرالیایی اسـت و جواز حمل ساح را نیز 
داشـته اسـت. مقام هـای پولیـس ایـن کشـور گفته اند 
کـه دو تـن دیگـر را نیـز در همیـن ارتباط بازداشـت 
کرده، اما هویت شـان را افشـا نمی سـازد. قرار اسـت 
دادگاه مظنـون بـه دلیل تهدیدها، سـری برگزار شـود.
از  یکـی  کـه  انـد  گفتـه  نیوزلنـد  دولتـی  مقام هـای 
افغانسـتان  نـام دارد، شـهروند  نبـی  قربانیـان، داوود 
اسـت و سـال ها پیـش بـه نیوزلنـد مهاجـرت کـرده 

بـود. ایـن شـخص ۷1 سـاله بـود.
نخسـت وزیر نیوزلند این حمله را تروریسـتی خوانده 
و گفتـه اسـت که »آنچـه در کرایسـت چرچ روی داده 
خشـونتی بی سـابقه اسـت و جایی در نیوزیلند ندارد. 
هسـتند.  مهاجـران  جامعـه  از  قربانیـان  از  بسـیاری 

نیوزیلنـد خانـۀ آن هاسـت. آن ها از مـا اند.«
ایـن حملـه همچنـان واکنـش جهانـی داشـته اسـت. 
دنالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا در تویتـی گفته 
اسـت امریـکا بـا تمام تـوان در کنـار نیوزلنـد خواهد 
ایسـتاد. در عیـن حال، تـرزا می، نخسـت وزیر بریتانیا 
هـم بـا ابراز تأسـف با مـردم نیوزلند ابراز غم شـریکی 

کرده اسـت.
و  جهـان  کاتولیک هـای  رهبـر  فرانسـیس،  پـاپ   
بسـیاری از مقام هـای ارشـد کشـورهای اروپایـی نیـز 
بـا ابـراز تسـلیت بـه قربانیـان، بـا آنـان غم شـریکی 

کـرده انـد.

ریاست حکومت وحدت ملی:
راجع به گفته های مشاور شورای امنیت دیدگاهی نداریم

وزارت خارجۀ امریکا:
برای مدتی به حمداهلل محب ویزه صادر نخواهد شد

ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد
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انتخــاب عنــواِن »ســهم لــوی اســتروس در علــوم اجتماعی« 
ــن  ــوان چنی ــراردادی اســت؛ چــرا کــه در حقیقــت نمی ت ق
ــاخت،  ــن س ــن معی ــور روش ــی به ط ــرای کس ــهمی را ب س
ــه  ــت ک ــب اس ــن مطل ــرای درِک ای ــی ب ــا تاش ــه تنه بلک
مدیــون  انسان شناســی  به ویــژه  و  اجتماعــی  علــوم 
اســتروس اســت، هرچنــد بــدون اســتروس هــم بــه حیــاِت 

ــداوم خواهــد بخشــید. خــود ت
در میــان آثــار متعــدد اســتروس، »مقدمه یــی بــر اثــر 
ــی از  ــت برخ ــال 195۰  توانس ــوس«]1[  در س ــل م مارس
خطــوط اساســی رویکــرد ســاختارگریانان را به خوبــی 
ــن«]2[ در ســال  ــر »گرمســیریان اندوهگی ــان ســازد. اث نمای
1955، یــک موفقیــت انتشــاراتی برایــش محســوب گردیــد 
ســال1958  در  ســاختارگرا«]3[  »انسان شناســی  اثــر  و 
را بایــد تثبیت کننــدۀ ادراک و روش شناســی اســتروس 

ــت.  دانس
ســهم نظــری اســتروس در علــوم  اجتماعــی قابــل ماحظــه 
ــوم واژۀ  ــا مفه ــد ت ــب گردی ــه موج ــت این ک ــت. نخس اس
انسان شناســی از موقعیتــی جدی تــر برخــوردار گــردد. 
ــی از  ــت دانش ــی توانس ــه انسان شناس ــورت ک ــن ص بدی
ــد. ســپس در  ــه کن ــی آنچــه هســت را ارای ــه معن انســان ب
ــد آن  ــه پیام ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــی انقاب روش انسان شناس

ــا  ــوم ســاخت، نه تنه ــا برداشــت از مفه ــد ت موجــب گردی
بــه معنــی توصیــف روابــط مســتقیم قابــل مشــاهده در یــک 
ــط  ــن رواب ــی از ای ــۀ مدل ــه مثاب ــن ب ــه، بلکــه همچنی جامع
قابــل درک گــردد )مثــل تعییــن نامتغیرهــا در فراینــد 
زبان شناســان  کــه  کاری  هماننــد  استحاله پذیری شــان، 
بــا   دیرینه شناســان  یــا  ریاضی دانــان  گشــتار[،  ]در 
پدیده هــای خــود انجــام می دهنــد(. اســتروس نشــان 
ــا در  ــات، تنه ــا ثب ــبتًا ب ــط نس ــوع رواب ــن ن ــه ای دارد ک
برخــی از موضوعــات )عینــی( و تحــت شــرایطی خــاص 
ــا در برخــی  ــل ســاختاری تنه ــد. تحلی ــدا می کنن ــی پی تجل
ــۀ  ــل شــکل های اولی ــوارد مشــروع و کارســاز اســت، مث م
 ،)taxionomies( ره بنــدی  شــکل های  خویشــاوندی، 
ــی  ــا برخ ــطوره یی ی ــای اس ــک، روایت ه ــم، مناس توتمیس
ــه در  ــزود ک ــد اف ــدات تجســمی )plastique(. بای از تولی
ــر قواعــد مکانیکــی  ــل احتمــاالت ب ــی کــه عوام قلمروهای

ــاز اســت. ــر کارس ــی کمت ــن تحلیلی ــد، چنی ــیطره دارن س

ساخت های خویشاوندی
اســتروس در اثــر »ســاختارهای ابتدایــی خویشــاوندی« بــر 
ایــن بینش ســاختارِی خــود تأکید مــی ورزد. او این ســاختار 
را »هســتۀ خویشــاوندی« می نامــد]4[. انسان شناســِی ســنتی 
ــاوندی،  ــی خویش ــر اصل ــه عنص ــود ک ــده ب ــن عقی ــر ای ب
گــروه بیولوژیــک »والدین/فرزندان«انــد. اســتروس روشــن 

ــا فرهنگــی، یــک گــروه  کــرد کــه در نگــرش اجتماعــی ی
ــده« از آن  ــه شــامِل »یــک مــرد، یــک زن و یــک نماین اولی
ــا  ــش ی ــرد می دهد)بخش ــه م ــه زن را ب ــت ک ــی اس گروه
معاملــه(. در بســیاری از جوامــع ســنتی، ایــن نماینــده، غالبــًا 
ــت  ــس، نخس ــاخصی زدایی(. پ ــرۀ ش ــت )چه ــرادرزن اس ب
ایــن زوج موجــب پیونــد بیــن دو گــروه می شــوند. 
پــس ایــن یــک نظــام ســه مفهومــی اســت: شــوهر، زن و 
ــل از  ــل متقاب ــک عم ــی ی ــده )donateur(. یعن دهش کنن
دهــش یــا بخشــش، طــی مراســمی خــاص )ازدواج( انجــام 
ــای  ــع زن ــدد از من ــیر مج ــوع تفس ــک ن ــن ی ــرد. ای می پذی
ــه نخســت  ــود ک ــه ش ــارم اســت. الزم اســت توج ــا مح ب
ــا بیولوژیکــی محســوب  ایــن یــک منــع دینــی، اخاقــی ی
ــاز  ــش، ب ــی از ده ــزام اجتماع ــک ال ــه ی ــردد، بلک نمی گ
ــن همــان اســت  ــس دادن اســت. ای ــاز پ ــن و ب ــس گرفت پ
کــه بنیــاد برون همســری)exogamie(]5[  را تشــکیل 
می دهــد. برون همســری در برگیرنــدۀ قواعــد خاصــی 
می گــردد کــه توســط کان گروه هــای منزلتــی و غیــره 
ــر  ــه ه ــردد ک ــن می گ ــس روش ــود. پ ــه می ش ــه کار گرفت ب
ــق  ــی از تواف ــامل روابط ــت ش ــاوندی، نخس ــام خویش نظ
ــط   ــامل رواب ــپس ش ــت، س ــان گروه هاس ــت در می و وصل
بیــن نســل ها )تک خطــی مثــل   )filiation( فرزنــدی

مــادری، پــدری و یــا چندین خطــی( و روابــط خونــی بیــن 
ــردد. ــه زاده می گ ــه و عم ــی، خال ــو، دای عم

دانش سنتی و تفکر وحشی
اشــتروس پــس از پرداختــن بــه نظــام خویشــاوندی، 
روش خــود را در زمینه یــی متفــاوت می آزمایــد؛ یعنــی 
»شــکل های ســنتی طبقه بنــدی اشــیای جهــان طبیعــی« 
ــاع  ــا ارج ــث را ب ــن مبح ــتروس ای ــی(. اس ــه اجتماع )و ن
ــه  ــأله یی ک ــد. مس ــرح می کن ــتانی ط ــالۀ باس ــک مس ــه ی ب
ــده  ــدون حــل مان ــان ب ــوده و همچن ــدۀ تضادهــا ب ایجادکنن
ــر  ــه نظ ــود. ب ــده می ش ــم« نامی ــه »توتمیس ــه ک ــت. آنچ اس
ــه صــورت  ــن مســأله یی اســت کــه اساســًا ب اســتروس، ای
ــده  ــاش ش ــت ت ــت. در حقیق ــده اس ــرح ش ــب ط نامناس
ــانی  و  ــان انس ــن جه ــه گام بی ــات گام ب ــا ارتباط ــت ت اس
ــت،  ــه، در حقیق ــردد. درحالی ک ــریح گ ــی تش ــان طبیع جه
توتمســیم چیــزی نیســت جــز شــیوه یی از اســتقرار و بیــان 
ــا گــروه( کــه  ــرد ی ــان انســان ها )ف نظامــی از تفاوت هــا می
ــان  ــات، گیاه ــن حیوان ــا )بی ــی از تفاوت ه ــه کمــک نظام ب
ــیا  ــان ها و اش ــن انس ــت. ای ــده اس ــرار ش ــیا( برق ــا اش ی
ــوری  ــک تی ــق ی ــبیه اند)طب ــر ش ــه همدیگ ــه ب ــتند ک نیس
قدیمــی در معرفــی توتــم(، بلکــه آنچــه کــه ایــن تشــابهات 
را می ســازد، عبارتنــد از: روابــط متفاوتــی کــه وجــود دارد. 
بــرای مثــال نســبت یــک کان بــه کان دیگــر، مثــل نســبت 

ــک  ــبت ی ــا نس ــت ی ــاب اس ــک عق ــه ی ــرس ب ــک خ ی
ــان دهندۀ  ــبت ها نش ــن نس ــت. ای ــک الک پش ــه ی ــی ب ماه
ــه روح انســانی  ــت و اســتعداد اســت ک ــک قابلی وجــود ی
ــردازد.  ــیا بپ ــدی اش ــا و طبقه بن ــه تفاوت ه ــا ب ــت، ت داراس
ــیم،  ــنتی می شناس ــای س ــوان دانش ه ــه عن ــا ب ــه م آنچــه ک
ــده،  ــدی پیچی ــل طبقه بن ــن عم ــه همی ــت ک ــزی اس آن چی
ــت،  ــوان گف ــه می ت ــن صــورت ک ــرده اســت. بدی ــه ک ارای
نخســت نیازهــای حیاتــی )تغدیــه یــا تاکتیک هــا(]6[ 
ــرا  ــان  ف ــیر جه ــه درک  و تفس ــان را ب ــه انس ــد ک نبودن
ــه  ــت ک ــال و لذت جویی هاس ــن امی ــه ای ــد،  بلک خواندن
ــن قلمــرو کشــانید. همان طــوری  ــه ای انســان را نخســت ب
کــه لــوی اســتروس یــادآور می شــود؛ »چیزهــا تنهــا و تنهــا 
بــرای خــوردن خــوب نیســتند بلکــه بــرای اندشــیدن ]بــه 
ــه  ــن نکت ــه ای ــا را ب ــًا م ــد«. او عم ــم[ خــوب ان ــا ه آن ه
رهنمــون می ســازد کــه نبایــد قــدرت خارق العــادۀ »تفکــر 
ــی  ــا نظام هــای نمادین وحشــی« را دســت کــم گرفــت. حت
ــن ارزش هــای  ــر اســاس همی ــد، ب ــه تحــول یافته ان هــم ک
متفاوتــی  بنــا شــده اند کــه خــود حاصــل همیــن عملیــات 

ــتند.  ــده هس ــاهده ش ــان مش ــدی جه طبقه بن
را می تــوان در  تفکــر وحشــی  فعالیت هــا و جنبــش   
ــر  ــه نظ ــرد. ب ــاهده ک ــطوره یی مش ــات اس ــدات روای تولی

ــدۀ اشــکال تفکــر الینفــک  ــان پیچی اســتروس، اســطوره بی
از فرهنــک یــا مجموعــۀ فرهنگــی اســت و در عیــن حــال 
ــه  ــدی ک ــت. فراین ــی اس ــد ذهن ــی فراین ــر همجای تجلی گ
ــۀ  ــامل هم ــن ش ــد و ای ــی می باش ــی و بازبین ــل بازرس قاب
ــر  ــی ه ــزار اصل ــه بخشــی از اب ــردد ک ــی می گ عملیات های

ــت. ــانی اس روح انس
ــه همیــن خاطــر اســت کــه در تفســیر اســطوره ها،  پــس ب
ــه،  ــًا کارکردگرایان ــای کام ــوان از رویکرده ــز نمی ت هرگ
نمادیــن و روان شناســانه بهــره جســت؛ زیــرا رویکردهــای 
ــه در  ــت ک ــی اس ــال نیازهای ــه دنب ــا ب ــه تنه کارکردگرایان
ــن  ــای نمادی ــد و رویکرده ــات ان ــن روای ــردۀ ای ــس پ پ
بــه دنبــال کلیدهــای تفســیر هســتی انــد و همچنیــن 
الگوهــای  دنبــال  بــه  روان شناســانه  رویکردهــای 
ــتی  ــطوره ها بازگش ــًا اس ــد)archétypes(. مطمین آرمانی ان
دارنــد:   بــر  در  را  عملــی  و  تجربــی  محیط هــای  بــه 
اجتماعــی.  و  تکنیکــی  جغرافیایــی،  محیط هــای  مثــل 
اســطوره ها مســتقیم و یــا غیرمســتقیم ایــن محیط هــا 
بیــان می کننــد. اســطوره ها به ویــژه بــه ســاخت و  را 
تولیــد معّرف هایــی می پردازنــد کــه از طریــق کاربــرد 
می آینــد:  به دســت  محســوس  عناصــر  طبقه بندی هــای 
انــواع موجــودات، مکان هــا، اشــکال، رنگ هــا،  مثــل 
مــواد، مســیرها، صداهــا، درجــه حرارت هــا و غیــره. 
اســطوره ها ایــن معّرف هــا را در اشــکال نمادینــی از اشــیاء 

ــی  ــد )به صــورت آفرینــش کیهان ــم می کنن و انســان ها  تنظی
یــا اجتماعــی( و به خصــوص بــه تمریــن به کارگیــری 
ــل:  ــد، مث ــا روح انســانی می پردازن ــی ب اســتعدادهای منطبق
ناپیوســته گی ها،  ضدونقیض هــا،  قرینه هــا،  تضادهــا، 
کــردن  تکمیــل  انحصارهــا،  پیوســت ها،  نفی گرای هــا، 
ــی  ــم گیر برخ ــت چش ــه خصل ــی ک ــره. از آن جای ــا و غی ه
ــازد،  ــان نمی س ــی را نمای ــچ مرجع ــه هی ــطوره ها ک از اس
مــا را بــه ایــن ایــده رهنمــون می کنــد کــه هیــچ موقعیتــی 
به طــور اساســی بــه آن هــا برنمی گــردد امــا بــه نظــر 
ــی  ــرای لذت جوی ــا ب ــطوره ها تنه ــن اس ــه ای ــد ک می رس
ــا  ــد. ب ــق و توســعه یافته ان ــاب خل ــازی بســیار ن ــک ب از ی
ــز  ــت هرگ ــک روای ــه ی ــت ک ــد گف ــردی بای ــن رویک چنی
ــرد.  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــرادی م ــور انف ــد به ط نمی توان
ــطوره یی  ــه از اس ــرد ک ــاهده ک ــوان مش ــری را می ت عناص
بــه اســطورۀ دیگــر منتقــل می شــوند)ُخرده اســطوره ها 
ــا شــّقه ها(. برخــی از روایــات از طریــق »بســته« )پاکــت  ی
ــوند)به  ــط می ش ــر تب ــر م ــه همدیگ ــود ب ــب( خ ــا قال و ی
ــن  ــره( و از ای ــا غی ــاد و ی ــا متض ــی و ی ــورت قرینه ی ص
ــاهده  ــی را مش ــیکل( کامل ــای« )س ــوان »دوره ه روی، می ت
ــط  ــبکه ها مرتب ــه ش ــطوره یی ب ــای اس ــا گروه ه ــه ب ــرد ک ک
می گردنــد. پــس هیــچ چیــزی  را نمی تــوان از ایــن متــون 
)افقــی یــا ملودیــک( اســطوره یی درک کــرد، متونــی کــه بــه 
ــد.  ــکل می گیرن ــجام ناپذیر ش ــًا انس ــی  غالب ــال حوداث دنب
ــار  ــۀ گفت ــه تهی ــدام ب ــون اق ــن مت ــار ای ــه در کن ــر آن ک مگ
 )plyphonique( و نگارشــی عمــودی یــا چندآوایــی
ــاط  ــی را در ارتب ــر قطعه ی ــه ه ــورت ک ــن ص ــردد. بدی گ
ــطورۀ  ــک اس ــا متضــاد( از ی ــابه ی ــری )مش ــۀ دیگ ــا قطع ب
ــک(  ــری )تیوری ــی و نظ ــهم اصل ــد. س ــرار بده ــر ق دیگ
ــن مطلــب اســت کــه  ــوم، روشــن گری ای اســتروس در عل
ایــن شــبکه ها همیشــه مشــتمل شــده از گروه هــای »تغییــر 
شــکل« )ترانسفورماســیون( بوده اند)بــه مفهــوم ریاضــی یــا 

آن(.  ریخت شناســی 
ــای  ــی از جنبه ه ــم برخ ــه بخواهی ــدون این ک ــا ب در این ج
زیباشناســی،  در  را  اســتروس  لــوی  تفکــر  گســترده تر 
ــوال  ــورد س ــی، م ــای ذهن ــخ، مقوله ه ــالۀ تاری اخــاق، مس
از پژوهش هــای  بــر اســاس گزارشــی  قــرار بدهیــم، 
به دســت آمــده در ســه حــوزۀ مذکــور، بــه صــورِت 
ذیــل نتیجه گیــری می کنیــم. نخســت می تــوان گفــت 
ــی  ــه از زبان شناس ــاختاری برگرفت ــدل س ــر م ــا ب ــه بن ک
و ریاضیــات، اســتروس توانســت نامتغیرهایــی )امــور 
ثابــت( کــه تنهــا صــورت ســادۀ تجربی شــان قابــل 
ــد و  ــرون بکش ــام بی ــردۀ ابه ــت را از پ ــوده اس ــاهده ب مش
ــذارد.  ــا بگ ــه تماش ــد را ب ــخ گم ش ــی از تاری بازمانده های
ــی  ــاختار ابتدای ــرای س ــوان ب ــدل را می ت ــن ُم ــلمًا ای مس
خویشــاوندی معرفــی کــرد. ایــن مــدل بــرای ســاختارهای 
ــدرن،  ــع م ــی جوام ــاختارهای اجتماع ــل س ــی مث پیچیده ی
ــرای  ــدل ب ــن م ــن ای ــت. همچنی ــت داش ــیار محدودی بس
ــن  ــه همی ــود. ب ــی ب ــم ناکاف ــطوره یی ه ــای اس روایت ه
ــط  ــد رواب ــرای این کــه بتوان خاطــر اســت کــه اســتروس ب
ــد،  ــدل طراحــی کن ــک م ــان را به صــورت ی ــل هم زم متقاب
از موســیقی کمــک می گیــرد و یــا این کــه ایــن کدهــا را در 
یــک تنــاوب رخــدادی و حوادثــی )بــه صــورت روایــت( 
ــًا  ــه عمیق ــت ک ــروی اس ــتروس پیش ــلمًا اس ــزد. مس می ری
حــوزۀ انسان شناســی را متحــول ســاخته و بــه آن پیشــنهاد 
می کنــد تــا روشــن گری را در ایــن رشــته مصــدر کار 
ــتعدادها و  ــه اس ــورت ک ــن ص ــد. بدی ــرار بده ــش ق خوی
ــر  ــوع بش ــت ن ــه در کلی ــی ک ــای ذهن ــا و فراینده قریحه ه
ــان  ــه در می ــی )چ ــا محدودیت های ــتند و ب ــترک  هس مش
انــواع و چــه در طــول زمــان( مواجــه انــد را بــا توجــه بــه 
تنــوع فرهنگ هــا نمایــان ســازد، چــرا کــه انســان همــه جــا 

ــت.  ــوده اس ــوردار ب ــه یی واال برخ از اندیش
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سهم لوی استروس 
در علوم اجتماعی

از  نمی تـوان  هرگـز  اسـطوره ها،  تفسـیر  در 
و  نمادیـن  کارکردگرایانـه،  کامـًا  رویکردهـای 
رویکردهـای  زیـرا  جسـت؛  بهـره  روان شناسـانه 
کارکردگرایانـه تنها بـه دنبال نیازهایی اسـت که در 
پِس پـردۀ ایـن روایات انـد و رویکردهـای نمادین 
بـه دنبـال کلیدهای تفسـیر هسـتی انـد و همچنین 
الگوهـای  دنبـال  بـه  روان شناسـانه  رویکردهـای 
اسـطوره ها  مطمینـاً   .)archétypes(آرمانی انـد
در  را  عملـی  و  تجربـی  محیط هـای  بـه  بازگشـتی 
بـر دارنـد:  مثـل محیط هـای جغرافیایـی، تکنیکـی 
و اجتماعـی. اسـطوره ها مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم 
ایـن محیط هـا را بیـان می کننـد. اسـطوره ها به ویژه 
بـه سـاخت و تولیـد معّرف هایـی می پردازنـد که از 
طریـق کاربـرد طبقه بندی هـای عناصـر محسـوس 
به دسـت می آینـد: مثـل انـواع موجـودات، مکان ها، 
اشـکال، رنگ هـا، مـواد، مسـیرها، صداهـا، درجـه 

غیـره و  حرارت هـا 
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نمونۀ ۵:
بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

حافـظ از بتـی صحبـت می کند کـه مخاطب در نـگاهِ اول 
گمـان می کنـد این بـت پیکری زیبـا از طا و نقره اسـت 
که آن را سـتایش کنند؛ ولی بت در شـعر حافظ در معنی 
حقیقـی آن بـه کار نرفتـه اسـت، بلکـه زبـان شـاعر زبانی 
مجـاز اسـت و از اسـتعارۀ مصّرحـه )آشـکار( اسـتفاده 
می کنـد. لـذا این بـت توصیفی اسـت خیالی از یـاری که 
حافـظ به آن عشـق مـی ورزد. یـاری زیبا کـه موی هایش 
اطـراِف چهـره اش را پوشـانده اند و شـاعر بـرای آن کـه 
اغـراق را در بیـان بـه اوج زیبایی برسـاند و کام شـعری 
خـود را خیال برانگیزتـر سـازد، از یـار خـود بـه بـت، از 
چهـرۀ او بـه ُگل و از زلـف آن بـه سـنبل تعبیـر می کنـد. 
آنچـه که شـرایط این تشـبیه ماهرانـه را بـرای حافظ مهیا 
می کنـد، تناسـب معنایـی خاصی اسـت که بیـن بت، گل 
و سـنبل و معشـوق، روی و مـوی آن وجـود دارد و چون 
ایـن واژه ها از بسـتری زیبا سرچشـمه می گیرنـد، بنابراین 

تشـبیه را برای شـاعر آسـان کرده اسـت.

نمونۀ 6 :
دست در حلقۀ آن زلف دو تا نتوان کرد

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد
حافـظ در ایـن بیت از دسـت کردن در حلقۀ زلف سـخن 
می گویـد، ولـی آنچـه کـه می توانـد در حلقۀ زلـف جای 
گیـرد تمـام دسـت نیسـت، بلکـه بخشـی یـا عضـوی از 
دسـت می باشـد که شـاعر از عاقـۀ کلیه اسـتفاده می کند 
و ذهـن خواننـده را درگیـر زبـان شـعری اش می کنـد تـا 
آن عضـو را کـه انگشـتان می باشـند، پیـدا کنـد. بـه بیانی 
تنهـا  دیگـر، شـاعر کل دسـت را عنـوان می کنـد ولـی 
جزیـی از آن کـه انگشـتان می باشـد، ارایـه شـده اسـت. 
بنابرایـن ایـن نـوع زبان شـعری را در شـعر حافظ »عاقۀ 
کلیـه« می گوینـد کـه از عاقه هـای زبان مجازی در شـعر 

ست. ا

نمونۀ 7 :
دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی

تو از این چه سود داری که نمی کند مدارا
میـان  بـه  عالمـی سـخن  واژۀ  از  بیـت  ایـن  در  حافـظ 
مـی آورد. دل عالمـی در معنـی حقیقـی آن بـه کار نرفتـه 
اسـت، چـون شـاعر بـا شخصیت بخشـی بـه واژۀ عالم به 
زیبایی موسـیقی درونی شـعر جایی دیگر بخشیده است 
و در واقـع مقصـودش از دل عالمـی، دل جهـان نیسـت، 
بلکـه عالـم یـار اسـت و چـون دل یـار عضوی از انسـان 
و یـا به اصطـاح یـار می باشـد، شـاعر دسـت بـه انتخاب 
عاقـۀ جزییـه زده اسـت که از انـواع مجاز می باشـد و از 

ذکـر یـار و یـا همان انسـان چشم پوشـی می کنـد تا ذهن 
مخاطـب را درگیـر زبـان شـعری اش کنـد و معنـی اصلی 
و هنرمندانـۀ شـعر را دریابـد و البتـه ایـن کار را حافظ با 
تشـبیهی اغراق آمیـز بـه انجـام می رسـاند؛ چه ایـن که دل 
عالمـی را سـوختن نیـز نوعـی بزرگ نمایـی )اغـراق( بـه 
شـمار می آیـد کـه کنایه از چهـرۀ زیبا و بی بدیل یارسـت 

کـه طالـب و بـه تعبیری خاطرخـواهِ زیـادی دارد.

نمونۀ ۸ :
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

شـاعر در مصـرع اول از مراعـات نظیـر اسـتفاده می کنـد 
مواجـه  خاصـی  درونـی  موسـیقی  بـا  را  شـعرش  کـه 
می سـازد و ایـن کار را بـا گزینـش بـاد خـزان و چمـن 
آغـاز می کنـد و در مصـرع دوم نیز گل و خـار را می آورد 
کـه ایـن نـوع گزینـش واژه هـای هم نـوع و هـم جنس و 
همـراه، زبـان و بیـان شـعر را زیبـا کرده اند و سـخن این 
کـه شـاعر از گل بی خـار سـخن به میـان مـی آورد و این 
کنایه یـی از ایـن اسـت کـه دنیـا بـدون رنـج نیسـت و به 
دنبـال هـر آسـایش و سـختی، رنج و مشـقتی اسـت و یا 
هیـچ بهاری بی خـزان نیسـت. بنابراین حافظ بـرای عینی 
کـردن مقصـود خویـش از زبـان کنایـه بهـره می جوید و 
بـر تن سـخنش که گل بی خار اسـت، لباسـی می پوشـاند 
و ذهـن مخاطـب را وا مـی دارد تـا کـه الیه هـای زیریـن 
لبـاس شـعر را دریابـد و بـه معنـی حقیقـی شـعر دسـت 

کند. پیـدا 

نمونۀ ۹ :
کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
شـاعر از رخ اندیشـه و زلـف سـخن می گویـد کـه هـر 
دو اسـتعارۀ مکنیـه بـه شـمار می آینـد. صفـت رخ بـرای 
یـار بـه کار مـی رود و در این جـا حافـظ بـه واژۀ اندیشـه 
تشـخص مـی دهد و زبان شـعری اش رامجاز و اسـتعاره 
پذیـر مـی کنـد . در مصـرع دوم نیـز زلـف سـخن آمـده 
کـه زلـف سـخن در معنـی حقیقـی آن اعمـال نشـده و 
هـر آنچـه تصویـر شـده ، مجـاز اسـت. چـرا که ایـن یار 
اسـت کـه زلـف دارد، ولـی شـاعر بـا تکنیـک و مهارتی 
خـاص بـا واژۀ سـخن ایـن مهـم را بـه تصویـر کشـانده 
و ذهـن مخاطـب را بـه سـمت زبانـی هنـری سـوق داده 
اسـت. قرینـه و نشـانه یی که بیـن دو واژۀ زلف و سـخن 
سـر  می دهـد،  پیونـد  هـم  بـه  را  واژه  ایـن  و  می باشـد 
انسـان اسـت. چون زلف و سـخن از اجزای سـر انسـان 
می باشـد کـه بـا هـم ارتبـاط دارنـد و در این جاسـت کـه 

شـاعر دسـت بـه زبـان اسـتعاره می زند. 

نمونۀ ۱۰ :
هر کو نکاشت مهروز خوبی گلی نچید

در رهگذر باد نگهبان الله بود
شـاعر در ایـن بیـت دسـت بـه خاقیـت زبـان اسـتعارۀ 
مکنیّـه می زنـد. پذیرفتـن یـک معنـی از شـعر و اختیـار 
الزم را بـه مخاطـب در جهـت پذیرفتـن معنایـی دیگـر 
از خصایـص بـارز ایـن بیت از شـاعر بـه شـمار می آیند. 
معنـی مجـاز  در  از خوبـی  مهـر و گل چیـدن  کاشـتن 
اعمـال شـده اند و در واقـع مهـر و خوبـی دو صفت بارز 
و انسـانی اند کـه ایـن اختیـار را بـه حافـظ می دهـد تا که 
از زبـان تشـخیص اسـتفاده نمایـد و زبـان شـعری اش را 
بـا موسـیقی معنوی مواجه سـازد. بنابراین شـاعر به جای 
این کـه بگویـد: هر کو نکاشـت گنـدم و زباغ گلـی نچید، 
می ُسـراید: هـر کـو نکاشـت مهـرورز خوبـی گلـی نچید 
و ایـن شـعریت صنعـت شـعری باعـث شـده اند تـا کـه 
زبان شـعر شـکل بگیرد. در مصرع دوم نیز شـاعر از واژۀ 
اللـه سـخن بـه میان مـی آورد که اللـه نیـز در دو معنی به 
کار رفتـه اسـت و منظـور شـاعر نیـز معنـی دوم اسـت و 
البتـه معنـی اول را نیز برای مخاطب آزاد گذاشـته اسـت. 
معنـی اول از واژۀ اللـه همـان گل اللـه اسـت و بـا بافتار 
شـعر نیـز کافـی عمیق خـورده و معنـی دوم نیـز از الله 
همـان چراغی سـت کـه در قدیم از آن اسـتفاده می شـد و 

شـکلش بـه ماننـد گل اللـه بود.

نمونۀ ۱۱ :
هر که دل پیش دلبری دارد

ریش در دست دیگری دارد
یکـی از زبان هـای مجـاز در شـعر کنایـه اسـت. کنایـه 
بـه معنـی پوشـیده سـخن گفتن اسـت و شـاعر بـه جای 
این کـه در شـعر مسـتقیمًا حرفـش را بزند، دسـت به زبان 
کنایـه می زنـد تـا که ذهن مخاطـب را به تـاش وادارد از 
بـرای نیل بـه دریافـت معنی از طریـق اسـتدالل. بنابراین 
ایـن بیـت از حافـظ از زبـان کنایـه بهـره می جویـد، زیرا 
کـه »ریش در دسـت دیگـری دارد« کنایه از اختیار دسـت 
خـود نبـودن اسـت و حافـظ در ایـن بیـت بـا نگاهـی 
عارفانـه، شـرایط یـک عاشـق بـه معنـی واقعـی را بـرای 
فراتـر  زبـان شـعر  اگـر  لـذا  خواننـده تصویـر می کنـد. 
از زبـان معمولـی نباشـد، جایـگاه هنـری خـود را پیـدا 
نمی کنـد، ولـی مهمتریـن عنصـر در ایـن بیـت کـه تـوأم 
بـا کنایـه آمـده اسـت زبـان شـعری حافـظ می باشـد کـه 
در اغلـب اشـعارش و در هـر صنعـت ادبی کـه از جانب 

شـاعر لحـاظ شـده اند، رندانـه اسـت.

نمونۀ ۱۲:
محتاج قصه نیست، گرت قصد خون ماست

چون رخت از آن توست، به یغما چه حاجت است

شـاعر در مصـرع اول از قصـد خـون سـخن بـه میـان 
مـی آورد که در زبان فارسـی قصد خون کسـی را داشـتن 
بـه معنـی قصـد کشـتِن او را داشـتن اسـت. لـذا یکـی از 
حیاتی تریـن اعضـای بـدن انسـان خـون اسـت کـه اگـر 
نباشـد و یـا بـه اصطـاح قطـع شـود، انسـان بـا مـرگ 
مواجـه می شـود. بنابرایـن بـرای این که شـاعر بـه زیبایی 
کام خـود، جایـی دیگـر را از حیـث موسـیقی معنـوی 
بیفزایـد، از عاقـۀ الزمیّه اسـتفاده می کند، چـرا که اضافه 
شـدن قصد بـه واژۀ خـون، قرینه یی اسـت که ایـن مجاز 
را نشـان می دهـد، عاقه یـی اسـت کـه کشـتن و خون را 
بـا هم پیونـد می دهد. بنابرایـن محور جایگزینـی در زبان 
حافـظ بـه شـکلی لحـاظ می شـود کـه ذهـن خواننـده را 
بـه تـاش در جهـت نیل بـه معنی اصلـی شـاعر در بیت 

می رسـاند.

نمونۀ ۱3 :
هنوز از دهن بوی شیر آیدش

همی رای شمشیر و تیر آیدش
شـاعر در مصـرع نخسـت بیـت از زبـان کنایـه اسـتفاده 
خـود  بیـت  در  را  متـداول  و  رایـج  بیانـی  و  می کنـد 
مـی آورد کـه بـه معنی »کـودک بودن« اسـت، ولی شـاعر 
از بیـان آشـکار ایـن نکتـه روی برمی گرداند، امـا یکی از 
نشـانه های کودکـی را در بیـت ذکـر می کنـد تـا مخاطب 
از طریـق معنـی )مفهـوم( و بـا تـاش ذهنـی بـه مقصود 
دسـت یابـد. بنابرایـن زبانـی کـه حافـظ در ایـن بیـت 
اختیـار می کنـد، زبـان مجاز اسـت که به موسـیقی درونی 

و معنـوی شـعرش جایـی فزاینـده را بخشـیده اسـت.
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 شاعر در این بیت دست به خالقیت زبان استعارۀ مکنیّه می زند. پذیرفتن یک معنی از شعر و اختیار الزم را به مخاطب در جهت پذیرفتن معنایی دیگر از خصایص
 بارز این بیت از شاعر به شمار می آیند. کاشتن مهر و گل چیدن از خوبی در معنی مجاز اعمال شده اند و در واقع مهر و خوبی دو صفت بارز و انسانی اند که این
 اختیار را به حافظ می دهد تا که از زبان تشخیص استفاده نماید و زبان شعری اش را با موسیقی معنوی مواجه سازد. بنابراین شاعر به جای این که بگوید: هر کو
 نکاشت گندم و زباغ گلی نچید، می ُسراید: هر کو نکاشت مهرورز خوبی گلی نچید و این شعریت صنعت شعری باعث شده اند تا که زبان شعر شکل بگیرد. در

مصرع دوم نیز شاعر از واژۀ الله سخن به میان می آورد که الله نیز در دو معنی به کار رفته است و منظور شاعر نیز معنی دوم است



ــات ریاســت جمهوری در  ــی مســعود، نامــزد انتخاب احمدول
چهلمیــن روز وفــات داکتــر محمدابراهیــم ملکــزاد، نماینــدۀ 
ــت  ــرات گف ــده گان، در ه ــس نماین ــور در مجل ــردم غ م
ــم  ــان مبه ــا طالب ــح ب ــای صل ــت گفت وگوه ــه سرنوش ک
ــد و  ــام قدرت من ــه نظ ــی ک ــا زمان ــت و ت ــوم اس و نامعل
ــی در  ــا نتیجه ی ــن گفت وگوه ــردد ای ــاد نگ ــروع ایج مش

ــد داشــت. ــی نخواه پ
ــروزی،  ــای ام ــام و ارزش ه ــعود، نظ ــای مس ــۀ آق ــه گفت  ب

ــت.   ــت اس ــاد و مقاوم ــران جه ــات رهب ــول زحم محص
آقــای مســعود کــه دیــروز شــنبه، 25 حــوت در ایــن 
ــر  ــای اخی ــه تنش ه ــاره ب ــا اش ــرد ب ــت می ک ــل صحب محف
ــای  ــات و ارزش ه ــی، انتخاب ــام فعل ــت: نظ ــور گف در کش
ــل  ــه چه ــت ک ــانی نیس ــات کس ــول زحم ــود محص موج

ــد.  ــم بودن ــال ُگ س
ــانه ها  ــا در رس ــرا برخی ه ــه چ ــد ک ــعود می گوی ــای مس آق
کــه  حالــی  در  می کننــد؟  توطئــه  مجاهــدان  علیــه 
ــان  ــی محصــول تاش هــا و مجاهــدت  آن ارزش هــای کنون
ــا  ــه مســوول اســت ت اســت و نســل جــوان بیشــتر از هم

ــد.  ــاش کنن ــای ت ــن ارزش ه ــظ ای ــرای حف ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
ــتید  ــواه هس ــد: گ ــور می گوی ــی در کش ــای تاریخ چالش ه

ــه از  ــت ک ــی گف ــرف غن ــش محمداش ــد روز پی ــه چن ک
احمدشــاه بابــا تــا کــرزی بــرای رســیدن بــه قــدرت بــرادر 

ــت.  ــه اس ــراف صادقان ــن اعت ــد، ای ــی کرده ان کش
آقــای مســعود می گویــد کــه 1۷  ســال می شــود کــه 
ــش  ــل افزای ــت، تحم ــح اس ــال صل ــح دنب ــت صل حکوم
تلفــات مــردم، بیــش از 5۰ هــزار کشــته و 5۰ هــزار زخمــی 
همــه بــرای برقــرای صلــح بــوده اســت، امــا گفت وگوهــای 
صلــح در پشــت درهــای بســته بــدون در جریــان گذاشــتن 

ــردد.  ــر می گ ــردم دای م
ــدت  ــت وح ــووالن حکوم ــاد مس ــا انتق ــعود ب ــای مس آق
ــح  ــورد صل ــت در م ــری حکوم ــه رهب ــد ک ــی، می گوی مل
ــی  ــت غن ــورای امنی ــخنان مشــاور ش ــد، س ــزی نمی دان چی
ــن  ــری ای ــی رهب ــاء معلومات ــان دهندۀ خ ــکا نش در امری
ــت  ــورای امنی ــاور ش ــض مش ــخنان متناق ــت. س ــام اس نظ
ــرای  ــکا ب ــژۀ امری ــتادۀ وی ــل زاد، فرس ــی  خلی ــی و زلم غن
صلــح نشــان داد کــه هیــچ هماهنگــی میــان رهبــری 
حکومــت و مذاکــره کننــده گان صلــح وجــود نــدارد. رییس 
حکومــت یــک حــرف، شــورای عالــی صلــح  ســخن دیگر 
و آقایــان دیگــر ســخنان خــود را دارنــد، امــا معلــوم نیســت 

ــد شــد.  ــح چــه خواه ــه سرنوشــت صل ک
ــرای  ــدان طــرح موجــه ب ــه فق ــاره ب ــا اش ــای مســعود ب آق

ــی  ــوز طرح ــت هن ــت: حکوم ــی گف ــام کنون ــح در نظ صل
بــرای صلــح نــدارد و ایــن نشــان می دهــد کــه هزینه هــای 
ــرای  ــین ب ــال های پس ــح در س ــرای صل ــده ب ــرف ش ص

ــوده اســت.  ــردم ب ــوای م اغ
ــرای  ــه ب ــی ک ــای هنگفت ــد: هزینه ه ــعود می گوی ــای مس آق
صلــح صــرف شــد فقــط یــک بــازی بــود، بــه همیــن منظور 
بــود کــه مــا هشــدار دادیــم، ابتــدا در داخــل افغانســتان بــه 
ــور  ــرون از کش ــه بی ــدم دوم ب ــیم در دق ــاع برس ــک اجم ی
ــاد  ــم ایج ــردم تفاه ــان م ــه می ــی ک ــا زمان ــرا ت ــم؛ زی بروی

ــد.  ــح بیاورن ــا صل ــرای م ــد ب نگــردد، دیگــران نمی توانن
ــه در  ــد ک ــی، می گوی ــاق مل ــی وف ــت انتخابات ــس تک ریی
ــات خیلــی داغ اســت،  ــن روزهــا بحــث صلــح و انتخاب ای
امــا بــا فریــب و ترفنــد و تعصــب نمی شــود ایــن موضــوع 

را حــل کــرد. 
ــد جنــگ  ــزد خوماســت و کلی ــد صلــح ن ــد: »کلی او م یگوی
ــی راه  ــاق مل ــه جــز وف ــن، ب ــش  دیگــران اســت. بنابرای پی
دومــی وجــود نــدارد کــه مــا را بــه تعالــی صلــح برســاند«. 
او گفــت کــه  مــا نظام هــای مختلــف تــک قومــی – حزبــی، 
نظــام رهبــران مجاهــدان، شــاهی و امــروز حکومــت خــود 
محــوری را تجربــه کرده ایــم، امــا هیــچ موفقیتــی بــه 
دســت نیامــد، تنهــا راه حــل اجمــاع ملــی و جــور آمــدن 

ــرادر  ــه صلــح برســیم؛ زی ــم ب ــان خودماســت کــه بتوانی می
طــول ســال های گذشــته خــود محــور بــزرگان دولــت بــه 

ــورد. ــت خ ــه شکس ــز ب ــکل افتضاح آمی ش
آقــای مســعود در ادامــۀ ســخنانش و بــا اشــاره بــه 
ــا  ــردم از م ــت: م ــتان گف ــهروندان افغانس ــای ش نگرانی ه
می پرســند کــه برنامــۀ شــما چیســت؟ می گویــم کــه 
ــو  ــدرت وارد گفت وگ ــانی ق ــا از نش ــاز ت ــح نی ــرای صل ب
ــردد. از  ــاد گ ــدرت ایج ــن ق ــد ای ــدا بای ــا ابت ــویم و ام ش
موضــع نظــام شــکننده، بی ثبــات و ضعیــف نمی شــود 
ــم  ــات می وری ــرف انتخاب ــه ط ــا ب ــرد. م ــو ک ــه گفت وگ ک
ــد روی  ــم و بع ــاد کنی ــوی ایج ــی، ق ــت مل ــک حکوم و ی

ــم.  ــم بگیری ــان تصمی ــا طالب ــو ب گفت وگ
ــدان و  ــمن مجاه ــان دش ــه  طالب ــت ک ــعود گف ــای مس آق
مقاومت گــران و همچنــان دشــمن مــردم افغانســتان هســتند 
کــه هیــچ ارزش  مشــترک بــا مــردم نــدارد. دشــمن طالبــان 
ــان در  ــده گان انتحــار و انفجــار هســتند و جایــگاه آن بازمان

ــردد.  ــد مشــخص گ ــرات بای مذاک
ــد کــه در اول جــوزای ســال آینــده  آقــای مســعود می گوی
ــت  ــد و حکوم ــان می رس ــه پای ــی ب ــت فعل ــر حکوم عم
سرپرســت کــه مــور تأییــد همــه طرف هــا باشــد انتخابــات 

را مدیریــت کنــد. 
آقــای مســعود می گویــد کــه نســل جدیــد جهــاد و 
ــت  ــم و خدم ــر، قل ــه، فک ــب اندیش ــه صاح ــت ک مقاوم
بــرای وطــن هســتند و اســتقال کشــور نیــز مربــوط آنــان 
ــا  ــی ایف ــای مل ــود را در رونده ــش خ ــد نق ــردد، بای می گ

ــد. کنن
او گفــت کــه  کســانی  بــرای آزادی، انســانیت و عدالــت و 
برابــری مبــارزه کردنــد، امــا امــروز در میــان مــا نیســتند مــا 

ــم. ــه می دهی ــان ادام راه  آن
او بــا اشــاره بــه شــخصیت های جهــادی و مقاومــت، 
ــل  ــرای نس ــوی ب ــتند، الگ ــا هس ــزرگان م ــان ب ــت: آن گف
جــوان انــد و ارزش هــای کنونــی محصــول مبــارزات آنــان 

ــت.  اس
ــم  ــی ه ــاق مل ــی وف ــای در تکــت انتخابات ــت باوره او گف
همیــن اســت کــه جــز وفــاق میــان مــردم کــه تنهــا راه حــل 
اســت و می تواننــد بــا در نظرداشــت مشــترکات ملــی مــا را 

بــه پیــروزی برســاند. را دومــی وجــود نــدارد.
 او در بخشــی از ســخنانش بــا اشــاره بــه کارنامــۀ درخشــان 
ــراد  ــدان اف ــه مجاه ــت ک ــزاده گف ــم ملک ــوم ابراهی مرح
عــادی نبودنــد و ابراهیــم ملکــزاده یکــی از ایــن چهره هــای 

ــود.  ــجاع ب ــاز و ش ــش و پاک ب ــته، بی آالی برجس
داکتــر محمــد ابراهیــم ملکــزاده از فرماندهــان نــام دار جهــاد 
ــل روز  ــه چه ــود ک ــتان ب ــردم افغانس ــی م ــت مل و مقاوم

ــل درگذشــت. ــر گاز گرفتگــی در کاب ــش و از اث پی

ــدت  ــت وح ــت حکوم ــاون دوم ریاس ــدگار: مع مان
ــیون های  ــد کمیس ــای جدی ــه اعض ــد ک ــی می گوی مل
انتخاباتــی بــا جدیــت روی نتایــج انتخابــات پارلمانــی 
کار می کننــد و بــه زودی نتایــج انتخابــات شــش 

ــت اعــام خواهــد شــد. والی
ــر  ــرن دیک ــا گ ــدار ب ــاون در دی ــش مع ــرور دان س
ــه  ــت ک ــه اس ــل، گفت ــکا در کاب ــفیر امری ــاون س مع
ــات پارلمانــی و آماده گــی  اعــام نتایــج نهایــی انتخاب
ــال  ــت جمهوری س ــات ریاس ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــی  ــده دو اولویــت اساســی کمیســیون های انتخابات آین

اســت.
ــی  ــیون های انتخابات ــه کمیس ــزوده ک ــش اف ــای دان آق
بــرای اعــام نتایــج انتخابــات پارلمانــی والیــات باقــی 
ــن  ــه زودی ممک ــان دارد و ب ــدت جری ــه ش ــده ب مان
نتایــج نهایــی شــماری از والیــات اعــام خواهد شــد.
بــه گفتــۀ او، براســاس معلومــات ارایــه شــده از 
ــات  ــان والی ــیون های انتخاباتــی از می ــوی کمیس س
باقــی مانــده نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی شــش 

ــد. ــد ش ــام خواهن ــه زودی اع ــت ب والی
تکنالــوژی  از  اســتفاده  کــه  گفتــه  همچنــان  او 
بیومتریــک، تغییــر نظــام انتخاباتــی و تقویــم انتخابــات 
ریاســت جمهوری از اولویت هــای اساســی کمیســیون 
انتخابــات اســت و ایــن نهــاد رونــد بررســی چگونگی 
تطبیــق هــر یــک از ایــن مــوارد را در دســتور کار قــرار 

داده اســت.
نیــز  بیــان داشــته کــه حکومــت  دانــش  آقــای 
فراهم ســازی  بــرای  قانونــی خــود  مکلفیت هــای 
امکانــات مالــی، فنــی و اداری بــا کمیســیون انتخابــات 

بــه ســرعت انجــام می دهــد.
ــم نســبت  ــه تصمی ــد کــرده اســت کــه هرگون او تأکی
ــد  ــات بای ــه انتخاب ــط ب ــی مرتب ــای مل ــه اولویت ه ب
توافــق نظــر همــه جوانــب  تفاهــم و  براســاس 
ذیدخــل اعــم از احــزاب سیاســی، کاندیــدان، جامعــۀ 
مدنــی، جامعــۀ بین المللــی و حکومــت اتخــاذ گــردد.
ــکا  ــفیر امری ــاون س ــر مع ــِرن دیک ــن وجــود، َک ــا ای ب
ــکاری  ــرای هم ــورش ب ــب کش ــز از جان ــل نی در کاب
بــا کمیســیون انتخابــات اعــام آمادگــی کــرده اســت.
خانــم دیکــر افــزوده کــه همــکاران بین المللــی 
اجــراآت  رونــد  کــه  اســت  امیــدوار  افغانســتان 
انتخاباتــی بــا شــفافیت و  کمیســیون های جدیــد 
ــرود. ــش ب ــه پی ــتان ب ــردم افغانس ــار م ــق انتظ مطاب
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــوند کــه در 
جریــان دو هفتــۀ اخیــر خبرنــگاران روزنامــۀ مانــدگار 
انتخاباتــی در  بارهــا بــا مســووالن کمیســیونهای 
ــون  ــا پاســخ پرســش های خــود پیرام تمــاس شــده ت
سرنوشــت فهرســت نهایــی نامــزدان ریاســت جمهوری 
و اعــام نتایــج نهایــی والیــات باقــی مانــده بپرســند. 
ســخنگویان کمیســیون انتخابــات ایــن مســوولیت را به 

ــد  ــی می اندازن ــکایت های انتخابات ــیون ش دوش کمیس
و اعضــای کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی بــه 

ــد. ــخ نمی دهن ــگاران پاس ــای خبرن تماس ه
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نتایــج نهایــی 

ــت اعــام شــده اســت.  ــی 18 والی ــات پارلمان انتخاب
ــاری اعضــای  ــل برکن ــه دلی ــده ب ــی مان ــج باق ــا نتای ام
قبلــی کمیســیون انتخابــات و معرفــی اعضــای جدیــد 

تاهنــوز اعــام ناشــده باقــی مانــده اســت.
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احمدولی مسعود در چهلمین روز وفات ابراهیم ملکزاده در هرات:

سـرنوشت صلـح مبهـم و نامعـلوم است
»از موضع نظاِم شکننده، بی ثبات و ضعیف نمی توان به صلح رسید«

سرور دانش:

اعـالم می شـود به زودی  والیت  پارلمـانی شش  انتخابات  نتایـج   
»کمیسیون شکایت های انتخاباتی پاسخ نمی دهد«

ابوبکر صدیق



بخش نخست
هاوارد فرنچ

برگردان: پیام یزدانجو

نلسـون ماندال، بعد از آزادی اش از زندان در سـال 199۰، در 
سـخنانی بـه توصیف پیـروزی جنبش مبـارزه بـا آپارتاید در 
آفریقـای جنوبـی پرداخـت، مبارزه یی که او بـرای هدایت و 
رهبـری اش آن همـه کوشـش کرده بـود: با غروری آشـکار، 
اعـام کـرد کـه »ما با سـر پا ایسـتادن بـه صلح رسـیدیم، نه 

بـا زانو زدن.«
ملحـق  آفریقـا«  ملـی  »کنگـرۀ  بـه   1943 سـال  در  مانـدال 
شـده بـود و، در سـال 196۰ کـه دولـت آفریقـای جنوبـی 
ایـن تشـکل را غیرقانونـی اعـام کـرد )چنـد هفتـه بعـد از 
کشـتار شـارپ ویل کـه بـه مـرگ حـدود هفتاد معتـرض در 
نزدیکـی ژوهانسـبورگ منجـر شـد(، از پایه گـذاران شـاخۀ 
مسـلح و نظامـی »کنگرۀ ملی آفریقا«، موسـوم بـه »اومخونتو 
بـا  را  خـود  کار  کنگـره  نظامـی  )شـاخۀ  شـد.  وسـیزوه«، 
سلسـله یی از بمب گذاری هـا در نیروگاه هـا و مراکـز دولتـی 
آغـاز کـرد و، تـا پیش از زندانی شـدن مانـدال، از هدف قرار 
دادن افـراد اجتنـاب می کرد.( ماندال در سـال 1962، مخفیانه 
به چندین کشـور مسـتقل آفریقایی و همچنین به لندن سـفر 
کـرد تا بـرای نبرد بـا آپارتاید جلب حمایت و کسـب کمک 
مالـی کنـد، و در مراکـش و اتیوپـی هـم عـاوه بـر دریافت 
اسـلحه، در زمینـۀ تخریـب و خـراب کاری آمـوزش دیـد. 
کمـی بعـد از بازگشـت بـه آفریقای جنوبی دسـتگیر شـد و، 
بـه اتهـام فتنه انگیـزی و تـرک کردن کشـور بـدون گذرنامه، 
حکـم حبـس پنـج سـاله دریافت کـرد. سـال بعـد، محاکمۀ 
مجـدد شـد و، این بار به اتهـام خراب کاری، در سـال 1964 
و در چهـل و پنـج سـالهگی، بـه حبس ابد محکوم شـد – با 
وجـود سـنگین بـودن این حکـم، بسـیاری تصـور می کردند 

کـه دادگاه بـرای او حکـم مـرگ صـادر می کنـد.
آن روزهـا، عـدۀ اندکـی می توانسـتند بـا اطمینـان پیش بینـی 
کننـد کـه مبـارزه بـا اقلیـت نژادپرسـت حاکـم بـر آفریقـای 
کـه  آورد  خواهـد  بـار  بـه  صلح آمیـزی  حاصـل  جنوبـی 
سیسـتم  کننـد.  افتخـار  آن  بـه  می تواننـد  سیاه پوسـتان 
برتـری  و  نـژادی  اسـاس جداسـازی  بـر  کـه  کشـورداری 
سفیدپوسـتان بنـا شـده بـود، تبعیضـی کـه بـه حکـم قانـون 
تثبیـت شـده و بـه شـکل شـدید و خشـونت باری بـه اجـرا 
بسـیار  و  مسـتحکم  کامـًا  زمـان  آن  در  می شـد،  گذاشـته 
اسـتوار بـه نظـر می رسـید و رهبـران ایـن نظـام هـم مصمم 
خزانـۀ  ببخشـند.  دائـم  اسـتمرارِ  آپارتایـد  بـه  کـه  بودنـد 
دولـت آکنـده از درآمدهـای سرشـار ناشـی از معـادن بـود، 
و ایـن اعتمـاد بـه نفـس رهبـران کشـور را تقویـت می کرد. 
دولت هـای غربـی، که توجهشـان بـه آفریقا متأثـر از تقابل ها 
و جبهه گیری هـای دوران جنـگ سـرد بـود، فشـار اندکـی 
بـرای ایجـاد تغییـر و تحـول در آفریقای جنوبـی می آوردند؛ 
تـا اواسـط دهـه ی 198۰ هـم ایـن دولت هـا هنـوز ماندال و 
»کنگرۀ ملی آفریقا« را تروریسـت و کمونیسـت می شـمردند 
)خود ماندال تا سـال 2۰۰8 در فهرسـت آمریکا از اشـخاص 

و نهادهـای تروریسـتی باقـی مانـد(.
آشـنایی اجمالی یـی کـه امروزه بسـیاری با ماجرای شـهامت 

و پیـروزی اخاقـِی مانـدال دارنـد موجـب شـده اسـت کـه 
او کم وبیـش بـرای همـه چهـرۀ یـک قدیـس غیرمذهبـی را 
پیـدا کنـد. ماندال سـیمایی شـبیه به مارتیـن لوتر کینـگ پیدا 
کـرده اسـت. بـا ایـن حـال، سرگذشـت سیاسـی او، همانند 
سرگذشـت کشـورش، بسـیار پیچیده تـر از ایـن تصویر بود. 
سـیاهان آفریقـای جنوبـی در اوایـل دهـۀ 196۰ هنـوز یـک 
رهبـر قطعـی نداشـتند؛ نـه فقـط چهـرۀ مهیـج و محبـوب و 
مردم پسـندی در میان شـان نبـود، بلکـه کسـی هـم وجـود 
نداشـت کـه از درایـت و اسـتقامِت متناسـب بـا موقعیت ها، 
یعنـی ویژهگی هـای الزم بـرای مقاومـت در برابـر حمـات 
برخـوردار  بی رحـم،  و  نژادپرسـت  رژیـم سـرکوبگر  یـک 
باشـد و در عیـن حـال بتواند نیروهـای نهفتـه در این جامعه 
– و همچنیـن در دنیـا – را در راسـتای دسـت یابی صلح آمیز 

بـه آزادی هدایـت کند.
اسـم کوچـک مانـدال »رولیهاها« بود کـه معمـوالً آن را به 
»خـراب کار« یـا »دردسرسـاز« ترجمـه می کننـد، و بعضی از 
نزدیک تریـن افـراد بـه او نگـران آن بودند که چنیـن تعبیری 
بیـش از انـدازه مناسـب حـال اش باشـد! ماندال می توانسـت 
گاهـی در آِن واحـد خودبیـن و بی ماحظـه به نظر برسـد، و 
خـودش را به شـکل افراطـی درگیر ادا و اطوارهای نمایشـی 
کنـد کـه او را در مرکـز توجه قـرار دهند. این هـا خصایصی 
بـود کـه خـود او در دهه هـای بعـد خـودش را از بابت آن ها 
بـه شـدت مامـت می کند؛ در یکـی از نامه هایی که در سـال 
19۷۰ بـه همسـرش وینی نوشـته، می گوید: »باید روراسـت 
باشـم و بـه تـو بگویم که وقتی به پشـت سـرم نـگاه می کنم 
و بعضـی از نوشـته ها و نطق هـای قدیمـی ام را می بینم، حالم 
از متعصبانـه بـودن و تصنعـی بـودن و بـدون اصالـت بودن  
آن هـا بـه هـم می خورد. اشـتیاق شـدید بـه تحت تأثیـر قرار 
دادن و بـرای خـود تبلیـغ کـردن را علنـًا می شـود در آن هـا 

دید.«
تصمیـِم  مانـدال  دردسرسـازِی  نمونـۀ  مشـهورترین  شـاید 
او بـرای خـروج از کشـور در سـال 1962  سرنوشت سـازِ 
باشـد. در بازگشـت بـه کشـور، و در حالی کـه تحت تعقیب 
بـود، هشـدارهای دوسـتان و همرزمـان خـودش را ندیـده 
گرفـت و ریـش اش را بـرای ردگم کنـی نتراشـید، و حتی در 
گردهمایـی ای شـرکت کـرد که سـایر فعاالن سیاسـی در آن 
حضـور داشـتند و نیروهـای پلیـس هـم تقریبًا به طـور قطع 
بـه جمـع آن هـا نفـوذ کـرده بودنـد. مانـدال مدت کمـی بعد 
از آن برنامـه دسـتگیر شـد و تـا سـه دهۀ دیگر رنـگ آزادی 

ندید. را 
سـیمای آشـنایی کـه امـروزه از مانـدال در ذهـن مـا اسـت، 
مردی سراسـر مسـلط بـر خـود، در اوج اعتـای اخاقی، با 
کامـی نافـذ و رسـا – مـردی کـه باألخـره گـذار صلح آمیز 
آفریقـای جنوبی به دموکراسـی کامـل را ممکن کرد – عمدتًا 
در طـول دهه هـای حبـس او شـکل گرفـت. ایـن خصایص 
در طـول سـال ها کار اجبـاری و محرومیـت از بسـیاری از 
نیازهـای اولیـۀ انسـانی در او به وجـود آمد، ریشـه دواند، یا 

شـکوفا شـد. در دورۀ اول حبس اش در زندان جزیرۀ روبن، 
کـه تـا سـال 1982 و انتقالـش بـه زنـدان دیگـری در آن جـا 
محبـوس بـود، در پایین تریـن ردۀ زندانیـان آفریقـای جنوبی 
قـرار گرفتـه بـود و از خشـن ترین جنایـت کاران هـم حقوق 
کمتـر و محدودیت های بیشـتر داشـت. اوایل، اجازه داشـت 
کـه هر شـش ماه فقـط یک ماقات کننده داشـته باشـد، و در 
ایـن دوره فقـط یـک نامـۀ نهایتـًا پانصـد کلمه یی بنویسـد و 
دریافـت کند. در سـال 196۷، این سـهمیۀ سـنگدالنه اندکی 

افزایـش یافـت و بـه دو نامـه و دو ماقات رسـید.
درهم شکسـتن  بـرای  ظاهـراً  کـه  بـود  شـرایطی  این هـا 
آدم هـای عـادی تـدارک دیده شـده بود، امـا مانـدال از آن ها 
درس گرفـت. در همـان حـال کـه بـا مصیبت های شـخصِی 
ناگـوار و بی شـمار خـود کنـار می آمـد، بـه نوعـی قوی تر و 
اسـتوارتر می شـد. از جملـه ی ایـن مصیبت ها، در سـال های 
و  مـادر  پیاپـِی  درگذشـت  بلندمدتـش،  حبـس  دوران  اول 
فرزنـد ارشـدش )پسـرش بـه اسـم تمبکیلـه، یا تمبـی( بود، 
خاک سـپاری  مراسـم  در  شـرکت  اجـازۀ  هـم  خـودش  و 
هیـچ  کـدام را نیافـت. از مصیبت هـای دیگـرش حمـات 
هماهنگ شـده و آزاررسـانی مـداوم به همسـر او بـود، و کار 
بـه آن جا رسـید کـه گزارش هـای رسـانه ها دربـاره ی روابط 
ترفنـد  او می رسـاندند.  اطـاع  بـه  را  نامشـروع همسـرش 
اخیـر از قـرار معلـوم بـه ایـن منظـور تـدارک دیـده شـده 
بـود کـه مانـدال را، کـه هیـچ حملـه ای بـر او کارگـر نیفتاده 
بـود، به اسـتیصال بکشـانند. سـال ها بعد، بعـد از آزادی اش، 
ازدواج شـان – تـا حـدی بـه دلیـل بی وفایی همسـرش – از 
هـم می پاشـد، امـا تـا زمانی که خـودش در زندان بـود اصًا 
اجـازه نـداد که شـکنجه گرانش از دیدن شـکاف آشـکار بین 

او و همسـرش احسـاس خشـنودی و پیـروزی کننـد.    
ایـن تصویری اسـت که بـا خوانـدن نامه های زندان نلسـون 
مانـدال، با برجسـتگی چشـم گیری، شـکل می گیـرد – کتابی 
و  دوسـتانش  نزدیکانـش،  بـه  او  نامـۀ  شـامل صدهـا  کـه 
همچنیـن شـمار شـگفت انگیزی از نامه هـای او بـه مقام هـا 
و مسـووالنی می شـود کـه زندانـی اش کـرده بودنـد. ایـن 
نامه هـا چهـرۀ مـردی را بـه نمایـش می گذارند که در پشـت 
میله هـای زنـدان خردمندتـر و کاردان تر شـده اسـت، کسـی 
کـه به نوعـی خودآگاهـی راهـب وار و منش رواقی رسـیده، 
بـه شـکل  هـم  و  تیزبیـن  دوراندیشـانه یی  بـه شـکل  هـم 
فزاینده یـی نسـبت بـه دیگـران بخشـنده و بلندنظـر شـده 
اسـت، از جملـه و در نهایـت نسـبت بـه همـان کسـانی کـه 
مناصـب قـدرت را در حکومِت اخاقًا انزجارآور کشـورش 

در اختیـار داشـتند.
بسـیاری از مرسـوالت مانـدال بـا لحنـی نوشـته شـده اند که 
گاه صـدای خـود او را هـم می شـود از دل کاغذهـا شـنید. 
در   ،1968 سـال  در  مـادرش  مـرگ  از  بعـد  مثـال،  بـرای 
نامه یـی بـه یکـی از آشـنایانش نوشـته اسـت: »ماقات هـای 
او همیشـه مـرا بـه هیجـان مـی آورد، و خبـر درگذشـتش 
مـرا ویـران کـرد. هـم احسـاس تنهایـی می کنـم و هـم از 

درون تهـی شـده ام ...« تأثـر او بـا فـرو ریختـن بـا بـر سـر 
خانـواده اش بیشـتر می شـد. یـک سـال بعـد، بعـد از این که 
وینـی را از خانه شـان در سـووتو بـرده بودنـد و بـه چهارده 
مـاه زنـدان و حبـس انفـرادی محکـوم کـرده بودنـد، ماندال 
نامه یـی بـه دو دختـر نوجوانـش، زِنانـی و زیندزی، نوشـت 
کـه این طـور آغـاز می شـد: »دلبندهـای مـن، یـک بـار دیگر 
بابـا  و  او  را دسـتگیر کرده انـد، و حـاال  نازنین مـان  مامـان 
هـردو دور از شـما در زندان انـد. قلبـم آتـش می گیـرد وقتی 
کـه فکـر می کنـم االن در سـلولی در یـک پاسـگاه پلیـس 
نشسـته، شـاید تنهـا و بدون هیچ کسـی که با او حـرف بزند، 
و بـدون هیچ چیـزی که بخوانـد. شـبانه روز در آرزوی دیدن 
دخترانـش. شـاید ماه هـا و یـا حتـا سـال ها طـول بکشـد تـا 
شـما دوبـاره او را ببینیـد. ایـن همـه مـدت شـاید شـما مثل 
یتیم هـا زندهگـی کنیـد، بدون خانـه و پدر و مـادر خودتان، 
امنیتـی کـه  بـدون عشـق غریـزی و مهربانـی و احسـاس 
مادرتـان بـه شـما مـی داد ... شـاید هرگـز دوبـاره مامـان و 
بابـا را در کنـار خودتـان در خانه ی شـمارۀ 8115 در خیابان 
اورالنـدو وسـت نبینیـد، تنهـا جـا در تمـام دنیا که بـرای ما 

آن قـدر عزیـز و دوست داشـتنی اسـت.«
اثـر  بـر  تمبـی  دنبـال مـرگ  بـه  بعـد،  مـاه  از یـک  کمتـر 
یـک سـانحۀ رانندهگـی، مانـدال نامه یـی بـه همسـِر تـازه 
محبـوس اش نوشـت؛ در بخشـی از نامـه نوشـته بـود: »باور 
کردنـش بـرای من آسـان نیسـت که هرگـز دوبـاره تمبی را 
نمی بینـم. 23 فبـروری امسـال 24 سـالش می شـد. اواخـر 
جنـوری 1962 او را دیـده بـودم، چنـد روز بعـد از این که از 
سـفر خارج کشـور برگشـته بودم. پسـر پرشـور 1۷ سـاله یی 
بـود، و هرگـز مرگ را در حوالـی او نمی دیـدم ...« در چنین 
مواقعـی، بـه هنـگام مواجهه بـا مصیبت های عظیم شـخصی، 
محدودیـت نامه نویسـی را بـرای ماندال موقتًا لغـو می کردند.

بـه مـوازات ایـن اخبار ناگـوار شـخصی، الگوهای برجسـتۀ 
مقاومتـی شـکل می گرفـت کـه تـا سـال ها برقـرار می مانـد. 
سانسـور شـدید در زندان هـا مانـع از هرگونـه بحـِث علنـًا 
سیاسـی می شـد و به همین دلیـل هم بیشـتِر کاری که ماندال 
بـود. در  بـه دیگـران  نامه هایـش می کـرد روحیـه دادن  در 
نامه یـی بـه وینی، در آسـتانۀ زندانی شـدنش در سـال 1969 
بـه دلیـل نقـض »قانـون مبـارزه بـا کمونیسـم« در کشـور، 
نوشـته بـود: »در چنیـن موقعیتـی بهتریـن دفـاع تـو، دفاعی 
کـه هیـچ قدرتـی در روی زمیـن نمی توانـد آن را متزلـزل 
کنـد، حقیقـت، صداقت، و اسـتقامت در حفـظ اعتقادات تو 
اسـت. هیچ چیـزی نبایـد بگویـی و هیـچ کاری نبایـد بکنـی 
کـه، مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، نشـانۀ انصراف تـو از اصول و 
عقایـدت باشـد.« در نامه هـای دیگـرش نرمـش روزانـه در 
زنـدان و حتـا خوانـدن قدرت مثبت اندیشـی، نوشـتۀ نورمن 
وینسـنت پیـل، را بـه مخاطبـان نامه هـای خـودش پیشـنهاد 

می کنـد.
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ــات می گوینــد  کارمنــدان قــراردادی کمیســیون انتخاب
ــاش و  ــه مع ــاه می شــود ک ــار م ــه چه ــک ب ــه نزدی ک
ــده  ــه نش ــاد پرداخت ــن نه ــرف ای ــان از  ط امتیازات ش

اســت. 
برخــی از کارمنــدان ایــن نهــاد در تمــاس تلفونــی بــه 
روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد کــه معــاش و امتیــازات 
ــه  ــک ب ــان را نزدی ــه کاری  ش ــول اضاف ــان پ و همچن

ــد.  ــه ان ــاه می شــود نگرفت ــار م چه
ــد:  ــا می گوین ــات ام ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
اســناد مربــوط بــه معــاش کارمنــدان قــراردادی 
کمیســیون انتخابــات نهایــی شــده و امــروز پرداختــه 

می شــود. 
ــیون  ــۀ کمیس ــس دبیرخان ــگ، ریی ــان نن حبیب الرحم
ــد: »جــدول  ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــات ب انتخاب
معاشــات کارمنــدان کمیســیون انتخابــات، نهایــی 
شــده و امشــب )شــب گذشــته( امضــأ شــده اســت 
ــردد.  ــت می گ ــان پرداخ ــروز( معاشات ش ــردا )ام و ف
ــه  ــد ک ــا می گوین ــات ام ــیون انتخاب ــدان کمیس کارمن
ــد  ــده کرده ان ــا وع ــاد باره ــن نه ــد ای ــووالن ارش مس
کــه معــاش و امیتازات شــان را می پردازنــد، امــا 
ــا  ــن وعده ه ــه ای ــاه می شــود ک ــار م ــه چه ــک ب نزدی

ــی نشــده اســت.  عمل
کــه  انتخابــات  کمیســیون  کارمنــدان  از  یکــی 
ــه  ــام از او گرفت ــزارش ن ــن گ ــه در ای ــد ک نمی خواه
شــود بــه مانــدگار می گویــد کــه پــول اضافــه 
کاری شــان از مــدت یک ســال بــه ایــن طــرف بــاالی 
کمیســیون باقی مانــده و نزدیــک بــه چهــار مــاه 
پرداخــت  امتیازات شــان  و  معــاش  کــه  می شــود 

ــت.  ــده اس نش
از 4۰۰ - 45۰  بیــش  کــه  منبــع می گویــد  ایــن 
تــن کارمنــد قــراردادی در کمیســیون انتخابــات 
کار می کننــد، بــه عــاوه اضافــه کاری  معــاش و 

اســت. نشــده  پرداختــه  نیــز  امتیازات شــان 
ــد،  ــه کاری دارن ــش از 12 روز اضاف ــه بی ــت ک او گف
ــل  ــازی قای ــان امیت ــات برای ش ــیون انتخاب ــا کمیس ام

نیســت. 
بــه گفتــۀ او، کمیســیون انتخابــات وعــده ســپرده کــه 
ــی  ــوز توجه ــا هن ــا ت ــر دازد، ام ــان را  می پ معاشات ش

بــه ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه اســت. 
کارمنــدان  از  زیــاد  شــماری  کــه  می افزایــد  او 
کمیســیون انتخابــات از طــرف مســووالن در جــدول 

عمــداً غایــب زده می شــوند، امــا کســانی کــه واســطه 
ــانی  ــد و کس ــاره خــود را حاضــر می کنن ــد، دوب دارن
ــد، غیــر حاضــر محســوب می شــوند. شــناخت ندارن
کمیســیون  جدیــد  کمیشــنران  کــه  می گویــد  او 
انتخابــات بایــد بــه ایــن مشــکل رســیده  گی کننــد، در 
غیــر صــورت ایــن چالــش افزایــش خواهــد یافــت. 
از ســویی هــم، قــرار بــر ایــن شــده بــه جــای 
کارمندانــی کــه پیــش از ایــن بــا کمیســیون انتخابــات 
قــرارداد بســته بودنــد، کارمنــدان جدیــدی اســتخدام 
شــود. مســووالن در کمیســیون انتخابــات دلیــل ایــن 
ــترده  ــاد گس ــات و فس ــدن تقلب ــان آم ــه می کار را ب
ــزل  ــث ع ــه باع ــد ک ــی می دانن ــات پارلمان در انتخاب
ــد.  ــز گردی ــی نی ــیون های انتخابات ــنران کمیس کمیش
کارمنــدان کمیســیون انتخابــات در گفت وگــو بــا 
روزنامــۀ مانــدگار   امــا می گوینــد کــه فســاد در ایــن 
نهــاد را مســووالنی بلنــد پایــۀ کمیســیون انجــام داده 
انــد و آنــان زمینــه و فرصت چنیــن کاری را نداشــتند. 
آنــان از نهادهــای عدلــی و قضایــی می خواهنــد 
ــا  ــد ت ــی کنن ــی را معرف ــی انتخابات ــان اصل ــه مجرم ک
چهــرۀ فســادگران بــه مــردم معرفــی شــود و آنــان بــه 

ــد. ــه داده بتوانن ــای خــود ادام کاره
ایــن درحالــی اســت کــه  حامیــان جهانــی انتخابــات 
ــارک،  ــا، دنم ــه اروپ ــورهای اتحادی ــامل کش ــه ش ک
ــو  ــه نات ــه اضاف ــکا ب ــان و امری ــا، جاپ ــان، بریتانی آلم
و یونامــا می شــوند، هشــدار داده انــد در صورتــی 
ــردد،  ــاد وارد نگ ــن نه ــادی در ای ــات بنی ــه اصاح ک

کمک هــای خــود را بــه تعویــق می اندازنــد. 
ــای و  ــرف  نهاده ــات از ط ــیون انتخاب ــۀ کمیس هزین
ــا  ــود؛ ام ــن می ش ــتان تأمی ــی افغانس ــان بین الملل حامی
ــه در 28 -  ــی ک ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــس از برگ پ
ــل  ــه دلی ــد، ب ــزار گردی ــاری برگ ــال ج ــزان س 29 می
آنچــه کــه کــم کاری مســووالن کمیســیون انتخابــات 
گفتــه می شــود، بــه بحــران مواجــه گردیــد و در مــاه 
دلــو محمــد اشــرف غنــی بــا صــدور فرمــان جدیــد، 
اعضــای پیشــین کمیســیون انتخابــات را بــه نهادهــای 

عدلــی و قضایــی معرفــی کــرد. 
همچنــان، هفتــۀ پیــش، دادســتانی ُکل گفــت کــه 
ممنــوع  انتخابــات  کمیســیون  پیشــین  اعضــای 
ــاد  ــن نه ــأت مشــخص در ای ــده اند و هی الخــروج ش

می کنــد.  کار  آنــان  پرونده هــای  روی 

ــه  ــي، د دغ ــړو وزارت وای ــوړو زده ک ــتان د ل د افغانس

ــمېر  ــو ش ــې د ی ــه مخ ــړې ل ــې د پرېک ــواد د کابین هې

خصــويص بنســټونو او لــوړو زده کــړو موسســو د طبــي 

رشــتو پــه برخــه کــې پــر فعالیتونــو بندیــر لګېدلــی دی.

ــې  ــور د ازموین ــې د کانک ــو ک ــويص پوهنتونون ــه خص پ

لــه اخیســتو وروســته اوس د افغانســتان د لــوړو زده 

کــړو وزارت وایــي، پــه ۶ خصــويص پوهنتونونــو کــې د 

طبــي زده کــړو د برخــې کانکــور ازموینــه نــه ده اخیســتل 

ــه  ــه جذب ــو ل ــه د محصلین ــور پوهنتونون ــوې او ۲۰ ن ش

محــروم ګنــل شــوي دي.

ــه ورځ  ــنبې پ ــن د ش ــل امی ــد فیص ــه وزارت ویان د دغ

ــړې  ــې پرېک ــه دغ ــې ل ــل، د کابین ــه ووی ــو ت ازادي راډي

وروســته دوی خپــل وړاندېزونــه چمتــو کــړي، تــر څــو 

ــور ويش. ــې ال غ ــه ک ــه دې برخ پ

ــه  ــې فیصل ــړو وزارت د کابین ــوړو زده ک ــي: »ل دی وای

ــه اړه مــې چــې  ــق کــړې او د هغــو ۴۵ بنســټونو پ تطبی

ــزوري وو او  ــې کم ــټونه ی ــل، ۲۰ بنس ــه ووی ــو ت تاس

ــه جــذب هــم محــروم دي او ۶  ــو ل ســږکال د محصلین

ــه  ــي پ ــب پوهنځ ــاره د ط ــم د اوس لپ ــټونه ه ــور بنس ن

برخــه کــې فعالیــت نــي کــوالی او بیــا بــه هــم د لــوړو 

زده کــړو وزارت پــه دې برخــه کــې زیــات کار وکــړي.«

ــل د  ــړو وزارت ت ــوړه زده ک ــي، د ل ــن وای ــاغلی امی ښ

ــړ او  ــو مالت ــه کړن ــو او موسســو ل خصــويص پوهنتونون

ــوي. ــه ک څارن

ــه  ــې، څ ــه مخ ــو ل ــړو وزارت د معلومات ــوړو زده ک د ل

مــوده مخکــې د لــوړو زده کــړو او عامــې روغتیــا 

وزارتونــو یــو ګــډ پــالوی جــوړ شــو چــې د خصــويص 

ــه  ــې څارن ــه ک ــه برخ ــړو پ ــي زده ک ــو د طب پوهنتونون

ــړي. وک

ــې  ــور کابین ــل راپ ــالوي خپ ــه پ ــې دغ ــږي چ ــل کې وی

ــه وړانــدې کــړ چــې لــه هغــې وروســته د افغانســتان  ت

ــړه  ــه پرېک ــه اړه خپل ــو پ ــزورو پوهنتونون ــې د کم کابین

ــړه. ــالن ک اع

د کابینــې د پرېکــړې پــه بنســټ، یــو شــمېر نــورو 

ــل  ــې خپ ــوی چ ــاکل ش ــت ټ ــم وخ ــه ه ــو ت پوهنتونون

فعالیتونــه معیــاري کــړي.

دا خــرې داســې مهــال مطــرح کېــږي چــې تېــره ورځ د 

افغانســتان پــه ټولــو خصــويص پوهنتونونــو او د لــوړو 

ــه  ــټرۍ پ ــانس او ماس ــې د لس ــو ک ــه موسس ــړو پ زده ک

کچــه د کانکــور ازموینــې واخیســتل شــوې.

د افغانســتان د لــوړو زده کــړو وزارت وایــي، دا مهــال د 

ټــول هېــواد پــه کچــه ۱۳۱ خصــويص پوهنتونونــه او د 

لــوړو زده کــړو موسســې فعالیــت کــوي.

لــه دې رسه د روغتیایــي برخــې ځينــي کارپوهــان د 

کابینــې لــه دغــې پرېکــړې هرکلــی کــوي او وایــي، پــه 

ــط  ــه رشای ــې هغ ــو ک ــخيص پوهنتونون ــو ش ــو دغ ډېری

ــري،  ــې ول ــو محصــل ی ــد د طــب پوهنځــي ی چــې بای

ــه دي. ــود ن موج

د روغتیايــي چــارو پــوه ډاکــر پرویــز اقبــال وایــي: »هغه 

ــز  ــوم مجه ــو ک ــه خ ــړي، ن ــد ک ــې بن ــې چ ــي ی پوهنځ

ــون شــته چــې  ــه هــم داســې روغت ــري او ن ــوار ل البرات

ــان  ــًا داش ــه واقع ــړي، ک ــي کار وک ــې عم ــه ک دوی پ

ــت  ــن، کیفی ــې ستندردېزش ــت ويش چ ــات او دق اقدام

ــې  ــې داس ــه ی ــه امل ــه يش او ل ــوب رامنځت او معیاریت

ډاکــران ټولنــې تــه وړانــدې يش چــې د خلکــو پــه درد 

ــوم.« ــی ک ــې هرکل ــو زه ی ــوړل يش، ن وخ

ــه  ــا وزارت پ ــه څــه هــم د افغانســتان د عامــې روغتی ک

ــو  ــو خدمتون ــق د ښ ــو مطاب ــې د امکانات ــه ک ــي برخ طب

ــې  ــږی چ ــدل کې ــو لی ــوي، خ ــره ک ــو خ ــررسه کول د ت

ګــڼ شــمېر افغانــان د خپلــو ناروغانــو د درملنــې لپــاره 

ــد  ــه ځانګــړي ډول، پاکســتان او هن ــو پ ــو هېوادون بهرنی

ــړه  ــې د تک ــل ی ــده الم ــې عم ــوي چ ــه ک ــه مراجع ت

ډاکرانــو نــه شــتون او د ناوغیــو تشــخیص ښــودل 

ــوی دی. ش

نخســت وزیــر پاکســتان بــا اشــاره بــه مذاکــرات بیــن 
ــح در  ــه صل ــی شــده اســت ک ــان مدع ــکا و طالب امری
ــاهد  ــه زودی ش ــن کشــور ب ــتان اســت و ای راه افغانس

ــود. ــح و آرامــش خواهــد ب ــراری صل برق
ــان در  ــران خ ــتان، عم ــانه های پاکس ــزارش رس ــه گ ب

گردهمایــی مردمــی در منطقــه باجــور در شــمال غــرب 
ــا  ایــن کشــور در مــرز افغانســتان گفــت: مذاکــرات ب
طالبــان شــروع شــده اســت و انشــاهلل بــرادران مــا در 
افغانســتان در روزهــای آینــده بــا صلــح و آرامــش در 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــر زنده گ ــار یکدیگ کن
ــکوفایی  ــات، ش ــب ثب ــح موج ــت: صل ــزوده اس او اف
تجــاری و اقتصــادی منطقــه می شــود و بــه افغانســتان 
ــا خــودش بایســتد. دولتــی  ــا روی پ ــد ت کمــک می کن
شــرافت مند کــه نماینــدۀ همــه مــردم افغانســتان 
ــان  ــگ پای ــد. جن ــد ش ــکیل خواه ــود، تش ــد ب خواه

ــد.  ــد ش ــرار خواه ــح برق ــت و صل ــد یاف خواه
مذاکــره کننــده گان امریــکا و طالبــان، سه شــنبه پیــش، 
تازه تریــن دور مذاکــرات 16 روزه خــود در دوحــه 
قطــر را بــه پایــان رســاندند و از توافــق بــر ســر 
ــگ  ــه جن ــان دادن ب ــه پای ــه توافق نام ــس اولی پیش نوی

ــد. ــر دادن ــتان خب ــاله در افغانس 18 س

شکایت کارمندان کمیسیون از پرداخت نشدن حقوق شان
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