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صفحه 6

پاک کـاری کانـال هـای آبیـاری
 بـه سلسـلۀ تطبیـق عملـی پـروژۀ حفـظ ومراقبـت و کاریابـی برنامۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیا وانکشـاف دهـات ، اخیراً  پـاک کاری کانالهای آبیـاری در والیات بدخشـان و تخـار ، راه اندازی 

شـد . پـروژۀ وجـه نقـدی حفـظ ومراقبـت کـه زیـر چتربرنامۀ ملـی ایجاد کار برای صلح ، راه اندازی شـده اسـت  درکنـار اینکه زمینه هـای باز سـازی و ترمیم پروژه های عـام المنفعۀ برنامۀ همبسـتگی 
وزارت احیـا وانکشـاف دهـات را فراهـم میسـازد ، بـرای عـدۀ کثیـری از هموطنـان روسـتایی ما نیز امکان دسترسـی به کارهـای کوتاه مـدت و دراز مدت را به میـان میآورد. 

یکـی از ایـن کانالهـا در شـهر فیـض آبـاد والیـت بدخشـان موقعیـت دارد کـه بر اسـاس پـروژۀ حفـظ ومراقبـت ، کار پـاک کاری آن آغاز شـده اسـت . باید یادآور شـده که کانـال شـهرجدیدفیض آباد 
از ناحیـۀ چتـه شـروع گردیـده درقسـمت سـنگ مهـر به دوقسـمت تقسـیم میشـود . یک قسـمت آن الی قریـۀ چته وآبسـیتی ولسـوالی ارگوجریـان دارد واسـتقامت دومی ازطریق سـیفون بـاالی دریای 
کوکچـه عبورنمـوده تاختـم سـاحۀ فامیلـی های دشـت قرع میرسـد کـه پنج شـورا را دربرمیگیرد.ضمنـًا کانال مذکور در سرسـبزی وزیبایی شـهرفیض آبـاد ونواحی مربوط بـه آن نیز رول ارزنـده و قابل 

توجهـی را بـازی میکند . 
پـاک کاری کانـال شـهر نـو بـه اسـاس سـروی وتقسـیم بندی شـورا هـای مربوطـه ، دراواخر حـوت ۱۳۹۴ آغـاز شـده و جریـان کار آن از طرف انجنیـران مربوطه نظـارت میگـردد . کار درایـن پروژه ، 
زمینـۀ اشـتغال را بـرای یـک تعـداد از هموطنـان بدخشـانی مـا فراهـم آورده  کـه در ختـم هـر روز کاری ، حاضـری کارگران توسـط مسـؤول  مربـوط گرفته میشـود و براسـاس آن برای شـان مزد الزم  

پرداخـت میگردد.
یایـد یادآورشـد کـه طـول مجموعـی ایـن کانـال )۲۲،۴۵۳( کیلومتـر وحجم مجموعی پـاک کاری کانال )۳۵۱۱۰( مترمکعب بوده و )۲۷( شـورای انکشـافی درپاک کاری آن سـهم دارند کـه از  این جمله 
)۲۰(شـورای آن مربـوط ولسـوالی فیـض آبـاد مرکـز والیـت بدخشـان و)۷( شـورای انکشـافی باقیمانـدۀ آن  مربوط به ولسـوالی ارگو اسـت. ضمنـاً  با تکمیـل پاک کاری کانـال مذکورمجموعـًا)۱۸۵۰(

هکتـار زمیـن زراعتـی تحـت آبیـاری قرارگرفتـه و حـدود )۵۹۳۱( فامیالزاین کانال اسـتفاده مینمایند که مسـتفید شـونده گان مسـتقیم آن بـه )۳۷۵۳۲( تن وغیر مسـتقیم آن به )۱۸۷۶۶۰( تن میرسـد.
درتـداوم تطبیـق پـروژۀ وجـه نقـدی حفـظ ومراقبـت برنامۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیا وانکشـاف دهـات ، کار پـاککاری دو کانال دیگر نیز در ولسـوالی رسـتاق والیت تخار روی دسـت گرفته شـده  

اسـت کـه یکـی آن مربوط شـهرنو ودیگـر آن مربوط به شـهر کهنه میباشـد.
طـول کانـال شـهر نـو )۸،۲(کیلومتـر بـوده ومربوط)۷(شـورای انکشـافی قریـه  میشـود و بـه تعداد)۱۴۴۱(فامیل در آبیـاری )۲۱۹۷( جریب زمین شـان از آن مسـتفید میشـوند . همچنان کانـال مذکور در 

سرسـبزی وزیبایـی شـهر نیـز رول بـه سـزایی داشـته او درکنـار ایـن مزیـت برای عده یـی از هموطنـان تخاری مـا زمینۀ اشـتغال بـه  کار نیز فراهـم میگردد.
بـه همینگونـه ،  طـول کانـال شـهر کهنـه )۷،۲(کیلومتـر بوده و )۸( شـورا انکشـافی قریه در آن ذیدخل انـد که به تعـداد )۱۴۷۲(فامیل در آبیاری)۳۰۰۰(جریب زمین زراعتی شـان از آن مسـتفید میشـوند 

. ایـن کانـال عـالوه بـر آبیاری زمینـای زراعتی در سرسـبزی وزیبایی شـهر نیز از نقـش برازنده یی برخوردار اسـت.
تطبیـق پـروژۀ حفـظ ومراقبـت برنامـۀ همبسـتگی ملی وزارت احیا وانکشـاف دهـات ، یک گام ارزشـمند و قابل تأمل درراسـتای بهبود وضع اقتصـادی واجتماعی هموطنان روسـتایی ما بـوده و با تداوم 
آن ، چشـم انـداز روشـنی از رفـاه وانکشـاف قریـه هـای افغانسـتان دربرابـر ما گشـوده میشـود . حکومت وحـدت ملی ، با این  ابتکار ارزشـمند ، خواسـته اسـت تا از یکسـو زمینه های اشـتغال را برای 

هموطنـان بـی بضاعـت مـا فراهـم آورد وازجانبـی هـم سـهم خویش را تـداوم وبقای زیر سـاخت های انکشـافی واقتصادی کشـور که درطول بیشـتر از یـک دهه به میان آمده اسـت ، ایفـا نماید. 

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات

ظـهور بـورژوازی افغــانی 
پدیده یی بحران آفرین!

انقــالب مارکسیســتی روســیه بــه هــدف غیــر طبقاتــی ســاختن جامعه 
در مقابــل طبقــۀ بــورژوا )ســرمایه دار( ســر انجــام منجــر بــه ظهــور 
ــدرت،  ــۀ ق ــه هم ــد ک ــیه گردی ــرمایه دار در روس ــد س ــۀ جدی طبق
ثــروت، تقــرری هــا، صالحیــت قانونــی و حتــی آمــوزش را به دســت 
ــاب روســیۀ  ــک الرق ــگاۀ مال ــن دهــه در جای ــرای چندی ــرد و ب می گی
شــوروی، حاکمیــت دیکتاتــوری را ایجــاد می نمایــد، بــه حــق مــردم 
ــام ارزش هــا برســمیت نمی شناســد.  ــزی را بن ــد و چی تصــرف می کن
ــن  ــد و ای ــی پاش ــی فروم ــق العنان ــال مطل ــس از ۷۰ س ــه پ ــا اینک ت
ــا ســرمایه های هنگفــت از دولــت بیــرون  طبقــۀ بــورژوازی جدیــد ب

می شــوند.
ــت موجــود افغانســتان  ــری حکوم ــه سیاســت های رهب ــی ب هرازگاه
می نگــرم، منظــرۀ بــورژوازی بــه گونــۀ افغانــی آن در ســیما و ســیرت 

ــود. ــده می ش آن دی
تــالش شــباروزی متمرکــز ســاختن هــر چــه بیشــتر قــدرت و ثــروت، 
جابجــا ســازی مهره هــای خــودی در مناصــب قــدرت و منابــع 
ــه مهره هــای خــودی،  ــا توجــه ب ثــروت، پــر کــردن ادارات دولتــی ب
ــی خــودی  ــزرگ مال ــای ب ــاد ه ــای فس ــده ه چشــم پوشــی از پرون
هــا و امتیــاز دادن بــه جعــل کاران انتخاباتــی، ایجــاد کمیســیون هــای 
ــل  ــران، تعام ــد دیگ ــش و تهدی ــور تفتی ــاد بمنظ ــد فس ــی ض سیاس
ــب  ــدون در نظــر داشــت سلســله مرات ــری حکومــت ب مســتقیم رهب
اداری بــا مراجــع و منابــع عایداتــی داخــل و خــارج و ده هــا مــورد 
دیگــر نشــانه هــای آنســت کــه یــک تیــم شــبح بــورژوازی افغانــی در 

حــال ظهــور مــی باشــد.
شــاید در افغانســتان هیچ گاهــی یــک طبقــۀ بــورژوازی شــرافتمند بــه 
وجــود نیایــد، امــا احتمــال ظهــور یــک تیــم مافیایــی افغانــی کامــاًل 
ــروت  ــدرت و ث ــتر ق ــه بیش ــر چ ــار ه ــا انحص ــا ب ــت ت ــهود اس مش
ــرد  ــک عقبگ ــه ی ــور را ب ــا کش ــد و ام ــم نماین ــود را قای ــلطۀ خ س

ــازند. ــر مواجــه س تاریخــی دیگ
برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

ماجـــرای 
شهــرک هوشمنــد
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دولــت  اجرایــی  رییــس  عبــداهلل  داکتــر 
وحــدت ملــی خطــاب بــه سیاســیوِن کشــور 
ــت  ــاد از دول ــت از انتق ــه دس ــد ک می گوی
بردارنــد و بــه جــای آن، وارد همــکاری 

ــوند.  ــت ش ــن دول ــا ای ــازنده ب س
ــور  ــی کش ــر سیاس ــتی از قش ــن خواس چنی
ــون  ــای گوناگ ــامل طیف ه ــد ش ــه می توان ک
شــود، بــه نظــر خواســِت منطقــی و اصولــی 
پیشــتازان  از  یکــی  زمانــی  نمی نمایــد. 
ــه  ــت ک ــی می گف ــن فکرِی دین ــۀ روش عرص
ــه  ــه قــدرت، ب نهضت هــا پــس از رســیدن ب
ــن  ــن بزرگ تری ــوند و ای ــل می ش ــاد تبدی نه
جفــا در حــق آزادی هــای شــهروندی مــردم 
ــًا  ــز دقیق ــداهلل نی ــای عب اســت. خواســت آق
نشــان دهندۀ همیــن دگردیســی در یکــی 
جریانــاِت  و  منتقدیــن  از سرســخت ترین 
اپوزیســیوِن دولــِت پیشــین می توانــد باشــد. 
آیــا آقــای عبــداهلل زمانــی کــه از دولــت آقای 
کــرزی انتقــاد می کــرد، بــه خواســت دولــِت 
او دســت از مقاومــت و انتقــاد برداشــت کــه 
ــن خواســتی از دیگــران  حــاال خــودش چنی
انتقــاد  از  کشــور  سیاســیون  چــرا  دارد؟ 
ــه  ــه دیگــران را ب ــد ک ــه دارن ــه واهم این هم
ســکوت و خاموشــی در برابــر مســایِل کالِن 
جامعــه فــرا می خواننــد؟ و آیــا یــک کشــور 

خامــوش و بــدون صــدا بهتــر اســت یــا یــک 
ــری؟  ــدا و موضع گی ــور دارای ص کش

از نظــر اصــول دموکراســی و مردم ســاالری، 
ــد  ــا ان ــدار و پوی ــِع بی ــد جوام ــع منتق جوام
ــتعمار  ــی و اس ــِت برده گ ــارِ خف ــر ب ــه زی ک
می داننــد  کــه  جوامعی انــد  نمی رونــد؛ 
چگونــه بــا ارزش هــای خــود آینــده بســازند. 
امــا جوامــِع خامــوش، جوامعــی عقــب نگــه 
در  کــه  جوامعی انــد  شــده اند؛  داشــته 
ــراض  ــت اعت ــه وضعی ــبت ب ــی نس آن کس
ــدارد.  ــن کاری را ن ــازۀ چنی ــد و اج نمی کن
نمونــۀ بــارز آن در قــرن بیســت، دولت هــای 
ــه  ــتی اند ک ــتی و فاشیس ــری کمونیس توتالیت
مــردم را بــه زور و جبــر وادار بــه خاموشــی 

می کردنــد.  دهان های شــان  بســتِن  و 
جــورج اُرول رمان نویــس بــزرگ، دو کتــاب 
در وصــف چنیــن کشــورهایی نوشــته اســت: 
یکــی، قلعــۀ حیوانــات و دیگــری ۱۹۸۴ کــه 
هــر دو بــه نظام هــای توتالیتــری یــک ســدۀ 
می دهنــد  نشــان  و  می پردازنــد  گذشــته 
آزادی هــای  دیکتاتوری هــا  چگونــه  کــه 
مــردم را می گیرنــد و بــه جــای آن، بــه 
ارمغــان  بــه  برده گــی  و  اســارت  آن هــا 
دو   ۱۹۸۴ و  حیوانــات  قلعــۀ  می آورنــد. 
نمونــۀ روشــنگر از نظام هــای بســته انــد کــه 
ــم  ــد و تصمی ــر می کنن ــردم فک ــای م ــه ج ب
ــاد را  ــه انتق ــا هرگون ــن نظام ه ــد. ای می گیرن
مســاوی بــه دشــمنی بــا خــود می داننــد و آن 
ــه  ــد. این گون ــه ســختی ســرکوب می کنن را ب
نظام هــا بــرای ایــن کــه مــردم را بــه تمکیــن 
بــه  بکشــانند،  خودخواســته  برده گــی  و 
می کننــد  اشــاره  آرمان هایــی  و  هدف هــا 
ــردم را مســخ  ــا م ــد. آن ه ــدس آور ان ــه تق ک
ــدون اراده  ــا از آن هــا اســیرهای ب ــد ت می کنن

ــازند.  ــر بس و فک
بــا  توتالیتــر  و  دیکتاتــور  نظام هــای 
شــیوه های تطمیــع و تزویــر، کانال هــای 
اشــاعۀ آگاهــی و روشــن گری در ســطح 
جامعــه را کــه بــه افشــای نظام های شــان 
کمــک می کننــد، ســد می شــوند. همیــن 
ــای  ــم در کوری ــام حاک ــه نظ ــی ب ــاال وقت ح
شــمالی نــگاه می کنیــم، نمونــۀ مجســِم 
یــک نظــام توتالیتــرِی قــرن بیســت ویک 
ــت داری  ــیوۀ حکوم ــم. ش ــده می توانی را دی
در ایــن کشــور، الگوبرداری شـــده از همــان 
کتاب هــای قلعــۀ حیوانــات و ۱۹۸۴ جــورج 
اُرول انــد. آیــا نظــام افغانســتان نیــز می توانــد 

نمونــۀ یــک نظــام توتالیتــری و بســته باشــد 
ــر  ــه خاموشــی در براب کــه دیگــران ناچــار ب

ــد؟  آن ان
بــدون شــک کــه چنیــن نیســت و نمی تــوان 
نظــام افغانســتان را بــا هیــچ یــک از الگوهای 
موجــود نظام هــای بســته مقایســه کــرد. 
ــای  ــه ارزش ه ــی ب ــام خــود را متک ــن نظ ای
ــهروندی  ــوق ش ــد و حق ــک می دان دموکراتی
فــرا  امــا  می شناســد.  رســمیت  بــه  را 
ــر  ــی در براب ــه خاموش ــران ب ــدِن دیگ خوان
ــای عــدول از  ــه معن ــاد، ب ــدم انتق نظــام و ع
مردم ســاالرانه  و  دموکراتیــک  ارزش هــای 
ــه  ــی ک ــان ارزش های ــد؛ هم ــد باش ــی توان م
ــد شــده  ــا تأکیـ ــر آن ه ــون اساســی ب در قان
ــظ  ــت و حف ــه پاسداش ــف ب ــت موظ و دول
آن هاســت. خواســتی این چنیــن از سیاســیون 
ــاالرانه  ــای مردم س ــا ارزش ه ــه تنه ــور ن کش
ــل  ــد، ب ــه بزن ــد صدم ــور را می توان در کش
عمــاًل بــه فضــای اختنــاق و زور مجــاِل 

ــد.  ــروز می ده ــور و ب ظه
فرهنــِگ  دروِن  از  دولت هــا  بدیهی ســت 
ــاز  ــند و نی ــی می رس ــه خوداصالح ــاد ب انتق
ــه  ــراض مواج ــاد و اعت ــا انتق ــه ب ــد ک دارن
چنیــن  دروِن  از  عبــداهلل  آقــای  باشــند. 
فرهنگــی بــه چهــرۀ مطــرح سیاســی در 
دو  در  توانســت  و  شــد  تبدیــل  کشــور 
ــود.  ــه ش ــدرت وارد صحن ــا ق ــات ب انتخاب
اگــر او پیــش از آن منتقــد و اپوزیســیوِن 
دولــت نمی بــود، آیــا احتمــال می رفــت 
از آن خــود  این همــه رای مــردم را  کــه 

ــازد؟  س
ــه  ــدِن دیگــران ب ــرا خوان از طــرف دیگــر، ف
ســکوت و یــا همراهــی بــا نظــام بــه معنــای 
ــی  ــام فعل ــه در نظ ــد ک ــد باش ــن می توان ای
ــچ مشــکلی  ــز خــوب اســت و هی همــه چی
وجــود نــدارد، در حالــی کــه شــواهد و 
دیگــری  واقعیت هــای جامعــه چیزهــای 
ــک و  ــا در ی ــِع م ــد. وض ــان می دهن را نش
نیــم ســاِل گذشــته بــه مراتــب بدتــر از 
ــت  ــرزی اس ــای ک ــت داری آق دوران حکوم
ــا وادار  ــوان ب ــه بت ــت ک ــزی نیس ــن چی و ای
ــه ســکوت، روی آن پــرده  کــردِن دیگــران ب
انداخــت. شــاید بــرای چنیــن وضعیتــی بتوان 
اســتدالل های منطقــی ارایــه کــرد ولــی هرگز 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه بتــوان مشــکالت 
ــا گذشــت.  ــار آن ه ــا از کن ــرد ی ــان ک را پنه
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این روزها جنگ های سختی در شماِل کشور به ویژه در والیت های 
کندز و بغالن و جوزجان جریان دارد. در دندغوری و شهاب الدین 
ادامه  مسلح  مخالفیِن  و  دولتی  نیروهای  میاِن  درگیری ها  بغالن، 
نفر طالب و  از کشته و زخمی شدِن ده ها  منابع حکومتی  دارد و 
نیز  کندز  والیت  در  داده اند.  خبر  درگیری ها  این  در  تروریست 
ارچی،  دشت  ولسوالی های  در  سنگینی  درگیری های  و  حمالت 
این  که  دولتی می گویند  منابع  و  داده  ُرخ  امام صاحب  و  خان آباد 
حمالت دفع شده و دشمن به عقب رانده شده است. اما در مقابل، 
گروه طالبان مدعی ست که شهر قندوز را از سه جهت شرق، شمال 
و غرب مورد حمله قرار داده و در مواردی پیشروی هم داشته اند. 
در والیت جوزجان هم درگیری های سهمگینی در ولسوالی های 
مختلف، از جمله ولسوالی آقچه، جریان دارد و شمار زیادی از 
شهر  ـ  والیت  مرکز  یا  و  بلخ  والیِت  به  جنگی،  مناطِق  ساکناِن 

شبرغان ـ پناه برده اند. 
بهار  فصل  آغاز  با  که  بودند  کرده  اعالم  این،  از  پیش  طالبان 
»عملیات بهاری«ِ خود را علیه مواضِع دولت در سراسِر افغانستان 
مناطِق  »تصرف«  را  گروه  این  اهداِف  از  بخشی  و  کرده اند  آغاز 
مختلف تشکیل می دهد. ولی مقام های دولت افغانستان، اعالم آغاز 
عملیات بهارِی گروه طالبان را اقدامی تبلیغاتی خوانده و گفتند که 

ابتکار عمل در میدان نبرد به دسِت نیروهای دولتی است. 
و  تأمل  قابل  بیشتر  آن چه  گزارش ها،  و  خبرها  این  همۀ  از  جدا 
پرداخت است، سواِل چگونه گِی توسعۀ جغرافیای جنگ از شمال 

به جنوب و چگونه فایق آمدن بر این وضعیِت دشوار است. 
و  به ساده گی  جنگ،  جغرافیای  در  فاحش  توسعۀ  این  مسلمًا 
داریم  یاد  به  باشد.  گرفته  صورت  نمی تواند  تصادف  برحسِب 
هرازگاهی  نیز  کرزی  آقای  زمام  دارِی  دورۀ  در  گذشته ها،  در  که 
خبرهایی مبنی بر انتقال تروریستان به شمال و کوشش هایی برای 
کشاندِن جنگ به شماِل کشور به گوش می رسید. آن زمان بیشتر به 
این خبر ها از زاویۀ قومی نگاه و پرداخت می شد و اظهارنظرهای 
پیراموِن  قوم اندیش  سیاست مداراِن  برخی  سوی  از  نیز  جالبی 
»متوازن نبودن جنگ در شمال و جنوب« و حتا »عدم توازن قومی 
در زندان ها«، به این رویکرد و طرز تلقی قوت می بخشید. اما در 
دورۀ آقای کرزی، این پروسه یعنی توسعۀ جنگ به شمال، از اقباِل 
یا  شهر  نتوانستند  تروریستان  هیچ گاه  و  نشد  برخوردار  چندانی 
شهرستاِن بزرگ و مهمی را در شمال تصرف کنند. ولی به تدریج 
این پروسه را به چشِم  با روی کار آمدِن دولِت فعلی، ما تحقِق 

سر دیدیم. 
از آن جا که همۀ حوادث و رویدادهای بزرِگ تاریِخ ما، زمینه های 
داعش  و  طالب  ظهورِ  داشته اند،  بیرونی  آبشخورهای  و  داخلی 
باشد.  قاعده  این  از  خارج  نمی تواند  نیز  آن ها  بسِط  و  قبض  و 
چهارراه  در  ژئوپلتیکی  خاِص  موقعیِت  همان  دلیل  به  افغانستان 
به  حوادِث بزرِگ جهان قرار گرفته است. طالب و داعش صرفًا 
پشتوانۀ زمینه های قومی و ایدیولوژیک شان، مجاِل ظهور و ایجاد 
ناامنی را ندارند؛ بلکه هر کدام از این ها زاییدۀ معادالِت تازه در 
نقِش  کدام  هر  و  بوده اند  جهان  استخباراتِی  و  سیاسی  بازی های 
قربانی های  میان،  این  در  و  می کنند  ایفا  را  خود  به  محول شده 

فراوانی از کشورهای فقیر و جهان سومی ماننِد ما می گیرند. 
قدرت  مسالۀ  حِل  و  قومی  نزاِع  تنها  افغانستان،  مشکِل  مسلمًا 
اکثِر  افغانستان  میدان  در  اکنون  بلکه  نیست،  پاکستان  دخالِت  و 
کشورهای قدرتمنِد دنیا و منطقه حضورِ مرئی و نامرئی دارند و 
هر کدام در رقابت با رقبای خود، مهره ها و جریان هایی را باال و 
پایین می کنند و با هر جابه جایی یی، دود از دمارِ مردمِ رنج کشیدۀ 

ما برمی آورند. 
ـ  نخواستند  ملی،  وحدِت  دولِت  و  کرزی  آقای  دولِت  متأسفانه 
نگاه  افغانستان  به  بزرگ تر  چشم اندازی  از  ـ  نتوانستند  شاید  و 
و  قوم  محورِ  در  درون حکومتی  رقابت های  در  یک سره  و  کنند 
قدرت مصروف ماندند و هر روز گرهی به کالِف سردرگِم مسایِل 
افغانستان افزودند. این دولت ها نه به شناختی عمیق از مشکالت 
بازی های  از  عمیق  بینشی  به  نه  و  رسیدند  داخلی  چالش های  و 
بزرِگ منطقه یی و جهانی در محور افغانستان دست یافتند. بنابراین 
نخبه گاِن  بر  در کشور،  دولت ها  ناکامی ِ  باطِل  دورِ  به  با عطف  و 
مشکالت  از  فراگیر  و  جامع  درکی  به  که  آن هایی  ـ  افغانستان 
به جنبش  را  توانایی های خود  ـ است که ظرفیت ها و  رسیده اند 
درآرند و همه گی در یک حرکِت خودآگاهانه و مدنی، زیر یک 
چتِر وسیع و افغانستان شمول گرد آیند و با درنظرداشِت همۀ آن چه 
گفته شد، نقشۀ راه و چه باید کردی تازه و عملی را برای مردمِ 
و  بزرگ ترین  این  کنند.  ارایه  و  تدوین  بیداد  و  جنگ  از  خسته 
فوری ترین رسالِت تاریخی نخبه گاِن ماست که اگر به آن پرداخته 
نشود، سیاهی و تباهِی جنگ باالخره افغانستان را مضمحل خواهد 

کرد! 

ناامنی های روزافزون
 و رسـالِت نخـبه گان

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1763  د  و   شنبه      30 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  10 رجب  المرجب  y 1437   18ا پر  یل   2016

بدیهی سـت دولت هـا از دروِن فرهنـِگ انتقـاد بـه خوداصالحی می رسـند و نیـاز دارند 
کـه بـا انتقـاد و اعتـراض مواجـه باشـند. آقـای عبـداهلل از دروِن چنیـن فرهنگـی بـه 
چهـرة مطـرح سیاسـی در کشـور تبدیل شـد و توانسـت در دو انتخابات بـا قدرت وارد 
صحنـه شـود. اگـر او پیـش از آن منتقـد و اپوزیسـیوِن دولـت نمی بـود، آیـا احتمـال 

می رفـت کـه این همـه رای مـردم را از آن خـود سـازد؟ 
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گزارش گران: هارون مجیدی و ابوبکر مجاهد
کمیسـیون تفتـش مرکـزی و نظـارت بـر اجـرای قانون، به اسـاس 
فیصلـۀ مـورخ )۱۳۹۴/۹/۲۳( جلسـۀ عمومی ولسـی جرگه، قضیۀ 
زاویـه  از  را  آن  مربـوط  مسـایل  و  هوشـمند  شـهرک  داد  قـرار 
مطابقـت  و عـدم مطابقـت  باقانـون در جلسـات متعـدد، مـورد 

بررسـی دقیـق و همه جانبـه قـرار داد.
در جریـان بررسـی، اسـناد مرتبـط به جنجال شـهرک هوشـمند از 
ادارات مختلـف ذیربـط مطالبـه و مورد مطالعه قـرار گرفت. عالوه 
بـر آن، سـه جلسـه اسـتماعیه بـا وزیـر محتـرم امور شـهر سـازی 
و سرپرسـت محتـرم ادارۀ عالـی مبـارزه بـا فسـاد اداری و رییـس 
هیـأت بررسـی ریاسـت جمهـوری و عبدلعلـی محمـدی مشـاور 
رییـس جمهـور دایـر و ابعـاد مختلـف قضیـه مـورد دقـت قـرار 

اسـت. گرفته 
ایـن گـزارش کـه حاصـل یافته هـای کمیسـیون تفتـش مرکـزی 
اسـت بـه دو بخـش تقسـیم می شـود. بخـش اول مـرور مختصـر  
اسـت، بر اصـل موضـوع و بخش دوم حـاوی نظریات کمیسـیون 

پیرامـون موضوع. اسـت 
بخـش اول بـه ایـن پرسـش پاسـخ می دهد کـه زنجیره یـی از اجرا 
آت چگونـه اتفـاق افتـاده اسـت؟ بخش دوم به این سـوال پاسـخ 
می دهـد کـه کـدام ادارات  و کـدام مقامات دولتـی در قضیه دخیل 

و مقصـر بـوده و در چـه موارد قانون نقض شـده اسـت.
 بخش اول

مرور بر اصل موضوع
یکـم؛ طرزالعمل تشـویقی تسـریع تصفیه حسـابات مدیونین کابل 

نک با
تشـویقی  طرزالعمـل  زاخیلـوال  )۱۳۹۳/۱۰/۸(عمـر  تاریـخ  بـه 
تسـریع تصفیـه حسـاب مدیونیـن کابـل بانـک را کابینـه پشـنهاد 
بـا جـرح و تعدیـالت  کـرده اسـت کـه ایـن طرزالعمـل، بعـداً 
مختصـری، بـه تاریـخ )۱۳۹۳/۱۲/۵( توسـط کابینـه تصویـب و به 
تاریـخ )۱۳۹۳/۱۲/۲۸(توشـیح گردیـده اسـت. در ایـن طرزالعمل، 
خلیـل اهلل فیـروزی و شـیر خـان فرنـود کـه بـه حکـم محکمـه، 
بـه جـرم اختـالس و تطهیـر پـول محکـوم شـده انـد نیـز، ماننـد 
مقروضیـن عـادی، شـامل مسـاعدت و سـهولت های الزم گردیده 
اسـت. ایـن طرزالعمـل را می تـوان نخسـتین سـنگ بنـای کـج در 
قضیـه شـهرک هوشـمند دانسـت؛ زیـرا همانگونۀ که اشـاره شـد، 
در ایـن طرزالعمـل، بیـن مقـروض و مجـرم قصـداً خلـط صورت 

اسـت. گرفته 
 دوم؛ ورقۀ در خواستی ورثه خلیل اهلل فیروزی

ورقـۀ در خواسـتی ورثـۀ خلیـل اهلل فیـروزی عنوانـی مقـام محترم 
ریاسـت جمهـوری، گام دوم ادامـه همیـن بنـا کـج اسـت، در این 
درخواسـت آمـده اسـت کـه خلیـل اهلل فیـروزی به بیماری شـکر 
و قلـب مبتـال اسـت و چندیـن مرتبه حملـه قلبی باالیـش آمده  و 
امـکان از بیـن رفتنـش وجـود دارد. در ایـن درخواسـت همچنین 
تقاضـا شـده اسـت که ایشـان از زندان بگـرام به زنـدان پل چرخی 
کابـل  شـفاخانه های  بـه  پل چرخـی  زنـدان  زیـرا  شـود؛  منتقـل 

نزدیـک اسـت و امـکان تـداوی را سـهل تر می سـازد.
 سوم؛ حلقۀ واسطه

قـرار اظهـارات شـفاهی جنـرال سـید غالم حسـین فخـری، رییس 
هیـأت  رییـس  و  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  عالـی  ادارۀ  عمومـی 
موظف ریاسـت جمهوری، در جلسـه اسـتماعیه مورخ ۱۳۹۵/۱/۸ 
کمیسـیون تفتـش مرکـزی، ورقـۀ در خواسـتی ورثـۀ خلیـل اهلل 
فیـروزی، توسـط حضـرت عمـر زاخیلـوال بـه رییـس جمهـور 
تقدیـم گردیـد اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه بایـد تمـام اوراق 
از مجـرای رسـمی و قانونـی خـود بـه رییـس جمهـور می رسـید. 
بنابراین، روشـن می شـود که بیـن ورثۀ خلیل اهلل فیـروزی و رییس 
جمهـور یـک حلقۀ واسـطه وجـود داشـته و ورقۀ درخواسـتی در 
تبانـی بـه آن حلقه نوشـته شـده اسـت تـا راه برای گام هـای مورد 

نظـر بعـدی همـوار گردد.
 چهارم؛ حکم رییس جمهور

مقـام ریاسـت جمهـوری، در پـای ورق در خواسـتی ورثـۀ خلیل 
اهلل فیـروزی، بـا قلـم خـودش بـه صـورت دسـت خطی، بعـد از 
مالحظـه شـد، ذیـل هدایـت داده اسـت کـه عینـًا نقـل می گـردد.

»۱- داکتـر صاحـب نوابـی رییـس عمومـی شـفاخانه امنیـت ملی، 
آقـای فیـروزی را معاینـه نمایـد و بـا در نظـر داشـت وضیعـت 

صحـی نام بـرده رژیـم تـداوی آن را پیشـنهاد نمایـد.
۲- آقـای فیـروزی سـند تحریـری بـا درج جـدول زمانـی بـرای 
پرداخـت قـروض  خویـش را به هیـأت تصفیه کابل بانک تسـلیم 

ید. نما
۳- هـر وقـت کـه اولیـن پرداخـت قـروض وی و سـند اصولـی 
وی بـرای پراخـت صـورت گرفـت در بـارۀ انتقـال نام بـرده بـه 

پل چرخـی تصمیـم گرفتـه خواهـد شـد.
ضمانـت  امکانـات  دارای  افـراد  از  عـده  کـه   صورتـی  در   -۴
پرداخـت قـروض وی را بـه صـورت کتبـی در حضـور هیـأت 
تصفیـه ومحکمـه بدهنـد و سـهم قـروض وی را تأدیـه نماینـد؛ 
اقدامـات عاجـل بـرای ایجـاد سـهولت رهایـی بـرای وی اتخـاذ 

خواهـد شـد گردیـد.«
 پنجم؛ مکتوب ادارۀ امور ریاست جمهوری

رییـس  فقره یـی  چهـار  حکـم  جمهـوری،  ریاسـت  امـور  ادارۀ 
جمهـور را طـی مکتوب شـماره)۵۲۳۳( مـورخ )۱۳۹۴/۵/۳ ( عینًا 
نقـل کـرده و ضمنـًا کاپی در خواسـتی ورثـۀ خلیل اهلل فیـروزی را 
حکـم دسـت خطـی رییـس جمهـور را در ذیـل خـود دارد، ضـم 
مکتـوب کـرده بـه ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی ارسـال گردیده 

ست. ا
 هفتم؛ اقدامات عبدالعلی محمدی

 عبدالعلی محمدی، مشـاور سـابق ریاسـت جمهور، با اسـتفاده از 
بنـای کجـی که یاد آوری شـد، طـی طی نامۀ شـماره )۴۵۲( مورخ 
)۱۳۹۴/۶/۲۲( و نامۀ شـماره ) ۵۱۶( مورخ )۷/۱۵/ ۱۳۹۴( ساخت 
شـهرک هوشـمند را از وزارت شـهر سـازی مطالبـه کـرده اسـت. 
ضمنـًا کاپـی ایـن مکاتیب را بـه لوی سـارنوالی، شـاروالی کابل و 

مدیریـت تصفیـه کابل بانک نیز ارسـال داشـته اسـت.
در ایـن نامه هـا هـم چنیـن، بـه لـوی سـارنوالی هدایت داده شـده 

اسـت که سـاحه مـرود نظـر را رفـع انجمـاد نماید.
عبدالعلـی محمـدی همچنـان، طـی مکتـوب شـماره )۵۶۴( مورخ 
نگاشـته  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت  عنوانـی   )۱۳۹۴/۷/۲۷(
اسـت کـه خلیل اهلل فیـروزی خواهـان گذرانـدن مدت باقـی مانده 
امنیـت ملـی می باشـد و  محکومیـت خویـش در ریاسـت )۴۰( 
ادارۀ تصفیـه کابـل بانک طـی نامه یی شـماره )۱۰۶۹( بـر )۱۰۴۰( 
در  اسـت.  کـرده  موافقـت  مـورد  ایـن  در   )۱۳۹۴/۷/۱۲( مـورخ 
پاراگراف سـوم نامـۀ عبدالعلی محمـدی، عنوانی ریاسـت عمومی 
امنیـت ملـی عـالوه شـده اسـت کـه مطابـق هدایـت جاللت مآب 
رییـس جمهـور در رابطـه بـه حبـس گذرانـدن مـدت باقـی مانده 
الزم  همـکاری  ریاسـت)۴۰(  در  فیـروزی  خلیـل اهلل  محکومیـت 

دارید. مبـذول 
عبدالعلـی محمـدی همچنان، طـی نامه یی از وزارت مالیه خواسـته 
اسـت که ادارات دولتی باید گاز خویش را از شـرکت گاز گروب 
خریـداری کننـد. ایشـان ایـن مجمـوع هفت نامـه بـه ادارات لوی 
سـارنوالی؛ ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی؛ ادارۀ تصفیـه قـروض 
کابل بانـک؛ وزارت مالیـه و و زارت امور شـهر سـازی صادر کرده 

و در همـه مـوارد بـه نفـع خلیل اهلل فیـروزی تالش کرده اسـت.
هشتم؛ اجرا آت وزارت امور شهرسازی

عبدالعلـی  نامه هـای  بـه  اسـتناد  بـا  شهرسـازی،  محتـرم  وزارت 
محمـدی، بـدون اینکـه جواب حقوقـی و قانونی قضیه را بررسـی 
کنـد بـه عقـد امضـا تفاهم نامـه سـاخت شـهر هوشـمند مبـادرت 

اسـت. وزریده 
 نهم؛ غفلت و سکوت لوی سارنوالی

گرچـه عبدالعلـی محمدی به طور مسـتقیم عنوانی لوی سـارنوالی 
نامهنوشـته نکـرده اسـت؛ امـا در بخـش از مکتوبـی کـه عنوانـی 
وزارت شـهر سـازی نوشـته شـده و کاپـی اش بـه لوی سـارنوالی 
ارسـال شـده اسـت، خطاب بـه لـوی سـارنوالی چنین می نـکارد:

» ... بـه لوی سـارنوالی هدایت داه می شـود نسـبت بـه رفع انجماد 
از سـاحه منـدرج قرارداد میان شـرکت یاد شـده و آقـای خلیل اهلل 

فیـروزی در پرتو مقررات اقدامـات الزم نماید.« 
در عیـن حال، لـوی سارنوالیسـکوت کرده و در مـورد غیر قانونی 

بـودن بودن آن هیچ واکنشـی نشـان نداده اسـت.
 دهم؛ اجراآت مدیریت تصفیۀ قروض کابل بانک

بـر اسـاس گزارش مـورخ ) ۱۳۹۴/۱۰/۱۴( هیأت موظف ریاسـت 
جمهـوری، خلیـل اهلل فیـروزی اظهـار داشـته اسـت کـه مدیریت 
تصفیـه قـروض کابل بانـک بـا اعـاده فعالیـت شـرکت گازگروپ 
توسـط حکـم محکمـه منجمد و جواز آن نیز منقضی شـده اسـت. 
هم چنـان، عبدالعلـی محمـدی، طـی نامـه شـماره )۵۶۴( مـورخ 
ملـی،  امنیـت  عمومـی  ریاسـت  عنوانـی  )۱۳۹۴/۷/۲۷( خویـش 
نوشـته اسـت کـه اداره تصفیه طـی مکتوب شـماره )۱۰۶۹( مورخ 
)۱۳۹۴/۷/۱۲( بـا سـپری کردن مـدت باقی مانده حبـس خلیل اهلل 

فیـروزی در ریاسـت )۴۰( موافقـت کرده اسـت.
 بخش دوم

نظر کمیسیون پیرامون موضوع
الف( کسانی که در قضیه مقروض بوده اند

مطالبـه اسـناد مربـوط به جنجال شـهرک هوشـمند نشـان می دهد 
کـه افـراد و ادارات ذیـل، هـر کدام شـان بـا تفاوت هـای در قضیه 

اند. بـوده  مقروض 
یکـم؛ عبدالعلـی محمدی مشـاور حقوقی پیشـین رییـس جمهور، 
و رییـس پیشـین کمیسـیون پیگیـری قضایایـی کابل بانـک یکی از 

مقصرین اصلی رسـوایی شـهرک هوشـمند اسـت.
ایشـان نـه تنهـا از حـدود وظایـف و صالحیت های خویـش فراتر 
رفتـه اسـت؛ بلکه حد اقل سـه مـورد عمـده نقض مسـتقیم قانون 

دارد:
۱-              تـالش بـرای رفـع انجمـاد  زمین هـای شـهرک 
هوشـمند  و راه انـدازی و عقـد قـرار داد در زمینـه از طریـق غیـر 

نونی؛  قا
امتیـاز   تـالش بـرای رفـع انجمـاد کمپنـی گاز گـروپ و دادن 

انحصـاری ) منبـع واحـد( بـرای آن از طریـق غیـر قانونـی؛ 
۲-                زمینه سازی نگه داری خلیل اهلل فیروزی در ریاست 

)۴۰( امنیت ملی؛ برخالف قانون. 
آقـای محمـدی در مراسـم افتتـاح شـهرک هوشـمند، در صحبـت 
عمومـی و رسـانه یی خـود مسـوولیت مسـایل مربـوط به شـهرک 

هوشـمند را اینگونـه بـه عهـده می گیـرد:
»... جـا دارد کـه از جانـب آقای فیروزی واقعًا تشـکر کنیم، بسـیار 
بـا اسـتقبال بـا پیشـانی بـاز بـه طـرح مـا اعـالم آماده گـی کردنـد 
و بـه چنیـن امـری کـه ایجـاد ایـن شـهرک اسـت اقدام و تشـبث 

اند...« ورزیـده 
البتـه قابـل تذکر اسـت کـه اعضـای کمیسـیون پیگیـری قضایایی 
کابل بانـک، هـر یک آقـای هده وال معـاون اول د افغانسـتان بانک، 
نماینده هـای لـوی سـارنوالی، وزارت امـور داخلـه، ادارۀ مسـتقل 
ارگان هـای محل، شـاروال کابـل آقای درانی رییس کمیسـیون حل 
منازعـات مالـی نیـز هر کـدام به اندازه سـهم خودشـان مقصر اند؛ 
زیـر به عنـوان اعضای کمیسـیون پیگـری قضایایـی کابل بانک، در 

تصمیم گیری هـا و جلسـات حضـور داشـته اند.
ایـن  بعـدی  کابل بانـک، مقصـر  قـروض  دوم؛ مدیریـت تصفیـه 
ماجـرا اسـت. ایـن مدیریـت نیـز در دو مـورد ذیـل بـه طـور غیر 
قانونـی در قضیـه ورود کـرده و باعـث نقـض قانونی گردیـده اند:
در  فیـروزی  اهلل  خلیـل  نگـه داری  جهـت  موافقـه    -۱
ریاسـت)۴۰( امنیـت ملـی برخـالف قانـون و صالحیـت خویش؛ 
موافقـه بـر آعـاده شـرکت منجمـد شـده گاز گروپ   -۲

قانـون. خـالف  بـر 
سـوم؛ عمـر زاخلیـوال مشـاور اقتصـادی پیشـین رییـس جمهـور 
مقصـر دیگـر ایـن ماجـرا اسـت. ایشـان در دو مـورد نقش داشـته 

ست: ا
تهیـه و تصویـب طرزلعمـل تشـویقی تسـریع  در    -۱
حصـول دیـون کابل بانـک بـدون در نظـر داشـت اقتضـات قانون.

۲-  بـازی کـردن نقـش مهـم بـه حیـث حلقـه واسـطه 
بیـن ورثـه خلیـل اهلل فیـروزی و رییـس جمهـور و رسـاندن در 
خواسـت خلیـل  اهلل فیروزی  بـه رییس جمهور، بـر خالف وظیفه 

اصلـی اش.
چهـارم؛ وزارت مـور شـهر سـازی نیـز با امضـا تفاهم نامـه جهت 
سـاخت شـهرک هوشـمند، اجـراآت خـالف قانونـی انجـام داده 

ست. ا
ایـن وزارت بـه نامه هـای غیـر قانونـی عبدالعلـی محمدی اسـتناد 
می کنـد. روشـن اسـت کـه اجـرات ان نهـاد باطـل اسـت، عـالوه 
بـر آن کـه باطـل اسـت؛ خـود نقض قانـون نیز به شـمار مـی رود.
پنجـم؛ تطبیق احـکام محکمه از از وظایف لوی سـارنوالی اسـت، 
امـا لـوی سـارنوالی نـه تنها بـه این وظیفـه اش عمل نکـرده، بلکه 
بـا سـکوت و اهمـال خود، به نحـوی رضایـت و همنوایی خویش 

را بـا ایـن روند خالف قانون نشـان داده اسـت.
  ب( چگونه گی نقض قانون

یکـم؛ خلیـل اهلل فیـروزی اهلیـت داوطلبـی و عقـد قـرار داد را 
نداشـته اسـت. عقـد قـرار داد بـا ایشـان نقـض مـادۀ )۱۶( قانـون 
تـدارکات اسـت. ایـن مـاده بـرای انعقـاد قـرار داد شـش شـرط 
تعییـن گردیـده اسـت. اصـل مـاده را در مـورد اهلیـت داوطلبـان 

اینجـا نقـل می کنیـم:
تصفیـه،  در حـال  نبـوده،  عاجـز  دیـون  پرداخـت  از  »داوطلبـان 
ورشکسـتگی و یـا انحـالل قـرار نداشـته، فعالیت تجارتـی وی به 
تعلیـق مواجـه نباشـد و ر مـوارد فوق، بـه مراجع عدلـی و قضایی 

معرفی نشـده باشـد.«
دوم؛ دارایی هـای خلیـل هلل فیروزی به شـمول گاز گروپ و زمینی 
قـرار داد شـهرک هوشـمند در ان سـاخته شـود، بر اسـاس فیصله 
قطعـی محکمـه ذی صـالح، منجمـد شـده بـود، رفـع انجمـاد آنها 
از جانـب مراجـع دیگـر نقـض مـاده )۱۲۲( و پرگـراف دوم مـاده 
)۱۲۹( قانـون اساسـی و مـواد)۸( و )۱۴( قانون تشـکیل صالحیت 
قـوۀ قضاییه اسـت. مـاده)۱۲۲( قانون اساسـی تصریـح می نماید: » 
هیـچ قانـون نمی توانـد در هیـچ حالت، قضیـه و یا سـاحه یی را از 
دایـره صالحیـت قـوه قضاییه بـه نحوی کـه در این فصـل تحدید 

شـده خارج بسـازد و بـه مقـام دیگری تفویـض کند.« 
همچنـان، پرگـراف دوم ماده )۱۲۹( قانونی اساسـی مقـرر می داند: 
»تمـام فیصلـه هـای قطعـی محاکـم واجـب التعمیـل اسـت، مگر 

درحکـم بـه مـرگ که کشـروط بـه رییـس جمهور می باشـد.«
سـوم؛ خلیـل اهلل فیـروزی بـه اسـاس حکـم قطعـی محکمـه بـا 
صالحیـت بـه ده سـال زنـدان محکـوم شـده اسـت. کسـی که به 
حکـم قطعـی محکمـه بـه زنـدان محکـوم می شـود، در محبـس 
نگـه داری می شـود نـه در ریاسـت )۴۰( امنیـت و جاهـای دیگـر.
بیـرون کـردن خلیـل اهلل فیـروزی از محبـس و نگـه داری ایشـان 
در ریاسـت )۴۰( امنیـت ملـی بازهـم نقـض صریح مـواد )۱۲۲ و 
۱۲۹( قانـون اساسـی و مـواد)۸ و۱۴( قانـون تشـکیل و صالحیت 
قـوۀ قضاییـه اسـت. هیـچ مقـام مقـام و هیـچ قانـون و هیـچ نهـاد 
نمی توانـد در مـورد تصیـم بگیـرد؛ مگر خود محاکـم،  در صورت 
پیـدا شـدن دالیـل و شـواد جدیـد، آنهـم بـا صـدور حکـم قطعی 
تجدیـد نظـر. بنابرایـن، می بینیـم کـه در همـه موارد حکـم قطعی 
محاکـم نقـض شـده و مـواد قانـون اساسـی و قانـون تشـکیل و 
صالحیـت قـوۀ قضاییه بـه بدترین شـکل آن زیر پاگردیده اسـت.
قابـل یـا آوری اسـت کـه خلیـل  اهلل فیـروزی حتا مشـمول عفو و 
تخفیـف و مجـازات رییـس جمهـور نمی شـود. مـاده )۱۵( قانون 
نظـارت بـر تطبیق اسـتراتیژی ملـی مبارزه بـا فسـاد اداری اینگونه 

می کند. تصریـح 
»اشـخاص کـه به اتهام جرایم فسـاد اداری به حبس بیشـتر از سـه 
سـال و اال ده سـال محکوم شـده باشـد، از مزایایـی فرامین عفو و 

تخفیـف مجازات مسـتفید شـده نمی تواند.«
چهـارم؛ در طرزاالعمل تشـویقی تسـریع حصول دیـون کابل بانک، 
بـا اسـتفاده از حیلـۀ اداری، سـهولت های کـه در نظـر گرفته شـده 
اسـت، بیـن مقروضیـن و مجرمیـن کابل بانـک تفکیک قایل نشـده  
اسـت. ایـن خـود نقـض قانـون اساسـی، نقـض حکـم محکمه و 

سـایرقوانین نافذه اسـت.
اشـتراک  شـد،  یـاد  کـه  شـکنی هایی  قانـون  بـر  عـالوه  پنجـم؛ 
مقامـات عالـی رتبـه دولتـی، از جمله احمـد ضیا مسـعود نمایندۀ 
خـاص و فوق العـادۀ ریاسـت جمهـوری در امـور اصالحـات و 
حکومـت داری خـوب، سـید سـعادت نـادری وزیـر امـور شـهر 
سـازی و عبدالعلـی محمـدی مشـاور پیشـین رییـس جمهـور در 
مراسـم افتتاحیه شـهرک هوشـمند نیز، اگر چـه در ذات خود جرم 
و نقـض قانـون نیسـت؛ امـا واقعیت این اسـت ک این اشـتراک از 
یـک سـو همراهـی و همنوایی با یک پروسـه خالف قانون اسـت، 

از سـویی دیگـر صدمـۀ بزرگـی بـه اعتبـار و حیثیـت دولت.
در مجمـوع کمیسـیون تفتیـش مرکـزی و نظارت بر اجـرای قانون 
بـه این نظر اسـت کـه اقدامات دولـت در مورد پیگیـری مقصرین 
رسـوایی شـهرک هوشـمند کافـی نبـوده اسـت. در برخـی مـوارد 
هیـچ اقـدام صـورت نگرفته اسـت و در یک مورد تنها بـا برکناری 
بسـنده شـده اسـت. با توجـه با اینکـه جنجال شـهرک هوشـمند، 
اعتبـار و حیثیـت دولـت را در مجامـع ملـی و بین المللـی آسـیب 
زد، عـزم دولـت را در مـورد مبـارزه بـا فسـاد اداری زیـر پرسـش 
بـرده باعـث نقـض قانـون، از جمله قانـون اساسـی  و نقض حکم 
محکمـه ذی صـالح گردیده، ایجـاب می کرد که اقدامـات جدی تر 
صـورت می گرفـت  و در برخـی مـوارد مقصریـن بـه ارگان هـای 
عدلـی و قضایـی نیـز معرفـی می گردیـد. امـری کـه هنـوز مـردم 

افغانسـتان شـاهد آن نبوده انـد.
مـورخ  اسـتجوابیه  جلسـۀ  در  محمـدی،  ععبدالعلـی  ششـم؛ 
اجـرای  از  نظـارت  و  مرکـزی  تفتـش  کمیسـیون   ۱۳۹۵/۱/۲۲
قانـون، ادعـا کـرده که تمـام اجراآت خویش را بر اسـاس دسـتور 
رییس جمهـور انجـام داده اسـت. کمیسـیون در رابطـه بـه این ادعا 
از ایشـان طلـب اسـناد شـد؛ ایشـان اظهـار داشـتند کـه هیـچ نوع 
سـند کتبـی و رسـمی در ایـن مـورد نـدارد و صرفـًا بـا دسـتور 

اجـراأت کـرده اسـت. شـفاهی رییس جمهـور 
ومن اهلل توفیق 
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حسینعلی احمدی
پدیدارشناسی معادل واژۀ التین فنومنولوژی 
)Phenomenology( مرکب از دو واژۀ 
و  پدیدار  یا  پدیده  معنای  به  “فنومن” 
است  مکتبی  شناخت،  معنای  به  “لوژی” 
پایه گذاری شد.  ادموند هوسرل  که توسط 
تفکیک  با  که  است  آن  پِی  در  مکتب  این 
یکدیگر،  از  بی واسطه  و  باواسطه  آگاهی 
که  ذهنی  پدیدارهای  از  را  انسان  آگاهی 
بدون واسطه در ذهن وی ظاهر می شوند و 
ممکن است حتا عینیتی هم نداشته باشند، 

مورد مطالعه قرار دهد. 
هوسرل اصطالح پدیدارشناسي را هم براي 
»روش« خاص و هم براي اصول و مبادي 
فلسفِي خود به کار مي برد. اندیشۀ هوسرل 
با خودآگاهي مبتني بر پدیدارشناسي آغاز 
تأکید  تفکر  آغازیِن  نقطۀ  بر  و  مي شود 
مي ورزد و به این باور است که اندیشمند 
مي تواند در فرآیند شناخت بر سوابق ذهنی 

و تمایالت غالب آید.
مکتب پدیدارشناسی با نام ادموند هوسرل، به 
عنوان پایه گذار مکتب، و فیلسوفانی همانند 
موریس  و  سارتر  پل  ژان  هایدگر،  مارتین 
این  توسعه دهنده گاِن  عنوان  به  مرلوپونتی 
مکتب گره خورده است. در واقع اصطالح 
پدیدارشناسی به لحاظ مفهومی به دو دورۀ 
قابل  پساهوسرل  و  پیشاهوسرل  تاریخی 
تقسیم است. در مقطع زمانی پساهوسرل، 
پدیدارشناسی عمدتًا فهم و ادراک هستی را 
مورد توجه قرار م ی دهد، اما در دورۀ زمانی 
نوعی  با  پدیدارشناسی  هوسرل،  از  پیش 
دورۀ  در  م ی شود.  مواجه  مفهومی  تکثر  از 
برای  پدیدارشناسی  اصطالح  پیشاهوسرل، 
اولین بار توسط یوهان هنریش المبرت در  
سال  در  که   Neues Organon کتاب 
شده  برده  کار  به  رسید،  چاپ  به   ۱۷۶۴

است.
پنـدار  تیوری  را  پدیدارشناسی  المبرت 
تعریف نمود و دست یابی به حقیقت مطلق 
و شناخت کامل را غیرممکن دانست. وی 
نمودی  حوزۀ  دو  در  را  پدیده ها  شناخت 
در  م ی دهد.  قرار  توجه  مورد  پنداری  و 
حوزۀ نمودی، پدیده ها به دو دستۀ صوری 
پدیده های   م ی شوند،  تقسیم  محتوایی  و 
صوری از نظر المبرت پدیده های عینی و 
ذهنی هستند و پدیده های محتوایی نیز به 

سه دستۀ حسی، نفسانی و اخالقی 
م ی شوند.  تقسیم 

المبرت سرانجام بر این نکته تأکید م ی کند 
چهرۀ  اگرچه  مذکور  تقسیم بندی  که 
حقیقت را تا حدودی واضح تر م ی کند، اما 
عین حقیقت را به انسان نم ی نمایاند. پس از 
المبرت، “هر در” با رویکرد حداقل گرایی 
توصیف  صرفًا  را  پدیدارشناسی  معنا،  در 
نمودهایی  دانست؛  بینایی  حس  نمودهای 
در  است.  عینی  زیبایی های  نمایان گر  که 
مفهوم ی  و  معنایی  مرزهای  »هردر«  واقع 
پدیدارشناسی و زیبایی شناسی را به شدت 
به هم نزدیک م ی نماید و وجه مشترِک آن 

دو را در دیدن پدیده های عینی م ی داند.
سابق  معنای  در  کانت«  »امانویل 
مورد  معنای  به خصوص  پدیدارشناسی، 
اساسی  به نسبت  تحولی  المبرت،  نظر 
پدیده ها  که  بود  معتقد  کانت  نمود.  ایجاد 
تأثیر  تحت  انسان،  ذهن  با  مواجهه  در 
قوای فاهمۀ انسانی قرار گرفته و تبدیل به 
فنومن،  بین  واقع  در  م ی شوند. وی  تجربه 
به معنای آن چه به حس درم ی آید، و نومن، 
شد  قایل  تفاوت  اشیا،  حقیقت  معنای  به 
معنا  فنومن ها  شناخت  را  پدیدارشناسی  و 
فیلسوف  »فیشته«،  توسط  معنا  این  نمود. 
پس از کانت، به کلی دگرگون شد، چرا که 
فنومن های  شناخت  دیگر  پدیدارشناسی، 
است  روشی  بلکه  نیست،  تجربه  به  منتج 
دست  آگاهی  به  م ی توان  آن  طریق  از  که 
یافت. مهم ترین اثر در حوزۀ پدیدارشناسی 
در مقطع زمانی پیشاهوسرل »پدیدارشناسی 
هگل،  نظر  از  است.  »هگل«  اثر  روح« 
پدیدارشناسی علمی است که از رهگذر آن 
شناخته  هست،  که  آن گونه  روان،  و  ذهن 
نومن  به  دست یابی  وی  واقع  در  م ی شود. 
این خصوص  در  و  م ی داند  امکان پذیر  را 
امکان  که  م ی داند  را روشی  پدیدارشناسی 

دستیابی به این مهم را میسر م ی سازد.
مقطع  دو  در  پدیدارشناسی  عمدۀ  تفاوت 
که  است  این  پساهوسرل  و  پیشا  زمانی 
یک  هوسرل،  از  پیش  تا  پدیدارشناسی 
علم پسینی و حاصل فرایند شناخت است، 
وی  متأخرین  و  هوسرل  نزد  آن که  حال 
ماقبل  پیشیني،  علم  یک  پدیدارشناسي، 
تجربي و ضروري است. لذا همان گونه که 
مثابۀ  به  فقط  انتولوژي  مي گوید:  هایدگر 

است.  ممکن  پدیدارشناسي 
دکتر محمود 

نوالی در مقاله یی به تبیین ایده های هوسرل 
پدیدارشناسی  خصوص  در  هایدگر  و 
از  خالصه یی  ذکر  که  است  پرداخته 
رویکرد  درِک  به  می تواند  این جا  در  آن 

پدیدارشناسی کمک کند.
پدیدارشناسی عبارت از مطالعه یا شناخِت 
پدیدار است. پدیدار به امری که می تواند 
که  چیزی  هر  یعنی  باشد،  تجربه  موضوع 
در زمان و مکان برای ما تظاهر می نماید، 
اطالق می شود. هوسرل پدیدار را آن نوع 
دو  ترکیِب  حاصل  که  می داند  شناخت  از 
پدیدار  باشد.  ذهنیت  و  عینیت  محدودۀ 
واقعیتی است که در حیطه شناخت انسان 

قرار می گیرد و حامل معنا یا نیتی است.
پدیدارشناسی ناظر به جهانی است که در 
بوتۀ نیت و توجه و ادراِک ما قرار می گیرد و 
انتزاعات ذهنی و واقعیاِت مستقل را عجالتًا 
کنار می گذارد. پدیدار به معنای خاص، امر 
انسان  بی واسطه یی است که توسط ادراک 
موضوع  بتوانیم یک  اگر  می شود.  دریافت 
برکنار  را آن گونه که خود را می نمایاند و 
از مفهوم ها و قالب های پیشین درک کنیم، 
پدیدار  ادراِک  به  که  است  آن صورت  در 
اعتباری  به  شده ایم.  نایل  موضوع  خود  یا 
امری  پدیدار  بگوییم  می توانیم  دیگر، 
به  باری  هیچ  حامل  یعنی  است،  طبیعی 
غیر از آن چه که خود را در محدودۀ ادراک 
رنگ  نوع  هیچ  و  نیست  می نماید،  ظاهر 
مصلحت اندیشی یا صبغۀ مفهومی ندارد. به 
همین جهت، پدیدار امری نیست که با یک 
آغاز است  بلکه نوعی  یابد،  ادراک خاتمه 
پایانی  بیشتر که  برای دریافت و شناسایی 
برای آن متصور نیست. پدیدارشناسی لقا، 
ماهیت  درک  و  موضوع  خود  با  مستقیم 
بی واسطۀ آن می باشد. جملۀ مشهوری که 
که  است  این  است  پدیدارشناسی  شعار 
ادراک، بدون موضوع ادراک، وجود ندارد. 
است  چیزی  ادراک  همواره  ادراک،  پس 
مورد  امر  از  ادراک  نبودن  خالی  همین  و 
ادراک است که در اصطالح پدیدارشناسی 

نیت یا توجه نامیده می شود.
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بخش نخسـت

و  برخی محافل  میان  در  اکنون  که  این بحث 
مطرح  شعاری  بدین شکل  دانشجویی  مجامع 
می گردد، مبحثی بسیار قدیمی است که به ویژه 
خدا  نفی  بر  که  ]مدرنیسم[  گذشته  دورۀ  در 
در  البته  و  گردید  مطرح  بسیار  داشت،  اصرار 
این دوره ]پست مدرنیسم[، به گونۀ دیگری که 
مختصر توضیح داده خواهد شد، مطرح شده 

و تداوم می یابد. 
در این بحث، دو محور »ذهن« و »خدا« مطرح است که هر یک باید به صورت 
جداگانه و به دور از شعار و با در نظر گرفتِن تعاریف یا مشخصه های هر کدام، 

مورد مطالعه قرار گیرد.
الف ـ ذهن: از مهم ترین کارهای ذهن، »تخیل« و »تصور« است. پس می تواند هر 
چیزی را، اگر چه بر حقیقتی مبتنی نباشد و بر واقعیتی بیرونی نیز انطباق نداشته 
را  آن  نام  و  بسازد  از چوب شکلی  کند. ذهن می تواند  یا تصور  و  تخیل  باشد، 
»دموکراسی«  یا  »جنگ پیش گیرانه«  را  آن  نام  و  کند  نسل کشی  یا  و  بگذارد  خدا 
آن طور که  را  واقعیتی  یا  یعنی هر حقیقت  بگذارد.  بشر«  برای حقوق  یا »تالش 
می خواهد تخیل و تصور کند و اسمی که می پسندد را بر روی آن بگذارد. بنابرین، 
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که این ها چیزی نیست به جز »اسم«هایی 
که خودتان و پدران تان بر آن گذاشتید و منشایی نیز به جز ظن و گمان »اوهام، 

تخیالت و تصورات« ذهنِی خودتان ندارد.
البته در نظریه های جدید پست مدرنیسم، چون دیدند نه وجود خدا را می توانند 
انکار کنند و نه این اعتقاد را می توانند از عقل و فطرت مردم بازپس گیرند، انسان 
را به خداسازی در ذهن دعوت می کنند و می گویند: این تو هستی که می توانی 
را  تو  که  مثاًل خدایی  بسازی.  داری در ذهن خودت  آن طور که دوست  خدایی 
خداسازی  این  البته  که  ـ   ... و  نگیرد  نظر  در  عقوبتی  که  خدایی  نکند،  مکلف 
ذهنی که نامش را »پست مدرنیسم« گذاشته اند، همان گمان ها و رفتار بت سازان و 

بت پرستان عصر جاهلیت است.
در واقع، این »ایسم« ها که همه مبتنی بر نظریه است و هیچ منشای علمی به جز 
گمان نظریه پردازان ندارند و به همین دلیل عمر مفید بسیار کوتاهی داشته و سریعًا 

جایگزین می شوند، کار ذهن است، نه خداوند متعال.
 ،... و  یا بت ها  ایسم ها،  مثل: گمان ها،  باشد  بدیهی ست خدایی که مخلوق ذهن 
خود مخلوق هستند، پس نه آن ها می توانند خدا و خالق باشند و نه خداوند متعال 
مخلوق است. لذا این جمله بندی فقط یک نوع حقه است. بلکه بحث همان بحث 

قدیمی است که آیا خدایی هست یا نیست؟
در  فطری«  و  »عقلی  مبحث  یک  خداشناسی،  و  توحید  مقولۀ  اما  خدا:  ب ـ 
هستی شناسی است و نه یک مقولۀ ذهنی. بحث به »وجود« یا »عدم« برمی گردد که 
اثبات یا نفی آن نیز کار ذهن نیست، بلکه کار عقل است که با برهان و استدالل 

مبتنی بر بدیهیات اولیۀ عقل صورت می پذیرد.
بدون  بی محرک، حدوث  بی علت، حرکت  معلول  می نماید  اثبات  که  است  عقل 
محدث، نظم بدون ناظم ... یا به تعبیری دیگر،  حیات بدون حی، علم بدون علیم 
ـ حکمت بدون حکیم ـ قدرت بدون قادر ـ زیبایی بدون زیبا ... و در یک کالم 
موجود بدون به وجود آورنده، نمی تواند وجود داشته باشد و چون تجلی هستی 
محض را می بینیم، البد وجود دارد. به همین دلیل حتا ماتریالیست ها ]ماده گراها[ 
در جست وجوی منشأ و مبدای خلقت می گردند، منتهی اصرار دارند که آن را به 
یک ماده، یا انرژی، یا قدرت، یا انفجار، یا تصادف و ... نسبت دهند. غافل از این که 

باز دچار دور تسلسل می شوند.
بدیهی است اگر حیات، علم، زیبایی، قدرت، حکمت، رأفت، رحمت ... و آن چه 
»هستی« یا همان »کمال« است در مرتبه های گوناگون وجود دارد، و هیچ کدام نیز 
محدود نیست و اساسًا »بودن« تجلی همین هستی و کمال است، پس البد حی، 
علیم، جمیل، قادر، حکیم، رئوف، رحیم و ... هستِی محضی که هیچ گونه نقص و 
نیستی به او راه نیابد و منزه از صفات مخلوق باشد نیز وجود دارد. خواه نامش را 

»اهلل » بگویند یا »خدا« یا »God« یا هر اسم دیگری. 
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نمی دانم آیا می توان در میان چه گونه گِی دید کودکان و دید 
شاعران از جهان، همگونی هایی را مطرح کرد و آن ها را با 
هم مقایسه نمود! شاید بتوان و شاید هم گروهی به سخریه 
برخیزند که شاعری کودکی نیست. با این حال، شاید بتوان 
گفت که بهترین شاعران جهان همان هایی اند که توانسته اند 
دارند  نگه  هم چنان  را  خود  کودکِی  عواطف  و  احساس 
و  تندتر  حال  و  گذشته  به  روانی شان  و  ذهنی  سفرهای  و 
بیش تر از دیگران است.  از این دیدگاه گویی شاعران کودک 
باقی می مانند و کودکی کردن را خوب می دانند.  گم شدن 
احساس و عواطف کودکی، در حقیقت گم شدن شفافیت 
روان آدمی است. آن جا که شیشه های  روان آدمی را زنگار 

برمی نشیند، جهان و زنده گی شفافیت خود را برای ما از 
دست می دهند. جهان در آیینه های ذهن  و رواِن ما 

تصویر  این  و  می کند  پیدا  غبارآلودی  سیمای 
را  هیجانی  آن  ما،  در  نمی تواند  غبارآلود 

از  همیشه گی  لذت  سرچشمۀ  که 
زنده گی است، ایجاد کند. 

زیباتر  را  جهان  کودکان 
می بینند؛  بزرگان  از 

آن ها  گویی 
را  جهان 

همراه 

این  می کنند.  نگاه  آن  اسطوره های  و  افسانه ها  با 
لذت بخش اند.  و  زیبا  بسیار  اسطوره ها  و  افسانه ها 
ولی  دارند؛  افسانه ساز  و  بزرگ  ذهنی  کودکان  شاید 
ذهن  نمی نهند.  گوشی  آن ها  افسانه های  به  بزرگان 
آن ها پُر است از چنین افسانه های شیرین. هر چیزی را که 
می بینند، برای آن افسانه یی می سازند. ذهن آن ها پر است از 
پرسش های گوناگون، و آن ها برای این پرسش ها پاسخ هایی 
اسطوره سازی  به  نوعی  به  گویی  می کنند.  جست وجو 
اولیه می ساخت. جهان آن ها  انسان  می پردازند؛ آن گونه که 

بیش تر از جهان بزرگان، افسانه یی و اسطوره یی است.
بزرگان  زبان  با  کودکان  زبان  آغاز،  در  که  است  چنین 
حتا  و  پیرامون  اشیای  برای  وقتی  کودکان  نیست.  یکی 
نام های  با  نام ها  این  می کنند،  نام گذاری  خود  مادر  و  پدر 
قراردادشده متفاوت است. بدون شک کودکان این نام ها را 
در چهارچوب احساس، عواطف و جهان رنگیِن ذهنِی خود 

به وجود می آورند.
ایجاد  و  آفرینش  نوعی  پیرامون خود،  اشیای  به  نام گذاری 
است. گویی انسان در کودکی خود با آن دید متفاوتی که با 

بزرگان دارد، نخستین شعرهای خود را می سراید. 
یگانه نیرویی که جهان ذهنِی کودکان و کاخ بلند افسانه ها و 
اسطوره های آن ها را درهم می ریزد، پدر و مادر است. پدر و 
مادر واژه هایی را که آن ها در ذهن دارند یا برای نام گذاری 
اشیا ایجاد کرده اند، با مداخلۀ خود از بین می برند و صورت 
یاد می دهند. گاهی چه قدر دشوار  او  به  را  آن  قراردادشدۀ 
مانند  به  از آن می سازیم که  ناگزیر  است که ما کودکان را 

بزرگان سخن بگویند و حتا بیاندیشند. 

در این جا پدر و مادر در نقش همان منتقدان عقِل کل ظاهر 
تحکم  حتا  و  می خواهند  نویسنده  و  شاعر  از  که  می شوند 
نگاه  منتقد  که  کنند  نگاه  همان گونه  جهان  به  تا   می کنند 
می کند، یا جهان و زنده گی را همان گونه بیان کنند که منتقد 

می خواهد. 
می گذارند،  دیگری  نام های  اشیا  بر  کودکان  چرا  این که 
نگاه  با  مقایسه  در  جهان  به  آن ها  نگاه  که  است  آن  برای 
بزرگان، گونۀ دیگری است. درخشیدن ستاره گان در آسمان، 
خورشید،  غروب  و  طلوع  دریاها،  توفان 
آبی،  آسمان  در  سپید  ابرهای  حرکت 
برف وباران،  بهار،  پرنده گان،  صدای 
خیاالتی  و  پرسش ها  رعدوبرق، 
ذهن  در  را  دیگرگونه یی 
و  می کند  ایجاد  کودکان 
یک  هر  برای  آن ها 
پدیده های  این  از 
 ، طبیعت
و  افسانه 

سرگذشتی می سازند و نامی می گذارند. 
شاید در همین نقطه بتوان در میان کودکان و شاعران نوعی 
اشتراک ذهنی را مطرح کرد. برای آن که دید شاعران از جهان 
است؛  دیگرگونه  و  متفاوت  عادی،  انسان  یک  دید  با  نیز 

همان گونه که دید کودکان نیز چنین است. 
شاعر جهان را دیگرگونه می بیند و جهان ذهنِی او با جهان 
انسان عادی بسیار متفاوت است و چنین است  ذهنی یک 
که زبان او نیز با زبان قراردادشده متفاوت است. زبان شعر، 
زبانی ست جدا از زبان عادی. بسیاری از هنجارهای زبانی 
در شعر برهم زده می شود. واژه ها مفهوم و معنای دیگری 
در شعر پیدا می کنند. چنین است که گاهی تنها با فهمیدِن 
معنای قاموسِی کلمه ها در شعر شاعران نمی توانیم به مفهوم 
شعر آن ها پی ببریم. برای آن که آن کلمه ها در شعر هویت 
و تشخص دیگری پیدا کرده و داللت بر چیز دیگری دارند. 
حافظ وقتی در یکی از شب های روشِن بهار به آسمان آبی 
اعمالی  یاد  به  او را  نو  و ماه نو نگاه می کند، آسمان و ماه 
انجام داده است می اندازد. آسمان را کشتزاری می بیند،  که 

کشتزاری که او خود کشته است: 
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 

یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو
و  استعاره  مجاز،  کنایه،  از  استفاده  با  شاعر  این،  از  غیر 

شگردهای تصویرسازی به واژه ها مفاهیم دیگری می دهد. 
مثاًل وقتی که حافظ می گوید: 

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان 
نیم شب مست به بالین من آمد بنشست

آب  میان  در  که  نیست  گلی  همان  دیگر  نرگس  این جا  در 

می روید؛ بلکه نرگس در این شعر معنای مجازی یافته که 
عبارت از چشم معشوق است. 

شاعر همین معنای مجازی نرگس را می خواهد، نه معنای 
کسی  اگر  حاال  چشم.  می شود  نرگس  پس  را.  آن  حقیقِی 
گلی  چه گونه  که  بشناسد  را  نرگس  قاموس ها،  در  برود 
چه گونه  گل  این  که  شد  خواهد  حیرت زده  آن گاه  است، 
این جا صنعت  اما وقتی دریابد که در  عربده جویی می کند؛ 
مجاز به کار رفته و نرگس همان چشم عربده جوی معشوق 
است، آن گاه می توان گفت که او به زبان شعر پی برده است. 
چنین است که زبان شاعر نسبت به زبان دیگران، گسترده تر 
با  شاعران  نخست  دارد.  بیش تری  زیبایِی  و  ژرفا  و  است 
استفاده از کنایه، مجاز و استعاره می توانند به واژه گان مفهوم 
مجازی بدهند. گویی هر واژه در نزد شاعر عالوه بر معنای 

حقیقی، دارای معنای مجازی نیز است. 
می توانند  شاعران  که  است  دیگری  وسیلۀ  ترکیب سازی 
جهت بیان اندیشه و عواطف خود، دامنۀ واژه گان را بیش تر 
نوعی رستاخیز در  را  گسترش دهند. چنین است که شعر 
معیارهای دستوری زبان را  تعریف کرده اند. شعر  نیز  زبان 
برهم می زند. عواطف و دنیای درونِی پیچیدۀ شاعران، خود 
به  پیچیده یی  گاه  و  گوناگون  ترکیب های  تا  می شود  سبب 

میان آید. 
کاربرد کنایه و مجاز، یکی از شیوه هایی است که شاعران به 
وسیلۀ آن ها دامنۀ مفاهیم واژه گان را در شعر خود افزایش 
و  کنایه  کاربرد  حافظ،  شعر  کمان  رنگین  در  می دهند. 
امثال جایگاه قابل توجهی دارد. شمار زیادی از این 
کنایه ها و امثال هنوز هم در میان مردم افغانستان 
رواج دارد و مردم در گفتار روزمرۀ خویش از 

آن ها استفاده می کنند. 
امثال  و  کنایه  برسی  به  نوشته  این  در 
می شود؛  پرداخته  حافظ  شعر  در 
اما نخست مطالبی در ارتباط با 
با  کنایه، پیوند و تفاوت آن 

مجاز بیان خواهد شد.

 کنایه، پیوند و تفاوت آن با مجاز
کنایه، پوشیده سخن گفتن را گویند دربارۀ 
امری، و در اصطالح سخنی را گویند که دارای 
معنی  یا  نزدیک  معنی  نخست  باشد:  معنی  گونه  دو 
که  است  کنایی. چنین  معنی  یا  دور   معنی  دیگر  حقیقی، 
صدف  در  مروارید  دریافتِن  به  را  کنایی  مفهوم  دریافتِن 
همانند کرده اند. باید پوستۀ صدف را از میان برداشت تا به 
مروارید دست یافت. به همان گونه در کنایه، ذهن خواننده 
باید از معنِی حقیقی آن سوتر برود تا برسد به مفهوم کنایی. 
جست وجوی معنِی کنایی و رسیدن به آن، خود سبب ایجاد 

نوعی لذت ادبی در خواننده می شود. 
دکتر شفیعِی کدکنی در کتاب »صور خیال در شعر فارسی« 
کنایه را یکی  از صور خیال در ادب و شعر هر زبانی می داند 
که از دیرباز اهل ادب و منتقدان به اهمیت و میزان تاثیِر آن 
در اسلوب بیان توجه داشته اند. او در همین زمینه می نویسد: 
هنری  اسلوب  و  پوشیده  بیان  صورت های  از  یکی  »کنایه 
گفتار است، بسیاری از معانی را اگر با منطق عادی گفتار ادا 
کنیم، لذت بخش نیست و گاه مستهجن و زشت می نماید. 
از رهگذر کنایه می توان به اسلوب دلکش و موثر بیان کرد.« 
چنین است که از قدیم کنایه را رساتر از تصریح خوانده اند. 
گیرد  کار  به  گونه یی  به  باید  را  کنایه  گوینده  یا  نویسنده 
که ذهن خواننده یا شنونده بتواند از معنی نزدیک به معنی 
مفهوم  به  »تنگ چشم«  می شود  گفته  وقتی  مثاًل  برسد.  دور 
انسانی که چشمان تنگ  نه  انسان حریص و حسود است، 

و کوچک دارد. 
و  نیستند  چیز  یک  اما  دارد؛  همانندی  مجاز  با  کنایه 
تفاوت هایی دارند. برای آن که مجاز محتاج به قرینه است. 
مجاز بدون قرینه وجود ندارد. قرینه سبب می شود تا شنونده 
یا خواننده از لغت، معنی مجازی یا دور آن را اراده کند، نه 
معنی حقیقی و نزدیک را. دکتر سیروس شمیسا در کتاب 

»بیان« در رابطه با مجاز می نویسد:
»اوالً باید قرینۀ لفظی وجود داشته باشد تا به ما بفهماند که 
لغت در معنِی خود به کار نرفته است و ثانیًا باید بین معنی 

اولیه و ثانوی لغت، ارتباطی )عالقه یی( باشد.« 

در حالی که به قول دکتر کدکنی:
»کنایه هیچ منافاتی با ارادۀ حقیقت ندارد« یعنی می توان از 
کنایه هم معنی حقیقی و هم معنی کنایی آن را اراده کرد. مثاًل 
انسان حریص و بخیل،  برای  کنایه یی است  اگر تنگ چشم 
با  »انسانی  را که  آن  اصلِی  مفهوم  در جهت دیگر می تواند 

چشمان کوچک و تنگ« است نیز ارایه کند. 
موثر  گونه یی  به  نمی توانند  شاعران  تمام  که  است  چنین 
می توانند  زمینه  این  در  شاعرانی  آن  کنند؛  استفاده  کنایه  از 
بیش تر موفق باشند که بیش تر با زبان و ظرفیت های آن آشنا 
هستند. در هر زبانی گاهی چنان کنایه هایی وجود دارد که 

جز اهل زبان، دیگران کم تر می توانند آن را درک کنند. 
آن گونه که گفته شد در مجاز موجودیت قرینه سبب می شود 
تا از لغت معنی مجازی آن اراده شود. در جهت دیگر قرینه 
معنی  به  مجازی  معنی  از  انسان  ذهن  تا  می شود  نیز سبب 
حقیقی یا نزدیک برنگردد. یعنی این جا نمی توان هر دو معنی 
شد،  گفته  که  آن گونه  کنایه  در  که  حالی  در  کرد،  اراده  را 

می شود هر دو معنی »حقیقی و کنایی« را اراده کرد.
یک  یعنی  است؛  عبارت  یک  گاهی  ساختار،  نظر  از  کنایه 
می شود.  ظاهر  جمله  یک  شکل  به  هم  گاهی  و  ترکیب 

واژه های بسیط نمی توانند کنایه باشند. 
کاربرد کنایه شاعر را کمک می کند تا آن چه را که در ذهن 
دارد، به گونه یی موثر و زیبا بیان کند. کنایه در شعر سبب 

فشرده گی زبان می شود. 
اهمیت  به  پیوند  در  بیان  کتاب  در  شمیسا  سیروس  دکتر 

کاربرد کنایه در سبک شناسی می نویسد:
فقط  زیرا  است؛  مهم  سبک شناسی  در  کنایات  به  »توجه 
از این باب  کسانی که به زبان تسلط کافی دارند می توانند 
استفاده کنند. در شاهنامۀ فردوسی و در آثار موالنا و عطار 
که زبان مادری آنان فارسی دری بود، کنایات بی شماری آمده 

است. حال آن که آثار برخی از این نظر بسیار فقیر است.« 
در ارتباط با ناهمگونی های کنایه و مجاز این نکته را نیز باید 
گفت که کنایه ها بیش تر ریشه در فرهنگ عامیانه دارند. به 
مفهوم دیگر، کنایه بیش تر مال مردم است و شاعران آن را 
که مجاز ساختۀ ذهن شاعران  در حالی  مردم می گیرند.  از 
ایجاد  به  نیز دست  این همه شاعران در شعر خود  با  است. 

کنایه می زنند. 
شعر  در  کنایه ها  کاربرد  چه گونه گِی  باب  اندر  پژوهش 
شاعران، ما را به ریشه های آن در فرهنگ عامیانه می رساند. 
در مقابل، مجاز به وسیلۀ شعر شاعر در میان مردم راه پیدا 
می کند. مجاز را ذهن تصویرساز شاعران ایجاد می کند و سیر 
حرکت آن از شاعر به سوی مردم است، در حالی که کنایه از 
سوی مردم به سوی شاعر حرکت می کند. شعر حافظ از نظر 
کاربرد کنایه و مجاز، شعری است غنی که این امر به زیبایی 

و ژرفناکِی شعِر او افزوده است. 
  پاره یی از کنایه ها در شعر حافظ

در این نوشته به پاره یی از کنایات آمده در شعر حافظ اشاره 
دارند.  مردمی  رنگ وبوی  بیش تر  کنایه ها  این  البته  می شود. 
این  زیادی  گفته شد، شمار  نیز  این  از  پیش  که  همان گونه 
و  دارد  رواج  افغانستان  مردمان  میان  در  هم اکنون  کنایه ها 
می توان آن را از زبان مردم در این یا آن کوی و برزن شنید. 

 سیه کاسه 
مردم،  گفتۀ  به  که  است  نان کور  و  ممسک  انسان  از  کنایه 

گاهی کسی نتوانسته است تا لب نانی از خوان او بشکند. 
برو از خانۀ گردون به در و نان مطلب 
کاین سیه کاسه به آخر بکشد مهمان را

به همین گونه، کنایه های سیه زبان )انسانی که پیوسته از زباِن 
او سخنان و خبرهای شرارت آمیز برمی آید(، سیه گلیم )انسان 
و  بخیل  و  )انسان حسود  سیه درون  و  تیره روز(  و  بدبخت 

مضر( نیز در میان مردم وجود دارد. 
  آب رو 

چنان که  است؛  آدمی  اعتبار  و  بزرگی  وقار،  شأن،  از  کنایه 
می گویند همه چیز را می توان دوباره به دست آورد، مگر آب 
روی از دست رفته را. به آنانی که اعتبار و حیثیت خود را از 

دست می دهند، انسان بی آب رو می گویند. 
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 

آب روی خوبی از چاه ز نخدان شما 
در غزل دیگر: 

آب رو می رود ای ابر خطاپوش ببار 
که به دیوان عمل نامه سیاه آمده ایم

در این شعر نامۀ سیاه خود کنایه از تقدیر و بخت بد است. 
آب رخ نیز در این جا به مفهوم آب روی است. 

حافظا آب رخ خود به در سفله مریز 
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم

قاضی حاجات کنایه از پروردگار عالمیان است. در پیوند به 
آب رخ یا آب رخ ریختن در میان مردم این مثل نیز وجود 
دارد که می گویند: »مروارید یک آب دارد؛ آبش که ریخت، 

دیگر هیچ است.« 
 شکست بازار 

کنایه از بی رونق شدن است. 
یارم چو قدح به دست گیرد 

بازار بتان شکست گیرد
  لب گزیدن 

کنایه از حسرت و پشیمانی است.
توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون 
می گزم لب که چرا گوش به نادان کردم

کنایه 

و امثال 

در 

رنگین کماِن 
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ابوبکر مجاهد
بغــالن، کنــدز و تخــار  نماینــده گان مــردم  برخــی 
ــقوط  ــردم از س ــی م ــرس و نگران ــره، ت ــد: دله می گوین
دوبــارۀ برخــی والیــات در شــمال افزایــش یافتــه اســت.

آنــان، نیروهــای ائتــالف بین المللــی بــه رهبــری امریــکا 
و  نیروهــای امنیتــی را بــه بی توجهــی در مــورد تعقیــب 
و از بیــن بــردن النه هــای گــروه طالبــان در والیــت 
ــی از  ــه برخ ــد ک ــرده می گوین ــم ک ــدز مته ــالن و کن بغ
ســاحات ایــن والیــات دوبــاره بــه دســت طالبــان ســقوط 

کــرده اســت. 
امــا یــک مقــام ارشــد امنیتــی زون شمال شــرق می گویــد 
کــه نیروهــای امنیتــی کشــور در والیــات کنــدز و بغــالن 
پاســخ دندان شــکن بــه طالبــان داده و ده هــا تــن از افــراد 

دشــمن را کشــته اند.
ــپین زر در  ــده زون ۸۰۸ اس ــه وال فرمان ــز کام ــیر عزی ش
مصاحبــه بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: در زون شــمال 
شــرق، کار تبلیعاتــی دشــمن بــاالی مــردم بــه شــکل قوی 
ــردم  ــا م ــه ب ــت هایی ک ــا در نشس ــت، ام ــرده اس کار ک
داشــتیم، از آن هــا خواســتیم کــه بــاالی نیروهــای امنیتــی 
ــوش  ــمن را گ ــوء دش ــغ س ــته و تبلی ــاور داش ــود ب خ

ــد. نکنن
ــش  ــا پخ ــه ب ــد ک ــالش می کردن ــمنان ت ــزود: "دش او اف
اشــاعه کــه کنــدز در حــال ســقوط اســت، مــردم را یکبار 
دگــر در تــرس و هــراس قــرار دهنــد. مــردم بــه ســخنان 
طالبــان گــوش داده و از حکومــت محلــی فاصلــه گرفتــه 
ــاس  ــردم  تم ــراه م ــه هم ــم ک ــالش کردی ــا ت ــد. م بودن

بگیریــم و فاصلــه ایجــاد شــده را از بیــن ببریــم."
بــه گفتــۀ او، طالبــان بــا آغــاز عملیــات »عمــری«  
می خواســتند برخــی والیــات به خصــوص کنــدز را 
تصــرف کننــد، امــا پیــش از آن  دولــت عملیــات شــفق 
را بــه ســطح کشــور راه انــدازی کــرد و علمیــات  دشــمن 

ــورد. ــت خ ــالن شکس ــان و بغ ــدز، بدخش در کن
دندغــوری و  کــرد:  نشــان  کامــه وال خاطــر  آقــای 
دندشــهاب الدین کــه پــس از امضــاء معاهــده بــه مراکــز 
قــوی طالبــان تبدیــل شــده بــود، توســط نیروهــای امنیتی 
از بیــن بــرده شــد. امــا، در برخــی از ســاحات دندغــوری 
ــان دارد؛  ــی جری ــای امنیت ــان و نیروه ــان طالب ــگ می جن

ــود، از  ــری ب ــه پلخم ــه متوج ــی ک ــر جدی ی ــی خط ول
بیــن رفــت.

فشــار  شــهاب الدین  دنــد  در  این کــه  بیــان  بــا  او 
دشــمن زیــاد بــود و چنــد پوســته امنیتــی پولیــس 
ــاحات  ــی س ــت: در برخ ــرده گف ــرف ک ــی را تص محل
ــه  ــد ک ــرده بودن ــور ک ــفیدان را مجب ــن س ــان محاس طالب
در پوســته های امنیتــی برونــد و علیــه دولــت تبلیــغ 
کننــد، امــا در حــال حاضــر رفــت  و آمــد افــراد ملکــی 
ــی  ــته های امنیت ــووالن پوس ــه مس ــوره ب ــر مش را به خاط

ــم. ــرار دادی ــوع ق ممن
او بــا بیــان این کــه مشــکالت امنیتــی وجــود دارد، 
ــه در ۴۸  ــی ک ــه تهاجم ــک حمل ــا ی ــان ب ــت: طالب گف
ــد پوســته  ــد؛ تنهــا چن ــدز انجــام دادن ــاالی کن ســاعت ب
امنیتــی را در ولســوالی خــان آبــاد تصــرف کردنــد، ضــد 
ــه  ــد ک ــث ش ــدز باع ــی در کن ــای امنیت ــه نیروی ه حمل
ــن  ــش از ۱۰۰ ت ــته و بی ــمن کش ــراد دش ــن از اف ۷۳ ت
ــه  ــوی ک ــراده هان ــک ع ــک، ی ــن تان ــک چی زخمــی و ی
از نیروهــای امنیتــی در ســقوط کنــدز بــه دســت دشــمن 

ــرده شــد. ــن ب ــود، از بی ــاد ب افت
ــان  ــان اذع ــت بدخش ــارۀ وضعی ــده زون ۸۰۸ درب فرمان
ــه  ــی ک ــۀ تهاجم ــک حمل ــان ی ــارک بدخش ــرد: در به ک

دشــمن انجــام داده بــا مقاومــت نیروهــای امنیتــی روبــرو 
شــده ۱۲ تــن کشــته ۳تــن اســیر و ۵ جســد دشــمن در 
ــات  ــب عملی ــت و عنقری ــده اس ــی مان ــرد باق ــدان نب می
و  وردوج  ولســوالی های  واپس گیــری  بــه  کوکچــه 

ــود. ــاز می ش ــمن آغ ــرف دش ــگان از  تص یم
ایــن درحالــی اســت کــه رییــس شــورای والیتــی بغــالن  
می گویــد: برخــی مســووالن نیروهــای پولیــس و ارتــش 
بــه شــکل "خــود ســرانه" پوســته های امنیتــی در 
ســاحات دندغــوری را تــرک گفته انــد و چهــار تــا پنــج 
مرکــز "بیــس" در دندغــوری و یــک چین تانــک ارتــش 

ملــی  در ددســت طالبــان افتــاده اســت.
از ســویی دیگــر، محمــد عظیــم محســنی نماینــده مــردم 
بغــالن در مجلــس نماینــده گان می گویــد: نیروهــای 
امنیتــی بــا چالش هــا و قربانی هــای زیــادی والیــت 
بغــالن را از وجــود طالبــان پاکســازی کردنــد، امــا اخیــراً 
طالبــان دوبــاره بــه ایــن والیــت یــورش بــرده و برخــی 

ــد. ســاحات را تصــرف کردن
ــل  ــات در داخ ــی از حلق ــزود: برخ ــنی اف ــای محس آق
ــت بغــالن کمــک  ــه والی ــان ب ــدن طالب نظــام در برگردان
کرده انــد. والــی بغــالن و برخــی مســووالن کــه در 
راســتای تأمیــن امنیــت تــالش کرده انــد، از ســوی افــراد  

ــازات  ــام مج ــل نظ ــم در داخ ــتون پنج ــه س ــق ب متعل
شــده اند.

ــۀ  ــد برنام ــی بای ــت وحــدت مل ــران دول ــۀ او، رهب به گفت
ــد، در  ــرار دهن ــور ق ــورد غ ــالن را م ــت بغ ــی والی امنیت
ــت  ــبوتاژ امنی ــالش س ــا در ت ــتون پنجمی ه ــر آن س غی

ــتند. ــات شــمال اس ــالن و والی بغ
آقــای محســنی خاطــر نشــان کــرد: ۳۷ تــن از مســووالن 
ــبانه روز  ــه یک ش ــالن ک ــت بغ ــی در والی ــس محل پولی
در مقابــل دشــمنان جنــگ کــرده انــد، بــا نرســیدن 
کمــک همه شــان بــا تمــام تجهیــزات بــه طالبــان تســلیم 

شــده اند.
آقــای محســنی گفــت کــه دندغــوری در دســت طالبــان 

ســقوط کــرده اســت. 
ــی از  ــه برخ ــر این ک ــا ذک ــالن ب ــردم بغ ــده م ــن نماین ای
ــت  ــر شکس ــه خاط ــام ب ــل نظ ــات از داخ وکال و حلق
طالبــان  اشــک می ریختنــد، گفــت: ایــن افــراد در حــال 

ــد.  ــکاری می کنن ــروه هم ــن گ ــا ای ــر ب حاض
هم چنــان، قــدرت اهلل ذکــی نماینــده مــردم تخــار 
در مجلــس می گویــد: طالبــان در ایــن اواخــر یــک 
عملیــات گســترده را بــه نــام )عمــری( راه انــدازی کــرده 
ــات در شــمال  ــه هــدف شــان ســقوط برخــی از والی ک

ــد. ــت خوردن ــا، شکس ــود ام ب
ــر  ــلح غی ــای مس ــه گروه ه ــان این ک ــا بی ــی ب ــای ذک آق
مســوول در والیــت تخــار وجــود دارد کــه مربــوط فــرد 
ــا  ــن گروه ه ــد ای ــا گروهــی  نمی شــوند، گفــت: هرچن ی
ــد  ــا بای ــد، ام ــده ان ــان جنگی ــل  طالب ــته در مقاب در گذش
به خاطــر ایجــاد مصؤنیــت بــه مــردم تحــت اداره دولــت 

قــرار بگیرنــد.
ایــن نماینــده مــردم تخــار تصریــح کــرد کــه بــی  عدالتــی 
در ایــن والیــت از طــرف برخــی حاکمــان محلــی 
صــورت می گیــرد و مــردم تخــار خواهــان عدالــت 

ــد. ــی ان ــارکت مل ــی و مش اجتماع
او گفــت: در عملیــات تکتیکــی کــه از طــرف نیر وهــای 
امنیتــی انجــام شــد، برخــی از ســاحات کــه در تصــرف 
ــای  ــرف نیروه ــاره در تص ــتند، دوب ــرار داش ــان ق طالب
ــد و  ــوالی درق ــا در ولس ــا، نگرانی ه ــد ام ــی در آم امنیت

ــود دارد. ــم وج ــوز ه ــه هن ــی  قلع ینگ
ــدز در  ــردم کن ــده م ــز نماین ــه عزی ــال، فاطم ــن ح در ای
مجلــس نماینــده گان، بــا بیــان این کــه در برخــی از 
ســاحات والیــت کنــدز هنــوز هــم جنــگ جریــان دارد، 
ــدز در  ــقوط کن ــه از س ــی ک ــرات تلخ ــد: خاط می گوی
ذهــن مــردم وجــود دارد، مایــۀ نگرانــی از ســقوط دوبــاره 

ــردم شــده اســت. ــرای م ــت ب ــن والی ای
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روح اهلل بهزاد
شــماری از نهادهــای ناطــر انتخاباتــی بــا ابــراز نگرانــی از 
تعلــل در آوردن اصالحــات در نظــام انتخاباتــی بــه روزنامۀ 
ــرای ریاســت  ــی ب ــد، اصالحــات انتخابات ــدگار می گوین مان
ــم  ــک شش ــوان کل ــه عن ــی ب ــت اجرای ــوری و ریاس جمه
ــا  ــته و بی اعتن ــم بس ــا چش ــار آن ب ــت و از کن ــرح اس مط

ــد. ــذر می کنن گ
آنــان بــه ایــن بــارو انــد، اگــر قوانیــن، طــرز العمــل و ادارۀ 
ــدارد  ــی وجــود ن ــچ تضمین ــات اصــالح نگــردد، هی انتخاب

کــه مــا شــاهد انتخاباتــی بهتــر باشــیم.
ایــن در حالــی اســت کــه نتایــج یــک نظرســنجی تــازه کــه 
از ســوی شــبکۀ فوکــس )FOCUS( در افغانســتان اجــرا 
ــانی  ــد کس ــش از ۵۲ درص ــه بی ــد ک ــان می ده ــده، نش ش
کــه قبــاًل در انتخابــات اشــتراک کــرده بودنــد، نمی خواهنــد 

بــار دیگــر در انتخابــات شــرکت کننــد.
ــه  ــه ب ــد ک ــان نشــان می ده ــن نظرســنجی همچن ــج ای نتای
ــوری  ــات ریاســت جمه ــردم از انتخاب ــردی م ــال دل س دنب
ــه  ــه هم ــتراککننده گان ک ــد اش ــش از ۵۲ درص ــته، بی گذش
ــد،  ــات رای داده بودن ــاًل در انتخاب ــه قب ــد ک ــانی بودن کس
ــرکت  ــش رو ش ــی پی ــه در انتخابــات پارلمان ــد ک گفته ان

ــرد. ــد ک نخواهن
بــه تازه گــی نظرســنجی دیگــر کــه از ســوی نهــادی 
ــی« منتشــر شــده و برخــالف  ــام »دموکراســی بین الملل به ن
ــده  ــس انجــام ش ــده گان مجل ــس، از نماین ــنجی فوک نظرس
ــه  ــان ب ــده گان پارلم ــد نماین ــه۹۲ درص ــد ک ــان می ده نش
ــد کــه پیــش از برگــزاری هــر انتخاباتــی، بایــد  ایــن باورن
ــد شــود. ــه وجــود بیای ــی در کشــور ب اصالحــات انتخابات

ــات آزاد و  ــاد انتخاب ــی نه ــس اجرای ــید، ریی ــف رش یوس
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــا در گفت وگ ــا فیف ــتان ی ــۀ افغانس عادالن
مانــدگار می گوید:رهبــران حکومــت وحــدت ملــی بحــث 
اصالحــات انتخاباتــی را بایــد به عنــوان نیــاز اساســی بــرای 
ــات،  ــار انتخاب ــردن اعتب ــاال ب ــات سیاســی، ب ــت، ثب مصونی
ســطح پذیــرش نتایــج انتخاباتــی و احیــای مجــدد اعتبــار 

ــد. ــدی بگیرن ــی ج ــه های انتخابات ــردم روی پروس م
بــه گفتــۀ آقــای رشــید: ریاســت اجرایــی و ریاســت 
جمهــوری یــک دیــد واضــح نســبت بــه اصالحــات 
ــدت  ــت وح ــاز حکوم ــن کار از آغ ــد و ای ــی ندارن انتخابات
ملــی خــودش را نمایــان کــرده بــود، آن هــا همــواره تــالش 
ــته  ــم بس ــا چش ــا و ب ــه بی اعتن ــن پروس ــا از ای ــد ت کرده ان
ــه عنــوان  گــذر کننــد و اصالحــات انتخاباتــی برای شــان ب

ــوده اســت. ــرح ب ــک ششــم مط کل
ــی  ــی و انتخابات ــای مدن ــانه ها، نهاده ــید از رس ــای رش آق
ــرای  ــت ب ــاالی دول ــن مراجــع فشــار ب ــوان مهم تری ــه عن ب
ــن  ــد کرد:«ای ــرده تأکی ــاد ک ــی ی آوردن اصالحــات انتخابات
نهــاد هــای پیوســته تــالش کــرده انــد تــا بحــث اصالحــات 
ــه میــل حکومــت  را رنــده نگــه دارنــد، در غیــر آن اگــر ب
مــی بــود، بایــد ایــن بحــث بــه فراموشــی ســپرده می شــد.«
ــف  ــای مختل ــان نهاده ــکاری می ــی و هم ــدم هم آهنگ ع
ــی  ــیون های انتخابات ــان، کمیس ــد پارلم ــده مانن تصمیم گیرن
تعریــف  و  تفســیر  نــگاه،  هرکــدام  کــه  و حکومــت 
ــد، دلیــل  جداگانه  یــی در مــورد اصالحــات انتخاباتــی دارن
دیگــری اســت کــه بــه بــاور آقــای رشــید در بــه بُن بســت 
ــت. ــش داشته اس ــی نق ــات انتخابات ــن اصالح ــرار گرفت ق

ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــا در پاس ــی فیف ــس اجرای ریی

را  چالش هــای  چــه  اصالحــات  نیامــدن  وجــود  بــه 
ــر  ــرد: »اگ ــار ک ــد، اظه ــته باش ــراه داش ــه هم ــد ب می توان
ــواد  ــرود، از م ــش ب ــه پی ــوال ب ــن من ــه همی ــت ب حکوم
ــی را  ــد دموکراس ــرد و رون ــه می گی ــی فاصل ــون اساس قان
بــه یــک پدیــدۀ منفــور بــه مــردم معرفــی می کنــد، چــون 
ــی  ــات اســت و وقت ــای دموکراســی انتخاب یکــی از اصل ه
ــٌا  ــش مواجــه شــود بن ــه چال ــات ب در دموکراســی ها انتخاب

ــود.« ــد ب ــی خواه ــخۀ ناکام ــی نس دموکراس
او در ادامــه گفــت: اگــر اصالحــات بــه میــان نیایــد، 
عــرف خواهــد  بــه  تبدیــل  افغانســتان  در  انتخابــات 
ــد و  ــوء کن ــتفادۀ س ــد از آن اس ــی می توان ــد، و هرکس ش
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــد کمیس ــی مانن ــای مل ــم نهاده ه

مشــروعیت خــود را بیشــتر از دســت خواهــد داد.
بــه گفتــۀ آقــای رشــید: وقتــی اتفــاق نظــر در رأس 
حکومــت وجــود نداشــته باشــد واصالحــاِت انتخاباتــی بــه 
وجــود نیایــد، هیچ گونــه انتخاباتــی برگــزار نخواهــد شــد، 
ــه تنهــا کــه  ــر این کــه انتخاباتــی برگــزار شــود، ن فــرض ب
ســطح مشــارکت مــردم در آن بســیار کــم خواهــد بــود کــه 
ــد  ــا خواه ــل نامزد ه ــای فامی ــز اعض ــا نی ــتراک کننده ه اش

بــود.
ــۀ  ــبکۀ جامع ــس ش ــپین غر ریی ــم، جــان داد س از ســویی ه
مدنــی بــرای انتخابات افغانســتان یا اکســینمی گوید:حکومت 
خــود را درگیــر اولویت هــای دیگــری ســاخته اســت کــه به 
مســأله اصالحــات انتخاباتــی آن چنانــی کــه بایــد، اولویــت 
قایــل نیســت و ایــن از عمده تریــن دالیــل تعلــل در آوردن 

اصالحــات اســت.
آقــای ســپین غر افــزود: مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه یــک 

ــن پروســه ایجــاد  ــو ای ــی در جل سلســله مشــکالت حقوق
ــود را  ــود کار خ ــرار ب ــه ق ــی ک ــۀ گزینش ــت. کمیت شده اس
ــه  ــی را ک ــا سرنوشــت فرمان ــت ت ــم گرف ــاز کند،تصمی آغ
ــادر  ــش ص ــۀ گزین ــاز کار کمیت ــرای آغ ــور ب رییس جمه
ــان را  ــداً کارش ــردد و بع ــوم گ ــان معل ــرده توســط پارلم ک

آغــاز کننــد.
او گفــت: ایــن درحالــی اســت کــه ایــن فرمــان تــا به حــال 
ــر از  ــی دیگ ــم یک ــن ه ــت و ای ــیده اس ــان نرس ــه پارلم ب
ــات وکار  ــد اصالح ــت کهرون ــی اس ــت های حقوق بُن بس

ــاخته اســت. ــه بّن بســت مواجــه س ــش را ب ــۀ گزین کمیت
رییــس اکســین اظهــار داشــت: وقتــی حکومــت بــه 
وعده هــای کــه می ســپارد عمــل نمی کنــد اعتبــار آن 
ــال،  ــن ح ــود، در عی ــم می ش ــۀ ک ــردم و جامع ــان م در می
ــته  ــر داش ــز تأثی ــام نی ــد در مشــروعیت نظ ــن کار می توان ای
ــر  ــه اگ ــت ک ــدی اس ــات رون ــه اصالح ــرا ک ــد، چ باش
ــدی  ــروعیت و کار آم ــد، مش ــه نکن ــه آن توج ــت ب حکوم

خــود را کاهــش می دهــد.
آقــای ســپین غــر اضافــه کــرد: اگــر اصالحــات بــه وجــود 
ــه در  ــی ک ــا چالش های ــده ب ــای آین ــد، در انتخابات ه نیای
ــم شــد،  ــه رو شــدیم مواجــه خواهی ــته روب ــان گذش انتخاب
اگــر قوانیــن اصــالح نگردد،طــرز العمــل و ادارۀ انتخابــات 
اصــالح نشــود،هیچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه مــا شــاهد 

انتخابــات بهتــر باشــیم.
ــاور  ــه رونــد اصالحــات بی ب او بیــان کــرد: وقتــی مــردم ب
ــرای  ــٌا ب ــرد، بن ــد ک ــرکت نخواهن ــت ش ــند در انتخاب باش
ــر  ــات ام ــدی اصالح ــای بع ــه انتخابات ه ــار دادن ب اعتب

ــی اســت. حتم
آوردن اصالحــات انتخاباتــی یکــی از مــوارد مهــم در 

توافق نامــۀ ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی اســت.
ــاد  ــد از ایج ــا بع ــد ت ــپرده بودن ــد س ــر تعه ــر دو رهب ه
ــه  ــد کــه ب ــه وجــود آوردن حکومــت، اصالحــات الزم را ب
بــاور آگاهــان، ایجــاد کمیســون ویــژۀ اصالحــات انتخاباتــی 
ظاهــراٌ بــرای عملی کــردن ایــن تعهــد بــود کــه ایــن 
ــاه جســت وجو و نشســت های  ــد م کمیســیون در طــی چن
مــداوم، دوبســته از پیشــنهادات خــود را بــه رهبــران 
ــرای  ــا هنــوز هیــچ اقــدام عملــی ب دولــت ســپردند، امــا ت
ــت. ــیده اس ــام نرس ــه انج ــنهادات ب ــن پیش ــردن ای پیاده ک
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نهادهای ناظر بر انتخابات:

اصالحـات انتخـاباتی
 به کلـک ششـم تبـدیل شـده است

شمال شرق؛
از بدگمانی به مرکز تا چیره گی بر طالبان
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وزیر دفاع امریکا گفت: هفتۀ آینده از کشورهای خلیج فارس خواهم 
خواست تا در تالش های مربوط به بازسازی بخش هایی از عراق که به 

واسطۀ جنگ با داعش تخریب شده، مشارکت کنند.
اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا در سخنانی در آغاز سفر منطقه یی خود 
تأکید کرد: هفته آینده از کشورهای خلیج فارس خواهم خواست تا در 
تالش های مربوط به بازسازی بخش هایی از عراق که در جریان جنگ 

با تروریست های داعش تخریب شده، مشارکت کنند.
کارتر سفر منطقه یی را به خاورمیانه آغاز کرده و قصد دارد با رهبران 
عربستان سعودی و سایر متحدان امریکا در منطقه دربارۀ جنگ با گروه 

تروریستی داعش و سایر مسایل نظامی و دفاعی، مذاکره کند.
همکاری  شورای  نشست  در  نیز  امریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
و  دیدار  عربستان  شاه  سلمان  با  و  کرد  فارس شرکت خواهد  خلیج 

گفت وگو خواهد داشت.
از  وسیعی  بخش های  تاکنون   ۲۰۱۴ سال  از  داعش  تروریستی  گروه 
خاک عراق و سوریه را اشغال کرده است. نیروهای عراقی توانسته اند 
بخش هایی از اراضی تصرف شده را بازپس گیرند، ولی پس از جنگ 

و درگیری بسیاری از شهرهای آزاد شده، نابود شده اند.
کارتر در ادامه تصریح کرد: این شهرهای به شدت آسیب دیده توسط 
بزرگی  مانع  نفت  جهانی  قیمت  کاهش  شوند.  بازسازی  باید  داعش 
برای تالش های بازسازی از سوی دولت عراق است. عراق برای رشد 

و رونق به کمک های اقتصادی، سیاسی و نظامی نیاز دارد.

و  گفته  سخن  اتحادیه  این  در  عمیق  بحرانی  اروپااز  پارلمان  رییس 
معرض  در  و  همیشه  از  آسیب پذیرتر  را  اروپا  اتحادیۀ  بزرگ  پروژۀ 

خطر دانست.
بحرانی عمیق  در  را  اتحادیه  این  اروپا  پارلمان  رییس  مارتین شولتز، 
ابراز امیدواری کرد که کلیساها برای حل این مسأله  ارزیابی کرده و 

کمک کنند.
او که در گفت وگو با یک سایت مربوط به کلیساهای کاتولیگ سخن 
می گفت تأکید کرد: این پروژۀ بزرگ )اتحادیه اروپا( آسیب پذیرتر از 

همیشه است.
همبسته گی  از  اتحادیه  این  عضو  کشورهای  گفت:  همچنین  شولتز 
الزم برخوردار نیستند، خودخواهی های ملی انسجام اتحادیه را تهدید 
نابود  را  اروپایی  دستاوردهای  می خواهند  مخرب  نیروهای  می کند، 
کنند. ما باید با این وضعیت مبارزه کنیم و تالش کنیم که اروپا همچنان 

منسجم باقی بماند. در این راستا همچنین کمک کلیساها الزم است.
نیز دربارۀ فقدان اعتماد به اتحادیۀ اروپا و  شولتز اوایل هفتۀ گذشته 

خطر انفجار در این اتحادیه هشدار داده بود.
او اظهار داشت که اعتماد بسیاری انسان ها به همه انستیتوها چه ملی 
و چه اروپایی از دست رفته است. او با توجه به جنبش های دشمن با 

اروپا در این اتحادیه دربارۀ خطر انفجار در اتحادیۀ اروپا هشدار داد.
که  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج  رفراندوم  به  نگاهی  با  »شولتز« 
در ماه جون برگزار می شود گفت: اگر انگلیس اتحادیۀ اروپا را ترک 
کند، درخواست ها برای برگزاری همه پرسی های خروج بیشتری وجود 

خواهد داشت.
که  کرد  وارد  را  انتقاد  این  اروپایی  کشورهای  سران  به  همچنین  او 
اقدامات کمی در راستای به دست آورددن قلب انسان ها انجام می دهند.

امروز  است  قرار  پاکستان  نخست وزیر  بین الملل  امور  مشاور 
)دوشنبه/۳۰فروردین( برای شرکت در مذاکرات استراتژیک و اجالس 

کشورهای مشترک المنافع به انگلیس سفر کند.
سرتاج عزیز، مشاور امور بین الملل نخست وزیر پاکستان در حالی برای 
و  انگلیس  با  کشور  این  استراتژیک  مذاکرات  سوم  دور  در  شرکت 
اجالس کشورهای مشترک المنافع به لندن سفر می کند که نواز شریف 

نخست وزیر پاکستان نیز در حال حاضر در انگلیس به سر می برد.
مشاور امور بین الملل نخست وزیر پاکستان در دیدار سه روزۀ رسمی 
خود عالوه بر شرکت در دور سوم مذاکرات استراتژیک با انگلیس، در 

اجالس کشورهای همسود نیز شرکت خواهد کرد.
عزیز و هاموند، وزیر امور خارجۀ انگلیس در دیداری پیشرفت روابط 

دوجانبه لندن اسالم آباد را بررسی خواهند کرد.
برنامه ریزی های  مورد  در  همچنین  پاکستان  و  انگلیس  عالی  مقامات 

آیندۀ دو کشور برای گسترش روابط نیز تبادل نظر خواهند کرد.
اجالس  در  همچنین  پاکستان  نخست وزیر  بین الملل  امور  مشاور 
نیز شرکت  امور خارجه  المنافع در سطح وزرای  کشورهای مشترک 

خواهد کرد.
به  درمان  برای  شریف  نواز  اسالم آباد،  دولت  رسمی  بیانیۀ  براساس 

انگلیس سفر کرده است.

چهار نمایندۀ تکواندوی کشور در مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ برزیل با 
شکست مقابل حریفان شان، از کسب سهمیه المپیک بازماندند.

برای  مقدماتی  مسابقات  در  تکواندوی کشور  نمایندۀ  آخرین  نیکپا،  روح اهلل 
مغولستانی خود شکست  مقابل حریف  برزیل   ۲۰۱۶ المپیک  سهمیۀ  کسب 

خورد.
با وجود برتری ۱۴ به ۱۲ در مقابل حریف مغولستانی خود، در عین  نیکپا 

ناباوری با ارتکاب ۱۰ خطا بازی را واگذار کرد.
نشکپا که دارای دو مدال المپیک است در بازی نخست خود حریف عمانی اش 

را ضربۀ فنی کرد.
نیال احمدی، و محمود حیدری، از نماینده گان دیگر تکواندوی کشور نیز به 
ترتیب مقابل حریف اندونزیایی و تایلندی شکست خوردند و از راهیابی به 

المپیک ریو بازماندند.
ُسمیه غالمی، در دومین بازی خود در مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ ریو 

در شهر مانیل فیلیپین برابر تایوانی خود شکست خورد.
مبارز  وای«  سیو  »الم  خود،  نخست  مسابقۀ  در  مهاجر  تکواندوکار  این 

هنگ کنگی، را در راند طالیی از پیش رو برداشته بود.
به این ترتیب تنها یک تکواندوکار دیگر کشور فرصت حضور در رقابت های 

المپیک ریو را از طریق کارت دعوت کمیته بین المللی المپیک دارد.

شماری از ورزشکاران در والیت غور، از بی توجهی دولت به رشد ورزش در 
این والیت به شدت انتقاد کرده اند. آنان می گویند که بودجه های اختصاص یافته 

به ساخت ورزشگاه ها در غور، حیف و میل می شوند.
نیز  امکانات  کم ترین  به  حتا  آن که  با  غور  مرکزی  والیت  در  ورزشکاران 
پیشرفت های چشم گیری  به  توانسته  گذشته  سال  چند  در  ندارند،  دسترسی 
دست یابند. کسب هشت مدال طال، ده نقره و پانزده برنز از مسابقات ملی 
این  است.  آنان  دست آورد های  مهم ترین  از  ورزشی،  مختلف  رشته های  در 
ورزشکاران سخت می کوشند تا به مسابقات بین المللی نیز راه یابند، اما برای 

رسیدن به این هدف با چالش های بزرگی مواجه اند.
که  گفت  رها  خبرگزاری  به  غور  ورزشکاران  از  یکی  سرحدی  عبدالقیوم 
اما  قرار بود یک استدیوم ورزشی سال ها پیش در این والیت ساخته شود، 

بی توجهی ادارۀ محلی سبب شده تا کار عملی آن هنوز آغاز نشود.
یک  ساخت  برای  دالر  هزار  صد  دو  و  میلیون  »یک  افزود:  سرحدی  آقای 
ورزشگاه بزرگ در این والیت اختصاص یافته بود، اما نمی دانم که این پول 

در کجا به مصرف رسید و توسط چه کسانی حیف و میل گردید.«
تیم های ورزشی در آستانۀ فروپاشی

بیش  هم اکنون  غور،  والیت  ورزش  ادارۀ  سوی  از  شده  ارایه  آمار  براساس 
در  والیت،  این  در  ورزشکار  پسران  و  دختران  از  تن  هزار  چهارده  از 
بیست و هفت رشتۀ ورزشی به تمرین و مسابقه می پردازند. با وجودی که این 
اداره، عالقه مندی جوانان این والیت به ورزش را رو به افزایش می خواند، 
اما ورزشکاران می گویند که برخی از تیم های ورزشی، بدلیل نبود امکانات 

مناسب، در آستانه فروپاشی قرار دارند.
محمد حیدری، از دیگر ورزشکاران غور می گوید که ورزشکاران غور به ویژه 
برای  باید  آنان  که  »درحالی  اند:  مواجه  جدی  مشکالت  با  فوتبال  تیم های 
ندارند.  تمرین  برای  هیچ جایی  اما  بگیرند،  آماده گی  مسابقات  در  اشتراک 
حکومت تا کنون هیچ کار چشم گیری برای رشد ورزش در این والیت انجام 
نداده است. بارها بودجه های هنگفتی به ساخت ورزشگاه ها اختصاص یافته 

است، اما این پول ها حیف و میل شده اند«.
همکاری ناچیز ریاست المپیک

ادارۀ ورزش غور نیز همکاری های ریاست المپیک کشور برای رشد ورزش 
در این والیت را ناچیز خوانده است.

ادعای ورزشکاران غور  آن که در مورد  با  اداره  این  مدیر  امیرمحمد غوری، 
مبنی بر حیف و میل بودجه های اختصاص یافته به ساخت ورزشگاه ها اظهار 
امکانات  فراهم سازی  زمینه  در  زیادی  تالش های  که  گفت  اما  نکرد،  نظری 

برای ورزشکاران غور انجام داده است.
مالی  حمایت  با  ورزشگاه  یک  پیش،  سال  هشت  که  می گوید  غوری  آقای 
کشور جاپان در غور ساخته شد، اما این ورزشگاه پاسخ گوی نیازمندی های 
غور  ورزشکاران  اساسی  »مشکل  گفت:  او  نیست.  والیت  این  ورزشگاران 
این  فوتبالیستان  است.  ورزش  برای  مناسب  اماکن  نبود  رزمی کاران،  به ویژه 

والیت نیز به زمین سبز دسترسی ندارند تا در آن به تمرین بپردازند.«
این تنها مشکلی نیست که فعالیت ورزشکاران غور را به چالش کشیده است. 
مسابقات  در  اشتراک  از  سفر،  هزینه  نداشتن  بدلیل  مواقع،  برخی  در  آنان 
انتخابی تیم های ملی کشور نیز بازمانده اند. ورزشکاران غور می گویند که این 
موضوع سبب شده تا استعدادهای ورزشی این والیت نا شناخته باقی بمانند.

امریکا خواستار مشارکت کشورهای 
خلیج فارس برای بازسازی عراق است

رییس پارلمان اروپا:
پروژۀ بزرگ اروپایی در معرض خطر است

برگزاری دور سوم مذاکرات استراتژیک 
افغانستان از کسب سهمیه المپیک پاکستان و انگلیس در لندن

»ریو« در تکواندو بازماند

استعدادهای ورزشی غور 
ناشناخته مانده اند

دستگیر روشنیالی

ځوان نسل او راتلونکو نسلونو ته د ستاينو په ځای د خپلو 

تريوتنو په هکله ووايه. 

عقل را ته وايي، ته راتلونکي نسلونو ته د ډيرو نيمگړتياو او 

اشتباهاتو په هکله مصونيت ورکوالي يش او دا به لوی تاريخي کاروي. 

ته راتلونکو نسلونو ته د خپلو نيمگړتياو، خپلوتريوتنو او خپلواشتباهاتو 

په هکله ووايه او نه يوازي د اشتباهاتو او تريوتنو په هکله، بلکي د هغوي 

د الملونو په هکله هم راتلونکو نسلونو ته توضيحات ورکړه.

پاييل يې څه  او  انقالب څه  پوه شم  رښتيا، پرون زه مخکي تردي چي 

دي، انقاليب شوم، مخکي له دي چي پوه شم سياست څه او سياست 

کول څه دی ، سيايس شوم، مخکي له دي چي پوه شم حکومت څه او 

حکومت کول څه دي، حاکم شوم، مخکي له دي چي پوه شم رهربي او 

رهربيت څه دي، رهرب شوم، امري شوم، ريس جمهور شوم...

ملک ستیز

دستت »درد« دارد!
از دیِد عرف دپلوماتیک، دست گذاشتن بر شانۀ هم تای 
در  می شود.  تعبیر  روانی  شدِن  غالب  به معنای  سیاسی 
می گذارد  نمایش  به  را  قدرت  عالمت  »دست«  دپلوماتیک  پروتوکول 
و سریع گام گذاشتن نمادِ گرایش به توسعه را نمایان می سازد. دست 
پیکر  بر  پُرقدرت  تاثیر گذاری  به معنای  دولت  رییس  شانۀ  به  گذاشتن 
نظام سیاسی تفسیر می شود. این حرکت زمانی هم گرایی تفسیر می شود 
که رهبران دولت ها گرایش های هم سان و یا مشابۀ سیاسی و استراتژیک 
داشته باشند. رهبران اتحادیۀ اروپا همیشه بر شانه های هم دیگر دست 

می گذارند.
شارل  جهانی،  دوم  جنگ  دوران  در  شوروی  رهبر  ستالین،  جوزیف 
دوگول رهبر سمبولیک فرانسه، فیدل کاسترو رهبر کوبا و مارشال تی تو 
دست  که  بودند  رهبرانی  از  سرد  دوران جنگ  در  یوگوسالوی  رهبر 

گذاشتن بر شانه های خویش را ننگین می شمردند.
رهبران سیاسی در زمان مفاهمه و مصافحه، با حرکات استوار و رفتار 
بر  می تواند  رهبران  ژست های  می کنند.  استقبال  هم دیگر  از  وقار  با 
بازدۀ مذاکرات تأثیرگذارد. از این روست که رهبران سیاسی باید لباس، 
تعارف دپلماتیک و حرکات فزیکی خود را نظر به حساسیت سیاسی 

دولت خود با هم تای مذاکره کننده اداره کنند.

زبیر رضوان

شورِش بیان 
اقتصادی،  اجتماعی،  مباحث  سیاست،  در  ما  عقب مانی 
فرهنگی و دینی بیشتر از آن جا ناشی می شود که انتظار 

داریم دیگران به جای ما فکر کنند و راه حل پیدا کنند.
اشتباه  اگر  اکثریت حتا  را می آفریند و  اکثریت«  به  »اعتماد  پندار،  این 
تمام  که  کاذبی  حقیقت  می گیرد.  خود  به  را  حقیقت  روپوش  باشد، 
دروازه های نقد را می بندد و کوچک ترین ایراد بر آن سبب می شود منبِع 
ایراد خشک و ریشه کن شود. گفتمان شکل نمی گیرد و کار به ردِ مطلق 

و اکثرا برخورد فزیکی و خشونت می کشد.
پشتوانه هایی مانند دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر نیز دیگر مبدل 

به نماد های دروغینی می شوند، بی هیچ کارکردی مثبت.
ایراد های  حرف همان حرف واپس گرایی و نقد  همان نقد بی مورد و 
به جایی می کشانند که  را  کار  باقی می ماند. محدودیت ها  کوته نگرانه 
اندیشه های منتقد، دیگر دست به شورش می زنند. نه شورش فزیکی، 
بل شورِش بیان. بیان یکباره فکر و عقیده. نمایش خواسته های مردود 
و ترویج آزادی همه گانی. اصاًل یک انفجار بزرگ فکری که نمونه های 
زیاد آن را زیر عنوان تجارب تاریخی در قفسه های »کتاب های تاریخ« 

کتاب خانه های ما داریم.

خلیل پژواک

مهاجر  بوده، کودک  یا هفت ساله  ستایش دختری شش 
از افغانستان و ساکن یکی از محله های فقیرنشین تهران. 
میان  وسپس  می کند  تجاوز  بهش  می دزد،  را  او  پسری 
کابل  در  فرخنده  وحشت آلود  قتل  می کند.  ش  خمیر  و  خرد  تیزاب 
همه را در بهت و حیرت فرو برد و بسیاری را به این فکر انداخت که 
از خود با جدیت بپرسند که به راستی در کجا زنده گی می کنند و در 
شهرشان چه می گذرد. تظاهرات گسترده مردم و موضع روشن رسانه ها 
دستکم این امیدواری را به شهروندان باز گرداند که هنوز مایه های از 
انسانیت وجود دارد که می توان به آن امیدوار بود. غرق شدن آیلین، 
و  تلخی  به  گرچه  ترکیه،  و  یونان  آب های  در  کرد  خردسال  کودک 
رنج قتل فرخنده نبود، اما آن قدر دردآلود بود که توانست چشم جهان 
اتفاق  روزه  همه  که  تلخی  واقعیتی  روی  به  را  اروپایی  کشورهای  و 

می افتاد، باز کند.
گیج کننده  و  دهشت آلود  کشتن  ماجرای  که  است  این  سوال  اکنون 
ستایش در ورامین، چقدر می تواند جامعه  ایران را تکان دهد؟ دولت 
و شهروندان را تا چه اندازه می تواند وا بدارد که به مهاجران افغانستان 
برخورد  چگونه  آن  با  ایران  رسانه های  و  مدنی  فعاالن  کنند؟  توجه 
می کنند؟ آیا داستان مرگ فجیع او می تواند ظرفیت انسانی جامعه انسان 
صرفن  پدیده  مهاجرت  اکنون  که  به خصوص  کند؟  تعیین  را  ایرانی 

افغانی نیست و ایرانی های زیادی به این کاروان پیوسته اند.
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