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و  تجـار  بـا  دیـدار  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
سـرمایه گذاران گفتـه اسـت کـه حملـۀ دهـم جـوزا بـه خاطر 

شـد.  راه انـدازی  کابـل  پروسـه  برگـزاری  از  جلوگیـری 
در ایـن نشسـت، خان جـان الکوزی بـه نماینده گی از سـکتور 
حملـۀ  حقیقـت  در  کـه  گفـت  کـرده  صحبـت  خصوصـی 
چهارشـنبه هـدف گرفتـن سـکتور خصوصـی بـود. الکـوزی 

عـاوه کـرد کـه براسـاس ارزیابـی های نخسـتین، به سـرمایه 
گـذاران و متشـبثین، حـدود ۳۰ میلیـون دالـر خسـارت وارد 

است. شـده 
وی اضافـه کـرد کـه سـکتور خصوصـی از اثـر برپایـی ایـن 
خیمه هـا، همـه روزه دو میلیـون دالر صدمه اقتصـادی می بیند.
در ادامـه، رییـس حکومـت گفـت: دشـمنان مـردم افغانسـتان 

خواسـتند بـا انجـام ایـن حملـۀ تروریسـتی، در کنار مـردم ما 
دیپلما ت هـای خارجـی مقیـم افغانسـتان را هـدف قـرار دهند 
و همچنـان مانـع بـرای برگـزاری کنفرانس "پروسـۀ کابل" که 

دسـتاورد مهم افغانسـتان بـود، قـرار گیرند.
ریییـس جمهـور افـزود که حملـۀ تروریسـتی اخیـر، حمله به 
اقتصـاد مـا بـود و باعـث خسـارات جانـی و مالـی زیـادی به 
شـهروندان کشـور گردید. وی اظهار داشـت کـه حکومت راه 
هـای کمـک و قرضه هـا را  به سـرمایه گـذاران و متشـبثین که 

خسـارت مالی دیـده انـد، جسـتجو می نماید.
رئیـس جمهـور گفت، در مشـوره با سـکتور خصوصـی برای 
سـرمایه گذران و متشـبثین سـاحه خاص درنظر گرفته خواهد 
شـد و از آنـان خواسـت تا در ایـن خصوص نظریـات خود با 
حکومـت شـریک بسـازند. او افـزود، بـرای تامیـن امنیت این 

سـاحه تدابیر خـاص اتخاذ خواهد شـد.
محمداشـرف غنـی گفـت، نظام شـهری مـا باید مدنی شـود و 
در هفتـه جـاری بـا اقشـار مختلـف در مـورد نظـم، مصونیت 
و امنیـت شـهر کابـل مشـوره خواهد کـرد. او افـزود، در مورد 
تطبیـق قانـون، اجمـاع مردمی وجـود دارد و از همه می خواهم 
کـه از طریـق منبـر، رسـانه ها و راه هـای ممکـن دیگـر در این 

مـورد صدا بلنـد کنند.

غنی:
با حملۀ چهارشنبه می خواستند مانع برگزاری پروسۀ کابل شوند
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با معترضان همدست هستیم



ــکلی  ــه ش ــه ب ــده ک ــاز ش ــی آغ ــراً تاش های ظاه
خیمه هــای تحصــن از کابــل و دیگــر مناطــِق کشــور 
ــیون  ــای کمیس ــماری از اعض ــوند. ش ــده ش برچی
ــده گان، شــب شــنبه  ــاِت مجلــس نماین حــِل منازع
در ارگ ریاســت جمهوری حضــور یافتنــد و در 
ــه  ــان ارگ و معترضــان ب ــه می مــورد این کــه چگون
ناامنی هــا و قانون شــکنی ها میانجی گــری کننــد، 

بــا رییس جمهــوری گفت وگــو کردنــد. 
ــی  ــن تاش های ــه چنی ــت ک ــتین بار نیس ــن نخس ای
صــورت می گیــرد. در گذشــته نیــز وقتــی مشــکلی 
میــان شــهروندان و دولــت بــه وجــود  آمــده، 
ــث  ــوان ثال ــه عن ــه ب ــد ک ــاش ورزیده ان ــی ت عده ی
بالخیــر عمــل کــرده و بــه اعتراض هــا نقطــۀ پایــان 

ــد.  بگذارن
کــه  می کننــد  فکــر  عده یــی  هنــوز  متأســفانه 
ــت و  ــی اس ــوع بداخاق ــک ن ــی ی ــراض مدن اعت
ــه  ــِت خــودش دســت ب ــر دول نبایــد کســی در براب
ــن  ــرای چنی ــی ب ــد. خواســت مدن ــن کاری بزن چنی
افــرادی، مســاوی بــه طغیــان و سرکشــی بــه 
ــای  ــه اعتراض ه ــگاه ب ــه ن ــی رود. این گون ــمار م ش
ــه  ــی ک ــت. دولت های ــم نیس ــابقه ه ــی، بی س مدن
نمی خواهنــد ضعف های شــان برمــا شــود، بــه 
ــه  ــویق ب ــران را تش ــده، دیگ ــه ش ــکلی ک ــر ش ه
آرامــش می کننــد و یــا از طریــق عده یــی بــه 
اصطــاح ثالــث بالخیــر، بــه اعتراض کننــده گان 
صــاح  بــه  اعتراض شــان  کــه  می فهماننــد 

ــت.  ــت نیس مملک
برچیــدن  مــورد  در  اســامی  حــزب  اعامیــۀ 
خیمه هــای تحصــن، یــادآورِ چنیــن نگاهــی اســت. 
در ایــن اعامیــه تــاش شــده کــه تأثیرهــای منفــی 
ــردم را  اعتراض هــا برجســته شــده و احساســاِت م
ــه  ــا ک ــه اعامیه ه ــازد. این گون ــراه س ــود هم ــا خ ب
از چنیــن نشــانی هایی صــادر می شــوند، در گام 
نخســت، بــا قــدرت وارد معاملــه شــده و آن گاه بــا 
ــام داران  ــع زم ــه نف ــند، ب ــه می شناس ــی ک حیله های

می شــوند.  کارزار  وارد 
اعامیــۀ حــزب اســامی احساســاِت مــردم را 
ــودِن  ــه بســته ب ــا اشــاره ب نشــانه گرفتــه اســت و ب
ــی  ــا را عمل ــی خیمه ه ــه برپای ــدام ب ــا، اق جاده ه
ــای  ــماری از اعض ــد. ش ــوه می ده ــی جل غیرقانون
ــر،  ــر دیگ ــز از منظ ــور نی ــای کش ــورای علم شـ
ــای  ــده شــدِن خیمه ه ــت را در برچی خواســت دول
ــد  ــا از ترفن ــتند. آن ه ــش گذاش ــه نمای ــی ب اعتراض
ــد و  ــره بردن ــتی به ــن خواس ــرای چنی ــرعی ب ش
ــه و  ــردن خیم ــا ک ــه برپ ــد ک ــام کردن ــًا اع عم

ــدارد.  ــرعی ن ــواز ش ــراض، ج اعت
ــو  ــه جل ــه چگون ــد ک ــا می دانن ــلمًا حکومت ه مس
ــیدِن  ــع رس ــد و مان ــود را بگیرن ــا خ ــا ب مخالفت ه
ــت  ــر دول ــوند. اگ ــان ش ــه مطالبات ش ــهروندان ب ش
ــد،  ــتبد باش ــور و مس ــِت دیکتات ــک دول ــًا ی کام

ایــن  از  برچســپ هایی  بــا  را  معترضــان  آن گاه 
ــا  ــد و ی ــدازی نظــام بوده ان ــی بران دســت کــه در پ
ــتور  ــه دس ــد و ب ــه ان ــورهای بیگان ــوس کش جاس
کشــورهای دیگــر دســت بــه تظاهــرات زده انــد، از 
ــی  ــر دولت ــا اگ ــد. ام ــذف می کن ــۀ روزگار ح صحن
ــی و  ــای دموکراس ــه ارزش ه ــد ب ــخگو و معتق پاس
ــه  ــی ورزد ک ــاش م ــد، ت ــهروندی باش ــوق ش حق
ســـخن معترضــان را بشــنود و بــه آن پاســِخ درخور 

ــازد.  ــم س فراه
ــه  ــان داده ک ــال نش ــه ح ــا ب ــی ت ــای غن ــت آق دول
مردم ســاالرانه  ارزش هــای  بــه  متکــی  دولتــی 
حداقــل در رابطــه بــا مخالفــان سیاســی و معترضــان 
ــرای  ــوده اســت. ارگ از تمــام گزینه هــای الزم ب نب
برچیــدن بســـاط اعتــراض تــا بــه حــال ســود بــرده 
ــا  ــت از آن ه ــتبدی می توانس ــت مس ــر دول ــه ه ک
ــده گان  ــه روی تظاهرکنن ــس ب ــد. پولی ــتفاده کن اس
آتــش گشــود و تعــدادی را کشــته و زخمــی 
برابــر  در  آب پــاش  و  اشــک آور  گاز  از  کــرد، 
تظاهرکننــده گان  بــه  اســتفاده شــد،  تظاهــرات 
ــه زده شــد و  برچســپ جاســـوس و مــزدور بیگان
ســرانجام ارگ عمــًا از پذیــرش خواســت های 

تحصن کننــده گان ســر بــاز زد. 
ــس  ــده گان مجل ــه نماین ــی ب ــور غن ــس جمه ریی
گفتــه اســت کــه بحــث برکنــاری مقام هــای امنیتــی 
زمانــی می توانــد مطــرح شــود کــه دادســتانی 
کشــور پــس از بررســی تظاهــراِت روز جمعــۀ 
ــن  ــه ای ــد ک ــیده باش ــن نتیجــه رس ــه ای ــته، ب گذش
ــورت  ــتباه هایی ص ــرات اش ــان تظاه ــراد در جری اف

ــد.  داده ان
ــا از مســایِل  ــی ی ــای غن ــه آق ــه نظــر می رســد ک ب
ــت و  ــر اس ــرات بی خب ــاده در روز تظاه ــاق افت اتف
یــا این کــه چنــان در روشــنی آن هــا قــرار دارد کــه 
نمی خواهــد هیــچ چیــزی در این بــاره برمــا شــود. 
ــه  ــه ب ــه در روز جمع ــد ک ــی نمی دان ــای غن ــا آق آی
ــت  ــده اس ــوده ش ــش گش ــده گان آت روی تظاهرکنن
ــد؟  ــده ان ــی ش ــته و زخم ــا کش ــدادی از آن ه و تع
ــن گلوله هــا از تفنــگ تروریســت ها شــلیک  ــا ای آی
ــی؟  ــای حکومت ــلحۀ نیروه ــا از اس ــود ی ــده ب ش
ــتور  ــس در آن روز دس ــای پولی ــه نیروه ــا ب کی ه
ــلیک  ــده گان ش ــه روی تظاهرکنن ــه ب ــد ک داده بودن

کننــد؟
ــوان  ــد و نمی ت ــخ ان ــد پاس ــوال ها نیازمن ــن س  ای
بــا افطــاری دادن هــا در ارگ از خــوِن جوانــاِن ایــن 

کشــور گذشــت!
 در روز جمعــه، جنایتــی هولنــاک در پایتخــِت 
کشــور آن هــم بــه دســِت مجریــاِن قانــون صــورت 
ــوش  ــانی فرام ــوان آن را به آس ــه نمی ت ــت ک گرف
ــان  ــی از پای ــه منطق ــا چ ــی ب ــاال عده ی ــرد. ح ک
آیــا  می گوینــد؟  ســخن  تحصــن  خیمه هــای 
بــرای آن هــا ناامنی هــا، کشــتارهای ســازمان یافتــه، 

انتحــاری کردن هــا، اختطاف هــا و ده هــا مــورد 
ــدارد؟  ــی ن ــچ معنای ــه، هی ــر فاجع دیگ

اعتــراض در برابــر حکومت هــا حــرِف تــازه و 
عجیبــی نیســت. در بزرگ تریــن کشــورهای جهــان، 
تظاهــرات مدنــی یــک امــر رایــج اســت و بــا وجود 
آن کــه می توانــد عــوارض جانبــی نیــز داشــته 
باشــد، ولــی همــه گان بــا احتــرام و شــکیبایی بــا آن 
ــه چــرا  ــوم نیســت ک ــا معل ــد. تنه برخــورد می کنن
در افغانســتان فــوراً مســایل رنــِگ قومــی و نــژادی 
ایــن منظــر  بــه خــود می گیــرد و عده یــی از 

ــد؟  ــم کنن ــران را مته ــد دیگ می خواهن
آیــا آن هایــی کــه در چهارراهــی زنبــق کشــته 
و زخمــی شــدند، بــه قــوم و زبــاِن خاصــی 
ــادی آن  ــت و ای ــاال حکوم ــه ح ــتند ک ــق داش تعل
ــِپ  ــن برچس ــده گان چنی ــه تظاهرکنن ــد ب می خواهن
ناروایــی را وارد کننــد؟ خــون آن هایــی کــه در 
ــتان  ــر افغانس ــهر دیگ ــر ش ــل و ه ــای کاب خیابان ه
ریختــه می شــود، آیــا از قــوم و نــژاد معینــی 

ــت؟  اس
ارگ ریاســت جمهوری بــدون شــک در پــی بدنــام 
ــرای  ــر اســت. ب ســاختن و ســبوتاژ رســتاخیِز تغیی
رســیدن بــه ایــن خواســِت خــود نیــز از هــر روش 
و رویکــردی اســتفاده می کنــد تــا نشــان دهــد کــه 
هیــچ کوتاهــی در انجــام وعده هــای خــود نداشــته 
ــه صــورِت  ــا ب ــن اقدام ه ــا ای ــًا ب اســت. ارگ عم
ــت کاری  ــای تروریســت و جنای ــه از گروه ه زیرکان
ــن،  ــش از ای ــا پی ــه آن ه ــه ب ــد ک ــت می کن حمای
لقــب بــرادران ناراضــی و بعــداً هــم مخالفــان 

ــود.  سیاســی را داده ب
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احمــد عمران

رسـتاخیز تغییر 
و اسـتبداد غنی

 

ــای  ــی خیمه ه ــد از پریای ــدی بع ــِی جدی ــای سیاس صف آرایی ه
تحصــن و انفجارهــای پیهــم در نمــاز جنــازۀ ســالم ایزدیــار 
ــه اســت. چنان کــه شــاهد هســتیم، همــۀ شــاخه ها و  شــکل گرفت
جریان هــای سیاســی فعــال شــده اند و می خواهنــد صف شــان 
ــخص  ــده گان مش ــور اعتراض  کنن ــی و مح ــای غن ــورِ آق را در مح

کننــد. 
ــه نظــر می رســد کــه آقــای غنــی از متحدانــش خواســته اســت  ب
کــه در برابــر جمعیــت و معترضــاِن جنبــش رســتاخیز تغییــر موضع 
بدهنــد. تــا کنــون گلبدیــن حکمتیــار، ســید منصــور نــادری رییــس 
ــت اهلل  ــی، صبغ ــارکت مل ــزب مش ــتان، ح ــماعیلیه های افغانس اس
مجــددی، حــزب حــق و عدالــت، جنبــش ملــی نویــِن افغانســتان 
و برخــی از اعضــای همســو بــا آقــای غنــی در پارلمــان، در برابــر 
ــووالن  ــاری مس ــر برکن ــی ب ــامی مبن ــت اس ــت های جمعی خواس
ــت های  ــر و خواس ــف اتم ــاری حنی ــوص برکن ــی و به خص امنیت
جنبــش رســتاخیز تغییــر، اعــان موضــع کرده انــد و حمایت شــان 
را از حکومــت وحــدت ملــی بــه رهبــرِی آقایــان غنــی و عبــداهلل 

ــد. ــام نموده ان اع
ــتان  ــای افغانس ــورای علم ــای ش ــه اعض ــه این ک ــر از هم  جالب ت
ــا غنــی، هــر نــوع تحصــن  در ارگ ریاســت جمهوری در دیــدار ب
ــد. در  ــان کردن ــرام اع ــِت وی را ح ــر حکوم ــراض در براب و اعت
ــزب  ــامی، ح ــت اس ــا جمعی ــط ب ــای مرتب ــم چهره ه ــر ه براب
ــش  ــم جنب ــدودی ه ــا ح ــتان و ت ــامی افغانس ــی اس ــش مل جنب
ــد. در بســیاری  ــرار گرفته ان ــت از معترضــان ق روشــنایی در حمای
ــِی  ــت از برپای ــا در حمای ــم اعتراض ه ــور ه ــای کش از والیت ه
ــم  ــه ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــده و ب ــاز ش ــن آغ ــای تحص خیمه ه
ــدازِی  ــی راه ان ــت، در پ ــِف آن در حکوم ــاِح مخال ــم جن ارگ و ه
ــز  ــود و نی ــِع خ ــوه دادِن مواض ــق جل ــرای مح ــازه ب ــای ت صف ه
ــا یکدیگــر  ــی ب ــی و قدرت نمای ــری در رویاروی ــرای کســِب برت ب

برآمده انــد. 
ــد  ــان می ه ــی نش ــدِت مل ــت وح ــراض در حکوم ــوع اعت ــن ن ای
ــده  ــه رو ش ــدت روب ــاد به ش ــران اعتم ــا بح ــی ب ــای غن ــه آق ک
ــی زده  ــای قوم ــاد حرکت ه ــه ایج ــت ب ــل دس ــن دلی ــه همی و ب
ــی  ــای مردم ــِب حمایت ه ــان در قل ــود را در این می ــا خ ــت ت اس
ــر  ــای غنــی در براب ــه نظــر می رســد کــه اگــر آق نمایــش دهــد. ب
ــت و معترضــان پاســِخ درخــوری نشــان ندهــد،  خواســِت جمعی
ــنیده  ــرا ش ــد. زی ــد  ش ــه خواه ــدیدی مواج ــای ش ــا واکنش ه ب
ــچ  ــه هی ــه ب ــوده ک ــزم نم ــش را ج ــت عزم ــه جمعی ــود ک می ش
ــای  ــرود و گزینه ه ــار ن ــود کن ــِی خ ــت های اصل ــوان از خواس عن

ــت دارد.  ــتا روی دس ــن راس ــم در ای ــری ه دیگ
از جانبــی، آقــای غنــی و تیــِم او هــم احتمــاالً گزینه هــای 
بیشــتری بــرای اســتفاده در برابــر حریفــان دارنــد. معنــای ســخن 
ــی  ــای سیاس ــان طیف ه ــی می ــِی تازه ی ــه رویاروی ــت ک ــن اس ای
ــر  ــه عمیق ت ــی رود ک ــا م ــن رویارویی ه ــه اســت و ای شــکل گرفت
ــان  ــدت زی ــیِر آن به ش ــتان در مس ــوند و افغانس ــترده تر ش و گس
ببینــد. اگرچــه بخــش اصلــِی مســوولیِت ایــن ازهم پاشــی و زیــان 
بــه دوِش حکــوت وحــدِت ملــی به خصــوص ســتون ارگ اســت، 
ــا  ــه ب ــت ک ــتاخیز اس ــِش رس ــواِن جنب ــده گاِن ج ــر گردانن ــا ب ام
ــی  و  ــِق مردم ــت های برح ــر خواس ــفاف ب ــه و ش ــد صادقان تأکی
ــای  ــج در فض ــِی رای ــح و پنهان ــاِت قبی ــتن از معام ــت جس برائ
سیاســِی افغانســتان، حــوادث را در محــورِ عدالــت و مردم دوســتی 
ــِن  ــای رنگی ــفره ها و وعده ه ــامِ س ــز خ ــد و هرگ ــت کنن مدیری
ــاِق  ــر اتف ــردی، ه ــن رویک ــوند. در چنی ــه نش ــراِن معرک ماهی گی
ســنگین و ســهمگینی هــم کــه در کشــور بیفتــد، تاریــخ بــه پاکــِی 
ــردم  ــدِی حکومــت گواهــی خواهــد داد. م ــر و پلی رســتاخیِز تغیی
افغانســتان روی ایــن رســتاخیز و گرداننــده گاِن جــواِن آن حســاب 
ــان بســته اند. ایــن اعتمــاد و امیـــدواری  ــه آن ــد و امیدهــا ب کرده ان
ــن رســتاخیز اســت؛  ــاِن جــواِن ای ــدرِت خیمه گردان ــن ق بزرگ تری

ــد.  ــاِع دیگــری عــوض کنن ــچ مت ــا هی ــد آن را ب ــن رو نبای از ای
از  بــرای کنتــرل وضعیــت و جلوگیــری  این همــه،  به رغــم   
ــقوط  ــهمگین تر و س ــای س ــتر و رویارویی ه ــاِی بیش صف بندی ه
ــد، ســزاوار اســت کــه  افغانســتان در یــک بحــراِن جــدی و جدی
ــه  ــود و ارگ را ب ــل ش ــر وارد عم ــه زودت ــی هرچ ــۀ جهان جامع
ــن دادن  ــان و ت ــِق معترض ــت های برح ــه خواس ــدن ب ــلیم ش تس
ــاِن  ــدۀ اطمین ــد ارمغان آورن ــه اصاحــات و تغییراتــی کــه می توان ب
مجــدد باشــد، ترغیــب کنــد. طــی ایــن مداخلــه، بایــد توافق نامــۀ 
ــت،  ــی اس ــدت مل ــت وح ــروعیت دول ــای مش ــه مبن ــی ک سیاس
مــورد تأکیــد و تطبیــق قــرار گیــرد. در غیــر آن، بایــد گزینــۀ تغییــر 
در نظــام روی دســت قــرار گیــرد؛ زیــرا ارگ بــرای بخــش بزرگــی 
ــده  ــل ش ــاد تبدی ــل اعتم ــی غیرقاب ــه نقطه ی ــتان ب ــردمِ افغانس از م
و ایــن بی اعتمــادی خطرناک تریــن عاملی ســت کــه از داخــل 
ســتون های ثبــات و اطمینــان را می خــورد و ســقفش را بــر زمیــن 

می انــدازد! 

صف آرایی های جدید
در اوج بی اعتـمادی به ارگ
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ارگ ریاست جمهوری 
بدون شک در پی 

بدنام ساختن و سبوتاژ 
رستاخیِز تغییر است. 
برای رسیدن به این 
خواسِت خود نیز از 

هر روش و رویکردی 
استفاده می كند تا نشان 

دهد كه هیچ كوتاهی 
در انجام وعده های خود 
نداشته است. ارگ عمالً 
با این اقدام ها به صورِت 

زیركانه از گروه های 
تروریست و جنایت كاری 

حمایت می كند كه به 
آن ها پیش از این، لقب 
برادران ناراضی و بعداً 
هم مخالفان سیاسی را 

داده بود



روح اهلل بهزاد
»شـورای احـزاب ملـی و جهـادی« و »جنبـش ملـی نوین« 
حکومـت  از  کابـل،  در  جداگانـه  نشسـت  دو  در  دیـروز 
وحـدت ملـی حمایت شـان را اعـام کردنـد  و همچنـان 

گفتنـد کـه از معترضـان  حمایـت می کننـد.
مسـووالن در ایـن دو جریـان سیاسـی تأکیـد کردنـد کـه به 
خواسـت های معترضـان جنبش رسـتاخیز تغییر باید پاسـخ 

مناسـت و سـریع داده شود.
مسـووالن در شـورای احـزاب جهـادی و ملـی هم چنـان 
از تظاهـرات جنبـش رسـتاخیز تغییـر حمایـت کردنـد، امـا 
گفتنـد کـه خواهـان برکنـاری "افـراد بـزرگ نیسـتند، بلکه 

خواهـان اصاحـاِت اساسـی در عملکردشـان هسـتند".
صبغـت اهلل مجـددی، رهبـر جبهـۀ نجـات ملی افغانسـتان و 
عضـو این شـورا در نشسـت خبـری دیروز گفـت: "وظیفۀ 
ایمانـی سیاسـت مدارن نظـام اسـت تـا از حقـوق و وجایب 
مـردم حراسـت کننـدو سیاسـت مداران نظـام کنونـی بایـد 
نخسـت خـود را اصـاح کننـد، بعد مـردم را اصـاح کنند، 
امـا اگـر ایـن اصاحـات بـه وجـود نیامـد، بایـد حکومت 

کند." تغییـر 
آقـای مجـددی افزود کـه تظاهرات حـق مشـروع و قانونی 
مـردم اسـت و مـا از آن حمایـت و پشـتیبانی می کنیـم و در 
زمینـۀ اصاحـات در حکومـت نیـز بـا معترضان هم دسـت 

و هم صـدا هسـتیم.
ایـن نماینـدۀ شـورای احزاب جهـادی و ملی با بیـان این که 
بـه خواسـت های  بایـد  ملـی  رهبـران حکومـت وحـدت 
امـا  بگویـد،  لبیـک  تغییـر«  رسـتاخیز  »جنبـش  معترضـان 
از  را  تحصن شـان  خیمه هـای  تـا  خواسـت  معترضـان  از 
جاده هـای شـهر کابـل بردارنـد، زیـرا بـه گفتـۀ او، بنـدش 
جاده هـا سـبب اذیـت و آزار شـهروندان کابل شـده اسـت.
آقـای مجـددی گفـت: "برپایـی خیمه هـای تحصـن ظلـم 
بزرگـی و ادامـۀ این کار در مـاه مبارک رمضان، سـبب نزول 
قهـر و عضـب خداونـد خواهـد شـد. مـن با کهولت سـنی 
کـه دارم، حاضـر هسـتم بـه عنـوان میانجـی بیـن دولـت و 

معترضـان ایفـای نقـش کنم."
او بـر ایـن باور اسـت که افغانسـتان "شـدیداً" بـه "اجماع 
ملـی" نیـاز دارد و حکومـت تـا دیـر نشـده، در ایـن راسـتا 

گام هـای عملی را بـردارد.
از سـویی هـم، سـید حامـد گیانـی، رهبر حزب معـاذ ملی 
در ایـن نشسـت بـا انتقـاد از شـلیک نیروهـای امنیتـی بـه 
معترضـان گفـت کـه مـا بایـد در پی کاهـش بحران باشـیم 

نـه در پـی تشـدید بحران.
آقـای گیانـی افـزود کـه رمـز کامیابـی، اتفـاق و وحـدت 
تمـام  و  احـزاب  اسـت،  ملـی  اجمـاع  در  افغانسـتان 
جریان هـای سیاسـی بایـد در راسـتای به وجـود آوردن این 

شـوند. هم صـدا  اجمـاع 
او بـه ایـن بـاور اسـت کـه بایـد بـا حکومت وحـدت ملی 
هـم کاری صـورت گیرد تا عامان شـلیک به صـورت مردم 
در تظاهـرات روز جمعـه شناسـایی و به پنجۀ قانون سـپرده 
شـوند و هم چنـان از تظاهراتـی کـه منجـر به تضعیـف و یا 

سـقوط حکومـت می گـردد، باید پرهیز شـود.
همزمـان بـا ایـن، حـزب »جنبـش ملـی نویـن« افغانسـتان 
دیـروز )یک شـنبه، 21 جـوزا( در کابـل اعـام موجودیـت 

. د کر
محمـد عالـم سـاعی، رهبـر ایـن حزب دیـروز در نشسـت 
خبـری اعـام موجودیـت این حـزب از حکومـت وحدت 

ملـی اعـام حمایـت کرد.
پـی  در  افغانسـتان  دشـمنان  کـه  گفـت  سـاعی  آقـای 
و  اسـتند  افغانسـتان  مختلـف  اقـوام  بی اعتمادسـازی 
می خواهنـد آب را گل آلـوده کـرده، ماهـی دلخواه شـان را 

کننـد. صیـد 
بـه گفتـۀ رهبر حزب جنبش ملـی نوین افغانسـتان، وحدت 
ملـی بایـد خـط قرمـز مـا باشـد. کسـانی در کشـور حضور 
اهـداف  فریـب و دروغ گویـی می خواهنـد  بـا  دارنـد کـه 

قومی شـان را عملـی کننـد.
آقـای عالـم سـاعی هم چنـان تأکیـد کـرد کـه جنبـش ملـی 

نویـن افغانسـتان خواهـان اصاحـات عمیـق و بنیـادی بـا 
درنظرداشـِت اصـا شایسته سـاالری و عدالـت احتماعی در 
ارگان هـای امنیتـی اسـت و هم چنـان از مسـووالن حکومت 
وحـدت ملـی تقاضـا دارد تـا مقصـران اصلـی شـلیک بـه 
معترضـان رسـتاخیز تغییـر را شناسـایی و بـه پنجـۀ قانـون 

بسپارد.
او افـزود کـه تغییر نظام سیاسـی در قانون اساسـی تسـجیل 
شـده اسـت و هرگونـه تغییـر نظـام به صـورت خودسـرانه 
خـاف قانـون و آب انداختن به آسـیاب دشـمن اسـت. او 
گفـت: "حـزب جنبـش نوین ملـی انتخابات پیـش از وقت 
را تـاش در راسـتای ترویـج فرهنـگ غلط در دموکراسـی 
نوپـای افغانسـتان می دانـد و تأکیـد بـر تکمیـل شـدن عمر 

قانونـی حکومـت وحدت ملـی دارد."
رهبـری حـزب جنبش ملی نوین افغانسـتان را عالم سـاعی، 
والـی پیشـین جوزجـان و از سیاسـیت مداران ازبیک تیـار به 
ماننـد جماهیـر  دیگـر  ترک تبـار  دارد و چهره هـای  دوش 
انـوری، هاشـم اورتـاق، احمد ایشـچی و گل محمـد پهلوان 

نیـز در آن عضویـت دارند.پ
قابـل یـاد آوری اسـت کـه حـزب »جنبـش نوین ملـی« در 
افغانسـتان شـکل  حالـی از سـوی ازبیـکان و ترک تبـاران 
می گیـرد کـه در عیـن حـال، جنـرال عبدالرشـید دوسـتم، 
معـاون نخسـت ریاسـت جمهوری رهبـری حـزب »جنبش 
ملـی« را کـه اعضـای اصلـی آن را ازبیـکان و ترکتبـاران 

تشـکیل داده اسـت، بـه دسـت دارد.
هم چنان، عالم سـاعی از مخالفان سرسـخت جنرال دوسـتم 
بـه حسـاب مـی رود. رقابت هـا میـان ایـن دو سیاسـت مدار 
در سـال 1۳92 سـبب شـده بود کـه جنرال دوسـتم به خانۀ 
او حملـۀ مسـلحانه کنـد. حمله یـی کـه منجـر بـه تلفـات 
نشـد و آقـای سـاعی نیـز علـت ایـن حملـه را "نپذیرفتـن 
خواسـت های نا مشـروع" جنـرال دوسـتم از جانب خویش 

عنـوان کـرده بود.
ایـن گفته هـای درحالـی مطـرح می گـردد که هـزاران تن از 
شـهروندان شـهر کابل پـس از وقوع حملۀ مرگبـار انتحاری 
در پایتخـت، دسـت بـه راهپیمایـی گسـترده زده و خواهان 
برکنـاری رهبـران درجـه یـک حکومـت وحـدت ملـی و 

سـران نهادهـای امنیتی شـدند.
پیـش از ایـن، شـاخۀ حـزب اسـامی بـه رهبـری گلبدین، 
حـزب حـق و عدالت و شـورای اسـماعیلیان افغانسـتان در 
نشسـت های جداگانـه حمایت شـان را حکومـت وحـدت 
ملـی اعـام کردنـد و هم چنـان خواهـان شناسـایی عامـان 

شـلیک بـه معترضان شـدند.

شورای ملی احزاب جهادی: 

با معترضان همدست هستیم

حکومــت،  برابــر  در  اعتراض هــا  افزایــش  از  پــس 
ــن  ــده و ای ــنگین ش ــک س ــار ترافی ــل دچ ــای کاب جاده ه
ــت  ــنده  گان پایتخ ــرای باش ــادی را ب ــکات زی ــأله مش مس

ــت.  ــرده اس ــاد ک ایج
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــل روزان ــهروندان کاب ــت ش اکثری
می رونــد  پیــاده  را  راه  کیلومترهــا  شــاید  دفاترشــان 
و شــاکی انــد کــه بایــد حکومــت بــه خواســت های 
ــکل را  ــن مش ــر ای ــه زودت ــخ داده و هرچ ــان پاس معترض

ــد. ــل کن ح
ــر  ــت ه ــور اس ــل مجب ــهروندان کاب ــی از ش ــب یک حبی
روز بــرای رســیدن بــه دفتــر کارش کــه در وزیراکبرخــان 

ــرود. ــاده ب ــا راه را پی ــت دارد، کیلومتره موقعی
او می گویــد: از یــک ســو گرمــای هــوا و از ســوی دیگــر 
مســدود بــودن راه مــردم را بــه ســتوه آورده اســت و بایــد 

هرچــه زودتــر ایــن مشــکل حــل شــود.
ــر  ــک دفت ــه در ی ــل ک ــهر کاب ــر ش ــنده دیگ ــبانه باش ش
ــد  ــاد تن ــا انتق ــد، ب خصوصــی در وزیراکبرخــان کار می کن
ــی  ــی تفاوت ــن و ب ــای تحص ــده گان خیمه ه ــزار کنن از برگ
ــن  ــد: درای ــردم می گوی ــه مشــکات م حکومــت نســبت ب
مــاه رمضــان و گرمــای شــدید هــوا، مجبــورم کیلومترهــا 

ــروم. ــاده ب راه را پی
ــه  ــا ب ــی از راه ه ــت بخش ــو حکوم ــک س ــت: از ی او گف
ــرده و از  ــدود ک ــا مس ــط کانتینره ــوم توس ــل نامعل دالی
ــا  ــن برپ ــای تحص ــا خیمه ه ــار راه ه ــم در چه ــویی ه س
ــاد  ــل ایج ــهروندان کاب ــه ش ــادی ب اســت و مشــکات زی

ــت. ــرده اس ک
ــا  ــر ب ــه زودت ــه هرچ ــد ک ــت می خواه ــبانه از حکوم ش
ــد  ــره شــده و مشــکات را حــل کنن معترضــان وارد مذاک
ــدان و  ــاه رمضــان از مشــکات راه بن ــن م ــردم درای ــا م ت

ــد. ــدا کنن ــرگردانی نجــات پی س
ــه  ــه لیس ــل از جمل ــب کاب ــماری از مکات ــال، ش ــن ح باای
ــل  ــه دلی ــرار دارد ب ــی ق ــت خاص ــه در موقعی ــی ک امان

مســدود بــودن راه نیمــه تعطیــل اســت و شــاگردان 
نمی تواننــد بــه دروس شــان ســر وقــت برســند.

ــل  ــداران در شــهر کاب از ســوی دیگــر، راننــده  گان و دکان
می گوینــد کــه بســته بــودن بســیاری از جاده هــا در شــهر، 

ــا ورشکســته گی مواجــه ســاخته اســت. آنــان را ب
ــا خیمه هــای تحصــن ختــم نمی شــود،  مســاله راه بنــدان ب
ــع دیگــر  ــر و موان بســیاری از راه توســط حکومــت کانتنی

گذاشــته شــده و بــه ازدحــام شــهر افــزوده اســت.
گفتــه مــی شــود کــه حکومــت عمــداً و بــدون هیــچ دلیلــی 
ــکایت  ــن ش ــردم از معترضی ــا م ــت ت ــته اس ــا را بس راه ه
کــرده و معترضیــن را مجبــور ســازند تــا خیمه هــای شــان 

را بردارنــد.

از طرفــی هــم، هم زمــان بــا پــر رنــگ شــدن اعتراض هــا و 
انتقادهــای ضــد حکومتــی، شــماری از احــزاب و والی هــا 
ــس  ــار ریی ــد و در کن ــرده ان ــاع ک ــت دف ــف حکوم از موق

جمهــور ایســتاده انــد و بــه ایــن مشــکات افــزوده انــد.
در روزهــای اخیــر، کشــور گــواۀ صــف  بندی هــای 
مخالفــان سیاســی حکومــت و نیــز طــرف داران حکومــت، 
در برابــر یــک دیگــر بــوده انــد. اکنــون شــماری از اعضــای 
ــاک  ــی را بســیار خطرن ــن رویاروی ــده گان ای مجلــس نماین
ــه ســر نرســیدن دورۀ حکومــت  ــد و از ب ــف می کنن توصی

ــد. ــن شــرایط هشــدار می دهن در چنی
ایــن همــه پــس از رویــداد هراس افگنانــه در پایتخــت کــه 
ــت،  ــال داش ــه دنب ــم ب ــی را ه ــتردۀ مردم ــات گس اعتراض

شــروع شــد.
ــزاب و  ــماری از اح ــای ش ــه صف بندی ه ــه رفت ــا، رفت ام
گروه هــای ضــد حکومتــی کــه در میــان شــان چهره هــای 
شناخته شــده یی هــم حضــور دارنــد، رنــگ سیاســی 

ــت. گرف
ایــن اعتراضــات کــه از ســوی فعــاالن سیاســی راه انــدازی 
شــد مــورد تأییــد حــزب جمعیــت اســامی قــرار گرفتــه 
ــاح  ــد ص ــت مانن ــزب جمعی ــده ح ــای عم ــره ه و چه
ــز  ــور و اســماعیل خــان نی ــد ن ــا محم ــی، عط ــن ربان الدی
بــا پشــتیبانی از خواســته های مــردم خواهــان تغییــرات در 

ــدند. ــتان ش ــی افغانس ــای دولت نهاده
در مقابــل، حکومــت هــم صــف طرف دارانــش را آهســته 

آهســته شــکل داد.
گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر حــزب اســامی، ســید منصــور 
ــی و ســران حــزب حــق  ــد مل ــر حــزب پیون ــادری رهب ن
ــن  ــه در ای ــتند ک ــی هس ــا و احزاب ــت، از چهره ه و عدال
ــتیبانی  ــی پش ــور غن ــس جمه کشــمکش ها، از موضــع ریی

کرده انــد.
ایــن بــار نخســت نیســت کــه حکومتــی در افغانســتان، بــا 
ــر می شــود. ــن درگی ــردم، چنی ــا م احــزاب، گروه هــا و حت

ــن  ــق ای ــار، عم ــن ب ــه ای ــد ک ــود دارن ــی وج ــا باورهای ام
ــه،  ــل این هم ــرای ح ــت و ب ــش اس ــتر از پی ــا بیش تنش ه

ــود. ــاش ش ــته ها، ت ــترده تر از گذش ــد گس بای
درحــال حاضــر چهــار راه میــدان هوایــی تــا چهــار 
ــیر  ــلیم کاروان، مس ــا س ــی ت ــار راه تایمن ــهید، چه راه ش
ــه، چهــار  ــاغ زنان ــا ب کارتــه پــروان، مســیر قــوای مرکــز ت
ــره  ــار راه ط ــیر چه ــان، مس ــره بازخ ــا ط ــاری ت راه انص
ــا  ــیرپور ت ــار راه ش ــیرپور و چه ــار راه ش ــا چه ــان ت بازخ
حاجــی یعقــوب بــه علــت برپــا شــدن چادرهــای تحصــن 

ــت. ــته اس ــده گان بس کنن
بــه همیــن ترتیــب، مســیرهای ســرک وزرات خارجــه تــا 
ــرک  ــق و س ــا زنب ــیرپور ت ــار راه ش ــق، چه ــار راه زنب چه
ــای  ــدن کانیتینره ــته ش ــا گذاش ــان، ب ــزده وزیراکبرخ پان

ــت. ــده اس ــته ش ــت بس ــط دول توس
ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت کــه باشــنده گان کابــل، 

ــد. ــد کنن ــت و آم ــاده رف ــادی را پی ــای زی بخش ه

و امــا پــس از وقــوع ســه انفجــار در مراســم خاک ســپاری 
ســالم ایزدیــار پســر محمــد علــم ایزدیارمعــاون اول 
ــت  ــی گف ــی، در پیام ــرف غن ــد اش ــنا، محم ــس س مجل
ــه اصاحــات اساســی  می پذیــرد نهادهــای امنیتــی  نیــاز ب
دارد؛  چیــزی کــه خواســت معترضیــن اســت؛ امــا این کــه 
ایــن اصاحــات چــه زمانــی و چگونــه بــه میــان خواهــد 

ــوز مشــخص نیســت. ــا هن آمــد ت
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همــۀ  دربــارۀ  فیلســوفان  همــۀ  به واقــع  آیــا 
موضوعــات بــه تفکــر می نشــینند و یکایــک آن هــا 
را مــورد تعقــل قــرار می دهنــد و بعــد از ارزیابــی 
ــد؟  ــر می کنن ــذ رأی و نظ ــه، اخ ــه و علی ــل ل دالی
ــارۀ  ــن نظــری درب ــا فیلســوفان هــم خــود چنی آی
خــود دارنــد و یــا فقــط مــا دربــارۀ آن هــا چنیــن 
تصــور یــا توهمــی را داریــم؟ آیــا تاکنــون شــنیده، 
دیــده یــا خوانده ایــم کــه فیلســوفان دربــارۀ 
خــود، بــه منزلــۀ فیلســوف، چنیــن گفتــه باشــند؟ 
ــه  ــم ک ــا خوانده ای ــده، ی ــنیده، دی ــون ش ــا تاکن آی
ــه  ــن گفت ــفه چنی ــایر فاس ــارۀ س ــوفی درب فیلس
ــۀ  ــش ها، مای ــن پرس ــی ای ــخ منف ــا پاس ــد؟ آی باش
ــی  ــخ منف ــرا پاس ــت؟ چ ــرت نیس ــگفتی و حی ش
ــرت  ــا را دچــار شــگفتی و حی ــن پرســش ها، م ای
می کنــد؟ مگــر مــا دربــارۀ فاســفه چــه تصــوری 
ــه  ــا را ب ــوق، م ــی ف ــخ های منف ــه پاس ــتیم ک داش

ــد؟ ــرت می افکن ــگفتی و حی ش
ــارۀ  ــوفان درب ــۀ فیلس ــه »هم ــار این ک ــاید انتظ  ش
همــۀ موضوعــات بــه تفکــر می نشــینند و یکایــک 
ــدا  ــد« از ابت ــرار می دهن ــل ق ــورد تعق ــا را م آن ه
ــم  ــن، بیایی ــت. بنابرای ــوده اس ــی نب ــار صائب انتظ
ــم:  ــر کنی ــدری تنگ ت ــود را ق ــل خ ــۀ تحلی دامن
پرســش کنیــم آیــا به واقــع عمــوم فیلســوفان 
دربــارۀ اغلــب آرا و انظــاری کــه دارنــد، بــه تفکــر 
نشســته و یکایــک آن هــا را مــورد تعقــل قــرار داده 
ــا  ــی فیلســوفانه، آن ه ــتدالل و ارزیاب ــد از اس و بع
ــا فاســفه خــود چنیــن نظــری  ــد؟ آی را پذیرفته ان
ــا  ــن م ــط ای ــا فق ــد و ی ــود دارن ــارۀ آرای خ درب
هســتیم کــه دربــارۀ آن هــا چنیــن تصــور و تخیلــی 
داریــم؟ از خــود پرســش کنیــم: آیــا تاکنــون 
شــنیده، دیــده یــا خوانده ایــم کــه فیلســوفی 
ــد؟  ــه باش ــن گفت ــود چنی ــار خ ــارۀ آرا و انظ درب
ــه  ــم ک ــا خوانده ای ــده ی ــنیده، دی ــون ش ــا تاکن آی
ــه  ــن گفت ــفه چنی ــایر فاس ــارۀ س ــوفی درب فیلس
باشــد؟... بــه نظــر می رســد جــای کمتریــن 
ــن  ــۀ ای ــخ هم ــه پاس ــدارد ک ــود ن ــدی وج تردی

ــت! ــی اس ــش ها منف پرس
امــا در عیــن حــال کــه پاســخ مــا بــه همــۀ ایــن 
پرســش ها باتردیــد منفــی اســت، دچــار شــگفتی 
و حیــرت خاصــی شــده ایم. از طرفــی هیــچ 
تردیــدی در پاســخ های منفــی خــود نداریــم 
ــه  ــده ایم ک ــرت ش ــار حی ــر، دچ ــرف دیگ و از ط
پــس، اوالً، بــر چــه اساســی بــر آن تصــور و 
ــاور، چــه  ــًا، ســرنگونی آن ب ــم و ثانی ــاور بوده ای ب
دالالتــی بــر معرفــت فلســفی و نیــز بــر شــیوۀ کار 
ــه طــور جــدی و  ــون ب ــا تاکن فیلســوفان دارد؟ آی
ــا  ــورات م ــای تص ــه منش ــیده ایم ک ــم اندیش منظ

ــان  ــیوۀ کار و پیشۀش ــوفان، ش ــه فیلس ــبت ب نس
ــع و  ــان مواض ــفی )هم ــت فلس ــره معرف و باالخ
نظریه هــای فلســفی( چیســت؟ آیــا تصــورات 
مــا در ایــن ســه زمینــۀ بــه هــم مرتبــط، محصــول 
برخــی آمــال و آرزوهــای مــا نســبت بــه رهایــی 
و نجــات از امــواج فروبرنــده و فروغلتاننــدۀ 
حیات مــان  توبرتــوی  و  ذوابعــاد  جهل هــای 
ــود  ــه وج ــبت ب ــا نس ــورات م ــا تص ــت؟ آی نیس
ــینند  ــی می نش ــور حرفه ی ــه ط ــه ب ــان هایی ک انس
ــه جیــب  ــد! و ســر ب ــا در مواقعــی راه می رون و ی
ــور  ــس از غ ــد و پ ــرو می برن ــل ف ــر و تعق تفک
ــِر  ــر از دّر و گوه ــتی پ ــا دس ــود ب ــی خ و غواص
ــودن  ــد، ناشــی از جهــول ب ــاز می گردن ــی ب معرفت
انســان و ضعیــف بــودن انســان و در رنــج بــودن 

ــت؟ ــان نیس انس
انســان خــود را محکــوم بدیــن  اینــک کــه 
ــد و از هــر ســو می نگــرد، خــود  ــدگاه می بین تبعی
ــد  ــج و جهــل و ضعــف می یاب را در محاصــرۀ رن
ــرا  ــده، چ ــا آم ــت از کج ــوم نیس ــش معل و برای
ــا  ــًا کج ــد، و نهایت ــد بکن ــه بای ــت، و چ این جاس
خواهــد رفــت، و بنیانــًا معنــی و مفهــوم این همــه 
ــی  ــه زنده گ ــل ک ــور و جه ــت وج ــج و محن رن
نامیــده شــده برایــش معلــوم نیســت، الجــرم بایــد 
ــا  ــد ت ــاد کن ــًا ایج ــوراً و تخی ــان هایی را تص انس
ــد برایــش تــدارک  پاســخ بدیــن ســوال ها را بتوان
ــرم«،  ــودم از »الج ــه مقص ــت ک ــن اس ــد. روش کن
ضــرورت منطقــی نیســت کــه ضــرورت منطقــی، 
خیلــی ناچیزتــر و دون پایه تــر از آن اســت کــه در 

ــه وجــود داشــته باشــد. ایــن مرحل
متولــد  کــه  بعدهاســت  مولــود خیلــی  ایــن 
ــد!  ــی می مان ــی باق ــم طفل ــواره ه ــود و هم می ش
مقصــودم از »الجــرم«، ضــرورت وجــودی اســت: 
انســان وجــود خــود را بــه گونه یــی می یابــد 
ــد،  ــی می افت ــال نجات بخش ــه دنب ــرم ب ــه الج ک
منجی یــی کــه هــم زیســتنش / بودنــش را برایــش 
معنــا و مفهــوم کنــد و هــم بگویــد چه گونــه 
زیســت کنــد. روشــن اســت کــه پاســخ بدیــن دو 
ــری  ــداً کار کوچــک وحقی ــه از ســوال، اب مجموع
و  شــغل  کــه  می خواهــد  مردانــی  نیســت. 
حرفۀشــان اساســًا و عمدتــًا تعقــل باشــد، فعــل و 
ــار  ــص و تمام عی ــاب و خال ــق ن ــه حقای ــی ک عمل
را برای شــان کشــف کنــد تــا بــه ثمــن بخــس در 

ــد. ــران بنهن ــار دیگ اختی
چنیــن اســت تبییــن پیدایــش تاریخــی موجوداتــی 
ــاق  ــان کار ش ــده و چن ــده ش ــوف نامی ــه فیلس ک
ــه از آن هــا ســنتًا انتظــار  ــی ک ــل محال و شــاذ و ب
ــن  ــت تبیی ــن اس ــان، چنی ــن س ــی رود. و بدی م

ــل کار  ــه از حاص ــی ک ــی تلقی ی ــش تاریخ پیدای
ــود دارد. ــفی وج ــت فلس ــی، معرف ــوفان یعن فیلس
ــی ـ وجــودی  ــن عّل ــات و ارکان تبیی ــا اّمه ــر ب اگ
پیدایــش معرفــت فلســفی در اســاس موافــق 
پرســش های  طــرح  بــه  می توانیــم  باشــیم، 
بنیانی تــری اقــدام نماییــم: آیــا انســان همــواره در 
طــول تاریــِخ وجــودش خــود را »تنهــا« و »آواره« 
و »متحیــر« دیــده اســت؟ آیــا همــۀ انســان ها 
همــواره خــود را آن چنــان غریــق دیده انــد و 
ــم،  ــر گفتی ــه پیش ت ــه ک ــود را، آن گون ــات خ حی
ــه  ــی تجرب ــاوری و راهنمای ــار و ی ــچ ی ــدون هی ب
ــط  ــود را بی رب ــواره خ ــان هم ــا انس ــد؟ آی کرده ان
ــده  ــدۀ خــود دی ــق و تبعیدکنن ــه خال و بی رســن ب
و هیــچ گاه بــا »یــاد« و »یادآورانــی«، و یــا »بشــیر« 
و »نذیــری« و بــا »صحــف و کتبــی« مواجــه نشــده 
ــه  ــم، چ ــرا اینجای ــده ام، چ ــا آم ــخ از کج ــا پاس ت
ــه وی  ــت را ب ــم رف ــا خواه ــم، و کج ــد بکن بای
ــرت«  ــی«، و »حی ــی«، »آواره گ داده، او را از »تنهای
بــه درآورد، رنج هــا و دردهایــش را برایــش معنــی 
ــرِی  ــال گریزناپذی ــن ح ــد، و درعی ــوم کن و مفه
ــج  ــن رن ــرت، و در عی ــج و عس ــودی از رن وج
ــش  ــا را برای ــیدن، آن ه ــرت چش ــیدن و عس کش
نــوش و گــوارا کنــد و در مراتبــی، هرگونــه و هــر 

ــتاند؟ ــوف« را از او بازس ــزن« و »خ مقدار»ح
آیــا تاکنــون اندیشــیده ایم اگــر پاســخ بدیــن 
مجموعــه از ســواالت منفــی باشــد، چــه دالالتــی 
ــکان  ــد داشــت؟ ام ــت فلســفی خواه ــرای معرف ب
دارد گفتــه شــود کــه اگــر نــگاه طولــی ـ تاریخــی 
ــم،  ــی کنی ــی ـ اجتماع ــگاه عرض ــه ن ــل ب را تبدی
ــارت  ــه عب ــد. ب ــد ش ــاوت خواه ــخ مان متف پاس
ــه شــود کــه: آری، انســان بمــا  ســاده تر، اگــر گفت
ــی«  ــام« و »پیام آوران ــا »پی هــو انســان از روز ازل ب
مواجــه بــوده اســت لیکــن امــروزه انســان هایی و 
بــل جوامعــی هســتند کــه خــود تجربه یــی از »یاد« 
و »یــادآوران« ندارنــد و بــه عــاوه، اساســًا منکــر 
وجــود تاریخــی آن هــا هســتند و شــواهد موجــود، 
ــف و  ــا منعط ــود آن ه ــه وج ــان را ب ــوب ایش قل
ــان ها و  ــن انس ــا ای ــن، ب ــد. بنابری ــب نمی کن منقل
ــه  ــل و تکی ــز توس ــّری ج ــزی و مف ــع، گری جوام
بــه منجیــان ســاختۀ دســت خــود و معرفــِت بافتــۀ 

ــد. دســت ایشــان ندارن
بــه نظــر مــن، ایــن ســخن مقبولــی اســت و نتیجــۀ 
ــه  ــه ب ــی ک ــان ها و اقوام ــه انس ــت ک ــن اس آن ای
ــه  ــخ گویی ب ــرای پاس ــان ب ــوالن و رساالت ش رس
ــاور  ــان ب ــی و زیستی ش ــی معنای پرســش های بنیان
ــوفان و  ــه فیلس ــوع ب ــز رج ــی ج ــد، چاره ی ندارن

فلســفه ندارنــد.
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تأمالتی دربارة فلسفه 
و  فیلسوفان

شب حادثه
ششــم میــزاِن ســال 1۳7۳ خورشــیدی، نزدیــک شــام، در منطقــۀ کارتــه 
ــار  ــم و عبدالقه ــم خوردی ــا زخ ــزاهلل ایم ــرادرم عزی ــن و ب ــروان م پ

ــد.  ــهید ش ــتان ش ــوِب افغانس ــاعر مشــهور و محب عاصــی ش
قصــۀ آن حادثــه خیلــی دردانگیــز اســت؛ از آن روز تــا اکنــون 22 ســال 
ــه در  ــم. آن روز ک ــه را حــس می کن ــوز دردِ آن حادث ــا هن می گــذرد. ام
منطقــۀ بــاغ بــاال همــراه بــا بــرادرم عزیــزاهلل ایمــا و دوســتم عبدالقهــار 
ــه در  ــرودۀ خــود را ک ــعرهای نوس ــی زدم و عاصــی ش ــدم م عاصــی ق
ــر  ــل زی ــهر کاب ــرد. در آن روز، ش ــه می ک ــود، دکلم ــته ب ــران نوش ای
آتــش و شــلیِک راکت هــای گلبدیــن حکمتیــار قــرار داشــت. گلبدیــن 
ــن، هــر روز  ــرای ســقوط حکومــت مجاهدی ــر حــزب  اســامی، ب رهب
ــل  ــهر کاب ــه ش ــیاب ب ــوالی چارآس ــماری را از ولس ــای بی ش راکت ه
فیــر می کــرد و بــه همیــن اثــر، تعــداد زیــادی از مــردم عــادی در زمــان 

ــت اســامی، معیــوب و کشــته شــدند. حاکمیــت چهارســالۀ دول
و اما در روز حادثه باالی من چه گذشت: 

ــی  ــفاخانۀ دولت ــورِ ش ــره و کم ن ــای خی ــورِ چراغ ه ــر ن ــه زی ــبی ک ش
وزیــر محمداکبرخــان، بــرای عملیــات آمــاده می شــدم، داکتــراِن 
موظــِف عملیاتــم بــا هــم می گفتنــد: راکت هــای امــروز مــردمِ بســیاری 

ــم شــهید شــد.  ــار عاصــی ه ــان شــاعِر جــوان قه را کشــت، هم
ــروم،  ــات ب ــغ عملی ــر تی ــی زی ــچ مقدمه ی ــدون هی ــن ب ــود م ــرار ب ق
درحالی کــه در عملیات هــا، ابتــدا خــون آمــاده می شــود و بعــد از 
کســب اجــازه و گرفتــن مکتوبــی از خانــواده، زخمــی بــه میــز عملیــات 

منتقــل می گــردد.
ــن  ــا چنی ــت ت ــور نداش ــس حض ــا هیچ ک ــوادۀ م ــفانه از خان ــا متأس ام
ــای آن روز،  ــاِن آدم ه ــاید ج ــد. ش ــراِن موظــف بده ــه داکت ــی را ب خط
ارزِش چنیــن خطــی را نداشــت و کــس بــرای آن هــا خطــی نمی نوشــت. 
ــا  ــرِگ آن ه ــه م ــوب، ورن ــد خ ــده می ماندن ــهر زن ــای ش ــر آدم ه اگ

ــت. ــی نداش پرسش
ــه  ــتی هیچ گون ــم و راس ــغ رفت ــر تی ــوال، زی ــن حال واح ــن در چنی م
دردی را احســاس نمی کــردم. فکــر می کــردم آن هایــی کــه چپــن 
ــد، زنده گــی همــه را از مــرگ نجــات می دهنــد. ــه تــن کرده ان ســفید ب
ــه های  ــان شیش ــات همچن ــاق عملی ــا، در ات ــار راکت ه ــدای انفج ص
ــودم  ــت، وج ــر راک ــار ه ــا انفج ــز ب ــن نی ــد و م ــفاخانه را می لرزان ش
ــد.  ــانه گرفته ان ــرا نش ــر م ــار دیگ ــردم ب ــر می ک ــد و فک ــرم می ش گ
ــادم  ــه ی ــس ب ــودم و هیچ ک ــیدم، آرام ب ــات دراز کش ــِت عملی روی تخ
ــم  ــه ذهن ــات ب ــی اش در آن لحظ ــه مهربان ــتم ک ــادر نداش ــد. م نمی آم
ــچ حســی  ــتند، هی ــم ارزش حضــور نداش ــز برای ــران نی ــد و دیگ می آم

نداشــتم.
ــدِن  ــا دی ــرم ب ــی در نظ ــرا زنده گ ــردم؛ زی ــر نمی ک ــز فک ــچ چی ــه هی ب
ــتۀ  ــای بس ــا و پنجه ه ــزاهلل ایم ــرادرم عزی ــِق ب ــای کاری و عمی زخم ه

ــود. ــرده ب دوســتم قهــار عاصــی دیگــر ُم
در آن لحظــات، دســتان بی مــروت و قاتلــی جــاِن هــزاران نفــر 
را می گرفــت، زنده گــی دیگــر در ایــن شــهِر مصیبت بــار ارزشــی 

ــت. نداش
ــی ام  ــودم، توانای ــن ب ــه م ــی ک ــی در اتاق ــاِن زخم ــۀ جوان ــه و ضج نال
ــۀ  ــب هم ــن ش ــردم در ای ــر  ک ــودم، فک ــد ب ــد. نااُمی ــم می کوبی را دره
ــد. ــه می کنن ــه نال ــد ک ــا ان ــا زخمی ه ــده اند و تنه ــهید ش ــان ش کابلی

شب را در بی هوشی و درد گذشتاندم.
ــرگ  ــی و م ــن زنده گ ــه بی ــدم ک ــاعت فهمی ــد س ــت چن ــس از گذش پ

می زنــم. دســت وپنجه 
ــا  ــدارد، از پ ــذی ن ــچ منف ــه هی ــی ک ــاِق کوچک ــردم در ات ــور ک تص

آویزانــم، گاه بــه هــوش آمــده و گاه از هــوش می رفتــم.
ــن  ــه ذه ــوان آن را ب ــا نمی ت ــه حت ــود ک ــکنجه یی ب ــت ش ــن حال ای

ــت. ــان داش ــرد و بی ــور ک تص
حافظــه ام را از دســت داده بــودم، از خــود می پرســیدم: چــرا مــرا 
ــت،  ــرده اس ــی ک ــا زندان ــرا در این ج ــی م ــد، ک ــزا می دهن ــه ج این گون
ــی  ــه گناه ــازند، چ ــا نمی س ــا ره ــرا از این ج ــرا م ــی ام، چ ــرا زندان چ
کــرده ام، کجاســت پــدر و بــرادر و زن و خواهــرم. چــرا این گونــه تنهــا 

هســتم...؟

پاره اهی ویپستهبخشبیسـتونهم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

دكتر سعید زیباكالم ـ 
استاد فلسفۀ دانشگاه تهران

بخش نخسـت
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پیشنوشت
بـر  بدین سـو  قرن هـا  از  کـه  فکری یـی  انجمـاد 
فضـای سیاسـی و فرهنگـِی دنیـای اسـام سـایه 
افکنـده بـود و باعـث هویت باخته گـی، بی بـاوری 
افـراد نسـبت به خدا و خویشـتن، ضعـف و تنبلی 
جوامـع  در  دیگـری  بیماری هـای  و  تکاسـل  و 
کـه  وامـی دارد  را  اقبـال  بـود،  اسـامی گردیـده 
طـرح بازگشـت به خویشـتن را از طریـق آمیزش 
عقـل و عشـق، و آشـتی میـان علـم و دیـن، در 
چـوکات فلسـفۀ »خـودی« و بـا تعریـِف ویژه یی 
کـه از لحـاظ عمـِق نگرش بـه فرد و گسـترده گی 
رابطـۀ وی بـا خـدا و طبیعت هیـچ سـابقه ندارد، 

طـرح و پی ریـزی کنـد. 
    اقبـال بـا پیمـودِن فـراز و نشـیِب فلسـفه و 
عرفـان، در پایـان زنده گـی بـه هفـت سـخنرانِی 
تاریخـی در دانشـگاه های حیدرآبـاد و علیگـره به 
زبـان انگلیسـی در بـاِب بازسـازی اندیشـۀ دینـی 
پرداختـه کـه در مجموعه یـی بـه همیـن عنـوان، 

گـردآوری و چـاپ شـده اسـت. 
    وی در ایـن کتـاب، از موقـِف یـک حکیـم، 
فیلسـوف، عـارف و اسام شـناِس معرفت اندیش، 
را  اسـامی  تفکـر  بنـای  تجدیـد  ضـرورت 
ایـن طریـق، مسـلماناِن  از  تـا  پی ریـزی می کنـد 
عالَـم به خصـوص پژوهش گـران، دعوت  گـران و 
دانـش آموزان را از خواِب سـنگین بیـدار نماید و 
بـه مسـوولیِت انسـانِی گران مایه یـی کـه از سـوی 
دوش شـان  بـه  آفرینـش  روز  در  متعـال  خـدای 

گذاشـته شـده اسـت، متوجـه بسـازد. 
    اقبـال بـه لحـاظ ارادت و پیونـد معنوِی عمیقی 
کـه بـا مرشـد  بـزرِگ رومـی دارد، سـعی و تاِش 
سـید جمال الدیـن افغانـی را در راسـتای رهایـِی 
ملت هـای مسـلمان از قیـد و بنـد اسـتعمار، بـه 
شـهاب الدین  شـیخ  بـه  و  می نگـرد  قـدر  دیـدۀ 
نزدیـک  را  ُسـهَروردی و سـنایی غزنـوی خـود 
احسـاس می کنـد و بـرای رسـانیدِن پیامـش بـه 
نسـل های آینـده، زبـان فارسـی را برمی گزینـد و 
دوسـومِ ابیـاِت خویـش را در قالـب زبـاِن دری 

می سـراید:
گرچه هندی در عذوبت شکر است

طرز گفتارِ دری شیرین تر است 
    اندیشـه های اقبـال بـزرگ، به سـاِن اقیانوسـی 
کـه  اسـت  پُرتاطـم  و  توفنـده  امـواِج  بـا  ژرف 
غواصـی همچـون نویسـندۀ ایـن سـطور را تـواِن 
بـه گوهرهـای  تـا  نیسـت  اعمـاِق آن  بـه  رفتـن 
گران بهایـی کـه در دل دارد، دسـت یابـد. مقالـۀ 
کنونـی، بررسـِی کوتاهـی از گوشـه های اندیشـۀ 
فلسـفه و عرفـان اسـت کـه در  ایـن بزرگ مـردِ 
اسـام«  در  دینـی  اندیشـۀ  »بازسـازی  محـور 

می چرخـد. 
    در این مقال تاش شـده اسـت که اندیشـه های 
»پیامبـر خـودی« در پیونـد به بیماری هـای فکری 
اندیشـۀ  بازسـازی  ضـرورت  اسـامی،  جوامـع 
بـا  حاضـر،  عصـِر  در  آن  چگونه گـی  و  دینـی 
ابیـات فارسـی و ترجمـۀ پاره یـی از  اسـتناد بـه 
از  قـول  نقـل  و همچنـان  ایشـان  اردوِی  اشـعار 
محمـد  داکتـر  همچـون  معروفـی  اقبال شناسـاِن 
بقایـی مـاکان، مؤلـف و مترجِم بیشـتر از سـی اثر 
در بـاب زنده گـی و اندیشـۀ اقبـال، داکتـر جاوید 
اقبـال، فرزنـد گرامی عامـه اقبـال و مؤلف کتاِب 
سـید  امـام  و  اقبـال«  »زنده گی نامـۀ  سـه جلدی 
ابوالحسـن ندوی نویسـندۀ »شـگفتی های اندیشـۀ 
اقبـال« کـه از نزدیـک بـا وی ماقـات و صحبـت 
نمـوده اسـت و برخـی دیگـر، به بحث و بررسـی 

شـود.  گرفته 

بیماریهـایجوامـعاسـامیدرآغـازقـرن
بیستم

نیمـۀ اول قـرن بیسـتِم میـادی برخـاف تمـام 
جهانـی  بـزرِگ  جنـِگ  دو  شـاهد  تاریـخ،  ادوار 
اسـت کـه جـاِن بیشـتر از صـد میلیـون انسـان را 
گرفتـه و تأثیـرات مسـتقیم و قابـِل ماحظه یی در 
سمت وسـودهِی نظام هـای سیاسـی جهـان داشـته 
اسـت؛ چنان کـه قدرت هـای بزرگـی ماننـد آلمان 
و ایتالیـا بـه شـمول امپراتـوری عثمانـی از هـم 
پاشـیدند، قدرت هـای بـزرِگ اسـتعمارِی دیگری 
ماننـد فرانسـه و بریتانیـا تضعیـف شـدند و جهان 
بـه دو قطـِب شـرق و غرب بـه رهبـرِی امریکا و 

گردید.  تبدیـل  روسـیه 
    در ایـن میـان، مسـلمانان در حالی کـه نزدیـک 
بـه یک سـومِ نفـوس جهـان را تشـکیل می دادنـد 
و در تحـوالت سیاسـی و علمـِی هـزارۀ دوم باید 
نتیجـۀ  در  می کردنـد،  بـازی  را  محـوری  نقـش 
از  عقب مانده گـی  درونـی،  گسـتردۀ  اختافـات 
فنـاوری  عرصه هـای  در  بشـری  تمـدن  کاروان 
جدیـد و علـوم معاصـر، هویت باخته گـی فکـری، 
بی بـاوری نسـبت بـه تاریـخ و فرهنـگ و باالخره 
تقسـیم سـرزمین بزرِگ اسـامی بـا منابـع طبیعِی 
سرشـار اقتصـادی و فرهنگِی آن میـان قدرت های 

اسـتعماری بیگانـه؛ ارزش هـای دینِی زیـادی را از 
دسـت دادنـد و بـه بیماری هـای متنـوِع اجتماعی 

شـدند.  گرفتار 
داستان او مپرس از من که من

چون بگویم آن چه ناید در سخن
در گلویم گریه ها گردد گره
این قیامت اندرون سینه به

    فراگیـری جهـل و دوری از علـم، تبعیض هـای 
تبـاری، نفـاق و تفرقه، ظلم و سـتیزه جویی، جنگ 
زن سـتیزی،  خیانـت،  فسـاد،  فقـر،  خشـونت،  و 
پیمان شـکنی، حسـد و عـداوت، غیبـت، تهمـت 
کـه  بیماری هایی انـد  از  بخشـی  عیب جویـی،  و 
جامعـۀ اسـامی، حداقل در سـه قرن اخیـر از آن 

رنـج می بـرد. 
از سه قرن این امت خوار و زبون

زنده بی سوز و سرور اندرون
پست فکر و دون نهاد و کورذوق
مکتب و ماِی او محروم شوق

زشتی ِ اندیشه او را خوار کرد
افتراق او را ز خود بیزار کرد

بندۀ رد کردۀ موالست او
مفلس و قاش و بی پرواست او

اسـتبداد داخلـی در جوامـع اسـامی و پیونـد آن 
بـا اسـتعمار خارجی، یکـی دیگـر از بیماری های 
خطرنـاک اسـت کـه ارزش هایـی به سـاِن آزادی، 
و  ترقـی  دانش افـروزی،  مسـاوات،  عدالـت، 
انکشـاف در عرصه های علمـی و اقتصادی، اتحاد 
و هم بسـته گی انسـانی، اخوت و بـرادری ایمانی، 
صمیمیـت،  محبـت،  امنیـت،  و  ثبـات  و  صلـح 
پاک دلـی و مهـرورزی، احتـرام و شـفقت متقابل، 
برداشـتن پـردۀ تبعیض از میان مـرد و زن که همه 
ریشـه در آییـن پیامبـر خاتم صلی اهلل علیه وسـلم 

دارنـد را از بیـن برده اسـت.
عصِر ما ما را ز ما بیگانه کرد
از جمال مصطفی بیگانه کرد
سوزِ او تا از میان سینه رفت
جـــوهر آیینه از آیینه رفت

عمیقـی  نگـرش  بـا  افغانـی  جمال الدیـن  سـید 
تاریـخ سیاسـی و دسـتاوردهای علمـی  بـه  کـه 
و تمدنـی اسـام داشـت، در نظـر اقبـال، یگانـه 
حکیمـی می نمایـد کـه ایـن بیماری هـا را در نیمۀ 
دومِ قـرن نوزدهـم میـادی در جوامـع اسـامی 
به خوبـی تشـخیص داد و برای مداوای آن، سـعی 

و تـاِش فـراوان نمـود. 
گیرودارهـای  بـه  یک طـرف  از  بیماری هـا  ایـن 
سیاسـِی جهـان پیونـد دارد و از سـوی دیگـر، به 
تأثیرپذیـری فلسـفه و تصوف اسـامی از فلسـفۀ 
یونانیـان. بدیـن معنـا کـه اندیشـمندان و عارفـاِن 
تحـت  گذشـته  قرن هـای  طـول  در  مسـلمان 
چنان کـه  رفتنـد؛  ارسـطویی  اندیشـه های  تأثیـر 
بـه  اسـتقرایی،  مناقشـاِت  و  جدل هـا  نتیجـۀ  در 
فرقه هـای کامـی تقسـیم شـدند و اندیشـمندان 
گران مایه یـی ماننـد احمـد بـن حنبـل و محمـد 
گردیدنـد.  آن  قربانـی  بخـاری  اسـماعیل  بـن 
بـه  پیامبرگونـه  این کـه  به جـای  اسـام،  علمـای 
حِل مشـکات اجتماعـِی انسـان های گیرمانده در 
قیـد و زنجیـر اسـتبداد زمـان می پرداختند و روی 
مسـایل اقتصـادی، اخاقـی، آموزشـی و باالخـره 
خاقیت هـای فرهنگـی و تمدن آفرینـی مطابـق به 
نیـاز و مقتضـای جوامـع بشـر، تـاش و فعالیـت 
می کردنـد، مصـروف بحث هـای خشـِک کامـی 
شـدند و بـا گذشـت زمـان، مسـوولیت ایمانـِی 
خویـش در قبـال خـدا و َخلق را فرامـوش کردند 
و از شـناخت خود، خدا و هسـتی به دور شـدند 
و راهِ دیگـری را بـه سـوی ناکجـا آبـاد در پیـش 
گرفتنـد. اندیشـه های تصوفی منحـرف که ضعف 
و سسـتی و محکومیـت و انـزوا و رذایـل پسـِت 
اخاقـِی دیگر را در ضمیـر و رواِن آدمی پرورش 
مـی داد و روح سـیال دیـن را می کشـت، بـا تأثـر 
و  بوداییسـم  هندوییسـم،  نادرسـت  باورهـای  از 
فلسـفی  اندیشـه های  بـا  قبـل  از  کـه  مسـیحیت 
ارسـطویی درآمیختـه بودنـد، در قالـب تصوفـی 
بیمارگونـه و خسـته حال، در جوامـع اسـامی از 

نـو زاده شـد.
راهب دیرینه افاتون حکیم

از گروه گوسفندان قدیم
گوسفندی در لباس آدم است

حکم او بر جان صوفی محکم است
    از همین جاسـت کـه اقبـال بـزرگ، سـر بـه 
دینـی  اندیشـۀ  بازسـازی  بـرای  تفکـر  زانـوی 
می نهـد و بـه جسـت وجوی اصـول و قواعـدی 
می پـردازد تـا راه را بـرای تجدیـد بنـای تفکـر 
اسـامی همـوار سـازد و از موقـف یـک متفکـر 
و  شـاعر  بلنـدآوازه،  فیلسـوف  ژرف نگـر، 
اندیشـۀ  بازسـازی  طـرح  بـزرگ،  اسام شـناس 
دینـی در جوامـع اسـامی را بـا قاطعیـت مطـرح 
می کنـد تـا از ایـن طریـق، گذشـتۀ تاریـخ را بـه 
آینـده وصـل نمایـد؛ میـان سـنت و تجدد آشـتی 

برقـرار کنـد؛ علـم و دیـن، عقـل و وحـی را 
به هـم پیونـد دهـد و باالخـره قیـد و بنـِد تقلید 
را از دسـت وپای عقانیـت فقهـی گیرمانـده در 
دام اسـتعمار و اسـتبداد بگشـاید و بـا صدایـی 
رسـا، شـعار اتحـاد و هم بسـته گی مجـددِ امـت 
اسـامی را بـر مبنـای معیارهای واقعـی جدید، 
سـر دهـد و از ایـن رهگـذر، مسـلمانان را بـه 
مسـوولیِت گران مایـۀ خافـت الهـی در زمین و 
قیـادِت مجددِ بشـر با همـان فلسـفۀ قرآنی اش، 

متوجـه بسـازد.

بازشناسیفرد
عامـه اقبـال بـرای درک ابعـاد فلسـفۀ خودی، 
بـر  خـودی«  »اسـرار  مثنـوی  مجموعـۀ  در 
تعبیرهـای گونه گـون روی عظمـت و شـناخِت 
فـرد تأکیـد می کند و تعریـِف ویژه یـی برای آن 
ارایـه می کنـد و سـپس از پیونـد فـرد بـا جامعۀ 
بشـری بـزرگ و جایـگاهِ او نـزد خـدای متعال 

می گویـد. سـخن 
    فـرد در اندیشـۀ اقبـال، عبـارت از همـان 
انسـاِن ایده آل اسـت که در جهـان آفرینش برای 
برداشـتن امانـت بـزرگ الهی در زمیـن برگزیده 
شـده و بـا روح ملکوتـی و اسـتعدادهای فطرِی 
خارق العـاده  و اهـداف و برنامه هـای سـازنده  و 
جاودانـی  آفریده شـده و جایگاهـش در کاینات 

فراتر از فرشـته گان اسـت.
افـزون شـود  نوریـان  از  فـروغ مشـت خـاک 

روزی
زمین از کوکب تقدیر ما گردون شود روزی

خیال او که از سیل حوادث پرورش گیرد
ز گرداب سپهر نیلگون بیرون شود روزی

    محمـد بقایـی مـاکان می گویـد: »اقبـال بـا 
مطالعـۀ عمیق جوامـع مشـرق زمین به خصوص 
مسـلمانان بـه ایـن نتیجه رسـید که علـل اصلِی 
نفـوذ  شـرق،  ملـل  عقب مانده گـی  و  انحطـاط 
اندیشـۀ مخـرِب خودانـکاری و نفـی خویشـتن 
اسـت. همیـن امـر سـبب گشـته که رشـته های 
حیـات ملـی ـ اسـامی آن هـا از هـم گسـیخته 
باشـد. هـدف اقبال از طـرح نظریۀ خـودی این 
بـود که در اندیشـۀ خلق جهشـی تـازه و کیفتی 
پویـا پدیـد آورد و بـا تبلیـغ نظریـۀ خـودی و 
اثبـات آن بـه عنوان نیرویـی با امکانـات بی حد 

و  فرهنگـی  دیگـر مـادی،  میـان  در  معنـوی 
آن  پدیدارهـای  و  واقعـی  جهـاِن  نیروهـای 

ص1۳(   ،14( کنـد.  هدایت شـان 
بـه عنـوان  فـرد  اقبـال: نقش آفرینـی  بـاور  بـه 
نخسـتین هسـتۀ اجتماع در فراز و فـرود تاریخ، 
نـزد آیین های مختلِف بشـری مـورد توجه قرار 
داشـته اسـت، اما اسـام به عنـوان آخرین آیین 
آسـمانی در میـان تمـام مکاتـب فلسـفی تاریخ، 
هـم در بُعـد مـادی و هـم در بُعـد متافیزیکـی، 
فـرد را بـه گونـۀ بهتـر و جامع تـر تشـخیص و 

تعریـف نمـوده و عقـل را مخاطـب قرار 
داده اسـت تـا بـه ژرفـای ایـن 

حقیقـت، سـیر کند و 
ی  نه ها نشـا
قـدرت الهی 
عالـم  در  را 

آدمـی  درون 
به تماشـا نشـیند 

و از آن جـا پیونـد 
بـا  ناگسسـتنی اش 

را  الیتناهـی  جهـان 
در  چنان چـه  دریابـد؛ 

آیـۀ 21 سـورۀ »ذاریات« 
وجـود  در  »و  می فرمایـد: 

)انسـان ها،  شـما  خـودِ 
دالیـل  و  روشـن  نشـانه هاي 

متقن براي شـناخت خـدا و پي 
بـردن بـه قـدرت او( اسـت. مگر 

نمي بینیـد؟  
صوفیانـۀ  باورهـای  بـر  اقبـال 

وحدت الوجـودی و »فنـا فـی اهلل« کـه 
آدمـی را بـه سـاِن قطره یـی می دانند که 

بـه اقیانـوس می پیونـدد و هویـِت خود را 
از دسـت می دهد، سـخت می تـازد و بدین 

بـاور اسـت کـه در نتیجۀ بیگانه گـی تدریجِی 
اندیشـۀ  اصلـی  مسـیر  از  دین مـداران  برخـی 

بحث هـای  گسـترش  و  اسـام  انسان سـازِ 
کامـی در مـدارس دینـی و بـه وجـود آمـدِن 
عرفـان  اولیـه،  قـرون  در  مختلـف  فرقه هـای 
اسـامی آهسته آهسـته از فلسـفۀ افاتونی متأثر 
شـد و مسـیر دیگری را در پیش گرفت و بدین 
ترتیـب، بیماری هـای تکاسـل و تنبلی و ضعف 
و انـزوا را در وجـود افـراد و جوامـع اسـامی 
ایجـاد  چله  نشـینی ها،  چنان کـه  آورد؛  به بـار 
از  دوری  و  مـردم  از  عزلت گزینـی  خانقاه هـا، 
فعالیت هـای اجتماعـی را بـه عنوان نشـانه هایی 

از ایـن بیمـاری می تـوان تلقـی کـرد.
مثـل  انسـان  کـه  نمی خواهـد  »اقبـال      
قطره یـی شـود کـه در اقیانوسـی هویـِت خـود 
مثـل  بلکـه می خواهـد  از دسـت می دهـد،  را 
صـدف و گهر باشـد کـه در قلب اقیانـوس نیز 
فردیت و شـخصیت و هویِت خـود را محفوظ 
نگـه مـی دارد و هـر موجـی کـه از اقیانـوس 
برمی خیـزد بـه ایـن صـدف بوسـه می زنـد و 
رد می شـود. راسـتی آیـا ایـن صـدف پـروردۀ 
همیـن بوسـۀ موج هـای مهربـان و پُر از عشـق 
اقیانـوس نیسـت؟ و راسـتی آیـا ایـن صـدف 
زاییـدۀ قطـرۀ بـاران همـان ابـر نیسـت کـه از 

)19، ص64(  اسـت؟«  برخاسـته  اقیانـوس 
قطره چون حرف خودی از بر کند

هستی بی مایه را گوهر کند
چون زمین بر هستی خود محکم است

ماه پابند طواف پیهم است
    همان طـور، انسـان معاصر را بـه گونۀ جدی 
متوجـه می سـازد کـه از خود بریده و به سـوی 
ذلـت و پسـتی در حرکـت اسـت: "بـا غلبه یی 

که انسـان جدیـد از طریق نتایـج فعالیت عقلی 
معنویـت  نهـال  یافـت،  طبیعـت  بـر  خویـش 
در وجـود او خشـکید. ایـن انسـان در قلمـرو 
اندیشـه، سـتیزی گسـترده بـا خویشـتن و در 
زنده گـی سیاسـی و اقتصـادی مبارزه یی وسـیع 
بـا دیگـران دارد. درمانـدۀ خودپرسـتی بی رحم 
سـیری ناپذیرش  اشـتهای  اسـت.  خویـش 
بـر  بطـان  اندک انـدک خـط  زرانـدوزی،  بـه 
تاش هـای متعالـی او کشـیده و چیـزی جـز 
زنده گـی کسـالت آور، عایدش نسـاخته اسـت. 
چنـان مجـذوب واقعیـت یعنـی منبع احسـاس 
کنونـی خویـش شـده که پیونـدش را با اسـرارِ 
اسـت."  بریـده  وجـودش  ژرفنـای  سـربه مهر 

ص292(   ،11(
ذره ام مهر منیر آِن من است

صد سحر اندر گریبان من است
    بدیـن ترتیـب، بـر عظمـت فـرد و اهمیـت 
شـناخِت ماهیـت و جوهـر اصیـِل آدمـی تأکید 
می کنـد و آدمی را به برگشـت به خویشـتن در 

قالـب فلسـفۀ خـودی فـرا می خواند.
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ابوبکر صدیق
یکــی از معترضــان ) جنبــش رســتاخیز تغییــر(، می گویــد 
ــر آورده  ــت ب ــرف حکوم ــان از ط ــت های آن ــه خواس ک
ــای  ــرای جمــع آوری خیمه ه ــی ب ــچ برنامه ی نشــده و هی

ــدارد. ــا شــده در جاده هــا وجــود ن برپ
امــا، نذیــر احمــدزی معــاون دوم مجلــس نماینــده گان و 
عضــو هیــأت مذاکــره کننــده بــا حکومــت و معترضــان، 
ــای  ــام خیمه  ه ــنبه تم ــان روز یک ش ــا پای ــه ت ــه ک گفت
و  شــد  خواهنــد  آوری  جمــع  جاده هــا  از  تحصــن 
خواســت قانونــی معترضــان از طــرف حکومــت پذیرفتــه 

می شــود. 
ــا  ــدار ب ــه در دی ــزوده ک ــده اف ــره کنن ــو مذاک ــن عض ای
رییــس حکومــت وحــدت ملــی و رییــس اجرایــی تأکیــد 
بــه شناســایی افرادی شــده کــه بــه روی معترضــان در روز 

ــد. ــلیک کرده ان ــه ش جمع
ــو  ــر در گفت وگ ــتاخیز تغیی ــش رس ــو جنب ــک عض اما،ی
بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه تاهنــوز هیــچ 
ــه و  ــورت نگرفت ــا ص ــم اعتراض ــرای خت ــی ب گفت وگوی
ــت  ــرف  حکوم ــان از ط ــت های آن ــه خواس ــا زمانی ک ت
ــد.  ــه می دهن ــان ادام ــه اعتراضات ش ــود، ب ــر آورده نش ب
هــارون معتــرف یکــی از اعضــای جنبــش رســتاخیز تغییر 
ــتاخیز  ــش رس ــت های جنب ــوز خواس ــه تاهن ــد ک می گوی
از طــرف حکومــت پذیرفتــه نشــده و هیــچ برنامــۀ بــرای 
جمــع آوری خیمه هــای تحصــن از جاده هــا وجــود 

نــدارد.
ــی جنبــش رســتاخیز  ــه راه پیمای ــزود ک ــرف اف ــای معت آق

ــری  ــرف رهب ــان از ط ــت آن ــه خواس ــا زمانی ک ــر ت تغیی
ــه  ــه نشــود، ادام ــر گرفت ــی در نظ ــت وحــدت مل حکوم

ــد داشــت.  خواه
آقــای معتــرف می گویــد کــه در دیــداری کــه بــا هیــأت 
پارلمانــی داشــته اند بــر خواســت های خــود تأکیــد 
کرده انــد. خواســت جنبــش رســتاخیز تغییــر، کناره گیــری 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، رییــس اجرایــی، مشــاور 
ــای  ــووالن نهاده ــان مس ــی و هم چن ــت مل ــورای امنی ش

امنیتــی کشــور بــوده اســت. 
ــی  ــده گان را مبن ــس نماین ــاون دوم مجل ــای مع او گفته  ه
ــع  ــا جم ــن از روی جاده ه ــای تحص ــه خیمه ه ــر این ک ب

ــد. ــخصی او می دان ــر ش ــوند را نظ آوری می ش
او گفــت کــه در بیــش از 2۰ والیــت طرفــداران جنبــش 
ــد و ایــن  ــا کرده ان رســتا خیــز خیمه  هــای تحصــن را برپ

رونــد بــه ســایر والیــات جریــان دارد.
ــه دادگاه  ــان ب ــر، خواه ــش رســتاخیز تغیی ــان، جنب همچن
کشــانیدن کســانی اســت کــه روز جمعــه هفتــه گذشــته، 
بــر روی معترضــان شــلیک کردنــد کــه بــه اثــر آن شــش 

تــن کشــته و بیــش از 1۰ تــن مجــروح شــدند.  
بــه دنبــال انفجــار موتــر بــم کــه در چهــار راهــی زنبــق 
ــن  ــته و 4۰۰ ت ــن کش ــش از 1۰۰ ت ــه در آن بی ــل ک کاب
ــه در  ــد ک ــراض کردن ــهروندان اعت ــدند، ش ــروح ش مج
ــه روی معترضــان  ــی ب ــای امنیت ــراض نیروه ــان اعت جری
شــلیک کــرده کــه شــش تــن کشــته و 1۰ تــن مجــروح 

شــدند.
ــای  ــل و نیروه ــون کاب ــر، گارنیزی ــش رســتاخیز تغیی جنب

ــی،  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــت از ریی ــاص محافظ خ
ــه معترضــان  ــی را مســوول شــلیک ب محمــد اشــرف غن

می داننــد.
ــه  ــس ک ــاون دوم مجل ــدزی مع ــر احم ــد نذی ــا، محم ام
عضویــت هیــأت 4۰ نفــری شــورای ملــی را دارد، 
گفتــه کــه محمــد اشــرف غنــی از شناســایی و بــه دادگاه 
ــه  ــر ب ــی اخی ــان راه پیمای ــه در جری کشــانیدن کســانی ک

ــت.  ــان داده اس ــد، اطمین ــلیک کرده ان ــان ش معترض
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــزود:  ریی ــدزی اف ــای احم آق
ــذه  ــون ناف ــق قان ــه مطاب ــتی ک ــرده خواس ــد ک ــی تأکی مل
ــم  ــار ه ــن ب ــه و ای ــه پذیرفت ــد، همیش ــتان باش افغانس
همــکاری خــود را اعــان کــرد. کســی کــه مجــرم باشــد، 
ــی  ــر قانون ــا خواســت غی ــون ســپرده می شــود، ام ــه قان ب

پذیرفتــه نمی شــود.
ــده گان  ــس نماین ــدۀ مجل ــره کنن ــأت مذاک ــن عضوهی ای
ــته،   ــدار داش ــدگان دی ــراض کنن ــا اعت ــن ب ــش از ای پی
ــد،  ــا کرده ان ــن پرب ــه تحص ــه خیم ــه آنانی ک ــد ک می گوی
ــه   ــانی اند ک ــانیدن کس ــایی و دادگاه کش ــتار شناس خواس
ــوده اند. ــش گش ــان آت ــر معترض ــرات ب ــان تظاه در جری
ــر،  ــتاخیز تغیی ــش رس ــو جنب ــرف عض ــای معت ــا، آق ام
می گویــد کــه در دیــدار بــا هیــأت مذاکــره کننــدۀ 
بــر  مبنــی  خــود  تمام خواســت های  بــر  پارلمانــی 
ــد  ــلیک کرده ان ــان ش ــه معترض ــه ب ــرادی ک ــایی اف شناس
ــداهلل،  ــداهلل عب ــی، عب ــرف غن ــد اش ــری محم و کناره گی
ــی  ــای امنیت ــووالن نهاده ــت و مس ــورای امنی ــاور ش مش

اســت، تأکیــد کرده انــد. 
آقــای احمــدزی گفــت کــه  روز یکشــنبه یــک بــار دیگــر 
ــه از  ــرد ک ــد ک ــد و تأکی ــت می کنن ــان صحب ــا معترض ب
ــان داده شــده کــه  ــز اطمین ســوی اعتــراض کننــده گان نی
ایــن مشــکل حــل می شــود و خیمه هــای تحصــن 
ــرف  ــا از ط ــن گفته ه ــا، ای ــد. ام ــد ش ــته خواهن برداش
ــدزی  ــای احم ــخصی آق ــر ش ــده آن نظ ــان رد ش معترض

می داننــد.
ــرام  ــزی احت ــچ چی ــه هی ــا ب ــمنان م ــه دش ــزوده ک او اف
ندارنــد  نــه مراســم جنــازه،  نــه مســجد و نــه هــم خیمــه 
ــرای  ــکل ب ــن مش ــاد چنی ــل، ایج ــن دلی ــه ای ــن، ب تحص
ــۀ  ــردن خیم ــا ک ــل برپ ــت. مح ــی اس ــر قانون ــردم غی م
ــردم  ــرای م ــه ب ــی باشــند ک ــا محات ــارک و ی تحصــن پ

ــد.  ــاد نکن ــت ایج مزاحم
همچنــان، داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی 
حکومــت وحــدت ملــی، در دیــدار بــا شــماری از 
نماینــده گان مجلــس و هیــأت پارلمانــی موســوم بــه حــل 
بحــران از ابتــکار مجلــس نماینــده گان بــرای  گفت وگــو 
ــت از  ــرون رف ــرای بی ــرده و ب ــی ک ــا معترضــان قدردان ب
چالش هــای موجــود وحــدت و یکپارچگــی مــردم 

ــت. ــته اس ــم پنداش ــیار مه ــتان بس افغانس
رییــس اجرایــی  تصریــح کــرده کــه تظاهرات حــق قانونی 
مــردم افغانســتان بــوده و هرگونــه برخــورد خشــونت آمیز 
بــا آن غیرقابــل قبــول اســت و حکومــت ایــن مســأله را به 

صــورت جــدی پیگیــری می کنــد.
ــش  ــن نکوه ــس ضم ــده گان مجل ــدار، نماین ــن دی در ای
حمــات تروریســتی اخیــر بــر ضــرورت اصاحــات در 
ســکتور امنیتــی تأکیــد کــرده و از رییــس اجرایــی کشــور 
خواســتند کــه بــرای بهبــود اوضــاع امنیتــی اقدامــات الزم 

را روی دســت گیرنــد.

نماینـده گان،  مجلـس  رسـانه های  و  فرهنگـی  کمیسـیون 
برخـی مسـولین حکومتـی و رییـس تلویزیون آریانـا را به 
منظـور بررسـی اتهـام دسـت داشـتن میرویس یاسـینی در 

انفجـار چهـار راهـی زنبـق، فـرا خواند.
سرپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ، معـاون ریاسـت 
امنیـت ملـی، فرمانـده پولیـس کابـل و رییـس تلویزیـون 
آریانـا از مسـوالنی بودنـد کـه در خصوص اتهـام به آقای 
یاسـینی توسـط کمیسـیون فرهنگـی مجلـس اسـتجواب 

. ند شد
همزمـان بـا انفجـار تانکر مـواد انفجـاری در چهـار راهی 
زنبـق شـهر کابـل، تلویزیون آریانـا به نقل از یک مسـوول 
ریاسـت امنیـت ملـی خبـری را بـه نشـر سـپرد کـه تانکر 
اسـتفاده شـده در ایـن انفجار مربـوط به شـرکت میرویس 
یاسـینی نماینـده مـردم ننگرهـار در مجلـس نماینـده گان 

اسـت. بوده 
امـا، میرویـس یاسـینی ضمـن رد ایـن خبر گفـت که هیچ 

گونـه شـرکت تانکرهای فاضـاب ندارد.
آقـای یاسـینی مدعـی شـد که ایـن خبر بـرای خدشـه دار 
سـاختن وجهـه سیاسـی خـودش، بـه نشـر رسـیده و از 

مجلـس خواسـت کـه ایـن مسـاله را بررسـی کنـد.
مسـعود اندرابـی معـاون ریاسـت امنیـت ملی در نشسـت 
و  فرهنگـی  کمیسـیون  جـوزا(   21( شـنبه  یـک  روز 
رسـانه های مجلـس صحبـت می کـرد در مورد اتهـام آقای 
یاسـینی گفـت: "هیچ نـوع اسـنادی وجود نـدارد که ثابت 
کنـد تانکـر مربـوط شـرکت آقـای یاسـینی بوده اسـت".

آقـای اندرابـی گفت که مسـاله زیـر تحقیقات قـرار دارد و 
تـا هنوز مشـخص نشـده کـه تانکر مربـوط کدام شـرکتی 

بوده اسـت.
او در پاسـخ بـه سـوالی کـه چـرا مسـوالن ریاسـت امنیت 
ملـی بـه تلویزیـون آریانا گفته اسـت که ایـن تانکر مربوط 
شـرکت یاسـینی بـوده نیز گفت: "موقف رسـمی ریاسـت 

امنیـت ملـی در اولیـن اعامیه این نهاد منعکس شـده و در 
آن کدام عضوی از مجلس به دسـت داشـتن در این حمله 

متهم نشـده است".
سرپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ نیـز گفـت کـه 
کمیسـیون رسـیدگی بـه تخطـی رسـانه ای ایـن موضوع را 

می کنـد. بررسـی 
شـریف حسـنیار رییـس تلویزیون آریانا نیـز گفت که منبع 
خبـرش یک مقام ریاسـت امنیـت ملی بـوده و خبرنگاران 

این شـبکه چیـزی در آن اضافـه نکرده اند.
آقـای حسـنیار خاطر نشـان کرد کـه هرنـوع تصمیم گیری 
کمیسـیون تخطی هـای رسـانه ای را در ایـن مـورد خواهد 

پذیرفت.
بـه گفتـه وی، شـبکه تلویزیونـی آریانـا هیچ گونـه غرضی 

در نشـر ایـن خبر نداشـته اسـت.
سـر انجـام کمـال ناصر اصولـی رییس کمیسـیون فرهنگی 
و رسـانه ای مجلس به کمیسـیون رسـیدگی بـه تخطی های 
رسـانه ای وزارت اطاعـات و فرهنـگ یـک هفتـه فرصت 

داد تـا بـه این مسـاله رسـیدگی کند.
آقـای اصولـی افـزود، اگـر ثابـت شـود تلویزیـون آریانـا 
قصداً این خبر نادرسـت را نشـر کرده اسـت و یا اسـنادی 

ارائـه نتوانـد باید بـه دادسـتانی کل معرفی شـود.

www.mandegardaily.com

ــه غــواړي چــې د  ــه حکومت ــو جرګــه ل د افغانســتان مرشان

معرتضينــو روا غوښــتنو تــه دې رســېدنه وکــړي، تــر څــو ژر 

د تحصــن خېمــې ټولــې يش.

مرشانــو جرګــه وايــي، د کابــل ښــار پــه بېالبېلــو ســیمو کې 

ــتونزې  ــې س ــه ګڼ ــاریانو ت ــو ښ ــو خېم ــرتاض کوونک د اع

جــوړې کــړي او پــه خــره يــي حکومــت بایــد لــه هــر څــه 

ــو  ــړي، څ ــیدنه وک ــه رس ــتنو ت ــوی روا غوښ ــدې د هغ وړان

دغــه خېمــې ټولــې يش.

ــي  ــه عموم ــه ورځ پ ــنبې پ ــړو د یکش ــې غ ــو جرګ د مرشان

ــرشوع  ــو م ــت د معرتضين ــه حکوم ــل ک ــې ووي ــډه ک غون

غوښــتنو تــه رســیدنه ونــه کــړي، نــو دښــمن بــه لــه وخــت 

ــورې ســتونزې جــوړې کــړي. ــه اســتفادي ن څخــه پ

د مرشانــو جرګــې دوهــم مرســتیال محمــد اصــف صدیقــي 

چــې د یکشــنبې ورځــې جلســې مــرشي یــې کولــه وویــل:

"مــوږ هــم د مــدين فعالیتونــو طرفــدار یــو مګــر داســې نــه 

چــې خلکــو تــه مشــکالت جــوړ کــړي، دوی د کابــل ښــار 

ــړي دي،  ــخ ک ــکالتو رسه م ــه مش ــاريان ل ــه ښ ــپږ ميلیون ش

ســمه ده مــوږ د قانــون پــه چــوکاټ کــې د دوی نــه مالتــړ 

کــوو، مګــر دښــمن لــه دې وخــت څخــه اســتفاده کــوي، 

زمــوږ غوښــتنه لــه حکومــت نــه داده چــې دا موضــوع دې 

پــه جــدي توګــه تعقیــب کــړي."

ــوا  ــې لخ ــي جرګ ــه د ول ــوي ک ــي زیات ــاغلی صدیق ښ

جــوړ شــوی کمېســیون د اعــرتاض کوونکــو ســتونزې لــه 

ــو  ــه ی ــه ب ــو جرګ ــو مرشان ــړې ن ــه ک ــل ن ــت رسه ح حکوم

ــاري. ــر وګ ــه خاط ــل پ ــتونزو د ح ــالوی د دې س پ

دا څرګندونــې داســې مهــال کېــږي چــې د ولــي جرګــې 

ــي  ــمرش ارشف غن ــه ولس ــیون ل ــوي کمېس ــوړ ش ــوا ج لخ

ــې وروســته ويــي چــې د اعــرتاض کوونکــو  ــه لیدن رسه ل

ــږي او دارنګــه ولســمرش  ــل کې ټولــې قانــوين غوښــتنې من

ــد  ــوين چلن ــه قان ــانو رسه ب ــو کس ــې هغ ــړی چ ډاډ ورک

ــړي. ــې ډزې ک ــو ي ــون کوونک ــر الری ــې پ ــږي چ کې

د جمعــې پــه ورځ وروســته لــه هغــې چــې پــه کابــل کــې د 

خونــړۍ پېښــې پــه غرګــون کــې مظاهــره پــه تاوتریخــوايل 

ــن  ــې د تحص ــار ک ــل ښ ــه کاب ــو پ ــره چیان ــته، مظاه واوښ

خیمــې ووهلــې.

اعــرتاض کوونکــي د مــي امنیــت ســالکار او د ځينــو نورو 

ــون  ــر الری ــدل، پ ــته کې ــدې ایس ــه دن ــؤلینو ل ــي مس امنيت

کوونکــو د بریدکوونکــو کســانو پــه نښــه کېــدل او د هغــوی 

محاکمــه د اعــرتاض کوونکــو مهمــې غوښــتنې دي.

بلخــوا د ولســمرشد ویانــد مرســتیال شــاه حســین مرتضــوي 

ازادي راډيــو رسه پــه خــرو کــې پــه دې اړه وويــل:

ــه  ــو رسه ليدن ــمېر وکيالن ــو ش ــم ی ــپه ه ــره ش ــمرش تې "ولس

ــون  ــي روغت ــو، ایمرجن ــو موسیس ــوی د نړیوال ــړه، هغ وک

ــې د  ــن د خېم ــې د تحص ــتونزې چ ــاریانو س ــل ښ او د کاب

ــه راوالړې شــوي دي رشیکــې کــړې  ــه ورت ــه امل ــو ل درول

دوی وويــل حتــی د دې امــکان هــم شــته چــې ایمرجنــي 

ــد کــړي او  ــه افغانســتان کــې بن ــت پ ــل فعالی ــون خپ روغت

ــوين  ــو قان ــو ټول ــرتاض کوونک ــل د اع ــم ووي ــمرش ه ولس

غوښــتنو تــه پــام شــوی دی، پــه راتلونکــي کــې هــم 

حکومــت چمتــو دی چــې د دوی روا غوښــتنو تــه رســېدنه 

وکــړي"

د مرشانــو جرګــې یــوه بلــه غــړې ګاللــۍ اګــري وايــي د 

ــه  ــه امل ــو ل ــو درول ــې د خېم ــیمو ک ــو س ــه بېالبېل ــل پ کاب

بيــکاري زیاتــه شــوې، پــه داميــي شــکل الرې بنــدې دي 

او خلکــو تــه يــې ګڼــې اقتصــادي ســتونزې اړولــې کــړې 

دي.

مېرمــن اکــري زیاتــوي چــې حکومــت بایــد ژر د اعــرتاض 

کوونکــو روا غوښــتنو تــه درســیدنه وکــړي تــر څــو د 

اعــرتاض کوونکــو خيمــې لــه کابلــه ټولــې يش او خلــک 

ــړي. ــد وک ــل ژون ــادي ډول خپ ــه ع پ

معاون مجلس:

 خیمه های تحصن جمع می شوند
معترضان: 

تا پای تحقق اهداف مان می ایستیم

اتـهامات بر میـرویس یاسینـی
 پای مسـووالن را به مجـلس کشاند

مرشانو جرګه:

 حکومت باید د اعرتاض کوونکو 

روا غوښتونو ته رسیدګي وکړي
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حکومت با کفر باقی می ماند، اما با ظلم و بیداد نه
ــور  ــک کش ــان ی ــه حاکم ــر از این ک ــی بزرگ ت ــه ظلم چ
ــه  ــر از این ک ــی بدت ــه ظلم ــد؟! چ ــان گردن ــت قات هم دس
ــان  ــد، حاکم ــا می ریزن ــه جاده ه ــد و ب ــی می کنن ــردم دادخواه ــی م وقت
ــار  ــه رکب ــردم را ب ــد و م ــل می کنن ــیان عم ــان و داعش ــش طالب در نق

می بندنــد؟!
ــی از  ــازۀ یک ــاز جن ــم نم ــی مراس ــه وقت ــت تر از این ک ــی زش ــه جنایت چ
قربانیــان بــر پــا می گــردد، دســتگاه امنیتــی کشــور طــرح قتــل و کشــتار 
ــه  ــر از این ک ــی تیره ت ــزد؟! چــه وقاحت ــزاران را می ری ــته جمعی نمازگ دس
ــه  ــای ریخت ــاع از خون ه ــردم و دف ــوق م ــن حق ــه جــای تأمی حاکمــان ب
ــه نکوهــش گرفتــه و دادخواهــاِن در جاده نشســته  شــده، دادخواهــی را ب

را بــه بــاد مامــت گیرنــد؟!
چــه نشــانی در ظلــم و بیدادگــری حاکمــان آشــکارتر از این کــه 
دولت مــردان پــول بیت المــال را بــه جیــب اجیرانــی بریزنــد تــا در دفــاع 
ــد، داد  ــه ندارن ــی ک ــف اوصاف ــد و در وص ــی کنن ــه آرای ــان معرک از آن

ــد؟! ــخن دهن س

نوراهلل ولی زاده

می کردند،  دموکراسی  مشق  تازه  وقتی  یونانی ها  می گویند، 
حکومت  و  می شدند  جمع  میدان  یک  در  یک بار  هرهفته 
مورد  را  قبلی  هفتۀ  حکومت  بعد،  هفتۀ  می کردند.  تعیین 
و  مجازات  را  متخلف  حکومتی  مسووالن  می دادند.  قرار  عمومی  داوری 

حکومت جدید را اعام می کردند.
می کنیم،  را مشق  دموکراسی  داریم  ما  که  در حالی  افغانستان چرا،  در  اما 

برکناری مسووالن حکومتی  این همه دشوار می نماید؟
جای  به  حکومت  اما  شده،  خود  روز  یازدهمین  وارد  مدنی  اعتراضات 
برنامه ریزی در جهت عزل مسووالن بی کفایت، مصروف چانه زنی با جوانب 

مختلف در زمینۀ چگونه گی برچیدن خمیه های معترضان است.

زهرا تارشی

مردم را علیه مردم بر می خیزانند! 
دیــروز ســاعت ها در راه بنــدی موتــر بــودم. پولیــس 
بــه خاطــر  بــرادر  او  لحظــه می گفــت  ترافیــک هــر 
ــه  ــده اند ک ــا ش ــه یی برپ ــا در گوش ــه خیمه ه ــال آنک ــت. ح ــا اس خیمه ه
ــان  ــه خودش ــردم را علی ــیارانه م ــت ُهش ــد. دول ــدود نکرده ان راه را مس
ــا  ــود، منته ــد ب ــو خواه ــت جواب گ ــن روش دول ــًا ای ــوراند. قطع می ش
ــت  ــی دول ــۀ سیاس ــاز بازیچ ــم و ب ــر کنی ــی فک ــده کم ــم ش ــار ه یک ب

ــویم. نش

دستگیر روشنیالی

دولت سيايس سيستم نه دی او سيايس سيستم دولت نه دی

زړی  سيستم  سيايس  د  گوند  واکمن  کي  ديکتاتوريو  په 

کېږې.  ويل  سيستم  سيايس  ته  دولت  پخپله  يا  او  کېږې  بلل 

په  دی.  سيستم  سيايس  دولت  خپله  په  چي  شمريفکرکوي  يو  همدارنگه 

واقعيت کي دولت د سيايس سيستم يوه برخه ده. د سيايس سيستم مفهوم 

له دولت او د يوه گوند له واکمني ډير پراخ دی. په سيايس سيستم کي ټول 

هغه موسيي او ارگانونه شامل دي چي سياست او د سياسی پريکړو بهري 

متاثري کوالي يش، دا دولت دی. دا سيايس گوندونه دي. دا ټولنيز سازمانونه 

او مدين ټولنې دي. 

که په يوه ټولنه کي يوازي واکمن گوند او يا دولت د سيايس سيستم په توگه 

ومنل يش، ناراضی او مخالف ځواکونه به د واکمن گوند يا واکمن دولت 

د بدلون رسه يو ځاي د موجود سيايس سيستم د بدلون غوښتنه هم را پورته 

کړي او دا هاغه له بيخه د نظام ړنگول دی. افغانستان د انقالب، کودتاگانو، 

جگړو... په شکل کي د دا ډول هڅو پراخه تجربه لري. 

خو په يوه دموکراتيکه ټولنه کي چي سيايس سيستم په پراخو بنسټونو جوړ 

کېږې،  برخې شمريل  جوړونکي  هغه  د  هم  گوندونه  سيايس  او  وي  شوی 

د  سیستم  سيايس  د  هم  هيڅکله  ځواکونه  مخالف  او  ناراضی  حکومت  د 

واکمن  يا  گوند  واکمن  د  اپوزسيون  يا  مخالفني  کوي.  نه  غوښتنه  ړنگولو 

يا هغه سيايس  پورته کوي. هغه سيايس گوند  را  بدلون شعارونه  د  ايتالف 

ځواک چي د سيايس سيستم برخه نه وي، په طبعي توگه د واکمني په ځای 

د سيايس سیستم د ړنگولوغوښتنه را پورته کوي.

عزیز آریانفر

ــه،  ــف، بودج ــگاه، وظای ــه جای ــت ک ــیده اس ــرا رس ــت آن ف وق
دفتــر  عملکــرد، صاحیت هــا، مکلفیت هــا و مســوولیت های 
ــف و مشــخص  ــی از ســوی پارلمــان تعری ــت مل مشــاوریت امنی
گــردد. ارگ، بــه ویــژه دفتــر مشــاور امنیــت ملــی از زمــان 
ــری،  ــون توطیه گ ــن کان ــه بزرگ تری ــو، ب ــه این س ــول ب ــی رس ــر زلم ــن داکت رفت
ــر )در  ــادِ خودس ــن نه ــت. ای ــده اس ــدل گردی ــزی مب ــازی و فتنه انگی دسیسه س
واقــع پخپــل ســر( در همــه امــور مداخلــه دارد و در برابــر هیچ کســی هــم جــز 
رییس جمهــور پاســخگو نیســت. اگــر وظایــف آن تنهــا در مشــوره دهی خاصــه 
می شــود، پــس دخالــت در کارهــای دولتــی و رســمی چــرا؟ بــرای نمونــه، تــا بــه 
ــۀ مهــم همکاری هــای  ــای اتمــر موافقت نام ــد کــه چــرا آق ــروز کســی نمی دان ام
راهبــردی بــا امریــکا را بــه نماینده گــی از دولتــی کــه در آن کرســی مشــخص و 

ــدارد، امضــأ کــرد؟ تعریــف شــدۀ رســمی ن

شنـاگر معـلول افغانستـانـی 
بـه مسابقـات مـکزیک راه یـافت

زالتان ابراهیموویچ

 در آستانۀ پیوستن به لس آنجلس گلکسی امریکا

ـــی در  ـــب قهرمان ـــا کس ـــتان ب ـــر افغانس ـــناگر برت ـــی، ش ـــاس کریم عب
رقابت هـــای پارالمپیـــک جهـــان، جـــواز حضـــور در مســـابقه های 

ـــت آورد.  ـــه دس ـــک« را ب ـــی »مکزی جهان
ـــی  ـــاس کریم ـــه عب ـــرد ک ـــام ک ـــور اع ـــنای کش ـــی ش ـــیون مل فدراس
در مراحـــل مختلـــف مســـابقۀ شـــنای صـــد متـــر قورباغه یـــی از 

ـــد. ـــا ش ـــن رقابت ه ـــی ای ـــۀ پایان ـــی مرحل ـــور راه ـــن 18 کش بی
ـــر در  ـــنای آزاد ۵۰ مت ـــت در ش ـــی توانس ـــی کریم ـــۀ نهای در مرحل
مســـابقه های راهیابـــی بـــه رقابت هـــای  پارالمپیـــک جهـــان بـــه 

ـــد. ـــی برس قهرمان
ــه 14  ــی کـ ــادی، هنگامـ ــال 2۰1۳ میـ ــی در سـ ــاس کریمـ عبـ
ســـاله بـــود، در مســـابقه های بین المللـــی شـــنا در ترکیـــه بـــرای 
نخســـتین بار بـــه نماینده گـــی افغانســـتان شـــرکت کـــرد و برنـــدۀ  

جایـــزۀ  مســـابقه های »معلولیـــت ناتوانـــی نیســـت« شـــد.
ـــرکت  ـــان ش ـــور جه ـــول از ۳۵ کش ـــناگران معل ـــابقه، ش ـــن مس در ای
ــوان  ــرده بودنـــد و کریمـــی برنـــدۀ مـــدال طـــا شـــد و عنـ کـ

قهرمانـــی را کســـب کـــرد.

ـــتارۀ  ـــچ، س ـــان ابراهیمووی ـــه زالت ـــد ک ـــی ش ـــارکا مدع ـــۀ م روزنام
ســـویدنی در آســـتانۀ پیوســـتن بـــه لس آنجلـــس گلکســـی قـــرار 

دارد.
ـــذب  ـــان ج ـــی خواه ـــای امریکای ـــه تیم ه ـــت ک ـــال اس ـــن س چندی
ـــوز  ـــه هن ـــود ک ـــد ب ـــویدنی معتق ـــتارۀ س ـــی س ـــتند، ول ـــان هس زالت
بـــرای حضـــور در چنیـــن تیم هـــا و لیگ هایـــی زود اســـت و او 
ـــن رو، او  ـــرد. از همی ـــی بگی ـــا پ ـــش را در اروپ ـــت فوتبال می خواس

ـــد. ـــی ش ـــا ماندن ـــرد و در اروپ ـــا را رد ک ـــنهاد امریکایی ه پیش
ــار  ــتریونایتد دچـ ــویدنی در منچسـ ــتارۀ سـ ــال، سـ ــن حـ ــا ایـ بـ
مصدومیـــت شـــدیدی شـــد و تـــا پایـــان ســـال 2۰17 و شـــروع 
ـــز  ـــد نی ـــردد. یونایت ـــن بازگ ـــه میادی ـــت ب ـــادر نیس ـــکا ق ـــگ امری لی
ـــان بازیکـــن آزاد محســـوب  ـــرد و حـــاال زالت ـــراردادش را فســـخ ک ق
می شـــود. طبـــق گـــزارش مـــارکا، او بـــا لس آنجلـــس گلکســـی 
ـــد. ـــازی کن ـــم ب ـــن تی ـــده در ای ـــل آین ـــه فص ـــیده ک ـــق رس ـــه تواف ب
ـــان  ـــوادۀ زالت ـــا خان ـــده ت ـــبب ش ـــا س ـــی در کالیفرنی ـــرایط زنده گ ش
بـــه پیوســـتن او بـــه لیـــگ امریـــکا رضایـــت بدهنـــد و حقـــوق 
ـــان  ـــخص زالت ـــه، ش ـــر گرفت ـــش در نظ ـــگاه برای ـــه باش ـــبی ک مناس

ـــت. ـــرده اس ـــم ک ـــن تی ـــور در ای ـــه حض ـــی ب را راض
ـــه  ـــان ب ـــتن زالتان ـــال برگش ـــی از احتم ـــانه های ایتالیای ـــد رس هرچن

ـــد. ـــانده ان ـــر رس ـــه نش ـــای ب ـــم خبره ـــان ه می

به بهانۀ رستاخیز تغییر
كاوه جبران

نهایت این ماجرا جز یأس چیزی روی دست نمی گذارد. رنج عمیقی که حاصل 
روی  ایستاده ایم؛  همین جا  ما  است.  وطن  نام  به  جغرافیایی  در  انسانیت،  سقوط 
حباب های لرزانی که مثًا باید به آینده  نگاه  کنیم. به آینده یی سخت کدر و نامعلوم.

ابتدای این قصه صرفًا یک خواست است. یک مطالبۀ معمولی که طرح و نتیجه اش 
حتا  است.  معمولی  قرارداد  یک  چون  دارد،  ساده  صورتی  جامعه یی،  هر  در 
ابتدایی ترین جوامع تاریخ، از ارایۀ پاسخ به آن طفره نرفته. یا امتناع کرده و یا هم 

لبیک گفته، اما در پی انکار و پیچیده کردن آن هرگز نبوده است.
نامنتظر را بگیرید؛ هر چند از فرط گرسنه گی و بیکاری  همین که جلو مرگ های 
و بی سوادی و فساد و تبعیض و بی ارزشی زوال و نابودی همه به طور قطع پیش 
مرگ  به  را  ما  انتحاری شان  واسکت  با  به ناگاه  برادران  همین که  صرف  روست. 
تا یکی  بروید  کنار  لطفًا  نمی  توانید،  را  اگر چنین کاری  نخوانند.  فرا  دسته جمعی 

دیگر بتواند این  کار را انجام بدهد. همین.
از  اما طرح آن در درون شبکه یی  تغییر است  همین خواست، خواست رستاخیز 
چهره اش  می کند.  پیدا  الکن  زبانی  سیاسی-اجتماعی،  ناسالم  و  پیچیده  مناسبات 
مغشوش می شود و جای سؤال اصلی را صدها فرع و حاشیۀ چاق کرده فرا می گیرد.
اوزبیک،  تاجیک،  می کند.  عنوان  را  مطالبه  این  که چه کسی  پیدا شود  کافی ست 
یا  به هویت قومی آن فرد  هزاره و... دیگر فضای آن کامًا میسر است که بسته 
افراد، هر مطالبه یی، قومی ترجمه شود. مطالبات جنبش تبسم و روشنایی سرآغاز 
کلیدخوردن چنین وضعی بود و اکنون ما عین مواجهه را در عملکرد حکومت با 

رستاخیز تغییر شاهدیم. 
حقوقی  ضرورت  یک  شهروندان  برحق  مطالبات  به  پاسخ دهی  که  نکته  این 
است، نوعی شنعت سیاسی پیدا کرده است. عمل  کردن حکومت مطابق خواست 
و  حزبی  رقبای  که  می شود  تلقی  سیاسی  جبونی  و  ضعف  نوعی  شهروندان، 
پرتگاه  لبۀ  و  فاجعه  سرحد  تا  نظام داران  بنابراین،  می کند.  دهان گشادتر  را  قومی 
می توانند پیش روی کنند. می توانند معترضان را به گلوله ببندند، می توانند جاده ها 
کنند،  پخش  وحشتناک  و  ترس آور  اعامیه های  می توانند  کنند،  کانتینرگذاری  را 
الزامات حکومت داری در  از  اعمالی  ترویج دهند. چنین  را  نظامی گری  می توانند 

جامعۀ کنونی ست.
وضع جامعه بدتر است. اقوام به شدت به هم دیگر بدگمان اند. اخاق انسانی و 
فانی  سیاسی،  فرد  جای  است.  کرده  افت  اجتماع  سطح  در  شدیداً  انسان باوری 
کنش  قومی اش،  هویت  به  بسته  که  نشسته  و...  اوزبیک  هزاره،  پشتون،  تاجیک، 
سیاسی اش نیز سامان می یابد. خطای سیاسی فرد، خطای قومی تلقی می شود. هیچ 
کسی استقال و زنده گی سیاسی فارغ از قوم ندارد و نیز حقی که اگر مطالبه کننده 

باشد، به منفعت قومی در آن خواست، نیندیشد و اگر مرجع مطالبه، به زیان قوم.
است.  داده  دست  از  را  حقوقی اش  معنای  دیگر  نیز  دادخواهی  مرجع  بنابراین، 
حکومت دیگر مرجع دادخواهی نیست. حکومت؛ اشرف غنی، حنیف اتمر، گل نبی 
اند.  پشتون  همه  که  عبداهلل ست،  داکتر  حالتش  اخاقی نماترین  در  و  احمدزی 
این همانی حکومت  تغییر، یک خواست ضدپشتونی ست.  پس خواست رستاخیز 
هم چون سیستم و متصدی آن هم چون فرد از معیارهای پذیرفته شدۀ نظام سیاسی 
این جاست و صد البته خاص قوم پشتون  هم نیست. این فهم به شدت همه گیر و 

همه گانی ست.
رستاخیز تغییر نیز از تبیین به واسطۀ چنین فهمی، فارغ نمانده است. ریشۀ این همه 
اتهام زنی ها و دسیسه ها و توطیه ها علیه یک حرکت سادۀ دادخواهانه و مردمی را 

باید در چنین فهمی جست وجو کرد. 
پشتون،  نخبه گان  معنادار جامعۀ  است. سکوت  در دست  آن  از  معینی  نشانه های 
امتناع از ساده ترین همدلی انسانی با قربانیان رویدادهای اخیر، پرهیز از همنوایی 
با معترضان الاقل با خواست های رستاخیز تغییر؛ و در سطح دیگر؛ مخالفت های 
گستردۀ نظام مند در مناطق پشتون نشین حاکی فراگیری چنین فهمی الاقل در جامعۀ 
رستاخیز  با  مخالفت  در  واکنش هایی  همان  رویدادمحور،  مثالی  در  اند.  پشتون 
نشست  هودخیل،  و  ارزان قیمت  در  رستاخیز  ضد  خیمه های  خوست،  در  تغییر 

ضدمعترضان کندز و... .
احزاب سیاسی نیز برایندهای منطقی این وضعیت اند. نهادهای کانالیزه شدۀ قومی و 
سیاسی که متناسب به رویدادهای روز، سهم شان را در بدنۀ حکومت نقشه می کنند 

و با تمام توان سعی می دارند تا آن را به چنگ درآورند.
نام  به  شبکه یی  به  ورود  و  دولتی  مناصب  بر  چنبرزدن  جز  اولویتی  آنان  برای 
حکومت وجود ندارد و هیچ تعهدی و اخاقی جلودارشان نیست. بی جهت نیست 
که در آستانۀ غمگین ترین حوادثی هم چون حادثۀ خونین چهارشنبه مثل سمارق در 
کنار معترضان سبز می شوند و می کوشند به شیوۀ خود، مطالبات مردم را مصادره 
 کنند. جمعیت، کنگره، افغانستان نوین و... هیچ چیزی جز این نیستند و ساده لوحانه 

خواهد بود اگر فرض دیگری برای آن قایل گردیم.
و  منفعت  اعتبار  به  اما  است  قومی  حکومت  هم چون  نیز  احزاب  سیاست گری 
موقعیت می تواند ضدقومی باشد. به همین دلیل اگر گاهی انوارالحق احدی اعام 
می کند که در کنار رستاخیز تغییر ایستاده است و از مطالبات آن ها حمایت خواهد 

کرد، هرگز فارغ از منفعتی نیست که اکنون در موقعیتی متفاوت قرار گرفته.
آن چه را جامعۀ مدنی می خوانند وجه دیگری از وضعیت ا ست. جامعه یی به شدت 
از کاسب کاران و دکانداران جاب در آن، به جای فروش متاع  غایب که مشتی 
تنک   مایه،  داران  ان جی او  می کنند.  عرضه  مفت  حرف  و  یاوه  فیزیکی،  و  واقعی 
حراف، شهرت طلب که سری در سفارت خانۀ فان و بهمان کشور دارند و دمی در 

دستگاه فان وزیر و وکیل.
همین هایند که بخشی از دستگاه تبلیغاتی و توطیه پراکن حکومت و نظام داران را 
فعال نگه داشته اند. تریبون های گوناگونی با نام های قلمبه سلمبه یی را بر می افرازند 
و با دسیسه و خدعه حرف حکومت و قدرت را بازگو می کنند. از واقعیت های 
قومی با انکار و امتناع عقب می کشند اما به صورت انفرادی تا خرخره  در ارزش های 
قومی فرو رفته اند. توانایی تشخیص مطالبات عمومی را ندارند، جهت دهی مردم و 
منافع آن ها مد نظرشان نیست اما جلو دوربین رسانه رفتن را بلدند و نیز سخن زدن 
در موضعی که عافیت همه چیز را تضمین کند. این ها جلو هر حرکتی که ظرفیت 
فراگیرشدن را دارد، می ایستند و با نام مدنیت مانع هر فعالیت راستین سیاسی اند.

ظاهر  به  شهرِت  و  مالی  منفعت  می کنند.  دنبال  را  چیز  دو  سامت  صرفًا  این ها 
نیک شان که اولی یا به واسطۀ پروژه های ان جی اویی و یا در ساده ترین وضع، با 
حفظ منصب شغلی شان به دست آمده و دومی با سخن پراکنی در حیطۀ بحث های 

بزرگ جهان شمول که کوچک ترین موضوعش فمنیسم است.
از  ناشی  یأسی که  نومیدی است.  مانده همان یأس و  باقی  تنها چیزی که  اکنون 
گسست اجتماعی سیاسی وحشت باری است که اکنون را ساخته و بی تردید آیندۀ 
غم باری را برای همه گان متصور می سازد. آینده یی که همه کس و همه چیز در آن 

قربانی خواهد بود و پیروز میدانی نخواهد داشت.
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وزارت زراعــت، آبیــاری و مالداری و ریاســت مســتقل 
ــی محیــط  ــه مناســبت روزجهان اداره محیــط زیســت ب
زیســت کــول حشــمت خــان را بــه عنــوان چهارمیــن 

پــارک ملــی کشــور اعــام کردنــد.
افعانســتان یکــی از جملــه کشــورهای اســت کــه 
ــد. آب  ــداد می کن ــتی در آن بی ــط زیس ــکات محی مش
و هــوای آلــوده در بــزرگ شــهرهای افغانســتان ، قطــع 
خودســرانه جنــگات و نبــود برنامــه مشــخص بــرای 
ــن مشــکات  ــای کشــور از جــدی تری ــرول آب ه کنت
اســت کــه ســبب شــده تــا مــردم از زندگــی کــردن در 

ــط زیســت ســالم محــروم باشــند. محی
ــداری  ــا ایــن وزارت زراعــت آبیــاری و مال همزمــان ب
و ریاســت مســتقل اداره محیــط زیســت از هفتــه 
ــط  ــا محی ــن ب ــعار " م ــا ش ــط زیســت ب ــی محی جهان
زیســت هســتم " روز یکشــنبه ) 21 جــوزا ( در کابــل 

گرامی داشــت کــرد.
اســداهلل ضمیــر وزیــر زراعــت آبیــاری و مالــداری بــا 
ــبت  ــه مناس ــت ب ــط زیس ــتقل ادراه محی ــت مس ریاس
ــی محیــط زیســت، تفاهنامــه کــول حشــمت  روزجهان
ــارک ملــی افغانســتان  ــه عنــوان چهارمیــن پ خــان را ب

ــه امضــا رســاند. ب
آقــای ضمیــر بیــان کــرد " کــول حشــمت خــان پیــش 
از ایــن بســیاری از بخــش هــای ایــن منطقــه بــه یــک 
ســاحه غضــب مبــدل گریــده بــود، امــا در اثــر تــاش 
هــای پی گیــر و موثــر وزارت زراعــت امــروز بــه 
عنــوان یکــی از ســاحات حفاظــت شــده کشــور معرفی 

شد".
وزیــر زراعــت عــاوه نمــود کــه پــان مدیریتــی کــول 
حشــمت خــان در ده ســال تهیــه و تدویــن شــده کــه 
ــود معشــیت  ــدار آب در ســاحه، بهب ــم پای شــامل تنظی
مــردم، انکشــاف ســاحه و دیگــر مــوارد تخنیکــی 
ــت  ــردم خواس ــوول و م ــای مس ــت. وی از نهاده اس
ــاحات  ــی و س ــع طبیع ــت از مناب ــه حفاظ ــا در زمین ت
حفاظــت شــده کــه ســرمایه ملــی کشــور اســت 

ــد. ــدی نماین ــکاری ج هم

در همیــن حــال مصطفــی ظاهــر رییــس اداره مســتقل 
محیــط زیســت؛ داشــتن محیــط زیســت ســالم را حــق 
ــا اعــام شــدن کــول  مــردم دانســته و می گویــد کــه ب
ــده  ــت ش ــاحه حفاظ ــوان س ــه عن ــان ب ــمت خ حش
ــاحه  ــت س ــور تح ــی کش ــد اراض ــتر از دو فیص بیش

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق حفاظت
وی بیــان داشــت کــه بــرای افغانســتان تــا ســال 2۰1۵ 
ــده  ــن ش ــدف تعیی ــور ه ــی کش ــد اراض ــا دو فیص تنه
بــود تــا تحــت پوشــش ســاحه حفاظتــی قــرار بگیــرد. 

وی تاکیــد می کنــد کــه تــا ســال 2۰۳۰ ایــن ارقــام در 
حــدود ده فیصــد بلنــد خواهــد.

کــول حشــمت خــان کابــل در حالــی تحــت پوشــش 
ســاحه حفاظتــی قــرار گرفتــه و بــه عنــوان چهارمیــن 
پــارک ملــی افغانســتان نامگــذاری می شــود کــه پیــش 
ــاه  ــان و دره ش ــان بدخش ــان ، واخ ــر بامی ــن بندامی ازی
ــرار  ــی ق ــاحه حفاظت ــش س ــت پوش ــز تح ــوالدی نی ف
ــور  ــی کش ــای مل ــوان پارک ه ــه عن ــود و ب ــه ب گرفت

ــد. نامگــذاری شــده بودن

ســه ســرباز امریکایــی در نتیجــه شــلیک یــک ســرباز 
ــن دیگــر زخمــی  ــک ت افغانســتان کشــته شــدند و ی
ــک  ــه ی ــد ک ــد کردن ــی تایی ــای امنیت ــد. مقام ه گردی
ســرباز ارتــش افغانســتان در شــرق کشــور بــر 
گروهــی از نیروهــای امریکایــی آتــش گشــوده اســت.
عطــااهلل  از  نقــل  بــه  اسوشــیتدپرس  خبرگــزاری 
خوگیانــی ســخنگوی والــی ننگرهــار نوشــته کــه ایــن 

ــت. ــنبه رخ داده اس ــه روز ش حمل
آقــای خوگیانــی روز شــنبه گفتــه اســت در ایــن 

ــن از  ــن رخ داد، دو ت ــوالی اچی ــه در ولس ــداد ک روی
نیروهــای امریکایــی کشــته و دو هــم رزم دیگــر شــان 

ــد. زخمــی شــده ان
وزارت دفــاع امریــکا یــا "پنتاگــون"  روز یکشــنبه در 
ــی و  ــه ای از کشــته شــدن ســه ســرباز امریکای اعامی

زخمــی شــدن یــک تــن دیگــر خبــر داده اســت.
چنیــن حمــات داخلــی کــه بــه حمــات "ســبز بــر 
ــم  ــک و نی ــش از ی ــند، در بی ــی باش ــی" مشــهور م آب
دهــه ماموریــت گذشــته نیروهــای ناتــو در افغانســتان 

بارهــا انجــام شــده اســت.
ــد کــه  ــه ان ــی در والیــت ننگرهــار گفت ــات امنیت مقام
ســرباز مهاجــم افغــان در نتیجــه شــلیک متقابــل 

ــت. ــده اس ــته ش ــی کش ــای امریکای نیروه
ــان در  ــرباز افغ ــک س ــز ی ــال نی ــارچ امس ــاه م در م
ولســوالی مارجــه والیــت هلمنــد بــر نیروهــای ناتــو 
آتــش گشــود و ســه ســرباز خارجــی را زخمــی کــرد. 

ــل کشــته شــد. ــز در شــلیک متقاب ســرباز افغــان نی
طالبــان معمــوال پــس از وقــوع چنیــن حماتــی ادعــا 
ــوذی  ــای نف ــم اعض ــربازان مهاج ــه س ــد ک ــی کنن م
ــد؛ امــا تاکنــون در مــورد حملــه اخیــر  ــوده ان ــان ب آن

ــی نشــده اســت. ادعای
حمله هوایی بر نیروهای داخلی

ــه  ــک حمل ــته ی ــان روز گذش ــات افغ ــه مقام ــه گفت ب
هوایــی نیروهــای ناتــو در ولســوالی نادعلــی والیــت 
هلمنــد شــماری ســربازان افغــان را کشــته و زخمــی 

کــرد.
ــد  ــی هلمن ــک عضــو شــورای والیت ــوچ، ی ــه بل راضی
بــه خبرگــزاری آلمانــی "دی. پــی. ای" گفــت کــه ایــن 
ــوالی  ــاغ" در ولس ــوی ب ــه "ل ــی در منطق ــه هوای حمل
ــم 1۰  ــت ک ــت و دس ــه اس ــورت گرفت ــی" ص "نادعل
نیــروی امنیتــی افغــان کشــته و 16 تــن دیگــر زخمــی 

شــده انــد.

ــت در  ــد گف ــی هلمن ــخنگوی وال ــر زواک س ــا عم ام
ــن  ــار ت ــته و چه ــان کش ــرباز افغ ــداد دو س ــن روی ای
دیگــر زخمــی شــده انــد. وی گفــت نیروهــای پولیس 
افغــان در ســاحه ای بســیار نزدیــک بــه محــل طالبــان 
در حــال گشــت زنــی بودنــد کــه هــدف حملــه قــرار 

گرفتنــد.
ــه  ــا نشــر اعامی ــی در افغانســتان ب ــای امریکای نیروه
ای گفتــه انــد: »مــا فقــط مــی توانیــم تائیــد کنیــم کــه 
نیروهــای امنیتــی افغــان در جریــان عملیــات مشــترک 
ــد«.  شــب گذشــته در والیــت هلمنــد کشــته شــده ان
در ایــن خبرنامــه آمــده کــه تحقیقــات در ایــن 
زمینــه آغــاز شــده اســت: »مــا بــه خانــواده هــای آن 
ــن  ــه در ای ــتان ک ــس ســرحدی افغانس ــای پولی نیروه
حادثــه اســفبار متاثــر شــده انــد، عمیــق تریــن تســلیت 

ــم«. ــی کنی خــود را عــرض م
از زمانــی کــه نیروهــای امریکایــی بــرای مبــارزه 
ــه  ــار دیگــر ب ــل ب ــاه اپری ــان در م ــیان طالب ــا شورش ب
هلمنــد برگشــته انــد، ایــن اولیــن حملــه " بــه نیــروی 

ــد. ــی باش ــت" م دوس
ــه در  ــت ک ــان گف ــد همچن ــی هلمن ــخنگوی وال س
ــی شــماری از  ــای امریکای ــی نیروه ــه هوای ــن حمل ای

ــد. ــده ان ــته ش ــز کش ــان نی ــروه طالب ــای گ اعض

»کول حشمت خان« 
چهارمین پارک ملی کشور نام گذاری شد

چهار سرباز امریکایی در تیراندازی »خودی« کشته و زخمی شدند

کتــابی 
دربارۀ روزهای آخر صدام

ویــل باردنورپــر، یکــی از ســربازان ســابق آمریکایــی در کتــاب خــود 
تحــت عنــوان "زندانــی قصــر خــود" دورانــی را یــادآوری کــرد کــه 
ــژه آمریکایــی اوقــات خــود را  وی و 11 تــن دیگــر از ســربازان وی

بــا صــدام، دیکتاتــور ســابق عــراق در زنــدان ســپری می کردنــد.
ایــن  در  باردنورپــر  بی بی ســی،  خبــری  شــبکه  گــزارش  بــه 
کتــاب نوشــت: صــدام بــه مصاحــب خوبــی بــرای نگهبانــان خــود 
تبدیــل شــده بــود و آنهــا صــدام را بــه عنــوان "پدربــزرگ" تلقــی 

می کردنــد.
وی درخصــوص زمــان اعــدام دیکتاتــور ســابق عــراق مدعــی 
ــه  ــان گری ــز در آن زم ــی نی ــربازان آمریکای ــی س ــی تمام ــد: "حت ش

" می کردنــد.
ــا  ــه م ــدام هم ــدام ص ــان اع ــرد: در زم ــان ک ــر خاطرنش باردنورپ
ــم  ــا احســاس کردی ــم. م ــب دادی ــه او را فری ــم ک احســاس می کردی
ــز و  ــیار عزی ــا "بس ــه م ــرای هم ــه ب ــتیم ک ــخصی را کش ــه ش ک

ــود. ــوب" ب محب
و  بنشــیند  صندلــی  روی  داشــت  عــادت  صــدام  افــزود:  وی 
ــیاری از  ــد. او بس ــت کن ــا صحب ــا م ــش ب ــای حکومت ــاره روزه درب
داســتان های زندگــی اش را بــا مــا بــه اشــتراک گذاشــته بــود. صــدام 
باغبانــی را بســیار دوســت داشــت و نســبت بــه تغذیــه خــود بســیار 

ــود. حســاس ب
ــیگار  ــه س ــدام ب ــق ص ــاره عش ــی درب ــابق آمریکای ــرباز س ــن س ای
نیــز صحبــت کــرد و گفــت: صــدام بــه مــا گفتــه بــود کــه کاســترو 

ــوزش داده اســت. ــه او آم ــی ب ــه خوب ــیگار کشــیدن را ب س
ــام کشــتار 148  ــه اته ــادی ب صــدام در ۳۰ دســامبر ســال 2۰۰6 می

ــن از مخالفانــش اعــدام شــد. ت
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