آیا انقالبی در راه است؟

950

کابل روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد گستردهترین
اعتراض مدنی تاریخ سیاسی افغانستان بود .دهها هزار
نفر در پایتخت کشور علیه بیعدالتی ،ناامنی و افراطیت
بسیج شدند و حکومت را در عدم تأمین امنیت ،ثبات و
عدالت مقصر دانستند .این اعتراض پس از کشتار فجیع غیر
نظامیان در زابل آغاز شد و هزاران انسان با نماد گلوی
بریدهی «شکریه» برای عدالت و امنیت فریاد زدند .موج این
حرکت مرزهای پایتخت را در نوردید و خیل عظیم مردم در
شهرهای مختلف کشور و شماری از کشورهای خارجی،
همصدا با شهروندان کابل ،دولت را در تأمین امنیت ،تحقق
عدالت و رسیدگی به مشکالت مردم...
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بازتاب «انقالب تبسم»
در رسانههای جهان
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حزب بر سر اقتدار فرانسه
از دولت افغانستان
خواسته تا امنیت تمام
شهروندان کشور را
تأمین کند
اطالعات روز :حزب بر سر اقتدار فرانسه
سربریده شدن هفت غیر نظامی افغان را
شدید ًا محکوم کرده است.
حزب سوسیالیست فرانسه ،مردم را افغانستان
را به حفظ وحدت فراخوانده و از دولت
افغانستان میخواهد تا امنیت شهروندان کشور
را تأمین کند.
خبرگزاری پژواک از قول کریم پاکزاد ،رییس
روابط بینالمللی این حزب نوشته که این حزب
در پیوند به این حادثه اعالمیهیی را...

افغانهای مقیم هالند:
سران حکومت وحدت
ملی به تعهدات خود
عمل کنند
اطالعات روز :نهادهای فرهنگی-اجتماعی
شهروندان افغانستان در هالند ،در واکنش
به افزایش حمالت ضد بشری گروههای
تروریستی ،دهشتافگن و جنایتکار طالبان و
داعش در افغانستان ،به روز چهارشنبه دست
به اعتراض زدند.
آنان با صدور قطعنامهای این حمالت را
محکوم نموده و از سران دولت وحدت ملی
خواستهاند تا به تعهدات شان در آوردن امنیت،
اشتغال و بهبود کشور عمل نمایند...

راهپیمایی مردم افغانستان علیه تروریسم
بهنفع نظام سیاسی و تضمینکنندهی آینده

پیکرهای شهدا به زادگاه شان انتقال
داده شدند
اطالعات روز :پس از چاشت روز جمعه ،پس
از دو روز تظاهرات گسرتده در کابل و غزنی،
تابوتهای هفت تن از شهدای زابل ،بعد از یک
مراسم ویژه از شفاخانه رسدار محمد داوود خان،
توسط چرخبالهای ارتش به ولسوالی جاغوری
انتقال داده شدند.
مردم جاغوری با گردهمآیی در مرکز ولسوالی،
ضمن همدردی با خانواده شهدا و عرض تسلیت
به ملت افغانستان ،شعارهای تندی علیه مقامات
حکومت وحدت ملی رسدادند.
از جانب دولت ،جرنال مراد علی مراد و شامری از
وکالی غزنی برای حمل شهدا به جاغوری موظف
شده بودند.
چرخبالهای حامل تابوت شهدا در حالی به
زمین نشستند که هزاران نفر از باشندگان ولسوالی
جاغوری برای تحویل گرفنت پیکر شهدا گردهم
آمده بودند.
مردم با رسدادن شعارهای ضد حکومت وحدت
ملی ،پالککاردهای را با خود حمل میکردند
که در آن «محقق دیگر رهرب ما نیست»« ،ما امنیت
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 5کاندیدا و یک رویا

چه کسی روی صندلی
بالتر مینشیند؟
با کاهش تعداد کاندیداهای ریاست فیفا از  7به
پنج نفر ،اکنون چهره رئیس بعدی فیفا بیش از
پیش نمایانشده است .
بعد از اینکه سپ بالتر تنها  4روز بعد از
پیروزی در انتخابات بهار گذشته ،مجبور شد
استعفایش را اعالم کند تا از مجازاتهای
احتمالی به دلیل رسوایی فساد در فیفا در امان
بماند،این سوال مطرح شد که چه کسی رئیس
بعدی فیفا خواهد بود .
وقتی میشل پالتینی ،رئیس وقت یوفا...

میخواهیم»« ،خون فروشان مرگ بر شام» نوشته
شده بودند.
نوروز علی کریمی ،یک تن از کسانیکه از غزنی تا
کابل و سپس تا جاغوری تابوت شهدا را همراهی
کرده ،در صفحه فیسبوک خود نوشته است که

خبرنگار ناراضی | ص3

برخی از چهرههای حکومت از میدان هوایی از
رفنت به جاغوری منرصف شدهاند.
حوالی ساعت سه پس از چاشت ،اجساد شهدا از
مرکز ولسوالی جاغوری به دهمرده گِلزار ،زادگاه
هفت شهید رسبریده شده ،انتقال یافته است.

سرمقاله | ص2

فریاد عدالت بلند و بلندتر باد!

مطالبات مشروع از حکومت نامشروع

کوچه و بازار محل زندگی و مرگ انسانهاست .جایی برای
صعود و سقوط است .تکاپو و تمسخر در آن اتفاق میافتد .رنگ
و ننگهای بسیاری در دامنش وجود دارد .محل حضور و عبور
اسطورههاست .پناهگاه بشریت و پرورش دهندهی ظرفیت است.
کوچه و بازار خانه دارد ،مغازه دارد ،مکتب و دانشگاه دارد،
مسجد و خانقاه دارد ،کافه و قمارخانه...

بیسابقهترین راهپیمایی در تاریخ سیاسی افغانستان در روز
چهار شنبه رقم خورد .این تظاهرات از ابعاد مختلف بیمانند
و غافلگیر کننده بود .هیچ کسی قبل از شروع تظاهرات فکر
نمیکرد جمعیت میلیونی به خیابانها بریزند و نارضایتیشان
را بهخاطر سر بریدن هفت شهروند ملکی توسط گروه داعش و
گروگانگیری به واسطه طالبان ابراز کنند...

رونالدو:
امسال مسی توپ طال
را میبرد
کریستیانو رونالدو ،فوق ستاره رئال مادرید
عنوان کرد که لیونل مسی ،ستاره بارسلونا،
امسال توپ طال را به دست میآورد.
ستاره رئال برای دو سال اخیر توپ طال را
کسب کرده ولی مسی که فصل گذشته به
همراه بارسا ،سه گانه را به دست آورده بود،
امسال شانس بیشتری برای کسب توپ طال
دارد .رونالدو نیز چنین عقیده ای دارد و به این
موضوع اقرار کرد.
او گفت ":چنین جایزههایی به رای بستگی
دارد و مسی آن را کسب خواهد کرد .او قهرمان
چمپیونزلیگ و اللیگا شده است .در زمینه
عملکرد انفرادی ،احتماال من بهترین فصلم را
پشت سر گذاشتم...
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یادداشت روز

مطالبات مشروع
از حکومت نامشروع
جواد ناجی
بیسابقهترین راهپیامیی در تاریخ سیاسی افغانستان در روز چهار شنبه
رقم خورد .این تظاهرات از ابعاد مختلف بیمانند و غافلگیر کننده
بود .هیچ کسی قبل از رشوع تظاهرات فکر منیکرد جمعیت میلیونی
به خیابانها بریزند و نارضایتیشان را بهخاطر رس بریدن هفت شهروند
ملکی توسط گروه داعش و گروگانگیری به واسطه طالبان ابراز کنند.
حرکت مدنی و سیاسی را که شهروندان افغانستان در هفته گذشته در
کابل رقم زدند ،در نوع خود یک پژواک بود به گونهی که تاریخ پر
فراز و نشیب کشور چنین رویدادی را نه در حافظه داشت و نه یک
چنین تظاهراتی بینظیر که «انقالب تبسم» نام گرفت ،به این زودی در
کشور قابل پیشبینی بود .راهپیامیی عظیم مردمی در کابل تازتاب
گسرتده داشت و باعث شد دیگران نیز در رسارس کشور به خیابانها
بریزند .از زابل تا کابل ،از رشق تا غرب و از شامل تا جنوب مردم
تظاهرات کردند و علیه تروریسم ،طالبان و افراطگرایی شعار رس دادند
و حکومت را به دلیل بیکفایتی و عدم تأمین امنیت شهروندان کشور
محکوم کردند .بررسی و رشح این رویداد به دلیل وسعت و فراگیر
بودن آن از جهات مختلف فراتر از ظرفیت این ستون است .در حال
حارض به چند نکته میتوان به اختصار سخن اشاره کرد:
خودآگاهی؛ راهپیامیی کابل با آنکه یک حرکت مدنی و سیاسی
بود اما از هیچ رسابی به جز خودآگاهی و مسئولیتهای شهروندی
آب نخورد .مردم فارغ از تعلقات قومی ،سیاسی و جغرافیایی شان
به خیابانها ریختند و بدون آنکه سازماندهی شوند هر تظاهرکننده
رهربی این رویداد را بدوش گرفت .از این جهت ،راهپیامیی کابل
و دیگر شهرهای کشور امیدوار کننده و نشانی از بیداری و هشیاری
مردم داشت.
حرکت مدنی و ملی؛ رشکت کنندگان تظاهرات فارغ از قوم ،به دور از
وابستگیهای سیاسی ،فراتر از محدودیتهای جغرافیایی به خیابانها
رسازیر شدند و چنین یک حرکت مدنی و ملی را از خود به منایش
گذاشتند .با وجودی که قربانیان متعلق به گروه قومی هزاره بودند اما
همه شهروندان کشور به پاس انسانیت و همدردی با خانوادههای
قربانیان فاجعه زابل تجمع کردند و علیه ستم و رنجهای بیحد و مرز
که در جریان است ،شعار رس دادند.
دگرگونی؛ بسیاریها معتقد و نگران رشد و بیشرت شدن شکافهای
اجتامعی و سیاسی در کشور بودند .راهپیامیی کابل اما نشان داد که
مردم تا هنوز وجوه مشرتک بسیاری زیاد باهم دارند و اگر سیاستهای
نابخردانه سیاستمداران نباشند ،مردم در هر موقعیت و زمانی در کنار
هم بهصورت واحد یک دست هستند .دگرگونی اجتامعی و سیاسی
در جامعه یک فرایند دراز مدت و دارای ابعاد مختلف است و بایستی
در این مورد با احتیاط حرف زد .این نیز واقعیت دارد که راهپیامیی در
کابل نشان دهنده یک تغییر بود .این تغییرات در مطالبات ،شعارها،
صلح طلبی و نفرت از جنگ نهفته بود .و همچنان برای نخستینبار و
بر خالف رسمهای منسوخ گذشته که در آن رهربان قومی و سیاسی
دست داشتند ،اینبار جوانان بودند که از گروههای مختلف یک
رویداد بینظیر و در عین حال مساملتآمیز را به ارمغان آوردند.
اطمینان به جهان؛ با طوالنی شدن جنگ و اوضاع نا بسامان کشور،
جامعه جهانی کامکان به این باور رسیده بود که گویا کمک و حضور
جامعه جهانی در افغانستان باعث صلح و ثبات منیشود .به همین
دلیل ناامیدی در میان متحدین بیناملللی افغانستان در حال افزایش
بود .با توجه به بازتابهای جهانی که این تظاهرات داشت ،یک
بار دیگر مردم افغانستان همبستگی شان را به جهانیان نشان دادند و
ثابت کردند که مردم افغانستان خواهان صلح و مبارزه علیه تروریسم،
تأمین امنیت ،دفاع از حقوق برش و مدافع ارزشهای انسانی و حقوق
شهروندی هستند .افغانستان یک جامعه سنتی و قبیلوی است اما
محکوم به مصیبت و قتل و شایسته حاکامن بیدرایت نیست .مردم در
راهپیامیی میلیونی انزجار شان را از رسان حکومت بهخاطر بیپروایی
آنها در قبال مردم ،بروز دادند و بار دیگر نشان دادند که مستحق یک
زندگی صلح آمیز اند و حکومت باید از حقوق آنها حفاظت و جان
شان را از خطرات بسیار در امان نگهدارند.
با همهی اینها و موارد بسیاری که از ذکر بازماند ،حکومت راهپیامیی
میلیونی شهروندان افغانستان را به سخره گرفت و از مطالبات مرشوع،
کم هزینه و از ابتداییترین خواست تظاهر کنندگان که تأمین امنیت
بود ،چشمپوشی کرد و آنرا نه تنها نادیده گرفت بلکه تالش کرد این
ح آمیز را مورد توطئه قرار دهد .حکومت
خیزش کامالً مردمی و صل 
پس از گذشت ساعتها حارض نشد باب گفتوگو با مظاهرهکنندگان
را باز کند و به خواستهای آنها پاسخ دهد .حکومت به مردم هیچ
تعهد مشخص برای تأمین امنیت نداد و رصفاً به وعدههای خیالی که
هیچگاهی جامه عمل نپوشید اتکا کرد ،با خشم و نفرت واکنش نشان
داد و عنان هرگونه عقالنیت را از دست داد و از جمعیت میلیونی به
وحشت افتاد ،دست و پایش را گم کرد و یکبار دیگر ناکارآمدی،
نامرشوع بودن و حیثیت نداشتهاش را برای مردم ثابت کرد و اینگونه
مطالبات مرشوع مردم از سوی حکومت نامرشوع نادیده گرفته شد.

راهپیمایی بیسابقه در تاریخ افغانستان
اطالعات روز :حوالی  7:30صبح روز چهارشنبه ،صدها هزار
تن از شهروندان کابل ،بزرگترین تظاهرات عدالت خواهی را
از مصالی شهید مزاری واقع در دشت برچی آغاز کردند.
معرتضان تابوتهای هفت شهید زابل را بر شانههای خود تا
داخل ارگ ریاست جمهوری منتقل کردند.
در این اعرتاض عدالت خواهی که همه اقشار جامعه و همه
اقوام افغانستان در آن بهصورت خودجوش حضور داشتند ،در
ظرف چند ساعت جمعیت راهپیامیی ،نزدیک به یک میلیون
رسید.
در مسیر کوته سنگی -دهمزنگ به جمعیت این راهپیامیی از
همه اقوام افغانستان اضافه شده و شامری از منایندگان مجلس
نیز در این مسیر به جمع معرتضان پیوستند.
به باور برخیها ،حوالی ساعت  12قبل از ظهر بیش از یک
میلیون نفر در چوک پشتونستان واقع در دروازه رشقی ارگ
تجمع کردند .در این چوک دو شاخه دیگر معرتضان که
از منطقه خیرخانه و چنداول آمده بودند ،به جمع معرتضان
پیوستند.
رسانهها جمعیت این تظاهرات را مختلف گزارش دادند ،آنچه
که نزدیک به واقعیت است و بیشرت رسانهها گزارش دادند ،بیش
از یک میلیون نفر در این تظاهرات اشرتاک داشتند.
این تظاهرات در طول سه ده اخیر در افغانستان بیسابقه خوانده
شد.
معرتضان با رسدادن شعارهای «همصدا شویم تا رها شویم»،
«عدالت خواست ملی ماست»« ،دادخواهی هدف ملی ماست»،
«مرگ بر طالبان تروریست» و «طالب جنایت میکند ،ارگ
حامیت میکند» ،خواهان تأمین امنیت شهروندان کشور شده
وقطعنامهی پنج مادهای را صادر کردند.
از حوالی  12قبل از ظهر الی حوالی ساعت  3بعد از ظهر
معرتضان برای سومین بار قعطهنامه را خواندند و از دولت
خواستند که هرچه زوتر به خواستههای آنان پاسخ دهد.
در ماده اول این قطعنامه آمده است« :با راهاندازی عملیات
تصفیوی قاطع و رسیع ،قاتلین شهدای زابل و متام عامالن
جنایت و ناامنی در این والیت ،به زودترین فرصت ممکن
دستگیر ،محاکمه و با در نظرداشت متام معیارها و موازین
حقوق برشی و اصول محاکم ملی و بیناملللی مجازات شوند».
همچنان معرتضان خواهان تشکیل یک قولاردوی فعال و
مجهز در تشکیالت اردوی ملی افغانستان برای حفاظت از

امنیت کلی هزارهجات با چهار فرقه در چهار زون امنیتی بامیان،
دایکندی ،جاغوری و غزنی ،بهسود و دایمیرداد ،شدند.
در ماده سوم این قطعنامه یادآوری شد« :برای تأمین امنیت
و رسیدگی به مشکالت اداری مردم ولسوالیهای جاغوری،
مالستان ،قرباغ ،ناور و جغتو تشکیل واحد اداری مستقل والیت
جاغوری و غزنی باخرتی منظور و عملی شود».
معرتضان همچنان خواستار افزایش تشکیالت پولیس ملی در
متامی ولسوالیهایی که با تهدید طالبان و سایر تروریستان قرار
دارند ،شدند.
در پایان این قطعنامه معرتضان در مقابل ارگ ریاست جمهوری
افغانستان گفتند« :برای بزرگداشت از حرمت شهدای مظلوم و
بیگناه که در زابل به شهادت رسیدند ،تپهای در شهر کابل ،بنام
«تپهی شهدا» نامگذاری شده و پیکرهای پاک شهیدان در آن به
خاک سپرده شوند».
به گفتهی معرتضان ،تا حوالی ساعت سه بعد از ظهر هیچ پاسخ
مثبت از سوی دولت در مقابل خواستههای آنان دریافت نشد تا
این که شامری از معرتضان دروازه اولی ارگ را به زور باز کردند
و داخل محوطه ارگ شدند.
حدود دو دقیقه از ورد معرتضان به محوطه ارگ نگذشته بود که
گاردهای امنیتی ارگ فیرهای هوایی انجام داد .در این تیراندازی
 8نفر از معرتضان زخمی شدند ،یکی گلوله به ساق پایش اثابت
کرده بود ،یکی به شکم و کَمرش ،دیگری به گلویاش و باقی
افراد نیز به قسمتهای از پاهای شان اثابت کرده بود.
بعد از چند دقیقه ،گلوله باری ختم شد و معرتضان در نزدیک
ساختامن مربوطه به اداره امور تجمع کردند.
از حوالی ساعت چهار بعد از ظهر تا حوالی  12:30شب
معرتضان در این ساحه انتظار کشیدند تا دولت به خواستههای
آنان پاسخ دهد.
در این مدت نشستهای متعدد در ارگ ریاست جمهور برگزار
شد تا موقف دولت را به این اعرتاض میلیونی اعالم کند.
حوالی ساعت پنج و نیم بعد از ظهر هیئتی به منایندگی از ستاد
مردمی و جامعه مدنی به ارگ رفتند و ساعتها منتظر گفتوگو
با رسان حکومت وحدت ملی ماندند.
ساعتها انتظار آنان با پاسخ قاطع شامری از مقامات حکومت
وحدت ملی پایان یافت و حضور مناینده معرتضان در جلسه
ارگ به گونهی رسمی از سوی تلویزیون ملی سانسور شد .این
تلویزیون سخنان مناینده معرتضان را بازتاب نداد و به جای

آن در انتخاب سخن و نظر معرتضان ،حرفهایی از بزرگان و
شامری از وکالی غزنی را منترش کردند که از جانب ارگ در این
جلسه دعوت شده بودند.
یک عضو ستاد برگزاری دادخواهی ملی میگوید که بعد از
گذشت چهار ساعت هیچ خربی از این هیئت نشد .تا این که
آنان دریافت که دولت با این هیئت نه بلکه با هیئت دیگری که
از سوی یک جریان سیاسی به ارگ آورده شده بود گفتوگو
کرده و به توافق رسیدهاند که جنازههای شهدا را به جاغوری
انتقال دهند.
او گفت که نشست دولت با «هئیت بدلی» به منایندگی از
خانوداه شهدا و به منایندگی از مردم جاغوری مسئله را تغییر
داد و نتیجه تظاهرات و رسیدن به مطالبات را سخت کرد.
به باور او ،مطالبات معرتضان امروز یک مسئله ملی است چون
متام افغانستان و متام والیتها با مشکالت امنیتی دست و پنجه
نرم میکنند .بناً دولت باید به این خواستها توجه میکرد و
نباید در مذاکره با چند تن از منایندگان مردم جاغوری به این
خواستهای ملی بیتوجهی میکرد.
یکی دیگر از معرتضان میگوید که حوالی ساعت دوازه هیئتی
که از جانب معرتضان به ارگ رفته بود برگشت و به مردم اعالم
کرد که دولت به دیگر خواستهها آنان پاسخ مثبت داده ،اما به دو
خواست عمده و اساسی آنان جواب رد داده است.
او گفت ،نیاز بود دولت به خواستههای معرضان توجه میکرد
چون این مسئله هم برای دولت مفید واقع میشد و هم برای
شهروندان کشور؛ چون دولت با این کار میتوانست رضایت
بخشی از شهروندان کشور را بگیرد و از طرفی ،امنیت در بخشی
از کشور تأمین میشد.
معرتضان به ناچار حوالی ساعت  12شب محوطه ارگ را به
مقصد مصلی شهید مزاری ترک گفتند .بعد از رسیدن به مصال،
موترهای صلیب رسخ اجساد شهیدان را به شفاخانه چهارصد
بسرت انتقال داد.
باید گفت که این اعرتاض تاریخی و میلیونی در پیوند به
رسبریده شدن هفت تن از گروگانهای ولسوالی جاغوری
والیت غزنی توسط گروه طالبان که نزدیک به دو ماه در قید
این گروه بودند و به تاریخ  16عقرب در والیت زابل رسبریده
شدند ،برگزار شده بود.
این گروگانها به تاریخ  21میزان از مربوطات والیت زابل ربوده
شدهبودند.

معترضان در جاللآباد:
ما پشتون هزارهایم
اطالعات روز :هزاران تن از باشندگان شهر
جاللآباد ،مرکز والیت ننگرهار در رشق
کشور ،به روز پنج شنبه در اعرتاض به
رسبریده شدن هفت گروگان و حامیت از
تظاهرات مردمی کابل دست به تظاهرات
زدند.
مرد ،زن ،پیر و جوان همه در این تظاهرات
رشکت داشتند و تصاویری که روی آنها
نوشته شده بود «من پشتون هزارهام» و «انتقام
شکریه دلبندم را گرفتنیام ».را با خود حمل
میکردند.
آنها خواستار اتحاد و همدلی میان مردم

افغانستان شدند و گفتند که تروریستان مردم
را هدف قرار دادهاند .در ضمن معرتضان
حامیت خود را از تظاهرات میلیونی روز
چهار شنبه شهر کابل اعالم کردند و هرگونه
توهین به جمعیت معرتض در کابل را توهین
و دهن کجی به مردم افغانستان خواندند.
معرتضان همچنان حکومت وحدت ملی را
به کمکاری در رهایی گروگانها و عدم انجام
وظیفه در حفظ جان شهروندان متهم کردند
و خواستار شناسایی و محاکمه عامالن این
کشتار شدند.
تظاهرکنندگان جالل آباد ،اعرتاض شان را

معترضان در هرات:
دولت باید امنیت مردم را تأمین کند
اطالعات روز :صدها تن از باشندگان والیت
هرات در اعرتاض به رسبریده شدن هفت نفر از
باشندگان والیت غزنی ،دست به تظاهرات زدند.
معرتضان در هرات به روز پنج شنبه ،با رسدادن
شعارهای «شکریه خواهر ماست»« ،دولت باید
امینت مردم را تأمین کند» در پیش روی مقام
والیت هرات تجمع کرده بودند.
تأمین امنیت شاهراههای کشور ،حامیت از
تظاهرات مردم کابل و خواستههای شان ،پایان
دادن ارگ نشینان به دامن زدن به اختالفات
قومی و سمتی ،مبازه جدی با پدیده اختطاف و
مبارزه جدی با تروریستان از جمله خواستههای
معرتضان در هرات بود که طی یک قطعهنامهی

 ۵مادهای به خوانش گرفته شد.
در همین حال والی هرات که در این تظاهرات
رشکت کرده بود ،گفته است« :هرچند که
دشمنان کشور تالش کنند ،تا میان مردم
افغانستان شکاف ایجاد منایند ،برعکس
خواست آنها ،مردم افغانستان باهم نزدیکتر
شده و در مقابل دشمنان کشور شان یک صدا
میشوند».
مردم در هرات در حالی دست به تظاهرات زدند
که یک روز پیش از آن ،هزاران نفر در شهر
کابل با حمل تابوتهای هفت شهید زابل ،از
مصالی شهید مزاری تا چهارراهی پشتونستان
راهپیامیی منودند.

همدلی و همپذیری میان اقوام مختلف در
افغانستان نامیدند و گفتند که مردم افغانستان
در رسارس کشور قربانی طالبان ،داعشیان و
دیگر تروریستان هستند.

معرتضان هشدار دادند که هرگونه کوتاهی
در دستگیری و محاکمه کشاندن عامالن
کشتار گروگانهای زابل عواقب ناگواری
برای حکومت خواهد داشت.

مردم والیت دایکندی خواهان دستگیری
و مجازات عامالن رویداد زابل شدند
اطالعات روز :مردم والیت دایکندی در حامیت
از شهروندان کابل که روز چهارشنبه با راهاندازی
تظاهرات گسرتده از مصالی شهید مزاری تا
چوک پشتونستان راهپیامیی کردند ،حامیت
منوده و خواستار دستگیری و مجازات عامالن
رویداد زابل شدند.
صبح روز پنجشنبه ،مردم والیت دایکندی در
شهر نیلی ،مرکز این والیت ،گردهمآمده و با
رسدادن شعارهای ضد تروریسم ،از رسان دولت
خواستند تا به خواستههای برحق معرتضان روز
چهارشنبه کابل ،پاسخ مثبت بدهند.
معرتضان همچنان از دولت خواستند که موضع

خود در برابر گروههای شورشی را تغییر دهد و
با تشخیص دادن دوست و دشمن به رسکوب
دشمنان مردم افغانستان بپردازند.
به روز شنبه 16 ،عقرب ،هفت تن از باشندگان
ولسوالی جاغوری والیت غزنی که به گروگان
گرفته شده بودند ،در والیت زابل توسط گروه
طالبان رسبریده شدند .پس آن پیکرهای این
هفت تن به غزنی انتقال یافت و مردم از غزنی
آنان را به کابل انتقال داده و در یک تظاهرات
مساملتآمیز که در آن هزاران تن از باشندگان
کابل از متامی اقوام حضور داشتند ،تابوتها را
به ارگ ریاست جمهوری بردند.

بازتاب «انقالب تبسم»
در رسانههای جهان
معصومه عرفانی
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

فریاد عدالت
بلند و بلندتر باد!

تظاهرات مسالمتآمیز شهروندان کابل که در روز
چهارشنبه و در اعتراض به افزایش روزافزون ناامنیها در
کشور و بهطور خاص سربریدهشدن هفت مسافری که
چند هفته پیش در غزنی ربوده شده بودند ،برگزار شد،
بازتاب گستردهای در رسانههای جهانی داشته است.
بسیاری از خبرگزاریها ازجمله نیو یویورپ و اسوشیتد
پرس آن را بزرگترین و بیسابقهترین تظاهراتی
خواندند که در طول سالها در کابل اتفاق افتاده است.
تعدادی نیز با انتشار عکسهای زنانی که تابوت را بر
شانه دارند ،به مشارکت فعال زنان در آن اشاره کردهاند.
اگرچه برخی از این رسانهها این رویداد (سربریدن هفت
مسافر) را به گروه داعش مرتبط دانستهاند ،بااینحال،
رویکرد رسانههایی که تظاهرات و اعتراضات اخیر را
پوشش دادهاند ،بیطرفانه بوده و به جنبههای مهمی در
رابطه با این اعتراضات اشاره نمودهاند .این تظاهرات که
در آن ،مردم پیش از رسیدن به دروازه های ارگ ،پیکر
هفت تن هزارهای که سر بریده شدهاند را کیلومترها بر
شانههای خود حمل کردند ،حرکتی بیسابقه را رقم زده
و توجه رسانههای جهانی بزرگ را به خود جلب نموده
است.
از جمله خبرگزاری نیویورک تایمز در رابطه با آن نوشته
است« :هزاران نفر معترض ،زیر بارانی طوالنی در روز
چهارشنبه ،تابوت هزارههای سربریدهشده را تا کاخ
ریاستجمهوری حمل کردند .خواست آنها تأمین
امنیت و پایاندادن بر موج خشونتهای هدفمند بود...
صدها عزادار ،شبِ سرد را در زیر باران و در کنار کفنها
بهسر بردند و همزمان از مردم برای تظاهرات روز بعد
دعوت میشد...
هزاران نفری که در این تظاهرات بهسوی کاخ
ریاستجمهوری حرکت کردند ،شامل مردمی از تمام
سطوح اجتماعی بودند :کارگران ،دانشجویان و افراد
بازنشسته .تظاهرات برای بیشتر روز با آرامش پیش رفت
و به خوبی سازمان یافته بود .زنجیرهای انسانی در دو
طرف تظاهراتکنندگان بهوجود آمده بود که آنها را
در مسیر نگه داشته و پیادهروها را برای رفتوآمد عابران
باز میگذاشت».
خبرگزاری اِن.پی.آر نیز گزارش خود را چنین آغاز
نموده است« :امروز کابل شاهد صحنهای غیرمعمول
بود :هزاران نفر از شهروندان افغانستان ،از گروههای
قومی متفاوت این کشور ،به خیابانها آمده و تظاهرات
کردند».
یکی از مسایل مهم در رابطه با این حادثه ،قربانیشدن
کمسابقهی کودکان و زنان است .چنانکه خبرگزاری
الجزیره نیز در گزارش خود نوشته است« :آنچه این
رویداد خاص را تاایناندازه تکاندهنده میکند این
است که برای نخستین بار ،قربانیان این کشتار وحشیانه
زنان و کودکان بودند».
موضوع دیگر که در مطبوعات جهان به آن اشاره شده،
رشد خطرات و تهدیداتی است که هزارهها در افغانستان
با آن مواجه هستند و در طول چند ماه اخیر روندی
افزایشی داشته است.
واشنگتن پست گزارش داده است« :هزارهها که
اقلیتی عمدتا شیعه هستند ،در سال جاری قربانیان
آدمرباییهایی به مقیاس وسیع شدهاند .این وضعیت،

ترس از این که شورشیان تالش دارند به تقسیمبندیهای
قومی و فرقهای دامن بزنند را باال برده است».
در مقالهی وال استریت ژورنال نیز آمده است« :خطرات
روبهافزایش از سوی طالبان و جنبش درحالرشد داعش
به این معناست که در غیبت یک پاسخ نیرومند و
محکم از سوی دولت ،وضعیت دشوار هزارهها میتواند
بهسرعت بدتر شود».
اما نکتهی غیرقابل اغماض در رابطه با اعتراضات
صورتگرفته پس از این حادثه این است که افغانستان
برای بار اول ،شاهد حرکتی مردمی است که فارغ از تمام
مرزهای قومیتی و مذهبی راهاندازی شده است .زنان و
مردان و حتا کودکان از تمام اقوام و گروههای مذهبی
در این اعتراض سهم گرفتند .عالوه بر اعتراضات در
کابل ،مردم در شهرهای بزرگی مانند هرات ،ننگرهار،
بامیان ،مزارشریف ،جوزجان ،غزنی ،غور و دیگر شهرها
با برگزاری اجتماعات از آن حمایت کردند.
وال استریت ژورنال مینویسد« :نکتهی دلگرمکننده در
مورد این تظاهرات عظیم در کابل آن است که بسیاری
از غیرهزارهها –که در کابل و شهرهای دیگر زندگی
میکنند ،-به آن پیوستهاند .در افغانستان ،جایی که
خطوط فرقهگرایی کمتر از پاکستان و عراق شدید است،
تعداد زیادی از مردم همبستگی خود را با هزارهها نشان
دادند».
نیویورک تایمز نیز گزارش میدهد« :این تظاهرات،
نمایشی از وحدت است که اعضای تمام گروههای
قومی و مذهبی افغانستان را گردهم آورد».
حضور مردم از اقشار مختلف و دستههای قومی و مذهبی
متفاوت در این جنبش که از بطن مردم برخاسته است و
هیچکدام از رهبران سنتی در آن نقشی نداشتهاند ،عالوه
بر اینکه نشاندهندهی کمرنگشدن مرزهایی است که
برای سالیان طوالنی مردم کشور را از هم جدا میکرد،
به مسئلهی دیگری نیز اشاره میکند .این تظاهرات
و اعتراضات ،تنها بهدلیل سربریدهشدن هفت هزاره
صورت نگرفته است .بلکه نشاندهندهی میزان ناامیدی
و درماندگی مردم از شرایط بد امنیتی در سراسر کشور و
بیتوجهی دولتمداران به این مسئله است.
الجزیره در مطلبی با عنوان «دلیل تظاهرات افغانها
درحقیقت چه بوده است؟» مینویسد« :آنچه افغانها
علیه آن تظاهرات کردند و جهان در خیابانهای کابل
شاهد آن بود ،تنها درمورد حادثهی تراژیک والیت زابل
که چند روز قبل اتفاق افتاد یا حتا سربریدهشدن هدفمند
هفت نفر از یک قوم خاص نبود؛ بلکه متاسفانه ناامیدی
مردم عادی نسبت به حکومت وحدت ملی و ناتوانی این
حکومت در تأمین و حفظ امنیت و عدالت را نیز نشان
میدهد».
وسعت و فراقومیتی بودن این حرکت از یکسو ،و
خاستگاه مردمی آن از سوی دیگر ،این تظاهرات را
از بسیاری از جنبشهای اعتراضی دیگر جدا میسازد.
این حرکت میتواند نویدبخش آیندهای بسیار متفاوت
باشد.
خبرگزاری الجزیره ،مهمترین پیامهای تظاهرات روز
چهارشنبه و حرکتهای اعتراضی پس از آن را چنین
بیان میکند« :تظاهرات گستردهی روز چهارشنبه ،سه
پیام مهم درمورد جامعهی افغانستان بهطور کل ،با خود

همراه داشت .نخست ،مردم کشور نشان دادند که تعداد
بسیار زیادی از آنها آماده و متمایل هستند تا بهگونهای
صلحآمیز گرد هم آمده و از دولت این کشور و سران و
رهبران آن بخواهند در مقابل آنها پاسخگو باشند .دوم،
اگرچه این حادثه یک گروه قومی مشخص را هدف
داده بود ،بااینحال ،تمام مردم افغانستان جبههای متحد
علیه تهدیدات در سطح ملی تشکیل دادند؛ همانگونه
که شرکت آنها در این تظاهرات تاریخی ،این مسئله را
بهتصویر کشید.
و درنهایت اینکه ،ما شاهد بودیم چهگون ه گروههای
جامعهی مدنی و رهبران جوان در افغانستان که از
شبکهها و رسانههای اجتماعی استفاده میکنند ،قادر به
بسیجکردن بخشهای مهمی از جامعه هستند تا در کنار
هم بایستند و خواستار اجرای عدالت شوند».
واشنگتن پست نیز نوشته است« :مجرمان هر کسی
که باشند ،این کشتار آتشی را در این کشور آغاز کرد
و رییسجمهور اشرف غنی را تحت فشار قرار داد تا
مسئولیتپذیر و پاسخگو باشد».

خبرگزاری الجزیره ،مهمترین
پیامهای تظاهرات روز چهارشنبه
و حرکتهای اعتراضی پس از آن
را چنین بیان میکند« :تظاهرات
گستردهی روز چهارشنبه ،سه پیام
مهم درمورد جامعهی افغانستان
بهطور کل ،با خود همراه داشت.
نخست ،مردم کشور نشان دادند که
تعداد بسیار زیادی از آنها آماده
و متمایل هستند تا بهگونهای
صلحآمیز گرد هم آمده و از دولت
این کشور و سران و رهبران آن
بخواهند در مقابل آنها پاسخگو
باشند .دوم ،اگرچه این حادثه
یک گروه قومی مشخص را هدف
داده بود ،بااینحال ،تمام مردم
افغانستان جبههای متحد علیه
تهدیدات در سطح ملی تشکیل
دادند؛ همانگونه که شرکت آنها
در این تظاهرات تاریخی ،این مسئله
را بهتصویر کشید.
و درنهایت اینکه ،ما شاهد بودیم
چهگونه گروههای جامعهی مدنی
و رهبران جوان در افغانستان
که از شبکهها و رسانههای
اجتماعی استفاده میکنند ،قادر
به بسیجکردن بخشهای مهمی
از جامعه هستند تا در کنار هم
بایستند و خواستار اجرای عدالت
شوند».

کوچه و بازار محل زندگی و مرگ انسانهاست .جایی برای صعود و
سقوط است .تکاپو و متسخر در آن اتفاق میافتد .رنگ و ننگهای
بسیاری در دامنش وجود دارد .محل حضور و عبور اسطورههاست.
پناهگاه برشیت و پرورش دهندهی ظرفیت است .کوچه و بازار خانه
دارد ،مغازه دارد ،مکتب و دانشگاه دارد ،مسجد و خانقاه دارد ،کافه و
قامرخانه دارد ،قرص و ویرانه دارد ،تولید و توزیع در آن اتفاق میافتد،
لبخندها نقش میبندند و گریهها رس داده میشود ،تجلیگاه شعور و
منایشگاه بیشعوری است.
در کوچه و بازار ،بوالنیفروش بوالنی میپزد ،دانشجو آن را میخرد و
میخورد .کفاش کفش پارهشدهی کارگری را میدوزد که ماههاست کار
نیافته است .فروشگاهها مدهای جدید لباس را وارد و کمپاین میکنند،
جمعی میخرند و میپوشند و جمعی هم حرستش را تا سالها ،شایدهم
تا آخر عمر به دل میبرند .نانوا برای مردم نان میپزد و کارمند شهرداری
جادهها را متیز میکند.
در کنار اینها ،مقامات و رهربان نیز هستند که کوچه و بازار را از پشت
شیشههای سیاه موترهای زرهی میبینند ،تاریک و ذلیل! به رسعت
عبور میکنند و خاک بر چشم آنهاییکه در کوچه و بازار حضور دارند
میزنند .شاید به همین دلیل است که مقامات کشور از رنج کارگری که
ماههاست کار نیافته ،از حس دانشجویی که با بوالنی روزگار میکند،
از حرست مردمی که منیتوانند لباس نو بپوشند ،از درد کارمندی که
شهر را متیز میکند با خرب منیشوند .شاید به همین دلیل است که
فاجعهی بریدن گلوی شکریه رقم میخورد .اما کوچه و بازار ،به رهربان
و مقامات خالصه منیشود .کوچه و بازار در دامن خویش نسلی را دارد
که بر بیعدالتیها فریاد میکند و بر سکوت اعرتاض! کوچه و بازار در
خود مردمی دارد که فریاد گلوهای بریدهی مسافران بیگناه میشود.
کوچه و بازار در دامن خویش پدران و فرزندانی را دارد که ستونهای
حکومت را میلرزاند و حکومتیان را از خواب بیدار میکند .در کوچه
و بازار مادران و دخرتانی نفس میکشند که از سیاستهای اشتباه و
از حکومت فاسد به تنگ آمده و علیه استبداد و سکوت و بیخیالی
میایستند .در کوچه و بازار کودکانی حضور دارند که باید با خیال آسوده
به تعلیم و تربیت گرفته شوند .در کوچه و بازار ستمدیدگانی نفس
میکشند که صبح تا شام دنبال یک افغانی دست پیش این و آن دراز
میکنند .در کوچه و بازار نفسهای جاریست که برای افغانستان مدال
اکتشافات ریاضی و قهرمانی در مسابقات ورزشی به ارمغان میآورند.
در کوچه و بازار ،آری! نیروهای امنیتی کشور هم در کوچه و بازار بزرگ
شده و حضور دارند .نیروهای که اگر به بازی گرفته نشوند ،میتوانند
امنیت را فراهم و خیال آسوده به جامعه تزریق کنند.
حضور در جامعه یعنی حضور در کوچه و بازار! آنکه به غنای کوچه
و بازار پی برد و درست عبور کرد ،جاویدانه میشود .مثل مارتین
لوترکینگ! مثل ماندال! مثل گاندی! مثل استیفن هاوکینگ! مثل
استیو جابز! آنکه به غنای کوچه عشق ورزید ،معصوم میشوند مثل
علی! مثل عمر! مثل پیامربان! اما آنکه کوچه و بازار را تاریک میبیند
و مردمش را اوباش؛ منفور میشوند .از اینجا تا هر جای دنیا که صدا
وجود دارد .از اینجا تا متامی مکانها که زندگی جاریست! از حاال تا
ابد! آنهاییکه فکر میکنند میتوانند مانع پویایی و تعالی شعور جمعی
مردم شوند ،زبون اند و کور! آنهاییکه روی چوکیهای حکومتی مل
داده و متاع رهربیت میفروشند و هنگام حضور و عبور در کوچه و بازار
به چشم مردم خاک میزنند ،تعریف درست و عقالنی از کوچه و بازار
ندارند ،به همین خاطر ممکن اوباش خطاب کنند ،ممکن دیوانگان! اما
آنچه امید است ،حرکت کوچه و بازار به سوی روشنایی است .آنچه
مسلم است ،این است که پیکر شهدای زابل ،گوشتهای قصابی
نیست .آنچه روشن است ،عدالتخواهی است ،خواه بر مزاج کسی
خوش بیاید ،خواه نیاید.
کوچه و بازار جای اعرتاض بر نابسامانیها و روی آوردن به مسیر درست
است .کوچه و بازار مملو از نقد و خرد است .آنکه از خرد خالیست،
هر آنچیزی که خالف امیالش اتفاق بیافتد ،آن را رجعت میدهد
به اوباشگری! آنچه در کابل ،غزنی ،مزار ،جاللآباد ،هرات ،غور،
کشورهای خارجی اتفاق افتاد ،فریادی بود از گلوی بریدهی شکریهی
نه ساله! فریادی بود برای عدالت و امنیت! فریادی بود برای احرتام
گذاشنت به طبیعیترین حق برش! فریادی بود برای اصالح اسرتاتژی و
سیاست! من از اینکه این فریادها با گلوله پاسخ داده شود یا به سخره
گرفته شود ،متاسف نیستم بلکه خوشحال و امیدوار به بیداری مردم،
به عدالتخواهی مردم و به همدلی میان مردمم! فریاد عدالت بلند و
بلندتر باد!
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مردمی که فریاد
حنجر ههای بریدهی
شهدای زابل شدند
عرفان مهران

دهها هزار نفر در گوشه و کنار کشور ،یکصدا فریاد
حنجرههای بریدهی شهدای زابل را بلند کردند .روز
چهارشنبه دهها هزار نفر در کابل و به دنبال آن در
شهرهای مختلف افغانستان و جهان ،علیه خشونت
و افراطیگری اعتراض کردند و حکومت افغانستان
را به سهل انگاری و بیتوجهی نسبت به امنیت مردم
مورد انتقاد قرار دادند .این حرکت جمعی در تاریخ
افغانستان بینظیر بود .این حرکت سه ویژگی اساسی
داشت که آنرا از تمامی اعتراضهای دیگر در کشور
تفکیک میکند.
اول :تظاهرات اخیر در سراسر کشور به شکل خود
جوش سازماندهی گردید و مردم به دلیل درد مشترک
و آیندهی مشترک یکصدا فریاد زدند .این حرکت،
یک حرکت کامالً ملی و مردمی بود و تمام اقشار
جامعه ،خرده هویتها و گروههای مختلف قومی
در آن حضور داشتند .مردم خود زمینه برگزاری این
تظاهرات عظیم در کشور را فراهم کردند و تمام
امکانات الزم توسط خود مردم تهیه گردید .هرکس
به قدر توان در این حماسهی تاریخی در کشور سهم
گرفتند و شکوه حضور خود را در تاریخ ثبت نمودند.
مردم با درک این واقعیت که تروریسم دشمن مشترک
همهی انسانها است و گسترش آن میتواند فجایع
بیشتری را در کشور بوجود آورد ،به میدان آمدند و
سیاست دولت را در مواجهه با تروریسم به چالش
کشیدند .معترضان زخم برجای مانده از تروریسم را
در هرنقطهی کشور ،درد و رنج تمام مردم افغانستان
دانسته و با چنین نگاهی به خیابانها ریختند تا
کسانی را که این درد و رنج ملت را درک نمیکنند،
اندکی به تأمل وا دارند .برخالف این دوره ،در تمام
حرکتهای جمعی دیگر دست یک حزب سیاسی و
یا رهبر قومی -مذهبی در کار بود و اعتراضات تحت
تاثیر عالیق و وابستگیهای سیاسی و گروهی برگزار
میگردید .اما این بار نه تنها جریانهای سیاسی
بهویژه رهبران قومی نقشی در سازماندهی و بسیج
دادخواهانهی مردم نداشتند ،بلکه با موضع گیریهای
ناروا نسبت به این حرکت ملی امیالهای کاذب خود
را نسبت به سرنوشت جامعه و مدیریت مردم نیز با
پرسشهای جدی مواجه ساختند.
دوم ،نقش جوانان و نیروهای تحصیل کرده در این
اعتراض بیش از همه برجستهتر بود .این قشر با درک
مشترک از اوضاع موجود متحد گردیدند تا شرایط
را به وضع بهتر تغییر دهند .جوانان با این حرکت
تاریخی خود گفتمان جدیدی را در قلمرو فراتر از
تعلقات قومی و سمتی مطرح کردند و با این کار بخش
عمدهی مردم افغانستان را حول ارزش مشترک بسیج
نمودند .این حرکت اگر از یکطرف علیه ناکارآمدی،
ضعف و سوء استفادههای دولت مردان راه اندازی
شده بود ،از سوی دیگر گفتمان غالب قومی و رهبران
سنتی را که از آن به مثابه پشتوانههای اقتدار خود
در جامعه استفاده میکردند ،نیز نشانه گرفت .بدین
ترتیب ،برای نخستین بار تمام مردم افغانستان حول
ارزش مشخص که همان نفی خشونت در سراسر
کشور میباشد ،بسیج گردیدند .از این رو این نشانهی
تحول عمیق در سطح جامعه میباشد که مایهی
دلگرمی است.
سوم ،شاخصهی اصلی این اعتراضات ارزش مداری
آن بود .مظاهرهکنندگان همانگونه که نفی خشونت،
بیعدالتی و حقوق شهروندی را شعار خود قرار داده
بودند ،در عمل نیز این اصول را رعایت کردند .با
وجود تراکم انبوه جمعیت هیچ اقدام خشونت آمیزی
از سوی تظاهرکنندگان صورت نگرفت .جوانان که
سازماندهندگان اصلی این اعتراض ملی بودند ،در
سراسر مسیر دیوارهای انسانی ساخته بودند و در تمام
این مدت هیچ گونه تعرضی به حقوق مردم ،اماکن
عمومی و داراییهای عامه انجام ندادند .اعتراض
مردم با مدنیترین شیوهی ممکن انجام شد و با این
کار مشق ارزش مداری در عمل نشان داده شد.
فارغ از هرگونه دستآورد آنی و فوری این حرکت
مردمی ،آنچه اهمیت دارد پیام این حرکت تاریخی
است .معترضان در کابل و تمام شهرهای دیگر نشان
دادند که بلوغ مردم به رشد کافی رسیده و نخبگان
سیاسی باید این امر را به خوبی درک کنند.
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راهپیمایی مردم افغانستان علیه تروریسم
بهنفع نظام سیاسی و تضمینکنندهی آینده
کانورسیشن /علیرضا یونسپور
ترجمه :معصومه عرفانی

کابل پایتخت افغانستان ،روز چهارشنبه شاهد یک اعتراض تاریخی بود.
دهها هزار نفر از مردم به سوی ارگ ریاستجمهوری راهپیمایی کردند.
این بزرگترین تظاهرات در تاریخ افغانستان مدرن بهحساب میآید.
تظاهرکنندگان تابوت و عکسهای هفت انسان بیگناه –از جمله دو زن و
یک دختر نه ساله -را با خود داشتند که اجساد آنها روز شنبه پیدا شده بود.
ظاهرا ً مقامات افغان گفتهاند که دولت اسالمی (داعش) این افراد را که از
قوم هزاره هستند ،چند ماه قبل ربوده و آنها را در ولسوالی ارغنداب والیت
زابل نگهداری میکرد .درحالیکه هنوز سواالتی جدی در رابطه با شرایط
این آدمربایی وجود داشت ،اسیران چند روز پیش بهطرزی وحشیانه سر
بریده شدند .بدن آنها را به خانوادههایشان در ولسوالی جاغوری والیت
غزنی فرستادند.
نیروهای امنیت ملی ،به نشانهی احترام ،به معترضان اجازه دادند تا
آزادانه در اطرف میدانی که در مقابل ارگ قرار داشت حرکت کنند .این
تظاهرات ،بهجز زمانی که نگهبانان بر معترضانی که تالش میکردند از
دروازهی ارگ عبور کنند آتش گشودند ،عمدتا مسالمتآمیز بود .یکی از
سخنگویان ریاستجمهوری گفت که ده معترض زخمی شدند.
این اعتراض برای مدتی طوالنی ادامه داشت .در یک سطح ،این حرکت
نشانی از همبستگی ملی در برابر خشونت و تروریسم بود .تظاهرکنندگان،
درمیان اعتراض به افزایش ناامنیها که با سقوط مرکز والیت قندوز توسط
طالبان برجسته شد ،در حمایت از نظام سیاسی لرزان افغانستان نیز شعار
میدادند.
درعینحال ،معترضان با انعکاس خشم و ناامیدیشان از عملکرد ضعیف
و تبعیضآمیز دولت وحدت ملی ،از جامعهی بینالمللی درخواست کردند
تا به حمایت از مبارزهی مردم افغانستان در برابر خشونتها ادامه بدهند.
هدف ،سرنگونی نظام نیست
تظاهرات و قیامهای خیابانی برای مردم افغانستان جدید نیستند .در
دهههای  1960و  ،1970دانشجویان دانشگاه کابل قیام کرده و پادشاه را
سرنگون نمودند .آنها به بیش از دو قرن حکومت سلطنتی پایان دادند.
در دههی  ،1980شورش خشونتآمیز مجاهدین منجر به سقوط دولت
تحت حمایت شوروی شد که یک جنگ خونین داخلی را در دههی 1990
در کابل بهدنبال داشت.
علیرغم تفاوت در شکل و زمانبندی ،تظاهرات و شورشهای قبلی دو
ویژگی مهم مشترک داشتند.
اول :گامهای اول برای اصالحات سیاسی در تطابق با تمایل مردم برای
تغییر شکست خورد و در نتیجه باعث هرجومرج و بینظمی شد .ساموئل
هانتینگتون ،یکی از دانشمندان علوم سیاسی گفته است:
[اختالل اجتماعی] محصول تغییرات سریع اجتماعی و بسیج سریع
گروههای جدید به سیاست همراه با توسعهی آهستهی نهادهای سیاسی
است.
دوم ،هدف این تظاهراتها و شورشها ،نظامی سیاسی آن زمان بودند.
بااینوجود ،در روز چهارشنبه ،تظاهرکنندگان در حمایت نظام سیاسی نوپا
شعار میدادند که عالمتی از مشروعیت قوی این نظام در میان اکثریت

مردم افغانستان است.
تحول قابل توجه دیگر این است که معترضان از تمام اقشار
جامعه بوده و شامل زنان و مردانی از گروههای قومی متفاوت
کشور میشدند :پشتونها ،تاجیکها ،ازبکها و دیگر
گروههای اقلیت .آنها بر اولویت همبستگی ملی نسبت به
تفاوتهای قومی و فرقهای خود تاکید کردند.
یکی از نمایندگان این تظاهرات ،ذکی دریابی ،در گفتوگو
با تلویزیون داخلی طلوع گفت:
خواستهی آنها فراتر از تأمین امنیت هزارهها است و آنها
خواهان عدالت برای تمام افغانها بدون در نظر گرفتن
قومیت ،مذهب و منطقه هستند.
در همان روز ،مردم والیت زابل که عمدتا از گروههای قومی
پشتون هستند ،تظاهراتی جداگانه در حمایت از خانوادههای
قربانیان و تظاهرات کابل برگزار کردند.
این تحوالت انعکاسدهندهی تغییرات قابلمالحظهی
اجتماعی و سیاسی افغانستان در دههی گذشته هستند .در
میان تمام مسایل دیگر ،افغانستان دارای قانون اساسی و
نیروی امنیت ملی است که بهطور گسترده مقبولیت دارند.
در سال  ،2014با تفاوتی گسترده نسبت به سطح پایین
ثبتنام در مدارس در سال  ،2001حدود هشت میلیون
دانشآموز در مدارس حضور داشتند و در حدود 250000
دانشجو ،که  20درصد آن زنان بودند ،در  144موسسهی
تحصیالت عالی ثبت نام کرده بودند.
امروز ،اینترنت ،موبایل و دیگر رسانهها ،بیش از هر زمان
دیگری مردم افغانستان را به جهان خارج متصل میکنند.



رییسجمهور اشرف غنی و متحدان
سیاسی او ،که وعدهی تأمین عدالت
دادهاند ،نیاز دارند تا سیاستهای
امنیتی خود در طول سال گذشته
را بررسی کرده و ارادهی سیاسی
بیشتری را برای مبارزه با طالبان و دیگر
گروههای شورشی نشان بدهند .پس از
سقوط قندوز و قتلهای قبلی در والیت
جلریز ،غور و بدخشان ،که شبیه به
مورد اخیر سربریدنها بودند ،پشتیبانی
نظامی از کابل یا خیلی دیر رسیدند یا
هرگز.

کاربران فیسبوک نقش اساسی و پیشرو در سازماندهی
و پوشش تظاهرات روز چهارشنبه ایفا کردند .برخی از
ایستگاههای تلویزیونی داخلی تظاهرات را با پخش زنده
پوشش دادند.
بیدارباشی به رهبران
رهبران دولتی باید این تظاهرات را بهعنوان زنگ خطری
ببینند و تالش بیشتری برای تأمین امنیت مردم بهعمل
بیاورند .برای انجام این کار ،آنها باید اختالفات شخصی و
سیاسی خود را کنار بگذارند .اولین گام این است که اکنون،
بیش از یک سال پس از آغاز به کار دولت وحدت ملی ،آنها
باید برای مقررساختن وزیر دفاع با یکدیگر همکاری کنند.
رییسجمهور اشرف غنی و متحدان سیاسی او ،که وعدهی
تأمین عدالت دادهاند ،نیاز دارند تا سیاستهای امنیتی
خود در طول سال گذشته را بررسی کرده و ارادهی سیاسی
بیشتری را برای مبارزه با طالبان و دیگر گروههای شورشی
نشان بدهند .پس از سقوط قندوز و قتلهای قبلی در والیت
جلریز ،غور و بدخشان ،که شبیه به مورد اخیر سربریدنها
بودند ،پشتیبانی نظامی از کابل یا خیلی دیر رسیدند یا هرگز.
ساختار لوجستیک ضعیف و فساد گسترده ،بدون شک نقشی
عمده داشتهاند .بااینحال ،نگرانیهایی روبهرشد در رابطه با
نیت واقعی و ارادهی سیاسی غنی و مشاوران امنیتیاش در
مبارزه با طالبان وجود دارد؛ چراکه تمام آنها متعلق به یک
گروه قومی هستند.
درنهایت ،این تظاهرات درخواستی برای ادامهی حمایت
کشورهای دیگر از جمله استرالیا بود .جنرال جان کمپبیل،
فرماندهی نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان ،روز
چهارشنبه مردم را به وحدت ملی فرا خواند و بر تعهدات
ایاالت متحده و دیگر دولتهای عضو ناتو به «روند صلح»
با طالبان تاکید کرد.
درواقع« ،روند صلح» در حالتی برزخی قرار دارد .این مسئله
بهدلیل اختالفات میان جناحهای طالبان و اختالفات
سیاسی میان افغانستان و کشور همسایهاش پاکستان است
که در گذشته حامی طالبان بوده است.
ب ه این ترتیب ،مردم افغانستان خواستار سیاست واضحتری
توسط دولت خود و جامعهی جهانی نسبت به طالبان و دیگر
گروههای شورشی هستند که همچنان به کشتار غیرنظامیان
ادامه میدهند .بهطور خاص ،استرالیا باید جناح طالبان را به
لیست سازمانهای تروریستی این کشور اضافه کند.
در غیر این صورت ،ناامنی ،فقر شدید و حکومتداری
ضعیف ،تهدیدی برای نابودی مشروعیت این نظام سیاسی
لرزان ،و درنتیجه ،آیندهی افغانستان بهعنوان یک کشور
مستقل است.
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آیا انقالبی در راه است؟

محقق:
کسانی که به چوکی
نرسیدند شهدای جاغوری
را بهانه کردند

قدرت الله احمدی

کابل روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد گستردهترین
اعتراض مدنی تاریخ سیاسی افغانستان بود .دهها هزار
نفر در پایتخت کشور علیه بیعدالتی ،ناامنی و افراطیت
بسیج شدند و حکومت را در عدم تأمین امنیت ،ثبات و
عدالت مقصر دانستند .این اعتراض پس از کشتار فجیع
غیر نظامیان در زابل آغاز شد و هزاران انسان با نماد گلوی
بریدهی «شکریه» برای عدالت و امنیت فریاد زدند .موج
این حرکت مرزهای پایتخت را در نوردید و خیل عظیم مردم
در شهرهای مختلف کشور و شماری از کشورهای خارجی،
همصدا با شهروندان کابل ،دولت را در تأمین امنیت،
تحقق عدالت و رسیدگی به مشکالت مردم به کوتاهی
متهم کردند.
این حرکت در نفس خود تاریخی و بینظیر بود و تا کنون
حرکت مشابهی در تاریخ معاصر افغانستان اتفاق نیافتاده
است .مردم به شکل خود جوش و بدون سازماندهی توسط
جریانهای سیاسی به خیابانها ریختند و مطالبات خود را
حول یک ارزش مشترک با دولتمردان در میان گذاشتند.
حرکت با یک جرقه آغاز شد و بهزودی فراگیر و سراسری
گردید .جوانان و نیروهای تحصیلکرده بانی اصلی این
حرکت بودند و مراجع سنتی قدرت نه تنها نقشی نداشتند،
بلکه سقف کاذب اقتدار آنان نیز ویران گردید.
هرچند این حرکت گستردهی جمعی با واقعهی خونین
زابل کلید خورد ،اما وقوع این رویداد در بستر اجتماعی
خاصی قابل تحلیل میباشد .ماهیت این اعتراض بزرگ
نشان میدهد که جامعه آبستن یک حرکت بزرگ جمعی
است .قشرهای مختلف اجتماعی ،گروههای قومی،
جوانان و نیروهای مختلف اجتماعی بهطور گستردهای در
این اعتراض حضور داشتند و این نیروها نشان دادند که از
وضعیت موجود سرخوردهاند .این سرخوردگی و نارضایتی
عمومی ناشی از آن است که جامعه پس از یک مرحله
پیشرفت نسبی ،دوباره سیر نزولی را در پیش گرفته است.
پس از شکلگیری نظام جدید در کشور ،شاخصهای
توسعه در کشور بهبود قابل مالحظهای پیدا کرد و این
بهبودی باعث شد انتظارات و توقعات مردم نیز باال رفته
و مطالبات عمومی افزایش یابد .اما با روی کار آمدن
حکومت وحدت ملی و سوء کارکرد آن ،وضعیت سیر نزولی
را پیمود و در عرض یک سال ،تمام شاخصهای توسعه از
رشد باز ماند و اکثرا ً نرخ منفی به خود گرفت .این وضعیت
در واقع نوعی عدم انطباق میان داشتهها و انتظارات مردم
را تشدید کرده و در نهایت شرایط را برای بروز یک حرکت













جمعی گسترده در کشور مهیا ساخته است.
این عدم انطباق میان داشتهها و انتظارات از دیدگاه
بخشی از نظریه پردازان انقالب ،عامل اصلی بروز
انقالبها در جهان بوده است .اما اینکه این وضعیت در
نهایت افغانستان را به سمت یک حرکت جمعی انقالبی
سوق میدهد یا نه ،اندکی به تأمل نیاز دارد .شرایط موجود
به لحاظ تئوریک آمادهی یک حرکت انقالبی در کشور
میباشد .ما از یک طرف شاهد ظهور نسلی در کشور
میباشیم که دارای مطالبات زیاد برای ماندن و زندگی
کردن در این کشور میباشند و این نسل با طرح گفتمان
جدید بخشی از بدنهی جامعه را نیز با خود همسو کرده
است .از سوی دیگر ،دشواریهای زیاد در کشور یکی پی
دیگر به وجود آمده و حکومت هم ظرفیت الزم برای حل
این مشکالت را ندارد .لذا شکاف عمیقی میان مطالبات
مردم به ویژه نسل نوظهور کشور و ظرفیتهای موجود برای
برآورده ساختن آن پدید آمده است .از این رو ،این شکاف
عمیق میان انتظارات و وضعیت موجود ،مردم را برای یک
خیزش عمومی جهت تغییر این وضعیت آماده کرده است.
از آنجاییکه چنین تغییری با رویکرد اصالحی و از باال
محقق نشده ،چارهای جز یک حرکت رادیکال بنیادین
که در قالب یک حرکت انقالبی اتفاق افتد ،باقی نمانده
است .از لحاظ عملی نیز دیده شد که امکان وقوع یک
حرکت جمعی گسترده در کشور وجود دارد .حضور هزاران
شهروند کشور در اعتراض مدنی روز چهارشنبه و تداوم آن
در شهرهای دیگر نشان داد که این وضعیت توان الزم را
برای بسیج مردم ایجاد کرده و میتواند مردم را حول یک
محور مشخص جمع نماید .اما با این وجود ،هنوز مشکالت
فراوانی برای بسیج مردم برای انجام یک حرکت انقالبی
وجود دارد .مهمترین مسئله شاید تعلقات ثانویه افراد و



تعصبات شدید نسبت به آن باشد .با تمامی مشکالت ،هنوز
وابستگیهای قومی ،سمتی ،لسانی و مذهبی بر کنش
انسان افغانی اثر گذار میباشد.
انسان افغانی در هر اقدامی ،با این پیش فرضها نگاه کرده
و محاسبهی سود و زیان میکند .بنابراین ،چنین رویکردی
به راحتی میتواند هر حرکت بزرگ جمعی را از مسیر اصلی
آن منحرف کرده و با تقلیل آن به سمت و سوی خاص ،مانع
وقوع آن گردد .این مسئله در اعتراضات اخیر به وضوح
قابل مشاهده بود .علیرغم تالش معترضان برای فراگیری
این حرکت ،دستهای مخالف تالش کردند با تقلیل مسئله
به قوم خاص و منطقهی مشخص ،زمینهی تضعیف این
حرکت جمعی را فراهم کنند .در سوی دیگر ،چنین چیزی
میتوانست در درون معترضان نیز خود را نمایش دهد و آنان
را به سادگی درگیر رقابتهای درونی سازند .از این جهت،
به دلیل حس تعلق شدید انسان افغانی به خرده هویتهای
موجود ،هر حرکت جمعی میتواند آسیب پذیر و شکننده
باشد .مسئله دیگر ،وجود یک گروه چالشگر سومی در
عرصه سیاست افغانستان میباشد .در حال حاضر دولت
عمالً درگیر جنگ با گروههای تروریستی میباشند و این
گروهها به مثابه نیروهای چالشگر میتواند رابطهی میان
معترضان و دولت را تعدیل کند.
ترس مشترک از این نیروی چالشگر سومی ،قطعاً زمینه
را برای تفاهم حکومت و معترضان فراهم میکند .از یک
طرف ،حکومت در چنین شرایطی نمیتواند با پشت پا زدن
به خواستههای معترضان ،آنان را عمالً در صفوف این
نیروهای چالشگر سومی قرار دهد ،از سوی دیگر ،این
گروهها برای مردم نیز تهدید بزرگ قلمداد میشوند ،لذا
مواجههی شدید میتواند تبعات ناگواری را در پی داشته
باشد.

این حرکت در نفس خود تاریخی و بینظیر بود و تا کنون حرکت مشابهی در
تاریخ معاصر افغانستان اتفاق نیافتاده است .مردم به شکل خود جوش و
بدون سازماندهی توسط جریانهای سیاسی به خیابانها ریختند و مطالبات
خود را حول یک ارزش مشترک با دولتمردان در میان گذاشتند .حرکت با
یک جرقه آغاز شد و بهزودی فراگیر و سراسری گردید .جوانان و نیروهای
تحصیلکرده بانی اصلی این حرکت بودند و مراجع سنتی قدرت نه تنها نقشی
نداشتند ،بلکه سقف کاذب اقتدار آنان نیز ویران گردید.
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اطالعات روز :پس از آنکه صدها هزار نفر در مقابل ارگ
ریاست جمهوری در اعتراض به سربریده شدن هفت تن
در زابل گردهمآمدند ،محمد محقق ،معاون دوم ریاست
اجرائیه در نشستی با حضور رییس جمهور و خانوادههای
شهدا گفت که این اعتراض از سوی کسانی راهاندازی شده
است که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شکست
خورده و یا به مقام دولتی نرسیدهاند.
وی گفت« :کسانی که به چوکی نرسیدند امروز شهدای
جاغوری را بهانه کردند».
در ادامهی این نشست محمد محقق ،معاون دوم رییس
اجرائیه گفت« :اولین روزی که  ۳۱مسافر ربوده شدند ،من
بیقراری رییس جمهور را حس کردم ،من کسی هستم که
چاپلوسی نمیکنم».
محقق یادآور شد« :اقدامات زیادی برای رهایی مسافران
انجام شد و دولت در این رابطه بیتفاوت نبوده است،
درست است که حادثه جاغوری دردناک است ،اما نباید بقیه
نقاط افغانستان را نادیده گرفت».
وی افزود« :آیا ما از نگاه شرعی مجوز داریم که جنازهها را
سرگردان کنیم».
همچنان در این نشست رییس جمهور غنی ضمن اینکه
گفت قوای امنیتی بهخاطر گرفتن تدابیر تظاهرات ،نتوانست
عملیات انجام بدهد ،یادآور شد« :انتقام هدف اول ما است،
وعدهی ما وعدهی خالی نیست ،ما اگر موضوع را جدی
نمیگرفتیم هشت نفر دیگر هم رها نمیشدند».
رییس جمهور اشرف غنی که در ادامه این نشست
اظهارداشت« :هر فرد افغان حق دارد که رییس جمهور
خود را انتقاد کند؛ ما ۱۶۰نفر از برادران هزاره را در ریاست
جمهوری داریم و از جنرال مراد با عالیترین مدالها تقدیر
کردهایم».
رییس جمهور در واکنش به خواستههای معترضان گفت:
«رسیدگی به خانواده شهدا وظیفه ما است .هدف ما این است
که امنیت بیاید ،هدف ساخت قول اردو نیست».
غنی افزود« :ما در رابطه به قول اردو غور میکنیم .سقف
نیروهای امنیتی مشخص است».
رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز در این نشست
حضور داشت و در بخشی از صحبتهای یادآور شد که
جمع شدن امروز یک فرصتی بود تا ما غم و درد مردم
را بشنویم .هیچ وقت نسبت به سرنوشت مردم بیتفاوت
نبودیم.
عبداهلل عبداهلل ادامه داد« :امروز در سراسر افغانستان جنگ
است؛ تعهد ما این است که به خواستههای مردم توجه کنیم».
رییس اجرائیه خاطرنشان کرد« :در هیچ جلسه شورای امنیت
ملی موضوع گروگانها نادیده گرفته نشده است».
وی همچنان یادآور شد که برخیها میخواهند در این کاسه
آش خود را بپزند.
پس از آنکه این گفتهها مطرح شد ،معاون دوم ریاست
اجرائیه حکومت وحدت ملی ،مورد انتقاد بسیاری از
معترضان قرار گرفت و بسیاری از کاربران رسانههای
اجتماعی در نقد وی نوشتند.
عدهای هم گفتند که محقق با صحبتهای خودش ،زوال
سیاسیاش را رقم زده است.
یک شب بعد از پایان تظاهرات هزاران تن از باشندگان
کابل و بیان صحبتهای خود در ارگ ریاست جمهوری ،در
مصاحبهی که با تلویزیون آریانا نیوز داشت ،گفت« :ابتدای
تظاهرات خود جوش بود در آخرش کسانی آمدند و وارد
صحنه شدند ،بعضیها را تحریک کردند و وارد مجمع شدند
که یک کار جرم و خالف قانون بود».
معاون ریاست اجرائیه به آریانا نیوز گفت که از گپهای وی
سوء تعبیر شده است .آنجا دو گروه مردم بودند ،یکی هیئت
مردمی بود که با آنها مذاکره کردیم.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Malek Sitez
«حکومت سایه» یعنی چه؟
ِ
حکومت سایه ،نهاد شهروندیست که توسط الیههای
ِ
گوناگونی مدنی شکل میگیرد و از عملکردهای حکومت
نظارت میکند .حکومت سایه از جمع نخبهگان ،متخصصین
و منایندهگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی برگزیده میشود.
حکومت سایه با کا ِر سازنده ،جایگزینهای «اسرتاتژیک» و «برنامهیی» در
ِ
زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی طرح کرده و آن را به خواستگاه
مردم یپشکش میکند.
حکومت سایه برنامههای خود را بر بنیاد ارادهی مردم شکل میدهد و از میان
ِ
خواستهای شهروندان مرشوعیت میگیرد.
حکومت سایه بهرتین گزینه است برای شکلگیری اپوزیسیون فعال.
ِ
حکومت سایه چشم نظارت است از رابطهی سازنده میان شهروندان و دولت!
ِ
حکومت سایه بهرتین پیآمد ارگانیک جنبشهای مردمی است.
گروگان «رهربان» پوسیدهی سیاسی و یا حکومت
ِ
در غیر آن خیزشهای شهروندی
خواهد شد.


Sakhidad Hatif
من ،از موضع یک شهروند ،از متام مردان و زنان غی ِر هزارهیی
که در زیباترین و مدنیترین اعرتاض تاریخ افغانستان برای
عدالت در کنار هموطنان هزارهی خود ایستادند ،تشکر
میکنم .این اعرتاض اگر اینقدر بزرگ و معنادار شد ،بهخاطر
شهامت اخالقی و شعور ملی همین هموطنان شد .بهخاطر عبور این هموطنان از
مرزهای متعارف بیگانهگی با «شهروند هزاره» بود که میلیونها آدم در رسارس کشور
و فراتر از افغانستان شک و تردید و خیالبد را کنار گذاشتند و برای عدالت با هزارهها
همراه شدند .هزاران درود بر شعور و رشافت و آزادهگی و همدلی تان.
آدم اگر بهخاطر چیزهای پوچ و از تهی رسشار به نام قوم خود ببالد ،ابله است .آدم اگر
به رویدا ِد کامال تصادفیِ زاده شدن در میان تبار و قبیلهی خود افتخار کند ،بیمغز
است .آدم اگر گامن َبرَد و بر این گامن راسخ شود که تبارش تبار بهرتی است،
کمْعقل است .اما جاهای مرشوع برای افتخار هم کم نیستند:
من هزارهام و به شعور جوانان این قوم ،جوانانی که خواست عدالت خود را با مدنیت
و آگاهی درآمیختند ،میبامل .در اعرتاض بزرگ این مردم موری آسیب ندید ،دلی
پریشان نشد و شیشهیی خط نخورد .این مردم با جاذبهی اخالقی و مدنی خواستهی
عدالتطلبانهی خود شهروندان غیرهزارهی کشور را همراه خود کردند و با پیشقدم
شدن در حرکتی آنچنان عظیم دیوار فاصلههای قومی و مذهبی و زبانی را برداشتند تا
جانهای آزاده به هم برسند .من خوشحامل که مردمم چراغدا ِر اندیشهی ملی برای
عدالت و مدنیت اند.


Haroon Amirzada
رستاخیز هزارهها :رویارویی نسل نو با رهربان سنتی
پوسیده
نخستین عالیم رستاخیر هزارههای افغانستان را در انتخابات
پارملانی  1389پی بردم که همه یازده کرسی اختصاصی والیت
غزنی را از آن خود کردند و تاجیکان و پشتونها و دیگر اقوام افغانستان نتوانستند
حتا یک کرسی هم بدست بیاورند .در آنوقت در یک مقاله پژوهشی تحت نام”
 ”Hazaraphobiaو یا ترس از هزارهها عوامل رستاخیز هزارهها را به سه نکته خالصه
کردم:
 )1اعتامد به نفس
 )2تفکر آزاد و نقد از رهربان سنتی
 )3گرایش شدید به آموزش و پرورش
اما اینک ما شاهد یک رستاخیز بزرگ هزارهها در واکنش به قتل هفت تن هزارههای
بیگناه در زابل توسط هراس افگنان هستیم .درین رستاخیز نقش هر سه فاکتور
متذکره را یک بار دیگر دیدیم .چنانچه نسل نو هزاره با اتکاء به نفس ،آگاهی الزم از
حقوق شهروندی خویش و در یک رویارویی با نسل سنتی قدرت پرست ،مادیات پرست
و آلوده به فساد مافیای قومی حکومت وحشت ملی استعداد ،توانایی و رستاخیز بزرگ
و بیسابقهای در تاریخ معارص افغانستان را به منایش گذاشتند .اما رهربان منسوب به
هزاره در حکومت غنی از ترس موقف خویش در حکومت مافیای قومی تالش کردند،
که نه تنها جلو رستاخیر مردم را را بگیرند ،بلکه میلونها مردم دادخواه را تهدید و
توهین هم کردند و خواستهای مرشوع و مدنی مردم را نادیده گرفتند .اما حاال وقتی
با نفرین مردم مواجه شدند از ترس تابوتهای شهدا را که خود شان «تابوتهای
رسگردان» مینامیدند ،بدوش کشیده در میان هزاران سوگوار در جاغوری مظلوم
منایی میکنند.
بزرگترین افتخار رهربان سنتی هنوز هم چسپیدن به تجارت سیاسی جهاد است.
این در حالیست که عرص جهادیزم و کمونیزم سپری شده است .با ابزارهای جنگ
رسد منیتوان با چالشهای امروزی غبله کرد .نسل نو امروز را منیتوان بیش ازین
در گروگان جهاد و کمونیزم و قومگرایی پوچ گرفت .بزرگترین دستآورد رستاخیر 20
عقرب به باور من سه چیز است:
 )1ظهور نسل نو بحیث قدرت و واقعیت جدید
 )2از رونق افتیدن تجارت سیاسی جهادیزم توسط دکانداران مذهبی
 )3افشای چهرههای دالالن قدرت مافیایی از نام قوم

خبرهای خارجی

حزب بر سر اقتدار فرانسه از دولت افغانستان خواسته
تا امنیت تمام شهروندان کشور را تأمین کند
اطالعات روز :حزب بر رس اقتدار ف رانسه
رسب ریده شدن هفت غیر نظامی افغان را شدیدا ً
محکوم کرده است.
حزب سوسیالیست ف رانسه ،مردم را افغانستان را
به حفظ وحدت ف راخ وانده و از دولت افغانستان
م یخ واهد تا امنیت شهروندان کشور را تأمین
کند.
خربگ زاری پژواک از قول ک ریم پاک زاد ،رییس
روابط بی ناملللی این حزب نوشته که این حزب
در پی وند به این حادثه اعالمی هیی را صادر کرده
است.
در اعالمیه آمده است« :خش ونت در افغانستان
به اوج خود رسیده است .بعد از حمل ههای
انتحاری علیه غیر نظامیان ،طالبان بیش از پیش
یزنند».
دست به اعامل غیر انسانی م 
این حزب با اشاره به رسب ریده شدن هفت غیر
نظامی در والیت زابل ،خاطر نشان کرده است
که در این روزها اقلیت ه زاره هدف اقدامهای
دهشت افکنی طالبان ق رار گرفته و حادثه اخیر
افکار عمومی مردم افغانستان را تکان داده

است.
در پایان این اعالمیه آمده است« :حزب
سوسیالیست با قاطعیت متام این ب رب ریت وعمل
غیر انسانی بر ضد غیر نظامیان را محکوم
م یکند و از متام مردم افغانستان تقاضا دارد که
وحدت خود را حفظ کنند و به دام خش ونت
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نیافتند و در عین حال دولت افغانستان وظیفه
دارد تا امنیت همه شهروندانش را تأمین کند».
به روز شنبه 16 ،عقرب ،هفت تن از باشندگان
والیت غ زنی که از چندی پیش به گروگان
گرفته شده بودند ،از سوی تروریستان در والیت
زابل رسب ریده شدند.

افغانهای مقیم هالند:
سران حکومت وحدت ملی به تعهدات خود عمل کنند
اطالعات روز :نهادهای فرهنگی-اجتامعی
شهروندان افغانستان در هالند ،در واکنش به
اف زایش حمالت ضد برشی گروههای تروریستی،
دهش تافگن و جنای تکار طالبان و داعش در
افغانستان ،به روز چهارشنبه دست به اع رتاض زدند.

آنان با صدور قط عنام های این حمالت را محکوم
منوده و از رسان دولت وحدت ملی خ واست هاند تا
به تعهدات شان در آوردن امنیت ،اشتغال و بهبود
کشور عمل منایند.
در این قط عنامه ه مچنین از جامعه جهانی

خ واسته شده تا از رقاب تهای اس رتاتژیک در
افغانستان خود داری منوده و بر مسئ ولی تهای
اخالقی خود در ب رابر مردم افغانستان ب رای تأمین
صلح رسارسي ،عدالت اجتامعی ،رشایط بهرت
زیست و نظام پایدار مردم ساالر پایبند مبانند.

دانشجویان افغان مقیم دهلی نو :به تمسخر گرفتن
تظاهرات مدنی و مردمی از سوی حکومت قابل قبول نیست
اطالعات روز :دانشجویان افغان مقیم در
دانشگاههای دهلی نو ،به روز پن جشنبه با
گرده مآیی در مقابل سفارت ک ربای جمهوری
اسالمی افغانستان ،در پی وند به رسبریده شدن
هفت تن از باشندگان والیت غ زنی دست به
اع رتاض زدند.
این دانشجویان شعارهای «مرگ بر طالبان»« ،ما
عدالت م یخ واهیم» و «ما صلح م یخ واهیم»،
را رس داده و ه مچنان دو تابوت منادین از

حکومت وحدت ملی و محمد محقق را به
منایش گذاشتند.
این دانشجویان در پایان اع رتاض شان یک
قط عنام هی ده مادهیی را صادر منودند که در
بخ شهای از آن آمده« :کوچک خ واندن و به
متسخر گرفنت تظاه رات مدنی و مردمی از
سوی حکومت به هیج وجه قابل قبول نبوده و
این عمل خالف آزادی بیان است».
ه مچنان در بخش دیگر این قط عنامه آمده:

«آتش گشودن از سوی حکومت بروی
مظاهرهکنندگان یک عمل تروریستی و
حامیت از تفکر طالبانی است».
در بخش دیگر این قط عنامه از جامعه جهانی
خ واسته شده است تا باالی منایندگ یهای
سیاسی طالبان در کشورهای ع ربی و پاکستان
ب هعن وان حامی اصلی تروریسم در منطقه،
فشار بیاورد تا به کشتار مردم ب یگناه پایان
دهد.

مراسم شمعافروزی در شهر پرت استرالیا
اطالعات روز :ب رای یاد بود
و گ رام یداشت هفت شهید
رسبریده شده ،شام روز جمعه
م راسم شم عافروزی در شهر
پرت اس رتالیان برگ زار شد.
مردم در این م راسم ،ضمن
همدردی با خان وادههای شهدا،
از جامعه جهانی خ واستند که
ب رای پایان دادن به ناامن ی و
تأمین عدالت ،بر خ واس تهای
متعرضان در کابل مترکز کنند
و در پی تحقق خ واست ههای
مردم افغانستان باشند.

در همین حال در شهر
آدالید اس رتالیا نیز صدها تن
از افغانهای مقیم آنجا،
گردهم آمده و به یاد ق ربانیان
جنایت طالبان در زابل ،شمع
افروختند.
گروگانگیری
معرتضان
و کشتار اف راد به دلیل
هوی تهای قومی را جنایت
ضد برشی خ وانده و خ واهان
پایان بخشیدن بر جنایت
برشی علیه مردم افغانستان
شدند.

مرکز اسالمی افغانهای شهر برلین آلمان:
عامالن کشتار گروگانها وحشیان عصر اند
اطالعات روز :مرکز اسالمی افغانهای شهر
ب رلین آملان ،عامالن کشتار گروگانها در ولس والی
ارغنداب والیت زابل را وحشیان عرص خ وانده
است.
به نقل از خربگ زاری بخدی ،این مرکز در اعالمیه

خود نوشته است که م راسم ختم ق ران و فاتحه
خ وانی ب رای ق ربانیان ،روز جمعه در مسجد
افغانهای شهر ب رلین برگ زار شده است.
پس از رسب ریده شدن هفت تن از باشندگان
ولس والی جاغوری والیت غ زنی در زابل ،ه زاران تن

از شهروندان کشور در شهرهای مختلف افغانستان
از جمله غ زنی ،ک ابل ،ه رات ،ننگرهار ،م زار رشیف،
دایکندی ،بامیان ،جوزجان و زابل دست به اع رتاض
زده و از دولت افغانستان خ واستار پایان بخشیدن به
جنای تهای این چنینی در کشور شدند.

7
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 5کاندیدا و یک رویا
چه کسی روی صندلی بالتر مینشیند؟
با کاهش تعداد کاندیداهای ریاست فیفا از  7به پنج نفر ،اکنون چهره رئیس بعدی فیفا بیش از پیش نمایان شده است.
بعد از اینکه سپ بالتر تنها  4روز بعد از پیروزی در انتخابات بهار گذشته ،مجبور شد استعفایش را اعالم کند تا از مجازاتهای احتمالی به
دلیل رس وایی فساد در فیفا در امان بماند ،این س وال مطرح شد که چه کسی رئیس بعدی فیفا خ واهد بود.
وقتی میشل پالتینی ،رئیس وقت یوفا ،اعالم کرد که قصد دارد ب رای نشستن روی صندلی بالتر کاندیدا شود ،بسیاری او را ب رنده انتخابات 26
فبروری اعالم کردند اما اتهام دریافت دو میلیون ف رانک غیرقان ونی و به دنبال آن ،تعلیق از سوی کمیته اخالق فیفا ،شانس ب رای ستاره سابق
فوتبال ف رانسه ب رای رسیدن به پست ریاست فیفا را به شدت کاهش داد .در نهایت کمیته ارزیابی صالحیت نامزدهای ریاست فیفا ،صالحیت
پالتینی را تایید نکرد تا اکنون  5کاندیدای دیگر ،شانس بیشتری ب رای رسیدن به صندل یای داشته باشند که تا همین چند ماه قبل ،به نظر
نم یرسید کسی به جز بالتر تا چند سال دیگر فرصت نشستن روی آن را داشته باشد:
پرنس علی بن حسین (اردن)
این شاه زاده  39ساله تنها رقیب سپ بالتر در انتخابات
قبلی ریاست فیفا بود .او هرچند در نهایت بهبالتر باخت اما
رای قابل توجهی به دست آورد؛ هرچند در انتخابات پیش
رو من یت واند به نزدیک  50رای یوفا که در انتخابات قبلی
به حسابش ریخته شده بود ،حساب باز کند زی را اروپایی ها
مطمئنا ازجانی اینفانتینو حامیت خ واهند کرد .پ رنیس علی
بین سال های  2011تا  2015نایب رئیس فیفا بود.

ژروم شامپاین (فرانسه)
این ف رانسوی  57ساله بین سال های  1999تا  ،2010پس تهای
مختلفی را در فیفا برعهده داشت؛ از جمله مشاور شخصی
سپ بالت ر .او در انتخابات بهار گذشته نت وانست حامی تهای
الزم ب رایکاندیداتوری را به دست بیاورد اما در این انتخابات
با حامی تهای بیشرتی روبرو شده؛ هرچند به نظر من یرسد
شانس چندانی ب رای پیروزی داشته باشد.

جانی اینفانتینو (سوئیس)
این وکیل ج وان و خوش صحبت از سال  2009دبیرکل یوفاست و بسیاری او را
با برگ زاری م راسم های قرعه کشی رقاب تهای اروپایی به یاد دارند .پس از اینکه
پالتینی با تعلیق  90روزه روبرو شد وحضورش در انتخابات به خطر افتاد ،یوفا او
را به عن وان گزینه جانشین مطرح کرد و اکنون با حامیتاین کنفدراسیون ،شانس
زیادی ب رای پیروزی در انتخابات دارد .

دی ماریا:
بعد از رفنت من ،رئال هیچ جامی نگرفته
آنخل دیماریا تابستان گذشته پس از  4فصل درخشان
در رئال مادرید ،این تیم را به مقصد منچسرتی ونایتد ترک
کرد.
دوران حضور او در ی ونایتد چندان خوب نبود و به همین
دلیل تابستان امسال به پاری سن ژرمن پیوست و پس از
گذشت دو ماه از فصل جدید ،اوضاع ب رای این ستاره
آرژانتینی در پایس خوب پیش م یرود.
او در مصاحبه با " "BeIn sportsو در مورد دوران حضورش
در رئال گفت ":بعد از اینکه الدسیام را فتح کردیم ،به این
فکر م یکردم که ب رای سالها در رئال خ واهم ماند اما در
عمل اوضاع به گ ون های دیگر پیش رفت .فوتبال همین
است و در آن چیزی قابل پیش بینی نیست.
از وقتی رئال را ترک کردم ،این تیم هنوز جامی فتح
نکرده به همین دلیل معتقدم که در زمان درستی و به
بهرتین شکل از این تیم جدا شدم".
دی ماریا در مورد بهرتین خاط راتش از حضور در رئال
گفت ":متام قهرمانی هایم با رئال خاطره انگیز بودند.
دخرتم در مادرید مت ولد شد و پزشکان جان او را نجات
دادند که ب رای همه عمرم مدی ونشان هستم .هرگز خاط رات
خ وبم در رئال و شهر مادری د را ف راموش نخ واهم کرد".
دی ماریا در مورد ه واداران رئال نیز گفت ":ه واداران رئال
توقع بسیار باالیی از بازیکنان تیمشان دارند .رئال آنقدر
جامهای مختلف کسب کرده که ه واداران این تیم به
قهرمان شدن عادت دارند .به همین دلیل است که از
تیمشان همیشه توقع کسب جام دارند .در میان ه واداران
رئال بسیار محبوب بودم و آنها همیشه به من لطف
داشتند".

شیخ سلامن (بحرین)
رئیس  49ساله کنفدراسیون فوتبال آسیا که جزو خان واده سلطنتی بحرین
محسوب م یشود ،دیگر آسیایی حارض در انتخابات فیفاست .اعالم نامزدی او،
جنجالهای زیادی ایجاد کرد زی را گروه های حقوق برشی اعتقاد داشتند او در
رسکوبهای سال  2011بحرین که به دستگیری گروهی از فوتبالیس تهای این
کشور منجر شد ،نقش داشت .شاید اگر او و پ رنس علی با هم ائتالف کنند و
یکی ازآنها در انتخابات مباند ،شانس حضور یک آسیایی روی صندلی ریاست
فیفا بیشرت شود .

توکیو سکسوال (آفریقای جنوبی)
سکس وال  62ساله که در حال حارض در کمیته ضد نژادپرستی و ضدتبعیض
فیفا حضور دارد ،رسمایه داری است که به خاطر داشنت معدن املاس به ثروت
قابل توجهی رسیده است .این در حالی است که او زمانی در مبارزات ضد
آپارتاید در آفریقای جن وبی ،در کنار نلسون ماندال فعالیت م یکرد و ب رای 13
سال در جزیره روبن زندانی بود .

رونالدو:
امسال مسی توپ طال را میبرد

کریستیانو رونالدو ،فوق ستاره رئال مادرید عن وان کرد
که لی ونل مسی ،ستاره بارسل ونا ،امسال توپ طال را به
دست م یآورد.
ستاره رئال ب رای دو سال اخیر توپ طال را کسب کرده
ولی مسی که فصل گذشته به هم راه بارسا ،سه گانه را
به دست آورده بود ،امسال شانس بیشرتی ب رای کسب
توپ طال دارد .رونالدو نیز چنین عقیده ای دارد و به
این موضوع اق رار کرد.
او گفت ":چنین جایزههایی به رای بستگی دارد و
مسی آن را کسب خ واهد کرد .او قهرمان چمپی ون زلیگ
و اللیگا شده است .در زمینه عملکرد انف رادی،
احتامال من به رتین فصلم را پشت رس گذاشتم که

خوب بود .من به رتین گلزن اروپا بودم .ما این جایزه را
 8سال است که با یکدیگر سهیم شده ایم .در گذشته
هیچکس به این شکل نبوده است ،فقط ما .بناب راین
خیلی خوب است .من رابطه خ وبی با او دارم .دوستان
قدیمی نیستیم ولی به یکدیگر اح رتام م یگذاریم".
با این حال ،رونالدو انگیزه زیادی ب رای بازپس گیری
توپ طال از مسی دارد .او گفت ":البته من هنوز ج وان
هستم و فکر م یکنم م یت وانم باز هم توپ طال کسب
کنم .م یخ واهم شش یا هفت سال دیگر بازی کنم
و فکر م یکنم بت وانم دستاوردهای زیادی داشته باشم
زی را اگر نت وانید جام بربید ،من یت وانید به ج وایز انف رادی
برسید".

رونالدو:
عاشق منچسرتیونایتد هستم

ک ریستیانو رونالدو ،ستاره رئال مادرید بار دیگر از عالقه
اش به تیم سابقش ،منچس رتی ونایتد سخن گفت و
مدعی شد که قصد دارد فوتبالش را در باالت رین سطح
به پایان برساند.
رونالدو بین سالهای  2003تا  2009در منچس رتی ونایتد
توپ م یزد تا اینکه با  80میلیون پ وند راهی سانتیاگو
ب رنابئو شد.او در منچسرت موفق به کسب  3قهرمانی
در لیگ ب رت ر 1 ،قهرمانی چمپی ون زلیگ و 1توپ طال
به دست آورد و دوران بسیار خ وبی را تحت هدایت
فرگوسن سپری کرد .حال او بار دیگر به تیم سابقش

اب راز عالقه کرد.
او گفت ":هامنطور که مردم م یدانند ،من منچس رتی ونایتد
را دوست دارم .عاشق این باشگاه هستم .در ذهنم
دوست دارم که فوتبال را در باالت رین سطح به پایان
برسانم .م یخ واهم در شان باالیی بازنشسته شوم".
با این حال ،با وجود متام شایعات مبنی بر احتامل
پیوسنت رونالدو به منچس رتی ونایتد ،پاری سن ژرمن،
چلسی و  ،...خورخه مندس  ،مدیر ب رنام ههای رونالدو،
انتقالش از رئال را تکذیب کرده و گفته که ک ریستیانو
م یخ واهد فوتبالش را در رئال به پایان برساند.

محل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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فوران خشم بلخیها در اعتراض به سر بریدن هفت تن در زابل
اطالعات روز ،بلخ :ه زاران تن از شهروندان
شهر م زار رشیف در والیت بلخ صدای
اع رتاض شان را در ه من وایی با مردم کابل و
غ زنی ب رای محکومیت قتل زنان و مردانی
که اخی را ً در والیت زابل و بلخ توسط
تروریستان کشته شده بودند ،بلند منوده و
از حکومت وحدت ملی خ واستار پیگیری
جنایت کاران و سپردن آنان به محکمه
شدند.
تظاهرکنندگان با رسدادن شعارهایی
ه مچون «ارشف غنی حیا کن ،حکومته
رهاکن»« ،ارشف غنی  -عبدالله ،استعفا
استعفا» رسان حکومت را به ب یکفایتی
متهم منوده و از آنان خ واستند که هرچه
زودتر از مقام شان استعفا منایند.
ن رصالله فرهنگ ،رییس دفرت روند ملی
عدالت و آزادی که در اجتامع معرتضان

سخن م یگفت ،حکومت افغانستان را
حکومتی ضعیف و نا کارآمد خ وانده و
م یاف زاید« :حکومتی که ت وان تأمین امنیت
جان شهروندانش را نداشته باشد محکوم به
فروپاشی است».
ه مچنین وی اضافه کرد مردم ما اعم از
اق وام پشتون ،تاجیک ،ه زاره ،ازبک و سایر
اقلی تهای ساکن در کشور از ضعف و
نات وانی ره ربان حکومت وحدت ملی به
تنگ آمدهاند و حرک تهای امروز آنان
در والی تهای کابل ،غ زنی و م زاررشیف از
من ون ههای بارز انزجار و نفرت مردم از این
حکومت نی مبند و ب یکفایت است.
موسی عزیزی ،یک تن از رشک تکنن دگان
در این تظاه رات گفت« :ره ربان حکومت
ب رای مردم وعدههای دروغین داده است و
از آغاز تشکیل این حکومت ،جامعه دچار

مصیبت گردیده و درگوشه و کنار کشور به
جرم قومیت و تبار خویش کشته م یش وند».
این تظاه رات که از میدان فردوسی در رشق
شهر م زار آغاز گردیده بود ،در مقابل دفرت
حقوق برش والیت بلخ با خ وانش یک
قط عنام هی چند مادهای پایان داده شد.
حق شهروندی به عن وان حق مساوی در
کشور ،دس تگیری و به پنجه قانون سپردن
عامالن جنایت زابل و زاری والیت بلخ،
برخورد جدی حکومت با دشمنان مردم
افغانستان ،از جمله نکات مهم این قط عنامه
م یباشند.
در بخش پایانی این قط عنامه از کمیسیون
حقوق برش افغانستان خ واسته شده تا در
راستای به کرسی نشاندن خ واست ههای مردم
تالش منوده و شکایات آنان را از طریق
دادگاههای بی ناملللی پیگیری منایند.

