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زنگ اول


راهپیمایی چهارشنبه هفته پیش کابل، یکی از حادثه های 
مهم تاریخ مبارزات مدنی مردم افغانستان است. ویژگی 
همه  بود.  آن  بودن  کشورشمول  راهپیمایی  این  مهم 
خواست های  کردند.  شرکت  آن  در  افغانستان  اقوام 
برای  امنیت  و  قربانیان  برای  عدالت  هم  راهپیمایان 
رهبران  و  حکومت  ناکارآمدی  بر  مردم  بود.  جامعه 
را  مردم  آواز  باید  حکومت  داشتند.  اعتراض  سیاسی 
بشنود. رهبران حکومت وحدت ملی باید در عملی کردن 

خواست های راهپیمایان از هیچ کوششی دریغ نکنند. 
بود  این  کرد  اثبات  دیروز  راهپیمایی  که  دیگری  نکته 
و  ملی  وحدت  حکومت  کارکردی  مشروعیت  که 
رادیکال  شعارهای  است.  ضعیف  بسیار  آن،  سران 
کناره گیری  خواستار  که  تظاهرکنندگان  از  برخی 
رییس جمهور و مجری امور بودند، موید این امر است. 
به دلیل سربریده شدن هفت  این تظاهرکنند گان صرف 
مسافر و انفعال حکومت در برخورد با گروگان گیری از 

سران حکومت وحدت ملی ناراضی نیستند. 
توجه  قابل  دست آورد  ملی،  وحدت  حکومت  سران 
ماه  پانزده  مدت  این  در  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی، 
ندارند. سران این حکومت به مردم وعده کرده بودند که 
اقتصاد را سروسامان می دهند. اما هر روز بر میزان 
مهاجرت ها  افزایش  می شود.  افزوده  بی کاری  و  فقر 
است. سران حکومت  فقر  و  بی کاری  معلول  از کشور 
بست های  و  سمت ها  تا  نشدند  موفق  حتا  ملی  وحدت 

دولتی را پر کنند. 
مشروعیت  بر  امر  این  و  است  شده  بدتر  هم  امنیت 
است.  گذاشته  جا  بر  منفی  اثر  حکومت،  کارکردی 
معلول  امنیت  شدن  بدتر  که  می گویند  حکومت  سران 
زیاد  عام  مردم  اما  است.  ناتو  رزمی  نیروهای  خروج 
به علت توجه ندارند. آنان به سیاستمدارانی که حاال در 
سمت های مهم حکومتی لمیده اند رای داده اند و از آنان 
تامین  نسبی  به صورت  حداقل  را  امنیت  تا  می خواهند 

کنند. 
تعریفی  هم  اقتصاد  و  است  شده  بدتر  امنیت  که  حاال 
پایین ترین  در  حکومت،  کارکردی  مشروعیت  ندارد، 
حد آن قرار دارد. به همین دلیل در تظاهراتی که روز 
چهارشنبه رخ داد، برخی از شرکت کنند گان شعارهای 
رادیکال دادند. سران حکومت وحدت ملی باید این نکته 
را در نظر داشته باشند. در عملیاتی کردن خواست های 
هیچ  باشد.  جدی  باید  حکومت  هم  تظاهرکنند گان 
سیاستمدار یا فعال مدنی یا کس دیگر هم حق ندارد که 
تظاهرات روز چهارشنبه را به نام خود مصادره کند. 
این تظاهرات افغانستان شمول بود و خواست اصلی آن 

هم عدالت و امنیت برای تمام مردم افغانستان. 
این روحیه باید در همه تظاهرات هایی که در آینده برگزار 
تظاهرات  مانند  اگر  تظاهراتی  هر  گردد.  می شود حفظ 
روز چهارشنبه هفته پیش کابل، افغانستان شمول باشد، 
ماموران  که  است  بهتر  می کنند.  استقبال  آن  از  مردم 
امنیتی و پولیس هم شیوه های کنترول و اداره هر نوع 
برای  خوبی  تجربه  تظاهرات  بیاموزند.  را  تظاهراتی 
آن  از  باید  امنیتی  نیروهای  بود.  هم  امنیتی  نیروهای 
بدترین  تظاهرکنند گان  به  گلوله  شلیک  بگیرند.  عبرت 
عالوه  گلوله  شلیک  است.  تظاهرات  شیوه  کنترول 
می گیرد،  را  انسان ها  از  برخی  حیات  حق  این که  بر 
کنترول  می سازد.  رادیکال  هم  را  تظاهرکنند گان 
با گلوله در هیچ کشوری جواب نداده است.  تظاهرات 

بنابراین باید از آن جدا اجتناب گردد.
اگر به خواست های  باید بداند که  حکومت وحدت ملی 
مردم توجه نکند و نارضایتی اجتماعی را جدی نگیرد، 
احتمال آن وجود دارد که در آینده با حرکت های مدنی 
مردم افغانستان مواجه شود. بنابراین حکومت وحدت 
بهبود وضعیت  انجام اصالحات دموکراتیک،  باید  ملی 
اقتصادی، تالش برای بهبود، امنیت و اصالحات اداری 
را جدی بگیرد و مشروعیت کارکردی خود را که حاال 
دهد.  افزایش  اندکی  است،  کرده  تقرب  به صفر  تقریبا 
نشنیدن آواز مردم، پیامد های ناگواری برای کشور و 

دستگاه دولت دارد.

صدای مردم را بشنوید
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شوهروالیدایکندی
منتقدینمحققرالتوکوبکرد

اعزام  با  دارد  نظر  در  آلمان  ارتش 
سربازان  این  رقم  دیگر،  سرباز   130

را در افغانستان به 980 افزایش دهد.
سیاست های  سخنگوی  ارنولد  راینر 
دموکرات  سوسیال  حزب  دفاعی 
است.  تایید کرده  را  خبر  این  آلمان 
آلمانی  ازنیروهای  محدودی  شمار 
بین المللی  نیروهای  خروج  از  پس 
 ،2014 سال  پایان  در  افغانستان  از 
به  مشوره دهی  و  آموزش  منظور  به 
افغانستان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 

باقی مانده اند.
به  ارنولد  از دویچه وله، آقای  نقل  به 
که  گفته  »برلینرسایتونگ«  روزنامه 
در  آلمان  نیروهای  تعداد  افزایش  با 
افغانستان، نحوه ماموریت این نیروها 
که  کرده  تاکید  وی  نمی کند.  تغییر 
که  را  مسوولیتی  باید  آلمان  ارتش 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح،
تماس  یک  در  کشور،  جمهور 
ویدیویی با اشتون کارتر وزیر دفاع 
مورد  در  امریکا،  متحده  ایاالت 
برنامه های آینده امنیتی در افغانستان 

بحث کرده است.
اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
غنی  آقایان  که  می گوید  خبر  این 
چگونه  این که  مورد  در  کارتر  و 
روی  شود،  گرفته  درس  گذشته  از 
انکشافی  و  اصالحی  برنامه های 
بحث  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

کرده اند.
ویدیویی  تماس  این  در  اشرف غنی 
متحده  ایاالت  کمک های  تداوم  از 
نیروهای  تقویت  زمینه  در  امریکا 
امنیتی افغانستان ابراز قدردانی کرده 
اما گفته که تجهیز، تمویل و آموزش 
اساسی  و  مهم  مسایل  از  نیروها  این 
آینده به شمار می رود. آقای غنی در 
این تماس بر استراتژی تامین امنیت 
حفظ  جنگیدن،  و  تعرض  جمله  از 
عملیات های  ساختن  مختل  مناطق، 

به  افغانستان،  اول  بانوی  روالغنی 
هزار  ده ها  مشکالت  حل  منظور 
به  جمله  از  اروپا  به  افغان  پناهجوی 

آلمان رفته است.
مهاجرین  امور  وزیر  بلخی،  عالمی 
بارها  دولت  که  گفته  بی بی سی  به 
به  تا  خواسته  اروپایی  کشورهای  از 
دلیل ناامنی و بحرانی بودن افغانستان، 
افغان  مهاجرین  پذیرش  مورد  در 

سخاوتمندانه عمل کنند.
این راستا خانم غنی  او گفته که در 
تا  می برد  سر  به  آلمان  در  اکنون 
کشورهای  سایر  و  آلمان  مقامات 
به  اروپایی را متقاعد کند که نسبت 
خود  از  افغانستان  مهاجرین  پذیرش 

نرمش نشان دهند.
پنجشنبه  روز  که  گفت  بلخی  آقای 
خارجه  وزیر  ربانی،  صالح الدین  با 

قابل اجرا باشد بدوش گیرد.
»اَوگـِن  انترنتی  سایت  این  از  پیش 
گـِراِد اَوس« که مختص برای مسایل 
فعالیت  امنیتی  سیاست  های  و  دفاعی 
که  بود  نوشته  گزارشی  در  می کند، 
به  آلمانی  نیروهای  جدید  ماموریت 
امور مشوره  در  فقط  نیز  ناتو  رهبری 
امنیتی  نیروهای  آموزش  و  دهی 

افغانستان تجویز شده است.
»اشپگل  خبری  شبکه  گزارش  بنابر 
متن  آلمان  است کابینه  قرار  آنالین« 
این  نیروهای   2016 سال  ماموریت 
آینده  چهارشنبه  روز  به  را  کشور 
گزارش  بنابر  رساند.  تصویب  به 
در  آلمان  پارلمان  سپس  مذکور، 
و  می دهد  جلسه  تشکیل  زمینه 
در  جدید  ماموریت  طرح  براساس 
افغانستان نیروهای آلمانی برای مدت 

انکشاف  و  تحکیم  و  تروریستان 
ساحات امن تاکید کرده است.

دفاع  وزیر  کارتر  اشتون  همچنین 
امریکا از توانایی و موفقیت  نیروهای 
امنیتی افغانستان به عنوان نقطه عطف 
تقویت این نیروها یاد کرده می گوید 
این  کانگرس  از  امریکا  دولت  که 
برای  مالی جدیدی  مصارف  کشور 
نیروهای امنیتی افغانستان درخواست 

کرده است.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
این  در  ملی،  وحدت  حکومت 
دفاع  وزیر  با  ویدیویی  تماس 

نیروهای  داشتن  ضرورت  به  امریکا 
با حوادث  مقابله  منظور  به  احتیاطی 
غیرقابل پیش بینی تاکید کرده است. 
جمهوری،  ریاست  دفتر  گفته ی  به 
اشتون کارتر این طرح داکتر عبداهلل 
توصیف  کلیدی  موضوع  یک  را 

کرده است.
سرپرست  ویدیویی  تماس  این  در 
وزارت دفاع، وزیر مالیه، جنرال جان 
ناتو  کمبل فرمانده عمومی نیروهای 
هاتسن  لویید  جنرال  افغانستان،  در 
ایاالت  مرکزی  فرماندهی  قوماندان 

متحده امریکا نیز حضور داشته اند.

در  دایکندی  والیت  از  گزارش ها  بامیان:  8صبح،
مرادی  معصومه  وابستگان  که  حاکیست  کشور،  مرکز 
فعال  و یک  دایکندی یک عضو شورای والیتی  والی 
قرار  شدید  کوب  و  لت  مورد  را  والیت  این  مدنی 

داده اند.
برخی از اعضای شورای والیتی و فعاالن مدنی دایکندی 
می گویند که خلیل پیلوت شوهر، ماما و محافظان خانم 
مدنی  فعال  یک  و  والیتی  شورای  عضو  یک  مرادی 
آنان  دادند که  قرار  مورد لت و کوب شدید  زمانی  را 
اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم  از  در مراسمی 
از  هزار تن  ده ها  تظاهرات  به  پیوند  در  اجرایی  ریاست 
شهروندان کابل در پیش ارگ ریاست جمهوری، انتقاد 

کردند.
دایکندی  والیتی  شورای  عضو  یک  رستمیان  شیما 
او   مرادی،  معصومه  شوهر  پیلوت  خلیل  که  می گوید 
وسخی سعادت یکی از فعاالن مدنی را در مراسمی که 
به مناسبت تجلیل از شهادت صادقی نیلی و سید مصطفی 
کاظمی در مسجدی در شهر نیلی برگزار شده بود، مورد 

لت و کوب قرار داد.
دیده  آسیب  شدیدا  بازویش  یک  که  رستمیان  خانم 
»زمانی که می خواستم  به روزنامه 8صبح گفت:  است، 
ازمسجد بیرون شوم، در دهلیز مسجد با دستور معصومه 
مرادی توسط شوهرش با قبضه تفنگچه و مشت و لگد 

مورد لت و کوب قرارگرفتم.«
والیتی  شورای  عضوی  دیگر  محمدی  سیمیه  هم چنین 
از فعاالن  دایکندی می گوید، زمانی که سخی سعادت 
مدنی در جریان سخنرانی از اظهارات اخیر محمد محقق 
انتقاد کرد، والی دایکندی به محافظان خود دستور داد 
قرار دهد. خانم  لت و کوب  مورد  را  آقای سعادت  تا 
صحبت  دیگر  یک  از  پس  »سخنرانان  گفت:  محمدی 
کردند و نوبت به سخی سعادت از فعاالن جامعه مدنی 
از  را  نگرانی خود  در جریان سخنرانی  آدم  این  رسید. 
از بی توجهی  ابراز کرد و هم چنین  ناامنی در دایکندی 
و  قندهار  زابل،  فاجعه  قبال  در  ملی  وحدت  حکومت 
که  گفت  سعادت  آقای  هم چنین  داشت.  بیان  ننگرهار 
جناب معاون دوم رییس اجرایی در این راستا کم کاری 
والی صاحب  بود که  متاسف هستیم. همین  ما  و  کرده 
سخی  والی  محافظان  بگیرید.  را  احمق  که  داد  دستور 

سعادت را بسیار زیاد لت و کوب کردند.«
سمیه محمدی می افزاید که خودش نیز توسط محافظان 
قرار  تفنگ مورد لت و کوب  قنداق  با  دایکندی  والی 
از  شدن  بیرون  زمان  در  او،  گفته ی  به  است.  گرفته 
داخل مسجد، خلیل پیلوت شوهر معصومه مرادی شیما 
قرار داده و دست خانم  رستمیان را مورد لت و کوب 

رستمیان را شکستانده است.
که  دایکندی  مدنی  فعاالن  از  سعادت  سخی  همچنین 
می گوید که شوهر  نیز،  گرفته  قرار  و کوب  لت  مورد 
خانم مرادی در لت و کوب آنان نقش اصلی را داشته 
است. وی گفت: »من در پشت استژ در حال سخنرانی 
بودم که خلیل پیلوت شوهر معصومه مرادی باالیم حمله 

کرد و مرا مورد لت و کوب قرار داد.«
سخنرانی  در  که  شد  حمله  باالیم  »زمانی  اوافزود:  وی 
والیت های  دیگر  و  کابل  مردم  تظاهرات  از  خود 
و  حکومت  بی توجهی  از  و  کرده  تقدیر  افغانستان 
اجرایی  رییس  معاون  محقق  محمد  مناسب  نا  برخورد 

حکومت انتقاد کردم.«
شیما  که  می گوید  دایکندی  والی  مرادی  معصومه  اما 
و  والیتی  شورای  در  دایکندی  مردم  وکیل  رستمیان 
را  والیت  این  مدنی  فعاالن  از  یکی  سعادت  سخی 
بلکه  است،  نکرده  وکوب  لت  شوهرش  پیلوت  خلیل 

محافظانش زده اند.
نیست  مدنی  فعال  سعادت  »سخی  افزود:  مرادی  خانم 
انسجام است که توسط  از اعضای حزب  بلکه او یکی 
نه  است،  گرفته  قرار  کوب  و  لت  مورد  محافظینم 

شوهرشم.«
به  مرادی  معصومه  مقرر شدن  با  پیش  ماه  حدود چهار 
این  مردم  نمایندگان  از  شماری  دایکندی،  والی  حیث 
از اعضای شورای  نمایندگان، شمار  والیت در مجلس 
برپا  با  این والیت  اجتماعی  نهادهای  از  بعضی  والیتی، 

نمودن خیمه تحصن با وی مخالفت کرده بودند. 
در  ارزگان  مردم  نماینده  آزاد  ریحانه  حال  درهمین 
مجلس نمایندگان، لت و کو ب شدن یک عضو شورای 
والیتی دایکندی توسط شوهر والی این والیت را شرم 
آور خوانده گفت: »لت و کوب خانم رستمیان و سخی 
سعادت تسویه حساب های گذشته است که ریشه آن به 

مخالفت های چهار ماه پیش مردم بر می گردد.«

دو  هر  و  کرده  دیدار  نیز  کشور 
زودی  به  گرفته اند  تصمیم  وزارت 
مقیم  اروپایی  کشورهای  سفیران 
کابل را خواسته و با تشریح وضعیت 
افغانستان، از دولت های آنها بخواهند 
افغان  مهاجران  پذیرش  مورد  در 

دیدی مثبت داشته باشند.
وضعیت  بررسی  برای  که  گفت  او 
کشورها  این  در  افغان  مهاجرین 
کشورهای  و  افغانستان  تا  است  نیاز 
نظر  تبادل  همدیگر  با  اروپایی 
تصمیمی  تا  باشند  داشته  همیشگی 
نشود که  این کشورها گرفته  توسط 

اجرایی کردن آن مشکل باشد.
خواست  که  گفت  بلخی  آقای 
مهاجرین  تمام  پذیرش  افغانستان 
براساس  کشورها،  این  در  افغان 
قوانین بین المللی و قوانین داخلی این 

در  کنونی  شده  تعیین  زمان  از  بیشتر 
افغانستان باقی خواهند ماند.

ماموریت آموزش دهی این نیروها در 
مزارشریف دست کم تا پایان 2016 

ادامه می یابد.
نیروهای آلمانی در ایتالف بین المللی 
 5350 افغانستان  در  ناتو  رهبری  به 
سرباز داشت، اما در پایان سال 2014 
ناتو  جنگی  نیروهای  خروج  از  پس 
و  افغانستان  از  بین المللی  ایتالف  و 
نیروها،  این  ساله   13 ماموریت  پایان 
مشوره دهی  و  دهی  آموزش  فقط 
چوکات  در  افغانستان  نیروهای  به 
ماموریت جدید موسوم به » حمایت 
و  آلمان  نیروهای  از  شماری  قاطع« 

ناتو در افغانستان باقی ماندند.
همچنین اورزوال فون دیر الین وزیر 
امور دفاع آلمان نیز اخیرا در مراسم 
این  ارتش  سالگی   60 از  تجلیل 
باید  »آلمان  گفت:  برلین  در  کشور 
در ماموریت افغانستان ثابت کند که 

کشور قابل اعتمادی می باشد.«
او افزود قرار است در چندروز آینده 
برای  جهان  کشور   20 نماینده های 
تمدید  چگونگی  محور  بر  مذاکره 
برلین  در  افغانستان  در  ماموریت 

تشکیل جلسه دهند.

کشورها است.
پناهجویان  موج  گرفتن  شدت  با 
از  یکی  آلمان  اخیر،  ماه های  در 
بیشترین  پذیرای  بود که  کشورهایی 
شمار مهاجران به خصوص از سوریه 

و افغانستان است.
متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 
افغانستان  در  پناهندگان  امور  در 
می گوید که شمار پناهجویان افغانی 
که در هشت ماه نخست سال جاری 
از  بیش  به  رفته اند،  اروپا  به  میالدی 

122 هزار نفر می رسد.
کمیشنری  سخنگوی  فرهاد،  نادر 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 
پناهندگان در افغانستان، به بی بی سی 
گفته که این آمار در مدت مشابه در 
نفر  هزار  سی  از  بیش  گذشته  سال 

ACKUبود.
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بیداری افغانستان
وریسم در برابر تر

توسط  گذشته  هفته  اوایل  که  گروگانی  هفت  اجساد 
گذشته  تروریستان در والیت زابل سر بریده شدند، روز 
باشندگان  از  تن  هزاران  حضور  با  خاصی  مراسم  طی 
سپرده  ک  خا به  ولسوالی  این  در  جاغوری،  ولسوالی 

شدند.
کابل به ولسوالی  گروگان ها روز جمعه از شهر  اجساد این  
مجلس  اعضای  از  شماری  شدند.  منتقل  جاغوری 
لوی درستیز  معاون  مراد  مرادعلی  جنرال  و  نمایندگان 
از موی سفیدان اجساد  کثیری  با جمع  نیز  وزارت دفاع 

را به این ولسوالی بردند.
که شامل چهار مرد، دو زن و یک دختر  گروگان ها  این 
اسارت یک شنبه هفته  از  ماه پس  بودند، چند  نه ساله 
گذشته توسط تروریستان در والیت زابل سربریده شدند.
منظور  به  گذشته  گروگان ها شام چهارشنبه  این  اجساد 
شدند.  منتقل  کابل  شهر  به  غزنی  والیت  از  دادخواهی 
شهروندان  از  تن  هزار  ده ها  عقرب،   20 چهارشنبه،  روز 
کشیدن  بدوش  با  بزرگ  گردهمایی  یک  در  کابل 
ریاست جمهوری  ارگ  نزدیکی  در  گروگان ها  اجساد 
و  این شهروندان ساعت ها در سرما  کردند.  دادخواهی 
شعارهای  ریاست جمهوری  ارگ  نزدیکی  در  باران  زیر 
عدالت خواهی سر دادند و از رهبران حکومت وحدت 
گر قادر به بهبود وضعیت امنیتی در  که ا ملی خواستند 
این  در  بروند.  کنار  خود  مقام  از  نیستند،  کشور  سراسر 
داشتند،  افغانستان حضور  اقوام  تمام  از  که  گردهمایی 
ارگ  و  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  علیه  شعارهایی 

ریاست جمهوری نیز سر داده شد.
پنج شنبه در داخل محوطه  نیمه های شب  تا  معترضان 
گروگان های  تابوت   کنار  در  ریاست جمهوری  ارگ 

سربریده حضور داشتند.
مزارشریف،  ننگرهار،  والیت های  اخیر،  روز  سه  طی 
جوزجان،  بدخشان،  قندهار،  غزنی،  بامیان،  هرات، 
کشورهایی از جمله ایاالت  دایکندی، زابل و هم چنین 
کستان و ایران نیز شاهد  متحده، استرالیا، انگلستان، پا
به  پیوند  در  مردم  گسترده  اعتراض های  و  تظاهرات 
زابل،  والیت  در  گروگان  هفت  سربریدن  محکومیت 
کشتار  ننگرهار،  والیت  در  نوزاد  یک  بی رحمانه  قتل 
فاریاب  و  کندز  والیت های  در  تروریستان  بی رحمانه 

بودند.
انتقام  خون شهدا

ساعت ها  از  پس  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
در  کابل،  در  شهروند  هزار  ده ها  دادخواهی  و  اعتراض 
عامالن  زمانی که  تا  او  که  کرد  اعالم  تلویزیونی  بیانیه 
نمی گیرد.  آرام  نشوند،  کشانده  دادگاه  به  زابل  جنایت 
تلویزیونی  بیانیه  در  چهارشنبه  ظهر  از  بعد  غنی  آقای 
گروگان های سربریده شده  از خون  انتقام گیری  به  خود 
گفت: »مانند شما من نیز تا زمانی که عامالن  کرده  کید  تا
نخواهم  آرام  نشوند  کشانیده  عدالت  به  جنایات  این 
گفت:  »ما مصمم هستیم  نشست.« اشرف غنی هم چنین 
این  در  و  بگیریم  را  خود  هموطنان  این  خون  انتقام  که 
کرد. اما به یاد داشته  راستا از هیچ تالشی دریغ نخواهیم 
که  که تمام این ها در صورتی امکان  پذیر می گردد  باشیم 
که  کنش هایی  وا از  شویم،  غالب  خود  احساسات  بر 
آبیاری  از  و  کنیم  اجتناب  می شود  هرج و مرج  موجب 

کنیم.« که دشمنان ما می کارند جلوگیری  تخم نفاقی 
که ماتم دار  اشرف غنی افزود: »ما و شما، در عین حالی 

شکریه معصوم و همسفرانش هستیم و تلخی این جنایت 
دشمنان  باید  می کنیم،  احساس  خود  جان  عمق  تا  را 
گردانیم. باید از  کام  خود را در این توطئه شوم شیطانی نا
که در صورتی می توانیم انتقام شهدای خود را  یاد نبریم 
گرفتار  کوردالن بگیریم و عامالن چنین جنایتی را  از این 
که  کنیم  کرده و به مجازات برسانیم و عدالت را تامین 
ما در  پیروزی  باشیم.  قرار داشته  کنار هم دیگر  همه در 

همدلی ما است.«
کرد: »من یک بار دیگر تعهد خود را  کید  رییس جمهور تا
که ما انتقام خون شهدای خود را از  با شما تکرار می کنم 
که شریک  گروه تروریست دیگر  داعشیان، طالبان و هر 
مصمم  هم چنان  گرفت.  خواهیم  باشد  جنایاتی  چنین 
گذشته برای تحقق عدالت اجتماعی  که بیش از  هستیم 
کشور و محو تبعیض میان  در همه سطوح و در همه نقاط 
نمی خواهیم  ما  کنیم.  تالش  افغانستان  مردم  و  اقوام 
کنر،  بیشتر شاهد محرومیت در غور، پکتیا، بدخشان، 
کشور خود باشیم.  دایکندی و ارزگان و هیچ نقطه ای از 
کشور خود را در معرض  ما نمی خواهیم هیچ فردی از این 

کند.« تبعیض و تفاوت احساس 
گروگان  هفت  سربریدن  که  گفت  غنی  رییس جمهور 
که مردم افغانستان  در والیت زابل، تنها جنایتی نیست 
در  روزه  همه  او،  به گفته ی  می کشند.  رنج  و  درد  آن  از 
کشور چنین جنایت هایی صورت می گیرد. گوشه   هایی از 
که او به تمام نهادهای  آقای غنی در بیانیه خود افزود 
مسوول دولتی دستور داده تا تدابیر الزم به منظور تامین 
جنایت ها  چنین  تکرار  از  جلوگیری  و  شاهراه ها  امنیت 

کنند. اتخاذ 
از  تروریستان  اصلی  هدف  که  گفت  اشرف غنی 
است.  افغانستان  اقوام  میان  نفاق اندازی  گروگان گیری 
میدان های  در  که  تروریستی  گروه های  او،  به گفته ی 
نبرد با شکست های »مفتضحانه« مواجه شده اند، حاال 
تالش دارند تا از طریق خلق حوادثی مانند جنایت زابل 

اقوام افغانستان را از هم دیگرش دور سازند.
بی تفاوتی  مورد  در  انتقادها  افغانستان  رییس جمهور 
گروگان  های هزاره در  دولت در قبال سرنوشت و آزادی 
چگونگی  خودش  که  می گوید  کرده  رد  را  زابل  والیت 
گروگان ها را دنبال می کرد. آقای  عملیات ها برای رهایی 

که در نتیجه این عملیات ها نزدیک به نود  گفت  غنی 
تن از تروریستان به قتل رسیده اند.

انتقاد از شعار مرگ بر ارگ
رهبران حکومت وحدت ملی، شام روز چهارشنبه، پس 
گسترده ده ها هزار تن از شهروندان در پیش  از تظاهرات 
ارگ ریاست جمهوری، در دیدار با شماری از نمایندگان 
از  سربریده،  گروگان های  خانواده های  و  غزنی  والیت 
که شعارها علیه  گفتند  کرده  شعارهای معترضان انتقاد 

کمک می  کند. ارگ ریاست جمهوری به دشمن 
گفت:  این دیدار  در  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
»هزار دفعه به من مرگ بفرستند، چون من زندگی خود را 
گذشتانده ام. اما، سر مقام ریاست جمهوری شعار مرگ 
کمک به دشمن است. دولت را به تهدید مواجه  دادن 

کمک به دشمن است.« کردن، 
آن  در  که  نشست  این  شرکت کنندگان  از  اشرف غنی 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی و مقام های ارشد امنیتی 
گفت:  نمایندگان غزنی  به  نیز حضور داشتند، خطاب 
باید  تهدید می کنند، شما  را  کسانی دولت  »این که چه 

جواب دهید.«
و  غزنی  نمایندگان  با  نشستی  در  غنی  رییس جمهور 
گفت  سربریده  گروگان های  خانواده های  اعضای 
جمعیت  وارد  انتحاری  افراد  بار  چند  این که  احتمال 
که  کرد  کید  تا او  بود.  زیاد  خیلی  شوند،  معترض 
حس  را  دردی  چنین  که  هستند  زیادی  فامیل های 
که  می کنند. آقای غنی افزود: »شما امروز هلمند را ببینید 

مطلق در خون نشسته است.«
توانایی  امنیتی  نیروهای  که  گفت  رییس جمهور 
جلوگیری از هرگونه تهدید دشمن را دارند، اما نفاق میان 
که جلوگیری از آن می تواند دشوار  مردم تهدیدی است 

باشد.
نمایندگان  اشرف غنی خواست های مطرح شده توسط 
را  سربریده  گروگان های  خانواده های  و  غزنی  والیت 
که دولت در حد امکانات  گفت  کرده  مشروع توصیف 

خود به این خواست های پاسخ فوری می دهد. 
کشور نیز، در  هم چنین عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
کارهای دولت  کوتاهی در  که احتمال  گفت  این نشست 
گروگان ها  سرنوشت  قبال  در  هیچ گاهی  اما  دارد  وجود 

که  کرد  کید  تا عبداهلل  آقای  است.  نشده  بی تفاوتی 
سوءاستفاده  مردم  خون  از  تا  کردند  تالش  برخی ها 
کاسه  که در این  گفت: »تعدادی می خواهند  کنند. وی 
دولت  که  کرد  کید  تا وی  کنند.«  پخته  را  خود  آش 
جدا  نامشروع  خواست های  از  را  مشروع  خواست های 

می کند.
که دولت  گفت  رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
گرفته شدن سی و یک مسافر  گروگان  افغانستان از زمان به 
قسمت  »از  اما  بوده  تالش  در  کنون  تا زابل،  والیت  در 
امنیتی  نیروهای  عملیات  اول  روزهای  در  تقدیر«  و 
تروریستان  و  هوا خراب شد  گروگان ها  این  آزادی  برای 
عبداهلل  کردند.  منتقل  دیگری  محالت  به  را  گروگان ها 
رویداد  عامالن  مجازات  که  می گوید  هم چنین  عبداهلل 
آقای  دارد.  قرار  کاری دولت  برنامه های  در صدر  زابل 
به  رسیدگی  در  دولت  توان  حد  تا  که  افزود  عبداهلل 

خواست های مردم نیز رسیدگی می شود.
اجرایی،  ریاست  دوم  معاون  محقق  محمد  اما، 
نشست  در  چهارشنبه  روز  تظاهرات  راه اندازی  از 
ارگ  در  معترضان  نمایندگان  با  رییس جمهور 
از  گفت برخی  کرده  انتقاد  ریاست جمهوری به شدت 
کسانی که در انتخابات شکست خورده و یا نتوانسته اند 
به مقام دولتی دست یابند، این تظاهرات را سازمان دهی 
که سی و  یک نفر در  گفت از زمانی  کردند. آقای محقق 
گرفته شدند، او به خوبی ناراحتی  گروگان  والیت زابل به 
کرده است. آقای  اشرف غنی را به خاطر این مساله حس 
که او به اشرف غنی »خوش خدمتی«  کرد  کید  محقق تا
گروگان ها  نمی کند، اما از تالش های دولت برای آزادی 

گاه است. آ
مجلس  در  غزنی  والیت  نمایندگان  از  برخی  اما 
در  جاغوری  ولسوالی  محلی  ریش سفیدان  نمایندگان، 
از عملکرد حکومت وحدت ملی در قبال  این نشست 
کرده  انتقاد  راه ها  امنیت  تامین  و  گروگان ها  سرنوشت 
که آنان ماه ها قبل در این باره با مقام های دولتی  گفتند 

گفتگو داشته اند. دیدار و 
مجلس  در  غزنی  والیت  نماینده  علی زاده،  محمدعلی 
رهبران  با  چهارشنبه  شام  نشست  در  نمایندگان، 
گفت،  حکومت وحدت ملی در ارگ ریاست جمهوری 
کستان  که تروریستان فراری از مناطق قبایلی پا از روزی 
والیت  ناوه  و  زابل  والیت  افغان  ک  خا ولسوالی  وارد 
غزنی شدند، آنان نسبت به تهدیدهای این تروریستان 
به مقام های دولتی هشدار داده بودند اما این هشدارها 

مورد توجه قرار نگرفت.
صورت  امروزه  اعتراضی که  کرد  کید  تا علی زاده  آقای 
نبوده  ملی  وحدت  حکومت  تضعیف  به منظور  گرفت 
گرفته شدن خواست ها و نگرانی های  بلکه برای درنظر 
امنیت  تامین  کرد  کید  تا او  گرفت.  صورت  مردم 

گرفته شود. کشور باید جدی  شهروندان 
در  جاغوری،  ولسوالی  بزرگان  از  مصباح  هم چنین 
تهدیدها  به دلیل  نیز  کنون  ا هم  که  گفت  نشست  این 
نگهبانی  خود  مناطق  از  ولسوالی  این  باشندگان  خود 
پوسته  یک  ایجاد  خواهان  مصباح  آقای  می کنند. 
یک  تاسیس  گیالن،  ولسوالی  رسنه  منطقه  در  امنیتی 
قول اردوی نظامی در مناطق هزاره جات و توجه دولت 
گفت: »ما  گروگان های سربریده شد. او  به خانواده های 
خواستار جنگ و نفاق نیستیم، ما از حکومت وحدت 
ملی پشتیبانی و حمایت می کنیم، اما به شرط این که از 

ما حمایت شود.«
آینده  که تا چند روز  گفت  اشرف غنی در این نشست 
در  اما  می شود،  ایجاد  رسنه  منطقه  در  امنیتی  پوسته 
مورد تشکیل قول اردوی جدید در مناطق هزار ه جات، 
نیروهای  که تشکیالت  گفت  او  نمی تواند وعده دهد. 
تشکیالت  همین  به  مطابق  و  شده  مشخص  امنیتی 

کمک می کند.  جامعه جهانی 
تظاهرات  از  پس  روز  یک  عقرب،   21 پنج شنبه،  روز 
ریاست جمهوری،  ارگ  پیش  در  شهروند  هزار  ده ها 
کنفرانس  یک  در  اجرایی،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
گفت  و  کرد  ستایش  مردمی  گردهمایی  این  از  خبری 
را  معترضان  مشروع  خواست های  افغانستان  دولت  که 
از خواست های  امنیت  تامین  که  گفت  می پذیرد. وی 
زمینه  این  در  افغانستان  دولت  و  بود  معترضان  اصلی 

گرفت. اقدامات الزم را روی دست خواهد 

 عکس از علی امید
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تبسم در کابل
بر روی   جنازه های مسافران سربریده در زابل در پیش ارگ 
را  پیش بینی ناشده ای  فضای  خشمگین  عزاداران  شانه 
به وجود آورد: ترس مبهم از یک شورش و تسخیر مکان های 
کابل؛ همه به دروازه های ارگ هجوم آورده بودند  قدرت در 
از  بخش هایی  شاید  می داشت  وجود  سازماندهی ای  گر  ا و 
ارگ به تسخیر معترضین در می آمد. این تسخیر چیزی نبود 
کنار  گوشه و  جز مانیفست خشم و ناامیدی. هر روز مردم در 
وحشیانه  شکل  به  داعش  کنون  ا و  طالبان  به دست  کشور 
جان های خود را از دست می دهند؛ به خصوص مردم هزاره 
قومی  در  گروه  هر  از  بیشتر  خویش  مذهب  و  قومیت  به دلیل 
طالبی  سلفی  تروریست  گروه های  قساوت  و  ترور  ساطور  زیر 
داوطلب  شهروندان  و  قربانیان  خانواده های  داعشی اند.  و 
باالی  فشار  اعمال  و  زابل  رویداد  ساختن  برجسته  به منظور 

کابل آوردند. حکومت، جنازه ها را به طور نمادین به 
این  از  درستی  درک  هم  هنوز  تا  حکومت  برخالف، 
به  را  ماجرا  کل  توطیه اندیش  سیاستمداران  ندارد.  ماجرا 
استفاده جویی عده ای تقلیل دادند. این نشان زوال حکومت 
که مردم  و طبقه سیاسی فاسد و بریده از مردم است؛ طبقه ای 
ناراضی در خیابان را اوباش و ولگرد خطاب می کند. همین 
قدرت، حلقه چاپلوس  دیوارهای  در پشت  را  آن ها خود  که 
از  مردم  با  را  خود  ارتباط  می کنند،  محصور  بلی قربان گوی  و 
دست می دهند، هر تحرکی را از عینک بدبینی نگاه می کنند. 
پرده های  بر  تفاخر  با  که  ندارد  شگفتی  جای  همین  برای 
با  خیابان  در  معترض  مردم  علیه  و  می شوند  ظاهر  تلویزیون 

زبان تکبر، منت گذاری و مالمت گری حرف می زنند.
و  قدرت  منظر  از  باید  کرد،  اخالقی  نباید  را  سیاست  البته، 
منافع طبقه سیاسی و اقتصادی دید. تاختن محقق به مردم 
ولی  است  شده  محکوم  اخالقی  لحاظ  به  هرچند  خودش 
قدرت  فکر  به  هزاره  جنازه های  از  پیش  محقق  این  از  فراتر 
گر او در قدرت نباشد، داعیه و درد و رنج هزاره  خود است. ا

نیز برایش ارزشی ندارد.
کاخ سپیدار این قدر نگران بودند؟  چرا سیاستمدارن ارگ و 
هرچند اشرف غنی با خونسردی در پی عادی نمایی اوضاع 
کل تظاهرات را از نوع راهپیمایی های  که  بود و تالش می کرد 
کند، اما عبداهلل و آقای محقق به پیمانه بیشتر  مرسوم تلقی 
با  تلویزیون  از این ماجرا نگران بودند. آقای محقق در پرده 
رنگ پریده و با نفس بریده حرف می زد، خشم و نارضایتی 
کارش به دشنام و توهین به  که  گفتارش پیدا بود  تا آنجا در 
کشید. آن ها نگران اند چون افراد  سازمان دهندگان تظاهرات 
کشیدن قدرت شان به میدان آمده اند.  دیگر برای به چالش 
کشته و سیاستمداری  کار  که رهبر جنگی  محقق با وجود این 
با جایگاه مستحکمی  در جامعه هزاره است ولی در نهایت 
نیز  پارلمان  نماینده  یک  و  روزنامه نگار  یک  معلم،  یک  از 
می ترسد. شاید این نگرانی نمودی از دوراندیشی شان باشد. 
که  دیده ایم  بارها  اجتماعی  جنبش های  تاریخ  در  که  چرا 
را به  کمه  با زور توده قدرت می گیرد و طبقه حا افراد یکباره 

کشیده یا بر می اندازد. چالش 
فضای  تاثیر  تحت  شک  بدون  محقق  مانند  سیاستمدارانی 
گرفته بودند، ولی فراتر  کابل قرار  سنگین و هیجانی معترضان 

کشیده می شود، نگرانی و  از آن وقتی قدرت شان به چالش 
محقق  آقایان  می یابد.  افزایش  نیز  اضطراب شان  آن  تبع  به 
در  را  هزاره  جامعه  قدرت  بالمنازع  به طور  تقریبا  خلیلی  و 
دست دارند؛ هر دو از سهم خود از این قدرت راضی هستند، 
کنار  در  واسطه ای  طریق  از  یکی  کنون  ا که  به خصوص 
کنار  در  به صورت مستقیم  و دیگری  دارد  قرار  رییس جمهور 
توانستند  تقریبا  گذشته  سال  چند  در  آن ها  اجرایی.  رییس 
گرفته و باالی  که تمام مجراهای قدرت سیاسی را در اختیار 
پشتون،  جامعه  در  به خصوص  قدرت،  اصلی  بازیگران 
که سهم هزاره ها از قدرت توسط آن ها تعیین و میان  بقبوالنند 
پی  در  وقتی  غنی  چه  و  کرزی  چه  می شود.  تقسیم  دیگران 
رای و حمایت جامعه هزاره برآمدند، به نزد خلیلی و محقق 
رای  دو  همین  طریق  از  انتخابات  در  شک  بدون  و  آمدند، 

هزاره ها را به صندوق خود ریختند.
این انحصار قدرت و این اقتدار چالش ناپذیر، میزان تحمل 
کنون  ا است؛  آورده  پایین  را  محقق  چون  سیاستمدارانی 
اندک چالشی آن ها را برآشفته ساخته، به این و آن می تازند 
و حتا از توهین و تحقیر مردم خود هم دست نمی کشند. این 
که قدرت در افغانستان نه بر رابطه رعیت-  در حالی است 
به  خدمت  برابر  در  سیاسی  قدرت  فورمول  بر  بلکه  اربابی 
کاریزما  مردم استوار شده است. ارزش محقق نه به پهلوانی، 
این  کنین  سا سایر  و  هزاره  مردم  به  خدمت  بلکه  زور آوری  و 
که وقتی  کشور است. نماینده مردم بودن به معنای این است 
بی کفایت  نماینده  باید  ناراض اند  نماینده  کارکرد  از  مردم 
قبول  آقای محقق  بدهد.  کفایت تری  با فرد  به  را  جای خود 
که قدرت باید در بدل خدمت به دست آید؛ او ظاهرا  ندارد 

گردش است، نمی پذیرد. که در  راز دموکراتیک قدرت را 
کابل  تبسم  جنبش  برابر  در  محقق  و  عبداهلل  غنی،  آقایان 
و  کلی  وعده های  با  کردند،  عمل  ممکن  شکل  بدترین  به 
کردن سازمان دهندگان،  ایجاد اختالف میان مردم و مرعوب 
از  فراتر  اعتراض  این  ارزش  ساختند.  گنده  پرا را  معترضین 
قدرت نمادینش در پیگیری مطالبات است. هدف تنها این 
که هزاران نفر در پشت دروازه های ارگ جمع شوند و  نیست 
لیستی از مطالبات را تحویل رییس جمهور و رییس اجرایی 
بدهند. نه، ارزش جنبش تبسم فراتر رفتن از سرمایه نمادین، 
و  دادخواه  مدنی  و  سیاسی  فعالین  از  شبکه ای  کردن  بنا 
طبعا  است.  مردم بنیاد  سازمان دهی  طریق  از  تغییرخواه 
مردم  وعده هایی  با  که  خوشحال اند  محقق  و  غنی  آقایان 
گر ظرفیت و جسارت سیاسی  ا ولی  کردند.  باز  از سرخود  را 
وجود داشته باشد، از دل جنبش تبسم احزاب و سازمان های 
رقابت  عرصه  در  که  آمد  برخواهد  جوان محور  و  مردم بنیاد 
در  بی کفایت سیاسی  و  فاسد  نخبگان  برای  را  فضا  سیاسی 
کرده و آن ها را در مواجهه با قدرت  ارگ و قصر سپیدار تنگ 
مردم پاسخگو می سازند و یا جا خالی می کنند. زیرا، نباید از 
یاد برد تسلط سیاستمدارانی چون محقق و عبداهلل بر جامعه 
کفایت، درایت و چابکی سیاسی  هزاره و تاجیک نه ناشی از 
بلکه ناشی از نبود چهره های بدیل سیاسی و اجتماعی است؛ 
رهبران  به  توسل  جای  به  بار  نخستین  برای  که  چهره هایی 

مذکور، خود قدرت را به دست بگیرند.

افکار عمومی  را
به رسمیت شناسید!

 سلیم آزاد

کف  کشید؟ آمدن مردم به  کار به این جا  که  چه شد 
خشم شان  و  اعتراض  فریادهای  برآوردن  و  خیابان 
چه  تا  رویدادهایی  چنین  است؟  عواملی  چه  معلول 
است؟  تکرار پذیر  افغانستان  امروزی  جامعه  در  حد 
با  رابطه  در  که  است  اساسی  سواالت  از  برخی  این ها 
می شود.  مطرح  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  مظاهره 
از پاسخ به این سواالت را می توان در واقعیتی  بخشی 

گرفت.  به نام افکار عمومی  سراغ 
میزان  و  مختلف  شرایط  به  عمومی  بسته  افکار 
شکل های  جوامع  بودن  غیردموکراتیک  یا  دموکراتیک 
خوبی  به  داد  رخ  آنچه  می گیرد.  خود  به  مختلفی 
در  دموکراسی  فضای  تغییر  نشان  دهنده  می تواند 
الزاما و تماما به معنای  البته این رویداد  جامعه باشد. 
نیست  جامعه  ساختار  و  حکومت  بودن  دموکراتیک 
از  یکی  اثر گذاری  و  وجود  نشان دهنده  بیشتر  بلکه 
از آن در  پایه های دموکراسی و شکل گیری نوع خاصی 
عملی  آزادی  و  بیان  آزادی  فرصت  است.  مردم  بین 
داده  شکل  فیسبوک  و  مجازی  اجتماعی  فضای  که 
رویداد  این  در  را  دموکراسی  تغییر  اصلی  بخش  است 
فعال کننده  و  زمینه ساز  خود  عامل  این  می دهد.  نشان 
حکومت  بود.  زابل  رویداد  با  رابطه  عمومی  در  افکار 
رسمی  رسانه های  از  عمده ای  بخش  تمام قد،  به طور 
که می توانستند  نهادهای جامعه مدنی  و   و خصوصی 
در  باشند  عمومی   افکار  فعال ساز  و  پیشرو  نیرو های 
کردند، عمال عقب  این رویداد پشت سر مردم حرکت 

کردند. ماندند و یا عقب گرد 
سوء برداشت نسبت به افکار عمومی 

سیاستمداران  و  دولتمردان  بزرگ  ضعف های  از  یکی 
عمومی  است.  افکار  ساخت  و  مفهوم  با  بیگانگی  ما 
آن ها صرفا این اصطالح را شنیده اند و معنایی از آن را 
در ذهن شان تصور می کنند اما عمق آن را نمی شناسند. 
گرچه همواره وجود داشته است اما رفته  افکار عمومی  
رفته در حال تبدیل شدن به یک پدیده مدرن و متاثر از 
فضای ارتباط جمعی فعال در جامعه است نه فضایی 
تصور  یا  می سازند  خود  برای  حکومتی  رسانه های  که 

می کنند.
بلکه  نیست  اجتماعی  پدیده  یک  عمومی  تنها  افکار 
است.  جامعه  انسان های  فکری  سیستم  از  برخاسته 
گاهی اوقات می توان با تسامح حافظه  افکار عمومی  را 
آن  به  عمومی  معموال  افکار  هرچند  دانست.  عمومی  
در  کنون  ا یعنی  است،  فعال  که  می شود  گفته  چیزی 
زمانی  در  چیزی که  آن  معموال  اما  دارد  جریان  جامعه 
افکار عمومی  را شکل می دهد بعدا وارد حافظه جمعی 
تاریخ  که حافظه عمومی  همان  این معنی  به  می شود. 
که  از مسایل هستند  لذا بسیاری  افکار عمومی  است، 
ک  پا اما  بایگانی سپرده می شوند  افکار عمومی  به  در 

عمومی  نمی تواند  افکار  کارکرد  واقع  در  نمی شوند. 
بی ربط با حافظه جمعی یا همان تاریخ افکار عمومی  
باشد. این یک قانون در سیستم تفکر دانسته می شود 
که آنچه وارد حافظه شد دیگر هیچ گاه از بین نمی رود 
اولویت  از  یا  می شود،  گذاشته  کناری  به  صرفا  بلکه 
خارج می شود تا زمانی که بنا به نیاز یا شرایط فعال شود. 

سرانجام افکار عمومی
مساله ای  صورت  کردن  ک  پا با  که  تصور  این 
شد  خواهد  حذف  نهایت  در  و  فراموش  موضوع 
عمومی  خواهد  افکار  از  برداشت  ساده لوحانه ترین 
افکار عمومی  در  مورد  در  باید  که  واقعیت دومی   بود. 
گر موضوعی در افکار عمومی  که ا گرفت این است  نظر 
 فعال شد تا زمانی که به نتیجه نرسد متوقف نمی شود. 
عمومی  پیدا  افکار  جنبه  که  موضوعی  است  ممکن 
گذاشته شود  کنار  کرده است برای مدتی توسط جامعه 
وقتی  نمی شود.  مختومه  اما  شود  خارج  اولویت  از  یا 
وجود  زیادی  نشده  مختومه  پرونده های  جامعه ای  در 
تاثیر  عمومی   افکار  کارکرد  بر  می تواند  باشد،  داشته 
بگذارد. دولتمردان باید این واقعیت را همواره در نظر 
که هیچ واقعه را نمی تواند تا مرحله اقناع نهایی  بگیرند 

کرد.  مختومه تلقی 
مساله  زابل،  واقعه  از  منتج  رخدادهای  با  رابطه  در 
حکومتیان  و  حکومت  که  می شود  شروع  آنجایی  از 
گر  ا نشناختند.  رسمیت  به  عمومی را  افکار  واقعیت 
درخواست  نیازها،  و  حقوق  به  اندیشیدن  گذشته  در 
که مردم  کردن آن چیزی بود  کردن مطالبات و برآورده 
نمایندگان  یا  کمان  حا بزرگان،  کار  را  آن  به  پرداختن 
جامعه  مردم  نیست.  این طور  امروز  می دانستند،  خود 
که  امروزی افغانستان به نیازها، حقوق و پیامد شرایطی 
کنش  در آن قرار دارند می اندیشند و نسبت به آن ها وا
چهارشنبه  روز  مظاهره  می دهند.  نشان  فعاالنه تری 
گذشته  به  نسبت  مردم  کنونی  زمانه  در  که  داد  نشان 
و  کمان  حا که  است  حالی  در  این  کردند؛  رشد  خود 
هنوز  آن ها  مانده اند.  عقب  مردم  از  ما  سیاستمداران 
برخورد  مردم  با  خود  گذشته  انگاره های  و  تصور  با 
که مردم به خود و حقوق و  بر این تصور اند  می کنند و 
نیازهای شان نمی اندیشند پس چیزی هم به نام افکار 

عمومی  وجود و یا اثربخشی ندارد. 
برداشت  با  که  بود  این  در  دولتمردان  دیگر  اشتباه 
نادرست از صبر و سکوت مردم، آن را تعبیر به اقناع یا 
کرد. صبر و سکوت مردم به معنی بی تفاوتی  فراموشی 
کشورشان رخ می دهد  و بی توجهی به آنچه در جامعه و 
دچار  همواره  ما  سیاست ورزان  و  حکومت  نیست. 
سوءتفاهم بزرگی نسبت به مدارا و خویشتن داری مردم 

بوده اند. 
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آقای وکیل، وزیر خارجه حکومت داکتر نجیب اهلل و یکی از اقارب ببرک کارمل 
می گوید: »فضای مالقات اخیر ببرک کارمل با میخاییل گرباچف بسیار سرد و 
پرتشنج بود. گرباچف از گالسنوست یا شفافیت عملکرد دولتی و پرستوریکا 

یا اصالحات و بازسازی درون حزبی بحث کرد. ببرک کارمل در سخنان او روحیه 
سازش را با دشمن حس کرد و براش گفت: رفیق گرباچف، من مارکسیسم- 

لنینسیم را چند بار مطالعه کرده ام. اثری از لنین نیست که من نخوانده باشم. 
من در هیچ جای این مکتب چیزی به نام پرستوریکا و گالسنوست ندیده ام. اگر 
برنامه شما گشایشی بهتر و شایسته تر را در زندگی انسان ها نسبت به گذشته 
به وجود آورد معنی اش این خواهد بود که شما هدیه ای بزرگ تر از آثار لنین به 

جهان داده اید. اما گمان نمی برم این برنامه ها راه حل باشد.«

قسمت هفدهم 

امراهلل صالح

»نقش استخبارات در جنگ های کوچک و دیپلوماسی از دوران نورمحمد تره کی تا حامد کرزی«

از این مالقات وجود دارد. شماری از منابع امریکایی 
ادعا دارند که کارمل در این مالقات اشک ریخت. 

از ببرک کارمل خاطرات مکتوب در این زمینه وجود 
موجود  آنچه  به  باید  ناگزیری  روی  از  پس  ندارد، 
است اکتفا کرد. پس از استعفا، ببرک کارمل جایگاه 
در  کرد.  حفظ   1365 عقرب  ماه  الی  را  حزبی اش 
جریان شش ماه پس از برکناری که او در کابل ماند 

روزگار تلخ افت از قدرت را لمس کرد و چشید.
پاییز  به اسم کاوه در  با پسر ارشد ببرک کارمل  من 
سال 2010 در کابل مالقاتی طوالنی و بسیار صمیمانه 
قرار  خانگی  حبس  در  »پدرم  گفت:  کاوه  داشتم. 
گرفت. کوچه و خانه ی ما را خاد در محاصره داشت. 
هر کس که به دیدن پدرم می آمد، مورد بازپرس قرار 
خوراکه  مواد  و  سودا  خرید  اجازه  ما  به  می گرفت. 
داده نمی شد. سه وقت نان نا چیز را به صورت گرم و 
پخته شده برای ما می آوردند، مانند قروانه عسکری. 
برداشت  را  وضعیت  این  بردباری  و  تحمل  با  پدرم 
آمده  به وجود  تحول  یک  که  می دانست  می کرد. 
برای  بود که حتا اگر  است. داکتر نجیب فکر کرده 
ما اجازه رفتن به بازار را بدهد، شاید دست به بسیج 
فعاالن حزب علیه او بزنیم. داکتر نجیب قدرت دولتی 
را به دست آورده بود ولی جایگاهش در حزب بسیار 
لرزان بود. از پدرم هراس داشت. این وضعیت برای ما 
بسیار رقت بار بود. باالخره پدرم مجبور شد که بپذیرد 
ما  باالی  هر جهت  از  فشار  شود.  بیرون  کابل  از  که 
زیاد شده بود. شماری از فعالین حزبی نیز با مشاهده 
به  انگیزه ضد داکتر نجیب  با پدرم  نوع برخورد  این 
خود گرفته بودند و این معلومات  به نجیب می رسید. 
قبل از پرواز از ما خواستند که صرفا حق داریم به وزن 
نزدیک به شش صد کیلوگرام اثاثیه منزل را با خود 
انتقال بدهیم. در خانه فکر کردیم که چه را باید انتقال 
بدهیم. پدرم گفت که صرفا لباس های تان را بگیرید 
و بقیه کتاب هایم را انتقال بدهید. به این ترتیب وقتی 
که از افغانستان خارج می شدیم، زیادترین چیزی که 

با خود انتقال دادیم کتاب های پدرم بود.«
انتقال قدرت از ببرک کارمل به داکتر نجیب اهلل بازهم 
افتاده، بی اتفاق و  همان رنگ وبوی کشور های عقب 
بحرانی را داشت. نشانه هایی از مدنیت دولتی، دسپلین 
حزبی و دموکراتیک در آن دیده نمی شد. پس از 14 
ثور 1365 دیگر برای ببرک کارمل اجازه حضور  در 
رسانه ها داده نشد و فقط در یکی دو شماره از حقیقت 
انقالب ثور از زبان او اعالمیه هایی به حمایت از خط 
مشی داکتر نجیب اهلل و مسایل حزبی نشر شده است 
که معلوم نیست از گفته های خودش بود و یا از جنگ 

روانی و پروپاگند دستگاه خاد که در آنزمان به این 
نوع فعالیت ها »تدابیر فعال« خطاب می شد. 

نجیب اهلل  داکتر  خارجه حکومت  وزیر  وکیل،  آقای 
»فضای  می گوید:  کارمل  ببرک  اقارب  از  یکی  و 
گرباچف  میخاییل  با  کارمل  ببرک  اخیر  مالقات 
گالسنوست  از  گرباچف  بود.  پرتشنج  و  سرد  بسیار 
یا شفافیت عملکرد دولتی و پرستوریکا یا اصالحات 
و بازسازی درون حزبی بحث کرد. ببرک کارمل در 
و  کرد  حس  دشمن  با  را  سازش  روحیه  او  سخنان 
براش گفت: رفیق گرباچف، من مارکسیسم- لنینسیم 
را چند بار مطالعه کرده ام. اثری از لنین نیست که من 
نخوانده باشم. من در هیچ جای این مکتب چیزی به 
نام پرستوریکا و گالسنوست ندیده ام. اگر برنامه شما 
گشایشی بهتر و شایسته تر را در زندگی انسان ها نسبت 
به گذشته به وجود آورد معنی اش این خواهد بود که 
شما هدیه ای بزرگ تر از آثار لنین به جهان داده اید. 

اما گمان نمی برم این برنامه ها راه حل باشد.«
اما اناتولی دوبری نین، سفیر شوروی در واشنگتن در 
خاطرات خود می نویسد که او نیز در آخرین مالقات 
میان کارمل و گرباچف حاضر بوده است. گرباچف 
ببرک  به  مصلحت اندیشی  و  الزمه  تشریفات  بدون 
کارمل گفته بود که باید قدرت را به داکتر نجیب اهلل 

واگذار کند. 
کارمل  ببرک  اعتقاد  و  گفتار  در  گرباچف  میخاییل 
همان دگماتیزم یا بینش مطلق گرا را می دید که دیگر 

شوروی به آن نیاز نداشت و در پی تغییرش بود.
ببرک کارمل، مردی که با تمام وجود فریاد می زد که 
انقالب ثور برگشت ناپذیر است و بر حمایت بی دریغ 
پدیده مادی و معنوی  از هر  بیشتر  انسانی شوروی  و 
 1986 سال  نوامبر  در  شد  وادار  داشت،  باور  دیگر 
برود.  مسکو  به  خانواده اش  با  روسی  طیاره خاص  با 
همه اسناد و منابع نشان می دهد که زندگی در تبعید 
کارمل را بسیار خسته و افسرده ساخته بود. او بار ها از 
مقامات شوروی خواستار برگشت به افغانستان گردید 
اما هر بار به بهانه های مختلف برایش اجازه برگشت 

داده نمی شد. 
به  کارمل  برگشت  که  بود  باور  این  به  کی جی بی 
بیشتر  تزلزل  در  را  نجیب اهلل  داکتر  حکومت  کابل 
معطل  بار  هر  مریضی  بهانه  به  را  او  می دهد.  قرار 
می ساختند. یکی از نزدیکان ببرک کارمل به من قصه 
به یک  دلتنگی می کرد  زیاد  او  بار که  »هر  کرد که 
شفاخانه مخصوص انتقالش می دادند. بعد ها معلوم شد 
امپول  از  نوعی  مداوا  عوض  به  شفاخانه  این  در  که 
تثبیت موثق بودن  او تزریق می کردند.«  به  افسردگی 
این ادعا ها بسیار مشکل است. اما آنچه هویداست این 
را در مسکو  دلتنگ  و  بد  بسیار  او زندگی  است که 

سپری می کرد. 
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آمدن  کار  روی  با  به خصوص  مسکو،  در  باور  این 
از  بود.  پاشیده  فرو  گرباچف،  سرگویچ  میخاییل 
افغانستان  وضعیت  از  روس ها  افسردگی  و  خستگی 
و  دموکراتیک  حزب  داخل  در  دیگر  کس  هیچ 
و  درک  نجیب اهلل  داکتر  از  بهتر  قدرت  رده های  در 

معلومات نداشت. 
آدم های  و  اطالعات  به  زیاد  ارزش  شوروی  نظام 
اطالعاتی قایل بود. آنان در برخورد با خود و بیرون 
ارزیابی  این رو  از  و  بودند  اطالعاتی  و  پولیسی  نظام، 
مشاورین روسی از داکتر نجیب اهلل مثبت و با مباهات 
همراه بود. آن ها به این نتیجه رسیده بودند که داکتر 
باکفایت،  و  موثر  ارگان  یک  ساختن  با  نجیب اهلل 
مهارت  کارمل،  ببرک  به  نسبت  بهتر  صحت  داشتن 
مدیریت بهتر، پشتون تباری و فکر اوپراتیفی می تواند 
در وضعیت، تغییر و نقطه عطف ایجاد کند. روس ها 
زمان  آن  کلیشه ی  از  بیرون  که  داشتند  به کسی  نیاز 
همه  بود  توانسته  نجیب اهلل  داکتر  بتواند.  کرده  فکر 
به خودش را در دولت  مثبت نسبت  این ذهنیت های 
حکومت  پشتیبان  بزرگ ترین  و  یگانه  شوروی 

افغانستان ایجاد کند. 
داکتر نجیب اهلل در حالی که بهترین رابطه را با ببرک 
کارمل حفظ کرده بود، روس ها را نیز قانع ساخته بود 
که از پرشش به ریاست جمهوری حمایت کنند. او با 
مهارت تمام توانسته بود این نیت خویش را از ببرک 
کارمل تا حدی پنهان نگه دارد. در ماه های اول 1986 
ببرک کارمل به سردی رابطه روس ها با خودش پی 
برده بود ولی هنوز شک داشت که روس ها وادار به 

استعفایش سازند. 
قرار گرفتن داکتر نجیب اهلل در کرسی ریاست جمهوری 
از  دسپلین حزبی صورت گرفت.  و  اصول  برخالف 
بر  کارمل  ببرک  قدرت  از  افت  از  پس  حرف های 
نجیب اهلل  داکتر  منفی  نیت  از  او  اگر  حتا  که  می آید 
نسبت به خودش واقف هم می بود، شاید او را از مقام 

ریاست خاد برکنار کرده نمی توانست.
به نقل  پروفیسور سلینکین م. ف، شرق شناس روسی 
از ببرک کارمل نوشته است: »بعد از استعفای اجباری 
خود، هنگام اقامت در مسکو در یک مصاحبه به این 
موضوع اشاره کرده تذکر داد که حتا »برداشتن یک 

قدم« هم بدون مشاورین شوروی ناممکن بود.« 
می  1986   4 مطابق   1365 ثور   14 در  هرحال  به 
مستقر  روسی  مقتدر  مشاور  پلیچکا،  پترویچ  ویکتور 
در ریاست جمهوری در کابل در یک مالقات سرد و 
پرتنش از ببرک کارمل خواست که استعفای خویش 
ناشده  و  تاییدشده  امضا کند. روایت های مختلِف  را 

حفظ تسلسل در نوشتن درباره عملیات های خدمات 
اطالعات دولتی یا »خاد« به خاطر نبود ماخذ و منابع 
موثق دشوار است. این عملیات ها از دید یک گروه، 
مهم  ملی  و  دولتی  منافع  حفظ  برای  و  افتخارآفرین 
ذیربط  و  ذینفع  گروه های  دید  از  و  می گردد  تلقی 
پنداشته  ملی  منافع  ضد  بر  و  خونبار  منفی،  دیگر، 
و  ندارد  قرار  امن  فضایی  در  هنوز  جامعه  می شود. 
در  سهم خویش  از  »خاد«  بازمانده های  است  مشکل 
اما من هنوز تعهد دارم که  عملیات ها سخن بگویند. 
از  شماری  شخصی،  احساسات  از  عاری  دیدی  با 
استقامت ها و عملیات های باقی مانده ی خاد را بنویسم. 

این یک کار فراخ و حوصله طلب است. 
اما در این بخش می پردازم به پیش زمینه ها و دور نمای 
پرش داکتر نجیب اهلل از ریاست خاد به مقام ریاست 
 جمهوری که در چهارم ماه می  1986 میالدی مطابق 

به 14 ثور 1365 صورت گرفت. 
غیر  قابل  قدرت  و  توانمندی  اطالعات،  به  دسترسی 
تعریف به انسان ها می بخشد. داکتر نجیب اهلل به وسیله 
مقامش در ریاست »خاد« دسترسی وسیع به معلومات 
در  صرفا  اطالعات  نوع  این  داشت.  اطالعات  و 
اختیار او قرار داشت و بر اساس مسوولیت وظیفوی، 
بخش های اختصاریافته و تصفیه شده این اطالعات را 

در اختیار ببرک کارمل قرار می داد. 
نظریات  کارمل،  ببرک  مدیریت  نحوه  به  ارتباط  در 
متفاوت وجود دارد. در این که او یک آدم با استعداد 
دارند  باور  نزدیک ترین هایش  اما  نیست  شکی  بود 
بود  فضا ساز  آدم  یک  بیشتر  مدیریتی  دید  از  او  که 
مقام  در  آدم ها  وقتی  مدیریتی  دید  از  ریزه پرداز.  تا 
و  توانایی  پهلوی  در  می گیرند،  قرار  تصمیم گیری 
مهارت در فضا سازی نیاز دارند که به مسایل ریز نیز 
توجه داشته باشند، در غیر آن نخ ها و رشته های تسلط 

واقعی امور از اختیار شان می گریزد. 
یکی از دالیل به حاشیه رفتن ببرک کارمل و خالی 
بود.  مساله  همین  نجیب اهلل،  داکتر  به  جایش  شدن 
ببرک کارمل باور به انسان ایدیولوژیک داشت، فکر 
نمی کرد شوروی شکست پذیر است و بار ها از انسان 
شوروی به عنوان انسان ایده آل سخن گفته بود. از دید 
بند های  از  دور  انسان  شوروی  انسان  کارمل،  ببرک 
در خط  بلند  اهداف  به  تعهد  و  قومی  بوده  کوچک 
کارمل  ببرک  دید  از  داشت.  لنینسیم  مارکسیسم- 
راستای  در  بی بدیل  مکتبی  لنینسیم  مارکسیسم- 
با آن که  بود.  فقر و زندگی طبقاتی  از  رهایی جامعه 
در زندگی حزبی و مبارزاتی اش تالطم زیاد را تجربه 
در  اما  بود  دیده  فراکسیون بازی ها آسیب  از  و  کرده 
باور های  قربانی  بیشتر  ریاست جمهوری اش  دوران 
بزرگش شد. اکثر تحلیلگران او را آدمی دگماتیک و 

مطلق اندیش توصیف می کنند. 
الی   1979 از  کارمل  ببرک  دوران  در  سرخ  ارتش 
مالی  و  بلند جانی  بهای  و  زیاد می کرد  1986 تالش 
کارمل جایگاه  برای حکومت  نتوانست  اما  پرداخت 
و  قوا  به  اتکا  کند.  ایجاد  پذیرش  قابل  مردمی  و 
هر  بالعوض  کمک های  و  روسی،  جنگی  تخنیک 
با  افزایش می یافت. روس ها تا سرحد آتش بس  روز 
انعطاف  به  مجبور  پنجشیر  دره  در  مسعود  احمد شاه 
شدند که نه تنها برای شان زیان بار ثابت شد بلکه در 
مسکو و کابل باعث زندانی شدن طراحان آن گردید. 
ایجاد  عطف  نقطه  استراتژی ها  این  از  یک  هیچ  اما 

نکرد. 
گردد،  عطف  نقطه  ایجاد  باعث  روشی  که  روس ها 
ببرک  از  شود  شمرده  ابتکار  و  باشد  داشته  تازگی 
کارمل نمی دیدند و نمی شنیدند. ببرک کارمل هنوز 
حالی که  در  داشت  قاطع  و  واضح  پیروزی  به  اعتقاد 

جاسوسان باافتخار
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تظاهرات بر ضد تروریسم و حمایت
 از سیستم سیاسی برای تضمین آینده شان

افکار عمومی  را ...
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سیاست همراه با توسعه آهسته نهادهای سیاسی باشد.« 
دوم، هدف قیام ها و تظاهرات های قبلی سیستم سیاسی آن 
زمان بود. هرچند، در روز چهار شنبه، تظاهرات کننده ها در 
حمایت از سیستم سیاسی در حال تولد افغانستان شعار دادند 
این سیستم سیاسی را در میان اکثر مردم  این مشروعیت  و 

افغانستان نشان می دهد. 
انکشاف مهم دیگر این است که تظاهرات  کننده ها از تمام 
گروه های  همه  از  مردان  و  زنان  شمول  به  اجتماعی  اقشار 
ازبک  هزاره،  تاجیک،  پشتون،  بودند.  آمده  قومی گردهم 
کرده  شرکت  تظاهرات  این  در  قومی   اقلیت های  سایر  و 
بر  تا  می کردند  تاکید  ملی  همبستگی  بر  آن ها  همه  بودند. 

تفاوت های قومی  و فرقه ای. 
در  دریابی  ذکی  تظاهرات،  این  نماینده های  از  یکی 
بیان کرد که خواست آن ها فراتر از  تلویزیون طلوع چنین 
امنیت هزاره ها است و آن ها برای تمام افغان ها، قطع نظر از 

قوم، مذهب و محل شان، عدالت می خواهند. 
در عین روز، مردم در والیت زابل، که اکثر ساکنان آن از 
گروه قومی  پشتون است، یک تظاهرات جداگانه ای را در 
حمایت از خانواده قربانی ها و تظاهرات کابل، سازمان دهی 

کردند. 
در  گسترده  سیاسی  و  اجتماعی  تغییرات  تحوالت،  این 
یک دهه گذشته در افغانستان را بازتاب می دهند. در میان 
بسیاری از مسایل دیگر، افغانستان یک قانون اساسی مشروع 

و نیروهای امنیتی مشروع و مورد حمایت دارد. 
می روند  مکتب  به  کسانی که  تعداد  رقم   ،2014 سال  در 
بود، در حالی که در سال  نفر رسیده  میلیون  به مرز هشت 
2001، این رقم بسیار کم تر از این بود. اکنون افغانستان 25 
هزار دانشجو در 144 نهاد تحصیالت عالی در داخل کشور 

دارد که 20 درصد آن ها را زن ها تشکیل می دهند. 
امروز، انترنیت، موبایل و سایر رسانه ها، افغان ها را بیش از 
به جهان خارج وصل کرده است. کاربران  هر زمان دیگر 
فیسبوک نقش رهبری کننده ای را در سازمان دهی تظاهرات 

روز چهار شنبه بازی کردند. 
هشدار به رهبران سیاسی

بیدار کننده  و  هشدار دهنده  زنگ  یک  باید  تظاهرات  این 

این به معنی خارج شدن مردم از اولویت کاری حکومت 
بود. وقتی حکومت موضوعات غیر حساس و غیر ضروری 
دیگر را انتخاب می کند، عمال به معنی از اولویت خارج 
کردن امور دیگر است. حکومت در انتخاب اولویت ها و 

موضوعات کاری خود دچار خطاست. 
افکار عمومی  یک ذهن صرفا پذیرنده یا رد کننده نیست 
بر اساس شواهد موجود  بلکه تجزیه و تحلیل می کند و 
نتیجه گیری می کند. تصور این که هرآنچه به مردم بگوییم 
پذیرفته خواهد شد نیز ناشی از عدم درک صحیح افکار 
مسووالن  می شود  باعث  که  درکی  عدم  عمومی  است. 
حکومتی به خود جرأت بدهند هر دلیل و بهانه ای را برای 
آنچه که  مردم  کنند.  بیان  مردم  به خواست  پاسخ گویی 
می شنوند را بر اساس شباهت ها و روابط ذهنی شان تحلیل 

و  بیشتر  مردم  امنیت  برای  تا  باشد  سیاسی  رهبران  برای 
باید  آن ها  هدف،  این  به  رسیدن  برای  کنند.  کار  جدی تر 
تفاوت های شخصی و سیاسی خود را کنار بگذارند. در قدم 
اول، پس از گذشت یک سال از تشکیل حکومت وحدت 

ملی، آن ها باید برای تعیین وزیر دفاع باهم کار کنند. 
همان گونه که اشرف غنی وعده عدالت داده است، متحدان 
را  گذشته  سال  یک  امنیتی  سیاست های  باید  او  سیاسی 
دوباره مرور و مورد تجدید نظر قرار بدهند و در جنگ و 
مبارزه با طالبان و سایر گروه های شورشگر باید اراده سیاسی 
بزرگ تر نشان بدهند. حمایت های نظامی از کابل، در سقوط 
کندز و کشتارهای دیگر در جلریز، غور و بدخشان، که با 
سربریدن های اخیر مشابهت دارند، بسیار دیر رسید و یا اصال 

حمایت نظامی  نرسید و صورت نگرفت. 
شک  بدون  گسترده  فساد  و  تدارکاتی  ضعیف  سازمان دهی 
نقش دارند؛ اما مساله مهم شک و تردیدها در مورد عدم اراده 
سیاسی اشرف غنی و مشاور امنیتی ایشان در جنگ با طالبان، 
به دلیل تعلقیت شان به گروه قومی  مشابه، افزایش یافته است. 

است  صدای  خود  نفس  در  اعتراضات  این  نهایت،  در 
استرالیا،  شمول  به  دیگر،  کشورهای  حمایت  تداوم  برای 
از افغانستان. این امیدوار کننده است که جنرال جان کمپل، 
فرمانده قوای ناتو در افغانستان، بر وحدت ملی افغان ها تاکید 
کرد. هم چنان، آقای جان کمپل به تعهدات ایاالت متحده 
کرد.  تاکید  نیز  طالبان  با  صلح«  »پروسه  به  ناتو  و  امریکا 
به خاطری  برزخ است.  »پروسه صلح« یک  اما  واقعیت  در 
و  دارد  ادامه  طالبان  از  مختلفی  شاخه های  میان  جنگ  که 
از  که  پاکستان،  همسایه اش  و  افغانستان  سیاسی  اختالفات 

طالبان در گذشته حمایت کرده است، پا برجا می باشد. 
به این دلیل، افغان ها خواهان یک سیاست مشخص و واضح 
از سوی حکومت شان و جامعه جهانی در برابر طالبان و سایر 
گروه های شورشگر که مردم ملکی و بی گناه را می کشند، 
باید طالبان و شاخه های آن  هستند. به خصوص که استرالیا 
را در فهرست سازمان های تروریستی خود اضافه کند. در 
غیر آن، ادامه ناامنی، فقر گسترده و حکومتداری ضعیف، 
سیستم سیاسی لرزان افغانستان را تهدید می کند؛ چیزی که 

امید آینده افغانستان به مثابه یک کشور است. 

می کنند و سپس به تایید یا رد آن اقدام می کنند. 
زمان  نیازهای  گذشته،  عملکردهای  نوع  احساسات، 
نقش  پاسخ گویی  نحوه  عمومی  و  افکار  بودن  فعال  و 
افکار عمومی  به آنچه  باور و پذیرش  تعیین کننده ای در 
 گفته می شود دارد. بسیاری از آنچه در جلسات و پیام های 
مردم گفته  و  به مخاطبان  دولتمردان  از سوی  ارایه شده 
در  نداشت.  مردم  اصلی  موضوع  با  ارتباطی  هیچ  شد 
رخ  فاجعه  به  عمومی  نسبت  افکار  که  تصور  این  نتیجه 
داده و مطالبات مرتبط با آن اقناع شده است تکرار خطای 
گذشته است. افکار عمومی  نه تنها اقناع نشده است بلکه 
از سوی دولتمردان  بی ربط گویی ها  اظهارات و  برخی  با 
ابعاد تازه ای بر تفکر جمعی نسبت به این موضوع اضافه 
شده است. لذا احتمال تکرار مظاهره ای در ابعاد بزرگ تر 
به مراتب محتمل تر است. این که جامعه چه زمانی را برای 
ابراز خود انتخاب می کند چیزی است که باید منتظر آن 

ماند.

یک  شاهد  زمانی  چهارشنبه  روز  افغانستان  پایتخت  کابل 
ارگ  سوی  به  نفر  هزار  ده ها  که  بود  تاریخی  تظاهرات 
بزرگ ترین  این  افتادند.  حرکت  به  ریاست  جمهوری 
آن  در  که  است  افغانستان  مدرن  تاریخ  در  تظاهرات 
بی گناه  نفر  هفت  عکس های  و  تابوت ها  مظاهره کننده ها، 
را که دو زن و یک دختر 9 ساله نیز شامل آن بود، حمل 

می کردند. اجساد این هفت نفر روز شنبه پیدا شده بود. 
چند  داعش  که  گفته اند  افغان  مقامات  گزارش ها،  مطابق 
ماه قبل افرادی از قوم هزاره را ربوده بودند و آن ها را در 
سواالت  که  حالی  در  می کردند.  نگهداری  زابل  والیت 
این آدم ربایی و کشته  جدی در مورد شرایط و چگونگی 
شدن این افراد که به صورت وحشیانه ای چند روز قبل سر 
باقی است. قابل ذکر است که اجساد  بریده شده اند، هنوز 
والیت  جاغوری  ولسوالی  در  خانواده های شان  به  قربانیان 

غزنی فرستاده شده بودند. 
تظاهرات کننده ها  به  امنیتی  نیروهای  احترام،  نشانه ای  به 
اجازه دادند تا به صورت آزاد در محوطه چهارراهی مقابل 
اعتراض  به  دست  شده  داخل  ریاست جمهوری  ارگ 
برگزار گردید و صرفا  تظاهرات، در کل صلح آمیز  بزنند. 
مظاهره کننده ها  باالی  زمانی  ریاست جمهوری  محافظان 
آتش گشودند که آن ها تالش می کردند دروازه ارگ را باز 
کنند. مطابق اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان 

ده نفر زخمی  شده اند. 
تظاهرات به مدت طوالنی ادامه پیدا کرد و می توان گفت 
در  ملی  همبستگی  تظاهرات  در حقیقت  تظاهرات  این  که 
افغانستان بر علیه خشونت و تروریسم بود. در میانه ای ناامنی 
که با سقوط مرکز والیت کندز به دست طالبان برجسته شد، 
تظاهرات کننده ها در حمایت از نظام سیاسی لرزان افغانستان 
شعار می دادند. در عین زمان، شعار تظاهرات کننده ها خشم و 
ناامیدی را در برابر کارکرد ضعیف و تبعیض آمیز حکومت 
از  تظاهرات کننده ها  بازتاب می داد. هم چنان،  ملی  وحدت 
مردم  مبارزه  از  را  که حمایت شان  خواستند  جهانی  جامعه 

افغانستان در برابر خشونت، ادامه بدهند. 
هدف سرنگونی سیستم نیست

قیام و تظاهرات خیابانی یک پدیده ای جدید در افغانستان 
دانشجویان  میالدی،   1970 و   1960 سال های  در  نیست. 
سرنگون  را  شاه  و  زدند  تظاهرات  به  دست  کابل  دانشگاه 
در  دادند.  پایان  سلطنتی  حکومت  قرن  دو  به  و  کردند 
سال های 1980 میالدی، قیام خشونت آمیز مجاهدین سبب 
که  گردید  سابق  شوروی  حمایت  مورد  حکومت  سقوط 
در  میالدی   1990 دهه  در  خونین  داخلی  جنگ  آن  پیامد 

افغانستان بود. 
با وجود تفاوت ها در زمان و شکل این قیام ها، اعتراضات و 

قیام های اولی دارای دو وجه مشترک می باشند: 
به  گفتن  پاسخ  جهت  سیاسی  اصالحات  شکست  نخست، 
خواست عمومی  برای تغییر منجر به هرج و مرج و بی نظمی  
شد. همان گونه که ساموئل هانتنگتن، دانشمند علوم سیاسی 
می گوید: »بی نظمی  و اختالل اجتماعی زمانی به میان می آید 
که تغییر اجتماعی سریع و بسیج سریع گروه های جدید در 

جرأت دروغ گفتن و بی ربط گویی به افکار عمومی
همه مردمی  که روز چهار شنبه در مظاهره شرکت کردند 
به خوبی می دانستند که حکومت در گذشته چه اقداماتی 
قبال  داده است. آن ها  انجام  در مورد آزادی گروگان ها 
هم شنیده بودند که گروگان گیران چند بار محل اسیران 
محدودیت های  و  واقعیت ها  آن ها  داده اند.  تغییر  را 
حکومت و جامعه ای که در آن زندگی می کنند را هم به 
خوبی می شناسند. لذا بازگویی آنچه مردم خود می دانند و 
درک می کنند پاسخ به مطالبات مردم نیست. آنچه مردم 
را شکل  آن ها  اعتراض  و  بودند  آن خشمگین  به  نسبت 
داد، از اولویت خارج شدن نیاز و حساسیت آنان از برنامه 
کاری دولت بود. بعد از عملیات منجر به نجات 19 تن از 
اسرا، عمال موضوع اسرا از اولویت حکومت خارج شد و 

پژوهشگر در دانشگاه نیوسوت   _ علی رضا یونس پور 
ویلز در آسترالیا

برگردان: شاکر مهریار
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The conversation :منبع

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

ویژگی های  جهان  سراسر  در  لچک ها 
این  افغانستان  در  ولی  دارند.  مشابه 
چون  می کند.  تغییر  کامال  ویژگی 
با  افغانستان  در  لچک ها  ویژگی های 
می خواهیم  بنا  دارد.  فرق  جهان  تمام 
بسازیم.  با شما شریک  این ویژگی ها را 
مردمان  که  را  لچک ها  مقابل  افراد  البته 
نیز  با شخصیت اند  و  پدر کرده  شریف، 

معرفی خواهیم کرد. 
نخستین ویژگی یک لچک این است که 
لچک بر بوریا می خوابد. چون پول قالین 
و فرش های ترکی لوکس را از گرده ملت 
برعکس  البته  است.  نتوانسته  کرده  بیرون 
عقیده بعضی رهبران، آسمان لچک ها پر 
از ستاره است، چون لچک ها سقف ندارند 
که بین آنان و ستاره ها سد شود. بر خالف، 
آدم های شریف و پدرکرده معموال روی 
قالینچه ها بخملی و روی قالین های ترکی 
پر پشم می خوابند. چون بلدند چگونه پول 
خون  را  ملت  گوش  چگونه  کنند.  پیدا 
کنند و جیب خویش را پر. البته آدم های 
شریف و پدرکرده یک ستاره هم ندارند. 
دلیلش این است که سقف های کانکریتی 
دسترس شان  از  را  ستاره ها  خانه های شان 

دور ساخته است. 
را  خود  خون  که  حاضر اند  لچک ها 
هر  در  کاری  فدا  این  حاال  کنند؛  فدا 
ندارند،  و چون عقل حسابی  باشد.  راهی 
این خون  از  پدرکرده  و  آدم های شریف 

به اندازه کافی نوشیده می توانند. 
لچک ها همه افراد کوچه بازاری اند. چون 
شده اند.  بزرگ  بازار  و  کوچه  همین  در 
اهل  نه  پدرکرده  و  شریف  آدم های  ولی 
کوچه اند و نه اهل بازار. چون آنان کوچه 
شیشه  پشت  از  اصال  ندیده اند.  را  بازار  و 
دودی موتر کی می شه کوچه را دید. در 
کی  پدرکرده  و  شریف  آدم  پدر  ضمن 
تنهایی  بازار  و  کوچه  به  که  دارد  جرات 

گردش کند. 
با سواد اند،  آدم های  لچک ها 
آینده  و  ملت  دغدغه  تحصیل کرده اند، 
لچک  خاطر  همین  به  دارند.  را  مملکت 
شریف  آدم های  ولی  می شوند.  حساب 
سواد  که  نیست  مهم  زیاد  پدرکرده  و 
چند.  کیلویی  تحصیل  اصال  باشند.  داشته 
و  شریف  آدم های  شاخصه  مهم ترین 
راحتی  به  که  که  است  این  پدرکرده 
کنند.  معامله  را  لچک  آدم های  می شود 
کرده  معامله  را  چیز  همه  آن ها  اصال 
هم  را  ما  معامله  اختیار  حتا  می توانند. 

دارند. به همین خاطر پولدار هستند. 
و  لچک  آدم های  مشخصات  بود  این 
آدم های شریف  هم چنان  و  کوچه بازاری 

و پدر کرده. 

ویژگی های یک لچک 
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دوم  معاون  محقق،  محمد  گذشته  چهارشنبه 
ارگ  سران  که  نشستی  در  اجرایی،  ریاست 
برگزار  معترضان  نمایند گان  با  ریاست جمهوری 
گفت:  مردم  دادخواهی  کنش  وا در  بود،  کرده 
کرده اند،  برگزار  را  راهپیمایی  این  »کسانی که 
که در زمین  کسانی هستند  کوچه وبازار و  مردمان 

بوریا و در آسمان ستاره ندارند.«
و  خشم  سر  از  را  سخن  این  محقق  آقای  گرچه  ا
اما  گفت،  معترضان  تحقیر  و  توهین  منظور  به 
آن چه  از  بود  عالی   توصیفی  نگذریم  حق  از  گر  ا
اجتماع  و  سیاست  گستره  در  روزها  این  در 
که روشنفکران،  می گذرد؛ توصیف عالی از چیزی 
روزنامه نگاران، فعاالن مدنی و جوانان سال ها در 
کنون آهسته آهسته دارد اتفاق  انتظار آن زیستند و ا

می افتد: طغیان توده ها.
وقتی به چند روز پیش می بینم، متعجب می شوم 
مبدل  واقعیت  به  رویاهای مان  زود  قدر  چه  که 
کیاولی  از ما با نقل قولی  شدند. چند روز پیش، 
تاریخ، دو حزب وجود داشته  نوشتم »همواره در 
است؛ حزب مردم و حزب  ساالران. حزب مردم 

کجا است؟« ما 
کشور می نگرم، پرسشم  که به خیابان های  اینک 
همان  ما  مردم  حزب  می یابم.  پاسخ یافته   را 
و  ساالر  هیچ  که  انقالبی  است؛  تبسم  انقالب 
ارگ نشینی در آن حضور نداشت و به قول محمد 
و  فقیر  و  کوچه وبازار  مردم  طغیان  نتیجه  محقق، 

تهی دست بود.
شهروندان  ده هاهزارنفری  دادخواهانه  راهپیمایی 
نداشته  پی  در  دیگری  دست آورد  هیچ  گر  ا کابل 
افغانستان  سیاست  که  است  کافی  همین   باشد، 
کرد  خارج  آن  پیشاسیاسی  و  انحرافی  مسیر  از  را 
و  رهبر  میان  شکاف ها  و  داد  تازه  سمت وسوی  و 
در  افغانستان،  اینک  بخشید.  افزایش  را  مردم 
حزب  است:  حزب  دو  به  تقسیم شدن  آستانه 

ساالران و حزب مردم.
– حزب  ساالران: حزب  ساالران، همان حزب   1
دو  در  که  است  سنتی  رهبران  و  قومی  تکه داران 
آمده اند.  گردهم  ملی  وحدت  حکومت  جناح 
گردهم آورده، منافع مشترک است  آن چه آن ها را 
کنند این  که احساس  و به همین خاطر هرازگاهی 

پروفیسور  پالستون،  الدیمیر  به گفته 
دانشگاه  شرق شناسی  دیپارتمنت 
پسر  »کاوه  نوواسیبیرسک:  دولتی 
تا  کرد  خواهش  من  از  کارمل  ببرک 
با  یکجا  کنم.  پیدا  خوب  کتر  دا
ما  عالی  کتگوری  طبیب  کتر،  دا
عمارت  در  که  آمدیم  او  اپارتمان  به 
علوم  انستیتوت  حزبی  مهمانخانه 
مرکزی  کمیته  مربوط  اجتماعی 
شوروی  اتحاد  کمونیست  حزب 
ببرک  ظاهری  وضع  داشت.  قرار 
صورت  در  بود.  خراب  بسیار  کارمل 
تشخیص »فلج رشته های عصبی مغز 
با عواقب برهم خوردن دوران خون و 
ضعف سرطانی«، او وضع بهتر از این 

داشته نمی توانست.«
این پروفیسور روسی در اخیر مقاله اش 
شده  نشر  »رو«  فارسی  سایت  در  که 
کارمل  که »ببرک  است، نوشته است 
همیشه نسبت به اتحاد شوروی، هم 
سیاسی  فعالیت های  اولی  مرحله  در 
از  که  خود، هم در سال های تجرید 
و همرزمان  دست »دوستان شوروی« 
همفکران  ظاهرا  و  دیروزی  حزبی 
بود،  گرفته  قرار  آن  در  بی وفا 

عالقه مندی صادقانه داشت.«
زیادی  دالیل  کارمل  ببرک  شاید 
برای وفاداری اش به شوروی داشت. 
اما  بود  که  هرچه  او  نیت  و  قلب  در 
تاریخ او را جاسوس خطاب می کند. 
و  سیاه  جاسوسان  همه  سرنوشت 
کارمل از  گون نیست. افت ببرک  واژ
همزمان  مسکو  به  تبعیدش  و  قدرت 
نه  او  پس  بود.  شوروی  فروپاشی  با 
تنها با بی مهری رفقای دیروزی خود 
از  که  کشوری  بلکه  بود  گرفته  قرار 
به عنوان  آن  به  کارمل  ببرک  دید  هر 
در  می دید  زمین  روی  در  آرمان شهر 

حال فروپاشی بود. 
اخیر  سال های  در  کارمل  ببرک 
خشمگین  شوروی  اتحاد  بر  عمرش 
می گوید:  پالستون  پروفیسور  بود. 
را نسبت عدم درک  »او خشم خود 
طرف  از  افغانستان  خصوصیات 
شدید  فشار  و  شوروی«  »رفقای 
اظهار  وی،  بر  شوروی  نظامیان 
و  بلند پایه  مشاورین  همان  نمود. 
خطاهای  و  اشتباهات  دیپلوماتان 
رهبری  پای  به  را  خود  اشکار 
کارمل  ببرک  راس  در  افغانستان 
به  را  کارمل  مسکو  در  و  می بستند 
مثابه شخص متزلزل، فاقد قاطعیت 
و ناتوان در امر تحقق سیاست آشتی 
او  معرفی می کردند.  ملی طرح شده 
را در حقیقت مقصر تمام مشکالت 
قلمداد نمودند. تنها مخالفان او در 

منسجم  می شود،  تهدید  گروهی  سوی  از  منافع 
سخنان  می گیرند.  موضع  متحدانه  و  می شوند 
محقق را در آن نشست حتما شنیدید. تا پیش از 
که رهبران قومی،  این نشست باور مردم براین بود 
و  بوده  حکومت  در  اقوام  جایگاه  تمثیل کنندگان 
به نمایندگی از آن ها در هرم قدرت حضور دارند. 
که  گذشت، نشان داد  اما آن چه در نشست ارگ 
که  کدام آن ها همان سخنی را بر زبان می آورد  هر 
همدیگر  زبان  از  سخن  است.  دیگرش  خواست 
گر  ا نیست.  میان شان  مشکلی  هیچ  و  می گویند 
مشکلی هم دارند، تنها بر سر توزیع منابع ثروت و 

قدرت است.
2 – حزب مردم: حزب مردم، اما حزب محقق و 
بل اعالم موضع  نیست،  و دوستم  و غنی  عبداهلل 
مشترک  وجه  که  است  کوچه و بازاری  مردمان 
همه شان محرومیت، مظلومیت، فقر و تهی دستی، 
و اعتراض علیه بی عدالتی و بی کفایتی مسووالن 
حزب  است.  ترویستی  گروه های  ستم  و  ظلم  و 
که  آن هایی  است؛  جامعه  خاموش  کثریت  ا
مراجعه  آن ها  به  انتخابات  در  تنها  ساالران 
و  دارد  رسمی  تشکیالت  نه  حزب  این  می کنند. 
قومی  حزب  سخنگو.  نه  و  دارد  رهبر  نه  دفتر.  نه 
پشتون  حزب  نیست،  تاجیک  حزب  نیست، 
حزب  هم  نیست.  هزاره  و  ازبک  حزب  نیست، 
و  ازبک  حزب  هم  و  است  پشتون  و  تاجیک 

هزاره.
حزب  یک  افغانستان  در  هنوز  تا  ما  متاسفانه 
رهبران  یا همان  داشتیم؛ حزب  ساالران. ساالران 
نمایند گان  را  خود  جامعه  در  همواره  سنتی 
امتیازات  طریق  این  از  و  می زدند  جا  اقوام 
می ساختند،  بلندمنزل ها  می ستاندند،  شخصی 
عامه  دارایی  و  می شدند  سوار  زرهی  ماشین های 
در  نیز  روحیه ای  می کردند.  چپاول  و  چور  را 
در  را  سنتی  رهبران  که  می کرد  بیداد  مردم  میان 
روحیه  بردگی،  روحیه  می کرد؛  کمک  راستا  این 
پیروزی  که  روحیه ای  فرمان پذیری،  و  اطاعت 
ازبکان  می کرد.  تلقی  مردم  پیروزی  را  رهبران 
معاونیت  به  دوستم  جنرال  که  می فروختند  فخر 
به  عبداهلل  که  می بالیدند  تاجیکان  رسیده،  اول 
که  ریاست اجرایی رسیده، هزاره ها شادمان بودند 

ببرک  ساختن  بی اعتبار  در  حزب 
کارمل به مثابه شخص و شخصیت 

سیاسی دخیل بودند.« 
کارمل  ببرک  دیگر  نزدیکان  از  یکی 
نقل  او  از  اسم  ذکر  با  نخواست  که 
کارمل در  کرد: »رفیق  کنم، قصه  قول 
مسکو در یک اپارتمان حزبی اقامت 
شوروی  فروپاشی  از  پس  داشت. 
که اپارتمان  مکرر به او نامه می رسید 
کند. سیستم شوروی از هم  را تخلیه 
کارمل  با  که  مقاماتی  بود.  پاشیده 
در  خود  می کردند  همکاری  قبال 
در  داشتند.  قرار  سرگردانی  و  بحران 
یکی  روزی  نا هنجار  وضعیت  همین 
درس  مسکو  در  که  افغان هایی  از 
کارمل  رفیق  دیدن  به  بود  خوانده 

آمد. از ماجرای اپارتمان خبر شد. 
که  گفت  ظاهرا بسیار ناراحت شد و 
از  کرد.  خواهد  حل  را  موضوع  این 
گرفت.  کارمل یک وکالت خط  رفیق 
چندی بعد مامورین موظف جدی تر 
اپارتمان  تخلیه  خواستار  گذشته  از 
با  افغانی  تبعه  که  شدند. معلوم شد 
را  اپارتمان  وکالت خط مشکل  همان 
حل نکرده بلکه اسناد ملکیت آن را 
بار  این  بود.  داده  تغییر  خود  نام  به 
کارمل با دولت مسکو نه بلکه  ببرک 
با یک شخص مشکل حقوقی پیدا 
برخورد های  و  واقعات  بود.  کرده 
زیاد  تاثیر  روحیه اش  بر  چنینی  این 

گذاشته بود.«
در زندگی، آدم های مطرح و مبارزین 
زیادی  فراز های  و  نشیب  به  نامدار 
خاطره ها  تلخ ترین  می گردند.  مواجه 
در  که  است  همان هایی  رویداد ها  و 
سال ها  از  بعد  می دهد.  رخ  تبعید 
و  روس ها  باالخره  وطن  از  دوری 
کارمل  ببرک  به  نجیب اهلل  کتر  دا
کابل را دادند. او در  اجازه برگشت به 
در  خودش  وفاداران  شبکه  بازگشت 
داخل حکومت را به سرکشی از اوامر 
نجیب تشویق می کرد. بعد از پیروزی 
بندری حیرتان  به شهرک  مجاهدین 
داخلی  تبعید  در  زندگی  به  و  رفت 
مجبور شد. در این شهرک در تجرید 
یک  این که  تا  می کرد  زندگی  انزوا  و 
برود.  مسکو  به  شد  مجبور  دیگر  بار 
او  به  سفر  ویزای  صدور  در  روس ها 
کردند و به مشکل  بسیار تردید و تعلل 

برایش اجازه سفر به مسکو دادند. 
کارمل در روز سوم ماه دسامبر  ببرک 
شفاخانه  در  مسکو  در   1996 سال 
معلومات  )قرار  شهری  یک  شماره 
کلینیکی  مرکزی  شفاخانه  در  دیگر 
سالگی   68 در  روبلیوف(  جاده  در 

چشم از جهان فرو بست. 

محقق و دانش به معاونیت دوم در هر دو جناح 
روحیه ای  است.  رسیده  ملی  وحدت  حکومت 

که در این نیایش مسیحی بازتاب یافته است:
پسر خدا به جنگ می رود

تا تاجی شاهانه به چنگ آورد.
پرچم خونین او از دور موج می زند

که به دنبال او می رود؟ کیست 
که جام اندوه او را نوشد کس  هر 

و بر درد پیروز شود،
که صلیب خود را با شکیبایی بر دوش  کس  هر 

کشد،
در پی او خواهد رفت.

میان  در  روحیه  این  می رسد  به نظر  اینک  اما 
با  تقابل  و  ستیز  روحیه  به  را  خود  جای  مردم، 
تیزی  و  تند  شعارهای  است.  داده  سنتی  رهبران 
سر  تبسم«  »انقالب  به  معروف  راهپیمایی  در  که 
همه  بود.  سنتی  رهبران  متوجه  بیشتر  شد،  داده 
ضرورت  بحث  و  می گفتند  آن ها  خیانت های  از 

گذار از آن ها را مطرح می کردند. 
گذار از رهبران قومی امروزه یکی  بحث ضرورت 
از مباحث داغ در میان همه اقوام افغانستان است 
از آن ها  و نشان دهنده افزایش سطح نارضایتی ها 

می باشد. 
گذار اتفاق  اما برای آن که این حرکت پیروز شود و 

بیفتد، نسل ما به سه چیز نیازمند است:
حرکت های  آسیب  مهم ترین  شاید  تداوم:   –  1
است.  آن  بودن  مقطعی  جوان مان،  نسل  مدنی 
راه  پایان  تا  می اندازیم،  راه  که  را  حرکت هایی 
نمی بخشیم.  تداوم  و  نمی کنیم  حمایت  آن  از 
همان  در  دقیقا  و  است  بزرگی  معضل  این 
چند  گر  ا که  می کنیم  عقب نشینی  هنگامی 
گزیر به پذیرش  لحظه دیگر ادامه بدهیم دولت نا
کار دوامدار  خواست های مان می شود. باید روی 

کرد.  و مستمر فکر 
پیش  روز  چند  که  را  حرکتی  ادبیات:  -تولید   2
کشور  گر در هر  جوانان افغانستان راه انداختند، ا
محافل  داغ  موضوع  به  می افتاد  اتفاق  دیگری 
ادبیات  و  می شد  تبدیل  دانشگاهی  و  رسانه ای 
 68 می  حرکت  مانند  می کرد.  خلق  بی شماری 
در  جدی  مباحثات  سرآغاز  که  فرانسه،  کشور 
محافل روشنفکری شد. نویسندگان، پژوهشگران، 
افغانستان  مدنی  جامعه  فعاالن  و  روزنامه نگاران 
کنار این حرکت با سکوت نگذشته و  نیز باید از 
از طریق نقد و بررسی و آسیب شناسی آن به تداوم 
کنند و برای مردم انگیزه ایجاد  کمک  این جنبش 
کنند. هیچ حرکتی بدون پشتوانه فکری نمی تواند 

به سرمنزل مقصود برسد.
یک  استراتژیک:  و  کالن  اهداف  تعریف   –3
اهداف  که  شود  گیر  فرا می تواند  وقتی  جنبش 
کند؛  تعریف  خود  برای  استراتژیک  و  کالن 
که بتواند همه مردم را بر محور خود بسیج  اهدافی 
که در راهپیمایی ده ها  سازد. متاسفانه در حالی 
که روز چهارشنبه همه مردم افغانستان،  هزارنفری 
سمتی،  و  قومی  تعلقات  درنظرداشت  بدون 
که در  اما خواست هایی  بودند،  ورزیده  ک  اشترا
گنجانده شده بود، بوی محلی و قومی  قطع نامه 
گردد  می داد. باید از چنین خواست هایی احتراز 

گیری مطرح شود. و مطالبات فرا

و جاسوسان باافتخاراندر باب تجرید رهبر از پیر
       شهید ثاقب

 از صفحه5
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نخست وزیر  و  تاجیکستان  رییس جمهور 
تروریسم،  با  مبارزه  زمینه  در  کستان  پا
مواد  قاچاق  از  جلوگیری  امنیتی،  مسایل 
در  همکاری  تجارت،  توسعه  مخدر، 
قرارداد   8 فرهنگی  روابط  و  انرژی  زمینه 
رحمان  امامعلی  کردند.  امضا  همکاری 
شریف،  نواز  و  تاجیکستان  رییس جمهور 
با  مالقات  از  بعد  کستان  پا وزیر  نخست 
کنفرانس  یک  در  شرکت  ضمن  یکدیگر 
کردند برای همکاری های دو  خبری اعالم 
مسایل  تروریسم،  با  مبارزه  زمینه  در  جانبه 
مخدر،  مواد  قاچاق  از  جلوگیری  امنیتی، 
توسعه تجارت، همکاری در زمینه انرژی و 
گسترش روابط فرهنگی به توافق رسیده اند.
گفت:  کنفرانس خبری  نواز شریف در این 
تاجیکستان دروازه آسیای مرکزی است و از 
کشور  این  با  روابط  گسترش  جهت  همین 
برخودار  کستان  پا برای  زیادی  اهمیت  از 
کنفرانس  این  ادامه  در  وی  می باشد. 

کاسا 1000 تا سال  خبری اظهار داشت:پروژه 
شریف  شد.  خواهد  تکمیل  میالدی   2018
 1000 کاسا  پروژه  تکمیل  از  بعد  کرد:  کید  تا
کستان می تواند 1000 مگاوات برق ارزان از  پا
موضوع  این  که  کند  دریافت  تاجیکستان 
نقش مهمی دربرطرف شدن نیازهای انرژی 

کشور خواهد داشت. این 
بین  کرد:  کید  تا کستان  پا وزیر  نخست 
که  شده  تشکیل  تجاری  شورای  کشور  دو 
گسترش روابط اقتصادی و تجاری  سرآغاز 
بین اسالم آباد و دوشنبه است. نواز شریف 
مشترک  دشمن  تروریسم  کرد:  تصریح 
دو  بنابراین  است  تاجیکستان  و  کستان  پا
خصوص  در  دفاعی  های  همکاری  کشور 

گسترش می دهند. مبارزه با تروریسم را 
از  خبری  کنفرانس  این  ادامه  در  شریف 
گسترش  کستان و تاجیکستان برای  توافق پا
جاده  و  راه آهن  ویژه  به  ارتباطی  مسیرهای 
مشترک  پروژه های  افزود:  وی  داد.  خبر 
برای  خوبی  فرصت  چین  با  کستان  پا
همکاری و سرمایه گذاری مشترک دوشنبه و 

اسالم آباد است.
جمهور  رئیس  کنفرانس  این  ادامه  در 
تمام  در  کشورش  گفت:  تاجیکستان 
گسترش  زمینه ها به ویژه مبارزه با تروریسم و 
توافق  به  کستان  پا با  ارتباطی  مسیرهای 

رسیده است.

 پاکستان و تاجیکستان 
کردند 8 سند همکاری امضا 

جدید  ویدیویی  فیلم  یک  انتشار  با  داعش  گروه 
تی در آینده نزدیک تهدید  روسیه را به انجام حمال
گروه ناظر رسانه ای  گزارش رویترز از قاهره ،  کرد. به 
انتشار ویدیویی  با  که داعش  کرد  »سایت« اعالم 
که »بزودی حمام خون  کرده  به زبان روسی اعالم 
در روسیه راه می اندازیم. «  داعش پیش از این نیز 
در تالفی حمالت به نیروهایش در سوریه خواستار 

تی به روسیه و امریکا شده بود.  انجام حمال
که  گمان هستند  مقام های اطالعاتی غربی بر این 
روسی  هواپیمای  در  بمب گذاری  به  اقدام  داعش 
که  کرده  مصر  سینای  صحرای  در  شده  سرنگون 
آن  سرنشین   224 و  کرد  سقوط  پیش  هفته  شنبه 
نخست وزیر  مدودیف  دیمیتری  شدند.   کشته 
سازمان  گزارش  ارایه  از  پس  دوشنبه  روز  روسیه 
احتمال  درباره  مسکو  به  بریتانیا  اطالعاتی  های 
روسیه    321 ایرباس  سقوط  واقعه  بودن  تروریستی 

کرد. در مصر، وجود این فرضیه را تایید 
دادند:  گزارش  روسی  های  رسانه  حال  همین  در 
به  ویدیویی  پیام  یک  در  داعش  تروریستی  گروه 
اینترنتی  شبکه  در  چهارشنبه  روز  که  روسی  زبان 
حمالت  انجام  به  تهدید  را  روسیه  شده  منتشر 
این  در  است.   کرده  کشور  این  ک  خا به  خونین 
توسط  ها  قتل  از  هایی  صحنه  ویدیویی  پیام 
شده  داده  هشدار  و  پخش  داعشی  جنایتکاران 
راه  خون  حمام  روسیه  در  »بزودی  که  است 
قراردادهای  چارچوب  در  روسیه  افتاد.«  خواهد 
نیم ماه  و  از یک  با سوریه،  همکاری نظامی خود 
پیش ،حدود 50 فروند جنگنده سوخو و مجموعه 
همِ چنین  و  تجسسی  ناو  یک  ناوها،  رزم  از  ای 
کشور  ک این  هواپیماهای بدون سرنشین را در خا
گرفته است.  کار  برای مبارزه علیه تروریست ها به 

که این همکاری ها در چارچوب  کرده  مسکو اعالم 
مقررات بین المللی و برای اجرای قرارداد همکاری 
ادامه  و  است  شده  آغاز  سوریه  قانونی  دولت  با 
گروه های تروریستی  گیر شدن  خواهد یافت. زمین 
بر اثر نابودی حدود 3000 هدف، ارتش سوریه را در 
موقعیتی هجومی تر قرار داده است تا با استفاده از 
مسکو،  از  دریافتی  جدید  تسلیحات  و  تجهیزات 

حمله های خود را افزایش دهد. 

عامل  را  روسیه  اردن  پادشاه  دوم  عبداهلل 
کلیدی در حل بحران سوریه دانسته و مداخله 
کشور را در این بحران فرصتی برای حل  این 
نبرد  اردن  پادشاه  است.  کرده  توصیف  آن 
گروه داعش را »جنگی جهانی و نوعی  علیه 
است  افزوده  و  خوانده  جهانی«  سوم  جنگ 
که اقدام مشترک در سوریه ایجاد یک جبهه 

گروه داعش را میسر می سازد. واحد علیه 
بین  اتحاد  خواستار  اردن  پادشاه  هم چنان 

گروه داعش شده است.  المللی علیه 
و  عمان  های  دولت  گذشته  کتوبر  ا اواخر  در 
را  شان  موافقت  ای  غیرمنتظره  طرز  به  مسکو 
گروه  با هماهنگی عملیات نظامی خود علیه 
اردن  پادشاه  کردند.  اعالم  سوریه  در  داعش 
واقعیتی  را  سوریه  در  روسیه  نظامی  حضور 
و  اتحاد  خواستار  و  دانسته  انکارناپذیر 
گروه  با  نبرد  در  روسیه  با  بیشتر  هماهنگی 
کرده  داعش شده است. پادشاه اردن اضافه 
که حضور و نقش روسیه در حل بحران  است 
مسکو  رهبران  زیرا،  است.  کلیدی  سوریه 

فابیوس  لوران  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
وزیر امور خارجه فرانسه درباره اظهارات جان 
اجالس  درباره  خود  امریکایی  همتای  کری 
تاسف  ابراز  پاریس  هوایی  و  آب  تغییرات 

کرد.
درباره  خبرنگاران  با  گفتگو  در  فابیوس 
اجالس  این  بود  گفته  که  کری  اظهارات 

پارلمانی  انتخابات  رسمی  نتایج  اعالم  با 
دموکراسی«  برای  ملی  »اتحاد  حزب  میانمار، 
به رهبری آنگ سان سوچی، پیروزی خود را 

که می توانند نقش رژیم سوریه  کسانی هستند 
کنند.  کشور تضمین  را در آیندۀ این 

ایتالف  اعضای  از  کشورش  که  دوم  عبداهلل 
گروه داعش  بین المللی به رهبری امریکا علیه 
جنگ  »روحیه  و  اعتمادی«  »بی  از  است 
وجود  به  روسیه  و  غرب  میان  نو  از  که  سرد« 
که  است  افزوده  و  کرده  نارضایتی  ابراز  آمده 

کشورها  که  متضمن پیمان تعهد آوری نیست 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  به  ملزم  را 

کرد. کند، ابراز تاسف 
گزارش داد فابیوس  خبرگزاری فرانسه از والتا 
که در حاشیه برگزاری اجالس اروپا- آفریقا در 
کرد این فرمولی  کید  گفت،  تا مالت سخن می 

که می تواند موفقیت آمیز باشد. است 

کمیت نظامیان  قطعی ساخت تا به دهه ها حا
آماری  اساس  بر  دهد.  پایان  کشور  این  در 
روز  میانمار  انتخابات  بر  ناظر  کمیسیون  که 
اتحاد  کرده، حزب  منتشر  جمعه، ۲۲ عقرب 
کرسی   ۲۳۸ کنون  تا دموکراسی  برای  ملی 
سنا  کرسی مجلس  و ۱۲۶  نمایندگان  مجلس 

کرده است. را تصاحب 
آن  از  جهانی  رسانه های  که  رخداد  این 
یاد  میانمار  در  سیاسی  زمین لرزه  عنوان  با 
روی  آن  از  پس  پنج سال  درست  کرده اند، 
حصر  از  سوچی  سان  آنگ  که  می دهد 
سان  آنگ  میانمار   قوانین  شد.  آزاد  خانگی 
همسر  بریتانیایی  تابعیت  دلیل  به  را  سوچی 
ریاست  مقام  به  دستیابی  از  او  فرزندان  و 
جمهوری منع می کند، اما حزب تحت رهبری 
بعدی  رییس جمهور  می تواند  کنون  ا وی 
نیز  سوچی  آنگ سان  کند.  انتخاب  را  کشور 

کنار  اختالفات  که  رسیده  آن  وقت  امروز 
به  جدیدی  جمعی  رابطه  و  شوند  گذاشته 

وجود آید. 
واشنگتن و مسکو بر سر چگونگی حل بحران 
بشار  نقش  جمله  از  سوریه  داخلی  جنگ  و 
با  اختالفات جدی  کشور  این  آینده  در  اسد 

یک دیگر دارند.

پیروزی  که در صورت  بود  گفته  از این  پیش 
این  در  دموکراسی«  برای  ملی  »اتحاد  حزب 
رییس جمهور  از  باالتر  مقامی  انتخابات 

خواهد داشت.
پارلمانی  انتخابات  رسمی  نتایج  آخرین 
کم  حا حزب  که  می دهد  نشان  میانمار 
»اتحاد برای همبستگی و توسعه« با پشتیبانی 
 ۴۰ کنون  تا پارلمان  دو  مجموع  در  نظامیان 
با ۳۶۴  مقایسه  در  که  آورده  به دست  کرسی 
دموکراسی«  برای  ملی  »اتحاد  حزب  کرسی 
که  حزبی  است.  خورده  سختی  شکست 
کرسی را در دو پارلمان میانمار به  بتواند ۳۲۹ 
خواهد  شناخته  کثریت  ا حائز  بیاورد،  دست 

شد.
آبان   ۱۷ یک شنبه،  روز  که  انتخابات  این 
برگزار شد، نخستین انتخابات آزاد میانمار در 

گذشته محسوب می شود. ۲۵ سال 

وسیه را تهدید  داعش ر
کرد  به حمله 

وسیه در حل بحران سوریه کلیدی ر نقش 

کرد کری درباره اجالس تغییرات آب و هوايی ابراز تاسف  فرانسه از اظهارات 

وز انتخابات میانمار شد  حزب آنگ سان سوچی برنده پیر
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