
چرا مردم اعتراض 
می کنند؟ 

شهر فرهنگ اروپا 
در سوگ؛

 حمالت مرگبار اریس 
127 کشته برجا گذاشت

روز دوشنبه آینده 
در سراسر کشورهای 
اتحادیه اروپا عزای 

عمومی اعالم شد

حکومت بی آرمان با انقالب تبسم...!

چهارشنبه را به چه نام 
یاد کنیم؟

دومین اعتراض مردمی در هرات؛ 

امنیتوعدالتمیخواهیم

چهارده سال گذشته از منظر جامعه جهانی و 

بسیاری از مردم افغانستان، دوران فرصت های 

طالیی این کشور محسوب می شود. تصویب 

دولتی  نهادهای  ساخت  و  پی ریزی  قوانین، 

سیاسی،  و  عمومی  آزادی های  خصوصی،  و 

از  خشونت  زدودن  شمول،  جهان  ارزش های 

مناسبات انسان ها، کاهش تمایزات و امتیازات 

و  علمی  نهادهای  پی ریزی  گروهی،  و  قومی 

تجارت های کوچک  فرهنگی، همگانی شدن 

و بزرگ، حکومت انتخابی و مردم ساالرانه و 

برابری در برابر قانون، از اصول مکتوب چهارده 

سال گذشته برای آینده مردم افغانستان است.

تعهدات  اکثریت  گذشته،  سال  چهارده  در 

قانونی و کتبی جامعه جهانی و دولت افغانستان 

برای تحقق یک دولت مردم ساالر، پاسخ گو، 

افغانستان،  اراده ی مردم  بر  مبتنی  و  قانونمند 

قانون شکنی،  اداری،  دلیل فساد گسترده  به 

اصول  نقض  و  پاسخ گویی  عدم  تبارگرایی، 

اساسی قانون اساسی، توسط سران حکومت 

زیر پا شد و بدون اجرا ماند. جامعه جهانی در 

اجرایی نشدن تعهداتی که قوانین افغانستان 

برای دولت در قبال مردم سپرده بودند، مقصر 

اند.

با  گذشته  سال  چهارده  در  افغانستان  مردم 

از  تابعیت  به  و  افغانستان  قوانین  از  پیروی 

دستورهای دولتی، در پی ختم هرج و مرج ها، 

تعصبات، فراهم آوردن نظم، پی ریزی اعتماد 

عمومی، تأمین امنیت جان و مال شهروندان، 

و پی ریزی یک نظام قانونمند و مردم ساالر که 

در پی تأمین، حقوق شهروندی مردم افغانستان 

آزادی، قانون و  امنیت،  باشد، دنبال عدالت، 

ثبات بودند...                              ادامه ص 2

اطالعات روز: شهر پاریس فرانسه در جمعه 

که  بود  انتحاری  شب، شاهد چندین حمالت 

تاکنون این حمالت 127 کشته برجا گذاشته 

اعالم  روز عزای عمومی  این کشور سه  در  و 

شده است.

یک روز بعد از این حمالت، گروه داعش در 

بیانیه ای مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.

این گروه در بیانیه اش گفته تا زمانی که فرانسه 

به سیاست هایش ادامه دهد، هم چنان یکی از 

اهداف اصلی داعش خواهد بود.

رییس جمهور فرانسه حمالت پاریس...

اطالعات روز: در پیوند به حمالت خونین در 

شهر پاریس فرانسه، رهبران کشورهای اتحادیه 

اروپا، روز دوشنبه را در سراسر کشورهای عضو 

این اتحادیه عزای عمومی اعالم کرده اند.

فرانسه نیز سه روز عزای عمومی اعالم کرده. 

طبق تصمیم وزارت داخله فرانسه، اجازه هیچ 

تجمعی تا روز پنجشنبه، 17 نوامبر، در سراسر 

امنیتی شدیدی  فرانسه داده نمی شود. تدابیر 

در مرزهای ورودی و خروجی فرانسه، آلمان، 

بریتانیا و بلژیک جریان دارد...

در اکثر کشورهای دموکراتیک جهان وقتی که احزاب می کوشند 
در انتخابات پیروز شوند، برنامه های خود را در جریان کمپاین 
انتخاباتی به مردم عرضه می کنند و وقتی به حکومت رسیدند، 
که  این  البته  می پردازند.  برنامه ها  همان  اجرای  به  هم  واقعًا 
رسیدن به قدرت جاذبه های دیگر هم دارد، تردیدی نیست. اما 

مایه ی اصلی تالش احزاب برای کسب قدرت...

 90 که  می دهم  قول  افغانستان  مردم  تمام  به  من  اول:  رییس 
تروریست را کشته ایم! 60 تن دیگر را کشته ایم! 34 نفر دیگر 
آزاد  را  اسیر  کرده ایم! 19  مردار  را  دیگر  تن  را کشته ایم! 11 
کرده ایم! 8 اسیر دیگر را آزاد کرده ایم! یعنی من به تمام مردم 
افغانستان قول می دهم که از تمام امکانات برای رهایی اسیران 

کار کردیم، حتا 80 نفر را از فرقه ریش خور به زابل...

رویداد بیستم عقرب 1394 کابل را چه بنامیم؟ نام گذاری این 
رویداد می تواند ما را با واقعیت های جامعه افغانستان نزدیک 
یا از آن دور کند. این که به چه اسمی یاد کنیم بر چه گونگی 
فهم ما در تحلیل یا نقدی بر آن چه به وقوع پیوست کمک نیز 
می کند/تاثیر گذار است. یا بی موضوع نمی توان سخن گفت، 
چرا که ذهن و زبان ما با کلیشه ی »عنوان« عادت کرده است. 
عنوان ها حامل پیام است و از جانب دیگر ما در جهان »معنا« 

زندگی می کنیم. به این ترتیب مهم است ...

 یکشنبه | 24 عقرب 1394 | سال چهارم

اداره مهاجرت  مقام های  اطالعات روز: 
پناه جویان  شمار  که  کرده  اعالم  ناروی 
کشور  این  وارد  روسیه  مرز  از  که  افغان 

می شوند، از سوری ها بیشتر شده است. 
کنندگان  عودت  و  مهاجرین  امور  وزارت 
فرود  قول  از  خبر  این  نشر  با  افغانستان 
ناروی  مهاجرت  اداره  رییس  فورفنگ، 
نوشته است: »این واقعاً ما را نگران کرده 
است که بیشترشان از افغانستان هستند…

آن ها باید یک بار دیگر فکر کنند.«
او افزود، شمار مهاجران افغان تازه وارد در 
است:  یافته  افزایش  به شدت  این کشور، 
»در تابستان در ابتدا پناه جویان سوری به 
شمال کشور وارد می شدند که سه چهارم 
مهاجران تازه وارد را تشکیل می دادند؛ اما 
از  وارد  تازه  پناه جویان  از  درصد  حاال 60 

افغانستان هستند.«
این مقام نارویژی گفته است که خیلی از 
افغان ها به اشتباه فکر می کنند که این جا 
کرده  دریافت  اقامت  مستقیم  می توانند 
از افغان ها فکر  و کار کنند. هرچند خیلی 

غرب  حمایت  مورد  دولت  که  می کنند 
موفق  طالبان  با  مبارزه  در  کشورشان  در 
نبوده و به کشور ناروی کوچک ولی امن 
می آیند، اما این را باید در نظر داشته باشند 
که خیلی های شان را خطر اخراج به کابل 

تهدید می کند.
رییس اداره مهاجرت ناروی گفته است که 
روز  در  تنها  ملیت ها  همه  از  پناه جو   196

دوشنبه از مرز قطب شمال میان روسیه و 
تمام  در  که  درحالی  کرده اند  عبور  ناروی 
سال 2014 تنها 10 پناه جو توانسته بودند 

از این مرز عبور کنند.
در همین حال، وزارت مهاجرین و عودت 
کنندگان افغانستان در یک خبر دیگر نوشته 
است که شمار پناه جویان در صربستان نیز 

نسبت به سوری ها افزایش یافته است. 

از سلوبودان سوویک،  نقل  به  وزارت  این 
پناهندگان  امور  کمیشنری  نماینده 
به  هفته  »از یک  است:  نوشته  صربستان 
این سو شمار پناه جویان افغان از پناه جویان 

سوری بیشتر شده است.«
پناه جویان افغان در این دو کشور درحالی 
افزایش می یابد که سویدن نیز گفته است 
وارد  نفر  10هزار  از  بیش  هفته  یک  در 

سویدن شده است. 
اسوشتیدپرس از قول سازمان مهاجرت این  
کشور نوشته است، اولین بار است که رقم 
باالتر از 10 هزار پناه جو ظرف ۷ روز وارد 
این  تعداد حدود 2  از  این  کشور می شود. 
هزار و ۸2۷ تن آن ها کودکانی اند که همراه 
ندارند که این  نیز در نوع خود یک رکورد 

شمرده می شود.
هزار   4 ملیت،  تفکیک  به   واردان  تازه   
که  آمده اند  افغانستان  از  پناه جو   ۳00 و 
متعاقب آن ها سوری ها با 2 هزار و ۷20 نفر 
در رده ی دوم قرار می گیرند و 1  هزار و400 

پناه جوی دیگر شهروندان عراق اند.

ناروی:پناهجویانافغانازپناهجویانسوری
بیشترشدهاند
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اطالعات روز: هزاران تن از باشندگان والیت هرات در غرب 
کشور، برای دومین روز در پیوند به رسبریده شدن 7 گروگان در 

زابل به دست تروریستان، دست به اعرتاض و راهپیامیی زدند.
هرچند به روز پنج شنبه و پس از اعرتاض میلیونی روز چهارشنبه 
کابل، مردم هرات دست به اعراض زده بودند، اما به روز شنبه 
دوباره آن ها به جاده ها آمده، انزجار و نفرت شان را در پیوند به 

حادثه ی زابل به منایش گذاشتند.
در دومین اعرتاض، مردم هرات از همه اقشار جامعه، نهادهای 
رشکت  آموزان  دانش  و  کاران  کسبه  داکرتان،  اتحادیه  مدنی، 

داشتند.

معرتضان شعارهای متنوعی رس می دادند ولی بیشرت شعار آنان 
شعارهای  هم چنان  آنان  بود.  عدالت  و  امنیت  تأمین  درباره 
چون »مرگ بر طالبان«، »درود بر شهيدان«، »مرگ بر دشمنان 

افغانستان« و.. را رسمی دادند.
کرده  رشکت  هرات  در  ساکن  اقوام  همه  از  که  اعرتاض  این 
بودند، از منطقه ی جربئیل رشوع، از منطقه دروازه ملک گذشته 

به سوی ساختامن والیت پیش رفت.
هم  گرد  این جا  »ما  می گفتند:  راهپیامیی  این  کنندگان  رشکت 
آمده ایم تا صدای خود را به گوش حکومت و نهادهای حقوق 
یا  برشی برسانیم. فرق منی کند جالل آباد، دایکندی، غزنی و 

هر جای دیگر که باشد، همه خواهران و برادران ما اند و عوامل 
خشونت ها باید گرفتار شوند.«

کامالً  صورت  به  و  امنیتی  شدید  تدابیر  با  راهیپامیی  این 
مساملت آمیز پایان یافت.

این اعرتاض در پیوند به رسبریده شدن هفت تن از گروگان های 
ولسوالی جاغوری والیت غزنی، توسط گروه طالبان که نزدیک 
به دو ماه در قید این گروه بودند و به تاریخ 16 عقرب در والیت 

زابل رسبریده شدند، برگزار شده بود.
این گروگان ها به تاریخ 21 میزان از مربوطات والیت زابل ربوده 

شده  بودند.

بانک  رییس  با  مالیه  وزیر  روز:   اطالعات 
به  بالعوض  قرارداد  افغانستان،  در  جهانی 
بهبود  جهت  را  دالر  میلیون   250 ارزش 
کوه های  سلسله  مواصالتی  رسک های 
تونل  و  رسک  بازسازی  شمول  به  هندوکوش 

سالنگ، امضا کردند.
که  است  آمده  مالیه  وزارت  خربنامه ی  در 
این است  بانک جهانی  هدف کمک جدید 
مطمنئ،  رسک های  به  فعلی  رسک های  تا 
مصئون و فعال در متام فصل های سال تبدیل 

گردد و ترانسپورت در طول سال در کوه های 
هندوکوش جریان داشته باشد.

خربنامه افزوده که این پروژه، کارهای ساخت 
طول152  به  بامیان  الی  بغالن  رسک  ارتقای 
و  اساسی  و  پخته  رسک  یک  به  را  کیلومرت 
به  سالنگ  تونل  و  رسک  بازسازی  هم چنان 

طول ۸7 کیلومرت را حامیت می کند.
امضا  هنگام  مالیه  وزیر  حکیمی،  اکلیل 
گام  یک  زیربناها  »بازسازی  گفت:  قرارداد 
افغانستان  در  اقتصادی  پیرشفت  جهت  مهم 

در  با  پروژه  این  تدارکاتی  پروسه  و  می باشد 
نظرداشت شفافیت کامل صورت می گیرد.«

کرده  ارائه  را  پروژه  این  ویژگی های  خربنامه 
که  است  این  آن  ویژگی های  از  یکی  که 
به یک  و  یافته  انکشاف  بامیان  بغالن-  رسک 
سلسله  ساحات  در  مطمنئ  و  مصئون  مسیر 
زمانی که  تا  شود  تبدیل  هندوکش  کوه های 
اقلیمی  اوضاع وخیم  به دلیل  شاهراه سالنگ 
از آن  یا کارهای ساختامنی مسدود می باشد 

منحیث یک راه بدیلی استفاده گردد.

فواید  وزارت  سوی  از  پروژه  این  است  قرار 
عامه طی مدت هفت سال آینده تطبیق شود.

اعامر  1۹60میالدی  دهه  در  سالنگ  شاهراه 
 ۳۴00 و   2500 ارتفاع  بین  شاهراه  این  شد. 
و  داشته  موقعیت  بحر  سطح  از  باالتر  مرت 
بشامر  رسک  حیاتی ترین  و  مهم ترین  یکی 
را،  افغانستان  شاملی  والیات  زیرا  می رود. 
سایر  با  مرکزی،  آسیای  کشورهای  بر  عالوه 
نقاط کشور و فراتر از آن با کشورهای جنوب 

آسیا متصل می سازد.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان ضمن تقبیح 
دوباره ی قتل و رسبریدن هفت گروگان در والیت زابل، حرکت ها 
و اعرتاضات مدنِی قانونی و مساملت آمیزی را که در کابل و سایر 
والیت های کشور در حامیت از حقوق قربانیان، طی چند روز 
گذشته راه اندازی گردید، یک حرکت مدنی قابل ستایش و حق 

مسلم برشی مردم افغانستان می داند.
با نرش اعالمیه ای گفته است: »تظاهرات بزرگ و  این کمیسیون 
نفر  بیستم عقرب در شهر کابل که در آن ده ها هزار  گسرتده ی 
از شهروندان به منظور حامیت از حقوق شهدای زابل، خصوصاً 

شکریه تبسم، تأمین عدالت و امنیت و پایان قتل و کشتار شهروندان 
بی دفاع کشور، اشرتاک کرده بودند، ستودنی و شایسته ی تحسین 
است. هرچند تظاهرات کابل، اندکی به خشونت کشیده شده و 
تعدادی از تظاهرکنندگان زخمی شدند، اما روی همرفته، علی رغم 

گسرتدگی بی سابقه ی آن، به صورت مساملت آمیز برگزار گردید.«
در این اعالمیه آمده است: »کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 
قانونی  مدنِی  جریان های  و  حرکت  هرگونه  از  حامیت  ضمن 
تأمین عدالت و حقوق برش در کشور  برای  و مساملت آمیز که 
تالش می مناید، از متام شهروندان کشور، سازمان های مدنی و 

مدافع حقوق برش می خواهد که به صورت مساملت آمیز و قانونی 
برای تأمین عدالت در کشور دادخواهی منوده و در برابر هرگونه 
فعالیت های تندروانه، افراطی و تفرقه افگنانه در چارچوب قانون، 

ایستادگی منایند.«
راستای  در  که  می خواهد  افغانستان  دولت  از  کمیسیون  این 
تأمین عدالت، پایان فرهنگ معافیت، تأمین امنیت شهروندان و 
سایر حقوق برشی آنان گام های عملی بردارد و به خواست ها و 
مطالباِت قانونی و مرشوع مردم، توجه کرده و برای تحقق آن اقدام 

عملی مناید.

اطالعات روز: مقام های کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی 
نظام  اصالحات  ایجاد  به  نسبت  کشور  شهروندان  که  گفته اند 

انتخاباتی بی باور شده اند.
چند  هر  کمیسیون،  این  رییس  عاکفی،  سلطان  شاه  گفته ی  به 
صورت  تقلب  انتخابات  برگزاری  جریان  در  کشور ها  سایر  در 
می گیرد، اما در افغانستان  سطح تقلب و تخلف های انتخاباتی 

به این دلیل بلند است که شهروندان نسبت به  انتخابات بی باور 
اند.

سیستم  روی  تا  دارد  تالش  کمیسیون  این  که  است  گفته  وی 
دوباره  انتخاباتی  نظام  به  مردم  اعتامد  تا  کند  کار  انتخابات 

حاصل گردد.
روان  سال  ثور  ماه  جریان  در  اساسی  قانون  براساس  بود  قرار 

انتخابات مجلس منایندگان و شوراهای ولسوالی ها برگزار شود، 
اما به دلیل عدم آمادگی حکومت و مشکالت مالی  برگزار نشد.

اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی در این نشست مشرتک 
با فعاالن جامعه مدنی تأکید کردند که این کمیسیون روی چند 
سیستم بحث دارد که نقش احزاب سیاسی در آن مهم خواهد 

بود.

شدن  رسبریده  به  پیوند  در  روز:  اطالعات 
از شهروندان کشور توسط ربایندگان  7 تن 
کابل،  میلیونی  اعرتاض  ادامه حامیت  و در 
هزارها تن از باشندگان شهر کویته پاکستان 
به روز شنبه دست به اعرتاض مساملت آمیز 

زدند.
قربانیان فاجعه ی  برای دادخواهی  معرتضان 
می دادند.  رس  را  مختلف  شعارهای  زابل، 
آنان خواستار قطع نسل کشی هزاره شده و 
هم چنان از حکومت وحدت ملی خواستند 
که عامالن این حادثه مورد پیگرد قرار گیرد.
در همین حال صدها تن از پناه جویان افغان 
از همه اقشار جامعه در شهر سدنی آسرتالیا 
تظاهرات عدالت خواهی برای شكريه تبُسم 

وهمراهانش را برگزار کردند.
كردند  محكوم  را  طالبان  جنايت  معرتضان 
رابطه  در  را  افغانستان  حكومت  رهربان  و 
اخري  ناامنی های  و  گروگان گريی هزاره ها  به 
متهم  بی كفايتی«  توجهی  »کم  به  كشور 

كردند.
آنان هم چنان تظاهرات شان را در حامیت 

از مظاهره كننده های كابل و رسارس افغانستان 
اعالم کردند.

که  خواستند  جهانی  جامعه ی  از  معرتضان 
افغانستان  در  عدالت  و  امنيت  صلح،  برای 

همکاری کنند.
در همین روز، صدها تن از پناه جویان افغان 
به  پیوند  در  اتریش  پایتخت  ویانا  شهر  در 
آنان  زدند.  تظاهرات  به  دست  زابل  حادثه 
قطع  خواستار  و  محکوم  را  حادثه  این  نیز 

نسل کشی هزاره ها شدند.
پناه جویان افغان در انگلستان نیز روز گذشته 
زابل  قربانيان  برای  و  آمده  خيابان ها  به 

دادخواهی كردند. 
از  حادثه،  این  کردن  محکوم  ضمن  آنان 
رییس  به ویژه  و  افغانستان  حکومت  رهربان 
جمهور غنی، خواستار پیگیری عامالن این 

رویداد وحشت ناک شدند. 
»هزاره  ها  چون  شعارهای  معرتضان 
 « هستند«،  افغانستان  مردم  صلح جوترین 
بین املللی هستند«  قربانی تروریسم  هزاره ها 

و ... را در پالک کارت ها حمل می کردند.

اطالعات روز: تظاهرات مردمی در پیوند به 
رسبریده شدن 7 گروگان در زابل، روز شنبه، 

به غور و بدخشان رسید.
درمرکز  غور  والیت  باشندگان  از  تن  هزاران 
اشرتاک  با  رسجنگل  و  لعل  ولسوالی  و 
اعضای  مدنی،  فعاالن  از  کثیری  جمع  وسیع 
و جوانان  فعاالن حقوق زن  مدنی،  نهاد های 
زابل  حادثه  گسرتده  راهپیامیی  یک  در 
حکومت  رهربان  از  و  کردند  محکوم  را 
وحدت ملی خواستند که عامالن این »فاجعه 
مجازات  اشد  به  و  شناسانی  را  املناک« 

محکوم منایند.
خویش  ماده ی  هفت  قطع نامه  ی  در  آنان 
قانون  »ما خواهان حاکمیت  اعالم کردند که 
»این  هستیم«،  انسانی  ارزش های  حفظ  و 
»رهربان  می کنیم«،  محکوم  را  زشت  حادثه 
مقابل  در  باید  ملی  وحدت  حکومت 
باشند«،  جواب گو  بی رحامنه،  اعامل  این 
از  باید  افگنی  و دهشت  تروریسم  »النه های 

داخل کشور برای همیش نابود گردد«.
جهانی  جامعه ی  و  ملل  سازمان  از  معرتضان 
رسمی  را  قربانیان  »دوسیه های  که  خواستند 

قرار  دادخواهی  و  بررسی  مورد  و  منوده 
تا  خواستند  منایندگان  مجلس  از  دهند.«، 
»نگذارد این فاجعه بزرگ و ضد برشی مانند 

دیگر فاجعه ها در سکوت باقی ماند«.
باشندگان  از  تن  هزارها  حال  همین  در 
در  نیز  این والیت  لعل و رسجنگ  ولسوالی 
این رابطه دست به تظاهرات زدند و خواهان 

دادخواهی برای رویداد زابل شدند.
بدخشان

در والیت بدخشان نیز هزارها تن به جاده ها 
و  دادند  رس  خواهی  عدالت  صدای  آمده 
دست به تظاهرات زدند. شامری از معرتضان 
برای  شعارهای  و  زابل  شهدای  عکس های 
تقبیح این حادثه   را با خود حمل می کردند.
»ما  است  نوشته  کارت ها  پالک  از  یکی  در 
و  داده  هم  دست  به  دست  بدخشان  مردم 
صدای شهدای زابل را فریاد می زنیم تا کاخ 

حامیان طالب و تروریسم فروریزد.«
والیت  جاغوری  ولسوالی  مردم  از  تن   7
غزنی، به تاریخ 21 میزان از سوی ربایندگان 
به تاریخ 16 عقرب  به گروگان گرفته شده و 

در مربوطات والیت زابل رسبریده شدند.
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چرامردماعتراض...
دولت و به ویژه حکومت در چهارده سال گذشته، مدام به این تعهدات و ارزش ها 

است.  کرده  پوشی  چشم  شان  قانونی  مسئولیت های  و  وظایف  از  و  خیانت 

اعتمادی که پس از توافق بن میان مردم برای پی ریزی یک آینده ی با ثبات و 

مبتنی بر قانون ایجاد شده بود، با دزدی ها، فساد، کوتاهی ها، اعمال نادرست و 

خالف قانون، آرام آرام شکسته می شد و نظم نسبی چهارده سال گذشته دوباره 

به سمت انارشیسم سراسری دو دهه قبل بر می گشت.

تروریسم، به عنوان یک دشمن که محصول مداخالت سیاسی و نظامی شماری 

از کشورهای جهان به ویژه پاکستان از دهه ها قبل در افغانستان تعبیه می شد، 

چالش  اینک  سیاسی،  و  اجتماعی  فرهنگی،  دینی،  باورهای  در  بنیادگرایی  با 

در سال های  این دشمن  است.  افغانستان شده  در  ناپذیر  و شکست  ویران گر 

گذشته، هزاران انسان را قربانی کرده است. پکتیا، پکتیا، کابل، زابل، غزنی، 

قندهار، بدخشان، قندوز، وردک، بامیان، غور، بادغیس، فاریاب و ... ازبک، 

هزاره، تاجیک، پشتون، بلوچ و ... در 2005، 2006، 2008، 2011، 2014، 

رخشانه،  صابره،  سعیده،  فرخنده،  امروز؛  دیروز،  پیش،  هفته  قبل،  ماه  یک 

تروریسم  قربانی  همه  تبسم؛  و  محمدعلی  رحمت،  حسیب،  عزیز،  اجمل، 

بوده ایم. 

حمایت آشکار استخبارات منطقه ی از تروریسم، بی توجهی دولت در قبال امنیت 

برابر خطر  در  بی تفاوتی  بر سر حق شهروندان،  معامله ی حکومت  شهروندان، 

امتیازات سیاسی،  از طریق گفت وگوهای صلح،  به تروریسم  تروریسم، کمک 

قربانی  از  مردم  نگرانی  جنایت،  عامالن  نکردن  پی گیری  بند،  از  آنان  رهایی  

شدن بدست تروریستان و درسایه بازی های ناشفاف سیاسی میان سیاستمداران 

داخلی و خارجی جان دادن را افزایش داده است.

این وضعیت آشفته، کشتارهای هدفمند، ترورهای دسته جمعی افراد ملکی در 

بی تفاوتی  و  این جنایات  و در شهر، فراموشی  راه ها  خیابان ها، مساجد، مسیر 

قومی  حذف  گمان های  افزایش  ملی،  وحدت  حکومت  ناکارآمدی  حکومت، 

میان  در  سال ها  از  را  گسترده ی  اعتراضات  قومی،  نفاق  شدن  شعله ور  و 

کردن  پشت  از  نمادی  عنوان  به  ملی  وحدت  حکومت  است.  زده  دامن  مردم 

اعتراض  و  خطر  این  افغانستان،  اساسی  قانون  اصول  و  ارزش ها  به  تقلب  و 

و  حق  به  شهروندان  دست رسی  امنیت،  تأمین  در  آشکار  ناکارآمدی های  با  را 

افغانستان  این که  احساس  است.  داده  افزایش  قانونی شان،  و حقوق  عدالت 

دارد برای افغان ها به مکانی تبدیل می شود که یکی پی دیگر بدون تفاوت های 

قومی، فرهنگی و مذهبی، قربانی تروریسم و ناکارآمدی حکومت خواهد شد، به 

اعتراضات وسیعی در میان مردم افغانستان کمک کرده است.

اینک؛ مردم از زابل تا کابل، از هرات تا پرت، از پاکستان تا هندوستان، از بلخ 

تا غور و بدخشان، از ننگرهار تا جاغوری، می خواهند امنیت آن ها تأمین شوند، 

بیابد، مردم شریک قدرت باشند، قانون معیار و مالک حقوق و  عدالت تحقق 

وجایب شهروندان و نهادهای انتخابی، رقابتی و انتصابی باشند. مردم در تمامی 

اعتراض ها از دولت امنیت، وحدت، عدالت، پاسخ گویی و کارآمدی می خواهند. 

این خواسته ها در میان تمام مردم، در هر نقطه ی افغانستان زنده است و مردم 

برای رسیدن به آن ها با اعتراض در خیابان به پا می خیزند و مطالبات شان را 

مطرح می کنند.

از این رو، آن چه مردم با اعتراض در جاده ها می خواهند در قدم اول، مسئولیت 

پذیری و پاسخ گویی دولت است. مردم مشترکًا درک می کنند که تروریسم دشمن 

که  می کنند  احساس  آن ها  است.  مردم  همه ی  برای  مشترک  و خطر  مشترک 

باید کنارهم علیه این خطر بیاستند. مردم می خواهند با بیان این که تروریستان 

دشمن مشترک این سرزمین است و جان هر انسانی را در هرزمان و هر مکانی 

ممکن است بگیرند، به مردم آگاهی دهند که باید علیه این خطر مشترک ایستاد 

و در برابر این خطر دولت را وادار به ادای مسئولیت های قانونی اش کرد. از این 

رو آن ها از ناکامی دولت خشمگین اند، از کم کاری دولت ناراض، از بی تفاوتی 

و معامله دولت برسر سرنوشت شان معترض. پس مردم در شهرها بر می خیزند 

خطر  این  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  خطرمشترک  با  آن ها  بدهند:  نشان  که 

ناکارآمدی  دوم:  است،  تروریسم  اول:  آمده ،  ستوه  به  آن  از  همه  که  مشترک 

حکومت وحدت ملی. 

ایستادگی در برابر تروریسم از طریق تقویت نیروهای امنیتی و توزیع امکانات 

امنیتی در والیاتی که ناامن اند، دست یابی به عدالت در توزیع امکانات رفاهی و 

اقتصادی که منجر به ثبات سیاسی و رشد اقتصادی و بهبودی در اوضاع زندگی 

مردم شوند، همدردی در برابر انسان هایی که به دالیل مختلف قربانی می شوند 

و دست یافتن به برادری و همدلی در میان مردم که از گروه های قومی و مذهبی 

مختلف اند، خواست مشترک، دوامدار و قانونی  مردم است که از سران حکومت 

وحدت ملی و جامعه جهانی توقع دارند. 

مردم می خواهند به این مطالبات شان پاسخ دقیق داده شود و اقدامات عملی 

منجر  خطرها،  این  که  می خواهند  مردم  آن،  کنار  در  شود.  گرفته  دست  روی 

منازعات قومی. مردم احساس  و  اختالف ها  نشود.  به خطر هولناک تر دیگری 

می کنند که کشتار هدفمند و بی رحمانه ی مردم به دلیل هویت های قومی توسط 

این جنایت بشری، همدلی و وحدت  تروریستان و بی تفاوتی حکومت در قبال 

مردم  می دهند.  افزایش  را  قومی  حساسیت های  و  می کنند  خدشه دار  را  آنان 

می خواهند که اعتماد هم زیستی مشترک و در کنار هم، میان اقوام برهم نخورند. 

از این رو آن ها به خیابان می آیند تا برادرانه و آگاهانه با قربانیان همدردی کنند 

و برای آینده ی مشترک شان برخیزند. ایستادگی مردم در شهر و جاده، ناشی از 

آگاهی است که در چهارده سال گذشته از مکتب، دانشگاه و مناسبات اجتماعی 

را  آینده ی  می خواهند  مردم  است.  شده  تولید  جوان  نسل  میان  در  فرهنگی  و 

خودشان رقم بزنند و برنامه ریزی کنند.  
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بنامیم؟  چه  را  کابل   1۳۹۴ عقرب  بیستم  رویداد 
نام گذاری این رویداد می تواند ما را با واقعیت های 
کند.  دور  آن  از  یا  نزدیک  افغانستان  جامعه 
فهم  چه گونگی  بر  کنیم  یاد  اسمی  چه  به  این که 
پیوست  وقوع  به  آن چه  بر  نقدی  یا  تحلیل  در  ما 
بی موضوع  یا  نیز می کند/تاثیر گذار است.  کمک 
با  ما  زبان  و  ذهن  که  چرا  گفت،  سخن  نمی توان 
عنوان ها  است.  کرده  عادت  »عنوان«  کلیشه ی 
جهان  در  ما  دیگر  جانب  از  و  است  پیام  حامل 
است  مهم  ترتیب  این  به  می کنیم.  زندگی  »معنا« 
سیاسی  و  مدنی  حرکت  این  نام گذاری  با  تا 
با  را  خویش  برخورد  چه گونگی  و  مواجهه  نوع 
فی نفسه  گذاردن  اسم  با  کنیم.  نسبت  تعیین  آن 
این  می تواند  اسم  کرده ایم،  اعمال  نیز  محدودیت 
ماهیت  نظر  از  که  را  سیاسی  و  اجتماعی  رویداد 
سیال است و امکان یا ظرفیت بسیاری برای تفسیر 

و تحلیل دارد، محدود کند. 
کردن  تعریف  صدد  در  کوتاه  یادداشت  این 
رویداد چهار شنبه کابل نیست. بلکه صرفاً به مثابه 

یک »طرح مسئله« به این موضوع پرداخته ام. 
مزاری«  شهید  »مصلی  از  راهپیمایی  شروع  با 
که  جمهوری  ریاست  ارگ  دروازه ی  جلو  تا 
نیز  نام گذاری ها  است،  فاصله  کیلومتر   1۴ حدود 
»راهپیمایی  را  رویداد  این  بسیاری ها  شد.  آغاز 
نیز  شماری  تبسم«،  »انقالب  هم  برخی  بی سابقه«، 
خشم«  »فوران  کردند.  عنوان  میلیونی«  »تظاهرات 
در  نویس  زیر  عنوان  به  و  افتاد  زبان ها  سر  نیز 
برده  کار  به  داشتند  زنده  نشرات  که  تلویزیون های 
در  »بیداری  فاجعه«،  شنبه ی  چهار  در  »کابل  شد. 
همین  و  ملی«  وحدت  »نمایش  تروریسم«،  برابر 
بودند  نام های  جمله  از  ملی«  »دادخواهی  طور 

و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  مدت  این  طی  که 
تحلیل های زیادی زیر این عنوان ها یادداشت شد 

و حرف های بی شماری هم گفته شد. 
پرسش این است که عنوان های فوق چقدر با اصل 
مسئله که در چهار شنبه اتفاق افتاد، نزدیک است؟ 
این مفاهیم هر کدام حامل معنا و دارای یک پیام 
با آن که از یک خانواده  روشن است. این مفاهیم 
است اما هر کدام بر یک »امر« اجتماعی و سیاسی 

»خاص« داللت می کند.   
را  »انقالب«  مفهوم  نظریه پردازان  مثال،  عنوان  به 
در علوم اجتماعی تعریف و آن را به منظور خاص 
بسیاری  نظریه های  آن که  رغم  به  می برند.  کار  به 
بر  کشمکش ها  و  دارد  وجود  انقالب  مورد  در 
این  اما  است  نیافته  پایان  مفهوم  این  تعریف  سر 
است.  استوار  نظر  وحدت  یک  بر  نظر  اختالف 
رویدادی  به  را  انقالب  جامعه شناسان  از  برخی 
عمیق،  تغییرات  آن  نتیجه ی  که  می دهند  ارجاع 
تعریف  این  است.  اندازه گیری  قابل  و  محسوس 
انقالب  تعریف،  این  بنابر  است.  فراگیر  و  جامع 
در  تغییرات  باعث  که  می شود  گفته  رویدادی  به 
جامعه  در  مسلط  هنجارهای  و  ارزش ها  و  باورها 
بایستی  انقالب  نتیجه،  نظر  از  هم چنین  و  شود. 
این  از  مراد  باشد.  اندازه گیری  قابل  و  محسوس 
و  ارزش ها  ساختارها،  در  دگرگونی  تعریف، 

باورهای یک جامعه است. 
تغییر  و  کودتا ها  که  دارد  وجود  هم  نظریه  های 
انقالب  عنوان  زیر  در  را  سیاسی  نظام های 
و  تجربی  پشتوانه های  دوم  نظریه  می نویسند. 

تاریخی بسیار دارد.
آن چه در هفته گذشته کابل شاهد آن بود و جهان 
به نظاره آن نشست، غافل گیر کننده و حیرت انگیز 

نداشت  انتظار  و  نمی کرد  باور  کسی  درواقع  بود. 
شد،  زده  آتش  به  فرخنده  آن  در  که  پایتختی  تا 
و  دختر  هزار  صدها  و  باشد  تحولی  چنین  میزبان 
چندین  هم  کنار  در  زنان  و  مردان  پیر  جوان،  پسر 
رخ  حادثه  آن که  بدون  کنند  راهپیمایی  کیلومتر 
تأثیر  تحت  بسیاری ها  جهت،  این  از  باشد.  داده 
که  موقعیتی  در  شدند.  غافل گیر  و  گرفتند  قرار 
و  محور  عدالت  شعارهای  تاثیر  تحت  احساسات 
حقوق انسان و انزجار از جنگ و خشم و خشونت 
وسوسه  »انقالب«  می شود  برانگیخته  ترور  و 

برانگیزترین عنوان است. 
کنندگان  تظاهر  میلیونی  اجتماع  از  شدن  بیرون  با 
و فروکش کردن عواطف این فرصت در اختیار ما 
قرار می گیرد تا یک بار دیگر خلوت گزین شویم 
نه  این رویداد  افتاد، تأمل کنیم.  اتفاق  بر آن چه  و 
انقالب  بلند  قامت  کنار  بود که در  بزرگ  قدر  آن 
ایستاد شود و نه عمیق و فراگیر بود که در نتیجه آن 
باورهای سنتی دچار گسست شوند و نه به پیمانه ی 
بود که ارزش ها جابه جا شوند. اما تقلیل دادن این 
هم  خواندن  خشم«  »فوران  به  را  مدنی  رویداد 
به  »تظاهرات«  یک  که  بسا  چه  و  نست.  منصافه 
معنای رایج آن هم نبود. این رویداد از آن جهت 
حکومت  طرف  از  را  پاسخ هایش  نتوانست  که 
دریافت کند بی نتیجه بود اما حضور سنگین مردم 
و صدایی که در روز چهار شنبه از کابل بلند شد و 
به والیات افغانستان رسید و از ماورای مرزها عبور 
کرد و جهان گستر شد، به این رویداد اهمیت داد. 

این مهم را چه باید خواند؟

33 چهارشنبهرا
بهچهنامیادکنیم؟
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رییس اول: من به متام مردم افغانستان قول می دهم که 90 تروریست 

را کشته ایم! 60 تن دیگر را کشته ایم! 34 نفر دیگر را کشته ایم! 11 

تن دیگر را مردار کرده ایم! 19 اسیر را آزاد کرده ایم! 8 اسیر دیگر را 

آزاد کرده ایم! یعنی من به متام مردم افغانستان قول می دهم که از متام 

امکانات برای رهایی اسیران کار کردیم، حتا 80 نفر را از فرقه ریش خور 

به زابل فرستاده ایم. من به تظاهرات و دادخواهی مدنی باورمندم و آن 

را حق مردم افغانستان می دانم، اما یک رشط دارم. رشط من این است 

که این تظاهرات باید بیشرت از یک هزار نفر نباشد، در راس تظاهرات 

حتام کدام رییس حزب باشد، اگر از غرب کابل رشوع می شود، باید در 

دهمزنگ متوقف شود! اما اگر از دهمزنگ پیش آمد و تعداد دادخواهان 

هم بیشرت از یک میلیون بود و هر لحظه از خیرخانه و رشق و جنوب 

کابل به آن اضافه شد، این دیگر تظاهرات نیست، همکاری با طالبان 

است! 

معاون اول رییس اول: من دکرتای طالب کشی دارم، چندبار می خواستم 

به جمع معرتضین بپیوندم اما از تلویزیون سیل کردم.

معاون دوم رییس اول: و من الله التوفیق! توجه از تشکر تان! 

رییس دوم: انشاءالله اگر خدا بخواهد ارگ متثیل کننده ی قدرت ملی 

افغانستان است. اگر بنده تا چند ماه قبل علیه این متثال قدرت ملی 

قرار داشتم، به خاطر منافع علیای شخصی بود، آری؟! راست می گویم، 

لطفاً فکر نکنید دروغ می گویم. کشمکش من و رییس اول برای تقسیم 

قدرت برای منافع شام مردم بود. شام مردم به منافع خود منی فهمید، 

بپوشید، خیلی  راحت  و یک شلوار  نکتایی شیک  بروید یک  اول  لطفاً 

کمک می کند به فهم منافع شام. ما توانستیم خانواده های شهدا را بعد 

از تالش فراوان با خود داشته باشیم، شام در تلویزیون ندیدید؟ عجب 

مردم بدبخت و بی درد هستید شام که ندیدید! یکی از خانواده های شهدا 

به من گفت که منی تواند از شدت درد سخن بگوید. من درد او را دیدم 

که از زابل تا کابل و از کابل تا بابل و از بابل تا چابل و از چابل تا...

خو خیر باشه! 

معاون اول رییس دوم: ............

معاون دوم رییس اول: ما با کسانی که از کوچه و بازار بیاید، مذاکره 

مذاکره  ما  بیایید  کنید،  جمع  سیامسمر  میلیون  یک  لطفاً  منی کنیم. 

شان  برای  کردید،  جمع  سیامسمر  میلیون  یک  هم  وقتی  می کنیم. 

داخل  قصابی  گوساله  گوشت  مثل  را  شهدا  جنازه های  که  بگویید 

را چاپ  نکنند. عکس شان  بر شانه های خویش حمل  و  مانده  تابوت 

سه-چهار  از  عبارت  تظاهرکنند گان  همه  از  من  منظور  کافیست.  کنید 

به  بعدی  انتخابات  در  و  اند  رای  صاحب  که  مردم  بقیه ی  است.  نفر 

درد می خورند، لطفاً فکر نکند که من آن ها را بی ارزش خطاب کرده ام. 

منظور من کسانی است که مالق می زنند، یکی از ده معلم برتر جهان 

دانشگاه خوانده اند  روزنامه نگاران کشور می شوند،  فعال ترین  می شود، 

و به درک و درد رسیده اند. شام دیدید که ما برای کسانی ارزش قایل 

هستیم که هر کدام ده هزار رای با خود دارد. آن بوالنی فروش قلعه ناظر 

فعالیت های  متامی  به  ما  منی خورد.  مذاکره  بدرد  دارد،  رای  یک  که 

مورد  می برد،  را  ما  آبروی  که  اخیر  دادخواهی  اما  داریم  احرتام  مدنی 

قبول ما نیست. ما از استاد عزیزالله شفق هم توقع داریم که دیگر به 

ما کنایه نزند! در فیس بوک ها شام رس بزنید، همه ما را فحش می دهند. 

رقم دنیا همین طور است، هرکسی که منافع علیای حکومت را در نظر 

و  بزرگ تر  من  اما  می گیرد.  قرار  ناسزا  و  نفرین  مورد  همیشه  گرفت، 

و  رفته  تلویزیون  به  دیگر  این ها هستم. من حارضم صدبار  از  قوی تر 

از خود دفاع کنم.  با وارخطایی ملموس و ترس هویدا مصاحبه کنم و 

هیچ کسی منی خواهد مقابل مردم قرار بگیرد، مخصوصاً کسانی که قرار 

است تا آخر عمر خود به عنوان معاون رییس جمهور مطرح باشد. من 

چند شب است که خواب منی روم...

انقالب تبسم: مرزها را درنوردید. از بلخ تا بامیان، از هرات تا جالل آباد، 

از غزنی تا غور، از کابل تا لندن، از مشهد تا واشنگنت، از اسرتالیا تا 

بازوان  و جوان  پیر  و زن،  مرد  پاکستان!  تا  هند  از  و  اروپا  اتحادیه ی 

کنار  را  اوزبک  و  تاجیک  و  هزاره  و  پشتون  شد.  انقالب  این  توانایی 

به تبسم کودکان رسزمین  برای وسعت بخشیدن  تا بسرت  هم قرار داد 

افغانستان است که  اکنون رسالت تک تک شهروندان  را فراهم کند. 

این انقالب را زنده نگهدارند. با تولید منت، با رسودن شعر، با نقاشی و 

رسامی، با اعرتاض بر نارسایی ها، با خروشیدن بر سکوت، با بیداری و 

هوشیاری این انقالب را به آخر برسانند تا باشد که کودکان ننگرهار را 

دوشق نکرده و شکریه ها را گلو نربند. وکالی شورای والیتی والیت ها، 

وکالی پارملان، روشن فکران جا افتاده در حکومت باید شینگ خود را 

نشان بدهند تا مردم بفهمند که کجای کار قرار دارند و چه مسیری را 

باید بپیامیند. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

با انقالب تبسم...!

جواد ناجی

با بیرون شدن از اجتماع میلیونی تظاهر کنندگان و فروکش کردن 
عواطف این فرصت در اختیار ما قرار می گیرد تا یک بار دیگر خلوت 
گزین شویم و بر آن چه اتفاق افتاد، تأمل کنیم. این رویداد نه آن 

قدر بزرگ بود که در کنار قامت بلند انقالب ایستاد شود و نه عمیق 
و فراگیر بود که در نتیجه آن باورهای سنتی دچار گسست شوند و نه 

به پیمانه ی بود که ارزش ها جابه جا شوند. اما تقلیل دادن این رویداد 
مدنی را به »فوران خشم« خواندن هم منصافه نست. و چه بسا که 
یک »تظاهرات« به معنای رایج آن هم نبود. این رویداد از آن جهت 

که نتوانست پاسخ هایش را از طرف حکومت دریافت کند بی نتیجه بود 
اما حضور سنگین مردم و صدایی که در روز چهار شنبه از کابل بلند شد 

و به والیات افغانستان رسید و از ماورای مرزها عبور کرد و جهان گستر 
شد، به این رویداد اهمیت داد. این مهم را چه باید خواند؟

با شروع راهپیمایی از »مصلی شهید 
مزاری« تا جلو دروازه ی ارگ ریاست 

جمهوری که حدود 14 کیلومتر فاصله 
است، نام گذاری ها نیز آغاز شد. 

بسیاری ها این رویداد را »راهپیمایی 
بی سابقه«، برخی هم »انقالب تبسم«، 

شماری نیز »تظاهرات میلیونی« 
عنوان کردند. »فوران خشم« نیز سر 

زبان ها افتاد و به عنوان زیر نویس در 
تلویزیون های که نشرات زنده داشتند 
به کار برده شد. »کابل در چهار شنبه ی 
فاجعه«، »بیداری در برابر تروریسم«، 
»نمایش وحدت ملی« و همین طور 
»دادخواهی ملی« از جمله نام های 

بودند که طی این مدت مورد استفاده 
قرار گرفت و تحلیل های زیادی زیر این 

عنوان ها یادداشت شد و حرف های 
بی شماری هم گفته شد. 
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غزنی  ولسوالی جاغوری والیت  باشندگان  از  تن  گلوی هفت  بریدن 

تظاهرات عدالت خواهی  زابل گسترده ترین  در والیت  توسط طالبان 

تاریخ افغانستان را در پی داشت که یکی از وجوه بارز آن مشارکت 

کابل  تظاهرات  در  بود.  تظاهرات  این  در  بانوان  و  زنان  گسترده ی 

بانوان حضور گسترده ی شان را به  به روز چهار شنبه هفته گذشته، 

نمایش گذاشتند. آنان در هوای سرد، جاده های خیس و با پای پیاده، 

پیکرهای قربانیان را از مصلی »بابه مزاری« در دشت  برچی تا ارگ 

بر شانه های شان حمل  ریاست جمهوری در چهارراهی پشتونستان 

نقد  دادند،  شعار  کردند،  مصاحبه  شدند،  ظاهر  رسانه ها  در  کردند، 

نمودند، حرف زدند، به یاد قربانیان شمع افروختند و به تظاهرات شان 

در کنار دیگر مظاهره کنندگان تا نیمه ی شب ادامه دادند.

مختلف  والیت های  در  که  تظاهرات های  در  هم چنین  افغان  زنان 

در  نمونه،  به طور  داشتند.  گسترده  حضور  گردید،  برگزار  افغانستان 

دایکندی،  شریف،  مزار  غور،  هرات،  والیت های  تظاهرات های 

ننگرهار و بدخشان بخشی عظیم از مظاهره کنندگان، بانوان بودند.

به  سیاسی،  مشارکت  برای  افغانستان  در  زنان  آزادی های  پیشینه ي 

دوره امیر حبیب الله خان بر می گردد. در این دوره محمود طرزی با 

به اشاعه  نامور جهان« در جریده سراج االخبار  ایجاد ستون »زنان 

سیاست  عرصه  در  زنان  مشارکت  بر  مبنی  روشن گرایانه اش  دیدگاه 

دوره  در  زنان  مدنی  و  دوره، مشارکت سیاسی  این  از  پرداخت. پس 

اول  بانوی  ثریا،  ملکه  به گونه جدی تری مطرح شد.  الله خان  امان 

کابینه حکومت  وزیر خارجه ی  و  دفاع  وزیر  به همراه همسران  دربار 

امانی، نخستین بانوان افغان بودند که در جشن استقالل افغانستان 

شرکت کردند. در دوره حبیب الله کلکانی، مشارکت زنان سیر نزولی 

ادامه  داود خان  تا زمان صدارت محمد  به گونه ی قهقرایی  و  گرفت 

یافت. در دوره صدارت داوود خان، نخستین صدای یک بانوی افغان 

موسوم به میرمن پروین از امواج رادیو منتشر شد. در همین دوره، دو 

تن از زنان افغان برای نخستین بار به عنوان سناتور انتصابی در کابینه 

حکومت وقت راه یافتند.

اما نخستین حرکت نمادین بانوان افغانستان در دوره حزب دموکراتیک 

خلق راه اندازی شد. زنان در دوره مجاهدین در چهار دیواری خانه 

محصور شدند و مبدل به قربانیان اصلی جنگ ها گردیدند. در دوره 

طالبان مشارکت سیاسی زنان در افغانستان تا درجه صفر نزول پیدا 

کرد.

مشارکت سیاسی زنان پس از آغاز فصل جدید حکومت در افغانستان 

در سال 2001 میالدی، در کنار همه ی خشونت های که بر این قشر 

دختر  از  نفر  هزار  صدها  گرفت.  خود  به  صعودی  سیر  گردید،  وارد 

شدند.  عالی  تحصیالت  وارد  و  کردند  نویسی  نام  مکتب  در  خانم ها 

در کابینه حکومت حامد کرزی حداقل سه زن حضور داشت. زنان در 

طی سیزده سال اخیر عالوه بر حضور در کابینه حکومت، به صفوف 

نیروهای امنیتی اردوی ملی و پولیس پیوستند و برخی در مأموریت های 

رزمی تا عضویت در تیم کماندوی اردوی ملی پیش رفتند.

با این حال، خشونت علیه زنان در این سال ها، گاهگاهی مثل گذشته 

زنان  زابل،  در  اخیر  جنایت  قربانیان  از  تن  سه  است.  کرده  تفرعن 

با  آنان همراه  بود.  میان  این  از  یکی  نه ساله  بودند. شکریه، دختر 

مردان شان ابتدا سربریده شدند و سپس تیرباران گردیدند. فراموش 

زنان  نیستند.  افغانستان  در  زن  قربانیان  نخستین  آن ها  که  نکنیم 

افغان در طول تاریخ این کشور با خشونت های بسیاری مواجه شدند و 

رنج های زیادی کشیدند. قبل از جنایت زابل، فرخنده در کابل توسط 

مردان خشمگین آتش زده شد، رخشانه در والیت غور سنگسار شد، 

بر چهره ی نادیه در هرات اسید پاشیده شد و دردنا کتر از آن، صدها 

اجبار  به  نقاط مختلف کشور  بانوی دیگر طی سال های متمادی در 

بسیاری  و  شدند  محکمه ی صحرایی  خوردند،  کردند، شالق  ازدواج 

دیگر نیز در معرض انواع مختلف خشونت  قرار گرفتند. 

اکنون دوران خاموشی نیست. پیوستن افغانستان به »کنوانسیون رفع 

هر نوع تبعیض علیه زنان« نشان می دهد که زنان افغان می باید به 

تمام حقوق شان که در این کنوانسیون درج شده است، نایل آیند. 

زنان افغانستان با مردان حق مساوی دارند. آنان می توانند با داعیه ی 

به سرنوشت  اند،  برخوردار  قانونی  پشتوانه ی  از  که  مردان  با  برابری 

شوم شان نقطه ی پایان بگذارند. زنان افغان اکنون دلیرتر از گذشته 

به  سیاست  عرصه  در  بگیرند،  تمرین  به  را  دموکراسی  می توانند 

مشارکت و رقابت بپردازند، نقد نمایند و تظاهرات مدنی بر پا کنند.

تعریف  دیگری  حقوق  با  جدید  اساسی  قانون  در  افغانستان  زنان 

شده اند. در ماده 22 این قانون اساسی آمده است: »هر نوع تبعيض و 

امتياز بين اتباع افغانستان، ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و 

مرد در برابر قانون داراي حقوق و جايب مساوي مي باشد.« هم چنین 

تأکید شده است: »دولت، منشور ملل  در ماده هفتم قانون اساسی 

متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به 

آن ملحق شده است و اعالميه حقوق بشر را رعايت مي كند.«

بانوان افغان با تقویت حضور شان در صحنه های سیاست و اثرگذاری 

به  توانست  خواهند  افغانستان،  در  مدنی  و  سیاسی  روندهای  بر 

حاکمیت تاریخی مردساالری در افغانستان خاتمه دهند و با دیدگاه 

از طریق  آنان  کنند.  مبارزه  به خود شان  نسبت  پایین مردان  به  باال 

را که  زنان  توانست ذهنیت ضعیف انگاری  مشارکت سیاسی خواهند 

عامل بقای ذهنیت مردساالرانه می باشد، از محیط اجتماع بزدایند.

حضور گسرتده ی زنان 
در واپسین راهپیامیی ها 

در افغانستان
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این جنبش تا همین جا ظرفیت های قابل توجهی از خود نشان داده است. 

با بهم ریختن مرزهای تحجر و جدایی زن و مرد، گام بزرگی برای متحد 

کردن جامعه بیکار و باز کردن فضا برای حضور اعتراضی زنان بیکار مهیا 

کرده است. ناتوانی حکومت در پاسخ به آن چه که مستقیماً مسئول آن ست 

را هم به درجات زیادی نمایان کرده است. 

به  توجه  با  حکومت  که  داد  نشان  بخوبی  کار،  وزارت  درمقابل  درگیری 

انعکاس گسترده ی این جنبش، از سرکوب مستقیم آن عاجز است. ناچار 

مانع  درگیری  ایجاد  با  کرد  تالش  غیرمستقیم  روش های  گرفتن  بکار  با 

در  را  واکنش حکومت  به خوبی  زبونانه  اقدام  آن شود. همین  از گسترش 

پاسخ گویی به معضل بیکاری گسترده نشان می دهد.

بدون تردید این جنبش اعتراضی باید مورد حمایت قرار بگیرد. همه ی )ان 

جی او(ها و فعالین جامعه مدنی که هدف مشترکی با ۹۹ درصد جامعه دارند، 

ضرورتاً باید این جنبش را به هر شکل ممکن و از جمله مستقیماً با پیوستن 

به آن و حضور فعال خود تقویت کنند. سراسری شدن این جنبش اعتراضی 

است.  آن  و گسترش  بسط  گرو  در  بعدی همه  موثر  گام های  برداشتن  و 

درس های این جنبش طی دو ماه گذشته به خوبی نشان می دهد که یک 

راه متحد کردن و به میدان آوردن نیروی اعتراضی جامعه و مطرح کردن 

آلترناتیو قابل اتکا برای یک ساختن یک دنیای بهتر تقویت همین  یک 

جنبش های اعتراضی و افق و جهت دادن به آن است.

درعین حال جنبش علیه بیکاری اگر درهمین سطح باقی بماند، نخواهد 

توانست ریشه های سیاسی بیکاری را از بین ببرد. این جنبش برای آن که 

در عرصه سیاسی نماینده ۹۹ درصدی های جامعه باقی بماند، باید بنیادهای 

ستم کشی و فرودست کردن بخش عظیمی از جامعه را نشانه برود. 

کشورهای  مشابه  سرمایه داری  نرمال  نظام  نه  افغانستان  در  سرمایه داری 

اروپایی است و نه روند استثمار و فراز و نشیب مبارزه طبقاتی در آن چنان 

شرایطی است. استثمار و سرکوب عریان، بکار گرفتن خشن ترین ابزارهای 

سیاسی و اجتماعی و تقویت مداوم جانوران اسالمی بخش جدایی ناپذیر و 

شرط پروسه انباشت سرمایه است. بیکاری هم پدیده ای متمایز از شرایط 

سیاسی و اجتماعی در افغانستان نیست. 

نه دولت وحدت ملی نه دولت سابق ـ کرزی ـ تاریخاً قادر به انجام هیچ 

اصالحات ویژه ای نیستند. هیچ کدام دارای پتانسیل و عزم سیاسی برای 

بیکاری  از جمله  افغانستان  گریبان گیر  اجتماعی  به مصایب  دادن  پایان 

نیستند! فقط در تعرض اجتماعی و عقب نشاندن این حکومت ها اصالحات 

اجتماعی میسر خواهد شد. طبعاً مبارزات مردم افغانستان به درجه ای که 

بتواند رشد کند و پیش برود به همان درجه حکومت را به عقب نشینی از 

موقعیت اش وادار خواهد کرد. از همین رو وجود و رشد جنبش های اعتراضی 

نظیر جنبش علیه بیکاری بخشی از سازمان اجتماعی تعرض به وضعیت 

کنونی است.

باید سرراست تر  درعین حال  بیکاری  علیه  اعتراضی  خواست های جنبش 

با  مبارزه  پروسه  برود.  اجتماعی  مصایب  دیگر  و  بیکاری  بنیادهای  سراغ 

اداری عمالً  برانداختن فساد  برای  فساد نه »کند« که اساساً عزم دولتی 

نمی تواند وجود داشته باشد. فساد و رشوه گیری بخشی از سیاست اقتصادی 

و خصلت جدا نشدنی سرمایه داری برای خود حکومت در افغانستان است. 

از راس ارگ تا پایین ترین ارکان حکومتی جز با این روش قادر به ادامه 

یا  و  اخالقی  امری صرفا  فساد  نیستند.  خود  سیاسی  حیات 

نهایتاً اقتصادی نیست. بخشی از ترکیب ارگانیک حکومتی 

احزاب  همه  در  فساد  از  درجه  همین  است.  افغانستان  در 

محلی  قدرت های  همه  در  طالبان  همه سطوح  در  جهادی، 

موج می زند. بنابر فساد حاکم، تاکید بر اصل شایسته ساالری 

ایجاد اشتغال  نقشی در  تنها نمی تواند  نه  ایجاد تخصص  و 

وضعیت  حسب  بر  ساالری«  »شایسته  خود  که  کند  ایفا 

اجتماعی تعاریف متضاد هم خواهد داشت. شایسته ساالری 

نقطه مقابل باندبازی و به اصطالح پارتی بازی و واسطه گری 

حکومت  که  است  میسر  درجایی  فقط  انتخاب  این  نیست. 

نماینده ۹۹درصدی های جامعه باشد. و این حکومت را خود 

این ۹۹درصد با رای خود به قدرت رسانده باشند. بدون تردید 

واسطه گری و تبعیض در استخدام نقش جدی در افغانستان 

ایفا می کند. اما کل این حکومت با همین سیستم و روش به 

قدرت رسیده است. آنان نه حاصل رای مردم اند و نه مردم را 

نمایندگی می کنند. 

وقت  هر  از  جامعه  از هم گسستن شیرازه  حالی که خطر  در 

دیگر بیشتر است، خواست های اساسی قطع نامه با صراحت 

بیشتری باید نشان دهد که تأمین اجتماعی و حقوقی جامعه 

قدرت  توسط  باید  و اضطراری  به عنوان یک ضرورت عاجل 

مردم متحقق شود. هر درجه امید و توهم به این که اصالحات 

توسط حکومت وحدت ملی و یا شبیه آن امکان پذیر است، 

فقط سبب کندی حرکت و نهایتاً بی خاصیت شدن آن دارد و از 

دامنه ی اعتراضی آن می کاهد.

قطع نامه جنبش علیه بیکاری

ما این را به درستی می دانیم که بیکاری یک پدیده ی ذاتی 

و از تبعات نظام حاکم در سراسر جهان بوده که افغانستان را 

هم نمی شود از آن مستثنا کرد. اما این مرض مزمن و جانگاه 

چون؛  فاکتورهایی  وجود  عدم  یا  وجود  نسبت  کشور  هر  در 

سیاست دولت ها در زمینه ی اشتغال زایی، وضعیت اقتصادی 

و مبارزه ی کارگران و ارتش ذخیره ی کار، به عنوان عرصه ی 

مهم و اساسی مبارزه ی طبقاتی، گراف باال یا پایین بیکاری را 

در سطح جوامع نشان می دهد. 

این جا در افغانستان با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک 

بیکاری  رشد  روبه  روند  بین المللی،  سازمان های  و  کشورها 

ابعاد میلیونی یافته است، تا حدی که بیکاری به یک مصیبت 

غیرقابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده است.

فرار  میلیون،  سه  مرز  از  مخدر  مواد  به  معتادین  آمار  عبور 

هر روزه یی جوانان اعم از دختر و پسر از کشور و در نهایت 

منطقه  زمینی کشورهای  و  آبی  مرز های  در  دادن شان  جان 

و فرامنطقه برای بدست آوردن یک زندگی ایمن و مصئون، 

رو آوردن شهروندان به گروه های بنیادگرا و جانی )طالبان و 

داعش(، فزونی هر روزه ی خشونت های خانوادگی، بلند رفتن 

مصایب  وغیره  خودکشی  تن فروشی،  افزایش  طالق،  آمار 

اجتماعی که زاییده ای اصلی فقر و بیکاری است؛ دقیقاً ۹۹ در 

صد جامعه را به یک بی افقی مطلق فرو برده است. 

این  اصلی  مسبب  خود  که  ملی«  وحدت  »حکومت  سران 

وضعیت اند، از کنار این همه فجایع اجتماعی تکان دهنده 

راحت و بی توجه می گذرند که این برای اکثریت شهروندان 

غیرقابل تحمل شده است.

اعالم  رسا  صدای  با  بیکاری«  علیه  ملحوظ»جنبش  بدین 

پا  از  زیر  برحق  خواست های  و  مطالبات  تحقق  تا  می دارد 

مردم  میلیونی  حمایت  جلب  و  مبارزه  اتحاد،  با  ننشسته، 

زحمت کش، اعتراض خویش نسبت به این وضعیت هولناک 

و بی توجهی دولت مردان بر قدرت لمیده را با به راه اندازی 

راهپیمایی های اعتراضی و تحصن ابراز می دارد.

اول: اشتغال زایی از اولویت های نخست دولت است. دولت 

مسؤلیت دارد تا این وضع نابسامان را مدیریت نموده و زمینه ی 

اشتغال برای شهروندان را مساعد سازد.

دوم: سوق دادن مأمورین به تقاعد )بازنشستگی( که از لحاظ 

سنی و یا زمان خدمت به تقاعد رسیده اند.

سوم: فراهم ساختن زمینه کار و اشتغال برای نسل جوان و 

دانش آموخته های کشور.

چهارم: تأمین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت.

پنجم: رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار. 

ششم: تأمین کار و معیشت. 

هفتم: توقف اخراج و بیکار سازی بر اساس تعلق سیاسی، 

سمتی، نژادی، قومی و مذهبی.

یک  برای  کافی  و  مناسب  بیکاری  بیمه ی  پرداخت  هشتم: 

زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار. 

نهم: افزایش دست مزد و پرداخت فوری آن.

دهم: ممنوعیت کار کودکان.

یازدهم: پروسه کند و توأم با فساد اصالحات اداری و خدمات 

ملکی در استخدام کارمندان، دیگر پاسخ ده نیست. در این 

دانش  و  سازی  تخصصی  ساالری،  شایسته  اصل  پروسه 

قابل  به سادگی  قربانی تجربه کاری می شود که  آموختگی، 

جعل است. 

دوازدهم: توجه به وضعیت نابسامان مهاجرین کارگر در خارج 

با  نماینده های  از  متشکل  کمیسیون  زمانی که  تا  کشور.  از 

امور  و  کار  اداری،  اصالحات  محلی،  ارگان های  صالحیّت 

اجتماعی، نماینده رییس جمهور در امور اصالحات اداری و 

بر حق  این خواست های  به  پارلمان  و  داری خوب  حکومت 

به  کشیده  نه  اعتراض  از  ما دست  ندهند  مثبت  پاسخ  مردم 

تحقق  سوی  به  پیش  می دهیم.  ادامه  تحصن  و  تظاهرات 

مطالبات بر حق و انسانی مان !

جنبش علیه بیکاری ٦/١٦/ ١٣۹٤

کابل، افغانستان

ماهمهبیکاریم،ازدولتبیزاریم
 سیامک بهاری

بخش دوم و پایانی کبیر دریاوش
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یادداشت های سخیداد هاتف

که  وقتی  جهان  دموکراتیک  کشورهای  اکثر  در 
شوند،  پیروز  انتخابات  در  می کوشند  احزاب 
انتخاباتی به  برنامه های خود را در جریان کمپاین 
مردم عرضه می کنند و وقتی به حکومت رسیدند، 
می پردازند.  برنامه ها  همان  اجرای  به  هم  واقعًا 
دیگر  جاذبه های  قدرت  به  رسیدن  که  این  البته 
تالش  اصلی  مایه ی  اما  نیست.  تردیدی  دارد،  هم 
احزاب برای کسب قدرت مشروع حکومتی همان 
انگیزه ی شان برای تغییر وضع موجود و نزدیک تر 
کردن مردم به وضعیت تازه یی است که یک حزب 
بیان  به  از وضع موجود است.  بهتر  تصور می کند 
دیگر،  در این کشورها احزاب و افرادی که در پی 
برای  و  دارند  آرمان هایی  هستند  حکومتی  قدرت 
دلیل،  به همین  می کنند.  مبارزه  آرمان ها  آن  تحقق 
اقتدار  مسند  بر  حزب  آن  یا  حزب  این  که  وقتی 
موجود،  وضع  که  هستند  مطمئن  مردم  می نشیند، 

هر چه هست، تغییر خواهد کرد.
در افغانستان نیز تشنه گان اقتدار حکومتی به مردم 
دولتی  که  بار  هر  اما  می دهند.  بسیار  وعده های 
می رود و دولتی دیگر به قدرت می رسد همان آش 
همان آش می ماند و هم کاسه همان کاسه و وضع 

موجود اگر بدتر نشود، بهتر هم نمی شود.
چرا چنین است؟ 

که  می گویند  می رسند  قدرت  به  که  افرادی  خود 
پول نیست، همکاری احزاب دیگر نیست، دشمنان 
بسیار  مشکالت  نمی گذارند،  خارجی  و  داخلی 
بهانه ها  و  نمی دهند  انحالل  به  تن  اند و  سهمگین 
این  از  مهمی  پاره ی  اما  دیگر.  علت تراشی های  و 
این واقعیت است که  نامطلوب محصول  وضعیت 
اند و به هیچ چیزی ورای  افراد  »بی آرمان«  این 
منافع فردی و خانواده گی خود ایمان ندارند. برای 
محملی  قدرت  به  رسیدن  آدم ها  این  از  بسیاری 
برای دزدی کردن از بیت المال و نشان دادن دندان 
به همین خاطر،  رقیبان محلی است.  به  زور خود 
از  دولت  داخلی  و  خارجی  دشمنان  کل  اگر  حتا 
بین بروند و تمام پول های جهان را نیز در دست 
خواهید  باز  بگذارید،  بی آرمان  جویان  اقتدار  این 
دید که آنان هم چنان بی کاره و ناکام خواهند ماند. 
درازمدت  انداز  نباشد، چشم  آرمان  وقتی  که  چرا 
و  می شود  نابود  بزرگ  و  مفید  کارهای  برای 
قدرت تبدیل می شود به بازیچه ی خطرناک مشتی 
را  خود  دماغ  نوک  از  فراتر  که  خودپرست  آدم 
نمی توانند دید. آن چه در افغانستان امروز می بینیم 
دستان  در  مخرب  قدرتی  است.  حکومتی  چنین 

مردان و زنان بی آرمان.

حکومت بی آرمان
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بود.  بی سابقه ای  تظاهرات  شاهد  کابل  چهارشنبه،  روز 

هفت  قتل  به  اعتراض  در  تظاهرات کننده،  نفر  هزاران 

به  ریاست جمهوری  ارگ  به سمت  زابل،  در والیت  هزاره 

پرداختند.  راهپیمایی 

خشم  با  ساعت ها  برای  سرما،  و  باران  باوجود  مردم، 

رییس جمهور  دولت  استعفای  خواستار  و  کردند  تظاهرات 

اقلیت های  از  محافظت  در  شکست  به دلیل  غنی  اشرف 

جمعیت  هرچند  شدند.  شورشی  گروه های  درمقابل  قومی 

تعداد  اما  بودند،  هزاره  قوم  از  عمدتاً  تظاهر کنندگان 

حرکت  این  به  نیز  دیگر  قومی  گروه های  از  بسیاری 

پیوستند.  اعتراضی 

حضور گسترده ی اقوام دیگر، باعث شد تا این تظاهرات 

نظیری شود که  بی  و  تاریخی  اعتراضی  به حرکت  تبدیل 

و  قومی  تقسیمات  تمام  افغانستان  عادی  مردم  آن،  در 

مذهبی را کنار گذاشته و غم و اندوه جمعی خود را نسبت 

به وخامت اوضاع امنیتی کشور، ابراز می کنند. 

غلیان  شاهد  افغانستان  جاری،  سال  مارچ  ماه  در 

در  نفر  صدها  بود.  مشابهی  ملی گرایانه ی  احساسات 

به  که  فرخنده  نام  به  جوانی  زن  کشته شدن  به  اعتراض 

و  کشته  کابل  قلب  در  قرآن،  سوزاندن  نادرست  اتهام 

سوزانده شده بود، به خیابان ها آمدند. 

از  نشانه ای  هم چنین  هزاره ها،  از  تن  هفت  کشته شدن 

افغانستان  در  جدید  نسبتاً  بازیگر  یک  روبه رشد  حضور 

براساس  )داعش(.  و سوریه  عراق  اسالمی  دولت  است: 

گزارش های خبری مختلف، خشم مردم در روز چهارشنبه، 

گذشته  ماه  که  است  نفری  هفت  کشته شدن  به  مربوط 

توسط این گروه به گروگان گرفته شده بودند. 

از  یکی  زابل،  در  گروگان گیر  افراد  توسط  آن ها  گلوی 

افزایش  شاهد  زابل،  بود.  شده  بریده  جنوبی،  والیات 

درگیری  و  طالبان  گروه های  درمیان  داخلی  درگیری های 

بااین حال،  است.  بوده  مختلفی  شورشی  جنبش های  بین 

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. 

دولت  آن که  از  پس  روز،  پایانی  ساعات  در  تظاهرات، 

نکرد،  موافقت  معترضان  با  مالقات  به  افغانستان 

خشونت آمیز شد. برخی از تظاهر کنندگان تالش کردند تا 

نیروهای  و  کنند  عبور  ریاست جمهوری  ارگ  دیوارهای  از 

کردند  استفاده  گرم  از سالح  آن ها  با  مقابله  برای  امنیتی 

که در نتیجه ی آن هشت نفر زخمی شدند.  

را  این خشم عمومی، غنی  امیدواری هایی وجود دارد که 

افغانستان  دولت  کند.  مردم  اوضاع  به  رسیدگی  به  وادار 

با شورشیان  تا تعهدی جدی در مبارزه  نیاز خواهد داشت 

مسئله ی  هر  از  باالتر  و  بااین حال،  بدهد.  نشان  خود  از 

سایر  و  کابل  در  هفته،  بین  در  که  تظاهرات  این  دیگر، 

از سرخوردگی  افغانستان صورت گرفت، نمادی  شهرهای 

دولت  به  نسبت  افغانستان  مردم  رشد  حال  در  ناامیدی  و 

گروه های  مهار  برای  دولت  که  دارند  باور  آن ها  است. 

شورشی به قدر کافی تالش نمی کند. 

درگیری های  به  طوالنی  مدت های  برای  شورشیان 

فرقه ای در افغانستان دامن زده اند. در طول جنگ داخلی 

خونینی که پس از عقب نشینی نیروهای شوروی سابق از 

افغانستان در سال 1۹8۹ اتفاق افتاد، درگیری های قومی 

شدیدی میان گروه های شیعه ی هزاره و پشتون سنی در 

کشور به وجود آمد. 

تاریخ  این  گذاشتن  سر  پشت  با  گروه ها،  تمام  اعضای 

قتل های  این  محکوم کردن  برای  اکنون   دردناک، 

وحشیانه متحد شده اند. روز چهارشنبه، یک هویت جدید 

»پان افغان« در خیابان های کابل، شهری که در گذشته 

خودنمایی  است،  بوده  بسیاری  فرقه ای  قتل های  شاهد 

کرد.   

شیرشاه نوابی، روزنامه نگار مستقر در کابل که رویداد روز 

»افرادی  گفت:  می داد،  پوشش  را  نوامبر   11 چهارشنبه 

شهروند  یک  مانند  کردند،  شرکت  راهپیمایی  این  در  که 

افغانستان فکر می کردند؛ صرف نظر از تمام وابستگی های 

داده  نمایش  راهپیمایی  این  در  آن چه  مذهبی.  و  قومی 

ابراز خشم یک گروه مشخص در خیابان های کابل  شد، 

نبود؛ بلکه شما در روز چهارشنبه، شاهد ابراز غم و اندوه 

جمعی یک ملت بودید«. 

این  در  نیز  او  که  زنان،  حقوق  فعال  ثاقب،  حمیرا 

در  را  مشابهی  احساس  بود،  داشته  شرکت  راهپیمایی 

»پیام  گذاشت:  اشتراک  به  »دیپلمات«  با  مصاحبه 

دست  به  دست  که  زمانی  افغان ها  که  بود  این  بزرگ تر 

هم بدهند، قادر به تغییر سرنوشت خود هستند. آن ها باید 

نموده و  را مهار  افراطی  نیروهای  بتوانند  تا  بیایند  گردهم 

»اگر  می کند:  اضافه  او  کنند«.  عمل  به  وادار  را  دولت 

باید  باشد،  داشته  مردم  درمیان  اعتباری  دولت می خواهد 

به جای لفاظی های توخالی، تصمیم جدی بگیرد«. 

و  طالبان  علیه  را  انقالبی  روحیه ی  همان  افغان ها، 

در  که  گذاشتند  نمایش  به  افراط گرا  نیروهای  دیگر 

نشان  اپریل  ماه  در  ریاست جمهوری  انتخابات  اول  دور 

دادند؛ زمانی که تعداد زیادی از مردم، باوجود تهدیدات 

شما  اگر  کردند.  شرکت  رای گیری  در  مسلح،  گروه های 

نداشت  امکان  داشتید،  حضور  افغانستان  در  روز  آن  در 

حس  دیگر  بار  را  وطن پرستی  ازدست رفته ی  احساس  که 

جمعی  نیاز  می شد،  دیده  به وضوح  که   مسئله ای  نکنید. 

یک ملت برای نوشتن سرنوشتی جدید برای خودشان بود. 

دوره ی پس از طالبان در افغانستان، منجر به ظهور نوع 

پیام  است.  شده  افغانستان  در  وطن پرستی  از  جدیدی 

به یک  را  افغان ها  تمام  تروریسم،  و  روشن است: جنگ 

ملت  تمام  بحران،  این  داده اند.  قرار  تاثیر  تحت  میزان 

را متحد کرده است. آن چه روز چهارشنبه در خیابان های 

کابل به نمایش گذاشته شد، همین وحدت بود. فقط یک 

افغانستان متحد می تواند با خطر افراط گرایی و تروریسم 

مقابله کند. 

تظاهراتبزرگافغانهاعلیهافراطگرایی
منبع: دیپلامت/ سنجای کومار

ترجمه: معصومه عرفانی

افغان ها، همان روحیه ی انقالبی را علیه طالبان و دیگر 
نیروهای افراط گرا به نمایش گذاشتند که در دور اول انتخابات 

ریاست جمهوری در ماه اپریل نشان دادند؛ زمانی که تعداد زیادی از 
مردم، باوجود تهدیدات گروه های مسلح، در رای گیری شرکت کردند. 
اگر شما در آن روز در افغانستان حضور داشتید، امکان نداشت که 

احساس ازدست رفته ی وطن پرستی را بار دیگر حس نکنید. مسئله ای 
که  به وضوح دیده می شد، نیاز جمعی یک ملت برای نوشتن 

سرنوشتی جدید برای خودشان بود. 





اطالعات روز: شهر پاریس فرانسه 
چندین  شاهد  شب،  جمعه  در 
تاکنون  که  بود  انتحاری  حمالت 
برجا  کشته   127 حمالت  این 
روز  سه  کشور  این  در  و  گذاشته 

عزای عمومی اعالم شده است.
یک روز بعد از این حمالت، گروه 
داعش در بیانیه ای مسئولیت آن را 

بر عهده گرفته است.
تا  گفته  بیانیه اش  در  گروه  این 
زمانی که فرانسه به سیاست هایش 
از  یکی  هم چنان  دهد،  ادامه 

اهداف اصلی داعش خواهد بود.
حمالت  فرانسه  جمهور  رییس 
داعش  جنگ«  »اعالن  را  پاریس 

خوانده است.
تاکنون  سی،  بی  بی  از  نقل  به 

و  تیراندازی ها  دنبال  به  نفر   127
مبب گذاری ها کشته شده اند.

این حمالت  در  هم  زیادی  تعداد 
گفته ی  به  که  شده اند  زخمی 
نفر  فرانسه حال هشتاد  خربگزاری 

آن ها وخیم است.
می رسانند  گزارش ها  هم چنان 

کنرست  سالن  در  نفر  هشتاد  که 
باتاکالن کشته شده اند. 

دو  انفجارها،  این  جمله ی  از 
ملی  استادیوم  نزدیکی  در  انفجار 
تیم  دو  میان  مسابقه  جریان  در  و 
ملی فوتبال فرانسه و آملان رخ داد 
و ده ها نفر کشته شدند. هم چنان 

شهر  مرکز  در  تیراندازی ها  در 
پاریس و در یک رستوران شامری 

کشته شدند.
مهاجم  هشت  که  شده  گزارش 
پولیس  گفته ی  به  شده اند.  کشته 
از  پس  آن ها  نفر  هفت  فرانسه، 
انتحاری  کمربند  کردن  منفجر 
خود کشته شده اند. اما سخن گوی 
است  گفته  فرانسه  دادستانی 
از  شامری  هنوز  است  ممکن 

مهاجامن زنده باشند.
فرانسه  انفجارها  این  به  پیوند  در 
کرده  اعالم  اضطراری  وضعیت 
است.  بسته  را  خود  مرزهای  و 
هم چنان به ساکنان پاریس توصیه 
ترک  را  خود  خانه های  که  شده 

نکنند.

اطالعات روز: در پیوند به حمالت خونین در شهر 
پاریس فرانسه، رهربان کشورهای اتحادیه اروپا، روز 
دوشنبه را در رسارس کشورهای عضو این اتحادیه 

عزای عمومی اعالم کرده اند.
فرانسه نیز سه روز عزای عمومی اعالم کرده. طبق 
تصمیم وزارت داخله فرانسه، اجازه هیچ تجمعی 
داده  فرانسه  در رسارس  نوامرب،  پنجشنبه، 17  روز  تا 
منی شود. تدابیر امنیتی شدیدی در مرزهای ورودی 
و خروجی فرانسه، آملان، بریتانیا و بلژیک جریان 

دارد.
این  در  فرانسه  جمهوری  رییس  اوالند،  فرانسوا 

کشور وضعیت اضطراری اعالم کرد. 
واکنش های جهانی

به  کمک  برای  آملان  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
کمک  کشور  این  به  فرانسه  ترور  ضد  واحدهای 
خواهد کرد. وزارت کشور آملان طی بیانیه ای اعالم 
ویژه  نیروهای  جمله  از  امکانات  متام  با  که  کرد 

»جی اس جی ۹« به فرانسه یاری خواهد رساند.
دیدن  »از  گفته:  آملان  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال 
اخبار و تصاویر پاریس تکان خوردم.« دولت آملان 
در ابراز همدردی با دولت و مردم فرانسه، پرچم های 

خود در مراکز اداری را نیمه افراشته کرد.
واتیکان در بیانیه ای این حمله ها را »حمله به صلح 

برای متام برشیت« خواند.
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران که قرار بود 
شنبه به ایتالیا سفر کند و دوشنبه 2۵ آبان به فرانسه 

برود، سفر اروپایی خود را لغو کرد.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، امیر ابوظبی و رییس 
به رییس  تلگرامی  ارسال  با  امارات متحده عربی، 

جمهوری فرانسه این حمالت را محکوم کرد.
شیخ صباح آل احمد الصباح، امیر کویت نیز در 
بیانیه ای با ابراز همدردی با فرانسه این حمله های 
و  اسالمی  آموزه های  با  »مغایر  و  »تروریستی«  را 

ارزش های انسانی« خواند.
نیز  متحده  ایاالت  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
درباره واقعه پاریس گفته: »این تنها حمله به پاریس 
نیست، حمله به فرانسه نیست، حمله به انسانیت 

است.«
جمله  از  امریکا  ایالت های  و  شهرها  برخی  در 
برای  ماساچوست،  ایالت  و  نیویورک  شهرهای 
وضعیت  تروریستی«  حمله  امکان  از  »پیش گیری 

امنیتی اضطراری اعالم شده است.
انتشار  با  ارسایل  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
رییس   »دوشادوش  کشور  این  که  گفته  بیانیه ای 
جمهوری فرانسه و مردم این کشور در نربد مشرتک 

با تروریسم خواهد ایستاد.«

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، با محکوم کردن 
بزدالنه«  تروریستی  »حمالت  را  آن  حمالت،  این 

خواند.
با  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر 
رییس  به  حمالت  این  خواندن  »وحشتناک« 

جمهوری و ملت فرانسه پیام تسلیت فرستاد.
تروریستی  حمله های  افغانستان  جمور  رییس 

پاریس را جنایت هولناک خوانده است.
رییس جمهور غنی گفته »تروریسم بین املللی با 
جنایات نابخشودنی به کشتار بی رحامنه و بزدالنه 
ادامه  جهان  کشورهای  رسارس  در  بی گناه  مردم 
می دهد. کشتار بی رحامنه شهروندان شهر پاریس، 
پایتخت فرانسه منایان گر این است که تروریستان 
هستند.«  برشیت  و دشمن متام  مرز منی شناسند 
گزارش ها تاکنون می رسانند که در این حمله های 
نفر  از 2۵0  بیش  و  نفر کشته  پاریس 127  پی هم 

زخمی شده اند.

اطالعات روز: آنگال مرکل، نخست وزیر آملان 
گفته که آملان و فرانسه علیه اعامل تروریستی 
انجام شده در شهر پاریس مبارزه مشرتک اعالم 

کرده اند.
مرکل  خانم  اسپوتنیک،  خربگزاری  از  نقل  به 
افزوده که حکومت جرمنی به مقام های فرانسه 

همه حامیت ممکن را پیشنهاد کرده است. 
متاس  در  فدرالی  »حکومت  گفته:  مرکل 
نزدیک با حکومت فرانسه قرار دارد و از جانب 
کرده  پیشنهاد  را  ممکن  حامیت  همه  خود 

در  تا  می دهیم،  انجام  را  چیز  همه  ما  است. 
کمک  آن ها  همدستان  و  جنایتکاران  تعقیب 
مناییم و مبارزه بر ضد این تروریستان را پیش 

بریم.«
می خواهم  »من   : افزوده  آملان  وزیر  نخست 
در   فرانسوی ها  همه  و  پاریس  شهروندان  به 
لحظه کنونی فقط یک چیز بگویم: ما دوستان 
آملانی، خود را با شام یکجا احساس می کنیم 
این غم رشیک هستیم.  با شام در  ما یکجا  و 
ما یکجا با شام با آن هایی مبارزه پیش خواهیم 

برد که به شام چنین چیز تصور ناشدنی انجام 
داده اند.«

شب ها  وحشتناک ترین  از  یکی  »ما  گفته:  او 
اروپا کدام وقت پشت رس  که  را سپری کردیم 

گذاشته بود.«
شهر  در  شب  جمعه  پیهم  حمله های  در 
نفر کشته  تاکنون گزارش شده که 127  پاریس 
و صدها تن دیگر زخمی شده اند. فرانسه بعد 
از این حادثه، مرزهایش را بسته و سه روز عزای 

عمومی اعالم کرده است.

قدرت  به  زلزله ای  روز:  اطالعات 
جنوب  ساحل  ریشرت  درجه  هفت 

غربی جاپان را لرزاند. 
به نقل از بی بی سی، وقوع این زلزله 

باعث بروز سونامی با ابعاد کوچک 
والیت  در  ناکانوشیام  جزیره  در 

کاگوشیام شده است.
مرکز زلزله شناسی جاپان اعالم کرده 

این  از  ناشی  امواج  ارتفاع  است 
رسیده  سانتی مرت  سی  به  سونامی 
است. مرکز زلزله شناسی امریکا گفته 
است که این زلزله در 1۵۹ کیلومرتی 

روی  ماکورازاکی  شهر  غربی  جنوب 
در   2011 سال  زمین لرزه  است.  داده 
جاپان باعث بروز سونامی شد که 1۸ 

هزار کشته برجای گذاشت.
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بگو مگو از

اعالمیه ای که جدیدًا در صفحِه محمد محقق نرش شده است، نشان 

می دهد که ایشان هنوز درک نکرده  که در ارگ چه گفته است. این 

وارد  جامعه صدمه  در  جایگاهش  و  تصویر  به  اندازه،  چه  تا  گفته ها 

کرده است، و جربان این صدمه، چقدر سخت است، و نیازمند رویکرد 

صادقانه و متوضعانه از سوی او.

محقق یا بهرت است سکوت کند که ممکن نیست و یا با شجاعت و صداقت از مردم عذرخواهی 

کند، و از آن ها بخواهد که از رس بزرگواری و درک رشایط دشوار فعلی، او را ببخشند. سخنان 

ایشان بعد از آن نطقی که چون سنگ بر رس خودش فرود آمد، اما نشان می دهد که ایشان این 

کار را هم نخواهند کرد. تالش او برای متهم کردن معلم عزیز رویش و همراهانش، بیش از 

آن که بیان گر یافنت یک راه حل عاقالنه از سوی او باشد، منایان گر درماندگی و رس در گمی او 

در مقابل خشم عمومی است.

شخصًا، ادامه ی این درگیری داخلی را به صالح مردم منی دانم، و باور هم ندارم که آقای عزیز 

رویش )حساب پیشتازان دیگر اعرتاض، جدا است( با آن سابقه ی پر از درگیری با همه، راه حل 

بدیلی برای جامعه داشته باشد. حضور ایشان در رهربی اعرتاض شکوهمند مردم، در درازمدت، 

منفی ثابت خواهد شد. عزیز رویش، بار درگیری با تقریبا همه را به دوش می کشد و کشاندن آن 

تلخی ها و خاطرات گذشته به درون یک خیزش کامال مردمی و متفاوت، می تواند، نتایج منفی 

بسیار به همراه داشته باشد. محقق هم با توسل به همین گذشته ی نه چندان جالب، تالش 

می کند که نقش عزیز رویش را برجسته کند و این کار او هم کاماًل اشتباه است، چون نقش 

مرکزی مردم و نارضایتی جدی شان را منی بیند، و زشتی و حامقت نهفته در سخناِن خودش را 

کامال نادیده می گیرد.

در این رویارویی اما بازنده، محقق و مردم هستند و برای مخالفین محقق و رهربان شاخه های 

این  دارند،  از محقق  بدتر  بسیار  احزاب دیگر که خودشان، کارنامه های  و  دیگر حزب وحدت 

ببینیم که در این آب ِگل آبود، ماهی مقصود به  باران رحمت.  درگیری درونی، جشن است و 

جنگک کدام ماهی گیِر چاالک می افتد! 

فكر كنم دموكرايس رخت سفر در بر كند و به جايش كنرتل صد در 

صدي و هم زمان مهار تروريسم به عنوان راهكار درجه اول در اروپا 

رايج شود. انگار اين دموكرايس نسبي را هنوز برشيت مني تواند هضم 

كند و براي شان جهاين پر از مرز و كنرتل الزم است. اروپا بدون 

شك براي دموكرايس مبارزه خواهد منود چون تنها دست آورد انساين 

بعد از قرن ها جنگ همني بود. حاال كه اين واژه ي مهم جهاين زير سوال مي رود خواه ناخواه 

از اين فكر نكنم ريشه هاي  بعد  را به خشونت عليه طبقه محدود مبدل خواهد منود.  جايش 

اسالم گرايي افراطي در اروپا سامل مباند. در همني سويدن هم رشد چشم گريي داشته اند ويل 

بعد از اين خشكش خواهند منود. هر چند اروپا مني داند گرفتار چه مشكيل خودش را ساخته 

است. اما تنها راه محدود كردن و هويت بخشيدن به جوانان يب هويت مسلامن است. در ضمن 

توليد سالح و فروش ممكن بالي جان آدم شود.

حدود سه ماه قبل در همین فیس بوک نوشته بودم که به زودی جنگ 

زمان  آن  شد؛  خواهد  شعله ور  اروپا  در  روسیه  و  امریکا  میان  رسد 

مهاجران سوریه و عراق به کشورهای اروپایی رسازیر شده بودند و 

این تهدید وجود داشت که گروه های تروریستی در قالب پناهندگان 

در اروپا نفوذ کنند و ثبات امنیتی این کشورها را به مخاطره ی جدی 

مواجه سازند اما بسیاری از دوستان این فرضیه را رد کردند و با اطمینان گفتند که کشورهای 

اروپایی مانند افغانستان نیست که نتواند جلو بحران های احتاملی را بگیرد.

و  افراطی  این که گروه های  و  تکرار می کنم  را  قبل خودم  ماه  نیز هامن حرف چند  من حاال 

شدن  مختل  برای  ابرقدرت  کشورهای  توسط  جنگی  ابزار  و  دست آویز  حقیقت  در  تروریستی 

در  را  خود  نیابتی  جنگ  اسالمی  گروه های  بنام  می خواهند  و  هستند  اروپا  در  امنیتی  اوضاع 

میدان های دیپلوماتیک نرم و محافظه کارانه ی اروپایی ها انجام دهند و عماًل پای کشورهای 

اروپایی را در دسته بندی ها و بارگیری های قدرت در جهان دخیل سازند.

جنگ های  منودار  که  است  مسئله  این  گویای  فرانسه  در  منطقه  چند  به  حمالت  موضوع 

تروریستی از عراق به سوریه و از سوریه به ترکیه و سپس از آن جا به کشورهای اروپایی رخنه 

می یابد.

پس از این انفجار؛ امریکا حامیت فوری خود را از فرانسه اعالم منود و این به معنای دخیل 

ساخنت فرانسه در بازی های سوریه و عراق است. چیزی که عنقریب افکار عمومی فرانسه نیز 

به آن روی خوش نشان می دهند.

گزینه ی بعدی برخی کشورهای دیگر اروپایی است که بحران و عملیات های تروریستی دامن 

آنان را نیز خواهد گرفت و مجبورًا در صف متحدین امریکا در مقابله با تحرکات نظامی روسیه، 

چین و ایران قرار می گیرند.

حمله بر قلب فرهنگ اروپا
کارل مارکس گفته بود »آملان وجدان فرهنگی اروپاست«. در عرصه 
است.  پرورانده  خود  در  را  جهان  فیلسوفان  بزرگ ترین  آملان  فلسفه 
اگر قرار شود بزرگ ترین متفکران جهان در عرصه فلسفه را در کنار 
سقراط، افالطون و ارسطو بچنیم حد اقل از اول تا چهار نفر را باید 
از آملان انتخاب کنیم و سپس به رساغ سایر کشورهای جهان برویم. اما از خدایان فلسفه که در 
گذریم هیچ کشوری در عرصه هرن و ادبیات منی تواند با فرانسه رقابت کند. اصال »خدایان هرن و 
ادبیات« در پاریس جمع شده بودند. آدم خر شود که در فرانسه برود به حای این که به رساغ هوگو، 
بالزاک، رومن و روالن، ولرت، رسو، پروست، کامو، سارتر، دبوار، المارتین برود، اسلحه گرفته 

مردم بی گناه را قربانی کند.
اصاًل چرا آدم رس قرب آرام و خاموش صادق هدایت نرود که به رساغ مراکز تجمع مردم برای انتحار 
حرکت کند. چرا از هر کوچه و پس کوچه های پاریس با فرانتس فانون، امیل دورکایم، اکوست 
کنت، سن سیمون، رنه دکارت در دل نکند. چرا از پاریس به چهار صد سال گذشته فرانسه بر 
گشته و با »ژاندارک« آن االهه عصیان گفت وگو نکند. یا چرا شانزالیزه نرود؛ جای که اولین بار در 

آن مارسل پروست آن خدای قلم دوست دخرتش را دید و بعدها با او ازدواج کرد.
یاد قربانیان پاریس گرامی باد!

Abdullah Watandar

Aref Farman

Mehdi Saqib 

  Azim Basharmal   







شهر فرهنگ اروپا در سوگ؛
 حمالت مرگبار پاریس 127 کشته برجا گذاشت

روز دوشنبه آینده 
در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا عزای عمومی اعالم شد

مرکل: آلمان و فرانسه با اعمال تروریستی انجام شده 
در پاریس مبارزه خواهند کرد

زلزله ای به قدرت 7 درجه ریشتر جاپان را تکان داد
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این  که  ماریا  دی  آنخل 
سن  پاری  برای  فصل 
می کند،  بازی  ژرمن 
که  بود  کسانی  از  یکی 
تاثیر  تحت  شدت  به 
قرار  پاریس  حادثه 

گرفت.
از  حالیکه  در  ماریا  دی 

گفت:  خربنگاران  به  بود  ناراحت  بسیار  پاریس  اتفاقات 
باورنکردنی  شدم.  مطلع  حادثه  این  از  بازی  رشوع  از  قبل 
بود. همه ناراحت بودیم ولی باید به میدان می رفتیم. یک 
و  یابند  پایان  تروریستی  این حوادث  باید  برای همیشه  بار 
بی گناه  انسان های  عام  قتل  شدن  متوقف  شاهد  امیدوارم 

باشیم. 

کاپیتان  بکام،  دیوید 
انگلیس،  ملی  تیم  سابق 
در  عکسی  انتشار  با 
خانواده  با  اینستاگرام 
حوادث  شدگان  کشته 
ابراز  پاریس  تروریستی 

هم دردی کرد.
در  تروریستی  حمالت 

با  موضوع  این  که  شد  نفر  شدن 1۵0  کشته  منجربه  پاریس 
است.  شده  روبرو  جهان  رس  تا  رس  در  متعددی  واکنش های 
کشته  خانواده  با  نیز  انگلیس  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  بکام، 

شدگان ابراز هم دردی کرد.
شهر  این  در  آفتاب  طلوع  با  نوشت:  عکس  این  منت  در  او 
کنار  در  و  شدند  کشته  که  بود  خواهیم  مردمی  یاد  به  زیبا، 

خانواده هایی خواهیم بود که عزیزان شان را از دست دادند. 

به  نیز  رونالدو  کریستیانو 
پاریس  تروریستی  حادثه 

واکنش نشان داد.
مادرید  رئال  ستاره  فوق 
نوشت:  خود  توئیرت  در 
و  ترس  به  منی توانم 
وحشت ناشی از حمالت 
بی  پاریس  گذشته  شب 

تفاوت باشم. فکر من نزد قربانیان خادثه و خانواده های شان 
است.

متئو الهوز، داور اسپانیایی 
بازی فرانسه و آملان، در 
از   ،AS با   تلفنی  متاس 
و  بازی  از  پس  اتفاقات 
وحشت عمومی ناشی از 
پاریس  تروریستی  حادثه 
در ورزشگاه استادوفرانس 

صحبت کرد.
هیچ کدام  نه  و  من  نه  بازی  جریان  در  گفت:   AS به  الهوز 
بودیم.  نشده  ورزشگاه  بیرون  اتفاقات  متوجه  بازیکنان،  از 
بالفاصله پس از پایان مسابقه بود که در جریان کار قرار گرفته 

و باید بگویم که لحظات سختی را گذراندیم.
تلویزیون  طریق  از  داشتیم  سعی  و  بودیم  وحشت زده  همه 
که  بود  بد  قدری  به  وضعیت  کنیم.  پیگیری  را  حوادث 
اجازه  بودیم.  توانستم صحبت کنم و همه شوکه شده  منی 
منی دادند که از ورزشگاه خارج شویم و می توانم بگویم یکی 
از بدترین شب های زندگی خودم را تجربه می کنم اما حاال 

وضعیت بهرتی دارم. 

مدافع  بونوچی،  لئوناردو 
از  بعد  ایتالیا،  ملی  تیم 
تایید  پاریس،  حمالت 
امنیت  نگران  که  کرد 
 2016 یورو   رقابت های 

است. 
در فاصله کم تر از ۸ ماه تا 
حمالت   ،2016 یورو  آغاز 

تروریستی در  پاریس، بیش از 1۵0 کشته برجای گذاشت. بونوچی 
با محکوم کردن این حوادث، تایید کرد که نگران  تکرار چنین 

اتفاقاتی در تابستان آینده است. 
افروزی  جنگ  که  آن هایی  همه  من  گفت:  خربنگاران  به  او 
می کنند را نفرین می کنم. این وحشت ناک است؛  به ویژه با در 
نظر گرفتم این که ما شب گذشته در بروکسل، یاد قربانیان یک 

فاجعه دیگر )فاجعه هیسل( را  گرامی داشتیم. 

رسمربی  لوو،  یوآخیم 
که  آملان  ملی  تیم 
بازی دوستانه  تیمش در 
نتیجه  با  فرانسه  مقابل 
این  شد،  مغلوب  2بر0 
با  مقایسه  در  را  باخت 
انفجارهای  و  تیراندازی 
رخ داده در پاریس اتفاق 

دانست. کم اهمیتی 
بعد از پایان مسابقه یواخیم لوو ،رسمربی آملان، که متایلی 
به صحبت راجع به فوتبال نداشت گفت: همه ما لرزیدیم 
و شوکه هستیم. برای من شخصا این بازی و مسائل مربوط 
به آن به حاشیه رفت. در حال حارض هیچ حرف و نظری 
من  بکنیم.  باید  چه  بدانیم  می خواهیم  فقط  و  نداریم 
موقعی که صدای انفجار را شنیدم، پیش خودم فقط تصور 

می کردم چه می تواند رخ داده باشد. 
نیز گفت: یک  ملی آملان،  تیم های  مدیر  بیرهوف،  الیور 
و  عجیب  فضای  یک  و  زیاد  وحشت  زیاد،  ناامنی  حس 
غریب در رختکن حاکم است. اصال می شد مشاهده کرد 
که بازیکنان چقدر شوکه شده اند. آن ها فقط فورا خودشان 
را به تلفن های شان رساندند تا با خانواده های شان صحبت 

کنند. 

انتشار  با  منچسرتیونایتد،  فرانسوی  ستاره  مارسیال،  آنتونی 
حادثه  قربانیان  برای  خواست  همه  از  اینستاگرام،  در  پیامی 

تروریستی پاریس دعا کنند.

باشگاه پاری سن ژرمن در بیانیه ای با خانواده های قربانیان 
حمالت تروریستی پاریس ابراز هم دردی کرد.

بیش از 1۵0 نفر در حمالت تروریستی پاریس کشته شدند 
ورزشگاه  گیت های  از  یکی  در  حمالت،  این  از  یکی  که 
فرانسه-آملان  دیدار  برگزاری  حین  در  و  فرانس  دو  استاد 
این  بیانیه ای  در  نیز  ژرمن  سن  پاری  باشگاه  شد.  منفجر 

فاجعه را تسلیت گفت.
در  تراژدیک  اتفاقات  از  پس  آمده:  باشگاه  بیانیه ی  در 
تاثر  و  تاسف  دارد  قصد  ژرمن  سن  پاری  باشگاه  پاریس، 
آن ها  خانواده های  و  قربانیان  با  را  تلخ  فاجعه  این  از  خود 
شده  لغو  باشگاه  هندبال  تیم  دیدار  هم چنین  کند.  ابراز 
تعطیل  آینده  روز  دو  در  باشگاه  رسمی  فروشگاه های  و 

خواهند بود. 

و  شدگان  کشته  با  اروپا  فوتبال  کنفدارسیون  یوفا، 
هم دردی  ابراز  پاریس  تروریستی  حمالت  خانواده های 

کرد.
در حمالت پاریس بیش از 1۵0 نفر کشته شدند. یک از 
این حمالت، در ورزشگاه استاد دو فرانس، محل برگزاری 
دیدار دو تیم فرانسه و آملان بود که فرانسوا اوالند، رئیس 
به  نفر   3 بود.  بازی  متاشای  حال  در  نیز  فرانسه  جمهور 
دلیل انفجار در یکی از گیت های ورزشگاه کشته شدند 

و حال یوفا با خانواده کشته شدگان ابراز هم دردی کرد.
در بیانیه یوفا آماده: یوفا از اتفاق تراژدیک پاریس عمیقا 
متاثر و متاسف است و قصد دارد حامیت خود از فرانسه 

و خانواده ی افراد داغ دیده را ابراز کند. 

عکس  انتشار  با  مسی 
صفحات  در  نوشته ای 
این  به  خود  اجتامعی 
واکنش  هولناک  حادثه 
همه  امروز  داد:  نشان 
قربانیان  نزد  ما  فکر 
و  پاریس  دیروز  حادثه 
است.  خانواده های شان 

راه  یک  تنها  که  کنیم  تکرار  دیگر  بار  یک  می خواهیم 
وجود دارد و آن، عشق ورزی و صلح بین برشیت است و 
باید متحد و یک پارچه  برای رسیدن به این هدف، جهان 

باشد. 

ستاره  گوتزه،  ماریو 
ملی  تیم  و  بایرن 
انتشار  با  آملان، 
اینستاگرام،  در  پیامی 
ناراحتی اش را از حمله 
پاریس  به  تروریستی 

اعالم کرد.
نوشت:  بود،  غایب  فرانسه  مقابل  دیدار آملان  در  که  او 
باورنکردنی است! چطور یک انسان می تواند با هم نوع 
بی گناهش چنین کاری بکند. بسیار ناراحتم و کلمه ای 
چیز  همه  ناگهان  ندارد.  وجود  اتفاق  این  توصیف  برای 

بی اهمیت شد!
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کریس رونالدودیوید بکامدی ماریا 

متئو الهوز

بونوچی

یوآخیم لو

مارسیال

باشگاه پاری سن ژرمن

یوفا

مسی

گوتزه

در پاریس چه گذشت؟
و  استادیوم  داخل  متاشاگران  که  بود  پاریس  وقت  به   21:17 حدود  ساعت 
بیننده های تلویزیونی، صدای دو انفجار در نزدیکی استاد دو فرانس را شنیدند.
در ابتدا به نظر می رسید که این انفجارها، رشوع یک آتش بازی یا جشن باشد 
ولی بعد مشخص شد که موضوع، خیلی جدی تر از این حرف هاست. رئیس 
فدراسیون فوتبال فرانسه تایید کرد که یک مبب در ورودی ورزشگاه منفجر 

شده که منجر به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن چندین نفر شده است.
انفجار در نزدیکی استاد دو فرانس تنها یکی از انفجار هایی بود که در شبی 
دراماتیک، پاریس را به لرزه در آورد. حداقل  3 انفجار دیگر بین ساعت های 

10 تا 11 انجام شد و هم چنین گروگان گیری در سالن تئاتر باتاکالن انجام شد.
پس از به صدا در آمدن سوت پایان بازی، متاشاگران به رسعت در تالش برای 
خروج از استادیوم بودند. با این حال، نیروی امنیتی از خروج آن ها جلوگیری 
کرد و آن ها را به داخل زمین هدایت کرد. ترس و دلهره در چهره تک تک 
تایید  این که در ساعت 23:1۵، پولیس  تا  حارضین در استادیوم دیده می شد 
کرد که استادیوم و اطراف آن امن است و هواداران می توانند از آن خارج شوند. 

کنفرانس خربی مربیان دو تیم نیز کنسل شد.
10 ماه پس از حمله تروریست ها به مجله فکاهی شارلی ابدو، بار دیگر پاریس با 
حمالت تروریستی در ترس و دلهره فرو رفت. اطالعاتی که پولیس منترش کرده 
نشان از کشته شدن بیش از 1۵0 نفر در این حمالت است. عملیات پولیس در 
رس تا رس شهر در حال پی گیری است تا رشایط به حالت عادی بازگردد. رئیس 
جمهور و نخست وزیر جلسه ای اضطراری برگزار کردند تا در این مورد بحث 
و تصمیم گیری کنند. پولیس فرانسه نیز از مردم پاریس درخواست کرده تا در 

خانه های شان مبانند و طبق دستورالعمل های ابالغی پیش بروند.
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ناطق،  یلدا  روز:  اطالعات 
سازمان  در  افغانستان  مناینده 
به  ملکی،  هوانوردی  جهانی 
مجمع  دوره ای  رییس  عنوان 
در  انکشاف  به  رو  کشورهای 
سازمان جهانی هوانوردی ملکی 

انتخاب شد.
ملکی،  هوانوردی  مستقل  اداره 
می گوید:  خربنامه ای  نرش  با 
به  رو  كشورهاى  »مجمع 
بني املللی  سازمان  انكشاف 
هدف  به  ايكاو،  یا  هوانوردى 
بيشرت  همكارى هاى  جلب 
و  منطقه یى  سازمان هاى 

كشورهاى  برای  بني امللىل 
تطبيق  و  رسیدگى  نيازمند، 
به  شده  توصيه  استانداردهاى 
شكل  به  عضو  كشورهاى  متام 

متوازن ایجاد شده است.
به   ٢٠١٤ سال  در  مجمع  این 
شورای  فیصله  و  تصمیم  دنبال 
در  گردید.  ایجاد  ایکاو  جهانی 
به  این مجمع ٣١ کشور جهان  
شمول افغانستان، ايران، پاكستان، 

تركيه و يونان عضویت دارند. 
سال گذشته رياست دوره ای این 
مجمع را مناينده كشور كيوبا به 

عهده داشت.

کنفرانس  دومین  روز:  اطالعات 
شورا های رسارسی پولیس زن، امروز در 

وزارت امور داخله گشایش یافت.
داخله  امور  وزیر  علومی،  نورالحق 
کنفرانس  دومین  گشایش  مراسم  در 
شوراهای رسارسی پولیس زن، بر اهمیت 
نقش حضور زنان در صفوف نیروهای 
»برگزاری  گفت:  و  کرد  تاکید  پولیس 
پیرامون  آن  در  که  کنفرانس  این 
بردن ظرفیت مسلکی  بلند  چه گونگی 
زنان در صفوف پولیس ملی و شناسایی 
چالش های فرا راه آنان، حضور مصئون 
داخله  امور  وزارت  در  پولیس  در  زنان 

برای سه روز بحث و تبادل نظر صورت 
خواهد گرفت.«

هامنند  زنان  که  افزود  داخله  امور  وزیر 
مردان سهم برازنده یی در تأمین امنیت، 
جرایم  با  مبارزه  و  تروریسم  با  مبارزه 
جنایی داشته و منسوبان پولیس زن در 
وزارت امور داخله با عملکرد های خوب 
خود نشان داده اند که زنان نیز می توانند 
ترقی  و  پیرشفت  در  مردان  کنار  در 
جامعه و بهبود وضع امنیتی سهم فعال 

و قابل مالحظه یی داشته باشند.
رسارسی  شوراهای  ایجاد  وی،  گفته  به 
پولیس زن یک تجربه موفق بوده که از 

سال گذشته تاکنون شامر این شوراها از 
4 شورا به 77 شورا ارتقا یافته و این شوراها 
و  برنامه ریزی ها  بهبود  در  مهمی  نقش 

تصامیم امینتی داشته اند.
روال غنی، همرس رییس جمهور از زنان 

بیشرت سهم  پیکار  با کار و  تا  خواست 
امنیتی  گیری های  تصمیم  در  را  خود 
سطوح  متامی  در  و  ساخته  برجسته 
نقش  کشور  اجتامعی-سیاسی  حیات 

خود را ایفا منایند.

افغانستان ریاست دوره ای
 »ایکاو« را عهده دار شد

برگزاری دومین کنفرانس شوراهای 
سراسری  پولیس زن  در وزارت داخله 


