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 ٢٠١٧ اپريل ١٨
  

  به استراليا"غنی"پيرامون سفر رئيس جمھور 
  

 

  

  

  

  

  

  

 

  ھزاره ھای معترض در شھر کنبرا پايتخت استراليا

 

ه با ھيأت عاليرتبۀ دولتی چون وزير معادن و پتروليم ، وزير اقتصاد  ھمرا"زیاحمداشرف غنی "

مورين دولتی افغانستان به تاريخ دوم اپريل أوجمعی از مشاورين ارگ چون مختارهللا مختار و سايرم

 که پيش از آمدن رئيس جمھور به ئیاما سر وصدا.  نظامی به کنبرا پايتخت استراليا رسيدۀتوسط طيار

جنبش "ی تظاھرات از سوی شورای مردمی حمايت از ئگرفته بود، بر پافرا ه جا را استراليا ھم

 از افغانستان "ئیجنبش روشنا" به نمايندگی از ھيأت رھبری "داوود ناجی" بود که ھمزمان "ئیروشنا

   .ُ به استراليا آمده بود و به سر می برد"عبدالعلی مزاری" *جھت اشتراک در مراسم سالگرد شھادت

رسد که انگار دولت افغانستان به ھر ذريعه و از جمله کشاندن سروردانش،   طوری به نظر می"جنبش" کنونی وضع

 آنھمه شور و فرياد ۀ از رھبران سنتی ھزاره که پای شان به نحوی در حکومت و دولت بند است، در نتيجیمحقق وبرخ

ھا تن از اشتراک کنندگان در تظاھرات دوم اسد  نسبت به اوايل ايجاد آن به موجب کشتار و زخمی شدن صد"جنبش"

ن آب و تابش  آ به خاطر انتقال برق از مسير باميان از"ئیجنبش روشنا"سال پار در حملۀ انتحاری و ھمچنان داعيۀ 

 .فروکش نموده است
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ظاھرات  در استراليا، ت"ئیجنبش روشنا"ِ ميسر شد که در جنب شورای مردمی حمايت از ئی فرصت طال"جنبش"برای 

توقف تبعيض سيستماتيک از سوی    (ھزاره ھا از سراسر استراليا و نيوزيالند به فراخوان.  را سازماندھی کندیوسيع

 تا آن. بود، لبيک گفتند) ن با دولت استراليا معامله کنداچنان؛ اشرف غنی نبايد در مورد مھاجر حکومت افغانستان ھم

 آنھا بيشتر از سه ھزار کيلومتر راه را پيموده بوند، خود ھا را در ی ازخ نفر ھزاره که بر۶٣٢٠که در روز موعود 

 . و ملل متحد رساندند و به تظاھرات پرداختندھاوس، پارلمان ھاوسمنت ن، گور"غنی"مسير راه رئيس جمھور

 :تواند اين سه اصل باشد به نظر من انگيزۀ اين تظاھرات می

ن سھم جوانان مکتبی ھزاره را ناديده گرفته نمی توانيم و استفاده از  آدر با دپلوماسی عصری که ئی جنبش روشنا-  ١

 .احساسات سنتی و بومی قوم ھزاره، يکبار ديگر خواست خود را تبارز بدھد

 .ِ به نمايش گذاشتن قوت اتحاد قوم ھزاره- ٢

 . ھزاره در برابر تبعيضۀ دنبال کردن فرياد عدالتخواھان- ٣

ھيچ کس را که  دانند که دولت استراليا قانونی را به تصويب رسانده که دولت استراليا تراليا میاکثريت قوم ھزاره در اس

 از یابا وجود آن، عده . از طريق آب يا ھوا به صورت غير قانونی به نام مھاجر يا پناھنده به استراليا بيايد، نمی پذيرد

  ، دانسته و ندانسته شرکت درين تظاھرات را استقبال کردندھزاره ھا که در انتظار سرنوشت در استراليا به سر می برند

و اما ديده شد که موضوعات مورد بحث ميان ھيأت افغانستان و مقامات استراليا پيرامون توسعۀ تجارت، معادن، 

ًتحصيالت عالی، زراعت و سرمايه گذاری بود که اين مطلب را قبال سخنگوی رياست جمھوری ازطريق رسانه ھا به 

.  وعده سپرد٢٠٢٠ليون دالری را به جانب افغانستان تا سال ي م٣٢٠ضمن آن دولت استراليا کمک . الع رسانده بوداط

نا صحيح بودن  .ًاما خالف ادعا وشعار مظاھره، معامله در مورد مھاجرت و مسايل مربوط به آن قطعا شامل آجندا نبود

 سازماندھندگان تظاھرات ضربه وارد کرد که بی ترديد اين  و"ئیجنبش روشنا"ن، به اادعای معامله درمورد مھاجر

 و از ھمه مھمتر نزد ھزاره ھا وساير اقوام افغانستان در استراليا تعجب "غنی"داعيه نزد دولت استراليا، رئيس جمھور 

ولت استراليا آنچه در مورد تبعيض و ھمچنان اين ادعا که مظاھره کنندگان در قطعنامۀ شان از د. آور به حساب می آيد

 تبار می  ھای افغانئیدھند و از جمله استراليا خواسته اند، که دولت استراليا پولی را که از کيسۀ آنانی که تکس می

باشند، بايد از صورت مصارف آن در افغانستان به دولت و مردم استراليا حسابدھی صورت بگيرد تا اين پول نيز در 

نان موضوع تبعيض حتی به معنای وسيعتر از قوم از جمله عدم رعايت قانون در ھمچ. کيسۀ مافيای فساد قرار نگيرد

 .عرصه ھای مختلف حقايقی اند، که بايد به فرياد کشيده می شد

چيز ديگری که دانۀ آن با انتقال برق از مسير باميان کاشته شد و جوانۀ آن با خون ده ھا تن در تظاھرات دوم اسد در 

 بود که به سرعت در ميان قوم ھزاره طرفداران خود را به "ئیجنبش روشنا"ھمانا نموداری دھمزنگ آبياری گرديد، 

شواھد بيانگر آن است که اين نھاد با نظر داشت اعمال ناشيانه و دور از انتظار رھبران سنتی قوم ھزاره، . دست آورد

قۀ خسته از رھبران سنتی ھزاره برابرمی خواسته است با شيوۀ روشنفکرانه که با مذاق جوانان و قشر تحصيلکرده و طب

 .باروری برساندباشد، خود را به ظھور و 

 به استراليا در جھت گسترش روابط ميان افغانستان و استراليا اقدام "غنی"ُپر واضح است، سفر رئيس جمھور 

ستان در کنبرا با شخصيت ھا، نھاد ھا و بافت  به حساب می رود، اما برخورد رئيس جمھور و سفارت افغان**بخردانه

ھای اجتماعی افغانھای مقيم در استراليا به شمول برخورد با رسانه ھا از استراليا تا تدويرکنفرانس خبری در کابل با 

 :الھای زياد مواجه شده است، به اين گونهؤخبرنگار طلوع نيوز با س
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اگر قرار شده . ثرکشورھای جھان در فضای امن و امان به سر می برد خوشبختانه استراليا کشوريست که نسبت به اک-١

باشد که آقای رئيس جمھور را قبل از آمدن به استراليا از برگزاری تظاھرات ھزاره ھا ترسانده باشند، به وضاحت به 

کوچکترين مالحظه رسيد که جمعيت بيش از شش ھزار نفری ھزاره، خواست ھای مدنی شان را در کمال نظم و بدون 

پس آقای رئيس جمھور چه توجيھی دارد که نمی تواند مانند ساير رھبران جھان در ميان . خشونت به انجام رساندند

 درين بابت حتی تعدادی از دعوت شدگان به مالقات رئيس  .به مردم بگويد و از مردم بشنود. مردم خود قرار بگيرد

  .جمھور نيز از قيودات بی حد وحصر شکايت دارند

 که از استراليا و ئیتعداد افغانھا :گويد  يک تن از کسانی که خود به مالقات رئيس جمھور دعوت شده بود، می- ٢

اين احصائيه به ذات خود، نشاندھندۀ يک  .نيوزيالند با رئيس جمھور ديدار نموده اند، حدود بيشتر از بيست نفر نبود

 حرکت نمايشی نيست؟

ديدند که چند ھزار انسان از قوم ھزاره به خاطر ابراز خواستھای شان از دور ترين ً عمال "اشرف غنی" آقای - ٣

مناطق استراليا در کنبرا تجمع کرده بودند، الزم بود که ايشان به عنوان رئيس جمھور يک يا چند نفر از نماينده ھای 

ن به جا و معقول می بود، آنھا را اگر خواسته ھای ايشا. ن و يا ھم اختصاصی می خواستئيھزاره ھا را در جمع مدعو

ھرگاه خواسته ھای شان نا بجا و نادرست می بود، .  می کرد و به خواستھای شان جواب مثبت ارائه می کردئیدلجو

نھا سرزده بود، آنھا را آھمچنان اگر کدام روش نا معقول و خالف ارزشھای دموکراسی از. جواب قناعت بخش می داد

   .متوجه می ساخت

 ا با رئيس جمھور به حدی زير سانسور و قيودات گرفته شده بود که اين نکته را حتجلسهن در ئيرسشھای مدعو پ- ۴

  .ن آزاده، شرم دموکراسی ياد کردندئيبرخی از مدعو

 مردم از جمله رسانه ھای افغانی انتظار داشتند تا از جريان صحبت ھای رئيس جمھور با افغانھای مقيم در استراليا -۵

صورت مفصل نسبت به ھر رسانۀ ه مچنان پيرامون دست آورد ھای اين سفر راپور ھا و گزارشھای دست اول را بو ھ

حيث يک رسانۀ خطی با اعتبار که در سراسر استراليا خواننده  من" هھفته نام" ۀازجمله ادار .غير افغانی تھيه نمايد

لفون، ايمل و مسج ھای پياپی در تماس شد تا با ييا از طريق تاسترالافغانستان در ھای خود را دارد، بار بار با سفارت 

سفانه از سنگ صدا أگزارش تھيه شود، مت" افق"رئيس جمھور مصاحبه صورت بگيرد و از جريانات سفر به ھفته نامۀ 

  .برامد و اما ازسفارت افغانستان در کنبرا جواب نيافتيم

 با ناديده انگاشتن عرف دپلوماتيک ھمچنان ناديده انگاشتن "غنی" می شود که رئيس جمھوره اين نکته نيز زمزم- ۶

ی در ترکيب ھيأت معيتی ه ئوظيفۀ وزارت امور خارجه، ھيچ کس را از وزارت خارجه با حفظ تعادل صالحيت وظيف

صورت  هاين بدان معنا تعبير می شود که رئيس جمھور خواسته است با الفعل و بالعمل اما ب .اش با خود نياورده بود

  .را اعالن کند) افتراق ملی(غير مستقيم حکومت 

به ادارۀ ھفته ... لفون، ايمل يباشد که ازطريق ت آنچه برشمرديم، شيرۀ تماسھای ممتد ھموطنان ما از سراسر استراليا می

  .مواصلت ورزيده بود" افق" نامۀ 

  

  :يادداشت

 و ارجگذاری به کار ھفته نامۀ  ابت ارسال مطلب شانب" ضياء"ضمن ابراز احترام عميق به ھمکار گرامی ما آقای 
  :، بايد بيفزائيمند، خدمات شان را تقديم می دارو ھم ميھنانکه با پشتکار و تعھد قابل ستايش به ميھن " افق"
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ز بر ما حکم می نمايد تا افراد جنايتکار و ميھنفروشی ا" شھيد" احترام ما به خون شھدای پاکباز ميھن و لفظ کلمۀ -*
ھا و ساير نواله " امين"ھا، " تره کی"ھا، " داکتر نجيب"ھا، " مال عمر"ھا، "احمد شاه مسعود"ھا، " مزاری"قماش 

 و کشور ما بر مبنای عملکرد ھای خواران امپرياليزم و ارتجاع را که دستان شان تا مرفق به خون مردم ما آغشته
زيه قرار گرفته است، شھيد ندانسته بلکه کشته شدن ھريک از آنھا را ۀ نابودی و تجنخاينانه و جنايتکارانۀ آنھا در آستا

  . بدانيم-  پرودگارا، ظالم را به چنگ ظالم گرفتار بساز-" اللھم اشغل الظالمين بالظالمين"مصداق کامل 
است تا روشنتر از آن در قبال دولت دست نشاندۀ کابل " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" ھرچند مواضع پورتال -**

  :نيازی به تبصرۀ مختصری در آن مورد باشد، با آنھم بايد بيفزائيم
رئيس "و اعوان و انصار شان، ھيچ يک مشروعيت تسميه به " عبدهللا عبدهللا"و به ھمان سان " اشرف غنی"برای ما 

زم جھانی در رأس را نداشته ھمه را عوامل و دست نشاندگان امپريالي.." رئيس اجرائی "و يا " جمھور افغانستان
امپرياليزم جنايتگستر امريکا دانسته، بدين باوريم که ھر حرکت آنھا من جمله مسافرت به استراليا در خطوط کلی آن در 
جھت تحکيم مناسبات استعماری بين يک دولت دست نشانده و يک نيروی استعمارگر بوده، ماحصل آن جز تداوم انقياد 

  .يزی ديگری نمی باشدچ
 AA-AA رتالادارۀ پو

 

  
 


