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 21/06/2017                 آریانا افغانستان آنالین

 معترضان عملیات برچیدن خیمه
 

 ستاننصطالحات فارسی ایران به دری افغابح با تعویض اص 8برگرفته از سایت وزین 
 باهمو دور کردن کلمات چسپیده 

  
 

عملیات پولیس شب در پی شنبه سه ۱۱:۳۰گویند که حوالی ساعت می « جنبش رستاخیز تغییر»اعضای رهبری 

نفر  ۲معترضان جنبش رستاخیز تغییر،  ۀبرای بر چیدن خیم

اند. اما وزارت  شده دستگیرنفر  ۱۱نفر زخمی و  ۲۷کشته، 

تن از  ۹ دستگیریشدن یک تن و  امور داخله از کشته

 دهد.می گان خبر نندک اعتراض

حوالی چاشت دیروز، هنوز در ساحه حضور سنگین 

کابل محل را  ښاروالیشد. اما می های پولیس مشاهده نیرو

شب در محل  شنبه های سه تمیز کرده و آثاری از خشونت

 شود.می دیده ن
 

ار ب به حمالت خون س العملکعجنبش رستاخیز تغییر در 

چهارراهی زنبق شکل گرفت که در هژدهمین شبش از سوی 

 حکومت برچیده شد.
 

دهند می شان ادامه  های مدنی کید کرده که به حرکتأگفته و ت« ضد بشری»له را یک عمل رستاخیز تغییر این حم

 شوند.می و تسلیم ن
 

 ا کند.ـــــــاین جنبش را ره دۀـــدستگیر ش ن از اعضایـــت ۱۱د که ـنـواهـخی ــمومت ـان از حکــآن
 

 ، آمده است: شدهای که این جنش صادر  در اعالمیه

مدرن و دموکراتیک از چندی  ۀهای یک جامع قانون به ضرورت ۀحیث یک حرکت مدنی در سایرستاخیز تغییر، من»

اقدام به اعتراض مدنی کرده و  هموطنانمین امنیت و رفاه أکفایتی حکومت در باب ت به این سو در اعتراض به بی

 «گویی حکومت و نیز برآورده شدن مطالبات مشروع ملی خود است. خواهان پاسخ
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تا حدی  ریزی متأسفانه برای بار دوم حکومت فاجعه آفرید و وحشت و خون»چنان ذکر شده که  در این اعالمیه هم

 «بود که یکی از معترضان را زیر تایر هاموی کردند.

ن تحت تهدید یبا توجه به این که پیش از» گوید: می شب گذشته  ۀحمل ۀعضو رستاخیز تغییر در بار گویهللا سخن کلیم

 «در توان داشت، در برابر معترضان دریغ نکرد. نچه، شب گذشته حکومت افغانستان آفراوان حکومت قرار داشتیم

، تصور آغاز شداتفاق این ها بودیم که  شب( ما در خیمه نهشب دقیقاً ساعت یازده و نیم دیشب )سه»دهد: می او ادامه 

ی هاما نیروهای امنیتی شاید بر ما حمله نکنند و ما را مورد لت و کوب قرار ندهند اما این بود که حکومت و یا نیرو

 «در توان حکومت بود، همه بسیج شده بودند و بر ما حمله کردند. نچهپولیس، امنیت و آ
 

نشینی کرد. یک  عقب رو شد و پولیس به حمله اول خفیف بود که با مقاومت معترضان رو»گوید: می کلیم هللا آقای 

 «مدت کوتاهی را در بر گرفت، دوباره ]نیروهای امنیتی[ بسیج شدند.

سومی  ۀومی هم پس به عقب رفت و در حملد ۀت شدیدتر به میدان آمدند، حملاین بار با شلیک و حمال»او گفت: 

 «شان را به خرج دادند. آخرین توان

گفت که در آخرین حمله، حکومت از هیچ نوع تهدید، لت و کوب و فشار دریغ نورزید. این حمله تا  سخنگوآقای 

 ساعت چهار بامداد دوام کرد.

دشمن  ید علیهحمله شب گذشته نه انسانی بود نه قانونی، این حمله با»گوید: می او حمله شب گذشته را نکوهش کرده 

 «خوهان. رفت، نه ]علیه[ دادمی به کار 

 های متعدد همراه شده است.عکس العمل رستاخیز تغییر با  ۀعملیات برچیدن خیم

 زا برای استفاده از هر نوع وسیله خشونت»گوید: می  ولسی جرگهوالیت بدخشان در فوزیه کوفی نماینده مردم 

ار ح و آشکملکی در مغایرت صریح با احکام قانون اساسی بوده و نقض واضآمیز مردم  جلوگیری از تجمعات صلح

 «باشد.می از جانب حکومت  شورای ملی مصوبه چند روز قبل
 

 ود:دستور داده شود. او افز« علیه مردم»خانم کوفی گفت که نیروی که برای تأمین امنیت روز هنگام مردم است نباید 

انی نوع نقض حقوق انس نشین قابل قبول نبوده و حکومت در برابر هر معترضان خیمهحرکت شب گذشته در برابر »

 «ول است.ؤمعترضان مس

ون کمیسی»گوید: می به حمله بر خیمه معترضین  عکس العملسیون مستقل حقوق بشر نیز در در همین حال، کمی

شب  ۀملت. حطرف نیروهای امنیتی نگران اسگان، از کنند خشونت علیه تحصن ۀستقل حقوق بشر افغانستان از ادامم

های حقوق بشری و  ، غیر قانونی و برخالف ارزشنتبارگان یک عمل خشونگام توأم با خشونت بر تحصن کننده

ترس در یک جامعه  و کشور بوده که باعث ایجاد بیشتر فضای رعب اتباعهای سیاسی و مدنی  حقوق و آزادی

یس جمهور با فعاالن مدنی، اراده واقعی دولت را برای ئی این حادثه بعد از جلسه رزمان شود. هممی دموکراتیک 

 «سازد.می به آزمایش جدی مواجه  هموطنانهای اساسی  آزادی های حقوق بشری و حقوق و گزاری به ارزش احترام

احترام، حمایت و رعایت المللی خویش را در راستای  خواهد که تعهدات ملی و بینمی این کمیسیون از حکومت 

هرچه  دیشب و حوادث مشابه را ۀو مصون عملی سازد و عامالن حادث مین فضای امنأبشر جهت ت های حقوق ارزش

و کرده و با گ و گان به صورت مستقیم گفتکنند گان تحصنعدلی قرار داده و با نمایند تعقیبعاجل شناسایی و مورد 
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ها در جریان  گی قرار داده و به خشونتها و مطالبات آنان را مورد رسید استهرعایت اصل عدالت و حقوق بشر، خو

 اجتماعات در اسرع وقت پایان بدهد.

داری و به دور از هر نوع خشونت، مطالبات و  این کمیسیون از معترضان خواسته است که با خویشتن همچنان

گو و تفاهم با و  مشکل موجود را از طریق گفت های خویش را با مقامات مربوطه در میان گذاشته و خواسته

 های دولتی، حل و فصل کنند. ارگان

رد تحقیقات در مو»گوید: می شب گذشته بر معترضان  ۀیس اجرایی در مورد حملئداکتر عبدهللا عبدهللا ر همچنین

ب ج تحقیقات طئمجروح و نتااد، یک نفر شهید، شش ما را تکان د ۀنشده اما باز هم این حادثه هم دیشب تکمیل ۀحادث

 «عدلی هنوز نیامده است.

یرد گمی شان قانون را مد نظر بگیرند و وقایعی که صورت  ۀخواهد که در پی اجرای وظیفمی های امنیتی او از نیرو

 گفته شود.« هاواقعیت»باید به مردم افغانستان 

کید کرد که اگر أن ملت و دولت است. او در ادامه تبیزدن به اعتماد  ها صدمه آقای عبدهللا گفت که کتمان واقعیت

 اشتباهی صورت گرفته، باید با آن برخورد قانونی شود.

ن را نکوهش کرده و ای خشونت بر معترضا مدنی افغانستان با نشر اعالمیه ۀدر همین حال، مجما یا مجتمع جامع

این حرکت، ]عملیات برچیدن »جما آمده است: در اعالمیه م دانسته است. « را جنایت ضد بشری هموطنانکشتن »

المللی حقوق بشریست که افغانستان به آن پیوسته های بین معترضان[ خالف قانون اساسی کشور و تمامی میثاق خیمه

 «است.

بوکی نیز همراه شده است. با آن  های زیاد فیسعکس العمل چیدن خمیه رستاخیز تغییر با اقدام حکومت مبنی بر بر

 ه خیمه متعرضان برداشته شده است اما کانتینرهایی که گارنیزیون کابل در ساحه گذاشته بود، هنوز هم با پر جاست.ک

 ۱۳۹۶جوزا  ۳۱چهارشنبه 

 

 
 

 
 


