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اعالمیه

اگر متحدانه برنخیزیم؛ 
فرخنده های دیگری در آتش بیداد 

بنیادگرایی خواهند سوخت!

بازهم موحش ترین بربریت 
در برابر زن در یک کیلومتری 
ارگ، وجدان ه��ای بی��دار را 
تکان داد. فرخنده ۲7 ساله را 
جهالت پیش��گان درنده به اتهام 
حضور  در  قرآن سوزی  واهی 
پولی��س جبرُکش ک��رده، تن 
توت��ه توت��ه اش را ب��ه آتش 

کشیدند. هرچند مال نیازی، س��یمین غزل حسن زاده، حشمت استانکزی، زلمی 
زابلی و چند ناانس��ان دیگر به صورت علنی پرپرش��دن فرخنده را مورد تایید 
قرار دادند، اما واقعیت این اس��ت که جمع وس��یع از به اصطالح مقامات دم و 
دستگاه مشبوع از جنایتکاران و جاهالن از این فاجعه حظ بردند. اما خوشبختانه 
اکثری��ت م��ردم ما که فری��ب و دغلکاری های تیکه داران دی��ن و وطن را که 
چندین دهه است با تمام وجود درک می کنند، با واکنش سریع و یک صدا در 
مقابل این عمل هیتلری، دهان مال جاسوس��ک های رژیم ع و غ و سایر اوباشان 
پلید ش��ان را چنان بس��تند که در اولین دقایق ش��رمنده به جایگاه ننگین خود 

نشستند و سکوت اختیار نمودند.
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پرپرش��دن فرخنده ها تصادفی نبوده، بلکه محصول فرهنگ خاین نوازی و شم

تحبیب آدمکش��ان اس��ت که چندین دهه و بخصوص طی چهارده سال گذشته 
در کش��ور حاکمیت داشته اس��ت. فرخن��ده در یک عمل از قب��ل  برنامه ریزی 
 ش��ده قربانی گردید تا چند تیکه دار جهاد و اس��الم که این روزها پیاپی عربده 
می کش��ند، درنده خویی شان را به رخ ملت کش��یده، آنان را به تمکین و قبول 

سلطه پرخون و خیانت شان وادار نمایند.
دول��ت خیله خن��د فعلی ک��ه از این حادث��ه و بی کارگی نیروه��ای امنیتی  
آبروی��ش را رفت��ه دید، تحت تاثیر اف��کار عامه چند اوباش��ی را که در قضیه 
دخیل بودند، دس��تگیر کرد تا موج اعتراضات را مهار س��ازد. اما مردم ما که 
بارها ش��اهد فجایع تکاندهنده از این قبیل بوده اند، به خوبی می دانند که قاتالن 
منفور فرخنده و فرخنده ها هرگز بدون حمایت س��رجنایتکاران حاکم، دست 
به یکچنین اعمال وحش��تناک زده نمی توانند. شرف بغالنی پلید که با افتخار از 
دست داشتن در سالخی فرخنده سخن گفت، از لچک های معلوم الحال جمعیتی 
اس��ت که قرار معلوم در نهادهای امنیتی فعال بوده است. اگر دولتی نسبتا ملی 
و متعهد به عدالت در کش��ور روی کار می بود، بای��د اولتر از همه آن مقامات 
نامحترم و خاینی را مورد بازخواس��ت قرار می داد که هزاران ش��رف لمپن و 
دزد را در پولیس و اربکی و امنیت ناملی وارد ساخته، دست شان را در ستم بر 
ملت باز گذاش��ته اند. اگر دوتن از عامالن اصلی قضیه تجاوزجمعی بر زنان در 
پغمان در پناه سیاف و نظایرش آزاد گذاشته نمی شدند، اگر عوامل تیره روزی 
هزاران خواهر و مادر نگونبخت ما در گوشه و کنار کشور به جزای اعمال شان 

می رسیدند، دیگر هیچ گاه فرخنده قربانی بعدی نمی شد.
جو معافی��ت جنایتکاران درجه اول از عدالت و بی ارزش بودن سرنوش��ت 
ملت برای حکام پوش��الی، باعث شده که ع و غ به مثابه زوج نامیمون با لشکری 
از مقامات وجدان خفته با بی تفاوتی تمام درحالی به پایوازی باداران امریکایی 
شان بروند که از یکسو خون ملت از تماشای صحنه های عذاب ناک دریده شدن 
فرخنده به جوش آمده و از س��وی دیگ��ر ۳۱ هموطن فقیر هزاره ما در چنگ 

داعشیان آدمخوار قرار داشته خانواده های شان زجر می کشند.
هموطنان دردمند!

تا هنگامی که رهبران جانی و وطن فروش در قدرت بوده و سرنوشت ملت 
را سوار بر سرپنجه اربابان خارجی شان به بازی گیرند، عصمت و جسم خواهران 
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شم و مادران و دختران و پسران ما از دستبرد و سبعیت سگان شکاری شان در امان 
نخواه��د بود. امری��کا و متحدانش دیروز نوکران ش��ان را تحت نام تنظیمی و 
طالبی به جان مل��ت انداختند، حال تالش های ج��دی را برای روی کارآوردن 
قصابان انس��ان تحت نام داعش آغاز کرده اند تا وطن و مردم ما را عمیق تر در 
غل و زنجیر س��تم و جهالت بپیچانند. آنان می کوش��ند که نسل جوان ما را در 
فقر و اعتیاد و تاریکی و جهل فرو برند تا زمینه سربازگیری برای غالمان شان 

مساعد گردد.
پس بیایید یک صدا تماش��اگری و س��کوت را با فریاد اس��تقالل، آزادی، 
دموکراسی و عدالت اجتماعی بشکنیم. اگر امروز تن یک زن را در قلب کابل 
در برابر چش��مان همگان دریده به آتش جهالت کشیدند، فردا نوبت خواهر و 
مادر من و توست. اگر متحدانه برپا نشویم، فرخنده گان دیگری پیاپی در آتش 

بیداد بنیادگرایان و صاحبان خارجی شان خواهند سوخت.
»حزب همبس��تگی افغانس��تان« همصدا با مردمش این روی��داد فجیع را به 
ش��دت تقبیح کرده، صمیمانه از تمامی مردم رنجدیده و وطندوس��ت می طلبد 
تا خش��م و غلیان درونی ش��ان را به نیرو بدل کرده، در عمل علیه آدم کش��ان 
معلوم الحال بپاخیزند. موقع آن اس��ت که یک مشت شده نگذاریم خون نجیب 
فرخنده پامال مصلحت های خاینانه حاکم��ان مزدور گردیده فردا خواهرکان 

دیگر ما طعمه گرگان هار گردند.
حزب همبستگی افغانستان

۳ حمل ۱۳۹۴- ۲۳ مارچ ۲۰۱۵
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خون شهید فرخنده

ب��ه تاریخ ۳ حمل ۱۳۹۴، »حزب همبس��تگی افغانس��تان« برای دادخواهی 
خون شهید فرخنده راهپیمایی ای را در شهر کابل به راه انداخت. این راهپیمایی 
با فراخوان خانم بلقیس روش��ن، نماینده پیش��ین مردم در مجلس س��نا و حزب 
همبستگی برگزار گردیده بود. صدها تن از اعضا و هواداران حزب همبستگی 
و خانم روش��ن و دیگر ش��هریان کابل با اشتراک شان خواهان مجازات عامالن 
اصلی این فاجعه گردیدند. راهپیمایان با شعار مرکزی »قتل وحشتبار فرخنده، 
نن��گ دیگری بر جبین حکومت ترش��یده ع و غ!« به جاده ه��ا ریخته بودند و 
شعارهایی چون »قاتالن پلید فرخنده بدون حمایت سرجنایتکاران دست به چنین 
وحش��تی زده نمی توانند!«، »فرخنده، در آتش جهل خاینان ملی س��وخت!«، 
»نگذاری��م مثل عامالن درجه یک فاجعه پغمان، قاتالن اصلی فرخنده از عدالت 
فرار داده شوند!«، »هموطن، اگر خاموش بنشینی فردا نوبت پرپرشدن خواهر 
و مادر توس��ت!« »ت��ا جنایتکاران خاین خلع قدرت نش��وند، هر روز فرخنده 
دیگری قربانی خواهد گش��ت!« و عکس های جریان پرپرش��دن فرخنده را با 
خود حمل می نمودند. افزون بر آن، معترضان ش��عارهای »ما خواهان محاکمه 
قاتالن فرخنده هستیم!« و »فرخنده، شرمنده ایم که نجاتت داده نتوانستیم!« را 

نیز سر دادند.
در جری��ان راهپیمای��ی، اش��تراک کنندگان آهنگ ه��ای اعتراضی گروه 
»مورچه ها«، ش��کیب مصدق، داریوش اقبالی، شاهین نجفی و آهنگ »گل و 

الله« آرش بارز را در همسرایی با هم می خواندند.
خانم روش��ن در جریان سخنرانی پرش��ورش گفت که روز پرپرشدن شهید 
فرخنده باید به حیث روز نماد جنایت علیه زنان افغان نامگذاری ش��ود. پس از 
آن، خانم س��یلی غفار، نماینده حزب همبس��تگی، انزجارش را از جنایت علیه 
ش��هید فرخنده بیان نموده گفت بدون محاکمه س��رجنایتکاران چنین جنایاتی 

پایانی نخواهد داشت.
در اخی��ر، نهالی به یادبود از فرخنده در محل س��وزانیده ش��دنش در کف 

دریای کابل غرس گردید.
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گزارشگر: م. پویا

رژیم سفاک ایران؛ 
ما خون فرزندان مان را نمی بخشیم!

این فریاد مادران داغداریست 
ک��ه فرزن��دان جوان ش��ان به 
دس��ت رژیم س��فاک آخندی 
ایران به ش��هادت رسیده اند و 
ح��ال چند تن ش��ان از والیت 
ه��رات به نش��انه اعت��راض و 
دادخواهی ب��ه کابل آمده اند. 
آن��ان در مصاحبه ب��ا نماینده 

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« خواهان همکاری اند تا صدای پردرد ش��ان به 
گوش های کر و وجدان های خفته برس��د. ما ضمن ابراز تسلیت، آنچه در توان 

ماست در زمینه همکاری خواهیم نمود.
به تاریخ ۳ س��نبله ۱۳۹۱، گ��روه ۱۳ نفری از کارگران جوان افغان مربوط 
ولسوالی های ُکهستان، گلران و غوریان والیت هرات به نیت مزدوری، به سوی 
ایران رهس��پار می گردند. این جوانان مظلوم که فقر و تنگ دستی مجبور شان 
کرده که به امید یافتن کاری به س��وی ایران بروند، مرز تایباد را عبور کرده، 
وارد خاک ایران می گردند. در ۵ کیلومتری تایباد در دشت »دره مادر حسن« 
منتظر موتر هس��تند تا آنان را به ش��هر مشهد منتقل س��ازد. یکی دو تن از این 
جوان��ان طی تماس تلفنی با خانواده های ش��ان موقعیت خ��ود را به اطالع آنان 
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رسانده از این که مرز را به آرامی گذشته اند، اطمینان می دهند. اما غافل از این شم

که موتر گشت و یا گزمه سرهنگ علی اکبر آقابیگی فرزند کربالیی، فرمانده 
انتظامی تایباد، به تعقیب ش��ان اس��ت و همین که به آنان نزدیک می گردد، به 
زیردستانش دستور رگبار داده و همگان را جابه جا تیرباران می کنند. بعد برای 
پوش��انیدن این جنایت، اجساد کشته شدگان را در منطقه پیرشاداب این شهر در 
گوشه ای دفن می کنند. خانواده های آنان روزها در انتظار فرزندان الدرک شده 
ش��ان شکنجه روحی می کش��ند، تا این که روزی سربازی از این دسته که تلفن 
یکی از قربانیان را گرفته اس��ت، طی تماسی به فامیلش می گوید که فرزند شما 
دیگر در این جهان نیست و شما در پی اجساد فرزندان تان در فالن ساحه تالش 

نمایید.
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شم میر خان، پدری که فرزندش نیز ش��امل لیس��ت قربانیان این فاجعه اس��ت، 
می گوید:

»به خاطر دریافت ویزه 
ــانی را كه  دروازه چه كس
تك تك نکردم و به همه 
ــد افغانی و  ــات فاس مقام
ایرانی این ماجرای تلخ را 
بار بار بازگو می كردم ولی 
شنوایی  گوش  ــت  كجاس
ــا درد ما را درک كنند؟  ت
ــرانجام با گریه  تا اینکه س
ــران را  ــزه ای ــکوه وی و ش
ــردم و در پی  ــت ك دریاف
از  ــان  م عزیزان  ــاد  اجس
ــل آن منطقه  ــردم مح م

طالب كمك شدم و مرا به منطقه پیرشاداب، آنجا كه همگان را در 
یك گور دفن كرده بودند، بردند. روز نهایت تلخی بود كه باور هیچ 

انسانی باوجدان نمی شود.
ــودنی را كتمان  ــن جنایت نابخش ــت ایران كه ای ــات دول مقام
می كردند و می گفتند اصال این گونه اتفاق نه افتاده است، حتا حاضر 
ــهدای مان را به ما بسپارند. به همین هدف آنان  ــاد ش نبودند اجس
اجساد این مظلومان را طی دو مرحله یعنی ۲۱ حمل و ۲۸ حمل 
ــد، كه انتظارش بس جانکاه و تکاندهنده  ۱۳۹۲ به ما تحویل دادن
بود. آنها از ما می خواستند كه از كنار جنایات فجیع شان خاموشانه 
بگذریم و اعالن كنیم كه آنان قربانی یك حادثه ترافیکی شده اند 
تا قضیه رسانه ای نشود. حتا مقامات آدمخوار رژیم ایران بی شرمانه 
از نوكران داخلی شان مانند قاضی نذیراحمد حنفی نماینده والیت 
ــتان كمك خواستند تا از ما ضمانت  هرات در پارلمان فعلی افغانس
بگیرد كه: در صورتی اجساد را به شما خواهیم سپرد كه بازماندگان 

بدون سر و صدا و مظاهره، خاموشانه شهدا را به خاک بسپارید.

ــرهنگ علی اكبر آقابیگی فرزند كربالیی، فرمانده  س
ــده جانی رژیم  ــاد، نماین ــتان تایب ــی شهرس انتظام
ــتار افغان های مهاجر بی گناه را  ایران كه فرمان كش

داده است.
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ــت. همین كه شم ــوز، ما را كجا آرام می گذاش ولی درد استخوان س

اجساد فرزندان بی گناه مان را بدست آوردیم، اقدام به تظاهرات در 
مقابل قنسلگری ایران كردیم و خواهان به محاكمه كشانیدن قاتل 
ــد كرزی و مقامات  ــدیم. ولی بدبختانه دولت فاس فرزندان مان ش
ــتان كه غرق عیش و نوش خود اند اصال مثل  وزارت خارجه افغانس
ــا همکاری نکردند. مردم هم  ــت با م اینکه هیچ اتقاقی نه افتاده اس
به ما می گفتند كه این دولت فاسد است و نوكر رژیم ایران، امریکا 
ــتان است، فایده ندارد، بگذارید تا رژیم بعدی روی كار آید  و پاكس

شما خواهان دادخواهی شوید، شاید بتواند شما را كمك نماید.«
اکن��ون ده ت��ن از بازماندگان این فاجع��ه المناک به نمایندگ��ی از تمامی 
خانواده های داغدار که از س��یمای شان فقر و محرومیت های اجتماعی می بارد، 
در هوتل غریبانه ای جمعا در یک اتاق نمناک واقع سینما پامیر به سر می برند. 
اینان به نشانه دادخواهی و فیصله نهایی به کابل آمده اند، تا فریاد عدالت خواهی 
خود را به گوش ملت برس��انند ک��ه: »ما خواهان عدالت هس��تیم و باید قاتل 
فرزن��دان مان ک��ه تا هنوز به ماموریت خود ادامه می دهد و آزادانه گش��ت و 
گذار می کند به محاکم س��پرده ش��ود و یا حداقل خون به��ای فرزندان مان را 

خواهانیم. در غیر این صورت ما مردم 
مرزنش��ین هستیم خود ما می فهمیم که 

چگونه عمل نماییم.«
اما آن��ان درمیان ی��اس، امیدی به 
دول��ت ش��اریده کنونی هم نداش��ته، 
می گوین��د: »دول��ت فعلی ه��م مثل 
دول��ت قبلی اس��ت، خ��دا می داند به 

صدای ما لبیک گویند.«
مادر ش��هید گل احمد در حالی که 
بغض گلوی��ش را گرفته ب��ود، برایم 

چنین گفت:
ــت كه به خاطر محاكمه قاتالن پسران مان  ــال اس »ما چند س
فریاد می زنیم، اما هیچ گوشی تا هنوز صدای ما را نشنیده است، با 
ــتم از خون پسرم  آن كه در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم، نخواس

مادر شهید گل احمد
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شم بگذرم بنا یك مقدار پول از این 
و آن به قرض گرفته و خود را به 
رسانیده ام، قسم می خورم  كابل 
ــرف غنی به خواسته های  اگر اش
ــرد و قاتالن  ــیدگی نک ــا رس م
پسران مان را به ما تسلیم نکند، 
ــرات برنمی گردم و  ــه ه هرگز ب
ــود را در مقابل پارلمان آتش  خ

می زنم.«
م��ادران و نزدی��کان قربانیان یک 

صدا گفتند:
ــته به خواسته های ما  »اگر حکومت وحدت ملی نیز مثل گذش
ــده و مرز ایران افغانستان را  ــت به كار ش گوش ندهد، ما خود دس
ــدود می كنیم و اجازه نمی دهیم تا هیچ تاجر ایرانی و موترهای  مس
ــتان داخل شوند. حتا اگر به قیمت جان ما  تجاری در خاک افغانس

هم تمام شود.«
مادر رنجدیده ش��هید جمعه جریان 
از دست دادن پسرش را چنین توضیح 

داد:
ــی كرده  ــرم تازه عروس »پس
ــت. او برای  بود و یك فرزند داش
ــی اش را  ــرض عروس ــن كه ق ای
ــت تا چند  ــردازد به ایران رف بپ
ــد، اما  ــا كار كن ــی در آنج ماه
نیروهای امنیتی دولت آدم كش 
ایران پسر جوانم را همراه با ۱۲ 
ــه به خاطر  ــق بی گناهش ك رفی

ــه تیرباران كردند.  ــك لقمه نان رفته بودند، بی رحمان پیداكردن ی
ــم كه پسركم چی گناهی داشت كه  می خواهم از آن ظالمان بپرس

بر او هیچ رحمی نکردید؟«

مادر شهید جمعه

مادر شهید كریم
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او در ادامه افزود:شم

ــه های خود را از  ــم كه جگرگوش ــه اطالع یافتی ــد از آن ك »بع
ــت دادیم ماه ها كوشش كردیم تا باالخره به زور خود توانستیم  دس
ــلیم شویم. چند بار دست  ــد عزیزان مان را از دولت ایران تس جس
ــید. اینبار به  ــاه به كمك ما رس به اعتراض زدیم اما نه خدا و نه ش
ــتان می خواهیم كه قاتالن پسران مان را  آخرین بار از دولت افغانس
به ما تسلیم كند تا انتقام پسران مان را با دست های خود بگیریم، 
ــود را نگیریم هیچ چیز دیگر آتش  ــا زمانی كه انتقام دلبندان خ ت

درونی ما را خاموش كرده نمی تواند.«
مادر شهید جیالن زندگی دشوارش 
را با چشمان پراشک این گونه تعریف 

می کند:
ــان آوران  ــد از این كه ن »بع
ــان و  ــمنان انس خانه مان را دش
ــد، دیگر در  ــالم از بین بردن اس
ــد اقتصادی  ــیار ب ــت بس وضعی
ــوهر  قرار داریم، بعد از آن كه ش
ــت دادم  ــر بزرگم را از دس و پس
ــدم،  ــختی را گذران ــی س زندگ
ــب و روز خود را با غلورترش  ش

]غذایی كه از آرد و دوغ تهیه می شود[ و چای با نان خشك سپری 
ــند كه چرا همسایه مان هر  ــرم از من می پرس می كنیم. اطفال پس
ــذا را می پزیم؟ اطفال  ــب یك غ ــب غذاهای مختلف و ما هر ش ش
پسرم با شکم گرسنه و چشم های پراشك تا هنوز انتظار آمدن پدر 

شان را می كشند.«
تیرباران وحش��یانه ۱۳ تن از کارگران مظلوم به ج��رم عبور از مرز که در 
این ش��رایط دشوار و فقرزده افغانس��تان اصال جرم محسوب نمی گردد، گوشه 
کوچکی از جنایت و پلش��تی رژیم پلید ایران در قبال هموطنان بی دفاع ماست. 
رژیم اس��المی ایران که در خون آش��امی و بربرصفت��ی روی تمامی رژیم های 
آدم خوار را شسته اس��ت، ایران امروز را به دوزخ شهروندانش مبدل کرده که 

مادر شهید جیالن
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شم قساوت و اس��تبداد بی حد و حصرش نه انسانیت و نه هم حد و مرز می شناسد. 
به همین دلیل در برابر خلق بی دفاع ما و ایرانیان مبارز و س��ایر اقلیت های ملی، 
مذهب��ی با زبان تهدید و توهین از زندان و اعدام س��خن می زن��د. این رژیم با 
س��ردمداران خونریزش هر روز جنایت پشت جنایت می زاید و تا هنگامی که 
سایه نحسش بر سر مردم آگاه ایران و منطقه مستولی باشد، مهاجران محروم ما 

و ایرانیان آزاده روی سعادت و دموکراسی را نخواهند دید.
دولت افغانس��تان هم که جیرخوار ایران و دیگر کش��ورهای منطقه است، 
مملوس��ت از جواس��یس و مهره های پلید اس��تخباراتی و فرهنگی رژیم مستبد 
آخن��دی، بن��ًا درد و رن��ج هموطنان دربدر ما در ایران را همیش��ه با س��کوت 

شرمسارانه و خاینانه برگزار می کند و بس.

youtube.com/watch?v=Iax3Nu0V68E  :ویدیوی این گزارش

داكتر داوود رزمك رییس حزب همبستگی افغانستان در دیدار با خانواده قربانیان.
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دیدگاه حزب

قیمت عبدالخالق فراهی ۵  میلیون دالر، 
قیمت ۳۱ کارگر افغان صفر

ب��ه تاری��خ ۴ ح��وت ۱۳۹۳، 
ولسوالی  در  سیاهپوش  مردان 
شاه جوی والیت زابل، دو بس 
مس��افربری را ک��ه از قندهار 
به س��وی کاب��ل در حرک��ت 
بودن��د، توق��ف داده، ۳۱ تن 
از سرنش��یان ه��زاره آن را به 
با گذش��ت  گرفتند.  گروگان 

چندین هفته از این فاجعه هنوز از سرنوش��ت این هموطنان ما اطالعی نیس��ت 
و دول��ت ع و غ ه��م جز اظهارات بی قیمت کار جدی ب��رای رهایی آنان انجام 

نمی دهد.
اکثر این ۳۱ تن کارگران فقیری اند که از فرط بی کاری و فالکت س��ال ها 
نیروی کار ش��ان را به جمهوری اسالمی ایران می فروختند و به امیدی صلح و 
آرامش به سوی دیار خویش برگش��تند، بی خبر از این که جنایتکاران حرفوی 
در کمین نشس��ته اند و با س��اطور خون آلود تیره روزترین مردم را هدف قرار 

می دهند.
ارگ نش��ینان فاس��د به مثابه حاکمان ضدمردمی همراه ب��ا اربابان امریکایی 
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شم شان در برابر سرنوشت ۳۱ گروگان بی تفاوت عمل می کنند. این درحالی ست 
که تازه ترین اس��ناد بیرون شده از محکمه عابد نصیر )پاکستانی متهم به ارتباط 
ب��ا القاعده در امریکا( ف��اش نمود که در ۲۰۱۰ حدود پن��ج میلیون دالر پول 
س��ی.آی.ای از طریق دولت افغانستان به القاعده پرداخت گردید تا عبدالخالق 
فراهی را که در پش��اور گروگان گرفته شده بود، رها سازند. اینان برای حفظ 
حیات غالمان ش��ان پول های هنگفت را به جانی تری��ن گروه ها می پردازند اما 

حیات ۳۱ کارگر بی نوای افغان برای شان کوچکترین ارزشی ندارد.
افغانس��تان  در 
استخباراتی  دست های 
مختل��ف درکار بوده، 
طری��ق  از  هرک��دام 
ش��ان  خاین  نوک��ران 
برای رسیدن به اهداف 
پلی��د ت��الش دارن��د. 
اینان اکثرا مردم نادار 
و رنج دیده ما را طعمه 
شان  شیطانی  بازی های 
می س��ازند. بسا حقایق 
اینچنی��ن  م��ورد  در 

اعمال تروریستی و جنایتکارانه در پرده ای از ابهام باقی مانده، مقامات نامحترم 
نیز نمی خواهند واقعیت ها را فاش نمایند. مرموزبودن جریان این گروگان گیری 
زمانی ابعاد وس��یع تر گرفت که جانیان طالب رس��ما دست داشتن شان را در آن 

رد کردند.
پش��ت این حوادث خوفناک رازهای ویرانگری خوابیده اس��ت. امریکای 
متجاوز با ساخت دولت به اصطالح وحدت ملی و سر و صداهای »صلح« تالش 
وس��یعی را برای جایگزینی داعش در سنگر طالب راه انداخته، از نظر تبلیغاتی 
و عمل��ی برای این نوکران جدیدش راه هموار می س��ازد. راه اندازی آش��وب 
و تضاد های قومی، مذهبی، لس��انی، منطقوی و... تالش��ی  اس��ت تا افغانستان 
را همس��ان س��وریه و عراق بار دیگر به حمام خون مبدل س��ازد، تا زمینه برای 
سوارشدن وحش��ی صفتان داعش بر گرده های زخمی مردم ما آماده گردد. در 

مادر و همسر خدابخش، جوانی كه از هرات راهی كابل بود 
و با سی تن دیگر به چنگ گروگان گیر ها افتاد. خدابخش از 
راه جوالی گری نان خانواده هشت نفری اش را مهیا می كرد كه 
حال تمام شان در سوگ نشسته، برای رهایی او لحظه شماری 

می كنند. )عکس از: بی بی سی فارسی(
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جامعه ای که غرق فقر و فالکت و اختالف باش��د، امکان عس��کرگیری داعش شم

و ه��ر نیروی مرتجع و پلید دیگر س��هلتر می گردد. اگ��ر امریکا و متحدانش 
س��ود ش��ان را در این گونه جنایات نس��بت به مردم ما نمی دیدند، با همه ساز و 
برگ نظامی، اس��تخباراتی و فناوری ای که در کشور ما جابجا کرده اند تثبیت 
و شناس��ایی عوامل گروگان گیری و موقعیت آنان برای شان مثل آب خوردن 

است.
از جهت دیگر اهالی منطقه که شاهد بی تفاوتی نفرت بار دولت ترشیده فعلی 
در این ماجرا بوده اند، تبص��ره می کنند: از آنجایی که رهبران تنظیمی خاصتا 
خلیلی و محقق درمیان مردم ولس��والی جاغوری و مناطق همجوار هزاره نشین 
منفور شده اند، حال می خواهند به مردم هزاره ما تلقین کنند که اگر ما نباشیم 
شما را قلدرهای اقوام دیگر می خورند، بنا هرازگاهی دست به چنین توطئه هایی 
می زنند تا با ایجاد ترس و وحش��ت بین مردم، خ��ود را بر آنان بقبوالنند. این 
تبصره ها نمی تواند دور از واقعیت های تلخ جاری کشور باشد و با سرشت شوم 
و توطئه گری رهبران و سایر خاینان ملی همخوانی نداشته باشد. چنانچه در این 
میان تعدادی از ریزه خواران تنظیمی که س��ال های سال در سایه اربابان خویش 
از خون و پوست ملت تغذیه نموده و اینک بنا به مخالفت های درونی از چوکی 

با  افتاده ان��د،  ق��درت 
به  تهدید و دام��ن زدن 
و  قوم��ی  اختالف��ات 
سمتی در تقال اند تا به 
شان  ستمگرانه  جایگاه 
دوب��اره دس��ت یازند. 
پرچم��داران این روند 
اس��ماعیل،  نیز  بدن��ام 
س��یاف و چن��د جانی 

دیگر اند.
مردم ما که سال هاست قربانی چنین دسایس خاینانه و از پشت خنجرخوردن ها 
از س��وی مش��تی از جنایتکاران معلوم الحال بوده اند، دیگر نباید فریب دام های 
تفرقه افکنان را بخورند و همانند انگش��تان یک دس��ت، متحدانه مشت گردند 
و ب��ر دهان آنانی ک��ه تفرقه اندازی می کنند و جنگ ه��ای قومی و مذهبی را 

گردهمایی اهالی زابل در همبستگی با اقارب ۳۱ افغان اختطاف شده
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شم دامن می زنند، حواله نماین��د. همانطوری که قرن ها ملیت ها مختلف ما در صفا 
و صمیمیت کن��ار هم متحد و یکپارچه بر پوزه جنایت��کاران درونی و بیرونی 
کوفته اند، بر ماس��ت که دیگر به این آگاهی دس��ت یابیم که تاجیک و هزاره 
و پش��تون و بلوچ و نورس��تانی و... همه برابر و برادر، دست به دست هم داده 
اولتر از همه ش��یادان منسوب به قوم خود را منکوب کنیم تا افغانستان از لوث 

قومگرایان و جانیان بیگانه پرور رهایی یابد.
»حزب همبستگی افغانس��تان«، درحالی که بی تفاوتی دولت پوشالی ع و غ 
را در برابر سرنوشت ۳۱ هموطن اسیر ما شدیدا محکوم می کند، همنوا با مردم 
درددی��ده خویش تا آخرین رمق علیه اش��غالگران بیرونی و غالمان رنگارنگ 
داخلی ش��ان که عامل بربادی ملت اند، مب��ارزه و تالش خواهد کرد. ما یکبار 
دیگ��ر تاکید می کنیم که تا وقتی اکثری��ت ملت در پرتو وحدت ملی بر گرد 
تش��کل های آزادیخواه، مترقی و ضدبنیادگرایی متحد نشوند، ملت ما از فجایع 

استخوانسوز جاری رهایی نخواهد یافت.

زنان تابوت فرخنده را بر دوش کشیدند!  |  كارتونیست: مانا نیستانی
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شاعر: م. آژن

تو ای پنجشیر!

تقدی��م ب��ه تمام��ی هموطنان 
و  پنجش��یر  در  س��تمدیده  ام 
س��ایر والی��ات ک��ه در اث��ر 
زندگی  اخی��ر  برف کوچ های 
ش��ان  پرصفای  اما  مظلومان��ه 
طعم��ه قه��ر طبیعت ش��د، اما 

کسی به داد شان نرسید.

هوا بس سرد
زمین آبستِن صد درد

»زمستان است«
دو دسِت دهکده از نان و

                                 آبادی ُتهی گشته
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سراسر زندگی خاموش
و بهمن می برد با خویش

تماِم آرزوها
دِل هر دره با غم ناله ها

سوسو زنان هیهات
سروِد سوگ می خواند

تو ای پنجشیر آزاده
که بر نامت جفا بافتند

و از خون تنت زیور
به اندام سگان ساختند

ترا ای مهد الجورد
گهی جنگ و جنایت ُکشت

گهی قحطی
گهی قهر طبیعت ُکشت
ولی این شحنه گان پیر

                             که بر ویرانه ات
از دور می خندند

فقط مست اند به صد نیرنگ
همه همگام
مذبذب وار

بدان، مزدور اغیار اند
تو ای پنجشیر!

به پا برخیز
طلسم این دروغ گویان خونریز را

که جز لعنت به دامانت
وفا هرگز نمی کارند

شکن با همتی دستان زحمتکش!
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نویسنده: فرزاد

امیدآفرینی کاذب برای صلح

طی چه��ارده س��ال حاکمیت 
در  امری��کا  دست نش��اندگان 
کش��ور ما، همه سیاس��ت ها و 
پایه  ب��ر  حاکمان  وعده ه��ای 
فری��ب و نیرن��گ و ک��ذب 
استوار بوده است. تصامیم مهم 
و حیاتی در پ��س دروازه های 
بس��ته در س��فارت امریکا در 

کابل گرفته می ش��وند، اما در رسانه ها دروغ های شاخدار و اخبار ضد و نقیض 
و گول زننده برای ملت تحویل داده می شوند.

این روزها دولت ع و غ با هلهله و ش��ور از بهترش��دن روابط با پاکس��تان و 
نزدیک شدن صلح با طالبان سخن می گویند. تعدادی از تحلیلگران دالرخوار هم 
از ورای میزگردهای تلویزیونی طوری حرف می زنند که تو گویی افغانس��تان 
بعد از س��ال ها حلقه  گم ش��ده اش را دریافت��ه و در چندقدمی صلح و ثبات قدم 
برم��ی دارد. تعدادی ن��اآگاه ب��ه عوام فریبی های امری��کا و نوکرانش، تصور 
می کنند که افغانستان به لطف و مرحمت جرنیل های پاکستان باالخره به شاهراه 
صلح گام گذاشته و به زودی بساط جنگ و خشونت از آن برچیده خواهد شد.
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شم آیا واقعا طالبان اهلی ش��ده و صلحی در انتظار مردم ماس��ت؟ برای پاسخ به 
این پرسش الزم است، نگاهی گذرا بر تضادهای امپریالیستی جهان و استراتژی 

منطقوی امریکا بیاندازیم.
افول  ب��ا  امری��کا 
اقتصادیش مواجه بوده 
قدرت های  برعکس  و 
بخصوص  و  آس��یایی 
چی��ن ب��ا س��رعت در 
اقتصادی  برتر  جایگاه 
بنًا  می گیرن��د.  ق��رار 
کاخ سفید می کوشد با 
آخرین چنگ و دندان 

نش��ان دادن و اتکا بر قدرت برتر نظامی اش همچنان بر سیاست و اقتصاد جهان 
سیطره داشته باشد.

اوباما در مقدمه سند »استراتژی امنیت ملی« امریکا که در فبروری ۲۰۱۵ 
انتش��ار یافت، درمورد ضرورت حفظ رهبری امریکا در سطح جهان با قاطعیت 

می نویسد:
»...اهداف استراتژی امنیت ملی ما باید با این حقیقت انکارناپذیر 
آغاز گردد - امریکا باید رهبری نماید. سوال هیچ گاهی این نیست 
كه آیا امریکا باید رهبری را به دست داشته باشد، بلکه اینست كه 

چگونه باید رهبری كنیم.«
نهادهای بزرگ اقتصادی جهان پیش��بینی می کنند که بعد از قریب ۵ قرن، 
اقتصاد جهان بار دیگر از غرب به س��وی ش��رق میالن می یابد و طی س��ال های 
آین��ده این قاره قدرت بزرگ اقتصادی جه��ان خواهد بود. در این میان چین، 
روسیه و هند با س��رعت در حال پیشرفت بوده و همگام با آن تالش می ورزند 
ک��ه از نظر نظامی و تکنولوژیک نیز در برابر امریکا قدعلم نمایند. درحالی که 
اکثر کش��ورهای غربی در تالش برای مهار بحران اقتصادی دس��ت به کاهش 
بودجه نظامی ش��ان زدند، برعکس این کش��ورهای آسیایی )به شمول کوریای 

شمالی( هر روز به سقف بودجه نظامی شان می افزایند.
به همی��ن دلیل امریکا برای حفظ جایگاه »رهبری کننده«اش، اس��تراتژی 

طالبان و داعش ماهیت یکسان دارند، فقط با ظاهر متفاوت 
به میدان كشیده شده اند
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مل��ی اش را عمدت��ا ب��ر محور آس��یا تنظیم نم��وده و تمامی تالش��ش را برای شم

تنگ کردن عرصه برای چین و روسیه متمرکز ساخته است. قرارداد استراتژیک 
با افغانستان برای برپا نگه داشتن ۹ پایگاه نظامی ؛ بازگشت پایگاه های نظامی اش 
در فلپی��ن؛ افزودن بر توان نظامی اش در کوریای جنوبی، آس��ترالیا و جاپان؛ 

ت��الش برای بی ثباتی آس��یای 
چین  دریایی  محاصره  شرقی؛ 
و خلق مناقش��ات ارضی چین 
با تایوان، جاپان، هند، ویتنام، 
فلپی��ن و دیگ��ر کش��ورهای 
منطقه؛ مداخله در اوکراین و 
تالش برای وخیم ساختن تضاد 
اروپا؛ تشدید  میان روس��یه و 
جنگ در سوریه؛ تهدید منافع 
اقتصادی چین در کش��ورهای 
افریقای��ی؛ فش��ارآوردن و به 
زیر کش��یدن هر دولتی که به 
راه دهد؛  س��رمایه های چی��ن 
تقویت و گس��ترش تنش های 
قوم��ی تجزیه طلبانه در داخل 

چین؛ راه اندازی جنگ نرم اس��تخباراتی و س��ایبری و ف��راوان موارد دیگر از 
جمله اقداماتی اند که امریکا به این دلیل روی دست گرفته است.

امریکا حفظ حیاتش را در راه انداختن بی ثباتی در آسیا می بیند. این کشور 
طی چندین دهه موفقانه توانست به کمک شرکای استراتژیکش چون اسراییل، 
ترکیه، قطر و عربستان، کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس را در بحران 
ف��رو برد، حال تالش دارد این بح��ران و بی ثباتی را در امتداد مرزهای چین و 

روسیه بکشاند.
یکی از سالح های موثر امریکا در برابر رقبایش، روی کارآوردن و حمایت 
از گروه ّهای تروریست بنیادگراست. در جریان جنگ سرد، امریکا از این حربه 
علیه شوروی کافی سود برد و حال هم سی.آی.ای قیضه اکثر اینچنین گروه ها 
را در چنگ داش��ته از آنان منحیث نیروی ذخیره برای بی ثبات س��اختن این و 
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شم آن کش��ور س��ود می برد. دیگر برای ناآگاه ترین افراد نیز ثابت گردیده است 
که »القاعده«، »طالبان«، »تنظیم های هفت گانه پشاوری و هشت گانه ایرانی«، 
»بوکوحرام«، »جبهه النصره«، »داعش«، »الش��باب«، »الس��یاف« و... همه 
س��ازمان های دستپخت امریکا بوده و در جهت اس��تراتژی آن کشور تمویل و 
سوق داده می شوند. در تازه ترین مورد، با استفاده از وحشیان بنیادگرا، امریکا 
موفق شد که دولت قذافی را به زیر کشیده ضربه سنگینی بر اهداف اقتصادی 
چین در لیبی وارد آورد. عراق و سوریه همین اکنون در آتش وحشت یکچنین 
باندهای ددمنش می س��وزند و با گذشت هر روز کشورهای بیشتری به کام این 

دژخیمان انسانیت فرو می روند.
سیاست بی ثبات س��ازی امریکا با اقدامات ماجراجویانه برای تجزیه ایران، 
پاکس��تان و دیگ��ر کش��ورهای منطقه ادامه دارن��د. تجزیه کش��ورها یکی از 

شیوه های معمول استعمار برای به بردگی کشانیدن ملت هاست.
افغانس��تان در اس��تراتژی منطقوی و سیاست جهان کش��ایی امریکا جایگاه 
ویژه ای دارد. با توجه به موقعیت مهم ژئوپولتیک کش��ور ما، تمامی نقشه های 
توطئه آمیز امریکا از همین جا رهبری خواهد ش��د. سفارت امریکا در کابل به 
دولتی در پایتخت می ماند. سی.آی.ای عمال مرکز فرماندهی اش را سال هاست 
که از اس��الم آباد به کابل منتقل ساخته اس��ت. امریکا نسبت به هر کشور دیگر 
در افغانس��تان دست باز دارد و با توس��ل به نوکرانش که در قدرت اند، بدون 
اندکترین اهمیتی بر قوانین کش��ور و سرنوش��ت مردمش، به پیش��برد اهداف 

شیطانی اش مصروف است.
طی بیش از دو دهه گذشته امریکا با پاکستان روی پروژه طالبان کار نمود تا 
از این گروه برای بدامن نگه داشتن کشور و بهانه ای برای حضور دایمی اش در 
افغانستان سود برد. در کنار طالبان، امریکا قومندان ها و رهبران تنظیمی را نیز 
همچون غالمان حلقه به گوشش حمایت و تقویت کرد تا منحیث عامل بدامنی، 
فساد و تضعیف قدرت دولتی نقش ادا کنند. کرزی که سیزده  سال تمام مجری 
سیاست های امریکا در کش��ور بود، در تازه ترین اظهاراتش در سیمینار »عنعنه 
عدم تش��دد در منطقه« ب��ه تاریخ ۳ حوت ۱۳۹۳ اعتراف نم��ود که امریکا و 
پاکستان مسوول تمام ناامنی ها در افغانستان بوده و هستند و از گروه های تندرو 

اسالمی حمایت می کنند.
اما تک و دوهای اخیر مقامات پاکستانی و امریکایی به کابل و سروصداهای 
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صل��ح با طالبان نمایانگر آنس��ت ک��ه دیگر پروژه طالب ب��ه اهدافش که همانا شم

»قانونی ش��دن« پایگاه های نظامی امریکا بود رسیده اس��ت و ما به زودی ناظر 
چرخشی در تاکتیک های امریکا در کشور خواهیم بود. طالبان ماموریتی صرفا 
در افغانس��تان داش��تند، اما حال امریکا به نیروی جانی و س��یاه اینچنینی برای 
پیش��برد اهداف وسیع تر جهانی نیاز دارد که این جایگاه برای »داعش« در نظر 
گرفته شده اس��ت. پروژه »داعش« در افغانستان و پاکس��تان نیازمند همکاری 
مشترک دو کشور است که امریکا با فشارهایش می کوشد دولت های مزدورش 
در دوسوی مرز را برای چیزی که این روزها تحت عنوان »چرخش در سیاست 

پاکستان در قبال افغانستان« بزرگ نمایی می شود در مسیر دلخواهش بکشاند.
همانگونه که در س��ال ۱۹۹۴ طالب��ان در اوج بربریت بانده��ای تنظیمی با 
ش��عارهای عامه پسند »ختم جنگ« و »بازگشت ظاهرشاه« با حیله گری تمام به 
میدان آمدند، امروز امریکا از عطش مردم ما برای صلح بار دیگر سوءاستفاده 
نموده، بس��اط طالب را برچیده به جای��ش نیروی خطرناکتر »داعش« را جابجا 
خواهد کرد. در گوش��ه و کنار کشور ناظریم که مهره های مهم طالبان به جای 
بیرق س��فید، بیرق س��یاه »داعش« را بلند نموده از مهره تربیت یافته امریکا و 
اس��راییل، ابوبکر البغدادی اعالن بیعت می کنند. خالف ددمنشی این گروه در 
س��وریه و عراق، تا کنون در افغانستان کوشیده اند با چهره صلح آمیزتری وارد 
میدان ش��وند. در مناطقی حتا گزارش شد که آنان طالبانی را به اتهام رهزنی به 
دار آویخته اند. در فراه در چندین قریه فقیر عرب ها اقدام به توزیع مواد اولیه 

میان مردم نموده اند تا توجه مثبت آنان را جلب کنند.
طالب��ان  اس��تحاله  کار 
به داع��ش از والی��ت فراه 
آغاز گش��ت که تعدادی از 
عرب ه��ا زیر نام ش��کار و 
راه اندازی پروژه های رفاهی 
با دعوتنامه رس��می وزارت 
خارجه افغانس��تان وارد این 
مناطقی  در  ش��ده  والی��ت 
جابجا و آغاز به سربازگیری 
به  نظامی  تمرین��ان  دادن  و 

 مکتوب رسمی وزارت خارجه افغانستان مبنی بر دعوت از شیوخ 
عرب زیر نام شکار پرنده های وحشی. اما در پس پرده این عربها 

روی پروژه داعش در كشور كار می كنند. 
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شم نیروهای شان کردند. با توجه به اختالفات شدید میان عرب ها و ایران، انتخاب 
والیت هم مرز با ایران س��بب نگرانی رژیم آخندی نیز گردیده اس��ت. در این 
والیت عرب ها با خاطر آرام حتا خانواده های شان را جابجا ساخته اند و آنچنان 
در مسایل والیت دست باز دارند که گفته می شود آصف ننگ، والی جدید آن 
والیت که از تحصیل یافتگان کش��ورهای عربی و دارای سابقه گلبدینی است، 

بنابر پیشنهاد امیران قطر به این پست نصب گردیده است.
تا کنون دولت افغانستان کوشیده عمدا خطر »داعش« را ناچیز جلوه دهد. 
حتا از زبان مقامات و س��خنگویان شان ش��نیده می شود که سروصدای حضور 

داعش را »جنگ روانی« خوانده کتمان می کنند.
چنانچه تذکرش رفت، خلق بی ثباتی و مدیریت بحران آفرینی از شیوه های 
آش��نای امریکا برای زدن رقبایش می باشد و در این زمینه از جنگ دوم جهانی 
بدینسو حداقل ۵۰ کشور جهان را زمین گیر ساخته، تجارب کافی اندوخته است. 
یک آسیای بی ثبات و بحران زده، رشد اقتصادی چین، روسیه، هند و هر قدرت 
دیگر آس��یایی را سد شده، منجر به فرار سرمایه ها از این کشورها خواهد شد. 
امری��کا بخصوص با انتقال بدامنی و بی ثباتی از مرزهای ش��مال افغانس��تان به 
جمهوریت های آس��یای میانه، روس��یه را دچار مشکالت جدی خواهد ساخت. 
همین اکنون روسیه از باندهای موادمخدر که از مسیر افغانستان وارد آن کشور 

می شوند، با دشواری های روزافزون مواجه می باشد.
امری��کا و غالمانش ج��داً روی 
»داعش« و جابجایی آن در ش��مال 
افغانس��تان کار می کنن��د. اگ��ر در 
گذش��ته طالبان به مثابه پروژه عمدتا 
پش��تون عرض وجود ک��رده بود، 
این ب��ار »داعش« با اعالم تش��کیل 
»والی��ت خراس��ان« می کوش��د با 
این حیله س��ایر ملیت ه��ا را نیز در 
این  نمای��د.  بس��یج  چهارچوب آن 

بازی جدید، زمینه پیوس��تن قومندان های »ایتالف ش��مال«، شوونیس��ت های 
تاجیک و آنانی را که اینجا آنجا ش��عار »خراسان«خواهی را بلند می کنند نیز 
به صفوف »داعش« مهیا خواهد س��اخت. گزارش ها حاکی از بیعت تعدادی از 

مناسبات  و  برای صلح  خوش�بینی 
پاکس�تان خوش خیالی ای  با  گرم 
بیش نیس�ت. در پس این باغ های 
رس�انه های  که  س�بزی  و  س�رخ 
مردم  ب�رای  امری�کا  مزدبگی�ر 
تمثیل می کنند، س�ناریوی س�یاه 
و خطرناک�ی در حال اجراس�ت 
که افغانس�تان را عمیقتر به سوی 

بحران و خشونت فرو می برد.
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قومندان های س��ابق جهادی به »داعش« می باشد که عمدا در والیات هم مرز با شم

جمهوریت های آسیای مرکزی جابجا گردیده اند.
گاریکای چنگو، محقق در هاروارد یونیورس��تی امریکا، در نوش��ته ای در 
سایت »گلوبل ریسرچ«، »داعش« را »تازه ترین سالح برای اجرای سیاست های 

امریکا« خوانده و می نویسد:
ــرای ایجاد تروریزم و  ــت امریکا ب »اكنون داعش تنها آلت دس
وحشت در منطقه با هدف سرنگونی نظام در سوریه است، همچنین 
از این گروه امریکا برای فشار واردآوردن به ایران استفاده می كند.«

اما هدف اصلی داعش در افغانس��تان، بی ثبات ساختن و ضربه زدن به روسیه 
و ای��ران خواهد ب��ود. با توجه به این ک��ه جمع وس��یع از جنگجویان مربوط 
جمهوریت های سابق شوروی در صفوف »داعش« قرار گرفته اند و این گروه 
قبال با روسیه اعالن جهاد کرده است، مسکو نیز این خطر را درک کرده دست 
به اقداماتی زده که جابجایی نیروی نظامی در تاجیکس��تان و قرقیزستان بخشی 
از آن اس��ت. والدیمیر پوتین، رییس جمهور روس��یه، در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ در 

نشست خبری ساالنه اش گفت:
ــت نظامی گری را در سطح جهان اجرا می كند و  »امریکا سیاس
ــورهای جهان حضور نظامی دارد،  ــیاری از كش برای همین در بس
ــیه به هیچ عنوان خصومت طلب نیست و فقط با دو پایگاه  اما روس

داعش به كمك تسلیحات نظامی و دیگر امکانات دولت امریکا و شركایش یك شبه ظهور كرد.
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شم ــتان از خطرات تروریستی  ــتان و قرقیزس نظامی خود در تاجیکس
ناشی از افغانستان جلوگیری می كند.«

س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه، در اوایل جدی ۱۳۹۳ ابراز 
نگرانی کرده گف��ت، گزارش هایی وجود دارند مبنی بر اینکه جاس��وس های 
داعش در ش��مال افغانستان دیده شده اند و این بدان معناست که آنان به آسیای 
مرکزی و در نتیجه مرزهای روس��یه نزدیک می ش��وند. وی در شورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد، امریکا را به گس��ترش هرج و مرج در خاورمیانه و تشویق 
افراطی گری به منظور ارضای تمایالت خود برای تسلط بر جهان، انتقاد کرد.

ب��ا توجه به آنچه مختصرا در مورد وضعیت جاری جهان و بخصوص آس��یا 
گفته ش��د، این قاره آینده صلح آمیزی حداقل در کوتاه مدت نخواهد داش��ت. 
برعکس امریکا کش��ورهای بیش��تری را به کام جنگ و خشونت و تجزیه فرو 
خواهد برد و افغانس��تان ما منحیث پایگاه نظامی و استخباراتی امریکا در قلب 
آسیا، کماکان در نقش کانون توطئه این جنگ افروزی ها قرار خواهد داشت.

پاکس��تان نیز که از متحدان استراتژیک امریکا در منطقه است، با وضعیت 
ابتر اقتصادی و امنیتی که گریبانگیرش گش��ته، بیش از گذش��ته بر کمک های 
مالی امریکا متکی است و برای جلب توجه آن کشور، مثل چهار دهه گذشته، 
مجری برنامه های امریکا در منطقه خواهد بود. اگر این کش��ور بس��اط طالبان 
را برچیند، بدون ش��ک نقش جدیدی را در گسترش »داعش« به عهده خواهد 
گرفت، نقش��ی که پیش��برد موفقان��ه آن نیازمند هم��کاری نزدیکتر با دولت 

افغانستان خواهد بود.
بنًا خوش��بینی برای صلح و مناسبات گرم با پاکس��تان خوش خیالی ای بیش 
نیست. در پس این باغ های س��رخ و سبزی که رسانه های مزدبگیر امریکا برای 
مردم تمثیل می کنند، سناریوی سیاه و خطرناکی در حال اجراست که افغانستان 

را عمیقتر به سوی بحران و خشونت فرو می برد.
نه تنها صلحی در انتظار افغانستان و منطقه نیست که تعدادی دست اندازی ها 
و مداخالت امریکا بخصوص در اوکراین را خطری برای شعله ورش��دن جنگ 
سوم جهانی عنوان می کنند که در این صورت با حضور هزاران سرباز تا دندان 
مسلح امریکایی در کشورما، افغانستان یکی از نقاط گرهی و شدیدا ضربه پذیر 

آن خواهد بود.
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گزارشونه

د افغانستان د همبستګۍ ګوند 
د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله

 
د افغانس��تان د همبستګۍ ګوند 
د خپلو مالي او امنیتي س��تونزو 
ل��ه امل��ه د م��ارچ اتمه د ښ��ځو 
نړیواله ورځ په کابل کې په خپل 
مرکزي دفتر کې ولمانځله. پدې 
غون��ډه کې د ګوند لس��ګونو غړو 
ګډون ک��ړی و او په هیواد کې د 
ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي په 

اړه د ګډونوالو لخوا ویناوې وشوې.
د غونډې په پیل کې د ګوند یوې اس��تازې په خپلې وینا کې داس��ې وویل: »څه 
د بان��دې دیارل��س کال��ه کیږي چې زموږ په هیواد کې د "ښ��ځو حقوقو"، "بش��ري 
حقوق��و"، "س��ولې" او "ثب��ات" لپاره د امریکا لخ��وا د "ترهګ��رۍ پروړاندې جګړه" 
ادامه لري. پدې لړ کې د دغو شعارونو په خالف افغان ښځو نه یوازې خپلو لومړنیو 
حقوقو ته السرس��ی ون��ه موند، بلکې ورځ تربلې ژوند یې نور هم تریخ ش��و او خپلو 
موخو ته د رس��یدو لپاره د دوی له درد او رنځ څخه یې په خپلو الس��پوڅو رس��نیو 

کې ګټه پورته کړه.«
د نوم��وړې په وین��ا نن ورځ چې تنظیم��ي جنایتکاران د خپل��و اربابانو په پلوي 
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شم ښ��کته او پورته مس��ت ګرځي، داس��ې انګیري چې ښ��ځه د کور یا د ګور ده او باید د 
رټنې او جنس��ي تاوتریخوالي الندې ونیول ش��ي او ترڅنګ یې انس��اني حقوقو څخه 
لرې وس��اتل شي. یاد مردس��االري فرهنګ ښځه د سړي نیم او دوهم موجود بولي 
او پر هغوی هر ډول ظلم روا ګڼي، لیکن د نړۍ په کچه زموږ د مظلومو ښځو آواز 

هیڅ نه اوريدل کیږي.

نوموړې خپلې وینا کې دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې په هیواد کې د ښځو چارو 
وزارت د ښ��ځو د س��تونزو درملنه نش��ي کوالی او یوازې په سمبولیکه توګه فعالیت 
ل��ري، لیکن پ��ه حقیقت کې د دغې وزارت ارش��د کارکونکي د هغ��و هیوادونو څخه 

استازي توب کوي چې تش په نوم د ښځو او بشري حقوق په خوله راوړي.
دغ��ه راز نوم��وړې زیات��ه کړه چې ل��ه دې ناورین څخه د وتلو او انس��اني حقوقو 
ترالس��ه کولو یواځينۍ الره پوهه، تش��کل او یووالی دی. موږ ټول باید د یو داس��ې 
غورځنګ ش��اوخوا راټولې ش��و چې په ټولنه کې د ښ��ځو د حقوقو د ترالسه کولو او 
مبارزې استازیتوب وکړای شي او ښځې باید پدې پوهه شي چې حق اخیستل کیږي 
او باید هڅه وکړي چې د خپل مټ پر زور یې ترالسه کړي. ښځې سره باید یو موټی 
ش��ي او د ځانس��وزونې او ګوښه توب پرځای د ظلم ریښ��ې وکاږي. »تراوسه په هیڅ 
هیواد کې ندي لیدل ش��وي چې په خپله د س��یمې ښ��ځو له مبارزې او هڅو پرته د 

نورو په الس خپلو حقوقو ته السرسی موندلی وي.«
د آغلې په وینا د ښ��ځو او بشري حقوقو د ترالسه کولو بل بنسټیز رکن د هیواد 
خپلواک��ي ده: »هغ��ه مل��ت او هیواد چې د نی��واک او ظلم په زولن��و کې راګیر وي، 
ناش��ونی دی چې ښځې خپلو لومړیو حقوقو ته ورسیږي.« د ښځو د حقوقو ترالسه 
کولو او دموکراس��ۍ او آزادۍ ارزښ��تونو ته د رسیدو لپاره لومړی ګام د ښکیالکګرو 
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پدې توګه هغه زیاتوي چې ښ��ځې باید د آزادۍ، ټولنیز عدالت او دموکراس��ۍ او 
سیکوالریزم لپاره مبارزه وکړي او د یادو رکنونو پرته ناشونی دی چې افغان ښځې د 

سوکالۍ او انساني حقوقو څخه برخمنې شي.
د غونډې په دوهمه برخه کې د ګوند یوې بلې غړې د فریده احمدي ژوند لیک 
ولوست چې څه موده وړاندې د ناپوهو طالبانو لخوا په بې رحمۍ سره ووژل شوه.

فریده احمدي زیارکښه ښوونکې او د افغانستان د همبستګۍ ګوند فعاله وه چې 
د ۱۳۹۲ کال د تلې په لومړۍ نیټه د پنځوس کلو په عمر هغه مهال چې د ښ��ار په 
لور روانه وه، د قلعه کاه او فراه مرکز د الرې ترمنځ د انسان وژونکو او جاهلو طالبانو 
لخوا ووژل ش��وه. نوموړې د سیداسماعیل خان لور وه چې د فراه والیت د قلعه کاه 

ولسوالۍ د کوجر په کلي کې په کال ۱۳۴۲ زیږیدلې وه.
نوموړې د ښ��ځو د 
حقوقو ترالسه کولو او 
پ��ه هیواد کې د ښ��ځو 
وضعیت ک��ې د مثبت 
تغییر راوس��تلو لپاره د 
نورو ښ��ځو س��ره اوږه 
په اوږه مبارزه کوله او 
دا یې هیله وه چې یوه 
ورځ ب��ه په افغانس��تان 

کې ښځې د سوکالۍ او آرامۍ ساه واخلي.
په ورته وخت کې نوموړې زیاته کړه چې د دښ��من دا ډول کړنې نش��ي کوالی د 
مبارزو ښ��ځو غږ غلی کړي، بلکې برعکس موږ ته الهام راکوي چې خپل ژوند ته د 
اوور تیلي په ورکولو س��ره د دغو مبارزو ښ��ځو په څیر موږ هم د هیواد د ښ��ځو ښه 

ژوند او سوکاله راتلونکي لپاره د زړه له کومې مبارزه وکړو.
د غونډې په پای کې د ګوند د یو غړي لخوا د داعش پروړاندې د کوباني د وګړو 
بی��ا په ځانګړي توګه د ښ��ځو د مبارزې او سرښ��ندنو په اړه د غون��ډې ګډونوالو ته 
یو لنډ فلم وړاندې کړ او ترڅنګ یې دا وویل چې د کوباني ښ��ځو دا جوته کړه چې 
ښ��ځې خپلو حقوقو د ترالس��ه کولو لپاره د مبارزې پرته د هیواد د پولو د س��اتلو او 

خپلواکۍ د ترالسه کولو وړتیا هم لري.
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گزارشگر: ساحل از ورس

بزرگداشت از هشت مارچ 
در ولسوالی ورس بامیان

زنان،  ۸ مارچ، روز همبستگی 
ط��ی محفل��ی توس��ط فعالین 
زنان ولسوالی ورس و جوانان 
همبس��تگی تجلیل شد. در این 
گردهمایی بیش از ۶۰۰ تن که 
اکثریت ش��ان را زنان تشکیل 
می دادند، اش��تراک ورزیدند. 
این اولین بار است که محفلی 

به چنین وسعت در این ولسوالی برگزار می گردد. قابل ذکر است که تمام برنامه 
توس��ط جوانان محل ترتیب داده ش��ده بود که هرچند برای نخستین بار دست 
ب��ه چنین ابتکاری زده بودند ولی کیفیت کار بس��یار عالی بود. در این محفل، 
برعکس تمامی برنامه های سرکاری به ریشه های ستم کشیدگی زن پرداخته شده 
بر حقوق مساوی زن و مرد تاکید گردید. باوجود هوای سرد و برف و باران، 
تعداد زیاد زن و مرد از قریه های دوردس��ت در این محفل شرکت جسته بودند 
ول��ی کمبود جا باعث گردید که در حدود ۲۰۰ تن در بیرون از تاالر به برنامه 
گوش دهند. برگزاری چنین برنامه ها در ارتقا آگاهی مردم نقش به سزایی ایفا 
کرده می تواند تا ماهیت خاینان حاکم و اربابان خارجی ش��ان را دریافته، برای 

کسب حقوق شان بسیج و هم صدا گردند.
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مترجم: احمر

بخشی از گزارش »دیده بان حقوق بشر« 
درمورد جنایات جنگساالران

سازمان »دیده بان حقوق بشر« 
ب��ه تاریخ ۳ مارچ ۲۰۱۵ تحت 
عنوان »امروز تمام ما خواهیم 
م��رد: زورمندان افغانس��تان و 
می��راث فرهن��گ معافی��ت« 
گزارش��ی درمورد افغانس��تان 
به نش��ر رس��انید. در این سند 
تخطی ه��ای  از  گوش��ه ای 

جنگس��االرانی که در حکومت کرزی و حکومت ع و غ پس��ت های مهم را در 
چنگ داشته بر مردم ستم و جنایت روا می دارند براساس مصاحبه با بازماندگان 

قربانیان مستندسازی شده اند.
این سازمان به طور مشخص کارنامه چند تن از »زورمندان جنایتکار« هریک 
عبدالحکیم شجاعی )قومندان پولیس محلی در ارزگان(، خیرمحمد تیمور مشهور 
به چریک )س��ابق قومندان امنیه تخار(، قومندان عزیزاهلل )قومندان اربکی در 
پکتیا(، عطامحمد )والی بلخ(، حاجی نجیب اهلل کاپیسا )رییس امنیت ملی تخار(، 
میر علم )س��ابق قومندان امنیه بغالن و فعال قومندان اربکی در قندوز(، اسداهلل 
خالد )س��ابق رییس امنیت مل��ی( و عبدالرازق )قومندان امنی��ه قندهار( را به 
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بررس��ی گرفته که با استفاده از پست های دولتی شان به گروه های اوباش مسلح شم

دسترسی داشته در برابر مردم و مخالفان شان از زور و وحشت کار می گیرند.
ای��ن گزارش براس��اس ۱۲۵ مصاحبه ای که »دیده بان حقوق بش��ر« از ماه 
اگست ۲۰۱۲ بدینسو با متضررین، اعضای فامیل آنان و همچنین شهود، مقامات 
دولتی، بزرگان محلی، خبرنگاران، فعاالن حقوق بشر، مقامات سازمان ملل متحد 

و اعضای نیروهای امنیتی افغان و بین المللی انجام داده، تهیه گردیده است.
فیلیم کاین معاون بخش آسیایی »دیده بان حقوق بشر« بیان داشت:

ــتان و ایاالت متحده امریکا به افراد  ــین افغانس »حکومت پیش
ــت به  ــت كار توانایی داد تا برای مدت مدیدی دس ــد و جنای زورمن
ــان پاسخگو قرار  جنایت بزنند بدون اینکه در قبال عملکردهای ش
گیرند.... امریکا كه پس از سقوط طالبان در به قدرت رسانیدن تعداد 

ــاالران و  زیادی از جنگس
زورمندان كمك كرد، حاال 
باید تالش های بین المللی 
ــه  ب ــك  ــتای كم راس در 
در  ــتان  افغانس ــت  حکوم
جدی  ناقضین  ــاری  بركن
ــر از پست های  حقوق بش

دولتی را، رهبری كند.«
جنای��ات،  هرچن��د 
و  زورگی��ری  وحش��یگری ها، 
چپ��اول جنایتکاران در سراس��ر 
کش��ور و معافیت آنان از قانون 
برای مردم افغانستان مثل آفتاب 
روشن اس��ت، اما انتشار یکچنین 
از س��وی یک  گ��زارش موثق 
سازمان معتبر جهانی برای تعدادی 

آگاهی بخش و تکان دهنده خواهد بود. به همین دلیل من بخش��ی از گزارش را 
که حاکی از دست داشتن عطامحمد والی بلخ در جنایت های سازمان یافته است، 
ترجمه نموده برای انتش��ار در س��ایت »حزب همبستگی افغانستان« می فرستم. 

متن كامل این گزارش را به زبان انگلیسی 
از اینجا به دست بیاورید.

hrw.org/sites/default/files/reports/
afghanistan0315web_0.pdf
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شم قابل ذکر است که هرچند مطابق گزارش »رادیو آزادی« )۱۵ حوت ۱۳۹۳(، 
عط��ا ادعا نموده که علیه »دیده بان حقوق بش��ر« در محکم��ه بین المللی اقامه 
دعوا می کند، ولی آنچه روش��ن اس��ت، این جنگساالران ابدا جرئت ندارند در 
برابر یکچنین افش��اگری های باداران ش��ان اقدامی کنند، چون می دانند که در 
این صورت با انتش��ار اسناد فراوان دیگری از چپاول و جنایت و مزدوری های 

ش��ان مواجه ش��ده، بیش از پیش بی آب و 
رس��وا می ش��وند. از همین رو عطا نیز برای 
تبلیغات ح��رف از »اقامه دعوا« می زند اما 
مثل گذش��ته در برابر شمه ای از حقایق که 
توس��ط »دیده بان حقوق بشر« بیرون داده 
شده خاموشی را به حالش مفیدتر تشخیص 

داده سکوت پیشه خواهد کرد.
عطامحمد نور

در ۲۰۰۱، در هن��گام حمل��ه بر طالبان، 
عطامحمد ن��ور از قومندانان عمده جمعیت 
در شمال افغانس��تان بود. وی ملیت مختلط 
دارد ولی بیش��تر به حیث تاجیک ش��ناخته 
قومن��دان  او   ،۲۰۰۱ از  پ��س  می ش��ود. 
نیروه��ای نظامی افغ��ان در والیت بلخ بود 
و خودش در مزارش��ریف موقعیت داشت.

)۱۴۰( پ��س از سلس��له جنگ هایی با رقیبش، 

دوس��تم رهبر جنبش، در ۲۰۰۳ عطا والی بلخ شد، مقامی که تا فبروری ۲۰۱۵ 
در اختیار او قرار داش��ته اس��ت. او یکی از افراد مقتدر سیاس��ی سمت شمال 
شده اس��ت.)۱۴۱( بعضی از رس��انه های افغان و بین الملل��ی برقراری ثبات در این 

والیت را به او نسبت می دهند.)۱۴۲(
مطابق گفته های یک مفسر:

»سوالی وجود ندارد كه امروز مرد مقتدر شمال، عطا است. وی 
تشکیالت جمعیت را در شمال نسبت به دیگر رهبران جمعیت در 
تمام كشور برقرار نگه داشته است... عطا شبکه پشتیبان از دوستان 
ــت دارد كه از میان آنان، ۱۵۰۰ تن شان  ــبق را در دس ــلح اس مس

 در این گزارش، فصل مکملی روی 
جنایات عطا نوشته شده است.
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ــت آورده اند. شم ــی را از نزد والی به دس ــات متعدد زمین رهایش قطع

بسیاری شان صاحب مقام نه تنها در پولیس بلکه در ادارات دولتی، 
شركت های خصوصی عطا و همدستانش شدند.«)۱۴۳(

س��ازمان »دید ه بان حقوق بشر« نگه داری شبکه ای از شبه نظامیان توسط عطا 
تحت رهبری موثر وی که داللت بر نقض جدی حقوق بش��ر می کند را مستند 
نموده اس��ت. براساس گزارش��ی، در ۲۰۰۱ عطا حداقل دو گروه شبه نظامی را 
تحت کنترول داش��ت که تعداد مجموعی شان به ۴۵۲ مرد مسلح می رسید.)۱۴۴( 
گزارش دیگر دریافته  که عطا در والیت بلخ »بیش��تر از ۱۵۰۰ اربکی را مسلح 
نموده  اس��ت«)۱۴۵( تا از این گروه ها منحیث »ضمانت« قدرت درصورت تغییر 
وضعیت سیاس��ی کشور اس��تفاده کند.)۱۴۶( یکی از مقام های بلندرتبه دولتی به 
سازمان »دیده بان حقوق بشر« گفت که در اوایل ۲۰۰۱، عطا در حدود ۳۰۰۰۰ 
دالر امریکایی به طور ماه��وار در اختیار قومندانی به نام ودود )قومندان امنیه 
ولسوالی بلخ( قرار می داد تا شبکه اش را تامین کند.)۱۴7( از ۲۰۰۱ بدینسو، عطا 
شبکه بزرگتری متشکل از شبه نظامیان اسبق که تعداد شان در حدود ۱۵۰۰ تن 

می رسد را از طریق اهدای زمین رهایشی حمایت نموده است.)۱۴۸(
اغلب گروه های غیررس��می مذکور با استفاده از انضمام در »پولیس محلی 
افغان« وضعیت رسمی حاصل نمودند، با تغییر هدف ایجاد پولیس محلی که در 
اصل باید نیروی اس��توار بر مردم محل می بود و در انتها تحت کنترول وزارت 
امور داخله افغانس��تان قرار می داشت.)۱۴۹( مقام عالی رتبه خارجی که از برنامه 
»پولی��س محلی افغان« اطالع کافی دارد در اپریل ۲۰۱۱ اظهار نمود که »اگر 
ش��ما تالش برای تغییر گروه های مسلح شمال به پولیس محلی می کردید، آنان 
واجد شرایط نیستند.«)۱۵۰( با اینحال، این دقیقا همان کاری بود که با ملیشه های 
تح��ت کنترول عطا صورت گرفت.)۱۵۱( یکی از افراد دولتی آگاه به س��ازمان 
»دیده بان حقوق بشر« گفت که در والیت بلخ، »%۸۰ پولیس محلی افراد عطا 

هستند.«)۱۵۲(
در گزارش امنیتی محرم یکی از مقام های رسمی ناتو که به دست »دیده بان 
حقوق بش��ر« رسیده اس��ت، اظهار گردیده که عطا اعمال »قدرت قابل توجه 
بر پولیس محلی در س��طح ولس��والی دارد و با تحریک شبه نظامیان مسلح تالش 
نموده تا آنان را جنبه قانونی داده و در صفوف پولیس درآمیزد.«)۱۵۳( در این 
گزارش همچنان نوش��ته شده که تجربه ایجاد نیروهای امنیتی در بلخ نشان داده 
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شم که آنان »نس��بت به پولیس عادی بیش��تر متمایل به نقض وسیع حقوق ابتدایی 
بشری بنابر عدم سواد و نظارت هستند.«

غیررس��می  بس��اط 
ش��به نظامیان مس��ئله را 
مغلق می سازد تا درک 
نم��ود که ک��ی فرمان 
اجرای  ب��رای  نهای��ی 
آن��ان  کارکرد ه��ای 
هرچن��د  دارد.)۱۵۵(  را 
اشاره  شواهد در دست 
بر این می کند که آنان 
ب��دون رضای��ت عط��ا 
نمی توانند  کرده  عمل 
و به ط��ور موث��ر تحت 

فرم��ان وی قرار دارن��د، که زمان ارت��کاب بدرفتاری های ارایه ش��ده در این 
گزارش را نیز شامل می گردد.)۱۵۶( براساس اظهارات گزارش محرم امنیتی ناتو 

در ۲۰۱۱:
ــریف[، همچون  »اكثریت اركان دولتی بانفوذ ]در غرب مزار ش
ــرادی در جمع نیروهای  ــی در والیت بلخ، بخصوص اف اركان دولت
ــا دارند. این افراد  ــه تنگاتنگ با والی عط ــی ملی افغان رابط امنیت
جهت نیل و دفاع از سود و مقاصد شخصی والی عطا به كار گرفته 
ــی، ساحه در هنگام  ــوند. احتماال برای استحکام نفوذ سیاس می ش
ــبکه حمایوی   ــتفاده از ش انتخابات ]۲۰۰۹[ بی ثبات گردید. با اس
ــش نموده تا  ــی اش، عطا كوش ــت قتل و اذیت مخالفان سیاس جه
ــد. افزون بر آن، رابطه  ــی خود را قوت بیشتر بخش موقعیت سیاس
ــران موادمخدر، برای منابع مالی  با جنایت كاران، بخصوص قاچاقب
والی عطا سودآور و كارا ثابت شده است. افزایش رابطه شبه نظامیان 
با عطا زمینه  خوبی برای وی بوده تا با مخالفان در حال رشد خود 
ــود كه والی عطا نفوذش را در ]غرب مزار  مقابله نماید. گفته می ش
ــریف[ به طور ابتدایی از طریق ساختارهای ذیل اعمال می نماید،  ش

سرخمی پرتو نادری درمقابل عطا، رهنورد زریاب )فرد دوم از 
چپ( نیز در تصویر نمودار است.

هانا آرنت: »شکل گیری حکومت های خودكامه بدون حضور 
روشنفکران كوته بین و حقیر ممکن نیست.«
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ــی افغان و شم ــه ویژه پولیس محل ــال اركان دولتی بلخ، ب ــور مث به ط

شبه نظامیان گوناگون و اربکی ها.«
محمد جان )نام مس��تعار( به »دیده بان حقوق بش��ر« گفت که ش��به نظامیان 
تحت فرمان عطا حین تالشی قریه اش پس از حمله بر شبه نظامیان عطا در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، او را لت و کوب و تهدید به مرگ نموده اند.
)۱۵۹( براساس گزارش امنیتی رسمی در ۲۰۱۱، »به طور عموم محالت پشتون نشین 

بنابر عدم دولتمداری، فاصله در میان ارکان دولتی و اربکی های بدرفتار که در 
لباس پولیس محلی در آمده اند، مناطق بی ارزش شمرده می شوند.«

زمانی که ناصر خان و دیگر روس��تاییان شخصا به والی عطا درمورد کشتار 
سپتامبر ۲۰۱۱ ش��کایت نمودند، آنان می گویند که او برای شان گفت، »لطفا 
]قاتالن[ را ببخشید، آن مسئله یک اشتباه بود.« هیچ کسی برای کشتارها مسوول 

قرار داده نشد.
تعدادی از منابع معتبر ادعا می کنند که بعضی از اعضای ش��بکه مش��ترک 
نیروهای امنیتی عطا مس��تقیما در فعالیت های جنایت کارانه و تخطی های حقوق 

بشری دخیل بوده اند. براساس همان گزارش محرم رسمی امنیتی:
»والی عطا بخش های متعدد اجتماع بلخ را تحت كنترول دارد. 
ــت كه نفوذش را بر  ــاد اداری و قیمومت، وی قادر اس از طریق فس
ــانه،  ــت، رس بخش های گوناگون اعمال نماید، مانند تجارت، سیاس
نظام قضایی و حتا دنیای جرم. مقصد والی عطا از استقرار نفوذ در 
ــتر بدین گونه دیده می شود كه از طریق  ــریف[ بیش غرب ]مزار ش
ساختارهای رسمی و غیررسمی، جاه طلبی وی برای حفظ قدرت بر 
ــت. عالقمندی والی عطا در ]غرب مزار شریف[  تمام والیت بلخ اس
بیشتر ارتباط می گیرد به آرزوی وی جهت ازدیاد قدرت سیاسی و 
در كنار آن دخالت احتمالی اش در فعالیت های نامشروع بخصوص 

قاچاق موادمخدر.«
دو منبع ارکان عالی رتبه دولتی به طور مس��تقل به »دیده بان حقوق بش��ر« 
گفتند که چندین قومندان عطا در چوکات ادارات امنیتی باندهای جنایت کار 
را ب��ه پیش  می برند که در آدم ربایی ها و قتل ه��ا در کنار دیگر جنایات دخیل 
بوده اند. هردو منبع که نخواس��تند نام شان بنابر جلوگیری از انتقام فاش شود، 
اسمای س��لطان محمد مدیر جنایی، معین اوپراتیفی »ریاست امنیت ملی« سید 
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شم ش��اه )خس��ربره والی عطا(، جنرال عزیز یکی از اعضای بلندرتبه در »ریاست 
امنی��ت مل��ی« بلخ را برع��الوه قومندانان دیگ��ری که بیش��تر در فعالیت های 

جنایت کارانه دخیل بوده اند، نام بردند.
گزارش نشرناش��ده داخلی دولت افغانس��تان از س��ال ۲۰۱۲ که »دیده بان 
حقوق بشر« به آن دسترس��ی حاصل نموده است، به طور مفصل اظهار می دارد 

که چگون��ه خس��ربره عطا ب��ه نام 
سید ش��اه و جنرال عزیز دسته های 
غیررس��می »محافظ��ان مخفی« را 
به پیش می بردن��د و در فعالیت های 
باش��ندگان  جنایت کاران��ه و اذیت 
بوده ان��د.  دخی��ل  ش��ریف  م��زار 
گزارش  بش��ر«  حقوق  »دیده ب��ان 
از  نشرناش��ده داخلی رسمی  دومی 
عین منبع را دید که آنهم در ۲۰۱۲ 
نوشته شده، و ادعا می کند که عطا، 
اختطاف گر بدنام بی رحم و قومندان 
اس��بق جمعیت به نام حبیب الرحمان 
براساس  کرده است.)۱۶7(  حمایت  را 
ادعاه��ا، قربانی��ان حبیب الرحم��ان 

مش��مول کودکان می گردد: پدری به »دیده بان حقوق بشر« گفت که مجبور 
ش��د خون بها بپردازد اما دریافت که باند اختطاف گر )پولیس برایش گفته بود 
که توسط حبیب الرحمان و سید شاه و دیگران رهبری می شود( طفل کوچکش 

را به زودی پس از اختطافش به قتل رسانده بودند.
براساس گزارش، پولیس حبیب الرحمان را در جنوری ۲۰۱۲ بازداشت نمود 
ولی عطا ش��خصا در قضیه دخالت نموده از انتقال او به کابل جلوگیری نمود. 
در صورت انتقال به کابل، عطا نفوذ کمتری بر جریان محاکمه و حکم محکمه 
نسبت به مزار می داش��ت. ماهیت شنیع جرم های رحمان و سروصداها درمورد 
قضیه، محکمه مزار را واداشت تا با اندکترین سزا، رحمان را به ۱7 سال حبس 
در ۲۰۱۲ محک��وم نماید. اگرچه، گزارش مذک��ور اظهار می دارد که باوجود 
محکومیت زندان، عطا دخالت نموده تا مطمئن گردد که رحمان در زندان نسبتا 

در گزارش از قومندان علم )كه در منطقه 
به نام »علم سیاه« مشهور است( منحیث 

همدست عطا نام برده شده است.
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آرام به س��ر برد و او به سرپرس��تی فعالیت های جنایت کارانه باندش -به شمول شم

آدم ربایی ها- از داخل زندان ادامه دهد.

پاورقی ها:
یادداشت: شماره پاورقی ها براساس اصل گزارش در نظر گرفته شده است.

ــتوزی، »جهش انحصارات: اقتصادی سیاسی شمال افغانستان از ۲۰۰۱ و  ۱۴۰- انتونیو جیوس
ادامه آن«، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، دسمبر ۲۰۱۲، صفحه ۱۵.

۱۴۱- انتونیو جیوستوزی، »جهش انحصارات«، صفحه های ۱ و ۴۵.
ــین امنیت را تامین می كنند«،  ــتان، جنگساالران پیش ــمال افغانس ۱۴۲- كارلوتا گال، »در ش
ــتوزی، »جهش انحصارات«، صفحه   ــه »نیویارک تایمز«، ۱۰ می ۲۰۱۰؛ انتونیو جیوس روزنام
ــریف، اكتوبر  ــر« با خبرنگار افغان از والیت بلخ، مزار ش ۴۷؛ مصاحبه های »دیده بان حقوق بش

.۲۰۱۲
۱۴۳- انتونیو جیوستوزی، »جهش انحصارات«، صفحه  ۴۷.

۱۴۴- ماریا ابی-حبیب، »ملیشه های قومی باعث تشدید منازعه در شمال افغانستان می شوند«، 
روزنامه »وال ستریت ژورنال«، ۲۱ اپریل ۲۰۱۱.
۱۴۵- اربکی، واژه عام برای شبه نظامیان محلی.

ــرق«،  ــت یاغی گری های شمال ش ــکل وایتکر، »شکس ــد ویتر و مای ــل، دیوی ــی بی ۱۴۶- انتن
ــمی امنیتی ذكر  ــتیتوت مطالعات جنگ«، اپریل ۲۰۱۱. این نکته در گزارش محرم رس »انس

شده كه به دست »دیده بان حقوق بشر« رسیده است.
ــماره ۱، جنوری ۲۰۱۳. این فرد  ــر« به فرد بلند رتبه ش ــه »دیده بان حقوق بش ۱۴۷- مصاحب
رسمی در مقام باال كار می كند و دسترسی به تمام معلومات دارد ولی بنابر مشکالت امنیتی، 

تقاضا نمود كه نام و دیگر جزییاتش ذكر نگردد....
۱۴۸- انتونیو جیوستوزی، »جهش انحصارات«، صفحه  ۴۴.

ــماره ۱ سازمان ملل، اكتوبر ۲۰۱۲. بنابر  ــر« با كارمند ش ۱۴۹- مصاحبه »دیده بان حقوق بش
ــمال، سرپیچی ابتدایی دولت از تاسیس پولیس  ــبه نظامیان در ش اظهارات عطا، دلیل ایجاد ش
ــمال  ــدید منازعه در ش ــه های قومی باعث تش ــی در والیت بلخ بود. ابی-حبیب، »ملیش محل

افغانستان می شوند«.
ــدید منازعه در شمال افغانستان می شوند«،  ــه های قومی باعث تش ۱۵۰- ابی-حبیب، »ملیش

روزنامه »وال ستریت ژورنال«، ۲۱ اپریل ۲۰۱۱.
۱۵۱- عین منبع رسمی گزارش داد كه اكثریت قومندانانی كه توسط عطا برای پولیس محلی 
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شم ــینه بدرفتاری و جنایت داشتند و  ــدند، با وی در رابطه بودند. اكثریت شان پیش ــنهاد ش پیش
ــت كه  ــد: »نکته اصلی این اس اعتراض مقامات امنیتی درمورد رد این افراد در نظر گرفته نش
آنان ]قومندانان[ باید كسانی می بودند كه توسط او حمایت می گردیدند.« مصاحبه »دیده بان 

حقوق بشر« با فرد شماره ۱ بلندرتبه دولت افغانستان در جنوری ۲۰۱۳....
ــتان، جنوری  ــماره ۱ بلندرتبه دولت افغانس ــر« با فرد ش ۱۵۲- مصاحبه »دیده بان حقوق بش

.۲۰۱۳
۱۵۳- گزارش محرم امنیتی آیساف درمورد مناطق مزار شریف، سپتامبر ۲۰۱۱.

ــان« دو قومندان  ــات »پولیس محلی افغ ــن درک كرده اند كه قطع ــل چنی ــردم مح ۱۵۵- م
ــمی« و »غیررسمی« دارند. یکی آن فردی است كه ظاهرا مطابق اسناد پولیس محلی را  »رس
رهبری می كند و مسوولیت های روزمره را به عهده دارد. فرد دوم، رییس قبیله یا متنفذ محل 

است كه در عقب تمام قدرت را در دست دارد.
ــناخت كه توسط علم  ــه ش ــرگروپ های ۸۰ ملیش ۱۵۶- ناصر خان، قادر را به حیث یکی از س
ــوند. آزادی یکی از قومندانان جمعیت و  خان آزادی، عضو پارلمان از قوم عرب، كنترول می ش
ــت. خبرنگار محلی  پیش از ۲۰۰۱ مادون عطا بود و برادرزاه اش با اقارب عطا ازدواج نموده اس
ــر« با خبرنگار از  او را فرد نزدیك و مادون والی معرفی نمود. مصاحبه با »دیده بان حقوق بش

بلخ، مارچ ۲۰۱۴.
۱۵۹- در مصاحبه با »دیده بان حقوق بشر«، محمد جان )نام مستعار( از والیت بلخ در اكتوبر 
ــند.... آنان مرا لت  ۲۰۱۲ گفت: »علم خان به قومندان اربکی زنگ زده و گفت كه وی را بکش
ــمانم ضربه  ــش می كردند كه به چش و كوب كردند –به بینی ام با قنداق تفنگ زدند- و كوش
بزنند. آنان دستانم را بستند. به علم خان زنگ زدند و شنیدم كه در تلفن این گپ را گفت.«

ــاختمان ملل  ــت كه وی باعث تحریك حمله بر س ۱۶۷- قضیه دیگر علیه مولوی قهار این اس
ــد كه منجر به مرگ هفت تن گردید. مقام بلندرتبه دولت به »دیده بان حقوق بشر«  متحد ش
ــد، ولی  ــت را دارد، به امر مقامات كابل گرفتار ش ــته عضویت در جمعی ــت كه قهار گذش گف

نیروهای امنیتی افغان تلفنی از عطا دریافت كردند كه او را فوری آزاد كنند....
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د ګوند لید

په ګډه سره په کابل کې د ځانمرګو 
روزنځای د مرکز جوړونې مخه ونیسو

 
د عربس��تان واکمنان��و لخ��وا په 
»کابل کې د اس��المي زده کړو« 
ت��ر عن��وان الن��دې د ځانمرګ��و 
روزنی��ز ل��وی مرک��ز ت��ړون او د 
س��پین چ��ک ورک��ول زم��وږ د 
خلک��و لپ��اره زړه بوږنونکی خبر 
و. له نیکمرغ��ه دغه عمل زموږ 
د هیوادوالو غوڅ غبرګون س��ره 
چې ل��ه څو لس��یزو راهیس��ې د 

بنسټپالو او د دوی د بهرنیو اربابانو د جهالت او تروریزم قربانیان دي، مخامخ شو 
او دا د هغوی د پوهې ښکارندوی کوي.

د عربس��تان واک��داران چې په عیش او عیش��رت ک��ې ډوب دي، زموږ او د نورو 
اس��المي هیوادون��و د وګړو په ځن��اورۍ او جهالت کې د راګیری��دو لپاره د داعش او 
طالبي ډوله اسالم طرف دار دي، چې زموږ په هیواد کې د تیرو څو لسیزو په لړ کې 

وینې تویونکي موجودات وو.
که څه هم تر پرونه د مصر االزهر، د پاکس��تان حقانیه، الل مس��جد او س��لګونو 
نورې مدرس��ې، د ایران د قم آخندي مدرس��ې او نور اس��تخباراتي مرکزونو د طالب 
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شم او افراطیت دس��تګاه ګانو په زیږون سره افغانس��تان او سیمه له خاورو او وینو سره 
یوځ��ای ک��ړه، نو په کابل کې د پرمختګ او انس��انیت پروړاندې د جهالت کس��بو د 
زیږیدو لوی مرکز جوړول به افغانستان د تلپاتي بدمرغیو او ناورینونو پر لور یوسي. 
د ع او غ د ون��ډې ش��رکت چ��ې د پردیو د غالمۍ زنځیر پرغاړه لري، په بې ش��رمۍ 
او د ملت د غوښ��تنې پرخالف د س��عودي عربستان ناوړي دولت سره د دغې تړون 
پر الس��لیک کی��دو زموږ د خلکو او هی��واد پروړاندې د نه بخښ��نې خیانت عاملین 

وګرځیدل.

د عربس��تان د وهابیانو په روپو او رهبرۍ باندې د پاکس��تان په اس��الم آباد کې 
د »فیصل مس��جد« او »اس��المیک یونیورس��ټي« جوړول عبرتناکه تجربه ده چې 
باید د یاده ونه ویس��تل ش��ي. دغه مرکزونه د »اس��الم« تر نوم الندې جوړ ش��ول، 
لیکن س��یمې او په ځانګړې توګه زموږ هیواد لپاره د طالب جوړونې او د جنایتکارو 
او ځانمرګ��و د ننوتلو په فابرکو بدل ش��و او له دغ��و څخه خطرناک القاعده، حقاني، 

طالبي او تنظیمي تروریستانو سر راوویست.
د عربس��تان واکداران چې له امریکا او غرب س��ره نیږدې اړیکې لري او اسالمي 
نړۍ کې د غرب السپوڅی دی، دغه سپین چک د امریکا سیاست سره سم زموږ په 
هیواد کې د تروریزم او وهابیت د قوي کیدو لپاره وړاندې کړ. امریکا چې وحشي د 
»داعش« ډله یې د منځني ختیځ هیوادونو لپاره ډګر ته راویستلې ده، برنامه لري 
چې افغانس��تان هم خپلو زیږل ش��ویو ورونو ته وس��پاري او دغه نوی مرکز زموږ د 
ځوانانو د ذهنونو د پریمینځلو او انس��انیت څخه لرې وګړو او ځانمرګو روزونکو یوه 
پروژه ده. هغوی د اس��الم له نوم څخه په ګټې اخیستنې سره دغه ډول استعماري 

د سعودي پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز، جنایت کار جورج بوش سره 
د میو ګالس جنګوي او زموږ لپاره د ځانمرګو د روزنې مرکز جوړوي.
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مرکزونه جوړوي، لیکن په عمل کې زموږ د خلکو س��نتي اس��الم ریښې دمنځه وړل شم

دي او هغوی د نړیوالو له فکره د بربریت په څیر معرفي کوي.
د روسیې پروړاندې د مقاومت جګړې پرمهال امریکا د »شین کمربند« برنامې 
پرمټ بنس��ټپالو او مرتجعینو ته د میلیاردونو ډالرو په ورکولو س��ره زموږ هیواد یې 
د جنایت کس��بو اووه ګونو، اته ګونو او طالبانو په بانډونو بدل کړ چې د هغې وینې 
تویون��ې او ناورینون��و پایلې ال تراوس��ه روانې دي. که څه ه��م امریکا یوازې د وینا له 
مخ��ې د »تروری��زم پروړان��دې د جګړې« خب��رې کوي، لیکن په عم��ل کې یې یوه 
شیبه هم د دغو ناوړو ډلو او ټپلو له پلوۍ او سمبالولو الس ندی اخیستی. اسالمي 
بنسټپالي د دغه هیواد د الس اله ده، څو د دغې د الرې سیمه نا آرامه او په وحشت 
کې ډوبه کړي او خپلو س��یاالنو لکه روس��یه او چین ته زیان ورس��وي. د تروریزم او 
بنس��ټپالۍ په نغري باندې د افغانس��تان بدلول او د دې له الرې د منځنۍ آس��یا او 
تبت جمهوریتونو ته رسیدل د امریکا برنامه ده چې په جدي توګه پر هغه باندې کار 
کوي. د کابل په زړه کې د نوي په اصطالح اس��المي مرکز جوړول د همدې موخې 

لپاره دی او خطرات به یې په ځانګړې توګه زموږ هیواد د ګواښ الندې ونیسي.
د »افغانستان د همبستګۍ ګوند« چې زموږ په دردیدلي هیواد کې د پرمختللي 
فکر ساتونکی دی، د ټولنې ویښ ټولو غورځنګونو او وګړو سره په یو آواز دغه وژونکی 
مکر د نا آمنه کوونکو روزنځای بولي او د بنسټپالۍ ضد او د نیاو او دموکراسۍ مدافع 
ټول��و غورځنګون��و او وګ��ړو څخه د زړه له کومې غواړي چې د پردیو د الس��وهنې او 
چټ��ل او غالم رژیم پروړاندې ودری��ږي او په هیڅ صورت پرینږدي چې زموږ هیواد 
پ��ه زړه کې د ځانمرګو فابریکې جوړولو س��ره زموږ د اوالدونو راتلونکی هم په تورتم 

کې ډوب وساتي.
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منبع: »سپوتنیک نیوز«  | مترجم:  احمر

سی .آی.ای در تمویل القاعده 
از طریق دولت افغانستان کمک نمود

در  غیررده بندی ش��ده  اس��ناد 
جریان محاکمه یک تروریست 
مظن��ون نش��ان می ده��د ک��ه 
پول س��ی.آی. دالر  میلیون ها 

القاع��ده واریز  به جی��ب  ای 
توس��ط  پول  این  شده اس��ت. 
افغان جهت  بلندپای��ه  مقامات 
پرداخ��ت غرام��ت اس��تفاده 

شده است.
ش��اید یوگی بیری بگوید که س��خنان تک��راری دوباره تکرار می ش��وند. 
یکب��ار دیگر، پول امریکا که از طریق س��ی.آی.ای به آس��یای میانه س��رازیر 
ش��ده، علیه خود شان به کار رفته  اس��ت... این موضوع از البالی اسناد محاکمه 
عاب��د نصیر، یکی از عوامل پاکس��تانی القاعده که در محکمه بروکلین به جرم 
حمایت تروریزم و دسیسه بمگذاری مغازه ای در انگلستان محکوم گردید برمال 
گردیده اس��ت. در اصل، اسناد مذکور در جریان حمله مشهور به حویلی اسامه 
بن الدن در ایبت آباد پاکستان توسط واحد ویژه امریکا به دست آمده که طی 

آن بزرگترین فراری امریکا به قتل رسید.
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در قضیه مشخص، دولت افغانستان از پول سی.آی.ای جهت رهایی یکی از شم

دیپلومات هایش از گروه القاعده، اس��تفاده نمود. پرداخت غرامت ۵ میلیونی 
جهت رهایی عبدالخالق فراهی، که قرار بود س��فیر افغانستان در پاکستان شود، 
برای دولت کابل مقدور نبود. بنابر این، به یکی از حس��اب های بانکی که پول  
س��ی.آی.ای در آن نگ��ه داری و از آن ب��ه رییس جمهور حام��د کرزی، متحد 

دمدمی مزاج امریکا پول نقد داده می شد، دستبرد زده شد.
این پول  زمانی به دست القاعده رسید 
که چندی��ن رهبر ش��ان در اثر حمالت 
طیارات بدون سرنشین از بین رفته بودند. 
هرچند، پول  مزبور به این س��ازمان جان 
دیگر خواه��د داد و به احتمال قوی که 
برای خریداری ذخیره های بیشتر اسلحه 

مورد استفاده قرار گرفته است.
القاعده،  عض��و  عبدالرحمان،  عطیه 
طی نامه ای به اسامه بن الدن نوشت: »در 

این ماه، اهلل با مقدار قابل توجه پول ما را مورد عنایت قرار داد.«
بن الدن نامه را با هش��دار جواب داده اس��ت. ظاه��را، او درمورد منبع پول 
تشویش داشت و گفته بود که شاید دامی از سوی سی.آی.ای باشد. وی هشدار 
داده بود که پول شاید با زهر و مواد رادیواکتیو ملوث و یا هم آله ردیاب در 
آن جابجا شده  باشد. رهبر القاعده توصیه نموده بود که پول با اسعار دیگر در 

دو بانک جداگانه تبدیل شوند.
دولت امریکا پالیس��ی عدم پرداخت غرامت را به پیش  می برد. این پالیسی 
باعث گردید که اخیرا چندین ش��هروند امریکایی توس��ط به اصطالح »دولت 
اس��المی – داعش« س��ر بریده ش��وند و یا به انواع دیگر به قتل رسیدند. نکته 
مضح��ک این اس��ت که اغلب پ��ول و اس��لحه ای را که دول��ت امریکا برای 
»متحدانش« در خاورمیانه مانند دولت کرزی فرس��تاده، به دست سازمان هایی 

که دولت امریکا علیه شان می جنگد، راه یافته است.
باوج��ود درک سوءاس��تفاده ی ای��ن پول های مش��خص، س��ی.آی.ای به 
ارس��ال ماهانه خریطه ه��ای پول به ارگ ریاس��ت جمهوری ادامه داد تا این که 

رییس جمهور حامد کرزی از قدرت کنار گرفت.

عابد نصیر، فردی كه در محکمه امریکا مظنون به 
همکاری با القاعده شناخته شده است.
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گزارشگر: نیک محمد پایدو

»خورته« ها یا کودکان مزدور روستاها، 
ستمکش ترین های افغانستان

رنج های  از  افغانستان  کودکان 
چند الیه درد می کش��ند. یک 
جمع وسیع آنان بخصوص در 
به مکتب  به جای رفتن  دهات، 
و تجربه دنیای کودکانه شان، 
در نخستین س��ال های زندگی، 
ب��ار بزرگ��ی را بر ش��انه های 
نحیف شان حمل می کنند. در 

شمال افغانس��تان، به کودکان فقیری که برای خانواده های دیگر کار می کنند 
»خورته« خطاب می کنند. این مزدورهای کم سن معموال در کنار انجام کارهای 

خانواده های متوسط و مرفه، حیوانات خانگی آنان را پرورش می دهند.
اطفال خردس��ن به دلیل این که مزد کمی می س��تانند، محرم خانه ها هستند 
و مهم ت��ر از هم��ه انواع کارهای ش��اق خانواده های متوس��ط و مرفه دهات را 
انجام می دهند، استخدام می شوند. این کودکان اوالد دهقانان فقیر، چوپان ها، 
پیش��ه وران و کاسبانی هس��تند که به دلیل هجوم تولیدات خارجی اقتصاد شان 
ورشکس��ته شده، پیش��ه ش��ان را که به کمک آن یک لقمه نان حالل به دست 
می آوردن��د، از دس��ت داده اند. این اطفال همین که یک اندازه بزرگ ش��دند 
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به کارهایی گماش��ته می ش��وند تا کمک به خانواده بخت برگش��ته خود نموده شم

باشند. با توجه به وضیعت اقتصادی و اجتماعی دهات افغانستان، به جرات گفته 
می توانیم که وضیعت اکثریت والیات افغانستان به همین شکل است.

»خورته«ها برای گاو، بز، گوس��فند و س��ایر حیوان��ات ارباب علف درو 
می کنند؛ مس��وولیت تهیه 
غذای حیوانات را به دوش 
سودای  باش��ند؛  می داشته 
ارب��اب را  روزم��ره خانه 
از ب��ازار می آورن��د؛ آب 
نوش��یدنی ارباب را از نل 
می دارند؛  تهیه  چش��مه  یا 
موادسوخت  زمس��تان  در 
را میده نموده به خانه های 
می برند؛  ارباب  بخاری دار 
ارباب اگر باغ داشته باشد، 
میوه ج��ات آن را به بازار 

انتقال داده به فروش می رس��انند؛ لبنیات مثل ش��یر، قیماق، مسکه را که خانم 
ارباب از حیوانات خانگی اش به دس��ت می آورد، صبح وقت به سر چوک برده 
می فروش��ند؛ فضله حیوانات )س��رگین( را پاک نموده جهت استفاده سوخت 
زمس��تان به اش��کال خاص )تپی( تبدیل نموده جهت خشک ش��دن زیر آفتاب 
می گذارند؛ صحن حویلی را جاروب می نمایند؛ دس��ت مهمانان را می ش��ویند؛ 
ب��ه دهقانان ارباب حین جمعاوری حاصالت و ش��روع کش��ت و کار همکاری 
می نمایند. آنان دس��تیاران خانه هس��تند و هر کار خانه را باید انجام دهند. این 
همه کارهایی که بخش های آن را نام بردم از الیحه وظایف روزمره خورته ها یا 
مزدوربچه های روستا اند که معموال برای بزرگترها نیز شاق محسوب می شوند.

خانواده های متوس��ط و مرفه ده که آنان را استخدام می نمایند، مثل حیوان 
از ایشان کار می کشند و اکثرا مورد توهین و تحقیر قرار گرفته، با اندک ترین 
سهو و خطا لت و کوب می شوند. وقتی به چراندن حیوانات فرستاده می شوند 
تا ش��ام نان نمی خورند و چاش��ت ها را اکثرا با شکم گرس��نه سپری می نمایند. 
لباس های کهنه می پوشند و دست ها و پاهای شان اغلب اوقات کفیده و ترکیده 
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از این کودکان کار بیشتر بکشد.

زندگی مملو از س��ختی و فش��ار و تحقیر تاثیرات سوء بر روان و شخصیت 
این کودکان برجا می گذارد. آنان آرزو و امیدی به آینده ندارند، عید ندارند، 
خوش��ی ندارند، لبخن��د ندارند و فقط برده وار اس��تثمار می ش��وند. اکثرا این 
کودکان از حق زندگی با خانواده خود محروم هس��تند. در زمس��تان از سردی 
تکلیف می بینند و در تابس��تان از گرمی. در بس��ا موارد ش��نیده شده است که 
خان ها یا پس��ران شان از خورته ها سوءاس��تفاده جنسی می نمایند. در کوچه به 
جای اینکه اسم گرفته صدا شوند اکثرا به شکل تبعیض آمیزی خورته یا مزدور 
این و آن صدا زده می ش��وند. این کودکان مثل ش��ی یا جنس وابسته به خان یا 
ارباب ش��ناخته می شوند و هویت مستقل ندارند. صرف نظر از اعضای خانواده 
ارباب، اطفال خانواده هایی که وضیعت نس��بتا خوب نس��بت به آنان دارند، به 
خ��ود جرات می دهند که بدون ت��رس از عواقب کار خود آنان را مورد لت و 

کوب قرار دهند.
خورته ه��ا حق مکتب رفتن ندارند و از تمامی حقوق کودکی خود محروم 
هس��تند. محروم از تعلیم و تربیت س��الم؛ محروم از مکتب؛ محروم از زندگی 
آس��وده؛ محروم از محب��ت خانوادگی؛ محروم از رفت��ار نیک اعضای جامعه؛ 
محروم از نان خوردن و هم کاسه شدن در کنار دیگران؛ محروم از خوابیدن در 
اتاق حداقل مناس��ب؛ محروم از خلق خ��وش دیگران و خالصه محروم از همه 
حقوق انس��انی و کودکی هس��تند که حق مسلم آنان است و منحیث انسان باید 

داشته باشند.
بستر خواب شان را در دهلیز، جایی که برای خوابیدن اوالدها ارباب حقارت 
به حساب می آید، هموار می نمایند و مجبور هستند که صبح وقت بیدار شوند و 
ناوقت شب بخوابند. در ظروف خاص و محقر برای شان نان داده می شود. آنان 
باید تابع هر امر باش��ند. با هر امر درس��ت و نادرست، به جا و بی جای زن، بچه، 
مهمان، خویش و قوم ارباب، باید بدون اندک ترین معطلی س��ر از پا نش��ناخته 

لبیک بگویند؛ ورنه منحیث مزدور بداخالق و حرف ناشنو اخراج می شوند.
زیاد دیده شده است وقتی آنان به چراندن حیوانات خانگی ارباب می روند، 
مجبور هس��تند که پاروی تازه دفع شده حیوانات را در سبدی که در پشت شان 
بسته اس��ت جمع آوری نموده به خانه می آورند. اگر سرگین در دشت ها نبود، 
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هیزم خش��ک دشتی را جمعاوری نموده یک پش��تاره با خود بیاورند. یعنی از شم

صبح تا ش��ام که ب��ه گاوچرانی رفته اند، چندین کار را طی این مدت با ش��کم 
گرسنه و حلق تشنه انجام می دهند.

آنان در مقابل کاری که در ۱۸ ساعت برای ارباب انجام می دهند، به مشکل 
7 تا ۱۰ هزار افغانی در یک س��ال مزد دریافت می کنند که حدودا ۱۹ الی ۲۸ 
افغانی در روز می ش��ود. مزد خورته ها در مقایسه با کار مزدوران بزرگسال که 
در مقابل ۸ س��اعت کار تا ۳۰۰ افغانی در روز به دست می آورند، کامال ناچیز 

است که باالترین درجه استثمار انسان را نشان می دهد.
در بدخش��ان، تخمین زده می ش��ود که حدود بیست هزار کودک مصروف 
این گونه کارهای توانفرس��ا اند. از این که مناس��بات فیودالی در روس��تاهای 
افغانس��تان هنوز هم پابرجاست، به یقین گفته می توانیم که هزاران کودک که 
در قریه های هر والیت افغانس��تان به این صورت تحت ش��کنجه های جسمی و 
روحی به س��ر می برند و تعداد ش��ان را می توان در س��طح افغانستان بین ۲ تا ۳ 
میلیون کودک تخمین زد که با تش��دید فقر و بی کاری، به تعداد آنان هر روز 
افزود می گردد. با این وجود به دروغ های شاخدار خانم آمنه افضلی، وزیرسابق 
کار و امور اجتماعی، انس��ان در حیرت می ماند ک��ه در روز خداحافظی اش با 

وزارت به تاریخ 7 دسامبر ۲۰۱۴ گفت:
ــش میلیون كودک در معرض خطر داریم، كه به  »در كشور ش
چهار میلیون آن ها از طریق وزارت كار و امور اجتماعی و نهادهای 

دیگر رسیدگی شده است.«
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 نویسنده: نوید نابدل 

ارزش یک افغان 
برای نیروهای امریکایی چقدر است؟

یک مصوبه سال ۱۹۴۲ امریکا 
تحت عن��وان »مطالبه غرامت 
خارجی«،  ش��هروندان  توسط 
مس��تقر  امریکایی  نیروه��ای 
را  مرزهای��ش  از  خ��ارج  در 
دربرابر مرگ و ویرانی ای که 
ناش��ی از عملیات  های مستقیم 
نظامی نباش��د، به دادن غرامت 

مکلف می س��ازد. نظامیان امریکا به موارد اندکی از جنایات ش��ان تحت عنوان 
»پول تس��لیت« غرامت پرداخت می کنند. البته قابل ذکر اس��ت که آنان برای 
کشته ش��دن غیرنظامیان در اثر بمباردمان ها و عملیات های جنگی  شان هیچ گونه 
مس��وولیتی را نپذیرفته، از معافیت تمام برخوردارند. ب��ه همین دلیل، به ده ها 
مورد قتل عام های ناش��ی از پرتاب بمب های مدهش بر قریه جات کشور ما فقط 

به »ساری« گفتن اکتفا نمودند.
نش��ریه »انترس��پت« بر اس��اس قانون »آزادی معلومات«، لیست کاملی از 
پرداخت های نظامیان امریکایی در افغانس��تان را درخواس��ت نموده اما فقط به 
قس��متی از آن دست یافته است. »انترسپت« به تاریخ ۲7 فبروری ۲۰۱۵ لیست 
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را در سایتش گذاشته، آن را به بررسی گرفته است.شم

مقاله این نشریه با جمالت ذیل آغاز گردیده است:
ــتان  ــت؟ یك دهه جنگ افغانس ــان چقدر اس »ارزش یك انس
ــتان به ارمغان آورده كه  ــراث مرگ و ویرانی را برای مردم افغانس می

معموال به دست نیروهای امریکایی انجام می گیرند.«
ارتش امریکا به این نش��ریه اعتراف کرده که پرداخت این پول نظم خاصی 
نداش��ته، بنا لیس��ت های ش��ان »پراکنده و نامکمل« بوده فقط تاریخ و والیت 

حادثه ذکر گردیده جزییات آن ثبت نگردیده اند.
آنچه در سایت نش��ریه انتشار یافته، نشان می دهد که بین سال های ۲۰۱۱ تا 
۲۰۱۳ ارتش امریکا در افغانستان ۹۵۳ مورد »پرداخت تسلیتی« انجام داده است 
ک��ه پول مجموعی آن بر ۲.7 میلیون دالر بالغ می گردد. در این لیس��ت موارد 
زیاد حوادث ترافیکی شامل اند. بزرگ ترین وجه پرداخت شده در سال ۲۰۱۲ 
بابت »مرگ یک مادر و شش کودک«، هفتاد هزار دالر امریکایی بوده است. 
بزرگترین مبلغ بابت یک قتل در س��ال ۲۰۱۱ بود که به خاطر کشته ش��دن پدر 
»یک ش��هروند محلی« بیش  از ۱۵۰۰۰ دالر به خانواده اش داده شده اس��ت. به 
بعضی از خانواده ها به خاطر کشته ش��دن یکی از وابستگان  شان، فقط ۱۰۰ دالر 
داده شده اس��ت. در این میان به صدها واقعه ای نیز برمی خوریم که درخواست 

غرامت آنان رد شده است.
آنچ��ه در این لیس��ت دردن��اک اس��ت، ارزش زندگی یک افغ��ان از نظر 
امریکایی هاست که در بهترین حالت در بدل آن ۲۵۰۰ دالر پرداخت کرده اند. 
البته در این لیست حوادث فراوانی درج اند که دربرابر »کشته شدن اشتباهی« 
زن��ان و کودکان توس��ط س��ربازان امریکایی، فق��ط چند صد دال��ر غرامت 

پرداخته اند. مثال به موارد ذیل توجه کنید:
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شم قندهار: ۲۳۸ دالر برای خویش��اوند پسری که به دس��ت نیروهای امریکا/
ائتالف کشته شد؛

هلمن��د: ۱۵۰۵ دالر برای کشته ش��دن خانم یک ش��هروند محل��ی در نتیجه 
عملیات امریکا/ایتالف؛

هلمند: ۱۳7۹ دالر پرداخت تس��لیتی برای یک شهروند محلی که در نتیجه 
عملیات امریکا/ایتالف یک پسرش کشته و دو تن دیگر زخمی شدند؛

ارزگان: پرداخت ۱۰۰۰۰ دالر برای خویشاوند چهار شهروند محلی که در 
اثر عملیات امریکا/ایتالف کشته شدند؛

کندهار: ۲۹۵ دالر برای یک ش��هروند محل��ی برای مرگ/جراحت در اثر 
عملیات امریکا/ایتالف؛

کنده��ار: ۵۱۹ دالر برای مرگ پدر یک ش��هروند محل��ی در اثر عملیات 
امریکا/ایتالف؛

کندهار: ۱۰۹۸ دالر برای کش��ته شدن عضو فامیل در اثر عملیات امریکا/
ایتالف؛

پکتیکا: ۳۸۱ دالر برای یک ش��هروند محلی به خاطر کشته شدن پسرش در 
اثر عملیات امریکا/ایتالف؛

لوگر: ۳۰۸۵ دالر به یک ش��هروند محلی به خاطر کشته شدن دو زن در اثر 
عملیات امریکا/ایتالف؛

کندهار: ۱۰۸ دالر پرداخت به یک شهروند محلی به خاطر کشته شدن پدرش 
در اثر عملیات امریکا/ایتالف؛

کنده��ار: 7۲۴ دالر به خاطر کشته ش��دن یک عضو فامی��ل در اثر عملیات 
امریکا/ایتالف؛

کندهار: ۵۰۲ دالر پرداخت به یک شهروند محلی به خاطر کشته/زخمی شدن 
اقاربش در اثر عملیات امریکا/ایتالف.

بی ارزش بودن خون یک افغان برای نیروهای اش��غالگر را با ارزش زندگی 
یک امریکایی با یک مثال مقایس��ه می کنیم که به میزان بی شرمی پنتاگون پی 
ببری��م که قیمت حی��ات هموطنان ما برایش از حیات یک گوس��فند نیز کمتر 

است:
در ۲۱ دس��امبر ۱۹۸۸ یک طیاره مس��افربری امریکا در فضای اس��کاتلند 
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منفجر شده، منجر به کشته شدن حدود ۲7۰ تن گردید که اکثریت سرنشینانش شم

تبعه امریکا بودند. امریکا، لیبی را عامل بمب گذاری خوانده تعزیرات ش��دید 
اقتصادی را از طریق ملل متحد به آن کشور وارد کرده، دولت قذافی را تحت 
فش��ارهای شدید قرار داد. باالخره در می ۲۰۰۲، دولت لیبی مجبور شد که در 

ازای هر کشته حادثه، ده میلیون دالر امریکایی به خانواده های شان بپردازد.

۷ اپریل ۲۰۱۳: ۱۰ كودک و ۲ زن در اثر حمالت هوایی امریکا بر كنر به قتل رسیدند.

Carlos Lattuf و این بار نوبت ونزویال | كارتونیست: كارلوس التوف
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»روز جهانی زن« به زنان مبارز کوبانی تقدیم است!
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نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات شم

از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

هرات
شهر هرات، جکان غوند یازده، 

مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی، 
كتاب و قرطاسیه فروشی 

عبدالجبار "یعقوبی"

 کندز
 جاده والیت،

قرطاسیه فروشی محمد هارون

 کنر
والیت كنر، چغانسرای، 

سرک قومندانی،
كتابفروشی احمد ظاهر

 تخار
تالقان، فوتوكاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 

بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 
دوكان نمبر ۱۰

بلخ
شهر مزار شریف، 

چهارراهی بیهقی، پوسته خانه شهری
كتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
كتاب فروشی عبدالرازق انصاری

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانك پاكستان،

كتاب فروشی فیروز

غزنی
شهرک البیرونی، جاده خاتم االنبیا، 

كتاب و قرطاسیه فروشی توحید

 بدخشان
دشت شهدا، مقابل تربیه معلم 

قرطاسیه فروشی ضیایی

ننگرهار
شهر جالل آباد، چوک تالشی، 

 مقابل گمرک كهنه،
غرفه فروش اخبار و مجالت، 

جمیل شیرزاد

ولسوالی خیوه، 
كتابفروشی سیار

 فراه
والیت فراه، كتابفروشی عزیزی،

 واقع ناحیه سوم، 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

 کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

چهار راهی صدارت، 
شركت كتاب شاه محمد

كتاب فروشی مقدم، 
ماركیت جوی شیر كابل

انتشارات طیب روشن، كوته سنگی، 
ماركت مینه یار، روبروی كورس بهزاد

كتابخانه وحدت، 
نیاز بیك، دوكان حاجی

كتاب فروشی معلم محمد وحید، 
د افغانستان آریانا ماركت دوكان اول

رفیع اهلل، پل باغ عمومی، 
لب سرک زیر پشتنی بانك

انتشارات تمدن شرق، بین چهارراهی دهبوری
و چوک كوته سنگی، مقابل لیسه رحمن بابا



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانس��تان مس��تقل، آزاد و دموکرات هس��تید؛ اگر 
آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛ 
اگ��ر می خواهید علیه جنای��ات و خیانت های اش��غالگران و نوکران 
میهن فروش��ش نقش��ی ادا کنید، به »حزب همبس��تگی افغانس��تان« 
بپیوندی��د و در تکثی��ر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر و 

وسیع تر بکوشید!

پست بکس شماره 240، پسته خانه مرکزی آدرس:   
کابل ـ افغانستان   

0093-700-231590 موبایل:   
info@hambastagi.org ایمیل:   
www.hambastagi.org سایت:   

FB.com/Afghanistan.Solidarity.Party فیسبوک:   
facebook.com/hambastagi   

twitter.com/hambastagi تویتر:	 	
youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:	 	

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« ب��رای پیش��برد فعالیت هایش به 
حق العضویت اعض��ا و اعانه هواداران و دوس��تدارانش اتکا دارد. با 

کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:

Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan 
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917
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