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اعالمیه

با بسیج و وحدت همگانی

فاجعه آفرینان هشت و هفت ثور را

درهم کوبیم!

س��ی وپنج س��ال پی��ش سوس��یال
امپ ریالیست های روسی از ط ریق مزدوران
خلقی و پرچمی ش��ان با اج رای کودتای
خ ونین هفت ثور ،کش��ور را در آش��وبی
غرق س��اختند ک��ه آتش آن ت��ا اکنون
شهرها و ق ریه جات ما را م یسوزاند.
تجاوز ش��ش جدی توسط اشغالگ ران
روس��ی ب رای تضمین بقای دولت دس��ت
نشاندهی پرچم یـ خلقی که با بمباردمان
بیرحمانه ق رای افغانستان ،کشتار جمعی،
دستگیری ها ،شکنجه و اعدام ده ها هزار
انسان بیگناه ،فرش میلی ونها حلقه ماین،
ب یحرمتی به عقاید و فرهنگ ما و آواره
ش��دن یک سوم نفوس کشور به ظلمتکده های ای ران و پاکس��تان توام بود ،جنبش مقاومت
خود جوش مردم ما را قوی تر و گسترده تر ساخت.
درین میان دولت اش��غالگر ام ریکا با اغتنام از فرصت طالی ی ،از آنس��وی اوقیانوس��ها با
سیاس��ت ویتنامیزه کردن جنگ افغانستان ب رای ح ریف است راتی ژیکش و همچنان ب رای ربودن
ابتکار جنگ مقاومت از دس��ت مردم افغانس��تان و جهت دهی آن به موازات اهداف ش��وم
خ ویش ،عقب جبههی جنگ یعنی کمپهای مهاج رین در پاکس��تان را هدف امیال ش��یطانی
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خ��ود ق��رارداد و رهب��ری مقاومت را به زور دالر و اس��لح هاش در اختیار یک مش��ت خاین ِ
بنیادگ را ،جاهل ،فاس��د و وابسته ق رار داد که عمال اینان جنبش ضدروسی ما را با خیانت ها
و توحش شان از پشت خنجر زدند.
در هشت ثور ۱۳۷۱رژیم پوش��الی نجیب با جانبازی های چهارده سالهی مردم فقیر ولی
غیور ما ساقط شد ،ملت ما به جای دست یافتن به استقالل ،آزادی ،عدالت و رفاه ،با خاک و
خون یکسان گردید .خالی متعاقب شکست مفتضحانهی روسها و مزدورانش بدستور ام ریکا
و در تفاهم با آی.اس.آی .پاکس��تان ،واواک ای ران ،المباحث العامه ع ربستان و سایر مداخله
گ ران ،توس��ط تنظیم های منفور هفتگانهی ساخت پاکس��تان و هشتگانهی ساخت ای ران در
همدس��تی با بقایای وطنفروش��ان خلقی و پرچمی پر گردید .به اینصورت جش��ن پیروزی
و افتخ��ارات ملتی که ابرقدرتی را به زانو درآورده بود ،توس��ط جالدان مذهبی به ماتم ملی
مبدل ش��د .مقاومتگ ران واقعی تفنگ شان را کنار گذاشتند ،اما قصابان مردم با توسل به دین
و مذهب تحت نام «جهاد» به چپاول و غارت و ش��رفباختگی پرداختند .بدینصورت بود که
هشتم ثور به مثابه روز تیره تر و ننگی نتر از هفتم ثور ثبت تاریخ ما گردید.
ب رای تنظیم های جنایت پیش��ه ،تخ ریب شهر کابل وظیفه مقدس و مقدمی بود تا نمک
حاللی ،وفاداری و فرمانبرداری ش��ان را به نمایش بگذارند .دستور سوختاندن و تخ ریب کابل
و انهدام س��اختار های دفاعی ،امنیتی ،سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی کش��ور را که توسط
جن رال اختر عبدالرحمن رییس آی.اس.آی .سالها قبل صادر شده بود ،توسط گلبدین ،ربانی
ـ مس��عود ،سیاف ،فهیم ،دوستم ،مزاری ،محسنی و سایر س��تمکاران قس یالقلب به منصهی
اجرأ گذاش��ته شد .حتی ربانی از حمیدگل ریی س اسب ق آی.اس.آی پاكستان دعوت كرد ك ه
ف گیرد.
كاب ل بیاید و در كنار او اداره امور را در ك 
این جانیان تنها در یلغار وحش��یانه و جهاد ش��ان ب رای تصاحب غنیمت و چوکی ،خون
بیش از هفتاد هزار انسان بیگناه کابلی را به زمین ریختند؛ باالتر از هشتاد در صد آبادی شهر
کابل را منهدم و تمامی دفاتر و تاسیس��ات دولتی و داش��ته های ملی را چپاول کردند؛ طی
فرمانی ،جنایتکاران پرچمی و خلقی را بخشیدند؛ غ رامت جانی و مالی جنگ تجاوزگ رانه را
به روس��ها بخشیدند؛ آثار ارزشمند تاریخی را دزدیده در بازارهای پشاور لیالم کردند و بخشی
را به ج رنیل های پاکس��تانی هدیه دادند؛ آش��کارا به ناموس م��ردم تجاوز نمودند؛ اختالفات
قومی و مذهبی را بطرز بیسابقه دامن زدند؛ به عوض التیام زخم های ناشی از جنگ ،بر آن
نمک پاشیدند و در مجموع وطن ما را بدتر از روسها و نوک رانش در منگنهی فاجعه و ب ربادی
فرو بردند .و بدینصورت نقشی که سی.آی.ای .و آی.اس.آی .ب رای تنظیم ها در نظر گرفته
بودند مو به مو اج را گردید.
بنا «حزب همبس��تگی افغانستان» هشت ثور را روز نجات نه ،بلکه روز سیاه و لکه ننگ
ابدی تاریخ افغانستان دانسته همه ساله آن را به مثابه روز خون و خیانت محکوم م یکند.
جو بی زاری از تنظیم های جانی زمینه را ب رای ام ریکا و پاکس��تان مهیا ساخت تا با پروژه
طالبان و القاعده صفحه دیگری از ب رنامه حساب شده شان را در افغانستان عملی سازند .آنان
موجودات قرون وس��طای یای زیر نام طالب را وارد کش��ور نموده توسط آنان بساط حاکمیت
کفتاران درنده خوی تنظیمی را که در واقع تاریخ مصرف شان سر رسیده بود برچیدند .طی
این دوران پنج ساله بود که هزاران تروریست جهالت پیشه بنام عرب های افغان از کشورهای

مختلف اس�لامی به افغانس��تان س رازیر ش��دند تا وطن ما را به مرکز وحشت و ترور و جنون
مذهبی تبدیل نمایند .کارنامه س��یاه این گروه جنایتکار و حادثه یازدهم س��پتامبر ،دستاویز
خ وبی بود به ام ریکا تا با همدس��تی با ناتو کش��ور ما را زیر نام «مبارزه علیه تروریزم» اشغال
نماید.
جهالت پیشگان طالبی با تجاوز نظامی ام ریکا برکشور ما ظاه را از صحنه حذف گردیدند
و به عوض آن رژیم پوشالی کرزی روی صحنه آورده شد و رهب ران خ ونخوار و پلید جنگساالر
که سالها افغانستان و مردمش را زجر داده بودند ،یکبار دیگر نکتایی و دریشی پوشانیده شده
با مارک جدید وارد میدان شدند .یازده سال م یشود که وطن ما در چنبره ابرقدرت خط رناک
ام ریکا و بیش از چهل کش��ور متحدش گیر مانده؛ استقالل وطن ما پامال و افغانستان دلبند
ما به مرکز رقابت های جاسوس��ی کش��ور های مختلف مبدل گردیده اس��ت .س ران خ ون ریز
«هش��ت ثوری» که تا دیروز بخاطر «جهاد» در ب رابر «کفار» کف بر دهان م یآوردند ،امروز
طوق بندگی ام ریکا و ناتوی «کافر» را به گردن انداخته ،مصروف زراندوزی و دین فروش��ی
هس��تند و یک تعداد روش��نفک ران خاین و پلید در بدل دالر ب رایشان چاکری م یکنند .قتل
عام های هم هروزه هموطنان ما چه از جانب اشغالگ ران و چه از جانب انتحاری های دستپرورده
آنان مردم را در س��وگ نشانده؛ حاکمیت همه گیر مافیا در تمام شئون زندگی کشور؛ فساد
ب ینظیر در تاریخ جهان ،اقتصاد متکی بر مواد مخدر؛ ادامه ستم و رذالت وحشتناک در ب رابر
زنان و دخت ران ۶۵ ،در صد بیکاری و کس رتجارت بیش از  ٩۶در صد نم ونه هایی از تلخکامی
ملت اسیر ماست که همه ریشه در روزهای شوم هفت و هشت ثور دارد.
س��رکردگان تنظیم های «هشت ثوری» در بندگی و عبودیت مقابل دولت متجاوز ام ریکا
ت��ا آن ح��د پیش رفته اند که با خروج قوای آنان از افغانس��تان خود را بی پدر تصور کرده،
تالش دارند ام ریکا را متقاعد س��ازند تا در افغانس��تان بمانند .تا وقتی ام ریکا در کش��ور ما
حضور داش��ته باش��د ،نم یتوان از صلح ،رفاه ،تمامیت ارضی ،حقوق بشر و دیگر ارزشهای
انسانی حرفی به میان آورد.
اما «حزب همبس��تکی افغانستان» مصمم است با تکیه بر مردم افغانستان و در اتحاد با
سایر نیروهای واقعأ ملی ،آزادیخواه وترقی پسند ب رای استرداد استقالل کشور تا خروج کامل
اش��غالگ ران و خلع قدرت مزدوران شان ،تحقق دموک راسی و تامین عدالت مبارزه نماید .ما به
این باوریم که تنها با اتحاد و مبارزه علیه عامالن روزهای ش��وم هش��ت و هفت ثور و اربابان
خارجی شان م یتوان این لکه های ننگین را از دامان وطن ما سترد.

کوتاه باد دست اشغالگران از افغانستان!
ننگ و نفرین بر فاجعه آفرینان هفت و هشت ثور!
حزب همبستگی افغانستان
 ٨ثور  ٢٨( ۱۳٩۲اپریل )٢٠١٣
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د افغانستان د همبستګې ګوند
په الریون کوونکو
د امنیتي ځواکونو وحشیانه یرغل
او نیول په کلکه غندو!
د  ۱۳۹۲کال د غوی��ی د
میاشتی په  ۱۲مه د افغانستان د
همبستګې ګوند د غویی د اتمی
او اومی دوه تورو ورځو د غندلو
پ��ه موخ��ه په کاب��ل ښ��ار کې یو
الریون په الر واچو .ټاکل ش��وی
وه چ��ې دغه الری��ون د غویی په
اتمه ترسره شي ،لیکن دولت په
ټاکلې ورځ کې اجازه ور نکړه.
تی��ر کال ه��م د ورته الریون په ت��رڅ کې زموږ ګوند د غوی��ی د اتمی او اومی په
غندلو سره د واکمنه جنایتکارانو په ځان یې اور بل کړو او په غبرګون کې د حکومت
د یو لړ سختو فشارونو سره مخامخ شو ،د پارلمان او عدلې او قضایې بنسټونو سره
الس او ګریوان او ان تر دی چې د ګوند د رسمیتو له منځه وړلو هڅه وشوه.

لیکن س��ږ کال امنیتي ځواکونو د ارګ ناس��تو په لمس��ون غوښ��تل چې د دغه
تاریخې الریون مخه په زور او پولیسۍ ډب کړي او په هره پلمه او شیطانې یې هڅه
وک��ړه چې ویره رامنځته کړی او د الریون مخه ونیس��ې .د ملي امنیت کارکونکو اته
تن��ه الری��ون کوونکې د الریون کوونکو د ویاند په ګ��ډون په غیرقانونی توګه په وهلو
ډبلو له ځان س��ره بوتلل؛ چې دری کس��ه یی التر اوسه په بند کې دي او د وضعیت
څخه یې هیڅ مالومات نش��ته .د آزاد ش��ویو کسانو په وینا د ګوند د ویاند روغتیایی
حالت د اندیښ��نې وړ ؤ؛ پر وجود یې د ربړونې جور ټپونه او قطره قطره وینه ښ��کاره
کیده.
پ��ه دی وروس��تیو ورځ��و کې م��وږ د جنګس��االرانو د چوک��ره ګانو لخ��وا ډیری
ګواښ��ونکې او لوچکانه ټلیفونی اړیکی تر الس��ه کړی چې یوازینی هڅه یې د الریون
مخ نیوې ؤ .کله چې د پنجش��نبی په س��هار د ګوند غړی او پلویان د سینمای پامیر
په س��یمه کې راټول ش��ول ،په دی پوه شول چې س��یمه د پولیسو او ملي امنیت تر
زرو ډی��رو ځواکون��و محاصره کړی ،په میوند واټ ک��ې په تللو را تللو بندیز او د دغه
س��یمې ټولې هټۍ تړلی ش��وی وې .د پولیس��و او امنیت لوړ پوړو چارواکو د الریون
کوونک��و څخ��ه مخکې ځان س��یمی ته رارس��ولی ؤ ،په تریخ چلند ی��ی ګوند غړو ته
وویل له «پورته ځاې» څخه امر ش��وی چې په هیڅ صورت دغه الریون ته اجازه ور
نکړل شي .لیکن کله چې هغوي خپل پر وړاندې د مظاهره کوونکو هغه ډله ولیده
چې د هری ش��یبی په تیریدو س��ره یی ش��میر ال زیاتیدو او د وروس��ته تګ تکل یې
نه درلود ،نو اعالن یې وکړو چې الریون ته به د غالمغال او د « جهادي مش��رانو او
چارواکو» د پالکارتونو لیږدولو پرته اجازه ورکړي .لیکن کله چې د پولیسو په دغه
غی��ری قانونې کړنه د اعتراض کوونکو څپه راپورته ش��وه نو د یو س��اعت جنجال او
د پولیس��و او امنیت د خپلو مرکزونو س��ره پرله پس��ې اړیکو وروسته ،باالخره د کابل
امنیی قومندان خپله د ګوند یو تن مس��ؤل س��ره ټلیفونی خبرې وکړی او په ګواښ
ی��ې وویل «تاس��ې ته په هغ��ه صورت د الریون اجازه درکوو چې د جهادي مش��رانو
انځورونو ته سپکاوی ونه کړی ،هغه ونه سوزوی او د خپو څخه یې الندې نه کړی
او که چیری داسی وکړی نو بیا له ځانه ګله وکړي».
دا په دی مانا چې ګواکې د افغانستان د همبستګې ګوند د یو سوله ایز او قانونی
الری��ون لپ��اره نه بلکه د ځانمرګو خطرناکی ډلې س��ره س��یمې ت��ه راغلې وي چې پر
وړاندې یې له مخکې تیارسۍ یو لوی لښکر په جنګې وسیلو ،اوښکې بهونکې ګاز او
په اوبه شیندونکې موټر سمبال ځواک یې مقابلی ته راغوښتل شوی ؤ.
په س��لګونو پولیسو او د ملي امنیت کسانو معترضین محاصره کړه او د الریون
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د محدودولو لپاره یې څو انسانې کمربندونه جوړ کړه .دی لپاره چې زموږ شعارونه
خلکو ته ونه رس��یږي ،تر څو س��وه مترو پوری یی دغه س��یمه او د میوند واټ سره
یو ځای ش��وي ټولی الری کوڅې د وس��ایطو او خلکو پر مخ وتړلې او د پولیس��و او د
ملي امنیت ش��خصي کالو لرونکو پرته بل هیڅ چاته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول
کی��ده .آن ت��ر دی چې د ګوند ډیرو پلویانو ته په الریون ک��ې د ګډون اجازه ورنکړل
شوه سره له دی بیا هم د یونیم زره څخه زیاتو کسانو په دی الریون کې ګډون وکړو
او د جنګساالرانو ،طالبانو او د هغوي د بهرنیو بادارانو او نیواکګرو پر ضد یی ترخه
شعارونه ورکړل.
د مل��ي امنی��ت
جاسوس��انو ،د الری��ون
ټ��ول ګډون��وال په ډیره
بش��رمۍ څوڅ��و واری
تاالش��ی کړل او د ګوند
چاپ��ی اعالم��ی ځین��ی
واخستلې څیری څیری
ک��ړی او پ��ه ځمکه یی
وغورځول��ی .ټ��ول هغه
پالکارتونه او ش��عارونه چ��ې د دولت لوړ پوړو چارواکو جنګس��االرانو او جنایتکارانو
شخصیت په کې انځور شوي ؤ ضبط او پولیسو له ځان سره یوړل.
په دی یی هم بسنه ونه کړه او الریون تنظیمونکې یې یو په یو وڅارل په هماغه
ړومبنیو شیبو کې هڅه وکړه چې څو تنه په راکښلو راکښلو موټر ته پورته کړی او له
ځان س��ره یې بوځي ،لیکن کله چې د ګوند د غړو مقاومت او غبرګون س��ره مخامخ
ش��ول نو بیایی هغه خوش��ی کړل ،مګر تر وروس��تیو ش��یبو پوری د ملي امنیت د
جاسوسانو لخوا څارل کیده.
مګر دغه پولیسي او ډیموکراټیک ضد کړنی د دی المل شوی چې الریون کونکې
نور هم په ولوله او جذبه خپل اعتراض ته ادامه ورکړي س��ره له دی چې هغوي ته
له مخکې ټاکل ش��وی ځایه (س��پاهي ګمنام څلور الري) پوری د تګ اجازه ورنکړل
شوه خو بیا هم الریون په سوله ایز توګه پای ته ورسیدو .د الریون په وروستیو شیبو
کې د افغانس��تان د همبس��تګې ګوند یو تن مشرتابه غړي په خپلو احساساتی ویناؤ
ک��ې د غوی اتمه او اومه دوه توری ورځې ،الس��پوڅې دول��ت ،امریکایی نیواکګر او
ناټو په س��ختو ټکو وغندل .کله چې د هغه ویناوې پای ته ورس��یدی او د خبریاالنو

د ډلې څخه جدا ش��و ،د ملي امنیت څو تنو کارکونکې په هغه د لیوانو پش��ان یرغل
وکړو او هڅه یې وکړه چې هغه له ځان سره بوځې ،لیکن کله چې د ګوند نورو غړو
هغی مرس��تی ته راودنګل ،نو امنیت والو هغه خوش��ی کړ او د اختطافچیانو په څیر
وتښتیدل او د ښکاری سپیو په څیر یې بل ښکار ته کمین ونیو.
د الریون د پای ته رس��یدو وروس��ته ،ګډونکونو د ملي امنیت کس��انو لخوانه د
ځورونی او کړاونی سره مخامخ شول ،د الریون ویاند چې د مخه یې د څارنی الندی
نیولی و په وحش��یانه توګه د حضوری چمن په س��یمه کې ښکار کړ .کله چې د ګوند
ن��ورو غړو هغې د تښ��تونې م��خ نیوی وکړو نو د ملي امنیت بد معاش��انو د هغوي د
خپرونې لپاره پر هغوي ډزی وکړی او نوموړی په س��پین رنګه ش��خصی موټر کې له
ځانه سره بوتلو.
هغوي په ټولیز ډول اته تنه الریون کوونکې ونیول او وی ربړول د غړو او پلویانو
په هڅو د پنجش��نبې تر ش��پی پوری پنځه تنه یی را خوش��ی شول؛ پاتی دری کسه
ی��ې التر اوس��ه په بند کې دي خو کره ځای او د حال��ت څرنګوالې یې ال هم په ډاګه
شوی نه دی.
پ��ه هغ��ه هیواد ک��ې چې د دول��ت بنس��ټیز اورګانون��ه او لوړی څوکۍ د فاس��دو
جنایتکاران��و ،جګ��ړه ماران��و او د پردیو ګډاګیانو په الس ک��ې وي او خاینان په ډاډه
چاپیریال کې اوس��ي ،د ډموکراس��ۍ پلوه غورځنګ په دغه ش��ان قانونی او سوله ایز
الریون بیش��رمه برید په ډیره ښ��ه توګه د الس��پوڅي دولت ولس غولونکې شعارونو
«ډموکراس��ي»« ،بشري حقوقونه»« ،د بیان آزادۍ» او  ...څخه پرده پورته کوي.
دا روښ��انه ده چې په مافیایی دولت کې دغه ارزښ��تونه یوازی تر هغه بریده پوری د
زغملو او درناوي وړ دي تر څو چې د ملت ټګماران او قاتالن تر پوښ��تنې او غندنې
الن��دې را نش��ي ،لیکن که چیری ولس��ی وګ��ړو خپله میړانه پ��ه کار واچوله او د ۹۹
س��لنه خلکو ایس��ار ش��وی غږ او کینه یی راپورته کړه نو کټ مټ د امنیتي اورګانونو
د فاشیزم سره چې د جنایتکارانو او د بشري حقونو ناقضینو په وسیله څرخې الس
او ګریوان کیږي.
په داسی حال کې چې موږ د دولت دغه «خادي» یرغل پر یو قانونی خوځښت
په کلکه غندو او وایو چې د ګوند غړی او پلویان د دغه شان ځورونی څخه هیڅ ډار
نه لری او برعکس موږ ته ځواک او هوډ رابخښ��ی چې موږ خپله حق غوښ��تونکې
هلې ځلې ال سختی ،ټینګی او په پراخه ډول ګړندۍ کړو .زمونږ پر ګوند د جنایتکاره
او الس��پوڅې دول��ت پرله پس��ې یرغل دا په ډاګه ک��وي چې زمونږ مب��ارزې په ملي
خاینان��و او د ول��س په دښ��منانو کوټلی اغی��زه کړی .بل خواه د ګوند د ش��عارونو او
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الریون��ون څخ��ه د مظلوم��و او بیوزلو خلکو پراخ��ه مالتړ زم��وږ ارادی نوری هم را
پیاوړی کړي تر څو غوی د اتمی او اومی دښ��منانو ،طالبانو ،امریکایی ،پاکس��تاني
او ایراني ګوډاګیانو ته غاښ ماتونکې ځواب ورکړو .د ډیرو هیوادونو مبارزاتی تاریخ
دا پ��ه ډاګه کوي چې آزادي غوښ��تونکې او مترقي ځواکونو باندې د دولتونو فش��ار
تل برعکس پایله درلوده او تل د دغو غورځنګونو د غوړیدو او لوړیدو س��بب شوي.
انس��ان وژونکې واکمن نور باید په دی پوه ش��ي چې د افغانستان د همبستګې ګوند
ډارونک��ې او جوړجاړیوال��ه نه دی چې د دوي په غپلو ډګر پریږدي .کله چې ګوند په
آګاهان��ه توګه د وطن پلورو قاتالنو س��ره خپله مب��ارزه غوره کړی نور نو هیڅ امکان
نشته چې د دغو بیناموسه خاینانو د غپلو او غاښ بریښونې څخه سترګه پټه کړي.

د ټول��و ډموکراس��ی غوښ��تونکو ،عدال��ت پل��وه او د بنس��ټپالنې ضد
ځواکون��و څخه غواړو چې د افغانس��تان د همبس��تګې ګون��د پر وړاندې
د کرزی رټل ش��وی دولت د تاوتریخوالی او فاش��یزم پر وړاندې خپل د
اعت��راض غږ راپورته کړي داس��ی نه چې د وخت په تیریدو س��ره (پر ما
څه) دغه فرهنګ پراختیا پیدا کړی او د «آګس��ا»« ،کام» او «خاد» د
اس��تبداد او ویری نوی پړاو لیدونکې ش��و .نور باید اجازه ور نه کړو چې
د دول��ت امنیتي ځواکونه د واکمنو جګ��ړه مارانو په الس کې د آزادۍ،
ډموکراس��ۍ او د مظلوم��و خلکو مالتړ کوونکو پ��ر وژنه او ځورونه بوخت
پاتې شي.

که پټه خوله پاتی شو ،په یقین چی سبا ستا وار دی.
اگر به اینت رنت دسترس��ی دارید ،مقاالت ما را در س��ایت ذیل بخوانید:
www.hambastagi.org
و یا در صفحه فیسبوک ما:

Facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party

ترجمه از منابع بیرونی

افغانستان :اعتراض مسالمت آمیز
سرکوب شد
منبع :دیده بان حقوق بشر ٧ ،می  | ٢٠١٣مترجم :احمر

فشار بر حزب همبستگی به نظر میرسد به هدف
خفه کردن انتقادات مردم از دولت است
کابل – امروز «دیده بان
حقوق بش��ر» بیان داشت که
حکم رانان افغان باید درمورد
دستگیری و شکنجه احتمالی
ش��رکت کنندگان تظاه رات
صلح آمیز توس��ط نیروهای
امنیت��ی در کاب��ل ،تحقیق
کنن��د .تصور م یش��ود این
بدرفتاری ها به قصد خاموش
س��اختن مخالفت مردم علیه
دولت است.
در  ٢م��ی  ،٢٠١٣صدها تن در تظاه راتی در س��ینما پامیر ش��هر کابل ش��رکت نمودند
که توس��ط «حزب همبستگی افغانس��تان» به هدف اعت راض علیه ناکامی دولت در محاکمه
جنگس��االران شیاد به شمول آنانی که هنوز در پس��ت های دولتی هستند ،ت رتیب داده شده
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بود .نیروهای امنیتی دولتی اجازه ادامه تظاه رات را نداده و  ٩تن را دستگیر نمودند .شش تن
از اینان به «دیده بان حقوق بش��ر» شرح دادند که در ج ریان سه روز بازداشت مورد بدرفتاری
ق رار گرفته اند و از جمله در هنگام بازج ویی پی رامون ت رتیب-دهندگان تظاه رات ،آنان شدیداً
با مشت ،لگد و قنداق تفنگ لت و کوب شده اند.
ب راد ادامز ،رییس بخش آسیایی سازمان «دیده بان حقوق بشر» ،می گ وید:
«طوری به نظر م یرس��د که دس��تگیری و لت و کوب ب یرحمانه معترضان صلح
آمیز به هدف فرس��تادن پیامی ب رای تمام افغان ها باش��د که در محضر عام از دولت
انتقاد نکنند».
و در ضمن عالوه می نماید:
«رییس جمهور کرزی باید حکم تحقیق فوری درمورد اعمال نیروهای امنیتی را
بدهد و مسئوالن چنین بدرفتاری ها به شکل مناسب مجازات شوند».
ش��ش فردی که «دیده بان حقوق بش��ر» با آنان مصاحبه نمود ،می گ ویند که بیشت رین
بدرفت��اری ه��ا در هنگام انتقال پس از گرفتاری و در ج ریان بازداش��ت در حالی که دس��تان
ش��ان در دیوار زوالنه شده بود ،صورت گرفته است« .دیده بان حقوق بشر» زخم هایی مانند
کبودشدگی و پندیدگی را در بدن بازداشت شدگان مشاهده نمود که با اظهارات آنان مطابقت
داشت .دو تن شدیداً زخمی شده اند که یکی از آنان در اثر ض ربه قنداق تفنگ به زانو اش
ضرورت به ج راحی خواهد داش��ت .چند تن از بازداشت شدگان درمورد ضبط اموال شخصی
شان نیز گزارش دادند .تمام شان بدون محکومیت به جرمی آزاد گردیدند.
«دی��ده بان حقوق بش��ر» از وزارت داخله در م��ورد اعمال نیروهای امنیتی درخواس��ت
معلومات نمود ولی جوابی دریافت نکرد.
وزارت امور داخله اجازه برگزاری تظاه رات در  ٢می را به «حزب همبس��تگی افغانستان»
داده اس��ت ولی امکان دارد که ت رتیبات بیش از حد امنیتی را بر آنان تحمیل نموده باش��د.
نیروهای امنیتی مردم و دکانداران محل را تش��ویق کردند تا ساحه را ترک کنند و جلو ورود
صده��ا معترض را گرفتند .یک خب رنگار زن به «دیده بان حقوق بش��ر» گفت که نیروهای
امنیتی به او اجازه جمعاوری گزارش از تظاه رات و مصاحبه را ندادند.
«دیده بان حقوق بش��ر» اظهار می دارد که «حزب همبستگی افغانستان» ،حزب سیاسی
رس��می راجستر شده از  ٢٠٠٤بدینسو ،در گذشته نیز با آزار و اذیت دولت مواجه بوده است.
حزب مذکور نماینده ای در انتخابات ارایه ننموده ولی روی مسایل بحث ب رانگیز نظر رک و
ص ریح داشته است که مشمول سازماندهی اعت راضات علیه حضور ام ریکا و ناتو در افغانستان،
اعدام افغان ها در ای ران و تلفات اف راد ملکی در اثر حمالت نیروهای بین المللی می شود.
تظاه رات  ٢می در تقبیح اعمال قومندانان سابق بود ،آنانی را که حزب همبستگی متهم
به ارتکاب قساوت های گذشته می کند اغلب شان فع ً
ال پست های دولتی را در اختیار دارند.
این تظاه رات در حوالی بیس��تمین س��الروز  ٨ثور برگزار شد که رخصتی عمومی است و از

پیروزی جنگج ویان مجاهد بر دولت کم ونیس��ت در  ٢٨اپ ریل  ١٩٩٢جش��ن گرفته می شود.
همچنان این تظاه رات نزدیک با روز دیگر مهم تاریخ افغانس��تان یعنی  ٢٧اپ ریل  ١٩٧٨است
که در آن روز دولت کم ونیست قدرت را گرفت.
ح��زب همبس��تگی ای��ن دو روز را «فجایع» می نام��د که ب ربادی و نقض حقوق بش��ر
توس��ط کم ونیست ها پس از قدرت گیری در  ١٩٧٨و احزاب مجاهدین پس از سقوط دولت
کم ونیس��تی در  ،١٩٩٢را به دنبال داش��ت .معترضان پالکارت های��ی را حمل م یکردند که
تصاویر کسانی که آنان را به نقض حقوق بشر متهم م یکردند با چلیپای سرخ به روی شان
کشیده شده بود .در اعالمیه این حزب بعضی مقامات بلندرتبه در قدرت با نام ذکر شده اند.
پ��س از تظاه��رات حزب همبس��تگی در  ٢٠١٢که عین پیام را داش��ت ،مجلس س��نای
افغانس��تان (مش رانو جرگه) به وزارت امور پارلمانی نوشت تا فعالیت های این حزب به حالت
تعلیق درآید و توس��ط نهادهای قضای��ی و عدلی تحت بازج ویی ق رار گی��رد .مطابق قانون
افغانس��تان ،وزارت عدلیه صالحیت تعلیق احزاب سیاسی را دارد و نه مش رانو جرگه .اگر چه
در این قضیه وزارت عدلیه مکتوب مش��رانو جرگه را به حزب همبستگی ارسال نموده است
که به نظر می رس��د پیشنهاد مش��رانو جرگه را تصدیق کرده است .پس از آنکه «دیده بان
حقوق بشر» طی اعالمیه ای نگ رانی اش را اظهار نمود ،سخنگوی رییس جمهور کرزی واضح
ساخت که این حزب به تعلیق درنیآمده است.
«دیده بان حقوق بشر» تهدیدات بر علیه آزادی بیان در افغانستان را مستند نموده است
که شامل محدودیت های بیشتر بر آزادی مطبوعات و درج قضایای جنایی بر ضد خب رنگاران
می شود.
ادامز می گ وید:
«واکنش ظالمانه دولت علیه تظاه رات  ٢می ،یکی از نشانه های خطر در حال
افزایش سرکوب دولتی در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری  ٢٠١٤است»« ،باید این
مسایل هرچه زودتر مورد رسیدگی ق رار گیرند».
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از صفحات تاریخ ما

دهشت هشت ثور
از زبان دوتن از قربانیان
هش��ت ث��ور پی��ام آور
دور جدید بدبختی ،کش��تار،
تج��اوز ،وی رانی ،ش��کنجه و
س��یهروزی وطن و م��ردم ما
بود .تجاوز لش��کر سی .آی.
ای ،.آی .آس .آی .و واواک
به م راتب نس��بت ب��ه تجاوز
روس��ها و نوک رانش وطن ما را
ض ربه زده ،زخم های عمیقی
در دل هموطنان ما کاشت که
تا امروز از آن خون میچکد.
نماینده حزب همبستگی
افغانستان هفته گذشته با دو تن از ق ربانیان دهشت هشت ثور گفتگ ویی انجام داده است که
قس��مت هایی از داستان دردناک این هموطنان مظلوم ما را که تا امروز تحت ش رایط رقتباری
زندگی دارند در ذیل م یخوانید:
عزت اهلل ولد میر اس��ماعیل باشنده شهر کهنه کابل یکتن از ق ربانیان جنگهای تنظیمی
اس��ت که در نتیجه یک دس��ت و پای خود را از دست داده اس��ت .او ج ریان دربدریاش را
چنین بیان کرد:
«سابق من در س رای احمد شاه دکان داشتم و مستری موترهای لین که از پکتیا
چوب م یآوردند بودم .یک وقتی ش��د که س��رو صدا شد که هله آمدند .مردم در گریز،

گریز شدند ما در دکان خود نشسته بودیم .پرسان کردم که کی آمد؟ گفتند :مجاهدین
آمدند .همه مردم دکان های خود را قفل و به خانه رفتند .یکی دو روز از ترس کسی
دکان های خود را باز نکرد ،من  ١٠ش��اگرد داش��تم ،هیچ کس به دکان نرفت .این در
س��ال  ١٣٧٢بود .مجاهدین پنجشیری در قسمت درمس��ال موضع گرفتند ،سه گروه
(گلبدین ،دوس��تم و حزب وحدت) یکجا ش��دند و قس��مت باالحصار کابل را گرفتند و
مردم دیگر در بین ماندند .روزی به دکان رفتم که دیدم همه وسایل دکانم را چور کرده
بودند و من هم بیکار ماندم».
«یک روز صبح در بام نشس��ته و چای م ینوش��یدیم ،که جنگ ش��روع ش��د و
ی��ک راکت در خانه ما اصابت کرد .خاکباد ش��د ،من به خ��ود نفهمیدم .پس از چند
دقیقه متوجه شدم که
خانمم زخمی شده ،او
را بی��رون کش��یدم و
خواه��رزاده هایم هم
در خان��ه م��ا مهمان
بودن��د .دو پای یکی
قطع ش��ده ب��ود و در
پیشان ی دیگرش چره
خ��ورده ب��ود ،اینان را
بیرون بردم که راکت
دیگری اصابت نکند.
در زیر سنگ ها یک
دخترم بنام جمیله که
عزت اهلل که در جنگهای کابل یک دست و یک پای خود را از دست داد.
 ١٤س��ال عمر داشت
در شقیقه اش چره خورده بود .او را گرفتم و به حویلی بردم و از خانم خود پنهان کردم،
گفتم که زاریش نکفه ،س��رش یک روجایی انداختم .دیگران را در زیرخانه بردم .یکبار
خانمم گفت که جمیله چه ش��د؟ گفتم که پیش من اس��ت .وقتی فهمید که کشته
ش��ده گریه و ناله کرد ،بیهوش ش��د و به زمین خورد .من نیز در ناحیه سر ،شانه ،پای
و کمرم چره خورده بودم که بعداً یک دست و پایم فلج و قطع کردند و حال یک پای
من پالستیکی است .موتری از ده افغانان کرایه گرفتم و همه ما رفتیم خانه مادرم در
شمالی و اجساد را در همان جا دفن کردیم».
«در شمالی خانه کرایی یافتیم که در آن زندگی م یکردیم .زمستان سرد بود که
در آنجا هم جنگ ش��روع ش��د .ما در خانه چیزی نداشتیم که هموار کنیم ،من گفتم
که میرم کابل و بعضی چیز ها را بیاورم ،زمانی که در کابل به خانه خود رسیدم دیدم
که همه اموال خانه را دوستمی ها چور کرده بودند و دروازه ها را شکستانده بودند .در
برگش��ت یک قومندان جانی دوستم بنام خوشحال م را گرفت .ابتدا لت و کوب کرد و
م را با خود به پوسته شان برد .به من امر کرد تا آب بیاورم .من از مسجد آب میآوردم،
یک روز سطل ها را گرفتم که از مسجد آب بیاورم یکی دوبار آوردم بار دیگر که رفتم
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دیدم که مسجد هم راکت خورده ،من هم موقع را غنیمت شمرده فرار کردم و دوباره
دست خالی به شمالی برگشتم».
«در ش��مالی ی��ک کراچی گرفتم و آب کش��مش میفروخت��م و بعضی وقتها از
ش��مالی انگور م یگرفتم و باالی دکان های پلچرخی میفروختم و پس آرد م یگرفتم
و به همین منوال تا دو سال از دست جنگ در شمالی ماندیم».

14

خوری گل بنت میر احمد یکی دیگر از ق ربانیان هش��ت ثور اس��ت ک��ه با غم و اندوه
داستان کشته شدن شوهر و سیهروزیاش را چنین شرح م یدهد:
«ما در ش��هر کهنه کابل زندگی م یکردیم ،یک ش��بانه روز جنگ ش��دید بود و
همه اوالدهایم گرس��نه بودند .من به ش��وهرم که نامش بس��م اهلل ولد عین محمد
بود گفتم که در خانه نان
نیست ،شوهرم پشت نان
برآمد .در بیرون دوستمی
ه��ا (گلم ج��م) هر کس
را م یدیدند س��رش فیر
م یکردن��د .م��ا در خانه
منتظ��ر ن��ان بودیم که
بس��م اهلل دیر ک��رد ،به
مام��ای خ��ود گفتم که
بس��م اهلل پشت نان رفته
و ت��ا به حال برنگش��ته
اگر تو ت��ا نانوایی بروی
و ببین��ی که چه ش��ده.
خوری گل در جنگهای کابل شوهرش را از دست داد.
مامایم ک��ه رفت دید که
یک آدم در روی س��رک
دراز افتاده ،به عجله آمد و گفت که ش��وهرت کش��ته شده .وضعیت زیاد خ راب بود و
از ه��ر طرف مرمی میآمد ،دلم طاقت نکرد من هم رفتم که ببینم .وقتیکه نزدیکش
رس��یدم دیدم که ش��وهرم کشته شده .پس از چند دقیقه که کمی آرامی شد جسدش
را به خانه آوردند».
«چندی بعد یک راکت به خانه ما اصابت کرد و همه چیز ما با خاک یکسان شد
و ما مجبور شدیم به لغمان کوچ کنیم».
«تنه��ا ما قربانی ای��ن جنگ نبودیم ،ما خو حداقل زنده هس��تیم ،هزاران فامیل
دیگری را به چشمان خود دیدیم که تکه و پارچه شدند و به صدها فامیل دیگر هم در
چهار طرف ما هستند که وضعیت شان به م راتب از ما بدتر است».
این خانم که وحش��ت تفنگ داران باندهای اخوانی به سان کابوس در ذهنش حک شده

با آه و ناله چنین ادامه م یدهد:
«کس��انیکه این روز را س��ر ما آوردند امروز هم در قدرت هستند ،خانه های ما را
وی ران کردند ولی خود شان در لوکس ترین بلند منزل زندگی م یکنند ،بچه های ما را
کش��تند ولی اوالدهای خودشان در خارج تحصیل م یکنند ،وظایف ما را از ما گرفتند
ولی خود شان امروز هم وزیر ،وکیل ،رئیس و یا قومندان هستند».
این ق ربانیان انتظار روزی را م یکشند تا عامالن این همه ب ربادی و قتل و کشتار به پای میز
محکمه کشانیده ش��وند تا از تک تک شان حساب خون هایی را که ریختانده اند ،عصمت
زنانی را که دریدهاند و چور و چپاول و غارتگ ریی که تا امروز ادامه دارد گرفته شود .رهب ران
تنظیم ها ولو هزار بار به خود قانون عفو و بخشش بسازند ،ق ربانیان ،این قوانین خاینانه شان را
به مثابه اثبات جرم به رخ شان کشیده آنان را به سزای اعمال شان خواهند رسانید.

نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرس های ذیل بدست آورده میتوانید:
ننگرهار

شهر جالل آباد ،چوک تالشی،
مقابل گمرک کهنه
غرفه فروش اخبار و مجالت
جمیل شیرزاد
بلــخ

شهر مزار شریف ،چهارراهی
بیهقی ،پوسته خانه شهری
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
و
چهارراهی بیهقی،
مقابل نشنل بانک پاکستان،
کتاب فروشی فیروز

کندز

جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون

کـابـل

نمایندگی انجمن نویسندگان
افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

و

کتاب فروشی غالم نبی اشقری،

مکروریان سوم ـ مقابل بالک 112
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حزب در مطبوعات

مظاهره کننده گان
رویداد های  ٧و  ٨ثور را
تقبیح کردند
منبع :رادیو آزادی 12 ،ثور 1392
ای��ن مظاهره کنن��ده ها که
تع��داد ش��ان به صده��ا تن می
رسید با حمل تصاویر شخصیت
ه��ای جه��ادی در کش��ور ،آنها
را در قت��ل اف راد ملکی در س��ه
دهه گذش��ته متهم می کردند.
مظاه��ره کنن��ده ه��ا ب��ر علیه
معاونین ریی��س جمهور کرزی،
مداخالت پاکس��تان و ای ران در
امور افغانستان و رهب ران جهادی
که به گفته آنان در وی رانی کابل
دست دارند ،شعار می دادند.
داود رزمک رهبر حزب همبس��تگی افغانستان که پیشبرد این مظاهره را بر عهده داشت
در صحبت با رادیو آزادی با ننگین دانستن  ٧و  ٨ثور در کشور گفت که آنها قب ً
ال در مورد
راه ان��دازی این تظاه رات به نیروه��ای امنیتی اطالع داده بودند .اما ب��ه گفتهء وی نیروهای
امنیتی افغان به هنگام آغاز مظاهره مانع حمل تصاویر شخصیت های جهادی گردیدند.
آنها از جامعه جهانی خواستند تا هر چه عاجل با مردم افغانستان کمک کرده و اف رادی

را که در جنگ های داخلی چند دهه گذش��ته دس��ت دارند به محاکمه بکشانند ((( .مظاهره
کننده ها خواهان برکناری اف رادی که به گفته آنان مجرم اند از کرس��ی های بلند حکومت
نیز گردیدند .وی در ادامه گفت:
«پولیس حاال ،چون کس��انی هس��تند که نمی خواهند و مانع مظاهره می شوند
به ما می گویند که شما مظاهره بکنید ولی عکس های این رهب ران خایین را با خود
حمل نکند و چلیپای که بر روی آنها کشیده شده به آنها توهین می شود ،اما وقتی
که این ها هفتاد هزار کابلی را می کشتند ،آن توهین نبود؟»

در عی��ن حال داود امی��ن معاون قوماندانی امینه کابل در مح��ل مظاهره به رادیو آزادی
گفت که به مظاهره کنندگان اجازه داده اند تا تصاویر را حمل کنند ،اما از آنها تعهد گرفته
اند که عکس ها را پاره و نسوزانند .این مظاهره کننده ها می گ ویند که سی و پنج سال پیش
حاکمان خلقی و پرچمی وقت با اج رای کودتای خ ونین هفت ثور ،آش��وب را در افغانس��تان
جاری ساختند.
این مظاهره کننده ها قیام  ٨ثور را نیز وسیله چپاول و غارت افغانستان از سوی مجاهدین
وق��ت می دانند .در آن زم��ان ،مجاهدین حکومت داکتر نجیب ریی��س جمهور آن وقت را
س��قوط و قدرت را بدست گرفتند .شماری از هواخواهان زن حزب همبستگی افغانستان ،در
صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند.
«اینجا آمدیم که این دو روز سیاه افغانستان که  ٧و  ٨ثور است را محکوم کنیم،
بخاطریک��ه هم��ان جنایت کاران  ٧و  ٨ثور که دع��وای جنگ بر ضد روس ها را می
کنند ،حاال در پارلمان ها و وزارت ها نشسته اند و لذت از دالر امریکا می برند».
«تنظیم های که حدود  ٣٠سال در افغانستان خون و خیانت کردند ٦٥ ،هزار نفر
را بخاطر رس��یدن به قدرت به قتل رس��انیده اند ،ما آمده ایم که عاملین همین  ٧و
 ٨ثور باید محاکمه شوند .آنها عبارت اند از سیاف ،گلبدین ،ربانی و دیگران شان».
اما ش��ماری از ش��خصیت های جهادی پیشین در کش��ور ٨ ،ثور را روز آزادی و استقالل
افغانس��تان می دانند .س��ال گذشته نیز همچو یک تظاه راتی در ش��هر کابل از سوی همین
بقیه در صفحه 20

((( در گزارش باال جمله «آنها از جامعه جهانی خواس��تند تا هر چه عاجل با مردم افغانس��تان
کمک کرده و اف رادی را که در جنگ های داخلی چند دهه گذشته دست دارند به محاکمه بکشانند».
س��اخته «رادیو آزادی» م یباش��د و چنین تقاضایی با خواستهای حزب همبستگی افغانستان مغایرت
داش��ته در اعالمیه و یا اظهارات س��خنگویان حزب نیز بیان نگردیده اس��ت .برعکس ما برین باوریم که
امریکا و متحدانش (یا به گفته رادیو آزادی «جامعه جهانی») خود حامیان و تمویل کنندگان آدمکشان
افغان اند و توس��ل به آنان جهت محاکمه جنایتکاران جنگی را مس��خره م یدانیم .ما همیشه گفتهایم
که تنها مردم ما با اتحاد و مبارزه شان م یتوانند خاینان و جانیان را به میز محاکمه بکشانند و بس.
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ګوند په رسنیو کی

د جنګي جنايتكارانو پر وړاندې
غږ اوچتوونكي قهرمانان دي
سرچینه :خدمتګار ۱۳۹۲ ،کال د غویی ۱۹مه

د م��ې مياش��تې پ��ه دويمه نېټه په كابل كې د افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند د
غړو او پلويانو له خوا په تر س��ره ش��وي الريون كې د جنګي جنايتكارانو د محاكمې
غوښ��تنه وش��وه ،خو دغه الريون كوونكي د امنيتي ځواكونو له خوا وهل ش��وي او
شكنجه شوي دي.
د حقوقي چارو شنونكي وايي چې په ديموكراتيكو ټولنو كې د جنګي جنايتكارانو
پر وړاندې غږ اوچتوونكي كسان مجرمان نه ،بلكې د هېواد قهرمانان دي.
د حقوق��ي چارو كارپوه عبدالس��تار س��عادت خدمتګار ورځپاڼ��ې ته وويل چې د
هېواد هر وګړى قانون ًا حق لري چې د جنګي جنايتكارانو پر ضد غږ اوچت كړي:
هغه كسان چې د جنګي جنايتكارانو پر وړاندې غږ اوچتوي ،نه يوازې مجرمين
نه دي ،بلكې د هېواد پالنې او عدالت له غوره احساس څخه برخمن دي.
وي��ل كېږي چې دغه الريون كوونكي د امنيتي چارواكو له خوا له دې امله وهل
شوي چې ولې د مارشال فهيم او نورو جهاديانو پر ضد شعارونه ور كوي.
ښاغلى سعادت په دې اړه وايي ،د كره شواهدو په موجوديت كې هيڅوك هم د
الريون كوونكو د شعارونو پر وړاندې مصئونيت نه لري.
د جمه��ور رييس لومړى مرس��تيال پ��ه جنګي جرمونو كې د ښ��كېلتيا له امله د
اروپايي اتحاديې غړو هېوادونو ته سفر نه شي كوالى.
د هغ��ه پ��ه خبره ،په امنيتي ارګانونو كې ډېرى داس��ې كس��ان ش��ته چې نظامي

يونيفورم يې پر تن دى ،خو د افغانستان د ګټو پر ځاى هغه چاته ډېر ژمن دي چې
دوى يې دغو مقامونو ته رسولي دي:
هغ��ه چا چ��ې الريون كوونكي وهلي ،داس��ې كس��ان دي چ��ې د همدغو جنګي
جنايتكارانو اجراييه قوه وه او اوس يې يوازې يونيفورم بدل شوى دى.
د بش��ري حقونو د څار كمېس��يون د اسيا څانګه وايي چې افغان حكومت دې د
هغو س��وله ييزو الريون كوونكو د نيونې او ش��كنجې پ��ه اړه تحقيقات وكړي چې په
كابل كې د افغان امنيتي چارواكو له خوا نيول شوي وو.
دغ��و الريون كوونكو د مې مياش��تې په دويمه نېټه په كابل كې د يوه س��وله ييز
الريون په ترڅ كې پر افغان حكومت نيوكه كوله چې د جنګي جنايتكارانو په محاكمه
كولو نه دى توانېدلى.
امنيتي ځواكونو نهه الريون كوونكي ونيول چې له دې ډلې يې ش��پږو د بش��ري
حقونو سازمان ته ويلي چې امنيتي ځواكونو سخت وهلي دي.
دغه الريون كوونكي د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړي او پلويان وو.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسيا څانګې مسوول بريډ امډز له افغان ولسمشر
څخه غوښتنه كړې چې د دغو سوله ييزو الريون كوونكو نيوونكو او شكنجه كوونكو
ته سزا ور كړي:
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افغان ولسمش��ر بايد ژر تر ژره په کابل کې د سوله ییزو اعتراض كوونكو د ځپلو
د تحقیقاتو امر وکړي.
بريډ امډز ويلي ،د س��وله ييزو الريون كوونكو نيول او د هغوى ش��كنجه كول له
ځان��ه س��ره ټولو افغانانو ته دا پيغام لري چې تر دې وروس��ته په ع��ام محضر كې پر
افغان حكومت نيوكه نه شي كوالى.
د دغ��ه ګوند غ��ړي محمود پاييز ويل��ي چې د ګوند غړو يې ي��وازې د تېرو درې
لسيزو جنايتونه غندل:
د ث��ور د میاش��تې د اووم��ې او اتمې نېټې د عامالن��و او د هغه چا چې هېواد يې
ړنګ كړ ،د محاكمې غوښتنه مو وكړه.
نوموړي زياته كړې ،د الريون بل هدف يې د هغو جنګساالرانو د بې وسلې كولو
غوښتنه وه چې دمګړۍ په افغان حكومت كې دندې لري.
د هغه په خبره ،امنيتي چارواكو يې له پلويانو سره ناسم چلند كړى دى:
امنيت��ي چارواك��و م��و پلويان ل��ه دې امله ډېر ووه��ل او وټكول چ��ې ولې مو پر
مارشال فهيم پسې بد رد ويلي او د هغه پر ضد مو شعارونه ور كړي دي.
بقیه از صفحه17

مظاهره کننده گان رویداد های ...٧
حزب راه اندازی شده بود ،اما در آن زمان مظاهره چیان عکس های رهب ران جهادی و
مقامات بلند رتبه دولتی را به آتش کشیدند.
گفتنی اس��ت که تظاه رات روز  ٥شنبه با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد .شماری از
مردم ش��کایت دارند که با گذشت  ١١س��ال تا هنوز هم عدالت انتقالی در کشور عملی
نشده اس��ت .عدالت انتقالی یک روندی است که در کشورهای بعد از جنگ ،مخصوص ًا
کشورهایی که درگیر جنگ های داخلی می باشند ،ب رای تامین مصالحه و آشتی پایدار،
جلوگیری از تک رار جنایات جنگی در آینده ،مس��تند سازی وقایع و ج ریانات جنگ های
داخلی ،و ش��یوه های رس��یدهگی به بی عدالتی و مظالم جنگی گذشته ،راه اندازی می
شود.
کمیس��یون حقوق بشر افغانستان نیز در همین خصوص گزارشی را تهیه کرده است
اما بنا بر دالیل مختلفی تاکنون این مس��تند س��ازی به نشر نرس��یده است .این مردم می
گ ویند که زمام داران کن ونی بخاطر دست داشتن در قتل مردم ،مانع نشر این گزارش می
ش وند.
پ��س از تالش های مکرر ب رای گرفتن نظر ریاس��ت جمهور در خصوص تقاضای این
مظاهره کنندگان ،مسووالن در این اداره حاضر به صحبت نشدند.

حزب در مطبوعات

دیده بان حقوق بشر:
اعتراضات صلح آمیز در کابل
سرکوب شده
منبع :رادیو آزادی 18 ،ثور 1392
رییس جمهور افغانستان باید
فوراً دستور بدهد تا تحقیقات در
مورد سرکوب یک اعت راض صلح
آمیز در کابل آغاز شود.
ب��راد آدم��ز مدی��ر بخ��ش
آسیای س��ازمان نظارت بر حقوق
بش��ر همچنین از رییس جمهور
خواسته تا همه کسانی که درین
حادث��ه دخیل بوده ان��د ،باید به
طور مناسب مجازات ش وند.
آدمز در مورد برخورد نیرو های امنیتی افغان با معترضان حزب همبس��تگی افغانس��تان
صحبت کرده است.
بر اساس گزارش ،صد ها تن از اعضا و هواداران این حزب در دوازدهم ماه ثور در منطقهء
سینما پامیرکابل اعت راض کردند.
آنان می گفتند که حکومت نتوانس��ته جنگ س��االران به شمول اشخاصی که اکنون در
سمت های رسمی کار می کنند ،را تعقیب قان ونی کند.
محمود پاییز یک عضو حزب همبستگی افغانستان است.
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«سه دهه جنایات که را انجام شده محکوم کردیم و همچنین خواهان محاکمهء
عامالن هفتم و هش��تم ماه ثور شدیم که در حقیقت وطن را برباد کردند .و خواستیم
که اش��خاص{ عامالن هفتم و هشتم ثور} که امروز در دولت افغانستان قدرت دارند،
خلع سالح شوند»
پایی��ز همچنین می گ وید که نیرو های امنیتی اعضای این حزب را در پایان اعت راضات
شان شکنجه و لت و کوب کردند.
«ب��ه ش��کل دزد این ها را ذریعهء موتر های ش��خصی انتق��ال دادند و در آن جا
ش��کنجه کردند و حتی گپ های شان همین بوده که چ را شما آقای مارشال فهیم را
دش��نام دادید و علیه اش شعار دادید و چ را ش��ما مجاهدین را توهین کردید .و بسیار
لت شان کرده بودند».
در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر هم به لت و کوب معترضان اشاره شده است.
در گزارش به نقل بازداشت شدگان آمده که آنان در موقع که انتقال داده می شدند و به
دنبال دستگیری یا در زمان بازداشت با سوء رفتار رو به رو شدند.
به اس��اس گزارش ،از جمع ش��ش نفری که مصاحبه ش��دند ،دو تن شان به شدت زخمی
شده بودند.
چندین بازداشت شدهء دیگر گفتند که دارایی شخصی شان ضبط شده است.
در گزارش س��ازمان نظارت بر حقوق بشر آمده که همه بازداشت شدگان بدون آن که به
جرم جنایی متهم ش وند ،رها شده اند.
مدیر بخش آس��یای سازمان نظارت بر حقوق بشر افزوده است که دستگیری و شکنجهء
ب��ی رحمانهء معترضان مس��المت آمیز ظاه راً این پیام را به همه افغان ها می رس��اند که در
محضر عام از حکومت انتقاد نکنند.
اما ،یک مقام ریاس��ت جمهوری افغانس��تان به رادیو آزادی گفت که درین مورد تحقیق
می کنند.
همین مقام افزود:
«اگر چنین شده باشد ،جای تأسف است».
حزب همبستگی افغانستان از سال  ۲۰۰۴به این طرف فعالیت می کند و به اساس گزارش
در گذشته هم با سوء رفتار حکومت افغانستان رو به رو شده است.
این حزب در گذش��ته در مورد مسایل جنجالی اعت راض کرده است از جمله حضور نیرو
های ام ریکایی و ناتو در افغانس��تان ،وارد ش��دن تلفات به غیر نظامیان توسط نیرو های بین
المللی و اعدام افغان ها در ای ران.

حزب در مطبوعات

ادعای شکنجه فعالین سیاسی
در افغانستان
منبع :رادیو آشنای صدای امریکا 18 ،ثور 1392
دیدب��ان حق��وق بش��ر از
حکومت افغانس��تان خواس��ته
اس��ت که در باره گزارش��های
دستگیری و ش��کنجه اعضای
ی��ک حزب سیاس��ی توس��ط
نیروهای امنیتی افغان ،تحقیق
کند.
روز پنجش��نبه دو ماه می،
صد ها ت��ن در راهپيمايى که
از س��وى ح��زب همبس��تگى
افغانس��تان راه اندازی شده بود
تصاوی��ر رهب ران جهادی را با خود حمل می کردند ،اما آنها بجای حمایت رهب ران جهادی را
جنایتکاران جنگی خطاب می کردند .این راهپیمایی در واکنش به بزرگداش��ت هش��ت ثور،
سالروز پیروزی مجاهدین ،راه اندازی شده بود.
به گفته اعضای ارش��د حزب همبس��تگی افغانس��تان ،موظفین ریاس��ت امنیت ملی و
منس��وبین پ ولیس ملی افغان چندی��ن عضو این حزب و مظاهرچ��ی را در ج ریان مظاه رات
بازداشت و شکنجه نمود.
محمود پائیز ،عضو رهبری حزب همبستگی به رادیو آشنا گفت “نیروهای امنیتی بدون
کدام دلیل ،ثبوت و امری اف راد و فعاالن حزب همبس��تگی افغانستان را دستگیر می کردند
تا فضای وحشت ایجاد شود.
بقیه در صفحه 107
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اعالمیه

سرتاسري یووالي سره
د غویي د اتمی او اوومی ناورین
رامنځته کوونکي له منځه یوسو!
پنځ��ه دیرش��ت کاله
وړان��دې د روس��یې
سوس��یال امپریالس��تانو
د خپلو خلقي او پرچمي
چوپړانو په الس د غویي
د اوومې کودتا په ترسره
کول��و س��ره ی��ې زم��وږ
هی��واد پ��ه ناورینونو کې
ډوب ک��ړ ،چې تراوس��ه
زم��وږ ښ��ارونه او کلي د
هغې په اوور کې سوځي.
د خلق��ي او پرچمي هیوادپلورو دا هڅه چې وکوالی ش��ي د فاشیس��تي زندۍ او
س��ازمان ش��وي ترور له الرې خپل ش��تون ت��ه دوام ورکړي ،لیک��ن د دغې رژیم د
رهبرانو د انتظار برعکس ،د دوی پروړاندې د خلکو کرکه او پاڅونونه ډیر شول.
د خلقي او پرچمي بالکیانو د ش��تون د تضمین لپاره د روس��ي نیواکګرو د شپږم

جدي یرغل ،چې په زړه بوږنوونکي توګه د افغانستان د کلو او بانډو ببماریو ،د خلکو
پرله پس��ې وژنې ،نیونې ،د لس��ګونو زرو بې ګناه خلکو اع��دام او ربړونې ،په زرګونه
ماینون��و د خښ��ولو ،د خلک��و عقیدو او فرهنګ ته س��پکاوی او د هیواد د نفوس یو
دریمه برخه پاکستان او ایران ته د مهاجر کیدو سره مل و ،زموږ د خلکو د مقاومت
غورځنګ یې قوي او پراخه کړ.
پ��ه همدې مهال کې د امری��کا نیواکګر دولت د طالیي موقع په غنیمت س��ره،
چې هغه ته یې السرس��ی موندلی و ،له اقیانوس څخه ها خوا د خپل اس��تراتیژیک
سیال لپاره د افغانستان د جګړې ویتنامي کولو سیاست او دغه راز د افغانستان له
خلکو څخه د جګړې د مقاومت نوښت د غال کولو او د خپلو ناوړو موخو لپاره هغې
ته اړخ ورکول ،د جبهې ترش��ا یعنی په پاکستان کې د مهاجرینو کمپونه یې د خپلو
شیطاني موخو الندې ونیول.
دغه د محرومو خلکو د وینې سوداګر چې پر خپلو مادي ،نظامي ،لوژستیکي او
پ��ر تبلیغاتي امکاناتو والړ وو ،په دې وتوانیدل چې د روس��یې پروړاندې د مقاومت
غورځنګ رهبري له زموږ خلکو څخه غال او هغه یې د یو ش��میر خاینو ،بنسټپالو،
جاهلو او فاسدو پورې وتړله.
د  ۱۳۷۱کال د غوی��ي پر اتم��ه د نجیب ګوډاګی رژیم ،بې وزلو لیکن د زړه ورو
خلکو څوارلس کلنې سرښ��یندونو مات کړ ،زموږ ملت د خپلواکۍ ،آزادۍ ،عدالت
او س��وکالي ترالس��ه کولو پرځای خاورو س��ره خاورې ش��و او ورپس��ې د روسانو او د
دوی د چوپړانو د ماتې تش��ه د نړیوال امپریالیزم په فرمان او د پاکس��تان آی .اس.
آی ،د ایران واواک ،د عربس��تان المباح��ث العامه او نورو مداخله کوونکو په تفاهم
سره د پاکستاني اووه او ایراني اته هیوادپلورو تنظیمونو له الرې د خلقي او پرچمي
جنایتکارانو پاتې ش��ونې ته په الس ورکولو س��ره ډکه شوه .په دې توګه د بریالیتوب
جش��ن او د مل��ت ویاړونه چ��ې زبرځواک یې په ګونډو کړی و ،د یو ش��میر مذهبي
غالمان��و لخ��وا پر ملي ویر بدل ش��و .واقعي مقاومت کوونکو خپ��ل ټوپک لیرې کړ،
لیکن د دین او مذهب دکاندارانو د «جهاد» په نوم پر غال او لوټمارۍ پیل وکړ.
د جنایت کاره تنظیمونو لپاره س��پیڅلې او پاکه دنده د کابل ښ��ار ویجاړول وو،
څ��و خپله نمک حاللي ،وفاداري او فرم��ان منل نندارې ته وړاندې کړي ،د کابل د
ویجاړیدو او س��وځولو او د هیواد د دفاعي ،امنیتي ،سیاس��ي ،اقتصادي او فرهنګي
بنسټونو د منځه وړلو امر د پاکستان د آی .اس .آی رییس جنرال اختر عبدالرحمن
لخوا صادر او د ګلبدین ،رباني -مس��عود ،س��یاف ،فهیم ،دوستم ،مزاري ،محسني
او دوی ته ورته د نورو لخوا عملي ش��و .آن تردې چې رباني د پاکس��تان د آی .اس.
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آی مخکینی رییس دعوت کړ چې کابل ته راش��ي او د هغه ترڅنګ د چارو اداره په
الس کې ونیسي.
دغو جنایتکارانو د څوکیو ،غنیمت او ځواک ترالس��ه کولو لپاره یوازې د لوټمار
او جهاد له الرې له اویا زرو څخه د ډیرو بې ګناه کابلیانو وینه توی کړه؛  ۸۰س��لنه
دولت��ي او غی��ر دولتي ودانۍ یې ونړول��ې او ټول دفترونه ،دولتي تاسیس��ات او ملی
شتمنۍ یې لوټ کړلې؛ د فرمان له الرې پرچمي او خلقي جنایتکاران یې وبخښل؛
د یرغلیزې جګړې ځاني او مالي تاوان یې روس��یې ته وبخښ��و؛ فرهنګي او تاریخي
آثار یې لوټ او یا په بازارونو کې لیالم کړل او یو ش��میر یې پاکس��تاني جرنیالنو ته
ډالۍ کړل؛ په ښکاره توګه یې د خلکو په پت او ناموس تیری وکړ؛ قومي او مذهبي
اختالفاتو ته یې په بې س��ارې توګه لمنه ووهله؛ له جګړې څخه د رامنځته ش��ویو
ټپونو د پټۍ پرځای ،پر هغې یې مالګه ودوړوله او په ټولیزه توګه د روسانو او د دوی
د نوکرانو په پرتله زموږ هیواد یې د ډیرې ویجاړۍ او ناوړه ناورین پر لور یوړو او په
دې توګه هغه نقش چې س��ي .آی .ای او آی .اس .آی د تنظیمونو لپاره په پام کې
نیولو و ،یو په یو یې ترسره کړ.
په دې المل د «افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند» د غویي (ثور) اتمه د ژغورنې
ورځ نه ،بلکې توره ورځ او د افغانس��تان د تاریخ پیغور ګڼي او هر کال دغه د ویر او
تورې ورځې په توګه محکوموي.
د کرکې ډک او جنایتکارو تنظیمونو څخه د بیزارۍ چاپیریال د امریکا او پاکستان
لپ��اره زمین��ه چمت��و کړه ،څو افغانس��تان کې د طالبان��و او د القاع��دې د پروژې له
الرې د خپل��و برنام��و بله پاڼه عملي کړي .هغوی د طالبانو تر نوم الندې د منځنیو
پیړی��و موجودات هی��واد ته راننیس��تل ،د هغوی له الرې ی��ې د تنظیمي څیرونکو
ځناورو خپور حاکمیت چې واقعیت س��ره تاریخ یې بش��پړ ش��وی و ،له منځه یوړو.
د دغو پنځو کلونو په لړ کې و چې په زرګونه اخواني تروریس��تان له مختلفو اس�لامي
هیوادون��و څخ��ه د افغان عربو په نوم افغانس��تان ته راغلل ،څو وکوالی ش��ي زموږ
هیواد د مذهبي وحشت ،ترور او د جنون په مرکز بدل کړي .د امریکا لپاره د دغې
جنایتکارې ډلې کارونه او د یولس��م سپتمبر پیښه ښه السته راوړونه وه ،څو له ناټو
سره په همغږۍ زموږ هیواد د «تروریزم پروړاندې د مبارزې» په نوم نیواک کړي.
زم��وږ پ��ر هیواد بان��دې د امری��کا نظامي یرغل س��ره جهالت کس��به طالبان په
ظاه��ري بڼه له ډګر څخه هاخوا ش��ول او پرځای یې د ک��رزي ګوډاګی رژیم منځته
راوړل شو ،وینې څښونکي رهبران او ناوړه جګړه ماران چې په کلونو یې افغانستان
او خلکو ته درد ورکړی و ،یو ځل بیا یې نیکټایي او دریشي ورپه غاړه کړه او له نوې

ټاپې سره میدان ته ننوتل .یولس کاله کیږي چې زموږ هیواد د امریکا زبرځواک او
د دې د څلویښتو څخه د ډیرو متحدینو په ولکه کې ګیر دی؛ زموږ خپلواکي تر پښو
ً
عمال افغانس��تان د بیالبیلو هیوادونو د جاسوس��ۍ د س��یالیو په مرکز بدل
الندې او
شو .د «غویي اتمې» رهبران چې تر پرونه یې د جهاد لپاره د «کفارو» پروړاندې له
خولې څخه الړې ش��یندلې ،نن ورځ له څلویښتو څخه ډیرو «کافر» هیوادونو سره
یې په مغازله کې د هغوی د بندګۍ پړی پر غاړه کې اچولی ،د زرو په ځیرمه کولو او
د دی��ن پ��ه خرڅالو کې بوخت دي؛ هره ورځ زموږ د هیوادوالو عام وژنه که څه هم
د نیواکګرو لخوا او یا د دوی د روزل شویو ځانمرګو لخوا ترسره کیږي ،زموږ خلک
یې په ویر کې کښینولي؛ د هیواد د ژوند په هره برخه کې د هراړخیز مافیا حاکمیت؛
د نړۍ په تاریخ کې بې ساری فساد ،پر مخدره توکو والړ اقتصاد؛  ۶۵سلنه بیکاري
او په سوداګرۍ کې له  ۹۶سلنې څخه ډیر کمښت ،د افغانستان د خلکو ترخې بیلګې
دي چې د ټولو ریښه د غویې له اوومې او اتمې څخه ده.
د «غویي اتمې» تنظیمي رهبران ،د امریکا نیواکګر دولت ته په بندګۍ او عبادت
ک��ې دومره مخ پروړاندې تللي دي چې له افغانس��تان څخ��ه د هغوی د ځواکونو له
وتلو س��ره خپل ځان بې پالره احساس��وي ،هڅه لري امریکا دې ته اړباس��ي ،چې
په افغانس��تان کې پاتې ش��ي .ترڅو چې امریکا زموږ په هیواد کې شتون ولري ،نشو
کوالی له سولې ،سوکالۍ ،ځمکنۍ بشپړتیا ،بشري حقوقو او نورو انساني ارزښتونو
څخه خبرې وکړو.
لیکن د «افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند» ژمن دی چې د افغانس��تان د خلکو
پرمټ او نورو ملي ،آزادي او پرمختګ غوښتونکو رښتینې ځواکونو سره اوږه په اوږه
پ��ه هیواد کې د خپلواکۍ د ټینګولو ،د نیواکګرو د بش��پړ وتلو او د دوی د مزدورانو
بې وسلې کولو او دغه راز د دموکراسي او عدالت د پلي کولو لپاره مبارزه وکړي.
لنډ دې وي له افغانستان څخه د نیواکګرو السونه!

لعنت دې وي د غویي د اوومې او اتمې پر ناورین رامنځته کوونکو!

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د  ۱۳۹۲کال د غویي  ۸مه (د  ۲۰۱۳کال د اپریل  ۲۸مه)
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از صفحات تاریخ ما

هفت ثور ،داغ ننگ
و آغاز بیپایان کشتار و بربادی
 ٧ث��ور  ١٣٥٧از روزهای مکدر و
ننگین تاریخ ماس��ت که با حاکمیت
غالم��ان مس��کو دور ب یپایان��ی از
بدبخت��ی و کش��تار و وی رانی وطن
و م��ردم ما را به دنبال داش��ت .اینان
«کور ،کالی ،دودی» و «دموک راسی»
را وع��ده دادن��د ام��ا ج��ز گل وله و
بدبختی چیزی نصیب ملت نشد.
تع��دادی از رهب��ران خلق��ی و
پرچم��ی بعد از توحش هش��ت ثور،
ددمنش��ی طالبان و جنایات جنگی ام ریکا طی بیست سال گذشته در مصاحبه ها و تبلیغات
شان گذشته س راسر خ ونین و لک هدار شان را سفید شده وانمود ساخته با بیشرمی از «دستاورد»
های دولت پوشالی و حزب منفور شان سخن م یرانند.
در تش ریح جنایات و آدمکشی های غداران هفت ثوری نیازی نیست که به جزئیات قتل
عام های ه رات ،کنر ،میمنه ،کندز و ...و زنده به گور کردن ها در پ ولیگون ،از هیلی ک وپتر
پایین انداختن ها ،بمباردمان ق ریه جات کش��ور ،فاشیزم تمام عیار «اگسا»« ،کام»« ،خاد» و
 ....پرداخت .چاک ران مس��کو از نورمحمد تره کی گرفته تا حفیظ اهلل امین ،ببرک و نجیب
هرکدام در زد و بند های درونی ،خود اس��ناد جنایات ش��ان را بدست داده اند .از جمله زمانی
این جالدان لیس��ت  ١٣٠٠٠هموطن معصوم ما را که در کشتارگاههایش��ان س ربه نیست کرده
اند بر در و دروازه وزارت داخله آویختند و از خانواده هایشان خواستند که پشت این عزیزان

شان نگردند.
اینان «کور ،کالی ،دودی» و «دموک راسی» را وعده دادند اما جز گل وله و بدبختی چیزی
نصیب ملت نشد.
روزی که حفیظ اهلل امین ددمنش این «ش��اگرد وفادار» نور محمد ترهکی بالش��ت را بر
دهن اس��تادش گذاشته برسکوی قدرت تکیه زد ،طی نطق تل ویزی ونی بر جنایات آگسا صحه
گذاشته گفت:
«در اینجا بهتر میدانم تذکر دهم که در جهت زدودن همه تاثرات غم انگیز ناشی
از اراده فردی در اگس��ا نام این اداره را به کارگری اس��تخباراتی موسس��ه “کام” تبدیل
نماین��د .کام هیچ عم��ل غیرعادالنه انجام نخواه��د داد هیچکس را بدون موجب به
زندان نم یاندازد و به هیچ عمل اختناق آور دست نخواهد زد».
(«انیس» ٢٧ ،سنبله )١٣٥٨

غ��داران خلقی و پرچمی در هر دوره کوش��یدند بار خ ونخواری ها و جو اختناقی حاکم
شان را به گردن این و آن انداخته ،آن را «اراده فردی» نام گذارند در حالیکه این ت ربیت یافتگان
«کی.جی.بی ».پیاپی نام اداره استخباراتی شان را تغییر دادند بدون اینکه در ماهیت و ببند و
بکش آن کوچکت رین تغییری بیاید.
روزی که ببرک کارمل در شش��م جدی  ١٣٥٨سوار بر س رپنجه اربابان روسیش به کمک
 ١٢٠٠٠٠لشکر روسی به ارگ تکیه زد ،مطبوعات رژیم مزدور خود ف راوان اسناد جنایت «انقالب
هفت ثور» شان را افشا کردند که در ذیل چند نم ونه را نقل م یکنم که فقط کافیست در همه
جا به جای «امین» خواند «خلقی و پرچمی»:
«انیس» ١٣ ،دلو ١٣٥٨

متن بیانیه تلویزیونی دس��تگیر پنجش��یری عضو بوروی سیاسی کمیته مرکزی
حزب دموکراتیک خلق افغانس��تان و عضو ش��ورای انقالبی در مورد افش��اء س��اختن
جنایات امین خونخوار و باند وی:
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«...امین این دش��من ش��رافت و آزادی مردم افغانستان و باند سیاهکارش خالف
ارزش��های اعالمیه حقوق بشر و خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک
افغانس��تان از مستبد ترین س�لاطین و شاهان گام ف راتر نهاده صدها و هزاران بیگناه
را زنده بگور کرده است» .
«انیس» ٧ ،دلو ١٣٥٨

«چهره ها و عواملی نظیر امین سفاک و باند جنایت کارش در تاریخ کمتر نظیر
دارد و ممکن است چند تای معدودی را در تاریخ جهان یافت که از حیثیت شقاوت و
بیرحمی و سفاهت به پای این عنصر ناپاک برسند....
امین جالد و باند وی به ش��یوه های غی رانس��انی و ددمنشانه حیثیت ،کرامت و
ش��رافت و زندگی مردم رنجدیده افغانستان را پامال نمودند و دستهای خود را به خون
ده ها هزار جوان ،پیر ،کودک ،زن و مرد این کشور غرقه ساختند.
امین و باند وی زیر نام انسانی ترین شعار ها چون مصوونیت و قانونیت و ترقی
اجتماعی و سوس��یالیزم ،دس��ت به رذیالنه ترین و بیشرمانه ترین اعمال نابخشودنی
زدند که تا دنیا است نام وی و باند سفاکش با لعنت و نفرین مردم ما هم راه خواهد بود.
....
صرفا به خاطر بقا و دوام سلطه جبارانه و فرعون منشانه اش و بخاطر ارضای خاطر
باداران دون صفتش از هیچ گونه س��فاکی و ب یش��رافتی در حق مردمان رنجکشیده
میهن مان دریغ نورزید و صدها و هزاران جوان این کش��ور را به پیگردی و جاسوسی
علیه بهترین و پاک ترین فرزندان وطن مان باجبار میگماش��ت تا بزعم خودش چند
صباحی بیشتر به خون خواری و سفاکی خویش ادامه دهد.
امین و باند وی م یخواستند از راه قلع و قمع وطن پرستان ،ایجاد ترور و وحشت
و کش��تار های دس��ته جمعی هزاران هزار فرد بیگناه به قدرت نافرجام خویش ادامه
دهند»....

30

«انیس»۶ ،دلو ١٣٥٨

«امین شیاد بنام آزادی بر ضد آزادی ،بنام انسان دوستی بر ضد انسان ،بنام وطن
و ملت ،بر ضد وطن و مردم دست اندرکار بود و درین توطئه و دسیسه ضد ملی ،ضد
مردمی و ضد انقالبی ،امپریالیزم جهان خوار او را بیدریغ یاری میکرد.
امی��ن جالد از نگاه زمانی در خالل یک مدت خیلی کوتاه زخمهای التیام ناپذیر
بر پیکر کشور ما وارد آورد ،این قصاب آدمکش چون کرگس الشخوار چنان بال های
خوف و ترس بربادی و تباهی خود را بر ف راز آسمان میهن ما گسترده و سفاکی هایی
را انج��ام داد که ب رای همیش��ه چون لکه ننگینی ب��ر جبین او باقی خواهد ماند و در
صفحات تاریخ کشور ما ثبت خواهد شد .امین شیاد دشمن آزادی و آزاد گان بود ....او
از آزادی حرف می زد ،اما احس��اس آزادی خواهی را سرکوب میکرد ...او از افتخارات و
ارزیابی ملی و کارنامه های اجداد ما حرف میزد ،اما خلق را م یفریفت....
 ....این ش��یاد تاریخ مدهش ترین سالح و آزموده ترین آدمکشان قرن را ب رای این
قصد ش��وم خود در خدمت گرفته بود و شبکه جاسوس��ی خ رابکاری و آدمکشی او تا
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آن حد وسیع و گسترده بود که هیچ وطن پرستی خود را در هیچ جایی مصون نمی
یافت .باند آدمکش��ان امین در منزل و دفتر ،در ش��هر و ده ،در راه و س��رک و در شب
وروز ،در خواب و بیداری بدنبال وطن پرس��تان حیات خود را در ب رابر این ش��بکه سیاه
آدمکشی و الشخوار در امان نم ییافت.
سلسله آدمکش��ی های قصابان و الشخواران وابسته به باند امین در خالل یک
زمان کوتاه در شهر و ده میهن ما و در کوه و دره میهن ما چنان وسیع بود که تاریخ
کش��ور ما هرگز بیاد ندارد .اکنون دره های ما آس��مان شفاف ما و باالخره وجب وجب
خاک مقدس ما ش��اهد آدمکش��ی ها ،وی رانی ها ،تباهی ها وظلمهای بی پایان امین
فاشیست وشرکای خاین این آدمکشان قرن بیست میباشد.
امی��ن جالد بی��اری قصابان گوش بفرمان خود عطش کش��تن داش��ت ،عطش
بس��تن داشت ،عطش ش��کنجه و عذاب و باالخره عطش کشتار عمومی هم میهنان
وطنپرست و با اعتماد را بسر می....
در دوره کوت��اه ،یک��ه تازی امین این درنده وحش��ی ،میهن ما بیک کش��تار گاه
عمومی و بیک زندان عمومی مبدل ش��ده بود ،این وحش��ی آدمخوار که چشمش را
خون گرفته بود ،بر اشک زنان و یتیمان ما ،بر خون های جاری وطن پرستان ما و بر
چه��ره های زار و زعف ران��ی هزاران هزار نفر آن و آوارگان ما کوچکترین رحم و التفاتی
نمیکرد ... .از دست امین جالد و قصابان گوش بفرمان او هزاران هزار مرد و زن وطن
ما ،پیر و جوان ما ،کودک و صغیر ما با دلهای و س��ینه های پر آرزوی خود غرقه در
خون شدند ...از دست امین جالد باند آدمکش و وطن فروش او هزاران هزار نوعروس
ما بی شوهر شدند ،هزاران هزار زن در میهن ما بیوه شدند ،هزاران هزار کودک ما یتیم
شدند و هزاران هزار هم وطن ما و هزاران هزار و آواره شدند»...
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مصطف��ی دان��ش در آخ رین روزه��ای زندگی ببرک کارمل ملقب به ش��اه ش��جاع ثانی
مصاحب های با او انجام داده از او نقل م یکند:
«بزرگترين درس��ی ک��ه در زندگی گرفتم اين بود که هيچ کش��وری نم یتواند به
اتکای نيروی خارجی به آزادی و اس��تقالل و پيشرفت دس��ت يابد .بايد به اراده مردم
احت رام گذاشت»....
(بی بی سی فارسی ٢١ ،دسامبر )٢٠٠٤

این خاین ملی درسش را به قیمت بیش از دو میلیون شهید ،میلی ونها معیوب
و آواره و ب ربادی کامل کش��ور بدست آورد درحالیکه تاریخ قبال به این حقیقت
روش��ن بارها صحه گذاشته بود .اما تعدادی از رهروان ببرک هنوز هم این گفته
مرش��د شان را ف راموش کرده یکبار دیگر در زیر چتر ام ریکا و ناتو همدست با
خاینان هشت ثوری مصروف دور دیگری از خیانت و وطنفروشی اند.

نویسنده:کمالالدین نظری

آنروز من با شما بودم
م��ن یک��ی از درد
دی��ده ه��ای این ش��هرم.
ه��زاران کین��ه و بغ��ض
در س��ینه دارم .خانهام را
چور کردن��د ،کوچ هام را
به راکت بس��تند و فرزند
عزیزم را از م��ن گرفتند.
من یک معلم بودم و حال
ب��رای یافتن لقمه نانی در
یک دکانک کوچک در جاده می وند کابل مصروفم .با آغاز جنگ های گروه های مجاهدین
در دهه هفتاد وظیفهام را ترک گفتم و خانه نش��ین ش��دم .داستان زندگی من خم و پیچ های
زیادی دارد که نم یش��ود در چند سطر آن را گنجانید .م یخواهم با نوشتن چند جمله ک وتاه
از ش��هامت و مردانگی اعضای حزب شما ب رای ایس��تادگی در ب رابر جنایات کاران جنگی و
قاتالن اصلی مردم قدردانی کنم .انس��انهای واقعی که دیوار سکوت را شکستید و خواب را
از چش��مان ارگ نشینان و چپاولگ ران جهادی ربودید .آنروز من با شما بودم اما کمی دور تر
از شما.
ساعت هشت پیش از ظهر بود که پسر بزرگم در خانه را تک تک زد و داخل شد ب رایش
گفتم پس��رم دکان را به کی گذاش��تی گفت قفلش کردم .دکانک کوچکی خوراکه فروشی
در جاده می وند داریم بعضا من و برخی اوقات پسرم در آنجا م یباشیم .مصارف فامیل هفت
نفرهی ما از همین دکان تامین م یشود.
پس��رم گفت پ ولیس دکان های ما را به زور بس��ت و گفت که تظاه رات م یشود .به من
حس کنجکاوی دس��ت داد و راهی جاده شدم .خانه گک گلی ما در دامنه کوه شیر دورازه
فاصله کمی با جاده دارد .آهسته آهسته حرکت کردم تا نزدیک دکان رسیدم .آنروز وضعیت
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عادی نبود ،پ ولیس و نیروهای امنیتی همه جا را محاصره کرده بودند ،حتی اف راد پیاده را نیز
تالش��ی م یکردند .ق رار ش��نیدگی دکان ها و ه وتل های دو طرف جاده می وند هم یک شب
پیش از سوی پ ولیس بازرسی شده بودند.
همینکه نزدیکی های دوکان رسیدم طرف چپ جاده و در نزدیکی های چهارده منزله در
س��ینما پامیر متوجه شدم که صد ها تظاهرکننده شعار داده روان اند .دو طرف جاده س ربازان
صف کش��یده بودند و م وتر های بیش��مار پ ولیس به چش��م م یخوردند .دیری نگذشت که
مظاهره کننده ها به من نزدیک شدند خود را کمی دور کشیدم و در کناری ایستادم.
با دیدن یک ش��عار بزرگ در صف اول مظاهره کننده ها فهمیدم که موضوع از چه ق رار
اس��ت .در این شعار با خط درش��ت نوشته شده بود “ننگ هش��ت و هفت ثور را با محاکمه
عامالنش بزداییم!”
با دیدن این ش��عار به یاد روز هایی افتادم که بیس��ت س��ال پیش یال کشال های جهادی
چگ ونه وارد خانه ما ش��دند و همه هس��ت و بود زندگیم را با خود بردند .ب رای من و همسر و
فرزندانم آنروز حتی یک فرش کهنه نماند تا روی آن بنشینیم و درد های مان را با هم ش ریک
کنیم .همس��ایه های ما و تق ریبا تمامی منطقه شهر کهنه کابل وضعیت بهتر از ما نداشتند.
از یک ح ویلی تاب وتی بیرون م یش��د و از خانهای هم زخمی را به ش��فاخانه انتقال م یداند.
صدای ناله و ضجه کودکان و زنان از هر کوچ های باال بود.
کوچه به کوچه کابل میان گروه های تا دندان مسلح جهادی تقسیم شده بود و این گروه
ها در تالش رس��یدن به قدرت و غنایم هر روز صد ها کابلی را به راکت و توپ م یبس��تند
و ب��ر ناموس م��ردم تجاوز م یکردند .طی س��الهای  ١٣٧١تا  ١٣٧٥کابل ب��ه مخروبه مبدل
گش��ت و دهها هزار انسان ب یگناه ق ربانی ش��دند .تاریخ جنگهای تنظیمی در کابل و بازگو
کردن این حقایق ش��اید زمان زیادی ببرد تا این همه جنایات و وحشت که نظیر آن در تاریخ
کمتر کش��ور جهان دیده ش��ده بازگو ش��ود .اما چی زیکه از آنروز در ذهن و فکر من حک
شده تا دم مرگ با من خواهد بود و
ب رای فرزندانم از آن حکایت خواهم جاده میوند در دوران حاکمیت خونبار تنظیم های جهادی
گفت .از آن روز حدود بیس��ت سال
م یگذرد اما زخ��م های من و کابلم
هنوز هم تازه اند .این چی زیست که
در صدا و ش��عار های تظاهر کننده
ها م یدیدم ،آنها با شهامت و نترس
از تک تک عام�لان این جنگها نام
م یبردند .در بلن��د گو ها با صدای
بلند ض��د جهادی ه��ا ،خلقی ها و
پرچمی ها ،طالبان و حکومت فعلی کرزی و دوستان ام ریکای یاش شعار م یداند.
عکس��های چلیپا خورده سیاف ،خلیلی ،مجددی ،محقق ،عطامحمد ،اسماعیل خان ،امان
اهلل گذر ،انوری ،عبداهلل ،فهیم ،مال عزت ،قان ونی و ده ها قاتل کابلیان در دس��ت پیر و جوان
این مظاهر دیده م یش��د .صدای بلند گو ها در تمام جاده ش��لوغ و پر س��ر و صدای می وند
می پیچید .عکس��های چلیپا خورده دزدان جنگساالر ،شعار های حاوی نف رین و مرگ بر این

چپاولگ ران و از همه مهمتر ش��ور و شوق صدها جوان پسر و دختر در این مظاهره وجودم را
به لرزه در آورد و یکبار دیگر حس انتقامج ویی را در من زنده س��اخت .انتقام از خون پس��ر
نوجوان��م که در راکت پ رانی های جمعیت و اتحاد در منطقه دهم زنگ جان ش��ی رینش را از
دست داد .بشیر احمد پسر دومم زمانیکه در مسیر راه هاوان در کنار بایسکلش اصابت کرد
به جاودانگی پیوست.
من زیر لب با آنان ش��عار م یدادم و با تم��ام درد و کینهای که در من بود به عامالن این
بدبختی ها نفرت م یفرس��تادم .اما من شهامت و غیرت شان را نداشتم ،آنان را در این مبارزه
تنها گذاشتم و این تنها اشک بود که از چشم هایم جاری بود .در اخیر تظاه رات م یخواستم
با س��ازماندهندگان آن تماس بگیرم و از ش��هامت ش��ان قدردانی کنم ام��ا مداخله پ ولیس و
امنیتی ها ب رای جلوگیری از ادامه این تظاه رات این فرصت را ب رایم مساعد نساخت و صدای
فی��ر در جاده م را مجبور س��اخت تا این منطقه را ترک کنم و دوباره به خانه برگردم .ش��ب
وقتی خبر ها را از تل ویزیون ها دنبال کردم از حزب همبس��تگی افغانس��تان به عنوان برگزار
کننده این تظاه رات نام بردند .چند روزی ب رای دریافت آدرس حزب ش��ما با این و آن دوست
و رفیقم تماس گرفتم تا اینکه موفق ش��دم ش��ما یاران باوجدان را یابم .دیگر من تنها نیستم
و راهم را یافت هام....

بقیه از صفحه 50

برضد هفتم و هشتم ثور ....

وى اف��زود که مظاهره کنندگان همچنان خواهان محاکمۀ کس��انى ش��دند که کابل را
خ راب کردند و در مجموع باعث وي رانى کابل و بدبختى در کشور گرديدند.
ب��ه ادعاى محم��ود ،نيروهاى امنيتى با آنها خش��ونت نموده و هف��ت تن از تظاهر
کنندگان را دستگير نموده است.
مل پاس��وال داوود امين معاون قوماندانى امني��ۀ کابل به پژواک گفت که نيروهاى
امنيتى ،دو ميل س�لاح و يک ب��ورى چوب و پيچکش را از مظاهرکنندگان به دس��ت
آوردند که باعث نگ رانى شد؛ اما با کسى خش ونت نکرده است.
وى افزود :يکى از آنها گفت که يک ميل سالح م ربوط وى است ،ازهمين جهت وى
به پ وليس معرفى شد ،که اگر جواز سالح داشته باشد ،رها مى شود.
از جانب ديگر ،امروز گروه هماهنگی عدالت انتقالی ،با نشستى در کابل گفت که
مردم افغانس��تان ش��اهد دو روز فجیع در تاریخ خود بوده اند که هفت ثور و هشت ثور،
ه ریک آغازگر و یادآور تخطی های بیشمار حقوق بشری و جنایات بوده است.
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گزارشونه

د کرهالی نه هیریدونکی غمیزه

کنړی��ان هر ن��وی کال د  ۱۳۵۸کال د وری د  ۳۱می پ��ه غمیزه یعنی د کرهالی
په ټول وژنه بدرګه کوي د هر س��پرلي په را رس��یدو س��ره د ویرجن کنړیانو ذهنونه
د خلقیان��و او پرچمیانو ن��ه هیریدونکې ظلم چې  ۱۲۶۰تنه معصومه کرهالیان یې
ش��هیدان کړه انځوروي؛ سره له دی چې د پیښی ټول عامالن د ځالنده لمر پشان
ټولو ته معلوم دي او ان تر دي چې د وخت د الس��پوڅي رژیم الس��وندونه او عیني

شاهدانو هم د دوي نوم لړ په الندې ډول په ډاکه کړی او په کراتو د قربانیانو کورنیو
د تحص��ن او پریک��ړه لیک په ډول د دولت ،نړیوالی ټولنې ،بش��ري حقونو او مدنې
ټولنو څخه د دوي د محاکمه کولو غوښتنه کړي مګر د تل په شان ځواب هیڅ و.
 - ۱شهنواز شهواني د کنړ والي
 - ۲سپین جان اللهند د کنړ والیت منشي
 - ۳صادق عالمیار د کنړ والیت د کمانډو کنډک قوماندان
 - ۴عبدالحق در کنړ والیت د  ۶۹غونډ قومندان
 - ۵ګلرنګ د کنړ والیت د جبهه عمومی قومندان
 - ۶جګړن غفار د کنړ والیت د مروره کنډک قومندان
 - ۷تورن سید محمد د کنړ والیت د دفع ټانک قومندان
 - ۸محمد شاه ولد محی الدین د کمانډو ټولې قومندان
 - ۹امام الدین لوګری د عسکری قواوو قومندان
 - ۱۰جګړن بهرام الدین د  ۱۱لوی عملیاتی افسر
 - ۱۱شمشیر نړیوال د کنړ والیت د پوهنی ریاست ریس
 - ۱۲نورالرحمن د سرحداتو ریس
 - ۱۳ډاکټر بادام څوکیوال سیاسي غړی
 - ۱۴محمد نعیم میرعلی جان
 - ۱۵محمد یعقوب نرهنګی مستوفی د کنړ والیت مستوفي
 - ۱۶عبدالقادر کدري غړی
 - ۱۷ډاکتر نعمت کدري غړي
 - ۱۸چمتو ولسوال دره پیج کدري غړی او والیتې شوری غړی
 - ۱۹شادل د عمران خان لیسی مدیر او کدري غړی
لیکن څرنګه چې خپله دولت سر تر پایه د همدغو خلقي او پرچمي رژیم پلیدو
عناص��رو لکه علومي ،ګالبزوي ،ش��هنواز تڼې ،س��لیمان الی��ق او جنرال طاقت په
ش��ان خلکو څخه چې ډیری میاندې بری ،کونډې او ماش��ومان يې يتیمان کړي؛
جوړ ش��وی چې اوس په ډیری بی ش��رمۍ س��ره ځانونه س��پین باز ګڼي په پارلمان
کې د ځان بخښ��نې قانون تصویبوي او د تړل ش��وو مطبوعاتو له الری د عدالت او
ډموکراسی خبری کوي او د تیر پشان نور مالمتوی.
د افغانس��تان د همبس��تګې ګون��د خپل ځان د ټولو دردیدل��و او کړیدلو هیواد
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د کرهالی د غمیزی عینی شاهدان

والو س��ره ش��ریک ګڼي او د خلقي او پرچمی جناتیکارانو س��ره د ټولو نورو قاتالنو
محاکم��ه ک��ول خپله اصلي دنده ګڼي .د کرهالی د ټول وژنې په اړه د همبس��تګې
غږ اس��تازي د دغی ش��هیدانو د وارثینو او قربانیانو سره د مرکی په ترڅ کې د یادی
پیښې په اړه مالومات راټول کړي چې په الندې ډول دي.
ډګروال ش��اه محمود قاضی خیل د کرهالی د ش��هیدانو د کلی د علماو شورای
معاون او د کنړ والیت د سولې د شوری غړی او د دغی ناورین څخه روغ راوتي عیني
شاهد پیښه داسی بیانوی:
«د شپې یولس بجې وي چې مجاهدین زموږ کلې ته راننوتل
څ���و تنه یی زما په کور کې ځای پر ځای ش���ول او په والیت او
پ���ه ګورګان کې چې د کمان���ډو قطعه وه برید وکړو چې په نتیجه
کې د خونکار صادق عالمیار د تره زوي ووژل شو دغی جګړی
تر س���هاره دوام پیدا کړ کله چې رڼا خپره شوه مجاهدین په شا
شول لیکن وطن پلورونکو خلقیانو په والیت کې غونډه وکړه او
په کرهاله کې د نر او ښ���ځې د وژلو په موخه یی په کرهاله برید
وکړو ړومبې یې پیاده او وروس���ته بیا ټانکی قطعات یی کرهالی
ته س���وق او زموږ په ځ���ای کې یعنی د قاض���ی خیلو په هدیره
کې ځای پر ځای کړه او زما د ماما کور یعنی د ش���هید س���ید
غفور کور یی اته توپه ویش���ته چې په مجاهدینو ولویده هغې نه
وروس���ته یې زما کور درې توپه ویشته چې یو په پټې کې او دوه
په کور ولګیده وروس���ته بیا په کلې را ګډ ش���ول او چې څوک په
هر ځای کې په مخ���ه ورتلل هغه یې وژل دارنګه په الرو کوڅو

او پټو ک���ې په غیر انس���اني توګه
خلک ش���هیدان کړل؛ زما کور ته
هم راننوتل او ملک س���ید غفور،
فقیر محمد ،اختر محمد خان چې
زم���ا د کاکا زوي چی په ننګرهار
ک���ی د فواید عامی مدیر و د ځان
سره د ښ���اروالې تعمیر ته بوتلل
چې ال تر اوس���ه الدرک���ه دي ،د
کرهالې د نیولو وروس���ته عسکر
کور په کور ګرځیدل دروازه به یی
ټکوله ښ���ځې ،ماشومان او نارینه
یې له کورونو څخه په دی پلمه را شاه محمود د کرهالی د ناورین عینی شاهد
ویس���تل چې ګواکې والې راغلې او
په جومات کې تاسې ته ویناوي کوي.
ښځې او ماشومان یې په هماغه قاضی جومات کې ایسار او
نارینه چې وروسته یې کره شمیره  ۱۲۶۰تنه ثابت شوه د سیند
غاړی ش���ګې ته چې تفریح ځای و بوتلل او ټول یې په یو ځای
راټول کړه او د پل پوس���تې پولیس���و ته یې امر ورکړو چې ډزی
پری وکړي لیکن دغه پولیسو انکار وکړو نو په پایله کې پولیس
هم بې وس���لې او د راټول کړای شوي بې ګناه خلکو په لیکه کې
ودرول او دا ځل ص���ادق عالمیار د کمانډو کنډک قوماندان او
عبدالحق د  ۶۹غونډ قومان���دان خپلو ځواکونو ته د «اور» امر
ورکړو او په دی ترتیب یې زموږ بی ګناه کلیوال ش���هیدان کړل
زه خپله د دی پیښ���ې څخه په تیښته بریالې شوم؛ هیره دی نه
وي چې په دي ش���هیدانو کې یو ت���ن د کډو موال په نوم د ۱۲۰
کال���ه په عمر او بل تن د ش���مس الرحمن په ن���وم چې لیونی و
شامل وو د دي کار وروسته خلقې چارواکو بولډوزر را وغوښتو
او په داسی حال کې چې څوک مړه او څوک نیم ژوبله و د خاورو
الندې کړل.
د دي ناورین نه وروسته په کرهاله کې نارینه چې عمر یې د
 ۱۵کالو پورته وي په س���ترګو نه لیدل کیده ،د کرهالی کونډو او
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عبدالل��ه د کرهال��ی اوس��یدونکې او د
کرهالی د علماو شوری منشی په ټولیز ډول
د  ۱۲۶۰ش��هیدانو وارث او پ��ه ځانګړي ډول
د  ۵۰۰ش��هیدانو چې دده د کورنۍ او کندي
پوری تړاو درلود داسی وایی:
«دغه واقعه په داسی وخت کې
رامنځته شوه چې زموږ کرهاله د
یو میاشت راهیس���ې محاصره وه
او پر موږ باندې اوبه او بریښ���نا
پ���ری وه؛ د جمعې مبارکه ورځ وه
پولیس���و خلک د کروندو ،هټیو او
کورونو څخه راټول او په ډله ییزه
توګه یې ووژل».

ع ب دالله د همبستګ ی ګوند استازی ته
د سترګو ل یدل ی حال بیانوی

د پیښې یو تن بل عینې شاهد عبدالله ولد وزیرمحمد وایې:
«زه د خپل ماما په کور کې وم چې دوه عس���کر راغلل او زه
او زما ماما ګان یې له کور څخه بهر ته را ویس���تلو زما ډیر ښه
په یاد دي چې موږ یې په دروازه کې وپلټلو زما د یو ماما سره
 ۷۰۰افغان���ۍ وي هغه یې ترینه واخیس���تلې او موږ یې د ځان
سره روان کړو د کور شاته د بوسو یوه کوټه وه یو عسکر ما سره
مرسته وکړه او زه یې دی کوټه کې پټ کړم خو یو بل عسکر زه
لیدلې وم نو کله چې یې هغوي یوړل هغه عس���کر ما پسې راغې
او ماش���ین یې ماته راواړلو خو ښ���ه کار دا و چې هماغه عسکر
ورسره و او زه یې ترینه بیا ځل لپاره خالص کړم او وروسته له
هغی په چټکۍ س���ره کور ته الړم لیکن کور خالې و او ټول خلک

یې جومات ته ټول کړی و .په دی پیښ���ه کې د  ۱۲۶۰کس���انو
د وژل کیدو خبری کیږي خو زما په اند د ش���هیدانو ش���میر له
دی پورت���ه دی دا ځکه چې د ت���واب ګل په نامه یو کس چې د
ترکس���تان څخه و زما ماما ورله لور ورکړی وه په دغه پیښه کې
د نوموړی کولمې راوتې او جسد یې د کوڅې په سر کې پروت و
چې داس���ی کسان په کې ال چا نه دی شمیرلې .په دی فاجعه کې
م���ا خپل پالر وزیرمحمد ،تره محمدجان ،بل تره س���یدالرحمن
زما په مخکې په شهادت ورسیدل».

د کرهالې د ځوانانو ش��وری رئیس حاجی احس��ان الحق قدیري هم ورته کیسه
بیان کړه او د خپل کورنۍ شهید شوي غړي یې داسی معرفی کړل:
«زما پالر عبدالقدیر ،مشر تره عبدالبصیر ،ماما فتح خان او
نور لکه د ترونو او ماماګانو زامن چې شمیره  ۳۴تنو ته رسیږی
د دغه جنایتکارانو لخوا شهیدان شوي دي».
دردونکې خبره خو دا ده چې د بش��ریت ضد دغه دښ��منان س��ره له دي چې په
وړان��دې یې کره اس��ناد او ش��واهد موج��ود دی لیکن بیا هم خالص��ی تڼي څه په
هیواد او څه هم هیواد د باندې مزې چړچی کوي ،ان تر دي چې دولتې او سیاسي
مصؤنیت څخه برخمن دی .د افغانس��تان د همبس��تګې ګوند د کرهالی مظلومو
خلکو ته ډاډ ورکوي تر هغې چې توان لرې د دغه وحشی جالدانو عدالت منګلو ته
سپارلو لپاره ستاسي سره په ټینګه والړ دې.
د همبستګې ګوند د کرهاله
 ۱۲۶۰تنو شهیدانو لیست
چی د قربانیانو د کورنیو لخو
ترتیب شوی د ړومبی ځل لپاره
خپلو لوستونکو ته خپور کړ
چی هغه کوالی شی زمونږ له
سایت څخه ترالسه کری:
hambastagi.org/new/pdf/karala_list_of_victims_1260people.pdf
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نویسنده :ا .ح“ .شادمان”

چشمدیدم از

خشونت نیروهای امنیتی

در برابر تظاهرکنندگان حزب همبستگی
با درود بی پایان به حزب رزمنده و دلیر همبستگی افغانستان!
من یکی از ژورنالیست
هایی هستم که بنا به دعوت
شما از ط ریق رس��انهای که
من کارمندش هستم (نامش
محفوظ باش��د) جهت تهیه
گ��زارش ب��ه اکس��یون ١٢
ثور ش��ما آمدم و تا آخ رین
لحظ��ات در صحنه حضور
داش��تم .واقعیت این اس��ت
که بسیار دردسرها و مزاحمت هایی را در ب رابر شما دیدم ولی بنا به پ رنسیب نش رات یای که
دامنگیر تمامی رس��انههای وابسته است ،نتوانس��تم حقایق را به نشر بسپارم به همین لحاظ
خود را ناراحت احساس کرده و در ب رابر آنانی که شجاعانه در مقابل این غول ها م یایستند
وظیفه خود دانس��تم تا چش��م دیدم را بدون کم و کاس��ت تا جایی که ذهنم یاری م یکند
منعکس سازم شاید این کوچکت رین حقی باشد که من در ازای مردم و ملتم ادا م یکنم.
من بارها به میتنگ ها و مظاه رات دولتی و غیر دولتی به اصطالح اپوزیس��یون و احزاب
تجارتی و  ...رفته و در آنجا به خ وبی نظاره کردهام که مقامات امنیتی خوش و نوش با خنده
و مزاح در کنار مس��وولین با صحبت های می��ان تهی یا قدم م یزنند و یا صحبت م یکنند

و ب یتفاوت هستند ،چی زیکه در مورد حرکت تاریخی شما (تقبیح هفت و هشت ثور) کامال
متفاوت بود ،بدین معنی که طبق پالن از قبل ط راحی ش��ده و حس��اب شده با شما خشن و
خصمانه پیش م یرفتند که هدف همان مزاحمت ،بچه ترس��انک و منحل س��اختن مظاهره
بگ ونهی رندانه و زیرکانه بود تاهم دموک راس��ی کاذب در ب رابر مطبوعات خدشه دار نگردد و
هم خدمتی باشد به مقامات فاسد و جنایتکاران سه دهه که هنوز بر وی رانه های کابل و مردم
به ماتم نشست هی ما به زور اربابان خارجی شان حکم می رانند .به اختصار به گوشه هایی از آن
اشاراتی خواهم داشت:
 -1آنچه ب رایم تازگی و فوق العادگی داشت روحیه قوی رهپیمایان خاصتا خواه ران ما و
ش��عارهای ع ریان و مکرر شان به یک آواز در ب رابر جنایتکاران بود .به مفهوم درست آن لرزه
به کوچه های کابل انداخته و طلیعه آزادی و امید را در دلها زنده م یساخت ،به همین خاطر
تا آخر امنیتی ها با تمام تقال نتوانس��تند مورال قوی اعضا و هواداران حزب همبس��تگی را
درهم شکنند که مبارک تان باد!
 -2در این نوش��ته من ب��ه جزئیات مظاهره و س��خنان آگاهگ رایانه هر یک از ش��رکت
کنندگان که واقعا آموزندگی داش��ت نم یپردازم ،من پش��ت صحنه این حرکت را که از دید
هموطنان ما پنهان مانده است را تا حد امکان باز خواهم کرد.
 -3صب��ح ،وقت��ی به
جاده مزدحم می وند نزدیک
ش��دم تعج��ب ک��ردم که
چگ ون��ه این مرک��ز داد و
س��تد هزاران هزار انسان را
از وجود این همه آدم پاک
کرده اند هی��چ دوکانی را
ب��از نیافتم و جاده دوطرفه
از س��وی نیروهای امنیتی
چنان بس��ته بود که حتا اف راد پیاده هم حق عبور و مرور را نداش��تند .دهان هر کوچه و پس
کوچه ده ها نفر از نیروهای مس��لح ایس��تاده و مانع ورود مردم میش��دند تا هیچ کس چیزی
نفهمد و خاموش��انه این مظاهره وس��یع را آب به زیر کاه تیر کنند .خوش��بختانه همین که
صدای ش��عارها بلند شد مردمان بیش��ماری بر بام ها ریختند و بر دهان کوچه ها تجمع کنان
تماش��اگر مظاهره بودند .حتا چند نفر را در یک��ی از کوچه ها دیدم که با تضرع از پ ولیس
م یخواستند تا مانع پیوستن شان به مظاهره نگردد.
 -4همین که س��اعت  ٨:٤٥در محل مظاهره رس��یدم متوجه ش��دم ک��ه پ ولیس با تمام
امکانات در دس��ت داش��ت هاش در محل تجمع کرده و مانع ورود دعوت ش��دگان به مظاهره
م یشود ،چنانچه ب رای هر فرد مظاهره کننده یک نفر پ ولیس و یا استخباراتی استخدام شده
ب��ود و حتا ب رای اف راد مس��وول و فعال  ٢تا  ٣نفر امنیتی موظ��ف گردیده بود تا تعقیب و
مزاحمت ایجاد کند .من که این ج ریان را ناظر بودم اندکی بیشتر تا شروع تظاه رات کنجکاو
شدم و به تعقیب مشاج رات مسووالن و نیروهای امنیتی تا حد امکان رفتم.
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هنوز مظاهره ش��روع نش��ده بود ٥ ،نفر از اعضای مظاهره که ساحه را زیر نظر داشتند از
سوی پ ولیس گرفتار گردیدند.
 -5بگو مگو میان مقامات امنیتی و مسووالن مظاهره از همان ابتدا شروع شد و هر مقام
امنیتی با لحن خش��ن و ب یادبانه به مس��ووالن مظاهره تاخته و با پوچی اس��تدالل م یکردند
که؛ وضعیت افغانستان
خ راب اس��ت ،دشمنان
ش��ما همین ج��ا ب رای
ش��ما کمین کرده اند،
ش��ما به رهب ران جهاد
و مقام��ات عالی رتبه
توهی��ن م یکنی��د،
آنهای��ی را ک��ه ش��ما
دش��نام م یدهی��د
صاحب ق��درت اند و
قابل احت رام ،مس��وول
هر آش وبی که صورت
جواسیس امنیت ملی با تحقیر و توهین تمامی
گرفت ش��ما هستید ،شرکت کنندگان را بازرسی بدنی نموده ،اعالمیه های
غی��ر از ش��ما هی��چ
حزب را از نزد شان گرفته پاره م یکردند.
حزب دیگری مگر در
افغانس��تان نیس��ت و یا گذش��ته ها و وی رانی کابل را چه به رخ مردم م یکشید ،به شما چی
م ربوط اگر ب رنامه جنگ و جدل ندارید این همه چوب و پیچکش در میان م وتر حامل شعارها
چه م یکند؟ ،از این قبل س��واالت که آگاهانه و پلیس��ی مطرح م یشد جزیی از ب رنامه نیرو
های امنیتی بود تا با وقت کش��ی و تهدید و توهین مس��ووالن حزب همبستگی از مظاهره
منصرف گردند که با مشاجره و جواب مسووالن قانع هم نم یشدند .حتا توطئه گ ونه هر یک
از اف راد با صالحیت را گوشه کرده و ترس و وحشت را ب رایش نشان م یدادند .باالخره بعد از
تق ریبا  ٤٥دقیقه یکی از مقام های نیروهای امنیتی این مس��ئله را محکم گرفت که مظاهره
حق شماس��ت ولی ما عکس های چلیپا کش��یدهی رهب ران جهادی را هرگز اجازه نم یدهیم
چون توهین به ش��خصیتهای جهادی است ،که مسوول مظاهره با استدالل اینکه اینان رهب ران
جهاد نه ذردان جهاد اند که خون میلیون ها هموطن ما را جهت رسیدن به امیال شوم و آرگاه
و بارگاه ریخته و افغانس��تان مصیبت زده را اوال به پاکستان و ای ران فروخته و حاال هم به ٤٦
کشور به گرو داده تا به مقام و پول و بلند منزل برسند و ...در ج ریان همین صحبت کاکای
ریش س��فیدی که در صحنه شاهد مشاجره بود پا پیش کشیده با خشم گفت این رهب ران که
خودت با طمط راق از آنان یاد م یکنی پیامبر نیس��تند که در ب رابر ش��ان سجده کنیم اینان
دزد چه که قاتل طفل و ناموس مردم اند که خون تنها  ٧٠هزار کابلی را در ظرف ش��ش ماه
در همین جا پیش روی چش��م ما ریخته اند پس چلیپ��ا چه که پاره پاره هم م یکنیم به این
وی رانه ها ببین و باز گپ بزن ،تو مگر از افغانس��تان نیستی و ...این سخن تند هم راه با خشم
و غض��ب در همان لحظه در حقیقت مقام امنیتی دولت فاس��د را ک��ه از باال امر تعطیل و

برهم زدن مظاهره را گرفته بود در هم کوفت و س��رش پایین ش��د و گفت من هم نفرت دارم
ولی به من امر ش��ده اس��ت که اجازه ندهید و چارهای از من هم ساخته نیست .پس این آدم
اندک��ی از صف برآمد و با «باال جاها» گپ زده آمد و گفت که مظاهره حق شماس��ت ولی
باید مسالمت آمیز حرکت کنید.
 -6در همین ج ریان تعداد از نیروهای امنیت که لباس ش��خصی داشتند مانع ورود اف راد
م یشدند و با برخورد غی رانسانی آنان را پ راکنده و از مظاهره دور م یساختند تا مظاهره را به
هر شکل شده کوچک جلوه دهند.
 -7تعدادی به بهانه های گ وناگون به اف راد فعال دس��ت انداخته و کشمکش را حکم فرما
ساخته بودند تا دیگ ران مرعوب شده صحنه را ترک گ ویند.
 -8یکی دو نفر حتا بخاطر سانس��ور ش��عارها به م وتر شعار باال شده یک یک پالکارت
ها و ش��عارها را چک م یکردند که از سوی اف راد مظاهره کننده برخورد شد و از م وتر پایین
کشیده شدند.
 -9یک گروپ وس��یع ش��ان عالوه بر کندک نظم عامه که با چوب و چماق مجهز بوده
و دیوار انسانی س��اخته بودند تمام مظاهرکنندگان را در حلقهی خود محبوس نموده تالشی
بدنی کرده و حتا اعت راض کنان چندین تن از جوانانی را که جس��ما کوچک معلوم میشدند
از صف دور کرده به بهانه اینکه هنوز اینان طفل اند از صف ها راندند.
 -10چندین تن ش��ان شعارهای کاغدی را قبل از باال شدن توسط تظاهرکنندگان ربودند و
دست به پاره کردن اعالمیه حزب زدند .دو تن از فعاالن حزب را که مسوولیت تنظیم شعارها
را داشتند ب رای مدتی در م وتر پ ولیس حبس کردند.
 -11ب رای ژورنالیست ها محدودیت وضع کرده و با برخورد زشت ژورنالیستان را م یراندند
که گ ویا ش��ما وق��ت مصاحبه و صحب��ت را نم یدانید م��ا جنجال داریم و ش��ما مصاحبه
م یخواهید .حتا من که بیش��تر از سایر ژورنالیستان به این مشاج رات دلچسپی نشان م یدادم
چند ن وبت با الفاظ ش��دید و تیله و تمبه از س��وی به اصطالح موظفین امنیت ملی از صحنه
خارج گردیدم .یکی از همکاران ما که م یخواست از مسوول حزب ج ریان توقف مظاهره را
از سوی نیروهای امنیتی ج ویا شود با لحن زورگ ویانه امنیتی ها مواجه شد و به زور تیله او را
از صحنه خارج کردند .به همین منوال با سای رین هم برخورد م یشد.
 -12یکی از لباس شخصی ها که ب ینهایت انسان زشت و به گمان اغلب وابسته به تنظیم
های جهادی بود به یکی از خواه ران ما دس��ت انداخت و تیلهاش داد که این خواهر ش��جاع
در ب رابرش ایس��تاد و چنان حرف های س��خت توام با دشنام را نثارش کرد که از شرم صحنه
را ترک گفت.
 -13هنگامیکه نیروهای امنیتی ش��عار و ول وله مظاهره کنندگان را با تمام مزاحمت ها از
قبل ب رنامه ش��ده خود دیدند چاره را در اختتام مظاهره یافته به همین هدف هنوز مظاهره به
س��پاهی گمنام نرس��یده بود که نیروهای امنیتی با نی رنگ و خدعه بیشتر از آن ،حق پیش
رفتن را نداده خواهان ختم مظاهره شدند.
 -14در قس��مت پایان مظاهره س��خنان پرش��ور یکی از فعاالن حزب همبستگی همگی
را بار دیگر به وجد آورد که باعث خش��م نیروهای اس��تخباراتی گردید ،هنوز چند دقیقهای
نگذش��ته بود که دزدان امنیتی بر وی حمله ور ش��ده خواس��تند وی را ب ربایند که جوانان به
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کمکش ش��تافتند .ولی چند دقیقه بعد هنگامیکه ش��رکت کنندگان به سوی خانه های خود
در حرکت بودند نیروهای امنیتی همانند گرگ درنده به هر س��و تاختند و م یخواس��تند با
توحش و ب رب ریت خود چند تن را با خود بب رند تا ضرب دولت فاس��د را که با «طالب جان»
ها ،انتحاری ها و س��ایر دشمنان ناموس و جان مردم ،جان و جگر اند بر دل اینان بک وبند که
خوشبختانه موفق نشدند.
 -15آنچه که در عمل دیده ش��د میان نیروهای امنیتی و پ ولیس تفاوت بود یعنی اینکه
پ ولیس بعد از مزاحمت ها و مداخله که نتیجه دلخواه ب رای ش��ان نداشت اندکی آرام گرفت
و به تماش��اچی مبدل ش��د ،ولی برعکس امنیت ملی چون دزدان هار به جان فعاالن مظاهره
چس��بیده و گام به گام در صدد ربودن ش��ان تا آخ رین دقایق بودند ،ش��اید این هم جزیی از
ب رنامه ش��ان بوده باشد .همیش��ه ش��نیده بودم که امنیت ملی عمدتا متشکل از سیافی ها و
ش��ورای نظاری هاس��ت ،من در ج ریان این تظاه رات عمال این نکته را درک کردم و بعد خبر
شدم که چند تن دستگیر شده را نیز همینها بیشرمانه لت و کوب کرده اند.
جای بسا افتخار اس��ت که حزب همبستگی افغانستان با همت بلند ب رای دومین بار این
ج رثومه های فس��اد و تباهی را به مثابه دش��منان قسم خورده سرزمین ما افشا نموده و از بام
قدرت به س��یه چال ذلت که همان جایگاه واقعی دزدان تاریخ و حرمت مردم ماس��ت با نعره
های عدالتخواهی در ب رابر وی رانه های کابل و چش��م صدها هزار کابلی به زمین م یکش��د و
 ٩٩فیصد مردم داغدار نیز از این حرکت بس سترگ حمایت کرده اینک رفته رفته از برکت
فداکاری شماس��ت که هشتم ثور جش��ن پیروزی نه ،ماتم ملی اعالم م یگردد و این طنین در
س راس��ر افغانستان چنان پیچیده است که حتا امروز همکاس��گان شان هم مهر صحه بر این
واقعیت تلخ تاریخ گذاشته به تقبیح این روز سیاه م یپردازند.

در جامعه ایکه جنایتکاران حاکم تمام عیار اند و س رنوش��ت مردم
را همچو مالکیت خصوصی خود در گرو دارند بنا هر سخن و عملی
که خالف میل اینان باش��د و جایگاه جنایت و جنایتکاران را نش��انه
گیرد ،کاری آس��ان نیست و می بایست به جان خ رید .حاال که حزب
همبس��تگی افغانس��تان پیش��ق راول مبارزه و دادخ واهی مردم ما ق رار
گرفته است بر همه نهاد های مدنی ،شخصیت سیاسی و وطن پرست،
س��ازمانها و انجمن های مترقی و آزادیخ واه اس��ت تا با پش��تیبانی و
یکپارچگی خود در ب رابر دشمنان مردم صف واحد را ساخته به سوی
جنبش آزادیخ واهی به پیش تازند ،ورنه بار دیگر س رنوشت افغانستان
به سوی نیستی و تباهی سوق داده خ واهد شد.
به امید افغانستان مستقل و آزاد

شاعر :آژن

سخن عریان!
من سخت زخم یام
زخمی که التیامش
تکاپوی آزادیست
در تاللوی استقالل
اینجا
روسپیان استاد تهذیب اند
و قاتالن
قهرمانان تاریخ.
مردیکه تاج بر سر نهاده است
به فاحشهای م یماند که هر روز
سر از آغوش یک ناروا
بدر م یکند
و با لبخندی ب ویناک تجدد
شاه شجاع را
شرمنده م ییابد.
اینجا
مسلسل «پنتاگون»
و امارت «عمر»
تج ویز بقای «دموک راسی»ست
چند بدنام
سای هی «سیا» را
االهه نجات م یدانند
و میخ تجاوز را
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بر جگر شهروندان
«نجابت» و «ترقی» و «تعالی»
می خوانند.
شاه
بی هیچ ندامتی
مدال «اکبرخان» را
بر سینهی «مکناتن» مدرن
در «گورستان اجنبیان»
م یک وبد
و به قصابان انسان
تنها خ ونم را نه
خاکم را نه
ه ویت اجدادم را
و عفت مادرم را
بی دغدغه
لیالم م یکند.
آنگاه
دالالن سخن
چ رند اجنبیان را
و گند دربار را
قهقه کنان
نقل مجلس م یسازند
تا با تغافل خلق
بر مسند حقارت و دزدی
تکیه زنند
و ما
با پاهای متورم
و دهان دوخته
نه به گ ونهی «فرخی»
تنها بر مدار خود اندیشی
م یچرخیم
و زمان را به افتضاح م یگی ریم
به توجی های که
شایست هی پاکان نیست.
آخ!

48

شماره هفتم ،ثور  1392ـ می 2013

49

«اسپارتاکوس» سرکش
«گ ونزالو»ی غ ریده در قفس
«ویتنامیان» جنگجو
من فقط
غرورت را
اندیشهات را
و همتت را
در سرزمینی که حاکمانش
مفعول روزگار اند
و بدنام تاریخ
م یج ویم.
آزادی؛
جان م را
و نعرهی تو را
به صالبت رفتگان آگاه
در کوچ های که زندگانش
به اسارت رفته است
جاودانه طلب م یکند.
به صیقل اندیشهات
برخیز
و کلیتت را
به عشق و آزادی
اهدا کن
تا جهان بر پاشنهی عدالت
همپای خورشید
برهمگان
یکسان
بتابد.
آژن ـ کابل
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حزب در مطبوعات

برضد هفتم و هشتم ثور
مظاهره شد
منبع :آژانس خبری پژواک 12 ،ثور 1392
کابل (پ��ژواک ١٢،ثور :)٩٢
ح��زب همبس��تگى افغانس��تان
طى راهپيماي��ى ،روز هاى هفتم
و هش��تم ثور را تقبيح نموده و
گروه هماهنگی عدالت انتقالی،
خواه��ان ب��ه محاکمه کش��اندن
عاملین جنایات جنگی گرديد.
در هفت��م ثور س��ال ،١٣٥٧
حکومت س��ردار داوود س��قوط
نم��ود و رژي��م تح��ت الحمايۀ
ش��وروى س��ابق ،زمام امور را به دست گرفت؛ ودر هشتم ثور س��ال  ١٣٧١مجاهدين به قدرت
رسيدند.
در مظاهره و راهپيمايى که امروز با ش��رکت صدها تن در ش��هر کابل از س��وى حزب
همبستگى افغانستان به راه افتاد ،با حمل تصاویر شخصیت های جهادی ،آنها را درقتل اف راد
ملکی در سه دهۀ گذشته متهم نمودند.
مظاه��ره کنندگان ،خواهان برکناری اف رادی که به گفتۀ آن��ان مجرم اند ،از چوکى های
بلند حکومتى نیز گردیدند.
محمود يکى از اعضاى اين حزب ،به آژانس خبرى پژواک گفت:
“خواست ما اين بود که در سه دهه ،جناياتى که شده از طالب تا خلقى و پرچمى
و جهادى ،بايد محاکمه شوند”.
بقیه در صفحه 35

ژباړی

د اتمې ازموينو په لړ کى
د امريکا د دولت بى رحمې
د خپلو خلکو او پوځيانو
په وړاندى
امريکا د هسته يي وسلو
له پلوه ستر او لمړنې هيواد
دى چى په خپلو خلکو او د
ټولى نړى پ��ه هيوادونو يي
د اتمې ازموينو په لړ کى ،تر
ټولو زيات بش��رې جنايتونه
س��ر ته رس��ولې چ��ى د څو
لسيزو په تيريدوسره له دى
رازونو پرده پورته کيږې .د
اتم��ى چاودن��و په لړ کى د امريکا د دولت ب��ي رحمې د خپلو خلکو په وړاندى دومره
وحشتناکه او دردوونکې ده چى قربانيان يي تر اوسه پورى د هغو له پايلو خال صون
نلرى.
س��ره لدى چى تر اوس��ه په نړۍ کى اته( )٨هيوادونه دغه وس��لو ته الس رس��ې
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ل��رى ،خ��و امريکا يواځنې هي��واد دى چى هغه يي د بل ملت په وړاندى اس��تعمال
ک��ړى .امريکا په ١٩٣٩م کال کى د جمهور رئيس فرانکلين روزولت د غوښ��تنې له
مخى د هسته اى بمب په جوړولو پيل وکړ تر څو د اړتيا په صورت کى د نازې المان
په وړاندى ترينه کار واخس��تل ش��ې ،خو د امريکايي (نازيانو) له خوا د دى وس��لى
موخه د جاپان بى دفاع خلک وګرځيدل .تر څو په نړۍ خپله بادارې ،خپلو نظامې
او سياسې سياالنو ته په ډاگه کړى.
په امريکا کى د هسته اى وسلو
د جوړښ��ت او ازموينى په لړ کى د
ع��ادى وګ��ړو په څنګ ک��ى چى د
قربانيان��و عمده برخ��ه جوړوى ،د
نظامې ځواکون��و مړېنه او ناروغې
هم د دغو ويره اچوونکو چاؤدنو او
وژونکو توکو له امله منځ ته راځي.
دغ��ه نظامي��ان لک��ه د البراتوارى
موږګکان��و ي��ا ماش��ينې انس��انانو
پ��ه ډول تر ناوړه ګټـى اخيس��تنې
په داس���ی ح���ال کی چ���ی اتمی بمب
الن��دى ني��ول ش��ويدى هغ��وى بخوله من���ځ ته راوړی ،ولی د امریکا
ً
باي��د
عم�لا د انفجارې س��يمو په نظام���ی چارواکی له هغ���ی نه خوند
ش��اؤخوا کى حضور ولرې ،تر څو اخلی او د خپلی کلیزی کیک د اتمی
بمب په څیر جوړوی
د راديواکتيفى تشعش��عاتو اغيزى
د هغوى په جس��مى او روحى س�لامتيا ترڅيړنى الندى ونيول شى .د دغو سربازانو
ش��مير چى زرګونو تنو ته رس��يږى ،د چاؤدنى له سيمى څخه په څو سوه مترى کى
ځاى پر ځاى کيږى ،د مصؤنيت لپاره يي پرته له يو س��اده ماس��ک او عينکو څخه
بل څه نه ورکول .د جس��مى زيانونو برس��يره زياتره عادى خلک د خپل استوګنځى
په شاوخوا کى د دغه چاودنوله جنايت زيږدو پيښو ځنى بي خبره وه .د اتمى برخى
څيړنيزو ادارو هم په خپلو علمې مرکزونو کى دغه (البراتوارى موږګکان) د انس��انى
ضد کارونو لپاره استعمالول.
تر  ٤٠٠٠زيات امريکايانو ته په تحقيقاتې مرکزونو کى پلوتونيوم س��تنى ولګيدلى
ت��ر څ��و د دى وژونک��ى مادى اغي��زه د هغوى روغتي��ا يي حالت ت��ر څيړنې الندى
ونيس��ى .دغ��ه خطرناکى څيړنې هميش��ه د خلکو له نظره پټى س��اتل کيدى ،کوم
خل��ک چ��ى تر دى څيړن��و الندى نيول کيدل ه��م له واقعيت ځنى ن��ه خبريدل .د

امريکا لمړن��ې اتمې بمب په کال
١٩٤٥م د ج��والى پ��ه  ١٦نيټ��ه
په برياليتوب س��ره ازمايښت شو
چ��ى ق��درت يي  ٢٠کيل��و ټن ته
رسيده .د امريکا د رسمى ارقامو
په بنس��ټ ،دغه هيواد د ١٩٤٥م
کال د جوالى له  ١٦څخه تر کال
 ١٩٩٢د س��پتامبر تر ٢٦پورى د
١٠٥٤په ش��اؤخوا ازموينې او دوه
اتم��ى حمل��ې ت��ر س��ره کړيدى.
دغ��ه ازموينى په مختلفو س��يمو دغ���ه نظاميان لکه د البرات���وارى موږګکانو
ک��ى تر س��ره ش��ويدى د هغې له يا ماش���ينې انس���انانو په ډول تر ناوړه ګټـى
جملى څخه  ١٠٠ازموينى په لټ اخيستنې الندى نيول ش���ويدى هغوى بايد
سمندر کى  ٩٠٠ازموينى د نوادا
ً
عمال د انفجارې سيمو په شاؤخوا کى حضور
په اتم��ى مرکز ک��ى او پاتى نورى ولرې ،ت���ر څ���و د راديواکتيفى تشعش���عاتو
ازموينى په اﻻس��کا ،مسيسيپى ،اغيزى د هغوى په جسمى او روحى سالمتيا
کلورادو ،نيومکس��يکو او داس��ى
ترڅيړنى الندى ونيول شى.
ن��ورو ک��ى س��رته رس��يدلى .دغه
ازموينى ټولى بريالۍ نه وې په ځينو حاالتو کى ناکامې يا له مرګنيو پيښ��و س��ره چى
د س��لګونو نظامى او ملکې خلکو د مړينى المل ش��وى او په هغه سيمو کى د ناورين
سبب ګرځيدلى.
گلين الن چينىپه « هغوى هيڅکله نه پوهيدل :دهس��ته اى ازموينو قربانيان»
تر عنوان الندى کتاب کی چی په  ١٩٩٦کال چاپ او خپورشو چى د امريکا د اتمى
چاودنو په هکله د دى کتاب په يوى برخه کى داسى ليکلى:
«د امريکا متحده اياالتو د دموکراس���ى او له خپل ځان څخه
د دفاع تر ش���عار الندى گڼ ش���مير بمونه د نوادا په اتمى مرکز
کى ازمايلى دى .هرى اتمى چاودنى په سلګونو ټنه راديواکتيفى
توکې هوا ته ليږدولي ،چى د دغو توکو ټوټى د امريکا په اسمانکى
د خوټيدلو په حالت ګرځېدلې .د پلوتونيوم ايزوتوپونه ،س���زيم،
استرونتيوم ،ايودين ١٣١-او داس���ى نور وژونکى عنصرونه په
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تدريجى توگه بيرته ځمکى ته راپريوتل .د دغه توکو زيا تره ټوټې
په نوادا او يوتا کى ځاى په ځاى ش���وي چى د څارويو د مړينى،
د کرهڼيزو مځکو س���وزيدل ،د س���يمى د اوسيدونکو ماشومانو
او بالغه کس���انو د وينى په س���رطان اخته کيدل ،په نوې زيږدو
ماشومانو کى ناوړه جوړښت (سؤشکل) ،په شمالى داکوتاى کى
د شيدو ککړتيا ،په نيويارک کى د نيگاتيو انځورونوله منځه تلل
د دغه ازموينو پايلى وي .دغه توکې پرته له االس���کا او هاوايي
ځنى په ټولى امريکى کى خپاره شول».

54

الن چينې د وروستۍ ازموينى په هکله چى د مرشال په جزيره کى تر سره شوى
وه داسى ليکلى:
«همدا ډول  ٦٦نور بمونه تر ازموينى الندى ونيول شول چى
په نوادا کى تر استعمال شوو بمونو څو ځله زيات زورور وه .دغه
بمونو ته د مارش���ال په جزيره کى چى د لټ س���مندر په سهيل
کى د امريکا تر قيموميت الندي ده چاودنى ور کړل ش���وى ،د
خپاره ش���وو معلوماتو په بنسټ د دى سيمى  ٥٠٠٠استوګن د
خپلو کورونو پريښ���وولو ته اړ کړاى ش���ول ،څلور لسيزى تيري
شويدى ،دغه خلک اوس هم په ليرى پرتو جزيرو کى له کړاونو
څخه ډک ژوند تيروى .د امريکا  ٤٢٠٠٠پوځيان د اتمى زبالو
کوم چى په راديواکتيفى توکو ککړ شوى وه او نن په صنعت کى
د استعمال ځاى نلرى».

نا کامه شوى ازموينې او له هغوى څخه راپورته شوى پيښې
د امريکا ټولى اتمې ازموينى که هغه د هيواد په مختلفو س��يمو کى د ننه يا بهر
تر س��ره ش��وى دى بريالې نوى ،په ډيرو پيښ��و کى يي تلفات اودرانه تاوانونه د ژوند
چاپيريال او عامه تاسيساتو ته اړولى ،کوم وګړى چى د راديو اکتيفى موادو د ستنې
وهلو له کبله وژل ش��وى د انس��انى تلفاتو يوه بيلګه ده .د منهاتن او لويس سلوتن
پروژو د انس��انى قربانيانو په برخه کى تر ټولو زياتى ځانګړ تياوى تر الس��ه کړيدى .د
ګيسل بروو په پروژو کى د ١٩٥٤م کال د اتمى زبالو خپريدل د امريکا يوه بل اتمې

ناوړين وه.
د ګيس��ل بروو د عملياتو په لړ کى چى امريکايي قوتونو د همدى ډول وس��لى د
ازموينې قصد کړى وه ،خو دغه بمب په ناڅاپۍ ډول کښ��ته را پريوت س��يمىه په د
راديو اکتيفى توکو ککړه ش��وه .تر س��ل ميل مربع مس��احت زياته مځکه مستقيمآ د
تشعش��عاتو تر اغيزى الندى راغله .دا ډول تېروتنى يواځى ګس��يل بروو پورى تړلى
ندى ،بلکى په ډيرو مختلفو ازموينوکى هم داسى پيښى منځ ته راغلې .لکه په ١٩٥٧
کال د اتالنتي��ک په ښ��ار کى ،په  ١٩٥٨کال جورجيا کى ،پ��ه  ١٩٦١کال د کارولينا
ش��مال ک��ى ،پ��ه  ١٩٦٥کال په اوکيناوا کى ،پ��ه  ١٩٦٦کال د اس��پانيا د پالومريس
درياب په غاړه کى ،په  ١٩٦٨کال ګرين لنډ او داسى نورو ځايونو کى.

د  Castle Bravoعملیات:
په ١٩٥٤م کال د مارچ په لمړۍ نيټه د امريکا متحده اياﻻتو د هسته اى بمونو
پ��ه جوړول��و الس پورى کړ چى د دى وس��لو پ��ه تاريخ کى تر ټولو ډي��ر خطرناک او
ويجاړوونکى ګڼل کيږى .امريکا ډيرى س��ترى هس��ته اى ازمويىنې تر س��ره کړى.

د بروو کال د بمب قدرت له هغه څه نه چی وړاندوینه یی شوی وه په کراتو زیات وو.

دغه عمليات کد تر عنوان الندى د پيکنى په جزيره کى چى د مارش��ال په مجموع
الجزاير کى موقعيت لرى س��ر ته ورس��ول .امريکا هڅه کوله داس��ى حرارتى هس��ته
اى بمونه جوړ کړى چى په هواکى د انتقال وړتيا ولرى .د جوړښ��ت په طرح کى د
اشتباهګانو په دليل د هغوى له جملى ځينى د يو بمب د چاودنى وړتيا  ١٥ميگاواټو
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ته ورس��يد ،د دغ��ى چاودنې اندازه له وړاند ويېنى(پيش بينى ش��ده) څخه دوه نيم
برابره لږ قابليت درلود .دغه بمب ١٠٠٠برابره له هغه بمب څخه چى هيروشيما کى
استعمال شوى وه پياوړتيا درلوده.
د دى بم��ب راديواکتيفى زبالوتر ١١٠٠٠کيلومترزياته مس��احه تر پوښ��ښ الند
ى راوړى وه .دغ��ه ت��اوان يواځى د امريکا خاورى پورى محدود پاتى نش��و ،بلکى له
پولې څخه تير شو په استرليا ،هند ،جاپان او اروپايي هيوادو کى هم وليدل شو .د
بيکنى اوسيدونکى تر مخه نورو جزيرو ته ليږدول شوى وه ،خو دغه چاودنه دومره
ځواکمنه وه چى توکې يي نورو جزيرو ته هم ورس��يدل ،س��خت زيانونه يي د خلکو
روغتيا او چاپيريال ته ورسول.
د مريلند روغتيايي انس��تيتيوت او د بروکان ملى ﻻبراتوار يو ش��ريک روغتيايي
گزارش په نيويارک کى خپور کړ .پدى هکله يي ډير جزئيات وړاندى کړى وه .د دى
ګزارش په يوه برخه کى داسى راغلى:
لدى پيښ��ى وروس��ته د دوه ،درى لس��يزو په لړ کى زيات شمير ماشومان او بالغ
وکړى د رانکلپ په س��يمه کى د تايروئيدى په ناروغې اخته شول چى د ځينو حالت
د انديښنى وړ دى.
(د ټول��و اتم��ې ازموين��و منع س��ازمان) د خپلې څيړنې په ي��وې برخه کى د دى
عملياتو د پراخو زيانونو په هکله ليکې:
«تر چاودنى څو گړۍ روس���ته د جاپان ک���ب نيولو په بيړۍ
د انفجارې توکو اورېدل پيل ش���ول ،دغې بيړۍ (پنځمه شميره
بختور ښ���امار) نوم درل���ود .بيړۍ ش���اؤخوا  ١٤٥کيلومتره د
چاودنى له س���يمى څخه د باد په ل���ورې کى موقعيت درلود .د
رونکل���پ ټاپو چ���ى  ١٧٠کيلومتره ليرى پرت���ه وه هم د راديو
اکتيف���ى توکو د اورښ���ت ش���اهده وه د بيړۍ ډي���ر کارکوونکى
ناروغ���ه او د هغوى يو تن مړش���و .د رونکلپ  ٦٤کس���ان ډير
ژر د تشعش���عاتو تر اغيزى الن���دى پريوتل چى کانګۍ ،د پوټکۍ
س���وزش ،د ويښ���تانو توئيدل او مسموم کيدل د دغو هسته اى
چاودنو ښکاره نښې وى».
د ژون��د چاپيري��ال د دى ازموين��ى بله قربانى ده .د بيکنى پ��ه ټاپو کى د براوو تر
عمليات��و وروس��ته دهغه ځ��اى خاوره او اوبه د ګټې اخيس��تنى وړ نه وه .د س��يزم،

کوبالت ،سترونتيم ،امريکيم او د پلوتونيم ايزوتوپونه په هغه ځاي کى خپاره شوى
وه چى د اوسيدونکو حتى د څارويو ژوند يي له خطر سره مخامخ او په ځينو حاالتو
ک��ى ناش��ونى کړى وه .د دى ټاپو په ځين��و برخو کى د اوبو وچيدل د ژوند چاپيريال
ته يو بل ګواښ شميرل کيږى .د دى ټاپو بوټې هم په راديواکتيفى توکو ککړ شوى
وه ،لکه د نارګيل ونې چى س��يزيم ١٣٧-يي د خاورى له ﻻرى جذب کړى وه نور د
استفادى وړ نه وه ،وار په واريى ميوي په دغه توکو ککړى شوى.
ادامه از صفحه 87

جشن نوروزی رستاق ...
جالب اینکه چون پیرم قل اش��ت راک نکرده اس��ت چنین فتواهایی از جانب چوکره
هایش صادر م یش وند ،حال آنکه در سالهای پیش در رستاق کسی به فکر ح رام خواندن
آن نبود.

جاوید باد رسم نوروز این مظهر همبستگی مردم ما!
بـه جمشیـد بر گوهـر افشانـدند
ســر سـال نو هـرمـز فـروردین
بـزرگـان بـه شـادی بیـاراستـند
چنـین جشن فــرخ از آن روزگـار

مــرآن روز را روز نـو خـوانـدنـد
بــرآســوده از رنــج روی زمـین
می و جـام و رامشگـ ران خواستند
به مـا مـاند از آن خسروان یاد گار

فردوسی
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نویسنده :فرزاد

مکثی بر ماهیت ظاهر طنین
با استناد بر نوشته «پرچمی»اش

آرش��یو روزنامه «انیس» را مرور م یکردم که توجهم به مقالهی سلس��له دار تحت عنوان
«جنگ “مخفی” س��ی.آی.ای .علیه افغانس��تان» به قلم ظاهر طنین در شماره های اوایل سال
 ١٩٨٤جلب شد .این روزنامه در آنزمان تحت عنوان «ارگان شورای مرکزی جبهه ملی پدروطن
جمهوری دموک راتیک افغانستان» پخش م یش��د و بلندگوی تبلیغاتی رژیم پوشالی روس به
شمار م یرفت.

این نوش��ته از دو نگاه ب رایم قابل مکث بود .ابتدا از روی آن م یش��ود به میزان عبودیت
ظاهرطنی��ن به بادار روس��یاش پی برد که مقایس��ه آن با وضعیت مس��خره کن ونی او ب رای
درک ماهیت اینگ ونه روشنفک ران ضدمردمی آگاهی بخش است .ثانیا در آن نوشته حقایقی
در باره دس��ت اندازی ها و خ رابکاری های س��ی.آی.ای .در کش��ورما بیان گردیده که امروز
نیز کماف یالس��ابق اما بصورت ب یپرده تر و وس��یعتر ادامه دارد ول��ی دیگر ظاهرطنین ها
نم یخواهند آن را ببینند.
بعد از س��قوط دولت دست
نشانده روس در کشور ما ،تعداد
«دوس��تی افغان ـ شوروی را نمیتوان
زیادی از رهب ران ستمکار پرچمی با هوچی بازی تبلیغاتی در س��ایه ق رار
و خلقی قبله شان را از مسکو به
واشنگتن تغییر مس��یر داده در داد ....کم��ک ب رادران��ه و بزرگ اتحاد
خدمت ام ریکا و سیاست هایش ش��وروی به کش��ور ما بنابر درخواست
ق��رار گرفتن��د ،در کش��ورهای حکومت قان ون��ی ج.د.ا بند  ٤معاهده
غ ربی ب رایش��ان پناهندگی
داده دوس��تی و هم��کاری  ١٩٧٨می��ان دو
ش��د و بدینص��ورت از چن��گ
دادخواه��ی مل��ت نج��ات داده کش��ور و ماده  ٥١منش��ور سازمان ملل
ش��دند .ای��ن عناص��ر س��ابقا صورت گرفته»...
«ضدام ریکای��ی» بی��ش از دو
ظاهر طنین ،روزنامه انیس ١٠ ،مارچ ١٩٨٤
دهه م یش��ود که به پدیده های
مرغوب ب رای ام ریکا و نهاد های
«نیروه��ای ام ریکای��ی و نات��و در
اس��تخباراتیش بدل ش��ده اند تا
تج ربه س��الها مزدوری به شوروی افغانستان نیامده اند که کشور را مورد
را در خدمت آنکشور ق رار
دهند .تجاوز ق رار دهند .آنان افغانها را کمک
به همین دلیل در اداره پوش��الی
ک��رزی تع��داد اینچنین عناصر م یکنند ک��ه از نف��وذ القاعده رهایی
کم نیست.
یابند .آنها افغانه��ا را کمک م یکنند
نه
و
اینگ
از
یکی
طنین
ظاهر
که از شر تروریزم رها ش وند».
اف راد است که از مطبوعاتچی ها
ظاهر طنین ،روزنامه استیتسمن ٩ ،نوامبر ٢٠١٠
و عض��و کمیت��ه مرکزی حزب
میهنفروش��ان پرچمی بود اما با
س��قوط ش��وروی به خدمت غرب درآمد و حال به مثابه نماینده دایمی دولت فاسد کرزی در
ملل متحد ،ب رای مش��روعیت و آبرو بخشیدن به اشغال افغانستان و دولتی به م راتب رسوا تر،
ب یاراده تر و مافیایی جانفشانی دارد.
در نوش��ته یاد شده ،او رادیوهای «بی.بی.سی»« ،رادیو آزادی»« ،صدای ام ریکا» و غیره
را وس��ایل دروغپ راکنی سی.آی.ای .نامیده افش��ا م یکند ،اما در سال  ١٩٩٥خودش به همین
دستگاه دروغپ راکنی پیوست و به وسیله آن به یک مهره بازی استعمار غرب تبدیل شد.
در این نوش��ته به ش��رح کمکهای وس��یع ام ریکا به «اش��رار» و «نیروه��ای ضدانقالبی
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افغانستان» پرداخته م ین ویسد«:این مصارف گزاف را حکومت ایاالت متحده تنها ب رای قتل
و کشتار مردم بی گناه افغانستان متقبل گردیده است».
اما حاال که خودش جیرهخوار ام ریکا شده و با دالر کاخ سفید اپارتمان چهارونیم میلیون
دالری را در لوکس ت رین منطقه نی ویارک ب رای خود و فامیلش خ ریداری کرده و در دفتر پنج
عش��اریه چهار میلیون دالری لمیده اس��ت ،دیگر چش��مان و وجدانش را در ب رابر قتل عام و
کش��تار نیروهای ام ریکایی در افغانستان م یبندد و در دفاع از ام ریکا روز و شب نم یشناسد.
او دیگر کمکهای سرشار ام ریکا و غرب به گروه های جنایتکار و پلید اخوانی و تروریست
را هم دیده نم یتواند چون نماینده رژیمی متش��کل از همین باندهای خ ونخوار و میهنفروش
بوده ماموریت دارد که گندیدگی های آنان را سفیده مالی کند.
و باز م ین ویسد« :سازمان سیا سعی م ینماید تا برخی از عملیات خود را در افغانستان با
پرده “سازمان های خی ریه! بی نالمللی” بپوشاند».
بس��یار واقع��ی ،اما حال دیگ��ر در کنار این س��ازمان های خی ریه ،به یک جمع وس��یع
روش��نفک ران وجدان باخته و یتیم ش��ده س��ابقا متمایل به روس نیز دست یافته که آنان را به
آسانی و ارزان ب رای ب رنامه های وی رانگ رانهاش استخدام نموده به کار گیرد.
ظاهرطنی��ن که عضو کمیته مرکزی «حزب دموک راتیک خلق» بود درباره رژیم منفورش
م یگفت« :انقالب افغانستان را نم یتوان
بزان��و در آورد .ای��ن انقالب ب��ه نیروی
میلی ونی زحمتکش کش��ور اتکا دارد و از
پشتیبانی بیدریغ نیرو های صلح و ترقی
در س راسر سیاره ما برخوردار است».
اما حاال که آن «انق�لاب» پوقانهای
اش ب��اد هوا ش��ده ،جم�لات ب��اال را با
تغیی��رات اندکی در م��دح «انقالب» بی
ـ ٥٢ام ری��کا همه روزه تک��رار م یکند و
متش��کل
در خدمت رژیمی ق رار دارد که
ظاهر طنین که بی.بی.سی .را از رادیوهای
از هم��ان «اش��رار» و «ضدانقالبی��ون» دروغپراکنی غرب م یدانس��ت خود باالخره
بنیادگ راس��ت که آنها را جاس��وس سیا و به یکی از مجریان مهمش بدل شد.
کاخ سفید گفته افشا م یکرد.
جنایات ،وطنفروشی ها و پلیدی های
چاک ران روس به علت وحش��یگری و جهالت پیش��گی های رژیم های بنیادگ رای تنظیمی و
طالبی تا حدی به ف راموش��ی س��پرده ش��ده و این وضعیت به عامالن آن اجازه داده است که
امروز با ش��رفباختگی تمام اکت دموک رات و انساندوس��ت کرده در بحث ها و نش ریات شان
خود را ب رنده میدان وانمود س��اخته اس��تدالل نمایند که گ ویا نسبت به رژیمهای سه دوره بعد
آنان بهتر بودند!
ب رای نس��ل جوان ما که تج ربه مس��تقیم از پلیدی ها و استبداد ب یمثال رژیم های چاکر
روس و فاش��یزم «اگس��ا» و «کام» و «خاد» شان نداشته و از زنده به گور کردن های آنان در
پ ولیگ ونها اطالعات زیادی ندارند ،یاددهانی و افش��ای این خاینان که امروز هم به نوع دیگری

در راه خیانت به ملت روان اند مهم اس��ت تا در دام عوامف ریب یهایش��ان گیر نیفتند .با توجه
به ماهیت خاینانه طنین ،باید بر س��پنتا لعنت فرس��تاد که یکچنین انسان فروخته شده را به
کرسی افغانستان در ملل متحد نصب نمود.

تاریخ به ما م یآموزد ،فرد یا تشکلی که در مزدوری به یک
نی��روی خارجی خو گرفت ،دیگر با تغییر اوضاع به آس��انی
به ای��ن و آن قدرت بیرون��ی خود را عرضه م��یدارد و نبود
ی��ک متکای خارجی را ب رای ادام��ه حیاتش ناممکن م یداند.
ظاهر طنین نم ونه تپیک اینچنین عناصر است که با مقایسه
حرفهای گذش��ته و حال او به خ وبی م یتوان به این نکته پی
برد.
ادامه از صفحه 102

از چهار الی شش تریلیون دالر...
م یش��وند .در نوامبر  ،٢٠١٢لئون پنتا ،وزیر دفاع ام ریکا ،ویلیام وارد ،جن رال چهار ستاره
ارتش را به علت رس��وایی مال��ی تنزل درجه داد .جن رال وارد قومن��دان نیروهای نظامی
ام ریکا در قاره اف ریقا بود.
اما در این هنگامه چپاول و غارتگری ،س��ربازان ام ریکایی عمدتا نقش گوش��ت دم
توپ را داش��ته به خاطر عرص و آز یک فیصدی های آنکش��ور ق ربانی م یش��وند .در
کتاب «اقتصاد سیاس��ی نظامیگری ام ریکا» که در باال ذکرش رفت نقل ق ولی از جن رال
سمیدلی ب وتلر آمده است:

«ایده های خوشنمایی ب رای پس ران ما که به کشتن فرستاده م یشدند
به تصویر کش��یده ش��دند“ ....این جنگ به خاطر آنست که جهان ب رای
دموکراس��ی مکان امنی ساخته ش��ود ”.هیچکس به آنان نگفت که دلیل
اصلی دالر و س��نت است .وقتی آنان بسوی جنگ مارش کنان م یرفتند،
هیچک��س به آنان تذکر نداد که رفتن و مردن ش��ان به معنی س��ودهای
عظی��م جنگی اس��ت .به آنان فقط گفته ش��د که این یک “سرگذش��ت
باشکوه” خواهد بود».
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نویسنده :صدیق صبا

تحفه ناچیز به جوانان شجاع
حزب همبستگی
دوستان عزیز حزب همبستگی افغانستان،
من یک محصل مقیم کابل هس��تم که چند روز قبل شاهد تظاه رات شکوهمند شما در
پایتخت بودم .طنین پرخروش جوانان دختر و پس��ر ح��زب تان که نعره های خفته در قلب
میلی ونها هموطن معصومم را ش��جاعانه و با نیروی تمام ف ریاد م یکردند اش��ک بر چش��مانم
جاری نمود .دیدن قید و بند و س��رکوب اعت راض برحق ش��ما توس��ط نهاد های به اصطالح
امنیتی دولت فاسد و ضدملی کرزی خشم عمیقی در رگهای وجودم جاری ساخت.
من ویدیو ایدیتر هس��تم و ب رای ادای احت رام و انعکاس محبت ب یپایانم به ش��ما مبارزان
راس��تین راه عدالت و دموک راس��ی از البالی تصاویر اکس��یون های حزب همبستگی ویدیو
کلیپی تهیه کردهام که آن را به مثابه تحفه ناچیز به ش��ما تقدیم م یکنم .امیدوارم این کار
من ارزش نش��ر و پخش را داشته باشد و از اینکه تمامی تصاویر را از آرشیو سایت تان بدون
اجازه قبلی برداشت هام ناراحت نش وید.
با راهپیمایی بزرگ و وطنپرس��تانه تان درس های زیادی به ما دادید .شما غرور آدمکشان
جنگساالر و خاینان ملی را بر زمین ک وبیده تصاویر منحوس شان را با چلیپای سرخ در قلمرو
حاکمیت خود ش��ان علنا بلند کرده در ش��عار های تان این دش��منان پلید ملت را به همان
نامی که شایس��ته اش هس��تند یاد نمودید .ثالثا زورگ ویی امنیت ملی و دستگیری و شکنجه
اعت راض کنندگان یک حرکت مدنی و قان ونی چهره واقعی دموک راسی و آزادی بیان ادعایی
حاکمان پوش��الی را نیز رسوا ساخت و نشان داد که در کش��وری که دزدان و بیگانه پرستان
امپ رات��وری دارند ،ب رای حقیقت گ ویی و ش��جاعان جایی وجود ندارد و فوری در ب رابر ش��ان
سدکشی م یشود.
ادامه در صفحه 67

نویسنده :واحد منصوری

امریکا و غرب
کشتزار های مواد مخدر را
با خون افغانها آبیاری میکنند
«افغانس��تان :بهش��ت
مافی��ای مواد مخ��در ،جهنم
جوانان معتاد» عنوان گزارش
تحقیق��ی بود که ب��ه تاریخ
دوم جدی  ۱۳۹۱در س��ایت
افش��اگر «حزب همبستگی
افغانستان» منتش��ر شد .در
این گ��زارش بیش��تر عوامل
داخل��ی قاچاق و کش��ت و
ت ولید مواد مخد در افغانستان
افشا گردیده بود.
اما در گزارش ذیل به عوامل بیرونی رش��د این پدیده منفور در افغانس��تان مختص را مرور
شده تا دستان خ ونین ام ریکا در پس این تجارت مرگ آور و ب ربادگر کشورما برمال گردند.
كش��ت مواد مخدر در افغانستان هر چند س��ابقه طوالنی دارد ولی این امر از بدو تجاوز
ش��وروی و به واس��طه نیروهای جهادی رونق بیش��تر یافت تا اینكه در دوران تاریك طالبان
به اوجش رس��ید .در اواخر حاکمیت طالبان ،مالعمر کش��ت کوکنار را ممنوع نمود که در
نتیجه می زان ت ولید افغانس��تان بسیار کاهش یافت ،اما با سقوط طالبان از سال  ٢٠٠١بازار آن
در کش��ورما آنچنان رشد وس��یع یافت که باالتر از  ٩٠فیصد ت ولید ت ریاک جهان را به خود
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اختصاص داد.
در سال  ٢٠٠١ت ولید ت ریاک افغانستان فقط  ١٨٥تن بود که آنهم در مناطق تحت کنترول
«ائتالف شمال» زرع و قاچاق م یشد .ستیون کول در کتابش «جنگ ارواح» م ین ویسد:
«مرکز مبارزه با مواد مخدر س��ی.آی.ای گزارش م یداد که افراد مسعود به مقدار
زیاد هیروئین و تریاک را به اروپا قاچاق م ینمودند».
عدهای از تحلیلگ ران به این نظر اند که ممنوع ش��دن کش��ت خش��خاش توسط مالعمر
در واقع اش��تباهی بود که ض ربۀ محکمی به گروه طالبان وارد کرد چون این کار آنان یکی
از منافذ س��ودآور را ب رای ام ریکا بس��ته بود بن��ا در اکت وبر  ٢٠٠١با برچیدن بس��اط طالبان و
س��ازماندهی دوبارۀ تمامی قاچاقب ران هیروئین و تفنگ س��االران «ائتالف ش��مال» توانست
حکومت جدیدی در کابل بوجود آورد و به سرعت شگفت آوری عواید از دست رفته را پس
ب��ه چنگ گیرد .اما ام ریکا طالبان را به عنوان حامیان اصلی مواد مخدر در جنوب و جنوب
غرب افغانستان مناطقیکه در آن بیشت رین خشخاش کشت م یشود حفظ نمود.

سیا و مواد مخدر افغانستان
دو نقطه اصلی در جهان به مثابه م راکز کشت ت ریاک شناسایی شده اند« .مثلث طالیی»
شامل میانمار ،الئوس و تایلند و «هالل طالیی» که افغانستان ،پاکستان ،ای ران ،ترکیه و غیره
را در بر م یگیرد .با آغاز جنگ ضدروس��ی ،ام ریکا و غرب افغانستان را به مرکز ثقل «هالل
طالیی» تبدیل کردند که تا امروز جایگاه اول را در ت ولید ت ریاک جهان در دست دارد.
رشد سرس��ام آور مواد مخدر در افغانس��تان به عملیات مخفی «سیا» در منطقه از زمان
تجاوز ش��وروی برم یگردد.
پی��ش از حمله ش��وروی به
افغانس��تان ،ت ولی��د ت ریاک
در افغانس��تان و پاکستان،
متوج��ه بازاره��ای کوچک
محلی بود .اقتصاد وابس��ته
به م��واد مخدر افغانس��تان،
پروژه به دقت ط راحی شده
سازمان س��یا بود که توسط
سیاس��ت خارج��ی ام ریکا
حمایت م یشد.
در اواسط دهه  ٨٠میالدی ،اسالمآباد به یکی از بزرگ ت رین ق رارگاه های اطالعاتی ام ریکا
در جهان تبدیل شده بود .سیا با حمایت «آی.اس.آی» عمال مناطق مرزی پاکستان و ساحات
تحت کنترول مجاهدین در افغانستان را به م راکز ت ولید ت ریاک تبدیل کردند که بخش عمده
مصارف جنگ ضدروسی از این ط ریق تامین م یشد.

در پاکستان ،جمعیت معتاد به هروئین در مقایسه با سایر کشورهای جهان ،بیشت رین رشد
را داش��ت ،به طوری که از نزدیک صفر در س��ال  ١٩٧٩به یک میلیون و دوصد هزار نفر در
سال  ١٩٨٥رسید.
با تالش س��ی.آی.ای .و آی.اس.آی .ت ولید ت ریاک افغانس��تان در سال  ١٩٩١به حدود دو
هزار تن رسید درحالیکه این رقم در سال  ١٩٨٢به  ٢٥٠تن بالغ م یگردید.
گ��روه های مجاهدین ،هر ولس��وال یای را که در داخل افغانس��تان تصرف م یکردند ،به
روس��تاییان دستور م یدادند تا ت ریاک کش��ت کنند .به طور گسترده و ف راگیر در پاکستان،
رهب��ران مجاهدین با همکاران صاحبان پاکس��تانی خود صدها فاب ریکه ت ولید هروئین را اداره
م یکردند.
حزب اس�لامی تحت رهب��ری گلبدین که بیش��ت رین کمکهای س��ی.آی.ای .را دریافت
م یکرد ،در همکاری مستقیم با اسامه بن الدن بخش عمده تجارت هیروئین را نیز در چنگ
داش��ت .این حزب ب��ا حمایت آی.اس.آی .آزادان��ه در مناطق مرزی پاکس��تان فاب ریکه های
پروسس ت ریاک را گردانندگی م یکرد.
در سال  ،١٩٩٥چارلز کگان ،مدیر «سیا» در عملیات افغانستان اعت راف کرد که در واقع
این س��ازمان جنگ افغانستان را با عواید سرشار بدس��ت آمده از مواد مخدر افغانستان پیش
می برد.
جان ک ولی در کتابش «جنگهای نامقدس» شرح م یدهد که چطور ویلیام کیسی رئیس
سی.آی.ای ،.ویلیام ف رنچ اسمت ،لوی سارنوال ام ریکا را وادار ساخت که یک حکم مخفی را
امضا نماید که طبق آن سی.آی.ای از گزارش دهی در مورد قاچاق مواد مخدر معاف گردید
و بدینصورت زمینه قان ونی ب رای دست انداختنش به این تجارت مهیا گردید.
ک ولی م ین ویسد که در فبروری  ،١٩٨١رونالد ریگان به یک پروگ رام مخفیانه رای مثبت
داد که طبق آن س��ی.آی.ای .ب رای معتاد ساختن س��ربازان روسی مستقر در افغانستان تالش
کند تا روحیه و کارآیی آنان را تضعیف نماید .از ط ریق باندهای بنیادگ رای افغان ،قسمتی از
ت ولیدات مواد مخدر با شیوه های گ وناگون به س ربازان روسی رسانیده م یشد.

حقایق ناگفته از زبان مقام های روسی
ویكت��ور ایوانوف رئیس كمیته دولتی ضد مواد مخدر روس��یه به تاریخ  ١٩جنوری ٢٠١٣
در مس��کو با بیان اینكه تعداد ق ربانیان هروئین افغانس��تان طی  ١٠سال اخیر به بیش از یك
میلیون نفر رس��یده اس��ت اعالم كرد :تروریزم در افغانس��تان عم ً
ال وجود ندارد زی را در داخل
افغانس��تان حداكثر  ٥٠نفر از طرف��داران القاعده باقی ماند ه ان��د در حال ی كه در ب رابر این
شبکه بیش از یکصدو پنجاه هزار س رباز ام ریکایی و ناتو مامور شده اند .یا به طور ساده در
ب رابر هر عضو القاعده یکهزارو پنجصد س رباز ام ریکا م یجنگد .به گفته او حدود  ٣میلیون
كشاورز افغان در كار ت ولید مواد مخدر در این كشور جذب شده اند.
ایوانف همچنان گفته اس��ت درآمدهای باالی مواد مخدر بالغ بر  ٥٠٠میلیارد دالر ساالنه
ی��ا معادل  ٨درصد تجارت قان ونی جهان در بخش نفت و گاز م یش��ود که بخش زیاد آن به
یریزد.
جیب ام ریکا م 

شماره هفتم ،ثور  1392ـ می 2013

65

شماره هفتم ،ثور  1392ـ می 2013

66

وی اضاف��ه میكند :كس��انیکه كار ت رانزیت مواد مخ��در را اداره میكنن��د ،امروز در
حقیق��ت بازیگ ران مالی و اقتصادی جهان و رهب ران پش��ت پرده جهان و خصوصا ط راحان و
بانیان واقعی بح ران اقتصادی جهان هم هستند.

مردم امریکا قربانیان مواد مخدر
در ام ری��کا  ١٠٨میلی��ون تن معتاد به مواد مخدر اند که ای��ن رقم  ٤٦در صد کل نفوس
این کشور را تشکیل م یدهد .مطابق آمار مرکز ملی اعتیاد در ام ریکا  ١٥/١میلیون تن مواد
مخدر و اعتیاد آور خود را از ط ریق دواخانه ها و خ رید دوا های اعتیاد آور بدست م یآورند.
بیشت رین معتادان جوانان بیست تا بیست و پنج سال هستند.
قسمت زیادی از مواد مخدر ت ولید شده در افغانستان به بازار های ام ریکا و انگلستان واریز
م یش وند که بدون دخالت دولت ناممکن است که این محم وله ها سالم داخل خاک آن کشور
گردند .همانگ ونه که در ج ریان جنگ ویتنام مقدار زیاد هیروئین در میان تاب وتهای س��ربازان
کشته ش��ده جابجا ش��ده به ام ریکا منتقل م یشد ،از افغانس��تان نیز احتماال توسط طیارات
نظامی انتقال م ییابند.
فروش مواد مخدر در خاک ام ریکا غیر از سودآوری اقتصادی آن ،ب رای فرو بردن جوانان
آنکش��ور در نشئه و خواب خرگوشی ب رای حکامش اهمیت دارد .ب رای دولتی که با بیکاری،
فقر ،بح ران های اقتصادی و جنبش عظیم ضدجنگ مواجه اس��ت ،خنثی و بیخود شدن ٤٦
فیصد نفوسش در اثر استفاده از مواد مخدر موهبتی به شمار م یرود.
صندوق بین المللی پول تخمین زده است
که می زان پول ش ویی در سطح جهان در طول
یک س��ال ،بین  ٥٩٠میلیارد تا  ١/٥ت ریلیون
دالر م یباش��د ک��ه این می��زان  ٢تا  ٥درصد
ت ولید ناخالص جهانی اس��ت .بخش بزرگی از
این پول ش��ویی م ربوط به تجارت مواد مخدر
م یباش��د که کارتل های مافیایی وابس��ته به
دولتها به آن چن��گ انداخته اند .قاچاق مواد
مخدر پس از تجارت نفت و س�لاح ،س��ومین کاالی بزرگ جهانی ب رای کش��ور های غ ربی
م یباش��د که ام ریکا با اشغال افغانستان و تبدیل آن به بزرگت رین ت ولیدکننده ت ریاک و چرس
به این تجارت جهانی نیز چنگ انداخته است.

تضاد امریکا و انگلستان برسر تسخیر عواید
مواد مخدر
افغانستان بخش اعظم هروئین مصرفی انگلستان را نیز ت ولید م یکند .عواید سرشار مواد
مخدر به همان پیمانه که ب رای ام ریکا س��ود آور است ب ریتانیا نیز از آن ب یبهره نمانده است.
جنگ پنهانی بین ام ریکا و انگلس��تان سالهاست بر س��ر هلمند و بخصوص ولسوالی مارجه

که مرکز عمده زرع کوکنار در جهان به ش��مار م یرود ج ریان داش��ته اس��ت .اختالف بر سر
تس��خیر این والیت یکی از موارد تضاد ها میان این دو قدرت در کشور ماست .اینان دهسال
تمام هلمند را جنگزده و خط رناک جلوه دادند تا در پس پرده معامله های چرب ش��ان را ب رای
تسخیر عواید کوکنار و منابع طبیعی این والیت با خاطر آرام به پیش ب رند.
واش��نگتن جنگهای اش��غالگ رانه در کش��ور های مورد تجاوز را از پول و مالیات مردمش
پیش م یبرد .در دوازده س��ال گذش��ته دو جنگ پر مصرف ع راق و افغانس��تان صدها هزار
کش��ته و ب ربادی وس��یع به دو ملت برجا گذاشت .درین دو جنگ تا حال بیش از دو ت ریلیون
دالر صرف ش��ده و آمار تازه از ازدیاد مصارف آن به مرز ش��ش ت ریلیون دالر خبر می دهند.
اما این جنگها ب رای نهادهای مالی آنکشور که از خون و عرق ملت خود و مردم مستعم رات
تغذیه می کنند س��ودهای بزرگی به هم راه داش��ت .مصارف جنگها از جیب  ٩٩درصد مردم
عام ام ریکا پرداخت گردید اما عواید سرش��ار آن به جیب یک درصدی ها در قصر س��فید،
پنتاگون و والست ریت واریز م یش وند.

بقیه از صفحه 62

تحفه ناچیز به جوانان شجاع...
مدتی قبل نقل ق ولی از مجید توکلی زندانی سیاس��ی باشهامت ای ران در فیسبوک
پخش ش��د که گفته بود «یک حاکم دیکتاتور تنها احس��اس خطرش از شجاعان است
که نافرمانی م یکنند ».لشکرکش��ی دولت در ب رابر ش��ما و بعد دس��تگیری و شکنجه
تظاهرکنندگان اثبات این پیام مهم به ملت اس��ت که بدون ش��ک اینچنین حرکت های
ش��جاعان بیش از هرچیز در قلب تیره غالمان بیگانه و چپاولگ ران حاکم کار م یکند و
آنان را دستپاچه م یسازد .این اقدام دولت در واقع گواه پیروزی شماست که من آن را به
تمامی اعضای حزب همبستگی تب ریک م یگ ویم.
امیدوارم عوعو دشمنان ملت علیه حزب تان را همیشه سند م وث ریت کار تان دانسته
به آن وقعی قایل نش وید .اکث ریت ملت دربدر و منکوب شده با شماست .اینان امروز به
زور دالر و نیروهای مس��لح حامیان جهانی شان بر ملت حکومت م یکنند اما تا آخ رین
حد ممکن بین ملت منفور هس��تند .آینده از آن ش��ما و دیگر نیروهای مردمی ،آزادی
پسند و پیشرو است.

با سپاس ف راوان از تحفه این دوست ،کلپ ویدی ویی را در چینل
ما در ی وتیوب تماشا کنید:
www.youtube.com/watch?v=nNTwS7kjex4
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جنایت کاران حزب حرکت اسالمی

عامالن اصلی قتل شکیال

یکس��ال و سه ماه
از قتل ش��کیال دختر
شانزده س��اله بامیانی
گذشت .این دختر در
مهمانخانه س��ید هادی
واحدی بهش��تی عضو
ش��ورای والیتی بامیان
به تاری��خ  ٧دلو ١٣٩٠
در منطق��ه زرگ��ران
مرکز بامیان ابتدا مورد
تج��اوز ق��رار گرفته
و بعد به قتل رس��ید.
واحدی بهش��تی ب رادر
فکور بهش��تی عضو پارلمان و از اعضای حزب حرکت اس�لامی افغانس��تان به رهبری سید
حسین انوری م یباشد.
یک روز پس از قتل ش��کیال ،بهشتی اعالم کرد که این دختر دست به خود کشی زده و
به زندگی اش پایان داده اس��ت ،اما پ ولیس بامیان فردی به نام ق ربان را که بادیگارد بهش��تی
است به اتهام این قتل دستگیر کرد درحالیکه ق ربان به خب رنگاران گفت از این قتل از ط ریق
تیلفون و آنهم توس��ط بهش��تی باخبر ش��ده و در ج ریان قتل در محل حادثه حضور نداشته
است.
سید یحیی احمدیار رئیس سارنوالی بامیان در همان هفته های اول قتل شکیال در ج ریان

یک محکمه علنی اعالم کرد که این احتمال وجود دارد که در این حادثه به خاطر س��رپوش
گذاش��تن بر یک جنایت ،جنایت دیگری صورت گرفته باش��د ،چون در حادثه قتل ش��کیال
مسئله تجاوز جنسی نیز مطرح م یباشد.
در میان مردم بامیان موضوع این جنایت تا هنوز روی زبانهاس��ت و بیشتر بامیانی ها می
گ ویند شکیال ابتدا مورد تجاوز جنسی ق رار گرفته و بعدا به قتل رسیده است .اما از آنجایکه
از الف تا یای مقامات این والیت در چنگ جنایت کاران وحدتی و حرکتی است مسئله قتل
شکیال خاک زده شد و خودکشی عنوان گردید.
پدر ش��کیال که یک مرد فقیر و نادار است ،در همان اوایل زیر فشار اف راد مسلح بهشتی
ق رار گرفت و مجبور ش��د اق رار نماید که دخترش خود کش��ی کرده است .اما شش ماه پس
از این حادثه زمانیکه از چنگ اف راد مس��لح ف رار کرد و به کابل آمد ،در ب رابر خب رنگاران از
فش��ار خانواده بهش��تی گفت و حقایق را افشا کرد .او گفت س��ندی در دست دارد که طب
عدلی ثابت کرده که دخترش به قتل رس��یده است .پدر شکیال وکالت دخترش را به پسرش
به نام علم گذاش��ت تا قضیه خواهرش را در محاکم پیش ببرد .از نه ماه به اینسو علم پشت
این و آن دروازه اداره های حکومتی و محاکم و قضا و س��ارنوالی سرگردان است اما صدایش
گوش شنوایی ندارد.
علی در ع ریضهای که بخشی از آن در مکتوب مورخ  ١٤جوزای  ١٣٩١کمسیون ع رایض
و سمع شکایات ولسی جرگه به وزارت امور پارلمانی نقل شده م ین ویسد:
«درحالیکه قاتل محمد هادی واحدی است اما حاال قربان نام محافظ آن به ناحق
به اتهام قتل محبوس است و در این قضیه قتل سارنوالی استیناف بامیان با استفاده
از نفوذ خود و قاتل قضیه را برعکس و یک جانبه وانمود نموده بخاطریکه س��ارنوالی
اس��تیناف از قومای قاتل اس��ت و آقای واحدی آنقدر در ادارات دولتی تسلط و واسطه
دارند که به جعل از جانب وارثین مقتوله به مقام وزارت امور داخله ترتیب عریضه داده
با اخذ امر که از تعقیب و تحریک دوسیه قتل صرف نظر نماید».

روز س��ه ش��نبه  ٢٧حمل  ١٣٩٢واحد بهشتی قاتل این دختر در ش��هر بامیان شماری از
اط رافی��ان و ه��م حزبی هایش را گردهم جمع م یکند و راهی خانه ش��کیال م یش��وند و از
خانواده میخواهند پشت دوسیه نگردند و به نفع او تیر ش وند .زمانیکه او و اط رافیانش پاسخ
منفی بدس��ت م یآورند به زور متوسل ش��ده ب رادر شکیال را تهدید به مرگ م یکنند و به او
م یگ ویند که اگر دوست دارد نزد خواهرش برود این قضیه را پیگیری کند.
در کابل هم س��ید حسین انوری از جنگساالران آدمکش با همدستی برخی حرکتی های
دیگر مانند اعضای پارلمان فکور بهش��تی و عالمی بلخی تالش دارند تا دوس��یه قتل شکیال
را در لوی س��ارنوالی زیر بزنند و آن را مثل هزاران دوس��یه مشابه طعمه موشها در پسخانه های
این اداره نمایند.
روز چهارش��نبه  ٢٨حم��ل  ١٣٩٢دهها ت��ن از اعضای جامعه مدنی و م��ردم بامیان ب رای
چندمین بار در اعت راض به تاخیر در بررس��ی دوسیه قتل ش��کیال ،در ب رابر پارلمان دست به
اعت راض زدند و خواهان محاکمه عامالن این قتل شدند.
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گوشه هایی از

فجایع جنگهای کابل

از البالی اسناد «سازمان عفو بینالملل»
وحش��ت و ب رب ریت تنظیمی در دهه نود میالدی در کابل و داس��تانهای وحشتناک
جنای��ت و وی رانی آن حقیقتی اس��ت که تا هنوز همچون کابوس��ی ذهن مردم ما را
م��یآزارد .اما تعدادی از س��خنگ ویان و یاوه گ ویان تنظیمی ای��ن حقایق تلخ را انکار
نموده آن را تبلیغات م یخوانند .دولت پوش��الی کرزی و صاحبان ام ریکایی شان یازده
س��ال تمام تالش نمودند که بر پلیدی ها و توحش چهارس��اله تنظیمی پرده انداخته
شده از صفحات تاریخ ما محو گردند.
چون عامالن اصلی این آدمکشی ها امروز در دور جدیدی از چپاول و جنایت زیر
سلطه ام ریکا سهیم اند ،باید از آنان فرشته های «دموک راسی» و «حقوق بشر» ت راشیده
م یش��د که کار عوامف ریبی و نقش بازی کردن شان به مثابه غالمان ام ریکا به راحتی
صورت گیرد.
س��ازمانهای معتبر جهانی و منجمله «س��ازمان عفو بی نالملل» طی چندین سند،
موارد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی دهه نود میالدی را انتشار داده اند که مرور
داستانهای ه ولناک و دردآور آن مو بر بدن انسان راست م یکند.
یکی از این اس��ناد تحت عنوان «افغانس��تان :مس��ئ ولیت جهانی در ب رابر فاجعه
حقوق بش��ر» در س��پتامبر  ١٩٩٥به زبانهای انگلیسی ،دری و پشتو منتشر گردید .ما
بخش هایی از این س��ند مهم را از روی متن چاپی آن بازتایپ کرده ب رای آنانی که از
ج ریانات فاجع هبار جنگهای خاینانه و ب ربادی کابل توسط تنظیم های جهادی آگاهی
چندانی ندارند نشر م یکنیم.

افغانستان:
مسئولیت جهانی در برابر فاجعه حقوق بشر

از انتشارات «عفو بینالملل» ١١ ،سپتامبر ١٩٩٥
یک زن جوان را که در اوایل س��ال ١٩٩٤در شهر آراء
کابل زندگی میکرد باز گو کردند:
«ش��وهر آن زن در یک حمله انفجار کشته شد .او
دارای س��ه طفل بین سنین دو و نه ساله بود .روزی وی
اطفال خود را گذاشته ب رای آوردن نان برون رفت .دو تن
از اف راد مس��لح مجاهدین وی را درسرک دستگیر کردند
و در پای��گاه خویش دریک خانه بردند و در آنجا  ٢٢مرد
ب رای س��ه روز به او تجاوز نمودند .بعدا به وی اجازه دادند
که بروند .هنگامیکه او به خانه خویش میرس��د در مییابد که هر سه کودکش از فرط
سردی مرده اند».
روزیکه با روزهای دیگر سال  ١٩٩٣تفاوت نداشت،ازدحامی از مردم در کابل منتظر بس
بودن��د .یک لحظه بعد هنگامیکه بمبها در اط راف ایس��تگاه بس فرو می ریخت ،اعضای بدن
انس��انها از هم جدا میگردید .اجساد انس��انها به هر سو پ راگنده شد .سر یک نفر از تن وی
جدا گردید .طی چند ثانیه بیش از  ٨٠تن هالک و یا مجروح شدند.
.....
مجموع اف راد ملکی که طی سه سال گذشته در نتیجه حمالت عمدی ت وپخانه بر مناطق
مس��ک ونی به قتل رسیده اند به دهها هزار تن میرسد .چنین کشتارها از تمام بخشهای کشور
گزارش ش��ده است ولی اکث ریت وس��یع ق ربانیان -بیش از  ٢٥٠٠٠در کابل به قتل رسیده اند،
آنان کش��ته شدند در حالیکه هیچکسی را تهدید نمیکردند – در حالیکه از راه میگذشتند،
درمنازل خ ویش نشس��ته بودند و ی��ا به امید اینکه مصئون بمانند درمکاتب و مس��اجد پناه
گزیده بودند.
.....
در سال  ١٩٩٤کشتار غیر نظامیهای کابل با استفاده از سالح سنگین بطور روز افزون باال
گرفت .در اگست همان سال سه شفاخانه در کابل مستقیما مورد اصابت واقع شد که بیش از
سی تن از م ریضان را بقتل رساند و وسایل طبی را که بوسیله سازمان صحی جهان و صندوق
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اطفال ملل متحد (ی ونیس��ف  ) UNICEFتهیه ش��ده بود ،تخ ریب کرد بر طبق یک تخمین،
هنگامیکه جناحهای متخاصم مناطق مس��ک ونی را در کابل مورد هدف حمالت خ ویش ق رار
دادن��د ،بین  ١٢س��پتامبر و ١٢
اکت وبر تا  ٨٠٠تن کش��ته و بیش
از  ١٧٠٠٠تن مجروح گردیدند و
علت آن مورد شک ق رار گرفتن
اهالی مح��ل بخاطر پش��تیبانی
از رقب��ای سیاس��ی ایش��ان بود.
اکث ری��ت ق ربانی��ان را زنان غیر
مس��لح و اطفال تشکیل میکرد.
بی��ن  ٢١ت��ا  ٢٤اکت وب��ر در اثر
بمباری بر مناطق مس��ک ونی ،در
حالیکه در آنجاها هیچگ ونه فعالیت نظامی وجود نداش��ت ،حد اقل  ٩٥تن کشته و  ٢٩٠تن
ج راحت برداش��تند .در اثر شلیک توپ و هاوان در اط راف پوهنتون کابل،ساحه دهم زنگ و
باصطالح کوه تل ویزیون ،در همان ماه حد اقل  ٤٥تن کشته و  ١٥٠تن زخمی شدند .شاهدان
عین��ی گزارش دادند که یکی از بمبها بر مکتب��ی که پناه گاه مردم بی خانمان بود اصابت
کرد و  ١٠تن را به هالکت رساند.
.....
اس��تعمال بمب های خوش��ه ای (کلس��تر) بر مناطق مسک ونی مش��خصه مشترک اغلب
جناحهای رقیب بوده اس��ت .یک تن از ش��اهدان عینی در مورد حمله انتقامج ویانه نیروهای
والی اسماعیل خان در اوایل می  ١٩٩٥در والیت ف راه ،به عفو بین الملل اظهار داشت:
«آنها تعداد زیادی بمب های خوش��ه ای را پرتاب کردند که در اثر آن بین  ٢٢٠تا
 ٢٥٠تن کشته شدند .اکثریت مقتولین مردم عادی بودند که هیچ یک از جناحها را نه
جناب داری کرده بودند و نه با آنها مخالفت داشتند .جنگ متوقف گردیده بود و ب رای
چندین روز هیچگونه فعالیت نظامی وجود نداشت .ولی طیارات میگ  ،٢١میگ ،٢٣
سو  ،١٧و سو  ١٨اسماعیل خان علیه مناطق مسکونی مورد استعمال قرار گرفت .در
آنجا مقاومت نظامی وجود نداشت .صرف مردم عادی کشته شدند».
.....

قتل ها به وسیله نگهبانان مسلح
انگیزه ها هرچه باش��د ،نم ونهها باهم مشابه اند :در تمام حاالت ،گزارشهای که در اختیار
عفو بی الملل ق رار گرفته است حاکی از آنست که اف راد مسلح توانسته اند ،هر کسی را که

در ب رابر آنان خواسته است بایستد ،عمدی و ظالمانه به قتل برسانند .بخاطر ق ربانیان بی دفاع
هیچ مرجعی وجود ندارد تا ب رای حمایت از ایشان به آن م راجعه گردد.
.....

در ی��ک حادثه در می  ،١٩٩٢مردی که فکر میش��د عضو حزب حاکم قبلی باش��د در
عمارت وزارت امور داخله بوسیله نگهبانان مسلح شورای نظار دستگیر گردید .شاهدان عینی
اظهار داش��تند که یک تن از اف راد مسلح ،وی را بس��ت و بالگد از زینهها پائین انداخت .در
من��زل تحتانی ،یکتن از جنگج ویان مجاهد ک��ه از متحدین دولت جدید بود ،وی را مکررا با
قنداق تفنگ مورد ض ربت ق رار داد .گزارش گردید که او حد اقل  ١٠مرمی بر زندانی شلیک
کرد .او سپس با شمشیر کند تش ریفانی به ب ریدن گلوی مرد مرده مبادرت ورزید.
.....
یک تن از روشنفک ران معروف افغانی که در پاکستان بعنوان مهاجر زندگی میکند ،وضع
افغانهای آزاد اندیش را که خواهان حل صلح آمیز معضله میباشند ،چنین توضیح کرد:
«آنانیک��ه مخالف بنیاد گرای��ان بودند به این یا آن طریق از بین برده ش��ده اند،
بطور مثال عزیز الرحمان الفت ،داکتر س��عادت شیگیوال ،داکتر نسیم لودین ،انجینیر
عزیز عثمانی و سال گذشته { }١٩٩٣در پشاور ولی خان کروخیل که یکی از حمایت
کنندگان سرسخت پروسه صلح بود .وی دو روز قبل از ترورش ،علیه مداخله همسایه
ها در امور افغانستان صحبت کرده بود».
.....
تعداد کثیری از نامه نگاران ،ن ویسندگان و هنرمندان به مرگ تهدید گردیده اند و چندین
تن از نامه نگاران بطور عمدی و ظالمانه به دستور قوماندانهای ارشد جناحهای درحال جنگ،
به قتل رس��یده اند .یک ت��ن از خبر نگاران افغان��ی که چندین بار بوس��یله قوماندان های
گروهای مختلف مجاهدین دستگیر گردیده بود ،به عفو بین الملل گفت:
«نامه نگاران بوس��یله هر تنظی��م (حزب) متهم میگردند ک��ه گویا ب رای تنظیم
دیگری کار میکنند .اس��تنباط یک نامه ن��گار عالقمند به اخبار اکنون کامال دگرگون
گردیده است ،هر حزب یک فهرست مرگ اشخاصی را که میخواهند از بین ببرند ،در
دست دارند که شامل نامه نگاران نیز میباشد».
نامه نگارانیکه ب رای وسایل اطالعات جمعی بین المللی درباره جنگ در افغانستان گزارش
تهیه مینمایند ،بخصوص در مخاطره ق رار دارند.
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.....

یک جنگجوی مجاهدین ،کابل :گزارش میگردد که ای ران به گروههای مجاهیدن طرفدار،
به عرضه سالح ها ادامه میدهد.
ش��اه محمود دی��دار ،نامه نگار ک��ه در روزنامه حقیقت انقالب ث��ور م ربوط به حکومت
س��ابق کار میکرد ،در دسامبر
یا اکت وبر  ١٩٩٢به قتل رسید.
.....
نیروه��ای حزب اس�لامی
(حکمتی��ار) در م��ارچ ١٩٩٤
بر م وتر حامل س��ه نامه نگار
ب��ا اس��تفاده از تفن��گ های
تعرضی کالش��ینکوف مکررا
ش��لیک نمودن��د .مرم��ی در
گردن ی��ک مترج��م افغانی ،یک جنگجوی مجاهدین ،کابل :گزارش میگردد
صب��ور سیاس��نگ ،اصاب��ت که ایران به گروههای مجاهدین طرفدار ،به
عرضه سالح ها ادامه میدهد.
نمود .در ه��ر دو بازوی یک
نامه نگار کانادائی ،تایل ربرول
( ،)Tyler Bruleض ربت وارد گردید .هر سه تن نجات یافتند.
میروی��س جلی��ل نامه نگار افغانی بخش جهانی بی بی س��ی ،بتاری��خ  ٢٩جوالی ،١٩٩٤
پس از آنکه در منطقه ای تحت کنترول حزب اس�لامی (حکمتیار) ربوده شد ،به قتل رسید.
موصوف چندین بار از جانب احزاب مختلف مجاهدین بش��مول حزب اسالمی (حکمتیار) به
مرگ تهدید ش��ده بود .بر اساس گزارشها ،وی بعد از مصاحبه با گلبدین حکمتیار به کابل
بر میگشت .یک تن از همکاران قبلی میرویس جلیل به عفو بین الملل اظهارات داشت که
حتی قبل از حادثه افواهی در کابل پخش گردیده بود که وی به قتل خواهد رسید:
«خان��م یکی از اعضای ش��ورای هم آهنگی دو روز قب��ل از وقوع حادثه به منزل
میروی��س جلی��ل آمده و به وی گفته بود که باید کابل را ترک بگوید .او گفته بود که
توطئهای چیده ش��ده است تا نامبرده را عنقریب بکش��ند .در حدود یک ماه افواهاتی
وجود داش��ت که وی کشته خواهد شد .در روزیکه موصوف بقتل رسید من با دوستی
بودم که خیلی نگران به نظر میرسید .او گفت که نمیتواند چیزی بخورد بخاطر آنکه
شنیده بود که در همانروز حادثهای بروی واقع میگردد».
مشابهاً ،یک تن از کارمندان سابق دولت به عفو بین الملل اب راز داشت:

«من چور و چپاولهای زیادی را به چش��م دیدم .بطور مثال منزل (اسم محفوظ)
ی��ک داکتر طب ،مورد غارت ق رار گرفت .این تقریبا دو ماه قبل [اگس��ت  ]١٩٩٤بود.
آنها خانم و اطفال وی را بیرحمانه لت و کوب کردند .او خود در خانه نبود .معلوم بود
که آمده بودند تاوی را به قتل برسانند .ایشان تمام اموال او را بردند .من به چشم خود
دیدم که پسرش را ،جوانی در حدود  ٢٠سال ،به گوله بستند و کشتند».
.....

اشخاصیکه در ب رابر ربوده شدن و تجاوز به زنان مقاومت میکنند یا آنانیکه به زنان ربوده
ش��ده کمک میرسانند تا ف رار نمایند ،غالبا خود ایش��ان به قتل میرسند .بطور مثال در نیمه
 ،١٩٩٤خانم جوانی (اسم محفوظ) بوسیله قوماندانیکه متحد نیروهای جن رال دوستم در مزار
ش��ریف بود ،ربوده ش��د .س��ر انجام او تصمیم به ف رار گرفت و با یک تن از اعضای جوان
خانواده خ ویش تماس حاصل کرد و او خانم را به مسکو برد .قوماندان در مورد جوان آگاهی
حاصل و سعی کرد وی را به دست آورد ،ولی او خارج از کشور بود ،یک تن از خ ویشاوندان
وی به عفو بین الملل اظهار داشت:
«قوماندان تصمیم گرفت که خانواده را مجازات نماید .او خواهر آن جوان را ربوده
و در مقابل مادرش بوی تجاوز کرد .او بعدا مادر را مورد لت و کوب قرار داد .مرد جوان
بدون آگاهی از این انکشافات به مزار شریف باز گشت .اف راد قوماندان وی را یافتند و
دستگیر کردند .ایشان او را نزد قوماندان بردند .مرد جوان بوسیله نگبهانان به سختی
لت و کوب گردید .او در تحت ش��کنجه محل بودوباش خانم را در مسکو افشاء کرد.
س��پس قوماندان به نگهبانان دس��تور داد تا وی را ببندند و او توسط شمشیر خود سر
مرد جوان را از تنش جدا گرد».
اش��خاص دیگری بخاطر آن کش��ته ش��دند که گروههای مجاهدین به رشته تحصیلی و
سطح تحصیل ایشان نظر موافق نداشته اند .خانمی به عفو بین الملل توضیح داد که چگ ونه
ب��رادرش در اخیر  ١٩٩٢در والیت کندوز در ب رابر چش��مان خانواده خ ویش به قتل رس��ید و
اعضای بدنش قطع گردید:
«روزی گروه��ی در حدود  ٦٠تن از مجاهدین مس��لح مربوط به حزب اس�لامی
گلبدین حکمتیار به منزلش آمدند و گفتند که او باید اعدام گردد ،ب رای اینکه دختران را
تدریس کرده است .آنان که تبر ب رانی در دست داشتند به لت و کوب وی شروع کردند.
ب رادرم فریاد میزد “م را مکش��ید ،من مسلمان هس��تم ،م را مکشید” ،ولی افراد مسلح
گفتند “چگونه میتوانی مسلمان باشی ،در صورتیکه دخت ران را تدریس میکردی؟”»
خانمی که مس��کن خانوادگی وی در یکی از والیات غ ربی ،ف راه بود در ماه جون ١٩٩٣
مورد حمله مجاهدین مس��لح ق رار گرفت ،او به هیئت س��ازمان عفو بین الملل حکایت کرد
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که چگ ونه ش��وهرش نخس��ت مورد لت و کوب ق رار گرفت و سپس در ب رابر چشمان وی و
ف رازندانش کشته شد:
«آنان ب��ه نحو بیرحمانهای او را میزدند و میگفتند که در مکتب قریه به دختران
درس داده اس��ت .ما همه ب رای اینکه ترحم آنانرا جلب نمائیم فریاد میزدیم ،ولی آنان
دس��ت بردار نبودند .بعدا آنها ،او را در ب رابر چش��مان من و چهار کودک خورد س��الم
ایستاده کردند .یکی از ایشان با کالشنیکوف قلبش را نشانه گرفت و کشتش».
در برخی حاالت ،اشخاص بر طبق دساتیر مستقیم رهب ران احزاب به قتل رسیده اند .یک
مهاجر افغانی به عفو بین الملل اظهار داشت:
«ب��رادرم به من گفت ک��ه در اوایل نوامبر [ ]١٩٩٣یکی از رهب ران مجاهدین یک
تن از قوماندانان خود را اعزام نمود تا سر یکی از دکانداران جاده میوند را در کابل که
رهبر باوی خصومت داش��ت ببرد .قوماندان به محل رفت و اشتباها سر مرد دیگری را
برید و با خود برد .همه میدانس��تند که وی س��ر مرد دیگری را از تنش جدا کرده است
ولی هی��چ کس��ی جرئت
نداشت که این مطلب را به
او اظهار نماید».
بعضیهای دیگ��ر هر گاه از
دس��اتیر قواماندان س��ر پیچی
نموده اند ،تهدید به مرگ ش��ده
اند .ش��خصی که مزار ش ریف را
در اوایل  ١٩٩٥ترک نموده بود،
اظهار داش��ت ک��ه چگ ونه یک
شورشیان افغانی یک توپ بی پسلگد  ٧٥ملیمیتری را شلیک
قواماندان ملیش��ا ی محلی پدر
میکنند.
دخت��ر نوجوان��ی را ک��ه امتناع
ورزید دخترش را بب رند ،به مرگ تهدید نمود:
«اش��خاص موظف در منطقه همه قوماندان های مجاهدین یا افس��ران س��ابق
نظامی هس��تند که در طول  ١٤س��ال گذش��ته مردم م��ا را بمباری ک��رده و به قتل
رس��انده اند .بطور مثال من میدانم که یک تن از این قوماندان ها افراد خود را بخاطر
تش��خیص هویت دخت ران نوجوان میفرستد .س��پس او نگهبانان مسلح خود را اعزام
مینماید تا آنان را بیاورند .اخی را ،یکی از این قوماندان ها خانوادهای را مجبور س��اخت
ت��ا دختر خویش را به او بدهد ،خانواده متذکره نخس��ت امتن��اع ورزید .قوماندان پول
پیش��نهاد کرد ولی آن خانواده نپذیرفت .س رانجام قوماندان به ایشان گفت که دختر را
خواهد برد و پدر را خواهند کش��ت بدین ق رار ایشان ناگزیر بودند که موافقت نمایند و

این در ماه فبروری  ١٩٩٥بود .این قوماندان در آغاز به جمعیت اس�لامی وابس��ته بود.
اکنون او به عبدالرش��ید دوستم پیوسته اس��ت .نتیجه اینست که قوماندان موصوف
هر چه بخواهد میتواند بدست آورد ،زی را به نیروی نظامی قدرتمندی وابسته است».

در برخی حاالت زندانیان در توقیف کش��ته ش��ده اند و اجساد ایش��ان در محالت غیر
مس��ک ونی دفن گردیده است .بطور مثال چندین تن که بوس��یله نیروهای جن رال دوستم در
مزار ش��ریف رندانی شده بودند ،گفته میش��ود که به قتل رسیده اند و اجساد ایشان در نقاط
مختلف شهر مدفون شده است .اطالع عامه چنین تجاوز ها در بین اهالی ملکی ترس و عدم
امنیت بوجود آورده است.
عفو بین الملل نتوانس��ته اس��ت حتی یک واقعه را تش��خیص بدهد ک��ه یکی از اف راد
مجاهدین در ب رابر کش��تار مردم بیدفاع
ملکی مس��ئول ش��ناخته ش��ده باشد.
یک��ی از دالیل عم��ده ب��رای این امر
سیس��تم اتحاد های سیاس��ی است که
در میان گروه ها معمول میباشد .اغلب
قوماندانها که فکر میکنند از وابستگی
قوی سیاسی بر خوردار نیستند ترجیح
میدهند تا خ��ود را ب��ه قوماندانهای با
قدرتیکه ب��رای پذیرش آن��ان در یک
پیمان آمادگی دارند ،وابس��ته بس��ازند .این چنین یک پیمان معموال شامل حمایت نظامی و
تامین س�لاح و پول میباشد .سپس قوماندان کوچک موافقت مینماید تا بر مواضع قومندان
ارشد حمله ننماید .بخاطر اینکه ق رار داد به مخاطره نیفتد قوماندان ارشد از تطبیق هر گ ونه
کنترول انظباطی بر وابس��ته خ ویش خود داری مینماید – بدینط ریق اجازه نامه آزاد ب رای هر
گ ونه تجاوز بر حقوق بشر صادر میگردد.
.....
قبل از  ١٩٩٢چندین تن از شخصیتهای برجسته افغانی در قلمرو پاکستان بقتل رسیدند.
تا کنون هیچ کس��ی بخاطر مرگ آنان به دس��ت عدالت س��پرده نشده اس��ت .در میان این
ق ربانیان ،مینا کشور کمال یک عضو موسس انجمن انقالبی زنان افغانستان ،گروهی از مرکز
به چپ ،ش��امل است .گفته میش��ود که وی در فبروری  ١٩٨٧در منزلش در ک ویته ،پاکستان
بدست اعظای حزب اسالمی (حکمتیار) به قتل رسید .او چندین بار بخاطر فعالیت های “ضد
جهادی” تهدید به مرگ شده بود .گفته میشود که این تهدید ها به مساف رتهای وی به اروپای
غ ربی ارتباط داشت که وی در آنجا بیانیه هائی در محضر عام در مورد تجاوز به حقوق زنان
افغانی ای راد کرده بود.
در س��ال  ،١٩٩٢پس از تغییر حکومت ،قبرهای دستجمعی با تعدادی از اجساد در ه رات
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و در نزدیکی کابل در منطقه پلچرخی مکشوف گردید .در گرماگرم جنگ داخلی این قبرها
بار دیگر بس��ادگی بسته شدند .بدون کدام س��اختار دولتی تحقیقات در زمینه انجام گرفته
نم یتواند.
چنین کشفیات تا کنون ادامه دارد .در مارچ  ١٩٩٥اجساد  ٢٢تن در یک قبر دستجمعی
در چهار آس��یاب کشف گردید .نامهنگارانی که عملیات س��ربازان حکومت رییس جمهور
ربان��ی را هنگام باز کردن این قبرها مش��اهده م یکردند ،گزارش دادند که اجس��اد ق ربانیان
در یک نهر آبیاری به فاصله  ٣٠٠متری از س��رک عمومی که چهارآس��یاب را به کابل وصل
م یکرد ،یکجا روی همدیگر دفن شده بود .بر طبق گزارش رویتر ،نع شها در م راحل مختلف
پوسیدگی ق رار داش��تند .بدنها از مرد ها بود ،دستهای ایشان از پشت بسته شده و سرهای
ایشان هدف گل وله ق رار گرفته بود .گفته م یشود که  ٢٠تن از ق ربانیان ،اعضای گروه قومی
هزاره شیعه بوده اند.
.....
گفته م یش��ود که در اوایل اپ ریل  ١٩٩٥قبر دس��تجمعی دیگری مش��تمل بر  ٢٠تا ٢٥
تن جس��د زنان و اطف��ال در زیر زمین��ی فاک ولته ط��ب در پوهنتون کابل کش��ف گردید.
نع شها در الماریهای الب راتوار جابجا ش��ده بود .اجس��اد پوس��یده و متالش��ی شده بودند و
ش��ناخته نم یش��دند .گفته م یش��ود ،در می��ان آنها زن و ش��وهری با لباسهای عروس��ی
خ ویش وجود داشته اند .فکر می شد یکی از این اجساد متعلق به یک زن حامله بوده است.
اظه��ار میگردد که اجس��اد نیز در کارته س��ه و کارته چهار در چاه های آب مکش��وف
گردید .آنها نیز پوس��یده و متالشی شده بودند که قابل ش��ناخت نبودند .اجساد دیگری از
داش های خشت پزی در کابل غ ربی بدست آمد.

یک محکمه اسالمی جزای مرگ را بر دو مرد که متهم به قتل بودند ،ابالغ مینماید ،مارچ١٩٩٣ ،

گزارشها

فقر و ستم
در ولسوالی ورس بامیان
بیداد میکند
بامی��ان یک��ی از والی��ت
های مرکزی افغانس��تان است
که با س��منگان ،س��رپل ،غور،
دایکندی ،غزنی ،میدان وردک،
پ��روان و بغالن مرز مش��ترک
دارد .کوه های باب��ا ،بامیان را
ب��ه منطقه کوهس��تانی با آب
و هوای س��رد و خشک تبدیل
نموده اس��ت .این والیت هفت
ولس��والی دارد :مرکز ،ش��یبر،
یک��ه ولن��گ ،ورس ،پنجاب،
کهمرد و سیغان.

ولسوالی ورس
ورس یکی از دور افتاده ت رین ولس��والی های والیت ف راموش ش��دهی بامیان است که در
قسمت جنوب غرب آن واقع شده و مرز مشترک با والیات میدان وردک ،غزنی ،دایکندی و
غور دارد .نفوس این ولسوالی بالغ بر  ۱٨٠٠٠٠نفر م یباشد .از کابل تا مرکز این ولسوالی دو
روز وق��ت را در بر م یگیرد که همواره بای��د از راههای وی ران و ک وتل های بلند و خط رناک
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بگذری .ک رایه م وتر از کابل تا مرکز این ولسوالی دوهزار و پنچصد افغانی م یباشد.
در مجموع ورس از چهار منطقه تش��کیل ش��دهاست که عبارت اند از منطقه ایسپی غو
(س��فید سنگ) ،سرخجوی ،چجین و تخت و س راب .هر یک از این مناطق دارای ق ریه جات
متعددی است .ورسی ها عمدتا هزاره و شیعه هستند و به لهجه هزارگی تکلم م یکنند.
مردم ورس به زراعت و مالداری اش��تغال دارند که از کشت خود فقط یک فصل در سال
حاصل م یگی رند .مس��احت زمین زراعتی این والیت به ه��زار دفتر زمین (در هر دفتر بطور
تق ریبی حدود  ۲٠٠٠سیر گندم تخم پاشیده م یشود) م یرسد.
 ٩۵در صد وس��ایل زراعتی مردم گاو قلبه و تس��هیالت س��اده اولیه بوده و بسیارمحدود
از ماش��ین آالتی چون ت ریشر ،ت راکتور ،بلدوزر و دوپال (آنهم کسانیکه اقتصاد بهتری دارند)
استفاده م یش��ود .حاصالت زراعتی مردم ورس را عمدتا گندم ،جو ،جواری ،باقلی ،مشنگ،
عدس ،ش��خل و کچالو تشکیل م یدهد .درین منطقه انواع گندم دیم های نیز یافت م یشود.
بخاطر نبود زمین کافی ،وس��ایل بدوی کشت و یک فصله بودن زراعت ،سطح اقتصاد مردم
بسیار پایین است و باشندگان ورس ساالنه مقدار زیادی آرد و گندم خ ریداری م ینمایند.
غرس درخت های مثمری چون س��یب ،زردآلو و توت که با آب و هوای این ولس��والی
سازگار اند ،زیاد رواج دارد.
دره های این منطقه پوشیده از علف های آبی مثل بلدرغو ،رشقه و شفتل است که مردم
بخاطر رفع نیاز مواشی شان م یکارند .دامنه کوهها و تپه ها را علف هایی چون غیغو ،کمی،
پالی ،بدره ،چوکری و غیره سبز و خوش رنگ م یسازد.
صنایع دستی مردم ورس
ش��امل قالین ،گلیم ،نمد و
برک م یباش��د .نمد لیگان
و برک سرخجوی از شهرت
باالیی برخوردار اند .ماشیو
(ش��ال) در ورس از پش��م
گوسفند و بزتهیه م یشود و
بهت رین نوع آن «چهارگلی»
اس��ت ک��ه در کیفی��ت،
زیبائ��ی و نق��ش و ن��گار
ش��هرت خاص��ی دارد .این
محصوالت منبع درآمدی به
مردم این ولسوالی به حساب م یآیند .در این اواخر ت ولید نمد جای برک را گرفته است زی را
ساختن آن آسانتر و بازار آن نسبت ًا خوب است.
ورس که کمت رین دسترسی به مکتب ،شفاخانه ،سرک ،برق ،آب صحی و دیگر امکانات
ضروری دارد ،چون زادگاه جنایتکارانی نظیر محمد اکبری ،س��ید بهشتی ،محمد نادر فهیمی
وغیره اس��ت ،در سه دهه اخیر بس��تر مخوف ت رین حوادث بوده و این عناصر آن را مبدل به
جهنم ترسناکی ب رای باشندگانش ساخته اند .در حال حاضر تمامی ادارات و پست هایی که
باید در خدمت زحمتکشان باشند ،در دست قوماندانان جهادی م ربوط به ک ریم خلیلی ،محمد

محقق ،محمد اکبری و س��ید بهشتی ق رار دارند .بیشت رین پست ها م ربوط باند خلیلی است.
از جمله ولسوالی ،مدی ریت معارف ،امنیت ،احصائیه وغیره.
احیان ًا اگر قوماندانی از این پس��ت ها بی نصیب بماند ،در محل بودوباش خود ولسوالی
مس��تقل و تازهای تشکیل م یدهد که درهیچ موردی به مردم آن ساحه اجازه نم یدهد که به
ولسوالی مرکزی رجوع کنند ،تمام قضایا به شیوه قرون وسطایی زیر نظر شخص خودش حل
و فصل م یش وند.
چنانچه درسرخجوی جالد بیرحمی به نام «سرهنگ وفا» حکومتش را ساخته ،تشکیالت
مخت��ص به خود را دارد وهر کارمندش حداقل ده ه��زار افغانی معاش م یگیرد که تمام این
پول ها از ط ریق چور و چپاول مردم سرخجوی بدست م یآید .چون اکبری نتوانست این جالد
خ ونخوارش را در پس��ت های بلند دولتی جابجا کند و ه��م نم یخواهد در رقابت با خلیلی
بازنده باشد ،دست به تشکیل ولسوالی های تازه م یزند.
به همین ت رتیب در ولسوالی پنجاب قوماندان دیگر باند اکبری به نام سرخوش ،ولسوالی
مس��تقلی به خود ساخته اس��ت و هرچند گاهی در قوانین م ربوط به این ولسوالی تغیی راتی
بوج��ود م یآورد تا بهتر بتواند مردم را س�لاخی کند .مث ً
ال درهمین اواخ��ر قوانین برگزاری
م راس��م عروسی ،عزاداری و ...را وضع کرده است که حتی ارتجاعی تر از دوران سیاه طالبان
اس��ت .مث ً
ال درمادهای از «قانون» عروسی چنین آمده است« :در هیچ عروس یای ،هیچ مردی
ح��ق ندارد با زنی (حتی همس��ر و یا زنان عضو خانوادهاش) صحب��ت و یا به همدیگر نگاه
کنند .درغیر این صورت طبق ش ریعت غ راء مجازات خواهند شد و اشکال مجازات شامل قطع
دست ،گوش ،بینی ،کشیدن چشم و باالخره سنگسار م یباشد».
دولت مرکزی یا ولس��والی هیچ مسئ ولیتی در قبال این خودس��ری های وحشیانه ندارند
و هرکدام در حد توان به دزدی و فس��اد مش��غول اند .هنگام انتخابات هیچ کاندیدی غیر از
محم��د اکبری حق و ج رئت رفتن به این منطقه را ندارند و نم یتوانند درآنجا کمپاین کنند.
مردم سرخجوی راه دیگری ندارند جز اینکه به همین ها رأی بدهند .به گفته یکی از عساکر
اکب��ری که در ج ریان انتخابات به مردم گفته بود« :یا رای به اکبری یا لقمه مرمی ش��دن!».
تنها دلیلی که اکبری دراین دو دوره به «ط ویله» راه پیدا کرد ،بکار گیری چنین شیوه هایی
آخندی است.
در ورس از ش��فاخانه خبری نیس��ت و جنایتکاران حاکم بر س رنوش��ت ورس��یان ،در هر
فرصتی به مردم تبلیغ م یکنند که اگر کس��ی م ریض ش��ود تنها راه عالجش «تف کردن»
سید بخصوص فرزندان س��ید بهشتی در دهان م ریض م یباشد( .بهشتی و فرزندانش کسانی
اند که هر روز م رتکب تجاوز جنسی شده و به هزار فساد و رذالت آغشته اند .نم ونه تازه آن
تجاوز واحدی بهش��تی باالی شکیال اس��ت که ج ریانش در مطبوعات وسیعا انعکاس یافت).
علت م ریضی را نیز پیروی نکردن از اوامر قوماندانان بخصوص س��یدها« ،بال زدن» و دیگر
خ رافات قلمداد م یکنند .مث ً
ال نسیم پسر دوزاده سالهای از ق ریه لیگان بعد از یک و نیم سال
مبارزه با س��رطان فوت کرد و فامیلش تا آخ رین لحظه زندگیش به این عقیده بود که نس��یم
را بال زده و راه صحت یابی او را در تف کردن فکوری بهش��تی و بردن به زیارت گور «ش��اه
خوشحال» م یدید .تا اینکه بعد از مرگش فهمیدند که چقدر تصورات شان غلط و جاهالنه
بود .در بعضی از ق ریه های ولس��والی ورس هنوز از مکتب خبری نیست و رفتن به مکتب را
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«کفر» م یدانند.
باوجود مش��کالت اقتصادی بدبختانه م راسم عروسی و عزا مصارف کمرشکن دارد .مث ً
ال
ب رای عروسی باید فامیل داماد حداقل یک ملیون افغانی داشته باشد که ب رای اکث ریت ناممکن
است .بهمین علت موارد ف راوان تجاوز و ف رار از منزل اتفاق م یافتد.
ق ریه های ولس��والی ورس از لحاظ اقتصاد ،فرهنگ و مناسبات اجتماعی از هم متفاوت
اند .مث ً
ال ق ریه لیگان
که درهای در جنوب
ولس��والی ورس ،هم
مرز با چهار صدخانه
و شهرس��تان والی��ت
دایکن��دی و در
جوار دری��ای هلمند
م یباشد ،حدود ۵٠٠
خانواده در آن زندگی
م یکنند ،بیش��تر به
مالداری اشتغال دارند
و از پش��م گوسفند،
نم دهای معروف لیگان ت ولید م یش��ود .نمد لیگان نس��بت به س��ایر ق رای این ولس��والی از
کیفیت بهتر برخوردار است .ب رای ت ولید یک نمد ،مردان و زنان خانواده یک هفته پش م های
آماده ش��ده را مالش م یدهند و سپس زنان سه روز دیگر را صرف بافتن لب هها «لب طوق» یا
«قیق» م یکنند .ساکنان ق ریه لیگان برعکس سایر مناطق ورس ،کمتر به شهرها کوچ کرده
اند .اقتصاد طبیعی و زندگی کام ً
ال روستایی دارند.
فاصله بین لیگان و ولسوالی ورس حدود  ۱۲٠کیلومتر است .ب رای رفتن از مرکز ولسوالی
تا آنجا ساعت ها با م وتر فاصله است .این هم فقط در شش یا هفت ماه تابستان میسر است
و در پنج ماه دیگر به دلیل برودت منطقه و وجود ک وتل های بلند و اکث راً برف پوش ،شصت
فیص��د ای��ن راه را باید پیاده بروی( .من خودم همین فاصله را ب��ا پای پیاده طی کردم .تنها
چیزی که به من در این س��فر نیرو و دلگرمی م یبخش��ید کتاب «خاط رات ب ولیوی» از چه
گوارا و «دیدار از روستا ها»ی صمد به رنگی بود).
غ��ار «قاش می ران» وغار «لیگان» دو محل تاریخی ای��ن ق ریه یاد آور مظالم عبدالرحمن
خان مستبد اند که درغار لیگان تق ریبا هزار نفر را به قتل رسانیده و در غار قاش می ران بیش
از هزار و پنچصد نفر از گرس��نگی تلف ش��ده اند و هنوز بقایای اسکلیت های آنان موجود
م یباشد.
مردم ورس صلحدوس��ت و خواهان ترقی و پیشرفت اند و از جنایات جناح های مختلف
به س��توه آمده اند و حرف روزمرهی شان ش��کایت و اعت راض بر حضور اشغالگ ران خارجی،
فساد دولت پوشالی و جنایات مزدورانش م یباشد.

گزارشها

قربانیان ددمنشی رژیم ایران

با اجساد جوانان تیرباران شده شان

دست به تظاهرات زدند

س��یزده ت��ن از جوان��ان
ولسوالی های کهستان ،غوریان
و گل ران ه��رات که به تاریخ ٣
س��نبله  ١٣٩١به خاطر مزدوری
راهی ای��ران بودن��د در منطقه
طیبات بوسیله نیروهای امنیتی
رژیم خ ونخوار آنکشور تی رباران
ش��دند .خانواده ه��ای ق ربانیان
بع��د از ت�لاش و اعت راض��ات
پیاپی با گذشت هشت ماه اجساد فرزندان خود را به زور گرفتند.
صدها تن از اقارب تی رباران شدگان و مردم هـــ رات به تاریخ  ٢٩حمل  ١٣٩٢در حالیکه
تابوت های ش��هیدان شان را بر شانه داشتند مقابل قنسلگری دولت سفاک ای ران تظاه راتی را
به راه انداخته خواس��تار محاکمه عامالن این وحشت و ب رب ریت شدند .فامیل های شهدا که از
خش��م به جوش آمده بودند با آنکه پ ولیس مانع آنان م یش��دند با شعارهای «مرگ بر ای ران»
و «مرگ بر نوک ران ای ران» اجس��اد را تا النه جاسوسی ای ران بردند و در حالیکه تالش داشتند
داخل قنسلگری ش وند توسط نیروهای امنیتی مهار شدند.
بازماندگان شهیدان م یگفتند که رژیم آدمکش قبل از تح ویلدهی اجساد آنها را زیر م وتر
کردند و از ما خواس��تند تا تصدیق کنیم که این  ١٣نفر در حادثه ت رافیکی جان های خود
را از دست داده اند ،ولی ما این خواست کثیف شان را رد کرده گفتیم حاض ریم مثل این ١٣
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جوان تی رباران ش ویم ولی هرگز این ننگ را قبول نم یکنیم.
ای��ن خانواده ها درحالیکه بر مقامات ه رات و نمایندگان پارلمان و ش��ورای والیتی اب راز
خشم و تنفر م یکردند آنان را «نوک ران سرسپرده ای ران» خوانده گفتند بر ما فشار م یآوردند
که بدون س��ر و صدا جنازه ها را دفن کنیم و موضوع را رس��انهای نسازیم .اما آنان جواب رد
به نمایندگان ارتجاع داده م یگفتند «بجای اینکه هم رای ما یکجا ش��عار بدهید و نمایندگان
خ ونخوار ای ران را احضار کنید تا ما جرم یا گناه فرزندان خود را بفهمیم که چ را اینها را تکه
تکه کردند ،شما طرفداری آنها را م یکنید ».عزادارن م یگفتند کسانیکه از ای ران پشتیبانی
م یکنند خاین و مزدور ای ران هستند.
پ ولیس م��ردم را اخط��ار داده
م یگفتند اگر متفرق نش وند اجساد
را ب��زور م یب رند ،اما مردم مقاومت
کردن��د و یکص��دا م یگفتند که
اگر ای��ن دولت مانند خلق و پرچم
ک��ه در  ٢٤ح��وت  ١٣٥٧مردم را
قتل عام کردند ما را بکشند ،بازهم
صحن��ه را هرگز رها نخواهیم کرد.
این فشارها باعث شد که شعارها و
سخن رانی های عزاداران لحن شدید
تر بخود بگیرد.
در بین سوگواران مادر سالخوردهای که جسد تکه و پاره شده نواسهاش در ب رابرش افتاده
بود با اندوه ف راوان اش��ک م یریخت و به دولت سفاک ای ران نف رین گفته خواهان به محاکمه
کشانیدن جنایتکاران بود.
پ ولیس ه��رات باالخره
به زور اجس��اد را در م وتر
بارب��ری انداخت��ه تجمع را
پ راکنده ساخت ولی باآنهم
م��ردم مقاوم��ت م یکرد
ت��ا اینکه امبوالن��س ها را
آوردند و اجس��اد را انتقال
دادند.
قاب��ل ذکر اس��ت که
فامی��ل ه��ای ش��هیدان
م یگفتند حاال ما م یرویم تا شهیدان خود را دفن کنیم اما به این راحتی دولت آدمکش ای ران
را رها نم یکنیم و تظاه رات خود را تا زمانی ادامه م یدهیم که دولت افغانس��تان دست بکار
شود و عامالن این جنایت را به محاکمه بکشاند.
آنان م یگفتند اگر دولت کاری نکند ،خود دست به کار شده به همان صورتی که اجساد
عزیزان شان را بزور از دولت ای ران گرفتند انتقام فرزندان خود را نیز خواهند گرفت.

گزارشها

نیروهای امریکایی
جوان هجده ساله را در فراه
کشتند
هنوز خون دهه��ا هموطن معصوم ما در ج ریان
حمالت وحشیانه طالبان نخش��کیده بود که اینبار
نیروهای ام ریکایی خانواده دیگری را در این والیت
درددیده به سوگ نشاندند.
حوالی س��اعت ش��ش و نیم صبح چهارش��نبه
مورخ  ٢١حم��ل  ١٠( ١٣٩٢اپ ریل  )٢٠١٣م وتر ٣٠٣
مسافر بری م ربوط شرکت «ت ونس پیما» از ف راه به
سمت ه رات در حرکت بود که در ساحه شاه بید به
کاروان وسایط و تانک های ام ریکائی که در همین
مسیر در حرکت بودند میرسد.
درحالیکه این م وتر مسافر بری در عقب کاروان
در حرکت بود ،به یکبارگی م��ورد رگبار نیروهای
ام ریکائی ق��رار م یگیرد که در نتیجه ش��اگر ١٨
ساله بنام عنایت اهلل ولد عبدالغفار مسک ونه فعلی ق ریه عسکر آباد ف راه به شهادت م یرسد.
این حادثه در حالی اتفاق می افتد که بتاریخ  ١٤حمل  ١٣٩٢از اثر حمله انتحاری طالبان
پلید بیش از  ٥٠نفر درین والیت شهید و حدود یکصد نفر زخمی شدند.
بعد از این قتل عام ،حامد کرزی بنام غم ش ریکی با ق ربانیان فاشیزم «ب رادران»اش به تاریخ
 ١٩حمل  ١٣٩٢به ف راه آمد که درین ج ریان باز هم شهر ف راه مورد حمله موشکی ق رار گرفت
و چند ب یگناه زخمی شدند.
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گزارشها

جشن نوروزی رستاق
با شور و هلهله مردمی
برگزار شد
جشن نوروزی امسال در میان
س��رور و هلهله مردم ولس��والی
رستاق والیت تخار برگزار گردید.
موسفیدان و بزرگان از هر طبقه
کمیس��یون برگ��زاری جش��ن را
ت رتیب دادند .تح��ت اداره چند
نفر بزرگان قوم ،خالف س��الهای
گذش��ته که پیرم ق��ل هم هکاره
بود ،اس��پ او م یدوید ،بز را او
م یکشید ،امس��ال این مردم عام
بودند که اختیار را در دست داشتند و با شور و شعف م راسم را تدارک دیدند.
در نوروز امس��ال تمام م��ردم ازهرگروه ،دکانداران ،دهقانان ،اهل کس��به ،دستفروش��ان،
ورزش��کاران ،خرده فروش��ان و  ...اشت راک کرده بودند .درین جش��ن عالوه بر مردم رستاق از
والیات بدخش��ان ،قندوز ،بلخ و کابل نیز تعدادی حضور داش��تند و از طبیعت زیبای رستاق
و منظره دلکش دش��ت قوش��خانه و از لحظات هیجان انگیز بزکش��ی و نمایشات رشته های
مختلف ورزشی لذت بردند.
یکی از ویژگی های جش��ن نوروزی امس��ال این بود که مس��ابقه بزکشی پرشور از طرف
کمیته خاص مرکب از اشخاص مس��لکی ولسوالی های همجوار اداره م یشد و جنگساالران
در آن نقش��ی نداشتند .میله نوروزی امسال و فضای صمیمیت حاکم در آن گواه آن آنست

که واقع ًا مردم عام در بین خود متحد ،یکپارچه ،همنوا و ب یکینه م یباشند ولی یک مشت
اف راد و اشخاص خاین که بیشتر نوک ران خارجی ها هستند به حکم باداران خود مردم ما را به
خاطر اهداف نامقدس خود ازهم جدا م یکنند و تخم نفاق را بین شان م یپاشند.
جش��ن امسال از این رو ارزش ویژه داشت که دش��من جانی مردم رستاق ،پیرم قل در آن
حضور و نقشی نداشت .او وقتی دید مردم فقیر اداره را بدست گرفته اند از فرط کینه توزی
و خودخواهی نتوانست در آن اشت راک کند .چون او غیر از خود کس دیگری را نم یخواهد.
از برکت نبود ش��وم او م راسم امسال چنان باشکوه بود که موسفیدان شاهدی دادند که درین
چند س��ال اخیر ب ینظیر بود .زنان ،کودکان ،مردان ،دخت ران و پس��ران بگ ونه وسیع اشت راک
کرده بودند و هیچگ ونه خش ونت یا حادثه ناخوشایندی در آن رخ نداد.
رس��م برگزاری جش��ن های نوروزی پیشینه س��ه هزار س��اله در وطن ما دارد ،درین مدت
مقتدرت رین ش��اهان ،خلفای راش��دین ،اموی ،عباسی ،ساسانی ،س��امانی ،غزنوی ،چنگی زیان،
تیموریان و غیره علیه نوروز ب رنخاس��تند و آن را تح ریم نکردند .اما طی س��الهای اخیر جهالت
پیشه های برآمده از ماشین های طالب کشی پاکستان ،محصوالت دستگاه آخندکشی در قم
و فرستادگان وهاب یهای ع ربستان سعودی علیه این فرهنگ کهن شمشیر کشیده آن را «ح رام»
نامیده اند .اینان از اشغال افغانستان توسط ام ریکا ،از راکت باران پاکستان به خاک افغانستان،
از قتل هم هروزه جوانان ما توس��ط رژیم آخندی ای ران ،از انتحار در مندوی ها ،از کشتار دسته
جمعی مردم بیگناه بدس��ت جنایت کاران در سه دهه اخیر و فجایع دیگر چیزی نم یگ ویند
اما مقابل این یگانه خوشی مردم ما کف بر دهان م یآورند.
ن��وروزی که در مدت س��ه روز برگزاری آن ب رای هزاران هموطن ن��ادار ما زمینه کار مهیا
م یکند و هزاران خانواده محصول دس��ت خود را م یفروش��ند و خرج سه ماهه خانه خود را
پیدا م یکنند .طی این روزها لحظاتی لبخند خوش��ی بر لب مردم سوگوار ما جاری م یشود.
شنیدم که کسی م یگفت :پسرم مبلغ  ١٥٠٠افغانی از درک فروش کارت تیلفون فایده کرد
و یک س��یت مبایل خ رید که درماه ها چنین س��ودی به دس��تش نم یآمد .هزاران ه وتلی از
فروختن غذاهایشان در نیمه روز و مفاد آن با خوشی و حیرت سخن م یگفتند .خود قضاوت
کنی��د که تح ریم نوروز جز دش��منی با مردم غ ریب و ضدیت با خوش��حالی و لبخند معنی
دیگری دارد؟
ادامه در صفحه 57
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نویسنده :سمیر

بیرحمی دولت امریکا
بر مردم و نظامیانش
در جریان آزمایش های اتمی
قسمت دوم

چنانچ��ه در قس��مت اول این
نوشته ذکر ش��د ،تنها غی رنظامیان
ق ربانی آزمایش های اتمی نبودند،
بلک��ه در اکث��ر م��وارد قص��دا از
نیروهای نظامی به عنوان حیوانات
الب رات��واری اس��تفاده م یگردید تا
تاثی��رات م��واد رادیواکتیف��ی در
آنان مطالعه شود .در جوالی ۱۹۵۱
کمیس��یون انرژی اتم��ی ()AEC
ام ریکا اجازه داد تا عس��اکر ارتش
در مان��ور هایی که ب��رای جنگ
اتمی ش��بیه سازی ش��ده بودند ش��رکت کنند .این مانور ها یا تم رینات نظامی به دو منظور
صورت م یگرفت :نخس��ت؛ ب رای آماده ساختن ارتش در جنگ احتمالی اتمی ،تا در صورت
وقوع جنگ این عس��اکر تج ربه کافی در میدان نبرد داش��ته باش��ند ،دوم؛ ارزیابی وضعیت
صحی و روانی این نظامیان پس از انفجار.
در نتیجه موافقت کمیسیون انرژی اتمی ،ارتش پایگاهی را در نزدیک سایت اتمی نوادا

تاس��یس کرد .درین پایگاه  ۵۰۰۰عس��کر موقعیت داده ش��دند تا خود را ب رای این عملیات
آماده نمایند .ب رای این عس��اکر کتاب هایی توزیع گردید که در آن به اهمیت این عملیات
و مخفی نگهداش��تن آن تاکید ش��ده بود ،تنها چیز مهم که آن��ان باید متوج هاش م یبودند،
همین مخفی نگهداش��تن این عملیات بود .در کنار آن س ربازان باید متوجه مار های زهرآلود
و حش��رات مضر منطقه م یبودند .در مورد تاثی رات مس��تقیم و غیرمستقیم این عملیات و
آزمایش��ات چیزی ب رایشان گفته نم یش��د ،چون هدف دریافت عک سالعمل طبیعی آنان در
مقابل این تشعش��عات ب��ود .تاثی رات ط وی لالمدت این مواد نیز ب��رای مج ریان ب رنامه اهمیت
چندانی نداشت.
گلی��ن آلن چین��ی در کتابش («آن��ان هرگز نم یدانس��تند :ق ربانی ه��ای آزمایش های
هست های») در این باره م ین ویسد:
«این اف راد چیزی در
مورد خط راتی که متوجه
آن��ان بود نم یدانس��تند.
به آن��ان گفته ش��ده بود
که سطح این تشعشعات
خیل��ی پائی��ن و کام�لا
ب یخط��ر اس��ت .حت��ی
تدابی��ر ابتدای��ی ب��رای
مصونی��ت آن��ان در نظر
گرفته نشده بود .صحت
آنان بع��د از این آزمایش
ه��ا م��ورد ارزیابی ق رار نگرفته و ب��ه آنان نیز توصیه نگردید تا بع��د از قرار گرفتن در
معرض این تشعشعات متوجه عالیم امراض ناشی از آن باشند .سال ها بعد ،زمانیکه
این اف راد مبتال به بیماری های گوناگون ش��دند ،کمیس��یون ان��رژی اتمی از گرفتن
مسئولیت در این رابطه خودداری کرد .اداره سربازان بازنشسته نیز از کمک به آنان ابا
ورزید .در جریان این آزمایش ها به عساکر هشدار داده شده بود تا هرگز به افشای این
موضوع که آنان شاهد انفجار های اتمی بوده اند نپردازند».
س ربازانی که ازین عملیات برگش��تند ،با گذشت زمان تغیی راتی را در وضعیت فزیکی و
روانی خود دیده اند ،در نخست آنان باور نم یکردند که تمام این نابسامانی ها ناشی از مواد
هست های است که در ج ریان انفجار بر آنان تاثیر گذاشته است .مرور خاط رات این عساکر و
یا کس��انیکه ش��اهد این وضع بوده اند ،بخ وبی تمام ماج را را بازگو م یکند .رابرت کارتر در
آنوقت  ۱۷س��اله بود ،او شاهد یکی از آزمایشات بود که قدرت انفجاری  ۱۷کیل وتن داشت،
قدرتمندت رین انفجار اتمس��فیری که در ای��االت متحده ام ریکا صورت گرفت .به گفته یکی
از مقامات س��ازمان دفاع هست های ام ریکا ،این بمب یکی از جدیدت رین بمب های هایدروجنی
بحساب م یرفت.
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«بمب در بالون از آس��مان آویزان به نظر م یرس��ید .انفجار ،رابرت و افراد همراه
او را حدود  ۴۰فت به س��مت کوه پرتاب ک��رد .او م یگوید که زمین خیلی گرم بود و
به مش��کل م یشد باالی آن ایستاد .او احساس م یکرد که در حال پخته شدن است،
درست زمانیکه شعله های این انفجار از ف راز آنان عبور م یکرد .آنان باید حاال به زیر
زمین (زیر خط صفر) م یرفتند .اش��عه پخش شده حدود  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰رونتگن (مترجم:
 Roentgenواح��د اندازه گیری پرتوهای ش��عای ایکس ،گاما و غی��ره ).بود .در میان
راه آنان حیواناتی را دیدند که در میان قفس در حال س��وختن هس��تند .رابرت بخاطر
م یآورد که آنان حتی انسان هایی را دیدند که در قفس ها با زنجیر بسته شده بودند.
این انسان ها چیزی جز یک پتلون بر تن نداشتند .پوست آنان در حال سوختن بود و
موهایش��ان م یریختند .سربازان دیگر در گروه رابرت نیز عین چیز را بیان نمودند که
بعدا این شواهد در نشریه قانون واشنگتن نیز منتشر شد».
زمانیک��ه کارتر به کمپ نظامی خود برگش��ت ،وضعیت صح یاش نگ��ران کننده بود،
سوختگی شدید ناشی از پارچه های اشعه بیتا در او دیده م یشد .سرگیجی ،تهوع و بیحالی
او را افسرده م یساخت .زمانیکه رابرت به داکتر م راجعه کرد ،دریافت که در معرض ام راض
تشعش��عاتی ق رار گرفته است .بعدا ریزش موی در او آغاز گردید و هر روز حالت صح یاش
رو به وخامت م ینهاد .بعد از اینکه رابرت به داکترمعال جاش گفت که در ج ریان انفجار انسان
هایی بسته در قفس را دیده است ،او را به شفاخانه روانی راجع ساختند .زمانیکه این موضوع
به مس��ئ ولین گزارش داده ش��د او را به خیانت متهم نموده هشدار دادند که اظهار نظر بیشتر
درین مورد ب رایش گ ران تمام خواهد ش��د .او حاال نم یتواند با پا های خود راه برود و صحت
خود را باز یابد ،او با چوکی چرخدار راه م یرود و داکت ران نیز بیماری او را «هذیان گ ویی»
تش��خیص داده اند .رابرت مانند هزاران نفر دیگر ق ربانی بلند پروازی های دولتی اس��ت که
زندگی یک انس��ان کوچکت رین ارزش ب رایش ندارد ،اگر این انس��ان ش��هروند خودش باشد یا
هزاران کیلومتر دورتر در قارهای دیگر زندگی کند.
***
ام ریکا و سایر قدرت های اشغالگر ب رای بقای زورمداری و حاکمیت شان از هر گزینهای
اس��تفاده م یکنند تا منافع اقلیت محدود در قدرت را تامی��ن نمایند .آنان به تجاوز نظامی،
سیاس��ی ،اقتصادی وغیره در بیرون از محدوده جغ رافیایی ش��ان اکتفا نکرده ،بلکه بیشتر از
همه خون شهروندان خود را م یمکند.
با مرور اسناد و شواهد م ربوط به ب رنامه های هست های ام ریکا م یتوان دریافت که چگ ونه
بلند پروازی های طبقه حاکمه آنکشور همه روزه خون صدها ام ریکایی را به پای اهداف شوم
یریزند .تجاوز و جنگ افروزی مش��خصه همچو نظام ها در تمام جهان است .آنان به
ش��ان م 
قیمت فقر و بیکاری مردم خود دس��ت به س��اخت خط رناکت رین سالح ها می زنند تا در سلطه

ج ویی یکی از دیگری پیشی گی رند.
فقر در ام ریکا ،ف رانسه ،آلمان ،روسیه ،هند ،پاکستان و دیگر کشور های اتمی در صدر
لیست نابسامانی های اجتماعی ق رار دارد .ارقام ارائه شده در اکثر موارد وحشتناک است ،نرخ
بیکاری در ام ریکا به باالتر از ده درصد رس��یده اس��ت .در ام ریکایی که حدود پنجاه میلیون
ت��ن زیر خط فقر ق رار دارند ،دولتش ت��ا حال  ۸ت ریلیون دالر را صرف ب رنامه های اتمی خود
کرده است.

اینج��ا در افغانس��تان عدهای مزدور ک��ه ام ریکا را کعب��ه موعود خود
م یپندارند ،ش��ب و روز در نشس��ت ها و ب رنامه های تل ویزی ونی ام ریکا را
یزنند .این
حامی و مروج «دموک راس��ی» و «حقوق بشر» در جهان جار م 
خاینان و فروخته شدگان این حقیقت را پنهان نگهمیدارند وقتی سیستمی
کوچکت رین ارزش��ی ب رای ش��هروندان خود قایل نباشد و حتی س ربازانش را
با ف ریب و نی رنگ به کش��تن م یدهد ،پ��س چگ ونه ب رای ملت دیگری که
فرس��نگ ها از خاک��ش فاصله دارد ،م یتواند آورنده صلح و خوش��بختی
گردد؟
پایان

یکی از ق ربانیان حمله اتمی ام ریکا بر هیروشیمای جاپان
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دوستم حاضر نیست

بل دوصدهزار دالری صرفیه برقش را

بپردازد

بل برق رشید دوستم به دوصدهزار
دالر رسیده اما ش��رکت برشنا تا حال
موفق نش��ده اس��ت که او را وادار به
پرداخت آن نماید.
خبرگ��زاری رویترز ب��ه تاریخ ١٦
اپ ری��ل  ٢٠١٣در گزارش��ی از زب��ان
میرویس عالمی رئیس تجارتی شرکت
برش��نا م ین ویس��د که آنان با تعدادی
از زورمندان مش��کل دارند که برق را
ب یروی��ه مصرف م یکنن��د اما آماده
پرداخ��ت پول آن نیس��تند .ش��رکت
برشنا چند ماه قبل نیز شکایت نمود
ک��ه تعدادی از ادارات دولتی ح��دود چهار میلیارد افغانی به علت عدم تادیه بل برق ش��ان
مقروض اند.
میروس م یگ وید:
«ما مشکالت زیادی داریم .بعضی اف راد فکر م یکنند که باید مفت برق ب رایشان
مهیا شود بنا وقتی ما پول صرفیه را جمعاوری م یکنیم آنان از پرداخت آن ابا م یورزند

و یا از پارلمان م یخواهند که به ما زنگ بزنند و مشکل ایجاد کنند».

بر اساس این گزارش ،بزرگت رین مشکل برشنا شرکت ،جمعاوری پول صرفیه برق م یباشد.
وقتی دوس��تم از پرداخت بل دوصدهزار دالری برق ابا ورزید ،آنان لین برق او را قطع کردند،
اما فقط با گذشت چند ساعت او با استفاده از زورش آن را از ط ریق دیگری وصل نمود.
به گفته آقای عالمی ش��اید س��الها را در بر بگیرد که این ب��ل پرداخت گردد «ولی من
مصمم هستم ،اگر او آن را نپرداخت اوالدش باید بپردازد».

اکثر جنگساالران چپاولگر با آنکه میلی ونها دالر از ط ریق غارتگری
ب��ه چنگ آورده اند اما باآنهم میخ واهند که بار بل برق ش��ان را نیز بر
ش��انه ملت بیاندازند .تنها نم ونه دوس��تم در مطبوعات غ ربی انعکاس
یافته اس��ت ،اما ق رار معلوم حدود یکهزار تن دیگر از این نوع دزدان
موجود اند که برق بیس��ت و چهارساعته دارند اما حاضر به پرداخت
بل آن نیستند .از آنجاییکه اینان قدرت را بدست دارند ،شکی نیست
که همانگ ونه که جنایات ش��ان در ب رابر ملت را برهمدیگر بخشیدند،
این باقی داری های برق شان را نیز ببخشند.

هش��تاد فیص��د از  ١١٠٠میگاوات برق موجود در افغانس��تان از کش��ورهای همس��ایه و
بخصوص ازبکستان وارد م یشود که اگر شرکت برشنا موفق به جمعاوری و پرداخت پول به
این کشورها نشود با خطر قطع برق مواجه خواهد شد.
وقتی اسماعیل خان هشت سال قبل به وزارت آب و برق منصوب شد ،با طمط راق اعالن
نمود که تا چهل روز در کابل مش��کلی به نام برق وجود نخواهد داش��ت ،اما او با گذش��ت
چندین س��ال با مصارف هنگفت از ازبکس��تان برق را به کابل کشید ،برقی که هرآن امکان
دارد قطع گردد اما هیچ تالش جدی ب رای ترمیم و س��اخت بند های آبی در کش��ور صورت
نگرفته تا مردم از برق ارزان مس��تفید ش��وند .در حالیکه افغانستان زمینه های ف راوانی ب رای
ایجاد بندهای آب را داراس��ت اما در اکثر والیات دورافتاده از برق خب رنیس��ت و مردمی که
توان دارند برق جن راتوری را به قیمت بس��یار گزاف استفاده م یکنند .در ف راه مردم ب رای هر
کیلووات ب��رق تا پنجاه افغانی پرداخت م یکنند و بدون ش��ک وضعیت در تمامی مناطق
دورافتاده افغانستان چنین است.
اس��ماعیل خان با خوش��ی چند جن راتور فرس��وده را که ای ران ب رایش هدیه داده در کابل
نصب نموده آن را «ارزش��مند» نامید ،درحالیکه این جن راتور ها ب رای ت ولید  ٥٠میگاوات برق
در هر ساعت به  ١٨هزار لیتر دیزل نیاز دارد که عمال دولت قادر به فعال کردن آنها نیست.
بن��د برق کجکی در هلمند توانایی ت ولید ب��رق کافی را دارد که به والیت های همجوار
نیز انرژی برق برس��اند ،اما با وجود آنکه پنج س��ال قبل توربین آن به قیمت جان دهها تن به
آنجا انتقال داده ش��د ،هنوز این توربین نصب نشده است .برق شهر قندهار از ط ریق جن راتور
های دیزلی تامین م یش��ود که مصارف آن چهار چند قیمتی اس��ت که از هرکیلووات برق
حصول م یگردد.
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هموطن ،نگذار معادن وطنت
همچو استقالل و آزادیش
تاراج گردد!
چنانچ��ه ثروتهای روی زمین کش��ور م��ا از آثار
باس��تانی گرفته ت��ا زمینهای دولتی و ش��خصی
توسط جالدان تنظیمی ،جاسوسان کار کشته،
مافیای نوخاس��ته و خاین��ان به وطن چور
و چپاول ش��د ،این��ک ن وبت آن
رسیده تا منابع زیرزمینی
افغانستان توسط دشمنان
م��ردم این س��رزمین به
یغما برده ش وند.
روزنام��ه «هش��ت
صب��ح» ( ١١حم��ل
 )١۳٩۲گزارش مفصلی
از ت��اراج وحش��تناک
معادن افغانستان به نشر
رس��انده ک��ه در آن از
فساد گسترده در وزارت
معادن و معاش��ات بلند دالری مقامات پرده برداش��ته ش��ده اس��ت .درین گزارش از فساد و
غارتگری های وحیداهلل شه رانی وزیر معادن که با اخذ رشوه های کالن ق راردادهای غیرقان ونی
را با شرکتهای داخلی و خارجی م یبندد اسنادی ارائه گردیده است .این گزارش در حالی به

نشر م یرسد که افغانستان در زمینه فساد اداری در جهان مقام اول را دارد و سایر وزارت های
افغانستان وضع بهتری از وزارت معادن ندارند.
در فس��اتکدهی افغانس��تان که چور و چپاول س��رمایه های ملی به یک امر عادی مبدل
شده ،ب یپرده شدن رس��وایی و گند شه رانی با سکوت دولت و پارلمان جنگساالر مواجه شد
و ت��ا حال وزیر که از حمایت عام و تام باداران خارج یاش اطمینان دارد به خود زحمت نداد
که حتی به رد یا تایید این اس��ناد اظه��ار نظر کند .برعکس او در یک مصاحبه اختصاصی
ب رنامهش��ده در تل ویزیون «طلوع» ظاهر ش��د و با خ ونس��ردی وبیش��رمی تمام از کارکردها و
ش��اهکارهایش الف و پتاق زد و مصاحب هگر خنثی هم هیچ اش��ارهای به خیانت و فس��اد او
نکرد.
بعد از ب یپرده ش��دن گندیدگی ها و خیانت جاری در وزارت معادن ،س��فارت ام ریکا به
تاریخ  ١٦حمل  ١٣٩٢در اعالمی های که از تل ویزیون «طلوع» پخش شد گفت:
«وزارت معادن افغانستان کارهای مهمی را که به معیار های جهانی نیازمند بوده
اس��ت انجام م یدهد و این کار م یتواند زمینه استخ راج منابع طبیعی این کشور را به
گونه شفاف و مسئووالنه ف راهم سازد».
با این عک سالعمل و دفاع از فاسدان ،ام ریکا عمال به مردم ما اشاره رسانید که ب رای چپاول
معادن افغانس��تان با این دزدان داخلی اتحاد بس��ته و آنان را تا آخر حمایت م یکند .همین
دلیل بوده که ش��ه رانی و ش��رکای جرمش در این وزارت از افشای فساد شان ترسی ندارند و
پش��توانه ش��ان را قوی م یدانند .اما مردم ما روزی این دزدان عواید ملی را به سزای اعمال شان
خواهند رسانید.
در این گزارش گفته م یشود که مشاوران کشورهای خارجی و مشاوران دو تابعیته افغانی
از  ٨٠٠٠تا  ١٠٧٠٠٠دالر ام ریکایی معاش م یگی رند.
در سندی که به «هشت صبح» رسیده ،آمده است:
«مارک نسبیت ،شهروند امریکایی ،به حیث مشاور حقوقی وزارت معادن ،ماهانه
 ۱۰۷۵۲۰دال��ر امریکایی ،برین ادوار ِد کانادایی ،عضو هیات مش��اوریت بی نالمللی این
وزارت ۵۵۰۰۰ ،دالر ،بووین و کارلوس ش��هروندان امریکا در س��متهای مشاوران مالی
و تجارتی ه ریک حدود  ۴۹۷۲۸دالر امریکایی در یک ماه معاش دریافت م یکنند»
تنه��ا با معاش همین چهار ت��ن که ماهانه جمعا دوصد و  61هزار و  976دالر م یش��ود
م یتوان حدود  ٢٧٠٠کارگر تنظیف ش��اروالی را استخدام کرد تا از یکطرف به نظافت شهر
برسند و از جانب دیگر به معضله بیکاری رسیدگی شده باشد.
مش��اوران داخل��ی این وزارت هر یک عتی��ق صدیقی ،حدود  ۳٠٠٠٠ه��زار دالر و ویس
شیردل ،بدون پرداخت مالیه ،ماهانه  ۱۳۵۰۰دالر دریافت میکنند.
کارمندان این وزارت به روزنامه «هشت صبح» گفته اند این مشاوران با دریافت پول گزاف
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و معاش دالری وجدان خود را زیر پا نموده و خواستهای نامشروع وزیر را م یپذی رند.
«هشت صبح» م یافزاید که کارمندان وزارت معادن معاشات به م راتب باالتر از آنچه که
در قانون خدمات ملکی آمده ،م یگی رند.
طبق یافته های «هشت صبح» معاش کارمندان این وزارت ق رار ذیل است:
وحی��داهلل قادری ،رییس پروژهی انکش��اف مت��داوم منابع طبیعی وزارت مع��ادن ،ماهانه
 ۳۳۶۰۰۰افغانی معاش م یگیرد .آقای قادری ،در عین زمان از سمت مشاوریت وزارت تجارت
و صنایع نیز ،ماهانه  ۲۲۵۰۰دالر ام ریکایی معاش دریافت م یکند.
محمد هارون نعیم ،آمر عملیاتی واحد مدی ریتی پروژه ،ماهانه  ۲۳۸۱۲۵افغانی
مه رابالدین سیرج ،سک رتر وزیر  ۱۲۰۹۹۸افغانی
احمد تمیم عاصی رییس پیشین نش رات  ۱۹۲۳۷۵افغانی
احمد زاهد داوودی  ۱۱۵۰۰۰افغانی
سلطانمحمد ایمل  ۱۸۶۰۳۸افغانی
شی راحمد پرویز  ۱۰۵۵۰۴افغانی
عزتاهلل صدیقی  ۱۰۹۲۰۰افغانی
خانزمان امرخیل  ۱۱۷۳۷۵افغانی
عبداهلل منیب  ۱۸۰۰۰۰افغانی
غالم دستگیرخان  ۱۲۰۰۰۰افغانی
عبدالمبین شهاب  ۱۵۰۰۰۰افغانی
محمدعمر اندر  ۱۴۲۵۰۰افغانی
عبدالغفار رسین  ۱۶۶۱۲۵افغانی
نج مالدین صافی  ۱۳۰۰۰۰افغانی
جواد صدیقی  ۱۵۰۰۰۰افغانی
و عنای تاهلل علمیار  ۱۴۷۰۰۰افغانی ماهانه معاش م یگی رند.
کسانیکه که در این وزرات کار م یکنند م یگ ویند شه رانی مشاوران خارجی را بخاطری
استخدام نموده تا زمینه زد و بند با شرکتهای خارجی را مهیا سازد.
گفته م یش��ود بعد از اینکه ش��ه رانی به حیث وزیر معادن مقرر شد اکث ریت کارمندانی
که وجدان بیدار داش��تند و در مقابل او ایس��تادگی م یکردند یا از وظیفه برکنار شدند و یا
مجبور به استعفا گردیدند.
شه رانی با رشوه ستانی ها و به جیب زدن میلی ونها دالر از فروش ق راردادها عالوه از دارایی
های نقدی و جنس��ی ،هفت نمره زمین که خودش آن را در فورم ثبت دارایی درج کرده ،در
کابل دارد .او در این فورم نوشته:
« ۴نمره زمین هر کدام به مساحت چهاربسوه به نام وحیداهلل شه رانی در شهرک
کارته نجات کابل ،دو نمره نیز به مس��احت مجموعی  ۸بسوه به نام شمایل شه رانی
و چهار بس��وهی دیگر به نام خدیجه ش��ه رانی در ادارهی مبارزه با فس��اد اداری ثبت

شده است».

«هش��ت صبح» م ین ویسد که شه رانی خالف قانون اساس��ی در دو اداره کار م یکند او
برعالوه آنکه وزیر معادن اس��ت ،بحیث مشاور اداره انکشافی ایاالت متحده ام ریکا نیز ایفای
وظیفه م یکند که از این درک ماهانه  ۵٠٠٠دالر ام ریکایی معاش دریافت م یکند.
فساد و خیانت در معادن افغانستان به اندازهای گسترده است که اداره فاسد به نام دیدبان
ش��فافیت که زمینه چپاول معادن را به کش��ورهای خارجی مهیا م یسازد ،نیز نتوانسته از آن
چشم پوشی کند.
نورانی مسئول این اداره به «هشت صبح» م یگ وید:
«یکی از پیش��نهادهای دیدبان شفافیت به دولت افغانستان همین بوده است که
در صورت ق رارداد یک معدن ،نباید معدن دیگر ما رایگان اس��تخراج ش��ود .با این کار،
منافع ملی زیرپا م یشود و به دولت ضرر وارد م یآید».
گفته م یشود تا به حال اکث ریت ق راردادهایی که با کمپنی ها بسته شده همگی به ضرر
کشور ما بوده و این وزیر دزد با پر کردن جیب های خود و اط رافیانش ،صدمه جب ران ناپذیری
به اقتصاد ما وارد کرده است.
معدن حاجی گک با داش��تن شصت و دونیم در صد آهن خالص بزرگت رین و با کیفیت
ت ری��ن معدن در جهان اس��ت که اگر با در نظر داش��ت منافع ملی ق رارداد م یش��د به گفته
متخصصان تا دو قرن دیگر م یتوانست ساالنه  ۵میلیارد دالر به خزانه دولت واریز نماید.
خیانت بزرگ دیگری که در این وزارت ج ریان دارد ،ق رارداد هایی اس��ت در بدل رش��وه و
معامله گری با شرکت هایی منعقد م یگردد که توانایی و ظرفیت بسیار پایین دارند و فقط
مناف��ع آنان در نظر گرفته ش��ده ،نه منافع ملی و مردم .چنانچ��ه «حوزه نفتی دریای آمو به
یک ش��رکت چینی و وطن گروپ (داده ش��ده) .وطن گروپ از راتب پ وپل بچه کاکا کرزی
اس��ت که در زمان س��یاه طالبان از جمله مقامات ارشد س��فارت افغانستان در اسالم آباد بود.
سیدمنصور نادری در حال حاضر در معدن طالی قره ذغن بدخشان سهم دارد .زلمی مجددی
از نمایندگان مردم بدخش��ان ق رارداد معدن الجورد این والیت و رضا خوش��ک وطندوس��ت از
نمایندگان ه رات معدن ذغال سنگ سبزک این والیت را به شرکتهای خود گرفت هاند ».وزیر
غارتگر چون هر خاین ملی ،نگ ران آینده خود است و میداند در یک حاکمیت واقعا مردمی
و بازخواس��تگر پاسخگوی تمام خیانت ها و وطنفروشی های خود خواهد بود ،بسان ب رادران
جنایتکار تنظیم یاش خواس��ته تا ب رای خود قانون معافیت وضع کند .در مس��وده این قانون
بصورت باور نکردنی این چنین آمده« :هرگاه وزیر و یا کارکنان دولتی حین اج رای وظایف
مح وله ،م رتکب خطا ش��وند ،مس��وول پنداشته نم یش وند ،مش��روط بر این که ارتکاب چنین
خطا به اس��اس حس ننیت صورت گرفته باشد و ارتکاب اعمالی جرمی و یا غفلت در اج رای
وظایف مح وله از این حکم مس��تثنا م یباش��د ».چنانچه ب رادران تنظیمی این وزیر در دوران
حاکمیت خ ونین چهار س��اله شان با «حس��ن نیت» در کشتن  ۶۵٠٠٠کابلی م رتکب «خطا»
شدند ،با زیر پا نمودن خون نا حق مردم ،در پارلمان قانون همدیگر بخشی را تصویب کردند،
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ش��ه رانی از آنان چه کمی دارد که اگر آنان خاین به س��ر اوالد این وطن بودند ،و او خاین به
مال این وطن باشد و قان ونی به نفع خود تصویب نکند؟
عزیز اهلل لودین در مصاحبه خود با «هشت صبح» گفته:
«مشاوران وزارت معادن ،معاشهای هنگفتی م یگیرند .من دهها بار به حکومت
پیش��نهاد کردهام که از اس��تخدام مشاوران جلوگیری ش��ود .مشاوران این وزارت اصال
هیچ کاری نم یکنند؛ مشاوران به خواستِ خود کار م یکنند .من در این مورد ،نامهای
مفصل به ریاستجمهوری فرستادهام».
«چلنی به چلو صاف م یگ وید س��وراخ هایت ده گور» این شخص فاسد که خود ماهانه
 ٢۷٤۷٠٠افغان��ی معاش م یگیرد چندی قبل بخاطر اخ��ذ  ۱۵میلیون دالر در ق رارداد وزارت
دفاع به س��ارنوالی معرفی ش��ده بود ،چگ ونه م یتواند علیه فساد مبارزه کند؟ او هم درحالی
ای��ن معاش را م یگیرد که «اصال هیچ کاری نم یکند» و تا حال حتی یک فاس��د کالن هم
محاکمه نشده است.

دول��ت که از رئیس جمه��ورش گرفته تا معاونین و وزرا و روس��ا
تا گلو غرق در فس��اد هس��تند ،توقع پیگیری این موضوع خیال پوچ
اس��ت .ملت باید بیدار ش��ود و صدا بلند کند .مخصوصا روشنفک ران
وطندوس��ت وظیف��ه دارند که مقاب��ل این نوع وطنفروش��ی و غارت
دارایی ملی مبارزه کنند و نگذارند معادن افغانس��تان مثل داشته های
کش��ورهای فقیر اف ریقایی ،تاراج گردیده به جای بهبود زندگی شان،
این گنج زیززمینی عمیتقر آنان را در رنج فرو برد.
همانگ ونه که اب راهیم عادل وزیر س��ابق معادن با گرفتن  ۳٠میلیون
دالر رش��وه از شرکت چینی که اسنادش در رسانه ها منتشر شد ،سالم
و بدون محاکمه کنار رفت؛ قدیر فطرت ،مح راب الدین مس��تان ،نادر
آتش ،صدیق چکر و  ....با پش��تاره ه��ای دالر نزد صاحبان ام ریکایی
و انگلیس��ی خود پناه بردند ،اگر میهنپرس��ان واقعی تکان نخورند و
کاری نکنند ،ش��ه رانی فاسد و ش��رکای جرمش نیز به زودی با بوجی
های دالر در کنار صاحبان غ ربی شان پناه برده به عیش و نوش ادامه
خواهند داد.

نویسنده :فرزاد

از چهار الی شش تریلیون دالر
هزینه جنگ عراق و افغانستان
کی سود میبرد؟
«هر تفنگی که تولید م یش��ود ،هر ناوجنگ یای ک��ه به کار انداخته
م یش��ود ،هر راکتی که فیر م یشود ،در آخرین تحلیل داللت بر دزدیدن
از آنانی م یکند که در گرس��نگی چیزی ب رای خوردن ندارند و در س��ردی
لباسی ب رای پوشیدن».
ـ ایزونهاور ،رئیس جمهور سابق امریکا
ت��ا ح��ال از روی ارقام رس��می
دولت ام ری��کا تصور ای��ن بود که
هزینه جنگ ام ریکا در افغانستان و
ع راق به حدود دو ت ریلیون (دوهزار
میلیارد) دالر م یرسد .اما بر اساس
پژوهش تازهای که توسط گروه ٢٠
نفره از دانشمندان پوهنتون هاروارد
ام ریکا انجام ش��ده ،این مصارف به
م��رز چهار الی ش��ش ت ریلیون دالر
خواهد رس��ید .ضمنا ای��ن مطالعه
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نش��ان م یدهد که دو جنگ ه ولناک باعث کشته شدن حداقل  ٢٢٥هزار تن شده و هنوز هم
از مردم و س ربازان آن کشور ق ربانی م یگی رند.
لیندا بیلمز ،محقق دانش��گاه هاروارد م یگ وید با توجه به مصارف گزاف خدمات صحی
ب رای حدود دونیم میلیون آس��ی بدیده جنگی و نیز پرداخت بده یهای تحمیل ش��ده ناشی
از جن��گ ،هزینه ها روزتاروز باال خواهد رفت .بیش��ت رین هزینهای ک��ه پنتاگون با آن روبرو
خواهد بود ،تامین نیاز های صحی ب رای س ربازان برگشته از جنگ است که شرکت در کشتار
و وی رانی دهس��اله بر روان و صحت آنان تاثی رات ناگواری گذاش��ته اس��ت .بیش از نیمی از
یک میلیون و  ۵۶هزار س��ربازی که از جنگ برگش��ته اند ،تحت درمان ق رار دارند که موارد
روبه افزایش خودکشی بین شان گزارش
جنگ و امپریالیزم دو رخ یک سکه
م یشود.
به
که
پس��ت»
«واش��نگتن
نامه
روز
ان�د و ای�ن سیس�تم بدون تج�اوز و
تاریخ  ٢٨م��ارچ  ٢٠١٣نتایج این تحقیق زورگوی�ی ام�کان ادامه حی�ات ندارد.
را انتش��ار داده م ین ویسد قرضه گیری
از بانک ها به منظور تادیه معاش��ات و جنگ و چپاول کش�ورهای فقیر است
امتیازات متقاعدی��ن جنگ مصارف را که چرخ سیستم خونین و استعماری
باال برده اس��ت .به این معنی که جنگ را در گردش نگهمیدارد.
ع راق و افغانس��تان ح��دود دو ت ریلیون
دال��ر دیگر ب��ه قروض ام ری��کا افزوده
اس��ت .حدود  ٢٠فیصد این قروض در ج ریان سال های  ٢٠٠١تا  ٢٠١٢میالدی صورت گرفته
است .قروض دولت ام ریکا طی دهسال گذشته به  ١٦ت ریلیون دالر رسیده چیزی که هر روز
بر آن افزود م یگردد.
جنگ و امپ ریالیزم دو رخ یک سکه اند و این سیستم بدون تجاوز و زورگ ویی امکان ادامه
حیات ندارد .جنگ و چپاول کش��ورهای فقیر است که چرخ سیستم خ ونین و استعماری را
در گردش نگهمیدارد .ام ریکا که از نظر اقتصادی در وضعیت بدی ق رار دارد ،تنها با توس��ل
به ماش��ین جنگ یاش م یتواند فرمانرویایی اش را بر جهان ادامه دهد ،بنا با تمامی مصارف
نجومی جنگ افغانس��تان ،هنوز هم موجودیتش درین نقطه مهم ژئ وپ ولتیک را ب رای تضمین
آقایی اش حیاتی م یداند و نم یخواهد از آن دست بردارد.
این مردم عام ام ریکا هس��تند که باوجود فقر و بینوایی باید بار جنگهای تجاوزگ رانهای
را بر دوش کشند که زندگی آنان و مستعم رات را به تباهی سوق م یدهد ولی حرص سیری
ناپذیر یک اقلیت مفتخوار و جنگافروز به کس��ب س��رمایه را ارض��اء م یکند .درحالیکه
حدود  ٥٠میلیون ام ریکایی (یک شش��م جمعیت) زیر خط فقر بس رم یب رند و در اثر بح ران
جاری زندگی ش��ان فالکتبارتر ش��ده است ،اما ب رای یک مشت انگشت شمار میلیاردر ها این
جنگها س��ودآور و حیاتی بوده اند .بنابر س��روی موسسه آکس��فام که در  ١٨جنوری ٢٠١٣
منتش��ر شد ،در ام ریکا درآمد یک فیصد ثروتمند از سال  ۱۹۸۰به بعد دوچند شده و بح ران
اقتصادی بر وضعیت آنان تاثیر برعکس داش��ته سرمایه های آنان بیشتر شده است ولی تنها
در سال  ٢٠١٢بیش از سه میلیون تن به خیل فق رای ام ریکا عالوه گردیده است.
پنتاگون که قسمت عمده بودجه های سرسام آور نظامی ام ریکا را دریافت م یکند یکی

از فاس��د ت رین نهادهای جهان اس��ت و چپاول لجام گس��یخت های در آن ج ریان دارد .سیاست
گزاران اصلی جنگ های تجاوزی ام ریکا مالکان ش��رکت های غول پیکر تس��لیحات نظامی
ان��د که جنگ افزار های وزارت دفاع را ت ولید م یکنند و با فیر هر راکت صدهاهزار دالر به
جیب ش��ان واریز م یشود .گردانندگان این ش��رکتها در ضمن پست های کلیدی پنتاگون و
دستگاه حاکم را در اختیار دارند.
ایزونهاور ،رئیس جمهور سابق ام ریکا سالها قبل در مورد سپردن بخشی از خدمات نظامی
به شرکتهای ق راردادی خصوصی هشدار داده بود:
« ..این باعث خواهد ش��د که مصارف نظامی نه بر اساس نیاز های امنیت ملی،
بلکه توسط شبکهای از تولید کنندگان اسلحه،الب یگران آن و مقامات منتخب تعیین
شود».
«دزدی عظی��م پنتاگون :داس��تان
فس��اد و سوءاس��تفاده از جنگ علیه
ترور» کتابیس��ت که توس��ط جفری
س��نت کلیر در س��ال  ٢٠٠٥منتش��ر
ش��د .درین کت��اب با جزئی��ات تمام
شرح داده م یشود که چطور کمپنی
های ام ریکای��ی متعلق به گردانندگان
دستگاه حاکمه آنکش��ور ق راردادهای
بزرگ جنگ افغانس��تان و ع راق را به
چنگ گرفته میلیاردها دالر به جیب
زده اند.
کاتلین کرستش��ن ،از تحلیلگ ران
سابق سی.آی.ای .در باره این کتاب م یگ وید:
«رش��وه ،لگد زدن ،ق رارداد های بدون مزایده ،فروش جنگ ،فروش شکنجه ،خرید
سیاس��تمداران و سس��تی ف راگیر .تمام این چیزهای وحش��تناک با جزئیات و تسلسل
تاریخ وار در کتاب موثر جفری کلیر موجود اند که چطور صنعت دفاعی امریکا توسط
درنده خویانی که از جنگ سود م یبرند مورد چپاول ق رار گرفته و به این منظور جامعه
امریکا و سیاستهایش را بسوی نظامیگری سوق م یدهند».
ریچارد دو بوف ن ویسنده کتاب «انباشت و قدرت» م ین ویسد:
«بیش از چهار دهه م یشود که مثلث آهنین ( )Iron Triangleکانگرس ،پنتاگون
و پیمان کاران عمده نظامی ــ شمش��یر دوس��ره مخارج نظامی را تیز نگهداشته اند.
یک لبه آن انبوه تقاضاها و س��ود ش��رکتهای س��هامی را در اقتصاد تقویت م یکند و
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در کت��اب دیگری تحت عنوان «اقتصاد سیاس��ی نظامیگری ام ریکا» به قلم اس��ماعیل
حس��ین زاده ،به پهلو های مختلف بودجه های بلند نظامی ام ریکا تحقیق همه جانبه صورت
گرفته است .درین کتاب با فاکت های کافی توضیح داده م یشود که چطور این هزینه های
بلند نظامی ب رای چرخش سیس��تم امپ ریالیس��تی حکم دارو را داش��ته و در نبود آن مجموع
حیات ام ریکا با مشکالت جدی و بح ران مواجه م یشود:
« ....امروز جنگ و نظامیگری به وسیله اساسی در سرزمین میلیونر ها و میلیادرها
مبدل شده است .پیمان کاران شاخص پنتاگون و روسای آن از جمله پولدارترین بنگاه
ها و اف راد در س��طح کش��ور اند ....برندگان اصلی جنگها عبارت اند از صنایع نظامی،
روسا و الب یگران آن که بر سر تکس دهندگان امریکا کاله م یگذارند».
سیاس��ت گ��زاران اصلی جنگ ه��ای تجاوزی ام ریکا مالکان ش��رکت ه��ای غول پیکر
تس��لیحات نظامی اند که جنگ افزار های وزارت دفاع را ت ولید م یکنند و با فیر هر راکت
صدهاهزار دالر به جیب شان واریز م یشود.
ام ریکا زیر نام «جنگ علیه تروریزم» در افغانس��تان لشکر کشی نمود و عمال تروریزم را
رشد داده بعد از یازده سال اعالن نمود که طالبان را دشمن نم یشمارد .در ع راق این جنگ به
این بهانه که رژیم صدام به «سالح های کشتار جمعی» دست یافته است راه انداخته شد ولی
این ادعا دروغ ثابت شد و هیچ نوع سالح کشتار جمعی در آنکشور بدست نیامد.
ام ریکا با کشتار بیش از صد هزار ع راقی جنگ را تمام شده اعالم کرد درحالیکه تا امروز
در درگیری های فرق های و تروریس��تی پیاپی مردم عام به قتل م یرس��ند و آنکشور به وی رانه
مبدل شده است .در افغانستان که هنوز آمار رسمی از تعداد کشته های ب یگناه منتشر نشده،
بدون شک ارقام آن بیش از ع راق باشد.
در رده های بلند ارتش ام ریکا در افغانستان و ع راق هم فساد و غارتگری وسیع ج ریان دارد
یریزد.
و بخش بزرگی از بودجه نظامی حیف و میل شده به جیب جنگ افروزان رده اول م 
چندی قبل جان اف .سوپکو بازرس ویژه کنگره ام ریکا که پروژه های نظامی در افغانستان
را نظارت م یکرد از فس��اد وسیع در ب رنامه های بازس��ازی ارتش گزارش داد .در یک مورد از
 ٤٧٥میلیون دالر مواد س��وختی هیچ اس��نادی وجود نداش��ت .او در ضمن پنتاگون و یواس
آی دی را متهم نمود که هیچگ ونه ب رنامه بلندمدت در پروژه های بازس��ازی افغانس��تان ندارد
و کیفیت کار اکثر پروژه ها بس��یار پایین است .او بعد از بازرسی از چندین پایگاه نظامیان
افغان که توسط نیروهای ام ریکایی اعمار گردیده اند هشدار داد که تنها در سال  ٢٠١١حداقل
چهارصد میلیون دالر حیف و میل شده است.
در گزارش مشابه چندی قبل از فساد گسترده و به هدر رفتن صدهامیلیون دالر در ع راق
نیز گزارش هایی در مطبوعات منتشر شد.
این تنها ع راق و افغانستان نیست که پ ولهای کالن توسط مقامات بلند پایه به جیب زده
ادامه در صفحه 61

کارتون

انعکاس بربریت
خاینان هشتثوری
در کارتونهای ظهور احمد
درد و ماتم مردم ما در
جو آدمخوری جنایتکاران
تنظیمی در کابل آنچنان
دردن��اک و ت راژی��ک
ب��ود ک��ه ظه��ور احمد
کارت ونیس��ت مش��هور،
مس��تعد و عدالتخ��واه
پاکس��تان طی آن سالها
بخ��ش عمده آثارش را به
انع��کاس آن اختص��اص
داده ج ریانات اس��فناک
و خ ونی��ن آنروزها را در
کارتون های به یادماندنی
ثبت نمود.
در بیس��ت و یکمین سالیاد فاجعه کابل ،گزیدهای از این کارت ونها را انتشار م یدهیم که
از البالی آنها به خ وبی م یش��ود به عمق جنایت ،خیانت ،مزدوری و فاشیزم باندهای اخوانی
که کابل زیبا و مردمش را ب رباد کردند پ یبرد.
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امریکا به باند های بنیادگرا اسلحه داد و بعد سگ جنگی هایشان را نظاره کرد

دولت نوازشریف بانی و حامی احزاب اخوانی
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سایر کارتونهای ظهوراحمد در سایت ما قابل دسترسی اند.

درخواست ربانی از بینظیر بوتو و فاروق لغاری برای کمک به افغانستان
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تحصن باشندگان ننگرهار
علیه زورگویی های
باند ظاهر قدیر

به تاریخ  ٢٧حمل  ١٦( ١٣٩٢اپ ریل  )٢٠١٣شمارى از باشندگان ولسوالى سرخرود ننگرهار
علیه حاجی ظاهر قدیر عضو ولس��ی جرگه ،ب رادرانش ه ریک جمال قدیر و عبدالقادر قدیر
و اب راراهلل م راد عضو ش��ورای والیتی ننگرهار و معاون حاجی قدیر در جاده پشت ونس��تان آن
والیت دس��ت به اعت راض و اعتص��اب غذایی زدند .آنان خانواده قدی��ر را به غصب زمین و

دغلب��ازی متهم کرده م یگفتن��د که از آنان میلی ونها کلدار جهت نم رات زمین در «دش��ت
باولی» و «ش��هرک حاجی قدیر» گرفته اند اما نه ب رایش��ان زمین داده شد و نه هم پول شان
مسترده شده است.
معترضی��ن این خانواده را به غصب زمین های دولت��ی و غیردولتی و کالهبرداری متهم
کرده ش��عار م یدادند ک��ه «ظالمان و غاصبان نم یتوانند در آین��ده از مردم مظلوم ننگرهار
نمایندگی کنند!»« ،ما همه اعتصاب کنندگان خواهان حق خود از عبدالظاهر قدیر ،اب رار اهلل
م راد ،حاجی جمال قدیر و عبدالقادر قدیر هستیم!»
اعت راض کنندگان که تعدادی از تاج ران و اهل کس��به ننگرهار نیز به آنان پیوس��ته اند
به خب رنگاران گفتند که آنان تا برآورده ش��دن خواستهای شان از اعتصاب غذایی و اعت راض
دست نخواهند گرفت.
غص��ب و چپاول زمین در ننگرهار به یک معضله مهم مبدل ش��ده که اف راد قدرتمند و
مقامات فاسد در این خیانت سهیم اند .این نخستین بار نیست که مردم مقابل لمپنان خانواده
قدیر برمیخی زند .مدتی قبل جمال قدیر به خاطر دس��ت داش��تنش در لت و کوب و فیر بر
انجنی ران یک ش��رکت ساختمانی توس��ط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود اما با استفاده و
زور و مقامی که این خانواده دارد ،به زودی بدون محاکمه رها گردید.
بقیه از صفحه 23

ادعای شکنجه فعالین سیاسی...
نی��رو های امنیتی حتی با زنان بی احت رامانه رفتار کردن��د و به آنها می گفتند که زنان حق
مظاهره را ندارند”.
هیدر بار ،محقق بخش افغانستان در سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر می گ وید راهپیمایی
حزب همبس��تگی افغانستان همیش��ه در مخالفت با جنگ ساالرانی بود که در قدرت هستند.
او گفت اگر چه قانون اساسی افغانستان بر حق آزادی بیان و فعالیت های سیاسی تاکید می
ورزد ،اما چنان بنظر می رسد که این آزادی در بعضی موارد با محدودیت مواجه شده است.
هیدر بار گفت “واکنش نیرو های امنیتی افغان به این مظاهر کنندگان بس��یار شدید بود
و برخی از این مظاهرکنندگان بعد از دس��تگیری با بدرفتاری مقامات امنیتی مواجه شدند که
این امر بر خالف اصل مصؤنیت مظاه رات صلح آمیز می باشد”.
اش��رف رسولی ،آگاه مسایل حقوقی و مشاور ریاست جمهوری افغانستان می گ وید اضافه
بر قانون اساسی قانون مظاه رات ،حق اب راز مخالفت سیاسی را به شهروندان افغانستان می دهد.
آقای رس��ولی می گ وید اگر نیروهای امنیتی این حقوق شهروندی را نقض نموده باشند ،باید
مجازات ش وند.
مقام ها در ارگ ریاس��ت جمهوری و سخنگ ویان وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی،
با وجود تماس های مکرر ،حاضر نش��دند در این باره به پرس��ش های خب رنگار صدای ام ریکا
پاسخ بدهند.
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نویسنده :فرزاد

مارگرت تاچر
در عالم ذلت دفن شد،
اما میراث شومش همچنان
قربانی میگیرد
دری��ن روزها مرگ مارگرت
تاچر نخس��تین صدراعظم زن
انگلستان بین سالهای  ١٩٧٩تا
 ١٩٩٠موجی از جش��ن و سرور
را به دنبال داش��ته اس��ت .اگر
از یکسو شخصیت های بدنام
جهان چ��ون دی وی��د کمرون،
هنری کس��ینجر ،ت ون��ی بلیر،
گورباچ��ف ،لخوالس��ا ،آنگال
مرکل ،ف رانس��وا اوالند ،اوباما ،روپ��ردت مرداک و دیگ ران بصورت اغ��راق آمیزی او را «زن
آهنین» نامیده م یس��تایند از سویی زحمتکش��ان ب ریتانیا وی را عامل سیهروزی شان خوانده
نف رین م یکنند.
مطبوع��ات ط��راز اول ب ریتانیا و جهان ت�لاش دارند از تاچر چهره انس��انی ارائه نمایند.
دولت انگس��تان خالف معمول با صرف  ١٥میلیون دالر ب رای او م راس��م تدفین برگزار کرد.
اما جمع وس��یع از مردم انگستان در اولین ساعات بعد از مرگ او به جاده ها برآمده به جشن
و پایک وبی پرداختند و او را به علت اقدامات ظالمانه مقابل کارگ ران آنکش��ور و در مجموع

سیاست های جنایتکارانه اش در سطح جهان مورد تنفر ق رار دادند .دههاهزار تن در شهرهای
مختلف انگلس��تان ،اسکاتلند و ای رلند که بیشت رین رنج را از پیامدهای «تاچ ریزم» برده اند با
بلند کردن پالکارتهایی در ضدیت با او اکسیون هایی را راه انداختند.
به علت عکس العمل ش��دید مردم بر م راس��م پر زرق و برق ب رای این دشمن فق را ،دولت
مجبور شد  ٤٠٠٠پ ولیس و  ٧٠٠پرسنل نظامی را ب رای امنیت آن بسیج نماید ،درحالیکه تعداد
شرکت کنندگان م راسم در کلیسای سنت پل به حدود  ٢٧٠٠تن م یرسید .در این ج ریان چند
تن از معترضین توسط پ ولیس دستگیر شدند.
تاچر از جمله اولین نمایندگان سیاست نئ ولیب رالی سرمایه داری و یا انقالب محافظ هکاری
ب��ود که ت��ا امروز همچون طاع ونی مردم فقیر نه تنها کش��ورهای بزرگ س��رمایه داری بلکه
تمامی مستعم رات را به کامش فرو برده و انسانیت را به تباهی و بردگی کشانیده است.
م ولفه های اصلی سیاست ضددموک راتیک نئ ولیب رالی وی عبارت بود از خصوصی کردن
بنگاه های دولتی ،کاهش خدمات عامه ،طبقاتی کردن هرچه بیش��تر نظام صحت و آموزش،
حمله بر سندیکاهای کارگری به خاطر تضعیف نقش آنان در جامعه ،سرکوب شدید اعت راضات
زحمتکش��ان ،تش��دید تفاوت های طبقاتی ،جن��گ و نظامیگری و  ...ک��ه نتایج آن جامعه
انگلیس و جهان را به وی رانی و فقر عمیق سوق داد .بح ران جاری جهان سرمایه پیامد منطقی
این سیاستهای ضدانسان یست.
تاچر در دوران جنگ س��رد به
ق��درت رس��ید و همگام ب��ا رونالد
ری��گان نقش ب��ه ش��دت ارتجاعی
و جنایتکاران��ه در س��طح جه��ان
ب��ازی ک��رد و خ ونخوارت ری��ن و
جنایتکارت رین رژی��م ها و دیکتاتور
ها را مورد حمایت ق رار داد.
تاچر و ری��گان یکی از عوامل
تی��ره بختی ه��ای امروزی کش��ور
ما نیز به ش��مار م یرون��د .آنان به
خاطر شکس��ت رقیب روس��ی شان
مردم افغانس��تان را گوشت دم توپ
س��اخته مورد سوءاستفاده بیشرمانه
تاچر با قومندان عبدالحق
ق رار دادند .این��ان به خاطر برآورده
ش��دن اه��داف پلی��د ش��ان ،روی تاچر احزاب منفور و جنایت پیشه بنیادگ رای
تاری��ک اندیش ت ری��ن ،پلیدت رین و افغانستان را مورد حمایت بیدریغ ق رار داد و
خ ونخوارت رین گروه ه��ای بنیادگ را از نمایندگان شان در دفترش در لندن استقبال
نمود.
س��رمایه گ��ذاری نم��وده مقاومت
ضدروس��ی مردم ما را از مس��یرش
منحرف کردند .در اثر حمایت بیدریغ و ارس��ال ب یرویه پول و تس��لیحات نظامی به احزاب
بنیادگ رای گلبدین ،ربانی ،س��یاف و  ....کشور ما را به مرکز تروریزم بی نالمللی و مافیا بدل
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کردند.
تاچر در س��ال  ١٩٨١شخصا به پاکستان س��فر کرد و دیکتاتور نظامی این کشور ،جن رال
ضیاالحق را در ب رنامه هایش ب رای کش��انیدن منطقه بس��وی بنیادگ رایی و جهالت پشتیبانی
نم��ود .او با نوک ران بنیادگ رای افغانش دیدار و حمایت��ش را از آنان اعالم نمود که در پی آن
سیلی از اسلحه و مهمات و دالر به جیب آدمکشان بنیادگ را س رازیر شد.
مس��عود خلیلی یک��ی از خادمان جنایتکاران بنیادگ رای افغان به بی.بی.س��ی ( ١٦اپ ریل
 )٢٠١٣گفت« :از پیام حمایت خانم تاچر از مجاهدین افغان در پاکستان  ...به ما راه نوی باز
شده بود و یک ن وید بود».
این حمایت اگر ب رای چاک ران انگلیس و ام ریکا «ن وید»بخش بود ،اما ب رای مردم ما زنگ
وی رانی ،کش��تار و ب ربادی را به صدا درآورد که باعث کش��ته شدن میلی ونها افغان و فرو رفتن
کش��ور ما در گنداب جهالت و جنایت و اس��تبداد اخوانی گردید که نتیجتا منجر به فجایع
جنگ های داخلی کابل ،حاکم ش��دن موجودات قرون وس��طایی طالبان و القاعده و اش��غال
کشور توسط ام ریکا و ناتو گردید .با مرگ تاچر در واقع رهب ران جنایتکار اخوانی افغانستان
مادرکالن ش��ان را از دس��ت
دادند.
تاچ��ر در ج ریان جنگ
ای ران و ع راق در کنار صدام
حس��ین ایستاد و تسلیحات
نظام��ی در دس��ترس ای��ن
دیکتات��ور ق��رار داد .او از
جن��رال پینوش��ه ،دیکتاتور
آدمک��ش ش��یلی حمایت
کرد؛ در کن��ار رژیم اپارتاید
«دنگ دانگ ،زن شیشک مرد!»
اف ریق��ای جن وبی ایس��تاد و
نلسن ماندال ،قهرمان ضد نژادپرستی را «تروریست» خواند؛ بر سر مالکیت جزایر مال ویناوس
ارجنتاین در  ١٩٨٢دس��ت به جنگ خ ونین زد و باعث کشتار مردم بیگناه گردید؛ در جنگ
خلیج نیز دس��ت داشت که یک میلیون ع راقی را به کام مرگ کشانید ،اما در آخ رین روزها
مجبور به استعفا از مقامش گردید.
گوردن ب��راون ،ت ونی بلیر ،ج��ان میجر و دی وید کم��رون چهار صدراعظ��م ب ریتانیا که
سیاستهای وی رانگر تاچر را ادامه دادند ،در م راسم تشییع او صف بسته اند
در داخل انگس��تان به علت سیاست های سنگدالنه اش علیه زحمتکشان به «زن آهنین»
ش��هرت یافت .او در واقع علیه زحمتکش��ان کش��ور اعالن جنگ نمود و اعت راضات ش��ان را
بصورت وحشیانه سرکوب کرد چیزی که رکود شدید اقتصادی را به بار آورد.
تش��دید ناب ربری های اجتماعی در انگلستان خشم کارگ ران و بخصوص معدنکاران شمال
انگلستان را ب رانگیخته آنان را به اعتصابات یکپارچه کشانیده بود .اما او با توسل به خش ونت
پلیس��ی تا آخر مقابل آنان ایستاد که در  ١٩٨٤این کارگ ران از فرط قحطی مجبور به تسلیم
ش��دند ولی تنفر عمیقی از او به دل گرفتند .بیرحمی در ب رابر کارگ ران معدن باعث شد که

هزاران تن آنان به خیل بیکاران پیوس��ته از تمامی حقوق ش��ان محروم گردند .سیاست های
اقتصادی تاچر در خدمت اقلیت س��رمایه دار باعث بیکاری حداقل سه میلیون کارگر و فقر
یک میلیون کودک انگلیسی شد.
دی وید هاپر رهبر یکی از انجمن های معدنچیان در دهه هشتاد که فعال هفتاد ساله است
و مرگ تاچر را جشن گرفته است به شبکه تل ویزی ونی «اسکاینیوز» گفت:
«این بهترین تولدی است که من تا به حال داشتهام .من جشن م یگیرم .او زنی
س��نگدل بود که جامعه معدنچیان ش��مال را از بین برد .او مصیبتی ب رای کارگران
کش��ور بود .البته پولدارهایی مثل کس��انی که در کابینه دیوید کامرون هستند ،او را
دوس��ت دارند ....تاچر حتی بیش��تر از هیتلر و جنگ جهانی دوم به جامعه ما خسارت
وارد کرد .ما چطور م یتوانیم به کسی که این کارها را کرد اب راز احترام کنیم؟»
حامیان تیم ف وتبال لیورپول نیز از جمله کسانی بودند که با شعار های تند علیه تاچر با
مرگ او خوش��ی شان را اب راز نمودند .این انزجار ریشه در حادثه ورزشگاه هیلزبورو دارد که در
 ١٤اپ ریل  ١٩٨٩در ج ریان مسابقه سیمی فاینل تیم های لیورپول و ناتینگهام فورست رخ داد.
در آن روز به دلیل انبوه جمعیت و ناتوانی پ ولیس در کنترول آن  ٩٦تن کش��ته و  ٧٦٦تن
دیگر که اکثر ش��ان هواداران تیم لیورپول بودند زخمی شدند ،فاجع های که خشم همگانی را
مقابل دولت تاچر عمیقتر ساخت.
تاچ��ر در ب راب��ر م��ردم
ای رلن��د نی��ز بص��ورت یک
زمام��دار قس��یالقلب عمل
نمود .در سال  ١٩٨١ده تن از
رهب ران اس��تقالل طلب ای رلند
در زندانهای انگلس��تان دست
به اعتصاب غ��ذا زدند و تنها
خواس��ت ش��ان این ب��ود که
منحیث زندانی سیاس��ی و نه
گوردن براون ،تونی بلیر ،جان میجر و دیوید
جنایتکار شناخته ش وند .آنان کمرون چهار صدراعظم بریتانیا که سیاستهای
 ٥٠روز ب��ه اعتص��اب غذایی ویرانگر تاچر را ادامه دادند ،در مراسم تشییع او
ادام��ه دادند ام��ا تاچر بدون
صف بسته اند
کوچکت رین احس��اس انسانی
همچنان آنان را جنایتکار نامیده به خواس��ت ش��ان وقعی قایل نش��د تا اینکه تمام شان جان
باختند.
این سازش ناپذیری او باعث اوجگیری خش ونت و درگیری در ای رلند شمالی گردید که به
امر تاچر با گل وله پاسخ داده شد و انسانهای ب یشماری جان دادند .تاچر به جای حل مسالمت
آمیز قضیه ای رلند ش��مالی ،در تبانی با باندهای جنایتکار که مس��تقیم توس��ط سازمان های
استخباراتی انگلیس حمایت مالی م یشدند ،دست به کشتار وسیع آزادیخواهان آن دیار زد.
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تروریزم دولتی دوران تاچر به حدی خش��ن بود که در ماه دس��امبر س��ال گذشته دی وید
کامرون صدراعظم آنکش��ور مجبور ش��د ب��ه علت قتل پت فینوکین وکی��ل ای رلندی که به
حکم تاچر در ب رابر چشمان خانواده اش توسط پ ولیس در  ١٩٨٩کشته شد عذرخواهی کند.
کامرون در ضمن از نلس��ن ماندال به خاطر تروریس��ت نامیده شدن توسط تاچر نیز معذرت
خواهی کرد.
ارثی��ه خ ونین و مکدر بجامان��ده از تاچر یکی هم این درس را ب��ه دنبال دارد که صرفا
افزایش س��هم سیاس��ی زنان ولو در باالت رین رده یک دس��تگاه ضدمردمی و استعماری هرگز
نم یتوان��د در خدمت رف��ع تبعیض علیه زنان و پایان دادن به مناس��بات ناب رابر جنس��ی و
مردس��االری در جامعه گردد .فقر و فالکت ناشی از اصالحات وی رانگر تاچر ،زنان انگلیس و
کش��ورهای وابسته به آن را درهم فشرد و بسوی تباهی کشانید .به همین دلیل است که زنان
ب ریتانیا بیش از مردان بدنبال مرگ تاچر در جشن های خوشی شرکت نمودند.
تاچر هرچند در عالم ذلت و خواری به خاک س��پرده ش��د ،اما می راث شوم او که عبارت
است از فقر و بینوایی و جنگ ،س راسر جهان را درنوردیده و همچنان از ستمدیده ت رین الیه
های جوامع ق ربانی م یگیرد.

تاچر سرنوشت مردم
افغانستان را بدست
ضیاالحق فاشیست سپرد
تا با تقویت باندهای
سیهکار و جانی بنیادگرا
وطن ما را به وضعیت
فاجعه بار کنونی بکشاند.

وقتی تابوت تاچر از
جاده های لندن رد
میشد ،صدها تن به
نشانه اعتراض به تابوت
او پشت کردند و شعار
هایی علیه او سر دادند.

نویسنده :نوید نابدل

سند محرم استخبارات امریکا
از دورویی دولت پاکستان
سخن میگوید
روزنامه «مک کلینچی»
ب��ه تاری��خ  ٩اپ ری��ل ،٢٠١٣
محت ویات یک سند محرمانه
اس��تخباراتی ام ریکا را فاش
نم��ود ک��ه در آن گفت��ه
م یشود حمالت طیاره های
ب��دون س رنش��ین ()Drone
ام ری��کا در مناط��ق م��رزی
آنکشور به اجازه و همکاری
مستقیم آی.اس.آی صورت
گرفته اند .این در حالیست
که دولت پاکس��تان همیش��ه این عملیاتها را در لفظ محکوم نموده آن را تعرض بر حاکمیت
ارضی و مغایر با میثاق های بی نالمللی خوانده است.
راکت باران طیاره های بدون س رنش��ین نه تنها بین مردم پاکس��تان بلکه در س��طح جهان
همیشه اعت راضات وسیع را به دنبال داشته است و سازمانهای مدافع حقوق بشر آن را به خاطر
کش��ته ش��دن صدها غی رنظامی محکوم کرده اند .بنابر آمار دولت پاکس��تان تا حال حدود
 ٦٠٠غی رنظامی درین حمالت کش��ته ش��ده اند .این اعت راضات باعث ش��ده که ملل متحد با
فرستادن تیمی تحت س رپرستی یک حقوق دان ب ریتانیایی به تحقیقاتی در مورد کشته های
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غی رنظامی آغاز نماید.
این روزنامه از زبان یک مقام س��ابق ام ریکایی که نخواس��ته نام برده ش��ود م ین ویسد که
واش��نگتن و اسال مآباد به توافق رس��یده بودند که دولت پاکستان بصورت علنی این حمالت
را تقبی��ح نماید تا با مخف��ی نمودن نقش
آی.اس.آی در آنها ،دولت و رهب ران نظامی اس�تخبارات نظامی پاکستان
را از خشم افکار عامه آنکشور در اثر کشته هن�وز ه�م رش�ته ه�ای
شدن غی رنظامیان نجات دهد.
ای��ن روزنام��ه در ضمن به یک س��ند ناگسس�تنی ب�ا اس�تخبارات
دیپلماتی��ک ام ری��کا که توس��ط س��ایت امری�کا دارد و ویرانگ�ری ها و
ویک یلیکس پخش ش��د اشاره م یکند که سیاس�ت های خاینانه تقویت
به تاریخ  ٢٣اگس��ت  ٢٠٠٨توسط انا پترسن و تجهیز طالبان و فرس�تادن
س��فیر ام ریکا در اس�لام آباد مخابره ش��ده
اس��ت .درین س��ند خانم ان��ا از مالقاتش با آن�ان جهت قتل و کش�تار در
صدراعظم رضا گیالنی گزارش داده اس��ت افغانس�تان ب�ا اش�اره امریکا
و از او نقل م یکند که ب رایش گفته اس��ت صورت م یگیرد.
تا جاییکه سی.آی.ای .اف راد درست را نشانه
گی��رد با این حم�لات مخالفتی ندارد .گیالنی گفته اس��ت «ما در پارلم��ان به آن اعت راض
میکنیم ،اما بعد از آن چشم م یپوشیم».
دورویی دولت پاکس��تان درحالی آش��کارتر م یشود که از اولین حمله در  ١٧جون ٢٠٠٤
تا دس��امبر  ٢٠١١همه پرواز های طیاره های بدون س رنش��ین از پایگاه شمسی در درون خاک
پاکستان صورت م یگرفتند.
در گزارش از زبان دو مقام س��ابق نظامی و یک مقام بلندپایه غی رنظامی نقل م یشود که
در اواخر بنابر تغییر دیدگاه بین س��ی.آی.ای .و آی.اس.آی .نسبت به اهدافی که باید نشانه
گیری م یش��دند ،این حمالت بدون تایید آی.اس.آی .ادامه یافتند چون آنان نم یخواس��تند
که شبکه حقانی هدف ق رار گیرد چ را که پاکستان آن را ب رای شرکت در گفتگوهای صلح و
نصب دولتی متمایل به پاکستان در افغانستان مفید م یدانست.
این افش��اگری ها در باره هماهنگی میان س��ی.آی.ای .و آی.اس.آی .نشانگر آنست که
اس��تخبارات نظامی پاکستان هنوز هم رش��ته های ناگسستنی با اس��تخبارات ام ریکا دارد و
وی رانگری ها و سیاس��ت های خاینان ه تق ویت و تجهیز طالبان و فرس��تادن آنان جهت قتل و
کش��تار در افغانس��تان با اش��اره ام ریکا صورت م یگیرد .و این منطقی به نظر م یرسد چون
اوال سیاس��ت ب یثبات نگهداشتن افغانس��تان و زمینه چینی ب رای ق رارداد پایگاه های دایمی
در کشور ما چی زیست که ام ریکا آن را طی سالهای گذشته تعقیب نموده است و ثانیا ام ریکا
هیچگاهی در ب رابر تروریزم پروری پاکس��تان موضعگیری آشکار و عک سالعمل جدی نشان
نداده است .برعکس دیده م یشود با آنکه پاکستان بصورت روشن آدمکشان طالبی ،گلبدینی
و شبکه حقانی را با تمام توان تسیلح و تم ویل م یکند ،اما ام ریکا بازهم به کمکهای نقدی
و تسلیحات یاش به پاکستان ادامه داده آن را متحدش در منطقه م یداند.

گزارشها

تصاویر تکان دهنده
از حمله وحشیانه طالبان
در فراه
حوالی س��اعت  ٩صبح چهارشنبه ١٤حمل
 ١٣٩٢تع��داد هش��ت نفر مهاج��م انتحاری که
ملب��س به لباس اردوی مل��ی بودند بر محکمه
والیت ف��راه حمله نموده با قتل عام وحش��یانه
م��ردم بیگناه ،بیش��مار فامیل های ف��راه را به
سوگ نشاندند.
آم��ار ریاس��ت صحت عام��ه ف��راه تعداد
ق ربانیان را  ٤٨کشته و  ٧٦زخمی نشان م یدهد
اما گفته م یش��ود که ارقام واقعی بسیار باالتر
از این است.
ق��اری احم��دی س��خنگوی طالب��ان ک��ه
مس��ئ ولیت این جنایت وحشتناک را با بیشرمی
به عهده گرفته ،در اعالمی های که به مطبوعات
فرستاده شد دلیل حمله را نجات چند طالب که
بخاطر محاکمه از محبس والیت ف راه به ریاست
محکمه آورده ش��ده بودند گفته است .ولی لیستی که آم ریت محبس ف راه ت رتیب داده نشان
م یدهد که در میان محبوس��ین اعزامی به محکمه هیچ طالبی وجود نداش��ته و فقط  ١٣تن
متهم به سرقت و قطاع الط ریقی در آن روز به محکمه فرستاده شده بودند.
بین کش��ته ش��دگان  ١٧نفر پرس��ونل محکمه ش��امل قاضی ها ،مدیر اداری ،پیاده ها و

شماره هفتم ،ثور  1392ـ می 2013

115

شماره هفتم ،ثور  1392ـ می 2013

116

خدمتگاران بودند .چهار څارنوال ١٢ ،تن از منس وبین امنیتی شامل اردو ،پ ولیس ملی و قطعه
کماندو و بقیه اف رادی بودند که ب رای کارهای روزمره شان به محکمه آمده بودند .درین میان
دو زن نیز شامل کشته شدگان اند.
با این قتل عام وحشتناک جهالت پیشگان آدمکش طالبی ،تمامی ف راه در سوگ عمیقی
فرو رفته اس��ت .در هرجا مردم بر طالبان نف رین میفرس��تند و به کرزی و دولت پوشال یاش
دش��نام م یدهند که این دشمنان انس��انیت و تمدن را «ب رادر» خوانده حتی از رهبر آدمکش
ش��ان دعوت م یکند که در انتخابات آینده خود را کاندید نماید و بدینصورت به این گروه
مزدور بیگانگان روحیه و ج رئت م یدهند که به فاشیزم شان شدت بخشند.

عکسها از حزب همبستگی

ملیون ها دالر «پول جنیات»
از طرف سی آی ای به
دفتر رئیس جمهور افغانستان
پرداخت می گردد
نویسنده :ماتیور روزنبرگ| منبع :روزنامه «گلوب اند میل» ٢٩ ،اپریل ۲۰۱۳
مترجم :داکتر حمید سیماب
از برکت دریا دلی س��ازمان مرکزی اطالعات ایاالت متحدۀ ام ریکا (س��ی آی ای) از مدت
بیش��تر از یک دهه بدینسو ،بس��ته هایی از دالر ام ریکایی چیده شده در جامه دان ها ،ک وله
بار ها و گاهی هم در خ ریطه های
پالستیکی سودا بیش و کم یکبار
در م��اه در ادارات م ربوط به دفتر
رئیس جمهور افغانستان گذاشته و
رها می گردند .به گفتۀ مشاورین
کن ونی و س��ابقۀ رهبر افغانستان،
در مجم��وع ده ها ملی��ون دالر از
جانب س��ی آی ای به دفتر حامد
ک��رزی س��رازیر گردیده اس��ت.
خلیل رومان که از س��ال  ٢٠٠٢تا
 ٢٠٠۵به حیث رئیس دفتر کرزی
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اج رای وظیفه می کرد اظهار داشت که «ما به این پول “پول جنیات” می گفتیم .این پول ها
مخفیانه پیدا می شدند و مخفیانه گم می شدند».
مش��هور است که س��ی آی ای که از تبصره برمحت ویات نوشتۀ حاضر خودداری کرد از
مدت های مدیدی بدینسو از شماری از خ ویشاوندان و همکاران نزدیک کرزی حمایت پ ولی
م��ی کند ،اما گزارش های اخیر در مورد تح ویلدهی مس��تقیم نقدینه های بدون حس��اب و
کت��اب به دفتر کرزی ،پرداخت هایی به پیمانۀ بس وس��یعتر و ب��ا اثر بس عمیقتر بر امور
حکومت داری روزمره را نش��ان می دهد .گذش��ته از آن ،کمتر شواهدی موجود است که این
پرداخت های پ ولی توانس��ته اند نفوذی را که س��ی آی ای می خواهد بخرد .به گفتۀ برخی
ماموری��ن ام ریکایی ،این همه پ��ول بجای خ رید چنین نفوذی بر آتش فس��اد بنزین ریخته و
جنگ س��االران را تق ویه نموده اس��ت و بدینصورت به زیر پای س��ت راتیژی برون رفت ام ریکا
از افغانس��تان نقب زده است .یک مامور رسمی ایاالت متحدۀ ام ریکا اظهار داشت «بزرگت رین
منبع فساد در افغانستان ایاالت متحده است».
ای��ن تنها ایاالت متحده نبود که محم وله های نقدی به رئیس جمهور افغانس��تان تح ویل
می داد .چند س��ال پیش کرزی تأیید کرد که ای��ران بصورت منظم خ ریطه های پول نقد به
یکی از دس��تیاران ارش��دش تح ویل می داده است .در آن زمان ،یعنی در سال  ،٢٠١٠مامورین
رس��می ایاالت متحده چنین تح ویلدهی پول نقد از طرف ای ران را برگه و شاهد کارزار شدید
و پ رتکاپوی ای ران ب رای خ رید نفوذ در افغانس��تان و زهرآگین س��اختن مناسبات آن با ایاالت
متحده قلمداد کردند .آنچه که ام ریکایی ها در آنزمان نگفتند این بود که س��ی آی ای نیز
قص��ر ریاس��ت جمهوری را جیره خوار خود س��اخته بود و اینکه برخ�لاف ای رانیان این پول
پردازی کماکان ادامه دارد .مامورین ام ریکایی و افغانی که با این پرداخت ها آش��نایی دارند
اظهار داش��تند که هدف عمدۀ س��ی آی ای ازین نقدبازی تأمین دسترس��ی به کرزی و حلقۀ
داخلی حواریون او ،و تضمین س��یطره س��ی آی ای در قصر ریاست جمهوری که در دولت
ش��دیداً متمرکز افغانستان از قدرت و نفوذ بزرگی برخوردار است بوده است .مامورین مذکور
به شرط افشا نشدن نامهای شان در مورد این پول ها سخن گفتند.
ثابت نیست که آیا ایاالت متحده آنچه را که ب رایش پول می دهد بدست می آورد یا نه.
حرف ناش��نوی و لجبازی کرزی در ب رابر ام ریکا (ونیز در ب رابر ای ران) روی آرایه ای از مسایل
گ ویی با روی هم ریختن پول نقد در ب رابرش بیش��تر ش��ده می رود .این پرداخت های پ ولی
بجای آنکه موافقت و م رافقت کرزی را در پی آورد گ ویی نتیجۀ برعکس داده و نش��ان می
دهند که گ ویا نمی توان کرزی را با پول خ رید .کرزی س��ال گذشته علی رغم مخالفت های
ای ران معاملۀ ش��راکت ست راتی ژیک با ام ریکا را امضا کرد که به گفتۀ دو تن از مامورین ارشد
افغانی این کارش مس��تقیم ًا به توقف جیره از طرف ای رانی��ان انجامید .اکنون کرزی در پی
آنس��ت تا بر آن گروه های ملیشای شبه نظامی کنترول یابد که از طرف سی آی ای بخاطر
هدف ق رار دادن عوامل القاعده و قوماندانان گروه های مخالف پرورده ش��ده اند ،که این کار
کرزی بصورت بالقوه نقشه های ادارۀ اوباما را در ارتباط با مبارزه با جنگج ویان مخالف دولت
در زمانی به ناکامی مواجه می س��ازد که ادارۀ اوباما قصد دارد نیروهای نظامی خود را امسال
از افغانستان بیرون بکشد .اما به گفتۀ مامورین ام ریکایی و افغانی سی آی ای بازهم به جیره
پ��ردازی خود ادامه می دهد ،به آن امید که در پیش��برد جنگ مخفیانه اش علیه القاعده و

متحدین آن بتواند حرفی در گوش کرزی فرو کند.
بیش��ت رینه پول س��ی آی ای ،مانند نقودی که از ای ران دریافت می شد ،ب رای خ ریداری و
در دام نگهداش��تن جنگ ساالران و سیاس��تمدارانی بمصرف می رسد که اکثرشان با قاچاق
م��واد مخدر و در برخی موارد با طالبان در رابطه و همدس��تی ق��رار دارند .به گفتۀ مامورین
ام ریکایی و افغانی ،نتیجه آنست که سی آی ای چرخ های همان دستگاه و شبکۀ پشتیبانی
ها و حمایت هایی را چرب می س��اخت که دپلومات ه��ا و مامورین تطبیق قانون ام ریکایی
مذبوحانه تالش داش��تند از هم بپاش��انند .با ای��ن کار ،به گفتۀ آنان ،س��ی آی ای حکومت
افغانس��تان را در چنگال آنچه در واقع سندیکاها و اتحادیه های جنایتکاران سازمان یافته می
باشد گذاشته است.
ب��ه نظر می رس��د که این نقدینه پردازی ها تابع هیچی��ک از نظارت ها و محدودیت ها
و محاس��به هایی نیس��ت که بر کمک های رسمی ایاالت متحده به افغانستان وضع گردیده
اس��ت و حتی تابع مقررات ب رنامه های امداد رس��می س��ی آی ای مانند تم ویل سازمان های
استخباراتی افغانی نیز نمی باشد .گرچه شواهدی وجود ندارد که کرزی شخص ًا ازین پول ها
گرفته اس��ت (مامورین افغانی می گ ویند که پول ها به ش��ورای امنیت ملی کرزی داده می
ش��ود) اما این جیره پردازی ها حتی اگر ظاه راً ناقض قوانین ایاالت متحده نباشند در برخی
موارد با اهداف بخش های دیگر حکومت ام ریکا در افغانستان در مغایرت ق رار دارند.
بخش نمودن پول نقد از آغاز جنگ طرزالعمل معیاری سی آی ای درافغانستان بوده است.
هنگام تهاجم س��ال  ٢٠٠١نقدینۀ امرکا اخالص و خدمتگزاری ش��مار زیادی از جنگ ساالران
بش��مول قس��یم فهیم معاون اول کن ونی رئیس جمهور را خ رید .به گفتۀ مامور ام ریکایی «ما
به آنها پول دادیم تا طالبان را س��رنگون کنند ».س��پس سی آی ای به پرداخت پول ادامه داد
تا افغان ها را درگیر جنگ نگهدارد .بگ ونۀ مثال ،س��ی آی ای به احمد ولی کرزی ب رادر اندر
رئیس جمهور کرزی پول داد تا نیروی ض ربتی کندهار را سر و سامان دهد و اداره کند ،یعنی
گروه شبه نظامی ای که سی آی ای از آن تا زمان کشته شدن احمد ولی کرزی در سال ٢٠١١
ب رای س��رک وبی جنگج ویان مس��لح کار می گرفت .به گفتۀ مامورین افغانی ،شماری از رجال
ارشد شورای امنیت ملی افغانستان بصورت منفرد نیز شامل لیست جیرۀ سی آی ای هستند.
گرچه س��ازمان های اس��تخباراتی اکث راً به مامورین کشورهای خارجی ب رای بدست آوردن
اطالعات پول می پردازند ،اما انداختن خ ریطه های پر از پول نقد در دفتر رهبر یک کش��ور
خارجی ب رای بدس��ت آوردن امتیاز شیوۀ بس غیرعادی کار است .مامورین افغانی گفتند که
این طرزالعمل ناش��ی از ش رایط منحصر به فرد افغانستان یعنی کشوریست که ایاالت متحده
در آن حکومتی را س��اخت که اکنون کرزی آن را اداره می کند .ب رای س��اختن این حکومت،
س��ی آی ای مجبور بود تا در زمان تهاجم س��ال  ٢٠٠١و بعد از آن بخاطر بصف آوردن شمار
زیادی از جنگ ساالران پول بپردازد .در اواخر سال  ٢٠٠٢کرزی و دستیارانش اص رار کردند که
این جیره پردازی ها از ط ریق دفتر رئیس جمهور صورت گیرد که به گفتۀ یک مشاور پیشین
کرزی این کار به رئیس جمهور امکان داد تا طرفداری و وفاداری جنگ س��االران را بخرد .به
گفتۀ این مشاور پیشین ،سپس در دسمبر  ٢٠٠٢سر و کلۀ ای رانی ها در یک م وتر لند کروزر
مملو از پول نقد در قصر ریاس��ت جمهوری پیدا ش��د .ماه بعد آن سی آی ای به تح ویلدهی
پول نقد به قصر آغاز کرد و جیره پردازی از همانجا اوج گرفت.
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به گفتۀ مامورین ،پرداخت های نقدی بصورت عادی از صدها هزار دالر تا ملیون ها دالر
می رسید ولی هیچیک نتوانست ارقام دقیقی ارائه دهد .ازین پول ها ب رای انبوهی از مصارف
خارج حساب و کتاب چون رش��وه دهی به قانون سازان (وکالی پارلمان) یا تم ویل مساف رات
های حس��اس دپلوماتیک یا مذاک رات غیر رسمی استفاده می شود .مبالغ هنگفتی ازین پول
ها ب رای در صف نگهداش��تن جنگ ساالران کهنه کار بکار می رود .یکی ازین جنگ ساالران
عبدالرش��ید دوستم است که شبه نظامیانش در س��ال  ٢٠٠١بحیث نیروی کفیل سی آی ای
خدمت نمودند .به گفتۀ دو تن از مامورین افغانی وی ماهانه یکصد هزار دالر از قصر ریاست
جمهوری دریافت می دارد ،اما سایر مامورین اظهار داشتند که مبلغی که دوستم دریافت می
دارد خیلی کمتر ازین رقم اس��ت .خود دوس��تم که حاضر نشد درین مورد تبصره کند قب ً
ال
اظهارداشته بود که بخاطر خدمت منحیث فرستادۀ کرزی به صفحات شمال افغانستان ماهانه
مبلغ هشتاد هزار دالر دریافت می کرد .از وی نقل شده است که در مصاحبه ای با مجلۀ تایم
در س��ال  ٢٠٠٩گفت که «من پول یکساله را بصورت نقد پیشکی درخواست کردم تا بتوانم
خانۀ رؤیایی خود را اعمار نمایم ».مامورین افغانی و غ ربی اظهار داش��تند که قسمتی از پول
جیره احتماالً بجیب دستیاران کرزی که پول را تا و باال می کنند می افتد ،اما آنها از کسی
بصورت مشخص نام نگرفتند.
طبق اظهار مامورین ام ریکایی که با عملیات سی آی ای آشنایی دارند این وضع ب رای سی
آی ای موجب نگ رانی زیادی نیس��ت .یکی از آنان بیان داشت که «در صورتی که نیاز باشد
سی آی ای با جنایتکاران نیز همکاری می کند ».به گفتۀ مامورین افغانی ،جالب اینست که
با جیره ایکه از ته ران می آمد با ش��فافیت بیش��تری نظر به دالرهایی که از سی آی ای می
آمد برخورد می ش��د .پرداخت های ای رانیان از ط ریق رئیس دفتر کرزی صورت می گرفت.
بخشی از پول در حسابی بنام رئیس جمهور در یک بانک دولتی واریز شده و بخش دیگری
در قصر نگهداری می ش��د .مبالغ تح ویل داده ش��ده سپس در اجالس بعدی کابینه اعالم می
گردید .به گفتۀ مامورین مذکور ای رانی ها س��االنه از ۳ملیون تا بسی باالتر از  ١٠ملیون دالر
پرداخ��ت می کردند .وقتی خبر جیرۀ ای رانی ها در اکت وبر  ٢٠١٠به بیرون درز کرد کرزی به
خب رنگاران اظهار داش��ت که وی بخاطر پول سپاسگزار اس��ت و عالوه نمود« :ایاالت متحده
ه��م همین کار را می کند .آنها نیز به بعض��ی از دفاتر ما پول نقد می پردازند ».در آنزمان
دستیاران کرزی اظهار داشتند که منظور کرزی ملیاردها دالری بود که به شکل کمک رسمی
از طرف ایاالت متحده داده می شد ،اما مشاور پیشین کرزی اخی راً طی مصاحبه ای گفت که
در واقع منظور رئیس جمهور همان خ ریطه های مملو از پول نقد سی آی ای بود.
ب��ه گفتۀ مامورین افغانی ،هیچکس در مجالس کابینه حرفی در مورد پول س��ی آی ای
بزبان نمی آورد .این پول توس��ط دس��تۀ کوچکی از اف راد بشمول محمد ضیا صالحی رئیس
اداری ش��ورای امنیت ملی در ش��ورای مذکور تا و باال می گردید .اما شهرت صالحی بیشتر
بخاطر دستگیر شدنش در سال  ٢٠١٠در ارتباط با تحقیق و رسیدگی گسترده ایست که زیر
نظر ام ریکایی ها صورت گرفته و پی وند قاچاق پول نقد از افغانستان را با امور مالی طالبان و
قاچاق مواد مخدر برمال می ساخت .به گفتۀ مامورین ام ریکایی صالحی در ظرف چند ساعت
به اثر سفارش و پادرمیانی کرزی رها گردید و سی آی ای کمک کرد تا ادارۀ اوباما متقاعد
شود تا از فشار آوردن بخاطر فساد زدایی در دولت افغانستان منصرف گردد.

هموطنان درد دیده،
اگر خ واهان افغانس��تان مس��تقل ،آزاد و دموک رات هس��تید؛ اگر
آرزوی س��ربلندی افغانستان و آس��ایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛
اگ��ر م یخ واهید علی��ه جنایات و خیانت های اش��غالگ ران و نوک ران
میهنفروشش نقشی ادا کنید ،به حزب همبستگی افغانستان بپی وندید
و در تکثی��ر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر و وس��یعتر
بکوشید!
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