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 Human rights  بشر حقوق

 
 انجمن افشای اسناد جنايت عليه بشريت در افغانستان

  ٢٠١٢جوالی ١٢

 

 سالم و درود به ملت آزاده و يک پارچۀ افغانستان

  

   رواز در می آيندپ جغدان به ،کند زمانی آفتاب غروب می
 به عبارت ديگر ميالدی در پروگرام ١٠/٠٧/٢٠١٢ خورشيدی مطابق ١٣٩١ سرطان ٢٠رخ روز سه شنبه مؤ

، اين محمد حنيف اتمر ار و سفاک وتلويزيون بی بی سی فارسی ، مصاحبۀ تھوع آوری با جنايت ساالر خونخ

  . خاديست وطنفروش پخش شد

به ھمکاری فرزندان آزاده و راستين افغانستان بالفاصله در  ت در افغانستانانجمن افشای اسناد جنايت عليه بشري

، که ھمکار خاديست ]شاھد [شھادتسفاک جنايتکار و خائن به ملت وميھن ، از اسناد آرشيف و  اين ۀافشای چھر

 تمام جنايت  ننگين و جنايت بارش توبه کرده و برای شھادت عليهۀساليان وطنفروشی اتمر بوده و اکنون از گذش

اين افشاء نامه را به شما ھموطنان درد ديده پيش  –ساالران حزب دموکراتيک و خاديستھا حاضر به شھادت است 

   .کند کش می

رود و آرزوھای خودش  الھا طفره میؤ سفاک جنايتکار در حقيقت از جواب دادن به اصل ساينمحمد حنيف اتمر 

 جنگ کبير ميھنی را جنگ آزاديبخش –الی ؤن ملت افغانستان در جواب ساين جنايت ساالر و دشم. کند را بيان می

 ھمسايه ۀحق ملت را ناديده گرفته و کشتن ميليونھا انسان و آواره شدن ميليونھا افغان را به مداخله ملی را و جھاد ب

 ۀاوز روسيکند که اين کودتای خونين ھفت ثور و تج جنايت ساالر شرف باخته اغماض می. کند ھا توجيه می

  . . . .  ضد روسھا و مزدورانشان قيام کردند ، قربانی دادند و آواره شدندهافغانستان بۀ شوروی بود که ملت جانان

رود و  پردازد و از بخش عدالت آن طفره می   به تشريح حق می-الی در بيان مفھوم حق و عدالت ؤوی در جواب س

کند که اگر کسی  ليت و حسابدھی آينده را معرفی میوبرای مسؤ. گويد اساس قانون میه از موضوع حق مساوی ب

که درگذشته جنايت کرده ودرشکنجه ھا و تيربارانھا  ليت سياسی يا دولتی داشته باشد جوابده باشد و آنودر آينده مسؤ

  . شرکت داشته نبايد حساب پس دھد عامھای و قتل 

کراتيک و جنگيدنش عليه مردم افغانستان راه گريزی  مجری از عضويت درحزب دموۀال غافل گيرانؤدر جواب س

ولی اين چرکين ضمير پست فطرت با تمام ديده . کند برايش نمی ماند و بر خاديست بودنش اقرار و افتخار می
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 می) تف( افغانستان آب دھن ۀی و سفاک بودنش يک بار ديگر بيشرمانه بر روی ملت به خون نشسته و بالکشيددرائ

را درک کرده اند و حاال ھم  ديگر شان را بخشيده اند و در گذشته ھم يک يد که افغانھا يکديگر شانگو ريزد و می

  . کنند درک می

دانند  که ھنوز آرزو دارند درگذشته زندگی بکنند و خود را اسير گذشته می یئآنھا" ... گويد  اين جانی با تمسخر می

   ". ما با آن زندگی کنيمۀطبعاً مشکلی است که ھم

  

   را بشناسيدحنيف اتمر

ين افشاء نامه و در افشاء نامه ھای بعدی از ابر اساس تعھد و پالسی انجمن و معاذير امنيتی داخلی در: تذکار الزمی 

  . شود میاستفاده ] رابط[و ] شاھد[اسم مستعار 

 بدنام شان ۀاز گذشتاسم مستعار آنعده از اعضای حزب بدنام خلق و پرچم و تنظيمھای جھادی است که ] : شاھد[

ين ااما در. دھند  می داده و اسناد و شواھد را در اختيار ما قرارد،نفرست لعنت میتوبه کرده و پشيمان اند و 

 سال داشته و تازه به گروه مستنطقين خاد از طريق ١٨ خورشيدی ١٣۵٩در سال ] شاھد[ افشاء نامه

سليمان با اشته و از بخش جالل آباد در ارتباط  دحزب وطنفروش پرچم  ساله را در ٢٠ ۀبرادرش که سابق

  .   معرفی شده است،اليق جنايت پيشه بودند

ينترين ئلف دولتی از باالترين مقام تا پااسم مستعار آنعده از ھموطنان و ھمکاران ما است که در دواير مخت] : رابط[

مستقيم يا غير شکل ه  ھا بNGOات غيردولتی و مؤسسچوکی مستقيم يا غير مستقيم دخيل اند و يا در 

  . کنند کار میمستقيم 

  

   خاديست را بشناسيدحنيف اتمرمحمد  جنايت ساالر

  شناسم  من از طرز خرامت مي        به ھر رنگی که خواھی جامه ميپوش

در واليت  ١٣۴٧ سالمتولد : کند  جديدش چنين ترسيم میۀش را در ده جمله برای چھر سوانححنيف اتمرمحمد 

 - ١٣٧١و اسناد تحصيلی اش را از بريتانيا به دست آورده و بين سال ھای ]) شاھد [١٣٣۶اصالً متولد (ن است لغما

انکشاف دھات،  و  سمت وزارت احيا١٣٨١ در سال -سسات غير دولتی داشته استؤدر م  سمت ھای مھمی١٣٨١

 از آرشيف سوانحاين  (ده استبه حيث وزير امور داخله کار کر ١٣٨٧ سال  وزير معارف و در١٣٨۵در سال 

  . )را مختصراً با عين مفھوم نقل کرديم  مھم آنۀوزارت داخله گرفته شده که چند نکت

 اين کار –بسيار مذبوحانه تالش کرده تا ھويتش را پنھان کند و برجنايات مرتکب شده اش پرده بيفگند  حنيف اتمر

لمان حتی به جراحی پالستيکی پناه بردند ولی کمکی اتھای وی تازگی ندارد چنانچه بعد از جنگ جھانی دوم فاشيس

 کوشش کرده تا تاريخ تولدش را چنان ترسيم کند که مدت زمان کاری او در دستگاه جھنمی اتمر. به حالشان نکرد

 ی ولی نم–مور دولت أگويد م  میاً  کاری اش پرسيده شده است صرفۀکيد از سابقأاگر از وی با ت. خاد را پنھاد سازد

وی در . به قطع شدن پايش اصالً جواب نمی دھد. گويد در کدام وزراتخانه يا کدام دفتر و از کدام سال تا کدام سال

 حزب دموکراتيک دوری جسته تا مبادا ھويتش را افشاء سازند ۀساخت که از اعضای باند گننديد ظاھر وانمود می

 بادار دومی اش برای ۀستی تکيه کرد تا به اشاري فاش–ليستی ی و زدوبندھای ناسيونائو به قبيله گرا) دکه چنين نش(

 .پالن حزب آينده اش از زمان روی کارآمدنش در دولت موقت زمينه سازی کند که چنان ھم کرد
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  ؟ کيستحنيف اتمر

 حنيف اتمر از فاميل بزرگ اتمرخيل واليت .است) لقمانقريه ( در لغمان ١٣٣۶اتمر متولد سال محمد حنيف 

ً ھملغمان دوری بيگانه خزيده و زحزب دموکراتيک خلق برای جنايت و م شان در آبخور ۀ می آيد که تقريبا

 ۀملت رنج ديد. بيشترين اين افراد در خاد صدارت و شش درک به ضرب وشتم افغانھا مشغول کار بوده اند

، غالم سخی اتمر   اتمرروق ، فامحمد حنيف اتمر ، اسد اتمر ، معروف اتمرافغانستان ھويت جنايتکارانی چون 

 جنرال خاديست غالم سخی اتمر پسر کاکای حنيف اتمر، با معاش ماھانه -در زمان وزارت سپنتا (خاد در جنرال 

 ھزار دالر با خانه و موتر مجانی و مصرف دسترخوان به حيث معاون سفير در سفارت کانادا مقرر شد و بعداً ٧

 بشير اتمر ، مصطفی ،اتمر  ھمايون غالم علی اتمر رئيس قسم شش خاد ،، )با فاميلش درخواست پناھندگی کرد

  . به خوبی ميشناسندرا  شان وديگران اکبر اتمر ،، ھادی اتمر  اتمرواسع   ، اتمر

 و گروه عملياتی خاد، )از آن جمله بوده است] شاھد ([برای تازه واردين در گروه مستنطقين"گويد که  می] شاھد[

  . "شد رب و شتم اتمرخيل در تمام خاد مثال آورده میقسی القلبی و ض

از افراد ديگری ھم اسم ] شاھد . . . ([و گفتند که در مقابل ضدانقالب مثل رفيق اتمر به مامی"گويد  می] شاھد[

شود از  ھر شکلی میه ب .قاطع باشيد. . .) غنی ، عبدالرازق ، قيوم ، فريدون ، حسن ، برد مثل عارف  می

  ". کرد نبايد رحم ان ما ما و انقالب ما ھستند و به دشمنۀ سوگندخورد آنھا دشمنان– ربگيريد اقرادبايدشمن 

ً بعضی از افراد–در خاد به حنيف اتمر نام حنيف ميرغضب را گذاشته بوديم "گويد که  می] شاھد[   خصوصا

  ". کردند ا برای اقرار گرفتن صدا میر. . . . کردند حنيف را يا قيوم يا که رازق و  که اقرار نمی یدستگيرشده ا

  :  فراموش ناشدنی اقرار گرفتن اتمر را در نظارت خانه خاد به خاطر می آوردۀدو خاطر] شاھد[

  . وقع پيوسته استه  ب١٣۵٩ سال خزان اولی در ۀواقع

رس از  دۀشد که از کورس دو ماھ  نمیه که ھنوز يک ما–مثل ھمين ديروز به يادم است "گويد  می] شاھد[

خوب به . کارکرده بوديمه ال و جواب و استنطاق با سابقه داران خاد شروع بؤ برگشه بوديم و در تمرين سروسيه

 ٢٧ش حدود  پطلون خاکستری به تن داشت و سنمعلمی را از شمالی آورده بودند که پيراھن سبز و يادم است که

 که کند اقرار زندانی روز اول ھرچه کوشش کرد تا حنيف در چند .  سال بود و حنيف اتمر مستنطيق او بود٣٠ –

خورد که به خدا و به قرآن که عضو ھيچ حزب  ولی معلم قسم می – جمعيت اسالمی استحزب ولين ؤ مسۀاز جمل

 ،ديگرو راپورھای  بعد از نان چاشت که در اطاق جلسه بوديم در ميان حرفھا - چند روز بعد  . . .و سازمانی نيستم

  ھنوز حرف رازق خالص نشده بود که–رازق خواست که او از معلم استنطاق کند . ھم مطرح شدموضوع معلم 

 و اگر به گپ نفاميد –  قاطع باش قاطع باش در مقابل ضد انقالبرفيق اتمر" گفت  صافی با قاطعيت به نفسقيوم

نيم که کار من تمام  ساعت شش و–اتمر طرف عصر معلم را برای تحقيق خواست  ."از دست و پايت کار بگير

کرد و  اطاق نمبر سه اتمر تحقيق می شديم که در رفتم و ما از راه دھليز زير زينه رد می میشده بود طرف خانه 

صبح که به کار . شد و اين کار چيز غير معمولی در خاد نبود صدای گريه و مشت و لگد از پشت دروازه شنيده می

  ). يعنی کشته شد ("شب زير تحقيق رفيق اتمر از بين رفتمن گفت که معلم ديه برگشتيم ھمکارم ب

  . وقع پيوسته استه  ب١٣۶٠ سال تابستان دومی در ۀواقع

کرده خوبی گانه نفوذ  گانه و ھشت خاد و کی جی بی به بسيار خوبی در بين تمام احزاب ھفت"گويد  می] شاھد[

 ولی در بين سازمانھای چپ داشت،زاب نفوذ  تصميم گيری احۀ حتی درحلقمجاھدينبود و در بعضی از احزاب 

در .  اعضای سازمانھا و احزاب، کار بخش تعقيب و عمليات بودۀ ساعت٢۴تعقيب  . به آن خوبی نبودمائويستی
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 آميز سال يت که موفقيت خوبی برای خاد و کی جی بی بعد از دستگيريھای موفق١٣۶٠دستگيريھای وسيع سال 

ی خاد در کنار مشاورين روسی بسيار خوشنود بودند که اگر اوضاع به ھمين  رھبری حزب و رھبر–  بود١٣۵٩

کی اعتماد به نفس ما را نفوذ خاد و . منوال پيش برود تا سه چھار سال ممکن است که ضدانقالب را شکست دھيم

در  برای نفوذ کی جی بی ھمچنان پياده شدن پالن –کرد   دشمن و مناطق سرحدی تقويت می احزاب درجی بی

 کرد، چون اين روند به سرعت پيش می رسيد ما را مطمئن می  جبھه می١٠٧ به ١٣۶٠جبھات که در در سال 

  ". سرعت تغيير کرده  شرايط ب١٣۶١ولی از سال . رفت

اعضای زيادی از آنھا دستگير شدند، يکی ھم از اعضای که  مائويستیکه در ميان سازمانھای "گويد  می] شاھد[

 ھيچ  ولیی که پشتون خوش تيپ و عظيم الجثه و از مشرقی بود و با اسناد دستگير شده بودئارھسازمان رھبری 

 خورد جثه ۀ سال٢٢مستنطيق او سميع که جوان . گفت زا می کرد و به حزب دموکراتيک و روسھا ناس اقرار نمی

کمک خواست و  اقرارگرفتن برای راپوردھی ۀسميع در جلس، يکھفته از او اقرار بگيردمدت بود نتوانسته بود در 

حنيف روز اول با مشت . حنيف اتمر مشھور به حنيف ميرغضب وظيفه گرفت تا در اقرارگيری با وی کمک کند

تحقيق بوت عسکری را پوشيد وبا سميع رفتن برای اقرار بگيرد و روز دوم قبل از از زندانی ولگد موفق نشد 

دون نتيجه، حنيف از پشت به زندانی که در چوکی برای تحقيق برای تحقيق رفتند که بعد از يک ساعت تحقيق ب

ندازد و اول چند لگد محکم به بغل و گرده و قسمت مادرزای اش  اکند و اورا روی زمين می نشسته بود حمله می

 که با اين خيز حنيف – مجبور کندخواھد که دوپا روی شکم او خيز بزند تا او را به اقرار  کوبد وبعداً می می

   ".ميرد جا میه يرغضب وی جابم

 در يازده سال ،طوری زير تعقيب بوديمه سيستم خاد بسيار بسته بود و تقريباً ھريک ما ب" گويد که  می] شاھد[

   ".ند تحقيق کشته شددر جريان اثر شکنجه بر نفر ١٧حدود کردم  که من کار می یئھاتنھا در بخش ١٣۶٩-١٣۵٨

 که ازجبھات جنگ دستگير یرتيرباران زندانيان محکوم به مرگ واسيران مسلحد حنيف اتمرديگرسھم گيری  ألۀمس

   ،بودشدند می

ولين خاد و ؤ مرکزی و مسۀبرای تيرباران محکومين به مرگ، ھميشه افرادی از کميت"گويد که  می] شاھد[

عضای بيروی سياسی در ھر عمليات تيرباران از ا. کردند  شرکت می،تعدادی از افراد گروپ عملياتی انتخاب شده

د بودن يا کميته مرکزی و يا از سه چھار رئيس اول خاد به خاطر اطمينان، که ضد انقالب تيرباران شدند حاضر می

- ١٣۵٧ ، چون از زمان خلقی ھا  بدھندراتيرباران  اجراء شدن ورپ رامرکزی و بيروی سياسیبه کميته  تا بعداً 

  ". خوبی نبودۀ تجرب١٣۵٨

دم کشی حزب وطنفروش پرچم و خلق به مزدورمنشی و نوکری برای روسھا حاضر آست که مسلخ اين ھمه گواه آن

  . به ھر ذلت وپستی بودند تا فرزندان راستين را برای خوش خدمتی روسھا از بين ببرند

ه مرتب. در تيرباران شرکت داشت حد اقل سه باردر دوسال خوب به ياد دارم که حنيف اتمر "گويد که  می] شاھد[

در جمع تعدادی از اعضای خاد و گروپ عملياتی خاد دوساعت قبل از اعدام برای ] شاھد[ که ١٣۶١اول در سال 

ی ديگران زندانيان را از پلچرخی ھگرفتن امنيت اطراف پوليگون شرکت داشتم و درآن مرتبه حنيف اتمر به ھمرا

.  کردندتيربارانرا ر نفر بودند زندانيان  مرکزی که چھاۀآوردند و تحت کنترول اعضای بيروی سياسی و کميت

  ".  مستقيماً سھيم بودزندانيان شليک کردندکه بر   در ميان يازده نفریحنيف اتمر

زندانيان سياسی در از   نفر۶١  شرکت حنيف اتمر در تيرباران١٣۶٢مرتبه دوم در سال "گويد که  می] شاھد[ 

 که از جبھات قندھار و یاسيران مسلحتيرباران  در تمر شرکت حنيف ا١٣۶٢ سوم در سال ۀپوليگون و مرتب
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 به ١٣۶٣ در سال ]شاھد [".تيرباران شدندبودند و اين افراد بدون محکمه در دشت چمتله دستگير شده ھرات 

  . شود بخش ديگر تبديل می

 ،شوند ير می که از جبھات دستگیاسيران مسلح) رھبری حزب و خاد (از باال امر شده بود"گويد که  می] شاھد[

 هخير دوسه ھفتأعلت ت( ".تيرباران شوندياليزم بعد از دو سه ھفته بايد بدون محکمه رنوکران امپاين ضدانقالب و 

  افراد مھم مجاھدين باشند برای مبادله سربازان روسی و اعضای حزب نگھداری میۀبرای اين بود که اگرازجمل

  ).شدند شدند ورنه تيرباران می

ھا و خواھران جوان اديست از زندانيان با آوردن خانمحنيف اتمر در کنار ساير جالدان وطنفروش خ اعتراف گيری 

  . کند شان مو بر بدن راست می

باند جنايتکار حزب لين ومسؤش و به تمام دورمنشی سابقز مۀ و انديششاز اينگونه اعتراف گيريھا به خود] شاھد[

 گاھی به انسان بودن و افغان بودن خود و ساير جانيان .پشيمان است و سخت فرستد بار لعنت می دموکراتيک ھزار

اين قصه خود ديوان  ( نيز موجود بوده است١٣٥٨ و ١٣٥٧اين شيوه در سالھای . نگرد خاديست به ديده شک می

  !). ايست جداگانه

  

  فرياد بی صدا در سرزمين بی عدالت 

و ان جی او ھای غربی برای تمويل و  همؤسسـ ده ھا ١٩٩٢- ١٩٧٨) جنگ آزاديبخش ملی(در زمان جنگ مقاومت 

ھماھنگ سازی به اصطالح کمک ھای بشردوستانه در پاکستان النه کردند تا در اوج جنگ سرد، جنگ نيابتی را 

مريکا زده شد تا ا" نامه  فال بۀقرع"اينبار . در مقابل قوای تجاوزگر روس از نيروی انسانی افغانھا مايه بگذارند

 به درازا کشانيدن جنگ و گير ساختن پای خرس قطبی را در .نگ ويتنام را ھمراه با سودش يکجا بستاندتالفی ج

ب و اده ھا کت(خود آمده چنان گير ساختند که فرار آسان را برای ارتش تجاوزگر مشکل و ننگين ساختند ) تلک(تله 

  ). دست آمدهه  نشر شده و اسناد بۀمقال

 دولت مزدور و حاکم شدن تنظيمھای جھادی، صفحۀ جديدی در ثبت تاريخ غمگين بعد از فرار روسھا و سقوط

.  دول متجاوز بودۀ ھمان سياستھای غارتگرانۀ در حقيقت ادام–افغانستان آغاز شد که در غارت ، چپاول و کشتار 

ن بعدی  پالۀگرفت و ديگری سفر ش را می انتقام شکست مزدورانشۀواسطه  يکی بدر جنگھای فرسايشی داخلی

ار ورا بر تجاوزگر خونخ حق شانه ملت به خون نشسته و قھرمان افغانستان که بايد پيروزی ب. کرد اش را پھن می

بار ديگر  تاريخ به سرعت برگشت و ملت يکۀ  صفح–د نو مزدور سفاکش جشن بگيرد و شھد آزادی را بچش

رھبران مزدور تنظيمھای جھادی که ھرگز رھبر ملت نبودند و نيستند، . ندلگدمال و تحقير شد و جام زھر سرکشيد

 با تبانی دشمنان ملت که ھمانا رھبری حزب دموکراتيک که تا ديروز می کهمست شدند چنان از رسيدن به قدرت 

ه  محکمديگر عدالت و. آفريد ھمديگر را در آغوش کشيدند و يکجا بر فرق ملت بالکشيده کوبيدند کشت و جنايت می

  ! نيم ميليون قربانی قاتلی  و  درکار نبود ، نه ملت به خون نشسته دشمِن داشت و نه ھم يکای

  نيم ميليون قربانی چه کسانی ھستند ؟  و کسی پاسخ نداد که قاتلين يک

   يک ملت را چه کسانی از ھم پاشيدند ؟ۀکسی پاسخ نداد که شيراز

  يران کردند ؟کسی پاسخ نداد که اين وطن را چه کسانی و

  ن پدران صدھاھزار يتيم چه کسانی ھستند ؟ قاتالکسی پاسخ نداد که

  ن شوھران صدھاھزار بيوه چه کسانی ھستند ؟قاتالکسی پاسخ نداد که 
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  . . .     .   کسی پاسخ نداد  

 شدند که  چنان گرگ و ميش شد که ھرکدام شان درپی آن–اما با شرايط پيش آمده فضای کابل ، فضای افغانستان 

آن يکی مست قدرت و درتالش غضب منصب و مال شد و آن ديگری خسته از کشتن و . ھدف بعدی خود قرار دادند

 حنيف اتمر محمد داد حساالران که فرار را بر قرار ترجيين جنايت اين ميان يکی ازادر. ويران کردن در پی فرار

  . خاديست بود

  

   قاتل از کابل به پشاور اتمرخزيدن

پروژه ن افغانی در پاکستان و ابه مھاجرھا و ان جی او ھای غربی مقيم پاکستان که برای کمک  همؤسسـميان در 

دفتر پروژۀ "تمويل کنندۀ قوی ۀ مؤسسـداخل افغانستان فعاليت داشتند، يکی ھم ھای مختلف ساختمانی و زراعتی در 

سسات و ان جی او ھای مؤدارای  هـمؤسساين .  بود(NPO) يا Norwegian Project Office "نارويژی

قسمت . رساند ھمکار ديگريست که کمکھای دولتی و ساير دونرھای داخل ناروی را از طريق آنھا به مصرف می

 Norwegian Curch  ايدچنارويژن چر" نارويژیکمک کليسای "بزرگ  ۀمؤسسـاعظم اين کمکھا از طريق 

Aid   ياNCAنارويژن ريفيوجی کنسول"ارويژی ن ديگر ۀمؤسسـ. رسيد  به مصرف می" The Norwegian 

Refugee Councilمؤسسات داخل افغانستان و از  یبه تعداد) دونر( مالی ۀ از مؤسسات تمويل کنند ديگر يکی

 Arna دگروال آرنه ستراند نارويژی دو نفر ۀواسطه   ب NPO ۀمؤسسـ کمکھای .مؤسسات مقيم پشاور بود

Strand  ھای جان  و  John Heidi آرنه ستراند. شد  رھبری می Strand Arna اش تحصيالت اختصاصی 

 ۀسابقوی .  تمام کرده استدر انگلستان  امور انکشاف و ميراثھای فرھنگی-  تحصيلی انگليسی ۀمؤسسـ دررا 

ان ، افغانستیئافريقاست که از کشورھای ا یکارکشته و سخت کوششخص اسرائيل را دارد و ضمناً کار در طوالنی 
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Governmental -Non انتفاعی  و مؤسساتاکثر کارکنان . را اندوخته استتجارب غنی نيز و پاکستان 

) NGO( Organizationدادند که ھم از ديدگاه اقتصادی و ھم به    ان جی اوھا را افغانھای مھاجر تشکيل می

ھای لطفاً به سمبول . نمود ی می را منطقمؤسساتکردن ارتباط به داخل افغانستان برای کارکرد  خاطر برقرار

  . و زيرنويس دقت کنيدصفحۀ قبل 

يکی از به  سن داشت  سالپنجسی و  -حدود سیکه نام بلقيس اتمر ه  بخانمی ، روزی ١٩٩۴در جنوری سال 

تا بتواند نفقۀ فاميلش را  شود میماشين خياطی پايه خواستار يک التماس کنان   آمده و  NPO دفترشعبات 

گريد و از زندگی سخت و مشقت  ه از ته دل زار زار میمؤسسنزد کارکنان افغان بلقيس اتمر  خانم. دتأمين کن

معيوب نام حنيف اتمر ه  که برادرش بگويد می  ترحم انگيزۀگري ھمچنان با وکند  بارشان در پاکستان شکايت می

 فقير آباد شھر پشاور ۀرد و در منطققرار داو روحی بد اقتصادی بسيار  در وضعيت  فعالً ک پا ندارد واست ، ي

حنيف اتمر  و معيوبيت بلقيس اتمر خانمزار گريستن  از ته دل زار .کند التماس طلب کمک میبا کنند،  میزندگی 

. کنند تا درصورت امکان برايش کمکی کنند  و اسمش را يادداشت میه را بر می انگيزدمؤسسترحم کارکنان افغان 

کميشنری عالی به دفتر  معيوب بود مچ دستکه از  عثماننامه  ب)لفون آپريترت(ه مؤسسنچی حدود سه ھفته بعد تلفو

 پوست  NPO دفتر ۀنام اصول اساسهب. رود کند و به آنجا می کار پيدا می  UNHCR  ملل متحد برای پناھندگان

 زار گريستن ۀه، حادثمؤسسو کارکنان افغان داشت  میکه معيوبيت فزيکی د ش لفون آپريتر به شخصی داده میت

 یخواھند برای اين افغان معيوب مھاجر کمک در ذھن شان تازه شده و می حنيف اتمرمعيوبيت  و بلقيس اتمر خانم

کرده و به دفتر پيدا فرستند تا وی را  می فقير آباد پشاور  منطقهدفتر را به. . .) ل چای ومسؤ(مالزم سرانجام . کنندب

که کاله پکول و  بسيار بسيار بدی  وضعيتباو کرده  را پيدا حنيف اتمرمحمد  وپال بعد از سه روز پرس. بياورد

ه شخصی بود ب  NPOمدير اداری دفتر نارويژن پراجکت آفيس  .وردآمی  دفتر به تن داشت، بهواسکت چرکين 

ميل او الفاصله ب از لغمان است اتمر دريافت که حنيف مياجانکه  افغانستان، ھمينلغمان واليت  از مياجاننام 

 Arna Strand نداآرنه ستر نزد گرفته مستقيم را  دست او وشود میطرفش بيشتر ه ب) مقناطيس(ھمچون آھنروبا 

که اجنت  زمانی (داند و مقرر شد می انگليسی حنيف که گويد گردد و می بر می مياجانيک ساعت بعد . برد می

 ٧٠٠٠ش با حقوق ماھانه حيث مشاور پاس اين خدمت اش ب را بهمياجانشود   به حيث وزير مقرر میحنيف اتمر

 ١٩٩۴ از آغاز سال  ديگرنيم سال و سرانجام حنيف اتمر تا يک .) مراجعه شود به اسنادضميمه- کند  دالر مقررمی

 Arna Strand نداآرنه ستربعد از مدتی  .کند میو رسپشنيست کار چی در دفتر نارويژن چرج ايد به صفت تلفون

در  حنيف اتمر محمد. سازند میبرايش پای مصنوعی در آنجا فرستد و  می را غرض تداوی به ناروی رحنيف اتم

 مديريت بهو رسپشنيست چی  تلفوناز موقف مرتبه  يکنيم سال کار و کند و بعد از يک رشد میموقف کاری اش 

فرستاده   به انگلستانزش جھت آموبعداندکی و  - شود  مقرر می عمومی محاسبحيثبه ارتقأ کرده و محاسبه 

انکشاف و ميراثھای "ھمان رشته  تحصيلی انگليسی و ۀمؤسسـرا در ھمان دو سال  در انگلستاناو  .شود می

به  حنيف اتمرمحمد  از رفتن بعد. کند  گويا تحصيل میخوانده بود Strand Arna نداآرنه سترکه  "فرھنگی

ايفای وظيفه    NPO هچوکيدار مؤسسبه حيث  می که قبالً عضو سابق جمعيت اسال ءاحسان ضيا محمد، انگلستان

 ءاحسان ضيامحمد  ، اينبارانگلستان از  حنيف اتمر برگشتشود و بعد از  به مديريت محاسبه آورده مینمود،  می

انگلستان به  به عين رشته دانست و اصالً برای تحصيل ممکن نبود بسيار کم میانگليسی را لسان که  با آن

   .شود  میفرستاده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 – داشت ش مکتب کی جی بی و تجارب مشت و لگد خاد را با خودۀکه خوب درس آزمودحنيف اتمر محمد 

جلوه اجتماعی  شخصيک   خودش راکند که دارد و ھمواره تالش میپشتکار زياد که در کارش  ست ایشخصيت

  .ابل را جلب کندبرقرار ساخته و اعتماد طرف مقانس   تا با ديگران زود کوشد می و سخت دھد

بود از رفته  جنگ با مجاھدين برای خاد ۀ زمانی که با يک قطع،حنيف اتمر يک پای خود را در جنگ جالل آباد

 ھرگز از بريدن پايش حنيف اتمرولی . در دستش زخم برداشته است] شاھد[ است که در ھمان جنگ دست داده

او از جواب دادن به بريدن پايش ھميشه طفره . مده استی سرش آچه بالئگويد که در کجا و چه وقت و  چيزی نمی

  . ھمين و ديگر ھيچ "کنی الال ده وطن کم جنگ تيره شده چی می"گفت  شکل مجمل میه رود و ب رفت و می می

 خيلی بزرگ و ۀخانبه  قبلی ۀخانآن محقراز ديگر خانه اش  و کند می به سرعت تغيير حنيف اتمرزندگی اقتصادی 

ديگرمار گزيده و يکی که او . شود تجمالت زيادی با پولھای باد آورده به منزلش سرازير می شود و میتبديل  شيک

 روی مسايل گرفت نمیعالقه ھرگز  ، بود و خاد جاسوسی کی جی بیۀگان شبکاز کار کشت

 یبه کدام زبان و بسيار خوب بلد بود با چه کسی بحث کندجرو ھرکسی با  افغانستانسياسی

    .حرف بزند

  

  

  شود  که با ماسک دموکراسی وزير میی چيتلفونخون آشام 

 برای شبکه ھای اطالعاتیدر تقسيمات  و تغييرات بنيادی در افغانستان، ٢٠٠١ يازده سپتمبر ۀبعد از حادث

 ١٩٩٤ سال و رسپشنيستچی تلفون اين خاديست سابق و  حنيف اتمر- ٢٠٠٢سال قت وحکومت مدر  ھا خانهوزارت

شد که با و انکشاف دھات نصب ء در وزارت احيا MI6 و اجنت ھای خودفروخته مھره يکی از و NPO ۀمؤسس

 و  خودفروخته ديگرۀ  مھرNPOه مؤسس ١٩٩٤سال چوکيدار  ءاحسان ضيامحمد  –رفتن وی در وزارت معارف 

که  الب اينج(  گردد میمقرر به حيث وزير   و انکشاف دھاتءدر وزارت احيا حنيف اتمرجانشين  MI6اجنت 

  ).ھستند حزب حق و عدالت سينسمؤ ءاحسان ضياو  حنيف اتمر

وی با پشتيبانی ان جی . وانکشاف دھات برکسی پوشيده نيستء  و باند او در وزارت احياحنيف اتمرفساد گستردۀ  

تا بتواند  فاشيستی را بنيان نھاد – ناسيونالستی - ی قومیئ وسيع مافياۀاو ھای داخلی و دوستان خارجی اش شبک

که وی يکی از   اينۀعالوه ب. درخوان قدرت با توان مالی و پشتيبانی خارجی چانه زنی اش را بيشترکند

ء  اختالص و فساد وی از وزارت احياۀچپاولگران منطقۀ شيرپور شھرکابل و زمين ھای مقابل مسلخ است، دوسي

اعالن شد که وی از آن با افتخار از پيروزی  مختوم تنی با دادن رشورنوالی يا دادستااڅو انکشاف دھات در 

که به ما وعده کرده بود تا فوتوکاپی بعضی اسناد را در اختيار ما  ما با آن] رابط[دوست . گويد خود سخن می

 خواھد ارائهاسناد  جايتکاران ۀ دوبارۀبی مھری کرد و ترس را بھانه آورد که صرف در محکم قرار دھد، با ما

زارت داخله به زد وانکشاف دھات به وزارت معارف و از آنجا به وء د از رفتن از وزارت احيا بعحنيف اتمر. شد

 ناسيونالستی و فاشيستی خود ادامه داد تا پالنھای طويل المدتی را که برايش ترسيم کرده - ی قومیئو بندھای مافيا

طلبد چون ديگر اساس  ی میئ وسيع مافيا)جال(قوی مادی و تور  ۀپياده کردن اين پالن بني. اند به سرانجام رساند

 - وزير داخله بود حنيف اتمر که  درست زمانی.  بدنام چون اتمر ممکن نيستۀايديولوژيک و عقيدتی برای چھر

نيروھای اشغالگر انگليسی مزدوران طالب اين سربازان جناورخوی و گوش به فرمان متجاوزين را از جنوب 
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   ھمراه با اين افشاء نامه winrar  در پوشه توجه شود به اسناد ضميمه

 و زخم شورش و به سمت شمال کشور انتقال دادند) چرخ بالھا(ھليکوپترھا افغانستان و از مناطق سرحدی با 

  .نارامی را در شمال افغانستان کاشتند

   

  دھند؟  ی شانرا در افغانستان گسترش میئيای اقتصادی چگونه باندھای مافياجنايت ساالران و ماف

 کافيست دسترخوان منافع –شھوت و آرمان ببندند را به زنجير  الزم نيست تا از آنھا سند کتبی اخذ کنند و يا پای شان

اين خصيصه . نی ھايشان در ھر زمينه آماده سازندزی برای چانه ئد تا نيرونرا چنان وسيع بگستران مالی شان

ست  ایحنيف اتمر يکی از آن وطنفروشان جبون. ی راست و چپ صادق استئرمورد تمامی جنايت ساالران مافياد

ند ولی بعد از فروپاشی باند آدمکش حزب دموکراتيک، ددا سياليزم و انترناسيوناليزم را سر میکه تا ديروز ندای سو

 پليد و کريه اتمر و اکثريت اعضای باندشان به ملت افغانستان نمايان شد که چگونه در لجن زار ننگين ۀچھر

خصيصه البته اين . . . پنجشيری، کشتمند، اليق، (ی فرو رفتند ه ئلسانی، مذھبی و منطقمناسبات قومی ، نژادی ، 

حنيف اتمر تا ديروز اين مدافع منافع ). ی تنظيمھا نيز صادق استئافيادرمورد تمامی جنايت ساالران م

مدافع منافع دول متجاوز غربی، در زمان   ،انترناسيوناليزم مالی روس و امروز اين پرازيت افشان وجدان مرده

و انکشاف دھات ء احيای اش را از دوران خاد و تحصيل انگليس و وزارت وزارت معارف تالش کرد تا تجارب غن

 اساس ناسيوناليزم ه را ب و سودجوش و عناصر منفعت طلبوسيعی از ھمم پيمانان حزبی سابق ۀکار گيرد و حلقه ب

سان احو  حنيف اتمربسيارجالب است که (د نفاشيستی تشکيل دھد تا اين تشکل اساس حزب جديدی در آينده باش

و عناصر منفعت ستند و ساير چھره ھای اسبق مزدور روس ا حزب حق و عدالت سينسمؤ MI6اجنت ھای  ءضيا

  ).  و سودجو يکجا دور ھم جمع شده اندطلب

گزيند، اصالً در   نفر مشاور برمی٢٠شود، برای خودش  معرفی میمعارف که حنيف اتمر به عنوان وزير  زمانی

دستگاه فاسد قبيله ساالر 

 ۀکرزی مزدور و خان

به اصطالح ملت يا 

حتی يک ولسی جرگه 

 تا وجدان بيدار ھم نبود

بپرسد که اگر اين فاسد 

ھيچ دانشی  اگر،بدکاره

ندارد، پس چرا به 

 عنوان وزير معرفی می

جالب اين است که . شود

 - نفر مشاور ٢٠از اين 

 نفر شان ھموطنان ١۶

پشتون است و از اين 

ر  نف٩ نفر به تعداد ١۶

شان از فاميل خود 

ش بنا د محکم فاميل و تبار و حزب سابق حزبش بر بنياۀی برای آيندئاينجاست که پايه ھای مافيا. ستندھاتمر حنيف 
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.  صادق استگذشتهسال  ١٠ در ءی و تمامی وزرائرمورد تمامی جنايت ساالران مافيامعضله داين البته (می يابد 

  ).  ھمراه با اين افشاء نامه winrar در پوشه توجه شود به اسناد ضميمه

حرفھايی دارد که و کی جی بی  MI6و اجنت از اسناد وسيعی درباره اين جنايت ساالر . . .  ما از ] رابط[دوست 

 . از نشر آن منصرف شديمفعالً  معاذيرینسبت 

اکان در جريان است شرايط خون و آتش فعلی وطن که از صبح کودتای خونين ھفت ثور آغاز شده و تاکنون کم در

 قوای ۀکه از تجاوز وحشيان ھمانطوری امروز چنان در عذاب اند، از تجاوز قوای چند مليتیھمۀ ملت افغانستان  -

 و دانيم که ھموطنان تحقيرشده ھمه می. برند رنج میدر عذاب بودند و ارتش سرخ و نوکران زرخريدش ديروز 

کنند و ھموطنان با   را حس میه سال٣۴ مظالم ۀاستخوان شان ھمدر داخل با خون و پوست و  ما ۀبه خون نشست

  . کشند را می احساس ما در خارج از کشور رنج آن

 ۀاين سيستم فاسد اداری با سيستم بيمار و کامال فلج شد)  سال اخير٣۴در (دانيم که در شرايط فعلی  ھمه می

 ۀارداتی به ميان آمده است، برای ملت تحقيرشدی که در افغانستان از چتر مندرس دموکراسی به اصطالح وئقضا

يای عدالت و دادخواھی سراب گشته ؤاينجا ديگر حتی ر. ی بيش نيستئياؤافغانستان انتظار عدالت و دادخواھی ر

  . و با سلولھای انسانھای اين سرزمين سر سازش ندارد

 قلم ھا -ھا آزاد اند اما قلم ھا شکسته اند  دست –شود  ين سرزمين بال کشيده سياه سپيد و سپيد سياه قلمداد میادر

ين ديار ديگر رنگ و قلم متحد ھم نيستند تا کلمات دالويز را به روی ادر. آزاد اند اما رنگ ھا ديگر رنگ باخته اند

 اينجا رنگ پول است ، رنگ نژاد است ، رنگ قوميت است ، رنگ –اينجا رنگ ھا رنگ ديگرند . کاغذ رقم زنند

 قلم ،اينجا. زنند را رقم می شوند و کلمات شان  و اين رنگ ھاست که متحد می–رنگ مذھب است لسان است ، 

اين رنگھا خفاش ھای شرف باخته ايست که از مسلخ آدمکشی حزب دموکراتيک و تنظيمھای جاھل برون جسته 

اينجا بازار . ند تقلبی ااينجا بازار نو است ولی کاالھا. کشند حدود و ثغور می" دموکراسی"اند و با رنگ جديد 

سرسبد ملت که به  ۀرشدپرپ اينجا خفاشان سرخ منقار بر سوگ آفتاب و گلھای. آزاد است ولی وجدانھا قفل است

اينجا لبخندھا خشکيده اند و آسمان رنگ . کنند  ھلھله راه انداخته اند و شادمانی می- خواب ابدی فرو رفته اند 

 بصاحبان غصه و درد، چشم به راه اس اما اينجا غصه و درد زياد است و –د بار ر دارد و ديگر باران نمیيديگ

  .   که خورشيد نو را برايشان به ارمغان بياورند اندسوارانی

  انجمن افشای اسناد جنايت عليه بشريت در افغانستان

   اگر مايل ھستيد – تان به اشتراک بگذاريدبا دوستان لطفاً اين اسناد را 

  

  :]دی را که اين گزارش بر مبنای آن تھيه گرديده درصفحه ھای بعدی مالحظه نمائيدبخشی از اسنا[
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