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ﺑﺎﻗﯽ ﺳﻤﻨﺪر -ﺳﺮﺑﺎز ﺁزادی
 – 22اﺳﺪ ﺳﺎل 1389
ﺟﻤﻌﻪ  – 13اﮔﺴﺖ ﺳﺎل 2010

ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﺎﻥﻴﺪﻥﺪ !
هﻮﺵﺪار! هﻮﺵﺪار !
ﺟﻨﮓ را ﺑﮑﺎﺑﻞ ﮐﺸﺎﻥﻴﺪﻥﺪ !
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اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎزهﻢ ﺷﺎهﺪ ﺧﻮن رﻳﺰی درداﻣﻦ ﻳﮑﯽ از ﺳﺮ ﺳﺒﺰﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎغ هﺎی ﮐﺎﺑﻠﺴﺘﺎن
ﮔﺮدﻳﺪ  .ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ در ﻳﮑﯽ از روز هﺎی ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﮑﺮورﻳﺎن ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮن هﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥﺪ و اﻣﺮوز در
داراﻻﻣﺎن.

" وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻮق اﻝﻌﺎدﻩ در ﮐﺎﺑﻞ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران ﮐﻮﭼﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح هﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم هﺰارﻩ
اﻣﺮوز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی داراﻻﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻮﭼﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم هﺰارﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن  6ﺗﻦ از
ﻣﺮدم هﺰارﻩ ﮐﺸﺘﻪ و  16ﺗﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .هﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮدم ،ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺗﻦ از ﻣﺮدم هﺰارﻩ اﺳﻴﺮ
ﮐﻮﭼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻴﺎن  3ﺗﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اردوی ﻣﻠﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ" .

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ :ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮس "
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ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ﻳﮑﯽ از اﺧﺒﺎرﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ دم ﺑﻌﺪ از ﭼﺎﺷﺖ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ هﻔﺘﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن از ﮐﺎﺑﻞ هﺮدم ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ :
"ﮔﺮوﻩ ﻋﻈﻴﻢ ازﺗﻈﺎهﺮات ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن ازﻏﺮب ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺴﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﻣﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﭘﻠﻴﺲ ،اردوی ﻣﻠﯽ
وﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺁﻧﻬﺎ درﺣﺎل ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ هﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ هﺎی هﻮاﻳﯽ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ
.ﻣﺮدم را ﻣﺘﻔﺮق ﮐﻨﻨﺪ وﻝﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺱﺖ
ﺱﺎﻋﺖ هﺸﺖ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﺱﺪ ،درﮔﻴﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ و هﺰارﻩ هﺎی ﺱﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺒﺎر ﺧﺎن،
در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮک ﺟﺎﺟﯽ ﻧﻮروز ﺑﺎی در ﮐﺎﺑﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از دﻩ ﺗﻦ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ .اﻳﻦ
درﮔﻴﺮی در ﻣﺮﺑﻮﻃﺎت ﺣﻮزﻩ ﺱﻴﺰدهﻢ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻮﻝﻴﺲ و در ﻣﺤﺪودﻩ هﺎی دار اﻻﻣﺎن ،در داﻣﻨﻪ هﺎی ﮐﻮﻩ هﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﺑﻞ
.ﮐﻮﻩ ﻗﻮرغ ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ "

در ﺧﺒﺮ دیﮕﺮ ﻡﻴﺨﻮاﻥﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻴﺰدﻩ ﻥﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺵﺪﻩ اﻥﺪ .اﻡﺎﻡﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺪا د ﮐﺸﺘﻪ ﺵﺪﻩ هﺎ و زﺧﻤﯽ هﺎ
و اﺳﻴﺮان ﺵﺎیﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ایﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺵﻨﺪ.
ﺵﺎﻥﺰدﻩ ﻥﻔﺮ زﺧﻤﯽ و ﺵﺶ ﻥﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ در داراﻻن ﮐﺎﺑﻞ وﺁﻥﻬﻢ در ﺟﻨﮓ ﻡﻴﺎن ﮐﻮﭼﯽ هﺎ و ﻡﺮدم ﮐﻪ در
ﻡﺤﻞ در ایﻦ هﺸﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ زﻥﺪﮔﯽ ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻥﻪ وﮐﺎﺵﺎﻥﻪ ﻡﺮدم ﭼﻬﺎردهﯽ را ﺑﺎر دیﮕﺮ و ﺑﺎزهﻢ
ﺑﺰور ﺧﻮیﺶ ﻡﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﮔﻮیﺎ ﻡﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﺧﺎﻥﻪ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ و ﺟﻨﮓ یﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻥﻪ و
دیﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن و ریﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺮوی ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن و ﺳﺮازیﺮ ﺵﺪن ﻗﻮای دوﻟﺖ در ﻡﻨﻄﻘﻪ و
ﺳﺮ اﻥﺠﺎم هﻢ داﻡﻦ زدن ﺟﻨﮓ ﻡﻴﺎن ﮔﻮیﺎ ﭘﺸﺘﻮن هﺎی ﮐﻮﭼﯽ و هﺰارﻩ هﺎی اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن !
ایﻨﺴﺖ ﺳﻨﺎریﻮی ﮐﺸﻨﺪﻩ وﺧﻄﺮﻥﺎک ﮐﻪ دارد ﻗﺪم ﺑﻘﺪم ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ دردﻥﺎک ﮐﺸﺎﻥﻴﺪﻩ ﻡﻴﺸﻮد.
هﻮﺵﺪار! هﻮﺵﺪار !
ﺟﻨﮓ را ﺑﮑﺎﺑﻞ ﮐﺸﺎﻥﻴﺪﻥﺪ !
ایﻦ داﻡﻴﺴﺖ ﻥﻈﺎﻡﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ وﻥﮑﺘﻪ ﺁﻏﺎزیﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ هﺎی ﻓﺮﺳﺎیﺸﯽ دور ﺟﺪیﺪ در ﮐﺎﺑﻞ و هﻤﻪ
ﺹﻔﺤﺎت ﮐﺸﻮر.
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در دارﻻﻡﺎن ایﮑﻪ هﻤﻪ ﺵﻤﺎ ﻡﻴﺪاﻥﻴﺪ ،ﻡﺮدم ﭼﻬﺎردهﯽ از ﺹﺪ هﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ایﻨﺴﻮ زﻥﺪﮔﯽ ﻡﻴﮑﺮدﻥﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
در ﭼﻬﺎردهﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﺰار هﺎ ﺑﺎغ و  12هﺰار ﺑﺎﻏﺒﺎن وﺟﻮد داﺵﺖ و هﻤﻪ ﭼﻬﺎردهﯽ ﺑﺎغ
وﺗﻔﺮیﺤﮕﺎﻩ هﻤﻪ ﻡﺮدم ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﻥﺪﮐﯽ از دارﻻﻡﺎن ﺑﺴﻮی ﮔﻞ ﺑﺎغ ﺑﺮوی در ﻥﻴﻤﻪ راﻩ ﻗﻠﻌﻪ هﻨﺪو
را ﻡﻴﺒﻴﻨﯽ ﮐﻪ از ﺹﺪ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻡﻨﻄﻘﻪ زﻥﺪﮔﯽ داﺵﺘﻪ وﺗﺎهﻨﻮز ﻗﻠﻌﻪ هﻨﺪو ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و هﻴﭽﮕﺎﻩ
ﻡﻴﺎن هﻨﺪو وﻡﺴﻠﻤﺎن در ﻡﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮓ وزد وﺧﻮرد ﺹﻮرت ﻥﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ اﻡﺮوز هﻢ در ﺑﺎغ هﻨﺪو دهﻘﺎﻥﺎن
اش زﻥﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻡﻴﮑﻨﻨﺪ.
در ﭼﻬﺎردهﯽ هﻤﭽﻨﺎن و در ﮔﻮﺵﻪ ﭼﻬﺎردهﯽ یﻌﻨﯽ در داراﻻﻡﺎن هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﮔﻮﺵﻪ هﺎی دور
وﻥﺰدیﮏ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ در ﺁﻏﺎز ﺑﻬﺎر ﻡﯽ ﺁﻡﺪﻥﺪ و ﻏﮋدی هﺎی ﺧﻮد در داﻡﻨﻪ هﺎی ﮐﻮﻩ هﺎ ﺑﺮﻡﯽ اﻓﺮاﺵﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﭼﺮاﻥﻴﺪن رﻡﻪ هﺎی ﺧﻮد ﻡﺸﻐﻮل ﻡﻴﺸﺪﻥﺪ .ﻡﺮدان ﮐﻮﭼﯽ هﺎ از داﻡﻨﻪ هﺎی ﮐﻮﻩ هﺎ ﺧﺮیﻄﻪ هﺎی ﺳﻪ
ﺵﻨﮓ یﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﺵﻪ ای ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺎم را ﺑﻪ ﺵﺎﻥﻪ هﺎ اﻥﺪاﺧﺘﻪ و ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺁن ﻡﺸﻐﻮل
ﻡﻴﺸﺪﻥﺪ وﭼﻨﺪﭘﻮﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻡﯽ ﺁوردﻥﺪ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ هﺎ وﺑﺰ هﺎی ﺧﻮد را در داﻡﻨﻪ هﺎی ﮐﻮﻩ هﺎ ﻡﯽ ﭼﺮاﻥﻴﺪﻥﺪ و
ﭘﺸﻢ وﺵﻴﺮ و ﮔﻮﺳﭙﻨﺪان را ﺗﺎ ﺡﺪ ایﮑﻪ ﻡﯽ ﺗﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ  ،در ﮐﺎﺑﻞ ﻡﻴﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ و در زﻡﺴﺘﺎن هﺎ راهﯽ ﻡﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺮم ﺳﻴﺮ ﻡﻴﺸﺪﻥﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  1947یﺎ ﺗﺠﺰیﻪ هﻨﺪ ﺑﺮیﺘﺎﻥﻮی ﺑﻪ دو ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وهﻨﺪ وﺳﺘﺎن وﻗﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را اﻥﮕﻠﻴﺴﻬﺎ
ﻡﻴﺮاث ﺧﻮار هﻨﺪ ﺑﺮیﺘﺎﻥﻮی اﻋﻼن ﮐﺮدﻥﺪ  ،ﻡﺸﮑﻞ ﺧﻂ دیﻮرﻥﺪ ﺑﺎردیﮕﺮ ﻡﻴﺎن دوﻟﺖ هﺎی اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و
دوﻟﺖ ﺗﺎزﻩ ﻡﺘﻮﻟﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ دیﻨﯽ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدیﺪ .ﺳﺮ اﻥﺠﺎم رﻓﺖ و
ﺁﻡﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﺧﻂ دیﻮرﻥﺪ را دوﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎﺑﯽ هﺎ ﻥﺘﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ ﻡﺎﻥﻊ ﺵﻮﻥﺪ و ﻥﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎری
از ﻡﺮدم دو ﻃﺮف ﻡﺮز در زﻡﺴﺘﺎن هﺎ و در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺑﻪ دو ﻃﺮف رﻓﺖ و ﺁﻡﺪ داﺵﺘﻨﺪ و هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻡﺎﻥﻊ
در ﻡﻴﺎن راﻩ وﺟﻮد ﻥﺪاﺵﺖ .ایﻦ ﺡﺮﮐﺖ و رﻓﺖ وﺁﻡﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﻡﺮز ﭘﻴﺶ ازﺳﺎل  1893یﺎ ﻡﻌﺎهﺪﻩ
دیﻮرﻥﺪ و ﺡﮑﻮﻡﺖ اﻡﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺡﻤﻦ ﻥﻴﺰ وﺟﻮد داﺵﺖ و ﺑﻌﺪا هﻢ ﭼﻨﺎن.
از اﻥﺠﺎیﻴﮑﻪ اﻡﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﺑﺎ ﺡﻤﺎیﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮیﺘﺎﻥﻴﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺘﯽ را در ﺳﺮزﻡﻴﻦ
ﺡﺎیﻞ یﺎ ﺑﻔﺮ ﺳﺘﻴﺖ ایﺠﺎد ﻥﻤﺎیﺪ ﺗﺎ ﻡﻨﺎﻓﻊ اﻡﭙﺮاﻃﻮری اﻥﮕﻠﻴﺲ و روﺳﻴﻪ از هﻤﺪیﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،
از ایﻨﺮو در ﺗﻤﺎم اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن وﺡﺸﺖ و ﺧﺸﻮﻥﺖ ﺑﺮاﻩ اﻥﺪاﺧﺖ و اﮔﺮ ﻡﻼ ﻡﺸﮏ ﻋﺎﻟﻢ را ﻡﻮش ﻋﺎﻟﻢ ﻥﺎﻡﻴﺪ ،
از ﮐﻠﻪ هﺰارﻩ هﺎ هﻢ ﻡﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻪ ﻡﻨﺎرهﺎ از یﺎد هﻴﭻ ﻓﺮدی ﻥﺨﻮاهﺪ رﻓﺖ .ﺑﻌﺪا اﻡﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ
ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎیﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد و ﺳﺮﮐﻮب ﻡﻠﻮک اﻟﻄﻮایﻒ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻥﺴﺨﻪ و ﻥﻈﺮیﻪ ﻡﺎﮐﻴﺎوﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
ﺵﻬﺮیﺎر اش ﻥﻮﺵﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﮐﻮچ دادن ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮد در هﺮﮔﻮﺵﻪ و ﺡﺘﯽ ﻓﺮاردادن و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻥﻤﻮدن
ﺧﺎﻥﻮادﻩ هﺎ از اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﻥﻤﻮد.
اﮔﺮ ایﻮب ﺧﺎن از ﻗﻨﺪهﺎر و ﻡﻴﻮﻥﺪ ﺧﺎرج ﺵﺪ  ،ﺹﺪ هﺎ ﺧﺎﻥﻮادﻩ دیﮕﺮ ﺑﺸﻤﻮل ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﻃﺮزی ﻥﻴﺰ از
اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن راﻥﺪﻩ ﺵﺪﻥﺪ.
اﻡﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻥﻤﻮدن ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮد در ﺳﻤﺖ ﺵﻤﺎل و ﻗﻄﻐﻦ ﺗﺎ ﺑﺪﺧﺸﺎن و در ﺳﻤﺖ
ﻡﺮﮐﺰی ﺗﺎ هﺰارﻩ ﺟﺎت و ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺗﺎ هﺮات ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺴﺎﻥﻴﺮاﮐﻪ ﺑﺮایﺶ ﮔﻮیﺎ ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ
ﺑﻮدﻥﺪ ،اﻥﺘﻘﺎل داد .از ایﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻥﺎﻗﻠﻴﻦ در ﺟﺎهﺎیﯽ دیﮕﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻥﺪ .ایﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﻡﻴﮕﺮدد
ﺑﻪ دوران ﺑﻪ ﭘﺎدﺵﺎهﯽ رﺳﻴﺪن اﺡﻤﺪ ﺵﺎﻩ دراﻥﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﻨﺪهﺎر ﺑﻴﻦ روﺳﺎی ﻗﺒﺎیﻞ
ﺑﻪ ﺵﮑﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﻥﺎرﺿﺎیﺘﯽ هﺎرا ﻗﺒﺎیﻞ ﻏﻠﺠﺎیﯽ و اﺡﻤﺪ زایﯽ و ﻥﻮرزایﯽ و
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اﭼﮑﺰایﯽ و روﺳﺎی دیﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﺎﺧﻮد ﻥﮕﻬﺪاﺵﺘﻨﺪ و ﺗﺎاﻡﺮوز ایﻦ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺵﺘﻪ و
هﻴﭻ ﮔﺎﻩ راﻩ ﺡﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻥﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺡﺘﯽ در اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دورﻩ اﺧﻴﺮ دیﺪیﻢ ﮐﻪ یﮑﯽ
ﻋﮑﺴﻬﺎ اﺡﻤﺪﺵﺎﻩ دراﻥﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ودیﮕﺮ از ﻡﻴﺮویﺲ ﺧﺎن هﻮﺗﮑﯽ را.
روﺳﺎی ﻗﺒﺎیﻞ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻥﺪ ﺗﺎ از ﻡﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺑﻪ دور ﺑﺎﺵﻨﺪ و اﻡﻴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺵﺎن اﺡﻤﺪ زایﯽ هﺎ اﻥﺪ ﺹﻼﺡﻴﺖ داد ﺗﺎ در ﻡﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ
وهﻤﭽﻨﺎن ﻡﻨﺎﻃﻖ ﺑﺰور ﭼﺮاﮔﺎﻩ هﺎ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻥﺘﻨﻬﺎرﻡﻪ هﺎی ﺧﻮد را ﺑﭽﺮاﻥﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻡﺮدم ﻡﺤﻞ
ﻥﻴﺰ زهﺮ ﭼﺸﻢ ﻥﺸﺎن ﺑﺪهﻨﺪ .اﻡﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﮔﻮیﺎ ﻡﺴﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ و ﻡﺨﺎﻟﻔﺖ هﺎ را ﺑﺎﺧﻮدش ﺑﻪ ایﻦ
ﺵﮑﻞ ﮔﻮیﺎ ﺡﻞ ﻥﻤﻮد و ﺗﺎ ایﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ هﺎ در ﺳﺎل  1357یﺎ  1978ﺵﺮوع ﺵﺪ وﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی هﻔﺖ ﺛﻮر
ﺗﺎ اﺡﺎل اداﻡﻪ یﺎﻓﺖ.
از ﺁن روز ﺑﻪ ایﻨﻄﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻡﻴﮕﺬرد.از ﺁﻥﺠﺎیﻴﮑﻪ ﮐﻮﻩ هﺎ وﺗﭙﻪ هﺎ ودﺵﺖ هﺎ ﭘﺮ از ﻡﻴﻦ
هﺎی ﺿﺪ ﻥﻔﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﻥﻔﺮی ﺗﻼش ﻡﻴﮑﺮد ﺗﺎ در داﻡﻨﻪ هﺎ ﺑﺮود ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ رﻡﻪ هﺎی ﺧﻮد را
ﺑﭽﺮاﻥﺪ.در هﺸﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮﺑﺮﺧﯽ داﻡﻨﻪ هﺎ وﮐﻮهﺎ از وﺟﻮد ﻡﻴﻦ هﺎ ﺗﺎ اﻥﺪازهﺎی ﭘﺎک ﮐﺎری ﺵﺪﻩ اﻥﺪ.
ﺑﻌﺪ ازﺳﺎل  1992و اﻋﺪام ﺵﺪن دﮐﺘﺮ ﻥﺠﻴﺐ اﷲ ﺑﺪﺳﺖ رﻓﻘﺎی ﺡﺰﺑﯽ اش و ﺵﺮوع ﺵﺪن ﺟﻨﮓ هﺎی
ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ دیﺪﻩ ﺵﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻡﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰیﻪ ﺵﺪ و هﺮیﮏ از اﺡﺰاب ﺑﺨﺸﻬﺎیﯽ را ﺑﺰور ﺗﻔﻨﮓ
اﺵﻐﺎل ﮐﺮدﻥﺪ  .از ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎ دراﻻﻡﺎن وﻋﻼ اﻟﺪیﻦ و ﺡﺘﯽ ﻥﺰدیﮑﯽ هﺎی دهﻤﺰﻥﮓ ﮔﻮیﺎ ﺳﻬﻢ ﺡﺰب
وﺡﺪت ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﻬﺎی دیﮕﺮ را ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﻼﻡﯽ و ﺡﺰب اﺳﻼﻡﯽ و ﺡﺮﮐﺖ اﺳﻼﻡﯽ وﺟﻨﺒﺶ ﻡﻠﯽ
اﺳﻼﻡﯽ اﺵﻐﺎل ﮐﺮدﻥﺪ.
ایﻨﮏ ﮐﻪ ﻡﻮﺿﻮع دار اﻻﻡﺎن در ﻡﻴﺎن اﺳﺖ  ،در داﻡﻨﻪ هﺎی ﮐﻮﻩ ﻗﺮوغ و ﭘﺸﺘﻪ هﺎی ﺗﭙﻪ ﺗﺎﺟﺒﻴﮏ اﮔﺮ
از یﮑﺴﻮ ﺡﺎﺟﯽ ﻥﺒﯽ وﺵﺮﮐﺎ ﺵﻬﺮک هﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻥﺪ و ﺡﺎﻡﺪ ﮐﺮزی ﺑﺮایﺸﺎن ﻓﺮﻡﺎن دادﻩ اﺳﺖ  ،از ﺳﻮی
دیﮕﺮ در هﻤﻴﻦ داﻡﻨﻪ هﺎ ﭘﺎیﮕﺎﻩ ﻥﻈﺎﻡﯽ اﻡﺮیﮑﺎیﯽ هﺎ و ﻗﻮای وزارت دﻓﺎع اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎ ن و ﻥﺎﺗﻮ ﻥﻴﺰ ایﺠﺎد
ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺁﻡﺪن ﭼﻨﺪ ﺹﺪ ﻥﻔﺮ ﺑﻨﺎم ﮐﻮﭼﯽ و ﮔﻮیﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻥﻪ و ﺳﺮ اﻥﺠﺎم ﺟﻨﮓ اﻡﺮوزی ﭼﻴﺰی ﻥﻴﺴﺖ ﺟﺰ اداﻡﻪ
دادن ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺎزی اﺳﭙﺎن ﺗﺮویﺎ در ﻡﻨﻄﻘﻪ.
از ایﻨﺮو ﻡﻴﺨﻮاهﻨﺪ یﮏ ﻃﺮف ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ هﺎ از ﻟﻮﮔﺮ و ﭼﻬﺎر ﺁﺳﻴﺎب ﻡﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺳﺎزﻥﺪ
وداﺧﻞ ﺵﺪن ﺑﻪ دروازﻩ هﺎی ﮐﺎﺑﻞ را ﺳﻬﻠﺘﺮ ﮔﺮداﻥﻨﺪ.
ﺵﺎﻩ وﻟﯽ ﺧﺎن وﺑﺮادارن اش ﺑﺎ ﻗﻮﻩ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ وﺟﻮرﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ،از راﻩ ﭼﻬﺎر ﺁﺳﻴﺎب ﺑﻪ ویﺴﻞ اﺑﺎد
ﭼﻬﺎردهﯽ اﻡﺪﻩ و ازراﻩ درﻩ ﺁﺵﭙﺰﺧﺎﻥﻪ ﺵﺎﻩ زﻥﺒﻮرک وﮐﻨﺎر زیﺎرت ﻋﻠﯽ ﻡﻠﻨﮏ وراﻩ ﮔﻮیﺎ ﻗﺒﺮ ﻥﺪاف از
ﺑﺎﻻی ﻏﺎر ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻩ ﺵﺎ ﻩ زﻥﺒﻮرک ﺑﺎﻻ ﺵﺪﻩ و ﺳﺮ اﻥﺠﺎم ارگ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪا ﻥﺎدر ﺵﺎﻩ و ﻡﺤﻤﺪ
ﮔﻞ ﻡﻬﻤﻨﺪ هﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ و ﻥﺎﻗﻠﻴﻦ را اداﻡﻪ داد.
ﺡﮑﻤﺘﻴﺎر و ﻗﺎﺿﯽ ﺡﺴﻴﻦ ﻥﻴﺰ از ﭼﻬﺎر ﺁﺳﻴﺎب ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﺑﻞ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ هﺰارهﺎراﮐﺖ هﺰاران
ﻥﻔﺮ را ﺑﺨﺎک وﺧﻮن ﮐﺸﺎﻥﻴﺪو ﺳﺮ اﻥﺠﺎم ﻥﻴﺮوهﺎی ﺧﻮد را در ﻓﺮاز ﺗﺨﺖ ﺵﺎﻩ زﻥﺒﻮرک ﺟﺎ ﺑﺠﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
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ﮔﺮﭼﻪ ﺡﺎﻻ در ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮیﻦ ﻥﻘﻄﻪ ﺗﺨﺖ ﺵﺎﻩ زﻥﺒﻮرگ ﭘﺎیﮕﺎﻩ ﻗﻮای وزارت دﻓﺎع ﻡﻠﯽ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن در ﮐﺎﻥﺘﻴﺮ
هﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺵﺪﻩ اﻥﺪ و ﺗﻮﺳﻂ هﻠﻴﮑﻮﭘﺘﺮ هﺎ یﺎ ﭼﺮخ ﺑﺎﻟﻬﺎ ﮐﺎﻥﺘﻴﻨﺮ هﺎیﺸﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ وﻡﻮاد ﻏﺬایﯽ و
ﻡﻮرد ﺿﺮورت ﺵﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﺑﺎﻟﻬﺎ رﺳﺎﻥﻴﺪﻩ ﻡﻴﺸﻮد و ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎردهﯽ و ﺳﺎﺡﻪ ﺑﺎﻻﺡﺼﺎر ﺗﺎ ﭘﻞ
ﭼﺮﺧﯽ را در  360درﺟﻪ زیﺮ ﻥﻈﺮ دارﻥﺪ ﺑﺎ اﻥﻬﻢ ﺳﺎﺡﻪ ﭼﻬﺎردهﯽ ﺑﻮیﮋﻩ دارﻻﻡﺎن ﻥﻘﻄﻪ ﻥﻴﺮﻥﮕﯽ اﺳﺖ.
هﻢ از ﻃﺮف ﻡﻴﺪان وردک وهﻢ از ﻃﺮف ﻟﻮﮔﺮ و هﻢ از ﻃﺮف ﭘﻐﻤﺎن دارای اهﻤﻴﺖ ﻡﻬﻢ ﻥﻈﺎﻡﻴﺴﺖ.
ایﻨﮏ ﺑﻨﺎم ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﻡﻴﺨﻮاهﻨﺪ هﻤﺎن ﺧﻮن ریﺰی هﺎی هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺴﻮد ودای ﻡﻴﺮداد را در ﮐﺎﺑﻞ اداﻡﻪ
ﺑﺪهﻨﺪ .ایﻦ ﺡﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ در داﻡﻨﻪ ﺗﭙﻪ هﺎی داراﻻﻡﺎن یﮏ ﺡﺮﮐﺖ ﺑﮑﻠﯽ ﻥﻈﺎﻡﯽ – ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و
ﮐﻮﭼﯽ ﺑﻮدن ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺵﺶ ایﺴﺖ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎیﮕﺎﻩ هﺎی اﺳﭙﺎن ﺗﺮویﺎ.ایﻦ هﻢ ﺗﺮﻓﻨﺪ دیﮕﺮیﺴﺖ در ﻋﻤﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﮐﺎریﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺵﮏ وﺗﺮدیﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺑﺰاری از ﮐﻮﭼﻪ هﺎ ﺑﺮای ﺗﺪاوم اﻡﻴﺎل
ای اس ﺁی اداﻡﻪ ﻡﯽ یﺎﺑﺪ .ایﻦ ﺟﻨﮓ را اﮔﺮ ﺑﺎزهﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻥﻴﺎﺑﺘﯽ ﺗﺒﺪیﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺹﺪ هﺎ ﻥﻔﺮ ﺑﺎزهﻢ
ﮔﻮﺵﺖ دم ﺗﻮپ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎران ﻡﻴﮕﺮدد.
هﺸﺪار!
هﺸﺪار ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﺎﻥﻴﺪﻥﺪ و ایﻦ ﺟﻨﮓ را زیﺮﻥﺎم " ﮐﻮﭼﯽ" ﺑﺮاﻩ ﻡﯽ اﻥﺪازﻥﺪ.
ایﻨﺒﺎرﻡﺮدم ﭼﻬﺎردهﯽ ﻃﺮف ایﻦ ﺟﻨﮓ ﻥﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﻮدﺵﺎ ن ﺵﺎهﺪ ﺑﺴﺎ ﻥﺎﺑﺴﺎﻡﺎﻥﯽ هﺎ واﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ،
ایﻨﺒﺎرﻡﺮدم ﻡﺤﻞ از ﭼﻬﺎردهﯽ در ﮔﻮﺵﻪ ﻗﺮار دارﻥﺪ وﻡﺮدم ﺵﻬﺮک ﺡﺎﺟﯽ ﻥﺒﯽ ﺗﺎ دﺵﺖ ﺑﺮﭼﯽ را ﺑﻪ
ﻡﻴﺪان ﻡﻴﮑﺸﺎﻥﻨﺪ و ﮔﻮیﺎ ﺟﻨﮓ ﭘﺸﺘﻮن و هﺰارﻩ را داﻡﻦ زﻥﺪﻥﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺵﻴﻌﻪ و ﻃﺎﻟﺐ و ﮐﻮﭼﯽ
ﻡﻴﮑﺸﺎﻥﻨﺪ !
هﺸﺪار ایﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎزهﻢ داﻡﻦ ﺗﺮ وﺧﺸﮏ را ﻡﻴﺴﻮزاﻥﺪ .ﺑﺎﺑﻴﺴﺖ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺮ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﭼﯽ
هﺎ از ﻡﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎردهﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راﻥﺪﻩ ﺵﻮﻥﺪ ودوﻟﺖ ﺡﺎﻡﺪ ﮐﺮزی ﺑﺎ اﻋﻼن ﺡﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری ﻡﻨﻄﻘﻪ
رااز ﺵﺮ ﮐﻮﭼﯽ ﺧﺎ رهﺎیﯽ ﺑﺨﺸﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻩ ﺡﻞ ﻡﻨﻄﻘﯽ و اﺳﺎﺳﺲ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﺑﺎﺵﺪ و
ﺹﻒ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ و ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺁی اس اﺁی را ﺑﺎ ﻡﻬﺎرت ﺳﻴﺎﺳﯽ از هﻢ ﺟﺪا ﻥﻤﺎیﺪ .ﺑﺎیﺴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺁی اس ِا
از ایﻦ ﺡﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ وﺑﺴﺎر ﺗﺤﺮیﮑﺎت ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﺗﺠﺮیﺪ ﮔﺮدﻥﺪ.
ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ایﺠﺎب ﻡﻴﻨﻤﺎیﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺸﺎ ﻥﻤﻮدن ایﻦ ﺡﺮﮐﺖ و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺡﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻥﻴﺰ
اﻓﺸﺎ ﺵﺪﻩ و ﺑﻌﺪا ﺗﺠﺮیﺪ ﮔﺮدیﺪﻩ و ﻃﺮد ﮔﺮدﻥﺪ.
ﺧﺎﻡﻮش ﻥﺸﺴﺘﻦ یﻌﻨﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮن ﭘﻨﺞ ﻡﻠﻴﻮن ﻥﻔﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﻞ زﻥﺪﮔﯽ ﻡﻴﻨﻤﺎیﻨﺪو
هﺸﺪار!
ایﻦ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎیﺴﺖ ﻡﻬﺎر ﮐﺮد.
ﻡﺘﻮﺟﻪ ﮔﻮﺵﻪ دیﮕﺮ ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻥﻪ وﮐﺎﺵﺎﻥﻪ ﻡﺮدم ﭼﻬﺎردهﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﯽ ﮐﻮت ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻥﺪ .اﮔﺮ ﺵﻬﻨﻮاز ﺗﻨﯽ ﺑﺎ ﺡﮑﻤﺖ یﺎرو ﻗﺎﺿﯽ
ﺡﺴﻴﻦ اﺡﻤﺪ در ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮدﺗﺎﮐﺮدﻥﺪ و ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﻥﺠﻴﺐ را ﺑﻪ ﺳﺮ دار ﺑﺎﻻ ﮐﺮدﻥﺪ ،ایﻦ ﺑﺎر ﮐﯽ را ﺑﻪ دار
ﻡﻴﮑﺸﻨﺪ !
هﺸﺪار !
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یﺎر زﻥﺪﻩ و ﺹﺤﺒﺖ ﺑﺎﻗﯽ.
ﺑﺎﻗﯽ ﺳﻤﻨﺪر -ﺳﺮﺑﺎز ﺁزادی
ﺵﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻥﺪن ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﻴﺮ ﺳﯽ ﭘﺨﺶ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ  ،در ﭘﺎیﺎن دﻋﻮت ﻡﻴﻨﻤﺎیﻢ.
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ﮐﻮﭼﯽ هﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺎﺑﻞ در ﮔﻴﺮ ﺷﺪﻥﺪ
در اﺛﺮ درﮔﻴﺮی ﮐﻮﭼﯽ هﺎ )ﻋﺸﺎﻳﺮ( و ﺱﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻮﻣﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﭘﻠﻴﺲ ،دﺱﺖ ﮐﻢ
ﺱﻴﺰدﻩ ﺗﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ.
اﻳﻦ درﮔﻴﺮی ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز )ﺟﻤﻌﻪ ٢٢ ،اﺱﺪ/ﻣﺮداد( در داﻣﻨﻪ ﮐﻮهﯽ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺤﻠﻪ داراﻻﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﻴﺎن ﮐﻮﭼﯽ هﺎ و ﺱﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﺱﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ زﻣﻴﻦ هﺎی داﻣﻨﻪ هﺎی ﮐﻮهﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ.
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮف ﺑﺮ ﺱﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ هﺎ هﺮ ﭼﻨﺪ از ﺣﺪود ﭼﻬﻞ روز ﭘﻴﺶ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ دوﻝﺖ زﻣﻴﻦ هﺎی داﻣﻨﻪ هﺎی اﻳﻦ ﮐﻮﻩ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﮔﻮرﺱﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ" در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﺎن ﻗﺮار دادﻩ
اﺱﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ هﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺱﺖ و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺱﯽ ﺱﺎﻝﻪ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
و ﺑﻪ ﺱﺎﺧﺖ و ﺱﺎز ﺧﺎﻧﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺁن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎهﺪان ﻋﻴﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻇﺎهﺮًا درﮔﻴﺮی اﻣﺮوز در ﭘﯽ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺱﺎﺧﺖ و ﺱﺎز
ﺧﺎﻧﻪ در ﺁن ﺟﺎ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ .زﻣﻴﻦ هﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻏﻴﺮﻣﺰروﻋﯽ اﺱﺖ.
ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻴﻤﻪ
هﺎ/ﭼﺎدرهﺎی ﮐﻮﭼﯽ هﺎ را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﺑﻪ ﺱﻮی ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎهﺪان ﻋﻴﻨﯽ ،اﻳﻦ درﮔﻴﺮی ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻢ ﺱﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺪﻩ
اﺱﺖ.
در ﭘﯽ اﻳﻦ درﮔﻴﺮی ﮐﺎرواﻧﻬﺎی ﻧﻴﺮوهﺎی ارﺗﺶ و ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺱﻮی ﻣﺤﻞ درﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﺁﻣﺪﻧﺪ .هﺮﭼﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺱﻨﮕﻴﻦ
ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ،ﺑﻪ درﮔﻴﺮی ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮف ﭘﺎﻳﺎن داد ،اﻣﺎ ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻝﻪ ﺑﺎران ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺎﻓﺖ.
ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮔﺮوهﯽ از ﺱﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ را ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺤﻞ درﮔﻴﺮی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻔﺮق ﮐﻨﺪ ،وﻝﯽ اﻳﻦ ﺗﻼش ﭘﻠﻴﺲ
ﺧﺸﻢ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ.
ﺱﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﻴﺲ و ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻠﻴﺲ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﻮﭼﯽ هﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ .وﻝﯽ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی هﻮاﻳﯽ ﻣﻌﺘﺮﺽﺎن را ﻣﺘﻔﺮق ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی دﺱﺖ ﮐﻢ ﻳﮏ ﮐﺸﺘﻪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ
زﺧﻤﯽ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﭘﻠﻴﺲ در ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ هﻴﭻ ﻳﮏ از ﻣﺎﻣﻮران و اﻓﺴﺮان ﭘﻠﻴﺲ و دﻳﮕﺮ
ﻧﻴﺮوهﺎی دوﻝﺘﯽ ﺣﺎﺽﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺑﺎرﻩ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺱﻮی ﻣﺮدم ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺻﺪای ﺗﻴﺮاﻧﺪازی از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺤﻞ درﮔﻴﺮی ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺱﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺱﻴﺪ .ﺷﺎهﺪان ﻋﻴﻨﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی از ﺱﻮی ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ،اوﺽﺎع را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درﺁورد.
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در ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪن اﻳﻦ وﺽﻌﻴﺖ ،ﺷﻤﺎری از ﺱﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ هﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ درﮔﻴﺮی در داراﻻﻣﺎن دﺱﺖ ﺑﻪ ﮐﻮچ
زدﻩ اﻧﺪ و ﺷﻤﺎری دﻳﮕﺮ از ﺱﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻼت "دﺷﺖ ﺑﺮﭼﯽ" و ﺣﻮﻣﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ رﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﺎهﺪان ﻋﻴﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮﺽﺎن ﻋﮑﺲ هﺎی ﻧﺎﻣﺰدهﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﭘﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺑﻪ
ﺱﻮی ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﺣﻮزﻩ ﺱﻴﺰدهﻢ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻠﻴﺲ ﺽﺪ ﺷﻮرش هﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اوﺽﺎع ﺣﺎﺽﺮ ﺷﺪﻩ
اﺱﺖ.
هﻨﻮز ﺁﻣﺎر دﻗﻴﻘﯽ از ﺗﻠﻔﺎت اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در دﺱﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻴﻤﺎرﺱﺘﺎﻧﯽ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ
ﺱﻴﺰدﻩ زﺧﻤﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺱﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮهﺎی اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺱﺘﺎن ،وﺽﻌﻴﺖ ﺱﻪ ﺗﻦ از زﺧﻤﻴﺎن وﺧﻴﻢ اﺱﺖ.
ﺱﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و زﺧﻤﻴﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﻦ از ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ و دو ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﺷﺎن ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
دهﻬﺎ ﺧﻮدرو ارﺗﺶ و ﭘﻠﻴﺲ در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ ،وﻝﯽ ﺻﺪای ﺗﻴﺮاﻧﺪازی هﻨﻮز هﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺱﺪ .ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم در
ﻏﺮب ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﻳﻦ وﺽﻌﻴﺖ در ﺁن ﺟﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﻴﺎن ﺱﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﺱﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و در ﭼﻨﺪ ﺱﺎل اﺧﻴﺮ درﮔﻴﺮی هﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎری ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ
در وﻻﻳﺖ ﻣﻴﺪان وردک ،ﺑﺮ ﺱﺮ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﺮاﮔﺎهﻬﺎ روی دادﻩ اﺱﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﺱﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺷﻬﺮ
ﮐﺎﺑﻞ و ﮐﻮﭼﯽ هﺎ ﺑﺮ ﺱﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ زﻣﻴﻦ ﺑﺎهﻢ درﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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