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مقدمه ي برموضوع
روزي سياف ازطريق تلويزيونش ميگفت :هيچ دليل برايم قناعت دهنده نيست که سران جهادی دراطراف عبدهللا است،
سران جهادی حزب جمعيت استاد برهاندين ربانی بود که شهيد شد ،امرصاحب مسعود بود هم به شهادت رسيد ،ومارشال
هم داعی اجل را لبيک گفت ،درزمان جهاد عبدهللا ومحقق سران نبود بلکه عسکران جهاد بود ،برای شان احترام دارم
وسفارشم اينست که :که نام جهاد وجها دي هارا را با چند نفرکه هيچ نقش اساسی درجهاد نداشته نگيريد .من با افتخار
ميگويم که اطراف داکترصاحب اشرف غنی سرمايه هاي بزرگ جهادی موجود است ،حضرت صاحب مجددی ،پيرسيد
احمد گيالنی ،استاد محمد کريم خليلی ،حاج دين محمد ،پسران سيد کيان وتعداد ديگرکه اطراف شان است ازسران
وبزرگان جهاد ومقاومت است ،من تا هنوز برای هم فکرانم نگفتم که به چه کسی رای دهند اما ،حفظ هويت جهادی ام
برايم مهم است ،من افتخار جهادم را به دست عسکران جهاد نخواهم داد .اماسياف امروزروي ديگروحقيقي اش را به
نمايش گذاشته است.
پس سياف! توهماني وگروهی را رهبری کردی که اين ملت را به روزسياه نشاند ،توهماني که اکنون هم زمين های دولتي
وشخصي وهم زمينهاي مردم پغمان را قبضه نموده ايد  .شايد فراموش کرده ای  ،روزی که گفتی  ،وقتی اززندان برآمدم،
يک عصا چوب دردستم نبود .به اين می گويند اعتراف جانانه .اما اين ميليون ها دالر ،آرگاه و بارگاه،
نوکروچاکروموتروزمين وقصروجايداد را ازکجا کردي؟؟؟.
چه آمﺪ بﺮ سﺮ مردم افغان

همه گرديده اند سردوپريشان
چﺮا افغان زهمديگرجﺪا شد
چﺮا مﺮدم به ايﻦ حﺪ بی وفاشد
چﺮا خﻮاهﺮ زخﻮاهﺮمی گﺮيﺰد
بﺮادر با بﺮادر می سﺘﯿﺰد
چﺮا دخﺘﺮ زمادر نﻨگ دارد
وطندارباوطندارجﻨگ دارد
چﺮا مهﺮ ومﺤﺒﺖ کﯿﻤﯿا شﺪ
رفاقﺘهای ديﺮيﻨه ريا شﺪ
به هﺮقريه هزاران بي گناه اسﺖ
درونﺶ يک جهان انﺪوه وآه اسﺖ
دگﺮازبﺬل وبﺨﺸﺸها اﺛﺮ نﯿﺴﺖ
زانﺼاف وعدالت هم خﺒﺮنﯿﺴﺖ
يکی حﺞ می رود سالی دوسه بار
کﻨارش خﻮاهﺮش ناداروناچار
يکی با سﻮد امﻮال نﺰولی
رود مکه به امﯿﺪ قﺒﻮلی
يکی ازساغروازجام گﻮيﺪ
يکی ازفﺨﺮبﺮ اقﻮام گﻮيﺪ
يکی نازد به موتروبه باغﺶ
يکی باشﺪ تکﺒﺮدر دماغﺶ
يکی وقﺘی به موترش سﻮاراسﺖ
ولي نوکيسه ي اش پيدواراست
خالصه رهبران شرمي ندارند
هﻤگی بﺮخﺮشﯿﻄان سﻮارند «.؟؟؟ »
چوروچپاول  ،دزدي ورهزني  ،راه گيري ووند بازي  ،قتل وقتال  ،وحشت وبربريت  ،ظلم وستم  ،بستن وبردن ،
بگيروبزن  ،فيرراکت سکروکلستر ،توپ وتانک  ،رقص مرده و خنده زنده  ،تيزاب پاشي وميخ کوبي  ،بريدن شرم جاهاي
انسانها ووالدت نمودن زنان درپوسته هاي امنيتي  ...جزي مصروفيت روزانه نيروهاي امنيتي گرديده بود ( .فيلکس
ارماکورا) نماينده سازمان عفو بين المللی ،بعد ازبازديد از کابل ،دران زمان گفت  ...درکابل وضع حقوق
بشرناگوارترازسابق وچوروچپاول وقتل های فردی و دسته جمعی وجود دارد ،وراکت هابطورمسلسل اصابت می کند وهم
آب وبرق وقانون وجود ندارد ...قضاوت درمورد جرايم به اساس شرعيت اسالمی ازجانب خود قوماندانان محالت ومناطق

صورت می گيرد،درماه مارچ  ١٩٩٣رهبران تنظيم ها راهي مدنيه منوره شده وباحضورداشت پادشاه عربستان
ونوازشريف صدراعظم پاکستان تعهد سپرد ند وقسم خوردند که دست ازجنگ کشيده ودرتقسيم قدرت به همه جوانب
درگيراقدام نمايند اما بمجرد مواصلت  ،جنگ وکشتارجديدي آغازگرديد.
اينان متاسفانه بعدازلشکرکشي غربيهابه افغانستان مجددآ بالي جان وطن وبارگران مردم وطن گرديد ه وتااکنون به اعمال
ناشايسته مبادرت مينمايند وهزاران نظامي غربي نيزبه تماشا نشسته اند .اينان اکنون دم ازجهاد ودين ميزنند وافغانستان
رامالکيت شخصي خود ميدانند.
امنيت وآرامش امروزبه يک رويايدستنيافتنی مبدل گرديده است .درکشورامنيت به يک کابوس وحشتناک تبديل شده است.
امنيت به دست کسانی هست که ديروزبه منظور حرفهای شدن نشانهزنی ،عابرين را به گلوله میبستند .به دست کسانی
هست که افتخار خرابی اين شهررا به گردن آويختهاند  .آنانيکه سالهاي سال است که درمقابل ملت ستم ديده ومردم
رنجکشيده زورگفتند  ،کشتند  ،بستند وبردند وازاموال بيت المال وازخون ملت قصرها ،بلدنگها وآسمانخراشها ساختند
ودرمقابل ديد جامعه بين المللي وقواي ناتوﺛروت ملي را به تاراج ميبرند ودستان شان بيشترازگذشته وبه خون بي گناهان
آلوده شده است .
ﺛمره سهم اين افراد درقدرت دولتي ودرارگانهاي امنيتي اين شد که شبها مسلح به خانهها داخل شده و هرچه دلش بخواهد
انجام بدهند وهرچه دمدستش بيايد با خود ببرد .پوليس که حافظ امنيت و آرامش بايد باشد اما درکشورما پوليس که
ازتنظيمهاجذب واستخد ام شده اند به کابوسي تبديل شده است .افراد تنظيمي درپوليس يعنی دزد و وندبازی .يعنی که
بااسلحهاش توانايی هرکاری را دارد .از دزدی و رهزنی ،آزار و اذيت مردم گرفته تاسرقتهای مسلحانه و تجاوز به
ناموس مردم .اين تعداد درصفوف پوليس خيلي زياداند وناگفته نماند انسانهاي متدين ،وطندوست  ،صادق
وراستکارنيزدرپوليس موجوداست که منافع وطن ومردم راباالترازهرچيزي ميدانند.
برای بيشترمردم سرنوشت گروههای مختلف سياسی مهم نبوده ونيست چون بارها و بارها برسرآبرووعزت آنها با عناوين
مختلف زيبا وفريبنده معامله صورت گرفته است.و مردم درمقاطع مختلف مظلوم وتنها قربانی اميال وهوسهای گوناگون
افراد و گروههای مختلف نظامی و سياسی شده اند بدون اينکه در زندگی سراسر پريشانی ومشقت بارآنها تغيير مﺛبتی
صورت گيرد .منتها هرگاه که جنک برسر منافع و به دست آوردن قدرت صورت می گيرد کسانيکه بيش ازهمه ضررمی
کنند وقربانی می شوند ،مردم هستند که درکوران حوادث همواره بايد تاوان خود خواهيها و قدرت طلبی های رجال سياسی
خويش را بپردازند.
بيان سخنان اين مقام مسوول امنيتی به دامنه نگرانی ها دربين اغلب گروههای مختلف غيرسياسی دراين مملکت افزوده
است.مردم که با صدها مشکل روزگارمی گذرانند ،نگران اين هستند که با تداوم نا امنی ها ،خدای ناکرده همانندعراق
همين امنيت نسبی دربعضی ازواليات نيز ،رخت بربندد وجان وناموس مردم بی رحمانه درمقابل هوسهای قدرت طلبانه
سياسيون ،به خطر افتد.اعمالی که در افغانستان چندان غير طبيعی نمی نمايد اما مردم به خاطری که قربانيان اصلی
اينگونه حوادث اند به شدت ازافشای مطالبی از اين دست توسط مسوولين مضطرب ونگران می شوند.
عبدرب الرسول سياف ازرهبران جهادى ،درگردهمايى به مناسبت  ٢٦دلو سالگرد خروج قواى شوروى از افغانستان در
خيمۀ لويه جرگه درکابل ،با انتقاد شديد ازحکومت گفت که مجاهدين فيصله کرده اند که با هم نزديک شوند وعنقريب مژده

خواهيد شنيد که مجاهدين منيحث يک کتلۀ بزرگ ملت ،موقف خود را يکجا ،همآهنگ ،و همسان صادر خواهند کرد.
درحکومت فعلي نقش رهبران مجاهدين پر رنگ ترازحکومت کرزی است  ،با اين تفاوت که کرزی در اکﺛر مسايل مهم
کشوری با اين رهبران مشوره می کرد  ،اما اشرف غنی وعبدهللا کمتر به مشوره پرداخته اند.
برخی ازرهبران مجاهدين که فکر می کنند تنها اينان جهاد کرده اند و تا وقتی که حيات دارند بايد درسطح رهبری کشور
باشند امروز با بی شرمی کامل اذهان داشتند که درحکومت وحدت ملی مجاهدين دور رانده شده اند در حالی که:
 ١هر دومعاونان رييس جمهور مجاهد.
 ۲رييس اجرايه وهردو معاونانش مجاهد.
 ٣نماينده خاص رييس جمهور در امور حکومت داری خوب مجاهد.
 ۴رييس ولسی جرگه مجاهد.
 ۶رييس مشرانوجرگه مجاهد.
 ۷برخی ازاعضای کابينه مجاهدين
 ۸اکﺛر والی ها مجاهدين.
اينان به اين باور هستند که در تمام سطوح دولت بايد صرف چند چهره آزموده شده که سال ها امتياز گيری نموده اند
نصب باشند  .متاسفم به اين چنين ديدگاه پوچ.
رسول سياف ،درادامه ی جنايت های خود ،بعد از سقوط طالبان ،درحمايت های کرزی قرارداشته  ،با کمک و مشوره ی
افراد تجارتی خود ،دست به غصب گسترده ی زمين زده است .باغصب زمين ها ،گروه اقتصادی سياف ،ساختن مارکيت
وبازار ،تعميرهای مجلل با قصر و باغ و...ساخته اند .غصب اين زمين ها از دو استقامت درشهر کابل و اطراف آن
صورت گرفته است .استقامت اول از کوتل خيرخانه آغاز و به چمتله ،پغمان الی ارغندی می رسد .استقامت دوم نيز وزير
اکبرخان ،باغ باال ،خوشحال مينه ،بازار کمپنی ،قلعه حيدر خان الی ارغندی می باشد .درمرکز شهر کابل نيز ،سياف و
گروه اقتصادی وی تعميرات و زمين هايی را غصب و يا با پول بدست آورده از اين تجارت خريداری کرده است .سياف
ازحمايت های بی دريغ ريس دولت برخوردار است.
شکايت های زيادی ازغصب اموال و دارايی های مردم وجوددارد،اما تاکنون هيچ اقدامی برای مهارنامبرده صورت
نگرفته است .تنها درماه مارچ دوهزاروهفت ميالدي نيروهای آمريکايی به خانه ی سياف در پغمان يورش بردند که علت
آن بيشتر مسايل امنيتی وارتباطات احتمالی وی با تروريزم بوده است .پس از اين حادﺛه ،کرزی بارها ازسياف بدليل حمله
ی نيروهای آمريکايی پوزش خواسته و قول داده که چنين مواردی ديگرتکرار نشود.
سياف؛ مسأله صلح وجنگ ومسأله تغييردر روابط با کشورهای همسايه را بدون مشوره با ملت حرام خواند .ايشان
فراموش کرده است که اين گونه سخن وری ها زمانی در کمپ« ببو »يا« شمشتو»چلش داشت وسپس با فتح کابل همه
چيزبا جهنم کامل برای مردم ضرب خورد .
سياف بنام دين  ،درپي انتقام وکين

سياف به جهاد گران ميگويد :ممکن است به شماغيرمتخصص ونا اهل بگويند ،اما بدانيد که مجاهدين افغانستان
استوارهستند .مجاهدين را غاصب مینامند ،اما آگاه باشيد که آنها فاتح هستند .ديگران بايد بدانند که مجاهدين ناقض
حقوق بشرنيستند ،کسی توان اين را ندارد که بخواهد مجاهدين را درکشوربه حاشيه براند .سياف گفت :کسانی که
غيرمجاهد را با مجاهد مساوی می دانند به حکم خدا ازدايره اسالم خارج هستند .برباوروی کسانی که می گويند جهاد
معيارنيست بايد درايمان خود تجديد نظرکند .ما وارﺛان اين ملک هستيم.
ای درخورت جزکفن نه
دين داری ،اما وطن نه
دردا که از راد مردان
يک تارمويت به تن نه
افسوس کزرهنمايان
جزرهنمايت ،اهرمن نه
داری به کف تيشه ،اما
انديشۀ کوه کن نه
کينت به ُگل بوته ليکن
مِهرت به سروچمن نه
ويرانگری پيشه داری
سر ساختن نه
اما ِ
دين و مردم
ای
تاجر ِ
ِ
بفروش  ،اما به من نه! .
سياف ازآن جايی که تعليم دينی اش را درکشورهای اسالمی به پايان رسانده بود ازحمايت خاص اين کشورها و به ويژه
عربستان سعودی برخورداربود  .وي درسال  ،١٣۷١همراه با ديگر تنظيم ها ي جهادی وارد کشورشد وبه مهم ترين
حامی دولت به رهبری برهان الدين ربانی تبدل شد  .درسال های  ١٣۷١تا  ١٣۷۴در درگيری های کابل نقش اساسی
داشت و نبردهای او منجر به کشته ومجروح شدن صدها تن ازافراد غيرنظامی شد وغرب کابل هم به ويرانه تبديل شد .
سياف بارها به دليل حضورش درجنگ های داخلی افغانستان ازجانب سازمان ديدهبان حقوق بشر به جنايات جنگی متهم
شده است  .همانطوريکه ميدانيم نيروهاي سياف وجنايتکاران ديگردرافشارسيلوجنايت ووحشت نابخشدني مرتکب شده اند.

رسول سياف ،يکی از قصابان اين فاجعه هولناک ،درحمله وتجاوز به افشاربه عساکرش گفته بود :سربريده سخن ندارد،
هزاره ی خوب هزاره ی مرده است  .بزرگترين جناياتی که در دوره جنگ های داخلی در افغانستان آنهم درشهر پرنفوس
کابل به شکل عمدی ،آگاهانه وسيستماتيک توسط جنايات کاران صورت گرفته يکی هم ،قتل عام مردم افشار بود که درآن
يک شهر انسان فقط به جرم هزاره بودن نابود گشتند.
سﯿاف درجﻨگها داخلی افغانﺴﺘان دربﯿﻦ سالهای  ١٣۷۴-١٣۷١مهﻢ تﺮيﻦ نقﺶ را داشﺘه اسﺖ ﻃﻮريکه وي وشرکايي
جنايتکارش  -غﺮب کابﻞ را به يک ويﺮانه تﺒﺪيﻞ نموده و هﺰاران غﯿﺮ نﻈامی به دسﺘﻮر آنان قﺘﻞعام شﺪه اسﺖ .وی به دلﯿﻞ
شعله ورتﺮکﺮدن جﻨگهای داخلی در افغاسﺘان در سالهای  ١٣۷۴-١٣۷١از سﻮی ديﺪه بان حقﻮق بﺸﺮ به جﻨايﺖ جﻨگی و
نقﺾ حقﻮق بﺸﺮ مﺘهﻢ گﺮديﺪ ،که مﺘأسفانه هﻨﻮزمحکمه درايﻦ خﺼﻮص تﺸکﯿﻞ نﺸﺪه اسﺖ.
سياف دريكي ازجنگها امرفيربيش ازدوهزاروچهارصد راكت رابنام دين وجهاد دريك روزبردشت برچي داد .درآن زمان
به اساس انديشه مسلمان کشي وقتل مردم  -سياف وهمدستانش دريك شب بيش ازچهارهزارانسان را درافشارقتل عام
نمودند .اين انسانها کشته شده يا درون چاهها غلطيدند يا بر روي كوچهها ،يا با برچه بر روي ديوارنصب شدند يا پوست
سرشان كنده شد ،يا به اسارت رفتند و يا يا مفقوداالﺛر ،يا عفت شان دريده شد ويا هم با خون شان بر روي ديوار نوشتند كه
«اين يادگارجهاد وجهاگران دين است».
تلويزيون فرانسه ازفاجعهي افشارفلم تهيه كرد و وقتي اين فلم پخش شد ،دنيا تكان خورد .در آن زمان سياف وپيروانش
فاجعهي افشار را كه دنيا ازنظارهي آن تكان خورده بود «فتح« لقب دادند و به همديگر تبريك گفتند .درآن زمان ،از
فرازكوهها برسرمردم مرگ و باروت وآتش وانفجار ميريخت .بي بي سي غرب كابل را «شهري در خط مقدم جبهه»
لقب داد .تمام ابن وضعيت دوسال و هشت ماه دوام كرد .فقط گناه هزاره هااين بودکه درهرجا سه خواست را مطرح
ميكردند -اول ،حق داشته باشيم مذهب ما در چوكات قانون رسميت بيابد ومطابق اعتقادات مذهبي خود عمل كنيم ،دوم،
حق داشته باشيم درتصميمگيريهاي سياسي شريك باشيم ،و سوم ،ديگرهزارهبودن جرم نباشد وشيعهبودن ننگ نباشد ....اما
در طول اين مدت ،سياف وشرکاي جرمش حتي حاضر نبودند درطرح مسودهي قانون اساسي دولت خويش نامي ازشيعه و
تشيع بگذارند و حتي حاضرنبودند يك باربرحق وحرمت انسانهايي كه اين آرمان را داشتند درنگ كنند .
وقتي طالبان آمدند و اعالم كردند كه شيعهها رافضي اند و يا بايد اين ملك را ترك كنند و يا ازنومسلمان شوند ويا جزيه
بپردازند ،باز هم سياف جسته وگريخته باآنان تماس هاي مخفي وعلني داشت .وقتي طالبان سقوط كرد و جامعهي جهاني
آمد يكي ازارزشهايي كه درقانون اساسي كشور راه باز كرد تعهد به حقوق بشر بود و يكي از اركان حقوق بشري مردم
تأمين حق بشري شان به عمل كردن مطابق اعتقادات مذهبي شان بود و رسميت مذهب جعفري نيز دراين قانون مسجل شد.
گاهي گاهي سياف ميگويد كه جامعهي جهاني و ناتو وامريكا حق ندارند درامور داخلي افغانستان مداخله كنند ،آيا از خود
نميپرسد كه چه كسي براي او اجازه داده است که هزاران جريب زمين مردم رابه تاراج ببرد وقصررويايي دربلندي هاي
پغمان برايش اعمارنمايد وبازهم ازاسالم وجهاد سخن بگويد؟ .
سياف وهمراهانش بايد بدانند که فاجعــۀ قتل عــام درافشاردرآن شب و روز حادﺛه ای نيست که بتوان آنرا به سادگی
توضيح داد ،اين فاجعـــه را می توان زنجيری بی پايان خيانت و انتقامجويی و قدرت طلبی هـــای نامشروع تصور کرد،
فاجعـــۀ افشار عروج جباريت ،توفان خونريزی و آدمکشی که تقريبأ هيچ خانه ای نمانده بود که سقف آنرا گلولۀ ﺛقيل

نشگافته باشد ،فرار از آن جهنم آتش ،در آن ظلمت شب و سردی هــوا که مانند بيداد جنگ خونخوار گرديده بود ،کار ساده
ای نبود ،ازاينروهمه در خانه های خود ،تن به تقدير سپرده باقی مانده بودند ،خانه ها بدون تهکاوی به شديد ترين تلفات
انسانی مواجه گرديده بود .افشار درآن شب به ميدان کربال تبديل شده بود و يزيدهای زمان (مسعود ،ربانی ،سياف،
محسنی) آنرا درگرداب خون و آتش فرو برده بود ،گويی چرخ افالک هم از آن باال با نظارۀ محشر جنگ با خون کشته
شدگان می چرخيد وسيراب نمی شد .در بارۀ جنگ وجنايات انجام شده که اين جنگ به نام فاجعـۀ افشار نيز ياد ميگردد،
اين جنگ ازگردنۀ باغ باال آغاز وانستيتوت علوم اجتماعی ،اکادمی څارندوی ،پوليتخنيک و مرکز تعليمی وزارت امنيت
دولتی ازحزب وحدت بدست اتحاد اسالمی سياف وشورای نظارمسعود قرار گرفت .بد ترين جنايت هــا صورت گرفت،
افراد غريت و بيچارۀ هـــزاره جوقه جوقه تيرباران و اعدام گرديدند ،به ناموس آنان تجــاوز گرديد ،تعدادی از زنان
هــزاره از طرف جنگجويان جانب مقابل به جاهای نامعلوم انتقال داده شده و درمنطقۀ افشاروخوشحال خان به زنان و
دختران درمقابل چشم شوهـــر ،پدر و برادرش تجــاوز صورت گرفت ،اموال و دارايی آنان به تاراج رفت  . . .جنايتی که
اينان آفريدند قلم ازتحرير آن عــاجزاست.
جنايتکاران در افشار ،با خون اطفال شش ماه روی ديوار يادگاری نوشتند و گهواره های آنان را تير باران کردند ،بر زنان
و دختران تجاوز نموده ،بخاطر بدست آوردن يک حقله انگشتر ،ناخن و برای گوشواره ،گوش های زنان را بريدند.
اما متاسفانه امروز همين جنايت کاران جنگی در پست های بلند دولتی ايفای وظيفه می کنند.
بلي ! سياف بايد بخاطرداشته باشد فاجعه افشار که به تاريخ  ۲١دلو  ١٣۷١خورشيدی برمردم منطقه افشار کابل تحميل
شد ،در واقع يکی از وحشتناک ترين و خونين ترين فاجعه ها در تاريخ معاصر افغانستان می باشد .اين تراژدی غمناک که
توسط اشخاصی چون ،احمد شاه مسعود رهبر شورای نظار ،گروه اتحاد اسالمی ،محمد قسيم فهيم رييس استخبارات
حکومت ربانی ،عبدهللا رييس دفتر وزارت دفاع ملی وفرمانده لوای راکت ،يونس قانونی قوماندان عمومی گارنيزيون کابل
و رييس عمومی سياسی وزارت دفاع ملی ،بسم هللا محمدی مسوول و فرمانده ميدان هوايی بگرام ،سيد حسين انوری،
رييس شورای مرکزی حرکت اسالمی به رهبری شيخ آصف محسنی ،اکبری وسيد مصفی کاظمی ازتنظيم وحدت ،برای
نابودی بخشی ازمردم افغانستان که هزاره بودند ،طراحی واجرا شد و اکنون به عنوان جنايتی مسلم و انکار ناپذيردرحافظه
تاريخ افغانستان درج شده است.
شامگاه  ۲١دلو افشار از زمين و هوا هدف رگبار آتش و حمالت توپخانه دولت تنظيمي ربانی و متحدينش قرار گرفت و تا
شام فردای آن روز به قبرستان ساکنين مردم افشار تبديل گرديد .روز  ۲۲دلو ،افشار در ميان خون و آتش ميرقصيد ،بوی
مرگ و باروت ،فرياد زنان و کودکان مظلوم افشار و قصاوت و درنده خويی احمدشاه مسعود و سياف را بازگو و غرب
کابل را به ماتم سرای تاريخ تبديل کرده بود .طبق آمار پروژه ی عدالت انتقالی در افغانستان ،در آنشب هزاران نفر ،شامل
کودکان ،زنان و پيرمردان که همه هزاره بودند ،با بی رحمی تمام ،در زير ساتورهای افراد شورای نظار ،اتحاد سياف
وحزب حرکت اسالمی شيخ آصف محسنی تکه و پاره شدند .از سوی ديگر مهاجمين در افشار سينه های زنان و سرهای
جوانان را نيز بريدند.
گر چند نمونه ی قصاوت و بی رحمی که در کشتار و محو مردم هزاره در افشار به کار گرفته شد را در مراحل مختلف
از تاريخ افغانستان شاهد بوده ايم چنانچه جنايتکاران "طالب" درمزار شريف ،يکاولنگ و کنده پشت دست به کشتار مردم

هزاره زدند .درافشاربرعالوه کشتاردسته جمعی ،به زنان وکودکان نيزتجاوزشد وجنايت حاد ديگری کنار جنايات ديگر
بوقوع پيوست .گلوله هايی که مردم بی دفاع افشار را نشانه رفتند وبرچه های که سينه های مردم افشار را دريدند نام جهاد
برآن نگاشته شده بود و به دستور کسانی برهدف می نشستند که داعيه اسالم و جهاد را يدک می کشيدند .اکنون سال های
سال از آن روز سياه و مصيبت عظيم می گذرد ،از زخم افشارهنوز خون می چکد و از ويرانه های افشار هنوز فرياد
زنان و کودکان مظلوم و بی پناهی که در رگبار گلوله و رقص برچه های سربازان دولت اسالمی و متحدينش ،مورد
تجاوز قرار گرفته و به خون غلطيدند ،به گوش می رسد .افشار زخم ناسور بر پيشانی تاريخ معاصر افغانستان می باشد
ولکه ننگ ابدی بردامن قاتلين افشار که وجدان انسانی هرگز آنها را نخواهند بخشيد.
وزير دفاع وقوماندان دولت در آن زمان درعمليات افشاراحمدشاه مسعود بود.
هنوزسياف دادازجهاد ،دين  ،مجاهد وحق ميزند .آياسياف گاهي ازخود پرسيده است که باموجوديت نزديک به يک
صدوپنجاه هزارنيروهاي نظامي خارجي ونزديک به پنجاه کشوردنيا کيهاست که چوروچپاول  ،رشوت وفساد وکشت
،توليد وقاچاق موادمخدره راانجام ميدهد؟
پس از ١٣سال حضور نيروهای خارجی درکشور کشت و توليد ترياک به رشد قابل مالحظه ای رسيده است  .درحدود
 ۲۲۴هزارهکتار زمين درسال  ۲۰١۴زير کشت خشخاش بوده که درمقايسه با سال گذشته  ۷در صد افزايش را نشان می
دهد  .درحدود ۷١هزار هکتار زمين از سال  ١٩٩۴زير کشت ترياک خالص بوده است که درمقايسه با سال  ۲۰١۴بيش
ازسه برابررشد داشته است که با اين حال افغانستان بزرگترين مرکز توليد کننده ترياک درجهان محسوب می شود
درواليت هلمند درحدود  ١۰٣۲۴۰هکتار زمين درسال  ۲۰١۴زيرکشت ترياک بود که اين واليت به بزرگترين مرکز
کشت و توليد مواد مخدر تبديل شده است  ٩۸ .در صد کشت و توليد ترياک در سال  ۲۰١۴در واليات جنوبی  ،شرقی
وغربی افغانستان صورت گرفته است .
من ازسياف مي پرسم اين همه قتل وجنايت راکه توديروزبنام دين  ،جهاد وموجوديت نيروهاي خارجي انجام ميدادي
امروزهمفکرانت اين همه جنايت مي آفريند زيرچه نامي انجام ميدهند؟؟؟ .
سازمان ملل متحد میگويد که سال ۲۰١۴خونينترين سال برای مردم افغانستان بودهاست.
دفتر(يوناما) میگويد که درسال ۲۰١۴ميالدی ٩۰۶۰۰نفر ازمردم ملکی افغانستان کشته وزخمی شدهاند .نيکوالس هايسم،
فرستادۀ ويژۀ سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان  ،گفت که از سال ۲۰۰٩ميالدی به اين طرف ،سال جاری خونينترين
سال برای مردم بي دفاع بوده و تلفات نيز نسبت به سال گذشته ١٩درصد افزايش يافتهاست.
يونما ،که ازسال  ۲۰۰٩به اينسو ساالنه تلفات ملکی را درکشور ﺛبت میکند میگويد که درسال جاری ٣١۸۸نفر ملکی
کشته و ۶۴۲٩تن ديگر زخمی گرديدهاند  .بربنياد گفتههای مسؤوالن يونما وحقوق بشر  ،مسؤوليت ۷۵درصد تلفات ملکی
ناشی از حملههای انتحاری ،گلولهباری وکارگذاری ماينهای کنار جاده را طالبان که باتفکرهم مانند توآدم ميکشند به دوش
گرفتهاند .کشتارکودکان درسال جاری نسبت به سال گذشته ٣٣درصد و از زنان ١۴درصد افزايش يافتهاست.
سياف درهرات طي سخنان گفت :رسول سياف درمراسم ازمجاهدين بعنوان ناجيان کشورياد کرد و گفت :شهر هرات در
طول تاريخ شهرحماسه ها بوده و است  .هيچ قدرتی نمی تواند مجاهدين را به حاشيه ببرد.غاصب نيستيم ،ما فاتح هستيم و
عزت ما درگرواسالم و جهاد است .ممکن است با تهمت شما را ناقض حقوق بشر بنامند ،غيرمتخصص و نا اهل بگويند

اما بدانيد که مجاهدان استوار وناجی کشور هستند .به گمانم سياف گزارشهاي فراوان نهاد هاي بين المللي رانخواند است
واکنون من برايش مينويسم ،کيهامرتکب جنايت جنگي شده اند؟ازگزارش حقوق بشر:
جنايت های جنگی درميان گروههای جهادی که با هدف مبارزه عليه تجاوزکاران و حکومت ضد دينی خلقی ها به وجود
آمده بودند  ،بعد وسيع تری يافت .دليل عمده اين وسعت  ،پراکندگی قوا وهويت دربين گروههای جهادی است .تا سال
سيزده شصت وهفت تنها درهزاره جات نو گروه جهادی فعاليت داشت .گروههای هفت گانه مناطق ديگر البته تنها نام هفت
گانه را يدک می کشيدند .در حقيقت به تعداد قومندانان نامدار جهادی ما می توانيم احزاب و گروههای جهادی را به
رسميت بشناسيم .هيچ قومندان برجسته ای تابع مافوق و رهبرحزب خود نبود .جريان های متنافر و واگرای نظامی باعث
به وجود آمدن اغتشاش  ،حکومت های کوچک منطقه ای و جنگ های خانمانسوز منطقوی گرديد .در جنگ های داخلی ،
هزاران تن از مردم ملکی و بی دفاع به جرم زندگی کردن در منطقه تسلط يک گروه جهادی توسط گروه مخالفش مورد
شکنجه  ،آزار و حتی کشتار قرار می گرفت .گروههای جهادی  ،از نظر مبانی حقوق بشر  ،کاپی حزب دموکراتيک خلق
بودند .هردوی اين جريان های سياسی با رويکرد های تماميت خواهانه نسبت به قدرت  ،مردم عادی را قربانی اهداف
خود می کردند .برای بررسی دقيق تر جنايت های جنگی که توسط گروههای جهادی رخ داده است به بررسی نمونه وار
آن می پردازيم
جمعيت اسالمی افغانستان  :اين حزب  ،باداشتن شاخه نظامی به نام شورای نظار  ،يکی از مخوف ترين شکنجه گاههای
مربوط به احزاب جهادی را ايجاد کرده و با دستگيری و شکنجه روشنفکران ،ديگر انديشان و مخالفان سياسی خود در
ساحه حاکميت اش  ،حکومت خفقان و وحشت را ايجاد کرده بود .تماميت خواهی اين حزب عالوه براين که آتش جنگ
های داخلی را برای سال های متمادی مشتعل نگه داشت  ،زمينه ساز شکل گيری و توسعه جنبش طالبان نيز گرديد .جنگ
های اين حزب چه قبل از به دست گرفتن حکومت وچه بعد از آن  ،عامل کشتار جمعی  ،شکنجه و آزار و کوچ اجباری
مردم ملکی گرديد .نمونه بارز جنايت های جنگی صورت گرفته توسط اين حزب  ،قتل عام در منطقه افشار کابل می باشد
که طی آن نزديک به پنﺞ هزارمردم ملکی توسط نفرات اين حزب به خاک و خون کشيده شدند .
حزب اسالمی  :اين حزب  ،از مخوف ترين و وحشت آفرين ترين احزاب جهادی بوده و عناصر وابسته به آن با محور
قرار دادن بينش دگم مذهبی و تماميت خواهی سياسی ،زمينه شکنجه  ،آزار جمعی و قتل مردم ملکی را فراهم نمودند .اين
حزب در رقابت سياسی و نظامی با جمعيت اسالمی  ،دست به کشتار هزاران غير نظامی زد .اختطاف روشنفکران ،
ترور مخالفان سياسی و شرکت در قتل عام را می توان به صورت بارز در عملکرد سياسی اين حزب مشاهده کرد .اين
حزب در دوره حکومت حزب خلق و جمعيت اسالمی  ،با موشک باران کابل  ،هزاران نفر ملکی را به قتل رسانده و صد
ها خانه و آبادی را ويران وعامل آوارگی عده بی شماری از مردم گرديد .
حزب اتحاد اسالمی  :اين حزب  ،درهم پيمانی با شورای نظار و در رقابت با حزب اسالمی  ،ازجمله گروههايی است که
آمارتجاوز وتعدی توسط آن به اهداف غيرنظامی  ،بسيار زياد است .شرکت همه جانبه اين حزب درقتل عام درافشار ،
سيلو وغرب کابل از نکات برجسته کارنامه اين حزب قلمداد می شود.
رسول سياف ،درادامه ی جنايت های خود ،بعد ازسقوط طالبان ،درحمايت های کرزی قرارداشته  ،با کمک و مشوره ی
افراد تجارتی خود ،دست به غصب گسترده ی زمين زده است .باغصب زمين ها ،گروه اقتصادی سياف ،ساختن مارکيت

وبازار ،تعميرهای مجلل با قصر و باغ و...ساخته اند .غصب اين زمين ها از دو استقامت درشهر کابل و اطراف آن
صورت گرفته است .استقامت اول از کوتل خيرخانه آغاز و به چمتله ،پغمان الی ارغندی می رسد .استقامت دوم نيز وزير
اکبرخان ،باغ باال ،خوشحال مينه ،بازارکمپنی ،قلعه حيدر خان الی ارغندی می باشد .درمرکز شهرکابل نيز ،سياف و گروه
اقتصادی وی تعميرات و زمين هايی را غصب و يا با پول بدست آورده از اين تجارت خريداری کرده است .سياف ازحمايت
های بی دريغ ريس دولت برخوردار است.
سياف دردوران حاکميت مصلحت گراوبي کفايت کرزي درپهلوي ديگراستفاده جوي هادرچوروچپاول زمين هاي شخصي
ودولتي نيزکوتاهي نکرده است .رسول سياف وتفنگداران ظالمش بيشترين زمين ها را در کابل و اطراف آن غصب نموده
اند .سياف وجنگساالرانش چون ممتاز ،حاجى شيرعلم ،آمر عبدالستار ،اکيی ،قوماندان داکترعبدهللا ...هرکدام هزاران
جريب زمين غصب شده در اختيار دارند .ازچندين سال بدينسو اعتراضات مردم «شش گذر» ولسوالی پغمان عليه سياف
بلند است که میگويند باند سياف حدود ده هزار جريب زمين را که ملکيت آنان میباشد به زورتصاحب نموده است.
تظاهرات مردم پغمان عليه سياف تا حال چندين بار به خونريزی و کشته شدن مردم بيچاره منجر گرديده است .بخشی
ازاين زمين های دعوای در ساحه چانغر در کنار شاهراه کابل ـ کندهار موقعيت دارند .سياف و حواريونش هزاران جريب
زمين دشت چمتله را به زور تصاحب شده به قيمت هنگفت باالی مردم به فروش رسانيدند
شکايت های زيادی ازغصب اموال و دارايی های مردم وجوددارد،اما تاکنون هيچ اقدامی برای مهارنامبرده صورت نگرفته
است .تنها درماه مارچ دوهزاروهفت ميالدي نيروهای آمريکايی به خانه ی سياف در پغمان يورش بردند که علت آن
بيشترمسايل امنيتی وارتباطات احتمالی وی با تروريزم بوده است .پس ازاين حادثه ،کرزی بارها ازسياف بدليل حمله ی
نيروهای آمريکايی پوزش خواسته و قول داده که چنين مواردی ديگرتکرار نشود .پس از آن سياف مجال بيشتری برای
فعاليت های تجارتی غيرمشروع يافته است .مردم در پغمان بارها نسبت به غصب زمين هايشان و همچنين زندانی شدن
وابستگانشان درزندان شخصی سياف به دفتر رييس جمهورشکايت و مقابل پارلمان مظاهره کردند اما با هرعريضه
ومظاهره ،تهديد ها از جانب سياف و افرادش عليه آنان بيشتر شد .سارنوالي ومحاکم کشورهيچگاه دوسيه ی های غصب
توسط سياف را روی دست نگرفته اند.
سياف پس ازحکومت موقت و انتقالی عمدتا ازحاميان ديروز خود درتنظيم های جهادی جدا شد و ازکرزی  ،حمايت کرده
است  .دردومين دوره انتخابات رياست جمهوری نيزسياف ازکرزی حمايت نمود .کسی که هزاران تن ازمردم مظلوم ما را
به شهادت رسانيده ،شهرها ،قرا وقصبات ما را ويران نموده ،مال و دارايی مردم ما را به غارت برده است ،وحشت را بر
فضای کشورحاکم نموده  ،برفرق مردم ميخ کوبيدند،امروز با چنين پر رويی خود را کانديد رياست جمهوري مينمايد .
سياف وهمراهان جهادي اش بايد سال ها قبل به اتهام خياانت وجنايت محاکمه ميگرديد ومتاسفانه امروز ادعای رهبری
حاکميت ملي را دارد.؟ دزدان ،جنايتکاران جنگی ،قطاع الطريقان ،آدمکشان ،قاچاقبران مواد مخدر ،غارت گران وهمه
گردم هم جمع شده اند تا ازآخرين فرصت برای ابقای سلطه جهل و وحشت باالی مردم مظلوم استفاده نمايند.
باجابجاي اشرف غني بارديگراين تشنگان قدرت دادازدين وجهاد ومجاهد زدند.
اينان حکومت فعلي را متهم به دور کردن مجاهدين از صحنه سياست کرده و هشدار میدهند درصورتی که اين وضعيت
ادامه يابد امنيت کشوربه خطر مواجه خواهد شد .حکومت فعلي در تالش است تا مجاهدين را از صحنه سياسی به حاشيه

براند .رسول سياف که دراين مراسم سخنرانی میکرد ،نقش مجاهدين را درحفاظت و پاسداری ازکشور در دوره جهاد و
بعد از آن ،بسيار برجسته عنوان کرد  .سياف گفت که پس از اين مجاهدين به صورت هماهنگ ،موقف شان را اعالم
صالحالدين ربانی

خواهند کرد .او اعالم کرد که مردم افغانستان به زودی شاهد اتحاد مجاهدين خواهند بود.
وزيرامورخارجه وی نيز در اين مراسم حضور داشت ،کمرنگ شدن حضور مجاهدين را درحکومت  ،تأييد کرد و گفت
که نبايد نقش مجاهدين درهيچ معادله ملی فراموش گردد.
رهبری دولت خوب میداند که اگرجهادگران کنار زده شوند انگيزه دشمن برای اخالل امنيت تقويت خواهد شد و جای
جهاديان را نمیشود به آسانی پر کرد  .ربانی میگويد که مجاهدين اين ظرفيت را نيزدارند به جوانان تحصيلکرده وصادق
فرصت دهند تا برای پيشرفت و ترقی کشورکارکنند ؛« ازحرف تاعمل خيليها فاصله است ومعيارقضاوت ماموريت جديد
تان دراداره ديپلوماسي کشور»  .بسمهللا وزير پيشين وزارت دفاع  ،نيزبيان داشت که درميان حکومت گروههايی وجود
دارند که در تالش هستند مجاهدين را به حاشيه برانند ،اما ازنظراو آنها هرگز موفق نمیگردند  .محمداسماعيل وزير
پيشين انرژی وآب نيز ازفهرست نامزدوزرای حکومت انتقاد کرد و حضور مجاهدين را در اين کابينه غيرقابل قبول
خوانده بود  .انتقادات اخيرجهادی ها با برخی ازهشدارهای امنيتی نيزهمراه بوده تا حکومت را بيشتر تحت فشار قرار
دهند.

