بنام جهاد وجهاد گري چه کردند؟؟؟
« عملکرد عبدالرب رسول سياف درپانزده سال کنوني »
(استاد صباح)

جمعيت رباني  ،شوراي نظارمسعود  ،اتحادسياف  ،حرکت محسني وانوري  ،حزب اسالمي حکمتيار ،جبهه نجات مجددي
 ،محاذ گيالني ،حرکت انقالب محمدي ووحدت اکبري ومصطفي کاظمي درجﻨﮕها داﺧلﯽ اﻓﻐانﺴﺘاﻥ دربﯿﻦ سالهاﯼ -۱۳۷۱
 ۱۳۷۴مهﻢ تﺮيﻦ نقﺶ را درويراني  ،کشتار ،چوروچپاولداشﺘه اسﺖ ﻃﻮريکه جمعيت رباني  ،شوراي نظاراحمد شاه
مسعود ،اتحادسياف وائتالف جنايتکارانش  -ﻏﺮب کابﻞ را به يﮏ ويﺮانه تﺒﺪيﻞ نموده و ﻫﺰاراﻥ ﻏﯿﺮنﻈامﯽ به دسﺘﻮر آناﻥ
ﻗﺘﻞعام شﺪه اسﺖ .آناﻥ به دلﯿﻞ شعله ورتﺮکﺮدﻥ جﻨﮕهاﯼ داﺧلﯽ دراﻓﻐاسﺘاﻥ درسالهاﯼ  ۱۳۷۴-۱۳۷۱ازسﻮﯼ ديﺪه باﻥ
حقﻮﻕ بﺸﺮبه جﻨايﺖ جﻨﮕﯽ ونقﺾ حقﻮﻕ بﺸﺮمﺘهﻢ گﺮديﺪ ،که مﺘﺄسفانه ﻫﻨﻮزمحکمه درايﻦ ﺧﺼﻮﺹ تﺸکلﯿﻞ نﺸﺪه اسﺖ.
رسول سياف ،يکﯽ ازﻗصاباﻥ ﻓاجعه ﺧونيني اﻓشار ،درحمله وتجاوزبه اﻓشار به عساکرش گفته بود« :سربريده سﺧﻥ ندارد،
ﻫزاره ﯼ ﺧوب ﻫزاره ﯼ مرده» است.
رسول سياف درکابل گفت ،کسانﯽ که ﻏيرمجاﻫد را با مجاﻫد مساوﯼ مﯽ دانند به حکم ﺧدا ازدايره اسالم ﺧارج ﻫستند .بر
باور وﯼ کسانﯽ که مﯽ گويند جهاد معيار نيست بايد درايماﻥ ﺧود تجديد نظر کند .ما وارثاﻥ ايﻥ ملﮏ ﻫستيم .ديروز ايﻥ
ملﮏ را آزاد و دربرابر تروريسم از آﻥ دﻓاع کرديم وامروز نيزمردانه واردرميداﻥ ايستاده ايم وازآﻥ حراست مﯽ کنيم.
در سيزده سال گذشته نيزمردانه وارازحکومت کرزﯼ حمايت کرديم وﯼ يﮏ بارديﮕر تاکيد کرد که دورشدﻥ از صحنه
سياست به مجاﻫداﻥ آسيب نمﯽ رساند بلکه به امنيت و ثبات کشور آسيب مﯽ رساند.
رسول سياف ازرﻫبراﻥ جهادى درگردﻫمايى به مناسبت ٢٦دلو سالﮕرد ﺧروج ﻗواى شوروى ازاﻓﻐانستاﻥ درﺧيمۀ 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 ،وﻫمساﻥ صادرﺧواﻫند کرد .درحکومت
وحدت ملﯽ نقش رﻫبراﻥ مجاﻫديﻥ پررنگ ترازحکومت کرزﯼ است  ،با ايﻥ تفاوت که کرزﯼ دراکثر مسايل مهم کشورﯼ
با ايﻥ رﻫبراﻥ مشوره مﯽ کرد  ،اما اشرف ﻏنﯽ وعبدهللا مستقيما ﻫدايت مي گيرند ..
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 ازدو استقامت درشهر کابل واطراف آﻥ
صورت گرﻓته است .استقامت اول ازکوتل ﺧيرﺧانه آﻏازوبه چمتله ،پﻐماﻥ الﯽ ارﻏندﯼ مﯽ رسد .استقامت دوم نيز وزير
اکبرﺧاﻥ ،باغ باال ،ﺧوشحال مينه ،بازارکمپنﯽ ،ﻗلعه حيدرﺧاﻥ 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 کرزي برﺧورداربود.
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 درپﻐماﻥ يورش بردند که علت
آﻥ بيشتر مسايل امنيتﯽ و ارتباطات 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 ديﮕرتکرارنشود.
پس ازآﻥ سياف مجال بيشترﯼ براﯼ ﻓعاليت ﻫاﯼ تجارتﯽ ﻏير مشروع ياﻓته است .مردم درپﻐماﻥ بارﻫا نسبت به ﻏصب
زميﻥ ﻫايشاﻥ وﻫمچنيﻥ زندانﯽ شدﻥ وابستﮕانشاﻥ درزنداﻥ شﺧصﯽ سياف به دﻓتررييس جمهورشکايت ومقابل پارلماﻥ
مظاﻫره کردند اما با ﻫرعريضه و مظاﻫره ،تهديد ﻫا از جانب سياف و اﻓرادش عليه آناﻥ بيشتر شد .سارنوالي ومحاکم
کشور ﻫيچﮕاه دوسيه ﯼ ﻫاﯼ ﻏصب توسط سياف را روﯼ دست نﮕرﻓته و ﻫميشه ازوي به عنواﻥ استاد سياف ،با نيکﯽ ياد
مﯽ کند  .مزدوری ومزدورمنشي تنظیم های بنیادگراها برهیچکس پوشیده نیست .ازغالمي به آی اس آی تا نوکري عربستان
سعودی ،سی آی ای ،ایران ،فرانسه وتاجکستان وکشورهای دیگر.
سیاف گفت ،من پیش ملت یک مجاهد هستم و گروهی را رهبری کردم .تو درنزد ملت یک جنایتکار وقاتل هزاران انسان بی
گناه هستی ،تو یک جاسوس حلقه به گوش آی اس آی ،عربستان سعودی و  ...هستی .سیاف! تو همان گروهی را رهبری
کردی که این ملت را به روز سیاه نشاند ،همان گروهی که دختران افغان را پیش پای عرب ها انداخت ،همان گروهی که
خون مردم مظلوم هزاره را مباح می دانست وهرهزاره را به نام حزب وحدت ،سرمی برید ،توهماني که اکنون هم زمین
های مردم پغمان را قبضه نموده اید  .وي گفت  ،وقتی از زندان برآمدم ،یک عصا چوب در دستم نبود .به این می گویند
اعتراف جانانه .اما این ملیون ها دالر ،آرگاه و بارگاه ،نوکروچاکر وموتر و زمین را از کجا کرداید ؟
وقتی ازسیاف پرسیده شد که چرا درآن وقت مانع از جنگ نشدید ،در جواب گفت :تنها خدا است که هر چیزی را بخواهد
کرده می تواند .به تعبیر سیاف ،پس این خدا بود که جنگ ها را در کابل شعله ور نمود ،خانه های مردم را ویران کرد،
زنان را بی سرپرست و کودکان را آواره نمود ،برفرق مردم میخ می کوبید ،آنان را زنده زنده در کانتینرها کباب نمود،
برعفت زنان تجاوز نمود ،دردهه هفتاد ( تنظیم هاي اتحاد  ،محاذ  ،جمعیت  ،شوراي نظار ،حزب اسالمي  ،حزب اسالمي
خالص  ،حرکت هاي مولوي محمد نبي محمدي وشیخ آصف محسني و ...جفاي بزرگي رابرملت رواداشتند) .

رسول سیاف ،درادامه ی جنایت های خود ،بعد از سقوط طالبان ،درحمایت های کرزی قرارداشته  ،با کمک و مشوره ی
افراد تجارتی خود ،دست به غصب گسترده ی زمین زده است.
باغصب زمین ها ،گروه اقتصادی سیاف ،ساختن مارکیت وبازار ،تعمیرهای مجلل با قصر و باغ و...ساخته اند .غصب این
زمین ها از دو استقامت درشهر کابل و اطراف آن صورت گرفته است .استقامت اول از کوتل خیرخانه آغاز و به چمتله،
پغمان الی ارغندی می رسد .استقامت دوم نیز وزیر اکبرخان ،باغ باال ،خوشحال مینه ،بازار کمپنی ،قلعه حیدر خان الی
ارغندی می باشد .درمرکز شهر کابل نیز ،سیاف و گروه اقتصادی وی تعمیرات و زمین هایی را غصب و یا با پول بدست
آورده از این تجارت خریداری کرده است .سیاف ازحمایت های بی دریغ ریس دولت برخوردار است .شکایت های زیادی
ازغصب اموال و دارایی های مردم وجوددارد،اما تاکنون هیچ اقدامی برای مهارنامبرده صورت نگرفته است .تنها در ماه
مارچ دوهزاروهفت میالدي نیروهای آمریکایی به خانه ی سیاف در پغمان یورش بردند که علت آن بیشتر مسایل امنیتی و
ارتباطات احتمالی وی با تروریزم بوده است.
پس از این حادثه ،کرزی بارها ازسیاف بدلیل حمله ی نیروهای آمریکایی پوزش خواسته و قول داده که چنین مواردی
دیگرتکرار نشود .پس از آن سیاف مجال بیشتری برای فعالیت های تجارتی غیر مشروع یافته است .مردم در پغمان بارها
نسبت به غصب زمین هایشان و همچنین زندانی شدن وابستگانشان درزندان شخصی سیاف به دفتر رییس جمهورشکایت و
مقابل پارلمان مظاهره کردند اما با هرعریضه و مظاهره ،تهدید ها از جانب سیاف و افرادش علیه آنان بیشتر شد .سارنوالي
ومحاکم کشور هیچگاه دوسیه ی های غصب توسط سیاف را روی دست نگرفته و همیشه ازوي به عنوان استاد سیاف ،با
نیکی یاد می کند .سياف پس از حکومت موﻗت و انتقالﯽ عمدتا از حامياﻥ ديروز ﺧود در تنظيم ﻫاﯼ جهادﯼ جدا شد و از
کرزﯼ  ،حمايت کرده است  .در دوميﻥ دوره انتﺧابات رياست جمهورﯼ نيزسياف ازکرزﯼ حمايت کرده است .با وجود
درﺧواست ﻫاﯼ مکرر ،اوحاضر نشد که به جبهه ملﯽ بپوندد.
کسﯽ که ﻫزاراﻥ تﻥ از مردم مظلوم ما را به شهادت رسانيده ،شهر ﻫا ،ﻗرا و ﻗصبات ما را ويراﻥ نموده ،مال و دارايﯽ
مردم ما را به ﻏارت برده است ،وحشت را بر ﻓضاﯼ کشور حاکم نموده  ،بر ﻓرﻕ 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 از آﺧريﻥ ﻓرصت در دوﻫزاروچهارده براﯼ
ابقاﯼ سلطه جهل و وحشت باالﯼ مردم مظلوم استفاده نمايند.
کشورزماني آرام میشود  ،چپاولگران ازبدنه دولت جراحي شوند

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 لبيﮏ گفت ،درزماﻥ جهاد عبدهللا و محقﻕ سراﻥ نبود بلکه عسکراﻥ جهاد بود ،براﯼ شاﻥ احترام دارم و
سفارشم 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؟؟؟.
سياف پس از رﻫايﯽ از زنداﻥ پلچرﺧﯽ در سال  ۱۳۵۸ﻫجرﯼ ﺧورشيدﯼ ،به پاکستاﻥ رﻓت و به تنظيم ﻫاﯼ جهادﯼ
پيوست  .سياف مدتﯽ را در تنظيم جمعيت ﻓعاليت کرد  ،سپس راه ﺧود را از ايﻥ حزب جدا کرد و حزبﯽ را به نام اتحاد
اسالمﯽ اساس گذاشت که ﺧود رﻫبرﯼ آﻥ را به عهده داشت .
سياف ازآﻥ جايﯽ که تعليم دينﯽ اش را درکشورﻫاﯼ اسالمﯽ به پاياﻥ رسانده بود از حمايت ﺧاﺹ ايﻥ کشورﻫا و به ويژه
عربستاﻥ سعودﯼ برﺧوردار بود  .وي در سال  ،۱۳۷۱ﻫمراه با ديﮕر تنظيم ﻫا ي جهادﯼ وارد کشور شد و به مهم تريﻥ
حامﯽ دولت به رﻫبرﯼ برﻫاﻥ الديﻥ ربانﯽ تبدل شد  .در سال ﻫاﯼ  ۱۳۷۱تا  ۱۳۷۴در درگيرﯼ ﻫاﯼ مياﻥ گروﻫﯽ کابل
نقش اساسﯽ داشت و نبردﻫاﯼ حزب تحت ﻓرماﻥ او با حزب وحدت در ﻏرب کابل شهرت ﻓراواﻥ دارد .
ايﻥ دو حزب در آﻥ سال ﻫا جنگ ﻫاﯼ ﺧونينﯽ با ﻫم داشتند که منجر به کشته و مجروح شدﻥ صدﻫا تﻥ از اﻓراد
ﻏيرنظامﯽ شد و ﻏرب کابل ﻫم به ويرانه تبديل شد  .سياف بارﻫا به دليل حضورش در جنگ ﻫاﯼ داﺧلﯽ اﻓﻐانستاﻥ از
جانب 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 ،در حمله
و تجاوز به اﻓشار به عساکرش گفته بود :سربريده سﺧﻥ ندارد ،ﻫزاره ﯼ ﺧوب ﻫزاره ﯼ مرده است .
بزرگتريﻥ جناياتﯽ که در دوره جنگ ﻫاﯼ داﺧلﯽ در اﻓﻐانستاﻥ آنهم درشهرپرنفوس 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 .ايﻥ جنايت توسط جنايتکاراﻥ جنگ ﻫاﯼ داﺧلﯽ ازجمله عبدالرب رسول سياف  ،احمد شاه
مسعود،مال مارشال ﻓهيم ،شيخ محسنﯽ ،سيد حسيﻥ انورﯼ ،يونس ﻗانونﯽ  ،داکترعبدهللا و … صورت گرﻓت.

بزرگ تريﻥ جنايت را ايﻥ اﻓراد درتاريخ اﻓﻐانستاﻥ و جهاﻥ به نام شاﻥ ثبت کردند که شامل تجاوز به زناﻥ در برابر
مرداﻥ ﺧانواده ،کشتﻥ مرداﻥ ﺧانواده در برابر زناﻥ ،به برده گﯽ گرﻓتﻥ دﺧتراﻥ و زناﻥ ،کشتار مردم در اماکﻥ ﻫمﮕانﯽ از
جمله در تکيه ﺧانه اﻓشار ،بﯽ حرمتﯽ به اجساد مردگاﻥ ،ﻗتل و تجاوز به جرم ﻫزاره بودﻥ ،بود.
جنايت به چﮕونﮕﯽ و کيفيت عمل جنايت کار مرتبط است نه به کميت جنايت .مهم ايﻥ است که جنايت براﯼ چه صورت
گرﻓته است و جنايت کار چه ﻫدﻓﯽ از جنايت اش داشته است .ﻫم در آموزش دينﯽ اسالم و ﻫم در حقوﻕ بشر ،نفس يﮏ
آدم ،نمونه اﯼ از تمام بشريت و عالم در نظر گرﻓته شده است .ﻫنﮕامﯽ که يﮏ شﺧﺹ را مﯽ کشند درحقيقت ﻫمه بشريت
را کشته اند  .جنايت اﻓشار ،يکﯽ از جنايات ضد بشرﯼ در تاريخ بشريت است .زيرا ايﻥ جنايت از طرف احمد شاه
مسعود ،برﻫاﻥ الديﻥ ربانﯽ ،عبدالرب رسول سياف ،شيخ آصف محسنﯽ و ديﮕراﻥ به ﻫدف محو نابودﯼ که گروه اتنيکﯽ
صورت گرﻓته است .در ايﻥ تراژيدﯼ يﮏ شهر انساﻥ به جرم ﻫزاره بودﻥ ﻗتل عام شده اند ونيت جنايت کاراﻥ ،از ايﻥ
جنايت ،نسل کشﯽ بوده است .
مهاجماﻥ سنگ دل پس از تسلط براﻓشار براﯼ ﻗتل و ﻏارت و جنايت وارد کوچه ﻫاﯼ اﻓشار شده وپس ازﻫجوم به ﺧانه ﻫا
و منازل مردم دست به کشتﻥ اﻓراد جواﻥ زدند و آنها را در منازل شاﻥ به شهادت رساندند و حتﯽ زناﻥ را به اسارت گرﻓته
و مرداﻥ را در کوچه ﻫا و ﺧيابانها شهيد کردند .ايناﻥ تاچند روز متوالﯽ به کشتار ،ﻗتل و ﻏارت و تجاوز و تﺧريب منازل
ادامه دادند .و وحشيانه داﺧل منازل شده و از ﻫيچ جنايتﯽ دريغ نکردند  .جناياتﯽ که در اﻓشار ارتکاب ياﻓت مصداﻕ بارز
جنايت به مفهوم حقوﻗﯽ بر اساس ﻗوانيﻥ ملﯽ و بيﻥ المللﯽ است .اﻗتضاﯼ عدالت و نظم جامعه ايجاب مﯽ کند که مرتکبيﻥ
جنايت مجازات شوند .اما در اﻓﻐانستاﻥ گرچه بزرگتريﻥ جنايات تاريخ بشريت انجام گرﻓته است ،به ﻫماﻥ مقياس
جنايتکاراﻥ نه تنها مجازات نشده بلکه به مناصب باالﯼ دولتﯽ و حکومتﯽ گماشته شده وﻫمچناﻥ جنايت مﯽ کنند .ايﻥ امر
اما به معناﯼ مﺧدوش شدﻥ اصل مجازات جنايتکاراﻥ نيست .محاکم داﺧلﯽ امروز نه تواﻥ و نه اراده الزم براﯼ محاکمه
ايﻥ جنايتکاراﻥ را دارد زيرا ﺧود از جنايتکاراﻥ تشکيل شده است.
مشکل ديﮕري ﻓعلي ﻏصب زميﻥ ﻫاﯼ دولتﯽ و مردمﯽ از سوﯼ زورمنداﻥ محلﯽ در کابل و ساير واليات کشور ،از
بارزتريﻥ مظاﻫر ﻓساد در کشور است و به نظر مﯽ رسد دولت نيز توانايﯽ چندانﯽ براﯼ مبارزه با ايﻥ معضل عظيم
اجتماعﯽ و اﻗتصادﯼ ندارد  .مردم برايﻥ باور اند که ﻏاصباﻥ با وزارتﺧانه ﻫاﯼ دولتﯽ و نمايندگاﻥ مجلس ،پيوند دارند و
ايﻥ امر ،مانع از اعمال ﻗانوﻥ و سلطه دولت بر آنها مﯽ شود  .تااکنوﻥ ميليوﻥ ﻫا جريب زميﻥ در سراسر کشور ،به
صورت ﻏيرﻗانونﯽ در اﺧتيار زورمنداﻥ است و اکثرايﻥ چپاولﮕراﻥ وزورگيراﻥ از نزديکاﻥ مقام ﻫاﯼ حکومتﯽ
وﻗومانداناﻥ جهادي جمعيتي  ،شوراي نظارواتحاد سياف اند که بازورسالح وکشتﻥ وبردﻥ وبستﻥ سﺧﻥ ميﮕويند.
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 .
از چنديﻥ 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 از ايﻥ 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 .
ﻗضيه ديﮕر زميﻥ دزدﯼ در ولسوالﯽ کلکاﻥ کابل ﻫماکنوﻥ جنجالهاﯼ شديدﯼ را دامﻥ زده است سياف و ﻫمرﻫانش دست
دارد .داوود کلکانﯽ عضو پارلماﻥ که ازسفره نشيناﻥ سياف است در ﻫمدستﯽ با ﻗومانداﻥ ممتاز (برادرزاده سياف) حدود
يکهزار جريب زميﻥ ساحه آﻗاسراﯼ و شيﺧوﯼ ايﻥ ولسوالﯽ را تصاحب نموده اند و به زور تفنگ ايﻥ زميﻥ را در چنگ
شاﻥ نﮕهداشته اند .حتﯽ ايﻥ دزداﻥ بيﻥ ﺧود در اثر اﺧتالﻓاتﯽ درگير شده اند  .جالب اينست که ايﻥ زورگيراﻥ تفنﮕدار
مالکيت مردم رابا استفاده از مقام دولتﯽ ﻗباله ﻫاﯼ تقلبﯽ ساﺧته اند .
چندي قبل تلویزیون خصوصی لمر ،مصاحبه ای داشت با یکی از سران جهاد  -عبدالرب رسول سیاف نماینده در پارلمان.
اودر ابتدا حاکم به نظر می رسید ،اما وقتی صحبت به جنایتکاران ومحاکمۀ شان رسید ،دست وپاچه ووارخطا وبه خواندن
آیات متوسل شد .ازآنجایی که این ریاکاران دین همه چیز را از زیر عینک فریبکاری دینی می بینند ،به این لحاظ اظهار
نمود که فهم قانون اساسی به فهم دین ضرورت دارد امرخدا است که اگرمسلمانان با هم درگیر شدند ،شما بین آنها صلح
کنید ،خداوند از ما می خواهد .این جنایتکاران قرن چرادرآن سال هایی که برقدرت لمیده وطیاره بست دشمني دیروزي شان
( روسها ) پول میفرستاد واینان خون می ریختند ،بین خود صلح نکردند؟ .
آیا درآن وقت خداواند از ایشان تقاضای صلح ننمود؟ وقتی مردم درآتش جنگ های خاینانه می سوختند ،امرخداوند کجا بود؟
جنگ را دیگران دامن زدند و هنوز هم خواهان جور آمد بین ما نیستند اما بالفاصله متوجه می شود و می گوید :ما آنقدر
گنس و گول نبودیم که دیگران از ما استفاده کنند!کسانی که این فیصله را رد می کنند ،سر این ملت دل شان یخ نکرده است،
باز می خواهند این ملت به خاک و خون بغلتد .مردم که یک بار بدست گرگ صفتان تشنه به خاک و خون غلتید ،این کدام
افراد اند (جز ویرانگران سه دهۀ اخیر) که دل شان به این ملت یخ نکرده است؟ .

