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و شميره   ١٧تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٩/٠٦/٢٠١٠                                                       هوتکی ه احمدشاارسالی 
 ول افغان رسالهئمس
 

 
 

    
 

با هر تحول در کشور حاضرند به خاطر مشت ( وطنفروش جنايت پيشه گان. ديده درايي وبي حيايي هم حدودي دارد
در نوشته هايشان چنان دروغهاي شاخدار و دمدار را به کار ميبرند که هر ) پول وارد معامله هاي رنگارنگي گردند

 .گان آن دهها و حتا صدها لعنت ميفرستدخواننده با مطالعۀ پاراگرافي اول به نويسنده 
 به و داشت ادامه کشور در خونين جنگ که سال ١۴ صادقانه اعتراف نماييد، طي لطفآ - که شود سوال اينان از اگر
 سالح و اکمال طريق کدام از بدخشان و پنجشير جبهات پس نداشت، تعلقاتي هيچگونه پاکستان با مسعود شما عقيده
 طريق کدام از و کجا از وسايل ضد و پرسونل ضد هاي ماين ستنگر، بيلوپايپ، کلستر، سکر، :چون مرگباري هاي
  ؟ ميگرديد اکمال

آی به شهادت رسيدند که .اس.طي غالمي اين معامله گران تعدادي زيادي از شخصيت هاي ملي در پاکستان وسيله آی
مي نآی .اس.داشت آيا سازمان جهنمي آی وابستگي و سرسري هاي نميمسعودحتا آب از آب تکان نخورد، اگر 
  .؟توانست با وي تصفيه حساب نمايد

اگر جبهات پنجشير تعلقات خاصي با دستگاه استخبارات پاکستان نميداشت آيا ميتوانست يک مرمي و يا يک دالري از 
د و يا ده ها کيلو پاکستان و آمريکا که سيا دربست در خدمت شبکه هاي جاسوسي پاکستان قرار داشتند، دريافت نماي

  زمرد و الجورد از مال ملت يغما مي گرديد به پاکستان رفته و از آنطريق در بازارهای غرب انتقال يابد؟
معرفي نگرديده بود؟ و مالک دم  آی.اس.آی  درمسعودآيا يونس قانوني منحيث نماينده سياسي و خاصي احمد شاه 

  . ليت نداشت؟دستگاه در پشاور نبود؟ و جدا از تنظيم ها فعا
   بصورت خاص و فوق العاده بسته بندي و اکمال نميگرديد؟ مسعودآيا سالح و مهمات 

  به دعوت ادارات خاص پاکستان به آنجا نرفت؟  ١٩٩٩ در سالمسعودآيا 
به هدايت و رهنمود استخبارات پاکستان که جالل الدين حقاني به صفت  در توپخانه مگر شورای مشترک قوماندان

   .ورا و مسعود بحيث معاون تعيين گرديدند، تدوير نيافت؟رئيس ش
  . ؟آيا قسمتي از اکماالت جبهات پنجشير از طريق پشاور و از کانال استخبارات پاکستان صورت نميگرفت

 و گلبدين حکمتيار در حربي پوهنتون مسعود که منجر به توافقنامه اي بين احمد شاه ١٣٧١آيا آتش بسي که درسال 
 هدايت و تقاضاي جنرال حميد گل رئيس قبلي استخبارات پاکستان و اعجازالحق فرزند ضياالحق و ترکي گرديد به

  .الفيصل رئيس استخبارات عربستان سعودي نبود؟
اين بنيادگرايان بي فرهنگ بمجرد داخل شدن در شهر کابل چه جرم و جنايت را مرتکب نشدند و کابل را به ويرانه و 

  . ح و مردم را قتل عام نمودندشهر را به شهر اروا
  :محمود مستيري نمايندۀ خاص سرمنشي ملل متحد در امور افغانستان در مورد حکومت تظيمي چنين ميگفت

يک هيئت فدراسيون روسيه آخيرًا با جنرال دوستم مالقات کرده : آقاي محمود مستيري از قول جنرال دوستم ميگويد
  . اتحادي را تأسيس نمايدمسعود به وي توصيه مينمايد که او با جنرال

 مسعوددر حال حاضر با وجود ادعاي بلند باالي برهان الدين رباني و جنرال احمد شاه : محمود مستري ميگويد
کابل، (هيچ اساس قانوني ندارد و منجمله پنج شهر عمده افغانستان . حکومت کنوني واقعآ يک حکومت نيست



 
 

 
و شميره   ١٧تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

و از تقريبآ سي و دو واليت افغانستان هشت واليت ) کابل و هرات(دو شهر ) مزارشريف، قندهار، هرات و جالل آباد
واقعيت اصلي در اين است که آنهايي که در کابل ادعا مينمايند که حکومت اند، در حاليکه . آنرا تحت کنترول دارد

في الواقع تمثيل قسمت اعظم کشور خارج از اداره شان قرار دارد و جميع گروههاي قومي به استثناي تاجيک ها 
  . نگرديده اند، دولترا مزيدًا کم اهميت ميسازد

  )١٩٩۵ جون ١٩ مورخ ٧ صفحه ١۶۵فشرده اي ازبيانيه محمود مستيري دراستکهلم جريده اميد شماره (
در کابل وضع حقوق :... نماينده سازمان عفو بين المللی، بعد از بازديد از کابل، دران زمان گفت) فيلکس ارماکورا(
شر ناگوار تر از سابق و چور و چپاول و قتل های فردی و دسته جمعی وجود دارد، و راکت ها بطور مسلسل ب

صرف در جالل آباد و مزار شريف وضع نسبتًا بهتر است و در . اصابت می کند و هم آب و برق و قانون وجود ندارد
می از جانب خود قوماندانان محالت و مناطق متباقی مناطق افغانستان قضاوت در مورد جرايم به اساس شرعيت اسال

  .)به سازمان ملل متحد فيلکس ارماکورا از گزارش(. صورت می گيرد
 رباني در مقاله تحليلي – مسعودروزنامه شهادت ارگان نشراتي حزب اسالمي گلبدين حکمتيار صدراعظم دولت 

حکومت، تره کي، کارمل و داکتر نجيب اهللا (حکومت هاي سابق : خويش در رابطه به چاپ بانکنوتها چنين مينويسد
 چاپ و عرضه کرده اند، ولي حکومت رباني »يکصد و شصت مليارد افغاني«تا آخر زمامداري شان مجموعآ مبلغ )

طبع و عرضه کرده است و اين بانکنوتهاي بدون پشتوانه به » پنج هزارمليارد افغاني« در مدت بيست ماه مسعودو 
از اينجاست که خريد و فروش مناطق در بدل پول . که در پرزه ها صادرميشد توزيع ميگرديد مسعودامر رباني و 

  . آغاز شد و نشر پولهاي بدون پشتوانه در فدراسيون روسيه انتقاد هاي زيادي را نسبت به رژيم وارد ساخت
  )١٣٧٣ دلو سال ١٢٣روزنامه شهادت شماره (

و حزب وحدت عبدالعلی مزاری از طرف ديگر، که اين جنگ به  و سياف از يکطرف مسعودجنگ سوم بين قوای 
ارندوی،  نام فاجعـۀ افشار نيزياد ميگردد، اين جنگ از گردنۀ باغ باال آغاز و انستيتوت علوم اجتماعی، اکادمی 

 مسعودپوليتخنيک و مرکز تعليمی وزارت امنيت دولتی از حزب وحدت بدست اتحاد سياف و شورای نظار 
بدترين جنايت هــا صورت گرفت، افراد غريب و بيچاره هـــزاره جوقه جوقه تيرباران و اعدام گرديدند، . قرارگرفت

به ناموس آنان تجــاوز گرديد، تعدادی از زنان هــزاره از طرف جنگجويان جانب مقابل به جاهای نامعلوم انتقال داده 
مقابل چشم شوهـــر، پدر و برادرش تجــاوز صورت شده و در منطقۀ افشار و خوشحال خان به زنان و دختران در 

. »مسعود و سياف چنان جنايت آفريدند که قلم ازتحريرآن عــاجزاست... گرفت، اموال و دارايی آنان به تاراج رفت
  .)»سيد« اقتباس از اثر جناب جنرال سيد عبدالقدوس (

، مدتی ١٩٩۶ـ١٩٩٢نگ های داخلی ساليان  در بدبختی های افغانستان سهيم است، در جريان جمسعوداحمد شاه 
وی يكی از مسئولين تباهی ها و خيانت های بيشماری در آشور . وزير دفاع ربانی شد و دود از دماغ مردم درآورد

 سياف، حيوان صفتان شورای نظار همراه با مزدورانبرعالوه آشتار مردم بيگناه آابل و ويرانی اين شهر، . است
قانونی مانند . تشييع افشار را از تيغ آشيدند و مرتكب بی ناموسی های غير قابل بيان گرديدندزن و مرد و طفل اهل 

 با روسيه، ايران، هند مسعودسائر عمال شورای نظار از مدت ها قبل در خدمت اجانب بوده و از ارتباطات احمد شاه 
 می مسعودتاب خود در مورد احمد شاه  آ۶٣مؤلف آتاب االشه شكن در صفحهء . و اخيرًا امريكا مستفيد شده است

در اوقات مختلف از روس ها، ايرانی ها، هندی ها و . او همچنان در قاچاق مواد مخدره شرآت آرده بود«: نويسد
   ».امريكائيان پول بدست مياورد

 پاآستان  ميالدی از آی اس آی١٩٧٠قابل يادآوری است آه احمد شاه مسعود، ربانی و سائر همكيشان شان در دههء 
در حقيقت وطنفروشی و خيانت به آشور برای اين گروه . هم پول ميگرفتند و در افغانستان دست به تخريب ميزدند

 ١١زمانيكه امريكا بعد از حادثه تروريستی . ضد ملی بيك فرهنگ مقدس مبدل گشته و برای شان غرور آفريده است
الف شمال باالخص جناح شورای نظار غرض غصب قدرت ، تصميم به سقوط نظام طالب گرفت، ائت٢٠٠١سپتامبر 

فروخت، اما تعلقات قبلی اين گروه با روسيه، ايران و هند نيز تا اآنون پا بر جا مانده ) امريكا(خود را به اين آشور 
خوشا بحال عمال شورای نظار آه از حمايت همه قدرت های اجنبی دخيل در قضيهء افغانستان بشمول پاآستان . است

  . استعداد و توانائی شان در خوش نگهداشتن قدرت های بيگانه محيرالعقول است. رخوردار بوده اندب
زمانيکه اسنادهاي محرم به بيرون درزميکند چرا دلشاد نباشيم که متجاوزين درهمکاري با جنايت پيشگان داخلي چه 

  . پالنهاي خصمانه را دنبال ميکردند؟
  !اي شوروي درافغانستان متن پروتوکول هاي همکاري با قو

  
  )١: (پروتوکول شماره

 تماس قايم نموده مسعودمقام فرماندهي نظامي شوروي از طريق ميانه روها و با موافقت نجيب اهللا با احمد شاه 
موضوعاتي را غرض همکاري در ميان گذاشته است که با مهر سفارت شوروي در کابل تصديق و نشاني گرديده 

  . است



 
 

 
و شميره   ١٧تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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  :  که از طرف فرماندهي سپاه شوروي تائيد گرديده قرار ذيل اندمحتويات سندي
  تأسيس محالت تاجيک نشين با خودمختاري داخلي قوم تاجيک به داخل چوکات افغانستان متحد، به شمول ساحه ارا١

به ضي واليات بدخشان، تخار، کندز، بغالن، قسمت هاي پروان و کاپيسا و همچنين اقسام حکومت هاي خود مختار 
  .داخل اين ساحه

 نمايند گي از قوم تاجيک و اشغال مقامات مشخص دولتي بداخل ارگان هاي رياست جمهوري، پارلمان ملي و کابينه ٢
  .وزراي افغانستان

 شناخت رسمي جمعيت اسالمي افغانستان متعلق به رباني بحيث يک حزب مستقل و داراي حقوق مساوي در ٣
  افغانستان 

ظامي منظم تاجيک به اساس تشکيالت جمعيت اسالمي افغانستان و شمول آن در اردوي  تأسيس يک قواي ن۴
به ارتباط ) مقصد از منافع تاجيک است(افغانستان تعريف و توضيح اهداف اين قواي نظامي به ارتباط منافع ملي 

  . کابل–اهداف عمومي حکومتي به شمول حفاظت شاهراه حيرتان 
  .خودمختاري قوم تاجيک و تاسيس شرايطي براي بازگشت زندگي عادي براي تاجيکبه داخل چوکات   تأمين صلح۵
در منطقه شمال شرق، همکاري از جانب دولت افغانستان درين موضوع، همچنان  موضوعات انکشاف اقتصادي ۶

   .کمک هاي چند جانبه به شمول کمک هاي اقتصادي، طبي و انواع ديگر کمک ها همچنان انکشاف تجارت سرحدي
 اي وارنيکوف مطرح و موافقه شده –سند متذکره توسط سفير کبير شوروي يوري ورانتسوف و توسط جنرال وي 

  .آنها به نوبه خود اين موضوعات را از مالحظه و منظوري زعامت جمهوري افغانستان گذشتانده اند
  : هيأت شوروي در آن زمان که اسناد را تبادله کردند قرار ذيل است

 وارنيکوف قوماندان گروپ عملياتي نظامي وزارت – آي –ورانتسوف سفير کبير شوروي، جنرال وي ام  –يوري 
   .دفاع شوروي

 پيشنهاد گرديد تا قراردادي با حکومت کابل منعقد ساخته و به همکاري واحد هاي اردوي مسعوددرين مالقات به 
  . افغان به حفاظت شاهراه کابل حيرتان بپردازد

  
  )٢(ه پروتوکول شمار

پروتوکول هذا پيرامون شرايط مناسب با همي بين زعامت قواي شوروي مقيم در افغانستان و قواي مسلح مخالف مقيم 
پنجشير به منظورايجاد حسن نيت و تمايل براي صلح در افغانستان طرفين متعاقدين پروتوکول هذا را امضاء نموده 

  : ايت نماينداند تا به اساس آن مکلفيت هاي ذيل را تعميل و رع
 حيرتان به شمول قطع – قطع و توقف کامل عمليات نظامي در سالنگ جنوبي و ديگر نواحي مجاور شاهراه کابل ١

هرنوع فير و حمله توسط هرنوع فير و حمله توسط هر نوع سالح باالي مواضعيکه در تصرف قطعات گروه هاي 
وسته هاي که در تصرف اردوي شوروي و قواي دولتي جمعيت اسالمي ميباشد و يا قريه جات که قطعات اردو و پ

  . ميباشد
 قطعات مسلح پنجشير مسووليت محافظت مواصالت بين تاجيکان و چوکني را به منظور قطع حمالت، دزدي و ٢

  . غارتگري و انواع ديگر عمليات خصم انگيز به سپاه ضد شوروي و حکومت افغانستان متعهد و تضمين مينمايد
 متعهد ميشود تا به اساس توافق جانبين مقدار الزم مواد، تجهيزات، مواد عاجل مورد نياز و ديگر جانب شوروي ٣

ضروريات و نيازمندي هاي مادي پنجشير و نواحي ديگر مربوط به قسمت هاي مشخص شاهراه سالنگ تهيه و 
  .تدارک نمايد

ر منطقه شامل درين مذاکرات به منظور فير و  به قطعات و گروه هاي تنظيم هاي ديگر اجازه داده نخواهد شد که د۴
اگر . حمله باالي سپاه شوروي و نيروهاي افغانستان داخل شده و به عمليات تروريستي يا سبوتاژ پاپ الين بپردازند

تالشهاي توسط اعضاي مسلح تنظيمهاي ديگر براي تطبيق فير و حمله صورت بگيرد جانب سپاه شوروي اظهار 
  . تا به قطعات مسلح پنجشير به اثر تقاضاي آنها توسط قواي توپخانه و هوايی کمک نمايدآماده گي مينمايد 

تبادله معلومات و مساعي مشترک به منظور پيدا کردن اتباع شوروي و افغانستان که در مناطق شامل اين قرارداد  ۵
  . مفقود االثر شده اند

ها و جلسات به منظور مشوره دوجانبه پيرامون قطع و  انعقاد ميتنگ – در حالت تزهيد و اضطرابات و تشويش ۶
  . جلوگيري از عمليات جديد نظامي به نفع تامين صلح در منطقه زون مشخص

  ساحه پروتوکول هذا در سرتاسر قلمرو سي کيلومتري به هردو طرف خطوط مواصالت بين تاجيکان و چوکني٧
روي و قواي مسلح پنجشير حق دارند تا عمليات نظامي به امتداد و اعتبار دارد در ماوراي اين سرحدات سپاه شو

   .منظور امحاي قطعات مسلح و گروه هاي مخالف منقطع نساخته اند انجام بدهند
  .  پروتوکول هذا بعد از امضاء و انعقاد آن فورًا مورد تطبيق قرار ميگيرد٨
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 مسعود جنرال شهنوازتني و احمد شاه –مضاء و مالحظه شد جنرال بي وي گرموف  اين سند به ا ١٩٨٨در دسامبر 
  . رسيد

)Shebarshin ٢١٤ -١٧٧ شبارشين(  
 ما توانستيم به مهمترين ١٩٨٢در سال «: مينويسد» ارتش سرخ در افغانستان«جنرال بوريس گروموف، مولف کتاب 

ايان خروج نيروهای اتحاد  تماس های بس پايدار برپا کنيم که تا پمسعودما توانستيم با احمدشاه . هدف خود نايل گرديم
 با موفقيت های متناوبی مسعودطی زمان حضور نظامی ما در افغانستان کار ما با . شوروی از افغانستان تداوم يافتند

با اين حال فرماندهی نيروهای شوروی فعاليت دار و دسته او را زير کنترول داشت به ويژه درسال . ادامه يافت
 تعهد سپرده مسعود موافقتنامه ای را به امضاء رسانيدند که درآن مسعودخص احمدشاه  نماينده سپاه چهلم و ش١٩٨٢

بود به روی کاروانهای نظامی ارتش شوروی در سالنگ جنوبی به جايی که فرمانروای بی چون و چرای آن بود، 
د نيروهای دولتی دست  به اعضای گروهش دستور داد تا از فعاليت شديد برضمسعودبر پايه اين معاهده . آتش نگشايد

جنرال بوريس » .کشيده و مبارزه مسلحانه را برضد سازمانهای مخالف جمعيت اسالمی افغانستان پيش ببرند
   :مينويسد گروموف در ادامه

ساده لوحانه خواهد ... » «. و دورنماهای آن به ميزان الزم باخبر بودندمسعود از روند کار ما با KGB.ماموران«
 . .  را کامًال تار و مار کندمسعوديم که ارتش فرانيرومند شوروی توانائی آن را نداشت که دار ودسته بود اگر پندار

 مسعود هرگاه لزومی پيش می آمد ما رهبری نظامی شوروی در افغانستان هرگونه امکانات را در اختيار داشت که.
 مسعود .هم بدين باور هستم  نشده بود و اکنونشخصًا نزد من هيچگاهی دراين زمينه ترديدی پيدا. ميساخت نابود را

تاثير  وضعيت خود را درک ميکرد که طبعًا اين امر در سياست ها و برخورد وی با نظاميان شوروی خود به خوبی
  «.چيزی به شدت تنبيه خواهد شد او همواره ميدانست که چه چيزی به او اجازه داده ميشود و به خاطر چه. ميگذاشت

  )١١٩ر افغانستان، ص ارتش سرخ د(
 

  خليل هاشميان حقايق بزرگ را برشته تحرير مياورد چه ميشود اگر به قلم و همتش افتخار نمائيم؟ هنگام که آقاي 
او را قوماندان جهاد و ناجی   صرف يک قوماندان محلی است و هنوز کار نکرده کهمسعودوی مينويسد که احمد شاه 

او جوهر زعامت ملی ديده نميشود، و با استعمال مقوله خشت  گر در سلوک و اعمالافغانستان بخوانيم، و از جانب دي
از  بعد. ساخته شده نميتواند!  پنجشيری يک زعيم ملی مسعودپخته سنگ مرمر نميشود پيشگوئی کردم که از احمدشاه 

 ديده شد که مسعودهائی از کفايتی   را وزير دفاع ساختند، بیمسعودآنکه مجاهدين حکومت کابل را اشغال و احمدشاه 
موش کابل، شير : و مردم کابل باو القاب متعدد دادند، از قبيل گويا تيزاب کابل اين خشت پخته ناپخته را شاراند

قوماندان،  قرتوک، قوماندان پتاقی، قوماندان مالقی، قوماندان تلخان، چوته قوماندان، بی ثبات بمبيرک، قوماندان
 با حزب وحدت مسعوداحمدشاه  مدتی بعد. وش قوماندان، وطنفروش قوماندان، و غيرهباتوک قوماندان، سنگ فر

   .جنگيد و شيعه و هزاره را در اطراف کابل قتل عام کرد
 پنجشيری با روسها، مسعود دورۀ فرار از کابل و جنگ با طالبان برای احراز چوکی و قدرت که احمدشاه در

اضافی از قبيل بزغاله قوماندان، بز ايفل، چوته ريش  ار گرفته بود القابهندوستانيها و ايرانيها در ائتالف قر
زندگی  احمدشاه پنجشيری. قوماندان، نوکر هندو، نوکر روس و غيره از طرف مردم باو داده شد قوماندان، قالبی

ن و غيره ـ پناه احراز چوکی و قدرت بچند قدرت اجنبی پاکستان، ايران، روس، هندوستا ُپرماجرا را گذشتاند، برای
بار در مجله آئينه نوشته شده شما از خشت پخته سنگ  برد، اما زعامت ملی را احراز نتوانست، گويا طوريکه چند

بعد از . حتی مرگ او شکل غيرعادی و مورموز داشت. مقوله در مورد او صدق نمود مرمر ساخته نميتوانيد، اين
حيثيت پيغمبر پنجشير  قاب رحمت اهللا عليه و عليه السالم بال تشبيهاورا باال او، شورای نظار و جريدۀ اميد مرگ
   .دادند

  
   ميالدی١٩٩٣ فبروری سال ١٠ مطابق / خورشيدی١٣٧١ دلو ٢١قتل عام در افشار مورخ 

 خورشيدی درکابل يکی ازغم ١٣٧۵-١٣٧١درتداوم جنگهای پنجسالۀ گروههای مجاهدين درفاصلۀ سالهای  
رين وقايع آن، کشتارجمعی بيگناهــــان درجريان جنگهاست، که کابل وکابليان درطول قدامت انگيزترين و وحشتناکت

هرقدرپا به پای . تاريخی اش هيچگاهی اينگونه موردخونريزی، ويرانگری، تجاوز وتحقير قرار نگرفته است
ازماندهی، برنامه ريزی جنگهای کابل به پيش برويم، هرقدربه کاروايی سران تنظيمها وفرماندهــــان جنگها درس

وتداوم جنگهای ذات البينی شماری ازگروههای مجاهدين ازنزديک آشنا شويم، به همان اندازه سوزش تلخی اين 
واقعيت را درمغزواستخوان خود بيشتراحساس می کنيم که، قربانيان اصلی اين جنگها، شهروندان معصوم وبيگناه 

ای عظمت طلبی گروههای خون آشام جنگ، به وحشيانه ترين شکل قتل وطن بوده اند، اين مردم بودند که درجنگه
مصايب هــولناک، کشتاربيگناهـــان درجنگهــای کابل، تجاوز، ترور، تاراج، ويرانگری،  .عــام گرديده اند

گروگانگيری، جنايت هــای مکررهريک داستانی است غم انگيز، لرزاننده واشک آور، مصبتی که شهروندان کـابل 
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نجمله اقليت مذهبی هنــود طی پنجسال جنگ بدان گرفتارآمده بودند، چيزی بود کسی جزملت شهيم افغان، يارای م
متاسفانه تا . تحملش را نداشت، ساکنان شهرمقاومت وبردباری کم نظيری را درتحمل فجايع جنگ ازخود نشان دادند

ه های بلند دولتی درافغانستان وتالش عوامفريبانه به حال بنا برسيطرۀ عامالن جنگها وکشتارجمعی درکرسی ها ورد
جهت مستورنگهداشتن جنايات جنگی انجام شده، که می خواهند آثار جرم فردای بازرسی را ازميان بردارند، اسطوره 
سازی وقهرمان تراشی ومداحی که فرماندهـــان جنگ را تا عرش اعلی ميرسانند، عميقأ مورد بررسی کارشناسانه 

   .ته استقرارنگرف
همزمان مبرهــن است که مصايب وفجايع بزرگی که طی آن شهروندان مومن ومعصوم کابل قربانی گرديده اند، يک 
آيينۀ تمام نمايی جنايت عليه بشريت، نا بخشودنی ترين رويدادهای جانسوز وجانگداز است، که هيچ عبارتی برای 

رصت ها جهت تحقيق گستردۀ اين وقايع هــولناک پژوهنده می پندارد که ف .وصف تراژيدی آن کافی نيست
درحال حاضرجنايات ضد بشری انجام شده درجنگهای کابل، ازجمله کشتارهای جمعی، . هنوزازدست نرفته است

انظاربيشتری را به خود جلب می کند، اعتراض وداد خواهی نسل زخم خورده شدت می گيرد، داغديدگان، آنهاييکه 
د را ازدست داده اندوازگرداب پليديهای جنگ جان سالم بدربرده اند، در عقب دروازه های جگرگوشه ها وعزيزان خو

سازمانهای حقوق بشرجهانی، علی الوصف آنکه کسی فرياد توده های جگرسوخته را نمی شنود، جهت داد رسی 
 پهناور صورت توفيق ارائه فهرست جامعی ازکل کشتارهــای جمعی درجنگهای کابل که به گونۀ .صف بسته اند

گرفته است، کاريست دشوار، با آنهم نگارنده کوشيده است حقايق دريافتی را با سيری گذرا وشتابناک پيرامون گوشه 
های اين فجايع کم نظيرتاريخی، نخست ازهمه جهت ادای تعظيم به روح قدسی وملکوتی شهـــدا، جانباختکان 

  .  دهـــدجنگهــای کابل وافشاروثبت دراوراق تاريخ ارائه
اين قلم زنگاربسته اعتراف می نمايد که درادای حق مطلب نسبت به چنين موضوعی زجرآوروالمناک موفق نيست، 

  : اما به عنوان گوشه هـــای اين تراژيدی خونين می تواند، الگوی اوليۀ بررسی هــا و تحقيقات بعدی قرارگيرد
  
  :  قتل عـــام درافشــار-
-١٣٧١(دان کابل، تاريخ خونين وپرمخافتی را درجريان جنگهای تنظيمهای مجاهدين مبرهــن است که شهرون 

 يکی ١٣٧١ ماه دلوسال ٢٢ و٢١سپری کرده اند، دراين ميان قتل عــام درافشارکابل مورخ )  خورشيدی١٣٧۵
نسل » ژنوسايد «درافشارکشتارانسانهای بيگنــاه وفجايع انجام شده تا سرحد  .ازغمبارترين ودهشتبارترين آنهاست

با دنبال نمودن جريان عمليات محاربوی وتهاجم برافشار می توان به بخشی ازجناياتی که درآنجا  .کشی انجاميده است
به وقوع پيوسته پی برد، ابعاد قساوت وبی رحمی چنان گسترده است که خواندن ونوشتن هرواقعۀ آن، انسان را به 

پيروجوان به بيرحمی کشته شده، آنهاييکه ازفاجعۀ افشارجان به سالمت وحشت می اندازد، زنان، مردان، کودکان 
  .برده اند، با زخم های عميق روحی وروانی با دشواری، اکنون به زندگی ادامه ميدهـند

آنچه درجريان تهاجم به افشاراتفاق افتاده بسيارگسترده وپهناورترازخود جنگ وقلمرو آن است، دراينجا سران 
نگ با استفادۀ ابزاری ازدين ومذهب وبرانگيختن عصبيت های مذهبی وقومی بخاطر حفظ جالل وفرماندهــان ج

با خدعه وعوامفريبی تسنن را دربرابر تشيع، پشتون وتاجيک را دربرابر .وجبروت شان، دست به قتل عــام زده اند
ن، چوروچپاول، گروگانگيری، دامنۀ کشتارجمعی، تجاوزبرزنا. هزاره به انتقام کشی هـــای خونين واداشته اند

  .اسارت وعملکردهای وحشيانۀ بسيارفراتر ازشکنجه هـای قرون وسطايی کشيده شده است
  

  : نظامی قبل ازفاجعـــه وقتل عـــام درافشار–اوضاع اجتماعی 
جاهدين جنگها ميان تنظيمهای م. اوضاع نظامی درشهرکابل پيش ازفاجعــۀ افشاربه گونۀ گسترده پيچيده ومبهم بود

، دردوجبهه درجنوب با حزب مسعودقبل ازهمه ازسوی حکومت اسالمی تحت رهبری برهــان الدين ربانی واحمدشاه 
اسالمی تحت رهبری گلب الدين حکمتيارودرغرب کابل با حزب وحدت اسالمی تحت رهبری عبدالعلی مزاری، به 

   .گونۀ فرسايشی ومتناوب ازتداوم برخورداربود
شدۀ عظمت طلبی توسط تنظيمهای مجاهدين ومليشه هــای شمال، تراژيدی های کم نظيری آفريده مصيبت جنگ آغاز

بود، هيوالی جنگ، مصيبت فقررا با خود آورده بود، دومصيبت جانگدازيکجا با هم هجوم آورده، گلوی شهروندان 
مرض، بی دوايی، بی نانی، بی ناداری، بيکاری، . کابل را که اسيرميدانهای جنگ گرديده بودند به سختی می فشرد

آبی، بی برقی بيداد ميکرد، تمام ساختارهای خدمات اجتماعی، صحی، ترانسپورتی، فرهنگی، کلتوری فلج گرديده 
درتداوم جنگهای مجاهدين قسمت های ازشهر زيرآواره های خاک وخاکسترمدفون گرديده، خانه ها وملکيت های . بود

  . يی های شخصی وملی به وسيلۀ جناح های جنگ غارت وچپاول گرديده بودشخصی ودولتی ويران گرديده، دارا
استبداد، زورگويی، زورگيری، تجاوزبه حريم خانواده ها، گروگانگيری، ترور، بدبينی های قومی ومذهبی به 

شم انزجارودرجۀ نفرت مردم عليه جنگ وجنگساالران شدت يافته، مردم به چ. فرهنگ حاکم جنگسازی مبدل شده بود
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وسرمی ديدندکه درجريان جنگهای ميان گروهی تنظيم های مجاهدين انسانهای بيگناه کشته وترور می شوند، 
   .شهرکابل با تمام داشته های تاريخی، فرهنگی واقتصادی آن درنابودی وويرانی قطعی قرار گرفته است

ــن کشوده بود وکشمکش های قدرت  درصفوف ائتالف شمال که مسببين اصلی جنگها درکابل بودند، درزعميقی ده-
 وعبدالرشيد دوستم سردستۀ مليشه های شمال بنا برداليل گوناگون مسعودميان فرماندهــان معروف جنگ احمدشاه 

 خورشيدی ١٣٧١عود نموده، اختالفات سياسی، قومی، عظمت طلبی که ازهمايش جبل السراج درماه حمل سال 
 درحريم قدرت کابل، رقابت ها دراشغال وتصرف مناطق مهم شهرچالش ها برخاسته بود، با راه ندادن مليشه ها

 خورشيدی ١٣٧١ودشمنی های جديدی را درروابط شان به ميان آورده بود، به طوريکه چندين باردرطول سال 
 .درداخل شهروحومه های آن، درميدان هوايی باعث رويارويی های نظامی گرديده، تلفات وويرانی بوجود آورده بود

او با ترفندها وحقه های نمايشی گاه با اين وگاه با آن جناح جنگ سرمی جنباند، » جنبش ملی «عبدالرشيد دوستم و 
  . چندان مماشات نميکردمسعودوبا حکومت ربانی و

موضع بود   با تداوم جنگهای فرسايشی ميان حکومت ربانی، با حزب اسالمی حکمتيارکه درچهارآسياب داخل-
م درآنزمان ازآن او بود، انتقامجويی های خونين به منظورازبين بردن يکديگر درميان شان شدت وکرسی صدارت ه

بيشتريافته بود، هردو جناح با قويترين آتشبارها، اسلحۀ توپچی، راکتی وبمباردمان هوايی که استفاده ازآن تنها 
اين جنگها، شهروندان کابل بودند، که  بود، يکديگر را می کوبيدند، قربانيان اصلی مسعودمنحصردردست احمدشاه 

  . بدون تعلق جنگی وجناحی کشته می شدند
 خورشيدی به کمک مستقيم مليشه های شمال درکابل قدرت را بدست آورده ١٣٧١ که درماه ثورسال مسعوداحمدشاه 

درت به بود، استراتيژی اصلی او را سرکوب حريف اصلی اش حزب اسالمی وبيرون رفتن او ازکابل وتصاحب ق
گونۀ انحصاری برای گروه خود تشکيل ميداد، اما حال تداوم جنگهای خونبار و ويرانگر پوچی استراتيژی پيروزی 
. ازطريق نظامی را اثبات کرده وجنگهای مداوم وفرسايشی با تلفات غم انگيزآن هردوجناح را بی رمق گردانيده بود

که کرسی وزارت دفاع را درحکومت مسعود ميان احمدشاه اما اين روند وگذشت نه ماه جنگ، مناسبات دوستانه
برهان الدين ربانی بدست داشت با عبدالرب رسول سياف رهبراتحاد اسالمی که ريشه درقرابت های فکری وانديشه 

  .ای و وابستگی های مشابه آنها به محافل بنياد گرايی عربی داشت، پيش ازپيش تحکيم وبرقرارگرديده است
ان حزب وحدت اسالمی با جميعت اسالمی وشورای نظار که حکومت را درقبضه داشت، مرزبندی  دشمنی ها مي-

به ويژه درطول جنگهای . های قومی ومذهبی، انتقام گيری های خونين، در ميان شان شدت بی سابقه کسب نموده بود
) وهــابی(اسالمی سياف و اتحاد ) تشيع( خورشيدی درميان حزب وحدت ١٣٧١که درجريان سال ازماه جوزای سال 

 وربانی بنا برتمايالت ويژۀ مذهبی که اکثرأ ازسوی محافل بنياد مسعوددرحومۀ غرب شهرتداوم يافته بود، احمدشاه 
گرايی جهانی ديکته ميگرديد، ازاتحاد اسالمی سياف حمايت همه جانبه به عمل آورده ودرسرکوب حزب وحدت سهم 

 وحمايت ازاتحاد اسالمی، اوضاع را دريک تشنج جنگی، رويارويی ها وانتقام چنين موضعگيری ها. فعال گرفته بود
 درحومۀ غربی مسعودگيری ها مبدل کرده وچندين بارباعث درگيری های جنگی ميان حزب وحدت واحمدشاه 

  .شهرگرديده بود
به ايجاد ) دوستمحزب اسالمی حکمتيار، حزب وحدت، جنبش ملی (درچنين حالی ازيکسو تمايالت جناح های مخالف 

 ازانکشاف بيشتری برخوردار گرديده وازسوی ديگرحزب وحدت مسعودايتالف های جديدی برعليه حکومت ربانی و
ازتفنگداران خود، بخش های اعظم ساحۀ غرب شهررا با توحش کم ) ده هزارنفر(با بسيج حدود) تشيع(اسالمی 

 حريف قد برافراشته وبا فشردن گلوی اتحاد اسالمی سياف نظيری تحت کنترول خود نگهداشته، به حيث نيرومند ترين
اين وضع درمجموع به وابستگی های بيشترجناحهای . درغرب شهر، حکومت ربانی ومسعود را به لرزه افگنده بود

   .جنگ به کشورهای آزمند منطقه، جهت دريافت هزينه های جنگی منجرگرديده بود
  

  :اراهـــداف تهــاجــم نظـــامی برافــش
 دربيست ويکم مسعودعمليات تهاجمی که ازسوی حکومت اسالمی کابل تحت رهبری برهان الدين ربانی واحمدشاه 

 خورشيدی، با بسيج واستعمال طيف وسيع نيروهای نظامی درافشار اجرا گرديد، برای هردو جناح ١٣٧١ماه دلوسال 
گذشت نه ماه جنگ قبل ازفاجعۀ . تثنايی بوددارای اهميت ويژه واس) حکومت اسالمی وحزب وحدت اسالمی(جنگ 

افشار، چالش ودگرگونی های جديدی را دراوضاع سياسی ونظامی بوجود آورده بود، ستراتيژی تفوق يک جناح، 
 به اتحاد مسعوددراين ميان ربانی و. عليه جناح ديگررنگ باخته، صف بندی ها وايتالف های جديدی شکل گرفته بود

ی جرثومۀ فکری مشترکی بودند، نزديکی بيشتری حاصل نموده ونه تنها نتوانسته بودند به اسالمی سياف که دارا
هدف اصلی خود سرکوب نهايی حزب اسالمی حکمتيارنايل گردند، بلکه با حريف نيرومند ديگری، حزب وحدت 

رده بود وتا رسيدن اسالمی که بخش های غرب شهررا ازمعبرگذرگاه ودهمزنگ تا گردنۀ باغ باال درانقياد خود درآو
درچنين حالی حکومت . به دروازه های ارگ، ورکاب قدرت فاصلۀ کمی برايش باقيمانده بود، مواجه شده بود

با اين . با دو حريف پرتوان درحالی مواجه گرديده بود که حمايت مليشه های شمال را هم ازدست داده بود» ربانی«
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ی، وجبران شکست ها وکمبودهای ستراتيژی نظامی اش، خواست  بخاطررهـــايی ازاين بن بست نظاممسعودحال 
) حرکت اسالمی(رهبر» محسنی«وحمايت شيخ آصف ) اتحاد اسالمی تحت رهبری سياف(يکجا با متحد نظامی خود 

شکست درجنگ با حزب . با يک نيروی تهاجمی قاطعانه با حزب وحدت به تصفيۀ حساب پرداخته وازاو انتقام بکشد
مانند جام زهری بود که می بايستی الجرم سرمی کشيد، ازاينروبا بسيج همگانی، تمام قوتها ) مسعود(وحدت برای 

  : وامکانات نظامی جهت سرکوب حزب وحدت عمدتأ به دو هدف احضارات گرفته بود
 خواسته بود که قرارگاه سياسی ونظامی حزب وحدت اسالمی را که درعمارت مسعوداحمدشاه : نخست آنکه

وت علوم اجتماعی، متصل به افشارموقعيت داشت، و به مرکزيک حکومت عليحده مبدل گرديده بود، اشغال انستيت
  . نموده، عبدالعلی مزاری واعضای رهبری حزب وحدت را درجريان تهاجم سرکوب ويا دستگيرنمايد

 مناطق تحت کنترول او را با يک تهاجم سازمان يافته حزب وحدت را ازساحۀ غرب کابل به دورانداخته،: دوم آنکـــه
) اتحاد اسالمی سياف(به تصرف درآورده، ساحۀ حاکميت خويش را درغرب شهروسعت بخشيده با مناطق تحت نفوذ 

  . متحد خود درغرب کابل وصل نمايد
  

   :قوتهای نظـــامی اشتراک داشته درعمليات افشار
 خورشيدی شرکت ١٣٧١ دلو سال ٢٢-٢١ريخ دريکسوی جنگ قوتهای نظامی که درعمليات تهاجمی برافشار به تا

درسوی . بود) اتحاد اسالمی تسنن وهــابی(وقوتهای نظامی ايتالفی او ) جميعت اسالمی(داشتند، مربوط شورای نظار
  .که درساحۀ افشارجابجا بود، تشکيل ميداد) حزب وحدت اسالمی تشيع(قوتهای مدافع درمقابل آنرا -ديگر

  
  :  عمليات تهاجمی برافشارفــــرماندهــــان عمومی

 ١١ و ١٠ خورشيدی مطابق ١٣٧١ ماه دلو سال ٢٢-٢١فرماندهی عمومی عمليات تهاجمی برافشار را مورخ 
 ميالدی که موجب قتل عــام شهروندان مئومن ومعصوم و جنايات هول انگيز در شهر گرديد، ١٩٩٣فبروری سال 

سازمان دهنده وفرمانده اصلی عمليات، قوتهای نظامی مربوط  به حيث مسعود.  به عهده داشتمسعودشخص احمدشاه 
مربوط سياف ) اتحاد اسالمی(را به گونۀ مستقيم وقوتهای نظامی متحد ائتالفی خود ) جميعت اسالمی-شورای نظار(

 در عين حال فرماندهی قوتهای اتحاد اسالمی را. را بطور غيرمستقيم در اين عمليات رهبری و سوق و اداره ميکرد
که در غرب کابل آمادۀ تهاجم بودند، شخص عبدالرب رسول سياف و فرماندهــان ديگر او در حاليکه با قرارگاه 

   . در ارتباطات سيستماتيک مخابره ای قرار داشتند، سوق و اداره می نمودندمسعودعمومی، و مرکز فعاليت 
بوط رحيم پنجشيری معروف به رحيم غالم مر( درچهارراهی کارتۀ پروان دريک عمارت مسعودقرارگاه فرماندهی 

اين قرارگاه با تدابيروسيع امنيتی، جابجايی . حدود دونيم کيلو متر ازقرارگاه حزب وحدت دورترموقعيت داشت) بچه
وسايط وسيستم های مخابره، آتشبارهای سبک وسنگين ووسايط زرهی مجهرگرديده، وشبکه های ارتباطات آن با تمام 

همهچنان درعمليات محاربوی . کت داشته درعمليات تهاجمی بطور سيستماتيک تأمين گرديده بودفرماندهــــان شر
افشارکه قتل عــام شهروندان بيگناه درقبال آورد، تعداد زيادی از فرماندهـــان نيروهای نظامی متخاصم، مجاهدين 

  .  را دشوارگردانيده استازهردو جناح جنگ اشتراک نموده بودندکه ارائه فهرست کامل وهمگانی ازآنها
ارائه داده شده ) پروژۀ عدالت برای افغانستان(دراينجا به فهرستی استناد می شود که به وسيلۀ يک سازمان بين المللی 

  :است
  : که درعمليات تهاجمی برافشارسهم عمده داشتند، از اينقراراند) شورای نظار(فرماندهــــان جميعت اسالمی: يک

م، رئيس ادارۀ استخبارات حکومت اسالمی، مسئول کشف که دربرنامه ريزی عمليات وجريان آن مالمحمد قسيم فهي
  .نقش عمده را بعهده داشت

  انوردنگرفرمانده جهادی فرقۀ شکردره
  مالعزت فرمانده فرقۀ جهادی پغمان

  محمد اسحاق پنجشيری فرمانده لوای جهادی
  حاجی بهلول پيجشيری فرمانده لوا

  ری فرمانده لوابابه جلندرپيجشي
  خنجراحمد پنجشيری فرمانده غند

  مشتاق لعلی فرمانده کندک
  بازمحمد احمدی بدخشانی فرمانده فرقۀ قرغه

همچنان دراين عمليات محمديونس قانونی، بسم اهللا خان، بابه جان، حاجی الماس وگل حيدرنيزسهم خاصی را ايفا 
  .نموده اند

   :رعمليات تهاجمی برافشارنقش عمده ايفا نموده انداينها اندقوماندانان تنظم اتحاد اسالمی که د: دو
   .عبدالرب رسول سياف رهبراتحاد اسالمی، سوق و ادارۀ قطعات عملياتی خود را به عهده داشت 
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  حاجی شيرعلم فرمانده فرقۀ پغمان 
  . که درکمپنی پغمان موقعيت داشت۵٩٧زلمی توفان قومندان لوای 
  ۵٩٧ مربوط لوای داکترعبداهللا قومندان غند

  ۵٩٧جگرن نعيم قومندان غند مربو ط لوای 
  .قورپمندان   مال تاج محمدکه  در پالن  واجرای عمليات سهم داشت

  قومندان عبداهللا شاه با قطعه مربوطه اش
  .قومندان خنجربا قطعۀ مربوطه اش، که روزدوم به جبهۀ جنگ درافشارسوق گرديد

  . قطعه اش روزدوم به عمليات سوق گرديدعبدالمنان ديوانه قومندان غند، با
  .امان اهللا کوچی قومندان غند با قطعه اش روزدوم به عمليات سوق گرديد

  .شيرين قومندان غند با قطعه اش روزدوم به عمليات سوق گرديد
  .مالکچکول با قطعه اش روزدوم به عمليات سوق گرديد

  :رعمليات تدافعی ازافشار، سهم داشتندقرارذيل اندقومندانان جبهۀ مقابل، حزب وحدت اسالمی که د: ســه
 قومندانی عمومی حزب وحدت اسالمی را شخص عبدالعلی مزاری وشورای رهبری آن ومشاور ارشد نظامی، سيد -

يزدان پناه، هــاشمی که ازقرارگاه عمومی درعمليات انستيتوت علوم اجتماعی جوارافشارموقعيت داشت به عهده 
  : زوتام ها و قومندانــان شرکت داشتۀ حزب وحدت عبارت اند ازقطعات وج. داشتند

  .  تحت قوماندۀ علی اکبرقاسمی که درساحۀ اطراف پوليتخنيک جا بجا بود٩۵قطعات وجزوتام های مربوط فرقه 
   تحت قوماندۀ حاجی امين ٠٩۶جزوتام های فرقۀ 

   تحت قوماندۀ ابوذر ٠٩٧قطعات مربوط فرقۀ 
  سلحۀ ثقيل تحت فرمان سخی خان جزوتام های دارای ا

خادم حسين، اخالص جاغوری، جان محمد ترکمنی، عباس (برعالوه سيد علی علومی منشی، عيدی محمد، ابراهيمی 
  .نيزسهم داشتند) جعفری

  
  شرح عمليات تهاجمــی بر افشــار

  : تدابير و اقدامات زير صورت پذيرفت:  در مرحــــلۀ احضارات-الف
 به حال احضارات مسعودجزوتام های شرکت داشته درعمليات افشار، دو روزقبل ازسوی احمدشاه  تمام قطعات و- 

 مواضع آتشی مربوط -. محاربوی درآورده شده، ازلحاظ تخنيک محاربوی، اسلحه، مهممات وپرسونل اکمال گرديدند
به سيلووکارتۀ مامورين، برعالوه  درچکارآسمايی، تپه های علی آباد وامتداد آن تا بلندی های مشرف مسعوداحمدشاه 

 م م ۵٧ و٧۶ و توپهای Zeo ٢١ و٢٣Zeo و ١۴، بی ام ٢١اکماالت قبلی، مجددأ به وسيلۀ توپ های بی ام 
اين مواضع آتشی درچکارآسمايی که عظيم ترين زراد خانۀ . وماشيندارهــای ثقيل با انبوه مهمات تقويه وتحکيم يافتند

ن درجريان عمليات اين بود که درساحۀ غرب کابل، به ويژه مناطق هزاره نشين آتشی را درخود داشت وظيفۀ آ
، ٤ و٣قرارگاه حزب وحدت، مناطق افشار، اطراف سيلو، خوشحال مينه، کوتۀ سنگی، کارتۀ سخی، کارته های 

  . مهتاب قلعه ودشت برچی را تحت ضربات آتش قرارداده، هرجنبنده ای را نابودکند
مربوط شيخ آصف ) حرکت اسالمی(خباراتی به منظورتطميع وجذب فرماندهــان حزب وحدت و اقدامات ويژۀ است-

يک . راه اندازی شده بود» فهميم«شمال افشارجابجا بودند، ازسوی مالقسيم ) رادار(محسنی که درارتفاعات کوه
ه داشت، ازقول نظامی ارشد که درآنزمان فرماندهی قطعات جنبش ملی مربوط رشيد دوستم را درکابل به عهد

شماری ازفرماندهــان حزب وحدت که درارتفاعات تپه راداردرشمال «:عبدالعلی مزاری به نگارنده گفت که
افشارجابجا بودند، به وسيلۀ استخبارات قسيم فهيم خريداری شده بودند که حين حمله ازجنگ ومقاومت دست بکشند، 

  . »ود، بعدأ معلوم شد که اين دالرها تقلبی بوده اندبه آنها مبلغ يکصدهزاردالرامريکايی پرداخته شده ب
 دراين مرحله تدابيرتبليغاتی به منظورتقويت روحيه ومورال مجاهدين شرکت داشته درعمليات وعمدتأ با تشديد -

مرزبندی های قومی ومذهبی تسنن وتشيع وهمچنان اقدامات به منظورتضعيف روحيه ومورال پرسونل حزب وحدت، 
  . هات ترس آوراتخاذ وعملی گرديده بودبا پخش افوا

 مساعی کشفی واستخبارات جهت تثبيت کوردينات های، مواضعی احضارشده، مواضع تانکها، محالت مقاومت، – 
  . محالت تجمع درعقب جبهه جهت وارد آوردن ضربات هــوايی برآنها صورت گرفته بود

  
  : شـــــار تشريک مساعی وتدابيرهمآهنگ کننده درتهــاجــم اف-ب 

 فرمانده عمومی تهاجم برافشار، اقدامات وتدابيرهمآهنگ کننده را جهت تشريک مساعی قوتهای مسعوداحمدشاه 
  : شرکت داشته درعمليات اتخاذ وعملی کرد، بدين منظور



 
 

 
و شميره   ١٧تر ٩  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

خود با جمع فرماندهــان ارشد مربوط ) بادام باغ ( دو روز قبل ازشروع عمليات تهاجمی، همايش رهنمودی را در- 
وفرمانده سيد حسين انوری مربوط ) حاجی شيرعلم وزلمی توفان(به شمول فرماندهـــان اتحاد اسالمی مربوط سياف 

وطی آن برنامۀ عمليات را درمراحل مختلف توضيح نموده، . نيزدرآن شرکت داشت، دايرکرد) حرکت اسالمی(
  . وحدت مطالبه کرداقدامات ومساعی قاطعانۀ همه را درراه پيروزی وسرکوب قطعی حزب

شب قبل ازتهاجم به افشاردرقرارگاه اش درکارتۀ » مسعود« همايش ديگر دراين راستا تحت رهبری شخص – 
پروان، جاييکه که او ازآنجا عمليات تهاجمی را سوق واداده ميکرد، ومرکزفعاليت های ويژۀ استخباراتی بود با 

 دراين مسعود. که درعمليات شرکت داشتند، برگزارکردشرکت تمام اعضای رهبری وفرماندهــان مربوط خود 
همايش با توضيح اهداف سياسی ونظامی عمليات دربارۀ وضح، احضارات محاربوی، تعدادپرسونل، سالح ووسايط، 
خطوط تدافعی، محالت مقاومت، ريزرف های حزب وحدت معلومات ارائه داده، مساعی قاطعانۀ فرماندهـــان مربوط 

همايش .  وحدت، اشغال قرارگاه سياسی ونظامی، او وراندن او ازغرب کابل وافشارطلب کردرا درشکست حزب
درشب عمليات تهاجمی به افشاربا فرماندهـــان مربوطه اش که درعمليات » سياف«های مشابه ازسوی عبدالرسول 

حزب وحدت، وراندن روزاول، وروزدوم شرکت داشتند برگزارگرديد، اوفرماندهـــان خود را جهت سرکوب کامل 
ســربريده سخن ندارد، هــزارۀ خوب هــزارۀ . هــزاره هــا ازغرب کابل وتصرف مناطق تحت تسلط آنها بسيج کرد

مرده است، رُووس خشن ترين وتکاندهنده ترين شعارهـــا وعملکردهای بود که به وسيلۀ فرماندهـــان او 
  .ل نمی پوشيدجامۀ عم» سياف« که بدون هدايت. درافشارعملی شد

  
  :شــــام فـاجعــــــه ســـررســــيد

 خورشيدی هنوزنبرد روشنی وتاريکی به پايان نرسيده بود، اما جبهۀ نورلحظه به لحظه ضعيف ١٣٧١ دلو ٢٠روز 
اهريمن تاريکی برخاسته ازعقب سنگرکوه های مغرب ضربه های بيشتری برپيکربی رمق . تروکوتاه ترمی شد
ی آورد، غرب شهرازافشارتا قرغه ازخوشحال خان مينه تا پغمان را درتاريکی مبهمی فرو می نوروروشنی فرود م

با نزديک شدن تاريکی حجم خطرنيزبيشترمی گرديد، تاريکی حکم پاسدارمرگ را داشت، اجرام وصورت های . برد
تان، کوچه های يخ زده فلکی ازآن باال ستيغ پربرف کوه ها، بلنديها وشهرفررفته درسياهی زيرشالق سرمای زمس

درروزگاری، مدتها قبل ازجنگ افشار، ساحۀ . وبه ماتم کشيده به وسيلۀ ابوالهول جنگ را به بی توجهی نظاره ميکرد
گردنۀ باغ باال، سرک هوتل انترکانتيننتال وبرعکس آن تا کارتۀ مامورين به خطفاصل ميان جناح های جنگ مبدل 

الی جنگ زانو زده با وسوسه های رعب انگيز، جنگساالران را که قصد شده بود، درهردو سوی خط جبهه هيو
اوايل شام آرامش خلسه آوری درجبهات جنگ حکمفرما شده . کشتن، نابودی وويرانگری را داشتند به بازی گرفته بود

ش رو دارند، بود، اما جناح های جنگ ازطريق شبکه های استخباراتی خود ميدانستند که فردا نبرِد سخت وکالنی درپي
ازاينرو با شروع تاريکی هردوجناح با آرايش نيروها، جابجايی آتشبارها، تخنيک محاربوی درخطوط مقدم جبهه به 
نبردآماده می شدند، درآن ساعات شروع تاريکی صدای غرش تانکها، زرهپوش ها، وسايط ثقيل با شکافتن سقف هوا 

 .واضح ترشنيده ميشدغوغای پرهيبتی برپا کرده ونسبت به همه صدا ها 
  
  

   :آتشباری قبل از تهـــاجــــم
 دلو يکی ازخونبارترين، فاجعــه بارترين شب هــای جنگ کابل فرا رسيده بود، دستگاه جهنمی جنگ اين ٢١شب  

 دردشت وصحرا، درمحاربات معاصردرجنگهـــای منظم، دراراضی.باربسيارقهــارترازگذشته هـــا به کارافتيده بود
متداول است که قبل ازآغاز تهاجم برمواضع دشمن، ضربات آتشی به نام آتش احضارات برای مدت يک الی 
دوساعت با استفاده ازتمام انواع آتش های اسلحۀ ثقيل وقوای هــوايی صورت می گيرد ومواضع دشمن به شدت 

 طول شب به مدت آتش احضارات جهت کوبيدن يک ساحۀ اما دراينجا.کوبيده می شود، تازمينه برای تهاجم مهيا گردد
، وعبدالرب رسول سياف مسعودقطعات تحت امراحمدشاه . شهر، خانه وکاشانۀ دهها هزارانسان اختصاص يافته بود

 دلوبا تمام قدرت با استفاده ازانواع توپ هــا، تانک ها، هاوانها، ماشيندارهای ثقيل برافشارگلوله ٢١ازاوايل شب 
، توپ ها وماشيندارها درتيغه های آسمايی، بلنديهای تپۀ کارتۀ مامورين مشرف به سيلو، و، ,BM ٢١د، توپچیريختن

جزوتام های آتشی اتحاد اسالمی تحت امرسياف که درمناطق کمپنی وباغ .مناطق افشار را ازسرشب تا سحر کوبيدند
جم به افشاردرمواضع انتظاربسرميبردندبا تمام قوت داود جابجا بودند، فرقۀ قرغه مربوط جميعت اسالمی که برای تها

« يکی ازباشنده هــای باغ باال به اسم آقای. آتشی دردرازای شب به افشاروحوالی آن سيلی ازآتش وخمپاره باريدند
شب قبل « :که درآتشباری های آن شب درمنزل اش بود، خاطراتش را به نگارنده چنين بيان کرد» شريف عطايی
ر، که يکی ازهولناکترين شبهای جنگ کابل بود، منطقۀ افشاروخوشحال خان، اطراف کوه آسمايی ازجنگ افشا

آتش های که . منطقۀ افشارازسه استقامت تحت ضربات آتش قرارگرفته. درجهنم آتش هــا وانفالق ها گيرافتاده بود
، »سياف«مپنی ازمواضع مجاهدين رهــا می شد با آتش های که ازسوی ک» مسعود«ازبام آسمايی ازمواضع مجاهدين 



 
 

 
و شميره   ١٧تر ١٠  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

افشاربه نقطۀ تقاطع آتش ها، انفجارها بدل شده بود، آنجا را . وازقرغه به سوی افشارمی آمد، درهم می آميخت
   .درتالطم آتش سوزی ها وانفالق هــا فرو برده بود

شهاب گريزانی به سوی ما ازپنجرۀ منزل خود که چشم اندازوسيعی دارد می ديديم که گلوله های شب تاب مانند  
ابتدا يک شعلۀ فروزنده، متعاقبأ صدای انفجاردرمنطقه می پيچيد وصاعقه وارمنطقه را روشن .افشارره می کشودند

ازاينرو شدت . موج آتش های که ازبام آسمايی رهــا ميشد، وافشاررا هدف قرارميداد، نيرومند ترازهمه بود. ميکرد
ازپرتورنگارنگ آتش وانفجار، افشار درتاريکی شب، مانند روز .باد می لرزيدفيرها، خانه ها مانند بيد دروزش 

درآنشب همزمان قوتهای توپچی وراکتی حزب وحدت اسالمی نيزبه صدا درآمده بودند، بربلنديهای . روشن ديده ميشد
 درباالی سرخود آسمايی، باغ باال، ساحۀ کمپنی وقرغه پيهم آتش می باريدند، ما خطوط روشن ومتقاطع آتش ها را

  . می ديديم که دررفت وآمد بودند، درواقع ما درزيريک پل عريض آتشين قرارگرفته بوديم
آتشباری های هردو جناح جنگ که درتاريکی های شب بدون اساسات نشانگيری به وسيلۀ افراد عجمی فيرميگرديد، 

 اصابت ميکرد، موجب قتل وکشتارگستردۀ اکثرأ به خانه وکاشانۀ مردم نگون بخت درافشار، وکمربند کوه آسمايی
ضربات آتش احضارات درطول شب ازچکاد آسمايی، ازکمپنی پغمان، ازقرغه به افشارطوری . »ساکنان ميگرديد

سازمان داده شده بود، که شکل حمله های بی امان پی درپی، مواضع ومحالت طرف مقابل را که اکثرأ درمحالت 
 بکوبد که زنده جانی باقی نگذارد، تا تهاجم فردا بدون مقاومت به نتيجه مسکونی جابجا بودند به گونه ای

  .ازهمينرو ساکنان افشارکه زيرضربات آتش ها قرارگرفته بودند، درگرداب خون، مرگ وتباهی فرورفته بودند.برسد
شاربه ميدان پژوهش های اين مرحلۀ جنگ نشان ميدهد، قتل عــام شهروندان درافشاردرهمين شب آغازگرديده، اف 

جنگ تبهکارانه وکشتاروحشيانه مبدل گرديده بود، بسياری ازاصابت مستقيم آتش هــای اسلحۀ ثقيل، مرمی های 
توپچی، راکت، ماشيندارهای ثقيل به خانه های شان وشمارديگردراثرسقوط وفروريختن سقف خانه ها جان باختند 

  .وزيرخروارها خاک وسنگ مدفون گرديند
 درهردو سوکه فرمان ماشين کشتاررا بدست داشتند، آخرين محصوالت دانايی بنيادگرايی خود را جنگساالران که

درجنگ افشاربه کارگرفته بودند، با سرکوب خونين شهروندان بيگناه که منبع اصلی آن انتقامجويی های مذهبی 
وروزحادثه ای نيست که بتوان فاجعــۀ قتل عــام درافشاردرآن شب . وقومی وعظمت طلبی بود دست به کشتاربزنند

آنرا به سادگی توضيح داد، اين فاجعـــه را می توان زنجيری بی پايان خيانت وانتقامجويی وقدرت طلبی هـــای 
تقريبأ هيچ خانه ای نمانده بود . نامشروع تصور کرد، فاجعـــۀ افشارعروج جباريت، توفان خونريزی وآدمکشی بود

افته باشد، فرارازآن جهنم آتش، درآن ظلمت شب وسردی هــوا که مانند بيداد جنگ که سقف آنرا گلولۀ ثقيل نشگ
خونخوارگرديده بود، کارساده ای نبود، ازاينرو همه درخانه های خود، تن به تقديرسپرده باقی مانده بودند، خانه ها 

ان کربال تبديل شده بود ويزيد افشاردرآن شب به ميد. بدون تهکاوی به شديد ترين تلفات انسانی مواجه گرديده بود
زمان آنرا درگرداب خون وآتش فروبرده بود، گويی چرخ هم ازآن باال با نظارۀ محشرجنگ با خون کشته شدگان می 

  .چرخيد وسيراب نمی شد
  

  : تهــــاجـــم بر افشارآغــــــازمی شـــود
سرد فلک محومی شدند، وموج سپيده برخاسته به طليعۀ بامدادی ساعتی نمانده بود، وآخرين ستارگان دربسترآبی و 

 خورشيدی ١٣٧١ دلو سال ٢١تهاجم برافشارساعت پنج صبح مورخ . ازمشرق دريای آسمان را ازتاريکی می شست
 :ازسه استقامت آغازگرديدمسعودبه امرفرمانده کل، احمدشاه 

  
  
  : ازاستقامت بادام باغ-١ 

جم که حدود پنجصد نفرتخمين زده می شدند تحت امر انوردنگر قطعات وجزوتام های جابجا شده درخط مبدأ تها
ازبادام باغ دست به تهاجم زده، پيشروی را به سوی ارتفاعات تپه های رادارکه درشمال افشار، حاکم برمنطقه 

مواضع حزب وحدت درآن . موقعيت دارد ودربخشهای آن قوت های حزب وحدت داخل موضع بودند، ادامه دادند
به ) مسعودربانی و(تخوش آشفتگی وورشکشتگی گرديده، وگزارشات دوبارۀ خريد آنها ازسوی استخبارات بلنديها دس

علی توسلی عزنوی ضمن توضيح نميرخ حوادث آنروز، ازخيانت يکی . وسيلۀ فهيم قسيم نيزداده شده است
  . گزارش داده است» صداقت « ازفرماندهـــان حزب وحدت به نام قومندان 

  
  : قامت سرک عمومی کارتۀ پروان به افشار ازاست-٢ 

که در مناطق کارتۀ پروان وباغ باال، تپۀ هوتل انترکانتيننتل که درمواضع » جميعت اسالمی«نيروهای شورای نظار
مبدأ تهاجم جابجا گرديده بودند، ازطريق سرک عمومی با تانک ها ووسايط رزهی به استقامت قرارگاه حزب وحدت 

  . وت علوم اجتماعی درساحۀ افشارموقعيت داشت به تهاجم پرداختندکه درعمارت انستيت
  



 
 

 
و شميره   ١٧تر ١١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  :  ازاستقامت غرب و خوشحال مينه-٣ 
قوتهای اتحاد اسالمی تحت رهبری سياف وفر قۀ مقيم قرغه تحت قومانده، فرمانده بازمحمد احمدی با وسايط  

درهرسه استقامت به وسيلۀ آتش تانک ها، » مسعود«تهاجم قوتهای . زرهداردست به تهاجم زده به سوی افشارتاختند
توپچی، راکت اندازها، به ويژه ازبام آسمايی وفرقه قرغه حمايه گرديده، قرارگاه حزب وحدت، ودرمجموع مناطق 
هزاره نشين شهربه منظورجلوگيری از تجمع وتقرب قوتهای تازه نفس واحتياط به خط مقدم جهۀ حزب وحدت، 

وحدت نيزدرهمه استقامت ها به دفاع برخاسته بود، توپچی وتانک ها واسلحۀ ثقيل آن حزب . دوامدار کوبيده می شد
. درچند استقامت، به فعاليت پرداخته، مناطق باغ باال، کوه آسمايی، قرغه، کپمنی را به شدت تحت ضربه قرار ميداد

فرو برده، فضا انباشته ازبوی موج آتش ها، صدای پيهم فيرها، غرش تانک ها، انقالق ها منطقه را درجهنم سوزانی 
  . باروت وسوختگی بود

. چند ساعت اول جنگ با پيشرفت ها، مقاومت ها وعقب نشينی های وقفه ای ولحظه ای هردوجناح جنگ همراه بود
دراين حال دراولين يورش ها، مواضع دفاعی حزب وحدت درتپه های رادارممتد درشمال افشاربه وسيلۀ نيروهای 

  .  درآمدمسعودباغ درهم شکست وبه تصرف نيروهای مهاجم احمدشاه مهاجم ازبادام 
سقوط تپۀ رادارکه دراثريک توطئه وخيانت صورت گرفت، چون ضربت خنجری بود که برقلب حزب وحدت فرود 

سقوط تپۀ رادار که دارای موقعيت ستراتيژيک بود درواقع جبهۀ جديدی ديگری . آمد، وازآن ضربت قد راست نکرد
متعاقبأ شدت آتشباريها ازآنجا برمواضع وقرارگاه حزب وحدت، . ويترين آتشبارها برعليه حزب وحدت کشودرا با ق

 درسرک عمومی مسعودشگاف عميقی را درسيستم تدافعی حزب وحدت بازکرد وبا عث سرعت تهاجم قوتهای 
 مامورين کشانده شده بود، ازآن به بعد شدت جنگها به اطراف پوليتخنيک درسرک عمومی، سه راهی کارتۀ. گرديد

افراد مهاجم با تانکها ی شان درمسيرجادۀ عمومی، گام به گام زيرتأثيرآتش های حزب وحدت به ويژه آتش راکت 
  . اندازها که از عقب هرديوار وموضع فيرميگرديد، به پيش می رفتند

حوالی ساعت . ۀ نبرد پرداختحزب وحدت دريک تالش خود بعد ازسقوط تپۀ راداربه سوق ريزرف های خود به جبه
به خط جبهه وارد کرده » قيس«هفت صبح، حدود يکصد نفرداوطلب را با وسايط زرهی تحت فرماندهی تورن 

 خورشيدی دراطراف پولتخنيک انستيتوت علوم ١٣٧١ دلو سال ٢١درچاشتگاه روز. وشامل صف محاربه کرد
، مجاهدين حزب وحدت با تمام قوت سعی می نمودند که اجتماعی، قرارگاه حزب وحدت جنگهای شديدی درگرفته بود

قوتهای مهاجم مجاهدين شورای نظاررا درسرک عمومی وسه راهی کارتۀ مامورين متوقف نموده به آنها تلفات 
وضايعات وارد آورده، آنها را به عقب نشينی وادارنموده، زمان را جهت داخل نمودن قوتهای ريزرف وتازه نفس که 

، به اطراف پلتخنيک وانستيتوت علوم مسعوداما مجاهدين .  درحال تقرب به جبهۀ جنگ بود کمايی نمايدازکوتۀ سنگی
رخنه نموده وخواسته بودند، حلقۀ محاصره را به دورا دورقرارگاه حزب وحدت ) قرارگاه حزب وحدت(اجتماعی 

  .تنگترنموده ازعقب نشينی رهبری حزب وحدت جلوگيری به عمل آورند
دراستقامت غرب افشارميان مجاهدين اتحاد اسالمی، تحت رهبری سياف وقوای قرغه تحت قوماندۀ، فرمانده همزمان  

احمدی با مجاهدين حزب وحدت که درعمارت های پرورشگاه وطن، مرکزتعليمی امنيت دولتی وغرب افشارجابجا 
دت باعث توقف هجوم های اتحاد بودند نبردهای شديدی درگرفته بود، دراين حال مقاومت های سرسختانۀ حزب وح

اسالمی گرديد، تانک ها ووسايط زرهی اتحاد اسالمی برای آنکه شکارراکت اندازهای حزب وحدت نگردند درعقب 
دراين . بالکهای رهايشی قرغه وديوارها درغرب خوشحال خان داخل موضع گرديده به آتش باری ادامه ميدادند

ت ازمدتها قبل درآنجا حضورداشته وصف جنگی آراسته، ونيروهای گيرودارجنگی، علی الرغم آنکه حزب وحد
زيادی را درآنجا تمرکزداده بود، به آنهم مجاهدين حزب وحدت به زودی بی نفس گرديده، الک ها وديوارهای دفاعی 

 به داخل قرارگاه، مسعوددرهم شکست، وقبل ازنفوذ مجاهدين » انستيتوت علوم اجتماعی«آن درجوارقرارگاهش
دالعلی مزاری وافراد ارشد رهبری حزب وحدت حوالی ساعت های يک بعد ازظهربا پای پياده ازآنجا موفق به عب

 نتوانست يا نخواست حزب وحدت را مورد تعقيب قراردهد، مسعودفرارگرديده، به سوی خوشحال مينه عقب نشستند، 
به زودی قادرگرديد که خط تدافعی جديدی » یقاسم« ازينروحزب وحدت به ويژه به ابتکاريکی ازفرماندهــان به اسم

  .را دروسط خوشحال خان وامتداد آن به سوی سيلو، علی آباد، کارتۀ سخی تاسيس ودرآن به مدافعه بگذرد
 بعد ازاشغال قرارگاه حزب وحدت که درآن ذخايرعظيمی اسلحه ومهمات، اسناد سياسی وتبليغاتی مسعودقوتهای 

ب متباقی نيروهای حزب وحدت که درعمارت های اکادمی پوليس، پرورشگاه وطن، فراوانی وجود داشت، به سرکو
اطراف افشارومرکزتعليمی امنيت دولتی که به جنگ ومقاومت ادامه داده بودند وپوسته ها، داروغه های که 

هادی که ازمدتها قبل درکنترول حزب وحدت بوده واکماالت وحرکت فرقۀ ج) باغ باال قرغه(درمسيرجادۀ عمومی 
به اين ترتيب روزاول جنگ به پايان رسيد، ودرآن شامگاه تيره وتار، . مقيم قرغه را به چالش کشيده بود، پرداخت

  .هيوالی خون آشام جنگ، جهت بلعيدن زندگی وانتقام گيری مکررازشهروندان افشاربه دورا دورآن حلقه بست
  
  



 
 

 
و شميره   ١٧تر ١٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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  : شــب دوم و روز دوم جنــگ در افـشـــار
ا همۀ مصيبت ها، خونريزی وويرانگری اش به پايان می رسيد، درغروب کناره های آبی آسمان روزاول جنگ ب

رنگ قرمزی بخود گرفته بود، گويی آسمان ازشدت خونريزی درزمين وشهرازشدت سرما و و رفتن خورشيد ماتم 
ما نيروهای تحت فرمان جنگ ودرگيری ها ازاوايل شب ميان نيروهای متخاصم به شدت آغازيافته بودـ ا. گرفته است

 وسياف درشب دوم ازدخول به داخل ساحۀ رهايشی مردم که درافشار هنوز مقاومت ادامه داشت مسعوداحمدشاه 
ازاينرو افشاربازهم يکبارديگر هدف آتشباری های اسلحۀ ثقيل قرارگرفته، حجم گستردۀ آتش . احتراز نموده بودند

وازساحۀ کمپنی وقرغه درتمام طول شب ) تپۀ رادار(تيغه های های ضربوی شبانه بخصوص ازبام آسمايی واز
  .برافشارفرود آمد

اين آتشباری ها مانند شب قبل جويباری ازخون وآتش جاری کرد، تلفات و ويرانی جانگدازی بجا گذاشت، دراين  
د، خواسته بودند با شب وضع وحشتناکی پيش آمده بود، شهروندان افشارکه تحت آتشباری شديد ثقيله قرار گرفته بودن

استفاده ازتاريکی های شب ازخانه های خود برآمده بهرسوبگريزند، اما هدف آتشباری ها قرارگرفته، دسته دسته 
  .وآنهاييکه درخانه های خود باقی مانده بودند به شدت تلفات ديدند. درکوچه ها وسرکها کشته شدند

ب وحدت را نيزدرآنجا ازپا درانداخت، وآنها درتاريکی های آتشباری های ثقيل درشب دوم برافشار، رزمندگان حز 
 مسعود(شب ساحه را ترک داده به خوشحال مينه عقب نشينی نمودند، بدين ترتيب اوضاع برای دخول قوتهای مهاجم 

درصبحدم روزدوم جنگ، . به افشارکه تعداد شان درحدود دوهزارنفرتخمين زده می شدند، مساعدگرديد) وسياف 
ی مهاجم ازشرق وغرب درافشارباهم مالقی ووصل شدندو نيرو های تازه نفس اتحاد اسالمی که دراوايل صبح نيروها

  .به جبهۀ افشارسوق گرديده بودند، درمجموع توان قوتهای مهاجم را ارتقا داده بود
ن حال دو دراوايل صبح با فروکش کردن مقاومت حزب وحدت درافشارعمليات تهاجمی نيزبطی گرديده بود، دراي

 وسياف به افشارسرازيرگرديده به بهانۀ جستجوی افراد حزب مسعودلشکرخونريز وچپاولگر، مربوط احمدشاه 
وحدت اسالمی به تالشی اماکن شخصی پرداخته، به دستگيری وتوقيف بيگناهان، تجاوزبه زنان، چوروچپاول آنجا 

درتصفيۀ .جرم هزاره وشيعه بودن ازدم تيغ گذشتنددراين جريان شمارزيادی ازساکنان مظلوم به .مبادرت ورزيدند
انتقامجويی های مذهبی وقومی، شوق دست يافتن به غنيمت جنگی ازجمله مال )  وسيافمسعود(افشاربدست مهاجمين

ساعات . ودارايی های شخصی شهروندان، تجاوزبه زنان به گشترش ابعاد وشدت فاجعه، قتل عام درآنجا افزوده بود
افشارفرا رسيده بود، درآنروزهردم حجم فاجعه های هولناک بزرگترميشد، افشاريان جزالتجا به اندوهبارمردم 

 وسياف خانه به خانۀ افشاررا مورد مسعودخداوند، وخواندن اوراد رد بال چاره ای نداشتند، فاتحين افراد 
ه بود، سيالب وارخون ميريخت، پيگردقرارداده وبه کشتار، تاراج وتجاوزپرداخته بودند، ماشين کشتاربه حرکت آمد

شهروندانيکه طی شب ها وروزگذشته به گونۀ جان به سالمت برده بودند، اينک درحريم خانه وکاشانۀ شان به بی 
  .رحمانه ترين اشکال به قتل رسيدند

به مسعود خورشيدی که هنوزخونريزی درافشارقطع نگرديده بود، احمدشاه ١٣٧١ دلو سال ٢٢درغروب روزدوم 
 فرمانده عمومی عمليات که رهبری جنگ وفتح ؟ درافشاربا نام او تشخص يافته است با سيمای فاتحانه ومافوق، حيث

دراين همايش چهره های سرشناس حکومت اسالمی، برهان الدين . همايشی را درهوتل انترکانتيننتل کابل برگزارکرد
 مال فهيم قسيم، رهبری جميعت اسالمی وشورای ربانی، عبدالرب رسول سياف، آيت اهللا محسنی، آيت اهللا فاضل،

  .نظار، افرادارشد وزارت دفاع وفرماندهانی که درفتح جنگ افشارنقش آفريده بودند، حضوربهم رسانيده بودند
 پيروزی درافشاررا که دراثرتشريک مساعی قوتها بدست آمده بود، درنتيجه قرارگاه حزب وحدت مسعوداحمدشاه 

 درهم کوبيده شده بود، ومنطقۀ افشارکه گويا به محل تجمع قوتهای دشمن مبدل گشته، تصفيه وانسجام مدافه ای آن
پيروزی درافشاررا که ظرفيت  » مسعود« . گرديده وبه حريف ضربۀ کاری وارد آورده بود به همه تبريک گفت

نشانی ازغيرت وشجاعت حيرت انگيزستيزه جويی وقتل عام شهروندان بيگناه وپاک گهررا به نمايش گذاشته بود، 
« دراين همايش به فرمانده سيد حسين انوری مربوط تنظيم حرکت اسالمی . ومايۀ فخرخود وهمرزمان خود دانست

 وربانی درجنگ افشاربود، واو ازسوی شهروندان پيرو تشيع نسبت اشتراکش درپيکارافشارکه مسعودکه متحد » تشيع
 درقبال آورده بود، تحت فشارقرارگرفته بود، به وی وظيفه سپرده شد که مرگ وتباهی وقتل عام تشيع وهــزاره ها را

 هدايت داد يک گارنيزيون نظامی جهت حفظ منطقۀ مسعود. به مسئله تبادلۀ اسرا اقدامات به عمل آورد
 چپاول اما اسناد حاکی ازآنند که بعد ازهمايش متذکره،.افشاربوجودآيد، متباقی قوتهای عملياتی ازآنجا خارج گردند

يک تعداد باند افراد فتنه «: شام همانروز اين خبرازطريق راديو کابل نشرگرديد. وتجاوزهمچنان درافشارادامه داشت
که درمرکزانستيتوت علوم اجتماعی مستقربودند، انستيتوت علوم اجتماعی ومنقطۀ »مزاری«انگيزوآشوب طلب 

ی نظارپاکسازی شد وقطعات تصفيوی وزارت دفاع به افشاربا کمک يک تعداد نيروهای مخلص هزاره ها با شورا
  .»عمليات خود ادامه ميدهند
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  : خـــاطـــره ای از روز سوم جنگ در افـشار
يکی ازباشنده هــای باغ باال جوانِِ فرهيخته به نام حمداهللا ليسانسۀ حقوق خاطرات اش را از روزسوم جنگ افشاربه 

 خورشيدی با تمام اضطراب وخطرات ١٣٧١ دلو سال ٢٢ و٢١تاريخ های دوروزجنگ « :نگارنده اينگونه بازگوکرد
آن سپری گرديد، روزسوم که صدای دلخراش گلوله ها درساحۀ افشاربند آمده بود، خستگی ناشی ازتداوم دهشت 
 جنگ چند روزه واجبارباقی ماندن وپنهان بودن در تهکاوی های خانه، دلتنگی وخستگی تحمل ناپذيری به بارآورده
بود، آنروزبا چهارتن ازجوانان، رفقای محله قدم زنان به ايستگاه باغ باال، مقابل سرک هوتل انترکانتننتال راه 
کشوديم، درآنجا مصلحت آن شد به جای گردش درسايه زار کاجستان باغ باال سری به افشاربزنيم، وازپی آمد های 

ی درهم شکسته وفروريختۀ پوليتخنيک وانستيتوت علوم درمسيرراه افشارازميان کتاره های آهن. جنگ مطلع گرديم
اجتماعی که قرارگاه حزب وحدت درآن قرارداشت، نقش اصابت مرمی های ثقيل، راکت ها خمپاره ها، شکستگی 

  . وسوختگی دردروديوارها به مشاهده ميرسيد، انبوهی ازشيشه های شکسته، سنگ وسمنت فروريخته پراگنده بود
گربرپيکرعمارت ها وصحن چمن ها فرود آمده، زيبايی های آنان را داغان کرده موج آتش های ويران

همه جا .عبورومرورتانک ها بروی جادۀ اسفالت، صيقل سياه آنرا روبيده وعمرسرکها را به آخررسانده بود.بود
. نفلق شده بودانباشته ازپوچک های خالی اسلحۀ خفيفه، راکت ها وخول ها خالی برنجی توپ ها ونارنجک ها خالی م

وقتی به افشارپای نهاديم گويی به شهرارواح، متروک ومخروبه وهراسناک پا گذاشته ايم، تا چشم کارمی کردخانه ها 
وديوارهای درهم شکسته، راکت خورده، سوخته و ويران جلب نظرميکرد، تقريبأ خانه ای نبود که سقف آنرا راکت يا 

درکوچه ها به ويژه حاشيۀ سايه زاروبرف دارآن درحويلی های .  بودشرانيل توپچی سوراخ نکرده وفرو نريخته
گفتی چند حيوان وحشی، شکاری را دريده وبلعيده . دروديوارشکسته، لکه ها وداغ های قرمزخون نقش بسته بود

  .بودند
يم، آنچه آنگاهيکه به جوارتکيه خانۀ افشاررسيديم، گويی به يک مقتل وذبح گاه غرق تاالب خون پای گداشته ا 

درپندارم نمی آمد به وقوع پيوسته بود، ازآنروزسالهای زيادی می گذرد، اما چشم ديد آنرا مانند کابوس وحشتناک 
درشب های اول و  .دراعماق جانم رخنه زده است، هرچه ميکوشم رهــايم نمی کند، ای کاش آنرا نديده بودم

های اسلحۀ ثقيل قرار گرفته بودند، شماری ازآنها با ترک روزتهاجم برافشارحينيکه ساکنان آنجا تحت ضربات آتش 
خانه های شان به اميد يافتن پناهگاه مصئون تر، به تصوراينکه مهاجمين همشهری آنها مسلمان وازجملۀ فرزندان آدم 

  .افشارپناه برده بودند» تکيه خانۀ « اندومکانهای مذهبی را موردتهاجم قرارنمی دهند به 
مان ازتجمع شهروندان درآنجا آگاه می شوند، تکيه خانه ازرزاد خانۀ آتشی چکادآسمايی، مربوط اما حينيکه دژخي

 ومواضع آتشی سياف ازکمپنی آماج حمالت وآتشباری های شديد قرارمی گيرد، وشماری زيادی مسعوداحمدشاه 
 يک تعداد زياد اجساد دراوايل عالوه ازآنکه. ازپناهجويان، اطفال وزنان، جوانان ومردان درآنجا قربانی می گردند

صبح به وسيلۀ اقارب شان ازآنجا بهرطرف منتقل گرديده بودند، اما ما دربعد ازظهرآن روزاجساد زيادی را درصحن 
  .وداخل تکيه خانه ديديم که با لباسهای آغشته به خون، نيمه سوخته وداغان شده درهرطرف افتاده بودند

وقتلگاه مئومنان مبدل شده بود، مهاجمين تا توانسته بودند آدم کشته وخون ريخته صحن وداخل تکيه خانه بيک ميدان  
بودند، جسدخانم جوانی را ديديم که دريک جويچه افتاده بود، ما بدن نيمه عريان او را با پيراهــن پرازلکه های 

وزدرآنجا مستولی بود، درآنروزهرچند صفيرگلوله ها خاموش گرديده بود، اما وحشت هولناک هن. خونش پوشانديم
ازيکی ازباشنده های افشارکه خود به دنبال فرزند گمشده اش می گشت پرسيديم، . فريادرسی نبود که کاری انجام دهــد

چرا به دفن اين شهــدا کسی اقدام نمی کند، مردکه مانند يک کالبد نيمه جان بود گفت، يک تعداد زياد اجساد را 
 ها جمع نموده، ميت ها را مانند الشه ها برموترهای الری بارنموده بهرسو برده گروههای مهاجم ازخانه وکوچه

درقبرهای دسته جمعی زيرخاک می نمودند، اما يک تعداد را نگذاشتند، يا نخواستند کسی دفن کند، آنها می گفتند 
  .»دبگذاراجساد درهمه جا پراگنده باشد تا ديگران ببينند، پند بگيرند، وبا ما ديگر نجنگن

  
  جنايات جنگ در افشــــار کــابل

مزاری وهيئت «وسياف وازسوی ديگر مسعود -جنگ درافشارکابل ميان جناحهای رقيب مجاهدين، ازيکسو ربانی 
اين جنگ که مولود جنون . ، يکی ازبرهـــه هـــای تزاژيک وفاجعه بارجنگهـــای کابل است»رهبری حزب وحدت

هبی وقومی بود، پوتنسيال وحشتناکی ر ادرخونريزی وکشتارهموطنان بيگناه عظمت طلبی، تعصب وعصبيت های مذ
بررسی وتحقيقات مدافعان حقوق بشرنشان ميدهد که درجريان جنگ درافشار، محالت مسکونی . ازخود نشان داد

ی مردم درمقايسه با قرارگاه حزب وحدت اسالمی که درانستيتوت علوم اجتماعی قرارداشت، هدف آتشباری هــا
اين مسئله نشانگرآنست که انتقامجويی هـــای مذهبــی . بيشتری اسلحۀ ثقيل، توپچی، راکت وتانک قرارگرفته است

وقومی منبع اصلــی عمليات تهاجمی برافشاربوده، شهـــروندانی که تعلق جنگی نداشتند، به جــرم شيعــــه بودن 
عمليات تهاجــمی سازمان يافته برافشار، مورخ . تــارگرديده اندوسکونت دريک ساحـــــۀ شيعـــه نشين فجيعـــانه کـش

 خورشيدی تحول جديدی را درشيوۀ جنگيدن مجاهدين عليه يکديگر ارائه داد، دراين جنگ ١٣٧١ دلو سال ٢٢ و ٢١
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بودبه فاکتورهای مذهــبی ونــژادی کامأل مشهود گرديد، انتقامجويی ها که درميان گروههــای مجاهدين شدت يافته 
با نگاهــی به گـــزارشات سازمانهای مــدافع حقـــوق . وحشيانه ترين وکم نظيرترين شکل آن به نمايش گذاشته شد

بــشر جهـــانی، چشمديدهـــا ورواياتی کسانی که خود جــريان جــنـــگهــا وکشتـارهـــا را درافشارديده اند، انسان را 
ازد، شهـــروندان بيگناه ومعــصوم دريک جنگ تبهکارانه وانتقام گيری هــولناک به واقعـــات دردناکی مــواجه می س

هـــزاران زن ومرد، هـــزاران فــرزند دلبــند و دوشيزۀ نوباوه، هـــزاران جــوان نورسته . قــــربانی گرديدند
 هـــا کشته شده، يا اسيرگرفته شده درخــانه وکاشــــانه شان دراثرانتقامگيری وحشيانه، يا ازاثرآتشباری ها وهجــوم

 شبيه مسعودومورد تجـــاوز جنسی قـــرارگرفتند، مـــردان به اردوگــــاه هـــای کارشاقه واجباری مربوط سياف و
» ٨٠٠«به اساس يک گزارش رسمی ازاين جنگ ازجمله . اردوگاهــای فاشيسم هــتلری به انتظارمرگ فرستاده شدند

دراين . آنها دراسارت به قتل رسيده يا مرده اند»٧۵٠« ساله بودند ٣۵-١٠ که دارای سنين تن افــراد اسيرشده
خانه نيز » ۵٠٠٠«نفرغيرنظاميان که درکوچه ها وسرکهای افشارکشته شده بودند وچوروچپاول » ٨٠«راپوررقم 

  . گزارش داده شده است
«  وسياف ومــزاری درافشارکابل که تا سطح يک سعودمگستردگی قتل عـــام وفجــايع انجام شده به وسيلۀ نيروهای  

بلند رفته است، متأسفانه آماردقيقی ازقــربانيـــان جنگ درافشاردردست نيست تا ميزان باورنکردنی » ژنوسايد 
اما هرگاه ازديدگــاه ومنظر نظــامی با توجــه .  دلو دانسته شود٢٢-٢١کشتارجمعی درافشارکابل دردوسه روز جنگ 

جم پرکثافت وتبهکــــارانۀ آتش هـــای اجــرا شده، ازسه استقامت درشبها وروز هـــای عمليــات باالی افشارکه برح
نفوس زيادی را درخود جا داده بود، وهجــوم لشکر انتقامجــو وچپاولگــر به داخل افشارنگاه کنيم، درآنصورت 

هـــای صاحب اين قلـم نشانـــگرآنست که حد اقل دراين بررسی . وسعت وکميت تلفات انسانی دقيق ترنمايان ميشود
جنگ تبهــکارانه، بيش از پنجهــزار انسانهـــای بيگناه قربانی گـــرديده اند، يعنی با ارقامی که آنرا با پژوهنــدۀ 

  . ديگرانجنيرسخی ارزگـــانی ارائه داده است همخوانی دارد
مسئله تخطی هـــای صــريح حقــوق . م، زخمی ومعلول گرديده اندبرعالوه تعداد دوچند ديگر، انسانهای معصو

بــشری انجام شده درافشاربه وسيلۀ جناحهای جنگ، بررسی هـــای ويژۀ کاملتری را می طلبد که اين مختصرتوان 
مستند واستعداد آنرا درخود نمی بيند، مع الوصف در اينجا به عنوان قطره ای ازيک دريا، شماری محدود ازجنايات 

  .وگزارش شده به وسيلۀ نهادهـــای مدافع حقــوق بــشر، ومحققين ارائه ميگردد
» پروژۀ عدالت برای افغانستان« شاهــدان عينی که شهرت شان ثبت گرديده است دربارۀ سرگذشت هــای خود به 

توپچی وراکت حينيکه منطقۀ ما تحت آتشباری های شديد « : شخصی گفته است: قرارزيرين اظهارکرده اند
مردان مسلح ... قرارگرفت، ما با خانوادۀ خود به خانۀ خشويم که درهمان ساحه قرارداشت پناه برده درآنجا پنهان شديم

مربوط جميعت اسالمی که به زبان دری وافراد مربوط سياف که به زبان پشتو حرف ميزدند به چوروچپاول خانه ها 
را به جای ديگر فرستادم ودروازۀ حويلی را بازگذاشتم تا افراد مسلح فکرکنند پرداخته بودند، من ناگزيرخانوادۀ خود 

حوالی ساعت يازده قبل ازظهريکی .که خانه را هم سنگران شان خالی کرده اند، وخودم درخانه باقی ماندم
يارلت وکوب کرده به ازفرماندهـــان اتحـــاد اسالمی، به نام عزت اهللا با ده مرد مسلح داخل خانه شدند، آنها مرا بس

آنها ما را روزانه به .  نفرديگری بودند محبوس نمودند۶۵ تا ۶٠قرغه انتقال داده، دريک کانتينر که درآن 
کاراجباری، حفر مواضع وخندق ها می بردند، کسانيکه می خواستند آزاد شوند، بايستی مبلغ پنجــزاردالر پول 

ا نداشتم، باالخره يکی ازدوستانم درقرغـــه پول را پرداخت ومرا آزاد رهــايی می پرداختند، مبلغی که من هرگزآنر
  . »کرد

افراد مسلحی که درافشاربه تالشی وجستجوی خانه هـا پرداخته بودند، اورا دستگيروبه «:شاهـــد ديگر گفته است 
حفرزيرزمينی ها، مواضع پغمان انتقال داده ودريک کانتينرمحبوس نموده، روزانه او را با تعداد ده بيست نفرجهت 

وکارتعميرات می بردند، او اظهارکرده است که درآنجا کانتينرهــای زيادی پرازآدم بود، شبانه بعضی آدم ها 
ازکانتينرخارج وبه بيرون می بردند، وآنها دوباره برنمی گشتند، ما صداهای فيررا می شنيديم که همه کشته 

ندق وکاراجباری کشته شده، درآنجا زيرخاک ميشدند، من باالخره با شمارديگردرحين حفرخ. وتيرباران می شدند
  . »پنهان گرديدن دردريا زيريک پل موفق به فــــرار گرديده به کـــويته گريخــتم

يک گروه ده پانزده نفری ) ١٣٧١ دلوسال ٢٢(حوالی ساعت های سه بعد ازظهر«:يک خــانم اظـــهــارکرده است 
ۀ جستجوی افراد حزب وحدت وارد منزل ما گرديده، پسريازده سالۀ مرا بازداشت کرده با تهديد اتحاد اسالمی به بهان

به او گفتند که بگو پدرت کجاست، واسلحه را به سوی او نشانه گرفتند، اما من خود را به پيشروی پسرم انداختم، اما 
بعد نوبت خودش . درپنج فيربعدی کشته شدآنها آتش کشودند، گلوله ها به دست وپای پسرم اصابت کرد، و متعاقبأ 

  . »رسيده است، افراد مسلح طوريکه سه نفراورا محکم گرفته اند و به نوبت به او تجــاوز نموده اند
درروزتهاجــم به افشاربه وسيلۀ اتحاد اسالمی، بطورناگهــانی دستگيرگرديده وبه شدت لت «:شــاهـــدديگرگفته است

 ٣۵-٣٠ست ودرجايی افتاده وبعد ازبهــوش آمدن به سوی خانه برگشته درمسيرراه اجســاد وکوب وبيهــوش گرديده ا
نفررا ديده است که دراثنای فـــرار ازافشارکشته شده بودند، او درآن ساحه دو جسد را ازچاه بيرون کشيده ويک 
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ــر، يک خـــانم اعتـــراف کرده شــــاهــــد ديگـ. »سرقطع شده را که درلب يک کلکين گذاشته شده بود، ديده است
درروزدوم تهــاجــم افراد مسلح وارد منزل او درافشارگرديده واو را مورد لت وکوب قرارداده به او « :است

  . وخــواهـــرش تــجــاوز جنسی نمودند، واشيای قيمتی خــانه را با خــود بردند
افراد مسلح اتحاد اسالمی ساعات هفت صبح به زوروارد وقتيکه افشاراشغال گرديد، «: خــانمی ديگری گفته است 

عالوتأ خودش وخواهـــرش که چهارده . خانۀ او گرديده، به چهـاردوشيزه که درآنجــا جمع شده بودند، تجــاوزنمودند
  . »ساله بوده نيزمورد تجــاوز جنسی قرارگرفته است

جنگ سوم «: گ وجنايات انجام شده درافشارآمده استدربارۀ جن) ازتصرف کابل تاسقوط مزار(درکتاب آقاي صبا ح 
 وسياف ازيکطرف وحزب وحدت عبدالعلی مزاری ازطرف ديگر، که اين جنگ به نام فاجعـۀ مسعودبين قوای 

افشارنيزياد ميگردد، اين جنگ ازگردنۀ باغ باال آغازوانستيتوت علوم اجتماعی، اکادمی سارندوی، پوليتخنيک 
.  قرارگرفتمسعودنيت دولتی ازحزب وحدت بدست اتحاداسالمی سياف وشورای نظار ومرکزتعليمی وزارت ام

بدترين جنايت هــا صورت گرفت، افراد غريت وبيچارۀ هـــزاره جوقه جوقه تيرباران واعدام گرديدند، به ناموس آنان 
انتقال داده شده ودرمنطقۀ تجــاوزگرديد، تعدادی اززنان هــزاره ازطرف جنگجويان جانب مقابل به جاهای نامعلوم 

افشاروخوشحال خان به زنان ودختران درمقابل چشم شوهـــر، پدروبرادرش تجــاوزصورت گرفت، اموال ودارايی 
 وسياف ازيکطرف، حزب وحدت ازطرف ديگرچنان جنايت آفريدند که مسعوددوجانب درگير... آنان به تاراج رفت

  . »قلم ازتحريرآن عــاجزاست
فضای «: نوی دراثرش دربارۀ جنــگهــای افشارکه خود شاهــد صحنه هــا بوده است نگاشته استعلی توسلی غز

خدايا چه روزوحشتناک وغم انگيزی بود، مرد وزن و بچه ... سيلووافشار، تپۀ رادار غبارآلود وآتش فراگرفته بود
ت گرفته شده به شيون افتادند، ناله های کوچک سربريده ومغزهــا پراگنده ودستها قطع شده، زنان ومردان به اسار

اين همـــه تــجــاوز وبيرحمی . هــای آنهــا دلخـــراش وجانگدازبود، که دل هربشر را که عـــاطفه دارد می سوزاند
باشندۀ ديگری که . » فــــرامـــوش نــشدنی استمسعودوشقــاوت وقساوت قــلب اتحـــاد سياف وشورای نظار

شار، پسرجوانی بود، گفته است که با آغازصبح تعداد زيادی ازفاميل ها، ازجمله فاميل خودش، درجريان حمله براف
من راکتی را ديدم که خانۀ همسايه را پراند، ... وحشتناک بود، راکت ها وانفجارها ادامه داشت« :شروع به فرارکردند

فاميل ما رد شد، ... بعد ترآغازشد » زمينی«حملۀ ... من آنرا ديدم. پسرش کشته شد وخون ازبدنش فوران ميزد
زنی ازافشاربه ديدگان حقوق بشر ازچگونگی . زمانيکه ميرفتيم، ما اجسادزيادی از کشته شدگان را درسرک ديد يم

درحاليکه ما « : کشته شدن شــوهــروپسرش بدست نيروهــــای اتحــاد درنخستين روزحمـــله حکــايت ميکند
 تن ازتفنگداران سياف به خانۀ ما واردشدند وبدون به زبان راندن کلمه ای تفنگ هـــای ازافشارفرارمی کرديم، سه

ما به ... شان را به سوی شــوهــــرم وپــســرم نشانــه رفته هـــردو را درمقابل چشمـــان ما به گلـــولـــــه بسند
ــيم، تفنگ بدستان ما را تهــديد کردند که اگـــراز سرخــود می زديم وبا گـــــريــه خــود را بروی اجـساد آنان انداخت

  ... فــغــان ونـالـــه دست نکشيم باالی ما نارنجک انداختــه همـــۀ ما را نابود خـــواهــند کرد
 احتماأل اتحاد –باشندۀ هـــزاره، از افشارکه درآنزمان پســری بود، گفت که توسط عساکری که فکرميکندکه پشتون 

وی گفت که درراه اجساد بی حساب . اسارت درآمده وبه انستيتوت علوم اجتماعی انتقال داده شده بودبودند به
من درخانۀ خود . را ديدم که خانه به خانه را می پاليدند) افراد اتحاد(من عده ای ازافراد پغمانی « . غيرنظاميان را ديد

آنان مرا به چنگ انداخته با خود بردند، ... ح به خانۀ ما آمدبودم، اين قوماندان حسن يلداريکجا با هفت يا هشت نفرمسل
درمسيرراه پنجاه تا شصت جسد را روی سرک ديدم، بعضی ازآنان تيرباران شده بودند، اعضای ... بسيارترسيده بودم

ت که بدن عده ای بريده شده بود، خون زيادی برزمين ريخته بود، صحنه ای تکاندهنده ای بود، درذهنم حک شده اس
بربعضی ازآنان فيرشده بود، من اجسادی را ديدم که شکم هــای شان پاره شده بود، بعضی ها ... چقدرترسناک بود

فکرمی کنم اکثــريت شان توسط تفنگداران کشته شده ... هدف انفجارهــا وحمالت راکتی قــرارگرفته سوخته بودند
وی شاهــد فيرراکت هــا ازقلــۀ کوه افشاربه سوی جميعتی  فبروری ١١به تاريخ « : باشندۀ ديگری گفت... بودند

جميعت قلۀ کوه را تسخيرکرد، درحدود پنج بعد ازظهرآنان فير راکت ها را «:ازمــــردم بود که درحال فــــراربودند
جله به مردم با ع.آنان مردم را درهمينجا، درسر سرک به قتل ميرساندند.از قلۀ کوه به سوی اين منطقه آغازکردند

  . خارج ازافشارفرارمی کردند
سرک مملو ). سرکی که ازسمت شمال جنوب افشاربه طرف شرق ادامه دارد(ازحام مردم به سوی اين سرک بود

آنان به سوی سرک .  به سوی آنان فيرميکردندمسعودنيروهـــای ... ازجميعتی بود که می خواستند ازافشارفرارنمايند
 هفده جسد به روی سرک -هفده نفرکشته شدند. اين سرک مورد حمله قرارگرفتسه بار. تير آندازی داشتند

بلی، . معلومداربود که آنان غيرنظاميان بودند...نعش ها دراين قسمت سرک افتيده بودند.  ما حساب کرديم-قرارداشتند
  . آنان برقع داشتند، اطفال بودند، روشن بود که غيرنظاميان هستند:کامأل واضح بود

  :اجــــعــۀ افــشار، گــوشـــه هــــای ازجنــايت حــزب وحـــدت را نيز افــشا کردفـــ 
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انستيتوت ( يکی ازافــراد اتحاد اسالمی که درجنگ افشارشرکت داشت، به ديدبان حقوق بشرگفته است، وقتی آنها
فتند که می گفتند توسط افراد قرارگاه حزب وحدت را اشغال نمودند، آنان چندين زن را درآنجا يا) علوم اجتماعی 

دراتاق ديگرتعدادی ازاجساد . حزب وحدت به آنان تجــاوز شده است، آنان تعداد زيادی اززنان زندانی را نيز يافتند
زندانی مرد را که به علت شکنجه بيش ازحــد اعصاب شان را ازدست داده بودند يافتند، همه شان ) ٢۵(مردان و 

کامــأل ديوانـــه شده بودند، اين شخص اظهـــارکرده است که نتوانسته بيشتردرآنجــا بماند، بخاطرشکنجۀ بيش ازحــد 
چهارروزبعد ازفاجعــۀ  -١٩٩٣ فبروری ١۶فرنيترپست روز. »بخاطربوی بد به بيرون فــــــرارکرده است

ه وخواستاربازگشت حدود صد زن درمقابل دفترسازمان ملل درکابل دست به اعتراض زد« :افشارگـــزارش داد
شــوهـــران وبرادران زندانی شده شان بودند، درحاليکه تعدادی هم چوروچپاول، تجاوزوقتل هــای را که درساحۀ 

اعتراض براين مظاليم به دليلی صورت گرفت که روزپيجشنبه منطقۀ شيعـــه نشين . افشار صورت گرفته، شرح دادند
جناحــی که توسط عربستـــان سعــودی حمايت می شود، ونيــرو هــــای را نيروهــــای اتحـــاد طرفداردولت، 

 .  ازنيروهـــای حزب وحدت دوباره تصرف نمودندمسعودوزيردفــــاع احمدشاه 
  
مهـــاجـــرينی ازمنطقه که درمسجــدی درساحۀ مجاورتايمنی جمع شده بودند، به اساس گــزارش شــاهــدان عينی  

شهــال يکی . رهــا روز پنجشنبه چند ساعت قبل ازغــروب آفتاب شروع وتا روز بعد ادامـــــه داشتگفتند که اين کشتا
 تن آنانی بودند، بعضی شان راکت اندازهــا را روی شــانه شان حمــل می نمودند، آنان ١٢«: ازنرس های جوان گفت

درم کوشش کردکه مانع آنهــا شود، ولی آنان پدرم دروازه را شکستاندند وبعـدأ به خـــواهــــرم ومن نزديک شدند، پ
درحويلی يک سگ بسيارکالن متعلق .را زده وشکنجــه نمودند، آنان يکی از پاهــای پدرم ودو دستش را قطع نمودند
  . »به يکی ازقوماندانان بود، يکی ازآنان دست هـــای پدرم را به اين سگ انداخت

داد که توسط مرمی پاره شده بود، اوگفت که او اين قرآن را بروی مهاجمين فيروزه، زنی ديگری قرآنی را نشان  
 .»وازکرده، اما بيهـــود ه بود، گلــوی شــوهـــرش بريده شدوسه دخترش هم کشته شدند

  
شاندن سوگبارترين فصل جنــايات بـــشری انجــام شده درافشــار نه تنها فــــرامــوش کردن، بلکه عـــدم به دادگـــاه ک

دولت موجــود درافغانستان تحت رهــبری حــامد کــــرزی که درســتون هــای اصلــی قدرت، . متهمــان آنست
آگــاهـــانـــه ازتمکين به عــدالت، ومرحــم گذاری برزخــــمهـــای .متهمين به نقض حقــوق بــشررا گمــاشته است

 صدای داد خواهـــــی جــــگرســوختــــگان رساتروزخـــم عميق علی الرغم آن. داغـــديدگــان ابا ورزيده است
هـــردردی برای آدمـــی . کشتارهــــای دسته جمعی درجنگهــای افغانستان ازجمـــــله درافشاربيشترنمايان می شود

کسی که انجـــام گيــرد زود کهــنـــه می شود، اما قتل پدو مادر، قتل همســـر، فــــرزندان وعـزيــزان به وسيلۀ هـــر
کسانيکه ازگرداب کثيف جنگ . کــهنــه نمی شود، هميشه مثل اينست که اين حادثــــه همين امــــروز اتفاق افتاده است

جان به سالمت برده يا عزيزی را ازدست داده ويا به شکلی ازجنگ صدمــه » قتل عــــام درافــشار«هـــای کــابل 
رديده اند، تا اکنون با اندوه جـــانگــــداز، مصيبت جنگ را تحمل کرده وشمارزياد به ديده، معلول ومعيوب گ

امــــراض روحـــی و روانی مبتال گرديده، همـــــه خـــواهــــان به محـــاکمه کشاندن متهمان به يک دادگـــاه 
جعه نيست غيرانسانی، غيراخالقی فا. هيچکس نمی تواند بگويد که کشتن مخالفين جنايت نيست. عــــادالنه اند

وقتی کسی فکرواخالق ومنطق کشتن مخالف خود را تحت هربهانه ای قبول ميکند وبه کشتاردست . وغيردينی نيست
همه ديدند که دو قوماندان معـــروف ازدوجناح . ميزند، درواقع جوازکشتن خود را بدست مخالفين خود صادرميکند

که درسازماندهـــی ورهبـــری جنگهـــا که قتل عـــام را درقبال آورد، )  مزاری وعبدالعلیمسعوداحمدشاه (جنگ 
تاريخ مسئوالن اصلی قتل عــام هـــا . نقش اول را ايفا نمودند، بدست جنگجويان ديگر ازقماش خود کشته شدند

 . درکابل، وازجمـــله درافشاررا با ننگ وخيانت ياد ميکند
  
ان مـــئومــن درافـــشــاريک جــــنايت بــشــری و نســـل کشـــی است، بايـــستـــی کشتاروحشيانۀ شهــــروند –

 .مــطــابـــق کــنــوانــسيونــهــای جــنــايات نـســل کـشــی مـــورد داد خـــواهــــی قـــــــرارگيــــرد
دولت افـــغـــانــستــان با . ــانی داده استمنشـــورســازمـــان ملل مــتحــــد به حقــوق بـــشــر جــنــبـــۀ جه

پذيرفـتـن آن اين مسئلــــه را به رســميـت شــنـاخته است که حقــوق بــشــرمــندرج درمنـشــورســازمــان ملل 
مــوضوعــی است که مــــوردعــالقـــۀ جــامعــه بين المللی است، ديگــــر درحـــوزه وصــالحيـت دولت هــا 

  . ـی گــنجــدنمـ
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: Afghan Defence Minister Ahmad Shah 
Masood (L) and guerrilla leader May ٢٥،١٩٩٢ 

Gulbuddin Hekmatyar with their master, Saudi 
mediator Abdullah Naif  

 
 
 
  
عــدم مـجــازات پاداشــی است به جنايتکاران وجنايت به «

شکست –سوی جنايت بشر، عـــدم مـجــازات جنــايــتکــاران 
قــانــون، شکست انسانيت واخــالق، پشت پا زدن به اصـــول 
دين ومــذهــب است، عـــدم مـجــازات، جنايت را سرعت می 

فاجعـــۀ افشارکه ظــرفيت حــيرت انگيزی قتل عــام، ويرانگری، چپاولگری، . »ميگرداندبخــشد وآنرا چند برابر
تجاوزبه عفت، سيطره جويی مذهبی وقوم کشی را ازخود نشان داد، کافی است، نفرت ازجنگ وجنگساالران 

.  تاريخ است که نبايد تکرارگرددفاجعـــــۀ افشار برگــی ازآمـــوختنی هـــــای. تبهکاررا دردل هـــرانـــسانی جا دهــد
يادآوری وتـــعظــيم بـــه خـــاطـــرۀ غـــم انـگــيــز قــــربـانيـــان قــتل عــــام درافـشــار وجيبه ايست کـــــه بدوش 

دای بايد آنـــرا آنگــونــــه که درخـــورشأن شــهــ. همـــــۀ مــبارزان راه صــلــح و ضـــد جنگ افتــاده است
   .درخــــون خــفتــــۀ افـشـــار است با به دادگــاه کشيــدن مــتهــمــان آن بسررســاند

  
  پايان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


