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 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی

   
 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
____________________________________________________    

۷۲/۸۰/۷۸۰۲ 

 ان کابل تا تهدید به امحای نژادیحکمتیاراز راکتبار

کوشیدیم متن بیانیۀ حکمتیار به مناسبت عید سعیدفطر را از طریق انترنت پیدا کنیم ولی مؤفق نشدیم. البته تبصره های  

حکمتیاربه آب داده است،  قابل دسترسی است.  زیادی درمطبوعات افغانستان وجهان درمورد گلهای نوی که جنگساالر

ر اسالم تا اکنون، هیچ سیاستمداری درپیام تبریکی عید، یک یا چنداقلیت قومی را تهدید به نسل کشی از دوران صد

 نکرده است.  

حدود دوهفته قبل مقالۀ را به این موضوع اختصاص داده بود.  این روزنامه از قول  The Frontier Postروزنامۀ 

به پشتیبانی امریکائی ها و"پیشروی شان درمناطق پشتونها"  حکمتیارچنین می نویسد:" نیروگرفتن هزاره ها وشیعه ها

گرفته است." اگراین متن را بحیث طرح مشکل بپذیریم، حل پیشنهادی حکمتیار را میتوان درمطلبی ازسایت صورت 

BBC انتشاریافت، دریافت نمود.  3712گست ا 70چهارشنبه که بروزBBC  ( :ها هشدار  آقای حکمتیار به هزارهنوشت

دهد که "آنروز فرا خواهد رسید که مردم مظلوم افغانستان برای احقاق حقوق غصب شده شان کمر ببندند و در آن  یم

گاهی برای خود نخواهند یافت. بعضی از آنها به ایران فرار خواهند کرد و ایران هم با  زمان در هیچ گوشه کشور پناه

 (.آنها سلوک وحشیانه و بیرحمانه خواهد کرد."

حرفهای حکمتیارتوجیهی دیگری جزکوشش مذبوحانه برای عوامفریبی وگرم ساختن بازارسیاست قومبازی ندارد. این 

درین اواخردرنشست جناحهای مختلف حزب اسالمی در کابل، بهترین کادرهای حزب اسالمی  که درجناح ارغندیوال 

"امیر" خود جدا کردند. درجبهۀ جنگ نیزحکمتیار خود جمع شده اند، راه خود را برای همیشه ازسیاستهای مالیخولیائی 

را در حاشیه می بیند واز هیچ لحاظ توانائی رقابت با طالبان را ندارد. کوشش های متنوع وی برای مذاکره با امریکا 

توجه امریکائیها را جلب کرده نتوانست. حتی کرزی طرحهای صلح حکمتیار را جدی نگرفت.درین عالم نا امیدی 

یارکوشید بازهم کارت قومی را بازی کند. ودرین راه تا سرحد تهدیدیکی ازاقوام بزرگ کشوربه امحای نژادی حکمت

 پیش رفت. امحای نژادی یکی از جرایم بین المللی بوده وتهدید به آن نیز بحیث آغازجرم قابل مؤاخذه جزائی میباشد. 

اید بدانند که قوم غیور پشتون ایشان را به حیث آقای حکمتیار.مالمحمد عمرآخوند، سیاف، کرزی وامثالهم ب

رهبرونماینددۀ خود نمیشناسند. این "رهبران" برای پشتونهای افغانستان چه چیزی هدیه کرده اند جزخونریزی،  

سربازگیری اجباری، تخریب پروژه های انکشافی، قتل کارگران راه سازی، حریق مکاتب، قتل معلمین، سران قوم 

فیصد نفوس افغانستان اکنون جوانان اند. نسل جوان که قربانی قوم جنگیهای دهۀ نود  07...؟ بیش از وتحصیلکرده ها

قرن گذشته اند، با سیاست قومی مخالف اند. بازی با کارت قومی چه ازجانب حکمتیارباشد، چه از جانب محقق، ضیا 

اشت.  دستهای حکمتیارتا آرنج به خون مسعود، دوستم، عطا وغیره، در بازارسیاست امروزی خریداری نخواهد د

بگذار به این دستان قبل ازارتکاب جنایات بیشتردست  مردم ملکی کابل که قربانی راکتپرانیهای او شده اند، آلوده اند.

  .بند زده شود واین قاتل حرفه ای به عدالت سپرده شود

 )کمیتۀ حقوق بشرفارو(


