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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئږ سره اړيکه ټينگه کړله مو په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

   ٢٠١٧/ ١٥/٣                                                                                 محمدانور آڅړ

 ات�ن پٻژنی؟
  ) څوارلسمه برخه(

                          

  :جګړې) ترورستي(په کابل کې د احمدشاه مسعود ترھګريزې

د سولې د دښمنانو له خوا، د احمدشاه وروسته له ھغې چې د ملګرو ملتونو د سولې پ�ن، 
مسعود په مشرۍ شنډ شو، مسعود او متحدينو يې د کابل ښار ځيني سيمې ونيولې، زه چې په کابل کې 
د حا1تو مخامخ شاھد وم، وړاندې له ھغې چې د مسعود نظار شورا، وحدت ډلې او حکمتيار وسله 

شورا او رشيد دوستم ازبک ځواکونه د شپې او وال ځواکونه د کابل ښار ته ورسيږي د مسعود د نظار 
ورځې لخوا د ځمکې او ھوا څخه د حکومت ھغو پوځی چوڼيو ته راوستل شول چې قوماندانان يې 
مسعود ته ورتسليم شوي وو، د دغو س�مي شويو جنرا1نو مشري سترجنرال نبي عظيمي، د ډاکټر 

کله چې د مسعود او پرچميانو، . ن قوماندان کولهنجيب ? د دفاع وزارت مرستيال او د کابل ګارنيزيو
دوستميانو او ھزاره توکمو وحدت ډله او د اسماعيليه ؤ مشرسيد منصورنادري له ايت�ف څخه خلک 
خبر شول، په کابل کې يو شمٻر د ډاکټر نجذيب ? پلوي پښتانه جنرا1ن اړ شول چې د حکمتيار له 

ا1نو له اس�مي ګوند سره لويه مرسته وکړه، داسې چې د اس�مي ګوند سره يو ځای شي، دغو جنر
چې کوم پوځي يونيفورم يې (اس�مي ګوند بې وسلې کسان يې د جبار قھرمان ځواکونو سره يو ځای، 

د کابل ښار ) نه درلود، د جھادي تنظيمي کسانو په شان يې اوږده ويښتان او ملکي کالي پر غاړه وو
په حوزو، مرنجان غونډۍ او د کورنيو چارو وزارت په قرارګاه ) وپوليس(جنوبي برخې د څارندويو

کې ځای پرځای کړل، د کورنيو چارو وزارت د قرارګاه قوماندان ښاغلي حبيب نور چې زما له 
ملګرو څخه ؤ، په داسې حال کې مې وليد چې دغه کسان يې د وزارت په قرارګاه کې ځای پرځای 

پوښتنه وکړه دا خلک څوک دي، د جبارقھرمان کسان دي؟ ده کول، د ستړي مه شي سره يو ځای مې 
پته نه شته چې د جبار کسان دي که د حکمتيار، خو لګيا يو، : چې وخت نه درلود په بيړې سره وويل

  . بيا به خبر شې

،ل کال د غويي په شپږم سھار د اس�مي ګوند لخوا ارګ، صدارت، د ١٣٧١دا وجه وه چې د 
 اوسني دفاع وزارت ودانۍ، ريشخور، چھلستون بګرامي، بيني حصار، ھود کورنيو چارو وزارت، د

خٻل، مرنجان غونډۍ او ځينې نورې سيمې د ھمدغو جنرا1نو په مرسته د اس�مي ګوند ځواکونو لخوا 
  .ونيول شوې

مسعود 1 کابل ته نه ؤ رارسيدلی په چاريکارو کې د حکمتيار د ځواکونو لخوا ايسار پاتې ؤ، د 
 د نظار شورا او متحدين يې د کابل ښار د اوسيدونکو او د ھيواد د تباھۍ په غم کې نه ؤ، مسعود

مسعود يوازې د خپل پخواني دښمن حکمتيار د ماتولو او د کابل ښار څخه د ده د ځواکونو د شړلو په 
تم فکر کې ؤ، تر څو د کابل ښار نظامي واک د ده په 1س کې پاتې شي، ھغه وو چې د مسعود، دوس

او مسعود ته د تسليم شويو جنرا1نو ځواکونو لخوا د حکمتيار په ځواکونو باندې، سھار مھال د غويي 
په اوومه نيټه بريد وشو، چې په نتيجه کې د نظار شورا او دوستم ځواکونو د اس�مي ګوند ځواکونه د 

ښار کې لومړۍ جګړه کورنيو چارو وزارت، ارګ او ځينو نورو سيمو څخه په شا کړل، دا د کابل په 
وه چې د مسعود د متحدينو او حکميتار ترمنځ ونښته چې کابل ښاريان يې ووٻرول او ځينو ته يې د 

  .سر او مال زيانونه واړول
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په کابل کې د نظار شورا، دوستميانو او حکمتيار ځواکونو تر منځ جګړې روانې وې، د 
تنظيمو مشران راټول کړل او په بيړه يې يو پاکستان صدراعظم نوازشريف په پٻښورکې د اووه ګونو 

عجيبه لنډمھالی حکومت جوړ کړ، چې صبغت ? مجددي د دوو مياشتو لپاره د دولت مشر او 
ګلبدين حکمتيار ته د . وروسته به برھان الدين رباني د څلورو مياشتو مؤقت دولت مشري کوي

د موافقې په دريمه ماده . ل شوی ؤصدارت څوکۍ او دفاع وزارت د جمعيت تنظيم مسعود ته ورکړ
  ».پورته موده يوه ورځ ھم نه شي تمديدلی«:کې راغلي وو چې

د دوو مياشتو پاچا ښاغلی صبغت ? مجددي کابل ته راورسيد او د بھرنيو چارو په وزارت کې 
يې د پخواني حکومت صدراعظم خالقيار څخه واک په رسمي توګه تسليم کړ، ښاغلي مجددي عمومي 

د کابل په ښار کې د نظار شورا او نورو لنډغرو لخوا ھره شپه پرله پسې ھوايي . ښنه اع�ن کړهبخ
ډزې کيدلې چې له امله يې ډٻر کابل ښاريان شھيدان شول، ښاغلي مجددي له تلويزيون څخه عذر او 

 د مجددي خو» ... .خدا فير نه کنيد ) لحاظ(از برای خدا فير نه کنيد، به لياظ«:زارۍ کولی ويل يې
  .صاحب زارۍ د خوار م� اذان ؤ چا نه اوريدلو

لکه چې ومو ويل مسعود د ښاغلي مجددي تر راتلو پورې په چاريکارو کې د حکمتيار د 
ځواکونو لخوا بند پاتې ؤ، خو ھغه ورځ چې کابل ته راورسيد د کابل ښار يو دم د مسعود د نظار 

کسانو ونيو، مسعود د دفاع وزير په توګه په ) بډ وھلوپرتوګ (شورا پکولونو ږيرو او د دوستم ازبک 
تلويزيون کې له نورو ډٻرو بې نظمو کسانو سره يو ځای ښکاره شو چې د ده شا ته ھمدا د پکولونو 
ډٻر سرونه ليدل کيدل چې له ھر څو دقيقو وروسته يې د ? اکبر نارې وھلی، مسعود چې حيران او 

  .بې ځايه يې ديخوا ايخوا لکه د چرګ په شان مخ اړولو راړولووارخطا ښکاره کيده بې وخته او 

د مسعود د نظار شورا او نورو تنظيمو غلو کابل ته د رارسيدو سره سم، ھر ډول دولتي توکي 
چې په دولتي ادارو کې وو د ثواب او غنيمت په نوم لوټ کړل، موږ په خپلو سترګو ليدل چې د 

ارو څخه ميزونه، چوکۍ، قالينې، ارکنډٻشنونه، يخچالونه او نور لوټمارۍ په لومړۍ ورځ له دولتي اد
ھر ھغه څه چې په دفترونو کې موجود وو لوټ کړل، تر دې چې د کټارو او پنجرو خښې اوسپنې يې 
ھم اره يا ماتې کړې، د ښار په سړکونو کې دولتي او شخصي نوي ماډل موټرونه په زور نيول کيدل 

د رباني د واک پر مھال زه له يو ملګري سره د . بوطه سيمو ته رسولاو بيا يې شمال او نورو مر
سراخواجه سيمې ته تللی وم، په يوه کلي کې بې شمٻره دولتي پوځي کماز، سوپر، جيپ، او ځينې د 

کله چې د کابل په ښار کې منقول توکي . زراعت وزارت جاپاني موټر د پلورلو لپاره درول شوي وو
ورا کسانو د غٻر منقول جايدادونو، کورونو او ځمکو په نيولو باندې پيل وکړ، لوټ شول، نو د نظار ش

په ھر ځای کې چې د دولت شنه ساحه، پارکونه يا خالي ځمکه ليدل کيدله په بيړنۍ توګه يې کورونه 
  .پرې جوړ کړل او د ھندوانو او نورو خلکو کورونه چې بھر ته تللي وو ونيول

ومت کې د کابل په ښار کې يوازې ملي بسونه، نه وو تښتول د مجددي په دوه مياشتني حک
د لوموړي ځل لپاره چې په يوه . شوي، په ملي بسونو کې يې د ښځو او سړيو ترمنځ پړي اچولي وې

ملي بس کې مې پردې وليدلې د پل باغ عمومي د ملي بسونو په تم ځای کې و1ړ وم، دوه تنو ښځو د 
د دوی » ... .دا څه ب� خلک راغلي ھٻڅ يې نه دي ليدلي«:ويل يېملي بسونو پردو ته حيرانې وې، 

خبرې د نظارشورا څو تنو لنډغر چې ھلته و1ړ وو، اوږدې خيرنې ږيرې او ويښتان يې درلود، ھغو 
اول مويايته شانه «:ښځو په ځواب کې وويل» .چرا چادري سر نه ميکني؟! او دخترا «:ښځو ته وويل

  » ... . ګپ دې کو، شپشايته پاک کو، باز

په کابل کې د مسعود او نورو تنظيمي قوماندانانو په جنايتونو او ناوړه کړنو باندې د کابل 
ښاريان خبريدل، خلک ھک پک حيران پاتې وو، نه پوھيدل چې په ښار باندې څه ډول ب� راغلي ده، 
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 څو شيبې وروسته د ډاکټر نجيب ? صدراعظم خالقيار چې ډٻر شريف او دروند شخصيت ؤ، يوازې
له ھغې چې د اس�مي دولت مشر ښاغلي مجددي ته واک ورتسليم کړ، د مسعود د نظار شورا د 
لنډغرو لخوا، د خلکو پر وړاندې له موټر څخه په زور ښکته شو او د ده د سپرلۍ موټر يې وتښتولو 

مي جنرا1نو مشر جنرال نبي عظيمي چې مسعود ته د تسليمي پرچ. او پخوانی صدراعظم پلی روان ؤ
درصحن وزارت خارجه خلقيار را ديدم که با پای پياده ... «:ؤ دا پٻښه يې ليدلي په اړه يې داسې وايي

ھمين اکنون موتر مرا : و افګار خويش، لنګ لنګان در حرکت است، علت را جويا ګرديديم او ګفت
پس او را با خود ګرفتيم و به . ديافتن موتر وی ناممکن بو. مجاھدين ربودند و نميدانم کجا برده اند

متأسفانه او را ھمان شب . منزلش رسانيديم، خالقيار شخص شريفی بود، محترم متواضع آرام و متين
آزار اذيت ګرديده و . از منزلش خارج نموده و در يکي ار پوسته ھای شورای نظار محبوس کرده بود

مشکل او را از پوسته بابا جلندر شورای نظار داکتر موسی وردګ به من خبر داد، به . تحقير شده بود
 ۵٩٢اردو و سياست، در سه دھهء اخير افغانستان، (» .تحويل ګرفتيم و بار ديګر به منزلش رسانيديم

  )مخ

ھمدغه پخوانی صدراعظم خالقيار ؤ چې د تنظيمونو د بې بندوباريو له امله ښاغلی مجددي اړ 
چې د حکومت او د ده د کابينې د سرپرست په توګه شو ترڅو پخواني صدراعظم ته دعوت ورکړي 

  ) مخ۵٩۵اردو و سياست، در سه دھهء اخير افغانستان،(. دنده تر سره کړي

د ښاغلي صبغت ? مجددي دوه مياشتنۍ پاچاھي خوشي په خوشي تٻره شوه او يو ځل خو د 
  .دې باندې وويشتل شوهھمدغو خپلو مجاھدينو، حکمتيار يا مسعود لخوا يې الوتکه په ستنګر توغن

 د پٻښور د تړون سره سم، وروسته له دوو مياشتو مجددي صاحب خپله پاچاھي ښاغلي برھان 
الدين رباني ته ورتسليم کړه، کله چې د رباني څلور مياشتې تٻرې شوې، جھادي تنظيمونو چې د 

شورای (پر ځای يې له پښتو نوم سره يې بنسټيز مخالفت درلود، د لويې جرګې د نوم ) لويې جرګې(
شواری حق (نوم ورکړ، دغه نوم په کابل کې خلکو ته نوی او تلفظ يې ګران ؤ، نو د) اھل حل وعقد

شورا به يې  بلله، د ھمدې شورا د جعلي انتخاباتو لخوا ښاغلی رباني د دوه کلونو لپاره د ) ناحق
ې ته اړ شول جګړه يې پيل کړه په توګه اع�ن شو، چې له امله يې ګلبدين حکمتيار بيا جګړ! ولسمشر

د کابل ھغه سيمې لکه دارا1مان، چھلستون، کارته نو، . او بې شمٻره کابل ښاريان يې ووژل
با1حصار، پلچرخي او نورې چې د حکمتيار ځواکونو په 1س کې وې، د مسعود، دوستم او نبي 

ه پسې توګه بمباريدلې او عظيمي ځواکونو لخوا چې ډٻری ھوايي ځواکونه يې په 1س کې وو په پرل
. ډٻر ملکي خلک يې ووژل، تر دې چې مکملې کورنۍ يې په خپلو کورنو کې بمبار او له منځه يوړې

- ١٠يوه ورځ چې زه له خوست څخه کابل ته روان وم، د لوګر په و1يت کې يو ماشوم چې نږدې 

خپلو خبرو په جريان کې ،کلن ؤ موټر ته راپورته شو، ماشوم چې په درې ژبه باندې غږيدلو د ١١
زه چھارآسياب ته ځم، ھلته مې کور ؤ، څه موده وړاندې د رباني د الوتکو لخوا بمباري وشوه «:وويل

ته خو شکر ژوندی يې ته : په خواشنۍ سره مو له ماشوم څخه وپوښتل» .ټوله کورنۍ مو شھيدان شول
 وم، لوګر ته د ترور کره تللی زه په ھغه شپه په کور کې نه«:ماشوم وويل. ھغه مھال چٻرې وې؟

چھارآسياب ته ناوخته ورسيدو او ھلته مو شپه کړه، سبا سھار موږ د چھارآسياب په عمومي » .وم
سړک شاوخوا نږدې کورونه او په بازار باندې د مسعود د الوتکو د بمباريو ورانۍ او ډنډونه وليدل 

  .چې څه موده وړاندې ترسره شوي وې

د نظارشورا ټوپکيانو د خپلو جناياتو په لړۍ کې د کابل ښار پر ښځينه ليونتون يرغل وکړ او 
څه ښځې چې په کې وې، ټولې يې بې عزته کړې، دا خبر زياترو اژانسونو ھماغه وخت خپور کړ، 
وه خو د رباني ادارې پرې سر ونه ګراوه، په ھمغه شپو ورځو کې يوه نا بالغه نجلۍ د نظار شورا د ي
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ټوپکي لخوا بې عزته شوه، څو ورځې ژوندۍ وه او په پای کې په روغتون کې مړه شوه، په دريم 
مکرويان کې خو د شھيدې ناھيدې داستان ټولو افغانانو ته معلوم دی، چې له شپږم پوړ څخه يې ځان 

 سمسور افغان، دويمه(. راګوزار کړ، خپل عزت يې وساته او د شھادت جام يې پر سر واړاوه
  )مخ١٩۶سقاوي،

د شھيدې ناھيدې په اړه موږ داسې اوريدلي وو چې د مسعود يو قوماندان د خپلو کسانو سره د 
ديارلس کلنې ناھيدې کور ته ورغلل د نوموړي جلکۍ پ�ر او وروڼه يې وويشتل، ناھيدې چې خپل 

  .عزت په خطر کې وليد نو د مکرويانو له پنځم پوړ څخه يې ځان واچولو

او د سياف اس�مي اتحاد ډلې ) چې مشري يې عبدالعلي مزاري کوله(انو د وحدت ډلېد ھزاره ګ
تر منځ جګړه د مسعود د نظار شورا د منافقت او شرارت له امله په لوی 1س رامنځ ته شوه، چې له 
امله يې بې شمٻره د سر او مال زيانونه د کابل ښار پښتنو او د ھزاره توکمو بې وسلو او غريبو خلکو 

بې (ته واوښتل، مسعود په دې کار سره غوښتل د سياف ډله د ځان په پلوۍ راواړوي او ھغه خبره
په دې ھکله جنرال نبي عظيمي چې ھغه مھال، نږدې د کابل په ټولو ) اتفاقي واچوه حکومت وکړه

ا ب... «:بې ع، افسرده خاطر له قوله داسې ليکي(جګړو کې شريک او له ډٻرو پټو رازونو خبر ؤ، د
حزب وحدت و اتحاد توجه به عوامل سه ګانهء فوق، شورای نظار، ع�ج واقعه را در اين ديد که بايد 

، که ھرګاه يک طرف با شکست مواجه ګردد، يک عامل منفي را از سر راه اس�مې را درګير نمايد
 بود خود برداشته است و ھرګاه ھر دو ګروه تضعيف ګردد معنای آن تضعيف دو عامل منفي خواھد

برع�وهء اين، از اين طريق به حساب نيروھای نفوذي حزب اس�مي افغانستان که در پوشش 
نيروھای اتحاد اس�مي افغانستان وارد شھر کابل شده اند نيز رسيدګي مناسب شده درس خوبي بدانھا 

ار ترور چھداده شده است به ھمين دليل اولين عمل شورای نظار در جھت دستيابي به ھدف خويش 
که سه نفر آن از شورای مرکزی حزب نفر از مربوطين حزب وحدت و اع�م آن به نام اتحاد اس�می 

  )مخ۶٠۶اردو و سياست در سه دھهء اخير افغانستان، (»... .وحدت بودند

جنګ اول ھزاره ھا با اتحاد اس�مي سياف بروز دوشنبه «:جنرال نبي عظيمي په دې تړاؤ وايي
آغاز يافت، ابتدا چھار نفر عضو رھبري حزب وحدت در منطقهء سيلوي ، ١٣٧١جوزا ١٠تاريخ 

که سه نفر اول عضو ) کريمي، سيد اسماعيل حسيني، چمن علی اوبوذر و وثيق(کابل ترور شدند
شورای مرکزي حزب بودند و شورای نظار به حزب وحدت اط�ع داد که افراد سياف آنھا را ترور 

الم در منطقهء پل سرخ، از طرف حزب وحدت توقف داده شده و بعد ًکرده اند بعدا موتر حاجی شيرع
) فيضي(از رھايي، با1ی موتر مذکور فير ګرديد و يکنفر از سرنشينان موتر مذکور کشته شد سپس

يکي از قوماندانان حرکت اس�مي به اعضای حزب وحدت اط�ع ميدھد که درګيري بين نيروھای 
نګ جريان دارد، در حاليکه در آنجا وضع آرام بوده است پس حزب وحدت و اتحاد در منطقه دھمز

راه بندان شروع می شود، توپھا، تانکھا و ماشيندارھا به غرش در ميآيند کشت و کشتار شروع می 
ګردد ھزاره ھا پشتون ھا را و پشتون ھا ھزاره ھا را در ھر کجايي که می بينند اسير می کنند، ناخن 

تھا را می برند پای ھا را قطع می کنند، در کله ھای ھمديګر ميخکوبي را ھای اسرا را می کشند، دس
شروع می نمايند، انسانھا در کانتينرھا محبوس مې ګردند و کانتينرھا آتش زده مي شوند يا در قفس 
ھای شيرھا و پلنګ ھا، در باغ وحش انداخته می شوند، زنھا و دختران جوان ھمديګر را ميربايند و 

اوز می کنند، زن در برابرچشمان خشماګين شوھر و برادر و پسر نوبالغ در مقابل چشمھای به انھا تج
اردو و سياست در سه دھهء اخير (» ... .پر آز رم مادر و خواھر، مورد تجاوز قرار می ګرفتيند 

  )مخ۶٠۶افغانستان، 
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ډلې سره په وروسته له ھغې چې د مسعود د نظار شورا د ھزاره ګانو د وحدت ډله د سياف له 
جګړه واچوله، د مسعود د نظار شورا د سياف ډلې اس�مي اتحاد په پلوۍ په جګړو کې ورګډه شوه، 
چې په پای کې د افشارو لويه جګړه يې په لويه بې رحمۍ سره پيل کړه، د افشارو جګړه په حقيقت 

ومي قوماندان ؤ کې د نسل وژنې جګړه وه چې پخپله د مسعود لخوا چې د دفاع وزير او د جګړې عم
  .اداره کيدله

د افشارو جګړه د مسعود او نور متحدينو لخوا پيل شوه له ځمکې او ھوا څخه د ھر ډول درندو 
وسلو څخه کار واخسيتل شو، چې له امله يې د ھزاره ګانو ښځو، ماشومانو، سپينږو او د دوی 

دوی د کورنيو پر وړاندې جنسي کورونو ته د سر او مال بې ساري زيانونه ورسيدل، په ښځو باندې د 
تيري وشول، د ښځو تيونه يې غوڅ کړل، د ھزاره ګانو غريب او بيچاره کسان ډلې، ډلې ووژل شول، 
يو شمٻر ښځې يې نامالومو سيمو ته له يوړل شوې، خلکو خپل مړي ھديرو ته نه شول رسولی نو له 

  org.homayun://http... . مجبورۍ يې په خپلو کورونو کې په بٻړنۍ توګه ښخ کړل

تر سرليک 1ندې په يوه ليکنه کې، د ) جنګ افشار(ښاغلی جنرال سيدعبدالقدوس سيد، د  
افشارو په جګړه کې د مسعود او نورو متحدينو د جنايتونو په ھکله زړه بوږنوونکي مالومات ليکلي 

فاجعــۀ قتل عــام در افشار در «:لې اړونده برخې را نقلوودي، چې له نوموړي مقالې څخه څو بٻ�بٻ
آن 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 ھـــای نامشروع تصور کرد، فاجعـــۀ افشار عروج 

ًتقريبا ھيچ خانه ای نمانده بود که سقف آنرا گلولۀ ثقيل     .دمکشی بودجباريت، توفان خونريزی و آ

نشگافته باشد ،فرار از آن جھنم آتش، در آن ظلمت شب و سردی ھــوا که مانند بيداد جنگ خونخوار 
گرديده بود، کار ساده ای نبود، از اينرو ھمه در خانه ھای خود، تن به تقدير سپرده باقی مانده بودند، 

 افشار در آن شب به ميدان  .ھا بدون تھکاوی به شديد ترين تلفات انسانی مواجه گرديده بود  خانه
آنرا درگرداب خون و آتش ) مسعود، ربانی، سياف، محسنی(کرب� تبديل شده بود و يزيدھای زمان

د فرو برده بود، گويی چرخ اف�ک ھم از آن با1 با نظارۀ محشر جنگ با خون کشته شدگان می چرخي
   .و سيراب نمی شد

ھـــزاران زن و مرد، ھـــزاران فــرزند دلبــند و دوشيزۀ نوباوه، ھـــزاران جــوان نورسته در 
خــانه وکاشــــانه شان در اثر انتقامگيری وحشيانه، يا از اثر آتشباری ھا و ھجــوم ھـــا کشته شده، يا 

تند، مـــردان به اردوگــــاه ھـــای کار شاقه و اسير گرفته شده  و مورد تجـــاوز جنسی قـــرار گرف
   .اجباری مربوط سياف و مسعود شبيه اردوگاھــای فاشيسم ھــتلری به انتظار مرگ فرستاده  شدند

تن افــراد اسير شده که دارای » ٨٠٠«به اساس يک گزارش رسمی از اين جنگ از جمله 
در اين راپور رقم .  به قتل رسيده يا مرده اندنفر آنھا دراسارت » ٧٥٠« ساله بودند ٣٥- ١٠سنين 

» ٥٠٠٠«نفر غير نظاميان که در کوچه ھا وسرکھای افشار کشته شده بودند و چور و چپاول » ٨٠«
دامنۀ کشتار جمعی، تجاوز بر زنان، چور و چپاول، گروگانگيری،  .خانه نيز گزارش داده شده است

  ». شکنجه ھـای قرون وسطايی کشيده شده استاسارت و عملکردھای وحشيانۀ بسيار فراتر از

ښاغلي جنرال سيد، د نظار شورا د ھغو کسانو نومونه ليکلي دي چې د افشارو جګړې واګې يې 
په 1س کې وې او په افشارو کې د ھزاره توکمو د نسل وژنې مسؤليت يې پر غاړه دی، د دغو کسانو 

وو او  نو کې لوړپوړي چارواکيډٻری کسان، د ولسمشر کرزي او اشرف غني په حکومتو
که درعمليات تھاجمی برافشارسھم عمده داشتند، ) شورای نظار(فرماندھــــان جميعت اس�می«.،دي

م�محمد قسيم فھيم، رئيس  ـ) منسوبان قرارگاه او (احمد شاه مسعود فرمانده عمومی و : از اينقرار اند
برنامه ريزی عمليات و جريان آن نقش عمده ادارۀ استخبارات حکومت اس�می، مسئول کشف که در 
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ـ  ـ انوردنگر فرمانده جھادی فرقۀ شکردره ـ م�عزت فرمانده فرقۀ جھادی پغمان.را بعھده داشت
محمد اسحاق پنجشيری فرمانده لوای جھادی ـ حاجی بھلول پنجشيری فرمانده لوا ـ بابه جلندرپنجشيری 

غند ـ مشتاق لعلی فرمانده کندک ـ بازمحمد احمدی بدخشانی فرمانده لوا ـ خنجراحمد پنجشيری فرمانده 
ـ محمد صالح ريگستانی رئيس .فرمانده فرقۀ قرغه ـ بسم ? خان محمدی فرمانده ريزرفھای تھاجمی 

ھمچنان در اين عمليات محمديونس قانونی، داکتر عبدالرحمان، داکتر عبد? عبد?، بابه .اوپراسيون 
 ».گل حيدر و شمار ديگر نيزسھم ويژه را ايفا نموده اندجان، حاجی الماس، 

fi.afghanistan.www://http  

 په کابل کې د نظارشورا د جنايتونو په سلسله کې جنرال سيدعبدالقدوس سيد په يوه مقاله کې د 
به جنوب کې وژل شوي وو، موږ ھم ھغو کسانو د وژلو يادونه کړي ده چې د زړو مکرويانو 

اوريدلي دي چې يو شمٻر د دوستم او د ډاکټر نجيب ? د حکومت 
پخواني غړي چې نوموړی له مسعود سره يو ځای شوي وو او بيا 
چې دوستم له اس�مي ګوند سره د رباني پر ضد ايت�ف وکړ، د 
نظارشورا لخوا وژل شوي دي، خو پوره مالومات په 1س کې نه 

در جنگھای کابل بعد از تشکيل شورای «:ښاغلی سيد وايي. تهش
ھماھنگی که تنی چند از نخبگان سياسی و نظامی ما با بريدن از 
مسعود و ربانی در رکاب شورای ھماھنگی به حکمتيار پيوسته 

 يک ١٣٧٢ ماه جدی ١٣ و١٢بودند و بعد از شکست آن در روز 
ودند بويژه يک عده عده زياد از دموکراتان، که مخالف جنگ ب

سی نفری از رفقای ما در مکرويان به امر ربانی و مسعود توسط 
  .رسول رای شان سياف دسته جمعی تير باران گرديدند

   شھيده ناھيد                                                                               

  

  

  
  نوربيا

  

  


