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و شميره   14 تر ١  له:دپا
ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 

ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئله رالي

  

  ١٠/٠٢/٢٠١١                  »سيد«سيد عبدالقدوس 
  برگهای از جلد دوم

  

  شمسی١٣٧٥ -١٣٧١جنگهای کابل 
 اثری در دست تهيه

   

  جنگ افشار  
 )م١٩٩٣ فبروری سال ١٠(هـش ١٣٧١دلو ٢١مورخ ام ـتل عـدسی جانباختگان قـ به روح ق  و ادای تعظيم  ياد بودبه
  افشار در
 درکابل يکی ازغم ش١٣٧۵ -١٣٧١فاصلۀ سالهای  ای مجاهدين و مليشه ها درتداوم جنگهای پنجسالۀ گروهه در

 ، که کابل و کشتارجمعی بيگناهان درجريان جنگها از جمله در ساحۀ افشار استانگيزترين و وحشتناکترين وقايع آن،
  . رار نگرفته استو تحقير قتجاوز  ، ويرانگریخونريزی، طول قدامت تاريخی اش هيچگاهی اينگونه مورد کابليان در

 جنگها در قوماندانان به کاروايی سران تنظيمهای جهادی و قدر پا به پای جنگهای کابل به پيش برويم، هر قدر هر
به همان اندازه  نزديک آشنا شويم،  تداوم جنگهای ذات البينی گروههای مجاهدين از برنامه ريزی و سازماندهی،

  باشندگان، قربانيان اصلی اين جنگها،اس ميکنيم کهاحس تخوان خود بيشتراس و مغز سوزش تلخی اين واقعيت را در
 به وحشيانه ، عظمت طلبی گروههای خون آشام جنگجنگهای اين مردم بودند که در بيگناه وطن بوده اند، و معصوم 

 .ام گرديده اندترين شکل قتل ع
در (ده های بلند ر کرسی ها و در)  جهادیوماندانانقرهبران و  (جمعی سيطرۀ عامالن کشتار حال بنا برمتاسفانه تا ب

 که می( نگهداشتن جنايات جنگی انجام شده تالش عوامفريبانه جهت مستور تحت حمايت ناتو و) دولت حامد کرزی
  وانقوماندانمداحی که  قهرمان تراشی و القاب اسطوره و )ميان بردارند خواهند آثار جرم فردای بازرسی را از

 جنگی را تا عرش اعلی ميرسانند بشکل فاجعه سکوت را در ميان سازمانهای طويل و عريض حقوق جنايتکاران
 .و خارجی مستولی گردانيده است بشری، داخلی 

کاريست  ،جنگهای کابل که بگونۀ پهناور صورت گرفته است ای جمعی درکل کشتاره ارائه فهرست جامعی از توفيق
شتابناک پيرامون گوشه های اين فجايع کم  ت حقايق دريافتی را با سيری گذرا وبا آنهم نگارنده کوشيده اس دشوار،
 و افشار ای کابل وملکوتی شهدا، جانباختکان جنگه نخست ازهمه جهت ادای تعظيم به روح قدسی و تاريخی، نظير

   .داوراق تاريخ ارائه ده ثبت در
موفق نبوده المناک  و آور  نسبت به چنين موضوعی زجرادای حق مطلب بسته اعتراف می نمايد که در اين قلم زنگار

    :الگوی اوليۀ بررسی ها و تحقيقات بعدی قرارگيرد تواند،اما اين يافته ها بعنوان گوشه های اين تراژيدی خونين مي ،است
 

   : فاجعه افشار-١
دين ـهای مجاه مـيـتنظهای  جريان جنگ تی را درـمخاف پر ن وـتاريخ خوني  ، کابلباشندگانن است که ـمبره

يکی ١٣٧١ ماه دلوسال ٢٢ و٢١کابل مورخ  افشار ام دردراين ميان قتل ع سپری کرده اند،) ش١٣٧۵ -١٣٧١(
 .دهشتبارترين آنهاست ازغمبارترين و

 .نسل کشی انجاميده است» ژنوسايد«جايع انجام شده تا سرحد ف اه وانسانهای بيگن کشتار درافشار
پيوسته پی  وقوع جناياتی که درآنجا ب توان به بخشی ازبرافشار مي تهاجم   عمليات محاربوی وبا دنبال نمودن جريان

سان را به وحشت اندر ميکند، واقعۀ آن، ان نوشتن هر رحمی چنان گسترده است که خواندن وبی  ابعاد قساوت و برد،
با زخم های  سالمت برده اند،جان ب ۀ افشارفاجع آنهاييکه از ،جوان به بيرحمی کشته شده و کودکان پير مردان، ،زنان

 .نداکنون به زندگی ادامه ميده روانی با دشواری، عميق روحی و
 اينجا سران و در قلمرو آن است، خود جنگ و از پهناورتر اتفاق افتاده بسيارگسترده و جريان تهاجم به افشار آنچه در

قومی بخاطر حفظ  برانگيختن عصبيت های مذهبی و ذهب وم دين و با استفادۀ ابزاری از) مجاهدين؟ (قوماندانان
تاجيک را  و پشتون  ،تشيع برابر وعوامفريبی تسنن را در با خدعه   .ام زده انددست به قتل ع جبروت شان، جالل و
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 انگروگ ،چپاول و چور ،زنان بر ، تجاوزجمعی دامنۀ کشتار . ای خونين واداشته اندبرابر هزاره به انتقام کشی ه در
  .وسطايی کشيده شده است ای قرون شکنجه ه  از باالتراسارت وعملکردهای وحشيانۀ بسيار ،گيری

 

 :شاراهداف تهاجم براف
 بيست و احمدشاه مسعود در و ان الدين ربانی رحسوی حکومت اسالمی کابل تحت رهبری ب عمليات تهاجمی که از

دو جناح  برای هر افشار اجرا گرديد، ع نيروهای نظامی دراستعمال طيف وسي و با بسيج  ،ش١٣٧١سال  يکم ماه دلو
   .استثنايی بود  وخاصدارای اهميت ) زب وحدت اسالمیح(و) حکومت اسالمی(جنگ 

نظامی بوجود  و اوضاع سياسی  دگرگونی های جديدی را در  ومشکالت فاجعۀ افشار، گذشت ده ماه جنگ قبل از
تالف های جديدی شکل گرفته ئا صف بندی ها و ،رنگ باخته ليه جناح ديگرع ،ستراتيژی تفوق يک جناح آورده بود،

  .بود
 ،فکری مشترکی بودند که دارای جرثومۀ  )سياف مبلغ قرأت وهابی( به اتحاد اسالمی) مسعود ربانی و( اين ميان در

  اسالمی حکمتيارنه تنها نتوانسته بودند به هدف اصلی خود سرکوب نهايی حزب و نزديکی بيشتری حاصل نموده 
معبرگذرگاه تا  را از حزب وحدت اسالمی که بخش های غرب شهر ،بلکه با حريف نيرومند ديگری نايل گردند،

 تا رسيدن به دروازه های آورده بود و انقياد خود در و از دهمزنگ تا گردنۀ باغ باال و افشار را در دشت برچی 
با دو » ربانی« چنين حالی حکومت  در. ندمواجه شده بود ه بود،رکاب قدرت فاصلۀ کمی برايش باقيماند و ارگ، 

      .دست داده بود حريف پرتوان درحالی مواجه گرديده بود که حمايت مليشه های شمال را هم از
نظامی اش،  کمبودهای ستراتيژی جبران شکست ها و و ،اين بن بست نظامی ايی ازره نحال مسعود بخاطربا اي

حرکت (رهبر» محسنی«حمايت شيخ آصف  و) اتحاد اسالمی تحت رهبری سياف(تحد نظامی خود خواست يکجا با م
   .او انتقام بکشد از با يک نيروی تهاجمی با حزب وحدت قاطعانه به تصفيۀ حساب پرداخته و) اسالمی

می حزب وحدت حامی دايران، شداری بود به ايقرارگاه حزب وحدت ه( راه اندازی تهاجم بر افشاراز منظر ديگر 
اسالمی که با صفير گلوله ها به تهران بفهمانند در صورتی کم مهری و عدم تمکين به خواسته های آنها قادر اند حزب 

 تهاجم بر افشار و امحای حزب وحدت، نمايش پر –و سپس .  رون اندازندو قمع نموده از کابل به بي وحدت را قلع 
که هر دو دشمن سر سخت ايران بودند، با پژواک گلوله ها، و  ها بود و سعودی های امريکا مکمدعای جهت جلب ک

و سعوديها قرار بگيرند  اگر مورد عنايت امريکا  جويباری از خون و تل اجساد هزاره ها در افشار بيان ميشد که 
  .قادر اند دست ايران را از افغانستان قطع نمايند

با  اينرو از ام زهری بود که می بايستی الجرم سرميکشيد،مانند ج) مسعود (شکست درجنگ با حزب وحدت برای
 قوتها وامکانات نظامی جهت سرکوب حزب وحدت عمدتأ به دو هدف احضارات گرفته ۀو گسترد بسيج همگانی، 

    :بود
ه درعمارت نظامی حزب وحدت اسالمی را ک و  احمدشاه مسعود خواسته بود که قرارگاه سياسی  :نخست آنکه

اشغال  يک حکومت عليحده مبدل گرديده بود، ، و به مرکزموقعيت داشت متصل به افشار ،علوم اجتماعیانستيتوت 
   .نمايد يا دستگير و کشته  جريان تهاجم اعضای رهبری حزب وحدت را در و عبدالعلی مزاری  ،نموده

حت کنترول او مناطق ت ،انداخته دور ساحۀ غرب کابل به  با يک تهاجم سازمان يافته حزب وحدت را از: دوم آنکـــه
اتحاد اسالمی (وسعت بخشيده با مناطق تحت نفوذ  ساحۀ حاکميت خويش را درغرب شهر ،را به تصرف درآورده

  .متحد خود درغرب کابل وصل نمايد) سياف
  

   :امی اشتراک داشته درتهاجم افشارقوتهای نظ
  شرکت داشتند،ش١٣٧١ دلو سال ٢٢-٢١تاريخ ر به افشا درعمليات تهاجمی بر يکسوی جنگ قوتهای نظامی که  در

   .مربوط بود )و شيخ آصف محسنی رسول سياف عبدال(تالفی او ئقوتهای نظامی ا به احمد شاه مسعود و ربانی و
و محمد  ، کريم خليلی تحت رهبری عبدالعلی مزاری)  تشيعحزب وحدت اسالمی( قوتهای مدافع را -درسوی ديگر

  .افشار سف آراسته بودند تشکيل ميداد  ۀبری که در ساحکا
 

  : عمومی عمليات تهاجمی برافشارقوماندانان
 فروری سال ١١ و١٠ مطابق ش١٣٧١ ماه دلو سال ٢٢-٢١خ افشار مور ی عمومی عمليات تهاجمی برقوماندان
 مدشاهافشارگرديد، شخص اح در جنايات هول انگيز معصوم و  مومن وباشندگانام را که موجب قتل ع  م١٩٩٣

ی شورا(قوتهای نظامی مربوط  ،قوماندان اصلی عمليات حيث سازمان دهنده وب) مسعود. (مسعود به عهده داشت
مربوط سياف و ) اتحاد اسالمی(قوتهای نظامی متحدان ائتالفی خود  گونۀ مستقيم ورا ب)  جميعت اسالمی-نظار
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ی قوماندان .سوق و اداره مينمود ت رهبری ومستقيم دراين عمليا غير حرکت اسالمی شيخ آصف محسنی را بطور
 .عهده داشتر ب سيد حسين انوریقوماندانقوتهای حرکت اسالمی را 

 رسول سياف وشخص عبدال  تهاجم بودند،درغرب کابل آمادۀ ی قوتهای اتحاد اسالمی را که قومانداندرعين حال 
 ارتباطات سيستماتيک مخابره ای ت مسعود درفعالي مرکز و  ديگر او درحاليکه با قرارگاه عمومی، قوماندانان
  .سوق و اداره می نمودند ،قرارداشتند

 متر ازنيم کيلوحدود دوپنجشيری مربوط رحيم يک عمارت  چهارراهی کارتۀ پروان در ی مسعود درقوماندانقرارگاه 
سيستم های  و وسايط جابجايی  ،وسيع امنيتی اين قرارگاه با تدابير. موقعيت داشت قرارگاه حزب وحدت دورتر

 قوماندانانوشبکه های ارتباطات آن با تمام  گرديده، وسايط زرهی مجهر و سنگين  آتشبارهای سبک و ،مخابره
   .شرکت داشته درعمليات تهاجمی بطور سيستماتيک تأمين گرديده بود

 نيروهای قوماندانانداد زيادی از تع ،داشتقبال  دررا  بيگناه باشندگانام که قتل ع همهچنان درعمليات محاربوی افشار
 که ارائه فهرست کامل وهمگانی ازآنها را دشوار مجاهدين ازهردو جناح جنگ اشتراک نموده بودند ،نظامی متخاصم
   .گردانيده است

ه ارائه داده شد) پروژۀ عدالت برای افغانستان(دراينجا به فهرستی استناد می شود که به وسيلۀ يک سازمان بين المللی 
   )١:(است
   :يک

  : اند سهم عمده داشتند، از اينقرار افشار که درعمليات تهاجمی بر) شورای نظار(  جميعت اسالمیقوماندانان
  )و منسوبان قرارگاه او(قوماندان عمومی  احمد شاه مسعود ـ
 ی عمليات وبرنامه ريز  کشف که درمؤظف ، ادارۀ استخبارات حکومت اسالمی مسؤولمحمد قسيم فهيم ، مال ـ

  .جريان آن نقش عمده را بعهده داشت
  جهادی فرقۀ شکردره قومانداندنگر  انورـ
  فرقۀ جهادی پغمان قوماندان مالعزت ـ
  لوای جهادیقوماندان محمد اسحاق پنجشيری ـ
  لواقوماندانجشيری ن حاجی بهلول پـ
  لواقوماندانجشيری نپ  بابه جلندرـ
 غند قوماندان خنجراحمد پنجشيری ـ
  کندکقوماندان مشتاق لعلی ـ
  فرقۀ قرغهقوماندان بازمحمد احمدی بدخشانی ـ
  .های تهاجمی زروقوماندان ري بسم اهللا خان محمدی ـ
  . محمد صالح ريگستانی رئيس اپراسيون ـ

گل  ماس وحاجی ال ،داکتر عبداهللا عبداهللا، بابه جانداکتر عبدالرحمان،  ،يونس قانونی اين عمليات محمد همچنان در
 . را ايفا نموده اندخاصو شمار ديگر نيزسهم  حيدر
 :دو

 :اينها اند نقش عمده ايفا نموده اند افشار  تنظم اتحاد اسالمی که درعمليات تهاجمی برقوماندانان
  .سوق و ادارۀ قطعات عملياتی خود را به عهده داشت ،اتحاد اسالمی الرب رسول سياف رهبر عبدـ

  . وزير داخله  احمدشاه احمد زیـ 
  فرقۀ پغمانقوماندان حاجی شيرعلم ـ 
 .کمپنی پغمان موقعيت داشت  که در۵٩٧ لوای قوماندان زلمی توفان ـ 
 ۵٩٧ غند مربوط لوای قوماندان داکترعبداهللا ـ 
 ۵٩٧ لوای  طقوماندان غند مربو  جگرن نعيم ـ
 .هم داشتبرنامه ريزی واجرای عمليات س که در  مال تاج محمدقوماندان  ـ
  عبداهللا شاه با قطعه مربوطه اشقوماندان ـ
 .افشارسوق گرديد دوم به جبهۀ جنگ در که روز با قطعۀ مربوطه اش،  خنجرقوماندان ـ
 .دوم به عمليات سوق گرديد با قطعه اش روز  غند،قوماندان عبدالمنان ديوانه ـ
 .يات سوق گرديددوم به عمل  غند با قطعه اش روزقوماندان امان اهللا کوچی  ـ
 .دوم به عمليات سوق گرديد  غند با قطعه اش روزقوماندان شرين  ـ
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 .دوم به عمليات سوق گرديد کچکول با قطعه اش روز ـ مال
 :ســه

 :ذيل اند قرار سهم داشتند درعمليات تدافعی افشار، حزب وحدت اسالمی که   جبهۀ مقابل،قوماندانان
 ،مشاور ارشد نظامی و آن ) شورای رهبری( می را شخص عبدالعلی مزاری وی عمومی حزب وحدت اسالقوماندان ـ

موقعيت داشت به عهده  افشار قرارگاه عمومی درعمليات انستيتوت علوم اجتماعی جوار اشمی که ازه ،سيد يزدان پناه
  .داشتند

  

    :قوماندانان شرکت داشتۀ حزب وحدت عبارت اند از تام ها و و جز قطعات و
   .ساحۀ اطراف پوليتخنيک جا بجا بود  تحت قوماندۀ علی اکبرقاسمی که در٩۵تام های مربوط فرقه  و جز  قطعات وـ
  . ۀ حاجی امينی تحت قوماند٠٩۶تام های فرقۀ  و  جزـ 
  تحت قوماندۀ ابوذر ٠٩٧ قطعات مربوط فرقۀ ـ
 تام های دارای اسلحۀ ثقيل تحت فرمان سخی خان  و  جزـ
 جان محمد ترکمنی، اخالص جاغوری، ،خادم حسين(ابراهيمی  عيدی محمد،  علومی منشی، برعالوه سيد علیـ

  .سهم داشتند نيز) عباس جعفری
  

 ارششرح عمليات تهاجمی براف
     :صورت پذيرفت واقدامات زير تدابير : لۀ احضاراتمرح  در-الف

سوی احمدشاه مسعود به حال  بل ازق دو روز تام های شرکت داشته درعمليات افشار،  و  تمام قطعات وجز- 
   .پرسونل اکمال گرديدند مهممات و ،اسلحه ،لحاظ تخنيک محاربوی از ،آورده شده احضارات محاربوی در

امتداد آن تا بلندی های مشرف به  و تپه های علی آباد  آسمايی، چکار شاه مسعود در  مواضع آتشی مربوط احمد -
 ٢١Zeoو  ٢٣Zeo و ١۴بی ام  ،٢١مجددأ به وسيلۀ توپ های بی ام  ،اکماالت قبلی ۀبرعالو ،کارتۀ مامورين و سيلو
 . تحکيم يافتند ای ثقيل با انبوه مهمات تقويه وماشينداره و  م م ۵٧ و٧۶توپهای  و

ليات اين جريان عم خود داشت وظيفۀ آن در که عظيم ترين زراد خانۀ آتشی را در) آسمايی ( چکاد مواضع آتشی در
 اطراف سيلو، مناطق افشار، ،اطق هزاره نشين قرارگاه حزب وحدت منطور خاصب ،ه درساحۀ غرب کابلبود ک

 دشت برچی را تحت ضربات آتش قرار مهتاب قلعه و ،۴ و٣کارته های  کوتۀ سنگی، کارتۀ سخی، ،خوشحال مينه
   .جنبنده ای را نابودکند هر داده،

) حرکت اسالمی(  حزب وحدت وقوماندانانباز خريد وفا داری  وتطميع  منظور استخباراتی بخاص اقدامات  -
راه » فهيم«قسيم  سوی مال از جابجا بودند، شمال افشار) رادار( ارتفاعات کوه در شيخ آصف محسنی که  مربوط 

هده ی قطعات جنبش ملی مربوط رشيد دوستم را درکابل به عقوماندانآنزمان  يک نظامی ارشد که در . اندازی شده بود
  رادارۀارتفاعات تپ  حزب وحدت که درقوماندانان شماری از«:قول عبدالعلی مزاری به نگارنده گفت که  از داشت،

ومقاومت دست  جنگ  وسيلۀ استخبارات قسيم فهيم خريداری شده بودند که حين حمله ازشمال افشارجابجا بودند، ب در
   .»تقلبی بوده اندهمه بعدأ معلوم شد که اين دالرها  خته شده بود،امريکايی پردا دالر به آنها مبلغ يکصدهزار بکشند،

مورال مجاهدين شرکت داشته درعمليات وعمدتأ با تشديد  تقويت روحيه و منظورتبليغاتی ب  دراين مرحله تدابير -
 مورال پرسونل حزب ه وتضعيف روحي منظورع وهمچنان اقدامات بتشي مذهبی تسنن و مرزبندی های قومی و

 .با پخش افواهات ترس آوراتخاذ وعملی گرديده بود ،وحدت
مواضع تانکها، محالت  و آتش گاه های حزب وحدت ، ، استخبارات جهت تثبيت کوردينات ها  مساعی کشفی و–

 .آنها صورت گرفته بود وايی بروردن ضربات هدرعقب جبهه آن جهت وارد آ محالت تجمع  ،مقاومت
 
   :اراجم افشهت در همآهنگ کننده تدابير  تشريک مساعی و-ب

تدابيرهمآهنگ کننده را جهت تشريک مساعی قوتهای  اقدامات و برافشار،  عمومی تهاجم قوماندانشاه مسعود  احمد
 : و مورد تطبيق قرار داد بدين منظور درعمليات اتخاذ  شرکت داشته 

 
ارشد مربوط خود به قوماندانان با جمع ) ام باغ باد(  را در جلسات رهنمايی دو روز قبل ازشروع عمليات تهاجمی،-

 سيد حسين انوری مربوط قوماندان و) زلمی توفان حاجی شيرعلم و( اتحاد اسالمی مربوط سياف قوماندانانشمول 
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مراحل مختلف توضيح  برافشار را در وطی آن برنامۀ تهاجم . کرد داير آن شرکت داشت، در نيز) حرکت اسالمی(
 .سرکوب قطعی حزب وحدت مطالبه کرد راه پيروزی و مساعی قاطعانۀ همه را در  واقدامات نموده،

 
کارتۀ  قرارگاه اش در در تهاجم به افشار شب قبل از» مسعود«اين راستا تحت رهبری شخص   ديگر درجلسۀ –

تخباراتی بود با  اسخاصفعاليت های  مرکز و اداده ميکرد، آنجا عمليات تهاجمی را سوق و جاييکه که او از پروان،
اين  مسعود در. کرد  مربوط خود که درعمليات شرکت داشتند، برگزارقوماندانان وشرکت تمام اعضای رهبری 

 ،وسايط سالح و پرسونل، تعداد احضارات محاربوی، ،نظامی عمليات دربارۀ وضح  با توضيح اهداف سياسی وجلسه
 مربوط را قوماندانانمساعی قاطعانۀ  ،علومات ارائه دادههای حزب وحدت م وريزر محالت مقاومت، خطوط تدافعی،

      .طلب کرد افشار  ازغرب کابل وآنهاراندن  او و نظامی و اشغال قرارگاه سياسی  شکست حزب وحدت، کوب وسر در
 عمليات  مربوطه اش که درقوماندانانبا  درشب عمليات تهاجمی به افشار» سياف« مشابه ازسوی عبدالرسول اجالس
راندن  خود را جهت سرکوب کامل حزب وحدت، و قوماندانان او دوم شرکت داشتند برگزارگرديد، روز و اول،  روز

زارۀ مرده  سخن ندارد، هزارۀ خوب هنسربريد. ناطق تحت تسلط آنها بسيج کردتصرف م و ا ازغرب کابل هزاره ه
که بدون .  او درافشارعملی شد قوماندانانوسيلۀ ببود کهاعمال و شعارها تکاندهنده ترين  است، رُووس خشن ترين و

 .جامۀ عمل نمی پوشيد» سياف« هدايت
  

             :ديرسرمشام فاجعه س

لحظه به لحظه ضعيف تر و کوتاه  تاريکی به پايان نرسيده بود، جبهۀ نور نبرد روشنی و  هنوزش١٣٧١ دلو٢٠روز
روشنی فرود  و بی رمق نور پيکر  ضربه های بيشتری براهريمن تاريکی برخاسته ازعقب کوه های مغرب. شدمي تر

 .تاريکی مبهمی فرو برده بود  را درخان مينه تا پغمانخوشحال افشارتا قرغه از از غرب شهر ،می آورد
صورت های  و اجرام  مرگ را داشت، تاريکی حکم پاسدار گرديد،بيشترمي نيز با نزديک شدن تاريکی حجم خطر

کوچه های يخ  سياهی زيرشالق سرمای زمستان، رفته درو فر شهر و بلنديها  يغ پربرف کوه ها، ستیآن باال فلکی از
 .به ماتم کشيده به وسيلۀ ابوالهول جنگ را به بی توجهی نظاره ميکرد زده و
تۀ برعکس آن تا کار و سرک هوتل انترکانتيننتال  ساحۀ گردنۀ باغ باال، جنگ افشار، مدتها قبل از ، روزگاریدر

هردو سوی خط جبهه هيوالی جنگ زانو زده با  در های جنگ مبدل شده بود،مامورين به خط فاصل ميان جناح
 .ويرانگری را داشتند به بازی گرفته بود نابودی و جنگساالران را که قصد کشتن، وسوسه های رعب انگيز،

 استخباراتی  شبکه هایطريق ازجنگ های  اما جناحجبهات جنگ حکمفرما شده بود، اوايل شام آرامش خلسه آوری در
 ،جناح با آرايش نيروها اينرو با شروع تاريکی هردو از دارند، پيش کالنی در خود ميدانستند که فردا نبرِد سخت و

صدای  آن ساعات شروع تاريکی در آماده می شدند، خطوط مقدم جبهه به نبرد تخنيک محاربوی در ،جابجايی آتشبارها
نسبت به همه صدا ها  و وسايط ثقيل با شکافتن سقف هوا غوغای پرهيبتی برپا کرده  ،ش هازرهپو ،غرش تانکها
  .شنيده ميشد واضح تر

  

        :مآتشباری قبل ازتهاج
 دستگاه جهنمی جنگ اين بار ای جنگ کابل فرا رسيده بود،فاجعه بارترين شب ه خونبارترين،  دلو يکی از٢١شب 
 .افتيده بود کارا به گذشته ه از ارترقه بسيار

 بر آغاز تهاجم  متداول است که قبل از صحرا، دشت و اراضی در در ،جنگهای منظم در درمحاربات معاصر
تمام انواع آتش های  ساعت با استفاده از ضربات آتشی به نام آتش احضارات برای مدت يک الی دو ،مواضع دشمن
اما .مهيا گرددزمينه برای تهاجم  تا شود،شدت کوبيده ميقوای هوايی صورت ميگيرد ومواضع دشمن ب اسلحۀ ثقيل و

انسان صبور و  هزار کاشانۀ دهها خانه و مدت آتش احضارات جهت کوبيدن يک ساحۀ شهر،دراينجا طول شب ب
 .مستمند، گير افتاده در ميدان جنگ اختصاص يافته بود

با تمام قدرت با   دلو٢١اوايل شب  ی ازرسول سياف و سيد حسين انورعبدال شاه مسعود، و قطعات تحت امراحمد
  ، توپ ها وBM ٢١توپچی گلوله ريختند، ماشيندارهای ثقيل برافشار هاوانها، ،تانک ها ،انواع توپ ها استفاده از

سرشب تا  مناطق افشار را از ۀ کارتۀ مامورين مشرف به سيلو، وهای تپ بلندی تيغه های آسمايی، ماشيندارها در
 .سحر کوبيدند
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فرقۀ قرغه مربوط  باغ داود جابجا بودند، مناطق کمپنی و سياف که در تام های آتشی اتحاد اسالمی تحت امر و زج
 درازای شب به افشار با تمام قوت آتشی در ميبردند بسر مواضع انتظار در جميعت اسالمی که برای تهاجم به افشار

 . باريدند هاوانآتش و حوالی آن سيلی از و
ش بود، خاطراتش را منزل آتشباری های آن شب در که در» شريف عطايی« ای باغ باال به اسم آقایهه باشند يکی از

 و منطقۀ افشار هولناکترين شبهای جنگ کابل بود، جنگ افشار، که يکی از شب قبل از«  :به نگارنده چنين بيان کرد
سه استقامت تحت  از منطقۀ افشار. ده بودانفالق ها گيرافتا ا وجهنم آتش ه  اطراف کوه آسمايی درخوشحال خان،

های که ازسوی رها ميشد با آتش» مسعود«مواضع مجاهدين  بام آسمايی از آتش های که از. گرفته ضربات آتش قرار
به نقطۀ تقاطع آتش  افشار. درهم می آميخت می آمد، سوی افشارقرغه ب از ، و»سياف«مواضع مجاهدين  کمپنی از

 .ا فرو برده بودانفالق ه تالطم آتش سوزی ها و آنجا را در ه بود،انفجارها بدل شد ها،
 سوی افشارای شب تاب مانند شهاب گريزانی بديديم که گلوله هوسيعی دارد مي پنجرۀ منزل خود که چشم انداز ما از
 .قه را روشن ميکردمنط صاعقه وار و منطقه می پيچيد  در متعاقبأ صدای انفجار ابتدا يک شعلۀ فروزنده ، .کشودندره مي

شدت  اينرو از از. ازهمه بود نيرومند تر را هدف قرارميداد،  افشار ا ميشد، وبام آسمايی ره موج آتش های که از
مانند روز  تاريکی شب، افشار در ،انفجار رنگارنگ آتش و پرتو از  .وزش باد می لرزيد خانه ها مانند بيد در ،فيرها

 .روشن ديده ميشد
باغ  ،يیبلنديهای آسما بر آمده بودند، به صدا در راکتی حزب وحدت اسالمی نيز ان قوتهای توپچی ودرآنشب همزم

ديديم که باالی سرخود مي متقاطع آتش ها را در قرغه پيهم آتش می باريدند، ما خطوط روشن و ساحۀ کمپنی و باال،
دو جناح جنگ که  آتشباری های هر.  بوديمک پل عريض آتشين قرارگرفتهزيري واقع ما در در آمد بودند، رفت و در
کاشانۀ مردم نگون  اکثرأ به خانه و ميگرديد، تاريکی های شب بدون اساسات نشانگيری به وسيلۀ افراد عجمی فير در

 .»گستردۀ ساکنان ميگرديد کشتار موجب قتل و وکمربند کوه آسمايی اصابت ميکرد، افشار،  بخت در
طوری سازمان داده شده  قرغه به افشار از کمپنی پغمان، از چکاد آسمايی، ب ازطول ش ضربات آتش احضارات در

محالت مسکونی جابجا  محالت طرف مقابل را که اکثرأ در و مواضع  ،یپ که شکل حمله های بی امان پی در بود،
رو ساکنان  ازهمين .مقاومت به نتيجه برسد تا تهاجم فردا بدون گونه ای بکوبد که زنده جانی باقی نگذارد،بودند ب
 .رفته بودند تباهی فرو و مرگ  ،گرداب خون در ،با قرار گرفتن زيرضربات آتش ها افشار

به ميدان جنگ  ، افشارگرديده درهمين شب آغاز افشار  درباشندگانام قتل ع واقعيتهای اين مرحلۀ جنگ نشان ميدهد،
 مرمی های توپچی، ،اصابت مستقيم آتش های اسلحۀ ثقيل بسياری از وحشيانه مبدل گرديده بود، کشتار تبهکارانه و

 زير فروريختن سقف خانه ها جان باختند و و سقوط  اثر در ديگر شمار ماشيندارهای ثقيل به خانه های شان و راکت،
  .سنگ مدفون گرديند خروارها خاک و

لوژی جنگ يو دانايی جهادی و ايدآخرين محصوالت را بدست داشتند،  ماشين کشتارِجلوجنگساالران که درهردو سو 
جويی های   بيگناه که منبع اصلی آن انتقامباشندگانبا سرکوب خونين  گرفته بودند، کارب جنگ افشار را درآفرين خود
 .بزنند وعظمت طلبی بود دست به کشتار قومی  مذهبی و

توان ی توضيح داد، اين فاجعه را مي به سادگروزحادثه ای نيست که بتوان آنرا درآن شب و افشار ام درفاجعۀ قتل ع
توفان  عروج جباريت، ۀ افشارقدرت طلبی های نامشروع تصور کرد، فاجع انتقامجويی و زنجيری بی پايان خيانت و

 .آدمکشی بود خونريزی و
سردی  درآن ظلمت شب و ازآن جهنم آتش، فرار ،باشدتقريبأ هيچ خانه ای نمانده بود که سقف آنرا گلولۀ ثقيل نشگافته 

سپرده  تن به تقدير اينرو همه درخانه های خود، از کارساده ای نبود، گرديده بود، وا که مانند بيداد جنگ خونخواره
 . بدون تهکاوی به شديد ترين تلفات انسانی مواجه گرديده بودیها خانه باقی مانده بودند،

گرداب  آنرا در) مسعود، ربانی، سياف، محسنی( يزيدهای زمان و آن شب به ميدان کربال تبديل شده بود  در افشار
جنگ با خون کشته شدگان می چرخيد  آن باال با نظارۀ محشر ، گويی چرخ افالک هم ازندبرده بود آتش فرو و خون 

 .سيراب نمی شد و
  

     :ود تهاجم برافشارآغازمی ش

موج سپيده برخاسته  و می شدند،  فلک محوسرد بسترآبی و آخرين ستارگان در و به طليعۀ بامدادی ساعتی نمانده بود،
 به ش١٣٧١دلو سال  ٢١ساعت پنج صبح مورخ  برافشار تهاجم . تاريکی می شست مشرق دريای آسمان را از از
  :گرديد سه استقامت آغاز از احمدشاه مسعود ، عمومیقوماندان امر
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 :استقامت بادام باغ  از-١
 دنگر از دأ تهاجم که حدود پنجصد نفرتخمين زده می شدند تحت امر انورتام های جابجا شده درخط مب و جز قطعات و

منطقه موقعيت  بر حاکم  شمال افشار، که در سوی ارتفاعات تپه های رادارپيشروی را ب بادام باغ دست به تهاجم زده،
ها  آن بلندی مواضع حزب وحدت در. ادامه دادند های آن قوت های حزب وحدت داخل موضع بودند، دربخش دارد و

به ) ربانی ومسعود(خبارات سوی است گزارشات دوبارۀ خريد آنها از و ،تگی گرديدهسورشک و دستخوش آشفتگی 
     .داده شده بود فهيم نيز  قسيموسيلۀ

قوماندان  حزب وحدت به نام قوماندانان خيانت يکی از از علی توسلی غزنوی ضمن توضيح نميرخ حوادث آنروز،
  )٢.( داده استگزارش» صداقت«
  

   :استقامت سرک عمومی کارتۀ پروان به افشار  از-٢
  که در تپۀ هوتل انترکانتيننتل باغ باال، که در مناطق کارتۀ پروان و» جميعت اسالمی« نيروهای شورای نظار

رگاه وسايط رزهی به استقامت قرا طريق سرک عمومی با تانک ها و از مواضع مبدأ تهاجم جابجا گرديده بودند،
  . موقعيت داشت به تهاجم پرداختند ساحۀ افشار عمارت انستيتوت علوم اجتماعی در حزب وحدت که در

 

   : ازاستقامت غرب وخوشحال مينه-٣ 
 بازمحمد احمدی با وسايط قوماندان قۀ مقيم قرغه تحت قومانده،فر قوتهای اتحاد اسالمی تحت رهبری سياف و

 .تاختند فشارسوی ادست به تهاجم زده ب زرهدار
بام   ازطور خاصب راکت اندازها،  ،توپچی سه استقامت به وسيلۀ آتش تانک ها ، هر در» مسعود«تهاجم قوتهای 

جلوگيری  منظورب مجموع مناطق هزاره نشين شهر در و ،قرارگاه حزب وحدت  قرغه حمايه گرديده،ۀفرق آسمايی و
   . مقدم جهۀ حزب وحدت، دوامدار کوبيده می شداحتياط به خط تقرب قوتهای تازه نفس و و از تجمع 

به  ،چند استقامت اسلحۀ ثقيل آن در تانک ها و توپچی و دفاع برخاسته بود،درهمه استقامت ها ب حزب وحدت نيز
دای پيهم  ،موج آتش ها. تحت ضربه قرار ميدادشدت  را بکپمنی ،قرغه ،کوه آسمايی ،مناطق باغ باال ،فعاليت پرداخته

 . ا از بوی باروت و سوختگی انباشته بود فض،هنم سوزانی فرو برده نفالق ها منطقه را در ،رش تانک ها ،فيرها
 . بود همراهجناح جنگ  دو لحظه ای هر و مقاومت ها وعقب نشينی های وقفه ای  ،چند ساعت اول جنگ با پيشرفت ها

وسيلۀ نيروهای ب شمال افشار ممتد در ی رادارتپه ها مواضع دفاعی حزب وحدت در ،اولين يورش ها اين حال در در
 .شاه مسعود درآمد به تصرف نيروهای مهاجم احمد و درهم شکست بادام باغ  مهاجم از

قلب حزب وحدت  بر چون ضربت خنجری بود که  خيانت صورت گرفت، و يک توطئه  اثر که در سقوط تپۀ رادار
واقع جبهۀ جديدی ديگری   رادار با موقعيت ستراتيژيک اش درسقوط تپۀ. آن ضربت قد راست نکرد از و فرود آمد،

 مواضع و آنجا شگاف عميقی را در ها از متعاقبأ شدت آتشباری. را با قويترين آتشبارها برعليه حزب وحدت کشود
 از. سرک عمومی گرديد قوتهای مسعود در عث سرعت تهاجم با سيستم تدافعی حزب وحدت بازکرد و و در قرارگاه 

افراد مهاجم با  ،سه راهی کارتۀ مامورين کشانده شد ، به اطراف پوليتخنيک درسرک عمومی به بعد شدت جنگهاآن
 آتش راکت اندازها که از خاصتًاآتش های حزب وحدت  تأثير گام به گام زير ،جادۀ عمومی مسير ی شان درتانکها

 . به پيش می رفتند ميگرديد، موضع فير و ديوار  عقب هر
حوالی . نبرد پرداخت های خود به جبهۀ زروبه سوق ري رادار سقوط تپۀ  يک تالش خود بعد از دت درحزب وح

به خط جبهه وارد » قيس«ی تورن قوماندانداوطلب را با وسايط زرهی تحت  حدود يکصد نفر ،ساعت هفت صبح
  )٣.(شامل صف محاربه کرد کرده و

، قرارگاه حزب وحدت جنگهای خنيک انستيتوت علوم اجتماعی پولتاطراف  درش١٣٧١دلو سال ٢١چاشتگاه روز در
را  مجاهدين حزب وحدت با تمام قوت سعی می نمودند که قوتهای مهاجم مجاهدين شورای نظار شديدی درگرفته بود،

آنها را به عقب  ضايعات وارد آورده، سه راهی کارتۀ مامورين متوقف نموده به آنها تلفات و سرک عمومی و در
حال تقرب به  کوتۀ سنگی در از تازه نفس که   ورون را جهت داخل نمودن قوتهای ريززما ،نموده وادار  نشينی

 .جبهۀ جنگ بود کمايی نمايد
خواسته  رخنه نموده و) قرارگاه حزب وحدت( انستيتوت علوم اجتماعی به اطراف پلتخنيک و اما مجاهدين مسعود،

نموده ازعقب نشينی رهبری حزب وحدت جلوگيری  گاه حزب وحدت تنگترقرار دورحلقۀ محاصره را به دورا ،بودند
 .به عمل آورده، همه را کشته يا دستگير نمايند
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 قوماندان ،قوماندۀ تحت قرغه قوای  وسيافتحت رهبری  ميان مجاهدين اتحاد اسالمی، استقامت غرب افشار  درهمزمان
جابجا  وغرب افشار تعليمی امنيت دولتی  مرکز ه وطن،های پرورشگاعمارت احمدی با مجاهدين حزب وحدت که در
اين حال مقاومت های سرسختانۀ حزب وحدت باعث توقف هجوم های اتحاد  در بودند نبردهای شديدی درگرفته بود،

 راکت اندازهای حزب وحدت نگردند در وسايط زرهی اتحاد اسالمی برای آنکه شکار و تانک ها اسالمی گرديد،
 .درغرب خوشحال خان داخل موضع گرديده به آتش باری ادامه ميدادند ديوارها  هايشی قرغه وعقب بالکهای ر
 و صف جنگی آراسته، داشته و قبل درآنجا حضورمدتها  علی الرغم آنکه حزب وحدت از ،جنگی دراين گيرودار

های ديوار الک ها و ، گرديدهزب وحدت بزودی بی نفس آنهم مجاهدين حاب داده بود، آنجا تمرکز نيروهای زيادی را در
 ،قرارگاه مسعود بداخل نفوذ مجاهدين ازقبل  درهم شکست، و» انستيتوت علوم اجتماعی« قرارگاهش جوار دفاعی آن در

آنجا موفق به  با پای پياده از ظهر بعد از بری حزب وحدت حوالی ساعت های يکوافراد ارشد ره عبدالعلی مزاری 
 مسعود نتوانست يا نخواست حزب وحدت را مورد تعقيب قراردهد، مينه عقب نشستند،سوی خوشحال ب ،فرارگرديده

جديدی  که خط تدافعیزودی قادرگرديد  ب)۴(»قاسمی«   به اسمقوماندانان يکی از حزب وحدت به ويژه به ابتکار ازينرو
 .به مدافعه بگذرددرآن  سيس وأکارتۀ سخی ت ،علی آباد سوی سيلو،امتداد آن ب وسط خوشحال خان و  دررا

تبليغاتی  اسناد سياسی و مهمات،  اسلحه و آن ذخايرعظيماشغال قرارگاه حزب وحدت که در قوتهای مسعود بعد از
 پرورشگاه وطن، به سرکوب متباقی نيروهای حزب وحدت که درعمارت های اکادمی پوليس، فراوانی وجود داشت،

 که در مراکز کنترول پوسته ها،گ و مقاومت ادامه داده بودند و تعليمی امنيت دولتی که به جن مرکز و اطراف افشار
حرکت فرقۀ جهادی  اکماالت و کنترول حزب وحدت بوده و مدتها قبل در که از) باغ باال قرغه(جادۀ عمومی  مسير

درآن شامگاه  و گ به پايان رسيد،اول جن  به اين ترتيب روز .پرداخت  بود،مشکل روبرو ساختهمقيم قرغه را به 
  .دورادور آن حلقه بسته جهت بلعيدن زندگی و انتقام گيری مکرر از باشندگان افشار ب هيوالی خون آشام جنگ، تار، تيره و

  

 : شب دوم و روز دوم جنگ در افـشار
 های آبی آسمان درغروب کناره رسيد،ونريزی و ويرانگری اش به پايان ميخ اول جنگ با همۀ مصيبت ها، روز

 و رفتن خورشيد ماتم  شدت سرمااز شهر زمين و شدت خونريزی در گويی آسمان از رنگ قرمزی بخود گرفته بود،
 .گرفته بود
 ـ اما نيروهای تحت فرمان احمدشاه يافته بود شدت آغاز اوايل شب ميان نيروهای متخاصم بدرگيری ها از جنگ و

افشار هنوز مقاومت ادامه داشت احتراز  در خل ساحۀ رهايشی مردم که دامسعود و سياف در شب دوم ازدخول ب
حجم گستردۀ آتش های  گرفته، قرار ديگر هدف آتشباری های اسلحۀ ثقيل  يکبار بازهم  اينرو افشار از. نموده بودند

ام طول شب تم قرغه در  و ساحۀ کمپنی از و) تپۀ رادار(تيغه های  از و بام آسمايی  ضربوی شبانه بخصوص از
 .برافشارفرود آمد

دراين  تلفات و ويرانی جانگدازی بجا گذاشت، آتش جاری کرد، خون و اين آتشباری ها مانند شب قبل جويباری از
خواسته بودند با   افشارکه تحت آتشباری شديد ثقيله قرار گرفته بودند،باشندگان شب وضع وحشتناکی پيش آمده بود،

دسته دسته  گرفته، اما هدف آتشباری ها قرار بگريزند، سو بهر خانه های خود برآمده  ازتاريکی های شب  استفاده از
 .شدت تلفات ديدندانه های خود باقی مانده بودند بوآنهاييکه درخ . سرکها کشته شدند کوچه ها و در

تاريکی  آنها در و پا درانداخت، آنجا از در رزمندگان حزب وحدت را نيز شب دوم برافشار، آتشباری های ثقيل در
ل قوتهای مهاجم بدين ترتيب اوضاع برای دخو های شب ساحه را ترک داده به خوشحال مينه عقب نشينی نمودند،

 .گرديد تخمين زده می شدند، مساعد نفر حدود دوهزار به افشارکه تعداد شان در) مسعود و سياف(
های تازه نفس فشارباهم مالقی و وصل شدندو نيرو اوغرب در شرق  نيروهای مهاجم از ،در صبحدم  روز دوم جنگ

 .درمجموع توان قوتهای مهاجم را ارتقا داده بود سوق گرديده بودند،  افشار اوايل صبح به جبهۀ اتحاد اسالمی که در
اين حال دو  بطی گرديده بود، در دراوايل صبح با فروکش کردن مقاومت حزب وحدت درافشارعمليات تهاجمی نيز

گرديده به بهانۀ جستجوی افراد حزب  سرازير سياف به افشار مربوط احمدشاه مسعود و چپاولگر، ريز وخون لشکر
چپاول آنجا  و چور به زنان، توقيف بيگناهان، تجاوز به دستگيری و ،ی پرداختهوحدت اسالمی به تالشی اماکن شخص

 .شيعه بودن ازدم تيغ گذشتند هزاره وساکنان مظلوم به جرم  زيادی از اين جريان شمار در .مبادرت ورزيدند
شوق دست يافتن به غنيمت  قومی، و جويی های مذهبی  انتقام) سياف مسعود و( بدست مهاجمين تصفيۀ افشار در

شدت فاجعه، قتل عام درآنجا  زنان به گشترش ابعاد و تجاوز به ،باشندگاندارايی های شخصی  جمله مال و جنگی از
 .افزوده بود
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يشد، افشاريان جز م آنروزهردم حجم فاجعه های هولناک بزرگتر در فرا رسيده بود، مردم افشار هبارساعات اندو
خانۀ افشاررا مورد ن افراد مسعود  و سياف خانه بفاتحي خواندن اوراد رد بال چاره ای نداشتند، و ،التجا به خداوند

خون  سيالب وار حرکت آمده بود،اشين کشتار بجاوز پرداخته  بودند، مت تاراج و به کشتار، و قرارداده  پيگرد
کاشانۀ  و حريم خانه  اينک در گونۀ جان به سالمت برده بودند، طی شب ها و روز گذشته بکه باشندگانی ميريخت،

 .شان به بی رحمانه ترين اشکال به قتل رسيدند
به  ه بود، احمدشاه مسعودخورشيدی که هنوزخونريزی درافشارقطع نگرديد١٣٧١ سال دلو ٢٢دوم  غروب روز در

 با نام او تشخص يافته است با سيمای فاتحانه و افشار در فتح ؟   عمومی عمليات که رهبری جنگ وقوماندانحيث 
 .انترکانتيننتل کابل برگزارکرد  غرور و افتخارهمايشی را درهوتلمافوق و غرق در

سنی، آيت رسول سياف، آيت اهللا محبانی، عبدالالمی، بحران الدين راين همايش چهره های سرشناس حکومت اس در
 که درفتح قوماندانانی ارشد وزارت دفاع و افراد شورای نظار، رهبری جميعت اسالمی و ،اهللا فاضل، مال فهيم قسيم

 .حضوربهم رسانيده بودند جنگ افشارنقش آفريده بودند،
نتيجه قرارگاه حزب  در ا بدست آمده بود،تشريک مساعی قوته اثر در را که  افشار احمدشاه مسعود پيروزی در

 ، محل تجمع قوتهای دشمن مبدل گشتهکه گويا به افشار منطقۀ  ، وام مدافعه ای آن درهم کوبيده شدهانسج وحدت و
را که  افشار پيروزی در» مسعود « . به حريف ضربۀ کاری وارد آورده بود به همه تبريک گفت تصفيه گرديده و

را به نمايش گذاشته بود،نشانی ازغيرت  پاک گهر  بيگناه وباشندگانقتل عام  يزه جويی وظرفيت حيرت انگيزست
 سيد حسين انوری مربوط تنظيم حرکت قومانداناين همايش به  در. مايۀ فخرخود وهمرزمان خود دانست وشجاعت و

 و تشيع نسبت اشتراکش در پيرباشندگاناو ازسوی  جنگ افشاربود، و ربانی در که متحد مسعود و» تشيع« اسالمی 
به وی  گرفته بود، قرار تحت فشار قبال آورده بود، زاره ها را درکه مرگ و تباهی  و قتل عام تشيع وهافشار پيکار

 .عمل آورد تبادلۀ اسرا اقدامات بمسألهوظيفه سپرده شد که به 
آنجا خارج  قی قوتهای عملياتی ازمتبا آيد، بوجود مسعود هدايت داد يک گارنيزيون نظامی جهت حفظ منطقۀ افشار

 .چپاول وتجاوزهمچنان درافشارادامه داشت آنند که بعد ازهمايش متذکره، اما اسناد حاکی از .گردند
 »مزاری«آشوب طلب  و تعداد باند افراد فتنه انگيزيک « ):۵(يق راديو کابل نشرگرديد طر از روز اين خبر شام همان
تعداد م اجتماعی و منقطۀ  افشار با کمک يکانستيتوت علو بودند، اعی مستقرانستيتوت علوم اجتم مرکز که در

  .»به عمليات خود ادامه ميدهندقطعات تصفيوی وزارت دفاع  پاکسازی شد و نيروهای مخلص هزاره ها با شورای نظار
  

 : ره ای ازروزسوم جنگ درافـشارخاط
 سوم جنگ افشار  ليسانسۀ حقوق خاطرات اش را از روز)۶(اهللا ای باغ باال جواِن فرهيخته به نام حمديکی از باشنده ه

 خورشيدی با تمام اضطراب و١٣٧١ دلو سال ٢٢ و٢١جنگ تاريخ های  روز دو«: کردبه نگارنده اينگونه بازگو
 تداوم ناشی از خستگی بند آمده بود، ساحۀ افشار سوم که صدای دلخراش گلوله ها در روز خطرات آن سپری گرديد،

خستگی تحمل ناپذيری به  دلتنگی و ، و پنهان بودن در تهکاوی های خانهباقی ماندن اجبار  جنگ چند روزه ودهشت
مقابل سرک هوتل انترکانتننتال  ،له قدم زنان به ايستگاه باغ باالرفقای مح جوانان، تن از با چهار آنروز بارآورده بود،
، وازپی آمد ستان باغ باال سری به افشاربزنيمسايه زار کاج در آنجا مصلحت آن شد به جای گردش  در راه کشوديم،

 . های جنگ مطلع گرديم
 انستيتوت علوم اجتماعی که  ريختۀ پوليتخنيک و فرو ميان کتاره های آهنی درهم شکسته و از راه افشار مسير در

شکستگی و سوختگی در آوان ها،  ،راکت ها نقش اصابت مرمی های ثقيل ، آن قرارداشت، قرارگاه حزب وحدت در
موج آتش های . ريخته پراگنده بود سمنت فرو سنگ و ، ميرسيد، انبوهی از شيشه های شکستهمشاهدهدر و ديوارها ب

تانک ها  مرور و عبور . کرده بودويرانزيبايی های آنان را  ، صحن چمن ها فرود آمدهپيکرعمارت ها و بر ويرانگر
ای خالی همه جا انباشته از پوچکه. انده بودرس روبيده وعمرسرکها را به آخرصيقل سياه آنرا  بروی جادۀ اسفالت،

 .نارنجک ها خالی منفلق شده بود راکت ها وخول ها خالی برنجی توپ ها و اسلحۀ خفيفه،
خانه  کردسناک پا گذاشته ايم، تا چشم کارميمخروبه وهرا متروک و ارواح، پای نهاديم گويی به شهر وقتی به افشار

سوخته و ويران جلب نظرميکرد،تقريبأ خانه ای نبود که سقف آنرا  راکت خورده، ديوارهای درهم شکسته، وها 
آن درحويلی  برف دار و  حاشيۀ سايه زاردرکوچه ها خاصتًا. ه وفرو نريخته بودراکت يا شرانيل توپچی سوراخ نکرد

تعمه وشکاری را  ،گفتی چند حيوان وحشی. دش بسته بوداغ های قرمزخون نق لکه ها و شکسته ، ديوار و های در
 .دريده وبلعيده بودند
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ه ايم، آنچه درپندارم يک مقتل وذبح گاه غرق تاالب خون پای گداشترتکيه خانۀ افشاررسيديم، گويی بآنگاهيکه به جوا
راعماق جانم گذرد، اما چشم ديد آن مانند کابوس وحشتناک دسته بود، ازآنروزسالهای زيادی ميوقوع پيونمی آمد ب

 . کاش آنرا نديده بودم ای کند، هرچه ميکوشم رهايم نميرخنه زده است،
شماری  های اول و روزتهاجم برافشارحينيکه ساکنان آنجا تحت ضربات آتش های اسلحۀ ثقيل قرار گرفته بودند،درشب

ين همشهری آنها مسلمان به تصوراينکه مهاجم ازآنها با ترک خانه های شان به اميد يافتن پناهگاه مصئون تر،
اما حينيکه .افشارپناه برده بودند» تکيه خانۀ« اجم قرارنميدهند به وازجملۀ فرزندان آدم اندومکانهای مذهبی را موردته

مربوط احمدشاه مسعود  ،انه ازرزاد خانۀ آتشی چکاد آسمايیشوند، تکيه خ درآنجا آگاه مي باشندگان ازتجمعدژخيمان
وشماری زيادی ازپناهجويان، اطفال  گيرد،شباری های شديد قرارميکمپنی آماج حمالت وآتومواضع آتشی سياف از

تعداد زياد اجساد دراوايل صبح به وسيلۀ اقارب شان عالوه ازآنکه يک. ربانی ميگردندجوانان ومردان درآنجا ق وزنان،
داخل تکيه خانه ديديم  صحن و  را دربعد ازظهرآن روزاجساد زيادی اما ما در ازآنجا بهرطرف منتقل گرديده بودند،

 .نيمه سوخته وداغان شده درهرطرف افتاده بودند ،ی آغشته بخونکه با لباسها
مهاجمين تا توانسته بودند آدم کشته وخون ريخته  داخل تکيه خانه بيک ميدان وقتلگاه مئومنان مبدل شده بود، صحن و

 . تاده بود، ما بدن نيمه عريان اورا با پيراهن پرازلکه های خونش پوشانديمبودند، جسدخانم جوانی را ديديم که دريک جويچه اف
فريادرسی نبود که درآنجا مستولی بود،  اما وحشت هولناک هنوز درآنروزهرچند صفيرگلوله ها خاموش گرديده بود،

 داچرا به دفن اين شه خود بدنبال فرزند گمشده اش ميگشت پرسيديم، ازيکی ازباشنده های افشارکه. دکاری انجام ده
مهاجم ازخانه يک تعداد زياد اجساد را گروههای  مردکه مانند يک کالبد نيمه جان بود گفت، کند،کسی اقدام نمي

قبرهای دسته جمعی  ميت ها را مانند الشه ها برموترهای الری بارنموده بهرسو برده در ،وکوچه هاجمع نموده
فتند بگذاراجساد درهمه جا پراگنده باشد فن کند، آنها ميگيا نخواستند کسی د ،نمودند،اما يکتعداد را نگذاشتندزيرخاک 

  .»تا ديگران ببينند، پند بگيرند، وبا ما ديگر نجنگند
  

 ابلجنايات جنگ درافشار ک
سوی ديگر  از محسنی و سياف و و  مسعود- يکسو ربانی از ،رکابل ميان جناحهای رقيب مجاهدينجنگ درافشا

اين جنگ مولود . ای کابل است های تزاژيک وفاجعه بارجنگههازبرهيکی  ،»رهبری حزب وحدتمزاری وهيئت «
درخونريزی وکشتارهموطنان  اذهبی وقومی، پوتنسيال وحشتناکی رتعصب وعصبيت های م جنون عظمت طلبی،

محالت  ر،بررسی وتحقيقات مدافعان حقوق بشرنشان ميدهد که درجريان جنگ درافشا. بيگناه ازخود نشان داد
 هدف آتشباری مسکونی مردم درمقايسه با قرارگاه حزب وحدت اسالمی که درانستيتوت علوم اجتماعی قرارداشت،

ی آنست که انتقامجويی های مذهب نشانگرمسألهاين . راکت وتانک قرارگرفته است ،های بيشتری اسلحۀ ثقيل، توپچی
عه بودن وسکونت رم شيه تعلق جنگی نداشتند، به ج کانیباشندگ ،صلی عمليات تهاجمی برافشاربودهوقومی منبع ا

 . ارگرديده انددريک ساحۀ شيعه نشين فجيعانه کشت
 خورشيدی تحول جديدی را درشيوۀ جنگيدن ١٣٧١ دلو سال ٢٢ و٢١می سازمان يافته برافشار، مورخ عمليات تهاج

، انتقامجويی ها که  کامأل مشهود گرديدژادیهای مذهبی وندراين جنگ فاکتور مجاهدين عليه يکديگر ارائه داد،
   .ای مجاهدين شدت يافته بودبه وحشيانه ترين وکم نظيرترين شکل آن به نمايش گذاشته شددرميان گروهه
جريان جنگها که خود انهای مدافع حقوق بشر جهانی، چشمديدها ورواياتی کسانيزارشات سازمبا نگاهی به گ

يک جنگ  صوم در بيگناه ومعباشندگان سازد،به واقعات دردناکی مواجه ميان را انس را درافشارديده اند،وکشتارها
   .ربانی گرديدندرانه وانتقام گيری هولناک قتبهکا

 انتقام اثر انه شان در جوان نورسته درخانه وکاشزارانزند دلبند و دوشيزۀ نوباوه، هرهزاران زن و مرد، هزاران ف
تند، گرف راروز جنسی قاشده، يا اسيرگرفته شده  و مورد تجا کشته  وهجوم هه، يا ازاثرآتشباری هاگيری وحشيان

تلری به انتظارمرگ سعود شبيه اردوگاهای فاشيسم هم ای کارشاقه واجباری مربوط سياف ومردان به اردوگاه ه
   .فرستاده شدند

 ساله بودند ٣۵-١٠نين ارای سراد اسيرشده که دتن اف» ٨٠٠« ازاين جنگ ازجمله )۶(اساس يک گزارش رسمیب 
نفرغيرنظاميان که درکوچه ها » ٨٠«رقم  اين راپور در .نفر آنها دراسارت به قتل رسيده يا مرده اند» ٧۵٠«

 . خانه نيز گزارش داده شده است» ۵٠٠٠«وسرکهای افشارکشته شده بودند وچوروچپاول 
طح يک محسنی درافشارکابل که تا س اف وسي نيروهای مسعود و وسيلۀ تل عام و فجايع انجام شده بگستردگی ق 
 دست نيست تا ميزان باورنکردنی کشتار در ان جنگ درافشار متأسفانه آماردقيقی ازقرباني،بلند رفته است» ژنوسايد«

ه ز ديدگاه و منظر نظامی با توجاما هرگاه ا.  دلو دانسته شود٢٢-٢١دوسه روز جنگ  کابل در افشار جمعی در
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ات باالی افشارکه نفوس ستقامت درشبها وروزهای عمليرا شده، ازسه اجای اهکارانۀ آتش ه پرکثافت وتببرحجم
کميت  آنصورت وسعت و در ،يمداخل افشارنگاه کنو وچپاولگر بوم لشکر انتقامجزيادی را درخود جا داده بود، وهج
 . تلفات انسانی دقيق ترنمايان ميشود

نی ای بيگناه قرباارانه، بيش از پنجهزار انسانهکاقل در اين جنگ تبهحد گرآنست که رسی های صاحب اين قلم نشانبر
برعالوه .  ارائه داده است همخوانی دارد)٧(انی ۀ ديگرانجنيرسخی ارزگدهنکه آنرا با پژوگرديده اند، يعنی با ارقامي

 .زخمی ومعلول گرديده اند ،تعداد دوچند ديگر، انسانهای معصوم
را ای ويژۀ کاملتری  بوسيلۀ جناحهای جنگ، بررسی هشری انجام شده درافشار تخطی های صريح حقوق بمسأله
 ،ينجا بعنوان قطره ای ازيک دريامع الوصف در ا ،ی بيندواستعداد آنرا درخود نم توان  طلبد که اين مختصرمي

 .دومحققين ارائه ميگرد شر،ود ازجنايات مستند وگزارش شده بوسيلۀ نهادهای مدافع حقوق بشماری محد
 قرار» پروژۀ عدالت برای افغانستان« ای خود به ثبت گرديده است در بارۀ سرگذشت هدان عينی که شهرت شان شاه
ت قرار گرفت، ما راک حينيکه منطقۀ ما تحت آتشباری های شديد توپچی و« : شخصی گفته است:  اظهارکرده اندذيل

مردان مسلح مربوط ... آنجا پنهان شديم در ناه برده داشت پ خانۀ خشويم که درهمان ساحه قراربا خانوادۀ خود ب
ها پرداخته تو حرف ميزدند به چور و چپاول خانه زبان پشی و افراد مربوط سياف که بجميعت اسالمی که به زبان در

ه لح فکرکنند کگذاشتم تا افراد مس دروازۀ حويلی را باز و جای ديگر فرستادم ودند، من نا گزير خانوادۀ خود را بب
 يکی از ظهر حوالی ساعت يازده قبل از .خودم درخانه باقی ماندم  سنگران شان خالی کرده اند، وخانه راهم
کوب کرده به قرغه  لت و آنها مرا بسيار به نام عزت اهللا با ده مرد مسلح داخل خانه شدند، ، اتحاد اسالمیقوماندانان

کاراجباری، حفر آنها ما را روزانه ب. وس نمودندديگری بودند محب نفر۶۵ تا ۶٠آن  دريک کانتينر که در انتقال داده ،
مبلغی که  پرداختند،بلغ پنجزار دالر پول رهايی ميبايستی م خواستند آزاد شوند،يبردند، کسانيکه ميمواضع وخندق ها م
  .»ه پول را پرداخت ومرا آزاد کرد ، باالخره يکی ازدوستانم درقرغمن هرگزآنرا نداشتم

 

 و ، اورا دستگير وجستجوی خانه ها پرداخته بودندبه تالشی افشار افراد مسلحی که در « :گر گفته استشاهد دي
ر زمينی ها، زي جهت حفر روزانه او را با تعداد ده بيست نفر يک کانتينرمحبوس نموده، در به پغمان انتقال داده و

م ها ای زيادی پرازآدم بود، شبانه بعضی آدنتينرهنجا کااو اظهارکرده است که درآ بردند،مواضع و کار تعميرات مي
ما صداهای فيررا می شنيديم که همه کشته وتيرباران  گشتند،ی بردند، وآنها دوباره برنماز کانتينرخارج وبه بيرون مي

من باالخره با پنهان  درآنجا زيرخاک ميشدند، اجباری کشته شده، کار خندق و درحين حفر ديگر شمار. می شدند
  .»تميدن در دريا زيريک پل موفق به فرار گرديده به کويته گريخگرد

  

يک گروه ده پانزده نفری ) ١٣٧١ دلوسال ٢٢(ظهر حوالی ساعت های سه بعد از« :يک خانم اظهارکرده است
يازده سالۀ مرا بازداشت کرده  پسر به بهانۀ جستجوی افراد حزب وحدت وارد منزل ما گرديده،) سياف( اتحاد اسالمی

يشروی پسرم اما من خود را به پ سوی او نشانه گرفتند، که بگو پدرت کجاست، و اسلحه را ببا تهديد به او گفتند
بعد . بعدی کشته شد  فير پنج و متعاقبأ در پای پسرم اصابت کرد،  گلوله ها به دست و اما آنها آتش کشودند، ،انداختم

 . »اوز نموده اندم گرفته اند و به نوبت به او تجرا محک او افراد مسلح طوريکه سه نفر نوبت خودش رسيده است،
و به شدت  يرگرديدهانی دستگه وسيلۀ اتحاد اسالمی، بطور ناگهم به افشاربدر روز تهاج«  :شاهد ديگرگفته است

- ٣٠اد سراه اج مسير در برگشته  سوی خانه يی افتاده و بعد از بهوش آمدن بوش گرديده است ودرجالت و کوب و بيه
 چاه بيرون کشيده و آن ساحه دو جسد را از او در کشته شده بودند، افشار رار از نفر را ديده است که دراثنای ف٣۵

 .»کلکين گذاشته شده بود، ديده استلب يک  يک سرقطع شده را که در
رديده واو م افراد مسلح وارد منزل او درافشارگ در روز دوم تهاج« :شاهد ديگر، يک خانم اعتراف کرده است

 . ود بردندد، واشيای قيمتی خانه را با خاوز جنسی نمودنار داده به او وخواهرش تجرا مورد لت وکوب قر
  

ه زور وارد افراد مسلح اتحاد اسالمی ساعات هفت صبح ب وقتيکه افشاراشغال گرديد، «:خانمی ديگری گفته است
رش که چهارده ساله عالوتأ خودش وخواه.اوز نمودندتج د،جمع شده بودنخانۀ او گرديده، به چهاردوشيزه که در آنجا

    .»اوز جنسی قرارگرفته استيز مورد تجبوده ن

جنگ سوم بين قوای مسعود وسياف « :آمده است  دربارۀ جنگ وجنايات انجام شده درافشار)٨(صبا  کتاب بصير در
اين جنگ  ياد ميگردد، نيز ۀ افشاراجعطرف ديگر، که اين جنگ بنام فيکطرف وحزب وحدت عبدالعلی مزاری از از
تعليمی وزارت امنيت  ، پوليتخنيک ومرکزارندویاکادمی  ، باال  آغاز و انستيتوت علوم اجتماعیگردنۀ باغ  از
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ا صورت بدترين جنايت ه. مسعود قرار گرفتشورای نظار  اسالمی سياف و حزب وحدت بدست اتحاد دولتی از
يد، تعدادی از گرد اوزنان تجبه ناموس آ اعدام گرديدند، و ره جوقه جوقه تيرباران زا، افراد غريب وبيچارۀ هگرفت
خوشحال خان به  و منطقۀ افشار در معلوم انتقال داده شده و جاهای ناره از طرف جنگجويان جانب مقابل بزازنان ه
... تاراج رفت ی آنان بگرفت، اموال و دارايصورت  اوزقابل چشم شوهر، پدر و برادرش تجم دختران در زنان و

ايت آفريدند که قلم از تحرير آن چنان جن طرف ديگر حزب وحدت از سياف ازيکطرف، مسعود و گير دوجانب در
   .»اجزاستع

فضای  «:ا بوده است نگاشته استای افشار که خود شاهد صحنه هگه دربارۀ جن)٩(سلی غزنوی دراثرش علی تو
ن و ز مرد و وحشتناک وغم انگيزی بود، خدايا چه روز... گرفته بود آتش فرا وتپۀ رادار غبارآلود  افشار، و سيلو

افتادند، مردان به اسارت گرفته شده به شيون  زنان و دستها قطع شده، ا پراگنده وبچه های کوچک سربريده و مغزه
حمی وشقاوت اوز وبير تجاين همه. يسوزانداطفه دارد مانگداز بود، که دل هربشر را که عج راش وناله های آنها دلخ
    .»شدنی استورای نظارمسعود فراموش ناد سياف وشوقساوت قلب اتح

ا، ازجمله ه با آغاز صبح تعداد زيادی از فاميلگفته است که پسرجوانی بود، باشندۀ ديگری که درجريان حمله برافشار،
من راکتی را ديدم که خانۀ ... مه داشت ها وانفجارها ادا وحشتناک بود، راکت«:کردندفاميل خودش، شروع به فرار 

...  بعد ترآغاز شد»زمينی«حملۀ ...من آنرا ديدم . دبدنش فوران ميز خون از پسرش کشته شد و همسايه را پراند،
 . يمرا درسرک ديد م، ما اجسادزيادی از کشته شدگانزمانيکه ميرفتي ،فاميل ما رد شد

در نخستين ) سياف(اد هر و پسرش بدست نيروهای اتحوکشته شدن شن حقوق بشر ازچگونگی زنی ازافشاربه ديدگا
 شدند و خانۀ ما واردرديم، سه تن ازتفنگداران سياف بکدرحاليکه ما از افشار فرار مي« :ند ايت ميکروز حمله حک

وله ه گلان ما به رفته هردو را در مقابل چشمرم نشان وپس نرا بسوی شوهرمای شا بزبان راندن کلمه ای تفنگ هبدون
ند که اگر از ديد کردداختيم، تفنگ بدستان ما را تهساد آنان ان با گريه خود را بروی اجو زديم ما به سرخود مي... بسند 

    ...ند کرده همۀ مارا نابود خواهه دست نکشيم باالی ما نارنجک انداختفغان ونال
 احتماأل اتحاد –ميکند پشتون  ساکری که فکرگفت که توسط ع ری بود،زاره، از افشار که در آنزمان پسباشندۀ ه

وی گفته است که درراه  .به انستيتوت علوم اجتماعی انتقال داده شده بود و آمده  اسارت دراف بودند باسالمی سي
 می انه رارا ديدم که خانه بخ) فراد اتحادا(افراد پغمانی  من عده ای از«. د بی حساب غير نظاميان را ديدهاجسا
آنان مرا بچنگ ... دخانۀ ما آماريکجا با هفت يا هشت نفرمسلح باين قوماندان حسن يالد ، من درخانۀ خود بودم.پاليدند

آنان  بعضی از ،نجاه تا شصت جسد را روی سرک ديدمراه پ مسير در... بسيارترسيده بودم خود بردند،انداخته با
دهنده ای  صحنه ای تکان  زيادی برزمين ريخته بود،خون اعضای بدن عده ای بريده شده بود، تيرباران شده بودند،

بود، من اجسادی را ديدم که شکم آنان فيرشده  بعضی از بر... ترسناک بود  ذهنم حک شده است که چقدر در بود،
ريت يکنم اکثم فکر... گرفته سوخته بودند رار هدف انفجارها  و حمالت راکتی قبعضی ها ای شان پاره شده بود،ه

ير راکت ها از قلۀ د ف فروری وی شاه١١به تاريخ « :فتباشندۀ ديگری گ ... تفنگداران کشته شده بودندسطشان تو
 درحدود پنج بعد از ت قلۀ کوه را تسخيرکرد،عيجم« : بودند رارعيتی از مردم بود که در حال فسوی جمکوه افشار ب

قتل می درسر سرک ب ، آنان مردم را درهمينجا.آغاز کردندسوی اين منطقه ير راکت هارا از قلۀ کوه بآنان ف ظهر
سرکی که از سمت شمال ( سوی اين سرک بودازدحام مردم ب. شار فرار ميکردندخارج ازافمردم باعجله ب. رساندند

نيروهای ... ار نمايندافشارفر خواستند ازيتی بود که معيسرک مملو ازجم). طرف شرق ادامه داردجنوب افشارب
 هفده .ه بار اين سرک مورد حمله قرارگرفتس. داشتندآنان بسوی سرک تيراندازی . ندميکرد رسوی آنان فيمسعود ب

 ...اين قسمت سرک افتيده بودند نعش ها در .  ما حساب کرديم-ی سرک قرار داشتند رو هفده جسد ب-نفر کشته شدند 
روشن بود که  ،داشتند، اطفال بودندآنان برقع : ودبلی، کامأل واضح ب. بود که آنان غيرنظاميان بودند معلومدار

  . غيرنظاميان هستند
 

 :شا کردنايت حزب وحدت را نيز افای ازجعۀ افشار، گوشه هاجف
انستيتوت علوم (قتی آنها و به ديدبان حقوق بشرگفته است، راد اتحاد اسالمی که درجنگ افشارشرکت داشت،يکی ازاف
 وحدت حزب افراد گفتند توسطچندين زن را درآنجا يافتند که مينان آ قرارگاه حزب وحدت را اشغال نمودند،) اجتماعی

 )٢۵(اجساد مردان و تعدادی از دراتاق ديگر .از زنان زندانی را نيز يافتندآنان تعداد زيادی  شده است،به آنان تجاوز
ش شکنجۀ بي خاطرهمه شان ب د اعصاب شان را ازدست داده بودند يافتند،ش ازحزندانی مرد را که به علت شکنجه بي

اند، بخاطربوی بد به بيرون ا بمشتر درآنجارکرده است که نتوانسته بين شخص اظهاي ،وانه شده بودندأل ديازحد کام
  ). ١٠(» رارکرده استف
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سازمان  مقابل دفتر حدود صد زن در«  :زبعد ازفاجعۀ افشارگزارش داچهاررو -١٩٩٣ فبروری ١۶فرنيترپست روز
دادی حاليکه تع در شده شان بودند،شت شوهران و برادران زندانی بازگ اعتراض زده وخواستارکابل دست به  ملل در

  . شرح دادند ،ت گرفتهی را که درساحۀ افشار صورهم  چور و چپاول، تجاووقتل ه
، اد طرفداردولتعه نشين را نيروهای اتحاعتراض براين مظالم به دليلی صورت گرفت که روزپنجشنبه منطقۀ شي

ای حزب وحدت فاع احمدشاه مسعود ازنيروه وزيرد ایی که توسط عربستان سعودی حمايت ميشود، ونيرو هجناح
  . دوباره تصرف نمودند

دان عينی گفتند که اهع شده بودند، به اساس گزارش شتايمنی جم دی درساحۀ مجاورمهاجرينی ازمنطقه ايکه درمسج
  .ه داشتفتاب شروع وتا روز بعد ادامآروب اين کشتارها روز پنجشنبه چند ساعت قبل ازغ

ل می اندازها را روی شانه شان حمبعضی شان راکت   تن آنانی بودند،١٢« :ال يکی ازنرس های جوان گفتشه
ا شود، ولی  شدند، پدرم کوشش کرد که مانع آنهومن نزديک رم  شکستاندند و بعدأ به خواهآنان دروازه را نمودند،

 درحويلی يک سگ بسيار .دو دستش را قطع نمودند و ای پدرم  نمودند، آنان يکی از پاه و شکنجهآنان پدرم را زده 
  .»را به اين سگ انداخت  پدرمایاندانان بود، يکی از آنان دست هقوم کالن متعلق به يکی از

 از اجمين واوگفت که او اين قرآن را بروی مه فيروزه، زنی ديگری قرآنی را نشان داد که توسط مرمی پاره شده بود،
  .»رش بريده شدوسه دخترش هم کشته شدندا بيهوده بود،گلوی شوهام کرده،

ان دم  به محاکمه کشاندن متهمبلکه ع وش کردن، افشار نه تنها فرامام شده درسوگبارترين فصل جنايات بشری انج
ن به نقض حقوق تهميی قدرت، مکرزی که درستون های اصلامد ود درافغانستان تحت رهبری حدولت موج. آنست

علی الرغم . ان ابا ورزيده استاری بر زخمهای داغديدگم گذين به عدالت، ومرحتمک ه ازآگاهان.تاشته اسبشررا گم
له عی درجنگهای افغانستان ازجمای دسته جمداد خواهی جگرسوختگان رساتر و زخم عميق کشتارهآن صدای 
  .شوديشتر نمايان ميب درافشار

که انجام گيرد رکسيما قتل پدو مادر، قتل همسر، فرزندان وعزيزان بوسيلۀ ها شود،کهنه ميی برای آدمی زود ردرده
« ابلنيکه ازگرداب کثيف جنگهای ککسا. روز اتفاق افتاده استنست که اين حادثه همين امهميشه مثل اي شود،کهنه نمي

معلول ومعيوب  ه ديده،جنگ صدمدست داده و يا بشکلی ازسالمت برده يا عزيزی را ازجان ب» قتل عام درافشار
ی و روانی مبتال ده و شمار زياد به امراض روحمصيبت جنگ را تحمل کر داز،د، تا اکنون با اندوه جانگگرديده ان

  .عادالنه اندندن متهمان به يک دادگاه ان به محاکمه کشايده، همه خواهگرد
وقتی . ردينی نيستغيراخالقی وغي ،ست غيرانسانیفاجعه ني. نايت نيستتواند بگويد که کشتن مخالفين جهيچکس نمي

کشتاردست ميزند، درواقع جوازکشتن ا تحت هربهانه ای قبول ميکند وبومنطق کشتن مخالف خود ر کسی فکرواخالق
  .خود را بدست مخالفين خود صادرميکند

ه درسازماندهی ورهبری ک) احمدشاه مسعود وعبدالعلی مزاری(همه ديدند که دو قوماندان معروف از دو جناح جنگ 
تاريخ . جنگها که قتل عام را درقبال آورد، نقش اول را ايفا نمودند، بدست جهادگران ديگر ازقماش خود کشته شدند

  .مسؤوالن اصلی قتل عام ها درکابل، وازجمله درافشاررا با ننگ وخيانت ياد ميکند
 
نسل کشی است، بايستی مطابق کنوانسيونهای جنايات  و  جنايت بشری  کشتاروحشيانۀ باشندگان مؤمن درافشار يک–

 .نسل کشی مورد داد خواهی قرارگيرد
 را به رسميت مسألهدولت افغانستان با پذيرفتن آن اين . منشورسازمان ملل متحد به حقـوق بشر جنبۀ جهانی داده است

امعه بين المللی است، ديگر شناخته است که حقوق بشرمندرج درمنشورسازمان ملل موضوعی است که موردعالقۀ ج
 .درحوزه وصالحيت دولت ها نمی گنجد

 شکست قانون، –عدم مـجازات پاداشی است به جنايتکاران وجنايت به سوی جنايت بشر،عدم مجازات جنايتکاران « 
شکست انسانيت واخالق، پشت پا زدن به اصول دين ومذهب است، عدم مجازات،جنايت را سرعت می بخشد وآنرا 

فاجعۀ افشارکه ظرفيت حيرت انگيزی قتل عام، ويرانگری، چپاولگری، تجاوزبه عفت، سيطره  .»برابرميگرداندچند 
فاجعۀ . جويی مذهبی وقوم کشی را ازخود نشان داد، کافی است، نفرت ازجهادگران تبهکاررا دردل هرانسانی جا دهد

 .افشار برگی ازآموختنی های تاريخ است که نبايد تکرارگردد
 به خاطرۀ غم انگيز قربانيان قتل عام درافـشار وجيبه ايست که بدوش همۀ مبارزان راه صلح وضد  آوری وتعظيمياد

به دادگاه  بايد آنرا آنگونه که درخورشأن شهدای درخون خفتۀ افشاراست با. افتاده است" جهاد"ايدلوژی جنگ آفرين 
  .کشيدن متهمان آن بسررساند
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رفی جنايتکاران جنگی فاجعه ايست در فاجعه، شبه سنگين اين سکوت سراپای نهادهای طويل سکوت، عدم جلب و مع

وعريض حقوق بشری را که ساالنه دها ميليون دالر را هزينه ميکنند به زنجير کشيده است گاهی با دماگوژی و 
ر زير آمده است قطره ای از جانبداری نبود اسناد مستند بهانه آورده ميشود، عکسها و تصاوير ويديوئی افشار که د

اوقيانوس جنايات جنگی در کابل را تبيين ميکند، عکسها و تصاوير خود سخن ميگويند وگواهی ميدهند، عدم باور و 
 .تمکين به اين اسناد خود جنايتی است با مکافات

  
  :مأخــذ

 .ار فاجعۀ افـش  متن انگليسی٢٠٠۵گزارش سال ، »پروژۀ عدالت برای افغانستان« –) ١(
  ٣١ و٣٠، توسلی غزنوی ، صفحه »جنگ داخلی افغانستان « –) ٢(
  ٣٠ همانجا صفحه -)٣(
  ٣٠ همانجــا،صفحــه -)۴(
  ٣١ همان اثـر،صفحه -)۵(
   آقای حمداهللا ،حقوقدان،فعأل مهاجــردرشهرفرانکفورت درآلمـان-)۶(
    گزارشی پروژۀ عدالت برای افغانستان-)٧(
  ١٢٧زار،صفحه ازتصرف کابل تا سقوط م) ٨(
  . جنگ داخلی احــزاب افغانستان، علی توسلی  -)٩(
   خورشيدی ١٣٨۶،جميعت انقالبی زنان افغانستان،سال » اسنادی ازخون وجنايت جهادی« کتاب-)١٠(
  

  مخروبه های افشار
  

    
 

 تصاويرويديوئی مستند جنايات جنگی در افشار

      
  

  قسمت اول
  embedded_player=feature&AJPdvXxjY0C=v?watch/com.youtube.www://http 

    قسمت دوم
related=refeatu&U3a1xmpv62E=v?watch/com.youtube.www://http  

  
 

  


