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پیروزی ملت افغانستان شکست عبدهللا و  

 اتحاد سفیهانۀ جنایتکاران جنگ های خونین کابل برعلیه قانونیت

 
 

 

 ون مستقل انتخاباتیاشرف غنی از جانب کمساهدای اعتبار نامۀ انتخابات ریاست جمهوری به محمد 
 

یکی از جنایات بی مانند علیه بشریت بود که در زمستان سرد سال « قتل عام افشار»از قضاء هفتۀ قبل سالگرد 

و عصر ناکام و نهایت خونبار حکومت برهان الدین ربانی و وزارت دفاع احمد شاه مسعود، رخ داد و به  1۹۹۳

استثایی و خشونت و جینو ساید غیر قابل باوری که در حق بیشتر از پنج هزار سکنۀ غرب  طرز العملخاطر 

 کابل و منطقۀ افشار رخ داد، ثبت تأریخ وقایع خونین جهان گردید.

کابل با استعمال توپخانه از ارتفاع بلند بر « کوه تلویزیون»درین فاجعۀ مهلک بشری که از باالی کوه آسمایی

ویدیو ها و « 1»، به اعتبار راپور های مستند بین المللی و داخلیصورت گرفتمنجمله افشار شهر های مختلفه 

تصاویر مستند، پالن دقیق آن ذریعۀ شخص مسعود طرح و اجراء گردید، بار ها احمد شاه مسعود را حین عملیات 

شان میدهد، به وضاحت تخریبی توپخانه و استعمال اسلحۀ خونبار در نیمۀ شب زمستان و بر مردم بی دفاع ن

در تصاویر و افراد سیاف هم  عبدهللا عبدهللا، قسیم فهیم، یونس قانونی، عبدهللا خان و تعداد دیگر گروه ائتالف شمال

 مشاهده میگردند. 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/M_nezam_shekast_abdulla_wa_pairoozi_melat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/M_nezam_shekast_abdulla_wa_pairoozi_melat.pdf


  
 

 

 4از ۲

بگذریم که پروتوکول های امضاء شدۀ احمد شاه مسعود با قوای اشغالگر اتحاد شوروی سابق چه مصائبی را بر 

مردم آن عارض گردید و جنگ افغانستان را به درازا کشید، ولی بعد از اشغال کابل توسط چند گروه افغانستان و 

ر ملت ب البته با دشمنی با همدیگر یک جنایت پیشۀ معلوم الحال تنظیمی به شمول گلبدین حکمتیار، آنچه را هر

 میگردند. اثباتبشریت  بیدفاع وارد نمودند، خود نمونه های غیر قابل انکاری از جنایات بر علیه

گروه عبدهللا عبدهللا چون مقام ریاست جمهوری را در هر چهار انتخابات از آن خود و حق مشروع شان میدانستند، 

بریک را ت نامبردهانتخابات اخیر بدست آمد، اتحادیۀ اروپا مؤفقیت  مؤفقیت اشرف غنی در با نتیجۀ دومی که از

اروپایی را به افغانستان اعالم نمود. لطفاً نظری به مکتوبی که یک کاندید گفته و وعدۀ دوام کمک های ممالک 

شکست خورده به چنان مقام بینالمللی مهم ارسال میدارد، بیندازید و خودخواهی و حماقت وی را ارزیابی و 

 قضاوت بفرمایید.
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وش و آرزوی دسترسی به امروز که ملت جنگ دیدۀ افغان و مردم محنت کشیدۀ آن از یکطرف به یک افق مغش

یک صلح احتمالی مینگرند و از جانب دیگر بعد از پنج ماه انتظار و آرزومندی برای ثبات و تشکیل یک دولت 

منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری، سخت بهتر متکی به قانونیت و شایسته ساالری روزشماری نموده و 

اند، بعد از اعالم دوبارۀ نتیجۀ آرای شان، گروهی قدرت یکی از پدیده های دیموکراسی و حکومت مردم بوده 

طلب، چپاولگر، بد سابقه، دقیقاً جنایتکار و وابسته به همسایگان غدار افغانستان که عمریست به مناصب بلند و 

ایجاد دهشت پامال قانون وکمک های خارجی در مملکت سخت مصروف اند، با چپاول تاراج دارایی های عامه و 

 به تهدید و تخریب در اجتماع دست میزنند. و ارعاب

اگر نظری به چند صفحه از تأریخ جنگ های مدهش و خونین کابل انداخته شود، به سادگی مشاهده میگردد که 

گروه های متقابل، جمیعت، شورای نظار، حکمتیار، خلیلی و محقق، سیاف و دوستم در مدت کوتاه چهار سال با 

بی هزار سکنۀ  85قدرت و استفاده از دارایی های مردم مظلوم افغانستان دقیقاً  برای دشمنی با همدیگر و جنجال

ویرانه ای  مخرب بهلحۀ استعمال هر نوع اسرا با راکت پرانی ها و  پای تختشهر کابل را قتل نمودند و دفاع 

ر طالبان دست نشاندۀ بعد از چهار سال خون و آتشی که این جانیان وطنی سبب گردیدند، با ظهو مبدل نمودند.

، اخارجی همیشه غلط امریک متأسفانه در اثر سیاستپاکستان، گلیم همه تنظیم های قدرت طلب برچیده شد؛ ولی 

اینبار جنایتکاران جنگی متذکره که به خون همدیگر تشنه بودند و از ترس طالبان عهد عتیق پای برهنه و سر از 

، با شکست طالبان از پناه گاه ها سر در آوردند و از برکت کنفرانس بد مجبور گردیده بودند پا نشناخته به فرار

، روز از نو ، روزی از نو  گروه های فوق الذکر جنایت کاران جنگی افغانستان، تمام و کمال «بن»عاقبت 

این  امقامات دولتی را به اشغال خود ها در آوردند؛ تنها گلبدین حکمتیار که در لست جنایتکاران قرار داشت ت

اواخر در پاکستان بسر میبرد و در تخریب جامعۀ افغانستان نقش داشت و البته طرفداران وی در داخل در مقامات 

 دولتی دست باز قدرت داشتند. 

ً آنانیکه با اثبات قطعی  در حقیقت از نقطۀ تعامل بین المللی و شرائط بازخواست جنایتکاران جنگی مخصوصا

 موجود اند« جنگ های کابل»را مرتکب گردیده اند، همه در گروپ های فوق الذکر  «جنایات به مقابل بشریت»

تشکیل  و« محکمۀ بینالمللی الهه»که هریک به اساس پرنسیب ها و قوانین بینالمللی و مؤسسات حقوقی ای مانند 

 ، مستحق بازخواست و تعقیب قانونی اند.«محکمۀ جنایت بر علیه بشریت -FCC»حقوقی جدید

فانه با اوضاع ناهنجار وطن، این جانیان جنگی تنظیمی، تا به حال نه تنها از بازخواست و مجازات که متأس

مستحق اند، دور قرار گرفته اند، بلکه از هر لحاظ بالی جان ملت مظلوم افغانستان گردیده اند، چنانچه امروز 

ر از دارایی های مردم افغانستان، همه علی الرغم دشمنی خونین و صرف برای ادامۀ قدرتمندی و استفادۀ بیشت

 به دنبال یکی از سابقه داران جنگ های خونین کابل و یکی از قاتلین مردم مظلوم افشار که عبدهللا عبدهللا باشد،

روان اند. درین حرکت غیر قانونی به بهانۀ نپذیرفتن نتیجۀ شمارش آراء انتخابات برای دومین بار و ایجاد 

یاع وقت، دست به بلوا زده و با تحریف اذهان، مردم بیخبر از حقایق را در مناطقی که مشکالت، مصارف و ض

 تحت نفوذ دارند، به مظاهرات و آشوب وادار می نمایند.

عبدهللا خود بدون کمترین خجالت با چهار بار شکست در عرصۀ سیاست و انتخابات و مصارف ملیون ها که از 

ردد، همچنان به عربده سرایی و ادعا های غیر ملی که بیشتر به دعوی وراثت ایران و روسیۀ فیدرال سرازیر میگ
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شباهت دارد، به تحریک و ترغیب عده ای بیسر و پا که به وعدۀ پول و مقام دهه هاست که به استفاده های غیر 

 رعب و به تهدید و شکست و ریخت دست میزند. وی هر بار با ایجاد ،آشوب و بلوابا مشروع اشتغال دارند، 

ً که آرزوی ابدی او است، « جمهوریریاست ارگ »دهشت ملت را میترساند وبا تهدید اشغال  به پامال دقیقا

 قانونیت میپردازد.

در پهلوی چنان سنگ اندازی های غیر قانونی بر ضد ارزش های ملی، در حالیکه موقف طالبان برای امضای 

برای نجات وطن ضرورت دارد؛  همه گانی ه یک اتحاد واقعیصلح نامه با امریکا روشن گردیده و افغانستان ب

زل و ع»سرنوشت مردم کشور ارزشی قایل نیست، با همدستی با دوستم دست به وطن و عبدهللا عبدهللا که به 

ارگ ریاست »زده است و تالش مذبوحانه ای را بهر قیمت ممکنه برای رسیدن به « نصب والی های جدید

 است. در پیش گرفته« جمهوری

امروز با تعدادی مقیم شهر کابل تلفونی حرف زدم و معلوم شد که سکنه و مردم شهر ها به پیامی که عبدهللا و 

 ند.ا به مظاهرات وسیع برای آنان ارسال داشته است، توجهی مبزول نداشتهدیگر جنایتکاران تنظیمی برای تحریک 

ل یوناً در صدر دولت انتخاب میگردد، باید دارای تجربه، تحصمردم افغانستان باید باالخره متیقن شوند کسی که قان

در جنگ های خونین کشور شان نداشته باشد و در مملکت فقیر شان علنی  و سویۀ دانش کافی بوده، سوابق جنایی

 دست به مال اندوزی و چپاول دارایی های عامه نزده باشد. 

قوت قانونیت برخوردار بوده همچنان قدم مثبتیست برای  انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان در حقیقت از

یک آغاز شایسته ساالری و شکست جنایتکاران تنظیمی و استفاده های غیر ملی گروه ها و وابستگان شان که 

از سوء استفاده های وسیعیی، حق اکثریت ملت را پامال نموده  کامالً  سال اخیر در خارج و داخل کشور ۲۰درین 

ره مردم مظلوم افغانستان هم روزی باید به حقوق حقه و مسلم خود ها دست یابند و مزایایی را که قانون اند. باالخ

 برای شان تعیین نموده است استفاده نمایند.

و عکس های آن رویداد و فاجعۀ بشری، اول بار ذریعۀ تلویزیون آریانای  ویدیو های قتل عام افشار نوت:

 آقای نبیل مسکنیار و خانم سجیه کامرانی به هموطنان عرضه گردید. توسطکلیفورنیا 

 

 پایان

 

 

 
 

 

 

 


