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بخش نهم
قسمت دوم
حادثه  7ثور 1357گرچه تغیرنظام را که هدف آن رفاه وبهبود زندگی مردم زحمتکش در
کشور ما بود،اما مسئولین حکومت آنوقت با تعقیب سیاستهای چپ افراطی که اکثرا ً مملواز
قانون شکنی ،کشتار،سلب حقوق وآزادیهای مردم بود،شرایط زندگی رابرای یکتعداد اتباع
کشور محدود ساخته ودارائیهای بعضی مالکین وثروتمندان راضبط ،مصادره وجزدارائی
دولت نمودند.وسایرقانون شکنیها،تعداد قابل مالحظه مردم که شامل دهقانان زحمتکشان
مالکان  ،دانشمندان و ...بودند ،دربرابر مظالم حکومت وقت قیام نمودند وبا دفاع ازحقوق
خویش به مبارزه وحتا میتوان گفت که آنان جهاد نمودند.در بخش هفتم قانون وقانونیت بین
سالهای  ۱۳۵۷الی جدی ،۱۳۵۸درزمینه رعایت وعدم رعایت قانون با مثالهای مشخص،
معلومات الزم ارائه گردیده است.
بهمین شکل دربخش هشتم قانون وقانونیت ازجدی  ۱۳۵۸الی ثور  ۱۳۷۱ازتحقق قانون
و قانونیت در آن دوره وقانونشکنی با مثالهای مشخص توضیحات ارائه گردیده است.
غصب قدرت وظهوررژیم مجاهدین که مولود مداخالت مستقیم دول همسایه وسایرکشور
های ذینفع درقضیه افغانستان ،میانجیگری غیرمسئوالنه وغرض آلود ملل متحد که توسط
کارمندان آن اداره درموضوع به اصطالح صلح افغانستان انجام دادند واختالفات درونی

حزب (حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بعدا ً به حزب وطن مسما گردید) نقش اساسی
داشت .آغازگردید.
هموطنان عزیزما که این همه تخلفات وجنایات را بچشم خود دیدند وبا گوشت وپوست
خویش احساس نمودند .باید بدانند که چرا رهبران تنظیمها،قوماندانان وصفوف به اصطالح
مجاهدین مرتکب چنین اعمال شدند ومیشوند.آنان درطول تقریبا ً  ۱۳سال که تحت نام جهاد
مصرف جنگها بین خود وجنگ،تخریب ،چور وچپاول ،تجاوزوها به  ...وبمقابل حکومت
آنوقت بودند،ازتربیه وتحصیل،علم وتمدن،شیوه حکومت داری ،مناسبات ودوستی با اهالی
منطقه،شهروالیت فاصله داشتند وبصورت عموم درکوه ها ،تپه ها سموچها وسایر مناطق
مصروف تحقق اهداف مراجع رهبری کننده واهداف شخصی خود بودند .تعداد هموطنانما
دیگرما که درخارج کشورمهاجرشده بودند،تحت فشارزندگی مهاجرت وتبلیغات کشورهای
ذیدخل درقضیه افغانستان قرارگرفته ،مملوازعقده ،بد بینی وحس انتقامجوئی به مقابل
کارمندان حزبی وغیرحزبی حکومت قبلی ،بعد ازثور  ۱۳۷۱داخل کشورگردیدند وطبق
همان روحیه فرا گرفته از ۱۳سال جنگ درمرکز ووالیات کشوربصورت غیرمترقبه
حکومت داری را بعهده گرفتند.عدم فهم ودرک ازقانون ونبود حاکمیت قانون درجامعه با
موجودیت چنان کلتور دوره به اصطالح جهاد ،برعالوه استفاده سئوازقدرت دولتی،عامل
بروزجنایات بیشتر و فراموش ناشدنی گردیدند آنان ازیکطرف با روحیه نظم وقانون تربیه
نشده بودند واز جانب دیگرازقانون ونظام یا حکومت قانون مطلع نبودند.گرچه با تصاحب
قدرت درپرنسیپ عفو عمومی رااعالن کردند وگفتند که منبعد کشورطبق احکام شریعت
اسالمی رهبری میگردد اما افسوس که جنایات شان بیشترگردید ودوره حکومت شان ثابت
نمودند که نه به اسالم وانسانیت معتقد اند ونه بوطن ومردم خویش عالقه دارند ،تنها اسالم
را روکش منافع شخصی واهداف باداران شان قراردادهد ومیدهند .اینک طورنمونه شمئه
ازهزاران جنایات را که درقرا،قصبات ،شهرووالیات کشورمرتکب شدند بیان میدارم :
حکومت مجاهدین با حمله ازجانب شمال وجنوب کشوربطرف شهرکابل با روحیه چور و
چپاول ،قتل وکشتار،ترورشخصیتها وغصب دارائیهای خصوصی وعامه بشمول کنجینه
های ملی وفرهنگی وطنما موزیم ها و...آغازشد.چنانچه ریئس موزیمهای افغانستان ضمن
مصاحبه بتاریخ چهارم ماه اگست سال  ۲۰۱۱گفت که درجنگها مجاهدین تقریبا ً  ۷۰فیصد
اموال موزیمها بغارت برده شد.چنانچه جریان چوروچپاول دارائیهای عامه از طریق منابع
اطالعات جمعی وتلویزیونها درسراسرجهان پخش وبه نمایش گذاشته شد.اکثرچپاول گران
ازپاکستان داخل کشو ربه خصوص شهرکابل شدند غارت وچپاول شامل اموال و دارائیهای
دولتی (موزیمها ،عراده جات دولتی وسرویسهای شهری با نمبرپلیت ترافیک افغانی،
بشمول آمبوالنسها وموترهای اطفائیه ،موبل وفرنیچر  ،فرشها و )...درشهرهای پاکستان
بخصوص درپشاور،اسالم آباد ،کویته وسایرشهرها انتقال گردید شاهدات عینی حکایت
مینمایند که برعالوه موبل وفرنیچر ،فرشها واکثرسامان آالت ادارات دولتی،ماشین آالت
فابریکاتیکه درحال تکمیل بودند وحتی سایرسامان آالت برقی راکه زیرپلستردیوارها
نصب شده بود،جدا نموده بکشورتربیه شده شان که هدف عمده آنان ازبین بردن اقتصاد
کشورما بود انتقال نمودند وصدهاجنایت دیگر .آیا این اعمال جهاد گفته میشود؟ و آیا
میتوانیم ازقانون وقانونیت دراین دوره نامبرد ؟

هرگاه رهبران تنظیها واقعا ً بخاطردین اسالم وکشورشان جهاد نموده بودند قبل ازتصرف
شهرها وبخصوص شهرکابل طبق احکام الهی واحادیث پیامبراسالم بایددرجهت حفظ جان
و امنیت مردم،جلوگیری ازاعمال صفوف تربیه نموده شان درطول چهارده سال جهاد با
شناخت ازاخالق وکردارآنان ،تدابیر الزم درجهت ایجاد نظم وقانون اتخاذ مینمودند.
اما افسوس که بصورت عموم خودرهبران درقتل وکشتار،تخریب ،چوروچپاول بخاطر
اشغال چوکی های دولتی ومناطق بیشتروبهترنقش اساسی داشتند.فلمهای مستند که رهبران
عقب ماشیندارها ومواضع فیرراکتها نشسته اند وباالی همسنگران قبلی خویش فیرمینمودند
وهزاران هموطنما شهید گردید ثابت کننده ادعایم میباشد.عالوتا ً سازمان عفوبین المللی در
سال  ۱۹۹۵میالدی تحقیقاتی تحت عنوان ( افغانستان مسئولیت بخاطرفاجعه حقوق بشر)
درهفت بخش شامل  ۷۲صفحه بعمل آورده که بخشهای مذکور عبارت اند از :
۳ـ قتلهای عمدی وخودسرانه
 ۲ـ مسئولیت جهانی
۱ـ پس منظرسیاسی
۵ـ شکنجه وبدرفتاری
 ۴ـ آدم ربائی ها،باز داشتهای پنهانی وگروگان گیریها
 ۷ـ نتیجه گیری ها وسفارشات
 ۶ـ زندانها وشرایط زندان
طورنمونه دربخش پنجم صفحه  ۵۲ازشکنجه وبدرفتاری ،تجاوزجنسی ولت وکوب ،
شکنجه درتوقیف،اعدامها وقطع اعضای بدن بصورت مستند با فوتو وتاریخ وقوع حادثه
(مارچ  ) ۱۹۹۳توضیحات نسبتا ً مفصل ارائه داشته اند .دربخش شکنجه وبد رفتاری آنان
یک نمونه برای شما نقل قول مینمایم که ( :درسالهای اخیرگروههای مسلح شیوه های نوین
شکنجه را انکشاف داده اند ـ مانند اینکه گویا شیوه های استعمال برای سالها ،بقدر کافی بد
نبوده اند .یکی از شیوه ه ای مخوف ،مجبورساختن زندانیان به خوردن چیزی بوده است
که گفته اند گوشت انسان است) یک راننده تکسی که سواری زنانه داشت دراوایل ۱۹۹۳
توسط افراد مسلح توقف داده شد.اوبه عفوبین المللی چنین اظهارداشت « :ما درناحیه کوته
سنگی کابل که تحت کنترول حزب وحدت بود توقف داده شدیم،آنان مارادرخانه ایکه بحیث
پایگاه خویش استفاده میکردند،بردند.ایشان کاغذی رابدست من دادند تابنویسم که موترخود
رابه آنان فروخته ام .من انکارکردم وآنان تهدید کردندو مرامجبورخواهند ساخت تا گوشت
انسان را بخورم ،سپس آنان مرا مورد لت وکوب قراردادند ومن مجبورکاغذ راامضا کردم
ولی ما را رها نکردند.بعد یکمقدارگوشت پخته آوردند ناچار یک توته آنرا خوردم وبعدا ً
مریض شدم .آنان بعدا ً کاغذ دیگربمن دادند که بنویسم آن زن همراه  ،خواهر من بود ،و
اینکه من وی را دربدل یکمقدارپول به ایشان فروخته ام .گفتم که من اینکار را نمیکنم حتی
اگر کشته شوم .آنان مرا لت وکوب کردند تااینکه قوماندان ایشان امرتوقف داد.ایشان مرا
گفتند که بروید ،هنگامیکه از زینه ها پائین میشدم ازعقب آوازی شنیدم به عقب خودنگاه
کرده ،آن زن را ندیدم .اما بازتهدید کردند که بروم درغیر آن کشته خواهم شد. ».
درصفحه  ۵۵گذارش آمده که  ( :درجنگهای اخیر ،تجاوز جنسی وشکنجه های دیگربه
پیمانه هر جه وسیعتربکار برده شده است  .درماه مارچ  ۱۹۹۵نیروهای شورای نظار بر
صدها خانه مردم ملکی درکارته سه،ناحیه جنوب غرب کابل ،هجوم برده یکتعداد اعضای

خانواده ها را گشتند ویا مورد لت وکوب قراردادند ،اموال شان رابه غارت بردند وبرزنان
تجاوزکردند،با یک فامیل درشهرکابل خبرنگاران خارجی مصاحبه کرد،اظهارداشتند که:
« سپاهیان رئیس جمهورربانی گفته اند که آنان میخواهند خون هزاره ها رابنوشند »
کارمندان صحی درمنطقه تائید نمودند که در آنوقت اقالً شش واقعه تجاوز به آنان مراجعه
نمودند.اما اکثرا ً به اساس ملحوظات ننگ وغیرت ورسوائی در چنین حوادث به کارمندان
صحی وبخصوص درآنوقت مراجعه نمی کردند درحالیکه حوادث بیشتراز آن بود.
دربخش سوم که پرده ازکشتارهای عمدی ومستبدانه این مجاهدین نماها برداشته درصفحه
 ۲۷چنین تحریرداشته (  ...روزیکه با روزهای دیگرسال  ۱۹۹۳تفاوت نداشت ،درازدحام
مردمیکه منتظربس بودند دریک لحظه راکتها فروریخت وطی چند ثانیه بیش از هشتاد تن
هالک شدند،سه تن از شاهدان درباره بیتفاوتی مسئولین که وظیفه امنیت را بدوش داشتند
بیان نمودند که « بال فاصله بعدازوقوع حادثه نگهبانان مسلح مجاهدین که منطقه راتحت
اداره خویش داشتند وارد صحنه شده ،اجساد کشته شده گان را مورد جستجوقراردادند،پول
واشیای گرانبهای ایشان رابا خود بردند»  ) .این چه نوع جهاد گفته میشود ؟
بهمین شکل شوهر یک خانم درحادثه انفجاری کشته شد ودارای سه طفل بین سنین دو الی
نه ساله بود .روزی آن خانم جهت خریداری نان برای اطفال طرف بازاررفت درطول راه
توسط دوتن مجاهد نما دستگیروبه پایگاه خودبردند درآنجا  22مجاهد دیگرزنده گی میکرد
درطول سه شبانه روز به آن مادر سه طفل توسط آنان تجاوز صورت گرفت  ،تا آنکه زن
از حال رفت ورهایش کردندوبه حالت فجیع به خانه برگشت،وقتیکه داخل خانه شد مشاهده
نمود که سه طفلش ازگرسنگی وسردی هوا مرده اند(.آیا این عمل شان جهادبود ؟)
وانواع جنایات مختلف ومتعدد که درتاریخ بشریت نمونه های آن ثبت نگردیده توسط
گروپ های درگیرصورت گرفته که شامل قتل یک فرد درمقابل اعضای فامیلش،قتل طفل
با شکستاندن گردنش درمقابل فامیل ،تجاوز جنسی زنان ودختران درمقابل اعضای فامیلش
و...که توسط اکثر گروپها درمرکزووالیات صورت گرفته .
چند نمونه دیگرازاعمال خالف قانون سطوح رهبری قوماندانان جهادی رژیم یاد آور شد.
ـ چوروچپاول اموال وتجاوز به ناموس یکتعداد هموطنان شریف اهل هنود کشور ما به
خصوص درمنطقه کارته پروان وگردنه باغ باال شهرکابل.
ــ درمرحله اولی حکومت مجاهدین که جناب آقای مجددی رئیس دولت بود ،جنگ درشهر
کابل برسربدست آوردن غنایم وساحه وسیعترحکمروائی هرتنظیم کوچه به کوچه شهرکابل
شروع شد.اختالفات شدید رهبران تنظیمها برسرقدرت منجربه جنگهای خیلی شدید گردید.
وهرتنظیم جهت تصاحب یکمنطقه شهرکابل ووزارت مورد نظراقدام به جنگهای چرئیکی
کردند که ازجنکهای نقاط مرکزی شهرمانندچهاراهی صدارت،مکرویانها،افشار،خوشحال
مینه ،میرویس میدان،قلعه شاده،دشت برچی ،سیدنورمحمدشاه مینه وغیره میتوان نامبرد
که ذریعه سالحهای ثقیل وخفیف ازبلندیهای شهرکابل این مجاهدین هزاران ساکنین
شهرکابل راشهید وصدها هزاردیگرمعیوب ومهاجردرشهرهاوکشورهای همسایه گردیدند .

آیابا موجودیت چنین وضیعت ویا حالت تجاوز به حقوق اتباع کشوروکشتار را میتوان
ازموجودیت نظام یا حکومت یادآور شد ؟.
ـ بعد ازدوره کوتاه مدت،حکومت برهان الدین ربانی جانشین حکومت مجددی گردید و
گلبدین حکمتیارکه بحیث صدراغظم تعین شده بود بایدایفای وظیفه میکرد اما آقای گلبدین
حاضر نگردید تا جهت خدمت بمردم مسلمان وبالکشیده افغانستان که به نظر جناب شان
درطول چها رده سال تحت ظلم وستم کمونستها وروسها قرارداشتند،به کابل پایتخت کشور
آمده وبا سایربرادران جهادی خود حکومت اید حال اسالمی را که هدف آن آبادی ،پیشرفت
کشوروبهبود زندگی مردم باشد وازجمله وظایف انسانی واسالمی شان میباشدانجام دهد.
برعکس درجنوب شهرکابل،بخاطرقتل وکشتارمردم رنجدیده کشورسنگرگرفت وباشلیک
هزاران راکت (اگرخبرنگاران،نویسنده گان وساکنین شهرکابل دررقم راکتهای پرتاب شده
غلو نه نموده باشند) درحدود پنجهزارراکت را باالی شهر کابل فرو ریخت با تذکر اینکه
چنین رقم بلند فیرسالح ثقیل درمدت زمان کوتاه ،کمترثبت تاریخ گردیده وحتا یهودان علیه
مردم مسلمان فلسطین نیزچنین جنایت رامرتکب نگردیده اند .به اساس ارقام بدست آمده که
توسط اورگانهای ملل متحد تائید شده است دراین حوادث بیش از شصت هزارهمشهریان
کابل شهید وتعداد بیشترازاین رقم معیوب ومعلول گردیدند.
این اعمال آقای گلبدین وپیروانش را ازنگاه انسانیت،اسالمیت ،حقوق بشر وسایرقوانین
چه می نامید؟
آیا مجاهد واقعی که شمه ئی ازانسانیت واسالمیت راآموخته باشد اقدام به چنین عمل
غیر انسانی وغیر اسالمی مینماید؟.
این عملکرد ها ثابت میسازد که نه تنها که حکومت وقانون وجود نداشت بلکه دردوره
بربریت نیزهیچ انسانی باچنین قصاوت قلب مرتکب چنین جنایات نگردیده.
ـ نمونه دیگرازسئواستفاده :یکتعدادتجاران ملی کشورباقبول خطرجانی تصمیم گرفتند
که جهت قطع جنگ وخونریزی،آتش بست بین رهبران تنظیمها داخل اقدام شوند ،همان
بود که چندین تاجرملی حامل پیام جناب مجددی برای گلبدین حکمتیارعازم چهار آسیاب
کابل گردیدند .تاحدودی صحبت ومالقاتهای نزدیک شان نتیجه مثبت داد .
تجارملی بانظرداشت وضعیت جنگی شهرکابل خواستند تایکمقدارپول را به حکومت کمک
نمایند .یکصدوبیست دوملیون افغانی جمع و ذریعه چک بانک به دفترجناب مجددی تسلیم
دادند ساعتی بعدازتسلیمی چک ،سکرترجناب مجددی به تاجریکه ازحساب بانکی اش آن
چک نوشته شده بود تیلفون نمود وگفت که چک کمکی رابنام جناب مجددی صاحب تحریر
دارید وچنین هم شد.
ـ مثال دیگرازچوروغصب دارای عامه :به اساس معلومات یکی ازروسای بانکهای آن
رژیم ،چون دولت پشتوانه دالری واعتباردرسطح بین المللی نسبت بی امنیتی،چوروچپاول
نداشت،چنین موافقه بعمل آمده بود که ماهانه دالرهای ذخیره شده بانک مرکزی به بانک
مربوطه دوبی انتقال شود،درین مرتبه مبلغ پانزده ملیون وهفتصدهزاردالرباید انتقال میشد،

نسبت اینکه میدان هوائی شهرکابل تحت ضربات راکتی صدراعظم رژیم جناب حکمتیار
قرارداشت،طیارات باید از میدان هوائی بگرام بطرف دوبی پروازمیکرد.اما نسبت بعضی
ملحوظات تا ساعت چهار بجه عصراجازه پروازداده نشد .مسئول هیات که همان رئیس
بانک بود با مسئولین میدان هوائی بگرام به تماس شدند که باید پروازبطرف دبی صورت
گیرد آنان درجواب گقتند که آمرصاحب (جناب احمد شاه مسعود) هدایت داده که پرواز
بعدا ً یعنی فردا صورت گیرد با اساس هدایت آمرصاحب « ،نسبت ناامنی راه بگرام ـ کابل
باید پول را به مسئولین میدان هوائی تسلیم دهند » مسئول هیات بانظرداشت حفظ جان خود
و...مجبورشد تا پول را به موظفین میدان هوائی بگرام تسلیم نمایند.بعد ازتسلیمی پول طبق
هدایت مسئولین،مجبور به ترک میدان هوائی بگرام گردیدند .فردای آن روز رئیس هیات
موضوع را بمقام ریاست دولت (جناب برهان الدین ربانی ) اطالع دادند  ،لحظه ئی بعد
جواب حاصل نمود که پول مذکور برای خریدالبسه سربازان بوزارت دفاع طبق هدایت
سو استفاده رهبران جهادی
وزیردفاع گرفته شد ،بدون کدام سند قانونی  .این نمونه دیگراز ُ
بود که بالوسیله قدرت دولتی صورت میگرفت.
ـ درسال اول ریاست دولت آقای ربانی ،درروزعید یکی ازقوماندانان جهادی بعد ازختم
نمازعید وعید مبارکی به آقای ربانی عرض حال ومشکالت اقتصادی نمود درهمان لحظه
نزد جناب رئیس دولت کاغذ سفید وجود نداشت،درزر ورق سکرت جناب رئیس دولت
آقای ربانی چنین امربه ریاست دافغانستان بانک داده بود  (:برای برادرمجاهد  ....مبلغ
یک ملیون وپنجصد هزار افغانی داده شود  .محل امضا ).
صدها سئواستفاده دیگر از دارائی های عامه (بیت المال) به این شکل واشکال دیگر که به
اصطالح عامیانه ازکیسه خلیفه میبخشیدند.
درصفحه  ۳۰گذارش عفوبین المللی آمده که :افرادمسلح جناحهای جنگ مجاهدین هزاران
غیرنظامی را بطور عمدی ومستبدانه ازفاصله های نزدیک به قتل رسانده اند .انگیزه ها
برای چنین کشتارها متعدد ومختلف است که شامل مخاصمت های قومی ،مذهبی،نفرت از
اشخاص تعلیم یافته وآزاد اندیش ویا کارمندان دولت قبلی بود.چون دولت درعمل وجود
نداشت وحمایت ازمردم صورت نمیگرفت وعمالً دولت درترورها دخیل بود این جنایات
درمرکزووالیات جریان داشت که میتوان از ترورکادر های رژیم قبلی که رهبران تنظیمها
درآن نقش داشتند یاآورشد :ـ ترورجنرال عبدالحق علومی ـ ترورعبدالکریم شادان
رئیس ستره محکمه ـ ترور (گردنهای بریده خانم واطفال ) دکتورصالح محمد زیری
در اپارتمان شان واقع بالک های مکرویان کابل وسپس اپارتمان شان توسط یکی
ازوزیران رژیم غصب گردیدـ ترورعبداله کارمند دولت قبلی با فامیلش درمکرویان کابل .
ـ قتل کارم ند عالی رتبه وزارت خارجه درمحضرعام به داخل وزارت خارجه ،ابتدا ذریعه
لگد اززینه لول داده شد وبعد دردهلیز وزارت گلویش راذریعه برچه کلشیکوف بریدند .

ـ ترورجمال الدین عمرسناتوردرمنطقه خیرخانه حینکه طرف مسجدجهت ادای نماز
میرفت .
وصدها ترور درمرکز و والیات کشور ،باآنکه عاملین ترورها مشخص بود هر گزاقدام
به بررسی قضایا ودستگیری فاعلین آن اقدام صورت نگرفت چراکه اکثرا ً به اساس هدایت
ویا اشاره رهبران وقوماندانان جهادی صورت میگرفت.صدهامثالها درزمینه وجود دارد.
دگروال محمدیوسف مسئول بخش فعالیتهاوعملیاتهای ( آی اس آی) درامور افغانستان در
کتابی بنام تلک خرس بصورت مفصل ومستند  ،مداخالت پاکستان ،امریکا ،دولغرب ،
کشورهای عربی وهمسایه های وطن ما ،حتی کمک دولت اسرائیل که دشمن جهان اسالم
میباشد را به مجاهدین توضیح نموده وهم ازایجاد کمپهای نظامی را درخاک چین معلومات
مفصل ارائه نموده وماهیت اصلی رهبران تنظیمها و اهداف شوم دولت پاکستان را درقبال
افغانستان برمال نموده است .که به اساس هدایات ای ـ اس ـ آی همیش باید در افغانستان به
خصوص درشهرکابل جنگ شعله ور باشد .و . ).....این شعله ورنگهداشتن جنگ در کابل
توسط کی صورت میگرفت وچه حوادث درقبال داشت،معلومداراست که توسط مجاهدین
جنگها شعله وربود وعواقب آن قتل،کشتار هموطنانما وویرانی کشور !
ارائه مطلب فوق بیانگر ماهیت ،اهداف ،ساختار،خصلت کادرها وشیوه عملکرد آن نظام
را میباشد،که وطنما افغانستان راتخریب وبه ویرانه تبدیل نمود وسلسله آن کشتارها،
جنایات با اشکال وشیوه های مختلف ادامه پیدا نمود.قانون شکنی و فراموش نمودن قانون
وقانونیت ،قوس صعودی را پیمود وقانون جنگل درکشورماحکمفرما گردید.
همچنان جنایات نابخشودنی را که رهبران تنظیمها مرتکب شده اند به هیچ وجهه قابل
بخشش نیست ،آنان بودند که به ابتکار قوماندانان خویش انواع شکنجه وتوهین را ثبت
تاریخ بشریت نمودند ( مانند رقص مرده  ،پختن شوربای سینه زنان کشورما  ،زایاندن
جبری زنان درمالی عام جهت تماشا وخوش گذرانی ،کوبیدن میخ برکله انسان ،خسی
کردن مردان،جنایات و کشتارگروهی ودسته جمعی درکابل مانند مناطق افشار  ،دشت
برچی ،کارته سه  ،کارته نوو...بهمین شکل دروالیات کشوررا زیرنام قوم،لسان ،مذهب
و ....شروع وادامه دادند. ).
اسنادوشواهد بیشتردرزمینه جنایات سایررهبران وقوماندانان مانند حقانی،سیاف ،
محسنی ،انوری وخالصه درهرشهر وقریه وجود دارد.با تذکر اینکه عواقب وپیآمد های
بعدی این فجایع باید متذکرشد که تا حال تعداد قابل مالحظه همان کادر ها دردستگاه فعلی
دولت مصروف میباشند که در بخشهای دهم ویازدهم آنرا مورد بررسی قرارخواهیم داد.
به امیدایجاد حکومت قانون وتحقق قانونیت درکشورما افغانستان.
بااحترام
عبدالواسع غفاری

