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تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید

- از اینکه فرزندم یما سیاووش مشـــاور افغانســـتان بانک با انفجار در موتر بانک به طور مرموزبه شهادت رسید وبقایاي موتر 

منفجر شده را افغانســـتان بانک به خاطري مخفی نمودن جی پی اس به عوض بررسی در ارگان هاي امنیتی به گمرك بالفاصله 

پس از انفجارفرستاد.
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فریاد، واویال وعریضه داود سیاووش از بیداد وظلم اشرف غنی 

واجمل احمدي به شوراي امنیت سازمان ملل!

دم دروازه دفتر یوناما در کابل / دلو 1399 - فبروري 2021

پس از آنکه مردم افغانستان از والیات هرات، کندهار، بلخ، ننگرهار، جوزجان ، تخار، هلمند، فاریاب، نیمروز، 

بامیان، کابل، پکتیا، سرپل، کاپیسا، بدخشـان، پروان، کوهدامن، بغالن، کندز، لوگر و کنر با امضـاي طومار ها 

تقاضـاي کتبی شــان را از شــوراي امنیت ســازمان ملل مبنی بر توظیف هیأت بیطرف کرمنال تخنیک در 

شناسایی قاتل یما سیاووش شهید از طریق کامره هاي افغانسـتان بانک، (جی پی اس) موترمنفجر شده، کامره 

هاي چهار راهی ها از بانک تا محل انفجار و بالون فراز ارگ و بانک به پایتخت فرســتادند. با هموار نمودن 

این طومار ها در مقابل دروازه دفتر یوناما در کابل ماه دلو 1399 داود سیاووش در آن گردهمایی از بیداد و 

ظلم دولت در چشم پوشی از شناسایی قاتل از شواهد کرمنال تخنیک و با تناقض گویی همزمان یک نفر و سه 

نفر قاتل 7 جدي 1399 درطی یک سـاعت در یک روز از طرف رییس امنیت ملی و سـرور دانش معاون دوم 

اشرف غنی (آنهم از خارج کامره) و  متعاقب آن {پنج ماه بعد 11 نفر 18 حمل 1400 از طرف امرا هللا صـالح از 

خارج کامره ها}، به این تناقض گویی اعتراض نمود که توجه تان را به تفصیل آن جلب مینمایم:



- از اینکه دروازه دفتر رییس افغانستان بانک به روي هیئت حقیقت یاب  پارلمان در واقعه شهادت یما سیاووش مهر شد.

- از اینکه به ضـرب االجل یک ماهه شـکایتنامه ده ماده اي مورخ16 نوامبر2020 ما اصــالً دولت  وبانک توجه نکرده آن را نه 

تنها نخواند بلکه هیاهوي رسانه اي نامید.

- از اینکه وقتی وزیر داخله بتاریخ 25 قوس /11 دسامبر 2020و رییس امنیت ملی بتاریخ 7جدي /27دسـامبر2020 به منزل یما 

سیاووش شهید آمده به ما گفتند که به اتهام انفجار در موتر بانک در قضــــیه شهادت یما سیاووش شهید در ریاست 041 امنیت 

ملی یکنفر دستگیر شده و یک ساعت بعد در جلسـه سرور دانش معاون دوم با رسانه ها از قول وزیر داخله اعالم شد که سه نفر 

به اتهام انفجار در موتر بانک که منجر به شهادت یما سیاووش شد بازداشت شده!

- از اینکه وقتی امراهللا صالح معاون نخســــت رییس جمهور گفت : انفجار در موتر بانک با ماده (RDX) که تنها آن ماده در 

اختیار دولت ها میباشـــد صـــورت گرفته اما میرویس آرین ســـخنگوي وزارت داخله در تناقض باآن گفت: انفجار با ماین به 

اصطالح چسپکی صورت گرفته!

- از اینکه با بستن دروازه بانک به روي رسانه ها از حق قانونی دادن اطالعات به مردم و خانواده یما سیاووش انکار شد!

- از اینکه در باره علت جذب با تقاضـاي مکرر ومرموز یما سـیاووش توسـط اجمل احمدي به بانک، در حالیکه خودش چند 

بار آن را رد کرده بود  با عدم پاسخگویی  اجمل احمدي پس از شهادت یما سـیاووش به هیئت حقیقت یاب پارلمان و رسـانه ها 

ریاست جمهوري از وي علت را نپرسید.

- از اینکه  اجمل احمدي پس از رد شدن از جلسـه راي اعتماد پارلمان، از کرسی ریاست بانک زورگویانه کنار نرفت و کمافی 

سابق مانع دادن اطالعات کامره هاي بانک ، جی پی اس موتر بانک به رسانه ها وخانواده یما سیاووش شد.

- از اینکه ارگان هاي ذیربط علیرغم اصرار مکرر ما معلومات کامره هاي بانک را با جی پی اس موتر بانک ، بالون فضایی فراز 

ارگ و کامره هاي چار راهی هاي مسیر بانک تا مکروریان مقایسه نکردند.

- از اینکه پس از شـهادت یما سـیاووش (تا تحریر این نامه) کامره هاي بانک و جی پی اس موتربانک نزد رییس بانک احتماالً 

به خاطر دستکاري مخفی نگهداشته شد.

- از اینکه به داد وفریاد ما وصدا هاي اعتراض رسانه ها ونهاد هاي مدنی در افغانستان هیچکس در این رابطه گوش نداد.

- از اینکه نهاد هاي عدلی وقضـایی مسـتقل پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوري در افغانسـتان وجود ندارد تا به فریاد ما 

برسد.

- از اینکه صداي دادخواهی مردم به خاطر شناسایی قاتل یما سیاووش شهید در افغانستان شنیده نشد .

بنابران ما ناگزیر والجرم به در وازه  دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل (یوناما) دق الباب کرده با طومار امضــا ها وتقاضا هاي 

مردم 20 والیت از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب افغانســــــــتان ،خواهان هیئت بیطرف کرمنال تخنیک بین المللی از طریق 
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شوراي امنیت سازمان ملل به خاطر شناسایی قاتل شهید یما سیاووش شدیم.

چرا مراجعه به شوراي امنیت؟

1- به خاطر آنکه اجمل احمدي رییس افغانستان بانک  به قانون پاسخگو نیست.

2- به خاطر آنکه رییس جمهور غنی از اجمل احمدي رییس بانک به دالیل قرابت و خویشاوندي با ایشان حمایت میکند.

3- به خاطر آنکه نهاد هاي مســتقل عدلی و قضـــایی  در امر شناسایی وبه پاي میز عدالت کشـــیدن قاتل یما سیاووش شهید در 

افغانستان پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوري افغانستان وجود ندارد.

ما خانواده یما سیاووش شهید به این باور میباشیم که با توجه به وضعیت بی عدالتی جاري در قضیه شهادت یما سیاووش به غیر از 

خدا در دنیاهیچ فریاد رسی براي خود نمی بینیم،  بنابران به شوراي امنیت سـازمان ملل به عنوان معتبر ترین نهاد جهانی وچتر بلند 

فراز همه جهان در دفاع از حقوق بشـر مراجعه کردیم  تا بر طبق احکام انسـانی اعالمیه جهانی حقوق بشــر در شناسایی قاتل و به 

پاي میز عدالت کشیدن آن به ما کمک کند.

محمد داود سیاووش پدر یما سیاووش شهید

توجه تان را در آتی به تفصیل خط و امضاي مردم در کمپاین 

تقاضا از شوراي امنیت سازمان ملل جلب مینمایم:
با مسکوت ماندن استغاثه محمد داود سیاووش پدر یما سیاووش شهید به شوراي امنیت سازمان ملل مبنی بر عدم توجه 

دولت افغانستان به شناسایی قاتل از طریق شواهد کرمنال تخنیک در قضیه شهادت یما سیاووش شهید، مردم افغانستان 

از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشـــــــور در والیات کندهار، هرات ، بلخ ، ننگرهار ، جوزجان ، تخار، هلمند ، 

فاریاب، نیمروز ، بامیان ، کابل ، پکتیا، سرپل، کاپیسـا ، بدخشــان ، پروان ، بغالن ، کندز ، لوگر و کنر در پشــتیبانی از 

تقاضاي خانواده یما سیاووش شهید با راه اندازي کارزار جمع آوري امضــا خواهان شناسایی قاتل شهید یما سیاووش 

از طریق بررسی کامره هایی افغانســـتان بانک، جی پی اس موتر بانک، بالون فضـــایی و کامره هایی مســـیر بانک تا 

مکروریان چهار تحت نظر هیئت کرمنال تخنیک بیطرف بین المللی شدند. در این کمپاین که در بیست والیت تدویر 

یافت مردم افغانسـتان اعم از تاجیک، پشـتون ، ازبیک ، هزاره ، ترکمن، بلوچ، پشــه اي وسایر اقوام و ملیت هایی باهم 

برادر شامل زنان، مردان، جوانان، کارمندان دولت، محاسن سفیدان، روشنفکران، کســــبه کاران، کارگران، دهقانان 

وسایر اقشـار شریف با گذاشتن امضـا در طومار ها از شوراي امنیت سازمان ملل خواهان تحقق تقاضاي برحق خانواده 

یما سیاووش شهید شدند. 
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Justice-Seeking Petition to the United Nations Security Council 
with Regards to the Assassination of Martyr “Yama Siawash”
After an explosion that hit a government vehicle owned by “Afghanistan Central Bank” on 07 
November 2020 in Kabul martyring the bank’s media advisor and famous afghan television 
presenter “Yama Siawash”, his family, public media of the country, Afghanistan parliament’s 
fact finding commission, civil society and people of Afghanistan have presented a written 
complaint to the government of Afghanistan, containing four basic requests based on human 
rights principles, in order to discover the truth about assassination of “Yama Siawash”.
١- Access to and official criminal technique investigation of the CCTV records of the Central 
Bank which cover vehicle parking area of the bank, as well as enter and exit gates;
٢- Access to and official criminal technique investigation of the GPS data attached to the 
vehicle of martyr Yama Siawash, which was hit by the explosion of 07 November 2020;
٣- Access to and official criminal technique investigation of videos recorded by security 
surveillance balloon over the presidential Arg (Palace) and the Central Bank, which covers 
vehicle parking of the bank, as well as enter and exit gates with security cameras;
۴- Access to and official criminal technique investigation of video records of CCTV cameras of 
route between the Central Bank and 4th Microrayan (the area where the explosion took place);
An important factor to consider in this regard, is the necessity of all aforementioned data 
confirming each other and remaining consistent with each other.
. This is mainly important because the possibility of video or GPS data being edited or even 
recreation of a portion of the data or videos by the government could not be ruled out.
The reaction of government of Afghanistan during the last two months since the assassination 
of “Yama Siawash” has only included creation of deadlocks in the judicial system, hiding 
videos of evidence recorded by CCTV cameras, refraining from cooperation with media and 
systematically avoiding and escaping accountability towards basic questions, continuously 
raised by Yama Siawash’s family, public media of the country, Afghanistan parliament’s fact 
finding commission, civil society and people of Afghanistan.
After more than two months since the assassination of Yama Siawash and government’s lack 
of accountability with regards to the basic, legal and human rights requests raised, we 
collectively suspect that the government is professionally buying more time and avoiding 
timely cooperation with regards to providing access to CCTV videos, in order to make changes 
in the data and evidence requested, and to hide existing facts.
Given the above, we the undersigned, as a result of lack of trust towards government and its 
relevant institutions with regards to the assassination of Yama Siawash, and considering the 
international human rights convention provisions where it obliges governments to enable 
citizens’ access to justice, request the Security Council of the United Nations to hold the 
government of Afghanistan accountable in this regard in order to discover the truth and 
achieving justice. We also request the Security Council of the United Nations to appoint and 
impartial international technical investigation teams to assess and investigate video records of 
Central Bank’s CCTV footages, GPS data of the vehicle in which Yama Siawash has been 
assassinated, video footages of the security surveillance balloon and CCTV footage along the 
route between Central Bank and 4th Microrayan; for the entire duration covering appointment 
of Yama Siawash at the Central Bank until his assassination on 07 November 2020.

***
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دادخواهی به شوراي امنیت سازمان ملل در پیوند به ترور شهید یما سیاووش
پس از انفجار در موتر دولتی افغانســتان بانک «بانک مرکزي افغانســـتان» به تاریخ (17) عقرب (1399) مطابق (7) نوامبر (2020) در شهر 

کابل و شهادت «یما سیاووش» مشاور این بانک و مجري معروف تلویزیونی در افغانستان؛ خانواده شهید یما سیاووش، رسانه هاي همگانی 

کشــور، کمیســیون حقیقت یاب مجلس نمایندگان، جامعه مدنی و مردم افغانســـتان در (بیش از دو ماه گذشته) در شکایتنامه مکتوب، 4 

خواسته ابتدایی را مطابق اصول حقوق بشــر، به منظور دست یافتن به حقیقت موضوع ترور «یما سیاووش»، به حکومت افغانســـتان مطرح 

کردند:

1- بررسی رسمی کرمنال تخنیکی با حضـــور خانواده شهید با دست یابی به محتواي ضبط شده توسط دوربین هاي مدار بســــته ي بانک 

مرکزي که پارکینگ وسایط نقلیه و رفت و آمد دروازه هاي ورودي و خروجی بانک مرکزي را تحت پوشش داشته است؛

2- بررسی رسمی کرمنال تخنیکی با حضور خانواده شهید با دسترسی به معلومات «جی پی اس» یا دستگاه ردیاب واسطه نقلیه بانک حامل 

شهید «یما سیاووش» که صبح روز هفتم نوامبر آماج انفجار قرار گرفته است؛

3- بررسی رسمی کرمنال تخنیکی با حضور خانواده شهید با دستیابی به تصاویر بالون امنیتی که بر فراز ارگ ریاست جمهوري و نیز بانک 

مرکزي موقعیت دارد به جهت بررسی دروازه هاي ورودي و خروجی و پارکینگ وسایط بانک مرکزي؛

4- بررسی رسمی کرمنال تخنیکی با حضور خانواده شهید با دسترسی به تصاویر ضبط شده دوربین هاي مداربسـته چهارراهی ها در مسـیر 

بانک مرکزي تا مکروریان چهارم؛

قابل یادآوري میباشد که خواست همگانی این بوده که تمام معلومات ذکر شده به طور همزمان همدیگر را تائید کنند، زیرا امکان دسـتبرد 

جعلکاري و ویرایش یک قســــــمت از معلومات ضبط شده توسط دوربین ها و دستگاه جی پی اس (به عنوان مثال دستکاري و بازسازي 

معلومات ضبط شده دوربین هاي بانک مرکزي در تاریخ هاي مشخص) توسط حکومت بعید از تصور نیست.

واکنش حکومت افغانســتان نســبت به ترور «یما سیاووش» در بیش از (دو ماه) گذشته، تنها بســتن مجرا هاي عدالت، پوشیده نگهداشتن 

مدارك مشــــهود در کامره ها، عدم همکاري با رسانه ها و فرار هدفمندانه از پاسخگویی به پرسش هاي ابتدایی و اساسی بوده است که به 

تکرار توسط خانواده «یما سیاووش»، رسانه ها، کمیســـــیون حقیقت یاب مجلس نمایندگان جامعه مدنی و مردم افغانســـــتان از راه هاي 

مختلف، طرح شده است.

با گذشت بیش از (دو ماه) از ترور «یما سیاووش» و عدم پاسخگویی حکومت به این خواسته هاي ابتدایی، قانونی و حقوق بشــري؛ اکنون 

شک جمعی ما بر آنست که حکومت با وقت کُشی ماهرانه و عدم شریک سازي به موقع معلومات ضبط شده توسط دوربین هاي متذکره، 

در تالش مهندسی و دستکاري در مدارك درخواست شده و در صدد کتمان حقیقت و اجتناب از بیان آن است.

با توجه به موارد فوق ما امضـــــــــــأ کنندگان به دلیل عدم اعتماد به صداقت در کارکرد نهادهاي دولتی مربوطه در رابطه به شهادت «یما 

سیاووش»، از شوراي امنیت سازمان ملل میخواهیم مطابق به اصول کنوانسیون جهانی حقوق بشر که دولت ها را مجبور به رعایت دسترسی 

شهروندان به عدالت می کند؛ براي دستیابی به عدالت و روشن شدن حقیقت در پرونده شهادت یما سیاووش حکومت افغانســتان را وادار 

به پاسخگویی در این زمینه نموده و براي دستیابی همگانی به حقیقت، تیم تخنیکی بیطرف بین المللی را جهت بررسی تصــاویر ضبط شده 

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید



6

توسط دوربین هاي بانک مرکزي، و هم چنین بررسی معلومات دستگاه جی پی اس موتر بانک حامل «یما سیاووش» و نیز تصـــاویر بالون 

امنیتی و تصـاویر دوربین هاي چهارراهی هاي مشــخص در مســیر بانک مرکزي تا مکروریان چهارم از تاریخ تقرر یما سیاووش به بانک 

مرکزي الی تاریخ 17 عقرب که روز انفجار در موتر دولتی بانک حامل یما سیاووش میباشد، موظف نماید.

د شھید یما سیاووش د وژنې پھ تړاو، د مل�رو ملتونو امنیت شورا تھ عریضھ!
د (١٣٩٩) د عقرب پھ (١٧ مھ) چې د (٢٠٢٠) د نومبر د (٧) نی�ې سره سمون خوري، پھ کابل �ار کې د افغانســـــتان 
بانک پر دولتی مو�ر د چاودني لھ املھ د دغھ بانک سالکار او پھ افغانسـتان کي د یو تلویزیون مشـھور ژورنالیســت یما 
سیاووش ووژل شو، د یما سیاووش تر شھادت وروستھ د یما سیاووش کورنی، د ھیوار د رسنیو �ډ دفتر، د ولســـــــــي 
جر�ې د حقیقت موندني کمیســیون، مدني �ولنو او د افغانســتان خلکو پھ تیرو (دوه میاشتو) کې پھ لیکلو ډول پھ شکایت 
نامھ کې، د بشــــــر د حقوقو لھ اصولو سره سم، د حقیقت موندلو پھ پار، د افغانســــــتان دولت تھ �لور اساسي غو�تنې 

وړاندې کړې:
١- د مرکزي بانک د ھغو امنیتي کامرو، چې د وســـــــــایطو د پارکین� او د مرکزي بانک دننھ او داخلي دروازې یې 

پو�لي، د ثبت شوي تصاویرو پھ رسمي ډول �یړل
٢- د نومبر پر (٧) د ھغھ مو�ر، چې چاودنھ پر وشوه او یما سـیاووش پکې شـھید شـو، د «جی پی ایس» یا د وسـایطو د 

تعقیب د الې د مالوماتو پھ رسمي ډول �یړل
٣- د ولسـمشـرۍ ما�� او مرکزي بانک �خھ پھ پورتھ موقعیت کې، د امنیتي بالون د ثبت شویو تصــویرونو پھ مرستھ، 

مرکزي بانک تھ د ننوتلو او وتلو مو�رانو او پارکین� �ایونو رسمي �یړنھ
۴- د مرکزي بانک او �لورم مکروریانو تر من� پھ �لور الرو کي د امنیتي کامرو د ثبت شویو تصــــویرونو پھ رسمي 

دول �یړل
باید ووایو٬ ز موږ عمومی غو�ـتنھ دا وه، چې باید �ول ذکر شـوي معلومات پھ ورتھ وخت کې یو بل ســره برابر وي، 
�کھ د امنیتي کامرو پھ تصـــویرونو او د جي پي ایس پھ واسطھ پھ ثبت شویو مالوماتو کې ممکنھ ده چې السوھنھ شوې 
وي، د بیل�ې پھ تو�ھ (پھ �اکلې نی�ھ کې د مرکزي بانک د کامرو ثبت شــــــــــــوي معلومات لھ من�ھ وړل یا تغیرول) د 

حکومت لھ وسي لوړ کار نھ دی.
په تیرو (دوه میاشــتو) کې د یما ســـیاووش د وژنې پھ اړه د افغان حکومت غبر�ون یوازې د عدلی چینلونو بندلول، لھ 
امنیتي کامرو �خھ د شـواھدو پ�ول، لھ رسـنیو سـره د مالوماتو نھ شـریکول او د یما سـیاووش د کورنی، رسـنیو، مدنی 
�ولنو، د ولسـي جر�ې د حقیقت موندنې کمیسـیون او د افغانسـتان د خلکو لھ خوا د اساسي او لومړنیو پو�تنو نھ جوابول 

دي.
د یما سـیاووش تر وژني (دوه میاشـتو) وروسـتھ ھم حکومت زموږ د ابتدایھ، قانوني او حقوقي پو�ـتنو پھ جوابولو پاتی 
راغلی، او زموږ جمعي شک دا دی، چې د حکومت لھ لورې، پھ �اکلي وخت کې د اسنادو پھ واک کې د نھ راکولو �خھ 
ھدف دا دی، چې حکومت پھ ډیره ماھرانھ تو�ھ ھ�ھ کوي چې پھ غو�ـتل شـویو اسـنادو کي السـوھنھ وکړي، تر �و د 

حقیقت د �کاره کیدلو مخھ ونیسي یا حداقل حقیقت �کاره کیدل د خنډو �نډ سره مخ کړي.
موږ ددې لیک الســلیک کوونکي ددې لپاره چې نور مو د دولتي نھادونو پر �یړنو باور ختم شـــوی، د مل�رو ملتونو د 
امنیت شورا �خھ غواړو، چې د بشـــــري حقونو د نړیوال کنوانســــــیون د ھغھ اوصولو لھ مخې، چې دولتونھ پر خپل 
ولســـــــــونو باندې د عدالت تامینولو تھ مجبوره کوي، غواړو، چې افغان حکومت �خھ وغواړي چې د یما سیاووش د 
شـــــھادت پھ تړاو اړونده دولتي نھادونو د �یړنو پھ اړه جواب ورکړی او حقیقت تھ د رســــــیده لپاره دې یوه بې طرفھ 
نړیوالھ تخنیکي ډلھ، د مرکزي بانک د امنیتي کامرو د تصــــــویرونو د �یړلو، د یما سیاووش د لیږد پر مو�ر د جي پي 
ایس د �یړولو، او ھمدارن�ھ د ھغھ امنیتي بالون او امنیتي کامرو د تصـــویرونو �یړنھ، د یما سیاووش د مقرریدو �خھ 
بیا د عقرب د میاشتي تر (١٧) نی�ې پوري دې وکړې، چې د مرکزي بانک او د �لورم مکروریانو تر من� پھ مشـخصـو 

�لور الرو کې واقع دي.

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید
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کارزار جمع آوري امضاي مردم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان مبنی بر تقاضا 

از شوراي امنیت سازمان ملل در ارتباط به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید از طریق کامره 

هاي افغانستان بانک ، جی پی اس موتر بانک، بالون فضایی و کامره هاي چارراهی هاي 

مسیر بانک تا مکروریان تحت نظر هیئت کرمنال تخنیک بیطرف بین المللی 

دادخواهان والیت هرات

سید زبیر صمیمی مسوول تلویزیون ترقی:

ما امروز خیمه دادخواهی براي پیگیري قضــیه قتل شهید یما سیاووش برپا کردیم به آن خاطر ، که نهاد هاي 

دولتی نزدیک به دو ماه اســت تا حاال براي ما پاســخی در این زمینه نداده اند یا اطالعات اولیه را حد اقل در 

دسترس رسانه ها قرار نداده اند که موضـوع از چی قرار بوده و ما ( دیدیم) از حکومت تا حال نتیجه نداده، ما 

خواهان رسـیده گی ســازمان ها و نهاد هاي جهانی اســتیم، من از آنها میخواهم به صــورت درســت باالي 

حکومت افغانستان فشار وارد کنند تا قضـیه را روشن بسـازند و عامالن آن روشن شود که آیا کی ها استند و 

کی ها دست دارند؟

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید
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وحید کامیار نماینده رسانه هاي حوزه غرب افغانستان:

در این اواخر قتل خبرنگاران و فعالین مدنی گســـــترش یافته، اما 

تفاوتی که قتل یما سیاووش با بقیه خبرنگاران دارد اینســــت که 

اسناد و مدارکی که مشـــــــــهود است نزد رییس بانک مرکزي 

افغانسـتان است و از دادن این مدارك به رسانه هاي ، جامعه مدنی 

و کمیســـیون حقیقت یاب مجلس نمایندگان امتناع می ورزد. ما 

دادخواهی هاي خود را در کشـور کردیم اما متاسفانه نتیجه نداده 

و حال این داد خواهی ها را به سازمان ملل متحد و شـوراي امنیت 

قرار است بکشانیم ، تا ببینیم چی میشود.

داکتر ظاهر نیکزاد:

مردم در برابر همچون بی عدالتی هایی که در مقابل خبرنگاران عزیـز 

ما میشود خواستار به مجازات رسیدن عاملین این قضایا میباشند.

طوریکه همه به جریان استند متاسفانه که قتل یا ترور یکی از شخصـــــیت هاي 

مطرح افغانســتان یما جان سیاووش هنوز پوشیده و پنهان ماند، دادخواهی هایی 

در داخل افغانستان صورت گرفت و تعداد زیادي از نهاد ها و از شخصـیت هایی 

داد خواهی کردند، متاســـــــفانه به دادخواهی هاي این افراد و نهاد ها هیچ نوع 

توجهی صورت نگرفت، در حال حاضـر ما میخواهیم که همین دادخواهی هاي 

خود را تا به شوراي امنیت سازمان ملل برسـانیم ، امیدوار اسـتیم که هرچه زودتر 

به این دادخواهی ها گوش شنوایی پیدا شود و قتل یا ترور این شخصیت پیگیري 

شود و نتیجه این پیگیري ها همچنان با مردم افغانســــتان در میان گذاشته شود تا 

این چیزي که مبهم و پوشـیده و پنهان مانده این باز شـود و مردم آگاه شــوند که 

دست چه افرادي در ترور این شخصـیت دخیل بوده و امید وار استیم که هر چه ( زودتر ) این موضوع پوشیده و پنهان 

باز شود و مردم آگاه شوند.

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید
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متاسفانه از چندي بدینســـو تمام مردم افغانســـتان در جریان استند که تهدید ها 

بیشــترو فوکس دولت روي خبرنگارها شده و هر خبرنگاري هم که ما از دست 

میدهیم متاسفانه دولت هیچگونه اقدام یا پیگیري بر جزئیات آن یا به دنبال سـند 

و اسناد خبرنگاران نمیگردد.

یما سیاووش از جمله چهره هاي نام آشناي رسانه هاي افغانستان بود که متاسفانه 

به شهادت رسـید، به گونه یی که واقعا ما انتظار نداشـتیم، متاسـفانه رییس بانک 

مرکزي هم از جزئیات این حمله آگاه است، از طرح این حمله آگاه اسـت ولی 

متاسفانه تا حاال این را با رسانه و دولت شریک نساخته که ما هم دادخواهی هاي 

خود را همچنان ادامه میدهیم و این ادامه دارد و ادامه میدهیم تا اینکه مشــخص شود. اگر امروز نوبت یما سیاووش 

بود، فردا نوبت یک دیگر است، فردا نوبت من است روز دیگر نوبت یک هم مســــــــلک دیگر ماست که باید ما 

دادخواهی خود را ادامه دهیم تا اینکه دولت متوجه این مسایل باشد.

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید
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دادخواهان والیت کندهار

دا چی په افغانســـــتان کی روانه تاوتریخوالی چی د هر طرفه دي الري جوریدي، حوانان مو قتلیژي ورح په ورح حوانانو د 

سرونو لر شروع دي، هغه کسان چی په دغو اعمالو کی سکیل دي او افغانستان دربدري غواري ، مونر غوشتنو ستاسو حخه د 

یو بین المللی ارگان په حیث ستاسو حخه دا ده چی افغانســــتان ته په دواره ارخو باندي چی دلته دا تاوتریخوالی روان کري 

دي پر هفوي فشـار وارد کري تر سو سولی ته زمینه سازي وکري ، سوله خپل ترمنخ وکري تر سو دغه روان تاوتریخوالی او 

دغه وژنی چی په تول افغانسـتان کی شروع دي، دي ته د پاي تکی کسـی شول شی چی نه بیایی یو حوان شهید سی، نه بیایی 

یو شخه بی خاونده شی او نه داسی یو پالر او مور بی زوبه شی ، چی داسی یو خپلواك او یو موتی افغانستان ولرو ، افغانسـتان 

کی ورخ پمه ورخ دا حوان کدر نه قتلیژي د دغه مخنیوي پام د ستاسو یو بین المللی او نریوال ارگان یاست.

حاجی خالق داد د ارغنداب ولسوالی اوسیدونکی:

مونژ د خارجیانو د دنیاوالو د تولو حخه غوارو چی ز مونژ د افغانســـتان یو دیر پرمختللی سري شهیدان سول چی 

هغه افغانسـتان ته گته رارسیی هفه په شهادت رسیري ، نو مونر ته دغه هدف نه معلومیري چی دغه زمونر د کومو 

دشمنانو طرفه حخه په شهادت رسیژي.

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید
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دادخواهان والیت بلخ

افضل حدید رییس شوراي والیتی بلخ:

ما امروز جمع شده ایم خاص بخاطر تقبیح کســــــــانی دست به چنین قتل ها میزند، همچنان 

مشــــخصــــا خاص براي یما سیاووش امروز ما اینجا جمع شده ایم ، بخاطر دفاع از قشـــــر 

خبرنگاري، رسانه ها و بخاطر اینکه صـداي مردم اسـتند، یعنی یک قوتی براي تطبیق قانون یا 

افشــا ساختن جنایت کار ها و فســـاد پیشـــه گان شما در سنگر اول مبارزه قرار دارید، امروز 

شـوراي والیتی ما بخاطر دفاع از خبرنگاران و اصـحاب رسـانه اینجا شــما را جمع کرده ایم، 

هیچ مالحظه یی دیگري را حتا مشــکالت بلخ را من امروز نمی خواهم بحث داشته باشم ، امروز مشــخصــا بخاطر 

همین قتل ها و دســتگیري آنها توســط دولت به ویژه همین پرونده یما ســـیاووش که اینها دادخواهی کرده اند در 

سراسر افغانســـــتان و در این دادخواهی شان امروز ما در والیت بلخ مردم بلخ را در هماهنگی جامعه مدنی، جامعه 

تجاري، شوراي اخوت، شوراي علما،  شوراي محاسن سفیدان ، شخصـیت هاي محترم قومی و جامعه روشنفکري 

و همه را در اینجا جمع ســـــاخته ایم خاص بخاطر اینکه ما بتوانیم دفاع بکنیم از حقوق برحق خبرنگاران و روزنامه 

نگاران. 

تقریبا نزدیک به دو ماه میشـــود که یما سیاووش در اثر یک توطئه به شهادت رسیده ولی مســـووالن بانک تا هنوز 

قضــــــایاي در ارتباط به یما سیاووش را در اختیار نیرو هاي امنیتی قرار نداده اند ، یعنی همان راپور هایی کمره را ، 

اینکه دلیل در چه است ما هم نمی فهمیم، ما بخاطر روشن شدن این قضــــیه دادخواهی بین المللی میکنیم که باالي 
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دولت افغانستان فشار بیاورند تا دولت افغانستان همان مولفه هایی اساسی دموکراسی و مردم ساالري را زیر پا نکنند 

و در حقیقت تن بدهند به قانون و قانون مداري و آنانیکه قانون را زیر پا میکنند و میشـکنانند رسانه ها منحیث صداي 

مردم افغانستان این شخصیت ها را و آن کسانی را که دست به چنین کارها میزنند همیشه افشا ساخته ، از همان خاطر 

زیاد مورد هدف مخالفین یا حلقات که در درون و بیرون از افغانســـتان قرار گرفته به ضد شان توطئه می چینند و ما 

امروز خاســـــــــــتیم که این مجلس را به ارتباط این برگزار کردیم که حمایت خود را از جامعه مدنی و از جامعه 

خبرنگاري ابراز بداریم تا بتوانیم رشد فرهنگ دموکراسی و مردم ساالري را در افغانستان نهادینه بسـازیم و به پیش 

برود، ما باید در کنار هم باشیم . در این قوت ما از علماي کرام و از شخصیت هاي منتفذ و از جامعه مدنی و اصحاب 

رســانه خواهش کردیم که بیایند با ما هم صــدا باشــند و یک بار دیگر از بلخ بعنوان یک ســـتون یا یک نمادي از 

وحدت و از همدلی و مهرورزي براي جهانیان بفهمانند که ما هم در کنار ، اگر یک خبرنگار در خوســت یا خواهر 

ماللی در ننگرهار ، یا خواهر کوهســتانی در کوهســـتان یا رحمت اهللا خان نیکزادي در غزنی و خبرنگاري در غور 

رییس یک نهاد رادیویی محلی را از دست دادیم ما صدا یا گلوي همه مردم افغانســــتان و به ویژه رسانه ها و جامعه 

مدنی را با  قتل هایی هدفمند دیگري مثل آقاي یوســف رشــید رییس دفتر فیفا در کابل از دســت دادیم، اینها قتل 

هایی بود که مردم افغانستان را تکان داده ، و ما نگران این گونه قتل ها هستیم خواهش و سوال ما مردم والیت بلخ از 

دولت جمهوري اسالمی افغانســــتان اینســــت که چرا تنها اینها اظهار تاسف میکنند و تقبیح میکنند این درد مردم 

افغانستان را دوا نمیکند، امید وار هستم که با قاطعیت به ارگان هاي امنیتی و کشـفی جداً هدایت بدهد تا عاملین این 

قضایا روشن شود و مردم افغانستان بفهمند که کی ها مخاطب شان است. 

هدف قرار دادن یما سیاووش هدف قرار دادن تمام مردم افغانستان و نسـل دیگر اندیش 

در افغانسـتان است. کسـانیکه یما را هدف قرار دادند و کسـانیکه هم باور با یما نیســتند، 

آنها کسـانی هسـتند که یک افغانسـتان تک صدایی یک افغانسـتانی که یک گلو داشته 

باشد و تمام فریاد هایی دیگر خفه شود، همانطوریکه یک افغانســــــــتان را میخواهند. 

متاسفانه یک تعداد کســانی یخن پاره میکنند در خیلی از محافل صادقانه برایتان بگویم 

دیگر آزادي بیان، آزادي اندیشه، فعالیت هایی مدنی، فعالیت هایی انسانی مورد تمسخر 

قرار میگیرد ولی برداشت من اینست که افغانسـتان هرگز به عقب برنمی گردد، جهان و تاریخ مدنیت نشـان داده که 
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تمدن بشري شاید دچار یک وقفه یی شود شاید یک تلنگر ایجاد شود ولی هیچ گاهی به عقب برنمی گردد.

خون یما و تمام کسانیکه براي انسانیت و آزادي و جامعه چند صدایی زحمت میکشند هیچ گاهی نخواهد خشکید. 

صادقانه کسانی هستند که امروز احساس میکنند به نمایندگی از تمام شهروندان جدا جدا تصمیم میگیرند . کسـانی 

هستند که میخواهند صداي ما در گلو خفه شود . من خیلی سپاس گذار هستم از شوراي والیتی و تمام کسانیکه کار 

میکنند که این خون نخشکد و این فریاد در گلو خفه نشود. شاید یما نماد تمام نسل امروز است که میخواهند صداي 

خود را بلند بکنند و خونیکه ریخته به نمایندگی از تمام جوانان و تمام کسـانیکه به شکل دیگري می اندیشــند ، این 

خون تمام ما است که بر پیکر افغانســــــتان جاري است. دقیقا یک سال و چند ماه پیش در همینطور یک روزها من 

خودم هدف قرار گرفتم شاید یک تعداد کسـان شادي میکردند که یک صدا را خاموش کردیم ولی صدا خاموش 

نشد و من هم فرار نکردم به هیچ آدرسی هم مراجعه نکردم.

آزادي، انسانیت، حریت درسهاییکه است که از صدر اسالم تا امروز ما آنرا یاد گرفته ایم و آموخته ایم. 

دشـمن هر جا صـدایی براي عدالت و حقیقت و در واقع صــداي 

ملت بلند شــود آنرا خفه میکنند به عناوین مختلف یک روز علما 

را ترور میکند جناب دوکتور ایاز نیازي ، مفلح صـاحب و ســایر 

عزیزانیکه ما در علماي افغانســــــــتان از دست دادیم ، یک روز 

متاسفانه فعاالن حقوق زن را بانوانیکه هم صداي رسـانه بودند هم 

صداي اجتماع بودند مثل فرشته کوهســـــــــتانی ها را از جامعه 

میگیرند و یک روز هم خبرنگاران و ژورنالیســــــــتانی مثل یما 

ســیاووش که محفل امروز به نامش برگزار شـــده اســـت ، پس 

دشـمن به هیچ کدام ما رحم نمیکند ، همه ما جامعه مدنی ، علما ، 

رسانه ها ، بانوان ، و کال همه به عنوان نسل افغانستان در یک کشتی سوار هستیم و دشمن به این کشتی لرزان ما رحم 

ندارد. تنها راه نجات از این بحران و ترور هایی سیسـتماتیک و هدفمند و زنجیره یی اینســت که همه بیاییم در کنار 

هم به عنوان افغان ، مســـــلمان ، انســـــان در کنار همدیگر قرار گرفته همدیگر را تایید بکنیم ، حمایت بکنیم و از 

همدیگر پاسداري بکنیم.
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.ترور هایی هدفمند، از دست دادن جوانان مارا تقبیح میکنیم، ناراحت میشــوییم ،  . .

نگرانی خود را ابـراز میکنیم و حکومت هم همچنان آنها هم تقبیح میکنند ، آنها هم 

نگرانی خود را ابراز میکنند ، آنها هم مثل ما فکر میکنند که کار دیگر از دست شـان 

ساخته نیست . نهاد هاي مدنی ، نهاد هاي حامی رسانه ، مردم افغانسـتان تنها حق شان 

و وظیفه شان دادخواهی است از حکومت افغانسـتان و از کسـانیکه عامل خشــونت 

هســتند . ولی حکومت افغانســـتان مکلف به تأمین امنیت بوده و صالحیت اجرایی 

کامل بخاطر پیگیري عاملین این قضایا را دارد . امروز اگر ما با خانواده یما سیاووش 

هم صدا نشوییم ، شرم ما باد ، ننگ ما باد . قسمی که جناب حق جو صاحب گفتند فردا اگر ما هم در کنار خانواده یما سیاووش 

نباشیم مادري هسـتیم ، پدري هســتیم ، فرزندي داریم و در آینده ها هم فرزندي خواهیم داشت که بخاطر خدمت گذاري در 

این وطن تنها خواهیم ماند مردم افغانستان اگر باهم نباشیم ...کیست طرف ما ؟ما از آدرس رسانه هایی افغانسـتان میشـنویم که 

مخالفین حکومت هم خود را برائت میدهند به اینکه با خبرنگاران کاري ندارند، با مردم ملکی کاري ندارند یعنی قرار نیســت 

کسـی را از بین ببرند ، وقتی طرف ما معلوم نیسـت حکومت مسـوولیت دارد که اینرا ثابت بســازد. متاسفانه ما در این وضعیت 

قرار داریم ولی ما با خانواده یما سیاووش هم صدا هســـتیم ، اگر صدها خانواده را از دست دادیم و صدا نکشــــیدیم امروز به 

سرنوشتی مبتال شدیم که حد اقل از خانه تا دفتر از دفتر تا شهر نمیتوانیم مصــــئون برویم، به فکر اینکه زندگی روزمره خود را 

پیش ببریم ، این به این معناســـت که ما خاموش بودیم ، ما درد هر کی را به خودش تعلق دادیم، ما صــــدا بلند نکردیم و ما به 

حکومت نگفتیم که کی مســـوولیت تامین امنیت ما را دارد. امید وار هســـتم این صدا بتواند یک صداي واحد باشد این صدا 

بتواند که حد اقل جلو ترور هاییکه در آینده خداي نخواسته شامل حال یک کسـی باشد جلوي از اینرا بگیرد و این صدا بتواند 

فشــــاري باشد که عاملین قتل یما سیاووش و ده ها سیاووش دیگري را که در این وطن اعم از خواهر ها و برادر ها را از دست 

دادیم دولت افغانسـتان آن پیگیري کند، و قضـایایی شان خاموش نماند ، وقت کُشـی نکنند جواب ده باشند و حد اقل اگربا ما 

شریک نمی سازند با خانواده یما سیاووش شریک بسازند.

در رابطه به شهادت یما سیاووش ریاست شوراي والیتی این همایش را گرفته اند تشـــــکري و 

سـپاسـگزاري میکنم. اما یک نکته را ما باید بدانیم شـهادت ســیاووش ، شــهادت ایاز نیازي در 

حقیقت قطع ساختن زبان این ملت است ، دشمن تالش کرد زبان ملت را قطع بسازد . ما دانشمند 

، شخصــیت هایی نخبه زیاد داریم اما صداي یک ملت شده نمیتوانند صداي یک ملت هر خس 

و خاشاك شده نمیتواند نبود با سیاووش عزیز در آسمان ما دگر آن ستاره درخشان فعال وجود و 

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید



15

حضــــور ندارد. نبود ایاز نیازي منابر ما را به یک سمت و سوي دیگري کشــــاند. چقدر درد آور است در کشــــوریکه بنام 

جمهوریت است کســـانیکه چاق اند چاق تر میســـازد و کســـانیکه غریب و مظلوم اند نفس آنها را میگیرند ، اصحاب رسانه 

امکاناتی ندارند، متاعی ندارند با هزاران مشــکل روبرو هســتند، امنیت اینها را نمیگیرند ، اما آن قلدوري که بیش از چند صد 

. من نمیخواهم به همه بزرگان بتازم، اما تعداد شــان قلدور  میلیون دالر دارد براي آن دو صــد بادیگار در خدمتش قرار میدهند

اند، جنایت کارند، سفاك اند ، تعداد شان انسان هایی با شخصیت و زعیم سلیم اند. آیا وقتی براي یک تیکه دار قومی دو صد 

نفر بادیگار را توظیف میکنی و براي یک ستاره درخشــان کشـــور مانند یما سیاووش و ایاز نیازي کوچکترین برنامه نداري ، 

کجایی این جمهوریت است ؟ کجایی این عدالت است؟ 

اصحاب رسانه که منادي صداي یک ملت اسـت امروز در بی مهري کامل قرار دارد ، وزارت اطالعات و فرهنگ اگر بودیجه 

اش را مقایسه کنید با وزارت خانه دیگري برابر یک ریاست یک وزارت دیگر نیست ، ظلم است در برابر فرهنگ ، ظلم است 

در برابر اصحاب رسانه ، ظلم است در برابر دانشمند ، ظلم است در برابر اساتید دانشگاه ها. 

امروز دقیقا 81 روز میشود از قتل یما سیاووش، متاسفانه سال 2020 یک سال نحس بود ما دست کم ده خبرنگار را در افغانسـتان از 

دســت داده ایم و ظرف دو ماه اخیر ســال 2020 حدود شــش خبرنگار در قتل هایی هدفمند جانهایی شــانرا از دســت داده اند ، 

افغانستان یک بار دیگر در جمع خطرناك ترین و خونبار ترین کشور براي کار روزنامه نگاري در سطح دنیا در این سال به حساب 

میرود، هر چند که افغانســتان سند هایی بســیار زیادي را به امضــا رسانده از جمله شامل ائتالف بین المللی حمایت از آزادي بیان 

است اما متاسفانه این حرف ها تنها روي کاغذ باقی می مانده و در عمل کار اندکی هم صورت نگرفته. 

همانطور که بزرگوار ها اشاره کردند طی 81 روز حکومت افغانستان با این دم و دستگاه استخباراتی و کشفی خود آیا نمیتواند که 

دالیل قتل و عاملین قتل یما سیاووش و سایر همکاران ما را که در سایر والیات در قتل هایی هدفمند جانهایشــان را از دست دادند 

روشنگري کند و به مطبوعات بطور روشن و سریع این مسـئله را شریک بسـازد. هر چند حکومت میگوید تعدادي را بازداشت کرده در پیوند به این قتل ها، اما آنچنانیکه باید 

اطالعات را با مردم افغانستان و با رسانه ها شریک بسازد واقعا چنین کاري را نکرده. 
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دادخواهان والیت ننگرهار

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید



17

دادخواهان والیت جوزجان
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دادخواهان والیت تخار

الهی سوگوار است نام میهن

شده لبریز زخون جام میهن

خطا نبود در قلب تاریخ

شهیدستان نویسم نام میهن

از یما سیاووش شهید حمایت میکنیم که باید قاتلین اش در اسرع وقت پیدا شود، به پنجه قانون سپرده شود.

ما و شما جمع شده ایم که چرا آن کسـی که بدون مقتضـاي شرعی قتل میشـود و شهید میشـود و خونش ریخته میشــود از طرف رییس جمهور چرا این 

پرسان نمیشود؟ چرا قاتل شناسایی نمیشود؟ چرا عامل قضیه بررسی نمیشود؟ چرا به چنگال قانون سپرده نمیشود؟ اگر سپرده میشـود چرا در صحنه عمل 

نمیشود؟ چرا عمل باالیش تطبیق نمیشود؟ چرا جزا باالیش تطبیق نمیشود؟

قسمیکه امروز در گردهمایی امروز جمع شده ایم بخاطر جوان فرهیخته ما، جوانی بود که باعث افتخار وطن ما بودند، متاسفانه که او را از دست 

دادیم، به همین قسم ما میبینیم که بسـیاري از علماي ما ، بزرگان ما، پدران ما ، برادران ما را از دست میدهیم، خواهران ما را می بینیم که ترور می 

شوند... قسمیکه ما می بینیم رسانه ها و گزارشگران ما که صداي رساي ملت ما استند متاسفانه ترور میشوند، متاسفانه اینها را می کشند.

غیاث الدین غبار:

تعداد کسانی را داریم به مانند یما سیاووش که نام شان در کوچکی سن به بزرگی شخصـیت رسیده اند، و همه گی در هر گوشه این سرزمین به 

نام یما سیاووش آشناست و امروز این دادخواهی را به محضر سردمداران حکومت و کسـانی که خودشان واقعا از این ماجرا آگاه استند ولی بر 

چشمان شان پرده کتمان می اندازند و یا بر اساس تغافل شان این گپ را به فراموشی می سپارند امروز این دادخواهی جریان دارد و ادامه دارد. 

عبدالحکیم ترکستانی رییس شوراي والیتی حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان در والیت تخار:

آنچه مردم افغانستان از آن رنج میبرند نبود امنیت در این کشور است، بخصوص در این اواخر جان خبرنگاران هم از آتش قتل و کشـتار در 

امان نبوده و ما شاهد از دست دادن چندین خبرنگار بخصوص یما سیاووش در این کشور بوده ایم. خواست ما از دولت اینست:

1- دولت مکلف است به جان، مال و ناموس بوده باشد و در این امر آخرین تالش را انجام نماید.

2- قضیه ترور یما سیاووش و همراهانش تا هنوز مشخص نشده دولت مکلف است تا به مردم افغانستان جواب دهد که ترور یماسیاووش و 

همکارانش توسط چه کســـی صورت گرفته است هرچه عاجل باید شخصـــی که در عقب این ترور است هویت این شخص را رسانه یی 

نماید. 

3- حزب جنبش ملی اسالمی افغانسـتان از والیت تخار یکبار دیگر تاسف خویش را در پیوند به ترور یما سیاووش و همکارانش اعالن نموده جدا از دولت مرکزي میخواهد 

جلو ترور هاي هدفمندانه را گرفته قاتلین شهداي ما را به پنجه قانون بسپارند در غیرآن اعتراضات ما ادامه خواهد داشت.

خوشحالم که امروز در محفلی اشتراك میکنم که از لحاظ معنوي خیلی با ارزش است آن عبارت از اینســـت که از حق، عدالت به مقابل ظلم و ستم 

ایستادگی را نشان میدهد...

این قتل هاي زنجیره اي ،  هدفمند چرا صورت میگیرد؟ او کســانی مورد حمله قرار میگیرد که در مقابل ظلم، بی عدالتی از جانش نمیترسد، ایســـتاد 

میشود، بخاطر آزادي بیان، بخاطر حقوق بشر، بخاطر دین، بخاطر اسالمش ، او غیرت دارد، ایستاد میشود وگرنه در مقابل هر معامله تن بدهد بسـیاري 

ها، و کالن کالن حاال دیده میرویم که تن میدهند، اما وظیفه ما و شـما چی اسـت؟ تا کی شــاهد این چنین قتل هایی که صــدا هاي آزادیخواهی بلند 

میشود و سرکوب میشود، ما اگر خاموش بنشینیم گناه است. پس چه باید کرد؟ باید دادخواهی مان ادامه یافته باشد، سازمان یافته باشد. 
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 .....اگر شـما کتابها را مطالعه کرده باشـید در هر حکومت، در هر سـرزمینی که تحولی ایجاد شـده آنرا جوان ایجاد کرده.... هر 

 ! روز جوانان ما چشم شان کشیده میشـود، گردن زده میشـوند به پیش ما آورده میشـود ما هنوز هم چی میکنیم، تاسف به حال تو

فقط یک چند پارچه کاغذي را میگیریم تســـلیت برایش میگوییم، گپ از تســــلیت خالص شده. اگر ما در همین سال جاري 

زمانیکه شهداي خود را انگشت شمار بکنیم، دکتور صاحب ایاز نیازي یکی از شخصـیت هاي علمی افغانسـتان که به جهان می 

ارزید شهید شد، استاد مولوي مفلح صالح که میگفتند در مســــــجد شیرشاه سوري بود به جهان می ارزید، یما سیاووشی که از 

طفولیت قلم بدست گرفت، قلم زد تا اینکه جام شهادت نوشید در مقابل ظلم و ستم تسـلیم نشـد، ما و شما چرا تســلیم شویم؟ ما 

باید تحرك داشته باشیم نه اینکه جمع شویم یکجا، چند روزي مشوره و بعد مشـوره، یک دوسه نفر خالصه اینکه ما را خاموش 

. هیئت حقیقت یاب تعیین بکنند و تا اینکه ما را همان انزجار و احسـاسات انسـانی و دینی ما را خاموش بسـازند آنها را به  بسـازند

تحقیق روان بکنند، همان قسم خاموش شوند و بروند، آیا به این میشود؟ ... ما باید تالش بکنیم تنها یک شهید ما یما سیاووش نیسـت باید همه شهداي ما که شهید میشـوند این 

عمل جنایتکارانه باالیشان صورت میگیرد آنها باید تحت تعقیب حکومت باشند... 

... از شما کسـانی که اینجا جمع شده اید بخاطر دادخواهی یما سیاووش خبرنگار فعال، مبارز، جوان پرکار و پر تالش، جوانی که بر علیه ظلم و ستم ایسـتاده میشـد، بیایید راه 

اش را تعقیب بکنید، شما هم در مقابل ظلم و ستم ایستاده شوید.

از آنجایی که هویداســـــــت پس از حمله بر موتر بانک مرکزي چندین حمله هاي هدفمندانه از شـــــــهید 

یماسیاووش تا فرشته کوهســـتانی، خبرنگاران، فعالین مدنی دشمنان قســـم خورده صداي حق و عدالت گام 

برداشته اند که همه را متاثر ساخته اند. در این راستا حکومت هیچگونه اقدام پیشـــــگیرانه نکرده است پس ما 

ملت تا به کی شـاهد از دسـت دادن عزیزان مان باشـیم، نه تنها ترور هاي هدفمندانه باالي خبرنگاران و فعاالن 

جامعه مدنی بلکه بی توجهی حکومت سبب شده است که هر روز فرزندان رشـید این مملکت چه از نیرو هاي 

امنیتی تا افراد ملکی جان هاي شیرین خود را از دست میدهند. ما ملت غیور افغانستان از حکومت خواهانیم که 

جلو همچو قتل هاي هدفمندانه را بگیرد.
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مونژ او تاسو دا خپل دوست او دشمن سـره نه شـو جال کوالي، نو ز سـتاسـو حخه دیره عفو 

غوارم، داسی کور به نه یی چه د هغه په کور کی یو حو تنه نه یی شهیدان شوي، داسـی کور 

به نه یی چه د هغه پر سر باندي دغم کمپلی نه یی هواره یی، نو راسی هغه کسـانو ته ووایو دا 

چا دا دومره کفنونه په اجاره اخیسـتی دي چی دا کفنونه ال نه دي کیژي، دا چا د افغانســتان 

خاوره ال په اجاره اخیستی چی قبرستان یی نه پوره کیژي، و ما علینا االالبالغ المبین.

دادخواهان والیت هلمند
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دادخواهان والیت فاریاب

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید
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دادخواهان والیت نیمروز

طوري که شما در جریان استید می بینید امروز ما حرکت دادخواهی را در والیت نیمروز انجام دادیم ، بخاطر قتل ژورنالیســت جوان و موفق کشــور 

یما سیاووش ، باید حکومت هر چه زود تر عاملین ترور یما سیاووش را شناسایی بکند و آنها را به پنجه قانون تسـلیم بکند ، فعالین مدنی ، فعالین رسانه 

یی و جوانان خواهان این هستند که دیگر نیرو هایی قهرمان امنیتی ، مردم متدین افغانستان ، ژورنالیسـتان ما ، فعالین مدنی ما ترور نشـوند و آنها به بمب 

و به انفجار و به انتحار از بین نروند، بناءً امروز ما یک دادخواهی را به راه انداختیم ، جمع آوري امضا بخاطر روشن شدن قتل یما سیاووش.
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دادخواهان والیت بامیان

ما و شما اینجا جمع شده ایم که از ترور یکی از این فعاالن رسانه یی در افغانســتان دادخواهی بکنیم ، یما سیاووش یکی از آن برج هایی بلند دنیایی رسانه یی بود 

که خدمت خیلی ارزنده و بجایی را در رسانه هایی افغانســتان از خود بجا گذاشته و کار نامه هایی خوبی دارد ، در هر جامعه یی اینگونه ترور ها و اینگونه رویداد 

هایی ضد امینیت بوجود می آید اما برآیند و پس زمینه هایی این ترور ها خیلی مهم است ، حکومت افغانســـــــتان در مورد اینگونه ترور ها و اینگونه ترور هایی 

هدفمندانه متاسـفانه ناکام بوده ، در مورد تروریما سـیاووش حکومت متهم به خیلی از کوتاهی ها اسـت ما اینجا جمع شـده ایم که گذشــته از اینکه این کوتاهی 

هایی حکومت را نقد بکنیم و نکوهش بکنیم ، وادار بکنیم حکومت را که در برابر اینگونه ترور ها نباید بی تفاوت باشد . باید در مقابل مردم پاسخگو باشد.

پس از ترور یماسیاووش و همکارانشان هیئتی از پارلمان موظف شد بخاطر حقیقت یابی هر چه بیشتر این قضیه و همچنان رسانه هایی افغانستان شبکه هایی موفق 

تصـویري و صوتی و چاپی دنبال این قضــیه افتادند ، خانواده یما سیاووش از سوي دیگر ، از سه جهت این قضــیه را دنبال کردند، متاسفانه حکومت بخصــوص 

بانک مرکزي افغانســتان در مورد حقیقت این قضــیه نه تنها که کوتاهی کردند ، پاسخگو هم نبودند و خیلی از مدارك و شواهد را دستبرد زدند، که علیه اینکار 

شان ما از اینجا صدا بلند میکنیم که کار نادرست و نا بجا بوده و نباید اینگونه حرکت ها ادامه داشته باشد. 

این طوماري را که شما میبینید یک طومار داد خواهی است نه به حکومت افغانســــتان بلکه به شوراي امینت سازمان ملل متحد ، بخاطر اینکه تمام تالش ها ناکام بوده و حکومت متاسفانه تن به پاسخ 

گویی ندادند، بنابر این جامعه مدنی ، پارلمان افغانســـتان و همان هیئتی که تشــــکیل شده بود و خانواده یما سیاووش بر این شدند که از حکومت به شوراي امینت ملل متحد شکایت بکنند ، تا به این 

پرونده رسیدگی شود و همین قسم به پرونده هایی دیگر که وجود دارد.

تشـکر از اینکه امضـا کردید پاي این طومار باز هم امید وار هسـتم که حکومت جلو اینگونه ترور هایی هدفمندانه برج هایی بلند رسانه یی را(بگیرد) و نباید دیگر مورد حمله قرار بگیرند، نباید دیگر 

مورد هدف دشمنان مردم افغانستان قرار بگیرند و باید جلو این ترور ها گرفته شود، امنیت اساسی ترین حق شهروندان افغانستان است که باید تامین شود.
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دادخواهان والیت کابل
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دادخواهان والیت پکتیا
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دادخواهان والیت سرپل

در قدم نخست تشریف آوري تک تک شما ارجمندان را در این محفل 

دادخواهی بخاطر ترور مظلومانه شـــهید یما ســـیاووش خوش آمدید 

میگوییم، هدف از برگزاري این برنامه حرکت مدنی اینســت که ما در 

نخسـت از حکومت بخاطر پیگیري قضــیه مظلومانه شهید واال مقام یما 

سیاووش و این جنایت نابخشــــودنی از حکومت خواهان استیم که در 

این قسـمت توجه کند، اگر حکومت در این قسـمت توجه الزم نکند ما 

پشنهاد به شوراي امینت میکنیم.
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دادخواهان والیت کاپیسا
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دادخواهان والیت بدخشان
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دادخواهان والیت پروان

دادخواهان کوهدامن
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دادخواهان والیت بغالن
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دادخواهان والیت کندز
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دادخواهان والیت لوگر
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دادخواهان والیت کنر

تقاضاي مردم 20 والیت افغانستان از سازمان ملل در رابطه به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

