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  داکتر ھدايت: فرستنده

٢٨.٠۴.١٠  

   عدالت افغانستانپروژه
  

ل  ان اشغال شوروی ، کارم سانی در جري ونجيب هللا دوره -نقض حقوق بشر بين المللی و قوانين ان
   ١٩٨٩ الی فبروری ١٩٨٠حزب دموکراتيک خلق افغانستان، از جنوری سلطه 

  
  نکشاف سياسی بعداز مداخله شوروی ا  ٤.١

ين .  اتحاد جماھير شوروی افغانستان را اشغال نمودند١٩٧٩ دسامبر ٢٥در  دوھای شوروی ام د، کومان د روز بع چن

ه نخ ه جای وی ب رچم را ب ر پ درا به قتل رسانده و ببرک کارمل رھب ری منصوب کردن فرارھای اردوی . ست وزي

د ال يافتن ادی انتق ه شمار زي شاورين ب وای شوروی و م . افغان در آن زمان، تلفات سنگينی را به نظام وارد کرد که ق

ان .  نيروی کمکی در ھنگام لزوم می رسيد٢٠٠٠٠ و ١٠٥٠٠٠شمار گروه اعزامی به  بيشترين شمار نيروھای افغ

يد ٣٠٠٠٠در آن زمان به  ه ظاھرا . نفرمی رس ق ک رای دولت و مقامات حزب دموکراتيک خل ًپرسونل شوروی ب

د ی کردن ری م صميم گي تند، ت ت داش سران . حاکمي وط اف ه مرب ام يافت ن دوره انج ه در اي ات جنگی ک سووليت جناي م

د، شوروی و صاحب منصبان بلند رتبه افغان که ھمراه آنھا کار می کردند و در حقيقت فرمانبردار و م ا بودن طيع آنھ

ه مرکزی . می باشد دگی سياسی کميت ه تحت آن نماين تند ک ستمی داش ًتقريبا تا زمان پايان اين دوره ھر دو کشور سي

)politburo ( از حزب حاکم )ستان ق افغان اھير شوروی و حزب دموکراتيک خل حزب / حزب کمونيست اتحاد جم

د تعدادی ا. نقش رھبری در سياست گذاری داشتند) وطن ارت بودن ان عب ستان در آن زم ز اشخاص کليدی دولت افغان

  : از

ستان  ق افغان ر حزب دموکراتيک خل ل، رھب رک کارم الھای ) PDPA(بب ر س ه سياسی و نخست وزي ، عضو کميت

   ١٩٨۶ الی ١٩٨٠

  نور محمد نور، معاون رئيس جمھور و عضو کميته سياسی 

رئيس جمھور بعد از ( ر حزب دموکراتيک خلق و نخست وزير، رھب١٩٨۶ الی ١٩٨٠داکتر نجيب هللا، رئيس خاد، 

   ١٩٩٢ الی ١٩٨۶در سالھای ) ١٩٨٧سال 

  ١٩٩٢ الی ١٩٨۶، رئيس خاد در سالھای ١٩٨۶ الی ١٩٨٠غالم فاروق يعقوبی ، معاون رئيس خاد در سالھای 

  .) به واد تغيير نام داد١٩٨۶اين سازمان در سال ( 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اع شھنواز تنی ، نظر محمد، عبدالق ع، وزرای دف ه ( ادر و محمد رفي رچم دست ب ق و پ ين حزب خل داوما ب ًوزارت م

  .) دست می شد

  ) لوی درستيز(و آ صف دالور، رئيس قوای مسلح ) فوت نموده(بابه جان 

  ) ١٩٨٨سفير در مسکو بعد از سال ( ١٩٨٨ الی ١٩٨٠سيد محمد گالبزوی، وزير داخله در سالھای 

   ١٩٩٢ الی ١٩٨٨ در سالھای اسلم وطن جار، وزير داخله

  مانوکی منگل، ديراکتر سياسی و معتمد و راز دار داکتر نجيب هللا 

ود آورد ه وج ر تاکتيک را در جنگ ب غال شوروی تغيي ا . اش اھی از ضرورت حمايت از حزب ، شوروی ھ ا آگ ب

ه جای آ ر کشتارھای دسته جمعی روشنفکران، رھبران مذھبی، و ديگران را پايان داده و ب ستماتيک ت ن راه ھای سي

د اذ کردن ت اتخ رکوبی مقاوم رای س شتری را ب داف بي د و اھ ار کردن ی را اختي ا در . جاسوس ھرھا آنھ ه ش در حوم

  . بمباردمانھای گسترده قريه ھا ، زير بناھا و جاده ھا و کشتن بی شمار غير نظامی شرکت داشتند

وری ، دولت ١٣ زندانی از پل چرخی رھا شد و در ٢٠٠٠بالفاصله بعد از اينکه کارمل منصوب شد، بيشتر از   جن

ان ترکی ادبود قرباني رای ي رد-نو، يک روز شھيد را ب ما اعالن ک ين رس ين،. ًام ی ام وليس مخف و شد و KAMپ ، لغ

گرچه، شوروی ھا يک سازمان جاسوسی با کارايی باالتر را به وجود . بعضی از صاحب منصبان آن به قتل رسيدند

د از خدما. آوردند دKGBت اطالعات دولت يا خاد به تقلي ه وجود آم ن .  شوروی ب ان ھشت سال بعدی ، اي در جري

ا  امعلومی از آنھ سازمان به توقيف ھای گسترده و شکنجه مظنونين حاميان مجاھدين و قتل ھای دسته جمعی  شمار ن

  . بعد از محکمه در مقابل دادگاه ھای ويژه انقالبی دست يازيدند

ده داده می شدتظاھرات اپ ن دوره، . وزيسيون عليه اشغال شوروی با قوت پاسخ کوبن شھور اي ات م در يکی از حادث

ل . دختران مکتب در يک راه پيمايی اعتراض آميز در کابل تير باران شدند ا ١٩٨٠در آپري الگرد کودت ين س  در دوم

ی، مطابق د. صد ھا دختر مکتب و ديگر متعلمين تظاھرات را به راه انداختند ل و م ام آپري شر، در تم يده بان حقوق ب

 متعلم که بيش از ۵٠در حدود . نيروھای نظامی به تظاھرکنندگان فير کرده و ھزاران شرکت کننده را دستگير کردند

شته شدند د ک ر بودن پتامبر . نيمی از آنھا دخت ه در س دايی اعتراضات را ١٩٨١دومرتب ران مکتب ابت ين، دخت ، متعلم

دند. دسازماندھی کردن ان متوقف ش . در مرکز کابل، پل باغ عمومی ، آنھا توسط يک عده تانک ھای شوروی و افغ

  : يکی از مامورين اسبق صحنه را چنين توصيف کرد

يش روی  د و پ رد، تظاھرات را متوقف کني ه اعالن می ک بيه تيپ ظاھر شده ک دگو ش ا بلن از گوشه ای يک تانک ب

ما . ر غير اينصورت تير باران خواھيد شدنکنيد، برگرديد به صنف ھايتان، د ه می گفت ش يک نطق کوتاه نيز بود ک

ست  دارای مملکت ھستيد و شما دختران جوان نمی دانيد که اين دستان امپرياليسم است و امپرياليسم ھيچگاه خوش ني

ه که شما يک زندگی خوش داشته باشيد و شما نبايد احمق شده و به امپرياليسم گوش دھيد، و رو ا ب سھا برای کمک م

د، . و چيزھايی شبيه اين. اينجا آمده اند و روسھا در اينجا بخاطر حمايت انقالب می باشند ه دادن عار ادام دخترھا به ش

ين! ما شما روسھا را ميشناسيم واھيم ! ما شما را می شناسيم، فرزندان لن ا نمی خ ستيد و م اتلين ھ ما ق يم ش ا می دان م

ازگرديمما ترجيح می د. برگرديم ھا از . ھيم که کشته شويم به جای اينکه به صنفھای خود ب ما روس ا می خواھيم ش م

دند. سپس تانک ھای روسی فير کردند. اين چيزی بود که آنھا فرياد می زدند. کشور خارج شويد . شش دختر کشته ش

  . جيپ روسی انداخته شدندمن ديدم شش جنازه را ديدم که دستان و پاھايشان از حرکت باز ايستاد و آنھا به يک
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    توقيف و شکنجه   ٤.٢

  

ه  شان داده ک ه شواھد ھماھنگ ن ان داشت ک اکورا در گزارش اول خويش بي يکس ارم د، فل ل متح ژه مل خبرنگار وي

د) خاد(پوليس ويژه  صبان اسبق . و اعضای قوای مسلح به طور منظم شکنجه را اجرا می کردن يکی از صاحب من

ده  صاحبه ش ه م اد ک د ازخ ه عبارتن رده است ک ام ب ه ای ن ر حرف کنجه گ ه ش يم: است از س د رح مد آذر، محم ، ص

  . فاروق مياخيل و عبدالغنی،

ه است ام گرفت اد انج وقيفی خ ز ت ام مراک . بنا به گفته خبرنگار ويژه ، شکنجه در وزارت داخله، زندانھای کابل، و تم

د، ھشت مرکز توقيفی در کابل که توسط خاد کنترل می شد و وی در اخير به ويژه بيان داشته ازمراکز فرماندھی خا

رل می شد٢٠٠حدود  اد کنت ده و توسط خ تفاده ش وقيفی اس وان مراکز ت ه عن ه ب ز .  خانه شخصی ک رين مرک بزرگت

ود ل ب رده در محوطه صدارت در کاب ر . توقيفی خاد در کشور و پوسته ھايی که خبرنگار ويژه  ذکر ک صدارت دفت

ود. و بازپرسی را دربرداشتمرکزی تحقيق  ه شش درک ب اد در ناحي ه . از ديگر مراکز عمده تحقيق خ وزارت داخل

  . نيروی امنيتی خودش، ثارندوی را داشت

ی ١٩٨٠يکی از افسران سرويس استخباراتی در زمان ببرک کارمل از . يکی از شھود بنام ا ر دوم ١٩٨۵ ال  در دفت

روژه عدالت وی در مو. اطالعاتی در کابل بوده است ه پ وده است ب اھد ب اد ش ه وی در خ دانيان ک رد بدرفتاری با زن

  : افغانستان گفته است

ال  ل رخ داد١٣۶۴در س اه کاب ال فرودگ ار در ترمين ک انفج ار .  ي تن در انفج ام دست داش ه اتھ ر ب د از آن ده نف بع

  :  ھستند که من به ياد می آورماينھا کسانی. بعضی از نامھا، نه ھمه، را من به ياد می آورم. دستگير شدند

  ابراھيم از قلعه قاضی چاردھی کابل

  ادريس از قريه شصت در رخه، پنجشير 

  . آنھا سيد بودند. سراج الحق برادر ادريس

  شعيب و وحيد که آنھا نيز برادر بودند از تپه بخش ، يک قريه در ولسوالی رخه در پنجشير

  صت و چوچه از پنجشير، ولسوالی رخه، قريه ش

دام شود١٧ھر ده تن به مرگ محکوم شدند اما چون چوچه خيلی جوان يعنی  ه .  ساله بود، وی نمی توانست اع وی ب

ا آشکارا در شش درک، در رياست .  سال زندان محکوم شد١٨ دند٧آنھ شيده ش ه ک ه محکم اد ب  ارنوالڅ . امنيت خ

وحشمت قايينی اه انقالب ب ژه دادگ ارنوال وي وده ووی ث ازپرس ب يس. د ب ام  شادان قاضی، رئ ود و قاضی ديگر بن ب

ق .  بودسکندر بنوال د، شخص مسؤول تحقي رار می گرفتن ق ق ورد تحقي ر م ن ده نف ه اي انی ک شمالزم د ال ودحمي .  ب

  : مابقی مستنطقين عبارت بودند از

  . وی مشھور به بی خدا بود چون وی بسيار ظالم بود.  از پکتياحليم

  . ًن است که فعال در مسکو باشد از ھرات، باور بر ايعارف

  . ً ، احتماال در جرمنی باشدعنايت جوش

  .  از ھرات که در مکان فعلی اش نامعلوم استغفور
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رار داشت د ق فارت ھن وی س اغ نقيب پھل ه در ب ود ک ق ب . خانه پير گيالنی که توسط دولت ضبط شده بود، مکان تحقي

حسام ) رئيس نظامی استخبارات. ( مرتکب اعمال شکنجه شده است حميد الشمال. آنجا مرکز نظامی استخبارات بود

  .  ھر دو حاضر بودندحبيب هللا و معاونش الدين

اخن ھای . آنھا مردم را به وسيله لت و کوب کردن آنھا با يک چوب مخصوص در پاھايشان شکنجه می کردند ا ن آنھ

دا د زن ا را در مقع دانگشتانشان را با پالس می کشيدند و بوتل ھ ی خوابی می دادن دانيان را ب تند و زن . نيان می گذاش

ود-بخش تکنيکی– ١٠۵اداره  تند.  ايجاد شد که خارج از خاد نظامی ب ايل مخصوص شکنجه از روس داش ا وس . آنھ

رق  ه انگشتان و اعضای تناسلی ب به عنوان مثال، کالھی که که شوک الکتريکی به سر وارد می کرد وبه مانند آن ب

ی استصفت هللارئيس اين بخش . داده می شد ه وی فعال در جرمن ود ک روان ب ديريت . ً از پ يس م ود١٠۵وی رئ .  ب

ی می . وی وسايل الزم را تھيه و آماده می کرد.  بودنصير احمدمعاون تکنيکی  ونيخ در جرمن ی وی در م آدرس فعل

د. ًباشد اما من دقيقا نمی دانم که وی کجا است ردو حاضر بودن وارد يک ن. آنھا ھ ا م رد ت ق و شکنجه می ک ر تحقي ف

  . اتھام ساخته و اعتراف بگيرد

دين دحبيب هللا و حسام ال ا بودن د.  آنج دانيان را فحش می دادن ا زن ات آنھ ورد . بعضی اوق ا را م ات آنھ و برخی اوق

يم و عنايت جوش، حميد شمالافراد اصلی که تحقيق را انجام می دادند . ضرب و شتم قرار می دادند د حل ا . بودن آنھ

  . ًفنی ترين کادرھای مستنطقين بودند، کسانی که واقعا ظالم بودند

وديم. من يکی از کارمندان بودم اده ب . از ابتدا که آنھا دستگيری مردم را ترتيب دادند، ما در دفتر استخباراتی خود آم

ودممن شاھ. وظيفه ما امنيت زندانيان و اطمينان حاصل کردن از عدم فرار آنھا بود ا ب ام صحنه ھ ر . د تم ن سه نف اي

ودم. تحقيق را انجام می دادند ا ب تاده می شدند، من آنج ان من . تا زمانيکه آنھا محکمه شده و به زندان فرس ا آن زم ت

د. بعد از آن، من نمی دانم که چه می شد. يک شاھد عينی بودم ھا بودن ی . آنھا تحت مراقبت روس ودم ول رون ب من بي

شاھده . نجره ببينممی توانستم از پ ديم و م دن می آم رای دي وقتی شکنجه انجام می شد و زندانيان فرياد می زدند، ما ب

ام می شد ه . می کرديم چه انج دانيان ب ه زن رديم ک ان حاصل می ک م و اطمين ام می دادي رون انج ان را بي ا وظايفم م

ه . محافظان حمله نکنند ی ک ر احضارات در جريان سربازی ، وقت ود، ھر کس ا– ١نمب  عسکر، -ضطراری می ب

  . در جريان تحقيق ما مراقبت می کرديم. حتی رئيس بايد آماده باش می بود.  بايد آماده می شد-صاحب منصب

ه  د ساختمان اصلی را ک شان می دھ اختمان ن ای حبيب هللايک پالن رسامی شده از س رد، اتاقھ  در آن اقامت می ک

  . ق تحقيق با پنجره ھايشزندانيان در دروازه پھلوی آن و اتا

دند ١٠ الی ۵ً روز تحت بازجويی قرار داشتند و احتماال ٣٧زندانيان به مدت   بار در جريان ھر جلسه شکنجه می ش

داد کمی . که ممکن در جريان شب ويا روز بود و يک وقت مشخص نداشت ستنطق وجود داشت و سپس تع يک م

دانی : می کردندًآنھا مثال سوال . زندانی در اتاقھای مختلف ًچه زمان ماين را آنجا برده ای؟ بعدا ھمين سوال را از زن

يدند و . بعدی که در اتاق مختلفی قرار داشت می پرس ر ت ردم ، اگ وده و از خود سوال می ک دانی ب ما زن ثال اگر ش ًم

داگر جواب نمی دادی، آنھا تو را لت و کوب کرده و. جواب ندھی، آنھا تو را شکنجه خواھند کرد .  يا با لگد می زدن

يده می شد ر وی . سپس از زندانی بعدی ھمين سوال پرس ال داده است؟ اگ ا انتق ه کج ال داده و ب اين را انتق ا وی م آي

ی ۵بنابراين، اين عمل در حدود . انکار می کرد، وی نيز شکنجه می شد ام می گرفت١٠ ال سه انج ار در ھر جل .  ب

  . ًاما در انتھا آنھا واقعا الغر بودند. ا در ابتدا مردمان چاقی بودندھمه آنھ. آنھا ھر روز شکنجه می شدند
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د ته ان دين. يک مجله و اسنادی بود که نشان می داد کدام مردم برای انجام دادن اين اعمال مدال دريافت داش  حسام ال

ناد سوختانده شد. پيدا کردن آن در حال حاضر مشکل است. خودش به آنھا مدال داد شتر اس ند . ه استبي ايد يک س ش

ته . باقی مانده باشد دال دريافت داش ه م صبانی ک ا عسکران و صاحب من يک عکس از ھمه آنھا موجود می باشد، تم

  . اين سند در کابل است. اند

ه دستگيری .  به ھر اتاق برای ديدن می آمدندحسام الدين و حبيب هللادر جريان شکنجه  تند ک سه نفر عمده وجود داش

ا حبيب هللا، حسام الدين می دادند و فرماندھی می کردند، را انجام رين آنھ الم ت رزاده و ظ دهللا فقي چرا وی را .... عب

ه حسام.  انجام داده استحبيب هللا و ھم حسامدستگير نکرده اند؟ وی قتلھای بيشتری را ھم نسبت به  يس فرق  ١٧ رئ

اد(بارات سپس وی به استخ. استخبارات در ھرات و يک مرد نظامی بود رزاده. رفت) خ دهللا فقي ا عب ل در آنج  از قب

  . بود

رزاده.  رئيس استخبارات نظامی بود و کار مديريتی را انجام می داد و فرمان صادر ميکردحسام دهللا فقي اونعب   مع

رد دايت می ک ا را ھ رام دستگيری و شکنجه آنھ س. ًاپراتيفی بود و فرمان ھا را اجرا می کرد و عمال پروگ يار وی ب

  .بعد از اين وظيفه وی والی قندوز شد. وی به مار کبرا مشھور بود. ظالم بود

د. ، متخصصين١٠۵ شکنجه گرھای معمولی و -آنجا دو گروه وجود داشت ه بودن اد گرفت ا از روس ي ان . آنھ در جري

مردمانی وجود داشتند . شکنجه معمولی اگر زندانيان اعتراف نمی کردند، آنھا دومين گروه را وارد مرحله می کردند

ه . که در روز اول اعتراف می کردند ه ديگران گفت ه خاطر آنچه ک ا ب ا آنھ د، ام بقيه تا روز آخر اعتراف نمی کردن

  . بودند محکوم می شدند

ا . ، ا١٣۶۴ جوزای ٢۴ مطابق با ١٩٨۵ جون ١۴در  ی ھ ا ضد انقالب دين(که خودش متھم به داشتن روابط ب ) مجاھ

  : وی به پروژه عدالت افغانستان گفته است). ١٣۶٧ميزان ( ١٩٨٨انی و شکنجه شده تا سپتامبر بود دستگير، زند

سليم حبيب هللا و حسام الدين  مرا دستگير کرده و مرا به دفتر مرکزی ، رياست عمومی دستگيری ھای استخباراتی ت

اه و ۶من به مدت . نمودند تم٧ م رار داش ق ق ی يکی از.  روز تحت تحقي ا حت دانھايم را شکستندآنھ راف .  دن من اعت

  . بسيار شرم آور بود زيرا نتوانستند از من اعتراف بگيرند. ًنکردم بناء مرا آزاد نمودند

د از دستگيری اش توسط .يکی از شھود بنام ل ه اش بع ورد تجرب ، يک پيلوت ھليکوپتر قوای ھوايی افغانستان در م

  :  گفته است به پروژه عدالت افغانستان١٩٨٩خاد در سال 

ه نجيب هللا در دوران دولت ١٩٨٩ مارچ ١٣ مطابق ٢٢/١٢/١٣۶٧در تاريخ  وايی ک وای ھ تخباراتی ق ، سرويس اس

   ٣٧٧من يک پيلوت فعال بودم که به حيث قوماندان کندک در فرقه . يک بخش نظامی خاد بود مرا دستگير کردند

دکه يک کارمنآ صف شخصی بنام . کار می کردم) ھليکوپتر ( دن من آم رای دي ود ب ل ب وايی کاب دان ھ وی . د خاد مي

د . مرا گفت که کسی می خواست مر در قرارگاه نيروھای ھوايی ببيند ق بع د دقي ده و چن من ھمراه وی سوار موتر ش

يديم يس . ما به پوسته استخباراتی ميدان ھوايی رس ه رئ را ب ا وی م رد و در آنج ه شبکه مرکزی اش ب را ب عاصف م

اق تاريک . وی مرا به افراد مسوول برد. باراتی قوای ھوايی بنام وحيد معرفی کردعمومی استخ را در يک ات ا م آنھ

ه بگويم . زندانی کردند و من نمی دانستم که جرمم چه بود آنھا شروع به تحقيق از من نمودند و متواتر می پرسيدند ک

ه مدت . وابسته ھستم) دندکه آنھا در آن زمان اشرار می نامي( با کدام گروه از مجاھدين  ا ۴۵بنابراين من ب  روز آنج

تند. زندانی شدم رام نمی گذاش سانی احت اگون . در جريان تحقيق آنھا به عزت و شرف ان يوه ھای گون ه ش را ب ا م آنھ

. فضای زندان طوری بود که انسان تحمل نمی توانست. مانند لت وکوب، برق دادن، و بيدارخوابی شکنجه می کردند

ستان . حالت خيلی بد در زندان داشتيمما يک  اول اينکه اتاق ما بدون ھيچ نوع وسيله گرم کننده در آن ھوای سرد زم
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اب می . کابل بود ر آفت ه زي دن ب اب و مان دن آفت ازه دي ا اج ه م بانه روز ب دوم اينکه آنھا فقط به مدت نيم ساعت در ش

وديمًعالوتا برای اينکه ما را اذيت کنند چراغھا را . دادند ام ب ا مصروف خوردن ش . خاموش می کردند در حاليکه م

ه . آنھا می خواستند که ما قادر نباشيم ببينيم که چه غذای کمی به ما می دھند در پل چرخی مستنطقينی وجود داشتند ک

ايل . نمی توان نام بشر را به روی آنھا گذاشت به خاطر اينکه آنھا ھيچ نوع مھربانی نسبت به ھمنوع خود نداشتند وس

د،  م می زدن را ھ د و م ردم را لت وکوب می کردن ه توسط آن م د چوب ک مختلف شکنجه در آنجا وجود داشت مانن

ان . ابزار برقی که توسط آن به ما شوک برقی می دادند شر بي رای ب ه ب د ک دی می گفتن ھمچنان، آنھا به ما چيزھای ب

  . ام وجودم احساس کردممن تمام آنھا را ديدم و ھمه را با تم. آن شرم آور است

تند ن سوال را می خواس د از : آنھا فقط جواب اي اط دارم؟ بع سيون ارتب دام حزب اپوزي ه ک  روز و کامل کردن ۴۵ب

دانی شدم٧۵من در اتاق شماره . ًتحقيق اوليه آنھا مرا مستقيما به زندان پل چرخی بردند رای .  از بالک دوم زن من ب

ودچھارماه زندانی شدم و وضعيت آن د ب سيار ب ا ب دان . ج ه نظامی مربوطه ام در مي ه قطع شته و ب سپس، من آزاد گ

ا . ھوايی کابل فرستاده شدم رواز ب ازه پ اما رئيس نظامی خاد طی يک نامه ای به خاد قوای ھوايی نوشت تا به من اج

  . ھليکوپتر را ندھند

تگير . دمدوباره دستگير ش) ١٩٩٠ دسامبر ۶ (١٣۶٩ قوس ١۵من برای بار دوم در  را دس ذکر م جناياتکاران فوق ال

د. من برای سه روز در خاد قوای ھوايی زندانی بودم. نمودند ه صدارت بردن ق ب ه رياست تحقي در . سپس آنھا مرا ب

ماره  اق ش ا در ات ودم١٢آنج دانی ب ه دوم زن مالی طبق سمت ش دت .  در ق رای م ن ب ودم۴۵م دانی ب ان .  روز زن ھم

تخبارات . فقط يک تغيير وجود داشت. جه دفعه اول وجود داشتسوالھای قبلی و ھمان شکن يعقوبی رئيس عمومی اس

ه من .  روز شکنجه و تحقيق، رھا شدم۴۵بعد از .  دوباره رئيس خاد نظامی بودحسام الدين حسامبود اما  ا ب ولی آنھ

  . اجازه ندادند که در دولت کار کنم زيرا مرا متھم به ارتباط با مجاھدين می دانستند

ار می باشد۵٠يک نفر . م سوالی ھشکمينه واليت ننگرھ ی وی .  ساله باشنده اصلی قريه شارمخی، ول اله ١٨وقت  س

ا داشتن ١٩٧٧بعد از تعليمات نظامی بيشتر در مصر، وی در سال . بود تعليمات نظامی را شروع کرد شته و ب  بازگ

اع شد ان، مدر آن. تخصص در انجنيری راکت، يک دگروال در وزارت دف ين .  زم ه رقابت شديد ب ار داشت ک اظھ

ت ود داش د، وج ده بودن وروی گذران اھير ش اد جم ود را اتح الی خ صيالت ع ه تح صبانی ک احب من ين . ص و ھمچن

د ه ای ميدادن ار دروس حرف ه ای يکب ه ھفت ه ١٩٧٨در سال . مشاورين روسی بودند ک ع شد، قطع ا واق دا کودت ه بع ً ک

سران . م. رته نو پشت سر تپه مرنجان انتقال يافتوی، قطعه نظامی ششم در تپه کا دادی ديگر از اف ه تع رد ک ان ک بي

  . که مظنون به افسران تعليم يافته در مصر بودند بنام بچه ھای سادات ياد می شدند

دراين زمان آنھا مرا دعوت به عضويت در حزب نمودند ولی من آنرا چندين . نبودم) PDPA(من عضو حزب خلق 

تم چون . ويق انداختم برای اينکه به من توجه نکنند ولی بی فايده بودبار به تع ا نداش من ھيچگونه مشکل مذھبی با آنھ

تم ز شرکت نداش يچ حزب سياسی ني ودم و در ھ ان دوست . من يک آدم افراطی نب ه خودم ا را در قطع ار آنھ ا رفت ام

ران مر. نداشتم و روسھا را نيز دوست نداشتم دئولوژی . ا اخطار داديک روز يکی از انجني د اي ه من باي وی گفت ک

ستان ملحق . انتقالی داشته باشم ق افغان ه حزب دموکراتيک خل ه من ب و گفت که وی به من توجه داشته و ميخواھد ک

  . ولی من به حزب خلق نپيوستم. وی گفت که انقالب ثور نابود شدنی نيست. شوم

ودم و از يک طرف، من با دخا. سپس، شغل من سخت تر شد لت مستقيم روسھا در امورات تعليمی و نظامی مواجه ب

ودم رچم مواجه ب ق و پ ی خل ا رقابت شديد حزب ابروی دريافت  . از طرف ديگر ب ات من دستور مخ ثال برخی اوق ًم
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داشتم مبنی بر اتھام برخی افسران پرچمی به داشتن ارتباطات با مجاھدين و ھمچنين خاد در قطعه ما دخالت می کرد 

  . کار مرا سخت تر می کردو 

 شب ٢ساعت .  من به ھمراه گروھی از قطعه مان در وظيفه بودم١٩٨١ دسامبر ٣١ مطابق ١٠/١٠/١٣۶٠در شب 

د ات کنن را مالق ه م تند ک ده و می خواس ا . ًسه افسر که بعدا معلوم شد افسران خاد بودند به اتاق نگھبانی آم ه آنھ من ب

و ی ت ع نم ه در آن موق اعت اطالع دادم ک نم و س ات ک ا را مالق د٣٠ و ٨انم آنھ ه بياين اطق نزديک .  دقيق ا در من آنھ

د٨ًمن بعدا متوجه شدم که آنھا خانه ام را ساعت . نگھبان منتظرماندند ه .  آن شب محاصره کرده بودن دند ب و داخل ش

شتن. خانه و اتاقھا و فاميلم را تالشی کردند ه برگ ه قطع ا ب د، آنھ زی نيافتن ه در ساعت . داما چون چي  صبح ۶دومرتب

ا  د ت عسکر موظف به من تلفن کرد و گفت که اين مردان خودشان را افسران وزارت دفاع معرفی کرده و می خواھن

د. ًبعدا، آنھا خواھند رفت. مرا برای چند لحظه مالقات کنند اد بودن ا خ ه آنھ دم ک ردم و فھمي من . من آنھا را مالقات ک

ه فکر کردم که شايد آنھا آم ان گفت ه خودم اد قطع يس خ ه رئ سران من ب ده بودند برای اينکه چند روز قبل در برابر اف

  . بودم تا افسران را عليه يکديگر تشويق نکنند و در امورات تعليمی قطعه ما دخالت نکنند

ا از من آ. ُآنھا به من گفتند که ھمه روسای قول اردوی قطعات نظامی در ارگ سابق وزارت دفاع جلسه ای داشتند نھ

وتر شوم ردم. خواستند تا سوار م ز ديگری است، من موافقت ک امال چي ه موضوع ک ستم ک ا . ًگرچه من می دان آنھ

وقتی من . وقتی که ما به نگھبانی وزارت دفاع رسيديم، رفتارشان تغيير کرد. ُمحترمانه برخورد کرده و مودب بودند

را ھرگز فراموش . دبيرون از موتر شدم، آنھا مرا با دقت تالشی کردن سپس، آنھا کاله نظامی ام را برداشتند ومن آن

  . نمی کنم که بدترين زمان در زندگی ام بود

د را آورده بودن ا م ه آي د ک اد سوال کردن سران خ . در اين لحظه، شخصی که جاکت و شلوار روسی پوشيده بود، از اف

دسپس، وی از پنجره کوچکی د. بله قربان: درجواب، آنھا گفتند ا دي ا پ را از سر ت رد و م اه ک رون نگ ر . ر بي او داکت

ه روی آن يک تکه . من به يک اتاقی برده شدم. نجيب هللا، رئيس خاد در آن زمان بود طرف ديگر اتاق يک ميزی ک

اه . سفيد که روی آن چند قطره خون ريخته شده بود، وجود داشت اخن کوت دادی ن سکوپ و تع ھمچنين پالسھا، يک تل

بعد از احوالپرسی ، .  بود آمدالالًبعدا شب فرا رسيد و مستنطق اصلی من که يک مرد جوان بنام . جود داشتو بلند و

ا عضو . آن مشخصات مفصل من بود. وی يک فرمه برای کامل کردن به من داد ه آي ود ک سپس، وی از من سوال نم

د! بله: حزب خلق ھستم؟ من به وی گفتم ه عضويت چن رد ک ط .  جای ديگر را دارمبعد، وی سوال ک ه فق تم ک من گف

ياھی ). PDPA(حزب دموکراتيک خلق افغانستان  ه چشمھايم س را زد ک سپس، از طرف ديگر ميز يک نفر محکم م

مرد ديگری آمد و گفت که من بايد در سرم مرمی خورده و . سپس وی شروع به لت و کوب و دشنام دادن کرد. رفت

ودم.مثل يک سگ به بيرون انداخته شوم شنيده ب اتی ن ين کلم ز چن ه .  من ھرگ ر از گلول اتی سخت ت ين کلم نيدن چن ش

  . بود

ا . آنجا خيلی مرطوب بود. ًسپس، آنھا مرا به اتاق ديگری که کامال تاريک بود، بردند ه آي ده می شد ک به سختی فھمي

شتم. سپس، صدای در را شنيدم که قفل نشده بود. روز بود يا شب ق برگ تانه . من به اتاق تحقي ستنطق دوس ار، م ن ب اي

ستان  ق افغان الن شيطانی اشرار ) PDPA(شروع کرد و در رابطه با بزرگی حزب دموکراتيک خل دين(و پ ) مجاھ

رد نم. صحبت ک اری ک ه ھمک ن خواست ک ی از . وی از م ن يک تھم م ک م ارات ي ابق اظھ ه مط وی توضيح داد ک

شان داد و . کوب من نموديکی از عسکرانشان شروع به لت و . اعضای احزاب ھستم ه من ن سپس، وی يک عکس ب

ور . اما من ھرگز شخص داخل عکس را نديده بودم. خواست که تشخيص دھم چه کسی در آن بود را مجب دا م اء بع ًبن ً

به خاطر اينکه ھوا سرد . به ايستاد شدن برھنه، فقط با لباس زير، برای چندين ساعت دربيرون در ھوای سرد نمودند
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ادم. وقتی که پايم را تکان می دادم، احساس می کردم از من نيستند. م بی حس می شدبود، بدن ين افت يک . ًبعدا، به زم

ا . سپس وی کنار رفته و من دوباره افتادم. عسکر به زور مرا ايستاد کرد د ت رم کردن را گ ا م تم و آنھ من از ھوش رف

  .  اينکه بھبود يافتم

ه . ام می شدًتحقيق معموال بعد از نيمه شب انج ا ب ود، آنھ سته ب د در حاليکه چشمانم ب اق بردن ه ات را ب ا م وقتی که آنھ

ودم و . محافظان دستور دادند که مرا در جريان روز نگذارند که بخوابم ود ب ا خسته و خواب آل ًيک شب که من واقع

ق  اق تحقي ه ات را ب ا م ناختم، آنھ دآنھا ازمن سوال می کردند در مورد شخصی که من نمی ش اره . بردن ه من اش ا ب آنھ

ود ازگی آورده شده ب ه ت ه ب شينم ک ه روی يک چوکی بن د و . کردند که ک شان دادن ه من ن ار ديگر عکس را ب يک ب

را » .فقط بگو که اين شخص را می شناسم« پرسيدند آنھا قول دادند که اگر بگويم، آنھا ديگر مرا مجازات نکرده و م

ز . ن شخص را می خواھندآنھا گفتند که فقط آ. رھا می کنند اما من نمی توانستم چنين کاری کنم برای اينکه من ھرگ

  . عادت به دروغ گويی نکرده بودم

والھا . برخی اوقات مستنطق نمی دانست که چه سوال کند افراد ديگری در اتاق پشت سر وجود داشته و آنھا به وی س

شيندسپس وی مرا وادار به افتادن با صورت کرد. را می دادند انی . ه و نگھبان را امر کرده تا نزديک سر من بن زم

شانه . که من جيغ می زدم، يکی از عسکران با يک چوکی به پشت من زده تا زمانی که قادر به فرياد نبودم نتيجه و ن

  . ھای شکنجه شان ھنوز در بدنم موجود می باشد

د.  روز من در صدارت بودم٣۵برای  ال دادن ارم بالک دوم . سپس، آنھا مرا به پل چرخی انتق ه چھ ه طبق را ب ا م آنھ

د. برده و در يک اتاق ساده بدون فرش يا تخت خواب انداختند ذا ندادن ود. برای سه روز به من غ اق تاريک ب من . ات

افظ در. گريه و فرياد می کردم ولی کسی نبود به من جواب دھد ه مح وی نظامی داده و ب ه من يک پت ارم ب  شب چھ

ه مدت . دستور داده که روزانه يکبار در ھنگام شب برايم نان و يک جک آب دھند ار در روز ب تم يکب ازه داش من اج

  .  روز را اينچنين طی کردم١۵من مدت .  دقيقه توالت بروم۵

ددر مورد من، آنھا مرا متھم به ضد اتحاد جماھير شوروی و ک ور کردن ه خود . مک به افراد ضد انقالب ث من دفاعي

ر ب. روز بعد مرا دادگاه بردند. را نوشتم ام دفت وان ب. (دادگاھی که من در آن محکمه شدم بن ه ) دي د ک ده می ش نامي

  .)وی در دوران رژيم نجيب هللا وزير حج و اوقاف شد. (  بودعبداالول حجترئيس آن قاضی 

ن،  ه م يدبدون خواندن دفاعي را پرس ام م ستم. وی ن ا ھ يد از کج رده و پرس اه ک يه نگ ه دوس ينوار . سپس، ب تم از ش گف

اری نکرده ام. وی گفت که من نبايد چنين کارھايی انجام می دادم. ھستم ه ک يچ . من گفتم ک ه در ھ ه ب تم ک ين گف ھمچن

رد. شاخه سياسی شرکت نداشته ام د ک تمبن. وی گفت که بيرون روم و سپس مرا صدا خواھ رون رف د از . ًاء من بي بع

د. يک ساعت، کاتبش ھر متھم را صدا می کرد وی . ًبعدا متھمان انگشتانشان را در جوھر زده و ورق را شصت کنن

ذيرفتم. نام مرا صدا کرد و من آنجا رفتم ردن ورق را نپ ه . ولی من شصت ک وی گفت چرا شصت نکردم و گفت ک

ردمن گفتم که اول. ھمه اين کار را کردند را شصت خواھم ک دا آن د و بع ا . ً بايد بدانم که به روی ورق چه نوشته ان م

د ين خوان رايم چن ای م: در حال مشاجره بوديم که کاتب ورق را ب ه . شما، آق دای توقيف ب دان از ابت ه ھفت سال زن ب

روع به مشاجره با من ش. به وی گفتم که اين را قبول نخواھم کرد. خاطر کمک به مردم ضد انقالب محکوم می شويد

  سپس دروازه اتاق دادگاه باز شده و ما ھردو به داخل رفتيم و قاضی پرسيد که چه مساله است؟. کاتب نمودم

ن محکوم ! بعد او گفت بچيم. من بوی گفتم که بيگناه ھستم و اينکه وی دفاعيه مرا نخوانده بود ر از اي ه کمت را ب اگر ت

  .ديگر سئوالی نکردم. کنم آنھا دستان مرا قطع خواھم کرد
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دنم  من پنج سال و ھشت ماه را در زندان پلچرخی گذراندم و اما برای يکنيم سال ھيچ کس از فاميلم نتوانست برای دي

ود. آنھا اجازه مالقات را برايم موقوف کرده بودند. بيايند ه ب ار ماھ وقتيکه . وقتيکه اولين بار دستگير شدم بچه ام چھ

شناسمبرای اولين بار آنھا ب د ب د از . ه ديدنم آمدند من نتوانستم برادر کوچکم و بچه ام که ھردو يک سن وسال بودن بع

شدم ا . يکنيم سال اول، فاميلم ھر سه ماه يکبار بديدنم می آمدند و ھر بار که فاميلم برای ديدنم می آمدند غمگين مي آنھ

ه اميلم اجازه داشتند برای پانزده دقيقه با من مالقات کنند در حاليک ين من و ف ا عسکرھا ب اد ي د خ ا دو کارمن  يک و ي

سرت اشرار . بود ه پ د ک رايش ميگفتن د ب اران کردن ر ب ود تي ستری ب ه يک م درم را ک ا پ بعد از زندانی کردن من آنھ

ھمه اينھا در نتيجه زندانی شدن . بنا براين فاميلم دچار مشکل اقتصادی بود و اين موضوع مرا ديوانه کرده بود. است

  . بنا بر اين من در دو زندان بودم. من بود

ع شده  ستان و سقوط دولت نجيب واق ھا از افغان وضعيت در زندان مشابه بود به اتفاقاتی که بعد از عقب نشينی روس

رده و در يک وقت  .  جنگ خانه بخانه و جنگ ساالری–است  مثال داخل زندان در يک اتاق آنھا به عبادت دعوت ک

تند) سنی( آنھايکه از يک مذھب بودندآذان ميگفتند و ار جماعت داش اق نيروھای حزب : چھ در يک گوشه ای از ات

روع  ر ش ه جماعت ديگ المی ب ت اس ا جمعي د از آنھ ا بع ر و ي ه ديگ د و در گوش از ميخواندن ه جماعت نم اسالمی ب

ام در گوشه . نماز ميخواندند) پنج پير(در گوشه ديگر اتاق سلفيان . ميکردند يچ سر انج ه ھ ه ب اق گروھی ک ديگر ات

ه . خون ريزی جنگ و توطئه ھا واقع شد. يک از مذاھب فوق مربوط نبودند، عبادت ميکردند تھم ب ديگر را م آنھا يک

  . فقط برای بخاطر منافع شان. بی ايمانی، ريا کاری، جاسوسی و غيره ميکردند

اد .  داکتر نجيب هللا از زندان رھا شدمباالخره بعد از سپری کردن پنج سال و ھشت ماه من بر مبنای عفو ه جالل آب ب

ار  ا ک وز در آنج رفته و شغل شخصی ام را شروع در ورکشابی که از پدرم به ارث رسيده بود مشغول کار شدم و ھن

  .ميکنم

    نظر اجمالی بر بمباردمان کورکورانه در حومه شھر ٤.٣
  

قسمت ھای اعظم حومه ھای شھر در شورش .  آغاز کردند١٩٨٠زمانيکه روسھا اشغال افغانستان را دراوائل سال 

ود ايتی  ب اطی و حم اد خطوط ارتب ن . بودند ھدف اساسی آوردن امنيت در مناطق دور دست و مرکز و ايج ر اي ا ب بن

تفاده  دين اس مناطق به شمول مناطق نزديک شاھراھا، سيستم ھای آبرسانی، باغات و غيره منابع اطراف توسط مجاھ

ه ميشد، منا طقی که مشکوک به پناه گاه مجاھدين جھت عبور مجاھدين از ايران و پاکستان بودند؛ قريه جات متصل ب

ندگان و  ه باش وان اخطار ب ه عن ه جات ب د و ديگر قري ده بودن رار داده ش ه ق ا دولت موردحمل ساحاتی که روسھا و ي

ه بمباردمان به قريه و قريه ھای . ھمسايگان مورد ھدف قرار می گرفتند اند ک ته جمعی را رس ام دس ھمجوار يک پي

  .حمايت از مقاومت چنين پيامد را خواھد داشت

  . بيان گرديده است١٩٨٠بمباردمان نواحی شھر افغانستان در گزارش سازمان حقوق بشر و گزارش گران تا سال 

  .ب را به جا گذاشتبمباردمان در نواحی شھر کار روزمره بود اين حمالت کور کورانه کشته ھای غير قابل حسا

راری ١٩٨٠در اوايل  ستان ف ه پاک ان ب ا بخاطر بمباردم زارش آنھ ق گ د و طب  سيل مھاجرين در پاکستان سرازير ش

  .اين بمباردمان کور کورانه خلل در حقوق بين المللی ايجاد کرد. شدند

  : به شورای عمومی ملل متحد گزارش آقای ارماکورا مطالعه گرديد١٩٨۵در سال گزارش 
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  :شواھد سازگا بيان کرد که چھار نوع عمل عليه مردم غير نظامی انجام گرديده است

 اعمال قساوت و بی رحمی توسط نيروھای نظامی  .١

 بمباردمان و قتل عام انتقام جويانه  .٢

 استفاده ماين ضد پرسونل و اسباب بازی جھت بدام انداختند .٣

  ديگر پيامد ھای از بمباردمان .۴

شا ه نيروھای خارجی آقای ارماکورا خاطر ن تند ک د داش ی تأکي ه شاھدان عين ھا(ن ساخت ک نيروھای نظامی ) روس

  .مسؤول انتقام گيری وسيع در عمليات نظامی در واليات به اشکال مختلف بودند

  : آقای ارماکورا اظھارات مھاجرين که با ايشان مصاحبه انجام داده است بر شمرده است١٩٨۶در گزارش سال 

وده و ۴٠مردم از استفاده بمب ھای که دارای . مده و مھم را ثبت کرده استبمباردمان ھای ع  راکت بطور جداگاه  ب

طبق گزارش آنھا از يک نوع سالح ديگر . ساعت انفجار ميکرد بيان داشته اند٢۴بعد از استقرارش در محل بعد از 

  .در جريان جنگ استفاده ميکرد

  .  شان تا ھنوز قابل استفاده است٣١ و بی ايم ۴١بی ايم . اده ميکرد در قريه جات استف٨٧ و توپ ھای ۵۴بی ايم 

 آقای ارماکورا گزارش داد که راکت ھای اسکاد بی طبق سازمان ديده بان حقوق بشر دارای کالھک ١٩٨۵در سال 

ل و در ام١٠٠٠ رز و کيلوگرام بود بطور غير دقيق مداوم در بمباردمان واليات  لغمان، ننگرھار، پکتيا و زاب داد م ت

  .شاھراه  عبوری طرف کابل  استفاده ميشد

ردم ١٩٨۵در سال   پروفيسور ارماکورا گفت که اظھارات شاھدان متوجه کرد که  بمباردمانھا بخاطر خارج کردن م

  :يک امر قصدی پالن شده بود که در سالھای ذيل بيان خواھد شد

تراتيژی ده اس شان دھن شد ن ام مي ا انج ا روش که بمباردمان ھ ات مرزی ب صفيه واالي رای ت ل ب ده تماي  و انعکاس دھن

  .پاکستان و جمھوری اسالمی ايران بود که تا کمر بند امنيتی را در امتداد خطوط مقدم جبھه ايجاد کنند

ين ١٩٨۶ آپريل ١٢بتاريخ  اب ب دخوی واليت فاري سوالی ان ی ٨٠٠ در يک عمليات ضربتی در ول ه ١٠٠٠ ال ر ب  نف

ل در ١٠٠ان گزارش نشان ميدھد که در حدود قتل رسيدند و ھمچن ات متقاب راد ملکی در عملي  ١٩٨۶ جون ۵ نفر اف

  .بين نيروھای افغان و مخالفين کشته شدند

وبر ٣سازمان ديده بان حقوق بشر از بمباردمان ھای که در ھزاره جات در  زارش ١٩٨۴ اکت ود گ ه ب  صورت گرفت

  :داد و يک شاھد گفت

ه من ده روز پيش از جلري اره ب وع طي اد ھوای صورت گرفت و ھر ن ودم حمالت زي ا ب دم و زمانيکه من آنج ز آم

و زمانيکه موقعيت ھای نظامی را خطا ميکرد در عوض بازار، خانه ھا و مناطق محصوالتی . آسمان پرواز ميکرد

اران ميکرد رار گرفت. و زراعتی مردم را بمب ان ق ا ھدف حمالت بمباردم ه م ه قري ه آن. و دو مرتب تند ک ا ميخواس ھ

ازار  ه ھای مسکونی و ب ل خان ردم محل از قبي باالی مجاھدين بمب بی اندازند ولی نميتوانستند و بنأ بمب را باالی م

  .ميريختاند و خسارات مالی و جانی زياد بر مردم غير نظامی وارد می شد

ا در . رفت روز قبل اين گونه حمالت در قريه جات جاغوری، راسنه و دره تنگی صورت گ٢٠ ھر روز ھليکوپتر ھ

آ ۵٠٠تقريبآ يکنيم  ماه پيش يک حمله در بھسود صورت گرفت که در حدود .   فراز منطقه پرواز ميکردند ر اغلب  نف

ل . زنھا و اطفال خسارات جانی ديدند ا بقت وپ ھ ه ضرب ت نيروھای پياده نيز داخل منطقه شده بودند ولی اکثر شان ب

  .رسيدند
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ايش گزارش گر ملل مت ل نيروھ ان ثقي ا بمباردم ھا ب حد گفت که در ھفته ھای اخير قبل از عقب نشينی نيروھای روس

  : ژه ملل متحد گزارش کردخبرنگار وي. را حفاظت ميکرد

شتر  ه خساره بي د ک ه می ش عقب نشينی نيروھای شوروی توسط حمالت مکرر نيروھای اپوزيسيون به تاخير انداخت

وری .  در برداشتغير نظامی و خسارت مالی را زارش شده در اواخر جن ات چشمگير گ ع ١٩٨٩يکی از حادث  واق

ل  ه اطراف تون ه ای را در منطق ه حمالت طوالنی توپخان ر داشت ک ان را در ب ر نظامي ديد غي شده است که تلفات ش

ه می شود  ه گفت وده است۶٠٠سالنگ، شمال کابل ک امل ب ر نظامی را ش انی غي ابع شوروی، .  قرب ين مطابق من چن

وده و  شينی ب ال عقب ن عمليات نظامی روی آن بخش نيروھای شوروی يک عمل دفاع از خود برای نيروھای در ح

اق . ھدف ديگری نداشته است اط اتف د در ديگر نق بمباردمان ھای مشابه که منجر به تلفات سنگين غير نظامی می ش

  ) بخشی از وردک( گرھار و ميدان افتاده است مانند کنر، دره پنجشير، پروان، باميان، وردک، نن

مطابق گزارشات ديده بان حقوق بشر و خبرنگار ويژه ملل متحد، در برخی حادثات، نيروھای شوروی از بمب ھای 

  . فسفری و بمب ھای آتش زا در مقابل غير نظاميان استفاده نموده است

ور داده ا  وی ١٩٨۵در يک گزارشی در سال . ستخبرنگار ويژه ملل متحد ھمچنين از استعمال گازھای سمی راپ

  : اظھار داشت

ا ) الف ستقيما ب ه وی م ه ک شاور يافت ه و پي دگان در کويت فاخانه ھای پناھن ًخبرنگار ويژه شواھدی را در کمپ ھا و ش

  . گازھای سمی ھستند) متضررين(افراد زخمی صحبت نموده که ادعا داشتند آنھا قربانيان 

ه چندين گزارش سازگار از سم) ب ايی ک اوی و انفجار بمب ھ واد کيمي ات و مواشی، استعمال م ی کردن آب، حبوب

  . گازات با رنگ ھای مختلف وبا اثرات آتش زايی داشته، بيان ميدارد

ا  اريز ھ ه در ک الفين ک ه نيروھای مخ يک گزارش بعدی بيان کرده است که شاھد از استعمال برخی ازانواع گاز علي

  .که اين مواد طبق گزارش باعث زخمی شدن شديد مردم گرديد. ده استمخفی شده بودند اظھار نمو

رده ۴طبق گزارش استعمال اين نوع سالح کيميای در  دان وردک بکار ب ل و مي ا، کاب دوز، پکتي ات قن ورد در والي  م

  .شده است

ردم ه م از علي ه گ ار داشت ک اھد داشت  وی اظھ ر ش ا يک نف ه در غار در مصاحبه که پروژه عدالت افغانستان ب  ک

ستان گفت . ر. ج. پنھان شده بودند نيز استعمال شده است دالت افغان نام باشنده ولسوالی اچين سپين خوله به پروژه  ع

ال  ه در س ه در يک حادث ود١٩٨۵ک تعمال نم از اس د گ رده بودن اه ب ار پن ه در غ ردم ک ه م ھا علي ای روس از .  نيروھ

ه ني ل است آشکار ميگردد ک ه در ذي ارات ک رار اظھ ه ق دين در قري ھا تحت حمالت و محاصره مجاھ روھای روس

  . نفر اکثرآ ساکنين غير نظامی قريه بودند و يا ھمسايه گان قريه بودند در غار پنھان ميشوند١٠٠تعداد . ميگيرد

سوالی ٢٧/١٢/١٣۶٣ مارچ برابر با ١٨در  ه ول ه سپين خول ه قري ھا ب  طيارات، تانکھا و ديگر وسايل زرھدار روس

د . ين واليت ننگرھار حمله بردنداچ اب کردن اول آنھا سر بازان کماندو را از ھليکوپتر در اين قريه و اطراف آن پرت

ه شدند ی شان وارد قري ر . و بعد نيروھای زمين ده انجني ار تحت قومان ان نيروھای حزب اسالمی حکمتي ن زم در اي

گرچه شاھد بطور آشکارا {. روسھا مجبور به فرار شدندسيال فقير عليه شان قيام کردند و بعدآ بخاطر حمالت ھوای 

د شتر بودن ان بي ر نظامي داد غي ی تع ز داخل غار شدند ول م از } نگفت که نيروھای حزب اسالمی ني ندگان اع ذا باش ل

ظ  ه بخاطر حف شد و ھم اد مي ان ي ام غار حاجی گل رحم ه آن غار بن د ک ه داخل غار رفتن مردان، زنان و اطفال ھم

ن غار . آن جا پناه بردندجانشان در  ر درازی دارد٧٠اي ن .  مت ه ازاي در ک ه بن ان و قري ه نازي ه از قري راد ک بعض اف

وع . محل عبور ميکردند نيزبخاطر حفظ جان خوديش داخل اين غار شده بودند در صبحگاھان نيروھای روس يک ن
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يدندگاز را آوردند و از ھليکوپتر با بالون ھای مختلف در غارگل رحمان  محل  د پاش . که مردم در آن پنھان شده بودن

ا سوخت  ا ميرخت و چشم ھ طبق اظھارات کسانيکه باقی از حادثه مانده است گاز آنقدر تأثير نداشت و فقط اشک ھ

  . ميکرد

داخل غار ۵در ساعت  الون را ب ر ب  بعد از ظھر روسھا بالون کالن ديگر را در نزديک دھن غار آورد و توسط في

ق در اي. پاشيد د حري ده بودن ه دردھن غار رويي ه ھای ک ان انفجار عظمی در دھن غار صورت گرفت و بوت ن زم

ا از . گرديدند ا وضع خراب از غار خارج شدند و آنھ سيار ب ال ب ان و اطف بعد از يک ساعت افراد داخل غار از زن

تند ا. نفس تنگی، درد چشم و گوش و استفراغ شکايت داش ھا در خارج غار در انتظ ا از روس د و زمانيکه آنھ ر بودن

سانيکه از غار خارج شده  رای ک داخت و ب وع  تابليت  را در داخل يک سطل آب ان غار بيرون شدند روسھا يک ن

د ه مردن د ھم سانيکه در داخل غار ماندن ی ک آ . بودند دادند ھمه صحت ياب شدند ول ر در داخل غار ١٠٠مجموع  نف

برادرانم بنامھای . رون بر آمده از آب نوشيدند صحت ياب شدند و زنده ھستند نفر که بي۴٨ نفر مردند و ۵٢بودند که 

د ال مردن ان و اطف ا بعضی زن راه ب ر ھم الم فقي ر، غ يد فقي يال، ناصر، س سانيکه در . س صر از ک ست مخت و يک لي

  .ولسوالی اچين در غار مرده اند موجود است

 ينوار ننگرھار منگل ولد مير اکبر باشنده قريه سپينه ولسوالی اچين ش .١

 عرفات ولد منگل باشنده قريه سپينه ولسوالی اچين شينوار ننگرھار .٢

 احسان هللا ولد عرفات باشنده قريه سپينه ولسوالی اچين شينوار ننگرھار .٣

 نقره دختر صديق هللا خانم منگل  .۴

 بازار  .۵

 انجنير سيال رحمان ولد گلرحمان  .۶

 سيد فقير ولد گلرحمان  .٧

 گل فقير ولد گلرحمان  .٨

 انوس ولد قلندر شاهف .٩

 اوزی گل ولد حاجی شريف .١٠

 ميوه گل ولد حاجی شريف .١١

 نازولی ولد امير خان .١٢

 نازيه دختر عبدالقادر .١٣

 دخترجوان گل فقير  .١۴

 سجانه دختر امير جان .١۵

 حسين پری دختر حاجی ياغی  .١۶

 سيد کبير فرزند محمد کبير  .١٧

 نياز مير فرزند گل بيران  .١٨

 پيسار محمد فرزند زرباب .١٩

  ملنگجان پری دختر مال .٢٠

 نظر خانه خان عزيز خان  .٢١

 يار جان فرزند سيد امين باشنده اصلی قريه سپينه .٢٢
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 پاپوش فرزند شازو .٢٣

 ديدار فرزند عليم جان  .٢۴

 سلطان محمد فرزند دين محمد  .٢۵

 ابی گل دختر پاپوش .٢۶

 اختياره دختر وزير .٢٧

 هللا نظر فرزند عبدالخالق .٢٨

 پسر خورد سال اختياره دختر وزير .٢٩

 ان اسرار فرزند تاج محمد خ .٣٠

 حاجی ميرام فرزند شيرين خان .٣١

  فيل محمد فرزند رحمان  .٣٢

  . اجساد شان توسط اقارب شان به قريه ھای خودشان انتقال داده شدند. ديگر کسانيکه نيز مرده اند از اين محل بودند

  :افرادی مربوط قريه اسپينه که  از غار خارج شده و از آن آب نوشيدند و زنده ماندند قرار ذيل اند

 بی بی دختر ختک باشنده اصلی قريه اسپينهشاد  .١

 الحاج اسپوژمی دختر ميرزا محمد  .٢

 حاجی رحمان هللا فرزند منگل .٣

 سارکا دختر باغ .۴

 مامور دختر سيد رحمان .۵

 تاج مينا دختر حسين گل .۶

 خاتول دختر منگل .٧

 زيتوار دختر منگل .٨

 دختر خورد سال منگل .٩

  بينظيره دختر سور .١٠

د و ده نفر فوق الذکر در از اول تا آخ ر آمدن رون ب دند بي ر در داخل غار بودند و لی زمانيکه وضعيت شان خراب ش

د٣٨. تمام واقعات را ديدند ا اينکه مردن د ي ای ديگر بودن ا ھ دان .  نفر ديگر که از غار زنده بر آمده بودند از ج قومان

د سيال فقير ھمراه با شش نفر مسلحش گفتند که بعد از استعمال گاز توسط روسھا سالحھا ی ما ھمه از کار افتاده بودن

برعالوه خسارات . ليکن در آن زمان کدام البرتواری نبود و ھيچ فرد با تجربه نيز نبود تا بفھمد که چی نوع گاز بود

شته ٣٠٠تقريبآ در حدود . انسانی ذکرشده فوق خسارات مالی نيز وارد گرديده است ز ک ره ني زو غي فند، ب او، گوس  گ

بعد ازترک روسھا محل را تمام باشندگان ولسوالی .  ما را آتش زدند که ھيچ چيز باقی نمانده بودتمام خانه ھای. شدند

رون . ھای اچين غنی خيل، نازيم و درباب جمع شدند و اجساد را دفن خاک کردند رده را از داخل غار بي من يک م

شان . کشيدم رده ھاي د و م ه محالت شان رفتن دکسانيکه از ديگر جا ھا بودند ب ز بردن ين را . را ني ا زم د از آن م و بع

  .کنديم و حيوانات مرده را دفن کرديم

ما ريش سفيدان و شورای محل خويش را به  مراجع آن وقت جھت عرض به نزد دولت و ھمچنان به دفاتر مجاھدين 

تاديم ستان فرس د و از مردھ. در پاک ه بياي ه منطق ل صالحيت ب ده قاب ر نماين ه اگ وديم ک ال و و تقاضا نم ا، اطف ا، زنھ

د د کردن ل خواھ تباه نق دون اش ه را ب ا . جوانان راجع به قضيه پرسان کند، آنھا چنين جريان واقع أت ب ه ھي دوارم ک امي
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ه را . صالحيت در منطقه بيايد و بررسی نمايد د وا قع ی بينن اگر آنھا در منطقه بيايد و تمام جنايات را به چشم خود ب

  . واقعه تمام فاميلم را به پاکستان بردمبعد از اين. باور خواھد کرد

  ١٩٨٤  عمليات در کس عزيز خان لغمان در سال ٤.٤
ان اشغال نيروھای  روس   ر نظامی د رجري ردم غي ه م ه را علي ام جويان ان انتق واليت لغمان عمليات مکرر بمباردم

رده است اد در حرکت بودن. تجربه ک ل جالل آب اھراه کاب داد ش رار نيروھای روس در امت ين ق ورد کم د و مکررآ م

ی ١٩٨۴از سال . ميگرفتند د١٩٨۵ ال ام ميدادن ی پلچرخی انج ه ال ات چريکی را ازدرونت دين عملي .  نيروھای مجاھ

  .حکومت کارمل و نيروھای روس تالفی کردند عمليات نظامی متقابل را در شاھراه و مناطق ھمجوار آن انجام دادند

تخبارات طبق اظھارات شاھدان عينی که با پ يس اس ه رئ رده است ک ار ک ام داده است اظھ روژه عدالت افغانستان انج

يس زون شرق، بحمايت بعضداکتر خدايداد بشرمل ھمراه با داکتر ضمير ميھن پورننگرھار   نيروھای روس ی، رئ

ر ١٩٨۴عمليات تصفيوی را در در قريه کس عزيز خان واليت لغمان از سال  ی اخي ام داد١٩٨۵ ال  دالملکعب.  انج

ز خان را .  نيز در اين عمليات شرکت داشت۵رئيس رياست  ه کس عزي ی قري طبق اظھارات شاھدان نيروھای امنيت

ستند . محاصره کرده و به جستجوی مجاھدين پرداختند رده نتوان دا ک ه ( کدام مجاھد را پي دين از منطق نيروھای مجاھ

ه مردم را دستور دادند که از خانه ھا) فرار کرده بودند د ک اران کردن ر ب يشان خارج شوند و آنھا را با مواشی شان تي

ه را ترک .  نفر بشمول زن، مرد و اطفال کشته شدند٧٢تقريبآ  ز خان قري بعد از اين حادثه تمام مردم قريه کس عزي

  .کردند و به پاکستان و جاھای ديگر افغانستان رفتند

ا پ. ج ه در شب يک باشنده سابق کس عزيز خان در يک مصاحبه ب ستان گفت ک  ٢۴/١١/١٣۶٢روژه عدالت افغان

  .نيروھای روسی ھمراه با نيروھا امنيتی ننگرھار قريه را محاصره کردند و صبح زود به تالشی خانه اقدام نمودند

يس رياست  دالملک رئ ه عب ود۵ک ين شان ب ز در ب وررئ.  ني يھن پ ر ضمير م ار داکت تخبارات ننگرھ ريس اس  و داکت

ستندخدايداد بشرمل ه ھ تخبارات .  رئيس زون شرق مسئوول اين واقع يس اس ور رئ يھن پ ر ضمير م ردم محل داکت م

  . را ديده اند۵ننگرھار، داکتر بشرمل رئيس زون شرق و عبدالملک رئيس رياست 

رد٧٢آنھا  دا ک ا را پي ا سالح و ديگر چيزھ ه  نفر را در جريان عمليات تالشی از خانه ھايشان کشيدند و زمانيکه آنھ

ين شان .  نفر را تير باران کرده بودند٧٢نتوانستند اين  د در ب يچ مجاھ د و ھ آنھا ھمه مردم غير نظامی و دھقان بودن

شان . نبودند آنھا از خانه ھايشان کشيده شدند و در راه مزرعه شان تير باران شدند و پسرم آصف خان نيز در جمع اي

ه ت. بودند ل خان ردآنھا وی را در داخل جوی مقاب اران ک ر ب تان کس . ي ردم در قبرس دا ک سرم را پي ازه پ زمانيکه جن

د. عزيز خان دفنش کردم ن کردن ه اجساد را دف ه . بعد ازاينکه آنھا منطقه را ترک کردند ريش سفيدان منطق ن منطق اي

اد در  ل و جالل آب ين کاب دين در قري١٠در شاھراه ب ان شب مجاھ ه موقعيت دارد و در جري ومتری درونت ه می  کيل

  .آمدند ولی بسيار زود قريه را از ترس نيروھای دولتی ترک ميکردند

  .يک باشنده سابق  قريه کس عزيز خان عين قضيه را بيان کرده است. ک.ا

ه تالشی ١٩٨۴در سال   ما لغمان بوديم و يک شب نيروھای روسی منطقه را محاصره کردند و صبح زود شروع ب

نيديم و خانه ھا کردند و آنھا پدرم را ک ه يک دھقان بود گرفتار کرده ازخانه کشيد و بعد از چند دقيقه صدای فير را ش

افتيم آ . من و مادرم به عجله بيرون دويديم و جنازه پدرم را افتاده روی زمين دري شته ٧٢تقريب درم ک ه شمول پ ر ب  نف
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رديمبعد ما جنازه پدرم را در قبرستان کس عزيز خان دفن کرديم و بعد از آن. شدند ر .  به پاکستان کوچ ک ا خب اگر م

  .ميشديم که روسھا می آيند، ما منطقه را ترک ميکرديم و ھرگز پدرم کشته نميشد

  :يک باشنده کس عزيز خان لغمان گفت. س.م

د و ۴من   ساله بودم که نيروھای روس و تانک ھای زرھدارشان نصف شب  داخل قريه شدند و قريه محاصره کردن

ه طيارات ھليکوپتر ان روز تالشی خان ا صبح زود ھم ه آنھ  شان بر فضای قريه گزمه ميکردند مادرم به من گفت ک

ل از آن .  بخانه در قريه کس عزيز خان را آغاز ميکنند و از مجاھدين و افراد مسلح از ھر خانه جويا ميشوند ولی قب

سلح را . دمجاھدين از عمليات نظامی آگاه بودند و آنھا آن شب در قريه نيامده بودن زمانيکه روسھا مجاھدين و افراد م

ار . آنھا پدرم را در داخل خانه ما تير باران کرد. در قريه پيدا نتوانستند مردم قريه را قتل عام کردند امش مخت درم ن پ

اد . و يک مرد دھقان بود دالھادی در شھر جالل آب ايم عب ا مام دگی را ب رديم و زن ه را ترک ک بعد از دفن پدرم منطق

فقط ھمين قدر در يادم است که پدرم روی زمين خانه افتاده بود و مردم قريه آمدند وی را با ديگر جنازه . غاز کرديمآ

ه در يک ٧١برعالوه پدرم . ھا در قبرستان عمومی دفن خاک کردند  نفر ديگر در قريه کس عزيز خان در يک حادث

اين قبر در شاھراه بين . ن بودند و حتی زن ھا را نيز کشتندمادرم گفت که اکثر شان دھقان و چوپا. روز بقتل رسيدند

ز . کابل و جالل آباد موقعيت دارد و شما ميتوانيد بيبينيد ه کس عزي فيدان قري د از ريش س ما ميتوان ر آن ش و عالوه ب

  .خان نيز سئوال کنيد

  :يک باشنده کس عزيز خان گفت. ط

اھر د و در نيروھای روسھا قريه کس عزيز خان را که در ش رده بودن اد موقعيت دارد محاصره ک ل و جالل آب اه کاب

لکن مجاھدين نبودند و نيروھای روس اکثر مردم مسکونی . جستجوی مجاھدين و نيروھای مخالفين شان اقدام نمودند

ا.  ننگرھار ايشان را ھمراھی ميکرد۵يک افغان بنام ملک رئيس رياست . را از خانه ھايشان گرفتار کردند ی نيروھ

د .  نفر را به شمول زنھا، اطفال و ريش سفيدان تير باران کردند٧٢روسی  ه را ترک کردن ھا قري د از اينکه روس بع

دام .  نفر را دفن خاک کردند٧٢ساکنين قريه اجساد  د و ک انی بودن ار دھق رادرانم مصروف ک د ب زمانيکه روسھا آمدن

رادرانم . دفعاليت نظامی نبودند و کدام فعاليت نظامی نيز نداشتن لذا نيروھای روسی و مسئوولين دولتی مسئوول قتل ب

أ اجساد را . ھستند ا عجالت د م ه را ترک کردن در ھمان روز زمانيکه ما از قتل عام مردم با خبر شديم و روسھا منطق

  .در قبرستان کس عزيز خان دفن کرديم

ام دا ز انج دنيروھای روسی چند ماه قبل چنين کشتار در قريه ديگر ني ن . ده بودن اکورا گزارشی از اي سور ارم پروفي

ود ام داده ب ل ع ه از . قت شود ک ه مي ا ١١گفت ارچ ١٨ ت آ ١٩٨۵ م ای موظف ١٠٠٠ تقريب امی  توسط نيروھ ر نظ  غي

يدند١٢بخاطر انتقام جوی از  ل رس ات مواشی، تلف .  قريه جات لغمان و ولسوالی قرغی به قت ين عملي ق ھم از طري

ت و آتش زده شدند، زنھا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و بعضی شان وحشيانه کشته شدند و گرديدند، خانه ھا غار

  .اطفال قفل در داخل خانه ھا سوخته مردند

  :اسامی بعضی کسانيکه کشته شدند قرار شرح ذيل است
 محل فعلی محل اصلی ولد اسم شماره 
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