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  تانسفغاناپروژه عدالت 
  

  
  
  نقض حقوق بشر بين المللی و قوانين انسانی در دوره امارت اسالمی افغانستان          

  
  تاريخچه  ٧.١

  
د از سال طالبا د١٩٩٢ن بعد از ھرج و مرج در دوره بع دان ١٩٩۴در سال .  ظھور کردن ين قومان دھار ب  واليت قن

ه شد و شھر . ھای رقيب تقسيم شده بود رد، تجزي شورايی که اين واليت را بعد از سقوط دولت نجيب هللا اداره می ک
رد دا ک شيده . و اطرافش به خاطر گروگان گيری، غصب و تجاوز جنسی شھرت پي ه ک شری از منطق ازمان ھای ب س

غير نظاميان محلی در مقابل سوءاستفاده ھا و تجاوزات قوماندان ھای رقيبی که پوسته ھای تالشی را در . شده بودند
   . اطراف شھر و جاده اصلی منتھی به پاکستان کنترل می کردند، آسيب پذير بودند

ر محل در اولين عمليات موفقانه نظامی اين گروه، يک ق ه يک دخت ه می شود ب ه گفت دھا ر ک ی رادر قن وماندان محل
طالبان چنانچه خودشان ناميدند، حرکت کرده تا ديگر . تجاوز جنسی کرده، غير مسلح کرده و وی را به قتل رسانيدند

شان ا ازمنافع  حمايت قوماندان ھا را گرفته و بسيار سريع حمايت پاکستان را جذب کرد که يک مشتری الزم داشتند ت
ستند شده است. کند ابع م ده و توسط ديگر من بعضی از . حمايت اقتصادی و نظامی پاکستان در قسمت پايين بحث ش

ازمان استخباراتی،  ه ISIاکماالت و حمايتھا از جانب س ه در دھ د ک ام می ش واه ١٩٨٠ ، انج دين دلخ  احزاب مجاھ
دبقيه اکماالت از جانب تجارانی که. خود را تقويت می کرد ام می ش ه .  راه امنی را در افغانستان می خواستند، انج ب

ال  رات در س رفتن ھ رای گ ان جنگ ب ال، در جري وان مث ا ١٩٩۵عن ان را ب رده و طالب ه ک کارا مداخل ستان آش ، پاک
ه  ه ک اکماالت لوجستيکی و سالح ھای بيشتر تقويت کرد، و ھمچنين طالبان حمايت اقتصادی تاجرھای افغان در کويت

  . يل خان از آنھا ماليات سنگين می گرفت، را به دست آورداسماع
رده  سيم ک ين خود تق ه شھر را ب دانھايی ک د و قومان ه دست گرفتن دھار را ب در مدت چند روز، طالبان کنترل شھر قن

 جت ھای ميگ، ھليکوپترھا: طالبان در قندھار يک انبار مھمات جنگی واقعی را حاصل کردند. بودند، بيرون راندند
د. و تانکھا وع کردن ان را ممن رای زن ار ب سته و ک ران را ب ه . در قندھار مکاتب دخت ان ب ه زن د ک م کردن ين حک ھمچن

د د . تنھايی بيرون به شمول بازار رفته نمی توانن ا جنگ کمی گرفتن وبی را ب ات جن ه والي ان بقي دھار، طالب د از قن بع
د١٩٩۵کنترل ھلمند را در جنوری . گرفتندمانند  واليات زابل و ارزگان را با کمی جنگ به دست  ی در .  گرفتن غزن

در . جنوری به دست آنھا سقوط کرد و از آنجا آنھا با نيروھای حکمتيار در واليات ميدان شھر و وردک جنگ کردند
ستمھای ١۴ د از سي ارت بودن  فبروری، حکمتيار قرارگاھش در چھارآسياب را طالبان واگذار کرد و انبار وی که عب
  . ختلف راکت انداز اورگان، مھمات نظامی و يک ھليکوپتر را برای آنھا به جا گذاشتم

ال  د١٩٩۵در س رات را گرفتن رل ھ ال کنت ر آن س د و در اواخ ی کردن د م ل را تھدي ا کاب ان در . ، آنھ ال طالب اعم
ل، تکليف شريعت را : خصوص زنان به خوبی مستند شده است د ھرات و کاب دھار، بع د و ابتدا در قن امر می کردن

ه جز در محافظت (آنھا حکم کردند که زنان نمی توانند بيرون خانه کار کنند . تمام مکاتب دختران و زنان را بستند ب
اد . ، يا بيرون خانه برآيند مگر اينکه با يکی ازمردھای اقارب نزديکش ھمراه باشد)صحی ا ايج ان ب در شھرھا طالب

اختندوزارت امر به معروف و نھی از منکر ار نيک وادار س ه رفت ان را ب ه طالب ه ھم د ک رل می کردن ال کنت .  اعم
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ه مال عمر گزارش می  ستقيما ب ه م ات استراتژيک ب ام والي ه ای در تم ان ناحي ًکنترل آنھا بسيار متمرکز بود با والي
  . دادند

ه  ودعمرھسته رھبری طالبان بيست و دو عضو شورايی داشت ک اختارھ.  رھبرشان ب ان س دنی طالب ای نظامی و م
تند دھی داش رل و فرمان د و ساختار آشکار کنت ن دوره، مال عمر و . خود را به خوبی گسترش داده بودن در طول اي

ه . متحدينش در قندھار در عملياتھا و تصميم گيری ھا فعاالنه شرکت داشتند ازمانی ب ام س ارتباطات نظامی و يک مق
دان . ًستقيما با قندھار ارتباط بگيرندقوماندان ھای عملياتی اجازه می داد تا م ام قومان ديريت تم مال عمر در تعيين و م

رد ظ ک دايت . ھای نظامی بلند پايه درگيری فعاالنه خود را حف دھار ھ ابروی از قن ق ارتباطات مخ مال عمر از طري
  . امور نظامی در تمام کشور را سرپرستی می کرد

ر س ل را در اواخ ه کاب ه ب دين حمل ان چن ه ١٩٩۵ال طالب ايی ک ان مکانھ ھر از ھم اران ش ا راکت ب د ب دارک ديدن  ت
رد١٩٩۶ سپتامبر ١١سپس، در . حکمتيار موقعيت داشت ان سقوط ک ل در .  جالل آباد به دست طالب پتامبر ٢۶کاب  س

د . سقوط کرد م بودن وز ھ ه ت ای کين ل رقب ی کاب ه در جنگ داخل ايی ک ان، نيروھ ه دست طالب تم، –سقوط کابل ب  دوس
رای -عود و خليلیمس د ب اد جدي ا يک اتح ر، آنھ اه اکتب د و در م شان را ھماھنگ کنن ات ھاي  را مجبور ساخت تا عملي

رای خود ١٩٩٧در سال . ضديت با طالبان را به وجود آوردند ستان را ب ی نجات افغان ه مل اد اسالمی و جبھ ام اتح  ن
  . انتخاب نمودند

ه در حاليکه جنگ برای به دست گيری ديگر مناط ه برپاي سيار ظالمان ل اداره ب ان در کاب ه داشت، طالب ق کشور ادام
د اد در . دستگاه استخباراتيش ايجاد کردن ابق خ ر س ه خارج دفت اری احمدهللا اداره می شد ک ازمان اصلی توسط ق س

ارت اسال١٩٩٧در اکتبر . صدارت عمل می کرد ه ام ستان را ب می  رھبر طالبان، مال عمر، نام دولت اسالمی افغان
  . افغانستان مبدل کرد

ق گزارش در جنگ ١٩٩٧در می  ه ھزاران نظامی طالب طب انی ک شان را متحمل شدند زم دترين شکست  طالبان ب
يدند ل رس ه قت زار شريف ب رل شمال شھر م ری کنت ه دست گي رای ب ان يک تالش ب . ًکشته شده و يا عجالتا در جري

  . فتن مزار نمودند، اما دوباره مجبور به عقب نشينی شدند تالش ديگری را برای گر١٩٩٧طالبان در سپتامبر 
ال  د از س ر بع ال عم االی م ا ب اثير غيرافغانھ ت١٩٩٨ت زايش ياف ال .  اف ن الدن در س امه ب ه ١٩٩۶اس ودان ب  از س

ه سر می ١٩٩۶افغانستان برگشت و تحت حمايت شورای جالل آباد تا زمانی که طالبان در سال  د، ب ل را گرفتن  کاب
ن الدن در سال .  وی به قندھار رفت١٩٩٧ در سال .برد ا ب ه خاطر ارتباطشان ب ل ١٩٩٩طالبان ب ورد تحريم مل  م

االت نظامی .  مورد تحريم گسترده قرار گرفت٢٠٠٠متحد قرار گرفت و در سال  اين تحريم ھا شامل ممنوعيت اکم
  . گرچه، به طور مکرر از اين تحريمات مصون ماند. می شد

ه سلطه و ٢٠٠١ الی ١٩٩٧عمده دوره طالبان بين سالھای جنايات جنگی  ه در راه رسيدن ب انی ک  رخ داده است زم
ا و در  اغ ھ ا، ب ه ھ وزاندن قري ان، س ر نظامي ا ديگر غي ی ي ھريان محل شتار ش ا ک دند، ب ه ش ا مقاومت مواج رل ب کنت

د اطق مسکونی اطراف جواب می گفتن اختن من ان ن. اينصورت غير قابل سکونت س د اسالف خودشان طالب ز مانن ي
ای  شانه ھ وان ن ه عن ه ب شتارھا ک ايی از ک ه ھ ه روی نمون ا ب زارش م ن گ ا در اي د، ام دانيان را شکنجه می کردن زن

  . جنايات جنگی طالبان می باشد، تمرکز می کنيم
شان  ام نيروھاي ل ع د از قت زار شريف بع ان از م ای طالب شينی نيروھ ن دست، عقب ن الی از اي وان مث ه عن در می ب

ام ٨٣ انتقام گيری ھايی را عليه غيرنظاميان به وجود آورد که دست کم ١٩٩٧ ل ع  نفر را دو قريه بيرون از شھر قت
ست ۵٣مطابق گزارش گزارشگر خاص ، . نمودند دند و حدود بي شته ش اد ک زل آب ه در ق ندگان قري ر شيعه از باش  نف

دن دروازه طالبان بع: بزرگان قريه اظھار داشتند. خانه آتش گرفت ه کوبي د و شروع ب يده بودن ه رس ه قري د از ظھر ب
د، در . خانه ھا شدند و از سالح می پرسيدند اگر شخصی که در را باز کرده بود، می گفت که آنھا کدام سالحی ندارن

ان سالح در آ. ھمان مکان تيرباران می شدند ا ھم ام ب ه اتھ ا ب رد، بن ه می ک ا اسلحه ای تھي رای آنھ ن اگر شخصی ب
ه . مکان توسط طالبان تيرباران می شدند ا ب ا بن شته شدند، برخی ھ شان ک ين ھاي ه در زم ا از قري تعدادی از دھقان ھ

ا ١۴يک گروپ . گزارش با ابزار زراعتی خودشان بودند وايی ١۵ ي دان ھ ه مي ار شده و ب ه گرفت رد جوان از قري  م
  .  يدندًنزديک برده شده جايی که شکنجه شده و متعاقبا به قتل رس

د ه بودن ان گريخت ای طالب . در قريه شيخ آباد فقط پيرھا مانده بودند بعد از آنکه مابقی باشندگان پس از پيشروی نيروھ
اندند و بعضی از  ل رس ه قت ر را شکنجه و ب رد پي ده و سی م ه ش ان وارد قري زارش گزارشگر خاص، طالب ق گ طب

ته ھمچنين باشندگان قريه ادع. قسمتھای بدن را بريدند ان پيوس ه طالب ه ب ی ک شتون محل دان ھای پ ه قومان ا کرده اند ک
ه  ا در منطق ه ھ دادی از ديگر قري بودند، ممکن در کشتارھا نيز شرکت داشته باشند و مشابه اين گونه کشتارھا در تع

  . رخ داده است
د– با حمايت قاطع از جانب پاكستان –  طالبان١٩٩٨سال بعد در آگست  ا .  كنترل مزار شريف را به دست گرفتن آنھ

شتار نيروھای خودشان ٢٠٠٠ًبعدا حداقل  ام از ك ً نفر كه عمدتا غير نظاميان ھزاره بودند، دقيقا به خاطر گرفتن انتق ً
پ١٣باميان در. اين حادثه در ذيل مستند شده است. در سال قبل، قتل عام نمودند رد س ان سقوط ك ه دست طالب . تامبر ب

سوالی ١٩٩٨در سال  ا در تصرف شمال غرب ول د، ام رده بودن ستان را تصرف ك  طالبان بيشتر مناطق شمال افغان
رد ان ظھور ك دا جنگ نيروھای . ًبلخاب در ولسوالی سرپل ناكام بودند كه بعدا به عنوان مركز مقاومت ضد طالب ًبع
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ه سمت . ھزاره جات گسترش پيدا كردمقاومت در بيشتر مناطق دوردست  ان را ب اطق طالب ن من ه مقاومت در اي ادام
اطق دست  ن من ان در اي ر نظامي ته جمعی غي ه مجازات ھای دس ه سوق داد و ب ام جويان يك سلسله عمليات ھای انتق

  . زدند
ه وس١٩٩٩در جوالی . ًيك تعداد از اين حوادث مفصال در ذيل مستند شده است ك حمل سمت ، طالبان ي داد ق يع در امت

ا  ًشمال كابل كه به حيث شمالی شناخته می شد به راه انداخته، غير نظاميان را عجالتا كشته، قريه ھا، مزارع و باغ ھ
ردم صورت  وگيری از بازگشت م رای جل ان و ب ردم از نيروھای ضد طالب ام حمايت م ه انتق د ظاھرا ب ًرا آتش زدن

  . معلوم استگرفت حد و اندازه  ويرانی و غارت نا
، سی ويك غير ٢٠٠٠در می .  ادامه داشت٢٠٠١ و ٢٠٠٠قتل عام توسط طالبان در مناطق شمالی مقاومت در سال 

انيدند ل رس ه قت ات بغالن و سمنگان ب رز والي اس در نزديكی م در . نظامی اسماعيلی توقيف شده و نزديك رباطك پ
ان ٢٠٠١جنوری  ين طالب ی حركت اسالمی و حزب وحدت،  بعد از شروع جنگ در يكاولنگ ب و نيروھای تركيب
اندند١٧٦طالبان  ل رس ه قت ا جون .  مرد غير نظامی را در شھر يكاولنگ ب ه ٢٠٠١جنگ ت ا اينك رد ت دا ك ه پي  ادام

  . طالبان مركز شھر را سوزانده و غير نظاميان را زمانی كه از منطقه عقب نشينی می كردند، كشته اند
  
   ف  يقتل عام در مزار شر ٧.٢

  
م . ، نيروھای طالبان وارد شھر مزار شريف شدند١٩٩٨ آگست ٨در  ان طالب دست ك دی، نظامي  ٢٠٠٠در ھفته بع

ام . گزارش ذيل از راپور ديده بان حقوق بشر اخذ شده است. نفر را كشتند كه بيشتر آنھا غير نظامی بودند زارش بن گ
  .  می باشد١٩٩٨ در اكتبر قتل عام در مزارشريف بر پايه تحقيقات ديده بان حقوق بشر

ازه  ان اج ه طالب ر موضع داده و ب ه حزب اسالمی تغيي سته ب قبل از حمله به مزار، طبق گزارش پشتون ھای بلخ واب
ك . ورود به شھر را دادند راه مل د(با داشتن تجربه سال گذشته ھم ه كني ه فصل گذشته مراجع زار )ب ان وارد م ، طالب

ود نشدند تا اينكه نيروھای حزب اس ده ب شكيل ش ه اصوال ت د ك ًالمی خطوط اول جبھه قرار گاه وحدت را احاطه كردن
خ  از جنگجويان باميان در قلعه زينی تخت پل كه يك منطقه وسيع محصور شده در شمال شرق مزار در جاده شھر بل

دا ٣٠٠٠ تا ١٥٠٠نيروھای حزب اسالمی به تعداد . بود ان ً جنگجوی وحدت را به دام انداخته كه بع شروی طالب ا پي ب
شته شدند. به محاصره افتاده و نتوانستند بگريزند ان محل ك ی درھم ه زين  ٧٠٠حدود . بيشتر مبارزان وحدت در قلع

تن توانستند از كمين فرار كرده و به سمت حيرتان حركت كنند اما چون پياده بودند، بيشترشان توسط نيروھای طالب 
شته شدندكه در بيابان با موترھای پيكاب عبور د، ك ا در جنگ و .  می كردن شته شده ھ داد ك ه تع ر ممكن است ك غي

  . ًتعداد دستگير شده ھايی كه بعدا توسط نيروھای طالب به قتل رسيده، گفته شود
زار شريف در ساعت  ی م ه ھای غرب ه دامن اريخ ٩:٣٠طبق گفته يك شاھد، نيروھای طالبان ب ه ت  آگست ٨ صبح ب

دباشندگان گزا. وارد شدند نيده ان ر را می ش ل صبح از سمت غرب صدای في ه از اواي ان . رش داده اند ك دادی بي تع
ه شھر  ان ب ه طالب داشتند كه آنھا تصور می كردند كه جنگ بين احزاب مختلف جبھه متحد در گرفته و نمی دانستند ك

فيد رق ھای س ياه و بي ود از لنگی ھای س ارت ب درسيده اند تا اينكه آنھا مشخصاتش كه عب اھدان .  را ديدن ين ش ھمچن
د ھر ٦ يا ٥گزارش داده اند كه در تاريخ  شتاق بودن ه م د ك شكريان خودشان غارت ش اتر جمعيت توسط ل  آگست دف

ه . چيز باارزش را قبل از اينكه ديگران بگيرند، خود بردارند ل از حمل دين روز قب زاره چن تعدادی از خانواده ھای ھ
ارزان وحدت طالبان شروع به ترك شھر نمودند ه ٧٦ و طبق گزارش مب د ك ارك را توقيف كردن شتون از چھ رد پ  م

  . اين افراد با پيشروی نيروھای طالبان آزاد شدند
چون طالبان با پشتون ھای بلخ كه نسبت به منطقه آگاھی داشتند ھمراه بودند، طالبان توانستند كه تاسيسات مھم را در 

ك سازمان . ير كنندمحدوده شھر بسيار سريع شناسايی و تسخ ستانی از ي يك قطعه كه طبق گزارش شامل اعضای پاك
ك  سر اطالعاتی و ي ات و اف سنی راديكال بنام سپاه صحابه بودند، وارد كنسولگری ايران در مزار شده و ھشت ديپلم

اندند ل رس ه قت ست را ب ه ب. ژورنالي د در حاليك رك كردن سير شھر را ت ك م زار از ي ان وحدت داخل م ه طور نظامي
يدند"وحشيانه به نيروھای طالبان در حال پيشروی و ھر چيز ديگر  زار " برای اينكه از احزاب ديگر می ترس در م

ر می . فير كردند رد، في ه حركت می ك زی ك ه ھر چي اھد ب ك ش ه ي ق گفت نيروھای طالبان آنان را تعقيب كرده و طب
  . ايه با ھليكوپتر منطقه را تخليه كرده بودندقوماندان وحدت، محمد محقق و ديگر رھبران بلند پ. كردند

امعلومی از  طبق گزارش ديده بان حقوق بشر، در اولين ساعات به دست گرفتن كنترل شھر، نيروھای طالبان شمار ن
اندند ل رس ه قت ا مشخص ب ان را در حمالت ن ر نظامي اطق . غي شكوك نظامی در من راد م ان و اف ر نظامي ه غي ا ب آنھ

د. ھای شھر و بازارھا فير نمودندمسكونی، خيابان  رده ان اد ك وانگی ي شتار دي گزارشات . شاھدان از آن  به عنوان ك
ده . ذيل از گزارش ديده بان حقوق بشر اخذ گرديده است وده، دي ه اش ب ازار در راه خان ه ب ه از منطق اھد زن ك ك ش ي

وده و است كه در ميان كشته شدگان يك بچه كه در كراچی نان می فروخته، يك زن اع ب ك اجتم ه ي تن ب  كه در راه رف
ه . يك مرد كه گندم را آسياب می كرد، بوده است د زمانيك ده ان شته ش ق گزارش ك ازار طب اجران در ب ادی ت داد زي تع

ر روی . طالبان به سرك ھا حركت كرده و بدون مقصد فير می كردند ه ب ان از ماشين داری ك در برخی موارد، طالب
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رده، صحنه ھراس . كرر در سرك ھا فير می كردندجيپ ھا بود، به طور م شاھده ك ان م ك دوك ام ي يك شاھد كه از ب
  : انگيز را در شھر چنين توصيف كرده است

ه از . من از بام می توانستم ببينم كه دود از سمت غرب می آيد" تم ك ا رف احه مشتری ھ ه س از دوكانم خارج شدم و ب
نمآنجا توانستم فرار مردم را از سمت غرب  ود. ببي ه ب فتگی در منطق د و توسط . ھرج و مرج و آش ردم می دويدن م

د ود. موترھايی كه سعی در ترك منطقه داشتند، برخورد می كردن ده ب ون ش ازار واژگ ان ھای ب رد را . دك ك م من ي
شنوم من به خانه رفتم و از پنجره ھا می توانستم كه فريا. که مرمی ھا مثل ژاله ميباريدند: شنيدم كه می گفت دھا را ب

  ."     و بيرق ھای سفيد را باالی موترھا ببينم
  : يك زن از كشته شدن پسر سيزده ساله اش چنين شرح داده است

ارك " زار(پسرم در يك كارگاه قالين كار می كرد و در روز اول نزديك روضه مب ز م اران شد) حرم در مرك . تيرب
ما : "آنھا گفتند كه وی قبل از مرگش می گفت. شفاخانه برده شده استتعدادی از مردم آمدند و به من گفتند كه وی به 

رم رد؟. از كابل به مزار آمديم تا زنده بمانيم و اكنون من می مي د ك انواده را خواھ ی " چه كسی سرپرستی خ من حت
  ." ممن نمی خواستم كه به خاطر وی منطقه را ترك كنم، اما ما مجبور به ترك منطقه بودي. پسرم را نديدم

ك و ازبك  زاره، تاجي وم ھ ا از ق افتن مردھ در روزھای بعدی، نيروھای طالبان يك تالشی منظم و سيستماتيك برای ي
ه خاطر . در شھر انجام دادند يعه و بخشی ب تن مذھب ش اطر داش ه خ د، بخشی ب ورد ھدف بودن ا م به ويژه ھزاره ھ

ام ی : انتق ان در م ر طالب ون مقاومت در براب سمت١٩٩٧چ ود در ق ده ب روع ش ھر ش شين ش زاره ن ان . ھای ھ در جري
ه خاطر  د ظاھرا ب يده ان ل رس ه قت زاره ب ودك ھ رد و ك ه صدھا م د ك شان می دھ ا ن ًتالشی خانه به خانه، گزارش ھ

در برخی : "يك شاھد به ديده بان حقوق بشر گفت. مطمئن شدن از اينكه قادر نباشند تا در مقابل طالبان مقاومتی بكنند
دندقضيه ھا، اران می ش ا .  افراد مذكر دستگير شده از خانواده ھا لت و كوب شده و يا در محل تيرب وی بعضی ھ گل
د." بريده شد ا می دانن د ي . در حاليكه بيشتر كشته شده ھا ھزاره بودند، شاھدان كشتار مردان تاجيك و ازبك را ديده ان

  :  تھيه نموده است آگست توقيف شده بود، اين گزارش را١٠يك مرد تاجيك كه در 
ردم" ی ك دگی م دی زن ه بخ ن در كارت ه . م ا را ب ه ھ ه خان رده و ھم ا را محاصره ك رك ھ ان س وم طالب در روز س

ود: آنھا می پرسيدند. جستجوی ھزاره تالشی می كردند ا ب زاره نزديك م ه ھ ك خان ط ي . خانه ھای ھزاره كجاست؟ فق
ه چھار مرد جوان ھزاره در خانه بودند به شمول يك  ه در خان رفيق كه برای ديد و بازديد آمده بود و يك مرد جوان ك

ا ھمگی . در مناطق ھمجوار نيز دستگير شده بودند) مردان بزرگسال(تاجيك ھا، ازبك ھا، ھزاره ھا . كار می كرد م
رد ه جای ديگری ب سته شده و ب دندبه موترھای باربری انداخته شديم، اما دستان چھار مرد ھزاره خيلی محكم ب . ه ش

ايين . دو بچه ھزاره ديگر در موتر ما بودند زاره پ وقتی كه نزديك ساحه بازار رسيديم، موتر متوقف شده و دو بچه ھ
د ازار برون د . آورده شده و به آنھا گفته شد كه به چھار راھی پشت ساحه ب رده و بع ه ك ا را تيل ك عسكر طالب آنھ ي

ه ًبعدا به من. ھردو را به سرھايشان فير كرد ا ب  گفته شد كه چھار ھزاره ديگر به تكيه خانه مھديه برده شده و در آنج
  .  سال داشتند٢٠ تا ١٩آنھا ھمگی بين . ھمه آنھا كارگر بودند و نظامی و جنگجو نبودند. قتل رسيدند

  . يك دانشجوی طب گواھی داد كه طالبان شفاخانه را نيز برای پيدا كردن ھزاره ھا تالشی كردند
ودمن دو " سته ب ا دستش شك ه يكی از آنھ اله ك . بچه ھزاره را ديدم، يكی در حدود سيزده سال و يكی حدود بيست س

يس  ا رئ د، ام رون ببرن فاخانه(طالبان خواستند كه آنھا را بي رد) ش ا را . دخالت ك شته و بچه ھ د برگ ا روز بع ا آنھ ام
  ." بردند

ايی را در ًتقريبا بالفاصله بعد از اينكه طالبان كنترل شھر را ه ھ ازی خطب ان ني  گرفتند، والی جديد طالبان بنام مال من
دانيان طالب در سال  وده ١٩٩٧تمام مساجد شھر ايراد كرده و تھديد به خشونت عليه ھزاره ھا به انتقام كشتار زن  نم

ا پيا ا ب رده  و ي رك ك ا شھر را ت ی روی آورده و ي ذھب سنی حنف دھای آن مواجه و به آنھا اخطار داده كه بايد به م م
ان . شوند و ھر كسی كه از ھزاره ھا حمايت كند را تھديد به مجازات كرد طبق گزارش در يك سخنرانی ديگر وی بي

ا را . آنھا كافر ھستند. ھزاره ھا مسلمان نيستند: "داشت ھزاره ھا نيروھای ما را اينجا كشتند و اكنون ما بايد ھزاره ھ
زار در آن "شر ذكر كرده، طوريكه ديده بان حقوق ب." بكشيم ان در م اين خطابه ھا توسط بيشتر مقامات بلندرتبه طالب

ال نيروھای طالب  ا اعم االی ھزاره ھ زمان بيان شده و به طور واضح اشاره دارد به اينكه كشتار و ديگر حمالت ب
  . برگشته نبوده بلكه تصويب و تاييد مسوولين طالبان را داشته است

يبرغان، ھزاران مرد از اقوا ه شمول ش ه ديگر شھرھا ب دا ب ده و بع ًم مختلف اوال در زندان پرازدحام شھر توقيف ش ً
ه . ھرات و قندھار انتقال يافته است ال يافت زرگ انتق اربری ب طبق گزارش بيشتر زندانيان در كانتينرھای موترھای ب

شا١٥٠ تا ١٠٠اند كه گنجايش  ه زندگي ته ك رار داشت نفر در شرايط بد انسانی را داش ه مخاطره جدی ق در دو . ن ب
ردان ١٣٠نمونه مشھور، وقتی كه موتر به شيبرغان رسيد كه حدود  ام م ً كيلومتر در غرب مزار قرار دارد،تقريبا تم

د رده بودن ده در سال . داخل كانتينر فلزی از شدت گرمای زياد و خفگی م دانيان طالب دستگير ش ضيه زن د ق ه مانن ب
ه غفلت محض -ال نيازی به انتقام آن كشتار و طبق گفته م– ١٩٩٧ اره ب وتر اش راد در م  ازدحام كردن عمدی اين اف

  . ندارد بلكه تمايل آنھا به شكنجه و كشتن توقيف شدگان را نشان می دھد
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ان  ان اين مجموعه اسناد، جنايات جنگی مرتكب شده توسط طالب فندی در جري سوالی گوس ر نظامی ول ردم غي ه م علي
وده است٢٠٠١ الی ١٩٩٨به دنبال مقاومت در برابر اشغال طالبان در دوره " عمليات ھای ضد شورش" .  مستند نم

ال . اين اعمال عليه غير نظاميان با عملياتھای نظامی عليه جبھه مقاومت ھمراه بوده است گرچه مقاومت نظامی اغف
ه کننده بوده ی جويان ر حمالت تالف ر نظامی را در براب ردم غي د و م  و بارھا از موقعيت ھای جنگی عقب نشسته ان

د ته ان ذير گذاش يب پ ان آس ارچ . طالب ا م وری ت اه جن سوالی ٢٠٠٠از م ان را در ول ر نظامي شتار غي نج ک ان پ ، طالب
  .  نفر را به قتل رسانيده اند٩۶گوسفندی مرتکب شده اند که 

سته .  مورد، قتل عام ھا توسط جوخه آتش انجام شده استدر تمام پنج شان ب ده و دستان ه اسارت در آم ان اول ب قرباني
ده . شده و به بيرون محوطه برای تيرباران برده می شدند ات پراکن ر ديگر حادث ام ھای مشخص عالوه ب ل ع ن قت اي

  . ی گوسفندی به وقوع پيوسته استکشتارھا و ديگر جناياتھا توسط طالبان در جريان عملياتشان در ولسوال
شار  رای تحت ف قتل عام ھا توسط قوماندان ارشد طالبان که در ساحه عملياتی به عنوان بخشی از استراتژی طالبان ب

د ری می ش ام . قراردادن مخالفان احتمالی موجود بود، ھدايت و رھب ل ع نج قت ستقيما در پ ه م ه ای ک د رتب ان بلن ًطالب
گ، :  ازدست داشتند عبارتند ستار لن اون وی، مال عبدال ين، مع ين هللا ام دان خط اول، ام ی، قومان دالمنان حنف مال عب

دان ساحوی ی و قومان ان، يک وال ی ج د، مال ول دان ارش دادی از . يک قومان ان توسط تع د طالب ای ارش دان ھ قومان
رتکبين ا و م ام ھ ل ع اھی کامل از قت ه آگ ات کمک می قوماندان ھای محلی وابسته به طالبان ک تند، در عملي  آن داش

  . شدند به عنوان مثال در دستگيريھای دسته جمعی و در کشتار غير نظاميان ھمکاری داشتند
نظم و  ان م ر نظامي ه غي ات علي ه جناي ی دارد ک ان م ته بي وع پيوس ه وق اه ب دت دو م ه در م ا ک ام ھ ل ع سله قت سل

ان سيستماتيک بوده  و مکرر به وقوع پيوسته و بخشی از ل ر نظامي ته جمعی غي ازات دس ه خاطر مج شکرکشی ھا ب
د رای فعاليت مقاومت ترتيب داده بودن ه از . در مناطقی که به طالبان تسليم شده بودند اما يک قرار گاه را ب ن نمون اي

روه : جنايات با اصول مسلم ھمدستی در جرم سازگار می باشد ای گ ه خاطر فعاليتھ ان را ب ر نظامي امی غي طالبان تم
  . ھای مسلح که از مناطقشان عمليات می کردند، مسوول می دانستند

د از ارت بودن ورش عب د ش ای ض ات ھ ان و عملي غال طالب ان اش ات در جري ر جناي ا، ديگ ام ھ ل ع رعالوه قت : ب
اختن  اطر س ه خ اری ب اری و گرفت وچ اجب ه، ک دون محکم ای ب ام ھ ل ع ان، قت ر نظامي رانه غي ود س تگيريھای خ دس

امل کمپھای توقيف ه ش اطق مسکونی ک وايی من ان ھ ه شمول بمباردم روی افراطی ب تفاده ني ، سوزاندن خانه ھا و اس
  . اين جنايات يک تعداد از تلفات گسترده را در پی داشت. مناطقی می شده که پناھندگان غيرنظامی جمع شده بودند

  
  شرح جنگ 

  
ستان ت ی شمال غرب افغان بش مل رل می شد١٩٩٨ا آگست ولسوالی سنگچارک توسط اداره جن ان، .  کنت در آن زم

د ان درآم رل طالب بش تحت کنت ابقی ساحات جن ی از . اداره ولسوالی به ھمراه مزار شريف و م سوالی ترکيب ردم ول م
د ا بودن شتون ھ ی از پ راه اقليت ه ھم يعه ب يد ش زاره و س ک، ھ ک، عرب، تاجي ادادن . ازب ا ج ان يک اداره را ب طالب

ان  ستانا(اعضای مرکزی طالب وب غرب افغان ه ) ز جن ی ب م فکر محل دان ھای ھ الی و آوردن قومان ای ع ه مقامھ ب
د اده . مقامھای متوسط، تا سطح ولسوال، به وجود آوردن سوالی س ل از جنگ يک ول سوالی سنگچارک قب گرچه، ول

  . بود، در جريان جنگ اداره ھای ولسوالی جداگانه در گوسفندی و تغزار ايجاد شده بود
.  اولين اشغال شمال غرب، طالبان در پيشروی به سمت ولسوالی بلخاب در جنوب واليت سرپل ناکام شدنددر جريان

ستان در  اين يک ولسوالی دوردست و کوھی بود که يک از مراکز اصلی سياسی فرھنگی مردم شيعه در شمال افغان
ود. جريان جنگ به حساب می آمد سوالی ب. راه سرک در زمستان بسته ب ن ول ز اي اه امن و مرک وان يک قرارگ ه عن

ق . مقاومت ضد طالبان در شمال غرب ظھور کرد تعداد زيادی از قوماندان ھای مجاھدين و مليشه ھا که مخالف تواف
وپتر از  ق ھليک ستيکی ضعيفی را از طري د يک خط لوج ه متح د و جبھ ده بودن رد آم اب گ د، در بلخ ان بودن ا طالب ب

ردقرارگاه ھايش در شمال شرق افغ ه خودشان را در جوار بلخاب . انستان ايجاد ک م سنگچارک ک دان ھای مھ قومان
ال خان(مستقر کرده بودند، برادران قوماندان جنبش عبدل چريک بودند  دين و کم وی ظريف و ) حاجی اميرال و مول

ستان . عبدالرحيم از جمعيت بود ان زم ان در ) ١٣٧٧مطابق سال  (١٩٩٨/١٩٩٩در جري بلخاب مقاومت ضد طالب
د . يک لشکر کشی برای اخراج طالبان از سنگچارک به راه انداختند ان مرتکب شده ان ه طالب اتی ک نمونه ای از جناي

ات  ان " ضد شورش"در شرح عملي ال فعاليت جنگجوي ه احتم اطقی ک ردم غيرنظامی من م م ه در آن ھ ده است ک آم
م ق د و ھ رار دادن ری ق ورد ھدف گي ی مقاومت در آنجا می رفت را م ای محل ه رقب ان علي سته طالب دان ھای واب ومان

  . خودشان مرتکب افراط گرايی شدند
ا مقاومت از لحاظ نظامی .  به وقوع پيوست١٩٩٨حمله اجرا شده توسط مقاومت در سر پل در اول دسامبر سال  ام

ات آنھا قادر بودند که دفاع طالبان محلی را درھم بشکنند اما در نگھداری موقعيت ھ. ضعيف بود ه عملي ای ثابت علي
ان  ه طالب انی ک شيدند زم ًمتقابل طالبان نا موفق بودند و سريعا خودشان را به مکانھای امن تر در کوه ھا عقب می ک
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 ٢٠٠٠ و ١٩٩٩اين بدين معنی است که طالبان بيشمار جنايات عليه غير نظاميان در سالھای . کمکی سر می رسيدند
ا مقاومت در حال انجام داده اند، چون طالبان بزرگ ه توسط گروپھ ام يافت ه خاطر يورشھای انج ان غير نظامی را ب

  . حرکت، مجازات می کردند
د١٩٩٩در می سال  رد آوردن . ، طالبان يک نيروی اصلی را دوباره تحت قو مانده مال برادر برای تصرف بلخاب گ

سلح ھمراھی می شد وای م دان ق وم، قومان ا. برادر توسط مال فضل مظل ام شدندطالب مال . ن در تصرف بلخاب ناک
ات ١٩٩٩برادر با قوای اعزام شده اش در جون  رای عملي ه مقاومت را ب ه دست جبھ رد ک شينی ک احه عقب ن  از س

ورا آب دره و امرخ را . متقابل به سنگچارک باز گذاشت رده و ف ًجبھه مقاومت سريعا به سمت شمال شرق حرکت ک ً
را ھمچنين آنھا. دو مرتبه تصرف کرد وچ، در ديگر طرف آب دولگان ترتيب داده و آن  حمله غافلگيرانه را باالی بل

د. اين بار آنھا از راه آب دره به آب خور حمله کردند. گرفتند ه مدت . و دو مرتبه تا گوسفندی پيش رفتن  ١٠گرچه، ب
البان عليه مردم غير نظامی در جنايات بيشمار ط. روز آنرا نگه داشتند قبل از آنکه توسط طالبان دوباره بيرون شدند

ستان  ار دوم گوسفندی را در زم د، رخ داده ١٩٩٩/٢٠٠٠سنگچارک در عمليات تصفيوی بعد از آنکه برای ب  گرفتن
د. است ا گرفتن وب شرقی سنگچارک ج ا . نيروھای مقاومت در آب دره و امرخ در جوار آب خور در محدوده جن ام

ا جون طالبان مناطق اصلی پر جمعيت را دومرت ا ت ه تقريب د ک ا کردن ه پ ًبه گرفته و يک لشکرکشی ضد شورش را ب
وی .  طول کشيد٢٠٠٠سال  راه مول ه ھم ر نظامی ب ردم غي داد از م ان، يک تع د از تصرف آب خور توسط طالب بع

اورد . ظريف به آب دره و امرخ پناھنده شدند ه وجود ني ان ب ا جبھه مقاومت، ديگر يک تھديد مھم نظامی برای طالب ت
ه زاری ٢٠٠١اينکه جنرال دوستم در اپريل  ازه داده و حمالتش را ب روی ت  برگشت موقعی که وی به جبھه سرپل ني

  . راه انداخت
  

  قوماندان ھای بلندپايه طالبان، مسوول قتل عام ھا 
  

فندی ط اول در گوس دان خ ی قومان دالمنان حنف ال عب ود/م اه ب دت شش م ه م ور ب امل عملي. (آب خ ان ش ن زم ات اي
وی به عنوان قوماندان جبھه اختيار تمام نيروھای مبارز طالبان .)  می باشد٢٠٠٠ مارچ سال –تصفيوی در جنوری 

زارش  را که در گوسفندی عمليات می کردند، داشت و مسوول اصلی برای يک سلسله قتل عام ھای مستند شده در گ
رده است، به ويژه، يک شاھد عينی حنفی را به عنوان شخصی که. می باشد  دستور قتل عام بزرگان خاسار صادر ک
ه وی نزديک . می شناسد ه ب وی در يک موتر نشسته بود و مشغول خوردن ميوه بود زمانيکه بزرگان سعی داشتند ک

  . به عوض ديدن آنھا، وی به معاونش دستور داد که آنھا را کشته و تيرباران کند. شوند
ته است)  جوزجاندر(مال ولی جان، والی واليتی طالبان  اھد از . در جريان عمليات گوسفندی حضور داش دين ش چن

  . وی به عنوان يکی از قوماندان ھايی که کشتارھا را سرپرستی کرده، نام برده اند
ه  ق گفت ابر طب دانی آب خور را در آچ ه زن شتار ن مال عبدالستار، قوماندان ارشد طالبان از جنوب غرب افغانستان، ک

  . رده استشاھدان نظارت ک
ه می  ای وظيف ی ايف دالمنان حنف اون عب وان مع تخبارات سرپل، بعن يس اس اون رئ وان مع امين هللا امين از چمن به عن

دا . کرده است ا را ج ا گروپ ھ وی در قتل عام بزرگان خاسار دست داشته است چون وی دستوری از حنفی گرفته ت
  . کرده و دستگير نموده و برای کشتن ببرند

دان ردن تحت قومان ل ک ی عم ور کل ه ط اران و ب رای تيرب دانيان ب ردآوری زن ا گ ان ب ه طالب سته ب ی واب ای محل  ھ
د از. سرپرستی حنفی و طالبان بلند پايه، نقش زيردست را در قتل عام ھا داشته اند مال : اين قوماندان ھا عبارت بودن

ه ط) جنت( سته ب ون، واب ه الغ ی قري شتون محل دان پ الق، قومان ر و خ و و حوت در آب خور مي ات دل ان، در عملي الب
ا، . شرکت داشتند و طبق گفته شاھدان، تحت دستور ستار و ولی جان  عمل می کردند از آق د ب ر ول د مي قوماندان محم

ه  ه قري ه بازگشت ب ا شده ب ه جابج ندگان قري دايت باش ا ھ دهللا از ملکان ب دان عب قوماندان جنت مير از الغون و قومان
  .  خاسار تسھيل ايجاد کردند-از جمع آوری آنھا و سپس با اجرای پروسه جداسازی در قتل عام آب خورھايشان، قبل 

وری  صفيوی جن ات ت ان عملي فندی درجري ان در گوس ده توسط طالب ام ش ام ھای انج ل ع ل مفصل قت  –تحلي
    ٢٠٠٠مارچ سال 

  
    ٢٠٠٠ فبروری سال ١٢قتل عام بزرگان خاسار در 

   
شينی بعد از آنکه قوا ار دوم از گوسفندی عقب ن رای ب ده و ب ری ش وی ظريف و ديگران رھب ی مقاومت توسط مول

صميم  ار ت ه خاس ان قري تند، يک گروپ از بزرگ را گذاش ه اج صفيوی را ب ات ت ان يک عملي د و نيروھای طالب کردن
ی جستج ر نظامی ضمانت امنيت دگرفتند که طالبان بلندرتبه را مالقات کرده تا برای مردم غي دگان . و کنن ر نماين رھب

ده(عبدالمنان حنفی . آغا دخان به عھده داشت اد ش ز ي رين طالب ارشد ) قوماندان خط اول، که به عنوان والی ني مھمت
ه . حنفی مالقات با بزرگان را نپذيرفت. وی توسط معاونش امين هللا امين ھمراه بود. منطقه بود وی امين را فرستاد ک

ان در جوخه . به قتل برساندآنھا را دستگير کرده و  ی از طالب ه گروپ رده ک ديون ب ه بول رده و ب امين گروپ را جدا ک
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ل . آتش آنھا را تيرباران کردند ًيکی از اعضای نمايندگان، که بعدا گزارش داد که چه اتفاق افتاده بود، از اين گروه قب
  . از آنکه ديگران دستگير شوند فرار کرده بود

  
  )  کشتار نه زندانی آب خور توسط جوخه آتش (٢٠٠٠ فبروری سال ٢ابر،  آچ–قتل عام آب خور 

  
د٢٠٠٠ فبروری سال ٢در تاريخ  شاه فراخواندن ا شاھن ه . ، طالبان باشندگان قريه را در آب خور در مسجد آغ ا ب آنھ

شا دمردم اعالم کردند که سالح ھايشان را تحويل دھند که در نتيجه چندين افراد آورده و سالح ھا ي سليم نمودن را ت .  ن
د( رای : مطابق نقل قول، يک منطقه بدين شکل خلع سالح ش دون اينکه ب تار شدند ب ا را خواس سھميه ای از سالح ھ

ه متحد .) اين مطالبه تنھا نظاميان يا جنگجويان را مورد ھدف قرار دھند ال جبھ ارزان فع طبق گفته شاھدان محل، مب
تگير ). ھمراه سالح ھايشان(به تازگی منطقه را رھا کرده بودند  ر نظامی، را دس ه غي رد، ھم ا م ان ده ھ سپس، طالب

تان . کرده و ھمه آنھا را به مسجد مولوی ظريف بردند و شب را آنجا نگھداری کردند ان دس از صبح، طالب د از نم بع
د ار نمودن وتر پيکاب ب سته و در يک م ه د. زندانيان را با لنگی ھای خودشان ب ده ای ک ان عم ام طالب ل ع ل قت ر محف

د. حضور داشتند، مال عبدالستار لنگ و مال ملنگ بودند ايين نمودن ابر پ دا، نزديک آچ ه گران . آنھا زندانيان را در چپ
د ر نمودن ام ح. طالبان در آنجا با استفاده از سالح ھای اتوماتيکشان به گروپی از زندانيان في ده بن ن . يک بازمان از اي

اه داده  .و موجود می باشدتيرباران نجات پيدا کرده  ردم محل پن وی بعد از دريافت سه مرمی زخمی شده و توسط م
  . وی گزارش حادثه را تھيه نموده است. شد
  

  )   نفر از ايلمرب توسط جوخه آتش٢٢کشتار  (٢٠٠٠ فبروری سال ١٠ الی ۵قتل عام ايلمرب، 
  

ه طالبان در بدو ورود به ايلمرب به مسجد قريه، جايی که برايش ه خان ه ب ان غذا داده می شد، رفته و سپس تالشی خان
تند٩٠آنھا . را آغاز کردند ه داش ای نگ اتم ب ه ح د و در خان م آوردن دا توقيف .  نفر از طبقه ذکور را از قريه گرد ھ ًبع

ا  رده و تقريب فيدان را آزاد ک رده، ريش س دی ک تند٢۶ًشدگان را طبقه بن رد جوان را نگه داش ر م ان آن.  نف ا را طالب ھ
د دانی کردن ه زن ه ھای قري ه . برای يک شب در يکی از خان دانيان را ب ان زن ری طالب نج نف د، يک گروپ پ روز بع

د. محلی در قريه تاتار بردند اران نمودن ا . آنھا را در کنار يک گودال صف بندی کرده و تيرب دانی ھ ر از زن ار نف چھ
  .   شدن از مرگ نجات يافتندکه در جوخه آتش تيرباران شده بودند، بعد از مجروح 

  

     ٢٠٠٠ مارچ سال ٢۶قتل عام صياد، 
  

ه در  د ک زارش داده ان ياد گ ندگان ص ال ٢۶باش ارچ س سوالی ٢٠٠٠ م ان در ول صفيوی طالب ات ت ان عملي ، در جري
د از ه عبارتن ه : گوسفندی، طالبان بيست و دو نفر از صياد را در چھار محل مختلف ک اتور، قري جر شوراب، جر ب

ه سن . صياد و باشم ايکاشم به قتل رساندند  ١۴نامھای قربانيان داده شده توسط باشندگان صياد شامل مردان و زنان ب
  .  سال می باشد۶۵تا 
  

 زندانی از آب خور توسط جوخه آتش در جر رجب، ٢۵ (٢٠٠٠ مارچ سال ٢٩ و ٢٨قتل عام جر رجب به تاريخ 
  .) خاسار کشته شدند

  
ه بعد از اينکه طالب ه قري اره ب ه دوب د ک شويق کردن ان موفقانه دره آبخور را اشغال کردند، آنھا مردم غير نظامی را ت
ًبعدا طالبان دستھای زندانيان را بسته و به قريه خاسار منتقل و توسط .  نفر را توقيف کردند٢۵آنھا . ھايشان برگردند

  . دا کرده و دفن نمودندًمتعاقبا مردم خاسار اجساد را پي. جوخه آتش به قتل رساندند
  

   ٢٠٠٠ مارچ سال –قتل عام ھا در اسماعيل، شاه مرد و بولديون در فبروری 
  

د ان رفتن ات طالب رای مالق ه ب ان منطق ر از بزرگ ان از اسماعيل، شش نف شينی مخالف ه  . بعد از عقب ن ا يک گزم آنھ
اران شدمال خود را معرفی. مربوط به مبارزان طالب را در قريه مشاھده کردند رد و تيرب ورد .  ک ر ديگر م نج نف پ

ای . آنھايی که خود را ھزاره معرفی کرده بودند، درجا کشته شدند. تحقيق قرار گرفتند آنھا باز محمد ولد مراد و گل ب
  . سه نفر ديگر، که خود را سيد يا تاجيک معرفی کرده بودند، جدا شدند. ولد قربان بودند

  
   و قتل عام ھا ٢٠٠١ الی ١٩٩۶جنگ در شمالی در سالھای  ۴.٧
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ر نظامی و نقض  در جريان جنگ در ميدان شمالی، طالبان به طور منظم و سيستماتيک در جنايات ھا عليه مردم غي
تندhors de combatقوانين جنگ با توجه با حمايت سربازان  ن دوره .  شرکت داش ام مدت اي ا در تم ات ھ ن جناي اي

دادامه داشته و در جريان و بالفاصله شديد می ش ان ت ان در .  بعد از حمالت اصلی طالب ه طالب اتی ک رين جناي جدی ت
  : شمالی به آن متھم ھستند، عبارتند از

  
  ويرانی خود سرانه زير بنا ھای شھری به شمول خانه ھا، باغ ھا و سيستم آبياری  
  ان شمالی نفر از ميد٣٠٠٠٠٠کوچ اجباری مردم غير نظامی، شرکت داشتن در مھاجرت دسته جمعی  
  توقيف ھای خود سرانه مردم غير نظامی از ميدان شمالی  
  قتل عام غير نظاميان و مبارزان تسليم شده  
ات   ه تلف ودن ب ل ب امی، عام ر نظ احات غي شتر س ه ای بي ای توپخان ان ھ وا در بمباردم تفاده افراطی از ق اس

  ری اجتناب پذير، خسارت زدن زياد به زيربنا ھای غير نظامی و کوچ اضطرا
ردارد ات را در ب ه جناي نج نمون ه ھر پ اراتی می باشد ک امل اظھ ستان ش گرچه، . مجموعه اسناد پروژه عدالت افغان

ان  سليم شده در جري شکريان ت ان و ل ر نظامي ام ھای غي ل ع ورد قت ات، در م تمرکز اصلی اين اسناد به يکی از جناي
  . می باشد)  در جنتری فارسی١٣٧٨ ماه اسد سال ١٢ و ١١ (١٩٩٩ آگست سال ۵-۴حمله بی ثمر 

  
  متن

   
النگ در  وه س ه ھای ک ا دامن وب ت ل در جن ه شھر کاب ومتر از حوم شمالی يک منطقه ای می باشد که حدود ھفتاد کيل

ا خط ١٩٩۶به دنبال تصرف کابل در سال . شمال کشيده شده است ، آنجا مھمترين منطقه تلقی می شد برای اينکه تنھ
داولی بود که جبھه مت ته از . حد مخالف طالبان می توانستند يک تھديد نظامی برای پايتخت بو جود آورن گرچه، گذش

ی حدود  ا جمعيت سانی ب مالی يک مسکن اصلی ان دان ش ه، مي ن منطق  را ١٩٩۶ در سال ۶۴٣٠٠٠اھميت نظامی اي
  . شامل می شد

ا تصرف . طالبان تبديل شدرويارويی طالبان و جبھه متحد در ميدان شمالی به طوالنی ترين جنگ دوره  ن جنگ ب اي
وامبر ١٩٩۶کابل در سپتامبر  ل در ن ان از کاب شينی طالب ا عقب ن ان شروع شده و ت ه يافت٢٠٠١ توسط طالب .  ادام

اين جنگ بين دوره ھای حمالت . ھردو جناح بر سر منطقه شمالی در طول اين دوره پنج ساله با ھم درگيری داشتند
اح ًاصلی متناوبا واقع شده  ه ھردو جن ست ک ن ب ًکه در آن گاھی خطوط اول سريعا حرکت می کرد و در دوره ھای ب

  . در آن در خطوط اول استاتيکی به اطراف شمالی ثابت قرارداشتند
شان  جنگ شمالی يک نمونه برجسته می باشد که در آن ھردو سردسته ھای اصلی به روی مقدار اساسی منابع نظامي

ر دوجناح، شرح و تفسير حادثات را انعکاس داده و نقل قول جنايات انجام شده توسط جانب آنھا ھ. تمرکز می کردند
د داد رسان . مقابل را برجسته می کردن ازمان ھای ام ته و س ه حضور داش ر در خطوط اول جبھ ھردو سمت در گي

دکمک ھای انسانی را انجام داده و زما نيکه آنھا پی به دردناک ترين جنايات بردند آنھا  ه  . را محکوم می کردن جامع
ان را بخاطر  سترده ای طالب شکل گ ه " سرزمين سوخته"بين المللی ب وده و منجر ب ا ب ال جنگی آنھ ه يکی از اعم ک

  .ويرانی زيربناھا و اخراج اجباری مردم، گرديده بود محکوم نمودند
  

   تفصيلی از حادثات عمده
ردم غيرنظامی ١٩٩۶شروی در تمام حمالت طالبان در شمالی بعد از تازه ترين پي ه م سترده  علي ات گ ا جناي وأم ب  ت

سوالی ھای خطوط . صورت گرفت ادر در ساحات ول ات مشخص و ن داد حادث ر تع دوسيه پروژه عدالت افغانستان ب
ا بدست دارد و  ن جاھ واھی ھای مفصل در از اي ر بچه کوت بخاطريکه گ اغ و مي ره ب ان، ق اول مثل بگرامی، کلک

ه ھای . انيان اين محالت شناسای شده است تأکيد ميورزدبخاطريکه قرب ده يک جزء از نمون اين واقعات توضيح دھن
 نفر مردم غير نظامی را ٧١طالبان در مجموع . آنھا ميزان مشخص حاثه را مشخص نکرده است.جنايات قتل ميباشد

ا .  داده شده استاسير گرفتند و افراد نظامی جنگی را محاصره کرده بودند که در حادثه توضيح اگرچه تعداد کشته ھ
ه سال  داد ١٩٩٩به نظربه نيروھای زياد و قتل عام ھا در نواحی خطوط اول در حمل ن تع ر اي دين براب ای چن ه تنھ  ب

ات .  ميباشد ن يک جزء از جناي ی اي د ول ز ميياب بطور مختصر اظھارات شاھدان عينی روی موضوع قتل عام تمرک
  . تخريبکاری ھای عمدی صورت گرفته استاست که بدوام ويرانی ھا و

  ولسوالی مير بچه کوت 
 نفر را که پرسونل ١١ يک گروپ طالبان تحت امر مستقيم قوماندان ارشد طالبان يک گروپ ١٩٩٩ ماه آگست ٣در 

  . ميدان ھوای بگرامی را در دشت چرچرک گرفته بودند قتل عام کردند
ه . ندقربانيان اسير دستھايشان بسته به قتل رسيد دان ھوای  و ن در ھمان روز طالبان دو نفر سلمان را در نزديکی مي

  .نفر اسير ديگر را در دشت چرچرک به قتل رساندند
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  ولسوالی کلکان  

سوالی ٧ طالبان ١٩٩٩ ماه سپتامبر ٩بعد از فروکش کردن حمالت طالبان در   نفر افراد ملکی را در قچی مربوط ول
ی يک دس. کلکان به قتل رساندند د داخل شدند و زن ته از طالبان در تاک ھای که يک تعداد زنھا در آنجا کار ميکردن

  . سالگی ھمراه دو زن ديگر و چھار طفل تير باران کردند٣٠را بنام بی بی کشور زن غالم به سن 
  ولسوالی قره باغ 

اغ  بجه قبل از ظھر يک گروپ از طالبان در قريه هللا رام١١ ساعت ١٩٩٩ ماه آگست ٣در  ره ب سوالی ق وط ول  مرب
ر را ١۶ نفر را بسته کرده به دريای خشکيده نزديک قريه بردند و ھمين دسته از طالبان ھمه اين ١۶داخل شدند و   نف

  .اين قريه تا آنزمان آسيب نديده بودند. تيرباران کرده به قتل رساندند
  ولسوالی مير بچه کوت 

ر کالشينکوف در ١٩٩٩ آگست ٣-٢ه کوت در در جريان يک روز اشغال مرکز ولسوالی مير بچ  گروه طالبان با في
اندند٢۶حدود  ل رس ه قت اوی ب ود کيمي ردم در جستجوی .  نفر غير نظاميان را در خارج دفتر ولسوالی در منطقه ک م

ان در ساعت عصر روز  شينی طالب اقوام گمشده شان بودند که نا گھان جسد آنھا را از مرکز ولسوالی بعد از عقب ن
د د. پيدا کردن ه و ملکی بودن ندگان منطق ا باش ر آنھ ه اکث د ک ه شناسای کنن ستند ک ا توان ن . و آنھ ان خود سرانه اي طالب

د ين گروپ . قربانيان ملکی مرد را درجريان اشغال مير بچه کوت اسير گرفتن ا ھمچن ه آنھ د ک ان ميکنن  ١۶شواھد بي
ات گرفت د از عملي ه نفری را در کابل برای چندين ماه بع د ک رار دادن اری ق د رفت م و ب ورد شکنجه، ظل د و م ار کردن

  .شامل لت و کوب شديد و دوامدار بود
  سلسله دستورات وشامل بودن افراد کليدی طالبان  

الت  ان حم مالی در جري ان در ش احوی طالب د س دان ارش و طرف ١٩٩٩قومان ه از سرک ن دانان ک ال دادهللا قومان  م
شروی بگرامی پيشروی ميکردند قومان ر بچه کوت پي ه طرف مي ه از سرک کھن دانان ک ده ميداد و مال فاضل قومان

د. ميکردند قومانده ميداد ری ميکردن ات رھب ام جناي ا را در انج ستقيمآ نيروھ ر . زيرا قوماندانان در ساحه م ن دو نف اي
لبان ميجنگيد بطور مشخص يک شاھد عينی که با طا. يت عمده را بدوش دارندمسؤول) يعنی مال داد هللا و مال فاضل(

شيده است ان ک ه مي ا ھای ملکی ب ر بن ی زي ل و ويران ی دلي ری کردن ب ه حيث رھب اه ١٠در . پای مال فاضل را ب  م
ستقيمآ ١٩٩٩آگست  د و او م سه کردن شکيل جل ر بچه کوت ت ا مالفاضل در نزديک خط اول در مي دانھا ب  اين قومان

  . مال فاضل ويرانی و خرابی ھا را رھبری ميکرد. شاھده کردخرابی ھای خانه ھا و دوکانھا را در محل م
  .  مال فاضل توسط نيروھای آمريکای گرفتار شده  به زندان اياالت متحد رفت٢٠٠١در نوامبر 

ل  ردن قت شاھده ک ه دستور و م ود شخصا در رابطه ب دان ١١مال برادر که معاون لوی درستيز ب ر از پرسونل مي  نف
  . متھم گرديده است١٩٩٩ ماه آگست ٣ر ھوای در دشت چرچرک د

  
  قتل عام رباتک ٧.٥

  
 نيروھای طالبان يک دسته از اسيران غير نظامی را در نزديک سرک رباتک که شھر تاشقرغان ٢٠٠٠در ماه می 

د اده بودن ه اجساد شان در روی سرک افت ل ٣١. و پلخمری را به ھم وصل ميکند به قتل رساندند ک  جسد از محل قت
د٢۶پيدا شد  ردم شمال .  نفر شان ازمردم شيعه اسماعيلی قوم ھزاره از واليت بغالن شناسای شده بودن ه از م و بقي

در زمان قتل آنھا منطقه . شاھراه رباتک از محلی بنام ھزاره مزاری بين واليات سمنگان و بغالن شناسای شده بودند
ل اسير شده بودند و اکثر شان قبل از قتل شکنجه شده تمام کسانيکه کشته شده بودند چھار ماه قب. در دست طالبان بود

وری ١۴ الی ۵اين افراد ازخانه ھايشان از . بودند د٢٠٠٠ جن ار شده بودن ان گرفت ا در آن .  توسط طالب زندانيکه آنھ
  .زندانی بودند تحت امر قوماندان مال شھزاده قندھاری بود نامبرده قوماندان جبھه طالبان در خنجان بود

  

  دثه شرح حا
  

رادر ) ج(گزارش ذيل از حادثه از مصاحبه با  نا ب اب س ات مفصل از ارب يک قومی دور و ھمسايه قربانی که معلوم
ام  ل " يکی از قربانيان است بر گرفته شده است که شھادت وی در در گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر تحت ن قت

  .بيان کرده است". عام ھزاره ھا در افغانستان
ته ٢٠٠٠ جنوری  ماه۵در  ه دس سوالی دوشی واليت بغالن حمل  يک تعداد نيروھای طالبان در قريه نيک پای در ول

ردم از . طالبان که با موتر ھای داتسن ھمراه بودند در صبحگاه حمله بردند. جمعی کرد ه جمع آوری م ا شروع ب آنھ
  .انه ھايشان کردندقريه بکس، زيغوله و ديگر دھات در نيکپای و گرفتاری تعداد ديگر از خ
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د ه بودن فيدان قري ر . تعداد کسانيکه گرفتار شده بودند ريش س آ اکث تند و تقريب ز حضور داش ان ديگر ني ا مردم در آنج
  .جمعيت آن قريه از اين گرفتاری شھادت دادند

  .اده شدندجنوری  انتقال د١٠ الی ۵گرفتار شدگان در قرارگاه مرکزی عملياتی مال شھزاده در خنجان تقريبآ بين 
اقارب اسيران اجازه داده شدند تا از زندانيان ديدن نمايند تا ببينند که چطور آنھا مورد شکنجه لت وکوب، کيبل برقی 

اج . و ايستادن در ھوای سرد باالی برف مجبور ميشوند يکی از کسانيکه بعدآ در گذرگاه روباتک کشته شد بنام سيد ت
ال . سرمای شديد و لت وکوب بقتل رسيده بود ساله بود که از شدت ١٨الدين جوان  زمانيکه زندانيان در پلخمری انتق

  .داده شدند ھردو پايش در شفا خانه فابريک نساجی قطع گرديد و برايش دو عدد چوب زير بغلی داد شد
دانيان از  ماه می ٨ جنوری زندانيان در عقب قرارگاه مال شھزاده در پلخمری انتقال داده شدند و در ١۴در تاريخ  زن

ار زده  ان عصر ب ر ھم ه در ظھ دا گان وتر ھای ج دانيان در م ارب زن ه اق ات داد ک حال رفتند يک نفر خدمتی معلوم
شدند. شدند ان محافظت مي سن طالب زاری . و موترھا توسط موترھای دات دانيان در محل ھزاره م ن زن دآ اجساد اي بع

  .تقريبآ يکنيم ساعت راه  از زندان پيدا شدند
ام ١٨در د و مق ر دادن ی واليت سمنگان خب ه مرجع واليت ه اجساد ب  ماه می چوپان ھا از راه عبوری رباتک راجع ب

د د ن ان حفاظت ش ان طالب ا توسط  نظامي تادند و آنھ ن اجساد فرس رای دف ران را ب ار گ ق . ارشد واليت سمنگان ک طب
ده ب سمان گروپ اظھارات يکی از کارگران کشته شدگان دستھای شان در عقب بسته ش ه شان در يک ري د و ھم ودن

  .اين گزارش از سازمان ديده بان حقوق بشر اخذ گرديده است. سه نفری بودند
د٢٨ ه بودن ر صورت گرفت االی شان في ده ب ده ش ين خواباني شان روی زم ا روھاي .  نفر از اين قربانيان پيدا شدند که ب

ام صاحبداد ب ود بن ه شناسای شده ب ا جسد يک زندانی ديگر ک ايش ب ايش و پاھ تھايش و بازوھ ه دس سمی ک ه ق ود و ب
ود  ه ب ار گرفت ريسمان ھای جدا گانه به يک درخت بسته شده بودند به قسمی که گرفتار کننده وی از مھارت خاص ک

د٢٩اين کار گران در حدود . تا وی را از حرکت  باز دارد ن کردن زاری دف زاره م احه ھ  ٣٠اجساد .  جسد را در س
دسانتی متر  ر خاک بودن د . بخاطر حفاظت از حيوانات وحشی زي ن خاک اجساد رفتن رای دف ه کمک ب ران ک ار گ ک

  .چيزی را که ديدند بيان کرده اند
د سته بودن أ در عقب شان ب شان تمام د و دستھاي ده بودن ای مرمی از . اجساد در روی زمين با روی شان خوابي زخمھ

شدپشت ديده و تشخيص داده نميشد لکن خون در رو ده مي شان دي ينه ھاي ر س ين زي ه . ی زم دم ک  ۴من اجسادی را دي
ی . روز قبل کشته شده بودند د ول ده  بودن ينه ھای شان سرازير ش اجساد شان نه پنديده بودند ولی خون واضحآ از س

ر من فھميدم که از پشت سر فير صورت گرفته است زيرا در ديگر قسمت ھای بدنشان عالمت زخم ديده نميشدند و د
  . دريای خون که از سينه ھايشان خارج شده بود شناور بودند

د سته شده بودن ه ديگری . با لنگی ھا دستمال ھای که تاب داده ريسما درست کرده بودند سه سه گروپ ب ا يکی ب آنھ
د سته شده بودن ه سختی و زور. توسط لنگی ھای خودشان ب ا ب ه م وديم ک يده  و ناراحت ب سيار ترس ا ب  در واقعيت م

  .بسيار به مشکالت ميتوانستی در آنجا ايستاده شوی.  جرأت کرديم که به زمين بی بينيم
ين ه ب زود ترين وقت بعد از اينکه کارگران برگشتند اطالع و يا خبر به نيک پای رسيد که بعض مردم اين محل در ب

اره و يک گروپ از مردم آمدند و قبرھا را مورد بازرسی قرار.  کشته شده گان بودند م عمق پ د و از قبرھای ک  دادن
د رده بودن شتر .  ھای لباس شان را پيدا کرده و از طريق ھمين لباس ھا اقارب مفقود شده شان را شناسای ک ا بي و آنھ

از دو جسد را از منطقه نه چندان دور تر از محل پيدا کرده بودند که اجساد در ھمان محل ايکه بااليشان فير شده بود 
  .افتيده بودند

رده و ٢٠٠٠مستنطقين محلی حقوق بشر درماه نوامبر . منطقه رباتک تحت کنترول طالبان باقی ماند  از محل ديدن ک
  . متباقی مخروبه ھای قابل ديد را عکس برداری کردند

  
  
ه ٢٠٠٠قوماندان عمومی طالبان در خط اول خنجان در واليت بغالن در مدت نيم سال اول  .١ ود ک  مال شھزاده  ب

 بر تأ سيسات زندان ھای خنجان و پلخمری جای که زندانيان رباتک داشت و قوماندان نيروھای مسلح صالحيت
ان در زون شمال . مستقر در محل بود ی طالب دان اعل ول اردوی (قومان دان ق زار۵قومان ستقر در م ام مال )  م بن

ر از مال شھزاده و  تراتژی و  سوق و اداره عمليمسؤولعبدالرزاق قوماندان بلند رتبه ت رايش از اس ود،  ب ات ب
داد ه . پاليسی طالبان آگاھی مي ه توسط مال شھزاده علي د از شکنجه ک ه باي ود ک ام رسمی نظامی ب ين مق وی اول

ود اه ميب ت آگ امی صورت ميگرف ر نظ دانيان غي ود و در . زن اه ميب د آگ شتار باي ل و ک ت قت ين از واقعي و ھمچن
ات صورت ابتدای احضار قوماندان به محکمه سؤول و ممانعت از تکرار واقع دان نظامی . يت داشتم وی قومان

 .طالبان بود
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  وول انجام جنايات اندعاملين و کسانيکه مس
  

  .ووليت داشتمستقيم مسعام ھای  قندھاری قوماندان ارشد طالبان در قتل مال شھزاده
د ل٢٠٠١مال شھزاده در اخير سال  رده ش ه نيروھای آمريکای ب اه می  در نظارت خان د٢٠٠۴کن در م .  آزاد گردي

ل  ه قت ا نيروھای آمريکای ب ا روی ب ان پيوست و در يک جنگ روي ا يک واحد نظامی طالب متعاقبآ بعد از رھای ب
يدند ان در واليت بغالن . رس ان در خط اول خنج ومی طالب دان عم ات صورت گرفت او قومن ن جناي ه اي در زمانيک

رر گر دقومندان قسمت از صفحات شمال مق دھی . دي شکيالت نظامی در محدوده فرمان ه بخشی ازت سران ک ديگر اف
  : شھزاده قرار داشتند احتماال از انجام جنايات آگاه بودند شامل ذيل ھستند

ود  (مال نور هللا نوریوول تنظيمات طالبان در زون شمال مس .٢ رده ب سيمات ک ستم زون تق ه سي طالبان افغانستان ب
يران را ئی که اسيران را گرفتار کرده بودند و واليت سمنگان جائالن جاواليت بغ. که چھار زون داشت يکه اس

  . ) قتل عام کردند ھردو مربوط زون شمال بود
مال  .٣ ان در زون ش ی طالب دان اعل ول اردوی (قومان دان ق زار۵قومان ستقر در م ام )  م دالرزاقبن ال عب  ...... م

سبلند رتبه تر از مال شھزادهقوماندان بال واسطه   تراتژی و  و م رايش از اس ود،  ب ات ب وول سوق و اداره عملي
داد ه . پاليسی طالبان آگاھی مي ه توسط مال شھزاده علي د از شکنجه ک ه باي ود ک ام رسمی نظامی ب ين مق وی اول

ود اه ميب ت آگ امی صورت ميگرف ر نظ دانيان غي ود و در . زن اه ميب د آگ شتار باي ل و ک ت قت ين از واقعي و ھمچن
ات مسی احضار قوماندان به محصورت ابتدا دان نظامی . ووليت داشتکمه و ممانعت از تکرار واقع وی قومان
 .طالبان بود

وم .۴ د مظل ام مال فاضل محم رادش بخاطر انج ود و وی از اينکه اف افوق مال شھزاده ب دان دوم م دھار قومان  از قن
 .نده بودجنايات توسط قوماندان زون شمال متوقف ميگردد از مراقبت شان عاجز ما

 . از قندھار مشھور ترين مرجع نظامی طالبانمال عبيدهللاوزير دفاع طالبان  .۵
تاد .۶ ر . والی بغالن که در آن زمان زندانيان را در زندان غير رسمی در پلخمری ميفرس ان غي دانيان مردم ن زن اي

آ آ.  نظامی بودند و بدون جرم ويا اقدام قانونی توسط يک قوماندان نظامی گرفتار شدند نھا زخمی شدند و  متعاقب
د از حضورشان . حضور آنھا در منطقه بخاطر رفت و آمد اقارب شان کامال مشھود بود. به قتل رسانيد والی باي

ان ود . آگاھی می داشت از جنايات صورت گرفته عليه شان و از سر نوشت ش ر نظامی ب د غي ام ارش او يک مق
ه  سؤولک ود م مال ب انون در ش د اداره و اجرای ق ا شروع گردي ا از آنج ه تخطی ھ مشخصات و ھويت  . جاييک

وز امکان  تند ھن ه حضور داش سانيکه در حادث د و ک سربازان طالبان کسانيکه عمل قتل و کشتار را انجام داده ان
  .تثبيت شدن را دارد

  ٢٠٠١ جنوری سال ٢٢ الی ٧ قتل عام در يکاولنگ از ٧.٦
  

ی . نگ بعد از اشغال آن توسط طالبان مبارزه ادامه يافت در ولسوالی يکا ول١٩٩٨در ماه سپتامبر  حزب وحدت خليل
ل سال ١٩٩٨و حرکت محسينی مشترکأ سريعأ منطقه يکولنگ را در آخر سال  ان را در آپري د و بامي  تصرف کردن

ان از دست.  تصرف کردند١٩٩٩ ديد در بامي د از جنگ ش ان سال بع اه می ھم  اگر چه آنھا ھردو ولسوالی را در م
  . نيروھای حزب وحدت و حرکت اسالمی دو باره يکولنگ را تصرف کردند٢٠٠٠ دسامبر ٢٨در . داد
وری ٧در  اره ٢٠٠١ جن صرف دو ب اطر ت دام بخ الش و اق ک ت ا ي ان ب ان را از بامي شروی ش ان پي ای طالب  نيروھ

الی نيک که بدون سکنه  زياد بعد از جنگ در طالبان نيروھای تقويتی آورده بودند تا مرکز ولسو. ولسوالی آغاز کرد
  . جنوری به آنجا رسيدند٨بود پيشروی کردند و در اخير روز 

ا در .  آغاز شد٢٠٠١ جنوری ٧ولنگ در روز يکشنبه اقتل عام غير نظاميان در يک ل ھ ر قت وری صورت ٨اکث  جن
ادی را در ٢٢نيروھای طالبان تا .  گرفت د جنوری در محل باقی ماندند و قتل عام ھای زي ام دادن مجموع . محل انج

ل  د اق ه ١٧٨کشتار که در اين دوران صورت گرفته بود ح ر ک ر شان نظامی ١٧۵ نف ر نظامی، سه نف ر شان غي  نف
د بخاطر . شناسای شده بودند يده بودن ل رس ه قت دآ ب آمار دقيق افراد ايکه در دستگيری ھای دسته جمعی دستگير و بع

  .نبود منبع قابل اعتبار غير ممکن بود
  

  ولنگ اسلسله ساختار فرماندھی طالبان در يک
گ و  ان در يکولن ربتی طالب ای  ض دان نيروھ ھزاده قومان ال ش ان م سؤولدر آن زم ان در م امی طالب ات نظ  عملي

د از تصرف يکولنگ . نيروھايش نيزديک فرماندھی اش قرار داشتند.  جنوری بود١١ جنوری الی ۶يکولنگ از  بع
ن ساحات UNOCHAعمير ولسوالی کھنه، دفتر نيروھايش در شفا خانه، ت ام اي ر از ٢۵٠، مکتب دخترانه که تم  مت

تند ولنگی فاصله داش انی يک رار . مرکزيت فرماندھی شان در کتابخانه آقای عرف م ق اه ھای موقت در جوار ھ قرارگ
ر ب ل از تي ه قب يران را گرفت ی اس ای تالش روپ ھ ت گ ی در حقيق ات تالش اطر عملي را بخ تند زي ر داش اران در مق
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ان گزارش داده است . فرماندھی شان می آوردند که اکثر اين اسيران مردم غير نظامی بودند دو قوماندان ارشد طالب
دان نظامی فاضل . که يکولنگ را دو مرتبه در جريان عمليات نظامی ديده است ه حيث قومان شا ن ب ل نقش اي ه دلي ب

  .اشدحتمی در پالن و رھبری عمليات شامل قضيه ميب
  بر عالوه اين مطالب قوماندانان ذيل طالبان عضو سلسله مراتب طالبان بودند

ه  روز واقع سمت ب ود و يکولنگ يک ق زاره جات ب احه ھ ان در س ومی طالب در آن زمان مال عبدالستار قوماندان عم
ام حضور داشت.   بود٢٠٠٠جنگ در دسامبر  ل ع ان قت ستار در. او در مرکز نيک در جري ل نقش عبدال ان قت  جري

  .عام ھا به نظر ميرسيد که معاون اول و مال شھزاده تطبيق کننده اين قتل عام ھا بوده
ان جنگ -مال عبدالغفار از قندھار اده در جري دان پي ه حيث قومان ی ب ود ول شده ب ناخته ن ه ش  پشتون طالب و در منطق

  .   پرستی کرد ماه جنوری عمليات تالشی را سر٨وی در دره علی عليا در . حضور داشت
ه  د ک اه نمودن ستنطقين را آگ ل م ان در کاب ات، طالب د هللادر جريان عملي ات مال احم ا عملي ان ب اھنگی ھمزم  نقش ھم

  .سيغان، کھمرد و يکولنگ را داشته است
نبه .  جنوری واحد ھای نظامی طالبان توقع رسيدن به يکولنگ را داشتند٧قبل از  اگر چه عمال تا سه شنبه و چھار ش

دان ارشد و  يد او بطور واضح قومان ان رس ه پاي ا ب ام ھ ل ع ان از مسؤولبه يکولنگ نرفته بودند و زمانيکه قت  فرم
  .آغاز عمليات بود
ا شرکت داشتبنام منگلقوماندان محلی  ام ھ ل ع ز در قت رادی سر .  ني ته جمعی و انف ا را بطور دس اری ھ او گرفت

ه پرستی ميرکرد که باعث ازدياد قربانيان در  ه بخان نيک بخاطر گروپ ھای کشتار گر بيشتر گرديده بود تالشی خان
ان . را که منگل سر پرستی ميکرد تالشی بود که قتل عام ھا در محل کشتار صورت ميگرفت در جريان تالشی طالب

ود١١در دره علی حد اقل  ه ب ز صورت گرفت ه ني ه منفردان ن ک.  را نفر به قتل رسا نيد ند و سه واقع ام اي شتار در تم
  . صورت گرفته استCCAمحدوده ای يک کيلومتری دفتر ساحوی 

د رده ان ا ک ا نقش برجسته را ايف ام ھ ل ع . شواھد نشان ميدھد که نيروھای خارجی با طالبان در حمالت ضربتی و قت
دھاری را ای قن شتون ھ اھدان پ ه ش د ک را کردن ات را اج ان عملي ای طالب ا نيروھ وط ب ارجی بطور مخل ای خ  نيروھ

وم . اگر چه نيروھای خارجی عامل اصلی کشتار نبودند. شناسای کرده اند نجات يافته گان گروپ قاتلين را بطور عم
د ادرت ميورزيدن ام مب ل ع ه قت شتر ب ه بي د ک ان بودن شتون ھای افغ ا پ ه آنھ د ک ای . شناسای کردن شه ھ ان از ملي طالب

ان ھای . باز رسی اسيران استفاده ميکردندخارجی در قتل ھا، اسير گرفتن مردم از قريه جات، و محل  ا افغ ی آنھ ول
 .  پشتون را برای کشتن می گماشتند
ابع شھادت ق در يکولنگ و ) ١: (تحليل مبنی بر دو من سيون تحقي شھاد توسط سه گروپ از کمي ان ) ٢(است در جري

 نفر ١٧٨ ھا که NGOکه از شھادتھای انفرادی نيز از روی ليست قربانيان . مالقات در محل شھادت جمع آوری شد
ام .  قربانی را به طور انفرادی مشخص نموده است ات مشخص  انج ه حادث د ک ه تفصيل توضيح ميدھ زارش ب اين گ

اتلين  ه گروپ ق سازد ک دی مشخص مي قتل عام را در يکولنگ به ھم شباھت داشته که بطور مشخص چھار نقطه کلي
  .جمع آوری کرده و بطور دسته جمعی تير باران کردندطالبان تعداد زياد مردم را در مرکز ولسوالی 

  :نيروھای طالبان مردم را به چھار طريق به قتل رساندند
  

 .گرفتاريھای دسته جمعی توسط گروپ قاتلين طالبان که از محل گرفتاری شان برده و در محل ديگر کشتند  . أ
ار قتل کنار راه ھا،  که يک تعداد قليل مردم گرفتار شدند و يا توقف   . ب داده شدند و بعد در ھمان محل که گرفت

 .و توقف داده شده بودند به قتل رساندند
 .کشتار در جريان تالشی ھا،  که عمومآ بطور انفرادی در خانه ھايشان گرفتار شده و عجالتآ بقتل رسيدند  . ت
ی بودند به کشتار ھای قصدی جايکه بطور انفرادی شناسای شده بود که افراد نظامی و يا افراد نظامی زخم  . ث

 .قتل رساندند

  کشتار و گرفتاری ھای دسته جمعی
  

دند شته ش ی ک ته جمع ور دس دند و بط اب ش ان انتخ ت قرباني ی . اکثري ته جمع ای دس اری ھ داد گرفت وم تع ور عم بط
  . نفر آن از ليست کشته شده گان شناسای گرديده اند٩٨ نفر قربانی اند که ١٢٧نمايانگر 

  
  دره علیگرفتاريھا دسته جمعی در. ١  . أ

د حسن خان در حدود     ۵٠طالبان به تعداد  رده و در قالی محم ار ک  نفر را از دره علی توسط گروپ جالد شان گرفت
ی ١٠٠٠نيروھای طالبان آنھا را در خانه ھايشان در دره علی بين .  جنوری جمع آوری کردند٨ نفر را در ١٧٠٠  ال
سفام نيروھای طا.  نفر در يک روز گرفتار کردند١۵٠٠ ر موسسه آک لبان اين افراد را در مرکز عملياتی شان در مق

اظھارات شاھد عينی شامل مردھای . برده و قبل از کشتن آنھا را در محل نزديک محل کشتار ببرند نگھداری کردند
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د رار گرفتن و ق ورد عف داری م رد آشکارا از دس. بودند که در دره علی گرفتار شده بودند لکن در محل نگھ ت يک م
  .اين عمليات توسط قوماندان عملياتی طالبان سرپرستی ميشد. دسته قاتلين نجات يافت

  
    گرفتاری مردان در منديک .٢ .أ

ل ١١ جنوری ساعت ھشت نيم دسته قاتالن طالبان ٨در  ه قت ه حسن خان ب رده  و در قلع  نفر را از منديک گرفتار ک
دطالبان اين افراد در ھمين روز از نزدي. رساندند راد از دست . ک قريه منديک گرفتار کرده بودن ن اف ر از اي يک نف

  .  اين عمليات توسط قوماندان عملياتی طالبان سرپرستی ميشد.  دسته قاتالن نجات يافت
  
  گرفتاری مردان از قريه کته خانه از سالون نماز. ٣. أ

يم زماني.  نفر را در کته توسط ھمين دسته قاتلين به قتل رساند٢٢طالبان   ٨که آنھا در قريه رسيدند در ساعت ھشت ن
يم روز . ماه جنوری بود ا در ساعت ھشت ن ردم در آنج ه جاييکه م ه خان ه کت از قري الون نم آنھا مردم را از داخل س

د ار کردن ا را در شب گرفت ان آنھ ان . ھشتم جنوری پناه برده بودند و طالب اتی طالب دان عملي ات توسط قومان ن عملي اي
ه ٨دسته قاتلين توسط . شدسرپرستی مي ته نجات يافت ن دس ه ازاي ه خان  نفر پشتون ھا اداره ميشد و يک نفر از قريه کت

  . بود
  
  گرفتاری مردان که در خانه احمد ارباب در کته خانه تجمع کرده  ميخواستند که تسليم شوند. ۴. أ
اندند نفر از تعداد ريش سفيدان که کوشش داشتند به مراجع١٠طالبان تقريبآ   ا از .  طالبان تسليم شوند به قتل رس آنھ

ار ٨خانه احمد ارباب شخص با نفوذ منطقه بيرون شدند، زمانيکه طالبان آنھا را در ساعت ھشت نيم  وری گرفت  جن
اعت  ان روز در س سفام در ھم سه آک ب موس ا را در عق د آنھ اندند١١کردن ل رس ه بقت راد را در .  بج ن اف ان اي طالب

رار . وسسه آکسفام نگھداری کردندقرارگاھشان در م ورد بخشش ق سانيکه در آن محل م ه شمول ک ی ب شاھدان عين
شد. گرفته بودند يکجا بودند ان سرپرستی مي اتی طالب دان عملي شان . اين عمليات توسط قومان ی خاطر ن اھدان عين ش

 .ساختند که طالبان خارجی در نگھداری اسيران شرکت داشتند
  
  دان قريه بيد مشکين که طرف مرکز نيک بخاطر تسليمی می آمدندگرفتاری ريش سفي. ۵. أ

 نفر از ريش سفيدان که مانند قريه کته خانه به مرکز ولسوالی بخاطر بيعت  و ھمبستگی ١٣طالبان تقريبآ در حدود 
اندند ل رس د بقت ده بودن د . شان با مقامات طالبان آم داری کردن سفام نگھ ر موسسه آک ا را در مق ان آنھ د در طالب و بع

اين عمليات توسط قوماندان .   جنوری توسط دسته قاتالن مربوط به طالبان به قتل رسيدند٨ساعت يازده و نيم روز 
  .عملياتی طالبان سرپرستی ميشد

  
  گرفتار مردم بيد مشکين در جريان تالشی خانه بخانه . ۶. أ

يم روز طالبان افرادی را که در جريان تالشی خانه بخانه در قريه بيد م ه و ن ار ٨شکين در ساعت ن وری گرفت  جن
ه . کرده بودند بقتل رساندند سفام ب چنين به نظر ميرسد که قربانيان اين گرفتاری ھا توسط دسته قاتلين در موسسه آک

  .لکن ھيچ معلومات مشخص از اداره اين عمليات موجود نيست. قتل رساند اند
  
  قتل عام دو سرکه قرغان. ٧. أ

ر . ر را از بيد مشکين بودند در نزديک سرک قرغان به قتل رساندندطالبان سه نف بخش جستجوی طالبان اين سه نف
اندند ل رس ه قت ه ب نج و سی دقيق رده  در ساعت پ وری  محاصره ک ر روز ھشتم جن ر . را در بيد مشکين در ظھ تي

ان شتون افغ سلح پ راد م دين و توسط اف تار ال دان س ان قومان ر بفرم ه نف ن س اران اي دام ب ی ک ده است ول را گردي  اج
  .اظھارات از سه نفر که از قتل نجات يافته اند گرفته شده است. معلومات بيشتر در اين زمينه موجود نيست

  
  تالشی ھای قريه ھای آخندان، کته خانه و کشکک. ٨. أ

ا ی ھ ان تالش شکک در جري ه و ک ه خان دان، کت ه آخن ه در قري ردان ک وم از م ا معل داد ن ان تع داوم در طالب  ٨ی مت
ان . جنوری جمع کرده بودند کشتند ه قرباني د ک ه نظر ميرس ا ب دارد ام ات وجود ن ن عملي ھيچ گزارش جامعی از اي

  . توسط دسته تير باران در آکسفام به قتل رسيدند
  

  کشتارھای کنار جاده 
  

ه  اره ب اده اش ار ج شتارھای کن اره ک ه ١٨گزارشات عمومی درب انی دارد ک ن از ١٧ قرب ه طور واضح از  ت ا ب آنھ
  . ليستھای فراھم شده متضررين قابل شناسايی بودند
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ر ١١قوای طالبان سه دکاندار بھسودی را ساعت ) ١(  . ب افی ٨ قبل ازظھ الين ب ورآ در نزديکی مرکز ق وری ف  جن

ل) CCA(که توسط يک سازمان غير دولتی افغانی اداره می شد و مرکز ھمکاری افغانستان  ه قت  در دره علی ب
 . اين کشتار در بخشی که توسط قوماندان منگل کنترل می شد، اتفاق افتاد. رساندند

  
ر ٨ بجه ١٠در ساعت ) ٢. (ب ه نف ن ن  جنوری طالبان نه نفر را در منديک به قتل رساند که پنج تن آنان را ھمراه اي

ک ل را از نزدي ه قت ه حادث د ک ور کردن د و مجب دا کردن ا ج د از آنھ رده بودن ار ک دگرفت شاھده کنن دان .  م ک قومان ي
  . قندھاری قتل را که توسط پنج نفر افغان پشتون اجرا ميشد دستور داد و سر پرستی کرد

  
ستاد ٨ بجه ١١در ) ٣.(ب ل سرخک اي ان را در کوت  جنوری يک گزمه مختلط از طالبھای داخلی و خارجی دو چوپ

  .يگری بخاطر بزرگی سن مورد عفو قرار گرفتيک نفر از تير باران نجات يافت و د. کرده و به قتل رساند
  

ی تحت سر ١١ جنوری از ٨طالبان کوھی عمليات تالشی را از ) ۴( ر در دره عل د از ظھ  بجه الی سه بجه بع
ه  رده و ب ستاد ک الق اي ه سر ب ای تپ ه پ ی را در منطق پرستی قوماندان منگل سه نفر ره گذر و يک مرد محل

  .قتل رساندند
  

  تالشی ھاکشتار در جريان 
  

سله مراتب و نظامی .  ھفت حادثه مشخص شده است) ١.(ت ام سل ه مق دون رجوع ب ردم را ب نيروھای تالشی م
ان شکنجه و لت و . شان و بعض اوقات بدون واضح کردن دليل بر جدا کردن قربانيان را به قتل ميرساندند طالب

ان خارجی . کرد و ديگر را زنده در ميداديکی را تا دم مرگ لت و کوب مي. کوب را با قتل مدغم کرده بود طالب
  . در يک عمليات تالشی حد اقل يک نفر کفش دوز را که سيد رسول نام داشت به قتل رساند

  

  قتل عمدی و يا قصدی
ايش در ) ١.(ث ا ۶طالبان استاد فکور قوماندان نيروھای جبھه متحد را با باديگارد ھ د٧ ي وری اسير گرفتن .  جن

  . از به قتل رساندند بسته کرده مورد شکنجه قرار دادندآنھا وی را قبل
  
رد و در ) ٢. (ث ار ک ات هللا را گرفت روال حي ستار دگ ال عبدال ر م ان تحت ام ر ٢٢طالب وری وی را در دفت  جن

UNOCHAبه قتل رساند .  
  

  تفصيالت راجع به تعداد کشته و گرفتاريھای دسته جمعی

   

   جنوری٨دره علی و قتل عام شان در نيک در  گرفتاريھای دسته جمعی در -)١. (الف
  

ه است٢٠٠١ھيچ جنگی در دره علی در دسامبر و جنوری  ا .  صورت نگرفت ادات ب ن دره يک مرکز س ه اي از اينک
د ان ھمکاری نماين ا طالب ه در . نفوذ ولسوالی بودند و احتماال کالنھای دره علی عالقه مند بودند که ب وری ٨منطق  جن

ال . رام بودمنطقه دره علی آ ه انتق ان راجع ب ه متحد از يکولنگ بزرگ به تعقيب عقب نشينی و شکست نيروھای جبھ
رخالف . قدرت صلح آميز در بين شان جرو بحث ميکردند که چگونه ارتباط جديد را بر قرار نمايند مردمان دره ھا ب

وان مکان مصئون مردم يکولن. کسانيکه در مرکز ولسوالی بودند بطور احتياط پنھا نشده بودند ه عن گ دره علی را ب
اين . انتخاب کردند زيرا در جريان آشوب سياسی و نظامی مردم غير نظامی در مرکز ولسوالی پنھان شده ميتوانستند

ود . منطقه ميزبان مردم بيجا شده از مرکز ولسوالی بود ه ب ن يک قري ی اي رای تالشی دره عل اگر کدام دليل نظامی ب
دکه نزديک کوتل سرخ ستقر بودن اع از يکولنگ م . ک و فيروز بھار جاييکه نيروھای جبھه متحد در آنجا بخاطر دف

اطق  ه آن من ان ب ان ايکه طالب ه در زم د ک را دريافتن اگرچه استخبارات ساحوی در يک بررسی سطحی از محل اين
  .رسيدند ھيچ نيروی نظامی از مخالفين در آنجا حضور نداشت
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ا محسوب ميگرددتيرباران مردان اسير در  ل عام ھ دی فت ار نقطه کلي ی يکی از چھ دم اول نيروھای . دره عل در ق

سن .  جنوری رسيدند٨ بجه ١٠تالشی طالبان به دره علی تقريبآ در ساعت  ا دات وتر تويوت آنھا مجھز با شش عراده م
ی محل وبخاطر تالشی و متعاقبآ در دزدی اسپھا)   بجه ديده شده است١٠توسط شاھدان در منطقه جمک ساعت (که 

قوماندانان کليدی در تالشی دره علی قوماندان منگل که از پشتون ھای باميان بود . خانه ھای جوارسرک اقدام نمودند
د امل . که بعدآ با طالبان پيوست و در بين مردم شناخته شده است و ديگرش مال غفار بودن د ش ده بودن ه آم نيروھای ک

طالبان در .  در تخار کشته شد برعالوه بعض تاجک ھا٢٠٠١بدالباقی طالقانی که درپشتون ھای بغالن مربوط مال ع
ان روز در اطراف آن محل بخاطر چای نوشيدن و CCAمرکز قالين بافی  اه گرفت و در جري  در دره علی قرارگ

رول  در من١۵ الی ١١يک کارمند قالين بافی ميگويد که آنھا تقريبآ از تاريخ . چور و چپاول ميرفتند طقه دره علی کنت
  . داشت و زمانيکه اسيران به مرکز برده شدند آنھا به طرف نيک رفتند

ا  دين ک طالبان ديگر که در عمليات تالشی خانه ھا در دره علی شرکت داشتند به شمول مال رحمت هللا، سيد صالح ال
ودCCAکازی و مولوی محمد ولی بودند که نام ھايشان در ديوار حولی قالين بافی  ده ب ته ش .  قبل از ترک محل نوش

د ع کردن ردان را جم ستند م ا توان ان ت روپ تالشی طالب د گ ی بودن ا در دره عل ه آنھ ان ھشت ساعت ک ا . در جري آنھ
رده  اسيران را از خانه ھا، از سر مزارع، و از سر زمين ھا گرفتار کردند و دستھايشان را با لنگی ھای شان بسته ک

رار . قال دادندبه مرکز قالين بافی انت گروپ تالشی يک تعداد را بخاطر ازدياد نفر و تصفيه يک تعداد را مورد عفو ق
ا جمع . دادند ه نيک در آنج ل از برگشت ب ردم را قب ه م ود ک مرکز قالين بافی مرکز گرفتاری درست شده بود جای ب

ان اين گرفتاری ھا با ظلم زياد صورت ميگرفت و شاھدان عينی توضي. آوری ميکردند ح داده است که نيروھای طالب
ی را . چگونه اسيران و يا اقوام اسيران را حين گرفتاری با ميل تفنگ و برچه ميزدند ان مدرسه دره عل ھمچنان طالب

ار ٣٠به حيث مرکز گرفتاری استفاده ميکردند آنھا  ا گرفت ی علي ه جات دره عل ردان از قري ر عالوه م م  ب  طالب عل
دکرده بسته کردند ولی عج شان برون ه ھاي ه بخان د ک ازه دادن د و اج رار دادن و ق ورد عف ا را م . التآ مال غفار اين طالبھ

  )اظھارات شاھد را در ذيل بی بينيد(
زا دادن  ردم و ج ردن م ع ک ته و صرف جم ن تالشی ھدف نظامی نداش ه اي اجرای اين عمليات تالشی نشان ميدھد ک

ر کسانيکه بطور نا مشخص جمع آور. شان بوده است امل غي ی شده بودند و کسانيکه زندانی شدند بطور مشخص ش
ان بطور کامل از . نظاميان بودند و اين گرفتار توسط منگل که از منطقه معلومات کافی داشت رھنمايی ميشد و طالب

ايي. واقعيت گرفتاری غير نظاميان آگاه بودند ه پ ود  ب افی ب الين ب ز ق ه در مرک ات از جوی ک ن منگل سرپرستی عملي
تند ده داش ه عھ ا را ب ی علي ه دره عل ی منطق اال يعن ه ب ار از جوی ب در . منطقه دره علی يعنی دره علی سفال و مال غف

د٨٠ بجه بعد از ظھر طالبان ٣ساع  افی جمع کردن الين ب ز ق افی .  نفر را در مرک الين ب سير راه طرف مرکز ق در م
داران بھ ا از اجساد دوکان آ بعض اسيران گفته اند که آنھ د تقريب ده بودن انده ش ل رس ورآ  بقت ه ف ر در ۴٠٠سودی ک  مت

  .جنوب اين مرکز موقعيت داشت قرار داشتند
ه طرف نيک بخاطر هب ی ب ه از دره عل فيدان ک ته ای از ريش س ا دس  عالوه گرفتار مردم از خانه ھايشان، طالبان ب

ن در بين اين. مذاکره، تسليمی و امنيت قريه جات ميرفتند رو برو شدند ام چم ر بن فيدان يکنف وی مسؤول ريش س  ديپ
ود ور . سابق طالبان در يکولنگ ب ه جمک عب ه از قري انجيگر را ک ن گروپ مي ن اي ان اي ات تالشی طالب ته عملي دس

و .  طالبان اسرا را با برچه ميل تفنگ ميزدند و در يک اتاق در جمک ايشانرا زندانی کردند. ميکردند مالقات کردند
دتا برگشت خود ط داری کردن اق نگھ ا گروپ . رف نيک آنھا را در ھمان ات رده و ب ا ک دانيان يج ه زن ا بقي ا ب دآ آنھ بع

ا ١۴٠شاھده عينی  نمبر . اصلی از زندانيان طرف نيک مرکز قتل عام انتقال دادند ه شوھرش ب ه چگون  گفته است ک
ه د ک رای يک تعداد موی سفيدان قريه به مرکز دره علی در شا نھنگ، نشان ميدھن ردم مصروف مشوره ب  چطور م

ل .اينکه چطور تغييرات سياسی اخير را وفق بدھد بودند ود و در محل قت ده ب ار ش ا نھنگ گرفت اگر چه او از قريه ش
  .عام به قتل رسيد

ابق ) پسر خواھر يا برادرش(يک شاھد گفته است که چطور  دير س طرف نيک ميرفت تا اقای اخالقی کالن قريه و م
اران . ن در ولسوالی را ھمرای کنداداره طالبا ر ب اتلين تي ته ق آنھا در مسير راه توسط طالبان اسير شدند و توسط دس
  .او و يک گروپ از زنھا توانستند که جنازه را روز ديگرش پيدا کنند. گرديدند

د ر. بعد از ختم عمليات تالشی طالبان مردم جمع کرده طرف نيک بردن وال م پھا ام ر اس ان سوار ب دم را دزدی طالب
ان(کردند و مردم را با قمچين  ه طالب ورد عالق ل م ردم طرف نيک )کيب ل تفنگ بخاطر حرکت دادن م ، چوب و مي

ان ۴آنھا در مدت يکساعت راه را پيمودند و در ساعت . ميزدند ه طالب دانيان را ب ات در مسؤول بعد از ظھر زن  عملي
ر صحن قوماندان ع. مقر موسسه آکسفام در نيک تحويل دادند ه مشرف ب ر کتابخان ملياتی طالبان مال شھزاده در تعمي

  .حولی نشته بود
ا  يک موتر در موسسه آکسفام منتظر بود و زمانيکه اسيران در موسسه آکسفام می رسيدند محافظين آنھا را به دو و ي

د سيم ميکردن ته تق ردان: سه دس ر م ان و پي ال، جوان ا. اطف وتر کارم يدند و م د  وقت اسيران ميرس ه ميکردن ز را تخلي
ه مال . تعداد طالبان در رابطه با اين دسته بندی  مداخله و يا ميانجی ميشدند دست کم در يک قضيه محافظين طالبان ب
ا متخصص . شھزاده مراجع کردند بخاطر پالن راجع به عفو قراردادن اسيران ی ي ر فن در يک قضيه محافظين دو نف
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ا را رد .   استNGO تا اسناد را بيبينند که کی  کارمندان را با خود طرف کلينيک جذام بردند ولی شھزاده حرف آنھ
وتر  ه از م رد و اسيران را در وقت تخلي افظ از امر وی سر پيچی ک انيد لکن مح کرد و گفت تمام شان را بقتل برس

رد دی ک ته بن شی دس شی. بارک وتر بارک ه م رده ب سته ک سيم و ب ر تق وان و پي ته ج ه دو دس يران ب داس ار کردن ن .  ب اي
ام ۵تقسيمات تقريبآ در ساعت  ل ع  بجه بعد از ظھر تکميل گرديد وموتر طرف يک فاصله کم از نيک طرف محل قت

رد د. در قلعه ارباب حسن خان حرکت ک سيم کردن ته تق ه دو دس د و ب ه گردي وتر بارکشی تخلي ا را . م ان آنھ د طالب بع
  . بجه بعد از ظھر تيرباران شدند۶ و يا ۵لی تقريبآ درساعت مردان دره ع. توسط دسته قاتلين به قتل رساند

 ماه جنوری طالبان يک پير مرد را مورد عفو قرار داد و وی را از محل قتل در شب پس آورده و  روز ديگر ٨در 
داری شدند. وی را آزاد کردند ن . جوانانيکه نجات يافتند برای چھار روز در محل نگھ در آخر روز اسارت شان اي

ته شدند١٢مردان جوان به کار بار کردن اجساد در  وری گماش ان از .  ماه جن راد طالب ا توسط اف ن ھ ن وقت آي در اي
  . غور بند محافظت ميشدند

ه ١٠ زن و ٣٠بعد از چھار روز يک نماينده گان مرکب از   مرد پير از دره علی بخاطر جستجو و شناسای اجساد ب
دنيک آمدند و در بين انبار اجساد ک ان را شناسای کنن ارب ش ان . ه در قلعه ارباب حسن خان موقعيت داشت اق قرباني

د ر شده بودن ينه في تھای . توسط مرمی ھای مختلف زخمی و کشته شدند مخصوصأ در قسمت سر و س وز دس ا ھن و ت
د سته بودن ی در . شان در عقب ب ردم دره عل دگان م ه زمانيکه نماين ه است ک اھد گفت وری ب١٢يک ش اه جن خاطر  م

ا . اجساد شان آمدند شش رديف پانزده نفره از اجساد را ديده است ه ب دان ارشد ک مردم دره علی حاجی فکوری قومان
 جسد ٧٠ الی ۶٠و آنھا . و فکوری برايشان يک موتر بارکشی داد. طالبان پيوسته بود مالقات در نيک مالقات کردند

از  جسد را در با١١آنھا . را در اين موتر بار کردند الون نم زار کھنه نيک به اقارب شان در شرق يکولنگ و در س
  .از اين محل اقارب قربانيان اجساد را توسط مرکب بخاطر دفن شاه بخانه ھايشان بردند. قريه منديک  تسليم کردند

فته است يک شاھد گ. شھادت شاھد  بيان ميکند که بر عالوه ظلم و کشتار طالبان بعض اسيران را شکنجه نيز ميدادند
ده   ز بري ای مرمی انگشتانش ني ر عالوه زخمھ د ب دا کردن که بگونه يی که آنھا جسد پدرشان را از محل کشتار گاه پي

ا لت و کوب . شده بود سته ب تانش ب ا لنگی دس د ب ه اش اسير گردي رادرش از خان ه ب ه چگون شاھد ديگر گفته است ک
 برای پيدا کردن جسد برادرش از قلعه ارباب حسن خان رفت او لکن زمانيکه او. ھمراه اسيران دره علی يکجا بردند

  .فھميد که برادرش بر عالوه تير باران توسط برچه به قتل رسيده است و گلويش بريده شده بود
اميلنش  راز ف اميلش يکنف ه عضو ف گرفتاری دسته جمعی از دره علی و قتل عام آنھا توسط دسته قاتلين توسط کسی ک

زارع در از جمله اين گرف ه، از سر م اربش را از خان ه وی اق ه شھادت داده است ک ان است ک وری ٨تار شده گ  جن
رار .  بردند و ق ورد عف ل م اسيران  که ھمراه قربانيان دره علی به طرف نيک می بردند ليکن بعدأ او بخاطر کدام دلي

ه در  ود ک سی ب ارب ک ت اق ود١١گرف ه ب سد رفت ای ج اطر شناس وری طرف نيک بخ دأ در .  جن سانيکه بع  ١۵و ک
  . جنوری دفن شدند و مردمی را که تير باران شھادت داده اند

  

  نجات يافته گان
د و  ا يکولنگ ھمراھی شان بودن شاھدان عينی از مردان کسانيکه با دسته اصلی اسيران در دره علی اسير شدند و ت

 به حادثه تا آخر که طالبان جوانان را طرف آنھا در رابطه. بخاطر سن شان جدا شدند شھادت شان به دسترس ميباشد
انی . کشتار گاه بردند معلومات مفصل ارائه کرده است ود قرب ده ب ار ش ابوالفاضل که در دره علی ھمراه پسرش گرفت

ا .  ميباشد١۴٣ طالبان آنھا با اعمال شکنجه و لت وکوب با ميل تفنگ و چوب و اخيرآ آنھا را با دسته اصلی اسيران ب
شتار .  مرکز نيک بردندپای به  ه محل ک ابوالفاضل بعدآ ھمراه چند پير مرد زمانيکه پسرش با اسيران جوان ديگر ب

شتر از . گاه بردند مورد عفو قرار گرفتند دند بي رده ش اه ب شتار گ ه مرکز ک ه ب يران ک  ٨٠او تخمين کرده است در اس
ی توسط سه .  نفر تير باران شدند۵٠ نفر شان آزاد گرديدند و بقيه در حدود ٣٠ھشت نفر بودند و  ھمچنان عوض عل

ورد لت و کوب  رده م سته ک ا وی را ب نفر عسکر پشتون که درخانه اش در دره علی وارد شده بود اسير گرديد و آنھ
ه و . قرار داد وی تا نيک برده شده به دسته اسيران اصلی ملحق گرديد ولی بخاطر سن زياد وی مورد عفو قرارگرفت

  . آزاد گرديد
ه .  خليفه يکی از آخرين کسانی بود که از قربانيان دره علی قبل از پايين کرده آنھا در کشتار گاه جدا گرديد او از قري

آ . منشره مربوط دره علی گرفتار شد و با اسيران اصلی طرف نيک رفتند اال ۴٠اگر سن وی تقريب ود و احتم اله ب  س
ردکشته ميشد ولی در آخرين دقايق يک طالب مداخ ر ديگر آزاد ک رد پي ا م را ب ار روز در . له کرد و وي رای چھ او ب

د ا گردي ه . نيک مقابل ھوتل اسد هللا خان بخاطر بار کردن اجساد نگھداری شد و بعدآ رھ ه اسرای ک رد ک د ک وی تأيي
  .  نفر شان مورد عفو قرار گرفتند١۵ نفر بودند ولی فقط ٨٠ الی ٧٠طرف نيک برده شدند 

  
  .ھشتم جنوری محمد علی قريه کنده دره علی از کشتار در قلعه ارباب حسن خان نجات يافتدر ظھر روز  
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ود ده ب ان اسير نگردي ده گ ار ش ته گرفت ا دس د. او ب ان رفت و اسير گردي ه او طرف دوک ری از واقع ی خب . بخاطر ب
يران  تند و او اس ان روز گماش اب طالبان اورا بخاطر چيدن اسيران در موتر بارکشی در جري ه ارب ه بطرف قلع را ک

  . و بعد از ختم کا ر طالبان اورا تير باران کرد.  حسن خان برده ميشدند در موتر می چيدند
. اگر چه يک نفر ديگر زمانيکه ھمسايه اش در بين خون دست و پا می زد با پايين انداختن خودش   آسيب نديده است

  .اگرچه اين مورد از شاھد بطور کامل واضح نيست. اران ميکردنداين واقعه زمانی بود که اسيران دره علی را تير ب
ود اھد صحنه ب اند ش ل رس ه قت رده ب اران ک ه . يک شاھد در زمانيکه شوھرش و دو پسر را طالبان تير ب يک زن گفت

د شتارگاه ميزدن ه ک ردن ب ه شوھرش در . است که چگونه طالبان پسرش راقبل از ب اھد ديگر گزارش داده است ک ش
سته در حين  آماده کردن علف در کاھدان بود که دو طالب پشتون دفعتأ بر وی وارد شدند و او را با لنگی اش محکم ب

زد و در . محل کشتار گاه پايين کردند ا چوب مي رده ب سته ک ان ب ادش را طالب ه دام ه چگون د ک يک شاھد ديگر ميگوي
کند که چطور طالبان شوھرو دامادش را از خانه اش زن يک قربانی و يا متضرر بيان مي. محل کشتار گاه پايين کرد

د ل تفنگ و برچه ميزدن . گرفتار کرد و آنھا را قبل ازبردن شان به کشتار گاه در قلعه ارباب حسن خان با قمچين، مي
ا . يک نجات يافته گفته است که دو پسرش گرفتارشده در کشتار گاه برده شدند شتون ھ ر پ يک شاھد ميگويد که سه نف

اه دست شتار گ ار روز از ک د از چھ فيدان جسد وی را بع ھای شوھرش را بسته کرده لت وکوب کرده بردند و ريش س
ه . قلعه ارباب حسن خان آوردند اب حسن خان رفت ه ارب ه قلع سرش ب نجات يافتن ديگر خودش به خاطر يافتن جسد پ

ک قربانی قصه کرد شوھرش گرفتار شد زن ي. بود و ديد که دستھای پسرش به عقب بسته و چھار مرمی خورده بود
وری ٨برادر قربانی ديگر قصه کرده است که که برادرش در . و به ضرب لت وکوب به کشتار گاه برده شد  ماه  جن

ان دو . در دره علی  گرفتارشد با برچه زده شده بود و به کشتار گاه کشته شد ه طالب رد ک انی گفت ک يک مادرسه قرب
شتار . گرفتار کرده به محل کشتار بردندپسر و يک نواسه اش را  ه اجساد از محل ک ه چگون انی گفت ک زن يک قرب
ان عصر . آورده شد و دفن گرديد د و در ھم ه اش گرفتن سرش را از خان ان پ يک شاھد ديگر بيان کرده است که طالب

رده  گرديده و دستھا١٢٢سه نفر مسلح طالب وارد خانه شاھد . روز وی را به محل کشتار بردند سته ک ی پسرش را ب
ستند ٢يک شاھد عينی گفت که طالبان در ساعت . به محل کشتار گاه بردند دند و توان د از ظھر وارد محل ش  بجه بع
  . اجساد اين سه نفر بعدآ از انبار اجساد از قلعه ارباب حسن خان پيدا شد. که سه نفر را گرفتار کنند

شوھر يک مزدورکار قريه زمانيکه علف .   مامايش را بيان کرده استقومی يک نجات يافته گرفتاری و قتل کاکا يا
يد. را برای صاحب کار ساطور ميکرد گرفتارشد اه رس شتار گ ته است . او بسته شده و به محل ک ان داش زن ديگر بي

د رده ش ان ب د حسن خ اب محم ه ارب ه قلع د و ب ار ش ی گرفت وھرش از دره عل ه ش سرش را . ک ه پ ت ک ادر گف يک م
ا دگرفت دا ش اران پي دان تيرب دا ازمي ده از مرمی وی بع ه جسد سوراخ سوراخ ش رد ک انی . رکرده زده ب زن يک قرب

ه و در  رار گرفت ورد لت وکوب ق دآ م د و بع ار گردي ه اش گرفت ان از خان گزارش داده است که شوھرش توسط طالب
سته شاھد ديگر بيان کرده است که چگونه شوھرش در حين. کشتار گاه به قتل رسيد ار شد و ب  درو کردن چمن گرفت

اب . کرده با ميل تفنگ و چوب لت وکوب کرده به ميدان کشتار پايين گرديد ه ارب ردن اجساد در قلع دا ک او بخاطر پي
يران دره . حسن خان رفته بود راه اس دأ ھم د و بع ار گردي ار سرک گرفت زن يک قربانی بيان کرد که شوھرش از کن
ر يک . علی تير باران گرديد ه در مق د ک ه کشکک دي نجات يافته ديگر سيد طالب، سيد سرور و سيد حسين را از قري

اجساد . طبقه بندی در محل کشتار پايين گرديدند و بعدآ بخاطر جمع آوری اجساد به قلعه ارباب حسن خان برده شدند
ساني ه شمول يک عده ک د ب رار داده شده بودن ر ھدف ق سته و اصال در قسمتھای سر، سينه، و کم تھای شان ب که دس

رد . يک شاھد کشتار واقعی را از جنوب بطرف قلعه محمد حسن از کته خانه ديده است. بعضی باز بودند د ک وی تأيي
  . جنوری در محل کشتار  آورده شده بودند٨ بجه ۵که قربانيان دره علی با يک موتر در ساعت 

  
  قربانيان 

اين ليست شامل کسانی است که . ته شدگان دسته جمعی دره علی استليست ذيل يک ليست مختصر از قربانيان و کش
  :در ليست عمومی متضررين که در اظھارات بعنوان کشته شدگان آمده است، قابل شناسای ميباشند

  
  

ر  نمب
مسلسل

ل  ولد نام متضرر مح
 گرفتاری

 شغل عمر محل زندگی

 دھقان ٢٧ بوم دره علی سيد حاجی علی اکبر سيد علی ظفر ١٢٢
 مزدورکار ٣٠ بوم  دره علی سيد اسحاق سيد حسن  ١٢۴
 دھقان  ٢۵ بوم  دره علی سيد حاجی علی اکبر سيد محمد  ١٢٣
ی  ١۴٧ د عل يخ محم ش

 عرفانی
 شاگرد ۵٠ ده نو دره علی خادم کربالی

 مزدورکار ۴٧ گنبدی نيک  سيد کلبی حسين سيد علی  ٩٩
 دھقان  ۴٠ جمک دره علی سيد اسحاق سيد احمد  ١٣٣
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 دھقان ٣٨ جمک دره علی مراد علی  ابراھيم زوار ١٣١
 دھقان ٣۶ جمک دره علی  محمد حسين سيد محمد ١٣۵
 دھقان  ۴۵ جمک  دره علی  علی داد شير ٧٧
 دھقان  ۵۵ جمک دره علی سيد محمد  سيد اقبال ١٣٢
 دوکاندار ٣٢ کشکک نيک سيد حاجی اسحاق سيد سرور ٨٩
 دوکاندار ٣۵ کشکک نيک اجی اسحاقسيد ح سيد طالب ٨٨
 مزدورکار ١٨ منديک نيک  سخی داد ابراھيم  ١١٨
 نانوا ۴٠ نيک نيک ابراھيم زوار نانبای  نادر نانبای ١٠٩
 شاگرد ٣٠ قلعه پاره  دره علی شاه يعقوب زوار سيد اسدهللا اخالقی ١۴۶
ار ۵٢ قلعه پاره دره علی مال سرخ بابق نوروز ١۴۵ ا/مزدورک

 NGO/دستا
  کاريگر ٣۵ قلعه پاره دره علی سيد محمد حسين سيد سلطان عزيز  ١۴۴
 دھقان ٣٠ قلعه شانھنگ دره علی حاجی غالم محمد عباس  ١۴٢
 دوکاندار  ۴٠ قلعه شانھنگ دره علی خداداد حسين علی ١٣٠
 دھقان ٢٧ قلعه شانھنگ دره علی سيد رضا کربالی سيد جواد  ١۴٠
 نانوا ٣٠ قلعه شانھنگ دره علی ی غالم محمد حاج حاجی محمد  ١۴١
 دھقان  ٣٠ قلعه شانھنگ دره علی جعفر محمد علی ١٣٧
 دھقان  ٢۶ قلعه شانھنگ دره علی سيد عبدالفاضل شاه سيد محمد علی ١۴٣
 نجار ۴٠ قلعه شانھنگ دره علی علی اکبر شاه سيد محمد پيمان ١٣٨
 دھقان ۴۵ نھنگقلعه شا دره علی علی حسين رجب زوار ١٣٩
 دھقان ٣٧ قاشغوله دره علی احمد زوار عبدهللا ١۵٠
 دھقان ٢٧ قاشغوله دره علی غالم علی اسد هللا ١۵٩
 دھقان  ٢٢ قاشغوله دره علی داراب محمد حسين ١۵١
 دوکاندار ٢٠ سرآسياب نيک علی اکبر قربان  ١٠٨
 مزدور کار ١٩ شاه ميرک دره علی  محمد نبی باقر  ١٢٩
 دھقان  ٣۵ شاه ميرک دره علی محمد علی محمد  ١٢۶
 دھقان ٣٠ شاه ميرک دره علی محمد نبی محمد  ١٢٨
 دھقان ۴٧ شاه ميرک دره علی حسين بخش نبی  ١٢٧
 دھقان ٣٠ تی نو دره علی عوض حسين بخش ١۶٠
 دھقان ۴٠ زھرآب دره علی گردی حسين عباس  ١۶٢
 کارمزدور ٢٨ کته خانه نيک کاظم عظيم ١۶٩
 دوکاندار ٣۵ ديوالک دره علی اسحاق  چمن ١۴٩

  
   ماه جنوری ٨گرفتاری در منديک و کشتار توسط دسته قاتلين درنيک در) ٢. (الف

  
ته جمعی طالبان مس شتار دس ه در يک ک ه نيک جای ک ردن اسيران ب ديک و ب ووليت گرفتاری ھا را در اطراف من

  .بزرگ صورت گرفته بود به عھده گرفته اند
دب ده بودن ار ش ديک گرفت سايه من ه ھم دی قري ن . عضی اين اسيران از سرک نزديک منديک و تعدادی ديگر از گنب اي

د . اسيران اول در ھوتل خراسان جا بجا گرديدند ه بودن در آنجا آنھا با اسيران که عصر روز گذشته از کته خانه گرفت
د نفر از گنبدی و م١٢در ھمان مقطع به تعداد . يکجا کردند ا را در . نديک برای قتل عام منتظر  بودن ان آنھ د طالب بع

  .يک موتر بار کرده به قلعه ارباب حسن خان نقل دادند و توسط دسته قاتلين به ھالکت رساندند
  

  :نجات يافته گان
  

د٣١٩دو نفر از اين گرفتار شدگان بنام سيد طاھر شاھد نمبر  تاد حسين نجات يافتن د اس ه آ.  و احمد حسين فرزن ا ب نھ
د ر کردن ان في االی فراري ان ب د از اينکه طالب ی بع د ول ی خودداری کردن . طرف دريا فرارکرده و از رفتن به دره عل

ديک در ٢٠۴يک نفر از فير نجات يافت از کته خانه شاھد نمبر  دی و من ردم گنب شتار م ه ک رده است ک ان ک  است بي
  .کنارش صورت گرفته بود
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ديک ) سربرادر يا خواھرشپ(يکشاھد بيان کرده است که  سير راه در من ر ميگشت و در م ی ب از نيک طرف دره عل
سته شد ار و ب ردن جسد وی رفت جسد وی در . توسط يک گروپ از طالبان گرفت دا ک اميلش بخاطر پي و زمانيکه ف

اھد ديگر ھم. قلعه ارباب حسن خان پيدا شد که مرمی ھای زياد در سروی خورده به قتل رسيده بود ا دو يک ش راه ب
ه  ديک را از غسال خان پسر يک مقتول از منديک بخاطر جمع آوری و دفن اجساد رفتند سه جسد از مقتولين قريه من

  . مسجد منديک جمع آوری کرده دفن کردند
  

ر  نمب
 مسلسل

ل  محل قتل ولد نام متضرر مح
 زندگی

 شغل عمر

 دھقان ٣۵ گنبدی  نيک  سيد حيدر سيد محمد علی  ١٠٠
 دھقان ۴۵ منديک نيک  محمد  د ميرزایاحم ١١۵
 کارگر  منديک نيک  موسی اکبر  ١١٩
 دوکاندار ٢۶ منديک نيک  حاجی باقر داود  ١١۶
 کارگر ٣٠ منديک نيک  قاسيم حکيم ١١۴
 کارگر ۵٠ منديک نيک  نورعی زوار ارباب محمدعلی نوری ١١١
 کارگر ١٧ منديک نيک  دولت زوار رضا  ١٢٠
 دھقان ٣۴ منديک نيک  سيد رضا رسيد اکب ١٠٢
   منديک نيک  ارباب محمدعلی نوری ياسين ١١٢

  
ف ايين در ) ٣. (ال ازگزاری پ الون نم ه در س ه خان يران کت ک در ٧اس اتلين در ني روه ق ط گ ير و توس وری اس  جن
  .جنوری بقتل رسيدند٨
  

رده بو اه ب ه شان پن ومی قري زاری عم دی را در قتل عام افرادی که در سالون نماز گ م و کلي ام مھ ل ع د يکی از قت دن
 جنوری گرفتار و يکشب آنھا را نگھداری کرده و ٧اين مسئله مھم است زيرا اين اسيران در . يکولنگ تشکيل ميدھد

  . جنوری بقتل رساندند٨روز بعد در 
يد  ده استAجزئيات بيشتر توسط س ه گردي ود تھي ه ب ه نجات يافت ه ک ه خان وری عصر .  از کت روز نيروھای در جن

  . نفر شان بخاطر محافظت از عقب جبھه در قريه کته خانه ماندند٢۵متحد از مرکز يکولنگ عقب نشينی کردند و 
د ه فيرميکردن ه خان ان از کت ر ش ا في يم ب نج و ن اعت پ اريکی س ا ت ه را ت ه خان ه کت ا منطق ه . آنھ ود ک انی ب و آن زم

رول در عين زما. نيروھايشان کامال عقب نشينی کردند ه مرکز نيک را در کنت ن فير آنھا نيروھای پياده طالبان را ک
  .داشتند و قلمرو شان را وسعت ميدادند جلب کرد

ردم  اد م داد زي د و تع درجريان اين جنگ بعد از ظھری تمام مردم ملکی ھر طرف بخاطر پنھان شدن در تالش بودن
ازگزا٢٣در حدود  الون نم د نفر اعم از زن، مرد و اطفال در س اه بردن ايين پن ه پ ه خان د از ساعت . ری کت  بجه ٣بع

ر شان  ه ھفت نف عصر يک گروپ از نيروھای طالبان بخاطر تعقيب کردن افراد جبھه متحد داخل اين سالون شدند ک
آنھا زنھا و اطفال را لت وکوب و . آنھا دستور داد که تمام مردان از سالون اخراج گردند. خيل قھر و خطرناک بودند

اھش . د کردندتھدي ی زود از خشم شان ک د ول اران کنن د بخاطريک تيرب ا صف ببندن د ت طالبان مردان را دستور دادن
ت سوالی . ياف ز ول ا مرک ا را ت د و آنھ ارت بردن يران را بغ ای شخصی و ارزشی اس ام دارای ھ ان تم ه (طالب کتابخان

 بجه بعد ۵اين اسيران در ساعت .  رساندند)  عرفانی مشرف بر محوطه موسسه آکسفام که مرکز فرماندھی شان بود
  . جنوری به آنجا رسيدند و بعد از يک توقف کوتاه به ھوتل خراسان جا بجا گرديدند٧از ظھر روز يکشنبه 

ه را  د١۵طالبان مردم کته خان داری کردن ل خراسان نگھ ره .  ساعت در ھوت يران پي ه از اس ری ک و گروپ ھفت نف
ا اسيران حرف . شتوزبان بودند نفر افغان پ٧داری ميکردند  ان ديگر ب اگرچه يک گروپ طالبھای خارجی که به زب

د و  ل می آمدن ساعت در ھوت ه ساعت ب د ک نام می دادن ی دش ان عرب ه زب ميزدند فھميده نمی شد ولی واضحا آنھارا ب
  .اسيران را شديدأ لت وکوب ميکردند

ه  ره داران ب يم پي ر مر٢٣در ھشت جنوری ساعت ھشت و ن ه و  نف ه خان ه ١٢د از کت يده از قري ازه رس ر ديگر ت  نف
وتر در . و آن موتر در بيرون ھوتل ايستاده بود. منديک و گنبدی دستور دادند تا بر موتر ترپال دار سوار شوند اين م

رده و آن.  دقيقه به قلعه ارباب حسن خان رسيد۵ظرف کمتر از  ايين ک وتر پ ه اسيران را از م ا افراد مسلح طالبان ک ھ
د. را به دو دسته تقسيم کردند سته نکرده بودن . اين افراد ھر دو دسته تقسيم شده را به دو جر بردند ولی دستھايشانرا ب

شوند اران مي ه تيرب د ک ده بودن يران نفھمي ه اس ا آخرين لحظ ره دار . ت ار پي د و ١٨چھ ايين بردن ه جرپ ير را ب ر اس  نف
ا و . يگر نيز برده بودنداحتماال به ھمين تعداد نفر اسير را گروپ د و دسته قاتلين مردم پشتون محل مسلح به يک پيک

د و . سه کالشينکوف بودند ين افتادن ه زم ام شان ب ا اينکه تم ستند ت ه ب ا گلول ه را ب شوده ھم يران آتش ک آنھا بروی اس
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شتو گ. ظاھرا کشته شدند زاره يک نفر از اين دسته قاتلين کشته شده ھا را تفتيش کرد و در زبان پ ن ھ ام اي ه تم فت ک
  .ھای کافر مرده است و بعد از آن آنھا بر موتر سوار شده رفتند

ط  ه فق ود ک افه نم اھد اض ک ش شتار ١٣ي ل ک ه مح ردن ب ل از ب ه قب ه ھم د و بقي از بودن شان ب انی دستھاي ر قرب  نف
  . يد داده ميشداو گفت که دستور تيرباران توسط يکشخص بلند قد با لنگی سف. دستھايشان بسته شده بودند

ده  ر کسی زن ين اگ زد بب ه صدا مي نيد ک وررا ش ابراھيم خود را روی زمين بين اجساد انداخته بود لکن بعدآ صدای آن
  . و بعدآ ھردويشان از محل فرار کردند. باشد

اب حسن ه ارب  خان از يکشاھد که از تپه باالی قريه بيد مشکين پنھان شده بود بخوبی ميتوانست کشتار گاه را در قلع
ستاده . آن تپه ببيند ه صف اي رده ب ه ک او ديده بود که يک موتر کالن بارکش آمد و بعد طالبان اسيران را ازموتر تخلي

اجساد . (ھمين موتر طرف نيک برگشت و بعد از يک ساعت اجساد که در نيک بودند آوردند. کرده تير باران کردند
  )ين گرفتار کرده بودندکسانيکه صبح آنھا را از کته خانه و بيد مشک

اب حسن خان بخاطر جمع  ه ارب ه قلع ود ب ه ب و قرارگرفت ورد عف ه م ه خان ردم کت اران م زمانيکه  يک شاھد از تيرب
ا دور ميخورد و (آوری اجساد رفته بود اظھار کرد که بر عالوه انبار اجساد در خارج حويلی  وتر در آنج ه م محل ک

ودجای تاير بطور قابل ديده مانده بود  ده بعمل آورده ب ستنطقين از محل دي ه م آ ) زمانی بود ک ا تقريب  جسد ٣٠درآنج
ار . ديگر در دھن جر بودند ھمانطوريکه در فوق ذکر شد اين اجساد مردان بودند که از قريه کته خانه و منديک گرفت

  .ده بودند مانده بودندطالبان اجساد آنھا را در محل که تيرباران کر. شده بودند و در اول تيرباران شده بودند
  

  :نجات يافته گان
  

  .دو نفر از محل واقعی تيرباران نجات يافته بودند
يچ .  از کته خانه چھار مرمی خورده زخمی شده بود ولی توانست که راه برود٢٠۴شاھد  ديک ھ ه من يک نفر از قري

رار  ه ای در زخمی نشده بود و ھردونفر فوق در بين مرده ھا خواب شده بودند و بعدا ف ده و در تپ اال ش رده از جرب ک
  . جنوب محل حادثه مخفی شدند

و E سيد فرزند سيد ٢٠۵شاھد  ورد عف ه اسير شد لکن بخاطر کثرت سن م ه خان  از قريه کته خانه ھمراه مردان کت
  . قرار گرفته و او ديده است که فرمان توسط مال شھزاده قوماندان عمومی صادر گرديده بود

  ول قومانده و کنتر
  

 که نجات يافته بود ديد که طالب به قرار گاه مرکزی داخل ٢٠۴شاھد نمبر . اسيران پس به مرکز قومانده آورده شدند
د د ماندن ا اسير خواھ ه آنھ د. شد و بعد با  يک تماس مخابروی گفت که ھم ا کردن ا بج ل ج ارا در يک ھوت د آنھ . و بع

دت  د در م ده بودن ير ش سانيکه اس اعت در محل١۵ک شدند س داری مي ان نگھ زی ش اه مرک ن .  نزديک قرارگ ام اي تم
د ن . حادثات پی ھم شامل آوردن دسته اسيران ديگر بودند که اسيران را بار زده به محل کشتار انتقال ميدادن ه اي و ھم

رول. اسيران از قريه ھای ھمجوار قرار گاه مرکزی طالبان بودند امال آرام و تحت کنت ز نيک ک  در ھمين مدت مرک
  .طالبان قرار داشت و طالبان ارتباط قوی مخابراتی داشتند

ه   د ک د گفتن نجات يافته گان از قتل عام مردم کته خانه که با طالبان در جريان اقامت کوتا ه شان  در مرکز نيک بودن
ه ھليکوپتر می د ک يم صبح ميديدن  اسيران درزمان اسارت شان در ولسوالی کھنه درساعت ھای ھشت و ھشت و ن

دالرحمان وی را مال .   آمدند و قوماندان طالبان با لنگی و موی سفيد و لنگيده بيرون می آمدند يد عب ام س يک اسير بن
رده است آ توسط . عبدالستار معرفی ک رد و متعاقب ان صحبت ک ل اسيران توسط طالب ا قت ا وی در رابطه ب يران ب اس

دقوماندان عمومی بنام مال شھزاده دستور داده شد که ا ه برون وط شان را گرفت ان اجساد مرب دآ . قارب کشته شده گ بع
ه نشسته است  سيکه در کتابخان ه ک د ک د کردن مال شھزاده مکتوب داد تا اجساد را ببرند و پيره داران اسيران بعدآ تأيي

 ھردو عکس از قتل عام در دو دھن جر در قلعه ارباب حسن خان جای که. مال شھزاده قوماندان عمومی شان ميباشد
  .قتل عام صورت گرفته است موجود و در دسترس ميباشد

طبق اظھارات پوچک و . سوراخ سوراخ شدن کاله، دستکش و بوت در ھردو محل در دھن جرھا عکاسی شده است
ده است موجود  و در  ه محل بدست آم ام ک ن ارق شاجور بخاطر سردی و برف در ھردو نقطه ازبين رفته است و اي

  . دسترس ميباشد
  

ماره  ش
مسلسل

ل  محل قتل ولد اسم مح
 زندگی

 شغل عمر

 دھقان  ۴۵ آخندان نيک شاه غالم حسين  سيد موسی  ٧٠
 جوالی  ۵٠ بيد مشکين نيک سيد اسحاق  سيد داوود ۵٢
 جوالی  ۴٠ بيد مشکين نيک سيد حسين شھيد سيد حسن  ۵٠
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 مزدورکار  کته خانه  نيک حسن زوار احمد زوار ١۵٣
 شاگرد ١٧ کته خانه  نيک سيد احمد حسين ی خرمسيد عل ٣۴
سين  سيد امير زوار ۶۶ رزا ح يد مي س

 پھلوان
 مزدورکار ٢٣ کته خانه  نيک

 جوالی  ٧٨ کته خانه  نيک شاه محمد حسين سيد ايوب ٣٧
 مزدورکار  کته خانه  نيک غالم علی بينوا ١۵٧
 استاد ۴٧ کته خانه  نيک سيد محمد سيد عوض  ۶٣
 دھقان ۴۵ کته خانه  نيک غالم محمد عوض علی ١۵٢
 مزدورکار  کته خانه  نيک غالم علی اسحاق  ١۵۴
  مزدورکار  کته خانه  نيک  محمد اسحاق  محمد علی   ١۵۶
  مزدورکار ۴۵ کته خانه  نيک  شاه محمد حسين  سير ناصر  ٣٨
  مزدورکار  کته خانه  نيک  محمد علی   تقی زوار  ١۵۵

  
ان  يک گروپ): ۴. (الف ه طالب سليم شدن ب اطر ت ه بخ ه خان ه کت اب در قري د ارب ه احم ه در خان ان ک ار شده گ  گرفت

  . جنوری در نيک به قتل رسيدند٨تجمع کرده بودند توسط دسته قاتلين در 
  

وط  اتلين مرب ته ق اسير شدگان که در خانه ارباب حسن خان در قريه کته خانه تجمع کرده بودند کشتن شان توسط دس
ردم .  عقب موسسه آکسفام يکی از بزرگترين حادثه قتل عام در يکولنگ محسوب ميگرددطالبان رای م ه ب ن واقع اي

ين  انجيگر بخاطر  وساطت  ب آ مي ه مرتب منطقه بخاطريکه احمد ارباب يکی از بزرگترين شخص با نفوذ محل بود ک
ا او يکی از نمايندگانی. مراجع بخاطر تحکيم صلح در منطقه بسيار مھم بود تاد ت را فرس زی وي ه صوفی گردي ود ک  ب

د ه نکنن ه يکولنگ حمل ه ب اب را . قوماندان حزب وحدت خليلی را تشويق کند ک د ارب داران احم ان طرف زمانيکه طالب
رد  د ک ه کسی در محل رحم نخواھ ان ديگر ب ه طالب ود ک اسير کردند دو پسرش را به قتل رساند اين يک اخطاری ب

  . حتی ھمکاران سابقه شان
ه ٢٠۵ جنوری شاھد ٨در ساعت  ھشت و نيم  ه خان اب درکت  ھمراه با دسته موسفيدان که در جلسه در خانه احمد ارب

ه .  نفر بودند١٩بودند مجموعأ  ا ب د ت رده رفتن سته ک فيد را ب رق س ا بي ده است آنھ ان آم و زمانيکه آنھا شنيدند که طالب
ورآ . ان مواجه شدند نفری طالب٧و آنھا با يک دسته . طالبان تسليم شوند ان ف سليم شدند طالب ان ت ه طالب اين افراديکه ب

د رار دادن وب ق ت وک ورد ل رده م سته ک شان را ب درش . دستھاي راه پ انی را ھم بال يک قرب ان ق ی طالب روپ تالش گ
  . گرفتارکرده بود

ديد  ا ضرب و جرح ش ود ب ردم شاھدان تأکيد کردند که لت وکوب با کيبل، لگد و ھرچه در دست شان ب ر م ه ب ود ک ب
ر ديگر . پير تحميل ميشد در اولين مرحله لت وکوب يک طالب با لنگی سفيد سيد انور را پيش روی پدرش و شش نف

ل . بخاطر که از وی اسلحه ميخواست و او نداشت به قتل رساند د از قت د زدن و لت وکوب جسد بع ه لگ بعد طالبان ب
  .وی ادامه داد

بعدآ اين پنج نفر ريش .  مه سالخورده بودند آزاد کردند و بقيه را به مرکز نيک فرستادندطالبان پنج نفر اسير را که ھ
د. سفيد آزاد شدند اران کردن رای جمع . بعد ده نفر جوان را در گودال عقب موسسه آکسفام ايستاد کرده و تيرب ان ب زم

وری صورت ميگر١١آوری و نمايش دادن تيرباران ميبايست در ساعت  ن پروسه . فت در ھشت جن سانيکه در اي ک
ر از ۶٠گرفتارشده بودند به سنين باالتر از  ايين ت نين پ ه س  ۵٠ و ۴٠ مورد عفو قرار گرفتند و کسانيکه کشته شدند ب

  . بودند

  قومانده و کنترول 
د  دھی بودن سله فومان اندند شامل سل شی،  اول گروپ تال–تمام عمليات گرفتاری مردم و سر انجام آنھا را به قتل رس

د يک . بعد مرکز تحويل گيری، بعد قرار گاه مرکزی بودند ه بع اساسا قتل عام در نزديک اتاقی قوماندان درآن بود ک
د . افسر به گروپ خود گفت بطور کامل پيران را جدا کنند تور دادن ارا دس د آنھ روز بعدی زمانيکه پيران آزاد گرديدن

دکه اجساد دوستان و اقارب شان در ھر جای که اف اده است جمع آوری کنن رای . ت د و ب وب کردن ردم خواھش مکت م
د . شان از قوماندان عمومی مکتوب داده شد تا اجساد را در خانه ھايشان ببرند پيره دار اين مکتوب را برايشان آوردن

ر پالن اين کشتار بطور واضح بيان گر آن بود که چطور کشتا. که به امضای مال شھزاده قوماندان عمومی مزين بود
را امضا  شده بود و اجرا گرديده بود که تحت حمايه و سر پرستی قوماندان عمومی و با سند که مال شھزاده خودش آن

  .کرده بود حمايه ميگردد
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د دن کن ا عالمت خون در روی . مستنطق ميتوانست که از محل که شاھد به حيث محل قتل بيان کرده است دي در آنج
ه . سوراخ شده و شاجور استفاده شده موجود بودبرف ھمراه کالھھای سوراخ  اس گرفت از محل عکسھای مرمی و لب
  . شده است که در دسترس ميباشد

  

  شھرت قربانيان   
  

سريال 
 نمبر

ل  ولد اسم مح
 قتل

 شغلعمر محل سکونت

 استاد ۵٠ بيد مشکين نيک سيد محمد سيد حاجی محمد ٨۴
 دھقان ۴۶ خانهکته  نيک سيد ميرزا حسن سيد عبدالرحيم ۵۶
 جوالی ٣۵ بيد مشکين نيک سيد حسين شھيد سيد اکبر ۴٩
 جوالی ٢٠ بيد مشکين نيک سيد حسين شھيد سيد انور ۵١
 دھقان ۴۵ کته خانه  نيک سيد احمد سيد اسماعيل ۶٢
 مزدورکار ٢٧ کته خانه نيک سيد محمد امير سيد سرور  ۶١
 کارمند موسسه ۴٣ کته خانه نيک سيد عطا سيد اسد هللا  ۶۵
 استاد ٣٣ کته خانه نيک سيد احمد ارباب سيد حبيب ۴٣
 دھقان ۵۵ کته خانه نيک سيد محمد بخش سيد ھاشم ۵٧
 مزدور کار ٣٧ کته خانه نيک سيد حسين ارباب  سيد ابراھيم  ۴٢
 دھقان ۵٠ کته خانه نيک شاه حيدر سيد موسی  ٣٩
 دھقان ۴۵ کته خانه نيک سيد محمد حسن سيد نبی  ۶٨
 مزدورکار ٣٠ کشکک نيک سيد کاظم سيد داود  ٩۴
 داکتر ۴۵ کته خانه نيک سيد حسن سيد قاسم طبيبی  ۴۵

  
   جنوری٨گرفتاری و قتل افراد ريش سفيدان قريه بيد مشکين در ): ۵. (الف

    
بح روز  سفام در ص سه آک ب موس شکين در عق د م ه بي فيدان قري ش س ام ري ل ع ی از حا٨قت وری يک م  جن ات مھ دث

اب . اين مردم در مرتبه سوم تيرباران قتل عام گرديدند. يکولنگ را تشکيل ميدھد ه حسن ارب ردان در خان ل م مثل قت
رات سياسی را  ی تغيي ات محل ق عنعن ه طب ردان را ک ان مشخصآ م اين واقعه بياد مردم در منطقه به حيث اينکه طالب

شا دچنين تحليل ميکردند که ھر رژيمی بيايد با اي د فکر ميکردن ادار را اعالن کنن ه . ن بيعت و وف اھد گفت ه يک ش ک
 ماه جنوری در ساعت ھشت و نيم جمع شدند و تصميم گرفتند که ٨است که نه نفر ريش سفيد از قريه بيد مشکين در 

ه دي. آنھا طرف مرکز نيک رفتند. به طالبان تسليم شوند ه خان ر و وحشت را در کت ی در بين راه آنھا صدای في د ول دن
انکريتی . پس بر نگشتند ل ک ه پ آ (در منطق ته از ۵٠٠نزديک مرکز نيک تقريب ر اداره اصلی يک دس ه تعمي ر ب  مت

د د . طالبان ايشان را تھديد به کشتن کردن رای احم ردم ھم ر از م نج نف ه پ د ک ه نيک داخل شدند، ديدن ا ب زمانيکه آنھ
د ه بودن ن اف. ارباب از کته بخاطر تسليم شدن رفت االی برف اي ه ب ا پاھای برھن ارا ب ان آنھ سته طالب تھای ب ا دس راد ب

سليم . ايستاده کرده بودند ه ت ردم زمين ان و م ين طالب ا در رابطه ب ع داشت ت ردم از وی توق احمد ارباب کسی بودکه م
 يک گروپ در تعمير ولسوالی کھنه. شدن را فراھم کند ولی اين نوع بسته کردن آنھا خيلی وحشناک و يا ھولناک بود

ھمين گروپ آنھا را به موسسه . از طالبان که به نظر ميرسيد پاکستانی باشند مردم دسته بيد مشکين را گرفتار کردند
رده است يک گروپ . آکسفام بردند د ک شاھداتش تأيي يک شاھد ديگر که افراد کشته شده در نيک را بر ميشمرد از م

يران را در ه اس د ک ا بودن ستانی ھ ره پاک ث شش نف ه حي ی ب ع محل ا از مرج د و آنھ دی ميکردن ته بن ز نيک دس  مرک
اقی می . قوماندان عمل ميکردند آنھا مردان پير را جدا کرده در ھوتل خراسان ميبردند و جوانان در موسسه آکسفام ب

د نيدند. ماندن ر را ش ردان صدای في ر م ل پي الخورده را د. در راه طرف ھوت ردان س ان م اعت طالب يم س د از ن ر بع
ه . موسسه آکسفام خواستند و آنھا اجساد دوستانش را در خارج موسسه آکسفام در يافتند توردادند ک ا دس ر آنھ ان ب طالب

اب حسن خان . اجساد در موتر که می آيد بار کند ه ارب د و اجساد در قلع وتر رفتن ا م ل  ب ه ھوت تن ب و آنھا قبل از رف
ه فارسی . ه ھای منديک، گنبدی و غيره بودند نفر از قري٨٠در ھوتل به تعداد . پايين کردند ان ک شتو زب يک طالب پ

ردان را در  ن م د٢٠حرف ميزد اي يم بجه آزاد کردن وری ساعت يکن اه جن ر خوش را .  م شان خب ه براي دانی ک قومان
  . آورد با مھربانی برايشان گفت که قوماندان عمومی شمارا نا ديده گرفت و خدا بشما عمر دو باره داده است
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ردان را در  يک شاھد که عضو دسته بود که بخاطر سن شان مورد عفو قرار گرفته تأکيد کرده است که طالبان اين م
ه . حين چيدن اجساد لت وکوب ميکردند رد گفت ن م رد اي شان اعالن ک و زمانيکه قوماندان طالبان آزادی شان را براي

عکسھای از خون، شاجور استعمال شده و . ته شده استاست اين تصميم توسط مشر و يا کالن شان مال شھزاده  گرف
  .شاجور و کاله ھا جمع آوری شده است. کاله در روی برف در زمان تير باران گرفته شده و در دسترس ميباشد

  

  شھرت قربانيان 
  

سريال 
 نمبر

ل  ولد اسم مح
 قتل

 شغلعمر محل سکونت

 دھقان ۴۵ بيد مشکين نيک سيد محمد علی  سيد اکبر  ١٨
 استاد ۵۵ بيد مشکين نيک سيد اکبری سيد اکبر اکبری ٩

 موتروان ٣٠ بيد مشکين نيک سيد قاسم سيد علی ١۶٨
 غريبکار ٣٣ بيد مشکين نيک سيد محمد بخش سيد علی حسين  ٢٣
 دھقان ٣٠ بيد مشکين نيک سيد حسن سيد امين  ١۵
 دھقان ۴٠ بيد مشکين نيک سيد شاه خانی سيد امين  ٢١
 غريبکار ٣٧ بيد مشکين نيک سيد نور   عوضسيد ٢٨
 استاد ۴۵ بيد مشکين نيک سيد شاه انور سيد عوض  ۵٣
 دھقان ۴۵ بيد مشکين نيک سيد سکندر سيد محمد ١٧
 حلبی ساز ۴٠ بيد مشکين نيک سيد شمعون سيد محسن ٣
 کارمند رسمی ۵۵ بيد مشکين نيک سيد علی جان سيد قاسم ۴
 دھقان ۴٨ بيد مشکين نيک سيد عسکر سيد صفدر ١٠
 دھقان  ۴٧ بيد مشکين نيک سيد شاه عوض سيد شاه ظفر ١۴
 NGOکارمند  ۴۵ سر آسياب نيک سيد اسماعيل  سيد محمد تشلی ١٠۵

  
گرفتاری ھا از قريه بيد مشکين در جريان تالشی خانه بخانه و قتل عام آنھا توسط دسته قاتلين در نيک ): ۶. (الف
  . ماه جنوری٨در 
  

ان .  جنوری قرار گرفت٨قريه بيد مشکين ھدف در معرض گرفتاريھا در  يران در جري ه اس يد ک چنين به نظر ميرس
ت ز . اين تالشی بطور منفرد به مرکز آورده نشده بود ھمچنانکه در قضيه دره صورت گرف ان در مرک اگرچه قرباني

ان روز جمع آوری و مرتبط ساختن اظھارات مردم. ولسوالی به قتل رسيدند سانيکه در جري ه ک ن حادث  و شھود  در ي
ه محسوب  دا گان ه ج دند يک حادث اران ش ر ب ار سرکه قرغان تي روپ در چھ تثنای آخرين گ ه اس د ب ده بودن ير ش اس

  .ميگردد
ده اطراف نيک موقعيت دارد٨تا  ه بطور پراکن ن قري .  جنوری بيد مشکين بحيث محل پناه گاه مھاجرين بود زيرا اي

زارش داده ٢١۶بطور مثال شاھد . ن روز افراد باقی مانده در بيد مشکين ھمه در مخفی گاه ھا بودنددر عصر ھما  گ
د ال دادن ارات . است که پسرانش در زير علف پنھان بودند، لکن طالبان آنھا را پيدا کرده به مرکز نيک انتق ق اظھ طب

د٢ در ساعت ٢١٣شاھد  ه بي ان در منطق سن از طالب وتر دات دا  بجه دو م ه پي ردان را ک ام م دند و تم  مشکين داخل ش
يک شاھد گفت که . آنھا مردان را از خانه ھايشان گرفتار کرده و به مرکز نيک انتقال دادند. کردند جمع آوری کردند

ه . بعد از اينکه طالبان مردان قريه را بردند ديگر نديد که بر آن چی واقع شد ای قري الخورده و زنھ ردان س اگرچه م
دمتعا سمت سر و . قبآ بخاطر پيدا کردن اجساد در نيک رفتن ددی در ق د مرمی ھای متع شته شده بودن ه ک سانيکه ک ک

  .دو نفر از اسيران که دوکاندار و استاد بود رھا شده بودند. خصوصأ در قسمت پيشانی شان اصابت کرده بود
ان خارجی آنھا توس.  نفر ھمراه وی بودند٢۵دوکاندار تخمين زده است که تقريبآ  ه شمول طالب ان ب داد طالب ط يک تع

تند سن داش وتر دات ان سه م دار . به مرکز نيک انتقال داده شدند و اين طالب ه او دوکان ان گفت ک ه طالب و زمانيکه او ب
  .)آنھا تعھد کرده بودند و که ويرا سی مرمی بزند اگر راست خود را که دوکاندار است نگويد(است رھا شد 
دبعدآ آنھا بقيه  ان رسيدن گروپ تالشی . مردان را در محل کشتار در موسسه آکسفام انتقال دادن اھد ديگر در جري ش

ان وی را . طالبان درمنطقه بيد مشکين رفت و گروپی از سربازان طالب به قريه ريختند تا مردم را پيدا کنند بعد طالب
رد زمانيکه . اسير کرد و از وی خواست که سالح خود را بوی تسليم کند ر ک با او در گفتگو بود يک طالب بااليش في

ل . و وی را زخمی ساخت رده بقت ر ک د في ه بودن ا اسير گرفت ه آنھ ر ديگر ک ھمچنان طالبان پيش چشمش باالی سه نف
ا ساعت . رساندند که دو کشته و يک زخمی در محل  بجا گذاشت ان وی را ت د از آن وی ۴طالب  بجه نگھداشت و بع
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بعد او با ميانجيگری راز محمد ولد اکبرخواجه مرد مشھور از قوم تاجک که ھمکاری . تقال دادندرا به مرکز نيک ان
  .با طالبان داشت آزاد گرديد

  شھرت قربانيان و اسرا از قريه بيد مشکين  
  

سريال 
 نمبر

 شغل عمر محل سکونت محل قتل  ولد نام 

 ارمزدورک ٢۵ بيد مشکين نيک سيد جھانگير سيد عبدهللا   ٢٧
 مزدورکار  ٣٠ بيد مشکين نيک  سيد جھانگير سيد احمد شاه ٢۶
 مزدورکار ۴۵ بيد مشکين نيک  سيد عبدالحسن سيد امير زوار ٢٩
 مزدورکار ٢۵ بيد مشکين نيک  سيد خدابخش سيد جواد  ٢٢
 مزدورکار ٣٠ بيد مشکين نيک  سيد شاه ميرزا سيد خادم  ٣١
 دھقان ١٩ يد مشکينب نيک  سيد صفر سيد مھر علی  ١١
 مزدورکار ٢۵ بيد مشکين نيک  سيد عبدالحسن  سيد رضا  ٣٠

  
   ماه جنوری در روی سرک٨گرفتاری  مردم در بيد مشکين و قتل عام شان توسط دسته قاتلين در ): ٧. (الف

  
ان يک تع وری طالب ر بعد از تالشی  و گرفتاری ھای شديد از قريه بيد مشکين در جريان روز ھشتم جن راد غي داد اف

ان در حال برگشت . نظامی را در مسير يکولنگ ھدف قرار داده به قتل رساندند چنين به نظر ميرسد که گروپ طالب
د انی بودن ا آخرين قرب د و اينھ دايت داده شده بودن ار ھ ل ک ات . به قرار گاھشان بعد از تکمي ه يکی از حادث ن حادث اي

  .يافته گانی بجا مانده باشدچنين تير بارانی نجات  نادری است که از
د٨ دوازه ١٢در ساعت  دام کردن اری اق ه گرفت دند ب د مشکين داخل ش ه بي ان در قري يک .  جنوری يک گروپ طالب

د ا خود بردن رده ب سته ک سرش را ب ه شدند پ سلح داخل خان ان م ان . شاھد که درخانه اش بود زمانيکه طالب ا ھمچن آنھ
اھد  ر عالوه پ٢١١ش ه اش ب د را از خان ار کردن ر ديگر گرفت ه از . نج نف يران را در طويل ان اس دم نخست طالب در ق

ار ساعت از ساعت ٢ الی ١٢ساعت  رای چھ ی ساعت ٢ بعد از ظھرکوته قلفی کردند و بعد ب ا پاھای ۴ ال ارا ب  آنھ
د د. برھنه روی برف ايستاد کردن ه بودن ز گرفت ردم را از راه قرغان ني ان م ه بطر(طالب ن ک ف چمن در راه از زاري

شان سوار ) قسمت پايين يکولنگ عبور ميکند آنھارا رديف ايستاد کرده و تير باران کردند و بعد خودشان به موترھاي
ود. شده طرف نيک رفتند ايش خورده ب ينه و پاھ سمت س رای . يک نفر چندين مرمی در ق ه ب ست ک اگرچه او ميتوان

ر روز بعد. کمک فرياد کند و اخيرآ در خانه آورده شد ه تي سرش را ک ان چار سرکه رفت و جسد پ ه ھم ی او پس ب
ه را . باران گرديده بود پيدا کرد ان منطق سيد باقر نجات يافته ديگر از حادثه تيرباران چار سرکه قرغان تا اينکه طالب

  .ترک نکرده بودند خود را مرده انداخته بود
  

ر  نمب
 مسلسل

 شغل عمر محل سکونت محل قتل  ولد اسم 

 دھقان ٣٠ آخندان  نزديک نيک  سيد اسماعيل  يعقوبسيد ٧٢
 مزدورکار  ٢۵ بيد مشکين نزديک نيک  شاه ظفر سيد عبدل ١٣
 دھقان ٣۵ بيد مشکين نزديک نيک سيد علی تبر سيد محمد  ١
   

  ٢٠٠١ ويرانی ھای بی دليل و جنايات مختلف در يکاولنگ از ماه فيبروری الی سپتامبر ٧.٧
  

ارت اسالمی تجاوزات عليه مر سلح ام دم غير نظامی قرار ذيل در جريان نه ماه جنگ بطور پراکنده بين نيروھای م
نبرد مستقيم بين نيروھای دو طرف .  صورت گرفته است٢٠٠١و نيروھای جبھه متحد از ماه فيبروری الی سپتامبر 

م توسط طا.  بتدريج و بطور عموم کوتا بود ود و يک اين جنگ در بر دارنده سه عمليات مھ د ب ه متح ه جبھ ان علي لب
ت زرگ . سلسله عمليات تالفی جويانه و حمالت سواره توسط نيروھای جبھه متحد صورت گرف ان حمالت ب در جري

د تصرف شوند و  ه بودن ه متحد گرفت ه جبھ اطق را ک د و من طالبان قادر شد که بر مخالفينش در سه موقعيت غالب آي
د و د را عقب برانن دنيروھای جبھه متح الفينش اشغال کردن ر جمعيت را از مخ ه و مراکز پ ان .  قلمرو متروک ھمچن

ر  راد غي اری اف ه گرفت ر عکس ب د ب الفينش را بيابن سلح مخ راد م ستند اف ان نتوان ه طالب ان ک د حمالت طالب جنايات بع
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ه نيروھای متحد استراتژيک نظامی ديگر را. نظامی را در محل تازه در دست افتاده شان اقدام کردند رد ک اذ ک  اتخ
اگرچه .  موجب آسيب غير نظاميان در محالت و مراکز اشغال شده توسط طالبان گرديد بدون اينکه از آنھا دفاع کنند

ه ثبت  تراتژی شان ب در سراسر لشکر کشی طالبان جنايات را عليه مردم غير نظامی منحيث يک ھسته از قسمت اس
اند ام  يکولنگ در سال .  رس ل ع ين قت شانگر يک ٢٠٠١در اول ده است ن ه توضيح داده ش دا گان زارش ج ه در گ  ک

ان بحيث جزا واضحآ صورت گرفت ان زم ردم ملکی در ھم ام م ل ع ه قت ود ک زرگ واحد ب ه ب در . رويداد و واقع
زانش در يکولنگ  ه مي ر نظامی ک راد غي جريان اين جنگھا که مشرح بيان گرديد طالبان قتل عام ھای متعدد را از اف

آتش زدن خانه ھای مسکونی و زير بنا ھا در جريان عمليات قتل عام ماه جنوری توسط . جنوری انجام دادندنبود در 
ت ه .    قوماندان ارشد طالبان مال داد هللا صورت گرف ر آنست ک شان گ دھی ن سله مراتب فرمان ات و سل تکرار جناي

  . حمله باالی افراد ملکی جز از استراتيژی طالبان بوده است
  

  جنگ
  

ه  وگيری ب بعد از اولين قتل عام در يکولنگ طالبان کوشش زياد را در مرکز ولسوال بخرج داد از نفوذ مخالفينش جل
ا را ٧بعد از عقب نشينی نيروھای اصلی که در که يکولنگ را در . عمل آورد ام ھ ل ع د و قت  جنوری  تصرف کردن

وط ب ه انجام دادند طالبان محلی از مردم شيعه و نظاميان مرب اد ب ل اعتم شتون ھای قاب ا پ سود ب تا از بھ ه سنگر دوس
ری، . قومانده مال عبدالستار در منطقه مستقر کردند تاد اکب ه شمول اس تند ب ط داش ان رواب ا طالب ه ب يعه ک راد ش آنھا اف

ردم  ا م ی ب ه مشوره امنيت د ک د و کوشش کردن ين کردن حاجی فکوری و حاجی سيد عارف عالقه دار را در محل تعي
ر  ( محل ردم را ب ا و م ين نيروھ ه روابط ب فيدان ک ی از ريش س ی محل در محل اشغال شده و طالبان يک کميته امنيت

االی . اگرچه اين کوشش ھا آنقدر موفق نبود. تشکيل دادند) قرار کند ه را ب زمانيکه نيروھای جبھه متحد مکررآ حمل
  . ک کرده به طرف ولسوالی باميان عقب نشينی کردندمرکز ولسوالی آغاز کردند نيروھای طالبان منطقه را مکمل تر

سوالی يکولنگ  ين ول رز ب در آغاز بعد از گرفتن مرکز يکولنگ مجددآ نيروھای جبھه متحد يک خط دفاعی را در م
د. و ولسوالی باميان ايجاد کرد شروی کردن ان پي . و بعد در اول فيبروری نيروھای جبھه متحد به طرف ولسوالی بامي

دان آنه بدون يدان مي  جنگ شديد منطقه شيبرتو و قرغنه تو را در غرب يکولنگ به تصرف خود در آوردند اگرچه ش
د ه ١٢در . نبرد قرار گرفت زيرا طالبان خطوط اول خود را در آنجا مستقر ساخته بودن روری نيروھای جبھ اه فيب  م

ر آنھا توانست که  در دا. متحد عمليات موفقانه را در شيدان انجام داد اد را ب خل خط اول طالبان رخنه و خسارات زي
ای . طالبان وارد کرد و طالبان را مجبور به فرار کردند عامل فريب دھنده در جنگ حضور نيروھای ازبک و عربھ

  . محلی زرھی که وفا دار به دوستم بودند و توسط لعل قوماندان برادر قوماندان عبدالچريک بودند
دبا آگاھی از جنگ شيدان نيرو ل از . ھای جبھه متحد تا مرکز واليت پيشروی کردن ا مي ان ب ا طالب نيروھای تاجک ب

د شينی کردن شينی . باميان به سمت قريه جات خود شان سيغان و کھمرد عقب ن ل عقب ن ان طرف شش پ اصال طالب
دام جنگ . کردند دون ک ان را ب ز بامي د از  اين عقب نشينی برای جبھه متحد فرصت داد که بطور سريع مرک شديد بع

يدان را در  ه ش تند ک افی داش روی ک ا ني اور آنھ ل ب ر قاب ه بطور غي يد ک ه نظر ميرس ين ب شيدان اشغال کند اگرچه چن
اطر . صورتيک که مقاومت ھم صورت بگيرد باز تصرف نمايند رده بخ سلح ک ددا م ايش را مج اگرچه طالبان نيروھ

د و در نقطه ھای مشرف نيروھای جبھه متحد از. تصرف باميان فرستاده بودند  مرکز واليت عقب نشينی کرده بودن
اه  رار گ ا يک ق والدی و ب سمت شمال غرب شھر در دره ف بر واليت در قسمت غربی حومه شھر سرخ دره و در ق

  . عقبی در شيدان مستقر ساختند
رار د شار ق ان را تحت ف ا مرکز بامي ن موقعيت ھ ه از اي ا نيروھای جبھه متحد توانان داشتند ک د و مخصوصأ آنھ ھن

د ام ميدادن . ييکه در دره فوالدی بودند جاييکه آنھا با فرصت راکت و حمالت خود را به ميدان ھوای و مرکزشھر انج
اين ضد  اح اطراف خطوط اول خود را م ی ھردو جن ود ول اين ب ھا عاری از م د از دوان روس در حاليکه باميان بع

ان را اشغال . پرسونل و ضد تانک ماين گذاری کرده بودند اين ماين گذاری در دوران صورت گرفت که طالبان بامي
ال  ين س ارچ ھم اه م ان در م ودا را در ٢٠٠١کرد و نيروھای جبھه متحد در حومه شھر بودند و طالب  مجسمه ھای ب

  . باميان تخريب کردند
ات عامل تسريع به اين عمليات اين ب. در ماه می طالبان حمالت تازه ای را انجام داد ود که نيروھای جبھه متحد امکان

ا  جديد را احتماال از طريق ميدان ھوای شيبرتو بدست آورده بودند و طالبان کوشيدند که دو باره اين ميدان ھوای را ب
ه . شخم زدن و آبياری تخريب نمايند ا حمل ر آنھ ان ب ان از بامي ه جنگی طالب ات اولي کمی اندک بعد از پنج روز امکان

ست رد و توان دک صرف نماين ز يکولنگ را ت يبرتو و مرک يدان، ش سرعت ش ه ب الوه يکولنگ .  ک ر ع آ ب ا عجالت آنھ
ا را . ولسوالی ديگری را بنام دگه را نيز تصرف کردند جبھه متحد تمام موقعيت ھايش در باميان از دست دادند و آنج

  .ترک کردند
د و آنھا . در مدت يکماه قوماندان طالبان در يکولنگ جھاد يار بود قرار گاه مرکزی شان را در يکولنگ تأسيس کردن

د د و . از آنجا حمالت خود را عليه مخالفين در خارج از محل آغاز کردن ه فرارکردن ر نظامی کال از منطق ردم غي م
سوالی . طالبان منطقه را اشغال کرده و در نظر داشتند که آنھا را گرفتار کنند ه ول ز يکولنگ ب وذ مرک قبال اکثريت نف
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سوالی فرارشدندپن سمتھای دور دست ول ه ق ان ب ل ش ردم اطراف از ترس . جاب و تعداد قلي ا م ی ب اه داخل ده گ بيجاش
  .اينکه طالبان باالی شان حمله نکنند پيوستند

د بلکه  اره اکثريت ھای سياسی شيعه را نياوردن د و دو ب طالبان کوشش کردند که امنيت يکولنگ را دو باره احيا کن
تند .  مربوط سنگر دوست را بحيث قسمت از نيروھای امنيتی منصوب کردندنيروھای ھزاره ای داش ا توان اگرچه آنھ

ازد و  د وارد س ان آغاز کردن که خسارات مالی زيادی را بر نيروھای جبھه متحد که تازه حمالت چريکی را بر طالب
ت شديد را در قسمت شمال شرق ھردو جناح حمال. آنھا طرف مرکز پيش روی کردند ولی عمليات نظامی قوی نبود

ود رده ب از ک ه . ولسوالی ھدايت ميداد زيرا از آنجا نيروھای طالبان حمله را آغ ه متحد ب رأ اگرچه نيروھای جبھ اخي
ه عقب  مرکز نيک نزديک شده بود قوماندان جھادوال بخاطر ترس از اينکه مبادا محاصره گردد نيروھايش را امر ب

  .  نشينی از يکاولنگ کرد
دا ان گردي تراتژی طالب ده در اس رات فريبن االی . ين عقب نشينی باعث تغيي ه ب ان و حمل رای بمباردم نخست جواب ب

د . مرکز يکولنگ بود در اين حمله نيروھای ھوای طالبان قادر بود که شفاخانه ولسوالی و دفتر موسسه آکسفام را بزن
  . که ھردويش در مرکز ولسوالی موقعيت داشت

ر يکولنگ بعد طالبان ني ه ب رای حمل ی ب ه مرکب از نيروھای خارجی و داخل اتی را ک زرگ ضربتی و عملي روی ب
ذير . بودند تدارک ديدند اطق مسکونی آسيب پ ر من ه بخاطر ضربه زدن تنبيھی ب اين نيروھا دستور از مقام بلند رتب

ان و. داشت دان طالب ه ھردو قومان ود ک ده ب ناخته ش افی ش دازه ک ل متحد يک اخطار اين مأمورين به ان دان مل  کارمن
  .  احتمالی پيش گيرانه از جنايات عليه غير نظاميان داده بودند

اين نيروھا در ھشت جون از . يک قوماندان طالبان بنام مال داد هللا بحيث قوماندان اين نيروھای ضربتی تعيين گرديد
ا  ا ت دند و آنھ دباميان حرکت کردند و با مقاومت بسيار کمی مواجه ش شروی کردن ز يکولنگ پي اه . مرک رار گ ا ق آنھ

واحی  مرکزی خود را در نيک مستقر کردند و چھار روز را در جنگ و ويرانی در ولسوالی و بطور وحشيانه در ن
د د از . و اطراف در قريه جات يورش بردند خانه ھا، تعميرھا، حاصالت و انبار ھای گندم را تخريب  و آتش زدن بع

د . هللا نيروھايش را از يکولنگ بيرون کشيدچھار روز مال داد  ھيچ کوششی در رابطه به حفظ امنيت ولسوالی نگردي
  .خسارات وارده بطور عموم عمل مجازات دسته جمعی بود

د ان حرکت کردن شينی از يکولنگ نيروھای  مال داد هللا  بطرف غرب بامي ه . بعد از عقب ن ا در تخريب قري و آنھ
الی از . برتو مبادرت ورزيدندجات شيدان، قرغنتو و شي اه خ رای يک م ا ب ه آنج اين تخريبات با وجود اين واقعيت ک
ت شتند. سکنه بود صورت گرف ان برگ ه بامي د روز در محل نيروھای اصلی ب د از چن ه و . بع ای حمل ان نيروھ طالب

ه در . ردندپيشروی را در شيدان جای که آنھا گزمه بيشتر و تدارکات نظامی را انجام ميداد مستقر ک ويرانی طالبان ک
قلمرو شان بين شيدان و نيک نشان گر آنست که آنھا در ماه جون  تصميم گرفتند که استراتژی عمدی از سوخته گی 

  .زمين باعث گرديد که ھشت کيلومتر قلمرو طالبان خالی از سکنه گردد
شروی د و نيروھای پي ستقر نيروھای جبھه متحد مکررآ مرکز يکولنگ را تصرف کردن ان م ان را در مرز بامي  ش

  .و اين موقعيت تا جوالی و آگست و ستپامبر پا برجا ماند. کردند
  

  ٢٠٠١ولنگ در سال اشرح حال مفصل از جنايات جنگی در يک
  

   خليلی به دره صوف برگشت١٣٧٩ برابر با عقرب ٢٠٠٠در ماه نوامبر 
  مر خليلی يکولنگ را گرفت نيروھای جبھه متحد تحت ا١٣٧٩در سی دسامبر برابر با جدی 

   نيروھای طالبان به فرماندھی مال داد هللا دو باره يکولنگ را گرفت١٣٧٩ برابر با جدی ٢٠٠١در ھفت جون 
   طالبان اولين قتل عام را در يکولنگ انجام داد١٣٧٩جدی  / ٢٠٠١ جون ١٠ الی ٨در 
  ولنگ اخراج کرد نيروھای جبھه متحد طالبان را از يک١٣٧٩جدی  / ٢٠٠١ جون ٢٠در 
   نيروھای جبھه متحد طالبان را در شيدان شکست داد١٣٧٩دلو  / ٢٠٠١ فيبروری ١٢در 
ستقر ١٣٧٩دلو / ٢٠٠١ فيبروری ١٣در  والدی م  نيروھای جبھه متحد باميان را گرفت و خطوط اول شان در دره ف

  ساخت
   طالبان دو باره باميان را گرفت١٣٧٩دلو  / ٢٠٠١ فيبروری ١٧
   طالبان حمالت بر شيدان را سازمان دھی کرد١٣٧٩دلو  / ٢٠٠١روری  فيب١٨
   حوت طالبان دست به تخريب مجسمه بودا در باميان زد١٨ /٢٠٠١ مارچ ٩
ام کيت کالرک اخراج ٢٣ /٢٠٠١ مارچ ١۴ ی سی بن ی ب ر نگار ب سته شد و خب ل ب ی سی در کاب  حوت دفتر بی ب

  گرديد
   جبھه متحد از دره فوالدی به مرکز باميان حمله ور شد نيروھای١٣٨٠ حمل ٣ / ٢٠٠١ مارچ ٢٣
   مارچ  طالبان دره فوالدی را قتل عام کرد٣٠ تقريبأ الی ٢٣
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   طالبان دستور اخراج غير نظاميان از دره فوالدی را داد  حمل١٠ /٢٠٠١ مارچ ٣٠
  الدی را دادگزارش مبنی بيجا شده گی دسته جمعی دره فو  IDPدر ھفته اول ماه آپريل نظارت گر 

ه ٢٠٠١ می ٣ الی ٢٠٠١ آپريل ١٩از  ان حمل ر بامي  جنگ بين خطوط اول در دره فوالدی و نيروھای جبھه متحد ب
  .نيروھای شمال از سرخ دره و شيدان دفاع کردند. کردند و طالبان بر شيدان از طريق باميان حمله کردند

  ت ھوای از ميدان موقتی شبرتو بدست آورد نيروھای متحد شمال اکمال١٣٨٠ ثور ٩/ ٢٠٠١ آپريل ٢٩در 
ل ١۴/ ٢٠٠١ ماه می ۴در  د و قت ا را آتش زدن ه ھ د و خان  ثور طالبان ميدان ھوای شبرتو و شيدان را تصرف نمودن

  عام را در منطقه مرتکب شدند
ی ۵در  ور ١۵/ ٢٠٠١ م ست ١٣٨٠ ث والدی شک مال از ف د ش ای متح رد و نيروھ شروی ک ک پي رف ني ان ط  طالب

  .و طالبان بر داگا حمله کردند و متحد شمال بطرف کيلگان عقب نشينی کردند. ندخورد
   نيروھای دوستم زاری را تصرف کرد١٣٨٠ ثور ١۵/ ٢٠٠١ می ۵در 
  . عبدالرزاق وزير داخله درطالبان در يکولنگ ديده شد١٣٨٠ ثور ١٩ ٢٠٠١ می ٩در 
  .رد دوستم از زاری عقب نشينی ک١٣٨٠ ثور ٢٢/ ٢٠٠١ می ١٢در 
  .نفر را در يکولنگ مستقر کرده است١٠٠٠طالبان اعالن کرد که / ٢٠٠١ می ٣٠در 
 جوزا نيروھای شمال قوماندان طالبان بنام جھاد يار را در محاصره کردند و نيک را تصرف ٢٠٠١/١۴ جون ۴در 

  .کردند
ون ۶در  ا ب١۶/ ٢٠٠١ ج ب ھ رد و بم اران ک ان يکولنگ را بمب وای طالب ای ھ وزا نيروھ سوالی در  ج ز ول ه مرک

  .شفاخانه و دفتر موسسه آکسفام و بازار اصابت کردند
  . جوزا نيروھای طالبان تحت امر مال داد هللا از باميان حرکت کردند١٨/ ٢٠٠١ جون ٨در 
ار شکست ١٩/ ٢٠٠١ جون ٩در  روز بھ  جوزا نيروھای طالبان تحت قومانده داد هللا نيروھای اتحاد شمال را در في

  . کوه کينک حمله کردندداد و بر
د٢٠/ ٢٠٠١ جون ١٠در  ار سوم يکولنگ را تصرف کردن رای ب ر مال داد هللا  ب ان تحت ام  ٢٠و در .  جوزا طالب

ه امنيت در يکولنگ  رد ک و شريعت اعالن ک ق رادي جوزا طالبان بازار کھنه يکولنگ را در دادند و مال در از طري
  .تأمين گرديده است

رد  ج٢۵/ ٢٠٠١ جون ١۵در  ان تصرف ک وزا نيروھای متحد شمال دو باره يکولنگ را تا مرز بين يکولنگ و بامي
ر تکب شدند و مال .  جوزا طالبان شيدان و شبرتو را به آتش کشيد٢۵و در  ام را م ل ع و بعد از عقب رانده شدند قت

زارش از ن گ ست و اي ه داد هللا يکولنگ را ميدان زون جنگ اعالن کرد و ديگر ولسوالی ني و شريعت ب  صدای رادي
  .نشر رسيده بود

ه ١٣٨٠ سرطان ٣٠/ ٢٠٠١ جوالی ٢٢در   طالبان تحت امر مال زوی بر منطقه کوه کنک حمله کرده و منطقه را ب
  .آتش کشيدند

  . نيروھای متحد شمال مکررأ باميان تصرف کردند و طالبان کنار زدند١٣٨٠عقرب / ٢٠٠١ نوامبر ١١در 
  

  ولنگان ارشد طالبان در يکدوران شرکت قوماندانا
  )قوماندان نيروھای خطوط اول(مال شھزاده 

ام از  ل ع أ در قت دد يکولنگ و متعاقب رای تصرف مج ی ٧او قوماندان عمومی عملياتی طالبان ب  ٢٠٠١ جون ١٠ ال
  .شرکت داشت

  )قوماندان خط اول(عبدالستار 
  . داشت شرکت٢٠٠١ جون ١٠ الی ٧در تسخير مجدد يکولنگ و قتل عام از 

  . به عوض مال شھزاده در يکولنگ تعيين گرديد٢٠٠١ جون ١٢ الی ١١بتاريخ 
  

  )وزير داخله(مال عبدالرزاق 
  . ماه جون در عمليات يکولنگ شرکت داشت۴ ماه می و ۴در 

  
  )قوماندان خط اول(جھاد يار 

  .در ماه مارچ و آپريل در باميان بود
  .کرد جون عمليات يکولنگ را رھبری ۴ می و ۴در 

  
  )قوماندان خط اول(مال داد هللا 

  . عمليات يکولنگ و باميان را رھبری کرد٢٠٠١ ماه جون ١٩ و ٨در 
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  )لوی درستيز قوای مسلح(مال فاضل 

  .يت استراتژی از اول الی آخر بعھده داشت و گاه گاھی از عمليات ھا ديده ميشدمسؤول
  

  )رئيس استخبارات(قاری احمد هللا 
  .مکررأ در جريان عمليات ھای عمده ديده شده است.  استخباراتی را در تمام مدت به عھده داشتيت وظايف مسؤول

  

  اظھارات  شاھدان عينی از عمليات آتش سوزی    
  .شاھدان بيان کردند که چگونه طالبان خانه ھا و زير بنا ھا را در محل به آتش کشيدند

  
Aيک باشنده قول دولق چنين بيان کرد :  

ل . کاندار در بازار کھنه ھستممن يک دو ه قت اع را ب ی دف در اول که طالبان يکولنگ را گرفتند آنھا مردم بی گناه و ب
اندند شتند. رس ر گ ان ب ای ش ه دوکانھ ردم ب د م ھر را گرفتن ه حزب وحدت ش رول . و زمانيک ان کنت ه طالب و زمانيک

ا ١٣٨٠ جوزای ١٩در .  نفر داشتنديکولنگ را در دست داشتند مردم بخاطر ظلم و بی رحمی شان از آنھا  ٩ برابر ب
يم بجه ٢٠٠١جون  ودم و ساعت ده و ن سوالی پنجاب آورده ب ود از ول وت ب امل تکه و ب ه ش دار سودا ک  من يک مق

روز  ديد در في ه جنگ ش ود ک انی ب ن زم صبح بدوکانم واقع در بازار کھنه رسيدم و مصروف چيدن اجناسم بودم و اي
ان داشت يچ ١١ساعت در . بھار جري ع ھ م شکست و در آن موق ان خط اول حزب وحدت را در ھ  بجه صبح طالب

ه عقب .  االغم را در بازار رھا کردم۴مجالی برايم ميسر نبود تا االغھايم را به خانه ام ببرم و مجبور شدم  و خودم ب
نم. کوه کته خانه فرار کردم شاھده ک ستم م ا چشمانم ميتوان اه ب ه را از مخفی گ ا . و حادث ان ب ه طالب دم ک  عراده ٧۵دي

سن،  وتر دات و و ۴م وتر زي راده م دند٨ ع ازار ش يدند و داخل ب از رس اطر .  ھشت کارم ه مکث بخ د دقيق د از چن بع
د د و آتش زدن ا ريختاندن . اطمنان امنيت شان تمام اموال دوکانھا را به موتر ھايشان بار کردند و بعد پترول به دوکانھ

د۴ت تمام شھر نو را در ساع ار کردن .  ظھر به آتش کشيدند و تمام اجناس دوکانھای بازار کھنه را به موتر ھايشان ب
  .  شب ھنگامی که به خانه ام ميرفتم تمام قضايا را مشاھده ميکردم٩و تا ساعت 

  
  : گفتTشاھد ديگر بنام 

ردم از  د کل م ان شھر را گرفتن ا در آخرين حمله در ماه جوزای ھمين سال زمانيکه طالب ه کوھھ رده ب رار ک شھر ف
ه . مخفی شدند ار را ب روز بھ شيدند و روز دوم في ه آتش ک ی را در روز اول ب ما از کوھھا ميديديم که طالبان دره عل

شيدند ه آتش ک نجم سرکينک را ب د مشکين و در روز پ ارم بي ام . آتش کشيدند و روز سوم سرقل و روز چھ و من تم
 .واقعات با چشمانم ديدم

 
Sنده کته خانه چنين بيان کرد يک باش:  

ان  ا دوک د ت ه چن دو روز قبل از آخرين جنگ زمانيکه خليلی کنترول نيک را در دست داشت من بازار رفتم و ديدم ک
د اده . محدود توسط بمب تخريب شده بودن روی سرک ھرطرف افت ا ب اس دوکانھ تند و اجن ا دروازه نداش ر دوکانھ اکث

ه . ھا دست نخورده بودند و بعد من به شيدق رفتمو خانه ھای اطراف دوکان. بودند روز بعد شنيدم که طالبان آماده حمل
ودم. بر نيک ھستند و صدای فير تا چاشت شنيدم ميشد يدق ب ن مدت را من در ش ام اي ه . و تم تم ب روز بعدی ميخواس

ھده کردم که دود از مرکز مرکز نيک بروم تا بيبينم که چه صورت گرفته است و من مرکز شھر را از باالی تپه مشا
رديم. نيک و بازار اطراف آن بلند بود رار ک ود ف ا من ب ه ب سرم ک ا يک پ دم ب ا . از وقتيکه من وضعيت را چنين دي م

ه نيروھای . ديديم که طالبان با موتر ھايشان در مرکز نيک و بازار باال و پايين ميرفتند دم ک ازاين وضعيت من فھمي
انمخليلی فرار کرده اند و طا ستاده . لبان مرکز نيک گرفته است و آنقدر مطمئين نبودم که در منطقه بم ه اي ايی ک از ج

  . و ھمچنان دود بطور قابل مالحظه از دره علی و سرقل بلند بود. بوديم من خانه ام را در کته خانه ديده نتوانستيم
  

Aيک باشنده دره سرخ چنين گفت  :  
ردم را .  که مرکز نيک را گرفته بود و کنترول داشتدر جريان جنگ ھمين سال من شاھد ھستم داد م ان يک تع طالب

د. اسير گرفته بودند و بعضی شان را بقتل رساندند ده بودن ه متحد . شھر و خانه ھای مردم سوختانده ش ای جبھ نيروھ
د. قريه جات را در کنترول داشت ه ھ. قفل خانه ھای مردم شکستانده  شده بودن ان خان د زمانيکه طالب ا را آتش ميزدن

د.  من در کوه عقب قريه دره سرخ بودم ا شروع کردن اول از الره، دھن کنک . آنھا از دو نقطه به آتش زدن خانه ھ
د را .  و تاجکان شروع کردند و روز بعد از قرغان، زارين و سر کنک شروع کردن شتند زي ه برگ ن منطق ا از اي آنھ

 موترشان به غندی سنگ ١۵ موتر طالبھا به زارين و ٢۵. ود بودندنيروھای مخالف در چھارده و بعض کوھھا موج
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وه . مردم يکولنگ در طول ھمين مدت در کوھھا بودند. رفتند ان داشت من در ک ار جري روزيکه جنگ در فيروز بھ
ه چشم  ه شھر ب ان ب د و داخل شدن طالب ه متح ا شکست نيروھای جبھ ات را ت ام حادث ودم و تم عقب سر پرچوبک ب

  . در قدم اول آنھا شھر نو را در دادند. ميديدم
رده Zمحمد  ان ک ين بي د چن و بودن   از کنر شاه و دره علی زمانيکه ايستاده بوده و طالبان در گرماگرم تخريب شھر ن
  :است

ودم د ١١و ساعتھای . من درکوتل سيا نو مرز بين پنجاب و يکولنگ ب ز يکولنگ بلن ه دود از مرک ود ک  بجه صبح ب
وديم و دود خوب . ه ای که من بودم چھار ساعت دور از مرکز نيک فاصله داشتو منطق. شد ع ب ا در محل مرتف م

ازار . ولی فرق نمی توانستيم که آيا دود از بازار است و يا خانه ھای مسکونی. مشاھده ميشد روز بعدی يک نفر از ب
ز قريه منديک شروع شد و تا سبز جوی ادامه  به آتش کشيدند دره علی ا.آمد و گفت که طالبان بازار را در داده است

ه ۶٠٠يافت و در بين ھمين دو نقطه به تعداد  زی ب ساجد و ھرچي  خانه ھمراه فاملين شان به شمول مکاتب، دفاتر و م
ا . در جريان آتش زدن آنھا مردم تھديد و باالی شان فير ميکردند. آتش کشيده شدند حتی آنھا ساکنين قريه را در کوھھ

زارع . ح ثقيله و تانک ميزدندبا سال سکونی و م ازل م ان را در من ه طالب و تا فعال شما ميتوانيد که عالمات سالح ثقيل
ی . مردم مشاھده کنيد اگرچه ھمه مردم غير نظامی بودند ار و غريب ا ک تيم و ب روه نظامی ھمکاری نداش ما به ھيچ گ

  .خود مصروف بوديم
  
  

  .در صفحه بعدی نقشه باميان است
  

  درسی که تا حال آموخته نشد  ٨
  

    ارتباط افغانستان گذشته با حال٨.١
  

ات در .   گسترش يافت٢٠٠١کار اصلی پروژعدالت افغانستان فقط در آخر سال  ه ھای از جناي زارش نمون در اين گ
امل در جنگ صورت  اج ھای ش مراحل مختلف جنگ بيان شده است که شامل بعض جنايات عليه بشريت توسط جن

  .  استگرفته
ای ٢٠٠۵در جوالی  روپ ھ الوه ديگر گ ر ع ان ب دد طالب ازماندھی مج ا س د ب ای متح د و نيروھ تم نگردي  جنگ خ

ز  مخالف اداره جديد و يا حضور آمريکای ھا در جنگ شرکت ورزيدند که نه تنھا نظاميان را بلکه افراد ملکی را ني
سلحانه خو. بقتل رساندند ده درجواب م اندندو نيروھای اياالت متح ل رس دد ملکی را بقت راد متع ز اف در آخرين . د ني

د و  ردم گرديدن از داشت، شکنجه و الدرکی م مراحل جنگ نقض جدی بشريت صورت گرفته است که شامل قتل، ب
  .ھمانا تا ھنوز ادامه دارد

ممسؤول رول يت چنين اعمال بدوش گروپ مليشه ھا، و بعض مجاھدين که بخاطر حاکميت در قلمرو شان و آن ھ  کنت
  . جنايات با آمريکای ھا متحد شده اندمسؤولبعض اين قوماندانان . بر قاچاق مواد مخدر است ميباشد

ا بخاطر  شه ھ ی و ملي دانان محل ه قومان ا حال ب ا ت ست ھ ان از دوران کموني با درنظر داشت اين گزارش رھبران افغ
د ا ميکردن تند و ي اد داش ان اعتم ود ش ای خ ا. حمايت از نيروھ ای اتح روپ ھ را گ دود است زي انی مح ين آس ه چن د ب

د . مشخص چه مليشه ھای قومی يا ديگر جناح نظامی وفا دار به قوماندان مشخص امکان دارد از قلمرو شان دفاع کن
د ه ميکردن رو اضافی تھي ده  ني ه پراکن د قري ل و چن د سرک در کاب ازدار شمال و چن بخاطر مصلحتھای  . ساحات گ

مراجع مرکزی بر عالوه . ندان محلی بھره زياد بردند و بر خود مختاری خود را تحکيم بخشيدندسياسی مليشه و قوما
شان عادی  ا اي رھبران احزاب کنترول زياد و يا کمتر بر قوماندانان محلی داشتند و کوشش داشتند که رفتار خود را ب

ه اکثر. از اين فرصت قوماندان ھا از مصئونيت مجازات بھره بردند. بسازند امال وحشيانه خود علي ار ک ه رفت  شان ب
  . مردم محل زير دست شان  در محل ادامه دادند

دان ھای ٢٠٠١زمانيکه در آخر سال  د قومان   آمريکا در افغانستان کرد نيروھايش در محل در جستجوی متحد کردن
. قاعده ادامه بود وادامه يافتمھمترين اھداف اياالت متحده در افغانستان بخاطر شکست ال. محل مخالف طالبان گرديد

ه . و ميخواست که اين پيروزی به اندک خسارات جانی بدست آورد ن متحدين گذشته دارد ک بنا در حقيقت اکثريت اي
ل  واد مخدر و ديگر فعاليت ھای قاب ه قاچاق م ستگی ب ات ب شمال نه تنھا نقض حقوق بشر است بلکه در بعض جناي

دتوجھی است که مطرح کردن آن مانع ه .  ايجاد ميکن ا ب ره کمک ھ سليحاتی و غي دی، ت ای نق ده کمک ھ االت متح اي
د ام ماندن ا ناک ورد امريکای ھ و . قوماندان که باور داشتند که طالبان و القاعده را متوقف ميسازند دادند ولی در اين م

د اقی مان شود ب ه مي ستان حماي اال از پاک ه توسط ب. طالبان به حيث نيروی کشنده و مھلک که احتم دانان ک عضی قومان
د و خود شان را از نظر سياسی  ستحکم کردن نيروھای اياالت متحده پيشتيبانی ميگرديد خود را عليه مخالفين شان م

رد . مھم جلوه داده به فعاليت ھای جنايت کارانه شان ادامه دادند ز ک سئله تمرک ن م ر اي انی ب زمانيکه توجه جامعه جھ
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سانيکه بخاطر . ان جناح بودهھميشه توآم با احترام رھبر ه ک دانان متوسط رتب ات توسط قومان ولی اکثر و اغلب جناي
  .حفاظت خود پشتيبان داشتند و نام ھايشان در مطبوعات نيز ذکر نگرديده است صورت گرفته است

ان د ر توان ه ب موکراسی و ھمچنان کار کردن به چنين قوماندان ھا اياالت متحده به پيگيری و تعقيب يک استراتژی ک
ی . ساختار اداری  بطور جدی سرمايه گذاری کرد ضرورت برای يک حکومت باثبات عبوری که در شھر بن جرمن

شکيل يک . به پيش برده ميشد به توسط يک جناح اين حکومت عبوری تأسيس گرديد ه ت ه دسترسی ب ين بھان ا چن و ب
دلويه جرگه اضطراری با حضور نمايندگان بر گزيده شده و کابين ل گرديدن ده ناي ين ش ل متحد . ه از سابق تعي ام مل مق

  . بعدآ تأييد کرد که طرحھا در دو مورد اشتباھای جدی بوده
ران  ه رھب ته اينک دون در نظر داش سی شان ب اکثر حاميان بين المللی شامل در قضيه افغانستان تصديق کردند که پالي

ات حکوم د کليت داشتافغان جنايت کاران جنگی و بی امنيتی را بر ثب رجيح ميدادن وری ت ا در . ت عب ان ھ ام افغ تم
د امل نبودن ات جنگی ش سلحانه و جناي ای م ھم . جنگھ شارکت در سياست دارد و  س د از حق م ان باي شتر ش داد بي تع

ی را .  بگيرند دگی ھای امنيت اتر سياسی و نماين د محالت امن در دف ه دارن اگرچه اکثر آنھاييکه گذشته جنايات کاران
ارک  ٢٠٠۴در ماه جنوری .  گرفتندبدست يا در نيوي ه آس ام جامع اعی بن د زی در اجتم ه اشرف غنی احم ر مالي  وزي

  . اظھار داشت که رھبران افغانستان صلح را در سايه عدالت ميخواھند
اال دو ٢٠٠٢در ماه فيبروری  ردم احتم ه بعض م ود ک  وزير خارجه انگستان جکسترا از کابل ديدن کرد و اظھار نم

دی  ردم نيرومن ستان م ه افغان انيم ک ان را بفھم د جھاني ا باي شکيل تأسيس يک حکومت م ا ت ی ب باره اصالح گردد، ول
د شان بدھن شان ن شتر را . ھستند و ميتوانند توانای شان را توسط نيروھاي ه محالت بي ا مردمانيکه ک د ب ا باي أ م عالوت

ه . قوی بودند وارد گفتگو شويماشغال کرده اند و موقعيت ھای نظامی دارند و در گذشته  لکن کسانيکه فعال ميگويند ب
يم سته کن رای . پروسه سياسی متعھد ھستند و اغلبآ ما بايد  بر  کسانيکه به تجاوزات متھم ھستند راه حل را ب ن ب و اي

ي. افغانستان آينده خيلی ھا مھم است ه ب دين نماينده خاص ملل متحد آقای لخدر ابراھيمی اظھار داشته است ک ش از چن
سه . موقع جنگساران چوکی را اشغال کردند ه دسي ولی  بررسی گذشته کسانيکه خواھان مقام و چوکی ھستند منجر ب

ر آن صورت پروسه سياسی  د  و در غي امی می انجام ا ک ه ن ان ميگردد ب ر نظامي ين غي ه وحشت ب کسانيکه به ادام
  . بتدريج تضعيف خواھد گرديد

ته در اين زمان اياالت متحد ه بر مخالفينش فشار آورد تا واقعيت ھای راجع به تجاوزات و جنايات جنگی را در  گذش
  . و حال در افغانستان را بر مال سازند

 راه از سر گيری کارھای مستقل ملل متحد را در افغانستان مسدود ساخت زيرا کوشش مکررداشت ٢٠٠۵در اوايل 
  . دتا به باز داشتگاه ھا در افغانستان دست ياب

دين و  ستی، مجاھ ا ھمقطاران کموني داد شان ب ام داده است تع ات را انج االت متحده جناي بر عالوه اينکه نيروھای اي
د از  ه مرگ ميگرديدن ات منجر ب رژيم طالبان که در پيشاپيش آنھا روش ھای خام و ظالمانه شکنجه را که بعض اوق

  .به الدرکی مردم منتج می گرديد مبادرت می ورزيدندزندانھای مخفی برای شکنجه بدون آگاھی مردم که منجر 
ه ياداره بوش ادعا کرده است که اسير گرفتن مخفی بخاطر حفظ امنيت بوده و در واقع اين پنھان کار شان امنيت را ب

سبطور مثال مال شھزاده قوماند. تدريج تضعيف کرده است ته جمعی وی در ان ارشد طالبان م ام ھای دس ل ع وول قت
ه ٢٠٠٣ارش ثبت گرديده است از زندان گوانتانامو در سال اين گز  آزاد گرديد و سپس با طالبان پيوست وسالح گرفت

شته ٢٠٠۴عليه نيروھای آمريکای جنگيد و متعاقبا در ماه می سال   در جنگ عليه نيروھای آمريکای در افغانستان ک
د آيا اياالت متحده از گذشته جنايات جنگی او آگاه بود و او. شد را آزاد کرد؟ آيا آنھا از کسانيکه در بازداشتگاه شان ان

ن  ات جنگی اش در اي سيکه جناي آگاه نيستند؟  اياالت متحده بتازگی قوماندانان ارشد طالبان را به شمول مال فاضل ک
  .گزارش ثبت و سند و مدرک ارائه گرديده است گرفتار کرده است

  
  مرگھا در توقيف گاه ھا و شکنجه  ٨.٢

  
د ميباشدجدی تر زارش . ين موارد مرگ باز داشت شده گان افغان که توسط نيروھای آمريکای گرفتار شده ان ق گ طب

يده است ٢٠٠٢سازمان ديده بان حقوق بشر حد اقل شش نفر در زندان اياالت متحده در افغانستان از سال   به قتل رس
يا  ازمان س ه توسط س ری است ک امل يکنف ه ش ود) CIA(ک ار شده ب يچ پرسونل . گرفت شتر ھ ا بي د از دو سال و ي بع

ر از . نظامی اياالت متحده متھم به جنايات قتل نگرديده است نج نف ه پ اگرچه اسناد وزارت دفاع آمريکا نشان ميدھد ک
  . شش نفر واضحا به قتل رسيده اند

دا د روش ھای است روش ھای شکنجه که توسط نيروھای آمريکای در افغانستان به کاربرده شده است شامل يک تع
م  دين رژي ر چن ر اث اح در دوران مختلف جنگ در زي دين جن دھان چن تخبارات و فرمان که توسط پرسونل امنيتی، اس

ه مرگ منجر ٧شکنجه در زمان حزب خلق خصوصا در دو نيم سال اول بعد از انقالب . بکار برده شده است  ثور ب
  .روشھای شکنجه در اين مدت گزارش داده استگزارش گر حقوق بشر در افغانستان از چنين . ميگرديد
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افراد متعدد به طور انفرادی به گزارش گر ديده بان حقوق بشر از بد رفتاری، آزار و ازيت که در جريان باز داشت 
وارد  ی و در بعض م ف، شوک برق واع مختل ه ان شيدن، سوختاندن ب اخن ک شان متأثر گرديده است شامل بيخوابی، ن

ای . تور برقی را خبر داده استاستفاده از جنرا شر از بالکھ وق ب ان حق يک مقام رسمی سابق در پل چرخی به ديده ب
ه  ای داشت ک سچه ھ شدند و قف داری مي اک در آن نگھ دانی ھای خطرن رده است جاييکه زن سلول انفرادی حکايت ک

  . انسان ايستاده شده نميتوانست
ودم. در زمان ترکی  زندانی شدممن در آنجا قوماندان بودم و بعد در ھمان زندان  دانی ب اه زن ا ھشت م . و من در آنج

د دم زن ده ق ر آم اب ب ه آفت ر . علت زندانی شدنم اين بود که من زندانيان را اجازه ميدادم تا ب ن تعمي ار اي در آن وقت ک
ی در واقع مرکز گ. در آنجا ھيچ مرکز گرمی وجود ندارد. لکن فعال تکميل شده است. تکميل نشده بود رمی داشت ول

  . روشن نميشد زيرا آنھا ميخواستند تا زندانيان سرما بخورند
ن  تفاده از اي ده است لکن اس ی گردي د شد عمل شريح خواھ ل ت چنين روش در دوران حزب خلق و روسھا که قرار ذي

سينکی واچ . نوع ھميشه استفاده شده است ی و ھل سمت يک( طبق گزارش توسط گزارش گر موسسه عفو بين الملل  ق
ا در حبس ) از ديده بان حقوق بشر ر و ي ا داکت دافع، ي ل م ی از وکي د حت شان محروم بودن ا فاميل اط ب دانيان از ارتب زن

د. مجرد و ممنوع المالقات قرار داده شده بودند ذا محروم بودن وع ديگر شکنجه . آنھا تھديد ميشدند و از خواب و غ ن
ر سگر ا فلت دشوک برقی، لت و کوب، سوختاندن ب ر کردن بودن د و . ت، در آب ت سته بودن ز ب ر ني ا زنجي دانيان ب زن
  .برای مدت ميديدی دستھايشان با زنجير بسته بودند

ر ١٩٩٢بعد از سقوط دولت داکتر نجيب هللا در سال  م غي الفين و ھ ده از مخ دانی نظامی گرفتارش م زن دانان ھ  قومان
د کنجه ميدادن امی را ش د لک. نظ ف بودن کنجه مختل ک و روش ش گ و تاري اق تن ردن در اط ديد، ب وب ش ت وک ن ل

سانی . وحشتناک و کثيف صورت ميگرفت ر ان و بطور مثال بعدآ در ھمين گزارش پروژه عدالت افغانستان رفتار غي
  . گنجانيده شده است١٩٩٣با زندانيان توسط قوماندانان حزب وحدت در يک قضيه در سال 

راد قوما ه اف ه است ک ابق گفت دانی س ديک زن ر کردن وی گوشش في ه در پھل ا تفنگچ ا چوب زد و ب دان وی را ب او . ن
ميگويد که چشمانش را بسته کرده بودند و چھار زانو با پنجه وی را روی زمين کشال ميکردند تا از حرکت باز ماند 

  ."اين سگ مرا ميترسانيد و لباس مرا پاره ميکرد و مرا می خراشيد"و بعد سگ را سرش با ال کرد و 
  . ندانی ديگر ميگويد که او را برای ھفت روز در تشناب بد و رفت که قصدآ پر آب کرده بودند زندانی کردندز

زندانيان توسط طالبان به ندرت دسترسی به مالقات با فاميل شان داشتند و . و طالبان نيز به ھمين قسم شکنجه ميدادند
  .وضعيت زندان بسيار وحشت ناک بود و لت وکوب معمول بود

زور FBIگزارشی که توسط  دانيان و ب ر زن ه و زنجي امل زوالن امو گزارش داده است ش دان گوانتان سانيکه از زن  ک
اضافه ای بر اين اظھارات زندانيھای سابق . نشاندن شان باالی مواد غايطه که تازه از وی خارج گرديده است ميباشد

اطر ترس امی بخ ای نظ تفاده از سگ ھ اد، اس شار زي انگر ف تن بي کنجه و مرگ و نگھداش د و ش دانيان، تھدي اندن زن
  .طوالنی در سرما و گرمای شديد و سرو صداھای زياد ميباشد

ر خورد   ICRCموسسه بين المللی صليب سرخ    از يک گزارش محرمانه حکومت ايا الت متحده آمريکا گفته که ب
  .ب می آيد عنوان شده استبا زندانيان شامل شکنجه ھای روحی و فزيکی که شکنجه مداوم بحسا

توضيحات ذيل نشان ميدھد که چگونه اياالت متحده از شکنجه ھای که توسط حزب خلق و روسھا و عالوتآ قوماندان 
  .  بکار گرفته ميشد تقليد کرده عملی ميکرد١٩٩٠ الی سالھای ١٩٨٠ھای خصومت جو از سال ھای 

سته ه ب ر و زوالن ل و اياالت متحد زندانی ھا را با زنجي ه فامي د و دور از دسترسی ب دانھای مخفی می انداختن ه زن  ب
شر سازمان . وکيل مدافع و ادويه نگه ميداشتند و آنھا را مورد لت وکوب قرار ميدادند وق ب طبق گزارش ديده بان حق

يا  تندCIAس ستان دست داش دانيان در افغان ل زن کنجه و قت يا .  در ش ازمان س ضای س د بخش ق  از CIAيک کارمن
ر )سالت پتی( ا زنجي د و ب ه کن به پيره داران در زندان موقتی در شمال افغانستان دستور داد که جوان زندانی را برھن

ان ھوای سر بگذارد ل او  را در ھم ا کمپ دون لحاف و ي ار واشنگتن . بر روی کانکريت بسته کرده و شب را ب اخب
ام رسم ر مق ار نف ا چھ ام داده استپست در سوم ماه مارچ طی يک مصاحبه ب ا انج ن . ی قضای دولت آمريک و دراي

د و  و CIAمقاله نوشته ميکند که پيره داران افغان توسط  سازمان سيا  ار کنن ا ک دايت آنھ ق ھ ا طب شود ت  پول داده مي
دان کشال  قبل از اينکه زندانيان را به سلول ھای زندان بدون پوشاک بيندازند زندانيان را روی کانکريت اطراف زن

  .  د، سيلی کاری کنند، بدنشان خراشيده گی و ضرب و جرح وارد نمايندکنن
رد در  ده است و آن م دانيان گردي يک کالبد شکاف يک ليست طبی را تھيه کرده بود که سرما باعث مرگ بعضی زن

ه او فقط. يک قبرستان نا معلوم دفن گريد ه است ک  از يک مقام رسمی طی يک مصاحبه با نشريه واشنگتن پست گفت
  .روی زمين مفقود گرديده است

    زندانھای مخفی٨.٣
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اد  ی واستخباراتی يک شبکه مخفی را ايج ستان نيروھای امنيت ا در افغان ھمچنان در جريان مراحل مختلف جنگ ھ
د دانی ميکردن در آخرين . کرده بودند که مردم را بطور مخفی اسير گرفته در يک زندان مخفی برای مدت مديدی زن

بنأ . ب خلق افراد زياد اسير شدند و تحميال به زندان ھای مخفی برده شدند که اقارب شان ھرگز آنھا نديدنددوران حز
ر ميرسد. اين افراد وارثين ھمان قربانيان ويا مفقود شدگان ھستند . و تعداد مفقود االثر ھا از ھزاران به ده ھزاران نف

  .ه ميشدنداکثر آنھا قبل از کشته شدن به زندانھای مخفی برد
  . تعداد ديگر شان بعد از رفتن به زندان بزود ترين فرصت به قتل ميرسيدند

دان  ی و زن اری مخف ه گرفت دام ب ز اق ان ني رد در آن زم اد ک ه خ ديل ب زمانيکه روسھا چھره ظاھری استخبارات را تب
ل و طبق اظھارات خاص ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان شکنجه در وز. مخفی کردند ه در کاب ارت داخل

ل ھشت  اد در کاب ه مرکز خ ده است ک ذکر داده ش دآ مشخصأ ت در تمام زندانھای مربوط خاد صورت ميگرفت و بع
ا ٢٠٠و به تعداد . زندان در کابل داشت که توسط خاد کنترول ميشدند اد از آنھ دان خ  حولی در نواحی کابل بحيث زن

ه در . داستفاده ميشدند که توسط خاد کنترول ميشدن د ک دان ھای مخفی کردن ه داشتن زن مجاھدين و طالبان نيز اقدام ب
  . آنھا شکنجه و قتل صورت ميگرفت

  . اياالت متحده در افغانستان و ديگر کشور ھا اقدام به داشتن زندانھای مخفی کرد
 اياالت متحده کوشش در دوران تصدی بسيونی نماينده مستقل و با تجربه ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان

ا را  سيونی مشخصأ آمريک د و ب ھای وی را مسدود ساخت تا از زندان ھای مخفی آمريکا در افغانستان باز رسی نکن
دا  ه آن دست رسی پي ی را نگذاشت ب به داشتن پايگاه نظامی بخاطر گرفتاری اسير که موسسه صليب سرخ بين الملل

  . کند ضد معاھده ژينو دانسته محکوم کرد
ود خود  ه ب ستان صورت گرفت اياالت متحده با تقليد از بعض نمونه ھای شکنجه که در مراحل مختلف جنگ در افغان

د د متفق کردن ام ميدادن ال را انج ين اعم ه چن دانان محل ک نيروھای آمريکای . را به بخاطر مصلحت سياسی با قومان
ستان را بخاطر اميد واری به تأسيس يک ارگان با ثبات و جوابگو در اف ردم افغان غانستان به خطر انداخت و امنيت م

  .بيشتر از خود تضعيف کرد و دشمنی را در بين مردم تحميل کرده مشروعيت پروسه سياسی را تضعيف نمود
  
  

_______________________________________________________________________  
درت را بدست گرفت زمانيکه شاھر شاه در خارج از کش١٩٧٣در سال  .١ ا ق ا يک کودت ود داود خان ب در . ور ب

ا  ا از آنھ شيد و متعاقب ه ک ه محاکم ود ب ای وی را تقويت بخشيده ب ابتدا داود خان شاخه پرچم حزب خلق که کودت
مرگ شخصيت ھای مشھور پرچم در زندان باعث . فاصله گرفته و تعداد از رھبران جناح پرچم را زندانی کرد

  . ر گرديدکودتای ھفت ثو
ستان ه افغان اب فروپاشی و تجزي ين در کت شر : روب ل ن ين المل ستم ب قوط از سي زی و س شيکالت حکومت مرک ت

  .١٠۵ -١٠۴ -٩٣ صفحات ١٩٩۶دانشگاه يالی در سال 
ا ) اکسا(نام استخبارات حزب خلق  .٢ ان ھ ه افغ ورد عالق اعی م شکيالت دف ه بخاطر ت ود ک شتو ب متشکل از کلمه پ

ام ١٩٧٩از اينکه امين نور محمد ترکی را در بعد . قرار گرفت ن ن  به قتل رساند و قدرت را بدست گرفت او اي
ه . که به معنی کار گران استخبارات ميباشد. اين ارگان را کام گذاشت ام فروپاشی و تجزي ين بن اب روب ق کت طب

 .١١۴افغانستان صفحه 
ل از ٢٨٠٠٠ عضو حزب و ١٨٠٠٠طبق اظھارات جيوستوزی خارج از واقعيت   .٣ ه قب د ١٩٧٩ ک ته بودن  پيوس

صفيه شدند وان . نصف شان کشته شدند و يا اينکه با تھاجم روسھا ت و جيوستوزی تحت عن اب انتوني گ، (کت جن
ستان از  ه افغان ی ١٩٧٨سياست و جامع ی١٩٩٢ ال نگتن دی س ال :  واش شر س اون ن ور گيت شگاه جي  ٢٠٠٠دان

 .۴صفحه 
 .ی را کشت و خودش رئيس جمھور گرديد امين نور محمد ترک١٩٧٩در سپتامبر  .۴
 )i) (٢) (i)(١ (٧قوانين محکمه بين الملل  .۵
 .١٢٢ و ١١۴اثر روبين فروپاشی و تجزيه صفحات  .۶
ر نظامی و ملکی  .٧ ردم غي ين م ھر نوع عمل يا تھديد از حاکی ازتجاوزات به ھدف ابتدای که باعث وحشت در ب

 : حمالت کور کورانه حمالتی است که. شده استحمالت کور کورانه منع . ..... گردد منع شده است
 .حمالتی است که اھداف مشخص نظامی را ھدف قرار ندھد 
ه   حمالتی است که يک روش را بکار گرفته باشد بمعنی اينکه جنگ در محالت مشخص نظامی صورت نگرفت

الت کور کورانه محسوب باشد و در بين ديگر مردم که ذيال گفته خواھد شد شامل حمالت کور کورانه بوده و حم
 .ميگردد

م و   دا از ھ ا محالت مشخص ج حمالت بمباردمان به ھر روش و شيوه که معنی تھديد در محل واحد نظامی و ي
ر  ا امالک غي ر نظامی و ملکی و ي ده محالت غي ر گيرن ه در ب اطق باشد ک ه و ديگر من متفرق که در شھر قري

 .نظامی باشد
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ا حمالت که احتماال باعث حادثات   ان و ي ر نظامي ه غي الی ب ر نظامی و خسارات م راد غي ل و زخمی شدن اف قت
ی شده  يش بين افع نظامی باشد پ ه من ستقيمآ ب ه استحکامات نظامی و م وط ب شتر مرب مربوط به افراد ملکی که بي

 .ماده آخر به حيث قانون نسبی بيان شده است. است
  .نو تصويب گرديده است معاھده ژي١٩٧٧  سال ۵١ ماده ١١ فصل ١در پرتو کول 

وم . افغانستان اين پرتوکول اول را تأييد نکرده است ی بطور عم ای نظامی داخل ار ھای داده شده از جنگھ يکن معي ل
  . پذيرفته شده و جزء رايج قوانين بر رھبری جنگ مسلحانه است

وانين ج: جنگ ھای فراموش شده. مراجعه به ديده بان حقوق بشر کنيد .٨ شر، ق وق ب شينی نقض حق نگی از عقب ن
 ).١٩٩١ديده بان حقوق بشر : چاپ نيويارک( روسھا از افغانستان 

اعی .٩ ورم ھای اجتم ه ن رتبط ب سيمات مجدد : دو منطقه بزرگ از اصالحات حمله در محور مناطق روستای م تق
ه  ان را ب مکاتب زمين در حين تجاوز و مجبور ساختن مردم قريه بخاطر فرستادن دختران شان به مکاتب و زن

 .سواد آموزی زنانه
 . حفيظ هللا امين ترکی را به قتل رساند و خودش رئيس جمھور انتخاب گرديد١٩٧٩در سپتامبر  .١٠
ين . آگسا يک کلمه مرکب از زبان پشتو برای دفاع مورد عالقه افغانھا بود و کام برای کارمندان استخبارات .١١ روب

 . گفته است١١۴در کتابش در صفحه 
ی جوال .١٢ ارچ ال ست ١٩٧٩ی از م ار پ زدور ي ان م ير ج رال ش ه جن ی وزارت داخل ای گزين ا ج ار ب لم وطنج  اس

 .وزارت دفاع را گرفت
 .١١۴کتاب روبين بنام فروپاشی صفحه  .١٣
 .١۶٧کتاب نبی عظيمی بنام اردو و سياست صفحه  .١۴
 .٩-٨ صفحه ٩٧/١١/٠۴) AI ASA(موسسه عفو بين الملل نشريه بنام  .١۵

________________________________________________________________________ 
ارتين در سال ١٩٨٣ الی ١٩۶۴انتوی ھيمن بنام کتاب افغانستان تحت سلطه روسھا از سال  .١۶ ارک چاپ م ، نيوي

 .١٠٩ صفحه ١٨۴
 ايضآ .١٧
 .مصاحبه ھای پروژه عدالت افغانستان .١٨
 .٢٠٠٣ دسامبر ٢٠مصاحبه ھای پروژه عدالت افغانستان در  .١٩
  . ٢٠٠۵ روژه عدالت افغانستان در سال مصاحبه ھای پ .٢٠
ين .  روز قبل از به قدرت رسيدن ببرک کارمل صورت گرفت١۵شاھد اظھار داشته است که حادثه  .٢١ حفيظ هللا ام

د٢٧در  شر گردي ور در روز بعدی ن يس جمھ ده رئ د و سخنرانی ثبت ش شته ش امبر ک يمن صفحه .  دس اب ھ کت
١۶۵. 

 . ٢٠٠۵ن در سال مصاحبه ھای پروژه عدالت افغانستا .٢٢
 .٢٠٠٣ دسامبر ٢٧مصاحبه ھای پروژه عدالت افغانستان در  .٢٣
سوالی  .٢۴ ر از ول عالقه يک کلمه عربی است که برای منطقه و محل بکار ميرود و عالقه داری يک اداره خورد ت

ه شده است و ممکن . و عالقه دار رئيس عالقه داری است. است سوالی اطراف ترجم ه داری ول و ھميشه عالق
داف فعاليت ھای ا ه اھ ه ب ست که عالقه دار توسط حکومت درھمان زمان تعيين ميگرديد و امين اين بخش را ب

 .پوليس و استخبارات استفاده ميکرد
 . ٢٠٠۵مصاحبه ھای پروژه عدالت افغانستان در سال  .٢۵
 ).٢٠٠٣ (١٢/٠٧/١٣٨٢مصاحبه پروژه عدالت بتاريخ  .٢۶
د از در سال گزارش ارتباط ميگرفت به عفو که توس. ١٨ .٢٧ ده و بع  ١٩٧٩ط حکومت ببرک کارمل اعالن گردي

 . روسھا وی در مقام رياست نصب کرد و به افغانستان تجاوز کردند
ه  .٢٨ ين صورت گرفت درت ترکی و ام ان ق ا در زم اری ھ شاھدان که دائما مصاحبه کرده اند اظھار کردند که گرفت

ه ک شاھد بنام حاجی  م   حتی بيان کرده است که م. بود ين صورت گرفت درت رسيدن ام ه ق د از ب ا بع فقودی ھ
ود١٩٨٠ يا ١٣۵٩گرچه بعضی شاھدان اظھار داشته اند که حادثات در سالھای . بود ه ب ن .  صورت گرفت در اي

ق توسط شاھدان درست نباشد اريخ دقي ه ت ارب . صورت ممکن است ک داد اق ارات  يک تع ر مجموع اظھ ا ب بن
ات در قربانيان اين مسئله موجه است اری در بعض اوق ات گرفت ادن حادث ين ١٩٧٩ که اتفاق افت ل زم  بخاطر قت

دازه  ه ان ق ب ه بطور دوام دار توسط حزب خل تای جامع احات روس شھور در س م و م سانھا مھ داران و ديگر ان
 .   صورت گرفته است٧٩ الی ١٩٧٨زمين و محل شان از سال 

 .٢٠٠٣مصاحبه پروژه عدالت در دسامبر  .٢٩
 ايضا .٣٠
 ايضا .٣١
 ايضا .٣٢
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 ايضا .٣٣
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه جنوری  .٣۴
 صفحه .E/CN.4/1985/21گزارش گرا خاص ملل متحد در گزارش مربوط اوضاع حقوق بشر در افغانستان  .٣۵

١٨. 
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با افغان ھای مقيم در پاکستان .٣۶
ار اظھار داشته است که جيتھای بمب )  Giradet(گرادت  .٣٧ افگن روسھا قبل از اينکه ميدان ھوای افغانستان از ک

 .افتاد از ميدان ھوای دوشنبه استفاده ميکردند واين يک وظيفه مشکل برای پيلوت ھای روسی بود
رو  .٣٨ يس دارونوس ه گيل ود ک ن ب صل اي ای مف زارش ھ سيار گ ی از ب  La(در ) Gilles Dorronosoro(يک

revolution afghan  طبع پاريس  CERI به نشر رسيده است٢٠٠٠ کارتاله . 
شينان وجود داشت .٣٩ . گيليس دارونوسرو تآکيد کرده است که ھمبستگی اندکی بين زمين داران و دھقانان و شھر ن

 .١١۵ – ١١۴ايضا گيليس دارو نوسرو صفحه 
 .١١۵ايضا صفحه  .۴٠
ر  .۴١ ا غي د صورت ھمچنان بعضی نيز طبق گزارش حمالت باالی افراد مشکوک که آنھا ماويست و ي ذھبی بودن م

 .١١٩ايضا صفحه . گرفته است
  

______________________________________________________________________ 
 تذکر  داده شده است که اسماعيل خان و عالوالدين خان طبق گفتار گيليس دارنوسرو نقش ١١۶ايضا در صفحه  .۴٢

 .ضعيفی را در شورش بازی کرده است
 .٢٠٠٣وژه عدالت افغانستان در سال مصاحبه ھای پر .۴٣
ت .۴۴ زارش داده اس ستان گ شر در افغان وق ب عيت حق ه وض ع ب د، راج ل متح اص مل ر خ زارش گ . گ

E/CN.4/1985/21 para. 72. 
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان،  .۴۵
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان،  .۴۶
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان،  .۴٧
 .٢٠٠۴الت افغانستان، مصاحبه پروژه عد .۴٨
 ايضا دارنوسرو .۴٩
  .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در باميان در سپتامبر  .۵٠
  .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در باميان در سپتامبر  .۵١
  .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در باميان در سپتامبر  .۵٢
  .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در باميان در سپتامبر  .۵٣
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل  .۵۴
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل  .۵۵
 .١١٧گيراديت صفحه  .۵۶
 .نبی عظيمی اردو و سياست .۵٧
 ايضا .۵٨
 .٢٠٠۴ آگست ۴ در AIHRCمکتوب ھای الکترونيکی از  .۵٩
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل  .۶٠
ا مشکلی مواجه نمايندگان چنين جامعه بخاطر ار .۶١ ر حکومت ب د و اگ تباط بين مراجع روستای مقرر گرديده بودن

ا  ميشدند اول به اين نمايندگان مراجعه ميکردند و در آن زمان بطور احتمال ھر کسی را که آنھا ضد انقالب و ي
 .عنصر جنايت کار معرفی ميکردند باور ميکردند

 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل در  .۶٢
 .١١٨گيراديت صفحه  .۶٣
ت .۶۴ زارش داده اس ستان گ شر در افغان وق ب عيت حق ه وض ع ب د، راج ل متح اص مل ر خ زارش گ . گ

E/CN.4/1985/21 para. 76. 
ت .۶۵ زارش داده اس ستان گ شر در افغان وق ب عيت حق ه وض ع ب د، راج ل متح اص مل ر خ زارش گ . گ

E/CN.4/1985/21 para. 75. 
 .ای اساسیعفو بين الملل، نقض حقوق بشر و آزادی ھ .۶۶
 .١١٨روبين صفحه  .۶٧
 .١٢۵روبين فروپاشی صفحه  .۶٨
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وان  .۶٩ ين تحت عن بخاطر مطالعه عميق از ساختار قدرت، تغييرات رھبری و و جناح بندی به کتاب بارنت آر روب
د ه کني ستان مراجع ه : فروپاشی يا تجزيه افغان ی  او گفت ين الملل ستم ب ه و سقوط يک سي ا تجزي رو پاشی و ي از ف

الی در سال :  ھاوننيو.(سخن است شگاه ي ع دان ع ٢٠٠٢طب ين طب ای ) ١٩٩۵، اول و گيوستوزی، جنگھ و انتوني
 ).٢٠٠٠طبع واشنگتن دی سی دانشگاه جورج تاون . (١٩٩٢ -١٩٧٨سياسی و اجتماعی در افغانستان 

رد .٧٠ ر ک ن مدت تغيي ان اي شکيالتی حکومت در جري ی ١٩٨٠از سال . ساختار رسمی ت يس شورای ١٩٨٧ ال  رئ
 اين مقام رياست جمھوری ١٩٨٧و بعد از تصويب قانون اساسی در سال . بی حزب خلق رئيس جمھور بودانقال

د اده ش ام نھ ال . ن ان س وری ١٩٩٠در جري ام جمھ ان بن وری در دوران داود خ ام جمھ شور بن انون اساسی، ک  ق
 . حزب وطن تغيير کرددر مجلس و يا گرد ھمای حزب در ھمين وقت نام حزب خلق به.  افغانستان مسما گرديد

ال  .٧١ ھا از س لطه روس ستان تحت س اب افغان ايمن در کت ونی ھ ارک  (١٩٨٣ -١٩۶٣انت ارتين نيوي ه م چاپ مطبع
 .١٧٧صفحه ) ١٩٨۴

 . فروپاشی افغانستان١٢٢ -١١۴روبين در صفحه  .٧٢
________________________________________________________________________ 

سينکی واچ کت .٧٣ ال ھيل اد در س ون و فري وان اشک، خ انيس . ٩٧اب تحت عن ينکاگو، ايلي ور در ش واھی ان  ١۵گ
 . ١٩٨۴آپريل 

ستان  .٧۴ شر در افغان وق ب اع حق وط اوض زارش مرب د در گ ل متح اص مل را خ زارش گ گ
٨۶.٨٧E/CN.4/1986/24para. 

 .٨٧گزارش گرا خاص ملل متحد در گزارش مربوط اوضاع حقوق بشر در افغانستان   .٧۵
E/CN.4/1986/24para.  

ر صدارت عظمی . معنی صدارت نخست وزيری است .٧۶ ا يافت تحت نظر دفت ه وزارت ارتق اد ب قبل از اينکه خ
ين صدارت عظمی و سفارت . بود ل ب ل سلطنتی در مرکز کاب وط فامي زرگ مرب و دفتر اصلی خاد در تعمير ب

 .ايران موقعيت داشت
 . مراجعه کنيد١٢٧فحه  به کتاب روبين بنام فروپاشی و پاش افغانستان ص .٧٧
ه است .٧٨ تور صوفی قادري داد است و بنيانگذار دس . پير سيد احمد گيالنی از سالله يا نسل عبدالقادر جيالنی از بغ

ود دان سلطنتی ب ه خان ه . پير گيالنی رئيس حزب محاذ ملی يک فرد ملی گرا نزديک ب شتر ب ات بي رای معلوم ب
 .ه کنيد مراجع٢٠٣کتاب روبين بنام فرو پاشی صفحه 

 . در کابل٢٠٠۵مصاحبه ھای پروژه عدالت افغانستان درماه می  .٧٩
 ايضأ .٨٠
 . ٢٠٠۵مصاحبه سال  .٨١
سخير و مشخصأ  .٨٢ ه ت ود ن درت مرکزی ب ه متوجه ق ھدف اصلی خنثی سازی تھديدات نواحی و اطراف کشور ک

 .١۴٢مراجعه به کتاب روبين صفحه .  ايجاد تغييرات در آنجا بودند
 .ب اين کتا١۴٣ايضأ صفحه  .٨٣
ر نظامی و ملکی  .٨۴ ردم غي ين م ھر نوع عمل يا تھديد از حاکی ازتجاوزات به ھدف ابتدای که باعث وحشت در ب

 : حمالت کور کورانه حمالتی است که. حمالت کور کورانه منع شده است. ..... گردد منع شده است
 .حمالتی است که اھداف مشخص نظامی را ھدف قرار ندھد 
ه حمالتی است که يک روش را   بکار گرفته باشد بمعنی اينکه جنگ در محالت مشخص نظامی صورت نگرفت

باشد و در بين ديگر مردم که ذيال گفته خواھد شد شامل حمالت کور کورانه بوده و حمالت کور کورانه محسوب 
 .ميگردد

دا   ا محالت مشخص ج م و حمالت بمباردمان به ھر روش و شيوه که معنی تھديد در محل واحد نظامی و ي از ھ
ر  ا امالک غي ر نظامی و ملکی و ي ده محالت غي ر گيرن ه در ب اطق باشد ک ه و ديگر من متفرق که در شھر قري

 .نظامی باشد
ا   ان و ي ر نظامي ه غي الی ب ر نظامی و خسارات م راد غي ل و زخمی شدن اف حمالت که احتماال باعث حادثات قت

ه استحکامات ن وط ب شتر مرب ی شده مربوط به افراد ملکی که بي يش بين افع نظامی باشد پ ه من ستقيمآ ب ظامی و م
 .ماده آخر به حيث قانون نسبی بيان شده است. است

  . معاھده ژينو تصويب گرديده است١٩٧٧  سال ۵١ ماده ١١ فصل ١در پرتو کول 
ی ب. افغانستان اين پرتوکول اول را تأييد نکرده است ای نظامی داخل ار ھای داده شده از جنگھ يکن معي وم ل طور عم

  . پذيرفته شده و جزء رايج قوانين بر رھبری جنگ مسلحانه است
وق  .٨۵ اعی و بررسی وضع حق سه اقتصادی و اجتم زارش از بخش جل گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گ

 .para.77 (A/40/843,1985) بشر در افغانستان 
اع .٨۶ صادی و اجتم سه اقت شر در گزارش از عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جل وق ب ی و بررسی وضع حق

  .para.92 (A/40/843,1985) افغانستان 
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 .E/CN.4/1986/24 para.86"گزارش گر خاص ملل متحد، گزار از وضعيت حقوق بشر در افغانستان  .٨٧
وق جنگی از دوران عقب : آسيا واچ، افغانستان .٨٨ شر و نقض حق وق ب تفاده از حق ده و سوء اس جنگ فراموش ش

 .٢٩صفحه ) ١٩٩١: يو يارکچاپ ن( نشينی روسھا 
وق  .٨٩ اعی و بررسی وضع حق سه اقتصادی و اجتم زارش از بخش جل گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گ

 .para.81 (A/40/843,1985) بشر در افغانستان 
وق  .٩٠ اعی و بررسی وضع حق سه اقتصادی و اجتم زارش از بخش جل گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گ

 para.29 (A/41/778,1986) بشر در افغانستان 
_______________________________________________________________________. 

ستان  .٩١ شر در افغان وق ب عيت حق زارش از وض د، گ ل متح اص مل ر خ زارش گ زارش از گ " گ
A/41/778(1986)para.63. 

 .٣٢ھيلسينکی واچ، کتاب اشک، خون و فرياد يا گريه صفحه  .٩٢
زراش از اج .٩٣ زارش از وضعيت گ شر و گ وق ب سيون حق اعی و کمي صادی و اجتم د در بخش اقت ل متح الس مل

 ..E/CN.4/1986/24 para.87" حقوق بشر در افغانستان 
 ..E/CN.4/1986/24 para. 87. " ٢٩آسيا واچ و ھيلسينکی واچ، مرگ در افغانستان صفحه  .٩۴
شر در افغان .٩۵ وق ب ا وضعيت حق ل متحد در رابطه ب -E/CN.4/1986/24 para.117" ستان گزارش خاص مل

118. 
زارش از وضعيت  .٩۶ شر و گ وق ب سيون حق اعی و کمي صادی و اجتم د در بخش اقت ل متح زارش از اجالس مل گ

 ..para. 59 (A/41/778,1986)" حقوق بشر در افغانستان 
 .٢٠٠٣مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ننگرھار  .٩٧
ه اش در ١٩٩٢بعد از سقوط داکتر نجيب هللا در سال  .٩٨ دالملک را در خان ه عب د ک ی کوشش کردن دين محل ، مجاھ

 .جالل آباد گرفتار نمايد، لکن نتوانست که اورا پيدا کند ولی برادرش بريالی را در جايش کشت
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در سال  .٩٩
 .٢٠٠٣ نوامبر ٨مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در  .١٠٠
 .٢٠٠٣ اکتوبر ٧ستان در مصاحبه پروژه عدالت افغان .١٠١
 .٢٠٠٣مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در اکتوبر  .١٠٢
ه  .١٠٣ رده است ک ان ک ه را بي اريخ حادث رده است ت ستان مصاحبه ک روژه عدالت افغان صرف يک شاھد که با پ

 .امکان دارد اين حزء يک سلسه قتل عام ھای باشد که توسط پروفيسر ارماکورا گزارش داده شده است
١٠۴. A/40/843/(1985) para.79.در ضميمه اول . 
 .١۴۶روبين، فروپاشی صفحه  .١٠۵
 .برای معلومات مفصل  به کتاب روبين  در بخش تحقيق در افغانستان مراجعه کنيد .١٠۶
 .١۴٨کتاب روبين بنام فروپاشی صفحه  .١٠٧
 .١۴۴کتاب روبين، فروپاشی صفحه  .١٠٨
 .٢٢۶گيو توزی صفحه  .١٠٩
 .٣٩صفحه ) ١٩٩١ق بشر، ديده بان حقو: نيويارک(آسيا واچ، جنگ فراموش شده  .١١٠
 .١۴٨کتاب فروپاشی صفحه . اين مليشه ھا در جنگ ھای قوی قومی اشتراک کردند" ياد داشتھای روبين  .١١١
 .٢٢۶گيو توزی ص  .١١٢
 .۴٠آسيا واچ، جنگ فراموش شده ص  .١١٣
 .١۴٨فروپاشی ص )نقل قوب از منابع مطبوعاتی معاصر: (روبين .١١۴
 .١۶١روبين، فرو پاشی ص  . ٢٢٢گيو توزی ص  .١١۵
ريخھای تشکيل واحد ھای طرفدار دولت در ھر مورد شامل قوماندانان ارشد است که قوماندانان خورد و تا .١١۶

ا  د از اينکه آنھ د بع ظ ميکردن الفين شان حف ا را از مخ ه آنھ ا اينک يا قوماندان قوی را از زندان رھا ميکردند و ي
تند رار داش ان ق ه ش ا تحت حماي شه در حفاظت و ي ت. ھمي ال دوس ين را نجات داد و او را از بطور مث ه ياس م اک

ولی  ه ۶٣٠زندان کابل در اواخر دوران نجيب هللا  رھا کرد و ھمچنان قوماندان ت وط فرق ه وی را از ۵٣ مرب  ک
ار نجات داد وان غف ه توسط . دست پھل دان ميمن وان از زن ر نجيب هللا رسول پھل ه در دوران داکت ين گون ه ھم ب
. و او کسی بود که بعدآ يکی از حاميان رسول پھلوان در جنگ اند خوی قرارگرفت. ھمراه پھلوان آزاد گرديدند
 .مصاحبه با تحليل گرسياسی

وب و شرق  .١١٧ د در جن شتون ھای مجاھ ه پ دأ علي م جنگی و اشغال را ابت م جم نقش مھ ز گل بطور شبھه انگي
شتون ھای سياسی ب ا پ اط را ب رين ار تب شه بھت ودداشت و با اقليت قوماندانان ملي رده ب رار ک ايش . ر ق او و کاک

ری ميگردد ستان است و توسط دولت رھب بھه . خوشبين بود که در نيروی نظامی دولت افغان م بطور ش از ھ ب
اع  دار دولت دف ی طرف شتونھای محل انگيز ديگر قوماندانان مثل رسول پھلوان کسيکه در جنگ ھای مختلف با پ
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ود  ی در خودی داشت و زمانی ھم در فارياب مجاھد ب شتون ھای خلق ا پ آ ب شتون داشت متعاقب و مفکوره ضد پ
 .مصاحبه با تحليل گر امور سياسی. دولت به شمول گالب زوی ارتباط گرفت

 .ايضا روبين در کتاب فروپاشی .١١٨
_______________________________________________________________________ 

 .١۴٩ -١۴٨ايضا در ھمين کتار ص  .١١٩
شر در شورای اق .١٢٠ وق ب اط وضعيت حق ه ارتب زارش ب تصادی و اجتماعی ملل متحد، کميسيون حقوق بشر، گ

 para. (E/CN.4/1990/25)  68." افغانستان 
 .٢٠٠٣مصا حبه پروژه عدالت افغانستان در دسامبر  .١٢١
 ايضا .١٢٢
 ايضا .١٢٣
 ايضا .١٢۴
 ايضا .١٢۵
ستان .١٢۶ يا واچ، افغان ده: آس وش ش گ فرام د . جن ی بع وانين جنگ شر و نقض ق وق ب شين نقض حق ب ن از عق

 .١٠٨-١٠١ص ) ١٠٠١ديده بان حقوق بشر : نيويارک. (نيروھای روس
 .١٠١ايضا ص  .١٢٧
 .٢ -١٠١ايضا ص  .١٢٨
ازمان  .١٢٩ ه توسط بعض  ISI و برتريت ISI و CIAروابط س دين ک وذ داشتن احزاب مجاھ  بخاطر تحت نف

ول، غاست وار مراجه . منابع در مورد مدارک تھيه گرديده است دبطور مثال به ستيف ک ارک. (کني ع : نيوي طب
و کتاب فروپاشی روبين صفحات ١٣٠-١٢۵جنگ فراموش شده صفحات . ديده بان حقوق بشر) ٢٠٠۴پينچوين 

١٩۶- ٢١۵. 
رار  .١٣٠ ستان ف ه پاک ل ب ين دلي ه ھم تمام شان ادعا شده که مورد ازيت و آزار توسط حزب خلق قرار گرفتند و ب

 .١٢٣-١١٢آسيا واچ، جنگ فراموش شده صفحات . کردند
 ايضا .١٣١
 .١٨١کول، غاست وار صفحه  .١٣٢
 .٢۴٩روبين فروپاشی ص  .١٣٣
ل  .١٣۴ ان کاب د از اينکه طالب ی بع دولت اسالمی افغانستان ميخواست که در آينده بر قانونيت خود ادامه بدھد، حت

ستان .  تصرف کردند١٩٩۶ سپتامبر ٢۶را در  ارت اسالمی افغان ولی بر خالف طالبان نام حکومت خود را ام
ا متحد دولت . مسمی کرد ١٩٩٧در سال  ان جزء دولت ي د و ھمچن گروپ ھای مختلف عليه طالبان می جنگيدن

شدند. محسوب می گرديدند ا مي رای  . و مکررأ اتحاد شمال ي ستان ب رای نجات افغان د اسالمی ب ه متح ام جبھ و ن
د رده بودن زاری ک ام گ ست . خطوط اول ن ا آگ ان ت ن بخشی از جري ان کنت١٩٩٨اي ه طالب ت  زمانيک رول اکثري

اد شمال خارج  رول اتح ری از کنت اطق شمال را بطور چشم گي د و من مناطق شمال افغانستان را تصرف کردن
 . ساختند

ره  .١٣۵ سليحاتی و غي تقريبآ و يا عمال تمام ھمسايه ھای افغانستان جناح ھای مختلف مورد نظر شان را کمک ت
 .ميکردند و اگرچه خواھان ختم جنگ نيز بودند

 .وژه عدالت افغانستان با قوماندانان سابقمصاحبه پر .١٣۶
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با قوماندانان حاضر در صحنه .١٣٧
صل  .١٣٨ وا ف ول اول جيني اده ١١پروتوک ال ۵١ م رده است. ١٩٧٧ س د نک اده را تأيي ن م ستان اي ه . افغان اگرچ

ی در معيار ھای که اين ماده در عملی شدن جنگھای داخلی مسلحانه بطور عموم به ع نوان جزء قوانين بين الملل
 .رابطه به رھبری جنگ پذيرفته شده است

ای . افغانستان جزء پيمان جينيوا است .١٣٩ ان بصورت اتوماتيک و سريع شامل جنگھ ماده مشترک سه اين پيم
ر . داخلی مسلحانه در محدوده ھر حزب که درگير ھستند ميشود انون را ب ه ق وط ب اده ضرورت ھای مرب ن م اي

راد احزاب د امل اف ه ش د ک اخل در جنگ تحميل ميکند و از مردم و زخمی ھای افراد نظامی مخالف حفاظت کنن
دگی -١: اين ماده موارد ذيل را ممنوع اعالن کرده است.  ملکی و زندانيان و غير نظاميان ميگردد  تجاوز به زن

کنجه ار زشت و ش ه، رفت ه جانب ل ھم انگيری  -٢. شخص، قت م، -٣ گروگ دی، ظل ه  تع ی ب ی حرمت تخطی و ب
 قتل و کشتار با دستور بدون محاکمه رسمی توسط قاضی موظف -۴. حيثيت مردم و پرسونل و تحقير و توھين

 .و تحميل ھر گونه ضمانت و تعھد قانونی و قضای که توسط مردم ملکی اجتناب نا پدير باشد
ق١٩۴٩تجاوز جنسی طبق پيمان جينيوا در سال  .١۴٠ وم کشی طب سل کشی و ق ان سال ، ن ، شکنجه ١٩۴٨ پيم

ده است١٩٨۴طبق پيمان سال  اه جون  .  و جنايت عليه بشريت تحت منشور خاوری آلمان ممنوع دانسته ش در م
   محکمه جنايی ملل متحد برای ھشت نفر نظامی و پوليس يو گسالويا بخاطر تجاوز شان بر زنھای١٩٩۶سال 
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____________________________________________  __________________________ 
ود ر خواست نم سلمان در جنگ بوسنی اعالن جرم و کيف وده و بطور واضح .  م سی ب ان تجاوز جن ين جرم ش اول

 .جنايات جنگی حساب گرديده بود
 .١٩٩٣ جنوری ٣رھبران برای وحدت و اتحاد کردن قسم کرده بودند، نشريه نيويارک تايمز  .١۴١
 .مصاحبه با قوماندانان سابق .١۴٢
دند .١۴٣ شته ش ستان ک دن جنگ در پايتخت افغان يع ش راد در وس ته اف ته دس ايمز . دس ارک ت شريه نيوي  جون ٣ن

١٩٩۴. 
 .١٩٩۴ جون ٢٧نيويارک تايمز . (نيروھای افغان دشمن را از پايتخت عقب زدند .١۴۴
ونی داويس  .١۴۵ اب انت ان نظامی )  Anthony Davis(اين حادثات در مفصل در کت ه طالب وان چگون تحت عن

ی شدند يم ميل اب ويل ان چاپ ) William Maley( و در کت ستان وطالب د شد؟ افغان رای تول اد گ وان بني تحت عن
 .۵٣ -۵٠ صفحه ١٩٨٨الھور وانگارد 

 .١٩٩۵افغانستان تجربه از حقوق بشر " رياست اياالت متحد  .١۴۶
 .مصاحبه ھا با رھبران و نظاميان .١۴٧
صل  .١۴٨ وا ف ول اول جيني اده ١١پروتوک ال ۵١ م تافغا. ١٩٧٧ س رده اس د نک اده را تأيي ن م ستان اي ه . ن اگرچ

ی در  معيار ھای که اين ماده در عملی شدن جنگھای داخلی مسلحانه بطور عموم به عنوان جزء قوانين بين الملل
 .رابطه به رھبری جنگ پذيرفته شده است

١۴٩. E/CN.4/1994/53 para. 16. 
م ٧۶و ، ۵٢، تی ۶٢قوماندان گفت که در جبھه شمال آنھا توپھای تی  .١۵٠ ی اي ی ١۶ صحرا توپ دی سی، ب ، ب

بعض شان در ارتفاعات و بعض ديگر . ، و ھاوان مختلف از قبيل ھاوان وسط و غرنی را کشف کردند١٣ايم 
ستقر  شگاه نظامی  م شان در طول راه جالل آباد، تپه بيمارو، تپه ھای اطراف ميدان ھوای خواجه رواش و دان

ه . بودند دار قرق وای زرھ ان ق ود ۶٠ھمچن ی ب د نب وی محم سيکه اول در حزب مول وی صديق هللا ک  توسط مول
 .رھبری ميشد

 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با قوماندانان سابق در سال  .١۵١
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با افسران و کارمندان سابق استخبارات در سال  .١۵٢
  .٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١۵٣
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با تحليل گران  .١۵۴
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١۵۵
 .ارزيابی نيروھای نظامی توسط پروژه عدالت افغانستان .١۵۶
 .)١٩٩۴: واشنگتن دی سی. (١٩٩٣افغانستان تجربه از حقوق بشر " رياست اياالت متحد  .١۵٧
شته شد ھزار نف٢٠٠٠بگفته صليب سرخ الی  .١۵٨ اه آخر ک ايمز در " ر تا م ارک ت شريه نيوري پتامبر ۶ن اه س  م

١٩٩٢. 
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستای با کارافسران سابق استخبارات .١۵٩
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستالن با قوماندان سابق کندک در ماه می  .١۶٠
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١۶١
 .٢٠٠۴ت افغانستان در مصاحبه پروژه عدال .١۶٢
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل در سال  .١۶٣
  . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می  .١۶۴
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١۶۵
  . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می  .١۶۶
  . ٢٠٠۵ ماه می مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل .١۶٧
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می  .١۶٨
 .١٩٩۴ جون ٢٧نيروھای افغان دشمنان را از پايتخت بيرون کرد، نشريه نيوريارک تايمز  .١۶٩
 .از مصاحبه ھای با قوماندانان سابق و شاھدان عينی به شمول باشندگان سابق افشار .١٧٠
ر شد و به يک تعداد جنايات به شمول بعض جنايات جنگی در ھمان  در کابل گرفتا٢٠٠٢شاه در ماه آپريل  .١٧١

 او به بازرسان حقوق بشر گفت که سياف .  بقتل رسيد٢٠٠۴ ماه آپريل ١٩او در . زمان متھم گرديده بود
________________________________________________________________________  

ه بازرسان محالت قبرھای با قوماندانان ارشد در جريان تمام ه ب  عمليات ھا مسقيم  در تماس بود، و او ميخواست ک
 . دسته جمعی از اسيران افشار و غيره را که مطابقت با معيار ھای حقوقی بين الملل ندارد را نشان دھد

 .٢٠٠٣/ ۴مصاحبه با قوماندانان و بخش عملياتی استخبارات در  .١٧٢
 .٢٠٠۴مصاحبه با قوماندانان سابق در سال  .١٧٣
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 .٢٠٠۴ الی ٢٠٠٣مصاحبه با قوماندانان و بخش عملياتی استخبارات از  .١٧۴
 ايضا .١٧۵
 .اظھارات مشرح که پروژه عدالت افغانستان دريافت کرده است .١٧۶
اھدان در  .١٧٧ ر ش دانان و ديگ ا قومان صاحبه ب ال . ٢٠٠٣/ ۴م ی را درس ان بھرام ه طالب ن است ک ر اي اور ب ب

زارش وی مکررآ . يشان گفت که آشپز است رھا کردند گرفتار کرده و بعد از اينکه او برا١٩٩۵ ق گ اگرچه طب
 .توسط طالبان اسير شد و تا سقوط باميان مفقود االثر بود

 .بازرسی و تحقيقا ساحوی توسط پروژه عدالت افغانستان .١٧٨
 .تمام اسم ھا بخاطر حفظ شھرت شاھدان تغيير داده شده است .١٧٩
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٨٠
 .برادر استاد شفق که عضو شورای مرکزی بود احتماال فعال در استراليا است .١٨١
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٨٢
ور  .١٨٣ بعد يک قوماندان حرکت اسالمی و معاون وزارت در کابينه آقای ربانی و به تازه گی معاون رياست ام

 .اداری 
ه ٣د که اورا در زندان اصلی در زون ولی گفت که گرفتارگران وی کوشش داشتن .١٨۴  ببرند، ولی زمانيکه ما ب

يديم  ا رس سؤولآنج رده م دانی ک يچکس را زن ه او ھ د گفت ک رده بودن ار ک را گرفت ه م راد ک ن و اف ه م دان ب  زن
 .نميتواند مگر انيکه مزاری دستور داده باشد

انی، شخصيت ب .١٨۵ ه ولی دو باره احضار گرديد واين افراد شامل خداداد عرف د ک دان واح يعه، قومان ه ش د پاي لن
قبال با حزب وحدت بود که و ادعا ميشد که با شورای نظار و اتحاد ھمکاری داشت تا برای شان اجازه بدھند که 
ه  ابيش ک در منطقه افشار داخل شوند، جنرال غرجی که قبل پيوستن به حزب عليه دولت نجيب جنگ ميکرد و ت

دان ) اخير کشته شد(، سميع مصلح وزير. منشی ربانی بود خداداد عرفانی، صابر عضوحرکت اسالمی و قومان
 .طاھرطوفان

 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٨۶
 .وی تا ھنوز در مزار شريف زندگی ميکند .١٨٧
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٨٨
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٨٩
دان يک تعدا .١٩٠ ی قومان اون حاجی امين ه مع ود، داود ديوان د ب دان غن ه قومان ه، ک د ديگر که شامل نصير ديوان

ام ھای آدم . ٠٩۶فرقه  د بن انون شکن حزب وحدت انتخاب شده بودن دانان ق ه توسط قومان بعض القاب ديگر ک
 .   خور، شيشه خورف گاو  و گنگس بودند

 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٩١
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٩٢
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٩٣
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٩۴
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٩۵
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٩۶
ر " شروع جنگ دو باره بر خاالف آتش بس " (Andrew Roche)اندرو روچ  .١٩٧ . ١٩٩٢ جون ۴نشر رويت

د) Sharon Herbaugh(شارون ھيربوغ  ان ميزنن دان توسط ياغي ريس . افراد ملکی سخن از زن يتيد پ  ۶اسوس
 .١٩٩٢جون 

 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٩٨
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .١٩٩
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .٢٠٠
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢٠١

________________________________________________________________________ 
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل در  .٢٠٢
 .١۶٠فروپاشی صفحه " روبين .٢٠٣
 ايضا .٢٠۴
دين م جم اول راجع بليکلمه گ .٢٠۵ ين گروھی مجاھ اميلش در جنگ ب ه ف ان هللا ک ه قوماندان بلخی بنام ما مور ام

بدين معنی که از تو ." " برايش گفته شده بود که گلم تو جمع شده است. " بکی محو گرديده بود استفاده شده است
ساي." خالص شده است د و پوسته اش را در ھم ی استخدام گردي سايگانش متعاقبآ او به وزارت امنيت مل گی ھم

ه کالم و ضرب . که بيجا شده بودند مستقر کرد م تکي م ج ه گل دنام شد و کلم ی ب رد ول د ک زودی رش پوسته وی ب
 .المثل به معنی تجاوز و نقض حقوق بشر در اکثر نقاط افغانستان مشھور گرديد
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 .بطور مثال عصمت مسلم اچيکزی از قندھار .٢٠۶
 .٢٧٠ رجوع به کتاب روبين تحت نام فروپاشی صفحه .٢٠٧
 .مصاحبه با پروژه عدالت افغانستان .٢٠٨
ه از .  مشابھآ قوماندانان منشعب شده مجاھدين را طرف خود ميکشيد .٢٠٩ يم يافت ادر تعل داد محدود از ک يک تع

قوم ازبک بر عالوه تاجکھا افسران مسلکی در اردو مثل جنرال مجيد روزی، ارباب ازبک افسر سالح ثقيله از 
ه واليت بلخ، جنرال جوره بيگ  تند۵٣يک افسر پياده نظام از قوم ازبک از جوزجان به فرق ن پيوستن .  پيوس اي

ه و پخان ه زرھی و ت د و مخصوصآ در زمين ه طرف . باعث رشد تخصص و تخنيکی اين فرقه گردي سرانی ک اف
ايای اکثريت اين افسران از بق. دوستم کشيده شدند روابط نزديک و پايدار در بين پرسونل افزايش و محکم گرديد

ن حزب ھستند ل اي أ متماي ده ت تم عقي ه دوس د ک شھر شبرغان . جناح پرچم بودند و ھمچنان دوستم، فکر ميکردن
ه . اکثريت پرچمی بودند و دوستم حمايت اقوام مختلف پرچمی را از اين منطقه کسب کرده بود ل ک داد قلي يک تع

ن ه اي رد ک اب فکر می ک ستمربوط به جناح خلق مثل سخی فيضی از فاري .  يک موضوع برجسته سياسی ني
 . با تحليلگران انجام داده استE-mailپروژه عدالت برای افغانستان مصاحبه و روابط از طريق 

 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢١٠
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢١١
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢١٢
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢١٣
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢١۴
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢١۵
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢١۶
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢١٧
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستان .٢١٨
وامبر  .٢١٩ ی در ن ا شاھدان عين ستان ب روژه عدالت افغان ساي٢٠٠٣مصاحبه پ ران م ل گ ا تحلي ل سياسی در  و ب

 .٢٠٠۴جون 
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان ھمرای تحليل گران سياسی  .٢٢٠
تند .٢٢١ تند و ديگرانش نپيوس ا ملک پيوس بش ب ا و . بعض قوماندانان جن اح ھ ران ارشد جن اد داشت رھب ق ي طب

دانان و ا اداری قومان تند و وف ر دست شان نداش دانان زي رادش بخاطر قوماندانان ھميشه کنترول کامل بر قومان ف
بدين ترتيب و يا بنا بر اين کمی انگيزه مشوق کننده موجود بود تا نظم نظام به ھر طريقی بود پاداش . توقع بودند

اری  د و ( و جايزه بخاطر وفا داری شان ميخواستند که به اندازه خود مخت اول، ارعاب و تھدي شامل چور و چپ
 .ردبود که آنھا از آن لذت ميب) سوئ استفاده ھا 

 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢٢٢
 .٢٠٠٣مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در آکتوبر  .٢٢٣
دند .٢٢۴ شته ش ه متحد ک وب . يک تعداد اسيران طبق گزارش در قندوز توسط جبھ ی سی جن ی ب انی ب ار جھ اخب

يا ه در .  آس ام جويان ام انتق ل ع وامبر ٢٧قت دوز٢٠٠١ ن  http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south. "  در قن
asia/1678723.stm." 

شر ثبت شده است .٢٢۵ وق ب ان حق ده ب ناد دي ه در اس زار شريف در < واقعه ک ام در م ل ع وامبر ١قت ، ١٩٩٨ ن
 .C1007ضميمه 

_______________________________________________________________________ 
 .٢٠٠٢مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با شاھدان عينی در فيبروری  .٢٢۶
ق : ٢٠٠٢مصاحبه ھای پروژه عدالت افغانستان  .٢٢٧ ل متحد در تحقي يا، مل وب آس ی سی جن اخبار جھانی بی ب

پتامبر  ان در اول س ای طالب رده ھ   http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south" “ ،٢٠٠٢م
asia/2228754.stm. " ان در رده ھای طالب ردن م دقت وارسی ک امبر ١٢موسسه صليب سرخ ب   .٢٠٠١ دس

http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south asia/1705708.stm. " ٢٠٠٢ نوامبر١۴تھديد بقتل شاھدان افغانی. 
http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south asia/2476383.stm.."  

  
 .روابط محرمانه با پروژه عدالت افغانستان .٢٢٨
 . در کابل٢٠٠۵مصاحبه ھا در ماه می  .٢٢٩
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢٣٠
 . ٢٠٠۵ پروژه عدالت افغانستان مصاحبه .٢٣١
 . ٢٠٠۵مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢٣٢
 .ايضأ .٢٣٣
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 .ايضأ .٢٣۴
 .ايضأ .٢٣۵
 . دالر آمريکای ميکردند٢۵٠٠٠ الی ١٧٠٠٠در ھمين زمان افغانھا تجارت به نرخ تقريبا بين  .٢٣۶
 . ٢٠٠۵مصاحبه ھا در کابل در ماه می  .٢٣٧
 .ايضأ .٢٣٨
رادرش  .٢٣٩ ه ب ه ک رده است ک تم ک ه دوس صل علي ای مف اه جون ملک ادع وان را در م ل ١٩٩۶رسول پھل  بقت

 .رسانده است
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢۴٠
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با شاھدان عينی  .٢۴١
 .فارسی" پيروزی انقالب اسالمی تا سقوط مزار بدست طالبان" جنرال روف بيگی .٢۴٢
 .٢٠٠۴ آپريل ٢١مصاحبه با جنرال عبدالملک پھلوان در  .٢۴٣
 .حبه با قوماندانان محلی و نجات يافته گان طالبانمصا .٢۴۴
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با مقامات رسمی قبلی طالبان .٢۴۵
 .٢٠٠١مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢۴۶
 .٢٠٠۴مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .٢۴٧
 .٢٠٠٣مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با يک نجات يافته در دسامبر  .٢۴٨
 .٢٠٠١مصاحبه در دسامبر  .٢۴٩
ستان ١٩٩۶بعد از اينکه طالبان کابل را در سال  .٢۵٠ ارت اسالمی افغان ام حکومت خود را ام  تصرف کردند ن

ديل . اعالن کردند روی نظامی تب ه يک ني ان ب ر طالب بخش از اين تاريخچه معلومات بيشتر را در رابطه به تغيي
 . آغاز کردند١٩٩۴و بدين ترتيب به خواستگاه خود در . کرد

تا ھای کلمه طالب .٢۵١ ستان و روس ان بمعنی شاگردان است و در اين متن به شاگردان خاص از مدرسه ھای پاک
ده است ه .افغانستان منسوب گردي د١٩٨٠در دھ رد پرداختن ه نب دين ب راد احزاب مجاھ داد اف ا يک تع ان ب .  طالب

ه در  شه ھای را ک د ١٩٩۴اگرچه اين قشر تحريک طالبان اعم از ملي د و بع ه وجود آمدن ل در  ب رول کاب از کنت
 . و تأسيس امارت اسالمی احتوا ميکند١٩٩۶سال 

ا : مراجعه کنيد به برنيت آر روبين کتاب تحت عنوان جستجوی صلح در افغانستان .٢۵٢ از ايالت حائل تا ايالت ن
 . برای موارد مشخص امنيتی در قندھار١۴٠ -١٣٩) ١٩٩۵طبع دانشگاه يالی : نيويارک ھاون( کام 

اد داش .٢۵٣ ين ي ه روب رده است ک اطر توضيح دادن" ت ک تان بخ ه و داس املين  خراف ام ع ان در " تم ی طالب ترق
 .٢۵مراجعه شود به رشيد صفحه . قندھار شنيده ميشد

زارش در  .٢۵۴ ابرطبق گ رال نصر هللا خان ب ه جن ر داخل ا وزي راه ب ستان ھم ر پاک ه نخست وزي و ک  بينظير بوت
ال . ه بودجستجوی امنيت کردن راه تجارتی در آسيای ميان وامبر س ام از ١٩٩۴در آکتوبر و ن روال ام  ISI،  دگ

دھار و ھرات بخاطر  آی اس آی پا کستان ھمراه يک کاروان تجارتی که از کويته طرف ترکمنستان از مسير قن
 دگروال امام يک انسان شيطان و افسر عالی . مشخص نمودن ساحات و کشيدن خط قطار آھن  آمده بود

  
________________________________________________________________________  

رد ی ميک ازمان دھ ا را س ات ھ ه عملي ود ک ه در آی اس آی ب ا١در . رتب وامبر ٢ ي داد ١٩٩۴ ن وی در امت راد قبيل  اف
د٣در . مرزی قندھار اين کاروان را توقف داد ان آزاد گردي اروان توسط طالب ن ک اب ا.  ماه نوامبر اي د کت ونی ببيني نت

ی صفحات " داويس تحت عنوان  اب ميل ت؟ کت د ياف ا تول رد ي -۴۵چگونه طالبان نظامی شدند و بنياد گرای ظھور ک
رای صلح ص . ۴۶ ين جستجوی ب اب روب يش حزب . ١٣٩کت دک را از پ پين بول ان س وبر طالب اه  آکت ان در م ھمچن

نداسالمی حکمتيار گرفتند و امکار دارد که انبار اسلحه را از آنجا  ه باش ه توسط داويس توضيح داده . گرفت ن واقع اي
ل . ۴۶-۴۵شده است صفحه  ا اينکه قب ود و ي ا ب وز در آنج در اين جا شک وجود دارد که آيا اين انبار اسلحه در تا ھن

ا ت. از آن غارت شده بود ا داويس تأکيد دارد حتی طالبان اين انبار را گرفتند ممکن به حمايه آی اس آی باشد و از آنھ
 . آن محل امکانات گرفته باشد به ھر وسيله

 )٢٠٠١ ديده بان حقوق بشر جوالی NY. (ديده بان حقوق بشر نمونه ھای از دشمنی .٢۵۵
 .٣٩ و رشيد ۶١داويس  .٢۵۶
ورد . ١٢. ، مخصوصأ  ن١٩١رشيد  .٢۵٧ ان م اب طالب ان مفصل در کت ه طالب ه حماي ستان را ب ا ک يد نقش پ رش

 .بحث قرارداده است
 .۴٨-۴٧داويس  .٢۵٨
زارش گزارشگر خاص از پالي .٢۵٩ ه شمول گ دد ب شريات متع ان در ن سی و سياست طالبان توآم با احترام به زن

شر، .  به بعد توضيح داده است١٩٩۴سال  وق ب سيون حق ل متحد، کمي اعی مل بطور مثال جلسه اقتصادی و اجتم
 .(E/CN.4/1996/64).   گزارشی از وضعيت حقوق بشر در افغانستان را بيبينيد
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 .۵٣داويس  .٢۶٠
ان در سفارت ١٩٩٨در آگست  .٢۶١ م زم ذاری ھ  بعد از اينکه اياالت متحد اسامه بن الدن را متھم به دو بمب گ

رار  ی ق خانه اياالت متحد در کنيا و تانزانيا کرد، نيروھای اياالت متحده کمپی را در خوست مورد حمالت راکت
ه صار ب يدندداد که يک تعداد افراد مسلح پاکستانی عضو گروه حرکت االن ل رس ده  تحريم ھای .  قت االت متح اي

وری  رد١٩٩٩اقتصادی را عليه طالبان از جن ل ک د در .  تحمي وبر سال ١۵بع ايش ١٩٩٩ آکت ا ھ ه ادع ه حماي  ب
سليم داده  مبنی بر اينکه طالبان افغانستان قرار گاه تروريست ھای بين المللی درست کرده است و بن الدن با يد ت

د١٢۶٧تحد تحريمات محدود را بر طالبان طبق ماده شود، شورای امنيت ملل م داد ملکيت .  وضع نمودن يک تع
د وع کردن ره را ممن ا و غي اره آريان دامات . ھای طالبان به شمول پروازھای بين المللی طي ن اق شورای امنيت اي

وثر دوم ش.  اعالن کرد٢٠٠٠ دسامبر ١٩ در ١٣٣٣موثر تحريم را بر گرفته از ماده  دام م ن اق امل مجازات اي
ا متوقف  ات ارشد طالب ا برمقام سافرت ھ ا م رواز ھ وم پ طالبان و تحريم تسليحاتی بر طالبان بود و به طور عم

د سليحاتی .  شده بود نمايندگی ھای طالبان در خارج نيز تعطيل شده بودن رای تحريم ت اگرچه کوششھای کمی ب
ود داشت الھای . وج ين س د از ٢٠٠١ و ١٩٩٨در ب از بارش يد کام ان ميرس رای ش ستان ب رحد پاک داد س در . امت
ه ٢٠٠١آپريل و می  ل روزان د حل اق زارش دادن ستان ٣٠ منابع ديده بان حقوق بشر گ رز پاک از از م وتر کام  م

داز، تانک و راکت ھای حمل . وارد افغانستان ميشوند و طبق گزارش بعض اين موتر ھا مرمی ھای راکت ان
ود. اخل ميشوندبمبھای خوشه بار شده  از مرز د د ب ل متح ات مل ستقيمأ نقض تحريم االت م ين انتق ان . چن ده ب دي

ت رده اس ت ک ستان درياف ستان وافغان ا در پاک ابع ھ ات را از من ن معلوم شر اي وق ب ا و . حق صاحبه ھ ط م توس
دارد. ٢٠٠١  در ماھھا آپريل و می E-mailارتباطات   زارش از سال . اين گزارش ھا اگرچه تازه گی ن يک گ

ده ١٩٩٧ دد دي ه طور متع االت را ب ن انتق سانيکه اي اد ک ل اعتم ق و قاب اھدان موث د و ش  توسط  دبير کل ملل متح
د اک . " است و شورای امنيت ملل متحد ھمه و ھمه تأييد ميکنن رات و عوارض خطر ن ستان و اث وضعيت افغان

ل د " آن در صلح وامنيت بين المل ل متح ر کل مل زارش از دبي زارش توسط گ  S/1997/894, November)گ
14, 1997) para. 18. 

٢۶٢.   E/CN.4/1998/71,para.1. 
٢۶٣.   E/CN.4/1998/71,para.2. 
يا در  .٢۶۴ وب آس د در جن ر ارش ق گ ستان يک تحقي دالت افغان در عين زمان خانم پتريشا گاسمن رئيس پروژه ع

شر است وق ب شتار . ديده بان حق ام و ک ل ع ه قت شر در رابطه ب وق ب ان حق ده ب زارش دي اه گ زار شريف در م م
 ) .)C (٧، شماره ١٠ديده بان حقوق بشر جلد . ( طبع گرديد١٩٩٨نوامبر سال 

شر .  انجام دادند٢٠٠۴مصاحبه با کارمندان ملل متحد که در مزار بودند در آگست  .٢۶۵ وق ب ان حق نيز به ديده ب
 .قتل عام و کشتار در مزار مراجعه کنيد

________________________________________________________________________ 
 .١٩٩٨ UNHCRمصاحبه محرمانه با کارمندان  .٢۶۶
 .ديده بان حقوق بشر قتل عام مزار شريف .٢۶٧
    ايضأ UNHCRمصاحبه  محرمانه با کارمندان  .٢۶٨
    ايضأ UNHCRمصاحبه  محرمانه با کارمندان  .٢۶٩
    ايضأ UNHCRمصاحبه  محرمانه با کارمندان  .٢٧٠
شر شورای اقتصادی و اجتما .٢٧١ وق ب عی ملل متحد کميسيون در رابطه به حقوق بشر، گزارش از وضعيت حق

 ..para.10,(E/CN.4/1999/40)   . در افغانستان
    UNHCRمصاحبه  محرمانه با کارمندان  .٢٧٢
شر در . قتل عام ھزاره ھا در افغانستان. ديده بان حقوق بشر .٢٧٣ وق ب ان حق ده ب شر دي روری (ن اه فيب ) ٢٠٠١م

 .C ١، شماره ١٣جلد 
 ايضأ .٢٧۴
 ايضأ .٢٧۵
 ايضأ .٢٧۶
 ايضأ .٢٧٧
 ايضأ .٢٧٨
 ايضأ .٢٧٩
 ايضأ .٢٨٠
 ايضأ .٢٨١
ستند. اسماعليه ھا پيرو آغا خان ھستند .٢٨٢ د ھ النگ در . از نظر بعضی سنی ھا مثل شيعه مرت ا در شمال س آنھ

اه راه سالنگ  سمت ش اطراف دوشی زندگی ميکنند و يک غند تحت نظر حکومت داکتر نجيب هللا بخاطر حفظ ق
شوندآنھا . در منطقه مستقر کردند ری مي ان رھب ادر کي يد ن د س روت من وری . توسط شخص ث يد ١٩٩٢در جن  س
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ی است بش مل تم پيوست و يکی موسسين جن ا . نادر با دوس ادر ب يد ن ه وی را گرفت س ان منطق و زمانيکه طالب
 . با روبين دارد E-mailروابط . فاميلش فرار کردند

 .ديده بان حقوق بشر، قتل ھزاره ھا در افغانستان .٢٨٣
 ايضأ .٢٨۴
 ايضأ .٢٨۵
 ايضأ .٢٨۶
ستان است.. ايضأ .٢٨٧ تای افغان اط . طبق اظھارات روبين، اين يکنوع شکنجه مرسوم در روس ا E-mailارتب  ب

 .٢٠٠۴روبين در جوالی 
 .عکسھای از قتل ھزاره ھا در افغانستان توسط ديده بان حقوق بشر تھيه گرديده و در دسترس ميباشند .٢٨٨
 .ديده بان حقوق بشر، قتل ھزاره ھا در افغانستان .٢٨٩
 .تکميل شھود در مورد نقض حقوق بشر" سيمپل .٢٩٠
ردم را  .٢٩١ کسيکه بازرس و تحقيق گر حادثه بود دست يافت تا ارتباط مخابروی طالبان را در نيک زمانيکه م

 .ميگرفتند کشف کند
مپل  .٢٩٢ ل س ل از مايک ای ذي زارش ھ ستبدانه، Michael Sempleگ شتار م ام و ک ل ع ت قت ده اس ه ش  گرفت

اه شکنجه، اسير گرفتن، ر ردم ملکی يکولنگ از م ازل و مواشی م اکت بارانی کور کورانه و چور و چپاول من
 ).تا ھنوز نشر نشده است. ( ٢٠٠١فيبروری الی سپتامبر 

ر  .٢٩٣ يک مقام ارشد ملل متحد به پروژه عدالت افغانستان گفته است که راکت ھا و بمبھا صدايش در مناطق غي
 .نظامی  می پيچيد

 .٢٠٠٢ فيبروری ١۵ر مصاحبه با بی بی سی د .٢٩۴
و غريب" ديده بان حقوق بشر .٢٩۵ دان اب ده و زن االت متح ستان توسط نيروھای اي ام و شکنجه در افغان " قتل ع

  .  ٢٠٠۵ می ٢٠کنفرانس مطبوعاتی در 
٢٩۶. E/CN/4/1985/21 para. 76. 
فحات  .٢٩٧ ستان ص رگ در افغان سينکی واچ، م يا و ھيل ان آس ده ب دان ۶٨-۶٧دي می در زن ام رس ارات مق  اظھ

 .١٩٨۵ آگست ٢۵پلچرخی مصاحبه در پشاور در 
________________________________________________________________________  

شر  .٢٩٨ وق ب ان حق ده ب اتی دي و " کنفرانس مطبوع دان اب اجرای زن د در نحستين م االت متح ای اي ال نيروھ اعم
  .٢٠٠۵ آپريل ٢٧غريب در 

ام و ش" ديده بان حقوق بشر .٢٩٩ بقتل ع و غري دان اب ده و زن االت متح ستان توسط نيروھای اي " کنجه در افغان
  .  ٢٠٠۵ می ٢٠کنفرانس مطبوعاتی در 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
   
  
  
  
  

      
  
  
 


