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 عدالت افغانستانپروژه

:یره گیھای سر نوشت سازت
٢٠٠١ الی ١٩٧٨ سال از:   ضد بشریتیات جنگی و جنایاجنا

 جنگھای دریھ و تحلیل و ارائھ مدارک از نمونھ ھای بزرگ سوء استفاده تجز
افغانستان

قیقی و حمایت گر کھ  تأسیس شد و بھ حیث یک ارگان مستقل تح٢٠٠١ عدالت افغانستان در اواخر سال پروژه
یات ضد بشری کھ توسط تمام احزاب دخیل در جنگ در جریان جناھدفش تھیھ اسناد و مدارک از جنایات جنگی و 

. انجام دادند اند میباشد٢٠٠١ ای سال ١٩٧٨ سال ازجنگھای داخلی افغانستان 

 شکنجھ ھای متداوم، ،یر قضاییغ قسمت قتل عام ھای سی در وقایع مھم و بارزی روی بعضو تمرکزتحقیق ماکار
 ما با  حققینم. میباشد ھای در جریان جنگعمدتجاوزات دستھ جمعی جنسی و ھدف گیری مردم غیر نظامی بطور 

 برای تحت حقایق مشخص  جھت ثبت در تاریخ و نیز فراھم آوری متعددی صحبت نموده اند و ھدف آنمنابع 
 احساس راستاران ھست تا در این گذانده گان بین المللی و سیاست  دولت افغانستان و تمویل کندادنفشار قرار 

.مسئوولیت نموده جنایات جنگی گذشتھ را تحت تعقیب و تحقیق قرار دھند

  ھا بشکل حقوق دان ھست و اکثر کاراشخاص عدالت افغانستان شامل کارمندان افغان و غیر افغان و پروژه
ی در داخل افغانستان در جریان سھ سال انجام شده است و ساحوم کارھای تقریبآ تما.  گرفتھ استصورتداوطلبانھ 

 این کارمنداناکثر .  ھای کھ خارج از افغانستان ھستند نیز مصاحبھ ھای را انجام داده ایمافغانھمچنان ما با بعضی 
. ودندزنده گی مینمپروژه در جریان جنگ در افغانستان 

 و ھیچ روابط رسمی با دولت و یا افراد استستقل و غیر وابستھ بھ گروھی  عدالت افغانستان یک ارگان مپروژه
ین پروژه یک سازمان غیر انتفاعی کھ پروسھ ثبت و اکمال را در ا. دولتی و یا سازمان ھای بین المللی ندارد

پست برای معلومات بیشتر در رابطھ با پروژه عدالت افغانستان بھ نشانی .یباشدمبلژیک در حال طی کردن 
. کنیدمراجعھ www.afghanistanjusticeproject.orgیکی ما  الکترون

پروژه عدالت افغانستان ٢٠٠۵
. حق چاپ محفوظ است

http://www.afghanistanjusticeproject.org/
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خالصھ اجراأت و پیشنھادات  ١

 خالصھ گزارش ١٫١

. تا بدینسو در جنگ بوده است١٩٧٨افغانستان از آپریل 
 کھ حزب  دموکراتیک خلق بھ قدرت رسانید تا تدابیر اصالحات ١٩٧٨ انقالب آپریل –در جریان ھر مرحلھ جنگ 

، اشغال افغانستان، ١٩٧٩ی در دسامبر بنیادی و سرکوب سبعانھ خیزش ھای متعاقب، تجاوز اتحاد جماھیر شورو
جنگھای  سرکوب و مقاومت، عقب نشینی نیروھای شوروی و جنگ داخلی، سلطھ سرکوب گرانھ طالبان و سر 

 گروھای مختلف نظامی اعم از افغان و -انجام مداخلھ ایاالت متحده آمریکا کھ منجر بھ اضمحالل طالبان شد
این جرایم جنگی شامل قتل عام ھای بسیار . رایم جنگی جدی شده اندخارجی مرتکب جرایم علیھ انسانیت و ج

بزرگ و مفقود االثری ھا، و اعدام ھای صحرای حد اقل دھھا ھزار افغان و بمباردمان و راکت بارانی بی مالحظھ 
.کھ منجر بھ کشتھ شدن صد ھا ھزار مردم ملکی شد، شکنجھ، تجاوزجنسی دستھ جمعی و غیره شنایع میباشد

 سال اخیر ھنگامی کھ جنگ آغاز شد ھیچ نوع کوشش جدی چی در سطح داخلی و چی در سطح بین المللی ٢٧ر د
.برای بازخواست در این جرایم صورت نگرفتھ است

وقتی گفتھ میشود کھ تمام نیروھای  نظامی کھ در افغانستان جنگ کردند مرتکب جرایم شده اند بدین مفھوم نیست 
آنچھ کھ پروژه عدالت برای افغانستان از این وقایع استناد . فغانی متھم بھ چنین اعمال استکھ ھر فرد جنگجوی ا

کرده است عبارت از حوادث میباشد کھ در آن مأمورین ارشد و یا فرماندھان نظامی بھ نیرو ھای تحت امر شان 
چگونھ ممانعت از وقوع آن نکرده اند اجرای اعمال را فرمان داده اند و یا اجازه وقوع ھمچو اعمال را داده اند و ھی

ھدف و مقصد پروژه عدالت برای افغانستان در مستند ساختن این وقایع تلخ و .  کھ جرایم جنگی محسوب می شوند
شوم مورد اعتراض قرار دادن علت آنچھ کھ نیرو ھای مسلح بخاطر آن جنگ می کردند نیست، بلکھ فریادی برای 

این مسئلھ دارای اھمیت . کھ اعمال انجام یافتھ جنایات جنگی محسوب می شوندحاالتی می باشد  باز خواست 
گزارش کھ توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جنوری سال جاری : فراوان برای عده از افغان ھاست

ذشتھ بھ بیانگر حمایھ قشر بزرگ از افغان ھا است کھ باید میراث ھای گ" باز خواست برای عدالت" نشر شد ، 
.اینکھ چگونھ این کار صورت میگیرد  تصمیم است کھ خود افغانھا باید بگیرند. میزان کشیده شود

وقتیکھ بھ آنھا فرصت داده شد تا مفکوره شان را در مورد گذشتھ بحث کنند مثل آنچھ در بررسی کمیسیون مستقل 
 دیگر گروه ھای حقوق بشر انجام شده افغان ھا حقوق بشر آمده و مثل آن کھ توسط پروژه عدالت برای افغانستان و

:از نگاه جنبھ وسیع سیاسی، ایدیولوژی و اجتماعی حمایھ شان را از چندین مراحل کلیدی اظھار کرده اند کھ شامل

محروم کردن یا اخراج کردن اشخاص کھ مسئوول جرایم جنگی و جرایم علیھ انسانیت شده از پست ھای .١
.ررسیسیاسی و تأمین پروسھ ب

تأسیس میکانیزم در حد محلی و ملی برای استناد تحقیق و سایر میزان ھای جستجو حق راجع بھ سوء استفاده .٢
.ھای گذشتھ و جرایم جنگی

شناسای رنج و عذاب متضررین جنگ و تصدیق حق آنھا بھ واقعیت آنچھ کھ بھ جگر گوشھ ھای آنھا کھ کشتھ .٣
. واقع شده استو یا مفقود االثر شده اند در جریان جنگ
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ھمچنان افغان ھای کھ توسط موسسات حقوق بشر مصاحبھ شده اند پیوستھ ادعا کرده اند کھ فرماندھان و سایر 
اشخاص کھ مسئوول سوء استفاده ھا بوده اند ھنوز در اکثر نقاط کشور قدرت دارند و حقوق مردم محل را مورد 

رمین گذشتھ فعال از امنیت بر خوردار اند امنیت خود مردم عادی سوء استفاده قرار می دھند آنھا می بینند زیرا مج
.در خطر است

پروژه عدالت برای افغانستان یک تعداد وقایع کلیدی و مھم را از دوره ھای مختلف جنگ در افغانستان مستند کرده 
. استاست کھ بھ خاطر بزرگی جرم و یا سھم گیری مردم کھ ھنوز در قدرت بسر میبرند حایز اھمیت

دوسیھ ھای کھ در اینجا بوجود آمده صرف نمایندگی . در این گزارش ما یک تعداد از این وقایع را شامل ساختھ ایم
از بخش کارھای پروژه عدالت برای افغانستان را میکند زیرا ما معلومات بیشتر را راجع بھ تخطی از حقوق بشر 

. اینکھ قادر باشیم در این گزارش بگنجانیمو سوء استفاده ھا از ھز دوره جمع آوری کردیم نسبت
در ھر قضیھ کھ ما در این گزارش شامل کرده ایم پروژه عدالت برای افغانستان کوشش کرده است نھ تنھا 

.اظھارات مستقیم شاھد را راجع بھ حادثات کھ واقع شده بلکھ تحلیل از نظام سوق اداره جنگجویان را نیز بگنجانید
 یا مجزا نمی تواند بھ طور کافی تعداد زیاد جرایم خطر ناک جنگی را کھ تمام گروه ھا در ھیچ گزارش انفرادی

. سال جنگ افغانستان مرتکب گردیده اند مستند کند٢۵
آنچھ ما در این گزارش گنجانیده ایم کھ نمایندگی از شمھ ای جرایم و جنایات می کند کھ ملیون ھا افغان را از خانھ 

ی کرده شھر ھا و زمین ھای زراعتی شان را ویران کرده اند و بیشتر از یک ملیون افغان را و کاشانھ شان فرار
.فلج و یا کشتھ اند

:در این گزارش ما واقعات ذیل را گنجانیده ایم

.١٩٧٩ الی دسامبر ١٩٧٨از دوره حزب دموکراتیکھ خلق افغانستان در اپریل 

 انقالب ھرات ١٩٧٩یر قضایی بشکل دستھ جمعی در منطقھ کرالھ در دستگیری ھا و نا پدید شدن ھا و قتل ھای غ
. سر کوب قیام کابل بھ شکنجھ١٩٧٩ از بمباردمان ھا، الدرکی ھا، و مقاومت در ھزاره جات در ١٩٧٩در مارچ 

 ١٩٨٨ الی ١٩٨٠دوره حزب دموکراتیک خلق و اشغال روسھا از سال 

.بدون مالحظھ و انتقام مجازات علیھ غیر نظامی ھا در اطراف کشوردستگیری، توقیف و شکنجھ، بمباردمان ھای 

:دوره حکومت نجیب اهللا بعد از خروج قوای شوروی و مقاومت
ادامھ بمباردمان ھا و سوء استفاده توسط ملیشھ ھای تحت حمایت دولت؛ حملھ بھ افغان ھای مقیم پاکستان و شکنجھ 

.در زندان ھای مجاھدین

.١٩٩٨ الی ١٩٩۶ و دوره جبھھ متحد ١٩٩۶ الی ١٩٩٢خلی از دوره جنگ دا

، ١٩٩٣ و قتل عام افشار و تجاوز دستھ جمعی در کابل در ١٩٩۵ الی ١٩٩٢بمباردمان و راکت باران کابل از 
شکنجھ تجاوز جنسی و قتل دستھ جمعی غیر قضایی توسط اتحاد و حزب وحدت و شورای نظار در کابل و شکنجھ 

قتل ھای دستھ جمعی غیر قضایی توسط نیروھای جنبش در کابل و شمال و قتل عام زندانیان و تجاوز جنسی و 
.١٩٩٧طالبان در مزار شریف در 

.٢٠٠١ و قتل عام یکاولنگ در ٢٠٠٠، قتل عام در رباتک در سال ١٩٩٩قتل عام در سر پل در 
.٢٠٠١ولنگ و بامیان در  و یکا٢٠٠٠ الی ١٩٩٩سوختاندن و ویران کردن عمدی در عملیات شمالی در 

 بررسی کند و بعضی ٢٠٠١اگرچھ دستورات ابتدای پروژه عدالت برای افغانستان این بوده کھ جرایم جنگی را تا 
در بخش نھای این گزارش .  تا حال ادامھ یافتھ است٢٠٠١از نمونھ ھای از سوء استفاده کھ در این گزارش آمده از 

ای ایالت متحده خودشان را با قوماندان ھای کھ مسئوول بعضی از بد ترین ما بررسی میکنیم کھ چگونھ نیروھ
آنھا این کار را بخاطر کرده اند کھ معتقد . جرایم جنگی کھ در جریان جنگ داخلی ارتکاب یافتھ متحد ساختھ اند
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 تقریبأ چھار سال بعد .بودند این فرماندھان میتوانند ایاالت متحده را کمک کنند و القاعده و طالبان را شکست بدھند
. نیز اکثریت ھمین فرماندھان با ارتباط بھ جرایم تنظیم شده و تجارت مواد مخدر سرمایھ دارتر وقوی تر شده اند

یاالت متحده آمریکا ھمراه با بعضی از ما مورین ارشد ملل متحد و بعضی ھا در دیگر دولت ھا با سالح ھا برای 
.ھا مخالفت کرده اند نزاع کرده اند کھ ھیچ کار ثبات را بھ مخاطره می اندازدتحقیق از سوء استفاده  در گذشتھ 

بر عالوه نیروھای ایاالت متحده بعضی از تاکتیکھ ھای مشابھ شکنجھ را محلھای توقیف مرموز و شناسای نشده 
تحلیل کوشش ھا را کھ توسط اسالف و پیشینیان شان استفاده شده را تکرار کرده اند و بدینوسیلھ وسایل خرابی و 

.برای تأسیس ادارات باز پرسی را موافق حکومت قانون است فراھم کرده است

اسناد جرایم جنگی کھ در جریان دوران ھای مختلف و جنگ ارتکاب یافتھ است مشکالت زیاد را برای بعضی 
 شوروی تعداد کم مشھور طور مثال ما در جریان تجاوز اتحاد جماھیر. دوره ھا نسبت بھ دیگران ثابت کرده است

حادثات مشخص و یا بازماندگان از بمباردمان ھا کھ توسط پروژه عدالت برای افغانستان مصاحبھ شده است قادر 
سالھای متمادی کھ از اشغال افغانستان گذشتھ . بودند کھ شناسای کنند کھ مسئوولین جرایم را بھ عالوه روسھا

وانیم شھود کلیدی از حادثات مشخص را بیابیم، و گزارشات تاریخی کھ از مشکالت زیاد را ایجاد کرده است کھ بت
.این زمان وجود دارد بیشتر بھ انکشافات سیاسی تمرکز داشتھ نمای عام از عملیات ساحوی را بدست می دھند

 ھیچ گونھ بحث روی مسئوولیت در مذاکرات کھ منجر بھ توافقات ژنیو و عقب نشینی نیروھای روس شده باشد
 و محکمھ عالی ١٩٨٩ نوامبر ٢٨ افغانستان را ترک و در ١٩٨٩آخرین قوای روس در فیبروری . وجود ندارد

اتحاد جماھیر شوروی عفوی را در محرومیت مستثنی قرار دادن امکانات تعقیب عدلی ھر فردی از قوای خویش 
.کردرا برای حمالت عمدی و بدون مالحظھ علیھ مردم عوام و ملکی افغان اتخاذ 

اکثریت اسناد ھای اتحاد جماھیر شوروی کھ مربوط بھ جنگ میشود مشخص باقی میماند و دستھ بندی و مشخص 
کردن مجدد این اسناد ھا و اجازه دست رسی بھ آنھا نمایندگی از گام مھم بھ سوی تالشھای افغان ھا جھت ثبت دقیق 

.وقایع تاریخی و تعقیب تالشھای استنادی خودشان خواھد بود

 و وضعیت در دیگر نقاط ١٩٩۶ الی ١٩٩٢از طرف دیگر، تعداد کمی گزارشات تاریخی راجع بھ جنگ کابل در 
بنأ پروژه افغانستان برای افغانستان سعی ورزیده است . کشور علی الرغم تبعیت نسبتی حادثات اخیر وجود دارد

ره در ساحات مختلف و سوء استفادھای کھ از خالئ را کھ در استناد ماھیت جنگ و تغییر و تحول درنظام سوق ادا
.اثر آن اتفاق افتاده است را پر کند

سر انجام در حالیکھ جنبھ ھای رژیم طالبان در معرض انتقاد بین المللی قرار گرفتھ است، نظر اندازی ھا و 
ریان آنھا طالبان بررسی ھای انجام یافتھ از رژیم طالبان بھ مستند سازی مشرح عملیات ساحوی طالبان کھ در ج

 ٢٠٠١ سپتامبر ١١تمرکز در دھشت افگنی بین المللی در دوره بعد از. مرتکب جنایات جنگی گردیده اند نشده است
.نگرانی ھا را در ارتباط بھ کارنامھ جنایات جنگی طالبان کاھش داده است

  پیشنھادات١٫٢
نامزد ھا برای کرسی ھای پارلمان شامل . زار میکند افغانستان انتخابات پارلمانی خویش را برگ٢٠٠۵در سپتامبر 

از بعضی آنھا در این . اشخاصی است کھ علیھ آنھا اسناد معتبر راجع بھ مسئوولیت آنھا در جرایم جنگی وجود دارد
گزارش نام برده میشود اگر چھ ھیچ میکانیزمی فعال برای محروم کردن آنھا از احراز یک پست وجود ندارد، 

ت برای افغانستان معتقید است کھ سجل و سوابق ھمچو افراد را کھ خود را برای احراز مقام نماینده پروژه عدال
این گزارش از سوء استفاده ھای گذشتھ تنھا علیھ مجاھدین نیست . پارلمان کاندید میکنند در معرض عام قرار دھد

رشات مانند گزارش ما بھ ثبات پروسھ ؛ یا گزا) گزارش ما شامل شنایع و جرایم جنگی از تمام دوره ھا است(
اگر سیاست انتقالی افغانستان با واصول ھای خوب دولتداری بھ شمول شفافیت . سیاسی را بھ مخاطره نمی اندازد

. رھنمای شود ھیچ ضرورت برای دفن حقایق وجود ندارد

چنان رئیس جمھور و کارمندان  نشر شد، پروژه عدالت برای افغانستان ھم٢٠٠۴در گزارش اولی ما کھ در اکتوبر 
اسرار کرده است کھ افراد کھ علیھ آنھا اسناد معتبر راجع بھ مسئوولیت شان در نقض حقوق بشر و جرایم جنگی 
وجود دارد بدفاتر عامھ استخدام نکنند و توصیھ کرد کھ سوابق ھر فرد بھ این پست ھا نامزد میشود باید در معرض 

. در میکانیزم ھای مناسب برای ھمچو گماریدنھا آغاز شده استجر و بحث. عام قرار داده شود
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بر عالوه قسم کھ پروسھ اصالح سکتور امنیت بھ شمول خلع سالح، ترک بسیج و ادغام مجدد پیش میرود ممثلین 
 سیاسی کھ شامل افغان ھا وجوامع  بین المللی است باید توجھ مشخص بھ قوماندان ھایکھ علیھ شان اسناد معتبر در

.رابطھ بھ مسئوولیت شان در جرایم جنگی وجود دارد نمایند

ھدف عمده پروژه عدالت برای افغانستان اینست کھ در تسجیل و تسنید بد رفتاری ھایکھ در ذریعھ جوانب ذیدخل 
اینکھ از مرتکبین چی نوع باز خواست صورت گیرد و . در جنگھای افغانستان بھ ارتکاب پیوستھ است کمک نماید

 مظلومین چگونھ گرفتھ شود مسئلھ ای است کھ باید در چوکات روند سیاسی در افغانستان روی آن تصمیم اتخاذ داد
. گردد

پروژه عدالت برای افغانستان امکانات بھ محکمھ کشاندن مرتکبین را در افغانستان در آینده نزدیک پیش بینی 
ستان یک تعداد اعمال را کھ میتواند خواست مردم افغان اگر چھ یک استراتیژی عدالت انتقالی برای افغان. نمیکند

را برای امنیت و باز پرسی مخاطب قرار دھد غنیمت می شمارد و در اساس گزاری کار ھای آینده بھ شمول 
.پروسھ قضای مجرمین کمک میکند

 بد رفتاری ھا و ستم  از متضررین-نظرات افغان ھای کھ پروژه عدالت افغانستان با آنھا مصاحبھ انجام داده است
گری ھای وحشیانھ سالھای اول تحت سلطھ حزب خلق افغانستان گرفتھ تا کسانیکھ مظالم طالبان را سپری کرده اند 

در عین حال . و یا کسانیکھ از ھردو دوره سالمت جان بدر برده اند ھمھ بال استثنا خواستار تأمین عدالت ھستند
ب بھ این فریاد داد خواھی در شرایط مختلف و طبعیت و ماھیت جرم فرق ھمھ این درک را دارند کھ پاسخ مناس

. میکند

استراتیژی عدالت انتقالی باید نگرانی ھای ملی و مسئوولیت ھای بین المللی را در خطاب بھ معافیت باید در نظر 
:یک دستور العمل جامع باید دارای عناصر ذیل باشد. بگیرد

رایم جنگی بھ شمول تحقیقات داد گاھیتھیھ اسناد ھای بیشتر از ج.
در افغانستان محالت تدفین زیاد وجود دارد کھ در آنجا قربانی ھای قتل ھای دستھ جمعی دفن اند طور مثال ساحھ  

.زندان پل چرخی کھ شاید ھزار ھا زندانی از دوران حزب دموکراتیک  خلق افغانستان دفن اند
.ساحات زیاد نیز وجود دارد

ذشتھ کسانیکھ برای احراز مقامات رسمی معرفی میگردندبررسی گ.
برای شنیع ترین جنایات علیھ بشریت تعقیب عدلی مناسب است اما . مکانیزم اساسی برای گفتن واقعیت ھا

دولت افغانستان و تمویل کننده ھای . ھنوز برای سیستم قضای شکنند ووضعیت امنیت کشور امکان پذیر نیست
صریح اصالحات پروسھ قضای و تقویھ ظرفیت جھت تعقیب جرایم جنگی و نقض حقوق بین المللی برای ت

.تعقیب عدلی افغانھای کھ در خارج از کشور بھ جرایم جنگی متھم اند باید حمایھ شود.  بشر کار نمایند
یمھ باالخره ، ھرنوع ابتکار برای عدالت انتقالی سر انجام باید شامل تھیھ غرامت قربانی ھا و حصول جر

.اموال آنھا کھ در اثر جرایم جنگی قوماندان ھا گرفتھ شده است

بھ اساس مدارک کھ توسط پروژه عدالت برای افغانستان جمع آوری شده است و تجربھ مسئوولیت این اسناد، ما در 
. دریافتی ھا وتوصیھ ھای ذیل را در رابطھ بھ بحث روی غدالت انتقالی فراھم میکنیم

د سازیچالش ھای مستن

ھمچو مشکالت شامل کمیابی . مشکالت فراوان در تأسیس استناد مقتدر از جرایم گذشتھ در افغانستان وجود دارد
مدارک مستند، دست یابی بھ شھود کلیدی، ھراس از جزا توسط مجرمین جنگی کھ ھنوز نفوذ وقدرت  سیاسی را  

.یتوانند بھ حقیقت جوی و حقیقت گوی کمک کنند میباشددر اختیار دارند، تحت فشار قرار داشتن ادارات عامھ کھ م
ممثلین افغانی و بین المللی نمیتوانند بدون مخاطب قرار دادن این مشکالت استراتیژی با مفھوم را برای عدالت 

.انتقالی انکشاف دھند
 بلند بردن ظرفیت ممثلین بین المللی خصوصآ جوامع تمویل کننده باید تالشھا برای تسنید و تحقیق را بھ شمول

.تحقیقات وابستھ حمایھ کنند
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توقف تخطی ھای در حال وقوع

غیر نظامیان افغان و بعضی از خارجی ھایی کھ در افغانستان کار می کنند، آسیب پذیرمی باشند برای تجاوزات 
 مسلح کھ نیروھای قوماندانھای. جدی بھ ھمان دالیل کھ ثبات واقعی حالت اغفال کننده ای را بھ وجود آورده است

میلیشھ را کنترل نموده اند یا شبکھ ھای مبارزین و کسانی کھ ممکن است بھ مسوولیتھای سیاسی پاسخ بدھند یا 
ندھند، اما بھ طور ضروری نباید آینده ای برای خودشان در دوره انتقالی سیاسی کشور متصور باشند کھ این 

آنھا با شبکھ ھای زنجیره ای مجرمین ارتباط دارند کھ در کشت بعضی از . مطلب یک قوه خطر را باقی می گذارد
امنیت ھم برای افغانھا و ھم برای خارجی ھایی کھ . و تجارت  مواد مخدر و فعالیتھای قاچاق در کشور دست دارند

. با آنھا کار می کنند، نمی تواند در جدایی از این پدیده ھا دیده شود

در . تقالی باید شامل قسمتی از استراتژی جامع برای جلو گیری از تخلفات گرددبنا بر این کوششھا در عدالت ان
جریان استناد ما از جنایات جنگی گذشتھ، گزارشات متعددی چون شکنجھ، توقیف عمدی ، اعدامھای دستھ جمعی ، 

د شھود در بعضی موار.  رخ داده است٢٠٠١چور و چپاول و غصب  امالک دریافت داشتھ ایم کھ بعد از سال 
 سال پیش توصیف نموده اند کھ ھمان قوماندان ھا جنایات مشابھی را در حال حاظر مرتکب ١٠واقعھ ھایی را از 

در پروسھ اولویت ھای دولت جدید بعد از انتخابات ریاست جمھوری، رئیس دولت باید یک تعھد . می شوند
 ھمچو تخطی ھای کھ اینجا ذکر شده است معتبررا جھت حفاظت از شھروندان افغانی جھت جلو گیری از تکرار

یک عمل کھ بتواند بھ قانونیت پروسھ سیاسی و دولت بی افزاید ھمانا باز پرسی از جرایم گذشتھ  است کھ . بسپارد
ھمکاران بین المللی افغانستان باید . اداره جدید میتواند با تنظیم معیار ھا و استفاده از قدرت در آینده آغاز کند

ی را برای اجراآت این میزان ھا پیشکش کند و بررسی ھای مثمر از شکنجھ، توقیف عمدی بدون دلیل، حمایت عمل
ھدف از ھمچو بررسی ھا بخاطر درس عبرت از گذشتھ ھا است و بدین لحاظ . اعدام ھای غیر قضایی تمرکز کند

و ظاھرآ این کار را برای جلو کوشش ھای ایاالت متحده اینست کھ راه را برای ادامھ گزارشگران مستقل ببنددد 
.گیری از باز پرسی  اعمال ایکھ تو سط ایاالت متحده امریکا صورت میگیرد انجام میدھد

)مقام ھا( بازرسی برای واگذاری پست ھا 
یک جزء مھم پروسھ تآسیس اداره قانونی در افغانستان عبارت از حذف مجرمین جنگی از پست ھای حساس 

مرکزی افغانستان، رئیس جمھور ودولت یک درجھ باالی از قدرت واگذار شده تا مأ مورین تحت سیستم . میباشد
رئیس .  را در سراتا سر کشور با تعداد کمی از بررسی ھا کھ دردیموکراسی ھای دیگر وجود دارد استخدام کند

اید واضحآ از استخدام جمھور جدید باید تعھد بسپارد کھ اداره را کھ شامل مجرمین جنگی نباشد تآسیس کند و ب
کسانیکھ علیھ آنھا شواھد و مدارک معتبر از سھم گیری آنھا در جرایم جنگی وجود دارد در مقامھای عالی اداری و 

حمایت بین المللی برای انکشاف پروسھ باز رسی برای تجدید ادعای جرایم در حالت . نظامی جلو گیری نماید
. شفاف و عداالنھ ضرورت است

ویژه قبل از انتخاباتمعلومات 

در روشنای قوانین انتخابات فعلی و عدم پروسھ معتبر قضایی، ھیچ تدارک برای بررسی کاندید ھای پارلمانی و 
بنا بر این موسسات جامعھ مدنی و تمویل کننده ھا . والیتی و لسوالی بر اساس مسئوولیت جرایم جنگی وجود ندارد

 در رابطھ بھ ادعا ھا علیھ سھم گیری کاندید ھا در جرایم جنگی تضمین کند کھ معلومات معتبر را کھ 
. میباشدموجود و قابل دسترسی است  و با ید ھمچنان تضمین کند کھ فرصت برای احقاق حق و تصفیھ وجود دارد

یت مقامات افغان باید ھمھ حمایت کامال قانونی و امنیت را برای آنھای کھ در این پروسھ مشھور باز پرسی مسئوول
.سھم گرفتھ اند تآمین نماید

جنایتکاران جنگی در توقیف ایاالت متحده 
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عدم شفافیت موضع ایاالت متحده در مورد بازداشت شدگانی کھ در توقیف دارد، تشخیص اینکھ آیا قوماندانان 
 برای طالبان کھ در جنایات جنگی علیھ افغانھا مسئول بوده ممکن بازداشت شده و در نتیجھ بدون کوششی

پروژه عدالت برای افغانستان قادر بوده است کھ ادعاھا و اظھارات معتبر از . حسابدھی بھ جنایاتشان رھا شده اند
حد اقل در یک مورد . شرکای مجرمین ضد بشریت ھم علیھ بازداشت شدگان سابق و ھم فعلی با مدرک اثبات نماید

ف ایاالت متحده علیرغم شریک بودنش در بسیاری از قتلھای کھ از توقی) مال شھزاده(یک قوماندان قدیمی طالبان 
بعد از رھایی، وی دو مرتبھ با طالبان پیوستھ و متعاقبًا در یک درگیری با نیروھای آمریکایی . دستھ جمعی رھا شد

 مقامات آمریکایی ظاھرًا از سابقھ این قوماندان بی اطالع بوده اند کھ این مورد یک نا کامی جدی. کشتھ شد
استخبارات و یا بی پروایی بھ جنایات جنگی را نشان می دھد کھ در تعیین عملکردھای تروریستان ناموفق بوده 

دست کم یکی از آنان بھ نام مال فاضل . قوماندانھای عمده دیگری از طالبان در توقیف ایاالت متحده قرار دارند. اند
وی . گر دست داشتھ است در این گزارش مستند می باشدکھ در تعدادی از قتلھای دستھ جمعی و جنایات جنگی دی

ناکامی تحقیق یا استنطاق بازداشت شدگان، کسانیکھ شواھد و مدارک از شرکت . باید بھ خاطر آن جنایات متھم شود
. داشتن آنھا در جنایات ضد بشری موجود می باشد، فقط عفو بدون مجازات را تقویت می کند

 کشورھا جنایتکاران جنگی در دیگر

یک تعدادی از کشورھا مانند بریتانیا و ھالند فعًال در پروسھ تحقیق و استنطاق افغانھایی کھ در مرزھای آنھا 
پروژه عدالت برای افغانستان این کوششھا . زندگی می کنند و متھم بھ شکنجھ و جنایات جنگی می باشند قرار دارد

این اتھام نامھ ھا و کیفر خواستھا این سیگنال مھم . ین کار می کندرا حمایت کرده و دیگر کشورھا را تشویق بھ ھم
. را می رساند کھ جنایتکاران جنگی ایمن نمی باشند

در این گزارش، ما نام برده ایم از یک تعداد از متھمین جنایتکاران جنگی کھ فعًال ساکن در پاکستان می باشند و یا 
 مھمترین این افراد قوماندان برجستھ طالبان، مال داداهللا است کھ مسوول .بھ طور متناوب بھ پاکستان سفر می کنند

بقیھ موارد شامل قوماندانھای با سابقھ مجاھدین می باشد کھ . تعدادی از قتلھای دستھ جمعی درافغانستان می باشد
.  اشددر مورد شرکت داشتن آنھا در ترورھای سیاسی و قتلھای دستھ جمعی شواھد و مدارک موجود می ب

 ١٩٩٢ الی ١٩٧٨نقض حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی در سال   ٢

 کودتای حزب دموکراتیک خلق و تجاوز شوروی ١-٢

 شروع شد زمانیکھ حزب دموکراتیک خلق ١٩٧٨ آپریل ٢٧جنگی کھ در افغانستان حدود ربع قرن طول کشیده از 
 لنینیست، یک کودتا بھ راه انداختھ و -ده از حزب مارکسیستکھ یک شاخھ کوچک جداش) PDPA(افغانستان 

سپس حزب . رئیس جمھور محمد داود خان را سرنگون کرده و وی را با اکثریت اعضای فامیلیش کشتند
دموکراتیک خلق بھ مبارزه نابرابر و جاه طلبانھ مبادرت ورزیده تا افغانستان را بھ یک حالت مدرن سوسیالیست 

عالوه بر پولیس و اردوی ) خاد( جریان این مرحلھ، نیروھای حزب خلق عمدتًا از سازمان اطالعات در. تبدیل کند
مبادرت بھ اصالحات و اقدامھای سرکوبگرانھ حزب خلق . ملی مرتکب جنایات جنگی بھ مقیاس وسیع شده اند

حزب خلق قیامھا را . برای آوردن مردم بھ تفکر خودشان، جرقھ ھای مقاومت را در اطراف شھرھا روشن ساخت
سرکوب کرد ولی عدم حمایت ھمھ جانبھ از انجام اعمال سیاسی شان، خودشان را در وضعیت بغرنج غیر قابل 

. یک سال بعد از کودتا رژیم با شورشھای گسترده در اردو روبرو شد. کنترل یافتند

.  دو شاخھ خلق و پرچم تقسیم شدحزب بھ. فرقھ ھای داخلی حزب خلق در خونریزی ھا و کشتارھا دست داشتند
حداقل . بعد از کودتا رھبر جدید حزب از جناح خلق، اعضای رھبری حزب از شاخھ پرچم را پاک سازی نمود

. صدھا تن را کشت ومابقی را زندانی و یا بھ عنوان سفیر بھ خارج از کشور تبعید نمود
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امل طرح حذف تمام مخالفینشان و تبدیل ساختار رھبران خلق یک لیستی از اصالحات را پیش رو گرفتند کھ ش
دستگیریھای گسترده و قتل عام ھا بالفاصلھ بعد از کودتا شروع شد و آنھایی کھ متھم بھ . اجتماعی افغان می شد

مامورین دولتی سابق، رھبران : مخالفت با رژیم و اصالحاتش بودند را ھدف قرار می داد کھ عبارت بودند از
قومھا، معلمین و باقی روشنفکران و فعاالن سیاسی بھ شمول مائویست ھا، اسالم گرایان، و نژاد  مذھبی، رھبران 

 زندانی –دستگیری ھای گسترده در شھر معمول بود و سرنوشت بسیاری از دستگیر شدگان در پل چرخی . گراھا 
نبش قبر اشخاصی کھ گفتھ  ھیچ تالشی برای ٢٠٠۵تا سال .  و یا جاھای دیگر مرگ بوده است-در اطراف کابل

. می شود در گورھای دستھ جمعی مجاورت زندان دفن ھستند، نشده است

معاون نخست وزیر حزب خلق، حفیظ اهللا امین، یک قوه محرک پشت سر اقدامات دولت برای سرکوبی مخالفین 
ار اسناد کم از واقعات ، بھ وقوع پیوستھ، بسی١٩٧٩-١٩٧٨علیرغم وحشی گری ھای زیادی کھ در این دوره، . بود

پروژه عدالت افغانستان، تحقیق و تفحص مستقلی را بھ ارتباط حادثات دستگیری . و حادثات این دوره وجود دارد
ما ھمچنین تحقیق کرده ایم بھ ارتباط یک . ھای بی مورد، شکنجھ و قتلھای بدون محکمھ این دوره انجام داده است

ایی و توقیف ھای پنھانی اشخاص، کھ معموًال ھمراه با شکنجھ و قتل عام ھای تعداد از مفقوداالثری ھا ، آدم رب
تعداد مفقودی ھا کھ . اینگونھ اعمال جرم و جنایت علیھ انسانیت محسوب می شود. بدون محکمھ ھمراه بوده است

تخمین زده می  بھ وقوع پیوستھ نا مشخص می باشد اما در حدود ده ھا ھزار نفر ١٩٧٩ تا دسامبر ١٩٧٨از آپریل 
حادثات شکنجھ، مفقودی و قتل ھای بدون محکمھ کھ در این راپور آمده است فقط بیانگر نمونھ ھای کمی از . شود

. جنایات بی شمار کھ بھ وقوع پیوستھ ، می باشد

سرکوب ھا شکل دیگر بھ خود گرفت، حزب خلق مناطق مقاومت کنندگان را بمباردمان نموده و تعداد زیادی غیر 
پروژه عدالت افغانستان مبارزه ھای حزب دموکراتیک خلق را مقابل مخالفان محلی در لوگر، . نظامی کشتھ شد

در ھر مورد از درگیریھا شامل بمباردمان قریھ ھا در مناطق مستقر مخالفان . بامیان و ننگرھار تحقیق نموده است
.  بوده کھ تعداد زیادی غیر نظامی کشتھ شده استدر بیشتر موارد بمباردمان ھا نا مشخص و بی تناسب. بوده است

شھودی کھ پروژه عدالت افغانستان ھمراه آنان مصاحبھ نموده ، از عملیات ھای جستجو و تالشی کھ منجر بھ 
.دستگیری مردان و سپس ناپدید شدنشان می شده است، شرح داده اند

این . ن مشتعل ساخت کھ ثبات رژیم را تھدید می کرداین ظلم ھا جرقھ قیامھا و شورش ھا را در داخل اردوی افغا
گزارش شرح تعدادی از این قیام ھا در کنر، ھرات، کابل و ھزاره جات و تالشھای دولت برای سرکوبی آنھا را 

 ممکن یک نقطھ عطف برای پالیسی شوروی و تصمیمش ١٩٧٩شورش در گارنیزون ھرات در مارچ . در بردارد
پاسخ دولت حزب دموکراتیک خلق بھ این قیامھا یکی از شدیدترین .  بھ حساب آید١٩٧٩برای حملھ در دسامبر 

. جنایات جنگی  در آن دوره بشمار میرود

قوای شوروی امین را بھ قتل رسانده و ببرک کارمل از . تجاوز شوروی تغییری در تاکتیک جنگ بھ ھمراه آورد
 با آگاھی از ضرورت حمایت از حزب، شوروی ھا قتل .را بھ جای وی جایگزین نمودند) پرچم(جناح رقیب 

عامھای روشنفکران، رھبران مذھبی و دیگران را متوقف ساختھ و بھ جای آن راه ھای سیستماتیک جاسوسی و 
 شوروی تنظیم KGB پولیس مخفی، خدمات اطالعات دولت یا خاد بھ تقلید از. اھداف سرکوبگرانھ را اتخاذ نمودند

ام ھای بدون محکمھ بھ مقیاس وسیع، توقیف ھا و شکنجھ ھای افراد مظنون بھ حامی مجاھدین خاد بھ قتل ع. شد
در اطراف شھرھا بمباردمان ھای نامشخص یک عمل معمولی شده کھ بی شمار غیر . مبادرت ورزید) مقاومان(

 اظھار داشتھ اند کھ آنھا بھ  بیشتر پناھندگان کھ بھ پاکستان رسیده بودند١٩٨٠در اوائل دھھ . نظامیان کشتھ شده اند
بمباردمان غیر مشخص منجر بھ تشکیل یک گورستان تجاوز بھ حقوق بین المللی . خاطر بمباردمان گریختھ اند

اما این حادثات کمی کھ مستند . پروژه عدالت افغانستان یک تعداد از این حادثات را در این راپور آورده است. شد
ھ ای از اعمال انجام یافتھ در بسیاری جاھا تلقی شود کھ باعث ویرانی حومھ شھرھا، داشتھ ایم باید بھ عنوان نمون

. کشتھ شدن ده ھا ھزار نفر و آواره شدن پنج میلیون افغان شده است

 ١٩٩٢ الی ١٩٨٨ عقب نشینی شوروی و دولت نجیب اهللا ٢-٢



11

 ، شاھد چندین تغییرات ١٩٩٢ در  و سقوط دولت نجیب اهللا١٩٨٩-١٩٨٨دوره بین عقب نشینی قوای شوروی در 
دولت برای خود یک ھویت . توسط تمام احزاب داخل بحران بوده است) جنایات(مھم در نمونھ ھای سوء استفاده 

گرچھ . اسالمی فرا خوانده و بعضی اصالحات را در قانون پذیرفت تا بھ راحتی کنترل مطلق منطقھ را داشتھ باشد
بمباردمان مناطق نظامی . ، دستگیریھا کاھش یافت ولی متوقف نشد. زیبا بوداصالحات بھ طور قابل مالحظھ

. در اطراف شھرھا بھ طور محسوسی ادامھ یافتھ و تعدادی از غیر نظامیان کشتھ شدند) مجاھدین(مقاومان 

ت می بیشتر برجستھ شد بھ قسمی کھ احزاب مختلف آشکارا رقاب) مجاھدین(در ھمین زمان، فرقھ ھای مخالفان 
این دوره ھمچنین شاھد امتیاز بیشتر و . کردند برای اینکھ آنھا سرانجام تغییر رژیم کابل را پیش بینی می کردند

استقالل واقعی ملیشھ ھایی کھ بھ ظاھر بھ رژیم کمونیستی وفادار بودند ولی وفاداری آنھا اصًال بر اساس پول 
. میان و چور چپاول بوددریافتی شان و مبادرت آنھا بھ ظلم مقابل غیر نظا

 الی ١٩٧٨ آپریل ٢٧ امین، - نقض حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی در دوره سلطھ حزب خلق ترکی-٣
 ١٩٧٩ دسامبر ٢٧

یک دوره از سرکوبھای وسیع  ١-٣
 در تمام )تخطی ھا( شروع شد، شاھد بدترین جنایات ١٩٧٨ آپریل ٢٧این دوره بیست سالھ کھ با انقالب ثور در 

 رئیس جمھور بود کھ در این زمان ١٩٧٩نور محمد ترکی از جناح خلق تا سمپتامبر . دوران جنگ بوده است
در تمام مدت . سپس امین رئیس جمھور شد. توسط معاونش امین بھ قتل رسید کھ وی نیز از جناح حزب خلق بود

اطالعی پالن گذاری شده و با بیرحمی و این دوره وی یک قوه محرک بھ عقب اصالحات اساسی بود کھ با بی 
ھمچنان رھبران حزب . ستمگری تحمیل شد و بھ زودی باعث یک سلسلھ قیامھای مشھور در اطراف کشور شد

آنھا بیشتر کشور را بھ ضد خودشان ساختند بھ . خلق ثابت کردند کھ ظالم، خشن و مایل بھ جنگ داخلی ھستند
دستگیری ھای . کھ این گونھ اعمال را تغییر انقالبی خاطر نشان می کردندخاطر دستگیری ھا و قتل ھزاران نفر 

گسترده  و قتل مخالفان معروف بالفاصلھ بعد از کودتا شروع شد و مسوولینی کھ در حومھ شھرھا مخالف رژیم و 
ران را اصالحاتش بودند بھ شمول مامورین دولتی سابق، رھبران مذھبی، رھبران قومی، معلمین و بقیھ روشنفک

. ھمچنان در شھرھا ھم دستگیریھای مخالفان مظنون و فعاالن سیاسی گسترش یافت. ھدف قرار داد

افغانستان از بیشتر . علیرغم شرارت زیاد و جنایات بی شمار، این دوره کمترین اسناد جنگ را دارا می باشد
داشتھ اند، و اخبار حادثاتی کھ خارج قسمتھای جھان مجزا بوده و خبرنگاران خارجی کمی بھ این کشور دسترسی 

در نتیجھ، بیشترین اطالعات ھمراه پناھندگان . از کابل بھ وقوع پیوستھ بھ آھستگی در خارج از کشور جعل می شد
آن عده کھ توانایی داشتند بھ اروپا، آمریکا و یا دیگر . کھ شروع بھ گریختن از کشور نموده بودند، انتقال یافت

.  و ھزاران نفر دیگر در پاکستان و ایران مسکن گزیدندکشور ھا گریختند

از حزب (دو منشی وی ببرک کارمل . بعد از کودتا، ترکی ھم رئیس جمھور شورای انقالب و ھم نخست وزیر شد
ترکی، دگر جنرال عبدالقادر پرچمی را بھ حیث وزیر دفاع  و . و حفیظ اهللا امین معاونین نخست وزیر شدند) پرچم

 جنگ داخلی حزبی منجر بھ پاک سازی ١٩٧٨در جوالی . مد نور را بھ حیث وزیر داخلھ مقرر کردنور مح
. پرچمی ھا شد، تعداد زیادی کشتھ شدند در حالیکھ اشخاص برجستھ آن بھ خارج بھ عنوان سفیر فرستاده شدند

فاصلھ بعد از کودتا تاسیس  بال AGSAیک سازمان استخبارات جدید کھ مستقیم بھ ترکی راپور می داد تحت نام 
 ١٩٧٩بعد از کودتای امین در سپتامبر . شد کھ توسط اسداهللا سروری از جناح خلق و تو سط ترکی رھبری می شد

تغییر نام داده و در ابتدا عزیز احمد اکبری و سپس ) سازمان استخباراتی کارگران (KAM را بھ AGSAوی 
بھ ھرحا امین سازمان را با اقوام و دست نشانده ھای نزدیکش بھ پیش . داسداهللا امین را بھ حیث رئیس آن تعیین کر

جنرال نبی عظیمی، یک . حمایت می شد) USSR(سازمان مستقیمًا از طرف آلمان شرقی و روسیھ سابق. برد
ت پرچمی سابق معاون وزیر دفاع و قوماندان گارنیزون کابل تحت نجیب اهللا ، در کتابش بھ ارتباط جنگ نوشتھ اس

کھ رژیم تعداد زیادی مردمان عادی، مال ھا، و روشنفکران را دستگیر کرده و در زندان پلچرخی انداختھ و یا در 
وی . زندان پلچرخی بدون محکمھ در تاریکی شب ھا اعدام نموده و در چالھ ھایی کھ آماده کرده بودند، انداختھ اند

ھ بر اساس سازمان استخبارت سابق پایھ گذاری شده  تشکیالت  ویژه ای داشت کAGSAھمچنان نوشتھ است کھ 
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. فقیر محمد فقیر وزیر داخلھ شد زمانیکھ امین روی قدرت شد.  بودKAMاسداهللا سروری اولین رئیس . بود
. قوماندان زندان پلچرخی سید عبداهللا بود

یری، طبق  پھلوی صدارت، یک توقیف گاه در مجوطھ نخست وزNDS سروری در محوطھ ٢٠٠۵در جوالی 
در سالھای بعد از سقوط دولت نجیب اهللا وی در توقیف گاھی در دره . قوانین اداری افغانھا نگھداری شده است

. پنجشیر نگھداری شده است

گزارش گذرا از دستگیریھا، مفقوداالثریھا و قتل ھای بدون محکمھ   ٣٫٢

در بسیاری موارد جاسوسان .  کشور بوده استعمل دستگیریھای غیر مسووالنھ یک نمونھ مشابھ در تمام نقاط
در . اولین موج سرکوب ھا پیشگیری کننده بود.  ، دستگیریھا را انجام می دادندKAM و بعدًا AGSAاستخبارات 

میان ھزاران دستگیر شده کھ بالفاصلھ بعد از کودتا اتفاق افتاد افراد یا فامیل ھایی بودند کھ برای رژیم نو مخالفین 
رھبران اجتماعی، سیاسی یا گروه ھای مذھبی، افراد مسلکی از ھر بخش و باقی اعضای . محسوب می شدندبالقوه 

بنا بر این روءسای قومی، اسالم گرایان، مائویست ھا، استادان آموزش دیده غرب و . صنف ھای آموزشی 
. رھبران دینی ھمھ قربانیان و متضررین رژیم شدند

 پروگرامھای اصالحی خود را بھ راه انداخت، با مقاومت ویژه در مناطق اطراف زمانیکھ حزب دموکراتیک خلق
رژیم کوشش نمود کھ مقاومت را سرکوب کند بھ وسیلھ خشونت بیشتر با دستگیری اعضای فامیل . روبرو شد

اد رھبران محلی و اشخاص ذی نفوذ بھ عنوان گروگان ھا و کشتن آنھا در صورت ادامھ مقاومت و دستگیری افر
شمار کسانی . مشخص، مالکان زمین، معلمان مکاتب و یا بقیھ مسئولینی کھ در موضع مخالفت با اصالحات بودند

کھ ناپدید شده و کسانی کھ کشتھ شده بودن و یا در زندان مردند بھ ده ھا ھزار نفر فقط در ھمین دوره بیست ماھھ 
. می رسد

 شده اند کم می باشد، تعدادی از آنھا در گزارش حقوق بشر شرج گرچھ گزارشھای مفصل از این حادثات کھ مستند
 چندین از اعضای فاکولتھ ھا از ١٩٧٨سازمان عفو بین الملل گزارش کرده کھ در جوالی و آگست . داده شده اند

. دانشگاه کابل دستگیر شده و در جریان ھمین دوره صدھا وابستھ پرچمی دستگیر شده اند

 تحقیق نموده است اعضای خانواده ھایی کھ شھود بودند دلیلی برای دستگیری ارائھ AJP در بیشتر مواردی کھ
. نکرده اند و متعاقبًا قادر نبودند در مورد فامیل ھایشان از محل تقریبی و یا سرنوشتشان کدام معلوماتی بیان بدارند

در بعضی موارد فامیل ھا . قتل رسیده انددر بسیاری موارد آنھایی کھ توقیف شده اند بالفاصلھ بعد از دستگیری بھ 
قادر بودند کھ بازداشت شدگان را در زندان مالقات کنند فقط بھ خاطر اینکھ بھ آنھا گفتھ شود کھ زندانی دیگر در 

. آنجا نبوده است

 مھمترین زنداني كھ توقیف شدگان را نگھداري مي كرد زندان پلچرخي بود، یك منطقھ چرخ مانند بزرگ كھ در
ساختمان نیمھ تمام،بھ ویژه عدم لولھ كشي آب و توالت ھا یك .  ھنوز تحت ترمیم قرار داشت١٩٧٨زمان كودتاي 

 زنداني ساختھ شده بود ٥٠٠٠زندان براي نگھداري . شرایط ترسناك زندگي را براي زندانیان بھ وجود آورده بود
تصور قریب بھ یقین این است كھ . بر داشت نفر را در ٦٠٠٠ نفر و بعد از كودتا ١٢٠٠٠در حالیكھ حداقل 

توقیف شدگان ھمچنین در دیگر نقاط . ھزاران نفر در آنجا بھ قتل رسیده و بسیاري نیز از بیماري جان داده اند
. كشور نگھداري مي شدند كھ بعضي از آنھا با امكانات بیشتر از پلچرخي مجھز بودند

مورد مطالعھ از كابل و والیات  موارد :  دستگیري ھا و مفقوداالثري ھا٣٫٣
پروژه عدالت افغانستان با یك تعداد از اعضاي خانواده ھایي كھ افراد فامیلشان غیر مسووالنھ دستگیر شده و بعد 

داستانھا مشابھ بوده و بیشمار قصھ ھاي دیگر بین افغانھاي داخل . از دستگیري مفقود شده اند، مصاحبھ كرده است
. یي كھ در خارج زندگي مي كنند، وجود داردكشور و ھمچنان آنھا
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 بھ عنوان وزیر بوده و در سال ١٩٩٦ الي ١٩٩٢احمد شاه احمد زي كھ در دولت مجددي و رباني در سالھاي 
 تن از فامیل و آشنایانش بھ تعقیب كودتاي ١٦ كاندیداي ریاست جمھوري بوده است، شواھدي از مفقودي ٢٠٠٤

، افسران سرویس استخباراتي برادرش اكبر خان، ١٩٧٨وي اظھار داشتھ كھ در سال . كمونیستي ارائھ نموده است
دامادش آدم خان و بچھ كاكایش خان آقا ھمھ مسكونھ قریھ ملنگ ولسوالي خاك جبار والیت كابل را دستگیر نموده 

بودند و بعد از آن در روزھاي اولیھ توقیفشان تحت بازداشت ببرك شینواري، رھبر جناح جوانان حزب خلق . اند
آنھا . فامیل در پیداكردن اثر و نشاني از آنھا و یا معلوم كردن سرنوشتشان عاجز ماندند. ھر سھ آنھا ناپدید شده اند

در ھمین دوره ماموران استخباراتي . بھ این نتیجھ رسیدند كھ مردانشان بھ پلچرخي برده شده و بھ قتل رسیده اند
: ز آشنایان احمد شاه را از منطقھ خاك جبار بھ شمول سیزده نفر ذیل مفقود نموده اندحزب دموكراتیك خلق تعدادي ا

، حبیب اهللا ولد محمد )یك ریش سفید قریھ ملنگ(حاجي شادوال خان، حاجي خیالي خان، حاجي محمد صدیق 
 محمد عمر صدیق، جلندر ولد محمد صدیق، ملك عبدالخالق، میر آقا و برادرش شھزاد میر، محمد صدیق، تورن

. ولد جمعھ گل، معلم جلیل ولد ضیاءالدین، داوود ولد نادر و محمد رحیم ولد ظریف گل

پروژه عدالت افغانستان ھمراه ن ، فرزند قاضي القضاة پیشین در دوره دولت شاه سابق ظاھر شاه، مصاحبھ نموده 
ت تحت سروري برده شده و در پل بعد از اینكھ تركي بھ قدرت رسید، پدر وي توسط جاسوسان استخبارا. است

ن دیگر پدرش را ندیده و ھیچ اطالعي راجع بھ اینكھ چھ اتفاق باالي وي افتاده، بھ . چرخي زنداني گردیده است
. دست نیاورد ولي وي معتقد است كھ پدرش در زندان كشتھ شده است

حادثھ . ز مجاھدین دستگیر شده اندحادثھ اي را نقل كرد كھ در آن اعضاي فامیلش بھ خاطر حمایت ا. محمد گ
بعد ازآن مامورین استخباراتي داوود خان نورستاني كھ یك صاحب . زماني اتفاق افتاد كھ تركي نخست وزیر بود

دیگر صاحب منصبان و فامیل مشھور وكیل . منصب نظامي بود بھ اتھام ھمكاري با حزب اسالمي دستگیر كردند
ازماندگان معتقدند كھ ھمھ آنھا متھم بھ ھمكاري با مجاھدین بودند و ممكن توسط ب. نورستاني بھ توقیف برده شدند

. وقتي كھ امین بھ عنوان رئیس جمھور بھ قدرت رسید، محمد گ. دیگراني كھ تحت شكنجھ بودند معرفي شده باشند
. دریافت كھ ھمھ بازداشت شدگان كشتھ شده بودند

وي از تاریخ آن . ار داشتھ كھ شوھرش در جریان شب دستگیر شده بوداز تھیھ مسكن كابل اظھ. یك زن بھ نام ن
زمانیكھ وي سعي نمود تا معلوماتي از . مطمئن نبود ولي حادثھ زماني اتفاق افتاده كھ امین نخست وزیر بود

شوھرش بھ دست آورد، از طرف منابع اداري ھیچ چیز بھ وي گفتھ نشد اما وي از طریق غیر اداري و رسمي 
وي ھرگز دوباره . ع حاصل نمود كھ شوھرش توسط جاسوسان سرویس استخباراتي دستگیر شده استاطال

. شوھرش را ندید و نفھمید كھ چھ زمان و كجا وي كشتھ شده بود

نقل كرده كھ دو ) پروژه عدالت افغانستان (AJPو مسكونھ سابق غزني بھ  ) یك زن(یكي از ساكنین كابل. ش
این زن ھرگز نتوانستھ كھ آنھا را . ت اهللا و عبدالحمید توقیف شده و بھ پلچرخي برده شده اندبرادرش بھ نامھاي حیا

ببیند و یا اینكھ بفھمد چھ بھ سر آنھا آمده است اما وي تصور مي كند كھ آنھارا كشتھ اند و در ھمانجا مدفون نموده 
حیات اهللا . فتاده كھ تركي نخست وزیر بوده استگرچھ وي از تاریخ دقیق حادثھ مطمئن نبود ولي زماني اتفاق ا. اند

وي معتقد است كھ آنھا .  غزني بوده و عبدالحمید درمدرسھ اي در غزني كار مي كرده است١٤یك تورن در فرقھ 
.زنداني شدند براي اینكھ آنھا متھم بھ حامیان رئیس جمھور سابق داوود خان بودند

 گفتھ كھ كاكایش بھ نام سید بشیر بعد از دستگیري توسط قواي AJPبھ یكي از ساكنین برانھ شھر كھنھ كابل . ي
: وي اظھار داشتھ كھ.  مفقود شده است١٩٧٨جاسوسي استخبارات تحت اسداهللا سروري در سال 

وي مسكونھ كابل بوده و یك مدرك از فاكولتھ حقوق دانشگاه . سید بشیر فرزند نور احمد خان سابق مدیر مالي بود
. وي مشغول مبارزه سیاسي علیھ رژیم ظالم وقت بوده است. وي كدام وظیفھ رسمي نداشتھ است. تھ استكابل داش

وي بعدَا در زندان دھمزنگ نگھداري .  سال در زمان دولت ظاھر شاه در زندان بوده است١٣بار اول وي بھ مدت 
س استخبارات بود سید بشیر توسط سپس، زمانیكھ تركي بھ قدرت رسید و اسداهللا سروري رئی. مي شده و رھا شد

در ابتدا معلوم نبود كھ بھ كجا برده شده و بعدَا ما اطالع حاصل . سرویس استخبارتي از یك میتینگ برده شده است
بھ خاطر اینكھ وي یك زنداني سیاسي بود ھیچ كس اجازه مالقات با . نمودیم كھ وي در پلچرخي زنداني شده است
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ضیاء محمد فدایي كھ در دادگاه ویژه انقالبي بود گفت كھ وقتي وي دوسیھ سید بشیر را برادر وي، . وي را نداشت
بعد از اینكھ . پیدا كرده، ھیچ سندي در آن موجود نبوده واین بدین معني است كھ ھیچ تحقیقي صورت نگرفتھ بود

.  از طریق تلویزیون اعالن شددستور اعدام وي. آنھا موفق بھ دریافت سندي نشده بودند، آنھا وي را اعدام نمودند
ھمھ آنھا . در میتینگي كھ سید بشیر شركت داشت در حدود ھشت نفر بودند. اقارب وي ھرگز جنازه اش را ندیده اند

. دستگیر شده و بعد از مدتي ھمھ آنھا اعدام شده اند

آنھا در قلعھ شاده . ده استشرح دا١٩٧٩  از آدم ربایي و زنداني شدن فامیلش در اواخر سال  AJPبھ ) یك زن.(آ
 بچھ ھا بوده ٥كھ ده سالھ بوده بزرگترین فرد بین . آ. پھلوي مسجد سفید كوتھ سنگي در كابل زندگي مي كردند

آنھا ھردو با ھم كار مي . پدرش یك نانوا در كوتھ سنگي بوده و بچھ كاكایش صاحب نانوایي بوده است. است
: وي بیان داشت. كردند

بھ عنوان نمونھ، آنھا .  زمان خیلي بد بود و آنھا مردم را بھ بھانھ ھاي مختلف مزاحمت مي كردندوضعیت در آن
مردم نمي توانستندكھ زندانیان را . ھستید و سپس آنھا شما را زنداني مي كردند... میگفتند كھ شما مال یا جاسوس،

آنھا نھ تنھا پدرم بلكھ ھشت تن از اقارب  را . ندببینند و جرُات نمي توانستند كھ در مورد اقاربشان پرس و جو نمای
آنھا .  كھ در سیلو كار مي كرد ھمچنین دستگیر شد- یوسف ولد نیك قدم-بچھ كاكاي پدرم. دستگیر و زنداني كردند

آنھا مرد دیگري را بھ نام حاجي عوض، یك . یكي دیگر از اقارب بھ نام حبیب كھ یك دكاندار بودند از دكانش بردند
آنھا ھمچنین دو برادر . آنھا این افراد را قبل از پدرم دستگیر نمودند. مند كھ وي ھم از اقارب بود دستگیر كردندكار

یكي از آنھا بھ نام سھراب و . آنھا ھر دو دكاندار در سر كاریز قلعھ شاده بودند. از اقارب ما را دستگیر نمودند
مردي بھ نام حاجي صفر بھ ھمراه . یوه و بدون سرپرست ھستندھمسران آنھا ھنوز ھم ب. دیگري بھ نام محراب بود

پدرم بچھ كاكاي خوردش را زود . پدرم و بچھ كاكایش در شبي كھ آنھا كار خویش را بھ اتمام رسانیدند، دستگیر شد
خانھ بچھ كاكاي بزرگترش بھ ھمراه پدرم در حال رفتن بھ . بھ خانھ فرستاد چون پدرم بھ خانھ آنھا دعوت شده بود

یكي از اقاربمان . در میان راه یك جیپ نظامي آنھا را متوقف كرده و مجبور بھ سوار شدن بھ موتر نمودند. بودند
پدرم و بچھ كاكایش .  كھ یك رستورانت در آن ساحھ داشتھ دیده است كھ آنھا بھ زور بھ داخل جیپ برده شدند

ا را لت و كوب نموده و بھ موتر برده و اجازه صحبت اما آنھ. مرتب سوال مي كردند كھ جرم آنھا چھ مي باشد
. بیشتر را بھ آنھا ندادند

ما ابتدا بھ جستجوي آنھا نپرداختیم چون فكر مي كردیم . از آن زمان بھ بعد، پدرم و بچھ كاكایش ھرگز برنگشتھ اند
ردم مي گفتند كھ زندانیان وقتي كھ ما بھ جستجوي وي پرداختیم، بعضي م. كھ وي بھ خانھ بچھ كاكایش رفتھ است

ما از چندین جاھا سوال نمودیم و . در زندان صدارت، مي باشند و بقیھ مي گفتند كھ آنھا در پلچرخي مي باشند
بعد از . آنھا بھ ما میگفتند كھ اقارب شما اینجا آورده نشده اند. عریضھ ھایمان را دادیم ولي آنھا حقیقت را نمي گفتند

اقارب ما گفتند كھ دولت تغییر كرده و در نتیجھ پدر شما بھ ھمراه دیگر . را بھ دست گرفتآن ببرك كارمل قدرت 
از آن زمان بھ بعد مادرم بیوه شده و رنج و مشقت . اما وي ھنوز ھم مفقود االثر است. زندانیان آزاد خواھند شد

. فراواني را براي بزرگ كردن ما متحمل شده است

 پدرش، یك معلم مكتب، از مكتب ١٩٧٩ گفت كھ در سال AJPاز قلعھ نائو بادغیس بھ . یكی از شواھد زن بھ نام ز
بھ مدت . وي در زمان وقوع حادثھ یك طفل بوده ولي واقعھ را از مادرش شنیده است. برده شده و زنداني شده است

از آن آنھا قادر بھ دیدن  روز اول كھ وي زنداني بوده، اقارب اجازه غذا آوردن براي وي را داشتھ اند و بعد ١٥
فامیلش بھ مسوولین ولسوالي شكایت كردند و یك بار بھ آنھا گفتھ شد كھ پدرشان در یك مكاني بنام . وي بودند

اما وقتي كھ آنھا بدانجا رفتند، آنھا نتوانستند كھ ھیچ معلوماتي از وي بھ دست . فرامرز باغ نگھداري مي شود
. بھ ھمراه ھفت معلم دیگر كشتھ شده اندبعدَا فھمید كھ پدرش . ز. آورند

:  چنین توصیف مي كندAJP بھ ١٩٧٩-١٩٧٨ناپدید شدن اعضاي فامیلش را در سال . س

یكي بچھ كاكایم بھ نام نور محمد ولد .  دستگیر شدند١٩٧٨دو تن از فامیل ما توسط سرویس استخباراتي در 
محمد اصغر . حمد اصغر ولد رحمدل مسكونھ پنجشیر بودنددرویش خان، مسكونھ پنجشیر و دیگري كاكایم بنام م

نور محمد ولد درویش خان مسكونھ . ولد رحمدل مسكونھ االقادري دومین بخش پنجشیر یك دریور در آن زمان بود
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.  از پنجشیر دستگیر كردند١٩٧٨قواي استخباراتي آنھا را در سال . بخش دوم پنجشیر یك نگھبان بود
از بخش دوم پنجشیر و ھمچنین عبدالخلیل امین معاون امنیتي كابل و استخباراتي در منطقھ ) قھولسوال منط(االقادر

 از پنجشیر تا پروان .قواي استخباراتي وي مسوول كشتار چندین نفر از آن بخش پنجشیر بوده اند. در آن زمان بود
ل و بھ زندان پلچرخي جایي كھ مفقود شدند، برده بعدَا آنھا بھ كاب. چاریكار ، ما میدانیم كھ مردم آنھا را دیده بودند

مانند اقارب . بھ خاطر بحران سیاسي آنھا دستگیر شدند. بعد از اینكھ بھ كابل آورده شدند دیگر دیده نشده اند. شدند
. من، دو نفر دیگر بھ نامھاي وكیل قوچكار و فخرالدین خان دستگیر شده اند

 گفتھ كھ پنج تن از اعضاي فامیلش در سال AJP  مد آغھ والیت لوگر بھ محمد، یك تن از ساكنین ولسوالي مح
: این افراد عبارتند از.  دستگیر و مفقود شده اند١٩٧٩
برادرش محمد فاروق ولد محمد ابراھیم، یك متعلم
 بچھ مامایش عبدالغني ولد جان محمد مولوي
 بچھ مامایش عبدالمنان ولد جان محمد دگرمن
مد عالم ولد فراموز دوھم بریدمن بچھ كاكایش مح
بچھ كاكایش محمد اسماعیل ولد فراموز، متعلم مكتب

 الي ١٥طبق اظھارات ھم زندانیان آنھا، آنھا براي . ھمھ توسط سرویس استخباراتي تحت توقیف قرار داده شدند
نفر دیگر را مي شناسد كھ محمد ھمچنین چھار .  روز در زندان بودند و بعد بیرون برده شده و بھ قتل رسیدند٢٠

: تحت شرایط مشابھ از منطقھ شان توقیف شده اند كھ عبارتند از
دگرمن باز محمد از والیت لوگر
 محمد برات، محصل طب جالل آباد
 دگروال محمد عظیم از والیت لوگر
 مامور عبدالسالم از والیت لوگر

در .  اینكھ آنھا مسلمانان صاحب نفوذ در منطقھ بودندمحمد معتقد است كھ اقارب وي دستگیر و كشتھ شدند براي
ذیل را مالحظھ . (  یك قیام در لوگر علیھ اصالحات حزب دموكراتیك خلق افغانستان بھ وقوع پیوست١٩٧٩آپریل 

. و دولت با دستگیري و مفقود نمودن صدھا تن پاسخ داد) بفرمایید

: الت افغانستان گفتھ استیك تن از ساكنین زرغون شھر لوگر بھ پروژه عد. و
 نفر را از ٤٥، عسكران آمدند و )١٩٧٩ آپریل -مارچ (١٣٥٨بعد از تظاھرات ضد دولتي در لوگر در ثور 

وي . آنھا شوھرم حاجي صفي اهللا را در بیرون از خانھ اش آن شب دستگیر كردند. زرغون شھر توقیف نمودند
بعد از آن، وي ناپدید .  محمد آغھ براي یك ھفتھ زنداني شدتوسط سرویس استخباراتي توقیف شده و در ولسوالي

. ھمسر وي اظھار داشت كھ وي معتقد است ھمسرش دستگیر شد براي اینكھ وي یك مرد سرشناس و خوب بود. شد
اما افرادي كھ . شخصي كھ وي را دستگیر كرد ولسوال منطقھ بود. دولت چنین اشخاصي را دستگیر مي كرد

آنھا فقط شش . من فھمیدم كھ آنھا زندانیان را بھ كابل انتقال داده اند. ي را داده اند نمي شناسمدستور دستگیري و
آنھا ھرگز بھ خانھ مراجعت نكردند بھ شمول شوھرم . نفر را از ولسوالي رھا نمودند ولي بقیھ را بھ كابل بردند

.  اهللا و مفقود شدند-صفي

گرچھ اطالعات دقیق از . دستگیریھاي عمومي را گزارش كرده اندسازمان حقوق بشر و خبرنگاران بعضي از 
شمار دستگیر شدگان ناممكن بوده، سازمان حقوق بشر دسترسي بھ تمام كشور نداشتھ است، عفو بین الملل نامھاي 

 ١٩٧٩در یك گزارشي كھ در .  چند تن از اشخاص برجستھ را كھ در آن زمان دستگیر شده اند بھ نشر سپرده است
ھ نشر رسید، سازمان دستگیري دگر جنرال شاپور احمد زي بھ ھمراه یك تعداد نامشخص از اعضاي فامیلش، ب

ھردوي آنھا متھم .  بیان داشتھ است١٩٧٨ آگست ١٧داكتر میر علي اكبر رئیس شفاخانھ جمھوریت در كابل را در 
دتاي ثور، انجنیر عبدل تواب آصفي، مدت كوتاھي بعد از كو. بھ شركت در توطئھ اي در براندازي دولت بودند

وزیر صنایع و معادن دستگیر و بھ پلچرخي برده شد و بھ ھمان ترتیب انجنیر كریم عطایي وزیر مخابرات و 
و مشخص . والي سابق قندھار، ایوب عزیز نیز بالفاصلھ بعد از كودتا دستگیر شد. رئیس سابق رادیوي افغانستان

. نشد كھ وي كجا زنداني شد
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میسیون ملل متحد بھ ارتباط حقوق بشر یك كمیسیون ویژه را براي روشني و گزارش كردن نقض حقوق بش در ك
بعدَا پروفسور اتریشي بھ نام فلیكس ارماكورا تعیین شد و در یك راپور .  تعیین نكرده بود١٩٨٤افغانستان تا سال 

.  وي بعضي از حادثات شش سال گذشتھ را بررسي نمود١٩٨٦

آن بیان .  دریافت داشتھ است١٩٧٨ دسامبر ٢٧اطالعاتي را بھ ارتباط مفقودي اشخاص قبل از ) یون ویژهكمیس(
.   كشتھ را ارائھ مي نمود٤٨٤٥ نفر كشتھ شده بود، گرچھ عفو بین الملل بھ یك لیست از ٩٠٠٠داشتھ بود كھ 

.A/40/843,para(طوریكھ در گزارشش بھ مجمع عمومي بیان داشتھ  سیون ویژه اطالع حاصل نمود كھ كمی) 50
در اخیر .  در حقیقت خیلي بیشتر از آنچھ كھ قبًال اعالن شده ، مي باشد١٩٨٠شمار افراد مفقود شده قبل از 

 ١٩٨٠كمیسیون ویژه اظھارات یك عضو سابق وزارت پالن افغانستان را دریافت داشت كھ در فبروري سال 
 ٢٥٠٠٠در مدت سھ ھفتھ بیشتر از .  اقارب و دوستانشان بوده استمسوول ثبت افراد گمشده بھ اساس معلومات

افراد مفقود شده افراد تحصیل كرده بھ شمول داكتران، ماموران دولتي، .  سال راجستر شدند٦٠ تا ١٨نفر بین 
 ٢٧٠٠٠بھ نظر شاھدان بیشتر از . یك تجزیھ و تحلیل توسط وزیر مسوول داده شد. افراد نظامي و مذھبي بودند

نفر مفقود شده ممكن ثبت شده باشند اگر پروسھ راجستر یا ثبت كردن متوقف نمي شد زمانیكھ آشكار شد كھ شمار 
. افراد مفقود شده خیلي بیشتر از مقدار پیش بیني شده مي باشد

 دستگیري ھا و مفقودي ھا در قندھار  ٣٫٤
ستگیري ھا و مفقودي ھاي انجام یافتھ مي باشد پروژه عدالت افغانستان یك حادثھ در قندھار كھ نشان دھنده روش د

 امین و یا ممكن بالفاصلھ بعد از تجاوز -واقعھ در ولسوالي دند در دوره تركي. را تحقیق و بررسي نموده است
. شوروي واقع شده است

ًا از طبق گفتھ ساكنین قریھ، مسئوالن محلي مردان قریھ را بھ یك میتینگ در مكتب قریھ فراخواندند و بعد
روستائیان جمع شده خواستند كھ آنھایي كھ در بینشان مخالف اصالحات ارضي پیشنھاد شده توسط حزب 

بھ خصوص، بھ اجتماع مردم گفتھ شد كھ مالكان زمین . دموكراتیك خلق افغانستان مي باشند را مشخص نمایند
ات یافتھ مشخص نمودند بھ مسوولین ساكنین نج. محلي را مشخص سازند، و آنھایي كھ مشخص شدند از بین رفتند

بھ شمول انجنیر ظریف، بعدًا والي قندھار، محمد ویس، ولسوال ولسوالي دند و مامور بلندرتبھ حزب دموكراتیك 
. خلق افغانستان بھ نام آقا محمد

: وي اظھار داشت. كھ رئیس كوپراتیو محلي در آن زمان بود، در روز واقعھ درقریھ كرز بود. حاجي م

من نزدیك رودخانھ بودم زمانیكھ ولسوال محمد ویس آمد و بھ من گفت تا كدخداي قریھ را خبر كرده و براي جلسھ 
بعد از مدت كوتاھي مكتب توسط قواي . من بھ مكتب رفتم و تمام مردان قریھ در آنجا جمع بودند. بھ مكتب بیایم

ا محمد كھ یك شخص بلند رتبھ حزب خلق بود، بھ  والي، ولسوال، و آغ-سھ مرد. نظامي و تانك ھا محاصره شد
آنھا از مردماني كھ در آنجا جمع شده بودند خواستند كھ ھر كسي كھ مخالف برنامھ توزیع مجدد . روي سكو رفتند

سپس آنھا پرسیدند . مردمان متعدد دیگران را متھم نموده و آنھا را خارج نمودند. زمین مي باشد را مشخص نمایند
 گفتھ كھ زنان باید چادر داشتھ باشند؟ دو مرتبھ، بعضي ھا گفتن چنین نظري را پذیرفتند و دیگران از كھ چھ كسي

سپس متھمین را سوار . آنھا را نیز جدا وخارج نمودند. سوي بعضي ھا از میان جمعیت  متھم بھ چنین عملي شدند
انجا برده شده اند تا اقاربشان براي جستجوي من فھمیدم  كھ بد. سھ موتر الري بزرگ نموده و بھ دفتر والي بردند

برادرم در آنجا . بعضي ھا رھا شده و مابقي در آنجا ماندند.  تن از آنان شب كشتھ شدند٢٩. مردانشان بیایند
وقتي امین بھ قدرت رسید، زندانیان بیرون آورده . نگھداري مي شد و براي مدتي ما میتوانستیم برایش غذا ببریم

. ا را دوباره ندیدیمشده و ما آنھ

: یك تن از ساكنین دیگر كرز، ولسوالي دند قندھار حادثھ را چنین شرح نمود. ه.آ

 ٣٥و بعدَا آنھا . آنھا از طرف دولت اعالن نمودند كھ ھمھ مردان باید بھ مكتب مشھور محل، مكتب كرز جمع شوند
آنھا براي . محمد حسن و محمد ھاشم را از دست دادممن دو كاكایم بھ نامھاي . نفر را از آن مكتب دستگیر نمودند



17

من . آنھا جنازه ھا را بھ ما ندادند. مدت كوتاھي در قندھار زنداني شده و بعدًا من بر این باورم كھ آنھا را كشتھ اند
.  كاكاھایم مالك زمین بودند. بعد از دستگیریشان، آنھا را ندیدم

انداختھ شده ) الري(وي بھ داخل یك كامیون . مردان جمع شده، بوده استیكي از كساني است كھ در اجتماع . م.ن
: وي اظھار داشت. وبھ دفتر والي برده شده كھ داخل محوطھ یك زندان داشتھ است

یك مرد بھ نام . سپس بعضي از مردان از لین كشیده شدند. آغا محمد دھن دروازه ایستاد شده و نامھا را مي خواند
با ) بودن(آنھا متھم بھ ھمراھي . سرش از لین كشیده شده و ما ھرگز آنھا را دوباره ندیدیمخداي داوود و پ

آنھایي كھ بیرون برده مي شدند بھ پشت دیواري برده مي شدند و ما فقط وقتي كھ لت . اپوزیسیون یا مخالفان بودند
 آنھا مرا نیز بسیار بد لت و كوب .آنھا ما را نیز لت و كوب كردند. و كوب مي شدند صداي آنھا را مي شنیدیم

و آنھا . آنھا از من در مورد دیگران معلومات مي خواستند. كردند كھ بعضي از عضالت بدنم در زندان آسیب دید
 نفر برده شده، احتمال مي دھیم كھ آنھا كشتھ ٣٥ الي ٣٠از . مي گفتند كھ من باید دخترانم را بھ مكتب روان كنم

كساني كھ قبول بھ انجام چنین . تصویب شده بود كھ صاحبان زمین دوباره زمین را توزیع كننددر آن زمان . شده اند
من دستمال و كفشھایش را در یكي از اتاقھاي زندان دیدم . داماد من نیز برده شد. كاري نمي كردند، كشتھ مي شدند

. ولي وي رفتھ بود

ستان گفتھ است كھ وي برادرش بنام فدا محمد را از دست داده سید، یك دھقان از ولسوالي دند بھ پروژه عدالت افغان
من جنازه اش را . من مي دانم كھ وي را كشتھ اند. آنھا وي را از مكتب دستگیر و در قندھار زنداني نمودند. است

 قندھار وي با ریش سفیدان و بزرگان بھ مكتب كرز رفتھ بود و یك جلسھ ھمراه والي. ندیدم و دریافت نیز نداشتھ ام
یك تن از ساكنین . محمد ه. برادرم یك دھقان بود. آنھا وي را از مكتب گرفتند. و محمد میرویس، ولسوال دند داشتند

كرز و مزدور كار بیان داشت كھ وي دو برادرش بھ نامھاي حسن و امیر محمد را در عملیات نظامي از دست داده 
. است

پدرش و دو .  وي سھ تن از اقاربش را در حادثھ از دست داده استیك تن از ساكنین كرز اظھار داشت كھ. غ
آنھا نیز از مكتب كرز . غالم سرور، غالم فاروق و غالم صدیق كھ ھمھ آنھا صاحبان زمین بوده اند: كاكایش

. ھرگز آنھا را دوباره ندیده است. دستگیر شده و غ

 ولسوالي دند والیت قندھار است، پدرش امان اهللا و كھ وي نیز از. ك.ا. مابقي از خانھ ھایشان دستگیر شدند
یك عده قواي نظامي از مركز . برادرش عبدالرزاق را از دست داده بعد از اینكھ در ھمان حادثھ دستگیر شدند

ما ھرگز آنھا را دوباره ندیدیم و . آنھا مزدوركار بودند. والیت آمده و نزدیك مكتب پدرم و برادرم را دستگیر نموده
یك دكاندار در . ي. من معلوماتي در مورد اینكھ بر سر آنھا چھ آمده، ندارم. وولین جنازه شان را بھ ما ندادندمس

كرز بیان داشت كھ پدرش یك مالك زمین و كاكایش از خانھ ھایشان دستگیر شده و وي ھرگز آنھا را دوباره ندیده 
.است

آنھا مصاحبھ كرده، حادثھ توسط عملیات نظامي بھ وسیلھ طبق اظھارات شھودي كھ پروژه عدالت افغانستان با 
ماموران امنیتي كھ در عملیات شركت داشتند كھ توسط شاھدان نام برده . قواي دولتي در ساحھ انجام پذیرفتھ است

. قوماندان نور محمد سروزوال،قوماندان فرقھ و قوماندان حیدر از پولیس محلي: شده اند عبارتند از

را از جنایات جنگي در زمان عملیاتھاي نظامي ضد شورش زارشي گذ گ٣٫٥

 امین براي ایجاد اصالحات و درھم شكستن جرقھ ھاي مقاومت در تمام نقاط كشور -تاكتیك ھایي توسط دولت تركي
 منتشر شد، خبرنگار ویژه فلیكس ارماكورا بیان داشتھ كھ در آگست ١٩٨٥در گزارشي كھ در . استفاده است

 ھاي نظامي در مناطقي كھ بیشترین مقاومت در برابر اصالحات وجود داشت بھ ویژه كنر،  عملیات١٩٧٨
این عملیات ھا شامل دستگیري ھاي گسترده، قتل عام ھا و . نورستان، پكتیا، پروان و ارزگان انجام مي شده است

 كشتھ شده اند را در بر در بعضي موارد بمباردمان ھاي غیر مشخص كھ تعداد نا معلومي از غیر نظامیان در آن
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تعدادي از این حادثات در گزارشھایي توسط ژورنالیستان و فعاالن حقوق بشر كھ با پناھندگان در . میگرفت
. پاكستان مصاحبھ كرده اند، شرح داده شده اند

 قتل عام كرالھ ٣٫٦
بل مالحظھ اي را در والیت  مخالفان تنظیم شده علیھ حزب دموكراتیك خلق افغانستان زمین قا١٩٧٩در اوائل سال 

در مارچ ھمان سال مخالفان كھ تحت نام مجاھدین یاد مي شدند مركز ولسوالي كنر را فتح . كنر بھ دست آوردند
دگروال شھنواز شیواني از پكتیا . كرده بودند كھ فقط مركز والیت، اسد آباد در كنترل حزب خلق باقي مانده بود

پرسونل امنیتی والیتی کھ محاصره شده . ت سھمگیني روي اسد آباد آغاز كردندقواي مجاھدین حمال. والي كنر بود
قوای نظامی مھمی کھ انتقال یافتھ و در . بودند بھ کابل تماس گرفتھ و تقاضای نیروی کمکی نظامی فوری نمودند

فرماندھی می شد و  کوماندو کھ توسط صدیق عالمیار ٤٤٤قرار گرفتند عبارت بودند از ) مقاومان(مقابل مخالفان 
.  نیز شرکت داشت١١یک بخشی از فرقھ 

، ١٩٧٩ مارچ ٦ مطابق با ١٣٥٧ حوت ١٥طبق اظھارات شھود مصاحبھ شده با پروژه عدالت افغانستان، در شب 
آنھا از کرالھ کھ یک . نیروی بزرگی از مجاھدین کھ از دره پیچ آمده بودند از سمت شرق بھ اسدآباد حملھ کردند

مجاھدین قادر بھ نفوذ بھ نیروھای دفاعی خارج شھر .  نزدیکی شرق اسدآباد می باشد وارد شھر شدندقریھ در
گرچھ آنھا قادر بھ پیروزی باالی پوستھ ھای اصلی . بودند و حملھ ای را باالی پوستھ امنیتی والیتی ترتیب دادند

قادر بھ ایجاد یک حلقھ محاصره بودند تا قوای دولتی . دولتی نبوده ودر ھنگام صبح مجبور بھ عقب نشینی شدند
صدیق عالمیار و ھمدستانش . مجاھدین در حال فرار را در دامنھ ھای شھر بھ ویژه در قریھ کرالھ بھ دام اندازند

. سریعًا یک عملیات تصفیوی و انتقام جویانھ را ترتیب دادند

 با ایشان AJPتھ است و بازماندگانی کھ گزارشات متفاوت است کھ چھ زمانی دقیقًا انتقام گیری صورت گرف
. مصاحبھ نموده مکررًا اظھار داشتھ اند کھ دولت بالفاصلھ بعد از حملھ مجاھدین بھ پاسخگویی پرداختھ است

 صورت گرفتھ ١٩٧٩ آپریل ٢٠گزارشات مطبوعاتی کھ تقریبًا یک سال بعد نمایان شده بیان داشتھ کھ قتل عام در 
بدون تحقیقات بیشتر مشخص کردن .  ھجوم مجاھدین در کدام زمان واقع شده استاست ولی مشخص نکرده کھ

. جزئیات پاسخ دولت مطابق با اظھارات افراد بھ طور ثابت بوده است. تاریخ دقیق امکانپذیر نمی باشد

نھ قوای دولتی جستجوی خانھ بھ خانھ را بھ راه انداختند و جلسھ عمومی را در فضای باز در حومھ رودخا
قتل عام اصلی در جلسھ عمومی . خواستار شدند کھ این جلسھ نزدیک پل ارتباطی بین کرالھ و اسد آباد برگزار شد

واقع شده است زمانی کھ مطابق شواھد صدیق عالمیارنیروھایش را دستور داده بود کھ جمعیت را محاصره کرده و 
ی دارد کھ چگونھ نیروھای صدیق عالمیار بولدوزر برای شواھد بیان م. بعدًا کورکورانھ ایشان را تیر باران کنند

طبق اظھارات شھود بسیاری از . حفر چالھ ای برای دفن ھالک شدگان این قتل عام نزدیک پل استفاده کردند
گور اصلی دستھ جمعی . مدفونین نمرده بودند بلکھ مجروح بودند و آنھا در حالیکھ ھنوز زنده بودند مدفون شدند

نیروھای نظامی بعدًا یک عملیات جستجو را در مناطق مسکونی قریھ . ن منطقھ قابل مشاھده می باشدھنوز در ای
و برایشان دستور داده شده بود کھ در حین جستجوی خانھ بھ خانھ ھرچیزی را مواجھ شدند با فیر . ترتیب دادند

ظامیان توسط فیرھای کورکورانھ مرمی از پای در آورند کھ این عملیات باعث قتل و تلفات جانی اکثر غیر ن
دو . اظھارات قتل زنان، اطفال و سال خوردگان ضعیف را در جریان تالشی خانھ بھ خانھ تصریح می دارد. گردید

گزارشات مجموع قربانیان این . قبر دستھ جمعی از متضررین این عملیات تالشی در این محل مسکونی وجود دارد
یعنی بھ ھمان . ( این قبر دستھ جمعی تا بھ حال نبش نگردیده است. ان می کند نفر بی١٠٠٠کشتار را باالتر از 

. و اکثر مسکونین محل بھ پاکستان فرار کردند.) حالت اولیھ باقی است

شاھدانی کھ پروژه عدالت افغانستان با ایشان مصاحبھ نموده است افراد ذیل را در حادثھ کرالھ مستقیمًا مسوول 
:  این قتل عام می دانندپالنگذاری و ھدایت

 در ھالند زندگی ٢٠٠۵ کوماندو کھ باور بر این است کھ در سال ۴۴۴جگرن صدیق عالمیار قوماندان قطعھ 
. میکند
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 و قوماندان عملیاتی در کنر کھ متعاقبًا در یک سوء قصد در جالل آباد بھ قتل ١١جگرن بھرام الدین افسر فرقھ 
. رسید

 در پیشاور و کابل زندگی میکرد و فعًال طبق گزارش وفات نموده ٢٠٠۴ کھ تا سال ١١جگرن گلرنگ افسر فرقھ 
. است

شواھد مکررًا بیان می دارد کھ والی والیت در کشتار شرکت نداشت و در واقع عامالن جرم والی را از مداخلھ 
اس وسیع داده ارتباطات عامل مھمی کھ بھ این صاحب منصبان اجازه ارتکاب کشتار بھ مقی. برحذر داشتھ اند

نیروھای نظامی متعلق . قتل عام در زمان شورش انقالبی داخل اردو بھ وقوع پیوستھ است. سیاسی شان می باشد
برادرش، صدیق، یکی از . بھ ویژه صدیق عالمیار از اعتماد امین بھره گرفت.  بوده استPDPAبھ جناح خلق 

تر می توانستند تشکیالت نیروھای نظامی را مافوق مسوولیت صاحب منصبان پایین رتبھ . وزرای کابینھ بود
. معمولشان فرماندھی کرده و احساس صالحیت می کردند وقتی کھ با ایشان با مصونیت برخورد می شد

 ١٩٧٩   قیام ھرات در مارچ ٣٫٧

ر عقیدوی و قیام ھرات یک تغییر مھم را در این دوره جنگ، نشان ضعف رژیم، وسعت مخالفت ھای مشھو
استفاده ظاھری قوت ھوایی اتحاد جماھیر شوروی بھ خاطر درھم کوبیدن . امکانات بسیج عمومی را رقم زد

افزایش ) ادعایی کھ وسیعًا گزارش شده اما ھرگز مقامات اتحاد جماھیر شوروی بھ آن اعتراف نکردند(شورش ھا 
.ع در افغانستان بیان کردنگرانی را در اتحاد جماھیر شوروی راجع بھ بدتر شدن اوضا

بھ نظر می رسد کھ قیام با واکنش ھای . معلومات گوناگون راجع بھ چگونگی شروع قیام یا شورش وجود دارد
بھ ھر کابل نھ نشریھ مستقل افغانی در کشور کار . ناشایست در مراحل اولیھ و تظاھرات ھای آرام تشدید شده باشد

طبق دورانسورا، قیام ھرات در ایجاد تزلزل . ن زمان در ھرات بودندمی کرد و نھ گزارشگران خارجی در آ
روانی در رژیم تاثیرگذار بوده است طوریکھ دولت خلقی متوجھ شد کھ نھ تنھا در حومھ شھرھا بلکھ در شھرھا 

 اصالحات ارضی باعث جرقھ ھای قیام نشده بلکھ تعقیب نخبگان مذھبی، علما و. نیز با اپوزیسیون مواجھ است
قبل از قیام ھرات یک سلسلھ شورشھای کوچک در قریھ ھای . بقیھ افراد برجستھ مھم و سرنوشت ساز بوده است

. وجود داشتھ اما آنھا رنجش محلی را از فرمان رژیم بھ شمول کارگران اجباری برانگیختھ بود.والیات 

فتوای مالھا بھ سمت ھرات، جایی کھ  مارچ، رعایا از ولسوالی ھای اطراف در مساجدشان جمع شده و بھ ١۵در 
 کھ در ھرات ١٧زمانی کھ شورش در گرفت، اردوی فرقھ . ساکنین شھر نیز بھ شورش پیوستند، نزدیک شدند

در مدت یک روز قیام کنندگان . استقرار داشتند تمرد کرده و بھ شورشیان ملحق شده وبرای آنھا مھمات تھیھ نمود
در دست گرفتند و در مدت یک ھفتھ شورشیان شھر را گرفتھ و در ھمین موقع آنھا کنترل تمان نقاط مھم دولتی را 

تمام ولسوالی ھای والیت بھ غیر از . بعضی از رھبران اداری حزب خلق بھ شمول عبدالحی یتیم را بھ قتل رساندند
لھ ھای طبق اظھارات شاھدان اوضاع در ھرج و مرج توسط چور و چپاول و حم. اوبھ و زرگون گرفتھ شد

 بنام سردار خان و غالم ١٧دو قوماندان از فرقھ . گسترده باالی ساکنینی کھ مظنون بھ ضد دولتی بودند، بوده است
رسول خان بھ ھمراه اسماعیل خان نقش اصلی را از جنبھ نظامی داشتند اما این نقش باالی غیر نظامیان داخل 

. شھر موجود نبود

کابل، قوماندان قرارگاه قندھار بنام سید مخرم را برای سرکوبی . یختن شورش نموددولت ، ایران را متھم بھ برانگ
زمانی کھ نیروھای وی وارد شھر شدند، طیاره ھای بمب افکن ار شندند شھر را بمباردمان . انقالبیون قرستاد

خانھ را در پی شورشیان بعد از چندین روز جنگ شدید کھ بمباردمانھای ھوایی و تالشی ھای خانھ بھ . کردند
در شب . یک قطعھ کوماندو از قندھار تحت قوماندانی انجنیر ظریف عملیات را آغاز کرد. داشت، سرکوب شدند

طبق گفتھ . بسیاری از اجساد در گورھای دستھ جمعی بین تخت صفر و باغ ملت مدفون شده اند)  حوت٢٩(چھارم 
. گمنام نامیدندیکی از ساکنین قدیم، مردم این منطقھ را مکان شھدای 
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بسیاری از دستگیر شدگان . زمانی کھ دولت کنترل شھر را دوباره گرفت، دستگیری ھای گسترده را انجام داد
: طبق ارماکورا، خبرنگار ویژه. مفقود شدند و احتماًال بدون محکمھ بھ قتل رسیده اند

 نفر، اگر بیشتر نباشد، در جریان ١٠٠٠د اصل معلوماتی کھ بھ خبرنگار ویژه داده شده بیان می دارد کھ در حدو
در برخی موارد دستگیری ھای زندانی ھای .  بعد از قیام شھر ھرات دستگیر شده اند١٩٧٩این دوره تا آپریل 

دامنھ اشخاص دستگیر شده گسترش یافتھ ازاعضای گروه . سیاسی با توقیف ھمسرانشان و فرزندانشان ھمراه بود
اعضای گروه ھای چپ و ھمچنین اعضای دولتی، متعلمین، تجار، دیپلمات ھا ، افراد ھای بنیاد گرای مذھبی تا 

. علمی، و اعضای بلند رتبھ گروھی را در برداشت

 ٢۴ (١٩٧٩ مارچ ١۵، یک دھقان، و ساکن اسبق ولسوالی شندند بھ پروژه عدالت افغانستان گفتھ است کھ در .د
پدرم یک ھوتل در شھر داشت و برادرم نیز ھمراه « . ده است، وی پدر و برادرش را از دست دا)١٣۵٧حوت 

من جنازه پدرم در حالیکھ نزدیک ھوتلمان در بازار .  حوت کشتھ شدند٢۴آنھا ھر دو در حادثھ . وی کار می کرد
پدرم نام . شھر روی زمین افتاده بود، پیدا کردم اما برادر را ندیدم بھ خاطر اینکھ آنھا وی را زنده دستگیر کردند

من از دولت ترسیده . آنھا ھر دو کارگر بوده و یک ھوتل در شھر داشتند. نظر محمد و نام برادرم شیرآغا است
. بودم و ھرگز از آنھا معلومات جستجو نکردم

کھ یک دکاندار و باشنده شھراست بیان داشت کھ وی برادرش بنام محمد ابراھیم را کھ ھمراه وی زندگی می . ا
 ١٣۵٧ حوت ٢۴وقتی کھ جنگ روز پنج شنبھ . وی دستگیر نشده بود« : اظھار داشت. ا. داده استکرد از دست 

من حتی با یکی از عسکران . من از کمونیست ھا می ترسیدم. شروع شد، مرمی ھای طیاره وی را از پای درآورد
کدیگر دشمنی داشتند، بناًء این آنھا با ی. مردم مسلمان بودند و دولت کمونیستی بود. آنھا نمی توانستم صحبت کنم

برادرم در حرم بابو شاه آغا مدفون شده است و مردم اقاربشان را در گورستانھای خودشان دفن می . حادثھ واقع شد
» .کردند

آنھا از چھار .  یک دکاندار از قریھ جغاره بھ پروژه عدالت افغانستان گفت کھ وقتی منابع دولتی حملھ کردند. ف
این واقعھ بیشتر در محلی بنام پادک . حملھ کردند و برخی مردم کشتھ وبرخی دیگر دستگیر شدنداطراف شھر 

عبدالحی یاثمین والی بود و جک تورن مکرم خان قوماندان فرقھ و زمری زمریار . شھدا بھ وقوع پیوستھ است
راق و ھمچنین در تمام نقاط شھر مردم در دروازه قندھار، دروازه ملک، پل زنگینھ، دروازه ع. قوماندان امنیھ بود

. کشتھ شدند

. یک معلم از قریھ پل رنگینھ اظھار داشت کھ برادرش جواد در جریان سرکوب شورش دستگیر شده است. س

وقتی کھ قیام عمومی رخ داد، آنھا وی را از مکتب دستگیر کردند و من نمی . وی در صنف دوازدھم مکتب بود
من نزد والی و خاد رفتم و . قوماندان پولیس مردم را دستگیر کردند. باالی وی افتاده استدانم بعد از آن چھ اتفاق 

من چندین مرتبھ آنجا رفتم و سر انجام بھ من . آنھا جواب دادند کھ زندانی بھ نام جواد ندارند. بھ آنھا عریضھ دادم
 در مقابل دولت قیام کرده بودند و از ھر این بھ خاطر این بود کھ مردم. اجازه نزدیک شدن بھ دفترشان را ندادند

 حوت آن عده کسانی کھ بیرون خانھ ھایشان بودند، دولت بھ عنوان ٢۴در . جایی بھ دفاتر دولتی حملھ می کردند
برخی مردم اقاربشان را را گرفتھ و در قبرستان مربوطھ شان دفن . دشمن تلقی کرده و آنھا را دستگیر کردند

تگیر و کشتھ شده بودند، دولت آنھا را در تپھ شھدا مدفون کرد و برادرم نیز در آنجا مدفون کردند و کسانی کھ دس
. شد

.  نفر را در بر داشت٢٠٠٠ یک گور دستھ جمعی در ھرات پیدا شد کھ طبق گزارش کھ باقی ١٩٩٢در سال 

کسانی کھ در جریان قیام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شروع بھ جمع آوری معلومات در مورد مشخصات 
یک لیست جزیی در . ھرات ناپدید شده اند، نموده است کھ بر مبنای مصاحبھ ھا با بازماندگان و اقارب می باشد

. ذیل آمده است
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.  ناپدید شده اند١٩٧٩تعدادی از مردمانی کھ بعد از قیام ھرات در مارچ 

حاجی عبداالحد 
حاجی داد محمد 
حاجی امین اهللا 

یل احمد فرزند مرتضی وک
حاجی محمد جان ولد مال برات 

حاجی حفیظ اهللا ولد حاجی نورالدین 
حاجی صدیق 

دجیب اهللا ولد حبیب اهللا 
امراهللا ولد عبداهللا 

اکبر جان حبیب خان شکیبا 
ذبیح اهللا ولد حاجی نصرالدین 

غوث الدین ولد گلستان 
حاجی یار محمد ولد سید محمد 

د حبیب اهللا عبدالحکیم ول
عزیز شکیبان مروی ) کدخدا(ارباب 

نورالدین شکیبان مروی 
محمد امین شکیبان مروی 
سعد الدین شکیبان مروی 
اکبر خان شکیبان تاجیکی 
عبدالشکور، معلم شکیبان 

غالم سخی 
محمد ھاشم 

حاحی بسم اهللا ، برادر محمد ھاشم 
عبداهللا ناصح 

عبدالمجید، دکاندار
، معلم غالم غوث

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، زون ھرات : منبع

١٩٧٩بمباردمانھا، مفقودی و مقاومت در ھزاره جات در سال    ٣٫٨

شورش ھزاره جات اولین شورش بود و یکی از موفق ترین شورش نا بھنگام در دوران اخیر رژیم حزب خلق 
 تمام ساحات ھزاره جات بھ استثنای مرکز ١٩٧٩ز شد و تا جون آغا١٩٧٨این شورش در اکتوبر . بحساب می آید

دولت بر بمباردمان مناطق ادامھ داد و لکن تا . بامیان بخاطر دور دست بودن آن  توسط مجاھدین آزاد گردید
.  اکثر مناطق تحت کنترول شورای اتفاق انقالبی اسالمی یک شورای از رھبران ھزاره بودند باقی ماندند١٩٨٠

ل این موفقیت مقاومت در ھزاره جات عمدتآ بخاطر دور دست بودن و نا ھموار بودن سطح جغرافیای این دلی
نیروھای اجرای حزب خلق حاضر در محل قلیل بود تا با مردم فقیر محل کھ در نزیک . مناطق محسوب میشود

رس  نبود و عملیات نظامی را روابط را بر قرار نمایند و این روابط  در فصل شدید ماه ھای زمستان قابل دست
. محدود میساخت

. جنگ در بامیان بخود خود در ھر حال تا دھھ  بعدی جریان داشت



22

استاد قبلی و باشنده دشت عیسی خان در والیت بامیان معلوماتی را بھ پروژه عدالت افغانستان کھ حاوی مفقودی 
. تھ است  چنین بیان داش١٩٧٩اقاب وی را بیان میکند در ماه آپریل 

 نیروھای حزب ١٩٧٩در سال . محمد حسین ولد خادم حسین باشنده دشت عیسی خان بامیان خدمھ یک دفتر بود
او تا ھنوز مفقود . خلق وی را از سر کارش گرفتار نموده و وی را متھم نمودند کھ با شورشیان ھمکاری دارد

.دهاالثر است و ما نمیدانیم کھ او کجا است مرده است و یا زن

.خادم حسین ولد غضفر شاه باشنده دشت عیسی خان بامیان
حزب خلق وی را متھم بھ دست داشتن با . نیروھای حزب خلق وی را گرفتار نمود و تا ھنوز الدرک است

.شورشیان کرده با الی خانھ حملھ بردند و بعد وی را بھ قتل رساندند

یاسین ولد سید رجب باشنده دشت عیسی خان بامیان
او یک مرد تجار بود و آنھا وی را متھم بھ .  ویرا از خانھ اش گرفتار نمود و تا ھنوز الدرک است  ١٣۵٨درسال 

.ھمکاری با شورشیان نمودند و از خانھ اش گرفتار کرده بھ قتل رساندند

حسین خان ولد سید آقا باشنده دشت عیسی خان بامیان 
نھ اش کشیده بھ مرکز بامیان آوردند و فامیلش نمیداند کھ وی مرده  نیروھای حزب خلق ویرا از خا١٣۵٨در سال 

.است و یا زنده
. در ساحھ ھجوم بردند١٩٧٩م یک باشنده دشت عیسی خان بیان کرد کھ یک تعداد زیاد نظامیان در سال 

 توسط  آغاز کردند و این عملیات١٣۵٨نیروھای حزب خلق عملیات نظامی اش را علیھ غیر نظامیان در سال 
بمباردمان از مرکز بامیان صورت میگرفت و در دره فوالدی و شیدان ختم میشدند و در محالت دیگر نیز ادامھ 

عملیات .  نفر بھ قتل رسیدند١٠٠ منزل مسکونی تخریب گردید و ۴٠٠در ساحھ ما در دشت عیسی خان . میافت
خانھ ھا توسط بمباران، راکت، . مباران میکردیک روز دوام کرد کھ نظامیان بھ ھر طرف فیر میکردند و مداوم ب

با ھر سالح ثقیلھ دست داشتھ شان خانھ ھا را ھدف قرار میدادند . مرمی و توپخانھ ویران گردیده و ھمھ حریق شدند
 فامیل مجبورآ خانھ ھایشان را ترک نموده بھ ایران و پاکستان ۶٠و بعد از آن خانھ ھا را مورد تاراج قرار میداد و 

من خودم در آن زمان .  قرغھ بود و نامش نصراهللا بود٨جر شدند قوماندان مسلح آن زمان دگروال از فرقھ مھا
سرباز بودم و می فھمیدم کھ او یک قوماندان کندک بود و تمام واحد ھای نظامی در اطراف میدان ھوای و دیگر 

.ساحات مستقر شده بودند
 آخندان سر آسیاب گرفتار کرده بھ زندان پل چرخی انتقال دادند کھ تا  نفر را از دره فوالدی و دشت٣٠آنھا حدود 

آنھا مرا مجبور ساختھ بود تا بھ عسکری بروم و . ھنوز الدرک میباشند و ما نمیدانیم کھ آیا آنھا زنده اند و یا مرده
ی استخدام کرد تا سھ سال در فرقھ قرغھ خدمت کردم و آنھا مرا بخاطر سن من بھ عسکری برابر بود بھ عسکر

.ولی من قادر نبودم کھ جای بروم و من باید در خدمت عسکری باشم

.در جریان عسکری و تحقیقات یک تعداد نا معلوم مردم بھ قتل رسیدند، اسیر شدند و الدرک گردیدند
انھ  نیروھای خلق خلیفھ عوض را از خ١٩٧٩باشنده دشت عیسی خان بامیان بھ این پروژه گفت کھ در سال : س

.اش گرفتار کرده وی را با برادرش بوستان بر عالوه کھ وی را از ناحیھ پای زخمی کرده بود تیر باران کردند
من در این .  اوالد بود۶ سالھ و صاحب ٣۵وی را بھ دست داشتن با مقاومت متھم ساختھ بودند و در آن زمان او 

آنھا وی را متھم بھ . این واقعھ در محل حضور داشتمو در . ساحھ زندگی میکردم و خانھ ام نزدیک خانھ اش بود
مخالفت با دولت کرده خانھ اش داخل شدند و زمانیکھ خانھ را ترک کردند عقب رفتند جنازه خلیفھ عوض پیشروی 

.خانھ افتیده بود و مردم محل وی را دفن کردند

گفتھ است کھ نیروھای نظامی اعتماد در یک عملیات در بامیان کھ توسط یک نفر باز ماندگان توضیح داده شد 
باالی نیروھای پغمانی خود داشت کوشش کرد تا نیروھای با مقاومت مواجھ گردند و یکی از جان بسالمت بردگان 

:از آن حادثھ بھ پروژه عدالت افغانستان گفتھ است کھ او در آن زمان از لیسھ فارغ شده بود گفت
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 اولین بار دولت عملیات نظامی ١٩٧٩در سال . یگویم کھ بھ چشمانم دیده اممن در ساحھ بودم و از چیزی بھ شما م
را باالی کوه اژدھار تنظیم دادند و مردم پغمان برای دزدی، غارت و آتش زدن خانھ ھای مردم در محل فرستاده 

دم انجام شدند و نھ تنھا آنھا خانھ ھای مردم را غارت کردند و بلکھ ھرچی از دست شان بر می آمد علیھ مر
بعد از آن این مردم از بامیان . تعداد زیاد مردم محل کشتھ و زندانی شدند کھ تا ھنوز مفقود االثر ھستند. میدادند

.طرف بھسود، غزنی و کابل رفتند

قیام ھا در کابل٣٫٩
  آغاز شد مثال گرفتاری شخصیت ھای مشھور و رھبران مذھبی در١٩٧٩اعتراضھا علیھ رژیم در کابل در سال 

شاھد عینی کھ با پروژه عدالت افغانستان طی مصاحبھ اظھار داشت کھ تعداد واقعات . ھرات باعث تظاھرات شد
د یک باشنده پغمان یک پسر نھ سالھ در -س. حاوی گرفتاری ھا، تیر باران اعتراض گران و الدرک ساختن میباشد

. آن زمان بوده و از الدرک شدن پدرش بیان کرد
 رمضان بود کھ حفیظ اهللا امین بر سر قدرت بود و ما در پغمان زندگی میکردیم و پدرم در یک  روز دوم١٣۵٨در 

باغبان گلخانھ مربوط پاچانی ھا تحت اداره وزارت زراعت کارمیکرد و ما دو برادر و یک خواھر و ھمھ ما در 
 وظیفھ خود رفت و در  مکتب بودم  یک صبح بعد از چای صبح پدرم طرف۵آنزمان خورد سن بودیم و من صنف 

آنروز بر نگشت و من در محل کارش رفتم ولی آنھا در جوابم نگفت کھ چی واقع شده است صرف گفتند کھ کدام 
بر عالوه پدرم آنھا کسانی . روز بعدی نیز من در آنجا رفتم و پدرم در آنجا نبود. جا رفتھ است و پس بر می گردد

آنھا خادم مسجد . رفتار کردند و حتی محافظ مکتب را نیز گرفتار کرده بودنددیگر را کھ در آنجا کار میکردند نیز گ
.و یک نفر دیگر بنام باشی کھ مشھور بھ وکیل بود نیز گرفتار کردند

مردم در بام ھای خانھ ھایشان باال شده اهللا اکبر میگفتند .  ما در دھدانا بودیم١٩٧٩در سھ حوت برابر با فیبروری 
روی سرکھا برآمده فریاد میکشیدند کھ ما روسھا و کمونیست ھا را نمیخواھیم و منطقھ توسط و در جریان روز 

ام بنام سید مظفرشاه گرفتار شده بود و ) خالھ(شوھر عمھ . افراد نظامی کھ آنھا را تیر باران کردند محاصره گردید
ه نا پدید گردیدند و مردم گفتند کھ آنھا بعد جنازه اش بھ منطقھ آورده شد و بعد از مدتی خانم و دخترش گرفتار شد

.کشتھ شده اند

:م نیز اعتراضھا و قیام چنداول را بیان نموده است.س
در شب اول حوت تمام مردم باالی بام ھای خانھ ھای شان بر آمده و نعره اهللا اکبر میزدند و یکی از خاطرات من 

.شب ھمھ گلو درد شده بودنداز آن شب آن است مردم بخاطر گفتن اهللا اکبر در ھمان 

، تظاھرات و قیام کھ اکثرآ از مردم ھزاره در حومھ چنداول کابل باعث حملھ باالی پوستھ پولیس ١٩٧٩در جوالی 
طبق اظھارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گرقتاری رھبران شیعھ و . گردید و ھزاران نفر گرفتار شدند

.  گردید١٩٧٩ جوالی ٣ذ شان در کابل باعث این تظاھرات در ھزاره و قزلباش و افراد با نفو
نبی عظیمی یک یاد داشت نظارتی درست کرده است کھ در آن یاد داشت وی نام بعضی از رھبران روحانی و 

شخصیت ھای با نفوذ مردم شیعھ و ھزاره کسانیکھ مفقود االثر شده اند درج میباشد و در این یاد داشت نامھای سید 
واعظ، شیخ محمد امین افشار، شیخ محمد علی، محمد اسماعیل مبلغ، سید ابراھیم علمشاھی، محمد یوسف سرور 

.بینیش، نادر علی جاغوری، سید عبدالحمید ناصر و یک نفر بنام عالمی درج است
یتی  زمانیکھ مسکونین چنداول اوال باالی حوزه امن١٣۵٨ سرطان ٢وی اظھار داشتھ است کھ این اعتراضات در 

با سالح ھای کھ از این حوزه بدست آوردند بطرف جاده میوند . چنداول حملھ برده و آن را تصرف کردند  آغازشد
.جای کھ دیگر مردم با ایشان نیز پیوستند، راه پیمای کردند و شعار ھای ضد دولتی را نیز سر میدادند

:طبق اظھارات کمیسیون مستقل حقوق بشر
م ھزاره با بیرق سھ رنگی ملی افغانستان برنگ سیاه، سرخ و سبز و بیرق ھای اسالمی  نفر از قو٢٠٠در حدود 

برنگ سبز روی سرک ھا ریختند و بر ضد رژیم کابل شعار میدادند و ھزاران نفر دیگر نیز با ایشان پیوستند کھ 
.مجھز با چوب، چاقو و شمشیر ھای کھنھ بودند
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 اعتراض گران ھدف حملھ افراد تا دندان مسلح رژیم  قرار گرفتند و  بجھ ھمین روز بود کھ١٢ یا ١١در ساعات 
یک تعداد شان در این فیرھای کشتھ شدند و تعداد قلیلی کھ از حادثھ خشمناک و وحشت ناک  جان سالم بدر برده 

.بودند بعدآ گرفتار شده بھ زندان رفتند کھ ھرگز دوباره دیده نشدند

:گفت AJP باشنده سابق چنداول بھ -س
.  امین تعداد زیاد مالھا و دانشمندان را گرفتار کرده زندانی کرد کھ من نمیتوانم حساب کنم١٣۵٨در سرطان سال 

آنھا شوھرم بنام سید حسین و خسرم بنام سید . او دو برادر جوان پسر آقای احسان را از تکیھ خان گرفتار کرد
 افراد مسلح دروازه خانھ را کوبید و ھنگام کھ شوھرم  بجھ شب١جعفر کھ تکیھ دار بود گرفتار کرد و ساعت 

دروازه را باز کرد افراد نظامی برایش گفتھ بود کھ تا ریاست شاروالی ھمرایشان برود تا با ایشان مالقات کند و 
. در نتیجھ آنھا شوھر و خسرم را بردند کھ تا ھنوز الدرک ھستند. ھمچنان برایش گفت کھ پدرش را نیز صدا کند

ما عرایض را بھ صدارت .  کوشش کردیم کھ ایشان را پیدا کنیم لکن مقامات محلی اداری بما حقیقت را نمیگفتندما
عظمی و ریاست خاد دادیم و لی ھیچ نتیجھ نداد و در اخیر بما گفتند کھ شوھرم و خسرم نزد شان نیستند و گفتند کھ 

یک قومی ما را بنام سید علی شاه . اطالعی از ایشان نداریمآنھا فرار کرده اند و الدرک ھستند و تا ھنوز ما کدام 
کھ در کارتھ سخی دواخانھ داشت نیز از دواخانھ اش گرفتار کرده بودند و در ھمان زمان برادرش بنام سید محبوب 

.شاه و پدرش بنام سید احمد شاه را در ھمان وقت گرفتار کردند کھ تا ھنوز الدرک ھستند

: داشتھ است کھ بعض مفقودی ھا در چنداول منجر بھ قیام آن شدیک شاھد عینی بیان
 بجھ شب بود کھ ١١ زمانیکھ امین بر سر قدرت بود آنھا دو پسر آقای احسان را گرفتار کردند و ١٣۵٨درسال 

یکی شان سید مظفر شاه ظھوری نام داشت یک شخصیت با . یک موتر پر از افراد مسلح آمده آنھا را گرفتار کردند
. فوذ و روحانی بود و دیگرش بنام سید عسکر شاه ظھوری معلم مکتب بیھقی و وکیل گذر بودن

ھمچنان پھلوان . ما ھرقدر ھر طرف پالیدیم ایشان را پیدا نتوانستیم و ھر مرجع بھ ما جواب منفی میدادند
آقای بینیش و اقای فضیلت عبدالحسن، یک مال امام، حاجی علی احمد کھ او نیز شخصیت با نفوذ بود، آخند کاظم، 

بخاطر گرفتاری و زندانی کردن تعداد شخصیت ھای مھم و مذھبی مردم بسیار عصبانی . را نیز گرفتار کردند
.شدند و قیام علیھ دولت را براه انداختند

ساعت ھشت نیم زمانیکھ مردم بیرقھای اسالمی برنگ سبز را گرفتند داخل ماموریت سمت شدند و میز و چوکی 
ا شکستاندند و بعد کمونیست ھا باالی شان فیر کردند کھ درنتیجھ تعداد زیاد مردم کشتھ شدند و محمد عباس در ر

.ابتدای قیام کشتھ شد
زمانیکھ مردم بھ جاده آسمایی رسیدند یک موتر روسھا رسیدند و مردم . ھمان صبح مردم بھ روی سرک ھا ریختند

. با چاقو کاری کردند و یک موتر دیگرشان از محل فرار کردندباالیش حملھ برده سر نشینان آن را بھ
در ھر محل وحشت و ترس حاکم بود کمونیست ھا باالی مردم فیر میکردند و مردم از محل فرار میکردند و کشتھ 

  نفر را در مسجد شاه نجف دفن خاک٢١خودم . شده ھا ھر طرف افتاده بود و ما جمع شدیم آنھا را دفن خاک نماییم
.من آنھا را با لباس در تن داشتھ شان دفن کردم و فرصت نبود کھ آنھا را غسل بدھم. کردم

تمام مردم بھ یک صدا میگفتند کھ ما کافران را قبول نداریم و مرگ بر کمونیستان داخلی و خارجی باد و ما فقط 
ل شده بودند اقوام و دوستانشان مردم در وضعیت بدی قرار داشتند مشکالت فراوان را متحم. اسالم را میخواھیم

بعدأ مردم تحت کنترول دولت قرار گرفت و خاد در ھر طرف بھ گشت زنی مصروف . کشتھ و زندانی شده بودند
.بود و مردم را تحت نظارت داشت و کسی جرأت نداشت آزادانھ صحبت و یا گشت و گذار نماید

ی شورش کرده بودند و مردمیکھ شورش را از مناطق مردم علیھ دولت در کوتھ سنگی، قلعھ شھاده و کارتھ سخ
. آغاز کرده بودند متحمل خسارات زیاد جانی شدند

بعد از قیام باز ھم آنھا تعداد زیاد را گرفتار کردند و شبھا داخل خانھ ھای مردم میشدند و مردم از خانھ ھایشان 
کھ حتی مردم بھ راحتی سخن گفتھ نمیتواستند و بیرون میکردند و خانھ ھایشان را شدید و با دقت تالشی میکردند 

.و مردم  خبر میشدند کھ یک تعداد را گرفتار کرده اند. نفس راحت کشیده نمیتوانستند

ھمچنان کمونیستھا تعداد زیاد جوانان را از قبیل ما ما میر آغا، اسلم، سید مختار، فرید آغا، ھاشم فرزند آخند 
سید اسماعیل، رسول و ابراھیم در . ھ من ھم دوره مکتب بود گرفتار کردندابراھیم، رسول و سید اسماعیل ک
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پلچرخی بھ مرگ محکوم شدند و دیگرانشان رھا شدند لکن آنھا آنقدر شدید مجازات شدند کھ قادر بھ سخن گفتن 
.نبودند

.گفتنی ھای زیاد از آن زمان است ولی تمام شان بیادم نیست ولی وضعیت فراموش نا شدنی است
 شاگردان، نظامیان و دیگر ناراضیان کوشش کردند کھ یک تظاھرات وسیعی را علیھ رژیم براه ١٩٧٩در آگست 

اندازند و رادیو کابل را تصرف کنند و شورشیان علیھ نیروھای دولتی در قلعھ باال حصار حملھ بردند  تانکھا و 
ھ را بمباران کرد و صدھا شورشی را بھ قتل بعد دولت قلع. دیگر سالحھا و مھمات را تحت تصرف خود درآوردند

.رساند و کسانیکھ  در آن نقطھ کشتھ نشدند در پلچرخی زندانی و یا اعدام شدند

١٩٧٩ الی ١٩٧٨شکنجھ تحت فرمان حزب خلق درسال   ٣٫١٠
رژیم خلق تحت رھبری ترکی و امین ھردو بھ شکنجھ زندانیان افراد مظنون بھ مخالفت رژیم شان مبادرت 

.ورزیدند و این شکنجھ یکی از ابزار تحقیقشان بحساب می آمد
بر عالوه زندانیان در محل کثیف و پر ازدحام با کمبود غذا و بدون دسترسی بھ مراقبت صحی برده شده بودند و 

 ١٩٨۶در گزارش سال . ھیچکس نمیدانست چھ تعداد صدھا و شاید ھم ھزارھا نفر بخاطر مریضی مرده اند
.  گزارش داده است٧٩ الی ١٩٧٨نگار ارما کورا از وضعیت صحی زندانیان از سال مخصوصآ خبر

چند نفر گزارش ھای مخصوصی را ارائھ نموده اند کھ حاکی از بد رفتاری کھ در دوران حبس شان بود و آن 
فاده از عبارت از بی خوابی، کشیدن ناخنھا، سوختاندن بعضی اعضای بدن شان، برق داد و در بعض مواقع است

.شوک برقی بوده

 بھ پروفیسور ارماکورا بیان داشتھ است کھ شخص ٢٠٠۵عزیز اهللا لودین کھ یک عضو دولت افغانستان در سال 
وی عالوه نمود کھ سید عبد اهللا کاظم رئیس فاکولتھ اقتصاد کھ با . خودش بھ این نوع شکنجھا شکنجھ شده است

.ار شده بود نیز بھ ھمین قسم شکنجھ ھا شکنجھ داده شده استلودین بھ جرم مشابھ ضد دولتی بودن گرفت

 در زندان پلچرخی بوده و آشکار ١٩٨٠ ماه جنوری ١١ گرفتار شده و تا ١٩٧٨آقای لودین در ماه جون سال 
ساختھ است کھ در جریان آقای کاظم حضور داشتھ کھ انگشتان ھردو دست وی را زیر پایھ ھای چوکی گذاشتھ 

.شکنجھ دھنده باالی چوکی نشستھ بودندبودند و دو 

. سازمان عفو بین المللی در آن زمان گزارش داد کھ تعداد کثیری از زندانیان سیاسی مورد شکنجھ قرار میگرفتند
ترس و بیم شایع شده بود کھ تعداد از زندانیان فعال از فلج شده و تعداد دیگر شان جھت شکنجھ شدید از بین رفتھ 

ینی بھ سازمان عفو بین المللی گفتند کھ یک وزیر سابق در پلچرخی برده شد در حالیکھ خون از شاھدان ع. است
سازمان عفو بین المللی نیز گزارشاتی  را در یافت کرده است کھ اشخاص سیاسی در نتیجھ . دھانش جاری بود

یدن ناخنھای زندانیان، شکنجھ از بین رفتھ اند و سیستم شکنجھ شامل لت وکوب شدید، شالق کاری، بیرون کش
سوختاندن موی سر و بی خوابی دادن بودند و بعضی گزارشات بیان داشتھ اند کھ زندانیان سیاسی شوک برقی نیز 

.داده میشدند
پروژه عدالت افغانستان با یک تعداد از کسانیکھ  در این وقت زندانی و شکنجھ شده اند مصاحبھ ای را انجام داده 

 گرفتار شده بود بیان کرد کھ او با گروه چپی ١٩٨٠ ماه سپتامبر ١١نفر باشنده سابق کابل در  Xیک قضیھ کھ . اند
..........طبق گزارش فالن . مقاومات بطور مخفی  در آن زمان عضویت داشت

 کرد  کابل مخالفین غیر اسالمی بود و من بھ اتھام آنچھ کھ آنھا فعالیت ھای خاد سھ می نمامید گرفتار٣ریاست خاد 
اتھام کھ علیھ من بود این بود کھ مرا متھم بھ باند ضد انقالب  کرده بودند و ھمچنان  شخص کلیدی در دستھ ضد 

.انقالب و مسئوول حفظ روابط ضد انقالبیون شاخھ اسالم گرایان معرفی شده بودم

از گروپ مقاومت اسالم  بیان داشتھ است کھ این اتھامات مبنی بر واقعیتی بود کھ وی کارت عضویتی Xآقای 
برای آنکھ من در قریھ رفت و آمد .گرایان را از فامیل کھ در قریھ خارج از کابل زنده گی میکردند گرفتھ بود

داشتم و این کارت جواز عبور و مرور در آن زمان بود و یک ضمانت بود کھ من یک کافر شھری نیستم و 
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دم زیرا خانھ من درکابل درساحات بخش تحت تسلط ھزاره ھمچنان یک کارت راه عبور از حزب وحدت گرفتھ بو
.ھا بود

مستنطقین خاد کسانیکھ روش تحقیق شان لت و کوب و شکنجھ بودند و کسانیکھ نام شان بیادم است یکی بنام قیوم 
ی دیگر کھ بنام عبدالروف لوال بود و نمیدانم کھ و. صفی بود کھ قرار معلومات من او در جرمنی زندگی میکند

.ھمین اکنون در کجا است
و من شوک . من یکی از آخیرین نفری لیست خاد بودم کھ گرفتار شدم ودوران تحقیقام کوتاه تر از یک ماه بود

من لت وکوب توسط مشت و لگد توسط مستنطقین ) کھ این نوع شکنجھ مورد نظر شان بود( برقی دادن نشدم 
دادن فحش و ضربات درد آور در قسمت زیر زانو در جریان سئوال ) یبنام فوتبال تحقیقات(متعدد در آن زمان شدم 

این عمل یک یا دو مرتبھ برایشان در جریان . و از موھای سرم گرفت کھ سرم بھ دیوار میخورد و سیلی میخوردم
رتبھ را افشا پنج ھفتھ داده شده بود و مرا با بد ترین وضع شکنجھ میدادند تا برایشان ھویت افراد بلند رتبھ و پایین 

کنم کمیتھ کھ من برایشان گزارش میدادم و آنھا بمن گزارش میداد ولی من ھیچ چیزی نگفتھ بودم و دلیل اینکھ من 
شانس آوردم این بود کھ من ھیچ چیزی برای گفتن نداشتم زیرا کسانیرا کھ آنھا در صدد شناسایی بودند من آنھا را 

. نمیشناختم

ی ثانرنوال فقط اتھام نامھ عمومی را خواند و جلسھ را ترک کرد و قضاوت را سھ نفر در محکمھ اختصاصی انقالب
 نفره محکمھ میشدیم  و حکم داد گاه شش ٢٣ما توسط یک گروپ . بھ عھده گرفت کھ  در آنجا سھ نفر شان ماندند

 ١۶بھ ) بشمول من(نفر  نفر اعدام شدند، سھ ۶ نفر متھم ٢٣ ازمیان ١٩٨١درماه می و یا جون . ماه بعد صادر شد
 بر این باور است دلیلی کھ وی این X.  سال زندان محکوم شدند١٢ الی ١سال زندان محکوم شدند و ما بقی بھ 

در آنزمان وی میتوانست شش زبان را (محکومیت سنگین را متحمل شده اینست کھ وی چندین زبان را میدانست 
ویزیون خارجی مورد مصاحبھ قرار گرفتھ بود کھ آشکارا و اینکھ وی یک بار توسط استیشن تل) صحبت کند

. مستنطقین را بھ مظنون بودن بھ اینکھ وی یک رھبر مھم گروھی مقاومت و یا یک جاسوس است، ھدایت میکرد
 بھ ١٩٨١شش متھمی کھ بھ قتل محکوم شدند ھرگز ورق رسمی محکومیت شان را دریافت نداشتند و در جوالی 

. از اعضای فامیل کشتھ شده گان دریابید کھ اعدامھا در رادیو افغانستان اعالن شده بود بعدآX. قتل رسیدند

X .  سال محکومیتش را قبل از ١۶ در پلچرخی بوده و تقریبآ ھشت سال از ١٩٨٧ تا دسامبر ١٩٨٠از ستبامبر 
وی اظھار . ده است بھمراه صد ھا تن طبق پالیسی مصالحھ ملی نجیب اهللا طی کر١٩٨٧رھایی اش در دسامبر 

داشت کھ ما فورآ بعد از رھایی در داخل قطعات نظامی جنگی رژیم بھ خدمت گماشتھ شدیم  حتی فرصت اطالع 
تعدادی زیادی از رھا شده گان کھ در قطعات . دادن بھ فامیل مان را نداشتیم تا زا رھایی مان برایشان اطالع بدھیم

 چند ھفتھ از وظیفھ نظامی فرارکردند و من در جریان اولین ھفتھ نظامی دولت وقت جذب گردیده بودند در مدت
.خدمت نظامی را ترک گفتم

- نقض حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی در جریان اشغال شوروی ، کارمل۴
 الی فبروری ١٩٨٠ونجیب اهللا دوره سلطھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از جنوری 

١٩٨٩ 

ی بعداز مداخلھ شوروی نکشاف سیاسا  ٤٫١
چند روز بعد، کوماندوھای شوروی امین .  اتحاد جماھیر شوروی افغانستان را اشغال نمودند١٩٧٩ دسامبر ٢٥در 

فرارھای اردوی . را بھ قتل رسانده و ببرک کارمل رھبر پرچم را بھ جای وی بھ نخست وزیری منصوب کردند
.  وارد کرد کھ قوای شوروی و مشاورین بھ شمار زیادی انتقال یافتندافغان در آن زمان، تلفات سنگینی را بھ نظام

بیشترین شمار نیروھای .  نیروی کمکی در ھنگام لزوم می رسید٢٠٠٠٠ و ١٠٥٠٠٠شمار گروه اعزامی بھ 
پرسونل شوروی برای دولت و مقامات حزب دموکراتیک خلق کھ .  نفرمی رسید٣٠٠٠٠افغان در آن زمان بھ 

مسوولیت جنایات جنگی کھ در این دوره انجام یافتھ مربوط . ت داشتند، تصمیم گیری می کردندظاھرًا حاکمی
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افسران شوروی و صاحب منصبان بلند رتبھ افغان کھ ھمراه آنھا کار می کردند و در حقیقت فرمانبردار و مطیع 
تند کھ تحت آن نمایندگی سیاسی کمیتھ تقریبًا تا زمان پایان این دوره ھر دو کشور سیستمی داش. آنھا بودند، می باشد

حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی و حزب دموکراتیک خلق ( از حزب حاکم ) politburo(مرکزی 
تعدادی از اشخاص کلیدی دولت افغانستان در آن . نقش رھبری در سیاست گذاری داشتند) حزب وطن/ افغانستان

: زمان عبارت بودند از

، عضو کمیتھ سیاسی و نخست وزیر سالھای ) PDPA(ب دموکراتیک خلق افغانستان ببرک کارمل، رھبر حز
 ١٩٨۶ الی ١٩٨٠

نور محمد نور، معاون رئیس جمھور و عضو کمیتھ سیاسی 
رئیس جمھور بعد ( ، رھبر حزب دموکراتیک خلق و نخست وزیر١٩٨۶ الی ١٩٨٠داکتر نجیب اهللا، رئیس خاد، 

 ١٩٩٢الی  ١٩٨۶در سالھای ) ١٩٨٧از سال 
١٩٩٢ الی ١٩٨۶، رئیس خاد در سالھای ١٩٨۶ الی ١٩٨٠غالم فاروق یعقوبی ، معاون رئیس خاد در سالھای 

.) بھ واد تغییر نام داد١٩٨۶این سازمان در سال ( 
وزارت مداومًا بین حزب خلق و پرچم دست بھ ( شھنواز تنی ، نظر محمد، عبدالقادر و محمد رفیع، وزرای دفاع 

.)  شددست می
) لوی درستیز(و آ صف دالور، رئیس قوای مسلح ) فوت نموده(بابھ جان 

) ١٩٨٨سفیر در مسکو بعد از سال ( ١٩٨٨ الی ١٩٨٠سید محمد گالبزوی، وزیر داخلھ در سالھای 
 ١٩٩٢ الی ١٩٨٨اسلم وطن جار، وزیر داخلھ در سالھای 

 نجیب اهللا مانوکی منگل، دیراکتر سیاسی و معتمد و راز دار داکتر

.جدول ذیل لیست اعضای کمیتھ سیاسی شوروی در ھمین زمان می باشد
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١٩٩١ الی ١٩٧٩مسووالن امور شوروی کھ در افغانستان مسوولیت داشتند، سالھای 

منشی عمومی کمیتھ مرکزی 
١٩٨٢ نوامبر ١٠ الی ١٩۶۶پریل  آ٨لنوید ایلیچ برزنوف                                                              
١٩٨۴ فبروری ٩ الی ١٩٨٢ نوامبر ١٢یوری والدیمیرویچ آندروپوف                                                 
 ١٩٨۵ مارچ ١٠ الی ١٩٨۴ فبروری ١٣کنستانتین استنویچ چرننکو                                                     

١٩٩١ آگست ٢۴ الی ١٩٨۵ مارچ ١١گویچ گورباچف                                                    میخائیل سر

وزرای امور خارجھ 
 ١٩٨۵ جوالی ٢ الی ١٩۵٧ فبروری ١۵آندره آندریویچ گرومیکو                                                        

١٩٩١ جنوری ١۵ الی ١٩٨۵ جوالی ٢                                           ادوارد آموروسویچ شوارد نازه     
١٩٩١ آگست ٢٣ الی ١٩٩١ جنوری ١۵الکساندر الکساندرویچ بسمرتنیخ                                              
 ١٩٩١ نوامبر ١۴ الی ١٩٩١ آگست ٢٨ بوریس دمیتریویچ پانکین                                                      

وزرای دفاع 
 ١٩٨۴ دسامبر ٢٠ الی ١٩٧۶ آپریل ٢٩دمیتری فیودریویچ استانف                                                     
١٩٨٧  می٣٠ الی ١٩٨۴ دسامبر ٢٢سرگی لیونیدویچ سکولف                                                       
 ١٩٩١ آگست ٢٢ الی ١٩٨٧ می ٣٠دمیتری تیموفیویچ یازوف                                                       
 ١٩٩١ آگست ٢٣ الی ١٩٩١ آگست ٢٢میخائیل اککسیویچ مویسیف                                                    

) موقت                                                 (                                      
 ١٩٩١ دسامبر ٢۶ الی ١٩٩١ آگست ٢٣یوگنی ایوانویچ شاپوشنیکف                                                    

)KGB(رئیس کمیتھ امنیتی 
 ١٩٨٢ می ٢۶ الی ١٩۶٧ می ١٨         یوری والدیمیرویچ آندروپوف                                        

 ١٩٨٢ دسامبر١٧ الی ١٩٨٢ می ١٨ویتالی واسیلویچ فدروچوک                                                    
 ١٩٨٨ اکتبر ١ الی ١٩٨٢ دسامبر ١٧ویکتور میخالیویچ چبریکوف                                                  

 ١٩٩١ آگست ٢٢ الی ١٩٨٨ اکتبر ١ الکساندرویچ کریوچکوف                                          والدیمیر
 ١٩٩١ آگست ٢٣ الی ١٩٩١ آگست ٢٢لیونید نیکالیویچ شبرشین                                                       

) موقت                                 (                                                     
 ١٩٩١ اکتبر ٢٢ الی ١٩٩١ آگست ٢٣وادیم ویکتورویچ بکاتین                                                        

)MVD(وزارت داخلھ 
 ١٩٨٢ دسامبر ١٧ الی ١٩۶٨  نوامبر٢۵نیکالی آنیسمویچ شکولوف                                                    
 ١٩٨٢ جنوری ٢۴ الی ١٩٨٢ دسامبر ١٧ویتالی واسیلیویچ فدروچوک                                                   
 ١٩٨٨ اکتبر ١٠ الی ١٩٨۶ جنوری ٢۴الکساندر والدیمیریک والسف                                                

 ١٩٩٠ الی ا دسامبر ١٩٨٨ اکتبر ٢٠چ بکاتین                                                        وادیم ویکتوروی
 ١٩٩١ آگست ٢٢ الی ١٩٩٠بوریس کارلویچ پوگو                                                            ا دسامبر 

 ١٩٩١ آگست ٢٣ الی ١٩٩١ آگست ٢٢                            واسیلی پترویچ تروشین                             
) موقت                                                                                      (
 ١٩٩١ دسامبر ٢۶ الی ١٩٩١ آگست ٢٣ویکتور پاولویچ بارانیکوف                                                    
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، ادامھ ١٩٩١ الی ١٩٧٩مسووالن امور شوروی کھ در افغانستان مسوولیت داشتند، 

 تمامی اعضاء – کمیتھ مرکزی CPSUاعضای کمیتھ سیاسی از 
 ١٩٨٢ جنوری ٢۵ الی ١٩۵۵ جوالی ١٢)                              مرتبھ دوم( میخائیل آندریویچ سوسلوف 

 ١٩٨٢ نوامبر ١٠ الی ١٩۵٧ جون ٢٩                                                         لیونید ایلیچ برژنف
 ١٩٨٠ اکتبر ٢١ الی ١٩۶٠ می ۴)                                  بار دوم(آلکسی نیکالیویچ کوسیجین 

 ١٩٨٢ نوامبر ٢٢ الی ١٩۶٢ آپریل ٢۵  آندری پاولویچ کیریلنکو                                                 
 ١٩٨٣ می ٢٧ الی ١٩۶۶ آپریل ٨آروید یانویچ پلشی                                                          
١٩٨۶ فبروری ١٨ الی ١٩٧١ آپریل ٩ویکتور واسیلیویچ گریشین                                               

 ١٩٨٧ جنوری ٢٨ الی ١٩٧١ آپریل ٩چ کونایف                                                 دینمحمد احمدوی
 ١٩٨٩ سپتامبر ٢٠ الی ١٩٧١ آپریل ٩والدیمیر واسیلیویچ شربیتسکی                                          

 ١٩٨۴ فبروری ٩ الی ١٩٧٣ آپریل ٢٧    یوری والدیمیرویچ آندروپوف                                       
 ١٩٨٨ سپتامبر ٣٠ الی ١٩٧٣ آپریل ٢٧آندره آندریویچ گرومیکو                                                  
 ١٩٨۵ الی ا جوالی ١٩٧۶ مارچ ۴گریگوری واسیلیویچ رومانوف                                          

 ١٩٨۴ دسامبر ٢٠ الی ١٩٧۶ مارچ ۴چ استینوف                                              دیمیتری فیودروی
 ١٩٨۵ اکتبر ١۵ الی ١٩٧٨ نوامبر ٢٧نیکالی الکساندرویچ تیونوف                                            

 ١٩٨۵ مارچ ١٠ الی ١٩٧٨ نوامبر ٢٧   کنستانتین استینویچ چرننکوف                                        
 ١٩٩١ آگست ٢۴ الی ١٩٨٠ اکتبر ٢١میخائیل سرگیویچ گورباچف                                             
 ١٩٨٧ اکتبر ٢١ الی ١٩٨٢ نوامبر ٢٢حیدر علی رضاوگلی غلیف                                              

١٩٨٨ سپتامبر ٣٠ الی ١٩٨٣ دسامبر ٢۶ومنتسف                                          میخائیل سرگیویچ سول
 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨٣ دسامبر ٢۶ویتالی ایوانویچ وروتنیکوف                                             
 ١٩٨٩ سپتامبر ٢٠ الی ١٩٨۵ آپریل ٢٣ویکتور میخائیلویچ چبریکوف                                           
 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨۵ آپریل ٢٣یگور کوزمیچ لیگاچف                                                    
 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨۵ آپریل ٢٣نیکالی ایوانویچ ریژکوف                                                

 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨۵ جوالی ١چ شوارد نازه                                         ادوارد آموروسیوی
 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨۶ مارچ ۶لف نیکالیویچ زایکوف                                                    
 ١٩٨٩ سپتامبر ٢٠ الی ١٩٨٧ جوالی ٢۶ ویکتور پترویچ نیکونوف                                                
 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨٧ جوالی ٢۶نیکالی نیکیتویچ سلیونکف                                               
 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨٧ جوالی ٢۶الکساندر سرگیویچ یاکولف                                               

 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨٨ سپتامبر ٣٠ مدودف                                                    وادیم آندریویچ
 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨٩ سپتامبر ٣٠والدیمیر الکساندرویچ کریچکف                                        

 ١٩٩٠ جوالی ١۴ الی ١٩٨٩ سپتامبر ٢٠       یوری دیمیتریویچ ماسلیوکوف                                    
 ١٩٩١ آگست ٢۴ الی ١٩٨٩ دسامبر ٩والدیمیر آنتنویچ ایواشکو                                                 

با آگاھی از ضرورت حمایت از حزب ، شوروی ھا . اشغال شوروی تغییر تاکتیک را در جنگ بھ وجود آورد
 جمعی روشنفکران، رھبران مذھبی، و دیگران را پایان داده و بھ جای آن راه ھای سیستماتیک تر کشتارھای دستھ

در حومھ شھرھا آنھا در . جاسوسی را اختیار کردند و اھداف بیشتری را برای سرکوبی مقاومت اتخاذ کردند
.  شرکت داشتندبمباردمانھای گسترده قریھ ھا ، زیر بناھا و جاده ھا و کشتن بی شمار غیر نظامی

 جنوری ، ١٣ زندانی از پل چرخی رھا شد و در ٢٠٠٠بالفاصلھ بعد از اینکھ کارمل منصوب شد، بیشتر از 
، لغو شد KAMپولیس مخفی امین،. امین رسمًا اعالن کرد-دولت نو، یک روز شھید را برای یادبود قربانیان ترکی

وروی ھا یک سازمان جاسوسی با کارایی باالتر را بھ گرچھ، ش. و بعضی از صاحب منصبان آن بھ قتل رسیدند
در جریان ھشت سال بعدی ، .  شوروی بھ وجود آمدKGBخدمات اطالعات دولت یا خاد بھ تقلید از . وجود آوردند

این سازمان بھ توقیف ھای گسترده و شکنجھ مظنونین حامیان مجاھدین و قتل ھای دستھ جمعی  شمار نامعلومی از 
. ز محکمھ در مقابل دادگاه ھای ویژه انقالبی دست یازیدندآنھا بعد ا
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در یکی از حادثات مشھور این دوره، . تظاھرات اپوزیسیون علیھ اشغال شوروی با قوت پاسخ کوبنده داده می شد
 در دومین سالگرد ١٩٨٠در آپریل . دختران مکتب در یک راه پیمایی اعتراض آمیز در کابل تیر باران شدند

مطابق دیده بان حقوق بشر، در تمام آپریل . د ھا دختر مکتب و دیگر متعلمین تظاھرات را بھ راه انداختندکودتا ص
 متعلم ۵٠در حدود . و می، نیروھای نظامی بھ تظاھرکنندگان فیر کرده و ھزاران شرکت کننده را دستگیر کردند

، متعلمین، دختران مکتب ابتدایی ١٩٨١مبر دومرتبھ در سپتا. کھ بیش از نیمی از آنھا دختر بودند کشتھ شدند
در مرکز کابل، پل باغ عمومی ، آنھا توسط یک عده تانک ھای شوروی و افغان . اعتراضات را سازماندھی کردند

: یکی از مامورین اسبق صحنھ را چنین توصیف کرد. متوقف شدند

د، تظاھرات را متوقف کنید و پیش روی از گوشھ ای یک تانک با بلندگو شبیھ تیپ ظاھر شده کھ اعالن می کر
یک نطق کوتاه نیز بود کھ می گفت شما . نکنید، برگردید بھ صنف ھایتان، در غیر اینصورت تیر باران خواھید شد

دارای مملکت ھستید و شما دختران جوان نمی دانید کھ این دستان امپریالیسم است و امپریالیسم ھیچگاه خوش 
وش داشتھ باشید و شما نباید احمق شده و بھ امپریالیسم گوش دھید، و روسھا برای نیست کھ شما یک زندگی خ

دخترھا بھ شعار . و چیزھایی شبیھ این. کمک ما بھ اینجا آمده اند و روسھا در اینجا بخاطر حمایت انقالب می باشند
ا می دانیم شما قاتلین ھستید و ما م! ما شما را می شناسیم، فرزندان لنین! ادامھ دادند، ما شما روسھا را میشناسیم

ما می خواھیم . ما ترجیح می دھیم کھ کشتھ شویم بھ جای اینکھ بھ صنفھای خود بازگردیم. نمی خواھیم برگردیم
شش . سپس تانک ھای روسی فیر کردند. این چیزی بود کھ آنھا فریاد می زدند. شما روسھا از کشور خارج شوید

 جنازه را دیدم کھ دستان و پاھایشان از حرکت باز ایستاد و آنھا بھ یک جیپ روسی من دیدم شش. دختر کشتھ شدند
.انداختھ شدند

  توقیف و شکنجھ   ۴٫٢

خبرنگار ویژه ملل متحد، فلیکس ارماکورا در گزارش اول خویش بیان داشت کھ شواھد ھماھنگ نشان داده کھ 
یکی از صاحب منصبان اسبق . شکنجھ را اجرا می کردندو اعضای قوای مسلح بھ طور منظم ) خاد(پولیس ویژه 

محمد رحیم، صمد آذر، : خاد کھ مصاحبھ شده است از سھ شکنجھ گر حرفھ ای نام برده است کھ عبارتند از
. عبدالغنی، و فاروق میاخیل

.  انجام گرفتھ استبنا بھ گفتھ خبرنگار ویژه ، شکنجھ در وزارت داخلھ، زندانھای کابل، و تمام مراکز توقیفی خاد
وی در اخیر بھ ویژه بیان داشتھ ازمراکز فرماندھی خاد، ھشت مرکز توقیفی در کابل کھ توسط خاد کنترل می شد 

بزرگترین مرکز .  خانھ شخصی کھ بھ عنوان مراکز توقیفی استفاده شده و توسط خاد کنترل می شد٢٠٠و حدود 
صدارت دفتر .  ویژه  ذکر کرده در محوطھ صدارت در کابل بودتوقیفی خاد در کشور و پوستھ ھایی کھ خبرنگار

وزارت داخلھ . از دیگر مراکز عمده تحقیق خاد در ناحیھ شش درک بود. مرکزی تحقیق و بازپرسی را دربرداشت
. نیروی امنیتی خودش، ثارندوی را داشت

 در دفتر دوم ١٩٨۵ الی ١٩٨٠رمل از یکی از افسران سرویس استخباراتی در زمان ببرک کا. یکی از شھود بنام ا
وی در مورد بدرفتاری با زندانیان کھ وی در خاد شاھد بوده است بھ پروژه عدالت . اطالعاتی در کابل بوده است

: افغانستان گفتھ است

بعد از آن ده نفر بھ اتھام دست داشتن در انفجار .  یک انفجار در ترمینال فرودگاه کابل رخ داد١٣۶۴در سال 
: اینھا کسانی ھستند کھ من بھ یاد می آورم. بعضی از نامھا، نھ ھمھ، را من بھ یاد می آورم. دستگیر شدند

ابراھیم از قلعھ قاضی چارده کابل
ادریس از قریھ شصت در رخھ، پنجشیر 

. آنھا سید بودند. سراج الحق برادر ادریس
 قریھ در ولسوالی رخھ در پنجشیرشعیب و وحید کھ آنھا نیز برادر بودند از تپھ بخش ، یک

چوچھ از پنجشیر، ولسوالی رخھ، قریھ شصت . و
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وی .  سالھ بود، وی نمی توانست اعدام شود١٧ھر ده تن بھ مرگ محکوم شدند اما چون چوچھ خیلی جوان یعنی 
ثارنوال . دند امنیت خاد بھ محکمھ کشیده ش٧آنھا آشکارا در شش درک، در ریاست .  سال زندان محکوم شد١٨بھ 

قاضی، رئیس شادان بود و قاضی دیگر بنام . حشمت قایینی بازپرس بوده ووی ثارنوال ویژه دادگاه انقالب بود
. زمانی کھ این ده نفر مورد تحقیق قرار می گرفتند، شخص مسوول تحقیق حمید الشمال بود. سکندر بنوال بود

: مابقی مستنطقین عبارت بودند از

. وی مشھور بھ بی خدا بود چون وی بسیار ظالم بود. حلیم از پکتیا
. عارف از ھرات، باور بر این است کھ فعًال در مسکو باشد

. عنایت جوش ، احتماًال در جرمنی باشد
. غفور از ھرات کھ در مکان فعلی اش نامعلوم است

.  پھلوی سفارت ھند قرار داشتخانھ پیر گیالنی کھ توسط دولت ضبط شده بود، مکان تحقیق بود کھ در باغ نقیب
) رئیس نظامی استخبارات. ( حمید الشمال مرتکب اعمال شکنجھ شده است. آنجا مرکز نظامی استخبارات بود

. حسام الدین و معاونش حبیب اهللا ھر دو حاضر بودند

نھا ناخن ھای آ. آنھا مردم را بوسیلھ لت و کوب کردن آنھا با یک چوب مخصوص در پاھایشان شکنجھ می کردند
. انگشتانشان را با پالس می کشیدند و بوتل ھا را در مقعد زندانیان می گذاشتند و زندانیان را بی خوابی می دادند

. آنھا وسایل مخصوص شکنجھ از روس داشتند.  ایجاد شد کھ خارج از خاد نظامی بود-بخش تکنیکی– ١٠۵اداره 
ھ سر وارد می کرد وبھ مانند آن بھ انگشتان و اعضای تناسلی برق بھ عنوان مثال، کالھی کھ کھ شوک الکتریکی ب

.  بود١٠۵وی رئیس مدیریت . رئیس این بخش صفت اهللا از پروان بود کھ وی فعًال در جرمنی است. داده می شد
 آدرس فعلی وی در مونیخ در جرمنی می. وی وسایل الزم را تھیھ و آماده می کرد. معاون تکنیکی نصیر احمد بود

یک نفر تحقیق و شکنجھ می کرد تا موارد . آنھا ھردو حاضر بودند. باشد اما من دقیقًا نمی دانم کھ وی کجا است
. اتھام ساختھ و اعتراف بگیرد

و برخی اوقات آنھا را مورد . بعضی اوقات آنھا زندانیان را فحش می دادند. حسام الدین و حبیب اهللا آنجا بودند
آنھا . افراد اصلی کھ تحقیق را انجام می دادند حمید شمال، عنایت جوش و حلیم بودند. دندضرب و شتم قرار می دا

. فنی ترین کادرھای مستنطقین بودند، کسانی کھ واقعًا ظالم بودند
از ابتدا کھ آنھا دستگیری مردم را ترتیب دادند، ما در دفتر استخباراتی خود آماده . من یکی از کارمندان بودم

این . من شاھد تمام صحنھ ھا بودم. ظیفھ ما امنیت زندانیان و اطمینان حاصل کردن از عدم فرار آنھا بودو. بودیم
تا آن . تا زمانیکھ آنھا محکمھ شده و بھ زندان فرستاده می شدند، من آنجا بودم. سھ نفر تحقیق را انجام می دادند
من بیرون . آنھا تحت مراقبت روسھا بودند. ھ می شدبعد از آن، من نمی دانم کھ چ. زمان من یک شاھد عینی بودم

وقتی شکنجھ انجام می شد و زندانیان فریاد می زدند، ما برای دیدن می آمدیم . بودم ولی می توانستم از پنجره ببینم
ما وظایفمان را بیرون انجام می دادیم و اطمینان حاصل می کردیم کھ . و مشاھده می کردیم چھ انجام می شد

- اضطراری می بود، ھر کس– ١نمبر احضارات در جریان سربازی ، وقتی کھ . یان بھ محافظان حملھ نکنندزندان
در جریان تحقیق ما مراقبت می . حتی رئیس باید آماده باش می بود.  باید آماده می شد-عسکر، صاحب منصب

. کردیم

 حبیب اهللا در آن اقامت می کرد، اتاقھای یک پالن رسامی شده از ساختمان نشان می دھد ساختمان اصلی را کھ
. زندانیان در دروازه پھلوی آن و اتاق تحقیق با پنجره ھایش

 بار در جریان ھر جلسھ شکنجھ می ١٠ الی ۵ روز تحت بازجویی قرار داشتند و احتماًال ٣٧زندانیان بھ مدت 
ستنطق وجود داشت و سپس تعداد یک م. شدند کھ ممکن در جریان شب ویا روز بود و یک وقت مشخص نداشت

چھ زمان ماین را آنجا برده ای؟ بعدًا ھمین سوال را از : آنھا مثًال سوال می کردند. کمی زندانی در اتاقھای مختلف
مثًال اگر شما زندانی بوده و از خود سوال می کردم ، . زندانی بعدی کھ در اتاق مختلفی قرار داشت می پرسیدند

اگر جواب نمی دادی، آنھا تو را لت و کوب کرده و یا با لگد . نھا تو را شکنجھ خواھند کرداگر تو جواب ندھی، آ
آیا وی ماین را انتقال داده و بھ کجا انتقال داده است؟ . سپس از زندانی بعدی ھمین سوال پرسیده می شد. می زدند
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 بار در ھر جلسھ انجام می ١٠ الی ۵بنابراین، این عمل در حدود . اگر وی انکار می کرد، وی نیز شکنجھ می شد
. اما در انتھا آنھا واقعًا الغر بودند. ھمھ آنھا در ابتدا مردمان چاقی بودند. آنھا ھر روز شکنجھ می شدند. گرفت

حسام الدین . یک مجلھ و اسنادی بود کھ نشان می داد کدام مردم برای انجام دادن این اعمال مدال دریافت داشتھ اند
شاید یک سند . بیشتر اسناد سوختانده شده است. پیدا کردن آن در حال حاضر مشکل است. آنھا مدال دادخودش بھ 

یک عکس از ھمھ آنھا موجود می باشد، تما عسکران و صاحب منصبانی کھ مدال دریافت داشتھ . باقی مانده باشد
. این سند در کابل است. اند

سھ نفر عمده وجود داشتند کھ دستگیری . بھ ھر اتاق برای دیدن می آمدنددر جریان شکنجھ حبیب اهللا و حسام الدین 
چرا وی را .... را انجام می دادند و فرماندھی می کردند، حسام الدین، حبیب اهللا و ظالم ترین آنھا عبداهللا فقیرزاده

 ١٧حسام رئیس فرقھ . ستدستگیر نکرده اند؟ وی قتلھای بیشتری را ھم نسبت بھ حسام و ھم حبیب اهللا انجام داده ا
عبداهللا فقیرزاده از قبل در آنجا . رفت) خاد(سپس وی بھ استخبارات . استخبارات در ھرات و یک مرد نظامی بود

. بود
عبداهللا فقیرزاده معاون . حسام رئیس استخبارات نظامی بود و کار مدیریتی را انجام می داد و فرمان صادر میکرد

وی بسیار . را اجرا می کرد و عمًال پروگرام دستگیری و شکنجھ آنھا را ھدایت می کرداپراتیفی بود و فرمان ھا 
.بعد از این وظیفھ وی والی قندوز شد. وی بھ مار کبرا مشھور بود. ظالم بود

در جریان . آنھا از روس یاد گرفتھ بودند. ، متخصصین١٠۵ شکنجھ گرھای معمولی و -آنجا دو گروه وجود داشت
مردمانی وجود . ولی اگر زندانیان اعتراف نمی کردند، آنھا دومین گروه را وارد مرحلھ می کردندشکنجھ معم

بقیھ تا روز آخر اعتراف نمی کردند، اما آنھا بھ خاطر آنچھ کھ دیگران . داشتند کھ در روز اول اعتراف می کردند
. گفتھ بودند محکوم می شدند

) مجاھدین(کھ خودش متھم بھ داشتن روابط با ضد انقالبی ھا . ، ا١٣۶۴ جوزای ٢۴ مطابق با ١٩٨۵ جون ١۴در 
: وی بھ پروژه عدالت افغانستان گفتھ است). ١٣۶٧میزان ( ١٩٨٨بود دستگیر، زندانی و شکنجھ شده تا سپتامبر 

ی تسلیم حسام الدین و حبیب اهللا مرا دستگیر کرده و مرا بھ دفتر مرکزی ، ریاست عمومی دستگیری ھای استخبارات
من اعتراف . آنھا حتی یکی از دندانھایم را شکستند.  روز تحت تحقیق قرار داشتم٧ ماه و ۶من بھ مدت . نمودند

. بسیار شرم آور بود زیرا نتوانستند از من اعتراف بگیرند. نکردم بناًء مرا آزاد نمودند

 مورد تجربھ اش بعد از دستگیری اش توسط ، یک پیلوت ھلیکوپتر قوای ھوایی افغانستان در.یکی از شھود بنام ل
:  بھ پروژه عدالت افغانستان گفتھ است١٩٨٩خاد در سال 

 در دوران دولت نجیب اهللا، سرویس استخباراتی قوای ھوایی کھ ١٩٨٩ مارچ ١٣ مطابق ٢٢/١٢/١٣۶٧در تاریخ 
 ٣٧٧ قوماندان کندک در فرقھ من یک پیلوت فعال بودم کھ بھ حیث. یک بخش نظامی خاد بود مرا دستگیر کردند

وی . شخصی بنام آ صف کھ یک کارمند خاد میدان ھوایی کابل بود برای دیدن من آمد. کار می کردم) ھلیکوپتر (
من ھمراه وی سوار موتر شده و چند دقیق بعد . مرا گفت کھ کسی می خواست مر در قرارگاه نیروھای ھوایی ببیند

عاصف مرا بھ شبکھ مرکزی اش برد و در آنجا وی مرا بھ رئیس . ھوایی رسیدیمما بھ پوستھ استخباراتی میدان 
آنھا مرا در یک اتاق تاریک . وی مرا بھ افراد مسوول برد. عمومی استخباراتی قوای ھوایی بنام وحید معرفی کرد

 می پرسیدند کھ آنھا شروع بھ تحقیق از من نمودند و متواتر. زندانی کردند و من نمی دانستم کھ جرمم چھ بود
 ۴۵بنابراین من بھ مدت . وابستھ ھستم) کھ آنھا در آن زمان اشرار می نامیدند( بگویم با کدام گروه از مجاھدین 

آنھا مرا بھ شیوه ھای . در جریان تحقیق آنھا بھ عزت و شرف انسانی احترام نمی گذاشتند. روز آنجا زندانی شدم
فضای زندان طوری بود کھ انسان تحمل . بیدارخوابی شکنجھ می کردندگوناگون مانند لت وکوب، برق دادن، و 

اول اینکھ اتاق ما بدون ھیچ نوع وسیلھ گرم کننده در آن . ما یک حالت خیلی بد در زندان داشتیم. نمی توانست
اب و ماندن دوم اینکھ آنھا فقط بھ مدت نیم ساعت در شبانھ روز بھ ما اجازه دیدن آفت. ھوای سرد زمستان کابل بود

عالوتًا برای اینکھ ما را اذیت کنند چراغھا را خاموش می کردند در حالیکھ ما مصروف . بھ زیر آفتاب می دادند
در پل چرخی . آنھا می خواستند کھ ما قادر نباشیم ببینیم کھ چھ غذای کمی بھ ما می دھند. خوردن شام بودیم
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 بھ روی آنھا گذاشت بھ خاطر اینکھ آنھا ھیچ نوع مھربانی نسبت مستنطقینی وجود داشتند کھ نمی توان نام بشر را
وسایل مختلف شکنجھ در آنجا وجود داشت مانند چوب کھ توسط آن مردم را لت وکوب می . بھ ھمنوع خود نداشتند

ی ھمچنان، آنھا بھ ما چیزھای بد. کردند و مرا ھم می زدند، ابزار برقی کھ توسط آن بھ ما شوک برقی می دادند
. من تمام آنھا را دیدم و ھمھ را با تمام وجودم احساس کردم. می گفتند کھ برای بشر بیان آن شرم آور است

 روز و کامل کردن ۴۵بھ کدام حزب اپوزیسیون ارتباط دارم؟ بعد از : آنھا فقط جواب این سوال را می خواستند
من برای .  از بالک دوم زندانی شدم٧۵ن در اتاق شماره م. تحقیق اولیھ آنھا مرا مستقیمًا بھ زندان پل چرخی بردند

سپس، من آزاد گشتھ و بھ قطعھ نظامی مربوطھ ام در میدان . چھارماه زندانی شدم و وضعیت آنجا بسیار بد بود
اما رئیس نظامی خاد طی یک نامھ ای بھ خاد قوای ھوایی نوشت تا بھ من اجازه پرواز . ھوایی کابل فرستاده شدم

. یکوپتر را ندھندبا ھل

جنایاتکاران فوق الذکر مرا دستگیر . دوباره دستگیر شدم) ١٩٩٠ دسامبر ۶ (١٣۶٩ قوس ١۵من برای بار دوم در 
در . سپس آنھا مرا بھ ریاست تحقیق بھ صدارت بردند. من برای سھ روز در خاد قوای ھوایی زندانی بودم. نمودند

ھمان .  روز زندانی بودم۴۵من برای مدت . بقھ دوم زندانی بودم در قسمت شمالی ط١٢آنجا در اتاق شماره 
یعقوبی رئیس عمومی . فقط یک تغییر وجود داشت. سوالھای قبلی و ھمان شکنجھ دفعھ اول وجود داشت

.  روز شکنجھ و تحقیق، رھا شدم۴۵بعد از . استخبارات بود اما حسام الدین حسام دوباره رئیس خاد نظامی بود
.  من اجازه ندادند کھ در دولت کار کنم زیرا مرا متھم بھ ارتباط با مجاھدین می دانستندولی آنھا بھ

 سالھ ١٨وقتی وی .  سالھ باشنده اصلی قریھ شارمخی، ولسوالی ھشکمینھ والیت ننگرھار می باشد۵٠یک نفر . م
 بازگشتھ و با داشتن ١٩٧٧ال بعد از تعلیمات نظامی بیشتر در مصر، وی در س. بود تعلیمات نظامی را شروع کرد

اظھار داشت کھ رقابت شدید بین . در آن زمان، م. تخصص در انجنیری راکت، یک دگروال در وزارت دفاع شد
و ھمچنین . صاحب منصبانی کھ تحصیالت عالی خود را اتحاد جماھیر شوروی گذرانده بودند، وجود داشت

 کھ بعدًا کودتا واقع شد، قطعھ ١٩٧٨در سال .  ای میدادندمشاورین روسی بودند کھ ھفتھ ای یکبار دروس حرفھ
بیان کرد کھ تعدادی دیگر از افسران . م. وی، قطعھ نظامی ششم در تپھ کارتھ نو پشت سر تپھ مرنجان انتقال یافت

. کھ مظنون بھ افسران تعلیم یافتھ در مصر بودند بنام بچھ ھای سادات یاد می شدند

دراین زمان آنھا مرا دعوت بھ عضویت در حزب نمودند ولی من آنرا .  نبودم)PDPA(من عضو حزب خلق 
من ھیچگونھ مشکل مذھبی با آنھا . چندین بار بھ تعویق انداختم برای اینکھ بھ من توجھ نکنند ولی بی فایده بود

را در قطعھ اما رفتار آنھا . نداشتم چون من یک آدم افراطی نبودم و در ھیچ حزب سیاسی نیز شرکت نداشتم
وی گفت کھ من . یک روز یکی از انجنیران مرا اخطار داد. خودمان دوست نداشتم و روسھا را نیز دوست نداشتم

و گفت کھ وی بھ من توجھ داشتھ و میخواھد کھ من بھ حزب دموکراتیک خلق . باید ایدئولوژی انتقالی داشتھ باشم
. ولی من بھ حزب خلق نپیوستم.  شدنی نیستوی گفت کھ انقالب ثور نابود. افغانستان ملحق شوم

از یک طرف، من با دخالت مستقیم روسھا در امورات تعلیمی و نظامی مواجھ بودم . سپس، شغل من سخت تر شد
مثًال برخی اوقات من دستور مخابروی دریافت  . و از طرف دیگر با رقابت شدید حزبی خلق و پرچم مواجھ بودم

خی افسران پرچمی بھ داشتن ارتباطات با مجاھدین و ھمچنین خاد در قطعھ ما دخالت می داشتم مبنی بر اتھام بر
. کرد و کار مرا سخت تر می کرد

 ٢ساعت .  من بھ ھمراه گروھی از قطعھ مان در وظیفھ بودم١٩٨١ دسامبر ٣١ مطابق ١٠/١٠/١٣۶٠در شب 
من بھ . بانی آمده و می خواستند کھ مرا مالقات کنندشب سھ افسر کھ بعدًا معلوم شد افسران خاد بودند بھ اتاق نگھ

آنھا در مناطق نزدیک .  دقیقھ بیایند٣٠ و ٨آنھا اطالع دادم کھ در آن موقع نمی توانم آنھا را مالقات کنم و ساعت 
د بھ و داخل شدن.  آن شب محاصره کرده بودند٨من بعدًا متوجھ شدم کھ آنھا خانھ ام را ساعت . نگھبان منتظرماندند

 صبح ۶دومرتبھ در ساعت . اما چون چیزی نیافتند، آنھا بھ قطعھ برگشتند. خانھ و اتاقھا و فامیلم را تالشی کردند
عسکر موظف بھ من تلفن کرد و گفت کھ این مردان خودشان را افسران وزارت دفاع معرفی کرده و می خواھند تا 

من . من آنھا را مالقات کردم و فھمیدم کھ آنھا خاد بودند. د رفتبعدًا، آنھا خواھن. مرا برای چند لحظھ مالقات کنند
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فکر کردم کھ شاید آنھا آمده بودند برای اینکھ چند روز قبل در برابر افسران من بھ رئیس خاد قطعھ خودمان گفتھ 
. بودم تا افسران را علیھ یکدیگر تشویق نکنند و در امورات تعلیمی قطعھ ما دخالت نکنند

آنھا از .  من گفتند کھ ھمھ رُوسای قول اردوی قطعات نظامی در ارگ سابق وزارت دفاع جلسھ ای داشتندآنھا بھ
آنھا . گرچھ من می دانستم کھ موضوع کامًال چیز دیگری است، من موافقت کردم. من خواستند تا سوار موتر شوم

وقتی . دفاع رسیدیم، رفتارشان تغییر کردوقتی کھ ما بھ نگھبانی وزارت . محترمانھ برخورد کرده و مُودب بودند
سپس، آنھا کاله نظامی ام را برداشتند ومن آنرا ھرگز . من بیرون از موتر شدم، آنھا مرا با دقت تالشی کردند

. فراموش نمی کنم کھ بدترین زمان در زندگی ام بود

. ل کردند کھ آیا مرا آورده بودنددر این لحظھ، شخصی کھ جاکت و شلوار روسی پوشیده بود، از افسران خاد سوا
او داکتر . سپس، وی از پنجره کوچکی در بیرون نگاه کرد و مرا از سر تا پا دید. بلھ قربان: درجواب، آنھا گفتند

طرف دیگر اتاق یک میزی کھ روی آن یک . من بھ یک اتاقی برده شدم. نجیب اهللا، رئیس خاد در آن زمان بود
ھمچنین پالسھا، یک تلسکوپ و تعدادی ناخن . طره خون ریختھ شده بود، وجود داشتتکھ سفید کھ روی آن چند ق

بعد از . بعدًا شب فرا رسید و مستنطق اصلی من کھ یک مرد جوان بنام الال بود آمد. کوتاه و بلند وجود داشت
من سوال سپس، وی از . آن مشخصات مفصل من بود. احوالپرسی ، وی یک فرمھ برای کامل کردن بھ من داد

. بعد، وی سوال کرد کھ عضویت چند جای دیگر را دارم! بلھ: نمود کھ آیا عضو حزب خلق ھستم؟ من بھ وی گفتم
سپس، از طرف دیگر میز یک نفر محکم مرا زد کھ ). PDPA(من گفتم کھ فقط حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

مرد دیگری آمد و گفت کھ من باید در . کردسپس وی شروع بھ لت و کوب و دشنام دادن . چشمھایم سیاھی رفت
شنیدن چنین کلماتی . من ھرگز چنین کلماتی نشنیده بودم. سرم مرمی خورده و مثل یک سگ بھ بیرون انداختھ شوم

. سخت تر از گلولھ بود

 شد کھ آیا بھ سختی فھمیده می. آنجا خیلی مرطوب بود. سپس، آنھا مرا بھ اتاق دیگری کھ کامًال تاریک بود، بردند
این بار، مستنطق دوستانھ . من بھ اتاق تحقیق برگشتم. سپس، صدای در را شنیدم کھ قفل نشده بود. روز بود یا شب

) مجاھدین(و پالن شیطانی اشرار ) PDPA(شروع کرد و در رابطھ با بزرگی حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
 داد کھ مطابق اظھارات یک متھم من یکی از وی توضیح. وی از من خواست کھ ھمکاری کنم. صحبت کرد

سپس، وی یک عکس بھ من نشان داد و . یکی از عسکرانشان شروع بھ لت و کوب من نمود. اعضای احزاب ھستم
بناًء بعدًا مرا مجبور . اما من ھرگز شخص داخل عکس را ندیده بودم. خواست کھ تشخیص دھم چھ کسی در آن بود

بھ خاطر اینکھ ھوا .  با لباس زیر، برای چندین ساعت دربیرون در ھوای سرد نمودندبھ ایستاد شدن برھنھ، فقط
بعدًا، بھ زمین . وقتی کھ پایم را تکان می دادم، احساس می کردم از من نیستند. سرد بود، بدنم بی حس می شد

ز ھوش رفتم و آنھا مرا من ا. سپس وی کنار رفتھ و من دوباره افتادم. یک عسکر بھ زور مرا ایستاد کرد. افتادم
.  گرم کردند تا اینکھ بھبود یافتم

وقتی کھ آنھا مرا بھ اتاق بردند در حالیکھ چشمانم بستھ بود، آنھا بھ . تحقیق معموًال بعد از نیمھ شب انجام می شد
لود بودم و یک شب کھ من واقعًا خستھ و خواب آ. محافظان دستور دادند کھ مرا در جریان روز نگذارند کھ بخوابم

آنھا بھ من اشاره . آنھا ازمن سوال می کردند در مورد شخصی کھ من نمی شناختم، آنھا مرا بھ اتاق تحقیق بردند
یک بار دیگر عکس را بھ من نشان دادند و . کردند کھ کھ روی یک چوکی بنشینم کھ بھ تازگی آورده شده بود

قول دادند کھ اگر بگویم، آنھا دیگر مرا مجازات نکرده و آنھا » .فقط بگو کھ این شخص را می شناسم« پرسیدند
اما من نمی توانستم چنین کاری کنم برای اینکھ من . آنھا گفتند کھ فقط آن شخص را می خواھند. مرا رھا می کنند

. ھرگز عادت بھ دروغ گویی نکرده بودم

 پشت سر وجود داشتھ و آنھا بھ وی افراد دیگری در اتاق. برخی اوقات مستنطق نمی دانست کھ چھ سوال کند
. سپس وی مرا وادار بھ افتادن با صورت کرده و نگھبان را امر کرده تا نزدیک سر من بنشیند. سوالھا را می دادند

نتیجھ . زمانی کھ من جیغ می زدم، یکی از عسکران با یک چوکی بھ پشت من زده تا زمانی کھ قادر بھ فریاد نبودم
. شان ھنوز در بدنم موجود می باشدو نشانھ ھای شکنجھ 
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آنھا مرا بھ طبقھ چھارم بالک دوم . سپس، آنھا مرا بھ پل چرخی انتقال دادند.  روز من در صدارت بودم٣۵برای 
من . اتاق تاریک بود. برای سھ روز بھ من غذا ندادند. برده و در یک اتاق ساده بدون فرش یا تخت خواب انداختند

در شب چھارم بھ من یک پتوی نظامی داده و بھ محافظ . دم ولی کسی نبود بھ من جواب دھدگریھ و فریاد می کر
من اجازه داشتم یکبار در روز بھ مدت . دستور داده کھ روزانھ یکبار در ھنگام شب برایم نان و یک جک آب دھند

.  روز را اینچنین طی کردم١۵من مدت .  دقیقھ توالت بروم۵

من دفاعیھ خود . ا متھم بھ ضد اتحاد جماھیر شوروی و کمک بھ افراد ضد انقالب ثور کردنددر مورد من، آنھا مر
نامیده می شد کھ ) دیوان ب. (دادگاھی کھ من در آن محکمھ شدم بنام دفتر ب. روز بعد مرا دادگاه بردند. را نوشتم

.) اوقاف شدوی در دوران رژیم نجیب اهللا وزیر حج و. ( رئیس آن قاضی عبداالول حجت بود

گفتم از شینوار . سپس، بھ دوسیھ نگاه کرده و پرسید از کجا ھستم. بدون خواندن دفاعیھ من، وی نام مرا پرسید
ھمچنین گفتم کھ بھ در ھیچ . من گفتم کھ کاری نکرده ام. وی گفت کھ من نباید چنین کارھایی انجام می دادم. ھستم

بعد از . بناًء من بیرون رفتم. یرون روم و سپس مرا صدا خواھد کردوی گفت کھ ب. شاخھ سیاسی شرکت نداشتھ ام
. بعدًا متھمان انگشتانشان را در جوھر زده و ورق را شصت کنند. یک ساعت، کاتبش ھر متھم را صدا می کرد

وی گفت چرا شصت نکردم و گفت . ولی من شصت کردن ورق را نپذیرفتم. وی نام مرا صدا کرد و من آنجا رفتم
. من گفتم کھ اول باید بدانم کھ بھ روی ورق چھ نوشتھ اند و بعدًا آنرا شصت خواھم کرد. ھمھ این کار را کردندکھ 

بھ ھفت سال زندان از ابتدای توقیف بھ . شما، آقای م: ما در حال مشاجره بودیم کھ کاتب ورق را برایم چنین خواند
من شروع بھ مشاجره . گفتم کھ این را قبول نخواھم کردبھ وی . خاطر کمک بھ مردم ضد انقالب محکوم می شوید

سپس دروازه اتاق دادگاه باز شده و ما ھردو بھ داخل رفتیم و قاضی پرسید کھ چھ مسالھ است؟. با کاتب نمودم
م اگر ترا بھ کمتر از این محکو! بعد او گفت بچیم. من بوی گفتم کھ بیگناه ھستم و اینکھ وی دفاعیھ مرا نخوانده بود

.دیگر سئوالی نکردم. کنم آنھا دستان مرا قطع خواھم کرد

من پنج سال و ھشت ماه را در زندان پلچرخی گذراندم و اما برای یکنیم سال ھیچ کس از فامیلم نتوانست برای 
. ھھ بودوقتیکھ اولین بار دستگیر شدم بچھ ام چھار ما. آنھا اجازه مالقات را برایم موقوف کرده بودند. دیدنم بیایند

وقتیکھ برای اولین بار آنھا بھ دیدنم آمدند من نتوانستم برادر کوچکم و بچھ ام کھ ھردو یک سن وسال بودند 
بعد از یکنیم سال اول، فامیلم ھر سھ ماه یکبار بدیدنم می آمدند و ھر بار کھ فامیلم برای دیدنم می آمدند . بشناسم

ده دقیقھ با من مالقات کنند در حالیکھ یک و یا دو کارمند خاد یا آنھا اجازه داشتند برای پانز. غمگین میشدم
بعد از زندانی کردن من آنھا پدرم را کھ یک مستری بود تیر باران کردند برایش . عسکرھا بین من و فامیلم بود

ھمھ .  بودبنا براین فامیلم دچار مشکل اقتصادی بود و این موضوع مرا دیوانھ کرده. میگفتند کھ پسرت اشرار است
. بنا بر این من در دو زندان بودم. اینھا در نتیجھ زندانی شدن من بود

وضعیت در زندان مشابھ بود بھ اتفاقاتی کھ بعد از عقب نشینی روسھا از افغانستان و سقوط دولت نجیب واقع شده 
دعوت کرده و در یک وقت  مثال داخل زندان در یک اتاق آنھا بھ عبادت .  جنگ خانھ بخانھ و جنگ ساالری–است 

در یک گوشھ ای از اتاق نیروھای حزب : چھار جماعت داشتند) سنی(آذان میگفتند و آنھایکھ از یک مذھب بودند
اسالمی بھ جماعت نماز میخواندند و در گوشھ دیگر و یا بعد از آنھا جمعیت اسالمی بھ جماعت دیگر شروع 

سر انجام در گوشھ دیگر اتاق گروھی کھ بھ ھیچ . نماز میخواندند) یرپنج پ(در گوشھ دیگر اتاق سلفیان . میکردند
آنھا یکدیگر را متھم . خون ریزی جنگ و توطئھ ھا واقع شد. یک از مذاھب فوق مربوط نبودند، عبادت میکردند
. فقط برای بخاطر منافع شان. بھ بی ایمانی، ریا کاری، جاسوسی و غیره میکردند

بھ جالل آباد . کردن پنج سال و ھشت ماه من بر مبنای عفو داکتر نجیب اهللا از زندان رھا شدمباالخره بعد از سپری 
رفتھ و شغل شخصی ام را شروع در ورکشابی کھ از پدرم بھ ارث رسیده بود مشغول کار شدم و ھنوز در آنجا 

.کار میکنم
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  نظر اجمالی بر بمباردمان کورکورانھ در حومھ شھر ۴٫٣

قسمت ھای اعظم حومھ ھای شھر در شورش .  آغاز کردند١٩٨٠روسھا اشغال افغانستان را دراوائل سال زمانیکھ 
بنا بر این . بودند ھدف اساسی آوردن امنیت در مناطق دور دست و مرکز و ایجاد خطوط ارتباطی و حمایتی  بود

نابع اطراف توسط مجاھدین مناطق بھ شمول مناطق نزدیک شاھراھا، سیستم ھای آبرسانی، باغات و غیره م
استفاده میشد، مناطقی کھ مشکوک بھ پناه گاه مجاھدین جھت عبور مجاھدین از ایران و پاکستان بودند؛ قریھ جات 

متصل بھ ساحاتی کھ روسھا و یا دولت موردحملھ قرار داده شده بودند و دیگر قریھ جات بھ عنوان اخطار بھ 
بمباردمان بھ قریھ و قریھ ھای ھمجوار یک پیام دستھ جمعی را .  می گرفتندباشندگان و ھمسایگان مورد ھدف قرار

.رساند کھ حمایت از مقاومت چنین پیامد را خواھد داشت

. بیان گردیده است١٩٨٠بمباردمان نواحی شھر افغانستان در گزارش سازمان حقوق بشر و گزارش گران تا سال 
.این حمالت کور کورانھ کشتھ ھای غیر قابل حساب را بھ جا گذاشتبمباردمان در نواحی شھر کار روزمره بود 

 سیل مھاجرین در پاکستان سرازیر شد و طبق گزارش آنھا بخاطر بمباردمان بھ پاکستان فراری ١٩٨٠در اوایل 
.این بمباردمان کور کورانھ خلل در حقوق بین المللی ایجاد کرد. شدند

:لل متحد گزارش آقای ارماکورا مطالعھ گردید بھ شورای عمومی م١٩٨۵در سال گزارش 
:شواھد سازگا بیان کرد کھ چھار نوع عمل علیھ مردم غیر نظامی انجام گردیده است

اعمال قساوت و بی رحمی توسط نیروھای نظامی .١
بمباردمان و قتل عام انتقام جویانھ .٢
استفاده ماین ضد پرسونل و اسباب بازی جھت بدام انداختند.٣
مد ھای از بمباردماندیگر پیا.۴

نیروھای نظامی ) روسھا(آقای ارماکورا خاطر نشان ساخت کھ شاھدان عینی تأکید داشتند کھ نیروھای خارجی 
.مسئوول انتقام گیری وسیع در عملیات نظامی در والیات بھ اشکال مختلف بودند

: انجام داده است بر شمرده است آقای ارماکورا اظھارات مھاجرین کھ با ایشان مصاحبھ١٩٨۶در گزارش سال 
 راکت بطور جداگاه  بوده ۴٠مردم از استفاده بمب ھای کھ دارای . بمباردمان ھای عمده و مھم را ثبت کرده است

طبق گزارش آنھا از یک نوع سالح . ساعت انفجار میکرد بیان داشتھ اند٢۴و بعد از استقرارش در محل بعد از 
.یکرددیگر در جریان جنگ استفاده م

.  شان تا ھنوز قابل استفاده است٣١ و بی ایم ۴١بی ایم .  در قریھ جات استفاده میکرد٨٧ و توپ ھای ۵۴بی ایم 
 آقای ارماکورا گزارش داد کھ راکت ھای اسکاد بی طبق سازمان دیده بان حقوق بشر دارای ١٩٨۵در سال 
 والیات  لغمان، ننگرھار، پکتیا و زابل و در کیلوگرام بود بطور غیر دقیق مداوم در بمباردمان١٠٠٠کالھک 

.امتداد مرز و شاھراه  عبوری طرف کابل  استفاده میشد
 پروفیسور ارماکورا گفت کھ اظھارات شاھدان متوجھ کرد کھ  بمباردمانھا بخاطر خارج کردن ١٩٨۵در سال 

:مردم یک امر قصدی پالن شده بود کھ در سالھای ذیل بیان خواھد شد

ھ بمباردمان ھا انجام میشد نشان دھنده استراتیژی و انعکاس دھنده تمایل برای تصفیھ واالیات مرزی با روش ک
.پاکستان و جمھوری اسالمی ایران بود کھ تا کمر بند امنیتی را در امتداد خطوط مقدم جبھھ ایجاد کنند

 نفر بھ ١٠٠٠ الی ٨٠٠اریاب بین  در یک عملیات ضربتی در ولسوالی اندخوی والیت ف١٩٨۶ آپریل ١٢بتاریخ 
 ١٩٨۶ جون ۵ نفر افراد ملکی در عملیات متقابل در ١٠٠قتل رسیدند و ھمچنان گزارش نشان میدھد کھ در حدود 

.بین نیروھای افغان و مخالفین کشتھ شدند

د گزارش  صورت گرفتھ بو١٩٨۴ اکتوبر ٣سازمان دیده بان حقوق بشر از بمباردمان ھای کھ در ھزاره جات در 
:داد و یک شاھد گفت

من ده روز پیش از جلریز آمدم و زمانیکھ من آنجا بودم حمالت زیاد ھوای صورت گرفت و ھر نوع طیاره بھ 
و زمانیکھ موقعیت ھای نظامی را خطا میکرد در عوض بازار، خانھ ھا و مناطق . آسمان پرواز میکرد
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آنھا .  مرتبھ قریھ ما ھدف حمالت بمباردمان قرار گرفتو دو. محصوالتی و زراعتی مردم را بمباران میکرد
میخواستند کھ باالی مجاھدین بمب بی اندازند ولی نمیتوانستند و بنأ بمب را باالی مردم محل از قبیل خانھ ھای 

.مسکونی و بازار میریختاند و خسارات مالی و جانی زیاد بر مردم غیر نظامی وارد می شد
ھر روز ھلیکوپتر ھا . مالت در قریھ جات جاغوری، راسنھ و دره تنگی صورت گرفت روز قبل این گونھ ح٢٠

 نفر ۵٠٠تقریبآ یکنیم  ماه پیش یک حملھ در بھسود صورت گرفت کھ در حدود .   در فراز منطقھ پرواز میکردند
 شان بھ ضرب توپ ھا نیروھای پیاده نیز داخل منطقھ شده بودند ولی اکثر. اغلبآ زنھا و اطفال خسارات جانی دیدند

.بقتل رسیدند

گزارش گر ملل متحد گفت کھ در ھفتھ ھای اخیر قبل از عقب نشینی نیروھای روسھا با بمباردمان ثقیل نیروھایش 
: ژه ملل متحد گزارش کردخبرنگار وی. را حفاظت میکرد

تھ می شد کھ خساره بیشتر عقب نشینی نیروھای شوروی توسط حمالت مکرر نیروھای اپوزیسیون بھ تاخیر انداخ
 واقع ١٩٨٩یکی از حادثات چشمگیر گزارش شده در اواخر جنوری . غیر نظامی و خسارت مالی را در برداشت

شده است کھ تلفات شدید غیر نظامیان را در بر داشت کھ حمالت طوالنی توپخانھ ای را در منطقھ اطراف تونل 
مطابق منابع شوروی، چنین . ی غیر نظامی را شامل بوده است قربان۶٠٠سالنگ، شمال کابل کھ گفتھ می شود 

عملیات نظامی روی آن بخش نیروھای شوروی یک عمل دفاع از خود برای نیروھای در حال عقب نشینی بوده و 
بمباردمان ھای مشابھ کھ منجر بھ تلفات سنگین غیر نظامی می شد در دیگر نقاط اتفاق . ھدف دیگری نداشتھ است

) بخشی از وردک( ست مانند کنر، دره پنجشیر، پروان، بامیان، وردک، ننگرھار و میدان افتاده ا

مطابق گزارشات دیده بان حقوق بشر و خبرنگار ویژه ملل متحد، در برخی حادثات، نیروھای شوروی از بمب 
. ھای فسفری و بمب ھای آتش زا در مقابل غیر نظامیان استفاده نموده است

 وی ١٩٨۵در یک گزارشی در سال .  ملل متحد ھمچنین از استعمال گازھای سمی راپور داده استخبرنگار ویژه
: اظھار داشت

خبرنگار ویژه شواھدی را در کمپ ھا و شفاخانھ ھای پناھندگان در کویتھ و پیشاور یافتھ کھ وی مستقیمًا با ) الف
. گازھای سمی ھستند) ررینمتض(افراد زخمی صحبت نموده کھ ادعا داشتند آنھا قربانیان 

چندین گزارش سازگار از سمی کردن آب، حبوبات و مواشی، استعمال مواد کیمیاوی و انفجار بمب ھایی کھ ) ب
. گازات با رنگ ھای مختلف وبا اثرات آتش زایی داشتھ، بیان میدارد

روھای مخالفین کھ در کاریز ھا یک گزارش بعدی بیان کرده است کھ شاھد از استعمال برخی ازانواع گاز علیھ نی
.کھ این مواد طبق گزارش باعث زخمی شدن شدید مردم گردید. مخفی شده بودند اظھار نموده است

 مورد در والیات قندوز، پکتیا، کابل و میدان وردک بکار برده ۴طبق گزارش استعمال این نوع سالح کیمیای در 
.شده است

ان با یک نفر شاھد داشت  وی اظھار داشت کھ گاز علیھ مردم کھ در غار در مصاحبھ کھ پروژه عدالت افغانست
نام باشنده ولسوالی اچین سپین خولھ بھ پروژه  عدالت افغانستان گفت . ر. ج. پنھان شده بودند نیز استعمال شده است

از . عمال نمود نیروھای روسھا علیھ مردم کھ در غار پناه برده بودند گاز است١٩٨۵کھ در یک حادثھ در سال 
اظھارات کھ در ذیل است آشکار میگردد کھ نیروھای روسھا تحت حمالت و محاصره مجاھدین در قریھ قرار 

. نفر اکثرآ ساکنین غیر نظامی قریھ بودند و یا ھمسایھ گان قریھ بودند در غار پنھان میشوند١٠٠تعداد . میگیرد

 و دیگر وسایل زرھدار روسھا بھ قریھ سپین خولھ ولسوالی  طیارات، تانکھا٢٧/١٢/١٣۶٣ مارچ برابر با ١٨در 
اول آنھا سر بازان کماندو را از ھلیکوپتر در این قریھ و اطراف آن پرتاب . اچین والیت ننگرھار حملھ بردند

در این زمان نیروھای حزب اسالمی حکمتیار تحت قومانده . کردند و بعد نیروھای زمینی شان وارد قریھ شدند
گرچھ شاھد {.  سیال فقیر علیھ شان قیام کردند و بعدآ بخاطر حمالت ھوای روسھا مجبور بھ فرار شدندانجنیر

لذا } بطور آشکارا نگفت کھ نیروھای حزب اسالمی نیز داخل غار شدند ولی تعداد غیر نظامیان بیشتر بودند
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م غار حاجی گل رحمان یاد میشد و ھمھ باشندگان اعم از مردان، زنان و اطفال ھمھ داخل غار رفتند کھ آن غار بنا
بعض افراد کھ از قریھ نازیان و قریھ بندر .  متر درازی دارد٧٠این غار . بخاطر حفظ جانشان در آن جا پناه بردند

در صبحگاھان نیروھای . کھ ازاین محل عبور میکردند نیزبخاطر حفظ جان خودیش داخل این غار شده بودند
د و از ھلیکوپتر با بالون ھای مختلف در غارگل رحمان  محل کھ مردم در آن پنھان روس یک نوع گاز را آوردن

طبق اظھارات کسانیکھ باقی از حادثھ مانده است گاز آنقدر تأثیر نداشت و فقط اشک ھا میرخت . شده بودند پاشیدند
. و چشم ھا سوخت میکرد

 دھن غار آورد و توسط فیر بالون را بداخل غار  بعد از ظھر روسھا بالون کالن دیگر را در نزدیک۵در ساعت 
در این زمان انفجار عظمی در دھن غار صورت گرفت و بوتھ ھای کھ دردھن غار روییده بودند حریق . پاشید

بعد از یک ساعت افراد داخل غار از زنان و اطفال بسیار با وضع خراب از غار خارج شدند و آنھا از . گردیدند
روسھا در خارج غار در انتظار بودند و زمانیکھ آنھا از . و گوش و استفراغ شکایت داشتندنفس تنگی، درد چشم 

غار بیرون شدند روسھا یک نوع  تابلیت  را در داخل یک سطل آب انداخت و برای کسانیکھ از غار خارج شده 
 نفر در داخل غار ١٠٠مجموعآ . بودند دادند ھمھ صحت یاب شدند ولی کسانیکھ در داخل غار ماندند ھمھ مردند

برادرانم .  نفر کھ بیرون بر آمده از آب نوشیدند صحت یاب شدند و زنده ھستند۴٨ نفر مردند و ۵٢بودند کھ 
و یک لیست مختصر از کسانیکھ . بنامھای سیال، ناصر، سید فقیر، غالم فقیر ھمراه با بعضی زنان و اطفال مردند

. استدر ولسوالی اچین در غار مرده اند موجود

منگل ولد میر اکبر باشنده قریھ سپینھ ولسوالی اچین شینوار ننگرھار .١
عرفات ولد منگل باشنده قریھ سپینھ ولسوالی اچین شینوار ننگرھار.٢
احسان اهللا ولد عرفات باشنده قریھ سپینھ ولسوالی اچین شینوار ننگرھار.٣
نقره دختر صدیق اهللا خانم منگل .۴
بازار .۵
ولد گلرحمان انجنیر سیال رحمان .۶
سید فقیر ولد گلرحمان .٧
گل فقیر ولد گلرحمان .٨
فانوس ولد قلندر شاه.٩

اوزی گل ولد حاجی شریف.١٠
میوه گل ولد حاجی شریف.١١
نازولی ولد امیر خان.١٢
نازیھ دختر عبدالقادر.١٣
دخترجوان گل فقیر .١۴
سجانھ دختر امیر جان.١۵
حسین پری دختر حاجی یاغی .١۶
سید کبیر فرزند محمد کبیر .١٧
یر فرزند گل بیران نیاز م.١٨
پیسار محمد فرزند زرباب.١٩
جان پری دختر مال ملنگ.٢٠
نظر خانھ خان عزیز خان .٢١
یار جان فرزند سید امین باشنده اصلی قریھ سپینھ.٢٢
پاپوش فرزند شازو.٢٣
دیدار فرزند علیم جان .٢۴
سلطان محمد فرزند دین محمد .٢۵
ابی گل دختر پاپوش.٢۶
اختیاره دختر وزیر.٢٧
القاهللا نظر فرزند عبدالخ.٢٨
پسر خورد سال اختیاره دختر وزیر.٢٩
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اسرار فرزند تاج محمد خان .٣٠
حاجی میرام فرزند شیرین خان.٣١
فیل محمد فرزند رحمان .٣٢

. اجساد شان توسط اقارب شان بھ قریھ ھای خودشان انتقال داده شدند. دیگر کسانیکھ نیز مرده اند از این محل بودند
:رج شده و از آن آب نوشیدند و زنده ماندند قرار ذیل اندافرادی مربوط قریھ اسپینھ کھ  از غار خا

شاد بی بی دختر ختک باشنده اصلی قریھ اسپینھ.١
الحاج اسپوژمی دختر میرزا محمد .٢
حاجی رحمان اهللا فرزند منگل.٣
سارکا دختر باغ.۴
مامور دختر سید رحمان.۵
تاج مینا دختر حسین گل.۶
خاتول دختر منگل.٧
زیتوار دختر منگل.٨
 سال منگلدختر خورد.٩

بینظیره دختر سور.١٠

ده نفر فوق الذکر در از اول تا آخر در داخل غار بودند و لی زمانیکھ وضعیت شان خراب شدند بیرون بر آمدند و 
قوماندان .  نفر دیگر کھ از غار زنده بر آمده بودند از جا ھای دیگر بودند یا اینکھ مردند٣٨. تمام واقعات را دیدند

ا شش نفر مسلحش گفتند کھ بعد از استعمال گاز توسط روسھا سالحھای ما ھمھ از کار افتاده سیال فقیر ھمراه ب
برعالوه . بودند لیکن در آن زمان کدام البرتواری نبود و ھیچ فرد با تجربھ نیز نبود تا بفھمد کھ چی نوع گاز بود

 گاو، گوسفند، بزو غیره ٣٠٠ حدود تقریبآ در. خسارات انسانی ذکرشده فوق خسارات مالی نیز وارد گردیده است
بعد ازترک روسھا محل را تمام . تمام خانھ ھای ما را آتش زدند کھ ھیچ چیز باقی نمانده بود. نیز کشتھ شدند

من یک مرده را از . باشندگان ولسوالی ھای اچین غنی خیل، نازیم و درباب جمع شدند و اجساد را دفن خاک کردند
و بعد از . سانیکھ از دیگر جا ھا بودند بھ محالت شان رفتند و مرده ھایشان را نیز بردندک. داخل غار بیرون کشیدم

.آن ما زمین را کندیم و حیوانات مرده را دفن کردیم

ما ریش سفیدان و شورای محل خویش را بھ  مراجع آن وقت جھت عرض بھ نزد دولت و ھمچنان بھ دفاتر 
ضا نمودیم کھ اگر نماینده قابل صالحیت بھ منطقھ بیاید و از مردھا، زنھا، و تقا. مجاھدین در پاکستان فرستادیم

امیدوارم کھ . اطفال و جوانان راجع بھ قضیھ پرسان کند، آنھا چنین جریان واقعھ را بدون اشتباه نقل خواھد کردند
ت را بھ چشم خود بی بینند اگر آنھا در منطقھ بیاید و تمام جنایا. ھیأت با صالحیت در منطقھ بیاید و بررسی نماید

.بعد از این واقعھ تمام فامیلم را بھ پاکستان بردم. وا قعھ را باور خواھد کرد

١٩٨۴  عملیات در کس عزیز خان لغمان در سال ۴٫۴
والیت لغمان عملیات مکرر بمباردمان انتقام جویانھ را علیھ مردم غیر نظامی د رجریان اشغال نیروھای  روس  

نیروھای روس در امتداد شاھراه کابل جالل آباد در حرکت بودند و مکررآ مورد کمین قرار .  استتجربھ کرده
.  نیروھای مجاھدین عملیات چریکی را ازدرونتھ الی پلچرخی انجام میدادند١٩٨۵ الی ١٩٨۴از سال . میگرفتند

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

طبق اظھارات شاھدان عینی کھ با پروژه عدالت افغانستان انجام داده است اظھار کرده است کھ رئیس استخبارات 
ننگرھار داکتر ضمیر میھن پور ھمراه با داکتر خدایداد بشرمل، رئیس زون شرق، بحمایت بعض نیروھای روس 

عبدالملک .  انجام داد١٩٨۵ الی اخیر ١٩٨۴ عزیز خان والیت لغمان از سال عملیات تصفیوی را در در قریھ کس
طبق اظھارات شاھدان نیروھای امنیتی قریھ کس عزیز خان را .  نیز در این عملیات شرکت داشت۵رئیس ریاست 

ن از منطقھ نیروھای مجاھدی( کدام مجاھد را پیدا کرده نتوانستند . محاصره کرده و بھ جستجوی مجاھدین پرداختند
مردم را دستور دادند کھ از خانھ ھایشان خارج شوند و آنھا را با مواشی شان تیر باران کردند کھ ) فرار کرده بودند
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بعد از این حادثھ تمام مردم قریھ کس عزیز خان قریھ را ترک .  نفر بشمول زن، مرد و اطفال کشتھ شدند٧٢تقریبآ 
.انستان رفتندکردند و بھ پاکستان و جاھای دیگر افغ

 ٢۴/١١/١٣۶٢یک باشنده سابق کس عزیز خان در یک مصاحبھ با پروژه عدالت افغانستان گفت کھ در شب . ج
.نیروھای روسی ھمراه با نیروھا امنیتی ننگرھار قریھ را محاصره کردند و صبح زود بھ تالشی خانھ اقدام نمودند

اکتر ضمیر میھن پوررئیس استخبارات ننگرھار و داکتر د.  نیز در بین شان بود۵کھ عبدالملک رئیس ریاست 
مردم محل داکتر ضمیر میھن پور رئیس استخبارات . خدایداد بشرمل رئیس زون شرق مسئوول این واقعھ ھستند

. را دیده اند۵ننگرھار، داکتر بشرمل رئیس زون شرق و عبدالملک رئیس ریاست 
انھ ھایشان کشیدند و زمانیکھ آنھا سالح و دیگر چیزھا را پیدا کرده  نفر را در جریان عملیات تالشی از خ٧٢آنھا 

آنھا ھمھ مردم غیر نظامی و دھقان بودند و ھیچ مجاھد در بین شان .  نفر را تیر باران کرده بودند٧٢نتوانستند این 
ان نیز در جمع آنھا از خانھ ھایشان کشیده شدند و در راه مزرعھ شان تیر باران شدند و پسرم آصف خ. نبودند

زمانیکھ جنازه پسرم را پیدا کردم در قبرستان . آنھا وی را در داخل جوی مقابل خانھ تیر باران کرد. ایشان بودند
این . بعد ازاینکھ آنھا منطقھ را ترک کردند ریش سفیدان منطقھ اجساد را دفن کردند. کس عزیز خان دفنش کردم

 کیلومتری درونتھ موقعیت دارد و در جریان شب مجاھدین در قریھ ١٠در منطقھ در شاھراه بین کابل و جالل آباد 
.می آمدند ولی بسیار زود قریھ را از ترس نیروھای دولتی ترک میکردند

.یک باشنده سابق  قریھ کس عزیز خان عین قضیھ را بیان کرده است. ک.ا
ره کردند و صبح زود شروع بھ تالشی  ما لغمان بودیم و یک شب نیروھای روسی منطقھ را محاص١٩٨۴در سال 

خانھ ھا کردند و آنھا پدرم را کھ یک دھقان بود گرفتار کرده ازخانھ کشید و بعد از چند دقیقھ صدای فیر را شنیدیم 
 نفر بھ شمول پدرم ٧٢تقریبآ . و من و مادرم بھ عجلھ بیرون دویدیم و جنازه پدرم را افتاده روی زمین دریافتیم

اگر . د ما جنازه پدرم را در قبرستان کس عزیز خان دفن کردیم و بعد از آن بھ پاکستان کوچ کردیمبع. کشتھ شدند
.ما خبر میشدیم کھ روسھا می آیند، ما منطقھ را ترک میکردیم و ھرگز پدرم کشتھ نمیشد

:یک باشنده کس عزیز خان لغمان گفت. س.م
شان نصف شب  داخل قریھ شدند و قریھ محاصره کردند  سالھ بودم کھ نیروھای روس و تانک ھای زرھدار۴من 

و طیارات ھلیکوپتر شان بر فضای قریھ گزمھ میکردند مادرم بھ من گفت کھ آنھا صبح زود ھمان روز تالشی 
ولی قبل .  خانھ بخانھ در قریھ کس عزیز خان را آغاز میکنند و از مجاھدین و افراد مسلح از ھر خانھ جویا میشوند

زمانیکھ روسھا مجاھدین و افراد . ھدین از عملیات نظامی آگاه بودند و آنھا آن شب در قریھ نیامده بودنداز آن مجا
پدرم . آنھا پدرم را در داخل خانھ ما تیر باران کرد. مسلح را در قریھ پیدا نتوانستند مردم قریھ را قتل عام کردند

ھ را ترک کردیم و زندگی را با مامایم عبدالھادی در شھر بعد از دفن پدرم منطق. نامش مختار و یک مرد دھقان بود
فقط ھمین قدر در یادم است کھ پدرم روی زمین خانھ افتاده بود و مردم قریھ آمدند وی را با . جالل آباد آغاز کردیم

  نفر دیگر در قریھ کس عزیز خان در یک٧١برعالوه پدرم . دیگر جنازه ھا در قبرستان عمومی دفن خاک کردند
این . مادرم گفت کھ اکثر شان دھقان و چوپان بودند و حتی زن ھا را نیز کشتند. حادثھ در یک روز بقتل رسیدند

و عالوه بر آن شما میتواند از ریش . قبر در شاھراه بین کابل و جالل آباد موقعیت دارد و شما میتوانید بیبینید
.سفیدان قریھ کس عزیز خان نیز سئوال کنید

:نده کس عزیز خان گفتیک باش. ط
نیروھای روسھا قریھ کس عزیز خان را کھ در شاھراه کابل و جالل آباد موقعیت دارد محاصره کرده بودند و در 

لکن مجاھدین نبودند و نیروھای روس اکثر مردم . جستجوی مجاھدین و نیروھای مخالفین شان اقدام نمودند
 ننگرھار ایشان را ھمراھی ۵افغان بنام ملک رئیس ریاست یک . مسکونی را از خانھ ھایشان گرفتار کردند

بعد از اینکھ روسھا .  نفر را بھ شمول زنھا، اطفال و ریش سفیدان تیر باران کردند٧٢نیروھای روسی . میکرد
زمانیکھ روسھا آمدند برادرانم مصروف کار .  نفر را دفن خاک کردند٧٢قریھ را ترک کردند ساکنین قریھ اجساد 

لذا نیروھای روسی و مسئوولین دولتی . ی بودند و کدام فعالیت نظامی نبودند و کدام فعالیت نظامی نیز نداشتنددھقان
در ھمان روز زمانیکھ ما از قتل عام مردم با خبر شدیم و روسھا منطقھ را ترک . مسئوول قتل برادرانم ھستند

.یمکردند ما عجالتأ اجساد را در قبرستان کس عزیز خان دفن کرد
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پروفیسور ارماکورا گزارشی از این . نیروھای روسی چند ماه قبل چنین کشتار در قریھ دیگر نیز انجام داده بودند
 غیر نظامی  توسط نیروھای موظف ١٠٠٠ تقریبآ ١٩٨۵ مارچ ١٨ تا ١١گفتھ میشود کھ از . قتل عام داده بود

از طریق ھمین عملیات مواشی، تلف . ھ قتل رسیدند قریھ جات لغمان و ولسوالی قرغی ب١٢بخاطر انتقام جوی از 
گردیدند، خانھ ھا غارت و آتش زده شدند، زنھا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و بعضی شان وحشیانھ کشتھ شدند 

.و اطفال قفل در داخل خانھ ھا سوختھ مردند

:اسامی بعضی کسانیکھ کشتھ شدند قرار شرح ذیل است
محل فعلیلیمحل اصولداسم شماره 

 پاکستان -کچگلی کس عزیز خان گل رحمان  ١
 پاکستان –کچگلی کس عزیز خانعبدالرسولمحمد نبی٢
 پاکستان –کچگلی کس عزیز خانعبدالرسولمحمد علم ٣
 کابل–کارتھ نو کس عزیز خانحفیظ اهللا گاللی۴
پاکستان کس عزیز خانغالم دستگیرگل جیبھ ۵
پاکستان کس عزیز خانغالم دستگیرزینبھ ۶
 پاکستان -ھریپورکس عزیز خانمال عبدالوھاب٧
 پاکستان –ھریپور کس عزیز خانمال عبدالوھاببی بی خدیجھ٨
پاکستان کس عزیز خانمحمد امینویس خان٩

پاکستان کس عزیز خانمحمد امیناشرف١٠
پاکستان خانکس عزیز محمد امینکوثر ١١
 لغمان -کس عزیز خان کس عزیز خانغالم محمدرحیم جان١٢
 پاکستان –کچگلی کس عزیز خانکماالدین١٣
 پاکستان –کچگلی کس عزیز خانخایستھ گلھاشم ١۴
 پاکستان –پشاور کس عزیز خانشیر محمدعبدالمنان١۵
الل آباد انگور باغ جکس عزیز خانعبدالقدوسمختار١۶
 جالل آباد –مجبور آباد کس عزیز خانامین ١٧
 جالل آباد –مجبور آباد کس عزیز خانحاجی لونگصالح الدین١٨
 جالل آباد –مجبور آباد کس عزیز خانشینواری ھرات خان١٩
 لغمان -کس عزیز خانکس عزیز خانرحمان زرگل٢٠
 لغمان –خان کس عزیز کس عزیز خانرویدار٢١
پاکستان کس عزیز خاناومرا خان ٢٢
پاکستان کس عزیز خانمحمد انور ٢٣
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  عقب نشینی روسھا و زمان پس از آن ۵

  تغییرات در اوضاع سیاسی بعد از عقب نشینی روسھا ۵٫١

میم مبنی بر عقب نشینی در آخر  بھ نیروھای روس تحت رھبری گورباچوف یک تص١٩٨۶  در فیبروری سال 
.  رئیس خاد داکتر نجیب اهللا بحیث منشی عمومی حزب خلق تعیین گردید١٩٨۶در ماه می سال .  رسید١٩٨٨سال 

.در ماه نوامبر در عوض وی ببرک کارمل رئیس شورای انقالبی تعیین گردید و کارمل در روس تبعید شده بود

مسکو رھبران ارشد حزب خلق از پالن عقب نشینی روسھا آگاه شدند و  بھ تعقیب جلسھ در ١٩٨٧درجنوری سال 
رئیس جمھور نجیب اهللا  آشتی ملی، مشارکت تمام احزاب سیاسی در قدرت، عفو عمومی برای زندانیان سیاسی و 

 کھ طبق معاھده ژینو.  داکتر نجیب اهللا رئیس جمھور جمھوری نام نھاد جدید تعیین گردید. آتش بس را اعالن کرد
 مبنی بر عقب نشینی نیروھای روس بین افغانستان، پاکستان، ایاالت متحده و روسھا امضا ١٩٨٨ اپریل ١۴بتاریخ 

و کمک ھای نظامی و اقتصادی از طرف ھای ایاالت متحده و روسھا بر جناحھای مورد نظر شان  .  گردیده بود
ب وطن تغییر داد و بطور رسمی دوباره جمھوری  ادامھ یافت و داکتر نجیب نام حزبش را بنام حز١٩٩٠تا جون 

.سوسیالیستی اعالن کرد

  ملیشھ ھا و تمرد از حاکمیت قانون۵٫٢

بھ استثنای نیروھای  روس حکومت بطور فزاینده بر نیروھای ملیشھ بخاطر دفاع منطقھ تکیھ میکرد کھ بخاطر 
 نیروی غیر رسمی در جریان اشغال روسھا و حتی این نیروھا بحیث. وفاداری بھ روسھا پول و امکانات میگرفتند

قبل از بوجود آمدن اردوی ملی افغانستان، دولت باالی این چنین قوای غیر منظم . تا اواخر اجرآت کرده بودند
.بخاطر سرکوب شورشیان اعتماد داشتند

ادی از عسکرھا در گسترش ملیشھ ھا سربازگیری را در قوای مسلح بھ وجود آورد کھ تعد١٩٨٠در اواخر دھھ 
نجیب اهللا گسترش ملیشھ ھا را بھ عنوان بخشی از پالیسی مصالحھ . عوض  بالقوه بھ قوای دفاعی ناحیھ ای پیوستند

بسیاری از . طوری کھ یک روش مناسب و آبرومند پیشنھادی تسلیم اپوزیسیون بھ رژیم تلقی می شد. می دانست
وزارت امنیت ملی پروتوکول ھایی را با ملیشھ ھا امضاء کرد کھ بھ . ملیشھ ھا از مجاھدین سابق تشکیل شده بودند

گرچھ، ملیشھ ھا خارج از . آنھا کنترل مناطق عملیاتی شان را بھ عالوه پول و مھمات در عوض آتش بس می داد
ع دولت ھیچ نو. آنھا در مناطق تحت کنترلشان حکومت از خودشان داشتند. حلقھ دستوراتی اردو عمل می کردند

کوششی جھت کنترل اداری این گروه ھا انجام نداده و شدیدًا سھل انگاری نمود و اردو صالحیت جلوگیری از 
با وجود این، طبق قوانین بین المللی اعضای این . جنایات را نداشتھ، گرچھ چنین اعمالی آموزش نیز داده می شد
.  مسلحی کھ مسوول شناختھ می شدندملیشھ ھا مبارزانی بودند برای رھبری دولت افغانستان و قوای

قوای مسلح بھ طور قابل مالحظھ در مناطق تحت . در واقع، ملیشھ ھا دچار عدم انظباط و فرمانبرداری بودند
قوای . کنترلشان حکومت خودشان را داشتند و در برخی موارد در سرپیچی و بی قانونی شھرت بھ دست آوردند

سافران برای دزدی بھ شمول بازگشت پناھندگان، غصب پول و سرمایھ تجاران، ملیشھ ھا بھ خاطر کمین در راه م
چور و چپاول دارایی ھا، غصب زمین ھا و کاشت ماین ھا بدون نقشھ بندی و مشخص کردن آنھا مسوول می 

ھا را بھ ، نجیب اهللا تمام قوای ملیشھ ١٩٩٠در سپتامبر . گروه ھای ملیشھ ھا ھمچنین با یکدیگر می جنگیدند. باشند
. خاطر سرکشی و زد و خوردھای خیابانی کھ منجر بھ کشتار می شد، بھ بیرون رفتن از کابل دستور داد

یکی از گروه ھای قدرتمند و سازماندھی شده ملیشھ ھا تحت فرماندھی عبدالرشید دوستم در مناطق اطراف 
 در اردو بود و یکی از اعضای ١٩٧٨دتای دوستم در زمان کو. شیبرغان در والیت جوزجان، شمال افغانستان بود

بعد از تصفیھ پرچمی ھا وی اردو را ترک کرده و . بود) PDPA(گروه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
بعد از ابتدای اشغال شوروی بازگشتھ و یک کندک ملیشھ ھا را کھ بعدًا فرقھ شده و سرانجام بھ فرقھ پیاده پنجاه 

ملیشھ ھای جوزجانی . اما توسط وزارت دفاع مستقیمًا بھ نجیب گزارش می داد. می کردوسوم ترکیب شد، رھبری 
. کھ مشھور بودند یکی از معدود قوای ملیشھ ھا بودند کھ خارج از ساحھ و منطقھ شان مورد استفاده قرار میگرفتند
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سلحی بودند در کابل کھ توسط آنھا مھمترین قوای م. زمانی کھ شوروی عقب نشینی کرد آنھا بھ قندھار منتقل شدند
.  بعد از حادثھ ھای اختطاف، چور و چپاول و جنگ از شھر بیرون رانده شدند١٩٩٠نجیب اهللا در سال 

   ١٩٩٢تاریخچھ ملیشھ ھای جوزجان و دیگر قوای ملیشھ ھا تا سال ۵٫٢٫١

ل و نجیب اهللا بھ خاطر تشکیالت سیاسی و جنبش نظامی کھ بعدًا جنبش نامیده شد عمدتًا در جریان عصر کارم
در حالیکھ انکشافات سیاسی مشابھ . انکشاف تشکیالت ھای نظامی با ھویت منطقھ ای و محلی طرح ریزی شد

منطقھ ای می پرداختند و ظھور -انکشاف عمدی احزابی کھ بھ مسائل قومی: دربین مجاھدین وجود داشت مانند
ھ برخی از این دو گروه حمایت شده و در اوائل پیدایش زمانیک.  منطقھ ای-دیگر سازمانھای با تعصب نژادی

 پدیدار شد توسط قطعھ ھایی کھ کھ رسمًا بخشی از ١٩٩٢بخشی از جنبش بودند، مرکز اصلی جنبش کھ در سال 
داستان دوستم و بھ طور برجستھ قطعات ازبک کھ اطراف وی ائتالف کرده . اردوی نجیب اهللا بودند، اداره می شد

 ایفا ١٩٨٠ن تاریخچھ اساس می باشد و زمانی کھ وی بدون شک تنھا قوماندانی کھ این نقش را در دھھ بودند در ای
. می کرد، وی بیشترین شھرت را کسب نموده است

بسیاری از ساختارھای مسلح مشابھ با اردوی منظم و پولیس نظامی توسط دولت کمونیستی درسالھای بعد از 
درحالیکھ مابقی . برخی از آنھا بھ حزب کمونیستی وابستھ بودند. طق کشور ایجاد شد در تمام منا١٩٧٨انقالب ثور 

با گذشت . دفاعی بوده و بھ تاسیسات صنعتی یا قبیلھ ھای مشخص محلی یا شخصیت ھای فئودالی وابستھ بودند
ابط داخلی شان سالھایی چند، شمار آنھا افزایش یافتھ زمانی کھ سطح سازماندھی و ماھیت مخلوط مشخصات و رو

بسیاری از آنھا از بودن بھ عنوان دفاع اصلی منطقھ بھ قطعھ ھای جنگی انتقال یافتھ در خارج . را مشخص نمودند
آنھا با خاصیت عسکر گیری کھ داشتند یک گروه مسوول و مربوط نظامی را بھ . مناطقشان تغییر ماھیت دادند

. نمایش گذاشتند

دولت پیوستند، بسیاری از آنھا بھ عنوان قطعھ ھای ملیشھ عرض اندام نموده و زمانیکھ برخی از مجاھدین بھ 
ساختار اصلی و منطقھ و حوزه فعالیتشان را حفظ کردند در حالیکھ مابقی حامیان فعال دولت شده و در جنگ در 

 مجاھد در شمال، بیشتر گرایش بھ سمت دولت توسط افزایش واگذاری از احزاب. مناطق دیگر شرکت ورزیدند
ھمچنین اقلیت ھا توسط . حاکم پشتون پایھ گذاری شده در پیشاور کھ اکثریت بھ نظر می رسیدند، سوق داده شد

. تکالیف سیاسی و اقتصادی از جانب دولت جلب می شدند

ط با ختم دوره نجیب اهللا، طیف قطعات در شمال افغانستان شامل آنھایی بودند کھ مستقیمًا بھ رئیس جمھور ارتبا
با ( ، وزارت داخلھ )سابق خاد و بعدًا بھ واد تغییر نام داد( داشتند، آنھایی کھ بھ وزارت دفاع، وزارت امنیت ملی

زمانی کھ تعدادی اساس سیاسی قوماندھایشان شده و تعدادی وابستگی . و احزاب سیاسی چپ ارتباط داشتند) پولیس
انگیزه ھا متفاوت بود از احزاب سیاسی و اقتصادی، . د آمدھای ملی مختلف داشتند، رقابت در میان آنھا بھ وجو

بقای نفس و نشریھ ھای سیاسی محلی گرفتھ تا امنیت قومی و برای تعدادی خود کفایی سیاسی و اقتصادی انگیزه 
در سطح پایینتر، در سالھای اولیھ دفاع علیھ حمالت مجاھدین عامل اصلی عسکرگیری بود، گرچھ بعدًا . شان بود

. جنگ خدمت عسکری عامل اصلی شده بوددر 

در حالیکھ بسیاری از این بھ اصطالح ملیشھ ھا، بسیار منظم تر از آنچھ کھ معمول بود، شدند و از لحاظ ساختار 
بسیاری از آنھا رفتار و جنگ کردنشان . داخلی، پرسونل و امکانات بھ راحتی با اردوی منظم مقایسھ می شدند

. می آموزش دیده بودند بھ جای اینکھ تصویر سنتی از یک ملیشھ نا منظم متصور باشندبیشتر شبیھ قطعات نظا
ھمچنان در تشکیالت نظامی دوستم و سید جعفر نادری اکثریت آنھا بطور دایم در خدمت نظامی بودند و الی زمان 

مابقی، برعکس، . می کردندختم دوره نجیب اهللا آنھا ما نند قوای منظم نظامی بودند کھ در تمام نقاط کشور خدمت 
بیشتر بھ قطعات دفاع خودی نا نظم بوده و نظامیان آن بطور نیمھ وقت و بدون داشتن یو نیفورم کار میکردند و 

. نقش آنھا بھ امنیت ھمان محل محدود می شد

 کھ گرچھ وی بھ آن اندازه. دوستم و تاریخچھ قطعھ اش یک نمونھ کالسیک انکشاف یک قطعھ منظم می باشد
 بھ عنوان ١٩٧٠دوستم خدمت عسکری اش را تکمیل کرده و در دھھ . دیگران پرسونل مجاھدین داشتند، ندارد
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بھ تعقیب آنکھ از خدمت عسکری ترخیص گرفت، وی . عسکر چتر بازکھ طبق قانون الزم بود، آموزش دیده بود
زمانیکھ . ثور کار میکرد، پیدا نمودشغلی را در اطراف ساحات نفتی شیبرغان، مکانی کھ وی در زمان کودتای 

 ایجاد گروه ھایی برای دفاع انقالب، بھ عبارت –دولت شروع  بھ مسلح کردن کارمندان پاالیشگاه نفت و گاز نمود 
.  وی مشغول اصول آموزش نظامی اش بود و تشویق بھ خدمت عسکری شد–دیگر قطعات محلی دفاع خودی 

در .  مناطق اطراف شیبرغان تحت سرپرستی وزارت امنیت ملی منتقل شدگروه وی در پاسخ بھ افزایش جنگ در
 ١٩٨٨، در سال ٧٣۴ و سطح غھد، غند ١٩٨٧ دستھ وی بزرگتر شده و بھ سطح تولی در سال ١٩٨٠اواسط دھھ 

زمانیکھ قطعھ در تمام نقاط جوزجان شروع بھ سربازگیری نموده و یک قرارگاه نسبتًا مھم داشتھ، بسیاری . رسید
ز این نیروھای مسلح اولیھ و قوماندانان از قریھ خود دوستم، خوجھ دوکوه آمده بودند و اینھا از مرکز قطعھ در آن ا

 ایجاد شد، دوستم و قوماندانان ٢٠٠١موقعیت بحرانی نماینده گی می کردند و دو مرتبھ زمانی کھ بعد از سال 
بسیاری یک شخصیت قوی وفادار بھ شخص دوستم را مطیعش و اندازه قطعھ ھای آنھا پی در پی بزرگتر شده و 

. گسترش دادند

وی در ساحھ گاز شیبرغان . یک مثال اولیھ می باشد) یک عرب از سید آباد، شمال شھر سر پل( عبدل چریک، 
کار می کرد و ھمچنان در گروه محلی دفاع از خود نام نویسی کرد و از دستھ بھ تولی بھ قوماندان کندک ترقی 

 ١٩٩٢بعد از سال . سپس قوماندان کندک شناسایی فرقھ پنجاه و سوم شده و زمانی در سطح فرقھ ترفیع کرد. نمود
گرچھ وی بھ فرقھ پنجاه و سوم ( را رھبری کرده ) ۵۶۴(وی قطعھ مستقل خویش، غند پنجصد و شصت و چھارم 

.  باقی ماند١٩٩٩ر سال و بھ عنوان وفادار دوستم تا زمان مرگش د)  بازگشت١٩٩٧-١٩٩۶در سالھای 

این .  یک تعداد از قوماندانان مجاھدین برجستھ و قطعاتشان مستقیمًا بھ وی پیوستھ بودند١٩٨٠در اواخر دھھ 
از سر پل، ھر دو قوماندان ) ازبک(از فاریاب و غفار پھلوان ) ازبک(رسول پھلوان : قوماندانان عبارت بودند از

.  از سر پل) ازبک(از جوزجان و سراج خان سیدی ) ازبک عرب(م حیدر ارشد بھ عالوه دیگران مانند غال
انگیزه ھا متفاوت بود و اغلب با فرصت طلبی و غنی سازی خودشان ھمراه بوده، گرچھ تفکر سیاسی استراتژیک 
  و سیاست نژادی عامل ھای مھمی در بین قوماندان ھای ازبک سیاسی مانند سیدی برای ھدایت بھ اتحاد مجددشان

. بوده است

زمانی کھ قطعات شمال شروع بھ استقرار در سرتاسر کشور نمودند و چنانچھ دوستم قادر بھ جذب عسکر بود، وی 
گرچھ، ترقی و پیشرفت قطعھ اتوماتیک . توانست کھ افرایش مرکز حمایتی و بعدًا پیشرفت قطعھ اش را انجام دھد

نمایندگان متعددی .  در بلندسازی وضعیت قطعھ اش دارا بودنبود و جلب کردن جامعھ اش مشخصًا نقش فعالی را
. عریضھ کردند) ۵٣(از جوزجان شخصًا بھ نجیب اهللا درمورد ایجاد فرقھ پنجاه و سوم 

 ارتقا کرد کھ مستقیمآ بعد از طی ۵٣، در کمتر مدتی بعد از قوای اتحاد شوروی، لوا وی بھ فرقھ ١٩٨٩در سال 
این انکشاف افزایش اتکا و اعتماد را بھ واحد ھای شمال برای .  ب اهللا گزارش شدمراحل وزارت دفاع بھ نجی

 و شخص دوستم   توسط دولت نجیب اهللا بھ اساس ۵٣عملیات ھای نظامی و غیره نشان داد، اضافھ تر اینکھ، فرقھ 
م بی نظیر بودند در  باھ٨٠ و فرقھ ۵٣قابل اھمیت نیست کھ فرقھ . نقش شان در دفاع از دولت قدردانی می شدند

اینکھ ھر دو فعالیت شانرا بھ حیث ملیشھ ھای محلی بھ وزارت امنیت ملی آغاز و بعد بھ فرقھ ھای منظم اردو 
در این دوره یک .رسیدند، چیز کھ دیگر قطعات در بین ملیشھ ھای افراطی سرتاسر کشور آنرا تجربھ نکردند

تعداد زیاد . کھ دردر وزارت امنیت ملی صعود کردند پدیدار شدساحھ نفوذ بیشتر و حمایت بیشتر در بین آنھای 
ازبک ھا، گروپ ھای کوچک عرب و تاجک کھ با خاد در شمال کار می کردند در رابطھ با دوستم انکشاف کردند 

.و آنھا بیشتر جز الینفک گروه وی شدند

(  ردیف ھای  تقریبآ مشابھ رشد کردنددر چھار اطراف مزار شریف، مثل دیگر مناطق، ملیشھ ھاھمچنان ھمگام بھ
اگرچھ ھیچ کدام آنھا بھ  موازنھ و مسیر مشابھ کھ دوستم ازقطعات وزارت امنیت ملی بھ واحد ھای منظم 

 ھشت گروه با وزارت امنیت ملی رابطھ داشتند، ھرکدام با مسئولیت ھای ١٩٨٠در اواخر دھھ ). اردونرسیدند
این تحت فرماندھان با سوابق متفاوت بھ شمول قوماندانان اسبق . تندمشخص در امنیت اطراف شھر نقش داش

، و طرفداران واقعی و خالص حزب دموکراتیک خلق افغانستان )بھ شمول وکیل عبدالوھاب(مجاھدین، فیودال ھا، 
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) گرقادر کار(، و افسران مسلکی )بھ شمول قاری انور، و رحمت پھلوان، کھ بعد ھا شیر عرب باوی کار می کرد(
.اینھا از لحاظ قومی تاجک و عرب بودند بھ یک بلوچ و یک فرمانده ھزاره. بودند

، یک معلم بلوچی از امرخ واقع جنوب والیت بلخ کھ فامیل اش در جنگ "گلیم جم" اینھا شامل مامور امان اهللا 
اگر چھ ظاھرآ او یک مجاھد .  دھای داخلی مجاھدین کشتھ شده بود و با تعداد زیاد از ساکنین ده بھ مزار آواره شدن

سابقھ جمعیت بود کھ علت آوارگی وی از اثر جنگ ھای ذات البینی مجاھدین بوده ، امان اهللا گلیم جم در ھمین 
جریان از طرف وزارت امنیت ملی استخدام و سالھای بعد آن یک قطعھ نظامی را تآسیس کرد کھ متمرکز بود بھ 

این قطعھ متعاقبًا رشد کرده ). فیودال ھای محلی، نبی بای و کیل عصمت اهللا خانبھ شمول (دوستان آوراه قریھ اش 
و با نام گلیم جم بد نام شده، اصطالح عام برای قطعات ملیشھ ھای شمال شده و تقریبًا مفھوم و معنی قومی بخود 

 جنوب اصطالح گلیم جم یک ھم چنان یک ضرب المثل برای خشونت و نقض حقوق بشر در شرق و. گرفت
این نام، بھ عالوه اینکھ اکثرًا تسط کلمھ جوزجانی تعویض می شد، . کشور جای کھ وسیعًا گسترش یافت گردید

. وسیعًا در ادبیات و مطبوعات مجاھدین برای قطعات دولتی سمت شمال استفاده می شد

ت با استفاده در جمالت گلیم جم اصطالحًآ بھ معنی جمع کردن گلیم اس. ریشھ نام گلیم جم دارای ھمیت است
مجھول، و اولین باربرای خود امان اهللا گلیم جم استعمال شد بعد از اینکھ تمام اعضای فامیل وی تیر باران شدند 

این کھ دقیقًا چگونھ . بھ این معنی کھ کار وی تمام شده بود). در امان زمان بھ او گفتھ شد کھ گلیم تان جمع شده(
ا متعاقبًا بھ جمالت معلوم استفاده شده کھ تشریح کند چی گونھ اصطالحًا  قوت ھای واقع شده نامعیین است، ام

ملیشھ در مقابل دیگران چی گونھ رفتار می کنند، مثًال  آنھا ھر چیز را غارت می کنند، و این نام ترکیب شد با 
قطعھ گلیم جم ). ی کردنداگر چھ ملیشھ ھای دیگر مناطق کشور بھ طور اھم متفاوت رفتار م( ملیشھ ھای شمال  

اصًال از قرار گاه قومی وی توسعھ یافتھ و سر انجام در والیت بلخ درمیان تمام گروپ قومی بھ طور وسیع تاسیس 
.جالبًا، حتی پشتون ھا نیز تقاضای ملحق شدن را بھ این قطعات کردند، ولی آنھا از بین رفنتد.  شد

 ملیشھ ھای مزار شریف ۵٫٢٫٢

 استراتیژیک آگاھانھ،  ریشھ گرفتن از تضاد ھای نژادی در حد ملی فوقًا ذکر گردید، ملیشھ ھا در انگیزه ھای
تصمیم گیری قوماندانان مجاھدین یک نقش را در تضعیف دولت بازی کردند، و برای سربازی بھ عنوان ملیشھ ھا 

دستی کردن در حمالت  یا نگھداری در اواخر دوره نجیب اهللا یھ کوشش سیاسی آگاھانھ، پیش . نام نویسی کردند
ھمچو . قدرت سیاسی توسط عناصر اداره پشتون اکثریت مجاھدین را تحریک نمود تا از مجاھدین انشعاب کنند

تفکر استراتیژیک در یک زمان در قضیھ پسر خلیفھ رجب، یک فرمانده ھزاره، از المرب مزار شریف، کھ بعدًا 
کھ بعدًا قوماندان سید اسد . ر چارکنت، جنوب مزار شریف پیوست آشکار بودبھ سید اسد، فرمانده حرکت اسالمی د

 در ۵٣در بغالن و سمنگان یک پروسھ  ھمزمان بھ تاسیس فرقھ .   پیوست١٩٨٩بھ خاد در مزار شریف در 
ایل این ساحھ مقر جامعھ اسماعیلیھ بود، یک اقلیت قومی کھ وسیعًا علیھ شان تبعیض ق. جریان جنگ نیز واقع شد

با ساکن شدن در امتداد یا نزدیک بھ سرک اصلی کھ بطرف شمال تونل . بودند و از نقطھ نظر اقتصادی فقیر
سالنگ منتھی می شود، ھمکاری اسماعیلیھ ھا بھ رژیم بخاطر تضمین امنیت قافلھ ھای کھ بھ طرف کابل می آمدند 

.حتمی شد

ھ، این مقام توسط سید منصور نادری، از کیان، جنوب بھ تعقیب یک انشعاب درون فامیلی بر سر رھبری جامع
.غرب بغالن کھ متحد بھ دولت بود و توسط دولت حمایت می شد بھ عھده گرفتھ شد

نخست، قطعات تحت حمایت وزارت امنیت درمیان مردم اسماعیلیھ با استخدام شدن پسر سد منصور، سید جعفر بھ 
 قطعھ و اندازه ان  در امتداد سال ھا بھ اوج خود صعود کرد و شامل مقر نژادی انی.  عنوان فرمانده تاسیس شد

گروپ ھای محلی مجاھدین و ملیشھ ھا ازمیان تاجک ھا، ھزاره ھا، ازبک ھای بغالن،  و جوامع پشتون بغالن 
و اکثریت مجاھدین کھ از خانھ ھای شان آواره شده بودند، بھ پل خمری، مرکز والیت و یک مرکز پرجنب . گردید

طور اھم، سید جعفر نادری  فعاالنھ توافقات غیر رویاروئی با دیگر . جوش صنعتی کوچ کردند و ثبت نام شدند
گروپ ھای مجاھدین تاسیس کرده و اکثریت آنھا را از نظر مالی حمایت می کرد، بدین وسیلھ  یک اندازه امنیت 

.را از کابل بھ طرف شمال و برعکس تضمین می کرد
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 ساختھ شدند کھ مرکز شان در کیلگی جنوب پل خمری شد ٨٠ قطعات مرکزی دوباره داخل فرقھ ١٩٨٠ در اواخر 
ھم یک فرقھ منظم ( نھرین ٢٠کھ از کندز بھ سمنگان انتقال یافتھ بود و فرقھ ) یک فرقھ منظم سابقھ (۵۴و فرقھ 

ت ھا و مقامات فرماندھی در این اکثریت اعضای فامیل پس. کھ دوباره بھ پل خمری مستقر شد بھ آن پیوست) قبلی
. قویترین قطعھ باقی ماند و روابط با ملیشھ ھا در شمال شرق برگزار شد٨٠ اگر چھ فرقھ -قطعات داده شد

با عقب نشینی نیرو ھای شوروی اعتماد رو بھ افزایش بھ نیروھای ملیشھ خارج از چھارچوب وزارت دفاع پدیدار 
 شده بود و بنیانگزاری ملیشھ ھا در شمال حد اقل با فرارسیدن عقب نشینی نیرو ضرورت آنھا قبًال پیش بینی. شد

مقامات شوروی کوشش کردند در قسمت ھای از شمال سیستم ملیشھ اضافی برابر تاسیس . ھای شوروی تسریع شد
.کنند، اگر چھ این فقط منحصر بھ جوزجان ماند

رج از مناطق شان نیز خیلی مشھور بوده ولی دارای شھرت از لحاظ فعالیت ھای نظامی ملیشھ ھای شمال در خا
ھنگامیکھ دولت از کمک ملیشھ ھا ستایش بھ عمل آورد، اکثریت بطور قابل توجیح بھ خشونت بیش .  خوبی نبودند

 گزارش ھا از تنش بین ملیشھ ١٩٨٠در اواخر . ازحد، سؤ استفاده از حقوق بشر دزدی بھ طور کلی شریک شدند
اکثریت آنھا از شمال، بر عالوه دیگر ملیشھ . ای منظم و از عدم توانایی دولت در کنترول آنھا شایع شدھا و قوت ھ

 و آنھا کھ از دیگر نقاط کشور اند در اواخر -عصمت مسلم اچکزای از کندھارکھ خود یک مثال برجستھ است—ھا
روه ھای کھ تحت فرمان دوستم  گ١٩٨٧ مطابق بھ ١٣۶۶در .  در چھار اطراف کندھار مستقر گردیدند١٩٨٠

)(K734 و قادر کارگر )(K733 اولین آرایش قشون شان را در کندھار دیدند، با دو سفر دوطرفھ کھ بعد از کندک 
)(K732این قطعات و قطعات مادون شان ھمھ خدمات متوالی را در قندھار، جنگ ھای .  امان اهللا گلیم جم رفتند

. را متحمل شدندسنگین را دیدند و خسارات سنگین

 شده بودند بھ عالوه قطعات ٨٠ و فرقھ ۵٣در طول سال ھای بعدی قطعات ملیشھ بھ شمول آنھایکھ جز فرقھ 
 قطعات جوزجانی و سرپلی احتماًال طور بیشتر وسیع آرایش دیده بودند .مستقل در سرتاسر کشور خدمت دیدند

در حالیکھ قوت ھای جوزجان، (در ساحات خود فعال بود ، قسمیکھ این یکی در مقابل مجاھدین ٨٠نسبت بھ فرقھ 
 در لوگر، پغمان و ھمچمنان ٨٠اگرچھ فرقھ .) در جاھای کھ مجاھدین ضعیف بودند، بھ این ھدف ضرورت نبودند

و امان اهللا گلیم جم ) عرب از بلخ(تعداد زیاد قطعات بھ شمول رحمت پھلوان . در دو طرف سالنگ خدمت نموده اند
 خدمات بیش از حد در شرق خصوصًا درچھار اطراف خوست دیده اند،  خسارات ۵٣زیاد دیگر زا فرقھ و تعداد 

قطعات عبدالچریک در .  بعد در جریان دفاع نھایی نامؤفق خوست۵٣زیاد را متحمل شده اند، خصوصًا فرقھ 
ی جوزجانی ھمچنان در نیرو ھا. کندھار، لوگر، غزنی، گردیز، کوھی صافی، و چھار اطراف کابل خدمت دیدند

زمانی ھم دولت واقعًا ار طرز برخورد ملیشھ ھا . حومھ شھر کابل، در تخار، بدخشان و ھرات آرایش یافتھ بودند
 اختتاف کردند ١٩٩٠بھ شمول یک حادثھ بدنام کھ در آن نیرو ھای جوزجانی کارمندان یک فاحشھ خانھ را در 

سترده راجع بھ رفتار ملیشھ ھا از تمام نقاط کشور بھ عالوه کابل منتج بھ  این حادثھ توام با شکایات گ.  انتقاد کرد
.انتقال دوباره آنھا بھ خارج از شھر شد

دولت نجیب اهللا اگر چھ قرار کھ مالحظھ شد بخاطر بقای سیاسی اش متکی بھ این قطعات بود و بھ ضمانت اجرائی 
استقرار و آرایش نظامی ملیشھ ھا در سر تاسر .  ت داشتآن ادامھ داد و بھ اسقرار آنھا علیھ مخالفین ضرور

کشورواقع شد و پروسھ در شمال دقیقًا موازی بود با دیگر جاھا در میان تمام گروپ ھای نژادی و قومی و او یک 
 اگر چھ از نگاه نژادی و قومی مھم بودکھ اکثرًا قطعات را از یک ناحیھ یا گروپ قومی -پروسھ تلقی نمی شد

علیھ مجاھدین از گروپ قومی دیگر قرار می داد، مشخصًا قطعات شمال را علیھ مجاھدین پشتون استفاده نژادی 
استقرار ملیشھ ھا در شمال اگر چھ استنباط و داللت ھای دیگر سیاسی و نتایج دیگر از بقیھ کشور داشت . می کرد

درت سیاسی ضعیف داده شده بود و اقلیت ھا را کھ این گروپ نظامی شده بود و از این لحاظ قبًال دارای اختیار و ق
. طور بحرانی، این عمل و دیگر پروسھ ھا انکشاف یک مرکز ثقل جوزجانی را تسھیل نمود.  نا راضی کرده بود

ھمچنان انکشاف روابط رقابتی  را بین فرماندھان ملیشھ دارای سوابق مشابھ را بوجود آورد کھ سر انجام روابط 
 ملیشھ ھای محلی وسیلھ تجرید کشمکش بین قوای سیاسی خلق وپرچم را فراھم کرد، طور کھ بین اعضای دولت و



47

 ١٩٩٢روابط قومی و نژادی جایگزین وفاداری و صداقت ایدیولوژیکی گردید و مستقیمًا در سقوط نجیب اهللا در 
.کمک کرد

١٩٩٢لی  ا١٩٨٩  خشونت و بدرفتاری توسط قوای نظامی افغان و قوای ملیشھ در ۵٫٣

طبق . ، دولت نجیب اهللا عملیات ھای تصفیوی را در پغمان، میدان شھر و لوگر تنظیم و اداره کرد١٩٨٩در سال 
اگر چھ، اظھارات بیان می دارد کھ قوای . اظھارات شھود، ھدف اصلی ظاھرًا یک قرارگاه حزب اسالمی بود

 سوختاندن زمین ھا، بامباردمان غیر قابل تشخیص دولتی کھ با ملیشھ ھای جوزجانی عمل می کردند، تاکتیک ھای
در نوشتھ  خویش راپورتر مخصوص آرمکورا در . و سوختاندن و بھ خاک یکسان نمودن قریھ ھا را اتخاذ کردند

،  اظھار کرده است کھ راکت ھای میزائیل کھ توسط قوای افغان در آن زمان استفاده می شد اساسًا متمرکز ١٩٩٠
بود، اما عدم دقت در ھدف اکثًر منجر بھ ویرانی اھداف غیر نظامی و سبب ھراس بیشتر در بین بھ اھداف نظامی 

.مردم می شد

قطعھ اساسی دولتی در ساحھ . در روز دوازدھم عملیات، قوای دولتی در دره زرگر پغمان با مقاومت روبرو شدند
وژه عدالت افغانستان با آنھا مصاحبھ انجام طبق افسران نظامی کھ پر.  بود١٠ فرقھ ٢۶دره پشھ یی پغمان غند 

داده، نیرو ھای پیاده شش تن از جنگجویان مجاھد را از میدان شھر دستگیر و اعدام کردند، یکی از این شش نفر 
.بھ نام محراب الدین و دیگر آن بھ نام داود بود

:و ساکن محل بود چنین اظھار نمود) و(شاھد کھ مخفف اسم آن 

اول فکر کردیم کھ آنھا سالح . مادر خانھ بودیم وقت کھ آنھا بھ ساحھ ما فیر کردند) ١٩٩٠اکتوبر _ رسپتامب(در 
، توپ دیسی و راکت ھای اوراگان فیر می کردند، اما بعد دیدیم کھ این اسلحھ با سایر تفاوت ٢١ھای ثقیلھ مانند بیم 

.ز کجا فیر می کنند و دلیل آن چیستمن بھ برادرم گفتم بیرون برو و معلومات کن کھ آنھا ا. داشت

برادرم بھ مسجد جای کھ ھمھ مردم در وقت فیر اسلحھ ثقیلھ جمع می شدند، زیرا زیر زمینی مسجد محل خوب 
وقتی کھ آمد، گفت مردم می گفتند دولت باالی ولسوالی محمد آغھ . وی کمی ناوقت برگشت. برای اقامت بود رفت

.والیت لوگر حملھ کرده است

ما معتقدبودیم کھ دولت نمی تواند بھ زودی بھ ولسوالی محمد آغھ بیاید، بخاطر کھ مجاھدین در یک موقعیت علیھ 
اما ھر روز جنگ ار . آنھا در ھوتل مامور سالم و ساحھ کتب خیل قرار داشتند و در این ساحات سنگر گرفتھ بودند

.طرف ھر دو جناح تند تر و شدیدتر می شد

ما از قریھ . بعد اقامت کردن بشتر از آن ناممکن بود. نگ برای مدت یک ماه در قریھ خویش بودیمما در جریان ج
وقت ما بھ . آنجا آخرین محل برای رفتن بود. خویش بھ قریھ پوراک ولسوالی پل اعلم والیت لوگر کوچ کردیم

شت، اما متأسفانھ در اثر فیر سالح پوراک رفتیم، برادرم دوباره بھ محمد آغھ جھت انتقال اموال و لوازم ما بر گ
.ثقیلھ توسط قوت ھای دوستم و سایر قوت ھا بھ قتل رسید

آنھا تمام . این واقعھ تا ماه ثور سال بعد ادامھ یافت. در ماه میزان واقع شده است) ١٩٩٠ (١٣۶٩این واقعھ در سال 
در جنگ کھ در .  مردم آن باقی نماندولسوالی محمد آغھ را بھ آتش کشیدند و ھیچ چیزی برای این ولسوالی و

ولسوالی محمد آغھ واقع شد مردم و مجاھدین در یک طرف و قوای دولتی تحت فرمان نبی عظیمی، دوستم، عظیم 
نبی عظیمی از وزارت دفاع، عظیم ظرمتی از وزارت داخلھ و از . زرمتی و تابعین آنھا در یک طرف قرار داشتند

 فوزی، اسد مارخور، جوره بیگ، عبدالچریک و دیگران مانند سید منصور گروپ ھای قومی دوستم، ھمایون
تمام .  قریھ بزرگ می باشد١٢٧ -١٢۵ولسوالی محمد آغھ دارای . نادری و امان اهللا گلیم جم در جنگ دخیل بودند

. ور شدنداین قریھ ھا تحت حمالت سالح ثقیلھ قرار گرفتند تا اینکھ مردم مجبور بھ مھاجرت بھ دیگر جاھای کش
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قوت ھای دولتی و قوت . آنھا تمام دارائی مرا بھ تاراج بردند. من برادرم بھ نام بسم اهللا را در جنگ از دست دادم
آنھا خانھ ما را ویران کرده و بھ خاک مبدل کردندو من تمام این حوادث را بھ . ھای دوستم این عمل را اجرا کردند

.چشم خویش دیدم

:ت راکتی توسط دولت نجیب را باالی لوگر تشریح کردھم چنان حمال) ف(شاھد 

ما بھ خاطر حمالت راکتی و بمباردمان قوای دولتی باالی خانھ ھای ما مجبور شدیم از ولسوالی محمد آغھ بھ " 
 یک راکت بھ مقابل خانھ کھ ما ١٩٩٠در دسامبر . ما بھ قریھ کنجک پل اعلم رفتیم. ولسوالی پل اعلم مھاجرت کنیم

در نتیجھ دو پسرم ھمراه با ھفت طفل دیگر کھ مصروف بازی بودند بھ قتل . گی می کردیم اصابت کردزند
ھزار ھا تن در اثر جنگ . بعد از چند روز مردم بھ زرغون شھر ولسوالی محمد آغھ لوگر کوچ کردند. رسیدند

د و چھار ذخیره آب را کھ برای آنھا اشجار را قطع کردند، مساجد و مکاتب را سوزاندن. کشتھ و یا معیوب شدند
.ھفت قریھ بود ویران کردند

دولت تمام این ولسوالی را سوختاندند . در ولسوالی محمد آغھ یک لوای حزب اسالمی بھ نام لشکر ایثار مستقر بود
.تیافسران مسئول عبارت بودند از جنرال نبی عظیمی، جنرال دوستم و عظیم ظرم.  تا اینکھ بھ دشمن شان رسیدند

 قھرمان، امان اهللا گلیم جم و دیگران ١٠٠دیگر قطعات مانند سید منصور نادری، دگروال محمد گل مسئول قطعھ 
این . نفر می رسید١٣٠٠٠در جریان عملیات تعداد دقیق مردم این ولسوالی تقریبًا بھ . ھم در این جنگ درگیر بودند

) ١٣۶٠ (١٩٩٠در جنگ کھ در سال . تقسیم می شود قریھ بزرگ دارد کھ بھ چندین قریھ کوچک ١٢۵ولسوالی 
ما از ولسوالی محمد آغھ . ادامھ یافت تمام ولسوالی بھ آتش کشیده شد و سوخت) ١٣٧١ (١٩٩٢واقع شد و تا سال 

بھ ولسوالی پل اعلم مھاجرت کردیم و در قریھ کنجک زندگی می کردیم، عملیات دولت بھ آھستگی بھ ولسوالی پل 
 قطعات دولتی شروع بھ انداخت سالح ثقیلھ باالی قریھ کنجک ولسوالی پل اعلم ١٩٩٠دسامبر در . اعلم رسید

 سالگی و دیگر آن محمد ٧کردند و یک راکت مقابل خانھ ما اصابت کرده در نتیجھ دوپسرم یکی بشیر احمد بھ سن 
وقتی . بھ چشم ھای خودم دیدممن حادثھ را .  سال داشت بھ قتل رسیدند و تمام دارائی ما از دست رفت٩جواد کھ 

چھار نفر آن از قریھ ما و دیگر کشتھ شده ھا .  نفر کشتھ شد٩ نفر دیگر زخمی و ۴کھ دو پسرم کشتھ شد، ھمزمان 
. و زخمی ھا از قریھ کنچک بودند

وایل كھ ھمراه فامیل خویش در قریھ برجگ ولسوالي پغمان زندگي مي كردند، در ا) الف(طبق گفتھ شاھد با مخفف 
، دولت افغانستان قطعات خویش را در شھر كابل در چمتلھ راه قرغھ، در مھتاب قلعھ ، باغ داود و چوك ١٩٩٠

در جریان این حملھ تمام قریھ . از طرف شب نیروھاي دولت حملھ شدید بھ پغمان كردند.  ارغندي مستقر كرده بود
) الف(طبق اظھارات شاھد . تـأثر و خساره مند گردیدندھا در پغمان از خواجھ مسافر الي بلند ترین نقطھ پغمان م

.مجاھدین از ھر حزب و گروه در پغمان بودند

:اظھار داشت) الف(

صبح . تمام مردم یا در زیر زمیني ھا ویا در خانھ ھاي طبقھ پائین منزل شان در آن فصل سرد زمستان مي نشستند
بھ چندین ریش سفید گفتھ شد كھ اول از قوماندانان اجازه . دروز بعد مردم تمام قریھ بھ طرف كابل حركت كردن

وقتي آنھا نبي عظیمي و دوستم را در آنجا یافتند، از آنھا اجازه رفتن . بگیرند، بنابران آنھا بھ فرقھ مھتاب قلعھ رفتند
بودند تا اجازه تعداد زیاد مردم بھ شمول مردان مسن، زن ھا و اطفال در ھر جا منتظر . بھ شھر كابل را گرفتند

. رفتن را حاصل كنند

ساعت یك بعد از ظھر بود كھ آنھا اجازه برآمدن از پغمان را بھ مقصد كابل دادند، اما سرباز ھا در قطعات نظامي 
سرباز ھاي دوستم از مردم  پول، ساعت، بوت و جمپرگرفتند و بعد بھ آنھا اجازه رفتن را . مردم را اذیت كردند

 كھ دوستم و نبي عظیمي باالي ولسوالي ما حملھ كردند، آنھاتمام دارائي مارا بھ تاراج بردند و بعد بعد وقتي. دادند
.آنھا دارائي ما را بھ شمول چوب دستك خانھ ھاي مادر كابل فروختند. بھ قیمت نازل در كابل فروختند

: واقع شده چنین توضیح داد١٠-٧-١٣٦٩بمباردمان قریھ خویش را كھ بھ تاریخ ) ت-الف(شاھد دیگر بھ نام 
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بھ مجرد كھ فیر سالح ثقیلھ از ھوا و زمین .  صبح طیاره ھاي دولت قریھ ھاي مارا بمباردمان كردند٤ساعت 
.  آغاز كردند٢١شروع شد، قطعات نظامي زمیني كندك نبي عظیمي حمالت شان را با راكت ھاي اوراگان و بیم 

مردم زخمي . عملیات براي مدت یك ماه دوام یافت. د دیگر زخمي شدند تن غیر نظامي كشتھ و تعدا٣٦در نتیجھ 
پسر خواھرم بھ اسم محمد پتنگ در خانھ ما در . ھاي شان را بھ پاكستان انتقال دادند و ھمچنان از لوگر كوچ كردند

. بھ قتل رسید١٩٩٠اكتوبر 

.  نظامي خسارات سنگین را متحمل شدند قریھ وجود دارد كھ تمام شان از اثر این عملیات١٩۶در این ولسوالي 
آنھا باغ و . من پسرخواھرم بھ اسم پتنگ را در این حادثھ از دست دادم و مجبور بھ مھاجرت بھ پشاور شدم

. من تمام این حادثات را بھ چشم خویش دیدم. دیگر دارائي ام را بھ یغما بردند

 جان صورت گرفتھ  غسالمي حكمتیار كھ در تنگي وااظھار داشت كھ حملھ در یك قطعھ نظامي حزب ا) ب(شاھد 
گردیز این حملھ را اجرا -دولت بھ منظور دور كردن یك گروپ حزب اسالمي بھ نام لشكر ایثار از را ه كابل. بود
آنھا یا مردم را كشتند و یا وادار بھ مھاجرت . دولت نجیب حملھ خویش را از ولسوالي محمد آغھ آغاز كرد.  كرد

. كردند

، بعد از اینكھ دولت ساحات غیر كوھستاني را در ولسوالي محمد آغھ اشغال كردند،آنھا در ١٩٩٠ دسامبر ٢در 
باالي نقاط مرتفع، كوھھاي كھ ولسوالي محمد آغھ را از ولسوالي پل اعلم جدا مي كند راكت مورد اصابت بمب و 

 طفل كشتھ ٩در نتیجھ . مي نشستیم اصابت كرددر آن زمان یك راكت در پیش روي خانھ كھ ما. راکت قرار دادند
ھمچنان از دوست نزدیك .  سالھ بود١٢ سالھ و دیگري بھ نام اجمل ٧دوتاي آنھا پسرانم یكي بھ نام ایمل جان . شد

پنج طفل دیگر از عین قریھ بھ قتل .  سر معلم فقیر خان دو پسر بھ نام ھاي محمد بشیر و محمد جواد بھ قتل رسیدند
بعد از این حادثھ ما بھ قریھ زرغون شھر مھاجرت كردیم و ما تا ختم .  اما من نام آنھا را بھ خاطر ندارمرسیدند،

.بعد از آن بھ خاطر سنگیني و شدت جنگ بھ پشاور پاكستان رفتیم. زمستان آنجا بودیم

:چنین گفت) م(شاھد 

 آنھا خانھ ھاي ما ١٩٩٠دفعتآ در دسامبر . ودندوقتي كھ دولت بھ ولسوالي ما حملھ كرد، مردم سرگرم زندگي شان ب
برادرم . آنھا خانھ ھاي ما را بمباردمان كرده و یا توپ انداخت مي كردند. را از زمین و ھوا مورد حملھ قرار دادند

 بعد از ظھر بود كھ اوضاع كمي بھتر ٤ساعت . براي خریدن گندم براي زمستان رفت اما نمي دانم كھ كجا رفت
ساعت .سالح ثقیلھ خاموش شد و مردم از مغاره ھاي كھ جھت حفظ جان شان رفتھ بودند بیرون شدندفیر . شد

. بعد از ظھر آنھا مرا از مرگ برادرم مطلع ساختند٤:٣٠

من رفتھ و جسد او را در . آنھا بھ من گفتند كھ برادرم در قلعھ نذیر از اثر فیر سالح ثقیلھ بھ قتل رسیده است
 قریھ در ولسوالي ٢٠٠تقریبآ بھ تعداد . شھر دفن كردم زیرا در ساحھ ما فشار دولت زیاد بودقبرستان زرغون 

نیرو ھاي دولتي كانال ھاي آب را بستھ كردند، پل . ھمھ این قریھ ھا بھ خاك یكسان شدند. محمد آغھ وجود دارد
 گوسفند ھا را كشتھ و قصاب ھا را .ھارا بمباردمان و زراعت را انفجار دادند و اشجار را قطع و بھ كابل بردند

آنھا ھمچنان چوب ھاي دستك یا تیر خانھ ھا را با . وادار بھ پوست كردن آنھا كرده و بعد بھ مردم كابل فروختند
.كیبل بھ تانك بستھ و كشیدند و بعدآ تیرچوب ھا را بھ كابل فروختند

 ١٩٩٢-١٩٨٩  خشونت و بدرفتاری توسط قوای مقاومت ۵٫۴

   نمونھ بدرفتاری توسط قوای مجاھدین۵٫۴٫١
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در سالھای بین عقب نشینی نیرو ھای اتحاد جماھیر شوروی و سقوط دولت نجیب اهللا، یک تعداد گروپ ھای 
اکثریت آنھا کھ در پاکستـان مستقر بودند و حمایت نظامی و استخباراتی . مجاھدین ھم مرتکب جنایات شدند

. ا آرامی و معافیت عمل می کردند و کنترول قابل مالحظھ باالی مھاجرین افغانی داشتندپاکستـان را با خود داشتند ب
حزب اسالمی مورد توجھ سازمان . یکی از با قدرت ترین اینھا حزب اسالمی بھ رھبری گلبدین حکمتـیار بود

یت سی آی ای کھ ، سازمان استخباراتی کھ مسئول بعضی کار ھا از جملھ ھدا)آی اس آی(استخباراتی پاکستان 
این مجاھدین توقیف گاه ھای مخفی درپاکستان داشتند؛ . برای گروه ھای مجاھدین اسلحھ فراھم می کرد بود

اشخاص کھ در توقیف بھ سر می بردند شامل مھاجرین بودند کھ مخالف رھبران مجاھدین بودند و یا آنھای کھ با 
.مئوسسات غیر دولتی خارجی کار می کردند بودند

ت ھای مجاھدین در داخل افغانستان نیز زندان ھا و توقیف گا ه ھای داشتند کھ در آنجا از شکنجھ بھ طور قو
در این گزارش ما از بدرفتاری ھا و سؤ استفاده در یکی از توقیف گاه ھای مجاھدین . سیستماتـیک استفاده می شد

ما ھمچنان منبع تحقیقات از توقیفگاه . د کـرده ایمدر شمال شرق افغانستـان کھ تحت کنترول شورای نظار بود استـنا
.ھای کھ مربوط دیگر گروه ھای رقیب بود داریم

 شکنجھ در زندان ھای مجاھدین۵٫۴٫٢

در بعضی . در جریان مقاومت علیھ اشغال توسط نیرو ھای شوروی، اکثریت قوماندانان مجاھدین زندان داشتند
 بودند از اسیران جنگی بھ شمول اعضای مجاھدین از گروه رقیب کھ حاالت آنھای کھ توقیف می شدند عبارت

یک تعداد مجاھدین غیر نظامی ھارا نیز .  برای تحقیق و ھمچنان بھ خاطر ارزش تبادلھ شان نگھداری میشدند
الف گروه ھای کھ در پاکستان بودند زندانی ھای داشتند کھ در آنجا مھاجرین افغان مظنون کھ مخ. توقیف می کردند

. سیاست گروه ھای مستقر در پاکسـتان بودند نگھداری، شکنجھ و در بعضی حاالت اعدام می شدند

سازمان دیدبان . حزب اسالمی حکمتـیار و حزب اسالمی خالص ھر دو دارای زندان ھای در نزدیک پشاور بودند
ندان ھای شناختھ شده و مشھور یکی از این ز. حقوق بشر بعضی از این زندان ھا را توضیح و تشریح داده است

شکنجھ بھ شمول " شمشتو بود کھ در آن حکمتیار زن و مرد را توقیف می کردو طبق سازمان دیدبان حقوق بشر 
سازمان ھای استخباراتی این گروه ھا ". لت وکوب شدید و استفاده از شوک برقی طور منظم صورت می گرفت

سازمان دیدبان حقوق بشر ھمچنان گزارش کرده است کھ سازمان . ھمچنان مھاجرین افغان را اختطاف می کردند
مھاجرین افغان کھ در بعضی موارد تھدید برای امنیت مالحظھ می شدند بھ ) آی اس آی(استخباراتی پاکستان 

خاطر کھ یکی از گروه ھای مجاھدین بھ رسمیت شناختھ شده  پاکستان را حمایت نمی کردند تحقیق و مورد شکنجھ 
.در بعضی موارد توقیف شده گان از سازمان استخباراتی پاکستان بھ حکمتیار تسلیم داده می شد.  می دادندقرار

:بعضی از زندان ھای کھ توسط گروه ھای مجاھدین مستقر در پاکستان کنترول می شد شامل

شمشتو، تحت کنترول حزب اسالمی حکمتیار، در کمپ مھاجرین شمشتو
ب اسالمی حکمتیار بھ شمول ورسک می سینی در شمال پشاور، محمد گارد در والیت دیگر مراکز توقیف حز

توسط سیاف نیز (و باگزی در نمایندگی کورام پاکستان ) کھ ھمچنان توسط سیاف استفاده می شد(کنر، افغانستان 
 در پاکستان ٢ره ، و خوند بکلور در نمایندگی کورام کھ توسط سیاف استفاده می شد، شمشتو شما)استفاده می شد

.کھ توسط حزب اسالمی خالص استفاده می شد

طبق شھود کھ با . شکنجھ ھمچنان در بین گروپ ھای مختلف و قوماندانان کھ در داخل افغانستان بودند متداول بود
، مصاحبھ صورت گرفتھ، گروه شورای نظار زندان را در لجده ١٩٨٠آنھا راجع بھ توقیف گاه ھای مجاھدین در 

اظھارات معتبر نشان می دھد کھ مقامات در لجده  بھ طور سیستماتیک از . سوالی فرخار والیت تخار داشتندول
.شکنجھ بھ حیث یک وسیلھ در تحقیقات از زندانی ھای امنیتی و سیاسی شان در زندان استفاده می کردند

یھ ھای ما درج است شامل سال  فعال بوده اما ادعا ھای کھ در دوس١٩٩٢-١٩٨٣این محل توقیف در سال ھای 
. می شود١٩٩٢ الی ١٩٨٩ھای 
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١٩٩٢-١٩٨٩ شکنجھ، ظلم وبد رفتاری علیھ زندانی ھا و اعدام در زندان لجده ۵٫۴٫٣

اظھارات شھود کھ توسط پروژه عدالت افغانستان مصاحبھ شده و اکثریت شان خود در زندان لجده در توقیف بوده 
چندین . مسئولیت بدرفتاری ھا و خشونت در زندان متکی بھ رھبری شورای نظار بوداند، نشان می دھد کھ امر و 

نوع تکنیک شکنجھ متکی بھ استفاده وسایل و امکانات معیین بود کھ مشخصًا برای شکنجھ زندانی ھا نصب شده 
.بود و واضحًا برای ھمھ در ساحھ قابل دید بوده است

ھر . ص کھ مقامات زندان بھ آن دسترسی داشتند صورت می گرفتشکنجھ طور سیستماتیک در اطاق ھای مخصو
کس کھ وابستھ بھ نظارت یا پیشبرد زندان لجده بوده، یا اینکھ از آنجا در موقع کھ بھ حیث زندان استفاده می شد 

.بازدید بھ عمل آورده ممکن از عمل آن بھ حیث مرکز شکنجھ مطلع باشد

ت و آنرا از شکنجھ در سایر زندان ھای مجاھدین متمایز می سازد این بود کھ آنچھ در مورد لجده دارای اھمیت اس
شورای نظار یک اداره بیشتر منظم . آن زندان بھ شکل یک ساختار منظم مشابھ ساختار ھای دولتی استفاده می شد

بعد از سقوط دولت ساختار تنظیمی آن متعاقبًا بھ دولت اسالمی افغانستان . بود نسبت بھ دیگر گروه ھای مجاھدین
. جذب و حل شد١٩٩٢نجیب اهللا در 

یک چھره یا سیمای واضح شورای نظار، در مقایسھ با قوماندانان محلی مجاھدین کھ شورای نظار جاگزین آنھا شد 
در شورای . وقتیکھ ساحھ کنترول خویش را در شمال شرق تقویھ کرد، عبارت بود از ساختار اداری پیشرفتھ آن

این جنبش در زمان دولت .  گروھی متخصص، سلسلھ امر واضح، و مکالمات خوب وجود داشتنظار قطعات
نجیب اهللا انکشاف کرد و تدریجًا لوازم و وسایل قدرت محلی را در پیش بینی با زمانی کھ توانست آنھا را در کابل 

ھ دولتی مانند ریاست امنیت، موسسھ شبی بناًء سھ).  واقع شد١٩٩٢قسم کھ سر انجام در (مستقر کند افزایش داد 
زندان لجده در مراحل ابتدائی انکشاف اداری شورای نظار . سارنوالی عمومی، و زندان در لجده دست داشتھ بودند

در یک مرحلھ کھ این جنبش ضرورت مجادلھ کردن بھ زندانی ھای جنگ را پیش بینی می کرد ) ١٩٨۴یا ١٩٨٣(
.تأسیس شده بود

نمودن یک طبقھ از زندانی ھا بھ شمول دشمنان جنگ، قوا و قوماندانان رقیب و مجرمین این زندان برای حبس 
برعالوه شھود ادعا می کنند ه بھ طور افزاینده بھ تسلط خویش در منطقھ اظھار .  سیاسی و جنائی استفاده می شد

.مسعود شده بودقطعی می کرد، زندان لجده یک مرکز نگھداری برای رقبای سیاسی و نظامی ھم پیمانان 

:روش ھای شکنجھ را کھ اعضای سارنوالی مستقر در لجده استفاده می کردند شامل 

آویزان کردن زندانی ھا از دست شان در یک جوره حلقھ آھنی کھ در سقف اطاق بو د
ھ لت وکوب اکثرًا توسط چوب چماق، شوک برقی، محروم نمودن از غذا و خواب، محبوس کردن در اطاق یا کوت

مدت و زمان اساسی شکنجھ از طرف شب بود، زندانی ھا . قلفی کـردن، سوء استفاده جنسی، شکنجھ روانی، بود
برعالوه شکنجھ سیستماتیک در زندان، مقامات زندان لجده ھمچنان . مجبور بودند بھ صدای شکنجھ گوش بدھند

ز سپری مراحل مختصرو ناکافی پروسھ عھده دار اعدام زندانی ھای مشخص، بعضًا بدون محکمھ و بعضًا بعد ا
. قضائی بودند

این یک قطعھ  . اتھام شکنجھ در زندان لجده متمرکز است بھ یک قطعھ کھ بنام ریاست سارنوالی عمومی مسمی بود
این قطعھ تمام . اعضای ریاست سارنوالی اعضای معیین شورای نظار بود. از ریاست امنیت ملی شورای نظاربود

 را درقبال توقیف زندانی ھای کھ در لجده نگھداری می شدند بود و بھ طور انحصاری تحقیق و مسئولیت ھا
 نفر مسئول امنیت زندان و نظارت از کار ٢۵یک قوماندان اردوگاه با نیروی متشکل از . شکنجھ را اداره می کرد
.یل شده بود دیگر افراد امنیتی از باشنده ھای محلی قریھ تشک. شاقھ باالی زندانی ھا بود
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مدارک و اسناد از زندانی ھای اسبق لجده نشان می دھد کھ اعضای بلند . شھود آنھا را متھم بھ شکنجھ نکرده اند
سارنوالی عمومی مستقیمًا از قوماندانی ریاست .  رتبھ رھبری شورای نظار از شکنجھ در زندان لجده آگاه بودند

محمد قسیم فھیم، وزیر دفاع اسبق، دولت .  با آنھا مشوره می کردعمومی امنیت ملی ھدایت می گرفت و اکثرًا 
ریاست امنیت ملی در .  رئیس جمھور کرزی، در آن زمان رئیس امنیت ملی شورای نظار بود مستقر در لجده بود

رکز مراحل ابتدائی تحقیق در یک م. والیت تخار مسئول دستگیری مردم بود کھ بعدًا در زندان لجده زندانی میشدند
بناًء یک . نگھداری زندانیان در تالقان صورت می گرفت و بعد زندانی ھا با دوسیھ رسمی بھ لجده منتقل می شدند

ارتباط قوی تنظیمی در بین تیم ھای لجده و تالقان وجود داشت و شھود بعضی از اعضای ریاست امنیت ملی 
اظھارات و مدارک نشان می دھد تمام اعضای ده . ندوالیت تخار را بھ تحقیق در لجده دسترسی داشتند نام گرفتھ ا

.نفری سارنوالی لجده در تحقیق زندانی ھا کھ توام با شکنجھ بود شرکت داشتند

تمام سارنوال ھای کھ در لجده بھ حیث تیم لیدر خدمت می کردند مستقیمًا در شکنجھ دست داشتند، طور کھ مستقیمًا 
کردند کھ در آن خود شان و پرسونل مادون شان زندانی ھارا شکنجھ می دوره ھای متعدد تحقیق را اداره می 

از جملھ تمام پرسونل در لجده سارنوال ھا بیشتر مسئولیت شکنجھ را داشتند زیرا آنھا ھدایت و اداره تحقیق . کردند
. تعیین می کردو توقیف زندانی را بھ عھده داشتند و سر انجام تصمیم آنھا شکنجھ کردن یا نکردن زندانی ھا را

 ترور و ناپدیدی اجباری افغانھا در پاکستان۵٫۴٫۴

 حمالت باالی یکتعداد مؤسسات غیر دولتی کھ با افغان ھا در پشاور  پاکستان کار ١٩٩٠ و اوایل ١٩٨٠در اواخر 
عداد ھمچنان حمالت باالی یک ت. می کردند مشخصًا آنھای کھ زنان افغان را استخدام می کردند صورت گرفت

طبق . روشنفکران و سیاست مداران افغان کھ مخالف سیاست بعضی گروه ھای مجاھدین بود صورت گرفت
گزارس حقوق بشر، آنھای کھ سیاست رژیم سابق را حمایت می کردند تھدید میشدند، کھ اکثر آنھا بزرگان قوم 

 غربی مانند گروپ امدادرسانی، و بودند کھ مخالف سلطھ قوماندانان اسالمی بودند، افغان ھای کھ با مؤسسات
.خانمھای کھ نقش و رول مسلکی شان سخت گیری را کھ اسالم گرا ھا میخواستند تحمیل کند نقض می کردند

یک تعداد رھبران و اعضای غیر روحانی یا گروه ھای چپی بھ پاکستان تھدید بھ مرگ شدند؛ بعضی ھا ترور ویا 
:د ھدف قرار گرفتند شامل افراد ذیل بودندآنھا کھ مور. اختطاف و ناپدید شدند

، انجمن انقالبی زنان افغانستان و حزب ماھویستی شعلھ جاوید و ساما )یک حزب ملی گرای پشتون(افغان ملت 
).سازمان آزادی بخش مردم افغانستان(

فتواھای . گرفتند بعضی از زنان کھ برای سازمان ھای بین المللی حقوق بشر کار می کردند نیز مورد ھدف قرار
صادر شده توسط سازمانھای غیر مشخص تھدید می کرد ھر زنی کھ لباسھای چسپان یا نامناسب می پوشیدند، 
کسانی کھ عطر یا روغن مو و آرایش استعمال می کردند، کسانی کھ با مردان غیر اقارب نزدیک خودش صحبت 

این امر صریحًا یک تعداد از مکاتب . راه می رفتندکند، کسانی کھ عروس را ھمراھی می کردند یا در وسط سرک 
. دختران و زنان را در پیشاور تھدید کرد

 می باشد کھ بھ عنوان یک ١٩٨٨سید بھاءالدین مجروح در فبروری : یک حادثھ، قتل شاعر و سردبیر معروف
حمالت واقع شده در حزب اسالمی حکمتیار بھ خاطر بسیاری از . قضیھ قابل مطالعھ در این گزارش می باشد

طوریکھ استیو کول . پاکستان مسوول می باشد و نیروھایش از حمایت استخبارات نظامی پاکستان برخوردار بودند
)Steve Coll ( با تکیھ بھ افسران اداره افغان –یادداشت کرده، در این دوره گلبدین حکمتیار ISI عامالن ، 

، افسران استخباراتی سعودی، داوطلبان عرب )م گرای پاکستانییک حزب اسال(جماعت اسالمی برادران مسلمان 
 بھ طور سیستماتیک و منظم بھ سمت نابود کردن رقبایش در بین جبھھ مقاومت افغانھا حرکت می – کشور ١٢از 
حکمتیار و قوماندان ھای سردستھ اش بھ دفعات مجاھدین سلطنت خواه، روشنفکران، قوماندان ھای احزاب .... کرد
.  و ھر کسی کھ بھ عنوان رھبری قدرتمند دیگر بھ حساب می آمد، اختطاف کرده و می کشت–ب رقی
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ترور سید بھاءالدین مجروح : حزب اسالمی۵٫۴٫۵
. سید بھاءالدین مجروح ناشر مجلھ ماھنامھ مرکز اطالعات افغان بود کھ بھ ارتباط جنگ اطالعات نشر می کرد

 درصد پناھندگان افغان ظاھر ٧٠ را بھ نشر رسانده بود کھ نشان می داد چند ماه قبل از ترور، مجلھ نتایج سروی
. شاه را بھ جای ھر کدام از رھبران مجاھدین حمایت می کنند

طبق گفتھ شاھدانی کھ با پروژه عدالت افغانستان مصاحبھ کرده اند، بعد از اینکھ نتایج سروی بھ نشر رسید، گلبدین 
 یک تعداد از قوماندان ھایش بھ شمول بچھ کاکایش، دوست محمد خان؛ رحمت اهللا حکمتیار، رھبر حزب اسالمی با

اھل )  باشدMajorاحتمال می رود کھ تحریف شده (میجر ) Mijur(ظاھر از پکتیا؛ غالم نبی خان از پکتیا؛ و 
یجر یک مقام م. یکی از قوماندان ھا موظف شد کھ مجروح و کارش را مطالعھ کند. پکتیا جلسھ ای را تشکیل داد

جناح استخباراتی حزب اسالمی بود کھ مشخصًا قتل ھا را بھ عھده داشت و حکمتیار کار قتل مجروح را بھ میجر 
. واگذار نمود

. میجر یک تویوتای لندکروزر داشت و از مقامات پاکستانی برای حمل سالح ھا بھ شمول کالشینکوف اجازه داشت
این لندکروزر برای پولیس پیشاور معلوم ) شماره پالک(کستان، نمبر پلیت طبق گفتھ شاھدان مصاحبھ شده در پا

 مورد ھدف ١٩٨٨ فبروری ١١مجروح در خانھ اش در . بود و بھ آنھا امر داده شده بود کھ آن را متوقف نسازند
مسوولین . طبق گفتھ شاھدان در پاکستان، میجر بھ گشت و گذار آزادانھ در پاکستان ادامھ داد. مرمی قرار گرفت

پاکستان ھرگز یک تحقیق قابل قبول برای ترور مجروح و یا دیگر افغانھایی کھ اینچنین کشتھ شدند، بھ اجرا 
. نگذاشت

نقض بین المللی حقوق بشر و قانون بشری در دوران حکومت اسالمی افغانستان از سال   ۶
١٩٩٨ الی ١٩٩۶ و توسط نیروھای اتحاد شمال از سال ١٩٩۶ الی ١٩٩٢

١٩٩۶ الی ١٩٩٢  تاریخچھ یی از جنگھای داخلی سالھای ۶٫١

زمانیکھ .  در این زمان نیروھا با جناحھای اکثریت در کابل ائتالف کردند و جنایات جنگی را مرتکب گردیدند
غانستان بعض شان احتماال نمایندگی اعمال انفرادی قوماندانان کھ خود سرانھ انجام میدادند میکند، پروژه عدالت اف

میداند کھ ھیچ قضیھ ای نیست کھ مسئوولین علیھ افراد ملکی و غیر نظامی جنایات را تحت رھبران جناح شان 
انجام نداده باشند در بعضی قضایای ارائھ شده توسط پروژه عدالت افغانستان وحشیگری و ظلم طبق دستور و توآم 

.تھ استبا آگاھی و فرمان قوماندان ارشد و رھبر حزب صورت گرف

در عین زمان این موضوع واضح وروشن از زبان روایتگران و قصھ پردازان جنگ شنیده میشد کھ قوماندان 
فعالیت شدید نیروھایی دفاعی مخالف بخاطر در . عمومی و یا ارشد ھمیشھ کنترول قوی بر افرادشان نداشتند

.  فا داری بھ افراد شان باعث ضرر شان بودکنترول آوردن قلمرو و محالت قوماندانان بخاطر حفظ جان شان و و
فرماندھان ارشد با تمام کوشش میخواستند کھ وفاداری خویش را بھ زیر دستان نشان دھند بخاطریکھ از مناطق 

شان دفاع کنند و ضربات کوبنده را بر مخالفین شان وارد سازند و متحمل ضربات مخالف نشوند عملیات و کوشش 
انب مخالف عملیات را آغاز میکردند با وصف اینکھ نقاط ضعفی بر سلسلھ فرماندھی ھای را بخاطر تضعیف ج

.جریان این جنگھا در سالھای بعد  بطور غیر مترقبھ صورت گرفتھ و دوسیھ بندی نشده است. داشتند

احھای در جریان این جنگ جن. بعد از چند ماه سقوط حکومت داکتر نجیب اهللا کابل در کام جنگ ھای داخلی رفت
چند گانھ شامل در جنگ علیھ حکومت داکتر نجیب و اشغال روسھا بخاطر کنترول قلمرو در پایتخت و والیات با 

علی الرغم مداخالت ملل متحد و بعضی کشور ھای ھمسایھ امکانی را فراھم نساخت تا کدام توافق . ھم جنگیدند
.سیاسی و شراکت نیروھا بدست آید
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ض قوماندانان پیشین کھ با داکتر نجیب اهللا متحد بودند نیروھای احمد شاه مسعود داخل کابل بھ تعقیب گفتگوھا با بع
یک قسمت نیروھای باقی مانده از . شدند و دیگر نیروھا نیز داخل مناطق دیگر در جوار کابل مستقر گردیدند

.ی از منطقھ خارج شدندحکومت داکتر نجیب با مسعود پیوستند و قسمتی با دیگر جناحھا و بعضی ھم بھ آسان

نیروھای مسعود ھمراه . اساسأ جنگ تقریبآ بین نیروھای احمد شاه مسعود و نیروھای گلبدین حکمتیار آغاز گردید
با نیروھای دوستم و قوماندانان جنبش مواضع حزب اسالمی را ھدف راکت و توپخانھ قرارداد در حالیکھ نیروھای 

ا، قصر ریاست جمھوری، وزارت دفاع و گارنیزیون کابل را مورد حمالت حزب اسالمی میدان ھوای، مکروریانھ
در حمالت کور . در این حمالت حزب اسالمی بھ تنھای صدھا غیر نظامی بقتل رساندند. راکتی قرار داده بودند

.کورانھ راکتی احزاب مختلف شامل در جنگ در این گزارش گنجانیده شده است

ر پاکستان توافقنامھ را امضا کرده بودند کھ در آن بر حکومت عبوری و زمانی  آپریل رھبران در پشاو٢۶در 
:گرچھ قدرت دولت اسالمی جدید محدود بود. مسعود  وزیر دفاع تعیین گردید. انتخابات توافق شده بود

ن کنار در ھمین زمان اکثر احزاب مجاھدین بھ این توافق نامھ موافقت داشتند و مجاھدین شیعھ تحت حمایھ ایرا
گذاشتھ شدند و یا در نظر گرفتھ نشده بودند تدارک صحنھ برای بعض جنگھا کھ پیش آمد جناح ھای مخالف مناطق 
مختلف شھر را تصرف کردند و مراکز فرقھ ھا جایشان را بھ مقر نیروھای مسلح تبدیل کردند و پوستھ ھای تالشی 

 در بعض مناطق بطور قابل مالحظھ در ھرات و مزار لکن. درست شده بودند و خودشان قانون را عملی میکردند
اھداف مسعود در جریان تصدی  دولت اسالمی . شریف تظاھرات جناحی پرپا شدند ولی این استثنائات بود

حزب اسالمی و بعدآ حزب شیعھ وحدت و جنبش ملی نیزشامل (افغانستان شکست نیروھای جنگی علیھ شان کھ 
در سال اول دشمن اصلی اش حزب . تحکیم قلمرو دولت اسالمی در اطراف کابل بودتوسعھ بخشیدن و . بود) بودند

اسالمی بود کھ طبق آمار کارمندان نمایندگی ھای حقوق بشر در کابل راکت ھایش ھزاران غیر نظامی را در بین 
بلکھ . میکرداگر چھ حکمتیار فقط یک رھبر نبود کھ راکت اندازی را رھبری .  بھ قتل رساند١٩٩۵ و ١٩٩٢سال 

ھر جناح قدرت مند نظامی در کھ درکابل انبار اسلحھ و یا سالح ثقیلھ داشت در جریان  جنگ استفاده کرده و در 
آنھایی کھ مجھز با طیاره جیت بودند مثل جنبش ملی و مسعود بطور . سرک ھای کابل بھ خشم و غضب در آمدند

حزب وحدت نیز از سالح ھای ثقیلھ شان . ران کردندمشخص جنوب و غرب کابل را در اوقات مختلف جنگ بمبا
تمام این حمالت کور کورانھ منجر بھ قتل ده ھا ھزار خسارات جانی گردید . علیھ اتحاد و مسعود استفاده کرده است

و خلل بزرگی در قوانین جنگی ایجاد کرد زیرا آنھا مسئوول ایجاد وحشت بین مردم گردید بخاطریکھ باعث قتل و 
. فراد غیر نظامی و خسارات مالی مردم گردیدندزخمی ا

 دفعتآ بین سیاف رھبر حزب اتحاد اسالمی کھ مرکزش در پغمان در غرب کابل بود و ١٩٩٢در ماه جون سال 
در جریان جنگ نیروھای اتحاد و حزب وحدت جنگجویان و غیر نظامی ھای را . حزب وحدت جنگ آغاز شد

دیگر کسانیکھ قرار معلومات بقتل رسانیده اند احتماال .  و مفقود االثر میساختنداختطاف کرده و بھ قتل میرساندند
تمام این تخطیھا از حقوق بشر متشکل از جنایات . بعد از اولین بار زندانی شدن بخاطر تبادلھ نگھداری میشدند

ھبران ارشد ھردو مسئوولیتھا بدوش ر. بعضی این تخطی ھا در شرح قضایا در ذیل خواھد گفتھ شد. جنگی است
جناح کسانیکھ آگاه از اختطاف و الدرک کردن مردم بودند ھستند کھ عبارتند از سیاف و قوماندانان ارشدش و 

پروژه عدالت برای افغانستان .  مرد و معاونش کریم خلیلی با بعض قوماندانان ارشد شان١٩٩۵مزاری کھ در سال 
.این واقعات را دوسیھ بندی کرده است

ناح اتحاد و وحدت افراد ملکی را در حمالت خانھ بھ خانھ مورد ھدف قرار دادند در اول نیروھای اتحاد ھردو ج
طبق . یک تعداد زنھا را مورد تجاوز جنسی قرار دادند و نیروھای وحدت عمل باالمثل را علیھ پشتون انجام دادند

در افغانستان اساسأ تجاوز . حسوب شده استقوانین جنگی بین المللی جنایت تجاوز جنسی بھ حیث جنایات جنگی م
اگر بعدأ گزارش ھای مبنی بر واقعات . جنسی بحیث اسلحھ در جنگ در جریان کمونیست ھا استفاده نشده است 

بعض نیروھای مجاھدین مرتکب تجاوز جنسی و . تجاوز جنسی توسط روسھا و حزب خلق ارائھ شده است
جنگ داخلی . دولت گزارش شده لکن بھ اندازه وسیع صورت نگرفتھ استاختطاف زنھا در جریان حملھ در قلمرو 

ھر گروپ مجاھدین شامل در جنگ در کابل .  این رقم را افزایش داده است١٩٩۵ الی ١٩٩٢کھ در کابل از سال 
. مرتکب تجاوز جنسی با ھدف مشخص مجازات تمام جامعھ بخاطر درک از ھمکاری با مخالفین  شان بوده است
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در . تجاوزات جنسی بر عالوه دیگر مسایل ھدف حملھ باالی افراد ملکی بوده و مسئلھ نژادی در بر داشتھبناء 
بعض موارد بمعنی تصفیھ نژادی استفاده شده است کھ پروژه عدالت برای افغانستان این واقعات را قرار ذیل ثبت 

.نموده است

ماه بیشتر شده بود یک جلسھ را بخاطر تعویق انداختن  استاد ربانی کھ مدت ریاستش از چھار ١٩٩٢در دسامبر 
قرار معلومات کوشش ھای ربانی بخاطر گرفتن قدرت جنگھای تازه یی را . مدت ریاست ریس جمھور دایر کرد

اخیرآ در آخر دسامبر ربانی یک شورای کھ توسط . بین نیروھای مسعود دوستم و بر عالوه وحدت منتج گردید
ولی بخاطر تأسیس یک .  دسامبر بحیث رئیس جمھور انتخاب کرد٢٩ شده بود ویرا در اعضای حزب خودش دایر

پارلمان کھ در آن نمایندگان تمام مردم از اطراف کشور حضور بیابند موافقت کرد و یک حرکت کھ بتواند ربانی 
.را ابقا و حمایت کند چندین نفر از اعضای این ائتالف بھ شمول دوستم حضور داشت

در این مقطع .  حزب وحدت از دولت اخراج شد و مخفیانھ با حزب اسالمی ارتباط گرفت١٩٩٢واخر سال در ا
کھ نیروھایش در اطراف کابل مستقر بودند ( زمانی مسعود پالن استراتژی را بخاطر مقابلھ کردن با حزب اسالمی 

ام میداد بخاطر اخراج شان روی و حزب وحدت کھ اکثر عملیات ھا در غرب کابل انج) و با راکت مسلح بودند
نیروھای حزب اتحاد نقش مھم و عمده را در این حملھ بازی کرد کھ تحت امر مستقیم سیاف و از .  دست گرفت

نیروھای اتحاد اسالمی گرچھ بطور رسمی در وزارت داخلھ جذب نشده بودند لکن با . وی معاش میگرفتند
. ھمکاری این وزارت کار میکرد

 مسعود با نا راضیان و قوماندانان حزب وحدت تماس گرفتھ و توافقات را انجام داد  و یک ١٩٩٣وری در ماه فیبر
پروتوکول را بصورت مخفی با مسعود امضا کردند و وعده داده بودند کھ در جریان جنگ مزاری و اعضای 

ت و سوء استفاده را بھ ثبت پروژه  عدالت افغانستان ھردو موضوع را ارتباط عملیا. کابینھ اش را اسیر نمایند
.رسانده است کھ شامال فیرھای کورکورانھ باالی مناطق ملکی، قتل ھا و تجاوزات جنسی ذیل میباشد

 دوستم با حکمتیار توافق کرد و باالی مسعود حملھ ورشد کھ جنگ شدیدی بعد از سقوط ١٩٩۴درماه جنوری 
 نفر در شھر در بین ماه ٢۵٠٠٠ت کھ بھ تخمینأ بھ تعداد  صورت گرف١٩٩۴دولت داکتر نجیب اهللا در اواخر سال 

. در اخیر ماه مسعود دوستم را از مقرش کنار زد و ھزاران نفر را اسیر گرفتند. جنوری و جون بقتل رسیده است
جنگ بین نیروھای  دوستم و مسعود خمشگینانھ بود و شامل ھدف گیری حمالت باالی مناطق ملکی صورت 

. میگرفت

 موفقیت غیر مترقبھ طالبان کھ نیروھایش قندھار را تصرف کرد و بطور قابل مالحظھ حمایت ١٩٩۴ل در سا
 طالبان پیشروی بطرف ١٩٩۴در اخیر سال . پاکستان از ناحیھ تجھیزات و نظامی وضعیت را در کابل تغییر داد

کھ وی مدت چھار سال از  مقرش در چھار آسیاب جای١٩٩۵ فیبروری ١۴کابل، ارزگان و زابل کرد و در سال 
آنجا کابل را ھدف حمالت راکتی قرار میداد با تمام تجھیزات آن بھ طالبان رھا کرد و طالبان بھ آسانی منطقھ را 

. تصرف کردند

در ماه مارچ مسعود حمالت را علیھ . پرواز حکمتیار مسعود را در موقعیت بدست گرفتن کنترول شھر قرار داد
 کھ موقعیت ھای وحدت در غرب کابل بمبارد نمود و مزاری با طالبان پیوست با دادن حزب وحدت راه انداخت

این جنگ شامل . اجازه بھ طالبان کھ وارد کابل شود باعث انشعاب وحدت شد و تعداد نیروھایش با مسعود پیوستند
 نیروھای وحدت از فیرھای کورکورانھ و بمباردمان مناطق غرب کابل توسط نیروھای مسعود و باعث عقب راندن

. نیروھای مسعود ھمچنین تجاوزات جنسی و قتل افراد غیر نظامی را در جریان حملھ مرتکب شدند. شھر گردید
چنانچھ طالبان مجبور بھ عقب نشینی گردید مزاری را با خود بردند و وی در وضعیت نا مشخص در ھلیکوپتر 

.طالبان در مسیر قندھار مرد
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 جنگھای شمال۶٫٢

با مقایسھ کابل با مزار شریف در اویل سال  حکومت اسالمی جنگ شدید فروکش گردیده بود
 و در ھم کوبیدن نیروھای مستحکم دوستم در منطقھ یک فرقھ قوی ١٩٩٢با توافق و محاصره شھر در ماه مارچ 

ف بوده و بسیار قبل گرچھ ناحیھ مخلوط از اقوام مختل. جنبش، وحدت و جمعیت بجا گذاشت: در بین احزاب عمده
از رھبران سیاسی انقالبی کمونیست، از کمونیست ھای قومی در منطقھ برای تأمین امنیت قلمرو و تضمین قدرت 

 قوماندانان عمال از خود مختاری لذت میبرد زمانیکھ با یک جناح قوی مثل ١٩٩٢در سال . شان استفاده کرده بودند
قوماندانان محلی مردم ملکی را بخاطر ھدف  چور و چپاول تھدید . ددوستم و وحدت تحت رھبری محقق متحد شدن

.کرد و باالی مردم قریھ حملھ کرد و افراد سیاسی جناح مخالف را ترور کردند

 زمانی بر ھم شکست کھ دوستم با حزب اسالمی بخاطر جنگ کابل ١٩٩۴استقامت در مزار شریف در سال 
.ستم و کسانیکھ با مسعود پیوستھ بودند صد ھا کشتھ بر جای گذاشتجنگ در مزار شریف بین دو. ائتالف کرد

 طالبان طرف مزار شریف پیشروی کرد و نیروھای ١٩٩٧اوایل . ھر دوجناح بر کشتن اسیران مبادرت ورزیدند
در اواخر ماه می طبق یک توافق با جنرال ملک معاون جنرال . دوستم را از فاریاب، سرپل و بغالن عقب راندند

ستم طالبان وارد شھر مزار شدند و بعد ازاینکھ نیروھای ھزاره طالبان را در شھر کمین کرده بودند جنرال دو
 طالب در ٣٠٠٠و حد اقل . ملک علیھ طالبان برگشت و با وحدت متحد شده ھزاران سر باز طالبان را اسیر گرفتند

. جریان یک ھفتھ بھ قتل رسیدند

 بھ مزار برگشت جنگ بین جناحھای عمده بخاطر قدرت در مزار آغاز شد و تا ١٩٩٧بعد از اینکھ دوستم در سال 
 طالبان ١٩٩٨در ماه آگست . سرحد چور و چپاول  و حملھ بر افراد ملکی توسط حزب وحدت و جنبش منتج گردید

ی را در تمام کنترول مزار را برای بیشتر از سھ سال در دست گرفت و اکثر مناطق شمال را بجز راه شمال شرق
):در ذیل بخوانید. ( دست جبھھ متحد واگذار کرد

  راکت پراکنی ھا و بمباردمان کور کورانھ کابل و استفاده از نیروھای زیاد در جنگھای ۶٫٣
١٩٩۵ الی ١٩٩٢جناحی در کابل از سال 

  شرح حال بمباردمان کابل ۶٫٣٫١

 بتدریج یکی از نقایض جدی و خطیر ١٩٩۶ الی ١٩٩٢بمباردمان کابل در جریان جنگ ھای گروھی از سال 
این جنگ باعث کشتار ده ھا ھزار غیر نظامی، تخریب . نقض حقوق بشر را درجنگ افغانستان تأسیس کرد

زمانیکھ حزب اسالمی جناح سر شناس و . پایتخت گردیده و ساکنین این محل را دچار تکان و بھت زده گی کرد
ئوول مرگ و ویرانی در بمباردمان کابل شناختھ شد بلکھ این حزب تنھا عامل این مقدم ترین جناح بین احزاب مس

تمام جناحھای مسلح شامل در جنگ کھ رقابت برای کنترول شھر داشتند در عملیات کور کورانھ . نقایض نبود
. استفاده از سالح ثقیلھ باعث ویرانی کابل و خسارات جانی در ساحات غیر نظامی گردیدند

و تحلیل مشخص میسازد طریقی را کھ بعض جناحھای درگیر با استفاده از استعمال سالح سنگین و تجزیھ 
و ھمچنان استقرار سالح سنگین در کابل و . بمباردمان و استفاده از نیروھای زیاد این شھر را ویران کرده اند

 اسالمی کوشش داشتند کھ بمباردمان افراد بلند رتبھ شورای نظار یا جمعیت. سلسلھ مراتب جناح ھا را بیان میکند
 بھ بعد بخاطریکھ نیروھایش آماده قانونی و دفاع از کابل علیھ حمالت ١٩٩٢کابل توسط نیروھایش از سال 

 با جمع جناح ١٩٩٢ھیچ جای سئوالی نیست کھ تأسیس حکومت اسالمی در سال . مخالفین را مشروعیت میبخشد
فاصلھ تحت حمالت شدید قرار گرفتند،  اولی توسط گلبدین حکمتیار کھ از ھای مجاھدین و بقایای دولت سابق بال 

. دولت اخراج شده بود و بعد توسط گروھای کھ مشروعیت دولت ربانی را رد میکردند
بھرصورت بی توجھی بھ ادعای مشروعیت توسط ھر جناح در گیر در جنگ یا در حقیقت ادعای مبنی بر اینکھ 

حمالت کور کورانھ منع قرار داده ) حقوق جنگی(غاز کرد، تحت بررسی حقوق بشر فالن حزب اول حملھ را آ
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و یا استقرار نظامی . حمالت کور کورانھ حمالتی را گویند کھ مستقیم بھ مناطق نظامی ھدف گرفتھ نشود. شده است
کورانھ بھ ھر حمالت کور . بھ قسمی کھ یا بمعنی کھ نیروھای جنگی مستقیم بھ محالت نظامی سوق داده نشود

معنی شامل بمباردمان ھای است کھ تھدید واحد نظامی مشخص جدا از مردم ملکی در محالت شھر، قریھ جان و 
غیره باشد و حمالت کھ احتماال باعث واقعات خساره رساندن بھ زندگی مردم ملکی و زخمی شدن مردم ملکی و 

 واضح و مسلم بودند افراد زیاد نظامی در این محالت خساره مند شدن مردم ملکی شود یا و متعلق بھ استفاده از
بناء تمام جناحھای شامل در جنگ در . این آخرین قانونی است کھ نسبی ارائھ شده است.  باشد پیش بینی شده است

گزارشگر خاص ملل متحد راجع بھ این حمالت گزارش داده . کابل بھ حمالت کور کورانھ مبادرت ورزیده اند
بطور مثال در یک گزارش توضیحی از قتل دستھ . گزارش ھایش مربوط حمالت ھمین مقطع میباشداست کھ تمام 

جمعی توسط حمالت کور کورانھ راکت و بمباردمان ھوای کھ بمب زمین را عمیق حفر کرده بود از کابل بیان 
و بسیار پر جنجال و یک گزارش جدید . کرده است کھ راکت ھا و توپخانھ ھای کور کورانھ در شھر فیر شده بود

مھم در جنگھای اخیر حاکی از استفاده از بمباردمان ھوای مناطق مسکونی کابل و شاھراه و طبق گزارش خط 
.نشست و برخواست طیاره ھای جنگی را بوده است

سلسلھ مراتب ھدایات و کنترول عملیات نظامی توسط شورای نظار و جمعیت اسالمی۶٫٣٫٢

شورای نظار باعث  ویرانی پایتخت افغانستان کابل توسط راکت و توپخانھ بطور مشخص قوت ھای مرگبار 
جناح کھ نقاط مرتفع را در محدوده کابل در اختیار داشت نیروھای ھوای باقی مانده از حکومت نجیب اهللا . گردید

کتر نجیب علت اینکھ جنگھا زیاد تر توسط نیروھای انشعابی و بقایای حکومت دا. ھمرای جنبش در دست داشتند
.جنراالن کھ با جنبش ملی پیوستند دامن زده شد کھ با مھارت و تسلیحات وافراد نظامی زیاد با خورد دار بودند

شاھدان عینی کھ با شورای نظار بودند مشخص از سلسلھ مراتب قوی در زمان تصمیم گیری کھ بکجا حملھ کنند 
بری میکرد چی سالح دور برد و یا میانبرد و یا اینکھ بھ مسعود مکررآ عملیات را رھ. برایشان دستور داده میشد

محمد قسیم فھیم بعدا مسئوول استخبارات و در اکثر اوقات مشوره میداد کھ . پیلوت ھای جیت دستور بمباران میداد
.کدام مناطق مھم را ھدف قرار دھند

ی را بھ پروژه عدالت افغانستان یک قوماندان تولی از ظرفیت تنظیمات شوران نظار گواھی داد و گواھی مفصل
داکتر عبدالرحمان رفت با .  نھ تنھا شورای نظار بلکھ نیروھای متحد بطور غیر منظم داخل کابل شدند. ارائھ نمود

نبی عظیمی، جنرال بابھ جان وجنراالن و بقایای دولت سابق توافق کردند و بعد جمعیت اسالمی و شورای نظار از 
نیروھای حزب اسالمی نیز در دروازه . گرام و میدان ھوای کابل وارد شھر کابل شدطریق سالنگ، پنجشیر، ب

. ھای شھر کابل رسیدند
نیروھای شورای نظار مستقیمأ تحت فرمان احمد شا مسعود بود داکتر عبدالرحمان آنھا را : قوماندان کندک گفت

.  ھمکاری میکرد و جنرال پناه پنجشیری مسئوول نظامی بود
ما با نیروھای تازه نفس کھ مسعود تنظیم کرده بود وارد کابل شدیم سید یحیی خان قوماندان : ن کندک گفتقوماندا

.  بود و بعد از آن کھ او کشتھ شد بسم اهللا خان قوماندان تعیین گردید
ھر  اول ما قصر ریاست جمھوری و وزارت دفاع مستقر شدیم و بعد ما در خط اول کھ تازه در ش: قوماندان گفت

مقدمتأ او در پوستھ گمرک  و پوھنتون نظامی در مسیر راه جالل آباد فرستاده شد جای کھ . کنده شده بود فرستادند
با نیروھای عظمی از پنجشیر تحت فرمان گل حیدر و بابھ جلندر و بعضی اشخاص دیگر باز مانده از حکومت 

نداشتیم و ما در جاھای کھ جنگ شدید بود فرستاده در روز ھای اول ما مکان مشخص . سابق در آنجا مستقر بودند
. میشدیم
برای چند روز جنگ کامال غیر منظم بود و مرکز فوماندھی در گارنیزیون کابل جای کھ نبی عظیمی، : او گفت

و آنھا برایم سالح و مھمات دادند . بابھ جان، داکتر عبدالرحمان، قوماندان پناه و دیگر جنراالن مسئوول جنگ بودند
.ما آنھا را استفاده کردیم

و گزارشھای متداوم میگرفت و بعد نیروھای . در ابتدا مسعود در خارج از کابل در جبل السراج بود: وی گفت
اکثر نیروھا از پنجشیر و شمالی بھ سرعت رسیدند و . دیگر از مناطق والیات دیگر خواست و بھ کابل اعزام کرد

نیروھای دیگر از بدخشان، تخار و . د مسلح شدند و بھ نیروھای نظامی پیوستنداکثر پنجشیریھای کھ در کابل بودن
. بغالن نیز رسیدند
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قوماندان ھمچنان توضیح داده است کھ بعدآ نیروھای متحد از حزب وحدت و جنبش ملی از طریق ھوای و زمینی 
مجاھدین پیوستند کھ سرچشمھ از رسیدند و سر بازان دولتی بھ خانھ ھای شان رفتند و بعضی شان بھ گروپ ھای 

نیروھای اتحاد اسالمی از میدان شھر و پغمان رسیدند آنھا با لنگی ھای دراز و موھای دراز . عالیق والیتی داشت
آنھا بیرقھای سفید رنگ داشتند و بعضی شان عکس ھای استاد سیاف را . بودند و تنبان ھایشان تا زانو کشیده بودند

شورای نظار پتلون ھای نظامی روسی و کالھای چترالی و دستمال در دور . رده بودنددر موتر ھایشان نصب ک
. گردن شان بودند و بعضی شان عکس ھای مسعود را در موتر ھایشان نصب کرده بودند

ولی زمانیکھ جنگ شدید با حزب . در اول زمانی و فرصتی بود کھ در شورای جناح ھای متحد شمال شامل میشدند
شورای نظار از امکانات نظامی و سالح ثقیلھ یی کھ از . غاز شد مشکل بود کھ این جلسھ بر گذار گردداسالمی آ

دولت وقت مانده بود نفع برد و نیاز پیدا نکرد کھ سالح ھای ثقیلھ شان را از جای دیگر بیاورند زیرا ما از توپخانھ 
 مستقر شدیم و سنگر ھاییکھ مربوط دولت وقت بود و تانک ھای جا مانده در سنگر ھای اطراف کابل بجا مانده بود

. مملو از دوستان گردیده بودند

تبادلھ توپخانھ در اطراف کابل شروع شد و ما ھم بھ تدریج ھود خیل، قلعھ زمان خان و اطراف پلچرخی را با 
، مکروریانھا، حزب اسالمی نیز در جواب ما مناطق گمرک، میدان ھوای. راکتھا، توپخانھ ھدف قرار میدادیم

نیروھای اتحاد در مناطق . ساحات اطراف ریاست جمھوری، وزارت دفاع و گارنیزیون کابل را با راکت میزدند
 ھدف قرار گرفت  و ١٩٩٢نیروھای حزب وحدت در غرب کابل در آخر . مختلف در جریان جنگ مستقر شدند

. بر شورای نظار حملھ ور شدنداین دو جناح نیز .  ھدف قرارگرفت١٩٩۴نیروھای جنبش از جنوری 

در جواب گفت . پرسان شد کھ آیا نیروھا مناطق را کھ بمباران میکردند میدانستند کھ مناطق غیر نظامی اند
زمانیکھ شورای نظار و حزب اسالمی جنگ را شروع کردند مناطق ھمدیگر را در روزھای اول میکوبیدند تمام 

ا ھنوز در آن زندگی میکردند ولی زمانیکھ جنگ دوام کرد آنھا بتدریج خانھ خانھ ھای مردم غیر نظامی بودند کھ ت
. ھایشان را در خطوط اول جنگ  رھا کرده  بھ مرکز شھر، بھ والیات، یا جالل آباد و یا پاکستان فرار کردند

 اذیت شورای نظار خانھ پشتون ھا را در مناطق حزب اسالمی تالشی میکردند لکن صدمھ و آزار و: او گفت
.لکن خسارات واقعی جای بود کھ آنھا ضربھ وارد میکرد. نکردند
لکن بعضی اوقات اگر ما مناطق دشمن . آنھا جای رفتھ نمیتوانستند کھ مورد حمالت راکتی قرار میگرفتند: اوگفت

یا مقر را تصرف میکردیم ما چقری ھای عمیق اثر بمب را میدیدیم و میدانستیم کھ چھ در داخل خانھ ھا بود و
. نظامی بمب این حفرھای عمیق را ببار آورده است

با پوستھ رادیو تلویزیون، کوه رادار بھ معنی اینکھ رھبران ھدایت ) کوه تلویزیون(شورای نظار بر کوه آسمای، 
 طبق اظھارات قوماندان کندک پوستھ عمومأ در مدت. میداد تا راکت ھا و بمب ھا در کجا می افتد کنترول داشت

. سھ ماه در سھ ماه تحت فرمان گل حیدر بعضی اوقات توسط با بھ جان اکماالت و تبادلھ نیرو میشد
کوه تلویزیون مشھور بھ پلنگ یک و کوه رادار مشھور بھ پلنگ دو برای عملیات مھم و اساسی بودند آنھا : او گفت

پوستھ رادیو تلویزیون .  تباط مستقیم داشتتحت فرمان مستقیم وزارت دفاع بود و وزارت دفاع با این پوستھ ھا ار
از این محل آنھا . ھر ماه بخاطر کھ محل خستھ کن بود افرادش تبدیل میشد و تحت امر مستقیم وزارت دفاع بود

میتوانیست تمام محالت فیر و توپخانھ و محالت نظامی مخالفین شانرا توسط دور بین میدیدند و بعد در کوه رادیو 
.     تیمتلویزیون ما رف

یک افسر استخبارات سابق بما از تشکیالت  و روش شان بطور مفصل اطالع داد کھ سھ نوع راکت توسط 
راکتھای  دور برد کھ اول در :  نیروھای شورای نظار استفاده میشد و تحت فرمان کسیکھ فیر میکرد قرار داشت

د و قوماندان مسلکی آنرا فیر میکرد و اھدافش تپھ سرخ و بعد در چھار راھی میدان ھوای بگرامی مستقر شده بو
. محالت نظامی تحت کنترول حزب اسالمی و حزب وحدت محالت کھ فرقھ ھا و موقعیت ھای نظامی دشمن بود

بطور مشخص ما لوای سھ راکت را در داراالمان جاییکھ توپخانھ حزب وحدت و فرقھ حزب وحدت در آنجا بود و 
ھمچنان ما محالت حزب اسالمی را از قبیل . زب وحدت در آنجا مستقر بود ح٠٩۶سفارت روسیھ محل فرقھ 
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چھار آسیاب محل توپخانھ حزب اسالمی، شیوکی محل ریاست استخبارات حزب اسالمی، محل فرقھ ریشخور و 
و ھمچنان میدان ھوای دشت سقاوه را در لوگر کھ . انبار اسلحھ حزب اسالمی موقعیت داشت ھدف قرار میدادیم

این افسر گفتھ است کھ راکت ھای دور برد توسط افراد مسلکی . ط حزب اسالمی اعمار شده بود ما می کوبیدیمتوس
نظامی از دوران داکتر نجیب اهللا کھ ھمرای جنرال بابھ جان بودند و او ایشان را ھدایت میداد و مسعود ھدایات 

.مشخص را برایشان میداد

او گفت .  کیلومتری را ھدف قرار دھد٢٠ الی ١۵ بود کھ میتوانست محالت نوع دوم راکتھای برد متوسط: او گفت
کھ فرمان این راکت توسط قوماندانان فرقھ ھا صادر میشدند، بطور مثال احمدی قوماندان فرقھ قرغھ، پناه خان 

این راکتھا نیز . قوماندان نیروھای جھادی، گدا محمد خان قوماندان فرقھ تپھ سرخ، و بسم اهللا خان دستور میدادند
محالت حزب اسالمی وزون ھای نظامی و مراکز نظامی را از قبیل بگرامی، شاه شھید، کارتھ نو، چھلستون و 
محالت وحدت را در افشار، علوم اجتماعی، سیلو و در صورت ضرورت ھر منطقھ غرب کابل کھ تحت کنترول 

.حزب وحدت بود میکوبیدند

ای سیار و توپخانھ و تانک ھای سیار در ساحات در صورت نیاز داشتند بھ ھمچنان شورای نظار راکت انداز ھ
اکثرشان مربوط قوماندانان حملھ کننده کندک ھا . پوستھ ھای کھ در محالت مشخص مستقر شده بودند کمک میشدند

 سمنگان، و لوای و چن جنگیان مثل گل حیدر و عبدالصبور کھ ھر دوی شان از پنجشیر بودند، قوماندان فاضل واز
این افسر استخبارات گفتھ است کھ این قوماندانھا شخصأ حمالت را انجام نمیدادند . عبد الحکیم و معاون عزیز بودند

. بلکھ احمد شاه مسعود برای شان ھدایات عملیات میداد و این ھا عمل میکردند
رار میدادند، مثل کارتھ سخی، راکت نزدیک برد راکتھای بودند کھ یک الی دو کیلومتر محالت دشمن را ھدف ق

کارتھ چھار، اطراف دانشگاه، ده بوری، کوتھ سنگی، سرای غزنی، چنداول، خوشحال خان، قلعھ واحد، چھار قال، 
مھتاب قلعھ، دشت برچی، آغلی شمس، بینی حسار، سیا بینی، سنگ نوشتھ، بگرامی، قلعھ زمان خان و ارزان 

.قیمت را ھدف قرار میدادند

 کندک نیز از نیروھای ریزرفی تحت امر بسم اهللا خان بیان کرد در ھیچ جای مستقر نبودند و در صورت قوماندان
این نیروھای احتیاطی تأ سیس و توسط احمد شاه مسعود آموزش داده شده بودند و . ضرورت استفاده میشدند

این . بر خوردار بودندیونیفورم مشخص و سالح ھای مشخص داشتند از معاش و اکماالت و لوجستکی عالی 
نیروھا دارای تانکھا و راکت ھای نصب شده بر موتر ھای شان، زیو نوع روسی و دافع ھوا در موتر ھای شان 

و این نیروھا در عملیات علیھ حزب اسالمی در باال حصار، کوه آسمای و بعدآ چھلستون شرکت . نصب شده بودند
شرکت کردند و ھمچنان بخاطر کوششھای نا موفق بخاطر تسخیر داشتند، و بعدآ علیھ حزب وحدت در غرب کابل 

. ریشخور  وارد عمل شدند

طبق اظھارات قوماندان سالح ثقیلھ شورای . طیاره ھای جنگی جنبش و شورای نظار تحت فرمان جداگانھ بودند
در زمان . ستور میدادنظار مسعود خودش حمالت ضربتی راکتی و بمباردمان را دستور میداد و یا بسم اهللا خان د

 طیاره ھای جنبش ملی قوت دشمن محسوب گردید و تمام حریم ١٩٩۴پیمان شورای ھما ھنگی در جنوری سال 
این دو عامل . و ھمچنین مناطق مرتفع و استراتژیک شھر را در دست داشت. ھوای کابل تحت کنترول مسعود بود

. یاد را در اطراف کابل داردبھ معنی این بود کھ مسعود توانای ھدف گیری محالت ز
او بھ این باور است کھ این نقاط مرتفع اساسأ باعث ویرانی پایتخت و بطور : یک شاھد عینی غیر نظامی گفت

او گفت کھ در ھر درگیری جزئی آنھا از راکت انداز و قوت ھوای استفاده . مشخص شرق و غرب کابل گردید
.میکردند کھ من شاھد آن ھستم

:ظامی سابق استقرار شورای نظار در غرب کابل علیھ وحدت را مفصل چنین بیان کرده استیک افسر ن. أ

سمیع اهللا قطره از جمعیت اسالمی از ولسوالی درواز بدخشان قوماندان لوای دفاع انقالب مستقر در زندان .١
. دھمزنگ، باغ وحش، چھارراھی بریکوت طرف سینمای بریکوت و راه ھای دھمزنگ بود

: ھای شانسالح 
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 ٧ میل راکت آر پی جی ۵٠
 میل پیکا نوع روسی١٢٠

 ملی متری٨٢ پایھ ھاوان وسط ١٠
 ملی متری٨٢ پایھ توپ ١٠
 صحرا نوع چینای٧۶ پایھ توپ ١٠

سھ پایھ ھاوان غرنی نوع روسی
دو چین تانک غول پیکر توپ دار 

 نوع روسی۶٢سھ چین تانک تی 
 پیپی ۶٠دو چین تانک روسی 

 اهللا معاون لوا تحت امر بابھ جلندر پنجشیری در مناطق عقب وزارت زراعت و شفا خانھ علی آباد رحیم.٢
. مستقر بود

حبیب اهللا پارندی قوماندان کندک غند بابھ جان در استقامت ھای فوقانی کارتھ سخی و قسمت ھای از وزارت .٣
.زراعت کنترول داشت

.نترول داشتگل حیدر از پنجشیر گردنھ کارتھ سخی را در ک.۴

:کھ در محل زندگی میکرد سالح ھای گل حیدر را قرار ذیل یاد داشت کرده است) ک(یک شاھد عینی دیگر

 ٧ میل راکت آر پی جی ۴٠.١
 ملی متری٨٢ پایھ ھاوان وسط ٢.١٠
 ٨٢ پایھ توپ ٣.١٠
 میل ماشیندار پیکا۴.۴٠

یر میکرد لکن پروژه عدالت افغانستان اگر چھ مواضع توپخانھ و توپخانھ دولت اسالمی در جریان جنگ تغی
محالت مھم دوازده گانھ راکت ھای دولت اسالمی را با محالت راکتھای شورای ھماھنگی را بھ تجزیھ و تحلیل 

: گرفتھ است و ترسیم ونقشھ از بمباردمان ھا را کرده است کھ قرار ذیل است

:ی کابلدر شیوکی پوستھ شرقی در شرق میدان ھوا: توپخانھ اول
دو چین تانک.١
٢١دو پایھ بی ایم .٢
 پایھ ۴توپ دی سی .٣

.این سالح ھا موقعیت ھای مخالفین را در شرق و جنوب میکوبیدند

:در خواجھ بغرا در غرب میدان ھوای کابل: توپخانھ دوم
یک دستگاه راکت انداز اورگان .١
 دو ستگاه ٢١بی ایم .٢
 دستگاه۴توپ دی سی .٣

.ی نظامی دشمن را در جنوب و شرق ھدف قرار میدادنداین سالح ھا موقعیت ھا

:در کوه تلویزیون: توپخانھ سوم
٢١یک دستگاه بی ایم .١
دو چین تانک.٢
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 دو دستگاه ٢٣ -زیو .٣
راکت استینگر دافع ھوا .۴
 دافع ھوا و راکت زمین بھ ھوا١٠ –استریال .۵
رمان احمد شاه مسعود توسط اھداف اصلی این ھا موقعیت ھای اطراف شھر را در بر داشت کھ تحت ف.۶

. دوربین مواضع مشخص میشدند و ھدف قرار میدادند

: ھزاره بغل در قسمت شمال خیر خانھ بود: توپخانھ چھارم
یک دستگاه اورگان .١
 ٢١دو دستگاه بی ایم .٢

.این سالح ھا محالت مخالفین دولت را در غرب و جنوب کابل ھدف قرار میداد

: در غرب خیر خانھ٣١۵فرقھ : توپخانھ پنجم
دستگاھھای  اورگان .١
 ٢١بی ایم .٢
انواع مختلف راکت انداز ھا.٣
تانکھا.۴

اساسأ این جا محل دیپو و انبار شورای نظار بود و از این جا موقعیت ھای دشمن را در ھر جای اطراف کابل 
.ھدف قرار میدادند

:در دشت چمتلھ: توپخانھ ششم
یک دستگاه لونا.١
 ٢١بی ایم .٢
گاه اورگان یک دست.٣

از این محل مواضع حزب اسالمی و جنبش را با لونا در چھار آسیاب و ھمچنین مواضع حزب وحدت و حزب 
.اسالمی را در غرب و جنوب کابل ھدف قرار میدادند

:لوای راکت: توپخانھ ھفتم
 چین تانک۴.١
 پایھ راکت انداز ۶.٢
.انواع مختلف سکر و راکت انداز ھای بی ایم بود.٣

. ت قوماندانی مال تاج محمد بود و کھ حزب وحدت در غرب کابل را ھدف قرار می دادندکھ تح

قرغھ. ٨ توپخانھ 
یک دستگاه تانک
یک دستگاه توپ 
 ٢١سھ دستگاه بی ام 

بھ ویژه این قطعھ . کھ تحت قوماندانی شیر علم بود و مواضع حزب وحدت در غرب کابل را ھدف قرار می دادند
.  کوتھ سنگی، کارتھ چھار، ده بوری، عالءالدین، داراالمان، ده قاضی و چھلستونبرای فیر

باغ داوود . ٩ توپخانھ 
وسایل زیاد و مختلفی در اینجا مستقر بودند کھ تحت قومانده شیر علم در قرارگاه اصلی نزدیک بھ اتحاد اداره 

. میشد

کمپنی . ١٠ توپخانھ 
.ول تانک ھا و توپھا در اینجا مستقربودندتعداد وسیعی سالح ثقیلھ بھ شم
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. این توپخانھ تحت قومانده زلمی طوفان بوده و حزب وحدت در غرب کابل را ھدف قرار می دادند

موقعیت ھای تحت کنترل حرکت اسالمی 

تایمنی . ١٢ و ١١توپخانھ 
کمی داشتند اما ھر آنچھ کھ داشتند آنھا نسبتًا سالح ھای ثقیلھ . دو قرارگاه  توسط حرکت اسالمی کنترل می شد

. برای اشتراک در عملیات ھای شورای نظار علیھ حزب وحدت مستقر کرده بودند

نقش حزب اسالمی در بمباردمان کابل
حزب اسالمی بھ مدت سھ سال تمام از دوره اول جنگھای حزبی تا زمان اخراج این حزب از قرارگاه ھایش در 

 سیاسی  بدین معنی است کھ -تغییر اتحاد ھای نظامی. ح ھای ثقیلھ در کابل استفاده کردچارآسیاب، جنوب کابل سال
گرچھ، برخی ثابت بودند وجود داشت کھ حزب اسالمی . اھداف بمباردمانھای حزب اسالمی پیوستھ تغییر می کرد

ھای عمده دولتی کھ در تمام مدت با شورای نظار در جنگ بود و بناًء تا رسیدن بھ پست ھای نظامی و ساختار
.  شورای نظار اداره می شد تا پایان ادامھ یافت-توسط جمعیت

. چھار دوره اصلی در نقش حزب اسالمی در جنگ ھای داخلی کابل وجود دارد

 سقوط رژیم حزب دموکراتیک خلق ١٩٩٢کشمکش مستقیم بر سر قدرت، آپریل : دوره اول
 ملل متحد برای تامین کردن توافقات انتقالی، کھ بوجود آورد کوششھای) PDPA(افغانستان 

حزب اسالمی را در مقابل اتحاد شمال شورای نظار در رقابت بر سر گرفتن کابل بھ جنگ 
. حزب اسالمی در بھ دست آوردن مرکز کابل و حتی ارگ ریاست جمھوری موفق شد. انداخت

گرچھ، . ستودیم کابل نفوذ دادھمچنان بعضی از نیروھایش را در مکروریان، شفاخانھ نظامی، و ا
شورای نظار قادر بھ استفاده از اتحادش با قوای پرچمی سابق بھ ویژه ملیشھ ھای جوزجانی 
دوستم برای انتقال نیروھای بیشتر در کابل و اخراج جنگجویان حزب اسالمی از ارگ و مرکز 

 در پاسخ بھ ١٩٩٢ می ۶-۵اولترین بمباردمان کابل توسط حزب اسالمی در تاریخ . شھر بود
. ترک نیروھای نظامی از مرکز کابل بود

 ١٩٩٢ الی نوامبر ١٩٩٢دوره استحکام در جنوب، می : دوره  دوم
حزب بھ ظاھر . درجریان دوره دوم، معلوم شد کھ حزب اسالمی در بدست آوردن رل عمده در کابل ناموفق ماند

شیده شده بود بھ خاطر تالش برای جلوگیری اپوزیسیون بخشی از پروسھ سیاسی بود و حتی مقام نخست وزیری بخ
بھ ھرحال، حزب اسالمی بھ عنوان یک نیروی اپوزیسیون بدون متحد اصلی بھ اعمال خویش . بھ ترتیبات جدید

اخراج این ملیشھ ھا . وی دولت ربانی را متھم بھ دادن قدرت فوق العاده بھ ملیشھ ھای کمونیستی می کرد. ادامھ داد
گرچھ باید . ( تقاضاھای اصلی وی بوده و از حضور آنھا بھ خاطر مشروعیت حملھ اش بھ شھر استفاده کردیکی از

یادآور شد کھ حکمتیار خلقی ھای سابق و متحدین آنھا را در یک کودتای نافرجام علیھ نجیب داشت، بناًء تقاضایش 
وب کابل و شمال لوگر از دامنھ بینی حصار در این دوره حزب اسالمی استحکاماتش در جن.) یک الف یا بلوف بود

شھر چھره خط اول جنگ را بھ خود گرفت و حزب اسالمی با شورای نظار و جنبش . تا چھلستون را مستحکم کرد
. ملی برای کنترل خطوط اول ھمجوار مانند شرق شھر اطراف پل چرخی و کارتھ نو در جنگ بود

 ١٩٩٣سامبر  الی د١٩٩٢اتحاد با حزب اسالمی، دسامبر 
در این دوره، حزب اسالمی با حزب اصلی شیعھ، حزب وحدت، پروتوکولی را برای کشاندن جنگ بھ مرحلھ نوین 

زمانی کھ جنگ با شورای نظار شدیدتر شد، حزب اسالمی برای حمایت متحد جدیدش . دینامیکی بنیان گذاشت
ت تھاجم جدیدی را بھ راه انداختند مانند جنگ بھ عالوه، حزب اسالمی و حزب وحد. بمباردمان ھا را متعھد شد

برای حفظ داراالمان قسمی کھ آنھا مناطق تحت کنترلشان در شھر را گسترش داده و برای راه ھای جدید 
. مواصالتی جنگ می کردند
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 ١٩٩۵ الی فبروری ١٩٩۴مبارزه شورای ھماھنگی، جنوری 
لی بھ عالوه حزب وحدت منجر بھ شدیدتر شدن جنگ در ، اتحاد جدید حزب اسالمی با جنبش م١٩٩۴از جنوری 

. کابل شد، دسترسی حزب اسالمی بھ سالح ھای ثقیلھ گسترش یافتھ و منتج بھ دور جدیدی از بمباردمان ھا شد
جنبش ظرفیت بمباردمان ھای ھوایی را عالوه نمود و حزب اسالمی قادر بھ گسترش مکانی در لوگر برای فرود 

حزب اسالمی راکتباران شدید و بمباردمانھای توپخانھ ای را باالی مرکز کابل در شروع . تی بودھواپیماھای اکماال
 بسیار شدید بود، ١٩٩۴جنگ در شش ماه اول سال .  بھ راه انداخت١٩٩۴مبارزه شورای ھماھنگی در جنوری 

 بمباردمانھای توپخانھ ای حزب .زمانیکھ حزب اسالمی و جنبش متفقًا مکانھایی را در مرکز کابل در اختیار داشتند
، زمانی کھ طالبان حزب اسالمی را از ١٩٩۵اسالمی برای حمایت عملیاتھای نظامی شان در شھر تا فبروری 

متعاقبًا طالبان بمباردمان کابل را دوباره بھ راه انداختند . ( قرارگاه ھایش از چارآسیاب بیرون راندند، ادامھ یافت
.) یتخت را شروع بھ پایھ گذاری می کردندزمانی کھ آنھا محاصره پا

انتقال سالحھای ثقیلھ در کابل 

عامل مھم خسارات گسترده غیر نظامیان در جنگھای حزبی این بود کھ احزاب رقیب قادر بھ محاصره و تقسیم 
بھ مناطق دور ذخیره بزرگ سالح ثقیلھ کھ در کابل برای دفاع پایتخت و انتقال . تمام زرادخانھ رژیم شوروی شدند

سالح ھای ثقیلھ در دسترس عبارت بودند . از مرکز پایھ گذاری شده بود، ناگھان در دسترس احزاب قرار گرفت
احزاب . تانک ھا، اسلحھ ھای ساحوی، راکت اندازھای چندگانھ ای و حتی موشک ھای اورگان و اسکاد: از

ز آن استفاده کردند و آتشباری گسترده ای را بھ روی بالفاصلھ از این زرادخانھ برای حملھ بھ کابل بجای دفاع ا
استفاده سالح ھای ثقیلھ جنگھای حزبی پی در پی را . مناطق نسبتًا محدود ھمجوار کھ مورد نزاع بود ایجاد کردند

. بھ دنبال داشت طوریکھ توپخانھ و راکت اندازھای ھر حزب علیھ رقبای حزبی متوالیًا مورد ھدف قرار می گرفت
 شورای ھماھنگی ١٩٩۵ الی ١٩٩۴یژه، توپخانھ جنبش در ابتدا علیھ حزب اسالمی قرار داشت اما در سالھای بھ و

. بھ حمایت از حزب اسالمی علیھ قوای دولت اسالمی قرار گرفت

در مرحلھ سقوط قرار داشت، حزب اسالمی قرارگاه ) PDPA(زمانی کھ رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
حزب توپ ھا و راکت ھایش را .  چارآسیاب، در شمال والیت لوگر وجنوب دامنھ ھای کابل ایجاد کردھایش را در

سالح ھای ثقیلھ مھمی کھ . اطراف قرارگاه ھا و مکانھای ھمجوار تحت کنترلش در جنوب و شرق کابل جابجا نمود
اف کابل انتقال یافتھ عبارتند  بھ داخل و اطر١٩٩۵ الی ١٩٩٢توسط حزب اسالمی و متحدینش، جنبش در سالھای 

: از

، واقع در قلعھ نظامی باال حصار ١توپخانھ 
X، موترھای زره دار X4تانک : سالح ھای ثقیلھ قابل دسترس عبارت بودند از 2 ،D-30 قطعات توپX ، بی 5

X راکت اندازھای چندگانھ ای ٢١ام  دھی، قوماندان در ساختار فرمان. ، بھ عالوه راکت ھا و آوانھای گوناگون1
افسرانی کھ در مرکز عملیاتھای جنبش مسوولیت دستور بھ فیر را داشتند . فقیر، برادر حیدر جوزجانی قرار داشت

.ھمایون فوضی، از پرسونل کادری وزارت دفاع و مجید روزی، معاون جنرال دوستم: عبارت بودند از

. لیسھ شورواکی واقع در قرارگاه نظامی فرماندھی زرداد در : ١توپخانھ 
مھمات ھا . توپخانھ اینجا متعلق بھ جنبش بود و بناًء توسط مبارزان شورای ھماھنگی در عملیاتھا استفاده می شد

قوماندان قطعھ جکلن عمر یکی از افسران .  راکت انداز چندگانھ٢١ و یک بی ام D-30عبارت بودند از سھ توپ 
.شدوی در جریان جنگ در آنجا کشتھ . دوستم بود

 در لیسھ شورواکی موقعیت داشت و مستقیمًا توسط زرداد کنترل می D-30 و دو توپ ٢١ یک بی ام : ٢توپخانھ 
قوماندان ھای . آنھا متضمن بمباردمان ھا بھ امر مستقیم خودش بھ حمایت از عملیاتھای لشکریان زرداد بودند. شد

بعدًا شریف در ساحھ . ن ھدایت از معاونین زرداد بودندمسوول آتشبار توپخانھ زرداد، قوماندان شریف و قوماندا
در جریان عملیاتھای شورای ھماھنگی یک . ھدایت زنده است ولی مکان فعلی اش نامعلوم است. پیشاور کشتھ شد

. آتشبار توپخانھ جنبش تحت قوماندھی جکرن عمر از اینجا عملیات می کرد
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X ١٢بی ام : دسترس عبارت بودند ازسالح ھای ثقیلھ در . کارتھ نو : ٣توپخانھ   ، راکت اندازھای سکر و 1
یک آتشبار دیگر . راکت اندازھای بی ام کھ برای بمباردمان موقعیت ھای خط اول شورای نظار تعیین شده بود

 بود کھ ٢١این آتشبار شامل سھ عدد توپ و یک بی ام . نزدیک قریھ شاھک در جنوب شرق کابل موقعیت داشت
قوماندان آتشبار نور رحمان پنجشیری برادر اسالم الدین پنجشیری بود وی .  توسط فرقھ سما کنترل می شدمستقیمًا

بعدًا، نور رحمان وابستگی اش را بھ مسعود تغییر داد و فعًال در کابل . یکی از ھمکاران نزدیک حکمتیار بود
. زندگی می کند

این قطعھ دارای سھ . قطعات نظامی مرکزی حزب اسالمی بودبخشی از لشکر ایثار یکی از . ھندکی : ۴توپخانھ 
Dتوپ  این قطعھ توسط انجنیر زلمی اداره می شد و در گذر کوتل .  بود٢١ و یک راکت انداز چندگانھ بی ام 3

تورن امان اهللا، قوماندان فرقھ . موقعیت داشت) نزدیک قرارگاه نظامی ریشخور(ھندکی در جنوب چھلستون کابل 
. ریشخور موقعیت داشتسما در 

Xتانک :  سالح ھای ثقیلھ در دسترس عبارت بودند از.فرقھ ریشخور : ۵توپخانھ  X، قطعات مختلف توپ 4  و 5
گر چھ، در جریان جنگ، تعداد متعددی از نیروھای . آتش بار متعلق بھ لشکر ایثار بود. راکت اندازھای سکر

قوماندان زرداد انتقال توپخانھ اش را بھ این قرارگاه برای . کردندحزب از منطقھ ترکیبی نظامی ریشخور عملیات 
. استعمال بمباردمان مناطق تحت کنترل دولت اسالمی اعتراف کرده است

این قطعھ یک راکت انداز اورگان و . در لوای راکت در منطقھ سنگ نوشتھ لوگر موقعیت داشت: ۶توپخانھ 
وی . این آتش بار، جنرال ولی شاه، قوماندان دفاع ھوا تحت نجیب اهللا بودقوماندان .  داشت٢١چندین واحد بی ام 

وی سپس بھ حزب اسالمی .  آزاد شد١٩٩٢ دستگیر شده و بعد از سال ١٩٩٠در جریان کودتای تنی در سال 
. پیوست

دو راکت : سالح ھای آنجا عبارت بودند از. در جنوب چارآسیاب موقعیت داشت) نفت(در دیپوی تیل : ٧توپخانھ 
.این آتشبار مستقیمًا توسط قوماندان خلیل کنترل می شد. ٢١انداز اورگان، دو راکت انداز چند گانھ بی ام 

بھ عالوه، در تمام موقعیت ھای حزب اسالمی در شھر تانکھا مستقر شده بودند و بھ طور مداوم بھ عنوان توپخانھ 
. برای بمباردمان استفاده می شد

رل اداره و کنت
حزب اسالمی در تمام مدت جنگ یک شھرت و اعتبار بھ عنوان حزب مرکزی و سازماندھی شده قوی بھ دست 

حزب اسالمی یک ساختار رھبری ترکیبی داشت، با ردیف ھای پی در پی در تصمیم گیری آن، و یک .  آورده بود
خشونت آمیز برای کنترل پایتخت گلبدین حکمتیار و گروه وی در ساختار حزبی برای جنگ . رھبر قوی تنظیمی

 سازماندھی دوباره آنھا، افزایش مراکز تصمیم گیری و ظرفیت مراکز قطعات نظامی .اصالحات بھ وجود دارد
بنا براین، حکمتیار یک جلسھ شورای نظامی را در چارآسیاب برای مشوره دھی . کنترل شده را جستجو می کرد

ھمچنین، وی مرکز قطعات نظامی فرقھ سما و لشکر ایثار . نگ دایر کردبھ وی در امورات نظامی در تمام مدت ج
حکمتیار مستقیمًا قوماندانان این قطعات را مقرر و از لحاظ مالی اداره می کرد در حالیکھ بسیاری . را ایجاد کرد

اقتدار و . ودنداز دیگر نیروه ھای حزب اسالمی از ملیشھ ھای بالفعل بودند کھ شخصًا بھ رھبر محلیشان وفادار ب
توانایی مشخصًا بھ استعمال سالح ھای ثقیلھ متمرکز بود طوری کھ شورای نظامی و حکمتیار تمام حمالت اصلی 

در نتیجھ امکان دارد کھ سلسلھ مراتب قوماندان ھا و . را تصویب کرده و حتی در مورد اھداف مشورت می کردند
 برنامھ ریزی و انداخت بمب ھا برای پیامدھای جنایات مقامات حزب اسالمی کھ بھ خاطر شرکت فعالشان در

. جنگی مسوول می باشند، مشخص شود

قوماندان ھای ساحوی قطعاتی کھ توپ و راکت ھا مستقر بوده و کسانی کھ بخاطر استعمال توپخانھ در .  ١سطح 
ا بدست آورده است کھ در پروژه عدالت افغانستان شواھدی از مشخصات این قوماندان ھ. مناطق مسوول بوده اند

. گزارش اکمالی شامل خواھد بود
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نامھای . قوماندان ھای آتش بار کھ مستقیمًا مختصات دادن و انداخت بمب ھا را سرپرستی می کردند. ٢سطح 
. قوماندھای اصلی آتشبار در فوق آمده است

 تکنیکی اش خواست تا حزب رئیس توپخانھ کھ تمام عملیاتھا را سرپرستی کرده و از متخصصین.  ٣سطح 
 در اختیار افسر توپخانھ، تورن خلیل ١٩٩٢این مقام از اواخر سال . اسالمی را قادر بھ ادامھ بمباردمان ھا بسازد

. بود
شورای نظامی کھ عملیاتھای اصلی و استراتژی ھای پیشرفتھ را مباحثھ می کرد و قوت دستور حفاظت .  ۴سطح 

 نفر عضو داشت و قوماندانھای ارشد حزب ١٢ تا ١٠شورا . نظامیان را داشتموثر محدود کردن خسارت غیر
اسالمی و چھره ھای نظامی از اطراف کابل بھ شمول دو چھره بنام فیض محمد و کشمیر خان کھ بھ حیث ستر 

. جنرال معرفی شده بودند، در برداشت
ر کابل نظارت می کرد و فرصت برای قوماندان قول اردوی حزب اسالمی کھ عملیاتھای نظامی را د. ۵سطح 

این مقام را ابتدا صباوون داشت و متعاقبًا قوماندان کشمیر . مشخص کردن ضروریات برای محافظان را داشت
. خان عھده دار این پست شد

وی دقیقًا از پیشرفت کار و اثرات راکت . رھبر حزب مسوولیت اصلی را برای استراتژی نظامی داشت.  ۶سطح 
گلبدین حکمتیار در سراسر جنگ رھبر حزب . اطالع داده می شد و موثرترین چھره در شورای نظامی بودباران 

. بود

تلفات و خسارات وارد آمده      
گرچھ راکت باران کابل توسط حزب اسالمی بھ طور عموم کورکورانھ بود، سھ دستھ ھدف کھ قوماندان ھای 

بیشتر این اھداف در داخل و یا . ان را رھبری میکردند، وجود داشتحزب اسالمی علیھ آن بمباردمانھای خودش
ISAبھ ویژه، زمانیکھ جنگ ھای حزبی ادامھ پیدا کرد، نیروی نظامی . اطراف مناطق غیر نظامی موقعیت داشت

در .  در مناطق غیر نظامی مستقر بودندISAدر شمار بیشتری اطراف پایتخت مستقر شده کھ اکثریت لشکریان 
.  موارد، اغلب بمباردمان ھا بی تناسب بوده کھ سبب تلفات سنگین غیر نظامیان نسبت بھ افراد نظامی شده استاین

، حزب اسالمی راکت ھای بیشماری رابھ کابل فیر ١٩٩٣طبق نوشتھ ای در گزارش ریاست ایاالت متحده در سال 
رزش نظامی آشکاری نداشتھ اند را ویران و تجاری کھ ھیچ ا) رھایشی(کرده کھ بھ طور مداوم نواحی مسکونی 

: اھداف عبارت بودند از. کرده است

نشانھ ھای اقتدار دولت کھ توسط قوای شورای نظار اشغال بود بھ شمول ارگ ریاست جمھوری، نخست وزیری 
و دفتر خارجھ و مابقی ساختمانھای کلیدی وزارت خانھ ھا) صدارت(

ًا نظامی بھ شمول قرارگاه ھای نظامی اشغال شده توسط شورای نظار، و حتی بھ طور دائم، اھداف نظامی و تقریب
. مھمانخانھ مسعود در وزیراکبرخان

.اھداف تاکتیکی نظامی بھ شمول موقعیت ھای خط اول و ھر ھدف مربوط بھ عملیات پیشروی مشخص
 ناشی از بمباردمان، ١٩٩۵لی  ا١٩٩٢گرچھ زیاد ترین تلفات بی جھت مردم ملکی و غیرنظامی و ویرانی از سال 

ادامھ خسارات جانی در زمان مقابلھ ھیچ شاھد . کھ زمینھ وسیع برای موجودیت نیروھای زیاد بود ادعا شده است
حزب اسالمی . نیست کھ حزب اسالمی در تاکتیکھایش تغییرات بر تمرکز بیشتر در اھداف نظامی اش آورده باشد

بعضی حادثات ناشی از بمباردمان بدون توأم بودن با حمالت .  پر ھیز نماید نتوانست کھ از حملھ بر اھداف ملکی
این ضرورت بطور مشخص در بمباردمان شدید ماه . زمینی و یا واضحأ در صورت ممکن در اھداف نظامی بوده

ره  در جریان کھ خطوط اول ساکن بودند و بھ نظر میرسید کھ این بمباردمان فقط قدرت نمای دوبا١٩٩٢آگست 
طبق اظھارات کمیتھ صلیب سرخ از یک الی دو ھزار نفر توسط راکت پراکنی در ظرف . علیھ مخالفین شان بودند

در طی این مدت نیروھای . سھ ھفتھ در ماه آگست بھ قتل رسیدند و در حدود ھشت الی نھ ھزار نفر زخمی شدند
.  میکردندحکمتیار اکثر راکت ھایش را در مناطق غیر نظامی ساحات کابل فیر

  بدون ١٩٩٢این حمالت راکتی خسارات زیادی را بر ساحات غیر نظامی وارد کردند کھ این حملھ در ماه آگست 
موجودیت اھداف نظامی عاجل صورت گرفت، بسیار واضح حمالت کور کورانھ و استفاده از سالح ثقیلھ را بیان 

.میکند
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ھی شانساحات کنترول نظامی و فرماند:   حزب وحدت۶٫٣٫۴
بعض نیروھای نظامی و جنگی از . حزب وحدت نیز بھ نفع خود از سالح ثقیلھ و پرسونل نظامی سابقھ استفاده کرد

ملیت ھزاره باقی مانده از دوران نجیب اهللا ھمرایشان پیوستند، لکن تصور میشد کھ ھزاره ھا در بخش نظامی 
 بنام ظابط ٠٩۵ کھ از جملھ استثنائات آنھا قوماندان فرقھ .اقلیت بودند و تعداد کمی صاحب منصب باقی مانده بودند

 و جنرال ابوذر و جنرال خدایداد ھزاره کھ در اول جنگھا مشاور نظامی مزاری ٠٩٧اکبر قاسمی، قوماندان فرقھ 
لکن یکی از مصاحبھ دھندگان کھ وحدت را خوب میشناخت گفتھ است کھ وحدت افراد داشتند کھ در جنگھای . بود
.انی مھارت داشت  کھ کجا سالح خود کار سبک بھتر از سالح سنگین قابل استفاده استخیاب

طبق اظھارات یک قوماندان کندک سابق مسکونھ غرب کابل،  جنبش ملی در آوردن قوماندان ارشد و حزب 
انک ھای قوماندان کندک سابقھ گفتھ است کھ ت.  را با افرادش از شمال ھمکاری کرد٠٩٧وحدت قوماندان فرقھ 

حزب وحدت در اصل مستقر در مزکز نظامی در علوم اجتماعی، و زمانیکھ توپھا و ھاوان ھایشان در سنگر ھای 
و آنھا موقعیت ھای نظامی حزب اتحاد اسالمی را در  دھبوری، کوتھ سنگی، . دھمزنگ و  تپھ سالم مستقر بودند

و بعد از تسخیر این مناطق اھداف انداخت ھای سالح خوشحال مینھ، قلعھ واحد و رحمان بابا ھدف قرار میدادند 
ثقیلھ تغییر کرده و مناطق مثل کارتھ مامورین، باغ باال، کوه تلویزیون، دھمزنگ، تپھ توپ و باغ بابور موقعیت 

بعد از تسخیر مناطق قوماندانان ارشد خود شان از محالت دیدن کرد و تخریبات کھ . نظامی را ھدف قرار دادند
او گفت کھ افراد زخمی توسط . ر توپ و تانک بر خانھ ھای مسکونی وارد آمده بودند مشاھده میکردندتوسط فی

. نیروھای حزب وحدت بھ قتل میرسیدند
طبق اظھارات این قوماندان کندک این جا بجای ھای نظامی توسط حزب وحدت در خطوط اول غرب کابل 

.صورت گرفتھ بود
رال ابوذر از مزار شریف در مقابل سفارت روسیھ در پرورشگاه وطن بود و  تحت فرمان جن٠٩٧مرکزیت فرقھ 

نیروھایش در سفارت پولند، خانھ علم و فرھنگ روسیھ، کارتھ سھ، کارتھ سخی و تپھ سالم مستقر بودند و 
 پل بعد از سقوط افشار قرار گاه مرکزی شان در. محافظت خود مزاری را در علوم اجتماعی  نیز بھ عھده داشتند

. سوختھ بود

انجینر لطیف
: سالح ثقیلھ

یک چین تانک بی ایم پی نوع روسی در کارتھ چھار
دو پایھ ھاوان در کارتھ سخی 

 نوع چینای ٨٢دو پایھ توپ 
مناطق کوه تلویزیون، تپھ سیلو، مناطق عقب شفاخانھ صلیب سرخ، انستیتیوت طب کابل و ھمچنان مناطق اتحاد 

.ل خان، سپین کلی، ده مراد خان، عقب سفارت روسیھ و ریاست پنج را ھدف قرار میدادنداسالمی را در خوشحا

اصال این فرقھ در . قوماندان این فرقھ ظابط علی اکبر قاسمی از ولسوالی ناھور والیت غزنی بود: ٠٩۵فرقھ 
خصوص متعلق بھ پلتخنیک موقعیت داشت و بخاطریکھ از کوه تلویزیون تحت فیر ھا قرار داشت در حولی  م

پشتون ھا در محل مسکونی مقابل پلتخنیک جا بجا شدند و مرکز فرماندھی شان در کارتھ چھار در دو حولی مقابل 
 بھ حیث نیروی ریزرفی بود کھ در شدت جنگ سھم میگرفتند و مسئوول ٠٩۵فرقھ . مسجد جامع مستقر بودند

.گ، فاضل بیگ، نیازبیگ و سیلو را بھ عھده داشتانداخت ھای مجاورت ھای پل آرتن، باغ وحش کابل، دھمزن

: سالح ثقیلھ آن
 ۶٢دو چین تانک تی 

یک چین تانک بی ایم پی
دو پایھ زیو دافع ھوا
یک پایھ بی ایم یک

دو پایھ ھاوان غرنی 
سھ پایھ ھاوان وسط

.فتند کھ معموال استفاده میکردند و خصوصأ زمانیکھ تحت حملھ قرار میگر٨٢ھشت پایھ توپ 
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.معاون این فرقھ قوماندان قیس در نزدیک سیلو و عقب دانشگاه کابل مستقر بودند و مرکزیت وی در دھبوری بود
: سالح ثقیلھ شان

دو چین تانک بی ایم پی 
۵٢یک چین تانک غول پیکر روسی تی 

یک پایھ بی ایم یک چینای
دو پایھ ھاوان وسط

 ٨٢یک پایھ توپ 
دو پایھ زیکویک

پایھ زیویک 

.حاجی امینی از دره ترکمن مربوط والیت پروان قوماندان این فرقھ بود: ٠٩۶فرقھ 
.پوستھ ھای این فرقھ با دیگر پوستھ ھای حزب وحدت در خطوط اول جنگ مدغم بودند

: سالحھای ثقیلھ
۴٠یک پایھ بی ایم 
 ١۶دو پایھ بی ایم 

.ند در دشت برچی داشت۶٢ و تی ۵۵دو پایھ تانک تی 

:لوای دوی مستقل مربوط شفیع دیوانھ
: سالح ثقیلھ

دو چین تانک بی ایم پی 
 پی پی ۶٠یک چین تانک 

 غول پیکر۶٢یک چین تانک تی 
سھ پای ھاوان غرنی 

 پایھ ھاوان وسط۶
 پایھ توپ١٢

. رتھ سھ مستقر بودندپوستھ ھای  شفیع دیوانھ در اکثر خطوط اول در غرب کابل از داراالمان الی کوتھ سنگی و کا
.او از ھر محل کھ میخواست بدون دستور از مقام مرکزی انداخت میکرد

بعد از سقوط جنرال مومین در داراالمان در جریان جنگ بین حزب وحدت و حرکت اسالمی سالح ثقیلھ وحدت 
ر سالح ثقیلھ شد و ھم بطور مثال شفیع دیوانھ صاحب تعداد زیاد تانک، توپ و دیگ. سھ برابر افزایش پیدا کرد

این افسر سابق کندک اظھار داشتھ است کھ این سالح ھای بدست آمده را در ھدف گیری مناطق . چنان حاجی امینی
.بادام باغ، کارتھ پروان و مرکز شھر کابل استفاده میکردند

ستورات عمده اگر چھ د. طبق اظھارات افسر خاد تشکیالت حزب وحدت نسبت بھ دیگر احزاب کمی ضعیف بود
سید یزدان شناس ھاشمی از شش پل . توسط مزاری صادر میشد ولی  حمالت ھمیشھ با قومانده ھماھنگ نبود

. بامیان رئیس ریاست نظامی حزب وحدت بود و قوماندان سالح ثقیلھ جنرال سخی خان از قریھ شینبول بامیان بود
شت ولی سالح ثقیلھ در سفارت روسیھ تحت قومانده تمام این سالح ھای ثقیلھ تحت فرمان و ھدایت وی قرار دا

. جنرال ابوذر قرار داشت

 بیان گر سالح ھای ذیل است کھ ١٩٩۵ الی ١٩٩۴نمای از سالح ثقیلھ شورای ھماھنگی در جریان مجادلھ از سال 
.    در موقعیت ھا توسط حزب وحدت اداره میشد

 و در نبش جنوبی سفارت روسیھ ٨توبخانھ 
 در داراالمان در ریاست کادر و پرسونل وزارت دفات٩ توبخانھ
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قلعھ شھاده غرب مکتب حربی/ مھتاب قلعھ١٠توپخانھ 
.ضی متصل داشھای خشت قلعھ قا١١توپخانھ 

  متضررین حمالت کورکورانھ توپخانھ، راکت و بمباردمان توسط تمام جناح ھا۶٫٣٫۵

. کردن محالت کھ از آنجا ھا توپ و راکت ھا فیر میشدند نیستندتمام نجات یافتھ گان از جنگھای قادر بھ مشخص 
اظھارات شان نشان میدھد . لکن پروژه عدالت افغانستان با کسانی مصاحبھ انجام داده اند کھ میتواند مشخص نماید

قط اظھارات  ذیل ف. کھ ذات خسارات جانی  مالی مردم غیر نظامی در کابل ناشی از بمباردمان شھر شان بودند
.تعداد قلیلی موارد را در بین ھزاران حادثھ بیان میکند

. یک باشنده پل آرتن از قتل پسرش در اثر حمالت راکتی اظھار کرده است. ع
 پسر دوازده سالھ ام باقی کھ با پسران دیگر در سرک نزدیک ١٩٩٢ ماه ٣٠در ساعت دو بجھ بعد از ظھر در 

اکت در سرک اصابت کرد و یک چره آن در گردن پسرم باقی اصابت بی خبر یک ر. خانھ اش بقتل رسیده است
. بود٢١ھمسایھ ھا تشخیص دادند کھ چره از راکت بی ایم . کرده وی را در ھمان نقطھ بقتل رساند

. آگاه بود کھ محل پل آرتن تحت حمالت حزب اسالمی کھ مستقر در قرار گاه نظامی ریشخور ھستند بوده است. ع

Z .یک پسرش . زندگی میکرد-اوالدش-۴ خواھرش در منطقھ تھی مسکن با ١٩٩۴شتھ است کھ در سال اظھار دا
یک راکت از منطقھ حکمتیار فیر شد و در . او دو طفل دیگر نیز داشت.  سالھ بود١٠ سالھ بود و یک دخترش ١٧

نھ بودند بھ قتل رساند و  ھمھ را کھ در خا١٠ سالھ و دختر ١٧ را ھمراه با پسر Zخانھ وی اصابت کرد و خواھر 
 بھ پروژه عدالت افغانستان گفتھ است کھ اجساد شان قابل Zاین مطلب را . دو طفل دیگر در بیرون خانھ بودند

. شناخت نبوده و پا و دست ھر طرف افتاده بود و بعد ما آنھا را دفن کردیم و دو طفل فعال در ھمراه پدرش ھستند
نزدیک شان نیز بقتل رسیدند، اول آنھا شدیدأ زخمی شده بودند و بعد ازآن ھمچنین دو زن و یک پسر در بالک 

.در ھمان روز بھ شمول خواھرم و اطفالش شش نفر کشتھ شدند و بخاک سپرده شدند. مردند

:  خبر داد١٩٩٣راجع بھ یک حملھ در کارتھ نو در آگست و سپتامبر  سال . ن
مام مناطق کارتھ نو توسط راکت ھای کور کورانھ گلبدین ویران  ما در سرک نو کارتھ نو زندگی میکردیم و ت

و یکی از این راکت ھا در خانھ ما اصابت کرد ولی فضل خدا ھیچ کس زخمی نگردید ولی دخترم در اثر . گردید
او میتوانست صحیح صحبت کند و لی اکنون ببینید کھ نھ صحبت میتواند و . صدای وحشتناک راکت معیوب گردید

بسیار معالجھ کردیم ولی مفید . پنج شش سال از عمر واقعی اش کو چکتر معلوم میشود.  راه رفتھ میتواندنھ ھم
.این نتیجھ جنگ وحشیانھ است کھ صدمھ شدید بھ زندگی ما وارد کرد. واقع نشد

: اظھار کرده است١٩٩٣راجع بھ حملھ سال . م د
ت کور کورانھ راکتی گلبدین تعداد زیاد مردم را بقتل رساند  زمانیکھ مجاھدین وارد کابل شدند حمال١٣٧٢درسال 

 بجھ بعد از ظھر ۴و ما در آنزمان در افشار داراالمان زندگی میکردیم در ساعت . و تعداد دیگر معیوب گردیدند
برادرم را با ھشت و یا نھ نفر جوان کھ در سرک ایستاده . یک راکت در نزدیک دروازه حولی ما اصابت کرد

برادرم شدید در . د بھ استثنای دو نفر شان ھمھ بسیار با وضعیت بدی بھ قتل رسیدند کھ شناختھ نمی توانستیبودن
مردم محل اجساد را با بیل جمع آوری کردند و . قسمت شکم زخمی شده بود و چره راکت تا ھنوز در بدنش میباشد

ند بنام داوود محصل فاکولتھ انجینری سال کسانیکھ در این راکت کشتھ شد. یک زیارت در آن محل درست کردند
. سالھ بود و دیگر کسانیکھ در اثر این راکت کشتھ شدند نمیشناسم١٨سوم و فواد یک جوان 

 حملھ در غرب کابل آغاز گردید و مورد حمالت کور کورانھ و بمباردمان توسط ١٩٩٣در ماه فیبروری سال 
اگر چھ . در روز اول عملیات ھدف حمالت شدید ثقیلھ قرارگرفتافشار . نیروھای شورای نظار قرار قرار گرفت

این منطقھ ھدف مھم حمالت نظامی بود زیرا علوم اجتماعی بھ حیث مرکزیت حزب وحدت استفاده میشد و بھ 
. ھمین خاطر تعداد زیاد توپ، تانک، راکت و ھاوان در این منطقھ در خانھ ھای مسکونی فرو می آمدند

نیروھای جمعیت و شورای نظار بر محدوده افشار تمرکز یافت و فشار حمالت راکتی و توپخانھ مرکز فرماندھی  
تعداد کھ توسط بمباردمان و توپخانھ بقتل رسیدند معلوم نیست ولی پروژه . باعث خروج مردم ملکی از افشار گردید
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. ھ اجساد در روی سرک ھا دیده میشدندعدالت افغانستان با نجات یافتھ گان کھ مصاحبھ کرده اند اظھار داشتھ اند ک
آنھا گفتھ اند کھ شدت توپ، ھاوان و راکت چنان شدید بود کھ ھیچ کس نتوانست در روز حملھ از خانھ اش بیرون 

. شوند
کھ منطقھ اش تحت کنترول قوماندان ) ک(از منطقھ تحت کنترول خط اول شورای نظار یک باشنده تپھ سالم بنام 

.ویداد و حادثھ در جریان جنگ بین شورای نظار و حزب وحدت بیان کرده استگل حیدر بود از ر
 من جنگ را از خانھ کا کا و یا مامایم مشاھده میکردم کھ نیروھای گل حیدر پنجشیری از تپھ سالم ١٣٧١در حوت 

ر ھمسایھ تقریبآ بعد از ظھر بود کھ پد. مواضع ضابط اکبر قاسمی را در منطقھ دانشگاه  با ھاوان میزدند
کاکایم یک افسر نظامی بود و ھمیشھ لوازم اولیھ را در خانھ . بخاطریکھ پایش زخمی شده بود پیش کاکایم آمد

و زمانیکھ او زخمھایش را معالجھ میکرد مرا بیرون بخاطر آوردن آب فرستاد تا زخم را بشوید و دیگر . داشت
. ھای ھمسایھ جمع شده بودنداعضای خانھ ھمھ در خانھ صالون برای دیدن پانسمان زخم

مابین حولی از . "بخاطر آب بیرون رفت خانھ کاکایش ھدف مرمی توسط حزب وحدت قرار گرفت) ک(زمانیکھ 
تعداد زیاد  از خشت و خاک باالیم ریخت ولی بھ فضل خدا کھ زخمی نشدم و فقط گیچ و . گرد و خاک تاریک شد

 چشمانم را پاک کردم و دیدم کھ طبقھ ھای حولی ھمھ تخریب تکان خوردم ولی زمانیکھ کمی فضا صاف شد من
."صدای ضعیف گریھ را شنیدم و کوشش کردم کھ خشتھا و خاک را دور کنم ولی نتوانستم. گردیده است

زیرا جنگ بسیار . رفت و پسر کاکایش را آورد و کوشیدند کھ اجساد را بیرون کشیده در بین حولی دفن نمایند. ک
:نھ نفر کشتھ شدند کھ قرار ذیل است. نع بردن اجساد بھ جای دیگر شدشدید بود ما

کاکا یا مامایش محمد عظیم.١
خانم محمد عظیم.٢
 سالگی١۶زلمی بھ سن .٣
 سالگی١۴زلگی بھ سن .۴
 سالگی١٢دلگی بھ سن .۵
 سالگی ١٠زمری بھ سن .۶
 سالگی٨شکیال بھ سن .٧
 سالگی۶فریبا بھ سن .٨
پدر ھمسایھ شان بنام نظر محمد.٩

ز زیر مخروبھ ھای خانھ کاکایش یک دانھ چره را پیدا کرد کھ از ساحھ دانشگاه و پلتخنیک کھ توسط حزب ا
یک شاھد عینی دیگر کھ قوماندان کندک دوران سابق بوده و در . وحدت قوماندان ضابط اکبر قاسمی فیر شده بود

.م یک را گرفتھ بودغرب کابل زندگی میکرد شھادت داد کھ ضابط اکبر قاسمی یک پایھ بی ای
 جسد را نماز خوانده ٣٨اظھار داشتھ است کھ مال امام مسجد محل برایش گفتھ بود کھ در یک روز بھ تعداد . ک

. است کھ تمام این مردم مربوط تپھ سالم بودند کھ توسط راکت ھای حزب وحدت بھ قتل رسیده بودند
ی مناطق شان را بھ قصد دیگر جاھای شھر و پاکستان ترک گفت کھ بعد از آن اکثر مردم تپھ سالم و کارتھ سخ. ک

کردند و اکثریت شان بدون بردن اموال خانھ رفتند و وقتیکھ برگشتند دیدند کھ ھیچ چیزی باقی نمانده است و ھمھ 
.چیز بغارت رفتھ است بھ شمول پنجره ھا و چوبھای دستک سقف

ن حمالت راکتی کھ توسط اتحاد اسالمی صورت گرفتھ بود دو نفر از غرب کابل از مفقود شدن کودکان در جریا
. بیان کرده است

 ١٩٩٢ آگست ١٨ برابر با ١٣٧١ سرطان سال ٢٧یک نجار کھ در قلعھ شھاده زندگی میکرد گفتھ است کھ در . ق
بنام  زمانیکھ یک راکت از طرف اتحاد اسالمی در خانھ ام اصابت کرد تمام اتاقھا را ویران کرد و یک پسرم را 

و دیگر .  سالگی بسیار بھ وضع دردناک بقتل رسید کھ بدنش سوراخ سوراخ شده بود٨محمد اسماعیل بھ سن 
.اعضای فامیلم کھ در اتاق دیگر نشستھ بودند ھمھ بشدت زخمی شدند و معالجھ شان زمانی زیاد را در بر گرفت

درغرب کابل زندگی میکرد اظھار ) ١٩٩٢ (١٣٧١کھ در سال ) ی(یک متضرر از حمالت راکتی سیاف بنام 
 سالھ ام را ٢٨یک روز راکتی در خانھ ام اصابت کرد و پسر . داشتھ است کھ جناح ھای بر سر قدرت میجنگیدند
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این راکت از دیوان بیگی یا کمپنی محل استقرار .  سالھ ام را بنام زھرا بھ قتل رساند٢۴بنام محمد حسین و دختر 
. شده بودنیروھای مسلح اتحاد فیر

اظھارکرد کھ شورای نظار باعث ویرانی قابل مالحظھ در کابل گردید زیرا آنھا بر ) م(شاھد غیر نظامی دیگر بنام 
حمالت سالح ثقیلھ و خفیفھ شورای نظار را از کوه ھا باالی مردم . م.  ساحات مرتفع واستراتژیک کنترول داشتند

جنگ شدید بین شورای نظارو متحد وی ) ١٩٩٢ (١٣٧٢ر سال وی گفت د. و ساحات غیر نظامی خاطر نشان کرد
پدرش یک کراچی دستی داشتھ کھ . اتحاد اسالمی و از طرف دیگر حزب وحدت  برای چند شبانھ روز ادامھ داشت

یکروز زمانیکھ جنگ ادامھ داشت شورای نظار یک راکت را بھ دیبوری زد . علی الرغم جنگ بخاطر کار میرفت
بعد مردم جمع شدند و جنازه او را بھ مسجد سر کاریز آورد و بعد در قبرستان .  را گرفت و کشتکھ چره آن پدرم

.سنگ زغال قلعھ شھاده دفن کردند

١٩٩۴ الی ١٩٩٢مختصری از بمباردمان ھا از ۶٫٣٫۶

اگر چھ . لیست ذیل از خسارات جانی توسط فیر راکت و بمباردمان تمام جناحھای شامل در جنگ مغرضانھ بوده
:این بررسی محدود نمایانگر بزرگی خسارات وارده میباشد

 صورت ١٩٩۵ و ١٩٩٢ نفر کشتھ شدند و صدھا حادثھ مشابھ بین سالھای ١٠٠٠در نتیجھ ھفده حادثھ ذیل تقریبأ 
تعداد بیان شده از طریق گزارش مطبوعات وبطور عام  نقل قول از کارمندان شفاخانھ ھا گردیده . گرفت است

.است
.  آنکھ جناحھای مسئوول ممکن اھداف را در ذھن داشتند کھ  عبارت از رفتن در محالت غیر نظامی بودندو حال 

اگرچھ آنھا تا ھنوز اھداف نظامی و نوع استفاده از نظامی و مقیاس بزرگ بمباردمان و اھداف نظامی شان را کھ 
و این لیست شرکت و راکت . عالن شده استاستفاده شده است قانونی جلوه میدھد ولی در معاھده جینیوا ممنوع ا

.اندازی و تو پخانھ را واضح میسازد خصوصأ کسانیکھ با حمالت ھوای منطقھ را بمباردمان کرده اند

 حزب اسالمی کابل را ھدف حمالت راکتی قرار داد کھ از اثر آن تعداد غیر ١٩٩٢ ماه می ۶ – ۵در .١
.مشخص مردم غیر نظامی و کشتھ و زخمی شدند

 ماه می علی الرغم آتش بس نیروھای جنبش ملی موقعیت ھای حزب اسالمی را در بینی حصار، قلعھ ٢٣در .٢
.چھ و کارتھ نو بمباران کرد

 در جریان جنگ بین نیروھای جنبش ملی و حزب اسالمی در جنوب شرقی کابل ھردو ١٩٩٢ ماه می ٣٠در .٣
 کشتھ وزخمی شدن تعداد نا مشخص افراد غیر نظامی جناح از توپخانھ و راکت انداز استفاده کردند کھ باعث

.گردید
 در جنگ شدید بین نیروھای حزب وحدت و اتحاد اسالمی در غرب کابل ھردو جناح از ١٩٩٢در ماه جون .۴

.راکت انداز ھا استفاده کرد کھ باعث زخمی و کشتھ شدن تعداد مردم غیر نظامی گردید
یروھای حزب وحدت و اتحاد در غرب کابل رخ داد و ھر دو جناح  جنگھای بیشتر بین ن١٩٩٢ ماه جون ۵در .۵

راکت ھا . از سالح ھای ثقیلھ استفاده کردند کھ باعث ویرانی خانھ ھا و دیگر تأسیسات غیر نظامی گردید
.باعث قتل و زخمی شدن تعداد نا معلوم غیر نظامی گردید

در کارتھ سھ، خوشحال خان مینھ،  شورای نظار مواضع حزب وحدت را ١٩٩٢در ماه جون و جوالی .۶
داراالمان، کارتھ سخی و کارتھ چھار ھدف بمباردمان و سالح ثقیلھ قرار داد کھ باعث خسارات جانی و 

.ویرانی خانھ ھای مردم ملکی گردید
 ۵کھ جنگ در ساعت .  شھر کابل راکت پراکنی شدید را توسط حزب اسالمی تجربھ کرد١٩٩٢ آگست ١٠در .٧

غاز گردید و حزب اسالمی موقعیت ھای دولتی را ھدف قرار دادند و از سھ محل چھلستون، قبل از ظھر آ
این حملھ و حمالت کھ در ماه آگست توسط ھمھ جناحھا صورت گرفت . داراالمان و تپھ مرنجان راکت میزدند

.طبق مطبوعات صدھا نفر غیر نظامی بھ قتل رسیدند
 ٨٠ر حملھ راکتی در ده افغانان با استفاده از بمب خوشھ ای  طبق خبر ھای مطبوعات د١٩٩٢ آگست ١٣در .٨

ونیروھای  . ربانی حکمتیار را دراین حملھ متھم کرد.  نفر زخمی گردید١۵٠نفر را بھ قتل رساند و بیش از 
شورای نظار در جواب کارتھ نو، چھلستون و شاه شھید را ھدف بمباردمان ھوای و زمینی قرار داد کھ در 

 نفر دیگر زخمی کھ اکثریت شان غیر نظامی بودند و ١٢٠ نفر کشتھ شد و ١٠٠ متقابل بیشتر از نتیجھ حملھ
.تعداد زیاد خانھ ھا ویران شدند
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 در اثر جنگ بین حزب اسالمی و شورای نظار صدھا نفر کشتھ وزخمی شدند و ١٩٩٣ ماه آگست ٢٣در .٩
.خانھ ھا ویران شدند

و حزب اسالمی موقعیت یکدیگر را ھدف سالح ثقیلھ قرار دادند کھ  شورای نظار ١٩٩٣ ماه فیبروری ٢۶در .١٠
.باعث خسارات جانی مردم غیر نظامی گردیدند

وزارت .  حمالت راکتی شدید در کابل ده ھا کشتھ وزخمی و مجروح بر جای گذاشت١٩٩٣ ماه مارچ ٩در .١١
ت را ھدف قرار دادند دفاع حزب وحدت را متھم کرد و در جواب مناطق مسکونی تحت کنترول حزب وحد

.و خانھ ھای زیادی را ویران کرد. کھ خسارات سنگین جانی را بجا گذاشت
 درگیری شدیدی بین شورای نظار و حزب وحدت صورت ١٩٩٣ ماه می ١٣طبق گزارش مطبوعات در .١٢

ای  کشتھ و زخمی بر ج٣٠گرفت و ھردو طرف از سالح ثقیلھ و بمباردمان ھوای استفاده کرده کھ درنتیجھ 
.گذاشت و صد ھا نفر شدید مجروح شدند

 جیت ھای شورای نظار موقعیت ھای حزب اسالمی را در داخل شھر در چھلستون ١٩٩٣ ماه می ٢٣در .١٣
. زخمی بر جای گذاشت و اکثر آنھا مردم ملکی بودند١۴ کشتھ و ١٠بمبارد کرد کھ 

 سروبی را بمباران کرد کھ در این  چھار فروند جیت مربوط شورای نظار بازار١٩٩٣ ماه نوامبر ١٧در .١۴
.بمباران اکثر دوکانداران کشتھ و زخمی شدند و یک مسجد تخریب گردید

 یک دور جدید جنگ بین قوای دولت و مخالفین متحدش حزب اسالمی و جنبش ١٩٩۴دراول ماه جنوری سال .١۵
ط ھردو جناح ھدف قرار ملی در کابل توأم با حمالت شدید راکتی بھ طور آگاھانھ مناطق غیر نظامی توس

یک خبر نگار بیان کرد کھ این جنگ در نوع خود شدید ترین جنگ بعد از سقوط دولت داکتر نجیب . گرفتند
. اهللا بود و توصیف کرد کھ جنگ در اطراف محالت تحت کنترول دولت خونین بودند

.ر کابل کشتھ شدند نفر غیر نظامی در اثر حمالت راکتی حزب اسالمی در شھ٣١ ١٩٩۴ اکتوبر ٢٣در.١۶
 طی حمالت شورای نظار بھ حمایھ حرکت اسالمی محسنی علیھ حزب اسالمی و ١٩٩۴ ماه اکتوبر ٢٣در .١٧

 تأیید گردید کھ تخمین شده بود کھ ICRCجنبش ملی صد ھا نفر کشتھ و زخمی شدند این ارقام توسط موسسھ 
. ھزار نفر بھ قتل رسیده بودند٢٠٠٠سھ ماه قبل در اثر جنگ 

  قتل عام و تجاوز جنسی دستھ جمعی در افشار ۶٫۴

شرح عملیات 

 بزرگترین و کاملترین استفاده قدرت نظامی توسط دولت اسالمی افغانستان ١٩٩٣عملیات افشار در فبروری سال 
اول اینکھ مسعود ھدف داشت کھ توسط . دو ھدف تاکتیکی در این عملیات بود. تا آن زمان را نشان داده است

کھ در انستیتوت علوم اجتماعی، متصل بھ افشار، ( لیات قرارگاه ھای نظامی و سیاسی حزب وحدت را فتح کند عم
و دوم اینکھ  دولت اسالمی . و گرفتار کردن عبدالعلی مزاری، رھبر حزب وحدت) پایین کوه افشار در غرب کابل

ولت اسالمی کنترل می شد با متصل کردن افغانستان مایل بود تا مناطق پایتخت راکھ مستقیمًا توسط قوای د
بخشھای غرب کابل تحت کنترل اتحاد اسالمی و بخشھایی از کابل مرکزی تحت کنترل جمعیت اسالمی، مستحکم 

) کھ در جریان عملیات بھ آن دست یافتند( شرح سیاسی و نظامی کابل در آن زمان، این دو ھدف . و یکپارچھ کند
. کھ چرا دولت اسالمی بھ افشار حملھ کرد، ارائھ می کندیک توضیح قانع کننده از این

مسوولیت تجاوزات مرتکب شده در جریان عملیات 

 انجام دادند، ھمھ رسمًا متعلق بھ وزارت دفاع ١٩٩٣ فبروری ١١-١٠نیروھایی کھ تعرضات را در غرب کابل در 
. دولت اسالمی افغانستان بودند

وی تمام مسوولیت .  اسالمی در آن زمان در عملیات افشار احمد شاه مسعود بودوزیر دفاع وقوماندان اعلی دولت
وی مستقیمًا قطعات جمعیت اسالمی و بھ طور . برنامھ ریزی و دستور دھی عملیات ھای نظامی را داشتھ است

فقی ھمراه مسعود اشتراک قطعات اتحاد اسالمی در طی یک توا. غیر مستقیم قطعھ اتحاد اسالمی را کنترل می کرد
با وجود اینکھ قطعات اتحاد رتبھ ھای تشکیالتی اردوی افغان . عبدالرسول سیاف، رھبر حزب بھ دست آورد

برایشان داده شده بود، قوماندان ھا در ساحھ دستوراتشان را از قوماندانھای ارشد اتحاد و شخص سیاف اخذ می 
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حاد در جریان عملیات عمل می کرد و مستقیمًا با سیاف عمًال بھ عنوان قوماندان عمومی نیروھای ات. کردند
در این صورت، سیاف بھ طور مساویانھ ھمراه رھبری جمعیت . قوماندانھای ارشد توسط مخابره ارتباط داشتند
. اسالمی مسوولیت کنترل و فرماندھی را دارد

اندان ھای عمومی شاید می نمونھ ھایی ازخشونت ھا و تنش ھای نژادی کھ قبل از عملیات واقع شده بود، قوم
بھ . توانستند پیشبینی کنند تجاوزاتی را در پی خواھد داشت وقتی کھ بھ مناطق اکثرًا ھزاره نشین حملھ می کردند

عالوه، چون جنگ در منطقھ دو کیلومتری از پوستھ قوماندان عمومی واقع شده و قوماندانھای ساحوی مجھز بھ 
ن عمومی باید از تجاوزات واقع شده در افشار بالفاصلھ بعد از شروع آن اطالع ارتباطات مخابروی بودند، قوماندا

ھم مسعود و قوماندان ھای ارشدش و ھم سیاف از اقدامات موثر برای جلوگیری از تجاوزات قبل از . می داشت
. آنکھ شروع شود ویا برای جلوگیری آنھا زمانیکھ عملیات در حال انجام بود، ناکام ماندند

حالیکھ مشخص کردن تک تک قوماندانھای مسوول برای مثالھای مشخص قتل و تجاوز جنسی امکانپذیر نبوده در 
است، پروژه عدالت افغانستان توانستھ است یک تعداد از قوماندان ھایی کھ نیروھای مسلح را در عملیات رھبری 

.  ھردو تجاوزات را مرتکب شده اندشواھد نشان می دھد کھ لشکریان جمعیت و اتحاد. می کردند، مشخص نماید
گرچھ برخی از قوماندان ھا فقط در کارھای نظامی قانونی، فتح و بھ دست آوری ھدف تعیین شده شرکت داشتند، 

قوماندان ھایی کھ عمًال در عملیات شرکت داشتند وضعیتی داشتند تا جواب داده و تعیین کنند کھ آیا نیروھایشان را 
زات بازدارند یا اینکھ خود و افرادشان فعاالنھ در قتل عام ھای دستھ جمعی، تجاوز جنسی، از سوءاستفاده و تجاو

. توقیفھای اختیاری و بقیھ تجاوزات کھ در جریان عملیات واقع شد، شرکت ورزند

دولت اسالمی از طریق وزیر دفاع احمد شاه مسعود و رھبر متحدین حزبی، عبدالرسول سیاف نیروھای نظامی 
. ا بھ شرکت در عملیات افشار فرستادندذیل ر

قوماندان ھای جمعیت اسالمی و قطعات 

محمد قسیم فھیم، رئیس استخبارات، مسوول عملیاتھای نظامی ویژه در حمایت از تعرضھا و حمالت و شریک در 
. برنامھ ریزی عملیات می باشد

کھ توسط شاھدان متعددی بھ عنوان رھبر نیروھای انور دنگر، قوماندان فرقھ ای از مجاھدین از شکر دره شمالی 
. نظامی کھ در دو روز اول عملیات تجاوزات را مرتکب شده اند، نام برده شده است

مال عزت، قوماندان فرقھ ای از مجاھدین از پغمان کھ توسط شاھدان عینی متعددی بھ عنوان رھبر نظامیان کھ در 
. نام برده شده استدو روز اول تجاوزات را مرتکب شده اند،

. محمد اسحاق پنجشیری، قوماندان لوایی از مجاھدین کھ طبق شاھدان در حمالت شرکت داشت
. حاجی بھلول پنجشیری، قوماندان لوا کھ مطابق گفتھ شاھدان در حمالت شرکت داشت

. بابھ جلندر پنجشیری، قوماندان لوا کھ در عملیات شرکت داشت
. کھ در حملھ شرکت داشت) غند(اندان کندک خانجر آخوند پنجشیری قوم

. مشتاق اللی، قوماندان کندک در حملھ شرکت داشت
. باز محمد احمدی بدخشانی، قوماندان فرقھ کھ در حملھ شرکت داشتھ و از قرغھ حملھ کرد

قوماندان ھای اتحاد اسالمی و قطعات شرکت کننده در عملیات 

تھ بھ سیاف از پغمان توسط شاھدان عینی متعددی بھ عنوان رھبری نظامیان در حاجی شیرعلم، قوماندان فرقھ وابس
. افشار در طی دو روز اول زمانی کھ تجاوزات بھ وقوع پیوستھ، نام برده شده است

 توسط شاھدان عینی متعدد بھ عنوان رھبری نظامیان در افشار طی دو روز ۵٩٧زلمی طوفان، قوماندان لوای 
 قبل از سقوط دولت نجیب اهللا وجود ۵٩٧لوای . ( وزات بھ وقوع پیوستھ، نام برده شده استاول، زمانیکھ تجا

. این لوا در منطقھ کمپنی در غرب کابل موقعیت داشت.) داشت و لوای تانک مرادات نامیده می شد
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ی نظامیان در  توسط چندین تن از شھود بھ عنوان رھبر۵٩٧لوای ) غند(داکتر عبداهللا، قوماندان در سطح کندک 
. افشار در روز اول و دوم کھ تجاوزات انجام یافتھ، معرفی شده است

.  نیروھایش را در روز دوم عملیات مستقر کرد۵٩٧لوای ) غند(جکرن نعیم، قوماندان در سطح کندک 
. مال تاج محمد شریک در پالنگذاری عملیات معرفی شده است

رھبری نظامیان در افشار و مسئول در دستگیریھای  خود سرانھ ، آدم عبداهللا شاه توسط چندین شاھد بھ عنوان 
. ربایی و دیگر تجاوزات نام برده شده است

. خنجر کھ نیروھای نظامی را در روز دوم عملیات در افشار مستقر کرده است
ر روز دوم عملیات توسط شاھدان بھ عنوان کسی کھ نظامیان را د) غند(عبدالمنان دیوانھ، قوماندان در سطح کندک 

. مستقر کرده، نام برده شده است
. نظامیان را در روز دوم عملیات در افشار مستقر کرده بود) غند(امان اهللا کوچی، قوماندان در سطح کندک 

. در روز دوم عملیات، نظامیان را در افشار مستقر کرده بود) غند(شیرین، قوماندان در سطح کندک 
. نظامیان را در روز دوم عملیات در افشار مستقر کرده بود) غند( در سطح کندک مشتاق اللی، قوماندان

. مال کج کول در روز دوم عملیات نظامیان را در افشار مستقر کرده بود

داستان عملیات 

 شرکت داشتند، قبل ار شروع حملھ در داخل ١٩٩٣ فبروری ١١-١٠تمامی نیروھایی کھ نھایتًا در جنگ بھ تاریخ 
، رھبری عملیات ھای )ISA(تدارکات اصلی توسط دولت اسالمی افغانستان .  اطراف کابل مستقر شده بودندو

زیرا کھ رئیس . ویژه برای تضعیف دفاع حزب وحدت و استقرار توپ ھای اضافی برای بمباردمان بود
ا یک تعداد از قوماندان پرسونل وی ب. استخبارات، محمد فھیم تمامی مسوولیت را برای عملیات ھای ویژه داشت

. ھای شیعھ اطراف افشار تماس گرفتھ و تعھد آنھا را برای ھمکاری با حملھ دولت اسالمی کسب نمودند

 اسلحھ زیو را در آنجا بھ ھمراه ٢٣مسعود . مھمترین مقر جدید سالح ثقیلھ قبل از عملیات، نقطھ تپھ علی آباد بود
تا مناطق اطراف سیلوی مرکزی، افشار، کارتھ سھ، کارتھ چھار، و کارتھ  نفره مستقر کرده بود ٣٠گروه اعزامی 

اھمیتی کھ قدرت آتش گروھی و تعداد زیادی از مکانھاییکھ از آنجا سالح ھای ثقیلھ . سخی را ھدف گیری کنند
 جنگ این فقط یک حملھ ضربتی و. استفاده می شد داشت این بود کھ آنھا بزرگی و اھمیت عملیات را نشان دھند

جزیی نبوده بلکھ یک جنگ تمام عیار بوده کھ دولت اسالمی ذخائر نظامی ترکیبی از دوره ارتش شوروی سابق و 
تمامی این اھداف در مناطقی قرار  داشتند کھ . مجاھدین را در مقابل اھداف در محدوده پایتخت مستقر کرده بود

. ھ استاول مسکونی بوده و جمعیتی از غیر نظامیان را در برداشت

شاھدانی کھ با نظامیان در زمان عملیات شرکت داشتند، گزارشاتی را در مورد پالن گذاری و ھماھنگی نظامی کھ 
گرچھ، این نمایی جزیی از برنامھ ریزی را ارائھ می . مسعود قبل از عملیات نظامی انجام داده بود، تھیھ نموده اند

طبق گفتھ یکی از . مادگی ھای متمرکز را مستلزم داشتھ استکند زیرا یک عملیاتی بدین مقیاس می بایست آ
و مھمترین ) شیرعلم و زلمی طوفان ( شاھدان، قوماندان ھای ارشد جمعیت بھ ھمراه قوماندان ھای ارشد اتحاد 

-متحد شیعھ بنام سید حسین انوری بھ عالوه مشاورین نظامی دولت اسالمی افغانستان بھ ریاست مسعود در قرارگاه
جلسھ دیگر در یک خانھ مصون استخبارات در . ی ارتش در بادام باغ دو روز قبل از عملیات جلسھ داشتندھا

مسعود از ھمین منزل بھ عنوان اتاق . کارتھ پروان، نزدیک ھوتل انترکانتیننتال در شب قبل از حملھ برگزار شد
ن ھای اتحاد بھ ریاست سیاف در پغمان یک ھمچنین یک جلسھ ای از قوماندا. عملیاتی در بیشتر روز استفاده کرد

. ھدف این جلسھ ھا آموزش قوماندان ھای اصلی بھ نقش آنھا در حملھ زمینی بود. روز قبل از عملیات برگزار شد

 بھ اھداف اطراف ١٩٩٣ فبروری ١١-١٠قوای دولت اسالمی بمباردمان عمومی را درغرب کابل در شب 
 ۵پیشروی نظامیان حدود ساعت . و در بقیھ مناطق شیعھ نشین شھر شروع کردندانستیتوت علوم اجتماعی و افشار 

اولین پیشروی قطعی .  فبروری آغاز شد و این زمان بھ عنوان زمان آغاز ھمھ جانبھ جنگ یاد می شود١١صبح 
فغانستان بالفاصلھ نظامیان دولت اسالمی ا. نظامیان از جانب بادام باغ بھ باالی تپھ رادار، بخشی از پشتھ افشار بود

نقاط باالی کوه را بدون مقاومت توانستند کھ تصاحب کنند و پوستھ ھای دفاعی مھم حزب وحدت در آنجا آتش 
. گرفتھ و تانک ھای مستقر در آنجا از حرکت بازماندند
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ن نقطھ نزدیکتری. گروه اعزامی بزرگی ھم از اتحاد و ھم از جمعیت بھ سمت افشار از سمت غرب پیشروی کردند
قوای جمعیت در امتداد سرک افشار از کارتھ پروان و . خط جبھھ بھ ھدف اصلی عملیات پلی تکنیک کابل بود

قوای . ھوتل انتر کانتیننتال بھ سمت انستیتوت علوم اجتماعی پیشروی کرده و از سمت شرق وارد افشار شدند
گرچھ بھ . رو محصور غرب کابل پیشروی نکردنددولت اسالمی بھ امتداد دیگر نقاط خطوط اول جبھھ بھ ویژه قلم

. بمباردمان شدید ادامھ داده و قوای فراوانی را برای حفظ تھدید پیشروی مستقر کردند

بھ ھرحال، ساعت ا بعدازظھر، خطوط دفاعی اصلی حزب وحدت بھ امتداد ستیغ افشار تحلیل رفتھ و مواضع آنھا 
. مزاری و قوماندانھای ارشدش از انستیتوت پیاده فرار کردند. ع بوددر انستیتوت علوم اجتماعی غیر قابل دفا

 بعدازظھر قوای دولت اسالمی توانستند کھ انستیتوت علوم اجتماعی را تصرف کنند و قوایی کھ از شرق ٢ساعت 
ینھ و آنھا در خوشحال م. و غرب پیشروی کرده بودند، در افشار یکجا شده و کنترل موثر منطقھ را دردست گرفتند

نظامیان شروع بھ امن سازی منطقھ کرده، پوستھ ھا را ایجاد . افشار مستقر شده، ولی پیشروی بیشتری نکردند
این عملیات جستجو یا تالشی بود کھ سریعًا یک سری از اعمال جنایت . کرده و یک عملیات تالشی را انجام دادند

.  نظامی ذیل شرح داده اندو چور و چپاول را بھ وجود آورد طوریکھ شواھد عینی غیر

مزاری توانست تا خطوط دفاعی در امتداد کناره خوشحال مینھ، پھلوی سیلوی مرکزی و کارتھ سخی را باز ایجاد 
برخی از اھالی افشار، بھ ویژه آنھایی کھ بیشترین آسیب را دیده اند، . بناًء بیشتر غرب کابل را دراختیار داشت. کند

این عامل بھ نظر می رساند تا نسبتًا شمار کمتری از جوانان در (بجا شده فرار کردند ھمراه نظامیان وحدت جا
گرچھ، اکثر جمعیت غیر نظامی افشار در این مکان بودند زمانیکھ قوای دولت .) تلفات در گواھی ھا ذکر شده باشد

بھ نظر می رسد کھ بھ خاطر بمباردمان، جنگ شدید و حضور نظامیان وحشی . اسالمی ساحھ را تصرف کردند
بھ ھرحال، یک ھجرت گسترده در . تعداد زیادی از غیر نظامیان قادر بھ ترک ساحھ در روز اول عملیات نبودند

زنان و کودکان اکثرًا بھ سمت تایمنی در شمال کابل فرار کردند و در .  فبروری بھ وقوع پیوست١٢-١١شب 
برخی از پیرمردان ترجیح دادند تا بمانند و از خانھ و دارایی . دمکاتب و مساجد در چھار راھی اسماعیلھ پناه گرفتن

ھا محافظت کنند، اما شواھد نشان می دھد کھ نظامیان اکثرًا مردان را ھدف توقیف ھای خود سرانھ و قتل عام 
ھ از افشار اکثر نجات یافتگانی ک. قرار دادند بھ عبارت دیگر غیر نظامیان مذکر آزاد نبودند تا منطقھ را ترک کنند

فرار کرده اند، از دیدن آوارھا و جنازه ھا در طول راه شرح داده و بیان داشتھ اند کھ آنھا بعد از جنگ اصلی 
در ختم روز دوم، جمعیت وسیعی از غیر نظامیان افشار را تخلیھ کردند و بھ نظر می رسد کھ این . گریختھ اند

. یھ غیر نظامیان در منطقھ را پایان دادھجرت رویدادی بود کھ بھ طور قاطعانھ جنایات عل

 فبروری مسعود جلسھ ای را در ھوتل انتر کانتیننتال با تعویق تشکیل داده و در مورد ١٢در روز دوم عملیات، 
در این جلسھ قوماندان ھای ارشد دولت اسالمی و . ترتیبات برای امنیت مناطق تصرف شده جدید گفتگو کردند

دولت . ربانی، سیاف، آیت اهللا محسنی، آیت اهللا فاضل، و جنرال فھیم حضور یافتھ بودنداشخاص سیاسی بھ شمول 
اسالمی طلب کرد ھیئت وکالی مردم شیعھ را و حسین انوری بھ عنوان قوماندان برجستھ دولت اسالمی از جانب 

تور بھ توقف کشتار و چور در این جلسھ دس. غیر نظامیان شیعھ تحت فشار بود تا ترتیباتی برای امنیت آنھا بگیرد
. و چپاول داده شد و بھ روی معاوضھ سفرا بین احزاب مختلف برای شناسایی اسیران توافق صورت گرفت

. ھمچنان عقب نشینی نیروھای تعرض کننده ومستقر کردن یک نیروی کوچکتر در مناطق جدید فراخوانده شد
، قبل از این جلسھ، بھ طور واضح بسیار دیر بود تا از بزرگی و عظمت جنایات واقع شده در دو روز اول عملیات 

ھمچنین این جلسھ بھ نظر می رسد کھ در توقف چور و چپاول منطقھ بی اثر و . جنایات اصلی جلوگیری شود
. بیفایده بود طوریکھ ویرانی خانھ ھا در افشار بھ طور فزاینده بعد از جلسھ رخ داد

ات جنسی، آدم ربایی ھا و قتل عام ھا    حمالت نامشخص، تجاوز: جنایات جنگی

گلولھ باران و بمباردمان کورکورانھ مناطق غیر نظامی 

اھداف نظامی عمده، انستیتوت علوم . منطقھ افشار در روز اول عملیات مورد ھدف سالح ھای ثقلھ قرار گرفت
اکثر . جتماعی ھرگز صدمھ ندیدگرچھ، انستیتوت علوم ا. اجتماعی و دیگر قرارگاه ھای اصلی وحدت بوده است
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چون مراکز فرماندھی . راکت ھا، گلولھ ھای تانک، و آوان ھا در مناطق رھایشی غیر نظامی فرود می آمد
نیروھای اتحاد و جمعیت ھردو در محدوده افشار بود، آشکار می شود کھ این حملھ ھدف داشت تا جمعیت غیر 

بھ جز آنھایی کھ قتل (شمار کشتھ شدگان در این حملھ . م آن موفق شدنظامی را از افشار بیرون براند کھ در انجا
تقریبًا ھر شاھدی کھ پروژه عدالت افغانستان ھمراھش مصاحبھ کرده از دیدن اجساد در . نامعلوم است) عام شدند

ان در روز اول در حقیقت، گلولھ باران و فیر آوان بسیار شدید بود کھ تعداد زیادی از ساکن. منطقھ بیان داشتھ اند
گرچھ این امر ممکن تلفات غیر نظامی رااز بمباردمان کاھش داده باشد، . پنھان شده و سعی بھ ترک منطقھ نکردند

. اما این غیرنظامیان را در مقابل جنایات بعدی صدمھ پذیر نمود

قتل عام ھا و مفقودی ھا 

 معاھده جنوا کھ قتل عامھا، شکنجھ و ٣طوری کھ در فوق ذکر شد، احزاب درگیر جنگ طبق ماده عمومی 
شھودی کھ پروژه عدالت افغانستان ھمراه آنھا مصاحبھ کرده . گروگان گیری را ممنوع کرده بود، محدود شده بود

است، بیان داشتھ اند کھ گروھی از عسکران حزب وحدت از قرارگاه ھای وحدت در انستیتوت علوم اجتماعی 
عالوه بر این، تعداد زیادی مردان غیر نظامی و مظنون بھ .  فبروری اسیر گرفتند١١توسط قوای اتحاد اسالمی در 

شمار گرفتار شدگان . ملیشھ ھای وحدت از ساحھ افشار دستگیر شدند بعد از اینکھ اتحاد آن جا را تصرف کرد
وسط قوماندان ھای یک گروھی از اسیران ھزاره کھ توسط اتحاد اسالمی نگھداری می شد، متعاقبًا ت. نامعلوم است

این گروه از شاھدان گزارش داده اند کھ . اتحاد برای دفن اجساد عملیات افشار بعد از یک ھفتھ استفاده شدند
اقاربشان در بین زندانیان غیر نظامی و نظامی گرفتار شده توسط اتحاد بودند کھ متعاقبًا مفقود شده و باور بر این 

پروژه عدالت افغانستان فقط قادر بھ بیان تعداد کمی از قربانیان . ل رسیده باشنداست کھ توسط قوای اتحاد آنًابھ قت
.  برخی دیگر از مردان از خانھ ھایشان گرفتار شده اند. بوده است

بھ پروژه عدالت افغانستان اظھار داشت کھ وی و فامیلش سعی کرده بودند کھ فرار کنند، . یکی از شھود بھ نام ع
دیگر مردمان . ما بھ خانھ خسور مادرم دویده و آنجا پنھان شدیم. "  و راکت باران بسیار شدید بوداما گلولھ باران

ما . سرانجام یک تعداد کمی از دیگر فامیل ھا بھ ما پیوستند. بھ ما گفتند کھ مردم بھ روی جاده ھا کشتھ شده بودند
نھا اخطار داده می شد کھ جنگ را باالی اموال می توانستیم مخابره ھای بعضی از افراد سیاف را بشنویم و بھ آ

افراد سیاف پشتو . مردان مسلح کھ از سیاف و از جمعیت بودند، ھمھ خانھ ھا را چور کردند. چورشده شروع نکنید
من فامیلم را بھ دیگر مکان فرستادم و خود در خانھ . صحبت می کردند و جمعیتی ھا دری صحبت می کردند

بھ ھمراه حدود ده نفر مسلح بھ خانھ ) از اتحاد( قبل از ظھر، یک قوماندان بنام عزت اهللا ١١حدود ساعت . ماندم
آنھا بھ داخل آمده و مرا لت . من بھ امید اینکھ نظامیان فکر کنند کھ در خانھ کسی نیست در را باز مانده بودم. آمدند

آنجا بسیار . بھ داخل یک کانتینر انداختند مرد ۶۵-۶٠و کوب نمودند و مرا بھ بند قرغھ برده و بھ ھمراه حدود 
بعد ." بعضی اوقات برخی از مردان بیرون کشیده شده و از آنھا کار می کشیدند مانند شکستاندن چوب. شلوغ بود

 ۵٠٠٠$ بھ این شاھد گفتھ شد کھ باید. از یک ھفتھ بھ ھمھ زندانیان گفتھ شد کھ چقدرباید پرداخت کنند تا آزاد شوند
وی بھ آنھا گفت کھ اینقدر پول ندارد اما دوستانش از پغمان آمدند و برای رھای وی پرداخت . داخت کندپر) دالر(

. کردند

بھ پروژه عدالت افغانستان گفت کھ نیروھای نظامی اتحاد اسالمی وی را لت و کوب . یکی از شاھدان زن بنام ب
. دستگیر کرده کھ وی ھنوز ال درک می باشدکرده و شوھر غیر مسلحش را از منطقھ مسکونی شان در افشار 

 بھ پروژه عدالت افغانستان اظھار داشت کھ عسکران خانھ ھا را برای پیدا کردن مردھا Cیکی از شھود بنام 
 ١٠در جریان روز من و حدود . در شب در یک کانتینر نگھداری شدم. من بھ پغمان برده شدم. تالشی می کردند

در شب برخی از مردان بیرون . کانتینرھای زیادی در آنجا بود.  بھ کندن سنگر بودیم نفر دیگر مجبور٢٠الی 
فکر می کنم . ما می توانستیم صدای فیر را بشنویم و حدس می زدیم کھ آنھا کشتھ شدند. کشیده شده و باز نمی گشتند

من ساحھ . ر زیر پل فرار کردمباالخره من با پنھان کردن خود در رودخانھ د. بعضی از آنھا در سنگرھا دفن شدند
. را ترک کرده و بھ کویتھ رفتم
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 صبح، زمانیکھ اتحاد اسالمی افشار را تصرف کرد، ٧بھ پروژه عدالت افغانستان گفت کھ ساعت . شاھد زنی بنام م
 ۴۵آنھا وی را بعد از . را دستگیر کردند. یک گروھی از مردان مسلح بھ محوطھ خانھ اش آمده و شوھرش س

. وی بسیار وحشیانھ لت و کوب شده بود کھ شنوایی اش برای ھمیشھ آسیب دیده و کر شده بود. ز رھا کردندرو
بعد از اینکھ وی توقیف شد، گروه دومی . طبق گفتھ ھمسرش، وی ھمچنین در شناختن افراد مشکل داشتھ است

آنھا ادعا کردند کھ پشت . انھ شدند نظامی اتحاد بین ساعت سھ تا سھ ونیم بعد از ظھر وارد خ١۵ الی ١٠حدود 
آنھا وی را نگھداشتھ و . پسرم یازده سالھ بود. "گرفتند) م(آنھا از بازوی پسر این زن . نیروھای وحدت می گردند

من بھ روی . پرسیدند پدرت کجاست؟ آنھا تفنگھایشان را طرف وی نشانھ گرفتند و من خودم را روی وی انداختم
بعدًا نظامیان دارایی ھای فامیل را گرفتھ و ." وی مرد.  اما پسرش پنج بار تیر باران شد.دست و پایم تیر خوردم

. رفتند

بیان داشت کھ نظامیان وابستھ بھ سیاف وی را از سر جوی افشار در روز عملیات .  سالھ ای بنام ک٧۵شاھد 
 مورد لت و کوب قرار ده و شدیدًاوی یکی از گروه ھای ھفت نفری بود کھ زندانی ش.  فبروری ربودند١١افشار، 

نظامی اتحاد بعدًا در نیروھای . گرفتھ و وادار بھ کمک بھ حمل اجناس چور شده از افشار بھ عنوان جوالی شده بود
قوماندانی کھ وی را . برده و مدت دو ماه وی را نگھداشتند) منطقھ کنترل شده سیاف(آن روز وی را بھ کمپنی 
وی اظھار داشت کھ بعد از آن بھ مدت دو ماه در شکردره بھ . رسول وابستھ بھ سیاف بوددستگیر کرده بود، غالم 

وی شاھد بود کھ . بھ قوماندانی حنیف بود) Farzah(عنوان زندانی انور دنگر بود و بعدًا سھ ماه دیگر در فرزه 
. نظامیان یک از اقاربش بنام قمبر ظاھر را فورًا کشتھ اند

 مدت کوتاھی دستگیر شده و توسط نیروھای اتحاد در روز اول عملیات تا حد بیھوشی لت و برای. شاھدی بنام غ
زمانی کھ وی بعدًا بھ منطقھ برگشتھ، وی دو جسد را از چاه خانھ اش بیرون کشید و تخمین می . کوب شده است
ه شده در روی یک بھ شمول یک سر برید(  جسد را ھنگام فرار از منطقھ دیده است ٣۵ الی ٣٠زند کھ خودش 

). پنجره

 سالھ از والیت غزنی توسط قوماندان عزیز بنجار، یکی از قوماندانان سیاف در افشار دستگیر ۶٧عبداهللا خان، 
عبداهللا خان برای محافظت . مابقی فامیل در جریان عملیات نظامی اصلی بھ تایمنی فرار کرده بودند. شده است

. بھ ھرحال، تمام اموال خانھ در جریان عملیات دزدیده شده و خانھ ویران شد. داموال خانھ اش در افشار مانده بو
. فامیل نتوانستھ بودند تا عبداهللا خان را ردیابی و پیدا کنند و بناًء وی گمشده باقی ماند

 را زمانی کھ نیروھای اتحاد وارد خانھ اش شدند، آنھا پدرش: بھ پروژه عدالت افغانستان گفت. شاھدی بنام ش
. سپس، آنھا تمام اموال خانھ را دزدیدند. داخل محوطھ تا سرحد مرگ لت و کوب نمودند

تجاوز جنسی توسط نیروھای اتحاد 

در جریان عملیات افشار، قوای اتحاد اسالمی سیاف برای بیرون راندن مردم غیر نظامی از منطقھ از تجاوز 
پروژه عدالت افغانستان ھمراه تعدادی از شاھدانی کھ . ردندجنسی و دیگر حمالت علیھ غیر نظامیان استفاده ک

شاھدی بنام . شرح واقعات تجاوز جنسی توسط قوای اتحاد در جریان عملیات افشار را داده اند، مصاحبھ کرده است
وی بیان . از دست و پایش زخمی شد زمانی کھ نظامیان اتحاد بھ پسرش فیر کردند) اظھارات فوق را ببینید. (م
وی اظھار داشت کھ سھ عسکر وی را ." در حالیکھ ھنوز از من خون می رفت، آنھا بھ من تجاوز کردند: "اشتد

چندین زن دیگر نیز بھ . پایین نگھداشتھ در حالیکھ چھارمی وی را در زیرزمین خانھ خودش تجاوز جنسی کردند
کھ . نظامیان اتحاد دو دختر ز. دیگر بنام رو دو دخترش و یک زن . یک ھمسایھ بنام ز: پناه آورده بودند. خانھ م

عسکران آنھا را بھ نوبت بھ زیرزمین برای تجاوز . را تجاوز کردند.  سالھ بودند و زنی بنام ر١۶ سالھ و ١۴
. توسط  برچھ زخمی شد وقتی کھ وی کوشش برای مقاومت می نمود. یکی از دختران ز. بردند

 داشت کھ مردان مسلح بھ خانھ اش در افشار سیلو در روز دوم عملیات بیان. یکی دیگر از شاھدان زن بنام س
آنھا وی را لت و کوب کرده و خودش و خواھرش را در خانھ شان تجاوز کرده و دارائی . افشارھجوم آورده بودند
. ھایشان را بھ یغما بردند
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 صبح وارد ٧المی بھ زور ساعت بیان داشت کھ بعد از تصرف افشار، نیروھای اتحاد اس. یک شاھد زن بنام ش
 سالھ بود، و دو تن دیگردر محوطھ خانھ ١۴خواھرش کھ . آنھا بھ چھار دختر بھ شمول ش. خانھ اش شدند

. مسکونی شان تجاوز کردند

ساکنان افشار تا سال . شمار زنان تجاوز شده نامعلوم است. گزارشات زیاد دیگری از تجاوز جنسی وجود دارد
 منطقھ اکثرًا ھموار باقی مانده، گرچھ برخی باشندگان اسبق بھ مخروبھ ٢٠٠۵در اواسط سال .  برنگشتند٢٠٠١

. ھای خانھ ھای سابق خویش بازگشتھ اند

  شکنجھ و قتل عام و دیگر جنایات توسط قوای حزب وحدت، عمدتًا در کابل و مزار شریف در سالھای ۶٫۵
    ١٩٩٨ الی ١٩٩٢

وابستھ بھ حزب وحدت شرح سال سیاسی تجاوزات 

نظامی شیعھ کھ در جریان مقاومت علیھ دولت - حزب سیاسی٨ طی ادغام ١٩٨٩حزب وحدت در سال 
در طول .  عملیات کرده بودند، تشکیل شد١٩٨٠و اشغال شوروی در سال ) PDPA(دموکراتیک افغانستان

اطق اکثرًا ھزاره شیعھ در مرکز ، حزب وحدت در گسترش دادن کنترل سیاسی باالی من١٩٩٢ الی ١٩٨٩سالھای 
در این حالت، بھ سمت اداره کردن منطقھ خارج از حالت جنگ . کشور،ھزاره جات، بھ طور فزاینده موفق بود

 پیش رفتند و برای سقوط پیش بینی شده دولت ١٩٨٠حزبی و داخلی کھ در ھزاره جات  رواج داشت،در دھھ 
حزب وحدت با اتحاد نیروھای شمال نو ظھور در سالھای . ه شدندآماد) PDPA(حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

در مزار ) PDPA( ھمکاری کرد کھ منجر بھ اخراج سازمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان ١٩٩٢ الی ١٩٩١
ھموار ) PDPA(شریف شده و راه نفوذ قوای ملیشھ ھای شمال را بھ کابل در روزھای مرگ رژیم کمونیستی 

، این ١٩٩٢در سال . دست باال را در پایتخت داشتھ باشند) نھ حزب اسالمی( جنبش، وحدت ساختھ تا جمعیت،
حزب مھمترین حزب شیعھ بود کھ حزب دیگر شیعھ کھ ترکیب نشده بود، حرکت اسالمی شیخ آصف محسنی را 

یک شدن در بنا براین حزب وحدت در موقعیتی بود کھ پیشنھاد دھد برای شر. تحت الشعاع خود قرار داده بود
 تحت کنترل دولت قرار ١٩٩٢قدرت در مناطق اطراف کھ گروه زیادی از مھاجران ھزاره را داشتھ و تا سال 

 فروپاشید، حزب ١٩٩٢در سال ) PDPA(چنانچھ زمانی کھ دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان . داشتھ بودند
حزب وحدت یک اداره . ر دست گرفتوحدت کنترل دو بخش مھم مرکزی شھری را در کابل و مزار شریف د

این امر بھ طور یکی از .  اداره می کرد١٩٩۵ الی اخراجش در سال ١٩٩٢کامًال جدا در غرب کابل از سال 
.  ادامھ یافت و مشخصًا در شمال شھر قدرتمند بوده بعد از اینکھ ملک فرار کرد١٩٩٨احزاب مھم در مزار تا سال 

.)گوی قتل عام زندانیان طالب در پایین را مالحظھ کنیدقسمت تاریخچھ را در فوق و گفت( 

در مرحلھ بعدی .  محروم شد١٩٩٢حزب وحدت در مراحل اولیھ توافقات از تشکیالت اداره ای مجاھدین در سال 
بھ شمول کریم خلیلی بھ عنوان ( معرفی شدند ١٩٩٣اعالم شده و وزرای کابینھ دولت برھان الدین ربانی در سال 

قبل از انتقال یافتن بھ کابل، مزاری توافقی را با متحدین شمال امضاء کرده بود تا مناطقی را بھ ). لیھوزیر ما
بھ ھر حال، اختالفات سیاسی بھ زودی .  حکومت محلی خودشان واگذار کرده و در مرکز، شریک قدرت گرداند

ربانی را متھم بھ جستجوی -عودکھ مزاری اداره مس. ربانی ظھور پیدا کرد-بین حزب وحدت و اداره مسعود
 و ١٩٩٣حزب وحدت در جنگ ھای پراکنده با قوای دولت اسالمی در جریان سال . انحصار کردن قدرت میکرد

.   درگیر شد١٩٩۵ و ١٩٩۴بعدًا در جنگھای دائمی در سال 

 رھبری با شورای.  حزب وحدت توسط عبدالعلی مزاری رھبری می شد١٩٩٢در زمان انتقال بھ کابل در سال 
بعد از رقابت و .  نفر در کمیتھ مرکزی کھ شامل رھبران متعدد جناح ھای شیعھ بود، تشکیل شده بود٨٢اشتراک 

، مزاری در مقام خویش ابقا شد اما استاد اکبری انشعاب کرد ١٩٩۴درگیری شدید انتخاباتی در انجمن حزبی سال 
بدالکریم خلیلی عضو کمیتھ مرکزی بود کھ بعد از آنکھ ھمچنین ع. تا یک جناح رقیب حزب وحدت را رھبری کند

و محمد محقق کھ بھ عنوان رھبر حزب .  کشتھ شد بھ عنوان رھبر انتخاب شد١٩٩۵مزاری توسط طالبان در سال 
وحدت در شمال افغانستان ظھور پیدا کرد کھ یک پست مھم کلیدی بھ حساب می آمد زمانیکھ حزب وحدت کنترل 
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عبدالکریم خلیلی بھ مقام معاونت ریاست جمھوری  افغانستان در اکتبر .  از دست داد١٩٩۵سال غرب کابل را در 
محمد محقق دردولت عبوری و انتقالی .  دارا می باشد٢٠٠۵ انتخاب شد و این مقام را وی تا جوالی ٢٠٠۴سال 

، سوم ٢٠٠۴تبر سال  گذشتھ بھ عنوان وزیر خدمت کرده و در انتخابات ریاست جمھوری در اک٢٠٠١در سال 
. شد

در کابل، حزب وحدت در ابتدا قرارگاه ھایش را در انستیتوت علوم اجتماعی مستقر کرد و در دیگر نقاط غرب 
گرچھ بخشی از دولت موقت بھ حساب می آمد، رھبران وحدت ازاعمال قدرت و تعیین . کابل گارنیزون ھا داشت

در روزھای . گذاشتھ شده اند و بھ مسعود و سیاف بی اعتماد شدندوزارتخانھ ھای کلیدی احساس کردند کھ کنار 
اول حضور مجاھدین در کابل، تا اندازه ای ھمکاری بین قوماندان ھای شیعھ از تمامی جناح ھا بوده و نیروھایشان 

 بھ اما وقتی جنگ حزبی شدید شد، قوماندانھای جناح ھای مختلف . در کنار ھم در غرب کابل مستقر شده بودند
.       خاطر منازعھ برسر کنترل قلمرو بیشتر با ھم وارد جنگ شدند

حزب بھ . سیمای مشخص حزب وحدت در این دوره این بود کھ خودش را بھ عنوان حزب مظلوم قلمداد می کرد
ظاھر از حقوق شیعھ ھا و بھ ویژه از حقوق اقلیت قوم ھزاره  در مواجھھ با یک پیشینھ تاریخی وضع پایین 

بھ ھرحال، زمانی کھ جنگ داخلی گسترش یافت، . اجتماعی و رانده شدن از قدرت و اعتبار وکالت دفاع می کرد
قوماندان ھای حزب وحدت کھ بھ تازگی در پست ھای . شعار وکالت و مظلومی باعث دور جدید جنایات شد

 قرار نگرفتند و ھمچنین نھ مسوولیتی شان باالی مردم شھر رسیده بودند، در معرض ھیچ مسوولیت محاسباتی
آنھا متھم بھ سلطھ خشونت آمیز . انتظار میرفت و نھ تقاضا می رفت تا از نظامیانشان مواخذه ای صورت گیرد

. علیھ مردم غیر نظامی شدند و رقبایشان نیز مشابھ آنھا

پروژه عدالت افغانستان شواھدی از قوماندان ھای مسوول وابستھ بھ حزب وحدت با یک سلسلھ نقض قوانین جنگی 
: کھ در نمونھ ھای ذیل آمده است، بررسی کرده است

جنایات جنگی واقع شده بھ تعقیب جنگ حزبی، اساسًا اعدام ھای زندانیان و مخالفان سیاسی، شکنجھ، .١
. ف گیری ھای شھریان و غیر نظامیانحمالت کورکورانھ و ھد

این جنایات بیشتر علیھ غیر . جنایات فاحش علیھ غیر نظامیان کھ الزمھ جنگ و محتمل الوقوع بود.٢
گرچھ . نظامیانی کھ غیر ھزاره شناختھ می شدند و افراد وابستھ بھ احزاب رقیب صورت می گرفتھ است

این . ه از مناطق کنترلی حزب وحدت صورت گرفتھ استبرخی از جنایات نیز علیھ غیر نظامیان قوم ھزار
 مستند شده ١٩٩٨ الی ١٩٩٢ و ھم در مزار در سال ١٩٩۵ الی ١٩٩٢نمونھ از جنایات ھم در کابل درسال 

مجازاتی کھ لطمھ بھ (جنایات شامل آدم ربایی، توقیف ھای خودسرانھ، ظلم کردن، مجازات ترذیلی . است
، تجاوز جنسی، قتل عام ھای بدون )محرومیت از حقوق اجتماعی:  بزند مانندافتخار و شوون اجتماعی مجرم

.محکمھ، ویرانی ھای لجام گسیختھ و چور و چپاول
سوءاستفاده ھمیشگی از قدرت، بھ ویژه در مناطق اطرافی اکثریت ھزاره نشین، جایی کھ قوماندانھای .٣

ای آزادی در جنایاتی مانند تجاوز جنسی و ازدواج محلی و اداره چی ھا از معافیت اعمالشان استفاده کرده بر
. اجباری

ناکامی رھبری برای تاثیرگذاری موثر علیھ قوماندان ھایی کھ از قدرت نظامی و مسوولیتی خویش .۴
. سوءاستفاده کرده اند و آنھا بھ اتکاء موقعیت و پستشان در حزب وحدت این اعمال را مرتکب می شدند

ی این جنایات توسط قوماندان ھای حزب وحدت، طوری کھ پروژه عدالت افغانستان مستند از جنبھ اصلی نمونھ ھا
. کرده است، این است کھ از مرحلھ اولیھ جنگ حزبی و گروھی، یک خصوصیت فرقھ ای را وانمود می کند

اد یا فرقھ گروه زندانیان احزاب مخالف بھ قتل رسیده و غیر نظامیان مظنون بودند بھ خاطر اینکھ آنھا بھ ھمان نژ
غیر نظامیان دیگر نژادھا، بھ خاطر تالش برای تحت نفوذ خود درآوردن، یا انتقام گرفتن از . مخالف تعلق داشتند

 انجام ١٩٩۵ الی ١٩٩٢دور جدید انتقام گیریھا در کابل در سالھای . احزاب مخالف، مورد ھدف قرار می گرفتند
دًا آغاز شده اما زیاد طول کشید تا دوره قتل عام ھای مھم در سال در مزار شریف، خشونت ھای فرقھ ای بع. شد

اما قوماندان ھای . غیر نظامیان ھزاره در میان قربانیان این دوره از خشونت ھا بودند.  و بعد از آن١٩٩٨-١٩٩٧
. ادندجنایتکار حزب وحدت آشکارا در ارتکاب جنایاتھا و خشونت ھا شرکت داشتھ و بھ این اعمال ادامھ می د
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مثالھایی از جنایات علیھ غیر نظامیان و مخالفان سیاسی در جنگ کابل، سال ۶٫۵٫١
 ١٩٩۵ الی ١٩٩٢

 در کابل محکم کردند، یک سلسلھ برخوردھا مابین قوماندانان ١٩٩٢وقتیکھ احزاب مجاھدین خودشان را درسال 
مردم شھر خسارتمند . خود بودندواقع شد کھ سعی در انحصاری کردن کنترل محالت وگسترش دادن ساحھ نفوذی 

نبودند چون ھیچ نوع کوچ و ھجرتی، با بھ دست گرفتن قدرت ھمراه نبود و امید فراوانی بود کھ با سقوط دولت 
مردم سعی داشتند تا با وضعیت جدید شھر توسط قوماندانان . جنگ و بحران خاتمھ پیدا خواھد کرد) PDPA(خلقی 

پروژه عدالت افغانستان شواھد گسترده ای از جنایاتی کھ در حادثات اخیر . ندسازگاری داشتھ و خود را وفق دھ
بعضی از نمونھ ھای این حادثات کھ حزب . جنگ حزبی درکابل بعد از کمونیستھا واقع شده، دریافت داشتھ است

. وحدت و قوماندان ھای دیگر شیعھ را شامل می شود، در ذیل آمده است

 شد، بین قوماندان ١٩٩٢جون سال -ن اخیر منجر بھ کشمکش و زد وخورد در کابل در میوقتی کھ اعمال قوماندانا
ھای حزب اسالمی مانند دیدار از یک طرف و قوماندان ھای شیعھ و حرکت اسالمی مانند قمبر لنگ، رضا و 

 اونچی ده نفر از نمایندگان. حیدر لنگ در مناطق مھتاب قلعھ و اونچی باغبانان غرب کابل جنگ در گرفت
.  باغبانان برای توافق بر سر یک آتش بس در منطقھ با قوماندانان حزب وحدت و حرکت اسالمی دیدار کردند

اونچی باغبانان، دارای یک جمعیت مخلوط نژادی از پشتون، تاجیک و ھزاره  بوده و بھ ھمین دلیل، قوماندانان 
نمایندگان صلح بھ شمول مالی مسجد اونچی و . دنداحزاب جھادی مختلف پوستھ ھای خود را آنجا ایجاد کرده بو

 سالھ اش، مالی مسجد باغبانان، جکرن ورداد، یک ریش سفید اونچی و شش نفر دیگر کھ ھمھ غیر ١٢پسر 
شواھدی کھ پروژه عدالت افغانستان دریافت داشتھ بیان داشتھ کھ چطور نمایندگان بھ کوتھ سنگی . نظامی بودند

در آنجا نظامیان وفادار بھ ھر . پس مشترکًا توسط حزب وحدت و حرکت اسالمی کنترل شدرھسپار شده و منطقھ س
دو حزب بھ شمول آنھایی کھ توسط عباس پایدار حرکت و طاھر دیوانھ حزب وحدت تمام نمایندگان را توقیف کرده 

شدید را بھ جا گذاشت چون این کشتار نمونھ ای از اولین حادثھ نژادگرایی . و ھمھ را بھ جز یکی بھ قتل رساندند
بھ . نمایندگان بھ شمول پشتون ھا و تاجیک ھای مسلمان سنی از رھبری شیعھ بھ جستجوی ضمانت و امان بودند

.  فامیل پشتون و تاجیک از اونچی منطقھ را ترک کردند۵٠٠دنبال این کشتار، طبق اظھار نظر شواھد حدود 
این جنگ بھ نظر می رسد کھ . سالمی سیاف و وحدت در گرفت نیز جنگ بین نیروھای اتحاد ا١٩٩٢در جون 

حزب وحدت با حضور پوستھ ھای اتحاد کھ . توسط فیر این دو حزب رقیب مستقر در غرب کابل ایجاد شده باشد
نیروھای وحدت . در مناطق ھزاره نشین مانند لیسھ رحمان بابا در ابتدا مستقر شده بودند، احساس تھدید می کرد

کسی کھ بھ عنوان قوماندان اردو، اولین اردو در کابل تحت اداره (گیری قوماندان ارشد اتحاد، شیر علم توسط دست
آنھا وی را رھا . در پل سرخ کارتھ سھ در تشنج و تنش اقدام ورزید)  خدمت کرده است٢٠٠۵کرزی تا سال اخیر 

دو گروه غیر نظامیان را مورد ھدف جنگ گسترش پیدا کرد و ھر . کرده ولی یکی از بادیگاردھایش را کشتند
اتحاد ھزاره ھا را در غرب کابل ربوده و توقیف کرد و وحدت ھمین عمل را نسبت بھ غیر . گیری قرار دادند

گرچھ . برخی از شواھد بیان می دارد کھ ھر دو جناح مرتکب تجاوز جنسی شدند. نظامیان پشتون انجام داد
 اولین ١٩٩٢جنگ جون سال . ت ھای جنسی تا ھنوز غیر ممکن استاستنادھای کافی برای بیان وسعت خشون

رشتھ از توقیف ھای خود سرانھ گروھی غیر نظامیان و حبس در کانتینرھای ترانسپورت توسط قوای مسلح را در 
ھر دوی این قوای مسلح صدھا تن کھ بیشترشان غیر . برداشت کھ پروژه عدالت افغانستان مستند سازی کرده است

گرچھ موج دستگیری ھا بھ دنبال جنگ گروھی واقع شد و بھترین ارتباط مماسی .  بودند را دستگیر کردندنظامی
شمار نامعلومی از . را در آن جنگ داشت و بھ نظر نمی رسد کھ کدام نفع مشخص نظامی را در بر داشتھ باشد

 ارزش تبادلھ شان یا زورگیری توقیف بسیاری بھ خاطر. کسانی کھ ربوده شدند، بھ قتل رسیده  یا مفقود شده اند
. مقامات بلندپایھ ھردو جناح از گروگان گیری و مفقودی ھا آگاه بودند. شدند

، حزب وحدت ظاھرًا یک سیستم قضایی جنایی در مناطق تحت کنترلش عمومًا با نگھداشتن ١٩٩٢بعد از اپریل 
ا ھم بھ پرسونل رژیم سابق اجازه دادند تا بھ شغلشان بھ آنھ. حوزه پولیس سابق و دفاتر ثارنوالی سریعًا ایجاد کرد

عنوان افسران پولیس، مستنطقین و ثارنواالن ادامھ داده و ھم پرسونل وحدت را در ادارات تصرف شده مستقر 
بھ ھرحال، استفاده سیستماتیک از شکنجھ و توقیف خودسرانھ آشکار در شواھد موجود نشان می دھد کھ . کردند

. ات ھیچ عدالت اساسی را ارائھ نکرده بلکھ یک پوششی برای تصویب خشونت حزبی شان بوده استاین تاسیس
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زندان ھای مھم حزب وحدت قبل از سقوط افشار، انستیتوت علوم اجتماعی بود و بعدًا از کوتھ گونی و حوزه 
 آن مصاحبھ کرده است، یک شاھدی کھ پروژه عدالت افغانستان با.  در سرک شورا استفاده کردند٣پولیس حوزه 

معلومات زیاد از وحدت بیان داشت کھ یک تعداد زیاد از زندانیان دستگیر شده توسط حزب وحدت در جریان دوره 
طبق شواھد دریافت شده، قوماندان مسوولی کھ دستور قتل . ھای مختلف جنگ در کابل در کوتھ گانی کشتھ شدند

لی جاغوری والیت غزنی بود کھ بعدًا قوماندان امنیت داخلی حزب ، بھرامی از ولسواتوقیف شدگان را می داده
دیگر مقامات حزب وحدت کھ در اظھارات . ھمچنین متھم بھ استعمال شکنجھ ھای زیاد می باشدوی . وحدت شد

: دریافتی توسط پروژه عدالت افغانستان نام برده شده و در تحقیق گرفتن از زندانیان شرکت داشتند عبارت بودند از

 پولیس کار ٣پروانھ از ولسوالی شیندند والیت بامیان، ثارنوال برجستھ وحدت، در کوتھ گانی و زون 
فعًال باور بر این است کھ در کویتھ پاکستان زندگی می . کرده و متھم بھ شکنجھ متداوم زندانیان می باشد

. کند
 کارگر، یک عضو سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان)PDPA(نده اصلی جاغوری والیت ، باش

. ، متھم بھ شکنجھ ھای منظم، فغًال گمان می رود کھ در کویتھ پاکستان زندگی می کندغزنی
در زمان نجیب اهللا کار می کرده ١١وی برای خاد ریاست . عزیز از بامیان در کوتھ گانی کار می کرد 

. و گمان می رود فعًال در کابل زندگی می کند
 ،عضو جناح پرچم خادم از شیخ علیPDPA بھ عنوان ثارنوال قوای مسلح در دوره نجیب اهللا 

. مصروف بوده و در حال حاضر باور بر این است کھ در کویتھ زندگی دارد
 مجتبی از دره ترکمن والیت پروان، قبل از ترور شدنش در آکادمی علوم اجتماعی وظیفھ اجرا می

. یب اهللا کار کرده بودوی در ریاست لوی ثارنوالی در دوره نج. کرد

یک قوماندان پایین رتبھ اتحاد اسالمی بنام نذیر کھ توسط قوماندان حزب وحدت بنام شفیع دیوانھ دستگیر شد زمانی 
وی از توقیفش در یک کانتینری کھ درکوتھ گانی . کھ قوای وحدت پوستھ اش را در دیوان بیگی متصرف شدند

ما مجبور بھ رفع حاجت درداخل کانتینر بودیم و آنھا برایمان غذا : یف کردروی زمین گذارده شده بود، چنین توص
در جریان شب، آنھا گروھی از مردم را بیرون کرده و وانمود می شد کھ رھا می شوند ولی ھنوز . می انداختند

تا اینکھ بسیار نذیر گفت کھ روزانھ مورد تحقیق قرار می گرفتھ . نمی دانیم کھ چھ باالی آنھا اتفاق افتاده است
آنھا . آنھا مرا از پای آویزان کرده و در پایین من پترول روشن می کردند و از باال آب می انداختند. "ضعیف شد

وی می گوید کھ چشم وی بستھ می شد و مجبور ." مرا با چوب می زدند و نزدیک سرم با تفنگچھ فیر می کردند
سپس یک سگ بھ روی . کھ وی را از حرکت باز می داشتھ استبود کھ چھار زانو روی زمین پر از میخ نشستھ 

." آن سگ حملھ کرده و لباسھایم را پاره کرده و مرا خراش می داد. "وی رھا می شد

قوماندان نذیر . نذیر سرانجام بعد از اینکھ قوماندانش زندانیان حزب وحدت را با شفیع دیوانھ تبادلھ کرد، آزاد شد
اما یکی از . را رھا سازد) مادونش(ا از دیگر قوماندانان اتحاد اسالمی خریده تا زیر دستش گفت کھ وی زندانیان ر

: نذیر اظھار داشت. زندانیان وحدت در جنگ دستش را از دست داده بود بھ این خاطر، نذیر باید مجازات می شد
 یک تبر بود و آنھا دست راستم را بریدند آنجا. وقتی آنھا دستش را بریده دیدند، آنھا نیز دستم را در آن اتاق بریدند"

نمی دانم چھ کسی دستم را برید بھ خاطر اینکھ صورتش پوشیده بود و دستکش سفیدی . و در دیگر دستم گذاشتند
مانند یک داکتر پوشیده بود وی از یک لندکروزر پایین شده و آنھا چشمانم را بستند و برای لحظھ ای نفھمیدم کھ 

قوماندان مافوق نذیر گفت کھ وی بعدًا بھ یکی ." دًا آنھا دستم را بریدند و من ھمھ چیز را فھمیدمبع. وی چھ می کند
از قوماندانان ارشد اتحاد اسالمی بنام ممتاز پیشنھاد کرده کھ زندانیان ھزاره را بھ انتقام قطع شدن دست اش، 

. بکشند

می، از توقیفشان در کوتھ گانی و دیگر مناطق شرج دو نفر متھم بھ متعلق بودن بھ حزب رقیب شیعھ، حرکت اسال
 دستگیر شده و ابتدا نزد ١٩٩۴ مطابق با سپتامبر ١٣٧٣ سنبلھ سال ٢٣سامی می گوید کھ وی در تاریخ . داده اند

قوماندان قاسم برده شده است و بعدًا بھ رئیس امنیت داخلی، بھرامی، برده شده کھ وی را بھ یکی از مراکز توقیفی 
 نیمھ شب آنھا شروع بھ تحقیق از من کردند ولی آنھا چیزی ١:٣٠ساعت . " حوزه پولیس بردند٣ در حوزه حزب

بناًء گفتند کھ مرا خواھند کشت تا بھ دیگران ثابت کنند کھ ایستادن و جنگ مقابل . را کھ می خواستند نشنیدند
یرون کشیده شده و گمان می کرد کھ اعدام  روز زندانی بودن، وی ب٩بعد از ." نیروھای مزاری کار آسانی نیست
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اما مرا . وی بیان کرد کھ آنھا بھ خاطر خالص شدن از دست مھمان، مرا بھ خط اول جنگ بردند. خواھد شد
من در جریان شب از تاریکی استفاده کرده و فرار .  تحویل شخصی دادند کھ زیاد حشیش می کشید و شرابی بود

. کردم

.  دستگیر شد١٩٩۴در استخبارات دولت کار می کرد زمانیکھ توسط حزب وحدت در سال مرد دیگری بنام ولی 
وی دستگیری و بردنش بھ قرارگاه داکتر صادق مدبر و . آنھا وی را متھم بھ کار کردن برای حرکت اسالمی کردند

ت کھ عمدًا پر از وی گفت کھ برای ھفت روز درون یک توال. بعد بھ شاخھ کشف در کارتھ سھ را بھ یاد می آورد
. سپس، وی بھ کوتھ گانی جایی کھ پروانھ مسوول تحقیق و شکنجھ بود، برده می شود. آب شده بود، قفل شده بود

اما خودش گفت کھ وی فقط مورد ھدف شکنجھ روحی قرار میگرفت بھ شمول تھدید بھ اعدام و فحش بھ زن و 
آنھا عبارت بودند . ن زمان در کوتھ گانی توقیف شده بود زندانی در آ٣٠٠ تا ٢۵٠وی تخمین میزند کھ . فامیلش

وی اظھار داشت کھ  .زندانیان جنگ، شیعھ ھا، متھمین بھ جرائم علیھ حزب وحدت و یک تعداد زندانیان سیاسی: از
فامیل وی با مزاری ترتیب مالقات و پا درمیانی داده و پسرش را رھا . آنھا سنی ھا و شیعھ ھا را مجزا می کردند

کردند با ضمانت بھ اینکھ وی غرب کابل را ترک نخواھد کرد و یا بھ وظیفھ دولتی اش در مناطق کنترل شده 
. توسط شورای نظار برنخواھد گشت

بیشتر . گرچھ وحدت، مراکزتسھیالتی  توقیفی داشت، بیشتر قوماندان ھا ھم زندان ھای شخصی خویش را داشتند
 محاصره شده و در این مراکز توقیفی ١٩٩٢ا بعد از زد و خورد  در ماه جون گروگانان غیر نظامی در جریان و ی

شفیع دیوانھ زندانیان را در دھمزنگ و کوتھ سنگی . نگھداری می شدند تا اینکھ بھ مراکز اصلی تحویل داده شوند
ءالدین استفاده ، ابوذر از مزار شریف، ازپرورشگاه افشار و پرورشگاه عال٠٩٧قوماندان فرقھ . نگھداری می کرد

ضابط اکبر قاسمی، .  در خانھ اش در والیت پروان زندان شخصی داشت٠٩۶حاجی امینی، رئیس فرقھ . می کرد
یک قوماندان اسبق کندک، صفدر گفت کھ . ، در تخنیک ثانوی و ده بوری، توقیف خانھ داشت٠٩۵رئیس فرقھ 

وی اظھار داشت کھ در آنجا بسیار زندانیان . اشت کمی از دو ساختمان لیلیھ تخنیک ثانوی فاصلھ د٠٩۵زندان 
برخی در جنگ دستگیر شده بودند، دیگران کھ غیر نظامی ھا بودند، از خانھ ھایشان گرفتار . "زیادی وجود داشت

من شخصًا سھ نفر کھ در آن زندان شکنجھ می . برخی بھ علت نداشتن غذای کافی بھ شدت مریض بودند. شده بودند
یکی از فاضل بیگ بود، دیگری از پغمان و سومی از میدان شھر . ھ شکنجھ بھ ھالکت رسیدند، دیدمشد و در نتیج

اما روزھای بعد کھ ھوا گرم . آنھا جنازه مرد میدان شھری را در کنار دیوار وزارت تحصیالت عالی انداختند. بود
." یمبناًء ما وی را پھلوی دیوار دفن کرد. بود، جنازه واقعًا بو گرفتھ بود

یک غیر نظامی زن کھ پسرش دستگیر شده، بھ زندان انداختھ شده و توسط نیروھای وحدت بھ قتل رسیده، گل نام 
 دلو ١۵وی توضیح داد کھ چگونھ پسرش محمد ھارون کھ در سال آخر مکتب بود، در . دارد و تاجیک است

ه عدالت افغانستان گفت کھ آنھا ھردو بچھ کاکایش بھ پروژ.  ناپدید شده است١٩٩٣ فبروری ٢ مطابق با ١٣٧١
بچھ کاکا توانستھ کھ . زمانی کھ از مکتب سپین کلی عبور می کردند، توسط نیروھای حزب وحدت دستگیر شدند

 روز بعد، پس از صرف کردن پول زیاد آنھا توانستند کھ موقعیت جنازه پسرش را بھ ١۵گل گفت کھ . فرار کند
بچھ .شک در پرورشگاه افشار با نشانھ ھای زیاد از شکنجھ روی بدنش بودجنازه در یک چاه خ. دست آورند

وی عالوه داشت کھ دلیل اینکھ قوماندانان . کاکایش گفت کھ  آنھا وی را سوختانده و چشمانش را در آورده بودند
" .ستشاید بھ خاطر تعصبات قومی و مذھبی بوده ا. وحدت چنین جنایتی را مرتکب شدند، گفتنش ناممکن است

زمانیکھ احزاب مختلف با حزب وحدت وارد جنگ شدند، غیر نظامیان وابستھ بھ دیگر گروه ھا مورد مظنون قرار 
وقتی کھ تنش با شورای نظار و دولت اسالمی بھ وخامت . گرفتھ یا اینکھ بھ طور موجھ ھدف حملھ قرار میگرفتند
ترک کرد، تاجیک ھایی کھ با شورای نظار شریک  ١٩٩٢نھاد و رھبری وحدت دولت اسالمی را در اواخر سال 

فاطمھ کھ از شمالی است می گوید کھ شوھرش متھم بھ جاسوسی و داشتن مھمات شد بعد از . بودند، مظنون شدند
وی بیان داشت کھ قوماندان . آنکھ وحدت، مناطقشان را در نزدیکی سفارت روسیھ در جنگ با شورای نظار گرفتند

لوای دوم و قوماندان دیگری کھ صورت سرخی داشت بھ خانھ آنھا آمده و شوھرش را مورد شفیع دیوانھ، رئیس 
قوماندان شفیع یکی از چندین قوماندان حزب وحدت بود کھ بھ علت جنایات وسیعش، لقب . (لت و کوب قرار دادند

 از مشھورترین وی محصل دانشگاه بود زمانیکھ مجاھدین کابل را تصرف کردند، اما یکی. دیوانھ را گرفت
وی اظھار داشت کھ بعد از .)قوماندان ھای وحدت شده و در اظھارات شاھدان متواتر از وی نام برده شده است

تالشی تمام خانھ و غارت کردن برنج، آرد و دیگر مواد غذایی، آنھا سالحی پیدا نکردند، اما ھنوز می خواستند کھ 
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ھ کرده و تمام پول و دارایی شان را بھ آنھا داده، آنجا را ترک فقط زمانی کھ وی گری. شوھرش را دستگیر کنند
وی گفت کھ چند روز بعد، سھ یا چھار مرد آمده و از ھمسایھ شان کھ آنھا ھم از شمالی بودند، چای . کردند

 را فاطمھ بیان داشت کھ بعد از آن بھ زودی با فامیلش منطق. خواستند و بھ دختر جوانش بنام جمیلھ تجاوز کردند
. ترک کردند

گفت کھ شوھرش توسط قوماندان شفیع دیوانھ و قوماندان نبی گاو در پوستھ دھمزنگ دستگیر شده . یک زن بنام ش
آنھا وی را لت و کوب کرده و دستش را شکستھ و آرنجش را درآوردند کھ فعال . و متھم بھ سنی و پشتون بودن شد

نگ بین شورای نظار و حزب وحدت را در عالءالدین و کارتھ سھ زن دیگری بنام بی بی، ج. وی معلول شده است
افراد وحدت غیر نظامیان را از خانھ ھایشان بھ شمول مردھا . بھ یاد می آورد) ١٩٩۴فبروری  (١٣٧٢در حوت 

وی بیان داشت کھ شوھرش در سرک شان دستگیر شده زمانی کھ وی خانھ . دستگیر کرده تا برایشان سنگر بکنند
شوھرم بھ . " کار ترک می کرد و برای کندن سنگرھا بھ پوستھ شفیع دیوانھ در دھمزنگ برده شده استرا برای

اما آنھا توجھی . آنھا گفت کھ نباید وی را بگیرند، وی یک فامیل برای نان دادن دارد و آنھا باید بگذارند کھ کار کند
دًا مطلع شد کھ شوھرش شدیدًا زخمی شده و بھ وی اظھار داشت کھ بع." نکرده، وی را لت و کوب کرده و بردند

. شفاخانھ صلیب سرخ آورده شده بود

دیگر غیر نظامیانی کھ در مناطق کنترل شده حزب وحدت زندگی می کردند مورد ھدف قرار می گرفتند فقط بھ 
ورکار در قلعھ علی بھ عنوان نمونھ، کمال، یک مزد. خاطر اینکھ قوماندانان قدرت سوءاستفاده و جرائم را داشتند

با قوماندان محلی در پوستھ نزدیکشان کھ نامش ) ١٩٩۴ (١٣٧٣ سالھ اش در سال ١۵مردان بیان داشتھ کھ پسر 
کمال اظھار داشت کھ ھادی در راه پسرش کمین کرده و وی را بھ . قوماندان ھادی بود، درگیری لفظی پیدا کرد

من ھر جایی برای . در آن زمان کسی قدرت نداشت: " گفتپدرش. یکی از سرک ھا برده و با ضرب گلولھ کشت
."شکایت رفتم ولی ھیچ نتیجھ ای نداد

. شاھد دیگری بنام فریده، باشنده اصلی شمالی گفت کھ وی بھ خانھ پدرش در قلعھ قاضی برای مھمانی رفتھ بود
وستھ وحدت واقع در منطقھ یک محفل عروسی از شمالی برای بردن یک عروس بھ منطقھ آمده و درپ: فریده گفت

. آنھا بھ زور عروس را از موتر خارج کرده و بھ پوستھ نظامی بردند. سرپل دشت برچی متوقف داده می شوند
بعضی از اعضای : وی گفت. ولی قوماندانان پغمان، عزت و زلمی، مطلع شده و آمده و جنگ شدیدی آغاز شد

. یش پاره شد، نجات یافتمجفل  عروسی زخمی شده، اما عروس، گرچھ لباسھا
شنیدن اظھارات از آنھایی کھ درساحھ کنترل حزب وحدت زندگی می کنند، یک درک قوی از سوء استفاده و 

بھ عنوان ظلم تشریح کرد چنین است . آنچھ شاھدی بھ نام ر. بدرفتاریھای روزمره و اکثرًا خودسرانھ وجود دارد
. ی کھ در مکتب رابعھ بلخی در کابل مستقر شده بودند، غذا تھیھ بکنندکھ مردم محل مجبور بودند برای پوستھ نظام

. بود و طبق گفتھ یکی از شھود کھ وحدت را خوب می شناخت) ١٩٩٣ جنوری -١٩٩٢دسامبر  (١٣٧١ماه جدی 
جنگ شدیدی بین جمعیت و وحدت در . پوستھ بعدًا توسط قوماندان سید علی جان از وحدت نگھداری می شد

بنا براین نوبت غذا . بیان داشت کھ بھ خاطر ظلم زیاد نظامیان، مردم ساحات ھمجوار را ترک کردند. ر. گرفت
بیان داشت کھ یک شب عسکران بھ منطقھ آمده و ) شاھد زن بنام ر(وی .  دادنشان بھ طور متواتر افزایش یافت

تمام خانھ را . ای خریدن غذا نداریمشوھرم بھ آنھا گفت کھ کار نیست و ما پولی بر. " نفر غذا خواستند١۵برای 
عسکران عصبانی شده و گفتھ تا بایسیکلش را بدھد وگر ." بگردید، اگر یک پاو برنج یا آرد یافتید، بعدًا مرا بکشید

وی بیان داشت کھ در روزھای بعد، شوھرش و . آنھا برای یافتن غذا بھ دیگر مناطق رفتند. نھ او را خواھند کشت
عسکران ھرچھ کھ در جیب داشتند، گرفتھ و آنھا . جد دستگیر شده و بھ لیسھ سور یا برده شدندھمسایھ اش از مس

. را بھ سختی لت و کوب نمودند کھ شوھرش در اثر آن مریض شد

وقتی آنھا گفتند کھ ھیچ . اظھار داشت کھ نیروھای وحدت بھ خانھ آمده و آنھا را لت و کوب کرده و پول خواستند. ر
در . د، عسکرھا دو پسرش را لت و کوب کرده و برخی از امولشان را گرفتھ و محل را ترک کردندچیز ندارن

نظامیان از وی خواستھ بودند کھ خانھ دو طبقھ اش . مورد ھدف قرار گرفت) برادر شوھرم(روزھای بعدی ایورم 
وی حق ندارد تا چیزی از اموال را آنھا گفتند کھ . "را ترک کرده کھ آنھا می خواستند بھ پوستھ نظامی تبدیل کنند

اظھار داشت کھ چون نظامیان روز بھ . ر. وی بھ خاطر ظلم نظامیان وحدت از سکتھ قلبی در گذشت." با خود ببرد
آنھا یک . روز ظالم تر می شدند، مردم را کشتھ و اموالشان را چور می کردند، فامیل تصمیم بھ ترک محل گرفتند
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 از اموالشان باقی مانده بود، کرایھ کردند ولی حتی در آنزمان ھم باید مقداری از اموال کراچی را برای بردن آنچھ
وی عالوه کرد کھ بعد از مدتی کھ بھ خانھ برگشتند، تمام دروازه ھا و پنجره و سیمھای . را بھ نظامیان می دادند

. برق را چور کرده بودند

. چنین توصیف کرده است) ١٩٩٣ (١٣٧٢ نجاری در سال از زندگی در منطقھ چھار راھی. زن دیگری بنام ز
یک بعد از ظھر قوماندان ھای مربوط بھ شفیع دیوانھ بھ خانھ اش وارد شده و فورًا شوھرش را مورد لت و کوب 

آنھا می خواستند بدانند کھ وی بھ کدام حزب وابستھ است؟ وی گفت کھ بھ ھیچ حزبی وابستھ نیست و . "قرار دادند
ما . ما مردم فقیر بودیم. سرانجام، آنھا وی را لت و کوب کرده و با خود بردند.  در تعمیرگاه می باشدیک کارگر

برای چھار یا پنج روز شوھرم را . اما آنھا آنچھ کھ داشتیم با خود بردند. پول، دارایی یا اموال قیمتی نداشتیم
ان شد و یکی از ھمسایگانمان بھ قوماندان شفیع باالخره، خدا مھرب. نگھداشتھ و ما ھیچ اطالعی از وی نداشتیم

وی بھ خانھ برگشت و زیاد لت و کوب شده . دیوانھ گفت کھ شوھرم بی سواد است و بھ ھیج حزبی وابستھ نیست
. ما حتی اموال باقیمانده خود را برنداشتیم. ما خیلی ترسیده بودیم و منطقھ را ترک کردیم. بود

وژه عدالت افغانستان بیان نمی کند کھ رھبری حزب و قوماندانھای ارشد حزب، دستور تحقیقات انجام شده توسط پر
برخی اظھارات از رھبری بیان می کند کھ مزاری . جنایات و سوءاستفاده ھا علیھ غیر نظامیان را داده است

ی بنام سامی بھ عنوان نمونھ، شاھد. مشخصًا شکایاتی را در مورد رفتار قوماندان ھایش دریافت داشتھ است
ابو شریف مزاری و : قوماندانھای زیر دست(گزارش داد کھ  ستادمزاری در حضور من اخطار داده و تھدید کرد

رھبران حزب وحدت نتوانستند کھ جلو بد رفتاری ." جرائمی را مرتکب نشوید کھ آبروی آنھا را می برد) مرتضی
ت بگیرند بلکھ بھ مرور زمان نھ تنھا از این اعمال ھا  و تخطی ھاییکھ توسط قو ماندان ھایشان صورت میگرف

در واقع، گرچھ آنھا برای اجرای دسیپلین و . جلو گیری بھ عمل نیامد بلکھ پالیسی  عدم جوابگویی نیز رایج گردید
 نظم میان زیر دستانشان ناتوان بودند، رھبران وحدت ھنوز ھم آنھا را بھ عنوان قوماندانان قانونی در حزب شناختھ
و حتی تصدیق می کردند کھ قوماندان ھا در این آدم ربایی ھا و دیگر جنایات دست دارند بھ خاطر انتقام در مقابل 

بنا براین، در برخی موارد، رھبری وحدت از جنایات بھ عنوان بخشی . دیگر احزاب با اعمال مشابھ دست میزدند
 میلی آنھا برای کنترل قوماندان ھایشان، ناکامی از رقابت درون حزبی اغماض می کردند، در دیگر موارد، بی

در ھر مورد، آنھا در جرم بھ خاطر جنایات واقع شده شریک می . شدید از فرماندھی و رھبری را نشان می داد
. باشند

نمونھ ھایی از حنایات علیھ غیر نظامیان در شمال۶٫۵٫٢

حدت وابستھ بودند از سلطھ خود باالی منطقھ و در شمال افغانستان، قوماندان ھایی کھ بھ قوماندان ھای حزب و
اعمال متذکره بدون ھیچگونھ . قدرتشان برای توقیف و ایجاد وحشت در میان شھریان و غیر نظامیان استفاده کردند

پروژه عدالت افغانستان، اظھارات مفصلی درمورد . ارتباطی بھ جنگ ھای ذات البینی احزاب صورت میگرفت
این واقعات . ن پشتون توسط نیروھای حزب وحدت در سھ واقعھ جدا از ھم دریافت داشتھ استقتل عام غیر نظامیا

 اتفاق افتاده است طوریکھ شاکیان توانستند معین ١٩٩٧بھ دنبال اولین شکست طالبان در مزار شریف در سال 
علق بھ گروه قومی کھ طالبان تمام کشتھ شدگان پشتون بودند مت. کنند، این اعمال برای گرفتن انتقام واقع شده است

. بودند

توسط قوماندان ) ١٩٩٨ (١٣٧۶اعضای چندین فامیل در منطقھ تصدی بلخ از کشتھ شدن نھ مرد و کودک در سال 
گنکس بھ معنی دیوانھ یا شرابی یک لقب دیگری برای . (کندک حزب وحدت بنام علی سرور گنکس بیان داشتھ اند

یک شھروند غیر نظامی بنام محمد بیان داشت کھ قوماندان  .)م داشتند، می باشدقوماندان ھای وحدت کھ شھرت ظل
سرور کھ افرادش را درمناطق تصدی، علی چوپان و کارتھ آریانا مستقر کرده بود، تمام پشتون ھایی کھ در 

در سیزده پدرش، امیر گل و برا. مزرعھ متعلق بھ یک تجارمحلی بنام رسول برات کار می کردند را دستگیر کرد
دستانشان بستھ شده و بھ یک مسجد نزدیک شیعی . سالھ اش، گل میر و شش مرد و کودک دیگر دستگیر شدند

محمد می گوید کھ بعدًا آنھا بوسیلھ تفنگھا، چوب، سنگ و چاقو و . در قریھ علی چوپان برده شدند) تکیھ خانھ(
. ھ شده و بھ یک چاه نزدیکی مسجد انداختھ شدندبعد جنازه ھا قطعھ قطع. برچھ تا سر حد مرگ لت و کوب شدند
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ھمسر یکی دیگر از قربانیان بھ پروژه عدالت افغانستان گفت کھ چگونھ پسر سیزده سالھ اش بنام آقا محمد برای 
من بھ وی گفتم کھ . "دیدن یکی از دوستان پدرش کھ ھزاره بود رفتھ تا سعی کند وی را برای شفاعت متقاعد کند

اما وقتی وی بھ قریھ علی چوپان رفت، مردان مسلح علی . تا وی را خبر کند تا اینکھ شوھرم رھا شودعجلھ کند 
وی پسر سیزده سالھ ام را . آنھا دستانش را بھ ھم بستھ و پیش علی سرور بردند. سرور وی را نیز دستگیر کردند

." ھم کشتند سپس وی نیز بھ ھمان چاه انداختھ شد

 بھ پروژه عدالت افغانستان بیان داشتھ اند کھ چگونھ علی سرور و افرادش خانھ ھای کشتھ محمد و دو زن بیوه
محمد گفت کھ دو روز بعد، وی با تعدادی از ریش سفیدان برای دیدن صاحب مزرعھ، . شدگان را چور کردند

م کرد تا اجساد را وی گفت کھ نمی تواند در مورد مرتکبین کاری بکند، اما ما کوشش خواھی. رسول برات رفتند
محمد گفت کھ بعد از یازده روز استاد محقق اجازه داده و دو نماینده از حزب وحدت را . برای دفن بھ دست آوریم

ما جنازه ھا را از چاه در . دو نفر از جنبش، دو نفر از حزب اسالمی و دو نفر از جمعیت اسالمی آمدند. فرستاد
." ھا قطعھ قطعھ شده بودندھمھ جنازه . علی چوپان بیرون آوردیم

محمد اظھار داشت کھ مردان و کودکان بھ قتل رسیده از میان فقیرترین افراد در منطقھ بودند و قربانیان را طبق 
: ذیل نام برد

 سالھ ۴٠عبدالغفور ولد ولی محمد، .١
 سالھ ٢٣عبدالکریم ولد محمد نور، .٢
 سالھ ٢۵عین الدین ولد محمد نور، .٣
 سالھ ۴۵یر جان، امیر گل ولد ش.۴
 سالھ ١٣گل میر ولد امیر گل، .۵
 سالھ ١٨شاه ولی ولد سلطان محمد، .۶
 سالھ ۴٠شرف الدین، .٧
 سالھ١٧زمان ولد شرف الدین، .٨
 سالھ ١٣آقا محمد ولد عبدالغفور، .٩

. این جنایت نھ در تاریکی شب بلکھ در روز روشن واقع شده است. جنایت علی سرور واضح است": محمد گفت
." تنھا گناه آنھا این بود کھ پشتون بودند. م آن نھ نفر چھ بوده است؟ آنھا نھ طالب بودند و نھ جیز دیگرجر

واقع شده ) ٢٠/١/١٣٧٧ (١٩٨٨ اپریل ٩قتل عام دیگر غیر نظامیان پشتون در بز سوختھ قریھ فرل آباد واقع در 
ملی بس بودند کھ توسط قوای حزب وحدت یکی از نجات یافتگان گفت کھ وی و ھم قریھ ھایش در یک . است

طبق معمول من و برادرم برای . ما درحدود ھشت نفر بودیم کھ برای کار روزانھ بھ شھرمی رفتیم. "متوقف شدند
یک شب کھ بھ خانھ بر می گشتیم، نیروھای قوماندان بابا، یک قوماندان وحدت کھ در مزار . کار بھ شھر می رفتیم
وقتی .  زیر دست استاد محقق، ملی بس را متوقف کرده و از ھمھ پرسیدند کھ اھل کجا ھستیمقرارگاه داشت، ظاھرًا

کھ بھ آنھا گفتیم کھ از قریھ گریمار ھستیم آنھا ما را از موتر پایین کرده و بھ پوستھ شان برده و متھم بھ طالب بودن 
در نیمھ ھای شب . ا داخل یک کانتینر انداختندآنھا تمام پولھایمان را گرفتھ و ما ر. ما ھمھ پشتون بودیم. نمودند

اول آنھا برادرم را . دروازه کانتینر را باز کرده و دستانمان را باھم بستھ کرده و بیرون بھ نزدیکی یک چاه بردند
 بھ داخل چاه انداختھ و در داخل چاه باالی او فیر کردند من شروع بھ فرار کردم در حالیکھ ھنوز دستانم بستھ بود و

من در قسمت دستم زخمی شدم و یکی از آنھا بھ تعقیبم می دوید اما من بھ قریھ قلعھ محمد کھ . آنھا باالیم فیر کردند
: نامھایشان قرار ذیل است. اما دیگران را داخل چاه انداختند. آنھا مرا نگرفتند. نزدیکترین منطقھ بود، رسیدم

سید احمد ولد حاجی برات.١
برادر رمضان محمد حسن ولد اتھ گل .٢
امان اهللا ولد سید محمد .٣
اسداهللا ولد محمد حسن .۴
نوراهللا ولد بسم اهللا .۵
جمعھ الدین ولد قطب الدین .۶
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. بعدًا، اجساد از چاه بیرون کشیده شده و در یک قبر دستھ جمعی دفن شدند

م بھ یکی دیگر از قتل نیروھای تحت سلطھ استاد یاسین، قوماندان ارشد حزب وحدت در شمال مربوط بھ محقق متھ
این واقعھ چھار ماه بعد از کشتار گوری مار در قریھ کمپیرک . عام و اختطاف غیر نظامیان پشتون می باشد

یکی از نجات .  کیلومتری از شھر اصلی مزار شریف واقع شده است٢٠ولسوالی نھر شاھی والیت بلخ، در حدود 
قریھ اش توسط صدھا تن از جنگجویان وحدت، ) ۶/٨/١٩٩٨( ١۵/۵/١٣٧٧یافتگان بنام خان گفت کھ در تاریخ 

در مجموع . بیشتر مردم کمپیرک پشتون وبقیھ ترکمن و عرب بودند. " صبح مورد حملھ قرار گرفت٣:٣٠ساعت 
استاد یاسین از قریھ ھمجوار، شیخ مرغالن در حدود دو . سھ صد خانھ کھ ھمھ ما دھقان بودیم، وجود داشت

آنھا قریھ مان را مورد  حملھ قرار دادند . افرادش از مرغالن و سر آسیاب و بقیھ از بامیان آمدند. کیلومتری ما بود
."برای اینکھ فکر می کردند طالبان آنجا پنھان شده اند

وی گفت کھ پنج ضربھ در . خان می گوید نظامیان بھ خانھ ھا آمده و کشتار مردھا و حیوانات را شروع کردند
من چشمانم را بستم تا آنھا دیگر . "بدنش خورده و بعدًا روی زمین مانند مرده دراز کشیده استقسمت ھای مختلف 

. آنھا برادرم را دستگیر کرده و بیرون بردند. فیر نکنند و من صدایشان را می شنیدم کھ می گفتند من کشتھ شده ام
من از ساعت . خارج از خانھ ام می کشیدنددر ھمین حال، آنھا تمام اموالم را بھ . زنان و اطفال گریھ می کردند

 ۴:٠٠ساعت .  صبح روی زمین دراز افتاده بودم و مقدار بسیار زیادی خون از من رفتھ بود۴:٠٠ الی ٣:٣٠
خان ." تعدادی نفر از قریھ ھای ھمجوار آمده و مرا بھ ھمراه ده نفر زخمی دیگر بھ شفاخانھ در شیبرغان بردند

. بھ عنوان مثال، وی یک دستش کار نمی کند. ی از زخمی ھا بھ طور دائم معلول شدندبیان داشت کھ تعداد زیاد

وی اظھار داشت در آن زمان، حزب وحدت قریھ شان را ترک کرده و بھ سرک آسفالت بھ قریھ لنگرخانھ رفتھ و 
شد کھ نگھداری وسایل اما معلوم . آنھا وسایل خانھ و مواشی را برده بودند. طالبان وارد مزار شریف شده بودند

خان عالوه داشت کھ افراد استاد یاسین تعدادی از وسایل چور شده را بھ . چور شده و فرار از طالبان مشکل است
مابقی وسایل در سرک ھا و در قریھ ھای دیگر در موترھایی . قریھ ھای خودشان در مرغالن و سر آسیاب بردند

. کھ با آنھا رانندگی می کردند، پیدا شد

ھر کسی در بلخ می دانست کھ ما . افراد محقق مردم ما را کشتند فقط بھ خاطر اینکھ آنھا پشتون بودند: "وی گفت
 نفر کشتھ شدند ١٧وی بیان داشت کھ ." دھقان ھای فقیر بودیم کھ غیر مسلح بوده و ھیچ طالبی در بین خود نداشتیم

:  نفر آن را طبق ذیل مشخص نمود١۵کھ 
 سالھ، مالی مسجد قریھ ۶٢ق، مال عبدالرزا.١
 سالھ ۴۵نور گل ولد اهللا نور، .٢
 سالھ ۴٠محمد گل ولد اهللا نور، .٣
 سالھ ٣٠محمد اکرم ولد جمعھ خان، .۴
. دو نفر کھ مھمان محمد اکرم بودند. ۶&۵
.  سالھ کھ بزرگ قریھ بود٧۵غالم علی ولد شیخ محمد، .٧
 سالھ ٧٠تاج محمد قریھ دار ولد دین محمد، .٨
 سالھ ۵٠محمد ولد نور محمد، داد .٩

 سالھ ۵٠عبدالغنی ولد عبدالرسول، .١٠
 سالھ ۶۵نور محمد ولد محمد حیدر، .١١
 سالھ ٨٠چوپان نور محمد کھ یک مرد پیر بود، .١٢
 سالھ ۵۵سید عالم، .١٣
 سالھ ۴٠محمد خان ولد میر علم، .١۴
 سالھ ٧٠محمد سرور ولد جمعھ خان، .١۵

یکی از دستگیر شدگان . یھ کھ در بین آنھا برادرش بوده، دستگیر شده اندخان گفت کھ بیشتر از ھفتاد نفر از قر
.  زندانی بردند٧٢منصور است کھ بیان داشت آنھا بھ طور مجموعی 
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سپس آنھا دستھایم را بھ ھم بستھ کردند و . بھ من گفتھ شد کھ از خانھ ام بیرون آیم و با قنداق تفنگ لت و کوب شدم"
من تمام افراد قریھ را آنجا با دستھای بستھ و صورتھای . ھایشان آنجا پارک بود، بردندمرا بھ مسجدی کھ موتر

خیلی سخت بود برای اینکھ دستانمان بستھ . آنھا امر کردند تا سوار یک موتر کاماز روسی شویم. خونین دیدم
ر را باز کرده تا بھ بقیھ در سوار یکی از زندانیان تقاضا کرد تا دستان یک یا دو نف. من نزدیک بود کھ بیافتم. بودند

وی ھنوز زنده است ولی تکلیف . آنھا وی را با قنداق تفنگ در سرش زدند و وی بیھوش شد. شدن الری کمک کنند
. آنھا آن مرد را مانند بوجی بھ داخل الری انداختھ و ھمھ ما را بھ سیلو در مزارشریف بردند. عصبی دارد

 یک کانتینر ذخیره تیل کھ بھ عمق پنج متر بود، برده شدند؛ راه آن مانند چاه پوشیده منصور بیان داشت کھ آنھا بھ
بھ آنھا امر شد کھ داخل آن شوند، اما یکی از نظامیان کھ بھتر از دیگران بھ نظر می رسید، پیشنھاد کرد . شده بود

. نداختھ شدندبناًء لحظھ ای صبر کرده و بعدًا بھ داخل کانتینر ا. کھ یک نردبان بیاورند

ما برای .  متر عرض داشت و کسان دیگری نیز آنجا بودند کھ قبل از ما آورده شده بودند۵ متر بلندی و ۵کانتینر 
ما فریاد . بسیار گرم بود و ما شدیدًا تشنھ بودیم. چندین ساعت آنجا بودیم و این در جریان روزھای داغ تابستان بود

در ھمین حال، ما می توانستیم کھ صدای فیر را بھ مدت یک .  ھیچ جوابی نبودزدیم تا برایمان آب بیاورند ولی
ھمھ ما در وضعیت بسیار بدی بودیم، اما کاری نمی توانستیم . ساعت بشنویم و بعدًا ھمھ جا را سکوت فرا گرفت

سپس، یک کسی . یمبرایمان یک کمی آب بیاورید وگرنھ می میر! آھای مردم: بنا براین، دوباره فریاد زدیم. بکنیم
بعد، وی . آمد و پرسید کھ چھ کسی ما را آنجا انداختھ بود؟ ما جواب دادیم کھ حزب وحدت ما را آنجا انداختھ است

دوباره پرسید کھ شغل ما چھ بوده؟ ما گفتیم کھ ما کارگران فقیر ھستیم و مردان مسلح وحدت ما را در آنجا قرار 
ما ما گفتیم کھ کانتینر بسیار عمیق است و ما بدون زینھ نمی توانیم کھ بیرون وی گفت کھ بیرون آیید، ا. داده است

. آییم

یک زینھ  آورده شد و اسرا بیرون آمدند، خان و دیگر ھمراھانش فھمیدند کھ طالبان منطقھ را گرفتھ بودند، آنھا 
. رھا شدند تا خانھ بروند

وقتی کھ رسیدیم، ما دیدیم کھ ھیچ چیز باقی نمانده . قات سوارهبرخی اوقات پیاده و بعضی او. ما بھ قریھ برگشتیم
آنھا تمام اموال و . تعداد زیادی از مردم کشتھ شده یا زخمی شده بودند و تمام فامیل ھا وحشت زده و گیج بودند. بود

 مرده ھا مردم قریھ ھای ھمجوار، از ھیواد و لنگرخانھ و دیگر مناطق مصروف دفن. مواشی را چور کرده بودند
صبر داشتھ "آنھا قالین و ظرف و وسایل برای کمک بھ ما آورده بودند و تسلیت می دادند با گفتن اینکھ . بودند

."باشید برای اینکھ خدا صابران را دوست دارد و قتی کھ مصیبت ھا فرا می رسد

 از حزب وحدت  سوء استفاده دائمی از قدرت در ھزاره جات، نمونھ جنایات  مربوط بھ جناح اکبری۶٫۵٫٣

و اشغال شوروی، اکبری از ولسوالی ورس ) PDPA(در جریان مقاومت علیھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
 با دیگر احزاب شیعی ادغام شده و حزب ١٩٨٩این حزب در سال . والیت بامیان رھبر حزب سپاه پاسداران بود

در . تھ مرکزی در حزب ترکیبی جدید باقی مانداکبری، یک رھبر پرنفوذ و عضو کمی. وحدت را تشکیل دادند
 وی بھ عنوان رقیب مزاری برای رھبری ١٩٩۶ الی ١٩٩٢جریان جنگ ھای داخلی و گروھی در کابل در سال 

 بھ بعد شدیدتر شد، سپاه ١٩٩٣زمانی کھ جنگ مزاری با اداره ربانی در اوائل سال . حزب وحدت ظھور کرد
جناح اکبری توسط مسعود . وحدت طرفدار دولت اسالمی دوباره ظھور کردپاسداران اکبری بھ عنوان جناح 

حمایت شده و در چندین دور از جنگ ھا با حزب مزاری و خلیلی ھم در کابل و ھم در ھزاره جات درگیر بوده 
، اکبری اتحادی را با ٢٠٠١ الی ١٩٩٨در دوره سال . این رقابت حزبی اساس جنایات زیاد داخل شیعی شد. است

طالبان ایجاد کرده کھ بھ وی اجازه می داد بھ عنوان رھبر برجستھ شیعھ کشور در ھزاره جات باقی مانده و 
قوماندان ھای وابستھ اش در مقامھای اداری گماشتھ شده، گرچھ وی خودش از گرفتن کدام مقام اداری اجتناب 

ران سیاسی شیعھ حفظ کرده و در ماه می در جریان اداره کرزی، اکبری موقعیتش را بھ عنوان یکی از رھب. کرد
.  بھ عنوان کاندید پارلمان در والیت بامیان معرفی شده بود٢٠٠۵
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بھ عنوان یک مثال از چگونگی سوءاستفاده ھای ھمیشگی کھ نسبت بھ جنگھای داخلی بیشتر دوام داشتھ است، 
ا قوماندان ھایش بودند، شرح داده لطیفھ اھل ورس از اختطافش توسط مردان مسلح کھ اقارب نزدیک اکبری ی

لطیفھ اظھار داشت کھ وی توسط بچھ . واقع شده است) ٢٠٠٠نوامبر ( ماه عقرب ١٢ یا ١٠این حادثھ در . است
: لطیفھ بیان داشت.  سال داشت١۵وی در آن زمان . کاکای اکبری بنام ھمایون مورد تجاوز جنسی قرار گرفتھ بود

ما ھمھ در یک . رد مسلح و قوماندانان مربوط بھ استاد اکبری بھ خانھ ما آمدند م١٣ شب بود زمانیکھ ١ساعت 
دروازه کھنھ و . آنھا از باالی دیوار حیاط آمده و و دروازه حویلی را خرد کردند. اتاق در حال استراحت بودیم

وقتی کھ ." در را باز کنید! حرامزاده ھا: "سپس، بھ پشت پنجره اتاقی کھ استراحت بودیم، آمده و گفتند. قدیمی بود
اما ھنوز ھم در باز . در را باز نکردیم، آنھا یک میلھ آھن دراز را گرفتھ و بھ زیر دروازه گذاشتھ تا آنرا باز کنند

. بناًء، آنھا پنجره را شکستند. نشد

اما . قفل کردندلطیفھ اظھار داشت کھ پنج مرد داخل آمده در حالیکھ وی و خواھرش بھ حمام فرار کرده و در را 
. مردان مسلح داخل شدند

آنھا پدرم را لت و کوب . من زیاد جیغ کشیدم اما ھیچ کس نمی توانست کمکم کند. آنھا با من بسیار رفتار بد کردند
بھ خاطر قرآن پاک، این اعمال ظالمانھ را علیھ ما : مادرم قرآن مقدس را گرفتھ و آمده  بھ آنھا گفت. می کردند
جرم ما چیست کھ شما در مقابل ما چنین رفتار می کنید؟ تمام ھمسایگان فریاد و جیغ ما را شنیدند، اما . یدانجام ندھ

در نتیجھ، . آنھا نمی توانستند از خانھ ھایشان بیرون آیند برای اینکھ یک مرد مسلح مقابل ھر خانھ مستقر شده بود
 بقیھ اعضای فامیل و ھمسایگان مجبور بودند تا صبح پدر و مادرم و. آنھا مرا لت و کوب کرده و بیرون بردند

. درداخل بمانند بناًء آنھا نتوانستند بفھمند کھ من بھ کجا برده شده بودم

: لطیفھ از اختطاف کنندگانش بھ عنوان اقارب و ھمدستان نزدیک اکبری نام برده است

، دین محمد، ظفر و حسین .)تھ بھ اکبری بود ، یک قوماندان در فرقھ اردو وابسDDRکھ تا زمان ختم (ھمایون 
 نواسھ ھای کاکای اکبری، مھدی و ابراھیم عیار، اقارب اکبری و ظاھر محمودی، بچھ کاکای اکبری، وی -بخش

. نیز یک قوماندان اکبری بود

: لطیفھ اظھار داشت

تمام راه مرا تھدید بھ کشتن می در . آنھا در آن شب آمده و مرا با سر و پای برھنھ بھ قریھ بورغوسونک بردند
من . آنھا مرا بھ اتاقی بردند کھ مردم زیادی ھمھ از افراد اکبری در آنجا بودند. کردند در صورتیکھ فریاد می زدم

من شبھا بھ حالت بسیار بدی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و بسیار جیغ زدم کھ . در آنجا بھ مدت نھ روز بودم
حتی ھنوز وقتی بھ یاد می آورم، بسیار بد سر اعصابم تاثیر می کند .  و دوباره بھ حال آمدمچندین دفعھ بیھوش شده

اما چھ می توانم بکنم؟ سپس، آنھا مرا بھ قریھ دیگری کھ پیتاب جوی نام داشت برده و آنجا قرارگاه خود اکبری 
. بچھ کاکای وی مرا بھ خانھ اش کھ نزدیک خانھ خود اکبری بود، برد. بود

وقتیکھ از لطیفھ پرسان شد کھ چرا وی اختطاف شد، وی بیان داشت کھ ھمایون با یکی از اقارب لطیفھ نامزد شده 
." وی مشکالت شخصی با نامزدش داشت و بناًء مرا ربود: "وی عالوه داشت. بود، اما با وی خوشحال نبود

سپاه پاسداران اکبری ھمیشھ بھ شدت بوده در حالیکھ حزب ) ملک(گرچھ، لطیفھ گفت کھ پدرش یک صاحب زمین 
. مخالف ملک بود

کھ از اقارب وی بود بنام حسین ) خسورش(پدرش و پدر نامزدش . فامیل لطیفھ برای رھایی وی تالش زیاد کردند
سرانجام، ولسوال بزرگان منطقھ را بھ شمول : "حسین داد گفت. داد عریضھ ای را علیھ مردان مجرم ترتیب دادند

وقتی کھ ما آنجا . خانھ ای کھ آنھا لطیفھ را برده بودند متعلق بھ مامای ھمایون بود. دین لطیفھ جمع کردمن و وال
چون آنھا قدرت و سالح داشتند، ما منطقھ را ترک کرده و . تھدید کرده و فحش دادندزیاد ، آنھا ما را رفتیم

اظھارات  کھ از لطیفھ مردم تصمیم گرفتند. ی بردندبعدًا آنھا لطیفھ را بھ منطقھ اکبری، قریھ پیتاب جو. بازگشتیم
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حسین داد اظھار . بگیرند تا بدانند کھ آیا داوطلبانھ رفتھ و یا اینکھ درست است کھ وی را با االجبار برده اند
اما در . دو بار، اکبری وعده داد کھ وی را بھ ولسوالی حاضر کند: گرچھ این امر مشکل بھ اثبات رسید:" داشت
. بار سوم، ده مرد مسلح اکبری وی را آوردند اما وی بھ خاطر ترس صحبت نمی کرد.  لطیفھ ناکام ماندآوردن

وی سھ مرتبھ از اکبری تقاضا "سرانجام، . رئیس جلسھ و نمایندگان چھار ولسوالی  ھمھ مربوط بھ اکبری بودند
 است ھرچھ بگوید، وی بیان داشت کھ وقتی اکبری گفت کھ وی آزاد. کرد کھ اگر اجازه داشتھ باشد چیزی بگوید

بھ محض اینکھ این . نامزد حسین علی بوده است و آنھا وی را با زور برده اند درحالیکھ راضی و خشنود نیست
آنھا پدرش را بھ داخل خواستھ و دخترش را بھ . حرف را گفت، جلسھ تصمیم گرفت کھ وی را بھ فامیلش تسلیم کنند

.  روز، وی بھ خانھ فامیلش رفت۴٠ بعد از سرانجام،. وی تسلیم کردند

این حادثھ یک مثالی از قدرت محلی اعمال شده توسط قوماندان ھایی کھ . گرچھ ھمایون دستگیر شد، بعدًا آزاد شد
بھ وابستگی ھای حزبی شان برای بھ دست آوردن موقعیت ھای موثر در اداره رژیم ھای متوالی، روشن می 

نھ سیاسی شان را معافیت داده و جنایاتی مانند تجاوز جنسی، ازدواج اجباری را مرتکب سپس، آنھا پشتوا. سازد
این نمونھ از سوء استفاده و جنایات در . شدند با دانستن اینکھ حامیان حزبی شان مجبور بھ حمایت آنھا خواھند بود

.  انعکاس دارد٢٠٠١ و ھم بعد از ١٩٩٢اظھارات متضررین ھم در دوره پیش از 

شکنجھ، تجاوز جنسی و قتل ھای دستھ جمعی توسط نیروھای جنبش در سالھای ۶٫۶
  ٢٠٠١ الی ١٩٩١

تاریخچھ جنبش   

جنرال عبدالرشید دوستم بھ عنوان رئیس یکی از قدرتمند ترین نیروھای ملیشھ کھ حمایت دولت نجیب اهللا قبل از 
 دولت نجیب اهللا برای محافظت ساحھ ھای گاز ملیشھ ھای وی برای.  را داشت، خدمت کرده است١٩٩٢سال 

طبیعی و تجارت و راه ھای اکماالتی شمال بھ آسیای مرکزی کھ در آن زمان بخشی از اتحاد جماھیر شوروی بود، 
بھ عنوان قدرتمندترین و ) نام والیتی کھ از آنجا آمده بودند(ملیشھ ھای دوستم، جوزجانی . مھم و حیاتی بود

 ملیشھ کھ با دولت کار می کرد بھ نظر می رسد و بھ اندازه کافی بزرگ بود تا بھ عنوان یک موثرترین نیروھای
برای اطالعات بیشتر در سالھای اخیر . (، با داشتن بیشتر از چھل ھزار افراد سازماندھی شد۵٣فرقھ کامل، فرقھ 

.)ملیشھ ھای جوزجانی بھ فصل یک مراجعھ کنید

ھمچنین قطعات در خوست، . روھای شوروی جابجا شده در قندھار مستقر شدند، آنھا بھ جای نی١٩٨٨در سال 
سرانجام، بعد از شروع جنگ، چور و چپاول و جنایات ، آنھا بھ . لوگر، غزنی، گردیز و اطراف کابل مستقر شدند

ھا لقب گیلم در این دوره بود کھ جوزجانی.  شدند١٩٩١ھمراه دیگر ملیشھ ھا دستور بھ خارج شدن از کابل در سال 
و بھ خاطر شھرت کامل در چور و . گیلم جمع شد: جم را حاصل نمودند کھ از لحاظ ادبیاتی بھ این معنی است کھ

چپاول کردن کامل متضررین و برای تخطی ھای حقوق بشرو خشونت ھای وسیع، چنین لقبی بھ آنھا اطالق می 
. شد

 خاطر بقایش و ادامھ اجراات مستقر شدنشان علیھ مجاھدین علیرغم خشونت ھا، دولت نجیب اهللا بھ ملیشھ ھا بھ
ملیشھ ھا در سطح ملی و بین تمامی گروه ھای نژادی گسترش پیدا کردند اما در شمال، پیشرفت آنھا . وابستھ بود

نظامی بوده و از لحاظ سیاسی قدرت ضعیف داشتند و این مسالھ، اقلیت ھا را و در قضیھ دوستم، بھ ویژه ازبک ھا 
اغلب، قطعات از یک ناحیھ یا گروه قومی در . گرفتاریھای نژادی بیشتر وجود داشت. را ناراضی نگھ داشتھ بود

مقابل مجاھدین از گروه قومی دیگر قرار می گرفتند، بھ ویژه قطعات شمال در مقابل مجاھدین پشتون قرار می 
. وماندان ھای مجاھدین را تسھیل می کردپیشرفت ملیشھ ھا ھمچنین ارتباط بین ناراضیان دولت و ق. گرفتند



89

دوستم کھ بھ عنوان عسکر فراشوت باز قبل از انقالب ثور آموزش دیده بود، بھ یک قطعھ دفاع خودی بھ دفاع 
 رشد پیدا کرده و ١٩٨٠قطعھ وی در سراسر دھھ . انقالب در ساحات نفتی شیبرغان جایی کھ کار می کرد، پیوست

در ابتدا از قریھ خودش و والیت جوزجان عسکر .  شد۵٣ فرقھ ١٩٨٩رانجام در سال اول دستھ، سپس تولی و س
 وی شروع بھ جذب بعضی از قوماندان ھای مجاھدین و قطعاتشان کرد ١٩٨٠اما در اواخر دھھ . گیری می کرد

 ھر دو .یک ازبک از سر پل شامل بودند: یک ازبک از فاریاب و غفار پھلوان: کھ در این جملھ رسول پھلوان
شمار کوچکی از کادرھای نظامی آموزش دیده ازبک ھمانند برخی تاجیک ھا، افسران . قوماندان ھای ارشد بودند

یک افسر توپچی : جنرال مجید روزی: اینھا عبارت بودند از.  پیوستند۵٣حرفھ ای در محدوده اردو نیز بھ فرقھ 
آنھا برای حرفھ ای ساختن . اده نظام از جوزجانازبک و عرب از والیت بلخ وجنرال جوره بیگ، یک افسر پی

از میان گروه افسران . ملیشھ ھا و رشد ظرفیت تکنیکی شان، بھ ویژه از لحاظ زره دار و توپچی کار می کردند
شیبرغان بیشتر یک شھر . بودند و دوستم نیز از ھمان حزب بود) PDPA(دوستم، اکثریتشان اعضای جناح پرچم 

.  حمایت سیاسی گروه چند نژادی پرچمی ھا را از آنجا دریافت می داشتپرچمی بود و دوستم

، دوستم ھمراه احمد شاه مسعود برای ١٩٩٢در ماه ھای قبل از قطع کمک اتحاد جماھیر شوروی در جنوری 
کی  قوماندان تاجی-وقتی کھ نجیب اهللا کوشش نمود تا جنرال مومن. تشکیل اتحادی از قوای شمال وارد مذاکره شد

 مارچ، ١٩در .  را با یک پشتون خلقی جانشین گرداند، مومن بھ حمایت دوستم شورش کرد-گارنیزون حیرتان
اتحاد شمال متشکل از قوای مسعود، قوای دوستم، برخی افراد حزب وحدت و شورشیان پرچمی کنترل شھر مزار 

 درآن - و قوای مرتبط بھ دولت سابقگرفتن شھر جنگ بسیار محدودی را در پی داشت. شریف را بھ عھده گرفتند
 و ھمچنین گروه ھای مجاھدین از تمامی احزاب سیاسی، بھ جز حزب اسالمی -مرحلھ مربوط بھ جنرال دوستم

جمعیت اسالمی بسیار کم . ارتباطات ما بین گروه ھای تشکیل دھنده اداره جدید متفاوت بود. شھر را تصرف کردند
تی سابق ھمکاری کند، درحالیکھ دیگر گروه ھا، بھ شمول حرکت انقالب اسالمی مایل بود با عناصر رژیم کمونیس

. و حزب وحدت با قرارگاه ھای حمایتی مخصوص بھ خود میان ازبک ھا و ھزاره ھا تمایل مخالفی را نشان دادند

ور و چپاول در حالیکھ تصرف مزار جنگ کمی را در پی داشت، این امر شاھد ویرانی قانون داخلی و اوامر و چ
در محدوده  . بوده است) بھ جای ویرانی آنھا(گسترده دارایی ھا و اموال اداری و تصرف ساختمانھای غیر دولتی 

اتحاد منطقھ ای کھ مسوولیت تقرر و اداره را ادعا کردند ھمانند اخذ مالیات برای خودشان، پست ھا و مقام وزارت 
بغالن، سمنگان، بلخ، : شرق بھ غرب( حسب شش والیت شمالی بھ طور ناحیھ ای، بر. توسط احزاب توزیع شد

، نیروھای سابق طرفدار دولت کھ بیشتر آنھا ازبک بودند، از لحاظ سیاسی مسلط بوده )جوزجان، سرپل و فاریاب
و خودشان را در چھارچوب یک گروه سیاسی رسمی کھ جنبش ملی اسالمی افغانستان نامیده می شد، سازماندھی 

.  داخل این ساختار تمام دیگر احزاب رسمًا حضور داشتند، اما استقالل تشکیالتی خود را حفظ کردنددر. کردند

احمد شاه مسعود پیشنھاد داد تا قرارگاه ھای عمومی را رسمًا برای تنظیم و : ، بھ وزیر دفاع١٩٩٢در جوالی 
 نپذیرفت، اما با وجود این دوستم یک مسعود این امر را. کنترل نیروھا در منطقھ تحت کنترل جنبش ایجاد کند

ساختار تشکیالتی جدید نظامی کھ تشکیل می شد ھم از دولتی ھای سابق و ھم از قطعات مجاھدین سابق در حوزه 
قطعھ وفادار بھ یک قوماندان مشخص بھ طور افزاینده مھم شده و نسل جدید قوماندانھای غیر . خودش ایجاد کرد

تقیمشان باالی نیروھای وفادار بھ آنھا  یا زیر دستانشان موثرتربودن از افسران حرفھ حرفھ ای از لحاظ کنترل مس
بھ . در مناطق خودشان، قوماندان ھای ارشد، طور مثال پھلوان ھا حکومت از خود داشتند. ای را بھ اثبات رساندند

اما با آن ھم دوستم در . طور عموم، نظامی ساختن قطعات مجاھدین و حرفھ ای کردن قطعات اردو وجود داشت
ایجاد آنچھ کھ یک تحلیلگر کارشناس جنبش بھ عنوان یک اتحادیھ سازماندھی شده و اتحادیھ نظامی ناحیھ ای 

. نامیده، موفق شد

جمعیت، اساسًا از لحاظ ملی و ناحیو ی مخالف دوست باقی ماند و اقدام بھ گماشتن قطعات جدید و منابع ضمیمھ بھ 
، سالھای مشکل ھمزیستی در شمال افغانستان ١٩٩۴ الی ١٩٩٢سالھای . دش در شمال پرداختقوماندان ھای خو

جمعیت، علیرغم اتحاد در سطح ملی و ھمکاری در کابل در مقابل حزب اسالمی   /بین مرکز جنبش و شورای نظار
جنگھای . گھداشتھ شدبیشتر دشمنان سابق، اکنون متحدین ظاھری بودند و تعدادی از جنگ ھای محلی دست ن. بود

 جمعیت برضد حزب اسالمی یا جمعیت - برخی از دشمنی ھای دیرینھ بین مجاھدین-دیگر دوباره شکل گرفتھ بود
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مرکز نیروھای اضافی جنبش بھ حمایت از متحدین جدید .  جمعیت بر ضد جنبش شد-بر ضد حرکت انقالب
. خودشان پرداخت

اری سابق بھ کار ادامھ داده، مسلمًا با تغییر پرسونل بلند پایھ و بھ طور با آنھم، در ساحات شمال، ساختارھای اد
در حالیکھ جنگھای داخلی و منطقھ ای وجود داشت، ثبات حفظ شده و این منطقھ تعداد کثیری . موثر تحت نام جدید

ن منطقھ، ساحھ با گذشت زمان، ای. از مردمان جابجا شده داخلی کھ از جنگ کابل فرار کرده بودند را جذب کرد
مھم عملیات ھای ملل متحد و نمایندگی ھای سازمان ھای غیر دولتی شد کھ عملیات ھا را در دیگر مناطق بھ ویژه 

. کابل، طرح ریزی می کرد

جنایات جنبش علیھ غیر نظامیان در کابل  

جنگھای کابل شرکت و در در حالیکھ مزار شریف در این دوره نسبتًا امن بود، نظامیان جنبش بھ طور کامل در 
، زمانیکھ دولت نجیب اهللا سقوط کرد ١٩٩٢در اپریل سال . جنایات علیھ غیر نظامیان در کابل دست داشتھ اند

نیروھای جنبش تپھ مرنجان، باال . نیروھا در داخل و اطراف کابل وجود داشتند کھ یک ماه بعد رسمًا جنبشی شدند
ھنھ و چمن حضوری با نقاط توپ خانھ در تپھ مرنجان و باال حصار در حصار، میدان ھوایی کابل، مکروریان ک

آنھا ھمچنان جت ھای جنگنده بھ ھمراه پیلوت ھایی کھ از دوره نجیب اهللا باقی مانده بودند، در اختیار . دست داشتند
. داشت

ایتخت تا میدان ھوایی نیروھای جنبش در ابتدا در شمال تقویت شده و در دو ماه بعد، نظامیان داخل و اطراف پ
رھبر جنبش، عبدالرشید دوستم، در شمال باقی مانده، اما تمام قوماندان ھای ارشد . خواجھ رواش را احاطھ کردند

اولین ساختار فرماندھی در کابل در می . ش در یک مرحلھ یا در جریان جنگ داخلی در کابل خدمت می کردند
مسوول امور : قوماندان عمومی نظامی، جنرال ھمایون فوزی، جنرال مجید روزی را بھ عنوان ١٩٩٢سال 

مسوول استقرار نظامی و محاصره و جنرال امین اهللا کریم را بھ عنوان مسوول : سیاسی، جنرال جوره بیگ
 بھ مزار فرا خوانده شد و بھ جای وی جنرال فوزی ١٩٩٢مجید روزی در اواخر سال . لوجستیک مقرر داشت

 دیگر جنبش در کابل عبدل چریک از سید آباد، شمال شھر سرپل بود کھ مانند دوستم در ابتدا رھبر عمده. تعیین شد
.  ملیشھ ھا در دوره نجیب اهللا شد۵۴بھ گروه دفاع انقالب پیوستھ کھ منجر بھ فرماندھی لوای 

: نخستین استقرار جنبش طبق ذیل بود

قرارگاه ھای سیاسی، ریاست اسبق آب و برق، مکروریان 
 میدان ھوایی – نظامیان اندخوی –قطعھ گارد حکیم جرمن 
 میدان ھوایی و قرارگاه ھا – میدان ھوایی نعمت اهللا فرھاد ۶۴٢لوای )HQ(
 میدان ھوایی –زینی پھلوان 
 تپھ ھای باالی قصبھ کارگری –زینی پھلوان 
 باال حصار –اسد اهللا مارخور 
 صار، شاه شھید  باال حصار، بینی ح–جنرال اصغر لوگری
 باال حصار –فقیر قوماندان 
 تپھ مرنجان ۶۴٣ لوای –قوماندان ھمراه 
 قلعھ زمان خان –عبدالرحیم پھلوان 
 چھار راھی صحت عامھ ) برادر جنرال آصف دالور(جنرال زمان
 قرار گاه ھای گارد –عبدل چریک لوای ریاست سابق آب و برق )HQ(
 مکروریان کھنھ  ۶۴٢ لوای –امان اهللا کریم
 کارتھ نو و شاه شھید – ۵١١فرقھ 
 تپھ مرنجان مصطفی قل ملسک –قطعھ زرھی 
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گرچھ، مرکز عملیات ھای اصلی جنبش از سقوط نجیب اهللا تا سلطھ کابل توسط طالبان، قرارگاه نقلیھ بود کھ قبل 
این . شرق مرکز شھر قرار داشتاز جنگ ایجاد شده بود و در جاده بین کارتھ نو و شاه شھید، درست در جنوب 

مھمات و نظامیان بھ کابل سرازیر شده و بعدًا برای توزیع و استقرار . محل مرکز فرماندھی و کنترل در کابل بود
، این محل ھمچنان مکانی بود کھ رھبران بلند پایھ ١٩٩۴تا عقد شورای ھماھنگی در سال . بھ نقلیھ آورده می شدند

قرارگاه نقلیھ بھ طور مکرر توسط غیر نظامیان بھ .  ھای نظامی استفاده می کردندجنبش برای تنظیم عملیات
پروژه عدالت افغانستان با تعداد متعددی از شاھدان در مناطق . عنوان محل جنایات عسکران جنبشی یاد شده است

ی، قتل و چور و چپاول کارتھ نو و شاه شھید صحبت کرده است کھ بیان داشتھ اند نظامیان نقلیھ مرتکب تجاوز جنس
. شده اند

چندین زن از یک فامیل بزرگ بیان داشتھ اند کھ نظامیان جنبش بھ یکی از خانھ ھایشان در ناحیھ شاه شھید در 
ما در بازکردن در برای لحظھ ای تاخیر کردیم و . " صبح آمدند٩افراد جنبشی ساعت : گفت. م.  آمدند١٩٩٣سال 

چرا در را قفل کردی؟ آیا دشمنان ما را در : رد، وی را لت و کوب کرده، می گفتندزمانیکھ شوھرم در را باز ک
وقتی نظامیان بھ باالی بام رفتند، آنھا مامای شوھرش را : گفت. م" خانھ ات جا داده ای کھ بتوانند بر ما کمین کنند؟

را با قنداق ھای تفنگشان می زدند آنھا یک مرد دیگر فامیل . "روی بام پیدا کرده و بدون سوالی بر وی فیر کردند
و می پرسیدند، چرا تا بھ حال منطقھ را ترک نکرده اید؟ ما دستور داریم کھ سر شما بھ رھبران ما تعلق دارد و 

." بنا براین شما حق سوال ندارید کھ ما چھ کار میخواھیم بکنیم. ناموس و اموال شما بھ ما تعلق دارد

سعی کرد کھ از نزدیکترین پوستھ نظامی اجازه دفن جنازه را بگیرد اما . ل بنام ویکی از خواھران یک مرد مقتو
اظھار داشت کھ بیشتر زنان و . م. بھ گفتھ فا میلش آنھا بھ پا ھایش فیر نمودند و در نتیجھ او بھ طور دائم معلول شد

کھ ھنوز در آنجا زندگی می . اما خالھ شوھرش بنام س. دختران فامیل برای حفظشان بھ دیگر مناطق رفتھ بودند
بیان داشت کھ گرچھ وی یک زن پیر بود، اما مورد حملھ جنسی قرار . م. کند، با زور بھ قرارگاه نقلیھ برده شد

. گرفت
بیان داشت کھ آنھا یک مکتوب از قوماندان قرارگاه نقلیھ بھ دست آورده بودن . بعدًا، یکی از خواھران مقتول بنام آ

وی اظھار . وی با شوھرش و دو خواھرزاده اش رفتند. زه می داد بھ خانھ رفتھ و اموالشان را بیاورندکھ بھ آنھا اجا
آن افراد ظالم کارھای : "آگفت. کرد بعد از آنکھ بھ خانھ رسیدند، یک گروھی از مردان مسلح جنبشی ھم رسیدند

را بھ ما داده بودند تا بتوانند کھ آمده و بھ ما آنھا اجازه بردن اموال . بدی در حق من کردند کھ نمی توانم بیان کنم
قوماندانشان بھ آنھا گفت کھ سرھای ما برای . خواھرزاده ھایم مقبول بوده و اندام زیبایی داشتند. تجاوز کنند

گفت کھ بھ عسکران . یکی از خواھرزاده ھا بنام ب." قوماندان ھاست و اموال و جانھای ما متعلق بھ افرادش است
اما اول باید آنھا را . آنھا بھ من گفتند کھ سریع منطقھ را ترک کنم. "ھ وی فقط لباسھای اوالدش را می گیردگفتھ ک

چون من جوان و صحتمند بودم، فھمیدم کھ چھ بر . بناًء آنھا مرا تجاوز جنسی کردند: وی گفت." خوش نگاه کنم
ا پیر، وقتی کھ زنی را پیدا می کردند، مورد تجاوز گلیم جم ھا توجھ نمی کردند کھ آیا زن جوان است ی." سرم آمد

. قرار می دادند

پروژه عدالت افغانستان اظھارات چندین زن را شنیده است کھ می گفتند شوھرانشان لت و کوب شده بودند، خانھ 
. ندھایشان چور شده و خودشان تجاوز جنسی متحمل شده ویا توسط مردان جنبشی مورد سوءقصد جنسی قرار گرفت

 یک ١٩٩٣کھ یکی از باشندگان شاه شھید است بھ تازگی ازدواج کرده بود زمانیکھ نظامیان جنبشی در سال . و
آنھا ھمچنان برادر شوھرش . آنھا شوھرش را لت و کوب کرده و در کنج خانھ بستند. شب وارد خانھ اش می شوند

ی را تجاوز جنسی نکردند برای اینکھ وی بچھ آنھا ھمسر و. "کھ در ھمان خانھ زندگی می کرد، لت وکوب کردند
آنھا تمام جواھرات ! اما من چھ بدبخت بودم. ھای زیاد از خورد و کالن داشت کھ گریھ می کردند و جیغ می زدند

." و داراییم را دزدیده و بھ من تجاوز کردند

 ١٣٧٢ھ در یک شب در سال بیان داشت کھ وی سھ یا چھارماه باردار بود زمانی ک. یک متضرر دیگر بنام ش
وی اظھار .  شب بود کھ آنھا دروازه خانھ ما را شکستاندند١٠:٣٠ساعت . "مورد حملھ قرار گرفت) ١٩٩٣(

 مرد با صورتھای پوشیده، شوھرش را لت و کوب کرده و دو تن از مردان وی را گرفتھ و بھ اتاق ٢۴داشت کھ 
 می کشید، اما وی از تجاوز جنسی نجات پیدا کرد توسط بچھ وی گریھ می کرد و فریاد. دیگر کشان کشان بردند

من بھ آنھا گفتم کھ فقیر ھستیم و . "دزدیده شد. تمام اموال ش. کوچکش کھ خود را بھ روی مادرش انداختھ بود
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اما آنھا دوازده لک افغانی، یک سیت تلویزیون، یک چرخ خیاطی، و یک دیگ بخار را دزدیدند کھ . چیزی نداریم
." م دارایی من بود و آنھا بردندتما

روز بعد منطقھ را ترک کرده و گفت کھ در مسیر راه دختری را با لباس سرخ دیده است کھ با زور کشان . ش
وقتی آنھا مدت زمانی بعد برگشتند تا اموالشان را بردارند، وی فھمید کھ شب بعد : وی گفت. کشان برده می شد

ار گرفتھ بود، افراد جنبشی بھ خانھ ھمسایھ شان کھ یک دریور از بگرامی بود، ازاینکھ خانھ اش مورد حملھ قر
وی عالوه داشت کھ وی لت و کوب شده و ھمسرش بسیار بھ وضع فجیع مورد تجاوز جنسی قرار . آمده بودند
. وی نمی توانست بدون اجازه عسکران از خانھ خارج شود. گرفتھ بود

ق شاه شھید و کارتھ نو بھ پروژه عدالت افغانستان بیان داشتھ اند کھ آنھا خانھ تعداد زیادی از شاھدان در مناط
ھایشان را بھ خاطر تجاوز جنسی نظامیان جنبش بھ اعضای فامیل خودشان یا ھمسایگانشان یا زنان و جوانانی کھ 

نتقال دھند، می گرفتند یا فامیلھا اموالی را کھ می توانستند ا. نامشان نا معلوم است از ناحیھ خودشان ترک کردند
ھمچنین شاه شھید و . حداقل اعضای طبقھ اناث را خارج بھ جایی کھ امیدوار بودند امنیت بیشتری دارد، می بردند

زمانی کھ جنبش با حزب اسالمی جنگ می کرد و . کارتھ نو مناطقی بودند کھ توسط بمباردمان نا امن می شدند
قسمت بمباران ھای کورکورانھ را . (اماکن و ملکیت ھای مردم ویران گردیدبعدًا با شورای نظار وارد جنگ شد 

شھود مایل ھستند کھ جنایاتی کھ توسط نظامیان جنبش صورت گرفتھ ذکر کنند تا اینکھ از ). در فوق مالحظھ کنید
. راکت باران یاد کنند، و نیز دالیلی کھ چرا فامیلھا تصمیم بھ ترک منطقھ می گرفتند، ذکر شد

چور و . "در زمان جنگ بین حزب اسالمی و جنبش در کارتھ نو زندگی می کرد) ١٩٩٣ (١٣٧٢در سال . آ
ما از جنبش اجازه دریافت کردیم تا . چپاول گیلم جم ھا رو بھ افزایش بود و مردم خانھ ھایشان را ترک می کردند

مع کردیم، مردان مسلح ما را در نقلیھ ایستاد اما، وقتی کھ یک موتر گرفتھ و ھمھ چیز را ج. اموال خود را برداریم
. آ." من رھا شدم اما دریور بیچاره موتر را گرفتند. لت و کوب شده و اموالمان دزدیده شد. ج.پسرم، آ. کردند

اظھار داشت کھ در ھمین مکان آنھا شنیدند کھ یک زن در ھمسایگی شان توسط افراد جنبش مورد تجاوز جنسی 
ما . وقتیکھ ما این مسالھ را شنیدیم، ما بھ زندگی، دارایی یا اموالمان توجھی نکردیم"ی ادامھ داد و. قرار گرفتھ بود

وی بیان داشت کھ یک یا دو روز بعد، پسرانش برگشتھ و دیدند افراد جنبشی اموال ." فقط منطقھ را ترک کردیم
یک پوستھ جنبشی شد و مھمات در آنجا . خانھ آ. آنھا را بھ ھمان موتری کھ آنھا کرایھ کرده بودند، انتقال می دھند

."خانھ ما تبدیل بھ مخروبھ شد"ذخیره می شد و وی عالوه کرد، 

تعداد زیادی شھود می گویند کھ . ھمچنین اجبار بھ ھجرت و کوچ غیر نظامیان یکی از اعمال نظامیان جنبشی بود
نتیجھ دائمی این بود کھ اگر آنھا در منطقھ می : انداز آنھا پرسیده می شد کھ چرا خانھ شان را ھنوز ترک نکرده 

بھ عنوان . ماندند، آنھا جاسوس نامیده شده و در نتیجھ بازی مناسبی برای چپاولگران و متجاوزین جنسی می شدند
در نزدیکی یک پوستھ جنبشی در ) ١٩٩٣جون -می (١٣٧٢در ساحھ سرک نو کارتھ نو در جوزای . ک.مثال، م

او و چھار برادرش با پدرشان کھ . وی یک پشتون بود. ھ تن با حزب اسالمی، زندگی می کردجریان جنگ تن ب
گیلم جم ھا پدرم را اخطار داده بودند . تعداد زنان ما خیلی زیاد بود. "یک مرد ثروتمند بود یکجا زندگی می کردند

آنھا اطالع پیدا کرده بودند کھ ما کھ منطقھ را ترک کند و از وی می پرسیدند کھ ما بھ کدام حزب کمک می کنیم 
گفت کھ آنھا زنان اقارب را بھ بیرون از خانھ انتقال داده و پنج یا شش مرد برای محافظت . ک.م." ثروتمند بودیم

آنھا از ما پرسیدند .  بعد از ظھر پنج یا شش نفر با یک تبر بزرگ آمدند۴یک روز حدود ساعت . "اموالشان ماندند
بعداز شنیدن این . ما گفتیم کھ ما برای محافظت خانھ و اموال مانده بودیم. ترک نکرده بودیمکھ چرا منطقھ را 

آنھا گفتند این آخرین اخطار . مسالھ، یکی از آنھا شروع بھ شکستن تمام پنجره ھا، دروازه ھا و آینھ ھا با تبر کرد
آنھا ما . ، آنھا ما را بیشتر لت و کوب کردندزمانی کھ ما از بردن اموالمان جلو گیری کردیم. برای ترک منطقھ بود

را زده و ھمھ چیز را بردند، حتی ما را مجبور می کردند کھ قالین ھا و دیگر اموال را خودمان بھ موتر بیرون 
. آن زمانی بود کھ ما سرانجام منطقھ را ترک کردیم. انتقال دھیم

گی می کرد کھ در زمان جنگ شدید بین جنبش و حزب  زند١٣٧٢در ناحیھ کارتھ نو در سال . زن دیگری بنام ب
آنھا شوھرو پسرم را لت و کوب کرده وبھ آنھا گفتند تا پولھایشان را بدھند و گفتند کھ چرا تا ھنوز . "اسالمی بود

چون ما پشتون بودیم، آنھا گفتند کھ ما برای حزب . منطقھ را ترک نکرده اند؟ برای چھ کسی جاسوسی می کنید
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وی عالوه داشت کھ در ." بناًء آنھا پسرم را مجبور ساختند تا اموالمان را برای آنھا جمع کند. کار می کنیماسالمی 
آنھا پسرم را گفتند کھ تو را خواھیم . "آن زمان تانک ھا در سرک ھا بودند و کسی جرأت نمی کرد بیرون قدم زند

م را گرفتند و وی را تھدید کردند کھ بھ چاه خواھند آنھا شوھر. سوزاند اگر اموال را جمع کرده برای ما نیاوری
آنھا فقط اموال ما را نگرفتند، بلکھ . بعدًا سرانجام، شوھرم و پسرم اموالمان را بھ موترھایشان بار کردند. انداخت

می گوید کھ زمانی کھ آنھا منطقھ را ترک کردند، وی پسرش . ب." از ھمھ مردم محل کھ شب و روز برمی گشتند
این واقعھ بعد از آن بود کھ افراد جنبشی آمده و پسر ھمسایھ شان را کھ .  مجبور کرده تا برقع بپوشد تا حفظ شودرا

.در خانھ برای نگھداری اموال مانده بود بعد از اینکھ مابقی فامیل رفتھ بودند، مورد لواطت قرار داده بودند

طالحاتی مانند جنبشی ھا، گیلم جم ھا، و برخی اوقات شھود و نجات یافتگان جنایات جنبش مایل بودند کھ اص
گرچھ، . نامھای تعداد کمی از قوماندان ھا در اظھارات ذکر شده است. ازبک ھا، و دوستمی ھا را استفاده کنند

نواحی کھ جنایات و سوءاستفاده ھا انجام یافتھ بھ طور ثابت در دست جنبش در تمام طول جنگ بوده است و شھود 
طوری . مکرر نظامیان قرارگاه نقلیھ را بھ عنوان کسانی کھ جنایات را مرتکب می شدند، یاد آور شده اندبھ طور 

اخیرًا در این گزارش نقل کرده، این قرارگاه ھمچنان بھ عنوان محلی کھ زنان و دختران برای تجاوز برده . کھ ش
ا فامیلھایشان در مناطقی کھ ایمن تر دانستھ می درحالیکھ قوماندان ھای بلندپایھ جنبشی ب. می شدند، یاد می شود

شدند مانند وزیر اکبرخان و مکروریان زندگی می کردند، قرارگاه نقلیھ مرکز فرماندھی، استقرار و لوجستیک 
بنا براین، مسووالن عالی رتبھ جنبش در کابل ارتباط بسیار نزدیک بھ عسکرانشان کھ تجاوز جنسی، . حزب شد

جنایات ارتباطی بھ جنگ ھای حزبی ندارد و آشکارا واقع می شد . ل می کردند، قرار داشتندقتل و چور و چپاو
این نمونھ از جنایات و معافیتی کھ نظامیان جنبشی بھ خود . منحصرًا بھ خاطر اینکھ عسکران بتوانند کامیاب شوند

د، بھ نظامیان مستقر شده در خارج در ھر دو مور. می دادند، بھ یاد افراط گریھای ملیشھ ھای جوزجان می اندازد
از ساحات خانھ شان اجازه داده می شد کھ غیر نظامیان را غارت کنند با استفاده از چشم پوشی یا سھل انگاری 

 روشن شد کھ اعمال نظامیان جنبش در شمال افغانستان نیز ١٩٩٠گرچھ، در سالھای اخیر دھھ . قومانده مافوق
. بھتر از این نبوده است

ساالری در شمال      اندانقوم

زمانی کھ مزار شریف عمومًا امن و با ثبات بود، این امر امنیت شھریان و غیر نظامیان در سراسر شمال را ارائھ 
ھر قوماندانی . قوماندان ھایی کھ تحت چتر جنبش عمل می کردند، سطح باالیی از حکومت بھ خود داشتند. نمی کند

 بخشھای بزرگی از شمال بھ ١٩٩۶/١٩٩٧ الی ١٩٩٢در دوره .  بزرگتری داشتکھ قویتر بود، حکومت محلی
تعداد . طور ضروری  حکومت ھای خود سرانھ داشتند گرچھ از لحاظ سیاسی و اداره ای بھ جنبش مرتبط بودند

یشترین زیادی نظام ملوک الطوایفی ظھور کرد کھ در میان آنھا رسول پھلوان در فاریاب و غفار پھلوان در سرپل ب
رسول پھلوان مایل بود کھ از تأثیر مستقیم دوستم در فاریاب جلوگیری کند کھ دوستم سعی . شھرت بدی را داشتند

اما ھر دو عالقھ داشتند . تحت کنترلش حکومت موثر داشت در سرپل، غفار پھلوان نیز در منطقھ. داشت انجام دھد
 دوستم در ۵٣یالتی بخشی از جنبش بودند کھ بخشی از فرقھ آنھا از نظر تشک. تا تأثیر سیاسی جمعیت محدود شود

. دوره نجیب اهللا شده بودند و بھ دوستم وفادار ماندند

رھبران بلندپایھ و قوماندان ھا ھمیشھ کنترل کامل روی . در ھمان زمان، آنھا رقبای قدرت در منطقھ بودند
 تصاحب و کنترل قلمرو و منابع در افغانستان بھ رقابت ھای شدید، جنگ ھایی را برای. زیردستانشان نداشتند

قوماندان ھای ارشد، وفاداری زیردستانشان را بھ ھر قیمتی شده بھ دست می آوردند و با علم بھ اینکھ . وجود آورد
در . ھر عملی برای تضعیف قدرتشان ممکن است بھ تغییر مکانشان منجر شود، با افرادشان عمل می کردند

 رفتار از مسوولیت رھبران برای عملکرد نیروھایشان نمی کاھد، فھمیدن فرماندھی و کنترل حالیکھ این گونھ
.  احزاب مسلح حساس و انتقادآمیز است

در سطح محلی در مناطق اطراف، قوماندان ھای تمام احزاب بھ جاه طلبی ھای خودشان و بھ داشتن موقعیت بھ 
اد زیادی بھ جمع آوری مالیات ھای زراعت و عسکر گیری پرداختند، یا تعد. عنوان تنھا مرکز اداره ای ادامھ دادند

گرچھ دیگران، مخالفان یا . پول بھ جای خدمت عسکری اخذ کردند، طوریکھ در رژیم سابق انجام داده بودند
 زنان را ربودند یا با ازدواجھای . منتقدین بالقوه خویش را ترور کردند، دارایی ھای مردم را تصاحب کردند

جنگھا بر اساس انگیزه  . اجباری بردند و کنترل ملک ھا و دارایی ھا را برای شخص خودشان بھ دست گرفتند
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 منطقھ پشتون نشین در مرکز بلخ تحت سلطھ مجاھدین محلی و ١٩٩٢در سالھای بعد از . اقتصادی معمول بود
بد نامی ھایی کھ این . نان را متحمل شدندقوای ملیشھ ھا، جنایات و سوءاستفاده ھای گسترده بھ ویژه ربوده شدن ز

جنایات و سوءاستفاده ھا بھ دنبال داشتھ، بھ دست آوری اظھارات مستقیم در مورد نمونھ ھای اشخاص مشکل 
توسط عسکران جنبشی در مزار شریف در . بھ ارتباط ربوده شدن دختر کاکایش بنام را. زنی بنام ر. ساختھ است

از خانھ اش اختطاف شده، مورد . وی بیان داشت کھ را. افغانستان صحبت کرده است با پروژه عدالت ١٩٩٣سال 
نمی داند کھ وی سرانجام موفق بھ فرار شد ویا . تجاوز جنسی قرار گرفتھ و برای دو سال نگھداری شد، گرچھ ر

وی ." می کشیدندفامیل بیچاره اش قضیھ را از اقاربشان مخفی نگھ داشتند برای اینکھ بسیار خجالت . "رھا شد
. ھیچ کس جرأت صحبت کردن در مورد دخترشان را نداشت"گفت، 

افزایش نا امنی ھا : ١٩٩٧ الی ١٩٩۴سالھای 

جنبش سرانجام در کابل . جمعیت در کابل کنار آمد/ جنبش با حزب اسالمی در مقابل شورای نظار١٩٩۴در سال 
بعد از جنگ شدید در مزار، .  سراسر شمال درگرفتدر ھمین زمان جنگ بین جمعیت و جنبش در. شکست خورد

نمایندگی ھای سازمان ھای امداد رسانی از حمالت جنسی بھ روی زنان و کشتار زندانیان . جمعیت بیرون رانده شد
مانند قضیھ جنگ کابل، نیروھای دو طرف صدھا نفر را . توسط ھر دو جناح در طول این جنگ گزارش داده اند

. تعداد نامعلومی عجالتًا بھ قتل رسیدند. مالی و یا برای غصب و زیاده ستانی زندانی و توقیف کردندبرای تبادلھ احت
در خأل ایجاد شده با عقب نشینی یا ترک قوماندان ھای جمعیت، جنبش گسترش پیدا کرد و مناطق قبلی را 

می را حفظ کرده بود، باقی در تپھ ھایی کھ جمعیت یک مرکزحمایوی سخت قدی. خودسرانھ خوشان اداره کردند
 بھ بعد، جنبش ١٩٩۴از سال .  سطح باالیی از امنیت داخلی را بھ خود دید١٩٩٧ الی ١٩٩۴گرچھ سالھای . ماند

اداره ناحیھ ای مزار توانست درآمد قابل مالحظھ ای . توجھ اش را بھ اداره شمال بھ طور قابل مالحظھ افزایش داد
ایجاد کند ) اساسًا کارخانھ کود کیمیاوی نزدیک مزار(و کنترل صنایع ناحیھ ای را توسط مالیات گیری از تجارت 

یک ساحھ کوچک نفتی در ( و بھ ھمانگونھ از ذخایر طبیعی بزرگ دیگر کھ قبًال توسط دولت استخراج می شد 
ی برای در حالیکھ تعداد معدود .استفاده می کرد) سرپل، گاز طبیعی در شیبرغان، یک معدن نمک در فاریاب

بین احزاب تشکیل دھنده تقسیم شده و عمدتًا مقامھای ) مناطق(پست ھای عالی دولتی گماشتھ میشدند، اکثریت 
گرچھ بسیاری از منافع را قوماندان ھای شخصی و مقامھای سیاسی از تمامی (نظامی برایشان اعطاء می شد 

ا اداره عملی را در کشور دارا بود کھ ساختارھای بنا براین، این ناحیھ تنھ). احزاب برای خودشان اختصاص دادند
. مدنی مانند تعلیم و تربیھ و خدمات صحی نسبت بھ دیگر مناطق کشور کمتر تضعیف شده بود

طوری کھ . در ھمین زمان، قوماندان ھای ناحیھ بھ اعمال قدرت توأم با معافیت از مجازات خودشان ادامھ دادند
 قوماندان جنبش بھ مانند یک دولت غیر قانونی ھرچھ دلشان می خواست انجام ھر: "یکی از شھود اظھار داشت

پروژه عدالت افغانستان با شھودی مصاحبھ کرده است کھ ." ھیچ کس جرأت متوقف کردن آنھا را نداشت. می دادند
رعرب بھ عنوان مثال، شی. جنایات توسط زیردستان برخی از قوماندان ھای ارشد جنبش را توصیف کرده اند

 جنبش ثروت قابل مالحظھ ای را بھ کمک زیر دستانش کھ در چور و چپاول و مالیات گیری از ۵١قوماندان لوای 
زمانیکھ وی پایھ سیاسی خویش را گسترش می داد، رقبای سیاسی خود . باشندگان قریھ ھا جمع میشد بھ دست آورد

ه عدالت افغانستان با شاھدانی نیز مصاحبھ کرده پروژ. و در بعضی موارد برخی از اعضای فامیلش را ترور کرد
. است کھ کشتار انجام شده توسط افراد شیرعرب و سپس چور و چپاول دارایی ھای متضررین را شرح داده اند

، رسول پھلوان یک تھدید مھم و جدی شمرده می شد کھ طبق گزارش دوستم وی را توسط ١٩٩۶در سال 
در سال بعد، جبھھ نظامی جنبش مربوط بھ رسول پھلوان تحت .  قتل رساندبادیگاردش در جون ھمان سال بھ

. فرماندھی  برادرش جنرال عبدالملک پھلوان بھ طالبان پیوستھ و دوستم را بھ مدت چھارماه بیرون و برکنار کردند
 در مزار قتل عام زندانیان طالب: برای اطالعات بیشتر روی این حادثھ مطالعھ قضیھ ذیل را مالحظھ کنید(

اداره جنرال عبدالملک کھ با جمعیت دو مرتبھ متحد شده بود، بیشتر از چھار ماه دوام نکرد کھ با حملھ ). شریف
.  روز تحت بمباردمان بود، ھمراه شد٢٣ کھ در آن مزار محاصره شده و بھ مدت ١٩٩٧دوم طالبان در سپتامبر 

سترده دارایی ھای نمایندگی ھای بین المللی و حمالت بھ در طول این دوره ھرج و مرج در شھر توأم با چپاول گ
یک زن کھ عضو نمایندگی بین المللی بود توسط نیروھای . غیر نظامیان بھ شمول تجاوز جنسی حکمفرما بود
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طالبان شکست خورده و عقب نشینی کردند اما قبل از آن، . متعلق بھ حزب وحدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفت
.  زندانی جنبشی را در قلعھ قل محمد بھ قتل رساندند۵٠زاره را در قزل آباد و حدود  غیر نظامی ھ٧٠

اظھارات مفصلی را بھ ارتباط تجاوز جنسی توسط عسکران جنبشی بھ پروژه عدالت . یک زن دیگر بنام ش
ھ این واقعھ در زمان وی نتوانست کھ تاریخ ھای دقیق را ارائھ کند اما وی بیان داشت ک. افغانستان ارائھ کرده است

از گزارش معلوم می شود کھ واقعھ بعد از اینکھ ملک، دوستم را بیرون . جنگ بین جنبش و طالبان رخ داده است
، وقتی کھ جنگ بین جنبش و طالبان در شھر شروع شد، تازه ١٩٧٧وی گفت کھ وی در سال . راند، رخ داده است

من بود، صبح بھ دوکانش رفتھ بود، اما با فرارسیدن شب برنگشتھ کھ از نظر قوم ترک. شوھرش بنام ه. عروس بود
وی شب را در خانھ اش کھ نزدیک حرم در مرکز مزار شریف بود بھ ھمراه خشویش گذراند در حالیکھ بھ . بود

، پنج یا شش مرد جنبشی ١٠وی اظھار داشت کھ صبح روز بعد ساعت . صدای سالح ثقیلھ و توپ گوش می کردند
من یک عروس سھ ماھھ بودم و لباسھای مقبولی ھمراه چوری ھا، گردنبند، انگشترھای . "اش وارد شدندبھ خانھ 

آنھا تمام جواھرات مرا گرفتھ و مرا با قنداق ھای تفنگھایشان لت و کوب . طال و یک ساعت خوب پوشیده بودم
 دو میلیون افغانی را از بکس وی عالوه کرد کھ آنھا خشویش را لت و کوب کردند و وی بیھوش شد و. ش." کردند

بعد از آن مرا بھ اتاق خودم . "وی اظھار داشت. آنھا گفتند کھ اگر صدایی بکند، آنھا وی را خواھند کشت. دزدیدند
." بردند و تجاوز کردند

 می اولین مرد لباسھای وی را در آورد و مورد تجاوز جنسی قرار داد در حالیکھ دیگران تماشا: وی اظھار داشت
من . من احساس کردم کھ زیر آنھا خواھم مرد. آنھا خیلی قوی بودند: "وی گفت. کردند و از صحنھ لذت می بردند

دیگران نیز مرا مورد تجاوز جنسی قرار . اولی و دومی و سومین مرد را فھمیدم کھ چھ کردند و بعدًا از ھوش رفتم
ھر کدام از آنھا از من لذت بردند و . زنید، اما آنھا نپذیرفتندمن از آنھا تمنا وخواھش کردم کھ بھ من دست ن. دادند

." می گفتند کھ چقدر خوب است کھ یک زن تازه عروس را بھ دست آوردند

. خشویش ھنوز بیھوش بود. سرانجام وقتی کھ وی بھ ھوش آمد، شب بود و آفتاب غروب کرده بود: بیان داشت. ش
من در . "پول، جواھرات، سامان آالت خانھ و لباسھای عروس را برده بودندآن مردھا تمام دارایی آنھا بھ شمول 

اتاقم برھنھ بودم من فقط توانستم کھ لباس زیر بپوشم، اما از بدنم خون می رفت و تمام بدنم از اثر خون مردگی و 
 توانست بلند وی گفت بھ مدت دو ھفتھ وی بھ سختی می." پاھایم قادر بھ حرکت نبودند. ضرب دیدگی کبود بود

شوھر وی ھنوز . شود یا بنشیند، و درد را تحمل می کرد برای اینکھ از ترک خانھ و دیدن داکتر می ترسید
. برنگشتھ است

اظھار داشت کھ وی و . ش." فقط من بھ خاطر شوھرم غمگین ھستم. درد برایم مسالھ ای نیست: "گفت. ش
سرانجام وقتی . یدند و با کوچکترین صدایی وحشت زده می شدندخشویش در خانھ ماندند و از بیرون رفتن می ترس

کھ وی بھ اندازه کافی صحت یاب شد تا بھ نانوایی برود، مردم می گفتند کھ جنبشی ھا تعداد زیادی از زنان و 
چند روز بعد زمانی کھ جنبش سرنگون شده و : وی گفت. دختران ھم جوار را مورد تجاوز جنسی قرار داده بودند

لبان منطقھ را تصرف کردند، طالبان ھم دارایی ھای مردم را غارت کردند و وی شنید کھ آنھا نیز دختران و طا
." من نمی دانم کھ طالبان بودند یا جنبشی ھا کھ دوکان شوھرم را چور کرده و وی را کشتند. "زنان را می بردند

ش را با خود برد و برادر این زن از کابل آمده و بعدًا برادر شوھرش از ایران برگشتھ و مادر: وی اظھار داشت
من ھیچ اطالعی "وی بیان داشت، . وی ھنوز با مادر و برادرانش زندگی می کند. وی را بھ خانھ شان بازگرداند

."ھنوز نمی دانم کھ آیا وی زنده است یا مرده است. از شوھرم ندارم

ن و جنرال ملک برگشت، اما موقعیتش در مزار بسیار ضعیفتر جنرال دوستم از تبعید موقتی بعد از جنگ بین طالبا
. از گذشتھ شده بود با وجود جمعیت و دو حزب ھزاره، حزب وحدت و حرکت اسالمی کھ بھ شھرت رسیده بودند
. حزب اسالمی نیز کھ توسط طالبان شکست خورده بودند، شامل بوده و از این مقطع زمانی در شھر حاضر بودند

دزدی . حزاب فوق العاده ضعیف بوده و این امر، وضعیت امنیت ضعیف داخلی را وخیم تر می کردروابط بین ا
در . ھا، اختطاف ھا، و تجاوزات جنسی توسط قوماندان ھا و نظامیان تمامی گروه ھا معمولی و پیش پا افتاده بود
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این دوره، شاھد مھاجرت .  تظاھرات گسترده ای در مزار در اعتراض بھ وضعیت موجود واقع شد١٩٩٨مارچ 
. تعداد زیادی از مردمان ثروتمند در نتیجھ کمبود امنیت بوده است

بازگشت جنرال دوستم منجر بھ عقب نشینی و سرانجام پرواز تبعیدی جنرال ملک بعد از جنگ کوتاھی در فاریاب 
در بعضی مناطق، بھ . ستند بودندشد باوجود اینکھ تعداد زیادی از نیروھای ملک تغییر موضع داده و بھ دوستم پیو

ھرحال، نظامیان جنبشی در چور و چپاول و خشونت ھای جنسی در مقابل مردم مظنون بھ حامی ملک کھ 
پروژه عدالت افغانستان با یک تعداد از شاھدانی کھ قربانیان این حمالت . بیشترشان پشتون بودند، شرکت ورزیدند

زمانی "طبق گفتھ یک شاھد، . این دوره بوده است، مصاحبھ کرده استو چور و چپاول توسط نیروھای جنبش در 
کھ جنرال دوستم، جنرال ملک را شکست داد و والیت فاریاب را تصرف کرد و ملک فرار کرد، نظامیان دوستم 

برخی از قوماندان ھای دوستم مرتکب جنایات جنسی در . تمام دارایی ھمھ پشتون ھا را در منطقھ غارت کردند
." قھ ما شدندمنط

، جنگ شدیدی بین نیروھای حزب وحدت از بامیان کھ آمده بودند تا دفاع مقابل طالبان را سر پا ١٩٩٨در مارچ 
 عسکر وحدت، وحدت در مقابل مواضع کمی از ١۵بعد از کشتن . نگھدارند، و جنبشی ھا در حیرتان درگرفت

 توسط وحدتی ھا اشغال ICRCبعدی، ساختمان و محوطھ در جریان جنگ . جنبشی ھای باقیمانده انتقام گیری کرد
جنگ بسیار شدید بود و امکان . شده و برای فیر کردن بھ مواضع جنبش در ساختمان ھای کناری بھ کار می رفت

 محل را تخلیھ کنند تا اینکھ قوماندان ھا قوای خود را بعد از عقد یک آتش ICRCنداشت کھ کارمندان بھ دام افتاده 
.  ت بھ عقب فراخواندندبس موق

.  طالبان کنترل بیشتر مناطق کشور از شمال ھرات تا جاده اصلی متصل بھ میمنھ را گرفتھ بودند١٩٩٨در جوالی 
. در ماه آگست، طالبان کنترل مزار شریف را گرفتند

د تا با آنھا بتوانند بھ  بھ آمریکا، نیروھای ایاالت متحده، متحدینی را جستجو کردن٢٠٠١ سپتامبر ١١بعد از حمالت 
در یکی ازحادثات . جنرال دوستم یکی از متحدین اصلی بود. عنوان نیروی زمینی در حمالت علیھ طالبان کار کنند

 رھا کردند، ٢٠٠١ نوامبر ٢۶مشھور و پر افتضاح این دوره، زمانی کھ سرانجام نیروھای طالبان قندوز را در 
تعداد نامعلومی .  بھ سمت غرب بھ قرارگاه ھای دوستم در شیبرغان منتقل شدندتعداد کثیری  از آنھا در کانتینرھا

تشریح سھ جسد از خاک در آورده شده . از زندانیان در داخل کانتینرھای شلوغ نزدیک ھم، در مسیر راه جان دادند
 در مزار ١٩٩٨ر سال این حادثھ بھ یاد می آورد آنچھ کھ طالبان د. (نشان داد کھ آنھا توسط خفگی جان داده اند

. شریف انجام دادند، وقتی کھ آنھا صدھا تن زندانی را گرفتھ و در کانتینرھا جمع آوری کرده و بھ میمنھ فرستادند
.) دست کم چندین صد نفر از گرما و کمبود ھوا مردند–حداقل در دو کانتینر، بیشتر زندانیان 

 تحمل بوده ، و شخصی کھ مسوول انبار کردن زندانیان در کانتینر کشتار ھای داخل کانتینر در افغانستان غیر  قابل
محل قبرستان در . بوده، شاید آگاه نبوده کھ ازدیاد جمعیت کافی بود تا زندگی افراد را بھ مخاطره خواھد انداخت

ت زمانی کھ یک ریسرچر پروژه عدال. حومھ شھر شیبرغان است جایی کھ قرارگاه ھای جنرال دوستم واقع است
 دیدن کرد، اثرات موترھای سنگین قابل دید بود کھ محل را قطع کرده ٢٠٠٢افغانستان این محل را در فبروری 

شاھدان محل اظھار داشتھ اند کھ در یک . بھ طور جزیی باقیمانده ھای انسانھای متالشی شده نیز قابل دید بود. بود
شاھدان .  بعدآ یک بوی گوشت فاسد شده بھ وجود آمدشبی بعد از ختم رمضان، موترھای ثقیلھ بھ منطقھ آمده و

ترسیده بودند کھ در مورد حادثھ صحبت کنند بھ خاطر حضور عسکران جنبشی کھ از رسیدن بھ محل جلوگیری 
جنرال دوستم بعدًا تصدیق کرد کھ حدود دوصد زندانی طالب در کانتینرھای موترھا خفھ شده بودند، اما . می کردند

اگر چنان باشد، قانون بشر بین المللی تقاضا می کند کھ . (عدادی از آنھا زخمی ویا مریض بودندادعا کرد کھ ت
 نھ اینکھ در یک کانتینر باربری انداختھ و بدون ھوایی کافی برای تنفس –مریضھا و مجروحین مراقبت شوند 

. انتقال داده شوند

، ٢٠٠٢بعد از سپتامبر . کھ شاھدان تھدید و زندانی شدندکوششھا برای تحقیق این حادثھ بی نتیجھ ماند بعد از آن
چندین شاھد و دیگرانی کھ متھم بھ ھمکاری با مستنطقین بھ ارتباط حادثھ بودند، برای تالفی در معرض ارعاب و 

: این ھا عبارتند از. خطر دستگیری، زندانی شدن انفرادی، لت و کوب ھا و شکنجھ قرار گرفتند
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 عکاس و مترجم کھ بھ گزارشگران کمک کرده تا حادثھ را بررسی کنندلت و کوب یک مرد .
دستگیری، توقیف و شکنجھ یک دریور بولدوزر کھ در کندن گور دستھ جمعی شرکت داشت .
 دستگیری، توقیف و بدرفتاری اقارب شاھد دیگر
 لت و کوب ھا و تھدید ھا علیھ کارمندان حقوق بشر

مول افسران بلندپایھ استخباراتی جنرال دوستم و قوماندان ھا در لت و کوب ھا و نخستین بررسیھا داللت بر ش
بھ عالوه، مدتی بعد از آنکھ دوستم اطمینان کرد کھ محل امن خواھد بود، کثافات شفاخانھ پاشیده . تھدیدھا می کند

شغالھا انداختھ شده شفاخانھ حدود دو کیلومتر از محلی کھ آ. شده بھ روی گورستان اصلی دشت لیلی کشف شد
. فاصلھ دارد کھ فاصلھ کوتاھی از قرارگاه ھای دوستم دارد

 بھ شمول اینکھ آیا نیروھای ایاالت متحده، زمانی کھ زندانیان بھ داخل –یک تحقیق کامل و جامع از این حادثھ 
.  ھرگز انجام نشده است-کانتینرھا انداختھ شدند، حاضر بوده اند یا خیر

 ١٩٩۶ الی ١٩٩٢ط دیگر احزاب، کابل سالھای جنایات توس۶٫٧

  فضا٦٫٧٫١
 را تقریبًا مفصل مستند سازی کرده است، این قتل عام واقعھ ١٩٩٣پروژه عدالت افغانستان، قتل عام افشاردر سال 

مشخصی بود کھ بیرحمی و قساوت ھای گوناگون انجام شده علیھ غیر نظامیان توسط شورای نظار و اتحاد اسالمی 
بھ ھمان گونھ اظھارات مفصلی از جنایات جنگی و سوءاستفاده ھا ). قسمت فوق را بنگرید( شامل می شود را

گرچھ، اعضای تمامی احزاب . مرتکب شده توسط دو حزب دیگر، حزب وحدت و جنبش ملی را مستند کرده است
ی، شکنجھ، گروگان گیری درگیر در جنگھای گروھی برای کنترل کابل مرتکب قتل ھای دستھ جمعی، تجاوز جنس

برخی از غیر نظامیان در مناطق مسکونی شان چندین بار مورد ھدف قرار گرفتند کھ . و دیگر جنایات شده اند
اینکار گاه بخاطر دست بدست شدن منطقھ توسط جناح مخالف و یا  ھم کھ آنھا از یک منطقھ بھ منطقھ دیگر تحت 

 کابل بھ مناطقی کھ توسط گروه ھای قومی نگھداری می شد، قسمت شده تسلط گروه دیگر نقل مکان نموده اند زیرا
سفر کردن بھ مناطقی کھ لباس، زبان مادری یا صورت ظاھری افراد دشمن را نشان میداد، بسیار خطرناک . بود
ھ چندین متضرر گواھی داده اند کھ توسط احزاب مختلف مورد ھدف قرار گرفتند زمانی کھ منطقھ شان دست ب. بود

از یک قوم و نژاد بودن با جنگنده ھا لزومًا حفاظت . دست شده یا زمانی کھ از خطوط اول جبھھ عبور می کردند
سھ مثال اول جنایاتی کھ اینجا ارائھ شده، توسط شورای نظار، حزب وحدت و حزب اسالمی . را تأمین نمی کرد

. واقع شده است) ١٩٩٣ (١٣٧٢ل انجام شده و ھمھ آنھا در روزھای آخر ماه روزه، رمضان، در سا

شورای نظار٦٫٧٫٢
از طبقھ باالی .  واقع شده موقعی کھ یک زن جوان بنام ن١٣٧١/١٩٩٢یکی از نماد جنایات از جنگ کابل در سال 

. یکی از بالک ھای مکروریان خود را انداخت تا از تجاوز جنسی جلوگیری کرده باشد و بھ مرگش منتھی شد
ی قوی بود تا یکی از نادرترین تظاھرات عمومی در جریان جنگ داخلی افغانستان بھ عصبانیت محل بھ قدر کاف

پروژه عدالت افغانستان با اقارب نوریھ و ھمسایگانی کھ عسکران شورای نظار . وقوع پیوستھ و قضیھ رسوا شد
آنھا . کرده اندرا متھم بھ حملھ باالی این خانواده می کنند، صحبت کرده است کھ قوماندان سرتور را مشخص 

دولت اسالمی بود، اما بعدًا وزیر دفاع و معاون /ھمچنین قسیم فھیم کھ در آن زمان رئیس استخبارات شورای نظار
. رئیس جمھور بعد از سقوط طالبان شد، را متھم بھ سعی در خرید سکوت این فامیل می کنند

ظھار داشت کھ آنھا بھ تازگی از مھاجرت پاکستان یکی از اقارب ا. چھارده یا پانزده سالھ بود زمانیکھ مرد. ن
آنھا تصمیم . برگشتھ بودند و بھ خانھ کاکایشان در کارتھ نو رفتھ بودند کھ در آن زمان توسط جنبش کنترل می شد
این فامیل بھ . بھ نقل مکان گرفتند بعد از آنکھ یکی از ھمسایگان، یک زن باردار، مورد تجاوز جنسی قرار گرفت

، جایی کھ مادرشان فکر می کرد ١۶ان رفتند ابتدا بھ طبقھ اول یک آپارتمان و بعدًا بھ طبقھ ششم در بالک مکروری
.  پدر خانواده، بھ خاطر ترس از امنیت، دختران را اجازه کار کردن یا مکتب رفتن نمیداد. آنھا ایمن تر خواھند بود
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زمانی کھ ابتدا . ول بود و اخالق و شخصیت خوبی ھم داشتخواھرم واقعًا مقب: "بیان داشت کھ. خواھر وی بنام ه
شب ھا، ما خیلی می ترسیدیم و وی از خواھر . برگشتھ بودیم، خواھرم ھمیشھ نگران بود کھ گیلم جم ھا ما را نبرند

بھ نظر می رسید کھ وی . دیگرش می خواست برایشان قصھ بگوید تا اینکھ ما در صورت ورود کسی بیدار باشیم
ما آگاه نبودیم کھ شورای نظار . ما ھمیشھ می گفتیم کھ گیلم جم ھا جنایات می کنند .رارسیدن مرگش مطلع باشداز ف

." نیز جنایت می کند

مادر بزرگ دختران از آنھا .  و شب عید بود١٩٩٣ فبروری ٧ مطابق با ١٣٧١ دلو ١٨بیان داشت کھ تاریخ . ه
پدرش و دیگر . و مادرش در آشپزخانھ بودند. س، در اول شب، هسپ. خواست کھ حلوا بھ ھمسایگان پخش کنند

وقتی کھ برادرم . "دروازه زده شد. و عمھ اش در خانھ دیگری بودند. مردھا ھمراه مھمانان در سالون بودند و ن
 ."وی فریاد زد کھ دزدھا ھستند. در را باز کرد، کسی یک تفنگچھ بیخ سرش گرفتھ و بھ او گفتھ کھ تکان نخورد

پدربزرگ گفت کھ نواسھ بزرگش سعی کردند کھ از ورود مردان مسلح جلوگیری کنند، اما دو نفر وارد اتاق 
آنھا می خواستند کھ بھ . آنھا سالحشان را بھ سر مھمان ھا گرفتھ کھ نتوانند حرکتی کنند: "پدربزرگ گفت.شدند

سرانجام آنھا توانستند کھ مردان مسلح را ." شدنواسھ ام فیر کنند، اما من بھ تفنگ حملھ برده و آن بھ ھوا فیر 
آمد بھ آپارتمان آمده و بھ این فامیل گفت کھ . سپس، یک ھمسایھ بنام ت. بیرون کنند، اما دستمالشان را جا گذاشتند

فامیل جواب دادند کھ آنھا فرش گمشده ندارند، اما مردان، پای . یکی از فرش ھایشان بیرون روی زمین افتاده است
در آن زمان تاریکی بود، برق نبود و آنھا ھمدیگر را نمی . رشان و سر پدربزرگ را با برچھ زخمی کرده اندپس

. آنجا نبود. آنھا فھمیدند کھ ن. گفت. ناگھان، ه. توانستند ببینند

وی . ودزمین پر از خون ب. زمانی کھ ما بھ سرعت پایین رفتیم، دیدیم کھ وی با صورت بھ روی زمین افتاده است"
چادر وی بھ گوشھ .  بھ این دلیل بود کھ ھمسایھ مان فکر کرد کھ وی یک فرش است–یک لباس سرخ پوشیده بود 

کھ در ھمان بالک زندگی می کرد، بھ کمک رفتھ بود زمانی کھ . ی. یکی از پنجره ھای ھمسایھ بند مانده بود
من کسی بودم کھ وی را : "وی اظھار کرد. ار می کنندصدای فریاد را شنیده بود و دیده بود کھ چندین فرد مسلح فر

. این فامیل جسد را بھ شفاخانھ بردند و داکتران تصدیق کردند کھ وی مرده بود." برداشتم و دیدم کھ وی مرده بود

و . مردم منطقھ ھمھ تظاھرات کرده بودند: "پدربزرگ گفت. صبح روز بعد، فامیل جنازه را بھ خانھ برگرداندند
بھ خاطر می آورد کھ ھمھ مردم . یکی از ھمسایھ ھا بنام م." ھ رئیس استخبارات، قسیم فھیم شعار سر می دادندعلی

. س.ھمسایھ دیگری بنام ی!" آنھا سبب مرگ دخترمان شده اند. مرگ بھ مسعود و فھیم"یکصدا فریاد می زدند، 
ھمھ "کسی نمی ترسید، : گفت.  می آمد، اما هراکتھا و مرمی ھا بھ منطقھ. گفت  کھ جنگ در ھمان روز شدید بود
در راه ریاست جمھوری، ." می گفتند ھمھ ما با جنازه دفن خواھیم شد. می گفتند کھ بھ زندگی اھمیت نمی دھند

سوگواران در نزدیکی جبھھ ملی پدر وطن توسط پوستھ شورای نظار مورد فیر قرار گرفتند و از پیشروی مانع 
. ازه بھ گورستان فامیلی در شیوکی برای دفن برده شدبعد از این، جن. شدند

یک ژورنالیست افغان . بیان داشت کھ روز بعد، فھیم با چندین موتر و بادی گاردھا آمد. یکی از ھمسایگان بنام م
. م. بنام فریده و یک گرارشگر دیگر گھ در بالک ھمجوار زندگی می کردند، زنان زیادی را خبر کرده بودند

فریده بھ دیگران گفت وی چادر خود را بھ روی فھیم خواھد انداخت و زنان دیگر باید از :"داشت کھاظھار 
رھبرشان پیروی کرده و بھ فھیم لعنت کرده بگویند، امروز این اتفاق باالی این دختر افتاد، فردا باالی ما خواھد 

 چادرش را باالی وی اندازد، اما وی فرار کرد زمانیکھ فھیم از موترش پایین شد، فریده پاکطین سعی کرد تا. افتاد
." و بھ سرعت منطقھ را ترک کرد، درحالیکھ می دوید بھ موتر سوار شد

آنھا بھ یکی از دروازه ھا زده و آدرس خانھ .  نیمھ شب فھیم و افرادش برگشتند١اظھار داشت کھ بعدًا ساعت . م
پایین آمده و برای نیم ساعت . پدر، پدربزرگ و برادر ن. استنددختری کھ خود را از پنجره باال پرت کرده بود، خو

مردم نمی خواستند کھ در . " موتر بھ خاطر می آورد٢٠آمدن فھیم و مردان مسلحش در . ه. با فھیم صحبت کردند
سلح بھ آنھا بالک را محاصره کرده و فھیم ھمراه تعدادی افراد م. رابھ روی آنھا باز کنند ولی سرانجام مجبور شدند

وی از پدرم خواست تا بھ مردم نگوید کھ مردم . وی بھ پدرم گفت کھ آنھا را در غم شریک بدانند. خانھ ما آمد
وی می . پنجشیر چنین جنایتی را علیھ دخترش مرتکب شده اند برای اینکھ دولت بی آبرو و رسوا خواھد شد

ما افغان ھستیم و خون : اما پدرم گفت. نشان دادجیب ھایش پر از پول بود و بھ پدرم . را بخرد. خواست خون ن
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پول را بھ آن افراد مسلح و دزد بدھید کھ دیشب بھ خانھ ما آمده و سبب مرگ دخترم . مرده مان را نخواھیم فروخت
وی گفت کھ فھیم خیلی شرمنده و خجالت زده بود و معذرت خواھی می کرد و دوباره پول را پیشنھاد می ." شدند
ن مرتبھ ما را اخطار دادند و می گفتند ما باید شرح مرگ دخترمان را طور دیگری بھ مردم بگوییم، چندی. "کرد

." ولی ما گفتیم کھ ھمگی روزی خواھیم مرد و ما ھرگز دروغ نخواھیم گفت

.  ی.ھر دو گفتند کھ مردان مسلحی کھ آن شب آمدند از پوستھ نزدیک در مکتب فردوسی بودند. و ھمسایھ بنام ی. ه
وی یک مرد وحشتناک با . نام قوماندانشان سرتور بود، اما ھمھ وی را بھ نام جنگل می شناختند: "بیان داشت

گفت کھ قبل از . ه. ھر دو گفتند کھ این حملھ اولشان بھ منطقھ نبوده است." صورت ترسناک و موھای دراز بود
چندین روز . "کرده و تمام دارایی شان را دزدیدند، مردان مسلح یک ھمسر و شوھر را در حمام آنھا بستھ .مرگ ن

سپس، جنازه وی را بیرون . قبل از این حادثھ، آنھا یک بچھ جوان را دستگیر کرده و بھ زیرزمین آن مکتب بردند
. آنھا جنایات زیادی را مرتکب شدند، اما مردم خیلی ترسیده بودند کھ ھیچ چیز گفتھ نمی توانستند. از مکتب آوردند

وری کھ در بعضی از نمونھ ھای دیگر این خشونت ھا علیھ غیر نظامیان کھ در این گزارش مستند شده، ھیچ ط
بھ ھر حال، آنھا در اعمال نفوذ . اشاره ای نشده کھ رھبران بلند رتبھ شورای نظار بھ جنایات دستور داده باشند

. ا سرپوش می گذاشتندعلیھ قوماندانان و نیروھای مسوول ناکام بوده و در عوض جنایت ر

ھمکاری حزب اسالمی و حزب وحدت۶٫٧٫٣

تجاوز دستھ جمعی را متحمل شده کھ وی اظھار داشت یک حملھ . ، زن دیگری بنام ح.دو روز قبل از مرگ ن
دو روز قبل از ختم رمضان در سال . مشترک عسکران حزب اسالمی و حزب وحدت در غرب کابل بوده است

آنھا رفتند، . ز مردان مسلح حزب وحدت بھ خانھ وی آمده و می خواستند تالشی کنند، یک گروپی ا)١٩٩٣ (١٣٧٢
آنھا مجموعًا شش نفر بودند و بعد .  نیمھ شب بھ ھمراه افرادی از پوستھ محلی حزب اسالمی برگشتند١اما ساعت 

ب کرده و وی با وی بیان داشت کھ آنھا شوھرش را با قنداقھای تفنگ لت و کو. از شکستن پنجره داخل شدند
ح . پنج بچھ اش شروع بھ گریھ کردند و وی خودش گریھ می کرد و فریاد می کشید. پیشانی خونین بھ زمین افتاد

آنھا شروع بھ جستجو کردند و . آنھا ھمھ ما را لت و کوب کرده می پرسیدند کھ پولھایمان کجاست: "اظھار داشت
آنھا ظرفھای نیکل، دیگ ھا و رادیو را . فتھ بودیم، خوردندتمام کلچھ و شیرینی ھایی کھ برای جشن عید گر

 سالھ اش گرفتھ و امر می کردند تا جای پول فامیل را بگوید و ١٢بیان داشت کھ آنھا از گردن پسر . ح. دزدیدند
توانستم آنھا مرا زیاد لت و کوب کردند کھ نمی . "قوطی روغن را شکستاندند بھ امید اینکھ پول پنھان شده پیدا کنند

آنھا ... بعد یکی یکی بھ من تجاوز کردند. سپس مرا بھ اتاق دیگر برده و بھ روی کف اتاق انداختند. صحبت کنم
تمام اموال مار چور کرده، مرا تجاوز . مرا با برچھ بھ روی بازوھایم زیاد زدند کھ برای یک ماه زیاد درد می کرد

." رک و خون شده بودفرش و پتوھا پر از چ. کرده و بعد فرار کردند

گفت کھ حملھ کنندگان بھ وی ھم از مردم ھزاره وھم از افراد حزب اسالمی متعلق بھ پوستھ نزدیکی در . ح
وی گفت کھ روز بعد، شوھرش ھم بھ پوستھ . چھارقلعھ چھارده کھ توسط قوماندان شاھین اداره می شد، بودند

. ، اما آنھا گفتند کھ متجاوزان جنسی مربوط آنھا نمی شودشاھین و ھم بھ قرارگاه حزب وحدت در نزدیکی رفت
در راه برگشت یکی از افراد مسلح گفتھ بود کھ آن افراد، دیشب خوب زنت را . بنا براین شوھرم بھ خانھ برگشت"

. شوھرم عصبانی شده ولی ھیچ کاری نمی توانست بکند. تجاوز کردند

طالع داشت، بیان داشت کھ زمانی کھ قرارگاه ھای حزب وحدت و حزب ا. کھ از حملھ بھ ح. یکی از اھالی بنام ع
شاھین با افراد وحدت . "اسالمی ھر دو در چھارقلعھ موقعیت داشتند، قرارگاه شاھین در لیسھ چھارقلعھ چھارده بود

صدا می کار می کرد، بھ ویژه با مردی ازقوم ترکمن از والیت پروان کھ موھای سرخی داشت و بنام رئیس ارکان 
ھمایون شاھین و رئیس ارکان پالنشان را در جریان روز طرح ریزی کرده مبنی بر اینکھ . کردند، ھمکاری داشت

اظھار . ع. سپس، در جریان شب، بھ خانھ حملھ می کردند. در این خانھ یا آن خانھ یک دختر یا زن جوان است
وحدت بھ خانھ یکی دیگر از ھمسایگان بنام سید داشت کھ یک حملھ مشابھ توسط گروپھای مخلوط حزب اسالمی و 

آنھا بھ خانھ اش وارد شده و دیدند کھ خانمش بھ تازگی بچھ بھ دنیا آورده : "عالوه کرد. ع. محمد واقع شده بود
آنھا بھ مدت زیاد بھ آن زنان . اما بھ خواھرش و خواھرزاده اش تجاوز کردند. است، بناًء آنھا بھ وی متجاوز نشدند
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آنھا ھمچنین پولی کھ سید محمد از فروش موترش و طالھای خانمش و تلویزیون و . ز کردند کھ بیھوش شدندتجاو
. دیگر اموال بھ دست آورده بود، دزدیدند

در آن زمان با قوماندان حزب اسالمی و وحدت ھردو . بھ پروژه عدالت افغانستان گفت کھ بچھ کاکایش بنام ز. ع
یک دزد ماھر بود و زمانیکھ افراد حزب وحدت سامان آالت یک دوکان دار را چور . ز. ارتباط در جرائم داشت

بھ . ز: "بیان کرد. ع. وی بعدًا وسایل را فروختھ و آنھا بین خود تقسیم می کردند. کردند، در خانھ وی انبار کردند
. وی از شاھین بھ خاطر جنایات خودش حمایت می کرد. شاھین وابستھ بود

، وی ١٩٩٣بھ پروژه عدالت افغانستان بیان داشت کھ در جریان ماه رمضان در سال . یھ دیگر، یدر یک قض
. توسط صدای مرمی ھا و دیگر صداھای وحشتناک بیدار شد، زمانی کھ در ناحیھ شاه شھید کابل زندگی می کرد

وی متوجھ شد کھ فامیل آنجا . کی کندوی بھ خانھ ای کھ صدا را از آنجا شنیده بود، رفتھ تا ببیند کھ آیا می تواند کم
بھ وی گفتھ شد کھ افراد مسلح اول بھ اتاق یکی از برادران . توسط افراد حزب اسالمی مورد حملھ قرار گرفتھ اند

ھرچند، زمانی کھ بچھ ھا شروع بھ گریھ کردند و زیاد سر و صدا . رفتھ و ھمسرش را مورد حملھ قرار دادند
وقتی کھ وی کلید را .  کھ بھ بچھ ھا دست نخواھند زد اگر این زن کلید در حیاط را بدھدکردند، مردان مسلح گفتند

یکی از برادران برای کمک از ھمسایگان فرستاده شده درحالیکھ سھ برادر . بھ آنھا داد، افراد بیشتری داخل شدند
گفتھ . بھ ی.  و برادران طبقھ پایین بمانندافراد مسلح بھ خواھران گفتند کھ بھ طبقھ باال بروند. دیگر باقی مانده بودند

دو . شد کھ در آن وقت، یکی از برادران تصمیم بھ جنگ گرفتھ و بھ یکی از اسلحھ ھا چنگ انداختھ و آن فیر شد
و . افراد مسلح فرار کرده و ی. دو تن از خواھران نیز مجروح شدند. برادر بھ شدت زخمی شده و یکی از آنھا مرد

.  برادران مجروح را بھ شفاخانھ انتقال دادنددیگر ھمسایگان

می باشد کھ در ششدرک . یکی دیگر از غیر نظامیان کھ از جنایات نیروھای حزب اسالمی گواھی داده است ج
 ١٣٧١ مطابق با حمل ١٩٩٢زندگی می کرد و سرکارگر فابریکھ بوت آھو بود زمانیکھ جنگ کابل در اپریل 

اما وی گفت کھ . می و جنبش برای بھ دست گرفتن کنترل منطقھ در جنگ بودندنیروھای حزب اسال. شروع شد
فامیل وی تصمیم گرفتند کھ زنان . افراد پوستھ نزدیک حزب اسالمی بودند کھ جنایت را علیھ وی مرتکب شده اند

اگر آنھا : "توی اظھار داش. اقارب را بھ خارج از ساحھ بکشند کھ بسیار بھ مشکالت ترتیب چنین کاری را دادند
وی در آن وقت در خانھ تنھا بود کھ افراد مسلح پوستھ آمده و . زنی را می دیدند، مورد تجاوز جنسی قرار می دادند

آنھا حشیش می کشیدند و روبروی ما می : وی گفت. تمام اموالش را بھ شمول یک موتر و یک موتر سایکل بردند
من در مقابل آن افراد مسلح : " وی اضافھ کرد. خانھ را ترک کندسپس بھ وی گفتند کھ ." خوردند و می نوشیدند

وقتی کھ روز بعد برگشتم، خانھ ام و فابریکھ . کاری نمی توانستم بکنم، بنا براین ھمان شب خانھ را ترک کردم
یکلش اظھار داشت کھ بعدًا موترسا. ج." بوت آھو سوختھ بود بعد از آنکھ ھمھ چیز را از داخل غارت کرده بودند

را در بیرون پوستھ حزب اسالمی دیدم و من بھ قوماندان آنجا درباره چور و چپاول و سوختاندن خانھ و فابریکھ 
اما قوماندان بھ وی گفتھ کھ موترسایکل از فابریکھ . شکایت کرده و برای بازگشت موترسایکلش درخواست کرد

.  شدمی باشد و تھدید کرد کھ وی بھ خاطر دزدیدنش جریمھ خواھد

جنایات اتحاد اسالمی٦٫٧٫٤

در توقیف ھای متقابل انجام شده توسط اتحاد اسالمی و حزب وحدت در جنگھای اولیھ کابل، غیر نظامیان توسط 
اظھارات متضررین پشتون ھا توسط وحدت در قسمت ابتدای این گزارش . ھر دو حزب مورد ھدف قرار گرفتند

سعی داشت . بھ عنوان مثال، ز. ابھ از جانب نیروھای اتحاد مواجھ شده انداما ھزاره ھا نیز با جنایت مش. آمده است
، بعد از اینکھ ١٩٩٢ آگست ٨ مطابق با ١٣٧١ اسد ٢٩تا فامیلش را از دشت برچی در غرب کابل در تاریخ 

ًا بھ آنھا نمی توانستند کھ مستقیم. منطقھ شان توسط نیروھای اتحاد مورد حملھ راکتی فرار گرفت، خارج نماید
بھسود در ھزاره جات از راه میدان شھر بروند برای اینکھ آن منطقھ نزدیک قوماندان ھای ضد ھزاره، تورن امان 

بنابراین، وی تصمیم گرفت کھ با ھفت فامیل دیگر از قریھ . اهللا از حزب اسالمی و شیرعلم از اتحاد قرار داشت
آنھا آنجا در یک پوستھ مربوط . حومھ کابل عبور کنداش راه شمال را از طریق خیرخانھ امتحان کرده و از 

ریش سفیدان، زنان و کودکان رھا شدند و پسر سھ سالھ اش سعی . قوماندان اتحاد، انور دنگر متوقف داده می شوند
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چوچھ : اما انور دنگر با سیلی بھ صورت وی زده و گفت. کرد تا از پدرش شفاعت کرده و مانند دیگران آزاد شود
.  برو گمشو!ھزاره

بیان داشت کھ وی یکسال را در اسارت طی کرد در حالیکھ از یک قوماندان اتحاد بھ دیگری انتقال داده می . ز
و بھ طریقھ ھای متعدد شکنجھ و لت و کوب می شود بھ شمول محروم کردن از خواب و غذا، اجازه ندادن . شد

ت و پا در شب با ریسمان نایلونی کھ اثرات زخم آن باقی رفتن بھ توالت زمانی کھ وی اسھال بوده است، بستن دس
مانده، تھدید بھ مرگ شدن و عذاب دادن با اجساد زندانیان مرده ھزاره، و از وی پرسیده می شد کھ خانھ اش کجا 

وی مجبور بھ کارھای شاقھ می . بوده زمانی کھ نظامیان اتحاد منطقھ اش در دشت برچی را راکت باران می کردند
وی قادر بھ شستن یا عوض کردن لباسھایش نبوده ، بناًء وی را شپش زده .  مانند کندن زیرزمین و ساختن جادهشد
آنھا عزت و شرف و حقوق بشر را نقض می . وضعیت ما بدتر از وضعیت حیوانات بود: "وی اظھار داشت. بود

." ما فقط ھزاره بودیم. دیگری نداشتیمما جرم . آنھا ما را فقط بھ خاطر ھزاره بودن شکنجھ می کردند. کردند

آن : وی گفت. اظھار داشت کھ وی اول بھ قوماندان حفیظ کھ قوماندان زیر دست شیرعلم بود، تسلیم داده شدند. ز
روز بعد آنھا بھ قریھ کوشک در . شب اول آنھا بھ شکر دره برده شده جایی کھ حفیظ آنھا را فحش داده و تھدید کرد

ھ قلعھ قاضی برده شدند و در آنجا جنگجویان عرب بھ آنھا گفتند کھ می خواھند شیعھ ھا را بکشند تا پغمان و بعد ب
سپس، آنھا بھ کوشک برگردانده شده در جایی کھ وی و سھ زندانی دیگر در یک زیرزمین . بھ جنت بروند

بعدًا بھ . وط بھ شیرعلم بودندنگھداری شده و مجبور بھ کار بھ عنوان گلکار برای نورالحق، قوماندان دیگر مرب
ھمراه دو زندانی ھزاره دیگر بھ قلعھ قاضی، قرارگاه مرکزی قوماندان نقیب الدین برگردانده شده کھ مجبور بھ 

. کندن سنگرھا شدند

، وی بھ دیوان بیگی در ١٩٩٣ سپتامبر ۴ مطابق با ١٣٧٢ سنبلھ ١٣سرانجام بعد از یک سال در : می گوید. ز
وی گفت کھ سھ بچھ بھ .  شده و توسط قوماندان دیگر اتحاد بنام جبار برای سھ ماه دیگر زندانی شدکابل آورده

.  سال در مقابل وی بھ دستور زلمی طوفان کھ پوستھ مجاور را کنترل می کرد، کشتھ شدند١٨ و ١٢سنھای 
اظھار . ز. جیر تانک کشتھ شدندھمچنین وی بیان داشت کھ زندانیان افشاررا دیده است کھ توسط زلمی طوفان با زن

. سرانجام وی و پنج ھمراھش مریض شده و رھا شدند: داشت

 ۶کھ یک مزدورکار بوده و در ناحیھ . یک قصھ مشابھ از توقیف، کار اجباری و ظلم و مجازات غیرمعمول از م
 در منطقھ مرکز سیلو بیان داشت نظامیان متعلق بھ شیرعلم، وی را. وی. غرب کابل زندگی می کرد، آمده است

وی گفت کھ در آنجا بھ ھمراه . دستگیر کرده، دست و پاھایش را بستھ، چشمانش را بستھ و بھ ارغندی باال می برند
آنھا در یک اتاق تاریک نگھداری شده و .  بھ مدت دو ماه زندانی بوده است١٢ و ١٠یک پیرمرد و دو بچھ بھ سن 
آنھا ما را مجبور بھ . "کھ اجساد مرده و استخوانھا را در زندان دیده استوی گفت . آب و غذای کمی داده می شد

من جوان بودم اما آنھا در . کندن زیرزمین برای خانھ ھایشان می کردند و بعد از تحقیق، لت و کوب می کردند
گفت کھ خوش . م. قصدشان جدی بوده و مرا زیاد لت و کوب کردند کھ سرانجام قادر بھ ایستادن بھ سادگی نبودم

." چانس بوده کھ یک شب زنجیرھای پاھایش باز گذاشتھ شده و وی با استفاده از تاریکی شب توانست فرار کند

یک . اعضای اتحاد بھ پروژه عدالت افغانستان توقیف ھای دستھ جمعی زندانیان ھزاره را تصدیق کرده اند
دستگیر می شدند، وی ھزاره ھا را بھ خاطر تبادلھ قوماندان گفت کھ زمانی کھ تعدادی از افرادش توسط وحدت 

برای . تعدادی افراد ظالمی بودند کھ مردم را از شھر بھ خاطر فروختن می ربودند: "وی گفت. افرادش می خرید
یک مزدورکار پنج یا شش لک افغانی قیمت داشت اما یک قوماندان ارشد می توانست صد ھزار لک ارزش داشتھ 

. باشد

وسط گروه ھای گوناگون  جنایات ت٦٫٧٫٥

چندین شاھد از ھدف گیری توسط احزاب مختلف توصیف کرده اند زمانی کھ مناطق شان دست بھ دست شده یا 
کھ در قلعھ جعفر زندگی می کرد . بھ عنوان مثال، ن. زمانی کھ سعی می کردند کھ در شھر عبور و مرور کنند

 است کھ چگونھ فقر و بیکاری وی و بچھ کاکایش را مجبور می وی شرح داده. وقتی کھ مجاھدین کابل را گرفتند
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کند تا برای بھ دست آوردن پول توسط آوردن آرد و تیل و روغن با بایسیکل از گلبھار و چھار آسیاب خطوط اول 
بھ پروژه عدالت افغانستان گفت کھ وی ھمیشھ باید بھ نظامیان جنبشی در . ن. جنگ در غرب کابل را عبور کنند

بھ ھرحال، .  تحت کنترل جنرال مومن پول می داد١٣٧٢/١٩٩٣ستھ نظامی نزدیک داراالمان کھ در تاریخ پو
وی گفت کھ یک روز زمانی کھ از چھلستون آمده و از منطقھ باغ . سوءاستفاده ھای بی قاعده نیز وجود داشت

وی مجبور . شناکوت گرفتندرئیس عبور می کرد، مردان مسلح از وردک مربوط بھ حزب اسالمی وی را در بری
روز دیگر، مردان پوستھ حزب وحدت در . بھ کار شده، کیبل ھای آھنی را خم کرده و با بایسیکل انتقال می داد

وی اظھار داشت کھ . سرک ده مراد بودند کھ بھ وی و بچھ کاکایش امر کرده تا ایستاد شده و گرنھ فیر خواھند شد
چند روز بعد . یسیکلشان، مواد غذایی شان و حتی دستمال سرشان دزدیده شدآنھا توقیف شده و پول ھایشان، با

بیان . ن. خانھ شان را بھ مدت دو روز ترک کرد. حزب اسالمی بعد از یک جنگ سخت منطقھ را گرفتند و ن
یز چھ چ: "وی پرسید. داشت کھ وقتی برگشت، تمام دارایی ھایشان برده شده و مواد غذایی عمدًا خراب شده بود

."شاید این کافی باشد. دیگر و چقدر باید بگویم؟ من نمی توانم کھ تمام اوضاع بد گذشتھ را توصیف کنم

کھ شوھرش توسط نظامیان حزب وحدت مورد ھدف قرار گرفتھ و وی را بھ خاطر سنی و . شاھد دیگر بنام ش
 توسط  طالبان سنی و پشتون ١٩٩۶پشتون بودن می آزردند و بعد اوضاع کمی بھتر گردید کھ کابل در سال 

در حالیکھ با غذای پختھ شده ایکھ از غذای ظھر در شفاخانھ ای کھ کار می کرد با .  شوھر ش. طالبان گرفتھ شد
: اظھار داشت. ش. قیمانده بود  بھ شمالی برمی گشت گفتار شد

د؟ آنھا وی را سخت لت و کوب آنھا از وی سوال کردند کھ غذا برای چھ کسی می برد و برای کی جاسوسی می کن
بیماری قلبی دارد و دستش معلول است اما بیماری قلبی زمانی پیدا )  از اثر لت و کوب وحدت(کرده کھ ھم اکنون

 روز وی گم بود و من بھ بسیار ٩برای . وی از آنھا زیاد ترسیده بود. شد کھ طالبان وی را لت و کوب کردند
. وقتی کھ آنھا وی را رھا کردند، وی بھ خانھ نیامد زیرا زیاد ترسیده بود. کردممشکالت برای بچھ ھایم نان پیدا 

ما باید از طریق کوه ھا باپای پیاده بھ کابل می رفتیم برای . وی بھ شھر رفتھ و بعد بھ ما خبر داد کھ کجا است
 بچھ ھایم بسیار آبلھ  زده بود و پاھای. من ھرگز آن اوقات بد را فراموش نمی کنم. اینکھ طالبان جاده را بستھ بودند

وی بھ کار می رفت، اما نمی تواند خوب کار . شوھرم معلول است: این سرنوشت  من است. تا یک ماه خوب نشد
. کند

قتل عام زندانیان طالب در مزار شریف ۶٫٨

رال پھلوان ملک، کھ در ھفتھ ھای قبل از حملھ طالبان بھ مزار شریف، نمایندگان طالب معاھده ھای مخفی را با جن
ملک بھ ھمراه قاری علم راسخ، جنرال مجید روزی و غفار پھلوان با . معاون دوستم و رقیب وی بود، انجام دادند

رھبران معاھده ای را بھ امضاء رساندند کھ مواد . مال عبدالرزاق و مال غوث از طالبان در بادغیس مالقات کردند
. ھ این معنی بود کھ کودتایی را علیھ دوستم ترتیب دھددقیق آن مشخص نیست، اما برای ملک ب

جنگ بین نیروھای جنرال دوستم و طالبان در اندخوی و خواجھ دوکوه شروع )  جوزا۵ (١٩٩٧ می ٢٢در شب 
و دوستم روز بعد بھ مزار شریف . مسعود نیروی تقویتی فرستاد اما نیروھای جبھھ متحد تلفات سنگینی دادند. شد

طبق یک شاھد کھ ھمراه پروژه .  بعد افغانستان را ترک کرده و از طریق ازبکستان بھ ترکیھ رفتفرار کرد و
عدالت افغانستان مصاحبھ کرده است کھ در صحنھ حاضر بوده است بعد از آنکھ دوستم فرار کرد، ملک دستور 

. از طیاره ھای نیروی ھوایی دادانتقال قوماندان ھای طالبان را از قندھار بھ شیبرغان و مزار شریف با استفاده 
. این شاھد اظھار داشت کھ وی انتقال صدھا طالب را در ھواپیما بھ مزار شریف و شیبرغان دیده است

 می، طالبان وارد شھر شدند و شروع بھ بستن مکاتب و اداره ھا نمودند و از مسجد استفاده می کردند تا ٢۵در 
 می آنھا با مقاومت بھ خصوص از قسمتھای شیعھ ٢٨ھ ھرحال، در شب ب. تکلیف قانون شریعت را اعالم کنند

جنگھای خیابانی بین نیروھای طالبان و قوماندان ھای محلی وحدت و ھمچنان ھزاره ھای . نشین شھر روبرو شدند
. در آن زمان، نیروھای حزب وحدت در مراکز اصلیشان در شمال شرق و شرق شھر بودند. مسلح در گرفت

ھای نظامی و سیاسی در سید آباد در شمال شرق بود بھ ھمراه قوای کوچکی بھ اطراف شھر کھ بیشتر در قرارگاه 
حزب وحدت بھ ھمراه جمعیت و حرکت، . غرب در زراعت مستقر بودند اما نیروھای متمرکز اصلی نداشتند
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جنگ .  کودتای ملک کشیده بودندبیشتر افراد نظامی و سیاسی بلندرتبھ و یا متوسط خود را و نیروھایشان را بعد از
. توسط قوماندان ھای کوچک انجام شد

رزاق، فضل احمد، معین وزارت خارجھ و جنرال جیالنی برای مذاکرات بیشتر :  می، قوماندان ھای طالبان٣٠در 
ی طالبان قوماندان ھا. با جنرال ملک، غفار پھلوان، و بقیھ وفاداران بھ ملک در حضور سفیر پاکستان جلسھ کردند

طبق گفتھ ملک، طالبان اعالم کردند کھ آنھا .  سالح تسلیم دھد کھ ملک رد کرد١۵٠٠٠تقاضا داشتند کھ ملک 
.  معاھده ختم است–مسعود را از کاپیسا و پروان بیرون رانده اند 

از آنھا افراد مسلح ھزاره، کھ برخی .  می، جنگ در مناطق ھمجوار ھزاره نشین سید آباد درگرفت٣٠در شب 
جنگجویان وحدت بھ طور منظم بودند، سر راه افراد طالب کمین گرفتند کھ با شگفتی مواجھ شده و در یک شھر 

سپس، ملک نیز بھ طالبان پشت کرد و نیروھای جنگجوی جنبش تحت ملک ھزاران . ناآشنا بھ دام افتاده بودند
برخی از آنھا کھ در . یف آنھا را زندانی کردندنظامی طالب را دستگیر کرده و در میمنھ، شیبرغان و مزار شر

مشخص نیست کھ چھ تعداد توسط حزب وحدت . مزار در توقیف بھ سر می بردند، عجالتًا در آنجا کشتھ شدند
 ھم قطارش در ٢٧یکی از شاھدان طالب مصاحبھ شده توسط پروژه عدالت افغانستان کھ بھ ھمراه . زندانی شده اند

 جنرال گل محمد پھلوان، برادر ملک بھ عنوان یکی از قوماندان ھای ارشدی کھ زندانیان را توقیف بھ سر می برد،
. گرفتار نموده، شناختھ بود

-بیشتر طالبان و جنگجویان خارجی دستگیر شده توسط نیروھای ملک در مزار شریف، شیبرغان و میمنھ در می
. ر یک از احزاب در جنگ افغان بھ قتل رسیده اند در بزرگترین قتل عام مشھور زندانیان توسط ھ١٩٩٧جون 

یکی از کارمندان نمایندگی ھای بشری کھ با حادثھ آشنا بود، بھ .  نامعلوم استشمار دقیق زندانیان بھ قتل رسیده
عالوه بر نظامیان طالب، ملک یک تعداد از .  نفر کشتھ شده اند٣٠٠٠ژه عدالت افغانستان گفت کھ حداقل پرو

بھ عنوان مثال، غالم حیدر جوزجانی کھ در مزار شریف .  جنبش و رھبران مھم را نیز توقیف نمودقوماندانان
گرفتھ شده و جسدش در میمنھ پیدا شد، سالم پھلوان از شیبرغان، مھمترین بزرگ قوم در شیبرغان بنام رئیس عمر 

. بای کھ در شیبرغان کشتھ شد

:  ملک گرفتار و توقیف شد، گزارش ذیل را داده استیک دریور طالبان کھ توسط نیروھای متحد با

وقتی ما بھ شیبرغان رسیدیم، یک قرارگاه آنجا ایجاد ). از نام قریھ خودداری کرد(من از والیت قندھار ھستم 
زمانی کھ جنگ . کردیم، سپس بھ سمت مزار شریف حرکت کریم زمانی کھ جنگ بین ملک و طالبان شروع شد

ما بھ سمت میدان ھوایی حرکت می کردیم کھ مورد حملھ . و مال رفتیم تا مزار را ترک کنیمشدت گرفت، من با د
. تعداد زیادی از طالبان بلند رتبھ کشتھ شدند، مابقی تسلیم شدند. آنھا کشتھ شدند ومن دستگیر شدم. قرار گرفتیم

 بسیار زیاد بود و نمی توانستیم کھ تعداد ما. قوماندان ظاھر کھ ھمراه ملک بود، ما را بھ زندانی در مزار برد
بعضی اوقات ما را لت . بعضی اوقات ما پرندگان را گرفتھ و می خوردیم. غذای کمی موجود بود. حرکت کنیم

بعضی ھا از لت و . آنھا مرا در آلت تناسلی ام بھ شدت لت وکوب کردند کھ ناتوان جنسی شدم. وکوب می کردند
یک شب، مردانی ملبس بھ یونیفرم نظامی آمده و .  می آمد و غذا می دادICRCگاھی اوقات . کوب زیاد مردند

آنھا . آنھا گفتند کھ تبادلھ زندانی در پیش رو است. آنھا ما را جدا کردند" چھ کسی از قندھار است؟"فریاد زدند، 
ما .  آن بودم، پر بودکانتینری کھ من در. عکس ما را گرفتند، دستانمان را بستھ و در یک کانتینر بزرگ انداختند

آنھا بھ خارج از . بعضی از افراد داخل کانتینر مردند. در تمام طول روز تا شب دیگر در کانتینر نگھداری شدیم
 ٣٠آنھا ما را بھ گروپھای . ما در صحرا بودیم. بعدًا الری متوقف شده و در را باز کردند. مزار رانندگی کردند

ما ھنوز در الری .  آنھا دستان زندانیان را بھ ھمدیگر بستھ و باالیشان فیر کردند.نفری ھرده دقیق بیرون می کردند
وقتی کھ باالی آنھا فیر می کردند، موتر را نیز بھ شدت . بودیم و می توانستیم از سوراخھای کوچک کانتینر ببینیم

رای پایین کردن ما آمدند اما ما ما مقاومت کردیم زمانی کھ ب. من درگروپ آخر بودم و دعا می کردم. گاز می دادند
وقتی کھ فیرکردن را شروع کردند، من بھ . ما در سھ خط  یکی روبروی دیگری ایستادیم. را بھ بیرون تیلھ کردند

اما . سپس شنیدم کھ یکی از آنھا می گفت بیایید بھ سر ھر کدامشان فیر کنیم. زمین افتادم و دیگران باالی من افتادند
سپس، چراغھای موتر را روشن کرده تا موتر را حرکت . ن بودم، بنا براین باالی من فیر نکردندمن بھ زیر دیگرا

سھ نفر بودیم، اما یکی زخمی بود و ما نمی . زمانیکھ آنھا مصروف موتر بودند، من پرسیدم کسی زنده است. دھند
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مال . ھ تاشقرغان و بعد بھ قندوز رفتیموقتی افراد ملک منطقھ را ترک کردند، دو نفر از ما ب. توانستیم کمکش کنیم
 می باشد، بھ ٢٠٠١ الی ١٩٩٨دو قوماندان ارشد کھ مسوول تعدادی از قتل عام ھا در سالھای (داداهللا و مال برادر 

. سپس، ما بھ قندھار فرستاده شدیم. در قندوز بودند.) قسمت پایین مراجعھ کنید

آنھا ما را لت و .  نفر دیگر در میدان ھوایی دستگیر شدند٢٨ با یکی دیگر از نجات یافتگان بیان داشت کھ وی
غذای کمی می دادند و .  نفر بود٢٠٠ تا ١۵٠در زندان در ھر اتاق . کوب کرده  و بھ زندانی در شیبرغان بردند

من مدت دو ھفتھ آنجا . برخی اوقات ما بھ یک محوطھ محصور برده می شدیم. فقط بعضی اوقات برنج می دادند
دفاع ، وزیر مال منصور: چھار وزیر طالبان آنجا بودند کھ عبارتند از. آنھا ما را بھ زندان میمنھ بردند. بودم

ھوایی، مال عبدالرزاق، وزیر داخلھ، مال محمد صادق، سکرتر مال ربانی و مال حاجی فضل محمد، سرپرست 
قوماندانھای آنجا بھ . یجاد کرده بود، فرستاده شدندآنھا بھ فیض آباد، جاییکھ مالربانی اداره اش را ا. وزارت خارجھ

قندھاری . یک روز بھ ما گفتھ شد کھ برای تبادلھ اسیر جمع شویم.  نفر مانند ما در میمنھ می باشد٧٠٠من گفتند کھ 
. دندمحافظان بھ ما گفتند کھ آنھا بھ خانھ شان فرستاده ش.  تن از آنھا را برد٣٠یک الری آمد و . ھا یک طرف شدند

یک ھفتھ بعد از آن، یکی از عسکرھا کھ با وی نزدیک شده بودیم . دو یا سھ مرتبھ در ھفتھ این عمل تکرار می شد
 من یکی از جنرالھای آنجا را می شناختم و او من و یک تعداد قلیل دیگر ".ما ھمھ مردان شما را کشتھ ایم": گفت

 نفر در ٧٠٠ تن از ما از ١٣٠زمانی کھ دوستم بازگشت، . تیمما ھمدیگر را از زمان مکتب می شناخ. را نجات داد
در آنجا تبادلھ اسیر با طالبان وجود داشت و در سپتامبر یا اکتبر . ما بھ شیبرغان آورده شدیم. میمنھ باقی مانده بود

. ما را بھ قندھار فرستادند

قی مانده ھای زندانیان طالب بھ قتل رسیده کمیسیون عالی حقوق بشر دو تحقیق قضایی ابتدایی را بھ محالتی کھ با
وجود داشتند بھ شمول یک بیابان کھ اجساد نظامیان بھ قتل رسیده قابل مشاھده بود کھ دستانشان بھ پشت بستھ شده، 

گرچھ، یک نبش .  چاه کھ شواھدی مبنی بر صدھا زندانی بھ زور بھ چاه انداختھ شده وجود داشت٩و یک محل با 
. امل ھرگز صورت نگرفتھ استقبر و تحقیق ک

نقض حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی در دوره امارت اسالمی افغانستان٧

تاریخچھ ٧٫١

 والیت قندھار بین قوماندان ١٩٩۴در سال .  ظھور کردند١٩٩٢طالبان بعد از ھرج و مرج در دوره بعد از سال 
بعد از سقوط دولت نجیب اهللا اداره می کرد، تجزیھ شد و شھر شورایی کھ این والیت را . ھای رقیب تقسیم شده بود

سازمان ھای بشری از منطقھ کشیده . و اطرافش بھ خاطر گروگان گیری، غصب و تجاوز جنسی شھرت پیدا کرد
غیر نظامیان محلی در مقابل سوءاستفاده ھا و تجاوزات قوماندان ھای رقیبی کھ پوستھ ھای تالشی را . شده بودند

. راف شھر و جاده اصلی منتھی بھ پاکستان کنترل می کردند، آسیب پذیر بودنددر اط

در اولین عملیات موفقانھ نظامی این گروه، یک قوماندان محلی رادر قندھا ر کھ گفتھ می شود بھ یک دختر محل 
د، حرکت کرده تا طالبان چنانچھ خودشان نامیدن. تجاوز جنسی کرده، غیر مسلح کرده و وی را بھ قتل رسانیدند

دیگر قوماندان ھا را گرفتھ و بسیار سریع حمایت پاکستان را جذب کرد کھ یک مشتری الزم داشتند تا ازمنافعشان 
. حمایت اقتصادی و نظامی پاکستان در قسمت پایین بحث شده و توسط دیگر منابع مستند شده است. حمایت کند

 احزاب مجاھدین ١٩٨٠ ، انجام می شد کھ در دھھ ISIستخباراتی، بعضی از اکماالت و حمایتھا از جانب سازمان ا
بقیھ اکماالت از جانب تجارانی کھ راه امنی را در افغانستان می خواستند، انجام می . دلخواه خود را تقویت می کرد

لبان را ، پاکستان آشکارا مداخلھ کرده و طا١٩٩۵بھ عنوان مثال، در جریان جنگ برای گرفتن ھرات در سال . شد
با اکماالت لوجستیکی و سالح ھای بیشتر تقویت کرد، و ھمچنین طالبان حمایت اقتصادی تاجرھای افغان در کویتھ 

. کھ اسماعیل خان از آنھا مالیات سنگین می گرفت، را بھ دست آورد

ن خود تقسیم کرده در مدت چند روز، طالبان کنترل شھر قندھار را بھ دست گرفتند و قوماندانھایی کھ شھر را بی
جت ھای میگ، : طالبان در قندھار یک انبار مھمات جنگی واقعی را حاصل کردند. بودند، بیرون راندند
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ھمچنین حکم کردند کھ . در قندھار مکاتب دختران را بستھ و کار برای زنان را ممنوع کردند. ھلیکوپترھا و تانکھا
بعد از قندھار، طالبان بقیھ والیات جنوبی را با جنگ کمی . توانندزنان بھ تنھایی بیرون بھ شمول بازار رفتھ نمی 

.  گرفتند١٩٩۵کنترل ھلمند را در جنوری . گرفتند مانند  والیات زابل و ارزگان را با کمی جنگ بھ دست گرفتند
دک غزنی در جنوری بھ دست آنھا سقوط کرد و از آنجا آنھا با نیروھای حکمتیار در والیات میدان شھر و ور

 فبروری، حکمتیار قرارگاھش در چھارآسیاب را طالبان واگذار کرد و انبار وی کھ عبارت ١۴در . جنگ کردند
. بودند از سیستمھای مختلف راکت انداز اورگان، مھمات نظامی و یک ھلیکوپتر را برای آنھا بھ جا گذاشت

اعمال طالبان در . نترل ھرات را گرفتند، آنھا کابل را تھدید می کردند و در اواخر آن سال ک١٩٩۵در سال 
ابتدا در قندھار، بعد ھرات و کابل، تکلیف شریعت را امر می کردند و : خصوص زنان بھ خوبی مستند شده است

بھ جز در محافظت (آنھا حکم کردند کھ زنان نمی توانند بیرون خانھ کار کنند . تمام مکاتب دختران و زنان را بستند
در شھرھا طالبان با ایجاد . انھ برآیند مگر اینکھ با یکی ازمردھای اقارب نزدیکش ھمراه باشد، یا بیرون خ)صحی

. وزارت امر بھ معروف و نھی از منکر اعمال کنترل می کردند کھ ھمھ طالبان را بھ رفتار نیک وادار ساختند
 بھ مستقیمًا بھ مال عمر گزارش می کنترل آنھا بسیار متمرکز بود با والیان ناحیھ ای در تمام والیات استراتژیک

. دادند

طالبان ساختارھای نظامی و مدنی . ھستھ رھبری طالبان بیست و دو عضو شورایی داشت کھ عمر رھبرشان بود
در طول این دوره، مال عمر و . خود را بھ خوبی گسترش داده بودند و ساختار آشکار کنترل و فرماندھی داشتند

ارتباطات نظامی و یک مقام سازمانی بھ . عملیاتھا و تصمیم گیری ھا فعاالنھ شرکت داشتندمتحدینش در قندھار در 
مال عمر در تعیین و مدیریت تمام قوماندان . قوماندان ھای عملیاتی اجازه می داد تا مستقیمًا با قندھار ارتباط بگیرند

ریق ارتباطات مخابروی از قندھار ھدایت مال عمر از ط. ھای نظامی بلند پایھ درگیری فعاالنھ خود را حفظ کرد
. امور نظامی در تمام کشور را سرپرستی می کرد

 تدارک دیدند با راکت باران شھر از ھمان مکانھایی کھ ١٩٩۵طالبان چندین حملھ بھ کابل را در اواخر سال 
 سپتامبر ٢۶کابل در .  جالل آباد بھ دست طالبان سقوط کرد١٩٩۶ سپتامبر ١١سپس، در . حکمتیار موقعیت داشت

 دوستم، –سقوط کابل بھ دست طالبان، نیروھایی کھ در جنگ داخلی کابل رقبای کینھ توز ھم بودند . سقوط کرد
 را مجبور ساخت تا عملیات ھایشان را ھماھنگ کنند و در ماه اکتبر، آنھا یک اتحاد جدید برای -مسعود و خلیلی

 نام اتحاد اسالمی و جبھھ ملی نجات افغانستان را برای خود ١٩٩٧ سال در. ضدیت با طالبان را بھ وجود آوردند
. انتخاب نمودند

در حالیکھ جنگ برای بھ دست گیری دیگر مناطق کشور ادامھ داشت، طالبان در کابل اداره بسیار ظالمانھ برپایھ 
د کھ خارج دفتر سابق خاد در سازمان اصلی توسط قاری احمداهللا اداره می ش. دستگاه استخباراتیش ایجاد کردند

 رھبر طالبان، مال عمر، نام دولت اسالمی افغانستان را بھ امارت اسالمی ١٩٩٧در اکتبر . صدارت عمل می کرد
. افغانستان مبدل کرد

 طالبان بدترین شکستشان را متحمل شدند زمانی کھ ھزاران نظامی طالب طبق گزارش در جنگ ١٩٩٧در می 
. لتًا در جریان یک تالش برای بھ دست گیری کنترل شمال شھر مزار شریف بھ قتل رسیدندکشتھ شده و یا عجا
.  تالش دیگری را برای گرفتن مزار نمودند، اما دوباره مجبور بھ عقب نشینی شدند١٩٩٧طالبان در سپتامبر 

 از سودان بھ ١٩٩۶ال اسامھ بن الدن در س.  افزایش یافت١٩٩٨تأثیر غیرافغانھا باالی مال عمر بعد از سال 
 کابل را گرفتند، بھ سر می ١٩٩۶افغانستان برگشت و تحت حمایت شورای جالل آباد تا زمانی کھ طالبان در سال 

 مورد تحریم ملل ١٩٩٩طالبان بھ خاطر ارتباطشان با بن الدن در سال .  وی بھ قندھار رفت١٩٩٧در سال . برد
این تحریم ھا شامل ممنوعیت اکماالت نظامی . م گسترده قرار گرفت مورد تحری٢٠٠٠متحد قرار گرفت و در سال 

. گرچھ، بھ طور مکرر از این تحریمات مصون ماند. می شد

 رخ داده است زمانی کھ در راه رسیدن بھ سلطھ و ٢٠٠١ الی ١٩٩٧جنایات جنگی عمده دوره طالبان بین سالھای 
حلی یا دیگر غیر نظامیان، سوزاندن قریھ ھا، باغ ھا و در کنترل با مقاومت مواجھ شدند، با کشتار شھریان م
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طالبان نیز مانند اسالف خودشان . اینصورت غیر قابل سکونت ساختن مناطق مسکونی اطراف جواب می گفتند
زندانیان را شکنجھ می کردند، اما در این گزارش ما بھ روی نمونھ ھایی از کشتارھا کھ بھ عنوان نشانھ ھای 

. ی طالبان می باشد، تمرکز می کنیمجنایات جنگ

بھ عنوان مثالی از این دست، عقب نشینی نیروھای طالبان از مزار شریف بعد از قتل عام نیروھایشان در می 
 نفر را دو قریھ بیرون از شھر قتل ٨٣ انتقام گیری ھایی را علیھ غیرنظامیان بھ وجود آورد کھ دست کم ١٩٩٧

 نفر شیعھ از باشندگان قریھ در قزل آباد کشتھ شدند و حدود ۵٣زارشگر خاص ، مطابق گزارش گ. عام نمودند
طالبان بعد از ظھر بھ قریھ رسیده بودند و شروع بھ کوبیدن : بزرگان قریھ اظھار داشتند. بیست خانھ آتش گرفت

آنھا کدام سالحی اگر شخصی کھ در را باز کرده بود، می گفت کھ . دروازه خانھ ھا شدند و از سالح می پرسیدند
اگر شخصی برای آنھا اسلحھ ای تھیھ می کرد، بنا بھ اتھام با ھمان . ندارند، در ھمان مکان تیرباران می شدند

تعدادی از دھقان ھا از قریھ در زمین ھایشان کشتھ شدند، . سالح در آن مکان توسط طالبان تیرباران می شدند
 مرد جوان از قریھ گرفتار شده و ١۵ یا ١۴یک گروپ . شان بودندبرخی ھا بنا بھ گزارش با ابزار زراعتی خود

.  بھ میدان ھوایی نزدیک برده شده جایی کھ شکنجھ شده و متعاقبًا بھ قتل رسیدند

. در قریھ شیخ آباد فقط پیرھا مانده بودند بعد از آنکھ مابقی باشندگان پس از پیشروی نیروھای طالبان گریختھ بودند
ارشگر خاص، طالبان وارد قریھ شده و سی مرد پیر را شکنجھ و بھ قتل رساندند و بعضی از طبق گزارش گز

ھمچنین باشندگان قریھ ادعا کرده اند کھ قوماندان ھای پشتون محلی کھ بھ طالبان پیوستھ . قسمتھای بدن را بریدند
ر تعدادی از دیگر قریھ ھا در منطقھ بودند، ممکن در کشتارھا نیز شرکت داشتھ باشند و مشابھ این گونھ کشتارھا د

. رخ داده است

آنھا .  كنترل مزار شریف را بھ دست گرفتند– با حمایت قاطع از جانب پاكستان – طالبان ١٩٩٨سال بعد در آگست 
د، دقیقًا بھ خاطر گرفتن انتقام از كشتار نیروھاي خودشان  نفر كھ عمدتًا غیر نظامیان ھزاره بودن٢٠٠٠بعدًا حداقل 

.  سپتامبر بھ دست طالبان سقوط كرد١٣بامیان در. این حادثھ در ذیل مستند شده است. در سال قبل، قتل عام نمودند
 طالبان بیشتر مناطق شمال افغانستان را تصرف كرده بودند، اما در تصرف شمال غرب ولسوالي ١٩٩٨در سال 

بعدًا جنگ نیروھاي . خاب در ولسوالي سرپل ناكام بودند كھ بعدًا بھ عنوان مركز مقاومت ضد طالبان ظھور كردبل
ادامھ مقاومت در این مناطق طالبان را بھ سمت . مقاومت در بیشتر مناطق دوردست ھزاره جات گسترش پیدا كرد
دستھ جمعي غیر نظامیان در این مناطق دست یك سلسلھ عملیات ھاي انتقام جویانھ سوق داد و بھ مجازات ھاي 

. زدند

، طالبان یك حملھ وسیع در امتداد قسمت ١٩٩٩در جوالي . یك تعداد از این حوادث مفصًال در ذیل مستند شده است
شمال كابل كھ بھ حیث شمالي شناختھ مي شد بھ راه انداختھ، غیر نظامیان را عجالتًا كشتھ، قریھ ھا، مزارع و باغ 

را آتش زدند ظاھرًا بھ انتقام حمایت مردم از نیروھاي ضد طالبان و براي جلوگیري از بازگشت مردم صورت ھا 
. گرفت حد و اندازه  ویراني و غارت نامعلوم است

، سي ویك ٢٠٠٠در مي .  ادامھ داشت٢٠٠١ و ٢٠٠٠قتل عام توسط طالبان در مناطق شمالي مقاومت در سال 
. قیف شده و نزدیك رباطك پاس در نزدیكي مرز والیات بغالن و سمنگان بھ قتل رسانیدندغیر نظامي اسماعیلي تو

 بعد از شروع جنگ در یكاولنگ بین طالبان و نیروھاي تركیبي حركت اسالمي و حزب وحدت، ٢٠٠١در جنوري 
ا كرد تا اینكھ  ادامھ پید٢٠٠١جنگ تا جون .  مرد غیر نظامي را در شھر یكاولنگ بھ قتل رساندند١٧٦طالبان 

. طالبان مركز شھر را سوزانده و غیر نظامیان را زماني كھ از منطقھ عقب نشیني مي كردند، كشتھ اند

قتل عام در مزار شریف   ٧٫٢

 ٢٠٠٠در ھفتھ بعدي، نظامیان طالب دست كم . ، نیروھاي طالبان وارد شھر مزار شریف شدند١٩٩٨ آگست ٨در 
گزارش . گزارش ذیل از راپور دیده بان حقوق بشر اخذ شده است. غیر نظامي بودندنفر را كشتند كھ بیشتر آنھا 

.  مي باشد١٩٩٨بنام قتل عام در مزارشریف بر پایھ تحقیقات دیده بان حقوق بشر در اكتبر 
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 قبل از حملھ بھ مزار، طبق گزارش پشتون ھاي بلخ وابستھ بھ حزب اسالمي تغییر موضع داده و بھ طالبان اجازه
، طالبان وارد مزار )بھ فصل گذشتھ مراجعھ كنید(با داشتن تجربھ سال گذشتھ ھمراه ملك . ورود بھ شھر را دادند

نشدند تا اینكھ نیروھاي حزب اسالمي خطوط اول جبھھ قرار گاه وحدت را احاطھ كردند كھ اصوًال تشكیل شده بود 
سیع محصور شده در شمال شرق مزار در جاده شھر از جنگجویان بامیان در قلعھ زیني تخت پل كھ یك منطقھ و

 جنگجوي وحدت را بھ دام انداختھ كھ بعدًا با پیشروي ٣٠٠٠ تا ١٥٠٠نیروھاي حزب اسالمي بھ تعداد . بلخ بود
حدود . بیشتر مبارزان وحدت در قلعھ زیني درھمان محل كشتھ شدند. طالبان بھ محاصره افتاده و نتوانستند بگریزند

نستند از كمین فرار كرده و بھ سمت حیرتان حركت كنند اما چون پیاده بودند، بیشترشان توسط  تن توا٧٠٠
غیر ممكن است كھ تعداد كشتھ شده . نیروھاي طالب كھ در بیابان با موترھاي پیكاب عبور مي كردند، كشتھ شدند

. ده، گفتھ شودھا در جنگ و تعداد دستگیر شده ھایي كھ بعدًا توسط نیروھاي طالب بھ قتل رسی

 آگست ٨ صبح بھ تاریخ ٩:٣٠طبق گفتھ یك شاھد، نیروھاي طالبان بھ دامنھ ھاي غربي مزار شریف در ساعت 
تعدادي بیان . باشندگان گزارش داده اند كھ از اوایل صبح از سمت غرب صداي فیر را مي شنیده اند. وارد شدند

مختلف جبھھ متحد در گرفتھ و نمي دانستند كھ طالبان بھ شھر داشتند كھ آنھا تصور مي كردند كھ جنگ بین احزاب 
ھمچنین شاھدان . رسیده اند تا اینكھ آنھا مشخصاتش كھ عبارت بود از لنگي ھاي سیاه و بیرق ھاي سفید را دیدند

 آگست دفاتر جمعیت توسط لشكریان خودشان غارت شد كھ مشتاق بودند ھر ٦ یا ٥گزارش داده اند كھ در تاریخ 
تعدادي از خانواده ھاي ھزاره چندین روز قبل از حملھ . یز باارزش را قبل از اینكھ دیگران بگیرند، خود بردارندچ

 مرد پشتون از چھارك را توقیف كردند كھ ٧٦طالبان شروع بھ ترك شھر نمودند و طبق گزارش مبارزان وحدت 
. این افراد با پیشروي نیروھاي طالبان آزاد شدند

ن با پشتون ھاي بلخ كھ نسبت بھ منطقھ آگاھي داشتند ھمراه بودند، طالبان توانستند كھ تاسیسات مھم را چون طالبا
یك قطعھ كھ طبق گزارش شامل اعضاي پاكستاني از یك . در محدوده شھر بسیار سریع شناسایي و تسخیر كنند

زار شده و ھشت دیپلمات و افسر سازمان سني رادیكال بنام سپاه صحابھ بودند، وارد كنسولگري ایران در م
نظامیان وحدت داخل مزار از یك مسیر شھر را ترك كردند در . اطالعاتي و یك ژورنالیست را بھ قتل رساندند

براي اینكھ از احزاب دیگر مي "حالیكھ بھ طور وحشیانھ بھ نیروھاي طالبان در حال پیشروي و ھر چیز دیگر 
اي طالبان آنان را تعقیب كرده و طبق گفتھ یك شاھد بھ ھر چیزي كھ حركت نیروھ. در مزار فیر كردند" ترسیدند

قوماندان وحدت، محمد محقق و دیگر رھبران بلند پایھ با ھلیكوپتر منطقھ را تخلیھ كرده . مي كرد، فیر مي كردند
. بودند

البان شمار نامعلومي طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، در اولین ساعات بھ دست گرفتن كنترل شھر، نیروھاي ط
آنھا بھ غیر نظامیان و افراد مشكوك نظامي در مناطق . از غیر نظامیان را در حمالت نا مشخص بھ قتل رساندند

گزارشات . شاھدان از آن  بھ عنوان كشتار دیوانگي یاد كرده اند. مسكوني، خیابان ھاي شھر و بازارھا فیر نمودند
یك شاھد زن كھ از منطقھ بازار در راه خانھ اش بوده، دیده . خذ گردیده استذیل از گزارش دیده بان حقوق بشر ا

است كھ در میان كشتھ شدگان یك بچھ كھ در كراچي نان مي فروختھ، یك زن كھ در راه رفتن بھ یك اجتماع بوده و 
شده اند زمانیكھ تعداد زیادي تاجران در بازار طبق گزارش كشتھ . یك مرد كھ گندم را آسیاب مي كرد، بوده است

در برخي موارد، طالبان از ماشین داري كھ بر روي . طالبان بھ سرك ھا حركت كرده و بدون مقصد فیر مي كردند
یك شاھد كھ از بام یك دوكان مشاھده كرده، صحنھ ھراس . جیپ ھا بود، بھ طور مكرر در سرك ھا فیر مي كردند

: انگیز را در شھر چنین توصیف كرده است

از دوكانم خارج شدم و بھ ساحھ مشتري ھا رفتم كھ از . از بام مي توانستم ببینم كھ دود از سمت غرب مي آیدمن "
مردم مي دویدند و توسط . ھرج و مرج و آشفتگي در منطقھ بود. آنجا توانستم فرار مردم را از سمت غرب ببینم

من یك مرد را .  ھاي بازار واژگون شده بوددكان. موترھایي كھ سعي در ترك منطقھ داشتند، برخورد مي كردند
من بھ خانھ رفتم و از پنجره ھا مي توانستم كھ فریادھا را . کھ مرمي ھا مثل ژالھ میباریدند: شنیدم كھ مي گفت

."     بشنوم و بیرق ھاي سفید را باالي موترھا ببینم

: یك زن از كشتھ شدن پسر سیزده سالھ اش چنین شرح داده است
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. تیرباران شد) حرم در مركز مزار(م در یك كارگاه قالین كار مي كرد و در روز اول نزدیك روضھ مبارك پسر"
: آنھا گفتند كھ وي قبل از مرگش مي گفت. تعدادي از مردم آمدند و بھ من گفتند كھ وي بھ شفاخانھ برده شده است

من " چھ كسي سرپرستي خانواده را خواھد كرد؟. ما از كابل بھ مزار آمدیم تا زنده بمانیم و اكنون من مي میرم"
." من نمي خواستم كھ بھ خاطر وي منطقھ را ترك كنم، اما ما مجبور بھ ترك منطقھ بودیم. حتي پسرم را ندیدم

در روزھاي بعدي، نیروھاي طالبان یك تالشي منظم و سیستماتیك براي یافتن مردھا از قوم ھزاره، تاجیك و ازبك 
بھ ویژه ھزاره ھا مورد ھدف بودند، بخشي بھ خاطر داشتن مذھب شیعھ و بخشي بھ خاطر . م دادنددر شھر انجا

در جریان .  در قسمتھاي ھزاره نشین شھر شروع شده بود١٩٩٧چون مقاومت در برابر طالبان در مي : انتقام
یده اند ظاھرًا بھ خاطر تالشي خانھ بھ خانھ، گزارش ھا نشان مي دھد كھ صدھا مرد و كودك ھزاره بھ قتل رس

در : "یك شاھد بھ دیده بان حقوق بشر گفت. مطمئن شدن از اینكھ قادر نباشند تا در مقابل طالبان مقاومتي بكنند
گلوي . برخي قضیھ ھا، افراد مذكر دستگیر شده از خانواده ھا لت و كوب شده و یا در محل تیرباران مي شدند

تر كشتھ شده ھا ھزاره بودند، شاھدان كشتار مردان تاجیك و ازبك را دیده اند در حالیكھ بیش." بعضي ھا بریده شد
:  آگست توقیف شده بود، این گزارش را تھیھ نموده است١٠یك مرد تاجیك كھ در . یا مي دانند

در روز سوم طالبان سرك ھا را محاصره كرده و ھمھ خانھ ھا را بھ . من در كارتھ بخدي زندگي مي كردم"
. خانھ ھاي ھزاره كجاست؟ فقط یك خانھ ھزاره نزدیك ما بود: آنھا مي پرسیدند. ي ھزاره تالشي مي كردندجستجو

چھار مرد جوان ھزاره در خانھ بودند بھ شمول یك رفیق كھ براي دید و بازدید آمده بود و یك مرد جوان كھ در 
ما . در مناطق ھمجوار نیز دستگیر شده بودند) مردان بزرگسال(تاجیك ھا، ازبك ھا، ھزاره ھا . خانھ كار مي كرد

ھمگي بھ موترھاي باربري انداختھ شدیم، اما دستان چھار مرد ھزاره خیلي محكم بستھ شده و بھ جاي دیگري برده 
وقتي كھ نزدیك ساحھ بازار رسیدیم، موتر متوقف شده و دو بچھ . دو بچھ ھزاره دیگر در موتر ما بودند. شدند

یك عسكر طالب آنھا را تیلھ . ده شده و بھ آنھا گفتھ شد كھ بھ چھار راھي پشت ساحھ بازار بروندھزاره پایین آور
بعدًا بھ من گفتھ شد كھ چھار ھزاره دیگر بھ تكیھ خانھ مھدیھ برده شده . كرده و بعد ھردو را بھ سرھایشان فیر كرد

.  سال داشتند٢٠ تا ١٩آنھا ھمگي بین . و نبودندھمھ آنھا كارگر بودند و نظامي و جنگج. و در آنجا بھ قتل رسیدند
. یك دانشجوي طب گواھي داد كھ طالبان شفاخانھ را نیز براي پیدا كردن ھزاره ھا تالشي كردند

. من دو بچھ ھزاره را دیدم، یكي در حدود سیزده سال و یكي حدود بیست سالھ كھ یكي از آنھا دستش شكستھ بود"
اما آنھا روز بعد برگشتھ و بچھ ھا را . دخالت كرد) شفاخانھ( را بیرون ببرند، اما رئیس طالبان خواستند كھ آنھا

." بردند

تقریبًا بالفاصلھ بعد از اینكھ طالبان كنترل شھر را گرفتند، والي جدید طالبان بنام مال منان نیازي خطبھ ھایي را در 
 نموده ١٩٩٧ه ھا بھ انتقام كشتار زندانیان طالب در سال تمام مساجد شھر ایراد كرده و تھدید بھ خشونت علیھ ھزار

و بھ آنھا اخطار داده كھ باید بھ مذھب سني حنفي روي آورده و یا شھر را ترك كرده  و یا با پیامدھاي آن مواجھ 
طبق گزارش در یك سخنراني دیگر وي . شوند و ھر كسي كھ از ھزاره ھا حمایت كند را تھدید بھ مجازات كرد

ھزاره ھا نیروھاي ما را اینجا كشتند و اكنون ما باید ھزاره . آنھا كافر ھستند. ھزاره ھا مسلمان نیستند: " داشتبیان
این خطابھ ھا توسط بیشتر مقامات بلندرتبھ طالبان در مزار "طوریكھ دیده بان حقوق بشر ذكر كرده، ." ھا را بكشیم

بھ اینكھ كشتار و دیگر حمالت باالي ھزاره ھا اعمال نیروھاي در آن زمان بیان شده و بھ طور واضح اشاره دارد 
. طالب برگشتھ نبوده بلكھ تصویب و تایید مسوولین طالبان را داشتھ است

ھزاران مرد از اقوام مختلف اوًال در زندان پرازدحام شھر توقیف شده و بعدًا بھ دیگر شھرھا بھ شمول شیبرغان، 
طبق گزارش بیشتر زندانیان در كانتینرھاي موترھاي باربري بزرگ انتقال یافتھ . ستھرات و قندھار انتقال یافتھ ا

در دو .  نفر در شرایط بد انساني را داشتھ كھ زندگیشان بھ مخاطره جدي قرار داشت١٥٠ تا ١٠٠اند كھ گنجایش 
ارد،تقریبًا تمام  كیلومتر در غرب مزار قرار د١٣٠نمونھ مشھور، وقتي كھ موتر بھ شیبرغان رسید كھ حدود 

بھ مانند قضیھ زندانیان طالب دستگیر شده در . مردان داخل كانتینر فلزي از شدت گرماي زیاد و خفگي مرده بودند
 ازدحام كردن عمدي این افراد در موتر اشاره بھ غفلت - و طبق گفتھ مال نیازي بھ انتقام آن كشتار– ١٩٩٧سال 

. و كشتن توقیف شدگان را نشان مي دھدمحض ندارد بلكھ تمایل آنھا بھ شكنجھ 



109

      ٢٠٠٠ الي ١٩٩٩قتل عام در والیت سر پل در سالھاي ٧٫٣

این مجموعھ اسناد، جنایات جنگي مرتكب شده توسط طالبان علیھ مردم غیر نظامي ولسوالي گوسفندي در جریان 
 مستند نموده ٢٠٠١ الي ١٩٩٨بھ دنبال مقاومت در برابر اشغال طالبان در دوره " عملیات ھاي ضد شورش"

گرچھ مقاومت نظامی . این اعمال علیھ غیر نظامیان با عملیاتھای نظامی علیھ جبھھ مقاومت ھمراه بوده است. است
اغفال کننده بوده و بارھا از موقعیت ھای جنگی عقب نشستھ اند و مردم غیر نظامی را در برابر حمالت تالفی 

، طالبان پنج کشتار غیر نظامیان را در ٢٠٠٠از ماه جنوری تا مارچ .  اندجویانھ طالبان آسیب پذیر گذاشتھ
.  نفر را بھ قتل رسانیده اند٩۶ولسوالی گوسفندی مرتکب شده اند کھ 

قربانیان اول بھ اسارت در آمده و دستانشان بستھ . در تمام پنج مورد، قتل عام ھا توسط جوخھ آتش انجام شده است
این قتل عام ھای مشخص عالوه بر دیگر حادثات پراکنده . ھ برای تیرباران برده می شدندشده و بھ بیرون محوط

. کشتارھا و دیگر جنایاتھا توسط طالبان در جریان عملیاتشان در ولسوالی گوسفندی بھ وقوع پیوستھ است

ی طالبان برای تحت قتل عام ھا توسط قوماندان ارشد طالبان کھ در ساحھ عملیاتی بھ عنوان بخشی از استراتژ
طالبان بلند رتبھ ای کھ مستقیمًا در پنج قتل . فشار قراردادن مخالفان احتمالی موجود بود، ھدایت و رھبری می شد

مال عبدالمنان حنفی، قوماندان خط اول، امین اهللا امین، معاون وی، مال عبدالستار : عام دست داشتند عبارتند از
قوماندان ھای ارشد طالبان توسط تعدادی . ی جان، یک والی و قوماندان ساحویلنگ، یک قوماندان ارشد، مال ول

از قوماندان ھای محلی وابستھ بھ طالبان کھ آگاھی کامل از قتل عام ھا و مرتکبین آن داشتند، در عملیات کمک می 
. شدند بھ عنوان مثال در دستگیریھای دستھ جمعی و در کشتار غیر نظامیان ھمکاری داشتند

سلسلھ قتل عام ھا کھ در مدت دو ماه بھ وقوع پیوستھ بیان می دارد کھ جنایات علیھ غیر نظامیان منظم و 
سیستماتیک بوده  و مکرر بھ وقوع پیوستھ و بخشی از لشکرکشی ھا بھ خاطر مجازات دستھ جمعی غیر نظامیان 

این نمونھ از . فعالیت مقاومت ترتیب داده بودنددر مناطقی کھ بھ طالبان تسلیم شده بودند اما یک قرار گاه را برای 
طالبان تمامی غیر نظامیان را بھ خاطر فعالیتھای گروه : جنایات با اصول مسلم ھمدستی در جرم سازگار می باشد

. ھای مسلح کھ از مناطقشان عملیات می کردند، مسوول می دانستند
: بان و عملیات ھای ضد شورش عبارت بودند ازبرعالوه قتل عام ھا، دیگر جنایات در جریان اشغال طال

دستگیریھای خود سرانھ غیر نظامیان، قتل عام ھای بدون محکمھ، کوچ اجباری و گرفتاری بھ خاطر ساختن 
کمپھای توقیف، سوزاندن خانھ ھا و استفاده نیروی افراطی بھ شمول بمباردمان ھوایی مناطق مسکونی کھ شامل 

. این جنایات یک تعداد از تلفات گسترده را در پی داشت. ان غیرنظامی جمع شده بودندمناطقی می شده کھ پناھندگ

شرح جنگ 

در آن زمان، .  کنترل می شد١٩٩٨ولسوالی سنگچارک توسط اداره جنبش ملی شمال غرب افغانستان تا آگست 
مردم ولسوالی ترکیبی از . داداره ولسوالی بھ ھمراه مزار شریف و مابقی ساحات جنبش تحت کنترل طالبان درآم

طالبان یک اداره را با جادادن . ازبک، عرب، تاجیک، ھزاره و سید شیعھ بھ ھمراه اقلیتی از پشتون ھا بودند
بھ مقامھای عالی و آوردن قوماندان ھای ھم فکر محلی بھ ) از جنوب غرب افغانستان(اعضای مرکزی طالبان 

گرچھ، ولسوالی سنگچارک قبل از جنگ یک ولسوالی ساده . د آوردندمقامھای متوسط، تا سطح ولسوال، بھ وجو
. بود، در جریان جنگ اداره ھای ولسوالی جداگانھ در گوسفندی و تغزار ایجاد شده بود

در جریان اولین اشغال شمال غرب، طالبان در پیشروی بھ سمت ولسوالی بلخاب در جنوب والیت سرپل ناکام 
ردست و کوھی بود کھ یک از مراکز اصلی سیاسی فرھنگی مردم شیعھ در شمال این یک ولسوالی دو. شدند

این ولسوالی بھ عنوان یک قرارگاه . راه سرک در زمستان بستھ بود. افغانستان در جریان جنگ بھ حساب می آمد
یشھ ھا کھ تعداد زیادی از قوماندان ھای مجاھدین و مل. امن و مرکز مقاومت ضد طالبان در شمال غرب ظھور کرد

مخالف توافق با طالبان بودند، در بلخاب گرد آمده بودند و جبھھ متحد یک خط لوجستیکی ضعیفی را از طریق 
قوماندان ھای مھم سنگچارک کھ خودشان را در . ھلیکوپتر از قرارگاه ھایش در شمال شرق افغانستان ایجاد کرد
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و ) حاجی امیرالدین و کمال خان( عبدل چریک بودند جوار بلخاب مستقر کرده بودند، برادران قوماندان جنبش
مقاومت ضد ) ١٣٧٧مطابق سال  (١٩٩٨/١٩٩٩در جریان زمستان . مولوی ظریف و عبدالرحیم از جمعیت بود

نمونھ ای از جنایاتی کھ . طالبان در بلخاب یک لشکر کشی برای اخراج طالبان از سنگچارک بھ راه انداختند
آمده است کھ در آن ھم مردم غیرنظامی مناطقی کھ احتمال " ضد شورش"ر شرح عملیات طالبان مرتکب شده اند د

فعالیت جنگجویان مقاومت در آنجا می رفت را مورد ھدف گیری قرار دادند و ھم قوماندان ھای وابستھ طالبان 
. علیھ رقبای محلی خودشان مرتکب افراط گرایی شدند

اما مقاومت از لحاظ نظامی .  بھ وقوع پیوست١٩٩٨ در اول دسامبر سال حملھ اجرا شده توسط مقاومت در سر پل
آنھا قادر بودند کھ دفاع طالبان محلی را درھم بشکنند اما در نگھداری موقعیت ھای ثابت علیھ عملیات . ضعیف بود

 زمانی کھ طالبان متقابل طالبان نا موفق بودند و سریعًا خودشان را بھ مکانھای امن تر در کوه ھا عقب می کشیدند
 و ١٩٩٩این بدین معنی است کھ طالبان بیشمار جنایات علیھ غیر نظامیان در سالھای . کمکی سر می رسیدند

 انجام داده اند، چون طالبان بزرگان غیر نظامی را بھ خاطر یورشھای انجام یافتھ توسط گروپھا مقاومت در ٢٠٠٠
. حال حرکت، مجازات می کردند

. ، طالبان یک نیروی اصلی را دوباره تحت قو مانده مال برادر برای تصرف بلخاب گرد آوردند١٩٩٩در می سال 
مال . طالبان در تصرف بلخاب ناکام شدند. برادر توسط مال فضل مظلوم، قوماندان قوای مسلح ھمراھی می شد

اومت را برای عملیات  از ساحھ عقب نشینی کرد کھ دست جبھھ مق١٩٩٩برادر با قوای اعزام شده اش در جون 
جبھھ مقاومت سریعًا بھ سمت شمال شرق حرکت کرده و فورًا آب دره و امرخ را . متقابل بھ سنگچارک باز گذاشت

ھمچنین آنھا حملھ غافلگیرانھ را باالی بلوچ، در دیگر طرف آب دولگان ترتیب داده و آنرا . دو مرتبھ تصرف کرد
 ١٠گرچھ، بھ مدت . و دو مرتبھ تا گوسفندی پیش رفتند. بھ آب خور حملھ کردنداین بار آنھا از راه آب دره . گرفتند

جنایات بیشمار طالبان علیھ مردم غیر نظامی . روز آنرا نگھ داشتند قبل از آنکھ توسط طالبان دوباره بیرون شدند
 گرفتند، رخ ١٩٩٩/٢٠٠٠در سنگچارک در عملیات تصفیوی بعد از آنکھ برای بار دوم گوسفندی را در زمستان 

. نیروھای مقاومت در آب دره و امرخ در جوار آب خور در محدوده جنوب شرقی سنگچارک جا گرفتند. داده است
اما طالبان مناطق اصلی پر جمعیت را دومرتبھ گرفتھ و یک لشکرکشی ضد شورش را بھ پا کردند کھ تقریبًا تا 

البان، یک تعداد از مردم غیر نظامی بھ ھمراه بعد از تصرف آب خور توسط ط.  طول کشید٢٠٠٠جون سال 
جبھھ مقاومت، دیگر یک تھدید مھم نظامی برای طالبان بھ وجود . مولوی ظریف بھ آب دره و امرخ پناھنده شدند

 برگشت موقعی کھ وی بھ جبھھ سرپل نیروی تازه داده و حمالتش را ٢٠٠١نیاورد تا اینکھ جنرال دوستم در اپریل 
. نداختبھ زاری راه ا

قوماندان ھای بلندپایھ طالبان، مسوول قتل عام ھا 

این زمان شامل عملیات . (آب خور بھ مدت شش ماه بود/مال عبدالمنان حنفی قوماندان خط اول در گوسفندی
وی بھ عنوان قوماندان جبھھ اختیار تمام نیروھای مبارز .)  می باشد٢٠٠٠ مارچ سال –تصفیوی در جنوری 

کھ در گوسفندی عملیات می کردند، داشت و مسوول اصلی برای یک سلسلھ قتل عام ھای مستند شده در طالبان را 
بھ ویژه، یک شاھد عینی حنفی را بھ عنوان شخصی کھ دستور قتل عام بزرگان خاسار صادر . گزارش می باشد

 بزرگان سعی داشتند کھ بھ وی در یک موتر نشستھ بود و مشغول خوردن میوه بود زمانیکھ. کرده است، می شناسد
. بھ عوض دیدن آنھا، وی بھ معاونش دستور داد کھ آنھا را کشتھ و تیرباران کند. وی نزدیک شوند

چندین شاھد از . در جریان عملیات گوسفندی حضور داشتھ است) در جوزجان(مال ولی جان، والی والیتی طالبان 
.  را سرپرستی کرده، نام برده اندوی بھ عنوان یکی از قوماندان ھایی کھ کشتارھا

مال عبدالستار، قوماندان ارشد طالبان از جنوب غرب افغانستان، کشتار نھ زندانی آب خور را در آچابر طبق گفتھ 
. شاھدان نظارت کرده است
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یفھ می امین اهللا امین از چمن بھ عنوان معاون رئیس استخبارات سرپل، بعنوان معاون عبدالمنان حنفی ایفای وظ
وی در قتل عام بزرگان خاسار دست داشتھ است چون وی دستوری از حنفی گرفتھ تا گروپ ھا را جدا . کرده است

. کرده و دستگیر نموده و برای کشتن ببرند

قوماندان ھای محلی وابستھ بھ طالبان با گردآوری زندانیان برای تیرباران و بھ طور کلی عمل کردن تحت 
: این قوماندان ھا عبارت بودند از. البان بلند پایھ، نقش زیردست را در قتل عام ھا داشتھ اندسرپرستی حنفی و ط

میر و خالق، قوماندان پشتون محلی قریھ الغون، وابستھ بھ طالبان، در عملیات دلو و حوت در آب خور ) جنت(مال 
قوماندان محمد میر ولد باز آقا، . دندشرکت داشتند و طبق گفتھ شاھدان، تحت دستور ستار و ولی جان  عمل می کر

قوماندان جنت میر از الغون و قوماندان عبداهللا از ملکان با ھدایت باشندگان قریھ جابجا شده بھ بازگشت بھ قریھ 
 خاسار تسھیل ایجاد -ھایشان، قبل از جمع آوری آنھا و سپس با اجرای پروسھ جداسازی در قتل عام آب خور

. کردند

 –قتل عام ھای انجام شده توسط طالبان در گوسفندی درجریان عملیات تصفیوی جنوری تحلیل مفصل 
  ٢٠٠٠مارچ سال 

٢٠٠٠ فبروری سال ١٢قتل عام بزرگان خاسار در 

بعد از آنکھ قوای مقاومت توسط مولوی ظریف و دیگران رھبری شده و برای بار دوم از گوسفندی عقب نشینی 
 یک عملیات تصفیوی را بھ اجرا گذاشتند، یک گروپ از بزرگان قریھ خاسار تصمیم کردند و نیروھای طالبان

رھبر نمایندگان . گرفتند کھ طالبان بلندرتبھ را مالقات کرده تا برای مردم غیر نظامی ضمانت امنیتی جستجو کنند
مھمترین طالب ارشد ) د شدهقوماندان خط اول، کھ بھ عنوان والی نیز یا(عبدالمنان حنفی . آغا دخان بھ عھده داشت

وی امین را فرستاد . حنفی مالقات با بزرگان را نپذیرفت. وی توسط معاونش امین اهللا امین ھمراه بود. منطقھ بود
امین گروپ را جدا کرده و بھ بولدیون برده کھ گروپی از طالبان در . کھ آنھا را دستگیر کرده و بھ قتل برساند

یکی از اعضای نمایندگان، کھ بعدًا گزارش داد کھ چھ اتفاق افتاده بود، از این .  کردندجوخھ آتش آنھا را تیرباران
. گروه قبل از آنکھ دیگران دستگیر شوند فرار کرده بود

)  کشتار نھ زندانی آب خور توسط جوخھ آتش (٢٠٠٠ فبروری سال ٢ آچابر، –قتل عام آب خور 

آنھا بھ . شندگان قریھ را در آب خور در مسجد آغا شاھنشاه فراخواندند، طالبان با٢٠٠٠ فبروری سال ٢در تاریخ 
. مردم اعالم کردند کھ سالح ھایشان را تحویل دھند کھ در نتیجھ چندین افراد آورده و سالح ھا یشا نرا تسلیم نمودند

بدون اینکھ برای سھمیھ ای از سالح ھا را خواستار شدند : مطابق نقل قول، یک منطقھ بدین شکل خلع سالح شد(
طبق گفتھ شاھدان محل، مبارزان فعال جبھھ متحد .) این مطالبھ تنھا نظامیان یا جنگجویان را مورد ھدف قرار دھند

سپس، طالبان ده ھا مرد، ھمھ غیر نظامی، را دستگیر ). ھمراه سالح ھایشان(بھ تازگی منطقھ را رھا کرده بودند 
بعد از نماز صبح، طالبان دستان . ریف بردند و شب را آنجا نگھداری کردندکرده و ھمھ آنھا را بھ مسجد مولوی ظ

طالبان عمده ای کھ در محفل قتل عام . زندانیان را با لنگی ھای خودشان بستھ و در یک موتر پیکاب بار نمودند
. آچابر پایین نمودندآنھا زندانیان را در چپھ گراندا، نزدیک . حضور داشتند، مال عبدالستار لنگ و مال ملنگ بودند

از این . یک بازمانده بنام ح. طالبان در آنجا با استفاده از سالح ھای اتوماتیکشان بھ گروپی از زندانیان فیر نمودند
وی بعد از دریافت سھ مرمی زخمی شده و توسط مردم محل پناه داده  .تیرباران نجات پیدا کرده و موجود می باشد

. ھ نموده استوی گزارش حادثھ را تھی. شد

)   نفر از ایلمرب توسط جوخھ آتش٢٢کشتار  (٢٠٠٠ فبروری سال ١٠ الی ۵قتل عام ایلمرب، 

طالبان در بدو ورود بھ ایلمرب بھ مسجد قریھ، جایی کھ برایشان غذا داده می شد، رفتھ و سپس تالشی خانھ بھ 
بعدًا . د ھم آوردند و در خانھ حاتم بای نگھ داشتند نفر از طبقھ ذکور را از قریھ گر٩٠آنھا . خانھ را آغاز کردند

طالبان آنھا .  نفر مرد جوان را نگھ داشتند٢۶توقیف شدگان را طبقھ بندی کرده، ریش سفیدان را آزاد کرده و تقریبًا 
 روز بعد، یک گروپ پنج نفری طالبان زندانیان را بھ. را برای یک شب در یکی از خانھ ھای قریھ زندانی کردند
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چھار نفر از زندانی ھا . آنھا را در کنار یک گودال صف بندی کرده و تیرباران نمودند. محلی در قریھ تاتار بردند
.   کھ در جوخھ آتش تیرباران شده بودند، بعد از مجروح شدن از مرگ نجات یافتند

٢٠٠٠ مارچ سال ٢۶قتل عام صیاد، 

، در جریان عملیات تصفیوی طالبان در ولسوالی ٢٠٠٠ارچ سال  م٢۶باشندگان صیاد گزارش داده اند کھ در 
جر شوراب، جر باتور، قریھ : گوسفندی، طالبان بیست و دو نفر از صیاد را در چھار محل مختلف کھ عبارتند از

 نامھای قربانیان داده شده توسط باشندگان صیاد شامل مردان و زنان بھ سن. صیاد و باشم ایکاشم بھ قتل رساندند
.  سال می باشد۶۵ تا ١۴

 زندانی از آب خور توسط جوخھ آتش در جر رجب، ٢۵ (٢٠٠٠ مارچ سال ٢٩ و ٢٨قتل عام جر رجب بھ تاریخ 
.) خاسار کشتھ شدند

بعد از اینکھ طالبان موفقانھ دره آبخور را اشغال کردند، آنھا مردم غیر نظامی را تشویق کردند کھ دوباره بھ قریھ 
بعدًا طالبان دستھای زندانیان را بستھ و بھ قریھ خاسار منتقل و .  نفر را توقیف کردند٢۵آنھا . ندھایشان برگرد

. متعاقبًا مردم خاسار اجساد را پیدا کرده و دفن نمودند. توسط جوخھ آتش بھ قتل رساندند

٢٠٠٠ مارچ سال –قتل عام ھا در اسماعیل، شاه مرد و بولدیون در فبروری 

آنھا یک گزمھ  . ب نشینی مخالفان از اسماعیل، شش نفر از بزرگان منطقھ برای مالقات طالبان رفتندبعد از عق
پنج نفر دیگر مورد . مال خود را معرفی کرد و تیرباران شد. مربوط بھ مبارزان طالب را در قریھ مشاھده کردند

آنھا باز محمد ولد مراد و گل .  کشتھ شدندآنھایی کھ خود را ھزاره معرفی کرده بودند، درجا. تحقیق قرار گرفتند
. سھ نفر دیگر، کھ خود را سید یا تاجیک معرفی کرده بودند، جدا شدند. بای ولد قربان بودند

 و قتل عام ھا ٢٠٠١ الی ١٩٩٦جنگ در شمالی در سالھای ٧٫٤

 مردم غیر نظامی و در جریان جنگ در میدان شمالی، طالبان بھ طور منظم و سیستماتیک در جنایات ھا علیھ
horsنقض قوانین جنگ با توجھ با حمایت سربازان  de combatاین جنایات ھا در تمام مدت این .  شرکت داشتند

جدی ترین جنایاتی کھ طالبان . دوره ادامھ داشتھ و در جریان و بالفاصلھ بعد از حمالت اصلی طالبان تشدید می شد
: زدر شمالی بھ آن متھم ھستند، عبارتند ا

 ویرانی خود سرانھ زیر بنا ھای شھری بھ شمول خانھ ھا، باغ ھا و سیستم آبیاری
 نفر از میدان شمالی٣٠٠٠٠٠کوچ اجباری مردم غیر نظامی، شرکت داشتن در مھاجرت دستھ جمعی 
 توقیف ھای خود سرانھ مردم غیر نظامی از میدان شمالی
 قتل عام غیر نظامیان و مبارزان تسلیم شده
ستفاده افراطی از قوا در بمباردمان ھای توپخانھ ای بیشتر ساحات غیر نظامی، عامل بودن بھ تلفات ا

اجتناب پذیر، خسارت زدن زیاد بھ زیربنا ھای غیر نظامی و کوچ اضطراری 
، گرچھ. مجموعھ اسناد پروژه عدالت افغانستان شامل اظھاراتی می باشد کھ ھر پنج نمونھ جنایات را در بردارد

تمرکز اصلی این اسناد بھ یکی از جنایات، در مورد قتل عام ھای غیر نظامیان و لشکریان تسلیم شده در جریان 
. می باشد)  در جنتری فارسی١٣٧٨ ماه اسد سال ١٢ و ١١ (١٩٩٩ آگست سال ۵-۴حملھ بی ثمر 

متن 
ر جنوب تا دامنھ ھای کوه سالنگ در شمالی یک منطقھ ای می باشد کھ حدود ھفتاد کیلومتر از حومھ شھر کابل د

، آنجا مھمترین منطقھ تلقی می شد برای اینکھ تنھا ١٩٩۶بھ دنبال تصرف کابل در سال . شمال کشیده شده است
گرچھ، . خط اولی بود کھ جبھھ متحد مخالف طالبان می توانستند یک تھدید نظامی برای پایتخت بو جود آورند
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 در سال ۶۴٣٠٠٠قھ، میدان شمالی یک مسکن اصلی انسانی با جمعیتی حدود گذشتھ از اھمیت نظامی این منط
.  را شامل می شد١٩٩۶

این جنگ با تصرف . رویارویی طالبان و جبھھ متحد در میدان شمالی بھ طوالنی ترین جنگ دوره طالبان تبدیل شد
.  ادامھ یافت٢٠٠١بل در نوامبر  توسط طالبان شروع شده و تا عقب نشینی طالبان از کا١٩٩۶کابل در سپتامبر 

این جنگ بین دوره ھای . ھردو جناح بر سر منطقھ شمالی در طول این دوره پنج سالھ با ھم درگیری داشتند
حمالت اصلی متناوبًا واقع شده کھ در آن گاھی خطوط اول سریعًا حرکت می کرد و در دوره ھای بن بست کھ 

.  بھ اطراف شمالی ثابت قرارداشتندھردو جناح در آن در خطوط اول استاتیکی

جنگ شمالی یک نمونھ برجستھ می باشد کھ در آن ھردو سردستھ ھای اصلی بھ روی مقدار اساسی منابع 
آنھا ھر دوجناح، شرح و تفسیر حادثات را انعکاس داده و نقل قول جنایات انجام شده . نظامیشان تمرکز می کردند

ھردو سمت در گیر در خطوط اول جبھھ حضور داشتھ و سازمان ھای . ردندتوسط جانب مقابل را برجستھ می ک
امداد رسان کمک ھای انسانی را انجام داده و زما نیکھ آنھا پی بھ دردناک ترین جنایات بردند آنھا را محکوم می 

گی آنھا بوده کھ یکی از اعمال جن" سرزمین سوختھ"جامعھ  بین المللی بشکل گسترده ای طالبان را بخاطر . کردند
.و منجر بھ ویرانی زیربناھا و اخراج اجباری مردم، گردیده بود محکوم نمودند

تفصیلی از حادثات عمده
 توأم با جنایات گسترده  علیھ مردم غیرنظامی ١٩٩۶تمام حمالت طالبان در شمالی بعد از تازه ترین پیشروی در 

اد حادثات مشخص و نادر در ساحات ولسوالی ھای خطوط دوسیھ پروژه عدالت افغانستان بر تعد. صورت گرفت
اول مثل بگرامی، کلکان، قره باغ و میر بچھ کوت بخاطریکھ گواھی ھای مفصل در از این جاھا بدست دارد و 

این واقعات توضیح دھنده یک جزء از نمونھ ھای . بخاطریکھ قربانیان این محالت شناسای شده است تأکید میورزد
 نفر مردم غیر نظامی ٧١طالبان در مجموع . آنھا میزان مشخص حاثھ را مشخص نکرده است.یباشدجنایات قتل م

اگرچھ تعداد . را اسیر گرفتند و افراد نظامی جنگی را محاصره کرده بودند کھ در حادثھ توضیح داده شده است
 بھ تنھای چندین برابر ١٩٩٩کشتھ ھا بھ نظربھ نیروھای زیاد و قتل عام ھا در نواحی خطوط اول در حملھ سال 

بطور مختصر اظھارات شاھدان عینی روی موضوع قتل عام تمرکز مییابد ولی این یک جزء از .  این تعداد میباشد
.جنایات است کھ بدوام ویرانی ھا و تخریبکاری ھای عمدی صورت گرفتھ است

ولسوالی میر بچھ کوت
 نفر را کھ ١١ستقیم قوماندان ارشد طالبان یک گروپ  یک گروپ طالبان تحت امر م١٩٩٩ ماه آگست ٣در 

. پرسونل میدان ھوای بگرامی را در دشت چرچرک گرفتھ بودند قتل عام کردند
در ھمان روز طالبان دو نفر سلمان را در نزدیکی میدان ھوای  و نھ . قربانیان اسیر دستھایشان بستھ بھ قتل رسیدند

.قتل رساندندنفر اسیر دیگر را در دشت چرچرک بھ 

 ولسوالی کلکان
 نفر افراد ملکی را در قچی مربوط ٧ طالبان ١٩٩٩ ماه سپتامبر ٩بعد از فروکش کردن حمالت طالبان در 

یک دستھ از طالبان در تاک ھای کھ یک تعداد زنھا در آنجا کار میکردند داخل . ولسوالی کلکان بھ قتل رساندند
. سالگی ھمراه دو زن دیگر و چھار طفل تیر باران کردند٣٠غالم بھ سن شدند و زنی را بنام بی بی کشور زن 

ولسوالی قره باغ
 بجھ قبل از ظھر یک گروپ از طالبان در قریھ اهللا رام مربوط ولسوالی قره باغ ١١ ساعت ١٩٩٩ ماه آگست ٣در 

 نفر ١۶ھ از طالبان ھمھ این  نفر را بستھ کرده بھ دریای خشکیده نزدیک قریھ بردند و ھمین دست١۶داخل شدند و 
.این قریھ تا آنزمان آسیب ندیده بودند. را تیرباران کرده بھ قتل رساندند
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ولسوالی میر بچھ کوت
 گروه طالبان با فیر کالشینکوف ١٩٩٩ آگست ٣-٢در جریان یک روز اشغال مرکز ولسوالی میر بچھ کوت در 

مردم در . سوالی در منطقھ کود کیمیاوی بھ قتل رساندند نفر غیر نظامیان را در خارج دفتر ول٢۶در حدود 
جستجوی اقوام گمشده شان بودند کھ نا گھان جسد آنھا را از مرکز ولسوالی بعد از عقب نشینی طالبان در ساعت 

طالبان خود . و آنھا توانستند کھ شناسای کنند کھ اکثر آنھا باشندگان منطقھ و ملکی بودند. عصر روز پیدا کردند
شواھد بیان میکنند کھ آنھا ھمچنین . رانھ این قربانیان ملکی مرد را درجریان اشغال میر بچھ کوت اسیر گرفتندس

 نفری را در کابل برای چندین ماه بعد از عملیات گرفتار کردند و مورد شکنجھ، ظلم و بد رفتاری قرار ١۶گروپ 
.دادند کھ شامل لت و کوب شدید و دوامدار بود

ورات وشامل بودن افراد کلیدی طالبان  سلسلھ دست
 مال داداهللا قوماندانان کھ از سرک نو طرف ١٩٩٩قوماندان ارشد ساحوی طالبان در شمالی در جریان حمالت 

بگرامی پیشروی میکردند قومانده میداد و مال فاضل قوماندانان کھ از سرک کھنھ طرف میر بچھ کوت پیشروی 
این دو نفر .  قوماندانان در ساحھ مستقیمآ نیروھا را در انجام جنایات رھبری میکردندزیرا. میکردند قومانده میداد

یک شاھد عینی کھ با طالبان میجنگید بطور . مسئوولیت عمده را بدوش دارند) یعنی مال داد اهللا و مال فاضل(
 ١٠در . یان کشیده استمشخص پای مال فاضل را بھ حیث رھبری کردن بی دلیل و ویرانی زیر بنا ھای ملکی بھ م

 این قوماندانھا با مالفاضل در نزدیک خط اول در میر بچھ کوت تشکیل جلسھ کردند و او مستقیمآ ١٩٩٩ماه آگست 
. مال فاضل ویرانی و خرابی ھا را رھبری میکرد. خرابی ھای خانھ ھا و دوکانھا را در محل مشاھده کرد

. یکای گرفتار شده  بھ زندان ایاالت متحد رفت مال فاضل توسط نیروھای آمر٢٠٠١در نوامبر 
 نفر از پرسونل میدان ١١مال برادر کھ معاون لوی درستیز بود شخصا در رابطھ بھ دستور و مشاھده کردن قتل 

. متھم گردیده است١٩٩٩ ماه آگست ٣ھوای در دشت چرچرک در 

قتل عام رباتک٧٫۵

ران غیر نظامی را در نزدیک سرک رباتک کھ شھر  نیروھای طالبان یک دستھ از اسی٢٠٠٠در ماه می 
 جسد از ٣١. تاشقرغان و پلخمری را بھ ھم وصل میکند بھ قتل رساندند کھ اجساد شان در روی سرک افتاده بودند

و بقیھ از .  نفر شان ازمردم شیعھ اسماعیلی قوم ھزاره از والیت بغالن شناسای شده بودند٢۶محل قتل پیدا شد 
در زمان . ھراه رباتک از محلی بنام ھزاره مزاری بین والیات سمنگان و بغالن شناسای شده بودندمردم شمال شا

تمام کسانیکھ کشتھ شده بودند چھار ماه قبل اسیر شده بودند و اکثر شان قبل از . قتل آنھا منطقھ در دست طالبان بود
.  توسط طالبان گرفتار شده بودند٢٠٠٠ری  جنو١۴ الی ۵این افراد ازخانھ ھایشان از . قتل شکنجھ شده بودند

زندانیکھ آنھا در آن زندانی بودند تحت امر قوماندان مال شھزاده قندھاری بود نامبرده قوماندان جبھھ طالبان در 
.خنجان بود

شرح حادثھ 

سنا برادر یک قومی دور و ھمسایھ قربانی کھ معلومات مفصل از ارباب ) ج(گزارش ذیل از حادثھ از مصاحبھ با 
" یکی از قربانیان است بر گرفتھ شده است کھ شھادت وی در در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر تحت نام 

.بیان کرده است". قتل عام ھزاره ھا در افغانستان
 یک تعداد نیروھای طالبان در قریھ نیک پای در ولسوالی دوشی والیت بغالن حملھ دستھ ٢٠٠٠ ماه جنوری ۵در 

آنھا شروع بھ جمع آوری مردم از . طالبان کھ با موتر ھای داتسن ھمراه بودند در صبحگاه حملھ بردند. کردجمعی 
.قریھ بکس، زیغولھ و دیگر دھات در نیکپای و گرفتاری تعداد دیگر از خانھ ھایشان کردند

 حضور داشتند و تقریبآ اکثر در آنجا مردمان دیگر نیز. تعداد کسانیکھ گرفتار شده بودند ریش سفیدان قریھ بودند
.جمعیت آن قریھ از این گرفتاری شھادت دادند

.جنوری  انتقال داده شدند١٠ الی ۵گرفتار شدگان در قرارگاه مرکزی عملیاتی مال شھزاده در خنجان تقریبآ بین 
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کنجھ لت وکوب، کیبل اقارب اسیران اجازه داده شدند تا از زندانیان دیدن نمایند تا ببینند کھ چطور آنھا مورد ش
یکی از کسانیکھ بعدآ در گذرگاه روباتک کشتھ شد بنام . برقی و ایستادن در ھوای سرد باالی برف مجبور میشوند

زمانیکھ زندانیان در .  سالھ بود کھ از شدت سرمای شدید و لت وکوب بقتل رسیده بود١٨سید تاج الدین جوان 
فا خانھ فابریک نساجی قطع گردید و برایش دو عدد چوب زیر بغلی داد پلخمری انتقال داده شدند ھردو پایش در ش

.شد
 ماه می زندانیان ٨ جنوری زندانیان در عقب قرارگاه مال شھزاده در پلخمری انتقال داده شدند و در ١۴در تاریخ 

ان عصر بار زده از حال رفتند یک نفر خدمتی معلومات داد کھ اقارب زندانیان در موتر ھای جدا گانھ در ظھر ھم
بعدآ اجساد این زندانیان در محل ھزاره مزاری . و موترھا توسط موترھای داتسن طالبان محافظت میشدند. شدند

.تقریبآ یکنیم ساعت راه  از زندان پیدا شدند

  ماه می چوپان ھا از راه عبوری رباتک راجع بھ اجساد بھ مرجع والیتی والیت سمنگان خبر دادند و مقام١٨در
طبق . ارشد والیت سمنگان کار گران را برای دفن اجساد فرستادند و آنھا توسط  نظامیان طالبان حفاظت شد ند

اظھارات یکی از کارگران کشتھ شدگان دستھای شان در عقب بستھ شده بودند و ھمھ شان در یک ریسمان گروپ 
.ده استاین گزارش از سازمان دیده بان حقوق بشر اخذ گردی. سھ نفری بودند

.  نفر از این قربانیان پیدا شدند کھ با روھایشان روی زمین خوابانیده شده باالی شان فیر صورت گرفتھ بودند٢٨
جسد یک زندانی دیگر کھ شناسای شده بود بنام صاحبداد بود و بھ قسمی کھ دستھایش و بازوھایش و پاھایش با 

بھ قسمی کھ گرفتار کننده وی از مھارت خاص کار گرفتھ بود ریسمان ھای جدا گانھ بھ یک درخت بستھ شده بودند 
 ٣٠اجساد .  جسد را در ساحھ ھزاره مزاری دفن کردند٢٩این کار گران در حدود . تا وی را از حرکت  باز دارد

کار گران کھ کمک برای دفن خاک اجساد رفتند . سانتی متر بخاطر حفاظت از حیوانات وحشی زیر خاک بودند
.ھ دیدند بیان کرده اندچیزی را ک

زخمھای مرمی از . اجساد در روی زمین با روی شان خوابیده بودند و دستھایشان تمامأ در عقب شان بستھ بودند
 ۴من اجسادی را دیدم کھ . پشت دیده و تشخیص داده نمیشد لکن خون در روی زمین زیر سینھ ھایشان دیده میشد

ھ پندیده بودند ولی خون واضحآ از سینھ ھای شان سرازیر شده  بودند ولی اجساد شان ن. روز قبل کشتھ شده بودند
من فھمیدم کھ از پشت سر فیر صورت گرفتھ است زیرا در دیگر قسمت ھای بدنشان عالمت زخم دیده نمیشدند و 

. در دریای خون کھ از سینھ ھایشان خارج شده بود شناور بودند
آنھا یکی بھ دیگری . یسما درست کرده بودند سھ سھ گروپ بستھ شده بودندبا لنگی ھا دستمال ھای کھ تاب داده ر

در واقعیت ما بسیار ترسیده  و ناراحت بودیم کھ ما بھ سختی و زور . توسط لنگی ھای خودشان بستھ شده بودند
.بسیار بھ مشکالت میتوانستی در آنجا ایستاده شوی.  جرأت کردیم کھ بھ زمین بی بینیم

وقت بعد از اینکھ کارگران برگشتند اطالع و یا خبر بھ نیک پای رسید کھ بعض مردم این محل در بین بزود ترین 
و یک گروپ از مردم آمدند و قبرھا را مورد بازرسی قرار دادند و از قبرھای کم عمق پاره .  کشتھ شده گان بودند

و آنھا بیشتر .  ده شان را شناسای کرده بودندھای لباس شان را پیدا کرده و از طریق ھمین لباس ھا اقارب مفقود ش
از دو جسد را از منطقھ نھ چندان دور تر از محل پیدا کرده بودند کھ اجساد در ھمان محل ایکھ باالیشان فیر شده 

.بود افتیده بودند
دن کرده  از محل دی٢٠٠٠مستنطقین محلی حقوق بشر درماه نوامبر . منطقھ رباتک تحت کنترول طالبان باقی ماند

. و متباقی مخروبھ ھای قابل دید را عکس برداری کردند

 مال شھزاده  بود کھ ٢٠٠٠قوماندان عمومی طالبان در خط اول خنجان در والیت بغالن در مدت نیم سال اول .١
صالحیت بر تأ سیسات زندان ھای خنجان و پلخمری جای کھ زندانیان رباتک داشت و قوماندان نیروھای 

بنام )  مستقر در مزار۵قوماندان قول اردوی (قوماندان اعلی طالبان در زون شمال . ر در محل بودمسلح مستق
مال عبدالرزاق قوماندان بلند رتبھ تر از مال شھزاده و مسئوول سوق و اداره عملیات بود،  برایش از 

 از شکنجھ کھ توسط مال وی اولین مقام رسمی نظامی بود کھ باید. استراتژی و پالیسی طالبان آگاھی میداد
و ھمچنین از واقعیت قتل و کشتار باید آگاه . شھزاده علیھ زندانیان غیر نظامی صورت میگرفت آگاه میبود



116

وی . میبود و در صورت ابتدای احضار قوماندان بھ محکمھ و ممانعت از تکرار واقعات مسئوولیت داشت
.قوماندان نظامی طالبان بود

ئوول انجام جنایات اندعاملین و کسانیکھ مس

.مال شھزاده قندھاری قوماندان ارشد طالبان در قتل عام ھا مستقیم مسئوولیت داشت
.  آزاد گردید٢٠٠۴ در نظارت خانھ نیروھای آمریکای برده شد لکن در ماه می ٢٠٠١مال شھزاده در اخیر سال 

گ رویا روی با نیروھای آمریکای بھ قتل متعاقبآ بعد از رھای با یک واحد نظامی طالبان پیوست و در یک جن
در زمانیکھ این جنایات صورت گرفت او قوماندان عمومی طالبان در خط اول خنجان در والیت بغالن . رسیدند

دیگر افسران کھ بخشی ازتشکیالت نظامی در محدوده فرماندھی . قوماندان قسمت از صفحات شمال مقرر گردید
: ز انجام جنایات آگاه بودند شامل ذیل ھستندشھزاده قرار داشتند احتماال ا

طالبان افغانستان بھ سیستم زون تقسیمات کرده بود (مسئوول تنظیمات طالبان در زون شمال مال نور اهللا نوری .٢
والیت بغالن جای کھ اسیران را گرفتار کرده بودند و والیت سمنگان جایکھ اسیران را . کھ چھار زون داشت
. ) و مربوط زون شمال بودقتل عام کردند ھرد

...... بنام مال عبدالرزاق )  مستقر در مزار۵قوماندان قول اردوی (قوماندان اعلی طالبان در زون شمال .٣
قوماندان بال واسطھ  بلند رتبھ تر از مال شھزاده و مسئوول سوق و اداره عملیات بود،  برایش از استراتژی و 

ن مقام رسمی نظامی بود کھ باید از شکنجھ کھ توسط مال شھزاده علیھ وی اولی. پالیسی طالبان آگاھی میداد
و ھمچنین از واقعیت قتل و کشتار باید آگاه میبود و در . زندانیان غیر نظامی صورت میگرفت آگاه میبود

وی قوماندان . صورت ابتدای احضار قوماندان بھ محکمھ و ممانعت از تکرار واقعات مسئوولیت داشت
.ان بودنظامی طالب

مال فاضل محمد مظلوم از قندھار قوماندان دوم مافوق مال شھزاده بود و وی از اینکھ افرادش بخاطر انجام .۴
.جنایات توسط قوماندان زون شمال متوقف میگردد از مراقبت شان عاجز مانده بود

.وزیر دفاع طالبان مال عبیداهللا از قندھار مشھور ترین مرجع نظامی طالبان.۵
این زندانیان مردمان غیر . ن کھ در آن زمان زندانیان را در زندان غیر رسمی در پلخمری میفرستادوالی بغال.۶

آنھا زخمی شدند و  .  نظامی بودند و بدون جرم ویا اقدام قانونی توسط یک قوماندان نظامی گرفتار شدند
والی باید از . مال مشھود بودحضور آنھا در منطقھ بخاطر رفت و آمد اقارب شان کا. متعاقبآ بھ قتل رسانید

او یک مقام ارشد غیر . حضورشان آگاھی می داشت از جنایات صورت گرفتھ علیھ شان و از سر نوشت شان
مشخصات . نظامی بود کھ مسئوول اداره و اجرای قانون در شمال بود جاییکھ تخطی ھا از آنجا شروع گردید

ار را انجام داده اند و کسانیکھ در حادثھ حضور داشتند و ھویت  سربازان طالبان کسانیکھ عمل قتل و کشت
.ھنوز امکان تثبیت شدن را دارد

٢٠٠١ جنوری سال ٢٢ الی ٧ قتل عام در یکاولنگ از ٧٫۶

حزب وحدت .  در ولسوالی یکا ولنگ بعد از اشغال آن توسط طالبان مبارزه ادامھ یافت١٩٩٨در ماه سپتامبر 
 تصرف کردند و بامیان را در ١٩٩٨أ سریعأ منطقھ یکولنگ را در آخر سال خلیلی و حرکت محسینی مشترک

اگر چھ آنھا ھردو ولسوالی را در ماه می ھمان سال بعد از جنگ شدید در بامیان .  تصرف کردند١٩٩٩آپریل سال 
. نیروھای حزب وحدت و حرکت اسالمی دو باره یکولنگ را تصرف کردند٢٠٠٠ دسامبر ٢٨در . از دست داد

 نیروھای طالبان پیشروی شان را از بامیان با یک تالش و اقدام بخاطر تصرف دو باره ٢٠٠١ جنوری ٧در 
بعد از جنگ در طالبان نیروھای تقویتی آورده بودند تا مرکز ولسوالی نیک کھ بدون سکنھ  . ولسوالی آغاز کرد

. جنوری بھ آنجا رسیدند٨زیاد بود پیشروی کردند و در اخیر روز 

 جنوری صورت ٨اکثر قتل ھا در .  آغاز شد٢٠٠١ جنوری ٧تل عام غیر نظامیان در یکولنگ در روز یکشنبھ ق
مجموع .  جنوری در محل باقی ماندند و قتل عام ھای زیادی را در محل انجام دادند٢٢نیروھای طالبان تا .  گرفت

ر شان غیر نظامی، سھ نفر شان نظامی  نف١٧۵ نفر کھ ١٧٨کشتار کھ در این دوران صورت گرفتھ بود حد اقل 
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آمار دقیق افراد ایکھ در دستگیری ھای دستھ جمعی دستگیر و بعدآ بھ قتل رسیده بودند بخاطر . شناسای شده بودند
.نبود منبع قابل اعتبار غیر ممکن بود

سلسلھ ساختار فرماندھی طالبان در یکولنگ 
بتی طالبان در یکولنگ و مسئوول عملیات نظامی طالبان در در آن زمان مال شھزاده قوماندان نیروھای  ضر

بعد از تصرف یکولنگ . نیروھایش نیزدیک فرماندھی اش قرار داشتند.  جنوری بود١١ جنوری الی ۶یکولنگ از 
 متر از ٢۵٠، مکتب دخترانھ کھ تمام این ساحات UNOCHAنیروھایش در شفا خانھ، تعمیر ولسوالی کھنھ، دفتر 

قرارگاه ھای موقت در جوار ھم قرار . اندھی شان در کتابخانھ آقای عرفانی یکولنگی فاصلھ داشتندمرکزیت فرم
داشتند زیرا بخاطر عملیات تالشی در حقیقت گروپ ھای تالشی اسیران را گرفتھ قبل از تیر باران در مقر 

دان ارشد طالبان گزارش داده است دو قومان. فرماندھی شان می آوردند کھ اکثر این اسیران مردم غیر نظامی بودند
بھ دلیل نقش ایشا ن بھ حیث قوماندان نظامی فاضل . کھ یکولنگ را دو مرتبھ در جریان عملیات نظامی دیده است

.حتمی در پالن و رھبری عملیات شامل قضیھ میباشد

بر عالوه این مطالب قوماندانان ذیل طالبان عضو سلسلھ مراتب طالبان بودند
مان مال عبدالستار قوماندان عمومی طالبان در ساحھ ھزاره جات بود و یکولنگ یک قسمت بروز واقعھ در آن ز

نقش عبدالستار در جریان قتل . او در مرکز نیک در جریان قتل عام حضور داشت.   بود٢٠٠٠جنگ در دسامبر 
.ھا بودهعام ھا بھ نظر میرسید کھ معاون اول و مال شھزاده تطبیق کننده این قتل عام 

 پشتون طالب و در منطقھ شناختھ نشده بود ولی بھ حیث قوماندان پیاده در جریان جنگ -مال عبدالغفار از قندھار
.   ماه جنوری عملیات تالشی را سر پرستی کرد٨وی در دره علی علیا در . حضور داشت

اهللا نقش ھماھنگی ھمزمان با عملیات در جریان عملیات، طالبان در کابل مستنطقین را آگاه نمودند کھ مال احمد 
.سیغان، کھمرد و یکولنگ را داشتھ است

اگر چھ عمال تا سھ شنبھ و چھار .  جنوری واحد ھای نظامی طالبان توقع رسیدن بھ یکولنگ را داشتند٧قبل از 
شد و مسئوول فرمان شنبھ بھ یکولنگ نرفتھ بودند و زمانیکھ قتل عام ھا بھ پایان رسید او بطور واضح قوماندان ار

.از آغاز عملیات بود
او گرفتاری ھا را بطور دستھ جمعی و انفرادی سر . قوماندان محلی بنام منگل نیز در قتل عام ھا شرکت داشت

پرستی میرکرد کھ باعث ازدیاد قربانیان در نیک بخاطر گروپ ھای کشتار گر بیشتر گردیده بود تالشی خانھ بخانھ 
در جریان تالشی . ی میکرد تالشی بود کھ قتل عام ھا در محل کشتار صورت میگرفترا کھ منگل سر پرست

تمام این .  را نفر بھ قتل رسا نید ند و سھ واقعھ منفردانھ نیز صورت گرفتھ بود١١طالبان در دره علی حد اقل 
. صورت گرفتھ استCCAکشتار در محدوده ای یک کیلومتری دفتر ساحوی 

. ھ نیروھای خارجی با طالبان در حمالت ضربتی و قتل عام ھا نقش برجستھ را ایفا کرده اندشواھد نشان میدھد ک
نیروھای خارجی بطور مخلوط با نیروھای طالبان عملیات را اجرا کردند کھ شاھدان پشتون ھای قندھاری را 

روپ قاتلین را بطور نجات یافتھ گان گ. اگر چھ نیروھای خارجی عامل اصلی کشتار نبودند. شناسای کرده اند
طالبان از ملیشھ ھای . عموم شناسای کردند کھ آنھا پشتون ھای افغان بودند کھ بیشتر بھ قتل عام مبادرت میورزیدند

ولی آنھا افغان ھای . خارجی در قتل ھا، اسیر گرفتن مردم از قریھ جات، و محل باز رسی اسیران استفاده میکردند
.  دپشتون را برای کشتن می گماشتن

در جریان ) ٢(استشھاد توسط سھ گروپ از کمیسیون تحقیق در یکولنگ و ) ١: (تحلیل مبنی بر دو منابع شھادت
 ١٧٨ ھا کھ NGOشھادتھای انفرادی نیز از روی لیست قربانیان کھ از . مالقات در محل شھادت جمع آوری شد

 تفصیل توضیح میدھد کھ حادثات مشخص  این گزارش بھ.  نفر قربانی را بھ طور انفرادی مشخص نموده است
انجام قتل عام را در یکولنگ بھ ھم شباھت داشتھ کھ بطور مشخص چھار نقطھ کلیدی مشخص میسازد کھ گروپ 

.قاتلین طالبان تعداد زیاد مردم را در مرکز ولسوالی جمع آوری کرده و بطور دستھ جمعی تیر باران کردند

:ر طریق بھ قتل رساندندنیروھای طالبان مردم را بھ چھا
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گرفتاریھای دستھ جمعی توسط گروپ قاتلین طالبان کھ از محل گرفتاری شان برده و در محل دیگر . أ
.کشتند

قتل کنار راه ھا،  کھ یک تعداد قلیل مردم گرفتار شدند و یا توقف داده شدند و بعد در ھمان محل کھ . ب
.گرفتار و توقف داده شده بودند بھ قتل رساندند

.شتار در جریان تالشی ھا،  کھ عمومآ بطور انفرادی در خانھ ھایشان گرفتار شده و عجالتآ بقتل رسیدندک. ت
کشتار ھای قصدی جایکھ بطور انفرادی شناسای شده بود کھ افراد نظامی و یا افراد نظامی زخمی بودند . ث

.بھ قتل رساندند

کشتار و گرفتاری ھای دستھ جمعی

بطور عموم تعداد گرفتاری ھای دستھ جمعی . ب شدند و بطور دستھ جمعی کشتھ شدنداکثریت قربانیان انتخا
. نفر آن از لیست کشتھ شده گان شناسای گردیده اند٩٨ نفر قربانی اند کھ ١٢٧نمایانگر 

گرفتاریھا دستھ جمعی در دره علی. ١. أ
 و در قالی محمد حسن خان در حدود      نفر را از دره علی توسط گروپ جالد شان گرفتار کرده۵٠طالبان بھ تعداد 

 ١٠٠٠نیروھای طالبان آنھا را در خانھ ھایشان در دره علی بین .  جنوری جمع آوری کردند٨ نفر را در ١٧٠٠
نیروھای طالبان این افراد را در مرکز عملیاتی شان در مقر موسسھ .  نفر در یک روز گرفتار کردند١۵٠٠الی 

اظھارات شاھد عینی شامل .  آنھا را در محل نزدیک محل کشتار ببرند نگھداری کردندآکسفام برده و قبل از کشتن
یک مرد آشکارا . مردھای بودند کھ در دره علی گرفتار شده بودند لکن در محل نگھداری مورد عفو قرار گرفتند

.داین عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میش. از دست دستھ قاتلین نجات یافت

گرفتاری مردان در مندیک  . ٢. أ
 نفر را از مندیک گرفتار کرده  و در قلعھ حسن خان بھ قتل ١١ جنوری ساعت ھشت نیم دستھ قاتالن طالبان ٨در 

یک نفر از این افراد از دست . طالبان این افراد در ھمین روز از نزدیک قریھ مندیک گرفتار کرده بودند. رساندند
.  این عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میشد.  یافتدستھ قاتالن نجات 

گرفتاری مردان از قریھ کتھ خانھ از سالون نماز. ٣. أ
زمانیکھ آنھا در قریھ رسیدند در ساعت ھشت نیم .  نفر را در کتھ توسط ھمین دستھ قاتلین بھ قتل رساند٢٢طالبان 

 سالون نماز قریھ کتھ خانھ جاییکھ مردم در آنجا در ساعت ھشت نیم روز آنھا مردم را از داخل.  ماه جنوری بود٨
این عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان . ھشتم جنوری پناه برده بودند و طالبان آنھا را در شب گرفتار کردند

ین دستھ نجات یافتھ  نفر پشتون ھا اداره میشد و یک نفر از قریھ کتھ خانھ ازا٨دستھ قاتلین توسط . سرپرستی میشد
. بود

گرفتاری مردان کھ در خانھ احمد ارباب در کتھ خانھ تجمع کرده  میخواستند کھ تسلیم شوند. ۴. أ
آنھا از .  نفر از تعداد ریش سفیدان کھ کوشش داشتند بھ مراجع طالبان تسلیم شوند بھ قتل رساندند١٠طالبان تقریبآ 

 جنوری ٨بیرون شدند، زمانیکھ طالبان آنھا را در ساعت ھشت نیم خانھ احمد ارباب شخص با نفوذ منطقھ 
طالبان این افراد را .  بجھ بقتل رساندند١١گرفتار کردند آنھا را در عقب موسسھ آکسفام در ھمان روز در ساعت 

شاھدان عینی بھ شمول کسانیکھ در آن محل مورد بخشش . در قرارگاھشان در موسسھ آکسفام نگھداری کردند
شاھدان عینی خاطر . این عملیات توسط قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میشد. ار گرفتھ بودند یکجا بودندقر

.نشان ساختند کھ طالبان خارجی در نگھداری اسیران شرکت داشتند

گرفتاری ریش سفیدان قریھ بید مشکین کھ طرف مرکز نیک بخاطر تسلیمی می آمدند. ۵. أ
 نفر از ریش سفیدان کھ مانند قریھ کتھ خانھ بھ مرکز ولسوالی بخاطر بیعت  و ١٣د طالبان تقریبآ در حدو

طالبان آنھا را در مقر موسسھ آکسفام نگھداری کردند و . ھمبستگی شان با مقامات طالبان آمده بودند بقتل رساندند
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این عملیات توسط .   رسیدند جنوری توسط دستھ قاتالن مربوط بھ طالبان بھ قتل٨بعد در ساعت یازده و نیم روز 
.قوماندان عملیاتی طالبان سرپرستی میشد

گرفتار مردم بید مشکین در جریان تالشی خانھ بخانھ . ۶. أ
 جنوری گرفتار ٨طالبان افرادی را کھ در جریان تالشی خانھ بخانھ در قریھ بید مشکین در ساعت نھ و نیم روز 

 میرسد کھ قربانیان این گرفتاری ھا توسط دستھ قاتلین در موسسھ آکسفام چنین بھ نظر. کرده بودند بقتل رساندند
.لکن ھیچ معلومات مشخص از اداره این عملیات موجود نیست. بھ قتل رساند اند

قتل عام دو سرکھ قرغان. ٧. أ
این سھ بخش جستجوی طالبان . طالبان سھ نفر را از بید مشکین بودند در نزدیک سرک قرغان بھ قتل رساندند

تیر . نفر را در بید مشکین در ظھر روز ھشتم جنوری  محاصره کرده  در ساعت پنج و سی دقیقھ بھ قتل رساندند
باران این سھ نفر بفرمان قوماندان ستار الدین و توسط افراد مسلح پشتون افغان اجرا گردیده است ولی کدام 

.ھ نفر کھ از قتل نجات یافتھ اند گرفتھ شده استاظھارات از س. معلومات بیشتر در این زمینھ موجود نیست

تالشی ھای قریھ ھای آخندان، کتھ خانھ و کشکک. ٨. أ
 ٨طالبان تعداد نا معلوم از مردان کھ در قریھ آخندان، کتھ خانھ و کشکک در جریان تالشی ھای متداوم در 

ندارد اما بھ نظر میرسد کھ قربانیان ھیچ گزارش جامعی از این عملیات وجود . جنوری جمع کرده بودند کشتند
. توسط دستھ تیر باران در آکسفام بھ قتل رسیدند

کشتارھای کنار جاده 

 تن از آنھا بھ طور واضح از ١٧ قربانی دارد کھ ١٨گزارشات عمومی درباره کشتارھای کنار جاده اشاره بھ 
. لیستھای فراھم شده متضررین قابل شناسایی بودند

 جنوری فورآ در نزدیکی مرکز قالین بافی ٨ قبل ازظھر ١١طالبان سھ دکاندار بھسودی را ساعت قوای ) ١(. ب
در دره علی بھ ) CCA(کھ توسط یک سازمان غیر دولتی افغانی اداره می شد و مرکز ھمکاری افغانستان 

. این کشتار در بخشی کھ توسط قوماندان منگل کنترل می شد، اتفاق افتاد. قتل رساندند

 جنوری طالبان نھ نفر را در مندیک بھ قتل رساند کھ پنج تن آنان را ھمراه این نھ نفر ٨ بجھ ١٠در ساعت ) ٢. (ب
یک قوماندان . گرفتار کرده بودند از آنھا جدا کردند و مجبور کردند کھ حادثھ قتل را از نزدیک مشاھده کنند

. د دستور داد و سر پرستی کردقندھاری قتل را کھ توسط پنج نفر افغان پشتون اجرا میش

 جنوری یک گزمھ مختلط از طالبھای داخلی و خارجی دو چوپان را در کوتل سرخک ایستاد ٨ بجھ ١١در ) ٣.(ب
.یک نفر از تیر باران نجات یافت و دیگری بخاطر بزرگی سن مورد عفو قرار گرفت. کرده و بھ قتل رساند

 بجھ الی سھ بجھ بعد از ظھر در دره علی تحت سر ١١ جنوری از ٨طالبان کوھی عملیات تالشی را از ) ۴(
پرستی قوماندان منگل سھ نفر ره گذر و یک مرد محلی را در منطقھ پای تپھ سر بالق ایستاد کرده و بھ 

.قتل رساندند

کشتار در جریان تالشی ھا

قام سلسلھ مراتب و نظامی نیروھای تالشی مردم را بدون رجوع بھ م.  ھفت حادثھ مشخص شده است) ١.(ت
طالبان شکنجھ و لت . شان و بعض اوقات بدون واضح کردن دلیل بر جدا کردن قربانیان را بھ قتل میرساندند

طالبان . یکی را تا دم مرگ لت و کوب میکرد و دیگر را زنده در میداد. و کوب را با قتل مدغم کرده بود
. ش دوز را کھ سید رسول نام داشت بھ قتل رساندخارجی در یک عملیات تالشی حد اقل یک نفر کف
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قتل عمدی و یا قصدی
.  جنوری اسیر گرفتند٧ یا ۶طالبان استاد فکور قوماندان نیروھای جبھھ متحد را با بادیگارد ھایش در ) ١.(ث

.آنھا وی را قبل از بھ قتل رساندند بستھ کرده مورد شکنجھ قرار دادند

 جنوری وی را در دفتر ٢٢ عبدالستار دگروال حیات اهللا را گرفتار کرد و در طالبان تحت امر مال) ٢. (ث
UNOCHAبھ قتل رساند .

تفصیالت راجع بھ تعداد کشتھ و گرفتاریھای دستھ جمعی

 جنوری٨ گرفتاریھای دستھ جمعی در دره علی و قتل عام شان در نیک در -)١. (الف
از اینکھ این دره یک مرکز سادات با .  صورت نگرفتھ است٢٠٠١ ھیچ جنگی در دره علی در دسامبر و جنوری

 جنوری ٨منطقھ در . نفوذ ولسوالی بودند و احتماال کالنھای دره علی عالقھ مند بودند کھ با طالبان ھمکاری نمایند
انتقال بھ تعقیب عقب نشینی و شکست نیروھای جبھھ متحد از یکولنگ بزرگان راجع بھ . منطقھ دره علی آرام بود

مردمان دره ھا . قدرت صلح آمیز در بین شان جرو بحث میکردند کھ چگونھ ارتباط جدید را بر قرار نمایند
مردم یکولنگ دره علی را بھ عنوان . برخالف کسانیکھ در مرکز ولسوالی بودند بطور احتیاط پنھا نشده بودند

 مردم غیر نظامی در مرکز ولسوالی پنھان مکان مصئون انتخاب کردند زیرا در جریان آشوب سیاسی و نظامی
اگر کدام دلیل نظامی برای تالشی دره . این منطقھ میزبان مردم بیجا شده از مرکز ولسوالی بود. شده میتوانستند

علی این یک قریھ بود کھ نزدیک کوتل سرخک و فیروز بھار جاییکھ نیروھای جبھھ متحد در آنجا بخاطر دفاع از 
اگرچھ استخبارات ساحوی در یک بررسی سطحی از محل اینرا دریافتند کھ در زمان ایکھ . ندیکولنگ مستقر بود

.طالبان بھ آن مناطق رسیدند ھیچ نیروی نظامی از مخالفین در آنجا حضور نداشت

در قدم اول نیروھای . تیرباران مردان اسیر در دره علی یکی از چھار نقطھ کلیدی فتل عام ھا محسوب میگردد
آنھا مجھز با شش عراده موتر تویوتا داتسن .  جنوری رسیدند٨ بجھ ١٠شی طالبان بھ دره علی تقریبآ در ساعت تال
و متعاقبآ در دزدی اسپھای محل وبخاطر )   بجھ دیده شده است١٠توسط شاھدان در منطقھ جمک ساعت (کھ 

ه علی قوماندان منگل کھ از پشتون ھای قوماندانان کلیدی در تالشی در. تالشی خانھ ھای جوارسرک اقدام نمودند
نیروھای کھ آمده . بامیان بود کھ بعدآ با طالبان پیوست و در بین مردم شناختھ شده است و دیگرش مال غفار بودند

 در تخار کشتھ شد برعالوه بعض تاجک ٢٠٠١بودند شامل پشتون ھای بغالن مربوط مال عبدالباقی طالقانی کھ در
 در دره علی قرارگاه گرفت و در جریان روز در اطراف آن محل بخاطر CCA قالین بافی طالبان در مرکز. ھا

 در منطقھ ١۵ الی ١١یک کارمند قالین بافی میگوید کھ آنھا تقریبآ از تاریخ . چای نوشیدن و چور و چپاول میرفتند
. نددره علی کنترول داشت و زمانیکھ اسیران بھ مرکز برده شدند آنھا بھ طرف نیک رفت

طالبان دیگر کھ در عملیات تالشی خانھ ھا در دره علی شرکت داشتند بھ شمول مال رحمت اهللا، سید صالح الدین 
 قبل از ترک محل نوشتھ شده CCAکا کازی و مولوی محمد ولی بودند کھ نام ھایشان در دیوار حولی قالین بافی 

آنھا . پ تالشی طالبان تا توانستند مردان را جمع کردنددر جریان ھشت ساعت کھ آنھا در دره علی بودند گرو. بود
اسیران را از خانھ ھا، از سر مزارع، و از سر زمین ھا گرفتار کردند و دستھایشان را با لنگی ھای شان بستھ 

گروپ تالشی یک تعداد را بخاطر ازدیاد نفر و تصفیھ یک تعداد را مورد . کرده بھ مرکز قالین بافی انتقال دادند
مرکز قالین بافی مرکز گرفتاری درست شده بود جای بود کھ مردم را قبل از برگشت بھ نیک در . فو قرار دادندع

این گرفتاری ھا با ظلم زیاد صورت میگرفت و شاھدان عینی توضیح داده است کھ . آنجا جمع آوری میکردند
ھمچنان طالبان .  میل تفنگ و برچھ میزدندنیروھای طالبان چگونھ اسیران و یا اقوام اسیران را حین گرفتاری با

 طالب علم  بر عالوه مردان از قریھ جات دره ٣٠مدرسھ دره علی را بھ حیث مرکز گرفتاری استفاده میکردند آنھا 
علی علیا گرفتار کرده بستھ کردند ولی عجالتآ مال غفار این طالبھا را مورد عفو قرار دادند و اجازه دادند کھ بخانھ 

)اظھارات شاھد را در ذیل بی بینید. ( بروندھایشان

اجرای این عملیات تالشی نشان میدھد کھ این تالشی ھدف نظامی نداشتھ و صرف جمع کردن مردم و جزا دادن 
کسانیکھ بطور نا مشخص جمع آوری شده بودند و کسانیکھ زندانی شدند بطور مشخص شامل غیر . شان بوده است
فتار توسط منگل کھ از منطقھ معلومات کافی داشت رھنمایی میشد و طالبان بطور کامل از و این گر. نظامیان بودند



121

منگل سرپرستی عملیات از جوی کھ در مرکز قالین بافی بود  بھ پایین . واقعیت گرفتاری غیر نظامیان آگاه بودند
در . لی علیا را بھ عھده داشتندمنطقھ دره علی یعنی دره علی سفال و مال غفار از جوی بھ باال یعنی منطقھ دره ع

در مسیر راه طرف مرکز قالین بافی .  نفر را در مرکز قالین بافی جمع کردند٨٠ بجھ بعد از ظھر طالبان ٣ساع 
 متر در ۴٠٠بعض اسیران گفتھ اند کھ آنھا از اجساد دوکانداران بھسودی کھ فورآ  بقتل رسانده شده بودند تقریبآ 

.اشت قرار داشتندجنوب این مرکز موقعیت د

بر عالوه گرفتار مردم از خانھ ھایشان، طالبان با دستھ ای از ریش سفیدان کھ از دره علی بھ طرف نیک بخاطر 
در بین این ریش سفیدان یکنفر بنام چمن مسئوول دیپوی . مذاکره، تسلیمی و امنیت قریھ جات میرفتند رو برو شدند

یات تالشی طالبان این این گروپ میانجیگر را کھ از قریھ جمک عبور دستھ عمل. سابق طالبان در یکولنگ بود
.  طالبان اسرا را با برچھ میل تفنگ میزدند و در یک اتاق در جمک ایشانرا زندانی کردند. میکردند مالقات کردند

کرده و با گروپ بعدآ آنھا با بقیھ زندانیان یجا . و تا برگشت خود طرف نیک آنھا را در ھمان اتاق نگھداری کردند
 گفتھ است کھ چگونھ شوھرش ١۴٠شاھده عینی  نمبر . اصلی از زندانیان طرف نیک مرکز قتل عام انتقال دادند

با یک تعداد موی سفیدان قریھ بھ مرکز دره علی در شا نھنگ، نشان میدھند کھ چطور مردم مصروف مشوره 
اگر چھ او از قریھ شا نھنگ گرفتار شده بود و در .دبرای اینکھ چطور تغییرات سیاسی اخیر را وفق بدھد بودن

.محل قتل عام بھ قتل رسید

طرف نیک میرفت تا اقای اخالقی کالن قریھ و مدیر ) پسر خواھر یا برادرش(یک شاھد گفتھ است کھ چطور 
دستھ قاتلین تیر آنھا در مسیر راه توسط طالبان اسیر شدند و توسط . سابق اداره طالبان در ولسوالی را ھمرای کند

.او و یک گروپ از زنھا توانستند کھ جنازه را روز دیگرش پیدا کنند. باران گردیدند

طالبان سوار بر اسپھا اموال مردم را دزدی . بعد از ختم عملیات تالشی طالبان مردم جمع کرده طرف نیک بردند
تفنگ بخاطر حرکت دادن مردم طرف نیک ، چوب و میل )کیبل مورد عالقھ طالبان(کردند و مردم را با قمچین 

 بعد از ظھر زندانیان را بھ طالبان مسئوول عملیات ۴آنھا در مدت یکساعت راه را پیمودند و در ساعت . میزدند
قوماندان عملیاتی طالبان مال شھزاده در تعمیر کتابخانھ مشرف بر . در مقر موسسھ آکسفام در نیک تحویل دادند

.صحن حولی نشتھ بود

یک موتر در موسسھ آکسفام منتظر بود و زمانیکھ اسیران در موسسھ آکسفام می رسیدند محافظین آنھا را بھ دو و 
وقت اسیران میرسیدند و موتر کارماز را تخلیھ میکردند  . اطفال، جوانان و پیر مردان: یا سھ دستھ تقسیم میکردند

دست کم در یک قضیھ محافظین طالبان بھ . ا میانجی میشدندتعداد طالبان در رابطھ با این دستھ بندی  مداخلھ و ی
در یک قضیھ محافظین دو نفر فنی یا . مال شھزاده مراجع کردند بخاطر پالن راجع بھ عفو قراردادن اسیران

ولی شھزاده .   استNGOمتخصص را با خود طرف کلینیک جذام بردند تا اسناد را بیبینند کھ کی  کارمندان 
رد کرد و گفت تمام شان را بقتل برسانید لکن محافظ از امر وی سر پیچی کرد و اسیران را در وقت حرف آنھا را 

اسیران بھ دو دستھ جوان و پیر تقسیم و بستھ کرده بھ موتر بارکشی بار . تخلیھ از موتر بارکشی دستھ بندی کرد
وتر طرف یک فاصلھ کم از نیک طرف  بجھ بعد از ظھر تکمیل گردید وم۵این تقسیمات تقریبآ در ساعت . کردند

بعد . موتر بارکشی تخلیھ گردید و بھ دو دستھ تقسیم کردند. محل قتل عام در قلعھ ارباب حسن خان حرکت کرد
 بجھ بعد از ظھر تیرباران ۶ و یا ۵مردان دره علی تقریبآ درساعت . طالبان آنھا را توسط دستھ قاتلین بھ قتل رساند

.شدند
 طالبان یک پیر مرد را مورد عفو قرار داد و وی را از محل قتل در شب پس آورده و  روز  ماه جنوری٨در 

در آخر روز اسارت . جوانانیکھ نجات یافتند برای چھار روز در محل نگھداری شدند. دیگر وی را آزاد کردند
قت آین ھا توسط افراد در این و.  ماه جنوری گماشتھ شدند١٢شان این مردان جوان بھ کار بار کردن اجساد در 

. طالبان از غور بند محافظت میشدند

 مرد پیر از دره علی بخاطر جستجو و شناسای اجساد بھ ١٠ زن و ٣٠بعد از چھار روز یک نماینده گان مرکب از 
ن قربانیا. نیک آمدند و در بین انبار اجساد کھ در قلعھ ارباب حسن خان موقعیت داشت اقارب شان را شناسای کنند

و تا ھنوز دستھای . توسط مرمی ھای مختلف زخمی و کشتھ شدند مخصوصأ در قسمت سر و سینھ فیر شده بودند
 ماه جنوری بخاطر ١٢یک شاھد گفتھ است کھ زمانیکھ نمایندگان مردم دره علی در . شان در عقب بستھ بودند
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ره علی حاجی فکوری قوماندان ارشد کھ با مردم د. اجساد شان آمدند شش ردیف پانزده نفره از اجساد را دیده است
 ٧٠ الی ۶٠و آنھا . و فکوری برایشان یک موتر بارکشی داد. طالبان پیوستھ بود مالقات در نیک مالقات کردند

 جسد را در بازار کھنھ نیک بھ اقارب شان در شرق یکولنگ و در سالون ١١آنھا . جسد را در این موتر بار کردند
از این محل اقارب قربانیان اجساد را توسط مرکب بخاطر دفن شاه بخانھ ھایشان . سلیم کردندنماز قریھ مندیک  ت

.بردند

یک شاھد گفتھ . شھادت شاھد  بیان میکند کھ بر عالوه ظلم و کشتار طالبان بعض اسیران را شکنجھ نیز میدادند
د بر عالوه زخمھای مرمی انگشتانش نیز است کھ بگونھ یی کھ آنھا جسد پدرشان را از محل کشتار گاه پیدا کردن

شاھد دیگر گفتھ است کھ چگونھ برادرش از خانھ اش اسیر گردید با لنگی دستانش بستھ با لت و . بریده  شده بود
لکن زمانیکھ او برای پیدا کردن جسد برادرش از قلعھ ارباب حسن خان . کوب ھمراه اسیران دره علی یکجا بردند

.درش بر عالوه تیر باران توسط برچھ بھ قتل رسیده است و گلویش بریده شده بودرفت او فھمید کھ برا

گرفتاری دستھ جمعی از دره علی و قتل عام آنھا توسط دستھ قاتلین توسط کسی کھ عضو فامیلش یکنفراز فامیلنش 
 جنوری ٨ارع در از جملھ این گرفتار شده گان است کھ شھادت داده است کھ وی اقاربش را از خانھ، از سر مز

اسیران  کھ ھمراه قربانیان دره علی بھ طرف نیک می بردند لیکن بعدأ او بخاطر کدام دلیل مورد عفو قرار .  بردند
 ١۵و کسانیکھ بعدأ در .  جنوری طرف نیک بخاطر شناسای جسد رفتھ بود١١گرفت اقارب کسی بود کھ در 

. اده اندجنوری دفن شدند و مردمی را کھ تیر باران شھادت د

نجات یافتھ گان
شاھدان عینی از مردان کسانیکھ با دستھ اصلی اسیران در دره علی اسیر شدند و تا یکولنگ ھمراھی شان بودند و 

آنھا در رابطھ بھ حادثھ تا آخر کھ طالبان جوانان را . بخاطر سن شان جدا شدند شھادت شان بھ دسترس میباشد
ابوالفاضل کھ در دره علی ھمراه پسرش گرفتار شده بود . صل ارائھ کرده استطرف کشتار گاه بردند معلومات مف

طالبان آنھا با اعمال شکنجھ و لت وکوب با میل تفنگ و چوب و اخیرآ آنھا را با دستھ اصلی .  میباشد١۴٣قربانی 
سیران جوان دیگر بھ ابوالفاضل بعدآ ھمراه چند پیر مرد زمانیکھ پسرش با ا.  اسیران با پای بھ مرکز نیک بردند

او تخمین کرده است در اسیران کھ بھ مرکز کشتار گاه برده شدند . محل کشتار گاه بردند مورد عفو قرار گرفتند
ھمچنان عوض .  نفر تیر باران شدند۵٠ نفر شان آزاد گردیدند و بقیھ در حدود ٣٠ ھشت نفر بودند و ٨٠بیشتر از 

ھ اش در دره علی وارد شده بود اسیر گردید و آنھا وی را بستھ کرده علی توسط سھ نفر عسکر پشتون کھ درخان
وی تا نیک برده شده بھ دستھ اسیران اصلی ملحق گردید ولی بخاطر سن زیاد وی . مورد لت و کوب قرار داد

. مورد عفو قرارگرفتھ و آزاد گردید

او از .  ن کرده آنھا در کشتار گاه جدا گردیدخلیفھ یکی از آخرین کسانی بود کھ از قربانیان دره علی قبل از پایی
 سالھ بود و ۴٠اگر سن وی تقریبآ . قریھ منشره مربوط دره علی گرفتار شد و با اسیران اصلی طرف نیک رفتند

او برای چھار . احتماال کشتھ میشد ولی در آخرین دقایق یک طالب مداخلھ کرد و ویرا با مرد پیر دیگر آزاد کرد
وی تأیید کرد کھ . ابل ھوتل اسد اهللا خان بخاطر بار کردن اجساد نگھداری شد و بعدآ رھا گردیدروز در نیک مق

.  نفر شان مورد عفو قرار گرفتند١۵ نفر بودند ولی فقط ٨٠ الی ٧٠اسرای کھ طرف نیک برده شدند 

.خان نجات یافتدر ظھر روز  ھشتم جنوری محمد علی قریھ کنده دره علی از کشتار در قلعھ ارباب حسن 
. بخاطر بی خبری از واقعھ او طرف دوکان رفت و اسیر گردید. او با دستھ گرفتار شده گان اسیر نگردیده بود

طالبان اورا بخاطر چیدن اسیران در موتر بارکشی در جریان روز گماشتند و او اسیران را کھ بطرف قلعھ ارباب 
. د از ختم کا ر طالبان اورا تیر باران کردو بع.  حسن خان برده میشدند در موتر می چیدند

اگر چھ یک نفر دیگر زمانیکھ ھمسایھ اش در بین خون دست و پا می زد با پایین انداختن خودش   آسیب ندیده 
اگرچھ این مورد از شاھد بطور کامل . این واقعھ زمانی بود کھ اسیران دره علی را تیر باران میکردند. است

.واضح نیست
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یک زن گفتھ . د در زمانیکھ شوھرش و دو پسر را طالبان تیر باران کرده بھ قتل رساند شاھد صحنھ بودیک شاھ
شاھد دیگر گزارش داده است کھ شوھرش در . است کھ چگونھ طالبان پسرش راقبل از بردن بھ کشتارگاه میزدند

دند و او را با لنگی اش محکم بستھ حین آماده کردن علف در کاھدان بود کھ دو طالب پشتون دفعتأ بر وی وارد ش
یک شاھد دیگر میگوید کھ چگونھ دامادش را طالبان بستھ کرده با چوب میزد و در . در محل کشتار گاه پایین کردند

زن یک قربانی و یا متضرر بیان میکند کھ چطور طالبان شوھرو دامادش را از خانھ . محل کشتار گاه پایین کرد
را قبل ازبردن شان بھ کشتار گاه در قلعھ ارباب حسن خان با قمچین، میل تفنگ و برچھ اش گرفتار کرد و آنھا 

یک شاھد میگوید کھ سھ نفر . یک نجات یافتھ گفتھ است کھ دو پسرش گرفتارشده در کشتار گاه برده شدند. میزدند
 بعد از چھار روز از پشتون ھا دستھای شوھرش را بستھ کرده لت وکوب کرده بردند و ریش سفیدان جسد وی را

نجات یافتن دیگر خودش بھ خاطر یافتن جسد پسرش بھ قلعھ ارباب حسن . کشتار گاه قلعھ ارباب حسن خان آوردند
زن یک قربانی قصھ کرد شوھرش . خان رفتھ بود و دید کھ دستھای پسرش بھ عقب بستھ و چھار مرمی خورده بود

 ٨برادر قربانی دیگر قصھ کرده است کھ کھ برادرش در . رده شدگرفتار شد و بھ ضرب لت وکوب بھ کشتار گاه ب
یک مادرسھ قربانی گفت کرد . ماه  جنوری در دره علی  گرفتارشد با برچھ زده شده بود و بھ کشتار گاه کشتھ شد

از زن یک قربانی گفت کھ چگونھ اجساد . کھ طالبان دو پسر و یک نواسھ اش را گرفتار کرده بھ محل کشتار بردند
یک شاھد دیگر بیان کرده است کھ طالبان پسرش را از خانھ اش گرفتند و در . محل کشتار آورده شد و دفن گردید

 گردیده و دستھای پسرش ١٢٢سھ نفر مسلح طالب وارد خانھ شاھد . ھمان عصر روز وی را بھ محل کشتار بردند
 بجھ بعد از ظھر وارد محل ٢طالبان در ساعت یک شاھد عینی گفت کھ . را بستھ کرده بھ محل کشتار گاه بردند

. اجساد این سھ نفر بعدآ از انبار اجساد از قلعھ ارباب حسن خان پیدا شد. شدند و توانستند کھ سھ نفر را گرفتار کنند

شوھر یک مزدورکار قریھ زمانیکھ .  قومی یک نجات یافتھ گرفتاری و قتل کاکا یا مامایش را بیان کرده است
زن دیگر بیان داشتھ . او بستھ شده و بھ محل کشتار گاه رسید.  برای صاحب کار ساطور میکرد گرفتارشدعلف را

یک مادر گفت کھ پسرش را . است کھ شوھرش از دره علی گرفتار شد و بھ قلعھ ارباب محمد حسن خان برده شد
زن یک قربانی . رباران پیدا شدگرفتارکرده زده برد کھ جسد سوراخ سوراخ شده از مرمی وی بعدا ازمیدان تی

گزارش داده است کھ شوھرش توسط طالبان از خانھ اش گرفتار گردید و بعدآ مورد لت وکوب قرار گرفتھ و در 
شاھد دیگر بیان کرده است کھ چگونھ شوھرش در حین درو کردن چمن گرفتار شد و بستھ . کشتار گاه بھ قتل رسید

او بخاطر پیدا کردن اجساد در قلعھ ارباب . رده بھ میدان کشتار پایین گردیدکرده با میل تفنگ و چوب لت وکوب ک
زن یک قربانی بیان کرد کھ شوھرش از کنار سرک گرفتار گردید و بعدأ ھمراه اسیران دره . حسن خان رفتھ بود

ید کھ در مقر یک نجات یافتھ دیگر سید طالب، سید سرور و سید حسین را از قریھ کشکک د. علی تیر باران گردید
. طبقھ بندی در محل کشتار پایین گردیدند و بعدآ بخاطر جمع آوری اجساد بھ قلعھ ارباب حسن خان برده شدند

اجساد اصال در قسمتھای سر، سینھ، و کمر ھدف قرار داده شده بودند بھ شمول یک عده کسانیکھ دستھای شان 
وی . جنوب بطرف قلعھ محمد حسن از کتھ خانھ دیده استیک شاھد کشتار واقعی را از . بستھ و بعضی باز بودند

. جنوری در محل کشتار  آورده شده بودند٨ بجھ ۵تأیید کرد کھ قربانیان دره علی با یک موتر در ساعت 

قربانیان 
این لیست شامل کسانی است . لیست ذیل یک لیست مختصر از قربانیان و کشتھ شدگان دستھ جمعی دره علی است

:یست عمومی متضررین کھ در اظھارات بعنوان کشتھ شدگان آمده است، قابل شناسای میباشندکھ در ل

نمبر 
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ا/مزدورکار۵٢قلعھ پارهدره علیمال سرخبابق نوروز١۴۵

NGO/ستاد
اریگرک٣۵قلعھ پارهدره علیسید محمد حسینسید سلطان عزیز ١۴۴
دھقان٣٠قلعھ شانھنگدره علیحاجی غالم محمدعباس ١۴٢
دوکاندار ۴٠قلعھ شانھنگدره علیخدادادحسین علی١٣٠
دھقان٢٧قلعھ شانھنگدره علیسید رضا کربالیسید جواد ١۴٠
نانوا٣٠قلعھ شانھنگدره علیحاجی غالم محمد حاجی محمد ١۴١
دھقان ٣٠قلعھ شانھنگه علیدرجعفرمحمد علی١٣٧
دھقان ٢۶قلعھ شانھنگدره علیسید عبدالفاضل شاهسید محمد علی١۴٣
نجار۴٠قلعھ شانھنگدره علیعلی اکبر شاهسید محمد پیمان١٣٨
دھقان۴۵قلعھ شانھنگدره علیعلی حسینرجب زوار١٣٩
دھقان٣٧قاشغولھدره علیاحمد زوارعبداهللا١۵٠
دھقان٢٧قاشغولھدره علیغالم علیاسد اهللا١۵٩
دھقان ٢٢قاشغولھدره علیدارابمحمد حسین١۵١
دوکاندار٢٠سرآسیابنیکعلی اکبرقربان ١٠٨
مزدور کار١٩شاه میرکدره علی محمد نبیباقر ١٢٩
دھقان ٣۵شاه میرکدره علیمحمد علیمحمد ١٢۶
دھقان٣٠شاه میرکدره علیمحمد نبیمحمد ١٢٨
دھقان۴٧شاه میرکدره علیحسین بخشنبی ١٢٧
دھقان٣٠تی نودره علیعوضحسین بخش١۶٠
دھقان۴٠زھرآبدره علیگردی حسینعباس ١۶٢
مزدورکار٢٨کتھ خانھنیککاظمعظیم١۶٩
دوکاندار٣۵دیوالکدره علیاسحاق چمن١۴٩

 ماه جنوری ٨ری در مندیک و کشتار توسط دستھ قاتلین درنیک درگرفتا) ٢. (الف

طالبان مسئوولیت گرفتاری ھا را در اطراف مندیک و بردن اسیران بھ نیک جای کھ در یک کشتار دستھ جمعی 
.بزرگ صورت گرفتھ بود بھ عھده گرفتھ اند

این . ھمسایھ مندیک گرفتار شده بودندبعضی این اسیران از سرک نزدیک مندیک و تعدادی دیگر از گنبدی قریھ 
در آنجا آنھا با اسیران کھ عصر روز گذشتھ از کتھ خانھ گرفتھ . اسیران اول در ھوتل خراسان جا بجا گردیدند

بعد طالبان آنھا .  نفر از گنبدی و مندیک برای قتل عام منتظر  بودند١٢در ھمان مقطع بھ تعداد . بودند یکجا کردند
.بار کرده بھ قلعھ ارباب حسن خان نقل دادند و توسط دستھ قاتلین بھ ھالکت رساندندرا در یک موتر 

:نجات یافتھ گان
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آنھا بھ .  و احمد حسین فرزند استاد حسین نجات یافتند٣١٩دو نفر از این گرفتار شدگان بنام سید طاھر شاھد نمبر 
. ی بعد از اینکھ طالبان باالی فراریان فیر کردندطرف دریا فرارکرده و از رفتن بھ دره علی خودداری کردند ول

 است بیان کرده است کھ کشتار مردم گنبدی و مندیک در ٢٠۴یک نفر از فیر نجات یافت از کتھ خانھ شاھد نمبر 
.کنارش صورت گرفتھ بود

ر مندیک از نیک طرف دره علی بر میگشت و در مسیر راه د) پسربرادر یا خواھرش(یکشاھد بیان کرده است کھ 
و زمانیکھ فامیلش بخاطر پیدا کردن جسد وی رفت جسد وی در . توسط یک گروپ از طالبان گرفتار و بستھ شد

یک شاھد دیگر ھمراه با دو . قلعھ ارباب حسن خان پیدا شد کھ مرمی ھای زیاد در سروی خورده بھ قتل رسیده بود
ند سھ جسد از مقتولین قریھ مندیک را از غسال خانھ پسر یک مقتول از مندیک بخاطر جمع آوری و دفن اجساد رفت

. مسجد مندیک جمع آوری کرده دفن کردند

نمبر 
مسلسل

محل محل قتلولدنام متضرر
زندگی

شغلعمر

دھقان٣۵گنبدی نیک سید حیدرسید محمد علی ١٠٠
دھقان۴۵مندیکنیک محمد احمد میرزای١١۵
کارگرمندیکنیک موسیاکبر ١١٩
دوکاندار٢۶مندیکنیک حاجی باقرداود ١١۶
کارگر٣٠مندیکنیک قاسیمحکیم١١۴
کارگر۵٠مندیکنیک نورعی زوارارباب محمدعلی نوری١١١
کارگر١٧مندیکنیک دولت زواررضا ١٢٠
دھقان٣۴مندیکنیک سید رضاسید اکبر١٠٢
مندیکک نیارباب محمدعلی نورییاسین١١٢

 جنوری اسیر و توسط گروه قاتلین در نیک در ٧اسیران کتھ خانھ در سالون نمازگزاری پایین در ) ٣. (الف
.جنوری بقتل رسیدند٨

قتل عام افرادی کھ در سالون نماز گزاری عمومی قریھ شان پناه برده بودند یکی از قتل عام مھم و کلیدی را در 
 جنوری گرفتار و یکشب آنھا را نگھداری کرده ٧سئلھ مھم است زیرا این اسیران در این م. یکولنگ تشکیل میدھد

. جنوری بقتل رساندند٨و روز بعد در 

در جنوری عصر روز نیروھای .  از کتھ خانھ کھ نجات یافتھ بود تھیھ گردیده استAجزئیات بیشتر توسط سید 
.بخاطر محافظت از عقب جبھھ در قریھ کتھ خانھ ماندند نفر شان ٢۵متحد از مرکز یکولنگ عقب نشینی کردند و 

و آن زمانی بود کھ . آنھا منطقھ کتھ خانھ را تا تاریکی ساعت پنج و نیم با فیر شان از کتھ خانھ فیرمیکردند
در عین زمان فیر آنھا نیروھای پیاده طالبان را کھ مرکز نیک را در کنترول . نیروھایشان کامال عقب نشینی کردند

.اشتند و قلمرو شان را وسعت میدادند جلب کردد

درجریان این جنگ بعد از ظھری تمام مردم ملکی ھر طرف بخاطر پنھان شدن در تالش بودند و تعداد زیاد مردم 
 بجھ ٣بعد از ساعت .  نفر اعم از زن، مرد و اطفال در سالون نمازگزاری کتھ خانھ پایین پناه بردند٢٣در حدود 

از نیروھای طالبان بخاطر تعقیب کردن افراد جبھھ متحد داخل این سالون شدند کھ ھفت نفر شان عصر یک گروپ 
آنھا زنھا و اطفال را لت وکوب . آنھا دستور داد کھ تمام مردان از سالون اخراج گردند. خیل قھر و خطرناک بودند

رباران کنند ولی زود از خشم شان کاھش طالبان مردان را دستور دادند تا صف ببندند بخاطریک تی. و تھدید کردند
کتابخانھ (طالبان تمام دارای ھای شخصی و ارزشی اسیران را بغارت بردند و آنھا را تا مرکز ولسوالی . یافت

 بجھ ۵این اسیران در ساعت . رساندند)   عرفانی مشرف بر محوطھ موسسھ آکسفام کھ مرکز فرماندھی شان بود
.نوری بھ آنجا رسیدند و بعد از یک توقف کوتاه بھ ھوتل خراسان جا بجا گردیدند ج٧بعد از ظھر روز یکشنبھ 

و گروپ ھفت نفری کھ از اسیران پیره .  ساعت در ھوتل خراسان نگھداری کردند١۵طالبان مردم کتھ خانھ را 
با اسیران حرف اگرچھ یک گروپ طالبھای خارجی کھ بھ زبان دیگر .  نفر افغان پشتوزبان بودند٧داری میکردند 
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میزدند فھمیده نمی شد ولی واضحا آنھارا بھ زبان عربی دشنام می دادند کھ ساعت بساعت در ھوتل می آمدند و 
.اسیران را شدیدأ لت وکوب میکردند

 نفر دیگر تازه رسیده از قریھ ١٢ نفر مرد از کتھ خانھ و ٢٣در ھشت جنوری ساعت ھشت و نیم پیره داران بھ 
این موتر . و آن موتر در بیرون ھوتل ایستاده بود. دی دستور دادند تا بر موتر ترپال دار سوار شوندمندیک و گنب

افراد مسلح طالبان کھ اسیران را از موتر پایین کرده و .  دقیقھ بھ قلعھ ارباب حسن خان رسید۵در ظرف کمتر از 
ده را بھ دو جر بردند ولی دستھایشانرا بستھ نکرده این افراد ھر دو دستھ تقسیم ش. آنھا را بھ دو دستھ تقسیم کردند

 نفر اسیر را بھ جرپایین بردند ١٨چھار پیره دار . تا آخرین لحظھ اسیران نفھمیده بودند کھ تیرباران میشوند. بودند
ک و دستھ قاتلین مردم پشتون محل مسلح بھ ی. و احتماال بھ ھمین تعداد نفر اسیر را گروپ دیگر نیز برده بودند

آنھا بروی اسیران آتش کشوده ھمھ را با گلولھ بستند تا اینکھ تمام شان بھ زمین . پیکا و سھ کالشینکوف بودند
یک نفر از این دستھ قاتلین کشتھ شده ھا را تفتیش کرد و در زبان پشتو گفت کھ تمام . افتادند و ظاھرا کشتھ شدند

. موتر سوار شده رفتنداین ھزاره ھای کافر مرده است و بعد از آن آنھا بر

 نفر قربانی دستھایشان باز بودند و بقیھ ھمھ قبل از بردن بھ محل کشتار ١٣یک شاھد اضافھ نمود کھ فقط 
. او گفت کھ دستور تیرباران توسط یکشخص بلند قد با لنگی سفید داده میشد. دستھایشان بستھ شده بودند

بود لکن بعدآ صدای آنوررا شنید کھ صدا میزد ببین اگر کسی زنده ابراھیم خود را روی زمین بین اجساد انداختھ 
. و بعدآ ھردویشان از محل فرار کردند. باشد

یکشاھد کھ از تپھ باالی قریھ بید مشکین پنھان شده بود بخوبی میتوانست کشتار گاه را در قلعھ ارباب حسن خان از 
آمد و بعد طالبان اسیران را ازموتر تخلیھ کرده بھ صف ایستاده او دیده بود کھ یک موتر کالن بارکش . آن تپھ ببیند

. ھمین موتر طرف نیک برگشت و بعد از یک ساعت اجساد کھ در نیک بودند آوردند. کرده تیر باران کردند
)اجساد کسانیکھ صبح آنھا را از کتھ خانھ و بید مشکین گرفتار کرده بودند(

 کتھ خانھ مورد عفو قرارگرفتھ بود بھ قلعھ ارباب حسن خان بخاطر جمع زمانیکھ  یک شاھد از تیرباران مردم
محل کھ موتر در آنجا دور میخورد و (آوری اجساد رفتھ بود اظھار کرد کھ بر عالوه انبار اجساد در خارج حویلی 

 جسد ٣٠ا تقریبآ درآنج) جای تایر بطور قابل دیده مانده بود زمانی بود کھ مستنطقین از محل دیده بعمل آورده بود
ھمانطوریکھ در فوق ذکر شد این اجساد مردان بودند کھ از قریھ کتھ خانھ و مندیک . دیگر در دھن جر بودند

.طالبان اجساد آنھا را در محل کھ تیرباران کرده بودند مانده بودند. گرفتار شده بودند و در اول تیرباران شده بودند

:نجات یافتھ گان

.اقعی تیرباران نجات یافتھ بودنددو نفر از محل و
یک نفر از قریھ مندیک ھیچ .  از کتھ خانھ چھار مرمی خورده زخمی شده بود ولی توانست کھ راه برود٢٠۴شاھد 

زخمی نشده بود و ھردونفر فوق در بین مرده ھا خواب شده بودند و بعدا فرار کرده از جرباال شده و در تپھ ای در 
. دندجنوب محل حادثھ مخفی ش

 از قریھ کتھ خانھ ھمراه مردان کتھ خانھ اسیر شد لکن بخاطر کثرت سن مورد عفو E سید فرزند سید ٢٠۵شاھد 
. قرار گرفتھ و او دیده است کھ فرمان توسط مال شھزاده قوماندان عمومی صادر گردیده بود

قومانده و کنترول 
 کھ نجات یافتھ بود دید کھ طالب بھ قرار گاه مرکزی ٢٠۴شاھد نمبر . اسیران پس بھ مرکز قومانده آورده شدند

و بعد آنھارا در یک ھوتل جا بجا . داخل شد و بعد با  یک تماس مخابروی گفت کھ ھمھ آنھا اسیر خواھد ماندند
تمام .  ساعت در محل نزدیک قرارگاه مرکزی شان نگھداری میشدند١۵کسانیکھ اسیر شده بودند در مدت . کردند

و .  پی ھم شامل آوردن دستھ اسیران دیگر بودند کھ اسیران را بار زده بھ محل کشتار انتقال میدادنداین حادثات
در ھمین مدت مرکز نیک کامال آرام و تحت . ھمھ این اسیران از قریھ ھای ھمجوار قرار گاه مرکزی طالبان بودند

.کنترول طالبان قرار داشت و طالبان ارتباط قوی مخابراتی داشتند
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نجات یافتھ گان از قتل عام مردم کتھ خانھ کھ با طالبان در جریان اقامت کوتا ه شان  در مرکز نیک بودند گفتند کھ  
اسیران درزمان اسارت شان در ولسوالی کھنھ درساعت ھای ھشت و ھشت و نیم صبح میدیدند کھ ھلیکوپتر می 

یک اسیر بنام سید عبدالرحمان وی را مال .   رون می آمدندآمدند و قوماندان طالبان با لنگی و موی سفید و لنگیده بی
اسیران با وی در رابطھ با قتل اسیران توسط طالبان صحبت کرد و متعاقبآ توسط . عبدالستار معرفی کرده است

بعدآ . قوماندان عمومی بنام مال شھزاده دستور داده شد کھ اقارب کشتھ شده گان اجساد مربوط شان را گرفتھ بروند
مال شھزاده مکتوب داد تا اجساد را ببرند و پیره داران اسیران بعدآ تأیید کردند کھ کسیکھ در کتابخانھ نشستھ است 

عکس از قتل عام در دو دھن جر در قلعھ ارباب حسن خان جای کھ . مال شھزاده قوماندان عمومی شان میباشد
.ھردو قتل عام صورت گرفتھ است موجود و در دسترس میباشد

طبق اظھارات پوچک . وراخ سوراخ شدن کاله، دستکش و بوت در ھردو محل در دھن جرھا عکاسی شده استس
و شاجور بخاطر سردی و برف در ھردو نقطھ ازبین رفتھ است و این ارقام کھ محل بدست آمده است موجود  و در 

. دسترس میباشد

شماره 
مسلسل

محل محل قتلولداسم
زندگی

شغلعمر

دھقان ۴۵آخنداننیکشاه غالم حسین  موسی سید٧٠
جوالی ۵٠بید مشکیننیکسید اسحاق سید داوود۵٢
جوالی ۴٠بید مشکیننیکسید حسین شھیدسید حسن ۵٠

مزدورکارکتھ خانھ نیکحسن زواراحمد زوار١۵٣
شاگرد١٧کتھ خانھ نیکسید احمد حسینسید علی خرم٣۴
سید میرزا حسین  زوارسید امیر۶۶

پھلوان
مزدورکار٢٣کتھ خانھ نیک

جوالی ٧٨کتھ خانھ نیکشاه محمد حسینسید ایوب٣٧
مزدورکارکتھ خانھ نیکغالم علیبینوا١۵٧

استاد۴٧کتھ خانھ نیکسید محمدسید عوض ۶٣
دھقان۴۵کتھ خانھ نیکغالم محمدعوض علی١۵٢
مزدورکارکتھ خانھ نیک علیغالماسحاق ١۵۴
مزدورکارکتھ خانھ نیکمحمد اسحاقمحمد علی ١۵۶

مزدورکار۴۵کتھ خانھ نیکشاه محمد حسینسیر ناصر٣٨
مزدورکارکتھ خانھ نیکمحمد علی تقی زوار١۵۵

اطر تسلیم شدن بھ طالبان  یک گروپ گرفتار شده گان کھ در خانھ احمد ارباب در قریھ کتھ خانھ بخ): ۴. (الف
. جنوری در نیک بھ قتل رسیدند٨تجمع کرده بودند توسط دستھ قاتلین در 

اسیر شدگان کھ در خانھ ارباب حسن خان در قریھ کتھ خانھ تجمع کرده بودند کشتن شان توسط دستھ قاتلین مربوط 
این واقعھ برای مردم .  محسوب میگرددطالبان عقب موسسھ آکسفام یکی از بزرگترین حادثھ قتل عام در یکولنگ

منطقھ بخاطریکھ احمد ارباب یکی از بزرگترین شخص با نفوذ محل بود کھ مرتبآ میانجیگر بخاطر  وساطت  بین 
او یکی از نمایندگانی بود کھ صوفی گردیزی ویرا فرستاد تا . مراجع بخاطر تحکیم صلح در منطقھ بسیار مھم بود

زمانیکھ طالبان طرفداران احمد ارباب را . ی را تشویق کند کھ بھ یکولنگ حملھ نکنندقوماندان حزب وحدت خلیل
اسیر کردند دو پسرش را بھ قتل رساند این یک اخطاری بود کھ طالبان دیگر بھ کسی در محل رحم نخواھد کرد 

. حتی ھمکاران سابقھ شان

ان کھ در جلسھ در خانھ احمد ارباب درکتھ خانھ  ھمراه با دستھ موسفید٢٠۵ جنوری شاھد ٨در ساعت  ھشت و نیم 
و زمانیکھ آنھا شنیدند کھ طالبان آمده است آنھا بیرق سفید را بستھ کرده رفتند تا بھ .  نفر بودند١٩بودند مجموعأ 

فورآ این افرادیکھ بھ طالبان تسلیم شدند طالبان .  نفری طالبان مواجھ شدند٧و آنھا با یک دستھ . طالبان تسلیم شوند
گروپ تالشی طالبان قبال یک قربانی را ھمراه پدرش . دستھایشان را بستھ کرده مورد لت وکوب قرار دادند

. گرفتارکرده بود
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شاھدان تأکید کردند کھ لت وکوب با کیبل، لگد و ھرچھ در دست شان بود با ضرب و جرح شدید بود کھ بر مردم 
 طالب با لنگی سفید سید انور را پیش روی پدرش و شش نفر در اولین مرحلھ لت وکوب یک. پیر تحمیل میشد

بعد طالبان بھ لگد زدن و لت وکوب جسد بعد . دیگر بخاطر کھ از وی اسلحھ میخواست و او نداشت بھ قتل رساند
.از قتل وی ادامھ داد

بعدآ این پنج نفر .  ادندطالبان پنج نفر اسیر را کھ ھمھ سالخورده بودند آزاد کردند و بقیھ را بھ مرکز نیک فرست
زمان برای . بعد ده نفر جوان را در گودال عقب موسسھ آکسفام ایستاد کرده و تیرباران کردند. ریش سفید آزاد شدند

کسانیکھ در این .  در ھشت جنوری صورت میگرفت١١جمع آوری و نمایش دادن تیرباران میبایست در ساعت 
 مورد عفو قرار گرفتند و کسانیکھ کشتھ شدند بھ سنین پایین تر از ۶٠ از پروسھ گرفتارشده بودند بھ سنین باالتر

.  بودند۵٠ و ۴٠

قومانده و کنترول 
 اول گروپ تالشی، –تمام عملیات گرفتاری مردم و سر انجام آنھا را بھ قتل رساندند شامل سلسلھ فوماندھی بودند 

سا قتل عام در نزدیک اتاقی قوماندان درآن بود کھ بعد یک اسا. بعد مرکز تحویل گیری، بعد قرار گاه مرکزی بودند
روز بعدی زمانیکھ پیران آزاد گردیدند آنھارا دستور دادند . افسر بھ گروپ خود گفت بطور کامل پیران را جدا کنند

مردم خواھش مکتوب کردند و برای . کھ اجساد دوستان و اقارب شان در ھر جای کھ افتاده است جمع آوری کنند
پیره دار این مکتوب را برایشان . شان از قوماندان عمومی مکتوب داده شد تا اجساد را در خانھ ھایشان ببرند

این کشتار بطور واضح بیان گر آن بود کھ چطور . آوردند کھ بھ امضای مال شھزاده قوماندان عمومی مزین بود
تی قوماندان عمومی و با سند کھ مال شھزاده کشتار پالن شده بود و اجرا گردیده بود کھ تحت حمایھ و سر پرس

.خودش آنرا امضا کرده بود حمایھ میگردد

در آنجا عالمت خون در روی . مستنطق میتوانست کھ از محل کھ شاھد بھ حیث محل قتل بیان کرده است دیدن کند
 مرمی و لباس گرفتھ از محل عکسھای. برف ھمراه کالھھای سوراخ سوراخ شده و شاجور استفاده شده موجود بود

. شده است کھ در دسترس میباشد

شھرت قربانیان   

سریال 
نمبر

محل ولداسم
قتل

شغلعمرمحل سکونت

استاد۵٠بید مشکیننیکسید محمدسید حاجی محمد٨۴
دھقان۴۶کتھ خانھنیکسید میرزا حسنسید عبدالرحیم۵۶
جوالی٣۵بید مشکیننیکسید حسین شھیدسید اکبر۴٩
جوالی٢٠بید مشکیننیکسید حسین شھیدسید انور۵١
دھقان۴۵کتھ خانھ نیکسید احمدسید اسماعیل۶٢
مزدورکار٢٧کتھ خانھنیکسید محمد امیرسید سرور ۶١
کارمند موسسھ۴٣کتھ خانھنیکسید عطاسید اسد اهللا ۶۵
استاد٣٣کتھ خانھنیکسید احمد اربابسید حبیب۴٣
دھقان۵۵کتھ خانھنیکسید محمد بخشسید ھاشم۵٧
مزدور کار٣٧کتھ خانھنیکسید حسین ارباب سید ابراھیم ۴٢
دھقان۵٠کتھ خانھنیکشاه حیدرسید موسی ٣٩
دھقان۴۵کتھ خانھنیکسید محمد حسنسید نبی ۶٨
مزدورکار٣٠کشککنیکسید کاظمسید داود ٩۴
داکتر۴۵کتھ خانھنیکسید حسنسید قاسم طبیبی ۴۵

 جنوری٨گرفتاری و قتل افراد ریش سفیدان قریھ بید مشکین در ): ۵. (الف
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 جنوری یکی از حادثات مھم ٨قتل عام ریش سفیدان قریھ بید مشکین در عقب موسسھ آکسفام در صبح روز 
مثل قتل مردان در خانھ حسن ارباب . تیرباران قتل عام گردیدنداین مردم در مرتبھ سوم . یکولنگ را تشکیل میدھد

این واقعھ بیاد مردم در منطقھ بھ حیث اینکھ طالبان مشخصآ مردان را کھ طبق عنعنات محلی تغییرات سیاسی را 
گفتھ کھ یک شاھد . چنین تحلیل میکردند کھ ھر رژیمی بیاید با ایشان بیعت و وفادار را اعالن کنند فکر میکردند

 ماه جنوری در ساعت ھشت و نیم جمع شدند و تصمیم گرفتند ٨است کھ نھ نفر ریش سفید از قریھ بید مشکین در 
در بین راه آنھا صدای فیر و وحشت را در کتھ خانھ دیدند . آنھا طرف مرکز نیک رفتند. کھ بھ طالبان تسلیم شوند

 متر بھ تعمیر اداره اصلی یک دستھ ۵٠٠ نیک تقریبآ نزدیک مرکز(در منطقھ پل کانکریتی . ولی پس بر نگشتند
زمانیکھ آنھا بھ نیک داخل شدند، دیدند کھ پنج نفر از مردم ھمرای احمد . از طالبان ایشان را تھدید بھ کشتن کردند

برف این افراد با دستھای بستھ طالبان آنھارا با پاھای برھنھ باالی . ارباب از کتھ بخاطر تسلیم شدن رفتھ بودند
احمد ارباب کسی بودکھ مردم از وی توقع داشت تا در رابطھ بین طالبان و مردم زمینھ تسلیم . ایستاده کرده بودند

در تعمیر ولسوالی کھنھ یک . شدن را فراھم کند ولی این نوع بستھ کردن آنھا خیلی وحشناک و یا ھولناک بود
ھمین گروپ آنھا را بھ . م دستھ بید مشکین را گرفتار کردندگروپ از طالبان کھ بھ نظر میرسید پاکستانی باشند مرد

یک شاھد دیگر کھ افراد کشتھ شده در نیک را بر میشمرد از مشاھداتش تأیید کرده است یک . موسسھ آکسفام بردند
 گروپ شش نفره پاکستانی ھا بودند کھ اسیران را در مرکز نیک دستھ بندی میکردند و آنھا از مرجع محلی بھ حیث

آنھا مردان پیر را جدا کرده در ھوتل خراسان میبردند و جوانان در موسسھ آکسفام باقی . قوماندان عمل میکردند
بعد از نیم ساعت طالبان مردان سالخورده را در . در راه طرف ھوتل پیر مردان صدای فیر را شنیدند. می ماندند

طالبان بر آنھا دستوردادند کھ .  موسسھ آکسفام در یافتندموسسھ آکسفام خواستند و آنھا اجساد دوستانش را در خارج
و آنھا قبل از رفتن بھ ھوتل  با موتر رفتند و اجساد در قلعھ ارباب حسن خان . اجساد در موتر کھ می آید بار کند

فارسی یک طالب پشتو زبان کھ .  نفر از قریھ ھای مندیک، گنبدی و غیره بودند٨٠در ھوتل بھ تعداد . پایین کردند
قوماندانی کھ برایشان خبر خوش را .  ماه جنوری ساعت یکنیم بجھ آزاد کردند٢٠حرف میزد این مردان را در 

. آورد با مھربانی برایشان گفت کھ قوماندان عمومی شمارا نا دیده گرفت و خدا بشما عمر دو باره داده است

 گرفتھ تأکید کرده است کھ طالبان این مردان را یک شاھد کھ عضو دستھ بود کھ بخاطر سن شان مورد عفو قرار
و زمانیکھ قوماندان طالبان آزادی شان را برایشان اعالن کرد این مرد . در حین چیدن اجساد لت وکوب میکردند

عکسھای از خون، شاجور استعمال . گفتھ است این تصمیم توسط مشر و یا کالن شان مال شھزاده  گرفتھ شده است
شاجور و کاله ھا جمع آوری شده .  روی برف در زمان تیر باران گرفتھ شده و در دسترس میباشدشده و کاله در

.است

شھرت قربانیان 

سریال 
نمبر

محل ولداسم
قتل

شغلعمرمحل سکونت

دھقان۴۵بید مشکیننیکسید محمد علیسید اکبر ١٨
استاد۵۵بید مشکیننیکسید اکبریسید اکبر اکبری٩

موتروان٣٠بید مشکیننیکسید قاسمسید علی١۶٨
غریبکار٣٣بید مشکیننیکسید محمد بخشسید علی حسین ٢٣
دھقان٣٠بید مشکیننیکسید حسنسید امین ١۵
دھقان۴٠بید مشکیننیکسید شاه خانیسید امین ٢١
غریبکار٣٧بید مشکیننیکسید نور سید عوض٢٨
استاد۴۵بید مشکیننیکد شاه انورسیسید عوض ۵٣
دھقان۴۵بید مشکیننیکسید سکندرسید محمد١٧

حلبی ساز۴٠بید مشکیننیکسید شمعونسید محسن٣
کارمند رسمی۵۵بید مشکیننیکسید علی جانسید قاسم۴

دھقان۴٨بید مشکیننیکسید عسکرسید صفدر١٠
دھقان ۴٧بید مشکینکنیسید شاه عوضسید شاه ظفر١۴

NGOکارمند ۴۵سر آسیابنیکسید اسماعیل سید محمد تشلی١٠۵
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گرفتاری ھا از قریھ بید مشکین در جریان تالشی خانھ بخانھ و قتل عام آنھا توسط دستھ قاتلین در ): ۶. (الف
. ماه جنوری٨نیک در 

چنین بھ نظر میرسید کھ اسیران در جریان .  گرفت جنوری قرار٨قریھ بید مشکین ھدف در معرض گرفتاریھا در 
اگرچھ قربانیان در مرکز . این تالشی بطور منفرد بھ مرکز آورده نشده بود ھمچنانکھ در قضیھ دره صورت گرفت

جمع آوری و مرتبط ساختن اظھارات مردم و شھود  در ین حادثھ کسانیکھ در جریان روز . ولسوالی بھ قتل رسیدند
ند بھ استثنای آخرین گروپ در چھار سرکھ قرغان تیر باران شدند یک حادثھ جدا گانھ محسوب اسیر شده بود

.میگردد

.  جنوری بید مشکین بحیث محل پناه گاه مھاجرین بود زیرا این قریھ بطور پراکنده اطراف نیک موقعیت دارد٨تا 
 گزارش ٢١۶بطور مثال شاھد . ا بودنددر عصر ھمان روز افراد باقی مانده در بید مشکین ھمھ در مخفی گاه ھ

طبق . داده است کھ پسرانش در زیر علف پنھان بودند، لکن طالبان آنھا را پیدا کرده بھ مرکز نیک انتقال دادند
 بجھ دو موتر داتسن از طالبان در منطقھ بید مشکین داخل شدند و تمام مردان را ٢ در ساعت ٢١٣اظھارات شاھد 

یک . آنھا مردان را از خانھ ھایشان گرفتار کرده و بھ مرکز نیک انتقال دادند. ری کردندکھ پیدا کردند جمع آو
اگرچھ مردان سالخورده . شاھد گفت کھ بعد از اینکھ طالبان مردان قریھ را بردند دیگر ندید کھ بر آن چی واقع شد

تھ شده بودند مرمی ھای متعددی در کسانیکھ کھ کش. و زنھای قریھ متعاقبآ بخاطر پیدا کردن اجساد در نیک رفتند
دو نفر از اسیران کھ دوکاندار و استاد بود رھا . قسمت سر و خصوصأ در قسمت پیشانی شان اصابت کرده بود

.شده بودند
آنھا توسط یک تعداد طالبان بھ شمول طالبان خارجی .  نفر ھمراه وی بودند٢۵دوکاندار تخمین زده است کھ تقریبآ 

و زمانیکھ او بھ طالبان گفت کھ او دوکاندار . تقال داده شدند و این طالبان سھ موتر داتسن داشتندبھ مرکز نیک ان
.)آنھا تعھد کرده بودند و کھ ویرا سی مرمی بزند اگر راست خود را کھ دوکاندار است نگوید(است رھا شد 

اھد دیگر در جریان رسیدن گروپ تالشی ش. بعدآ آنھا بقیھ مردان را در محل کشتار در موسسھ آکسفام انتقال دادند
بعد طالبان وی . طالبان درمنطقھ بید مشکین رفت و گروپی از سربازان طالب بھ قریھ ریختند تا مردم را پیدا کنند

زمانیکھ با او در گفتگو بود یک طالب باالیش فیر . را اسیر کرد و از وی خواست کھ سالح خود را بوی تسلیم کند
ھمچنان طالبان پیش چشمش باالی سھ نفر دیگر کھ آنھا اسیر گرفتھ بودند فیر کرده . ی ساختکرد و وی را زخم

 بجھ نگھداشت و بعد از آن ۴طالبان وی را تا ساعت . بقتل رساندند کھ دو کشتھ و یک زخمی در محل  بجا گذاشت
ھ مرد مشھور از قوم تاجک کھ بعد او با میانجیگری راز محمد ولد اکبرخواج. وی را بھ مرکز نیک انتقال دادند

.ھمکاری با طالبان داشت آزاد گردید

شھرت قربانیان و اسرا از قریھ بید مشکین  

سریال 
نمبر

شغلعمرمحل سکونتمحل قتل ولدنام 

مزدورکار٢۵بید مشکیننیکسید جھانگیرسید عبداهللا  ٢٧
زدورکارم ٣٠بید مشکیننیک سید جھانگیرسید احمد شاه٢۶
مزدورکار۴۵بید مشکیننیک سید عبدالحسنسید امیر زوار٢٩
مزدورکار٢۵بید مشکیننیک سید خدابخشسید جواد ٢٢
مزدورکار٣٠بید مشکیننیک سید شاه میرزاسید خادم ٣١
دھقان١٩بید مشکیننیک سید صفرسید مھر علی ١١
مزدورکار٢۵د مشکینبینیک سید عبدالحسن سید رضا ٣٠

 ماه جنوری در روی سرک٨گرفتاری  مردم در بید مشکین و قتل عام شان توسط دستھ قاتلین در ): ٧. (الف

بعد از تالشی  و گرفتاری ھای شدید از قریھ بید مشکین در جریان روز ھشتم جنوری طالبان یک تعداد افراد غیر 
چنین بھ نظر میرسد کھ گروپ طالبان در حال . بھ قتل رساندندنظامی را در مسیر یکولنگ ھدف قرار داده 
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این حادثھ یکی از . برگشت بھ قرار گاھشان بعد از تکمیل کار ھدایت داده شده بودند و اینھا آخرین قربانی بودند
.چنین تیر بارانی نجات یافتھ گانی بجا مانده باشدحادثات نادری است کھ از

یک .  یک گروپ طالبان در قریھ بید مشکین داخل شدند بھ گرفتاری اقدام کردند جنوری٨ دوازه ١٢در ساعت 
آنھا ھمچنان . شاھد کھ درخانھ اش بود زمانیکھ طالبان مسلح داخل خانھ شدند پسرش را بستھ کرده با خود بردند

 را در طویلھ از در قدم نخست طالبان اسیران.  را از خانھ اش بر عالوه پنج نفر دیگر گرفتار کردند٢١١شاھد 
 آنھارا با پاھای ۴ الی ساعت ٢ بعد از ظھرکوتھ قلفی کردند و بعد برای چھار ساعت از ساعت ٢ الی ١٢ساعت 

راه از زارین کھ بطرف چمن در (طالبان مردم را از راه قرغان نیز گرفتھ بودند. برھنھ روی برف ایستاد کردند
ایستاد کرده و تیر باران کردند و بعد خودشان بھ موترھایشان آنھارا ردیف ) قسمت پایین یکولنگ عبور میکند

اگرچھ او میتوانست کھ . یک نفر چندین مرمی در قسمت سینھ و پاھایش خورده بود. سوار شده طرف نیک رفتند
روز بعدی او پس بھ ھمان چار سرکھ رفت و جسد پسرش را کھ . برای کمک فریاد کند و اخیرآ در خانھ آورده شد

سید باقر نجات یافتھ دیگر از حادثھ تیرباران چار سرکھ قرغان تا اینکھ طالبان . اران گردیده بود پیدا کردتیر ب
.منطقھ را ترک نکرده بودند خود را مرده انداختھ بود

نمبر 
مسلسل

شغلعمرمحل سکونتمحل قتل ولداسم 

دھقان٣٠آخندان نزدیک نیک سید اسماعیلسید یعقوب٧٢
مزدورکار ٢۵بید مشکیننزدیک نیک شاه ظفرسید عبدل١٣

دھقان٣۵بید مشکیننزدیک نیکسید علی تبرسید محمد ١

٢٠٠١ ویرانی ھای بی دلیل و جنایات مختلف در یکاولنگ از ماه فیبروری الی سپتامبر ٧٫٧

نده بین نیروھای مسلح امارت اسالمی تجاوزات علیھ مردم غیر نظامی قرار ذیل در جریان نھ ماه جنگ بطور پراک
نبرد مستقیم بین نیروھای دو .  صورت گرفتھ است٢٠٠١و نیروھای جبھھ متحد از ماه فیبروری الی سپتامبر 

این جنگ در بر دارنده سھ عملیات مھم توسط طالبان علیھ جبھھ متحد بود .  طرف بتدریج و بطور عموم کوتا بود
در جریان حمالت . انھ و حمالت سواره توسط نیروھای جبھھ متحد صورت گرفتو یک سلسلھ عملیات تالفی جوی

بزرگ طالبان قادر شد کھ بر مخالفینش در سھ موقعیت غالب آید و مناطق را کھ جبھھ متحد گرفتھ بودند تصرف 
.  کردندشوند و نیروھای جبھھ متحد را عقب برانند و قلمرو متروکھ و مراکز پر جمعیت را از مخالفینش اشغال

ھمچنان جنایات بعد حمالت طالبان کھ طالبان نتوانستند افراد مسلح مخالفینش را بیابند بر عکس بھ گرفتاری افراد 
نیروھای متحد استراتژیک نظامی دیگر را اتخاذ کرد . غیر نظامی را در محل تازه در دست افتاده شان اقدام کردند

.  ز اشغال شده توسط طالبان گردید بدون اینکھ از آنھا دفاع کنندکھ موجب آسیب غیر نظامیان در محالت و مراک
اگرچھ در سراسر لشکر کشی طالبان جنایات را علیھ مردم غیر نظامی منحیث یک ھستھ از قسمت استراتژی شان 

 کھ در گزارش جدا گانھ توضیح داده شده است نشانگر ٢٠٠١در اولین قتل عام  یکولنگ در سال .  بھ ثبت رساند
در . یک رویداد و واقعھ بزرگ واحد بود کھ قتل عام مردم ملکی در ھمان زمان بحیث جزا واضحآ صورت گرفت

جریان این جنگھا کھ مشرح بیان گردید طالبان قتل عام ھای متعدد را از افراد غیر نظامی کھ میزانش در یکولنگ 
ا ھا در جریان عملیات قتل عام ماه جنوری آتش زدن خانھ ھای مسکونی و زیر بن. نبود در جنوری انجام دادند

تکرار جنایات و سلسلھ مراتب فرماندھی نشان گر آنست .    توسط قوماندان ارشد طالبان مال داد اهللا صورت گرفت
. کھ حملھ باالی افراد ملکی جز از استراتیژی طالبان بوده است

جنگ

 در مرکز ولسوال بخرج داد از نفوذ مخالفینش جلوگیری بعد از اولین قتل عام در یکولنگ طالبان کوشش زیاد را
 جنوری  تصرف کردند و قتل عام ھا ٧بعد از عقب نشینی نیروھای اصلی کھ در کھ یکولنگ را در . بھ عمل آورد

را انجام دادند طالبان محلی از مردم شیعھ و نظامیان مربوط بھ سنگر دوستا از بھسود با پشتون ھای قابل اعتماد بھ 
آنھا افراد شیعھ کھ با طالبان روابط داشتند بھ شمول استاد اکبری، . ومانده مال عبدالستار در منطقھ مستقر کردندق

حاجی فکوری و حاجی سید عارف عالقھ دار را در محل تعیین کردند و کوشش کردند کھ مشوره امنیتی با مردم 
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ز ریش سفیدان کھ روابط بین نیروھا و مردم را بر در محل اشغال شده و طالبان یک کمیتھ امنیتی محلی ا( محل 
زمانیکھ نیروھای جبھھ متحد مکررآ حملھ را باالی . اگرچھ این کوشش ھا آنقدر موفق نبود. تشکیل دادند) قرار کند

مرکز ولسوالی آغاز کردند نیروھای طالبان منطقھ را مکمل ترک کرده بھ طرف ولسوالی بامیان عقب نشینی 
. کردند

آغاز بعد از گرفتن مرکز یکولنگ مجددآ نیروھای جبھھ متحد یک خط دفاعی را در مرز بین ولسوالی یکولنگ در 
. و بعد در اول فیبروری نیروھای جبھھ متحد بھ طرف ولسوالی بامیان پیشروی کردند. و ولسوالی بامیان ایجاد کرد

 بھ تصرف خود در آوردند اگرچھ شیدان آنھ بدون جنگ شدید منطقھ شیبرتو و قرغنھ تو را در غرب یکولنگ
 ماه فیبروری نیروھای ١٢در . میدان نبرد قرار گرفت زیرا طالبان خطوط اول خود را در آنجا مستقر ساختھ بودند

آنھا توانست کھ  در داخل خط اول طالبان رخنھ و خسارات زیاد . جبھھ متحد عملیات موفقانھ را در شیدان انجام داد
عامل فریب دھنده در جنگ حضور نیروھای ازبک و . ارد کرد و طالبان را مجبور بھ فرار کردندرا بر طالبان و

. عربھای محلی زرھی کھ وفا دار بھ دوستم بودند و توسط لعل قوماندان برادر قوماندان عبدالچریک بودند

 تاجک با طالبان با میل از نیروھای. با آگاھی از جنگ شیدان نیروھای جبھھ متحد تا مرکز والیت پیشروی کردند
اصال طالبان طرف شش پل عقب نشینی . بامیان بھ سمت قریھ جات خود شان سیغان و کھمرد عقب نشینی کردند

این عقب نشینی برای جبھھ متحد فرصت داد کھ بطور سریع مرکز بامیان را بدون کدام جنگ شدید بعد از  . کردند
رسید کھ بطور غیر قابل باور آنھا نیروی کافی داشتند کھ شیدان را در شیدان اشغال کند اگرچھ چنین بھ نظر می

اگرچھ طالبان نیروھایش را مجددا مسلح کرده بخاطر . صورتیک کھ مقاومت ھم صورت بگیرد باز تصرف نمایند
رف نیروھای جبھھ متحد از مرکز والیت عقب نشینی کرده بودند و در نقطھ ھای مش. تصرف بامیان فرستاده بودند

بر والیت در قسمت غربی حومھ شھر سرخ دره و در قسمت شمال غرب شھر در دره فوالدی و با یک قرار گاه 
. عقبی در شیدان مستقر ساختند

نیروھای جبھھ متحد توانان داشتند کھ از این موقعیت ھا مرکز بامیان را تحت فشار قرار دھند و مخصوصأ آنھا 
ھ آنھا با فرصت راکت و حمالت خود را بھ میدان ھوای و مرکزشھر انجام ییکھ در دره فوالدی بودند جاییک

در حالیکھ بامیان بعد از دوان روسھا عاری از ماین بود ولی ھردو جناح اطراف خطوط اول خود را ماین . میدادند
میان را این ماین گذاری در دوران صورت گرفت کھ طالبان با. ضد پرسونل و ضد تانک ماین گذاری کرده بودند

 مجسمھ ھای بودا ٢٠٠١اشغال کرد و نیروھای جبھھ متحد در حومھ شھر بودند و طالبان در ماه مارچ ھمین سال 
. را در بامیان تخریب کردند

عامل تسریع بھ این عملیات این بود کھ نیروھای جبھھ متحد . در ماه می طالبان حمالت تازه ای را انجام داد
 از طریق میدان ھوای شیبرتو بدست آورده بودند و طالبان کوشیدند کھ دو باره این میدان امکانات جدید را احتماال

کمی اندک بعد از پنج روز امکانات اولیھ جنگی طالبان از بامیان بر . ھوای را با شخم زدن و آبیاری تخریب نمایند
آنھا عجالتآ بر عالوه . مایندآنھا حملھ کرد و توانست کھ بسرعت شیدان، شیبرتو و مرکز یکولنگ را تصرف ن

جبھھ متحد تمام موقعیت ھایش در بامیان از دست دادند . یکولنگ ولسوالی دیگری را بنام دگھ را نیز تصرف کردند
.و آنجا را ترک کردند

آنھا قرار گاه مرکزی شان را در یکولنگ تأسیس کردند . در مدت یکماه قوماندان طالبان در یکولنگ جھاد یار بود
مردم غیر نظامی کال از منطقھ فرارکردند و . از آنجا حمالت خود را علیھ مخالفین در خارج از محل آغاز کردندو 

قبال اکثریت نفوذ مرکز یکولنگ بھ ولسوالی . طالبان منطقھ را اشغال کرده و در نظر داشتند کھ آنھا را گرفتار کنند
بیجاشده گاه داخلی با مردم اطراف از ترس . ی فرارشدندپنجاب و تعداد قلیل شان بھ قسمتھای دور دست ولسوال

.اینکھ طالبان باالی شان حملھ نکنند پیوستند

 طالبان کوشش کردند کھ امنیت یکولنگ را دو باره احیا کند و دو باره اکثریت ھای سیاسی شیعھ را نیاوردند بلکھ 
اگرچھ آنھا توانای داشتند . یتی منصوب کردندنیروھای ھزاره مربوط سنگر دوست را بحیث قسمت از نیروھای امن

کھ خسارات مالی زیادی را بر نیروھای جبھھ متحد کھ تازه حمالت چریکی را بر طالبان آغاز کردند وارد سازد و 
ھردو جناح حمالت شدید را در قسمت شمال . آنھا طرف مرکز پیش روی کردند ولی عملیات نظامی قوی نبود
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اخیرأ اگرچھ نیروھای جبھھ . اد زیرا از آنجا نیروھای طالبان حملھ را آغاز کرده بودشرق ولسوالی ھدایت مید
متحد بھ مرکز نیک نزدیک شده بود قوماندان جھادوال بخاطر ترس از اینکھ مبادا محاصره گردد نیروھایش را 

.  امر بھ عقب نشینی از یکاولنگ کرد

نخست جواب برای بمباردمان و حملھ باالی . ژی طالبان گردیداین عقب نشینی باعث تغییرات فریبنده در استرات
در این حملھ نیروھای ھوای طالبان قادر بود کھ شفاخانھ ولسوالی و دفتر موسسھ آکسفام را . مرکز یکولنگ بود

. بزند کھ ھردویش در مرکز ولسوالی موقعیت داشت

وھای خارجی و داخلی برای حملھ بر یکولنگ بعد طالبان نیروی بزرگ ضربتی و عملیاتی را کھ مرکب از نیر
این نیروھا دستور از مقام بلند رتبھ بخاطر ضربھ زدن تنبیھی بر مناطق مسکونی آسیب پذیر . بودند تدارک دیدند

این مأمورین بھ اندازه کافی شناختھ شده بود کھ ھردو قوماندان طالبان و کارمندان ملل متحد یک اخطار . داشت
.  رانھ از جنایات علیھ غیر نظامیان داده بودنداحتمالی پیش گی

این نیروھا در ھشت جون . یک قوماندان طالبان بنام مال داد اهللا بحیث قوماندان این نیروھای ضربتی تعیین گردید
آنھا قرار گاه . از بامیان حرکت کردند و با مقاومت بسیار کمی مواجھ شدند و آنھا تا مرکز یکولنگ پیشروی کردند

رکزی خود را در نیک مستقر کردند و چھار روز را در جنگ و ویرانی در ولسوالی و بطور وحشیانھ در نواحی م
بعد . و اطراف در قریھ جات یورش بردند خانھ ھا، تعمیرھا، حاصالت و انبار ھای گندم را تخریب  و آتش زدند

چ کوششی در رابطھ بھ حفظ امنیت ولسوالی ھی. از چھار روز مال داد اهللا نیروھایش را از یکولنگ بیرون کشید
.نگردید خسارات وارده بطور عموم عمل مجازات دستھ جمعی بود

و آنھا در تخریب قریھ . بعد از عقب نشینی از یکولنگ نیروھای  مال داد اهللا  بطرف غرب بامیان حرکت کردند
 این واقعیت کھ آنجا برای یک ماه خالی از این تخریبات با وجود. جات شیدان، قرغنتو و شیبرتو مبادرت ورزیدند

طالبان نیروھای حملھ و . بعد از چند روز در محل نیروھای اصلی بھ بامیان برگشتند. سکنھ بود صورت گرفت
ویرانی طالبان کھ . پیشروی را در شیدان جای کھ آنھا گزمھ بیشتر و تدارکات نظامی را انجام میداد مستقر کردند

شیدان و نیک نشان گر آنست کھ آنھا در ماه جون  تصمیم گرفتند کھ استراتژی عمدی از سوختھ در قلمرو شان بین 
.گی زمین باعث گردید کھ ھشت کیلومتر قلمرو طالبان خالی از سکنھ گردد

 نیروھای جبھھ متحد مکررآ مرکز یکولنگ را تصرف کردند و نیروھای پیشروی شان را در مرز بامیان مستقر 
.ین موقعیت تا جوالی و آگست و ستپامبر پا برجا ماندو ا. کردند

٢٠٠١شرح حال مفصل از جنایات جنگی در یکولنگ در سال 

 خلیلی بھ دره صوف برگشت١٣٧٩ برابر با عقرب ٢٠٠٠در ماه نوامبر 
 نیروھای جبھھ متحد تحت امر خلیلی یکولنگ را گرفت١٣٧٩در سی دسامبر برابر با جدی 

 نیروھای طالبان بھ فرماندھی مال داد اهللا دو باره یکولنگ را گرفت١٣٧٩ برابر با جدی ٢٠٠١در ھفت جون 
 طالبان اولین قتل عام را در یکولنگ انجام داد١٣٧٩جدی  / ٢٠٠١ جون ١٠ الی ٨در 
 نیروھای جبھھ متحد طالبان را از یکولنگ اخراج کرد١٣٧٩جدی  / ٢٠٠١ جون ٢٠در 
 نیروھای جبھھ متحد طالبان را در شیدان شکست داد١٣٧٩ دلو / ٢٠٠١ فیبروری ١٢در 
 نیروھای جبھھ متحد بامیان را گرفت و خطوط اول شان در دره فوالدی ١٣٧٩دلو / ٢٠٠١ فیبروری ١٣در 

مستقر ساخت
 طالبان دو باره بامیان را گرفت١٣٧٩دلو  / ٢٠٠١ فیبروری ١٧
دان را سازمان دھی کرد طالبان حمالت بر شی١٣٧٩دلو  / ٢٠٠١ فیبروری ١٨

 حوت طالبان دست بھ تخریب مجسمھ بودا در بامیان زد١٨ /٢٠٠١ مارچ ٩
 حوت دفتر بی بی سی در کابل بستھ شد و خبر نگار بی بی سی بنام کیت کالرک اخراج ٢٣ /٢٠٠١ مارچ ١۴

گردید
 حملھ ور شد نیروھای جبھھ متحد از دره فوالدی بھ مرکز بامیان١٣٨٠ حمل ٣ / ٢٠٠١ مارچ ٢٣
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 مارچ  طالبان دره فوالدی را قتل عام کرد٣٠ تقریبأ الی ٢٣
 طالبان دستور اخراج غیر نظامیان از دره فوالدی را داد حمل١٠ /٢٠٠١ مارچ ٣٠

گزارش مبنی بیجا شده گی دستھ جمعی دره فوالدی را دادIDPدر ھفتھ اول ماه آپریل نظارت گر 
 جنگ بین خطوط اول در دره فوالدی و نیروھای جبھھ متحد بر بامیان حملھ ٢٠٠١ می ٣ الی ٢٠٠١ آپریل ١٩از 

.نیروھای شمال از سرخ دره و شیدان دفاع کردند. کردند و طالبان بر شیدان از طریق بامیان حملھ کردند
 نیروھای متحد شمال اکمالت ھوای از میدان موقتی شبرتو بدست آورد١٣٨٠ ثور ٩/ ٢٠٠١ آپریل ٢٩در 

 ثور طالبان میدان ھوای شبرتو و شیدان را تصرف نمودند و خانھ ھا را آتش زدند و قتل ١۴/ ٢٠٠١ ماه می ۴ر د
عام را در منطقھ مرتکب شدند

 طالبان طرف نیک پیشروی کرد و نیروھای متحد شمال از فوالدی شکست ١٣٨٠ ثور ١۵/ ٢٠٠١ می ۵در 
.شمال بطرف کیلگان عقب نشینی کردندو طالبان بر داگا حملھ کردند و متحد . خوردند

 نیروھای دوستم زاری را تصرف کرد١٣٨٠ ثور ١۵/ ٢٠٠١ می ۵در 
. عبدالرزاق وزیر داخلھ درطالبان در یکولنگ دیده شد١٣٨٠ ثور ١٩ ٢٠٠١ می ٩در 
. دوستم از زاری عقب نشینی کرد١٣٨٠ ثور ٢٢/ ٢٠٠١ می ١٢در 
.نفر را در یکولنگ مستقر کرده است١٠٠٠طالبان اعالن کرد کھ / ٢٠٠١ می ٣٠در 
 جوزا نیروھای شمال قوماندان طالبان بنام جھاد یار را در محاصره کردند و نیک را ٢٠٠١/١۴ جون ۴در 

.تصرف کردند
 جوزا نیروھای ھوای طالبان یکولنگ را بمباران کرد و بمب ھا بھ مرکز ولسوالی در ١۶/ ٢٠٠١ جون ۶در 

.آکسفام و بازار اصابت کردندشفاخانھ و دفتر موسسھ 
. جوزا نیروھای طالبان تحت امر مال داد اهللا از بامیان حرکت کردند١٨/ ٢٠٠١ جون ٨در 
 جوزا نیروھای طالبان تحت قومانده داد اهللا نیروھای اتحاد شمال را در فیروز بھار شکست ١٩/ ٢٠٠١ جون ٩در 

.داد و بر کوه کینک حملھ کردند
 ٢٠و در .  جوزا طالبان تحت امر مال داد اهللا  برای بار سوم یکولنگ را تصرف کردند٢٠/ ٢٠٠١ جون ١٠در 

جوزا طالبان بازار کھنھ یکولنگ را در دادند و مال در از طریق رادیو شریعت اعالن کرد کھ امنیت در یکولنگ 
.تأمین گردیده است

 تا مرز بین یکولنگ و بامیان تصرف کرد  جوزا نیروھای متحد شمال دو باره یکولنگ را٢۵/ ٢٠٠١ جون ١۵در 
و بعد از عقب رانده شدند قتل عام را مر تکب شدند و مال .  جوزا طالبان شیدان و شبرتو را بھ آتش کشید٢۵و در 

داد اهللا یکولنگ را میدان زون جنگ اعالن کرد و دیگر ولسوالی نیست و این گزارش از صدای رادیو شریعت بھ 
.نشر رسیده بود

 طالبان تحت امر مال زوی بر منطقھ کوه کنک حملھ کرده و منطقھ را ١٣٨٠ سرطان ٣٠/ ٢٠٠١ جوالی ٢٢در 
.بھ آتش کشیدند

. نیروھای متحد شمال مکررأ بامیان تصرف کردند و طالبان کنار زدند١٣٨٠عقرب / ٢٠٠١ نوامبر ١١در 

دوران شرکت قوماندانان ارشد طالبان در یکولنگ
)اندان نیروھای خطوط اولقوم(مال شھزاده 

 ٢٠٠١ جون ١٠ الی ٧او قوماندان عمومی عملیاتی طالبان برای تصرف مجدد یکولنگ و متعاقبأ در قتل عام از 
.شرکت داشت

)قوماندان خط اول(عبدالستار 
. شرکت داشت٢٠٠١ جون ١٠ الی ٧در تسخیر مجدد یکولنگ و قتل عام از 

.مال شھزاده در یکولنگ تعیین گردید بھ عوض ٢٠٠١ جون ١٢ الی ١١بتاریخ 

)وزیر داخلھ(مال عبدالرزاق 
. ماه جون در عملیات یکولنگ شرکت داشت۴ ماه می و ۴در 

)قوماندان خط اول(جھاد یار 
.در ماه مارچ و آپریل در بامیان بود

. جون عملیات یکولنگ را رھبری کرد۴ می و ۴در 
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)قوماندان خط اول(مال داد اهللا 
. عملیات یکولنگ و بامیان را رھبری کرد٢٠٠١ ماه جون ١٩ و ٨در 

)لوی درستیز قوای مسلح(مال فاضل 
.مسئوولیت استراتژی از اول الی آخر بعھده داشت و گاه گاھی از عملیات ھا دیده میشد

)رئیس استخبارات(قاری احمد اهللا 
مکررأ در جریان عملیات ھای عمده دیده شده .  مسئوولیت وظایف استخباراتی را در تمام مدت بھ عھده داشت

.است

اظھارات  شاھدان عینی از عملیات آتش سوزی    
.شاھدان بیان کردند کھ چگونھ طالبان خانھ ھا و زیر بنا ھا را در محل بھ آتش کشیدند

Aیک باشنده قول دولق چنین بیان کرد :
البان یکولنگ را گرفتند آنھا مردم بی گناه و بی دفاع را بھ قتل در اول کھ ط. من یک دوکاندار در بازار کھنھ ھستم

و زمانیکھ طالبان کنترول . و زمانیکھ حزب وحدت شھر را گرفتند مردم بھ دوکانھای شان بر گشتند. رساندند
  برابر با١٣٨٠ جوزای ١٩در . یکولنگ را در دست داشتند مردم بخاطر ظلم و بی رحمی شان از آنھا نفر داشتند

 من یک مقدار سودا کھ شامل تکھ و بوت بود از ولسوالی پنجاب آورده بودم و ساعت ده و نیم بجھ ٢٠٠١ جون ٩
صبح بدوکانم واقع در بازار کھنھ رسیدم و مصروف چیدن اجناسم بودم و این زمانی بود کھ جنگ شدید در فیروز 

 را در ھم شکست و در آن موقع ھیچ  بجھ صبح طالبان خط اول حزب وحدت١١در ساعت . بھار جریان داشت
و خودم بھ .  االغم را در بازار رھا کردم۴مجالی برایم میسر نبود تا االغھایم را بھ خانھ ام ببرم و مجبور شدم 

 ٧۵دیدم کھ طالبان با . و حادثھ را از مخفی گاه با چشمانم میتوانستم مشاھده کنم. عقب کوه کتھ خانھ فرار کردم
بعد از چند دقیقھ مکث .  ھشت کارماز رسیدند و داخل بازار شدند٨ عراده موتر زیو و ۴ن، عراده موتر داتس

بخاطر اطمنان امنیت شان تمام اموال دوکانھا را بھ موتر ھایشان بار کردند و بعد پترول بھ دوکانھا ریختاندند و 
انھای بازار کھنھ را بھ موتر ھایشان  ظھر بھ آتش کشیدند و تمام اجناس دوک۴تمام شھر نو را در ساعت . آتش زدند
.  شب ھنگامی کھ بھ خانھ ام میرفتم تمام قضایا را مشاھده میکردم٩و تا ساعت . بار کردند

: گفتTشاھد دیگر بنام 
در آخرین حملھ در ماه جوزای ھمین سال زمانیکھ طالبان شھر را گرفتند کل مردم از شھر فرار کرده بھ کوھھا 

ز کوھھا میدیدیم کھ طالبان دره علی را در روز اول بھ آتش کشیدند و روز دوم فیروز بھار را بھ ما ا. مخفی شدند
و من تمام . آتش کشیدند و روز سوم سرقل و روز چھارم بید مشکین و در روز پنجم سرکینک را بھ آتش کشیدند

.واقعات با چشمانم دیدم

Sیک باشنده کتھ خانھ چنین بیان کرد :
بل از آخرین جنگ زمانیکھ خلیلی کنترول نیک را در دست داشت من بازار رفتم و دیدم کھ چند تا دوکان دو روز ق

اکثر دوکانھا دروازه نداشتند و اجناس دوکانھا بروی سرک ھرطرف افتاده . محدود توسط بمب تخریب شده بودند
روز بعد شنیدم کھ طالبان آماده .  رفتمو خانھ ھای اطراف دوکانھا دست نخورده بودند و بعد من بھ شیدق. بودند

روز بعدی . و تمام این مدت را من در شیدق بودم. حملھ بر نیک ھستند و صدای فیر تا چاشت شنیدم میشد
میخواستم بھ مرکز نیک بروم تا بیبینم کھ چھ صورت گرفتھ است و من مرکز شھر را از باالی تپھ مشاھده کردم 

از وقتیکھ من وضعیت را چنین دیدم با یک پسرم کھ با من بود . اطراف آن بلند بودکھ دود از مرکز نیک و بازار 
ازاین وضعیت من . ما دیدیم کھ طالبان با موتر ھایشان در مرکز نیک و بازار باال و پایین میرفتند. فرار کردیم

. ین نبودم کھ در منطقھ بمانمفھمیدم کھ نیروھای خلیلی فرار کرده اند و طالبان مرکز نیک گرفتھ است و آنقدر مطمئ
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و ھمچنان دود بطور قابل مالحظھ از دره علی . از جایی کھ ایستاده بودیم من خانھ ام را در کتھ خانھ دیده نتوانستیم
. و سرقل بلند بود

Aیک باشنده دره سرخ چنین گفت  :
طالبان یک تعداد مردم را . اشتدر جریان جنگ ھمین سال من شاھد ھستم کھ مرکز نیک را گرفتھ بود و کنترول د

نیروھای جبھھ متحد . شھر و خانھ ھای مردم سوختانده شده بودند. اسیر گرفتھ بودند و بعضی شان را بقتل رساندند
زمانیکھ طالبان خانھ ھا را آتش میزدند . قفل خانھ ھای مردم شکستانده  شده بودند. قریھ جات را در کنترول داشت

اول از الره، دھن کنک . آنھا از دو نقطھ بھ آتش زدن خانھ ھا شروع کردند.  ره سرخ بودممن در کوه عقب قریھ د
آنھا از این منطقھ برگشتند زیرا .  و تاجکان شروع کردند و روز بعد از قرغان، زارین و سر کنک شروع کردند

 موترشان بھ غندی ١۵ موتر طالبھا بھ زارین و ٢۵. نیروھای مخالف در چھارده و بعض کوھھا موجود بودند
روزیکھ جنگ در فیروز بھار جریان داشت من . مردم یکولنگ در طول ھمین مدت در کوھھا بودند. سنگ رفتند

در کوه عقب سر پرچوبک بودم و تمام حادثات را تا شکست نیروھای جبھھ متحد و داخل شدن طالبان بھ شھر بھ 
. در قدم اول آنھا شھر نو را در دادند. چشم میدیدم

  از کنر شاه و دره علی زمانیکھ ایستاده بوده و طالبان در گرماگرم تخریب شھر نو بودند چنین بیان کرده Zمحمد 
:است

 بجھ صبح بود کھ دود از مرکز یکولنگ بلند ١١و ساعتھای . من درکوتل سیا نو مرز بین پنجاب و یکولنگ بودم
ما در محل مرتفع بودیم و دود خوب . کز نیک فاصلھ داشتو منطقھ ای کھ من بودم چھار ساعت دور از مر. شد

روز بعدی یک نفر از . ولی فرق نمی توانستیم کھ آیا دود از بازار است و یا خانھ ھای مسکونی. مشاھده میشد
 بھ آتش کشیدند دره علی از قریھ مندیک شروع شد و تا سبز .بازار آمد و گفت کھ طالبان بازار را در داده است

 خانھ ھمراه فاملین شان بھ شمول مکاتب، دفاتر و مساجد و ۶٠٠دامھ یافت و در بین ھمین دو نقطھ بھ تعداد جوی ا
حتی آنھا ساکنین . در جریان آتش زدن آنھا مردم تھدید و باالی شان فیر میکردند. ھرچیزی بھ آتش کشیده شدند

ا میتوانید کھ عالمات سالح ثقیلھ طالبان را در منازل و تا فعال شم. قریھ را در کوھھا با سالح ثقیلھ و تانک میزدند
ما بھ ھیچ گروه نظامی ھمکاری نداشتیم . مسکونی و مزارع مردم مشاھده کنید اگرچھ ھمھ مردم غیر نظامی بودند

.و با کار و غریبی خود مصروف بودیم

.در صفحھ بعدی نقشھ بامیان است

  درسی کھ تا حال آموختھ نشد٨

رتباط افغانستان گذشتھ با حال  ا٨٫١

در این گزارش نمونھ ھای از جنایات در .   گسترش یافت٢٠٠١کار اصلی پروژعدالت افغانستان فقط در آخر سال 
مراحل مختلف جنگ بیان شده است کھ شامل بعض جنایات علیھ بشریت توسط جناج ھای شامل در جنگ صورت 

. گرفتھ است
ید و نیروھای متحد با سازماندھی مجدد طالبان بر عالوه دیگر گروپ ھای  جنگ ختم نگرد٢٠٠۵در جوالی 

مخالف اداره جدید و یا حضور آمریکای ھا در جنگ شرکت ورزیدند کھ نھ تنھا نظامیان را بلکھ افراد ملکی را 
در . اندندو نیروھای ایاالت متحده درجواب مسلحانھ خود نیز افراد متعدد ملکی را بقتل رس. نیز بقتل رساندند

آخرین مراحل جنگ نقض جدی بشریت صورت گرفتھ است کھ شامل قتل، باز داشت، شکنجھ و الدرکی مردم 
.گردیدند و ھمانا تا ھنوز ادامھ دارد

مسئوولیت چنین اعمال بدوش گروپ ملیشھ ھا، و بعض مجاھدین کھ بخاطر حاکمیت در قلمرو شان و آن ھم 
.بعض این قوماندانان مسئوول جنایات با آمریکای ھا متحد شده اند. یباشدکنترول بر قاچاق مواد مخدر است م
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با درنظر داشت این گزارش رھبران افغان از دوران کمونیست ھا تا حال بھ قوماندانان محلی و ملیشھ ھا بخاطر 
 گروپ ھای اتحاد بھ چنین آسانی محدود است زیرا. حمایت از نیروھای خود شان اعتماد داشتند و یا میکردند

مشخص چھ ملیشھ ھای قومی یا دیگر جناح نظامی وفا دار بھ قوماندان مشخص امکان دارد از قلمرو شان دفاع 
بخاطر مصلحتھای  . ساحات گازدار شمال و چند سرک در کابل و چند قریھ پراکنده  نیرو اضافی تھیھ میکردند. کند

مراجع مرکزی بر .  خود مختاری خود را تحکیم بخشیدندسیاسی ملیشھ و قوماندان محلی بھره زیاد بردند و بر
عالوه رھبران احزاب کنترول زیاد و یا کمتر بر قوماندانان محلی داشتند و کوشش داشتند کھ رفتار خود را با 

اکثر شان بھ رفتار کامال . از این فرصت قوماندان ھا از مصئونیت مجازات بھره بردند. ایشان عادی بسازند
. د علیھ مردم محل زیر دست شان  در محل ادامھ دادندوحشیانھ خو

  آمریکا در افغانستان کرد نیروھایش در محل در جستجوی متحد کردند قوماندان ھای ٢٠٠١زمانیکھ در آخر سال 
مھمترین اھداف ایاالت متحده در افغانستان بخاطر شکست القاعده ادامھ بود وادامھ . محل مخالف طالبان گردید

بنا در حقیقت اکثریت این متحدین گذشتھ . و میخواست کھ این پیروزی بھ اندک خسارات جانی بدست آورد. یافت
دارد کھ شمال نھ تنھا نقض حقوق بشر است بلکھ در بعض جنایات بستگی بھ قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت 

ک ھای نقدی، تسلیحاتی و غیره ایاالت متحده کم. ھای قابل توجھی است کھ مطرح کردن آن مانع ایجاد میکند
کمک ھا بھ قوماندان کھ باور داشتند کھ طالبان و القاعده را متوقف میسازند دادند ولی در این مورد امریکای ھا 

بعضی . و طالبان بھ حیث نیروی کشنده و مھلک کھ احتماال از پاکستان حمایھ میشود باقی ماند. ناکام ماندند
ی ایاالت متحده پیشتیبانی میگردید خود را علیھ مخالفین شان مستحکم کردند و خود قوماندانان کھ توسط نیروھا

زمانیکھ توجھ جامعھ جھانی بر . شان را از نظر سیاسی مھم جلوه داده بھ فعالیت ھای جنایت کارانھ شان ادامھ دادند
 جنایات توسط قوماندانان متوسط ولی اکثر و اغلب. این مسئلھ تمرکز کرد ھمیشھ توآم با احترام رھبران جناح بوده

رتبھ کسانیکھ بخاطر حفاظت خود پشتیبان داشتند و نام ھایشان در مطبوعات نیز ذکر نگردیده است صورت گرفتھ 
.است

ھمچنان کار کردن بھ چنین قوماندان ھا ایاالت متحده بھ پیگیری و تعقیب یک استراتژی کھ بر توانان دموکراسی و 
ضرورت برای یک حکومت باثبات عبوری کھ در شھر بن .  جدی سرمایھ گذاری کردساختار اداری  بطور

و با چنین بھانھ دسترسی بھ . جرمنی بھ پیش برده میشد بھ توسط یک جناح این حکومت عبوری تأسیس گردید
. یدندتشکیل یک لویھ جرگھ اضطراری با حضور نمایندگان بر گزیده شده و کابینھ از سابق تعیین شده نایل گرد

. مقام ملل متحد بعدآ تأیید کرد کھ طرحھا در دو مورد اشتباھای جدی بوده

اکثر حامیان بین المللی شامل در قضیھ افغانستان تصدیق کردند کھ پالیسی شان بدون در نظر داشتھ اینکھ رھبران 
تمام افغان ھا در . داشتافغان جنایت کاران جنگی و بی امنیتی را بر ثبات حکومت عبوری ترجیح میدادند کلیت 

تعداد بیشتر شان باید از حق مشارکت در سیاست دارد و  سھم . جنگھای مسلحانھ و جنایات جنگی شامل نبودند
اگرچھ اکثر آنھاییکھ گذشتھ جنایات کارانھ دارند محالت امن در دفاتر سیاسی و نمایندگی ھای امنیتی را .  بگیرند

وزیر مالیھ اشرف غنی احمد زی در اجتماعی بنام جامعھ آسیا در نیویارک   ٢٠٠۴در ماه جنوری . بدست گرفتند
. اظھار داشت کھ رھبران افغانستان صلح را در سایھ عدالت میخواھند

 وزیر خارجھ انگستان جکسترا از کابل دیدن کرد و اظھار نمود کھ بعض مردم احتماال دو ٢٠٠٢در ماه فیبروری 
یل تأسیس یک حکومت ما باید جھانیان را بفھمانیم کھ افغانستان مردم نیرومندی باره اصالح گردد، ولی با تشک

عالوتأ ما باید با مردمانیکھ کھ محالت بیشتر را . ھستند و میتوانند توانای شان را توسط نیروھایشان نشان بدھند
لکن کسانیکھ فعال میگویند . اشغال کرده اند و موقعیت ھای نظامی دارند و در گذشتھ قوی بودند وارد گفتگو شویم

و این . بھ پروسھ سیاسی متعھد ھستند و اغلبآ ما باید  بر  کسانیکھ بھ تجاوزات متھم ھستند راه حل را بستھ کنیم
نماینده خاص ملل متحد آقای لخدر ابراھیمی اظھار داشتھ است کھ بیش از . برای افغانستان آینده خیلی ھا مھم است

ولی  بررسی گذشتھ کسانیکھ خواھان مقام و چوکی ھستند منجر بھ . کی را اشغال کردندچندین موقع جنگساران چو
دسیسھ کسانیکھ بھ ادامھ وحشت بین غیر نظامیان میگردد بھ نا کامی می انجامد  و در غیر آن صورت پروسھ 

. سیاسی بتدریج تضعیف خواھد گردید

 واقعیت ھای راجع بھ تجاوزات و جنایات جنگی را در  در این زمان ایاالت متحده بر مخالفینش فشار آورد تا
. گذشتھ و حال در افغانستان را بر مال سازند
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 راه از سر گیری کارھای مستقل ملل متحد را در افغانستان مسدود ساخت زیرا کوشش ٢٠٠۵در اوایل 
. مکررداشت تا بھ باز داشتگاه ھا در افغانستان دست یابد

ی ایاالت متحده جنایات را انجام داده است تعداد شان با ھمقطاران کمونیستی، مجاھدین و بر عالوه اینکھ نیروھا
رژیم طالبان کھ در پیشاپیش آنھا روش ھای خام و ظالمانھ شکنجھ را کھ بعض اوقات منجر بھ مرگ میگردیدند از 

.دید مبادرت می ورزیدندزندانھای مخفی برای شکنجھ بدون آگاھی مردم کھ منجر بھ الدرکی مردم منتج می گر

اداره بوش ادعا کرده است کھ اسیر گرفتن مخفی بخاطر حفظ امنیت بوده و در واقع این پنھان کارشان امنیت را بھ 
بطور مثال مال شھزاده قوماندان ارشد طالبان مسئوول قتل عام ھای دستھ جمعی وی در . تدریج تضعیف کرده است

 آزاد گردید و سپس با طالبان پیوست وسالح ٢٠٠٣دان گوانتانامو در سال این گزارش ثبت گردیده است از زن
 در جنگ علیھ نیروھای آمریکای در ٢٠٠۴گرفتھ علیھ نیروھای آمریکای جنگید و متعاقبا در ماه می سال 

 کسانیکھ در آیا ایاالت متحده از گذشتھ جنایات جنگی او آگاه بود و اورا آزاد کرد؟ آیا آنھا از. افغانستان کشتھ شد
بازداشتگاه شان اند آگاه نیستند؟  ایاالت متحده بتازگی قوماندانان ارشد طالبان را بھ شمول مال فاضل کسیکھ 

.جنایات جنگی اش در این گزارش ثبت و سند و مدرک ارائھ گردیده است گرفتار کرده است

مرگھا در توقیف گاه ھا و شکنجھ ٨٫٢

طبق گزارش . ه گان افغان کھ توسط نیروھای آمریکای گرفتار شده اند میباشدجدی ترین موارد مرگ باز داشت شد
 بھ قتل رسیده ٢٠٠٢سازمان دیده بان حقوق بشر حد اقل شش نفر در زندان ایاالت متحده در افغانستان از سال 

 ھیچ پرسونل بعد از دو سال و یا بیشتر. گرفتار شده بود) CIA(است کھ شامل یکنفری است کھ توسط سازمان سیا 
اگرچھ اسناد وزارت دفاع آمریکا نشان میدھد کھ پنج نفر از . نظامی ایاالت متحده متھم بھ جنایات قتل نگردیده است

. شش نفر واضحا بھ قتل رسیده اند

روش ھای شکنجھ کھ توسط نیروھای آمریکای در افغانستان بھ کاربرده شده است شامل یک تعداد روش ھای 
رسونل امنیتی، استخبارات و فرماندھان چندین جناح در دوران مختلف جنگ در زیر اثر چندین است کھ توسط پ

 ثور بھ مرگ ٧شکنجھ در زمان حزب خلق خصوصا در دو نیم سال اول بعد از انقالب . رژیم بکار برده شده است
. گزارش داده استگزارش گر حقوق بشر در افغانستان از چنین روشھای شکنجھ در این مدت. منجر میگردید

افراد متعدد بھ طور انفرادی بھ گزارش گر دیده بان حقوق بشر از بد رفتاری، آزار و ازیت کھ در جریان باز 
داشت شان متأثر گردیده است شامل بیخوابی، ناخن کشیدن، سوختاندن بھ انواع مختلف، شوک برقی و در بعض 

یک مقام رسمی سابق در پل چرخی بھ دیده بان حقوق بشر از . تموارد استفاده از جنراتور برقی را خبر داده اس
بالکھای سلول انفرادی حکایت کرده است جاییکھ زندانی ھای خطرناک در آن نگھداری میشدند و قفسچھ ھای 

. داشت کھ انسان ایستاده شده نمیتوانست
. و من در آنجا ھشت ماه زندانی بودم. ممن در آنجا قوماندان بودم و بعد در ھمان زندان در زمان ترکی  زندانی شد

در آن وقت کار این تعمیر . علت زندانی شدنم این بود کھ من زندانیان را اجازه میدادم تا بھ آفتاب بر آمده قدم زند
در واقع مرکز گرمی داشت . در آنجا ھیچ مرکز گرمی وجود ندارد. لکن فعال تکمیل شده است. تکمیل نشده بود

.  زیرا آنھا میخواستند تا زندانیان سرما بخورندولی روشن نمیشد

چنین روش در دوران حزب خلق و روسھا کھ قرار ذیل تشریح خواھد شد عملی گردیده است لکن استفاده از این 
یک قسمت ( طبق گزارش توسط گزارش گر موسسھ عفو بین المللی و ھلسینکی واچ . نوع ھمیشھ استفاده شده است

زندانیان از ارتباط با فامیلشان محروم بودند حتی از وکیل مدافع، یا داکتر و یا در حبس )  بشراز دیده بان حقوق
نوع دیگر شکنجھ . آنھا تھدید میشدند و از خواب و غذا محروم بودند. مجرد و ممنوع المالقات قرار داده شده بودند

زندانیان با زنجیر نیز بستھ بودند و . شوک برقی، لت و کوب، سوختاندن با فلتر سگرت، در آب تر کردن بودند
.برای مدت میدیدی دستھایشان با زنجیر بستھ بودند
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 قوماندانان ھم زندانی نظامی گرفتارشده از مخالفین و ھم غیر ١٩٩٢بعد از سقوط دولت داکتر نجیب اهللا در سال 
در اطاق تنگ و تاریک و روش شکنجھ مختلف بودند لکن لت وکوب شدید، بردن . نظامی را شکنجھ میدادند

و بطور مثال بعدآ در ھمین گزارش پروژه عدالت افغانستان رفتار غیر . وحشتناک و کثیف صورت میگرفت
. گنجانیده شده است١٩٩٣انسانی با زندانیان توسط قوماندانان حزب وحدت در یک قضیھ در سال 

او . و با تفنگچھ در پھلوی گوشش فیر کردندیک زندانی سابق گفتھ است کھ افراد قوماندان وی را با چوب زد 
میگوید کھ چشمانش را بستھ کرده بودند و چھار زانو با پنجھ وی را روی زمین کشال میکردند تا از حرکت باز 

."این سگ مرا میترسانید و لباس مرا پاره میکرد و مرا می خراشید"ماند و بعد سگ را سرش با ال کرد و 
. او را برای ھفت روز در تشناب بد و رفت کھ قصدآ پر آب کرده بودند زندانی کردندزندانی دیگر میگوید کھ 

زندانیان توسط طالبان بھ ندرت دسترسی بھ مالقات با فامیل شان داشتند . و طالبان نیز بھ ھمین قسم شکنجھ میدادند
.و وضعیت زندان بسیار وحشت ناک بود و لت وکوب معمول بود

 کسانیکھ از زندان گوانتانامو گزارش داده است شامل زوالنھ و زنجیر زندانیان و بزور FBIگزارشی کھ توسط 
اضافھ ای بر این اظھارات زندانیھای . نشاندن شان باالی مواد غایطھ کھ تازه از وی خارج گردیده است میباشد

 و شکنجھ و مرگ و سابق بیانگر فشار زیاد، استفاده از سگ ھای نظامی بخاطر ترساندن زندانیان، تھدید
.نگھداشتن طوالنی در سرما و گرمای شدید و سرو صداھای زیاد میباشد

  از یک گزارش محرمانھ حکومت ایا الت متحده آمریکا گفتھ کھ بر ICRCموسسھ بین المللی صلیب سرخ 
.ستخورد با زندانیان شامل شکنجھ ھای روحی و فزیکی کھ شکنجھ مداوم بحساب می آید عنوان شده ا

توضیحات ذیل نشان میدھد کھ چگونھ ایاالت متحده از شکنجھ ھای کھ توسط حزب خلق و روسھا و عالوتآ 
.  بکار گرفتھ میشد تقلید کرده عملی میکرد١٩٩٠ الی سالھای ١٩٨٠قوماندان ھای خصومت جو از سال ھای 

ی انداختند و دور از دسترسی بھ فامیل و ایاالت متحد زندانی ھا را با زنجیر و زوالنھ بستھ بھ زندانھای مخفی م
طبق گزارش دیده بان حقوق بشر سازمان . وکیل مدافع و ادویھ نگھ میداشتند و آنھا را مورد لت وکوب قرار میدادند

 از CIAیک کارمند بخش قضای سازمان سیا .  در شکنجھ و قتل زندانیان در افغانستان دست داشتندCIAسیا 
ران در زندان موقتی در شمال افغانستان دستور داد کھ جوان زندانی را برھنھ کند و با زنجیر بھ پیره دا)سالت پتی(

اخبار واشنگتن . بر روی کانکریت بستھ کرده و شب را بدون لحاف و یا کمپل او  را در ھمان ھوای سر بگذارد
و دراین . انجام داده استپست در سوم ماه مارچ طی یک مصاحبھ با چھار نفر مقام رسمی قضای دولت آمریکا 

 پول داده میشود تا طبق ھدایت آنھا کار کنند و  و CIAمقالھ نوشتھ میکند کھ پیره داران افغان توسط  سازمان سیا 
قبل از اینکھ زندانیان را بھ سلول ھای زندان بدون پوشاک بیندازند زندانیان را روی کانکریت اطراف زندان کشال 

.  بدنشان خراشیده گی و ضرب و جرح وارد نمایندکنند، سیلی کاری کنند، 
یک کالبد شکاف یک لیست طبی را تھیھ کرده بود کھ سرما باعث مرگ بعضی زندانیان گردیده است و آن مرد در 

یک مقام رسمی طی یک مصاحبھ با نشریھ واشنگتن پست گفتھ است کھ او فقط از . یک قبرستان نا معلوم دفن گرید
.گردیده استروی زمین مفقود 

  زندانھای مخفی٨٫٣

ھمچنان در جریان مراحل مختلف جنگ ھا در افغانستان نیروھای امنیتی واستخباراتی یک شبکھ مخفی را ایجاد 
در آخرین . کرده بودند کھ مردم را بطور مخفی اسیر گرفتھ در یک زندان مخفی برای مدت مدیدی زندانی میکردند

. سیر شدند و تحمیال بھ زندان ھای مخفی برده شدند کھ اقارب شان ھرگز آنھا ندیدنددوران حزب خلق افراد زیاد ا
و تعداد مفقود االثر ھا از ھزاران بھ ده ھزاران نفر . بنأ این افراد وارثین ھمان قربانیان ویا مفقود شدگان ھستند

.اکثر آنھا قبل از کشتھ شدن بھ زندانھای مخفی برده میشدند. میرسد
. گر شان بعد از رفتن بھ زندان بزود ترین فرصت بھ قتل میرسیدندتعداد دی

زمانیکھ روسھا چھره ظاھری استخبارات را تبدیل بھ خاد کرد در آن زمان نیز اقدام بھ گرفتاری مخفی و زندان 
طبق اظھارات خاص ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان شکنجھ در وزارت داخلھ در کابل . مخفی کردند

و در تمام زندانھای مربوط خاد صورت میگرفت و بعدآ مشخصأ تذکر داده شده است کھ مرکز خاد در کابل ھشت 
 حولی در نواحی کابل بحیث زندان خاد از آنھا ٢٠٠و بھ تعداد . زندان در کابل داشت کھ توسط خاد کنترول میشدند
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ن نیز اقدام بھ داشتن زندان ھای مخفی کردند کھ در مجاھدین و طالبا. استفاده میشدند کھ توسط خاد کنترول میشدند
. آنھا شکنجھ و قتل صورت میگرفت

. ایاالت متحده در افغانستان و دیگر کشور ھا اقدام بھ داشتن زندانھای مخفی کرد
در دوران تصدی بسیونی نماینده مستقل و با تجربھ ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان ایاالت متحده 

ش ھای وی را مسدود ساخت تا از زندان ھای مخفی آمریکا در افغانستان باز رسی نکند و بسیونی مشخصأ کوش
آمریکا را بھ داشتن پایگاه نظامی بخاطر گرفتاری اسیر کھ موسسھ صلیب سرخ بین المللی را نگذاشت بھ آن دست 

. رسی پیدا کند ضد معاھده ژینو دانستھ محکوم کرد

تقلید از بعض نمونھ ھای شکنجھ کھ در مراحل مختلف جنگ در افغانستان صورت گرفتھ بود خود ایاالت متحده با 
نیروھای آمریکای . را بھ بخاطر مصلحت سیاسی با قوماندانان محل کھ چنین اعمال را انجام میدادند متفق کردند

نداخت و امنیت مردم افغانستان را بخاطر امید واری بھ تأسیس یک ارگان با ثبات و جوابگو در افغانستان بھ خطر ا
.بیشتر از خود تضعیف کرد و دشمنی را در بین مردم تحمیل کرده مشروعیت پروسھ سیاسی را تضعیف نمود

_______________________________________________________________________
در . ر بود داود خان با یک کودتا قدرت را بدست گرفت زمانیکھ شاھر شاه در خارج از کشو١٩٧٣در سال .١

ابتدا داود خان شاخھ پرچم حزب خلق کھ کودتای وی را تقویت بخشیده بود بھ محاکمھ کشید و متعاقبا از آنھا 
مرگ شخصیت ھای مشھور پرچم در زندان . فاصلھ گرفتھ و تعداد از رھبران جناح پرچم را زندانی کرد

.  گردیدباعث کودتای ھفت ثور
تشیکالت حکومت مرکزی و سقوط از سیستم بین الملل نشر : روبین در کتاب فروپاشی و تجزیھ افغانستان

.١٠۵ -١٠۴ -٩٣ صفحات ١٩٩۶دانشگاه یالی در سال 
متشکل از کلمھ پشتو بود کھ بخاطر تشکیالت دفاعی مورد عالقھ افغان ھا ) اکسا(نام استخبارات حزب خلق .٢

 بھ قتل رساند و قدرت را بدست گرفت او این نام ١٩٧٩ز اینکھ امین نور محمد ترکی را در بعد ا. قرار گرفت
طبق کتاب روبین بنام فروپاشی و تجزیھ . کھ بھ معنی کار گران استخبارات میباشد. این ارگان را کام گذاشت

.١١۴افغانستان صفحھ 
 پیوستھ بودند ١٩٧٩ کھ قبل از ٢٨٠٠٠ عضو حزب و ١٨٠٠٠طبق اظھارات جیوستوزی خارج از واقعیت  .٣

جنگ، (کتاب انتونیو جیوستوزی تحت عنوان . نصف شان کشتھ شدند و یا اینکھ با تھاجم روسھا تصفیھ شدند
 ٢٠٠٠دانشگاه جیور گیتاون نشر سال :  واشنگتن دی سی١٩٩٢ الی ١٩٧٨سیاست و جامعھ افغانستان از 

.۴صفحھ 
. را کشت و خودش رئیس جمھور گردید امین نور محمد ترکی١٩٧٩در سپتامبر .۴
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)i) (٢) (i)(١ (٧قوانین محکمھ بین الملل .۵
.١٢٢ و ١١۴اثر روبین فروپاشی و تجزیھ صفحات .۶
ھر نوع عمل یا تھدید از حاکی ازتجاوزات بھ ھدف ابتدای کھ باعث وحشت در بین مردم غیر نظامی و ملکی .٧

: حمالت کور کورانھ حمالتی است کھ. ده استحمالت کور کورانھ منع ش. ..... گردد منع شده است
حمالتی است کھ اھداف مشخص نظامی را ھدف قرار ندھد.
 حمالتی است کھ یک روش را بکار گرفتھ باشد بمعنی اینکھ جنگ در محالت مشخص نظامی صورت نگرفتھ

ت کور کورانھ باشد و در بین دیگر مردم کھ ذیال گفتھ خواھد شد شامل حمالت کور کورانھ بوده و حمال
.محسوب میگردد

 حمالت بمباردمان بھ ھر روش و شیوه کھ معنی تھدید در محل واحد نظامی و یا محالت مشخص جدا از ھم و
متفرق کھ در شھر قریھ و دیگر مناطق باشد کھ در بر گیرنده محالت غیر نظامی و ملکی و یا امالک غیر 

.نظامی باشد
تل و زخمی شدن افراد غیر نظامی و خسارات مالی بھ غیر نظامیان و یا حمالت کھ احتماال باعث حادثات ق

مربوط بھ افراد ملکی کھ بیشتر مربوط بھ استحکامات نظامی و مستقیمآ بھ منافع نظامی باشد پیش بینی شده 
.ماده آخر بھ حیث قانون نسبی بیان شده است. است

.و تصویب گردیده است معاھده ژین١٩٧٧  سال ۵١ ماده ١١ فصل ١در پرتو کول 
لیکن معیار ھای داده شده از جنگھای نظامی داخلی بطور عموم . افغانستان این پرتوکول اول را تأیید نکرده است

. پذیرفتھ شده و جزء رایج قوانین بر رھبری جنگ مسلحانھ است
گی از عقب نشینی نقض حقوق بشر، قوانین جن: جنگ ھای فراموش شده. مراجعھ بھ دیده بان حقوق بشر کنید.٨

).١٩٩١دیده بان حقوق بشر : چاپ نیویارک( روسھا از افغانستان 
تقسیمات مجدد : دو منطقھ بزرگ از اصالحات حملھ در محور مناطق روستای مرتبط بھ نورم ھای اجتماعی.٩

کاتب زمین در حین تجاوز و مجبور ساختن مردم قریھ بخاطر فرستادن دختران شان بھ مکاتب و زنان را بھ م
.سواد آموزی زنانھ

. حفیظ اهللا امین ترکی را بھ قتل رساند و خودش رئیس جمھور انتخاب گردید١٩٧٩در سپتامبر .١٠
. آگسا یک کلمھ مرکب از زبان پشتو برای دفاع مورد عالقھ افغانھا بود و کام برای کارمندان استخبارات.١١

. گفتھ است١١۴روبین در کتابش در صفحھ 
 اسلم وطنجار با جای گزینی وزارت داخلھ جنرال شیر جان مزدور یار پست ١٩٧٩ از مارچ الی جوالی.١٢

.وزارت دفاع را گرفت
.١١۴کتاب روبین بنام فروپاشی صفحھ .١٣
.١۶٧کتاب نبی عظیمی بنام اردو و سیاست صفحھ .١۴
AI(موسسھ عفو بین الملل نشریھ بنام .١۵ ASA (١١/٠۴/٩-٨ صفحھ ٩٧.

________________________________________________________________________
، نیویارک چاپ مارتین در سال ١٩٨٣ الی ١٩۶۴انتوی ھیمن بنام کتاب افغانستان تحت سلطھ روسھا از سال .١۶

.١٠٩ صفحھ ١٨۴
ایضآ.١٧
.مصاحبھ ھای پروژه عدالت افغانستان.١٨
.٢٠٠٣ دسامبر ٢٠مصاحبھ ھای پروژه عدالت افغانستان در .١٩
 . ٢٠٠۵ وژه عدالت افغانستان در سال مصاحبھ ھای پر.٢٠
حفیظ اهللا .  روز قبل از بھ قدرت رسیدن ببرک کارمل صورت گرفت١۵شاھد اظھار داشتھ است کھ حادثھ .٢١

کتاب ھیمن .  دسامبر کشتھ شد و سخنرانی ثبت شده رئیس جمھور در روز بعدی نشر گردید٢٧امین در 
.١۶۵صفحھ 

. ٢٠٠۵ در سال مصاحبھ ھای پروژه عدالت افغانستان.٢٢
.٢٠٠٣ دسامبر ٢٧مصاحبھ ھای پروژه عدالت افغانستان در .٢٣
عالقھ یک کلمھ عربی است کھ برای منطقھ و محل بکار میرود و عالقھ داری یک اداره خورد تر از ولسوالی .٢۴

و ھمیشھ عالقھ داری ولسوالی اطراف ترجمھ شده است و ممکن . و عالقھ دار رئیس عالقھ داری است. است
ت کھ عالقھ دار توسط حکومت درھمان زمان تعیین میگردید و امین این بخش را بھ بھ اھداف فعالیت ھای اس

.پولیس و استخبارات استفاده میکرد
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. ٢٠٠۵مصاحبھ ھای پروژه عدالت افغانستان در سال .٢۵
).٢٠٠٣ (١٢/٠٧/١٣٨٢مصاحبھ پروژه عدالت بتاریخ .٢۶
 ١٩٧٩ حکومت ببرک کارمل اعالن گردیده و بعد از در سال گزارش ارتباط میگرفت بھ عفو کھ توسط. ٢٧.١٨

. روسھا وی در مقام ریاست نصب کرد و بھ افغانستان تجاوز کردند
شاھدان کھ دائما مصاحبھ کرده اند اظھار کردند کھ گرفتاری ھا در زمان قدرت ترکی و امین صورت گرفتھ .٢٨

قودی ھا بعد از بھ قدرت رسیدن امین صورت گرفتھ ک شاھد بنام حاجی  م   حتی بیان کرده است کھ مف. بود
در این .  صورت گرفتھ بود١٩٨٠ یا ١٣۵٩گرچھ بعضی شاھدان اظھار داشتھ اند کھ حادثات در سالھای . بود

بنا بر مجموع اظھارات  یک تعداد اقارب . صورت ممکن است کھ تاریخ دقیق توسط شاھدان درست نباشد
 بخاطر قتل زمین ١٩٧٩کھ اتفاق افتادن حادثات گرفتاری در بعض اوقات در قربانیان این مسئلھ موجھ است 

داران و دیگر انسانھا مھم و مشھور در ساحات روستای جامعھ بطور دوام دار توسط حزب خلق بھ اندازه 
.   صورت گرفتھ است٧٩ الی ١٩٧٨زمین و محل شان از سال 

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

.١٨صفحھ 
.مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با افغان ھای مقیم در پاکستان.٣۶
فگن روسھا قبل از اینکھ میدان ھوای افغانستان از اظھار داشتھ است کھ جیتھای بمب ا)  Giradet(گرادت .٣٧

.کار افتاد از میدان ھوای دوشنبھ استفاده میکردند واین یک وظیفھ مشکل برای پیلوت ھای روسی بود
Gilles(یکی از بسیار گزارش ھای مفصل این بود کھ گیلیس دارونوسرو .٣٨ Dorronosoro ( در)La

revolution afghan طبع پاریس  CERI  بھ نشر رسیده است٢٠٠٠کارتالھ .
. گیلیس دارونوسرو تآکید کرده است کھ ھمبستگی اندکی بین زمین داران و دھقانان و شھر نشینان وجود داشت.٣٩

.١١۵ – ١١۴ایضا گیلیس دارو نوسرو صفحھ 
.١١۵ایضا صفحھ .۴٠
ذھبی بودند صورت ھمچنان بعضی نیز طبق گزارش حمالت باالی افراد مشکوک کھ آنھا ماویست و یا غیر م.۴١

.١١٩ایضا صفحھ . گرفتھ است

______________________________________________________________________
 تذکر  داده شده است کھ اسماعیل خان و عالوالدین خان طبق گفتار گیلیس دارنوسرو ١١۶ایضا در صفحھ .۴٢

.نقش ضعیفی را در شورش بازی کرده است
.٢٠٠٣ژه عدالت افغانستان در سال مصاحبھ ھای پرو.۴٣
. گزارش گر خاص ملل متحد، راجع بھ وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش داده است.۴۴

E/CN.4/1985/21 para. 72.
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان، .۴۵
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان، .۴۶
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان، .۴٧
.٢٠٠۴لت افغانستان، مصاحبھ پروژه عدا.۴٨
ایضا دارنوسرو.۴٩
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در بامیان در سپتامبر .۵٠
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در بامیان در سپتامبر .۵١
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در بامیان در سپتامبر .۵٢
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در بامیان در سپتامبر .۵٣
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل .۵۴
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. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل .۵۵
.١١٧گیرادیت صفحھ .۵۶
.نبی عظیمی اردو و سیاست.۵٧
ایضا.۵٨
.٢٠٠۴ آگست ۴ در AIHRCمکتوب ھای الکترونیکی از .۵٩
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل .۶٠
باط بین مراجع روستای مقرر گردیده بودند و اگر حکومت با مشکلی مواجھ نمایندگان چنین جامعھ بخاطر ارت.۶١

میشدند اول بھ این نمایندگان مراجعھ میکردند و در آن زمان بطور احتمال ھر کسی را کھ آنھا ضد انقالب و یا 
.عنصر جنایت کار معرفی میکردند باور میکردند

.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل در .۶٢
.١١٨گیرادیت صفحھ .۶٣
. گزارش گر خاص ملل متحد، راجع بھ وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش داده است.۶۴

E/CN.4/1985/21 para. 76.
. گزارش گر خاص ملل متحد، راجع بھ وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش داده است.۶۵

E/CN.4/1985/21 para. 75.
.ی اساسیعفو بین الملل، نقض حقوق بشر و آزادی ھا.۶۶
.١١٨روبین صفحھ .۶٧
.١٢۵روبین فروپاشی صفحھ .۶٨
بخاطر مطالعھ عمیق از ساختار قدرت، تغییرات رھبری و و جناح بندی بھ کتاب بارنت آر روبین تحت عنوان .۶٩

از فرو پاشی و یا تجزیھ و سقوط یک سیستم بین المللی  او گفتھ : فروپاشی یا تجزیھ افغانستان مراجعھ کنید
و انتونیو گیوستوزی، جنگھای ) ١٩٩۵، اولین طبع ٢٠٠٢طبع دانشگاه یالی در سال : ھاوننیو .(سخن است

).٢٠٠٠طبع واشنگتن دی سی دانشگاه جورج تاون . (١٩٩٢ -١٩٧٨سیاسی و اجتماعی در افغانستان 
 رئیس شورای ١٩٨٧ الی ١٩٨٠از سال . ساختار رسمی تشکیالتی حکومت در جریان این مدت تغییر کرد.٧٠

 این مقام ریاست ١٩٨٧و بعد از تصویب قانون اساسی در سال . بی حزب خلق رئیس جمھور بودانقال
 قانون اساسی، کشور بنام جمھوری در دوران داود خان بنام ١٩٩٠در جریان سال . جمھوری نام نھاده شد

حزب وطن در مجلس و یا گرد ھمای حزب در ھمین وقت نام حزب خلق بھ .  جمھوری افغانستان مسما گردید
.تغییر کرد

چاپ مطبعھ مارتین نیویارک  (١٩٨٣ -١٩۶٣انتونی ھایمن در کتاب افغانستان تحت سلطھ روسھا از سال .٧١
.١٧٧صفحھ ) ١٩٨۴

. فروپاشی افغانستان١٢٢ -١١۴روبین در صفحھ .٧٢
________________________________________________________________________

 ١۵گواھی انور در شینکاگو، ایلیانیس . ٩٧ب تحت عنوان اشک، خون و فریاد در سال ھیلسینکی واچ کتا.٧٣
. ١٩٨۴آپریل 

گزارش گرا خاص ملل متحد در گزارش مربوط اوضاع حقوق بشر در افغانستان .٧۴
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.

قبل از اینکھ خاد بھ وزارت ارتقا یافت تحت نظر دفتر صدارت عظمی . معنی صدارت نخست وزیری است.٧۶
و دفتر اصلی خاد در تعمیر بزرگ مربوط فامیل سلطنتی در مرکز کابل بین صدارت عظمی و سفارت . بود

.ایران موقعیت داشت
. مراجعھ کنید١٢٧حھ  بھ کتاب روبین بنام فروپاشی و پاش افغانستان صف.٧٧
. پیر سید احمد گیالنی از ساللھ یا نسل عبدالقادر جیالنی از بغداد است و بنیانگذار دستور صوفی قادریھ است.٧٨

برای معلومات بیشتر بھ . پیر گیالنی رئیس حزب محاذ ملی یک فرد ملی گرا نزدیک بھ خاندان سلطنتی بود
. کنید مراجعھ٢٠٣کتاب روبین بنام فرو پاشی صفحھ 

. در کابل٢٠٠۵مصاحبھ ھای پروژه عدالت افغانستان درماه می .٧٩
ایضأ.٨٠
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. ٢٠٠۵مصاحبھ سال .٨١
ھدف اصلی خنثی سازی تھدیدات نواحی و اطراف کشور کھ متوجھ قدرت مرکزی بود نھ تسخیر و مشخصأ .٨٢

.١۴٢مراجعھ بھ کتاب روبین صفحھ .  ایجاد تغییرات در آنجا بودند
. این کتاب١۴٣ایضأ صفحھ .٨٣
ھر نوع عمل یا تھدید از حاکی ازتجاوزات بھ ھدف ابتدای کھ باعث وحشت در بین مردم غیر نظامی و ملکی .٨۴

: حمالت کور کورانھ حمالتی است کھ. حمالت کور کورانھ منع شده است. ..... گردد منع شده است
حمالتی است کھ اھداف مشخص نظامی را ھدف قرار ندھد.
 بکار گرفتھ باشد بمعنی اینکھ جنگ در محالت مشخص نظامی صورت نگرفتھ حمالتی است کھ یک روش را

باشد و در بین دیگر مردم کھ ذیال گفتھ خواھد شد شامل حمالت کور کورانھ بوده و حمالت کور کورانھ 
.محسوب میگردد

ز ھم و حمالت بمباردمان بھ ھر روش و شیوه کھ معنی تھدید در محل واحد نظامی و یا محالت مشخص جدا ا
متفرق کھ در شھر قریھ و دیگر مناطق باشد کھ در بر گیرنده محالت غیر نظامی و ملکی و یا امالک غیر 

.نظامی باشد
 حمالت کھ احتماال باعث حادثات قتل و زخمی شدن افراد غیر نظامی و خسارات مالی بھ غیر نظامیان و یا

امی و مستقیمآ بھ منافع نظامی باشد پیش بینی شده مربوط بھ افراد ملکی کھ بیشتر مربوط بھ استحکامات نظ
.ماده آخر بھ حیث قانون نسبی بیان شده است. است

. معاھده ژینو تصویب گردیده است١٩٧٧  سال ۵١ ماده ١١ فصل ١در پرتو کول 
ور عموم لیکن معیار ھای داده شده از جنگھای نظامی داخلی بط. افغانستان این پرتوکول اول را تأیید نکرده است

. پذیرفتھ شده و جزء رایج قوانین بر رھبری جنگ مسلحانھ است
گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جلسھ اقتصادی و اجتماعی و بررسی وضع حقوق .٨۵

(A/40/843,1985)بشر در افغانستان  para.77.
 و بررسی وضع حقوق بشر در گزارش از عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جلسھ اقتصادی و اجتماعی.٨۶

(A/40/843,1985)افغانستان  para.92.
E/CN.4/1986/24"گزارش گر خاص ملل متحد، گزار از وضعیت حقوق بشر در افغانستان .٨٧ para.86.
جنگ فراموش شده و سوء استفاده از حقوق بشر و نقض حقوق جنگی از دوران عقب : آسیا واچ، افغانستان.٨٨

.٢٩صفحھ ) ١٩٩١: و یارکچاپ نی( نشینی روسھا 
گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جلسھ اقتصادی و اجتماعی و بررسی وضع حقوق .٨٩

(A/40/843,1985)بشر در افغانستان  para.81.
گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جلسھ اقتصادی و اجتماعی و بررسی وضع حقوق .٩٠

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

" گزارش از گزارش گر خاص ملل متحد، گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان .٩١
A/41/778(1986)para.63.

.٣٢ھیلسینکی واچ، کتاب اشک، خون و فریاد یا گریھ صفحھ .٩٢
س ملل متحد در بخش اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر و گزارش از وضعیت گزراش از اجال.٩٣

E/CN.4/1986/24" حقوق بشر در افغانستان  para.87..
E/CN.4/1986/24. " ٢٩آسیا واچ و ھیلسینکی واچ، مرگ در افغانستان صفحھ .٩۴ para. 87..
E/CN.4/1986/24" تان گزارش خاص ملل متحد در رابطھ با وضعیت حقوق بشر در افغانس.٩۵ para.117-

118.
گزارش از اجالس ملل متحد در بخش اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر و گزارش از وضعیت .٩۶

(A/41/778,1986)" حقوق بشر در افغانستان  para. 59..
.٢٠٠٣مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ننگرھار .٩٧
، مجاھدین محلی کوشش کردند کھ عبدالملک را در خانھ اش در ١٩٩٢بعد از سقوط داکتر نجیب اهللا در سال .٩٨

.جالل آباد گرفتار نماید، لکن نتوانست کھ اورا پیدا کند ولی برادرش بریالی را در جایش کشت
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در سال .٩٩

.٢٠٠٣ نوامبر ٨مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در .١٠٠
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.٢٠٠٣ اکتوبر ٧تان در مصاحبھ پروژه عدالت افغانس.١٠١
.٢٠٠٣مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در اکتوبر .١٠٢
صرف یک شاھد کھ با پروژه عدالت افغانستان مصاحبھ کرده است تاریخ حادثھ را بیان کرده است کھ .١٠٣

.امکان دارد این حزء یک سلسھ قتل عام ھای باشد کھ توسط پروفیسر ارماکورا گزارش داده شده است
١٠۴.A/40/843/(1985) para.79.در ضمیمھ اول .
.١۴۶روبین، فروپاشی صفحھ .١٠۵
.برای معلومات مفصل  بھ کتاب روبین  در بخش تحقیق در افغانستان مراجعھ کنید.١٠۶
.١۴٨کتاب روبین بنام فروپاشی صفحھ .١٠٧
.١۴۴کتاب روبین، فروپاشی صفحھ .١٠٨
.٢٢۶گیو توزی صفحھ .١٠٩
.٣٩صفحھ ) ١٩٩١ بشر، دیده بان حقوق: نیویارک(آسیا واچ، جنگ فراموش شده .١١٠
کتاب فروپاشی صفحھ . این ملیشھ ھا در جنگ ھای قوی قومی اشتراک کردند" یاد داشتھای روبین .١١١

١۴٨.
.٢٢۶گیو توزی ص .١١٢
.۴٠آسیا واچ، جنگ فراموش شده ص .١١٣
.١۴٨فروپاشی ص )نقل قوب از منابع مطبوعاتی معاصر: (روبین.١١۴
.١۶١روبین، فرو پاشی ص  . ٢٢٢گیو توزی ص .١١۵
یخھای تشکیل واحد ھای طرفدار دولت در ھر مورد شامل قوماندانان ارشد است کھ قوماندانان خورد تار.١١۶

و یا قوماندان قوی را از زندان رھا میکردند و یا اینکھ آنھا را از مخالفین شان حفظ میکردند بعد از اینکھ آنھا 
 اکھ یاسین را نجات داد و او را از بطور مثال دوستم. ھمیشھ در حفاظت و یا تحت حمایھ شان قرار داشتند

 کھ وی را از ۵٣ مربوط فرقھ ۶٣٠زندان کابل در اواخر دوران نجیب اهللا  رھا کرد و ھمچنان قوماندان تولی 
بھ ھمین گونھ در دوران داکتر نجیب اهللا رسول پھلوان از زندان میمنھ توسط . دست پھلوان غفار نجات داد
 او کسی بود کھ بعدآ یکی از حامیان رسول پھلوان در جنگ اند خوی و. ھمراه پھلوان آزاد گردیدند

.مصاحبھ با تحلیل گرسیاسی. قرارگرفت
بطور شبھھ انگیز گلم جم نقش مھم جنگی و اشغال را ابتدأ علیھ پشتون ھای مجاھد در جنوب و شرق .١١٧

او و کاکایش .  قرار کرده بودداشت و با اقلیت قوماندانان ملیشھ بھترین ار تباط را با پشتون ھای سیاسی بر
باز ھم بطور شبھھ . خوشبین بود کھ در نیروی نظامی دولت افغانستان است و توسط دولت رھبری میگردد

انگیز دیگر قوماندانان مثل رسول پھلوان کسیکھ در جنگ ھای مختلف با پشتونھای محلی طرفدار دولت دفاع 
 مفکوره ضد پشتون داشت متعاقبآ با پشتون ھای خلقی در خودی داشت و زمانی ھم در فاریاب مجاھد بود و

.مصاحبھ با تحلیل گر امور سیاسی. دولت بھ شمول گالب زوی ارتباط گرفت
.ایضا روبین در کتاب فروپاشی.١١٨

_______________________________________________________________________
.١۴٩ -١۴٨ایضا در ھمین کتار ص .١١٩
صادی و اجتماعی ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر، گزارش بھ ارتباط وضعیت حقوق بشر در شورای اقت.١٢٠

68." افغانستان  para. (E/CN.4/1990/25)
.٢٠٠٣مصا حبھ پروژه عدالت افغانستان در دسامبر .١٢١
ایضا.١٢٢
ایضا.١٢٣
ایضا.١٢۴
ایضا.١٢۵
ز عقب نشین نقض حقوق بشر و نقض قوانین جنگی بعد ا. جنگ فراموش شده: آسیا واچ، افغانستان.١٢۶

.١٠٨-١٠١ص ) ١٠٠١دیده بان حقوق بشر : نیویارک. (نیروھای روس
.١٠١ایضا ص .١٢٧
.٢ -١٠١ایضا ص .١٢٨
 بخاطر تحت نفوذ داشتن احزاب مجاھدین کھ توسط بعض ISI و برتریت ISI و CIAروابط سازمان .١٢٩

طبع : نیویارک. (نیدبطور مثال بھ ستیف کول، غاست وار مراجھ ک. منابع در مورد مدارک تھیھ گردیده است
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و کتاب فروپاشی روبین ١٣٠-١٢۵جنگ فراموش شده صفحات . دیده بان حقوق بشر) ٢٠٠۴پینچوین 
.٢١۵ -١٩۶صفحات 

تمام شان ادعا شده کھ مورد ازیت و آزار توسط حزب خلق قرار گرفتند و بھ ھمین دلیل بھ پاکستان فرار .١٣٠
.١٢٣-١١٢آسیا واچ، جنگ فراموش شده صفحات . کردند

ایضا.١٣١
.١٨١کول، غاست وار صفحھ .١٣٢
.٢۴٩روبین فروپاشی ص .١٣٣
دولت اسالمی افغانستان میخواست کھ در آینده بر قانونیت خود ادامھ بدھد، حتی بعد از اینکھ طالبان کابل .١٣۴

ولی بر خالف طالبان نام حکومت خود را امارت اسالمی افغانستان .  تصرف کردند١٩٩۶ سپتامبر ٢۶را در 
گروپ ھای مختلف علیھ طالبان می جنگیدند و ھمچنان جزء دولت یا متحد دولت . سمی کرد م١٩٩٧در سال 

و نام جبھھ متحد اسالمی برای نجات افغانستان برای  . و مکررأ اتحاد شمال یا میشدند. محسوب می گردیدند
ول اکثریت  زمانیکھ طالبان کنتر١٩٩٨این بخشی از جریان تا آگست . خطوط اول نام گزاری کرده بودند

مناطق شمال افغانستان را تصرف کردند و مناطق شمال را بطور چشم گیری از کنترول اتحاد شمال خارج 
. ساختند

تقریبآ و یا عمال تمام ھمسایھ ھای افغانستان جناح ھای مختلف مورد نظر شان را کمک تسلیحاتی و غیره .١٣۵
.میکردند و اگرچھ خواھان ختم جنگ نیز بودند

.ژه عدالت افغانستان با قوماندانان سابقمصاحبھ پرو.١٣۶
.مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با قوماندانان حاضر در صحنھ.١٣٧
اگرچھ . افغانستان این ماده را تأیید نکرده است. ١٩٧٧ سال ۵١ ماده ١١پروتوکول اول جینیوا فصل .١٣٨

وان جزء قوانین بین المللی معیار ھای کھ این ماده در عملی شدن جنگھای داخلی مسلحانھ بطور عموم بھ عن
.در رابطھ بھ رھبری جنگ پذیرفتھ شده است

ماده مشترک سھ این پیمان بصورت اتوماتیک و سریع شامل جنگھای . افغانستان جزء پیمان جینیوا است.١٣٩
این ماده ضرورت ھای مربوط بھ قانون را بر . داخلی مسلحانھ در محدوده ھر حزب کھ درگیر ھستند میشود

خل در جنگ تحمیل میکند و از مردم و زخمی ھای افراد نظامی مخالف حفاظت کنند کھ شامل افراد احزاب دا
 تجاوز بھ -١: این ماده موارد ذیل را ممنوع اعالن کرده است.  ملکی و زندانیان و غیر نظامیان میگردد

خطی و بی حرمتی  تعدی، ظلم، ت-٣ گروگانگیری  -٢. زندگی شخص، قتل ھمھ جانبھ، رفتار زشت و شکنجھ
 قتل و کشتار با دستور بدون محاکمھ رسمی توسط قاضی -۴. بھ حیثیت مردم و پرسونل و تحقیر و توھین

.موظف و تحمیل ھر گونھ ضمانت و تعھد قانونی و قضای کھ توسط مردم ملکی اجتناب نا پدیر باشد
، شکنجھ ١٩۴٨پیمان سال ، نسل کشی و قوم کشی طبق ١٩۴٩تجاوز جنسی طبق پیمان جینیوا در سال .١۴٠

در ماه جون  .  و جنایت علیھ بشریت تحت منشور خاوری آلمان ممنوع دانستھ شده است١٩٨۴طبق پیمان سال 
  محکمھ جنایی ملل متحد برای ھشت نفر نظامی و پولیس یو گسالویا بخاطر تجاوز شان بر ١٩٩۶سال 

زنھای

______________________________________________________________________
اولین جرم شان تجاوز جنسی بوده و بطور واضح .  مسلمان در جنگ بوسنی اعالن جرم و کیفر خواست نمود

.جنایات جنگی حساب گردیده بود
.١٩٩٣ جنوری ٣رھبران برای وحدت و اتحاد کردن قسم کرده بودند، نشریھ نیویارک تایمز .١۴١
.مصاحبھ با قوماندانان سابق.١۴٢
 جون ٣نشریھ نیویارک تایمز . دستھ دستھ افراد در وسیع شدن جنگ در پایتخت افغانستان کشتھ شدند.١۴٣

١٩٩۴.
.١٩٩۴ جون ٢٧نیویارک تایمز . (نیروھای افغان دشمن را از پایتخت عقب زدند.١۴۴
Anthony(این حادثات در مفصل در کتاب انتونی داویس .١۴۵ Davis  ( تحت عنوان چگونھ طالبان نظامی

William(و در کتاب ویلیم میلی شدند  Maley ( تحت عنوان بنیاد گرای تولد شد؟ افغانستان وطالبان چاپ
.۵٣ -۵٠ صفحھ ١٩٨٨الھور وانگارد 

.١٩٩۵افغانستان تجربھ از حقوق بشر " ریاست ایاالت متحد .١۴۶
.مصاحبھ ھا با رھبران و نظامیان.١۴٧



147

اگرچھ . ستان این ماده را تأیید نکرده استافغان. ١٩٧٧ سال ۵١ ماده ١١پروتوکول اول جینیوا فصل .١۴٨
معیار ھای کھ این ماده در عملی شدن جنگھای داخلی مسلحانھ بطور عموم بھ عنوان جزء قوانین بین المللی 

.در رابطھ بھ رھبری جنگ پذیرفتھ شده است
١۴٩.E/CN.4/1994/53 para. 16.
، بی ١۶ صحرا توپ دی سی، بی ایم ٧۶ ، و۵٢، تی ۶٢قوماندان گفت کھ در جبھھ شمال آنھا توپھای تی .١۵٠

بعض شان در ارتفاعات و بعض دیگر . ، و ھاوان مختلف از قبیل ھاوان وسط و غرنی را کشف کردند١٣ایم 
شان در طول راه جالل آباد، تپھ بیمارو، تپھ ھای اطراف میدان ھوای خواجھ رواش و دانشگاه نظامی  مستقر 

 توسط مولوی صدیق اهللا کسیکھ اول در حزب مولوی محمد نبی بود ۶٠ھمچنان قوای زرھدار قرقھ . بودند
.رھبری میشد

. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با قوماندانان سابق در سال .١۵١
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با افسران و کارمندان سابق استخبارات در سال .١۵٢
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١۵٣
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با تحلیل گران .١۵۴
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١۵۵
.ارزیابی نیروھای نظامی توسط پروژه عدالت افغانستان.١۵۶
.)١٩٩۴: واشنگتن دی سی. (١٩٩٣افغانستان تجربھ از حقوق بشر " ریاست ایاالت متحد .١۵٧
 ماه سپتامبر ۶نشریھ نیوریارک تایمز در "  تا ماه آخر کشتھ شد ھزار نفر٢٠٠٠بگفتھ صلیب سرخ الی .١۵٨

١٩٩٢.
.مصاحبھ پروژه عدالت افغانستای با کارافسران سابق استخبارات.١۵٩
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستالن با قوماندان سابق کندک در ماه می .١۶٠
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١۶١
.٢٠٠۴ افغانستان در مصاحبھ پروژه عدالت.١۶٢
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل در سال .١۶٣
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می .١۶۴
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١۶۵
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می .١۶۶
. ٢٠٠۵ماه می مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل .١۶٧
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می .١۶٨
.١٩٩۴ جون ٢٧نیروھای افغان دشمنان را از پایتخت بیرون کرد، نشریھ نیوریارک تایمز .١۶٩
.از مصاحبھ ھای با قوماندانان سابق و شاھدان عینی بھ شمول باشندگان سابق افشار.١٧٠
 شد و بھ یک تعداد جنایات بھ شمول بعض جنایات جنگی در  در کابل گرفتار٢٠٠٢شاه در ماه آپریل .١٧١

او بھ بازرسان حقوق بشر گفت کھ سیاف .  بقتل رسید٢٠٠۴ ماه آپریل ١٩او در . ھمان زمان متھم گردیده بود
________________________________________________________________________

عملیات ھا مسقیم  در تماس بود، و او میخواست کھ بھ بازرسان محالت قبرھای با قوماندانان ارشد در جریان تمام 
. دستھ جمعی از اسیران افشار و غیره را کھ مطابقت با معیار ھای حقوقی بین الملل ندارد را نشان دھد

.٢٠٠٣/ ۴مصاحبھ با قوماندانان و بخش عملیاتی استخبارات در .١٧٢
.٢٠٠۴مصاحبھ با قوماندانان سابق در سال .١٧٣
.٢٠٠۴ الی ٢٠٠٣مصاحبھ با قوماندانان و بخش عملیاتی استخبارات از .١٧۴
ایضا.١٧۵
.اظھارات مشرح کھ پروژه عدالت افغانستان دریافت کرده است.١٧۶
باور بر این است کھ طالبان بھرامی را درسال . ٢٠٠٣/ ۴مصاحبھ با قوماندانان و دیگر شاھدان در .١٧٧

اگرچھ طبق گزارش وی . شان گفت کھ آشپز است رھا کردند گرفتار کرده و بعد از اینکھ او برای١٩٩۵
.مکررآ توسط طالبان اسیر شد و تا سقوط بامیان مفقود االثر بود

.بازرسی و تحقیقا ساحوی توسط پروژه عدالت افغانستان.١٧٨
.تمام اسم ھا بخاطر حفظ شھرت شاھدان تغییر داده شده است.١٧٩
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١٨٠
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.برادر استاد شفق کھ عضو شورای مرکزی بود احتماال فعال در استرالیا است.١٨١
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١٨٢
بعد یک قوماندان حرکت اسالمی و معاون وزارت در کابینھ آقای ربانی و بھ تازه گی معاون ریاست .١٨٣

.امور اداری 
 ببرند، ولی زمانیکھ ما ٣ کھ اورا در زندان اصلی در زون ولی گفت کھ گرفتارگران وی کوشش داشتند.١٨۴

بھ آنجا رسیدیم مسئوول زندان بھ من و افراد کھ مرا گرفتار کرده بودند گفت کھ او ھیچکس را زندانی کرده 
.نمیتواند مگر انیکھ مزاری دستور داده باشد

لند پایھ شیعھ، قوماندان واحد کھ ولی دو باره احضار گردید واین افراد شامل خداداد عرفانی، شخصیت ب.١٨۵
قبال با حزب وحدت بود کھ و ادعا میشد کھ با شورای نظار و اتحاد ھمکاری داشت تا برای شان اجازه بدھند 

کھ در منطقھ افشار داخل شوند، جنرال غرجی کھ قبل پیوستن بھ حزب علیھ دولت نجیب جنگ میکرد و 
خداداد عرفانی، صابر عضوحرکت اسالمی ) اخیر کشتھ شد(، سمیع مصلح وزیر. تابیش کھ منشی ربانی بود

.و قوماندان طاھرطوفان
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١٨۶
.وی تا ھنوز در مزار شریف زندگی میکند.١٨٧
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١٨٨
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در ماه می .١٨٩
د دیگر کھ شامل نصیر دیوانھ، کھ قوماندان غند بود، داود دیوانھ معاون حاجی امینی قوماندان یک تعدا.١٩٠

بعض القاب دیگر کھ توسط قوماندانان قانون شکن حزب وحدت انتخاب شده بودند بنام ھای آدم . ٠٩۶فرقھ 
.   خور، شیشھ خورف گاو  و گنگس بودند

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

Sharon(شارون ھیربوغ . ١٩٩٢ Herbaugh (اسوسیتید . افراد ملکی سخن از زندان توسط یاغیان میزنند
.١٩٩٢ جون ۶پریس 

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

________________________________________________________________________
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در کابل در .٢٠٢
.١۶٠فروپاشی صفحھ " روبین.٢٠٣
ایضا.٢٠۴
قوماندان بلخی بنام ما مور امان اهللا کھ فامیلش در جنگ بین گروھی مجاھدین کلمھ گم جم اول راجع بھ .٢٠۵

بدین معنی کھ از ." " برایش گفتھ شده بود کھ گلم تو جمع شده است. " بکی محو گردیده بود استفاده شده است
 متعاقبآ او بھ وزارت امنیت ملی استخدام گردید و پوستھ اش را در ھمسایگی." تو خالص شده است

پوستھ وی بزودی رشد کرد ولی بدنام شد و کلمھ گلم جم تکیھ کالم . ھمسایگانش کھ بیجا شده بودند مستقر کرد
.و ضرب المثل بھ معنی تجاوز و نقض حقوق بشر در اکثر نقاط افغانستان مشھور گردید

.بطور مثال عصمت مسلم اچیکزی از قندھار.٢٠۶
.٢٧٠رجوع بھ کتاب روبین تحت نام فروپاشی صفحھ .٢٠٧
.مصاحبھ با پروژه عدالت افغانستان.٢٠٨
یک تعداد محدود از کادر تعلیم یافتھ از .  مشابھآ قوماندانان منشعب شده مجاھدین را طرف خود میکشید.٢٠٩

قوم ازبک بر عالوه تاجکھا افسران مسلکی در اردو مثل جنرال مجید روزی، ارباب ازبک افسر سالح ثقیلھ 



149

این .  پیوستند۵٣ افسر پیاده نظام از قوم ازبک از جوزجان بھ فرقھ از والیت بلخ، جنرال جوره بیگ یک
افسرانی کھ . پیوستن باعث رشد تخصص و تخنیکی این فرقھ گردید و مخصوصآ در زمینھ زرھی و تو پخانھ

اکثریت این افسران . طرف دوستم کشیده شدند روابط نزدیک و پایدار در بین پرسونل افزایش و محکم گردید
شھر . ای جناح پرچم بودند و ھمچنان دوستم، فکر میکردند کھ دوستم عقیده تأ متمایل این حزب ھستنداز بقای

یک . شبرغان اکثریت پرچمی بودند و دوستم حمایت اقوام مختلف پرچمی را از این منطقھ کسب کرده بود
ک موضوع برجستھ تعداد قلیل کھ مربوط بھ جناح خلق مثل سخی فیضی از فاریاب فکر می کرد کھ این ی

 با تحلیلگران انجام داده E-mailپروژه عدالت برای افغانستان مصاحبھ و روابط از طریق . سیاسی نیست
.است

. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢١٠
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢١١
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢١٢
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢١٣
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢١۴
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢١۵
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢١۶
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢١٧
.مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان.٢١٨
سیاسی در  و با تحلیل گران مسایل ٢٠٠٣مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با شاھدان عینی در نوامبر .٢١٩

.٢٠٠۴جون 
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان ھمرای تحلیل گران سیاسی .٢٢٠
طبق یاد داشت رھبران ارشد جناح ھا و . بعض قوماندانان جنبش با ملک پیوستند و دیگرانش نپیوستند.٢٢١

ادش بخاطر قوماندانان ھمیشھ کنترول کامل بر قوماندانان زیر دست شان نداشتند و وفاداری قوماندانان و افر
بدین ترتیب و یا بنا بر این کمی انگیزه مشوق کننده موجود بود تا نظم نظام بھ ھر طریقی بود . توقع بودند

شامل چور و چپاول، ارعاب و ( پاداش و جایزه بخاطر وفا داری شان میخواستند کھ بھ اندازه خود مختاری 
.بود کھ آنھا از آن لذت میبرد) تھدید و سوئ استفاده ھا 

. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢٢٢
.٢٠٠٣مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان در آکتوبر .٢٢٣
اخبار جھانی بی بی سی جنوب . یک تعداد اسیران طبق گزارش در قندوز توسط جبھھ متحد کشتھ شدند.٢٢۴

http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south. "  در قندوز٢٠٠١ نوامبر ٢٧قتل عام انتقام جویانھ در .  آسیا
asia/1678723.stm."

، ١٩٩٨ نوامبر ١قتل عام در مزار شریف در < واقعھ کھ در اسناد دیده بان حقوق بشر ثبت شده است.٢٢۵
.C1007ضمیمھ 

_______________________________________________________________________
.٢٠٠٢مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با شاھدان عینی در فیبروری .٢٢۶
اخبار جھانی بی بی سی جنوب آسیا، ملل متحد در تحقیق : ٢٠٠٢مصاحبھ ھای پروژه عدالت افغانستان .٢٢٧

http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south"“،٢٠٠٢مرده ھای طالبان در اول سپتامبر 
asia/2228754.stm. " ٢٠٠١ دسامبر ١٢موسسھ صلیب سرخ بدقت وارسی کردن مرده ھای طالبان در.

http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south asia/1705708.stm. " ٢٠٠٢ نوامبر١۴تھدید بقتل شاھدان افغانی.
http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south asia/2476383.stm.."

.روابط محرمانھ با پروژه عدالت افغانستان.٢٢٨
. در کابل٢٠٠۵مصاحبھ ھا در ماه می .٢٢٩
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢٣٠
. ٢٠٠۵روژه عدالت افغانستان مصاحبھ پ.٢٣١
. ٢٠٠۵مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢٣٢
.ایضأ.٢٣٣
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.ایضأ.٢٣۴
.ایضأ.٢٣۵
. دالر آمریکای میکردند٢۵٠٠٠ الی ١٧٠٠٠در ھمین زمان افغانھا تجارت بھ نرخ تقریبا بین .٢٣۶
. ٢٠٠۵مصاحبھ ھا در کابل در ماه می .٢٣٧
.ایضأ.٢٣٨
 بقتل ١٩٩۶ول پھلوان را در ماه جون ملک ادعای مفصل علیھ دوستم کرده است کھ کھ برادرش رس.٢٣٩

.رسانده است
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢۴٠
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با شاھدان عینی .٢۴١
.فارسی" پیروزی انقالب اسالمی تا سقوط مزار بدست طالبان" جنرال روف بیگی.٢۴٢
.٢٠٠۴ آپریل ٢١مصاحبھ با جنرال عبدالملک پھلوان در .٢۴٣
.ھ با قوماندانان محلی و نجات یافتھ گان طالبانمصاحب.٢۴۴
.مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با مقامات رسمی قبلی طالبان.٢۴۵
.٢٠٠١مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢۴۶
.٢٠٠۴مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان .٢۴٧
.٢٠٠٣مصاحبھ پروژه عدالت افغانستان با یک نجات یافتھ در دسامبر .٢۴٨
.٢٠٠١مصاحبھ در دسامبر .٢۴٩
 تصرف کردند نام حکومت خود را امارت اسالمی افغانستان ١٩٩۶بعد از اینکھ طالبان کابل را در سال .٢۵٠

بخش از این تاریخچھ معلومات بیشتر را در رابطھ بھ تغییر طالبان بھ یک نیروی نظامی تبدیل . اعالن کردند
. آغاز کردند١٩٩۴و بدین ترتیب بھ خواستگاه خود در . کرد

 بمعنی شاگردان است و در این متن بھ شاگردان خاص از مدرسھ ھای پاکستان و روستا ھای کلمھ طالبان.٢۵١
.  طالبان با یک تعداد افراد احزاب مجاھدین بھ نبرد پرداختند١٩٨٠در دھھ .افغانستان منسوب گردیده است

 کنترول کابل در  بھ وجود آمدند و بعد از١٩٩۴اگرچھ این قشر تحریک طالبان اعم از ملیشھ ھای را کھ در 
. و تأسیس امارت اسالمی احتوا میکند١٩٩۶سال 

از ایالت حائل تا ایالت : مراجعھ کنید بھ برنیت آر روبین کتاب تحت عنوان جستجوی صلح در افغانستان.٢۵٢
. برای موارد مشخص امنیتی در قندھار١۴٠ -١٣٩) ١٩٩۵طبع دانشگاه یالی : نیویارک ھاون( نا کام 

ترقی طالبان در " تمام عاملین  خرافھ و داستان بخاطر توضیح دادن" کرده است کھ روبین یاد داشت .٢۵٣
.٢۵مراجعھ شود بھ رشید صفحھ . قندھار شنیده میشد

 بینظیر بوتو کھ نخست وزیر پاکستان ھمراه با وزیر داخلھ جنرال نصر اهللا خان بابرطبق گزارش در .٢۵۴
ISI،  دگروال امام از ١٩٩۴در آکتوبر و نوامبر سال . بودجستجوی امنیت کردن راه تجارتی در آسیای میانھ 

آی اس آی پا کستان ھمراه یک کاروان تجارتی کھ از کویتھ طرف ترکمنستان از مسیر قندھار و ھرات 
دگروال امام یک انسان شیطان و افسر عالی . بخاطر مشخص نمودن ساحات و کشیدن خط قطار آھن  آمده بود

________________________________________________________________________
 افراد قبیلوی در امتداد ١٩٩۴ نوامبر ٢ یا١در . رتبھ در آی اس آی بود کھ عملیات ھا را سازمان دھی میکرد

ونی ببینید کتاب انت.  ماه نوامبر این کاروان توسط طالبان آزاد گردید٣در . مرزی قندھار این کاروان را توقف داد
-۴۵چگونھ طالبان نظامی شدند و بنیاد گرای ظھور کرد یا تولد یافت؟ کتاب میلی صفحات " داویس تحت عنوان 

ھمچنان در ماه  آکتوبر طالبان سپین بولدک را از پیش حزب . ١٣٩کتاب روبین جستجوی برای صلح ص . ۴۶
این واقعھ توسط داویس توضیح داده . فتھ باشنداسالمی حکمتیار گرفتند و امکار دارد کھ انبار اسلحھ را از آنجا گر

در این جا شک وجود دارد کھ آیا این انبار اسلحھ در تا ھنوز در آنجا بود و یا اینکھ قبل . ۴۶-۴۵شده است صفحھ 
داویس تأکید دارد حتی طالبان این انبار را گرفتند ممکن بھ حمایھ آی اس آی باشد و از آنھا . از آن غارت شده بود

. آن محل امکانات گرفتھ باشد بھ ھر وسیلھتا 
)٢٠٠١ دیده بان حقوق بشر جوالی NY. (دیده بان حقوق بشر نمونھ ھای از دشمنی.٢۵۵
.٣٩ و رشید ۶١داویس .٢۵۶
رشید نقش پا کستان را بھ حمایھ طالبان مفصل در کتاب طالبان مورد . ١٢. ، مخصوصأ  ن١٩١رشید .٢۵٧

.بحث قرارداده است
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.۴٨-۴٧داویس .٢۵٨
 و سیاست طالبان توآم با احترام بھ زنان در نشریات متعدد بھ شمول گزارش گزارشگر خاص از پالیسی.٢۵٩

بطور مثال جلسھ اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر، .  بھ بعد توضیح داده است١٩٩۴سال 
.(E/CN.4/1996/64).   گزارشی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بیبینید

.۵٣داویس .٢۶٠
 بعد از اینکھ ایاالت متحد اسامھ بن الدن را متھم بھ دو بمب گذاری ھم زمان در سفارت ١٩٩٨در آگست .٢۶١

خانھ ایاالت متحد در کنیا و تانزانیا کرد، نیروھای ایاالت متحده کمپی را در خوست مورد حمالت راکتی قرار 
ایاالت متحده  تحریم ھای . تل رسیدندداد کھ یک تعداد افراد مسلح پاکستانی عضو گروه حرکت االنصار بھ ق

 بھ حمایھ ادعا ھایش ١٩٩٩ آکتوبر سال ١۵بعد در .  تحمیل کرد١٩٩٩اقتصادی را علیھ طالبان از جنوری 
مبنی بر اینکھ طالبان افغانستان قرار گاه تروریست ھای بین المللی درست کرده است و بن الدن با ید تسلیم 

یک تعداد .  وضع نمودند١٢۶٧د تحریمات محدود را بر طالبان طبق ماده داده شود، شورای امنیت ملل متح
شورای امنیت این . ملکیت ھای طالبان بھ شمول پروازھای بین المللی طیاره آریانا و غیره را ممنوع کردند

ل این اقدام موثر دوم شام.  اعالن کرد٢٠٠٠ دسامبر ١٩ در ١٣٣٣اقدامات موثر تحریم را بر گرفتھ از ماده 
مجازات طالبان و تحریم تسلیحاتی بر طالبان بود و بھ طور عموم پرواز ھا مسافرت ھا برمقامات ارشد طالبا 

اگرچھ کوششھای کمی برای تحریم .  متوقف شده بود نمایندگی ھای طالبان در خارج نیز تعطیل شده بودند
تداد سرحد پاکستان برای شان  کاماز بارشد از ام٢٠٠١ و ١٩٩٨در بین سالھای . تسلیحاتی وجود داشت

 موتر کاماز از ٣٠ منابع دیده بان حقوق بشر گزارش دادند حل اقل روزانھ ٢٠٠١در آپریل و می . میرسید
و طبق گزارش بعض این موتر ھا مرمی ھای راکت انداز، تانک و . مرز پاکستان وارد افغانستان میشوند

چنین انتقاالت مستقیمأ نقض تحریمات ملل . ل میشوندراکت ھای حمل بمبھای خوشھ بار شده  از مرز داخ
توسط . دیده بان حقوق بشر این معلومات را از منابع ھا در پاکستان وافغانستان دریافت کرده است. متحد بود

یک . این گزارش ھا اگرچھ تازه گی ندارد. ٢٠٠١  در ماھھا آپریل و می E-mailمصاحبھ ھا و ارتباطات  
 توسط  دبیر کل ملل متحد و شاھدان موثق و قابل اعتماد کسانیکھ این انتقاالت را بھ ١٩٩٧گزارش از سال 

وضعیت افغانستان و اثرات و . " طور متعدد دیده است و شورای امنیت ملل متحد ھمھ و ھمھ تأیید میکنند
گزارش توسط گزارش از دبیر کل ملل متحد " عوارض خطر ناک آن در صلح وامنیت بین الملل

(S/1997/894, November 14, 1997) para. 18.
٢۶٢.E/CN.4/1998/71,para.1.
٢۶٣.E/CN.4/1998/71,para.2.
در عین زمان خانم پتریشا گاسمن رئیس پروژه عدالت افغانستان یک تحقیق گر ارشد در جنوب آسیا در .٢۶۴

ار شریف در ماه گزارش دیده بان حقوق بشر در رابطھ بھ قتل عام و کشتار مز. دیده بان حقوق بشر است
.)C (٧، شماره ١٠دیده بان حقوق بشر جلد . ( طبع گردید١٩٩٨نوامبر سال  (

نیز بھ دیده بان حقوق بشر .  انجام دادند٢٠٠۴مصاحبھ با کارمندان ملل متحد کھ در مزار بودند در آگست .٢۶۵
.قتل عام و کشتار در مزار مراجعھ کنید

________________________________________________________________________
.١٩٩٨ UNHCRمصاحبھ محرمانھ با کارمندان .٢۶۶
.دیده بان حقوق بشر قتل عام مزار شریف.٢۶٧
  ایضأ UNHCRمصاحبھ  محرمانھ با کارمندان .٢۶٨
  ایضأ UNHCRمصاحبھ  محرمانھ با کارمندان .٢۶٩
  ایضأ UNHCRمصاحبھ  محرمانھ با کارمندان .٢٧٠
 ملل متحد کمیسیون در رابطھ بھ حقوق بشر، گزارش از وضعیت حقوق شورای اقتصادی و اجتماعی.٢٧١

..para.10,(E/CN.4/1999/40). بشر در افغانستان
UNHCRمصاحبھ  محرمانھ با کارمندان .٢٧٢
) ٢٠٠١ماه فیبروری (نشر دیده بان حقوق بشر در . قتل عام ھزاره ھا در افغانستان. دیده بان حقوق بشر.٢٧٣

.C ١، شماره ١٣جلد 
ایضأ.٢٧۴
ایضأ.٢٧۵
ایضأ.٢٧۶
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ایضأ.٢٧٧
ایضأ.٢٧٨
ایضأ.٢٧٩
ایضأ.٢٨٠
ایضأ.٢٨١
آنھا در شمال سالنگ در . از نظر بعضی سنی ھا مثل شیعھ مرتد ھستند. اسماعلیھ ھا پیرو آغا خان ھستند.٢٨٢

اطراف دوشی زندگی میکنند و یک غند تحت نظر حکومت داکتر نجیب اهللا بخاطر حفظ قسمت شاه راه 
در جنوری . سط شخص ثروت مند سید نادر کیان رھبری میشوندآنھا تو. سالنگ در منطقھ مستقر کردند

و زمانیکھ طالبان منطقھ وی را گرفت سید .  سید نادر با دوستم پیوست و یکی موسسین جنبش ملی است١٩٩٢
. با روبین داردE-mailروابط . نادر با فامیلش فرار کردند

.دیده بان حقوق بشر، قتل ھزاره ھا در افغانستان.٢٨٣
ایضأ.٢٨۴
ضأای.٢٨۵
ایضأ.٢٨۶
 با E-mailارتباط . طبق اظھارات روبین، این یکنوع شکنجھ مرسوم در روستای افغانستان است.. ایضأ.٢٨٧

.٢٠٠۴روبین در جوالی 
.عکسھای از قتل ھزاره ھا در افغانستان توسط دیده بان حقوق بشر تھیھ گردیده و در دسترس میباشند.٢٨٨
.دیده بان حقوق بشر، قتل ھزاره ھا در افغانستان.٢٨٩
.تکمیل شھود در مورد نقض حقوق بشر" سیمپل.٢٩٠
کسیکھ بازرس و تحقیق گر حادثھ بود دست یافت تا ارتباط مخابروی طالبان را در نیک زمانیکھ مردم را .٢٩١

.میگرفتند کشف کند
Michaelگزارش ھای ذیل از مایکل سمپل .٢٩٢ Semple ،گرفتھ شده است قتل عام و کشتار مستبدانھ 

ت بارانی کور کورانھ و چور و چپاول منازل و مواشی مردم ملکی یکولنگ از ماه شکنجھ، اسیر گرفتن، راک
).تا ھنوز نشر نشده است. ( ٢٠٠١فیبروری الی سپتامبر 

یک مقام ارشد ملل متحد بھ پروژه عدالت افغانستان گفتھ است کھ راکت ھا و بمبھا صدایش در مناطق .٢٩٣
.غیر نظامی  می پیچید

.٢٠٠٢ فیبروری ١۵مصاحبھ با بی بی سی در .٢٩۴
" قتل عام و شکنجھ در افغانستان توسط نیروھای ایاالت متحده و زندان ابو غریب" دیده بان حقوق بشر.٢٩۵

.  ٢٠٠۵ می ٢٠کنفرانس مطبوعاتی در 
٢٩۶.E/CN/4/1985/21 para. 76.
 اظھارات مقام رسمی در زندان ۶٨-۶٧دیده بان آسیا و ھیلسینکی واچ، مرگ در افغانستان صفحات .٢٩٧

.١٩٨۵ آگست ٢۵چرخی مصاحبھ در پشاور در پل
________________________________________________________________________

اعمال نیروھای ایاالت متحد در نحستین ماجرای زندان ابو " کنفرانس مطبوعاتی دیده بان حقوق بشر .٢٩٨
.٢٠٠۵ آپریل ٢٧غریب در 

" جھ در افغانستان توسط نیروھای ایاالت متحده و زندان ابو غریبقتل عام و شکن" دیده بان حقوق بشر.٢٩٩
.  ٢٠٠۵ می ٢٠کنفرانس مطبوعاتی در 
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