
  .جنايتکاران جنگی را به محاکمه سپاريد: افغانستان
  . محکمه اختصاصی برايی فجايع گذشته ضرورت است

  
  

 به نشر رسانيد گقت که عده زيادی 2005سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش جديدی که امروز هفتم جوالی 
  . ی عمده حقوق بشرو جنايات جنگی اندازمقامات بلند پايه و مشاورين کنونی دولت افغانستان متهم به تخطی ها

  
 صفحه ای سازمان 133عنوان گزارش " فجايع گذشته در کابل و ميراث بيعدالتی افغانستان: دستان خون آلود"

 نفرشاهدان عينی و 150نظارت بر حقوق بشر است که بر اساس تحقيق گسترده دوساله و مصاحبه بابيشتر از
گزارش به شرح جنايات جنگی و تخطی های . ی و جنگجويان تدوين شده استمقامات دولت, بازمانده گان حوادث

مارس مطابق با ( خورشيدی 1371 جنگهای داخلی افغانستان در سال بشر بويژه در يکی ازساليان خونينحقوق 
 يعنی بالفاصله  بعد از سقوط دولت نجيب اهللا که مورد حمايت اتحاد شوروی وقت) ميالدی1993 الی مارس 1992

  . بود می پردازد
 

, سازمان نظارت بر حقوق بشر افزود عده ای از جنايتکاران درقيدحيات نيستند وعده ای نيز در خفا بسر می برند
اما شماری ازرهبرانيکه متهم به ارتکاب جنايات گذشته اند فعال از جمله مسئولين بلند پايه در وزارت دفاع و 

عده ديگری . م منحيث مشاورين رئيس جمهور کرزی ايفاء وظيفه می نمايندوزارت داخله دولت افغانستان اند و ياه
 برنامه ريزی شده است 2005از آنان برای احراز کرسيهای پارلمانی و يا شوراهای واليتی که برای ماه سپتامبر 

  .  خودرا نامزد کرده اند
  
. ارش صرفا يک درس تاريخی نيستاين گز" مدير بخش آسيايی سازمان نظارت برحقوق بشر گفت , براد آدمس 

بااينحال بسياری از جنايتکاران گردانينده , فجايع صورت گرفته از جمله شنيعترين وقايع در تاريخ افغانستان است
  ." امروزه انددر دولت قدرت

 
 خورشيدی می شود و با جنگ های خشونتباری 1371دوره ای که اين گزارش به آن پرداخته است مطابق با سال 

سال آن در آغاز. يان گروهای مجاهدين و دسته های رقيب دولت سابق بدنبال سقوط دولت وقت رقم خورده استم
, اما با تشديد جنگها يک ساحه کامل شهر به ويرانه تبديل شد,از درگيرهای نظامی نديده بودچندانی شهرکابل آسيب 

  . بی خانمان شدندون نفرو حداقل نيم ملي, ده ها هزار غيرنظامی کشته و يا مجروح شدند
 
و , آدم ربايی و کشتار غيرنظاميان,  گروهای نظامی رقيب درنتيجه راکت باران و بمباردمان مناطق غير نظامی 

گزارش نشان می . غارت و چوروچپاول شهروندان مرتکب تخطی های گسترده حقوق بشر و قوانين جنگی شدند
پذير جنگها و اشتباهات نبوده است بلکه بيشترنتيجه اعمال غيرقانونی دهد که تخطی های اين دوره نتيجه اجتتناب نا

 جرم عليه بسياری اثباتگزارش تذکرمی دهد امکان . و چشم پوشی عمدی رهبران و فرماندهان گروها بوده است
  . از فرماندهان بخاطرفعاليتهای شان در اين دوره وجود دارد 

 
نستان و جامعه بين المللی خواست که با تاسيس يک محکمه سازمان نظارت بر حقوق بشر از دولت افغا 

  .  اختصاصی  از تالش های که جهت محاکمه جنايتکاران گذشته بعمل می آيد حمايت کنند
 
جنايات گذشته مجازات نشوند احتمال زياد می رود که مرتکب جنايات ديگری عاملين اگر: " آدمس اظهار داشت 

آنان يک تهديد دائمی برای آينده افغانستان محسوب می . دست به خشونت بزنندان به مقاصد شرسيدن شوند و برای 
  ." شوند

 
سازمان نظارت بر حقوق بشر همچنان پيشنهاد داد که برای حفظ استقالل وتضمين معيارات بين المللی محاکمات  

عضای آن را قضات بين محکمه اختصاصی ازقضات بين المللی و افغانی تشکيل شود طوريکه اکثريت ا, عادالنه
  .  آن قرار داشته باشد) خارنوالی(بين المللی در راس دفتر دادستانی ) خارنوال(المللی تشکيل دهد و دادستان 
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سازمان نظارت , چنانچه اصالحات قضايی شرط حتمی موفقيت هرنوع تالش برای محاکمات جنايات گذشته است
 اصالح سيستم قضايی افغانستان بپردازد موجوده بهتسريع تالش ها بر حقوق بشراز دولت افغانستان خواست تا به 

  . نمايددوچندان ستگاه قضايی مستقل بعمل می آيد حمايت و  ازکوشش هايکه برای تاسيس يک د
  

سازمان نظارت بر حقوق بشر همچنان از دولت خواست تا يک ساختاری را جهت بررسی و برکناری متهمين 
  .  تی رويدست گيردحقوق بشر از مقامات دول

 
يک افغان چشمديد خود .   دارند1990 اکثريت افغانها و بويژه ساکنان کابل خاطرات تلخی ازجنگهای اوايل سال  

را از يکی از وقايع که مردم غير نظامی توسط گروهای درگير از فراز کوهی در مرکز کابل مورد هدف قرار 
خوب فهميده می شد که ... هفده نفر کشته شد... رک فير می کردندآنها درسرهمين س: " گرفته بود چنين شرح داد

  ." سر شان چادری بود و بچه های خورد بودند که ميدويدند: خوب صحيح فهميده می شد. آنها مردم عام است
 
 را کوچه به کوچهيک نرس افغان که در متن گزارش نيزاز او نقل قول شده است بشکل نمونه تاثير جنگ های  

شفاخانه پُِراز . هر دفعه همين قسم بود, وقتيکه آنها بجان هم می افتادند صدها نفر زخمی می شد:" توضيح دادچنين 
می  مردم در بين دهليزها . اوی کنيمما نمی توانستيم تمام زخميهای که آورده شده بود تد.  پُِرُپر-زخميها می شد

 ."   مردند
  

 سال اخير افغانستان با نقض قوانين حقوق بشر و تخطيهای 27خ سازمان نظارت برحقوق بشر گفت بيشتر تاري
ادامه از سلطه مستقيم شورويها  1992 الی 1978  از سال سال14 برای افغانستان. قوانين جنگی رقم خورده است

کشتن و شکنجه ,  مسکونینواحیاين دوره با فجايع هولناک مانند بمباردمان و نابودی کامل . آسيب فراوان ديد
 فرمانروايی کردند همچنان مرتکب 2001-1996طالبان که از سال . ندانيان و اختناق شديد سياسی همراه بودز

و منحيث يک دولت کامال فرا از معيارات شناخته شده حقوق بشرعمل , جنايات جنگی و تخطی های ديگر شدند
  .نمودند

   
تهم به ارتکاب جنايات جنگی اند تحت نام آشتی ملی مجاهدين و کمونيست ها که همه م, طالبان: آدمس عالوه نمود 

اين مسئله خود پامالی آشکار حقوق قربانيان و دهن کجی به اجراعدالت . کامال مصئون از مجازات بسر می برند
  . "است

  
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر شماری زيادی از رهبران و فرماندهان گروهارا بخاطر نقش که در جنايات 

 :از جمله. داشته اند متهم می نمايدگذشته 
   

 دربعضی مواردکه , يک فرمانده افراطی اسالمی و رهبر گروه اتحاد اسالمی, عبدالرب الرسول سياف •
 و از نفوذ و قدرت زيادی در دستگاه قضايی افغانستان برخوردار ت مينمايد مشوربا ویآقای کرزی 

 . روزه دارداست ونيز نما يندگان زيادی در دستگاه دولتی ام
 
 رهبر جنبش ملی اسالمی که فعال دارای مقام بلند در وزارت دفاع می باشد و در چند ,عبدالرشيد دوستم •

 . واليت سمت شمال افغانستان قدرت سياسی را تحت اداره خود دارد
  

  و يکی از فرماندهان نظامی گروه جميعت اسالمی2004  الی2001وزير دفاع از سال , محمد قسيم فهيم •
   کشته شد؛ و 2001و شورای نظار تحت رهبری برهان الدين ربانی و احمد شاه مسعود که در سال 

  
 . رهبر حزب وحدت و يکی از دو معاونين رئيس جمهور کرزی, کريم خليلی •

  
فعال متواری بوده و تصور , رهبر حزب اسالمی که شنيعترين جنايات اين دوره را مرتکب شد, گلبدين حکمتيار

 که به همآهنگی عمليات نيروهای شورشی عليه نيروهای نظامی اياالت متحده ودولت افغانستان در خاک می شود
 .   آن کشور می پردازد
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سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت که عده زيادی از فرماندهان جميعت اسالمی و شورای نظار که متهم به 

عده زيادی از . ان اند و ياهم جز نيروهای ارتش و پوليساند نامزد پارلم1990ارتکاب جنايات دراوايل سال های 
  . اعضای اتحاد اسالمی سياف نيز دارای مقامات مهم امنيتی و قضايی اند

  
گزارش پيشنهاد می نمايد که رئيس جمهور يک هيئت کارشناس را تعين , عالوه بر تأسيس يک محکمه اختصاصی

مانند . حکمه اختصاصی نمی تواند  به آن رسيدگی کند بپردازدنمايد تا به طرح و تطبيق ساير برنامه ها که م
, ثبت و بايگانی جنايات گذشته, گيردمبمحاکمات جنايات که خارج از حيطه صالحيت محکمه اختصاصی قرار 

ارائه پيشنهادات کارآ برای تاسيس ساختارها جهت اعاده حقوق وباز پرداخت غرامت؛ و آغاز ابتکارات آموزشی 
 . مانند تدوين کتب درسی برای مکاتب که حاوی شرح معقول حوادث تاريخی باشد

  
 ."  دوباره تکرار خواهد شد آنگذشته, ا اغاز ننمايداگر افغانستان روند رسيدگی به گذشته اش ر: " آدمس گفت 
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  قطعات از دستان خون آلود 
 

 :1992جون , شرحی از عمليات راکتی حزب اسالمی حکمتيار عليه مناطق مسکونی در غرب کابل
  
من خود را . يکدفعه صدای يک انفجار بلند در گوشم آمد.  شام بود و من سر اجاق در بيرون ديگ می کردم4

با انگشت زن همسايه (  همين زن رامن ايستاد شدم . ر ديگری آمدصدای يک انفجا, بعداز او. مين انداختمدرز
يدم که ديوانه وار اينطرف و آنطرف می خود راکه گريه می کرد نشان داد ه او نزديک همين چب. وکه می بينی 

از فرزند ( ای زن می دويدو پارچه های اوره. ديوار در بيرون شيشته بود که راکت خورد و او پارچه پارچه شد
 .   او کامال از بين رفته بود و هيچ چيزی از اونمانده بود. دردامن خود جمع می کرد و فرياد می زد) را خود

و
د) دد

و
ود

د(م

د

گ
"ک

  

.

  

  
 :  چنين شرح داد1992 جنگ کوچه به کوچه را در اوسط سال ديگریشاهد

  
.  برای گريز از جنگ می گريختیسی به يک طرفهرک. جنگ بسيار شديد بود, از همه سو مرمی می باريد" 

 هرکس -کاکا برادرزاده هايش را, مادر اوالد هايش را, برادر خواهر اش را, شوهر زن اش رافراموش کرده بود
من مردم را ميديدم که از جنگ می گريختندو از ... به يک طرف می دويد  فقط در فکر جان نگاه کردن خود بود

ويدنداو طرف سرک طرف ما  ان بعضی هارا زخمی کرد و يک چند مرد وچند , درهمان وقت. می  پارچه های آ
.  باز هم باران مرمی آنهارا نمی ماند و آنها دوباره می افتادندمگر, آنها بازهم ميدويدند. زن در سر سرک افتادند

روزی بسيار بدی . ن بودندفقط در فکر خودشا. که می افتادند نبودندکسانی يگری ديگرها می دويدند و درفکر 
 ."  بود

   
 جميعت اسالمی تحت فرماندهی شباران مناطق غيرنظامی توسط گروهيک کارمندصحی در غرب کابل در باره آت

 " احمد شاه مسعود از فراز کوهی تلويزون چنين می گويد
  

يعت از کوه تلويزون هر چيز را در سرک عالوالدين . می زد) ر غرب کابلواقع يک وقتی بود که نيروهای ج
من يک دفعه يادم می آيد که برای آوردن دوا از کلينک .... هرچيزی که شور می خورد می زد حتی پشک ره هم

يدند سرمن فيرکردند. بروممی خواستم در او طرف  هرچيزی که مثل آدم معلوم می شد . بمجرديکه مرا از کوه 
وقتهای بود که روی سرک ُپر از مرمی . مرمی, آوان, کترا:  هر چيز فير می کردند سر.سرش فير می کردند

   .بود
  

يک فرد غيرنظامی پشتون که توسط نيروهای اتحاد اسالمی تحت رهبری عبدالرب الرسول سياف که بيشتر مرکب 
 :  ربوده شده بود می گويد1992از پشتون ها است و در سال 

  
کمی دير . ( جوان و پير, ادم های عادی بودند , نظامی نبودندآنها ... نيروهای سياف سی الی چهل هزاره را آورد

نفر های سياف درباره عقب نشينی گپ . خيلی فير بود. ما صدای راکت را می شنيديم. جنگ خيلی شديد شد) بعد
همرای اين بنديها چی کار : " فت) يک فرمانده اتحاد است( درهمين موقع يکی شان به قوماندان تورگل. می زدند
  نيم؟

  
يکی . مگر من می فهميدم. در پشتو در بين خود گپ می زدند و مردم های هزاره گپ های آنهارا صحيح نمی فهميد

"برو بکش شان: "شان گفت
 

يک نفر آمد و دروازه را باز .  دويدم و پشت دروازه پنهان شدم وقتی که من اين را شنيدم. ودم  من نزديک ديوار ب
ده نفر شايد دم . همانطور فيرمی کرد در بين خانه. ن خانه فير کرد همرای کالشينکوف خودکرد و سر همه در بي

از ترس می ) که زنده مانده بوديم( ما . هيچکس شور نخورد, بعد از آن. .. بدم مرده باشد و چهار نفر هم زخمی شد
. لرزيديم
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 ربوده شده بود 1992زاری در سال يک محصل تاجک که توسط نيروهای حزب وحدت تحت رهبری عبدالعلی م
 :چنين تعريف کرد

    
شماهردوتا از شمالی ايد و مسعود را کمک "و گفت که ...  يک قوماندان همرای دوتا از بادی گارد های خود امد

مگر ما , ما از شمالی استيم. من گفتم که من محصل طب هستم؛ نه من  نه هم برادرم نظامی استيم." می کنيد
قوماندان به . بادی گارد کالشينکوف خود را مرمی تير کرد". آرام باش: "قوماندان قهر شد وگفت. " تيمعسکر نيس

 . نفرهای خود اشاره کرد که مارا ببرند

و

  

م
و

د

)
د

م

م

  
 1993 درباره قتل غير نظاميان توسط نيروهای سياف در غرب کابل درفبروری سال  چشمديد خود راشاهدی 

:چنين گفت
   

بندی  هم  او راتاردکه پير بود از خانه خود بيرون امدو آنها اوره از فاميل اش جدا کردند نجف کرباليی که يک 
ايال اش , اين پير است, به لحاظ خدا: در همين وقت زنش آمد  از دست های او کش می کرد و عذر می کرد. کنند
 وقت همانر.  زدن اوع کردند بهرونظاميان ش. ... مگر تفنگدارها اورا ايال نمی کردند." ايال اش کنين. کنين

  .  يک نفر ديگری راکه در نزديک آنها بود هم می زدنظاميان
   

  يکی ازعسکر ها. زدند) دشنامزن کرباليی و يک زن ديگر سر شوهرهايشان خود را انداختند و عسکر ها را دو
 و به زمين يشان جدا کرگرفت و بعد از او ديگرش را هم همينطور گرفت و از مردهاتهايش  را از دسهازن

 . هردويشان را کشتو بعد ازآن . انداخت
  

همرای برچه چندين , برچه های تفنگهای شان را گرفت و زنها را که همان قسم در زمين افتاده بودندنظاميان اول 
ل تکان او. ندندزنها همان قسم در زمين ما, بعد از آن. ما همگی شاهدبوديم. کم از کم ده دفعه, دفعه در شکم شان زد

 40زنها شايد . بيهوش بودند. شوهرهايشان هردو ضعف کردند. همان قسم مردند. اهای شان شل شدپ, می خوردند
 .  مثل حامله معلوم می شد.  که يکی شان هم حامله بودردر نظ.  بوده باشند شايد ساله35ساله و يا 

  
يان حرکت اسالمی درسپتامبر مای از نظمی را توسط يکيکی از باشنده گاه کابل کشتن خودسرانه مردم غير نظا

  : چنين تعريف کرد1992سال
 

يک روز صبح که من . من يک دکان در پيش روی خانه خود داشتم و بعضی چيزهارا در آنجا سودا می کردم
ند دقيقه ای بعد ازچ. يک  بچه جوان را که تازه عروسی کرده بود ديدم که از پيش دکانم تير شد,همانجاشيشته بودم

من ديدم همان بچه که از پيش دکانم تيرشده بود سر خاک . چند تا فيری را از انطرفتزشنيدم و همانطرف سيل کردم
همين بچه تفنگچه را در شقيقه از او بچه .  بوديستاده افتاده بود و يک بچه ديگر همرای تفنگچه باالی سرش ا

ردآبچه آن. گرفت و فير کرد  ايستاد ازو ب) طرف جسد( که در سرک بودند کمی پيش رفتند چند نفر ديگر .  
 مثليکه از هرچه بخواهد می تواند. آهسته از پهلوی ما تير شد. نفرهای حرکت بود, بچه که تفنگچه داشت... شدند
 . حرکت بود نفرهای ما او را خوب صحيح می شناختيم که از. ما او راخوب  ديديم. بکند

  
 :  که شاهد چورو چپاول و خشونت نيروهای عبدالرشيد دوستم بوده است چنين می گويديک خبرنگار بی بی سی

  
فکر .  نيروهای جنبش يک بچه را که بايسکل داشت می زد فلم برداری کرديمما موقعيکه. .. جنبش غارت می کرد

د و که يکی از آنها ما راديمگر وقتي, آنها اورا همرای کالشينکوف می زدند. .. می کنم آنها بايسکل را می خواستند
مليشاه ) در يک واقعه ديگر. ( بچه را ديگر کار نگرفتند و ماندند که در راه خود برود, برای ديگران خود نشان داد

آنها يک بچه غيرنظامی . مارا ديدند ومعلوم ميشد که کامره را ديده بودند و خود را ميساختند} جنبش{های ازيک 
دورتر وادار می کردند تا  ايستاد شود  او را چند متر.  سر او ساعت تيری می کردندراگروگان گرفته بودند و

, برقص" و فرياد می کشيدند ". برقص:" وهمرای کالشينکوف در بين پاهای او فير می کردند و می گفتند 
  .و در بين پاهای او فير می کردند" برقص
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