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  په وينو رنگ السونه
  لومړۍ برخه

  
  د بشري حقونو د څار ټولنه

Blood-Stained Hands 
Past Atrocities in Kabul and Afghanistan’s Legacy 

Of Impunity  
  

  ١٥   د نوامبر ٢٠٠٩                                    رحمت آريا                                                                : ژباړه 
  

  لړ ليک 
  

  پيژندنه  :  لومړی  
  

  تأريخي مخينه :  دويم 
  

واکجگړه    : زکال مارچ دريم ١٩٩٣ – زکال اپريل ١٩٩٢: د کابل 
   ز کال له اپريله تر دسامبره١٩٩٢: الف 

  د کابل په لويدي کې ژب توکميزې جگړې ، اسالمي گوند پر کابل بريد کوي
  دت ، اتحاد او جمعيتپه لويدي کابل کې وح

واک د گوليو او توغنديو باران    د اسالمي گوند د توپچي 
  له نړيوال بشري قانون څخه سرغړونې

تونې    وهل ټکول  او له بنديانو سره د نورو ناوړو چلندونو بيلگې" تري تم کېدنې " سړي ت
تونې    د وحدت د گوند سړي ت
تونې   د اتحاد د گوند سړي ت

  کولد بنديانو وهل ټ
  " د بنديانو تري تم کېدل " 

  شـکـَونې او لوټمارۍ
  له نړيوال بشري قانون څخه سرغړونې

  جنسي تيري او جنسي وحشت
   زکال فبروري١٩٩٣ –ز کال اکتوبر ١٩٩٢: ب 

  جگړې دوام لري:  فبروري – ز کال جنوري ١٩٩٣
   زکال١٩٩٣د افشارو عمليات فبروي : ج

واک بريد   د توپچي 
  مکنی بريد

  دن د غړو د پريکولو بيلگې او السوندونه ، د لوټماريو او اجباري کارونو بيلگېد ب
  د افشار د عملياتو اغيزې

   له افشار وروسته
  له نړيوال بشري قانون څخه سرغړونې

  د قانوني سزا وړتيا: څلورم 
  اړوند قانون: الف 
انگړو کسانو د سزا وړتيا: ب   د 

  وحدت
  اتحاد

  اسالمي گوند
   زکال افغان دولت١٩٩٣ – ١٩٩٢نظار شوری او د جمعيت ، د 

  جنبش
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  حرکت
  په جرم کې نو هيوادونو هم الس لری: وروستن خبره 
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 ېرمه سیمڅېدکابل والیت او ور 
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ونې وويل شول چې ستاسو هېواد به پرمختگ و.... موږ په پرتمين وياړ کابل ته والړو کړي ، خپله موږ ته په ه
تلواله به بيرته تر السه کړ وئ  پياوړې غ و به بيرته و دري ار وروستـنـيـو . او موږ په خپلو دواړو پ د کابل پر

  .بريدونو د افغان ولس ټولې هيلې ډړې وړې کړې او موږ ته يې په نړيواله ټولنه کې ستر سپکاوی را په برخه کړ
  

ه٢٣ زکال د اگست ١٩٩٢ـتد پرس ، ئر ، اسوشيـحامد کرزی ، د بهرنيو چارو مرستيال وزي    نې
  

  پـېـژندنه
ي له يا جمله ده چې د افغانستان په . څه دباندې دوه لسېزې شوي چې افغانستان ، په جگړو کې کړول کې دا هغه غون

ي له د طالبانو له واکمن وروسته د رامن. اړه د هرې وينا ، مقالې او گزارش پر تندي لېکل کې ته شويو دغه غون
تې ده لېکونو . ننگونو د پوهېدا لپاره دومره کارول شوې چې نن په يوې کليشه يي استعارې او دهيواد د تأريخ او پې

ې شوېدي چې د اوسني حالت د جرړو په پوهېدا کې له موږ سره مرسته کوي په . په څېړنه کې تر اوسه يو شمېر ه
 د جگړو په لړ کې له بشري حقونو څخه د پراخې سرغړونې د کچې دې کې تر ټولو اړېنه د هيواد د دوه وو لسيزو

لې په  که موږ د پورتن غون ته شوی دی نو  پوهيدا ده ، دلته جنگي جنايتونه او د بشريت پر وړاندې جنايت رامن
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ه يې ، هغوی ال تر اوسه ژوندي دي او محکمئ پخواني مجرمين و نيسـ: تل کې هغه کوکې او ازانگې اورو چې وايي 
لېک کې هم پرتې دي خو ل غوږ ورته نېول شوی دی. ئکړ   . دغه کوکې او ازانگې د افغانستان په پخواني پي

  
ـ  دغه گزارش د تيرو دوه وو لسيزو يوه کوشن برخه رانغاړي ، د گزارش موخه دا نه ده چې پر روان حالت دې پـ

ودل شي ي ور نه رانغاړي او نه د دغه گزارش د افغانستان د تيرو دوه وو لسيز. ک و د وسله والو ناندريو پراخ ان
ور نه شي بلل کېدای. ترسره شويو جناياتو هره ډډه را سپړالی شي کله يو بشپړ ان   ١٩٩٠ او ١٩٨٠د . او هې

ته شوي ناتار او وحشت سپړنه او څيړنه د افغانستان د دولت او د نړيوالې ټولنې ديزو لسيزو په اوږدو کې د رامن  زي
لېک وليکل شي نو هغه به د يوه يا څو کتابونو په .  پراخې اوږد مهالې ژمنې ته اړتيا لري کله چې دغسې تأريخ او پي

ای نه شي ، هغه به د کتابونو الماريو ته اړتيا ولري   . ټولگه کې 
  

  :دغه گزارش يوازې د افغانستان د ناورين يو کال په پام کې نيولی دی  
ې سره ]  زکال د مارچ ترمياشتې ١٩٩٣ ز کال د اپريل له مېاشتې نيولې د ١٩٩٢د [ چې  لمريز  کال ؛ ١٣٧١  له نې

ول شو. سمون خوري ي چې په کابل کې شوروي پـلوی رژيم را و پر ه له هغه مهاله راپېلي همداشان دغه . دغه نې
  . رمو سيمو را څرخيگزارش يوازي د افغانستان پر يوه ټکي ، د هيواد پر پالزمېنې ، کابل او ور څې

  
که چې په دغه مهاليز واټن کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو کچه ١٣٧١ولې کابل او ولې   لمريز کال ؟ دا 
ز کال را وروسته ، د شوروي پر لس کلن ١٩٨٠دا هغه مهاليز واټن دی چې افغانستان ،  له . خورا زياته لوړه ده

ود او خپله خپلواک ي له نيواک د پای ټکی ک  لمريز کال د ١٣٧١په کابل کې د رژيم له بدلون وروسته ، .  يې و گ
  .  افغانستان نوې پېالمه بلالی شوې ده

  
 لمريز کال کې کابل هماغسې چې په دغه ١٣٧١په . خو دغه پيالمه ، د افغانستان د تأريخ يو تور ترينه ټکی وو

 د سيالو مجاهدو ډلو  او د ړنگ شوي دولت د وسله وال –وگزارش کې ورته نغوته شوې ، د افغانستان د وسله والو ډل
ار را  ېدا وروسته ټولې ډلې پر  ت ؛ د شوروي پلوي رژيم له پر واک د پراخو او پرله پسې جگړو په ډگر واو

تلې و کې جگړې پيل او د ملکې وگړو پ. واو ار پر سر په خپلو من ر په دغه مهاليز واټن کې بيال بيلو ډلو د کابل د 
اريان ووژل . وړاندې يې بې شميره او وحشي ترينه  ناتارونه تر سره کړل په جگړو کې را گيرپه لسگونو زره 

ته شول او . شول دغه تاوانونه د هغو بريدونو پايله وه چې پر ملکي وگړو د ړندو او نېغ په نيغه تيريو له امله رامن
و الندې شو) نون د جگړو قا( ترڅنگ يې بې شميره نړيوال بشري قوانين  مليشياوو په زرگونو ملکي وگړي و . تر پ
تول چې هې چا يې بيا مخونه ونه ليدل ار پراخه برخه لوټ او ويجاړه شوه. ت ار کې د دغو ورانيو . د  د کابل په 

ي چې په همدغې مودې کې او د کابل پر لوري د طالبانو له پرمختگ څخه  ې ال تراوسه په سترگو ليدل کي نخ
ته شويديم   . خکې رامن
  

د شوروي له يرغله نيولې تر نن . د افغانستان د جگړې د نورو پړاوونو په پرتله ددغه پير جناياتو ته ل پاملرنه وشوه
ديزې لسېزه کې چې له ١٩٨٠په . پورې د ټولو شخړو او ناندريو پر تندي د وحشت او ناتار ټاپه لگېدلې ده ( زي

واکونو بې لمريزو کلون ) ١٣۶٨ تر ١٣۵٩ کرو او د هغوی ملگرو افغان  و سره سمون خوري شوروي سرو ل
شميره جنگي جنايات  او د بشريت پر ضد جنايات تر سره کړل هغوی په لوی الس پر ملکي وگړو او د ملکي وگړو 

ورول او   . ويې وژلد استوگنې پر سيمو برېدونه وکړل ، بنديان يې ووژل او يرغمل کسان يې ووهل ، و ټکول ، و 
 لمريزو کلونو سره سمون خوري ، طالبانو هم د يوه واکمن ١٣٨٠ تر ١٣٧۵ز لسيزې په نيماييو کې چې له  ١٩٩٠د 

ي عملياتو په لړ کې دومره بې شميره جنگي جنايات کړي چې له سره تر پايه د بشري  واک په توگه د خپلو پو
  .  حقونو د معيارونو له هې اړخ سره ډډه نه لگوي

  
 بشري حقونو د نورو ډلو ترڅنگ ،  د بشري حقونو د څار ټولنې په خپلو بې شميرو گزارشونو کې د شوروي د د

واک او د هغه د السپوڅي دولت وحشت او ناتار په مستند يا السوند ډول را ټول کړی او هم يې د  وسله وال 
ديزې لسېزې په اوږدو کې د طالبانو جنايات او توحش مستند کړ١٩٩٠ ز کاله ١٩٧٨ملگرو ملتونو هم له . ی دیزي

 ز کال پورې د جنگي جناياتو او د بشريت پر وړاندې د ترسره شويو جناياتو يو ټولگه چې په ټوليز ٢٠٠١نيولې تر 
ه را ټوله کړې ده –ډول د شوروي د نيواک  ليکيزه ب کله (  طالب واکمن پړاو را نغاړي په پې دغه گزارش هې

 طالب د مهاليز واټن ناتار په نړيوالو –د شوروي ).  ز کال کې افغان دولت ته وسپارل شو ٢٠٠۵خپور نه شو خو په 
  . رسنيو کې هم غبرگون موندلی دی

  
ون د ١٣٧١د  پر دغه مهاليز واټن يو شمير .  ز لسيزې کلونو ته ډيره پاملرنه نه ده شوې١٩٩٠ لمريز کال په گ

تله لکه په  و سيوری واچاوه چې امله يې نړيواله پاملرنه بلې خوا ته واو  ز کال کې د کلنتن او ١٩٩٢نړيوالو پي
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 د شوروي اتحاد بانکي افالس  او په پخوان يوگوسالويا جورج ايچ ډبليو بوش تر من د ولسمشرۍ د ټاکنو کمپاين ،
و اله ١٩٩٢له بلې خوا په کاليفرنيا او الس انجلس کې  د . کې جگړه  ز کال د اپريل د مېاشتې د وروستيو شپو ور

  .، د شوروي پلوي د رژيم د ړنگېدنې رنگ خړپړ کړولې گ
  

تيا په  په هغه . موږ په الس کې ال تر اوسه ډير مالومات نه شته لمريز کال کې څه پې شوېدي ز١٣٧١دا چې په ر
مهال کې د افغان او نړيوالو ژورناليستانو يوې کوشن ډلې د جگړو گزارشونه ورکول ، د رسنيو مقاله ليکونکو او 

په هغه . په افغانستان کې د ډاډ وړ خبري  او کاري سرچينې نه وې. پروديوسرانو د جگړې د ډگر گزارشونه خپرول
ل شوی ، يوازې د بشري مرستو څو ډلو هلته  وخت کې د بشري حقونو د څار د ټولنې هې غړی سيمې ته نه وو لي
ان ساتې او شرمناکه ډله هم هلته وه او ويې نه شو کوالی د بشري حقونو د  کار کاوه ، د ملگرو ملتونو يوه بېواکه ، 

ه کوي چې دغه مالوما. ناتار گزارش ورکړي   . تي تشه را ډکه کړيدغه گزارش ه
  

کي دويم المل دا دی چې د   ز لسيزې لومړي کلونه له اوسني حالت ١٩٩٠پر دغه مهاليز واټن زموږ د پاملرني د من
په دغې څيړنې  کې د داسې بولندويانو او سياسي مشرانو د جناياتو چاڼ او سپړنه شوې . سره نيغ په نيغه تړاو لري

واک او څارگرو ---ي چارواکي دي چې نن د افغانستان د دولت رسم  دوی اوس په دولت ، پوليسو ، وسله وال 
ونه لري او ان يو شمير يې د ولسمشر حامد کرزي مرستياالن او سالکاران )   استخباراتو ( څانگو  کې لوړترينه دري

ونو ته د رسيدا لپاره لوڅې پوڅې کوي. دي ان. يو شمير نور يې دغسې دري گړې توگه کابليان باور ډيري افغانان په 
لري چې  ددغو ډلو د بولندويانو او سياسي مشرانو وحشي چلند او د هغوی پخوانيو کارنامو ته په کتنې هغوی په 

ونو کې د پاتې کيدا وړتيا نه لري   .   داسې دري
  

ي يو وويشتو کالو را پديخوا د بشري . موږ هم د افغان ولس له دغسې باور سره همغ حقونو د څار ټولنه له تيرو پين
موږ د سولې د . د نړۍ په څلورو لويو وچو کې د جگړو او له جگړو وروسته حاالتو  کې د بشري حقونو څارنه کوي

ت د بېال بېلو لړېو برياوې او ناکام څارلې   موږ په نړيواله کچه وخت په وخت د هغو مشرانو کړه وړه مستند –رغ
ای کړي چې د جنگي سابقې په لرلو يې د س ياسي ناندريو هوارۍ ته په ډيره مېنه او ليوالتيا را دانگلي خو د قانون پر 

و الندې کړي چې يا –يې له زور واک څخه کار اخيستای دی  ل بيا بشري حقونه تر پ  د هغوی دغو چلندونو يو 
  .   يې د بی قانوني دوام او يا يې د بې قانوني را ستنيدا ته الره هواره کړې ده

ې له حاالتو سره سمون خوريدغه نړ  ز کال د بن د تړون له ژمنې سره ٢٠٠١د . يواله تجرې  د  افغانستان د نن ور
سره چې پايله يې د ولسمشر حامد کرزي تر مشرۍ الندې د لن مهالي دولت پر جوړيدا و چورلېده د افغانستان ډيرې 

و بولنديانو ، توپک انچورلي ان  واکانو او جنگساالرانو د واکمن په ولکه کې دي ، برخې ال تر اوسه د خپلسرو 
ت او د سولې د بيا  ه کوي چې په هيواد کې د ټينگ ې ډلې لري او ه هغوی په بيال بيلو کچو د مليشاوو کوشن او غ

ت لړۍ له گواښ او دړې وړې کېدلو سره مخامخ کړي په دغه گزارش کې د هغو بولندويانو او توپکواکانو . رغ
ورونو کې الس درلود او له نومونه را ز کال وروسته يې بيا هم د بشري ٢٠٠١غلي دي چې پخوا يې په جنايت او 

ورونه ، جنسي تيري او وژنه تونه ، د بنديانو  ه لوبولې ده لکه د کورونو لوټـل ، سړي ت پنه کې ون   . حقونو په 
  

 حقونو څخه د سرغړونې يو شمير بيلگو ته د بشري حقونو د څار ټولنې په خپلو پخوانيو گزارشونو کې له بشري
په دغه گزارش کې د ډيرو لوړ پوړو چارواکو نومونه راغلي دي چې زموږ په پخوانيو گزارشونو  .  ١نغوته کړې ده

مکې نيولي دي د افغانستان د . کې هم ورته نغوته شوې وه او دوی هغه کسان دي چې په زورواک يې د نورو خلکو 
  .   هم د زورواکانو گزارشونه ورکړی دی٢)اې آی ايچ آر سي ( ک کميسيون يا بشري حقونو خپلوا

  

                                            
د بشري . په سويل ختي افغانستان کې له بشري حقونو څخه سر غړونې. و وژنه موږ ته آسانه دهستاس: د بشري حقونو د څار ټولنه : ئ  و گور ١

ه١۵حقونو د څار د ډلې لن گزارش ،   په –طالبانو د تيرو جناياتو بيه : او د بشري حقونو د څار ډله .  ئلينک ورکړل شوی الندې وگور.  گ
پنه ورونه او  تــنـو  : ئ لينک و گور. د بشري حقونو د څار د ډلې څلورم لن گزارش  : شمالي افغانستان کې د پ  
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و شميره   ٦تر ٦  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ تهپه دغه پ.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه دا چې د  ډيريو کابليانو ته د  . ز لسيزې د توپکواکو جگړه مارو ډيري کسان متکرره تيريگر دي١٩٩٠لن
يويزم يا د  بشري حقونو د  دغه لړۍ يوه عادي خبره ده ، په  تيرو دريو کالو کې هغوی د ٣" جنايت د تکرر" ريسي

خو  اوس ." جنگساالران، جنگ ساالر هستند/ جنگساالران ، جنگساالران دي: " څار ټولنې ته په تکرار ويلي چې 
کاري چې ډيريو افغانانو او نړيوالو چارواکو پخوان ترخې تجربې هيرې کړي دي   .داسې 

  
 نوربيا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
٣ Recidivism 

ي چې د . څخه په اخ د بيا  ، يا د تکرار په مانا اخيستل شوی دی" رسيديوس" دا د التين ژبې له  په حقوقي اصطالحاتو کې هغه چا ته ويل کي
ي چې مخکې بندي شوي . لو وروسته بيا هم ليواله ويخپل کرغيړن چلند تکرار ته د منفي پايلو له ليد همدارنگه د هغو کسانو په اړه کارول کي
په ساينسي او حقوقي ادبياتو کې د جنسي تيريو متکررو مجرمينو ته په نغوته ډيره ياده شوې . وي خو د جرم په بيا تکرار الس پورې کوي

په امريکا کې د بدمعاشانو د ډلو هغو غړو ته ويل شوي دي چې په جنسي تيريو ، . شوې دهيا د الهکولي معتادينو په اړه هم کارول . اصطالح ده
کېل دي ) ژ. (د مخدره توکو په قاچاق ، سړي وژني کې   

 
 


