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 پیوند مقامات عالی رتبۀ افغان
 دهۀ نود،  در ُکشتار های دسته جمعی

 

جوالی  66تهیه شده و در روزنامۀ نیویارک تایمز، مورخ ( Rod Nordland" )راد نوردلند"این راپورتوسط )
 (به نشر رسیده است 6706

 

 :محققین میگویند
در اینجا با سـُر و ُپس تکرار می شود  و پر از  0997و ستمگری ها و جنگ های داخلی  سال های   تاهنوز مظالم

حوادثی است که مولود زمین سوزی  و نبرد های ناشی از اختالفات قومی، تنظیمی و فرقوی بوده  و موجب قتل آن 
 .ه جمعی کشته شده اندعده مردم ملکی  و اسیران جنگی مخالفین گردیده است که اکثراً بصورت دست

 

شواهد برازنده حاکی از وقوع این کشتار ها در قبرهای دسته جمعی است که تا هنوز نواحی اطراف شهر ها با آثار 
 .این جنایات ملوث می باشد

یکی از این محالت بیرون  شهر مزار شریف در شمال به شکل نیمه حفر شده قرار دارد که شامل بقایای استخوان 
متخصصین می . س های می باشد که یک قسمت توسط آب و لوش سیالب های اخیر پوشانده شده استها و لبا

جمجمه های قابل مشاهده دارای یک عالمۀ فارقۀ مشترک اند، .  گویند حد اقل شانزده مقتول درین محل مدفون اند
 .آنهم یک سوراخ در عقب سر همه که با ضرب گلوله ایجاد شده است

 

و متنفذ، یا خود مسؤولیت مستقیم در این قتل ها و ده ها هزار دیگر را دارند و یا این قتل ها به اشخاص زورمند 
امر و هدایت آنها توسط قوای تحت قوماندۀ شان صورت گرفته است  و قرار اظهار محققین و اشخاص رسمی که 

در افغانستان که در بر گیرندۀ ورقه نقض حقوق بشر  077طی شش سال گذشته در تدوین راپور ارزنده  و تأریخی 
 .است، نام همین اشخاص در آن شامل می باشد 6770دوران اشغال اتحاد شوروی تا سقوط طالبان در 

 

 

 
 

تدوین لست مسؤولین این حوادث به اساس ُرتبه  و منزلت های رسمی بازیگران سیاسی افغانستان صورت گرفته که 
 .مشتمل بر جنگ ساالران و مأمورین عالیرتبۀ فعلی حکومت و همچنان مخالفین در حال جنگ می باشد

 

بیشتر اسماء یاد شده مهره های اصلی جنگ های داخلی بعد از خروج شوروی بوده وهمچنان زمانی که بحث روی 
از افغانستان احساس می شود،  6702در سال ترس از احتمال خشونت و جنگ ها بعد از خروج نیرو های ناتو 

 .بازهم اکثراً از همین اشخاص نام می برند
محققین میگویند راپوری که این اشخاص را قابل مؤاخذه می داند،  شاید به این زودی ها نشر نشود و دلیل عمدۀ 

فعالین حقوق بشر در افغانستان می گویند که این اشخاص پیشرفت .  آنرا نفوذ زورمندان عالیرتبه در دولت می دانند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_paiwand_moqam_ha_ba_koshtar.pdf
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اگر حقایق آشکار نشود  و محاکمه صورت .  کار راپور را بطی ساخته  و برای مسؤولین آن موانع ایجاد نموده اند
 .نگیرد، مملکت  در وضع تکرار گذشتۀ خشونت بار خود باقی خواهد ماند

 

رین سفارت امریکا تشویش دارند که گشایش صفحات خشونت های گذشته شاید بعضی از دولت مردان افغان و مأمو
 .انگیزۀ منازعات داخلی گردد

عنوان مجموعۀ تتبعاتی است که توسط کمیسیون مستقل حقوق « بدینسو 0900ترسیم منازعات افغانستان از سال » 
محل قبرهای دسته جمعی  007 بشر افغانستان صورت گرفته و در یک قسمت آن موقعیت ها و تفصیل در باره

افراد ملکی و اُسرای جنگی ارائه و بررسی شده که اکثر موقعیت ها مخفی بوده و حفریات مناسب تا کنون در آن 
تدارک معلومات بر اساس پرس و پال ها از بازماندگان و شهود عینی در محالت قبرهای دسته .  بعمل نیامده است

 .رفته استجمعی و سائر جنایات جنگی صورت گ
 

به امر حامد کرزی و بمنظور مصالحه و عدالت آغاز گردید و در دسمبر سال  6772بررسی این موضوع در سال 
جهانی بکمک «  Forensics»برای تکمیل راپور ورزیده ترین متخصصین شناسایی های علمی .  گذشته تکمیل شد

ت انتقالی می باشد، یاری رسانند، چنانکه آنها به چهل خواسته شد تا مؤظفین تهیۀ راپور را که مسمی به عملیه عدال
 .نفر محققین این ساحه و تهیه کنندگان راپور در ظرف شش سال تعلیمات تخصصی و مشوره های علمی دادند

 

سه نفر فعالین حقوق بشر افغان و خارجی که از خوف مجازات و انتقام جویی از ذکر نام شان خودداری نمودند و 
و تحلیل گران در تهیۀ راپور مصروف بودند، در بارۀ محتویات و مندرجات راپور معلومات مفصل  بحیث محققین

 .ارائه نمودند، با آنکه کمیسیون صالحیت صحبت در محضر عام را در زمینه برای شان نداده بود
 

قدیم گردد اما اینکار بگفتۀ حامیان حقوق بشر افغان  و مأمورین غربی راپور قریب بود که رسماٌ به رئیس جمهور ت
موجب مخالفت و مداخلۀ جنگ ساالران سابق بشمول مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری شد و آنها از 

 .کرزی تقاضا کردند تا احمد نادر نادری را از وظیفه اش عزل نماید
 

قسیم فهیم گفت عزل   دسمبر به اشتراک حامد کرزی و مأمورین عالی رتبۀ حکومت، مارشال 60در جلسۀ مؤرخ 
به قول . احمد نادر نادری جزای بسیار سبک است؛ او سزاوار آنست تا رویش را باسی مرمی سوراخ می کردیم

 .بعضی حاضرین مجلس سپس مارشال فهیم ازین گفتار خود معذرت خواست
 

جمهور گفت این غیر  آقای کرزی به برکناری نادری از وظیفه اش اکتفا کرد، اما ایمل خان فیضی سخنگوی رئیس
مسؤوالنه و نادرست است که عامل برکناری نادری توسط رئیس جمهور را به راپور قبرهای دسته جمعی و یا 

دسمبر و اظهارات قسیم فهیم را بی اساس  60نامبرده همچنان گزارشات مجلس.  پخش و نشر این راپور ارتباط داد
 .خواند

 

دورۀ پنجساله را بحیث کمشنر سازمان حقوق بشر تکمیل و رئیس جمهور  به گفته فیضی چون احمد نادر نادری دو
 .ندارد .A.I.H.R.Cمطابق قانون عوضی اورا تعیین کرد، لذا این موضوع ربطی به راپور

بقرار  اظهار سخنگوی ریاست جمهوری اگر احیاناً راپوری توسط این مؤسسه تهیه شده باشد، دیر یا زود روزی 
 .نشر خواهد شد

اصی که درین راپور به کشتار های جمعی متهم اند،  شامل اراکین بلند رتبۀ دولت و جنگ ساالران اتحاد شمال اشخ
در بین آنها فهیم معاون اول ریاست جمهوری  ـ تاجک از حزب . با طالبان جنگیده اند 6770اند که در سال 

عطا محمد نور ـ  تاجک  از حزب جمعیت جمعیت اسالمی، کریم خلیلی معاون دوم  ـ  هزاره رهبر حزب وحدت،  
اسالمی فعال ً والی والیت مهم بلخ که مرکز آن شهر مزار شریف است  و رشید دوستم جنگ ساالر سابق ـ ازبک و 
رهبر حزب جنبش دارای موقف اعزازی معاون لوی درستیزوال قوای مسلح اردوی ملی می باشد و بسا اشخاص 

 .دیگر
 

 .تحریری و شفاهی غرض تبصره بر متهم بودن شان جواب ندادند این اشخاص به تقاضا های
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محققین می گویند درین راپور از پنجصد افغان بشمول قهرمان ملی احمد شاه مسعود شهید بحیث مسؤولین کشتار 
های عام نام برده شده که نامبرده یکی از  فرماندهان قوای ملیشۀ مخالف طالبان بود که در برابر توسعۀ قدرت 

 .البان مقاومت کرد و توسط توطئۀ القاعده کشته شدط
 

راپور همچنان در مورد قتل عام اشخاص ملکی و اُسراء  توسط جنگجویان طالب و قتل های دسته جمعی توسط 
 .حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار تحقیقات نموده است

 

راپور بصورت مشخص بحیث جانیان جنگی و قاتل دسته جمعی افراد ملکی و اُسرای جنگی در مزار شریف از دو 
قوماندان طالب بنام های مال فضل آخند  و مال خیرهللا خیرخواه یاد نموده که رهایی این دو  از محبس گوانتانامو 

 .یکی از شرایط مذاکره صلح از طرف طالبان تقاضا شده است
 

 :انه های مقابر بحیث شواهدنش
راپور عالمات و نشانه ها را در قبرها بنا بر عدم مراقبت درست و یا اعمال قصدی در حال نابودی و محو شدن 

یک قبر دسته جمعی که یکصد جسد در آن مدفون بود،  در محلۀ چهار راهی کفایت شهر مزار کشف .  می بیند
درین محل سرکی احداث میگردید که بروی .  محمد نور قرار داردگردید، جائیکه زیر ُسلطۀ حکمروایی عطا 

تصادف این قبر پدیدار گشت که نصفی از بقایای اجساد  به یک مقبره انتقال داده شد و باالی متباقی بولدوزر خاک 
 .را پهن کرد

متعلق به عطا  در قریه ای بنام خالد بن ولید مزار شریف در یک ساحۀ ساختمانی منازل مسکونی 6770در سال 
 .محمد نور دو قبر دسته جمعی پیدا شد، ولی فوری از بین برده شد  و کار ساختمانی در آنجا ادامه یافت

بررسی محققین  سازمان حقوق بشر افغانستان در مورد هر دو قبر حاکی از استفادۀ این ساحه بحیث کشتار گاه و 
ٌ طالبان این محل را برای عین هدف مورد قتل عام مردم توسط سازمان سیاسی عطا محمد نور بود ه که متعاقبا

 .استفاده قرار دادند
 

دو قبر دسته جمعی دیگر با ظاهر شدن جمجمه های اجساد حین اعمار یک پروژۀ ساختمانی توسط تیم انجنیران 
این ساحه تحقیقات نشان داد که .  نظامی امریکا و افغان ها در منطقۀ دهدادی در شش مایلی مزار کشف گردید

در اینجا بند دست کشته . مربوط دوره ای است که دوستم و متحدین هزارۀ وی این منطقه را در اختیار داشتند
شدگان توسط ریسمان های قوی به پشت سر بسته شده بود و آنها شامل اطفال و زنان بودند که همه از لباس هائیکه 

دوره جنگ های داخلی از سقوط کمونیست ها تا بقدرت  در جریان.  با ایشان یافت شده است، تشخیص می شوند
رسیدن طالبان جنگ ساالرها از قبیل عطا محمد نور، جنرال دوستم  و رهبر هزاره حاجی محمد محقق شدیداً بین 

اختالف این رهبران که همه علیه اشغال . خود و نیز با طالبان که بیشتر شان از قوم پشتون بودند، می جنگیدند
 .ن توسط شوروی جهاد می کردند، ریشه های  سیاسی و قومی داشتافغانستا

 

به گفته یک صاحب . ظلم جنگ ساالرها برای بسیاری افغانها جز وقایع گذشته است که هیچگاه فراموش نمی شود
فراموش کردن این حوادث قرنها را در بر می گیرد؛ ما نمی خواهیم که آنروز های »: منصب افغان در اردوی ملی

 .«دوباره تکرار شود بد
قبری که در ساحه مزار شریف کشف شده اند، به شمول آن که توسط کارمندان حقوق بشر در دشت  01در تمام 

زندانی طالب بوده  6777لیلی در حواشی والیت جوزجان شناسائی و تشریح شده است، عقیده برآنست که آن شامل 
 .که توسط قوای جنرال دوستم کشته شده اند

قبرها آنجا بودند، ولی دفعتاً همه »: ل یک کارمند دیگرحقوق بشر که  شامل گروپ تحقیقاتی جوزجان بودبه قو
 .«ناپدید شدند، آنها فقط برای از بین بردن تمام شواهد دست بکار شدند

جهت  دور کردن اجساد، حفره های زیاد را از خود بجا  6770او گفت که با آوردن بلدوزرها در طول سال 
 .شتند؛ اطالعات می رساند که بقایای اجساد را در محالت نامعلوم دفن کردندگذا

 

 ؟چه باید کرد سؤوال اراده وتصمیم و 
: صحبت نکرد، مگر بطور بسیار عمومی گفت« ...ترسیم منازعه»آقای نادری در بارۀ جزئیات محتوای راپور 

شده را می یابید؛ هریک باید بداند که این مصیبت هرگاه شما راپور را مطالعه کنید، در آن نقاط عالمه گذاری 
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ولی باید توان گفتن آنرا به مردم داشته باشیم که این گذشته ما و این تاریخ ما . وارده تنها منحصر به آنها نمی باشد
 .این زشت و خراب است، اما، ما باید توان رو برو شدن با آنرا داشته باشیم. است

ت کمسیون بتواند راپور را پیشکش کند و اما اعتراف کرد که این امید تاریک به نظر او گفت که هنوز امیدوار اس
 .میرسد

 

، بلکه باید «من نمی خواهم که راپور بحیث یک رویداد پنداشته شود که برای یک روز در صدر اخبار جا گیرد»
 .انی رسماً اقدام بعمل آیدرسماً ارائه شود و در زمینه یا به وسیله حکومت افغانستان و یا توسط جامعۀ جه

ملیون دیگر را احتوا می کند که البته همۀ  0.1او افزود که این راپور، کشتن بیش از یک ملیون انسان و معیوبیت 
 .آنها قربانی های جنایات جنگی نیستند

 

 .سائر کارمندان حقوق بشر در افغانستان نیز بر ضرورت نشر راپور تأکید و اصرار می کنند
مثالهای وافر در زمینه وجود »: ـ آمر دفتر ناظر حقوق بشر در افغانستان می گوید« Heather Barrار هیدر ب»

دارد که اهمیت همچو راپور را به حیث قدم اول جهت تأمین عدالت برای قربانیها الزمی می شمارد؛ اینکار باالی 
ر می رساند که آنها باید اقالً شناسایی و کنار اشخاصی فشار می اندازد که در راپور از آنها نام گرفته شده ؛ راپو

 .«برده شوند
 

حساسیت اتهامات وارده وقتی در ماه اپریل به نمایش گذاشته شد که یک گروپ سازمان یافته ولی کوچک سیاسی 
حفیظ هللا راسخ .  بنام حزب همبستگی افغانستان موجودیت جنایتکاران را در حکومت شعار مظاهره قرار دادند

 .«ما بین طالبان و این جانیان جنگی، فرق نمی گذاریم، آنها مثل برادران دو گانگی اند»: گوی حزب گفتسخن
 .بالمقابل طی یک اعالمیه حزب را به خیانت متهم کرد و تقاضای انحالل آنرا نمود( ولسی جرگه)پارلمان 

یک قوماندان اسبق مجاهدین عبدالحفیظ منصور که اکنون مدیر مسؤل هفته نامه مجاهد است، بسیاری از مظالم 
 .وارده ازهرجناح را رد نکرد

، البته مقصد همان عصارۀ گالب است که برای معطر «جنگ با عرق گالب صورت گرفته نمیتواند»: او گفت
و همه قتل ها آنقدر بد می بود،  پس چرا ما حامیان بین المللی آنها  اگر این جنگ» ساختن شرینی باب بکار میرود، 

را محاکمه نمی کنیم؟  اگر از نقض حقوق بشر صحبت می کنیم، ما  چرا نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان را 
یا رئیس متهم نمی سازیم، کسیکه مجاهدین را در آنوقت حمایت کرد  و حاال آنها را جنگساالر خطاب می کند 
 «.جمهور رونالد ریگن را که جنگساالر ها و تخطی کنندگان حقوق بشر را با راکت های ستنگر مجهز ساخت

 

مامورین رسمی امریکائی می . سفارت امریکا یکی دیگر از مراجع مخالف نشر راپور قبرهای دسته جمعی است
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال گویند که ارائۀ راپور یک مفکوره درست نیست،  خاصتاٌ  در زمان  

یک مأمور رسمی امریکائی که نخواست .  که تا آن وقت خروج قوای محاربوی ناتو نیز تکمیل خواهد شد 6702
صادقانه برایتان در مورد ترسیم منازعه می گویم وقتی بار »:  به تأسی از پالیسی سفارت نامش گرفته شود، گفت

 «.ترس کردم؛ وقت اینکار می رسد، اما من طرفدار آن در این وقت نیستم اول آنرا شنیدم، احساس
 

، او عالوه کرد که عدۀ زیاد کسانیکه در زمان جنگ داخلی رقبای سر «اینکار زخم های قدیمی را باز می کند»
 .سخت بودند، اکنون حد اقل بطور نام نهاد در حکومت باهم همکار اند

 

مأمور عالی رتبۀ حقوق بشر ملل متحد در کابل  « گورگت کگنان»  مایت کرده وملل متحد از نشر این راپور ح
موقف ملل متحد همیشه بر آن بوده است که باید از نشر رسمی همچو راپور ها حمایت کند؛  اما این » اظهار داشت 

 «.مربوط کمسیون است و ما هر آنچه آنها تصمیم اتخاذ کنند،  از آن حمایت خواهیم کرد
 

قبر که در راپور درج می باشد، تا حال فقط یکی از این قبر ها مورد گور کاوی قرار گرفته،  زیرا  007مله از ج
مراجع افغانی با کمبود  وسائل اجرایی آزمایش های علمی و طبی جهت تثبیت هویت اجساد طوریکه در بوسنیا 

 .عملی شد، مواجه می باشند
 

یس سازمان معاینات قانونی اجساد که با یک گروپ متخصصین به اساس اظهارات محمد اشرف بختیاری رئ
خارجی همکاری دارد، در مورد قبری که در ساحه وزارت داخله در کابل کشف شده آن وزارت به او دستور داده 



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تا در مورد هویت کسانیکه از اجساد شان از این قبر بدست آمده  معلومات ندهد، زیرا این موضوع خیلی سری و 
اما او در مورد موجودیت قبرهای دسته جمعی در سائر مناطق افغانستان با جرأت و جدیت صحبت .  تمحرم اس

ناممکن است اشخاص مسؤول این قبرها را به » : کرده و تحقیق در آن موارد را ضروری می داند  و می گوید 
 .«محاکمه کشانید؛ جامعۀ جهانی و حکومت کابل اراده اینکار را ندارند
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