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  عدالت افغانستانپروژه
  

  :يره گيهای سر نوشت سازت
  2001 الی 1978 سال از   :  ضد بشریتيات جنگی و جناياجنا

  
   جنگهای افغانستاندريه و تحليل و ارائه مدارک از نمونه های بزرگ سوء استفاده تجز

  
  پروژه عدالت افغانستان 

  
ه حيث يک ارگان مستقل تحقيقی و حمايت گر که  تأسيس شد و ب2001 عدالت افغانستان در اواخر سال پروژه

يات ضد بشری که توسط تمام احزاب دخيل در جنگ در جريان جناهدفش تهيه اسناد و مدارک از جنايات جنگی و 
 . انجام دادند اند ميباشد2001 ای سال 1978 سال ازجنگهای داخلی افغانستان 

  
 شکنجه های متداوم، ،غير قضايی قسمت قتل عام های ی درس وقايع مهم و بارزی روی بعضو تمرکز تحقيق ماکار

 ما با  حققينم. ميباشد های در جريان جنگعمدتجاوزات دسته جمعی جنسی و هدف گيری مردم غير نظامی بطور 
 برای تحت حقايق مشخص  جهت ثبت در تاريخ و نيز فراهم آوری متعددی صحبت نموده اند و هدف آنمنابع 

 احساس راستاران هست تا در اين گذالت افغانستان و تمويل کننده گان بين المللی و سياست  دودادنفشار قرار 
  .مسئووليت نموده جنايات جنگی گذشته را تحت تعقيب و تحقيق قرار دهند

  
  ها بشکل حقوق دان هست و اکثر کاراشخاص عدالت افغانستان شامل کارمندان افغان و غير افغان و پروژه

ی در داخل افغانستان در جريان سه سال انجام شده است و ساحوتقريبآ تمام کارهای .  گرفته استتصورداوطلبانه 
 اين کارمنداناکثر .  های که خارج از افغانستان هستند نيز مصاحبه های را انجام داده ايمافغانهمچنان ما با بعضی 

  . ودندزنده گی مينمپروژه در جريان جنگ در افغانستان 
  

 و هيچ روابط رسمی با دولت و يا افراد استلت افغانستان يک ارگان مستقل و غير وابسته به گروهی  عداپروژه
ين پروژه يک سازمان غير انتفاعی که پروسه ثبت و اکمال را در ا. دولتی و يا سازمان های بين المللی ندارد

الت افغانستان به نشانی پست برای معلومات بيشتر در رابطه با پروژه عد.يباشدمبلژيک در حال طی کردن 
  . کنيدمراجعه  www.afghanistanjusticeproject.orgيکی ما  الکترون
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  خالصه اجراأت و پيشنهادات  1
 

   خالصه گزارش 1.1
  

  . تا بدينسو در جنگ بوده است1978افغانستان از آپريل 
 که حزب  دموکراتيک خلق به قدرت رسانيد تا تدابير اصالحات 1978 انقالب آپريل –در جريان هر مرحله جنگ 

، اشغال افغانستان، 1979تجاوز اتحاد جماهير شوروی در دسامبر بنيادی و سرکوب سبعانه خيزش های متعاقب، 
جنگهای  سرکوب و مقاومت، عقب نشينی نيروهای شوروی و جنگ داخلی، سلطه سرکوب گرانه طالبان و سر 

 گروهای مختلف نظامی اعم از افغان و -انجام مداخله اياالت متحده آمريکا که منجر به اضمحالل طالبان شد
اين جرايم جنگی شامل قتل عام های بسيار .  جرايم عليه انسانيت و جرايم جنگی جدی شده اندخارجی مرتکب

بزرگ و مفقود االثری ها، و اعدام های صحرای حد اقل دهها هزار افغان و بمباردمان و راکت بارانی بی مالحظه 
  . و غيره شنايع ميباشدکه منجر به کشته شدن صد ها هزار مردم ملکی شد، شکنجه، تجاوزجنسی دسته جمعی

 سال اخير هنگامی که جنگ آغاز شد هيچ نوع کوشش جدی چی در سطح داخلی و چی در سطح بين المللی 27در 
  .برای بازخواست در اين جرايم صورت نگرفته است

  
نيست وقتی گفته ميشود که تمام نيروهای  نظامی که در افغانستان جنگ کردند مرتکب جرايم شده اند بدين مفهوم 

آنچه که پروژه عدالت برای افغانستان از اين وقايع استناد . که هر فرد جنگجوی افغانی متهم به چنين اعمال است
کرده است عبارت از حوادث ميباشد که در آن مأمورين ارشد و يا فرماندهان نظامی به نيرو های تحت امر شان 

 اعمال را داده اند و هيچگونه ممانعت از وقوع آن نکرده اند اجرای اعمال را فرمان داده اند و يا اجازه وقوع همچو
هدف و مقصد پروژه عدالت برای افغانستان در مستند ساختن اين وقايع تلخ و .  که جرايم جنگی محسوب می شوند

شوم مورد اعتراض قرار دادن علت آنچه که نيرو های مسلح بخاطر آن جنگ می کردند نيست، بلکه فريادی برای 
اين مسئله دارای اهميت . حاالتی می باشد که اعمال انجام يافته جنايات جنگی محسوب می شوند  خواست باز

گزارش که توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در جنوری سال جاری : فراوان برای عده از افغان هاست
است که بايد ميراث های گذشته به بيانگر حمايه قشر بزرگ از افغان ها " باز خواست برای عدالت" نشر شد ، 

  .اينکه چگونه اين کار صورت ميگيرد  تصميم است که خود افغانها بايد بگيرند. ميزان کشيده شود
  

وقتيکه به آنها فرصت داده شد تا مفکوره شان را در مورد گذشته بحث کنند مثل آنچه در بررسی کميسيون مستقل 
 عدالت برای افغانستان و ديگر گروه های حقوق بشر انجام شده افغان ها حقوق بشر آمده و مثل آن که توسط پروژه

  :از نگاه جنبه وسيع سياسی، ايديولوژی و اجتماعی حمايه شان را از چندين مراحل کليدی اظهار کرده اند که شامل
  
ی محروم کردن يا اخراج کردن اشخاص که مسئوول جرايم جنگی و جرايم عليه انسانيت شده از پست ها .1

  .سياسی و تأمين پروسه بررسی
تأسيس ميکانيزم در حد محلی و ملی برای استناد تحقيق و ساير ميزان های جستجو حق راجع به سوء استفاده  .2

  .های گذشته و جرايم جنگی
شناسای رنج و عذاب متضررين جنگ و تصديق حق آنها به واقعيت آنچه که به جگر گوشه های آنها که کشته  .3

  .ثر شده اند در جريان جنگ واقع شده استو يا مفقود اال
همچنان افغان های که توسط موسسات حقوق بشر مصاحبه شده اند پيوسته ادعا کرده اند که فرماندهان و ساير 
اشخاص که مسئوول سوء استفاده ها بوده اند هنوز در اکثر نقاط کشور قدرت دارند و حقوق مردم محل را مورد 

د آنها می بينند زيرا مجرمين گذشته فعال از امنيت بر خوردار اند امنيت خود مردم عادی سوء استفاده قرار می دهن
  .در خطر است

  
پروژه عدالت برای افغانستان يک تعداد وقايع کليدی و مهم را از دوره های مختلف جنگ در افغانستان مستند کرده 

  .ت بسر ميبرند حايز اهميت استاست که به خاطر بزرگی جرم و يا سهم گيری مردم که هنوز در قدر
دوسيه های که در اينجا بوجود آمده صرف نمايندگی . در اين گزارش ما يک تعداد از اين وقايع را شامل ساخته ايم

از بخش کارهای پروژه عدالت برای افغانستان را ميکند زيرا ما معلومات بيشتر را راجع به تخطی از حقوق بشر 
  .وره جمع آوری کرديم نسبت اينکه قادر باشيم در اين گزارش بگنجانيمو سوء استفاده ها از هز د
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در هر قضيه که ما در اين گزارش شامل کرده ايم پروژه عدالت برای افغانستان کوشش کرده است نه تنها 
  .انيداظهارات مستقيم شاهد را راجع به حادثات که واقع شده بلکه تحليل از نظام سوق اداره جنگجويان را نيز بگنج

هيچ گزارش انفرادی يا مجزا نمی تواند به طور کافی تعداد زياد جرايم خطر ناک جنگی را که تمام گروه ها در 
  . سال جنگ افغانستان مرتکب گرديده اند مستند کند25

 خانه آنچه ما در اين گزارش گنجانيده ايم که نمايندگی از شمه ای جرايم و جنايات می کند که مليون ها افغان را از
و کاشانه شان فراری کرده شهر ها و زمين های زراعتی شان را ويران کرده اند و بيشتر از يک مليون افغان را 

  .فلج و يا کشته اند
  

  :در اين گزارش ما واقعات ذيل را گنجانيده ايم
  

  .1979 الی دسامبر 1978از دوره حزب دموکراتيکه خلق افغانستان در اپريل 
  

 انقالب هرات 1979 کراله در پديد شدن ها و قتل های غير قضايی بشکل دسته جمعی در منطقهدستگيری ها و نا 
  . سر کوب قيام کابل به شکنجه1979 از بمباردمان ها، الدرکی ها، و مقاومت در هزاره جات در 1979در مارچ 

  
   1988 الی 1980دوره حزب دموکراتيک خلق و اشغال روسها از سال 

  
  .و شکنجه، بمباردمان های بدون مالحظه و انتقام مجازات عليه غير نظامی ها در اطراف کشوردستگيری، توقيف 

  
  :دوره حکومت نجيب اهللا بعد از خروج قوای شوروی و مقاومت

ادامه بمباردمان ها و سوء استفاده توسط مليشه های تحت حمايت دولت؛ حمله به افغان های مقيم پاکستان و شکنجه 
  .جاهديندر زندان های م

  
  .1998 الی 1996 و دوره جبهه متحد 1996 الی 1992از دوره جنگ داخلی 

  
، 1993 و قتل عام افشار و تجاوز دسته جمعی در کابل در 1995 الی 1992بمباردمان و راکت باران کابل از 

و شکنجه  توسط اتحاد و حزب وحدت و شورای نظار در کابل تجاوز جنسی و قتل دسته جمعی غير قضايیشکنجه 
 توسط نيروهای جنبش در کابل و شمال و قتل عام زندانيان عی غير قضايیو تجاوز جنسی و قتل های دسته جم

  .1997طالبان در مزار شريف در 
  .2001 و قتل عام يکاولنگ در 2000، قتل عام در رباتک در سال 1999قتل عام در سر پل در 

  .2001 و يکاولنگ و باميان در 2000 الی 1999 در سوختاندن و ويران کردن عمدی در عمليات شمالی
  

 بررسی کند و بعضی 2001اگرچه دستورات ابتدای پروژه عدالت برای افغانستان اين بوده که جرايم جنگی را تا 
در بخش نهای اين گزارش .  تا حال ادامه يافته است2001از نمونه های از سوء استفاده که در اين گزارش آمده از 

ی ميکنيم که چگونه نيروهای ايالت متحده خودشان را با قوماندان های که مسئوول بعضی از بد ترين ما بررس
آنها اين کار را بخاطر کرده اند که معتقد . جرايم جنگی که در جريان جنگ داخلی ارتکاب يافته متحد ساخته اند

تقريبأ چهار سال بعد . و طالبان را شکست بدهندبودند اين فرماندهان ميتوانند اياالت متحده را کمک کنند و القاعده 
. نيز اکثريت همين فرماندهان با ارتباط به جرايم تنظيم شده و تجارت مواد مخدر سرمايه دارتر وقوی تر شده اند

ياالت متحده آمريکا همراه با بعضی از ما مورين ارشد ملل متحد و بعضی ها در ديگر دولت ها با سالح ها برای 
  . سوء استفاده  در گذشته ها مخالفت کرده اند نزاع کرده اند که هيچ کار ثبات را به مخاطره می اندازدتحقيق از

بر عالوه نيروهای اياالت متحده بعضی از تاکتيکه های مشابه شکنجه را محلهای توقيف مرموز و شناسای نشده 
دينوسيله وسايل خرابی و تحليل کوشش ها را که توسط اسالف و پيشينيان شان استفاده شده را تکرار کرده اند و ب

  .برای تأسيس ادارات باز پرسی را موافق حکومت قانون است فراهم کرده است
  

اسناد جرايم جنگی که در جريان دوران های مختلف و جنگ ارتکاب يافته است مشکالت زياد را برای بعضی 
ريان تجاوز اتحاد جماهير شوروی تعداد کم مشهور طور مثال ما در ج. دوره ها نسبت به ديگران ثابت کرده است
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حادثات مشخص و يا بازماندگان از بمباردمان ها که توسط پروژه عدالت برای افغانستان مصاحبه شده است قادر 
سالهای متمادی که از اشغال افغانستان گذشته . بودند که شناسای کنند که مسئوولين جرايم را به عالوه روسها

را ايجاد کرده است که بتوانيم شهود کليدی از حادثات مشخص را بيابيم، و گزارشات تاريخی که از مشکالت زياد 
  .اين زمان وجود دارد بيشتر به انکشافات سياسی تمرکز داشته نمای عام از عمليات ساحوی را بدست می دهند

نی نيروهای روس شده باشد هيچ گونه بحث روی مسئووليت در مذاکرات که منجر به توافقات ژنيو و عقب نشي
 و محکمه عالی 1989 نوامبر 28 افغانستان را ترک و در 1989آخرين قوای روس در فيبروری . وجود ندارد

اتحاد جماهير شوروی عفوی را در محروميت مستثنی قرار دادن امکانات تعقيب عدلی هر فردی از قوای خويش 
  .وام و ملکی افغان اتخاذ کردرا برای حمالت عمدی و بدون مالحظه عليه مردم ع

اکثريت اسناد های اتحاد جماهير شوروی که مربوط به جنگ ميشود مشخص باقی ميماند و دسته بندی و مشخص 
کردن مجدد اين اسناد ها و اجازه دست رسی به آنها نمايندگی از گام مهم به سوی تالشهای افغان ها جهت ثبت دقيق 

  .ستنادی خودشان خواهد بودوقايع تاريخی و تعقيب تالشهای ا
  

 و وضعيت در ديگر نقاط 1996 الی 1992از طرف ديگر، تعداد کمی گزارشات تاريخی راجع به جنگ کابل در 
بنأ پروژه افغانستان برای افغانستان سعی ورزيده است . کشور علی الرغم تبعيت نسبتی حادثات اخير وجود دارد

ر و تحول درنظام سوق اداره در ساحات مختلف و سوء استفادهای که از خالئ را که در استناد ماهيت جنگ و تغيي
  .اثر آن اتفاق افتاده است را پر کند

سر انجام در حاليکه جنبه های رژيم طالبان در معرض انتقاد بين المللی قرار گرفته است، نظر اندازی ها و 
ات ساحوی طالبان که در جريان آنها طالبان بررسی های انجام يافته از رژيم طالبان به مستند سازی مشرح عملي

 2001 سپتامبر 11تمرکز در دهشت افگنی بين المللی در دوره بعد از. مرتکب جنايات جنگی گرديده اند نشده است
  .نگرانی ها را در ارتباط به کارنامه جنايات جنگی طالبان کاهش داده است

  
    پيشنهادات1.2

نامزد ها برای کرسی های پارلمان شامل . ات پارلمانی خويش را برگزار ميکند افغانستان انتخاب2005در سپتامبر 
از بعضی آنها در اين . اشخاصی است که عليه آنها اسناد معتبر راجع به مسئووليت آنها در جرايم جنگی وجود دارد

 وجود ندارد، گزارش نام برده ميشود اگر چه هيچ ميکانيزمی فعال برای محروم کردن آنها از احراز يک پست
پروژه عدالت برای افغانستان معتقيد است که سجل و سوابق همچو افراد را که خود را برای احراز مقام نماينده 

اين گزارش از سوء استفاده های گذشته تنها عليه مجاهدين نيست . پارلمان کانديد ميکنند در معرض عام قرار دهد
؛ يا گزارشات مانند گزارش ما به ثبات پروسه ) م دوره ها استگزارش ما شامل شنايع و جرايم جنگی از تما(

اگر سياست انتقالی افغانستان با واصول های خوب دولتداری به شمول شفافيت . سياسی را به مخاطره نمی اندازد
  . رهنمای شود هيچ ضرورت برای دفن حقايق وجود ندارد

  
عدالت برای افغانستان همچنان رئيس جمهور و کارمندان  نشر شد، پروژه 2004در گزارش اولی ما که در اکتوبر 

اسرار کرده است که افراد که عليه آنها اسناد معتبر راجع به مسئووليت شان در نقض حقوق بشر و جرايم جنگی 
وجود دارد بدفاتر عامه استخدام نکنند و توصيه کرد که سوابق هر فرد به اين پست ها نامزد ميشود بايد در معرض 

  .جر و بحث در ميکانيزم های مناسب برای همچو گماريدنها آغاز شده است. قرار داده شودعام 
بر عالوه قسم که پروسه اصالح سکتور امنيت به شمول خلع سالح، ترک بسيج و ادغام مجدد پيش ميرود ممثلين 

عليه شان اسناد معتبر در سياسی که شامل افغان ها وجوامع  بين المللی است بايد توجه مشخص به قوماندان هايکه 
  .رابطه به مسئووليت شان در جرايم جنگی وجود دارد نمايند

  
هدف عمده پروژه عدالت برای افغانستان اينست که در تسجيل و تسنيد بد رفتاری هايکه در ذريعه جوانب ذيدخل 

ز خواست صورت گيرد و اينکه از مرتکبين چی نوع با. در جنگهای افغانستان به ارتکاب پيوسته است کمک نمايد
داد مظلومين چگونه گرفته شود مسئله ای است که بايد در چوکات روند سياسی در افغانستان روی آن تصميم اتخاذ 

  . گردد
پروژه عدالت برای افغانستان امکانات به محکمه کشاندن مرتکبين را در افغانستان در آينده نزديک پيش بينی 

دالت انتقالی برای افغانستان يک تعداد اعمال را که ميتواند خواست مردم افغان اگر چه يک استراتيژی ع. نميکند
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را برای امنيت و باز پرسی مخاطب قرار دهد غنيمت می شمارد و در اساس گزاری کار های آينده به شمول 
  .پروسه قضای مجرمين کمک ميکند

  
 و ستم  از متضررين بد رفتاری ها-ام داده است با آنها مصاحبه انجننظرات افغان های که پروژه عدالت افغانستا

گری های وحشيانه سالهای اول تحت سلطه حزب خلق افغانستان گرفته تا کسانيکه مظالم طالبان را سپری کرده اند 
در عين حال . و يا کسانيکه از هردو دوره سالمت جان بدر برده اند همه بال استثنا خواستار تأمين عدالت هستند

ک را دارند که پاسخ مناسب به اين فرياد داد خواهی در شرايط مختلف و طبعيت و ماهيت جرم فرق همه اين در
  . ميکند

  
استراتيژی عدالت انتقالی بايد نگرانی های ملی و مسئووليت های بين المللی را در خطاب به معافيت بايد در نظر 

  :يک دستور العمل جامع بايد دارای عناصر ذيل باشد. بگيرد
  
  .يه اسناد های بيشتر از جرايم جنگی به شمول تحقيقات داد گاهیته •

در افغانستان محالت تدفين زياد وجود دارد که در آنجا قربانی های قتل های دسته جمعی دفن اند طور مثال ساحه  
  .زندان پل چرخی که شايد هزار ها زندانی از دوران حزب دموکراتيک  خلق افغانستان دفن اند

  . نيز وجود داردساحات زياد
  .بررسی گذشته کسانيکه برای احراز مقامات رسمی معرفی ميگردند •
برای شنيع ترين جنايات عليه بشريت تعقيب عدلی مناسب است اما . مکانيزم اساسی برای گفتن واقعيت ها •

ه های دولت افغانستان و تمويل کنند. هنوز برای سيستم قضای شکنند ووضعيت امنيت کشور امکان پذير نيست
بين المللی برای تصريح اصالحات پروسه قضای و تقويه ظرفيت جهت تعقيب جرايم جنگی و نقض حقوق 

  .تعقيب عدلی افغانهای که در خارج از کشور به جرايم جنگی متهم اند بايد حمايه شود.  بشر کار نمايند
امت قربانی ها و حصول جريمه باالخره ، هرنوع ابتکار برای عدالت انتقالی سر انجام بايد شامل تهيه غر •

  .اموال آنها که در اثر جرايم جنگی قوماندان ها گرفته شده است
  

به اساس مدارک که توسط پروژه عدالت برای افغانستان جمع آوری شده است و تجربه مسئووليت اين اسناد، ما در 
  . ميکنيمدريافتی ها وتوصيه های ذيل را در رابطه به بحث روی غدالت انتقالی فراهم 

  
  چالش های مستند سازی

  
همچو مشکالت شامل کميابی . مشکالت فراوان در تأسيس استناد مقتدر از جرايم گذشته در افغانستان وجود دارد

مدارک مستند، دست يابی به شهود کليدی، هراس از جزا توسط مجرمين جنگی که هنوز نفوذ وقدرت  سياسی را  
  . داشتن ادارات عامه که ميتوانند به حقيقت جوی و حقيقت گوی کمک کنند ميباشددر اختيار دارند، تحت فشار قرار

ممثلين افغانی و بين المللی نميتوانند بدون مخاطب قرار دادن اين مشکالت استراتيژی با مفهوم را برای عدالت 
  .انتقالی انکشاف دهند

سنيد و تحقيق را به شمول بلند بردن ظرفيت ممثلين بين المللی خصوصآ جوامع تمويل کننده بايد تالشها برای ت
  .تحقيقات وابسته حمايه کنند

  
  توقف تخطی های در حال وقوع

  
 پذيرمی باشند برای تجاوزات که در افغانستان کار می کنند، آسيبغير نظاميان افغان و بعضی از خارجی هايی 

قوماندانهای مسلح که نيروهای .  آورده استجدی به همان داليل که ثبات واقعی حالت اغفال کننده ای را به وجود
ميليشه را کنترل نموده اند يا شبکه های مبارزين و کسانی که ممکن است به مسووليتهای سياسی پاسخ بدهند يا 
ندهند، اما به طور ضروری نبايد آينده ای برای خودشان در دوره انتقالی سياسی کشور متصور باشند که اين 

بعضی از آنها با شبکه های زنجيره ای مجرمين ارتباط دارند که در کشت . باقی می گذاردمطلب يک قوه خطر را 
امنيت هم برای افغانها و هم برای خارجی هايی که . و تجارت  مواد مخدر و فعاليتهای قاچاق در کشور دست دارند

  . با آنها کار می کنند، نمی تواند در جدايی از اين پديده ها ديده شود
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در .  برای جلو گيری از تخلفات گردد اين کوششها در عدالت انتقالی بايد شامل قسمتی از استراتژی جامعبنا بر

 شکنجه، توقيف عمدی ، اعدامهای دسته جمعی ، ناد ما از جنايات جنگی گذشته، گزارشات متعددی چونجريان است
در بعضی موارد شهود .  داده است رخ2001دريافت داشته ايم که بعد از سال  امالک چور و چپاول و غصب 

 سال پيش توصيف نموده اند که همان قوماندان ها جنايات مشابهی را در حال حاظر مرتکب 10واقعه هايی را از 
در پروسه اولويت های دولت جديد بعد از انتخابات رياست جمهوری، رئيس دولت بايد يک تعهد . می شوند
 که اينجا ذکر شده است  هایرار همچو تخطی تکی جهت جلو گيری از جهت حفاظت از شهروندان افغانمعتبررا
 باز پرسی از جرايم گذشته  است که يک عمل که بتواند به قانونيت پروسه سياسی و دولت بی افزايد همانا. بسپارد

فغانستان بايد  همکاران بين المللی ا.تفاده از قدرت در آينده آغاز کند اسد ميتواند با تنظيم معيار ها واداره جدي
 عمدی بدون دليل، حمايت عملی را برای اجراآت اين ميزان ها پيشکش کند و بررسی های مثمر از شکنجه، توقيف

بدين لحاظ  از گذشته ها است و عبرتهدف از همچو بررسی ها بخاطر درس . ند تمرکز کاعدام های غير قضايی
 و ظاهرآ اين کار را برای جلو  ببندددگزارشگران مستقل را برای ادامه کوشش های اياالت متحده اينست که راه

  . اعمال ايکه تو سط اياالت متحده امريکا صورت ميگيرد انجام ميدهدگيری از باز پرسی 
  
  

  )مقام ها( بازرسی برای واگذاری پست ها 
حساس يک جزء مهم پروسه تآسيس اداره قانونی در افغانستان عبارت از حذف مجرمين جنگی از پست های 

تحت سيستم مرکزی افغانستان، رئيس جمهور ودولت يک درجه باالی از قدرت واگذار شده تا مأ مورين . ميباشد
رئيس .  را در سراتا سر کشور با تعداد کمی از بررسی ها که درديموکراسی های ديگر وجود دارد استخدام کند

نگی نباشد تآسيس کند و بايد واضحآ از استخدام جمهور جديد بايد تعهد بسپارد که اداره را که شامل مجرمين ج
کسانيکه عليه آنها شواهد و مدارک معتبر از سهم گيری آنها در جرايم جنگی وجود دارد در مقامهای عالی اداری و 

حمايت بين المللی برای انکشاف پروسه باز رسی برای تجديد ادعای جرايم در حالت . نظامی جلو گيری نمايد
  . ه ضرورت استشفاف و عداالن

  
  معلومات ويژه قبل از انتخابات

  
، هيچ تدارک برای بررسی کانديد های پارلمانی و یدر روشنای قوانين انتخابات فعلی و عدم پروسه معتبر قضاي

بنا بر اين موسسات جامعه مدنی و تمويل کننده ها . واليتی و لسوالی بر اساس مسئووليت جرايم جنگی وجود ندارد
نديد ها در جرايم جنگی که معلومات معتبر را که  در رابطه به ادعا ها عليه سهم گيری کاتضمين کند 
.  است  و با يد همچنان تضمين کند که فرصت برای احقاق حق و تصفيه وجود داردی و قابل دسترسميباشدموجود

ه مشهور باز پرسی مسئووليت مقامات افغان بايد همه حمايت کامال قانونی و امنيت را برای آنهای که در اين پروس
  .سهم گرفته اند تآمين نمايد

  
  

  جنايتکاران جنگی در توقيف اياالت متحده 
  

عدم شفافيت موضع اياالت متحده در مورد بازداشت شدگانی که در توقيف دارد، تشخيص اينکه آيا قوماندانان 
ه و در نتيجه بدون کوششی برای طالبان که در جنايات جنگی عليه افغانها مسئول بوده ممکن بازداشت شد

پروژه عدالت برای افغانستان قادر بوده است که ادعاها و اظهارات معتبر از . حسابدهی به جناياتشان رها شده اند
حد اقل در يک مورد . شرکای مجرمين ضد بشريت هم عليه بازداشت شدگان سابق و هم فعلی با مدرک اثبات نمايد

که از توقيف اياالت متحده عليرغم شريک بودنش در بسياری از قتلهای ) مال شهزاده(يک قوماندان قديمی طالبان 
بعد از رهايی، وی دو مرتبه با طالبان پيوسته و متعاقبًا در يک درگيری با نيروهای آمريکايی . دسته جمعی رها شد

اين مورد يک نا کامی جدی مقامات آمريکايی ظاهرًا از سابقه اين قوماندان بی اطالع بوده اند که . کشته شد
استخبارات و يا بی پروايی به جنايات جنگی را نشان می دهد که در تعيين عملکردهای تروريستان ناموفق بوده 

دست کم يکی از آنان به نام مال فاضل . قوماندانهای عمده ديگری از طالبان در توقيف اياالت متحده قرار دارند. اند
وی . ه جمعی و جنايات جنگی ديگر دست داشته است در اين گزارش مستند می باشدکه در تعدادی از قتلهای دست
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ناکامی تحقيق يا استنطاق بازداشت شدگان، کسانيکه شواهد و مدارک از شرکت . بايد به خاطر آن جنايات متهم شود
  . داشتن آنها در جنايات ضد بشری موجود می باشد، فقط عفو بدون مجازات را تقويت می کند

  
  جنايتکاران جنگی در ديگر کشورها 

  
يک تعدادی از کشورها مانند بريتانيا و هالند فعًال در پروسه تحقيق و استنطاق افغانهايی که در مرزهای آنها 

پروژه عدالت برای افغانستان اين کوششها . زندگی می کنند و متهم به شکنجه و جنايات جنگی می باشند قرار دارد
اين اتهام نامه ها و کيفر خواستها اين سيگنال مهم . ر کشورها را تشويق به همين کار می کندرا حمايت کرده و ديگ

  . را می رساند که جنايتکاران جنگی ايمن نمی باشند
  

در اين گزارش، ما نام برده ايم از يک تعداد از متهمين جنايتکاران جنگی که فعًال ساکن در پاکستان می باشند و يا 
مهمترين اين افراد قوماندان برجسته طالبان، مال داداهللا است که مسوول . به پاکستان سفر می کنندبه طور متناوب 

بقيه موارد شامل قوماندانهای با سابقه مجاهدين می باشد که . تعدادی از قتلهای دسته جمعی درافغانستان می باشد
  .  واهد و مدارک موجود می باشددر مورد شرکت داشتن آنها در ترورهای سياسی و قتلهای دسته جمعی ش

  
  
  
    
   1992 الی 1978نقض حقوق بشر بين المللی و قوانين انسانی در سال   2
  
   کودتای حزب دموکراتيک خلق و تجاوز شوروی 2-1
  

 شروع شد زمانيکه حزب دموکراتيک خلق 1978 آپريل 27جنگی که در افغانستان حدود ربع قرن طول کشيده از 
 لنينيست، يک کودتا به راه انداخته و -که يک شاخه کوچک جداشده از حزب مارکسيست) PDPA(افغانستان 

سپس حزب .  فاميليش کشتند را سرنگون کرده و وی را با اکثريت اعضایرئيس جمهور محمد داود خان
سوسياليست دموکراتيک خلق به مبارزه نابرابر و جاه طلبانه مبادرت ورزيده تا افغانستان را به يک حالت مدرن 

عالوه بر پوليس و اردوی ) خاد(در جريان اين مرحله، نيروهای حزب خلق عمدتًا از سازمان اطالعات . تبديل کند
مبادرت به اصالحات و اقدامهای سرکوبگرانه حزب خلق . ملی مرتکب جنايات جنگی به مقياس وسيع شده اند

حزب خلق قيامها را . ر اطراف شهرها روشن ساختبرای آوردن مردم به تفکر خودشان، جرقه های مقاومت را د
سرکوب کرد ولی عدم حمايت همه جانبه از انجام اعمال سياسی شان، خودشان را در وضعيت بغرنج غير قابل 

  . يک سال بعد از کودتا رژيم با شورشهای گسترده در اردو روبرو شد. کنترل يافتند
  

. حزب به دو شاخه خلق و پرچم تقسيم شد. ارها دست داشتندفرقه های داخلی حزب خلق در خونريزی ها و کشت
حداقل . بعد از کودتا رهبر جديد حزب از جناح خلق، اعضای رهبری حزب از شاخه پرچم را پاک سازی نمود

  . صدها تن را کشت ومابقی را زندانی و يا به عنوان سفير به خارج از کشور تبعيد نمود
  

ت را پيش رو گرفتند که شامل طرح حذف تمام مخالفينشان و تبديل ساختار رهبران خلق يک ليستی از اصالحا
دستگيريهای گسترده و قتل عام ها بالفاصله بعد از کودتا شروع شد و آنهايی که متهم به . اجتماعی افغان می شد

، رهبران مامورين دولتی سابق: مخالفت با رژيم و اصالحاتش بودند را هدف قرار می داد که عبارت بودند از
مذهبی، رهبران قومها، معلمين و باقی روشنفکران و فعاالن سياسی به شمول مائويست ها، اسالم گرايان، و نژاد  

 زندانی –در پل چرخی نوشت بسياری از دستگير شدگان دستگيری های گسترده در شهر معمول بود و سر. گراها 
 هيچ تالشی برای نبش قبر اشخاصی که گفته 2005ال تا س.  و يا جاهای ديگر مرگ بوده است- اطراف کابلدر

  . می شود در گورهای دسته جمعی مجاورت زندان دفن هستند، نشده است
  

معاون نخست وزير حزب خلق، حفيظ اهللا امين، يک قوه محرک پشت سر اقدامات دولت برای سرکوبی مخالفين 
، به وقوع پيوسته، بسيار اسناد کم از واقعات 1979-1978عليرغم وحشی گری های زيادی که در اين دوره، . بود
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پروژه عدالت افغانستان، تحقيق و تفحص مستقلی را به ارتباط حادثات دستگيری . و حادثات اين دوره وجود دارد
ما همچنين تحقيق کرده ايم به ارتباط يک . های بی مورد، شکنجه و قتلهای بدون محکمه اين دوره انجام داده است

مفقوداالثری ها ، آدم ربايی و توقيف های پنهانی اشخاص، که معموًال همراه با شکنجه و قتل عام های تعداد از 
تعداد مفقودی ها که . اينگونه اعمال جرم و جنايت عليه انسانيت محسوب می شود. بدون محکمه همراه بوده است

در حدود ده ها هزار نفر تخمين زده می  به وقوع پيوسته نا مشخص می باشد اما 1979 تا دسامبر 1978از آپريل 
حادثات شکنجه، مفقودی و قتل های بدون محکمه که در اين راپور آمده است فقط بيانگر نمونه های کمی از . شود

  . جنايات بی شمار که به وقوع پيوسته ، می باشد
  

موده و تعداد زيادی غير سرکوب ها شکل ديگر به خود گرفت، حزب خلق مناطق مقاومت کنندگان را بمباردمان ن
پروژه عدالت افغانستان مبارزه های حزب دموکراتيک خلق را مقابل مخالفان محلی در لوگر، . نظامی کشته شد

در هر مورد از درگيريها شامل بمباردمان قريه ها در مناطق مستقر مخالفان . باميان و ننگرهار تحقيق نموده است
. ن ها نا مشخص و بی تناسب بوده که تعداد زيادی غير نظامی کشته شده استدر بيشتر موارد بمباردما. بوده است

شهودی که پروژه عدالت افغانستان همراه آنان مصاحبه نموده ، از عمليات های جستجو و تالشی که منجر به 
  .دستگيری مردان و سپس ناپديد شدنشان می شده است، شرح داده اند

  
اين . ا را در داخل اردوی افغان مشتعل ساخت که ثبات رژيم را تهديد می کرداين ظلم ها جرقه قيامها و شورش ه

گزارش شرح تعدادی از اين قيام ها در کنر، هرات، کابل و هزاره جات و تالشهای دولت برای سرکوبی آنها را 
ش  ممکن يک نقطه عطف برای پاليسی شوروی و تصميم1979شورش در گارنيزون هرات در مارچ . در بردارد

پاسخ دولت حزب دموکراتيک خلق به اين قيامها يکی از شديدترين .  به حساب آيد1979برای حمله در دسامبر 
  . ی  در آن دوره بشمار ميرودجنايات جنگ

  
قوای شوروی امين را به قتل رسانده و ببرک کارمل از . تجاوز شوروی تغييری در تاکتيک جنگ به همراه آورد

با آگاهی از ضرورت حمايت از حزب، شوروی ها قتل .  جای وی جايگزين نمودندرا به) پرچم(جناح رقيب 
عامهای روشنفکران، رهبران مذهبی و ديگران را متوقف ساخته و به جای آن راه های سيستماتيک جاسوسی و 

 تنظيم  شورویKGB پوليس مخفی، خدمات اطالعات دولت يا خاد به تقليد از. اهداف سرکوبگرانه را اتخاذ نمودند
خاد به قتل عام های بدون محکمه به مقياس وسيع، توقيف ها و شکنجه های افراد مظنون به حامی مجاهدين . شد

در اطراف شهرها بمباردمان های نامشخص يک عمل معمولی شده که بی شمار غير . مبادرت ورزيد) مقاومان(
 به پاکستان رسيده بودند اظهار داشته اند که آنها به  بيشتر پناهندگان که1980در اوائل دهه . نظاميان کشته شده اند

بمباردمان غير مشخص منجر به تشکيل يک گورستان تجاوز به حقوق بين المللی . خاطر بمباردمان گريخته اند
اما اين حادثات کمی که مستند . پروژه عدالت افغانستان يک تعداد از اين حادثات را در اين راپور آورده است. شد

 ايم بايد به عنوان نمونه ای از اعمال انجام يافته در بسياری جاها تلقی شود که باعث ويرانی حومه شهرها، داشته
  . کشته شدن ده ها هزار نفر و آواره شدن پنج ميليون افغان شده است

  
   1992 الی 1988 عقب نشينی شوروی و دولت نجيب اهللا 2-2
  

 ، شاهد چندين تغييرات 1992 و سقوط دولت نجيب اهللا در 1989-1988دوره بين عقب نشينی قوای شوروی در 
دولت برای خود يک هويت . توسط تمام احزاب داخل بحران بوده است) جنايات(مهم در نمونه های سوء استفاده 

گرچه . اسالمی فرا خوانده و بعضی اصالحات را در قانون پذيرفت تا به راحتی کنترل مطلق منطقه را داشته باشد
بمباردمان مناطق نظامی . ، دستگيريها کاهش يافت ولی متوقف نشد.حات به طور قابل مالحظه زيبا بوداصال

  . در اطراف شهرها به طور محسوسی ادامه يافته و تعدادی از غير نظاميان کشته شدند) مجاهدين(مقاومان 
  

احزاب مختلف آشکارا رقابت می بيشتر برجسته شد به قسمی که ) مجاهدين(در همين زمان، فرقه های مخالفان 
اين دوره همچنين شاهد امتياز بيشتر و . کردند برای اينکه آنها سرانجام تغيير رژيم کابل را پيش بينی می کردند

استقالل واقعی مليشه هايی که به ظاهر به رژيم کمونيستی وفادار بودند ولی وفاداری آنها اصًال بر اساس پول 
  . ها به ظلم مقابل غير نظاميان و چور چپاول بوددريافتی شان و مبادرت آن
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 27 الی 1978 آپريل 27 امين، - نقض حقوق بشر بين المللی و قوانين انسانی در دوره سلطه حزب خلق ترکی-3
   1979دسامبر 

  
  يک دوره از سرکوبهای وسيع  3-1

در تمام ) تخطی ها(بدترين جنايات  شروع شد، شاهد 1978 آپريل 27اين دوره بيست ساله که با انقالب ثور در 
 رئيس جمهور بود که در اين زمان 1979نور محمد ترکی از جناح خلق تا سمپتامبر . دوران جنگ بوده است

در تمام مدت . سپس امين رئيس جمهور شد. توسط معاونش امين به قتل رسيد که وی نيز از جناح حزب خلق بود
حات اساسی بود که با بی اطالعی پالن گذاری شده و با بيرحمی و اين دوره وی يک قوه محرک به عقب اصال

همچنان رهبران حزب . ستمگری تحميل شد و به زودی باعث يک سلسله قيامهای مشهور در اطراف کشور شد
آنها بيشتر کشور را به ضد خودشان ساختند به . خلق ثابت کردند که ظالم، خشن و مايل به جنگ داخلی هستند

دستگيری های . ری ها و قتل هزاران نفر که اين گونه اعمال را تغيير انقالبی خاطر نشان می کردندخاطر دستگي
گسترده  و قتل مخالفان معروف بالفاصله بعد از کودتا شروع شد و مسوولينی که در حومه شهرها مخالف رژيم و 

ی، معلمين و بقيه روشنفکران را اصالحاتش بودند به شمول مامورين دولتی سابق، رهبران مذهبی، رهبران قوم
  . همچنان در شهرها هم دستگيريهای مخالفان مظنون و فعاالن سياسی گسترش يافت. هدف قرار داد

  
افغانستان از بيشتر . عليرغم شرارت زياد و جنايات بی شمار، اين دوره کمترين اسناد جنگ را دارا می باشد

کمی به اين کشور دسترسی داشته اند، و اخبار حادثاتی که خارج قسمتهای جهان مجزا بوده و خبرنگاران خارجی 
در نتيجه، بيشترين اطالعات همراه پناهندگان . از کابل به وقوع پيوسته به آهستگی در خارج از کشور جعل می شد

يا ديگر ريکا و آن عده که توانايی داشتند به اروپا، آم. که شروع به گريختن از کشور نموده بودند، انتقال يافت
  .  گريختند و هزاران نفر ديگر در پاکستان و ايران مسکن گزيدندکشور ها

  
از حزب (دو منشی وی ببرک کارمل . بعد از کودتا، ترکی هم رئيس جمهور شورای انقالب و هم نخست وزير شد

حيث وزير دفاع  و ترکی، دگر جنرال عبدالقادر پرچمی را به . و حفيظ اهللا امين معاونين نخست وزير شدند) پرچم
 جنگ داخلی حزبی منجر به پاک سازی 1978در جوالی . نور محمد نور را به حيث وزير داخله مقرر کرد

  . پرچمی ها شد، تعداد زيادی کشته شدند در حاليکه اشخاص برجسته آن به خارج به عنوان سفير فرستاده شدند
  

 بال فاصله بعد از کودتا تاسيس AGSAی داد تحت نام يک سازمان استخبارات جديد که مستقيم به ترکی راپور م
 1979بعد از کودتای امين در سپتامبر .  ترکی رهبری می شد اسداهللا سروری از جناح خلق و تو سطشد که توسط

تغيير نام داده و در ابتدا عزيز احمد اکبری و سپس ) سازمان استخباراتی کارگران (KAM را به AGSAوی 
به هرحا امين سازمان را با اقوام و دست نشانده های نزديکش به پيش . به حيث رئيس آن تعيين کرداسداهللا امين را 

جنرال نبی عظيمی، يک . حمايت می شد) USSR(سازمان مستقيمًا از طرف آلمان شرقی و روسيه سابق. برد
 به ارتباط جنگ نوشته است پرچمی سابق معاون وزير دفاع و قوماندان گارنيزون کابل تحت نجيب اهللا ، در کتابش

که رژيم تعداد زيادی مردمان عادی، مال ها، و روشنفکران را دستگير کرده و در زندان پلچرخی انداخته و يا در 
وی . زندان پلچرخی بدون محکمه در تاريکی شب ها اعدام نموده و در چاله هايی که آماده کرده بودند، انداخته اند

تشکيالت  ويژه ای داشت که بر اساس سازمان استخبارت سابق پايه گذاری شده  AGSAهمچنان نوشته است که 
. فقير محمد فقير وزير داخله شد زمانيکه امين روی قدرت شد.  بودKAMاسداهللا سروری اولين رئيس . بود

  . قوماندان زندان پلچرخی سيد عبداهللا بود
  

يف گاه در مجوطه نخست وزيری، طبق  پهلوی صدارت، يک توقNDS سروری در محوطه 2005در جوالی 
در سالهای بعد از سقوط دولت نجيب اهللا وی در توقيف گاهی در دره . قوانين اداری افغانها نگهداری شده است

  . پنجشير نگهداری شده است
  

  گزارش گذرا از دستگيريها، مفقوداالثريها و قتل های بدون محکمه   3.2
  

در بسياری موارد جاسوسان . مونه مشابه در تمام نقاط کشور بوده استعمل دستگيريهای غير مسووالنه يک ن
در . اولين موج سرکوب ها پيشگيری کننده بود.  ، دستگيريها را انجام می دادندKAM و بعدًا AGSAاستخبارات 
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رژيم نو مخالفين ميان هزاران دستگير شده که بالفاصله بعد از کودتا اتفاق افتاد افراد يا فاميل هايی بودند که برای 
رهبران اجتماعی، سياسی يا گروه های مذهبی، افراد مسلکی از هر بخش و باقی اعضای . بالقوه محسوب می شدند

بنا بر اين روءسای قومی، اسالم گرايان، مائويست ها، استادان آموزش ديده غرب و . صنف های آموزشی 
  . رهبران دينی همه قربانيان و متضررين رژيم شدند

  
انيکه حزب دموکراتيک خلق پروگرامهای اصالحی خود را به راه انداخت، با مقاومت ويژه در مناطق اطراف زم

رژيم کوشش نمود که مقاومت را سرکوب کند به وسيله خشونت بيشتر با دستگيری اعضای فاميل . روبرو شد
مه مقاومت و دستگيری افراد رهبران محلی و اشخاص ذی نفوذ به عنوان گروگان ها و کشتن آنها در صورت ادا

شمار کسانی . مشخص، مالکان زمين، معلمان مکاتب و يا بقيه مسئولينی که در موضع مخالفت با اصالحات بودند
که ناپديد شده و کسانی که کشته شده بودن و يا در زندان مردند به ده ها هزار نفر فقط در همين دوره بيست ماهه 

  . می رسد
  

 از اين حادثات که مستند شده اند کم می باشد، تعدادی از آنها در گزارش حقوق بشر شرج گرچه گزارشهای مفصل
 چندين از اعضای فاکولته ها از 1978سازمان عفو بين الملل گزارش کرده که در جوالی و آگست . داده شده اند

  . ددانشگاه کابل دستگير شده و در جريان همين دوره صدها وابسته پرچمی دستگير شده ان
  

 تحقيق نموده است اعضای خانواده هايی که شهود بودند دليلی برای دستگيری ارائه AJPدر بيشتر مواردی که 
. نکرده اند و متعاقبًا قادر نبودند در مورد فاميل هايشان از محل تقريبی و يا سرنوشتشان کدام معلوماتی بيان بدارند

در بعضی موارد فاميل ها . اصله بعد از دستگيری به قتل رسيده انددر بسياری موارد آنهايی که توقيف شده اند بالف
قادر بودند که بازداشت شدگان را در زندان مالقات کنند فقط به خاطر اينکه به آنها گفته شود که زندانی ديگر در 

  . آنجا نبوده است
  

قه چرخ مانند بزرگ آه در مهمترين زنداني آه توقيف شدگان را نگهداري مي آرد زندان پلچرخي بود، يك منط
ساختمان نيمه تمام،به ويژه عدم لوله آشي آب و توالت ها يك .  هنوز تحت ترميم قرار داشت1978زمان آودتاي 

 زنداني ساخته شده بود 5000زندان براي نگهداري . شرايط ترسناك زندگي را براي زندانيان به وجود آورده بود
تصور قريب به يقين اين است آه هزاران .  نفر را در بر داشت6000ز آودتا  نفر و بعد ا12000در حاليكه حداقل 

توقيف شدگان همچنين در ديگر نقاط آشور . نفر در آنجا به قتل رسيده و بسياري نيز از بيماري جان داده اند
  . نگهداري مي شدند آه بعضي از آنها با امكانات بيشتر از پلچرخي مجهز بودند

  
  موارد مورد مطالعه از آابل و واليات  :  مفقوداالثري ها دستگيري ها و3.3

پروژه عدالت افغانستان با يك تعداد از اعضاي خانواده هايي آه افراد فاميلشان غير مسووالنه دستگير شده و بعد 
داخل داستانها مشابه بوده و بيشمار قصه هاي ديگر بين افغانهاي . از دستگيري مفقود شده اند، مصاحبه آرده است

  . آشور و همچنان آنهايي آه در خارج زندگي مي آنند، وجود دارد
  

 به عنوان وزير بوده و در سال 1996 الي 1992احمد شاه احمد زي آه در دولت مجددي و رباني در سالهاي 
 تن از فاميل و آشنايانش به تعقيب آودتاي 16 آانديداي رياست جمهوري بوده است، شواهدي از مفقودي 2004

، افسران سرويس استخباراتي برادرش اآبر خان، 1978وي اظهار داشته آه در سال . مونيستي ارائه نموده استآ
دامادش آدم خان و بچه آاآايش خان آقا همه مسكونه قريه ملنگ ولسوالي خاك جبار واليت آابل را دستگير نموده 

بر جناح جوانان حزب خلق بودند و بعد از آن در روزهاي اوليه توقيفشان تحت بازداشت ببرك شينواري، ره. اند
آنها . فاميل در پيداآردن اثر و نشاني از آنها و يا معلوم آردن سرنوشتشان عاجز ماندند. هر سه آنها ناپديد شده اند

در همين دوره ماموران استخباراتي . به اين نتيجه رسيدند آه مردانشان به پلچرخي برده شده و به قتل رسيده اند
:  دموآراتيك خلق تعدادي از آشنايان احمد شاه را از منطقه خاك جبار به شمول سيزده نفر ذيل مفقود نموده اندحزب

، حبيب اهللا ولد محمد )يك ريش سفيد قريه ملنگ(حاجي شادوال خان، حاجي خيالي خان، حاجي محمد صديق 
اد مير، محمد صديق، تورن محمد عمر صديق، جلندر ولد محمد صديق، ملك عبدالخالق، مير آقا و برادرش شهز

  . ولد جمعه گل، معلم جليل ولد ضياءالدين، داوود ولد نادر و محمد رحيم ولد ظريف گل
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پروژه عدالت افغانستان همراه ن ، فرزند قاضي القضاة پيشين در دوره دولت شاه سابق ظاهر شاه، مصاحبه نموده 
ي توسط جاسوسان استخبارات تحت سروري برده شده و در پل بعد از اينكه ترآي به قدرت رسيد، پدر و. است

ن ديگر پدرش را نديده و هيچ اطالعي راجع به اينكه چه اتفاق باالي وي افتاده، به . چرخي زنداني گرديده است
  . دست نياورد ولي وي معتقد است آه پدرش در زندان آشته شده است

  
حادثه .  فاميلش به خاطر حمايت از مجاهدين دستگير شده اندحادثه اي را نقل آرد آه در آن اعضاي. محمد گ

بعد ازآن مامورين استخباراتي داوود خان نورستاني آه يك صاحب . زماني اتفاق افتاد آه ترآي نخست وزير بود
ديگر صاحب منصبان و فاميل مشهور وآيل . منصب نظامي بود به اتهام همكاري با حزب اسالمي دستگير آردند

بازماندگان معتقدند آه همه آنها متهم به همكاري با مجاهدين بودند و ممكن توسط . ي به توقيف برده شدندنورستان
. وقتي آه امين به عنوان رئيس جمهور به قدرت رسيد، محمد گ. ديگراني آه تحت شكنجه بودند معرفي شده باشند
  . دريافت آه همه بازداشت شدگان آشته شده بودند

  
وي از تاريخ آن . از تهيه مسكن آابل اظهار داشته آه شوهرش در جريان شب دستگير شده بود. يك زن به نام ن

زمانيكه وي سعي نمود تا معلوماتي از . مطمئن نبود ولي حادثه زماني اتفاق افتاده آه امين نخست وزير بود
ق غير اداري و رسمي شوهرش به دست آورد، از طرف منابع اداري هيچ چيز به وي گفته نشد اما وي از طري
وي هرگز دوباره . اطالع حاصل نمود آه شوهرش توسط جاسوسان سرويس استخباراتي دستگير شده است

  . شوهرش را نديد و نفهميد آه چه زمان و آجا وي آشته شده بود
  
دو نقل آرده آه ) پروژه عدالت افغانستان (AJPو مسكونه سابق غزني به  ) يك زن(يكي از ساآنين آابل. ش

اين زن هرگز نتوانسته آه آنها را . برادرش به نامهاي حيات اهللا و عبدالحميد توقيف شده و به پلچرخي برده شده اند
ببيند و يا اينكه بفهمد چه به سر آنها آمده است اما وي تصور مي آند آه آنهارا آشته اند و در همانجا مدفون نموده 

حيات اهللا .  نبود ولي زماني اتفاق افتاده آه ترآي نخست وزير بوده استگرچه وي از تاريخ دقيق حادثه مطمئن. اند
وي معتقد است آه آنها .  غزني بوده و عبدالحميد درمدرسه اي در غزني آار مي آرده است14يك تورن در فرقه 

  .زنداني شدند براي اينكه آنها متهم به حاميان رئيس جمهور سابق داوود خان بودند
  
 گفته آه آاآايش به نام سيد بشير بعد از دستگيري توسط قواي AJPين برانه شهر آهنه آابل به يكي از ساآن. ي

  : وي اظهار داشته آه.  مفقود شده است1978جاسوسي استخبارات تحت اسداهللا سروري در سال 
  

ه حقوق دانشگاه وي مسكونه آابل بوده و يك مدرك از فاآولت. سيد بشير فرزند نور احمد خان سابق مدير مالي بود
. وي مشغول مبارزه سياسي عليه رژيم ظالم وقت بوده است. وي آدام وظيفه رسمي نداشته است. آابل داشته است

وي بعدَا در زندان دهمزنگ نگهداري .  سال در زمان دولت ظاهر شاه در زندان بوده است13بار اول وي به مدت 
سيد و اسداهللا سروري رئيس استخبارات بود سيد بشير توسط سپس، زمانيكه ترآي به قدرت ر. مي شده و رها شد

در ابتدا معلوم نبود آه به آجا برده شده و بعدَا ما اطالع حاصل . سرويس استخبارتي از يك ميتينگ برده شده است
به خاطر اينكه وي يك زنداني سياسي بود هيچ آس اجازه مالقات با . نموديم آه وي در پلچرخي زنداني شده است

برادر وي، ضياء محمد فدايي آه در دادگاه ويژه انقالبي بود گفت آه وقتي وي دوسيه سيد بشير را . وي را نداشت
بعد از اينكه . پيدا آرده، هيچ سندي در آن موجود نبوده واين بدين معني است آه هيچ تحقيقي صورت نگرفته بود

. دستور اعدام وي از طريق تلويزيون اعالن شد.  نمودندآنها موفق به دريافت سندي نشده بودند، آنها وي را اعدام
همه آنها . در ميتينگي آه سيد بشير شرآت داشت در حدود هشت نفر بودند. اقارب وي هرگز جنازه اش را نديده اند

  . دستگير شده و بعد از مدتي همه آنها اعدام شده اند
  
آنها در قلعه شاده . شرح داده است1979ر اواخر سال    از آدم ربايي و زنداني شدن فاميلش دAJPبه ) يك زن.(آ

 بچه ها بوده 5آه ده ساله بوده بزرگترين فرد بين . آ. پهلوي مسجد سفيد آوته سنگي در آابل زندگي مي آردند
آنها هردو با هم آار مي . پدرش يك نانوا در آوته سنگي بوده و بچه آاآايش صاحب نانوايي بوده است. است
  : يان داشتوي ب. آردند
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به عنوان نمونه، آنها . وضعيت در آن زمان خيلي بد بود و آنها مردم را به بهانه هاي مختلف مزاحمت مي آردند
مردم نمي توانستندآه زندانيان را . هستيد و سپس آنها شما را زنداني مي آردند... ميگفتند آه شما مال يا جاسوس،

آنها نه تنها پدرم بلكه هشت تن از اقارب  را .  اقاربشان پرس و جو نمايندببينند و جرُات نمي توانستند آه در مورد
آنها .  آه در سيلو آار مي آرد همچنين دستگير شد- يوسف ولد نيك قدم-بچه آاآاي پدرم. دستگير و زنداني آردند

به نام حاجي عوض، يك آنها مرد ديگري را . يكي ديگر از اقارب به نام حبيب آه يك دآاندار بودند از دآانش بردند
آنها همچنين دو برادر . آنها اين افراد را قبل از پدرم دستگير نمودند. آارمند آه وي هم از اقارب بود دستگير آردند

يكي از آنها به نام سهراب و . آنها هر دو دآاندار در سر آاريز قلعه شاده بودند. از اقارب ما را دستگير نمودند
مردي به نام حاجي صفر به همراه . همسران آنها هنوز هم بيوه و بدون سرپرست هستند. ديگري به نام محراب بود

پدرم بچه آاآاي خوردش را زود . پدرم و بچه آاآايش در شبي آه آنها آار خويش را به اتمام رسانيدند، دستگير شد
اه پدرم در حال رفتن به خانه بچه آاآاي بزرگترش به همر. به خانه فرستاد چون پدرم به خانه آنها دعوت شده بود

يكي از اقاربمان . در ميان راه يك جيپ نظامي آنها را متوقف آرده و مجبور به سوار شدن به موتر نمودند. بودند
پدرم و بچه آاآايش .  آه يك رستورانت در آن ساحه داشته ديده است آه آنها به زور به داخل جيپ برده شدند

اما آنها را لت و آوب نموده و به موتر برده و اجازه صحبت . نها چه مي باشدمرتب سوال مي آردند آه جرم آ
  . بيشتر را به آنها ندادند

  
ما ابتدا به جستجوي آنها نپرداختيم چون فكر مي آرديم . از آن زمان به بعد، پدرم و بچه آاآايش هرگز برنگشته اند

آه زندانيان جوي وي پرداختيم، بعضي مردم مي گفتند وقتي آه ما به جست. آه وي به خانه بچه آاآايش رفته است
ما از چندين جاها سوال نموديم و .  صدارت، مي باشند و بقيه مي گفتند آه آنها در پلچرخي مي باشنددر زندان

 از بعد. آنها به ما ميگفتند آه اقارب شما اينجا آورده نشده اند. عريضه هايمان را داديم ولي آنها حقيقت را نمي گفتند
اقارب ما گفتند آه دولت تغيير آرده و در نتيجه پدر شما به همراه ديگر . آن ببرك آارمل قدرت را به دست گرفت

از آن زمان به بعد مادرم بيوه شده و رنج و مشقت .  استاما وي هنوز هم مفقود االثر. د خواهند شدزندانيان آزا
  . فراواني را براي بزرگ آردن ما متحمل شده است

  
 پدرش، يك معلم مكتب، از مكتب 1979 گفت آه در سال AJPاز قلعه نائو بادغيس به . اهد زن به نام زو شی ازكي

به مدت . وي در زمان وقوع حادثه يك طفل بوده ولي واقعه را از مادرش شنيده است. برده شده و زنداني شده است
 وي را داشته اند و بعد از آن آنها قادر به ديدن  روز اول آه وي زنداني بوده، اقارب اجازه غذا آوردن براي15

فاميلش به مسوولين ولسوالي شكايت آردند و يك بار به آنها گفته شد آه پدرشان در يك مكاني بنام . وي بودند
اما وقتي آه آنها بدانجا رفتند، آنها نتوانستند آه هيچ معلوماتي از وي به دست . فرامرز باغ نگهداري مي شود

  . بعدَا فهميد آه پدرش به همراه هفت معلم ديگر آشته شده اند. ز. آورند
  
  :  چنين توصيف مي آندAJP به 1979-1978ناپديد شدن اعضاي فاميلش را در سال . س
  

يكي بچه آاآايم به نام نور محمد ولد درويش .  دستگير شدند1978دو تن از فاميل ما توسط سرويس استخباراتي در 
محمد اصغر ولد . ر و ديگري آاآايم بنام محمد اصغر ولد رحمدل مسكونه پنجشير بودندخان، مسكونه پنجشي

نور محمد ولد درويش خان مسكونه . رحمدل مسكونه االقادري دومين بخش پنجشير يك دريور در آن زمان بود
. دند از پنجشير دستگير آر1978قواي استخباراتي آنها را در سال . بخش دوم پنجشير يك نگهبان بود

از بخش دوم پنجشير و همچنين عبدالخليل امين معاون امنيتي آابل و استخباراتي در منطقه ) ولسوال منطقه(االقادر
 از پنجشير تا پروان  .قواي استخباراتي وي مسوول آشتار چندين نفر از آن بخش پنجشير بوده اند. در آن زمان بود

بعدَا آنها به آابل و به زندان پلچرخي جايي آه مفقود شدند، برده . ودندچاريكار ، ما ميدانيم آه مردم آنها را ديده ب
مانند اقارب . به خاطر بحران سياسي آنها دستگير شدند. بعد از اينكه به آابل آورده شدند ديگر ديده نشده اند. شدند

  . گير شده اندي وآيل قوچكار و فخرالدين خان دستمن، دو نفر ديگر به نامها
  

 گفته آه پنج تن از اعضاي فاميلش در سال AJP  تن از ساآنين ولسوالي محمد آغه واليت لوگر به محمد، يك 
  : اين افراد عبارتند از.  دستگير و مفقود شده اند1979
 برادرش محمد فاروق ولد محمد ابراهيم، يك متعلم •
 بچه مامايش عبدالغني ولد جان محمد مولوي  •
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 مد دگرمن بچه مامايش عبدالمنان ولد جان مح •
 بچه آاآايش محمد عالم ولد فراموز دوهم بريدمن  •
 بچه آاآايش محمد اسماعيل ولد فراموز، متعلم مكتب •

  
 20 الي 15طبق اظهارات هم زندانيان آنها، آنها براي . همه توسط سرويس استخباراتي تحت توقيف قرار داده شدند
محمد همچنين چهار نفر ديگر را مي شناسد آه تحت . يدندروز در زندان بودند و بعد بيرون برده شده و به قتل رس
  : شرايط مشابه از منطقه شان توقيف شده اند آه عبارتند از

 دگرمن باز محمد از واليت لوگر •
 محمد برات، محصل طب جالل آباد  •
 دگروال محمد عظيم از واليت لوگر  •
 مامور عبدالسالم از واليت لوگر  •

  
در . دستگير و آشته شدند براي اينكه آنها مسلمانان صاحب نفوذ در منطقه بودندمحمد معتقد است آه اقارب وي 

ذيل را مالحظه . (  يك قيام در لوگر عليه اصالحات حزب دموآراتيك خلق افغانستان به وقوع پيوست1979آپريل 
  . و دولت با دستگيري و مفقود نمودن صدها تن پاسخ داد) بفرماييد

  
  : ون شهر لوگر به پروژه عدالت افغانستان گفته استيك تن از ساآنين زرغ. و

 نفر را از 45، عسكران آمدند و )1979 آپريل -مارچ (1358بعد از تظاهرات ضد دولتي در لوگر در ثور 
وي . آنها شوهرم حاجي صفي اهللا را در بيرون از خانه اش آن شب دستگير آردند. زرغون شهر توقيف نمودند
بعد از آن، وي ناپديد .  توقيف شده و در ولسوالي محمد آغه براي يك هفته زنداني شدتوسط سرويس استخباراتي

. همسر وي اظهار داشت آه وي معتقد است همسرش دستگير شد براي اينكه وي يك مرد سرشناس و خوب بود. شد
رادي آه اما اف. شخصي آه وي را دستگير آرد ولسوال منطقه بود. دولت چنين اشخاصي را دستگير مي آرد

آنها فقط شش . من فهميدم آه آنها زندانيان را به آابل انتقال داده اند. دستور دستگيري وي را داده اند نمي شناسم
آنها هرگز به خانه مراجعت نكردند به شمول شوهرم . نفر را از ولسوالي رها نمودند ولي بقيه را به آابل بردند

  .  اهللا و مفقود شدند-صفي
  

گرچه اطالعات دقيق از . شر و خبرنگاران بعضي از دستگيريهاي عمومي را گزارش آرده اندسازمان حقوق ب
شمار دستگير شدگان ناممكن بوده، سازمان حقوق بشر دسترسي به تمام آشور نداشته است، عفو بين الملل نامهاي 

 1979 يك گزارشي آه در در.  چند تن از اشخاص برجسته را آه در آن زمان دستگير شده اند به نشر سپرده است
به نشر رسيد، سازمان دستگيري دگر جنرال شاپور احمد زي به همراه يك تعداد نامشخص از اعضاي فاميلش، 

هردوي آنها متهم .  بيان داشته است1978 آگست 17داآتر مير علي اآبر رئيس شفاخانه جمهوريت در آابل را در 
مدت آوتاهي بعد از آودتاي ثور، انجنير عبدل تواب آصفي، . دبه شرآت در توطئه اي در براندازي دولت بودن

وزير صنايع و معادن دستگير و به پلچرخي برده شد و به همان ترتيب انجنير آريم عطايي وزير مخابرات و 
و مشخص . والي سابق قندهار، ايوب عزيز نيز بالفاصله بعد از آودتا دستگير شد. رئيس سابق راديوي افغانستان

  . ه وي آجا زنداني شدنشد آ
  

آميسيون ملل متحد به ارتباط حقوق بشر يك آميسيون ويژه را براي روشني و گزارش آردن نقض حقوق بش در 
بعدَا پروفسور اتريشي به نام فليكس ارماآورا تعيين شد و در يك راپور .  تعيين نكرده بود1984افغانستان تا سال 

  .  را بررسي نمود وي بعضي از حادثات شش سال گذشته1986
  
آن بيان .  دريافت داشته است1978 دسامبر 27اطالعاتي را به ارتباط مفقودي اشخاص قبل از ) آميسيون ويژه(

.   آشته را ارائه مي نمود4845 نفر آشته شده بود، گرچه عفو بين الملل به يك ليست از 9000داشته بود آه 
آميسيون ويژه اطالع حاصل نمود آه ) A/40/843,para. 50(طوريكه در گزارشش به مجمع عمومي بيان داشته 

در اخير .  در حقيقت خيلي بيشتر از آنچه آه قبًال اعالن شده ، مي باشد1980شمار افراد مفقود شده قبل از 
 1980آميسيون ويژه اظهارات يك عضو سابق وزارت پالن افغانستان را دريافت داشت آه در فبروري سال 

 نفر 25000در مدت سه هفته بيشتر از . د گمشده به اساس معلومات اقارب و دوستانشان بوده استمسوول ثبت افرا
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افراد مفقود شده افراد تحصيل آرده به شمول داآتران، ماموران دولتي، افراد .  سال راجستر شدند60 تا 18بين 
 نفر 27000 شاهدان بيشتر از به نظر. يك تجزيه و تحليل توسط وزير مسوول داده شد. نظامي و مذهبي بودند

مفقود شده ممكن ثبت شده باشند اگر پروسه راجستر يا ثبت آردن متوقف نمي شد زمانيكه آشكار شد آه شمار افراد 
  . مفقود شده خيلي بيشتر از مقدار پيش بيني شده مي باشد

  
   دستگيري ها و مفقودي ها در قندهار   

هار آه نشان دهنده روش دستگيري ها و مفقودي هاي انجام يافته مي باشد پروژه عدالت افغانستان يك حادثه در قند
 امين و يا ممكن بالفاصله بعد از تجاوز -واقعه در ولسوالي دند در دوره ترآي. را تحقيق و بررسي نموده است

  . شوروي واقع شده است
  

ب قريه فراخواندند و بعدًا از طبق گفته ساآنين قريه، مسئوالن محلي مردان قريه را به يك ميتينگ در مكت
روستائيان جمع شده خواستند آه آنهايي آه در بينشان مخالف اصالحات ارضي پيشنهاد شده توسط حزب 

به خصوص، به اجتماع مردم گفته شد آه مالكان زمين . دموآراتيك خلق افغانستان مي باشند را مشخص نمايند
ساآنين نجات يافته مشخص نمودند به مسوولين . از بين رفتندمحلي را مشخص سازند، و آنهايي آه مشخص شدند 

به شمول انجنير ظريف، بعدًا والي قندهار، محمد ويس، ولسوال ولسوالي دند و مامور بلندرتبه حزب دموآراتيك 
  . خلق افغانستان به نام آقا محمد

  
  : وي اظهار داشت. ز بودآه رئيس آوپراتيو محلي در آن زمان بود، در روز واقعه درقريه آر. حاجي م

  
من نزديك رودخانه بودم زمانيكه ولسوال محمد ويس آمد و به من گفت تا آدخداي قريه را خبر آرده و براي جلسه 

بعد از مدت آوتاهي مكتب توسط قواي . من به مكتب رفتم و تمام مردان قريه در آنجا جمع بودند. به مكتب بيايم
 والي، ولسوال، و آغا محمد آه يك شخص بلند رتبه حزب خلق بود، به -مردسه . نظامي و تانك ها محاصره شد

آنها از مردماني آه در آنجا جمع شده بودند خواستند آه هر آسي آه مخالف برنامه توزيع مجدد . روي سكو رفتند
 آنها پرسيدند سپس. مردمان متعدد ديگران را متهم نموده و آنها را خارج نمودند. زمين مي باشد را مشخص نمايند

آه چه آسي گفته آه زنان بايد چادر داشته باشند؟ دو مرتبه، بعضي ها گفتن چنين نظري را پذيرفتند و ديگران از 
سپس متهمين را سوار . آنها را نيز جدا وخارج نمودند. سوي بعضي ها از ميان جمعيت  متهم به چنين عملي شدند

من فهميدم  آه بدانجا برده شده اند تا اقاربشان براي جستجوي . بردندسه موتر الري بزرگ نموده و به دفتر والي 
برادرم در آنجا . بعضي ها رها شده و مابقي در آنجا ماندند.  تن از آنان شب آشته شدند29. مردانشان بيايند

رون آورده يوقتي امين به قدرت رسيد، زندانيان ب. نگهداري مي شد و براي مدتي ما ميتوانستيم برايش غذا ببريم
  . نديديمدوباره  آنها را شده و ما

  
  : يك تن از ساآنين ديگر آرز، ولسوالي دند قندهار حادثه را چنين شرح نمود. ه.آ

  
 35و بعدَا آنها . آنها از طرف دولت اعالن نمودند آه همه مردان بايد به مكتب مشهور محل، مكتب آرز جمع شوند

آنها براي . من دو آاآايم به نامهاي محمد حسن و محمد هاشم را از دست دادم. نفر را از آن مكتب دستگير نمودند
من . آنها جنازه ها را به ما ندادند. مدت آوتاهي در قندهار زنداني شده و بعدًا من بر اين باورم آه آنها را آشته اند

  .  آاآاهايم مالك زمين بودند. بعد از دستگيريشان، آنها را نديدم
  
انداخته شده ) الري(وي به داخل يك آاميون . آساني است آه در اجتماع مردان جمع شده، بوده استيكي از . م.ن

  : وي اظهار داشت. وبه دفتر والي برده شده آه داخل محوطه يك زندان داشته است
  

ام د به نيك مر.  آشيده شدندسپس بعضي از مردان از لين. دآغا محمد دهن دروازه ايستاد شده و نامها را مي خوان
با ) بودن(آنها متهم به همراهي .  آشيده شده و ما هرگز آنها را دوباره نديديمخداي داوود و پسرش از لين
آنهايي آه بيرون برده مي شدند به پشت ديواري برده مي شدند و ما فقط وقتي آه لت . اپوزيسيون يا مخالفان بودند

آنها مرا نيز بسيار بد لت و آوب .  را نيز لت و آوب آردندآنها ما. و آوب مي شدند صداي آنها را مي شنيديم
و آنها . آنها از من در مورد ديگران معلومات مي خواستند. آردند آه بعضي از عضالت بدنم در زندان آسيب ديد
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ته  نفر برده شده، احتمال مي دهيم آه آنها آش35 الي 30از . مي گفتند آه من بايد دخترانم را به مكتب روان آنم
آساني آه قبول به انجام چنين . در آن زمان تصويب شده بود آه صاحبان زمين دوباره زمين را توزيع آنند. شده اند

من دستمال و آفشهايش را در يكي از اتاقهاي زندان ديدم . داماد من نيز برده شد. آاري نمي آردند، آشته مي شدند
  . ولي وي رفته بود

  
ند به پروژه عدالت افغانستان گفته است آه وي برادرش بنام فدا محمد را از دست داده سيد، يك دهقان از ولسوالي د

من جنازه اش را . من مي دانم آه وي را آشته اند. آنها وي را از مكتب دستگير و در قندهار زنداني نمودند. است
ود و يك جلسه همراه والي قندهار وي با ريش سفيدان و بزرگان به مكتب آرز رفته ب. نديدم و دريافت نيز نداشته ام

يك تن از ساآنين . محمد ه. برادرم يك دهقان بود. آنها وي را از مكتب گرفتند. و محمد ميرويس، ولسوال دند داشتند
آرز و مزدور آار بيان داشت آه وي دو برادرش به نامهاي حسن و امير محمد را در عمليات نظامي از دست داده 

  . است
  
پدرش و دو . اآنين آرز اظهار داشت آه وي سه تن از اقاربش را در حادثه از دست داده استيك تن از س. غ

آنها نيز از مكتب آرز . غالم سرور، غالم فاروق و غالم صديق آه همه آنها صاحبان زمين بوده اند: آاآايش
  . هرگز آنها را دوباره نديده است. دستگير شده و غ

  
آه وي نيز از ولسوالي دند واليت قندهار است، پدرش امان اهللا و . ك.ا. شدندمابقي از خانه هايشان دستگير 

يك عده قواي نظامي از مرآز . برادرش عبدالرزاق را از دست داده بعد از اينكه در همان حادثه دستگير شدند
ا را دوباره نديديم و ما هرگز آنه. آنها مزدورآار بودند. واليت آمده و نزديك مكتب پدرم و برادرم را دستگير نموده

يك دآاندار در . ي. من معلوماتي در مورد اينكه بر سر آنها چه آمده، ندارم. مسوولين جنازه شان را به ما ندادند
آرز بيان داشت آه پدرش يك مالك زمين و آاآايش از خانه هايشان دستگير شده و وي هرگز آنها را دوباره نديده 

 .است
 

وژه عدالت افغانستان با آنها مصاحبه آرده، حادثه توسط عمليات نظامي به وسيله طبق اظهارات شهودي آه پر
ماموران امنيتي آه در عمليات شرآت داشتند آه توسط شاهدان نام برده . قواي دولتي در ساحه انجام پذيرفته است

  . وليس محليقوماندان نور محمد سروزوال،قوماندان فرقه و قوماندان حيدر از پ: شده اند عبارتند از
  

  زارشي گذرا از جنايات جنگي در زمان عملياتهاي نظامي ضد شورش  گ 
  

 امين براي ايجاد اصالحات و درهم شكستن جرقه هاي مقاومت در تمام نقاط آشور -تاآتيك هايي توسط دولت ترآي
 1978 آه در آگست  منتشر شد، خبرنگار ويژه فليكس ارماآورا بيان داشته1985در گزارشي آه در . استفاده است

عمليات هاي نظامي در مناطقي آه بيشترين مقاومت در برابر اصالحات وجود داشت به ويژه آنر، نورستان، 
اين عمليات ها شامل دستگيري هاي گسترده، قتل عام ها و در بعضي . پكتيا، پروان و ارزگان انجام مي شده است

. مي از غير نظاميان در آن آشته شده اند را در بر ميگرفتموارد بمباردمان هاي غير مشخص آه تعداد نا معلو
تعدادي از اين حادثات در گزارشهايي توسط ژورناليستان و فعاالن حقوق بشر آه با پناهندگان در پاآستان مصاحبه 

  . آرده اند، شرح داده شده اند
  

   قتل عام آراله  
ك خلق افغانستان زمين قابل مالحظه اي را در واليت  مخالفان تنظيم شده عليه حزب دموآراتي1979در اوائل سال 

در مارچ همان سال مخالفان آه تحت نام مجاهدين ياد مي شدند مرآز ولسوالي آنر را فتح . آنر به دست آوردند
دگروال شهنواز شيواني از پكتيا . آرده بودند آه فقط مرآز واليت، اسد آباد در آنترل حزب خلق باقي مانده بود

پرسونل امنيتی واليتی که محاصره شده . قواي مجاهدين حمالت سهمگيني روي اسد آباد آغاز آردند. ر بودوالي آن
قوای نظامی مهمی که انتقال يافته و در . بودند به کابل تماس گرفته و تقاضای نيروی کمکی نظامی فوری نمودند

و که توسط صديق عالميار فرماندهی می شد و  کوماند444قرار گرفتند عبارت بودند از ) مقاومان(مقابل مخالفان 
  .  نيز شرکت داشت11يک بخشی از فرقه 
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، 1979 مارچ 6 مطابق با 1357 حوت 15طبق اظهارات شهود مصاحبه شده با پروژه عدالت افغانستان، در شب 
 از کراله که يک آنها. نيروی بزرگی از مجاهدين که از دره پيچ آمده بودند از سمت شرق به اسدآباد حمله کردند

مجاهدين قادر به نفوذ به نيروهای دفاعی خارج شهر . قريه در نزديکی شرق اسدآباد می باشد وارد شهر شدند
گرچه آنها قادر به پيروزی باالی پوسته های اصلی . بودند و حمله ای را باالی پوسته امنيتی واليتی ترتيب دادند

قوای دولتی قادر به ايجاد يک حلقه محاصره بودند تا . نشينی شدنددولتی نبوده ودر هنگام صبح مجبور به عقب 
صديق عالميار و همدستانش . مجاهدين در حال فرار را در دامنه های شهر به ويژه در قريه کراله به دام اندازند

  . سريعًا يک عمليات تصفيوی و انتقام جويانه را ترتيب دادند
  

 با ايشان AJPًا انتقام گيری صورت گرفته است و بازماندگانی که گزارشات متفاوت است که چه زمانی دقيق
. مصاحبه نموده مکررًا اظهار داشته اند که دولت بالفاصله بعد از حمله مجاهدين به پاسخگويی پرداخته است

ه  صورت گرفت1979 آپريل 20گزارشات مطبوعاتی که تقريبًا يک سال بعد نمايان شده بيان داشته که قتل عام در 
بدون تحقيقات بيشتر مشخص کردن . است ولی مشخص نکرده که هجوم مجاهدين در کدام زمان واقع شده است

  . جزئيات پاسخ دولت مطابق با اظهارات افراد به طور ثابت بوده است. تاريخ دقيق امکانپذير نمی باشد
  

 فضای باز در حومه رودخانه قوای دولتی جستجوی خانه به خانه را به راه انداختند و جلسه عمومی را در
قتل عام اصلی در جلسه عمومی . خواستار شدند که اين جلسه نزديک پل ارتباطی بين کراله و اسد آباد برگزار شد

واقع شده است زمانی که مطابق شواهد صديق عالميارنيروهايش را دستور داده بود که جمعيت را محاصره کرده و 
شواهد بيان می دارد که چگونه نيروهای صديق عالميار بولدوزر برای . اران کنندبعدًا کورکورانه ايشان را تير ب

طبق اظهارات شهود بسياری از . حفر چاله ای برای دفن هالک شدگان اين قتل عام نزديک پل استفاده کردند
لی دسته جمعی گور اص. مدفونين نمرده بودند بلکه مجروح بودند و آنها در حاليکه هنوز زنده بودند مدفون شدند

نيروهای نظامی بعدًا يک عمليات جستجو را در مناطق مسکونی قريه . هنوز در اين منطقه قابل مشاهده می باشد
و برايشان دستور داده شده بود که در حين جستجوی خانه به خانه هرچيزی را مواجه شدند با فير . ترتيب دادند

و تلفات جانی اکثر غير نظاميان توسط فيرهای کورکورانه مرمی از پای در آورند که اين عمليات باعث قتل 
دو . اظهارات قتل زنان، اطفال و سال خوردگان ضعيف را در جريان تالشی خانه به خانه تصريح می دارد. گرديد

گزارشات مجموع قربانيان اين . قبر دسته جمعی از متضررين اين عمليات تالشی در اين محل مسکونی وجود دارد
يعنی به همان . ( اين قبر دسته جمعی تا به حال نبش نگرديده است.  نفر بيان می کند1000ا باالتر از کشتار ر

  . و اکثر مسکونين محل به پاکستان فرار کردند.) حالت اوليه باقی است
  

مسوول شاهدانی که پروژه عدالت افغانستان با ايشان مصاحبه نموده است افراد ذيل را در حادثه کراله مستقيمًا 
  : پالنگذاری و هدايت اين قتل عام می دانند

  
  .  در هالند زندگی ميکند2005 کوماندو که باور بر اين است که در سال 444جگرن صديق عالميار قوماندان قطعه 

 و قوماندان عملياتی در کنر که متعاقبًا در يک سوء قصد در جالل آباد به قتل 11جگرن بهرام الدين افسر فرقه 
   .رسيد

 در پيشاور و کابل زندگی ميکرد و فعًال طبق گزارش وفات نموده 2004 که تا سال 11جگرن گلرنگ افسر فرقه 
  . است

  
شواهد مکررًا بيان می دارد که والی واليت در کشتار شرکت نداشت و در واقع عامالن جرم والی را از مداخله 

ازه ارتکاب کشتار به مقياس وسيع داده ارتباطات عامل مهمی که به اين صاحب منصبان اج. برحذر داشته اند
نيروهای نظامی متعلق . قتل عام در زمان شورش انقالبی داخل اردو به وقوع پيوسته است. سياسی شان می باشد

برادرش، صديق، يکی از . به ويژه صديق عالميار از اعتماد امين بهره گرفت.  بوده استPDPAبه جناح خلق 
صاحب منصبان پايين رتبه تر می توانستند تشکيالت نيروهای نظامی را مافوق مسووليت . وزرای کابينه بود

  . معمولشان فرماندهی کرده و احساس صالحيت می کردند وقتی که با ايشان با مصونيت برخورد می شد
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   1979   قيام هرات در مارچ 3.7

  
م، وسعت مخالفت های مشهور عقيدوی و قيام هرات يک تغيير مهم را در اين دوره جنگ، نشان ضعف رژي

استفاده ظاهری قوت هوايی اتحاد جماهير شوروی به خاطر درهم کوبيدن . امکانات بسيج عمومی را رقم زد
افزايش ) ادعايی که وسيعًا گزارش شده اما هرگز مقامات اتحاد جماهير شوروی به آن اعتراف نکردند(شورش ها 

  .ی راجع به بدتر شدن اوضاع در افغانستان بيان کردنگرانی را در اتحاد جماهير شورو
  

به نظر می رسد که قيام با واکنش های . معلومات گوناگون راجع به چگونگی شروع قيام يا شورش وجود دارد
به هر کابل نه نشريه مستقل افغانی در کشور کار . ناشايست در مراحل اوليه و تظاهرات های آرام تشديد شده باشد

طبق دورانسورا، قيام هرات در ايجاد تزلزل . نه گزارشگران خارجی در آن زمان در هرات بودندمی کرد و 
روانی در رژيم تاثيرگذار بوده است طوريکه دولت خلقی متوجه شد که نه تنها در حومه شهرها بلکه در شهرها 

يب نخبگان مذهبی، علما و اصالحات ارضی باعث جرقه های قيام نشده بلکه تعق. نيز با اپوزيسيون مواجه است
قبل از قيام هرات يک سلسله شورشهای کوچک در قريه های . بقيه افراد برجسته مهم و سرنوشت ساز بوده است

  . وجود داشته اما آنها رنجش محلی را از فرمان رژيم به شمول کارگران اجباری برانگيخته بود.واليات 
  

 مساجدشان جمع شده و به فتوای مالها به سمت هرات، جايی که  مارچ، رعايا از ولسوالی های اطراف در15در 
 که در هرات 17زمانی که شورش در گرفت، اردوی فرقه . ساکنين شهر نيز به شورش پيوستند، نزديک شدند

در مدت يک روز قيام کنندگان . استقرار داشتند تمرد کرده و به شورشيان ملحق شده وبرای آنها مهمات تهيه نمود
تمان نقاط مهم دولتی را در دست گرفتند و در مدت يک هفته شورشيان شهر را گرفته و در همين موقع آنها کنترل 

تمام ولسوالی های واليت به غير از .  را به قتل رساندندی حزب خلق به شمول عبدالحی يتيمبعضی از رهبران ادار
ج توسط چور و چپاول و حمله های طبق اظهارات شاهدان اوضاع در هرج و مر. اوبه و زرگون گرفته شد

 بنام سردار خان و غالم 17دو قوماندان از فرقه . گسترده باالی ساکنينی که مظنون به ضد دولتی بودند، بوده است
رسول خان به همراه اسماعيل خان نقش اصلی را از جنبه نظامی داشتند اما اين نقش باالی غير نظاميان داخل 

  . شهر موجود نبود
  

کابل، قوماندان قرارگاه قندهار بنام سيد مخرم را برای سرکوبی .  ايران را متهم به برانگيختن شورش نموددولت ،
زمانی که نيروهای وی وارد شهر شدند، طياره های بمب افکن ار شندند شهر را بمباردمان . انقالبيون قرستاد

يی و تالشی های خانه به خانه را در پی شورشيان بعد از چندين روز جنگ شديد که بمباردمانهای هوا. کردند
در شب . يک قطعه کوماندو از قندهار تحت قوماندانی انجنير ظريف عمليات را آغاز کرد. داشت، سرکوب شدند

طبق گفته . بسياری از اجساد در گورهای دسته جمعی بين تخت صفر و باغ ملت مدفون شده اند)  حوت29(چهارم 
  . ين منطقه را مکان شهدای گمنام ناميدنديکی از ساکنين قديم، مردم ا

  
بسياری از دستگير شدگان . زمانی که دولت کنترل شهر را دوباره گرفت، دستگيری های گسترده را انجام داد

  : طبق ارماکورا، خبرنگار ويژه. مفقود شدند و احتماًال بدون محکمه به قتل رسيده اند
 نفر، اگر بيشتر نباشد، در جريان 1000 بيان می دارد که در حدود اصل معلوماتی که به خبرنگار ويژه داده شده

در برخی موارد دستگيری های زندانی های .  بعد از قيام شهر هرات دستگير شده اند1979اين دوره تا آپريل 
دامنه اشخاص دستگير شده گسترش يافته ازاعضای گروه . سياسی با توقيف همسرانشان و فرزندانشان همراه بود

ای بنياد گرای مذهبی تا اعضای گروه های چپ و همچنين اعضای دولتی، متعلمين، تجار، ديپلمات ها ، افراد ه
  . علمی، و اعضای بلند رتبه گروهی را در برداشت

  
 24 (1979 مارچ 15، يک دهقان، و ساکن اسبق ولسوالی شندند به پروژه عدالت افغانستان گفته است که در .د

پدرم يک هوتل در شهر داشت و برادرم نيز همراه وی « . ر و برادرش را از دست داده است، وی پد)1357حوت 
من جنازه پدرم در حاليکه نزديک هوتلمان در بازار شهر .  حوت کشته شدند24آنها هر دو در حادثه . کار می کرد

نام پدرم نظر . زنده دستگير کردندروی زمين افتاده بود، پيدا کردم اما برادر را نديدم به خاطر اينکه آنها وی را 
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من از دولت ترسيده بودم و . آنها هر دو کارگر بوده و يک هوتل در شهر داشتند. محمد و نام برادرم شيرآغا است
  . هرگز از آنها معلومات جستجو نکردم

  
وی زندگی می که يک دکاندار و باشنده شهراست بيان داشت که وی برادرش بنام محمد ابراهيم را که همراه . ا

 1357 حوت 24وقتی که جنگ روز پنج شنبه . وی دستگير نشده بود« : اظهار داشت. ا. کرد از دست داده است
من حتی با يکی از عسکران . من از کمونيست ها می ترسيدم. شروع شد، مرمی های طياره وی را از پای درآورد

آنها با يکديگر دشمنی داشتند، بناًء اين . کمونيستی بودمردم مسلمان بودند و دولت . آنها نمی توانستم صحبت کنم
برادرم در حرم بابو شاه آغا مدفون شده است و مردم اقاربشان را در گورستانهای خودشان دفن می . حادثه واقع شد

  » .کردند
  
آنها از چهار .  يک دکاندار از قريه جغاره به پروژه عدالت افغانستان گفت که وقتی منابع دولتی حمله کردند. ف

اين واقعه بيشتر در محلی بنام پادک . اطراف شهر حمله کردند و برخی مردم کشته وبرخی ديگر دستگير شدند
عبدالحی ياثمين والی بود و جک تورن مکرم خان قوماندان فرقه و زمری زمريار . شهدا به وقوع پيوسته است

لک، پل زنگينه، دروازه عراق و همچنين در تمام نقاط شهر مردم در دروازه قندهار، دروازه م. قوماندان امنيه بود
  . کشته شدند

  
  . يک معلم از قريه پل رنگينه اظهار داشت که برادرش جواد در جريان سرکوب شورش دستگير شده است. س
  

وقتی که قيام عمومی رخ داد، آنها وی را از مکتب دستگير کردند و من نمی . وی در صنف دوازدهم مکتب بود
من نزد والی و خاد رفتم و . قوماندان پوليس مردم را دستگير کردند. انم بعد از آن چه اتفاق باالی وی افتاده استد

من چندين مرتبه آنجا رفتم و سر انجام به من . آنها جواب دادند که زندانی به نام جواد ندارند. به آنها عريضه دادم
به خاطر اين بود که مردم در مقابل دولت قيام کرده بودند و از هر اين . اجازه نزديک شدن به دفترشان را ندادند

 حوت آن عده کسانی که بيرون خانه هايشان بودند، دولت به عنوان 24در . جايی به دفاتر دولتی حمله می کردند
دفن برخی مردم اقاربشان را را گرفته و در قبرستان مربوطه شان . دشمن تلقی کرده و آنها را دستگير کردند

کردند و کسانی که دستگير و کشته شده بودند، دولت آنها را در تپه شهدا مدفون کرد و برادرم نيز در آنجا مدفون 
  . شد
  

  .  نفر را در بر داشت2000 يک گور دسته جمعی در هرات پيدا شد که طبق گزارش که باقی 1992در سال 
  

معلومات در مورد مشخصات کسانی که در جريان قيام کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان شروع به جمع آوری 
يک ليست جزيی در . هرات ناپديد شده اند، نموده است که بر مبنای مصاحبه ها با بازماندگان و اقارب می باشد

  . ذيل آمده است
  

  .  ناپديد شده اند1979تعدادی از مردمانی که بعد از قيام هرات در مارچ 
  

  حاجی عبداالحد 
  حمد حاجی داد م

  حاجی امين اهللا 
  وکيل احمد فرزند مرتضی 

  حاجی محمد جان ولد مال برات 
  حاجی حفيظ اهللا ولد حاجی نورالدين 

  حاجی صديق 
  دجيب اهللا ولد حبيب اهللا 

  امراهللا ولد عبداهللا 
  اکبر جان حبيب خان شکيبا 

  ذبيح اهللا ولد حاجی نصرالدين 
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  غوث الدين ولد گلستان 
   سيد محمد حاجی يار محمد ولد

  عبدالحکيم ولد حبيب اهللا 
  عزيز شکيبان مروی ) کدخدا(ارباب 

  نورالدين شکيبان مروی 
  محمد امين شکيبان مروی 
  سعد الدين شکيبان مروی 
  اکبر خان شکيبان تاجيکی 
  عبدالشکور، معلم شکيبان 

  غالم سخی 
  محمد هاشم 

  حاحی بسم اهللا ، برادر محمد هاشم 
  عبداهللا ناصح 

  لمجيد، دکاندارعبدا
  غالم غوث، معلم 

  
 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، زون هرات : منبع

   
  
  

  1979بمباردمانها، مفقودی و مقاومت در هزاره جات در سال    3.8
  

شورش هزاره جات اولين شورش بود و يکی از موفق ترين شورش نا بهنگام در دوران اخير رژيم حزب خلق 
 تمام ساحات هزاره جات به استثنای مرکز 1979آغاز شد و تا جون 1978 شورش در اکتوبر اين. بحساب می آيد

 1980دولت بر بمباردمان مناطق ادامه داد و لکن تا . باميان بخاطر دور دست بودن آن  توسط مجاهدين آزاد گرديد
  . بودند باقی ماندنداکثر مناطق تحت کنترول شورای اتفاق انقالبی اسالمی يک شورای از رهبران هزاره 

دليل اين موفقيت مقاومت در هزاره جات عمدتآ بخاطر دور دست بودن و نا هموار بودن سطح جغرافيای اين 
نيروهای اجرای حزب خلق حاضر در محل قليل بود تا با مردم فقير محل که در نزيک . مناطق محسوب ميشود

ماه های زمستان قابل دسترس  نبود و عمليات نظامی را روابط را بر قرار نمايند و اين روابط  در فصل شديد 
  . محدود ميساخت

  
  . جنگ در باميان بخود خود در هر حال تا دهه  بعدی جريان داشت

استاد قبلی و باشنده دشت عيسی خان در واليت باميان معلوماتی را به پروژه عدالت افغانستان که حاوی مفقودی 
  .  چنين بيان داشته است 1979پريل اقاب وی را بيان ميکند در ماه آ

  
 نيروهای حزب 1979در سال . محمد حسين ولد خادم حسين باشنده دشت عيسی خان باميان خدمه يک دفتر بود

او تا هنوز مفقود . خلق وی را از سر کارش گرفتار نموده و وی را متهم نمودند که با شورشيان همکاری دارد
  .جا است مرده است و يا زندهاالثر است و ما نميدانيم که او ک

  
  .خادم حسين ولد غضفر شاه باشنده دشت عيسی خان باميان

حزب خلق وی را متهم به دست داشتن با . نيروهای حزب خلق وی را گرفتار نمود و تا هنوز الدرک است
  .شورشيان کرده با الی خانه حمله بردند و بعد وی را به قتل رساندند

  
  ده دشت عيسی خان باميانياسين ولد سيد رجب باشن

او يک مرد تجار بود و آنها وی را متهم به .  ويرا از خانه اش گرفتار نمود و تا هنوز الدرک است  1358درسال 
  .همکاری با شورشيان نمودند و از خانه اش گرفتار کرده به قتل رساندند
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  حسين خان ولد سيد آقا باشنده دشت عيسی خان باميان 

وهای حزب خلق ويرا از خانه اش کشيده به مرکز باميان آوردند و فاميلش نميداند که وی مرده  نير1358در سال 
  .است و يا زنده

  . در ساحه هجوم بردند1979م يک باشنده دشت عيسی خان بيان کرد که يک تعداد زياد نظاميان در سال 
  

آغاز کردند و اين عمليات توسط  1358نيروهای حزب خلق عمليات نظامی اش را عليه غير نظاميان در سال 
بمباردمان از مرکز باميان صورت ميگرفت و در دره فوالدی و شيدان ختم ميشدند و در محالت ديگر نيز ادامه 

عمليات .  نفر به قتل رسيدند100 منزل مسکونی تخريب گرديد و 400در ساحه ما در دشت عيسی خان . ميافت
خانه ها توسط بمباران، راکت، . ف فير ميکردند و مداوم بمباران ميکرديک روز دوام کرد که نظاميان به هر طر

با هر سالح ثقيله دست داشته شان خانه ها را هدف قرار ميدادند . مرمی و توپخانه ويران گرديده و همه حريق شدند
 به ايران و پاکستان  فاميل مجبورآ خانه هايشان را ترک نموده60و بعد از آن خانه ها را مورد تاراج قرار ميداد و 

من خودم در آن زمان .  قرغه بود و نامش نصراهللا بود8مهاجر شدند قوماندان مسلح آن زمان دگروال از فرقه 
سرباز بودم و می فهميدم که او يک قوماندان کندک بود و تمام واحد های نظامی در اطراف ميدان هوای و ديگر 

  .ساحات مستقر شده بودند
 را از دره فوالدی و دشت آخندان سر آسياب گرفتار کرده به زندان پل چرخی انتقال دادند که تا  نفر30آنها حدود 

آنها مرا مجبور ساخته بود تا به عسکری بروم و . هنوز الدرک ميباشند و ما نميدانيم که آيا آنها زنده اند و يا مرده
عسکری برابر بود به عسکری استخدام کرد تا سه سال در فرقه قرغه خدمت کردم و آنها مرا بخاطر سن من به 
  .ولی من قادر نبودم که جای بروم و من بايد در خدمت عسکری باشم

  
  .در جريان عسکری و تحقيقات يک تعداد نا معلوم مردم به قتل رسيدند، اسير شدند و الدرک گرديدند

ی خلق خليفه عوض را از خانه  نيروها1979باشنده دشت عيسی خان باميان به اين پروژه گفت که در سال : س
  .اش گرفتار کرده وی را با برادرش بوستان بر عالوه که وی را از ناحيه پای زخمی کرده بود تير باران کردند

من در اين .  اوالد بود6 ساله و صاحب 35وی را به دست داشتن با مقاومت متهم ساخته بودند و در آن زمان او 
آنها وی را متهم به . و در اين واقعه در محل حضور داشتم. زديک خانه اش بودساحه زندگی ميکردم و خانه ام ن

مخالفت با دولت کرده خانه اش داخل شدند و زمانيکه خانه را ترک کردند عقب رفتند جنازه خليفه عوض پيشروی 
  .خانه افتيده بود و مردم محل وی را دفن کردند

  
 ماندگان توضيح داده شد گفته است که نيروهای نظامی اعتماد در يک عمليات در باميان که توسط يک نفر باز

باالی نيروهای پغمانی خود داشت کوشش کرد تا نيروهای با مقاومت مواجه گردند و يکی از جان بسالمت بردگان 
  :از آن حادثه به پروژه عدالت افغانستان گفته است که او در آن زمان از ليسه فارغ شده بود گفت

  
 اولين بار دولت عمليات نظامی 1979در سال . بودم و از چيزی به شما ميگويم که به چشمانم ديده اممن در ساحه 

را باالی کوه اژدهار تنظيم دادند و مردم پغمان برای دزدی، غارت و آتش زدن خانه های مردم در محل فرستاده 
ت شان بر می آمد عليه مردم انجام شدند و نه تنها آنها خانه های مردم را غارت کردند و بلکه هرچی از دس

بعد از آن اين مردم از باميان . تعداد زياد مردم محل کشته و زندانی شدند که تا هنوز مفقود االثر هستند. ميدادند
  .طرف بهسود، غزنی و کابل رفتند

  
  قيام ها در کابل 3.9

مشهور و رهبران مذهبی در  آغاز شد مثال گرفتاری شخصيت های 1979اعتراضها عليه رژيم در کابل در سال 
شاهد عينی که با پروژه عدالت افغانستان طی مصاحبه اظهار داشت که تعداد واقعات . هرات باعث تظاهرات شد

د يک باشنده پغمان يک پسر نه ساله در -س. حاوی گرفتاری ها، تير باران اعتراض گران و الدرک ساختن ميباشد
  . ن کردآن زمان بوده و از الدرک شدن پدرش بيا

 روز دوم رمضان بود که حفيظ اهللا امين بر سر قدرت بود و ما در پغمان زندگی ميکرديم و پدرم در يک 1358در 
باغبان گلخانه مربوط پاچانی ها تحت اداره وزارت زراعت کارميکرد و ما دو برادر و يک خواهر و همه ما در 

بعد از چای صبح پدرم طرف وظيفه خود رفت و در  مکتب بودم  يک صبح 5آنزمان خورد سن بوديم و من صنف 
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آنروز بر نگشت و من در محل کارش رفتم ولی آنها در جوابم نگفت که چی واقع شده است صرف گفتند که کدام 
بر عالوه پدرم آنها کسانی . روز بعدی نيز من در آنجا رفتم و پدرم در آنجا نبود. جا رفته است و پس بر می گردد

آنها خادم مسجد .  آنجا کار ميکردند نيز گرفتار کردند و حتی محافظ مکتب را نيز گرفتار کرده بودندديگر را که در
  .و يک نفر ديگر بنام باشی که مشهور به وکيل بود نيز گرفتار کردند

  
ميگفتند مردم در بام های خانه هايشان باال شده اهللا اکبر .  ما در دهدانا بوديم1979در سه حوت برابر با فيبروری 

و در جريان روز روی سرکها برآمده فرياد ميکشيدند که ما روسها و کمونيست ها را نميخواهيم و منطقه توسط 
ام بنام سيد مظفرشاه گرفتار شده بود و ) خاله(شوهر عمه . افراد نظامی که آنها را تير باران کردند محاصره گرديد

 خانم و دخترش گرفتار شده نا پديد گرديدند و مردم گفتند که آنها بعد جنازه اش به منطقه آورده شد و بعد از مدتی
  .کشته شده اند

  
  :م نيز اعتراضها و قيام چنداول را بيان نموده است.س

در شب اول حوت تمام مردم باالی بام های خانه های شان بر آمده و نعره اهللا اکبر ميزدند و يکی از خاطرات من 
  .گفتن اهللا اکبر در همان شب همه گلو درد شده بودنداز آن شب آن است مردم بخاطر 

  
، تظاهرات و قيام که اکثرآ از مردم هزاره در حومه چنداول کابل باعث حمله باالی پوسته پوليس 1979در جوالی 

طبق اظهارات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گرقتاری رهبران شيعه و . گرديد و هزاران نفر گرفتار شدند
  .  گرديد1979 جوالی 3و قزلباش و افراد با نفوذ شان در کابل باعث اين تظاهرات در هزاره 

نبی عظيمی يک ياد داشت نظارتی درست کرده است که در آن ياد داشت وی نام بعضی از رهبران روحانی و 
د داشت نامهای سيد شخصيت های با نفوذ مردم شيعه و هزاره کسانيکه مفقود االثر شده اند درج ميباشد و در اين يا

سرور واعظ، شيخ محمد امين افشار، شيخ محمد علی، محمد اسماعيل مبلغ، سيد ابراهيم علمشاهی، محمد يوسف 
  .بينيش، نادر علی جاغوری، سيد عبدالحميد ناصر و يک نفر بنام عالمی درج است

اول اوال باالی حوزه امنيتی  زمانيکه مسکونين چند1358 سرطان 2وی اظهار داشته است که اين اعتراضات در 
با سالح های که از اين حوزه بدست آوردند بطرف جاده ميوند . چنداول حمله برده و آن را تصرف کردند  آغازشد

  .جای که ديگر مردم با ايشان نيز پيوستند، راه پيمای کردند و شعار های ضد دولتی را نيز سر ميدادند
  

  :طبق اظهارات کميسيون مستقل حقوق بشر
 نفر از قوم هزاره با بيرق سه رنگی ملی افغانستان برنگ سياه، سرخ و سبز و بيرق های اسالمی 200در حدود 

برنگ سبز روی سرک ها ريختند و بر ضد رژيم کابل شعار ميدادند و هزاران نفر ديگر نيز با ايشان پيوستند که 
  .مجهز با چوب، چاقو و شمشير های کهنه بودند

 بجه همين روز بود که اعتراض گران هدف حمله افراد تا دندان مسلح رژيم  قرار گرفتند و 12  يا11در ساعات 
يک تعداد شان در اين فيرهای کشته شدند و تعداد قليلی که از حادثه خشمناک و وحشت ناک  جان سالم بدر برده 

  .بودند بعدآ گرفتار شده به زندان رفتند که هرگز دوباره ديده نشدند
  
  : گفتAJPنده سابق چنداول به  باش-س

  .  امين تعداد زياد مالها و دانشمندان را گرفتار کرده زندانی کرد که من نميتوانم حساب کنم1358در سرطان سال 
آنها شوهرم بنام سيد حسين و خسرم بنام سيد . او دو برادر جوان پسر آقای احسان را از تکيه خان گرفتار کرد

 بجه شب افراد مسلح دروازه خانه را کوبيد و هنگام که شوهرم 1تار کرد و ساعت جعفر که تکيه دار بود گرف
دروازه را باز کرد افراد نظامی برايش گفته بود که تا رياست شاروالی همرايشان برود تا با ايشان مالقات کند و 

. تا هنوز الدرک هستنددر نتيجه آنها شوهر و خسرم را بردند که . همچنان برايش گفت که پدرش را نيز صدا کند
ما عرايض را به صدارت . ما کوشش کرديم که ايشان را پيدا کنيم لکن مقامات محلی اداری بما حقيقت را نميگفتند

عظمی و رياست خاد داديم و لی هيچ نتيجه نداد و در اخير بما گفتند که شوهرم و خسرم نزد شان نيستند و گفتند که 
يک قومی ما را بنام سيد علی شاه . ستند و تا هنوز ما کدام اطالعی از ايشان نداريمآنها فرار کرده اند و الدرک ه

که در کارته سخی دواخانه داشت نيز از دواخانه اش گرفتار کرده بودند و در همان زمان برادرش بنام سيد محبوب 
  .تندشاه و پدرش بنام سيد احمد شاه را در همان وقت گرفتار کردند که تا هنوز الدرک هس

  
  :يک شاهد عينی بيان داشته است که بعض مفقودی ها در چنداول منجر به قيام آن شد
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 بجه شب بود که يک 11 زمانيکه امين بر سر قدرت بود آنها دو پسر آقای احسان را گرفتار کردند و 1358درسال 
 نام داشت يک شخصيت با نفوذ يکی شان سيد مظفر شاه ظهوری. موتر پر از افراد مسلح آمده آنها را گرفتار کردند

  . و روحانی بود و ديگرش بنام سيد عسکر شاه ظهوری معلم مکتب بيهقی و وکيل گذر بود
همچنان پهلوان . ما هرقدر هر طرف پاليديم ايشان را پيدا نتوانستيم و هر مرجع به ما جواب منفی ميدادند

لت ا نفوذ بود، آخند کاظم، آقای بينيش و اقای فضيعبدالحسن، يک مال امام، حاجی علی احمد که او نيز شخصيت ب
رفتاری و زندانی کردن تعداد شخصيت های مهم و مذهبی مردم بسيار عصبانی بخاطر گ. را نيز گرفتار کردند

  .شدند و قيام عليه دولت را براه انداختند
  

سمت شدند و ميز و چوکی ساعت هشت نيم زمانيکه مردم بيرقهای اسالمی برنگ سبز را گرفتند داخل ماموريت 
را شکستاندند و بعد کمونيست ها باالی شان فير کردند که درنتيجه تعداد زياد مردم کشته شدند و محمد عباس در 

  .ابتدای قيام کشته شد
ی رسيدند يک موتر روسها رسيدند و مردم يزمانيکه مردم به جاده آسما. همان صبح مردم به روی سرک ها ريختند

  .برده سر نشينان آن را به با چاقو کاری کردند و يک موتر ديگرشان از محل فرار کردندبااليش حمله 
در هر محل وحشت و ترس حاکم بود کمونيست ها باالی مردم فير ميکردند و مردم از محل فرار ميکردند و کشته 

در مسجد شاه نجف دفن خاک  نفر را 21خودم . شده ها هر طرف افتاده بود و ما جمع شديم آنها را دفن خاک نماييم
  .من آنها را با لباس در تن داشته شان دفن کردم و فرصت نبود که آنها را غسل بدهم. کردم

تمام مردم به يک صدا ميگفتند که ما کافران را قبول نداريم و مرگ بر کمونيستان داخلی و خارجی باد و ما فقط 
د مشکالت فراوان را متحمل شده بودند اقوام و دوستانشان مردم در وضعيت بدی قرار داشتن. اسالم را ميخواهيم

بعدأ مردم تحت کنترول دولت قرار گرفت و خاد در هر طرف به گشت زنی مصروف . کشته و زندانی شده بودند
  .بود و مردم را تحت نظارت داشت و کسی جرأت نداشت آزادانه صحبت و يا گشت و گذار نمايد

، قلعه شهاده و کارته سخی شورش کرده بودند و مردميکه شورش را از مناطق مردم عليه دولت در کوته سنگی
  . آغاز کرده بودند متحمل خسارات زياد جانی شدند

بعد از قيام باز هم آنها تعداد زياد را گرفتار کردند و شبها داخل خانه های مردم ميشدند و مردم از خانه هايشان 
 نميتواستند و د که حتی مردم به راحتی سخن گفتهو با دقت تالشی ميکردنبيرون ميکردند و خانه هايشان را شديد 

  .که يک تعداد را گرفتار کرده اندو مردم  خبر ميشدند . ندنفس راحت کشيده نميتوانست
  

همچنان کمونيستها تعداد زياد جوانان را از قبيل ما ما مير آغا، اسلم، سيد مختار، فريد آغا، هاشم فرزند آخند 
سيد اسماعيل، رسول و ابراهيم در . م، رسول و سيد اسماعيل که من هم دوره مکتب بود گرفتار کردندابراهي

پلچرخی به مرگ محکوم شدند و ديگرانشان رها شدند لکن آنها آنقدر شديد مجازات شدند که قادر به سخن گفتن 
  .نبودند

  .عيت فراموش نا شدنی استگفتنی های زياد از آن زمان است ولی تمام شان بيادم نيست ولی وض
 شاگردان، نظاميان و ديگر ناراضيان کوشش کردند که يک تظاهرات وسيعی را عليه رژيم براه 1979در آگست 

انکها و  تی در قلعه باال حصار حمله بردند اندازند و راديو کابل را تصرف کنند و شورشيان عليه نيروهای دولت
بعد دولت قلعه را بمباران کرد و صدها شورشی را به قتل .  درآوردندديگر سالحها و مهمات را تحت تصرف خود

  .رساند و کسانيکه  در آن نقطه کشته نشدند در پلچرخی زندانی و يا اعدام شدند
  

 1979 الی 1978شکنجه تحت فرمان حزب خلق درسال   3.10
مخالفت رژيم شان مبادرت رژيم خلق تحت رهبری ترکی و امين هردو به شکنجه زندانيان افراد مظنون به 

  .ورزيدند و اين شکنجه يکی از ابزار تحقيقشان بحساب می آمد
 غذا و بدون دسترسی به مراقبت صحی برده شده بودند و انيان در محل کثيف و پر ازدحام با کمبودبر عالوه زند

 1986ارش سال در گز. شايد هم هزارها نفر بخاطر مريضی مرده اندهيچکس نميدانست چه تعداد صدها و 
  .  گزارش داده است79 الی 1978مخصوصآ خبرنگار ارما کورا از وضعيت صحی زندانيان از سال 

  
چند نفر گزارش های مخصوصی را ارائه نموده اند که حاکی از بد رفتاری که در دوران حبس شان بود و آن 

 داد و در بعض مواقع استفاده از عبارت از بی خوابی، کشيدن ناخنها، سوختاندن بعضی اعضای بدن شان، برق
  .شوک برقی بوده
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 به پروفيسور ارماکورا بيان داشته است که شخص 2005عزيز اهللا لودين که يک عضو دولت افغانستان در سال 

وی عالوه نمود که سيد عبد اهللا کاظم رئيس فاکولته اقتصاد که با . خودش به اين نوع شکنجها شکنجه شده است
  .شابه ضد دولتی بودن گرفتار شده بود نيز به همين قسم شکنجه ها شکنجه داده شده استلودين به جرم م

  
 در زندان پلچرخی بوده و آشکار 1980 ماه جنوری 11 گرفتار شده و تا 1978آقای لودين در ماه جون سال 

چوکی گذاشته ساخته است که در جريان آقای کاظم حضور داشته که انگشتان هردو دست وی را زير پايه های 
  .بودند و دو شکنجه دهنده باالی چوکی نشسته بودند

  
. مورد شکنجه قرار ميگرفتندن زمان گزارش داد که تعداد کثيری از زندانيان سياسی سازمان عفو بين المللی در آ

 بين رفته ترس و بيم شايع شده بود که تعداد از زندانيان فعال از فلج شده و تعداد ديگر شان جهت شکنجه شديد از
در حاليکه خون از شاهدان عينی به سازمان عفو بين المللی گفتند که يک وزير سابق در پلچرخی برده شد . است

 را در يافت کرده است که اشخاص سياسی در نتيجه سازمان عفو بين المللی نيز گزارشاتی .  بوددهانش جاری
ن ناخنهای زندانيان، يد، شالق کاری، بيرون کشيدشکنجه از بين رفته اند و سيستم شکنجه شامل لت وکوب شد

ی سر و بی خوابی دادن بودند و بعضی گزارشات بيان داشته اند که زندانيان سياسی شوک برقی نيز سوختاندن مو
  .داده ميشدند

داده پروژه عدالت افغانستان با يک تعداد از کسانيکه  در اين وقت زندانی و شکنجه شده اند مصاحبه ای را انجام 
 گروه چپی  گرفتار شده بود بيان کرد که او با1980بر  ماه سپتام11 نفر باشنده سابق کابل در Xيک قضيه که . اند

  ..........طبق گزارش فالن .  داشتمقاومات بطور مخفی  در آن زمان عضويت
  

خاد سه می نماميد گرفتار کرد  کابل مخالفين غير اسالمی بود و من به اتهام آنچه که آنها فعاليت های 3رياست خاد 
اتهام که عليه من بود اين بود که مرا متهم به باند ضد انقالب  کرده بودند و همچنان  شخص کليدی در دسته ضد 

  .انقالب و مسئوول حفظ روابط ضد انقالبيون شاخه اسالم گرايان معرفی شده بودم
  

 از گروپ مقاومت اسالم  بود که وی کارت عضويتیی بيان داشته است که اين اتهامات مبنی بر واقعيتXآقای 
برای آنکه من در قريه رفت و آمد .گرفته بودزنده گی ميکردند  از فاميل که در قريه خارج از کابل  راگرايان
 اين کارت جواز عبور و مرور در آن زمان بود و يک ضمانت بود که من يک کافر شهری نيستم و داشتم و

ور از حزب وحدت گرفته بودم زيرا خانه من درکابل درساحات بخش تحت تسلط هزاره همچنان يک کارت راه عب
  .ها بود

  
مستنطقين خاد کسانيکه روش تحقيق شان لت و کوب و شکنجه بودند و کسانيکه نام شان بيادم است يکی بنام قيوم 

لوال بود و نميدانم که وی ديگر که بنام عبدالروف . در جرمنی زندگی ميکنداو  من بود که قرار معلوماتصفی 
  . در کجا استهمين اکنون

و من شوک . من يکی از آخيرين نفری ليست خاد بودم که گرفتار شدم ودوران تحقيقام کوتاه تر از يک ماه بود
من لت وکوب توسط مشت و لگد توسط مستنطقين ) که اين نوع شکنجه مورد نظر شان بود( برقی دادن نشدم 

دادن فحش و ضربات درد آور در قسمت زير زانو در جريان سئوال ) بنام فوتبال تحقيقاتی(دم متعدد در آن زمان ش
 يک يا دو مرتبه برايشان در جريان اين عمل. و سيلی ميخوردمو از موهای سرم گرفت که سرم به ديوار ميخورد 

فراد بلند رتبه و پايين رتبه را افشا اع شکنجه ميدادند تا برايشان هويت پنج هفته داده شده بود و مرا با بد ترين وض
چيزی نگفته بودم و دليل اينکه من کنم کميته که من برايشان گزارش ميدادم و آنها بمن گزارش ميداد ولی من هيچ 

من هيچ چيزی برای گفتن نداشتم زيرا کسانيرا که آنها در صدد شناسايی بودند من آنها را اين بود که شانس آوردم 
  . نميشناختم

  
در محکمه اختصاصی انقالبی ثانرنوال فقط اتهام نامه عمومی را خواند و جلسه را ترک کرد و قضاوت را سه نفر 

 نفره محکمه ميشديم  و حکم داد گاه شش 23ما توسط يک گروپ . به عهده گرفت که  در آنجا سه نفر شان ماندند
 16به ) بشمول من( نفر اعدام شدند، سه نفر 6م  نفر مته23 ازميان 1981درماه می و يا جون . ماه بعد صادر شد

لی که وی اين  بر اين باور است دليX.  سال زندان محکوم شدند12 الی 1سال زندان محکوم شدند و ما بقی به 



 26

در آنزمان وی ميتوانست شش زبان را ( متحمل شده اينست که وی چندين زبان را ميدانست محکوميت سنگين را
ی يک بار توسط استيشن تلويزيون خارجی مورد مصاحبه قرار گرفته بود که آشکارا و اينکه و) صحبت کند

. مستنطقين را به مظنون بودن به اينکه وی يک رهبر مهم گروهی مقاومت و يا يک جاسوس است، هدايت ميکرد
 به 1981شش متهمی که به قتل محکوم شدند هرگز ورق رسمی محکوميت شان را دريافت نداشتند و در جوالی 

  . بعدآ از اعضای فاميل کشته شده گان دريابيد که اعدامها در راديو افغانستان اعالن شده بودX. قتل رسيدند
  

X .  سال محکوميتش را قبل از 16 در پلچرخی بوده و تقريبآ هشت سال از 1987 تا دسامبر 1980از ستبامبر 
وی اظهار .  استلحه ملی نجيب اهللا طی کرده بهمراه صد ها تن طبق پاليسی مصا1987رهايی اش در دسامبر 

 به خدمت گماشته شديم  حتی فرصت اطالع  در داخل قطعات نظامی جنگی رژيمداشت که ما فورآ بعد از رهايی
که در قطعات  تعدادی زيادی از رها شده گان. مان را نداشتيم تا زا رهايی مان برايشان اطالع بدهيم فاميل دادن به

ند و من در جريان اولين هفته کرداز وظيفه نظامی فراردر مدت چند هفته جذب گرديده بودند نظامی دولت وقت 
  . را ترک گفتمخدمت نظامی

  

    
- کارملين انسانی در جريان اشغال شوروی ، نقض حقوق بشر بين المللی و قوان 4

 الی فبروری 1980نجيب اهللا دوره سلطه حزب دموکراتيک خلق افغانستان، از جنوری و
1989   

  
  نکشاف سياسی بعداز مداخله شوروی ا  4.1
چند روز بعد، کوماندوهای شوروی امين .  اتحاد جماهير شوروی افغانستان را اشغال نمودند1979 دسامبر 25در 

فرارهای اردوی . را به قتل رسانده و ببرک کارمل رهبر پرچم را به جای وی به نخست وزيری منصوب کردند
. تلفات سنگينی را به نظام وارد کرد که قوای شوروی و مشاورين به شمار زيادی انتقال يافتندافغان در آن زمان، 

بيشترين شمار نيروهای افغان .  نيروی کمکی در هنگام لزوم می رسيد20000 و 105000شمار گروه اعزامی به 
تيک خلق که ظاهرًا پرسونل شوروی برای دولت و مقامات حزب دموکرا.  نفرمی رسيد30000در آن زمان به 

مسووليت جنايات جنگی که در اين دوره انجام يافته مربوط افسران . حاکميت داشتند، تصميم گيری می کردند
شوروی و صاحب منصبان بلند رتبه افغان که همراه آنها کار می کردند و در حقيقت فرمانبردار و مطيع آنها 

ه هر دو کشور سيستمی داشتند که تحت آن نمايندگی سياسی کميته تقريبًا تا زمان پايان اين دور. بودند، می باشد
حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی و حزب دموکراتيک خلق ( از حزب حاکم ) politburo(مرکزی 
تعدادی از اشخاص کليدی دولت افغانستان در آن . نقش رهبری در سياست گذاری داشتند) حزب وطن/ افغانستان

  : زمان عبارت بودند از
  

، عضو کميته سياسی و نخست وزير سالهای ) PDPA(ببرک کارمل، رهبر حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
   1986 الی 1980

  نور محمد نور، معاون رئيس جمهور و عضو کميته سياسی 
رئيس جمهور بعد ( ، رهبر حزب دموکراتيک خلق و نخست وزير1986 الی 1980داکتر نجيب اهللا، رئيس خاد، 

   1992 الی 1986در سالهای ) 1987ل از سا
  1992 الی 1986، رئيس خاد در سالهای 1986 الی 1980غالم فاروق يعقوبی ، معاون رئيس خاد در سالهای 

  .) به واد تغيير نام داد1986اين سازمان در سال ( 
لق و پرچم دست به وزارت مداومًا بين حزب خ( شهنواز تنی ، نظر محمد، عبدالقادر و محمد رفيع، وزرای دفاع 

  .) دست می شد
  ) لوی درستيز(صف دالور، رئيس قوای مسلح و آ ) فوت نموده(بابه جان 

  ) 1988سفير در مسکو بعد از سال ( 1988 الی 1980سيد محمد گالبزوی، وزير داخله در سالهای 
   1992 الی 1988اسلم وطن جار، وزير داخله در سالهای 

  و معتمد و راز دار داکتر نجيب اهللا مانوکی منگل، ديراکتر سياسی 
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  .جدول ذيل ليست اعضای کميته سياسی شوروی در همين زمان می باشد
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 1991 الی 1979مسووالن امور شوروی که در افغانستان مسووليت داشتند، سالهای 
  

  منشی عمومی کميته مرکزی 
  1982 نوامبر 10 الی 1966 آپريل 8                    لنويد ايليچ برزنوف                                          

  1984 فبروری 9 الی 1982 نوامبر 12يوری والديميرويچ آندروپوف                                                 
   1985 مارچ 10 الی 1984 فبروری 13کنستانتين استنويچ چرننکو                                                     
  1991 آگست 24 الی 1985 مارچ 11ميخائيل سرگويچ گورباچف                                                    

  
وزرای امور خارجه 

   1985 جوالی 2 الی 1957 فبروری 15آندره آندريويچ گروميکو                                                        
  1991 جنوری 15 الی 1985 جوالی 2وروسويچ شوارد نازه                                                ادوارد آم

  1991 آگست 23 الی 1991 جنوری 15الکساندر الکساندرويچ بسمرتنيخ                                              
   1991 نوامبر 14 الی 1991 آگست 28                        بوريس دميتريويچ پانکين                               

  
وزرای دفاع 

   1984 دسامبر 20 الی 1976 آپريل 29دميتری فيودريويچ استانف                                                     
  1987 می 30 الی 1984 دسامبر 22سرگی ليونيدويچ سکولف                                                       
   1991 آگست 22 الی 1987 می 30دميتری تيموفيويچ يازوف                                                       
   1991 آگست 23 الی 1991 آگست 22ميخائيل اککسيويچ مويسيف                                                    

  ) موقت                                                                        (               
   1991 دسامبر 26 الی 1991 آگست 23يوگنی ايوانويچ شاپوشنيکف                                                    

  
  )KGB(رئيس کميته امنيتی 

   1982 می 26 الی 1967 می 18                                يوری والديميرويچ آندروپوف                 
   1982 دسامبر17 الی 1982 می 18ويتالی واسيلويچ فدروچوک                                                    
   1988 اکتبر 1  الی1982 دسامبر 17ويکتور ميخاليويچ چبريکوف                                                  
   1991 آگست 22 الی 1988 اکتبر 1والديمير الکساندرويچ کريوچکوف                                          
   1991 آگست 23 الی 1991 آگست 22ليونيد نيکاليويچ شبرشين                                                       

  ) موقت                                                        (                              
   1991 اکتبر 22 الی 1991 آگست 23واديم ويکتورويچ بکاتين                                                        

  
  )   MVD(وزارت داخله 

   1982 دسامبر 17 الی 1968 نوامبر 25              نيکالی آنيسمويچ شکولوف                                      
   1982 جنوری 24 الی 1982 دسامبر 17ويتالی واسيليويچ فدروچوک                                                   
    1988ر  اکتب10 الی 1986 جنوری 24الکساندر والديميريک والسف                                                
   1990 الی ا دسامبر 1988 اکتبر 20واديم ويکتورويچ بکاتين                                                        

   1991 آگست 22 الی 1990بوريس کارلويچ پوگو                                                            ا دسامبر 
   1991 آگست 23 الی 1991 آگست 22                                                   واسيلی پترويچ تروشين      

  ) موقت                                                                                      (
   1991 دسامبر 26 الی 1991گست  آ23ويکتور پاولويچ بارانيکوف                                                    
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، ادامه 1991 الی 1979مسووالن امور شوروی که در افغانستان مسووليت داشتند، 
  

   تمامی اعضاء – کميته مرکزی CPSUاعضای کميته سياسی از 
   1982 جنوری 25 الی 1955 جوالی 12)                              مرتبه دوم( ميخائيل آندريويچ سوسلوف 

   1982 نوامبر 10 الی 1957 جون 29ليونيد ايليچ برژنف                                                         
   1980 اکتبر 21 الی 1960 می 4)                                  بار دوم(آلکسی نيکاليويچ کوسيجين 

   1982 نوامبر 22 الی 1962 آپريل 25                         آندری پاولويچ کيريلنکو                          
   1983 می 27 الی 1966 آپريل 8آرويد يانويچ پلشی                                                          
  1986وری  فبر18 الی 1971 آپريل 9ويکتور واسيليويچ گريشين                                               
   1987 جنوری 28 الی 1971 آپريل 9دينمحمد احمدويچ کونايف                                                 
   1989 سپتامبر 20 الی 1971 آپريل 9والديمير واسيليويچ شربيتسکی                                          

   1984 فبروری 9 الی 1973 آپريل 27                           يوری والديميرويچ آندروپوف                
   1988 سپتامبر 30 الی 1973 آپريل 27آندره آندريويچ گروميکو                                                  
   1985ی  الی ا جوال1976 مارچ 4گريگوری واسيليويچ رومانوف                                          
   1984 دسامبر 20 الی 1976 مارچ 4ديميتری فيودرويچ استينوف                                              
   1985 اکتبر 15 الی 1978 نوامبر 27نيکالی الکساندرويچ تيونوف                                            

   1985 مارچ 10 الی 1978 نوامبر 27                          کنستانتين استينويچ چرننکوف                 
   1991 آگست 24 الی 1980 اکتبر 21ميخائيل سرگيويچ گورباچف                                             
   1987 اکتبر 21 الی 1982 نوامبر 22حيدر علی رضاوگلی غليف                                              
  1988 سپتامبر 30 الی 1983 دسامبر 26ميخائيل سرگيويچ سولومنتسف                                          
   1990 جوالی 14 الی 1983 دسامبر 26ويتالی ايوانويچ وروتنيکوف                                             

   1989 سپتامبر 20 الی 1985 آپريل 23                      ويکتور ميخائيلويچ چبريکوف                     
   1990 جوالی 14 الی 1985 آپريل 23يگور کوزميچ ليگاچف                                                    
   1990  جوالی14 الی 1985 آپريل 23نيکالی ايوانويچ ريژکوف                                                
   1990 جوالی 14 الی 1985 جوالی 1ادوارد آموروسيويچ شوارد نازه                                         
   1990 جوالی 14 الی 1986 مارچ 6لف نيکاليويچ زايکوف                                                    

   1989 سپتامبر 20 الی 1987 جوالی 26                        ويکتور پترويچ نيکونوف                         
   1990 جوالی 14 الی 1987 جوالی 26نيکالی نيکيتويچ سليونکف                                               
   1990ی  جوال14 الی 1987 جوالی 26الکساندر سرگيويچ ياکولف                                               
   1990 جوالی 14 الی 1988 سپتامبر 30واديم آندريويچ مدودف                                                    
   1990 جوالی 14 الی 1989 سپتامبر 30والديمير الکساندرويچ کريچکف                                        

   1990 جوالی 14 الی 1989 سپتامبر 20                              يوری ديميتريويچ ماسليوکوف             
   1991 آگست 24 الی 1989 دسامبر 9والديمير آنتنويچ ايواشکو                                                 

    
  

 شوروی ها با آگاهی از ضرورت حمايت از حزب ،. اشغال شوروی تغيير تاکتيک را در جنگ به وجود آورد
کشتارهای دسته جمعی روشنفکران، رهبران مذهبی، و ديگران را پايان داده و به جای آن راه های سيستماتيک تر 

در حومه شهرها آنها در . جاسوسی را اختيار کردند و اهداف بيشتری را برای سرکوبی مقاومت اتخاذ کردند
  .  کشتن بی شمار غير نظامی شرکت داشتندبمباردمانهای گسترده قريه ها ، زير بناها و جاده ها و

  
 جنوری ، دولت 13 زندانی از پل چرخی رها شد و در 2000بالفاصله بعد از اينکه کارمل منصوب شد، بيشتر از 

، لغو شد و KAMپوليس مخفی امين،. امين رسمًا اعالن کرد-نو، يک روز شهيد را برای يادبود قربانيان ترکی
گرچه، شوروی ها يک سازمان جاسوسی با کارايی باالتر را به .  به قتل رسيدندبعضی از صاحب منصبان آن

در جريان هشت سال بعدی ، .  شوروی به وجود آمدKGBخدمات اطالعات دولت يا خاد به تقليد از . وجود آوردند
از  نامعلومی اين سازمان به توقيف های گسترده و شکنجه مظنونين حاميان مجاهدين و قتل های دسته جمعی  شمار

  .  دادگاه های ويژه انقالبی دست يازيدندآنها بعد از محکمه در مقابل
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در يکی از حادثات مشهور اين دوره، . تظاهرات اپوزيسيون عليه اشغال شوروی با قوت پاسخ کوبنده داده می شد
در دومين سالگرد  1980در آپريل . دختران مکتب در يک راه پيمايی اعتراض آميز در کابل تير باران شدند
مطابق ديده بان حقوق بشر، در تمام آپريل . کودتا صد ها دختر مکتب و ديگر متعلمين تظاهرات را به راه انداختند

 متعلم 50در حدود . و می، نيروهای نظامی به تظاهرکنندگان فير کرده و هزاران شرکت کننده را دستگير کردند
، متعلمين، دختران مکتب ابتدايی 1981دومرتبه در سپتامبر . ه شدندکه بيش از نيمی از آنها دختر بودند کشت

در مرکز کابل، پل باغ عمومی ، آنها توسط يک عده تانک های شوروی و افغان . اعتراضات را سازماندهی کردند
  : يکی از مامورين اسبق صحنه را چنين توصيف کرد. متوقف شدند

  
ظاهر شده که اعالن می کرد، تظاهرات را متوقف کنيد و پيش روی از گوشه ای يک تانک با بلندگو شبيه تيپ 

يک نطق کوتاه نيز بود که می گفت شما . نکنيد، برگرديد به صنف هايتان، در غير اينصورت تير باران خواهيد شد
 دارای مملکت هستيد و شما دختران جوان نمی دانيد که اين دستان امپرياليسم است و امپرياليسم هيچگاه خوش

نيست که شما يک زندگی خوش داشته باشيد و شما نبايد احمق شده و به امپرياليسم گوش دهيد، و روسها برای 
دخترها به شعار . و چيزهايی شبيه اين. کمک ما به اينجا آمده اند و روسها در اينجا بخاطر حمايت انقالب می باشند

ما می دانيم شما قاتلين هستيد و ما ! شناسيم، فرزندان لنينما شما را می ! ادامه دادند، ما شما روسها را ميشناسيم
ما می خواهيم . ما ترجيح می دهيم که کشته شويم به جای اينکه به صنفهای خود بازگرديم. نمی خواهيم برگرديم

شش . سپس تانک های روسی فير کردند. اين چيزی بود که آنها فرياد می زدند. شما روسها از کشور خارج شويد
دستان و پاهايشان از حرکت باز ايستاد و آنها به يک جيپ روسی ه را ديدم که من ديدم شش جناز. ر کشته شدنددخت

  .انداخته شدند
  

    توقيف و شکنجه   4.2
  

خبرنگار ويژه ملل متحد، فليکس ارماکورا در گزارش اول خويش بيان داشت که شواهد هماهنگ نشان داده که 
يکی از صاحب منصبان اسبق .  قوای مسلح به طور منظم شکنجه را اجرا می کردندو اعضای) خاد(پوليس ويژه 

محمد رحيم، صمد آذر، : خاد که مصاحبه شده است از سه شکنجه گر حرفه ای نام برده است که عبارتند از
  . عبدالغنی، و فاروق مياخيل

  
. و تمام مراکز توقيفی خاد انجام گرفته استبنا به گفته خبرنگار ويژه ، شکنجه در وزارت داخله، زندانهای کابل، 

وی در اخير به ويژه بيان داشته ازمراکز فرماندهی خاد، هشت مرکز توقيفی در کابل که توسط خاد کنترل می شد 
بزرگترين مرکز .  خانه شخصی که به عنوان مراکز توقيفی استفاده شده و توسط خاد کنترل می شد200و حدود 

صدارت دفتر . و پوسته هايی که خبرنگار ويژه  ذکر کرده در محوطه صدارت در کابل بودتوقيفی خاد در کشور 
وزارت داخله . شش درک بودمراکز عمده تحقيق خاد در ناحيه از ديگر . مرکزی تحقيق و بازپرسی را دربرداشت
  . نيروی امنيتی خودش، ثارندوی را داشت

  
 در دفتر دوم 1985 الی 1980خباراتی در زمان ببرک کارمل از يکی از افسران سرويس است. يکی از شهود بنام ا

وی در مورد بدرفتاری با زندانيان که وی در خاد شاهد بوده است به پروژه عدالت . اطالعاتی در کابل بوده است
  : افغانستان گفته است

  
ام دست داشتن در انفجار بعد از آن ده نفر به اته.  يک انفجار در ترمينال فرودگاه کابل رخ داد1364در سال 

  : اينها کسانی هستند که من به ياد می آورم. بعضی از نامها، نه همه، را من به ياد می آورم. دستگير شدند
  ابراهيم از قلعه قاضی چارده کابل

  ادريس از قريه شصت در رخه، پنجشير 
  . آنها سيد بودند. سراج الحق برادر ادريس

  ر بودند از تپه بخش ، يک قريه در ولسوالی رخه در پنجشيرشعيب و وحيد که آنها نيز براد
  چوچه از پنجشير، ولسوالی رخه، قريه شصت . و
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وی .  ساله بود، وی نمی توانست اعدام شود17هر ده تن به مرگ محکوم شدند اما چون چوچه خيلی جوان يعنی 
ثارنوال . يت خاد به محکمه کشيده شدند امن7آنها آشکارا در شش درک، در رياست .  سال زندان محکوم شد18به 

قاضی، رئيس شادان بود و قاضی ديگر بنام . گاه انقالب بودی ثارنوال ويژه دادحشمت قايينی بازپرس بوده وو
. زمانی که اين ده نفر مورد تحقيق قرار می گرفتند، شخص مسوول تحقيق حميد الشمال بود.  بنوال بودسکندر

  : د ازمابقی مستنطقين عبارت بودن
  

  . وی مشهور به بی خدا بود چون وی بسيار ظالم بود. حليم از پکتيا
  . عارف از هرات، باور بر اين است که فعًال در مسکو باشد

  . عنايت جوش ، احتماًال در جرمنی باشد
  . غفور از هرات که در مکان فعلی اش نامعلوم است

  
. حقيق بود که در باغ نقيب پهلوی سفارت هند قرار داشت، مکان ته پير گيالنی که توسط دولت ضبط شده بودخان

) رئيس نظامی استخبارات. ( حميد الشمال مرتکب اعمال شکنجه شده است. آنجا مرکز نظامی استخبارات بود
  . حسام الدين و معاونش حبيب اهللا هر دو حاضر بودند

  
آنها ناخن های . ايشان شکنجه می کردندآنها مردم را بوسيله لت و کوب کردن آنها با يک چوب مخصوص در پاه

. انگشتانشان را با پالس می کشيدند و بوتل ها را در مقعد زندانيان می گذاشتند و زندانيان را بی خوابی می دادند
. آنها وسايل مخصوص شکنجه از روس داشتند.  ايجاد شد که خارج از خاد نظامی بود-بخش تکنيکی– 105اداره 

هی که که شوک الکتريکی به سر وارد می کرد وبه مانند آن به انگشتان و اعضای تناسلی برق به عنوان مثال، کال
.  بود105وی رئيس مديريت . رئيس اين بخش صفت اهللا از پروان بود که وی فعًال در جرمنی است. داده می شد

وی در مونيخ در جرمنی می آدرس فعلی . وی وسايل الزم را تهيه و آماده می کرد. معاون تکنيکی نصير احمد بود
يک نفر تحقيق و شکنجه می کرد تا موارد . آنها هردو حاضر بودند. باشد اما من دقيقًا نمی دانم که وی کجا است

  . اتهام ساخته و اعتراف بگيرد
  

رد و برخی اوقات آنها را مو. بعضی اوقات آنها زندانيان را فحش می دادند. حسام الدين و حبيب اهللا آنجا بودند
آنها . افراد اصلی که تحقيق را انجام می دادند حميد شمال، عنايت جوش و حليم بودند. ضرب و شتم قرار می دادند

  . فنی ترين کادرهای مستنطقين بودند، کسانی که واقعًا ظالم بودند
راتی خود آماده از ابتدا که آنها دستگيری مردم را ترتيب دادند، ما در دفتر استخبا. من يکی از کارمندان بودم

اين . من شاهد تمام صحنه ها بودم. وظيفه ما امنيت زندانيان و اطمينان حاصل کردن از عدم فرار آنها بود. بوديم
تا آن . تا زمانيکه آنها محکمه شده و به زندان فرستاده می شدند، من آنجا بودم. سه نفر تحقيق را انجام می دادند
من بيرون . آنها تحت مراقبت روسها بودند. از آن، من نمی دانم که چه می شدبعد . زمان من يک شاهد عينی بودم

وقتی شکنجه انجام می شد و زندانيان فرياد می زدند، ما برای ديدن می آمديم . بودم ولی می توانستم از پنجره ببينم
 حاصل می کرديم که ما وظايفمان را بيرون انجام می داديم و اطمينان. و مشاهده می کرديم چه انجام می شد

 - می بود، هر کس اضطراری– 1نمبر احضارات در جريان سربازی ، وقتی که . زندانيان به محافظان حمله نکنند
در جريان تحقيق ما مراقبت می . حتی رئيس بايد آماده باش می بود.  بايد آماده می شد-عسکر، صاحب منصب

  . کرديم
  

 دهد ساختمان اصلی را که حبيب اهللا در آن اقامت می کرد، اتاقهای يک پالن رسامی شده از ساختمان نشان می
  . زندانيان در دروازه پهلوی آن و اتاق تحقيق با پنجره هايش

  
 بار در جريان هر جلسه شکنجه می شدند 10 الی 5 روز تحت بازجويی قرار داشتند و احتماًال 37زندانيان به مدت 

يک مستنطق وجود داشت و سپس تعداد کمی . يک وقت مشخص نداشتکه ممکن در جريان شب ويا روز بود و 
چه زمان ماين را آنجا برده ای؟ بعدًا همين سوال را از : آنها مثًال سوال می کردند. زندانی در اتاقهای مختلف

م ، مثًال اگر شما زندانی بوده و از خود سوال می کرد. زندانی بعدی که در اتاق مختلفی قرار داشت می پرسيدند
اگر جواب نمی دادی، آنها تو را لت و کوب کرده و يا با لگد . اگر تو جواب ندهی، آنها تو را شکنجه خواهند کرد

آيا وی ماين را انتقال داده و به کجا انتقال داده است؟ . سپس از زندانی بعدی همين سوال پرسيده می شد. می زدند
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 بار در هر جلسه انجام می 10 الی 5براين، اين عمل در حدود بنا. اگر وی انکار می کرد، وی نيز شکنجه می شد
  . اما در انتها آنها واقعًا الغر بودند. همه آنها در ابتدا مردمان چاقی بودند. آنها هر روز شکنجه می شدند. گرفت

  
حسام الدين . نديک مجله و اسنادی بود که نشان می داد کدام مردم برای انجام دادن اين اعمال مدال دريافت داشته ا

شايد يک سند . بيشتر اسناد سوختانده شده است. پيدا کردن آن در حال حاضر مشکل است. خودش به آنها مدال داد
يک عکس از همه آنها موجود می باشد، تما عسکران و صاحب منصبانی که مدال دريافت داشته . باقی مانده باشد

  . اين سند در کابل است. اند
  

سه نفر عمده وجود داشتند که دستگيری . حبيب اهللا و حسام الدين به هر اتاق برای ديدن می آمدنددر جريان شکنجه 
چرا وی را .... را انجام می دادند و فرماندهی می کردند، حسام الدين، حبيب اهللا و ظالم ترين آنها عبداهللا فقيرزاده

 17حسام رئيس فرقه .  حبيب اهللا انجام داده استدستگير نکرده اند؟ وی قتلهای بيشتری را هم نسبت به حسام و هم
عبداهللا فقيرزاده از قبل در آنجا . رفت) خاد(سپس وی به استخبارات . استخبارات در هرات و يک مرد نظامی بود

  . بود
قيرزاده معاون عبداهللا ف. حسام رئيس استخبارات نظامی بود و کار مديريتی را انجام می داد و فرمان صادر ميکرد

وی بسيار . ی بود و فرمان ها را اجرا می کرد و عمًال پروگرام دستگيری و شکنجه آنها را هدايت می کردپراتيفا
  .بعد از اين وظيفه وی والی قندوز شد. وی به مار کبرا مشهور بود. ظالم بود

  
در جريان . دندآنها از روس ياد گرفته بو. ، متخصصين105 شکنجه گرهای معمولی و -آنجا دو گروه وجود داشت

مردمانی وجود . شکنجه معمولی اگر زندانيان اعتراف نمی کردند، آنها دومين گروه را وارد مرحله می کردند
بقيه تا روز آخر اعتراف نمی کردند، اما آنها به خاطر آنچه که ديگران . داشتند که در روز اول اعتراف می کردند

  . گفته بودند محکوم می شدند
  

) مجاهدين(که خودش متهم به داشتن روابط با ضد انقالبی ها . ، ا1364 جوزای 24 مطابق با 1985 جون 14در 
  : وی به پروژه عدالت افغانستان گفته است). 1367ميزان ( 1988بود دستگير، زندانی و شکنجه شده تا سپتامبر 

  
ی دستگيری های استخباراتی تسليم حسام الدين و حبيب اهللا مرا دستگير کرده و مرا به دفتر مرکزی ، رياست عموم

من اعتراف . آنها حتی يکی از دندانهايم را شکستند.  روز تحت تحقيق قرار داشتم7 ماه و 6من به مدت . نمودند
  . بسيار شرم آور بود زيرا نتوانستند از من اعتراف بگيرند. نکردم بناًء مرا آزاد نمودند

  
قوای هوايی افغانستان در مورد تجربه اش بعد از دستگيری اش توسط ، يک پيلوت هليکوپتر .يکی از شهود بنام ل

  :  به پروژه عدالت افغانستان گفته است1989خاد در سال 
  

 در دوران دولت نجيب اهللا، سرويس استخباراتی قوای هوايی که 1989 مارچ 13 مطابق 22/12/1367در تاريخ 
   377لوت فعال بودم که به حيث قوماندان کندک در فرقه من يک پي. يک بخش نظامی خاد بود مرا دستگير کردند

وی . صف که يک کارمند خاد ميدان هوايی کابل بود برای ديدن من آمدشخصی بنام آ . کار می کردم) وپتر هليک(
من همراه وی سوار موتر شده و چند دقيق بعد . مرا گفت که کسی می خواست مر در قرارگاه نيروهای هوايی ببيند

عاصف مرا به شبکه مرکزی اش برد و در آنجا وی مرا به رئيس . پوسته استخباراتی ميدان هوايی رسيديمما به 
آنها مرا در يک اتاق تاريک . وی مرا به افراد مسوول برد. عمومی استخباراتی قوای هوايی بنام وحيد معرفی کرد

ق از من نمودند و متواتر می پرسيدند که آنها شروع به تحقي. زندانی کردند و من نمی دانستم که جرمم چه بود
 45بنابراين من به مدت . وابسته هستم) که آنها در آن زمان اشرار می ناميدند( بگويم با کدام گروه از مجاهدين 

آنها مرا به شيوه های . در جريان تحقيق آنها به عزت و شرف انسانی احترام نمی گذاشتند. روز آنجا زندانی شدم
فضای زندان طوری بود که انسان تحمل . د لت وکوب، برق دادن، و بيدارخوابی شکنجه می کردندگوناگون مانن
اول اينکه اتاق ما بدون هيچ نوع وسيله گرم کننده در آن . ما يک حالت خيلی بد در زندان داشتيم. نمی توانست

وز به ما اجازه ديدن آفتاب و ماندن دوم اينکه آنها فقط به مدت نيم ساعت در شبانه ر. هوای سرد زمستان کابل بود
عالوتًا برای اينکه ما را اذيت کنند چراغها را خاموش می کردند در حاليکه ما مصروف . به زير آفتاب می دادند

در پل چرخی . آنها می خواستند که ما قادر نباشيم ببينيم که چه غذای کمی به ما می دهند. خوردن شام بوديم
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 که نمی توان نام بشر را به روی آنها گذاشت به خاطر اينکه آنها هيچ نوع مهربانی نسبت مستنطقينی وجود داشتند
وسايل مختلف شکنجه در آنجا وجود داشت مانند چوب که توسط آن مردم را لت وکوب می . به همنوع خود نداشتند

ن، آنها به ما چيزهای بدی همچنا. کردند و مرا هم می زدند، ابزار برقی که توسط آن به ما شوک برقی می دادند
  . من تمام آنها را ديدم و همه را با تمام وجودم احساس کردم. می گفتند که برای بشر بيان آن شرم آور است

  
 روز و کامل کردن 45به کدام حزب اپوزيسيون ارتباط دارم؟ بعد از : آنها فقط جواب اين سوال را می خواستند

من برای .  از بالک دوم زندانی شدم75من در اتاق شماره .  زندان پل چرخی بردندتحقيق اوليه آنها مرا مستقيمًا به
سپس، من آزاد گشته و به قطعه نظامی مربوطه ام در ميدان . چهارماه زندانی شدم و وضعيت آنجا بسيار بد بود

به من اجازه پرواز اما رئيس نظامی خاد طی يک نامه ای به خاد قوای هوايی نوشت تا . هوايی کابل فرستاده شدم
  . با هليکوپتر را ندهند

  
جناياتکاران فوق الذکر مرا دستگير . دوباره دستگير شدم) 1990 دسامبر 6 (1369 قوس 15من برای بار دوم در 

در . سپس آنها مرا به رياست تحقيق به صدارت بردند. من برای سه روز در خاد قوای هوايی زندانی بودم. نمودند
همان .  روز زندانی بودم45من برای مدت .  در قسمت شمالی طبقه دوم زندانی بودم12ماره آنجا در اتاق ش

يعقوبی رئيس عمومی . فقط يک تغيير وجود داشت. سوالهای قبلی و همان شکنجه دفعه اول وجود داشت
ولی . ق، رها شدم روز شکنجه و تحقي45بعد از . استخبارات بود اما حسام الدين حسام دوباره رئيس خاد نظامی بود

  . آنها به من اجازه ندادند که در دولت کار کنم زيرا مرا متهم به ارتباط با مجاهدين می دانستند
  
 ساله 18وقتی وی .  ساله باشنده اصلی قريه شارمخی، ولسوالی هشکمينه واليت ننگرهار می باشد50يک نفر . م

 بازگشته و با داشتن 1977ی بيشتر در مصر، وی در سال بعد از تعليمات نظام. بود تعليمات نظامی را شروع کرد
اظهار داشت که رقابت شديد بين . در آن زمان، م. تخصص در انجنيری راکت، يک دگروال در وزارت دفاع شد

و همچنين . صاحب منصبانی که تحصيالت عالی خود را اتحاد جماهير شوروی گذرانده بودند، وجود داشت
 که بعدًا کودتا واقع شد، قطعه 1978در سال . هفته ای يکبار دروس حرفه ای ميدادندمشاورين روسی بودند که 

بيان کرد که تعدادی ديگر از افسران . م. و پشت سر تپه مرنجان انتقال يافت قطعه نظامی ششم در تپه کارته نوی،
  . که مظنون به افسران تعليم يافته در مصر بودند بنام بچه های سادات ياد می شدند

  
دراين زمان آنها مرا دعوت به عضويت در حزب نمودند ولی من آنرا . نبودم) PDPA(من عضو حزب خلق 

من هيچگونه مشکل مذهبی با آنها . چندين بار به تعويق انداختم برای اينکه به من توجه نکنند ولی بی فايده بود
اما رفتار آنها را در قطعه . نداشتمنداشتم چون من يک آدم افراطی نبودم و در هيچ حزب سياسی نيز شرکت 

وی گفت که من . يک روز يکی از انجنيران مرا اخطار داد. خودمان دوست نداشتم و روسها را نيز دوست نداشتم
و گفت که وی به من توجه داشته و ميخواهد که من به حزب دموکراتيک خلق . بايد ايدئولوژی انتقالی داشته باشم

  . ولی من به حزب خلق نپيوستم. گفت که انقالب ثور نابود شدنی نيستوی . افغانستان ملحق شوم
  

از يک طرف، من با دخالت مستقيم روسها در امورات تعليمی و نظامی مواجه بودم . سپس، شغل من سخت تر شد
 مثًال برخی اوقات من دستور مخابروی دريافت . و از طرف ديگر با رقابت شديد حزبی خلق و پرچم مواجه بودم

داشتم مبنی بر اتهام برخی افسران پرچمی به داشتن ارتباطات با مجاهدين و همچنين خاد در قطعه ما دخالت می 
  . کرد و کار مرا سخت تر می کرد

  
 شب 2ساعت .  من به همراه گروهی از قطعه مان در وظيفه بودم1981 دسامبر 31 مطابق 10/10/1360در شب 

من به آنها . ن خاد بودند به اتاق نگهبانی آمده و می خواستند که مرا مالقات کنندسه افسر که بعدًا معلوم شد افسرا
آنها در مناطق نزديک .  دقيقه بيايند30 و 8اطالع دادم که در آن موقع نمی توانم آنها را مالقات کنم و ساعت 

و داخل شدند به .  کرده بودند آن شب محاصره8من بعدًا متوجه شدم که آنها خانه ام را ساعت . نگهبان منتظرماندند
 صبح 6دومرتبه در ساعت . اما چون چيزی نيافتند، آنها به قطعه برگشتند. خانه و اتاقها و فاميلم را تالشی کردند

عسکر موظف به من تلفن کرد و گفت که اين مردان خودشان را افسران وزارت دفاع معرفی کرده و می خواهند تا 
من . من آنها را مالقات کردم و فهميدم که آنها خاد بودند. بعدًا، آنها خواهند رفت. کنندمرا برای چند لحظه مالقات 
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فکر کردم که شايد آنها آمده بودند برای اينکه چند روز قبل در برابر افسران من به رئيس خاد قطعه خودمان گفته 
  .  دخالت نکنندبودم تا افسران را عليه يکديگر تشويق نکنند و در امورات تعليمی قطعه ما

  
آنها از . آنها به من گفتند که همه رُوسای قول اردوی قطعات نظامی در ارگ سابق وزارت دفاع جلسه ای داشتند

آنها . گرچه من می دانستم که موضوع کامًال چيز ديگری است، من موافقت کردم. من خواستند تا سوار موتر شوم
وقتی . که ما به نگهبانی وزارت دفاع رسيديم، رفتارشان تغيير کردوقتی . محترمانه برخورد کرده و مُودب بودند

سپس، آنها کاله نظامی ام را برداشتند ومن آنرا هرگز . من بيرون از موتر شدم، آنها مرا با دقت تالشی کردند
  . فراموش نمی کنم که بدترين زمان در زندگی ام بود

  
.  بود، از افسران خاد سوال کردند که آيا مرا آورده بودنددر اين لحظه، شخصی که جاکت و شلوار روسی پوشيده

او داکتر . سپس، وی از پنجره کوچکی در بيرون نگاه کرد و مرا از سر تا پا ديد. بله قربان: درجواب، آنها گفتند
طرف ديگر اتاق يک ميزی که روی آن يک . من به يک اتاقی برده شدم. نجيب اهللا، رئيس خاد در آن زمان بود

همچنين پالسها، يک تلسکوپ و تعدادی ناخن . که سفيد که روی آن چند قطره خون ريخته شده بود، وجود داشتت
بعد از . بعدًا شب فرا رسيد و مستنطق اصلی من که يک مرد جوان بنام الال بود آمد. کوتاه و بلند وجود داشت

سپس، وی از من سوال . فصل من بودآن مشخصات م. احوالپرسی ، وی يک فرمه برای کامل کردن به من داد
. بعد، وی سوال کرد که عضويت چند جای ديگر را دارم! بله: نمود که آيا عضو حزب خلق هستم؟ من به وی گفتم
سپس، از طرف ديگر ميز يک نفر محکم مرا زد که ). PDPA(من گفتم که فقط حزب دموکراتيک خلق افغانستان 

مرد ديگری آمد و گفت که من بايد در .  لت و کوب و دشنام دادن کردسپس وی شروع به. چشمهايم سياهی رفت
شنيدن چنين کلماتی . من هرگز چنين کلماتی نشنيده بودم. سرم مرمی خورده و مثل يک سگ به بيرون انداخته شوم

  . سخت تر از گلوله بود
  

به سختی فهميده می شد که آيا .  بودآنجا خيلی مرطوب. سپس، آنها مرا به اتاق ديگری که کامًال تاريک بود، بردند
اين بار، مستنطق دوستانه . من به اتاق تحقيق برگشتم. سپس، صدای در را شنيدم که قفل نشده بود. روز بود يا شب

) مجاهدين(و پالن شيطانی اشرار ) PDPA(شروع کرد و در رابطه با بزرگی حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
وی توضيح داد که مطابق اظهارات يک متهم من يکی از . که همکاری کنموی از من خواست . صحبت کرد

سپس، وی يک عکس به من نشان داد و . يکی از عسکرانشان شروع به لت و کوب من نمود. اعضای احزاب هستم
بناًء بعدًا مرا مجبور . اما من هرگز شخص داخل عکس را نديده بودم. خواست که تشخيص دهم چه کسی در آن بود

به خاطر اينکه هوا . ه ايستاد شدن برهنه، فقط با لباس زير، برای چندين ساعت دربيرون در هوای سرد نمودندب
بعدًا، به زمين . وقتی که پايم را تکان می دادم، احساس می کردم از من نيستند. سرد بود، بدنم بی حس می شد

من از هوش رفتم و آنها مرا .  من دوباره افتادمسپس وی کنار رفته و. يک عسکر به زور مرا ايستاد کرد. افتادم
  .  گرم کردند تا اينکه بهبود يافتم

  
وقتی که آنها مرا به اتاق بردند در حاليکه چشمانم بسته بود، آنها به . تحقيق معموًال بعد از نيمه شب انجام می شد

من واقعًا خسته و خواب آلود بودم و يک شب که . محافظان دستور دادند که مرا در جريان روز نگذارند که بخوابم
آنها به من اشاره . آنها ازمن سوال می کردند در مورد شخصی که من نمی شناختم، آنها مرا به اتاق تحقيق بردند

يک بار ديگر عکس را به من نشان دادند و . کردند که که روی يک چوکی بنشينم که به تازگی آورده شده بود
آنها قول دادند که اگر بگويم، آنها ديگر مرا مجازات نکرده و » .شخص را می شناسمفقط بگو که اين « پرسيدند

اما من نمی توانستم چنين کاری کنم برای اينکه من . آنها گفتند که فقط آن شخص را می خواهند. مرا رها می کنند
  . هرگز عادت به دروغ گويی نکرده بودم

  
افراد ديگری در اتاق پشت سر وجود داشته و آنها به وی . ندبرخی اوقات مستنطق نمی دانست که چه سوال ک

. سپس وی مرا وادار به افتادن با صورت کرده و نگهبان را امر کرده تا نزديک سر من بنشيند. سوالها را می دادند
تيجه ن. زمانی که من جيغ می زدم، يکی از عسکران با يک چوکی به پشت من زده تا زمانی که قادر به فرياد نبودم

  . و نشانه های شکنجه شان هنوز در بدنم موجود می باشد
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آنها مرا به طبقه چهارم بالک دوم . سپس، آنها مرا به پل چرخی انتقال دادند.  روز من در صدارت بودم35برای 
من . اتاق تاريک بود. برای سه روز به من غذا ندادند. برده و در يک اتاق ساده بدون فرش يا تخت خواب انداختند

در شب چهارم به من يک پتوی نظامی داده و به محافظ . گريه و فرياد می کردم ولی کسی نبود به من جواب دهد
من اجازه داشتم يکبار در روز به مدت . دستور داده که روزانه يکبار در هنگام شب برايم نان و يک جک آب دهند

  .  روز را اينچنين طی کردم15من مدت .  دقيقه توالت بروم5
  

من دفاعيه خود . در مورد من، آنها مرا متهم به ضد اتحاد جماهير شوروی و کمک به افراد ضد انقالب ثور کردند
ناميده می شد که ) ديوان ب. (دادگاهی که من در آن محکمه شدم بنام دفتر ب. روز بعد مرا دادگاه بردند. را نوشتم

  .)ژيم نجيب اهللا وزير حج و اوقاف شدوی در دوران ر. ( رئيس آن قاضی عبداالول حجت بود
  

گفتم از شينوار . سپس، به دوسيه نگاه کرده و پرسيد از کجا هستم. بدون خواندن دفاعيه من، وی نام مرا پرسيد
همچنين گفتم که به در هيچ . من گفتم که کاری نکرده ام. وی گفت که من نبايد چنين کارهايی انجام می دادم. هستم

بعد از . بناًء من بيرون رفتم. وی گفت که بيرون روم و سپس مرا صدا خواهد کرد.  نداشته امشاخه سياسی شرکت
. بعدًا متهمان انگشتانشان را در جوهر زده و ورق را شصت کنند. يک ساعت، کاتبش هر متهم را صدا می کرد

چرا شصت نکردم و گفت وی گفت . ولی من شصت کردن ورق را نپذيرفتم. وی نام مرا صدا کرد و من آنجا رفتم
. من گفتم که اول بايد بدانم که به روی ورق چه نوشته اند و بعدًا آنرا شصت خواهم کرد. که همه اين کار را کردند

به هفت سال زندان از ابتدای توقيف به . شما، آقای م: ما در حال مشاجره بوديم که کاتب ورق را برايم چنين خواند
من شروع به مشاجره . به وی گفتم که اين را قبول نخواهم کرد. ب محکوم می شويدخاطر کمک به مردم ضد انقال

  سپس دروازه اتاق دادگاه باز شده و ما هردو به داخل رفتيم و قاضی پرسيد که چه مساله است؟. با کاتب نمودم
ترا به کمتر از اين محکوم اگر ! بعد او گفت بچيم. من بوی گفتم که بيگناه هستم و اينکه وی دفاعيه مرا نخوانده بود

  .ديگر سئوالی نکردم. کنم آنها دستان مرا قطع خواهم کرد
  

 برای يکنيم سال هيچ کس از فاميلم نتوانست برای ا در زندان پلچرخی گذراندم و امامن پنج سال و هشت ماه ر
. تگير شدم بچه ام چهار ماهه بودوقتيکه اولين بار دس. موقوف کرده بودندمالقات را برايم آنها اجازه . ديدنم بيايند

وقتيکه برای اولين بار آنها به ديدنم آمدند من نتوانستم برادر کوچکم و بچه ام که هردو يک سن وسال بودند 
بعد از يکنيم سال اول، فاميلم هر سه ماه يکبار بديدنم می آمدند و هر بار که فاميلم برای ديدنم می آمدند . بشناسم

 اجازه داشتند برای پانزده دقيقه با من مالقات کنند در حاليکه يک و يا دو کارمند خاد يا آنها. غمگين ميشدم
بعد از زندانی کردن من آنها پدرم را که يک مستری بود تير باران کردند برايش . عسکرها بين من و فاميلم بود
همه . ن موضوع مرا ديوانه کرده بودبنا براين فاميلم دچار مشکل اقتصادی بود و اي. ميگفتند که پسرت اشرار است

  . بنا بر اين من در دو زندان بودم. اينها در نتيجه زندانی شدن من بود
  

وضعيت در زندان مشابه بود به اتفاقاتی که بعد از عقب نشينی روسها از افغانستان و سقوط دولت نجيب واقع شده 
 يک اتاق آنها به عبادت دعوت کرده و در يک وقت  مثال داخل زندان در.  جنگ خانه بخانه و جنگ ساالری–است 

در يک گوشه ای از اتاق نيروهای حزب : چهار جماعت داشتند) سنی(آذان ميگفتند و آنهايکه از يک مذهب بودند
اسالمی به جماعت نماز ميخواندند و در گوشه ديگر و يا بعد از آنها جمعيت اسالمی به جماعت ديگر شروع 

سر انجام در گوشه ديگر اتاق گروهی که به هيچ . نماز ميخواندند) پنج پير(ديگر اتاق سلفيان در گوشه . ميکردند
آنها يکديگر را متهم . خون ريزی جنگ و توطئه ها واقع شد. يک از مذاهب فوق مربوط نبودند، عبادت ميکردند
   .فقط برای بخاطر منافع شان. به بی ايمانی، ريا کاری، جاسوسی و غيره ميکردند

  
به جالل آباد . باالخره بعد از سپری کردن پنج سال و هشت ماه من بر مبنای عفو داکتر نجيب اهللا از زندان رها شدم

رفته و شغل شخصی ام را شروع در ورکشابی که از پدرم به ارث رسيده بود مشغول کار شدم و هنوز در آنجا 
  .کار ميکنم
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   در حومه شهر   نظر اجمالی بر بمباردمان کورکورانه4.3
  

قسمت های اعظم حومه های شهر در شورش .  آغاز کردند1980زمانيکه روسها اشغال افغانستان را دراوائل سال 
بنا بر اين . بودند هدف اساسی آوردن امنيت در مناطق دور دست و مرکز و ايجاد خطوط ارتباطی و حمايتی  بود

آبرسانی، باغات و غيره منابع اطراف توسط مجاهدين مناطق به شمول مناطق نزديک شاهراها، سيستم های 
استفاده ميشد، مناطقی که مشکوک به پناه گاه مجاهدين جهت عبور مجاهدين از ايران و پاکستان بودند؛ قريه جات 

متصل به ساحاتی که روسها و يا دولت موردحمله قرار داده شده بودند و ديگر قريه جات به عنوان اخطار به 
بمباردمان به قريه و قريه های همجوار يک پيام دسته جمعی را .  همسايگان مورد هدف قرار می گرفتندباشندگان و

  .رساند که حمايت از مقاومت چنين پيامد را خواهد داشت
  

  . بيان گرديده است1980بمباردمان نواحی شهر افغانستان در گزارش سازمان حقوق بشر و گزارش گران تا سال 
  .احی شهر کار روزمره بود اين حمالت کور کورانه کشته های غير قابل حساب را به جا گذاشتبمباردمان در نو

 سيل مهاجرين در پاکستان سرازير شد و طبق گزارش آنها بخاطر بمباردمان به پاکستان فراری 1980در اوايل 
  .اين بمباردمان کور کورانه خلل در حقوق بين المللی ايجاد کرد. شدند

  : به شورای عمومی ملل متحد گزارش آقای ارماکورا مطالعه گرديد1985ش در سال گزار
  :شواهد سازگا بيان کرد که چهار نوع عمل عليه مردم غير نظامی انجام گرديده است

 اعمال قساوت و بی رحمی توسط نيروهای نظامی  .1
 دمان و قتل عام انتقام جويانه بمبار .2
  بدام انداختنداستفاده ماين ضد پرسونل و اسباب بازی جهت .3
 ديگر پيامد های از بمباردمان .4

  
نيروهای نظامی ) روسها(آقای ارماکورا خاطر نشان ساخت که شاهدان عينی تأکيد داشتند که نيروهای خارجی 

  .مسئوول انتقام گيری وسيع در عمليات نظامی در واليات به اشکال مختلف بودند
  

  :جرين که با ايشان مصاحبه انجام داده است بر شمرده است آقای ارماکورا اظهارات مها1986در گزارش سال 
 راکت بطور جداگاه  بوده 40مردم از استفاده بمب های که دارای . بمباردمان های عمده و مهم را ثبت کرده است

طبق گزارش آنها از يک نوع سالح . ساعت انفجار ميکرد بيان داشته اند24و بعد از استقرارش در محل بعد از 
  . در جريان جنگ استفاده ميکردديگر

  .  شان تا هنوز قابل استفاده است31 و بی ايم 41بی ايم .  در قريه جات استفاده ميکرد87 و توپ های 54بی ايم 
 آقای ارماکورا گزارش داد که راکت های اسکاد بی طبق سازمان ديده بان حقوق بشر دارای 1985در سال 
دقيق مداوم در بمباردمان واليات  لغمان، ننگرهار، پکتيا و زابل و در کيلوگرام بود بطور غير 1000کالهک 

  .امتداد مرز و شاهراه  عبوری طرف کابل  استفاده ميشد
 پروفيسور ارماکورا گفت که اظهارات شاهدان متوجه کرد که  بمباردمانها بخاطر خارج کردن 1985در سال 

  :ل بيان خواهد شدمردم يک امر قصدی پالن شده بود که در سالهای ذي
  

روش که بمباردمان ها انجام ميشد نشان دهنده استراتيژی و انعکاس دهنده تمايل برای تصفيه وااليات مرزی با 
  .پاکستان و جمهوری اسالمی ايران بود که تا کمر بند امنيتی را در امتداد خطوط مقدم جبهه ايجاد کنند

  
 نفر به 1000 الی 800 ولسوالی اندخوی واليت فارياب بين  در يک عمليات ضربتی در1986 آپريل 12بتاريخ 

 1986 جون 5 در عمليات متقابل در ی نفر افراد ملک100قتل رسيدند و همچنان گزارش نشان ميدهد که در حدود 
  .بين نيروهای افغان و مخالفين کشته شدند

  
 صورت گرفته بود گزارش 1984توبر  اک3سازمان ديده بان حقوق بشر از بمباردمان های که در هزاره جات در 

  :داد و يک شاهد گفت
من ده روز پيش از جلريز آمدم و زمانيکه من آنجا بودم حمالت زياد هوای صورت گرفت و هر نوع طياره به 

و زمانيکه موقعيت های نظامی را خطا ميکرد در عوض بازار، خانه ها و مناطق . آسمان پرواز ميکرد
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آنها . دف حمالت بمباردمان قرار گرفتو دو مرتبه قريه ما ه. اران ميکرد را بمبمحصوالتی و زراعتی مردم
ميخواستند که باالی مجاهدين بمب بی اندازند ولی نميتوانستند و بنأ بمب را باالی مردم محل از قبيل خانه های 

  .مسکونی و بازار ميريختاند و خسارات مالی و جانی زياد بر مردم غير نظامی وارد می شد
هر روز هليکوپتر ها .  روز قبل اين گونه حمالت در قريه جات جاغوری، راسنه و دره تنگی صورت گرفت20

 نفر 500تقريبآ يکنيم  ماه پيش يک حمله در بهسود صورت گرفت که در حدود .   در فراز منطقه پرواز ميکردند
نطقه شده بودند ولی اکثر شان به ضرب توپ ها نيروهای پياده نيز داخل م. اغلبآ زنها و اطفال خسارات جانی ديدند

  .بقتل رسيدند
  

گزارش گر ملل متحد گفت که در هفته های اخير قبل از عقب نشينی نيروهای روسها با بمباردمان ثقيل نيروهايش 
  : ژه ملل متحد گزارش کردخبرنگار وي. را حفاظت ميکرد

  
پوزيسيون به تاخير انداخته می شد که خساره بيشتر عقب نشينی نيروهای شوروی توسط حمالت مکرر نيروهای ا

 واقع 1989يکی از حادثات چشمگير گزارش شده در اواخر جنوری . غير نظامی و خسارت مالی را در برداشت
شده است که تلفات شديد غير نظاميان را در بر داشت که حمالت طوالنی توپخانه ای را در منطقه اطراف تونل 

مطابق منابع شوروی، چنين .  را شامل بوده است قربانی غير نظامی600ی شود ه گفته مسالنگ، شمال کابل ک
عمليات نظامی روی آن بخش نيروهای شوروی يک عمل دفاع از خود برای نيروهای در حال عقب نشينی بوده و 

يگر نقاط اتفاق بمباردمان های مشابه که منجر به تلفات سنگين غير نظامی می شد در د. هدف ديگری نداشته است
  ) بخشی از وردک( افتاده است مانند کنر، دره پنجشير، پروان، باميان، وردک، ننگرهار و ميدان 

  
مطابق گزارشات ديده بان حقوق بشر و خبرنگار ويژه ملل متحد، در برخی حادثات، نيروهای شوروی از بمب 

  . وده استهای فسفری و بمب های آتش زا در مقابل غير نظاميان استفاده نم
  

 وی 1985در يک گزارشی در سال . خبرنگار ويژه ملل متحد همچنين از استعمال گازهای سمی راپور داده است
  : اظهار داشت

  
خبرنگار ويژه شواهدی را در کمپ ها و شفاخانه های پناهندگان در کويته و پيشاور يافته که وی مستقيمًا با ) الف

  . گازهای سمی هستند) متضررين(شتند آنها قربانيان افراد زخمی صحبت نموده که ادعا دا
چندين گزارش سازگار از سمی کردن آب، حبوبات و مواشی، استعمال مواد کيمياوی و انفجار بمب هايی که ) ب

  . گازات با رنگ های مختلف وبا اثرات آتش زايی داشته، بيان ميدارد
  

رخی ازانواع گاز عليه نيروهای مخالفين که در کاريز ها يک گزارش بعدی بيان کرده است که شاهد از استعمال ب
  .که اين مواد طبق گزارش باعث زخمی شدن شديد مردم گرديد. مخفی شده بودند اظهار نموده است

 مورد در واليات قندوز، پکتيا، کابل و ميدان وردک بکار برده 4استعمال اين نوع سالح کيميای در طبق گزارش 
  .شده است

  
 که پروژه عدالت افغانستان با يک نفر شاهد داشت  وی اظهار داشت که گاز عليه مردم که در غار در مصاحبه

نام باشنده ولسوالی اچين سپين خوله به پروژه  عدالت افغانستان گفت . ر. ج. پنهان شده بودند نيز استعمال شده است
از . پناه برده بودند گاز استعمال نمود نيروهای روسها عليه مردم که در غار 1985که در يک حادثه در سال 

اظهارات که در ذيل است آشکار ميگردد که نيروهای روسها تحت حمالت و محاصره مجاهدين در قريه قرار 
  . نفر اکثرآ ساکنين غير نظامی قريه بودند و يا همسايه گان قريه بودند در غار پنهان ميشوند100تعداد . ميگيرد

  
 طيارات، تانکها و ديگر وسايل زرهدار روسها به قريه سپين خوله ولسوالی 27/12/1363 مارچ برابر با 18در 

اول آنها سر بازان کماندو را از هليکوپتر در اين قريه و اطراف آن پرتاب . اچين واليت ننگرهار حمله بردند
تيار تحت قومانده  حکمیدر اين زمان نيروهای حزب اسالم. کردند و بعد نيروهای زمينی شان وارد قريه شدند

گرچه شاهد {. انجنير سيال فقير عليه شان قيام کردند و بعدآ بخاطر حمالت هوای روسها مجبور به فرار شدند
لذا }  نيز داخل غار شدند ولی تعداد غير نظاميان بيشتر بودندیبطور آشکارا نگفت که نيروهای حزب اسالم
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غار رفتند که آن غار بنام غار حاجی گل رحمان ياد ميشد و همه باشندگان اعم از مردان، زنان و اطفال همه داخل 
بعض افراد که از قريه نازيان و قريه بندر .  متر درازی دارد70اين غار . بخاطر حفظ جانشان در آن جا پناه بردند

در صبحگاهان نيروهای . که ازاين محل عبور ميکردند نيزبخاطر حفظ جان خوديش داخل اين غار شده بودند
روس يک نوع گاز را آوردند و از هليکوپتر با بالون های مختلف در غارگل رحمان  محل که مردم در آن پنهان 

و فقط اشک ها ميرخت طبق اظهارات کسانيکه باقی از حادثه مانده است گاز آنقدر تأثير نداشت . شده بودند پاشيدند
  .  ميکردو چشم ها سوخت

  
ن کالن ديگر را در نزديک دهن غار آورد و توسط فير بالون را بداخل غار  بعد از ظهر روسها بالو5در ساعت 

در اين زمان انفجار عظمی در دهن غار صورت گرفت و بوته های که دردهن غار روييده بودند حريق . پاشيد
ا از بعد از يک ساعت افراد داخل غار از زنان و اطفال بسيار با وضع خراب از غار خارج شدند و آنه. گرديدند

روسها در خارج غار در انتظار بودند و زمانيکه آنها از . نفس تنگی، درد چشم و گوش و استفراغ شکايت داشتند
غار بيرون شدند روسها يک نوع  تابليت  را در داخل يک سطل آب انداخت و برای کسانيکه از غار خارج شده 

 نفر در داخل غار 100مجموعآ . ندند همه مردندبودند دادند همه صحت ياب شدند ولی کسانيکه در داخل غار ما
برادرانم .  نفر که بيرون بر آمده از آب نوشيدند صحت ياب شدند و زنده هستند48 نفر مردند و 52بودند که 

و يک ليست مختصر از کسانيکه . بنامهای سيال، ناصر، سيد فقير، غالم فقير همراه با بعضی زنان و اطفال مردند
  .ن در غار مرده اند موجود استدر ولسوالی اچي

  
 منگل ولد مير اکبر باشنده قريه سپينه ولسوالی اچين شينوار ننگرهار  .1
 عرفات ولد منگل باشنده قريه سپينه ولسوالی اچين شينوار ننگرهار .2
 احسان اهللا ولد عرفات باشنده قريه سپينه ولسوالی اچين شينوار ننگرهار .3
 نقره دختر صديق اهللا خانم منگل  .4
 زار با .5
 انجنير سيال رحمان ولد گلرحمان  .6
 سيد فقير ولد گلرحمان  .7
 گل فقير ولد گلرحمان  .8
 فانوس ولد قلندر شاه .9

 اوزی گل ولد حاجی شريف .10
 ميوه گل ولد حاجی شريف .11
 نازولی ولد امير خان .12
 نازيه دختر عبدالقادر .13
 دخترجوان گل فقير  .14
 سجانه دختر امير جان .15
 حسين پری دختر حاجی ياغی  .16
 فرزند محمد کبير سيد کبير  .17
 نياز مير فرزند گل بيران  .18
 پيسار محمد فرزند زرباب .19
 جان پری دختر مال ملنگ .20
 نظر خانه خان عزيز خان  .21
 يار جان فرزند سيد امين باشنده اصلی قريه سپينه .22
 پاپوش فرزند شازو .23
 ديدار فرزند عليم جان  .24
 سلطان محمد فرزند دين محمد  .25
 ابی گل دختر پاپوش .26
 راختياره دختر وزي .27
 اهللا نظر فرزند عبدالخالق .28
 پسر خورد سال اختياره دختر وزير .29
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 اسرار فرزند تاج محمد خان  .30
 حاجی ميرام فرزند شيرين خان .31
 فيل محمد فرزند رحمان  .32

  
  . اجساد شان توسط اقارب شان به قريه های خودشان انتقال داده شدند. ديگر کسانيکه نيز مرده اند از اين محل بودند

  :يه اسپينه که  از غار خارج شده و از آن آب نوشيدند و زنده ماندند قرار ذيل اندافرادی مربوط قر
  
 شاد بی بی دختر ختک باشنده اصلی قريه اسپينه .1
 الحاج اسپوژمی دختر ميرزا محمد  .2
 حاجی رحمان اهللا فرزند منگل .3
 سارکا دختر باغ .4
 مامور دختر سيد رحمان .5
 تاج مينا دختر حسين گل .6
 خاتول دختر منگل .7
 وار دختر منگلزيت .8
 دختر خورد سال منگل .9

 بينظيره دختر سور .10
  

ده نفر فوق الذکر در از اول تا آخر در داخل غار بودند و لی زمانيکه وضعيت شان خراب شدند بيرون بر آمدند و 
اندان قوم.  نفر ديگر که از غار زنده بر آمده بودند از جا های ديگر بودند يا اينکه مردند38. تمام واقعات را ديدند

سيال فقير همراه با شش نفر مسلحش گفتند که بعد از استعمال گاز توسط روسها سالحهای ما همه از کار افتاده 
برعالوه . بودند ليکن در آن زمان کدام البرتواری نبود و هيچ فرد با تجربه نيز نبود تا بفهمد که چی نوع گاز بود

 گاو، گوسفند، بزو غيره 300تقريبآ در حدود . د گرديده استخسارات انسانی ذکرشده فوق خسارات مالی نيز وار
بعد ازترک روسها محل را تمام . تمام خانه های ما را آتش زدند که هيچ چيز باقی نمانده بود. نيز کشته شدند

من يک مرده را از . باشندگان ولسوالی های اچين غنی خيل، نازيم و درباب جمع شدند و اجساد را دفن خاک کردند
و بعد از . کسانيکه از ديگر جا ها بودند به محالت شان رفتند و مرده هايشان را نيز بردند. داخل غار بيرون کشيدم

  .آن ما زمين را کنديم و حيوانات مرده را دفن کرديم
  

  و همچنان به دفاتربه  مراجع آن وقت جهت عرض به نزد دولتما ريش سفيدان و شورای محل خويش را 
 اگر نماينده قابل صالحيت به منطقه بيايد و از مردها، زنها،  و تقاضا نموديم که. فرستاديمپاکستانمجاهدين در 

اميدوارم که . هد کردنداخوه قضيه پرسان کند، آنها چنين جريان واقعه را بدون اشتباه نقل اطفال و جوانان راجع ب
نطقه بيايد و تمام جنايات را به چشم خود بی بينند اگر آنها در م. هيأت با صالحيت در منطقه بيايد و بررسی نمايد

  .بعد از اين واقعه تمام فاميلم را به پاکستان بردم. ور خواهد کردباوا قعه را 
  

  1984  عمليات در کس عزيز خان لغمان در سال 4.4
يروهای  روس  واليت لغمان عمليات مکرر بمباردمان انتقام جويانه را عليه مردم غير نظامی د رجريان اشغال ن

نيروهای روس در امتداد شاهراه کابل جالل آباد در حرکت بودند و مکررآ مورد کمين قرار . تجربه کرده است
.  نيروهای مجاهدين عمليات چريکی را ازدرونته الی پلچرخی انجام ميدادند1985 الی 1984از سال . ميگرفتند

 انجام متقابل را در شاهراه و مناطق همجوار آنمی نظاحکومت کارمل و نيروهای روس تالفی کردند عمليات 
  .دادند

طبق اظهارات شاهدان عينی که با پروژه عدالت افغانستان انجام داده است اظهار کرده است که رئيس استخبارات 
ننگرهار داکتر ضمير ميهن پور همراه با داکتر خدايداد بشرمل، رئيس زون شرق، بحمايت بعض نيروهای روس 

عبدالملک .  انجام داد1985 الی اخير 1984تصفيوی را در در قريه کس عزيز خان واليت لغمان از سال عمليات 
طبق اظهارات شاهدان نيروهای امنيتی قريه کس عزيز خان را .  نيز در اين عمليات شرکت داشت5رئيس رياست 

نيروهای مجاهدين از منطقه ( انستند کدام مجاهد را پيدا کرده نتو. محاصره کرده و به جستجوی مجاهدين پرداختند
مردم را دستور دادند که از خانه هايشان خارج شوند و آنها را با مواشی شان تير باران کردند که ) فرار کرده بودند



 40

بعد از اين حادثه تمام مردم قريه کس عزيز خان قريه را ترک .  نفر بشمول زن، مرد و اطفال کشته شدند72تقريبآ 
  .اکستان و جاهای ديگر افغانستان رفتندکردند و به پ

  
 24/11/1362يک باشنده سابق کس عزيز خان در يک مصاحبه با پروژه عدالت افغانستان گفت که در شب . ج

  .نيروهای روسی همراه با نيروها امنيتی ننگرهار قريه را محاصره کردند و صبح زود به تالشی خانه اقدام نمودند
داکتر ضمير ميهن پوررئيس استخبارات ننگرهار و داکتر .  نيز در بين شان بود5که عبدالملک رئيس رياست 

مردم محل داکتر ضمير ميهن پور رئيس استخبارات . خدايداد بشرمل رئيس زون شرق مسئوول اين واقعه هستند
  . را ديده اند5ننگرهار، داکتر بشرمل رئيس زون شرق و عبدالملک رئيس رياست 

جريان عمليات تالشی از خانه هايشان کشيدند و زمانيکه آنها سالح و ديگر چيزها را پيدا کرده  نفر را در 72آنها 
آنها همه مردم غير نظامی و دهقان بودند و هيچ مجاهد در بين شان . نده بود نفر را تير باران کرد72نتوانستند اين 

باران شدند و پسرم آصف خان نيز در جمع آنها از خانه هايشان کشيده شدند و در راه مزرعه شان تير . نبودند
زمانيکه جنازه پسرم را پيدا کردم در قبرستان . آنها وی را در داخل جوی مقابل خانه تير باران کرد. ايشان بودند

اين . بعد ازاينکه آنها منطقه را ترک کردند ريش سفيدان منطقه اجساد را دفن کردند. کس عزيز خان دفنش کردم
 کيلومتری درونته موقعيت دارد و در جريان شب مجاهدين در قريه 10ه بين کابل و جالل آباد در منطقه در شاهرا

  .می آمدند ولی بسيار زود قريه را از ترس نيروهای دولتی ترک ميکردند
  
  .يک باشنده سابق  قريه کس عزيز خان عين قضيه را بيان کرده است. ک.ا

وهای روسی منطقه را محاصره کردند و صبح زود شروع به تالشی  ما لغمان بوديم و يک شب نير1984در سال 
خانه ها کردند و آنها پدرم را که يک دهقان بود گرفتار کرده ازخانه کشيد و بعد از چند دقيقه صدای فير را شنيديم 

شمول پدرم  نفر به 72تقريبآ . و من و مادرم به عجله بيرون دويديم و جنازه پدرم را افتاده روی زمين دريافتيم
اگر . بعد ما جنازه پدرم را در قبرستان کس عزيز خان دفن کرديم و بعد از آن به پاکستان کوچ کرديم. کشته شدند

  .ما خبر ميشديم که روسها می آيند، ما منطقه را ترک ميکرديم و هرگز پدرم کشته نميشد
  
  :يک باشنده کس عزيز خان لغمان گفت. س.م

ی روس و تانک های زرهدارشان نصف شب  داخل قريه شدند و قريه محاصره کردند  ساله بودم که نيروها4من 
و طيارات هليکوپتر شان بر فضای قريه گزمه ميکردند مادرم به من گفت که آنها صبح زود همان روز تالشی 

ولی قبل .  وندخانه بخانه در قريه کس عزيز خان را آغاز ميکنند و از مجاهدين و افراد مسلح از هر خانه جويا ميش
زمانيکه روسها مجاهدين و افراد . از آن مجاهدين از عمليات نظامی آگاه بودند و آنها آن شب در قريه نيامده بودند

پدرم . آنها پدرم را در داخل خانه ما تير باران کرد. مسلح را در قريه پيدا نتوانستند مردم قريه را قتل عام کردند
بعد از دفن پدرم منطقه را ترک کرديم و زندگی را با مامايم عبدالهادی در شهر . دنامش مختار و يک مرد دهقان بو

فقط همين قدر در يادم است که پدرم روی زمين خانه افتاده بود و مردم قريه آمدند وی را با . جالل آباد آغاز کرديم
 قريه کس عزيز خان در يک  نفر ديگر در71برعالوه پدرم . ديگر جنازه ها در قبرستان عمومی دفن خاک کردند

اين . مادرم گفت که اکثر شان دهقان و چوپان بودند و حتی زن ها را نيز کشتند. حادثه در يک روز بقتل رسيدند
و عالوه بر آن شما ميتواند از ريش . قبر در شاهراه بين کابل و جالل آباد موقعيت دارد و شما ميتوانيد بيبينيد

  . سئوال کنيدسفيدان قريه کس عزيز خان نيز
  
  :يک باشنده کس عزيز خان گفت. ط

نيروهای روسها قريه کس عزيز خان را که در شاهراه کابل و جالل آباد موقعيت دارد محاصره کرده بودند و در 
لکن مجاهدين نبودند و نيروهای روس اکثر مردم . جستجوی مجاهدين و نيروهای مخالفين شان اقدام نمودند

 ننگرهار ايشان را همراهی 5يک افغان بنام ملک رئيس رياست . ايشان گرفتار کردندمسکونی را از خانه ه
بعد از اينکه روسها .  نفر را به شمول زنها، اطفال و ريش سفيدان تير باران کردند72نيروهای روسی . ميکرد

رادرانم مصروف کار زمانيکه روسها آمدند ب.  نفر را دفن خاک کردند72قريه را ترک کردند ساکنين قريه اجساد 
لذا نيروهای روسی و مسئوولين دولتی . دهقانی بودند و کدام فعاليت نظامی نبودند و کدام فعاليت نظامی نيز نداشتند

در همان روز زمانيکه ما از قتل عام مردم با خبر شديم و روسها منطقه را ترک . مسئوول قتل برادرانم هستند
  .تان کس عزيز خان دفن کرديمکردند ما عجالتأ اجساد را در قبرس
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پروفيسور ارماکورا گزارشی از اين . نيروهای روسی چند ماه قبل چنين کشتار در قريه ديگر نيز انجام داده بودند
 غير نظامی  توسط نيروهای موظف 1000 تقريبآ 1985 مارچ 18 تا 11گفته ميشود که از . قتل عام داده بود

از طريق همين عمليات مواشی، تلف .  لغمان و ولسوالی قرغی به قتل رسيدند قريه جات12بخاطر انتقام جوی از 
گرديدند، خانه ها غارت و آتش زده شدند، زنها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و بعضی شان وحشيانه کشته شدند 

  .و اطفال قفل در داخل خانه ها سوخته مردند
  

  :اسامی بعضی کسانيکه کشته شدند قرار شرح ذيل است
 محل فعلی محل اصلی ولد اسم شماره 

  پاکستان -کچگلی  کس عزيز خان   گل رحمان   1
  پاکستان –کچگلی  کس عزيز خان عبدالرسول محمد نبی 2
  پاکستان –کچگلی  کس عزيز خان عبدالرسول محمد علم  3
  کابل–کارته نو  کس عزيز خان حفيظ اهللا  گاللی 4
 پاکستان  س عزيز خانک غالم دستگير گل جيبه  5
 پاکستان  کس عزيز خان غالم دستگير زينبه  6
  پاکستان -هريپور کس عزيز خان  مال عبدالوهاب 7
  پاکستان –هريپور  کس عزيز خان مال عبدالوهاب بی بی خديجه 8
 پاکستان  کس عزيز خان محمد امين ويس خان 9

 پاکستان  کس عزيز خان محمد امين اشرف 10
 پاکستان  کس عزيز خان محمد امين وثر ک 11
  لغمان -کس عزيز خان  کس عزيز خان غالم محمد رحيم جان 12
  پاکستان –کچگلی  کس عزيز خان  کماالدين 13
  پاکستان –کچگلی  کس عزيز خان خايسته گل هاشم  14
  پاکستان –پشاور  کس عزيز خان شير محمد عبدالمنان 15
 انگور باغ جالل آباد  کس عزيز خان عبدالقدوس مختار 16
  جالل آباد –مجبور آباد  کس عزيز خان  امين  17
  جالل آباد –مجبور آباد  کس عزيز خان حاجی لونگ صالح الدين 18
  جالل آباد –مجبور آباد  کس عزيز خان شينواری  هرات خان 19
  لغمان -کس عزيز خان کس عزيز خان رحمان  زرگل 20
  لغمان –کس عزيز خان  کس عزيز خان  ررويدا 21
 پاکستان  کس عزيز خان  اومرا خان  22
 پاکستان  کس عزيز خان  محمد انور  23
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    عقب نشينی روسها و زمان پس از آن 5
  

    تغييرات در اوضاع سياسی بعد از عقب نشينی روسها 5.1
  

حت رهبری گورباچوف يک تصميم مبنی بر عقب نشينی در آخر  به نيروهای روس ت1986  در فيبروری سال 
.  رئيس خاد داکتر نجيب اهللا بحيث منشی عمومی حزب خلق تعيين گرديد1986در ماه می سال .  رسيد1988سال 

  .در ماه نوامبر در عوض وی ببرک کارمل رئيس شورای انقالبی تعيين گرديد و کارمل در روس تبعيد شده بود
  

 به تعقيب جلسه در مسکو رهبران ارشد حزب خلق از پالن عقب نشينی روسها آگاه شدند و 1987 درجنوری سال
رئيس جمهور نجيب اهللا  آشتی ملی، مشارکت تمام احزاب سياسی در قدرت، عفو عمومی برای زندانيان سياسی و 

طبق معاهده ژينو که .  گرديدداکتر نجيب اهللا رئيس جمهور جمهوری نام نهاد جديد تعيين . آتش بس را اعالن کرد
 مبنی بر عقب نشينی نيروهای روس بين افغانستان، پاکستان، اياالت متحده و روسها امضا 1988 اپريل 14بتاريخ 

و کمک های نظامی و اقتصادی از طرف های اياالت متحده و روسها بر جناحهای مورد نظر شان  .  گرديده بود
جيب نام حزبش را بنام حزب وطن تغيير داد و بطور رسمی دوباره جمهوری  ادامه يافت و داکتر ن1990تا جون 

  .سوسياليستی اعالن کرد
  

    مليشه ها و تمرد از حاکميت قانون5.2
  

به استثنای نيروهای  روس حکومت بطور فزاينده بر نيروهای مليشه بخاطر دفاع منطقه تکيه ميکرد که بخاطر 
اين نيروها بحيث نيروی غير رسمی در جريان اشغال روسها و حتی . گرفتندوفاداری به روسها پول و امکانات مي

قبل از بوجود آمدن اردوی ملی افغانستان، دولت باالی اين چنين قوای غير منظم . تا اواخر اجرآت کرده بودند
  .بخاطر سرکوب شورشيان اعتماد داشتند

  
سلح به وجود آورد که تعدادی از عسکرها در گسترش مليشه ها سربازگيری را در قوای م1980در اواخر دهه 

نجيب اهللا گسترش مليشه ها را به عنوان بخشی از پاليسی مصالحه . عوض  بالقوه به قوای دفاعی ناحيه ای پيوستند
بسياری از . طوری که يک روش مناسب و آبرومند پيشنهادی تسليم اپوزيسيون به رژيم تلقی می شد. می دانست

وزارت امنيت ملی پروتوکول هايی را با مليشه ها امضاء کرد که به . ين سابق تشکيل شده بودندمليشه ها از مجاهد
گرچه، مليشه ها خارج از . آنها کنترل مناطق عملياتی شان را به عالوه پول و مهمات در عوض آتش بس می داد

دولت هيچ نوع . شان داشتندآنها در مناطق تحت کنترلشان حکومت از خود. حلقه دستوراتی اردو عمل می کردند
کوششی جهت کنترل اداری اين گروه ها انجام نداده و شديدًا سهل انگاری نمود و اردو صالحيت جلوگيری از 

با وجود اين، طبق قوانين بين المللی اعضای اين . جنايات را نداشته، گرچه چنين اعمالی آموزش نيز داده می شد
  . ی دولت افغانستان و قوای مسلحی که مسوول شناخته می شدندمليشه ها مبارزانی بودند برای رهبر

  
قوای مسلح به طور قابل مالحظه در مناطق تحت . در واقع، مليشه ها دچار عدم انظباط و فرمانبرداری بودند

قوای . کنترلشان حکومت خودشان را داشتند و در برخی موارد در سرپيچی و بی قانونی شهرت به دست آوردند
ا به خاطر کمين در راه مسافران برای دزدی به شمول بازگشت پناهندگان، غصب پول و سرمايه تجاران، مليشه ه

چور و چپاول دارايی ها، غصب زمين ها و کاشت ماين ها بدون نقشه بندی و مشخص کردن آنها مسوول می 
ب اهللا تمام قوای مليشه ها را به ، نجي1990در سپتامبر . گروه های مليشه ها همچنين با يکديگر می جنگيدند. باشند

  . خاطر سرکشی و زد و خوردهای خيابانی که منجر به کشتار می شد، به بيرون رفتن از کابل دستور داد
  

يکی از گروه های قدرتمند و سازماندهی شده مليشه ها تحت فرماندهی عبدالرشيد دوستم در مناطق اطراف 
 در اردو بود و يکی از اعضای 1978دوستم در زمان کودتای . ن بودشيبرغان در واليت جوزجان، شمال افغانستا

بعد از تصفيه پرچمی ها وی اردو را ترک کرده و . بود) PDPA(گروه پرچم حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
ه بعد از ابتدای اشغال شوروی بازگشته و يک کندک مليشه ها را که بعدًا فرقه شده و سرانجام به فرقه پياده پنجا

مليشه های جوزجانی . اما توسط وزارت دفاع مستقيمًا به نجيب گزارش می داد. وسوم ترکيب شد، رهبری می کرد
. که مشهور بودند يکی از معدود قوای مليشه ها بودند که خارج از ساحه و منطقه شان مورد استفاده قرار ميگرفتند
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آنها مهمترين قوای مسلحی بودند در کابل که توسط . ندزمانی که شوروی عقب نشينی کرد آنها به قندهار منتقل شد
  . بيرون رانده شدنداز شهر  بعد از حادثه های اختطاف، چور و چپاول و جنگ 1990نجيب اهللا در سال 

  
     1992تاريخچه مليشه های جوزجان و ديگر قوای مليشه ها تا سال  5.2.1

  
مدتًا در جريان عصر کارمل و نجيب اهللا به خاطر تشکيالت سياسی و جنبش نظامی که بعدًا جنبش ناميده شد ع

در حاليکه انکشافات سياسی مشابه . انکشاف تشکيالت های نظامی با هويت منطقه ای و محلی طرح ريزی شد
منطقه ای می پرداختند و ظهور -انکشاف عمدی احزابی که به مسائل قومی: دربين مجاهدين وجود داشت مانند

زمانيکه برخی از اين دو گروه حمايت شده و در اوائل پيدايش .  منطقه ای-نژادیديگر سازمانهای با تعصب 
 پديدار شد توسط قطعه هايی که که رسمًا بخشی از 1992بخشی از جنبش بودند، مرکز اصلی جنبش که در سال 

ائتالف کرده داستان دوستم و به طور برجسته قطعات ازبک که اطراف وی . اردوی نجيب اهللا بودند، اداره می شد
 ايفا 1980بودند در اين تاريخچه اساس می باشد و زمانی که وی بدون شک تنها قوماندانی که اين نقش را در دهه 

  . می کرد، وی بيشترين شهرت را کسب نموده است
  

بسياری از ساختارهای مسلح مشابه با اردوی منظم و پوليس نظامی توسط دولت کمونيستی درسالهای بعد از 
درحاليکه مابقی . برخی از آنها به حزب کمونيستی وابسته بودند.  در تمام مناطق کشور ايجاد شد1978ب ثور انقال

با گذشت . دفاعی بوده و به تاسيسات صنعتی يا قبيله های مشخص محلی يا شخصيت های فئودالی وابسته بودند
ماهيت مخلوط مشخصات و روابط داخلی شان سالهايی چند، شمار آنها افزايش يافته زمانی که سطح سازماندهی و 

بسياری از آنها از بودن به عنوان دفاع اصلی منطقه به قطعه های جنگی انتقال يافته در خارج . را مشخص نمودند
آنها با خاصيت عسکر گيری که داشتند يک گروه مسوول و مربوط نظامی را به . مناطقشان تغيير ماهيت دادند

  . نمايش گذاشتند
  

يکه برخی از مجاهدين به دولت پيوستند، بسياری از آنها به عنوان قطعه های مليشه عرض اندام نموده و زمان
ساختار اصلی و منطقه و حوزه فعاليتشان را حفظ کردند در حاليکه مابقی حاميان فعال دولت شده و در جنگ در 

افزايش واگذاری از احزاب مجاهد در شمال، بيشتر گرايش به سمت دولت توسط . مناطق ديگر شرکت ورزيدند
همچنين اقليت ها توسط . حاکم پشتون پايه گذاری شده در پيشاور که اکثريت به نظر می رسيدند، سوق داده شد

  . تکاليف سياسی و اقتصادی از جانب دولت جلب می شدند
  

مًا به رئيس جمهور ارتباط با ختم دوره نجيب اهللا، طيف قطعات در شمال افغانستان شامل آنهايی بودند که مستقي
با ( ، وزارت داخله )سابق خاد و بعدًا به واد تغيير نام داد( داشتند، آنهايی که به وزارت دفاع، وزارت امنيت ملی

زمانی که تعدادی اساس سياسی قوماندهايشان شده و تعدادی وابستگی . و احزاب سياسی چپ ارتباط داشتند) پوليس
انگيزه ها متفاوت بود از احزاب سياسی و اقتصادی، . ابت در ميان آنها به وجود آمدهای ملی مختلف داشتند، رق

بقای نفس و نشريه های سياسی محلی گرفته تا امنيت قومی و برای تعدادی خود کفايی سياسی و اقتصادی انگيزه 
يری بود، گرچه بعدًا در سطح پايينتر، در سالهای اوليه دفاع عليه حمالت مجاهدين عامل اصلی عسکرگ. شان بود

  . در جنگ خدمت عسکری عامل اصلی شده بود
  

در حاليکه بسياری از اين به اصطالح مليشه ها، بسيار منظم تر از آنچه که معمول بود، شدند و از لحاظ ساختار 
ان بسياری از آنها رفتار و جنگ کردنش. داخلی، پرسونل و امکانات به راحتی با اردوی منظم مقايسه می شدند

. شه نا منظم متصور باشندبيشتر شبيه قطعات نظامی آموزش ديده بودند به جای اينکه تصوير سنتی از يک ملي
اکثريت آنها بطور دايم در خدمت نظامی بودند و الی زمان دوستم و سيد جعفر نادری نظامی تشکيالت همچنان در 

، برعکس، مابقی. در تمام نقاط کشور خدمت می کردندبودند که آنها ما نند قوای منظم نظامی ختم دوره نجيب اهللا 
بيشتر به قطعات دفاع خودی نا نظم بوده و نظاميان آن بطور نيمه وقت و بدون داشتن يو نيفورم کار ميکردند و 

  . نقش آنها به امنيت همان محل محدود می شد
  

گرچه وی به آن اندازه که . ددوستم و تاريخچه قطعه اش يک نمونه کالسيک انکشاف يک قطعه منظم می باش
 به عنوان 1970دوستم خدمت عسکری اش را تکميل کرده و در دهه . ديگران پرسونل مجاهدين داشتند، ندارد
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به تعقيب آنکه از خدمت عسکری ترخيص گرفت، وی . عسکر چتر بازکه طبق قانون الزم بود، آموزش ديده بود
زمانيکه . ی که وی در زمان کودتای ثور کار ميکرد، پيدا نمودشغلی را در اطراف ساحات نفتی شيبرغان، مکان

به عبارت  ايجاد گروه هايی برای دفاع انقالب، –دولت شروع  به مسلح کردن کارمندان پااليشگاه نفت و گاز نمود 
.  وی مشغول اصول آموزش نظامی اش بود و تشويق به خدمت عسکری شد– ی خودديگر قطعات محلی دفاع

در . ر پاسخ به افزايش جنگ در مناطق اطراف شيبرغان تحت سرپرستی وزارت امنيت ملی منتقل شدگروه وی د
 1988، در سال 734 و سطح غهد، غند 1987 دسته وی بزرگتر شده و به سطح تولی در سال 1980اواسط دهه 

تًا مهم داشته، بسياری زمانيکه قطعه در تمام نقاط جوزجان شروع به سربازگيری نموده و يک قرارگاه نسب. رسيد
از اين نيروهای مسلح اوليه و قوماندانان از قريه خود دوستم، خوجه دوکوه آمده بودند و اينها از مرکز قطعه در آن 

 ايجاد شد، دوستم و قوماندانان 2001گی می کردند و دو مرتبه زمانی که بعد از سال ده موقعيت بحرانی نماين
 پی در پی بزرگتر شده و بسياری يک شخصيت قوی وفادار به شخص دوستم را مطيعش و اندازه قطعه های آنها

  . گسترش دادند
  

وی در ساحه گاز شيبرغان . يک مثال اوليه می باشد) يک عرب از سيد آباد، شمال شهر سر پل( عبدل چريک، 
قوماندان کندک ترقی کار می کرد و همچنان در گروه محلی دفاع از خود نام نويسی کرد و از دسته به تولی به 

 1992بعد از سال . سپس قوماندان کندک شناسايی فرقه پنجاه و سوم شده و زمانی در سطح فرقه ترفيع کرد. نمود
گرچه وی به فرقه پنجاه و سوم ( را رهبری کرده ) 564(وی قطعه مستقل خويش، غند پنجصد و شصت و چهارم 

  .  باقی ماند1999ار دوستم تا زمان مرگش در سال و به عنوان وفاد)  بازگشت1997-1996در سالهای 
  

اين .  يک تعداد از قوماندانان مجاهدين برجسته و قطعاتشان مستقيمًا به وی پيوسته بودند1980در اواخر دهه 
از سر پل، هر دو قوماندان ) ازبک(از فارياب و غفار پهلوان ) ازبک(رسول پهلوان : قوماندانان عبارت بودند از

.  از سر پل) ازبک(از جوزجان و سراج خان سيدی ) ازبک عرب( عالوه ديگران مانند غالم حيدر ارشد به
انگيزه ها متفاوت بود و اغلب با فرصت طلبی و غنی سازی خودشان همراه بوده، گرچه تفکر سياسی استراتژيک 

 هدايت به اتحاد مجددشان  و سياست نژادی عامل های مهمی در بين قوماندان های ازبک سياسی مانند سيدی برای
  . بوده است

  
زمانی که قطعات شمال شروع به استقرار در سرتاسر کشور نمودند و چنانچه دوستم قادر به جذب عسکر بود، وی 

گرچه، ترقی و پيشرفت قطعه اتوماتيک . توانست که افرايش مرکز حمايتی و بعدًا پيشرفت قطعه اش را انجام دهد
نمايندگان متعددی .  اش مشخصًا نقش فعالی را در بلندسازی وضعيت قطعه اش دارا بودنبود و جلب کردن جامعه

  . عريضه کردند) 53(از جوزجان شخصًا به نجيب اهللا درمورد ايجاد فرقه پنجاه و سوم 
  

 ارتقا کرد که مستقيمآ بعد از طی 53، در کمتر مدتی بعد از قوای اتحاد شوروی، لوا وی به فرقه 1989در سال 
اين انکشاف افزايش اتکا و اعتماد را به واحد های شمال برای .  مراحل وزارت دفاع به نجيب اهللا گزارش شد

 و شخص دوستم   توسط دولت نجيب اهللا به اساس 53عمليات های نظامی و غيره نشان داد، اضافه تر اينکه، فرقه 
 باهم بی نظير بودند در 80 و فرقه 53ه فرقه قابل اهميت نيست ک. نقش شان در دفاع از دولت قدردانی می شدند

اينکه هر دو فعاليت شانرا به حيث مليشه های محلی به وزارت امنيت ملی آغاز و بعد به فرقه های منظم اردو 
در اين دوره يک .رسيدند، چيز که ديگر قطعات در بين مليشه های افراطی سرتاسر کشور آنرا تجربه نکردند

تعداد زياد . ايت بيشتر در بين آنهای که دردر وزارت امنيت ملی صعود کردند پديدار شدساحه نفوذ بيشتر و حم
ازبک ها، گروپ های کوچک عرب و تاجک که با خاد در شمال کار می کردند در رابطه با دوستم انکشاف کردند 

  .و آنها بيشتر جز الينفک گروه وی شدند
  
  

( مليشه هاهمچنان همگام به رديف های  تقريبآ مشابه رشد کردنددر چهار اطراف مزار شريف، مثل ديگر مناطق، 
اگرچه هيچ کدام آنها به  موازنه و مسير مشابه که دوستم ازقطعات وزارت امنيت ملی به واحد های منظم 

 هشت گروه با وزارت امنيت ملی رابطه داشتند، هرکدام با مسئوليت های 1980در اواخر دهه ). اردونرسيدند
اين تحت فرماندهان با سوابق متفاوت به شمول قوماندانان اسبق . داشتندنقش امنيت اطراف شهر مشخص در 

، و طرفداران واقعی و خالص حزب دموکراتيک خلق افغانستان )به شمول وکيل عبدالوهاب(مجاهدين، فيودال ها، 
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) قادر کارگر( افسران مسلکی ، و)به شمول قاری انور، و رحمت پهلوان، که بعد ها شير عرب باوی کار می کرد(
 .اينها از لحاظ قومی تاجک و عرب بودند به يک بلوچ و يک فرمانده هزاره. بودند

 
، يک معلم بلوچی از امرخ واقع جنوب واليت بلخ که فاميل اش در جنگ "گليم جم" اينها شامل مامور امان اهللا 

اگر چه ظاهرآ او يک مجاهد .   به مزار آواره شدندين دههای داخلی مجاهدين کشته شده بود و با تعداد زياد از ساکن
سابقه جمعيت بود که علت آوارگی وی از اثر جنگ های ذات البينی مجاهدين بوده ، امان اهللا گليم جم در همين 

جريان از طرف وزارت امنيت ملی استخدام و سالهای بعد آن يک قطعه نظامی را تآسيس کرد که متمرکز بود به 
اين قطعه متعاقبًا رشد کرده ). به شمول فيودال های محلی، نبی بای و کيل عصمت اهللا خان(آوراه قريه اش دوستان 

و با نام گليم جم بد نام شده، اصطالح عام برای قطعات مليشه های شمال شده و تقريبًا مفهوم و معنی قومی بخود 
و نقض حقوق بشر در شرق و جنوب اصطالح گليم جم يک هم چنان يک ضرب المثل برای خشونت . گرفت

اين نام، به عالوه اينکه اکثرًا تسط کلمه جوزجانی تعويض می شد، . کشور جای که وسيعًا گسترش يافت گرديد
  . وسيعًا در ادبيات و مطبوعات مجاهدين برای قطعات دولتی سمت شمال استفاده می شد

  
ه معنی جمع کردن گليم است با استفاده در جمالت گليم جم اصطالحًآ ب. ريشه نام گليم جم دارای هميت است

مجهول، و اولين باربرای خود امان اهللا گليم جم استعمال شد بعد از اينکه تمام اعضای فاميل وی تير باران شدند 
اين که دقيقًا چگونه . به اين معنی که کار وی تمام شده بود). در امان زمان به او گفته شد که گليم تان جمع شده(
اقع شده نامعيين است، اما متعاقبًا به جمالت معلوم استفاده شده که تشريح کند چی گونه اصطالحًا  قوت های و

مليشه در مقابل ديگران چی گونه رفتار می کنند، مثًال  آنها هر چيز را غارت می کنند، و اين نام ترکيب شد با 
قطعه گليم جم ).  طور اهم متفاوت رفتار می کردنداگر چه مليشه های ديگر مناطق کشور به( مليشه های شمال  

ر وسيع تاسيس اصًال از قرار گاه قومی وی توسعه يافته و سر انجام در واليت بلخ درميان تمام گروپ قومی به طو
  .ی ملحق شدن را به اين قطعات کردند، ولی آنها از بين رفنتدتقاضانيز  پشتون ها جالبًا، حتی.  شد
  

  مزار شريف  مليشه های5.2.2
  

انگيزه های استراتيژيک آگاهانه،  ريشه گرفتن از تضاد های نژادی در حد ملی فوقًا ذکر گرديد، مليشه ها در 
تصميم گيری قوماندانان مجاهدين يک نقش را در تضعيف دولت بازی کردند، و برای سربازی به عنوان مليشه ها 

وشش سياسی آگاهانه، پيش دستی کردن در حمالت  يا نگهداری در اواخر دوره نجيب اهللا يه ک. نام نويسی کردند
همچو . قدرت سياسی توسط عناصر اداره پشتون اکثريت مجاهدين را تحريک نمود تا از مجاهدين انشعاب کنند

تفکر استراتيژيک در يک زمان در قضيه پسر خليفه رجب، يک فرمانده هزاره، از المرب مزار شريف، که بعدًا 
که بعدًا قوماندان سيد اسد . ، فرمانده حرکت اسالمی در چارکنت، جنوب مزار شريف پيوست آشکار بودبه سيد اسد

 در 53در بغالن و سمنگان يک پروسه  همزمان به تاسيس فرقه .   پيوست1989به خاد در مزار شريف در 
وسيعًا عليه شان تبعيض قايل اين ساحه مقر جامعه اسماعيليه بود، يک اقليت قومی که . جريان جنگ نيز واقع شد

با ساکن شدن در امتداد يا نزديک به سرک اصلی که بطرف شمال تونل . بودند و از نقطه نظر اقتصادی فقير
سالنگ منتهی می شود، همکاری اسماعيليه ها به رژيم بخاطر تضمين امنيت قافله های که به طرف کابل می آمدند 

  .حتمی شد
  

فاميلی بر سر رهبری جامعه، اين مقام توسط سيد منصور نادری، از کيان، جنوب به تعقيب يک انشعاب درون 
  .غرب بغالن که متحد به دولت بود و توسط دولت حمايت می شد به عهده گرفته شد

  
ن مردم اسماعيليه با استخدام شدن پسر سد منصور، سيد جعفر به انخست، قطعات تحت حمايت وزارت امنيت درمي

مقر نژادی انی قطعه و اندازه ان  در امتداد سال ها به اوج خود صعود کرد و شامل .  اسيس شدعنوان فرمانده ت
گروپ های محلی مجاهدين و مليشه ها ازميان تاجک ها، هزاره ها، ازبک های بغالن،  و جوامع پشتون بغالن 

 واليت و يک مرکز پرجنب و اکثريت مجاهدين که از خانه های شان آواره شده بودند، به پل خمری، مرکز. گرديد
طور اهم، سيد جعفر نادری  فعاالنه توافقات غير روياروئی با ديگر . جوش صنعتی کوچ کردند و ثبت نام شدند

گروپ های مجاهدين تاسيس کرده و اکثريت آنها را از نظر مالی حمايت می کرد، بدين وسيله  يک اندازه امنيت 
  .ين می کردرا از کابل به طرف شمال و برعکس تضم
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 ساخته شدند که مرکز شان در کيلگی جنوب پل خمری شد 80 قطعات مرکزی دوباره داخل فرقه 1980 در اواخر 

هم يک فرقه منظم ( نهرين 20که از کندز به سمنگان انتقال يافته بود و فرقه ) يک فرقه منظم سابقه (54و فرقه 
اکثريت اعضای فاميل پست ها و مقامات فرماندهی در اين . که دوباره به پل خمری مستقر شد به آن پيوست) قبلی

  . قويترين قطعه باقی ماند و روابط با مليشه ها در شمال شرق برگزار شد80 اگر چه فرقه -قطعات داده شد
  
  

با عقب نشينی نيرو های شوروی اعتماد رو به افزايش به نيروهای مليشه خارج از چهارچوب وزارت دفاع پديدار 
ورت آنها قبًال پيش بينی شده بود و بنيانگزاری مليشه ها در شمال حد اقل با فرارسيدن عقب نشينی نيرو ضر. شد

س مقامات شوروی کوشش کردند در قسمت های از شمال سيستم مليشه اضافی برابر تاسي. های شوروی تسريع شد
  .کنند، اگر چه اين فقط منحصر به جوزجان ماند

  
می مليشه های شمال در خارج از مناطق شان نيز خيلی مشهور بوده ولی دارای شهرت از لحاظ فعاليت های نظا

هنگاميکه دولت از کمک مليشه ها ستايش به عمل آورد، اکثريت بطور قابل توجيح به خشونت بيش .  خوبی نبودند
نش بين مليشه  گزارش ها از ت1980در اواخر . ازحد، سؤ استفاده از حقوق بشر دزدی به طور کلی شريک شدند

اکثريت آنها از شمال، بر عالوه ديگر مليشه . ها و قوت های منظم و از عدم توانايی دولت در کنترول آنها شايع شد
 و آنها که از ديگر نقاط کشور اند در اواخر -عصمت مسلم اچکزای از کندهارکه خود يک مثال برجسته است—ها

 گروه های که تحت فرمان دوستم 1987 مطابق به 1366در .  در چهار اطراف کندهار مستقر گرديدند1980
)(K734 و قادر کارگر )(K733 اولين آرايش قشون شان را در کندهار ديدند، با دو سفر دوطرفه که بعد از کندک 
 )(K732اين قطعات و قطعات مادون شان همه خدمات متوالی را در قندهار، جنگ های .  امان اهللا گليم جم رفتند

  .را ديدند و خسارات سنگين را متحمل شدندسنگين 
  

 شده بودند به عالوه قطعات 80 و فرقه 53در طول سال های بعدی قطعات مليشه به شمول آنهايکه جز فرقه 
 قطعات جوزجانی و سرپلی احتماًال طور بيشتر وسيع آرايش ديده بودند .مستقل در سرتاسر کشور خدمت ديدند

در حاليکه قوت های جوزجان، (ن يکی در مقابل مجاهدين در ساحات خود فعال بود ، قسميکه اي80نسبت به فرقه 
همچمنان  در لوگر، پغمان و 80اگرچه فرقه .) در جاهای که مجاهدين ضعيف بودند، به اين هدف ضرورت نبودند

ن اهللا گليم جم و اما) عرب از بلخ(تعداد زياد قطعات به شمول رحمت پهلوان . ه انددر دو طرف سالنگ خدمت نمود
 خدمات بيش از حد در شرق خصوصًا درچهار اطراف خوست ديده اند،  خسارات 53و تعداد زياد ديگر زا فرقه 

قطعات عبدالچريک در .  بعد در جريان دفاع نهايی نامؤفق خوست53زياد را متحمل شده اند، خصوصًا فرقه 
نيرو های جوزجانی همچنان در . ابل خدمت ديدندکندهار، لوگر، غزنی، گرديز، کوهی صافی، و چهار اطراف ک
زمانی هم دولت واقعًا ار طرز برخورد مليشه ها . حومه شهر کابل، در تخار، بدخشان و هرات آرايش يافته بودند

 اختتاف کردند 1990به شمول يک حادثه بدنام که در آن نيرو های جوزجانی کارمندان يک فاحشه خانه را در 
 حادثه توام با شکايات گسترده راجع به رفتار مليشه ها از تمام نقاط کشور به عالوه کابل منتج به  اين.  انتقاد کرد

  .انتقال دوباره آنها به خارج از شهر شد
  

دولت نجيب اهللا اگر چه قرار که مالحظه شد بخاطر بقای سياسی اش متکی به اين قطعات بود و به ضمانت اجرائی 
استقرار و آرايش نظامی مليشه ها در سر تاسر .   آنها عليه مخالفين ضرورت داشتآن ادامه داد و به اسقرار

کشورواقع شد و پروسه در شمال دقيقًا موازی بود با ديگر جاها در ميان تمام گروپ های نژادی و قومی و او يک 
حيه يا گروپ قومی  اگر چه از نگاه نژادی و قومی مهم بودکه اکثرًا قطعات را از يک نا-پروسه تلقی نمی شد

نژادی عليه مجاهدين از گروپ قومی ديگر قرار می داد، مشخصًا قطعات شمال را عليه مجاهدين پشتون استفاده 
استقرار مليشه ها در شمال اگر چه استنباط و داللت های ديگر سياسی و نتايج ديگر از بقيه کشور داشت . می کرد

 قبًال دارای اختيار و قدرت سياسی ضعيف داده شده بود و اقليت ها را که اين گروپ نظامی شده بود و از اين لحاظ
.  نمودطور بحرانی، اين عمل و ديگر پروسه ها انکشاف يک مرکز ثقل جوزجانی را تسهيل.  نا راضی کرده بود

 روابط  که سر انجامليشه دارای سوابق مشابه را بوجود آورد را بين فرماندهان مهمچنان انکشاف روابط رقابتی 
بين اعضای دولت و مليشه های محلی وسيله تجريد کشمکش بين قوای سياسی خلق وپرچم را فراهم کرد، طور که 
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 1992روابط قومی و نژادی جايگزين وفاداری و صداقت ايديولوژيکی گرديد و مستقيمًا در سقوط نجيب اهللا در 
  .کمک کرد

  
  
  

  1992 الی 1989 و قوای مليشه در   خشونت و بدرفتاری توسط قوای نظامی افغان5.3
  

طبق . ، دولت نجيب اهللا عمليات های تصفيوی را در پغمان، ميدان شهر و لوگر تنظيم و اداره کرد1989در سال 
اگر چه، اظهارات بيان می دارد که قوای . اظهارات شهود، هدف اصلی ظاهرًا يک قرارگاه حزب اسالمی بود

مل می کردند، تاکتيک های سوختاندن زمين ها، بامباردمان غير قابل تشخيص دولتی که با مليشه های جوزجانی ع
در نوشته  خويش راپورتر مخصوص آرمکورا در . و سوختاندن و به خاک يکسان نمودن قريه ها را اتخاذ کردند

 متمرکز ،  اظهار کرده است که راکت های ميزائيل که توسط قوای افغان در آن زمان استفاده می شد اساسًا1990
به اهداف نظامی بود، اما عدم دقت در هدف اکثًر منجر به ويرانی اهداف غير نظامی و سبب هراس بيشتر در بين 

  .مردم می شد
  

قطعه اساسی دولتی در ساحه . رگر پغمان با مقاومت روبرو شدندزدهم عمليات، قوای دولتی در دره زدر روز دوا
 طبق افسران نظامی که پروژه عدالت افغانستان با آنها مصاحبه انجام . بود10 فرقه 26دره پشه يی پغمان غند 

داده، نيرو های پياده شش تن از جنگجويان مجاهد را از ميدان شهر دستگير و اعدام کردند، يکی از اين شش نفر 
  .به نام محراب الدين و ديگر آن به نام داود بود

  
  :اظهار نمودو ساکن محل بود چنين ) و(شاهد که مخفف اسم آن 

  
اول فکر کرديم که آنها سالح . مادر خانه بوديم وقت که آنها به ساحه ما فير کردند) 1990اکتوبر _ سپتامبر(در 

، توپ ديسی و راکت های اوراگان فير می کردند، اما بعد ديديم که اين اسلحه با ساير تفاوت 21های ثقيله مانند بيم 
  . از کجا فير می کنند و دليل آن چيست و معلومات کن که آنهامن به برادرم گفتم بيرون برو. داشت

  
برادرم به مسجد جای که همه مردم در وقت فير اسلحه ثقيله جمع می شدند، زيرا زير زمينی مسجد محل خوب 

وقتی که آمد، گفت مردم می گفتند دولت باالی ولسوالی محمد آغه . وی کمی ناوقت برگشت. برای اقامت بود رفت
  .ت لوگر حمله کرده استوالي

  
ما معتقدبوديم که دولت نمی تواند به زودی به ولسوالی محمد آغه بيايد، بخاطر که مجاهدين در يک موقعيت عليه 

اما هر روز جنگ ار . آنها در هوتل مامور سالم و ساحه کتب خيل قرار داشتند و در اين ساحات سنگر گرفته بودند
  .ر می شدطرف هر دو جناح تند تر و شديدت

  
ما از قريه . بعد اقامت کردن بشتر از آن ناممکن بود. ما در جريان جنگ برای مدت يک ماه در قريه خويش بوديم

وقت ما به . آنجا آخرين محل برای رفتن بود. خويش به قريه پوراک ولسوالی پل اعلم واليت لوگر کوچ کرديم
ل اموال و لوازم ما بر گشت، اما متأسفانه در اثر فير سالح پوراک رفتيم، برادرم دوباره به محمد آغه جهت انتقا

  .ثقيله توسط قوت های دوستم و ساير قوت ها به قتل رسيد
  

آنها تمام . اين واقعه تا ماه ثور سال بعد ادامه يافت. در ماه ميزان واقع شده است) 1990 (1369اين واقعه در سال 
در جنگ که در . چيزی برای اين ولسوالی و مردم آن باقی نماندولسوالی محمد آغه را به آتش کشيدند و هيچ 

ت فرمان نبی عظيمی، دوستم، عظيم ولسوالی محمد آغه واقع شد مردم و مجاهدين در يک طرف و قوای دولتی تح
نبی عظيمی از وزارت دفاع، عظيم ظرمتی از وزارت داخله و از . رمتی و تابعين آنها در يک طرف قرار داشتندز

 های قومی دوستم، همايون فوزی، اسد مارخور، جوره بيگ، عبدالچريک و ديگران مانند سيد منصور گروپ
تمام .  قريه بزرگ می باشد127 -125ولسوالی محمد آغه دارای . نادری و امان اهللا گليم جم در جنگ دخيل بودند

. مهاجرت به ديگر جاهای کشور شدنداين قريه ها تحت حمالت سالح ثقيله قرار گرفتند تا اينکه مردم مجبور به 
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قوت های دولتی و قوت . آنها تمام دارائی مرا به تاراج بردند. من برادرم به نام بسم اهللا را در جنگ از دست دادم
 خاک مبدل کردندو من تمام اين حوادث را به انه ما را ويران کرده و بهآنها خ. های دوستم اين عمل را اجرا کردند

  .چشم خويش ديدم
  

  :هم چنان حمالت راکتی توسط دولت نجيب را باالی لوگر تشريح کرد) ف(شاهد 
  

ما به خاطر حمالت راکتی و بمباردمان قوای دولتی باالی خانه های ما مجبور شديم از ولسوالی محمد آغه به " 
به مقابل خانه که ما  يک راکت 1990در دسامبر . ما به قريه کنجک پل اعلم رفتيم. ولسوالی پل اعلم مهاجرت کنيم
در نتيجه دو پسرم همراه با هفت طفل ديگر که مصروف بازی بودند به قتل . زندگی می کرديم اصابت کرد

هزار ها تن در اثر جنگ . بعد از چند روز مردم به زرغون شهر ولسوالی محمد آغه لوگر کوچ کردند. رسيدند
ساجد و مکاتب را سوزاندند و چهار ذخيره آب را که برای آنها اشجار را قطع کردند، م. کشته و يا معيوب شدند

  .هفت قريه بود ويران کردند
  

دولت تمام اين ولسوالی را سوختاندند . در ولسوالی محمد آغه يک لوای حزب اسالمی به نام لشکر ايثار مستقر بود
  . جنرال دوستم و عظيم ظرمتیافسران مسئول عبارت بودند از جنرال نبی عظيمی،.  تا اينکه به دشمن شان رسيدند

 قهرمان، امان اهللا گليم جم و ديگران 100ديگر قطعات مانند سيد منصور نادری، دگروال محمد گل مسئول قطعه 
اين . نفر می رسيد13000در جريان عمليات تعداد دقيق مردم اين ولسوالی تقريبًا به . هم در اين جنگ درگير بودند

) 1360 (1990در جنگ که در سال .  که به چندين قريه کوچک تقسيم می شود قريه بزرگ دارد125ولسوالی 
ما از ولسوالی محمد آغه . ادامه يافت تمام ولسوالی به آتش کشيده شد و سوخت) 1371 (1992واقع شد و تا سال 

سوالی پل به ولسوالی پل اعلم مهاجرت کرديم و در قريه کنجک زندگی می کرديم، عمليات دولت به آهستگی به ول
 قطعات دولتی شروع به انداخت سالح ثقيله باالی قريه کنجک ولسوالی پل اعلم 1990در دسامبر . اعلم رسيد

 سالگی و ديگر آن محمد 7کردند و يک راکت مقابل خانه ما اصابت کرده در نتيجه دوپسرم يکی بشير احمد به سن 
وقتی . من حادثه را به چشم های خودم ديدم. ز دست رفت سال داشت به قتل رسيدند و تمام دارائی ما ا9جواد که 

چهار نفر آن از قريه ما و ديگر کشته شده ها .  نفر کشته شد9 نفر ديگر زخمی و 4که دو پسرم کشته شد، همزمان 
  . و زخمی ها از قريه کنچک بودند

  
ان زندگي مي آردند، در اوايل آه همراه فاميل خويش در قريه برجگ ولسوالي پغم) الف(طبق گفته شاهد با مخفف 

، دولت افغانستان قطعات خويش را در شهر آابل در چمتله راه قرغه، در مهتاب قلعه ، باغ داود و چوك 1990
در جريان اين حمله تمام قريه . از طرف شب نيروهاي دولت حمله شديد به پغمان آردند.  ارغندي مستقر آرده بود

) الف(طبق اظهارات شاهد .  بلند ترين نقطه پغمان متـأثر و خساره مند گرديدندها در پغمان از خواجه مسافر الي
  .مجاهدين از هر حزب و گروه در پغمان بودند

  
  :اظهار داشت) الف(
  

صبح . تمام مردم يا در زير زميني ها ويا در خانه هاي طبقه پائين منزل شان در آن فصل سرد زمستان مي نشستند
به چندين ريش سفيد گفته شد آه اول از قوماندانان اجازه . ه به طرف آابل حرآت آردندروز بعد مردم تمام قري

وقتي آنها نبي عظيمي و دوستم را در آنجا يافتند، از آنها اجازه رفتن . بگيرند، بنابران آنها به فرقه مهتاب قلعه رفتند
و اطفال در هر جا منتظر بودند تا اجازه تعداد زياد مردم به شمول مردان مسن، زن ها . به شهر آابل را گرفتند
  . رفتن را حاصل آنند

  
ساعت يك بعد از ظهر بود آه آنها اجازه برآمدن از پغمان را به مقصد آابل دادند، اما سرباز ها در قطعات نظامي 

رفتن را سرباز هاي دوستم از مردم  پول، ساعت، بوت و جمپرگرفتند و بعد به آنها اجازه . مردم را اذيت آردند
بعد وقتي آه دوستم و نبي عظيمي باالي ولسوالي ما حمله آردند، آنهاتمام دارائي مارا به تاراج بردند و بعد . دادند

  .آنها دارائي ما را به شمول چوب دستك خانه هاي مادر آابل فروختند. به قيمت نازل در آابل فروختند
  

  : واقع شده چنين توضيح داد10-7-1369ا آه به تاريخ بمباردمان قريه خويش ر) ت-الف(شاهد ديگر به نام 
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به مجرد آه فير سالح ثقيله از هوا و زمين .  صبح طياره هاي دولت قريه هاي مارا بمباردمان آردند4ساعت 
.  آغاز آردند21 نبي عظيمي حمالت شان را با راآت هاي اوراگان و بيم شد، قطعات نظامي زميني آندكشروع 

مردم زخمي . عمليات براي مدت يك ماه دوام يافت. ن غير نظامي آشته و تعداد ديگر زخمي شدند ت36در نتيجه 
پسر خواهرم به اسم محمد پتنگ در خانه ما در . هاي شان را به پاآستان انتقال دادند و همچنان از لوگر آوچ آردند

  . به قتل رسيد1990اآتوبر 
 

. م شان از اثر اين عمليات نظامي خسارات سنگين را متحمل شدند قريه وجود دارد آه تما196در اين ولسوالي 
آنها باغ و . من پسرخواهرم به اسم پتنگ را در اين حادثه از دست دادم و مجبور به مهاجرت به پشاور شدم

  . من تمام اين حادثات را به چشم خويش ديدم. ديگر دارائي ام را به يغما بردند
  

  جان صورت گرفته غزب اسالمي حكمتيار آه در تنگي وا در يك قطعه نظامي حاظهار داشت آه حمله) ب(شاهد 
گرديز اين حمله را اجرا -دولت به منظور دور آردن يك گروپ حزب اسالمي به نام لشكر ايثار از را ه آابل. بود
ادار به مهاجرت آنها يا مردم را آشتند و يا و. دولت نجيب حمله خويش را از ولسوالي محمد آغه آغاز آرد.  آرد

. آردند  
  

، بعد از اينكه دولت ساحات غير آوهستاني را در ولسوالي محمد آغه اشغال آردند،آنها در 1990 دسامبر 2در 
م جدا مي آند راآت مورد اصابت بمب و باالي نقاط مرتفع، آوههاي آه ولسوالي محمد آغه را از ولسوالي پل اعل

 طفل آشته 9در نتيجه . ت در پيش روي خانه آه مامي نشستيم اصابت آرددر آن زمان يك راآ. راکت قرار دادند
همچنان از دوست نزديك .  ساله بود12 ساله و ديگري به نام اجمل 7دوتاي آنها پسرانم يكي به نام ايمل جان . شد

عين قريه به قتل پنج طفل ديگر از .  سر معلم فقير خان دو پسر به نام هاي محمد بشير و محمد جواد به قتل رسيدند
بعد از اين حادثه ما به قريه زرغون شهر مهاجرت آرديم و ما تا ختم . رسيدند، اما من نام آنها را به خاطر ندارم

  .بعد از آن به خاطر سنگيني و شدت جنگ به پشاور پاآستان رفتيم. زمستان آنجا بوديم
  

  :چنين گفت) م(شاهد 
  

 آنها خانه هاي ما 1990دفعتآ در دسامبر .  مردم سرگرم زندگي شان بودندوقتي آه دولت به ولسوالي ما حمله آرد،
برادرم . آنها خانه هاي ما را بمباردمان آرده و يا توپ انداخت مي آردند. را از زمين و هوا مورد حمله قرار دادند

اوضاع آمي بهتر  بعد از ظهر بود آه 4ساعت . براي خريدن گندم براي زمستان رفت اما نمي دانم آه آجا رفت
 4:30ساعت .فير سالح ثقيله خاموش شد و مردم از مغاره هاي آه جهت حفظ جان شان رفته بودند بيرون شدند. شد

  .بعد از ظهر آنها مرا از مرگ برادرم مطلع ساختند
  

او را در من رفته و جسد . ده استيگفتند آه برادرم در قلعه نذير از اثر فير سالح ثقيله به قتل رسمن آنها به 
 قريه در ولسوالي 200تقريبآ به تعداد . قبرستان زرغون شهر دفن آردم زيرا در ساحه ما فشار دولت زياد بود

نيرو هاي دولتي آانال هاي آب را بسته آردند، پل . همه اين قريه ها به خاك يكسان شدند. محمد آغه وجود دارد
گوسفند ها را آشته و قصاب ها را . را قطع و به آابل بردندهارا بمباردمان و زراعت را انفجار دادند و اشجار 

آنها همچنان چوب هاي دستك يا تير خانه ها را با . وادار به پوست آردن آنها آرده و بعد به مردم آابل فروختند
  .آيبل به تانك بسته و آشيدند و بعدآ تيرچوب ها را به آابل فروختند

  
  
   

   1992-1989ی مقاومت   خشونت و بدرفتاری توسط قوا5.4
  

     نمونه بدرفتاری توسط قوای مجاهدين5.4.1
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در سالهای بين عقب نشينی نيرو های اتحاد جماهير شوروی و سقوط دولت نجيب اهللا، يک تعداد گروپ های 
اکثريت آنها که در پاکستـان مستقر بودند و حمايت نظامی و استخباراتی . مجاهدين هم مرتکب جنايات شدند

. تـان را با خود داشتند با آرامی و معافيت عمل می کردند و کنترول قابل مالحظه باالی مهاجرين افغانی داشتندپاکس
حزب اسالمی مورد توجه سازمان . يکی از با قدرت ترين اينها حزب اسالمی به رهبری گلبدين حکمتـيار بود

بعضی کار ها از جمله هدايت سی آی ای که ، سازمان استخباراتی که مسئول )آی اس آی(استخباراتی پاکستان 
اين مجاهدين توقيف گاه های مخفی درپاکستان داشتند؛ . برای گروه های مجاهدين اسلحه فراهم می کرد بود

اشخاص که در توقيف به سر می بردند شامل مهاجرين بودند که مخالف رهبران مجاهدين بودند و يا آنهای که با 
  .کار می کردند بودندمئوسسات غير دولتی خارجی 

  
قوت های مجاهدين در داخل افغانستان نيز زندان ها و توقيف گا ه های داشتند که در آنجا از شکنجه به طور 

در اين گزارش ما از بدرفتاری ها و سؤ استفاده در يکی از توقيف گاه های مجاهدين . سيستماتـيک استفاده می شد
ما همچنان منبع تحقيقات از توقيفگاه . ل شورای نظار بود استـناد کـرده ايمدر شمال شرق افغانستـان که تحت کنترو

  .های که مربوط ديگر گروه های رقيب بود داريم
  

   شکنجه در زندان های مجاهدين5.4.2
  

در بعضی . در جريان مقاومت عليه اشغال توسط نيرو های شوروی، اکثريت قوماندانان مجاهدين زندان داشتند
 که توقيف می شدند عبارت بودند از اسيران جنگی به شمول اعضای مجاهدين از گروه رقيب که حاالت آنهای

يک تعداد مجاهدين غير نظامی هارا نيز .   نگهداری ميشدندبرای تحقيق و همچنان به خاطر ارزش تبادله شان
اجرين افغان مظنون که مخالف گروه های که در پاکستان بودند زندانی های داشتند که در آنجا مه. توقيف می کردند

  . سياست گروه های مستقر در پاکسـتان بودند نگهداری، شکنجه و در بعضی حاالت اعدام می شدند
  

سازمان ديدبان . حزب اسالمی حکمتـيار و حزب اسالمی خالص هر دو دارای زندان های در نزديک پشاور بودند
يکی از اين زندان های شناخته شده و مشهور .  داده استحقوق بشر بعضی از اين زندان ها را توضيح و تشريح

شکنجه به شمول " شمشتو بود که در آن حکمتيار زن و مرد را توقيف می کردو طبق سازمان ديدبان حقوق بشر 
سازمان های استخباراتی اين گروه ها ". لت وکوب شديد و استفاده از شوک برقی طور منظم صورت می گرفت

سازمان ديدبان حقوق بشر همچنان گزارش کرده است که سازمان . فغان را اختطاف می کردندهمچنان مهاجرين ا
مهاجرين افغان که در بعضی موارد تهديد برای امنيت مالحظه می شدند به ) آی اس آی(استخباراتی پاکستان 

تحقيق و مورد شکنجه خاطر که يکی از گروه های مجاهدين به رسميت شناخته شده  پاکستان را حمايت نمی کردند 
  .در بعضی موارد توقيف شده گان از سازمان استخباراتی پاکستان به حکمتيار تسليم داده می شد. قرار می دادند

  
  :بعضی از زندان های که توسط گروه های مجاهدين مستقر در پاکستان کنترول می شد شامل

  
  شتوشمشتو، تحت کنترول حزب اسالمی حکمتيار، در کمپ مهاجرين شم

ديگر مراکز توقيف حزب اسالمی حکمتيار به شمول ورسک می سينی در شمال پشاور، محمد گارد در واليت 
توسط سياف نيز (و باگزی در نمايندگی کورام پاکستان ) که همچنان توسط سياف استفاده می شد(کنر، افغانستان 
 در پاکستان که 2ستفاده می شد، شمشتو شماره ، و خوند بکلور در نمايندگی کورام که توسط سياف ا)استفاده می شد

  .توسط حزب اسالمی خالص استفاده می شد
  

طبق شهود که با . شکنجه همچنان در بين گروپ های مختلف و قوماندانان که در داخل افغانستان بودند متداول بود
ظار زندان را در لجده ، مصاحبه صورت گرفته، گروه شورای ن1980آنها راجع به توقيف گاه های مجاهدين در 

اظهارات معتبر نشان می دهد که مقامات در لجده  به طور سيستماتيک از . ولسوالی فرخار واليت تخار داشتند
  .شکنجه به حيث يک وسيله در تحقيقات از زندانی های امنيتی و سياسی شان در زندان استفاده می کردند

 اما ادعا های که در دوسيه های ما درج است شامل سال  فعال بوده1992-1983اين محل توقيف در سال های 
  . می شود1992 الی 1989های 
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  1992-1989 شکنجه، ظلم وبد رفتاری عليه زندانی ها و اعدام در زندان لجده 5.4.3

  
اظهارات شهود که توسط پروژه عدالت افغانستان مصاحبه شده و اکثريت شان خود در زندان لجده در توقيف بوده 

چندين . ، نشان می دهد که امر و مسئوليت بدرفتاری ها و خشونت در زندان متکی به رهبری شورای نظار بوداند
نوع تکنيک شکنجه متکی به استفاده وسايل و امکانات معيين بود که مشخصًا برای شکنجه زندانی ها نصب شده 

  .بود و واضحًا برای همه در ساحه قابل ديد بوده است
  

هر . تماتيک در اطاق های مخصوص که مقامات زندان به آن دسترسی داشتند صورت می گرفتشکنجه طور سيس
کس که وابسته به نظارت يا پيشبرد زندان لجده بوده، يا اينکه از آنجا در موقع که به حيث زندان استفاده می شد 

  .بازديد به عمل آورده ممکن از عمل آن به حيث مرکز شکنجه مطلع باشد
  

ورد لجده دارای اهميت است و آنرا از شکنجه در ساير زندان های مجاهدين متمايز می سازد اين بود که آنچه در م
شورای نظار يک اداره بيشتر منظم . آن زندان به شکل يک ساختار منظم مشابه ساختار های دولتی استفاده می شد

 دولت اسالمی افغانستان بعد از سقوط دولت ساختار تنظيمی آن متعاقبًا به. بود نسبت به ديگر گروه های مجاهدين
  . جذب و حل شد1992نجيب اهللا در 

  
يک چهره يا سيمای واضح شورای نظار، در مقايسه با قوماندانان محلی مجاهدين که شورای نظار جاگزين آنها شد 

در شورای . آنوقتيکه ساحه کنترول خويش را در شمال شرق تقويه کرد، عبارت بود از ساختار اداری پيشرفته 
ن جنبش در زمان دولت اي. نظار قطعات گروهی متخصص، سلسله امر واضح، و مکالمات خوب وجود داشت

 انکشاف کرد و تدريجًا لوازم و وسايل قدرت محلی را در پيش بينی با زمانی که توانست آنها را در کابل نجيب اهللا
موسسه شبيه دولتی مانند رياست امنيت،  بناًء سه). شد واقع 1992قسم که سر انجام در (مستقر کند افزايش داد 

زندان لجده در مراحل ابتدائی انکشاف اداری شورای نظار . سارنوالی عمومی، و زندان در لجده دست داشته بودند
در يک مرحله که اين جنبش ضرورت مجادله کردن به زندانی های جنگ را پيش بينی می کرد ) 1984يا 1983(

  .دتأسيس شده بو
  

اين زندان برای حبس نمودن يک طبقه از زندانی ها به شمول دشمنان جنگ، قوا و قوماندانان رقيب و مجرمين 
برعالوه شهود ادعا می کنند ه به طور افزاينده به تسلط خويش در منطقه اظهار .  سياسی و جنائی استفاده می شد

  .اسی و نظامی هم پيمانان مسعود شده بودقطعی می کرد، زندان لجده يک مرکز نگهداری برای رقبای سي
  

  :روش های شکنجه را که اعضای سارنوالی مستقر در لجده استفاده می کردند شامل 
  

  آويزان کردن زندانی ها از دست شان در يک جوره حلقه آهنی که در سقف اطاق بو د
بوس کردن در اطاق يا کوته لت وکوب اکثرًا توسط چوب چماق، شوک برقی، محروم نمودن از غذا و خواب، مح

مدت و زمان اساسی شکنجه از طرف شب بود، زندانی ها . قلفی کـردن، سوء استفاده جنسی، شکنجه روانی، بود
برعالوه شکنجه سيستماتيک در زندان، مقامات زندان لجده همچنان . مجبور بودند به صدای شکنجه گوش بدهند

دون محکمه و بعضًا بعد از سپری مراحل مختصرو ناکافی پروسه عهده دار اعدام زندانی های مشخص، بعضًا ب
  . قضائی بودند

  
  

اين يک قطعه  . اتهام شکنجه در زندان لجده متمرکز است به يک قطعه که بنام رياست سارنوالی عمومی مسمی بود
ين قطعه تمام ا. اعضای رياست سارنوالی اعضای معيين شورای نظار بود. از رياست امنيت ملی شورای نظاربود

مسئوليت ها را درقبال توقيف زندانی های که در لجده نگهداری می شدند بود و به طور انحصاری تحقيق و 
 نفر مسئول امنيت زندان و نظارت از کار 25يک قوماندان اردوگاه با نيروی متشکل از . شکنجه را اداره می کرد
  .د اشنده های محلی قريه تشکيل شده بو از بی امنيتديگر افراد. شاقه باالی زندانی ها بود
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مدارک و اسناد از زندانی های اسبق لجده نشان می دهد که اعضای بلند . شهود آنها را متهم به شکنجه نکرده اند
سارنوالی عمومی مستقيمًا از قوماندانی رياست .  رتبه رهبری شورای نظار از شکنجه در زندان لجده آگاه بودند

 قسيم فهيم، وزير دفاع اسبق، دولت محمد.  هدايت می گرفت و اکثرًا با آنها مشوره می کردعمومی امنيت ملی 
رياست امنيت ملی در .   بود مستقر در لجدهی نظار بودرئيس امنيت ملی شورادر آن زمان رئيس جمهور کرزی، 

 در يک مرکز ابتدائی تحقيقل مراح. شدندميواليت تخار مسئول دستگيری مردم بود که بعدًا در زندان لجده زندانی 
بناًء يک . نگهداری زندانيان در تالقان صورت می گرفت و بعد زندانی ها با دوسيه رسمی به لجده منتقل می شدند

ارتباط قوی تنظيمی در بين تيم های لجده و تالقان وجود داشت و شهود بعضی از اعضای رياست امنيت ملی 
اظهارات و مدارک نشان می دهد تمام اعضای ده . ترسی داشتند نام گرفته اندواليت تخار را به تحقيق در لجده دس

  .نفری سارنوالی لجده در تحقيق زندانی ها که توام با شکنجه بود شرکت داشتند
  

تمام سارنوال های که در لجده به حيث تيم ليدر خدمت می کردند مستقيمًا در شکنجه دست داشتند، طور که مستقيمًا 
تعدد تحقيق را اداره می کردند که در آن خود شان و پرسونل مادون شان زندانی هارا شکنجه می دوره های م

از جمله تمام پرسونل در لجده سارنوال ها بيشتر مسئوليت شکنجه را داشتند زيرا آنها هدايت و اداره تحقيق . کردند
  .ن يا نکردن زندانی ها را تعيين می کردو توقيف زندانی را به عهده داشتند و سر انجام تصميم آنها شکنجه کرد

  
  

   ترور و ناپديدی اجباری افغانها در پاکستان5.4.4
  

 حمالت باالی يکتعداد مؤسسات غير دولتی که با افغان ها در پشاور  پاکستان کار 1990 و اوايل 1980در اواخر 
همچنان حمالت باالی يک تعداد . می کردند مشخصًا آنهای که زنان افغان را استخدام می کردند صورت گرفت

طبق . روشنفکران و سياست مداران افغان که مخالف سياست بعضی گروه های مجاهدين بود صورت گرفت
آنها بزرگان قوم اکثر شدند، که ميگزارس حقوق بشر، آنهای که سياست رژيم سابق را حمايت می کردند تهديد 

 افغان های که با مؤسسات غربی مانند گروپ امدادرسانی، و بودند که مخالف سلطه قوماندانان اسالمی بودند،
  .خانمهای که نقش و رول مسلکی شان سخت گيری را که اسالم گرا ها ميخواستند تحميل کند نقض می کردند

  
يک تعداد رهبران و اعضای غير روحانی يا گروه های چپی به پاکستان تهديد به مرگ شدند؛ بعضی ها ترور ويا 

  :آنها که مورد هدف قرار گرفتند شامل افراد ذيل بودند. اپديد شدنداختطاف و ن
  

، انجمن انقالبی زنان افغانستان و حزب ماهويستی شعله جاويد و ساما )يک حزب ملی گرای پشتون(افغان ملت 
  ).سازمان آزادی بخش مردم افغانستان(
  

فتواهای . گرفتند کردند نيز مورد هدف قراربعضی از زنان که برای سازمان های بين المللی حقوق بشر کار می 
صادر شده توسط سازمانهای غير مشخص تهديد می کرد هر زنی که لباسهای چسپان يا نامناسب می پوشيدند، 
کسانی که عطر يا روغن مو و آرايش استعمال می کردند، کسانی که با مردان غير اقارب نزديک خودش صحبت 

اين امر صريحًا يک تعداد از مکاتب . می کردند يا در وسط سرک راه می رفتندکند، کسانی که عروس را همراهی 
  . دختران و زنان را در پيشاور تهديد کرد

  
 می باشد که به عنوان يک 1988سيد بهاءالدين مجروح در فبروری : يک حادثه، قتل شاعر و سردبير معروف

تيار به خاطر بسياری از حمالت واقع شده در حزب اسالمی حکم. قضيه قابل مطالعه در اين گزارش می باشد
طوريکه استيو کول . پاکستان مسوول می باشد و نيروهايش از حمايت استخبارات نظامی پاکستان برخوردار بودند

)Steve Coll ( با تکيه به افسران اداره افغان –يادداشت کرده، در اين دوره گلبدين حکمتيار ISI عامالن ، 
، افسران استخباراتی سعودی، داوطلبان عرب )يک حزب اسالم گرای پاکستانی(ران مسلمان جماعت اسالمی براد

 به طور سيستماتيک و منظم به سمت نابود کردن رقبايش در بين جبهه مقاومت افغانها حرکت می – کشور 12از 
 قوماندان های احزاب حکمتيار و قوماندان های سردسته اش به دفعات مجاهدين سلطنت خواه، روشنفکران،.... کرد

  .  و هر کسی که به عنوان رهبری قدرتمند ديگر به حساب می آمد، اختطاف کرده و می کشت–رقيب 
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  ترور سيد بهاءالدين مجروح : حزب اسالمی 5.4.5
. سيد بهاءالدين مجروح ناشر مجله ماهنامه مرکز اطالعات افغان بود که به ارتباط جنگ اطالعات نشر می کرد

 درصد پناهندگان افغان ظاهر 70ز ترور، مجله نتايج سروی را به نشر رسانده بود که نشان می داد چند ماه قبل ا
  . شاه را به جای هر کدام از رهبران مجاهدين حمايت می کنند

  
طبق گفته شاهدانی که با پروژه عدالت افغانستان مصاحبه کرده اند، بعد از اينکه نتايج سروی به نشر رسيد، گلبدين 

يار، رهبر حزب اسالمی با يک تعداد از قوماندان هايش به شمول بچه کاکايش، دوست محمد خان؛ رحمت اهللا حکمت
اهل )  باشدMajorاحتمال می رود که تحريف شده (ميجر ) Mijur(ظاهر از پکتيا؛ غالم نبی خان از پکتيا؛ و 

ميجر يک مقام . و کارش را مطالعه کنديکی از قوماندان ها موظف شد که مجروح . پکتيا جلسه ای را تشکيل داد
جناح استخباراتی حزب اسالمی بود که مشخصًا قتل ها را به عهده داشت و حکمتيار کار قتل مجروح را به ميجر 

  . واگذار نمود
  

. ميجر يک تويوتای لندکروزر داشت و از مقامات پاکستانی برای حمل سالح ها به شمول کالشينکوف اجازه داشت
اين لندکروزر برای پوليس پيشاور معلوم ) شماره پالک(شاهدان مصاحبه شده در پاکستان، نمبر پليت طبق گفته 

 مورد هدف 1988 فبروری 11مجروح در خانه اش در . بود و به آنها امر داده شده بود که آن را متوقف نسازند
مسوولين . نه در پاکستان ادامه دادطبق گفته شاهدان در پاکستان، ميجر به گشت و گذار آزادا. مرمی قرار گرفت

پاکستان هرگز يک تحقيق قابل قبول برای ترور مجروح و يا ديگر افغانهايی که اينچنين کشته شدند، به اجرا 
  . نگذاشت

  
  

نقض بين المللی حقوق بشر و قانون بشری در دوران حکومت اسالمی افغانستان از سال   6 
  1998 الی 1996 شمال از سال  و توسط نيروهای اتحاد1996 الی 1992

  
  1996 الی 1992  تاريخچه يی از جنگهای داخلی سالهای 6.1

  
زمانيکه .  در اين زمان نيروها با جناحهای اکثريت در کابل ائتالف کردند و جنايات جنگی را مرتکب گرديدند

د ميکند، پروژه عدالت افغانستان بعض شان احتماال نمايندگی اعمال انفرادی قوماندانان که خود سرانه انجام ميدادن
 رهبران جناح شان نيست که مسئوولين عليه افراد ملکی و غير نظامی جنايات را تحتای ميداند که هيچ قضيه 

 در بعضی قضايای ارائه شده توسط پروژه عدالت افغانستان وحشيگری و ظلم طبق دستور و توآم انجام نداده باشند
  .رشد و رهبر حزب صورت گرفته استبا آگاهی و فرمان قوماندان ا

  
در عين زمان اين موضوع واضح وروشن از زبان روايتگران و قصه پردازان جنگ شنيده ميشد که قوماندان 

فعاليت شديد نيروهايی دفاعی مخالف بخاطر در .  نداشتندان بر افرادشکنترول قویعمومی و يا ارشد هميشه 
.  ن بخاطر حفظ جان شان و وفا داری به افراد شان باعث ضرر شان بودکنترول آوردن قلمرو و محالت قوماندانا

بخاطريکه از مناطق فرماندهان ارشد با تمام کوشش ميخواستند که وفاداری خويش را به زير دستان نشان دهند 
شش شان دفاع کنند و ضربات کوبنده را بر مخالفين شان وارد سازند و متحمل ضربات مخالف نشوند عمليات و کو

ی بر سلسله فرماندهی  نقاط ضعفميکردند با وصف اينکهلف عمليات را آغاز ا مخ جانبهای را بخاطر تضعيف
  . دوسيه بندی نشده است صورت گرفته و بطور غير مترقبه در سالهای بعد  جريان اين جنگها.داشتند

  
در جريان اين جنگ جناحهای . فتبعد از چند ماه سقوط حکومت داکتر نجيب اهللا کابل در کام جنگ های داخلی ر

چند گانه شامل در جنگ عليه حکومت داکتر نجيب و اشغال روسها بخاطر کنترول قلمرو در پايتخت و واليات با 
علی الرغم مداخالت ملل متحد و بعضی کشور های همسايه امکانی را فراهم نساخت تا کدام توافق . هم جنگيدند

  .سياسی و شراکت نيروها بدست آيد
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به تعقيب گفتگوها با بعض قوماندانان پيشين که با داکتر نجيب اهللا متحد بودند نيروهای احمد شاه مسعود داخل کابل 
يک قسمت نيروهای باقی مانده از . شدند و ديگر نيروها نيز داخل مناطق ديگر در جوار کابل مستقر گرديدند

  .ناحها و بعضی هم به آسانی از منطقه خارج شدندحکومت داکتر نجيب با مسعود پيوستند و قسمتی با ديگر ج
  

نيروهای مسعود همراه . اساسأ جنگ تقريبآ بين نيروهای احمد شاه مسعود و نيروهای گلبدين حکمتيار آغاز گرديد
با نيروهای دوستم و قوماندانان جنبش مواضع حزب اسالمی را هدف راکت و توپخانه قرارداد در حاليکه نيروهای 

ی ميدان هوای، مکروريانها، قصر رياست جمهوری، وزارت دفاع و گارنيزيون کابل را مورد حمالت حزب اسالم
در حمالت کور . در اين حمالت حزب اسالمی به تنهای صدها غير نظامی بقتل رساندند. راکتی قرار داده بودند

  .کورانه راکتی احزاب مختلف شامل در جنگ در اين گزارش گنجانيده شده است
  

 آپريل رهبران در پشاور پاکستان توافقنامه را امضا کرده بودند که در آن بر حکومت عبوری و زمانی 26در 
  :گرچه قدرت دولت اسالمی جديد محدود بود. مسعود  وزير دفاع تعيين گرديد. انتخابات توافق شده بود

دين شيعه تحت حمايه ايران کنار در همين زمان اکثر احزاب مجاهدين به اين توافق نامه موافقت داشتند و مجاه
گذاشته شدند و يا در نظر گرفته نشده بودند تدارک صحنه برای بعض جنگها که پيش آمد جناح های مخالف مناطق 
مختلف شهر را تصرف کردند و مراکز فرقه ها جايشان را به مقر نيروهای مسلح تبديل کردند و پوسته های تالشی 

لکن در بعض مناطق بطور قابل مالحظه در هرات و مزار . ون را عملی ميکردنددرست شده بودند و خودشان قان
اهداف مسعود در جريان تصدی  دولت اسالمی . شريف تظاهرات جناحی پرپا شدند ولی اين استثنائات بود

حزب اسالمی و بعدآ حزب شيعه وحدت و جنبش ملی نيزشامل (افغانستان شکست نيروهای جنگی عليه شان که 
در سال اول دشمن اصلی اش حزب . توسعه بخشيدن و تحکيم قلمرو دولت اسالمی در اطراف کابل بود. بود) دبودن

اسالمی بود که طبق آمار کارمندان نمايندگی های حقوق بشر در کابل راکت هايش هزاران غير نظامی را در بين 
بلکه . ه راکت اندازی را رهبری ميکرداگر چه حکمتيار فقط يک رهبر نبود ک.  به قتل رساند1995 و 1992سال 

هر جناح قدرت مند نظامی در که درکابل انبار اسلحه و يا سالح ثقيله داشت در جريان  جنگ استفاده کرده و در 
آنهايی که مجهز با طياره جيت بودند مثل جنبش ملی و مسعود بطور . سرک های کابل به خشم و غضب در آمدند

حزب وحدت نيز از سالح های ثقيله شان . در اوقات مختلف جنگ بمباران کردندمشخص جنوب و غرب کابل را 
تمام اين حمالت کور کورانه منجر به قتل ده ها هزار خسارات جانی گرديد . عليه اتحاد و مسعود استفاده کرده است

طريکه باعث قتل و و خلل بزرگی در قوانين جنگی ايجاد کرد زيرا آنها مسئوول ايجاد وحشت بين مردم گرديد بخا
  . می و خسارات مالی مردم گرديدندزخمی افراد غير نظا

  
 دفعتآ بين سياف رهبر حزب اتحاد اسالمی که مرکزش در پغمان در غرب کابل بود و 1992در ماه جون سال 

در جريان جنگ نيروهای اتحاد و حزب وحدت جنگجويان و غير نظامی های را . آغاز شدجنگ حزب وحدت 
رسانيده اند احتماال ديگر کسانيکه قرار معلومات بقتل . کرده و به قتل ميرساندند و مفقود االثر ميساختنداختطاف 

تمام اين تخطيها از حقوق بشر متشکل از جنايات .  بار زندانی شدن بخاطر تبادله نگهداری ميشدندبعد از اولين
مسئووليتها بدوش رهبران ارشد هردو . ه شدبعضی اين تخطی ها در شرح قضايا در ذيل خواهد گفت. جنگی است

جناح کسانيکه آگاه از اختطاف و الدرک کردن مردم بودند هستند که عبارتند از سياف و قوماندانان ارشدش و 
پروژه عدالت برای افغانستان .  مرد و معاونش کريم خليلی با بعض قوماندانان ارشد شان1995مزاری که در سال 
  . بندی کرده استاين واقعات را دوسيه

  
حاد هردو جناح اتحاد و وحدت افراد ملکی را در حمالت خانه به خانه مورد هدف قرار دادند در اول نيروهای ات

طبق .  را مورد تجاوز جنسی قرار دادند و نيروهای وحدت عمل باالمثل را عليه پشتون انجام دادنديک تعداد زنها
در افغانستان اساسأ تجاوز . سی به حيث جنايات جنگی محسوب شده استقوانين جنگی بين المللی جنايت تجاوز جن

اگر بعدأ گزارش های مبنی بر واقعات . جنسی بحيث اسلحه در جنگ در جريان کمونيست ها استفاده نشده است 
بعض نيروهای مجاهدين مرتکب تجاوز جنسی و . تجاوز جنسی توسط روسها و حزب خلق ارائه شده است

جنگ داخلی . در جريان حمله در قلمرو دولت گزارش شده لکن به اندازه وسيع صورت نگرفته استاختطاف زنها 
هر گروپ مجاهدين شامل در جنگ در کابل .  اين رقم را افزايش داده است1995 الی 1992که در کابل از سال 

  . ن  شان بوده استمرتکب تجاوز جنسی با هدف مشخص مجازات تمام جامعه بخاطر درک از همکاری با مخالفي
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در . بناء تجاوزات جنسی بر عالوه ديگر مسايل هدف حمله باالی افراد ملکی بوده و مسئله نژادی در بر داشته
بعض موارد بمعنی تصفيه نژادی استفاده شده است که پروژه عدالت برای افغانستان اين واقعات را قرار ذيل ثبت 

  .نموده است
  

 که مدت رياستش از چهار ماه بيشتر شده بود يک جلسه را بخاطر تعويق انداختن  استاد ربانی1992در دسامبر 
قرار معلومات کوشش های ربانی بخاطر گرفتن قدرت جنگهای تازه يی را . مدت رياست ريس جمهور داير کرد

وسط اخيرآ در آخر دسامبر ربانی يک شورای که ت. بين نيروهای مسعود دوستم و بر عالوه وحدت منتج گرديد
ولی بخاطر تأسيس يک .  دسامبر بحيث رئيس جمهور انتخاب کرد29اعضای حزب خودش داير شده بود ويرا در 

پارلمان که در آن نمايندگان تمام مردم از اطراف کشور حضور بيابند موافقت کرد و يک حرکت که بتواند ربانی 
    .وستم حضور داشترا ابقا و حمايت کند چندين نفر از اعضای اين ائتالف به شمول د

  
در اين مقطع .  حزب وحدت از دولت اخراج شد و مخفيانه با حزب اسالمی ارتباط گرفت1992در اواخر سال 

که نيروهايش در اطراف کابل مستقر بودند ( زمانی مسعود پالن استراتژی را بخاطر مقابله کردن با حزب اسالمی 
ليات ها در غرب کابل انجام ميداد بخاطر اخراج شان روی و حزب وحدت که اکثر عم) و با راکت مسلح بودند

نيروهای حزب اتحاد نقش مهم و عمده را در اين حمله بازی کرد که تحت امر مستقيم سياف و از .  دست گرفت
نيروهای اتحاد اسالمی گرچه بطور رسمی در وزارت داخله جذب نشده بودند لکن با . وی معاش ميگرفتند

  . کار ميکردهمکاری اين وزارت 
 مسعود با نا راضيان و قوماندانان حزب وحدت تماس گرفته و توافقات را انجام داد  و يک 1993در ماه فيبروری 

پروتوکول را بصورت مخفی با مسعود امضا کردند و وعده داده بودند که در جريان جنگ مزاری و اعضای 
و موضوع را ارتباط عمليات و سوء استفاده را به ثبت پروژه  عدالت افغانستان هرد. کابينه اش را اسير نمايند

  .رسانده است که شامال فيرهای کورکورانه باالی مناطق ملکی، قتل ها و تجاوزات جنسی ذيل ميباشد
  

 دوستم با حکمتيار توافق کرد و باالی مسعود حمله ورشد که جنگ شديدی بعد از سقوط دولت 1994درماه جنوری 
 نفر در شهر در بين ماه 25000 صورت گرفت که به تخمينأ به تعداد 1994اواخر سال داکتر نجيب اهللا در 

. در اخير ماه مسعود دوستم را از مقرش کنار زد و هزاران نفر را اسير گرفتند. جنوری و جون بقتل رسيده است
کی صورت   دوستم و مسعود خمشگينانه بود و شامل هدف گيری حمالت باالی مناطق ملجنگ بين نيروهای

  . ميگرفت
  

 موفقيت غير مترقبه طالبان که نيروهايش قندهار را تصرف کرد و بطور قابل مالحظه حمايت 1994در سال 
 طالبان پيشروی بطرف 1994در اخير سال . پاکستان از ناحيه تجهيزات و نظامی وضعيت را در کابل تغيير داد

 مقرش در چهار آسياب جايکه وی مدت چهار سال از 1995 فيبروری 14کابل، ارزگان و زابل کرد و در سال 
آنجا کابل را هدف حمالت راکتی قرار ميداد با تمام تجهيزات آن به طالبان رها کرد و طالبان به آسانی منطقه را 

  . تصرف کردند
  

ليه در ماه مارچ مسعود حمالت را ع. پرواز حکمتيار مسعود را در موقعيت بدست گرفتن کنترول شهر قرار داد
حزب وحدت راه انداخت که موقعيت های وحدت در غرب کابل بمبارد نمود و مزاری با طالبان پيوست با دادن 

اين جنگ شامل . اجازه به طالبان که وارد کابل شود باعث انشعاب وحدت شد و تعداد نيروهايش با مسعود پيوستند
 مسعود و باعث عقب راندن نيروهای وحدت از فيرهای کورکورانه و بمباردمان مناطق غرب کابل توسط نيروهای

. نيروهای مسعود همچنين تجاوزات جنسی و قتل افراد غير نظامی را در جريان حمله مرتکب شدند. شهر گرديد
چنانچه طالبان مجبور به عقب نشينی گرديد مزاری را با خود بردند و وی در وضعيت نا مشخص در هليکوپتر 

  .طالبان در مسير قندهار مرد
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   جنگهای شمال6.2
  

  با مقايسه کابل با مزار شريف در اويل سال  حکومت اسالمی جنگ شديد فروکش گرديده بود
 و در هم کوبيدن نيروهای مستحکم دوستم در منطقه يک فرقه قوی 1992با توافق و محاصره شهر در ماه مارچ 

حيه مخلوط از اقوام مختلف بوده و بسيار قبل گرچه نا. جنبش، وحدت و جمعيت بجا گذاشت: در بين احزاب عمده
از رهبران سياسی انقالبی کمونيست، از کمونيست های قومی در منطقه برای تأمين امنيت قلمرو و تضمين قدرت 

 قوماندانان عمال از خود مختاری لذت ميبرد زمانيکه با يک جناح قوی مثل 1992در سال . شان استفاده کرده بودند
قوماندانان محلی مردم ملکی را بخاطر هدف  چور و چپاول تهديد . تحت رهبری محقق متحد شدنددوستم و وحدت 

  .کرد و باالی مردم قريه حمله کرد و افراد سياسی جناح مخالف را ترور کردند
  

 زمانی بر هم شکست که دوستم با حزب اسالمی بخاطر جنگ کابل 1994استقامت در مزار شريف در سال 
  .جنگ در مزار شريف بين دوستم و کسانيکه با مسعود پيوسته بودند صد ها کشته بر جای گذاشت. ائتالف کرد

 طالبان طرف مزار شريف پيشروی کرد و نيروهای 1997اوايل . هر دوجناح بر کشتن اسيران مبادرت ورزيدند
نرال ملک معاون جنرال در اواخر ماه می طبق يک توافق با ج. دوستم را از فارياب، سرپل و بغالن عقب راندند

دوستم طالبان وارد شهر مزار شدند و بعد ازاينکه نيروهای هزاره طالبان را در شهر کمين کرده بودند جنرال 
 طالب در 3000و حد اقل . ملک عليه طالبان برگشت و با وحدت متحد شده هزاران سر باز طالبان را اسير گرفتند

  . جريان يک هفته به قتل رسيدند
  

 به مزار برگشت جنگ بين جناحهای عمده بخاطر قدرت در مزار آغاز شد و تا 1997ز اينکه دوستم در سال بعد ا
 طالبان 1998در ماه آگست . سرحد چور و چپاول  و حمله بر افراد ملکی توسط حزب وحدت و جنبش منتج گرديد

مال را بجز راه شمال شرقی را در تمام کنترول مزار را برای بيشتر از سه سال در دست گرفت و اکثر مناطق ش
  ):در ذيل بخوانيد. ( دست جبهه متحد واگذار کرد

  
  
  
  

  راکت پراکنی ها و بمباردمان کور کورانه کابل و استفاده از نيروهای زياد در جنگهای 6.3
  1995 الی 1992جناحی در کابل از سال 

  
    شرح حال بمباردمان کابل 6.3.1

  
 بتدريج يکی از نقايض جدی و خطير نقض 1996 الی 1992جنگ های گروهی از سال بمباردمان کابل در جريان 

اين جنگ باعث کشتار ده ها هزار غير نظامی، تخريب پايتخت . حقوق بشر را درجنگ افغانستان تأسيس کرد
 ترين زمانيکه حزب اسالمی جناح سر شناس و مقدم.  کردين محل را دچار تکان و بهت زده گی ساکنين اگرديده و

جناح بين احزاب مسئوول مرگ و ويرانی در بمباردمان کابل شناخته شد بلکه اين حزب تنها عامل اين نقايض 
تمام جناحهای مسلح شامل در جنگ که رقابت برای کنترول شهر داشتند در عمليات کور کورانه استفاده از . نبود

  .  نظامی گرديدندسالح ثقيله باعث ويرانی کابل و خسارات جانی در ساحات غير
تجزيه و تحليل مشخص ميسازد طريقی را که بعض جناحهای درگير با استفاده از استعمال سالح سنگين و 

و همچنان استقرار سالح سنگين در کابل و . بمباردمان و استفاده از نيروهای زياد اين شهر را ويران کرده اند
تبه شورای نظار يا جمعيت اسالمی کوشش داشتند که بمباردمان افراد بلند ر. سلسله مراتب جناح ها را بيان ميکند

 به بعد بخاطريکه نيروهايش آماده قانونی و دفاع از کابل عليه حمالت 1992کابل توسط نيروهايش از سال 
 با جمع جناح 1992هيچ جای سئوالی نيست که تأسيس حکومت اسالمی در سال . مخالفين را مشروعيت ميبخشد

و بقايای دولت سابق بال فاصله تحت حمالت شديد قرار گرفتند،  اولی توسط گلبدين حکمتيار که از های مجاهدين 
  . دولت اخراج شده بود و بعد توسط گروهای که مشروعيت دولت ربانی را رد ميکردند

 بهرصورت بی توجهی به ادعای مشروعيت توسط هر جناح در گير در جنگ يا در حقيقت ادعای مبنی بر اينکه
حمالت کور کورانه منع قرار داده ) حقوق جنگی(فالن حزب اول حمله را آغاز کرد، تحت بررسی حقوق بشر 
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و يا استقرار نظامی . حمالت کور کورانه حمالتی را گويند که مستقيم به مناطق نظامی هدف گرفته نشود. شده است
حمالت کور کورانه به هر . ق داده نشودبه قسمی که يا بمعنی که نيروهای جنگی مستقيم به محالت نظامی سو

معنی شامل بمباردمان های است که تهديد واحد نظامی مشخص جدا از مردم ملکی در محالت شهر، قريه جان و 
غيره باشد و حمالت که احتماال باعث واقعات خساره رساندن به زندگی مردم ملکی و زخمی شدن مردم ملکی و 

ا و متعلق به استفاده از واضح و مسلم بودند افراد زياد نظامی در اين محالت خساره مند شدن مردم ملکی شود ي
بناء تمام جناحهای شامل در جنگ در . اين آخرين قانونی است که نسبی ارائه شده است.  باشد پيش بينی شده است

گزارش داده گزارشگر خاص ملل متحد راجع به اين حمالت . کابل به حمالت کور کورانه مبادرت ورزيده اند
بطور مثال در يک گزارش توضيحی از قتل دسته . است که تمام گزارش هايش مربوط حمالت همين مقطع ميباشد

جمعی توسط حمالت کور کورانه راکت و بمباردمان هوای که بمب زمين را عميق حفر کرده بود از کابل بيان 
سيار پر جنجال و يک گزارش جديد و ب. شده بودکرده است که راکت ها و توپخانه های کور کورانه در شهر فير 

 حاکی از استفاده از بمباردمان هوای مناطق مسکونی کابل و شاهراه و طبق گزارش خط مهم در جنگهای اخير
  .نشست و برخواست طياره های جنگی را بوده است

  
  سلسله مراتب هدايات و کنترول عمليات نظامی توسط شورای نظار و جمعيت اسالمی 6.3.2

  
ور مشخص قوت های مرگبار شورای نظار باعث  ويرانی پايتخت افغانستان کابل توسط راکت و توپخانه بط

جناح که نقاط مرتفع را در محدوده کابل در اختيار داشت نيروهای هوای باقی مانده از حکومت نجيب اهللا . گرديد
شعابی و بقايای حکومت داکتر نجيب  نيروهای انه جنگها زياد تر توسطعلت اينک. همرای جنبش در دست داشتند

  . بودندليحات وافراد نظامی زياد با خورد دار با مهارت و تس دامن زده شد کهجنراالن که با جنبش ملی پيوستند
شاهدان عينی که با شورای نظار بودند مشخص از سلسله مراتب قوی در زمان تصميم گيری که بکجا حمله کنند 

 و يا ميانبرد و يا اينکه به هبری ميکرد چی سالح دور بردسعود مکررآ عمليات را رم. برايشان دستور داده ميشد
محمد قسيم فهيم بعدا مسئوول استخبارات و در اکثر اوقات مشوره ميداد که . پيلوت های جيت دستور بمباران ميداد
  .کدام مناطق مهم را هدف قرار دهند

 گواهی داد و گواهی مفصلی را به پروژه عدالت افغانستان يک قوماندان تولی از ظرفيت تنظيمات شوران نظار
داکتر عبدالرحمان رفت با .   نيروهای متحد بطور غير منظم داخل کابل شدندنه تنها شورای نظار بلکه. ارائه نمود

ز نبی عظيمی، جنرال بابه جان وجنراالن و بقايای دولت سابق توافق کردند و بعد جمعيت اسالمی و شورای نظار ا
نيروهای حزب اسالمی نيز در دروازه . طريق سالنگ، پنجشير، بگرام و ميدان هوای کابل وارد شهر کابل شد

  . های شهر کابل رسيدند
نيروهای شورای نظار مستقيمأ تحت فرمان احمد شا مسعود بود داکتر عبدالرحمان آنها را : قوماندان کندک گفت

  .  ول نظامی بودهمکاری ميکرد و جنرال پناه پنجشيری مسئو
ما با نيروهای تازه نفس که مسعود تنظيم کرده بود وارد کابل شديم سيد يحيی خان قوماندان : قوماندان کندک گفت

  .  بود و بعد از آن که او کشته شد بسم اهللا خان قوماندان تعيين گرديد
 در خط اول که تازه در شهر  اول ما قصر رياست جمهوری و وزارت دفاع مستقر شديم و بعد ما: قوماندان گفت

مقدمتأ او در پوسته گمرک  و پوهنتون نظامی در مسير راه جالل آباد فرستاده شد جای که . کنده شده بود فرستادند
با نيروهای عظمی از پنجشير تحت فرمان گل حيدر و بابه جلندر و بعضی اشخاص ديگر باز مانده از حکومت 

ز های اول ما مکان مشخص نداشتيم و ما در جاهای که جنگ شديد بود فرستاده در رو. سابق در آنجا مستقر بودند
  . ميشديم
ند روز جنگ کامال غير منظم بود و مرکز فوماندهی در گارنيزيون کابل جای که نبی عظيمی، برای چ: او گفت

ايم سالح و مهمات دادند و آنها بر. بابه جان، داکتر عبدالرحمان، قوماندان پناه و ديگر جنراالن مسئوول جنگ بودند
  .ما آنها را استفاده کرديم

و گزارشهای متداوم ميگرفت و بعد نيروهای . در ابتدا مسعود در خارج از کابل در جبل السراج بود: وی گفت
اکثر نيروها از پنجشير و شمالی به سرعت رسيدند و . ديگر از مناطق واليات ديگر خواست و به کابل اعزام کرد

نيروهای ديگر از بدخشان، تخار و .  نيروهای نظامی پيوستند بهشيريهای که در کابل بودند مسلح شدند واکثر پنج
  . بغالن نيز رسيدند
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قوماندان همچنان توضيح داده است که بعدآ نيروهای متحد از حزب وحدت و جنبش ملی از طريق هوای و زمينی 
که سرچشمه از و بعضی شان به گروپ های مجاهدين پيوستند رسيدند و سر بازان دولتی به خانه های شان رفتند 

نيروهای اتحاد اسالمی از ميدان شهر و پغمان رسيدند آنها با لنگی های دراز و موهای دراز . عاليق واليتی داشت
را آنها بيرقهای سفيد رنگ داشتند و بعضی شان عکس های استاد سياف . بودند و تنبان هايشان تا زانو کشيده بودند

شورای نظار پتلون های نظامی روسی و کالهای چترالی و دستمال در دور . در موتر هايشان نصب کرده بودند
  . گردن شان بودند و بعضی شان عکس های مسعود را در موتر هايشان نصب کرده بودند

  
نگ شديد با حزب ولی زمانيکه ج. در اول زمانی و فرصتی بود که در شورای جناح های متحد شمال شامل ميشدند

شورای نظار از امکانات نظامی و سالح ثقيله يی که از . اسالمی آغاز شد مشکل بود که اين جلسه بر گذار گردد
 ما از توپخانه قيله شان را از جای ديگر بياورند زيرادولت وقت مانده بود نفع برد و نياز پيدا نکرد که سالح های ث

مستقر شديم و سنگر هاييکه مربوط دولت وقت بود بجا مانده بود طراف کابل و تانک های جا مانده در سنگر های ا
  . مملو از دوستان گرديده بودند

  
تبادله توپخانه در اطراف کابل شروع شد و ما هم به تدريج هود خيل، قلعه زمان خان و اطراف پلچرخی را با 

 مناطق گمرک، ميدان هوای، مکروريانها، حزب اسالمی نيز در جواب ما. راکتها، توپخانه هدف قرار ميداديم
در مناطق نيروهای اتحاد . ساحات اطراف رياست جمهوری، وزارت دفاع و گارنيزيون کابل را با راکت ميزدند

 هدف قرار گرفت  و 1992نيروهای حزب وحدت در غرب کابل در آخر .  مستقر شدندمختلف در جريان جنگ
  . اين دو جناح نيز بر شورای نظار حمله ور شدند. رگرفت هدف قرا1994نيروهای جنبش از جنوری 

  
در جواب گفت . پرسان شد که آيا نيروها مناطق را که بمباران ميکردند ميدانستند که مناطق غير نظامی اند

زمانيکه شورای نظار و حزب اسالمی جنگ را شروع کردند مناطق همديگر را در روزهای اول ميکوبيدند تمام 
دم غير نظامی بودند که تا هنوز در آن زندگی ميکردند ولی زمانيکه جنگ دوام کرد آنها بتدريج خانه خانه های مر

  . هايشان را در خطوط اول جنگ  رها کرده  به مرکز شهر، به واليات، يا جالل آباد و يا پاکستان فرار کردند
کردند لکن صدمه و آزار و اذيت شورای نظار خانه پشتون ها را در مناطق حزب اسالمی تالشی مي: او گفت
  .لکن خسارات واقعی جای بود که آنها ضربه وارد ميکرد. نکردند
لکن بعضی اوقات اگر ما مناطق دشمن .  که مورد حمالت راکتی قرار ميگرفتندندآنها جای رفته نميتوانست: اوگفت

ه در داخل خانه ها بود ويا مقر چو ميدانستيم که ری های عميق اثر بمب را ميديديم را تصرف ميکرديم ما چق
  . بمب اين حفرهای عميق را ببار آورده استنظامی 

  
  
  

با پوسته راديو تلويزيون، کوه رادار به معنی اينکه رهبران هدايت ) کوه تلويزيون(شورای نظار بر کوه آسمای، 
کندک پوسته عمومأ در مدت طبق اظهارات قوماندان . ميداد تا راکت ها و بمب ها در کجا می افتد کنترول داشت

  . سه ماه در سه ماه تحت فرمان گل حيدر بعضی اوقات توسط با به جان اکماالت و تبادله نيرو ميشد
کوه تلويزيون مشهور به پلنگ يک و کوه رادار مشهور به پلنگ دو برای عمليات مهم و اساسی بودند آنها : او گفت

پوسته راديو تلويزيون .  دفاع با اين پوسته ها ارتباط مستقيم داشتتحت فرمان مستقيم وزارت دفاع بود و وزارت 
از اين محل آنها . هر ماه بخاطر که محل خسته کن بود افرادش تبديل ميشد و تحت امر مستقيم وزارت دفاع بود

وه راديو ميتوانيست تمام محالت فير و توپخانه و محالت نظامی مخالفين شانرا توسط دور بين ميديدند و بعد در ک
  .     تلويزيون ما رفتيم

  
يک افسر استخبارات سابق بما از تشکيالت  و روش شان بطور مفصل اطالع داد که سه نوع راکت توسط 

راکتهای  دور برد که اول در :  نيروهای شورای نظار استفاده ميشد و تحت فرمان کسيکه فير ميکرد قرار داشت
وای بگرامی مستقر شده بود و قوماندان مسلکی آنرا فير ميکرد و اهدافش تپه سرخ و بعد در چهار راهی ميدان ه

. محالت نظامی تحت کنترول حزب اسالمی و حزب وحدت محالت که فرقه ها و موقعيت های نظامی دشمن بود
بطور مشخص ما لوای سه راکت را در داراالمان جاييکه توپخانه حزب وحدت و فرقه حزب وحدت در آنجا بود و 

همچنان ما محالت حزب اسالمی را از قبيل چهار .  حزب وحدت در آنجا مستقر بود096رت روسيه محل فرقه سفا
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آسياب محل توپخانه حزب اسالمی، شيوکی محل رياست استخبارات حزب اسالمی، محل فرقه ريشخور و انبار 
سقاوه را در لوگر که توسط و همچنان ميدان هوای دشت . اسلحه حزب اسالمی موقعيت داشت هدف قرار ميداديم

اين افسر گفته است که راکت های دور برد توسط افراد مسلکی . حزب اسالمی اعمار شده بود ما می کوبيديم
نظامی از دوران داکتر نجيب اهللا که همرای جنرال بابه جان بودند و او ايشان را هدايت ميداد و مسعود هدايات 

  .مشخص را برايشان ميداد
  

او گفت .  کيلومتری را هدف قرار دهد20 الی 15ع دوم راکتهای برد متوسط بود که ميتوانست محالت نو: او گفت
که فرمان اين راکت توسط قوماندانان فرقه ها صادر ميشدند، بطور مثال احمدی قوماندان فرقه قرغه، پناه خان 

اين راکتها نيز . هللا خان دستور ميدادندقوماندان نيروهای جهادی، گدا محمد خان قوماندان فرقه تپه سرخ، و بسم ا
محالت حزب اسالمی وزون های نظامی و مراکز نظامی را از قبيل بگرامی، شاه شهيد، کارته نو، چهلستون و 
محالت وحدت را در افشار، علوم اجتماعی، سيلو و در صورت ضرورت هر منطقه غرب کابل که تحت کنترول 

  .حزب وحدت بود ميکوبيدند
  

شورای نظار راکت انداز های سيار و توپخانه و تانک های سيار در ساحات در صورت نياز داشتند به همچنان 
اکثرشان مربوط قوماندانان حمله کننده کندک ها . پوسته های که در محالت مشخص مستقر شده بودند کمک ميشدند

ودند، قوماندان فاضل واز سمنگان، و لوای و چن جنگيان مثل گل حيدر و عبدالصبور که هر دوی شان از پنجشير ب
اين افسر استخبارات گفته است که اين قوماندانها شخصأ حمالت را انجام نميدادند . عبد الحکيم و معاون عزيز بودند

  . بلکه احمد شاه مسعود برای شان هدايات عمليات ميداد و اين ها عمل ميکردند
متر محالت دشمن را هدف قرار ميدادند، مثل کارته سخی، راکت نزديک برد راکتهای بودند که يک الی دو کيلو

کارته چهار، اطراف دانشگاه، ده بوری، کوته سنگی، سرای غزنی، چنداول، خوشحال خان، قلعه واحد، چهار قال، 
مهتاب قلعه، دشت برچی، آغلی شمس، بينی حسار، سيا بينی، سنگ نوشته، بگرامی، قلعه زمان خان و ارزان 

  .قرار ميدادندقيمت را هدف 
  

قوماندان کندک نيز از نيروهای ريزرفی تحت امر بسم اهللا خان بيان کرد در هيچ جای مستقر نبودند و در صورت 
اين نيروهای احتياطی تأ سيس و توسط احمد شاه مسعود آموزش داده شده بودند و . ضرورت استفاده ميشدند

اين . اکماالت و لوجستکی عالی بر خوردار بودنديونيفورم مشخص و سالح های مشخص داشتند از معاش و 
نيروها دارای تانکها و راکت های نصب شده بر موتر های شان، زيو نوع روسی و دافع هوا در موتر های شان 

و اين نيروها در عمليات عليه حزب اسالمی در باال حصار، کوه آسمای و بعدآ چهلستون شرکت . نصب شده بودند
ه حزب وحدت در غرب کابل شرکت کردند و همچنان بخاطر کوششهای نا موفق بخاطر تسخير داشتند، و بعدآ علي

  . ريشخور  وارد عمل شدند
   

طبق اظهارات قوماندان سالح ثقيله شورای . طياره های جنگی جنبش و شورای نظار تحت فرمان جداگانه بودند
در زمان . داد و يا بسم اهللا خان دستور ميدادنظار مسعود خودش حمالت ضربتی راکتی و بمباردمان را دستور مي

 طياره های جنبش ملی قوت دشمن محسوب گرديد و تمام حريم 1994پيمان شورای هما هنگی در جنوری سال 
اين دو عامل . و همچنين مناطق مرتفع و استراتژيک شهر را در دست داشت. هوای کابل تحت کنترول مسعود بود

  . توانای هدف گيری محالت زياد را در اطراف کابل داردبه معنی اين بود که مسعود 
 باور است که اين نقاط مرتفع اساسأ باعث ويرانی پايتخت و بطور  ايناو به: يک شاهد عينی غير نظامی گفت
او گفت که در هر درگيری جزئی آنها از راکت انداز و قوت هوای استفاده . مشخص شرق و غرب کابل گرديد

  .اهد آن هستمميکردند که من ش
  

  :يک افسر نظامی سابق استقرار شورای نظار در غرب کابل عليه وحدت را مفصل چنين بيان کرده است  . أ
  

سميع اهللا قطره از جمعيت اسالمی از ولسوالی درواز بدخشان قوماندان لوای دفاع انقالب مستقر در زندان  .1
  . های دهمزنگ بوددهمزنگ، باغ وحش، چهارراهی بريکوت طرف سينمای بريکوت و راه 

  
  : سالح های شان
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   7 ميل راکت آر پی جی 50
   ميل پيکا نوع روسی120
   ملی متری82 پايه هاوان وسط 10
   ملی متری82 پايه توپ 10
   صحرا نوع چينای76 پايه توپ 10

  سه پايه هاوان غرنی نوع روسی
  دو چين تانک غول پيکر توپ دار 

   نوع روسی62سه چين تانک تی 
   پيپی 60انک روسی دو چين ت

  
رحيم اهللا معاون لوا تحت امر بابه جلندر پنجشيری در مناطق عقب وزارت زراعت و شفا خانه علی آباد  .2

  . مستقر بود
حبيب اهللا پارندی قوماندان کندک غند بابه جان در استقامت های فوقانی کارته سخی و قسمت های از وزارت  .3

  .زراعت کنترول داشت
  .گردنه کارته سخی را در کنترول داشتگل حيدر از پنجشير  .4
  

  :که در محل زندگی ميکرد سالح های گل حيدر را قرار ذيل ياد داشت کرده است) ک(يک شاهد عينی ديگر
  

   7 ميل راکت آر پی جی 40 .1
   ملی متری82 پايه هاوان وسط 10 .2
   82 پايه توپ 10 .3
   ميل ماشيندار پيکا40 .4

  
اسالمی در جريان جنگ تغيير ميکرد لکن پروژه عدالت افغانستان اگر چه مواضع توپخانه و توپخانه دولت 

محالت مهم دوازده گانه راکت های دولت اسالمی را با محالت راکتهای شورای هماهنگی را به تجزيه و تحليل 
  : گرفته است و ترسيم ونقشه از بمباردمان ها را کرده است که قرار ذيل است

  
  
  
  
  

  :ه شرقی در شرق ميدان هوای کابلدر شيوکی پوست: توپخانه اول
  دو چين تانک .1
  21دو پايه بی ايم  .2
   پايه 4توپ دی سی  .3

  .اين سالح ها موقعيت های مخالفين را در شرق و جنوب ميکوبيدند
  

  :در خواجه بغرا در غرب ميدان هوای کابل: توپخانه دوم
  يک دستگاه راکت انداز اورگان  .1
   دو ستگاه 21بی ايم  .2
  ه دستگا4توپ دی سی  .3

  .اين سالح ها موقعيت های نظامی دشمن را در جنوب و شرق هدف قرار ميدادند
  

  :در کوه تلويزيون: توپخانه سوم
  21يک دستگاه بی ايم  .1
  دو چين تانک .2
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   دو دستگاه 23 -زيو  .3
  راکت استينگر دافع هوا  .4
   دافع هوا و راکت زمين به هوا10 –استريال  .5
 را در بر داشت که تحت فرمان احمد شاه مسعود توسط اهداف اصلی اين ها موقعيت های اطراف شهر .6

  . دوربين مواضع مشخص ميشدند و هدف قرار ميدادند
  

  : هزاره بغل در قسمت شمال خير خانه بود: توپخانه چهارم
  يک دستگاه اورگان  .1
   21دو دستگاه بی ايم  .2

  .اين سالح ها محالت مخالفين دولت را در غرب و جنوب کابل هدف قرار ميداد
  

  : در غرب خير خانه315فرقه : توپخانه پنجم
  دستگاههای  اورگان  .1
   21بی ايم  .2
  انواع مختلف راکت انداز ها .3
  تانکها .4

اساسأ اين جا محل ديپو و انبار شورای نظار بود و از اين جا موقعيت های دشمن را در هر جای اطراف کابل 
  .هدف قرار ميدادند

  
  :در دشت چمتله: توپخانه ششم

   لونايک دستگاه .1
   21بی ايم  .2
  يک دستگاه اورگان  .3

از اين محل مواضع حزب اسالمی و جنبش را با لونا در چهار آسياب و همچنين مواضع حزب وحدت و حزب 
  .اسالمی را در غرب و جنوب کابل هدف قرار ميدادند

  
  

  :لوای راکت: توپخانه هفتم
   چين تانک4 .1
   پايه راکت انداز 6 .2
  .ز های بی ايم بودانواع مختلف سکر و راکت اندا .3

  . که تحت قوماندانی مال تاج محمد بود و که حزب وحدت در غرب کابل را هدف قرار می دادند
   

  قرغه. 8 توپخانه 
  يک دستگاه تانک   

  يک دستگاه توپ   
   21سه دستگاه بی ام   

 ويژه اين قطعه به. که تحت قوماندانی شير علم بود و مواضع حزب وحدت در غرب کابل را هدف قرار می دادند
  . برای فير کوته سنگی، کارته چهار، ده بوری، عالءالدين، داراالمان، ده قاضی و چهلستون

  
  باغ داوود . 9 توپخانه 

وسايل زياد و مختلفی در اينجا مستقر بودند که تحت قومانده شير علم در قرارگاه اصلی نزديک به اتحاد اداره 
  . ميشد

  
  کمپنی . 10 توپخانه 

  . وسيعی سالح ثقيله به شمول تانک ها و توپها در اينجا مستقربودندتعداد
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  . اين توپخانه تحت قومانده زلمی طوفان بوده و حزب وحدت در غرب کابل را هدف قرار می دادند
  

  موقعيت های تحت کنترل حرکت اسالمی 
  

  تايمنی . 12 و 11توپخانه 
 نسبتًا سالح های ثقيله کمی داشتند اما هر آنچه که داشتند آنها. دو قرارگاه  توسط حرکت اسالمی کنترل می شد

  . برای اشتراک در عمليات های شورای نظار عليه حزب وحدت مستقر کرده بودند
  
  

  نقش حزب اسالمی در بمباردمان کابل
حزب اسالمی به مدت سه سال تمام از دوره اول جنگهای حزبی تا زمان اخراج اين حزب از قرارگاه هايش در 

 سياسی  بدين معنی است که -تغيير اتحاد های نظامی. چارآسياب، جنوب کابل سالح های ثقيله در کابل استفاده کرد
وجود داشت که حزب اسالمی گرچه، برخی ثابت بودند . غيير می کرداهداف بمباردمانهای حزب اسالمی پيوسته ت

 پست های نظامی و ساختارهای عمده دولتی که در تمام مدت با شورای نظار در جنگ بود و بناًء تا رسيدن به
  .  شورای نظار اداره می شد تا پايان ادامه يافت-توسط جمعيت

  
  . چهار دوره اصلی در نقش حزب اسالمی در جنگ های داخلی کابل وجود دارد

  
 سقوط رژيم حزب دموکراتيک خلق 1992کشمکش مستقيم بر سر قدرت، آپريل : دوره اول
که بوجود آورد کوششهای ملل متحد برای تامين کردن توافقات انتقالی، ) PDPA(افغانستان 

حزب اسالمی را در مقابل اتحاد شمال شورای نظار در رقابت بر سر گرفتن کابل به جنگ 
. حزب اسالمی در به دست آوردن مرکز کابل و حتی ارگ رياست جمهوری موفق شد. انداخت

گرچه، . يان، شفاخانه نظامی، و استوديم کابل نفوذ دادهمچنان بعضی از نيروهايش را در مکرور
شورای نظار قادر به استفاده از اتحادش با قوای پرچمی سابق به ويژه مليشه های جوزجانی 
دوستم برای انتقال نيروهای بيشتر در کابل و اخراج جنگجويان حزب اسالمی از ارگ و مرکز 

 در پاسخ به 1992 می 6-5اسالمی در تاريخ اولترين بمباردمان کابل توسط حزب . شهر بود
  . ترک نيروهای نظامی از مرکز کابل بود

  
   1992 الی نوامبر 1992دوره استحکام در جنوب، می : دوره  دوم

حزب به ظاهر . درجريان دوره دوم، معلوم شد که حزب اسالمی در بدست آوردن رل عمده در کابل ناموفق ماند
 حتی مقام نخست وزيری بخشيده شده بود به خاطر تالش برای جلوگيری اپوزيسيون بخشی از پروسه سياسی بود و

به هرحال، حزب اسالمی به عنوان يک نيروی اپوزيسيون بدون متحد اصلی به اعمال خويش . به ترتيبات جديد
راج اين مليشه ها اخ. وی دولت ربانی را متهم به دادن قدرت فوق العاده به مليشه های کمونيستی می کرد. ادامه داد

گرچه بايد . (يکی از تقاضاهای اصلی وی بوده و از حضور آنها به خاطر مشروعيت حمله اش به شهر استفاده کرد
يادآور شد که حکمتيار خلقی های سابق و متحدين آنها را در يک کودتای نافرجام عليه نجيب داشت، بناًء تقاضايش 

اسالمی استحکاماتش در جنوب کابل و شمال لوگر از دامنه بينی حصار در اين دوره حزب .) يک الف يا بلوف بود
شهر چهره خط اول جنگ را به خود گرفت و حزب اسالمی با شورای نظار و جنبش . تا چهلستون را مستحکم کرد

  . ملی برای کنترل خطوط اول همجوار مانند شرق شهر اطراف پل چرخی و کارته نو در جنگ بود
  

   1993 الی دسامبر 1992المی، دسامبر اتحاد با حزب اس
در اين دوره، حزب اسالمی با حزب اصلی شيعه، حزب وحدت، پروتوکولی را برای کشاندن جنگ به مرحله نوين 

زمانی که جنگ با شورای نظار شديدتر شد، حزب اسالمی برای حمايت متحد جديدش . ديناميکی بنيان گذاشت
ه، حزب اسالمی و حزب وحدت تهاجم جديدی را به راه انداختند مانند جنگ به عالو. بمباردمان ها را متعهد شد

برای حفظ داراالمان قسمی که آنها مناطق تحت کنترلشان در شهر را گسترش داده و برای راه های جديد 
  . مواصالتی جنگ می کردند
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   1995 الی فبروری 1994مبارزه شورای هماهنگی، جنوری 

يد حزب اسالمی با جنبش ملی به عالوه حزب وحدت منجر به شديدتر شدن جنگ در ، اتحاد جد1994از جنوری 
. کابل شد، دسترسی حزب اسالمی به سالح های ثقيله گسترش يافته و منتج به دور جديدی از بمباردمان ها شد

ی فرود جنبش ظرفيت بمباردمان های هوايی را عالوه نمود و حزب اسالمی قادر به گسترش مکانی در لوگر برا
حزب اسالمی راکتباران شديد و بمباردمانهای توپخانه ای را باالی مرکز کابل در شروع . هواپيماهای اکماالتی بود

 بسيار شديد بود، 1994جنگ در شش ماه اول سال .  به راه انداخت1994مبارزه شورای هماهنگی در جنوری 
بمباردمانهای توپخانه ای حزب .  کابل در اختيار داشتندزمانيکه حزب اسالمی و جنبش متفقًا مکانهايی را در مرکز

، زمانی که طالبان حزب اسالمی را از 1995اسالمی برای حمايت عملياتهای نظامی شان در شهر تا فبروری 
متعاقبًا طالبان بمباردمان کابل را دوباره به راه انداختند . ( قرارگاه هايش از چارآسياب بيرون راندند، ادامه يافت

  .) زمانی که آنها محاصره پايتخت را شروع به پايه گذاری می کردند
  

  انتقال سالحهای ثقيله در کابل 
 

عامل مهم خسارات گسترده غير نظاميان در جنگهای حزبی اين بود که احزاب رقيب قادر به محاصره و تقسيم 
ی دفاع پايتخت و انتقال به مناطق دور ذخيره بزرگ سالح ثقيله که در کابل برا. تمام زرادخانه رژيم شوروی شدند

سالح های ثقيله در دسترس عبارت بودند . از مرکز پايه گذاری شده بود، ناگهان در دسترس احزاب قرار گرفت
احزاب . تانک ها، اسلحه های ساحوی، راکت اندازهای چندگانه ای و حتی موشک های اورگان و اسکاد: از

مله به کابل بجای دفاع از آن استفاده کردند و آتشباری گسترده ای را به روی بالفاصله از اين زرادخانه برای ح
استفاده سالح های ثقيله جنگهای حزبی پی در پی را . مناطق نسبتًا محدود همجوار که مورد نزاع بود ايجاد کردند

.  هدف قرار می گرفتبه دنبال داشت طوريکه توپخانه و راکت اندازهای هر حزب عليه رقبای حزبی متواليًا مورد
 شورای هماهنگی 1995 الی 1994به ويژه، توپخانه جنبش در ابتدا عليه حزب اسالمی قرار داشت اما در سالهای 

  . به حمايت از حزب اسالمی عليه قوای دولت اسالمی قرار گرفت
  

المی قرارگاه در مرحله سقوط قرار داشت، حزب اس) PDPA(زمانی که رژيم حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
حزب توپ ها و راکت هايش را . هايش را در چارآسياب، در شمال واليت لوگر وجنوب دامنه های کابل ايجاد کرد

سالح های ثقيله مهمی که . اطراف قرارگاه ها و مکانهای همجوار تحت کنترلش در جنوب و شرق کابل جابجا نمود
 به داخل و اطراف کابل انتقال يافته عبارتند 1995 الی 1992توسط حزب اسالمی و متحدينش، جنبش در سالهای 

  : از
  ، واقع در قلعه نظامی باال حصار 1توپخانه 

، بی X 5قطعات توپ X 2 ،D-30، موترهای زره دار X4تانک : سالح های ثقيله قابل دسترس عبارت بودند از
در ساختار فرماندهی، قوماندان . وناگون، به عالوه راکت ها و آوانهای گX 1 راکت اندازهای چندگانه ای 21ام 

افسرانی که در مرکز عملياتهای جنبش مسووليت دستور به فير را داشتند . فقير، برادر حيدر جوزجانی قرار داشت
  .همايون فوضی، از پرسونل کادری وزارت دفاع و مجيد روزی، معاون جنرال دوستم: عبارت بودند از

  
  . ظامی فرماندهی زرداد در ليسه شورواکی واقع در قرارگاه ن: 1توپخانه 

مهمات ها . توپخانه اينجا متعلق به جنبش بود و بناًء توسط مبارزان شورای هماهنگی در عملياتها استفاده می شد
قوماندان قطعه جکلن عمر يکی از افسران .  راکت انداز چندگانه21 و يک بی ام D-30عبارت بودند از سه توپ 

  .جريان جنگ در آنجا کشته شدوی در . دوستم بود
  

 در ليسه شورواکی موقعيت داشت و مستقيمًا توسط زرداد کنترل می D-30 و دو توپ 21 يک بی ام : 2توپخانه 
قوماندان های . آنها متضمن بمباردمان ها به امر مستقيم خودش به حمايت از عملياتهای لشکريان زرداد بودند. شد

بعدًا شريف در ساحه . قوماندان شريف و قوماندان هدايت از معاونين زرداد بودندمسوول آتشبار توپخانه زرداد، 
در جريان عملياتهای شورای هماهنگی يک . هدايت زنده است ولی مکان فعلی اش نامعلوم است. پيشاور کشته شد

  . آتشبار توپخانه جنبش تحت قوماندهی جکرن عمر از اينجا عمليات می کرد
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 ، راکت اندازهای سکر و X 1 12بی ام : سالح های ثقيله در دسترس عبارت بودند از.  نوکارته : 3توپخانه 
يک آتشبار ديگر . راکت اندازهای بی ام که برای بمباردمان موقعيت های خط اول شورای نظار تعيين شده بود

 بود که 21ی ام اين آتشبار شامل سه عدد توپ و يک ب. نزديک قريه شاهک در جنوب شرق کابل موقعيت داشت
قوماندان آتشبار نور رحمان پنجشيری برادر اسالم الدين پنجشيری بود وی . مستقيمًا توسط فرقه سما کنترل می شد
بعدًا، نور رحمان وابستگی اش را به مسعود تغيير داد و فعًال در کابل . يکی از همکاران نزديک حکمتيار بود

  . زندگی می کند
  

اين قطعه دارای سه . ی از لشکر ايثار يکی از قطعات نظامی مرکزی حزب اسالمی بودبخش. هندکی : 4توپخانه 
اين قطعه توسط انجنير زلمی اداره می شد و در گذر کوتل .  بود21 و يک راکت انداز چندگانه بی ام D 3توپ 

، قوماندان فرقه تورن امان اهللا. موقعيت داشت) نزديک قرارگاه نظامی ريشخور(هندکی در جنوب چهلستون کابل 
  . سما در ريشخور موقعيت داشت

  
 و X 5، قطعات مختلف توپ X 4تانک :  سالح های ثقيله در دسترس عبارت بودند از.فرقه ريشخور : 5توپخانه 

گر چه، در جريان جنگ، تعداد متعددی از نيروهای . آتش بار متعلق به لشکر ايثار بود. راکت اندازهای سکر
قوماندان زرداد انتقال توپخانه اش را به اين قرارگاه برای . بی نظامی ريشخور عمليات کردندحزب از منطقه ترکي

  . استعمال بمباردمان مناطق تحت کنترل دولت اسالمی اعتراف کرده است
  

اين قطعه يک راکت انداز اورگان و . در لوای راکت در منطقه سنگ نوشته لوگر موقعيت داشت: 6توپخانه 
وی . قوماندان اين آتش بار، جنرال ولی شاه، قوماندان دفاع هوا تحت نجيب اهللا بود.  داشت21ی ام چندين واحد ب

وی سپس به حزب اسالمی .  آزاد شد1992 دستگير شده و بعد از سال 1990در جريان کودتای تنی در سال 
  . پيوست

  
دو راکت : های آنجا عبارت بودند ازسالح . در جنوب چارآسياب موقعيت داشت) نفت(در ديپوی تيل : 7توپخانه 

  .اين آتشبار مستقيمًا توسط قوماندان خليل کنترل می شد. 21انداز اورگان، دو راکت انداز چند گانه بی ام 
 

به عالوه، در تمام موقعيت های حزب اسالمی در شهر تانکها مستقر شده بودند و به طور مداوم به عنوان توپخانه 
  . ده می شدبرای بمباردمان استفا

  
  اداره و کنترل 

حزب اسالمی در تمام مدت جنگ يک شهرت و اعتبار به عنوان حزب مرکزی و سازماندهی شده قوی به دست 
حزب اسالمی يک ساختار رهبری ترکيبی داشت، با رديف های پی در پی در تصميم گيری آن، و يک .  آورده بود

ر ساختار حزبی برای جنگ خشونت آميز برای کنترل پايتخت گلبدين حکمتيار و گروه وی د. رهبر قوی تنظيمی
 سازماندهی دوباره آنها، افزايش مراکز تصميم گيری و ظرفيت مراکز قطعات نظامی  .اصالحات به وجود دارد

بنا براين، حکمتيار يک جلسه شورای نظامی را در چارآسياب برای مشوره دهی . کنترل شده را جستجو می کرد
همچنين، وی مرکز قطعات نظامی فرقه سما و لشکر ايثار . رات نظامی در تمام مدت جنگ داير کردبه وی در امو
حکمتيار مستقيمًا قوماندانان اين قطعات را مقرر و از لحاظ مالی اداره می کرد در حاليکه بسياری . را ايجاد کرد

اقتدار و . ه رهبر محليشان وفادار بودنداز ديگر نيروه های حزب اسالمی از مليشه های بالفعل بودند که شخصًا ب
توانايی مشخصًا به استعمال سالح های ثقيله متمرکز بود طوری که شورای نظامی و حکمتيار تمام حمالت اصلی 

در نتيجه امکان دارد که سلسله مراتب قوماندان ها و . را تصويب کرده و حتی در مورد اهداف مشورت می کردند
به خاطر شرکت فعالشان در برنامه ريزی و انداخت بمب ها برای پيامدهای جنايات مقامات حزب اسالمی که 

  . جنگی مسوول می باشند، مشخص شود
  

قوماندان های ساحوی قطعاتی که توپ و راکت ها مستقر بوده و کسانی که بخاطر استعمال توپخانه در .  1سطح 
ز مشخصات اين قوماندان ها بدست آورده است که در پروژه عدالت افغانستان شواهدی ا. مناطق مسوول بوده اند

  . گزارش اکمالی شامل خواهد بود
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نامهای . قوماندان های آتش بار که مستقيمًا مختصات دادن و انداخت بمب ها را سرپرستی می کردند. 2سطح 
  . قوماندهای اصلی آتشبار در فوق آمده است

پرستی کرده و از متخصصين تکنيکی اش خواست تا حزب رئيس توپخانه که تمام عملياتها را سر.  3سطح 
 در اختيار افسر توپخانه، تورن خليل 1992اين مقام از اواخر سال . اسالمی را قادر به ادامه بمباردمان ها بسازد

  . بود
شورای نظامی که عملياتهای اصلی و استراتژی های پيشرفته را مباحثه می کرد و قوت دستور حفاظت .  4سطح 
 نفر عضو داشت و قوماندانهای ارشد حزب 12 تا 10شورا . ثر محدود کردن خسارت غيرنظاميان را داشتمو

اسالمی و چهره های نظامی از اطراف کابل به شمول دو چهره بنام فيض محمد و کشمير خان که به حيث ستر 
  . جنرال معرفی شده بودند، در برداشت

که عملياتهای نظامی را در کابل نظارت می کرد و فرصت برای قوماندان قول اردوی حزب اسالمی . 5سطح 
اين مقام را ابتدا صباوون داشت و متعاقبًا قوماندان کشمير . مشخص کردن ضروريات برای محافظان را داشت

  . خان عهده دار اين پست شد
کار و اثرات راکت وی دقيقًا از پيشرفت . رهبر حزب مسووليت اصلی را برای استراتژی نظامی داشت.  6سطح 

گلبدين حکمتيار در سراسر جنگ رهبر حزب . باران اطالع داده می شد و موثرترين چهره در شورای نظامی بود
  . بود

  
  تلفات و خسارات وارد آمده      

گرچه راکت باران کابل توسط حزب اسالمی به طور عموم کورکورانه بود، سه دسته هدف که قوماندان های 
بيشتر اين اهداف در داخل و يا . يه آن بمباردمانهای خودشان را رهبری ميکردند، وجود داشتحزب اسالمی عل

 ISAبه ويژه، زمانيکه جنگ های حزبی ادامه پيدا کرد، نيروی نظامی . اطراف مناطق غير نظامی موقعيت داشت
در . امی مستقر بودند در مناطق غير نظISAدر شمار بيشتری اطراف پايتخت مستقر شده که اکثريت لشکريان 

  . اين موارد، اغلب بمباردمان ها بی تناسب بوده که سبب تلفات سنگين غير نظاميان نسبت به افراد نظامی شده است
، حزب اسالمی راکت های بيشماری رابه کابل فير 1993طبق نوشته ای در گزارش رياست اياالت متحده در سال 

و تجاری که هيچ ارزش نظامی آشکاری نداشته اند را ويران ) هايشیر(کرده که به طور مداوم نواحی مسکونی 
  : اهداف عبارت بودند از. کرده است

  
نشانه های اقتدار دولت که توسط قوای شورای نظار اشغال بود به شمول ارگ رياست جمهوری، نخست وزيری 

  و دفتر خارجه و مابقی ساختمانهای کليدی وزارت خانه ها) صدارت(
ئم، اهداف نظامی و تقريبًا نظامی به شمول قرارگاه های نظامی اشغال شده توسط شورای نظار، و حتی به طور دا

  . مهمانخانه مسعود در وزيراکبرخان
  .اهداف تاکتيکی نظامی به شمول موقعيت های خط اول و هر هدف مربوط به عمليات پيشروی مشخص

 ناشی از بمباردمان، 1995 الی 1992 و ويرانی از سال گرچه زياد ترين تلفات بی جهت مردم ملکی و غيرنظامی
ادامه خسارات جانی در زمان مقابله هيچ شاهد . که زمينه وسيع برای موجوديت نيروهای زياد بود ادعا شده است

حزب اسالمی . نيست که حزب اسالمی در تاکتيکهايش تغييرات بر تمرکز بيشتر در اهداف نظامی اش آورده باشد
 حادثات ناشی از بمباردمان بدون توأم بودن با حمالت ی بعض.ه از حمله بر اهداف ملکی پر هيز نمايد نتوانست ک

اين ضرورت بطور مشخص در بمباردمان شديد ماه . زمينی و يا واضحأ در صورت ممکن در اهداف نظامی بوده
دمان فقط قدرت نمای دوباره  در جريان که خطوط اول ساکن بودند و به نظر ميرسيد که اين بمبار1992آگست 

طبق اظهارات کميته صليب سرخ از يک الی دو هزار نفر توسط راکت پراکنی در ظرف . عليه مخالفين شان بودند
در طی اين مدت نيروهای . سه هفته در ماه آگست به قتل رسيدند و در حدود هشت الی نه هزار نفر زخمی شدند

  . ير نظامی ساحات کابل فير ميکردندحکمتيار اکثر راکت هايش را در مناطق غ
  بدون 1992اين حمالت راکتی خسارات زيادی را بر ساحات غير نظامی وارد کردند که اين حمله در ماه آگست 

موجوديت اهداف نظامی عاجل صورت گرفت، بسيار واضح حمالت کور کورانه و استفاده از سالح ثقيله را بيان 
  .ميکند

  



 66

  ت کنترول نظامی و فرماندهی شانساحا:   حزب وحدت6.3.4
بعض نيروهای نظامی و جنگی از . حزب وحدت نيز به نفع خود از سالح ثقيله و پرسونل نظامی سابقه استفاده کرد

مليت هزاره باقی مانده از دوران نجيب اهللا همرايشان پيوستند، لکن تصور ميشد که هزاره ها در بخش نظامی 
 بنام ظابط 095که از جمله استثنائات آنها قوماندان فرقه .  منصب باقی مانده بودنداقليت بودند و تعداد کمی صاحب

 و جنرال ابوذر و جنرال خدايداد هزاره که در اول جنگها مشاور نظامی مزاری 097اکبر قاسمی، قوماندان فرقه 
اشتند که در جنگهای لکن يکی از مصاحبه دهندگان که وحدت را خوب ميشناخت گفته است که وحدت افراد د. بود

  .خيابانی مهارت داشت  که کجا سالح خود کار سبک بهتر از سالح سنگين قابل استفاده است
طبق اظهارات يک قوماندان کندک سابق مسکونه غرب کابل،  جنبش ملی در آوردن قوماندان ارشد و حزب 

ندک سابقه گفته است که تانک های قوماندان ک.  را با افرادش از شمال همکاری کرد097وحدت قوماندان فرقه 
حزب وحدت در اصل مستقر در مزکز نظامی در علوم اجتماعی، و زمانيکه توپها و هاوان هايشان در سنگر های 

و آنها موقعيت های نظامی حزب اتحاد اسالمی را در  دهبوری، کوته سنگی، . دهمزنگ و  تپه سالم مستقر بودند
 بابا هدف قرار ميدادند و بعد از تسخير اين مناطق اهداف انداخت های سالح خوشحال مينه، قلعه واحد و رحمان

ثقيله تغيير کرده و مناطق مثل کارته مامورين، باغ باال، کوه تلويزيون، دهمزنگ، تپه توپ و باغ بابور موقعيت 
رد و تخريبات که بعد از تسخير مناطق قوماندانان ارشد خود شان از محالت ديدن ک. نظامی را هدف قرار دادند

او گفت که افراد زخمی توسط . توسط فير توپ و تانک بر خانه های مسکونی وارد آمده بودند مشاهده ميکردند
  . نيروهای حزب وحدت به قتل ميرسيدند

طبق اظهارات اين قوماندان کندک اين جا بجای های نظامی توسط حزب وحدت در خطوط اول غرب کابل 
  .صورت گرفته بود

 تحت فرمان جنرال ابوذر از مزار شريف در مقابل سفارت روسيه در پرورشگاه وطن بود و 097ت فرقه مرکزي
نيروهايش در سفارت پولند، خانه علم و فرهنگ روسيه، کارته سه، کارته سخی و تپه سالم مستقر بودند و 

ر قرار گاه مرکزی شان در پل بعد از سقوط افشا. محافظت خود مزاری را در علوم اجتماعی  نيز به عهده داشتند
  . سوخته بود

  
  انجينر لطيف
  : سالح ثقيله
  در کارته چهارنک بی ايم پی نوع روسی يک چين تا

  دو پايه هاوان در کارته سخی 
   نوع چينای 82دو پايه توپ 

تحاد مناطق کوه تلويزيون، تپه سيلو، مناطق عقب شفاخانه صليب سرخ، انستيتيوت طب کابل و همچنان مناطق ا
  .اسالمی را در خوشحال خان، سپين کلی، ده مراد خان، عقب سفارت روسيه و رياست پنج را هدف قرار ميدادند

  
اصال اين فرقه در . قوماندان اين فرقه ظابط علی اکبر قاسمی از ولسوالی ناهور واليت غزنی بود: 095فرقه 

ها قرار داشت در حولی  مخصوص متعلق به پلتخنيک موقعيت داشت و بخاطريکه از کوه تلويزيون تحت فير 
پشتون ها در محل مسکونی مقابل پلتخنيک جا بجا شدند و مرکز فرماندهی شان در کارته چهار در دو حولی مقابل 

 به حيث نيروی ريزرفی بود که در شدت جنگ سهم ميگرفتند و مسئوول 095فرقه . مسجد جامع مستقر بودند
  .تن، باغ وحش کابل، دهمزنگ، فاضل بيگ، نيازبيگ و سيلو را به عهده داشتانداخت های مجاورت های پل آر

  
  : سالح ثقيله آن

   62دو چين تانک تی 
  يک چين تانک بی ايم پی

  دو پايه زيو دافع هوا
  يک پايه بی ايم يک

  دو پايه هاوان غرنی 
  سه پايه هاوان وسط

  .نيکه تحت حمله قرار ميگرفتند که معموال استفاده ميکردند و خصوصأ زما82هشت پايه توپ 
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  .معاون اين فرقه قوماندان قيس در نزديک سيلو و عقب دانشگاه کابل مستقر بودند و مرکزيت وی در دهبوری بود

  : سالح ثقيله شان
  دو چين تانک بی ايم پی 

  52يک چين تانک غول پيکر روسی تی 
  يک پايه بی ايم يک چينای

  دو پايه هاوان وسط
   82 يک پايه توپ

  دو پايه زيکويک
  يک پايه زيو

  
  .حاجی امينی از دره ترکمن مربوط واليت پروان قوماندان اين فرقه بود: 096فرقه 

  .پوسته های اين فرقه با ديگر پوسته های حزب وحدت در خطوط اول جنگ مدغم بودند
  

  : سالحهای ثقيله
  40يک پايه بی ايم 
   16دو پايه بی ايم 

  . در دشت برچی داشتند62 تی  و55دو پايه تانک تی 
  

  :لوای دوی مستقل مربوط شفيع ديوانه
  : سالح ثقيله

  دو چين تانک بی ايم پی 
   پی پی 60يک چين تانک 

   غول پيکر62يک چين تانک تی 
  سه پای هاوان غرنی 

   پايه هاوان وسط6
   پايه توپ12

  
. مان الی کوته سنگی و کارته سه مستقر بودندپوسته های  شفيع ديوانه در اکثر خطوط اول در غرب کابل از داراال

  .او از هر محل که ميخواست بدون دستور از مقام مرکزی انداخت ميکرد
  

بعد از سقوط جنرال مومين در داراالمان در جريان جنگ بين حزب وحدت و حرکت اسالمی سالح ثقيله وحدت 
اد زياد تانک، توپ و ديگر سالح ثقيله شد و هم بطور مثال شفيع ديوانه صاحب تعد. سه برابر افزايش پيدا کرد

اين افسر سابق کندک اظهار داشته است که اين سالح های بدست آمده را در هدف گيری مناطق . چنان حاجی امينی
  .بادام باغ، کارته پروان و مرکز شهر کابل استفاده ميکردند

  
اگر چه دستورات عمده .  کمی ضعيف بودطبق اظهارات افسر خاد تشکيالت حزب وحدت نسبت به ديگر احزاب

سيد يزدان شناس هاشمی از شش پل . توسط مزاری صادر ميشد ولی  حمالت هميشه با قومانده هماهنگ نبود
. باميان رئيس رياست نظامی حزب وحدت بود و قوماندان سالح ثقيله جنرال سخی خان از قريه شينبول باميان بود

رمان و هدايت وی قرار داشت ولی سالح ثقيله در سفارت روسيه تحت قومانده تمام اين سالح های ثقيله تحت ف
  . جنرال ابوذر قرار داشت

  
 بيان گر سالح های ذيل است که 1995 الی 1994نمای از سالح ثقيله شورای هماهنگی در جريان مجادله از سال 

  .    در موقعيت ها توسط حزب وحدت اداره ميشد
  بی سفارت روسيه  و در نبش جنو8توبخانه 
   در داراالمان در رياست کادر و پرسونل وزارت دفات9توبخانه 
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  قلعه شهاده غرب مکتب حربی/ مهتاب قلعه10توپخانه 
  .ضی متصل داشهای خشت  قلعه قا11توپخانه 

  
    متضررين حمالت کورکورانه توپخانه، راکت و بمباردمان توسط تمام جناح ها6.3.5

  
. از جنگهای قادر به مشخص کردن محالت که از آنجا ها توپ و راکت ها فير ميشدند نيستندتمام نجات يافته گان 

اظهارات شان نشان ميدهد . لکن پروژه عدالت افغانستان با کسانی مصاحبه انجام داده اند که ميتواند مشخص نمايد
اظهارات  ذيل فقط . ن بودندکه ذات خسارات جانی  مالی مردم غير نظامی در کابل ناشی از بمباردمان شهر شا

  .تعداد قليلی موارد را در بين هزاران حادثه بيان ميکند
  
  . يک باشنده پل آرتن از قتل پسرش در اثر حمالت راکتی اظهار کرده است. ع

 پسر دوازده ساله ام باقی که با پسران ديگر در سرک نزديک 1992 ماه 30در ساعت دو بجه بعد از ظهر در 
بی خبر يک راکت در سرک اصابت کرد و يک چره آن در گردن پسرم باقی اصابت .  رسيده استخانه اش بقتل

  . بود21همسايه ها تشخيص دادند که چره از راکت بی ايم . کرده وی را در همان نقطه بقتل رساند
  . بوده استآگاه بود که محل پل آرتن تحت حمالت حزب اسالمی که مستقر در قرار گاه نظامی ريشخور هستند . ع
  
Z . يک پسرش . زندگی ميکرد-اوالدش-4 خواهرش در منطقه تهی مسکن با 1994اظهار داشته است که در سال

يک راکت از منطقه حکمتيار فير شد و در . او دو طفل ديگر نيز داشت.  ساله بود10 ساله بود و يک دخترش 17
 همه را که در خانه بودند به قتل رساند و 10دختر  ساله و 17 را همراه با پسر Zخانه وی اصابت کرد و خواهر 

 به پروژه عدالت افغانستان گفته است که اجساد شان قابل Zاين مطلب را . دو طفل ديگر در بيرون خانه بودند
. شناخت نبوده و پا و دست هر طرف افتاده بود و بعد ما آنها را دفن کرديم و دو طفل فعال در همراه پدرش هستند

دو زن و يک پسر در بالک نزديک شان نيز بقتل رسيدند، اول آنها شديدأ زخمی شده بودند و بعد ازآن همچنين 
  .در همان روز به شمول خواهرم و اطفالش شش نفر کشته شدند و بخاک سپرده شدند. مردند

  
  :  خبر داد1993راجع به يک حمله در کارته نو در آگست و سپتامبر  سال . ن

ته نو زندگی ميکرديم و تمام مناطق کارته نو توسط راکت های کور کورانه گلبدين ويران  ما در سرک نو کار
و يکی از اين راکت ها در خانه ما اصابت کرد ولی فضل خدا هيچ کس زخمی نگرديد ولی دخترم در اثر . گرديد

نه صحبت ميتواند و بينيد که بت کند و لی اکنون باو ميتوانست صحيح صح. صدای وحشتناک راکت معيوب گرديد
بسيار معالجه کرديم ولی مفيد . معلوم ميشودکو چکتر پنج شش سال از عمر واقعی اش .  راه رفته ميتواند همنه

  .اين نتيجه جنگ وحشيانه است که صدمه شديد به زندگی ما وارد کرد. واقع نشد
  
  : اظهار کرده است1993راجع به حمله سال . م د

دين وارد کابل شدند حمالت کور کورانه راکتی گلبدين تعداد زياد مردم را بقتل رساند  زمانيکه مجاه1372درسال 
 بجه بعد از ظهر 4و ما در آنزمان در افشار داراالمان زندگی ميکرديم در ساعت . و تعداد ديگر معيوب گرديدند

 که در سرک ايستاده برادرم را با هشت و يا نه نفر جوان. يک راکت در نزديک دروازه حولی ما اصابت کرد
برادرم شديد در . بودند به استثنای دو نفر شان همه بسيار با وضعيت بدی به قتل رسيدند که شناخته نمی توانستی

مردم محل اجساد را با بيل جمع آوری کردند و . قسمت شکم زخمی شده بود و چره راکت تا هنوز در بدنش ميباشد
يکه در اين راکت کشته شدند بنام داوود محصل فاکولته انجينری سال کسان. يک زيارت در آن محل درست کردند

  . ساله بود و ديگر کسانيکه در اثر اين راکت کشته شدند نميشناسم18سوم و فواد يک جوان 
  

 حمله در غرب کابل آغاز گرديد و مورد حمالت کور کورانه و بمباردمان توسط 1993در ماه فيبروری سال 
اگر چه . افشار در روز اول عمليات هدف حمالت شديد ثقيله قرارگرفت.  قرار قرار گرفتنيروهای شورای نظار

اين منطقه هدف مهم حمالت نظامی بود زيرا علوم اجتماعی به حيث مرکزيت حزب وحدت استفاده ميشد و به 
  . آمدندهمين خاطر تعداد زياد توپ، تانک، راکت و هاوان در اين منطقه در خانه های مسکونی فرو می 

مرکز فرماندهی  نيروهای جمعيت و شورای نظار بر محدوده افشار تمرکز يافت و فشار حمالت راکتی و توپخانه 
تعداد که توسط بمباردمان و توپخانه بقتل رسيدند معلوم نيست ولی پروژه . باعث خروج مردم ملکی از افشار گرديد
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. ه اند اظهار داشته اند که اجساد در روی سرک ها ديده ميشدندعدالت افغانستان با نجات يافته گان که مصاحبه کرد
آنها گفته اند که شدت توپ، هاوان و راکت چنان شديد بود که هيچ کس نتوانست در روز حمله از خانه اش بيرون 

  . شوند
ماندان که منطقه اش تحت کنترول قو) ک(از منطقه تحت کنترول خط اول شورای نظار يک باشنده تپه سالم بنام 

  .گل حيدر بود از رويداد و حادثه در جريان جنگ بين شورای نظار و حزب وحدت بيان کرده است
 من جنگ را از خانه کا کا و يا مامايم مشاهده ميکردم که نيروهای گل حيدر پنجشيری از تپه سالم 1371در حوت 

بآ بعد از ظهر بود که پدر همسايه تقري. مواضع ضابط اکبر قاسمی را در منطقه دانشگاه  با هاوان ميزدند
کاکايم يک افسر نظامی بود و هميشه لوازم اوليه را در خانه . بخاطريکه پايش زخمی شده بود پيش کاکايم آمد

و زمانيکه او زخمهايش را معالجه ميکرد مرا بيرون بخاطر آوردن آب فرستاد تا زخم را بشويد و ديگر . داشت
  . ن برای ديدن پانسمان زخمهای همسايه جمع شده بودنداعضای خانه همه در خانه صالو

مابين حولی از . "بخاطر آب بيرون رفت خانه کاکايش هدف مرمی توسط حزب وحدت قرار گرفت) ک(زمانيکه 
تعداد زياد  از خشت و خاک بااليم ريخت ولی به فضل خدا که زخمی نشدم و فقط گيچ و . گرد و خاک تاريک شد
انيکه کمی فضا صاف شد من چشمانم را پاک کردم و ديدم که طبقه های حولی همه تخريب تکان خوردم ولی زم

  ."صدای ضعيف گريه را شنيدم و کوشش کردم که خشتها و خاک را دور کنم ولی نتوانستم. گرديده است
  
ا جنگ بسيار زير. رفت و پسر کاکايش را آورد و کوشيدند که اجساد را بيرون کشيده در بين حولی دفن نمايند. ک

  :نه نفر کشته شدند که قرار ذيل است. شديد بود مانع بردن اجساد به جای ديگر شد
  کاکا يا مامايش محمد عظيم .1
 خانم محمد عظيم .2
  سالگی16زلمی به سن  .3
  سالگی14زلگی به سن  .4
  سالگی12دلگی به سن  .5
  سالگی 10زمری به سن  .6
  سالگی8شکيال به سن  .7
  سالگی6فريبا به سن  .8
 يه شان بنام نظر محمدپدر همسا .9
  

از زير مخروبه های خانه کاکايش يک دانه چره را پيدا کرد که از ساحه دانشگاه و پلتخنيک که توسط حزب 
يک شاهد عينی ديگر که قوماندان کندک دوران سابق بوده و در . وحدت قوماندان ضابط اکبر قاسمی فير شده بود
  .کبر قاسمی يک پايه بی ايم يک را گرفته بودغرب کابل زندگی ميکرد شهادت داد که ضابط ا

 جسد را نماز خوانده 38اظهار داشته است که مال امام مسجد محل برايش گفته بود که در يک روز به تعداد . ک
  . است که تمام اين مردم مربوط تپه سالم بودند که توسط راکت های حزب وحدت به قتل رسيده بودند

ردم تپه سالم و کارته سخی مناطق شان را به قصد ديگر جاهای شهر و پاکستان ترک گفت که بعد از آن اکثر م. ک
کردند و اکثريت شان بدون بردن اموال خانه رفتند و وقتيکه برگشتند ديدند که هيچ چيزی باقی نمانده است و همه 

  .چيز بغارت رفته است به شمول پنجره ها و چوبهای دستک سقف
  

فقود شدن کودکان در جريان حمالت راکتی که توسط اتحاد اسالمی صورت گرفته بود دو نفر از غرب کابل از م
  . بيان کرده است

 1992 آگست 18 برابر با 1371 سرطان سال 27يک نجار که در قلعه شهاده زندگی ميکرد گفته است که در . ق
ويران کرد و يک پسرم را بنام  زمانيکه يک راکت از طرف اتحاد اسالمی در خانه ام اصابت کرد تمام اتاقها را 

و ديگر .  سالگی بسيار به وضع دردناک بقتل رسيد که بدنش سوراخ سوراخ شده بود8محمد اسماعيل به سن 
  .اعضای فاميلم که در اتاق ديگر نشسته بودند همه بشدت زخمی شدند و معالجه شان زمانی زياد را در بر گرفت

  
درغرب کابل زندگی ميکرد اظهار ) 1992 (1371که در سال ) ی(يک متضرر از حمالت راکتی سياف بنام 

 ساله ام را 28يک روز راکتی در خانه ام اصابت کرد و پسر . داشته است که جناح های بر سر قدرت ميجنگيدند
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 اين راکت از ديوان بيگی يا کمپنی محل استقرار.  ساله ام را بنام زهرا به قتل رساند24بنام محمد حسين و دختر 
  .نيروهای مسلح اتحاد فير شده بود

اظهارکرد که شورای نظار باعث ويرانی قابل مالحظه در کابل گرديد زيرا آنها بر ) م(شاهد غير نظامی ديگر بنام 
حمالت سالح ثقيله و خفيفه شورای نظار را از کوه ها باالی مردم . م.  ساحات مرتفع واستراتژيک کنترول داشتند

جنگ شديد بين شورای نظارو متحد وی ) 1992 (1372وی گفت در سال . خاطر نشان کردو ساحات غير نظامی 
پدرش يک کراچی دستی داشته که . اتحاد اسالمی و از طرف ديگر حزب وحدت  برای چند شبانه روز ادامه داشت

يبوری زد يکروز زمانيکه جنگ ادامه داشت شورای نظار يک راکت را به د. علی الرغم جنگ بخاطر کار ميرفت
بعد مردم جمع شدند و جنازه او را به مسجد سر کاريز آورد و بعد در قبرستان . که چره آن پدرم را گرفت و کشت
  .سنگ زغال قلعه شهاده دفن کردند

  
  1994 الی 1992مختصری از بمباردمان ها از  

  
اگر چه . گ مغرضانه بودهليست ذيل از خسارات جانی توسط فير راکت و بمباردمان تمام جناحهای شامل در جن

  :اين بررسی محدود نمايانگر بزرگی خسارات وارده ميباشد
 صورت 1995 و 1992 نفر کشته شدند و صدها حادثه مشابه بين سالهای 1000در نتيجه هفده حادثه ذيل تقريبأ 

ه ها گرديده تعداد بيان شده از طريق گزارش مطبوعات وبطور عام  نقل قول از کارمندان شفاخان. گرفت است
  .است

.  و حال آنکه جناحهای مسئوول ممکن اهداف را در ذهن داشتند که  عبارت از رفتن در محالت غير نظامی بودند
اگرچه آنها تا هنوز اهداف نظامی و نوع استفاده از نظامی و مقياس بزرگ بمباردمان و اهداف نظامی شان را که 

و اين ليست شرکت و راکت . ر معاهده جينيوا ممنوع اعالن شده استاستفاده شده است قانونی جلوه ميدهد ولی د
  .اندازی و تو پخانه را واضح ميسازد خصوصأ کسانيکه با حمالت هوای منطقه را بمباردمان کرده اند

  
 حزب اسالمی کابل را هدف حمالت راکتی قرار داد که از اثر آن تعداد غير مشخص 1992 ماه می 6 – 5در  .1

 .می و کشته و زخمی شدندمردم غير نظا
 ماه می علی الرغم آتش بس نيروهای جنبش ملی موقعيت های حزب اسالمی را در بينی حصار، قلعه 23در  .2

 .چه و کارته نو بمباران کرد
 در جريان جنگ بين نيروهای جنبش ملی و حزب اسالمی در جنوب شرقی کابل هردو 1992 ماه می 30در  .3

ز استفاده کردند که باعث کشته وزخمی شدن تعداد نا مشخص افراد غير نظامی جناح از توپخانه و راکت اندا
 .گرديد

 در جنگ شديد بين نيروهای حزب وحدت و اتحاد اسالمی در غرب کابل هردو جناح از 1992در ماه جون  .4
 .راکت انداز ها استفاده کرد که باعث زخمی و کشته شدن تعداد مردم غير نظامی گرديد

 جنگهای بيشتر بين نيروهای حزب وحدت و اتحاد در غرب کابل رخ داد و هر دو جناح 1992 ماه جون 5در  .5
راکت ها . از سالح های ثقيله استفاده کردند که باعث ويرانی خانه ها و ديگر تأسيسات غير نظامی گرديد

 .باعث قتل و زخمی شدن تعداد نا معلوم غير نظامی گرديد
نظار مواضع حزب وحدت را در کارته سه، خوشحال خان مينه،  شورای 1992در ماه جون و جوالی  .6

داراالمان، کارته سخی و کارته چهار هدف بمباردمان و سالح ثقيله قرار داد که باعث خسارات جانی و 
 .ويرانی خانه های مردم ملکی گرديد

 5 در ساعت که جنگ.  شهر کابل راکت پراکنی شديد را توسط حزب اسالمی تجربه کرد1992 آگست 10در  .7
قبل از ظهر آغاز گرديد و حزب اسالمی موقعيت های دولتی را هدف قرار دادند و از سه محل چهلستون، 

اين حمله و حمالت که در ماه آگست توسط همه جناحها صورت گرفت . داراالمان و تپه مرنجان راکت ميزدند
 .طبق مطبوعات صدها نفر غير نظامی به قتل رسيدند

 80 طبق خبر های مطبوعات در حمله راکتی در ده افغانان با استفاده از بمب خوشه ای 1992 آگست 13در  .8
ونيروهای  . ربانی حکمتيار را دراين حمله متهم کرد.  نفر زخمی گرديد150نفر را به قتل رساند و بيش از 

ار داد که در شورای نظار در جواب کارته نو، چهلستون و شاه شهيد را هدف بمباردمان هوای و زمينی قر
 نفر ديگر زخمی که اکثريت شان غير نظامی بودند و 120 نفر کشته شد و 100نتيجه حمله متقابل بيشتر از 
 .تعداد زياد خانه ها ويران شدند
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 در اثر جنگ بين حزب اسالمی و شورای نظار صدها نفر کشته وزخمی شدند و خانه 1993 ماه آگست 23در  .9
 .ها ويران شدند

 شورای نظار و حزب اسالمی موقعيت يکديگر را هدف سالح ثقيله قرار دادند که 1993يبروری  ماه ف26در  .10
 .باعث خسارات جانی مردم غير نظامی گرديدند

وزارت .  حمالت راکتی شديد در کابل ده ها کشته وزخمی و مجروح بر جای گذاشت1993 ماه مارچ 9در  .11
کونی تحت کنترول حزب وحدت را هدف قرار دادند دفاع حزب وحدت را متهم کرد و در جواب مناطق مس

 .و خانه های زيادی را ويران کرد. که خسارات سنگين جانی را بجا گذاشت
 درگيری شديدی بين شورای نظار و حزب وحدت صورت 1993 ماه می 13طبق گزارش مطبوعات در  .12

 کشته و زخمی بر جای 30يجه گرفت و هردو طرف از سالح ثقيله و بمباردمان هوای استفاده کرده که درنت
 .گذاشت و صد ها نفر شديد مجروح شدند

 جيت های شورای نظار موقعيت های حزب اسالمی را در داخل شهر در چهلستون 1993 ماه می 23در  .13
 . زخمی بر جای گذاشت و اکثر آنها مردم ملکی بودند14 کشته و 10بمبارد کرد که 

 مربوط شورای نظار بازار سروبی را بمباران کرد که در اين  چهار فروند جيت1993 ماه نوامبر 17در  .14
 .بمباران اکثر دوکانداران کشته و زخمی شدند و يک مسجد تخريب گرديد

 يک دور جديد جنگ بين قوای دولت و مخالفين متحدش حزب اسالمی و جنبش 1994دراول ماه جنوری سال  .15
انه مناطق غير نظامی توسط هردو جناح هدف قرار ملی در کابل توأم با حمالت شديد راکتی به طور آگاه

يک خبر نگار بيان کرد که اين جنگ در نوع خود شديد ترين جنگ بعد از سقوط دولت داکتر نجيب . گرفتند
 . اهللا بود و توصيف کرد که جنگ در اطراف محالت تحت کنترول دولت خونين بودند

 . راکتی حزب اسالمی در شهر کابل کشته شدند نفر غير نظامی در اثر حمالت31 1994 اکتوبر 23در .16
 طی حمالت شورای نظار به حمايه حرکت اسالمی محسنی عليه حزب اسالمی و 1994 ماه اکتوبر 23در  .17

 تأييد گرديد که تخمين شده بود که ICRCجنبش ملی صد ها نفر کشته و زخمی شدند اين ارقام توسط موسسه 
  .ر به قتل رسيده بودند هزار نف2000سه ماه قبل در اثر جنگ 

  
    قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار 6.4

  
  شرح عمليات 

  
 بزرگترين و کاملترين استفاده قدرت نظامی توسط دولت اسالمی افغانستان 1993عمليات افشار در فبروری سال 
عود هدف داشت که توسط اول اينکه مس. دو هدف تاکتيکی در اين عمليات بود. تا آن زمان را نشان داده است

که در انستيتوت علوم اجتماعی، متصل به افشار، ( عمليات قرارگاه های نظامی و سياسی حزب وحدت را فتح کند 
و دوم اينکه  دولت اسالمی . و گرفتار کردن عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت) پايين کوه افشار در غرب کابل

که مستقيمًا توسط قوای دولت اسالمی کنترل می شد با متصل کردن افغانستان مايل بود تا مناطق پايتخت را
بخشهای غرب کابل تحت کنترل اتحاد اسالمی و بخشهايی از کابل مرکزی تحت کنترل جمعيت اسالمی، مستحکم 

) که در جريان عمليات به آن دست يافتند( شرح سياسی و نظامی کابل در آن زمان، اين دو هدف . و يکپارچه کند
  . توضيح قانع کننده از اينکه چرا دولت اسالمی به افشار حمله کرد، ارائه می کنديک 

  
  مسووليت تجاوزات مرتکب شده در جريان عمليات 

  
 انجام دادند، همه رسمًا متعلق به وزارت دفاع 1993 فبروری 11-10نيروهايی که تعرضات را در غرب کابل در 

  . دولت اسالمی افغانستان بودند
  

وی تمام مسووليت . فاع وقوماندان اعلی دولت اسالمی در آن زمان در عمليات افشار احمد شاه مسعود بودوزير د
وی مستقيمًا قطعات جمعيت اسالمی و به طور . برنامه ريزی و دستور دهی عمليات های نظامی را داشته است

حاد اسالمی در طی يک توافقی همراه مسعود اشتراک قطعات ات. غير مستقيم قطعه اتحاد اسالمی را کنترل می کرد
با وجود اينکه قطعات اتحاد رتبه های تشکيالتی اردوی افغان . عبدالرسول سياف، رهبر حزب به دست آورد

برايشان داده شده بود، قوماندان ها در ساحه دستوراتشان را از قوماندانهای ارشد اتحاد و شخص سياف اخذ می 
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ماندان عمومی نيروهای اتحاد در جريان عمليات عمل می کرد و مستقيمًا با سياف عمًال به عنوان قو. کردند
در اين صورت، سياف به طور مساويانه همراه رهبری جمعيت . قوماندانهای ارشد توسط مخابره ارتباط داشتند
  . اسالمی مسووليت کنترل و فرماندهی را دارد

  
مليات واقع شده بود، قوماندان های عمومی شايد می نمونه هايی ازخشونت ها و تنش های نژادی که قبل از ع

به . توانستند پيشبينی کنند تجاوزاتی را در پی خواهد داشت وقتی که به مناطق اکثرًا هزاره نشين حمله می کردند
عالوه، چون جنگ در منطقه دو کيلومتری از پوسته قوماندان عمومی واقع شده و قوماندانهای ساحوی مجهز به 

 مخابروی بودند، قوماندان عمومی بايد از تجاوزات واقع شده در افشار بالفاصله بعد از شروع آن اطالع ارتباطات
هم مسعود و قوماندان های ارشدش و هم سياف از اقدامات موثر برای جلوگيری از تجاوزات قبل از . می داشت

  . ود، ناکام ماندندآنکه شروع شود ويا برای جلوگيری آنها زمانيکه عمليات در حال انجام ب
  

در حاليکه مشخص کردن تک تک قوماندانهای مسوول برای مثالهای مشخص قتل و تجاوز جنسی امکانپذير نبوده 
است، پروژه عدالت افغانستان توانسته است يک تعداد از قوماندان هايی که نيروهای مسلح را در عمليات رهبری 

. ه لشکريان جمعيت و اتحاد هردو تجاوزات را مرتکب شده اندشواهد نشان می دهد ک. می کردند، مشخص نمايد
گرچه برخی از قوماندان ها فقط در کارهای نظامی قانونی، فتح و به دست آوری هدف تعيين شده شرکت داشتند، 

را قوماندان هايی که عمًال در عمليات شرکت داشتند وضعيتی داشتند تا جواب داده و تعيين کنند که آيا نيروهايشان 
از سوءاستفاده و تجاوزات بازدارند يا اينکه خود و افرادشان فعاالنه در قتل عام های دسته جمعی، تجاوز جنسی، 

  . توقيفهای اختياری و بقيه تجاوزات که در جريان عمليات واقع شد، شرکت ورزند
  

ياف نيروهای نظامی دولت اسالمی از طريق وزير دفاع احمد شاه مسعود و رهبر متحدين حزبی، عبدالرسول س
  . ذيل را به شرکت در عمليات افشار فرستادند

  
  

  قوماندان های جمعيت اسالمی و قطعات 
  

محمد قسيم فهيم، رئيس استخبارات، مسوول عملياتهای نظامی ويژه در حمايت از تعرضها و حمالت و شريک در 
  . برنامه ريزی عمليات می باشد

اهدين از شکر دره شمالی که توسط شاهدان متعددی به عنوان رهبر نيروهای انور دنگر، قوماندان فرقه ای از مج
  . نظامی که در دو روز اول عمليات تجاوزات را مرتکب شده اند، نام برده شده است

مال عزت، قوماندان فرقه ای از مجاهدين از پغمان که توسط شاهدان عينی متعددی به عنوان رهبر نظاميان که در 
  . اوزات را مرتکب شده اند،نام برده شده استدو روز اول تج

  . محمد اسحاق پنجشيری، قوماندان لوايی از مجاهدين که طبق شاهدان در حمالت شرکت داشت
  . حاجی بهلول پنجشيری، قوماندان لوا که مطابق گفته شاهدان در حمالت شرکت داشت

  . بابه جلندر پنجشيری، قوماندان لوا که در عمليات شرکت داشت
  . که در حمله شرکت داشت) غند(خانجر آخوند پنجشيری قوماندان کندک 

  . مشتاق اللی، قوماندان کندک در حمله شرکت داشت
  . باز محمد احمدی بدخشانی، قوماندان فرقه که در حمله شرکت داشته و از قرغه حمله کرد

  
  قوماندان های اتحاد اسالمی و قطعات شرکت کننده در عمليات 

  
علم، قوماندان فرقه وابسته به سياف از پغمان توسط شاهدان عينی متعددی به عنوان رهبری نظاميان در حاجی شير

  . افشار در طی دو روز اول زمانی که تجاوزات به وقوع پيوسته، نام برده شده است
دو روز  توسط شاهدان عينی متعدد به عنوان رهبری نظاميان در افشار طی 597زلمی طوفان، قوماندان لوای 

 قبل از سقوط دولت نجيب اهللا وجود 597لوای . ( اول، زمانيکه تجاوزات به وقوع پيوسته، نام برده شده است
  . اين لوا در منطقه کمپنی در غرب کابل موقعيت داشت.) داشت و لوای تانک مرادات ناميده می شد
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ن از شهود به عنوان رهبری نظاميان در  توسط چندين ت597لوای ) غند(داکتر عبداهللا، قوماندان در سطح کندک 
  . افشار در روز اول و دوم که تجاوزات انجام يافته، معرفی شده است

  .  نيروهايش را در روز دوم عمليات مستقر کرد597لوای ) غند(جکرن نعيم، قوماندان در سطح کندک 
  . مال تاج محمد شريک در پالنگذاری عمليات معرفی شده است

، آدم ر و مسئول در دستگيريهای  خود سرانه سط چندين شاهد به عنوان رهبری نظاميان در افشاعبداهللا شاه تو
  . ربايی و ديگر تجاوزات نام برده شده است

  . خنجر که نيروهای نظامی را در روز دوم عمليات در افشار مستقر کرده است
وان کسی که نظاميان را در روز دوم عمليات توسط شاهدان به عن) غند(عبدالمنان ديوانه، قوماندان در سطح کندک 

  . مستقر کرده، نام برده شده است
  . نظاميان را در روز دوم عمليات در افشار مستقر کرده بود) غند(امان اهللا کوچی، قوماندان در سطح کندک 

  . در روز دوم عمليات، نظاميان را در افشار مستقر کرده بود) غند(شيرين، قوماندان در سطح کندک 
  . نظاميان را در روز دوم عمليات در افشار مستقر کرده بود) غند(مشتاق اللی، قوماندان در سطح کندک 

  . مال کج کول در روز دوم عمليات نظاميان را در افشار مستقر کرده بود
  

  داستان عمليات 
  

 ار شروع حمله در داخل  شرکت داشتند، قبل1993 فبروری 11-10تمامی نيروهايی که نهايتًا در جنگ به تاريخ 
، رهبری عمليات های )ISA(تدارکات اصلی توسط دولت اسالمی افغانستان . و اطراف کابل مستقر شده بودند

زيرا که رئيس . ويژه برای تضعيف دفاع حزب وحدت و استقرار توپ های اضافی برای بمباردمان بود
پرسونل وی با يک تعداد از قوماندان .  ويژه داشتاستخبارات، محمد فهيم تمامی مسووليت را برای عمليات های

  . های شيعه اطراف افشار تماس گرفته و تعهد آنها را برای همکاری با حمله دولت اسالمی کسب نمودند
  

 اسلحه زيو را در آنجا به همراه 23مسعود . مهمترين مقر جديد سالح ثقيله قبل از عمليات، نقطه تپه علی آباد بود
 نفره مستقر کرده بود تا مناطق اطراف سيلوی مرکزی، افشار، کارته سه، کارته چهار، و کارته 30گروه اعزامی 

اهميتی که قدرت آتش گروهی و تعداد زيادی از مکانهاييکه از آنجا سالح های ثقيله . سخی را هدف گيری کنند
اين فقط يک حمله ضربتی و جنگ . استفاده می شد داشت اين بود که آنها بزرگی و اهميت عمليات را نشان دهند

جزيی نبوده بلکه يک جنگ تمام عيار بوده که دولت اسالمی ذخائر نظامی ترکيبی از دوره ارتش شوروی سابق و 
تمامی اين اهداف در مناطقی قرار  داشتند که . مجاهدين را در مقابل اهداف در محدوده پايتخت مستقر کرده بود

  . ير نظاميان را در برداشته استاول مسکونی بوده و جمعيتی از غ
  

شاهدانی که با نظاميان در زمان عمليات شرکت داشتند، گزارشاتی را در مورد پالن گذاری و هماهنگی نظامی که 
گرچه، اين نمايی جزيی از برنامه ريزی را ارائه می . مسعود قبل از عمليات نظامی انجام داده بود، تهيه نموده اند

طبق گفته يکی از . ی بدين مقياس می بايست آمادگی های متمرکز را مستلزم داشته استکند زيرا يک عمليات
و مهمترين ) شيرعلم و زلمی طوفان ( شاهدان، قوماندان های ارشد جمعيت به همراه قوماندان های ارشد اتحاد 

-است مسعود در قرارگاهمتحد شيعه بنام سيد حسين انوری به عالوه مشاورين نظامی دولت اسالمی افغانستان به ري
جلسه ديگر در يک خانه مصون استخبارات در . های ارتش در بادام باغ دو روز قبل از عمليات جلسه داشتند

مسعود از همين منزل به عنوان اتاق . کارته پروان، نزديک هوتل انترکانتيننتال در شب قبل از حمله برگزار شد
ن يک جلسه ای از قوماندان های اتحاد به رياست سياف در پغمان يک همچني. عملياتی در بيشتر روز استفاده کرد
  . هدف اين جلسه ها آموزش قوماندان های اصلی به نقش آنها در حمله زمينی بود. روز قبل از عمليات برگزار شد

  
 به اهداف اطراف 1993 فبروری 11-10قوای دولت اسالمی بمباردمان عمومی را درغرب کابل در شب 

 5پيشروی نظاميان حدود ساعت . ت علوم اجتماعی و افشار و در بقيه مناطق شيعه نشين شهر شروع کردندانستيتو
اولين پيشروی قطعی .  فبروری آغاز شد و اين زمان به عنوان زمان آغاز همه جانبه جنگ ياد می شود11صبح 

نظاميان دولت اسالمی افغانستان بالفاصله . نظاميان از جانب بادام باغ به باالی تپه رادار، بخشی از پشته افشار بود
نقاط باالی کوه را بدون مقاومت توانستند که تصاحب کنند و پوسته های دفاعی مهم حزب وحدت در آنجا آتش 

  . گرفته و تانک های مستقر در آنجا از حرکت بازماندند
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نزديکترين نقطه .  پيشروی کردندگروه اعزامی بزرگی هم از اتحاد و هم از جمعيت به سمت افشار از سمت غرب

قوای جمعيت در امتداد سرک افشار از کارته پروان و . خط جبهه به هدف اصلی عمليات پلی تکنيک کابل بود
قوای . هوتل انتر کانتيننتال به سمت انستيتوت علوم اجتماعی پيشروی کرده و از سمت شرق وارد افشار شدند

گرچه به . وط اول جبهه به ويژه قلمرو محصور غرب کابل پيشروی نکردنددولت اسالمی به امتداد ديگر نقاط خط
  . بمباردمان شديد ادامه داده و قوای فراوانی را برای حفظ تهديد پيشروی مستقر کردند

  
به هرحال، ساعت ا بعدازظهر، خطوط دفاعی اصلی حزب وحدت به امتداد ستيغ افشار تحليل رفته و مواضع آنها 

. مزاری و قوماندانهای ارشدش از انستيتوت پياده فرار کردند. وم اجتماعی غير قابل دفاع بوددر انستيتوت عل
 بعدازظهر قوای دولت اسالمی توانستند که انستيتوت علوم اجتماعی را تصرف کنند و قوايی که از شرق 2ساعت 

آنها در خوشحال مينه و . رفتندو غرب پيشروی کرده بودند، در افشار يکجا شده و کنترل موثر منطقه را دردست گ
نظاميان شروع به امن سازی منطقه کرده، پوسته ها را ايجاد . افشار مستقر شده، ولی پيشروی بيشتری نکردند

اين عمليات جستجو يا تالشی بود که سريعًا يک سری از اعمال جنايت . کرده و يک عمليات تالشی را انجام دادند
  . د طوريکه شواهد عينی غير نظامی ذيل شرح داده اندو چور و چپاول را به وجود آور

  
مزاری توانست تا خطوط دفاعی در امتداد کناره خوشحال مينه، پهلوی سيلوی مرکزی و کارته سخی را باز ايجاد 

، برخی از اهالی افشار، به ويژه آنهايی که بيشترين آسيب را ديده اند. بناًء بيشتر غرب کابل را دراختيار داشت. کند
اين عامل به نظر می رساند تا نسبتًا شمار کمتری از جوانان در (همراه نظاميان وحدت جابجا شده فرار کردند 

گرچه، اکثر جمعيت غير نظامی افشار در اين مکان بودند زمانيکه قوای دولت .) تلفات در گواهی ها ذکر شده باشد
يد و حضور نظاميان وحشی به نظر می رسد که به خاطر بمباردمان، جنگ شد. اسالمی ساحه را تصرف کردند

به هرحال، يک هجرت گسترده در . تعداد زيادی از غير نظاميان قادر به ترک ساحه در روز اول عمليات نبودند
زنان و کودکان اکثرًا به سمت تايمنی در شمال کابل فرار کردند و در .  فبروری به وقوع پيوست12-11شب 

برخی از پيرمردان ترجيح دادند تا بمانند و از خانه و دارايی .  پناه گرفتندهاهی اسماعيلمکاتب و مساجد در چهار ر
ها محافظت کنند، اما شواهد نشان می دهد که نظاميان اکثرًا مردان را هدف توقيف های خود سرانه و قتل عام 

اکثر نجات يافتگانی که از افشار . دقرار دادند به عبارت ديگر غير نظاميان مذکر آزاد نبودند تا منطقه را ترک کنن
فرار کرده اند، از ديدن آوارها و جنازه ها در طول راه شرح داده و بيان داشته اند که آنها بعد از جنگ اصلی 

در ختم روز دوم، جمعيت وسيعی از غير نظاميان افشار را تخليه کردند و به نظر می رسد که اين . گريخته اند
  . ه طور قاطعانه جنايات عليه غير نظاميان در منطقه را پايان دادهجرت رويدادی بود که ب

  
 فبروری مسعود جلسه ای را در هوتل انتر کانتيننتال با تعويق تشکيل داده و در مورد 12در روز دوم عمليات، 

 و در اين جلسه قوماندان های ارشد دولت اسالمی. ترتيبات برای امنيت مناطق تصرف شده جديد گفتگو کردند
دولت . اشخاص سياسی به شمول ربانی، سياف، آيت اهللا محسنی، آيت اهللا فاضل، و جنرال فهيم حضور يافته بودند

اسالمی طلب کرد هيئت وکالی مردم شيعه را و حسين انوری به عنوان قوماندان برجسته دولت اسالمی از جانب 
در اين جلسه دستور به توقف کشتار و چور . ا بگيردغير نظاميان شيعه تحت فشار بود تا ترتيباتی برای امنيت آنه

. و چپاول داده شد و به روی معاوضه سفرا بين احزاب مختلف برای شناسايی اسيران توافق صورت گرفت
. همچنان عقب نشينی نيروهای تعرض کننده ومستقر کردن يک نيروی کوچکتر در مناطق جديد فراخوانده شد

ه در دو روز اول عمليات ، قبل از اين جلسه، به طور واضح بسيار دير بود تا از بزرگی و عظمت جنايات واقع شد
همچنين اين جلسه به نظر می رسد که در توقف چور و چپاول منطقه بی اثر و . جنايات اصلی جلوگيری شود

  . بيفايده بود طوريکه ويرانی خانه ها در افشار به طور فزاينده بعد از جلسه رخ داد
  

  حمالت نامشخص، تجاوزات جنسی، آدم ربايی ها و قتل عام ها    : گیجنايات جن
  

  گلوله باران و بمباردمان کورکورانه مناطق غير نظامی 
  

اهداف نظامی عمده، انستيتوت علوم . منطقه افشار در روز اول عمليات مورد هدف سالح های ثقله قرار گرفت
اکثر . گرچه، انستيتوت علوم اجتماعی هرگز صدمه نديد. اجتماعی و ديگر قرارگاه های اصلی وحدت بوده است
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چون مراکز فرماندهی . راکت ها، گلوله های تانک، و آوان ها در مناطق رهايشی غير نظامی فرود می آمد
نيروهای اتحاد و جمعيت هردو در محدوده افشار بود، آشکار می شود که اين حمله هدف داشت تا جمعيت غير 

به جز آنهايی که قتل (شمار کشته شدگان در اين حمله .  بيرون براند که در انجام آن موفق شدنظامی را از افشار
تقريبًا هر شاهدی که پروژه عدالت افغانستان همراهش مصاحبه کرده از ديدن اجساد در . نامعلوم است) عام شدند

 که تعداد زيادی از ساکنان در روز اول در حقيقت، گلوله باران و فير آوان بسيار شديد بود. منطقه بيان داشته اند
گرچه اين امر ممکن تلفات غير نظامی رااز بمباردمان کاهش داده باشد، . پنهان شده و سعی به ترک منطقه نکردند

  . اما اين غيرنظاميان را در مقابل جنايات بعدی صدمه پذير نمود
  

  قتل عام ها و مفقودی ها 
  

 معاهده جنوا که قتل عامها، شکنجه و 3گير جنگ طبق ماده عمومی طوری که در فوق ذکر شد، احزاب در
شهودی که پروژه عدالت افغانستان همراه آنها مصاحبه کرده . گروگان گيری را ممنوع کرده بود، محدود شده بود

است، بيان داشته اند که گروهی از عسکران حزب وحدت از قرارگاه های وحدت در انستيتوت علوم اجتماعی 
عالوه بر اين، تعداد زيادی مردان غير نظامی و مظنون به .  فبروری اسير گرفتند11 قوای اتحاد اسالمی در توسط

شمار گرفتار شدگان . مليشه های وحدت از ساحه افشار دستگير شدند بعد از اينکه اتحاد آن جا را تصرف کرد
هداری می شد، متعاقبًا توسط قوماندان های يک گروهی از اسيران هزاره که توسط اتحاد اسالمی نگ. نامعلوم است

اين گروه از شاهدان گزارش داده اند که . اتحاد برای دفن اجساد عمليات افشار بعد از يک هفته استفاده شدند
اقاربشان در بين زندانيان غير نظامی و نظامی گرفتار شده توسط اتحاد بودند که متعاقبًا مفقود شده و باور بر اين 

پروژه عدالت افغانستان فقط قادر به بيان تعداد کمی از قربانيان . سط قوای اتحاد آنًابه قتل رسيده باشنداست که تو
  .  برخی ديگر از مردان از خانه هايشان گرفتار شده اند. بوده است

  
ر کنند، به پروژه عدالت افغانستان اظهار داشت که وی و فاميلش سعی کرده بودند که فرا. يکی از شهود به نام ع

ديگر مردمان . ما به خانه خسور مادرم دويده و آنجا پنهان شديم. " اما گلوله باران و راکت باران بسيار شديد بود
ما . سرانجام يک تعداد کمی از ديگر فاميل ها به ما پيوستند. به ما گفتند که مردم به روی جاده ها کشته شده بودند

د سياف را بشنويم و به آنها اخطار داده می شد که جنگ را باالی اموال می توانستيم مخابره های بعضی از افرا
افراد سياف پشتو . مردان مسلح که از سياف و از جمعيت بودند، همه خانه ها را چور کردند. چورشده شروع نکنيد

انه من فاميلم را به ديگر مکان فرستادم و خود در خ. صحبت می کردند و جمعيتی ها دری صحبت می کردند
به همراه حدود ده نفر مسلح به خانه ) از اتحاد( قبل از ظهر، يک قوماندان بنام عزت اهللا 11حدود ساعت . ماندم
لت آنها به داخل آمده و مرا . من به اميد اينکه نظاميان فکر کنند که در خانه کسی نيست در را باز مانده بودم. آمدند

آنجا بسيار .  مرد به داخل يک کانتينر انداختند65-60ه همراه حدود  قرغه برده و بو کوب نمودند و مرا به بند
بعد ." بعضی اوقات برخی از مردان بيرون کشيده شده و از آنها کار می کشيدند مانند شکستاندن چوب. شلوغ بود

 5000$ که بايدبه اين شاهد گفته شد . از يک هفته به همه زندانيان گفته شد که چقدربايد پرداخت کنند تا آزاد شوند
وی به آنها گفت که اينقدر پول ندارد اما دوستانش از پغمان آمدند و برای رهای وی پرداخت . پرداخت کند) دالر(

  . کردند
  

به پروژه عدالت افغانستان گفت که نيروهای نظامی اتحاد اسالمی وی را لت و کوب . يکی از شاهدان زن بنام ب
  . قه مسکونی شان در افشار دستگير کرده که وی هنوز ال درک می باشدکرده و شوهر غير مسلحش را از منط

  
 به پروژه عدالت افغانستان اظهار داشت که عسکران خانه ها را برای پيدا کردن مردها Cيکی از شهود بنام 
 10در جريان روز من و حدود . در شب در يک کانتينر نگهداری شدم. من به پغمان برده شدم. تالشی می کردند

در شب برخی از مردان بيرون . کانتينرهای زيادی در آنجا بود.  نفر ديگر مجبور به کندن سنگر بوديم20الی 
فکر می کنم . ما می توانستيم صدای فير را بشنويم و حدس می زديم که آنها کشته شدند. کشيده شده و باز نمی گشتند

من ساحه . ن کردن خود در رودخانه در زير پل فرار کردمباالخره من با پنها. بعضی از آنها در سنگرها دفن شدند
  . را ترک کرده و به کويته رفتم
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 صبح، زمانيکه اتحاد اسالمی افشار را تصرف کرد، 7به پروژه عدالت افغانستان گفت که ساعت . شاهد زنی بنام م
 45آنها وی را بعد از . را دستگير کردند. يک گروهی از مردان مسلح به محوطه خانه اش آمده و شوهرش س

. وی بسيار وحشيانه لت و کوب شده بود که شنوايی اش برای هميشه آسيب ديده و کر شده بود. روز رها کردند
بعد از اينکه وی توقيف شد، گروه دومی . طبق گفته همسرش، وی همچنين در شناختن افراد مشکل داشته است

آنها ادعا کردند که پشت .  ونيم بعد از ظهر وارد خانه شدند نظامی اتحاد بين ساعت سه تا سه15 الی 10حدود 
آنها وی را نگهداشته و . پسرم يازده ساله بود. "گرفتند) م(آنها از بازوی پسر اين زن . نيروهای وحدت می گردند

ی من به رو. پرسيدند پدرت کجاست؟ آنها تفنگهايشان را طرف وی نشانه گرفتند و من خودم را روی وی انداختم
بعدًا نظاميان دارايی های فاميل را گرفته و ." وی مرد. اما پسرش پنج بار تير باران شد. دست و پايم تير خوردم

  . رفتند
  

بيان داشت که نظاميان وابسته به سياف وی را از سر جوی افشار در روز عمليات .  ساله ای بنام ک75شاهد 
 مورد لت و کوب قرار فت نفری بود که زندانی شده و شديدًاوی يکی از گروه های ه.  فبروری ربودند11افشار، 

نظامی اتحاد بعدًا در نيروهای . گرفته و وادار به کمک به حمل اجناس چور شده از افشار به عنوان جوالی شده بود
 قوماندانی که وی را. برده و مدت دو ماه وی را نگهداشتند) منطقه کنترل شده سياف(آن روز وی را به کمپنی 

وی اظهار داشت که بعد از آن به مدت دو ماه در شکردره به . دستگير کرده بود، غالم رسول وابسته به سياف بود
وی شاهد بود که . به قوماندانی حنيف بود) Farzah(عنوان زندانی انور دنگر بود و بعدًا سه ماه ديگر در فرزه 
  . دنظاميان يک از اقاربش بنام قمبر ظاهر را فورًا کشته ان

  
برای مدت کوتاهی دستگير شده و توسط نيروهای اتحاد در روز اول عمليات تا حد بيهوشی لت و . شاهدی بنام غ
زمانی که وی بعدًا به منطقه برگشته، وی دو جسد را از چاه خانه اش بيرون کشيد و تخمين می . کوب شده است
به شمول يک سر بريده شده در روی يک ( ست  جسد را هنگام فرار از منطقه ديده ا35 الی 30زند که خودش 

  ). پنجره
  

 ساله از واليت غزنی توسط قوماندان عزيز بنجار، يکی از قوماندانان سياف در افشار دستگير 67عبداهللا خان، 
عبداهللا خان برای محافظت . مابقی فاميل در جريان عمليات نظامی اصلی به تايمنی فرار کرده بودند. شده است
. به هرحال، تمام اموال خانه در جريان عمليات دزديده شده و خانه ويران شد. نه اش در افشار مانده بوداموال خا

  . فاميل نتوانسته بودند تا عبداهللا خان را رديابی و پيدا کنند و بناًء وی گمشده باقی ماند
  

خانه اش شدند، آنها پدرش را زمانی که نيروهای اتحاد وارد : به پروژه عدالت افغانستان گفت. شاهدی بنام ش
  . سپس، آنها تمام اموال خانه را دزديدند. داخل محوطه تا سرحد مرگ لت و کوب نمودند

  
  تجاوز جنسی توسط نيروهای اتحاد 

  
در جريان عمليات افشار، قوای اتحاد اسالمی سياف برای بيرون راندن مردم غير نظامی از منطقه از تجاوز 

پروژه عدالت افغانستان همراه تعدادی از شاهدانی که . ه غير نظاميان استفاده کردندجنسی و ديگر حمالت علي
شاهدی بنام . شرح واقعات تجاوز جنسی توسط قوای اتحاد در جريان عمليات افشار را داده اند، مصاحبه کرده است

وی بيان . رش فير کردنداز دست و پايش زخمی شد زمانی که نظاميان اتحاد به پس) اظهارات فوق را ببينيد. (م
وی اظهار داشت که سه عسکر وی را ." در حاليکه هنوز از من خون می رفت، آنها به من تجاوز کردند: "داشت

چندين زن ديگر نيز به . پايين نگهداشته در حاليکه چهارمی وی را در زيرزمين خانه خودش تجاوز جنسی کردند
که . نظاميان اتحاد دو دختر ز. و دو دخترش و يک زن ديگر بنام ر.  زيک همسايه بنام: پناه آورده بودند. خانه م

عسکران آنها را به نوبت به زيرزمين برای تجاوز . را تجاوز کردند.  ساله بودند و زنی بنام ر16 ساله و 14
  .  زخمی شد وقتی که وی کوشش برای مقاومت می نمودتوسط  برچه. يکی از دختران ز. دندبر
  

بيان داشت که مردان مسلح به خانه اش در افشار سيلو در روز دوم عمليات .  شاهدان زن بنام سيکی ديگر از
آنها وی را لت و کوب کرده و خودش و خواهرش را در خانه شان تجاوز کرده و دارائی . افشارهجوم آورده بودند
  . هايشان را به يغما بردند
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 صبح وارد 7افشار، نيروهای اتحاد اسالمی به زور ساعت بيان داشت که بعد از تصرف . يک شاهد زن بنام ش

 ساله بود، و دو تن ديگردر محوطه خانه مسکونی 14خواهرش که . آنها به چهار دختر به شمول ش. خانه اش شدند
  . شان تجاوز کردند

  
ار تا سال ساکنان افش. شمار زنان تجاوز شده نامعلوم است. گزارشات زياد ديگری از تجاوز جنسی وجود دارد

 منطقه اکثرًا هموار باقی مانده، گرچه برخی باشندگان اسبق به مخروبه 2005در اواسط سال .  برنگشتند2001
  . های خانه های سابق خويش بازگشته اند

  
  شکنجه و قتل عام و ديگر جنايات توسط قوای حزب وحدت، عمدتًا در کابل و مزار شريف در سالهای 6.5

      1998 الی 1992
  

  شرح سال سياسی تجاوزات وابسته به حزب وحدت 
  

نظامی شيعه که در جريان مقاومت عليه دولت دموکراتيک - حزب سياسی8 طی ادغام 1989حزب وحدت در سال 
 الی 1989در طول سالهای .  عمليات کرده بودند، تشکيل شد1980و اشغال شوروی در سال ) PDPA(افغانستان

دن کنترل سياسی باالی مناطق اکثرًا هزاره شيعه در مرکز کشور،هزاره جات، ، حزب وحدت در گسترش دا1992
در اين حالت، به سمت اداره کردن منطقه خارج از حالت جنگ حزبی و داخلی که در . به طور فزاينده موفق بود

ق  پيش رفتند و برای سقوط پيش بينی شده دولت حزب دموکراتيک خل1980هزاره جات  رواج داشت،در دهه 
 1992 الی 1991حزب وحدت با اتحاد نيروهای شمال نو ظهور در سالهای . آماده شدند) PDPA(افغانستان 

در مزار شريف شده و راه ) PDPA(همکاری کرد که منجر به اخراج سازمان حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
هموار ساخته تا جمعيت، ) PDPA(نفوذ قوای مليشه های شمال را به کابل در روزهای مرگ رژيم کمونيستی 

، اين حزب مهمترين حزب 1992در سال . دست باال را در پايتخت داشته باشند) نه حزب اسالمی(جنبش، وحدت 
شيعه بود که حزب ديگر شيعه که ترکيب نشده بود، حرکت اسالمی شيخ آصف محسنی را تحت الشعاع خود قرار 

 که پيشنهاد دهد برای شريک شدن در قدرت در مناطق اطراف که بنا براين حزب وحدت در موقعيتی بود. داده بود
چنانچه زمانی که .  تحت کنترل دولت قرار داشته بودند1992گروه زيادی از مهاجران هزاره را داشته و تا سال 

 فروپاشيد، حزب وحدت کنترل دو بخش مهم 1992در سال ) PDPA(دولت حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
حزب وحدت يک اداره کامًال جدا در غرب کابل از . ا در کابل و مزار شريف در دست گرفتمرکزی شهری ر

اين امر به طور يکی از احزاب مهم در مزار تا سال .  اداره می کرد1995 الی اخراجش در سال 1992سال 
تاريخچه را در قسمت . (  ادامه يافت و مشخصًا در شمال شهر قدرتمند بوده بعد از اينکه ملک فرار کرد1998

  .)فوق و گفتگوی قتل عام زندانيان طالب در پايين را مالحظه کنيد
  

در مرحله بعدی .  محروم شد1992حزب وحدت در مراحل اوليه توافقات از تشکيالت اداره ای مجاهدين در سال 
 خليلی به عنوان به شمول کريم( معرفی شدند 1993اعالم شده و وزرای کابينه دولت برهان الدين ربانی در سال 

قبل از انتقال يافتن به کابل، مزاری توافقی را با متحدين شمال امضاء کرده بود تا مناطقی را به ). وزير ماليه
به هر حال، اختالفات سياسی به زودی .  حکومت محلی خودشان واگذار کرده و در مرکز، شريک قدرت گرداند

ربانی را متهم به جستجوی -که مزاری اداره مسعود.  کردربانی ظهور پيدا-بين حزب وحدت و اداره مسعود
 و 1993حزب وحدت در جنگ های پراکنده با قوای دولت اسالمی در جريان سال . انحصار کردن قدرت ميکرد

  .   درگير شد1995 و 1994بعدًا در جنگهای دائمی در سال 
  

شورای رهبری با . زاری رهبری می شد حزب وحدت توسط عبدالعلی م1992در زمان انتقال به کابل در سال 
بعد از رقابت و .  نفر در کميته مرکزی که شامل رهبران متعدد جناح های شيعه بود، تشکيل شده بود82اشتراک 

، مزاری در مقام خويش ابقا شد اما استاد اکبری انشعاب کرد 1994درگيری شديد انتخاباتی در انجمن حزبی سال 
همچنين عبدالکريم خليلی عضو کميته مرکزی بود که بعد از آنکه .  را رهبری کندتا يک جناح رقيب حزب وحدت

و محمد محقق که به عنوان رهبر حزب .  کشته شد به عنوان رهبر انتخاب شد1995مزاری توسط طالبان در سال 
ت کنترل وحدت در شمال افغانستان ظهور پيدا کرد که يک پست مهم کليدی به حساب می آمد زمانيکه حزب وحد
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عبدالکريم خليلی به مقام معاونت رياست جمهوری  افغانستان در اکتبر .  از دست داد1995غرب کابل را در سال 
محمد محقق دردولت عبوری و انتقالی در .  دارا می باشد2005 انتخاب شد و اين مقام را وی تا جوالی 2004سال 
  . ، سوم شد2004ابات رياست جمهوری در اکتبر سال  گذشته به عنوان وزير خدمت کرده و در انتخ2001سال 

  
در کابل، حزب وحدت در ابتدا قرارگاه هايش را در انستيتوت علوم اجتماعی مستقر کرد و در ديگر نقاط غرب 

گرچه بخشی از دولت موقت به حساب می آمد، رهبران وحدت ازاعمال قدرت و تعيين . کابل گارنيزون ها داشت
در روزهای . دی احساس کردند که کنار گذاشته شده اند و به مسعود و سياف بی اعتماد شدندوزارتخانه های کلي

اول حضور مجاهدين در کابل، تا اندازه ای همکاری بين قوماندان های شيعه از تمامی جناح ها بوده و نيروهايشان 
ندانهای جناح های مختلف  به اما وقتی جنگ حزبی شديد شد، قوما. در کنار هم در غرب کابل مستقر شده بودند

  .       خاطر منازعه برسر کنترل قلمرو بيشتر با هم وارد جنگ شدند
  

حزب به . سيمای مشخص حزب وحدت در اين دوره اين بود که خودش را به عنوان حزب مظلوم قلمداد می کرد
يشينه تاريخی وضع پايين ظاهر از حقوق شيعه ها و به ويژه از حقوق اقليت قوم هزاره  در مواجهه با يک پ

به هرحال، زمانی که جنگ داخلی گسترش يافت، .  دفاع می کردنده شدن از قدرت و اعتبار وکالتاجتماعی و را
قوماندان های حزب وحدت که به تازگی در پست های . شعار وکالت و مظلومی باعث دور جديد جنايات شد
رض هيچ مسووليت محاسباتی قرار نگرفتند و همچنين نه مسووليتی شان باالی مردم شهر رسيده بودند، در مع

آنها متهم به سلطه خشونت آميز . انتظار ميرفت و نه تقاضا می رفت تا از نظاميانشان مواخذه ای صورت گيرد
  . عليه مردم غير نظامی شدند و رقبايشان نيز مشابه آنها

  
پروژه عدالت افغانستان شواهدی از قوماندان های مسوول وابسته به حزب وحدت با يک سلسله نقض قوانين جنگی 

  : که در نمونه های ذيل آمده است، بررسی کرده است
  

جنايات جنگی واقع شده به تعقيب جنگ حزبی، اساسًا اعدام های زندانيان و مخالفان سياسی، شکنجه،  .1
  . ف گيری های شهريان و غير نظاميانحمالت کورکورانه و هد

اين جنايات بيشتر عليه غير . جنايات فاحش عليه غير نظاميان که الزمه جنگ و محتمل الوقوع بود .2
گرچه . نظاميانی که غير هزاره شناخته می شدند و افراد وابسته به احزاب رقيب صورت می گرفته است

اين . ه از مناطق کنترلی حزب وحدت صورت گرفته استبرخی از جنايات نيز عليه غير نظاميان قوم هزار
 مستند شده 1998 الی 1992 و هم در مزار در سال 1995 الی 1992نمونه از جنايات هم در کابل درسال 

مجازاتی که لطمه به (جنايات شامل آدم ربايی، توقيف های خودسرانه، ظلم کردن، مجازات ترذيلی . است
، تجاوز جنسی، قتل عام های بدون )محروميت از حقوق اجتماعی:  بزند مانندافتخار و شوون اجتماعی مجرم

  .محکمه، ويرانی های لجام گسيخته و چور و چپاول
سوءاستفاده هميشگی از قدرت، به ويژه در مناطق اطرافی اکثريت هزاره نشين، جايی که قوماندانهای  .3

ای آزادی در جناياتی مانند تجاوز جنسی و ازدواج محلی و اداره چی ها از معافيت اعمالشان استفاده کرده بر
  . اجباری

ناکامی رهبری برای تاثيرگذاری موثر عليه قوماندان هايی که از قدرت نظامی و مسووليتی خويش  .4
  . سوءاستفاده کرده اند و آنها به اتکاء موقعيت و پستشان در حزب وحدت اين اعمال را مرتکب می شدند

  
ی اين جنايات توسط قوماندان های حزب وحدت، طوری که پروژه عدالت افغانستان مستند از جنبه اصلی نمونه ها

. کرده است، اين است که از مرحله اوليه جنگ حزبی و گروهی، يک خصوصيت فرقه ای را وانمود می کند
اد يا فرقه گروه زندانيان احزاب مخالف به قتل رسيده و غير نظاميان مظنون بودند به خاطر اينکه آنها به همان نژ

غير نظاميان ديگر نژادها، به خاطر تالش برای تحت نفوذ خود درآوردن، يا انتقام گرفتن از . مخالف تعلق داشتند
 انجام 1995 الی 1992دور جديد انتقام گيريها در کابل در سالهای . احزاب مخالف، مورد هدف قرار می گرفتند

دًا آغاز شده اما زياد طول کشيد تا دوره قتل عام های مهم در سال در مزار شريف، خشونت های فرقه ای بع. شد
اما قوماندان های . غير نظاميان هزاره در ميان قربانيان اين دوره از خشونت ها بودند.  و بعد از آن1997-1998

  . ادندجنايتکار حزب وحدت آشکارا در ارتکاب جناياتها و خشونت ها شرکت داشته و به اين اعمال ادامه می د
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مثالهايی از جنايات عليه غير نظاميان و مخالفان سياسی در جنگ کابل، سال  6.5.1
   1995 الی 1992

  
 در کابل محکم کردند، يک سلسله برخوردها مابين قوماندانان 1992وقتيکه احزاب مجاهدين خودشان را درسال 

مردم شهر خسارتمند . خود بودندواقع شد که سعی در انحصاری کردن کنترل محالت وگسترش دادن ساحه نفوذی 
نبودند چون هيچ نوع کوچ و هجرتی، با به دست گرفتن قدرت همراه نبود و اميد فراوانی بود که با سقوط دولت 

نان مردم سعی داشتند تا با وضعيت جديد شهر توسط قوماندا. جنگ و بحران خاتمه پيدا خواهد کرد) PDPA(خلقی 
پروژه عدالت افغانستان شواهد گسترده ای از جناياتی که در حادثات اخير . ند دهسازگاری داشته و خود را وفق

بعضی از نمونه های اين حادثات که حزب . جنگ حزبی درکابل بعد از کمونيستها واقع شده، دريافت داشته است
  . وحدت و قوماندان های ديگر شيعه را شامل می شود، در ذيل آمده است

  
 شد، بين قوماندان 1992جون سال -ن اخير منجر به کشمکش و زد وخورد در کابل در میوقتی که اعمال قوماندانا

های حزب اسالمی مانند ديدار از يک طرف و قوماندان های شيعه و حرکت اسالمی مانند قمبر لنگ، رضا و 
 اونچی ده نفر از نمايندگان. حيدر لنگ در مناطق مهتاب قلعه و اونچی باغبانان غرب کابل جنگ در گرفت

 . می ديدار کردندباغبانان برای توافق بر سر يک آتش بس در منطقه با قوماندانان حزب وحدت و حرکت اسال
اونچی باغبانان، دارای يک جمعيت مخلوط نژادی از پشتون، تاجيک و هزاره  بوده و به همين دليل، قوماندانان 

نمايندگان صلح به شمول مالی مسجد اونچی و . دنداحزاب جهادی مختلف پوسته های خود را آنجا ايجاد کرده بو
 ساله اش، مالی مسجد باغبانان، جکرن ورداد، يک ريش سفيد اونچی و شش نفر ديگر که همه غير 12پسر 

شواهدی که پروژه عدالت افغانستان دريافت داشته بيان داشته که چطور نمايندگان به کوته سنگی . نظامی بودند
در آنجا نظاميان وفادار به هر . پس مشترکًا توسط حزب وحدت و حرکت اسالمی کنترل شدرهسپار شده و منطقه س

دو حزب به شمول آنهايی که توسط عباس پايدار حرکت و طاهر ديوانه حزب وحدت تمام نمايندگان را توقيف کرده 
شديد را به جا گذاشت چون اين کشتار نمونه ای از اولين حادثه نژادگرايی . و همه را به جز يکی به قتل رساندند

به . نمايندگان به شمول پشتون ها و تاجيک های مسلمان سنی از رهبری شيعه به جستجوی ضمانت و امان بودند
  .  فاميل پشتون و تاجيک از اونچی منطقه را ترک کردند500دنبال اين کشتار، طبق اظهار نظر شواهد حدود 

اين جنگ به نظر می رسد که . سالمی سياف و وحدت در گرفت نيز جنگ بين نيروهای اتحاد ا1992در جون 
حزب وحدت با حضور پوسته های اتحاد که . توسط فير اين دو حزب رقيب مستقر در غرب کابل ايجاد شده باشد

نيروهای وحدت . در مناطق هزاره نشين مانند ليسه رحمان بابا در ابتدا مستقر شده بودند، احساس تهديد می کرد
کسی که به عنوان قوماندان اردو، اولين اردو در کابل تحت اداره (گيری قوماندان ارشد اتحاد، شير علم توسط دست

آنها وی را رها . در پل سرخ کارته سه در تشنج و تنش اقدام ورزيد)  خدمت کرده است2005کرزی تا سال اخير 
دو گروه غير نظاميان را مورد هدف جنگ گسترش پيدا کرد و هر . کرده ولی يکی از باديگاردهايش را کشتند

اتحاد هزاره ها را در غرب کابل ربوده و توقيف کرد و وحدت همين عمل را نسبت به غير . گيری قرار دادند
گرچه . برخی از شواهد بيان می دارد که هر دو جناح مرتکب تجاوز جنسی شدند. نظاميان پشتون انجام داد

 اولين 1992جنگ جون سال . ت های جنسی تا هنوز غير ممکن استاستنادهای کافی برای بيان وسعت خشون
رشته از توقيف های خود سرانه گروهی غير نظاميان و حبس در کانتينرهای ترانسپورت توسط قوای مسلح را در 

هر دوی اين قوای مسلح صدها تن که بيشترشان غير . برداشت که پروژه عدالت افغانستان مستند سازی کرده است
گرچه موج دستگيری ها به دنبال جنگ گروهی واقع شد و بهترين ارتباط مماسی .  بودند را دستگير کردندنظامی

شمار نامعلومی از . را در آن جنگ داشت و به نظر نمی رسد که کدام نفع مشخص نظامی را در بر داشته باشد
 ارزش تبادله شان يا زورگيری توقيف بسياری به خاطر. کسانی که ربوده شدند، به قتل رسيده  يا مفقود شده اند

  . مقامات بلندپايه هردو جناح از گروگان گيری و مفقودی ها آگاه بودند. شدند
  

، حزب وحدت ظاهرًا يک سيستم قضايی جنايی در مناطق تحت کنترلش عمومًا با نگهداشتن 1992بعد از اپريل 
ا هم به پرسونل رژيم سابق اجازه دادند تا به شغلشان به آنه. حوزه پوليس سابق و دفاتر ثارنوالی سريعًا ايجاد کرد

عنوان افسران پوليس، مستنطقين و ثارنواالن ادامه داده و هم پرسونل وحدت را در ادارات تصرف شده مستقر 
به هرحال، استفاده سيستماتيک از شکنجه و توقيف خودسرانه آشکار در شواهد موجود نشان می دهد که . کردند

. ات هيچ عدالت اساسی را ارائه نکرده بلکه يک پوششی برای تصويب خشونت حزبی شان بوده استاين تاسيس
ًا از کوته گونی و حوزه زندان های مهم حزب وحدت قبل از سقوط افشار، انستيتوت علوم اجتماعی بود و بعد
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 آن مصاحبه کرده است، يک شاهدی که پروژه عدالت افغانستان با.  در سرک شورا استفاده کردند3 پوليس حوزه
معلومات زياد از وحدت بيان داشت که يک تعداد زياد از زندانيان دستگير شده توسط حزب وحدت در جريان دوره 

طبق شواهد دريافت شده، قوماندان مسوولی که دستور قتل . های مختلف جنگ در کابل در کوته گانی کشته شدند
لی جاغوری واليت غزنی بود که بعدًا قوماندان امنيت داخلی حزب ، بهرامی از ولسواتوقيف شدگان را می داده

ديگر مقامات حزب وحدت که در اظهارات . همچنين متهم به استعمال شکنجه های زياد می باشدوی . وحدت شد
  : دريافتی توسط پروژه عدالت افغانستان نام برده شده و در تحقيق گرفتن از زندانيان شرکت داشتند عبارت بودند از

  
 پوليس کار 3پروانه از ولسوالی شيندند واليت باميان، ثارنوال برجسته وحدت، در کوته گانی و زون  

فعًال باور بر اين است که در کويته پاکستان زندگی می . کرده و متهم به شکنجه متداوم زندانيان می باشد
  . کند

نده اصلی جاغوری واليت ، باش)PDPA(کارگر، يک عضو سابق حزب دموکراتيک خلق افغانستان  
  . ، متهم به شکنجه های منظم، فغًال گمان می رود که در کويته پاکستان زندگی می کندغزنی

 در زمان نجيب اهللا کار می کرده 11وی برای خاد رياست . عزيز از باميان در کوته گانی کار می کرد 
  . و گمان می رود فعًال در کابل زندگی می کند

 به عنوان ثارنوال قوای مسلح در دوره نجيب اهللا PDPAعضو جناح پرچم خادم از شيخ علی،  
  . مصروف بوده و در حال حاضر باور بر اين است که در کويته زندگی دارد

ی مجتبی از دره ترکمن واليت پروان، قبل از ترور شدنش در آکادمی علوم اجتماعی وظيفه اجرا م 
  . يب اهللا کار کرده بود در دوره نجوی در رياست لوی ثارنوالی. کرد

  
يک قوماندان پايين رتبه اتحاد اسالمی بنام نذير که توسط قوماندان حزب وحدت بنام شفيع ديوانه دستگير شد زمانی 

وی از توقيفش در يک کانتينری که درکوته گانی . که قوای وحدت پوسته اش را در ديوان بيگی متصرف شدند
ما مجبور به رفع حاجت درداخل کانتينر بوديم و آنها برايمان غذا : يف کردروی زمين گذارده شده بود، چنين توص

در جريان شب، آنها گروهی از مردم را بيرون کرده و وانمود می شد که رها می شوند ولی هنوز . می انداختند
تا اينکه بسيار نذير گفت که روزانه مورد تحقيق قرار می گرفته . نمی دانيم که چه باالی آنها اتفاق افتاده است

آنها . آنها مرا از پای آويزان کرده و در پايين من پترول روشن می کردند و از باال آب می انداختند. "ضعيف شد
وی می گويد که چشم وی بسته می شد و مجبور ." مرا با چوب می زدند و نزديک سرم با تفنگچه فير می کردند

سپس يک سگ به روی . که وی را از حرکت باز می داشته استبود که چهار زانو روی زمين پر از ميخ نشسته 
  ." آن سگ حمله کرده و لباسهايم را پاره کرده و مرا خراش می داد. "وی رها می شد

  
قوماندان نذير . نذير سرانجام بعد از اينکه قوماندانش زندانيان حزب وحدت را با شفيع ديوانه تبادله کرد، آزاد شد

اما يکی از . را رها سازد) مادونش(ا از ديگر قوماندانان اتحاد اسالمی خريده تا زير دستش گفت که وی زندانيان ر
: نذير اظهار داشت. زندانيان وحدت در جنگ دستش را از دست داده بود به اين خاطر، نذير بايد مجازات می شد

 يک تبر بود و آنها دست راستم را بريدند آنجا. وقتی آنها دستش را بريده ديدند، آنها نيز دستم را در آن اتاق بريدند"
نمی دانم چه کسی دستم را بريد به خاطر اينکه صورتش پوشيده بود و دستکش سفيدی . و در ديگر دستم گذاشتند

مانند يک داکتر پوشيده بود وی از يک لندکروزر پايين شده و آنها چشمانم را بستند و برای لحظه ای نفهميدم که 
قوماندان مافوق نذير گفت که وی بعدًا به يکی ." دًا آنها دستم را بريدند و من همه چيز را فهميدمبع. وی چه می کند

،  اشاز قوماندانان ارشد اتحاد اسالمی بنام ممتاز پيشنهاد کرده که زندانيان هزاره را به انتقام قطع شدن دست
  . دنبکش

  
می، از توقيفشان در کوته گانی و ديگر مناطق شرج دو نفر متهم به متعلق بودن به حزب رقيب شيعه، حرکت اسال

 دستگير شده و ابتدا نزد 1994 مطابق با سپتامبر 1373 سنبله سال 23سامی می گويد که وی در تاريخ . داده اند
قوماندان قاسم برده شده است و بعدًا به رئيس امنيت داخلی، بهرامی، برده شده که وی را به يکی از مراکز توقيفی 

 نيمه شب آنها شروع به تحقيق از من کردند ولی آنها چيزی 1:30ساعت . " حوزه پوليس بردند3 حوزه در حزب
بناًء گفتند که مرا خواهند کشت تا به ديگران ثابت کنند که ايستادن و جنگ مقابل . را که می خواستند نشنيدند

يرون کشيده شده و گمان می کرد که اعدام  روز زندانی بودن، وی ب9بعد از ." نيروهای مزاری کار آسانی نيست
اما مرا . وی بيان کرد که آنها به خاطر خالص شدن از دست مهمان، مرا به خط اول جنگ بردند. خواهد شد
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من در جريان شب از تاريکی استفاده کرده و فرار .  تحويل شخصی دادند که زياد حشيش می کشيد و شرابی بود
  . کردم

  
.  دستگير شد1994در استخبارات دولت کار می کرد زمانيکه توسط حزب وحدت در سال مرد ديگری بنام ولی 

وی دستگيری و بردنش به قرارگاه داکتر صادق مدبر و . آنها وی را متهم به کار کردن برای حرکت اسالمی کردند
ت که عمدًا پر از وی گفت که برای هفت روز درون يک توال. بعد به شاخه کشف در کارته سه را به ياد می آورد

. سپس، وی به کوته گانی جايی که پروانه مسوول تحقيق و شکنجه بود، برده می شود. آب شده بود، قفل شده بود
اما خودش گفت که وی فقط مورد هدف شکنجه روحی قرار ميگرفت به شمول تهديد به اعدام و فحش به زن و 

: آنها عبارت بودند از. ن زمان در کوته گانی توقيف شده بود زندانی در آ300 تا 250وی تخمين ميزند که . فاميلش
وی اظهار داشت که  .زندانيان جنگ، شيعه ها، متهمين به جرائم عليه حزب وحدت و يک تعداد زندانيان سياسی

ی با مزاری ترتيب مالقات و پا درميانی داده و پسرش را رها فاميل و. عه ها را مجزا می کردندآنها سنی ها و شي
کردند با ضمانت به اينکه وی غرب کابل را ترک نخواهد کرد و يا به وظيفه دولتی اش در مناطق کنترل شده 

  . توسط شورای نظار برنخواهد گشت
  

بيشتر . گرچه وحدت، مراکزتسهيالتی  توقيفی داشت، بيشتر قوماندان ها هم زندان های شخصی خويش را داشتند
 محاصره شده و در اين مراکز توقيفی 1992ا بعد از زد و خورد  در ماه جون گروگانان غير نظامی در جريان و ي

 ندانيان را در دهمزنگ و کوته سنگیشفيع ديوانه ز. نگهداری می شدند تا اينکه به مراکز اصلی تحويل داده شوند
ءالدين استفاده ، ابوذر از مزار شريف، ازپرورشگاه افشار و پرورشگاه عال097قوماندان فرقه . نگهداری می کرد

ضابط اکبر قاسمی، .  در خانه اش در واليت پروان زندان شخصی داشت096حاجی امينی، رئيس فرقه . می کرد
يک قوماندان اسبق کندک، صفدر گفت که .  داشت خانه توقيفر تخنيک ثانوی و ده بوری،، د095رئيس فرقه 

وی اظهار داشت که در آنجا بسيار زندانيان . اشت کمی از دو ساختمان ليليه تخنيک ثانوی فاصله د095زندان 
برخی در جنگ دستگير شده بودند، ديگران که غير نظامی ها بودند، از خانه هايشان گرفتار . "زيادی وجود داشت

من شخصًا سه نفر که در آن زندان شکنجه می . برخی به علت نداشتن غذای کافی به شدت مريض بودند. شده بودند
يکی از فاضل بيگ بود، ديگری از پغمان و سومی از ميدان شهر . ه شکنجه به هالکت رسيدند، ديدمشد و در نتيج

اما روزهای بعد که هوا گرم . آنها جنازه مرد ميدان شهری را در کنار ديوار وزارت تحصيالت عالی انداختند. بود
  ." يمبناًء ما وی را پهلوی ديوار دفن کرد. بود، جنازه واقعًا بو گرفته بود

يک غير نظامی زن که پسرش دستگير شده، به زندان انداخته شده و توسط نيروهای وحدت به قتل رسيده، گل نام 
 1371 دلو 15وی توضيح داد که چگونه پسرش محمد هارون که در سال آخر مکتب بود، در . دارد و تاجيک است

ه عدالت افغانستان گفت که آنها هردو زمانی که بچه کاکايش به پروژ.  ناپديد شده است1993 فبروری 2مطابق با 
. بچه کاکا توانسته که فرار کند. از مکتب سپين کلی عبور می کردند، توسط نيروهای حزب وحدت دستگير شدند

.  روز بعد، پس از صرف کردن پول زياد آنها توانستند که موقعيت جنازه پسرش را به دست آورند15گل گفت که 
بچه کاکايش گفت که  .شک در پرورشگاه افشار با نشانه های زياد از شکنجه روی بدنش بودجنازه در يک چاه خ

وی عالوه داشت که دليل اينکه قوماندانان وحدت چنين جنايتی . آنها وی را سوختانده و چشمانش را در آورده بودند
  " .ستشايد به خاطر تعصبات قومی و مذهبی بوده ا. را مرتکب شدند، گفتنش ناممکن است

  
زمانيکه احزاب مختلف با حزب وحدت وارد جنگ شدند، غير نظاميان وابسته به ديگر گروه ها مورد مظنون قرار 

وقتی که تنش با شورای نظار و دولت اسالمی به وخامت . گرفته يا اينکه به طور موجه هدف حمله قرار ميگرفتند
ترک کرد، تاجيک هايی که با شورای نظار شريک  1992نهاد و رهبری وحدت دولت اسالمی را در اواخر سال 

فاطمه که از شمالی است می گويد که شوهرش متهم به جاسوسی و داشتن مهمات شد بعد از . بودند، مظنون شدند
وی بيان داشت که قوماندان . آنکه وحدت، مناطقشان را در نزديکی سفارت روسيه در جنگ با شورای نظار گرفتند

لوای دوم و قوماندان ديگری که صورت سرخی داشت به خانه آنها آمده و شوهرش را مورد شفيع ديوانه، رئيس 
قوماندان شفيع يکی از چندين قوماندان حزب وحدت بود که به علت جنايات وسيعش، لقب . (لت و کوب قرار دادند

 از مشهورترين وی محصل دانشگاه بود زمانيکه مجاهدين کابل را تصرف کردند، اما يکی. ديوانه را گرفت
وی اظهار داشت که بعد از .)قوماندان های وحدت شده و در اظهارات شاهدان متواتر از وی نام برده شده است

تالشی تمام خانه و غارت کردن برنج، آرد و ديگر مواد غذايی، آنها سالحی پيدا نکردند، اما هنوز می خواستند که 
ه کرده و تمام پول و دارايی شان را به آنها داده، آنجا را ترک فقط زمانی که وی گري. شوهرش را دستگير کنند
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وی گفت که چند روز بعد، سه يا چهار مرد آمده و از همسايه شان که آنها هم از شمالی بودند، چای . کردند
 را فاطمه بيان داشت که بعد از آن به زودی با فاميلش منطق. خواستند و به دختر جوانش بنام جميله تجاوز کردند

  . ترک کردند
  

گفت که شوهرش توسط قوماندان شفيع ديوانه و قوماندان نبی گاو در پوسته دهمزنگ دستگير شده . يک زن بنام ش
 شکسته و آرنجش را درآوردند که فعال آنها وی را لت و کوب کرده و دستش را. و متهم به سنی و پشتون بودن شد

نگ بين شورای نظار و حزب وحدت را در عالءالدين و کارته سه  ج،زن ديگری بنام بی بی. وی معلول شده است
افراد وحدت غير نظاميان را از خانه هايشان به شمول مردها . به ياد می آورد) 1994فبروری  (1372در حوت 

وی بيان داشت که شوهرش در سرک شان دستگير شده زمانی که وی خانه . دستگير کرده تا برايشان سنگر بکنند
شوهرم به . " کار ترک می کرد و برای کندن سنگرها به پوسته شفيع ديوانه در دهمزنگ برده شده استرا برای

اما آنها توجهی . آنها گفت که نبايد وی را بگيرند، وی يک فاميل برای نان دادن دارد و آنها بايد بگذارند که کار کند
دًا مطلع شد که شوهرش شديدًا زخمی شده و به وی اظهار داشت که بع." نکرده، وی را لت و کوب کرده و بردند

  . شفاخانه صليب سرخ آورده شده بود
  

ديگر غير نظاميانی که در مناطق کنترل شده حزب وحدت زندگی می کردند مورد هدف قرار می گرفتند فقط به 
ورکار در قلعه علی به عنوان نمونه، کمال، يک مزد. خاطر اينکه قوماندانان قدرت سوءاستفاده و جرائم را داشتند

با قوماندان محلی در پوسته نزديکشان که نامش ) 1994 (1373 ساله اش در سال 15مردان بيان داشته که پسر 
کمال اظهار داشت که هادی در راه پسرش کمين کرده و وی را به . قوماندان هادی بود، درگيری لفظی پيدا کرد

من هر جايی برای . در آن زمان کسی قدرت نداشت: " گفتپدرش. يکی از سرک ها برده و با ضرب گلوله کشت
  ."شکايت رفتم ولی هيچ نتيجه ای نداد

  
. شاهد ديگری بنام فريده، باشنده اصلی شمالی گفت که وی به خانه پدرش در قلعه قاضی برای مهمانی رفته بود

وسته وحدت واقع در منطقه يک محفل عروسی از شمالی برای بردن يک عروس به منطقه آمده و درپ: فريده گفت
. آنها به زور عروس را از موتر خارج کرده و به پوسته نظامی بردند. سرپل دشت برچی متوقف داده می شوند

بعضی از اعضای : ی گفتو. ولی قوماندانان پغمان، عزت و زلمی، مطلع شده و آمده و جنگ شديدی آغاز شد
  . يش پاره شد، نجات يافتزخمی شده، اما عروس، گرچه لباسهامجفل  عروسی 

شنيدن اظهارات از آنهايی که درساحه کنترل حزب وحدت زندگی می کنند، يک درک قوی از سوء استفاده و 
به عنوان ظلم تشريح کرد چنين است . آنچه شاهدی به نام ر. بدرفتاريهای روزمره و اکثرًا خودسرانه وجود دارد

. ی که در مکتب رابعه بلخی در کابل مستقر شده بودند، غذا تهيه بکنندکه مردم محل مجبور بودند برای پوسته نظام
. بود و طبق گفته يکی از شهود که وحدت را خوب می شناخت) 1993 جنوری -1992دسامبر  (1371ماه جدی 

جنگ شديدی بين جمعيت و وحدت در . پوسته بعدًا توسط قوماندان سيد علی جان از وحدت نگهداری می شد
بنا براين نوبت غذا . بيان داشت که به خاطر ظلم زياد نظاميان، مردم ساحات همجوار را ترک کردند. ر. گرفت

بيان داشت که يک شب عسکران به منطقه آمده و ) شاهد زن بنام ر(وی .  دادنشان به طور متواتر افزايش يافت
تمام خانه را . ای خريدن غذا نداريمشوهرم به آنها گفت که کار نيست و ما پولی بر. " نفر غذا خواستند15برای 

عسکران عصبانی شده و گفته تا بايسيکلش را بدهد وگر ." بگرديد، اگر يک پاو برنج يا آرد يافتيد، بعدًا مرا بکشيد
وی بيان داشت که در روزهای بعد، شوهرش و . آنها برای يافتن غذا به ديگر مناطق رفتند. نه او را خواهند کشت

عسکران هرچه که در جيب داشتند، گرفته و آنها . يا برده شدندجد دستگير شده و به ليسه سور همسايه اش از مس
  . را به سختی لت و کوب نمودند که شوهرش در اثر آن مريض شد

  
وقتی آنها گفتند که هيچ . اظهار داشت که نيروهای وحدت به خانه آمده و آنها را لت و کوب کرده و پول خواستند. ر

در . د، عسکرها دو پسرش را لت و کوب کرده و برخی از امولشان را گرفته و محل را ترک کردندچيز ندارن
نظاميان از وی خواسته بودند که خانه دو طبقه اش . مورد هدف قرار گرفت) برادر شوهرم(روزهای بعدی ايورم 

وی حق ندارد تا چيزی از اموال را آنها گفتند که . "را ترک کرده که آنها می خواستند به پوسته نظامی تبديل کنند
اظهار داشت که چون نظاميان روز به . ر. وی به خاطر ظلم نظاميان وحدت از سکته قلبی در گذشت." با خود ببرد

آنها يک . روز ظالم تر می شدند، مردم را کشته و اموالشان را چور می کردند، فاميل تصميم به ترک محل گرفتند
 از اموالشان باقی مانده بود، کرايه کردند ولی حتی در آنزمان هم بايد مقداری از اموال کراچی را برای بردن آنچه
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وی عالوه کرد که بعد از مدتی که به خانه برگشتند، تمام دروازه ها و پنجره و سيمهای . را به نظاميان می دادند
  . برق را چور کرده بودند

  
يک . چنين توصيف کرده است) 1993 (1372 نجاری در سال از زندگی در منطقه چهار راهی. زن ديگری بنام ز

بعد از ظهر قوماندان های مربوط به شفيع ديوانه به خانه اش وارد شده و فورًا شوهرش را مورد لت و کوب قرار 
آنها می خواستند بدانند که وی به کدام حزب وابسته است؟ وی گفت که به هيچ حزبی وابسته نيست و يک . "دادند
ما پول، . ما مردم فقير بوديم. سرانجام، آنها وی را لت و کوب کرده و با خود بردند.  در تعميرگاه می باشدکارگر

برای چهار يا پنج روز شوهرم را نگهداشته و . اما آنها آنچه که داشتيم با خود بردند. دارايی يا اموال قيمتی نداشتيم
ان شد و يکی از همسايگانمان به قوماندان شفيع ديوانه گفت که باالخره، خدا مهرب. ما هيچ اطالعی از وی نداشتيم

ما خيلی . وی به خانه برگشت و زياد لت و کوب شده بود. شوهرم بی سواد است و به هيج حزبی وابسته نيست
  . ما حتی اموال باقيمانده خود را برنداشتيم. ترسيده بوديم و منطقه را ترک کرديم

  
وژه عدالت افغانستان بيان نمی کند که رهبری حزب و قوماندانهای ارشد حزب، دستور تحقيقات انجام شده توسط پر

برخی اظهارات از رهبری بيان می کند که مزاری . جنايات و سوءاستفاده ها عليه غير نظاميان را داده است
ی بنام سامی به عنوان نمونه، شاهد. مشخصًا شکاياتی را در مورد رفتار قوماندان هايش دريافت داشته است

ابو شريف مزاری و : قوماندانهای زير دست(گزارش داد که  ستادمزاری در حضور من اخطار داده و تهديد کرد
رهبران حزب وحدت نتوانستند که جلو بد رفتاری ." جرائمی را مرتکب نشويد که آبروی آنها را می برد) مرتضی

ت بگيرند بلکه به مرور زمان نه تنها از اين اعمال ها  و تخطی هاييکه توسط قو ماندان هايشان صورت ميگرف
 در واقع، گرچه آنها برای اجرای دسيپلين و .جلو گيری به عمل نيامد بلکه پاليسی  عدم جوابگويی نيز رايج گرديد

 نظم ميان زير دستانشان ناتوان بودند، رهبران وحدت هنوز هم آنها را به عنوان قوماندانان قانونی در حزب شناخته
و حتی تصديق می کردند که قوماندان ها در اين آدم ربايی ها و ديگر جنايات دست دارند به خاطر انتقام در مقابل 

بنا براين، در برخی موارد، رهبری وحدت از جنايات به عنوان بخشی .  دست ميزدندديگر احزاب با اعمال مشابه
 ميلی آنها برای کنترل قوماندان هايشان، ناکامی از رقابت درون حزبی اغماض می کردند، در ديگر موارد، بی

در هر مورد، آنها در جرم به خاطر جنايات واقع شده شريک می . شديد از فرماندهی و رهبری را نشان می داد
  . باشند

  
  نمونه هايی از حنايات عليه غير نظاميان در شمال 6.5.2

  
حدت وابسته بودند از سلطه خود باالی منطقه و در شمال افغانستان، قوماندان هايی که به قوماندان های حزب و

 اعمال متذکره بدون هيچگونه .قدرتشان برای توقيف و ايجاد وحشت در ميان شهريان و غير نظاميان استفاده کردند
 پروژه عدالت افغانستان، اظهارات مفصلی درمورد .ارتباطی به جنگ های ذات البينی احزاب صورت ميگرفت

اين واقعات . ن پشتون توسط نيروهای حزب وحدت در سه واقعه جدا از هم دريافت داشته استقتل عام غير نظاميا
 اتفاق افتاده است طوريکه شاکيان توانستند معين 1997به دنبال اولين شکست طالبان در مزار شريف در سال 

گروه قومی که طالبان علق به  کشته شدگان پشتون بودند متتمام. کنند، اين اعمال برای گرفتن انتقام واقع شده است
  . بودند

  
توسط قوماندان ) 1998 (1376 منطقه تصدی بلخ از کشته شدن نه مرد و کودک در سال اعضای چندين فاميل در

گنکس به معنی ديوانه يا شرابی يک لقب ديگری برای . (کندک حزب وحدت بنام علی سرور گنکس بيان داشته اند
يک شهروند غير نظامی بنام محمد بيان داشت که قوماندان  .)م داشتند، می باشدقوماندان های وحدت که شهرت ظل

سرور که افرادش را درمناطق تصدی، علی چوپان و کارته آريانا مستقر کرده بود، تمام پشتون هايی که در 
در سيزده پدرش، امير گل و برا. مزرعه متعلق به يک تجارمحلی بنام رسول برات کار می کردند را دستگير کرد

دستانشان بسته شده و به يک مسجد نزديک شيعی . ساله اش، گل مير و شش مرد و کودک ديگر دستگير شدند
محمد می گويد که بعدًا آنها بوسيله تفنگها، چوب، سنگ و چاقو و . در قريه علی چوپان برده شدند) تکيه خانه(

  . ه شده و به يک چاه نزديکی مسجد انداخته شدندبعد جنازه ها قطعه قطع. برچه تا سر حد مرگ لت و کوب شدند
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همسر يکی ديگر از قربانيان به پروژه عدالت افغانستان گفت که چگونه پسر سيزده ساله اش بنام آقا محمد برای 
من به وی گفتم که . "ديدن يکی از دوستان پدرش که هزاره بود رفته تا سعی کند وی را برای شفاعت متقاعد کند

اما وقتی وی به قريه علی چوپان رفت، مردان مسلح علی .  رها شودد تا اينکه شوهرمتا وی را خبر کنعجله کند 
ی پسر سيزده ساله ام را و. آنها دستانش را به هم بسته و پيش علی سرور بردند. سرور وی را نيز دستگير کردند

  ."  سپس وی نيز به همان چاه انداخته شدهم کشتند
  

 به پروژه عدالت افغانستان بيان داشته اند که چگونه علی سرور و افرادش خانه های کشته محمد و دو زن بيوه
محمد گفت که دو روز بعد، وی با تعدادی از ريش سفيدان برای ديدن صاحب مزرعه، . شدگان را چور کردند
م کرد تا اجساد را وی گفت که نمی تواند در مورد مرتکبين کاری بکند، اما ما کوشش خواهي. رسول برات رفتند

محمد گفت که بعد از يازده روز استاد محقق اجازه داده و دو نماينده از حزب وحدت را . برای دفن به دست آوريم
ما جنازه ها را از چاه در . دو نفر از جنبش، دو نفر از حزب اسالمی و دو نفر از جمعيت اسالمی آمدند. فرستاد

  ." ها قطعه قطعه شده بودندهمه جنازه . علی چوپان بيرون آورديم
  

محمد اظهار داشت که مردان و کودکان به قتل رسيده از ميان فقيرترين افراد در منطقه بودند و قربانيان را طبق 
  : ذيل نام برد

   ساله 40عبدالغفور ولد ولی محمد،  .1
   ساله 23عبدالکريم ولد محمد نور،  .2
   ساله 25عين الدين ولد محمد نور،  .3
   ساله 45ير جان، امير گل ولد ش .4
   ساله 13گل مير ولد امير گل،  .5
   ساله 18شاه ولی ولد سلطان محمد،  .6
   ساله 40شرف الدين،  .7
   ساله17زمان ولد شرف الدين،  .8
   ساله 13آقا محمد ولد عبدالغفور،  .9

  
. اين جنايت نه در تاريکی شب بلکه در روز روشن واقع شده است. جنايت علی سرور واضح است": محمد گفت

  ." تنها گناه آنها اين بود که پشتون بودند. ه بوده است؟ آنها نه طالب بودند و نه جيز ديگر نه نفر چم آنجر
  

واقع شده ) 20/1/1377 (1988 اپريل 9قتل عام ديگر غير نظاميان پشتون در بز سوخته قريه فرل آباد واقع در 
ملی بس بودند که توسط قوای حزب وحدت  هايش در يک جات يافتگان گفت که وی و هم قريهيکی از ن. است

طبق معمول من و برادرم برای . می رفتيمشهر به  روزانهما درحدود هشت نفر بوديم که برای کار. "متوقف شدند
يک شب که به خانه بر می گشتيم، نيروهای قوماندان بابا، يک قوماندان وحدت که در مزار . کار به شهر می رفتيم
وقتی .  زير دست استاد محقق، ملی بس را متوقف کرده و از همه پرسيدند که اهل کجا هستيمقرارگاه داشت، ظاهرًا

که به آنها گفتيم که از قريه گريمار هستيم آنها ما را از موتر پايين کرده و به پوسته شان برده و متهم به طالب بودن 
در نيمه های شب . ا داخل يک کانتينر انداختندآنها تمام پولهايمان را گرفته و ما ر. ما همه پشتون بوديم. نمودند

اول آنها برادرم را . دروازه کانتينر را باز کرده و دستانمان را باهم بسته کرده و بيرون به نزديکی يک چاه بردند
  در حاليکه هنوز دستانم بسته بود و در داخل چاه باالی او فير کردند من شروع به فرار کردمبه داخل چاه انداخته و
من در قسمت دستم زخمی شدم و يکی از آنها به تعقيبم می دويد اما من به قريه قلعه محمد که . آنها بااليم فير کردند

  : نامهايشان قرار ذيل است. اما ديگران را داخل چاه انداختند. آنها مرا نگرفتند. نزديکترين منطقه بود، رسيدم
  سيد احمد ولد حاجی برات .1
  برادر رمضان محمد حسن ولد اته گل  .2
  امان اهللا ولد سيد محمد  .3
  اسداهللا ولد محمد حسن  .4
  نوراهللا ولد بسم اهللا  .5
  جمعه الدين ولد قطب الدين  .6
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  . بعدًا، اجساد از چاه بيرون کشيده شده و در يک قبر دسته جمعی دفن شدند
  

م به يکی ديگر از قتل  استاد ياسين، قوماندان ارشد حزب وحدت در شمال مربوط به محقق مته سلطهنيروهای تحت
اين واقعه چهار ماه بعد از کشتار گوری مار در قريه کمپيرک . عام و اختطاف غير نظاميان پشتون می باشد

يکی از نجات .  کيلومتری از شهر اصلی مزار شريف واقع شده است20ولسوالی نهر شاهی واليت بلخ، در حدود 
قريه اش توسط صدها تن از جنگجويان وحدت، ) 6/8/1998( 15/5/1377يافتگان بنام خان گفت که در تاريخ 

در مجموع . بيشتر مردم کمپيرک پشتون وبقيه ترکمن و عرب بودند. " صبح مورد حمله قرار گرفت3:30ساعت 
استاد ياسين از قريه همجوار، شيخ مرغالن در حدود دو . سه صد خانه که همه ما دهقان بوديم، وجود داشت

قرار دادند آنها قريه مان را مورد  حمله . دندافرادش از مرغالن و سر آسياب و بقيه از باميان آم. کيلومتری ما بود
  ."برای اينکه فکر می کردند طالبان آنجا پنهان شده اند

  
وی گفت که پنج ضربه در . خان می گويد نظاميان به خانه ها آمده و کشتار مردها و حيوانات را شروع کردند

من چشمانم را بستم تا آنها ديگر . "بدنش خورده و بعدًا روی زمين مانند مرده دراز کشيده استقسمت های مختلف 
. آنها برادرم را دستگير کرده و بيرون بردند. فير نکنند و من صدايشان را می شنيدم که می گفتند من کشته شده ام

من از ساعت . خارج از خانه ام می کشيدنددر همين حال، آنها تمام اموالم را به . زنان و اطفال گريه می کردند
 4:00ساعت .  صبح روی زمين دراز افتاده بودم و مقدار بسيار زيادی خون از من رفته بود4:00 الی 3:30

خان ." تعدادی نفر از قريه های همجوار آمده و مرا به همراه ده نفر زخمی ديگر به شفاخانه در شيبرغان بردند
  . به عنوان مثال، وی يک دستش کار نمی کند. ی از زخمی ها به طور دائم معلول شدندبيان داشت که تعداد زياد

  
وی اظهار داشت در آن زمان، حزب وحدت قريه شان را ترک کرده و به سرک آسفالت به قريه لنگرخانه رفته و 

شد که نگهداری وسايل اما معلوم . آنها وسايل خانه و مواشی را برده بودند. طالبان وارد مزار شريف شده بودند
خان عالوه داشت که افراد استاد ياسين تعدادی از وسايل چور شده را به . چور شده و فرار از طالبان مشکل است

مابقی وسايل در سرک ها و در قريه های ديگر در موترهايی . قريه های خودشان در مرغالن و سر آسياب بردند
  . که با آنها رانندگی می کردند، پيدا شد

  
هر کسی در بلخ می دانست که ما . افراد محقق مردم ما را کشتند فقط به خاطر اينکه آنها پشتون بودند: "وی گفت

 نفر کشته شدند 17وی بيان داشت که ." دهقان های فقير بوديم که غير مسلح بوده و هيچ طالبی در بين خود نداشتيم
  :  نفر آن را طبق ذيل مشخص نمود15که 

   ساله، مالی مسجد قريه 62ق، مال عبدالرزا .1
   ساله 45نور گل ولد اهللا نور،  .2
   ساله 40محمد گل ولد اهللا نور،  .3
   ساله 30محمد اکرم ولد جمعه خان،  .4
  . دو نفر که مهمان محمد اکرم بودند. 6&5
  .  ساله که بزرگ قريه بود75غالم علی ولد شيخ محمد،  .7
   ساله 70تاج محمد قريه دار ولد دين محمد،  .8
   ساله 50محمد ولد نور محمد، داد  .9

   ساله 50عبدالغنی ولد عبدالرسول،  .10
   ساله 65نور محمد ولد محمد حيدر،  .11
   ساله 80چوپان نور محمد که يک مرد پير بود،  .12
   ساله 55سيد عالم،  .13
   ساله 40محمد خان ولد مير علم،  .14
   ساله 70محمد سرور ولد جمعه خان،  .15

  
يکی از دستگير شدگان . يه که در بين آنها برادرش بوده، دستگير شده اندخان گفت که بيشتر از هفتاد نفر از قر

  .  زندانی بردند72منصور است که بيان داشت آنها به طور مجموعی 
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سپس آنها دستهايم را به هم بسته کردند و . به من گفته شد که از خانه ام بيرون آيم و با قنداق تفنگ لت و کوب شدم"
من تمام افراد قريه را آنجا با دستهای بسته و صورتهای . هايشان آنجا پارک بود، بردندمرا به مسجدی که موتر

خيلی سخت بود برای اينکه دستانمان بسته .  شويمدند تا سوار يک موتر کاماز روسیآنها امر کر. خونين ديدم
ر را باز کرده تا به بقيه در سوار يکی از زندانيان تقاضا کرد تا دستان يک يا دو نف. من نزديک بود که بيافتم. بودند

وی هنوز زنده است ولی تکليف . آنها وی را با قنداق تفنگ در سرش زدند و وی بيهوش شد. شدن الری کمک کنند
  . آنها آن مرد را مانند بوجی به داخل الری انداخته و همه ما را به سيلو در مزارشريف بردند. عصبی دارد

  
 يک کانتينر ذخيره تيل که به عمق پنج متر بود، برده شدند؛ راه آن مانند چاه پوشيده منصور بيان داشت که آنها به

به آنها امر شد که داخل آن شوند، اما يکی از نظاميان که بهتر از ديگران به نظر می رسيد، پيشنهاد کرد . شده بود
  . نداخته شدندبناًء لحظه ای صبر کرده و بعدًا به داخل کانتينر ا. که يک نردبان بياورند

  
ما برای .  متر عرض داشت و کسان ديگری نيز آنجا بودند که قبل از ما آورده شده بودند5 متر بلندی و 5کانتينر 

ما فرياد . بسيار گرم بود و ما شديدًا تشنه بوديم. چندين ساعت آنجا بوديم و اين در جريان روزهای داغ تابستان بود
 مدت يک می توانستيم که صدای فير را بهدر همين حال، ما .  هيچ جوابی نبودزديم تا برايمان آب بياورند ولی

همه ما در وضعيت بسيار بدی بوديم، اما کاری نمی توانستيم . ساعت بشنويم و بعدًا همه جا را سکوت فرا گرفت
سپس، يک کسی . يمبرايمان يک کمی آب بياوريد وگرنه می مير! آهای مردم: بنا براين، دوباره فرياد زديم. بکنيم

بعد، وی . آمد و پرسيد که چه کسی ما را آنجا انداخته بود؟ ما جواب داديم که حزب وحدت ما را آنجا انداخته است
دوباره پرسيد که شغل ما چه بوده؟ ما گفتيم که ما کارگران فقير هستيم و مردان مسلح وحدت ما را در آنجا قرار 

 نمی توانيم که بيرون  بسيار عميق است و ما بدون زينهما ما گفتيم که کانتينروی گفت که بيرون آييد، ا. داده است
  . آييم

  
 که طالبان منطقه را گرفته بودند، آنها  خان و ديگر همراهانش فهميدنديک زينه  آورده شد و اسرا بيرون آمدند،

  .  تا خانه بروندرها شدند
  

وقتی که رسيديم، ما ديديم که هيچ چيز باقی نمانده . قات سوارهبرخی اوقات پياده و بعضی او. ما به قريه برگشتيم
آنها تمام اموال و . تعداد زيادی از مردم کشته شده يا زخمی شده بودند و تمام فاميل ها وحشت زده و گيج بودند. بود

 مرده ها مردم قريه های همجوار، از هيواد و لنگرخانه و ديگر مناطق مصروف دفن. مواشی را چور کرده بودند
صبر داشته "آنها قالين و ظرف و وسايل برای کمک به ما آورده بودند و تسليت می دادند با گفتن اينکه . بودند

  ."باشيد برای اينکه خدا صابران را دوست دارد و قتی که مصيبت ها فرا می رسد
  

   از حزب وحدت  سوء استفاده دائمی از قدرت در هزاره جات، نمونه جنايات  مربوط به جناح اکبری 6.5.3
  

و اشغال شوروی، اکبری از ولسوالی ورس ) PDPA(در جريان مقاومت عليه حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
 با ديگر احزاب شيعی ادغام شده و حزب 1989اين حزب در سال . واليت باميان رهبر حزب سپاه پاسداران بود

در . ته مرکزی در حزب ترکيبی جديد باقی مانداکبری، يک رهبر پرنفوذ و عضو کمي. وحدت را تشکيل دادند
 وی به عنوان رقيب مزاری برای رهبری 1996 الی 1992جريان جنگ های داخلی و گروهی در کابل در سال 

 به بعد شديدتر شد، سپاه 1993زمانی که جنگ مزاری با اداره ربانی در اوائل سال . حزب وحدت ظهور کرد
جناح اکبری توسط مسعود . وحدت طرفدار دولت اسالمی دوباره ظهور کردپاسداران اکبری به عنوان جناح 

حمايت شده و در چندين دور از جنگ ها با حزب مزاری و خليلی هم در کابل و هم در هزاره جات درگير بوده 
، اکبری اتحادی را با 2001 الی 1998در دوره سال . اين رقابت حزبی اساس جنايات زياد داخل شيعی شد. است

طالبان ايجاد کرده که به وی اجازه می داد به عنوان رهبر برجسته شيعه کشور در هزاره جات باقی مانده و 
قوماندان های وابسته اش در مقامهای اداری گماشته شده، گرچه وی خودش از گرفتن کدام مقام اداری اجتناب 

ران سياسی شيعه حفظ کرده و در ماه می در جريان اداره کرزی، اکبری موقعيتش را به عنوان يکی از رهب. کرد
  .  به عنوان کانديد پارلمان در واليت باميان معرفی شده بود2005

  



 87

به عنوان يک مثال از چگونگی سوءاستفاده های هميشگی که نسبت به جنگهای داخلی بيشتر دوام داشته است، 
ا قوماندان هايش بودند، شرح داده لطيفه اهل ورس از اختطافش توسط مردان مسلح که اقارب نزديک اکبری ي

لطيفه اظهار داشت که وی توسط بچه . واقع شده است) 2000نوامبر ( ماه عقرب 12 يا 10اين حادثه در . است
  : لطيفه بيان داشت.  سال داشت15وی در آن زمان . کاکای اکبری بنام همايون مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود

  
ما همه در يک اتاق . رد مسلح و قوماندانان مربوط به استاد اکبری به خانه ما آمدند م13 شب بود زمانيکه 1ساعت 

دروازه کهنه و قديمی . آنها از باالی ديوار حياط آمده و و دروازه حويلی را خرد کردند. در حال استراحت بوديم
وقتی که در را ." در را باز کنيد! حرامزاده ها: "سپس، به پشت پنجره اتاقی که استراحت بوديم، آمده و گفتند. بود

. اما هنوز هم در باز نشد. باز نکرديم، آنها يک ميله آهن دراز را گرفته و به زير دروازه گذاشته تا آنرا باز کنند
  . بناًء، آنها پنجره را شکستند

  
اما . قفل کردندلطيفه اظهار داشت که پنج مرد داخل آمده در حاليکه وی و خواهرش به حمام فرار کرده و در را 

  . مردان مسلح داخل شدند
  

آنها پدرم را لت و کوب . من زياد جيغ کشيدم اما هيچ کس نمی توانست کمکم کند. آنها با من بسيار رفتار بد کردند
به خاطر قرآن پاک، اين اعمال ظالمانه را عليه ما : مادرم قرآن مقدس را گرفته و آمده  به آنها گفت. می کردند
جرم ما چيست که شما در مقابل ما چنين رفتار می کنيد؟ تمام همسايگان فرياد و جيغ ما را شنيدند، اما . يدانجام نده

در نتيجه، . آنها نمی توانستند از خانه هايشان بيرون آيند برای اينکه يک مرد مسلح مقابل هر خانه مستقر شده بود
 بقيه اعضای فاميل و همسايگان مجبور بودند تا صبح پدر و مادرم و. آنها مرا لت و کوب کرده و بيرون بردند

  . درداخل بمانند بناًء آنها نتوانستند بفهمند که من به کجا برده شده بودم
  

  : لطيفه از اختطاف کنندگانش به عنوان اقارب و همدستان نزديک اکبری نام برده است
  

، دين محمد، ظفر و حسين .)ته به اکبری بود ، يک قوماندان در فرقه اردو وابسDDRکه تا زمان ختم (همايون 
 نواسه های کاکای اکبری، مهدی و ابراهيم عيار، اقارب اکبری و ظاهر محمودی، بچه کاکای اکبری، وی -بخش

  . نيز يک قوماندان اکبری بود
  

  : لطيفه اظهار داشت
  

تمام راه مرا تهديد به کشتن می در . آنها در آن شب آمده و مرا با سر و پای برهنه به قريه بورغوسونک بردند
من . آنها مرا به اتاقی بردند که مردم زيادی همه از افراد اکبری در آنجا بودند. کردند در صورتيکه فرياد می زدم

من شبها به حالت بسيار بدی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و بسيار جيغ زدم که . در آنجا به مدت نه روز بودم
حتی هنوز وقتی به ياد می آورم، بسيار بد سر اعصابم تاثير می کند .  و دوباره به حال آمدمچندين دفعه بيهوش شده

اما چه می توانم بکنم؟ سپس، آنها مرا به قريه ديگری که پيتاب جوی نام داشت برده و آنجا قرارگاه خود اکبری 
  . بچه کاکای وی مرا به خانه اش که نزديک خانه خود اکبری بود، برد. بود

  
وقتيکه از لطيفه پرسان شد که چرا وی اختطاف شد، وی بيان داشت که همايون با يکی از اقارب لطيفه نامزد شده 

." وی مشکالت شخصی با نامزدش داشت و بناًء مرا ربود: "وی عالوه داشت. بود، اما با وی خوشحال نبود
سپاه پاسداران اکبری هميشه به شدت بوده در حاليکه حزب ) ملک(گرچه، لطيفه گفت که پدرش يک صاحب زمين 

  . مخالف ملک بود
  

که از اقارب وی بود بنام حسين ) خسورش(پدرش و پدر نامزدش . فاميل لطيفه برای رهايی وی تالش زياد کردند
سرانجام، ولسوال بزرگان منطقه را به شمول : "حسين داد گفت. داد عريضه ای را عليه مردان مجرم ترتيب دادند

وقتی که ما آنجا . خانه ای که آنها لطيفه را برده بودند متعلق به مامای همايون بود. دين لطيفه جمع کردمن و وال
چون آنها قدرت و سالح داشتند، ما منطقه را ترک کرده و . تهديد کرده و فحش دادندزياد ، آنها ما را رفتيم

اظهارات  که از لطيفه مردم تصميم گرفتند. ی بردندبعدًا آنها لطيفه را به منطقه اکبری، قريه پيتاب جو. بازگشتيم
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حسين داد اظهار . بگيرند تا بدانند که آيا داوطلبانه رفته و يا اينکه درست است که وی را با االجبار برده اند
اما در . دو بار، اکبری وعده داد که وی را به ولسوالی حاضر کند: گرچه اين امر مشکل به اثبات رسيد:" داشت
. بار سوم، ده مرد مسلح اکبری وی را آوردند اما وی به خاطر ترس صحبت نمی کرد.  لطيفه ناکام ماندآوردن

وی سه مرتبه از اکبری تقاضا "سرانجام، . رئيس جلسه و نمايندگان چهار ولسوالی  همه مربوط به اکبری بودند
 است هرچه بگويد، وی بيان داشت که وقتی اکبری گفت که وی آزاد. کرد که اگر اجازه داشته باشد چيزی بگويد

به محض اينکه اين . نامزد حسين علی بوده است و آنها وی را با زور برده اند درحاليکه راضی و خشنود نيست
آنها پدرش را به داخل خواسته و دخترش را به . حرف را گفت، جلسه تصميم گرفت که وی را به فاميلش تسليم کنند

  .  روز، وی به خانه فاميلش رفت40 بعد از سرانجام،. وی تسليم کردند
  

اين حادثه يک مثالی از قدرت محلی اعمال شده توسط قوماندان هايی که . گرچه همايون دستگير شد، بعدًا آزاد شد
به وابستگی های حزبی شان برای به دست آوردن موقعيت های موثر در اداره رژيم های متوالی، روشن می 

نه سياسی شان را معافيت داده و جناياتی مانند تجاوز جنسی، ازدواج اجباری را مرتکب سپس، آنها پشتوا. سازد
اين نمونه از سوء استفاده و جنايات در . شدند با دانستن اينکه حاميان حزبی شان مجبور به حمايت آنها خواهند بود

  .  انعکاس دارد2001 و هم بعد از 1992اظهارات متضررين هم در دوره پيش از 
  
  
  
  
  
  

شکنجه، تجاوز جنسی و قتل های دسته جمعی توسط نيروهای جنبش در سالهای  6.6
    2001 الی 1991

  
  تاريخچه جنبش   

  
جنرال عبدالرشيد دوستم به عنوان رئيس يکی از قدرتمند ترين نيروهای مليشه که حمايت دولت نجيب اهللا قبل از 

 دولت نجيب اهللا برای محافظت ساحه های گاز مليشه های وی برای.  را داشت، خدمت کرده است1992سال 
طبيعی و تجارت و راه های اکماالتی شمال به آسيای مرکزی که در آن زمان بخشی از اتحاد جماهير شوروی بود، 

به عنوان قدرتمندترين و ) نام واليتی که از آنجا آمده بودند(مليشه های دوستم، جوزجانی . مهم و حياتی بود
 مليشه که با دولت کار می کرد به نظر می رسد و به اندازه کافی بزرگ بود تا به عنوان يک موثرترين نيروهای

برای اطالعات بيشتر در سالهای اخير . (در از چهل هزار افراد سازماندهی ش، با داشتن بيشت53فرقه کامل، فرقه 
  .)مليشه های جوزجانی به فصل يک مراجعه کنيد

  
همچنين قطعات در خوست، . روهای شوروی جابجا شده در قندهار مستقر شدند، آنها به جای ني1988در سال 

سرانجام، بعد از شروع جنگ، چور و چپاول و جنايات ، آنها به . لوگر، غزنی، گرديز و اطراف کابل مستقر شدند
ها لقب گيلم در اين دوره بود که جوزجاني.  شدند1991همراه ديگر مليشه ها دستور به خارج شدن از کابل در سال 
طر شهرت کامل در چور و و به خا. گيلم جمع شد: جم را حاصل نمودند که از لحاظ ادبياتی به اين معنی است که

 های حقوق بشرو خشونت های وسيع، چنين لقبی به آنها اطالق می ن کامل متضررين و برای تخطی کردچپاول
  . شد
  

 خاطر بقايش و ادامه اجراات مستقر شدنشان عليه مجاهدين عليرغم خشونت ها، دولت نجيب اهللا به مليشه ها به
مليشه ها در سطح ملی و بين تمامی گروه های نژادی گسترش پيدا کردند اما در شمال، پيشرفت آنها . وابسته بود

نظامی بوده و از لحاظ سياسی قدرت ضعيف داشتند و اين مساله، اقليت ها را و در قضيه دوستم، به ويژه ازبک ها 
اغلب، قطعات از يک ناحيه يا گروه قومی در . گرفتاريهای نژادی بيشتر وجود داشت. را ناراضی نگه داشته بود

مقابل مجاهدين از گروه قومی ديگر قرار می گرفتند، به ويژه قطعات شمال در مقابل مجاهدين پشتون قرار می 
  . وماندان های مجاهدين را تسهيل می کردپيشرفت مليشه ها همچنين ارتباط بين ناراضيان دولت و ق. گرفتند
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دوستم که به عنوان عسکر فراشوت باز قبل از انقالب ثور آموزش ديده بود، به يک قطعه دفاع خودی به دفاع 

 رشد پيدا کرده و 1980قطعه وی در سراسر دهه . انقالب در ساحات نفتی شيبرغان جايی که کار می کرد، پيوست
در ابتدا از قريه خودش و واليت جوزجان عسکر .  شد53 فرقه 1989رانجام در سال اول دسته، سپس تولی و س

 وی شروع به جذب بعضی از قوماندان های مجاهدين و قطعاتشان کرد 1980اما در اواخر دهه . گيری می کرد
 هر دو .يک ازبک از سر پل شامل بودند: يک ازبک از فارياب و غفار پهلوان: که در اين جمله رسول پهلوان

شمار کوچکی از کادرهای نظامی آموزش ديده ازبک همانند برخی تاجيک ها، افسران . قوماندان های ارشد بودند
يک افسر توپچی : جنرال مجيد روزی: اينها عبارت بودند از.  پيوستند53حرفه ای در محدوده اردو نيز به فرقه 

آنها برای حرفه ای ساختن . اده نظام از جوزجانازبک و عرب از واليت بلخ وجنرال جوره بيگ، يک افسر پي
از ميان گروه افسران . مليشه ها و رشد ظرفيت تکنيکی شان، به ويژه از لحاظ زره دار و توپچی کار می کردند

شيبرغان بيشتر يک شهر . بودبودند و دوستم نيز از همان حزب ) PDPA(دوستم، اکثريتشان اعضای جناح پرچم 
  .  حمايت سياسی گروه چند نژادی پرچمی ها را از آنجا دريافت می داشتپرچمی بود و دوستم

  
، دوستم همراه احمد شاه مسعود برای 1992در ماه های قبل از قطع کمک اتحاد جماهير شوروی در جنوری 

کی  قوماندان تاجي-وقتی که نجيب اهللا کوشش نمود تا جنرال مومن. تشکيل اتحادی از قوای شمال وارد مذاکره شد
 مارچ، 19در .  را با يک پشتون خلقی جانشين گرداند، مومن به حمايت دوستم شورش کرد-گارنيزون حيرتان

اتحاد شمال متشکل از قوای مسعود، قوای دوستم، برخی افراد حزب وحدت و شورشيان پرچمی کنترل شهر مزار 
 درآن - و قوای مرتبط به دولت سابقگرفتن شهر جنگ بسيار محدودی را در پی داشت. شريف را به عهده گرفتند

 و همچنين گروه های مجاهدين از تمامی احزاب سياسی، به جز حزب اسالمی -مرحله مربوط به جنرال دوستم
جمعيت اسالمی بسيار کم . ارتباطات ما بين گروه های تشکيل دهنده اداره جديد متفاوت بود. شهر را تصرف کردند

تی سابق همکاری کند، درحاليکه ديگر گروه ها، به شمول حرکت انقالب اسالمی مايل بود با عناصر رژيم کمونيس
  . و حزب وحدت با قرارگاه های حمايتی مخصوص به خود ميان ازبک ها و هزاره ها تمايل مخالفی را نشان دادند

  
ور و چپاول در حاليکه تصرف مزار جنگ کمی را در پی داشت، اين امر شاهد ويرانی قانون داخلی و اوامر و چ

در محدوده  . بوده است) به جای ويرانی آنها(گسترده دارايی ها و اموال اداری و تصرف ساختمانهای غير دولتی 
اتحاد منطقه ای که مسووليت تقرر و اداره را ادعا کردند همانند اخذ ماليات برای خودشان، پست ها و مقام وزارت 

بغالن، سمنگان، بلخ، : شرق به غرب( حسب شش واليت شمالی به طور ناحيه ای، بر. توسط احزاب توزيع شد
، نيروهای سابق طرفدار دولت که بيشتر آنها ازبک بودند، از لحاظ سياسی مسلط بوده )جوزجان، سرپل و فارياب

و خودشان را در چهارچوب يک گروه سياسی رسمی که جنبش ملی اسالمی افغانستان ناميده می شد، سازماندهی 
  .  داخل اين ساختار تمام ديگر احزاب رسمًا حضور داشتند، اما استقالل تشکيالتی خود را حفظ کردنددر. کردند

  
احمد شاه مسعود پيشنهاد داد تا قرارگاه های عمومی را رسمًا برای تنظيم و : ، به وزير دفاع1992در جوالی 

 نپذيرفت، اما با وجود اين دوستم يک مسعود اين امر را. کنترل نيروها در منطقه تحت کنترل جنبش ايجاد کند
ساختار تشکيالتی جديد نظامی که تشکيل می شد هم از دولتی های سابق و هم از قطعات مجاهدين سابق در حوزه 

قطعه وفادار به يک قوماندان مشخص به طور افزاينده مهم شده و نسل جديد قوماندانهای غير . خودش ايجاد کرد
تقيمشان باالی نيروهای وفادار به آنها  يا زير دستانشان موثرتربودن از افسران حرفه حرفه ای از لحاظ کنترل مس

به . در مناطق خودشان، قوماندان های ارشد، طور مثال پهلوان ها حکومت از خود داشتند. ای را به اثبات رساندند
اما با آن هم دوستم در . طور عموم، نظامی ساختن قطعات مجاهدين و حرفه ای کردن قطعات اردو وجود داشت

ايجاد آنچه که يک تحليلگر کارشناس جنبش به عنوان يک اتحاديه سازماندهی شده و اتحاديه نظامی ناحيه ای 
  . ناميده، موفق شد

  
ی مخالف دوست باقی ماند و اقدام به گماشتن قطعات جديد و منابع ضميمه به يت، اساسًا از لحاظ ملی و ناحيو جمع

، سالهای مشکل همزيستی در شمال افغانستان 1994 الی 1992سالهای . دش در شمال پرداختقوماندان های خو
  جمعيت، عليرغم اتحاد در سطح ملی و همکاری در کابل در مقابل حزب اسالمی   /بين مرکز جنبش و شورای نظار

جنگهای . گهداشته شدبيشتر دشمنان سابق، اکنون متحدين ظاهری بودند و تعدادی از جنگ های محلی دست ن. بود
 جمعيت برضد حزب اسالمی يا جمعيت - برخی از دشمنی های ديرينه بين مجاهدين-ديگر دوباره شکل گرفته بود
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مرکز نيروهای اضافی جنبش به حمايت از متحدين جديد .  جمعيت بر ضد جنبش شد-بر ضد حرکت انقالب
  . خودشان پرداخت

  
اری سابق به کار ادامه داده، مسلمًا با تغيير پرسونل بلند پايه و به طور با آنهم، در ساحات شمال، ساختارهای اد

در حاليکه جنگهای داخلی و منطقه ای وجود داشت، ثبات حفظ شده و اين منطقه تعداد کثيری . موثر تحت نام جديد
ن منطقه، ساحه با گذشت زمان، اي. از مردمان جابجا شده داخلی که از جنگ کابل فرار کرده بودند را جذب کرد

مهم عمليات های ملل متحد و نمايندگی های سازمان های غير دولتی شد که عمليات ها را در ديگر مناطق به ويژه 
  . کابل، طرح ريزی می کرد

  
  جنايات جنبش عليه غير نظاميان در کابل  

  
 و در جنگهای کابل شرکتر کامل در در حاليکه مزار شريف در اين دوره نسبتًا امن بود، نظاميان جنبش به طو

، زمانيکه دولت نجيب اهللا سقوط کرد 1992در اپريل سال . جنايات عليه غير نظاميان در کابل دست داشته اند
نيروهای جنبش تپه مرنجان، باال . نيروها در داخل و اطراف کابل وجود داشتند که يک ماه بعد رسمًا جنبشی شدند

هنه و چمن حضوری با نقاط توپ خانه در تپه مرنجان و باال حصار در حصار، ميدان هوايی کابل، مکروريان ک
آنها همچنان جت های جنگنده به همراه پيلوت هايی که از دوره نجيب اهللا باقی مانده بودند، در اختيار . دست داشتند

  . داشت
  

ايتخت تا ميدان هوايی نيروهای جنبش در ابتدا در شمال تقويت شده و در دو ماه بعد، نظاميان داخل و اطراف پ
رهبر جنبش، عبدالرشيد دوستم، در شمال باقی مانده، اما تمام قوماندان های ارشد . خواجه رواش را احاطه کردند

اولين ساختار فرماندهی در کابل در می . ش در يک مرحله يا در جريان جنگ داخلی در کابل خدمت می کردند
مسوول امور : قوماندان عمومی نظامی، جنرال همايون فوزی، جنرال مجيد روزی را به عنوان 1992سال 

مسوول استقرار نظامی و محاصره و جنرال امين اهللا کريم را به عنوان مسوول : سياسی، جنرال جوره بيگ
 به مزار فرا خوانده شد و به جای وی جنرال فوزی 1992مجيد روزی در اواخر سال . لوجستيک مقرر داشت

 ديگر جنبش در کابل عبدل چريک از سيد آباد، شمال شهر سرپل بود که مانند دوستم در ابتدا رهبر عمده. تعيين شد
  .  مليشه ها در دوره نجيب اهللا شد54به گروه دفاع انقالب پيوسته که منجر به فرماندهی لوای 

  
  : نخستين استقرار جنبش طبق ذيل بود

  
  قرارگاه های سياسی، رياست اسبق آب و برق، مکروريان 

   ميدان هوايی – نظاميان اندخوی –قطعه گارد حکيم جرمن  
  ) HQ( ميدان هوايی و قرارگاه ها – ميدان هوايی نعمت اهللا فرهاد 642لوای  
   ميدان هوايی –زينی پهلوان  
   تپه های باالی قصبه کارگری –زينی پهلوان  
   باال حصار –اسد اهللا مارخور  
  صار، شاه شهيد  باال حصار، بينی ح–جنرال اصغر لوگری  
   باال حصار –فقير قوماندان  
   تپه مرنجان 643 لوای –قوماندان همراه  
   قلعه زمان خان –عبدالرحيم پهلوان  
  چهار راهی صحت عامه ) برادر جنرال آصف دالور(جنرال زمان  
  ) HQ( قرار گاه های گارد –عبدل چريک لوای رياست سابق آب و برق  
  مکروريان کهنه  642 لوای –امان اهللا کريم  
   کارته نو و شاه شهيد – 511فرقه  
   تپه مرنجان مصطفی قل ملسک –قطعه زرهی  
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گرچه، مرکز عمليات های اصلی جنبش از سقوط نجيب اهللا تا سلطه کابل توسط طالبان، قرارگاه نقليه بود که قبل 
اين . شرق مرکز شهر قرار داشتاز جنگ ايجاد شده بود و در جاده بين کارته نو و شاه شهيد، درست در جنوب 

مهمات و نظاميان به کابل سرازير شده و بعدًا برای توزيع و استقرار . محل مرکز فرماندهی و کنترل در کابل بود
، اين محل همچنان مکانی بود که رهبران بلند پايه 1994تا عقد شورای هماهنگی در سال . به نقليه آورده می شدند

قرارگاه نقليه به طور مکرر توسط غير نظاميان به .  های نظامی استفاده می کردندجنبش برای تنظيم عمليات
پروژه عدالت افغانستان با تعداد متعددی از شاهدان در مناطق . عنوان محل جنايات عسکران جنبشی ياد شده است

ی، قتل و چور و چپاول کارته نو و شاه شهيد صحبت کرده است که بيان داشته اند نظاميان نقليه مرتکب تجاوز جنس
  . شده اند

  
چندين زن از يک فاميل بزرگ بيان داشته اند که نظاميان جنبش به يکی از خانه هايشان در ناحيه شاه شهيد در 

ما در بازکردن در برای لحظه ای تاخير کرديم و . " صبح آمدند9افراد جنبشی ساعت : گفت. م.  آمدند1993سال 
چرا در را قفل کردی؟ آيا دشمنان ما را در : رد، وی را لت و کوب کرده، می گفتندزمانيکه شوهرم در را باز ک

وقتی نظاميان به باالی بام رفتند، آنها مامای شوهرش را : گفت. م" خانه ات جا داده ای که بتوانند بر ما کمين کنند؟
را با قنداق های تفنگشان می زدند آنها يک مرد ديگر فاميل . "روی بام پيدا کرده و بدون سوالی بر وی فير کردند

و می پرسيدند، چرا تا به حال منطقه را ترک نکرده ايد؟ ما دستور داريم که سر شما به رهبران ما تعلق دارد و 
  ." بنا براين شما حق سوال نداريد که ما چه کار ميخواهيم بکنيم. ناموس و اموال شما به ما تعلق دارد

  
را بگيرد اما سعی کرد که از نزديکترين پوسته نظامی اجازه دفن جنازه . ل بنام ويکی از خواهران يک مرد مقتو

اظهار داشت که بيشتر زنان و . م.  به طور دائم معلول شدبه گفته فا ميلش آنها به پا هايش فير نمودند و در نتيجه او
که هنوز در آنجا زندگی می . اما خاله شوهرش بنام س. دختران فاميل برای حفظشان به ديگر مناطق رفته بودند

بيان داشت که گرچه وی يک زن پير بود، اما مورد حمله جنسی قرار . م. کند، با زور به قرارگاه نقليه برده شد
  . گرفت

بيان داشت که آنها يک مکتوب از قوماندان قرارگاه نقليه به دست آورده بودن . بعدًا، يکی از خواهران مقتول بنام آ
وی اظهار . وی با شوهرش و دو خواهرزاده اش رفتند. زه می داد به خانه رفته و اموالشان را بياورندکه به آنها اجا

آن افراد ظالم کارهای : "آگفت. کرد بعد از آنکه به خانه رسيدند، يک گروهی از مردان مسلح جنبشی هم رسيدند
را به ما داده بودند تا بتوانند که آمده و به ما آنها اجازه بردن اموال . بدی در حق من کردند که نمی توانم بيان کنم

قوماندانشان به آنها گفت که سرهای ما برای . خواهرزاده هايم مقبول بوده و اندام زيبايی داشتند. تجاوز کنند
گفت که به عسکران . يکی از خواهرزاده ها بنام ب." قوماندان هاست و اموال و جانهای ما متعلق به افرادش است

اما اول بايد آنها را . آنها به من گفتند که سريع منطقه را ترک کنم. "ه وی فقط لباسهای اوالدش را می گيردگفته ک
هميدم که چه بر چون من جوان و صحتمند بودم، ف. بناًء آنها مرا تجاوز جنسی کردند: وی گفت." خوش نگاه کنم

ا پير، وقتی که زنی را پيدا می کردند، مورد تجاوز م ها توجه نمی کردند که آيا زن جوان است يگليم ج." سرم آمد
  . قرار می دادند

  
پروژه عدالت افغانستان اظهارات چندين زن را شنيده است که می گفتند شوهرانشان لت و کوب شده بودند، خانه 
. ندهايشان چور شده و خودشان تجاوز جنسی متحمل شده ويا توسط مردان جنبشی مورد سوءقصد جنسی قرار گرفت

 يک 1993که يکی از باشندگان شاه شهيد است به تازگی ازدواج کرده بود زمانيکه نظاميان جنبشی در سال . و
آنها همچنان برادر شوهرش . آنها شوهرش را لت و کوب کرده و در کنج خانه بستند. شب وارد خانه اش می شوند

ی را تجاوز جنسی نکردند برای اينکه وی بچه آنها همسر و. "که در همان خانه زندگی می کرد، لت وکوب کردند
آنها تمام جواهرات ! اما من چه بدبخت بودم. های زياد از خورد و کالن داشت که گريه می کردند و جيغ می زدند

  ." و داراييم را دزديده و به من تجاوز کردند
  

 1372ه در يک شب در سال بيان داشت که وی سه يا چهارماه باردار بود زمانی ک. يک متضرر ديگر بنام ش
وی اظهار داشت .  شب بود که آنها دروازه خانه ما را شکستاندند10:30ساعت . "مورد حمله قرار گرفت) 1993(

 مرد با صورتهای پوشيده، شوهرش را لت و کوب کرده و دو تن از مردان وی را گرفته و به اتاق ديگر 24که 
 می کشيد، اما وی از تجاوز جنسی نجات پيدا کرد توسط بچه وی گريه می کرد و فرياد. کشان کشان بردند

من به آنها گفتم که فقير هستيم و . "دزديده شد. تمام اموال ش. کوچکش که خود را به روی مادرش انداخته بود
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اما آنها دوازده لک افغانی، يک سيت تلويزيون، يک چرخ خياطی، و يک ديگ بخار را دزديدند که . چيزی نداريم
  ." م دارايی من بود و آنها بردندتما
  
روز بعد منطقه را ترک کرده و گفت که در مسير راه دختری را با لباس سرخ ديده است که با زور کشان . ش

وقتی آنها مدت زمانی بعد برگشتند تا اموالشان را بردارند، وی فهميد که شب بعد : وی گفت. کشان برده می شد
ار گرفته بود، افراد جنبشی به خانه همسايه شان که يک دريور از بگرامی بود، ازاينکه خانه اش مورد حمله قر

وی عالوه داشت که وی لت و کوب شده و همسرش بسيار به وضع فجيع مورد تجاوز جنسی قرار . آمده بودند
  .  شودتوانست بدون اجازه عسکران از خانه خارجوی نمی . گرفته بود

  
ق شاه شهيد و کارته نو به پروژه عدالت افغانستان بيان داشته اند که آنها خانه تعداد زيادی از شاهدان در مناط

هايشان را به خاطر تجاوز جنسی نظاميان جنبش به اعضای فاميل خودشان يا همسايگانشان يا زنان و جوانانی که 
نتقال دهند، می گرفتند يا فاميلها اموالی را که می توانستند ا. نامشان نا معلوم است از ناحيه خودشان ترک کردند

همچنين شاه شهيد و . حداقل اعضای طبقه اناث را خارج به جايی که اميدوار بودند امنيت بيشتری دارد، می بردند
 زمانی که جنبش با حزب اسالمی جنگ می کرد و .ن نا امن می شدندکارته نو مناطقی بودند که توسط بمباردما

قسمت بمباران های کورکورانه را . (اماکن و ملکيت های مردم ويران گرديد شورای نظار وارد جنگ شد بعدًا با
ه از  ذکر کنند تا اينکی که توسط نظاميان جنبش صورت گرفته شهود مايل هستند که جنايات). فوق مالحظه کنيددر

  .  داليلی که چرا فاميلها تصميم به ترک منطقه می گرفتند، ذکر شدراکت باران ياد کنند، و نيز
  
چور و چپاول . "در زمان جنگ بين حزب اسالمی و جنبش در کارته نو زندگی می کرد) 1993 (1372در سال . آ

ما از جنبش اجازه دريافت کرديم تا اموال . گيلم جم ها رو به افزايش بود و مردم خانه هايشان را ترک می کردند
مع کرديم، مردان مسلح ما را در نقليه ايستاد اما، وقتی که يک موتر گرفته و همه چيز را ج. خود را برداريم

. آ." من رها شدم اما دريور بيچاره موتر را گرفتند. لت و کوب شده و اموالمان دزديده شد. ج.پسرم، آ. کردند
اظهار داشت که در همين مکان آنها شنيدند که يک زن در همسايگی شان توسط افراد جنبش مورد تجاوز جنسی 

ما . وقتيکه ما اين مساله را شنيديم، ما به زندگی، دارايی يا اموالمان توجهی نکرديم"ی ادامه داد و. قرار گرفته بود
وی بيان داشت که يک يا دو روز بعد، پسرانش برگشته و ديدند افراد جنبشی اموال ." فقط منطقه را ترک کرديم

يک پوسته جنبشی شد و مهمات در آنجا . خانه آ. آنها را به همان موتری که آنها کرايه کرده بودند، انتقال می دهند
  ."خانه ما تبديل به مخروبه شد"ذخيره می شد و وی عالوه کرد، 

  
تعداد زيادی شهود می گويند که . همچنين اجبار به هجرت و کوچ غير نظاميان يکی از اعمال نظاميان جنبشی بود

نتيجه دائمی اين بود که اگر آنها در منطقه می : انداز آنها پرسيده می شد که چرا خانه شان را هنوز ترک نکرده 
به عنوان . ماندند، آنها جاسوس ناميده شده و در نتيجه بازی مناسبی برای چپاولگران و متجاوزين جنسی می شدند

در نزديکی يک پوسته جنبشی در ) 1993جون -می (1372در ساحه سرک نو کارته نو در جوزای . ک.مثال، م
او و چهار برادرش با پدرشان که . وی يک پشتون بود. ه تن با حزب اسالمی، زندگی می کردجريان جنگ تن ب

گيلم جم ها پدرم را اخطار داده بودند . تعداد زنان ما خيلی زياد بود. "يک مرد ثروتمند بود يکجا زندگی می کردند
آنها اطالع پيدا کرده بودند که ما کمک می کنيم  ما به کدام حزب که منطقه را ترک کند و از وی می پرسيدند که

گفت که آنها زنان اقارب را به بيرون از خانه انتقال داده و پنج يا شش مرد برای محافظت . ک.م." ثروتمند بوديم
آنها از ما پرسيدند .  بعد از ظهر پنج يا شش نفر با يک تبر بزرگ آمدند4يک روز حدود ساعت . "اموالشان ماندند

بعداز شنيدن اين . ما گفتيم که ما برای محافظت خانه و اموال مانده بوديم. ترک نکرده بوديمکه چرا منطقه را 
آنها گفتند اين آخرين اخطار . مساله، يکی از آنها شروع به شکستن تمام پنجره ها، دروازه ها و آينه ها با تبر کرد

آنها ما . ، آنها ما را بيشتر لت و کوب کردندزمانی که ما از بردن اموالمان جلو گيری کرديم. برای ترک منطقه بود
را زده و همه چيز را بردند، حتی ما را مجبور می کردند که قالين ها و ديگر اموال را خودمان به موتر بيرون 

  . آن زمانی بود که ما سرانجام منطقه را ترک کرديم. انتقال دهيم
  

گی می کرد که در زمان جنگ شديد بين جنبش و حزب  زند1372در ناحيه کارته نو در سال . زن ديگری بنام ب
آنها شوهرو پسرم را لت و کوب کرده وبه آنها گفتند تا پولهايشان را بدهند و گفتند که چرا تا هنوز . "اسالمی بود

چون ما پشتون بوديم، آنها گفتند که ما برای حزب . منطقه را ترک نکرده اند؟ برای چه کسی جاسوسی می کنيد
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وی عالوه داشت که در ." بناًء آنها پسرم را مجبور ساختند تا اموالمان را برای آنها جمع کند. کار می کنيماسالمی 
آنها پسرم را گفتند که تو را خواهيم . "آن زمان تانک ها در سرک ها بودند و کسی جرأت نمی کرد بيرون قدم زند

م را گرفتند و وی را تهديد کردند که به چاه خواهند آنها شوهر. سوزاند اگر اموال را جمع کرده برای ما نياوری
آنها فقط اموال ما را نگرفتند، بلکه . بعدًا سرانجام، شوهرم و پسرم اموالمان را به موترهايشان بار کردند. انداخت

می گويد که زمانی که آنها منطقه را ترک کردند، وی پسرش . ب." از همه مردم محل که شب و روز برمی گشتند
اين واقعه بعد از آن بود که افراد جنبشی آمده و پسر همسايه شان را که .  مجبور کرده تا برقع بپوشد تا حفظ شودرا

  .در خانه برای نگهداری اموال مانده بود بعد از اينکه مابقی فاميل رفته بودند، مورد لواطت قرار داده بودند
  

طالحاتی مانند جنبشی ها، گيلم جم ها، و برخی اوقات شهود و نجات يافتگان جنايات جنبش مايل بودند که اص
گرچه، . نامهای تعداد کمی از قوماندان ها در اظهارات ذکر شده است. ازبک ها، و دوستمی ها را استفاده کنند

نواحی که جنايات و سوءاستفاده ها انجام يافته به طور ثابت در دست جنبش در تمام طول جنگ بوده است و شهود 
طوری . مکرر نظاميان قرارگاه نقليه را به عنوان کسانی که جنايات را مرتکب می شدند، ياد آور شده اندبه طور 
اخيرًا در اين گزارش نقل کرده، اين قرارگاه همچنان به عنوان محلی که زنان و دختران برای تجاوز برده . که ش

ا فاميلهايشان در مناطقی که ايمن تر دانسته می درحاليکه قوماندان های بلندپايه جنبشی ب. می شدند، ياد می شود
شدند مانند وزير اکبرخان و مکروريان زندگی می کردند، قرارگاه نقليه مرکز فرماندهی، استقرار و لوجستيک 

 بسيار نزديک به عسکرانشان که تجاوز جنسی،  ارتباطبنا براين، مسووالن عالی رتبه جنبش در کابل. حزب شد
جنايات ارتباطی به جنگ های حزبی ندارد و آشکارا واقع می شد . ل می کردند، قرار داشتندقتل و چور و چپاو

اين نمونه از جنايات و معافيتی که نظاميان جنبشی به خود . منحصرًا به خاطر اينکه عسکران بتوانند کامياب شوند
د، به نظاميان مستقر شده در خارج در هر دو مور. می دادند، به ياد افراط گريهای مليشه های جوزجان می اندازد

از ساحات خانه شان اجازه داده می شد که غير نظاميان را غارت کنند با استفاده از چشم پوشی يا سهل انگاری 
 روشن شد که اعمال نظاميان جنبش در شمال افغانستان نيز 1990گرچه، در سالهای اخير دهه . قومانده مافوق

  . بهتر از اين نبوده است
  ساالری در شمال      اندانقوم

   
زمانی که مزار شريف عمومًا امن و با ثبات بود، اين امر امنيت شهريان و غير نظاميان در سراسر شمال را ارائه 

هر قوماندانی . قوماندان هايی که تحت چتر جنبش عمل می کردند، سطح بااليی از حکومت به خود داشتند. نمی کند
 شمال به  بخشهای بزرگی از1996/1997 الی 1992در دوره .  بزرگتری داشتکه قويتر بود، حکومت محلی

تعداد .  داشتند گرچه از لحاظ سياسی و اداره ای به جنبش مرتبط بودندطور ضروری  حکومت های خود سرانه
يشترين زيادی نظام ملوک الطوايفی ظهور کرد که در ميان آنها رسول پهلوان در فارياب و غفار پهلوان در سرپل ب

رسول پهلوان مايل بود که از تأثير مستقيم دوستم در فارياب جلوگيری کند که دوستم سعی . شهرت بدی را داشتند
اما هر دو عالقه داشتند . تتحت کنترلش حکومت موثر داش در سرپل، غفار پهلوان نيز در منطقه. داشت انجام دهد

 دوستم در 53يالتی بخشی از جنبش بودند که بخشی از فرقه آنها از نظر تشک. تا تأثير سياسی جمعيت محدود شود
  . دوره نجيب اهللا شده بودند و به دوستم وفادار ماندند

  
رهبران بلندپايه و قوماندان ها هميشه کنترل کامل روی . در همان زمان، آنها رقبای قدرت در منطقه بودند

 تصاحب و کنترل قلمرو و منابع در افغانستان به رقابت های شديد، جنگ هايی را برای. زيردستانشان نداشتند
قوماندان های ارشد، وفاداری زيردستانشان را به هر قيمتی شده به دست می آوردند و با علم به اينکه . وجود آورد

در . هر عملی برای تضعيف قدرتشان ممکن است به تغيير مکانشان منجر شود، با افرادشان عمل می کردند
 رفتار از مسووليت رهبران برای عملکرد نيروهايشان نمی کاهد، فهميدن فرماندهی و کنترل حاليکه اين گونه

  .  احزاب مسلح حساس و انتقادآميز است
  

در سطح محلی در مناطق اطراف، قوماندان های تمام احزاب به جاه طلبی های خودشان و به داشتن موقعيت به 
اد زيادی به جمع آوری ماليات های زراعت و عسکر گيری پرداختند، يا تعد. عنوان تنها مرکز اداره ای ادامه دادند

گرچه ديگران، مخالفان يا . پول به جای خدمت عسکری اخذ کردند، طوريکه در رژيم سابق انجام داده بودند
 زنان را ربودند يا با ازدواجهای . منتقدين بالقوه خويش را ترور کردند، دارايی های مردم را تصاحب کردند

جنگها بر اساس انگيزه  . اجباری بردند و کنترل ملک ها و دارايی ها را برای شخص خودشان به دست گرفتند
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مجاهدين محلی و سلطه  منطقه پشتون نشين در مرکز بلخ تحت 1992در سالهای بعد از . اقتصادی معمول بود
بد نامی هايی که اين . نان را متحمل شدندقوای مليشه ها، جنايات و سوءاستفاده های گسترده به ويژه ربوده شدن ز

جنايات و سوءاستفاده ها به دنبال داشته، به دست آوری اظهارات مستقيم در مورد نمونه های اشخاص مشکل 
توسط عسکران جنبشی در مزار شريف در . به ارتباط ربوده شدن دختر کاکايش بنام را. زنی بنام ر. ساخته است

از خانه اش اختطاف شده، مورد . وی بيان داشت که را. افغانستان صحبت کرده است با پروژه عدالت 1993سال 
نمی داند که وی سرانجام موفق به فرار شد ويا . تجاوز جنسی قرار گرفته و برای دو سال نگهداری شد، گرچه ر

وی ." می کشيدندفاميل بيچاره اش قضيه را از اقاربشان مخفی نگه داشتند برای اينکه بسيار خجالت . "رها شد
  . هيچ کس جرأت صحبت کردن در مورد دخترشان را نداشت"گفت، 

  
  افزايش نا امنی ها : 1997 الی 1994سالهای 

  
جنبش سرانجام در کابل . جمعيت در کابل کنار آمد/ جنبش با حزب اسالمی در مقابل شورای نظار1994در سال 

بعد از جنگ شديد در مزار، .  سراسر شمال درگرفتدر همين زمان جنگ بين جمعيت و جنبش در. شکست خورد
 حمالت جنسی به روی زنان و کشتار زندانيان نمايندگی های سازمان های امداد رسانی از. ن رانده شدجمعيت بيرو

مانند قضيه جنگ کابل، نيروهای دو طرف صدها نفر را . توسط هر دو جناح در طول اين جنگ گزارش داده اند
.  تعداد نامعلومی عجالتًا به قتل رسيدند.زندانی و توقيف کردندمالی و يا برای غصب و زياده ستانی برای تبادله احت

در خأل ايجاد شده با عقب نشينی يا ترک قوماندان های جمعيت، جنبش گسترش پيدا کرد و مناطق قبلی را 
می را حفظ کرده بود، باقی در تپه هايی که جمعيت يک مرکزحمايوی سخت قدي. خودسرانه خوشان اداره کردند

 به بعد، جنبش 1994از سال .  سطح بااليی از امنيت داخلی را به خود ديد1997 الی 1994گرچه سالهای . ماند
اداره ناحيه ای مزار توانست درآمد قابل مالحظه ای . توجه اش را به اداره شمال به طور قابل مالحظه افزايش داد

ايجاد کند ) اساسًا کارخانه کود کيمياوی نزديک مزار(و کنترل صنايع ناحيه ای را توسط ماليات گيری از تجارت 
يک ساحه کوچک نفتی در ( و به همانگونه از ذخاير طبيعی بزرگ ديگر که قبًال توسط دولت استخراج می شد 

ی برای در حاليکه تعداد معدود .استفاده می کرد) سرپل، گاز طبيعی در شيبرغان، يک معدن نمک در فارياب
بين احزاب تشکيل دهنده تقسيم شده و عمدتًا مقامهای ) مناطق( اکثريت پست های عالی دولتی گماشته ميشدند،

گرچه بسياری از منافع را قوماندان های شخصی و مقامهای سياسی از تمامی (نظامی برايشان اعطاء می شد 
ا اداره عملی را در کشور دارا بود که ساختارهای بنا براين، اين ناحيه تنه). احزاب برای خودشان اختصاص دادند

  . مدنی مانند تعليم و تربيه و خدمات صحی نسبت به ديگر مناطق کشور کمتر تضعيف شده بود
  

طوری که . در همين زمان، قوماندان های ناحيه به اعمال قدرت توأم با معافيت از مجازات خودشان ادامه دادند
 قوماندان جنبش به مانند يک دولت غير قانونی هرچه دلشان می خواست انجام هر: "يکی از شهود اظهار داشت

پروژه عدالت افغانستان با شهودی مصاحبه کرده است که ." هيچ کس جرأت متوقف کردن آنها را نداشت. می دادند
رعرب به عنوان مثال، شي. جنايات توسط زيردستان برخی از قوماندان های ارشد جنبش را توصيف کرده اند

 جنبش ثروت قابل مالحظه ای را به کمک زير دستانش که در چور و چپاول و ماليات گيری از 51قوماندان لوای 
زمانيکه وی پايه سياسی خويش را گسترش می داد، رقبای سياسی خود . به دست آوردجمع ميشد باشندگان قريه ها 

ه عدالت افغانستان با شاهدانی نيز مصاحبه کرده پروژ. و در بعضی موارد برخی از اعضای فاميلش را ترور کرد
  . است که کشتار انجام شده توسط افراد شيرعرب و سپس چور و چپاول دارايی های متضررين را شرح داده اند

  
، رسول پهلوان يک تهديد مهم و جدی شمرده می شد که طبق گزارش دوستم وی را توسط 1996در سال 

 در سال بعد، جبهه نظامی جنبش مربوط به رسول پهلوان تحت.  قتل رساندباديگاردش در جون همان سال به
.  و دوستم را به مدت چهارماه بيرون و برکنار کردنددالملک پهلوان به طالبان پيوسته برادرش جنرال عبفرماندهی 

 در مزار قتل عام زندانيان طالب: برای اطالعات بيشتر روی اين حادثه مطالعه قضيه ذيل را مالحظه کنيد(
اداره جنرال عبدالملک که با جمعيت دو مرتبه متحد شده بود، بيشتر از چهار ماه دوام نکرد که با حمله ). شريف

در .  روز تحت بمباردمان بود، همراه شد23 که در آن مزار محاصره شده و به مدت 1997دوم طالبان در سپتامبر 
سترده دارايی های نمايندگی های بين المللی و حمالت به غير طول اين دوره هرج و مرج در شهر توأم با چپاول گ

يک زن که عضو نمايندگی بين المللی بود توسط نيروهای متعلق به . نظاميان به شمول تجاوز جنسی حکمفرما بود
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 غير 70طالبان شکست خورده و عقب نشينی کردند اما قبل از آن، . حزب وحدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفت
  .  زندانی جنبشی را در قلعه قل محمد به قتل رساندند50زاره را در قزل آباد و حدود نظامی ه

  
اظهارات مفصلی را به ارتباط تجاوز جنسی توسط عسکران جنبشی به پروژه عدالت . يک زن ديگر بنام ش

ه اين واقعه در زمان وی نتوانست که تاريخ های دقيق را ارائه کند اما وی بيان داشت ک. افغانستان ارائه کرده است
از گزارش معلوم می شود که واقعه بعد از اينکه ملک، دوستم را بيرون . جنگ بين جنبش و طالبان رخ داده است

، وقتی که جنگ بين جنبش و طالبان در شهر شروع شد، تازه 1977وی گفت که وی در سال . راند، رخ داده است
من بود، صبح به دوکانش رفته بود، اما با فرارسيدن شب برنگشته که از نظر قوم ترک. شوهرش بنام ه. عروس بود

 گذراند در حاليکه به زار شريف بود به همراه خشويشوی شب را در خانه اش که نزديک حرم در مرکز م. بود
، پنج يا شش مرد جنبشی 10وی اظهار داشت که صبح روز بعد ساعت . صدای سالح ثقيله و توپ گوش می کردند

من يک عروس سه ماهه بودم و لباسهای مقبولی همراه چوری ها، گردنبند، انگشترهای . "اش وارد شدندبه خانه 
آنها تمام جواهرات مرا گرفته و مرا با قنداق های تفنگهايشان لت و کوب . طال و يک ساعت خوب پوشيده بودم

 دو ميليون افغانی را از بکس وی  را لت و کوب کردند و وی بيهوش شد وعالوه کرد که آنها خشويش.  ش."کردند
بعد از آن مرا به اتاق خودم . "وی اظهار داشت. آنها گفتند که اگر صدايی بکند، آنها وی را خواهند کشت. دزديدند

  ." بردند و تجاوز کردند
  

 می اولين مرد لباسهای وی را در آورد و مورد تجاوز جنسی قرار داد در حاليکه ديگران تماشا: وی اظهار داشت
من . من احساس کردم که زير آنها خواهم مرد. آنها خيلی قوی بودند: "وی گفت. کردند و از صحنه لذت می بردند

ديگران نيز مرا مورد تجاوز جنسی قرار . اولی و دومی و سومين مرد را فهميدم که چه کردند و بعدًا از هوش رفتم
هر کدام از آنها از من لذت بردند و . زنيد، اما آنها نپذيرفتندمن از آنها تمنا وخواهش کردم که به من دست ن. دادند

  ." می گفتند که چقدر خوب است که يک زن تازه عروس را به دست آوردند
  
.  هنوز بيهوش بودخشويش.  آفتاب غروب کرده بودسرانجام وقتی که وی به هوش آمد، شب بود و: بيان داشت. ش

من در . "پول، جواهرات، سامان آالت خانه و لباسهای عروس را برده بودندآن مردها تمام دارايی آنها به شمول 
اتاقم برهنه بودم من فقط توانستم که لباس زير بپوشم، اما از بدنم خون می رفت و تمام بدنم از اثر خون مردگی و 

 توانست بلند یوی گفت به مدت دو هفته وی به سختی م." پاهايم قادر به حرکت نبودند. ضرب ديدگی کبود بود
شوهر وی هنوز . تحمل می کرد برای اينکه از ترک خانه و ديدن داکتر می ترسيدشود يا بنشيند، و درد را 

  . برنگشته است
  
اظهار داشت که وی و . ش." فقط من به خاطر شوهرم غمگين هستم. درد برايم مساله ای نيست: "گفت. ش

سرانجام وقتی . يدند و با کوچکترين صدايی وحشت زده می شدند در خانه ماندند و از بيرون رفتن می ترسخشويش
که وی به اندازه کافی صحت ياب شد تا به نانوايی برود، مردم می گفتند که جنبشی ها تعداد زيادی از زنان و 

چند روز بعد زمانی که جنبش سرنگون شده و : وی گفت. دختران هم جوار را مورد تجاوز جنسی قرار داده بودند
لبان منطقه را تصرف کردند، طالبان هم دارايی های مردم را غارت کردند و وی شنيد که آنها نيز دختران و طا

  ." من نمی دانم که طالبان بودند يا جنبشی ها که دوکان شوهرم را چور کرده و وی را کشتند. "زنان را می بردند
  

ش را با خود برد و برادر اين زن از کابل آمده و بعدًا برادر شوهرش از ايران برگشته و مادر: وی اظهار داشت
من هيچ اطالعی "وی بيان داشت، . وی هنوز با مادر و برادرانش زندگی می کند. وی را به خانه شان بازگرداند

  ."هنوز نمی دانم که آيا وی زنده است يا مرده است. از شوهرم ندارم
  

ن و جنرال ملک برگشت، اما موقعيتش در مزار بسيار ضعيفتر جنرال دوستم از تبعيد موقتی بعد از جنگ بين طالبا
. از گذشته شده بود با وجود جمعيت و دو حزب هزاره، حزب وحدت و حرکت اسالمی که به شهرت رسيده بودند
. حزب اسالمی نيز که توسط طالبان شکست خورده بودند، شامل بوده و از اين مقطع زمانی در شهر حاضر بودند

دزدی . حزاب فوق العاده ضعيف بوده و اين امر، وضعيت امنيت ضعيف داخلی را وخيم تر می کردروابط بين ا
در . ها، اختطاف ها، و تجاوزات جنسی توسط قوماندان ها و نظاميان تمامی گروه ها معمولی و پيش پا افتاده بود
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اين دوره، شاهد مهاجرت .  تظاهرات گسترده ای در مزار در اعتراض به وضعيت موجود واقع شد1998مارچ 
  . تعداد زيادی از مردمان ثروتمند در نتيجه کمبود امنيت بوده است

  
بازگشت جنرال دوستم منجر به عقب نشينی و سرانجام پرواز تبعيدی جنرال ملک بعد از جنگ کوتاهی در فارياب 

در بعضی مناطق، به .  بودندستنداده و به دوستم پيوشد باوجود اينکه تعداد زيادی از نيروهای ملک تغيير موضع د
هرحال، نظاميان جنبشی در چور و چپاول و خشونت های جنسی در مقابل مردم مظنون به حامی ملک که 

پروژه عدالت افغانستان با يک تعداد از شاهدانی که قربانيان اين حمالت . بيشترشان پشتون بودند، شرکت ورزيدند
زمانی "طبق گفته يک شاهد، . اين دوره بوده است، مصاحبه کرده استو چور و چپاول توسط نيروهای جنبش در 

که جنرال دوستم، جنرال ملک را شکست داد و واليت فارياب را تصرف کرد و ملک فرار کرد، نظاميان دوستم 
برخی از قوماندان های دوستم مرتکب جنايات جنسی در . تمام دارايی همه پشتون ها را در منطقه غارت کردند

  ." قه ما شدندمنط
  

 سر پا ، جنگ شديدی بين نيروهای حزب وحدت از باميان که آمده بودند تا دفاع مقابل طالبان را1998در مارچ 
 عسکر وحدت، وحدت در مقابل مواضع کمی از 15بعد از کشتن .  در حيرتان درگرفتنگهدارند، و جنبشی ها

 توسط وحدتی ها اشغال ICRCبعدی، ساختمان و محوطه در جريان جنگ . جنبشی های باقيمانده انتقام گيری کرد
جنگ بسيار شديد بود و امکان . شده و برای فير کردن به مواضع جنبش در ساختمان های کناری به کار می رفت

 محل را تخليه کنند تا اينکه قوماندان ها قوای خود را بعد از عقد يک آتش ICRCنداشت که کارمندان به دام افتاده 
  .  ت به عقب فراخواندندبس موق

  
.  طالبان کنترل بيشتر مناطق کشور از شمال هرات تا جاده اصلی متصل به ميمنه را گرفته بودند1998در جوالی 

  . در ماه آگست، طالبان کنترل مزار شريف را گرفتند
  

د تا با آنها بتوانند به  به آمريکا، نيروهای اياالت متحده، متحدينی را جستجو کردن2001 سپتامبر 11بعد از حمالت 
در يکی ازحادثات . جنرال دوستم يکی از متحدين اصلی بود. عنوان نيروی زمينی در حمالت عليه طالبان کار کنند

 رها کردند، 2001 نوامبر 26 اين دوره، زمانی که سرانجام نيروهای طالبان قندوز را در مشهور و پر افتضاح
تعداد نامعلومی .  به سمت غرب به قرارگاه های دوستم در شيبرغان منتقل شدنددر کانتينرها از آنها تعداد کثيری 

تشريح سه جسد از خاک در آورده شده . از زندانيان در داخل کانتينرهای شلوغ نزديک هم، در مسير راه جان دادند
 در مزار 1998ر سال اين حادثه به ياد می آورد آنچه که طالبان د. (نشان داد که آنها توسط خفگی جان داده اند

. شريف انجام دادند، وقتی که آنها صدها تن زندانی را گرفته و در کانتينرها جمع آوری کرده و به ميمنه فرستادند
  .) دست کم چندين صد نفر از گرما و کمبود هوا مردند–حداقل در دو کانتينر، بيشتر زندانيان 

  
 شخصی که مسوول انبار کردن زندانيان در کانتينر  تحمل بوده ، و  قابل در افغانستان غيرکشتار های داخل کانتينر

محل قبرستان در .  زندگی افراد را به مخاطره خواهد انداختيد آگاه نبوده که ازدياد جمعيت کافی بود تابوده، شا
ت زمانی که يک ريسرچر پروژه عدال. حومه شهر شيبرغان است جايی که قرارگاه های جنرال دوستم واقع است

 ديدن کرد، اثرات موترهای سنگين قابل ديد بود که محل را قطع کرده 2002افغانستان اين محل را در فبروری 
شاهدان محل اظهار داشته اند که در يک . به طور جزيی باقيمانده های انسانهای متالشی شده نيز قابل ديد بود. بود

شاهدان . فاسد شده به وجود آمدگوشت  يک بوی  بعدآشبی بعد از ختم رمضان، موترهای ثقيله به منطقه آمده و
ترسيده بودند که در مورد حادثه صحبت کنند به خاطر حضور عسکران جنبشی که از رسيدن به محل جلوگيری 

جنرال دوستم بعدًا تصديق کرد که حدود دوصد زندانی طالب در کانتينرهای موترها خفه شده بودند، اما . می کردند
اگر چنان باشد، قانون بشر بين المللی تقاضا می کند که . (عدادی از آنها زخمی ويا مريض بودندادعا کرد که ت

هوايی کافی برای تنفس  انداخته و بدون ه در يک کانتينر باربری نه اينک–مريضها و مجروحين مراقبت شوند 
   .انتقال داده شوند

  
، 2002بعد از سپتامبر . که شاهدان تهديد و زندانی شدندکوششها برای تحقيق اين حادثه بی نتيجه ماند بعد از آن

چندين شاهد و ديگرانی که متهم به همکاری با مستنطقين به ارتباط حادثه بودند، برای تالفی در معرض ارعاب و 
  : اين ها عبارتند از. خطر دستگيری، زندانی شدن انفرادی، لت و کوب ها و شکنجه قرار گرفتند
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  . عکاس و مترجم که به گزارشگران کمک کرده تا حادثه را بررسی کنندلت و کوب يک مرد  
  . دستگيری، توقيف و شکنجه يک دريور بولدوزر که در کندن گور دسته جمعی شرکت داشت 
  دستگيری، توقيف و بدرفتاری اقارب شاهد ديگر  
   حقوق بشر و کوب ها و تهديد ها عليه کارمندانلت  

  
مول افسران بلندپايه استخباراتی جنرال دوستم و قوماندان ها در لت و کوب ها و نخستين بررسيها داللت بر ش

به عالوه، مدتی بعد از آنکه دوستم اطمينان کرد که محل امن خواهد بود، کثافات شفاخانه پاشيده . تهديدها می کند
شغالها انداخته شده شفاخانه حدود دو کيلومتر از محلی که آ. شده به روی گورستان اصلی دشت ليلی کشف شد

  . فاصله دارد که فاصله کوتاهی از قرارگاه های دوستم دارد
  

 به شمول اينکه آيا نيروهای اياالت متحده، زمانی که زندانيان به داخل –يک تحقيق کامل و جامع از اين حادثه 
  .  هرگز انجام نشده است-کانتينرها انداخته شدند، حاضر بوده اند يا خير

  
   1996 الی 1992ط ديگر احزاب، کابل سالهای جنايات توس 6.7

  
    فضا6.7.1

 را تقريبًا مفصل مستند سازی کرده است، اين قتل عام واقعه 1993پروژه عدالت افغانستان، قتل عام افشاردر سال 
مشخصی بود که بيرحمی و قساوت های گوناگون انجام شده عليه غير نظاميان توسط شورای نظار و اتحاد اسالمی 

به همان گونه اظهارات مفصلی از جنايات جنگی و سوءاستفاده ها ). قسمت فوق را بنگريد( شامل می شود را
گرچه، اعضای تمامی احزاب . مرتکب شده توسط دو حزب ديگر، حزب وحدت و جنبش ملی را مستند کرده است

ی، شکنجه، گروگان گيری درگير در جنگهای گروهی برای کنترل کابل مرتکب قتل های دسته جمعی، تجاوز جنس
ان چندين بار مورد هدف قرار گرفتند که برخی از غير نظاميان در مناطق مسکونی ش. و ديگر جنايات شده اند

اينکار گاه بخاطر دست بدست شدن منطقه توسط جناح مخالف و يا  هم که آنها از يک منطقه به منطقه ديگر تحت 
 کابل به مناطقی که توسط گروه های قومی نگهداری می شد، قسمت شده تسلط گروه ديگر نقل مکان نموده اند زيرا

سفر کردن به مناطقی که لباس، زبان مادری يا صورت ظاهری افراد دشمن را نشان ميداد، بسيار خطرناک . بود
ه چندين متضرر گواهی داده اند که توسط احزاب مختلف مورد هدف قرار گرفتند زمانی که منطقه شان دست ب. بود

از يک قوم و نژاد بودن با جنگنده ها لزومًا حفاظت . دست شده يا زمانی که از خطوط اول جبهه عبور می کردند
سه مثال اول جناياتی که اينجا ارائه شده، توسط شورای نظار، حزب وحدت و حزب اسالمی . را تأمين نمی کرد

  . واقع شده است) 1993 (1372ل انجام شده و همه آنها در روزهای آخر ماه روزه، رمضان، در سا
  

  شورای نظار 6.7.2
از طبقه باالی .  واقع شده موقعی که يک زن جوان بنام ن1371/1992يکی از نماد جنايات از جنگ کابل در سال 

. يکی از بالک های مکروريان خود را انداخت تا از تجاوز جنسی جلوگيری کرده باشد و به مرگش منتهی شد
ی قوی بود تا يکی از نادرترين تظاهرات عمومی در جريان جنگ داخلی افغانستان به عصبانيت محل به قدر کاف

پروژه عدالت افغانستان با اقارب نوريه و همسايگانی که عسکران شورای نظار . وقوع پيوسته و قضيه رسوا شد
آنها . کرده اندرا متهم به حمله باالی اين خانواده می کنند، صحبت کرده است که قوماندان سرتور را مشخص 

دولت اسالمی بود، اما بعدًا وزير دفاع و معاون /همچنين قسيم فهيم که در آن زمان رئيس استخبارات شورای نظار
  . رئيس جمهور بعد از سقوط طالبان شد، را متهم به سعی در خريد سکوت اين فاميل می کنند

  
ظهار داشت که آنها به تازگی از مهاجرت پاکستان يکی از اقارب ا. چهارده يا پانزده ساله بود زمانيکه مرد. ن

آنها تصميم . برگشته بودند و به خانه کاکايشان در کارته نو رفته بودند که در آن زمان توسط جنبش کنترل می شد
اين فاميل به . به نقل مکان گرفتند بعد از آنکه يکی از همسايگان، يک زن باردار، مورد تجاوز جنسی قرار گرفت

، جايی که مادرشان فکر می کرد 16ان رفتند ابتدا به طبقه اول يک آپارتمان و بعدًا به طبقه ششم در بالک مکروري
  .  پدر خانواده، به خاطر ترس از امنيت، دختران را اجازه کار کردن يا مکتب رفتن نميداد. آنها ايمن تر خواهند بود
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زمانی که ابتدا . ول بود و اخالق و شخصيت خوبی هم داشتخواهرم واقعًا مقب: "بيان داشت که. خواهر وی بنام ه
شب ها، ما خيلی می ترسيديم و وی از خواهر . برگشته بوديم، خواهرم هميشه نگران بود که گيلم جم ها ما را نبرند

به نظر می رسيد که وی . ديگرش می خواست برايشان قصه بگويد تا اينکه ما در صورت ورود کسی بيدار باشيم
ما آگاه نبوديم که شورای نظار . ما هميشه می گفتيم که گيلم جم ها جنايات می کنند .رارسيدن مرگش مطلع باشداز ف

  ." نيز جنايت می کند
  
مادر بزرگ دختران از آنها .  بود و شب عيد1993 فبروری 7با  مطابق 1371 دلو 18بيان داشت که تاريخ . ه

پدرش و ديگر . و مادرش در آشپزخانه بودند. س، در اول شب، هسپ. خواست که حلوا به همسايگان پخش کنند
وقتی که برادرم . "دروازه زده شد. و عمه اش در خانه ديگری بودند. مردها همراه مهمانان در سالون بودند و ن

 ."هستندوی فرياد زد که دزدها . در را باز کرد، کسی يک تفنگچه بيخ سرش گرفته و به او گفته که تکان نخورد
 نواسه بزرگش سعی کردند که از ورود مردان مسلح جلوگيری کنند، اما دو نفر وارد اتاق پدربزرگ گفت که

آنها می خواستند که به . آنها سالحشان را به سر مهمان ها گرفته که نتوانند حرکتی کنند: "پدربزرگ گفت.شدند
سرانجام آنها توانستند که مردان مسلح را ." شدنواسه ام فير کنند، اما من به تفنگ حمله برده و آن به هوا فير 

آمد به آپارتمان آمده و به اين فاميل گفت که . سپس، يک همسايه بنام ت. بيرون کنند، اما دستمالشان را جا گذاشتند
فاميل جواب دادند که آنها فرش گمشده ندارند، اما مردان، پای . يکی از فرش هايشان بيرون روی زمين افتاده است

در آن زمان تاريکی بود، برق نبود و آنها همديگر را نمی . رشان و سر پدربزرگ را با برچه زخمی کرده اندپس
  . آنجا نبود. آنها فهميدند که ن. گفت. ناگهان، ه. توانستند ببينند

  
وی . ودزمين پر از خون ب. زمانی که ما به سرعت پايين رفتيم، ديديم که وی با صورت به روی زمين افتاده است"

چادر وی به گوشه .  به اين دليل بود که همسايه مان فکر کرد که وی يک فرش است–يک لباس سرخ پوشيده بود 
که در همان بالک زندگی می کرد، به کمک رفته بود زمانی که . ی. يکی از پنجره های همسايه بند مانده بود

من کسی بودم که وی را : "وی اظهار کرد. ار می کنندصدای فرياد را شنيده بود و ديده بود که چندين فرد مسلح فر
  . اين فاميل جسد را به شفاخانه بردند و داکتران تصديق کردند که وی مرده بود." برداشتم و ديدم که وی مرده بود

  
و . مردم منطقه همه تظاهرات کرده بودند: "پدربزرگ گفت. صبح روز بعد، فاميل جنازه را به خانه برگرداندند

به خاطر می آورد که همه مردم . يکی از همسايه ها بنام م." ه رئيس استخبارات، قسيم فهيم شعار سر می دادندعلي
. س.همسايه ديگری بنام ی!" آنها سبب مرگ دخترمان شده اند. مرگ به مسعود و فهيم"يکصدا فرياد می زدند، 

همه "کسی نمی ترسيد، : گفت.  می آمد، اما هراکتها و مرمی ها به منطقه. گفت  که جنگ در همان روز شديد بود
در راه رياست جمهوری، ." می گفتند همه ما با جنازه دفن خواهيم شد. می گفتند که به زندگی اهميت نمی دهند

سوگواران در نزديکی جبهه ملی پدر وطن توسط پوسته شورای نظار مورد فير قرار گرفتند و از پيشروی مانع 
  . ازه به گورستان فاميلی در شيوکی برای دفن برده شدبعد از اين، جن. شدند

  
يک ژورناليست افغان . بيان داشت که روز بعد، فهيم با چندين موتر و بادی گاردها آمد. يکی از همسايگان بنام م

. م. بنام فريده و يک گرارشگر ديگر گه در بالک همجوار زندگی می کردند، زنان زيادی را خبر کرده بودند
فريده به ديگران گفت وی چادر خود را به روی فهيم خواهد انداخت و زنان ديگر بايد از :"داشت کهاظهار 

رهبرشان پيروی کرده و به فهيم لعنت کرده بگويند، امروز اين اتفاق باالی اين دختر افتاد، فردا باالی ما خواهد 
 چادرش را باالی وی اندازد، اما وی فرار کرد ين سعی کرد تاطکهيم از موترش پايين شد، فريده پازمانيکه ف. افتاد

  ." د کرد، درحاليکه می دويد به موتر سوار شو به سرعت منطقه را ترک
  
آنها به يکی از دروازه ها زده و آدرس خانه .  نيمه شب فهيم و افرادش برگشتند1اظهار داشت که بعدًا ساعت . م

پايين آمده و برای نيم ساعت . پدر، پدربزرگ و برادر ن. استنددختری که خود را از پنجره باال پرت کرده بود، خو
مردم نمی خواستند که در . " موتر به خاطر می آورد20آمدن فهيم و مردان مسلحش در . ه. با فهيم صحبت کردند

سلح به آنها بالک را محاصره کرده و فهيم همراه تعدادی افراد م. رابه روی آنها باز کنند ولی سرانجام مجبور شدند
وی از پدرم خواست تا به مردم نگويد که مردم . وی به پدرم گفت که آنها را در غم شريک بدانند. خانه ما آمد

وی می . پنجشير چنين جنايتی را عليه دخترش مرتکب شده اند برای اينکه دولت بی آبرو و رسوا خواهد شد
ما افغان هستيم و خون : اما پدرم گفت. نشان دادجيب هايش پر از پول بود و به پدرم . را بخرد. خواست خون ن
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پول را به آن افراد مسلح و دزد بدهيد که ديشب به خانه ما آمده و سبب مرگ دخترم . مرده مان را نخواهيم فروخت
وی گفت که فهيم خيلی شرمنده و خجالت زده بود و معذرت خواهی می کرد و دوباره پول را پيشنهاد می ." شدند
ن مرتبه ما را اخطار دادند و می گفتند ما بايد شرح مرگ دخترمان را طور ديگری به مردم بگوييم، چندي. "کرد

  ." ولی ما گفتيم که همگی روزی خواهيم مرد و ما هرگز دروغ نخواهيم گفت
  
.  ی.هر دو گفتند که مردان مسلحی که آن شب آمدند از پوسته نزديک در مکتب فردوسی بودند. و همسايه بنام ی. ه

وی يک مرد وحشتناک با . نام قوماندانشان سرتور بود، اما همه وی را به نام جنگل می شناختند: "بيان داشت
گفت که قبل از . ه. هر دو گفتند که اين حمله اولشان به منطقه نبوده است." صورت ترسناک و موهای دراز بود

چندين روز . "کرده و تمام دارايی شان را دزديدند، مردان مسلح يک همسر و شوهر را در حمام آنها بسته .مرگ ن
سپس، جنازه وی را بيرون . قبل از اين حادثه، آنها يک بچه جوان را دستگير کرده و به زيرزمين آن مکتب بردند

  . آنها جنايات زيادی را مرتکب شدند، اما مردم خيلی ترسيده بودند که هيچ چيز گفته نمی توانستند. از مکتب آوردند
  
وری که در بعضی از نمونه های ديگر اين خشونت ها عليه غير نظاميان که در اين گزارش مستند شده، هيچ ط

به هر حال، آنها در اعمال نفوذ . اشاره ای نشده که رهبران بلند رتبه شورای نظار به جنايات دستور داده باشند
  . ا سرپوش می گذاشتندعليه قوماندانان و نيروهای مسوول ناکام بوده و در عوض جنايت ر

  
  همکاری حزب اسالمی و حزب وحدت 6.7.3

  
تجاوز دسته جمعی را متحمل شده که وی اظهار داشت يک حمله . ، زن ديگری 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
آنها رفتند، . ز مردان مسلح حزب وحدت به خانه وی آمده و می خواستند تالشی کنند، يک گروپی ا)1993 (1372

آنها مجموعًا شش نفر بودند و بعد .  نيمه شب به همراه افرادی از پوسته محلی حزب اسالمی برگشتند1اما ساعت 
ب کرده و وی با وی بيان داشت که آنها شوهرش را با قنداقهای تفنگ لت و کو. از شکستن پنجره داخل شدند
ح . پنج بچه اش شروع به گريه کردند و وی خودش گريه می کرد و فرياد می کشيد. پيشانی خونين به زمين افتاد

آنها شروع به جستجو کردند و . آنها همه ما را لت و کوب کرده می پرسيدند که پولهايمان کجاست: "اظهار داشت
آنها ظرفهای نيکل، ديگ ها و راديو را . فته بوديم، خوردندتمام کلچه و شيرينی هايی که برای جشن عيد گر

 ساله اش گرفته و امر می کردند تا جای پول فاميل را بگويد و 12 پسر بيان داشت که آنها از گردن. ح. ددزديدن
توانستم آنها مرا زياد لت و کوب کردند که نمی . "قوطی روغن را شکستاندند به اميد اينکه پول پنهان شده پيدا کنند

آنها ... بعد يکی يکی به من تجاوز کردند. سپس مرا به اتاق ديگر برده و به روی کف اتاق انداختند. صحبت کنم
تمام اموال مار چور کرده، مرا تجاوز . مرا با برچه به روی بازوهايم زياد زدند که برای يک ماه زياد درد می کرد

  ." رک و خون شده بودفرش و پتوها پر از چ. کرده و بعد فرار کردند
  
گفت که حمله کنندگان به وی هم از مردم هزاره وهم از افراد حزب اسالمی متعلق به پوسته نزديکی در . ح

وی گفت که روز بعد، شوهرش هم به پوسته . چهارقلعه چهارده که توسط قوماندان شاهين اداره می شد، بودند
. ، اما آنها گفتند که متجاوزان جنسی مربوط آنها نمی شودشاهين و هم به قرارگاه حزب وحدت در نزديکی رفت

در راه برگشت يکی از افراد مسلح گفته بود که آن افراد، ديشب خوب زنت را . بنا براين شوهرم به خانه برگشت"
  . يچ کاری نمی توانست بکندی هشوهرم عصبانی شده ول. تجاوز کردند

  
طالع داشت، بيان داشت که زمانی که قرارگاه های حزب وحدت و حزب ا. که از حمله به ح. يکی از اهالی بنام ع

شاهين با افراد وحدت . "اسالمی هر دو در چهارقلعه موقعيت داشتند، قرارگاه شاهين در ليسه چهارقلعه چهارده بود
صدا می کار می کرد، به ويژه با مردی ازقوم ترکمن از واليت پروان که موهای سرخی داشت و بنام رئيس ارکان 

همايون شاهين و رئيس ارکان پالنشان را در جريان روز طرح ريزی کرده مبنی بر اينکه . کردند، همکاری داشت
اظهار . ع. سپس، در جريان شب، به خانه حمله می کردند. در اين خانه يا آن خانه يک دختر يا زن جوان است

وحدت به خانه يکی ديگر از همسايگان بنام سيد داشت که يک حمله مشابه توسط گروپهای مخلوط حزب اسالمی و 
آنها به خانه اش وارد شده و ديدند که خانمش به تازگی بچه به دنيا آورده : "عالوه کرد. ع. محمد واقع شده بود

آنها به مدت زياد به آن زنان . اما به خواهرش و خواهرزاده اش تجاوز کردند. است، بناًء آنها به وی متجاوز نشدند
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آنها همچنين پولی که سيد محمد از فروش موترش و طالهای خانمش و تلويزيون و . ز کردند که بيهوش شدندتجاو
  . ديگر اموال به دست آورده بود، دزديدند

  
در آن زمان با قوماندان حزب اسالمی و وحدت هردو . به پروژه عدالت افغانستان گفت که بچه کاکايش بنام ز. ع

يک دزد ماهر بود و زمانيکه افراد حزب وحدت سامان آالت يک دوکان دار را چور . ز. ارتباط در جرائم داشت
به . ز: "بيان کرد. ع. وی بعدًا وسايل را فروخته و آنها بين خود تقسيم می کردند. کردند، در خانه وی انبار کردند

  . وی از شاهين به خاطر جنايات خودش حمايت می کرد. شاهين وابسته بود
  

، وی 1993به پروژه عدالت افغانستان بيان داشت که در جريان ماه رمضان در سال . يه ديگر، یدر يک قض
. توسط صدای مرمی ها و ديگر صداهای وحشتناک بيدار شد، زمانی که در ناحيه شاه شهيد کابل زندگی می کرد

وی متوجه شد که فاميل آنجا . کی کندوی به خانه ای که صدا را از آنجا شنيده بود، رفته تا ببيند که آيا می تواند کم
به وی گفته شد که افراد مسلح اول به اتاق يکی از برادران . توسط افراد حزب اسالمی مورد حمله قرار گرفته اند

هرچند، زمانی که بچه ها شروع به گريه کردند و زياد سر و صدا . رفته و همسرش را مورد حمله قرار دادند
وقتی که وی کليد را .  که به بچه ها دست نخواهند زد اگر اين زن کليد در حياط را بدهدکردند، مردان مسلح گفتند

يکی از برادران برای کمک از همسايگان فرستاده شده درحاليکه سه برادر . به آنها داد، افراد بيشتری داخل شدند
گفته . به ی.  و برادران طبقه پايين بمانندافراد مسلح به خواهران گفتند که به طبقه باال بروند. ديگر باقی مانده بودند

دو . شد که در آن وقت، يکی از برادران تصميم به جنگ گرفته و به يکی از اسلحه ها چنگ انداخته و آن فير شد
و . افراد مسلح فرار کرده و ی. دو تن از خواهران نيز مجروح شدند. برادر به شدت زخمی شده و يکی از آنها مرد

  .  برادران مجروح را به شفاخانه انتقال دادندديگر همسايگان
  

می باشد که در ششدرک . يکی ديگر از غير نظاميان که از جنايات نيروهای حزب اسالمی گواهی داده است ج
 1371 مطابق با حمل 1992زندگی می کرد و سرکارگر فابريکه بوت آهو بود زمانيکه جنگ کابل در اپريل 

اما وی گفت که . می و جنبش برای به دست گرفتن کنترل منطقه در جنگ بودندنيروهای حزب اسال. شروع شد
فاميل وی تصميم گرفتند که زنان . افراد پوسته نزديک حزب اسالمی بودند که جنايت را عليه وی مرتکب شده اند

اگر آنها : "توی اظهار داش. اقارب را به خارج از ساحه بکشند که بسيار به مشکالت ترتيب چنين کاری را دادند
وی در آن وقت در خانه تنها بود که افراد مسلح پوسته آمده و . زنی را می ديدند، مورد تجاوز جنسی قرار می دادند

آنها حشيش می کشيدند و روبروی ما می : وی گفت. تمام اموالش را به شمول يک موتر و يک موتر سايکل بردند
من در مقابل آن افراد مسلح : " وی اضافه کرد. خانه را ترک کندسپس به وی گفتند که ." خوردند و می نوشيدند

وقتی که روز بعد برگشتم، خانه ام و فابريکه . کاری نمی توانستم بکنم، بنا براين همان شب خانه را ترک کردم
يکلش اظهار داشت که بعدًا موترسا. ج." بوت آهو سوخته بود بعد از آنکه همه چيز را از داخل غارت کرده بودند

را در بيرون پوسته حزب اسالمی ديدم و من به قوماندان آنجا درباره چور و چپاول و سوختاندن خانه و فابريکه 
اما قوماندان به وی گفته که موترسايکل از فابريکه . شکايت کرده و برای بازگشت موترسايکلش درخواست کرد

  .  شدمی باشد و تهديد کرد که وی به خاطر دزديدنش جريمه خواهد
  

  جنايات اتحاد اسالمی 6.7.4
  

در توقيف های متقابل انجام شده توسط اتحاد اسالمی و حزب وحدت در جنگهای اوليه کابل، غير نظاميان توسط 
اظهارات متضررين پشتون ها توسط وحدت در قسمت ابتدای اين گزارش . هر دو حزب مورد هدف قرار گرفتند

سعی داشت . به عنوان مثال، ز. ابه از جانب نيروهای اتحاد مواجه شده انداما هزاره ها نيز با جنايت مش. آمده است
، بعد از اينکه منطقه 1992 آگست 8 مطابق با 1371 اسد 29تا فاميلش را از دشت برچی در غرب کابل در تاريخ 

ًا به بهسود در آنها نمی توانستند که مستقيم. شان توسط نيروهای اتحاد مورد حمله راکتی فرار گرفت، خارج نمايد
هزاره جات از راه ميدان شهر بروند برای اينکه آن منطقه نزديک قوماندان های ضد هزاره، تورن امان اهللا از 

بنابراين، وی تصميم گرفت که با هفت فاميل ديگر از قريه اش راه . حزب اسالمی و شيرعلم از اتحاد قرار داشت
آنها آنجا در يک پوسته مربوط قوماندان . حومه کابل عبور کندشمال را از طريق خيرخانه امتحان کرده و از 

ريش سفيدان، زنان و کودکان رها شدند و پسر سه ساله اش سعی کرد تا . اتحاد، انور دنگر متوقف داده می شوند
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 !چوچه هزاره: اما انور دنگر با سيلی به صورت وی زده و گفت. از پدرش شفاعت کرده و مانند ديگران آزاد شود
  . برو گمشو

  
در اسارت طی کرد در حاليکه از يک قوماندان اتحاد به ديگری انتقال داده می بيان داشت که وی يکسال را . ز
و به طريقه های متعدد شکنجه و لت و کوب می شود به شمول محروم کردن از خواب و غذا، اجازه ندادن . شد

ت و پا در شب با ريسمان نايلونی که اثرات زخم آن باقی رفتن به توالت زمانی که وی اسهال بوده است، بستن دس
مانده، تهديد به مرگ شدن و عذاب دادن با اجساد زندانيان مرده هزاره، و از وی پرسيده می شد که خانه اش کجا 

وی مجبور به کارهای شاقه می . بوده زمانی که نظاميان اتحاد منطقه اش در دشت برچی را راکت باران می کردند
وی قادر به شستن يا عوض کردن لباسهايش نبوده ، بناًء وی را شپش زده .  مانند کندن زيرزمين و ساختن جادهشد
آنها عزت و شرف و حقوق بشر را نقض می . وضعيت ما بدتر از وضعيت حيوانات بود: "وی اظهار داشت. بود

  ." ما فقط هزاره بوديم. ديگری نداشتيمما جرم . آنها ما را فقط به خاطر هزاره بودن شکنجه می کردند. کردند
  
آن : وی گفت. اظهار داشت که وی اول به قوماندان حفيظ که قوماندان زير دست شيرعلم بود، تسليم داده شدند. ز

روز بعد آنها به قريه کوشک در . شب اول آنها به شکر دره برده شده جايی که حفيظ آنها را فحش داده و تهديد کرد
ه قلعه قاضی برده شدند و در آنجا جنگجويان عرب به آنها گفتند که می خواهند شيعه ها را بکشند تا پغمان و بعد ب
سپس، آنها به کوشک برگردانده شده در جايی که وی و سه زندانی ديگر در يک زيرزمين . به جنت بروند

بعدًا به . وط به شيرعلم بودندنگهداری شده و مجبور به کار به عنوان گلکار برای نورالحق، قوماندان ديگر مرب
همراه دو زندانی هزاره ديگر به قلعه قاضی، قرارگاه مرکزی قوماندان نقيب الدين برگردانده شده که مجبور به 

  . کندن سنگرها شدند
  
، وی به ديوان بيگی در کابل 1993 سپتامبر 4 مطابق با 1372 سنبله 13سرانجام بعد از يک سال در : می گويد. ز

وی گفت که سه بچه به سنهای .  شده و توسط قوماندان ديگر اتحاد بنام جبار برای سه ماه ديگر زندانی شدآورده
همچنين وی .  سال در مقابل وی به دستور زلمی طوفان که پوسته مجاور را کنترل می کرد، کشته شدند18 و 12

: اظهار داشت. ز. جير تانک کشته شدندبيان داشت که زندانيان افشاررا ديده است که توسط زلمی طوفان با زن
  . سرانجام وی و پنج همراهش مريض شده و رها شدند

  
 6که يک مزدورکار بوده و در ناحيه . يک قصه مشابه از توقيف، کار اجباری و ظلم و مجازات غيرمعمول از م

 در منطقه مرکز سيلو بيان داشت نظاميان متعلق به شيرعلم، وی را. وی. غرب کابل زندگی می کرد، آمده است
وی گفت که در آنجا به همراه . دستگير کرده، دست و پاهايش را بسته، چشمانش را بسته و به ارغندی باال می برند

آنها در يک اتاق تاريک نگهداری شده و .  به مدت دو ماه زندانی بوده است12 و 10يک پيرمرد و دو بچه به سن 
آنها ما را مجبور به . "که اجساد مرده و استخوانها را در زندان ديده استوی گفت . آب و غذای کمی داده می شد

من جوان بودم اما آنها در . کندن زيرزمين برای خانه هايشان می کردند و بعد از تحقيق، لت و کوب می کردند
گفت که خوش . م. قصدشان جدی بوده و مرا زياد لت و کوب کردند که سرانجام قادر به ايستادن به سادگی نبودم

  ." چانس بوده که يک شب زنجيرهای پاهايش باز گذاشته شده و وی با استفاده از تاريکی شب توانست فرار کند
  

يک . اعضای اتحاد به پروژه عدالت افغانستان توقيف های دسته جمعی زندانيان هزاره را تصديق کرده اند
دستگير می شدند، وی هزاره ها را به خاطر تبادله قوماندان گفت که زمانی که تعدادی از افرادش توسط وحدت 

برای . تعدادی افراد ظالمی بودند که مردم را از شهر به خاطر فروختن می ربودند: "وی گفت. افرادش می خريد
يک مزدورکار پنج يا شش لک افغانی قيمت داشت اما يک قوماندان ارشد می توانست صد هزار لک ارزش داشته 

  . باشد
  

  وسط گروه های گوناگون  جنايات ت 6.7.5
  

چندين شاهد از هدف گيری توسط احزاب مختلف توصيف کرده اند زمانی که مناطق شان دست به دست شده يا 
که در قلعه جعفر زندگی می کرد . به عنوان مثال، ن. زمانی که سعی می کردند که در شهر عبور و مرور کنند

 است که چگونه فقر و بيکاری وی و بچه کاکايش را مجبور می وی شرح داده. وقتی که مجاهدين کابل را گرفتند
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ار و چهار آسياب خطوط اول هکند تا برای به دست آوردن پول توسط آوردن آرد و تيل و روغن با بايسيکل از گلب
به پروژه عدالت افغانستان گفت که وی هميشه بايد به نظاميان جنبشی در . ن. جنگ در غرب کابل را عبور کنند

به هرحال، .  تحت کنترل جنرال مومن پول می داد1372/1993سته نظامی نزديک داراالمان که در تاريخ پو
وی گفت که يک روز زمانی که از چهلستون آمده و از منطقه باغ . سوءاستفاده های بی قاعده نيز وجود داشت

وی مجبور . شناکوت گرفتندرئيس عبور می کرد، مردان مسلح از وردک مربوط به حزب اسالمی وی را در بري
روز ديگر، مردان پوسته حزب وحدت در . به کار شده، کيبل های آهنی را خم کرده و با بايسيکل انتقال می داد

وی اظهار داشت که . سرک ده مراد بودند که به وی و بچه کاکايش امر کرده تا ايستاد شده و گرنه فير خواهند شد
چند روز بعد . يسيکلشان، مواد غذايی شان و حتی دستمال سرشان دزديده شدآنها توقيف شده و پول هايشان، با

بيان . ن. خانه شان را به مدت دو روز ترک کرد. حزب اسالمی بعد از يک جنگ سخت منطقه را گرفتند و ن
يز چه چ: "وی پرسيد. داشت که وقتی برگشت، تمام دارايی هايشان برده شده و مواد غذايی عمدًا خراب شده بود

  ."شايد اين کافی باشد. ديگر و چقدر بايد بگويم؟ من نمی توانم که تمام اوضاع بد گذشته را توصيف کنم
  

ا به خاطر سنی و هدف قرار گرفته و وی رمورد که شوهرش توسط نظاميان حزب وحدت . شاهد ديگر بنام ش
البان ط طالبان سنی و پشتون  توسط 1996 که کابل در سال اوضاع کمی بهتر گرديد و بعد پشتون بودن می آزردند

 با قيمانده که از غذای ظهر در شفاخانه ای که کار می کردايغذای پخته شده با  در حاليکه . شوهر ش. گرفته شد
  : اظهار داشت. ش.  گفتار شد به شمالی برمی گشتبود 

  
د؟ آنها وی را سخت لت و کوب آنها از وی سوال کردند که غذا برای چه کسی می برد و برای کی جاسوسی می کن

 دستش معلول است اما بيماری قلبی زمانی پيدا  بيماری قلبی دارد و) از اثر لت و کوب وحدت(کرده که هم اکنون
 روز وی گم بود و من به بسيار 9برای . وی از آنها زياد ترسيده بود. شد که طالبان وی را لت و کوب کردند

. وقتی که آنها وی را رها کردند، وی به خانه نيامد زيرا زياد ترسيده بود. کردممشکالت برای بچه هايم نان پيدا 
ما بايد از طريق کوه ها باپای پياده به کابل می رفتيم برای . وی به شهر رفته و بعد به ما خبر داد که کجا است

 زده بود و بچه هايم بسيار آبله  پاهای. من هرگز آن اوقات بد را فراموش نمی کنم. اينکه طالبان جاده را بسته بودند
وی به کار می رفت، اما نمی تواند خوب کار . شوهرم معلول است: اين سرنوشت  من است. تا يک ماه خوب نشد

  . کند
  

  قتل عام زندانيان طالب در مزار شريف  6.8
  

رال پهلوان ملک، که در هفته های قبل از حمله طالبان به مزار شريف، نمايندگان طالب معاهده های مخفی را با جن
ملک به همراه قاری علم راسخ، جنرال مجيد روزی و غفار پهلوان با . معاون دوستم و رقيب وی بود، انجام دادند

رهبران معاهده ای را به امضاء رساندند که مواد . مال عبدالرزاق و مال غوث از طالبان در بادغيس مالقات کردند
  . ه اين معنی بود که کودتايی را عليه دوستم ترتيب دهددقيق آن مشخص نيست، اما برای ملک ب

  
جنگ بين نيروهای جنرال دوستم و طالبان در اندخوی و خواجه دوکوه شروع )  جوزا5 (1997 می 22در شب 

و دوستم روز بعد به مزار شريف . مسعود نيروی تقويتی فرستاد اما نيروهای جبهه متحد تلفات سنگينی دادند. شد
طبق يک شاهد که همراه پروژه .  بعد افغانستان را ترک کرده و از طريق ازبکستان به ترکيه رفتفرار کرد و

عدالت افغانستان مصاحبه کرده است که در صحنه حاضر بوده است بعد از آنکه دوستم فرار کرد، ملک دستور 
. از طياره های نيروی هوايی دادانتقال قوماندان های طالبان را از قندهار به شيبرغان و مزار شريف با استفاده 

  . اين شاهد اظهار داشت که وی انتقال صدها طالب را در هواپيما به مزار شريف و شيبرغان ديده است
  

 می، طالبان وارد شهر شدند و شروع به بستن مکاتب و اداره ها نمودند و از مسجد استفاده می کردند تا 25در 
 می آنها با مقاومت به خصوص از قسمتهای شيعه 28ه هرحال، در شب ب. تکليف قانون شريعت را اعالم کنند

جنگهای خيابانی بين نيروهای طالبان و قوماندان های محلی وحدت و همچنان هزاره های . نشين شهر روبرو شدند
. در آن زمان، نيروهای حزب وحدت در مراکز اصليشان در شمال شرق و شرق شهر بودند. مسلح در گرفت

های نظامی و سياسی در سيد آباد در شمال شرق بود به همراه قوای کوچکی به اطراف شهر که بيشتر در قرارگاه 
حزب وحدت به همراه جمعيت و حرکت، . غرب در زراعت مستقر بودند اما نيروهای متمرکز اصلی نداشتند
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جنگ .  کودتای ملک کشيده بودندبيشتر افراد نظامی و سياسی بلندرتبه و يا متوسط خود را و نيروهايشان را بعد از
  . توسط قوماندان های کوچک انجام شد

  
رزاق، فضل احمد، معين وزارت خارجه و جنرال جيالنی برای مذاکرات بيشتر :  می، قوماندان های طالبان30در 

ی طالبان قوماندان ها. با جنرال ملک، غفار پهلوان، و بقيه وفاداران به ملک در حضور سفير پاکستان جلسه کردند
طبق گفته ملک، طالبان اعالم کردند که آنها .  سالح تسليم دهد که ملک رد کرد15000تقاضا داشتند که ملک 

  .  معاهده ختم است–مسعود را از کاپيسا و پروان بيرون رانده اند 
  

از آنها افراد مسلح هزاره، که برخی .  می، جنگ در مناطق همجوار هزاره نشين سيد آباد درگرفت30در شب 
جنگجويان وحدت به طور منظم بودند، سر راه افراد طالب کمين گرفتند که با شگفتی مواجه شده و در يک شهر 

سپس، ملک نيز به طالبان پشت کرد و نيروهای جنگجوی جنبش تحت ملک هزاران . ناآشنا به دام افتاده بودند
برخی از آنها که در . يف آنها را زندانی کردندنظامی طالب را دستگير کرده و در ميمنه، شيبرغان و مزار شر

مشخص نيست که چه تعداد توسط حزب وحدت . مزار در توقيف به سر می بردند، عجالتًا در آنجا کشته شدند
 هم قطارش در 27يکی از شاهدان طالب مصاحبه شده توسط پروژه عدالت افغانستان که به همراه . زندانی شده اند

 جنرال گل محمد پهلوان، برادر ملک به عنوان يکی از قوماندان های ارشدی که زندانيان را توقيف به سر می برد،
  . گرفتار نموده، شناخته بود

  
 -بيشتر طالبان و جنگجويان خارجی دستگير شده توسط نيروهای ملک در مزار شريف، شيبرغان و ميمنه در می

. ر يک از احزاب در جنگ افغان به قتل رسيده اند در بزرگترين قتل عام مشهور زندانيان توسط ه1997جون 
يکی از کارمندان نمايندگی های بشری که با حادثه آشنا بود، به .  نامعلوم استشمار دقيق زندانيان به قتل رسيده

عالوه بر نظاميان طالب، ملک يک تعداد از .  نفر کشته شده اند3000ژه عدالت افغانستان گفت که حداقل پرو
به عنوان مثال، غالم حيدر جوزجانی که در مزار شريف .  توقيف نمود را نيز جنبش و رهبران مهمقوماندانان

رئيس عمر  قوم در شيبرغان بنام گرفته شده و جسدش در ميمنه پيدا شد، سالم پهلوان از شيبرغان، مهمترين بزرگ
  . بای که در شيبرغان کشته شد

  
  :  ملک گرفتار و توقيف شد، گزارش ذيل را داده استيک دريور طالبان که توسط نيروهای متحد با

  
وقتی ما به شيبرغان رسيديم، يک قرارگاه آنجا ايجاد ). از نام قريه خودداری کرد(من از واليت قندهار هستم 

زمانی که جنگ . کرديم، سپس به سمت مزار شريف حرکت کريم زمانی که جنگ بين ملک و طالبان شروع شد
ما به سمت ميدان هوايی حرکت می کرديم که مورد حمله . و مال رفتيم تا مزار را ترک کنيمشدت گرفت، من با د

. تعداد زيادی از طالبان بلند رتبه کشته شدند، مابقی تسليم شدند. آنها کشته شدند ومن دستگير شدم. قرار گرفتيم
 بسيار زياد بود و نمی توانستيم که تعداد ما. قوماندان ظاهر که همراه ملک بود، ما را به زندانی در مزار برد

بعضی اوقات ما را لت . بعضی اوقات ما پرندگان را گرفته و می خورديم. غذای کمی موجود بود. حرکت کنيم
بعضی ها از لت و . آنها مرا در آلت تناسلی ام به شدت لت وکوب کردند که ناتوان جنسی شدم. وکوب می کردند
يک شب، مردانی ملبس به يونيفرم نظامی آمده و .  می آمد و غذا می دادICRCگاهی اوقات . کوب زياد مردند

آنها . آنها گفتند که تبادله زندانی در پيش رو است. آنها ما را جدا کردند" چه کسی از قندهار است؟"فرياد زدند، 
ما .  آن بودم، پر بودکانتينری که من در. عکس ما را گرفتند، دستانمان را بسته و در يک کانتينر بزرگ انداختند

آنها به خارج از . بعضی از افراد داخل کانتينر مردند. در تمام طول روز تا شب ديگر در کانتينر نگهداری شديم
 30آنها ما را به گروپهای . ما در صحرا بوديم. بعدًا الری متوقف شده و در را باز کردند. مزار رانندگی کردند

ما هنوز در الری .  آنها دستان زندانيان را به همديگر بسته و بااليشان فير کردند.نفری هرده دقيق بيرون می کردند
وقتی که باالی آنها فير می کردند، موتر را نيز به شدت . بوديم و می توانستيم از سوراخهای کوچک کانتينر ببينيم

رای پايين کردن ما آمدند اما ما ما مقاومت کرديم زمانی که ب. من درگروپ آخر بودم و دعا می کردم. گاز می دادند
وقتی که فيرکردن را شروع کردند، من به . ما در سه خط  يکی روبروی ديگری ايستاديم. را به بيرون تيله کردند

اما . سپس شنيدم که يکی از آنها می گفت بياييد به سر هر کدامشان فير کنيم. زمين افتادم و ديگران باالی من افتادند
سپس، چراغهای موتر را روشن کرده تا موتر را حرکت . ن بودم، بنا براين باالی من فير نکردندمن به زير ديگرا

سه نفر بوديم، اما يکی زخمی بود و ما نمی . زمانيکه آنها مصروف موتر بودند، من پرسيدم کسی زنده است. دهند
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مال . ه تاشقرغان و بعد به قندوز رفتيموقتی افراد ملک منطقه را ترک کردند، دو نفر از ما ب. توانستيم کمکش کنيم
 می باشد، به 2001 الی 1998دو قوماندان ارشد که مسوول تعدادی از قتل عام ها در سالهای (داداهللا و مال برادر 

  . سپس، ما به قندهار فرستاده شديم. در قندوز بودند.) قسمت پايين مراجعه کنيد
  

آنها ما را لت و .  نفر ديگر در ميدان هوايی دستگير شدند28 با يکی ديگر از نجات يافتگان بيان داشت که وی
غذای کمی می دادند و .  نفر بود200 تا 150در زندان در هر اتاق . کوب کرده  و به زندانی در شيبرغان بردند

من مدت دو هفته آنجا . برخی اوقات ما به يک محوطه محصور برده می شديم. فقط بعضی اوقات برنج می دادند
دفاع ، وزير مال منصور: چهار وزير طالبان آنجا بودند که عبارتند از. آنها ما را به زندان ميمنه بردند. بودم

هوايی، مال عبدالرزاق، وزير داخله، مال محمد صادق، سکرتر مال ربانی و مال حاجی فضل محمد، سرپرست 
قوماندانهای آنجا به . يجاد کرده بود، فرستاده شدندآنها به فيض آباد، جاييکه مالربانی اداره اش را ا. وزارت خارجه

قندهاری . يک روز به ما گفته شد که برای تبادله اسير جمع شويم.  نفر مانند ما در ميمنه می باشد700من گفتند که 
. دندمحافظان به ما گفتند که آنها به خانه شان فرستاده ش.  تن از آنها را برد30يک الری آمد و . ها يک طرف شدند

يک هفته بعد از آن، يکی از عسکرها که با وی نزديک شده بوديم . دو يا سه مرتبه در هفته اين عمل تکرار می شد
 من يکی از جنرالهای آنجا را می شناختم و او من و يک تعداد قليل ديگر ".ما همه مردان شما را کشته ايم": گفت

 نفر در 700 تن از ما از 130زمانی که دوستم بازگشت، . تيمما همديگر را از زمان مکتب می شناخ. را نجات داد
در آنجا تبادله اسير با طالبان وجود داشت و در سپتامبر يا اکتبر . ما به شيبرغان آورده شديم. ميمنه باقی مانده بود

  . ما را به قندهار فرستادند
  

قی مانده های زندانيان طالب به قتل رسيده کميسيون عالی حقوق بشر دو تحقيق قضايی ابتدايی را به محالتی که با
وجود داشتند به شمول يک بيابان که اجساد نظاميان به قتل رسيده قابل مشاهده بود که دستانشان به پشت بسته شده، 

گرچه، يک نبش .  چاه که شواهدی مبنی بر صدها زندانی به زور به چاه انداخته شده وجود داشت9و يک محل با 
  . امل هرگز صورت نگرفته استقبر و تحقيق ک

  
  

  نقض حقوق بشر بين المللی و قوانين انسانی در دوره امارت اسالمی افغانستان 7
  

  تاريخچه  7.1
  

 واليت قندهار بين قوماندان 1994در سال .  ظهور کردند1992طالبان بعد از هرج و مرج در دوره بعد از سال 
بعد از سقوط دولت نجيب اهللا اداره می کرد، تجزيه شد و شهر شورايی که اين واليت را . های رقيب تقسيم شده بود

سازمان های بشری از منطقه کشيده . و اطرافش به خاطر گروگان گيری، غصب و تجاوز جنسی شهرت پيدا کرد
غير نظاميان محلی در مقابل سوءاستفاده ها و تجاوزات قوماندان های رقيبی که پوسته های تالشی را . شده بودند

   . راف شهر و جاده اصلی منتهی به پاکستان کنترل می کردند، آسيب پذير بودنددر اط
  

در اولين عمليات موفقانه نظامی اين گروه، يک قوماندان محلی رادر قندها ر که گفته می شود به يک دختر محل 
د، حرکت کرده تا طالبان چنانچه خودشان ناميدن. تجاوز جنسی کرده، غير مسلح کرده و وی را به قتل رسانيدند

ديگر قوماندان ها را گرفته و بسيار سريع حمايت پاکستان را جذب کرد که يک مشتری الزم داشتند تا ازمنافعشان 
. حمايت اقتصادی و نظامی پاکستان در قسمت پايين بحث شده و توسط ديگر منابع مستند شده است. حمايت کند

 احزاب مجاهدين 1980 ، انجام می شد که در دهه ISIستخباراتی، بعضی از اکماالت و حمايتها از جانب سازمان ا
بقيه اکماالت از جانب تجارانی که راه امنی را در افغانستان می خواستند، انجام می . دلخواه خود را تقويت می کرد

لبان را ، پاکستان آشکارا مداخله کرده و طا1995به عنوان مثال، در جريان جنگ برای گرفتن هرات در سال . شد
با اکماالت لوجستيکی و سالح های بيشتر تقويت کرد، و همچنين طالبان حمايت اقتصادی تاجرهای افغان در کويته 

  . که اسماعيل خان از آنها ماليات سنگين می گرفت، را به دست آورد
  

ن خود تقسيم کرده در مدت چند روز، طالبان کنترل شهر قندهار را به دست گرفتند و قوماندانهايی که شهر را بي
جت های ميگ، : طالبان در قندهار يک انبار مهمات جنگی واقعی را حاصل کردند. بودند، بيرون راندند
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همچنين حکم کردند که . در قندهار مکاتب دختران را بسته و کار برای زنان را ممنوع کردند. هليکوپترها و تانکها
بعد از قندهار، طالبان بقيه واليات جنوبی را با جنگ کمی . توانندزنان به تنهايی بيرون به شمول بازار رفته نمی 

.  گرفتند1995کنترل هلمند را در جنوری .  واليات زابل و ارزگان را با کمی جنگ به دست گرفتندتند مانند گرف
دک غزنی در جنوری به دست آنها سقوط کرد و از آنجا آنها با نيروهای حکمتيار در واليات ميدان شهر و ور

 فبروری، حکمتيار قرارگاهش در چهارآسياب را طالبان واگذار کرد و انبار وی که عبارت 14در . جنگ کردند
  . بودند از سيستمهای مختلف راکت انداز اورگان، مهمات نظامی و يک هليکوپتر را برای آنها به جا گذاشت

  
اعمال طالبان در . نترل هرات را گرفتند، آنها کابل را تهديد می کردند و در اواخر آن سال ک1995در سال 

ابتدا در قندهار، بعد هرات و کابل، تکليف شريعت را امر می کردند و : خصوص زنان به خوبی مستند شده است
به جز در محافظت (آنها حکم کردند که زنان نمی توانند بيرون خانه کار کنند . تمام مکاتب دختران و زنان را بستند

در شهرها طالبان با ايجاد . انه برآيند مگر اينکه با يکی ازمردهای اقارب نزديکش همراه باشد، يا بيرون خ)صحی
. وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعمال کنترل می کردند که همه طالبان را به رفتار نيک وادار ساختند

 به مستقيمًا به مال عمر گزارش می کنترل آنها بسيار متمرکز بود با واليان ناحيه ای در تمام واليات استراتژيک
  . دادند

  
طالبان ساختارهای نظامی و مدنی . هسته رهبری طالبان بيست و دو عضو شورايی داشت که عمر رهبرشان بود

 در طول اين دوره، مال عمر و .خود را به خوبی گسترش داده بودند و ساختار آشکار کنترل و فرماندهی داشتند
ارتباطات نظامی و يک مقام سازمانی به . عملياتها و تصميم گيری ها فعاالنه شرکت داشتنددينش در قندهار در متح

مال عمر در تعيين و مديريت تمام قوماندان . قوماندان های عملياتی اجازه می داد تا مستقيمًا با قندهار ارتباط بگيرند
ريق ارتباطات مخابروی از قندهار هدايت مال عمر از ط. های نظامی بلند پايه درگيری فعاالنه خود را حفظ کرد

  . امور نظامی در تمام کشور را سرپرستی می کرد
  

 تدارک ديدند با راکت باران شهر از همان مکانهايی که 1995طالبان چندين حمله به کابل را در اواخر سال 
 سپتامبر 26کابل در .  جالل آباد به دست طالبان سقوط کرد1996 سپتامبر 11سپس، در . حکمتيار موقعيت داشت

 دوستم، –سقوط کابل به دست طالبان، نيروهايی که در جنگ داخلی کابل رقبای کينه توز هم بودند . سقوط کرد
 را مجبور ساخت تا عمليات هايشان را هماهنگ کنند و در ماه اکتبر، آنها يک اتحاد جديد برای -مسعود و خليلی

ت افغانستان را برای خود  نام اتحاد اسالمی و جبهه ملی نجا1997 سال در. ضديت با طالبان را به وجود آوردند
  . انتخاب نمودند

  
در حاليکه جنگ برای به دست گيری ديگر مناطق کشور ادامه داشت، طالبان در کابل اداره بسيار ظالمانه برپايه 

د که خارج دفتر سابق خاد در سازمان اصلی توسط قاری احمداهللا اداره می ش. دستگاه استخباراتيش ايجاد کردند
 رهبر طالبان، مال عمر، نام دولت اسالمی افغانستان را به امارت اسالمی 1997در اکتبر . صدارت عمل می کرد
  . افغانستان مبدل کرد

  
 طالبان بدترين شکستشان را متحمل شدند زمانی که هزاران نظامی طالب طبق گزارش در جنگ 1997در می 

. لتًا در جريان يک تالش برای به دست گيری کنترل شمال شهر مزار شريف به قتل رسيدندکشته شده و يا عجا
  .  تالش ديگری را برای گرفتن مزار نمودند، اما دوباره مجبور به عقب نشينی شدند1997طالبان در سپتامبر 

  
 از سودان به 1996ال اسامه بن الدن در س.  افزايش يافت1998تأثير غيرافغانها باالی مال عمر بعد از سال 

 کابل را گرفتند، به سر می 1996افغانستان برگشت و تحت حمايت شورای جالل آباد تا زمانی که طالبان در سال 
 مورد تحريم ملل 1999طالبان به خاطر ارتباطشان با بن الدن در سال .  وی به قندهار رفت1997در سال . برد

اين تحريم ها شامل ممنوعيت اکماالت نظامی . م گسترده قرار گرفت مورد تحري2000متحد قرار گرفت و در سال 
  . گرچه، به طور مکرر از اين تحريمات مصون ماند. می شد

  
 رخ داده است زمانی که در راه رسيدن به سلطه و 2001 الی 1997جنايات جنگی عمده دوره طالبان بين سالهای 

حلی يا ديگر غير نظاميان، سوزاندن قريه ها، باغ ها و در کنترل با مقاومت مواجه شدند، با کشتار شهريان م
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طالبان نيز مانند اسالف خودشان . اينصورت غير قابل سکونت ساختن مناطق مسکونی اطراف جواب می گفتند
زندانيان را شکنجه می کردند، اما در اين گزارش ما به روی نمونه هايی از کشتارها که به عنوان نشانه های 

  . ی طالبان می باشد، تمرکز می کنيمجنايات جنگ
  

به عنوان مثالی از اين دست، عقب نشينی نيروهای طالبان از مزار شريف بعد از قتل عام نيروهايشان در می 
 دو قريه بيرون از شهر قتل عام  نفر را83 وجود آورد که دست کم  انتقام گيری هايی را عليه غيرنظاميان به1997
 نفر شيعه از باشندگان قريه در قزل آباد کشته شدند و حدود بيست 53زارشگر خاص ، مطابق گزارش گ. نمودند

طالبان بعد از ظهر به قريه رسيده بودند و شروع به کوبيدن دروازه : بزرگان قريه اظهار داشتند. خانه آتش گرفت
آنها کدام سالحی ندارند، اگر شخصی که در را باز کرده بود، می گفت که . خانه ها شدند و از سالح می پرسيدند
اگر شخصی برای آنها اسلحه ای تهيه می کرد، بنا به اتهام با همان سالح در آن . در همان مکان تيرباران می شدند

تعدادی از دهقان ها از قريه در زمين هايشان کشته شدند، برخی ها بنا به . مکان توسط طالبان تيرباران می شدند
 مرد جوان از قريه گرفتار شده و به ميدان هوايی 15 يا 14يک گروپ . شان بودندگزارش با ابزار زراعتی خود

  .  نزديک برده شده جايی که شکنجه شده و متعاقبًا به قتل رسيدند
  
  

. در قريه شيخ آباد فقط پيرها مانده بودند بعد از آنکه مابقی باشندگان پس از پيشروی نيروهای طالبان گريخته بودند
ارشگر خاص، طالبان وارد قريه شده و سی مرد پير را شکنجه و به قتل رساندند و بعضی از طبق گزارش گز

همچنين باشندگان قريه ادعا کرده اند که قوماندان های پشتون محلی که به طالبان پيوسته . قسمتهای بدن را بريدند
ر تعدادی از ديگر قريه ها در منطقه بودند، ممکن در کشتارها نيز شرکت داشته باشند و مشابه اين گونه کشتارها د

  . رخ داده است
  

آنها .  آنترل مزار شريف را به دست گرفتند– با حمايت قاطع از جانب پاآستان – طالبان 1998سال بعد در آگست 
د، دقيقًا به خاطر گرفتن انتقام از آشتار نيروهاي خودشان  نفر آه عمدتًا غير نظاميان هزاره بودن2000بعدًا حداقل 

.  سپتامبر به دست طالبان سقوط آرد13باميان در. اين حادثه در ذيل مستند شده است. در سال قبل، قتل عام نمودند
 طالبان بيشتر مناطق شمال افغانستان را تصرف آرده بودند، اما در تصرف شمال غرب ولسوالي 1998در سال 

بعدًا جنگ نيروهاي . خاب در ولسوالي سرپل ناآام بودند آه بعدًا به عنوان مرآز مقاومت ضد طالبان ظهور آردبل
ادامه مقاومت در اين مناطق طالبان را به سمت . مقاومت در بيشتر مناطق دوردست هزاره جات گسترش پيدا آرد
دسته جمعي غير نظاميان در اين مناطق دست يك سلسله عمليات هاي انتقام جويانه سوق داد و به مجازات هاي 

  . زدند
  

، طالبان يك حمله وسيع در امتداد قسمت 1999در جوالي . يك تعداد از اين حوادث مفصًال در ذيل مستند شده است
شمال آابل آه به حيث شمالي شناخته مي شد به راه انداخته، غير نظاميان را عجالتًا آشته، قريه ها، مزارع و باغ 

 از بازگشت مردم صورت را آتش زدند ظاهرًا به انتقام حمايت مردم از نيروهاي ضد طالبان و براي جلوگيريها 
  .  ويراني و غارت نامعلوم استگرفت حد و اندازه 

  
، سي ويك 2000در مي .  ادامه داشت2001 و 2000قتل عام توسط طالبان در مناطق شمالي مقاومت در سال 

. قيف شده و نزديك رباطك پاس در نزديكي مرز واليات بغالن و سمنگان به قتل رسانيدندغير نظامي اسماعيلي تو
 بعد از شروع جنگ در يكاولنگ بين طالبان و نيروهاي ترآيبي حرآت اسالمي و حزب وحدت، 2001در جنوري 

ا آرد تا اينكه  ادامه پيد2001جنگ تا جون .  مرد غير نظامي را در شهر يكاولنگ به قتل رساندند176طالبان 
  . طالبان مرآز شهر را سوزانده و غير نظاميان را زماني آه از منطقه عقب نشيني مي آردند، آشته اند

  
  قتل عام در مزار شريف    7.2

  
 2000در هفته بعدي، نظاميان طالب دست آم . ، نيروهاي طالبان وارد شهر مزار شريف شدند1998 آگست 8در 

گزارش . گزارش ذيل از راپور ديده بان حقوق بشر اخذ شده است. غير نظامي بودندنفر را آشتند آه بيشتر آنها 
  .  مي باشد1998بنام قتل عام در مزارشريف بر پايه تحقيقات ديده بان حقوق بشر در اآتبر 
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 قبل از حمله به مزار، طبق گزارش پشتون هاي بلخ وابسته به حزب اسالمي تغيير موضع داده و به طالبان اجازه

، طالبان وارد مزار )به فصل گذشته مراجعه آنيد(با داشتن تجربه سال گذشته همراه ملك . ورود به شهر را دادند
نشدند تا اينكه نيروهاي حزب اسالمي خطوط اول جبهه قرار گاه وحدت را احاطه آردند آه اصوًال تشكيل شده بود 

سيع محصور شده در شمال شرق مزار در جاده شهر از جنگجويان باميان در قلعه زيني تخت پل آه يك منطقه و
 جنگجوي وحدت را به دام انداخته آه بعدًا با پيشروي 3000 تا 1500نيروهاي حزب اسالمي به تعداد . بلخ بود

حدود . بيشتر مبارزان وحدت در قلعه زيني درهمان محل آشته شدند. طالبان به محاصره افتاده و نتوانستند بگريزند
نستند از آمين فرار آرده و به سمت حيرتان حرآت آنند اما چون پياده بودند، بيشترشان توسط  تن توا700

غير ممكن است آه تعداد آشته شده . نيروهاي طالب آه در بيابان با موترهاي پيكاب عبور مي آردند، آشته شدند
  . ده، گفته شودها در جنگ و تعداد دستگير شده هايي آه بعدًا توسط نيروهاي طالب به قتل رسي

  
 آگست 8 صبح به تاريخ 9:30طبق گفته يك شاهد، نيروهاي طالبان به دامنه هاي غربي مزار شريف در ساعت 

تعدادي بيان . باشندگان گزارش داده اند آه از اوايل صبح از سمت غرب صداي فير را مي شنيده اند. وارد شدند
مختلف جبهه متحد در گرفته و نمي دانستند آه طالبان به شهر داشتند آه آنها تصور مي آردند آه جنگ بين احزاب 

همچنين شاهدان . رسيده اند تا اينكه آنها مشخصاتش آه عبارت بود از لنگي هاي سياه و بيرق هاي سفيد را ديدند
 آگست دفاتر جمعيت توسط لشكريان خودشان غارت شد آه مشتاق بودند هر 6 يا 5گزارش داده اند آه در تاريخ 

تعدادي از خانواده هاي هزاره چندين روز قبل از حمله . يز باارزش را قبل از اينكه ديگران بگيرند، خود بردارندچ
 مرد پشتون از چهارك را توقيف آردند آه 76طالبان شروع به ترك شهر نمودند و طبق گزارش مبارزان وحدت 

  . اين افراد با پيشروي نيروهاي طالبان آزاد شدند
  

ن با پشتون هاي بلخ آه نسبت به منطقه آگاهي داشتند همراه بودند، طالبان توانستند آه تاسيسات مهم را چون طالبا
يك قطعه آه طبق گزارش شامل اعضاي پاآستاني از يك . ير آنندده شهر بسيار سريع شناسايي و تسخدر محدو

زار شده و هشت ديپلمات و افسر سازمان سني راديكال بنام سپاه صحابه بودند، وارد آنسولگري ايران در م
نظاميان وحدت داخل مزار از يك مسير شهر را ترك آردند در . اطالعاتي و يك ژورناليست را به قتل رساندند

براي اينكه از احزاب ديگر مي "حاليكه به طور وحشيانه به نيروهاي طالبان در حال پيشروي و هر چيز ديگر 
اي طالبان آنان را تعقيب آرده و طبق گفته يك شاهد به هر چيزي آه حرآت نيروه. در مزار فير آردند" ترسيدند

قوماندان وحدت، محمد محقق و ديگر رهبران بلند پايه با هليكوپتر منطقه را تخليه آرده . مي آرد، فير مي آردند
  . بودند

  
البان شمار نامعلومي طبق گزارش ديده بان حقوق بشر، در اولين ساعات به دست گرفتن آنترل شهر، نيروهاي ط

آنها به غير نظاميان و افراد مشكوك نظامي در مناطق . از غير نظاميان را در حمالت نا مشخص به قتل رساندند
گزارشات . شاهدان از آن  به عنوان آشتار ديوانگي ياد آرده اند. مسكوني، خيابان هاي شهر و بازارها فير نمودند

يك شاهد زن آه از منطقه بازار در راه خانه اش بوده، ديده . خذ گرديده استذيل از گزارش ديده بان حقوق بشر ا
است آه در ميان آشته شدگان يك بچه آه در آراچي نان مي فروخته، يك زن آه در راه رفتن به يك اجتماع بوده و 

شده اند زمانيكه تعداد زيادي تاجران در بازار طبق گزارش آشته . يك مرد آه گندم را آسياب مي آرد، بوده است
در برخي موارد، طالبان از ماشين داري آه بر روي . طالبان به سرك ها حرآت آرده و بدون مقصد فير مي آردند

يك شاهد آه از بام يك دوآان مشاهده آرده، صحنه هراس . جيپ ها بود، به طور مكرر در سرك ها فير مي آردند
  : انگيز را در شهر چنين توصيف آرده است

  
از دوآانم خارج شدم و به ساحه مشتري ها رفتم آه از . از بام مي توانستم ببينم آه دود از سمت غرب مي آيدمن "

مردم مي دويدند و توسط . هرج و مرج و آشفتگي در منطقه بود. آنجا توانستم فرار مردم را از سمت غرب ببينم
من يك مرد را .  هاي بازار واژگون شده بوددآان. موترهايي آه سعي در ترك منطقه داشتند، برخورد مي آردند

من به خانه رفتم و از پنجره ها مي توانستم آه فريادها را .  مثل ژاله ميباريدندمرمي هاکه : ه مي گفتشنيدم آ
  ."     بشنوم و بيرق هاي سفيد را باالي موترها ببينم

  
  : يك زن از آشته شدن پسر سيزده ساله اش چنين شرح داده است
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. تيرباران شد) حرم در مرآز مزار(م در يك آارگاه قالين آار مي آرد و در روز اول نزديك روضه مبارك پسر"

: آنها گفتند آه وي قبل از مرگش مي گفت. تعدادي از مردم آمدند و به من گفتند آه وي به شفاخانه برده شده است
من " چه آسي سرپرستي خانواده را خواهد آرد؟. ما از آابل به مزار آمديم تا زنده بمانيم و اآنون من مي ميرم"

  ." من نمي خواستم آه به خاطر وي منطقه را ترك آنم، اما ما مجبور به ترك منطقه بوديم. حتي پسرم را نديدم
  

در روزهاي بعدي، نيروهاي طالبان يك تالشي منظم و سيستماتيك براي يافتن مردها از قوم هزاره، تاجيك و ازبك 
به ويژه هزاره ها مورد هدف بودند، بخشي به خاطر داشتن مذهب شيعه و بخشي به خاطر . م دادنددر شهر انجا

در جريان .  در قسمتهاي هزاره نشين شهر شروع شده بود1997چون مقاومت در برابر طالبان در مي : انتقام
يده اند ظاهرًا به خاطر تالشي خانه به خانه، گزارش ها نشان مي دهد آه صدها مرد و آودك هزاره به قتل رس

در : "يك شاهد به ديده بان حقوق بشر گفت. مطمئن شدن از اينكه قادر نباشند تا در مقابل طالبان مقاومتي بكنند
گلوي . برخي قضيه ها، افراد مذآر دستگير شده از خانواده ها لت و آوب شده و يا در محل تيرباران مي شدند

تر آشته شده ها هزاره بودند، شاهدان آشتار مردان تاجيك و ازبك را ديده اند در حاليكه بيش." بعضي ها بريده شد
  :  آگست توقيف شده بود، اين گزارش را تهيه نموده است10يك مرد تاجيك آه در . يا مي دانند

  
در روز سوم طالبان سرك ها را محاصره آرده و همه خانه ها را به . من در آارته بخدي زندگي مي آردم"

. خانه هاي هزاره آجاست؟ فقط يك خانه هزاره نزديك ما بود: آنها مي پرسيدند. ي هزاره تالشي مي آردندجستجو
چهار مرد جوان هزاره در خانه بودند به شمول يك رفيق آه براي ديد و بازديد آمده بود و يك مرد جوان آه در 

ما . در مناطق همجوار نيز دستگير شده بودند) مردان بزرگسال(تاجيك ها، ازبك ها، هزاره ها . خانه آار مي آرد
همگي به موترهاي باربري انداخته شديم، اما دستان چهار مرد هزاره خيلي محكم بسته شده و به جاي ديگري برده 

وقتي آه نزديك ساحه بازار رسيديم، موتر متوقف شده و دو بچه . دو بچه هزاره ديگر در موتر ما بودند. شدند
يك عسكر طالب آنها را تيله . ده شده و به آنها گفته شد آه به چهار راهي پشت ساحه بازار بروندهزاره پايين آور

بعدًا به من گفته شد آه چهار هزاره ديگر به تكيه خانه مهديه برده شده . آرده و بعد هردو را به سرهايشان فير آرد
  .  سال داشتند20 تا 19آنها همگي بين . و نبودندهمه آنها آارگر بودند و نظامي و جنگج. و در آنجا به قتل رسيدند

  . يك دانشجوي طب گواهي داد آه طالبان شفاخانه را نيز براي پيدا آردن هزاره ها تالشي آردند
  
. من دو بچه هزاره را ديدم، يكي در حدود سيزده سال و يكي حدود بيست ساله آه يكي از آنها دستش شكسته بود"

اما آنها روز بعد برگشته و بچه ها را . دخالت آرد) شفاخانه( را بيرون ببرند، اما رئيس طالبان خواستند آه آنها
  ." بردند

  
تقريبًا بالفاصله بعد از اينكه طالبان آنترل شهر را گرفتند، والي جديد طالبان بنام مال منان نيازي خطبه هايي را در 

 نموده 1997ه ها به انتقام آشتار زندانيان طالب در سال تمام مساجد شهر ايراد آرده و تهديد به خشونت عليه هزار
و به آنها اخطار داده آه بايد به مذهب سني حنفي روي آورده و يا شهر را ترك آرده  و يا با پيامدهاي آن مواجه 

طبق گزارش در يك سخنراني ديگر وي . شوند و هر آسي آه از هزاره ها حمايت آند را تهديد به مجازات آرد
هزاره ها نيروهاي ما را اينجا آشتند و اآنون ما بايد هزاره . آنها آافر هستند. هزاره ها مسلمان نيستند: " داشتبيان

اين خطابه ها توسط بيشتر مقامات بلندرتبه طالبان در مزار "طوريكه ديده بان حقوق بشر ذآر آرده، ." ها را بكشيم
به اينكه آشتار و ديگر حمالت باالي هزاره ها اعمال نيروهاي در آن زمان بيان شده و به طور واضح اشاره دارد 

  . طالب برگشته نبوده بلكه تصويب و تاييد مسوولين طالبان را داشته است
  

هزاران مرد از اقوام مختلف اوًال در زندان پرازدحام شهر توقيف شده و بعدًا به ديگر شهرها به شمول شيبرغان، 
طبق گزارش بيشتر زندانيان در آانتينرهاي موترهاي باربري بزرگ انتقال يافته . ستهرات و قندهار انتقال يافته ا

در دو .  نفر در شرايط بد انساني را داشته آه زندگيشان به مخاطره جدي قرار داشت150 تا 100اند آه گنجايش 
ارد،تقريبًا تمام  آيلومتر در غرب مزار قرار د130نمونه مشهور، وقتي آه موتر به شيبرغان رسيد آه حدود 

به مانند قضيه زندانيان طالب دستگير شده در . مردان داخل آانتينر فلزي از شدت گرماي زياد و خفگي مرده بودند
 ازدحام آردن عمدي اين افراد در موتر اشاره به غفلت - و طبق گفته مال نيازي به انتقام آن آشتار– 1997سال 

  . و آشتن توقيف شدگان را نشان مي دهدمحض ندارد بلكه تمايل آنها به شكنجه 
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        2000 الي 1999قتل عام در واليت سر پل در سالهاي  7.3

  
اين مجموعه اسناد، جنايات جنگي مرتكب شده توسط طالبان عليه مردم غير نظامي ولسوالي گوسفندي در جريان 

.  مستند نموده است2001 الي 1998به دنبال مقاومت در برابر اشغال طالبان در دوره " عمليات هاي ضد شورش"
گرچه مقاومت نظامی اغفال . اين اعمال عليه غير نظاميان با عملياتهای نظامی عليه جبهه مقاومت همراه بوده است

کننده بوده و بارها از موقعيت های جنگی عقب نشسته اند و مردم غير نظامی را در برابر حمالت تالفی جويانه 
، طالبان پنج کشتار غير نظاميان را در ولسوالی 2000از ماه جنوری تا مارچ .  اندطالبان آسيب پذير گذاشته

  .  نفر را به قتل رسانيده اند96گوسفندی مرتکب شده اند که 
  

قربانيان اول به اسارت در آمده و دستانشان بسته . در تمام پنج مورد، قتل عام ها توسط جوخه آتش انجام شده است
اين قتل عام های مشخص عالوه بر ديگر حادثات پراکنده . ه برای تيرباران برده می شدندشده و به بيرون محوط

  . کشتارها و ديگر جناياتها توسط طالبان در جريان عملياتشان در ولسوالی گوسفندی به وقوع پيوسته است
  

ی طالبان برای تحت قتل عام ها توسط قوماندان ارشد طالبان که در ساحه عملياتی به عنوان بخشی از استراتژ
طالبان بلند رتبه ای که مستقيمًا در پنج قتل . فشار قراردادن مخالفان احتمالی موجود بود، هدايت و رهبری می شد

مال عبدالمنان حنفی، قوماندان خط اول، امين اهللا امين، معاون وی، مال عبدالستار : عام دست داشتند عبارتند از
قوماندان های ارشد طالبان توسط تعدادی . ی جان، يک والی و قوماندان ساحویلنگ، يک قوماندان ارشد، مال ول

از قوماندان های محلی وابسته به طالبان که آگاهی کامل از قتل عام ها و مرتکبين آن داشتند، در عمليات کمک می 
  . شدند به عنوان مثال در دستگيريهای دسته جمعی و در کشتار غير نظاميان همکاری داشتند

  
سلسله قتل عام ها که در مدت دو ماه به وقوع پيوسته بيان می دارد که جنايات عليه غير نظاميان منظم و 

سيستماتيک بوده  و مکرر به وقوع پيوسته و بخشی از لشکرکشی ها به خاطر مجازات دسته جمعی غير نظاميان 
اين نمونه از . فعاليت مقاومت ترتيب داده بودنددر مناطقی که به طالبان تسليم شده بودند اما يک قرار گاه را برای 

طالبان تمامی غير نظاميان را به خاطر فعاليتهای گروه : جنايات با اصول مسلم همدستی در جرم سازگار می باشد
  . های مسلح که از مناطقشان عمليات می کردند، مسوول می دانستند

: بان و عمليات های ضد شورش عبارت بودند ازبرعالوه قتل عام ها، ديگر جنايات در جريان اشغال طال
دستگيريهای خود سرانه غير نظاميان، قتل عام های بدون محکمه، کوچ اجباری و گرفتاری به خاطر ساختن 

کمپهای توقيف، سوزاندن خانه ها و استفاده نيروی افراطی به شمول بمباردمان هوايی مناطق مسکونی که شامل 
  . اين جنايات يک تعداد از تلفات گسترده را در پی داشت. ان غيرنظامی جمع شده بودندمناطقی می شده که پناهندگ

  
  شرح جنگ 

  
در آن زمان، .  کنترل می شد1998ولسوالی سنگچارک توسط اداره جنبش ملی شمال غرب افغانستان تا آگست 

مردم ولسوالی ترکيبی از . داداره ولسوالی به همراه مزار شريف و مابقی ساحات جنبش تحت کنترل طالبان درآم
طالبان يک اداره را با جادادن . ازبک، عرب، تاجيک، هزاره و سيد شيعه به همراه اقليتی از پشتون ها بودند

به مقامهای عالی و آوردن قوماندان های هم فکر محلی به ) از جنوب غرب افغانستان(اعضای مرکزی طالبان 
گرچه، ولسوالی سنگچارک قبل از جنگ يک ولسوالی ساده . د آوردندمقامهای متوسط، تا سطح ولسوال، به وجو

  . بود، در جريان جنگ اداره های ولسوالی جداگانه در گوسفندی و تغزار ايجاد شده بود
  

در جريان اولين اشغال شمال غرب، طالبان در پيشروی به سمت ولسوالی بلخاب در جنوب واليت سرپل ناکام 
ردست و کوهی بود که يک از مراکز اصلی سياسی فرهنگی مردم شيعه در شمال اين يک ولسوالی دو. شدند

اين ولسوالی به عنوان يک قرارگاه . راه سرک در زمستان بسته بود. افغانستان در جريان جنگ به حساب می آمد
يشه ها که تعداد زيادی از قوماندان های مجاهدين و مل. امن و مرکز مقاومت ضد طالبان در شمال غرب ظهور کرد

مخالف توافق با طالبان بودند، در بلخاب گرد آمده بودند و جبهه متحد يک خط لوجستيکی ضعيفی را از طريق 
قوماندان های مهم سنگچارک که خودشان را در . هليکوپتر از قرارگاه هايش در شمال شرق افغانستان ايجاد کرد
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و ) حاجی اميرالدين و کمال خان( عبدل چريک بودند جوار بلخاب مستقر کرده بودند، برادران قوماندان جنبش
مقاومت ضد ) 1377مطابق سال  (1998/1999در جريان زمستان . مولوی ظريف و عبدالرحيم از جمعيت بود

نمونه ای از جناياتی که . طالبان در بلخاب يک لشکر کشی برای اخراج طالبان از سنگچارک به راه انداختند
آمده است که در آن هم مردم غيرنظامی مناطقی که احتمال " ضد شورش"ر شرح عمليات طالبان مرتکب شده اند د

فعاليت جنگجويان مقاومت در آنجا می رفت را مورد هدف گيری قرار دادند و هم قوماندان های وابسته طالبان 
  . عليه رقبای محلی خودشان مرتکب افراط گرايی شدند

  
اما مقاومت از لحاظ نظامی .  به وقوع پيوست1998 در اول دسامبر سال حمله اجرا شده توسط مقاومت در سر پل

آنها قادر بودند که دفاع طالبان محلی را درهم بشکنند اما در نگهداری موقعيت های ثابت عليه عمليات . ضعيف بود
 زمانی که طالبان متقابل طالبان نا موفق بودند و سريعًا خودشان را به مکانهای امن تر در کوه ها عقب می کشيدند

 و 1999اين بدين معنی است که طالبان بيشمار جنايات عليه غير نظاميان در سالهای . کمکی سر می رسيدند
 انجام داده اند، چون طالبان بزرگان غير نظامی را به خاطر يورشهای انجام يافته توسط گروپها مقاومت در 2000

  . حال حرکت، مجازات می کردند
  

. مال برادر برای تصرف بلخاب گرد آوردندقو مانده ، طالبان يک نيروی اصلی را دوباره تحت 1999در می سال 
مال . طالبان در تصرف بلخاب ناکام شدند. برادر توسط مال فضل مظلوم، قوماندان قوای مسلح همراهی می شد

اومت را برای عمليات  از ساحه عقب نشينی کرد که دست جبهه مق1999برادر با قوای اعزام شده اش در جون 
جبهه مقاومت سريعًا به سمت شمال شرق حرکت کرده و فورًا آب دره و امرخ را . متقابل به سنگچارک باز گذاشت

همچنين آنها حمله غافلگيرانه را باالی بلوچ، در ديگر طرف آب دولگان ترتيب داده و آنرا . دو مرتبه تصرف کرد
 10گرچه، به مدت . و دو مرتبه تا گوسفندی پيش رفتند. به آب خور حمله کردنداين بار آنها از راه آب دره . گرفتند

جنايات بيشمار طالبان عليه مردم غير نظامی . روز آنرا نگه داشتند قبل از آنکه توسط طالبان دوباره بيرون شدند
 گرفتند، رخ 1999/2000در سنگچارک در عمليات تصفيوی بعد از آنکه برای بار دوم گوسفندی را در زمستان 

. نيروهای مقاومت در آب دره و امرخ در جوار آب خور در محدوده جنوب شرقی سنگچارک جا گرفتند. داده است
اما طالبان مناطق اصلی پر جمعيت را دومرتبه گرفته و يک لشکرکشی ضد شورش را به پا کردند که تقريبًا تا 

البان، يک تعداد از مردم غير نظامی به همراه بعد از تصرف آب خور توسط ط.  طول کشيد2000جون سال 
جبهه مقاومت، ديگر يک تهديد مهم نظامی برای طالبان به وجود . مولوی ظريف به آب دره و امرخ پناهنده شدند

 برگشت موقعی که وی به جبهه سرپل نيروی تازه داده و حمالتش را 2001نياورد تا اينکه جنرال دوستم در اپريل 
  . نداختبه زاری راه ا

  
  قوماندان های بلندپايه طالبان، مسوول قتل عام ها 

  
اين زمان شامل عمليات . (آب خور به مدت شش ماه بود/مال عبدالمنان حنفی قوماندان خط اول در گوسفندی

وی به عنوان قوماندان جبهه اختيار تمام نيروهای مبارز .)  می باشد2000 مارچ سال –تصفيوی در جنوری 
که در گوسفندی عمليات می کردند، داشت و مسوول اصلی برای يک سلسله قتل عام های مستند شده در طالبان را 

به ويژه، يک شاهد عينی حنفی را به عنوان شخصی که دستور قتل عام بزرگان خاسار صادر . گزارش می باشد
 بزرگان سعی داشتند که به وی در يک موتر نشسته بود و مشغول خوردن ميوه بود زمانيکه. کرده است، می شناسد

  . به عوض ديدن آنها، وی به معاونش دستور داد که آنها را کشته و تيرباران کند. وی نزديک شوند
  

چندين شاهد از . در جريان عمليات گوسفندی حضور داشته است) در جوزجان(مال ولی جان، والی واليتی طالبان 
  .  را سرپرستی کرده، نام برده اندوی به عنوان يکی از قوماندان هايی که کشتارها

  
مال عبدالستار، قوماندان ارشد طالبان از جنوب غرب افغانستان، کشتار نه زندانی آب خور را در آچابر طبق گفته 

  . شاهدان نظارت کرده است
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يفه می امين اهللا امين از چمن به عنوان معاون رئيس استخبارات سرپل، بعنوان معاون عبدالمنان حنفی ايفای وظ
وی در قتل عام بزرگان خاسار دست داشته است چون وی دستوری از حنفی گرفته تا گروپ ها را جدا . کرده است

  . کرده و دستگير نموده و برای کشتن ببرند
  

قوماندان های محلی وابسته به طالبان با گردآوری زندانيان برای تيرباران و به طور کلی عمل کردن تحت 
: اين قوماندان ها عبارت بودند از. البان بلند پايه، نقش زيردست را در قتل عام ها داشته اندسرپرستی حنفی و ط

مير و خالق، قوماندان پشتون محلی قريه الغون، وابسته به طالبان، در عمليات دلو و حوت در آب خور ) جنت(مال 
قوماندان محمد مير ولد باز آقا، . دندشرکت داشتند و طبق گفته شاهدان، تحت دستور ستار و ولی جان  عمل می کر

قوماندان جنت مير از الغون و قوماندان عبداهللا از ملکان با هدايت باشندگان قريه جابجا شده به بازگشت به قريه 
 خاسار تسهيل ايجاد -هايشان، قبل از جمع آوری آنها و سپس با اجرای پروسه جداسازی در قتل عام آب خور

  . کردند
  

 –قتل عام های انجام شده توسط طالبان در گوسفندی درجريان عمليات تصفيوی جنوری تحليل مفصل 
    2000مارچ سال 

  
    2000 فبروری سال 12قتل عام بزرگان خاسار در 

   
بعد از آنکه قوای مقاومت توسط مولوی ظريف و ديگران رهبری شده و برای بار دوم از گوسفندی عقب نشينی 

 يک عمليات تصفيوی را به اجرا گذاشتند، يک گروپ از بزرگان قريه خاسار تصميم کردند و نيروهای طالبان
رهبر نمايندگان . گرفتند که طالبان بلندرتبه را مالقات کرده تا برای مردم غير نظامی ضمانت امنيتی جستجو کنند

مهمترين طالب ارشد ) د شدهقوماندان خط اول، که به عنوان والی نيز يا(عبدالمنان حنفی . آغا دخان به عهده داشت
وی امين را فرستاد . حنفی مالقات با بزرگان را نپذيرفت. وی توسط معاونش امين اهللا امين همراه بود. منطقه بود

امين گروپ را جدا کرده و به بولديون برده که گروپی از طالبان در . که آنها را دستگير کرده و به قتل برساند
يکی از اعضای نمايندگان، که بعدًا گزارش داد که چه اتفاق افتاده بود، از اين .  کردندجوخه آتش آنها را تيرباران

  . گروه قبل از آنکه ديگران دستگير شوند فرار کرده بود
  

  )  کشتار نه زندانی آب خور توسط جوخه آتش (2000 فبروری سال 2 آچابر، –قتل عام آب خور 
  

آنها به . شندگان قريه را در آب خور در مسجد آغا شاهنشاه فراخواندند، طالبان با2000 فبروری سال 2در تاريخ 
. تسليم نمودنديشا نرا مردم اعالم کردند که سالح هايشان را تحويل دهند که در نتيجه چندين افراد آورده و سالح ها 

بدون اينکه برای سهميه ای از سالح ها را خواستار شدند : مطابق نقل قول، يک منطقه بدين شکل خلع سالح شد(
طبق گفته شاهدان محل، مبارزان فعال جبهه متحد .) اين مطالبه تنها نظاميان يا جنگجويان را مورد هدف قرار دهند

سپس، طالبان ده ها مرد، همه غير نظامی، را دستگير ). همراه سالح هايشان(به تازگی منطقه را رها کرده بودند 
بعد از نماز صبح، طالبان دستان . ريف بردند و شب را آنجا نگهداری کردندکرده و همه آنها را به مسجد مولوی ظ

طالبان عمده ای که در محفل قتل عام . زندانيان را با لنگی های خودشان بسته و در يک موتر پيکاب بار نمودند
. آچابر پايين نمودندآنها زندانيان را در چپه گراندا، نزديک . حضور داشتند، مال عبدالستار لنگ و مال ملنگ بودند

از اين . يک بازمانده بنام ح. طالبان در آنجا با استفاده از سالح های اتوماتيکشان به گروپی از زندانيان فير نمودند
وی بعد از دريافت سه مرمی زخمی شده و توسط مردم محل پناه داده  .تيرباران نجات پيدا کرده و موجود می باشد

  . ه نموده استوی گزارش حادثه را تهي. شد
  

  )   نفر از ايلمرب توسط جوخه آتش22کشتار  (2000 فبروری سال 10 الی 5قتل عام ايلمرب، 
  

طالبان در بدو ورود به ايلمرب به مسجد قريه، جايی که برايشان غذا داده می شد، رفته و سپس تالشی خانه به 
بعدًا . د هم آوردند و در خانه حاتم بای نگه داشتند نفر از طبقه ذکور را از قريه گر90آنها . خانه را آغاز کردند

طالبان آنها .  نفر مرد جوان را نگه داشتند26توقيف شدگان را طبقه بندی کرده، ريش سفيدان را آزاد کرده و تقريبًا 
 روز بعد، يک گروپ پنج نفری طالبان زندانيان را به. را برای يک شب در يکی از خانه های قريه زندانی کردند
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چهار نفر از زندانی ها . آنها را در کنار يک گودال صف بندی کرده و تيرباران نمودند. محلی در قريه تاتار بردند
  .   که در جوخه آتش تيرباران شده بودند، بعد از مجروح شدن از مرگ نجات يافتند

  
     2000 مارچ سال 26قتل عام صياد، 

  
، در جريان عمليات تصفيوی طالبان در ولسوالی 2000ارچ سال  م26باشندگان صياد گزارش داده اند که در 

جر شوراب، جر باتور، قريه : گوسفندی، طالبان بيست و دو نفر از صياد را در چهار محل مختلف که عبارتند از
 نامهای قربانيان داده شده توسط باشندگان صياد شامل مردان و زنان به سن. صياد و باشم ايکاشم به قتل رساندند

  .  سال می باشد65 تا 14
  

 زندانی از آب خور توسط جوخه آتش در جر رجب، 25 (2000 مارچ سال 29 و 28قتل عام جر رجب به تاريخ 
  .) خاسار کشته شدند

  
بعد از اينکه طالبان موفقانه دره آبخور را اشغال کردند، آنها مردم غير نظامی را تشويق کردند که دوباره به قريه 

بعدًا طالبان دستهای زندانيان را بسته و به قريه خاسار منتقل و .  نفر را توقيف کردند25آنها . ندهايشان برگرد
  . متعاقبًا مردم خاسار اجساد را پيدا کرده و دفن نمودند. توسط جوخه آتش به قتل رساندند

  
   2000 مارچ سال –قتل عام ها در اسماعيل، شاه مرد و بولديون در فبروری 

  
آنها يک گزمه  . قات طالبان رفتندب نشينی مخالفان از اسماعيل، شش نفر از بزرگان منطقه برای مالبعد از عق

پنج نفر ديگر مورد . مال خود را معرفی کرد و تيرباران شد.  کردندمربوط به مبارزان طالب را در قريه مشاهده
آنها باز محمد ولد مراد و گل .  کشته شدندآنهايی که خود را هزاره معرفی کرده بودند، درجا. تحقيق قرار گرفتند
  . سه نفر ديگر، که خود را سيد يا تاجيک معرفی کرده بودند، جدا شدند. بای ولد قربان بودند

  
   و قتل عام ها 2001 الی 1996جنگ در شمالی در سالهای  7.4

  
 مردم غير نظامی و در جريان جنگ در ميدان شمالی، طالبان به طور منظم و سيستماتيک در جنايات ها عليه

اين جنايات ها در تمام مدت اين .  شرکت داشتندhors de combatنقض قوانين جنگ با توجه با حمايت سربازان 
جدی ترين جناياتی که طالبان . دوره ادامه داشته و در جريان و بالفاصله بعد از حمالت اصلی طالبان تشديد می شد

  : زدر شمالی به آن متهم هستند، عبارتند ا
  

  ويرانی خود سرانه زير بنا های شهری به شمول خانه ها، باغ ها و سيستم آبياری  
   نفر از ميدان شمالی300000کوچ اجباری مردم غير نظامی، شرکت داشتن در مهاجرت دسته جمعی  
  توقيف های خود سرانه مردم غير نظامی از ميدان شمالی  
  قتل عام غير نظاميان و مبارزان تسليم شده  
ستفاده افراطی از قوا در بمباردمان های توپخانه ای بيشتر ساحات غير نظامی، عامل بودن به تلفات ا 

  اجتناب پذير، خسارت زدن زياد به زيربنا های غير نظامی و کوچ اضطراری 
، گرچه. مجموعه اسناد پروژه عدالت افغانستان شامل اظهاراتی می باشد که هر پنج نمونه جنايات را در بردارد

تمرکز اصلی اين اسناد به يکی از جنايات، در مورد قتل عام های غير نظاميان و لشکريان تسليم شده در جريان 
  . می باشد)  در جنتری فارسی1378 ماه اسد سال 12 و 11 (1999 آگست سال 5-4حمله بی ثمر 

  
  متن 

ر جنوب تا دامنه های کوه سالنگ در  می باشد که حدود هفتاد کيلومتر از حومه شهر کابل دشمالی يک منطقه ای
مهمترين منطقه تلقی می شد برای اينکه تنها خط آنجا ، 1996به دنبال تصرف کابل در سال . شمال کشيده شده است

گرچه، گذشته از . هديد نظامی برای پايتخت بو جود آورنداولی بود که جبهه متحد مخالف طالبان می توانستند يک ت
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 را 1996 در سال 643000قه، ميدان شمالی يک مسکن اصلی انسانی با جمعيتی حدود اهميت نظامی اين منط
  . شامل می شد

  
اين جنگ با تصرف . رويارويی طالبان و جبهه متحد در ميدان شمالی به طوالنی ترين جنگ دوره طالبان تبديل شد

. دامه يافت ا2001بل در نوامبر  توسط طالبان شروع شده و تا عقب نشينی طالبان از کا1996کابل در سپتامبر 
اين جنگ بين دوره های .  داشتندی در طول اين دوره پنج ساله با هم درگيری شمالهردو جناح بر سر منطقه

حمالت اصلی متناوبًا واقع شده که در آن گاهی خطوط اول سريعًا حرکت می کرد و در دوره های بن بست که 
  .  به اطراف شمالی ثابت قرارداشتندهردو جناح در آن در خطوط اول استاتيکی

  
جنگ شمالی يک نمونه برجسته می باشد که در آن هردو سردسته های اصلی به روی مقدار اساسی منابع 

آنها هر دوجناح، شرح و تفسير حادثات را انعکاس داده و نقل قول جنايات انجام شده . نظاميشان تمرکز می کردند
سازمان های حضور داشته و جبهه خطوط اول در گير در  هردو سمت .ردندتوسط جانب مقابل را برجسته می ک

را محکوم می بردند آنها دردناک ترين جنايات زما نيکه آنها پی به کمک های انسانی را انجام داده و امداد رسان 
آنها بوده گی جنکه يکی از اعمال " سرزمين سوخته"را بخاطر طالبان ای گسترده بشکل  بين المللی جامعه . کردند

  .ها و اخراج اجباری مردم، گرديده بود محکوم نمودندويرانی زيربناو منجر به 
  
   

  تفصيلی از حادثات عمده
 توأم با جنايات گسترده  عليه مردم غيرنظامی 1996تمام حمالت طالبان در شمالی بعد از تازه ترين پيشروی در 

اد حادثات مشخص و نادر در ساحات ولسوالی های خطوط دوسيه پروژه عدالت افغانستان بر تعد. صورت گرفت
اول مثل بگرامی، کلکان، قره باغ و مير بچه کوت بخاطريکه گواهی های مفصل در از اين جاها بدست دارد و 

اقعات توضيح دهنده يک جزء از نمونه های اين و. بخاطريکه قربانيان اين محالت شناسای شده است تأکيد ميورزد
 نفر مردم غير نظامی 71طالبان در مجموع . آنها ميزان مشخص حاثه را مشخص نکرده است.يباشدجنايات قتل م

اگرچه تعداد . را اسير گرفتند و افراد نظامی جنگی را محاصره کرده بودند که در حادثه توضيح داده شده است
 به تنهای چندين برابر 1999کشته ها به نظربه نيروهای زياد و قتل عام ها در نواحی خطوط اول در حمله سال 

بطور مختصر اظهارات شاهدان عينی روی موضوع قتل عام تمرکز مييابد ولی اين يک جزء از .  اين تعداد ميباشد
  .جنايات است که بدوام ويرانی ها و تخريبکاری های عمدی صورت گرفته است

  
  ولسوالی مير بچه کوت 

 نفر را که 11ستقيم قوماندان ارشد طالبان يک گروپ  يک گروپ طالبان تحت امر م1999 ماه آگست 3در 
  .  دشت چرچرک گرفته بودند قتل عام کردندنل ميدان هوای بگرامی را درپرسو

در همان روز طالبان دو نفر سلمان را در نزديکی ميدان هوای  و نه . قربانيان اسير دستهايشان بسته به قتل رسيدند
  .قتل رساندندنفر اسير ديگر را در دشت چرچرک به 

  
  ولسوالی کلکان  

 نفر افراد ملکی را در قچی مربوط 7 طالبان 1999 ماه سپتامبر 9بعد از فروکش کردن حمالت طالبان در 
يک دسته از طالبان در تاک های که يک تعداد زنها در آنجا کار ميکردند داخل . ولسوالی کلکان به قتل رساندند

  . سالگی همراه دو زن ديگر و چهار طفل تير باران کردند30غالم به سن شدند و زنی را بنام بی بی کشور زن 
  

  ولسوالی قره باغ 
 بجه قبل از ظهر يک گروپ از طالبان در قريه اهللا رام مربوط ولسوالی قره باغ 11 ساعت 1999 ماه آگست 3در 

 نفر 16ه از طالبان همه اين  نفر را بسته کرده به دريای خشکيده نزديک قريه بردند و همين دست16داخل شدند و 
  . آسيب نديده بودنداين قريه تا آنزمان. به قتل رساندندرا تيرباران کرده 
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  ولسوالی مير بچه کوت 

 گروه طالبان با فير کالشينکوف در 1999 آگست 3-2در جريان يک روز اشغال مرکز ولسوالی مير بچه کوت در 
مردم در جستجوی . سوالی در منطقه کود کيمياوی به قتل رساندند نفر غير نظاميان را در خارج دفتر ول26حدود 

اقوام گمشده شان بودند که نا گهان جسد آنها را از مرکز ولسوالی بعد از عقب نشينی طالبان در ساعت عصر روز 
رانه اين طالبان خود س. و آنها توانستند که شناسای کنند که اکثر آنها باشندگان منطقه و ملکی بودند. پيدا کردند

 16چنين گروپ ند که آنها هم بيان ميکنشواهد. ل مير بچه کوت اسير گرفتندقربانيان ملکی مرد را درجريان اشغا
 قرار دادند که ینفری را در کابل برای چندين ماه بعد از عمليات گرفتار کردند و مورد شکنجه، ظلم و بد رفتار

  .دوامدار بودو شامل لت و کوب شديد 
  

  ورات وشامل بودن افراد کليدی طالبان  سلسله دست
 مال داداهللا قوماندانان که از سرک نو طرف 1999قوماندان ارشد ساحوی طالبان در شمالی در جريان حمالت 

بگرامی پيشروی ميکردند قومانده ميداد و مال فاضل قوماندانان که از سرک کهنه طرف مير بچه کوت پيشروی 
اين دو نفر .  قوماندانان در ساحه مستقيمآ نيروها را در انجام جنايات رهبری ميکردندزيرا. ميکردند قومانده ميداد

يک شاهد عينی که با طالبان ميجنگيد بطور . مسئووليت عمده را بدوش دارند) يعنی مال داد اهللا و مال فاضل(
 10در . يان کشيده استويرانی زير بنا های ملکی به مو مشخص پای مال فاضل را به حيث رهبری کردن بی دليل 

 اين قوماندانها با مالفاضل در نزديک خط اول در مير بچه کوت تشکيل جلسه کردند و او مستقيمآ 1999ماه آگست 
  .  رهبری ميکرد رامال فاضل ويرانی و خرابی ها. خرابی های خانه ها و دوکانها را در محل مشاهده کرد

  . يکای گرفتار شده  به زندان اياالت متحد رفت مال فاضل توسط نيروهای آمر2001در نوامبر 
 نفر از پرسونل ميدان 11شخصا در رابطه به دستور و مشاهده کردن قتل بود مال برادر که معاون لوی درستيز 

  . متهم گرديده است1999 ماه آگست 3هوای در دشت چرچرک در 
  

  قتل عام رباتک 7.5
 

ران غير نظامی را در نزديک سرک رباتک که شهر  نيروهای طالبان يک دسته از اسي2000در ماه می 
 جسد از 31. به هم وصل ميکند به قتل رساندند که اجساد شان در روی سرک افتاده بودندرا تاشقرغان و پلخمری 

و بقيه از .  نفر شان ازمردم شيعه اسماعيلی قوم هزاره از واليت بغالن شناسای شده بودند26محل قتل پيدا شد 
 زمان در.  بغالن شناسای شده بودندهراه رباتک از محلی بنام هزاره مزاری بين واليات سمنگان ومردم شمال شا

و اکثر شان قبل از ند چهار ماه قبل اسير شده بودند تمام کسانيکه کشته شده بود. قتل آنها منطقه در دست طالبان بود
.  توسط طالبان گرفتار شده بودند2000 ری جنو14 الی 5اين افراد ازخانه هايشان از . قتل شکنجه شده بودند

 قوماندان جبهه طالبان در ماندان مال شهزاده قندهاری بود نامبردهزندانيکه آنها در آن زندانی بودند تحت امر قو
  .خنجان بود

  
  شرح حادثه 

  
سنا برادر يک قومی دور و همسايه قربانی که معلومات مفصل از ارباب ) ج(گزارش ذيل از حادثه از مصاحبه با 

"  تحت نام مان ديده بان حقوق بشريکی از قربانيان است بر گرفته شده است که شهادت وی در در گزارش ساز
  .بيان کرده است". قتل عام هزاره ها در افغانستان

 يک تعداد نيروهای طالبان در قريه نيک پای در ولسوالی دوشی واليت بغالن حمله دسته 2000 ماه جنوری 5در 
آنها شروع به جمع آوری مردم از .  همراه بودند در صبحگاه حمله بردندطالبان که با موتر های داتسن. کردجمعی 

  .قريه بکس، زيغوله و ديگر دهات در نيکپای و گرفتاری تعداد ديگر از خانه هايشان کردند
 حضور داشتند و تقريبآ اکثر در آنجا مردمان ديگر نيز. تعداد کسانيکه گرفتار شده بودند ريش سفيدان قريه بودند

  .جمعيت آن قريه از اين گرفتاری شهادت دادند
  .جنوری  انتقال داده شدند10 الی 5گرفتار شدگان در قرارگاه مرکزی عملياتی مال شهزاده در خنجان تقريبآ بين 
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کنجه لت وکوب، کيبل که چطور آنها مورد ش زندانيان ديدن نمايند تا ببينند اقارب اسيران اجازه داده شدند تا از
يکی از کسانيکه بعدآ در گذرگاه روباتک کشته شد بنام .  هوای سرد باالی برف مجبور ميشوندبرقی و ايستادن در

زمانيکه زندانيان در .  ساله بود که از شدت سرمای شديد و لت وکوب بقتل رسيده بود18سيد تاج الدين جوان 
فا خانه فابريک نساجی قطع گرديد و برايش دو عدد چوب زير بغلی داد پلخمری انتقال داده شدند هردو پايش در ش

  .شد
 ن ماه می زندانيا8 جنوری زندانيان در عقب قرارگاه مال شهزاده در پلخمری انتقال داده شدند و در 14در تاريخ 

ان عصر بار زده از حال رفتند يک نفر خدمتی معلومات داد که اقارب زندانيان در موتر های جدا گانه در ظهر هم
بعدآ اجساد اين زندانيان در محل هزاره مزاری . و موترها توسط موترهای داتسن طالبان محافظت ميشدند. شدند

  .تقريبآ يکنيم ساعت راه  از زندان پيدا شدند
  
  و مقامسمنگان خبر دادند راجع به اجساد به مرجع واليتی واليت ی چوپان ها از راه عبوری رباتک ماه م18در

طبق . ندسط  نظاميان طالبان حفاظت شد ارشد واليت سمنگان کار گران را برای دفن اجساد فرستادند و آنها تو
در يک ريسمان گروپ اظهارات يکی از کارگران کشته شدگان دستهای شان در عقب بسته شده بودند و همه شان 

  .ده استاين گزارش از سازمان ديده بان حقوق بشر اخذ گردي.  بودندسه نفری
  

.  نفر از اين قربانيان پيدا شدند که با روهايشان روی زمين خوابانيده شده باالی شان فير صورت گرفته بودند28
جسد يک زندانی ديگر که شناسای شده بود بنام صاحبداد بود و به قسمی که دستهايش و بازوهايش و پاهايش با 

ته بود به قسمی که گرفتار کننده وی از مهارت خاص کار گرفريسمان های جدا گانه به يک درخت بسته شده بودند 
 30اجساد .  جسد را در ساحه هزاره مزاری دفن کردند29اين کار گران در حدود . تا وی را از حرکت  باز دارد

کار گران که کمک برای دفن خاک اجساد رفتند . سانتی متر بخاطر حفاظت از حيوانات وحشی زير خاک بودند
  .ه ديدند بيان کرده اندچيزی را ک

  
زخمهای مرمی از .  شان بسته بودنددند و دستهايشان تمامأ در عقباجساد در روی زمين با روی شان خوابيده بو

 4من اجسادی را ديدم که . پشت ديده و تشخيص داده نميشد لکن خون در روی زمين زير سينه هايشان ديده ميشد
ه پنديده بودند ولی خون واضحآ از سينه های شان سرازير شده  بودند ولی اجساد شان ن. روز قبل کشته شده بودند

من فهميدم که از پشت سر فير صورت گرفته است زيرا در ديگر قسمت های بدنشان عالمت زخم ديده نميشدند و 
  .  شناور بودندکه از سينه هايشان خارج شده بوددر دريای خون 

آنها يکی به ديگری . يسما درست کرده بودند سه سه گروپ بسته شده بودند که تاب داده ربا لنگی ها دستمال های
در واقعيت ما بسيار ترسيده  و ناراحت بوديم که ما به سختی و زور . توسط لنگی های خودشان بسته شده بودند

  .بسيار به مشکالت ميتوانستی در آنجا ايستاده شوی.  جرأت کرديم که به زمين بی بينيم
  

وقت بعد از اينکه کارگران برگشتند اطالع و يا خبر به نيک پای رسيد که بعض مردم اين محل در بين بزود ترين 
و يک گروپ از مردم آمدند و قبرها را مورد بازرسی قرار دادند و از قبرهای کم عمق پاره .  کشته شده گان بودند

و آنها بيشتر .  ده شان را شناسای کرده بودندهای لباس شان را پيدا کرده و از طريق همين لباس ها اقارب مفقود ش
ايکه بااليشان فير شده از دو جسد را از منطقه نه چندان دور تر از محل پيدا کرده بودند که اجساد در همان محل 

  . افتيده بودندبود
دن کرده  از محل دي2000مستنطقين محلی حقوق بشر درماه نوامبر . منطقه رباتک تحت کنترول طالبان باقی ماند

  .  قابل ديد را عکس برداری کردندو متباقی مخروبه های
  
  
 مال شهزاده  بود که 2000قوماندان عمومی طالبان در خط اول خنجان در واليت بغالن در مدت نيم سال اول  .1

صالحيت بر تأ سيسات زندان های خنجان و پلخمری جای که زندانيان رباتک داشت و قوماندان نيروهای 
بنام )  مستقر در مزار5قوماندان قول اردوی (قوماندان اعلی طالبان در زون شمال . ر در محل بودمسلح مستق

مال عبدالرزاق قوماندان بلند رتبه تر از مال شهزاده و مسئوول سوق و اداره عمليات بود،  برايش از 
 از شکنجه که توسط مال وی اولين مقام رسمی نظامی بود که بايد. استراتژی و پاليسی طالبان آگاهی ميداد

و همچنين از واقعيت قتل و کشتار بايد آگاه . شهزاده عليه زندانيان غير نظامی صورت ميگرفت آگاه ميبود
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وی . ميبود و در صورت ابتدای احضار قوماندان به محکمه و ممانعت از تکرار واقعات مسئووليت داشت
 .قوماندان نظامی طالبان بود

  
  

  ئوول انجام جنايات اندعاملين و کسانيکه مس
  

  .مال شهزاده قندهاری قوماندان ارشد طالبان در قتل عام ها مستقيم مسئووليت داشت
.  آزاد گرديد2004 در نظارت خانه نيروهای آمريکای برده شد لکن در ماه می 2001مال شهزاده در اخير سال 

گ رويا روی با نيروهای آمريکای به قتل متعاقبآ بعد از رهای با يک واحد نظامی طالبان پيوست و در يک جن
در زمانيکه اين جنايات صورت گرفت او قوماندان عمومی طالبان در خط اول خنجان در واليت بغالن . رسيدند

ديگر افسران که بخشی ازتشکيالت نظامی در محدوده فرماندهی . قوماندان قسمت از صفحات شمال مقرر گرديد
  :  ذيل هستندجام جنايات آگاه بودند شاملز انشهزاده قرار داشتند احتماال ا

طالبان افغانستان به سيستم زون تقسيمات کرده بود (مسئوول تنظيمات طالبان در زون شمال مال نور اهللا نوری  .2
واليت بغالن جای که اسيران را گرفتار کرده بودند و واليت سمنگان جايکه اسيران را . که چهار زون داشت

  . )  زون شمال بودو مربوطند هردقتل عام کرد
...... بنام مال عبدالرزاق )  مستقر در مزار5قوماندان قول اردوی (قوماندان اعلی طالبان در زون شمال  .3

قوماندان بال واسطه  بلند رتبه تر از مال شهزاده و مسئوول سوق و اداره عمليات بود،  برايش از استراتژی و 
ن مقام رسمی نظامی بود که بايد از شکنجه که توسط مال شهزاده عليه وی اولي. پاليسی طالبان آگاهی ميداد

و همچنين از واقعيت قتل و کشتار بايد آگاه ميبود و در . زندانيان غير نظامی صورت ميگرفت آگاه ميبود
وی قوماندان . صورت ابتدای احضار قوماندان به محکمه و ممانعت از تکرار واقعات مسئووليت داشت

 .ان بودنظامی طالب
مال فاضل محمد مظلوم از قندهار قوماندان دوم مافوق مال شهزاده بود و وی از اينکه افرادش بخاطر انجام  .4

 .يگردد از مراقبت شان عاجز مانده بودجنايات توسط قوماندان زون شمال متوقف م
 .وزير دفاع طالبان مال عبيداهللا از قندهار مشهور ترين مرجع نظامی طالبان .5
اين زندانيان مردمان غير . ير رسمی در پلخمری ميفرستاد در زندان غ ران که در آن زمان زندانيانوالی بغال .6

آنها زخمی شدند و  .  دندنظامی بودند و بدون جرم ويا اقدام قانونی توسط يک قوماندان نظامی گرفتار ش
والی بايد از . مال مشهود بودحضور آنها در منطقه بخاطر رفت و آمد اقارب شان کا. متعاقبآ به قتل رسانيد

او يک مقام ارشد غير . حضورشان آگاهی می داشت از جنايات صورت گرفته عليه شان و از سر نوشت شان
 مشخصات.  و اجرای قانون در شمال بود جاييکه تخطی ها از آنجا شروع گرديدنظامی بود که مسئوول اداره

ار را انجام داده اند و کسانيکه در حادثه حضور داشتند  سربازان طالبان کسانيکه عمل قتل و کشتو هويت 
 . دارد شدن راهنوز امکان تثبيت

 
  

  2001 جنوری سال 22 الی 7 قتل عام در يکاولنگ از 7.6
  

حزب وحدت . ولنگ بعد از اشغال آن توسط طالبان مبارزه ادامه يافتا  در ولسوالی يک1998در ماه سپتامبر 
 تصرف کردند و باميان را در آپريل 1998أ سريعأ منطقه يکولنگ را در آخر سال خليلی و حرکت محسينی مشترک

اگر چه آنها هردو ولسوالی را در ماه می همان سال بعد از جنگ شديد در باميان از .  تصرف کردند1999سال 
  . نيروهای حزب وحدت و حرکت اسالمی دو باره يکولنگ را تصرف کردند2000 دسامبر 28در . دست داد

 نيروهای طالبان پيشروی شان را از باميان با يک تالش و اقدام بخاطر تصرف دو باره 2001 جنوری 7در 
 مرکز ولسوالی نيک که بدون سکنه بعد از جنگ در طالبان نيروهای تقويتی آورده بودند تا . ولسوالی آغاز کرد

  . جنوری به آنجا رسيدند8زياد بود پيشروی کردند و در اخير روز 
  
 جنوری صورت 8اکثر قتل ها در .  آغاز شد2001 جنوری 7تل عام غير نظاميان در يکولنگ در روز يکشنبه ق

مجموع .  جنوری در محل باقی ماندند و قتل عام های زيادی را در محل انجام دادند22نيروهای طالبان تا .  گرفت
ر شان غير نظامی، سه نفر شان نظامی  نف175  نفر که178فته بود حد اقل کشتار که در اين دوران صورت گر
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آمار دقيق افراد ايکه در دستگيری های دسته جمعی دستگير و بعدآ به قتل رسيده بودند بخاطر . شناسای شده بودند
  .نبود منبع قابل اعتبار غير ممکن بود

  
  سلسله ساختار فرماندهی طالبان در يکولنگ 

بتی طالبان در يکولنگ و مسئوول عمليات نظامی طالبان در در آن زمان مال شهزاده قوماندان نيروهای  ضر
بعد از تصرف يکولنگ . نيروهايش نيزديک فرماندهی اش قرار داشتند.  جنوری بود11 جنوری الی 6يکولنگ از 

 متر از 250، مکتب دخترانه که تمام اين ساحات UNOCHAنيروهايش در شفا خانه، تعمير ولسوالی کهنه، دفتر 
قرارگاه های موقت در جوار هم قرار . اندهی شان در کتابخانه آقای عرفانی يکولنگی فاصله داشتندمرکزيت فرم

داشتند زيرا بخاطر عمليات تالشی در حقيقت گروپ های تالشی اسيران را گرفته قبل از تير باران در مقر 
دان ارشد طالبان گزارش داده است دو قومان. فرماندهی شان می آوردند که اکثر اين اسيران مردم غير نظامی بودند

به دليل نقش ايشا ن به حيث قوماندان نظامی فاضل . که يکولنگ را دو مرتبه در جريان عمليات نظامی ديده است
  .حتمی در پالن و رهبری عمليات شامل قضيه ميباشد

  
  

  بر عالوه اين مطالب قوماندانان ذيل طالبان عضو سلسله مراتب طالبان بودند
 يکولنگ يک قسمت بروز واقعه  طالبان در ساحه هزاره جات بود ومان مال عبدالستار قوماندان عمومیدر آن ز

نقش عبدالستار در جريان قتل . او در مرکز نيک در جريان قتل عام حضور داشت.   بود2000جنگ در دسامبر 
  .ها بودهعام ها به نظر ميرسيد که معاون اول و مال شهزاده تطبيق کننده اين قتل عام 

پياده در جريان جنگ  پشتون طالب و در منطقه شناخته نشده بود ولی به حيث قوماندان -مال عبدالغفار از قندهار
  .   ماه جنوری عمليات تالشی را سر پرستی کرد8 در دره علی عليا در وی. حضور داشت

اهللا نقش هماهنگی همزمان با عمليات در جريان عمليات، طالبان در کابل مستنطقين را آگاه نمودند که مال احمد 
  .سيغان، کهمرد و يکولنگ را داشته است

  
اگر چه عمال تا سه شنبه و چهار .  جنوری واحد های نظامی طالبان توقع رسيدن به يکولنگ را داشتند7قبل از 

شد و مسئوول فرمان شنبه به يکولنگ نرفته بودند و زمانيکه قتل عام ها به پايان رسيد او بطور واضح قوماندان ار
  .از آغاز عمليات بود

او گرفتاری ها را بطور دسته جمعی و انفرادی سر . قوماندان محلی بنام منگل نيز در قتل عام ها شرکت داشت
پرستی ميرکرد که باعث ازدياد قربانيان در نيک بخاطر گروپ های کشتار گر بيشتر گرديده بود تالشی خانه بخانه 

در جريان تالشی . ی ميکرد تالشی بود که قتل عام ها در محل کشتار صورت ميگرفترا که منگل سر پرست
تمام اين . و سه واقعه منفردانه نيز صورت گرفته بودند يد ا ننفر به قتل رسرا  11طالبان در دره علی حد اقل 

  . صورت گرفته استCCA دفتر ساحوی ی يک کيلومترکشتار در محدوده ای
  

.  قتل عام ها نقش برجسته را ايفا کرده اندی با طالبان در حمالت ضربتی وه نيروهای خارج نشان ميدهد کشواهد
نيروهای خارجی بطور مخلوط با نيروهای طالبان عمليات را اجرا کردند که شاهدان پشتون های قندهاری را 

 قاتلين را بطور روپ گنجات يافته گان.  کشتار نبودنداگر چه نيروهای خارجی عامل اصلی. شناسای کرده اند
طالبان از مليشه های .  قتل عام مبادرت ميورزيدندبودند که بيشتر بهپشتون های افغان آنها  که عموم شناسای کردند

ولی آنها افغان های . خارجی در قتل ها، اسير گرفتن مردم از قريه جات، و محل باز رسی اسيران استفاده ميکردند
 .  دپشتون را برای کشتن می گماشتن

  
در جريان ) 2(استشهاد توسط سه گروپ از کميسيون تحقيق در يکولنگ و ) 1: (تحليل مبنی بر دو منابع شهادت

 178 ها که NGOشهادتهای انفرادی نيز از روی ليست قربانيان که از . مالقات در محل شهادت جمع آوری شد
يدهد که حادثات مشخص   تفصيل توضيح ماين گزارش به.  نفر قربانی را به طور انفرادی مشخص نموده است
 بطور مشخص چهار نقطه کليدی مشخص ميسازد که گروپ انجام قتل عام را در يکولنگ به هم شباهت داشته که

  .قاتلين طالبان تعداد زياد مردم را در مرکز ولسوالی جمع آوری کرده و بطور دسته جمعی تير باران کردند
  

  :ر طريق به قتل رساندندنيروهای طالبان مردم را به چها
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گرفتاريهای دسته جمعی توسط گروپ قاتلين طالبان که از محل گرفتاری شان برده و در محل ديگر   . أ

 .کشتند
قتل کنار راه ها،  که يک تعداد قليل مردم گرفتار شدند و يا توقف داده شدند و بعد در همان محل که   . ب

 .گرفتار و توقف داده شده بودند به قتل رساندند
 .شتار در جريان تالشی ها،  که عمومآ بطور انفرادی در خانه هايشان گرفتار شده و عجالتآ بقتل رسيدندک  . ت
کشتار های قصدی جايکه بطور انفرادی شناسای شده بود که افراد نظامی و يا افراد نظامی زخمی بودند   . ث

 .به قتل رساندند
  

  کشتار و گرفتاری های دسته جمعی
  

بطور عموم تعداد گرفتاری های دسته جمعی . ب شدند و بطور دسته جمعی کشته شدنداکثريت قربانيان انتخا
  . از ليست کشته شده گان شناسای گرديده اند نفر آن98 نفر قربانی اند که 127نمايانگر 

  
 گرفتاريها دسته جمعی در دره علی. 1  . أ

     و در قالی محمد حسن خان در حدود  نفر را از دره علی توسط گروپ جالد شان گرفتار کرده50طالبان به تعداد 
 الی 1000نيروهای طالبان آنها را در خانه هايشان در دره علی بين .  جنوری جمع آوری کردند8را در نفر  1700
نيروهای طالبان اين افراد را در مرکز عملياتی شان در مقر موسسه آکسفام .  نفر در يک روز گرفتار کردند1500

اظهارات شاهد عينی شامل . در محل نزديک محل کشتار ببرند نگهداری کردند آنها را برده و قبل از کشتن
يک مرد آشکارا . مردهای بودند که در دره علی گرفتار شده بودند لکن در محل نگهداری مورد عفو قرار گرفتند

  .داين عمليات توسط قوماندان عملياتی طالبان سرپرستی ميش. از دست دسته قاتلين نجات يافت
  
  گرفتاری مردان در منديک  . 2. أ

 نفر را از منديک گرفتار کرده  و در قلعه حسن خان به قتل 11 جنوری ساعت هشت نيم دسته قاتالن طالبان 8در 
يک نفر از اين افراد از دست . طالبان اين افراد در همين روز از نزديک قريه منديک گرفتار کرده بودند. رساندند

  .  اين عمليات توسط قوماندان عملياتی طالبان سرپرستی ميشد.  يافتدسته قاتالن نجات 
  
  گرفتاری مردان از قريه کته خانه از سالون نماز. 3. أ

زمانيکه آنها در قريه رسيدند در ساعت هشت نيم .  نفر را در کته توسط همين دسته قاتلين به قتل رساند22طالبان 
 سالون نماز قريه کته خانه جاييکه مردم در آنجا در ساعت هشت نيم روز آنها مردم را از داخل.  ماه جنوری بود8

اين عمليات توسط قوماندان عملياتی طالبان . هشتم جنوری پناه برده بودند و طالبان آنها را در شب گرفتار کردند
ين دسته نجات يافته  نفر پشتون ها اداره ميشد و يک نفر از قريه کته خانه ازا8دسته قاتلين توسط . سرپرستی ميشد

  . بود
  
  گرفتاری مردان که در خانه احمد ارباب در کته خانه تجمع کرده  ميخواستند که تسليم شوند. 4. أ

آنها از .  نفر از تعداد ريش سفيدان که کوشش داشتند به مراجع طالبان تسليم شوند به قتل رساندند10طالبان تقريبآ 
 جنوری 8بيرون شدند، زمانيکه طالبان آنها را در ساعت هشت نيم خانه احمد ارباب شخص با نفوذ منطقه 

طالبان اين افراد را .  بجه بقتل رساندند11گرفتار کردند آنها را در عقب موسسه آکسفام در همان روز در ساعت 
شاهدان عينی به شمول کسانيکه در آن محل مورد بخشش . در قرارگاهشان در موسسه آکسفام نگهداری کردند

شاهدان عينی خاطر . اين عمليات توسط قوماندان عملياتی طالبان سرپرستی ميشد. ار گرفته بودند يکجا بودندقر
 .نشان ساختند که طالبان خارجی در نگهداری اسيران شرکت داشتند

  
  گرفتاری ريش سفيدان قريه بيد مشکين که طرف مرکز نيک بخاطر تسليمی می آمدند. 5. أ

 نفر از ريش سفيدان که مانند قريه کته خانه به مرکز ولسوالی بخاطر بيعت  و 13د طالبان تقريبآ در حدو
طالبان آنها را در مقر موسسه آکسفام نگهداری کردند و . همبستگی شان با مقامات طالبان آمده بودند بقتل رساندند
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اين عمليات توسط .   رسيدند جنوری توسط دسته قاتالن مربوط به طالبان به قتل8بعد در ساعت يازده و نيم روز 
  .قوماندان عملياتی طالبان سرپرستی ميشد

  
  گرفتار مردم بيد مشکين در جريان تالشی خانه بخانه . 6. أ

 جنوری گرفتار 8طالبان افرادی را که در جريان تالشی خانه بخانه در قريه بيد مشکين در ساعت نه و نيم روز 
 ميرسد که قربانيان اين گرفتاری ها توسط دسته قاتلين در موسسه آکسفام چنين به نظر. کرده بودند بقتل رساندند

  .لکن هيچ معلومات مشخص از اداره اين عمليات موجود نيست. به قتل رساند اند
  
  قتل عام دو سرکه قرغان. 7. أ

اين سه بخش جستجوی طالبان . طالبان سه نفر را از بيد مشکين بودند در نزديک سرک قرغان به قتل رساندند
تير . نفر را در بيد مشکين در ظهر روز هشتم جنوری  محاصره کرده  در ساعت پنج و سی دقيقه به قتل رساندند
باران اين سه نفر بفرمان قوماندان ستار الدين و توسط افراد مسلح پشتون افغان اجرا گرديده است ولی کدام 

  .ه نفر که از قتل نجات يافته اند گرفته شده استاظهارات از س. معلومات بيشتر در اين زمينه موجود نيست
  
  تالشی های قريه های آخندان، کته خانه و کشکک. 8. أ

 8طالبان تعداد نا معلوم از مردان که در قريه آخندان، کته خانه و کشکک در جريان تالشی های متداوم در 
ندارد اما به نظر ميرسد که قربانيان اين عمليات وجود هيچ گزارش جامعی از . کشتندجنوری جمع کرده بودند 

  . توسط دسته تير باران در آکسفام به قتل رسيدند
  

  کشتارهای کنار جاده 
  

 تن از آنها به طور واضح از 17 قربانی دارد که 18گزارشات عمومی درباره کشتارهای کنار جاده اشاره به 
  . ليستهای فراهم شده متضررين قابل شناسايی بودند

  
 جنوری فورآ در نزديکی مرکز قالين بافی 8 قبل ازظهر 11طالبان سه دکاندار بهسودی را ساعت قوای ) 1(  . ب

در دره علی به ) CCA(که توسط يک سازمان غير دولتی افغانی اداره می شد و مرکز همکاری افغانستان 
 . اين کشتار در بخشی که توسط قوماندان منگل کنترل می شد، اتفاق افتاد. قتل رساندند

  
 جنوری طالبان نه نفر را در منديک به قتل رساند که پنج تن آنان را همراه اين نه نفر 8 بجه 10در ساعت ) 2. (ب

يک قوماندان . گرفتار کرده بودند از آنها جدا کردند و مجبور کردند که حادثه قتل را از نزديک مشاهده کنند
  . د دستور داد و سر پرستی کردقندهاری قتل را که توسط پنج نفر افغان پشتون اجرا ميش

  
 جنوری يک گزمه مختلط از طالبهای داخلی و خارجی دو چوپان را در کوتل سرخک ايستاد 8 بجه 11در ) 3.(ب

  .يک نفر از تير باران نجات يافت و ديگری بخاطر بزرگی سن مورد عفو قرار گرفت. کرده و به قتل رساند
  

 بجه الی سه بجه بعد از ظهر در دره علی تحت سر 11 جنوری از 8طالبان کوهی عمليات تالشی را از ) 4(
پرستی قوماندان منگل سه نفر ره گذر و يک مرد محلی را در منطقه پای تپه سر بالق ايستاد کرده و به 

  .قتل رساندند
  

  کشتار در جريان تالشی ها
  

قام سلسله مراتب و نظامی نيروهای تالشی مردم را بدون رجوع به م.  هفت حادثه مشخص شده است) 1.(ت
 شکنجه و لت طالبان. ليل بر جدا کردن قربانيان را به قتل ميرساندندشان و بعض اوقات بدون واضح کردن د

طالبان . يکی را تا دم مرگ لت و کوب ميکرد و ديگر را زنده در ميداد. و کوب را با قتل مدغم کرده بود
  . ش دوز را که سيد رسول نام داشت به قتل رساندخارجی در يک عمليات تالشی حد اقل يک نفر کف
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  قتل عمدی و يا قصدی
.  جنوری اسير گرفتند7 يا 6طالبان استاد فکور قوماندان نيروهای جبهه متحد را با باديگارد هايش در ) 1.(ث

  .را قبل از به قتل رساندند بسته کرده مورد شکنجه قرار دادندوی آنها 
  
 جنوری وی را در دفتر 22 عبدالستار دگروال حيات اهللا را گرفتار کرد و در طالبان تحت امر مال) 2. (ث

UNOCHAبه قتل رساند .  
  

  تفصيالت راجع به تعداد کشته و گرفتاريهای دسته جمعی
   

   جنوری8 گرفتاريهای دسته جمعی در دره علی و قتل عام شان در نيک در -)1. (الف
از اينکه اين دره يک مرکز سادات با .  صورت نگرفته است2001 هيچ جنگی در دره علی در دسامبر و جنوری

 جنوری 8منطقه در . نفوذ ولسوالی بودند و احتماال کالنهای دره علی عالقه مند بودند که با طالبان همکاری نمايند
انتقال به تعقيب عقب نشينی و شکست نيروهای جبهه متحد از يکولنگ بزرگان راجع به . منطقه دره علی آرام بود

مردمان دره ها . قدرت صلح آميز در بين شان جرو بحث ميکردند که چگونه ارتباط جديد را بر قرار نمايند
مردم يکولنگ دره علی را به عنوان . برخالف کسانيکه در مرکز ولسوالی بودند بطور احتياط پنها نشده بودند
 مردم غير نظامی در مرکز ولسوالی پنهان مکان مصئون انتخاب کردند زيرا در جريان آشوب سياسی و نظامی

اگر کدام دليل نظامی برای تالشی دره . اين منطقه ميزبان مردم بيجا شده از مرکز ولسوالی بود. شده ميتوانستند
علی اين يک قريه بود که نزديک کوتل سرخک و فيروز بهار جاييکه نيروهای جبهه متحد در آنجا بخاطر دفاع از 

که ی سطحی از محل اينرا دريافتند که در زمان اياگرچه استخبارات ساحوی در يک بررس. نديکولنگ مستقر بود
  .به آن مناطق رسيدند هيچ نيروی نظامی از مخالفين در آنجا حضور نداشتطالبان 

  
در قدم اول نيروهای . تيرباران مردان اسير در دره علی يکی از چهار نقطه کليدی فتل عام ها محسوب ميگردد

آنها مجهز با شش عراده موتر تويوتا داتسن .  جنوری رسيدند8 بجه 10شی طالبان به دره علی تقريبآ در ساعت تال
و متعاقبآ در دزدی اسپهای محل وبخاطر )   بجه ديده شده است10توسط شاهدان در منطقه جمک ساعت (که 

ه علی قوماندان منگل که از پشتون های قوماندانان کليدی در تالشی در. تالشی خانه های جوارسرک اقدام نمودند
نيروهای که آمده . که بعدآ با طالبان پيوست و در بين مردم شناخته شده است و ديگرش مال غفار بودندبود باميان 

 در تخار کشته شد برعالوه بعض تاجک 2001بودند شامل پشتون های بغالن مربوط مال عبدالباقی طالقانی که در
 در دره علی قرارگاه گرفت و در جريان روز در اطراف آن محل بخاطر CCA قالين بافی طالبان در مرکز. ها

 در منطقه 15 الی 11يک کارمند قالين بافی ميگويد که آنها تقريبآ از تاريخ . چای نوشيدن و چور و چپاول ميرفتند
  . نددره علی کنترول داشت و زمانيکه اسيران به مرکز برده شدند آنها به طرف نيک رفت

  
طالبان ديگر که در عمليات تالشی خانه ها در دره علی شرکت داشتند به شمول مال رحمت اهللا، سيد صالح الدين 

 قبل از ترک محل نوشته شده CCAکا کازی و مولوی محمد ولی بودند که نام هايشان در ديوار حولی قالين بافی 
آنها . پ تالشی طالبان تا توانستند مردان را جمع کردنددر جريان هشت ساعت که آنها در دره علی بودند گرو. بود

اسيران را از خانه ها، از سر مزارع، و از سر زمين ها گرفتار کردند و دستهايشان را با لنگی های شان بسته 
گروپ تالشی يک تعداد را بخاطر ازدياد نفر و تصفيه يک تعداد را مورد . کرده به مرکز قالين بافی انتقال دادند

مرکز قالين بافی مرکز گرفتاری درست شده بود جای بود که مردم را قبل از برگشت به نيک در . فو قرار دادندع
اين گرفتاری ها با ظلم زياد صورت ميگرفت و شاهدان عينی توضيح داده است که . آنجا جمع آوری ميکردند

همچنان طالبان .  ميل تفنگ و برچه ميزدندنيروهای طالبان چگونه اسيران و يا اقوام اسيران را حين گرفتاری با
 طالب علم  بر عالوه مردان از قريه جات دره 30مدرسه دره علی را به حيث مرکز گرفتاری استفاده ميکردند آنها 

علی عليا گرفتار کرده بسته کردند ولی عجالتآ مال غفار اين طالبها را مورد عفو قرار دادند و اجازه دادند که بخانه 
  )اظهارات شاهد را در ذيل بی بينيد. ( بروندهايشان

  
اجرای اين عمليات تالشی نشان ميدهد که اين تالشی هدف نظامی نداشته و صرف جمع کردن مردم و جزا دادن 

کسانيکه بطور نا مشخص جمع آوری شده بودند و کسانيکه زندانی شدند بطور مشخص شامل غير .  استشان بوده
فتار توسط منگل که از منطقه معلومات کافی داشت رهنمايی ميشد و طالبان بطور کامل از و اين گر. نظاميان بودند
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منگل سرپرستی عمليات از جوی که در مرکز قالين بافی بود  به پايين . بودندآگاه  گرفتاری غير نظاميان يتواقع
در . لی عليا را به عهده داشتندمنطقه دره علی يعنی دره علی سفال و مال غفار از جوی به باال يعنی منطقه دره ع

در مسير راه طرف مرکز قالين بافی .  نفر را در مرکز قالين بافی جمع کردند80 بجه بعد از ظهر طالبان 3ساع 
 متر در 400 بقتل رسانده شده بودند تقريبآ جساد دوکانداران بهسودی که فورآ بعض اسيران گفته اند که آنها از ا

  .اشت قرار داشتندجنوب اين مرکز موقعيت د
  

ف نيک بخاطر بر عالوه گرفتار مردم از خانه هايشان، طالبان با دسته ای از ريش سفيدان که از دره علی به طر
در بين اين ريش سفيدان يکنفر بنام چمن مسئوول ديپوی . و امنيت قريه جات ميرفتند رو برو شدندمذاکره، تسليمی 

يات تالشی طالبان اين اين گروپ ميانجيگر را که از قريه جمک عبور دسته عمل. سابق طالبان در يکولنگ بود
.  طالبان اسرا را با برچه ميل تفنگ ميزدند و در يک اتاق در جمک ايشانرا زندانی کردند. ميکردند مالقات کردند

کرده و با گروپ بعدآ آنها با بقيه زندانيان يجا . و تا برگشت خود طرف نيک آنها را در همان اتاق نگهداری کردند
 گفته است که چگونه شوهرش با 140شاهده عينی  نمبر . اصلی از زندانيان طرف نيک مرکز قتل عام انتقال دادند

يک تعداد موی سفيدان قريه به مرکز دره علی در شا نهنگ، نشان ميدهند که چطور مردم مصروف مشوره برای 
بود و در محل قتل اگر چه او از قريه شا نهنگ گرفتار شده .د بودناينکه چطور تغييرات سياسی اخير را وفق بدهد

  .عام به قتل رسيد
  

طرف نيک ميرفت تا اقای اخالقی کالن قريه و مدير ) پسر خواهر يا برادرش(يک شاهد گفته است که چطور 
دسته قاتلين تير آنها در مسير راه توسط طالبان اسير شدند و توسط . سابق اداره طالبان در ولسوالی را همرای کند

  .او و يک گروپ از زنها توانستند که جنازه را روز ديگرش پيدا کنند. باران گرديدند
  

طالبان سوار بر اسپها اموال مردم را دزدی . بعد از ختم عمليات تالشی طالبان مردم جمع کرده طرف نيک بردند
تفنگ بخاطر حرکت دادن مردم طرف نيک ، چوب و ميل )کيبل مورد عالقه طالبان (نکردند و مردم را با قمچي

 بعد از ظهر زندانيان را به طالبان مسئوول عمليات در 4آنها در مدت يکساعت راه را پيمودند و در ساعت . ميزدند
قوماندان عملياتی طالبان مال شهزاده در تعمير کتابخانه مشرف بر صحن . مقر موسسه آکسفام در نيک تحويل دادند

  .حولی نشته بود
  

يک موتر در موسسه آکسفام منتظر بود و زمانيکه اسيران در موسسه آکسفام می رسيدند محافظين آنها را به دو و 
وقت اسيران ميرسيدند و موتر کارماز را تخليه ميکردند  . اطفال، جوانان و پير مردان: يا سه دسته تقسيم ميکردند

دست کم در يک قضيه محافظين طالبان به . ا ميانجی ميشدندتعداد طالبان در رابطه با اين دسته بندی  مداخله و ي
در يک قضيه محافظين دو نفر فنی يا . مال شهزاده مراجع کردند بخاطر پالن راجع به عفو قراردادن اسيران

ولی شهزاده .   استNGOمتخصص را با خود طرف کلينيک جذام بردند تا اسناد را بيبينند که کی  کارمندان 
رد کرد و گفت تمام شان را بقتل برسانيد لکن محافظ از امر وی سر پيچی کرد و اسيران را در وقت حرف آنها را 

اسيران به دو دسته جوان و پير تقسيم و بسته کرده به موتر بارکشی بار . تخليه از موتر بارکشی دسته بندی کرد
وتر طرف يک فاصله کم از نيک طرف  بجه بعد از ظهر تکميل گرديد وم5اين تقسيمات تقريبآ در ساعت . کردند

بعد . موتر بارکشی تخليه گرديد و به دو دسته تقسيم کردند. محل قتل عام در قلعه ارباب حسن خان حرکت کرد
 بجه بعد از ظهر تيرباران 6 و يا 5مردان دره علی تقريبآ درساعت . طالبان آنها را توسط دسته قاتلين به قتل رساند

  .شدند
 طالبان يک پير مرد را مورد عفو قرار داد و وی را از محل قتل در شب پس آورده و  روز  ماه جنوری8در 

در آخر روز اسارت . جوانانيکه نجات يافتند برای چهار روز در محل نگهداری شدند. ديگر وی را آزاد کردند
قت آين ها توسط افراد در اين و.  ماه جنوری گماشته شدند12شان اين مردان جوان به کار بار کردن اجساد در 

  . طالبان از غور بند محافظت ميشدند
  

 مرد پير از دره علی بخاطر جستجو و شناسای اجساد به 10 زن و 30بعد از چهار روز يک نماينده گان مرکب از 
ن قربانيا. نيک آمدند و در بين انبار اجساد که در قلعه ارباب حسن خان موقعيت داشت اقارب شان را شناسای کنند

و تا هنوز دستهای . توسط مرمی های مختلف زخمی و کشته شدند مخصوصأ در قسمت سر و سينه فير شده بودند
 ماه جنوری بخاطر 12يک شاهد گفته است که زمانيکه نمايندگان مردم دره علی در . شان در عقب بسته بودند
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ره علی حاجی فکوری قوماندان ارشد که با مردم د. اجساد شان آمدند شش رديف پانزده نفره از اجساد را ديده است
 70 الی 60و آنها . و فکوری برايشان يک موتر بارکشی داد. طالبان پيوسته بود مالقات در نيک مالقات کردند

 جسد را در بازار کهنه نيک به اقارب شان در شرق يکولنگ و در سالون 11آنها . جسد را در اين موتر بار کردند
از اين محل اقارب قربانيان اجساد را توسط مرکب بخاطر دفن شاه بخانه هايشان . سليم کردندنماز قريه منديک  ت

  .بردند
  

يک شاهد گفته . شهادت شاهد  بيان ميکند که بر عالوه ظلم و کشتار طالبان بعض اسيران را شکنجه نيز ميدادند
وه زخمهای مرمی انگشتانش نيز د بر عالاست که بگونه يی که آنها جسد پدرشان را از محل کشتار گاه پيدا کردن

شاهد ديگر گفته است که چگونه برادرش از خانه اش اسير گرديد با لنگی دستانش بسته با لت و .  شده بودبريده 
لکن زمانيکه او برای پيدا کردن جسد برادرش از قلعه ارباب حسن خان . کوب همراه اسيران دره علی يکجا بردند

  .درش بر عالوه تير باران توسط برچه به قتل رسيده است و گلويش بريده شده بودرفت او فهميد که برا
  

گرفتاری دسته جمعی از دره علی و قتل عام آنها توسط دسته قاتلين توسط کسی که عضو فاميلش يکنفراز فاميلنش 
 جنوری 8ارع در از جمله اين گرفتار شده گان است که شهادت داده است که وی اقاربش را از خانه، از سر مز

اسيران  که همراه قربانيان دره علی به طرف نيک می بردند ليکن بعدأ او بخاطر کدام دليل مورد عفو قرار .  بردند
 15و کسانيکه بعدأ در .  جنوری طرف نيک بخاطر شناسای جسد رفته بود11گرفت اقارب کسی بود که در 

  . اده اند شهادت د دفن شدند و مردمی را که تير بارانجنوری
  

  نجات يافته گان
شاهدان عينی از مردان کسانيکه با دسته اصلی اسيران در دره علی اسير شدند و تا يکولنگ همراهی شان بودند و 

آنها در رابطه به حادثه تا آخر که طالبان جوانان را . بخاطر سن شان جدا شدند شهادت شان به دسترس ميباشد
ابوالفاضل که در دره علی همراه پسرش گرفتار شده بود . صل ارائه کرده استطرف کشتار گاه بردند معلومات مف

طالبان آنها با اعمال شکنجه و لت وکوب با ميل تفنگ و چوب و اخيرآ آنها را با دسته اصلی .  ميباشد143قربانی 
سيران جوان ديگر به ابوالفاضل بعدآ همراه چند پير مرد زمانيکه پسرش با ا.  اسيران با پای به مرکز نيک بردند

او تخمين کرده است در اسيران که به مرکز کشتار گاه برده شدند . محل کشتار گاه بردند مورد عفو قرار گرفتند
همچنان عوض .  نفر تير باران شدند50 نفر شان آزاد گرديدند و بقيه در حدود 30 هشت نفر بودند و 80بيشتر از 

ه اش در دره علی وارد شده بود اسير گرديد و آنها وی را بسته کرده علی توسط سه نفر عسکر پشتون که درخان
وی تا نيک برده شده به دسته اسيران اصلی ملحق گرديد ولی بخاطر سن زياد وی . مورد لت و کوب قرار داد

  . مورد عفو قرارگرفته و آزاد گرديد
  

او از .  ن کرده آنها در کشتار گاه جدا گرديدخليفه يکی از آخرين کسانی بود که از قربانيان دره علی قبل از پايي
 ساله بود و 40اگر سن وی تقريبآ . قريه منشره مربوط دره علی گرفتار شد و با اسيران اصلی طرف نيک رفتند

او برای چهار . احتماال کشته ميشد ولی در آخرين دقايق يک طالب مداخله کرد و ويرا با مرد پير ديگر آزاد کرد
وی تأييد کرد که . ابل هوتل اسد اهللا خان بخاطر بار کردن اجساد نگهداری شد و بعدآ رها گرديدروز در نيک مق

  .  نفر شان مورد عفو قرار گرفتند15 نفر بودند ولی فقط 80 الی 70اسرای که طرف نيک برده شدند 
  
  

  .خان نجات يافتدر ظهر روز  هشتم جنوری محمد علی قريه کنده دره علی از کشتار در قلعه ارباب حسن 
. بخاطر بی خبری از واقعه او طرف دوکان رفت و اسير گرديد. او با دسته گرفتار شده گان اسير نگرديده بود

طالبان اورا بخاطر چيدن اسيران در موتر بارکشی در جريان روز گماشتند و او اسيران را که بطرف قلعه ارباب 
  . د از ختم کا ر طالبان اورا تير باران کردو بع.  حسن خان برده ميشدند در موتر می چيدند

اگر چه يک نفر ديگر زمانيکه همسايه اش در بين خون دست و پا می زد با پايين انداختن خودش   آسيب نديده 
اگرچه اين مورد از شاهد بطور کامل . اين واقعه زمانی بود که اسيران دره علی را تير باران ميکردند. است

  .واضح نيست
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يک زن گفته . د در زمانيکه شوهرش و دو پسر را طالبان تير باران کرده به قتل رساند شاهد صحنه بوديک شاه
شاهد ديگر گزارش داده است که شوهرش در . است که چگونه طالبان پسرش راقبل از بردن به کشتارگاه ميزدند

دند و او را با لنگی اش محکم بسته حين آماده کردن علف در کاهدان بود که دو طالب پشتون دفعتأ بر وی وارد ش
يک شاهد ديگر ميگويد که چگونه دامادش را طالبان بسته کرده با چوب ميزد و در . در محل کشتار گاه پايين کردند

زن يک قربانی و يا متضرر بيان ميکند که چطور طالبان شوهرو دامادش را از خانه . محل کشتار گاه پايين کرد
را قبل ازبردن شان به کشتار گاه در قلعه ارباب حسن خان با قمچين، ميل تفنگ و برچه اش گرفتار کرد و آنها 

يک شاهد ميگويد که سه نفر . يک نجات يافته گفته است که دو پسرش گرفتارشده در کشتار گاه برده شدند. ميزدند
 بعد از چهار روز از پشتون ها دستهای شوهرش را بسته کرده لت وکوب کرده بردند و ريش سفيدان جسد وی را

نجات يافتن ديگر خودش به خاطر يافتن جسد پسرش به قلعه ارباب حسن . کشتار گاه قلعه ارباب حسن خان آوردند
زن يک قربانی قصه کرد شوهرش . خان رفته بود و ديد که دستهای پسرش به عقب بسته و چهار مرمی خورده بود

 8برادر قربانی ديگر قصه کرده است که که برادرش در . رده شدگرفتار شد و به ضرب لت وکوب به کشتار گاه ب
يک مادرسه قربانی گفت کرد . ماه  جنوری در دره علی  گرفتارشد با برچه زده شده بود و به کشتار گاه کشته شد

از زن يک قربانی گفت که چگونه اجساد . که طالبان دو پسر و يک نواسه اش را گرفتار کرده به محل کشتار بردند
يک شاهد ديگر بيان کرده است که طالبان پسرش را از خانه اش گرفتند و در . محل کشتار آورده شد و دفن گرديد

 گرديده و دستهای پسرش 122سه نفر مسلح طالب وارد خانه شاهد . همان عصر روز وی را به محل کشتار بردند
 بجه بعد از ظهر وارد محل 2طالبان در ساعت يک شاهد عينی گفت که . را بسته کرده به محل کشتار گاه بردند

  . اجساد اين سه نفر بعدآ از انبار اجساد از قلعه ارباب حسن خان پيدا شد. شدند و توانستند که سه نفر را گرفتار کنند
  

شوهر يک مزدورکار قريه زمانيکه .  قومی يک نجات يافته گرفتاری و قتل کاکا يا مامايش را بيان کرده است
زن ديگر بيان داشته .  به محل کشتار گاه رسيداو بسته شده و. د گرفتارشد برای صاحب کار ساطور ميکرعلف را

يک مادر گفت که پسرش را . است که شوهرش از دره علی گرفتار شد و به قلعه ارباب محمد حسن خان برده شد
زن يک قربانی . رباران پيدا شدگرفتارکرده زده برد که جسد سوراخ سوراخ شده از مرمی وی بعدا ازميدان تي

گزارش داده است که شوهرش توسط طالبان از خانه اش گرفتار گرديد و بعدآ مورد لت وکوب قرار گرفته و در 
شاهد ديگر بيان کرده است که چگونه شوهرش در حين درو کردن چمن گرفتار شد و بسته . کشتار گاه به قتل رسيد

او بخاطر پيدا کردن اجساد در قلعه ارباب . رده به ميدان کشتار پايين گرديدکرده با ميل تفنگ و چوب لت وکوب ک
زن يک قربانی بيان کرد که شوهرش از کنار سرک گرفتار گرديد و بعدأ همراه اسيران دره . حسن خان رفته بود
يد که در مقر يک نجات يافته ديگر سيد طالب، سيد سرور و سيد حسين را از قريه کشکک د. علی تير باران گرديد

. طبقه بندی در محل کشتار پايين گرديدند و بعدآ بخاطر جمع آوری اجساد به قلعه ارباب حسن خان برده شدند
اجساد اصال در قسمتهای سر، سينه، و کمر هدف قرار داده شده بودند به شمول يک عده کسانيکه دستهای شان 

وی . جنوب بطرف قلعه محمد حسن از کته خانه ديده استيک شاهد کشتار واقعی را از . بسته و بعضی باز بودند
  . جنوری در محل کشتار  آورده شده بودند8 بجه 5تأييد کرد که قربانيان دره علی با يک موتر در ساعت 

  
  قربانيان 

اين ليست شامل کسانی است . ليست ذيل يک ليست مختصر از قربانيان و کشته شدگان دسته جمعی دره علی است
  :يست عمومی متضررين که در اظهارات بعنوان کشته شدگان آمده است، قابل شناسای ميباشندکه در ل

  
  

نمبر 
مسلسل

محل  ولد نام متضرر
 گرفتاری

 شغل عمر محل زندگی

 دهقان 27 بوم دره علی سيد حاجی علی اکبر سيد علی ظفر 122
 مزدورکار 30 بوم  دره علی سيد اسحاق سيد حسن  124
 دهقان  25 بوم  دره علی سيد حاجی علی اکبر  سيد محمد 123
شيخ محمد علی  147

 عرفانی
 شاگرد 50 ده نو دره علی خادم کربالی

 مزدورکار 47 گنبدی نيک  سيد کلبی حسين سيد علی  99
 دهقان  40 جمک دره علی سيد اسحاق سيد احمد  133
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 دهقان 36 جمک دره علی  محمد حسين د محمدسي 135
 دهقان  45 جمک  دره علی  علی داد شير 77

 دهقان  55 جمک دره علی سيد محمد  سيد اقبال 132
 دوکاندار 32 کشکک نيک سيد حاجی اسحاق سيد سرور 89
 دوکاندار 35 کشکک نيک سيد حاجی اسحاق سيد طالب 88

 مزدورکار 18 منديک نيک  سخی داد ابراهيم  118
 نانوا 40 نيک نيک ابراهيم زوار نانبای  نادر نانبای 109
 شاگرد 30 قلعه پاره  دره علی شاه يعقوب زوار سيد اسداهللا اخالقی 146
ا/مزدورکار 52 قلعه پاره دره علی مال سرخ بابق نوروز 145

 NGO/ستاد
  اريگرک 35 قلعه پاره دره علی سيد محمد حسين سيد سلطان عزيز  144
 دهقان 30 قلعه شانهنگ دره علی حاجی غالم محمد عباس  142
 دوکاندار  40 قلعه شانهنگ دره علی خداداد حسين علی 130
 دهقان 27 قلعه شانهنگ دره علی سيد رضا کربالی سيد جواد  140
 نانوا 30 قلعه شانهنگ دره علی حاجی غالم محمد  حاجی محمد  141
 دهقان  30 قلعه شانهنگ ه علیدر جعفر محمد علی 137
 دهقان  26 قلعه شانهنگ دره علی سيد عبدالفاضل شاه سيد محمد علی 143
 نجار 40 قلعه شانهنگ دره علی علی اکبر شاه سيد محمد پيمان 138
 دهقان 45 قلعه شانهنگ دره علی علی حسين رجب زوار 139
 دهقان 37 قاشغوله دره علی احمد زوار عبداهللا 150
 دهقان 27 قاشغوله دره علی غالم علی اسد اهللا 159
 دهقان  22 قاشغوله دره علی داراب محمد حسين 151
 دوکاندار 20 سرآسياب نيک علی اکبر قربان  108
 مزدور کار 19 شاه ميرک دره علی  محمد نبی باقر  129
 دهقان  35 شاه ميرک دره علی محمد علی محمد  126
 دهقان 30 شاه ميرک دره علی محمد نبی محمد  128
 دهقان 47 شاه ميرک دره علی حسين بخش نبی  127
 دهقان 30 تی نو دره علی عوض حسين بخش 160
 دهقان 40 زهرآب دره علی گردی حسين عباس  162
 مزدورکار 28 کته خانه نيک کاظم عظيم 169
 دوکاندار 35 ديوالک دره علی اسحاق  چمن 149

  
   ماه جنوری 8ری در منديک و کشتار توسط دسته قاتلين درنيک درگرفتا) 2. (الف

  
طالبان مسئووليت گرفتاری ها را در اطراف منديک و بردن اسيران به نيک جای که در يک کشتار دسته جمعی 

  .بزرگ صورت گرفته بود به عهده گرفته اند
اين . همسايه منديک گرفتار شده بودندبعضی اين اسيران از سرک نزديک منديک و تعدادی ديگر از گنبدی قريه 

در آنجا آنها با اسيران که عصر روز گذشته از کته خانه گرفته . اسيران اول در هوتل خراسان جا بجا گرديدند
بعد طالبان آنها .  نفر از گنبدی و منديک برای قتل عام منتظر  بودند12در همان مقطع به تعداد . بودند يکجا کردند
  .بار کرده به قلعه ارباب حسن خان نقل دادند و توسط دسته قاتلين به هالکت رساندندرا در يک موتر 

  
  :نجات يافته گان
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آنها به .  و احمد حسين فرزند استاد حسين نجات يافتند319دو نفر از اين گرفتار شدگان بنام سيد طاهر شاهد نمبر 
. ی بعد از اينکه طالبان باالی فراريان فير کردندطرف دريا فرارکرده و از رفتن به دره علی خودداری کردند ول

 است بيان کرده است که کشتار مردم گنبدی و منديک در 204يک نفر از فير نجات يافت از کته خانه شاهد نمبر 
  .کنارش صورت گرفته بود

ر منديک از نيک طرف دره علی بر ميگشت و در مسير راه د) پسربرادر يا خواهرش(يکشاهد بيان کرده است که 
و زمانيکه فاميلش بخاطر پيدا کردن جسد وی رفت جسد وی در . توسط يک گروپ از طالبان گرفتار و بسته شد

يک شاهد ديگر همراه با دو . قلعه ارباب حسن خان پيدا شد که مرمی های زياد در سروی خورده به قتل رسيده بود
ند سه جسد از مقتولين قريه منديک را از غسال خانه پسر يک مقتول از منديک بخاطر جمع آوری و دفن اجساد رفت

  . مسجد منديک جمع آوری کرده دفن کردند
  

نمبر 
 مسلسل

محل  محل قتل ولد نام متضرر
 زندگی

 شغل عمر

 دهقان 35 گنبدی  نيک  سيد حيدر سيد محمد علی  100
 دهقان 45 منديک نيک  محمد  احمد ميرزای 115
 کارگر  منديک نيک  موسی اکبر  119
 دوکاندار 26 منديک نيک  حاجی باقر داود  116
 کارگر 30 منديک نيک  قاسيم حکيم 114
 کارگر 50 منديک نيک  نورعی زوار ارباب محمدعلی نوری 111
 کارگر 17 منديک نيک  دولت زوار رضا  120
 دهقان 34 منديک نيک  سيد رضا سيد اکبر 102
   منديک ک ني ارباب محمدعلی نوری ياسين 112

  
 جنوری اسير و توسط گروه قاتلين در نيک در 7اسيران کته خانه در سالون نمازگزاری پايين در ) 3. (الف

  .جنوری بقتل رسيدند8
  

قتل عام افرادی که در سالون نماز گزاری عمومی قريه شان پناه برده بودند يکی از قتل عام مهم و کليدی را در 
 جنوری گرفتار و يکشب آنها را نگهداری کرده 7سئله مهم است زيرا اين اسيران در اين م. يکولنگ تشکيل ميدهد

  . جنوری بقتل رساندند8و روز بعد در 
  

در جنوری عصر روز نيروهای .  از کته خانه که نجات يافته بود تهيه گرديده استAجزئيات بيشتر توسط سيد 
  .بخاطر محافظت از عقب جبهه در قريه کته خانه ماندند نفر شان 25متحد از مرکز يکولنگ عقب نشينی کردند و 

و آن زمانی بود که . آنها منطقه کته خانه را تا تاريکی ساعت پنج و نيم با فير شان از کته خانه فيرميکردند
در عين زمان فير آنها نيروهای پياده طالبان را که مرکز نيک را در کنترول . نيروهايشان کامال عقب نشينی کردند

  .اشتند و قلمرو شان را وسعت ميدادند جلب کردد
  

درجريان اين جنگ بعد از ظهری تمام مردم ملکی هر طرف بخاطر پنهان شدن در تالش بودند و تعداد زياد مردم 
 بجه 3بعد از ساعت .  نفر اعم از زن، مرد و اطفال در سالون نمازگزاری کته خانه پايين پناه بردند23در حدود 

از نيروهای طالبان بخاطر تعقيب کردن افراد جبهه متحد داخل اين سالون شدند که هفت نفر شان عصر يک گروپ 
آنها زنها و اطفال را لت وکوب . آنها دستور داد که تمام مردان از سالون اخراج گردند. خيل قهر و خطرناک بودند

رباران کنند ولی زود از خشم شان کاهش طالبان مردان را دستور دادند تا صف ببندند بخاطريک تي. و تهديد کردند
کتابخانه (طالبان تمام دارای های شخصی و ارزشی اسيران را بغارت بردند و آنها را تا مرکز ولسوالی . يافت

 بجه 5اين اسيران در ساعت . رساندند)   عرفانی مشرف بر محوطه موسسه آکسفام که مرکز فرماندهی شان بود
  .نوری به آنجا رسيدند و بعد از يک توقف کوتاه به هوتل خراسان جا بجا گرديدند ج7بعد از ظهر روز يکشنبه 

  
و گروپ هفت نفری که از اسيران پيره .  ساعت در هوتل خراسان نگهداری کردند15طالبان مردم کته خانه را 

با اسيران حرف اگرچه يک گروپ طالبهای خارجی که به زبان ديگر .  نفر افغان پشتوزبان بودند7داری ميکردند 



 126

ت در هوتل می آمدند و عميزدند فهميده نمی شد ولی واضحا آنهارا به زبان عربی دشنام می دادند که ساعت بسا
  .اسيران را شديدأ لت وکوب ميکردند

  
 نفر ديگر تازه رسيده از قريه 12 نفر مرد از کته خانه و 23در هشت جنوری ساعت هشت و نيم پيره داران به 

اين موتر . و آن موتر در بيرون هوتل ايستاده بود. دی دستور دادند تا بر موتر ترپال دار سوار شوندمنديک و گنب
افراد مسلح طالبان که اسيران را از موتر پايين کرده و .  دقيقه به قلعه ارباب حسن خان رسيد5در ظرف کمتر از 

ده را به دو جر بردند ولی دستهايشانرا بسته نکرده اين افراد هر دو دسته تقسيم ش. آنها را به دو دسته تقسيم کردند
 نفر اسير را به جرپايين بردند 18چهار پيره دار . تا آخرين لحظه اسيران نفهميده بودند که تيرباران ميشوند. بودند

ک و دسته قاتلين مردم پشتون محل مسلح به ي. و احتماال به همين تعداد نفر اسير را گروپ ديگر نيز برده بودند
آنها بروی اسيران آتش کشوده همه را با گلوله بستند تا اينکه تمام شان به زمين . پيکا و سه کالشينکوف بودند
يک نفر از اين دسته قاتلين کشته شده ها را تفتيش کرد و در زبان پشتو گفت که تمام . افتادند و ظاهرا کشته شدند

  . موتر سوار شده رفتنداين هزاره های کافر مرده است و بعد از آن آنها بر
  

 نفر قربانی دستهايشان باز بودند و بقيه همه قبل از بردن به محل کشتار 13يک شاهد اضافه نمود که فقط 
  . او گفت که دستور تيرباران توسط يکشخص بلند قد با لنگی سفيد داده ميشد. دستهايشان بسته شده بودند

بود لکن بعدآ صدای آنوررا شنيد که صدا ميزد ببين اگر کسی زنده ابراهيم خود را روی زمين بين اجساد انداخته 
  . و بعدآ هردويشان از محل فرار کردند. باشد

  
يکشاهد که از تپه باالی قريه بيد مشکين پنهان شده بود بخوبی ميتوانست کشتار گاه را در قلعه ارباب حسن خان از 

آمد و بعد طالبان اسيران را ازموتر تخليه کرده به صف ايستاده کش راو ديده بود که يک موتر کالن با. آن تپه ببيند
. همين موتر طرف نيک برگشت و بعد از يک ساعت اجساد که در نيک بودند آوردند. کرده تير باران کردند

  )اجساد کسانيکه صبح آنها را از کته خانه و بيد مشکين گرفتار کرده بودند(
  

 کته خانه مورد عفو قرارگرفته بود به قلعه ارباب حسن خان بخاطر جمع زمانيکه  يک شاهد از تيرباران مردم
محل که موتر در آنجا دور ميخورد و (آوری اجساد رفته بود اظهار کرد که بر عالوه انبار اجساد در خارج حويلی 

 جسد 30ا تقريبآ درآنج) جای تاير بطور قابل ديده مانده بود زمانی بود که مستنطقين از محل ديده بعمل آورده بود
در فوق ذکر شد اين اجساد مردان بودند که از قريه کته خانه و منديک همانطوريکه .  در دهن جر بودندديگر

  .طالبان اجساد آنها را در محل که تيرباران کرده بودند مانده بودند. گرفتار شده بودند و در اول تيرباران شده بودند
  

  :نجات يافته گان
  

  .اقعی تيرباران نجات يافته بودنددو نفر از محل و
يک نفر از قريه منديک هيچ .  از کته خانه چهار مرمی خورده زخمی شده بود ولی توانست که راه برود204شاهد 

زخمی نشده بود و هردونفر فوق در بين مرده ها خواب شده بودند و بعدا فرار کرده از جرباال شده و در تپه ای در 
  . دندجنوب محل حادثه مخفی ش

 از قريه کته خانه همراه مردان کته خانه اسير شد لکن بخاطر کثرت سن مورد عفو E سيد فرزند سيد 205شاهد 
  . قرار گرفته و او ديده است که فرمان توسط مال شهزاده قوماندان عمومی صادر گرديده بود

  قومانده و کنترول 
 که نجات يافته بود ديد که طالب به قرار گاه مرکزی 204شاهد نمبر . اسيران پس به مرکز قومانده آورده شدند

و بعد آنهارا در يک هوتل جا بجا . داخل شد و بعد با  يک تماس مخابروی گفت که همه آنها اسير خواهد ماندند
تمام .  ساعت در محل نزديک قرارگاه مرکزی شان نگهداری ميشدند15کسانيکه اسير شده بودند در مدت . کردند

و .  پی هم شامل آوردن دسته اسيران ديگر بودند که اسيران را بار زده به محل کشتار انتقال ميدادنداين حادثات
در همين مدت مرکز نيک کامال آرام و تحت . همه اين اسيران از قريه های همجوار قرار گاه مرکزی طالبان بودند
  .کنترول طالبان قرار داشت و طالبان ارتباط قوی مخابراتی داشتند
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نجات يافته گان از قتل عام مردم کته خانه که با طالبان در جريان اقامت کوتا ه شان  در مرکز نيک بودند گفتند که  
اسيران درزمان اسارت شان در ولسوالی کهنه درساعت های هشت و هشت و نيم صبح ميديدند که هليکوپتر می 

يک اسير بنام سيد عبدالرحمان وی را مال .   رون می آمدندآمدند و قوماندان طالبان با لنگی و موی سفيد و لنگيده بي
اسيران با وی در رابطه با قتل اسيران توسط طالبان صحبت کرد و متعاقبآ توسط . عبدالستار معرفی کرده است

بعدآ . قوماندان عمومی بنام مال شهزاده دستور داده شد که اقارب کشته شده گان اجساد مربوط شان را گرفته بروند
مال شهزاده مکتوب داد تا اجساد را ببرند و پيره داران اسيران بعدآ تأييد کردند که کسيکه در کتابخانه نشسته است 

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

طبق اظهارات پوچک . وراخ سوراخ شدن کاله، دستکش و بوت در هردو محل در دهن جرها عکاسی شده استس
و شاجور بخاطر سردی و برف در هردو نقطه ازبين رفته است و اين ارقام که محل بدست آمده است موجود  و در 

  . دسترس ميباشد
  

شماره 
مسلسل

محل  محل قتل ولد اسم
 زندگی

 شغل عمر

 دهقان  45 آخندان نيک شاه غالم حسين   موسی سيد 70
 جوالی  50 بيد مشکين نيک سيد اسحاق  سيد داوود 52
 جوالی  40 بيد مشکين نيک سيد حسين شهيد سيد حسن  50

 مزدورکار  کته خانه  نيک حسن زوار احمد زوار 153
 شاگرد 17 کته خانه  نيک سيد احمد حسين سيد علی خرم 34
سيد ميرزا حسين   زوارسيد امير 66

 پهلوان
 مزدورکار 23 کته خانه  نيک

 جوالی  78 کته خانه  نيک شاه محمد حسين سيد ايوب 37
 مزدورکار  کته خانه  نيک غالم علی بينوا 157
 استاد 47 کته خانه  نيک سيد محمد سيد عوض  63

 دهقان 45 کته خانه  نيک غالم محمد عوض علی 152
 مزدورکار  کته خانه  نيک  علیغالم اسحاق  154
  مزدورکار  کته خانه  نيک  محمد اسحاق  محمد علی   156
  مزدورکار 45 کته خانه  نيک  شاه محمد حسين  سير ناصر  38

  مزدورکار  کته خانه  نيک  محمد علی   تقی زوار  155
  

اطر تسليم شدن به طالبان  يک گروپ گرفتار شده گان که در خانه احمد ارباب در قريه کته خانه بخ): 4. (الف
  . جنوری در نيک به قتل رسيدند8تجمع کرده بودند توسط دسته قاتلين در 

  
اسير شدگان که در خانه ارباب حسن خان در قريه کته خانه تجمع کرده بودند کشتن شان توسط دسته قاتلين مربوط 

اين واقعه برای مردم .  محسوب ميگرددطالبان عقب موسسه آکسفام يکی از بزرگترين حادثه قتل عام در يکولنگ
منطقه بخاطريکه احمد ارباب يکی از بزرگترين شخص با نفوذ محل بود که مرتبآ ميانجيگر بخاطر  وساطت  بين 

او يکی از نمايندگانی بود که صوفی گرديزی ويرا فرستاد تا . مراجع بخاطر تحکيم صلح در منطقه بسيار مهم بود
زمانيکه طالبان طرفداران احمد ارباب را . ی را تشويق کند که به يکولنگ حمله نکنندقوماندان حزب وحدت خليل

اسير کردند دو پسرش را به قتل رساند اين يک اخطاری بود که طالبان ديگر به کسی در محل رحم نخواهد کرد 
  . حتی همکاران سابقه شان

  
ان که در جلسه در خانه احمد ارباب درکته خانه  همراه با دسته موسفيد205 جنوری شاهد 8در ساعت  هشت و نيم 

و زمانيکه آنها شنيدند که طالبان آمده است آنها بيرق سفيد را بسته کرده رفتند تا به .  نفر بودند19بودند مجموعأ 
فورآ اين افراديکه به طالبان تسليم شدند طالبان .  نفری طالبان مواجه شدند7و آنها با يک دسته . طالبان تسليم شوند

گروپ تالشی طالبان قبال يک قربانی را همراه پدرش . دستهايشان را بسته کرده مورد لت وکوب قرار دادند
  . گرفتارکرده بود
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شاهدان تأکيد کردند که لت وکوب با کيبل، لگد و هرچه در دست شان بود با ضرب و جرح شديد بود که بر مردم 
 طالب با لنگی سفيد سيد انور را پيش روی پدرش و شش نفر در اولين مرحله لت وکوب يک. پير تحميل ميشد

بعد طالبان به لگد زدن و لت وکوب جسد بعد . ديگر بخاطر که از وی اسلحه ميخواست و او نداشت به قتل رساند
  .از قتل وی ادامه داد

  
بعدآ اين پنج نفر .  ادندطالبان پنج نفر اسير را که همه سالخورده بودند آزاد کردند و بقيه را به مرکز نيک فرست

زمان برای . بعد ده نفر جوان را در گودال عقب موسسه آکسفام ايستاد کرده و تيرباران کردند. ريش سفيد آزاد شدند
کسانيکه در اين .  در هشت جنوری صورت ميگرفت11جمع آوری و نمايش دادن تيرباران ميبايست در ساعت 

 مورد عفو قرار گرفتند و کسانيکه کشته شدند به سنين پايين تر از 60 از پروسه گرفتارشده بودند به سنين باالتر
  .  بودند50 و 40

  
  قومانده و کنترول 

 اول گروپ تالشی، –تمام عمليات گرفتاری مردم و سر انجام آنها را به قتل رساندند شامل سلسله فوماندهی بودند 
سا قتل عام در نزديک اتاقی قوماندان درآن بود که بعد يک اسا. بعد مرکز تحويل گيری، بعد قرار گاه مرکزی بودند

روز بعدی زمانيکه پيران آزاد گرديدند آنهارا دستور دادند . افسر به گروپ خود گفت بطور کامل پيران را جدا کنند
مردم خواهش مکتوب کردند و برای . که اجساد دوستان و اقارب شان در هر جای که افتاده است جمع آوری کنند
پيره دار اين مکتوب را برايشان . شان از قوماندان عمومی مکتوب داده شد تا اجساد را در خانه هايشان ببرند

اين کشتار بطور واضح بيان گر آن بود که چطور . آوردند که به امضای مال شهزاده قوماندان عمومی مزين بود
تی قوماندان عمومی و با سند که مال شهزاده کشتار پالن شده بود و اجرا گرديده بود که تحت حمايه و سر پرس

  .خودش آنرا امضا کرده بود حمايه ميگردد
  

در آنجا عالمت خون در روی . مستنطق ميتوانست که از محل که شاهد به حيث محل قتل بيان کرده است ديدن کند
 مرمی و لباس گرفته از محل عکسهای. برف همراه کالههای سوراخ سوراخ شده و شاجور استفاده شده موجود بود

  . شده است که در دسترس ميباشد
  

  شهرت قربانيان   
  

سريال 
 نمبر

محل  ولد اسم
 قتل

 شغلعمر محل سکونت

 استاد 50 بيد مشکين نيک سيد محمد سيد حاجی محمد 84
 دهقان 46 کته خانه نيک سيد ميرزا حسن سيد عبدالرحيم 56
 جوالی 35 بيد مشکين نيک سيد حسين شهيد سيد اکبر 49
 جوالی 20 بيد مشکين نيک سيد حسين شهيد سيد انور 51
 دهقان 45 کته خانه  نيک سيد احمد سيد اسماعيل 62
 مزدورکار 27 کته خانه نيک سيد محمد امير سيد سرور  61
 کارمند موسسه 43 کته خانه نيک سيد عطا سيد اسد اهللا  65
 استاد 33 کته خانه نيک سيد احمد ارباب سيد حبيب 43
 دهقان 55 کته خانه نيک سيد محمد بخش سيد هاشم 57
 مزدور کار 37 کته خانه نيک سيد حسين ارباب  سيد ابراهيم  42
 دهقان 50 کته خانه نيک شاه حيدر سيد موسی  39
 دهقان 45 کته خانه نيک سيد محمد حسن سيد نبی  68
 مزدورکار 30 کشکک نيک سيد کاظم سيد داود  94
 داکتر 45 کته خانه نيک سيد حسن سيد قاسم طبيبی  45

  
   جنوری8گرفتاری و قتل افراد ريش سفيدان قريه بيد مشکين در ): 5. (الف
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 جنوری يکی از حادثات مهم 8قتل عام ريش سفيدان قريه بيد مشکين در عقب موسسه آکسفام در صبح روز 
مثل قتل مردان در خانه حسن ارباب . تيرباران قتل عام گرديدنداين مردم در مرتبه سوم . يکولنگ را تشکيل ميدهد

اين واقعه بياد مردم در منطقه به حيث اينکه طالبان مشخصآ مردان را که طبق عنعنات محلی تغييرات سياسی را 
گفته که يک شاهد . چنين تحليل ميکردند که هر رژيمی بيايد با ايشان بيعت و وفادار را اعالن کنند فکر ميکردند

 ماه جنوری در ساعت هشت و نيم جمع شدند و تصميم گرفتند 8است که نه نفر ريش سفيد از قريه بيد مشکين در 
در بين راه آنها صدای فير و وحشت را در کته خانه ديدند . آنها طرف مرکز نيک رفتند. که به طالبان تسليم شوند

 متر به تعمير اداره اصلی يک دسته از 500 نيک تقريبآ نزديک مرکز(در منطقه پل کانکريتی . ولی پس بر نگشتند
زمانيکه آنها به نيک داخل شدند، ديدند که پنج نفر از مردم همرای احمد . طالبان ايشان را تهديد به کشتن کردند

برف اين افراد با دستهای بسته طالبان آنهارا با پاهای برهنه باالی . ارباب از کته بخاطر تسليم شدن رفته بودند
احمد ارباب کسی بودکه مردم از وی توقع داشت تا در رابطه بين طالبان و مردم زمينه تسليم . ايستاده کرده بودند

در تعمير ولسوالی کهنه يک . شدن را فراهم کند ولی اين نوع بسته کردن آنها خيلی وحشناک و يا هولناک بود
همين گروپ آنها را به . م دسته بيد مشکين را گرفتار کردندگروپ از طالبان که به نظر ميرسيد پاکستانی باشند مرد

يک شاهد ديگر که افراد کشته شده در نيک را بر ميشمرد از مشاهداتش تأييد کرده است يک . موسسه آکسفام بردند
  بودند که اسيران را در مرکز نيک دسته بندی ميکردند و آنها از مرجع محلی به حيث شش نفره پاکستانی هاگروپ

آنها مردان پير را جدا کرده در هوتل خراسان ميبردند و جوانان در موسسه آکسفام باقی . قوماندان عمل ميکردند
بعد از نيم ساعت طالبان مردان سالخورده را در . در راه طرف هوتل پير مردان صدای فير را شنيدند. می ماندند

طالبان بر آنها دستوردادند که .  موسسه آکسفام در يافتندموسسه آکسفام خواستند و آنها اجساد دوستانش را در خارج
و آنها قبل از رفتن به هوتل  با موتر رفتند و اجساد در قلعه ارباب حسن خان . اجساد در موتر که می آيد بار کند

فارسی يک طالب پشتو زبان که .  نفر از قريه های منديک، گنبدی و غيره بودند80در هوتل به تعداد . پايين کردند
قوماندانی که برايشان خبر خوش را .  ماه جنوری ساعت يکنيم بجه آزاد کردند20حرف ميزد اين مردان را در 

  . آورد با مهربانی برايشان گفت که قوماندان عمومی شمارا نا ديده گرفت و خدا بشما عمر دو باره داده است
  

 گرفته تأکيد کرده است که طالبان اين مردان را يک شاهد که عضو دسته بود که بخاطر سن شان مورد عفو قرار
و زمانيکه قوماندان طالبان آزادی شان را برايشان اعالن کرد اين مرد . در حين چيدن اجساد لت وکوب ميکردند

عکسهای از خون، شاجور استعمال . گفته است اين تصميم توسط مشر و يا کالن شان مال شهزاده  گرفته شده است
شاجور و کاله ها جمع آوری شده .  روی برف در زمان تير باران گرفته شده و در دسترس ميباشدشده و کاله در

  .است
  

  شهرت قربانيان 
  

سريال 
 نمبر

محل  ولد اسم
 قتل

 شغلعمر محل سکونت

 دهقان 45 بيد مشکين نيک سيد محمد علی  سيد اکبر  18
 استاد 55 بيد مشکين نيک سيد اکبری سيد اکبر اکبری 9

 موتروان 30 بيد مشکين نيک سيد قاسم سيد علی 168
 غريبکار 33 بيد مشکين نيک سيد محمد بخش سيد علی حسين  23
 دهقان 30 بيد مشکين نيک سيد حسن سيد امين  15
 دهقان 40 بيد مشکين نيک سيد شاه خانی سيد امين  21
 غريبکار 37 بيد مشکين نيک سيد نور  سيد عوض 28
 استاد 45 بيد مشکين نيک د شاه انورسي سيد عوض  53
 دهقان 45 بيد مشکين نيک سيد سکندر سيد محمد 17
 حلبی ساز 40 بيد مشکين نيک سيد شمعون سيد محسن 3
 کارمند رسمی 55 بيد مشکين نيک سيد علی جان سيد قاسم 4

 دهقان 48 بيد مشکين نيک سيد عسکر سيد صفدر 10
 دهقان  47 بيد مشکين کني سيد شاه عوض سيد شاه ظفر 14

 NGOکارمند  45 سر آسياب نيک سيد اسماعيل  سيد محمد تشلی 105
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گرفتاری ها از قريه بيد مشکين در جريان تالشی خانه بخانه و قتل عام آنها توسط دسته قاتلين در ): 6. (الف

  . ماه جنوری8نيک در 
  

چنين به نظر ميرسيد که اسيران در جريان .  گرفت جنوری قرار8 گرفتاريها در مشکين هدف در معرضقريه بيد 
اگرچه قربانيان در مرکز . اين تالشی بطور منفرد به مرکز آورده نشده بود همچنانکه در قضيه دره صورت گرفت

 حادثه کسانيکه در جريان روز ساختن اظهارات مردم و شهود  در ينجمع آوری و مرتبط . ولسوالی به قتل رسيدند
ند به استثنای آخرين گروپ در چهار سرکه قرغان تير باران شدند يک حادثه جدا گانه محسوب اسير شده بود

  .ميگردد
  

. اف نيک موقعيت دارد جنوری بيد مشکين بحيث محل پناه گاه مهاجرين بود زيرا اين قريه بطور پراکنده اطر8تا 
 گزارش 216بطور مثال شاهد . ا بودندروز افراد باقی مانده در بيد مشکين همه در مخفی گاه هدر عصر همان 

طبق . داده است که پسرانش در زير علف پنهان بودند، لکن طالبان آنها را پيدا کرده به مرکز نيک انتقال دادند
 بجه دو موتر داتسن از طالبان در منطقه بيد مشکين داخل شدند و تمام مردان را 2 در ساعت 213اظهارات شاهد 

يک . آنها مردان را از خانه هايشان گرفتار کرده و به مرکز نيک انتقال دادند. ری کردندکه پيدا کردند جمع آو
اگرچه مردان سالخورده . شاهد گفت که بعد از اينکه طالبان مردان قريه را بردند ديگر نديد که بر آن چی واقع شد

ته شده بودند مرمی های متعددی در کسانيکه که کش. و زنهای قريه متعاقبآ بخاطر پيدا کردن اجساد در نيک رفتند
دو نفر از اسيران که دوکاندار و استاد بود رها . قسمت سر و خصوصأ در قسمت پيشانی شان اصابت کرده بود

  .شده بودند
آنها توسط يک تعداد طالبان به شمول طالبان خارجی .  نفر همراه وی بودند25دوکاندار تخمين زده است که تقريبآ 

و زمانيکه او به طالبان گفت که او دوکاندار . تقال داده شدند و اين طالبان سه موتر داتسن داشتندبه مرکز نيک ان
  .)آنها تعهد کرده بودند و که ويرا سی مرمی بزند اگر راست خود را که دوکاندار است نگويد(است رها شد 

اهد ديگر در جريان رسيدن گروپ تالشی ش. بعدآ آنها بقيه مردان را در محل کشتار در موسسه آکسفام انتقال دادند
بعد طالبان وی . طالبان درمنطقه بيد مشکين رفت و گروپی از سربازان طالب به قريه ريختند تا مردم را پيدا کنند

زمانيکه با او در گفتگو بود يک طالب بااليش فير . را اسير کرد و از وی خواست که سالح خود را بوی تسليم کند
همچنان طالبان پيش چشمش باالی سه نفر ديگر که آنها اسير گرفته بودند فير کرده . ی ساختکرد و وی را زخم
 بجه نگهداشت و بعد از آن 4طالبان وی را تا ساعت .  کشته و يک زخمی در محل  بجا گذاشتبقتل رساندند که دو

ه مرد مشهور از قوم تاجک که بعد او با ميانجيگری راز محمد ولد اکبرخواج. وی را به مرکز نيک انتقال دادند
  .همکاری با طالبان داشت آزاد گرديد

  
  شهرت قربانيان و اسرا از قريه بيد مشکين  

  
سريال 
 نمبر

 شغل عمر محل سکونت محل قتل  ولد نام 

 مزدورکار 25 بيد مشکين نيک سيد جهانگير سيد عبداهللا   27
 زدورکارم  30 بيد مشکين نيک  سيد جهانگير سيد احمد شاه 26
 مزدورکار 45 بيد مشکين نيک  سيد عبدالحسن سيد امير زوار 29
 مزدورکار 25 بيد مشکين نيک  سيد خدابخش سيد جواد  22
 مزدورکار 30 بيد مشکين نيک  سيد شاه ميرزا سيد خادم  31
 دهقان 19 بيد مشکين نيک  سيد صفر سيد مهر علی  11
 مزدورکار 25 د مشکينبي نيک  سيد عبدالحسن  سيد رضا  30

  
   ماه جنوری در روی سرک8گرفتاری  مردم در بيد مشکين و قتل عام شان توسط دسته قاتلين در ): 7. (الف

  
بعد از تالشی  و گرفتاری های شديد از قريه بيد مشکين در جريان روز هشتم جنوری طالبان يک تعداد افراد غير 

چنين به نظر ميرسد که گروپ طالبان در حال . به قتل رساندندنظامی را در مسير يکولنگ هدف قرار داده 
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اين حادثه يکی از . برگشت به قرار گاهشان بعد از تکميل کار هدايت داده شده بودند و اينها آخرين قربانی بودند
  . نجات يافته گانی بجا مانده باشدی تير بارانچنين حادثات نادری است که از

  
يک .  يک گروپ طالبان در قريه بيد مشکين داخل شدند به گرفتاری اقدام کردند جنوری8 دوازه 12در ساعت 

آنها همچنان . شاهد که درخانه اش بود زمانيکه طالبان مسلح داخل خانه شدند پسرش را بسته کرده با خود بردند
 را در طويله از در قدم نخست طالبان اسيران.  را از خانه اش بر عالوه پنج نفر ديگر گرفتار کردند211شاهد 

 آنهارا با پاهای 4 الی ساعت 2کوته قلفی کردند و بعد برای چهار ساعت از ساعت ظهر بعد از 2 الی 12ساعت 
راه از زارين که بطرف چمن در (طالبان مردم را از راه قرغان نيز گرفته بودند. برهنه روی برف ايستاد کردند

ايستاد کرده و تير باران کردند و بعد خودشان به موترهايشان آنهارا رديف ) قسمت پايين يکولنگ عبور ميکند
اگرچه او ميتوانست که . يک نفر چندين مرمی در قسمت سينه و پاهايش خورده بود. سوار شده طرف نيک رفتند

روز بعدی او پس به همان چار سرکه رفت و جسد پسرش را که . برای کمک فرياد کند و اخيرآ در خانه آورده شد
سيد باقر نجات يافته ديگر از حادثه تيرباران چار سرکه قرغان تا اينکه طالبان . اران گرديده بود پيدا کردتير ب

  .منطقه را ترک نکرده بودند خود را مرده انداخته بود
  

نمبر 
 مسلسل

 شغل عمر محل سکونت محل قتل  ولد اسم 

 دهقان 30 آخندان  نزديک نيک  سيد اسماعيل سيد يعقوب 72
 مزدورکار  25 بيد مشکين نزديک نيک  شاه ظفر سيد عبدل 13
 دهقان 35 بيد مشکين نزديک نيک سيد علی تبر سيد محمد  1
   

  2001 ويرانی های بی دليل و جنايات مختلف در يکاولنگ از ماه فيبروری الی سپتامبر 7.7
  

نده بين نيروهای مسلح امارت اسالمی ذيل در جريان نه ماه جنگ بطور پراکات عليه مردم غير نظامی قرار تجاوز
نبرد مستقيم بين نيروهای دو .  صورت گرفته است2001و نيروهای جبهه متحد از ماه فيبروری الی سپتامبر 

اين جنگ در بر دارنده سه عمليات مهم توسط طالبان عليه جبهه متحد بود .  طرف بتدريج و بطور عموم کوتا بود
در جريان حمالت . انه و حمالت سواره توسط نيروهای جبهه متحد صورت گرفتو يک سلسله عمليات تالفی جوي

بزرگ طالبان قادر شد که بر مخالفينش در سه موقعيت غالب آيد و مناطق را که جبهه متحد گرفته بودند تصرف 
.  کردندشوند و نيروهای جبهه متحد را عقب برانند و قلمرو متروکه و مراکز پر جمعيت را از مخالفينش اشغال

همچنان جنايات بعد حمالت طالبان که طالبان نتوانستند افراد مسلح مخالفينش را بيابند بر عکس به گرفتاری افراد 
نيروهای متحد استراتژيک نظامی ديگر را اتخاذ کرد . غير نظامی را در محل تازه در دست افتاده شان اقدام کردند

.  ز اشغال شده توسط طالبان گرديد بدون اينکه از آنها دفاع کنندکه موجب آسيب غير نظاميان در محالت و مراک
اگرچه در سراسر لشکر کشی طالبان جنايات را عليه مردم غير نظامی منحيث يک هسته از قسمت استراتژی شان 

 نشانگر ش جدا گانه توضيح داده شده است که در گزار2001در اولين قتل عام  يکولنگ در سال .  به ثبت رساند
در . يک رويداد و واقعه بزرگ واحد بود که قتل عام مردم ملکی در همان زمان بحيث جزا واضحآ صورت گرفت

جريان اين جنگها که مشرح بيان گرديد طالبان قتل عام های متعدد را از افراد غير نظامی که ميزانش در يکولنگ 
ا ها در جريان عمليات قتل عام ماه جنوری ر بن آتش زدن خانه های مسکونی و زي.نبود در جنوری انجام دادند

تکرار جنايات و سلسله مراتب فرماندهی نشان گر آنست .    توسط قوماندان ارشد طالبان مال داد اهللا صورت گرفت
  . که حمله باالی افراد ملکی جز از استراتيژی طالبان بوده است

  
  جنگ

  
 در مرکز ولسوال بخرج داد از نفوذ مخالفينش جلوگيری بعد از اولين قتل عام در يکولنگ طالبان کوشش زياد را

 جنوری  تصرف کردند و قتل عام ها 7بعد از عقب نشينی نيروهای اصلی که در که يکولنگ را در . به عمل آورد
را انجام دادند طالبان محلی از مردم شيعه و نظاميان مربوط به سنگر دوستا از بهسود با پشتون های قابل اعتماد به 

ری، آنها افراد شيعه که با طالبان روابط داشتند به شمول استاد اکب. ومانده مال عبدالستار در منطقه مستقر کردندق
القه دار را در محل تعيين کردند و کوشش کردند که مشوره امنيتی با مردم حاجی فکوری و حاجی سيد عارف ع
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ز ريش سفيدان که روابط بين نيروها و مردم را بر در محل اشغال شده و طالبان يک کميته امنيتی محلی ا( محل 
زمانيکه نيروهای جبهه متحد مکررآ حمله را باالی . اگرچه اين کوشش ها آنقدر موفق نبود. تشکيل دادند) قرار کند

مرکز ولسوالی آغاز کردند نيروهای طالبان منطقه را مکمل ترک کرده به طرف ولسوالی باميان عقب نشينی 
  . کردند

  
آغاز بعد از گرفتن مرکز يکولنگ مجددآ نيروهای جبهه متحد يک خط دفاعی را در مرز بين ولسوالی يکولنگ در 

. و بعد در اول فيبروری نيروهای جبهه متحد به طرف ولسوالی باميان پيشروی کردند. و ولسوالی باميان ايجاد کرد
 به تصرف خود در آوردند اگرچه شيدان آنه بدون جنگ شديد منطقه شيبرتو و قرغنه تو را در غرب يکولنگ

 ماه فيبروری نيروهای 12در . ميدان نبرد قرار گرفت زيرا طالبان خطوط اول خود را در آنجا مستقر ساخته بودند
آنها توانست که  در داخل خط اول طالبان رخنه و خسارات زياد . جبهه متحد عمليات موفقانه را در شيدان انجام داد

عامل فريب دهنده در جنگ حضور نيروهای ازبک و . ارد کرد و طالبان را مجبور به فرار کردندرا بر طالبان و
  . عربهای محلی زرهی که وفا دار به دوستم بودند و توسط لعل قوماندان برادر قوماندان عبدالچريک بودند

  
 تاجک با طالبان با ميل از نيروهای. با آگاهی از جنگ شيدان نيروهای جبهه متحد تا مرکز واليت پيشروی کردند

اصال طالبان طرف شش پل عقب نشينی . باميان به سمت قريه جات خود شان سيغان و کهمرد عقب نشينی کردند
اين عقب نشينی برای جبهه متحد فرصت داد که بطور سريع مرکز باميان را بدون کدام جنگ شديد بعد از  . کردند

رسيد که بطور غير قابل باور آنها نيروی کافی داشتند که شيدان را در شيدان اشغال کند اگرچه چنين به نظر مي
اگرچه طالبان نيروهايش را مجددا مسلح کرده بخاطر . صورتيک که مقاومت هم صورت بگيرد باز تصرف نمايند

رف نيروهای جبهه متحد از مرکز واليت عقب نشينی کرده بودند و در نقطه های مش. تصرف باميان فرستاده بودند
بر واليت در قسمت غربی حومه شهر سرخ دره و در قسمت شمال غرب شهر در دره فوالدی و با يک قرار گاه 

  . عقبی در شيدان مستقر ساختند
  

نيروهای جبهه متحد توانان داشتند که از اين موقعيت ها مرکز باميان را تحت فشار قرار دهند و مخصوصأ آنها 
ه آنها با فرصت راکت و حمالت خود را به ميدان هوای و مرکزشهر انجام ييکه در دره فوالدی بودند جاييک

در حاليکه باميان بعد از دوان روسها عاری از ماين بود ولی هردو جناح اطراف خطوط اول خود را ماين . ميدادند
ميان را اين ماين گذاری در دوران صورت گرفت که طالبان با. ضد پرسونل و ضد تانک ماين گذاری کرده بودند

 مجسمه های بودا 2001اشغال کرد و نيروهای جبهه متحد در حومه شهر بودند و طالبان در ماه مارچ همين سال 
  . را در باميان تخريب کردند

  
عامل تسريع به اين عمليات اين بود که نيروهای جبهه متحد . در ماه می طالبان حمالت تازه ای را انجام داد

 از طريق ميدان هوای شيبرتو بدست آورده بودند و طالبان کوشيدند که دو باره اين ميدان امکانات جديد را احتماال
کمی اندک بعد از پنج روز امکانات اوليه جنگی طالبان از باميان بر . هوای را با شخم زدن و آبياری تخريب نمايند

عالوه آنها عجالتآ بر . مايندآنها حمله کرد و توانست که بسرعت شيدان، شيبرتو و مرکز يکولنگ را تصرف ن
جبهه متحد تمام موقعيت هايش در باميان از دست دادند .  بنام دگه را نيز تصرف کردنديکولنگ ولسوالی ديگری را

  . ترک کردند آنجا راو
  

آنها قرار گاه مرکزی شان را در يکولنگ تأسيس کردند . در مدت يکماه قوماندان طالبان در يکولنگ جهاد يار بود
مردم غير نظامی کال از منطقه فرارکردند و . از آنجا حمالت خود را عليه مخالفين در خارج از محل آغاز کردندو 

قبال اکثريت نفوذ مرکز يکولنگ به ولسوالی .  که آنها را گرفتار کنندنطقه را اشغال کرده و در نظر داشتندطالبان م
بيجاشده گاه داخلی با مردم اطراف از ترس . ی فرارشدندپنجاب و تعداد قليل شان به قسمتهای دور دست ولسوال

  .اينکه طالبان باالی شان حمله نکنند پيوستند
  

 و دو باره اکثريت های سياسی شيعه را نياوردند بلکه منيت يکولنگ را دو باره احيا کند طالبان کوشش کردند که ا
اگرچه آنها توانای داشتند . يتی منصوب کردندنيروهای هزاره مربوط سنگر دوست را بحيث قسمت از نيروهای امن

که خسارات مالی زيادی را بر نيروهای جبهه متحد که تازه حمالت چريکی را بر طالبان آغاز کردند وارد سازد و 
هردو جناح حمالت شديد را در قسمت شمال . آنها طرف مرکز پيش روی کردند ولی عمليات نظامی قوی نبود
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اخيرأ اگرچه نيروهای جبهه . اد زيرا از آنجا نيروهای طالبان حمله را آغاز کرده بودشرق ولسوالی هدايت ميد
متحد به مرکز نيک نزديک شده بود قوماندان جهادوال بخاطر ترس از اينکه مبادا محاصره گردد نيروهايش را 

  .  امر به عقب نشينی از يکاولنگ کرد
  

ان و حمله باالی م بمباردنخست جواب برای. البان گرديدژی طاين عقب نشينی باعث تغييرات فريبنده در استرات
در اين حمله نيروهای هوای طالبان قادر بود که شفاخانه ولسوالی و دفتر موسسه آکسفام را . مرکز يکولنگ بود

  . بزند که هردويش در مرکز ولسوالی موقعيت داشت
  

وهای خارجی و داخلی برای حمله بر يکولنگ بعد طالبان نيروی بزرگ ضربتی و عملياتی را که مرکب از نير
اين نيروها دستور از مقام بلند رتبه بخاطر ضربه زدن تنبيهی بر مناطق مسکونی آسيب پذير . بودند تدارک ديدند

اين مأمورين به اندازه کافی شناخته شده بود که هردو قوماندان طالبان و کارمندان ملل متحد يک اخطار . داشت
  .  رانه از جنايات عليه غير نظاميان داده بودنداحتمالی پيش گي

  
اين نيروها در هشت جون . يک قوماندان طالبان بنام مال داد اهللا بحيث قوماندان اين نيروهای ضربتی تعيين گرديد

آنها قرار گاه . از باميان حرکت کردند و با مقاومت بسيار کمی مواجه شدند و آنها تا مرکز يکولنگ پيشروی کردند
رکزی خود را در نيک مستقر کردند و چهار روز را در جنگ و ويرانی در ولسوالی و بطور وحشيانه در نواحی م

بعد . و اطراف در قريه جات يورش بردند خانه ها، تعميرها، حاصالت و انبار های گندم را تخريب  و آتش زدند
چ کوششی در رابطه به حفظ امنيت ولسوالی هي. از چهار روز مال داد اهللا نيروهايش را از يکولنگ بيرون کشيد

  .نگرديد خسارات وارده بطور عموم عمل مجازات دسته جمعی بود
  

و آنها در تخريب قريه . بعد از عقب نشينی از يکولنگ نيروهای  مال داد اهللا  بطرف غرب باميان حرکت کردند
 اين واقعيت که آنجا برای يک ماه خالی از اين تخريبات با وجود. جات شيدان، قرغنتو و شيبرتو مبادرت ورزيدند

طالبان نيروهای حمله و . بعد از چند روز در محل نيروهای اصلی به باميان برگشتند. سکنه بود صورت گرفت
ويرانی طالبان که . پيشروی را در شيدان جای که آنها گزمه بيشتر و تدارکات نظامی را انجام ميداد مستقر کردند

شيدان و نيک نشان گر آنست که آنها در ماه جون  تصميم گرفتند که استراتژی عمدی از سوخته در قلمرو شان بين 
  .گی زمين باعث گرديد که هشت کيلومتر قلمرو طالبان خالی از سکنه گردد

  
 نيروهای جبهه متحد مکررآ مرکز يکولنگ را تصرف کردند و نيروهای پيشروی شان را در مرز باميان مستقر 

  .ين موقعيت تا جوالی و آگست و ستپامبر پا برجا ماندو ا. کردند
  

  2001شرح حال مفصل از جنايات جنگی در يکولنگ در سال 
  

   خليلی به دره صوف برگشت1379 برابر با عقرب 2000در ماه نوامبر 
   نيروهای جبهه متحد تحت امر خليلی يکولنگ را گرفت1379در سی دسامبر برابر با جدی 

   نيروهای طالبان به فرماندهی مال داد اهللا دو باره يکولنگ را گرفت1379 برابر با جدی 2001در هفت جون 
   طالبان اولين قتل عام را در يکولنگ انجام داد1379جدی  / 2001 جون 10 الی 8در 
   نيروهای جبهه متحد طالبان را از يکولنگ اخراج کرد1379جدی  / 2001 جون 20در 
   نيروهای جبهه متحد طالبان را در شيدان شکست داد1379 دلو / 2001 فيبروری 12در 
 نيروهای جبهه متحد باميان را گرفت و خطوط اول شان در دره فوالدی مستقر 1379دلو / 2001 فيبروری 13در 

  ساخت
   طالبان دو باره باميان را گرفت1379دلو  / 2001 فيبروری 17
  دان را سازمان دهی کرد طالبان حمالت بر شي1379دلو  / 2001 فيبروری 18
   حوت طالبان دست به تخريب مجسمه بودا در باميان زد18 /2001 مارچ 9

 حوت دفتر بی بی سی در کابل بسته شد و خبر نگار بی بی سی بنام کيت کالرک اخراج 23 /2001 مارچ 14
  گرديد

   حمله ور شد نيروهای جبهه متحد از دره فوالدی به مرکز باميان1380 حمل 3 / 2001 مارچ 23
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   مارچ  طالبان دره فوالدی را قتل عام کرد30 تقريبأ الی 23
   طالبان دستور اخراج غير نظاميان از دره فوالدی را داد  حمل10 /2001 مارچ 30

  گزارش مبنی بيجا شده گی دسته جمعی دره فوالدی را داد  IDPدر هفته اول ماه آپريل نظارت گر 
 جنگ بين خطوط اول در دره فوالدی و نيروهای جبهه متحد بر باميان حمله 2001 می 3 الی 2001 آپريل 19از 

  .نيروهای شمال از سرخ دره و شيدان دفاع کردند. کردند و طالبان بر شيدان از طريق باميان حمله کردند
   نيروهای متحد شمال اکمالت هوای از ميدان موقتی شبرتو بدست آورد1380 ثور 9/ 2001 آپريل 29در 
 ثور طالبان ميدان هوای شبرتو و شيدان را تصرف نمودند و خانه ها را آتش زدند و قتل 14/ 2001 ماه می 4ر د

  عام را در منطقه مرتکب شدند
 طالبان طرف نيک پيشروی کرد و نيروهای متحد شمال از فوالدی شکست 1380 ثور 15/ 2001 می 5در 

  .شمال بطرف کيلگان عقب نشينی کردندو طالبان بر داگا حمله کردند و متحد . خوردند
   نيروهای دوستم زاری را تصرف کرد1380 ثور 15/ 2001 می 5در 
  . عبدالرزاق وزير داخله درطالبان در يکولنگ ديده شد1380 ثور 19 2001 می 9در 
  . دوستم از زاری عقب نشينی کرد1380 ثور 22/ 2001 می 12در 
  .نفر را در يکولنگ مستقر کرده است1000طالبان اعالن کرد که / 2001 می 30در 
 جوزا نيروهای شمال قوماندان طالبان بنام جهاد يار را در محاصره کردند و نيک را 2001/14 جون 4در 

  .تصرف کردند
 جوزا نيروهای هوای طالبان يکولنگ را بمباران کرد و بمب ها به مرکز ولسوالی در 16/ 2001 جون 6در 

  .آکسفام و بازار اصابت کردندشفاخانه و دفتر موسسه 
  . جوزا نيروهای طالبان تحت امر مال داد اهللا از باميان حرکت کردند18/ 2001 جون 8در 
 جوزا نيروهای طالبان تحت قومانده داد اهللا نيروهای اتحاد شمال را در فيروز بهار شکست 19/ 2001 جون 9در 

  .داد و بر کوه کينک حمله کردند
 20و در .  جوزا طالبان تحت امر مال داد اهللا  برای بار سوم يکولنگ را تصرف کردند20/ 2001 جون 10در 

جوزا طالبان بازار کهنه يکولنگ را در دادند و مال در از طريق راديو شريعت اعالن کرد که امنيت در يکولنگ 
  .تأمين گرديده است

 تا مرز بين يکولنگ و باميان تصرف کرد  جوزا نيروهای متحد شمال دو باره يکولنگ را25/ 2001 جون 15در 
و بعد از عقب رانده شدند قتل عام را مر تکب شدند و مال .  جوزا طالبان شيدان و شبرتو را به آتش کشيد25و در 

داد اهللا يکولنگ را ميدان زون جنگ اعالن کرد و ديگر ولسوالی نيست و اين گزارش از صدای راديو شريعت به 
  .نشر رسيده بود

 طالبان تحت امر مال زوی بر منطقه کوه کنک حمله کرده و منطقه را به 1380 سرطان 30/ 2001 جوالی 22در 
  .آتش کشيدند

  . نيروهای متحد شمال مکررأ باميان تصرف کردند و طالبان کنار زدند1380عقرب / 2001 نوامبر 11در 
  

  دوران شرکت قوماندانان ارشد طالبان در يکولنگ
  )اندان نيروهای خطوط اولقوم(مال شهزاده 

 2001 جون 10 الی 7او قوماندان عمومی عملياتی طالبان برای تصرف مجدد يکولنگ و متعاقبأ در قتل عام از 
  .شرکت داشت

  )قوماندان خط اول(عبدالستار 
  . شرکت داشت2001 جون 10 الی 7در تسخير مجدد يکولنگ و قتل عام از 

  .مال شهزاده در يکولنگ تعيين گرديد به عوض 2001 جون 12 الی 11بتاريخ 
  

  )وزير داخله(مال عبدالرزاق 
  . ماه جون در عمليات يکولنگ شرکت داشت4 ماه می و 4در 

  
  )قوماندان خط اول(جهاد يار 

  .در ماه مارچ و آپريل در باميان بود
  . جون عمليات يکولنگ را رهبری کرد4 می و 4در 
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  )قوماندان خط اول(مال داد اهللا 

  . عمليات يکولنگ و باميان را رهبری کرد2001 ماه جون 19 و 8در 
   

  )لوی درستيز قوای مسلح(مال فاضل 
  .مسئووليت استراتژی از اول الی آخر بعهده داشت و گاه گاهی از عمليات ها ديده ميشد

  
  )رئيس استخبارات(قاری احمد اهللا 

مکررأ در جريان عمليات های عمده ديده شده .  مسئووليت وظايف استخباراتی را در تمام مدت به عهده داشت
  .است

  
  اظهارات  شاهدان عينی از عمليات آتش سوزی    

  .شاهدان بيان کردند که چگونه طالبان خانه ها و زير بنا ها را در محل به آتش کشيدند
  

Aيک باشنده قول دولق چنين بيان کرد :  
البان يکولنگ را گرفتند آنها مردم بی گناه و بی دفاع را به قتل در اول که ط. من يک دوکاندار در بازار کهنه هستم

و زمانيکه طالبان کنترول . و زمانيکه حزب وحدت شهر را گرفتند مردم به دوکانهای شان بر گشتند. رساندند
  برابر با1380 جوزای 19در . يکولنگ را در دست داشتند مردم بخاطر ظلم و بی رحمی شان از آنها نفر داشتند

 من يک مقدار سودا که شامل تکه و بوت بود از ولسوالی پنجاب آورده بودم و ساعت ده و نيم بجه 2001 جون 9
صبح بدوکانم واقع در بازار کهنه رسيدم و مصروف چيدن اجناسم بودم و اين زمانی بود که جنگ شديد در فيروز 

 را در هم شکست و در آن موقع هيچ  بجه صبح طالبان خط اول حزب وحدت11در ساعت . بهار جريان داشت
و خودم به .  االغم را در بازار رها کردم4مجالی برايم ميسر نبود تا االغهايم را به خانه ام ببرم و مجبور شدم 

 75ديدم که طالبان با . و حادثه را از مخفی گاه با چشمانم ميتوانستم مشاهده کنم. عقب کوه کته خانه فرار کردم
بعد از چند دقيقه مکث .  هشت کارماز رسيدند و داخل بازار شدند8 عراده موتر زيو و 4ن، عراده موتر داتس

بخاطر اطمنان امنيت شان تمام اموال دوکانها را به موتر هايشان بار کردند و بعد پترول به دوکانها ريختاندند و 
انهای بازار کهنه را به موتر هايشان  ظهر به آتش کشيدند و تمام اجناس دوک4تمام شهر نو را در ساعت . آتش زدند
  .  شب هنگامی که به خانه ام ميرفتم تمام قضايا را مشاهده ميکردم9و تا ساعت . بار کردند

  
  : گفتTشاهد ديگر بنام 

در آخرين حمله در ماه جوزای همين سال زمانيکه طالبان شهر را گرفتند کل مردم از شهر فرار کرده به کوهها 
ز کوهها ميديديم که طالبان دره علی را در روز اول به آتش کشيدند و روز دوم فيروز بهار را به ما ا. مخفی شدند

و من تمام . آتش کشيدند و روز سوم سرقل و روز چهارم بيد مشکين و در روز پنجم سرکينک را به آتش کشيدند
 .واقعات با چشمانم ديدم

 
 
 
Sيک باشنده کته خانه چنين بيان کرد :  

بل از آخرين جنگ زمانيکه خليلی کنترول نيک را در دست داشت من بازار رفتم و ديدم که چند تا دوکان دو روز ق
اکثر دوکانها دروازه نداشتند و اجناس دوکانها بروی سرک هرطرف افتاده . محدود توسط بمب تخريب شده بودند

روز بعد شنيدم که طالبان آماده .  رفتمو خانه های اطراف دوکانها دست نخورده بودند و بعد من به شيدق. بودند
روز بعدی . و تمام اين مدت را من در شيدق بودم. حمله بر نيک هستند و صدای فير تا چاشت شنيدم ميشد

ميخواستم به مرکز نيک بروم تا بيبينم که چه صورت گرفته است و من مرکز شهر را از باالی تپه مشاهده کردم 
از وقتيکه من وضعيت را چنين ديدم با يک پسرم که با من بود . اطراف آن بلند بودکه دود از مرکز نيک و بازار 

ازاين وضعيت من . ما ديديم که طالبان با موتر هايشان در مرکز نيک و بازار باال و پايين ميرفتند. فرار کرديم
. ين نبودم که در منطقه بمانمفهميدم که نيروهای خليلی فرار کرده اند و طالبان مرکز نيک گرفته است و آنقدر مطمئ



 136

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

  
Aيک باشنده دره سرخ چنين گفت  :  

طالبان يک تعداد مردم را . اشتدر جريان جنگ همين سال من شاهد هستم که مرکز نيک را گرفته بود و کنترول د
نيروهای جبهه متحد . شهر و خانه های مردم سوختانده شده بودند. اسير گرفته بودند و بعضی شان را بقتل رساندند

زمانيکه طالبان خانه ها را آتش ميزدند . قفل خانه های مردم شکستانده  شده بودند. قريه جات را در کنترول داشت
اول از الره، دهن کنک . آنها از دو نقطه به آتش زدن خانه ها شروع کردند.  ره سرخ بودممن در کوه عقب قريه د

آنها از اين منطقه برگشتند زيرا .  و تاجکان شروع کردند و روز بعد از قرغان، زارين و سر کنک شروع کردند
 موترشان به غندی 15 موتر طالبها به زارين و 25. نيروهای مخالف در چهارده و بعض کوهها موجود بودند

روزيکه جنگ در فيروز بهار جريان داشت من . مردم يکولنگ در طول همين مدت در کوهها بودند. سنگ رفتند
در کوه عقب سر پرچوبک بودم و تمام حادثات را تا شکست نيروهای جبهه متحد و داخل شدن طالبان به شهر به 

  . در قدم اول آنها شهر نو را در دادند. چشم ميديدم
  

  از کنر شاه و دره علی زمانيکه ايستاده بوده و طالبان در گرماگرم تخريب شهر نو بودند چنين بيان کرده Zمحمد 
  :است

 بجه صبح بود که دود از مرکز يکولنگ بلند 11و ساعتهای . من درکوتل سيا نو مرز بين پنجاب و يکولنگ بودم
ما در محل مرتفع بوديم و دود خوب . کز نيک فاصله داشتو منطقه ای که من بودم چهار ساعت دور از مر. شد

روز بعدی يک نفر از . ولی فرق نمی توانستيم که آيا دود از بازار است و يا خانه های مسکونی. مشاهده ميشد
 به آتش کشيدند دره علی از قريه منديک شروع شد و تا سبز .بازار آمد و گفت که طالبان بازار را در داده است

 خانه همراه فاملين شان به شمول مکاتب، دفاتر و مساجد و 600دامه يافت و در بين همين دو نقطه به تعداد جوی ا
حتی آنها ساکنين . در جريان آتش زدن آنها مردم تهديد و باالی شان فير ميکردند. هرچيزی به آتش کشيده شدند

ا ميتوانيد که عالمات سالح ثقيله طالبان را در منازل و تا فعال شم. قريه را در کوهها با سالح ثقيله و تانک ميزدند
ما به هيچ گروه نظامی همکاری نداشتيم . مسکونی و مزارع مردم مشاهده کنيد اگرچه همه مردم غير نظامی بودند

  .و با کار و غريبی خود مصروف بوديم
  
  
  

  .در صفحه بعدی نقشه باميان است
  
  

    درسی که تا حال آموخته نشد8
  

  رتباط افغانستان گذشته با حال  ا8.1
  

در اين گزارش نمونه های از جنايات در .   گسترش يافت2001کار اصلی پروژعدالت افغانستان فقط در آخر سال 
مراحل مختلف جنگ بيان شده است که شامل بعض جنايات عليه بشريت توسط جناج های شامل در جنگ صورت 

  . گرفته است
يد و نيروهای متحد با سازماندهی مجدد طالبان بر عالوه ديگر گروپ های  جنگ ختم نگرد2005در جوالی 

مخالف اداره جديد و يا حضور آمريکای ها در جنگ شرکت ورزيدند که نه تنها نظاميان را بلکه افراد ملکی را 
در . اندندو نيروهای اياالت متحده درجواب مسلحانه خود نيز افراد متعدد ملکی را بقتل رس. نيز بقتل رساندند

آخرين مراحل جنگ نقض جدی بشريت صورت گرفته است که شامل قتل، باز داشت، شکنجه و الدرکی مردم 
  .گرديدند و همانا تا هنوز ادامه دارد

مسئووليت چنين اعمال بدوش گروپ مليشه ها، و بعض مجاهدين که بخاطر حاکميت در قلمرو شان و آن هم 
  .بعض اين قوماندانان مسئوول جنايات با آمريکای ها متحد شده اند. يباشدکنترول بر قاچاق مواد مخدر است م
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با درنظر داشت اين گزارش رهبران افغان از دوران کمونيست ها تا حال به قوماندانان محلی و مليشه ها بخاطر 
 گروپ های اتحاد به چنين آسانی محدود است زيرا. حمايت از نيروهای خود شان اعتماد داشتند و يا ميکردند

مشخص چه مليشه های قومی يا ديگر جناح نظامی وفا دار به قوماندان مشخص امکان دارد از قلمرو شان دفاع 
بخاطر مصلحتهای  . ساحات گازدار شمال و چند سرک در کابل و چند قريه پراکنده  نيرو اضافی تهيه ميکردند. کند

مراجع مرکزی بر .  خود مختاری خود را تحکيم بخشيدندسياسی مليشه و قوماندان محلی بهره زياد بردند و بر
عالوه رهبران احزاب کنترول زياد و يا کمتر بر قوماندانان محلی داشتند و کوشش داشتند که رفتار خود را با 

اکثر شان به رفتار کامال . از اين فرصت قوماندان ها از مصئونيت مجازات بهره بردند. ايشان عادی بسازند
  . د عليه مردم محل زير دست شان  در محل ادامه دادندوحشيانه خو

  
  آمريکا در افغانستان کرد نيروهايش در محل در جستجوی متحد کردند قوماندان های 2001زمانيکه در آخر سال 

مهمترين اهداف اياالت متحده در افغانستان بخاطر شکست القاعده ادامه بود وادامه . محل مخالف طالبان گرديد
بنا در حقيقت اکثريت اين متحدين گذشته . و ميخواست که اين پيروزی به اندک خسارات جانی بدست آورد. يافت

دارد که شمال نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه در بعض جنايات بستگی به قاچاق مواد مخدر و ديگر فعاليت 
ک های نقدی، تسليحاتی و غيره اياالت متحده کم. های قابل توجهی است که مطرح کردن آن مانع ايجاد ميکند

کمک ها به قوماندان که باور داشتند که طالبان و القاعده را متوقف ميسازند دادند ولی در اين مورد امريکای ها 
بعضی . و طالبان به حيث نيروی کشنده و مهلک که احتماال از پاکستان حمايه ميشود باقی ماند. ناکام ماندند

ی اياالت متحده پيشتيبانی ميگرديد خود را عليه مخالفين شان مستحکم کردند و خود قوماندانان که توسط نيروها
زمانيکه توجه جامعه جهانی بر . شان را از نظر سياسی مهم جلوه داده به فعاليت های جنايت کارانه شان ادامه دادند

 جنايات توسط قوماندانان متوسط ولی اکثر و اغلب. اين مسئله تمرکز کرد هميشه توآم با احترام رهبران جناح بوده
رتبه کسانيکه بخاطر حفاظت خود پشتيبان داشتند و نام هايشان در مطبوعات نيز ذکر نگرديده است صورت گرفته 

  .است
  

همچنان کار کردن به چنين قوماندان ها اياالت متحده به پيگيری و تعقيب يک استراتژی که بر توانان دموکراسی و 
ضرورت برای يک حکومت باثبات عبوری که در شهر بن .  جدی سرمايه گذاری کردساختار اداری  بطور

و با چنين بهانه دسترسی به . جرمنی به پيش برده ميشد به توسط يک جناح اين حکومت عبوری تأسيس گرديد
. يدندتشکيل يک لويه جرگه اضطراری با حضور نمايندگان بر گزيده شده و کابينه از سابق تعيين شده نايل گرد

  . مقام ملل متحد بعدآ تأييد کرد که طرحها در دو مورد اشتباهای جدی بوده
  

اکثر حاميان بين المللی شامل در قضيه افغانستان تصديق کردند که پاليسی شان بدون در نظر داشته اينکه رهبران 
تمام افغان ها در . داشتافغان جنايت کاران جنگی و بی امنيتی را بر ثبات حکومت عبوری ترجيح ميدادند کليت 

تعداد بيشتر شان بايد از حق مشارکت در سياست دارد و  سهم . جنگهای مسلحانه و جنايات جنگی شامل نبودند
اگرچه اکثر آنهاييکه گذشته جنايات کارانه دارند محالت امن در دفاتر سياسی و نمايندگی های امنيتی را .  بگيرند

وزير ماليه اشرف غنی احمد زی در اجتماعی بنام جامعه آسيا در نيويارک   2004در ماه جنوری . بدست گرفتند
  . اظهار داشت که رهبران افغانستان صلح را در سايه عدالت ميخواهند

 وزير خارجه انگستان جکسترا از کابل ديدن کرد و اظهار نمود که بعض مردم احتماال دو 2002در ماه فيبروری 
يل تأسيس يک حکومت ما بايد جهانيان را بفهمانيم که افغانستان مردم نيرومندی باره اصالح گردد، ولی با تشک

عالوتأ ما بايد با مردمانيکه که محالت بيشتر را . هستند و ميتوانند توانای شان را توسط نيروهايشان نشان بدهند
لکن کسانيکه فعال ميگويند . اشغال کرده اند و موقعيت های نظامی دارند و در گذشته قوی بودند وارد گفتگو شويم

و اين . به پروسه سياسی متعهد هستند و اغلبآ ما بايد  بر  کسانيکه به تجاوزات متهم هستند راه حل را بسته کنيم
نماينده خاص ملل متحد آقای لخدر ابراهيمی اظهار داشته است که بيش از . برای افغانستان آينده خيلی ها مهم است

ولی  بررسی گذشته کسانيکه خواهان مقام و چوکی هستند منجر به . کی را اشغال کردندچندين موقع جنگساران چو
دسيسه کسانيکه به ادامه وحشت بين غير نظاميان ميگردد به نا کامی می انجامد  و در غير آن صورت پروسه 

  . سياسی بتدريج تضعيف خواهد گرديد
  

 واقعيت های راجع به تجاوزات و جنايات جنگی را در  در اين زمان اياالت متحده بر مخالفينش فشار آورد تا
  . گذشته و حال در افغانستان را بر مال سازند
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 راه از سر گيری کارهای مستقل ملل متحد را در افغانستان مسدود ساخت زيرا کوشش 2005در اوايل 
  . مکررداشت تا به باز داشتگاه ها در افغانستان دست يابد

  
ی اياالت متحده جنايات را انجام داده است تعداد شان با همقطاران کمونيستی، مجاهدين و بر عالوه اينکه نيروها

رژيم طالبان که در پيشاپيش آنها روش های خام و ظالمانه شکنجه را که بعض اوقات منجر به مرگ ميگرديدند از 
  .ديد مبادرت می ورزيدندزندانهای مخفی برای شکنجه بدون آگاهی مردم که منجر به الدرکی مردم منتج می گر

  
اداره بوش ادعا کرده است که اسير گرفتن مخفی بخاطر حفظ امنيت بوده و در واقع اين پنهان کارشان امنيت را به 

بطور مثال مال شهزاده قوماندان ارشد طالبان مسئوول قتل عام های دسته جمعی وی در . تدريج تضعيف کرده است
 آزاد گرديد و سپس با طالبان پيوست وسالح 2003دان گوانتانامو در سال اين گزارش ثبت گرديده است از زن

 در جنگ عليه نيروهای آمريکای در 2004گرفته عليه نيروهای آمريکای جنگيد و متعاقبا در ماه می سال 
 کسانيکه در آيا اياالت متحده از گذشته جنايات جنگی او آگاه بود و اورا آزاد کرد؟ آيا آنها از. افغانستان کشته شد

بازداشتگاه شان اند آگاه نيستند؟  اياالت متحده بتازگی قوماندانان ارشد طالبان را به شمول مال فاضل کسيکه 
  .جنايات جنگی اش در اين گزارش ثبت و سند و مدرک ارائه گرديده است گرفتار کرده است

  
  مرگها در توقيف گاه ها و شکنجه  8.2

  
طبق گزارش . ه گان افغان که توسط نيروهای آمريکای گرفتار شده اند ميباشدجدی ترين موارد مرگ باز داشت شد

 به قتل رسيده 2002سازمان ديده بان حقوق بشر حد اقل شش نفر در زندان اياالت متحده در افغانستان از سال 
 هيچ پرسونل بعد از دو سال و يا بيشتر. گرفتار شده بود) CIA(است که شامل يکنفری است که توسط سازمان سيا 

اگرچه اسناد وزارت دفاع آمريکا نشان ميدهد که پنج نفر از . نظامی اياالت متحده متهم به جنايات قتل نگرديده است
  . شش نفر واضحا به قتل رسيده اند

  
روش های شکنجه که توسط نيروهای آمريکای در افغانستان به کاربرده شده است شامل يک تعداد روش های 

رسونل امنيتی، استخبارات و فرماندهان چندين جناح در دوران مختلف جنگ در زير اثر چندين است که توسط پ
 ثور به مرگ 7شکنجه در زمان حزب خلق خصوصا در دو نيم سال اول بعد از انقالب . رژيم بکار برده شده است

  . گزارش داده استگزارش گر حقوق بشر در افغانستان از چنين روشهای شکنجه در اين مدت. منجر ميگرديد
  

افراد متعدد به طور انفرادی به گزارش گر ديده بان حقوق بشر از بد رفتاری، آزار و ازيت که در جريان باز 
داشت شان متأثر گرديده است شامل بيخوابی، ناخن کشيدن، سوختاندن به انواع مختلف، شوک برقی و در بعض 

يک مقام رسمی سابق در پل چرخی به ديده بان حقوق بشر از . تموارد استفاده از جنراتور برقی را خبر داده اس
بالکهای سلول انفرادی حکايت کرده است جاييکه زندانی های خطرناک در آن نگهداری ميشدند و قفسچه های 

  . داشت که انسان ايستاده شده نميتوانست
. و من در آنجا هشت ماه زندانی بودم. ممن در آنجا قوماندان بودم و بعد در همان زندان در زمان ترکی  زندانی شد

در آن وقت کار اين تعمير . علت زندانی شدنم اين بود که من زندانيان را اجازه ميدادم تا به آفتاب بر آمده قدم زند
در واقع مرکز گرمی داشت . در آنجا هيچ مرکز گرمی وجود ندارد. لکن فعال تکميل شده است. تکميل نشده بود

  .  زيرا آنها ميخواستند تا زندانيان سرما بخورندولی روشن نميشد
  

چنين روش در دوران حزب خلق و روسها که قرار ذيل تشريح خواهد شد عملی گرديده است لکن استفاده از اين 
يک قسمت ( طبق گزارش توسط گزارش گر موسسه عفو بين المللی و هلسينکی واچ . نوع هميشه استفاده شده است

زندانيان از ارتباط با فاميلشان محروم بودند حتی از وکيل مدافع، يا داکتر و يا در حبس )  بشراز ديده بان حقوق
نوع ديگر شکنجه . آنها تهديد ميشدند و از خواب و غذا محروم بودند. مجرد و ممنوع المالقات قرار داده شده بودند

زندانيان با زنجير نيز بسته بودند و . شوک برقی، لت و کوب، سوختاندن با فلتر سگرت، در آب تر کردن بودند
  .برای مدت ميديدی دستهايشان با زنجير بسته بودند
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 قوماندانان هم زندانی نظامی گرفتارشده از مخالفين و هم غير 1992بعد از سقوط دولت داکتر نجيب اهللا در سال 
در اطاق تنگ و تاريک و روش شکنجه مختلف بودند لکن لت وکوب شديد، بردن . نظامی را شکنجه ميدادند

و بطور مثال بعدآ در همين گزارش پروژه عدالت افغانستان رفتار غير . وحشتناک و کثيف صورت ميگرفت
  . گنجانيده شده است1993انسانی با زندانيان توسط قوماندانان حزب وحدت در يک قضيه در سال 

او . و با تفنگچه در پهلوی گوشش فير کردنديک زندانی سابق گفته است که افراد قوماندان وی را با چوب زد 
ميگويد که چشمانش را بسته کرده بودند و چهار زانو با پنجه وی را روی زمين کشال ميکردند تا از حرکت باز 

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

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

  
 کسانيکه از زندان گوانتانامو گزارش داده است شامل زوالنه و زنجير زندانيان و بزور FBIگزارشی که توسط 

اضافه ای بر اين اظهارات زندانيهای . نشاندن شان باالی مواد غايطه که تازه از وی خارج گرديده است ميباشد
 و شکنجه و مرگ و سابق بيانگر فشار زياد، استفاده از سگ های نظامی بخاطر ترساندن زندانيان، تهديد

  .نگهداشتن طوالنی در سرما و گرمای شديد و سرو صداهای زياد ميباشد
  از يک گزارش محرمانه حکومت ايا الت متحده آمريکا گفته که بر   ICRCموسسه بين المللی صليب سرخ 

  .ستخورد با زندانيان شامل شکنجه های روحی و فزيکی که شکنجه مداوم بحساب می آيد عنوان شده ا
  

توضيحات ذيل نشان ميدهد که چگونه اياالت متحده از شکنجه های که توسط حزب خلق و روسها و عالوتآ 
  .  بکار گرفته ميشد تقليد کرده عملی ميکرد1990 الی سالهای 1980قوماندان های خصومت جو از سال های 

ی انداختند و دور از دسترسی به فاميل و اياالت متحد زندانی ها را با زنجير و زوالنه بسته به زندانهای مخفی م
طبق گزارش ديده بان حقوق بشر سازمان . وکيل مدافع و ادويه نگه ميداشتند و آنها را مورد لت وکوب قرار ميدادند

 از CIAيک کارمند بخش قضای سازمان سيا .  در شکنجه و قتل زندانيان در افغانستان دست داشتندCIAسيا 
ران در زندان موقتی در شمال افغانستان دستور داد که جوان زندانی را برهنه کند و با زنجير به پيره دا)سالت پتی(

اخبار واشنگتن . بر روی کانکريت بسته کرده و شب را بدون لحاف و يا کمپل او  را در همان هوای سر بگذارد
و دراين . انجام داده استپست در سوم ماه مارچ طی يک مصاحبه با چهار نفر مقام رسمی قضای دولت آمريکا 

 پول داده ميشود تا طبق هدايت آنها کار کنند و  و CIAمقاله نوشته ميکند که پيره داران افغان توسط  سازمان سيا 
قبل از اينکه زندانيان را به سلول های زندان بدون پوشاک بيندازند زندانيان را روی کانکريت اطراف زندان کشال 

  .  بدنشان خراشيده گی و ضرب و جرح وارد نمايندکنند، سيلی کاری کنند، 
يک کالبد شکاف يک ليست طبی را تهيه کرده بود که سرما باعث مرگ بعضی زندانيان گرديده است و آن مرد در 

يک مقام رسمی طی يک مصاحبه با نشريه واشنگتن پست گفته است که او فقط از . يک قبرستان نا معلوم دفن گريد
  .گرديده استروی زمين مفقود 

  
    زندانهای مخفی8.3

  
همچنان در جريان مراحل مختلف جنگ ها در افغانستان نيروهای امنيتی واستخباراتی يک شبکه مخفی را ايجاد 

در آخرين . کرده بودند که مردم را بطور مخفی اسير گرفته در يک زندان مخفی برای مدت مديدی زندانی ميکردند
. سير شدند و تحميال به زندان های مخفی برده شدند که اقارب شان هرگز آنها نديدنددوران حزب خلق افراد زياد ا

و تعداد مفقود االثر ها از هزاران به ده هزاران نفر . بنأ اين افراد وارثين همان قربانيان ويا مفقود شدگان هستند
  .اکثر آنها قبل از کشته شدن به زندانهای مخفی برده ميشدند. ميرسد
  . گر شان بعد از رفتن به زندان بزود ترين فرصت به قتل ميرسيدندتعداد دي

زمانيکه روسها چهره ظاهری استخبارات را تبديل به خاد کرد در آن زمان نيز اقدام به گرفتاری مخفی و زندان 
طبق اظهارات خاص ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان شکنجه در وزارت داخله در کابل . مخفی کردند

و در تمام زندانهای مربوط خاد صورت ميگرفت و بعدآ مشخصأ تذکر داده شده است که مرکز خاد در کابل هشت 
 حولی در نواحی کابل بحيث زندان خاد از آنها 200و به تعداد . زندان در کابل داشت که توسط خاد کنترول ميشدند



 140

ن نيز اقدام به داشتن زندان های مخفی کردند که در مجاهدين و طالبا. استفاده ميشدند که توسط خاد کنترول ميشدند
  . آنها شکنجه و قتل صورت ميگرفت

  
  . اياالت متحده در افغانستان و ديگر کشور ها اقدام به داشتن زندانهای مخفی کرد

در دوران تصدی بسيونی نماينده مستقل و با تجربه ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان اياالت متحده 
ش های وی را مسدود ساخت تا از زندان های مخفی آمريکا در افغانستان باز رسی نکند و بسيونی مشخصأ کوش

آمريکا را به داشتن پايگاه نظامی بخاطر گرفتاری اسير که موسسه صليب سرخ بين المللی را نگذاشت به آن دست 
  . رسی پيدا کند ضد معاهده ژينو دانسته محکوم کرد

  
تقليد از بعض نمونه های شکنجه که در مراحل مختلف جنگ در افغانستان صورت گرفته بود خود اياالت متحده با 

نيروهای آمريکای . را به بخاطر مصلحت سياسی با قوماندانان محل که چنين اعمال را انجام ميدادند متفق کردند
نداخت و امنيت مردم افغانستان را بخاطر اميد واری به تأسيس يک ارگان با ثبات و جوابگو در افغانستان به خطر ا

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

_______________________________________________________________________  
در . ر بود داود خان با يک کودتا قدرت را بدست گرفت زمانيکه شاهر شاه در خارج از کشو1973در سال  .1

ابتدا داود خان شاخه پرچم حزب خلق که کودتای وی را تقويت بخشيده بود به محاکمه کشيد و متعاقبا از آنها 
مرگ شخصيت های مشهور پرچم در زندان . فاصله گرفته و تعداد از رهبران جناح پرچم را زندانی کرد

  .  گرديدباعث کودتای هفت ثور
تشيکالت حکومت مرکزی و سقوط از سيستم بين الملل نشر : روبين در کتاب فروپاشی و تجزيه افغانستان

  .105 -104 -93 صفحات 1996دانشگاه يالی در سال 
متشکل از کلمه پشتو بود که بخاطر تشکيالت دفاعی مورد عالقه افغان ها ) اکسا(نام استخبارات حزب خلق  .2

 به قتل رساند و قدرت را بدست گرفت او اين نام 1979ز اينکه امين نور محمد ترکی را در بعد ا. قرار گرفت
طبق کتاب روبين بنام فروپاشی و تجزيه . که به معنی کار گران استخبارات ميباشد. اين ارگان را کام گذاشت

 .114افغانستان صفحه 
 پيوسته بودند 1979 که قبل از 28000 عضو حزب و 18000طبق اظهارات جيوستوزی خارج از واقعيت   .3

جنگ، (کتاب انتونيو جيوستوزی تحت عنوان . نصف شان کشته شدند و يا اينکه با تهاجم روسها تصفيه شدند
 2000دانشگاه جيور گيتاون نشر سال :  واشنگتن دی سی1992 الی 1978سياست و جامعه افغانستان از 

 .4صفحه 
 . را کشت و خودش رئيس جمهور گرديد امين نور محمد ترکی1979در سپتامبر  .4
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 )i) (2) (i)(1 (7قوانين محکمه بين الملل  .5
 .122 و 114اثر روبين فروپاشی و تجزيه صفحات  .6
هر نوع عمل يا تهديد از حاکی ازتجاوزات به هدف ابتدای که باعث وحشت در بين مردم غير نظامی و ملکی  .7

 : حمالت کور کورانه حمالتی است که. ده استحمالت کور کورانه منع ش. ..... گردد منع شده است
 .حمالتی است که اهداف مشخص نظامی را هدف قرار ندهد 
حمالتی است که يک روش را بکار گرفته باشد بمعنی اينکه جنگ در محالت مشخص نظامی صورت نگرفته  

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

حمالت بمباردمان به هر روش و شيوه که معنی تهديد در محل واحد نظامی و يا محالت مشخص جدا از هم و  
متفرق که در شهر قريه و ديگر مناطق باشد که در بر گيرنده محالت غير نظامی و ملکی و يا امالک غير 

 .نظامی باشد
تل و زخمی شدن افراد غير نظامی و خسارات مالی به غير نظاميان و يا حمالت که احتماال باعث حادثات ق 

مربوط به افراد ملکی که بيشتر مربوط به استحکامات نظامی و مستقيمآ به منافع نظامی باشد پيش بينی شده 
 .ماده آخر به حيث قانون نسبی بيان شده است. است

  .و تصويب گرديده است معاهده ژين1977  سال 51 ماده 11 فصل 1در پرتو کول 
ليکن معيار های داده شده از جنگهای نظامی داخلی بطور عموم . افغانستان اين پرتوکول اول را تأييد نکرده است

  . پذيرفته شده و جزء رايج قوانين بر رهبری جنگ مسلحانه است
گی از عقب نشينی نقض حقوق بشر، قوانين جن: جنگ های فراموش شده. مراجعه به ديده بان حقوق بشر کنيد .8

 ).1991ديده بان حقوق بشر : چاپ نيويارک( روسها از افغانستان 
تقسيمات مجدد : دو منطقه بزرگ از اصالحات حمله در محور مناطق روستای مرتبط به نورم های اجتماعی .9

کاتب زمين در حين تجاوز و مجبور ساختن مردم قريه بخاطر فرستادن دختران شان به مکاتب و زنان را به م
 .سواد آموزی زنانه

 . حفيظ اهللا امين ترکی را به قتل رساند و خودش رئيس جمهور انتخاب گرديد1979در سپتامبر  .10
. آگسا يک کلمه مرکب از زبان پشتو برای دفاع مورد عالقه افغانها بود و کام برای کارمندان استخبارات .11

 . گفته است114روبين در کتابش در صفحه 
 اسلم وطنجار با جای گزينی وزارت داخله جنرال شير جان مزدور يار پست 1979 از مارچ الی جوالی .12

 .وزارت دفاع را گرفت
 .114کتاب روبين بنام فروپاشی صفحه  .13
 .167کتاب نبی عظيمی بنام اردو و سياست صفحه  .14
 .9-8 صفحه AI ASA (11/04/97(موسسه عفو بين الملل نشريه بنام  .15

________________________________________________________________________ 
، نيويارک چاپ مارتين در سال 1983 الی 1964انتوی هيمن بنام کتاب افغانستان تحت سلطه روسها از سال  .16

 .109 صفحه 184
 ايضآ .17
 .مصاحبه های پروژه عدالت افغانستان .18
 .2003 دسامبر 20مصاحبه های پروژه عدالت افغانستان در  .19
  . 2005 وژه عدالت افغانستان در سال مصاحبه های پر .20
حفيظ اهللا .  روز قبل از به قدرت رسيدن ببرک کارمل صورت گرفت15شاهد اظهار داشته است که حادثه  .21

کتاب هيمن .  دسامبر کشته شد و سخنرانی ثبت شده رئيس جمهور در روز بعدی نشر گرديد27امين در 
 .165صفحه 

 . 2005 در سال مصاحبه های پروژه عدالت افغانستان .22
 .2003 دسامبر 27مصاحبه های پروژه عدالت افغانستان در  .23
عالقه يک کلمه عربی است که برای منطقه و محل بکار ميرود و عالقه داری يک اداره خورد تر از ولسوالی  .24

و هميشه عالقه داری ولسوالی اطراف ترجمه شده است و ممکن . و عالقه دار رئيس عالقه داری است. است
ت که عالقه دار توسط حکومت درهمان زمان تعيين ميگرديد و امين اين بخش را به به اهداف فعاليت های اس

 .پوليس و استخبارات استفاده ميکرد
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 . 2005مصاحبه های پروژه عدالت افغانستان در سال  .25
 ).2003 (12/07/1382مصاحبه پروژه عدالت بتاريخ  .26
 1979 حکومت ببرک کارمل اعالن گرديده و بعد از در سال گزارش ارتباط ميگرفت به عفو که توسط. 18 .27

 . روسها وی در مقام رياست نصب کرد و به افغانستان تجاوز کردند
شاهدان که دائما مصاحبه کرده اند اظهار کردند که گرفتاری ها در زمان قدرت ترکی و امين صورت گرفته  .28

قودی ها بعد از به قدرت رسيدن امين صورت گرفته ک شاهد بنام حاجی  م   حتی بيان کرده است که مف. بود
در اين .  صورت گرفته بود1980 يا 1359گرچه بعضی شاهدان اظهار داشته اند که حادثات در سالهای . بود

بنا بر مجموع اظهارات  يک تعداد اقارب . صورت ممکن است که تاريخ دقيق توسط شاهدان درست نباشد
 بخاطر قتل زمين 1979که اتفاق افتادن حادثات گرفتاری در بعض اوقات در قربانيان اين مسئله موجه است 

داران و ديگر انسانها مهم و مشهور در ساحات روستای جامعه بطور دوام دار توسط حزب خلق به اندازه 
 .   صورت گرفته است79 الی 1978زمين و محل شان از سال 

 .2003مصاحبه پروژه عدالت در دسامبر  .29
 ايضا .30
 ايضا .31
 ايضا .32
 ايضا .33
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه جنوری  .34
 .E/CN.4/1985/21گزارش گرا خاص ملل متحد در گزارش مربوط اوضاع حقوق بشر در افغانستان  .35

 .18صفحه 
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با افغان های مقيم در پاکستان .36
فگن روسها قبل از اينکه ميدان هوای افغانستان از اظهار داشته است که جيتهای بمب ا)  Giradet(گرادت  .37

 .کار افتاد از ميدان هوای دوشنبه استفاده ميکردند واين يک وظيفه مشکل برای پيلوت های روسی بود
 La(در ) Gilles Dorronosoro(يکی از بسيار گزارش های مفصل اين بود که گيليس دارونوسرو  .38

revolution afghan  طبع پاريس  CERI  به نشر رسيده است2000کارتاله . 
. گيليس دارونوسرو تآکيد کرده است که همبستگی اندکی بين زمين داران و دهقانان و شهر نشينان وجود داشت .39

 .115 – 114ايضا گيليس دارو نوسرو صفحه 
 .115ايضا صفحه  .40
ذهبی بودند صورت همچنان بعضی نيز طبق گزارش حمالت باالی افراد مشکوک که آنها ماويست و يا غير م .41

 .119ايضا صفحه . گرفته است
  

______________________________________________________________________ 
 تذکر  داده شده است که اسماعيل خان و عالوالدين خان طبق گفتار گيليس دارنوسرو 116ايضا در صفحه  .42

 .نقش ضعيفی را در شورش بازی کرده است
 .2003ژه عدالت افغانستان در سال مصاحبه های پرو .43
. گزارش گر خاص ملل متحد، راجع به وضعيت حقوق بشر در افغانستان گزارش داده است .44

E/CN.4/1985/21 para. 72. 
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان،  .45
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان،  .46
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان،  .47
 .2004لت افغانستان، مصاحبه پروژه عدا .48
 ايضا دارنوسرو .49
  .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در باميان در سپتامبر  .50
  .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در باميان در سپتامبر  .51
  .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در باميان در سپتامبر  .52
  .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در باميان در سپتامبر  .53
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل  .54
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 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل  .55
 .117گيراديت صفحه  .56
 .نبی عظيمی اردو و سياست .57
 ايضا .58
 .2004 آگست 4 در AIHRCمکتوب های الکترونيکی از  .59
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل  .60
باط بين مراجع روستای مقرر گرديده بودند و اگر حکومت با مشکلی مواجه نمايندگان چنين جامعه بخاطر ارت .61

ميشدند اول به اين نمايندگان مراجعه ميکردند و در آن زمان بطور احتمال هر کسی را که آنها ضد انقالب و يا 
 .عنصر جنايت کار معرفی ميکردند باور ميکردند

 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل در  .62
 .118گيراديت صفحه  .63
. گزارش گر خاص ملل متحد، راجع به وضعيت حقوق بشر در افغانستان گزارش داده است .64

E/CN.4/1985/21 para. 76. 
. گزارش گر خاص ملل متحد، راجع به وضعيت حقوق بشر در افغانستان گزارش داده است .65

E/CN.4/1985/21 para. 75. 
 .ی اساسیعفو بين الملل، نقض حقوق بشر و آزادی ها .66
 .118روبين صفحه  .67
 .125روبين فروپاشی صفحه  .68
بخاطر مطالعه عميق از ساختار قدرت، تغييرات رهبری و و جناح بندی به کتاب بارنت آر روبين تحت عنوان  .69

از فرو پاشی و يا تجزيه و سقوط يک سيستم بين المللی  او گفته : فروپاشی يا تجزيه افغانستان مراجعه کنيد
و انتونيو گيوستوزی، جنگهای ) 1995، اولين طبع 2002طبع دانشگاه يالی در سال : هاوننيو .(سخن است

 ).2000طبع واشنگتن دی سی دانشگاه جورج تاون . (1992 -1978سياسی و اجتماعی در افغانستان 
 رئيس شورای 1987 الی 1980از سال . ساختار رسمی تشکيالتی حکومت در جريان اين مدت تغيير کرد .70

 اين مقام رياست 1987و بعد از تصويب قانون اساسی در سال . بی حزب خلق رئيس جمهور بودانقال
 قانون اساسی، کشور بنام جمهوری در دوران داود خان بنام 1990در جريان سال . جمهوری نام نهاده شد

حزب وطن در مجلس و يا گرد همای حزب در همين وقت نام حزب خلق به .  جمهوری افغانستان مسما گرديد
 .تغيير کرد

چاپ مطبعه مارتين نيويارک  (1983 -1963انتونی هايمن در کتاب افغانستان تحت سلطه روسها از سال  .71
 .177صفحه ) 1984

 . فروپاشی افغانستان122 -114روبين در صفحه  .72
________________________________________________________________________ 

 15گواهی انور در شينکاگو، ايليانيس . 97ب تحت عنوان اشک، خون و فرياد در سال هيلسينکی واچ کتا .73
 . 1984آپريل 

گزارش گرا خاص ملل متحد در گزارش مربوط اوضاع حقوق بشر در افغانستان  .74
86.87E/CN.4/1986/24para. 

 .87گزارش گرا خاص ملل متحد در گزارش مربوط اوضاع حقوق بشر در افغانستان   .75
E/CN.4/1986/24para.  

قبل از اينکه خاد به وزارت ارتقا يافت تحت نظر دفتر صدارت عظمی . معنی صدارت نخست وزيری است .76
و دفتر اصلی خاد در تعمير بزرگ مربوط فاميل سلطنتی در مرکز کابل بين صدارت عظمی و سفارت . بود

 .ايران موقعيت داشت
 . مراجعه کنيد127حه  به کتاب روبين بنام فروپاشی و پاش افغانستان صف .77
. پير سيد احمد گيالنی از سالله يا نسل عبدالقادر جيالنی از بغداد است و بنيانگذار دستور صوفی قادريه است .78

برای معلومات بيشتر به . پير گيالنی رئيس حزب محاذ ملی يک فرد ملی گرا نزديک به خاندان سلطنتی بود
 . کنيد مراجعه203کتاب روبين بنام فرو پاشی صفحه 

 . در کابل2005مصاحبه های پروژه عدالت افغانستان درماه می  .79
 ايضأ .80
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 . 2005مصاحبه سال  .81
هدف اصلی خنثی سازی تهديدات نواحی و اطراف کشور که متوجه قدرت مرکزی بود نه تسخير و مشخصأ  .82

 .142مراجعه به کتاب روبين صفحه .  ايجاد تغييرات در آنجا بودند
 . اين کتاب143ايضأ صفحه  .83
هر نوع عمل يا تهديد از حاکی ازتجاوزات به هدف ابتدای که باعث وحشت در بين مردم غير نظامی و ملکی  .84

 : حمالت کور کورانه حمالتی است که. حمالت کور کورانه منع شده است. ..... گردد منع شده است
 .حمالتی است که اهداف مشخص نظامی را هدف قرار ندهد 
بکار گرفته باشد بمعنی اينکه جنگ در محالت مشخص نظامی صورت نگرفته حمالتی است که يک روش را  

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

ز هم و حمالت بمباردمان به هر روش و شيوه که معنی تهديد در محل واحد نظامی و يا محالت مشخص جدا ا 
متفرق که در شهر قريه و ديگر مناطق باشد که در بر گيرنده محالت غير نظامی و ملکی و يا امالک غير 

 .نظامی باشد
حمالت که احتماال باعث حادثات قتل و زخمی شدن افراد غير نظامی و خسارات مالی به غير نظاميان و يا  

امی و مستقيمآ به منافع نظامی باشد پيش بينی شده مربوط به افراد ملکی که بيشتر مربوط به استحکامات نظ
 .ماده آخر به حيث قانون نسبی بيان شده است. است

  . معاهده ژينو تصويب گرديده است1977  سال 51 ماده 11 فصل 1در پرتو کول 
ور عموم ليکن معيار های داده شده از جنگهای نظامی داخلی بط. افغانستان اين پرتوکول اول را تأييد نکرده است

  . پذيرفته شده و جزء رايج قوانين بر رهبری جنگ مسلحانه است
گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جلسه اقتصادی و اجتماعی و بررسی وضع حقوق  .85

 .para.77 (A/40/843,1985) بشر در افغانستان 
 و بررسی وضع حقوق بشر در گزارش از عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جلسه اقتصادی و اجتماعی .86

  .para.92 (A/40/843,1985) افغانستان 
 .E/CN.4/1986/24 para.86"گزارش گر خاص ملل متحد، گزار از وضعيت حقوق بشر در افغانستان  .87
جنگ فراموش شده و سوء استفاده از حقوق بشر و نقض حقوق جنگی از دوران عقب : آسيا واچ، افغانستان .88

 .29صفحه ) 1991: و يارکچاپ ني( نشينی روسها 
گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جلسه اقتصادی و اجتماعی و بررسی وضع حقوق  .89

 .para.81 (A/40/843,1985) بشر در افغانستان 
گزارش از اجالس عمومی ملل متحد، و گزارش از بخش جلسه اقتصادی و اجتماعی و بررسی وضع حقوق  .90

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

" گزارش از گزارش گر خاص ملل متحد، گزارش از وضعيت حقوق بشر در افغانستان  .91
A/41/778(1986)para.63. 

 .32هيلسينکی واچ، کتاب اشک، خون و فرياد يا گريه صفحه  .92
س ملل متحد در بخش اقتصادی و اجتماعی و کميسيون حقوق بشر و گزارش از وضعيت گزراش از اجال .93

 ..E/CN.4/1986/24 para.87" حقوق بشر در افغانستان 
 ..E/CN.4/1986/24 para. 87. " 29آسيا واچ و هيلسينکی واچ، مرگ در افغانستان صفحه  .94
-E/CN.4/1986/24 para.117" تان گزارش خاص ملل متحد در رابطه با وضعيت حقوق بشر در افغانس .95

118. 
گزارش از اجالس ملل متحد در بخش اقتصادی و اجتماعی و کميسيون حقوق بشر و گزارش از وضعيت  .96

 ..para. 59 (A/41/778,1986)" حقوق بشر در افغانستان 
 .2003مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ننگرهار  .97
، مجاهدين محلی کوشش کردند که عبدالملک را در خانه اش در 1992بعد از سقوط داکتر نجيب اهللا در سال  .98

 .جالل آباد گرفتار نمايد، لکن نتوانست که اورا پيدا کند ولی برادرش بريالی را در جايش کشت
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در سال  .99

 .2003 نوامبر 8مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در  .100
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 .2003 اکتوبر 7تان در مصاحبه پروژه عدالت افغانس .101
 .2003مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در اکتوبر  .102
صرف يک شاهد که با پروژه عدالت افغانستان مصاحبه کرده است تاريخ حادثه را بيان کرده است که  .103

 .امکان دارد اين حزء يک سلسه قتل عام های باشد که توسط پروفيسر ارماکورا گزارش داده شده است
104. A/40/843/(1985) para.79.در ضميمه اول . 
 .146روبين، فروپاشی صفحه  .105
 .برای معلومات مفصل  به کتاب روبين  در بخش تحقيق در افغانستان مراجعه کنيد .106
 .148کتاب روبين بنام فروپاشی صفحه  .107
 .144کتاب روبين، فروپاشی صفحه  .108
 .226گيو توزی صفحه  .109
 .39صفحه ) 1991 بشر، ديده بان حقوق: نيويارک(آسيا واچ، جنگ فراموش شده  .110
 .148کتاب فروپاشی صفحه . اين مليشه ها در جنگ های قوی قومی اشتراک کردند" ياد داشتهای روبين  .111
 .226گيو توزی ص  .112
 .40آسيا واچ، جنگ فراموش شده ص  .113
 .148فروپاشی ص )نقل قوب از منابع مطبوعاتی معاصر: (روبين .114
 .161روبين، فرو پاشی ص  . 222گيو توزی ص  .115
يخهای تشکيل واحد های طرفدار دولت در هر مورد شامل قوماندانان ارشد است که قوماندانان خورد تار .116

و يا قوماندان قوی را از زندان رها ميکردند و يا اينکه آنها را از مخالفين شان حفظ ميکردند بعد از اينکه آنها 
 اکه ياسين را نجات داد و او را از بطور مثال دوستم. هميشه در حفاظت و يا تحت حمايه شان قرار داشتند

 که وی را از 53 مربوط فرقه 630زندان کابل در اواخر دوران نجيب اهللا  رها کرد و همچنان قوماندان تولی 
به همين گونه در دوران داکتر نجيب اهللا رسول پهلوان از زندان ميمنه توسط . دست پهلوان غفار نجات داد
 او کسی بود که بعدآ يکی از حاميان رسول پهلوان در جنگ اند خوی و. همراه پهلوان آزاد گرديدند

 .مصاحبه با تحليل گرسياسی. قرارگرفت
بطور شبهه انگيز گلم جم نقش مهم جنگی و اشغال را ابتدأ عليه پشتون های مجاهد در جنوب و شرق  .117

او و کاکايش .  قرار کرده بودداشت و با اقليت قوماندانان مليشه بهترين ار تباط را با پشتون های سياسی بر
باز هم بطور شبهه . خوشبين بود که در نيروی نظامی دولت افغانستان است و توسط دولت رهبری ميگردد

انگيز ديگر قوماندانان مثل رسول پهلوان کسيکه در جنگ های مختلف با پشتونهای محلی طرفدار دولت دفاع 
 مفکوره ضد پشتون داشت متعاقبآ با پشتون های خلقی در خودی داشت و زمانی هم در فارياب مجاهد بود و

 .مصاحبه با تحليل گر امور سياسی. دولت به شمول گالب زوی ارتباط گرفت
 .ايضا روبين در کتاب فروپاشی .118

_______________________________________________________________________ 
 .149 -148ايضا در همين کتار ص  .119
صادی و اجتماعی ملل متحد، کميسيون حقوق بشر، گزارش به ارتباط وضعيت حقوق بشر در شورای اقت .120

 para. (E/CN.4/1990/25)  68." افغانستان 
 .2003مصا حبه پروژه عدالت افغانستان در دسامبر  .121
 ايضا .122
 ايضا .123
 ايضا .124
 ايضا .125
ز عقب نشين نقض حقوق بشر و نقض قوانين جنگی بعد ا. جنگ فراموش شده: آسيا واچ، افغانستان .126

 .108-101ص ) 1001ديده بان حقوق بشر : نيويارک. (نيروهای روس
 .101ايضا ص  .127
 .2 -101ايضا ص  .128
 بخاطر تحت نفوذ داشتن احزاب مجاهدين که توسط بعض  ISI و برتريت ISI و CIAروابط سازمان  .129

طبع : نيويارک. (نيدبطور مثال به ستيف کول، غاست وار مراجه ک. منابع در مورد مدارک تهيه گرديده است
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و کتاب فروپاشی روبين 130-125جنگ فراموش شده صفحات . ديده بان حقوق بشر) 2004پينچوين 
 .215 -196صفحات 

تمام شان ادعا شده که مورد ازيت و آزار توسط حزب خلق قرار گرفتند و به همين دليل به پاکستان فرار  .130
 .123-112آسيا واچ، جنگ فراموش شده صفحات . کردند

 ايضا .131
 .181کول، غاست وار صفحه  .132
 .249روبين فروپاشی ص  .133
دولت اسالمی افغانستان ميخواست که در آينده بر قانونيت خود ادامه بدهد، حتی بعد از اينکه طالبان کابل  .134

ولی بر خالف طالبان نام حکومت خود را امارت اسالمی افغانستان .  تصرف کردند1996 سپتامبر 26را در 
گروپ های مختلف عليه طالبان می جنگيدند و همچنان جزء دولت يا متحد دولت . سمی کرد م1997در سال 

و نام جبهه متحد اسالمی برای نجات افغانستان برای  . و مکررأ اتحاد شمال يا ميشدند. محسوب می گرديدند
ول اکثريت  زمانيکه طالبان کنتر1998اين بخشی از جريان تا آگست . خطوط اول نام گزاری کرده بودند

مناطق شمال افغانستان را تصرف کردند و مناطق شمال را بطور چشم گيری از کنترول اتحاد شمال خارج 
 . ساختند

تقريبآ و يا عمال تمام همسايه های افغانستان جناح های مختلف مورد نظر شان را کمک تسليحاتی و غيره  .135
 .ميکردند و اگرچه خواهان ختم جنگ نيز بودند

 .ژه عدالت افغانستان با قوماندانان سابقمصاحبه پرو .136
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با قوماندانان حاضر در صحنه .137
اگرچه . افغانستان اين ماده را تأييد نکرده است. 1977 سال 51 ماده 11پروتوکول اول جينيوا فصل  .138

وان جزء قوانين بين المللی معيار های که اين ماده در عملی شدن جنگهای داخلی مسلحانه بطور عموم به عن
 .در رابطه به رهبری جنگ پذيرفته شده است

ماده مشترک سه اين پيمان بصورت اتوماتيک و سريع شامل جنگهای . افغانستان جزء پيمان جينيوا است .139
اين ماده ضرورت های مربوط به قانون را بر . داخلی مسلحانه در محدوده هر حزب که درگير هستند ميشود

خل در جنگ تحميل ميکند و از مردم و زخمی های افراد نظامی مخالف حفاظت کنند که شامل افراد احزاب دا
 تجاوز به -1: اين ماده موارد ذيل را ممنوع اعالن کرده است.  ملکی و زندانيان و غير نظاميان ميگردد

خطی و بی حرمتی  تعدی، ظلم، ت-3 گروگانگيری  -2. زندگی شخص، قتل همه جانبه، رفتار زشت و شکنجه
 قتل و کشتار با دستور بدون محاکمه رسمی توسط قاضی -4. به حيثيت مردم و پرسونل و تحقير و توهين

 .موظف و تحميل هر گونه ضمانت و تعهد قانونی و قضای که توسط مردم ملکی اجتناب نا پدير باشد
، شکنجه 1948پيمان سال ، نسل کشی و قوم کشی طبق 1949تجاوز جنسی طبق پيمان جينيوا در سال  .140

در ماه جون  .  و جنايت عليه بشريت تحت منشور خاوری آلمان ممنوع دانسته شده است1984طبق پيمان سال 
   محکمه جنايی ملل متحد برای هشت نفر نظامی و پوليس يو گسالويا بخاطر تجاوز شان بر زنهای1996سال 

  
_____________________________________________  _________________________ 

اولين جرم شان تجاوز جنسی بوده و بطور واضح .  مسلمان در جنگ بوسنی اعالن جرم و کيفر خواست نمود
 .جنايات جنگی حساب گرديده بود

 .1993 جنوری 3رهبران برای وحدت و اتحاد کردن قسم کرده بودند، نشريه نيويارک تايمز  .141
 .مصاحبه با قوماندانان سابق .142
 جون 3نشريه نيويارک تايمز . دسته دسته افراد در وسيع شدن جنگ در پايتخت افغانستان کشته شدند .143

1994. 
 .1994 جون 27نيويارک تايمز . (نيروهای افغان دشمن را از پايتخت عقب زدند .144
تحت عنوان چگونه طالبان نظامی )  Anthony Davis(اين حادثات در مفصل در کتاب انتونی داويس  .145

تحت عنوان بنياد گرای تولد شد؟ افغانستان وطالبان چاپ ) William Maley(و در کتاب ويليم ميلی شدند 
 .53 -50 صفحه 1988الهور وانگارد 

 .1995افغانستان تجربه از حقوق بشر " رياست اياالت متحد  .146
 .مصاحبه ها با رهبران و نظاميان .147
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اگرچه . ستان اين ماده را تأييد نکرده استافغان. 1977 سال 51 ماده 11پروتوکول اول جينيوا فصل  .148
معيار های که اين ماده در عملی شدن جنگهای داخلی مسلحانه بطور عموم به عنوان جزء قوانين بين المللی 

 .در رابطه به رهبری جنگ پذيرفته شده است
149. E/CN.4/1994/53 para. 16. 
، بی 16 صحرا توپ دی سی، بی ايم 76 ، و52، تی 62قوماندان گفت که در جبهه شمال آنها توپهای تی  .150

بعض شان در ارتفاعات و بعض ديگر . ، و هاوان مختلف از قبيل هاوان وسط و غرنی را کشف کردند13ايم 
شان در طول راه جالل آباد، تپه بيمارو، تپه های اطراف ميدان هوای خواجه رواش و دانشگاه نظامی  مستقر 

 توسط مولوی صديق اهللا کسيکه اول در حزب مولوی محمد نبی بود 60همچنان قوای زرهدار قرقه . بودند
 .رهبری ميشد

 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با قوماندانان سابق در سال  .151
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با افسران و کارمندان سابق استخبارات در سال  .152
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .153
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با تحليل گران  .154
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .155
 .ارزيابی نيروهای نظامی توسط پروژه عدالت افغانستان .156
 .)1994: واشنگتن دی سی. (1993افغانستان تجربه از حقوق بشر " رياست اياالت متحد  .157
 ماه سپتامبر 6نشريه نيوريارک تايمز در "  تا ماه آخر کشته شد هزار نفر2000بگفته صليب سرخ الی  .158

1992. 
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستای با کارافسران سابق استخبارات .159
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستالن با قوماندان سابق کندک در ماه می  .160
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .161
 .2004 افغانستان در مصاحبه پروژه عدالت .162
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل در سال  .163
  . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می  .164
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .165
  . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می  .166
  . 2005ماه می مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل  .167
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل ماه می  .168
 .1994 جون 27نيروهای افغان دشمنان را از پايتخت بيرون کرد، نشريه نيوريارک تايمز  .169
 .از مصاحبه های با قوماندانان سابق و شاهدان عينی به شمول باشندگان سابق افشار .170
 شد و به يک تعداد جنايات به شمول بعض جنايات جنگی در  در کابل گرفتار2002شاه در ماه آپريل  .171

 او به بازرسان حقوق بشر گفت که سياف .  بقتل رسيد2004 ماه آپريل 19او در . همان زمان متهم گرديده بود
________________________________________________________________________  

عمليات ها مسقيم  در تماس بود، و او ميخواست که به بازرسان محالت قبرهای با قوماندانان ارشد در جريان تمام 
 . دسته جمعی از اسيران افشار و غيره را که مطابقت با معيار های حقوقی بين الملل ندارد را نشان دهد

 .2003/ 4مصاحبه با قوماندانان و بخش عملياتی استخبارات در  .172
 .2004مصاحبه با قوماندانان سابق در سال  .173
 .2004 الی 2003مصاحبه با قوماندانان و بخش عملياتی استخبارات از  .174
 ايضا .175
 .اظهارات مشرح که پروژه عدالت افغانستان دريافت کرده است .176
باور بر اين است که طالبان بهرامی را درسال . 2003/ 4مصاحبه با قوماندانان و ديگر شاهدان در  .177

اگرچه طبق گزارش وی مکررآ . شان گفت که آشپز است رها کردند گرفتار کرده و بعد از اينکه او براي1995
 .توسط طالبان اسير شد و تا سقوط باميان مفقود االثر بود

 .بازرسی و تحقيقا ساحوی توسط پروژه عدالت افغانستان .178
 .تمام اسم ها بخاطر حفظ شهرت شاهدان تغيير داده شده است .179
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .180
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 .برادر استاد شفق که عضو شورای مرکزی بود احتماال فعال در استراليا است .181
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .182
بعد يک قوماندان حرکت اسالمی و معاون وزارت در کابينه آقای ربانی و به تازه گی معاون رياست  .183

 .امور اداری 
 ببرند، ولی زمانيکه ما 3 که اورا در زندان اصلی در زون ولی گفت که گرفتارگران وی کوشش داشتند .184

به آنجا رسيديم مسئوول زندان به من و افراد که مرا گرفتار کرده بودند گفت که او هيچکس را زندانی کرده 
 .نميتواند مگر انيکه مزاری دستور داده باشد

لند پايه شيعه، قوماندان واحد که ولی دو باره احضار گرديد واين افراد شامل خداداد عرفانی، شخصيت ب .185
قبال با حزب وحدت بود که و ادعا ميشد که با شورای نظار و اتحاد همکاری داشت تا برای شان اجازه بدهند 

که در منطقه افشار داخل شوند، جنرال غرجی که قبل پيوستن به حزب عليه دولت نجيب جنگ ميکرد و 
خداداد عرفانی، صابر عضوحرکت اسالمی ) اخير کشته شد(، سميع مصلح وزير. تابيش که منشی ربانی بود
 .و قوماندان طاهرطوفان

 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .186
 .وی تا هنوز در مزار شريف زندگی ميکند .187
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .188
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .189
د ديگر که شامل نصير ديوانه، که قوماندان غند بود، داود ديوانه معاون حاجی امينی قوماندان يک تعدا .190

بعض القاب ديگر که توسط قوماندانان قانون شکن حزب وحدت انتخاب شده بودند بنام های آدم . 096فرقه 
 .   خور، شيشه خورف گاو  و گنگس بودند

 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .191
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .192
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .193
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .194
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .195
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .196
. 1992 جون 4نشر رويتر " شروع جنگ دو باره بر خاالف آتش بس " (Andrew Roche)اندرو روچ  .197

 6اسوسيتيد پريس . افراد ملکی سخن از زندان توسط ياغيان ميزنند) Sharon Herbaugh(شارون هيربوغ 
 .1992جون 

 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .198
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .199
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در ماه می  .200
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .201

________________________________________________________________________ 
 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در کابل در  .202
 .160فروپاشی صفحه " روبين .203
 ايضا .204
قوماندان بلخی بنام ما مور امان اهللا که فاميلش در جنگ بين گروهی مجاهدين کلمه گم جم اول راجع به  .205

بدين معنی که از ." " برايش گفته شده بود که گلم تو جمع شده است. " بکی محو گرديده بود استفاده شده است
 متعاقبآ او به وزارت امنيت ملی استخدام گرديد و پوسته اش را در همسايگی." تو خالص شده است

پوسته وی بزودی رشد کرد ولی بدنام شد و کلمه گلم جم تکيه کالم . همسايگانش که بيجا شده بودند مستقر کرد
 .و ضرب المثل به معنی تجاوز و نقض حقوق بشر در اکثر نقاط افغانستان مشهور گرديد

 .بطور مثال عصمت مسلم اچيکزی از قندهار .206
 .270رجوع به کتاب روبين تحت نام فروپاشی صفحه  .207
 .مصاحبه با پروژه عدالت افغانستان .208
يک تعداد محدود از کادر تعليم يافته از .  مشابهآ قوماندانان منشعب شده مجاهدين را طرف خود ميکشيد .209

قوم ازبک بر عالوه تاجکها افسران مسلکی در اردو مثل جنرال مجيد روزی، ارباب ازبک افسر سالح ثقيله 
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اين .  پيوستند53 افسر پياده نظام از قوم ازبک از جوزجان به فرقه از واليت بلخ، جنرال جوره بيگ يک
افسرانی که . پيوستن باعث رشد تخصص و تخنيکی اين فرقه گرديد و مخصوصآ در زمينه زرهی و تو پخانه

اکثريت اين افسران . طرف دوستم کشيده شدند روابط نزديک و پايدار در بين پرسونل افزايش و محکم گرديد
شهر . ای جناح پرچم بودند و همچنان دوستم، فکر ميکردند که دوستم عقيده تأ متمايل اين حزب هستنداز بقاي

يک . شبرغان اکثريت پرچمی بودند و دوستم حمايت اقوام مختلف پرچمی را از اين منطقه کسب کرده بود
ک موضوع برجسته تعداد قليل که مربوط به جناح خلق مثل سخی فيضی از فارياب فکر می کرد که اين ي

 با تحليلگران انجام داده E-mailپروژه عدالت برای افغانستان مصاحبه و روابط از طريق . سياسی نيست
 .است
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 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .217
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستان .218
سياسی در  و با تحليل گران مسايل 2003مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با شاهدان عينی در نوامبر  .219

 .2004جون 
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان همرای تحليل گران سياسی  .220
طبق ياد داشت رهبران ارشد جناح ها و . بعض قوماندانان جنبش با ملک پيوستند و ديگرانش نپيوستند .221

ادش بخاطر قوماندانان هميشه کنترول کامل بر قوماندانان زير دست شان نداشتند و وفاداری قوماندانان و افر
بدين ترتيب و يا بنا بر اين کمی انگيزه مشوق کننده موجود بود تا نظم نظام به هر طريقی بود . توقع بودند

شامل چور و چپاول، ارعاب و ( پاداش و جايزه بخاطر وفا داری شان ميخواستند که به اندازه خود مختاری 
 .بود که آنها از آن لذت ميبرد) تهديد و سوئ استفاده ها 

 . 2005مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .222
 .2003مصاحبه پروژه عدالت افغانستان در آکتوبر  .223
اخبار جهانی بی بی سی جنوب . يک تعداد اسيران طبق گزارش در قندوز توسط جبهه متحد کشته شدند .224

 http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south. "  در قندوز2001 نوامبر 27قتل عام انتقام جويانه در .  آسيا
asia/1678723.stm." 

، 1998 نوامبر 1قتل عام در مزار شريف در < واقعه که در اسناد ديده بان حقوق بشر ثبت شده است .225
 .C1007ضميمه 

_______________________________________________________________________ 
 .2002مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با شاهدان عينی در فيبروری  .226
اخبار جهانی بی بی سی جنوب آسيا، ملل متحد در تحقيق : 2002مصاحبه های پروژه عدالت افغانستان  .227

  http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south" “ ،2002مرده های طالبان در اول سپتامبر 
asia/2228754.stm. " 2001 دسامبر 12موسسه صليب سرخ بدقت وارسی کردن مرده های طالبان در.  

http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south asia/1705708.stm. " 2002 نوامبر14تهديد بقتل شاهدان افغانی. 
http:/news.bbc.co.uk/2/hi/south asia/2476383.stm.."  
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 . در کابل2005مصاحبه ها در ماه می  .229
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 بقتل 1996ول پهلوان را در ماه جون ملک ادعای مفصل عليه دوستم کرده است که که برادرش رس .239

 .رسانده است
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .240
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با شاهدان عينی  .241
 .فارسی" پيروزی انقالب اسالمی تا سقوط مزار بدست طالبان" جنرال روف بيگی .242
 .2004 آپريل 21مصاحبه با جنرال عبدالملک پهلوان در  .243
 .ه با قوماندانان محلی و نجات يافته گان طالبانمصاحب .244
 .مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با مقامات رسمی قبلی طالبان .245
 .2001مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .246
 .2004مصاحبه پروژه عدالت افغانستان  .247
 .2003مصاحبه پروژه عدالت افغانستان با يک نجات يافته در دسامبر  .248
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 تصرف کردند نام حکومت خود را امارت اسالمی افغانستان 1996بعد از اينکه طالبان کابل را در سال  .250

بخش از اين تاريخچه معلومات بيشتر را در رابطه به تغيير طالبان به يک نيروی نظامی تبديل . اعالن کردند
 . آغاز کردند1994و بدين ترتيب به خواستگاه خود در . کرد

 بمعنی شاگردان است و در اين متن به شاگردان خاص از مدرسه های پاکستان و روستا های کلمه طالبان .251
.  طالبان با يک تعداد افراد احزاب مجاهدين به نبرد پرداختند1980در دهه .افغانستان منسوب گرديده است

 کنترول کابل در  به وجود آمدند و بعد از1994اگرچه اين قشر تحريک طالبان اعم از مليشه های را که در 
 . و تأسيس امارت اسالمی احتوا ميکند1996سال 

از ايالت حائل تا ايالت : مراجعه کنيد به برنيت آر روبين کتاب تحت عنوان جستجوی صلح در افغانستان .252
 . برای موارد مشخص امنيتی در قندهار140 -139) 1995طبع دانشگاه يالی : نيويارک هاون( نا کام 

ترقی طالبان در " تمام عاملين  خرافه و داستان بخاطر توضيح دادن" کرده است که روبين ياد داشت  .253
 .25مراجعه شود به رشيد صفحه . قندهار شنيده ميشد

 بينظير بوتو که نخست وزير پاکستان همراه با وزير داخله جنرال نصر اهللا خان بابرطبق گزارش در  .254
 ISI،  دگروال امام از 1994در آکتوبر و نوامبر سال . بودجستجوی امنيت کردن راه تجارتی در آسيای ميانه 

آی اس آی پا کستان همراه يک کاروان تجارتی که از کويته طرف ترکمنستان از مسير قندهار و هرات 
 دگروال امام يک انسان شيطان و افسر عالی . بخاطر مشخص نمودن ساحات و کشيدن خط قطار آهن  آمده بود

  
________________________________________________________________________  

 افراد قبيلوی در امتداد 1994 نوامبر 2 يا1در . رتبه در آی اس آی بود که عمليات ها را سازمان دهی ميکرد
ونی ببينيد کتاب انت.  ماه نوامبر اين کاروان توسط طالبان آزاد گرديد3در . مرزی قندهار اين کاروان را توقف داد

-45چگونه طالبان نظامی شدند و بنياد گرای ظهور کرد يا تولد يافت؟ کتاب ميلی صفحات " داويس تحت عنوان 
همچنان در ماه  آکتوبر طالبان سپين بولدک را از پيش حزب . 139کتاب روبين جستجوی برای صلح ص . 46

اين واقعه توسط داويس توضيح داده . فته باشنداسالمی حکمتيار گرفتند و امکار دارد که انبار اسلحه را از آنجا گر
در اين جا شک وجود دارد که آيا اين انبار اسلحه در تا هنوز در آنجا بود و يا اينکه قبل . 46-45شده است صفحه 

داويس تأکيد دارد حتی طالبان اين انبار را گرفتند ممکن به حمايه آی اس آی باشد و از آنها . از آن غارت شده بود
 . آن محل امکانات گرفته باشد به هر وسيلهتا 

 )2001 ديده بان حقوق بشر جوالی NY. (ديده بان حقوق بشر نمونه های از دشمنی .255
 .39 و رشيد 61داويس  .256
رشيد نقش پا کستان را به حمايه طالبان مفصل در کتاب طالبان مورد . 12. ، مخصوصأ  ن191رشيد  .257

 .بحث قرارداده است
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 .48-47داويس  .258
 و سياست طالبان توآم با احترام به زنان در نشريات متعدد به شمول گزارش گزارشگر خاص از پاليسی .259

بطور مثال جلسه اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، کميسيون حقوق بشر، .  به بعد توضيح داده است1994سال 
 .(E/CN.4/1996/64).   گزارشی از وضعيت حقوق بشر در افغانستان را بيبينيد

 .53داويس  .260
 بعد از اينکه اياالت متحد اسامه بن الدن را متهم به دو بمب گذاری هم زمان در سفارت 1998در آگست  .261

خانه اياالت متحد در کنيا و تانزانيا کرد، نيروهای اياالت متحده کمپی را در خوست مورد حمالت راکتی قرار 
اياالت متحده  تحريم های . تل رسيدندداد که يک تعداد افراد مسلح پاکستانی عضو گروه حرکت االنصار به ق

 به حمايه ادعا هايش 1999 آکتوبر سال 15بعد در .  تحميل کرد1999اقتصادی را عليه طالبان از جنوری 
مبنی بر اينکه طالبان افغانستان قرار گاه تروريست های بين المللی درست کرده است و بن الدن با يد تسليم 

يک تعداد .  وضع نمودند1267د تحريمات محدود را بر طالبان طبق ماده داده شود، شورای امنيت ملل متح
شورای امنيت اين . ملکيت های طالبان به شمول پروازهای بين المللی طياره آريانا و غيره را ممنوع کردند

ل اين اقدام موثر دوم شام.  اعالن کرد2000 دسامبر 19 در 1333اقدامات موثر تحريم را بر گرفته از ماده 
مجازات طالبان و تحريم تسليحاتی بر طالبان بود و به طور عموم پرواز ها مسافرت ها برمقامات ارشد طالبا 

اگرچه کوششهای کمی برای تحريم .  متوقف شده بود نمايندگی های طالبان در خارج نيز تعطيل شده بودند
تداد سرحد پاکستان برای شان  کاماز بارشد از ام2001 و 1998در بين سالهای . تسليحاتی وجود داشت

 موتر کاماز از 30 منابع ديده بان حقوق بشر گزارش دادند حل اقل روزانه 2001در آپريل و می . ميرسيد
و طبق گزارش بعض اين موتر ها مرمی های راکت انداز، تانک و . مرز پاکستان وارد افغانستان ميشوند

چنين انتقاالت مستقيمأ نقض تحريمات ملل . ل ميشوندراکت های حمل بمبهای خوشه بار شده  از مرز داخ
توسط . ديده بان حقوق بشر اين معلومات را از منابع ها در پاکستان وافغانستان دريافت کرده است. متحد بود

يک . اين گزارش ها اگرچه تازه گی ندارد. 2001  در ماهها آپريل و می E-mailمصاحبه ها و ارتباطات  
 توسط  دبير کل ملل متحد و شاهدان موثق و قابل اعتماد کسانيکه اين انتقاالت را به 1997گزارش از سال 

وضعيت افغانستان و اثرات و . " طور متعدد ديده است و شورای امنيت ملل متحد همه و همه تأييد ميکنند
گزارش توسط گزارش از دبير کل ملل متحد " عوارض خطر ناک آن در صلح وامنيت بين الملل

(S/1997/894, November 14, 1997) para. 18. 
262.   E/CN.4/1998/71,para.1. 
263.   E/CN.4/1998/71,para.2. 
در عين زمان خانم پتريشا گاسمن رئيس پروژه عدالت افغانستان يک تحقيق گر ارشد در جنوب آسيا در  .264

ار شريف در ماه گزارش ديده بان حقوق بشر در رابطه به قتل عام و کشتار مز. ديده بان حقوق بشر است
 ) .)C (7، شماره 10ديده بان حقوق بشر جلد . ( طبع گرديد1998نوامبر سال 

نيز به ديده بان حقوق بشر .  انجام دادند2004مصاحبه با کارمندان ملل متحد که در مزار بودند در آگست  .265
 .قتل عام و کشتار در مزار مراجعه کنيد

________________________________________________________________________ 
 .UNHCR 1998مصاحبه محرمانه با کارمندان  .266
 .ديده بان حقوق بشر قتل عام مزار شريف .267
    ايضأ UNHCRمصاحبه  محرمانه با کارمندان  .268
    ايضأ UNHCRمصاحبه  محرمانه با کارمندان  .269
    ايضأ UNHCRمصاحبه  محرمانه با کارمندان  .270
 ملل متحد کميسيون در رابطه به حقوق بشر، گزارش از وضعيت حقوق شورای اقتصادی و اجتماعی .271

 ..para.10,(E/CN.4/1999/40)   . بشر در افغانستان
    UNHCRمصاحبه  محرمانه با کارمندان  .272
) 2001ماه فيبروری (نشر ديده بان حقوق بشر در . قتل عام هزاره ها در افغانستان. ديده بان حقوق بشر .273

 .C 1، شماره 13جلد 
 ايضأ .274
 ايضأ .275
 ايضأ .276
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 ايضأ .277
 ايضأ .278
 ايضأ .279
 ايضأ .280
 ايضأ .281
آنها در شمال سالنگ در . از نظر بعضی سنی ها مثل شيعه مرتد هستند. اسماعليه ها پيرو آغا خان هستند .282

اطراف دوشی زندگی ميکنند و يک غند تحت نظر حکومت داکتر نجيب اهللا بخاطر حفظ قسمت شاه راه 
در جنوری . سط شخص ثروت مند سيد نادر کيان رهبری ميشوندآنها تو. سالنگ در منطقه مستقر کردند

و زمانيکه طالبان منطقه وی را گرفت سيد .  سيد نادر با دوستم پيوست و يکی موسسين جنبش ملی است1992
 . با روبين دارد E-mailروابط . نادر با فاميلش فرار کردند

 .ديده بان حقوق بشر، قتل هزاره ها در افغانستان .283
 ايضأ .284
 ضأاي .285
 ايضأ .286
 با E-mailارتباط . طبق اظهارات روبين، اين يکنوع شکنجه مرسوم در روستای افغانستان است.. ايضأ .287

 .2004روبين در جوالی 
 .عکسهای از قتل هزاره ها در افغانستان توسط ديده بان حقوق بشر تهيه گرديده و در دسترس ميباشند .288
 .ديده بان حقوق بشر، قتل هزاره ها در افغانستان .289
 .تکميل شهود در مورد نقض حقوق بشر" سيمپل .290
کسيکه بازرس و تحقيق گر حادثه بود دست يافت تا ارتباط مخابروی طالبان را در نيک زمانيکه مردم را  .291

 .ميگرفتند کشف کند
 گرفته شده است قتل عام و کشتار مستبدانه، Michael Sempleگزارش های ذيل از مايکل سمپل  .292

ت بارانی کور کورانه و چور و چپاول منازل و مواشی مردم ملکی يکولنگ از ماه شکنجه، اسير گرفتن، راک
 ).تا هنوز نشر نشده است. ( 2001فيبروری الی سپتامبر 

يک مقام ارشد ملل متحد به پروژه عدالت افغانستان گفته است که راکت ها و بمبها صدايش در مناطق  .293
 .غير نظامی  می پيچيد

 .2002 فيبروری 15مصاحبه با بی بی سی در  .294
" قتل عام و شکنجه در افغانستان توسط نيروهای اياالت متحده و زندان ابو غريب" ديده بان حقوق بشر .295

  .  2005 می 20کنفرانس مطبوعاتی در 
296. E/CN/4/1985/21 para. 76. 
 اظهارات مقام رسمی در زندان 68-67ديده بان آسيا و هيلسينکی واچ، مرگ در افغانستان صفحات  .297
 .1985 آگست 25چرخی مصاحبه در پشاور در پل

________________________________________________________________________  
اعمال نيروهای اياالت متحد در نحستين ماجرای زندان ابو " کنفرانس مطبوعاتی ديده بان حقوق بشر  .298

  .2005 آپريل 27غريب در 
" جه در افغانستان توسط نيروهای اياالت متحده و زندان ابو غريبقتل عام و شکن" ديده بان حقوق بشر .299

  .  2005 می 20کنفرانس مطبوعاتی در 
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