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کتاب له مخې د یود بخښنې نړیوال سازمان   

کړنو ته یوه کتنهواکمنانو  د ثور  ۸د   
کلیزې په مناسبت د د اوومې او اتمې ناورین  ثورد   

2۷کال د اپریل  2021د   
 : سریزه 

او دخلک دموکراتیک ګونډ د مشرانو لخواپلي    ور د اوومی نیټی خونړۍ کودتاث د  چی  اتفاق نظر لری    انډیری افغان   کیټ   داپه  

کی تصفیه د افغانستان دسیاسي بې ثباتۍ ، فزی او سیستماتیک  بی ساری  غیرحزبی خلکواو دپالنونه تحمیلی  غیر عملی اوشوي  

نو لخوا  حکومتوکې د بهرني  ګاوندی هیوادونو  روسیې نظامي یرغل ، د افغانستان په ختیځ او لویدیز  د  کړکیچ ، تاوتریخوالي ،   

بهرنیو    و ګران هیواد د لسګون د هغوی د استراتیژیکو اهدافو پر بنسټ  د تنظیمونو جوړیدل، د طالبانو د پروژې پلي کیدل،  

نږ  . په بل عبارت زمودهاو سرچینه    المل ډگربدلیدل، او د وطن د اوسني کړکیچن حاالتواساسی   ٔپه هیوادونود عسکرو د جنگ  

پرچمی دوری پاتی شوی سپین  -ور خونړی کودتا ته رسیږی.  لیکن د ګوتو په شمار دخلکی ث   ۷داوسنئ بشری بحران ریښي، د  

نن د جالد حفیظ هللا امین د کابینی تباه کوونکی منحله ګوند پلویان دي. د ٍمثال په ټوګه    ږیری ال تر اوسه پوری هم د هماغه

په کابل کی پرانیست. دا موزیم کی یواځی د خلک اوپرچم دمشرانو عکسونه    د تره کی موزیموزیر عبدالرشید آرین     پخوانی

دجنایتون  ګونډونو  ددغه  دي.  شوی  عکسونهلګول  عک،  و  ایزقبرونو  ډله  د  سونه،  د  لیستونه،  بندیانو  سیاسی  شوی  الدرک  د 

، خو زمونږ په  ویبل     هدف به  رو گملدکالوونو عکسونه په دغه موزیم کی لیدل کیږی نه. آرین او دده د     مهاجرینو   ملیونونو

د روسییی او    بی پایه جنگونه او افغانستان د  د  ښوونخی زده کوونکي  دراتلونکی نسلونود  کله چی  دا موزیم یوه ګته لری.  نظر  

دتره کی موزیم   خپل زده کوونکيامریکا د نظامی مداخلی د اصلی مسئولینو په هکله پوښتنه وکی، د دوی ښوونکي کولی شی  

 وری.  وگی تر څو دوی د خپل هیواد د تباهی د اصلی عاملینو عکسونه پکښی ته بیای 
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هیله دا وه چی په اصطالح اسالمی تنظیمونو  پرهغه  کله چی دوستم د نجیب د فرار مانع شو او دده رژیم ړنګ شو، دخلکو  

.  کلنه توره دوره دزخمی ملت پرجسم او روح باندی لګول شوی وه  1۴زخمونو باندی مرحم کیږدی چی د هفت ثوری رژیم په  

ی د پیل  کال د ثور اتمی نه دوه ورځی دمخه د واکمنی پرسر د تنظیمونو د داخلی جګړ  1۳۷1خو له بده مرغه، دا هیله هان د 

 .  سره د نا امیدی په څپو کی ورک شو

د ثور د اتمی واکمنان د واک ترالسه کولو وروسته دا ثابته کړه چې دوی د روسانو او د هغوی د الس پوڅي حکومت  

نجیب هللا خادیست  څخه په میراث پاتې شوي وضعیت نه شي سمبالولی ، بلکې وضعیت یې ال زیات خرابه کړل. د  

ملیشیو لخوا دخلکوټولو  پالو کی  تنظیمی    پهملیشو ډلوته پریښود.   پل ځای بی بند وباره تنظیمی  رژیم، خدیکتاتور

ملکیت نه سرغړونې یوه معمولی پیښه بلل کیده. د حفیظ هللا امین   شخصیاو    انسانی کرامت  ،بشري حقونو ، آزادیو

، د تنظیم ساالری په دوره کی خپل اچونه قترمنځ نفا قومونولخوا رامینځته شوی او د نجیب هللا لخوا پراخه شوی د 

، د تنظیمی جګړی په ترڅ کی د جنګی  وکړاون د  کلونو په اوږدو کې د افغانانو    1۹۹۵نه تر 1۹۹2د    اوج ته و رسیده.

کال کې     1۹۹۵په  لخوا  د عفوی نړیوال سازمان    یو لړ پیښيد عواقبو  او د نظم او قانون د نشتون  د ارتکابجنایتونو  

 . يی دشومه واری« رساله کې انعکاس ورکړذتان ، د بشرد حقوقودفاجعی په خاطر نړیواله »افغانسپه 

 

لی او حکومت  ډ د نړیوال منل شوی معیارونو پر بنسټ، کله چی په یو هیواد کی جنگی حالت وی، ښایی په جگړه کی ښکیل 

د نوموړی کنوانسیونو نه، چی افغانستان    بشردوستانه کنوانسیونونو د اصولو سره سم عیار کړی.   ۱۹۴۸خپل کړني د ژنیو د  

ترمینځ په جګړه کی ښکیل تنظیمونه او د    کال ۱۹۹۵او    ۱۹۹۲د  .  بلل کیږی   یی غړیټوب لری، هره سرغړونه  جنگی جرم

اسالمی ګونډ د نوموړی کنوانسیونونو نه په پراخه اندازه سرغړوني کړی دي چی د مثال په ټوګه څو  -جنرال دوستم ملی

 :  نړیوالی عفوی د ټولنی د نوموړی کتاب نه په الندی کرښو کی نقل قول کیږید  یی  نمونی 

 

 په ملکی خلکو باندی نظامی حملی -

چی د نوموړی کال د نورو ورځو سره توپیر نه درلود، ګن شمیر خلکو په کابل کی د سرویس  ورځ    ه یو  په کال    1۹۹۳د  »

د سرویس تم ځای په شا او خواکی پریوځی، د خلکو د تن غړي    نهبمونه    دالوتکی  انتظار کاوه. څو شیبی پس، کوم وقت چی 

  80د څو شیبی په ترڅ کی  یو له بله جال کیږی، د انسانانو مړي هری خواته غورځیږی، د یوه سړی سر له تن څخه بیل شو،  

ی. په افغانستان کی دا  ښارونو کی دا ډول خونړی ورځی د ملی ماتم په ټوګه اعالنیږ  هکیږی. دنړی په اکثر  کسه مړه یا تپیان

زارش پر بنسټ د سرویس د تم ځای سیمه او شا و خوا یی یواځی پدی  گډول غمیزی په ورځنی واقعیتونو بدل شوی دي. دیوه 

نوم چی ویل کیده د هغی سیمی خلک د رقیبی ډلی پلویتوب کړي، حملی الندی راغلل. شاهدانو ددی پیښی په برخه کی د سیمی  

په هکله وویل: د پیښی نه وروسته په عاجل ډول د تنظیمونو وسله وال ساتونکی چی سیمه یی په واک    د مسولینو د غیرګون

کی درلوده صحنی ته ننوتل او د مړو په لټونواو تاالشی یی پیل وکړ، ټولی پیسي او قیمتی شیان یی ځان سره یوړل.« )پاڼه  

۳۹  .) 

ی د توپخانی سره د قصدی حملی په نتیجه کی له مینخه استوګنخای ی»ټول هغه خلک چی په تیرو دری کلونو کی  -

اندیښمن دی. ټولی ډلي غواړي پر استوګنځایونو    تللی، لسګونه زرو ته رسیږی... نړیواله عفوه پدی هکله سخت 

دی ډول  . د  باندی بریدونه په دی دلیل توجیه کړی چی ددی ځای اوسیدونکي دیوی رقیبی ډلی مالتړ کوونکي دي
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نه    2۵000  یید دغه وژني زیاته برخه چه شمیر  را رسیدلی دی، چي    څخههیواد له بیالبیلو سیمو    زارش دگوژنو  

 ( ۴0، ۳۹زیات دی، کابل کی وژل شوي دي « )باڼه 

، د کابل د غیرپوځیانو وژنی شمیرورځ په ورځ په زیاتیدو  د درندی وسلی په ګټه اخیستنی سرهکی    1۹۹۴کال  ه  پ»-

د کابل دری روغتونونه تر برید الندی راغلل چی دیرش څخه زیات ناروغان پکښی ست کی  گددغه کال په ا  .شو

ه  ځرو ملتونو د ماشومانو د صندوق )یونیسف( لخوا تهیه شوی وه هم له مینگ ووژل شول او طبی و سایل چی د مل

څخه زیات تنو    1۷000کسان ووژل شوی او    800پوری    12نه تر اکتوبر    12الړل. د یو اټکل له مخی د سپتمبر  

اکتوبر پوری کلیوالو سیمو باندی  2۴نه تر 21کسان تپیان شول. زیاتره قربانیان بی وسلی ښخي او ماشومان وه. له 

پیان تتنه    2۹0تنه وژل شوی او    ۹۵د بمباریوپه اثر، داسی حال کی چی هلته هیڅ ډول پوځی فعالیتونه هم نه وو،  

له امله د کا او په    گبل پوهنتون په شاوخوا کی او په همدی میاشت کی دهمزنشول. د توپ او هاوان د ویشتلو 

پیان شوی دي. عینی شاهدانو تتنه  1۵0تنه په قتل رسیدلی او  ۴۵اصطالح د تلویزیون غره په سیمه کی کم تر کمه 

زارش ورکړی چی د بمونوڅخه یو په هغه ښونځی کی چی بی کوره شووخلکوپکښی پناه اخیستی وه راپریوت چی گ

 (۴0 پاڼه)تنه یی مړ کړل«. لس 

ی الوتکو څخه هم ګټه گد جمهور رئیس ربانی پلوی ځواکونه درنه حملی چی پکښی د جن   په مارچ کی1۹۹۵کال  د  »

اخیستل کیده د کارته سه، شیعه میشته سیمی پرضد سر ته ورسوله. دا په ښکاره د هغی راکتی حملی ځواب وو چی  

وند دفاعی کرښی  گد طالبانو له خوا سر ته رسیدلی وه. حال دا چی د وحدت    وند اوگ ګواکی په کابل باندی د وحدت  

نه   هزارشونو له مخی هیڅ ډول پوځی مقاومت موجودگچلونه یی تش وه. او د ورکړ شوی  رماتی شوی وی او مو

باندی   دفاع خلکو  له دی، پوځی قوتونه په بی  له مخی د جمهور رئیس ربانیگزارونه وکړ. دگوو. سره   زارش 

د کارته سه په ټولوبرخو کی غوغا جوړه کړه. کورنی یی لوټ کړل، بی وسلی خلک یی  12عسکرانود مارچ په  

 ( ۴1. )پاڼه «وهلو ټکولو الندی ونیول، او مړه یی کړل او په ښخو باندی تیری وکړ

او مهماتو په په اپریل کی د جمهوررئیس نجیب هللا د حکومت د ړنګیدو نه وروسته پوځی وسایل، وسلی    1۹۹2د  »-

د   اندازه  هزیات  هګډون چی د افغانستان د پوځ په الس کی وه، په جګړه بوختو ډلو په الس کی ولویده. ددی وسلو ډیر

اسالمی -)حکمتیار(، دجنرال دوستم ملی  دشورای نظار تر کنترول الندی راغلی، خوبل ډیر شمیر یی، اسالمی ګون

رام، کابل، شیندند،  گ په ب نظامی هوایی ډگرونه  په اپریل کی    1۹۹2ړو...د  الونډ الس ته  گغورځنګ او د وحدت  

کندهار، جالل آباد، فیض آباد  او کندز کی فعاله وه. د کندهار او جالل آباد هوائی ډگرونو نه پرته، نور ټول ډګرونه  

کوپتری، او د شورای نظار او جمعیت اسالمی تر کنترول الندی راغلل. په سلګونه جنګی جتونه، توپ لرونکی هلی 

د اپریل   1۹۹2نور پوځی الوتکی چی د شورویانو څخه په دی اوه هوایی مرکزونوکی پاتی شوی وو، ... ورڅخه د 

باندی د یرغل دپاره خلکو ته د جزا  گنه را پدیخواه په کابل او د هیواد په نورو سیمو کی خلکو په استو نځایونو 

 (۴۵،۴۶ ورکولو په خاطر په کار وړل شوی دي«. )پاڼه

الی به یی په درندو وسلو  یگ د امریکا متحده ایاالت د متقابلی استراتیژی په لمړی کرښی که والړ او مجاهدینوجن»  -

  ۶۵000تر آخره پوری دهغه وسلو مجموعه چی امریکا لخوا برابره او یا ورکړ شوی وه ،  1۹8۷د چمتو کول ... 

ی حال کی چی سعودی عربستان د وسلی اخیستل تمویلول. په دغو  داسپتُن ته رسیدله. چین هم درنی وسلی لیږدولی،  
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وسلو کی هم غیر رهبری شوی راکتونه په زیاته اندازه د مجاهدینو په واک کی پریښودل شو. د مهماتودیرو غټو  

په واسطه جوړه شوی ده او   ISIپه شنه نړی، کندهار ته نږدی په سرحدی سیمه کی د  یوه لویه زیرمه  ذخیرو څخه  

نه وروسته د جمعیت اسالمی، حزب اسالمی  او    1۹۹2کارکونکي درلوده. دا زیرمه د    ۶00کال پوری    1۹۹2  تر

نځایونه ورسره وهل  گه الس شو. د هغه راکتونونه چی د کابل او نورو سیمو استو پ طالبانو تر مینخ څو وار الس  

د حکومت  هللا  نکی وسایطو نه چه دنجیب  کیده، یوه برخه ددغسی زیرمو نه او پاتی یی د شوروی ساخت راکت اچوو

 ( ۳۶، ۳۵نه پاته شوی وه ګټه اخیستل کیده.« )پاڼه 

نځایونو باندی د خوشه ای )کلستر(  بمونو استعمال د اکثرو رقیبو ډلو گډه مشخصه ده. یوه عینی شاهد د هغه گستو»-

ال د می په لومړیو په فراه کی  ک  1۹۹۵غچ اخیستونکی یرغل په برخه کی چی د اسماعیل خان ځواکونو لخوا د  

  220سرته ورسیده نړیوالی عفوی ته وویل: ))هغوی زیات شمیر خوشه ای بمونه وغورځول چی دهغه په واسطه  

ر د  گ لویان نه وه. مپتنو پوری په قتل ورسیدل. اکثر وژل شوی کسان عادی خلک وو چی د هیڅ یو لوری  2۵0تر 

)پاڼه  الوتکی د استوګنځیوپر ضد په کار واچول شوی.(( «  18و سو  ا  1۷، سو  2۳  گ، می 21  گاسماعیل خان می

۴1 ) 

 

 (۳۵)عکس په پاڼه 

  ی قتلونه:سیاس

پیښور کی ولی خان کروخیل چی دسولی د پروسی سخت دریزه حمایت کوونکی وو، په پاکستان    کال،1۹۹۳»په  

په باره کی ویناوی کړی وی... میرویس    کی د ترور کیدونه دوه ورځی مخکی په افغانستان کی د ګاوندیانود مداخلی

نیټه په هغه سیمه کی چی ویل   2۹د جوالی په   1۹۹۴ته کار کاوه د    BBC World Servicesجلیل خبلایر چی  

طفی وزیری چی عکاس په حیٍث په  صکیده د )حکمتیار( اسالمی ګوند واک النده ده، تښتول شوی او ووژل شو. م

په مارچ ، کله چی خوست دیوی تنظیمی ډلی لخوا، د څو عینی شاهدانو په    1۹۹1  یوه اونیزه مجلی که کار کاوه، د 

 ( ۵۹، ۵8څخه  هیڅ اطالع په الس نشته«. )ص ه وړاندی ونیول شو او تر اوسه د هغ
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پیښور ک»جمعیت هللا جالل،   ملی وحدت    یپه  د  افغانستان  جنرل سکرتر  د  تفاهم شورا  افغانی او  او  نومیالی  یو 

د فبروری په    1۹۹۵یداکولوپه خاطر کار کاوه، په نا څاپی ټوګه، د  بلی جګړو سوله ایزی الری  روشنفکرچی داخ

  1۹۹۴ذ، د  الدرک شو. غالم فاروق غرزی مخکی د کابل پوهنتون استاپه ناڅاپی او مرموز ډول  نیټه پیښور کی     18

ی ګوند )حکمتیار( د اطالعاتو مامورینو د جون په دریمه د کابل جالل آباد الری د کچ عزیز خان په سیمه کی د اسالم

لخوا ودرول شو. هغه ته وویل شو چی د موټر نه کوز شی. او له هغه وخته راهیسی یی لیدل شوی ندی. هغه مخکی  

 (  ۶۴تر مینځ د روسانو د پلوی حکومت لخوا بندی شوی وه.« )پاڼه  1۹8۷او   1۹۷۹د 

   تنظیمی زندانونه:

د  پ 1۹۹2»  راپدیخواه  نه  تنظیمی  گه زراپریل  په  گونو کسان  دي.  بندیان شوی  او  نیول شوی  پټه  په  لخوا  روپونو 

ه ری تری تم دي. دا چی په دقیقه ټوگروپونو لخواتښتول شوی تر اوسه پوگونه کسان چی مخکی کلونو کی ددغه  گزر

او خبرو  څو زره کسان پدی شمیر کی ندی راغلی شاید هیڅ وخت ښکاره نشی. ځکه دهغو کورنی ډیره ویریږی  

کولو ته نه حاضریږی. تقریباً ټولی پټی بندونی سیاسی وجه لری. زیادتره قربانیان د وسله والو تنظیمی ډلو لخوا پدی 

خاطر تښتول شوی چی ګمان یی کاوه دوی مقابل کی انتقادی دریځ لری، د یوی دښمنی خوا پلوی کوی او یا په ساده 

په لمړیو( په خوست    1۹۹۴غه د دښمنی ډلی متحد دی. تیر ژمی)ټوګه د یوه قومی گروپ سره اړیکی لری چی ه

قبیلی خلک پاڅیدل  او اعالن یی وکړ چی دا کسان ددوی د    د کی یو زیات شمیر د ملحدانو په نامه بندیان شول. خو

روپونه هغوی یی خوشی گی اسارت به دجګړی پیل وی. جهادی  قبیلی غړیتوب کی منل شوی دی نو ددی کبله ددو

 ( ۵۷)پانه  .«کړل

رځیدو په بهیر کی پیداشوی دی. ویل کیږی د وحدت ګونډ پوری اړوند یو  گځینی قربانیان د سیمی الس په الس  »

انی چی د کابل په لویدیځ  گکال په مارچ داسی وخت کی فتح شو چی دولت ځواکونو هغه موضع    1۹۹۵زندان د  

ی  پکښی ښځ  1۵0زندانیان چی    1۵00ابق  و په مطکارته سه کی د وحدت ګوند په الس کی وی، ونیولی. دڅرګنون 

 (۵۷ پاڼه) «وی آزادشول. په دی ډول د پټو اسیرانو لوی اکثریت تر اوسه پوری ورک پاتی دی.

د شمشتو زندان چی په ظاهر کی د )حکمتیار( اسالمی ګوند د وسلو زیرمه وه، د وسله والو ساتونکو لخوا یی ساتنه 

ه دمخه او وروسته دیر شمیر بندیان ساتل کیدل. یوه شاهد چی د عبداشکور په نامه د  ن 1۹۹2کیده. په دا زندان کی د 

کسان   ۵0یوه زندانی ورور وه بین المللی عفوی ته وویل چی عبدالشکور، د حقوقود پوهنځی فارغ اودده د کورنی  

پخوانی زندانیانو د څرګندونو  چی د جهاد په پلمه د اسالمی ګونډ لخوا نیول شوی وه په همدی زندان کی بندیان وو. د  

ونډ مامورین د نوی بندیانو څخه پلټنی کولی او د ساټونکو لخوا په سوک  گزندان کی د اسالمی    ه شمشتوپه اساس پ

نی میلو څخه پاوساو  یو  گاو لغته وهلو ټکولو الندی نیول کیده. یو له هغو څخه نړیوال عفوی ته وویل: ))هغو له لر

 ( ۵۹،  ۵8ه یی وچ خریل او زمونږ د ږیرو ویشان یی ایستل((. )ص کار اخیست. زمونږ ویشت

 جنسی تیری او وهل ټکول: 

ښځی او نجونی تل په ویره کی دي څو د وسله والو یادو ډلو د تیری الندی  نن سبا  ه ټول افغانستان کی،  »پ -

راغله. هغی نړیوال عفوی   رانشی. یوه پنخلس کلنه جلی چهلستون کی د وسلوالو کسانوله خوا پر له پسی تیری الندی

بجی وی، هغوی زمونږ کور ته ننوتل  ۹ی پته وویل: ))هغوی زما پالرزما مخکی وواژه. هغه یو دوکاندار وو. د ش
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او زما پالر ته یی وویل دستور لری هغه ووژنی ځکه چی ماته یی اجازه راکړی ښوونځی ته والړشم. مجاهدینو زه 

وژلو وروسته یی په   کړی وم. نشم کوالی هغه څه ووایم جی زما د پالر له  ښوونخی ته له تلو څخه مخکی هم منع

د بمباریو   یمیړه م))   په شهرارا سیمی کی یی ژوند کاوه وویل:  پیلکال په    1۹۹۴  دما وکړه...((. یوه بله ښځه چی  

، دوه کسه وسله الړماو د ډوډی راولو دپاره بهر ته    ښودخپل ماشومان پریمی  په یوی حملی کی ووژل شو. یوه ورځ  

کسان دری    22. هلته  یول شومایگاه وه بپاو یوه کور ته چی ددوی    ونیول شومپه سړک کی    و له خواوال مجاهدین

ی  م، اوالدونه ړم. کله چی خپل کور ته المچی الړش راکړه. او وروسته بیا اجازه وکړلتیری پرما ورځی پرله پسی 

،  ۶8  پاڼهی اوس خپل اعصاب له السه ورکړی او په پیښور کی اوسیږی. )هغ ((د ډیری یخنی له کبله مړه شوی وه.

۶۹ ) 

ځواکونو زمونږ بر   دیوه بله ښخه نړیوال عفوی ته وویل: ))لمړی د چهلستون له غرونو څخه د اسالمی ګون -

لم جم  گاستوکنخایونو د راکت په توغولو پیل وکړ، وروسته له هغی د جنرال دوستم ځواکونو سیمی ته راغلل. هغوی  

رځیدل. مونږپښتانه نه و نو زمونږ ژوند وژغورل شو. بله ورځ د اسالمی ګوند وسله گنومیدل. هغوی د پښتنو پسی  

ی وکړی. د بیلگی په ډول، زمونږد کوڅی پر ځینی ځوانو ښځو یی رواووال کسان راننوتل. هغوی ډیر ظلمونه او نا

و ورځو یی الش دسیمی په یو ځای کی ومونډل څروسته له  تیری وکړ. یوه ځوانه ښخه یی له ځانه سره یوړه چی و

 ( ۶۹ اڼهپ(( ).شو

 

کی د ښکیل ځواکونو له خوا  گدا وه د تنظیمی دوری د کړنو څو مثالونه. دا اعمال چی د جنگ په وخت کی، په جن

ملین تر اوسه  . خو ددغه جنایتونه عاترسره شوی دي، دملی او بین المللی قوانینو په اساس جنگی جنایت بلل کیږی

ځان د افغانستان د سیاست، اقتصاد او حتی د سولی مالک  آزاد گرځی او  د معافیت د کلتور د حاکمیت له امله  پوری  

د    دپاره په ملی او بین المللی کچه دوامداری هڅی وشی.ربانیانو ته د عدالت د تأمین  قالزمه ده ددغه جنایاتو  بولی.  

 ی په الره یو.   گپاره د قربانیانو یو موټی هڅی ته سترمعافیت کلتور د له مینځه وړلو د 

 

   

 په اروپا کی د میشته افغانانو د ټولنو د فدراسیون د بشری حقونو کمیته«»

 


