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1 ک مېنھتوروۍ   
 

تون میشتھ مېنھ کې ٢٠٠١د  اره دباندې د توروۍ ک پھ پ ې وې ، د بلخ لھ  ۍ شپې ور  زکال د ډسامبر د مېاشتې لوم
لور دیرش کلن  ي ول]. ک.  الف[درې تنھ ھزاره توپکوال د  ي چې د وحدت د ډلې غ .   پرکال ور اوړي او گومان کی

خھ بیرتھ پھ بیھ واخلھتراکتور یرغمل نیسي . ک.توپکوالو د الف . ک . الف. او ورتھ وایي اوس دې تراکتور لھ موږ 
  .  پیسې نھ ورکوي 

  
ې وروستھ ، د  ت مھال یولس٧ز کال د دسامبر پھ ٢٠٠١و ور ا ھ  د بلخ پھ مارکی . ک. الف، بجې وې )١١(  نې

يره مخامخ  لھ نوموړو درو تنو ھزاره توپکوالو سچې ناببرهکې پھ خپل بایسکل روان وو  ھغھ وایي چې توپکوالو . کی
ي نو پھ ډزو بھ یې ووژني ، بیا یې پھ وچ زور پھ  ھ وک تې ھ بیا و نیو ، ویې واھھ او گواښ یې ورتھ وک کھ د تی

ر کې واچاوه    : جیپ مو
  
ودې اوس بھ : " کلھ چې زه یې پھ مارکی کې و نیولم ویې ویل "  ھ در سره سم ک   ." ھر 
  
ھدا نې پھ ورځ را پی شوه لس پی ې مخکې د پن و پھ نامھ .  ور ې د بازار د ور ار کې پھ اون دوې ور موږ پھ 

ن . لرو ت مھال یوولس بجې وې . ] دوشنبې او پنجشنبې[دوه ن او پن زه پر خپل بایسکل سپور وم توپکوالو د . ا
ھ کار را سره . ولھغوی درېواړه د وحدت د ډلې توپکیان . خپل جیپ مخې تھ و َدَرولم ی یې راتھ وویل چې یو  لوم

مکھ را پریوتلم. لري یل وھلم او پر    . کلھ چې ما بایسکل وَدراوه ، زه یې د بایسکل لھ سره 
  

ینستلم ، وھل پیل شول د سوکانو او لغتو باران وو. بیا یې راتھ وویل چې پھ جیپ کې سپور شم ر کې ک . کلھ چې پھ مو
ر روان وو [راباندې لگیدل د توپکو لیچونھ ھم  ، پھ ھمدغو وھلو وھلو کې ما وکوالی شول چې خپل السونھ خالص ] مو

دې د مالوچو یوه فابریکھ مې مخې تھ راغلھ  وپ وواھھ ، ھلتھ نی ره مې  ه او لھ مو م ، د جیپ دروازه مې خالصھ ک ک
غاستھ مې.  او پھ فابریکې ور ننوتلم وپ وواھھ ،  ره  ه ، توپکوالو را پسې ډزې کولېما چې لھ مو یوه مرم .  پیل ک

ېمې د غوږ تلھه  نگ ومو تلھ ، .  تر   وھلې ، ما پھ خپلو  او کوکارې چیغېسوېبلھ مرم مې پھ غاړه کې ومو
ل تېدل او زه و . ناور سورو کلیوال خبر ک ې ، ھزاره گان و ت کلیوال چې خبر شول پھ ھزاره گانو یې  ډزې پیل ک

  2. ومژغورل ش
  

  د آغاِب گودام مېنھ

                                            
1 Turwai Kai Settlement 

ایي دا د تورۍ ک فشالق وي اغلي لوستونکي دي د پیرزوینې لھ مخې پھ شمال کې کلیو تھ قشالق وایي  زما نا  
ي  )ژ(خبري را وبخ  

2 Human Rights Watch interview with A.K., aged thirty-four, Turwai Kai, February 25, 2002. 
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یرمھ د آغاِب گودام پر ٢۶ز کال د نوامبر د ٢٠٠١د  ار تھ  ې خ سھار وو چې د ھزاره وو توپکوالو یوه ډلھ د بلخ   نې

تلھ تون میشتھ کلي ور واو ھ شپیتھ کلن بزگر ف. پ ی وو چې کلي تھ د . م.پین خپل د سھار لمون نوی خالص ک
دې ي تور و لگاه او السونھ یې ور . م.ھزاره توپکوالو پر ف.  کېدل یې لھ ورایھ ولیدلھزاره توپکوالو نی د القاعدې د غ

دې پھ یوه کور ننھ ایست ل بیا یې جومات تھ نی ل. ت ول نارینھ د یوې کال پھ یوې خونې کې بندیان ک  3.توپکوالو د کلي 
ي ، کیبلونھ او د توپکو  کول ، ډب او ډوب پیل شو ، شپ لھ ھغھ وروستھ یې بندیانو تھ سو لیچونھ را واړول ، وھل 

ر چلوونکی ت    :ھم د بندیانو پھ ډلھ کې وو ، ھغھ وایي  . ویشت کلن مو
  
تي ول او زه یې وھلم ، ھغوی ویل "   پیسې دې چیرې دي ؟ وسلې او توپک دې چیرې ": و تنھ وسلھ وال را پورې ن

تونل السوندنھ دې چی ر د   ما تھ یې د توپک لیچونھ را اړوي ول ؛ پھ اوږو او مال یې ډبولم ، پھ "رې دي؟ دي؟ د مو
ی یې وم] خـَفــَق[لغتو یې وھلم او زن  لې .  ک نی دَرز مې پھ یاد . کولې ، سپکې سپورې یې ویلېیې کن د وھلو لوم

ي ھ مې پھ یاد نھ را ھ شوی وم ، نور  کھ بې ھو   4 ".نھ دی 
  

کولو د اتیا ک. م. د ف ی ، نوموړی بوډا د وھلو  لورواړه نارینھ پھ َورتھ ډول ډبول کی ون پھ خونھ کې  لن خــُسـُر پھ گ
ھ نھ اوري لو پیل وک . املھ کوڼ شو او اوس  ر ": لھ ھغھ وروستھ ھزاره توپکوالو د کورونو پھ لو مارو یو بس مو  لو

لھ راووست ه . دو  لھغوی زموږ غنم ، اوړه ، غال ، لن کاریده لوټ او تاال ک . دا چې ھرشی چې ورتھ نوی 
لھ ډک ک ر یې دوه  ھ د باندې . م.  ف5 ".سرویس مو  ١١٠ [ لکھ افغان ٨٠ کیلوگرامھ غنم ، ٨٠٠درې غال ، 

ل]امریکایي ډالره ل او کلیوالو تھ یې ویل .  لھ السھ ورک لور پسونھ حالل ک مارو د کلیوالو  نن  ": پر ھغې سربیره لو
و ھ کباب پوخ ک ر چلوونکي ت".شپھ بھ موږ  ھ او ھرشي زیات –یو تراکتور درلود .  مو  دغھ تراکتور،  ت تھ تر ھر

ت درلود مارو د ت-ارز خھ بوتلھ٧تراکتور ھم واخیست او د ت د .   ھزاره لو   .  پسونو رمھ یې ھم ور
  

و لپاره پھ کلي کې دیره شول ، د  ي ھزاره سرتیري د دوه وو ور کلي نارینھ یې د یرغملو پھ توگھ پھ خونھ کې بندیان ک
خھ یو شمیرنور توپکوال . ول خھ لیرې د وحدت دډلې یوه بلھ لیوا پرتھ وه ، پھ ھمدغھ شپھ لھ نوموړې لېوا  لھ کلي 

ل خو د نورو توپکوالو پھ کار کې یې السو خھ یې ولچکونھ خالص ک ھنھ ونھ راغلل ، د یرغملو نارینھ وو لھ السونو 
ه ار کې دوه تنھ امریکایي سرتیري و موندل ، .ک ې ووتلې ، ھغوی د بلخ پھ  خھ دوه تنھ  پھ دویمھ ورځ لھ کلي 

واکونو د یوې لېوا سرتیري ول و  انگ و امریکایي . امریکایي سرتیري پھ شمالي افغانستان کې د امریکا د  کلیوالو 
لسرتیري د ژباړونکي پھ مرستھ پھ کلي کې ل وخره خبر ک امریکایی سرتیرو د بې سیم لھ الرې لھ خپل . ھ روان ان

رو کې  ای پھ زغره والو مو ھ ډلھ راغلھ او لھ افغان سرتیرو سره یو  ې ، د افغان سرتیرو یوه غ مرکز سره خبرې وک
مارو سره مخامخ شول او ھغوی تھ یې امر وک چې لھ کلي دبان. کلي تھ ورغلل يھغوی لھ ھزاره لو ماران . دې وو لو

ان سره واخیستل ر سایکلونھ یې لھ  و دانې مو ې او مقاومتھ پرتھ ووتل خو د کلیوالو    6.لھ جگ
  

  7سپین کوټ مېنھ 
  
خھ را ووتل ١٢ز کال د دسامبرپھ ٢٠٠١د  ین شا او خوا دوې بجې وې چې ھزاره توپکوال لھ خپل کلي  ھ د ماسپ  نې

دې د سپین ک ار تھ نی تانھ بولندوی . وټ پر کلي ور ننوتلاو د بلخ  تون میشتھ کلي دی ، دغھ کلی د پ سیپن کوټ یو پ
ېدا  ای شوی وو او د طالبانو لھ پر واکونو سره یو  امیرجان ناصري کلی دی ؛ امیرجان ناصري مخکی لھ طالب 

ل شوی وو د پرمھال امیرجان لھ ډیریو د کلي د یوه سپین روبي پھ وینا د ھزاره توپکوالو د بری. وروستھ بې وسلې ک
تېدلی وو  ای لھ کلي ت ایھ والړ او د جمعیت لھ سیمھ ییز مشر استاد عطا ": کلیوالو سره یو   بولندوی امیرجان لھ دغھ 

ان خوندي و ساتي و  ای شو تر تېدلي ول. سره یو  ماریو او بمبارد لھ ویرې لھ کلي ت   8 ". کلیوال د لو
                                            
3 Human Rights Watch interview with F.M., aged sixty-five, Aghab-e Godam, February 18, 
2002. 
4 Human Rights Watch interview with T., aged twenty-six, Aghab-e Godam, February 18, 2002. T., 
like many Afghans, uses only one name. 
5 Human Rights Watch interview with F.M., aged sixty-five, Aghab-e Godam, February 18, 
2002. 
6 Human Rights Watch interview with S., aged fortysix, Aghab-e Godam, February 18, 2002. S., like 
many Afghans, uses only one name 
ي .ایي دا د سپین کوټ قشالق پھ نامھ و بولي 7 اغلي لوستونکي دې زما ناخبري د پیرزوینې لھ مخې را وبخ  
8 Human Rights Watch interview with M.J., aged forty-five, Spin Kot, February 18, 2002. 
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ھ  ت کلن مھزاره توپکوال د پین ل. ج.لوی ل او .توپکوالو د م. پر کور ور ننوتل او وھل یې پیل ک ج السونھ ور وت

  : د خرو پھ یوه غوجل کې واچواه او ډیر کلک یې و ډباوه . ج.توپکوالو م. خپل کلي تھ یې بوت
  
 واخیست او پھ یوم یې ووھلم ؛  را) بیل(بیا یې یوم . یوه توپکوال زما السونھ نیولی ول او دوه تنو نورو پھ لغتو وھلم " 

تلې خھ پیسې غو لم . ھغوی را تون یې ، تھ طالب یې : " ھغوی پھ مرگ گوا و خو . تھ پ موږ غواړو چې تا م ک
و. اوس نھ ھغوی د دوه یا ." ستالھ مرگھ مخکې غواړو ستا پرھرونھ وگورو. موږ بھ تا گام پھ گام او شېبھ پھ شېبھ م ک

ي او پھ سپي مې .... ره و وھلمدوه نیمو ساعتو لپا تل یې سپی راباندې راخوشې ک یوه توپکوال سپی راووړ ، غو
ې کولې چې د سپي د غپلو او خولې اچولو مخھ و نیسم. وخوري ې پو   . ما لو

  
تنھ پیسې وې تلې] امریکایي ډالره١۴٠٠ [ لکھ افغان ١٠٠٠ھغوی . د ھغوی یوازین غو ما ورتھ وویل چې زه .  غو

ان سره نھ لرم ، پیسې پھ کور کې ديپی ود ، پیسې مې . خپل کورتھ یې راوستلم . سې لھ  ای ور و و پیسو  ما د خپلو پ
ې وې ې ک ھ . د غمنو پھ کندو کې پ   9. "  را وایستلې] امریکایي ډالره٣٠٠ [ لکھ افغان ٢٢٠ھغوی د کندو لھ من

  
پی شوی وو ،. ج .م  پي د وھلو ډبلو پرمھال ډیر کلک  نگل یې ډیره  ي الس  ونھ یې مات شوي ول ، د   دوه غا

تې وه ي را ډیو او دوه کالشنیکوفونھ ، دوې . ج. ھزاره توپکوالو د م. شوې وه او مال یې تکھ شنھ او لھ کوره یوه پو
ه یپ ریکارډر او یوه گران بیھ لونگي را پورتھ ک ولنې تھ و. غال ، یو  ار  ویل چې د نوموړي د بشري حقونو د 

کھ چې د کلي  طالبانو پھ دولت کې  یې ھې ډول رسمي دری نھ درلود خو د کلي د امنیت پازوالي یې پھ غاړه درلوده 
  .ملک وو

  
ھغھ وویل د لسو . دې چې د ھزاره توپکوالو د برید پرمھال پھ کلي کې وو. ق. دویم کلیوال اتیا کلن کورناستی مأمور الف

خھ راغلي ]  سرایي [خوا کې ھزاره توپکوال د ھغھ پر کور ورننوتل او ویل یې چې د یا دولسو تنو پھ شا او  لھ کلي 
ي جامې اغوستې وې. دي لورتنو نورو توپکوالو پو ماندینې ژړل ، یو توپکوال . ق. د الف. د ډلې بولندوی او درې 

ه بیا یې پھ لغتو ووھلھ پی ی یې پھ  دې شو لوم ې تھ ور نی د میرمنې د . ق. ھزاره توپکوالو د  الف. بوډۍ ژړاندې 
ون د گرابیو شیانو دوه قفل بکسونھ او د الف و او جامو پھ گ ان سره واخیستل. ق. سرو زرو د گا . د لیکلو وسایل لھ 

ولنې تھ وویل چې ھزاره توپکوالو ورتھ وویل . ق. الف ار  تنـو ": د بشري حقونو د   اوس زموږ وار راغلی نور د پ
ول شوی دیـبـ   10 ". ر 
  

ل او  د سپین کوټ پر کلي د ھزاره توپکوالو لھ دغھ برید وروستھ ، د جمعیت ډلې ، کلي تھ یو شمیر کالشنیکوفونھ ورک
ھ امن راغی ھ نا ار الندې راووست ، لھ ھغھ وروستھ کلي تھ    . د کلي امنیت یې د جمعیت تر 

  
تون میشتو کلیو د ډلھ تانھ استوگن د بلخ پھ ولسوال کې د پ ۍ لھ پای تھ رسیدا وروستھ ، د کلیو پ  ییز لوټ او تاال د ل

ورول کېدل11بیا ھم د ھزاره توپکواکو  یدل او  تنو چې موږ ورسره .  لھ السھ ک ولنې تھ ډیرو پ ار  د بشري حقونو د 
ار تھ وال یدلو لھ ویرې زړه نھ شي کوالی د بلخ  ورولو او ک ي ویلي چې ھغوی د  ج یو نھھ . الف. ړ شيمرکې ک

ار کې د ھ پھ چارو کې مرستھ کولھ ، الف د بشری . ج. کلن تنکی ھلک دی چې لھ خپل ورور سره یې د بلخ پھ 
خھ یې  ولنې تھ وویل چې نن سھار ھزاره توپکوال ددوی ھ تھ ورغلي ول او لھ ھغوی  ار   لکھ افغان ٢٠حقونو د 

تلې] امریکایي ډالره٢٨[  خھ پیسې غواړي". :  غو یوالو  تنو ھ ھزاره وسلوالو زما ورور دوه ...  توپکیان یوازې لھ پ
ي لی چې پیسې دې ورک لھ گوا ې تالھ بھ را . درې  تل کھ ددوی کورتھ پیسې ور نھ وړو ، نو زموږ د ھ ھغوی غو

ي ول شیان بھ پھ الرۍ کې بار ک ي او د ھ    12 ". ماتھ راک
  

  د دولت آباد ولسوالي
  یِ  مشھدِ  افغانيپا
  
  

                                            
 ھماغھ  9
10 Human Rights Watch interview with A.Q., aged eighty, Spin Kot, February 18, 2002. 
11 roving Hazara gunmen 
12 Human Rights Watch interview with A.K., aged nine, Balkh city, February 18, 2002. 
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تـنـې کورن پھ دغھ کلي کې پای مشھد افغاني د دولت آباد پھ ولسوال  و سوه پ تون میشتھ کلی دی چې  ولو لوی پ تر 
ېدا سره سم ، د. کې دیره دي  پھ نومونو دوه تنھ ھزاره  ] موسی [ او  ] انور [پھ مزارشریف کې د طالبانو د واکمن لھ پر

خھ یې بولندویان کلي ت ل٢٠ھ راغلل او لھ کلیوالو  ول ک لھ بې وسلې کولو وروستھ د نوامبر پھ .  مېلھ کالشنیکوفونھ را
ھ د شپیتو تنو پھ شاو خوا کې ھزاره توپکوال چې مشري یې د وحدت د ډلې بولندوی ٢٨ کولھ لھ درې یا  ]بصیري  [ نې

تل رانو سره پر کلي را واو او وروستھ پوھیدل چې پر کلي ھرو . لور پیک اپ مو کلیوال د بې وسلې کولو لھ پ
ېنھ لھ کلي دباندې وایستلې ي لھ دې املھ ډیریو کلیوالو خپلې  وس کلن . مروبرید کی د کلي یوه سپین روبي ،  پین

ونکو تھ د ھزاره توپکوا. م.گ کولو پھ اړه داسې زموږ پل لو پھ الس د کلي د نورو سپین روبو د بندي کېدلو او وھلو 
ه    : کېسھ وک

  
ل" ییھ ،": د توپکو پھ لیچونو یې ووھلم او ویل یې .  توپکوال زما کالھ تھ راغلل او السونھ یې را وت  " وسلې دې راو

ھ وو... وسلھ د ھغوی لپاره یوه پلمھ وه  لی پھ کشولو کشولو د لسو دقیقو لپاره یې  ھلم ، بیا یې د کلي جومات تھ الس ت
ي ول ، د شلو دقیقو لپاره یې ھر یو بیا . بوتلم  ول ک خھ سپین روبي را ولو کورونو  پھ جومات کې یې لھ نورو 
لو یې چې تاسو طالبان یاست.... ووھلو تانھ یو اوگوا لو او ویل یې چې موږ پ و او نھ موږ نھ طالبان ی. بیا یې و گوا

  " 13.طالبان وو ، موږ بزگران یو او بس
  

ای لھ کلي د باندې ووتل د پای مشھد افغاني .   کلھ چې بندیان کلیوال خوشې شول ھغوی لھ نورو کلیوالو سره یو 
اوه  خھ لیدل چې ھزاره توپکوالو پھ سیستماتیک ډول د ھغوی کلی لو ن    : کلیوالو د دوه وو اونیو لپاره لھ لیرې وا

  
ل"  ول شیان پھ شوکھ غال ک لور غال ، . توپکوالو زما د کور   افغان چې پھ یوه ٢٠٠ھغوی زما شپ گیلیمونھ ، 

ل ول یې غال ک ول کلي استازیتوب ٢٠٠ پھ دغھ کلي کې  [....صندق کې تالھ شوې وې ،   کورن ژوند کوي او زه د 
ھ چې ماتھ را پی شوي دي ، ک م ھماغسې ]کوم  ولو کلیوالو تھ ورپی شوې دي ھغھ    . نورو 

  
ۍ ورځ  خھ ]٢٨ د نوامبر[ھغوی پھ ھماغھ لوم ل۵٠ پسونھ او ۴٠٠ زموږ لھ کلي  نیمایي .  غواگانې پھ شوکھ غال ک

ولول اروي را  ېدل ، نیمایي نورو  و پھ من کې د ھر چا کور ١٢ او ٧د .... توپکوال پھ کلي کې کور پھ کور گر  ور
مارۍ لپاره[  ماران بھ ھره ورځ پھ شنھ سھار داړه. تش شو ام بھ بیرتھ والړل]  د لو و کې . راغلل او ما یو ور پھ لوم

و کې بھ یې یوازې خره او آسان راوړل او  ران راوړل ، پھ نورو ور سون مو  توکي بھ یې د خرو ] لوټ شوي [یې ډا
  14. " او آسانو پھ شا بار ول

  
ه شوه خو سره لھ دې چې د ډسامبر پھ م ۍ تر یوې کچې سـَوکھ او را لن یدنو ل تون میشتو کلیو د پراخو لو ېاشت کې د پ

ي ونو لھ املھ زړه نھ شي کوالی لھ کلي دباندې وو   ": وایي . م.گ . د پای مشھد افغاني کلیوال ال تراوسھ د برید د گوا
ی تھ[ اوس موږ  ي او . و موږ بې وسلې یوھلتھ وسلوالھ کسان ډیر دي ا.  تلالی نھ شو]ارگو یوازې د کلي ډیر بوډا س

لھ ، اوس طالبان . کوشنیان تلالی شي ھزاره گانو موږ تھ وویل ، د طالبانو لھ راتگ سره سم ، تاسو د طالبانو مال ور وت
یدلو وار راغلی دی ور او ک کھ بیره لرم چې یا بھ م. " تللي ، اوس ستاسو د  وک زه مارکی تھ تلالی نھ شم ،  ې 

  15 ". بندي او یا بھ مې ووھي
  

تنو کلیوالو ویره د منلو وړ ده خھ د وتنې پھ اړه د ډیریو پ وس کلن استوگن . لھ کلي  د پای مشھد افغاني د کلي پین
ې پھ الره روان ول ٢٠٠٢د . ب.الف یو کې لھ دوه تنو نورو کلیوالو سره کلي تھ نی ز کال د فبرورۍ د مېاشتې پھ لوم

اپ ر کې دننھ دوه تنھ ھزاره بولندویان چې نا ر وَدرید ، پھ مو ناست  ]هاوالن شا [  او] بصیري [ھ مخې تھ یې یو جیپ مو
ینولم": ول  ر کې یې ک  د وحدت دډلې بولندویانو 16."  زه یې د کالشنیکوف پھ لیچ ووھلم او پھ وچ زور یې پھ جیپ مو
ي اډې تھ. م. الف دې د وحدت پو ار تھ نی ھ ووھل د بلخ   بوت ، ھلتھ یې د وحدت د سرتیرو الس تھ و سپاره چې 

                                            
13 Human Rights Watch interview with G.M., aged fifty, Pai-e Mashhad Afghani, February 19, 
2002. 
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16 Human Rights Watch interview with A.B., aged fifty, Pai-e Mashhad Afghani, February 19, 
2002. 
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کول . پھ ھمدې ډول وواھھ. م. نومیده ، سرتیرو الف]  فاالنگا [شي ، سرتیرو د وھلو یو چل درلود چې  دغھ ډول وھل 
تنھ کوي  وي او د طبي درملنې غو    : 17ډیر بد خوږ او درد زی

  
لې ې را وت ې. دوه وو تنو زما پ ملولی ومزما پ ینگې ونیولې او  شا پھ تختھ یې  دوه وو تنو زما .  یې پھ ھوا کې 

خھ پھ جوړو شویو کیبلونو وھلې ې لھ مزیو  ې نیولې وې او دوه تنو نورو زما پ ددوی دغھ وھل تر یوه ساعتھ دوام . پ
ھ د باندې ... وک تلې ،  تلې]الره امریکایي ډ٢٨٠٠ [ لکھ افغان ٢٠٠٠ھغوی لھ ما پیسې و غو ما ورتھ پھ .  یې غو

ھ کې د السوند پھ توگھ السلېک وک چې زه بھ دوی تھ    18. لکھ افغان ورکوم٢٠٠٠یوې پا
  

نوموړي تر اوسھ . د السوند لھ السلیکولو وروستھ چې دوی تھ بھ پیسې ورکوي ، خوشي ک. ب. ھزاره توپکوالو الف 
ي او د ویرې لھ السھ لھ کل   .راوتالیي د باندې نھ شي دغھ پیسې نھ دي ورک

  
  19کوتــِرما

  
یدنو پھ اړوند گزارشونھ  ورونو او ک ونکو تھ د کوِترما د کلي د اوسیدونکو د  ولنې پل ار د  د بشري حقونو د 

ول شوي دي تنې کورن ژوند کوي ، خو کلھ چې . راورسیدل چې دلتھ ھم ډیر خلک ک ھ د باندې اویا پ پھ کوِترما کې 
ونک ونکي د لسو دقیقو لپاره پھ تش کلي او پھ تشو کورونو . ي د کوِترما کلي تھ ورسیدل ډیري کورونھ تش ولزموږ پل پل

ھ پی  ونکو تھ وویل چې پھ کلي کې  ېدل ، پھ پای کې لھ یوه کلیوال سره مخامخ شول ، نوموړي کلیوال  پل کې گر
ی جنبشي سرتیري راغلي ول او. شوي ول ېد کوِترما کلي تھ لوم ولې ک خھ یې وسلې  کلی بې وسلې .  لھ کلیوالو 

ول کلی یې  لھ لوټ او تاال وروستھ پھ سپیره ډاگ جنبشي پھ سبا شپھ یې د . شو وزبکو توپکوالو یوه بلھ ډلھ راغلھ او 
   : بدل ک

  
ھ وه " ام مھال پھ اوو . ]٧ زکال د ډسامبر ٢٠٠١ [ د روژې د مېاشتې دوه ویشتمھ نې  بجو راغلل او د شپې توپکوال د ما

ر یې لھ کلي  دباندې لیرې درولي ول. پھ یوه بجھ والړل ران نھ ول ، مو توپکماران د شلو او . لھ توپکوالو سره مو
ول وزبکان ول ، ھزاره گان . دیرشو تنو پھ شا او خوا کې ول ، پھ السونو کې توغندي ویشتونکي او کالشنیکوفونھ ول

  .... بش توپکوال ولول یې د جن. ورسره نھ ول
  

خھ واخیستل. لور تنھ زما پر کور را ننوتل ی یې زما پسونھ را ول .  سره پسونھ او وزې درلودل١٢٠ما . لوم زما 
ه دباندې و ایستل ورم. اروي یې لھ انگ د میلمنو پھ خونھ کې . ھغوی راتھ وویل چې السونھ مې پورتھ و نیسم او و نھ 

ل. یې ھم د باندې را وایستزما یو بایسکل وو ، ھغھ  ول ک پھ کور . زه یې ونھ وھلم. ھمدارنگھ شپ گیلیمونھ یې را 
ې د توپکو پھ لیچونو ووھلې ې وې ، توپکوالو زما د کالھ    .کې مې 

  
ل رانو کې بار ک ول لوټ شوي توکي یې پھ مو ران لیرې درولي ول او  خھ یې . ھغوی خپل مو ول کلي   ۶٠٠لھ 

لپسونھ غال ان یې لھ کلي بوتلل.  ک خھ پھ لوټ شویو توکو بار . ھمدارنگھ شل سره او ان یې د کلي لھ کورونو  او
ل  ان پھ یوه لیکھ یو پھ بل پسې وت ل بیا یې او ل ، بارونھ یې و ت   ...ک

  
مارۍ پھ یوه شپھ کې تر سره نھ شوې ي. شوکې او لو ول کلی لوټ ک ې یې و نیولې چې  ې موږ لھ کلھ چ. دولس ور

تېدلو ، داړه ماران  و لپاره بھ ،کلي و ت اوهد دولسو ور    "20.  ھره ورځ راتلل او کلی بھ یې لو
                                            

و کې د وھلو چل د  17 ي او پھ دې اړه ډیر گزارشونھ خپاره ] باسیناډو [ یا ] فاالکا [ ، ] فاالنگا [ پھ پ پھ نومونو یادی
ه کیدل ، د زړه د شوي ي ،لکھ د عضالتو م تھ ک ایي ډیرې ناوړه روغتیایي پایلې رامن کول   چې دغھ ډول وھل 

:ئ و گور. رگونو بندیدل ، مزمنھ معیوبیت او خوږ  
See Action Against Torture Survivors et al., Manual on the Effective Investigation and 
Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(“The Istanbul Protocol”), August 1999, for a detailed medical description of the effects of 
falanga torture 
 
18 Human Rights Watch interview with A.B., aged fifty, Pai-e Mashhad Afghani, February 19, 2002. 
19 Koter Ma    
 

ي کھ ما د کلي نوم سم نھ وي لیکلیاغلي   ) ژ. (لوستونکي دې ما ژباړن د پیرزوینې لھ مخې و بخ  
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ھ ور پی شول ؟ ب . لھ ب ه چې نورو کلیوالو تھ  تنھ وک تېدل . خھ مو پو ول کلیوال و ت ۍ ": وویل چې   د لوم

ول نارینھ لھ کلي ووتل او د ننگرھا تانھ ژوند کوي والړلشپې پھ سھار د کلي  پھ کلي کې ډیر ل . ر پر خوا چې ھلتھ پ
ه چې لھ کلي دباندې . خلک پاتې ول ه وک ولو کلیوالو پریک ماریو او شوکو وروستھ  و داړو ، لو خو لھ دولس ور

ي خھ د کلي د خونل د کلي درې تنھ سپین روبي دولت آباد تھ والړ" 21.وو دیتوب  چې د جنبش لھ بولندوی اکبر خان 
ي او ورتھ ویل شوي ول  کونو یا ": لپاره مرستھ و غواړي ، خو ھغوی تھ وویل شول چې لھ کلي دې وو  اوس د سر

  " 22. شکایاتو د اوریدلو وخت نھ دی

                                                                                                                                        
20 Human Rights Watch interview with B., aged seventy, Koter Ma, February 19, 2002. B., like many 
Afghans, uses only one name. 
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