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َول او  پھ شمالافغانستاند: د طالبانو د جنایاتو بیھ  تنو کـَ  کې د پ

ورول   
  برخھاوومھ

HUMAN RIGHTS WATCH APRIL ٢٠٠٢ VOL. ١٤, NO. ٢ (C) انگریزي اخ 
   باغِ  ذخیره

 
تون توکمھ بزگر اره د باندې د باغ ذخیرې د کلي اوسیدونکی دی ، دغھ کوشنی کلی  گ. ماویا کلن پ  د دولت آباد لھ 

وبی وو ا تني بزگرو کورنیو کورگ او  ار ٢٠٠٢د . مخکی د اتو پ  زکال د فبرورۍ پھ مېاشت کې د بشري حقونو د 
ه ، کلھ  خھ وک ونکي ډلھ کلي تھ والړه مولنې لھ دغھ کوشني کلي لیدنھ  و مېاشتو لپاره لھ کوره . گ . چې زموږ پل د 

ی وو ، ډیري توپکواکو . د باندې نھ وو راوتالی  گان ول توپکوال ھزارهد داړو د اچولو پھ ل کې د ھغھ کور ور لوڅ ک
ه چېھغھ .  ھم ولتوپکوالخو ورسره تاجیک توکمھ او وزبک توکمھ  یو کې ز کال د ډ٢٠٠١ د کېسھ وک سامبر پھ لوم

ھ ډول وھل او ډبول شوی وو توپکوالو ھ ډول د ھغھ پر کور داړه واچولھ او پھ    :   پھ 
  
تنې کورن وې"  ولې پ لور دلتھ . پھ دغھ کلي کې اتو کورنیو ژوند کاوه ،  لورکورن والړې او پاتې  خھ  لھ کلي 

  .ژوند کوي
  
ېدا وروستھ [  ې پھ کرارۍ تیرې شوې] د طالبانو د واکمن لھ پر لور ور و وروستھ .  یوازې  لورو ور خو لھ 

لتوپکوال ھ یې چې مخې تھ ورتلل ، وېې لو لو پھ پلمھ کلي تھ راغلل او ھر  لھ کلي توپکوال.  د وسلو د پل ھ شپ   پین
رانوتھ پھ  لجیپ مو ھ یې لو   .  کې راغلل ، داړې یې اچولې او ھر 

  
ل د روژې د شلمې  ی  ھ ویشتمې لوم ھ وه] ١٠ – ۵ز کال د ډسامبر ٢٠٠١ [او پین . ھغوی د شپې لھ پلوه راغلل.  نې

سنونو کې راغلل لس تنھ توپکوال پھ ډا خھ . ھ دباندې پین ایونو لھ بیالبیلو توکمونو  ھغوی د دولت آباد او د نورو 
ل. ول ھ و لو وک چې پھ کلي کې ول و. ھغوی ھر  ول ووھل ، ھر ی یې  ھ لوم وھل شول بیا یې زموږ د کورنو ھر

ه دا چې د کورونو ھر شی چې پھ الس ورتلل ، پورتھ کول یې ل ، لکھ غال ، دیگي ، لن . چې مخې تھ ورغلل و لو
ل  ېدل[ ھغوی بکسونھ ھم مات ک   .]پھ گرانبیو شیانو پسې گر

  
ې ، غوږوال ، گیلیمونھ ، ھغوی زما لھ کوره دولس غال ، د کالھ سامان لکھ چایجوشونھ ، سره زه ،  خرواره ٣ – ٢ گا

ان .  وریجې  یووړل] کیلوگرامھ ٨۵٠ [ منھ ١٢١ منھ اوړه او ١٢١غنم ،  لور غواگانې ھم لھ  پھ دویم برید کې یې 
  .سره بوتلې

  
ي برید کې دولس تنھ غلھ را ننوتل ییم. پھ لوم  چې ولې ھغوی ویل. زه یې پھ متروکو ووھلم او ویل یې چې پیسې ور و

تانھ بد مرغان موږ ولو تھ یې سپکې سپورې کولې یو پ یل .  ،  ھغوی د خپلو توپکو پھ لیچونو ووھلم ، بیا یې پھ لغتو 
ې ، . ھ د باندې یو ساعت وھل او ډبول ول. وھلم او سوکان یې را تھ  ونیول بیا یې زما تناسلي آلھ او مایې را تاو ک

تل پوه شي چې پیسې مې چ ي ديھغوی غو ھ شوم ، کلھ چې . یرې ای ان مې خوږیده د وھلو لھ املھ بې ھو ول 
ھ  ول تللي ول،  خو کور مې راتھ پھ بتي بیابان او وچ ډاگ اړولی وو ،  وک نشتھ  ولې گورم ھی  سترگې  مې و غ

  ....نھ ول راپاتې
  

و تنھ نور ورسره نوي راغلي ولھماغھ پخواني داړه ماران ول .  دویم برید وشود توپکواکودوې شپې وروستھ  بیا . او 
ه  مارۍ پیل ک ل یې ھم ووھلم ، زما ماندینھ او ا ماشومان یې ھم ووھل.یې لو ل چې راتلل تر سوکانو الندې . دا  ھر 
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ل ، پھ لغتو یې وھلم ، توپک بھ یې را واړول او  د توپکو پھ لیچونو یې وھلم ھغوی د  یې نیولم ، زما السونھ یې را وت
تنھ کولھ   .پیسو غو

  
ېتوپکواکو ولې ک ې پھ یوې خونې کې را  ې یا وایستلې یا .   ې او گو خھ د سرو زرو گا و لھ السونھ  ھغوی د 

ل ې ، بیا یې بکسونھ مات ک و پھ وھلو پیل وک ھغوی . یې ماتې ک و پھ ژړاوو پیل وک ، توپکمارو د  کلھ چې 
ل یې ورت کن   1.ھ کولیې پھ لغتو وھلې او 

  
و کې د باغ . ی د ھمدغھ کلي یو بل بزگر دی ، دی ھم مني چې د جنبش ، وحدت او جمعیت سرتیرو پھ بیالبیلو ور

ل  واکونھ پھ بیالبیلو ډلو کې راتلل ، ھغوی یا پھ جیپانو یا پھ پیک اپ ": ذخیرې پر کلي بریدونھ وک  د ھرې ډلې 
رانو کې راتلل ولولد ډلو توپکواکو زموږ ل... مو خھ توکي را وارلس غال ، . ھ کورونو  خھ  یوازې یې زما لھ کالھ 

ل] امریکایي ډالره۵٠٠ [ لکھ افغان ٣۶٠لور غواگانې ، نھھ پسونھ او  خھ ...  لوټ ک او د رژیم لھ بدلون  دغھ ک
و  تو ور لوی کې تر  لھ رات. روان ووپورې وروستھ د روژې د مېاشتې پھ ل و  و  ل چې  . لھھره ډلھ پھ  ھر 

ھ چې پھ مخھ ورتلل ھغھ یې پورتھ کول ، ھغوی وسھ درلوده ، توپک یې پھ یې السونو کې ول ، کھ موږ  راتلل اوھر
ل کول بھ یې را پیل ک    " 2.ورتھ ویل چې دا زموږ دي وھل 

  
ونکو د ل ولنې پل ار د  خھ لیدنھ وک. د فبرورۍ پھ نیماییو کې د بشري حقونو د  . ه ، د لیدنې پر مھال د للھ کورن 
پي وه او تر درملنې الندې وه  ر د کالشنیکوف میل ننھ –لورکلنھ لعل بي بي ال تر اوسھ   توپکمارو د نجل پر 

پ یې عفوني شوی وو   .ایستـلی وو او 
  
خھ د  لھ گاون ھزاره میشت] سِر ِده[د . ز کال د جنورۍ پھ وروستیو کې پر ھمدغھ کلي بل برید وشو٢٠٠٢د  ي کلي 

مکو د کاَرولو لھ املھ د رسیدلي ؛ ھغویکلي استازي راغلل  خھ د طالبانو د واکمن پر مھال د ھغوی د  ول کلي   لھ 
ت" جبران " تاوان سکینده  مکې واخیستلې او ھغوی تھ یې وویل چې د . گ .د م. غو تنو  پھ وینا د طالبانو دولت د پ

مکو پھ بدل کې دې د ھزاره  ان لپاره  و کري خپلو  مکې د  و    : وگ
  

ي کلي شوی وو ې مخکې وشو ، برید لھ گاون خھ . وروستی برید شل ور  [ لکھ افغان ٣٠٠٠برید گر کلي لھ ما 
تلې ھمدغھ المل وو چې کلیوال] امریکایي ډالره۴٢٠٠  ایموږ پھ کلي کې پاتې شوو ، موږ نھ شو.  ووتل لھ کلي  غو

خھ واخیستھ او را تھ ویې ویل چې .  د ھزاره گانو کلی دی] سِر دِه[لی ھغھ بل ک. کوالی والړشو مکھ را طالبانو زما 
مکھ ده کھ چې د ھزاره گانو  مکھ وکره  کل . دغھ  ی او د دوی ا کل ک مکې د حاصل ا اوس ھزاره گانو د خپلې 

مکھ کرلې وه٣٠٠٠ ت خرواره غنم ترالسھ.  لکھ افغانی دی ، ما ددوی  لوی ي چې ما  ي٨٠٠ ک وچ .  لکھ افغان کی
ل کرلې وه مکھ یوازې یو    .کالي وه او ما ددوی 

  
ھ تنھ بزگران یو او  مکھ لرو٢٠٠موږ پھ کلي کې پین مکھ طالب دولت نیولې وه طالب چارواکو زموږ .  جریبھ  زموږ

ان لپاره کرلھ مکې وکرودولت پر موږ امر وک چې یوازې د یوه کال لپاره د ھزاره. مکھ د  ل مې ......  گانو  یو 
ت ان مې تک شین واو ول  واب کې ھغوی ووھلم او  پھ    .لھ طالبانو سره جنگ وک

  
نگھ ھواره شي ه بھ  م چې دغھ شخ ې د ھوارۍ لپاره بلھ الره نھ لرم مگر دا چې خپل کور . زه نھ پوھی زه د شخ

م م ھغوی را تھ گوا. خرڅ ک ي .  پھ خپل کور کې بندي یم زهاوس .  کويونھھرکلھ چې دباندې و م ھغوی را کھ وو
ک او دروازې باسي او زما ونې پریک کوي    " 3. زما د کور ک

  
ونو لھ ویري ان نھ شي کوالی بشري وړیا مرستې ترالسھ  د باغ ذخیرې کلیوالو وویل چې ھغوی د غلیم کلي د گوا

ي ۍ د. ک  [ د خوراکي توکو کارډ  ]ډبلیو ایف پي[ خوراکي توکو د پروگرام د کلیوالو پھ وینا ھغوی ونھ شو کوالی د ن

                                            
1 Human Rights Watch interview with M.G., aged seventy, Bagh-e Zakhireh, February 19, 
2002. 
2 Human Rights Watch interview with I., Bagh-e Zakhireh, February 20, 2002. I., like many 
Afghans, 
uses only one name. 
3 Human Rights Watch interview with M.G., aged seventy, Bagh-e Zakhireh, February 19, 
2002. 
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ي چې بشري مرستې ویشي ] َرشن کارډ  تنو لپاره کارډونھ نشتھ: تر السھ ک و وایي چې د پ  4. کلھ چې دولت آباد تھ 
و خپل کلیوال ھوی"  ي تر ې باید زړې جامې او چادرۍ واغون ې تلالی شي ،  ونو تھ یوازې  ت پ او مارکی

  "  5. وک یې ونھ پیژني
  

لو . دیرش کلنھ میرمن ف اغلي ی ماندینھ ده ، نوموړې ھم وویل چې پھ سیمھ کې د خوراکي توکو پھ تیرو دوه  د 
ل شوی    : ویشنو کې  ، دوی تھ د خوراکي وړیا مرستو د اخیستلو حق نھ دی ورک

  
کز تھ یو شمیر مرستې راوړې ، مرستې یې د کلیو ملکانو تھ  ادارې د سیمې مر] ډبلیو ایف پي [ د ملگرو ملتونو د "

دا پھ دې مانا ده چې مرستھ باید پر ھر کور وویشل شي خو د کلي ملک موږ تھ وویل چې د ھغھ لھ یاده ووتل . ورکولې
ي خھ زموږ برخھ راک   . چې موږ تھ ھم لھ مرستھ شویو توکو 

  
لھ [د مرستې توکی  ی ]  دو ل ]١۶ ز کال ډسامبر ٢٠٠١ [ل یې لھ اختر وروستھ راوړل شول ، لوم  او بیا ددویم 

  .لپاره
  

کلھ چې د .  چې زموږ نوم ولیکيود مرستې د ترالسھ کولو لپاره موږ رشن کارډ تھ اړتیا لرو موږ د کلي ملک تھ والړ
ال تر اوسھ . نومونھ ولیکيکارتونو د اخیستلو لپاره والړو ملک وویل چې یو نوملیک بھ و لیکي او پھ ھغھ کې بھ زموږ 

کھ موږ یوازې د خپلې ژبې او توکم  ھ کوو چې راشن کارډ واخلو خو موږ ډاډه یو چې کارډ نھ شو ترالسھ کوالی  ھ
  " 6. پھ گناه نیول شوي یو

  
تون میشتھ اغیزمن شوي کلي    د دولت آباد پھ ولسوال کې نور پ

  
ونکو د  ولنې پل ار د  خھ چې یو وخت د 7]ا خان  نگار[ د بشري حقونو د  وبی وو ٢٠٠  لھ سیمې  ا تني کورنیو   پ

ه یر تش وو. لیدنھ وک تانھ کلیوال راغلل چې غـَلې دانې یې بار . کلی د سپیره ډاگ پھ  ونکو مخې تھ درې تنھ پ د پل
ونکو تھ د  ې وې ، نوموړو درو تنو ، زموږ پل ماریو پھ اړه وویل او توپکواکوک ه چې کلیوال  د داړو او لو زیاتھ یې ک

تې تھ اړ ایستل شول   . تی
  

ونکو تھ ور نھ ک  خھ یې ډیره ویره درلودلھ او خپل نوم یې پل ت کلن کلیوال چې د خپل نوم لھ ورکولو  لوی ھ  یوه پین
و لپاره نگار و پرلھ پسې ور ېدا سره سم جنبشي توپکوال ډلھ ډلھ د پین ا خان تھ وایي چې د طالبانو د واکمن لھ پر

 توپک جنبشي توپکوالو تھ و سپارل ، لھ ھغھ وروستھ توپکوالو ل میلھ توپک درلودل ، کلیوالو خپ) ٨ (کلیوالو اتھ . راتلل
ولو یې تور ولگاوه چې طالبان یاست او د ھغوی د  ل او پھ  ول ک وان نارینھ د کلي پھ جومات کې را د کلي شل تنھ 

ار کې د ،   د کلي مشران8.وژلو گواښ یې وک بولندوی مجید روزي تھ ورغلل ، مجید روزي اوس د مزار شریف پھ 
واک مشر دی ، د کلي مشرانو مجید تھ لیک م امنیتي  ې وه لشپ تنھ یې ک تنلېک ور وړی وو او د مرستې غو ی غو

واب کې یې ورتھ وویل  مجید روزي خو   م دغھ کار  تاسو ھم مخکې ک": د ھغوی خبرو تھ غوږ ونھ نیو او پھ 
و ی وو ، اوس بھ موږ ھماغھ کار پھ تاسو وک خھ توپکواکو  کلھ چې 9 ".ک ھ ور ول کلی لوټ ک او د ھغوی ھر  

کھ بلھ الره یې نھ درلودلھ ودل  ولو کلیوالو خپل کورونھ پری   .  واخیستل شول ، نو 
  
ولنې لھ ٢٠٠٢د  ار  ه ، تر دغھ دمھ لھ ز کال د فبرورۍ پھ نیماییو کې د بشري حقونو د  خھ لیدنھ وک دغې سیمې 

ھ د باندې اتیا کورن ) و ( ١٠٠ خھ  تني کورنیو  ولو . گ.ج.  تھ تللې وې] ِدشداِنِ  باال [ پ وویل د ھغوی د کلي د لو
ۍ د  یو کې پیل شوه ٢٠٠١ل ېد": ز کال د ډسامبر پھ لوم ولو کورونو بھ گر ل او  توپکوال بھ شپھ او ورځ راتلل او پھ 

خھ بھ یې شوکې کولې ي. لھ ھرکور ې وسلو پسې گر ھ پلمھ پھ الس ورغلې وه چې گ خھ یې . ھغوی تھ  زما لھ کور 
                                            
4 Human Rights Watch interview with I., Bagh-e Zakhireh, February 20, 2002. 
5 Human Rights Watch interview with F., aged thirty, Bagh-e Zakhireh, February 20, 2002. 
F., like 
many Afghans, uses only one name. 
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7 Nagara Khan ي  ) ژ( کھ د کلي نوم مې سم نھ وي لیکلی ، لوستونکي دې ما پھ خپلې پیرزو یینې و بخ  
8 Human Rights Watch interviews with man aged about forty-five to fifty, and man aged about 
twentyto twenty-five, Nagara Khana, February 20, 2002 
9 Human Rights Watch interview, Nagara Khana, February 20, 2002 
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 de.german-afghan@maqalat لطفًا  بھ آدرس ذیل با ما تماس بگیرید. افغان جرمن آنالین شما را صمیمانھ بھ ھمکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواھشمندیم مطلب نوشتھ ھا بھ دوش خود نویسنده میباشد،  ی و انشائیامالئلیت سئوم: نوت 

لور لکھ افغان  ھ نیم امریکایي ډالره[ شپ غال ، شپیتھ پسونھ ، درې غواگانې او  ل]پین د دسامبر پھ .  غال ک
ول او ھر ول یې ډیر کلک کلک ووھل ، ھر یوه وروستیو کې توپکوالو د کلي نارینھ را  ي را واړول او   یوه تھ یې سو

ي ه شول. تھ یې د مرگ گواښ وک کھ پیسې ور نھ ک وان ھلکان تر وھلو الندې م اتلس [ عبدالولي . : د کلي دوه تنھ 
ھ لس کلن[او ] کلن یو دومره ووھل چې لس ور] پین ې وروستھ د وھلو  عبدالغفار پیسې نھ درلودلې ،ھغوی یې پھ سو 

ه شول پونو لھ املھ م   10 ". د 
  

ھ ویشت کلن  پشتون توکمھ ن  تون  . پین ي-د  ھاشم آباد پھ گ پ د ھاشم آباد د کلي .  تاجیک میشتھ کلي کې اوسی
یدل ، خو لھ دې سره سره ن و لھ السھ و ک تانھ د جنبش ، جمعیت او وحدتي ډلو د غ ینگار کوي چې د دغو . پ

ونو ډیره پازوالي د وحدت د ډلې د توپکوالو پھ غاړه دهورونو ما یوه غوا او شل سره پسونھ لھ السھ " . :  او ک
ل ل او د وسلو پھ لیچونو یې ووھلم. ورک ول او ھر یو یې وواھھ ، .... ھغوی زما جیبونھ و پل تانھ یې وک ول پ د کلي 

ه نھ شول او نھ  وک م وونو او وھلو کې  پھ خپل کور کې خوندي نھ وو ، لھ .  ن" 11.وک بندیان شولخو پھ دغو ک
لھ ي کور تھ و لی د ن کورن د دسامبر لھ پیلھ د دوه وو . دې املھ خپلھ کورن یې د یوه تاجیک توکمھ ملگري او گاون

ھ وه ي ملگري پھ کورکې د وژونکو توپکوالو د ویرې لھ السھ پھ یوه سوري کې پ  توپکوال .اونیو لپاره د خپل گاون
ېدل  تـنـو پسې گر    " 12.  پھ کلي کې د ھې یوه تاجیک کور تھ چا الس ور نھ ووړ": یوازې پ

  
  د فاریاب والیت 
  د شور دریا َدره

  
و پھ لویدی کې پرتھ ده ار گو د شور دریا د . د شور دریا د سیند َدره د فاریاب پھ والیت کې د دولت آباد او فیض آباد د 

تون میشتھ کلي پراتھ ديدرې پھ زړه کې  ولنې د فبرورۍ د مېاشتې پھ . ھ دباندې دیرش پ ار  د بشري حقونو د 
و تش شوي ول ه ، پھ دغھ مھال کې د شور دریا یو شمیر کلي پھ بشپ ډول لھ وگ خھ لیدنھ وک د . نیماییو کې لھ سیمې 

ولنې پھ درو کلیو کې یو شمیر پاتې شوي کلیوال  ار  ېبشري حقونو د  د شور . وموندل او لھ ھغوی سره یې خبرې وک
ه چې  تنھ وک خھ کلکھ غو ونکو  من ول ، پھ یوه کلي کې کلیوالو لھ پل دریا  پاتې استوگن د خپل امنیت پھ اړه ډیر اندی

  .ددوی لھ نومونو او د دوی د کلي نوم دې پھ گزارش کې یاد نھ شي
  

  کلی. ک. د م
  

تنې پربنس نھ دی لیکل شوی د کلي نوم د کلی[کلی . ک. د م تون مېشتھ کلی دی ، د ]والو د غو طالبانو د رژیم لھ  یو پ
ه ، نویو واکمنو د م ېدا وروستھ وزبک توکمو ملیشو د سیمې واکمنې را خپلھ ک ول ، . ک..پر د کلي کلیوال سخت وک

ېدل او و  و لھ السھ ھم و ک یو کلیو د وسلھ والو ملکي وگ ېدل بلکھ د گاون کلیوال نھ یوازې د وزبکو ملیشو لھ السھ وک
  .ورول شول

  
وس کلن  تل.الف. مپین ھ پھ خپل کور کې وو چې وزبک توکمھ توپکمار د ده پر کلي ور واو . د نوامبر پھ لسمھ نې

خھ پھ شا شوي او د ھمدغې شپې  و بجو د راډیو لھ الرې واوریدل چې طالبان لھ مزار شریف  ام پھ شپ نوموړي د ما
. د کلي پر لور د سیند لھ پورې غاړې را اوړي. ک.مپھ لسو بجو یې د وسلوالو وزبکو پھ خرو سپره یوه ډلھ ولیدلھ چې د 

تېدل خو م   : وزبک توپکوال دده پر کور ور ننوتل . پھ کور کې پاتې شو. الف. د دې پھ لیدلو ډیري کلیوال لھ کلي و ت
  
واب کې وویل چ. زه  دباندې ور و وتلم.... شپ تنھ زما پر کور راغلل"   ه ، ما پھ  تنھ وک ې وسلې ھغوی د وسلو غو

لم. نھ لرم ې او و یې گوا و الندې یې ډزې وک . وھل پیل شول ، د توپکو دوه درې لیچونھ را باندې ولگېدل ، زما تر پ
ھ مو چې زړه غواړي پورتھ . ئبل وسلوال د ھغوی مخھ و نیولھ او ورتھ ویې  ویل چې مھ یې وژنـ ما ورتھ وویل ھر 

  . ئخو ما مھ وژنـئ یې ک
  

و دانو .  بکسونھ چیرې دي] د گران بیو شیانو [ھغوی راتھ وویل چې . ر ننوتلبیا زما پر کو ل د  بکسونھ یې مات ک
ون  د  ې یې واخیستلې] ډالرو٧٠٠ [ لکو افغانیو ۵٠٠ساعتونو پھ گ ت گا لور جوړې گیلیمونھ ، .  پھ ارز بیا یې زما 

                                            
10 Human Rights Watch interview with J.G., Deshan Bala, February 20, 2002. 
11 Human Rights Watch interview with N., aged twenty-five, Deshan Bala, February 20, 2002. 
N., like many Afghans, uses only one name. 
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  7از  5 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  بھ آدرس ذیل با ما تماس بگیرید. افغان جرمن آنالین شما را صمیمانھ بھ ھمکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواھشمندیم مطلب نوشتھ ھا بھ دوش خود نویسنده میباشد،  ی و انشائیامالئلیت سئوم: نوت 

تونھ ، ر ایستھ جامې ، د غالیو پوښ لرونکي درې بال ول اړین شیان پھ و جوړې  اډیو ، چایجوش او د کور نور 
   " 13.شوکھ واخیستل 

  
ۍ روانھ وه . الف. د م ولې مېاشتې پھ اوږدو کې د ده ده د کلي او د نورو کلیو د لوټ او تاال ل  [لھ " :  پھ وینا د روژې د 

ۍ  لو زیات راغلل ، د روژې مېاشت وه ، ھره ور]لوم ې وروستھ ، ھغوی لھ شلو  ځ راتلل او تر ھغو را روان  ور
  "  14.ول چې نور پھ کورونو کې ھې شی پاتې نھ شول

  
ولنې تھ وویل چې د ھغھ ]. ک. م[  د ]م .ج.  م[یو شپیتھ کلن  ار    د کلي یو سپین روبی دی ، نوموړي د بشري حقونو د 

ی دی او د وھلو پھ ترڅ کې ی لھ بندي ک و  و ې ده ول کور لوټ او وزبکو توپکوالو    : ې خپلھ یوه مایھ لھ السھ ورک
  
ھ٢٠٠١ د [ ېدا سره سم توپکوال زموږ د بې ]ز کال د نوامبر پھ نھمھ نې  پھ مزار شریف کې د طالبانو د واکمن لھ پر

ل تني کلي بې وسلې نھ ک ولو نورو . وسلو کولو لپاره راغلل ، خو ھغوی نور غیر پ پھ دغھ سیمھ کې زموږ کلی تر 
ـل شولکلیو بې و ول کورونھ مو و لو ھغوی تھ یوازې یوه پلمھ پھ الس . زلی ترینھ کلی دی ، موږ بې وسھ وو او 

تانھ یاست "ورغلې وه چې   د ھغوی پھ خولو کې یوه " تاسو طالبان یاست ،" ، ان ھغوی دا تور لگاوه چې "  تاسو پ
تانھ یو " خبره ناستھ وه چې  یدا س[ "ولې موږ پ  ھغوی بھ ھره ورځ راتلل او د توپکو لیچونھ بھ ]ره سم  د مزار لھ پر

کھ چې ما پیسې نھ درلودلې. یې پر موږ را اړول ، زه یې ھم وھلم . پھ زندان کې یې بیا ووھلم. زه یې زندان تھ بوتلم ، 
ه و چې یوه مایھ مې لھ السھ ورک    " 15.زما مایې یې را تاوولې ، تر 

  
ھ د م ١۵ پھ ز کال د دسامبر د مېاشتې٢٠٠١د  ت کلن استوگن . ک.  نې لوی   پھ دې گومان چې د ].الف .  م[د کلي اتھ 

وال  لس مېاشتن ک ه چې پھ ایران کې لھ پین ه وک ي ، پریک ېدا وروستھ بھ حاالت پرمختگ وک طالبانو لھ پر
وبي تھ راستون شي ا دې پروت .  ک. اده چې د م لھ ایرانھ تر دولت آب].الف .  م[. وروستھ بیرتھ خپل کلي او  کلي تھ نی

ای و نیول شو  ای پر  ودلھ ،  ی مکھ ک ره دباندې پر  ھ لھ مو دی پھ بسونو کې راغی ، خو کلھ چې نوموړي خپلھ پ
خھ واخیستل شول  ھ یې چې درلودل ور   : ، ووھل شو او ھر 

  
وال وم" ولو پر مھال زه پھ ایران کې ک پھ کلي کې زما د اکا لھ . ه د ھرات لھ الرې راغلمز.  د طالبانو د واکمن د پر

نھ او تلوسھ وه او ھمدا المل وو چې زه کورتھ راستون شوم وک نھ ول پاتې ، خپل کور تھ مې اندی   .زوی پرتھ بل 
  

چې کلھ . د فاریاب د والیت د دولت آباد د جمعھ بازار د سیمې واکمني درو تنو رحمت ، ولي او تاجي پھ الس کې درلوده
خھ واخیستلې  ھ لکھ ایراني تومانھ کېدلې  را ولې پیسې یې چې پین ھ [دولت آباد تھ را ورسیدلم زه یې و نیولم ،   پین

ي٨۴٠میلیونھ ایراني ریال    ]  امریکایي ډالره کی
  

خھ یوه ورځ مخکې را پی شوه  رځ زه پھ پھ ھاغھ و.  او زه بندي شوم]١۵ زکال د ډسامبر ٢٠٠١ [دا لھ لوی لھ اختر 
کھ و نیولم چې ھغوی پوھیدل . دولت آباد کې وم ، نوی لھ ایرانھ راغلی وم ره راکوز شوم او ویې نیولم ، زه یې  لھ مو

و دانې ایران کمپلې د سوغات پھ توگھ راوړې وې ، ھغوی د کمپلو پھ لیدلو پوه شول چې لھ ایرانھ . زه پیسې لرم ما 
  .راغلی یم

  
پھ . بیا یې پھ زندان کې واچولم. کوز شوم ، درو تنو وسلوالو ونیولم او پھ خپلو وسلو یې ووھلمکلھ چې لھ سرویسھ را 

خھ واخیستلھ وړه را وړه کې وې. زندان کې یې زما ک ھ دباندې سل لکو . زما پیسې پھ ک وړه کې د  زما پھ ک
ت سوغاتونھ ھم ول] امریکایي ډالره١۴٠ [افغانیو   . پھ ارز

  
ۍ شپھ تاجی او ولي دواړه راغللپھ زندان کې پھ ی زما پھ مال اوبھ واچولې ، بیا یې تر ډیره وختھ .  لوم ھغوی لوم

ي را واړول او ویې وھلم ي دي. راتھ لرگین سو . بیا یې راتھ گواښ وک چې چا تھ ونھ وایم چې دوی زما پیسې غال ک
لورو ساعتونو لپاره یې پھ ھمدې ډول ووھلم و شپو لپا. د    . ره پھ ھمدې ډول پھ زندان کې ومد پین

  

                                            
13 Human Rights Watch interview with M.A., aged fifty-eight, MK village, February 21, 2002. 
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15 Human Rights Watch interview with M.J.M., aged sixty-one, MK village, February 21, 
2002. 
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ي تل چې ما خوشې ک خھ یې و غو مھ شپھ د میمنې وزبک بولندوی ھاشم راغی او لھ دوی  لھ ھغھ . د بندیتوب پھ شپ
ھ لوټ شوي ول. وروستھ خپل کورتھ راغلم ي ول چې . کور مې تش ډاگ شوی وو ، ھر  پھ کور کې مې د کورن غ

لي ول وزبکو. پھ وچ ډاگ  ناست ول ھ یې لو ه دا چې ھر  ھ لکھ گیلیمونھ ، غنم ، جامې ، لن  وسلوالو زما د کور ھر 
ې یې ھم وړي ول.  ھې شی نھ ول پاتې–   " 16.ساعتونھ او د سرو زرو گا
  
ونکو د م٢٠٠٢د  ولنې پل ار د  ه د . ک.ز کال د فبرورۍ پھ میاشت کې کلھ چې د بشري حقونو د  خھ لیدنھ وک لھ کلي 

و ۍ بیا ھم دوام درلودک ورولو ل ونکي کلي تھ ننوتل دوه تنھ . لو او  ولنې پل ار د  پھ ھاغھ شېبھ چې د بشري حقونو د 
خھ ووتل د کلي شپیتھ کلن سپین روبی دی ، ھغھ داسې . م . ج.م. وزبک وسلوال یې ولیدل او د دوې پھ لیدلو ، لھ کلي 

  : وویل 
  
خھ یو رسمي لیک راوړی وو ،  ستاسو لھ راتگھ مخکې دلتھ دوه ت" نھ وسلوال وزبک راغلي ول ، ھغوی لھ ولسوال 

و ، خو کلھ چې ستاسو ] امریکایي ډالره٣٠٠ [پھ لیک کې ویل شوي ول چې موږ باید شل زره پاکستان کلدارۍ   ورک
ر یې ولید ویې ویل  ي "مو ا" اوس بھرنیان راغلل او دلتھ را ن سره واخیست او  ھغوی د ولسوال رسمي لیک لھ 

زه دغھ کسان پھ نومونو پیژنم ، خو د ھغوی نومونھ اوس نھ شم درکوالی ، کلھ چې امن راغی زه بھ یې نومونھ . والړل
کھ تاسو اوس ماتھ زما د خوندیتوب ډاډیینھ نھ شـ م ،  م او پھ خپلھ بھ یې را پیدا ک کھ موږ پیسې ور . راکوالیئ درک

و ، موږ بندیانوي ، ز   " 17.ه تیره مېاشت لھ زندانھ راخوشې شومنھ ک
  

تی . ک. د م ورونو کې نغ ورونو المل پھ ھغو پخوانیو  یدنو او  رگنده و منلھ چې د اوسنیو ک یو شمیر کلیوالو پھ 
ي ول. ک.دی چې د م یو کلیو پر کلیوالو ک یوه کلیوال وویل چې د طالبانو د . یو شمیر کلیوالو پخوا د خپلو وزبکو گاون

خھ پیسې و تـنو کلیوالو لھ وزبکو کلیوالو  ې ] پور [اکمن لھ راتگ سره سم زموږ د کلي یو شمیر پ   :  ک
  
ې وې" خھ پیسې پور ک خھ شیان .  مخکې موږ لھ وزبکانو  یوالو  کلھ چې طالبانو واک واخیست کلیوالو لھ وزبکو ھ

اروي ھم پور ک خھ یې د ھغوی  نھ ولھ ھاغھ مھالھ وروستھ کلیوالو د وزبکو پور. لپھ پور اخیستل ، لھ وزبکانو 
تلې ل ، لھ دې املھ وزبکان راغلل او خپلې پیسې غو تیا ووایم زموږ یو شمیر کلیوالو لھ وزبکو . بیرتھ ور نھ ک کھ ر

ې چې بیرتھ بھ د چا پور نھ ورکوي ې  وې ، یو شمیر نورو پیسې پھ دې ھیلھ پور ک . خھ پیسې پھ وچ زور پور ک
تل یې د طالبانو د راتگ تر پلمې الندې پر وزبکو زور  ھ واخیستلھ او غو خھ ناوړه گ کلیوالو د طالبانو لھ راتگ 

خھ واخلي    "  18.واچوي او د وزبکو شیان ور
  

تنو لھ "پلمھ مني او وایي چې  "  پوَرولو "دویم کلیوال ھم د  تیا ده چې د طالبانو لھ  راتگ سره سم یو شمیر پ  دا ر
ی وي   خھ ھم چا دا کار ک ایي زموږ لھ کلي  ې ، خھ پیسې پور ک و " 19وزبکانو  مکو او شتمنیو پر سر د شخ  د 

  : او ناندریو النجھ ل پخوان مخېنھ لري 
  
ې تھ ورتھ د پسونو او غالوو ناندرۍ "  لس کالھ وړاندې کلھ چې وزبک جنبش واک تر السھ ک زموږ اوسن شخ

تھ شوې مکو پھ . رامن ې او ک م النجې یې د  خھ پورې ک ھاغھ وخت کې وزبکان راغلل ، پیسې یې لھ کلیوالو 
ولې ه. پر سر را وک تنھ وک خھ د خپل حق غو تھ شو موږ لھ طالبانو  . کلھ چې طالبان راغلل او اسالمي شریعت رامن

ان راک کھ چې موږ کوچیان یوموږ تھ د شریعت د محکمو د حکمونو پر بنس پسونھ ، اسونھ او او نھھ . ل شول ، دا 
ل اروي غال ک ھ –ھمدغھ المل وو چې کلیوال شرعي محکمو تھ والړل . یا لس کالھ پخوا وزبکانو زموږ   او ھغھ 

ل ي ول بیرتھ یې تر السھ ک   .  چې کلیوالو لھ السھ ورک
  

ېدا[کلھ چې وروستـنی بدلون  ل وزبکانو] د طالبانو پر تھ شو دا  ھ  رامن ه ، پھ دې مانا ھغھ  تنھ وک  د خپل حق غو
ل شوي ول    " 20.د ستونزو او النجو جرړه دلتھ پرتھ ده . چې موږ تھ د شرعي محکمې لھ خوا راک

                                            
16 Human Rights Watch interview with A.M, aged forty-eight, MK village, February 21, 2002. 
17 Human Rights Watch interview with M.J.M., aged sixty-one, MK village, February 21, 
2002. 
18 Human Rights Watch interview with I., aged thirty-five, MK village, February 21, 2002. I., 
like many Afghans, uses only one name. 
19 Human Rights Watch interview with anonymous male, aged sixty, MK village, February 21, 
2002. 
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 de.german-afghan@maqalat لطفًا  بھ آدرس ذیل با ما تماس بگیرید. افغان جرمن آنالین شما را صمیمانھ بھ ھمکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواھشمندیم مطلب نوشتھ ھا بھ دوش خود نویسنده میباشد،  ی و انشائیامالئلیت سئوم: نوت 

  
خھ ډیریو تاواني شویو کلیوالو د طالبانو د رژیم لھ ظالمانھ پالیسیو  ماریو  خبره دا ده چې لھ داړه ماریو ، شوکو او لو

ھ نھ وه  ورونو کې برخھ نھ وه اخیستېخھ گ ولو او  ولنو پھ ک   .اخیستې او یا یې د نورو توکمیزو 
   

ھ سم شو کلھ چې د جنبش بولندوی دوستم ، پھ لوتماریو  د کلیوالو پھ وینا د کلیو امنیتي حالت لھ ھغھ مھالھ وروستھ ل 
ل او پر ـپوړي بولندویان لھ کاره و ش ی پوړي او  کیل من ای یې نوي بولندویان و گومارلاو داړو کې  خو د شوکو .  

ھ وړې وه او ال  ماریو د کلیوالو د ژوندانھ اوږد مھالھ وړتیا لھ من ماریو لمنھ دومره پراخھ وه چې دغو شوکو او لو او لو
ي  ې ھم لیدل کی ـَوَرونو پی َوونو او  و": تر اوسھ د کــَ مکې لھ السھ.  موږ ال تر اوسھ بیری ې ، موږ خپلې   ورک

انونو لپاره خوراکي توکي یا د مرستې توکي  و د  موږ وږي یو ، موږ زړه نھ شو کوالی چې دباندې والړ شو تر
و    ." 21. ترالسھ ک

                                            
21 Human Rights Watch interview with M.J.M., aged sixty-one, MK village, February 21, 
2002. 


