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  ھاشم او خواجھ عباس کليحاجي مالد 
  

وبی وو ،٢۵٠ او ٢٠٠د طالبانو د رژیم لھ ړنگېدا مخکې د حاجي مال ھاشم کلی د  ا تني کورنیو کورگی او    تر من پ
ونکو د  ولنې پل ار د  خھ لیدنھ  ٢٢ ز کال د فبرورۍ د مېاشتې پھ ٢٠٠٢خو کلھ چې د بشري حقونو د  ھ لھ کلي   نې

ه ډیري کلیوال لھ تېدلي ولوک خھ ت   .   کلي 
  

ېدا وروستھ دی او  یو شمیرخپلوان یې  وس کلن کلیوال نوم نھ را یادوو ، ھغھ وایي د طالبانو لھ پر موږ دلتھ د یوه پین
واکونھ بھ دوی ووژني و والړل ، دوی ویریدل کھ پھ کور کې پاتې شي نو وزبک  نوموړی شپ . تر تورکمنستانھ پھ پ

ې پھ تورکمنستان تن لیک د تورکمن دولت د چارواکو لھ پلوه نھ منل ور اوال لپاره د ھغھ غو ي خو د ک  کې پاتې کی
ي ي او بیرتھ خپل کلي حاجي  مال ھاشم تھ را تی او د . کی ی ، گوري چې کور یې پھ سپیره ډاگ او کورتھ چې را

ول توکي یې لوټ شوي ول  لکھ غنم ، غال او د ژوندانھ نور د اړتیا وړ  ما پھ خپل کور کې ډیر شیان درلودل ، ": کالھ 
  "  1. یوازې یوه بخارۍ پاتې وه . خو کلھ چې کور تھ راغلم ، ھې شی پکې نھ ول پاتې. توکي

  
ۍ تر  ي ، د ھغوی د راتگ ل ي ، گوري چې ھره ورځ کلي تھ وزبک توپکوال را کلھ چې نوموړی بیرتھ کور تھ را

ېدلھ و پورې و غ تو ور ھ اویا کلن الالجان وو ، نوموړی د د. لوی ز کال د ٢٠٠١ دغې کلي یوه اوسیدونې پین
ې راوروستھ ٢٠نوامبر د مېاشتې لھ   وسھ ] امریکایي ډالرو٢٨٠٠ [ لکو افغانیو ٢٠٠٠ ، الالجان د دی تري تم شوی نې

ي تل شوې پیسې توپکواکو تھ ورک ھ اویا کلن سپین رو. نھ درلودلھ چې غو بی د مرگ تر پولې و ډباوه توپکواکو پین
ان سره بوت ایي 2.او بیا یې لھ  ورولو الندې م شوی دی ، او  کلیوال باور لري چې بوډا الال جان تر وھلو او 

ی وي وکر ک وکر  ی  ی ، چې د الال جان د ورکیدلو پھ ورځ 3.توپکواکو د ھغھ م وس کلن س ـی پین   دغھ نوم پـ
اوه  او ھم یې و بیرتھ خپل کلي تھ راستون شوی  ،  وایي چې وزبکو توپکواکو نوموړی ھم پھ ھماغھ ورځ ډیر وک

  :  وراوه 
  
ھ .  د سھار نھھ بجې وې چې بیرتھ کلي تھ راستون شوم" خھ  رو  ران ودریدل ، لھ مو زما د کالھ مختھ درې لوی مو

وس سرتیري راکوز شول او د جومات پھ لور والړل ول دې پھ جومات کې ھغوی لھ کلی. دباندې پین تل چې  والو وغو
ول شي لھ. را ول شول سرتیرو د جومات دروازه و ت   . کلھ چې کلیوال پھ جومات کې را 

ولو کلیوالو غ وک چې خپلې وسلې دې وروسپاري لھ پر  ما ورتھ وویل چې موږ وسلې نھ . بیا توپکوالو یو یا دوه 
تن سوگند وخوړ ما ورتھ وویل چې  اوس زه . ئنو پیسې راکئ یې وویل کھ وسلې نھ لربیا . لرو ، ان ما پھ لوی 

ي دي ھ مې چې درلودل  ھغھ خو تاسو مخکې  لھ مخکې لوټ او تاال ک   . ھې نھ لرم ، ھر 
  

                                            
1 Human Rights Watch interview with anonymous, aged fifty, Haji Mullah Hashim, February 
22, 2002. 
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3 Human Rights Watch interview with anonymous, aged fifty, Haji Mullah Hashim, February 
22, 2002. 
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مکې پریوزه کھ خولې تھ مې خاورې راتلې او . ما تھ یې وویل چې پـ مخې پر لونگ مې پھ خولھ کې کلکھ ونیولھ 
یناست او دوه تنھ نور یې  زما . تل چې کلیوال زما چغې او ساندې واوريھم مې نھ غو و ک یو تن توپکوال زما پر پ

ینستل ي الس ودریدل. پر اوږه او َسر ک ھغوی لھ مزو جوړې شوې متروکې درلودلې او . دوه تنھ نور مې تر کی او 
ل ھ شومد متروکو وھل تر دیرشو دقیقو دوام وک ، لھ ھ. وھل یې پیل ک   "  4. ډیر بد حال وو. غھ وروستھ بې ھو

  
ماریو پرمھال د ده د کورن  ه چې د داړه مارانو د لو تنھ وک خھ پو ونکو لھ نوموړي  ولنې پل ار د  د بشري حقونو د 

ھ ورپی شول مکھ یې . ېنھ وو تھ  ه او پر  مید ، خپلھ لونگ یې پورتھ ک نوموړی ډیر وخروشید ، سخت و خ
و لپاره نارینھ نھ وي ، د کلي ": ھغھ وویل . تلھوویش تو ور لوی ې کلھ چې پھ یو کلي کې د  ې ، تھ پوھی ت ور لوی  

ھ تیر شوي وي؟  و بھ  ي]جنسي [پر  و سپکاوی ....  تیری زموږ پھ خولھ نھ را ھغوی زموږ د کلي د یو شمیر 
تولي وک یې نھ دي ت ی دی ، خو   د نوموړي ماندینې وویل چې د ھغې خاوند "  5.ایکاشکې موږ یې وژلي و. ک

دي شي نو بمب بھ و چـَوي ی وو ، ھغې پھ چاړه او بمب توپکوال بیرولي ول چې کھ ورنی    " 6.ورتھ چاړه او بمب ورک
  

یو کلیو پھ  د حاجي مالھاشم د کلي پھ گاون کې د خواجھ عباس کلی پروت دی ، دغھ کلی ک م د خپلو نورو گاون
هیر ېدلی چې پھ گزارش کې مو ورتھ نغوتھ وک ھ د .  ک ولو بدترینھ پی ز کال د دسامبر د ٢٠٠١پھ دغھ کلي کې تر 

ت کلن الف لوی ي شپ  اروي. س.مېاشتې پھ نیماییو کې د کلي شتمن س  درلودل ورپی شوه ؛  یېتھ چې ډیر 
ول شوی او وھل ش. س.الف ولنې . وی وود دوه وو تنو جنبشي توپکوالو پھ الس ک ار د  کلھ چې د بشري حقونو د 

ھ نوموړي تھ دوې میاشتې مخکې ورپی شوی وه خو ال تر دغھ  ونکي د ھغھ لیدلو تھ ورغلل سره لھ دې چې دغھ پی پل
ای کې پروت وو پي او پھ  ېدنې او ھم . دمھ  ولې شتمن د پو پناکېدنې او لو ولنې تھ د خپلې  نوموړي د بشري حقونو 

ه یې د کولو پھ اړه داسې  کېسھ وک   :   وھلو 
  

ول شول ، د فیض آباد  ی [کلھ چې طالبان را وپر ارگو ۍ پروت  ولو ] د فاریاب پھ والیت کې د غرونو پھ ل  د 
ل ھ یې و لو تل او ھر  ی وم . وزبک میشتو کلیو اوسیدونکي زموږ پر کلي را واو ای س  پسونھ ١٢٠ ما –زه د کلي ب

ان رسایکل درلود، دوه او ول شوی یم چې د لوټ شوې .  ، دوې غواگانې ، دوه خره او یو مو پي او ک اوس دومره 
و ورتھ ووایم چې وزبکو  کوالی تر   اخیستی د طالبانو لھ واکمن مخکې لھ ما پور [شتنمې پھ اړه چا تھ سر نھ شم 

ۍ لپا. ]وو خھ د یوې م   .ره گدایي کوماوس دومره بې وزلی شوی یم چې لھ کلیوالو 
  

پلی ناورین راپیل شو ۍ ورځ وه چې دغھ ناتار ې لپاره را نھ غلل ، د . د روژې د مېاشتې لوم ھغوی یوازې د یوې ور
تلھ ې ھم واو ۍ د روژې د مېاشتې لھ شلمې نې ماریو ل ای وو ، ھمدغھ کلیوالي شتمني او . لو زموږکلی شتمن او ب

ان بال شوه چې توپک اینھ زموږ د  یوه ډلھ بھ والړه ، بلھ بھ ورپسې . د لوټ او تاال لپاره راتللتھ مار شپھ او ورځ  کلي ب
  . راغلھ

  
خھ یې  ې ، د خالي .  واخیستلې] امریکایي ډالره ١۴٠ [ لکھ افغان ١٠٠زه ھغھ غلھ پیژنم چې لھ ما  یو یې ن، نومی

خھ دی] کوهِ سعید [زوی ، ھغھ د  ي . دواړه یې جنبشیان دي. وی دید نوري ز. بل یې س .  لھ کلي  دوې مېاشتې کې
وریدالی ایھ نھ شم  ای کې پروت یم ، لھ    .چې زه یې وھلی یم خو ال تر اوسھ پھ 

  
ار لھ لوري خپل کورتھ را روان  پھ ھاغھ ورځ یې چې زه ووھلم ، لھ وھلو مخکې لھ دوه وو تنو نوروکلیوالو سره د 

ار. د روژې وروست ورځ وه. وم ېدلی ومپھ  ل ، د کور پر مخ را خو ھ ورک .  کې زما پسونھ ول او پسونو تھ مې وا
ین یوه یا دوې بجې وې رسایکل سپاره چې یو یې س. د ماسپ   .او بل یې ن وو ، زما مخې تھ ودریدل. دوه مو

  
ه او زن  ی یې زما لونگ زما تر ستوني را تاو ک م ' خفق ' لوم ل ، ددوی پھ الس کې زما السونھ یې را وت. یې ک

وسکي دي ل. یو گوردوم وو ، گوردوم یو مزی دی چې پھ سر کې یې اوسپنیز پن کول یې پیل ک ھ شوم ، . وھل  بې ھو
و ووھلم لھ یې ووھلم ، خو پھ گوردوم یې پھ مال ، السونو او پ و  وندونھ . پھ یاد مې نھ دي چې  پھ گوردوم یې زما م

ل ون. رامات ک ې او م لزما م ېدل. دنھ یې پھ گوردوم رامات ک پھ بې ھو کې یې د . وھل تر یوه ساعتھ پورې وغ
رسای تونکو  یېل پر شاکمو ر سایکل مې سره لھ یو شمیر پیسو ت  خپل کورتھ راوستلم ، کلھ چې پھ ھوښ راغلم خپل مو
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6 Human Rights Watch interview, Haji Mullah Hashim, February 22, 2002. 
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لم ، چې یا بھ مرگ منم یا بھ پیسې ورکوم. زورواکو تھ ورک  کھ پیسې ":  ما ورتھ وویل . ھغوی پھ مرگ وگوا
م خو د خدای پھ پار ما  مھ وژنـئ غواړ    " 7. ئ، پیسې بھ درک

  
ی وو او د ژوندي  ینگ گواښ سره مخامخ ک ماریو د کلیوالو ژوند لھ  د شور دریا د َدرې پھ کلیو کې روانو سختو لو

اروي لھ ال ھ نھ ول پاتې ، ډیریو کلیوالو خپل  ي ول ، خوراکي توکي لکھ غنم ، اوړه پاتې کېدلو لپاره ورتھ  سھ ورک
کو نھ . او دانھ باب یې ھم لوټ شوي ول ې لوږې سره مخامخ ول ، بیا ھم کلیوالو سر پا سره لھ دې چې کلیوال  لھ مرگ

تنھ کولھ چې ولې ھغوی د مرستې توکو تھ د السرس وړتیا نھ لري ز کال د جنورۍ ٢٠٠٢د . کولھ ؛ خو کلیوالو دا پو
یوال خوراکي پروگرام پھ  یو کې د خواجھ عباس کلیوالو د ن  د خوراکي توکو د ویشنې لھ مرکز ] ډبلیو ایف پي [لوم

لھ ېنھ ډلھ فیض آباد تھ ولی فیض آباد تھ د الرې پھ اوږدو کې . خھ د مرستې د توکو د ترالسھ کولو پھ ھیلھ د کلي یوه 
و ډلھ و َدَرولھ ، وزبک توک ھ یا رشن کارډونھ ور وزبک کلیوال د  مو کلیوالو د کلي د میرمنو د ډبلیو ایف پي  پیژندپا

یرل او پھ اولسو  خھ پھ شوکھ واخیستل١٧و انو بار خوراکي توکي یې ور یو کې بل .  خرو او او د جنورۍ پھ لوم
خھ و لھ ډبلیو ایف پي  وړې ل د کلي د نارینھ وو یوه درې کسیزه ډلھ بیا فیض آباد تھ والړه تر  د غنمو د تخم درې ک

خھ د غنمو تخم تر السھ ک خو د الرې پھ اوږدو کې وزبکو کلیوالو د . کلي تھ راوي کلیوالو د ډبلیو ایف پي لھ مرکز 
وړه یې زموږ او دوې یې ستاسو": ھغوی مخھ ونیولھ او ورتھ ویې ویل     " 8.  یوه ک

  
 پازوالي واخیستلھ ، د مال ھاشم او خواجھ عباس د کلیو امنیتي کلھ چې جنبشي وزبک بولندوی مال لعل د سیمې امنیتي

ھ شو٢٠٠٢حالت ھم د  ھ ډول  ھ نا  پھ سیمھ کې د وزبکي وسلوالو .  ز کال د جنورۍ د مېاشتې لھ نیماییو وروستھ پھ 
تنو کلیوالو بیا ھم د ب مارو د راتگ مخھ و نیولھ ، خو لھ دې سره سره پ رید لھ ویرو نھ شوای دایمي شتون کلیو تھ د لو

ي ، یا مارکی تھ والړ شي   .کوالی لھ خپلو کلیو دباندې سفر وک
  

  اسالم کال
  

ک پھ اوږدو کې د اسالم کال لوی کلی پروت دی ېدلې س د . د فاریاب پھ والیت کې د دولت آباد او میمنې تر من د غ
ېدا و تنو پھ وینا د طالبانو لھ را پر تنو کورنیو او د ٢٠٠ – ١٠٠روستھ د اسالم کال کلی د دغھ لوی کلي د استوگنو پ  پ

وبی او کورگی دی ١٠٠٠ ا   . وزبکو کورنیو 
  
ولنې لھ نوموړي سره د . م. ج ار  تون توکمھ بزگر دی  ، د بشري حقونو د   زکال د فبرورۍ ٢٠٠٢د اسالم کال یو پ

ه ، ج ي کې مرکھ وک ارگو وال پھ توگھ پھ دغھ م. م. پھ نیماییو کې د بلخ پھ  ار کې د یوه کورني ک ھال کې د بلخ پھ 
ه شوی وو ار تھ راک یو لھ کبلھ دغھ  ه . ژوند کاوه او د روانو ناخی ار تھ راک ه چې ولې دغھ  تنھ وک خھ پو موږ ور

یدلی دی    : شوی ، ھغھ وویل چې پھ اسالم کال کې د توپکوالو وزبکو ملیشو لھ السھ ک
  
ھ بجې وې ؛ درې تنھ وسلوال زما پر کور راننوتل]امبر د مېاشتې پھ پای کې  زکال د دس٢٠٠١ [ د " ...  د مازیگر پین

کورتھ لھ راننوتلو سره سم یې د سل لکو . ھغوی وزبک توپکوال ول ، ھغوی د جنبش د بولندوی ھاشم توپکوال ول
ه] امریکایي ډالرو١۴٠ [افغانیو  تنھ وک لھ دې چې ما پیسې نھ درلودلې . سې نھ لرمما ورتھ وویل چې زه دومره پی.  غو

ینگ ووھلم   .، زه 
  

لې  ې یې را وت ودلھ او نورو یې لھ مزیو جوړې شوې متروکې را تھ . زما پ ی ھ زما پر ستوني ک بل توپکوال خپلھ پ
ل و متروکې یې ووھلم خو گومان کوم لھ سلو زیاتې وې. و نیولې او ډبول یې پیل ک کھ د پھ یاد مې نھ دي چې   ، 

ھ شوم ولې ، گورم چې سرتیري تللي ول. وھلو پھ ل کې زه بې ھو    " 9. کلھ چې سترگې مې وغ
  

خھ د رې اون مخکې  م کولو  ي کې کار کاوه چې یو .  ج. لھ دغو وھلو  یو کې پھ خپل کرھنیز پ د ډسامبر پھ لوم
خھ وغ ت او قلبھ یي غوایي یې ور تل؟ مجنبشي سرتیری ورباندې را واوو ل ، جنبشي سرتیري . ج.و غوایي ورنھ ک

ر کې پھ برچې وواھھ. ج . برچھ را وایستلھ او م پي م. یې پھ  پھ ھماغھ شپھ پر خپل . ج . لھ دغھ اخ و ډب وروستھ 
تي ار تھ ت ینوي او لھ خپلې میرمنې سره  د دولت آباد  ھ چې . خره  خپل درې تنھ کوشنیان ک ھغوی پھ کورکې ھر

ودل لکھ درلودل لور غال ، درې غوایي ، یو خر او د کورد اړتیا وړ نور توکي٧٠٠ تر شا پری .  کیلوگرامھ غنم ، 

                                            
7 Human Rights Watch interview with A.S., aged forty-six, Khoja Abbas, February 22, 2002. 
8 Human Rights Watch interview with A.M., aged forty, Khoja Abbas, February 22, 2002. 
9 Human Rights Watch interview with J.M., aged thirty-five, Balkh city, February 18, 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 

ي.ج .م ار تھ را ن نور ھم لیري د بلخ  ي او د دوه وو والیتو پھ وا اوس پھ . تھ  بیا ھم ،  دولت آباد خوندي نھ بری
تنھ کورن نھ ده پاتې  ایونو تھ والړې "ایي و. ج. م. اسالم کال کې ھې پ تنې کورن بیالبیلو     " 10.  پ

  
ار کې مرکھ . اویا کلن الف ولنې ورسره د بلخ پھ  ار  وال دی چې د بشري حقونو د  خھ دویم ک د اسالم کال لھ کلي 

ه ، نوموړي ھم د م ه. ج.وک نھ وک ور سپ او او   د  زکال٢٠٠١د . پھ شان پھ خپل مورني کلي کې د ور پی شوی ک
یو شپو کې د جنبشي سرتیرو یوه درې کسیزه ډلھ بوډا الف د اسالم کال پھ مارکی کې َدَروي او پیسې  دسامبر پھ لوم

خھ غواړي تیدلي ول او ھلتھ . ور ي یې ت لھ ھغھ وروستھ جنبشي سرتیري نوموړی داسې یوه تش کورتھ بیایي چې وگ
خھپر دغھ اویا کلن بوډا د توپکو لیچونھ را اړوي او .  پھ شوکھ اخلي] ډالره۴٢ [  لکھ افغان٣٠ وھي یې ، سرتیري ور

ولنې تھ وویل . الف  ار  ودلم ": د بشري حقونو د  تیدلم.  د پیسو لھ اخیستلو وروستھ یې زه پری  ".او پھ ھماغھ شپھ و ت
ه  تې پرتھ بلھ چاره مو نھ درلود": ھغھ زیاتھ ک موږ تھ خبر را رسیدلی چې پھ . لھ  موږ یې وھلو ، لھ دې املھ ،  لھ تی

تنھ کورن نھ ده پاتې   " 11.اسالم کال کې ھې پ
  

ونکو د  ولنې پل ار د  خھ لېدنھ ٢١ز کال د فبرورۍ د مېاشتې پھ ٢٠٠١د بشري حقونو د  ي  ارگو ھ د اسالم کال لھ   نې
ارکې لھ بوډۍ ناروغې میرمنې پرتھ چې نوې لھ روغتیایي د ونکو پھ  ه ، پل رملنو وروستھ بیرتھ خپل کلي تھ وک

وس کلنھ میرمن س تون استوگن یې ونھ موند ؛ پین چې د خپلې ناروغھ مور د پالنې لپاره پھ . راستنھ شوې وه بل ھې پ
تنې کورن پاتې دي  ول لوی کلي کې یوازې درې پ ولنې تھ وویل چې پھ  ار  کلي کې پاتې شوې وه د بشري حقونو د 

تون نھ دې پاتېاوس پھ کلي ک: "  نارینھ کلي تھ نھ شي راتالی ، کھ ھغوی خپلو کورونو تھ راشي وسلوال . ې ھې پ
ولنې ولید شپ دیرش کلن ج" 12.وزبکان یې وھي ار  تون چې د بشري حقونو د  وو چې شپ . م .  یوازینی نارینھ پ

اره لھ روغتیایي درملنو وروستھ راستون شوی  ې مخکې د مزارشریف لھ  تني . ووور ھغھ ھم ومنلھ چې ډیري پ
ورونو لھ زغملو وروستھ لھ اسالم کال ووتلې اوونو او    . : کورن د ډیرو ک

  
تنو کورنیو ژوند کاوه" وک مې ونھ موندل.  دلتھ سلو پ ې مخکې بیرتھ راغلم ، ھې  تانھ والړل ، . زه شپ ور ول پ

ل شوې ولو شتمن و لو ھ نھ دې پاتې زه ناروغھ یم. د  کھ د ناروغ لھ املھ پھ ما کې    " 13.  ، توپکوالو ونھ وھلم 

  
  

  د سمنگانو والیت
  د حضرت سلطان ولسوالي

  14شور قـُل / شور قول
  

تون توکمھ اوسیدونکی دی ، ھغھ وایي چې ددوې کلي تھ  د . س.گ ز کال د نوامبر پھ ٢٠٠١د شور قل د کلي یو پ
تنھ یې کولھمېاشت کې د طالبانو د واکمن ې وروستھ د  توپکوالو یوه ډلھ راغلھ او د وسلو غو لور ور ېدا  .  لھ پر

ودلھ ی تنې تھ غاړه ک ھ شپ تنھ جنبشي سرتیري پھ نیمایي شپھ کې د گ . کلیوالو د دوی غو ې وروستھ پین . دوې ور
ي او . س.گ. پر کور ور اوړي. س خھ غواړي ]الره  امریکایي ډ٨۴٠ [ لکھ افغان ۶٠٠سوټ موټ ت  الس او ":  ور

ل لې او وھل یې پیل ک ې یې را وت و چې د پیسو . پ م تر ین ک د کالشنیکوفونو تر لیچونو الندې یې خوړین پ
ودلھ ی ې تھ مې غاړه ک 15. ورک

"  
  

ه لھ پخوا وختونو ال ت. س.گ ر اوسھ وویل چې د عظیم پھ نامھ لھ یوه سیمھ ییز جنبشي بولندوی سره د کلیوالو شخ
 سره پسونھ پھ وچ زور لھ ۵٠٠پھ وینا د طالبانو لھ راتگھ مخکې جنبشي بولندوی د کلیوالو . س. د گ. ھماغسې پاتې ده

خھ واخیستل خھ یوازې اویا . کلیوالو  تیده او کلیوالو وکوالی شول د عظیم لھ ورور  کلھ چې طالبان راغلل عظیم و ت
ي ل چې د . غال شوي پسونھ بیرتھ تر السھ ک ېدا وروستھ عظیم بیرتھ کلي تھ راغی او کلیوال یې اړ ک طالبانو لھ پر

                                            
 ھماغھ  10
11 Human Rights Watch interview with A., aged seventy, Balkh city, February 18, 2002. A., like 
many Afghans, uses only one name. 
 
12 Human Rights Watch interview with S., aged fifty, Islam Qala, February 20, 2002. S., like many 
Afghans, uses only one name. 
13 Human Rights Watch interview with J.M., aged thirty-six, Islam Qala, February 20, 2002. 
14 Shurkul 
15 Human Rights Watch interview with G.S., Shurkul, February 21, 2002. 
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ي خھ یې . س. بولندوی عظیم د گ. اویا پسونھ بیرتھ ورک ې وه او دھغھ لھ کال   ١٢٠٠ [ منھ ١٧٠پر کور ھم ماره ک
  16.  غنم اخیستي ول]کیلو گرامھ 

  
و د جنبش یوه بل بولندوی نجم الدین ھم د شور قل د کلي  کلیوال د خپلې  زور واک تر سرې تب الندې نیولی ول تر

بولندوی نجم الدین د شورقل کلي تھ راغی او کلیوالو تھ یې وویل چې یو وخت پھ . کلیوال ورتھ خپل پسونھ ور وسپاري
ي  کلي وزبکان تر سرې تب الندې یرمھ د گاون ولي ولکلي کې د طالبانو یوه استوگن بولندوی ھم شور قل تھ ور  .  ک

تل چې  خھ وغو لھ دې چې پھ کلي کې د ده توپکوالو نوموړی طالب بولندوی ونھ موند نو د سزا پھ بدل کې یې لھ کلي 
ي وس پسونھ ورتھ ورک ھواره ] طالب بولندوی سره[  موږ نجم الدین تھ وویل چې ورسھ وروره النجھ دې لھ ". : پین

ه وس پسونھ. ک و چې پین      " 17.  ور وسپاروخو موږ یې اړ ک
  

ولېدا سره  بر لھ  ولنې تھ وویل چې د طالبانو د واکمنې د  ار  د شورقل د کلي یوې استوگنې میرمنې د بشري حقونو د 
ي ور واړول  ل او بیا یې سو ول ک کلھ " : سم جنبشي سرتیري کلي تھ راغلل ، د کلي نارینھ یې پھ یوه لویھ خونھ کې را 

لچې توپکوال کلي تھ  ول یې پھ یوه خونھ کې بندیان ک ل او  ول ک ول نارینھ را  ی یې  زما خاوند یې .... راغلل ، لوم
ې وه پي ک ۍ او اوږه یې ور  ھ پھ یو ه ٢٠ز کال د دسامبر پھ ٢٠٠١ د " 18.ډیر کلک وھلی وو ، د ھغھ د سر کوپ  نې

ه اوه تنھ وسلوال پر کلي ر کې ل تر ل ا لن کروزر مو ویو تل او د لسو تنو کلیوالو لھ ډبولو وروستھ یې د لوی   را واو
ه ] امریکایي ډالرو١۴٠ [سلو لکو افغانیو  تنھ وک درې تنھ .  د ھغوی پھ السونو کې توپک او درانده کېبلونھ ول":  غو

ېدو پاتې شول وخ او گر   " 19. ھغوی مو روغتون تھ واستول. یې داسې ووھل چې لھ اخ او 
  
  

  20پریشان/ خواجھ پیرشان 
  

تانھ کلیوال د کلي د جنبشي واکمنو او  ولنې تھ وویل چې پ ار  تنو کورنیو د بشري حقونو د  د خواجھ پریشان د کلي پ
اروي او پیسې غواړي او یا یې  خھ  تنو کلیوالو  ي ؛ توپکوال ھر وخت لھ پ ی وزبکو توپکوالو لھ السھ ھره ورځ ک

تنو کلیوال. پھ کورنو داړې وروړي تانھ د نامھ پھ گناه نھ شي کوالی بشري مرستې پ و دا ھم وویل چې دوی یوازې د پ
ي   . ھم تر السھ ک

  
خھ لیدنھ کولھ جنبشي بولندوی احمدي لھ خپلو  ولنې د خواجھ پریشان لھ کلي  ار  پھ ھغھ سھار چې د بشري حقونو د 

خھ یې دولس پسونھ پھ شوکمارۍ پر کور داړه ور وړ. ح.نھو تنو سرتیرو سره د کلي د یوه بوډا الف ه او لھ ھغھ 
الو لپاره د والیت پالزمېنې ایبکو تھ واستول ې . واخیستل، لھ شوکې وروستھ پسونھ یې د خر ې لس ور لھ دغې پی

ل یې د ھغھ دوه سره غوایي پھ وچ زور . ح.وروستھ د وسلوالو بلې ډلې د الف پر کور بیا داړه ور وړې وه او دا 
خھ واخیس   " 21.تل ور

  
ې مخکې د ده کور . دویم کلیوال ب لور ور ولنې تھ وویل چې بولندوی احمدي او سرتیري یې  ار  د بشري حقونو د 

تې ] ډالره۴٢٠ [ لکھ افغان ٣٠٠تھ ورغلي ول او  خھ غو   : یې ور
  
تې" ت لپاره ما ورتھ وویل چې وروره  زه وږی یم زه د خپل.  وچ زور وو ، پرتھ لھ دلیلھ یې پیسې غو ني لگ  ور

ي ، پھ پای کې بلھ الره یې نھ درلوده مگر دا چې خپل پسونھ بولندوی .  ب". پیسې نھ لرم وسھ نھ درلوده چې پیسې ورک
  22احمدي تھ ور وسپاري 

  

                                            
 ھماغھ  16
 ھماغھ  17
18 Human Rights Watch interview with A., Shurkul, February 21, 2002. A., like many Afghans, uses 
only 
one name 
 ھماغھ 19
20 Khoja Pirshan 
21 Human Rights Watch interview with A.H., Khoja Pirshan, February 21, 2002. 
22 Human Rights Watch interview with B., Khoja Pirshan, February 21, 2002. B., like many Afghans, 
uses only one name. 
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ه چې د زور و. ب ھ اکانودا ھم زیاتھ ک خھ گ  د دغې ویرې لھ املھ  کلیوالو ونھ شو کوالی لھ ورستنیو بشري مرستو 
ې . خليوا یوال مرستو د ویشنې  ، پھ اړه خبرې وک موږ لھ یوې غیر دولتي سیمھ ییزې مؤسسې سره ، پھ سیمھ کې د ن

تانھ سره مرستھ نھ ده شوې رگنده شوه چې لھ ھې پ  موږ باید د ] د مرستې د ترالسھ کولو لپاره [ ": پھ وینا  . د ب. او 
تانھ نوم. ولسوال مرکز تھ والړ شو ای د یوه پ  د مرستې پھ نوملیک کې وو ھغھ د مرستو د ویشنې مرکز تھ والړ خو 

ای و نیول شو وزبکو توپکوالو پر ھغھ د طالب تور ولگاوه او ورتھ یې وویل چې تھ د مرستې د اخیستلو وړتیا نھ : پھ 
وک زړه نھ شي کوال چې ولسوال تھ والړ شي. لرې    " 23.لھ ھاغھ مھالھ وروستھ اوس 

  
  

  و ولسواليد ایبک
  

ورولو پھ  ولو او  تـنو د ک تون میشو کلیو کې د پ ولنې تھ د حسن خیلو او غازي مال قربان پھ پ ار  د بشري حقونو د 
ولنې پلتونکې ډلھ دغو کلیو تھ والړه ، دغھ  ار د  اړه د گزارش لھ رسیدو وروستھ ، پھ سیمھ کې د بشري حقونو د 

ار کې پراتھ ديدواړه کلي د اتو کیلومترو د شعاع    .پھ پلنوالي د ایبکو پھ 
  

  حسن خیل
  

ېدا سره سم د جنبشي بولندوی ،  احمد ]. گ. س[د حسن خیلو د کلي اوسیدونکي   وویل چې د طالبانو د واکمن لھ پر
خھ یې   ٢٩ بایسکلونھ او ١١٣خان تر بولنې او مشرۍ الندې وسلوال سرتیري د دوی کلي تھ ورغلل او لھ کلي 

رسا ي شوری مشر دی. یکلونھ پھ شوکمارۍ او وچ زور یوړلمو د احمدخان . احمد خان اوس د سمنگانو د والیت د پو
ه ، ډیرې پیسې او پریمانھ  ھ شوکھ وک خھ یې غ لھ بریده وروستھ یو بل وزبک بولندی کلي تھ راغی او لھ کلیوالو 

خھ واخیستل ل ، ۶٨٠،]  ډالره٢۴٠٠[ فغان  لکھ ا١٧٠٠پھ خپلھ . گ. س. پسونھ یې لھ کلیوالو   پسونھ لھ السھ ورک
ه  چې ھغوی ھم ھر یوه پھ خپل وار ]. ب.  ب[  او ]د.   الف[نوموړی لھ دوه وو تنو نورو کلیوالو  خھ ھم یادونھ وک  

ي دي٣٠٠ او ٣٩٠   24. پسونھ لھ السھ ورک
  

ۍ تصدیق د حسن خیلو د کلي یوې دو شپیتھ کلنې ه او ویل یې چې  د ] .  م[ بوډۍ میرمنې د چور او تاال د دغې ل ھم وک
ي یې دي خھ . ولو کلیوالو شتمني یې لھ یوې مخې ور ریبلې او جارو ک ول کلي لھ کلیوالو  کل د   ٣٠٠٠د ھغې پھ ا

رسایکلونھ /غواگانې او خره/ غوایي٢٠٠پسونھ او  نگ د کلیوالو مو ارویو تر خرې پھ وچ زور اخیستل شوي دي ، د 
لویزیونونھ او راډیوگانې ھم اخیستل شوي دي ، ترا لو ماشینونھ ،د اغوستلو جامې ،  موږ اوس پھ " : کتورونھ ، د گن

والو پھ شان ژوند کوو، ھې شی نھ لرو وبي کې د ک ا ول شیان مو لوټ او تاال شول او پھ سپیره ډاگ . خپلو کورونو او 
رسایکلونھ ، د جامو د گن ینولو ، زموږ مو خھ واخیستلیې ک ای . لو ماشینونھ ، پسونھ او غوایي یې را موږ د ھمدغھ 

مکې دي خو اوس داسې احساس کوو چې پھ پردي  ېدلي یو، دغھ مو ھیواد دی ، دغھ مو کور دی ، دا مو  یو ، دلتھ زی
والو پھ شان ژوند کوو او ژوندي یو ه چ ]. م[ میرمن " 25.ای کې د بې وزلو ک ې د کلي نارینھ  دا ھم ور غبرگھ ک

ي   ي او وھل کی ي": کلیوال یې بندیان کی و چې نارینھ مو چیرې ورک کی  ، خو کلھ چې  ، تري تم شي موږ نھ پوھی
ولو لپاره بیولي وو وکر راشي وایي چې موږ یې  د وھلو او ک وکر    " 26.بیرتھ 

  
ول شوي ، د کلي  ي دي د حسن خیلو پھ کلي کې یوازې نارینھ کلیوال نھ دي ک اوونو  تورې شپې سبا ک منو ھم د ک

ت کلنې میرمنې :  لوی ولنې تھ شپ  ار   وویل چې نوموړی لھ خپلو دوه وو زامنو سره یو ]. ب. ج[د بشري حقونو د 
ھغوی .  زه یې لھ کلي دباندې و ایستلم ، نارینھ وو توپکمارو وھلم": ای لھ کوره دباندې ایستل شوې او وھل شوې ده 

خھ واخیستلزما ې یې را لس کلن او اتلس کلن .  سپین او سره زر  او گا ھغوی زما دوه زامن ھم ووھل ، زامن مې پین
تېدلم. ول ھ د وھلو لپاره راوستلھ زه و ت   " 27.کلھ چې داړه مارانو بلھ 
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24 Human Rights Watch interview with S.G., Hassan Khel, February 21, 2002. 
25 Human Rights Watch interview with M. aged sixty-two, Hassan Khel, February 21, 2002. M., like 
many Afghans, uses only one name. 
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27 Human Rights Watch interview with J.B., aged forty-six, Hassan Khel, February 21, 2002. 



  
 

 
  7از  7 :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 

لو تھ یې د. گ.د س وان . وام ورکپھ وینا جنبشي سرتیرو پھ کلي کې یوه دایمي اډه واچولھ او د کلیوالو ک د کلي 
نو "نارینھ د جنبشي سرتیرو لھ پلوه د   یو شمیر بندیان شوي کلیوال د پیسو پھ بدل کې خوشې کېدل .  لپاره نیول کیدل" پل

  28خو تر اوسھ درې تنھ نور کلیوال د جنبشي توپکمارو پھ ولکھ کې بندیان دي
  
خھ وو چې جنبشي سرتیرو ن. ک. م د دسامبر پھ وروستیو کې نوموړی لھ خپل . یولی وویو لھ نیول شویو کسانو 

ي ی ارگوتي د بازار پھ لور خو ي  وزبک توپکوال یې نیسي. ملگري سره د  . کلھ چې بیرتھ د کور پر لور راستنی
ول شو ل او م    :  لکو افغانیو پھ بدل کې خوشې شو ۵٠٠د .  ک. ھغوی د یوې اون لپاره بندیان ول ، ھلتھ ډیر و ک

  
موږ یې کلي تھ د راستنیدا پھ الره کې . وې مېاشتې مخکې ، موږ مارکی تھ د اړتیا وړ توکو د  پیروَدنگ لپاره والړو د"

ھ د َو تــَنـگ پھ الره کې ونیولو او پھ زندان کې یې واچولو مکې ] و لھ بازاره یې ونیول[..... لھ مارکی  او بیا یې یوې تر
هیو.... الندې یوې خونې کې واچولو ونھ موږ تھ کیدل. ه اون مو ھلتھ تیره ک د ھغوی پھ . موږ یې وھلو او د مرگ گوا

و بھ یې پھ کېبلونو وھلو ان د خالصون لپاره [موږ ھر یوه باید .  السونو کې کېبلونھ ول ، پھ السونو او پ  ۵٠٠  ] د 
ې وای لور تنھ نور کلیوال ھم نیولي و. لکھ افغان ورک او تیر شوی وو . لھماغو کسانو زموږ  پر ھغو ھم ھماغھ ک

ې وای۵٠٠چې موږ ولید او ھر یوه باید    29. لکھ افغان ورک
  

ھ ویشت کلن زوی د . ک.د م ې بندي وو] چـَوغ [پین  زوی مې ".  پھ نامھ پھ بل کلي کې نیول شوی وو او دوې ور
یو وھلی وو ، پھ کیبل یې نھ وو وھال ان د ژغورنې لپاره ".یډیر وھل شوی وو ، ھغھ یې پھ سو  لکھ ١٣٠ زوی مې د 

ې] ډالره١٨٠ [افغان  ونکو د لیدنې پر مھال پھ سیمھ کې پھ وچ زور لھ " 30. ورک ولنې د پل ار د   د بشري حقونو د 
ۍ ال تر دغھ دمھ دوام درلود  ولو او وھلو ل خھ د ھغوی د شتمنیو د اخیستنې ، ک و  ونکو ډلھ لھ : وگ کلھ چې د پل

ونکو د ډلې مخې تھ و سیم ولنې د پل ار د  ی د بشري حقونو د  خھ د وتلو پھ درشل کې وه نو یو ډیر قھریدلی س ې 
و د خپل ورو الف ي ، توپکواکو د ھغھ ورور الف. گ .درید تر و شېبې وړاندې پھ . گ.پھ اړه ورتھ گزارش ورک

  31. مارکی کې نیولی وو
  
 

                                            
28 Human Rights Watch interview with S.G., Hassan Khel, February 21, 2002. 
29 Human Rights Watch interview with M.K., Hassan Khel, February 21, 2002. 
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31 Human Rights Watch interview with M.A., Hassan Khel, February 21, 2002. 


