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و شمیره   6 تر 1  لھ:دپا

ینگھ کلھ م پھ دغھ پتھ.  ت ھمکارۍ تھ رابولينـتاسو پھ درافغان جرمن آنالین   de.german-afghan@maqalat ئوږ سره اړیکھ 
ت  ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

  

 
٢٠سپتمبرزکال د ٢٠٠٩رحمت آریا                                                             : ژباړه   

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

ورول   
  برخھنھمھ

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

قربان غازي مال   
  

کونې کولې ، ان پھ ھغو شېبو  ور لھ السھ سر اوونو او  د غازي مال قربان د کلي کلیوالو ھم د وزبکو توپکواکو د ک
ۍ بیا ھم دوام درلود ورونو ل خھ لیدنھ کولھ د  ونکو لھ کلي  ولنې پل ار د  یوه کلیوال د .  کې چې د بشري حقونو د 

ولنې تھ د ویرې  ار  ه بشري حقونو د  ه خو زیاتھ یې ک خھ ډډه وک ې  ھغوی ھره ورځ  ": لھ املھ د خپل نوم لھ ورک
ر  تنې لري ، کلھ خوراکي توکي غواړي ، کلھ مو ډیري وختونھ موږ تھ د بولندوی لیکلي یا شفاھي امرونھ ... نوې غو

ي یا دې پھ بدل کې  ي او وایي چې کلیوال دې یا پیسې ورک 1. اري ور وسپپسونھخپل راوړل کی
"  

  
ماریو ،  ې ، د غازی مال قربان کلی ھم لو خھ لېدنھ ک ولنې ور ار  د ډیرو نورو کلیو پھ شان چې د بشري حقونو د 

ی دی ېدا سره سم ب واکمند طال.  شوکو او داړو پھ وچ سپیره ډاگ بدل ک ډیرې شوکې او داړه مارۍ ھغھ مھال  لھ پر
تھ شوې کلھ چې کلیوال د جنبشي توپ یو وزبک میشتو رامن کوالو لھ ویرې او د خپلو کورنیو د خوندي ساتلو لپاره گاون

 یو بولندوی ] جنبش [ د روژې مېاشت وه ، د ":   پھ نامھ یوې شپیتھ کلنې میرمنې وویل ].ک. ب[د . کلیو تھ پناه ور وړه
تانھ وو کھ چې پ ود ،  ې وزبک میشتھ کلي . کلي تھ راغی ، موږ کلی پری ول . تھ پناه ور وړهموږ گاون د کلي 

ل] کلھ چې موږ والړو[. ېنھ او نارینھ والړل  د کلیوالو پھ وینا ، د جنبش یوه بولندوی " 2. زموږ کورونو یې لوټ ک
ل او اوس یې د جنبش بولندویان چلوي ران غال ک خھ دري مو     . لھ کلي 

  
  د بغالن والیت 

  د نھرین ولسوالي
  

ار پھ ختی کې یوه غرن ولسوالي ده ؛ دغھ ولسوالي د  د بغالد نھرین ولسوال  ٢٧ تر ٢۵ز کال د مارچ لھ ٢٠٠٢ن 
ې  وییدنې نې مک  ینگي  پلھ] زلزلې [پورې یوې  ووییدنې کې د .  و  مک  کل شویو شمیرو لھ مخې پھ دغې  د ا
و زره کورن بې کوره شوې١٠٠٠ او ٨٠٠ ار د 3. تنو پھ شاو خوا کې کلیوال ووژل شول او    د بشري حقونو د 

ونکو ولیدل چې د پراخو شوکو ، داړه ماریو او  ې وه ، پل لور اون مخکې لیدنھ ک خھ  ې  ونکو لھ دغې پی ولنې پل
خھ وتلي ول تانھ لھ خپلو کورونو  ماریو لھ املھ ددغې ولسوال ډیري پ   .لو

  
  4کھنھ کال / قونھ کال 

  

                                            
1 Human Rights Watch interview with anonymous, Ghazi Mullah Qurban, February 21, 2002. 
2 Human Rights Watch interview with B.K., aged sixty, Ghazi Mullah Qurban, February 21, 2002. 
3 U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Afghanistan - Earthquake OCHA 
Situation Report No. 6,” March 28, 2002, OCHA/GVA - 2002/0075. 
4 Qona Qala ي ، ددغھ کلي اغلي لوستونکي دې زما ناخبري د پیرزوینې لھ مخې وبخ ) ژ( نوم را تھ آشنا نھ وو     



  
 

 
و ش   6تر 2  لھ:میرهد پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

تنې کورن دیره دي تون مېشتھ کلی دیپھ کلي کې شل پ د نھرین پھ ولسوال کې د طالبانو د رژیم لھ ړنگېدا . دا یو پ
ي دي   .وروستھ د دغې کلي ډیرې کورن لھ کلي ووتلې خو یو شمیر کورنیو بیرتھ خپل کلي تھ را ستنیدل پیل ک

  
ت کلن بزگر ل لوی ېدنې سره سم  ې مودې لپاره لھ قونھ کال . م.د طالبانو لھ پر خھ ووت خو ډیر ژر ک/ د لن ھنھ کال 

ھ ل٢٠٠١د . بیرتھ کلي تھ راستون شو پھ خپلھ کرونده کې پھ کر کېلې بوخت وو چې د . م. ز کال د ډسامبر پھ لسمھ نې
خھ  یې د  ه] ډالرو٧٠ [ لکو افغانیو ۵٠جمعیت دوه تنھ توپکوال ورتھ ورغلل او لھ ھغھ  تنھ وک لھ ھغھ .  او توپکو غو

تاوه ت.م.وروستھ یې ل خھ یې و ت   : ر وھلو الندې ونیو ، سوټ موټ یې و تاړه او لھ کلي 
  
ي کې پھ کر کېلې بوخت وم"   یوه یې وسلھ درلوده او د بل پھ -دوه تنھ راغلل . د غرمې دولس بجې وې.  زه پھ خپل پ

ی وو ی یې زما ککرې او اوږو تھ ونیو. الس کې یو پری سو ې زما . ېدلېلھ مخ او خولې مې وینې بھ. سو بیا یې سو
و تھ ونیو مکھ را پریوتلم. مال تھ ونیو ، بل یې د توپک لیچ زما پ ت پر  ی زما پر ککرې ومو ھغوی . کلھ چې سو

تلې. ویل چې وژنو دې خھ وسلې او پیسې غو ورونو تر یوه ساعتھ دوام وک. ھغوی لھ ما  یدلو او    .وھلو ، ک
  

ولم بیا یې د غرونو د لمنو پر لور پھ  د دوشنبې بازار ورځ "!  ژره شھ ، ژره شھ": ھغوی ویل .  وھلو او کــَشـَولو وخو
ھ پورتھ روان ول کونو ک ھ کولھ چې ما د ھغوی لھ . وه ، خلک د نھرین لھ بازاره پر س بازار تھ تلونکو خلکو ھ

کھ چې لھ مخ او خولې مې وېنې بھېدلې خھ وژغوري  و ایستلم او پھ یوې ژورې تورې وسلوالو لھ بازاره . منگولو 
  . اه کې یې واچولم

  
ولو خلکو پیژندلم " .  تھ ورغلل چې د ھغوی مخھ و نیسي5 کلیوال ، ان د سیمې مشران قاضي فضل الحق – زه د سیمې 

  " 6.  پھ ھغھ وخت کې زه خلکو وژغورلم
  

ار د  ].ب. ن[  اویا کلنھ بوډۍ مور ]. م.  ل[نوموړو دوه وو تنو وسلوالو د   ھم  وھلې وه ، کلھ چې د بشري حقونو د 
لو لھ املھ التر اوسھ  ه نوموړې بوډۍ میرمن د دوه میاشتو مخکې وھلو او ک خھ لیدنھ وک ونکو د دوی لھ کور  ولنې پل

ای کې پرتھ وه ،ھماغھ دوه تنھ توپکوال ددوی کور تھ راغلي ول او ھغھ یې وھلې وه  ان پھ خپل  پي  د  ھغوی ": پھ 
خھ لیرې ک ه چې ولې موږ . خپلو توپکو لېچونھ زما الس او اوږو تھ ونیول ، زما پوړنی یې را  تنھ وک خھ پو ما ور

ول کور مو ستاسو لھ راتگھ . ھغوی ویل چې پیسې او وسلې غواړو. ئوھـ ما ورتھ وویل چې نھ پیسې لرو او نھ وسلې ، 
ېدا تېدلي وو کلھ چې کورتھ راغلو کورگی مو پھ مخکې لوټ او تا ال شوی ، د طالبانو لھ پر  وروستھ موږ لھ ویرې ت

   " 7. سپیره ډاگ بدل شوی وو
  

ھ دیرش کلن  ز کال د نوامبر پھ نیماییو ٢٠٠١د :  دی ؛ ھغھ وایي ]. م. ن[د نھرین د ولسوال د کھنھ کال بل کلیوال پین
ول کلیوال  دې  یدا وروستھ نی ماریو لھ ویرې [کې د طالبانو د رژیم لھ پر مارو د لو تېدل] د ډاکوانو او لو  ]. م. ن[.  وت

ھ  الو سره دیره شو، لھ پین ار کې د بیالبیلو کلیو لھ نورو ک وال پھ توگھ د بغالن پھ  و لپاره د ک ت ور لوی ھ  د پین
وال وروستھ د جمعیت بولندوی  و ک ت ور و نورې کورن کوالی  تھ وویل چې تاسو].. م. ن[کلیوال ،  ].  م[لوی  او 

ورولي ول[، ئ بیرتھ خپل کلي کور تھ والړ شـئ شـ وک  کھ وویل چې زه نھ طالب وم او نھ مې    ".  بولندوی ما تھ 
ی  واکونو لوټ او تاال ک ول کورونھ د جمعیت  کلھ چې کلیوالې کورن بیرتھ کلي کور تھ راستنې شوې و یې لیدل چې 

خھ [  ]واکونو  جمعیتي [ ھغوی " : ول ھ گیلیمونھ  درې بخارۍ او د ژمي ]زما لھ  کال   دیگي ، کاسې ، غابونھ ، پین
ي ول ل شوي لرگي لوټ ک ول ک    "8. لپاره زما را

  
ینگار یې وک چې ]. م. ن[ پھ نامھ د جمعیت سیمھ ییز بولندوی ،  ]  ی [ د ٢٠د فبرورۍ پھ   او د ھغھ میرمن ووھل او 
ي    :پیسې ورک

  
ې مخکې  خھ دوې ور ی  سره چې ]  بل[  خپل جمعیتي بولندوی لھ] ی[ د ]٢٢ د فبرورۍ پھ [لھ لوی اختر گاون

ي  ، دواړه] ا.  ر[بولندوی   تنھ یې کولھ راغللنومی ما نوی .  ، زما میرمن او زه یې کلک ووھلو او د پیسو او وسلو غو
ی وو ام لمون خالص ک خھ یې و ایستلم او د کلي جومات تھ بولندوی لھ خپل زوی سر. د ما ه راغی ، لھ خپلې کال 

                                            
اکل شوی دی 5  د جمعیت لوړ پوړی بولندوی چې او د نھرین ولسوال 
6 Human Rights Watch interview with L.M., aged forty, Qona Qala, February 28, 2002. 
7 Human Rights Watch interview with N.B., aged seventy, Qona Qala, February 28, 2002. 
8 Human Rights Watch interview with N.M., aged thirty-five, Qona Qala, February 28, 2002. 



  
 

 
و ش   6تر 3  لھ:میرهد پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

ل ی را تھ . یې بوتلم او ھلتھ یې وھل ډبول پیل ک ي ول ، دواړو د توپک لیچ او سو لھ ھغوی سره کالشنیکوف او سو
ت دقیقو دوام وک] بولندوی[بیا ، پالر . ونیول لوی  [و لھ بولندویانو کلیوالو ژړل ا.  ونیولم او زوی یې وھلم ، وھلو تر 

ي]زوی اوپالر تل چې بس ک خھ یې پھ ننواتو غو ی دی".   ھغھ ھې : "  کلیوالو ورتھ ویل چې ". ھغھ بې وزلی س
ې تلې ".گناه نھ ده ک ھ شي پیسې؟ ": ما ورتھ وویل .  بولندوی پیسې غو  ٧٠٠ [ د سل منو ":  بولندوی وویل " د 

ې کولې چې ما ".ئید راوړ پیازو بیھ او سبا یې با]کلیوگرامو ې پو کولو پر مھال زما میرمن راغلھ ، ھغې لو  د وھلو 
ي خھ خالص ک   " 9.زوی او پالر دواړو زما میرمن ھم ووھلھ . ددوی لھ منگولو

  
  تھ چې ده تھ یې پھ بغالن کې خپل کور کلي تھ د بیرتھ تگ اجازه ] م   [ بیرتھ د جمعیت لوړ پوړي بولندوی ]. م. ن[

ې وه ، ورغیور ه او بولندوی ] ی [ وویل چې بولندوی ] م  [بولندوی  . ک  چې [ تھ  ]  ی [ تھ سل منھ پیاز ور برابر ک
خھ راغلی وو وروې:  "  د کاغذ پر مخ ولیکل ]لھ بلې ولسوال  یان و  وال کلیوال یې او نھ باید خپل گاون  10. تھ یو ک

"  
  

و د بولندوی لھ نورو شوکو  ]. م. ن[ی  امر نھ شوای کوال] م [خو د بولندوی  ي تر  تھ دومره خوندیتوب ور پھ برخھ ک
خھ یې وژغوري تـنـو   د جمعیت د یوه بل بولندوی تر امنیتي سیوري الندې وو خو پھ  ].م.ن[ سره لھ دې چې . او غو

ې کې د   ٧٠ دې تھ اړ ایست چې ].م.  ن[مھ  پھ  نا].م. د[ زکال د فبرورۍ د مېاشتې پھ نېماییو کې ، د ٢٠٠٢یوې بلې پی
ي]  ډالره١٠٠ [لکھ افغان  ي ] م [ د جمعیت مشر بولندوی  ].م.  ن[کلھ چې . ورک تنې  لپاره ور  تھ بیا د مرستې د غو
تلی دی او نھ شي کوالی ورسره مرستھ ]م .د  [  ورتھ وایي چې وزبک بولندوی ] م [، بولندوی   ډیر زوَرور او غ

ي   .  وک
  

ولنې لھ ٢٠برورۍ پھ د ف ار   سره بیا ولیدل ، ھغھ د خپل ژوند د خوندیتوب پھ اړه ترھوری ]. م. ن[ د بشري حقونو د 
کوي دروازه نھ پرانیزم او .  امن نھ ستھ ، لھ خپلې کال دباندې نھ سم راوتالی": کاریده  وک د کال دروازه و  کھ 

  " 11.واب نھ ورکوم
  

  بــََر کی 
  

تون تنو کلیوالو پھ وینا برکي د برکي یو پ ایھ شویو بومي پ تني کورنیو کورگی او ۴٠٠ میشتھ کلی دی ، د بې   پ
وبی دی چې د پ خھتانھا برونو  تنې کورن او ١٠٠دلتھ .  دي جوړ شوی توکم لھ دوه وو  بره پ  [ ٣٠٠ ناصري 

تني بومي کورن دیره دي]ولي خیلې  و ، تاجک واکھ جعیتي ډلې د برکي کلی لوټ کلھ چې د طالبانو رژیم ړنگ ش.  پ
ل. او تاال ک تې تھ اړ ک بر داړه وروړه ، دغې شوکې ولي خیلیان تی ی د کلي پر ناصري  مارو لوم د ولي . ډاکو لو

تې سره سم ، د ھغوی کورونھ تاال شول ولنې د . خیلو لھ تی ار  ھ د ٢٨ز کال د فبرورۍ پھ ٢٠٠٢د بشري حقونو د   نې
ه ، خو کلی پھ بشپ ډول د سپیره ډاگ پھ شان تش شوی ووبرکي  ولنې تھ ، دوه . لھ کلي لیدنھ وک ار  د بشري حقونو د 

نې وروستھ د برکي د " کلیوال تللي دي "وو تاجیک توکمو شپـنـو وویل چې  ولنې لھ ډیرې پل ار   د بشري حقونو  د 
ایھ شوي کلیوال پھ نورو کلیو کې د   . پناه والو دیره شویو کلیوالو پھ توگھ و موندلکلي یو شمیر بې 

  
ت کلن  لوی ې پورې ١٢د نوامبر تر  ] ح [لور  خھ د جمعیت  نې پھ خپل کلي کې وو چې لھ گاون تاجیک توکمھ کلي 

تلھ ت مھال ددوی پر کلي برکي را واو ا وس یا شپیتھ کسیزه ډلھ  ه ډیري سرتیري پھ آسانو سپار. د توپکوالو یوه پین
ینې یې پلي روان ول ماري . ول  ھ ډول پھ خپلې کال کې وھل او ډبول شوی او پراخھ لو نوموړی کیسھ کوي چې پھ 

ھ ډول    : پیل شوه ورپھ 
  
م" ی یې ډیر ووھلم ، بیا یې وویل چې لھ خونې دباندې وو د کال پھ انگ کې .  کلھ چې زما پر کال راننوتل ، لوم

و سترگو  ینستلم او پھ ر ول شیان یې و ایستل ان د . می کتل چې داړه ماران زما د کالھ توکي دباندې باسيک د کور 
ودلھ لو یوه پیالھ یې ھم راتھ پرې نھ   غنم ، ] کیلو گرامھ٢١٠٠٠ [ منھ ٣٠٠داړه مارانو زما لھ کوره  .چای او او بو 

ھ غال  او  وریجې ] کیلوگرامھ٣۵٠ [ منھ ۵٠ وربشې ، ]کیلو گرامھ١۴٠٠ [ منھ ٢٠٠  [ لکھ دولتي افغان ٢٠٠، پین
  . و ایستل] امریکایي ډالره٧٢٠دوه میلیونھ دولتي افغان ، 
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و ش   6تر 4  لھ:میرهد پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

لھ ھغوی سره توپک او د ُوزلوبې متروکې وې ، کلھ چې د کور شیان یې وایستل بیا یې د توپکو لیچې او متروکې را تھ 
لھ پھ بیالبیلو و خت. ونیولې ھ  ولو پھ وخت کې پین ھ یا لس دقیقې وېد لو ل وھل بھ پین . ونو کې ووھل شوم ، ھر 

ھ کوم تل چې ولې دلتھ ژوند کوم او دلتھ  خھ پو   . ھغوی را 
  

تم   .د کال د انگ پھ من کې دوه تنھ زما پر سر والړ ول چې و نھ ت
  

مارانو ھغوی ھم د ماران زما پر کال راننوتل ، زما کورن پھ خونھ کې وه ، لو بې وسھ .  باندې را وایستلکلھ چې لو
و ژړل او لھ  و تر مخ وھلم ، د کورن غ کورن ھلتھ لیرې د کال پھ گوټ کې دَرول شوې وه او زه یې د کورن د غ

ي تل چې وھل بس ک مارو یې پھ ننواتو غو نگ تھ راغلل . لو ي مې   زما بوډۍ مور ، زمامیرمن او –د کورن غ
تل یې ما د داړه مارانو د توپکو او متروکو لھ ډبھ و ژغوري خو داړه  ھغوی و نیولم پر ما –زما لور  را تاو ول او غو

و ھم رحم نھ کاوه ،  ھغوی یې ھم وھلې   .مارانو پر 
  

ت مھال پھ  ا ماري  مارو .  بجو پای تھ ورسیدلھ۴ بجو پیل او د مازیگر پھ ١١د داړه مارانو لو پھ ھماغھ ورځ د لو
وکي ل او بلې ډلې پھ خپلو آسونو بارول او خپلو کلیوتھ یوې ډلې لوټ شوي  وکرانو کې یې ت وړو او  ولول او پھ ک  

ي. یې وړل و د کلیوالو چرگې او چرگان و لو   "  12.داړه مارانو ان خپل کوشن زامن ھم راوي ول تر 
  

وان  ي کلي تھ د پناه اخیستلو پھ ھیلھ والړ او ھلتھ یې د  خپل ] ن [د ولي خیلو لھ توکمھ ، شل کلن  تاجیک توکمھ گاون
ولنې تھ وویل چې دغې تاجیکي کورن پھ . یوې تاجیکي کورن پھ پناه کې ژوند کاوه ار  نوموړي د بشري حقونو د 

ھ ډول د ده د کور لھ پو پنا او تاال ه ، ھغھ زیاتوي چې دده کورن پھ   کیدلو ، د کور د چتونو لھ ھ ډول ده تھ پناه ورک
ي  خھ وو ه چې لھ سیمې  ه وک کیو او دروازو لھ ایستلو وروستھ پریک ولو او د ک   :ن

  
تني کورنیو ژوند کاوه و پ لور پین اروي نھ در . پھ دغھ تاجیک میشتھ کلي کې  ای او شتمن وو ؛ موږ  زموږ کلی ب

اروي درلودل ھغوی د بغالن . لودل ما پھ دغھ تاجیک میشتھ کلي کې ملگري درلودل ، . ارتھ والړېھغو کورنیو چې 
ي دي کلھ نا کلھ کھ خپل .  دغھ کور راتھ خوندي وو–زه د دوی پھ کور کې پ شوم . ددغھ کلي کلیوال بې وزلي وگ

یان بھ را سره بدرگھ ول  جمعیت   د] تاجیک توکمھ کلي کې چې زه دیره وم [پھ دغھ . کلي تھ تللم نو تاجیکي گاون
  .سرتیري ھم ول ، خو پھ دې بریالي نھ شول چې ما و مومي

  
م ، خو زما پھ کلي کې  خھ لیدنھ وک پھ ھغو شېبو کې چې سرتیري نھ ول ، ما کوالی شوای لھ خپل لوټ شوي کلي 

ک او دروازې او د چتونو دستک خھ ک  ایستل یوازې سپیره دیوالونھ ول ، ھې شی نھ ول پاتې ؛ د کلي لھ کورونو 
  . کلھ چې کلی مې پھ داسې ویروونکی ډول سپیره ولید نو دلتھ راغلم. شوي ول

   
تون توکمو کورنیو سره را  و پی لورو یا پین خھ د خپلو تاجیکي کوربنو پھ مرستھ لھ نورو  لھ تاجیک میشتي کلي 

ه ، ھغوی د خپلو اسونو پر شا زموږ  د ژوند یو شمیر اړین توکي را بار ووتلم ، تاجیکي کوربنو لھ موږ سره مرستھ وک
ایھ یې را ورسولو چې نن پھ کې دیره یو ل او تر دغھ    "  13.ک

  
اره دباندې یو ]  د کلي نوم پھ لوی الس نھ دی لیکل شوی[ کلي تھ ]  س[د برکي د کلي ډیري کلیوال د   چې د بغالن لھ 

وال شوي دي ھ د ٢٠د فبروۍ پھ .   کلیوالو لپاره خوندي نھ ديان دغھ کلی ھم د برکي د. تـش او سپیره کلی دی ک  [ نې
دیرش کلن کلیوال م ]س  تون توکمھ شپ الف یې .  کلي تھ د جمعیت شپ تنھ وسلوال سرتیري راغلل او د برکي د کلي پ

تاوه لم ، ویل یې چې زه د طالبانو بولندوی وم ، بل یې تور لگ": الف پھ وینا . د م. و ت ی یې و گوا ې  لوم اوه  چې گ
ې  خھ گ ې وې ، او زه لھ ھغوی  خھ پیسې پور ک بیا یې دوه .  پوروړی یم] ډالره٢٨٠ [ لکھ افغان ٢٠٠ما لھ ھغوی 

ر کې یې واچولم او نھرین تھ یې بوتلم لھ د توپک پھ لیچونو ووھلم ، پھ مو    " 14.درې 
  

                                            
12 Human Rights Watch interview with H, aged forty-four, Chimkala, March 1, 2002. H., like many 
Afghans, uses only one name. 
13 Human Rights Watch interview with N., aged twenty, March 1, 2002. N., like many Afghans, uses 
only one name. 
14 Human Rights Watch interview with M.A., aged thirty-five, March 1, 2002. 



  
 

 
و ش   6تر 5  لھ:میرهد پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

ه درلودلھ. الف. پھ نھرین کې د بولندی عالم کال تھ بوتلل شو ، م. الف. م پھ وینا . الف. د م. لھ عالم سره پخوان شخ
ي ول خو کلھ چې طالبانو  بولندوی عالم یو کال مخکې کلھ چې طالبان لھ سیمې پھ شا شول د ھغھ شل پسونھ  یې غال ک

ل. الف. بیرتھ دا سیمھ و نیولھ م خھ بیرتھ تر السھ ک و . الف. بولندوی عالم ، م. خپل اوه پسونھ لھ عالم  و ور د شپ
ۍ ورځ یې کلک ډبولی وو  دا بھ ": تھ وویل چې . الف . بولندوی عالم ، م. لپاره د کال پھ تشناب کې بندي ک ، پھ لوم

ې وې ې وه چې  ".ستا د ژوندي پاتې کېدلو وروست شپې ور  تھ طالب یې ، اوس زموږ ":  او دا یې ھم ور غبرگھ ک
  " 15.وار راغلی دی

  
تاجیکي .  کلي تھ د تاجیکي سپین روبو یو پالوی استوي]س [ وی عالم پھ منگولو کې یرغمل وو ، عالم د د بولند. الف. م

ي کھ ھغھ تھ . د کلي سپین روبو تھ وویل چې بولندوی عالم بھ م. الف. سپین روبو د م [  لکھ افغان ٢٠٠الف خوشې ک

ي ؛ پرتھ لھ ھغې بھ م] ډالره١۶٠ ې او نوموړی کلیوا. ووژل شي. الف.  ورک تل شوې پیسې ور برابرې ک لو غو
  16.خوشې شو

  
  لک خیل 

  
ولنې موندلي ، لک خیل د  ار  والو پھ وینا چې د بشري حقونو د  ایھ شویو ک تني کورنیو کلی او ۶٠٠د ھغو بې   پ

وبی وو ول کلي کلیوال وروستھ لھ ھغې لھ ک. ا دې د  ېدا سره سم ، نی لي ووتل چې د کلیوالو د طالبانو د رژیم لھ پر
و کلیوالې کورن پھ کلي کې پاتې شوې ، خو پاتې شوې . کورونھ د جمعیت د سرتیرو لھ پلوه چور او تاال شول یوازې 

ېنستلې او پھ سرې تب ک ور او ک ز کال د فبرورۍ د مېاشتې پھ وروستیو کې د بشري حقونو د ٢٠٠٢د . کورن د 
ولنې لھ یوه کلیوال سره خب ول کلي کې ار  خھ دده د وتلو پر مھال پھ  ې ؛ نوموړي کلیوال وویل چې لھ کلي  رې وک

  17.یوازې لس یا دولس کورن پاتې وې 
  

ت کلن م ېدنې . الف د فبرورۍ د مېاشتې تر نیماییو پورې پھ لک خیلو کې پاتې شو. لوی د طالبانو د واکمن لھ پر
ول کلي کورونھ لو"سره جوخت د ھغھ او  ی د جمعیت د سرتیرو لھ پلوه چور او تاال شول  د  جمعیتي سرتیري پر  : "م

ل  اړ ک ]الف .  م[لھ ھغھ وروستھ جمعیتي سرتیرو . " کلي را ننوتل ، کلیوال او د کلیوالو کورونھ یې چور او تاال ک
ت یو کالشنیکوف و پیري] ډالرو١۴٠ [چې د سلو لکو افغانیو  ې وروست.  پھ ارز ي ]الف .  م[ھ لھ دغې پی  گاون

ې وروستھ جمعیتي سرتیري  ینگار کوي ] الف .  م[تاجیک توکمھ کلي تھ پناه وړي ، لس ور پھ نوي کلي کې مومي او 
ي او ورتھ وایي چې  ي او لھ تاجیک توکمھ کلي دې وو ل دې دوه سوه لکھ افغان ورک تون یې ، تھ د ": چې دا   تھ پ

ی یې ول کلی چور او تاال شوی دی بی. الف.  م". طالبانوس ي او گوري چې   زما پھ کال کې ھې ": رتھ خپل کلي تھ 
ک گانې یې ایستلې وې. شی نھ ول پاتې ی وو ، ان د خونو ک بلھ الره مې نھ در لودلھ ، پھ کال . زما کور یې لوټ ک

ې ھلتھ پاتې شوم دۍ و دَرولھ او شل ور   " 18. کې مې کی
  

وونکې او ل يخو دغھ رب ې دلتھ پای تھ نھ رسی اوه ډکې شپې ور ھ تنھ . ھ ک و وروستھ د جمعیت پین لھ شلو ور
  .پر کور ور اوړي. الف. بولندویان لھ یو شمیر سرتیرو سره د م

  
دۍ یې برید وک" ې".  ھغوی بیا راغلل او زما پر کی ھ غواړ  ما ستاسو وسلھ و پیرودلھ ، ما پیسې درک ؟ نور ئ اوس 

وبی نھ دی":  ھغوی وویل " ؟ئ ھ غواړ ا تون یې ، دا ستا  ھ کابل تھ والړ شھ او دا سیمھ موږ .  تھ پ والړه شھ ، ور
ده   " . تھ پری

  
ي ونیول "  ملولم او د لسو دقیقو لپاره یې زما مال تھ سو مکھ یې پـ مخې  ل ، پر  ھغوی ان .  زما السونھ یې را وت

ي ديزما واړه ماشومان ووھل ، لھ ماشوما ې ک تل چې پیسې مو چیرې پ ې یې ووھلې . نو یې پو ېنھ غ زما د کالھ 
ایھ ونھ وتلـ: " او ھغوی تھ یې ویل چې  ھ تنھ بولندویان ول "؟ ئولې لھ دغھ  خورشید ، پاینده ، تاج ،  امین او :  پین

و واړو پھ خپلو السونو ووھلم–وکیل  ت تنھ .  دغو پین لوی ال  ول  خھ –راغلي ول زما کال تھ  تو تنو  لوی  لھ دغو 
ھ تنھ یې بولندویان ول   "  19. ، پین

                                            
 ھماغھ  15
16 Human Rights Watch interview with M.N., March 1, 2002. 
17 Human Rights Watch interview with A.K., aged fifty-six, March 1, 2002. 
18 Human Rights Watch interview with M.A., aged forty-eight, March 1, 2002. 
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و ش   6تر 6  لھ:میرهد پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

  
ل شو چې ژوند یې لھ گواښ سره مخامخ دی ، لھ دې املھ لھ خپلې کورن سره لھ کلي دباندې . الف . م تھ خبر ورک

ي کل لھ مخې وایي چې د فبروۍ تر نیماییو پورې پھ لک خیلو کې د شلو او دیر. و شو ترمن کلیوالې نوموړی د ا
  . کورن پاتې وې

  
وس کلن کلیوال  الف ېدا پورې پھ لک خیلو کې پھ خپل کور کې دیره . ک. د لک خیلو شپ پین د طالبانو تر پر

ول کلی یې چور او تاال ک .وو   ":نوموړی وایي چې د طالبانو د واکمن لھ ړنگېدا سره سم جمعیتي سرتیري راغلل او 
ې  وخر بھ یې پیل کھغوی درې ور اال ان ل چې راتلل د لوټ او  ھ ".سر پھ سر راغلل ، ھر   د نوموړي کال تھ پین

ھ ویشت تنو ژوند کاوه ، سرتیرو الف . تنھ جمعیتي سرتیري ور ننوتل ، پھ کال کې دننھ د ھغھ د کورن او خپلوانو پین
تلې . ک خھ غو   : واھھ او پیسې یې ور
  
ی یې پر ما را ود"  وھل تر لسو دقیقو پورې دوام . انگل ، چا د کالشنیکوف پھ لیچونو او چا د وسلو پھ میلونو وھلملوم

ه. وک وکر ک وکر    .پھ خپلو کالشنیکوفونو یې زما مال را تھ 
  

تې  وس لکھ ، کلھ بھ یې سل لکھ افغان غو م–کلھ بھ یې پین لم .  کلھ بھ یې ویل چې د دوی توپک ورک ھغوی زه گوا
م  نو مرگ مې پھ دروازه کې راتھ والړ دی، کھ ھ ور نھ ک پیسې مې نھ درلودلې ، پھ بدل کې یې زما دوه سره .  

و تھ سپکې او . زما درې کلن زوی یې ھم وواھھ ، بیا یې زما بل شپ کلن زوی وواھھ... غوایي واخیستل  ھغوی 
  " 20. سپورې وویلې

  
و شېبې وروستھ بیا د ھغھ کورتھ  خھ یې لس پسونھ ، دوه گیلیمونھ ، دوه چایجوشونھ او سرتیري  ي او لھ کور  را

ولھ لوټ شوه ، اوس دومره وسھ نھ لري چې لھ کلي دباندې بل . ک.د الف. پیسې وړي تلھ او  کال پھ سپیره ډاک واو
ور پھ منلو پاتې شي  ه پھ بشپ ډول لوټ او  ز": چیرې والړ شي ، لھ دې پرتھ بلھ الر نھ لري مگر دا چې پھ کلي کې د 

ھ نھ ول پاتې ، بلھ الره او چاره نھ وه مگر داچې دلتھ پاتې شم نھ مې آسونھ . تاال شوم ، د سفر لپاره مې پھ الس کې 
م ، زه کوشني ماشومان لرم ھغوی د اوږده  مزل وسھ نھ لري  زکال د ٢٠٠٢ د " 21. درلودل ، نھ خره چې سفر وک

ماران د الففبروۍ پھ اولسمھ داړه مار ل تېدل . ک. و ای لھ سیمې و ت   :لھ تاالشویو شیانو سره یو 
ل.  چور او تاال دوام درلود" ې مخکې . ھ موده مخکې مې لس پسونھ لھ السھ ورک ھ ور خھ پین  د [لھ لوي اختر 

ھ٢٢فبرورۍ پھ  تھ شوه] نې ھ رامن ھ دباندې یولس بجې وې چې دا پی ت مھال  ا خھ زما ھغوی د کال لھ.    انگ 
یوازې . کلھ چې راوی شولو پھ غوجل کې پسونھ نھ ول موږ بیده وو ، سپی مو نھ درلود چې و غاپي ،. پسونھ و ایستل

ی وو   ھغھ ھم کوشنی سیرلی وو او پھ خپلې مور پسې یې رمباړې وھلې ، د سیرلي رمباړو –یو پسھ یې راتھ پری ای
ولو   " 22. موږ لھ خوبھ را پا

  
و سره . ک.الف ھ ویشت تنو غ ي چې د خپلې کورن لھ پین تھ نور ھې شی پھ الس کې پاتې نھ ول ، لھ دې املھ اړ کی

ي و مزل وک غالي پھ لور پھ پ ي شوي پن انگ ایھ شویو کورنیو لپاره د  ار کې د بې  ای د بغالن پھ  کلھ چې . یو 
خھ ووت ، د لک خیلو پھ کلي کې لس یا د. ک. الف تنې کورن پاتې وې او ډاډه وو چې د ھغوی وتلو لھ کلي  ولس پ

  .وروستھ نوموړې پاتې کورنې ھم ډیر ژر وتلي وې
 

                                            
20 Human Rights Watch interview with A.K., aged fifty-six, March 1, 2002. 
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