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

.  

 
  اکتوبرزکال ٢٠٠٩رحمت آریا                                                             : ژباړه 

ولنھ ار    د بشري حقونو د 
  
  

  افغانستان
و ډلھ ییزې وژنې   د ھزاره وگ

 دویمھ او وروست برخھ
 

واکونو وکوالی شول چې یوازې د دوه وو اونیو لپاره پھ یکاولنگ کې پاتې شي  ، طالب طالب 
ھ لھ یکاولنگھ و ایستل شول٢٣واکونھ د جنورۍ پھ  ې پھ شا او .  نې د جنوري پھ شلمھ یا د ھمدغې نې

واکونھ شمال تھ د درِه شکاري پر خوا پھ شا کیدل ، د تالھ او برفک پھ سیمھ  خوا کې کلھ چې طالب 
ي واکونو گومان ک. کې د ھزاره شپـنو لھ یوې ډلې سره مخامخ کی اوه چې ددوی مخھ ھزاره طالب 

ای وژني ای پر  و تنھ طالبان د شپنـو پر لور ډزې کوي او درې تنھ شپانھ   پھ 1. شپـنو نیولې نو 
تو پایلھ ددې المل شوه چې د سیمې ډیري  ورونو او وسلوالو ن َونو او  یکاولنگ کې د طالبانو د ک

وال شي خھ بلې سیمې تھ ک ي لھ یوې سیمې  وگھ وایی د بشري مرس. وگ کلي  تو کارکوونکي پھ ا
خھ زر تنھ د   ، د ] تارپــُچ [ ولسوالیو، د بلخ د ولسوال عالقھ دارۍ ] لعل[ او ] پنجو[چې لھ یکاولنگ 

وال شول]دشتِ چاشت [  او کوز یکاولنگ ]کاشان َدرې[کوھستان د ولسوال د    . تھ ک
 

ي کې ډلھ ییزه وژنھ  د ُرباطک پھ غا
  زکال٢٠٠٠

 
ني افغانستان کې پر ھزاره د ی تھ شوه چې طالبانو پھ من ول وژنھ ھغھ مھال رامن کاولنگ پھ سیمھ کې 

کیو برید وک ز کال را پھ دیخوا د بامیانو شمال تھ پراتھ  دوه والیتونھ ١٩٩٨لھ . او نورو توکمیزو ل
وشا واکونو ترمن د پرلھ پسې جگ . ھد والیتونھ ولبغالن او سمنگان د طالبانو او ملي جبھي د 

ي  و ملکي وگ خھ کار اخیستی تر  طالبانو د خپلې واکمن د خپرولو لپاره لھ راز راز الرو چارو 
خھ د کلیوالو  خھ لھ کلیو  ي ، یو لھ دغو الرو  ي چې لھ ملي جبھې سره ھمکاري ونھ ک دې تھ اړ ک

ول ول او ھغوی یې د اوږدې مودې لپاره پھ بند کې د    2. یرغملو پھ توگھ ساتلنارینھ وو را
 

دې د ملکي بندیانو یوه ډلھ ٢٠٠٠د  ي تھ نی واکونو د رباطک غا  ز کال د مې پھ مېاشت کې طالب 
ی دی چې نوموړي دوه  پھ ډلھ ییزه توگھ ووژلھ ، رباطک د تاشقرغان او پلخمري ترمن پروت یو غا

                                            
ای شوی وو د تالھ اوبرفک پھ سیمھ کې د خپلې  1 د یوه گزارش لھ مخې یوه سیمھ ییز بولندوی چې لھ طالبانو سره یو 

واکونو کتار َدَروي او کې پوستې پھ خولھ  د .  پھ خپلې پوستې کې بندیانوي وژنې پھ تور نوموړې تنھ طالبان د٧د طالب 
ولنھ پھ دې بریال نھ شو ار  ي ه بشري حقونو د  ول ک و پوه چې د نوموړو سرتیرو پھ اړه منل شوي مالومات را تر 

ھ ور پی شول ، آیا ھغوی ھماغلتھ بندي پاتې شول یا پانسي شولشي  .چې طالب سرتیرو تھ   
2 Human Rights Watch interviews with researchers who have visited the area, October-
December 2000. 
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لوي ي لھ یو بل سره ن و چې پھ سیمھ کې جنایي پل. ارگو نې نھ وي تر سره شوي د وژل شویو تر 
و تنھ بھ دلتھ وژل شوي وي ، د  ي چې  وک نھ پوھی ي او  تونې شمیرې منل گران بری کسانو د ر
ول وژنې پھ سیمھ کې یوازې د یو دیرش تنو وژل شویو کسانو پھ اړه منل  ولنې د  ار  بشري حقونو د 

ل ، پھ دغو یو دیرش تنو کې ویشت تنھ یې د اسماعیلیھ شیعھ ، ملکي شوي مالومات تر السھ ک  شپ
و جسدونھ ول چې د بغالن د والیت اوسیدونکي دي ي . ھزاره وگ ي د رباطک پھ شمال ختی غا م

ای د  ي چې د بغالن او سمنگانو د ] مزاري ھزاره [کې موندل شوي دي ، دغھ   پھ نامھ پیژندل کی
ول وژنې. والیتونو پھ پولو کې پرتھ سیمھ ده گزارشونھ .  پر مھال دغھ سیمھ د طالبانو پھ ولکھ کې وهد 

یرمھ د ډلھ ییزو وژنو درې نور قبرونھ ھم شتھ ي تھ ور  . دې تھ نغوتھ کې چې غا

ول  لورو مېاشتو لپاره پھ بند کې ساتل شوي ول ؛  ول یې د  مخکې لھ دې چې دغھ کسان ووژل شي ، 
 تر ۵ زکال د جنورۍ د مېاشتې لھ ٢٠٠٠ھ کسان د دغ. کسان لھ وژل کیدلو مخکې ډیر وھل شوي ول

خھ نیولي ول١۴ ې پورې طالب سرتیرو لھ خپلو کورونو  ھغھ ودان چې بندیان پھ کې ساتل کیدل .  نې
د مال شھزاد کندھاري پھ الس کې وه ، نوموړی د کابل پھ شمال کې د خنجانو طالب بولندوی وو او د 

زکال پھ جنورۍ کې یکاولنگ ونیو ، نوموړی پھ سیمھ کې ٢٠٠١گزارش پر بنس کلھ چې طالبانو د 
 . وو

واکونو د  ھ د بغالن والیت د دوشي پھ ولسوال کې د ۵ ز کال د جنورۍ پھ ٢٠٠٠طالب  نیک [  نې
رانو یو کتار راغی.  پر کلي برید وک]پای  واکونو د پیک اپ مو . سباوون مھال وو چې د طالب 

واکونھ د  و کې خواره واره شول او ] نیک پای[ او د ] ضیا غولھ[  ،] بکاس[طالب   د کلي پھ نورو بان
خھ یې نارینھ کلیوال ونیول د نیول شویو کسانو پھ من کې د کلي سپین روبي ھم . لھ ډیریو کورونو 

ۍ خبر ول. ول ول کلي کلیوال د نیول نیولو پر ل .   د نیول شویو کسانو شمیره ډیره لوړه وه چې د 
واکونو سره د ھرډول سیمھ و د ملي جبھي لھ   ییزو استوگنو دغھ نیونې د اخطار پھ توگھ وبللې تر

ان لیري وساتي خھ    3. اړیکو لھ لرلو 
  

ېدلھ و پورې و غ ۍ دومره اوږده شوه چې تر نھو ور لو ل ۍ . د نیول نیولو او کور پھ کور پل دغھ ل
ي عملیاتي اډې تھ بیول کیدلروانھ وه او بندیان پھ خنجانو کې د مال شھزاد د بندیانو خپلوانو تھ .  پو

دې وگوري ، د بندیانو خپلوان د ھغوی د ژوند لھ حاالتو  اجازه ورکول کیده چې لھ بندیانو سره لھ نی
نا پھ مزیو ١٠ او ۵ھغھ بندیان چې د جنورۍ د  . 4ھ خبر ول  ـو پھ من کې نیول شوي ول د بری  نې

ه پھ زور َدَرول کیدلډیر کلک وھل شوي ول  ن ې ھوا کې تر ډیر  پھ دغو . او د صفر درجې پھ س
دې ووژل شو ، تاج  ي تھ نی کسانو کې یو تن اتھ دیرش کلن تاج الدین وو چې وروستھ د رباطک غا

و وھالی وو ې ھوا تھ دَرول شوی وو چې س کولو وروستھ س کلھ چې بندیان پلخمري . الدین لھ وھلو 
ل شول  ل شوتھ ولی د تاج الدین . تاج الدین دومره ناروغھ وو چې د نساجي فابریکې روغتون تھ ولی

ل شول ې ھلتھ پریک شوې ، ھغھ تھ پھ سیمھ کې جوړ شوي چـَکـَسونھ ورک    . 5دواړه پ
 

یز عملیات پای تھ ورسیدل ، د عملیاتو پھ پای کې بندیان پھ پلخمری کې د مال ١۴د جنورۍ پھ  ھ چا  نې
ل شولشھزاد ع یرمھ کورونو کې . ملیاتي اډې تھ ولی بندیان د پلخمري د نساجي فابریکې تھ پھ ور

ایھ وایستل شول. ساتل کیدل ھ بندیان لھ ھغھ  کلھ چې د بندیانو خپلوانو د بندیانو پھ . د جنورۍ پھ اتمھ نې
                                            

و پھ سیمو کې عادی خبره وه 3 ۍ پھ شمال کې د جگ ي د اوږده مھال لپاره پھ بند کې . د نیول نیول دغسې ل ملکي وگ
خھ لیرې وساتي چې د طالب مخالفینو مالت یې کاوه و  و ھغوی دنورو سیمو لھ ھغو وگ .ساتل کیدل تر  

الی شوای او پھ لیکنو کې یې ویلي ول چې ډیر ژر بھ خوشې شي 4 زکال د ٢٠٠١د . بندیانو کوالی شوای چې خپلو کورنیو تھ لیکونھ ھم لی
اور کې د بندیانو لھ کورنیو سره مرکې .جنوري پھ مېاشت کې پھ پاکستان ، پی  

 ھماغھ  5
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ه چې بندیان یې چیرې دي ، ھغوی تھ د چارواکو لھ پلوه امر وشو چ تنھ وک خھ اړه پو ې لھ سیمې 
ام مھال . والړ شي  پھ " کلھ فیل " د [د کورونو ساتونکو د بندیانو خپلوانو تھ ویلي ول چې بندیان یې ما

ر لھ الرۍ سره . روس الرۍ کې واچول  پھ یوې لویې]نامھ  ا مو ویو د گزارش لھ مخې د طالبانو یو 
ي وروستھ د مزاري ھزاره پھ سیمھ. 6بدرگھ وو  کې وموندل شول ، دغھ سیمھ د پلخمري لھ د بندیانو م

ن لیرې پرتھ ده خھ د یو نیم ساعت پھ وا ای  داسې . نساجي فابریکې یا د بندیانو د ساتل کیدلو لھ 
خھ ایستل شوي، وژل شوي دي ي پھ ھماغھ شپھ چې بندیان لھ نساجي فابریکې   .  انگیرل کی

  
ھ وه چې د رباط١٨د مې د مېاشتې شا او خوا  ي شپنو د سمنگانو د والیت چارواکو تھ پھ  نې ک د غا

خھ خبر ورک یو لھ شتون  اروال د طالب سرتیرو پھ بدرگھ د کارگرو یوه . سیمھ کې د م د سمنگانو 
ي خ یې کې ک ي و مومي او  لھ چې د مزاري ھزاره پھ سیمھ کې م  .لس کسیزه ډلھ ولی

  
کاریدل چې د ھغوی الس خھ  یو لھ پریواتو  ل شوي ول ، د د م ونھ لھ وژلو کیدلو مخکې لھ شا ت

ل شوي ول وندونھ لھ یو بل سره س د ډلھ ییزې . خوونکو د ډلې د شاھدانو پھ وینا د ھرو درو تنو م
ي پـ مخې پریوتلي ول٢٨وژنې پھ سیمھ کې د  وژونکې .  تنو وژل شویو،  جسدونھ وموندل شول ، م

خولو ک یو پھ لیرې کولو یا  ېډلې د م ھ نھ وه ک د صاحب داد پھ نامھ د یوه بل . 7ې ھې ډول ھ
ھ جال جال پھ داسې  ل شوی وو ، د ھغھ ھر الس او ھره پ ي وموندل شو چې پھ ونې پورې ت ي م س

کې پھ تـَرا شور ونھ شي خوړالی ورولو پرمھال د نان ل شوی ول چې د  ل ت   .  8توگھ پھ رس ت
:  

لکارگرانو د مزاري ھزاره پھ س خ ک ي  ي پھ سري سري ډول او پھ . یمھ کې نھھ ویشت م م
خ شول والي خاورې واچول شوې ، چې . بې پروای  یو پر سرد د یرشو سانتي مترو پھ پری د م

خھ خاورې لیرې کوالی شوای یو لھ مخونو  ارویو پھ آسان د م ھغو کارگرانو چې پھ . د سیمې 
ه خولو کې برخھ اخیستې وه ، داسې کیسھ   :  وک

  
ي پــ مخې پراتھ ول ل شوي ول. م ولو السونھ شا تھ ت ھغوی د شا لھ خوا ویشتل شوي ول او . د 

خھ را بھیدلې وي رونو کھ وینې د ھغوی لھ  خھ دباندې را وتلې وې  رونو  ما دغھ . مرم یې لھ 
ې وروستھ ولیدل لور ور ي د ھغوی لھ وژل کېدلو  ي د شا لھ پلوه ویش. م تل شوي ول او وینې د م

رونو کې ما د مرمیو داغونھ او  کھ پوه شوم چې د ھغوی پھ  رونو را بھیدلې وې دا  ھغوی لھ 
ۍ د وینو  ې ولیدلې ، م ایونو کې د مرم نخ انونو پھ نورو  ې ونھ لیدلې او نھ مې د ھغوی د  نخ

رونو را بھېدلې وې وندنھ د ھغوی پھ . پھ ډن کې پریوتلي ول او وینې د دوی لھ  د ھرو درو تنو م
ای  ولې درې کسیزې ډلې پھ یوې رس پورې  یو  ل شوي ول ، لونگیو یا د غاړې پھ دستمالونو ت

ل شوې وې مکې تھ کتالی نھ . ت ھ وه چې لھ ډاره مو  تیا درتھ ووایم دا دومره ویروونکې پی کھ ر
 9. ھلتھ دریدل ډیر گران ول. شوای

 کلي تھ را ورسیدل ، پھ کلي کې  د کلیوالو پھ من کې گنگوسې خپرې ] نیک پای[کلھ چې کارگران د 
ي ھم ول ددې خبر پھ اوریدلو د . شوې ، کلیوالو ویل پھ وژل شویو کسانو کې ددوی د کورنیو غ

لو پھ ھیلھ راغلھ ، کلیوالو یو سطحي قبر وموند او د یو د پل  کلیوالو یوه ډلھ ، ډلھ ییز قبر تھ د خپلو م
خھ وپیژندل و  و ي یې د ھغوی د جامو لھ  ن . خپلوانو م دې وا یرمھ پھ یوه بل نی کلیوالو قبرتھ ور 

                                            
 ھماغھ 6
7 Interview with a worker who assisted in the burial, Islamabad, Pakistan, December 2000. 

کې  8 خھ دھغھ  لھ وژنې مخکې یا وروستھ د یوې پالستیکي نان و  تل چې د صاحب داد لھ السونو پھ پ کاري چې وژونکو غو داسې 
ي ي ، جوړ ک ې چې پھ آسان لھ یو بلھ جال کی اور پاکستان ، لھ ٢٠٠٠. السونھ او پ یو پھ  زکال ډسامبر ، پی ھغو کسانو سره مرکھ چې د م

ې وه .خولو کې یې مرستھ ک  
 ھماغھ 9
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مکې پر مخ پراتھ ول ، ھغوی لھ وژل کیدلو وروستھ نھ ول  ي د  ي وموندل ؛ دواړه م کې دوه نور م
  .ورول شوی

ول وژنې وروستھ ، د رباطک سیمھ د طالبانو پھ ولکھ کې پاتې ش ونکو د . وهلھ  د بشري حقونو پل
ورونھ واخیستل ،د ٢٠٠٠مزاري ھزاره سیمھ پھ  خھ یې ان مکې   زکال کې ولیدلھ اود ډلھ ییز قبر لھ 

کاریدل مکې د سطحې پر مخ  ې د  یو نخ ورونھ وړاندې شوي دي. م   .پھ گزاش کې یو شمیر ان

خھ : د ژباړونکي یادونھ [  الگ  یوالې  ی دی پھ دغھ گزارش کې ما دغھ گزارش لھ ن تر السھ ک
خھ اخیستل شوي دي  الگ  یوالې  ورونھ لھ ن ورونھ نھ ول خپاره شوي ، دوه ان    ]ان

خھ لوړه وي چې پیژندنھ  ایي لھ ھغو یودیرش تنو  د رباطک پھ سیمھ کې د وژل شویو کسانو شمیره 
ې ده ولنې ک ار  دې د نور گزارشونھ موږ تھ را . یې د بشري حقونو د  ي تھ نی رسیدلي چې غا

ونکي باور لری کھ . نورو ډلھ ییزو قبرونو سیمې لیدل شوي دي ولنې پل ار د  خو د بشري حقونو د 
ھ وړل شوي یا بلې سیمې تھ  ي د طالب چارواکو لھ پلوه لھ من ایي م ډلھ ییز قبرونھ ھلتھ وای نو 

انې ونھ لیدل  ې ن کھ پھ سیمھ کې داسې نخ دول شوي   . شوېلی

انھ د اسالمي کنفرانس تر سیوري الندې د سعودي . د بندیانو د وژل کیدال المل ال تر اوسھ نھ دی رو
تھ شوه  عربستان پھ جده کې د طالبانو او متحدی جبھې ترمن لھ خبرو اترو وروستھ دغھ وژنھ رامن

ږدو کې متحده جبھې د  د ھمدغې مودې پھ او10.چې پھ ھغھ کې د بندیانو د تبادلې خبره یاده شوې وه
واکونو تھ کمین نیولی وو او یو شمیر  ک باندې د طالب  ېدلې س ې پھ اوږدو کې پر غ رباطک د غا

  11.طالب جنگیالي یې د کمین پھ ل کې وژلي ول

 د حساب او کتاب اخیستنھ
 

نگ مشر مال محمد عمر ووی٢٠٠١د  ل ز کال د جنوري د مېاشتې پھ وروستیو کې د طالبانو د غور
ي ، خو پھ  انې نھ لیدل کی ې ن ول وژنې نخ و د  ول وژنھ کې د ملکي وگ چې د یکاولنگ پھ 
خھ لیدنھ  ھمدغې مرکې کې یې ھغھ وړاندیز بیرتھ واخیست چې ژورنالیستانو کوالی شوای لھ سیمې 

ي    . 12وک

                                            
10 "Afghanistan's warring parties agree to prisoner exchange at UN-attended talks," United 
Nations Department of Public Information (UNDPI), May 10, 2000. The International 
Committee of the Red Cross was to have overseen the exchange.  
 
11 Interviews conducted in Baghlan and Samagan provinces, July 2000. 
 
ي ،  12 ای دې راشي لھ کندھاره دې لیدنھ وک مال عمر وویل چې ژورنالیستانو د طالبانو پروړاندې بې پرې دری نھ دی نیوالی ، د ھغھ پر 

ي چې پھ ژورنالیستان دې د خھ دې لیدنھ وک واکونو پھ مزارشریف کې پھ ډلھ ییزه ١٩٩٧ طالبانو لھ ھغو قبرونو  ز کال کې د متحدې جبھې 
:ئ و گور.توگھ وژلي ول  

 Kate Clark, "Taleban bar press from `massacre' site," BBC World Service, January 28, 2001, 
http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/south_asia/newsid_1140000/1140942.stm (accessed 
February 16, 2001). 
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 دغو وژنو کې پھ ھرې جال قضیھ کې دې د ھغوطالب سرتیرو پیژندنھ تر الس الندې ونیول شي چې پھ

یو شمیر شاھدانو او د طالبانو د راډیو خپرونو پھ یکاولنگ کې د یو شمیر طالب . یې الس درلود
ت پھ پوھېدنھ کې  ه ، دغھ مالومات د طالبانو د بولنې د جوړ بولندویانو پھ پیژندنھ کې مرستھ وک

واک رگندوي چې د رباطک سیمھ پھ بغالن کې د میشتو طالب  ونو تر ولکې الندې وه مرستھ کوي او 
ی د ھمدغو بولندویانو پر غاړه ور  او د رباطک پھ سیمھ کې د وژنو او بندي  کولو د پازوال پی

رگندوي چې یو طالب بولندوی  ، مال شھزاد کندھاری   پھ دواړو عملیاتو کې . پریوزي مالومات 
 .کېل وو

غالن کې د خنجان د مورچل لوی بولندوی  زکال لھ نیماییو وروستھ پھ ب٢٠٠٠مال شھزاد کندھاری د 
ایونھ دي چې د  وو او پھ خنجانو او پلخمري کې یې د زندان د ودانیو واک پھ الس کې درلود ، دا ھغھ 

د طالبانو د . رباطک بندیان پھ کې ساتل کېدل ، نوموړی د سیمې د طالب سرتیرو بولنھ پھ غاړه درلوده
مې فرقې  پھ مزار شریف کې  د مېش[شمالي زون   ستر بولندوی مالعبدالرزاق نوافذ ھغھ ]تې پین

وونې  بولندوی وو چې مال شھزاد یې ترالس الندې وو ، مال عبدالرزاق د مال شھزاد د عملیاتو د الر
وونھ کولھ . مشري پھ غاړه درلوده او مالشھزاد تھ یې پھ سیمھ کې د طالبانو د پالیسیو د پلي کولو الر

نو الندې ونیول شي ،دا د ھغھ پازوالي وه چې د سر مال عبدالرزاق لوم ی دی چې باید تر پل نی س
  . غاړو بولندویانو مخھ ونیسي

عیني شاھدان دا ھم ور غبرگوي چې مال شھزاد پھ یکاولنگ کې د یو شمیر طالب سرتیرو بولنھ پھ 
ي لکھ . غاړه درلوده خھ قاري امان لھ غ: پھ یکاولنگ کې د نورو طالب مشرانو نومونھ ھم را زني 

ارگرۍ وزارت وزیر دی ، د گزارش پر بنس نوموړي د طالبانو د شریعت د  اهللا چې د طالب د 
ې وه  خھ وینا خپره ک پھ سیمھ کې د ھزاره جاتو لپاره طالب بولندوی . 13راډیو لھ الرې لھ یکاولنگ 

لندوی ، او د اسالمي اتحاد مال ستار ھم وو؛ مال سرحدي د ھزاره جاتو لپاره پخوانی سیمھ ییز بو
ي نو تھ اړتیا شتھ چې پھ عملیاتو کې ددغو  . 14پخوانی بولندوی مال عبدالسالم راک نورو ژورو پل

ه  ھ ډول ون ول وژنھ کې  ي چې نوموړو کسانو پھ  رگنده شي او پھ زباد ورسی ه  بولندویانو ون
  .  لوبولې ده

 جاج
 

خھ یادونھ شوې ، دغھ ډپھ دغھ گزارش کې لھ دوه وو ډلھ ییزو و یوال بشري  ژنو  ول وژنھ لھ ن ول 
ونھ ده خھ کلکھ سرغ ې توگھ پھ ھزاره جاتو . قانون  انگ و ، پھ  دغھ ډول وژنې د ھغو ملکي وگ

و او د نورو ژب توکمیزو  و ، د ژوندانھ د خوندیتوب پھ اړه –کې د استوگنو وگ  مذھبي ډلو د غ
نې راپاَروي چې د طالب چ و او لھ . ارواکو تر ادارې الندې سیمو کې ژوند کوياندی د دغو دوه وو پی

کي  ي چې ل رگندی ۍ تھ پھ کتنې  و ل ھغو مخکې پھ ھزاره جاتو او شمالي افغانستان کې د نورو پی
خھ پھ داسې ډول لیرې  ھ شوي ، لھ متحدې جبھې سره د ھمکارۍ د اړیکو لھ لرلو  پھ لوی الس پھ نخ

ي پھ وچ زور بندیان شوي او یا لھ ډلھ ییزو وژنو سره مخامخ ساتل شوي چې د  و نارینھ غ ملکي وگ
و بندي کول او د . شوي دي ول وژنھ او پھ رباطک کې د ملکي وگ اوونو کې د یکاولنگ  پھ دغو ک

                                            
13 Interviews with witnesses, Yakaolang, February 2001. 
 
ی دیاسالمي اتحاد اوس د مت 14 لوالې غ حدې جبھې د   
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ۍ ده چې د خپل پراخوالي لھ اړخھ د  ون لري ، دا ھغھ ل ورونې گ ھغوی لھ وژلو مخکې نورې 
  .بولندویانو لھ خبرتیا پرتھ نھ شوای تر سره کیدایطالب د مشرو 

 
ول او د پازوالو بولندویانو پیژندنھ دې تھ اړتیا  و پھ اړوند د بې شمیرو بې پرې مالوتو را د دواړو پی

نې پیل شي نې کوالی شي پھ . لري چې د ملگرو ملتونو تر سیوري الندې دې خپلواکې پل دغھ ډول پل
و د راتلونکي کې د افغانستا ایي دداسې پی کیلو خواوو تھ یو خبردارۍ وي او  ولو  و کې  ن پھ جگ

  .تکرار پھ مخنیوي کې اغیزمن وي
  

ولونھ کې ناکامھ شوي دي ارنې او د السوندونو پھ را . ملگري ملتونھ پھ افغانستان کې پھ سیستماتیکې 
ۍ ناکامیدل ددې  و د ل المل شول چې د اوسنیو د ملگرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر د پل

نو کې پتیل شوې وه چې پھ  ونو لپاره الره پرانیستل شي ، د بشري حقونو د کمشنر پھ پل  ١٩٩٧سرغ
ول وژنې پھ ١٩٩٨او  نې وشي ، دغھ  ول وژنو پھ اړه پل  زکال ١٩٩٧ زو کلونو کې د مزارشریف د 

ې وې ، ملگري ملت١٩٩٨کې متحدې جبھې او پھ  ونھ پھ دې بریالي نھ شول چې د ز کال کې طالبانو ک
یو تھ الره پرانیستلھ غره را ورسوي ، دغې ناکام نورو ناخی لھ . پازوالو کسان گریوان د نیاو تر 

ونھ  ولونې پھ الره کې ھم خن خھ د مالوماتو د را والو او د ملگرو ملتونو د دفترونو لھ کارکوونکو  ک
ونو لھ املھ ونکو د دغو خن خھ چې اوس پھ ھیواد واچول شول ، پل  ونھ شوای کوالی لھ عیني شاھدانو 

ي ول ک وال شوي دي مالومات را ارنې . کې دننھ ک ھمداشان د امن او خوندیتوب د نشتوالي لھ املھ د 
تھ شول ونھ رامن ز کال وروستھ د افغانستان لپاره د ١٩٩٩لھ . د نورو میکانیزمونو پھ الره کې خن

ر کمال حسین تھ چې خپل دوره اي گزارشونھ ملگرو ملتونو د مالومات ي راپورتر ډاک انگ ولو  و د را
ل شوه چې د طالبانو ترواکمن  خھ یادونھ کوي اجازه نھ ورک ونو  خپروي او لھ ډیر کلکو سرغ

ي خھ لیدنھ وک   .الندې افغانستان 
  

ول وژنو پھ اړه کھ د بشري حقونو کمشنر د ملگرو ملتونو تر سیوري الندې د یکاولنگ او رباط ک د 
ان لیرې وساتي چې د  خھ  تیاوو  ایي چې لھ ھغو نیمگ ي نو د کمشنر دفتر تھ  نې پیل ک پل

ې وې١٩٩٩مزارشریف د  نو پھ اړه یې پیل ک  د بشري حقونو کمشنر او د ملگرو . زکال د ناکامو پل
ونې پھ اړوند د  خھ د سرغ ایي چې پھ افغانستان کې لھ بشري حقونو  ملتونو نورو ایجنسیو تھ 
ۍ  ار د ل ي او د خپل  نھ وک خھ پل واوي  کیلو خواوو لھ سرغ ولو  و کې د  افغانستان پھ جگ

کیو تھ ھم واړوي   .سترگې دې پھ اغیزمنھ توگھ د ھیواد ل
  

کېلې  وکې  ه و لوبوي او د افغانستان پھ جگ ونھ ھم کوالی شي پھ دې اړوند اړینھ ون نور دولتي بنس
ي یوال قانون درناوی وک ولنھ کې د . خواووې دې تھ راوکاږي چې بشري حقونو او ن پھ اروپایي 
کیل ھیوادونھ پھ یوه دری کې دي او دغھ دری کې د  ول  لوالې  د جنورۍ پھ  زکال ٢٠٠٠اروپایي 

نگ د اروپایي ٢۴ رگند دی ، دغھ دری وایي چې د نورو موخو تر ه کې  ھ د شوری پھ پریک  نی
ت "لوالې گ دری  یوال قانون تھ د درن ون ، د بشري حقونو او ن و او ماشومانو د حقونو پھ گ  د 

ول و" 15وده ده ایھ نیونې او  ودلې چې پھ لوی الس بې  ژنې تر سره شوي او د  پھ گزارش کې موږ 
ولنې یاد شوی گ دری لھ ننگونې سره  ي دي ، دغھ بھیر د اروپایي  السوند پھ توگھ مو وړاندې ک

ي ایي چې پر وړاندې َوَړند او اړین دری راخپل ک ولنھ تھ  لوالې . مخامخوي او  ولنې د  د اروپایي 
ي ھیوادونھ کوالی شي پھ افغانستان کې لھ بشري حقونو  ونې پھ اړوند مالومات د غ خھ د سرغ

                                            
15 Council of the European Union, 2239th Council meeting, General Affairs, Brussels, January 24, 2000, "Annex 
: Common Position on Afghanistan," http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/01_00/pres_00_10.htm 
(accessed February 16, 2001). 
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کھ پھ دغھ ھیوادونو کې د  ي  یو ھیوادونو کې د خپلو سفارتونو لھ الرې ترالسھ ک افغانستان پھ گاون
والو لویھ برخھ ژوند کوي   . ک

 
ولنھ ار   د بشري حقونو د 

انگھ  آسیایي 
 

ولو انسانانو لپار ۍ پھ ھرگوټ کې د  ولنھ د ن ار  ه د بشري حقونو د خوندیتوب د بشري حقونو د 
ولنھ ده   . لپاره ژمنھ یوه 

 
و د مقصرینو  و لھ بلھاریانو او د بشري حقونو لھ فعالینو سره اوږه پھ اوږه والړ یو تر موږ د جگ
و ، سیاسي خپلواک تھ  غره راوسوو ، د بیلتونپالنې اوبیلتونپالھ چلند مخھ ور ډب ک گریوان د نیاو تر 

و او د ج خھ وژغورووده ورک و پر مھال ، انسانان لھ غیر انساني چلند    . گ
 

وو او مقصرین مواخذې تھ  ونکو مخونھ بربن و ، د سرغ ونې پل خھ سرغ موږ لھ بشري حقونو 
اوونو ډک چال . راکاږو ورونکي اولھ ک ۍ دې ننگونې تھ رابولو چې  واکمن ک موږ دولتونھ او 

خھ الس پر سرشي ،  بشري حقون يچلند  یوال قانون تھ درناوی وک   .و او ن
  

ي  ولنھ َدَروو چې موږ لھ سره اوږه پھ اوږه و دری ې  ولنھ او ھره یو گ یوالھ  موږ پھ خپل کتار کې ن
ولو انسانانو حق دی   . او پھ یوه غ ووایو چې بشري حق د 

  
ت او د کار کوونکو نومونھ دا دي  ولنې جوړ   : زموږ د 

 
Kenneth Roth, executive director; Michele Alexander, development director; Reed Brody, 
advocacy director; Carroll Bogert, communications director; Barbara Guglielmo, finance 
director; Jeri Laber special advisor; Lotte Leicht, Brussels office director; Michael 
McClintock, deputy program director; Patrick Minges, publications director; Maria Pignataro 
Nielsen, human resources director; Jemera Rone, counsel; Malcolm Smart, program director; 
Wilder Tayler, general counsel; and Joanna Weschler, United Nations representative. 
Jonathan Fanton is the chair of the board. Robert L. Bernstein is the founding chair. 

انگھ پھ  ولنې اسیایي  ار د  یوالھ ١٩٨۵د بشري حقونو د  و پھ آسیا کې پھ ن  زکال کې جوړه شوه تر
ي  ارنھ وک ي او د ھغو  انگې کار کوو. کچھ پیژندل شوي بشري حقونو تھ وده ورک نکي د آسیایي 

: دا دي   
 

 
Sidney Jones is the executive director; Mike Jendrzejczyk is the Washington director; Joe 
Saunders is the Deputy Director; Smita Narula is the Senior Researcher; Jeannine Guthrie is 
NGO liaison; Sara Colm, Jan van der Made, Vikram Parekh and Gary Risser are researchers; 
Mickey Spiegel is a consultant; Liz Weiss and Adam Bassine are associates. Andrew J. 
Nathan is chair of the advisory committee and Orville Schell is vice chair. 

الگ پر مخ زموږ پتھ دا ده  یوالې  : د انترنت د ن  
 

 
Web Site Address: http://www.hrw.org  
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ولنې خبرونھ تر السھ  ار د  کھ غواړۍ ستاسو نوم زموږ پھ نوملیک کې وي او د بشري حقونو د 
ینگھ کئ ک نالیک لھ الرې لھ موږ سره پھ دغې پتې اړیکھ  : ئ نو د بری  

majordomo@igc.apc.org 
دۍ ھلتھ ھی شی مھ لیکـ ای سپین پری نا لیک کې د موضوع  . ئپھ بری  

 
 

 
ھ : الف  ملپا  

 
ي چې پھ یکاولنگ کې وژل شوي دي  : الندې د ھغو کسانو د نومونو یوه برخھ وړاندې کی  

 
ای نوم د پالر نوم  د استوگنې 

 اخوندان علي سید جواد
16شاه میال  هللاسدا   اخوندان 

 اخوندان حمید شاه حسین
 اخوندان سید احمد دانش
 اخوندان سید یعقوب دانش

 اخوندان سید باقر سید ابراھیم
 اخوندان سید موسی غالم حسین
 اخوندان سید قاسم غالم حسین

 اخوندان سید سرور سید احمد شاه
 اخوندان سید شاه سید احمد شاه

]ید پالر نوم نھ دی لیکل شو[   اخوندان تقي  
 بــِد مـُشکین  عبداهللا شاه سکندر
 بــِد مـُشکین احمدشاه شاه سکندر
 بــِد مـُشکین د احمدشاه مشر ورور شاه سکندر

]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بــِد مـُشکین غالم حسن 
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بــِد مـُشکین مأمور قاسم 

سم زوید مأمورقا مأمور قاسم  بــِد مـُشکین 
 بــِد مـُشکین سید عبداهللا تحویلدار

]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بــِد مـُشکین سید اکبر اصغري 
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بــِد مـُشکین سید محمد 

 بــِد مـُشکین د سید محمد زوی سید محمد
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[  شکینبــِد مـُ سید محسن   
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بــِد مـُشکین شاه باقر 

 بــِد مـُشکین د شاه باقر زوی شاه باقر
                                            
16 Shah Meila 

ایي شاه میالد وي  زه ژباړونکی ددغھ نوم لیکنھ چې پھ انگریزې لیکل . دغھ نوم پھ انگریزي کې پھ پورتھ ډول لیکل شوی ، 
ې بولم  ] ژ[شوی نیمگ  
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]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بــِد مـُشکین شاه ظفر 
 بــِد مـُشکین د شاه ظفر زوی شاه ظفر

]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بــِد مـُشکین د شاه ظفر ورور 
ل شاه اسماعی  بــِد مـُشکین د سید اسداهللا ورور 

 بــِد مـُشکین د سید طبار زوی سید طبار
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بــِد مـُشکین د معلم اکبرخان مزدور 
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بھسود عید محمد 

 بوم علي ظفر حاجي شاه علي اکبر
 بوم  سید محمد حاجي شاه علي اکبر

مدسید مح رگند [   ] نا   بوم 
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   بوم د سید محمد ملگری 
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[  ] موچي[ سید رسول    چشمھ شیرین  
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[   دهِ  نو محمد علي عرفاني 

 دیوالک  چمن اسحاق 
 فیروز بھار علي معلم داؤود خان

وز بھارفیر قھرمان سید شاه  
17حاجي عیداهللا   فیروز بھار خالق 

 فیروز بھار نجیب حبیب 
 گردنک قرباني علي اکبر

 گنبدي اکبر رضا
 گنبدي محمد  جعفر

 گنبدي سید علي سید کلبي حسین
 گنبدي سید محمد علي سید حیدر

 جامک حسن محمد علي
 جامک د حسن ورور محمد علي

18]َریل آرو [ خداداد  ليحسین علي لع   جامک 
 جامک ابراھیم َزوار حیدر کربالیي
19حسین بوکس   جامک نبي 

 جامک محمد نبي
 جامک د محمد ورور نبي 

 جامک محمد علي جعفر
 جامک سید احمد شاه سید اقبال

 جامک سید حسین علوي سید محمد شاه
 جامک سید محمد پیمان سید علي اکبر شاه

 جامک شاه اقبال سید محمد
 جامک شیرمحمد  زوارمحمد حسین
 د ُکشکک کلی  امین سید موسی

                                            
17 Haji Eidullah 
18 Khudadad (Rayl-a-ro) 
19 Hussain Bux 
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 د ُکشکک کلی  غالم حسین حاجي یعقوب
 د ُکشکک کلی  حسن سید حبیب

 د ُکشکک کلی  ابراھیم حاجي یعقوب
 د ُکشکک کلی  سید افضل سید غالم حسین
 د ُکشکک کلی  د سید افضل ورور سید غالم حسین
ُکشکک کلی د  د سید افضل ورور سید غالم حسین  

 د ُکشکک کلی سید داؤود شاه قاسم
 د ُکشکک کلی  سید سرور سید اسحاق
 د ُکشکک کلی  سید طالب سید اسحاق
ھ خانھ  ایوب شاه میرزا  ک
ھ خانھ نصیر شاه میرزا  ک

]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[  20داؤود جمھوري  ھ خانھ   ک
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[  ھ خانھ حاجي اسماعیل   ک

]شاه قلي[سید محمد  ھ خانھ حاجي سید محمود   ک
ھ خانھ ابراھیم احمد ارباب  ک
ھ خانھ سید حبیبي احمد ارباب  ک

]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[  ]جوالي[ جاني   ھ خانھ   ک
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[  ھ خانھ د جاني جوالي ورور   ک

ھ خانھ سید موسی شاه حیدر  ک
حسنسید  ھ خانھ سید قاسمي طبیبي   ک

)١(د سید قاسمي طبیبي زوی  سید قاسمي طبیبي ھ خانھ   ک
)٢(د سید قاسمي طبیبي زوی  سید قاسمي طبیبي ھ خانھ   ک

]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[  ھ خانھ سید یاقوت   ک
وونکی[  ھاشمیان] سر ھ خانھ د محمد ورور   ک

] شاه اسحاق[ نوراهللا  ھ  اکبر  خانھک  
ھ خانھ حسین سید پور شاه اسحاق  ک
ھ خانھ داؤود شاه اسحاق  ک
ھ خانھ نوراهللا انور شاه اسحاق  ک

ھ خانھ سید عوض سید شاه  ک
ھ خانھ سید پیري بنیاد  ک

ھ خانھ سید امین سید میرزا  ک
]د پالر نوم نھ دی لیکل شوی[  ]تحویلدار[د عبدالرحمن ورو    ھ خانھ   ک

21محمد بوکس ھ خانھ سید ھاشم   ک
ھ خانھ سید محمد سید ھاشم  ک

ھ خانھ سید رسول رضا  ک
ھ خانھ شاه چمن نبي  ک

ھ خانھ اسماعیل شاه محمود  ک
 کوشاگولھ عبداهللا احمد

                                            
20 Daoud Jamhoori 
21 Mohammad Bux 
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 کوشاگولھ محمد حسین داراب
ایک احمد محمد  مین

ایک اکبر موسی  مین
ایک محمد علي نوري نور علي  مین

نیاسی محمد علي نوري ایک   مین
ایک داؤود حاجي باقر  مین

ایک حکیم قاسم  مین
] کشککي[ غالم حسین  ایک محمد حسین   مین
ایک سکندر محمد حسین  مین

ایک سخي داد رسول  مین
ایک ابراھیم سخیداد  مین

ایک رضا دولت زوار  مین
 پشتھ درِه علي مدار موسی قرب علي

 قلعھ شاه نھنگ عباس حاجي نانوای
ي نانوایحاج  قلعھ شاه نھنگ حاجي محمد 

 قلعھ شاه نھنگ جواد شاه رضا
 قلعھ شاه نھنگ محمد علي ابوفضل

 قلعھ شاه نھنگ سید عزیز سید محمد حسین
 قلعھ شاه نھنگ سید عزیز اخالقي شاه یاقوت زوار

 سِر آسیاب گل آغا محمود
 سِر آسیاب نادر زوارک

سیابسِر آ سید محمد تحصیلي شاه اسماعیل  
22سید بــُرقي  سِر آسیاب سید مھدي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 Sayyid Burki 
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ھ: ب  ملپا  
 پھ رباطک کې د وژل شویو کسانو د نومونو یوه برخھ 

 
ت لیک  نوم د پالر نوم عمر یاد

 عبدالرؤف عبدالغفور ۶٣ 
 محمد اسلم محمد رسول ۵٣ 
 محمد طـھ علي محمد غوث ۴٠ 
 میرحسین محمد رسول ٣٢ 
 محمد غوث علي مراد ۴٠ 
 لنگر احمد سلطان ۵۵ 
 عمر داد  سید میرزا ۵٠ 
 فتح علي صحت علي ۵٠ 
 محمد جوھر محمد انور ٢٧ 
 علي داد علي محمد ٧٠ 
 خیراهللا خان محمد ۶۵ 
 سمیع الدین داد محمد ٣۵ 
 احمد حسین علي محمد ۶٧ 
 صالح نادر ٣٠ 

ی لھ نورو . دیرش کلن وو دده م
خھ جال خو د  یو  ول وژنې م

دې موندل شوی وو . ای تھ نی
ھ کولھ  تې ھ ایي نوموړي د تی
ی یې  او پھ ډزو وژل شوي او م

ودل  ای پری ای پر  ھماغلتھ 
. شوی وو  

 محمد سلطان خیر محمد ٣٠

ھ دیرش کلن وو ی لھ . پین دده م
ول  خھ جال خو د  یو  نورو م

دې موندل شوی  ای تھ نی وژنې 
ھ ایي نوموړي د . وو تې ھ تی

کولھ او پھ ډزو وژل شوي او 
ای  ای پر  ی یې ھماغلتھ  م

ودل شوی وو .پری  

 لعل الدین خیر محمد ٣۵

 سمیع الدین فضل احمد ٣۵ 
 شیر احمد علي احمد ٣٨ 

ی د پستې پھ یوې ونې  دده م
ل شوی وو ، ونھ پر ډلھ  پورې ت

. ییز قبر سپره وه  
 صاحبداد میر محمد ٣۴

 امیرخان احمد خان ٣۴ 
 پاینده خان مراد ۴۵ 
رگند  ] دپالر نوم نھ دی لیکل شوی[ نا  مھر 
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 زاوي محمد جان ٣۵ 
 گل میر محمد رحیم ۴۵ 
 ارباب علي داد احمد داد ٧٠ 
] دپالر نوم نھ دی لیکل شوی[ ٧٠   خرم علي  
 وزیر احمد محمد ایوب ۵٢ 

ی د نورو . اتھ دیرش کلن دده م
ھ دباندې یو لھ من  ایستل شوی م

. وو  

 سید تاج الدین سید سلطان ٣٨

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


