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  په شمالي افغانستان: د طالبانو د جناياتو بېه
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  د طالبانو د ځورنو ميراث  
په شمالي افغانستان کې د پښتـنو پر وړاندې د هر ډول تاو تريخوالي جرړو ته بايد د طالبانو د رژيم د هغو وحشي 
پلو پر  ځورونو او چال چلند په هينداره کې وکتل شي چې طالبي رژيم په شمالي افغانستان کې د غيرپښتني ډلو 

ره کړي دي ، سره له دې چې د شمالي افغانستان پښتون ميشتو سيمو د طالبانو په کړو وړو کې برخه نه وړاندې تر س
خه واخيستل شو " په شمالي افغانستان کې د طالبانو د تيرغماليو . وه اخيستې خو کړس يې له دغو بې گناهو پښتنو 

ته شويو جناياتو د " ظلمونو  کونو يا لړۍ  ، له طالبانو  وروسته د رامن موأخذې  د سيستم نشتوالی ، د خلکوسر
ول د بيلتونپالې اورپک د غبرگون د راپارېدنې المل -شکاياتو ته د اوريدلو او د عدلي   قضايي سيستم نه شتوالی 

  .شول
ته شويو ځورونو لړۍ يوازې د طالبان ولنو پر وړاندې د اوسنيو رامن و د دا به ډيره لويه تير وتنه وي که د پښتـني 

ودل شوي چې د پښتـنو پر وړاندې د وحشت . وحشت په غبرگون کې د نورو توکمونو غچ وبولو په گزارش کې 
ته کوونکي يوازې هغه بولندويان او د هغوی سرتيري دي چې د طالبانود ځور او کړاو له امله اغيزمن شوي  رامن

ته کړې وه نه د نورو ول ؛ د پـښتـنو پر وړاندې د وحشت ډيري برخه همدغو بولندويانو  او د هغوی سرتيرو رامن
ول ملکي وگړي خوندي نه ول خو د . توکمونو غير پښتني ملکي وگړو ي چې  د دغه چلند لمنه هغه مهال پراخي

وک نه ول او هغوی د نورو په  هغوی په من کې پـښتـنو ته ډير تاوان ورسيد ځکه د هغوی د خوندي ساتلو لپاره 
ه چې ور پي شول د امنيت د نشتوالي له امله ولمن کې يوازې پاتې   .  ول او هر 

ه شميره ديره ده ، له ژب   توکميز –شمالي افغانستان ، د سويلي افغانستان په پرتله چې په کې د پښتـنـو د ډيرکي غ
کمنان او فارسي له تأريخي اړخه په شمالي افغانستان کې تاجيکان ، وزبکان ، هزاره ، تور. اړخه يوه پيچلې سيمه ده

ن آسيا  ژبي عربان ديره دي ؛ نوموړې توکميزې ډلې د پخوانيو سياليو له امله ، د نولسمې پيړۍ په پيل کې له من
ون د هغو توکمونو لمسيان دي چې په خواره واره ډول د هيواد په دغه  والو شويو هم توکمو ډلو په گ خه د را ک

 پښتـون توکمو واکمنو لمسيان دي چې جرړې يې د کابل په دولتونو پرتې سيمه کې ديره شوي دي خو پښتانه د هغو
  ١. دي

د طالبانو پښتون واکه غورځنگ  په عوام غولوونکې توگه د شمال په يو شميرغير پښتـني سيمو کې يو شمير سمونې 
ته کړل خو په نورو شمالي سيمو کې يې حياتي ځمکو او د اوبو سرچينو ته د  ه او اصالحات رامن السرس لمنه لن

  .   کړه
  

د افغانستان په شمالي او مرکزي سيمو کې د طالبانو د واکمن لمنه ، د غير پښتـنـي بولندويانو د همکارۍ له امله و 
ېدله ز کال د سپتامبر په مېاشت کې طالبانو لومړی د هزاره جات سيمه و نيوله ١٩٩٨د بيلگې په توگه کله چې د . غ

و ولسواليو  خه يې غير سيمه ييز ځواکونه و شړل او د سيمو د کنترول او بولنې واکمني يې هغو هزاره نو له 

                                                 
 کابل دراني واکمن امير عبدالرحمن د ؛ځي  ز لسيزو ته ور گر١٨٩٠ او ١٨٨٠په شمال کې د پښتنو د ميشتولو لړۍ د  ١

خه د شمال پر لور وشړلاوخان خپل توکميز سياالن  له هغه وروسته د .  د غلجيو په زرگونو تنه د افغانستان له سويل 
ز لسيزې په اوږدو کې له ختي افغانستانه د شينواري پښتنو د ميشتيدلو لړۍ په کندز کې په داوطلبانه ډول تر سره ١٩۴٠

ه راغلو پښتنو دولتي ځمکي وويشلې ، د ځمکې د پر مرکزي دولت . وهش دواړو په زور شړل شويو او په خپله خو
ړځايونو ته د يو  ته کړې او پايله دا شوه چې کروندو او  ولنو تر من ترينگلتياوې رامن ويشاک دغې لړۍ د ميشتو 

ه ش ولنو د الس رس لمنه لن : ئ و گور. يشمير ميشتو   
Louis Dupree, Afghanistan (Princeton: Princeton University Press, ١٩٨٠), pp. ١٨٨ and ٤١٩; Asger Christensen, 
“Afghanistan: Can the Fragments be Put Together Again?,” Nordic Newsletter of Asian Studies, Nordic Institute 
of Asian Studies, ٢٠٠١, no. ٤. 
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لواله کې ورگ شوي ول ، خو په سيمه کې ددغو هزاره بولندويانو اغيزه   بولندويانو ته ورکړه چې له طالبانو سره په 
انو خپله واکمني د پښتـنو بولندويانو د  د شمال په نورو برخو لکه بلخ او کندز کې ، طالب٢.دومره پياوړې نه وه

وله ؛ په دې لړ کې طالبانو يو شمير پښتون ميشتو سيمو ته د سيمه يېزې واکمن د  اغيزمنې مرستې له الرې و غ
ولنې د . ٣امتياز په ورکړې د سيمه ييزو بولندويانو همکاري را خپله کړه ار  ز کال د اگست ٢٠٠١د بشري حقونو د 

والو سره  په پاکستان کې مرکې وکړې ، هغوی ويل چې يو شمير پـښتـنو د په مېاشت کې ل ه يو شمير وزبکو ک
 د ملگرو ملتونو کارکوونکو چې ٤. ـيوي ادارې په مرستې د دوې ځمکو ته الس اچولی ووئطالبانو د سيمه ييزې اجرا

ډول لړۍ ته د ځمکو د قبالې وروسته په شمال کې  ديره شول ومنله چې په طالبي زور د ځمکو د نيونې دغه 
ه ورکول کېدله   ٥.دورکړۍ له الرې قانوني ب

  
ولنو پر وړاندې  َورته ډول سکينده وال  کيو او د هغوی د  چلند وکړ چې " جبراني" طالبانو هم ، د هغو توکميزو ل

انو او تاجيکانو طالب ځواکونو په پيښو کې د ملکي  وزبکو ، هزاره گ. ددوی د پوځي سياالنو مرسته يې کړې وه
ډيري کسان په ډله ييز ډول ووژل ، او يايې په سيستماتيک ډول د هغوی کورونه ونړول ، د کورشيان يې ورته دړې 

والو د راستنيدا مخه يې په کلکه و نيوله د شمال يو شمير . وړې کړل او د راستنيدونکو بې ځايه شويو کورنيو او د ک
و کې يا د نا استوگنو سيمو ته پښتانه او گوج وال راغلل ؛ د بيلگې په توگه د  سمنگانو او بغالن د واليتونو په کر ر ک

 نويو راغلو کسانو ته هغه ځمکې ورکړل شوې چې د هزاره گانو ، –تخار په واليت کې په کوزې بنگي َدرې کې 
  ٦. وزبکو يا تاجيکانو وې

  
ول ار د  ه چې موږ دې پايلې ته رسوي د بشري حقونو د  يز هغه  ارونکو د هغو مستندو قضيو لن نې او د خپلواکو 

کيو پر وړاندې د تالفي يو شمير گامونه اوچت او پلي کړل    :    دی چې طالب ځواکونو د غير پښتني ل
  

  : ز کال د جون مېاشت یکاولنگ او د باميانو ولسوالي ٢٠٠١
  

ولنيزو ۵٠٠ کورونو ، ۴۵٠٠ وروسته د مال داد اهللا تر مشرۍ الندې طالب ځواکونو د يکاولنگ له نيولو يو او د   ه
کله چې د ختي پر لور د په شا کيدونکو طالب ځواکونو مخې ته هر کلی ورته ،  هغه ته . چارو ودانيو ته اور واچاوه

و برخو کې ميشت ه کې د پرتو کليو او د باميانو د ولسوال په لويدي ن  يې  اور اچاوه، د ختي يکاولنگ د َدرو په 
والو کورنيو د پيښو د شاهدانو په . شيعه ملکي وگړي يې يا ووژل يا يې د بنديانو په توگه يرغمل و نيول و تنو ک

توگه وويل چې هغوی دغو َدرو ته د پښتـنو پَونده گرو ننوتل ليدلي دي ، پوندگرو خپلې لويې َرمې د دوی په پووندو 
  ٧. او کرهنيزو ځمکو کې پـيـولې

  
   :  ٨زري  / ې مېاشت د بلخ والیت ژیړۍز کال د م٢٠٠٠

  
َزري وزبک ميشته سيمه د يوې اون لپاره و نيوله خو له / د جنرال دوستم ځواکونو د مې په مېاشت کې  د ژيړۍ 
َزري د سيمې ډيري وگړې سويل خوا د کلي / د  ژيړۍ . هغې وروسته د سيمې واکمني د طالبانو الس ته ورغله

يو ته و تښت کله چې طالبانو ولسوال بيرته ونيوله د راپورونو پر بنس ډيري هغه کسان چې په –ېدل مرکزي غون
يو کې پاتې شوي ول او يا بيرته  خپلو کورونو ته راستانه شول طالبانو ووژل  والو  شويو . غون خه ک له سيمې 

                                                 
٢ Chris Johnson, “Hazarajat Baseline Study – Interim Report (Part I),” U.N. Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, March ٢٠٠٠, p. ٥ and Appendix D. 
٣ Human Rights Watch, “Afghanistan: The Massacre in Mazar-i Sharif,” A Human Rights Watch Short 
Report, vol. ١٠, no. ٧ (C) (November ١٩٩٨), p. ٣; Michael Griffin, Reaping the Whirlwind: the Taliban 
Movement in Afghanistan (London: Pluto Press, ٢٠٠١), p. ١٧٧. 
٤ Human Rights Watch interviews with N, aged forty-five, and K.H., aged thirty-five, (ethnic Uzbek 
refugees from Zari), Quetta, Pakistan, August ٢٠٠١ ,١٧. 
٥ Human Rights Watch e-mail communication with a former humanitarian worker in northern Afghanistan, 
January ٢٠٠٢ ,٢٣. 
٦ Human Rights Watch e-mail communication with a former humanitarian worker in northern Afghanistan, 
January ٢٠٠٢ ,٢٣; confidential field report by an international NGO, November ٢٠٠٠ ,١٧-١٥, on file at 
Human Rights Watch. 
٧ Human Rights Watch, “Afghanistan: Ethnically- Motivated Abuses Against Civilians,” A Human 
Rights Watch Backgrounder, October ٢٠٠١. 
کلي تلفظ ليکلی دی:   دژباړونکي يادونه  ٨ ددغه ځای په همدغه ډول ليکل شوی او زه ورسره بلد نه يم له امله ما په ا Zari 
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ير يې کندهار ته  کورنيو هم راپور ورکړ چې طالب چارواکو يو شمير راستانه شوي کسان ونيول او د ب نديانو په 
ل او د يو شمير نورو وگړو کورونه يې ور و سوځول   ٩. ولي

  
  ز کال جنوري ، د یکاولنگ ولسوالي٢٠٠١

  
خه د يکاولنگ ولسوالي بيرته ونيوله له  ي مورچل  و ډلو له يو مو کله چې طالبانو ، د وحدت او اسالمي حرکت د گ

يرمه . گړي په ډله ييز ډول ووژل تنه شيعه ملکي و١٧٠هغه وروسته يې  نوموړي کسان د ولسوالي له بيالبيلو او ور
وليدا مرکز يې باله د نورو  اکل شوي ځای کې چې د را ول کړل شوي ول ، بيا يې د ولسوال په يوه  خه را  سيمو 

يزې ځمکه کې په ډله ييزه توگه پ ن لور  ولو کړل شويو خلکو د سترگو په مخ کې په يوې    ١٠. ه ډزو ووژلرا
  

  خواجه غار: ز کال ، جنوري ، د تخار والیت ٢٠٠١
خه   تنه راستنيدونکي وزبک توکمه کسان په ډله ييز ډول ٣١طالب ځواکونو د تخار په واليت کې ،  له خواجه غار 

  ١١. پانسي کړل
  

   زکال د مې مېاشت ، د رباطک غاښی ٢٠٠٠
  

ي په شمال لو ارگو دې طالب ځواکونو د پلخمري د  ي ته ني  تنه هزاره توکمه ملکي ٣١يدي کې پراته رباطک غا
 ز کال په پيل ٢٠٠٠ زکال په پای او د ١٩٩٩دا هغه کسان ول چې د . اسماعليه وگړي په ډله ييزه توگه پانسي کړل

ول کړل شوي  ولو د عملياتو په لړ کې را  ه د چا يرمه سيمو له من   ١٢. ولکې د سمنگانو د واليت او د هغه د ور
  

  ز کال د جوالی مېاشت١٩٩٩: شمال ختيځ افغانستان 
  

و په تښتونو ، پر بنديانو د اجباري کارونو په کولو ، د کورونو په  د طالبانو د بريدونو لړۍ د ډله ييزو وژنو ، د 
د سيمه ييز سوځولو ، د کرهنيزو او نورو بيالبيلو شتمنيو په دړې وړې کولو او د ميوه لرونکو ونو په سوځولو چې 

ونکي په وينا د جوالی په مېاشت کې تالقانو ته ١٣. اقتصاد د مال ستنه يې جوړوله پيل شوه  د بشري حقونو د يو پل
دې په خواجه غار کې   کورونه په سيستماتيک ډول و نړول شول د کابل شمال ته په شمالي کې له بنديانو ٣٠٠٠ني

  .   تاواني شوي کسان وزبکان او تاجيکان ول١٤.خه د ماينونو په پاکولو کې کار واخيستل شو
  

  د صوف دره :  اگست مېاشتې –ز کال د جوالی ١٩٩٩
  

وونکو  لوالې يو مورچل په اور زي طالب ځواکونو د سمنگانو د واليت په هزاره ميشتې صوف دره کې د شمالي 
ول مارکي ت ارگوتي  ه اور واچاوه ، ديوالونه او کورونه خوشه يي بمبونو بمبارد کړ ؛ طالب ځمکنيو ځواکونو د 

  ١٥. يې و نړول
  مزارشریف د آگست مياشت:  زکال ١٩٩٩

ه  ار ونيو ، سرتيرو ل تر ل ول او په ٢٠٠٠وروسته له دې چې طالب ځواکونو د مزار شريف   ملکي وگړي را 
خه ول ون په د وزبکو ا. ډله ييز ډول يې پانسي کړل ، ډيري وژل شوي کسان د هزاره له توکم  و تاجکو په گ

رگنده يې کړه په . زرگونو تنه نور بنديان شول طالب والي مال منان نيازي يوه اورپکې پاَروونکې وينا واوروله او 
ول ١٩٩٧ ولو هزاره گانو الس درلود هغه وويل چې د هزاره   زکال کې په مزار کې د طالب سرتيرو په وژنه کې 

ول هزاره گان د سـُنـي مذهب ومني او يا دې توکم ددغو وژنو پازوالي په غاړه ل ري او امر يې وکړ چې يا دې 
اره د تيښې په وخت کې د . مرگ ډيري ملکي وگړي د هوايي بمباريو په لړ کې ووژل شول او يو شمير نور يې له 

                                                 
 هماغه  ٩
١٠ Human Rights Watch, “Massacres of Hazaras in Afghanistan,” A Human Rights Watch Short Report, 
vol. ١٣, no. ١(C) (February ٢٠٠١), pp. ٨-٥. 
١١ Human Rights Watch e-mail communication with a human rights investigator, March ٢٠٠١. 
١٢ Human Rights Watch, “Massacres of Hazaras in Afghanistan,” pp. ١٠-٨. 
١٣ U.N. Special Rapporteur of the Commission of Human Rights, “Question of the Violation of Human 
Rights and Fundamental Freedoms in Any Part of the World: Report on the situation of human rights in 
Afghanistan submitted by Mr. Kamal Hossain, Special Rapporteur, in accordance with Commission 
resolution ١٩٩٩/٩,” E/CN.٤/٢٠٠٠/٣٣, January ٢٠٠٠ ,١٠, pp. ١٣-١٢. 
١٤ Human Rights Watch interview with a human rights investigator, Islamabad, May ٢٠٠١. 
١٥ Human Rights Watch interview and e-mail communications with a witness in Islamabad who investigated 
the incident, November ٢٠٠٠-May ٢٠٠١. 
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 سيمو کې طالب گزارشونو دې ته هم نغوته کوله چې په ډيريو هزاره ميشتو. توغنديو د بريدونو په لړ کې ووژل شول
و جنسي تيري کړي او يو شمير يې تښتولي دي   ١٦. سرتيرو په يو شمير 

   
پ جرړې  کونو او هغوی ته د رسيدلي  ولنو د سر د شمال په پراخو سيمو کې د هزاره ، تاجيک او وزبک ميشتو 

ولنو تاوانی شوي و گړي او يا د شخړو او جگړو د. ژورې او بايد ورته ځواب وويل شي  کړکيچ له امله بې کوره د 
والو د بيرته ځای په  ي چې د ک وال شوي کسان مرستو ته اړتيا لري نړيوالو مالي بسپنو ته اړتيا ليدل کي شوي ، ک
ونو د بيا رغښت لپاره د الرو چارو د موندلو او ودانولو لپاره جوگه  ولنيز ژوندانه د بنس ځای کولو او د هغوی د 

 په کړس کې کړيدلي بلهاريان عدالت ته اړتيا لري ، د جنگي جناياتو ، د بشريت پر ضد د د طالبانو د واکمن. شي
په دې لړ کې . جناياتو او د بشريت پر ضد د نورو بيالبيلو جناياتو جنايتکاران دې د وړنده عدالت مخې ته وَدَرول شي

و د عدالت پر ستنې والړ داسې ميک ولنو نړيوال برابر مالتړ ته اړتيا شته تر  ته کړي چې د ميشتو  انيزمونه رامن
ترمن  د ځکمو ، د اوبو د سرچينو او د شتمنيو پر سر شخړې او ناندرۍ په بې پـَرې ډول هوارې کړي ، د شتمنيو پر 

ي   . سر ناندرۍ په شمال کې د شخړو لويه سرچينه بلل کي
  

ولنو ترمن د ترين گلوال کړۍ دومره پيچلې نه ده چې د هوارۍ الره په شمالي افغانستان کې د پښتني او غير پښتني 
و . ونه لري ونکو ډيري داسې پيښې وموندلې چې تاجيک توکمو کورنيو په خپلو غي ولنې پل ار د  د بشري حقونو د 

خه تښتېدلې وې  او کورونو کې هغو پښتـنـي کورنيو ته پناه او ځای ورکړی وو چې د شخړو له امله له خپلو کورونو 
تل يې د بې کورو شويو پښتنو ، په  يوه پيښه کې هزاره سپين روبو د وحدت د هغو جنگياليو مخه ونيوله چې غو

والو پر ديره ځای بريد وکړي   .ک
  

  بارگاه افغاني/د چمتال ولسوالي: د بلخ والیت
ت مهال  ا  بلخ واليت  تنه هزاره وسلوال د٣٠٠ بجې وې چې١١د دسامبر د مياشتې د دويمې اون د لومړۍ ورځې 

تل  د بارگاه افغاني کلي ته د ١٧. د چمتال د ولسوال پر ليرې پراته پښتون ميشته کلي بارگاه افغاني باندې ور واو
هزاره توپکوالو له را رسيدا دوې ورځې مخکې ، پښـتـنو کليوالو خپلې وسلې د جنبش وزبک بولندوی مال خان ته 

ليوالو ته ليکلی ډاډ او ژمن ليک ورکړل شوی وو چې کليوال بې وسلې سپارلې وې ، د وسلو د سپارلو په بدل کې ک
د بې وسلې کولو له لړۍ وروسته مال خان خپل دولس تنه جنگيالي په کلي کې ځای پر ځای کړل ، خو کله چې .دي 

خه و تښتيدل کليوال  د هزاره گانو له راتگ سره سم ډيري ١٨. هزاره جنگيالي راغلل ، د مال خان سرتيري له کلي 
له کلي و تښتيدل خو وسلوالو هزاره گانو اوه ديرش تنه د تيښتې په حال کې کليوال د شا له خوا په ډزو وويشتل او 
وېې وژل ، د طالبانو له ړنگيدا وروسته دا لومړن السوندشوې پيښه وه چې په دومره لوړه کچه ملکي وگړي پکې 

خه ٣٧له . ووژل شول ه يې سيمه ييز کليوال ول او پاتې شل کسان هغه پښتانه ول چې  تن١٧ تنو وژل شويو کسانو 
خه پناه راوړې وه   .    دغه کلي ته يې له نورو کليو

  
ديرش کلن بزگر دی چې د بريد پر مهال له خپلې ميرمنې او شپ تنو ] س . الف[  د بارگاه افغاني د کلي يو شپ

ولس نيمې بجې وې چې هزاره وسلوال دده پر کال ور د غرمې مهال د. کوشنيانو سره په کلي کې پاتې شوی وو
تل ، وسلوالو  کله چې دی يې د کور له انگړه د باندې بيوه ، . بندي کړ السونه يې له شا ور وتړل] س . الف[ واو

ه کوله چې د هزار سرتيرو مخه و نيسي ، خو سرتيرو د الف ميرمن په وهلو وهلو له خپلې مخې . س. ميرمن يې ه
کول پيل شول . هليرې کړ   :له کال دباندې وهل 

ې طالب او القاعده . السونه مې را تړلي ول ، او د کالشنيکوفونو په ليچونو يې وهلم  "  هغوی پر ما تور لگاوه چې گ
چې له [ ما هغوی ته ديرش لکه افغان . هغوی راته ويل چې له پاکستانه راغلی يم او بايد خپلې پيسې ورکړم.... يم
هغوی زما د کور . هغوی پيسې ليرې و غورځولې ، ويل يې چې دا ل دي. ورکړې] و سره سمون خوري  ډالر۴٢

زما دوه گيليمونه ، زما د ميرمنې د الس ساعت ، دوه نور . هر شی لوټ کړ ان زما د نصوارو ډبلی يې هم واخيست
خه واخيستل يپ ريکاډر يې را    ١٩. " جاپاني ساعتونه او يو 

لورم . س. ره سرتيري الفپه پای کې هزا خوشې کوي خو د هغه تر مخ د کلي نور درې تنه پښتانه وژني چې د 
  : وژل شوي کليوال مړی وروسته پيدا کوي 

                                                 
١٦ Human Rights Watch, “Afghanistan: The Massacre in Mazar-i Sharif.” 

ويشتمه او اوه وويشتمه بللې چې د  ١٧ ه د روژې د مېاشتې شپ  ۵ يا ٢ز کال د دسامبر له ٢٠٠١عيني شاهدانو دغه نې
ې سره سمون خوري . نې  

 
١٨ Human Rights Watch interview with village elder K.W., aged forty-five, Bargah-e Afghani, February 
٢٠٠٢ ,٢٤. 
١٩ Human Rights Watch interview with A.S., aged thirty-six, Bargah-e Afghani, February ٢٠٠٢ ,٢٤. 
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د متين کورن ورته ننواتې او زارۍ کولې او په . وو و نيو]  کلن٣٠ يا ٢۵[په لومړي سر کې يې عبدالمتين چې " 
و " ئ ، مه يې وژنـئ د خدای په پار و يې ژغور" ژړاو او انگوال کې يې ورته ويل ، ه کوله چې د  هزاره گانو ه

ه کوله ، د متين ميرمن په  و د متين د ژغورنې ه ولوې شوې وې ،  ې پر متين را  مخه و نيسي ، د کورن 
خ يې په ډزو خپل خاوند پورې کلکه نښتې وه ،  توپکوالو متين له خپلې ميرمنې جال کړ او د کورنې د غړو تر م

تلې ر و مو   .وويشت ، لس مرم يې پر 
تل  وس کلن کليوال عبدالحکيم له هغوی و پو تنې سره سم توپکوالو عبدالحکيم ." ولې مو وواژه: " پين له همدې پو

تل . سيد اسلم را ودانگل ] ديرش کلن[ د عبدالحکيم بل ورور . هم ځای پر ځای وواژه ولې مو : " له هغوی يې و پو
ل . هزاره گانو د توپکو خولې پر سيد اسلم راتاو کړې او په ديرشو مرميو يې سوری سوری کړ." زما ورور مړ کړ

شل کلن اسداهللا هم وژلی وو کليوالو د اسداهللا ] د عبدالمتين بل ورور [ شېبه وروسته مې واوريدل چې هزاره توپکوالو 
  ٢٠." مړی هم راووړ

ين شل کلنه خپلوانه ده ، س په خپل کورکې وه چې هزاره توپکوال د ددې د ورور د د اسداهللا او عبدالمت. پيغله س
تل س ويل چې د عبدالمتين له وژلو سره سم سرتيري د دوی د کال پر انگړ ور . نيولو لپاره د دې پر کال ور واو

ه کوله چې ددې . ننوتل ه کړه د توپکوال ورور شريف اهللا ووژني ، خو دې ور من]  کلن١۶ – ١۵[ توپکوالو ه
يل واهه او مرم په هوا کې تشې شوې ه شوه. بيا ، سرتيرو پيغله س. توپک يې  سرتيرو . دومره ووهله چې بې هو

رانو کې بار کړل او يو ساعت وروسته  لومړی اسداهللا له ځان سره واخيست ، پر هغه يې لوټ شوي شيان په خپلو مو
  ٢١.يې وواژه

پووندگرسردار محمد يو پښتون توکمه . شپانه سردار محمد سره په خپلې کال کې ووو له خپل شل کلن . کلن س٢٧
و . ځوان وو چې د ځان د خوندي ساتلو لپاره يې د بدخشان له فيض آباده دغه کلي ته پناه راوړې وه نوموړی له س

سرتيري درې ځله دده کورته راغلل ، کور يې ورته لوټ کړ او بيا د بريد پر مهال ، هزاره . سره په کلي کې ديره وو
  :  يې سردار محمد وواژه 

تنه وکړه چې وسله دې چيرې ده . هغوی زما پر کال راننوتل ، زما السونه يې را وتړل"   ما وسله نه –بيا يې پو
  .درلودله

و دانې غال درلودلې ې ، زما السونه يې را خالص کړل او غال سرتيرو زما درې غال زما په شا کښيښودل. ما 
ره ورسولې دغې ډلې زما د گاوندي له . وروسته د سرتيرو بله ډله راغله. بيرته خپل کورته راغلم. مې د هغوی تر مو

ره پورې ورسوم  ر يې زموږ د کلي گاون [ کوره بايسکل غال کړ ، هغوی راته وويل چې بايسکل هم ددوی تر مو مو
ه کې درولی وود تورکمنان]  ن ۍ . و د کلي په   ولو لپاره لويه الرۍ راوړۍ وه او زه د هغوی پـَنـ [ هغوی د لو

ران هم ول. وم] جوالي  ول گران بيه شيان راوړل ، نور مو رانو . ما  سرتيرو په خپله هم شيان را ځغلول او په مو
لور پيرې والړم او راغلم. کې يې باَرول   . ....زه درې 

  
لور تنه سرتيري را ننوتل.  وروسته په خپله خونه کې کښينستلمله هغه يو سرتيری ماته راغی او بل . زما کورته بيا 

دې شو ه ور ني توپک په سردار ] سرتيري . [ يې زما شپانه ته چې د انگړ ديواله ته يې ډډه لگولې وه ورغی  ، ل 
دې نه شول هغوی .محمد راتاو کړ ځای پر ځای زما شپون وويشت او مړ يې کړ  نور توپکوال زما شپانه ته ور ني

ه پرشپانه ډزې پيل کړې زما شپانه خواره کي هې نه ول ويلي ، غلی ځای په ځای ناست . هم له ليرې د انگړ له من
  ٢٢." وو

لويښت کلن گ ه  ه ويشت کلن محمد عمر سره د غوايو په غوجل کې هغه مهال ځانونه پ کړل کل.  ډ. پين ه له پين
  : چې يولس تنه هزاره جنگيالي دده پر کال ور ننوتل 

  
توپکوال په غوجل ننوتل او هلته يې محمد عمر چې د غ . يولس تنه هزاره توپکوال زموږ پر انگړ را ننوتل" 

تنه کوله. خاورين منگي تر شا پ وو و موند عمر ورته وويل چې بې . هغوی له محمد عمره د وسلو او پيسو پو
سرتيرو د عمر السونه ور وتړل ، بل سرتيری رامخته شو او وهل يې پيل کړل ، عمر يې د توپک . ر دیوزلی بزگ

ه راپريوت. په ليچ په ککره ککره وواهه ت او د سترگو په رپ کې يې د . عمر پر ځمکه بې هو بل سرتيری را واو
ر کې ور تش کړ   ٢٣. وروسته سرتيري ووتلله هغه. خپل کالشنيکوف د ديرشو مرميو شاژور د عمر په 

                                                 
 هماغه ٢٠
٢١ Human Rights Watch interview with S., aged twenty, Bargah-e Afghani, February ٢٠٠٢ ,٢٤. S., 
like many Afghans, uses only one name. 
٢٢ Human Rights Watch interview with S.W., agedtwenty-seven, Bargah-e Afghani, February ٢٠٠٢ ,٢٤. 
٢٣ Human Rights Watch interview with G.D., aged forty-five, Bargah-e Afghani, February ٢٠٠٢ ,٢٦. 
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ولنې ته وويل . الف. ديرش کلنې گ ار  چې د شل کلن امير خان او ديرش کلن ظفرخان خور وه د بشري حقونو د 
و له وژنې مخکې د پيسو  ه و نيول ، هغوی يې ووهل ، سرتيرو د هغې د ورو چې هزاره سرتيرو د هغې غبرگ ورو

تنه کوله    : او نيشه يي توکو غو
د نارينه وو السونه يې له . په خونو ننوتل او نارينه يې دباندې را وايستل او هريو يې واهه. ه وسلوال راغللشل تن" 

، ئ ، که اپيوم لرئ ، پيسې مو راکړئ که پيسې لر: " سرتيرو نارينه وهل او ويل يې . شا په دستمالونو ور وتړل
لور ." ئاپيوم راکړ ه ول ، پر هر يوه يې  لور تنه وسلوال نښتي ول او وهل يې ، هغوی يې د توپکو زما دوه ورو

و مې چيغې وهلې. په ليچونو وهل و چې و يې وژل. ، ما ژړل. ورو ه يې تر هغه مهاله وهل تر    ...زما ورو
تلې ې بيرته په خپلو خونو ننوتلو ، وسلوال په موږ پسې خونو ته راغلل او پيسې يې غو ما ورته وويل چې . موږ 

يانو پر کورونو ور ننوتل او هلته يې هم پيسې .... له هغه وروسته يې نارينه را واخيستل. ه لروپيسې ن بيا د نورو گاون
ولې   ٢٤." بيا يې نارينه دباندې را وايستل او په ډزو يې ووژل. ل

ملکي پښتانه  دوه تنو نورو شاهدانو دغو پيښو ته د ورته نورو پيښو يادونه وکړه او زياتوي چې هزاره توپکوالو 
وس کلن پالر محمد خان ونيو ، السونه . ج.ميرمن م.  وگړي ووژل وايي چې شل تنو هزاره جگړه مارو د هغې پين

وس کلن اکا شيرخان هم ونيو وسلوالو د هغوی په وهلو پيل وکړ او پيسې يې . يې ور وتړل ، توپکوالو د هغې دو پين
تلې  خه غو ې يې له هغه وروسته دواړه يې د: " ور و سره زر او گا  کور په انگړ کې ووژل بيا راغلل او د 

لور تختې گيليمونه ، درې ايران ٢٥."لوټ کړې   له هغه وروسته هزاره داړه ماران بيا راغلل ، شپ تختې غال ، 
يپ ريکارډر ، د کور نور شيان ، او د کور په انگړ کې  لو يو ماشين ، يو  والړ تراکتور غال ، يو گيس ، د کاليو گن

ول شيان يې له ځان : " يې په شوکه يوړل  ول لوټ شوي شيان زموږ په تراکتور کې بارکړل ، هغوی زموږ د کور 
  ٢٦." سره واخيستل او والړل

ويشت . شپاړلس کلنه م وايي چې لومړی يې د هغې تر مخ د هغې اويا کلن پالر صفدر بای وواهه ، بيا يې د هغې شپ
  :  واژه کلن وروراميرخان و

ول هزاره توپکوال ول"  کول يې پيل . زموږ پر کال شپ تنه وسلوال راننوتل،  کال ته له راننوتلو سره سم ، وهل 
ول يې ووهلو ، بيا يې زموږ کور را لوټ کړ هغوی زما پالر واهه او ما بې وسې په ژړاوو او انگوال . کړل ، موږ 

تل چې د هغوی مخه و نيسم او له هغوی و غواړم چې پالر مې مړ وو خپل پالر په غي کې کلک نيولی وو ، ما  غو
دغه وهل وهل تر يو نيم . هغوی زه هم ووهلم ، ليرې يې و غورځولم ، زه يې هم د توپکو په ليچونو ووهلم. نه کړي

 هغوی سرتيرو د. هغوی اميرخان هم نيولی وو او هغه يې واهه. زما ورور اميرخان هم هلته وو. ساعته روان ول
تي ول. السونه شاته ور تړلي ول ، د هغوی پښې يې هم ور تړلې وې ولو ځانونه او مخونه تک شنه او   . د 

  
خه  تلې]  امريکايي ډالره۴٢٠٠ – ٢٨٠٠[  لکه افغان ٣٠٠٠ لکه کله ٢٠٠٠هزاره گانو به کله له موږ  . غو

  . وژنيو] زما پالر او ورور به [ هغوی ويل که پيسې ور نه کړو ، نو  
و سترگو وليدل بيا يې د توپکو خولې پر هغوی . لومړی يې ډير کلک ووهل. هغوی يې زما تر مخې ووژل. ما په ر

  .را تاو کړې اوهر يو يې ديرش ديرش مرم وويشتل
اميرخان پر ځمکه پروت وو ، سرتيرو خپلې . بيا يې بل ډول درنده وسله وا خيستله او پر هغوی يې ډزې وکړې

ولو په يوه وار ډزې وکړې خو .... واخيستلې او په برچو يې سوری سوری کړبرچې را  ] زما پالر [ سرتيرو 
سرتيرو زموږ په انگړ کې پر هغوی ډزې . اميرخان ځای پر ځای مړ شو. صفدربای دوه ورځې وروسته مړ شو

  .وکړې
ل يې پيل کړل لو ماشين مو هم موږ غال او  گيل. بيا ، سرتيري په خونو ننوتل او د خونو پل يمونه درلودل ، د کاليو گن

ول يې له ځان سره واخيستل–درلود  يو شمير سره زر او د سرو زرو سکې مو هم درلودلې هغه يې هم واخيستلې .  
لور دانې گوتې وې ، زموږ جامې او شپ ساعتونه يې هم په شوکه  لور جوړه غوږک ،  ، په سرو زرو کې 

ه ونه ويلخو له هغه ور. واخيستلې و ]  امريکايي ډالره٢٨٠٠[  لکه افغان ٢٠٠٠هغوی . وسته يې موږ ته نور 
  ٢٧. موندلې

د سړک له مخې نيولی وو او ورته يې و ويل چې خپل کور ور . الف .  دوه تنو هزاره جگړه مارو شل کلن الف
يي دې وو چې ځای پر ځای کله چې دی د دوه وو تنو وسلوالو تر مخ روان وو ، سرتيرو پر هغه بريد و. و کړ او ني

يل وهلم] کور پر لور[ کله چې د : " ووژل شي   برچه . روان ووم ، د هغوی يوه تن د خپل توپک په برچې پر مخ 

                                                 
٢٤ Human Rights Watch interview with G.A., aged thirty, Bargah-e Afghani, February ٢٠٠٢ ,٢٦. 
٢٥ Human Rights Watch interview with M.J., age unknown, Bargah-e Afghani, February ٢٠٠٢ ,٢٦. M., 
like many Afghans, uses only one name 
 هماغه  ٢٦
٢٧ Human Rights Watch interview with M., aged sixteen, Bargah-e Afghani, February ٢٠٠٢ ,٢٦. 



 
 

 
  ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

وکه يې زما خولې ته را ورسيدله ونه مې مات شول. زما په  کې ننوتلې وه او  ه وم. شپ غا  د ٢٨. " بې هو
کله چې د . رغان روغتون ته بوت ، هغه په روغتون کې د مرگ په پوله ناست ووپالر خپل زوی د شب. الف. الف

خه دوې مېاشتې وروسته مرکه کوله مخ يې ال تر دغه دمه کلک  ونکو له هغه سره له بريد  ولنې پل بشري حقونو د 
  . په بنداژونو تړل شوی وو

ايمز خبريال  باوري . له يوه هزاره بولندوی سره مرکه کړې دهپه نامه ] رجب [  د ٢٩]جيفري موهن [ د الس انجلس 
سرچينې وايی چې بولندوی رجب د چمتال د ولسوال پر ډيريو برخو ولکه درلودله ، رجب مني چې د بارگاه افغاني 
ينگار کوي چې دغه بريد د پښتـنو د هغه بريد په غچ کې شوی وو چې پر هزاره  په کلي کې وژنې شوي دي او 

  :  کړی وو کليوالو يې مخکې
  

تيا ده چې ! هو "  ه پي شوي ول ] په بارگاه افغاني [ دا ر خو کله چې طالبان راغلل د چمتال په ... کې يوه 
هغوی د هزاره .  تنه يې بنديان کړل۵٠٠ هزاره گان ووژل او ٣٠٠پښتـنو .  هزاره کورن وې٢٠٠٠ولسوال کې 

 تنه ووژل ، ٣٠٠هغوی زموږ . و د ديوال مخ ته يې َدَرولی ومهغوی زما کور هم لوټ کړ ا. گانو کورونه لوټ کړل
ايي د هغوی  اروي ول چې .  تنه ور وژلي وي١٠خو موږ  اروي راوړل ، خو دا هغه  موږ د وژل شويو کسانو 

ـلي ول خه لو ي چې دا کارونه چا وکړل ، خو دغه خلک چې اوس په بارگاه..... دوی له موږ  وک نه پوهي  هې 
و يې جنسي افغاني ل او پر   کې ژوند کوي هغوی هم  يو وخت پر خلکو غوبل پيل کړی وو ، هغوی کورونه و لو

   " ٣٠. تيري وکړل
يتوب کې پروت دی ولني . د بارگاه افغاني پښتون ميشته کلی د بارگاه تورکمن د کلي په گاون ار د  د بشري حقونو د 

ونکي دغه تورکمن کلي ته هم ورغلل او له ه تل چې د طالبانو د واکمن او د دغو بريدونو پر پل خه يې وپو غوی 
ه ډول چلند شوی وو تورکمن کليوالو هم وويل چې د طالبانو د واکمن پر مهال د بارگاه افغاني پښتنو . مهال ورسره 
ي کلي ، طالبانو ت. کليوالو ددوی کلی لوټ کړی وو ه سر تيري کله چې طالبان په واک کې ول زموږ پښتانه گاون

لس تنه سرتيري دې د  مېاشتـني وار په توگه طالبانو ته  تل چې پين خه يې هم و غو ورکول او له تورکمن کلي 
  ٣١. برابر کړي

ه کېدو شو ي بريد وروسته د بارگاه افغاني په پښتون ميشته کلي کې امنيتې حالت مخ په  پا د جنبش . له دغه مرگ
ه خپلې وسلې ورکړې وې او د بريد پر مهال کلي ته د هغه گومارل شوي سرتيري بولندوی مال خان چې کليوالو ورت

له هغه وروسته چا کليوال . تښتېدلي ول ، له بريد وروسته  بيرته کلي ته راغی او خپل سرتيري يې کلي ته را واستول
  . ونه نيول

  
 
  

                                                 
٢٨ Human Rights Watch interview with A.A., aged twenty, Bargah-e Afghani, February ٢٠٠٢ ,٢٤. 
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