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افغانستان: طالبان افرادی را که ادعا می شود شبه نظامیان بوده اند اعدام و
«ناپدید» کرده اند

کشف بیش از 100 جسد در یک کانال در ��ق کشور
Published in

(نیویورک) – دیده بان حقوق بشر امروز اعالم کرد کھ نیروھای
امنیتی طالبان اعضا و حامیان یکی از شاخھ ھای دولت اسالمی

(داعش) در شرق افغانستان را بھ طور صحرایی اعدام و بھ زور

ناپدید کرده اند. از زمانی کھ طالبان در اگست 2021 قدرت را بھ
دست گرفتھ اند، ساکنان والیات ننگرھار و کنر در شرق کابل اجساد

بیش از 100 مرد را کھ در کانال ھا و مکان ھای دیگر انداختھ

شده بودند، کشف کرده اند.  

نیروھای طالبان عملیات جست و جوی ظالمانھ از جملھ حمالت شبانھ

را علیھ ساکنانی انجام داده اند کھ طالبان آنان را بھ پناه دادن یا

،(ISKP) حمایت از گروه مسلح دولت اسالمی والیت خراسان
شاخھ افغانستانی دولت اسالمی (داعش) متھم می کنند. در جریان

این حمالت، نیروھای طالبان ساکنان را مورد ضرب و شتم قرار

داده و مردانی را کھ بھ عضویت داعش خراسان متھم می کنند، بدون
طی مراحل قانونی یا افشای محل نگھداری آنان بھ خانواده ھایشان بازداشت کرده اند. تعداد نامعلومی بھ طور صحرایی اعدام شده اند – یعنی بھ ضرب

گلولھ کشتھ شده، بھ دار آویختھ شده یا سر بریده شده اند - یا بھ زور ناپدید گردیده اند.  

پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت: «ما یک کانال تخلیھ شده در ننگرھار را بررسی کردیم کھ در آن بین آگست 2021 تا
اپریل 2022 بیش از 100 جسد رھا شده بود. بھ نظر می رسد کھ مقامات طالبان بھ نیروھای خود اختیار تام داده اند تا افرادی را کھ ادعا می شود جنگجو

ھستند بازداشت کنند، ناپدید کنند و یا بکشند.» 

بین اکتبر 2021 تا جون 2022، دیده بان حقوق بشر، با ھمکاری یک سازمان محلی کھ بھ دالیل امنیتی از آن نام برده نمی شود، با 63 نفر، از جملھ
42 نفر بھ صورت حضوری در والیات ننگرھار و کنر، و 21 نفر بھ صورت تلفنی، مصاحبھ کرد.  

در نوامبر، تیمی از ھر دو گروه، اجساد ۵۴ مرد را کھ بقایای بسیاری از آن ھا در مراحل پیشرفتھ تجزیھ قرار داشتند، در طول 15 تا 20 کیلومتِر

کانال تخلیھ شده شمارش کردند. اجساد شواھدی از شکنجھ و اعدام ھای وحشیانھ را نشان می داد: برخی از آن ھا دست و پا نداشتند، طناب ھایی بھ
گردن شان زده شده بود، یا گلو و سرشان بریده شده  بود. کارمندان صحی در ننگرھار گفتند کھ 118 جسدی را ثبت کرده اند کھ از ماه آگست تا دسمبر در

سراسر این والیت پیدا شده  بودند.  

یک گزارش رسانھ ای بھ نقل از یکی از جنگجویان طالبان می گوید: «ما حمالت شبانھ انجام می دھیم و ھمین کھ یکی از اعضای داعش را پیدا کنیم، در
جا می کشیم اش». سازمان ملل متحد گزارش داده است کھ عملیات طالبان علیھ داعش خراسان «بھ شدت بھ بازداشت ھا و قتل ھای غیرقانونی متکی

است.» 



در طی چندین سال، داعش خراسان بمب گذاری ھایی را انجام داده کھ بھ  ویژه جمعیت ھای ھزاره، شیعھ، و دیگر اقلیت ھای مذھبی و ھمچنین طالبان و

نیروھای دولتی سابق را ھدف قرار داده اند. این گروه مسلح از جریان اقلیت خشونت آمیز سلفی گری سرچشمھ می گیرد، جنبشی کھ برای راھنمایی
اخالقی بھ سال ھای اولیھ اسالم نگاه می کند. 

دیده بان حقوق بشر اعدام ھای صحرایی و ناپدید کردن اجباری مقامات سابق دولت افغانستان و نیروھای امنیتی از سوی نیروھای طالبان را قبالً مستند

کرده است. دیده بان حقوق بشر گفت کھ موارد ی در شرق افغانستان نشان می دھد کھ نیروھای طالبان چنین جنایات را بھ کسانی کھ آن ھا را بھ ارتباط با
داعش خراسان متھم می کنند گسترش داده اند.  

قوانین بین المللی بشردوستانھ یا قوانین جنگ کھ در مورد درگیری مسلحانھ بین طالبان و داعش خراسان الزم االجرا است، ھمھ طرف ھا را موظف

می کند کھ با ھر کسی کھ در بازداشت بھ سر می برد انسانی رفتار کنند. بازداشت ھای خودسرانھ، اعدام ھای صحرایی، و سایر اشکال بدرفتاری ممنوع
است و افراد مسئول مشمول کسانی اند کھ بھ دلیل جنایات جنگی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. ھمچنین ناپدید کردن اجباری یا سر بھ نیست کردن

ممنوع است، کھ حقوق بین الملل  آن را برای بازداشت ھر فردی توسط نیروھای دولتی یا عوامل آن ھا و بھ دنبال آن امتناع از اذعان بھ بازداشت یا

محل نگھداری آن شخص تعریف می کند. 

اعضای مظنون داعش خراسان کھ بھ ظن ارتکاب جرایم جنایی بازداشت می شوند باید فوراً در برابر قاضی آورده  شوند، بھ طور مناسب تفھیم اتھام

شوند، امکان دسترسی بھ اقارب و وکیل مدافع برای شان فراھم شود، و مطابق با استانداردھای بین المللی دادرسی عادالنھ تحت پیگرد قانونی قرار

گیرند.  

گاسمن گفت: «جنایت ھای متعدد داعش خراسان پاسخ مخوف طالبان را توجیھ نمی کند» و نیز «نیروھای طالبان بارھا و بارھا اعدام ھای صحرایی و

سایر جنایات جنگی را علیھ افرادی کھ در بازداشت بھ سر می بردند انجام داده اند و ھنوز مسئولین را مورد بازخواست قرار نداده اند.» 

برای جزئیات یافتھ ھا، لطفا بھ آدرس زیر مراجعھ کنید. 

دیده بان حقوق بشر و سازمان محلی شواھد قابل توجھی مبنی بر اعدام ھای صحرایی و ناپدید کردن اجباری افراد متھم بھ حمایت از داعش را از سوی

طالبان پیدا کرده اند. شواھد گسترده ای در کانال درونتھ در نزدیکی جالل آباد وجود داشت ھکھ گروه ھای ما از آن بازدید کرده اند و با بازرسی اجساد
کشف  شده در آنجا در اواخر سال 2021 تعداد زیادی از قتل ھا را ثبت کردند. مصاحبھ ھا نشان داد کھ بسیاری از کشتھ شدگان افرادی بودند کھ طالبان

قبال آن ھا را بازداشت کرده بودند.  

درگیری طالبان و داعش در ننگرھار و کنر 

نیروھای طالبان کنترل جالل آباد مرکز ننگرھار را در 15 اگست 2021 - در ھمان روزی کھ قدرت را در کابل تصرف کردند، بھ دست گرفتند. در

ماه ھای بعد، نیروھای امنیتی طالبان عملیات جستجو را برای دستگیری و بازداشت اعضای سابق نیروھای ملی امنیتی افغانستان و اعضای داعش

خراسان انجام دادند.  

ھنگامی کھ حمالت داعش خراسان بر نیروھای طالبان پس از ماه آگست، بھ ویژه در ولسوالی ھای ده باال، شینوار، مھمند دره، اچین و کامھ در شرق

ننگرھار ادامھ یافت، طالبان حمالت خود را بر ضد داعش خراسان تشدید کردند. در نوامبر طالبان صدھا جنگجو را  علیھ نیروھای داعش اعزام

کردند. مقامات طالبان طی اظھاراتی بھ رسانھ ھا ادعا کردند کھ نیروھای آن ھا «98 درصد» داعش را «از بین برده اند» و این گروه «دیگر یک تھدید
جدی در افغانستان تلقی نمی شود.» با این حال، وحشیگری ایکھ گفتھ می شود طالبان با آن عملیات انجام داده اند ممکن است جرقھ ای برای افزایش

نیروگیری داعش در آن والیت شده باشد. 

مقامات طالبان چندین بار ادعا کردند کھ داعش را بطور جدی تضعیف یا ازبین برده اند. با این حال، نیروھای داعش بھ حملھ بھ واحدھای طالبان،
معموالً با استفاده از بمب ھای دست ساز مغناطیسی (IED)، بمب ھای کنار جاده ای، و حمالت ضربتی-و-فرار بھ پوستھ ھای طالبان ادامھ داده اند. آن ھا

ھمچنان بھ بمبگذاری غیرقانونی خود بر جوامع ھزاره و شیعھ ادامھ داده اند و تعداد زیادی غیرنظامی را کشتھ و مجروح کرده اند.  

حمالت شبانھ طالبان و مجازات دستھ جمعی  



از زمان بھ دست گرفتن قدرت، نیروھای طالبان حمالت شبانھ را در مناطق مسکونی انجام داده اند، تاکتیکی کھ از مدت ھا قبل یکی از ویژگی ھای

عملیات ضد شورش توسط ھمھ طرف ھای درگیری در افغانستان بوده است. این یورش ھا اغلب ستم گری را در بردارد.  

طالبان بسیاری از محلھ ھایی کھ بھ محل زندگی سلفی ھا معروف اند را ھدف قرار داده اند - سلفی ھا جامعھ ای است کھ از نوعی از اسالم پیروی می کند

کھ از باورھا و اعمال مسلمانان اولیھ قرن ھفتم الگوبرداری شده است. بھ نظر می رسد ھدف این حمالت نھ تنھا جنگجویان داعش خراسان، بلکھ

مجازات ساکنانی است کھ ممکن است با داعش خراسان ارتباطی نداشتھ باشند ولی پیرو سلفی گری باشند.  

از سپتامبر تا نوامبر، باشندگان ننگرھار و کنر موجی از عملیات طالبان و ناپدید شدن اجباری و کشتار سلفی ھا را گزارش دادند. در برخی موارد،

نزدیکان قربانیان ادعا کردند کھ طالبان اعضای خانواده شان را برده اند، و پس از آن، بازداشت این مردان را تکذیب کرد ه اند. در موارد دیگر، ساکنان

گفتند کھ اجساد نزدیکان شان را پیدا کردند کھ از سوی طالبان برده شده بودند. گفتھ می شود کھ برخی ازین افراد سربریده شده بودند. 

باشندگان کنر، والیتی کھ شاھد درگیری طوالنی بین طالبان و دولت سابق، داعش خراسان یا سایر گروه ھای مسلح بوده ، گفتند کھ مورد ھدف قرار

گرفتھ اند. آن ھا گفتند کھ جنگجویان طالبان در جاده ھا مردان را متوقف و مورد بازجویی قرار می دادند و طالبان اگر پی می بردند یا مشکوک می شدند کھ

این مردان سلفی ھستند گاھی آن ھا را در مالء عام مورد ضرب و شتم یا تحقیر قرار می دادند. 

مردی گفت: «کنری ھا نمی توانند [در مورد این نوع برخورد] چیزی بگویند. اگر بگویند، می گویند شما داعشی ھستید.» یک مرد از ولسوالی مروره

والیت کنر کھ توسط طالبان در جالل آباد متوقف شده بود، گفت: «وقتی متوجھ شدند کھ من سلفی ھستم، ریش و سرم را در حضور صدھا نفر تراشیدند

و ساعت ھا مرا در آنجا نشستاندند».  

بزرگان سلفی می گویند کھ بھ دلیل تداوم حمالت، بزرگان جامعھ سلفی در تعدادی از ولسوالی ھا تحت فشار قرار گرفتھ اند تا از مقامات طالبان اعالم

حمایت کنند. طالبان ھمچنین اعضای جوامع سلفی را ثبت کرده اند کھ از جملھ موارد دیگر نظارت طالبان بر اعضای این جامعھ را تسھیل می کند.  

در حالی کھ از آگست 2021 تا کنون ھیچ آمار تایید شده ای از کشتھ ھا و ناپدید شدگان اجباری وجود ندارد، اجساد برخی از قربانیان در مناطق مختلف
جالل آباد و مناطق اطراف آن بھ تماشا گذاشتھ شده اند. بین ماه آگست و دسامبر در پارک فارم اده، در جنوب جالل آباد، ساکنان محلی و نزدیکان افراد

برده شده گفتند کھ در حالی کھ بھ دنبال اعضای گم شده خانواده بودند، اجساد افرادی را پیدا کردند کھ در بند طالبان بودند و سپس آن ھا را از درختان
آویزان کرده بودند. مقامات طالبان اذعان کرده اند کھ اجساد را در کنار جاده ھای اصلی و چھارراه ھا بھ بھ عنوان ھشداری برای دیگران اگر بھ داعش

خراسان بپیوندید «این چیزی است کھ اتفاق می افتد» بھ نمایش گذاشتھ اند. اعضای برخی خانواده ھا اجساد بستگان خود را در محلھ خالص بابا در

خوگیانی پیدا کردند. برخی دیگر اجساد را در کانال ھا و رودخانھ ھا پیدا کرده اند. 

تفکیک قتل اعضای سابق نیروھای امنیتی دولت افغانستان از کسانی کھ متھم بھ ارتباط با داعش خراسان ھستند دشوار است، اگرچھ در ھر یکی

الگوھای متفاوتی دیده می شود. زمانی کھ طالبان اعضای سابق نیروھای امنیتی را ھدف قرار می دھند، بھ نظر می رسد کھ افراد را بر اساس موقعیتی

کھ قبالً داشتند، یا بھ این دلیل کھ جنگجویان و فرماندھان طالبان در منطقھ آنان را می شناختند، مشخص می کنند.  

بزرگان جامعھ، اعضای خانواده قربانیان و تحلیلگرانی کھ داعش خراسان را مورد مطالعھ قرار داده اند، می گویند کھ طالبان اغلب بر اساس نسبت دادن

جرم [بھ این دلیل کھ فرد عضو یک جامعھ مشخص است] و نھ بر اساس تعیین کدام پیوند مشخص با داعش خراسان دست بھ دستگیری ھای دستھ جمعی

می زنند. بھ نظر می رسد بسیاری از سلفی ھای بازداشت شده بھ دلیل زندگی در محلھ ھای خاص یا روستاھای سلفی نشین دستگیر شده اند. بزرگان جامعھ و
اعضای خانواده ھا می گویند کھ اجساد یافت شده اغلب دارای لباس ھای متمایز، ریش ھای بلند و دیگر ویژگی ھای سلفی ھستند.  

یک کارمند صحی در یک شفاخانھ محلی گفت کھ تا اواخر ماه دسامبر، کارکنان شفاخانھ 118 جسد را کھ در سراسر ننگرھار پیدا شده بودند، ثبت

کرده اند و اکثر افرادی کھ برای پرس و جو در مورد اجساد آمده اند از کنر، شھر جالل آباد و ولسوالی ھای اطراف جالل آباد بوده اند. این احتمال وجود
دارد کھ ھمھ اجساد یافت شده ثبت یا بھ بیمارستان منتقل نشوند.  

کانال درونتھ 

کانال درونتھ از یک نیروگاه برق آبی در ھفت کیلومتری غرب جالل آباد در والیت ننگرھار جاری می شود. در اوایل صبح روز 7 نوامبر، مقامات
محلی در پاسخ بھ درخواست ساکنان محل امتداد کانال کھ می خواستند جسد پسری را کھ یک روز قبل غرق شده بود بیرون بیاورند، جریان آب از



طریق سد را متوقف کردند. ھنگامی کھ جریان از طریق سد متوقف گردید، کل کانال خشک شد.  

یک تیم متشکل از دیده بان حقوق بشر و یک نھاد از افغانستان در صبح روز 7 نوامبر تحقیقاتی را در امتداد کانال انجام دادند و حدود 15 تا 20
کیلومتر از کانال را با موتر طی 2 ساعت و نیم طی کردند. این تیم 54 جسد - ھمھ مرد - را در کانال تخلیھ شده شمارش کردند. در حالی کھ تعیین سن

دشوار بود، بھ نظر نمی رسید کھ سن ھیچ یک از 50 سال بیشتر باشد. 15 جسد در وضعیت بسیار پیشرفتھ تجزیھ قرار داشتند. ھفت تن را سر بریده و

دیگران را گلو بریده بودند اما سرشان از تن جدا نشده بود. دو نفر طناب ھایی بھ گردن داشتند کھ نشان می دھد آن ھا را قبل از انداختن بھ داخل کانال حلق
آویز کرده بودند. اندام ھای برخی از اجساد مثلھ شده بود. فقط در تعداد کمی زخم گلولھ قابل مشاھده بود، اگرچھ این را نمی توان با دقت تعیین کرد زیرا

برخی از اجساد بھ شدت تجزیھ شده بودند. 

این تیم با ساکنان محل در امتداد کانال مصاحبھ کرد، یکی از آن ھا تیم را بھ محلی بھ نام مقام خان، نزدیک بھ لوای سرحدی یک مرکز نظامی طالبان
راھنمایی کرد. در این منطقھ اجساد در بستر خشک شده کانال نمایان بود. برخی پراکنده بودند و برخی دیگر در کنار ھم قرار داشتند. بھ نظر می رسید

برخی با توجھ بھ وضعیت پیشرفتھ تجزیھ مدتی در آب بوده اند.  

ساکنان گفتند کھ از آگست 2021، این کانال بھ عنوان مکانی برای دفع اجساد شناختھ شده است. پنج خانواده کھ در امتداد کانال زندگی می کردند تأیید
کردند کھ ھنگام تخلیھ آب اجساد را دیده اند. یکی از ساکنان گفت: «بیشتر آن ھا بین ماه آگست و نوامبر، زمانی کھ طالبان مردان متھم بھ عضویت در

داعش را بازداشت و ناپدید می کردند، بھ داخل کانال پرتاب شده اند.» 

یکی دیگر از ساکنان گفت کھ پس از ماه آگست دستکم پنج حملھ بمب گذاری علیھ طالبان در منطقھ مقام خان صورت گرفتھ است و طالبان ممکن است
اجساد را برای ارسال پیام بھ آنجا رھا کرده باشند.  

«حبیب» (نام مستعار) باشنده ولسوالی سرخرود می گوید: 

در حالی کھ بسیاری از اجساد در 7 نوامبر کشف شدند، مردم پس از آن نیز اجساد را یافتھ اند. در اواخر نوامبر، روزی حبیب پس از کار روزانھ در
کانال آب تنی می کرد. او گفت: «چیزی نرم مرا لمس کرد. مثل یک بستھ پیچانده شده بود - جسدی داخلش بود. من و ھمکارم آن را بھ بیمارستان

بردیم.» 

«ذکریا» باشنده قریھ نذرآباد ولسوالی سرخرود نیز اجساد را از کانال بیرون آورده است. او در 7 نوامبر 2021 چھار جسد را دید کھ «در توری در
کانال گیر کرد ه بودند». 

«سعدهللا» یک کارگر روزمزد اھل تاتنگ قلعھ، ولسوالی سرخرود، اجسادی را در اواخر نوامبر در کانال پیدا کرد. او گفت:  

جسد مردی بھ نام وھاب الدین از روستای فتح آباد ولسوالی سرخرود از جملھ اجسادی بود کھ در این کانال کشف شد. نیروھای طالبان او و برادرش
گالب الدین را در اواسط ماه اکتبر بازداشت کرده بودند. یکی از اھالی فتح آباد گفت: 

ھنگامی کھ کانال خشک شد، 10 جسد در نزدیکی اده کابل [ایستگاه اتوبوس ھای بھ مقصد کابل] پیدا شد. این قسمت کانال کھ "بارونگ"
نامیده می شود، دارای توری است کھ از ورود زبالھ یا مواد دیگر و مسدود شدن کانال جلوگیری می کند؛ اجساد در تور گیر کرده بودند.

خبر پخش شد و طالبان آمدند و اجازه ندادند  مردم نزدیک شوند. ساعتی بعد آمبوالنس آمد و اجساد را برد. برخی از اجساد بدون سر بودند
و برخی دیگر پوسیده و تغییر رنگ داده بودند. اکثر اجساد غیرقابل شناسایی بودند. فکر می کنم این افراد در این مکان بھ داخل کانال

انداختھ شده بودند. 

در حال تمیز کردن کانال بودیم کھ دوستانم دو چیز پیچانده شده را پیدا کردند. داخل آن اجساد بودند. آن ھا را قبل از انداختن در آب بھ سنگ
بستھ بودند. اجساد بو می دادند و بھ نظر می رسید کھ روزھا در آب بوده اند. عده ای آن جا جمع شده بودند و اجساد را بھ بیمارستان [سردخانھ]

بردند. 

در 20 نوامبر 2021، جسد وھاب الدین را در کانال [درونتھ] پیدا کردیم و گالب الدین ھنوز مفقود است. وھاب الدین از ناحیھ شانھ دو گلولھ

خورده بود و گلویش نیز بریده شده بود. سنگی ھم بھ سینھ وھاب الدین بستھ شده بود تا بدنش بھ سطح آب نیاید. 



جسد وھاب الدین 13 روز پس از کشف اکثر اجساد دیگر در بستر کانال پیدا شد.  

«احمد» جستجوی بی ھوده ای را برای یافتن جسد برادرش نظیرهللا انجام داد کھ در 7 اکتبر توسط طالبان بازداشت شده بود. ھنگامی کھ او از یکی از
اقاربش فھمید کھ آب کانال درونتھ در 7 نوامبر متوقف خواھد شد، اعضای خانواده برای جستجو آمدند. احمد گفت کھ اقاربش بھ او ھشدار داده بودند کھ

تشخیص اجساد کار سختی است، اما گفت: «قلب ما نمی توانست آرام بگیرد [امید داشتیم بیافیم] ، بنابراین رفتیم». وی صحنھ دیدن این کانال را چنین

تشریح می کند:  

او نتوانست نظیرهللا را پیدا کند.  

اعدام ھای صحرایی و ناپدید کردن ھای بیشتر 

«دکتر» مبارز   

بھ گفتھ بیماراِن مبارز و سایر افراد جامعھ، وی، بین 40 تا 45 سال داشت، بھ دلیل دانشش در زمینھ مراقبت ھای بھداشتی مورد احترام بود، اگرچھ

مدرک پزشکی نداشت. او چندین کلینیک خصوصی را در سراسر شرق و جنوب شرق افغانستان اداره می کرد، از جملھ بسیاری از کلینیک ھای
کوچک در ننگرھار، کھ در آن ھا کادر صحی استخدام کرده بود. آخرین درمانگاھی کھ با یکی از ھمکارانش افتتاح کرده بود در منطقھ اسمرخیل شھر

جالل آباد بود. پس از آگست 2021، او بھ اداره این درمانگاه و سایر درمانگاه ھا ادامھ داد. نیروھای طالبان مبارز و شریک اش را در اوایل ماه سپتامبر
از این درمانگاه بازداشت کردند. حدود 10 روز بعد، جسد او با آثار شلیک گلولھ در جالل آباد کشف شد.  

یکی از شاھدان دستگیری مبارز بھ خانواده ش گفت کھ «[طالبان] با موتری آمدند کھ نشان ھای اداره استخبارات دولت قبلی، ریاست امنیت ملی را

داشت و افراد آن لباس ھای امنیت ملی را بر تن داشتند. آن ھا اعضای نیروھای اطالعاتی طالبان بودند، یعنی ریاست عمومی استخبارات آنان.» این
خانواده گفتند کھ عصر روز دستگیری با آن ھا تماس گرفتھ شد و گفتھ شد کھ مبارز بھ مقر امنیت ملی منتقل شده است. این خانواده بھ مقر امنیت ملی

رفتند و بھ آن ھا گفتھ شد کھ مبارز آنجاست: «ما اجازه نیافتیم او را ببینیم، ھرچند طالبان گفتند کھ «او اینجا با ماست.»» 

اعضای این خانواده گفتند کھ فردای آن روز با ھمراھی بزرگان محل بھ مقر امنیت بازگشتند: «کنار درب امنیت ملی نشستیم تا نوبت بھ صحبت با
مسئوالن رسید. اما ما نتوانستیم دکتر مبارز را ببینیم.» یکی از مسؤلین در درب ورودی بھ این خانواده گفت: «شما بھ خانھ برگردید. پرونده او ھنوز

در حال بررسی است اما چیزی در پرونده [در مورد او] وجود ندارد.»  

حدود 9 روز پس از دستگیری، مبارز حدود ساعت 10 شب با پسر بزرگش تماس گرفت و گفت: «پسرم، دلم اینجا خفھ شده است. ھیچ کسی مرا لت و
کوب نکرده، ھیچ کس حرف بدی بھ من نگفتھ. آن ھا بھ من گفتھ اند کھ فردا آزاد می شوم، اما تو باید سعی کنی زودتر مرا آزاد کنی. بھ دنبال من بیا،

بزرگان را بیاور تا آزادی من را تضمین کنند. آن ھا [طالبان] باید مرا مجازات کنند اگر من بھ خاطر ارتباط با داعش خراسان مقصر باشم.» خانواده 

مبارز نمی دانند کھ او چگونھ بھ تلفن دسترسی پیدا کرده است. یکی از مقامات طالبان بھ ما گفت کھ «دکتر مبارز از شماره خود تماس نگرفت، بلکھ از
یک شماره جدید تماس گرفت کھ ممکن است توسط طالبان در داخل مرکز فراھم شده باشد» 

روز بعد ساعت 9 صبح این خانواده از ھمسایھ ھا تماس دریافت کردند مبنی بر اینکھ جسد مبارز ھمراه با دو جسد دیگر در منطقھ فارم اده جالل آباد

پیدا شده است. مردی کھ این اجساد را پیدا کرد، گفت کھ بھ نظر می رسد در طول شب کشتھ شده اند. با جسد مبارز نامھ ای گذاشتھ شده بود کھ در آن
نوشتھ بودند: «دکتر مبارز، پزشک جراحی داعش»، می خواستند بگویند کھ او برای داعش خراسان کار می کرد یا بھ آن ھا خدمات صحی ارائھ می داد.

یکی از بزرگان قومی گفت: «این دروغ است کھ او پزشک داعش بوده است.» 

نمی شد اکثر اجساد را تشخیص داد. …ھمھ آن ھا در یک مکان نبودند بلکھ در امتداد بستر کانال پخش شده بودند. ممکن است آن ھا

[طالبان] یک جسد را بھ اینجا انداختھ باشند، جسد دیگر را جای دیگر. فاصلھ بین اجساد متفاوت بود: بین برخی از اجساد 10 متر، برخی

100 متر، برخی حتی دورتر. …ما [تقریبا] کل کانال را از داخل موتر نگاه کردیم. ... مرد ما [نظیرهللا] در یک دستش یک اثر زخم
داشت، و ما اجساد را برای یافتن اثر زخم بررسی می کردیم... عدد دقیقی را بھ خاطر ندارم، اما مطمئنم نزدیک بھ 100 نفر آنجا [در

کانال] بودند. شنیدم کھ برخی از آن ھا قبالً توسط اقارب و افراد دیگر برده شده بودند. چون نظیرهللا اثر زخمی روی دستش بود، فکر کردیم

ممکن است او را بشناسیم. از ساعت 9:30 صبح تا 4:30 ظھر آنجا بودیم… دیدن ھمھ آن اجساد، از نظر روحی تأثیر زیادی روی من
گذاشت. 



شریک مبارز آزاد شد اما گفت کھ آن ھا در بازداشت از ھم جدا شده اند و او نمی داند چھ اتفاقی افتاده است.  

حقوق بین الملل بشردوستانھ از ھمھ پرسنل در برابر بدرفتاری محافظت می کند، از جملھ کسانی کھ برای نیروھای مسلح مخالف یا گروه ھای مسلح
مراقبت ھای صحی ارائھ می دھند.   

محمد باز  

محمد باز اھل دره بادل ولسوالی نارنگ والیت کنر بود. خانواده و اعضای جامعھ او گفتند کھ او یک سلفی بود، اما با طالبان نیز جنگیده بود. 

یکی از اقارب گفت کھ محمد باز در 20 سپتامبر از خانھ خود در ولسوالی نارنگ بیرون شد تا بھ یک سفر تجاری بھ سپین بولدک در والیت قندھار

برود. طالبان او را در یک ایست بازرسی در منطقھ درونتھ شھر جالل آباد متوقف کردند.  

او اجازه یافت با خانواده اش تماس بگیرد و بھ آن ھا گفت کھ وقتی طالبان تلفن او را چک کردند، مقداری محتوای سلفی را در آن پیدا کردند. او ھمچنان
بھ خانواده اش گفت کھ با صالح، رئیس استخبارات ولسوالی نارنگ تماس گرفتھ و صالح بھ طالبان گفتھ است کھ محمد باز یک «مجاھد»، از اعضای

طالبان است و نھ داعش خراسان. اما طالبانی کھ محمد باز را بازداشت کردند گفتند کھ او نمی تواند رھا شود. 

خانواده و دوستان محمد باز گفتند کھ وقتی بعداً سعی کردند با تلفن تماس بگیرند، تلفن خاموش شد. یکی از پسران کاکا بھ منطقھ درونتھ رفت، جایی کھ
محمد باز بازداشت شده بود. او از ساکنان محل پرسید کھ چھ چیزی دیده اند. یکی از شاھدان، یک تاجر، گفت: «طالبان فردی را [کھ با ویژگی ھای

محمد باز مطابقت داشت] دستگیر کردند، او را در یک رنجر [موتر] سوار کردند و بھ سمت شھر [جالل آباد] بردند.»  

روز بعد، خانواده محمد باز از یک درمانگاه تماس دریافت کردند تا بیایند و جسد او را تحویل بگیرند کھ توسط یک راننده در نواحی تپھ ای بیابانی مملھ
در ولسوالی خوگیانی پیدا شده بود. گلوی محمد باز را بریده  بودند و نامش را بر روی یک تکھ کاغذ بر بدنش چسپانده بودند. خانواده او و دیگران بر

این باورند کھ طالبان محمد باز را بھ این دلیل کشتند کھ او سلفی بود، ریش بلند داشت و مطالب سلفی در تلفنش داشت.  

نظیرهللا  
نیروھای امنیتی طالبان در ولسوالی کامھ ننگرھار نظیرهللا را در 7 اکتبر بازداشت کردند. برادرش «جواد» گفت:  

یکی از اھالی روستا کھ شاھد دستگیری بود گفت کھ از طالبان پرسیده بود «این پسرھا را کجا می برید؟» و آن ھا گفتند: «ما این ھا را بھ ولسوالی

[مرکز] می بریم.» 

جواد گفت کھ فوراً بھ مرکز ولسوالی رفت اما اجازه مالقات با مقامات طالبان را نیافت. روز بعد دوباره تالش کرد، اما موفق نشد. روز سوم، اعضای
بیشتر خانواده از کنر بھ مرکز ولسوالی رفتند و با تضمینی کھ بختیور رحمان یکی از متنفذین محلی ارائھ کرد، طالبان ابراھیم و سبحان هللا را آزاد

کردند. 

جواد گفت کھ قاری یاسر، قوماندان امنیھ طالبان ولسوالی کامھ و شاھین، رییس عمومی استخبارات بھ وی گفتھ اند کھ حکمت عادل ولسوال این ولسوالی
دستور بازداشت را داده است. جواد گفت کھ بھ دیدن عادل رفت کھ گفت یک کندک از کابل آمده و نظیرهللا را با خود برده است.  

جواد گفت کھ او ابتدا بھ والی ننگرھار، محمد داوود مزمل، و سپس بھ معاون والی عریضھ کرد تا بھ مقامات ولسوالی کامھ دستور دھند تا حال نظیرهللا

را معلوم کنند. او ھیچ پاسخی دریافت نکرد. سپس او بھ مقامات وزارت داخلھ عریضھ کرد کھ حال نظیرهللا را معلوم کنند، اما پاسخی دریافت نکرد.
در نھایت بھ محکمھ استیناف ننگرھار عریضھ کرد و آن ھا این پرونده را بھ محکمھ نظامی ابتدائیھ زون شرق ارجاع داد. این خانواده نتوانستھ اند در

مورد وضعیت و محل نگھداری نظیرهللا ھیچ اطالعی کسب کنند.  

حوالی ساعت 10:30 صبح نیروھای طالبان بھ خانھ ما یورش بردند. آن ھادر دو وسیلھ نقلیھ بودند: یک رنجر و یک تویوتا فیلدر نقره ای.
چھار نفر از آن ھابھ زور وارد خانھ شدند و برادرم را کھ حدوداً 43 سال سن دارد و کارگر است و با زحمت برای خانواده اش غذا پیدا می

کند، دستگیر کردند. او را در حضور چندین شاھد بھ موتر بردند. … دقایقی بعد طالبان دو تن از پسرانم [ابراھیم و سبحان هللا] را کھ در

مزارع نزدیک مسجد کار می کردند، بردند.  



موارد دیگر ناپدید کردن اجباری نیز مشابھ بودند. زنی کھ پسرش توسط طالبان در ماه سپتامبر دستگیر شد، گفت کھ ھیچ کس بھ او نمی گوید کھ پسرش

در کجا در بازداشت بھ سر می برد: «آن ھابھ من اجازه نمی دھند بھ ولسوالی [نزد ولسوال یا پلیس] بروم… ساعت ھا و ساعت ھا مقابل درب ولسوالی
گذراندم، نھ کسی اجازه ورود داد و نھ حتی از من پرسید کھ چھ می خواھم. من نمی دانم چی کار کنم.» 

مقام ھای طالبان ھمچنین اعضای خانواده ھای کسانی را کھ بھ دنبال اطالعات در مورد اقارب بازداشت شده شان ھستند تھدید کرده اند. یکی از باشندگان

ولسوالی چاپھار ننگرھار کھ برای پرس وجو درباره محل نگھداری برادر جعفر کھ طالبان او را در ماه سپتامبر بازداشت کرده بودند، با "جعفر" بھ
مرکز شماره 90 ریاست عمومی استخبارات طالبان در کابل آمده بود، می گوید کھ نگھبان دروازه بھ او گفت: «تو را ھم دستگیر می کنند، پرس وجو نکن

درباره این مردم.» جعفر گفت: «ترسیدم اما چھ کنم؟ من می خواھم بدانم -- [او] برادر من است.» 

در یک مورد دیگر، مردی گفت کھ برادر و برادرزاده اش برای جویا شدن محل نگھداری یکی از اقاربش نزد قوماندان امنیھ ننگرھار رفتند. فرمانده
طالبان کھ با آن ھا مالقات کرد، آن ھا را تھدید کرد و گفت: «خفھ شوید، شما آمده اید تا داعشی ھا را آزاد کنید.» مرد دیگری گفت: «می خواھی [درباره

خویشاوندت] بپرسی، اما جرأت نمی کنی بپرسی.»  

حتی اگر مورد تھدید قرار نگیرند، اعضای خانواده ھایی کھ بھ دنبال اطالعات در مورد اقارب بازداشت شده ھستند، گفتھ اند کھ مقامات طالبان از تایید
بازداشت یا ارائھ ھرگونھ اطالعات خودداری می کنند. یکی از ھمسایگان مردی کھ بھ اتھام ارتباط با داعش خراسان قربانی ناپدید شدن اجباری طالبان

شده بود، گفت: «وقتی بھ دیدن والی ننگرھار [در جستجوی یکی از اقوام] می روید، آن ھا بھ شما اجازه ورود نمی دھند. در دروازه ھا بھ شما می گویند

بروید از جای دیگر بپرسید [اشاره بھ سایر ادارات دولتی]. فقط برای اینکھ تو را بازدارند.»   

نصیر  

نصیر، یکی از اعضای ادعایی داعش خراسان، مدتی پیش از تسلط طالبان، توسط دولت سابق افغانستان دستگیر شده بود. او دوران محکومیت خود را
در زندان بگرام می گذراند و زمانی کھ طالبان زمام امور را بھ دست گرفتند، او ھم از زندان گریخت. او در اواخر ماه آگست یک کسب وکار گاری

میوه را در چھارراھی بت خاک کابل راه اندازی کرد. کارگران محلی گفتند کھ در 20 سپتامبر «موتورھای پر از طالبان [آمدند] و نصیر را با خود
بردند.» برادرش ابتدا بھ حوزه پولیس ناحیھ 12 رفت و سپس با دیگر اعضای خانواده بھ دفتر ولسوال بگرامی والیت پروان رفتند، اما بارھا بھ آن ھا

گفتھ شد کھ طالبان کسی را با آن نام بازداشت نکرده اند. یکی از اعضای آن خانواده گفت کھ ما «فقط می خواھیم بدانیم کھ او زنده است... اگر کاری

[اشتباھی] انجام داده است، او را محاکمھ کنید.»  

ھمھ موارد گزارش شده در والیات ننگرھار و کنر مربوط بھ افراد متھم بھ وابستگی بھ داعش خراسان نیستند.  

احمدهللا   

احمدهللا، 25 سالھ، در دولت قبلی خدمت نظامی می کرد. نزدیکان او گفتند کھ در ماه سپتامبر، نیروھای طالبان منطقھ پل سرخاب شھر جالل آباد را
محاصره کرده و مستقیماً بھ خانھ احمدهللا رفتند. مقامات طالبان با استفاده از بلندگو، خانواده او را تحت فشار قرار دادند تا او را تحویل دھند و تھدید

کردند کھ اگر این کار را نکنند وارد خانھ خواھند شد. این خانواده در مقابل تجمع روستاییان، احمدهللا را بھ نیروھای طالبان تحویل دادند. 

سھ روز بعد، پدر احمدهللا تماسی دریافت کرد و بھ او گفتھ  شد کھ جسد پسرش در منطقھ خالص بابا است. پدر احمدهللا گفت کھ وقتی جسد پسرش را دید
متوجھ شد کھ نام و نام روستای احمدهللا روی کاغذی نوشتھ شده و بھ جسدش چسپانده شده است. اجساد حدود ھفت یا ھشت نفر دیگر نیز در این منطقھ

پیدا شد. 
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