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  ر بولک ولسوالي د چا
  
ې پھ مزارشریف کې د طالبانو د واکمن لھ ړنگیدا سره سم د جنبش سرتیرو د شبرغان ٩ز کال د نوامبر پھ ٢٠٠١د   نې

ي اډه و نیولھ د بشري . او مزار شریف ترمن د لویې الرې پرسر پھ  پرتې ولسوال کې د چاربولک د ولسوال پو
ونکي د چار ولنې پل ار د  تون میشتو کلیو تھ والړل چې حقونو د  ي اډه کې د د سیمې یھ بولک د ولسوال ھغو پ  پو

ولي ول ، کورونھ یې لوجنبش دیره سرتیرو د نوموړو کلی ي ک دغھ ناتار د نوامبر او . او کلیوال یې ډبولي وللي و وگ
تھ شو او لمنھ یې د  ۍ پھ ترڅ کې" بې وسلې کولو" دسامبر پھ مېاشتو کې رامن ۍ کې د د ل  پراخھ شوه ، پھ دغې ل

ې وای ولې ک   . جنبش سرتیرو باید یوازې وسلې را 
  

ھ  نیو بریدونو وروستھ پھ کلیو کې امنیتي حاالت اوس تر ډیرې کچې  پھ درې واړو کلیو کې ، کلیوالو وویل چې لھ لوم
ېدا د طالبانو یو پخوانی بولندوی محمد ولي چې د چاربولک د ولسوال اوسید. شوي دي ونکی او د طالبانو لھ پر

تون میشتو کلیو تھ امن را خوندي  تی دی پھ دې بریالی شوی چې پھ سیمھ کې پ واکونو تھ ور او وروستھ د جنبش 
ي ي چې  ساتونکي ، د امن پھ بدل کې ھر کلی باید یو شمیر نارینھ. ک د سره  ھغھ لھ بولندوی ولي تھ ور برابر ک

ي    .سرتیرو پھ توگھ کار وک
  

  1نو وارد جانغوره
  

لور بجې وې چې د شپیتو یا اویاوو تنو پھ شا او خوا کې ١۵ز کال د نوامبر د مېاشتې د ٢٠٠١ د  ې د مازیگرو   نې
تون مېشتھ کلي ور ننوتل دې 2.وزبک سرتیري د نووارد جانغوره پر پ   کلیوالو چې وزبک توپکوال کلي تھ د رانی

ه و تنھ نارینھ او یو شمیر ماشومان یې ترشا کیدو پھ حال کې ولیدل ، پھ بی ې ،  تیدل ، یو شمیر  ان لھ ډاره و ت  د 
ودل   .پری

  
ھ اویا کلن ب تې وسھ م. بوډا بم پھ کلي کې پاتې شو ، . پین کې تی ان کې نھ لېدلھ د چ ھغھ لیدل چې وزبک . یې پھ 

خھ غال  ي او لھ کورونو  کلھ چې داړه . او نور گران بیھ شیان دباندې راباسيسرتیري د کلیوالو پر کورونو ور ننو
  : ماران دده پر کال ور ننوتل ھغھ یې لھ کال دباندې وایست او پھ وھلو ډبولو یې پیل وک 

  
یل وھلم . زما د کال مخې تھ یو سر خالصی غوچوړی  وو ، زه یې د غوچوړي پھ لور بوتلم"  بیا یې غوچوړي تھ ور 

تل او د توپکو  خولې یې ر تل او پو خھ توپک ، سره زر ، پیسې او نور گران بیھ شیان غو اتھ ونیولې ، ھغوی لھ ما 
ي دي ینگاریې کاوه چې موږ د . یې چې چیرې مې پ ک ھغوی سوگندونھ خوړل چې موږ د القاعدې مدافعین یو ، 

                                            
1 Nauwarid Janghura ی   ) ژ( د بلخ د والیت ددغې سیمې د نوم پھ لیکلو کې کھ تیروتنھ شوې وي ما وبخ  
تھ شویوه 2 ې وروستھ رامن ېدا لس ور ھ پھ مزارشریف کې و ٩ز کال د نوامبر پھ ٢٠٠١طالبان د .  شاھد وویل چې برید د طالبانو لھ پر  نې

ھ وشو١۶ د نوامبر پھ ٢٠٠١خو بل شاھد وویل چې برید د روژې د مېاشتې پھ پیل کې د . ول شولپر . نې  
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ي یو تانھ کلیوال یو ، موږ ا. القاعدې غ ما ورتھ وویل چې زما . لقاعده نھ یوما پھ اهللا سوگند خوړ چې موږ یوازې پ
تی ، زه لھ کوم بل  ھیواده نھ یم راغلی ، ھغوی نھ منلھ او زه یې ډبولم ھ اویا کالو او  . عمر اوس لھ پین

  
ھ شوم ي سر کې یې زه د کالشنیکوف پھ لیچ پھ مال ووھلم ،  بې ھو یل وھلم ، پھ لوم . کلھ چې غوچوړي تھ یې ور 

م گورم چې بیا ھم زما تر شا والړ دي ، بیا یې پھ لغتو او وھلو پیل وک او چېغې یې وھلې چې کلھ چې پھ ھوښ راغل
کلھ چې لھ وھلو خالص شول ، زه شواړې شواړې  خور وور پروت وم ، داړه مارو . .... اوس بھ مې پھ ډزو وولي

ولې . گومان کاوه چې م شوی یم ، بیا  والړل خھ وتل لی شېبھ وروستھ مې سترگې ورغ کتل مې چې ډاکوان  لھ کلي 
  3. " او د خپلې اډې پر لور روان ول

  
ي ول. م.کلھ چې ب ول گران بیھ شیان وسلوالو غال ک د . بیرتھ خپل کورتھ راستون شو ویې لیدل چې د ھغھ د کالھ  

ستنې .  م. غال شویو شیانو پھ من کې د اویا کلن ب ، درې کمپلې ، سره زر ، دومره پھ یاد دی چې دوې غال ، درې ب
  .  وی] امریکایي ډالره ٢٨٠ [ لکھ افغان ٢٠٠ینھ جامې او 

   
ریتوب ١٩٩٩پھ . طالبانو دیرش کلن ب لوالې تھ د  پھ تور بندي " جاسوس " ز کال کې د درو مېاشتو لپاره شمالي 

ی وو ، نوموړی د وزبکو د برید پر مھال پھ کلي کې وو ل ،پھ ډبولو یې وزبک سرتیرو د ھغھ . ک السونھ شا تھ ور وت
تنھ کولھ ، لھ وھلو  خھ د پیسو او وسلو غو پیل وک او د توپکو پھ لیچونو یې تک شین واړاوه ، سرتیرو لھ ھغھ 

یناوه ر کې ک ي ، سرتیري پھ . وروستھ سرتیرو نوموړی پھ خپل جیپ مو وزبک سرتیري والړل چې نور کورونھ ولو
لو بوخت ول او ب ل تھ بریالی شولو ھ اخیستنې پھ تی خھ پھ گ نېمھ شپھ بیرتھ کورتھ راغی ، کور یې .ب . ھ دغې شېبې 

رپمپ ، سره زر او : لوټ شوی وو  لور ایران غال ، وا ھ غال ، درې جوړې گیلیمونھ ،   لکھ ٢۴٠توپکوالو پین
خھ وړي وې]  امریکایي ډالره٣٣٠[افغان  ھغھ سرتیري : " ل د جنبش سرتیري ول ھغھ ډاډه وو چې توپکوا. یې ور

ھ . چې دلتھ راغلي ول د دوستم سرتیري ول ي اډه درلوده، د جنبش کسانو تھ داړه مار وسلوال  دې پو ھغوی کلي تھ نی
  4." رگند ول

  
 لھ نوموړي. دی چې کلي تھ د وزبکو توپکوالو د ننوتلو پر مھال پھ کلي کې پاتې شوې وو. س . دریم شاھد دیرش کلن ج

ې وې او پوه شوی وو چې د جنبش توپکوال دي تلې ، ج. سرتیرو سره خبرې ک وایي . س.ھغوی پیسې او وسلې غو
ول کلي کې یوازې دوه زاړه توپک ول ، کلیوالو نوموړي زاړه توپک راوړل او وزبکو سرتیرو تھ یې وسپارل . چې پھ 

ماري ی ه ، ددې پھ لیدلو سلھ ھغھ ورستھ وزبک سرتیري پھ کورونو ننوتل او لو خھ . ج. ې پیل ک تل لھ سیمې   غو
ي ، س دې یو چیرې دمھ شو ، س. ج.وو ھ . م. لھ کلي ووت خو کلي تھ تھ نی تل پوه شي چې وزبک سرتیري  غو

  : کوي 
  
ېدل] گرانبیو شیانو [ھغوی بکسونھ ماتول پھ "  ولولې.  او پیسو پسې گر ام مھ. ھغوی لھ ھره کوره غال ھم  ال وو ما

خھ شیان را و ایستل ل او والړل. چې توپکوالو لھ کورونو  لور ساعتھ . شیان یې پھ دوه وو جیپانو کې بار ک توپکوال 
کلھ چې کورتھ راغلم و مې لیدل چې . نیمایي شپھ وه چې موږ بیرتھ کلي تھ راستانھ شوو..... د کلي پھ شوکھ لگېا ول

 د غالیو دوې لویې خورجینې چې د شیانو د [ دوه غوري ] امریکایي ډالره١٣٠ [ لکھ افغان ١٠٠لور جوړه غال ، 
دولو لپاره یې د خره پھ مال اچوي  ي ول] لی ې یې لوټ ک زموږ پھ کال کې شپ لوی . ، زما د ماندینې جامې او گا

ي ول. بکسونھ ول ھ شی چې پھ الس ورغلي ول ھغھ یې پورتھ ک ي ول او    5" . ول بکسونھ یې مات ک
  

  ککرک 
  
ي اډې پھ گرد چاپیره سیمھ د خان آباد ١٠ز کال د ډسامبر ٢٠٠١د  و سوو تنو جنبشي سرتیرو د خپلې پو ھ وه چې   نې

ل یز عملیات پیل ک ون کلیو کې چا تون میشتو کلیو پھ گ یرمھ نورو پ د چانیزو عملیاتو موخھ د . پھ ککرک او  د ور
ـل ول خو د سرتیرو د پام  لو ور نیغ وووسلو پلـ کی د کلیو پھ لو تل لھ . من ونکو غو ولنې پل ار د  د بشري حقونو د 

                                            
3 Human Rights Watch interview with B.M., aged seventy-five, Nauwarid Janghura, February 
25, 2002. 
4 Human Rights Watch interview with B., aged thirty, Nauwarid Janghura, February 25, 2002. B., 
like many Afghans, uses only one name. 
5 Human Rights Watch interview with J.S., aged thirty-eight, Nauwarid Janghura, February 
25, 2002. 
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ونکو تھ وویل شول چې پھ سیمھ کې پراتھ نور کلي ھم دغو دوه وو  ي خو پل خھ لېدنھ وک دوه وو تاواني شویو کلیو 
  .  کلیو تھ َورتھ لوټ شوي دي

  
ھ ویشت کلن الف ین دو. ک. د پین  تنھ جنبشي توپکمار د ککرک پر کلي ٢٠٠ې بجې وې چې شا او خوا پھ وینا د ماسپ

ول کلي کې خواره واره شول تل او پھ  کال تھ د شلو او دیرشو پھ شااوخوا کې وزبک  توپکوال ور . ک.د الف. ور واو
ي منو تھ یې وویل چې لھ کال د باندې وو وې مودې تر ی. ک. سرتیرو الف. ننوتل او دی یې سوټ موټ و تاړه او 

تې بریالی شو ي گوري . پورې و ډباوه خو پھ دغھ اخ ودَرب کې پھ یوه چل پھ تی کلھ چې د شپې لھ خوا بیرتھ کورتھ را
  :  چې کور یې لوټ شوی وو 

  
ت لکھ افغان "   لوی ینھ والي گان ] امریکایي ډالره۵۶ [ھغوی زما د کورشیان ، زما یوه  ډیره گرانبیھ لونگ ،   ، 

ینھ ساعتونھ ، زما ساعت ، دوې جوړې گیلیمونھ ، درې ، د س ھ او سکې ، درې  ھ د باندې د دوه کیلو گا پینو زرو 
ي ول ستنې ، دیگ بخار او گیس یې لوټ ک لور ب ان او لونگ او زړې جامې زما پھ . نالیچکې ،  ھغوی خپل زاړه بو

ي ول او زموږ نوې جامې یې اغوستې وې   6. " انگ کې پري ای
  

ی  د ککرک د کلي د ُمال کال و نیولھ ، د مال کال یې پھ ککرک کې د خپلو عملیاتو لپاره پھ یوې  جنبشي توپکوالو لوم
ي اډې واړولھ مھالې پو ـتـنـو کلیوالو ٧ھغوی د . لن لو او د ملکي پ و لپاره د مال پھ کال کې دیره شول ، د کلیو لو  ور

ولو  تھ یې دوام ورک ، لھ  تون توکمی بولندوی محمد ولي راغی او سرتیرو تھ یې  ور٧ک و وروستھ د جنبش یو پ
خھ والړ شي   . امر وک چې لھ سیمې 

  
ھ د باندې  ۍ شپھ ، د شپې   بجې وې چې د شپیتھ ١١کلھ چې د ککرک کلي تھ وزبک توپکوال راننوتل پھ ھماغھ لوم

تانھ بزگر گ تلو پھ بزگر یې سوټ م. پر کور ور ننوتل. ر.کلن پ و تر مخ یې د پیسو د غو وټ و تاړه او د کورن د غ
ھ کلک و ډباوه    : ل کې 

  
ل"  پھ وھلو یې پیل وک ، پھ لغتو او د . د شپې شا او خوا یولس بجې وې چې پر کال را ننوتل ، زما السونھ یې را وت

ي دي. توپکو پھ لیچونو یې وھلم بیا یې بلې . ورتھ ویل چې ډالر نھ لرمما . را تھ یې ویل چې ډالر مې چیرې پ ک
ملولم مکھ یې  یو یې ډیر کلک کلک . خونې تھ بوتلم ، پر  لي ول او پھ سو ي یې را واخیستل ، السونھ مې ت سو

  . ووھلم
  

منو غ وک او ورتھ مې وویل چې پیسې ورتھ راوړي ، ھغوی   امریکایي ٢٨٠ [ لکھ افغان ٢٠٠ما د کور پر 
ل. اوړې ورتھ ر]ډالره   7." د پیسو لھ اخیستلو وروستھ یې زما السونھ را خالص ک

  
  خان آباد 

  
ل تون میشتھ کلي لوټ ک د خان آباد د . جنبشي سرتیرو پھ خان آباد کې د خپلې یوې اون تم کیدنې پھ ل کې ډیري پ

ھ ویشت کلن استوگن  د و تھ. ج.پین و ماشومانو پالر دی ک م نورو پی لھ خپلو دوه . ج.د.  ورتھ دهقضیھ چې د شپ
ې مخکې لھ پاکستانھ راستون شوی وو ، نوموړی د طالبانو د ناتار لھ املھ پاکستان تھ  لس ور و سره  پین وو تنھ ورو

گري کولھ تیدلی وو او ھلتھ یې د ودانیو پھ جوړولو کې خ و پھ پاکستان کې پھ خپلو خـَولو او د السونو . ت درېواړو ور
اکو پری ان سره یې کورتھ راوړې وېپھ ت لې او لھ    . مانھ پیسې  گ

  
ولنې تھ وویل چې د دسامبر پھ . ج.د ار  ھ درې تنھ جنبشي توپکوال د ھغھ پر کال وروختل او د ١٣د بشري حقونو د   نې

ه خھ وک تنھ یې ور ه. " وسلو غو ه. ما خپلھ وسلھ ورک تنھ وک لکھ ما ورتھ سل . لھ ھغھ وروستھ یې د پیسو غو
ې] امریکایي ډالره١٣٠ [افغان  پھ  " 8 ] لھ ھغھ وروستھ والړل[بیا یې زما د ماندینې غوږوال الس تھ ورغلې .  ورک

تلې٨سبا ورځ یې د سھار  ام توپکوال بیا راغلل او نورې پیسې یې وغو ل یې .  بجې وې چې ھماغھ د پروني ما دا 
و داو د ھغھ بوډۍ مور دواړه کلک ووھل ، دو. ج.د ورتھ ومنلھ چې . ج.اړه مور او زوی یې تر ھغھ مھالھ وھل تر

ې دي  ې ک   :پیسې یې چیرې پ

                                            
6 Human Rights Watch interview with A.K., aged twenty-five, Kakrak, February 25, 2002. 
7 Human Rights Watch interview with G.R., aged sixty, Kakrak, February 25, 2002. 
8 Human Rights Watch interview with D.J., agedtwenty-five, Khanabad, February 26, 2002. 



  
 

 
  7از  4 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  بھ آدرس ذیل با ما تماس بگیرید. افغان جرمن آنالین شما را صمیمانھ بھ ھمکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواھشمندیم مطلب ا بھ دوش خود نویسنده میباشد، نوشتھ ھ ی و انشائیامالئلیت سئوم: نوت 

  
ې کلکې نیولې وې او بل یې زما السونھ"  ینگ نیولی وم، یوه یې زما پ ملولی . دوه وو تنو سرتیرو  زه یې پـ مخې 
ې .  وھلم] توپک پھ میل[دریم یې د . وم ې پو ر کلھ چې ما د دریدلو لو وکھ یې ووھلم پھ  کولې ، د توپک د میل پھ 

م  پي ک ل[یې  کاره ک ونکو تھ  ر تپونھ یې پل . پھ ھمدغھ خونھ کې زما بوډۍ مور ھم وه ، ھغھ یې ھم وھلھ. ] د خپل 
لھ یې زه پھ.... د توپکوالو پھ خولو کې یوه خبره ناستھ وه چې وسلې او پیسې چیرې دي  و   مال پھ یاد مې نھ دي چې 

ه او ویل چې ږیره لري او طالب یې. کې ووھلم کول تر دوه وو ساعتو روان ول ، ھغوی زما ږیره پلمھ ک ." خو وھل 
9  
  

ې دي. ج.پھ پای کې د  ٢٠٠٠٠٠سرتیرو دوه سوه زره ، . توپکوالو تھ غاړه ږدي او ورتھ وایي چې پیسې یې چیرې ای
ھ دباندې [پاکستان روپ  و د تندیو د خـَولو یبره ]ره امریکایي ډال٣٣٠٠  ې ، دا د درې ورو وه چې " حاصل "  غال ک

لې وې اکو گ یپ ریکاډر ، یوه . ج.سرتیرو د د. پھ پاکستان کې یې د السونو پھ ت لھ کوره دوې گران بیې غال ، یو 
ان سره یووړل ې  او د کورن دوه ساعتونھ ھم لھ    10. گران بیھ لونگ ، گا

  
ۍ کال  لوردیرش کلن سپھ گاون ھ د مازیگر ١٢د دسامبر . دی چې کور یې پھ َورتھ ډول لوټ شوی دی. ک.کې   نې

ي ، ورور یې د  تللی وو چې د خپلې مور گران بیھ . گ.لور بجې وې چې شل تنھ جبنشي سرتیري دده پر کال ورننو
ي ؛ د خ ک ي د گران بیو پھ دغھ شیبھ کې چې توپکوال نوي. گ. شیان د انگ پھ یوه گوټ کې   ددوي پر کال ورخی

ی او نوی راستون شوی وو؛ د خولو کار خالص ک ونکو تھ داسې کېسھ . گ. شیانو د  ولنې پل ار د  د بشري حقونو د 
ه    : وک

  
خ "  ل چې پھ یوه گوټ کې یې  وړه کې اچولي ول ، ھغھ یې راتھ راک مور مې یو شمیر گران بیھ شیان پھ یوې ک

م هیو چیرې م. ک خھ ک وړه مې  را . پھ دغھ شېبھ کې شل تنھ سرتیري پھ کال را ننوتل. ې یو غوچوړی و کیند او ک
ھ کول تل چې ھلتھ مې    .خھ ویې پو

  
ل لھ یې پھ مال کې د توپکو پھ لیچونو ووھلم. زما السونھ یې را وت ډیر سخت بیریدلی وم او گومان مې کاوه . دیرش 
ودبلھ الر. چې اوس بھ مې ووژني ای مې ورو ي او  خې ک   11." ه مې نھ درلودلھ ، ما ومنلھ چې ھلتھ مې پیسې 

  
وړه کې  وړه یې وموندلھ ، پھ ک  او یوه ] امریکایي ډالره ٨۴٠ [ لکھ افغان  ۶٠٠لھ ھغھ وروستھ سرتیري والړل ک

یو کمره وه خھ یې یو .وی ي او لھ کالھ  کاري توپک او د تراکتور دوې لھ ھغھ وروستھ د دوی د کالھ پر خونو ورننو
ي. بطرۍ پھ شوکھ وړي ماري وک بیریدلی . ک.س. سرتیري والړل خو پھ سبا شپھ یې بیرتھ راستانھ شول چې نوره لو

ې ې ک ې یې د غنمو پھ کندو گانو کې پ ولې  ي نو د کورن  منو تیری ونھ ک وک د کور پر  ل یې  . وو چې دا 
کول ھغھ مھال اود ھغھ د پال. ک.سرتیرو د س تلې ، سرتیرو وھل  ل او نورې پیسې یې غو کولو پیل وک ر پھ وھلو 

ل کلھ چې س ې] امریکایي ډالره ٢٨ [شل لکھ افغان . ک.بس ک دیرش دقیقې وروستھ د جنبش د سرتیرو بلھ .  ورک
ل یې ھر گران بیھ شی چې س ھ کسیزه ډلھ کال تھ راغلھ او دا  ل . ک.پین ول ک لھ پاکستانھ راوړي ول لھ یوې مخې را

وال وو او سرتیرو د س. ک.، س ه  .پھ پاکستان کې ک لور گران بیھ کمپلې ، : ک لھ کوره  دغھ وروست ماره وک
ولھ بیھ یې لور جوړې یپ ریکارډرونھ ، یوه صدرۍ ، د سرو زرو گا چ   پاکستان ٢٩٠٠٠ گیلیمونھ ، دوې 

 امریکایي ٢٨٠٠[ لکھ افغان ٢٠٠٠پھ بل سھار یې د جنبش بلھ ډلھ راغلھ او ."  کېدل] امریکایي ډالره۵٠٠ [روپ 
ي نو ]ډالره ل توپکوالو گواښ وک کھ پیسې ور نھ ک تلې ؛ دا  ل بھ د ھغھ تراکتور او د اوبو لگولو  یې غو دا 

ان سره یوسي رپمپ لھ  ې چې لھ ھغھ وروستھ جبنشي داړه ] امریکایي ډالره٧٠٠ [ لکھ افغان ۵٠٠. ک.س. وا  ورک
  .ماران والړل

  
ھغھ سیمھ ییز . ک.س. پوه شوی وو چې سرتیري جنبشیان دي او ویې ویل چې د ھغوی د بولندوی نوم لعل وو. ک.س

ی وو د ھغھ نوم قره ووبولن ولو وروستھ د کلي . ک.د س. دوی ھم پیژانده چې سرتیرو یې دده کور لوټ ک د کالھ لھ لو
ي چې د بلخ جمعیتي ولسوال اسحاق رھگذر تھ د داړه مارو د برید پھ  یو سپین روبی د مزارشریف سیمھ ییز مرکز تھ 

ي کونھ وک ي ، چارواکي لھ سیمې لیدنھ کوي اود رھگذر دغھ قضیھ د چاربولک رسمي چا. اړه سر رواکو تھ ورلی

                                            
 ھماغھ  9
 ھماغھ 10
11 Human Rights Watch interview with G., aged twenty-five, Khanabad, February 25, 2002. G., like 
many Afghans, uses only one name. 
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َونو تصدیق کوي تھ شویو داړو ، شوکواو کـــَ ي چې د خپلې قضیې د . ک. کلھ چې س. رامن بیا رھگذر تھ ور
کھ چې داړه مار  واب ورتھ وایي چې ھغھ پھ دې اړه ھې نھ شي کوالی  ي رھگذر پھ  تنھ وک پرمختگ پھ اړه پو

خھ ولسرتیري د نور   12.و ملیشو لھ ډلو 
   

ھ اویا کلن ک ای پین ۍ شپھ د خان آباد د یوه ب پر کال د . م.د ککرک پھ کلي کې جنبشي سرتیري د برید پھ ھاغھ لوم
تل لورو بجو پھ شا او خوا کې ور وا ی د داړو مارو د ډلگي بولندوی ورتھ وویل چې دوی د وسلو د . مازیگر د  لوم

لو لپاره راغلي دي ه. م. ، کپل واب کې وویل چې وسلې نھ لري ، خو توپکوالو د ھغھ کال ور لوټ ک داړه مارانو . پھ 
خھ . د کلي دغھ مخور سپین روبی پھ وسلو وھلی وو  امریکایي ١٣٠٠[  لکھ دولتي افغان ۵٠٠سرتیرو دده لھ کال 

ې] ډالره ېنھ جامې او گا لوټ ک لور غال ،  دې وو ؛ کد روژې مېاشت وه ، ا. ،  م داړه ماران .و روژه ماتی نی
ام لمون یې  دده پھ امامت . م.روژه ماتي تھ را و بلل ، داړه مارو سرتیرو لھ ک ه د ما سره پھ ماړه نس روژه ماتھ ک

ي اډې تھ بوتلل٢٠٠ک .وک لھ دعا وروستھ یې د م م د جنبش د .ک.  پسونھ ھم پھ شوکھ واخیستل او پسونھ یې خپلې پو
ې وه ، پیژندل دوه  پر بولندوی ذاکر تور لگوي چې نوموړي . م.ک: تنو بولندویانو نومونھ چې دده کال یې ور لوټ ک

ې و دا ھم زیاتوي چې بولندوی قره  ه –دده کال لوټ او تاال ک ي - مخکې مو لھ ھغھ یادونھ وک  دوه نور کلي ھم لوټ ک
اوریو رمې غال . م. ھمدغھ بولندوی قره د ک–ول  ې وېد    13.ک

   
وس کلن ١٢ ز کال د ډسامبر پھ ٢٠٠١د  ین مھال وو چې د خان آباد د مالوچو د سوداگر، دري پین ھ ماسپ   ]ح. م[ نې

تي] ح.  م [داړه مار توپکوال د . کال لوټ شوه خھ ت دې کیدل چې لھ خپلې کال   خپل کور تھ پھ ]ح . م[. کال تھ ور نی
ر او د ]ي َون مین[بیرتھ راتگ سره گوري چې یو  ت د ھغھ د سودا گرۍ توکي او ۵٠٠٠ مو  امریکایي ډالرو پھ ارز

نگ د ]  امریکایي ډالره٨٣٠ [شپ سوه لکھ افغان  کاري توپک ، شل دانې د ] ح. م [ یې غال شوي دي ؛  د ھغې تر
لور غال ھم وړل شوې وې  نوموړي د بشري حقونو 14.سپینو َزرو سکې  او شل دانې د سر َزرو سکې ، یوه راډیو او 

ی دی ر یې د بولندوی قره سرتیرو غال ک ونکو تھ وویل چې مو ار پل  د توپکوالو لھ شوکې وروستھ پھ ]ح.  م [. د 
ر چالوه ؛ م ح پھ دې اړوند د چاربولک د ولسوال .سترگو لیدلي چې بولندوی قره او د ھغھ سرتیرو دده غال شوی مو

کوي خو د خپل يمشرتابھ تھ سر    . و شیانو پھ ترالسھ کولو کې نھ بریالی کی
  

و د جنسي تیریو د  ماریو پھ مستیو کې پر  پھ کلي کې یو شمیر میرمنې باورلري چې داړه مارو سرتیرو د داړې او لو
ت کلنھ میرمن ک. تندې ماتونھ ھم پھ پام کې درلودلھ وایي چې سرتیري لھ خپل بولندوی سره ددې پر کور ور .... لوی

ولې. ننوتل ؛ توپکوالو میرمن ک ایونو کې پ ې یې پھ خوندي  کلھ چې سرتیري لھ کالھ دباندې . ولیده چې یو شمیر 
و پھ اړه خبرې کولې.. ووتل ، میرمن ک و شویو  و کې د پ .. د دې پھ اوریدلو ک. واوریدل چې سرتیري پھ خپلو من

ي ي کورتھ لی ې د خپل وزبک گاون وانې   ورځ پای تھ ورسیدلھ او د شپې پھ راتگ سرتیري لھ بولندوی .د کورن 
ھ شوې ې  تي چې  خھ پو ي او ور سرتیرو تھ درواغ وایي او ورتھ .. ک. پرتھ پھ یوازې سر د دې کور تھ را

ار تھ والړې ونکو تھ وویل چې ھغھ ډاډه وه او سرتیرو پر. وایي چې ھغوی  ولنې پل ار د   نوموړې د بشري حقونو د 
  15. و د جنسي تیریو موخھ درلودلھ

  
  د بلخ ولسوالي

ار   د بلخ 
  

اره دباندې  ې د ماخستن پھ ٢۵ زکال د دسامبرد  ٢٠٠١د :   د بلخ لھ   بجو د شپیتھ کلن کورناستي معیوبھ امام ، ٩ نې
اپھ و وھل شوه ا گوري چې پھ سیمھ کې جمال الدین والړاو د دوازې لھ ش. جمال الدین ،  د زړې کال د انگ دروازه نا 

ي فرقې دیارلس تنھ ھزاره سرتیري توپکوال د ده د کال تر مخ والړ دي یرمې پو ان او . د وحدت د ور  جمال الدین د 
ک ور ماتوي او پر جمال  و ک و لھ ویرې دروازه نھ خالصوي ، سرتیري د کال پھ دیوالونو ور اوړي ، د کو د خپلو لو

هالدین تور لگوي چې کھ دی   .  طالب نھ وي نو ولې یې دروازه ددوی پرمخ خالصھ نھ ک
  

                                            
12 Human Rights Watch interview with S.K., aged thirty-four, Khanabad, February 25, 2002. 
13 Human Rights Watch interview with K.M., aged seventy-five, Khanabad, February 25, 
2002. 
14 Human Rights Watch interview with M.H., aged fifty-three, Khanabad, February 25, 2002. 
15 Human Rights Watch interview with K., aged fifty, Khanabad, February 25, 2002. K., like 
many Afghans, uses only one name. 
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ي  ھ کی ي او پھ وھلو پیل کوي نوموړی بې ھو   : سرتیري جمال الدین سوټ موټ ت
  
و ووھلم"  لھ. کلھ چې ھغوی راغلل زه یې پھ سر او پ موږ یې ډیر . ما خبرې نھ شوای کوالی. زما خولھ یې را وت

ل یې کول  کن ورولو ،  تانھ یاست ؛  سپکې سپورې یې ویلسخت  زما السونھ یې شا تھ را .... ، ویل یې چې تاسو پ
ل او د توپکو پھ لیچونو یې ووھلم ھ وم . وت میرمن مې راغلې وه او پھ بې ھو کې . کلھ چې ھغوی وتل ، زه بې ھو

م ي ول ؛ ھغې را وی ک   16. " یې زما السونھ را خالص ک
  

ې بلې جال کلھ چې ھزاره توپکوالو  بوډا او بې وسھ جمال الدین واھھ ، یو شمیر نورو د جمال الدین میرمن او درې لو
منو چیغې او بې وسھ کوکارې اورېدلې چې لھ بلې خونې راتلې. خونې تھ بیولې وې د جمال الدین  . جمال الدین د خپلو 

ولنې سره د مرکې پھ ل  ار لھ  ه چې داړه مارو ھزاره توپکوالو پھ دیرش کلنې ماندینې د بشري حقونو د  کې کېسھ وک
وارلس کلنې پیغلې لور ډلھ ییز جنسي تیری وک    :  ھ ډول د ھغې پر 

  
وارلس کلنې لورپیل وک"  ی یې زما پھ  ې، لوم ې او نجونې یوې خونې تھ ک لورمې ژړل او . دوه تنو توپکوالو ، 

کھ چې سوې کوکارې یې لھ تنکي ستوني را وتلې ، توپکو الو  تھ یې ننواتې کولې چې داسې کار دې ورسره نھ کوي 
ای بھ یې ووژني. پیغلھ ده ای پھ  دې وشو او ورتھ ویې ویل کھ خپلې جامې ونھ باسي نو  د . یو تن توپکوال ورنی

انھ یې کالي پھ زور و ایستل ، بل توپکوال د نجل کالي پھ الس کې واخیستل لھ تیری ھغوی پر نجل در. نجل لھ  ې 
ل. وک لھ تیری وک خو ورسره بل توپکوال یو  ل. د توپکوالو بولندوی دوه    .پھ پای کې د نجل کالي  یې بیرتھ ورک
  

منان نھ یو ، ولې دغسې ماره پر موږ کو" موږ ژړل او ویل مو ،  : بولندوی وویل ." ئموږ بې وزلي خلک یو ، موږ د
تانھ "  توپکوال ھزاره گان ول او یو بولندوی یې درلود ؛ گومان کوم چې ھغوی د ." یاستتاسو طالبان یاست ، تاسو پ

خھ ول انگې  ی را والړ سو ، د بل وار راغی ، او ھر یوه وار پھ وار جنسی تیری . بلخ د سیمھ ییزو پولیسو لھ  یو س
  . کاوه

  
تل چې تشناب تھ والړې شو ، ویره پر موږ خپره وه ، موږ تھ یې اجا نیو دوه تنو موږ غو ه ، کلھ چې لوم زه رانھ ک

جنسي تیري کوونکو خپل کار خالص ک ، ورو ورو یې دروازه ووھلھ او لھ خونې دباندې ووتل ورپسې درې تنھ نور 
دې شول لھ پھ ما تیری وک. راغلل ، ما تھ رانی ھ    .درې تنو توپکوالو پین

  
ھ کولھ چې زما وروستھ لھ دې چې زما پر مشرې لور او پھ ما یې تیری  ھم ] پر دولس کلنې لور[ وک ، توپکوالو ھ

ي ما مقاومت کاوه ، ھغوی زما لور وھلھ ما خپل کرخت او بې وسھ السونھ پر خپلې دولس کلنې لور را تاو . تیری وک
ي ول چې ویې ژغورم ھ بیا ..... زما لور یې پھ اوږه او سر ووھلھ ، ھغھ ال تر اوسھ د درد لھ السھ ژاړي. ک یې ھ
ای دې ما ووژني خو ] لس کلنې[کولھ چې زما پر کشرۍ  ي ، لور مې راتھ وویل د جنسي تیري پر   لور تیری وک
  ....توپکوالو پر ھغې تیری ونھ ک. تیری دې راباندې نھ کوي

  
منھ یم و د راتلونکې پھ اړه اندی ي. اوس مې د لو و سره واده ونھ ک وک بھ زما لھ لو ھ نھ دي پاتې موږ تھ ن. ھې  ور 

ول خلک پوھی. ؛ واده ، ویاړ او پرتم مو پھ اوبو کې الھو شو ھ را پی شوي دي او پر موږ ئ د کلي  چې موږ تھ 
  17. " خاندې

  
مارو داړه مارو ددغ کولو او جنسي تیریو وروستھ لو لن  بې وزلي کورېلھ وھلو ،  . د کالھ شیان ھم لوټ او تاال ک

و د خپلې مشرې خور د واده د جوړې توپکوالو یو شمیر غ ال او نور پھ الس اوبدل شوي شیان چې د دغې میرمنې لو
ل ، د دغو جنسي تیریو لھ املھ د نجل واده ھم ونھ شو ، واده یې فسخ شو ...." پھ ھیلھ پھ السونو اوبدلي ول غال ک

ل ،  ول شیان غال ک و د خپلې مشرېدھغوی زموږ د کالھ  لپاره جوړ ' جھیز'  خور د واده د جوړې غھ شیان زما لو
ي ول ان سره یوړل. ک لو یو ماشین یې لھ  . توپکوالو د سپینو َزرو امیل ، دوه گیلیمونھ ، یوه غال ، پیسې ، د کالیو گن

                                            
16 Human Rights Watch interview with Jamaluddin, aged sixty, Balkh, February 25, 
2002. 
17 Human Rights Watch interview with N., aged thirty, Balkh, February 25, 2002. N., like many 
Afghans, 
uses only one name. 
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 de.german-afghan@maqalat لطفًا  بھ آدرس ذیل با ما تماس بگیرید. افغان جرمن آنالین شما را صمیمانھ بھ ھمکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواھشمندیم مطلب ا بھ دوش خود نویسنده میباشد، نوشتھ ھ ی و انشائیامالئلیت سئوم: نوت 

لو ماشین ما تھ یوه وسیلھ وه چې پھ ھغ ل ، د کالیو گن ھ موږ د خوراک لپاره ھې شی نھ لرو ، ھر شی مو لھ السھ ورک
م ۍ ډوډۍ پیدا ک   18." مې کوالی شوای یوه م

  
ار کې د جمعیت لھ نورو شلو تنو توپکوالو ٢٠٠١د  ھ وه ، د جمعیت بولندوی ستار د بلخ پھ  ۍ نې ز کال د دسامبر لوم

تانھ بس چلوونکي الف تل چې خپل . بولندوی ستار لھ الف . پر کال ور ننوتل.. سره د اووه ویشت کلن پ خھ وغو
ر  ي او ویل یې مو ر مخکې ستا وو ، خو اوس زما دی: " ورک تونل السوندونھ . الف." دا مو ر د  و منلھ او د مو

خھ واخیستلھ ، الف ر کیلي یې ور ل ، خو بولندوی ستار الف وواھھ ، د مو کاره ک ر لھ السھ ورک. یې ور  . خپل مو
خ. کلھ چې الف ر یې ور تھبیرتھ ستار تھ ورغی او خپل مو ل راغلی نو و بھ دې  وغو  ، ستار ورتھ وویل کھ بل 

انگې د بلخ د پولیسو دفتر تھ والړ او شکایت لیک یې ولیکھ ، .  الف19. وژنم کې پر لیک پھ پای  شکایت دد پولیسو 
ی وو چې د الف ي ، خو د الف. ستار امر ک ر بیرتھ ورک  – دي دغھ امرونھ یوازې د کاغذ پرمخ خبرې" پھ وینا ، . مو

  20. "  ھې مانا نھ لرياو 
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19 Human Rights Watch interview with A., aged twenty-seven, Balkh, March 4, 2002. 
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