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  په شمالي افغانستان: د طالبانو د جناياتو بېه
  ړی برخهلم، کې د پښتـنو کړول او ځورول

  
  (C) ٢ .NO ,١٤ .VOL ٢٠٠٢ HUMAN RIGHTS WATCH APRIL:  انگريزی ماخذ

  سي۲:  ، شمیره ۱۴ه ڼ گ۲۰۰۲ولنه ، اپریل ټار څد بشري حقونو د 
  

  :  يوه پښتانه کليوال ته )قوماندان(د بغالن په واليت کې د جمعيت يو بولندوی
دئ تاسو بايد کابل ته والړ شـ. تاسو د دغې سيمې نه ياست. تاسو پښتانه ياست   .ئاو سيمه موږ ته راپري

  
  : وايي  د وحدت د ډلې د جنگياليو د ځورونو په اړه )ریږسپين (يو پښتون سپين روبی

  !طالبانو جنايات وکړل خو سزا يې اوس موږ وينو
  

  :يو بل پښتون توکمه سپين روبی چې کوريې د جمعيت ځواکونو لوټ کړی وايي 
خه ده موږ وسه نه . آيا زموږ غ اوري؟ خو کله چې له خدايه  گيله کوو همغومره سزا وينو. زما گيله يوازې له اهللا 

. د توپکوالو او بولندويانو د کړاو له السه ، اوبه زموږ ترخ ته را رسيدلي دي.  لريدلته توپکوال وسه او زور. لرو
د   . چې خپله بزگري وکړوئ دوی له دغه ځايه ورک کړي ،  پري

  
يز   لن

 ز کال د نوامبر د مېاشتې له پيله را په ديخوا چې په شمالي افغانستان کې د طالبانو د واکمن د ړنگيدا له ٢٠٠١د 
ې سر کولو ، کړېدلو ، جنسي نې ه سمون خوري ، د شمالي افغانستان په ډيريو برخو کې پښتانه د وژنو ، وهلو   ، 

ون د ځورونو او کړاوونو له بيال بيلو ډولونو سره مخامخ شول١تيريو ، لوټ او شوکو  پښتانه ځکه و ځورول .  په گ
خه ديشول چې له طالبانو سره همپيونده وبلل شول ، د طالبانو د مش   .    رتابه د ډلې ډيري غړي له سويلي افغانستان 

و گوندونو او د هغوی  په شمالي افغانستان کې د ځورولو او کړولو د پازوال نېغه گوته درو توکمپالو يا توکم بنس
ي    : مليشو ته نيول کي

  
  وزبک واکه ملي اسالمي جنبش ا - 
   تاجيک واکه اسالمي جمعيت او-
  وحدت ډله   هزاره واکه د - 
  

لواله کې نه ول اهمدا رنگه يو شمير وسله والو  وزبکو ، تاجيکو او هزاره گانو ته چې له پورتـنـيـو پوځي ډلو سره په 
ه  خه په ناوړه گ گوته نيول شوې چې د بې وسو ، بې وسلو شويو پښتـنو په غوره کولو او د هغوی له بې وسـ 

  .اخيستنې يې تيريو ته الس اچولی دی
  

ولنې د  ار  زکال د مارچ ٢٠٠٢د پـښـتـنـو پر وړاندې نوموړو ځورونو ته په کـتـنې او ځواب کې د بشري حقونو د 
ل ـونکي شمالي افغانستان ته ولي لور تنه پــل لورو واليتونو بلخ ، . په مېاشت کې خپل  ونکې ډلې د شمال په  پل

خه ليدنه وکړه ؛ همدا شان دغې ډلې د فارياب ، سمنگان او بغالن کې له يو شميرپښتون ميشت ولنو  و کليو او 
ولنې له استازو او د بشري مرستو له کارکوونکو سره وليدل مهالي دولت له استازو ، د ديپلوماتيکي    .    افغانستان د  لن

  
ـنـو په لړ کې  په سيمه کې د پښتـنـي تولنو د شتمـنـيـو د لوټ  ونکې  ډلې د خپلو پلـ او تاال او په وچ زور د زموږ پلـ
ول کړل د فارياب واليت د شور . هغوی د ځمکو او ځايونو د نيولو د پـيـښـو په اړه مالومات په السوند شوي ډول را

ته شوې سيمه ييزو کليوالو ويل چې د نوامبر په نيماييو . دريا په سيمه کې هم د لوټ او تاال پېـښـې په َورته ډول رامن
ولې کړي ( کارو وزبکو وسلوالو کې له جنبش سره هم خه وسلې را  د )  پرته له دې چې د نورو توکمونو له  وگړو 

خه  اروي يې ور و راتلونکو اونيو په لړ کې يې ددوی کلي لوټ او تاال کړل ،  ولې  او د  هغوی وسلې يې په زورا

                                                 
د چال شتمني په وچ زور اخيستل : شوکه  ١  
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ـل ، د کورنو د اړتيا وړتوکي او شتمن ول واخيستل ، غنم او دانه باب يې ولو ول را  ي ، غال ، پيسې او سره زريې 
  .   وبلله" لويښت ورځن ترهگري " يوه کليوال د دغه لوټ او تاال لړۍ –کړل 

  
و له  په ډيريو پښتون ميشتو کليو کې د لوټ او تا ال دغه لړۍ د پښتـنـو نارينه وو او په ځينو کـلـيـو کې د پـښـتـنـي 

کولو سره ملگرې  يو سپين روبی دی چې د بلخ واليت د يوه پښتون ميشته کلي ، سپين . ] ج. م. [ وهډيرو کلکو وهلو 
کوټ ، استوگن دی  نوموړی هم د ورته ډول وهلو َډبـَولو يادونه کوي او زياتوي چې هزاره توپکوالو په سپين کوټ 

ه وکړل  وهلم او " بيل" غوی زه په يوم ه. يوه سرتيري زما السونه راتړل او دوه تنو نورو په لغتو وهلم: "  کلي کې 
تل يې چې توپک او پيسې دې چيرې دي کول هغه ."  دوه نيمو ساعتو لپاره همداسې وهلم–زه يې د دوه . پو وهل 

ود. ] ج. م[  مهال و درول شول چې پای کې  . الف[ د شور دريا په سيمه کې . سرتيرو ته د خپلو پيسو ځای ور و
ای کليوال دی ، هغ. ] س ارويو ډيرې َرمې لري ، د جنبش دوه تنو سرتيرو يو ب د مرگ ترپولې . ] س. الف[ ه  د 

تلې  خه غو دې وو چې : " وواهه  او پيسې يې ور په لومړي سر کې يې ، زما په لونگ زما غاړه را وتړله ،  ني
ه شوم ، بيا يې زما السونه را وتړل. زيندۍ مې کړي  کيبل دی چې په خپله يو ډول[ بيا يې په گوردوم . بې هو

وسکي لري  ه کې کوشني اوسپنيز پن ن و ځله يې په شا ، پښو او السونو ووهلم. ووهلم] وروست  م چې  . نه پوهي
کول هغه مهال بس شول کله چې ." زما مړوندونه يې په گوردوم را مات کړل جنبشي توپکوالو ته . ] س. الف[ وهل 

رسايکل ورکړل   .  خپلې پيسې او مو
  

ولې شوې دي جنبشي سرتيرو د سمنگانو د . په سيمه کې د پـيسو لپاره د سړي تـښتـونو پـيـښې هم په السوند ډول را 
او د هغه ملگری  د دسامبر په وروستيـو کې وتښتاوه ، دواړه تر ] ک . م[ حسن خيلو د پښتون ميشته کلي اوسيدونکی 

اتل شول ، دواړه تر هغو په کيـبلونو َډبـَول کېدل چې د پيسو ځمکې الندې په يوې خونې کې تر يوې اون پورې و س
  .ورکړې ته يې غاړه کښيښودله

  
ماريو پر مهال يو شمير پښتانه ملکي وگړي هم  وژلي دي د بلخ د . د يادونې وړده چې بريدگرو داړه مارو د خپلو لو

سلوالو اوه ديرش تنه پښتانه ملکي بې وسلې په کلي کې هزاره و] بارگاه افغاني [ واليت د چمتال په ولسوال کې د 
کليوال ووژل ، د ډيريو السونه د شا له لوري تړل شوي ول له وژنې مخکې ، هغوی د خپلو کورنيو د وگړو تر مخ 

تل کېدلې يرمه کلي ،  ينگي کال کې هزاره . وهل شوي ول ؛ د هغوی د ژوند د ژغورنې لپاره پيسې غو په ور
ماريو  لور نارينه ووژلتوپکواکو د لو ې او  په ] دشدان باال[ د بلخ د واليت د . او ډاکو گريو پر مهال دوې بوډۍ 

د فارياب د واليت د شور .  په منگ دوه تنه پښتون توکمه نوي ځوانان ووژل١٨ او ١۵کلي کې جنبشي توپکوالو د 
  له وهلو َډبـَولو وروسته له ځان سره دريا د َدرې په يوه کلي کې وزبکو توپکوالو يوسپين روبی کيوال  لعل جان 

  . لعل جان له تښتونې وروسته له سړي تښتونکو سره وو چې مړ شو: بوت 
  

و او نجونو هم جنسي کړي دي ماريو او بريدونو په لړ کې پر  ماور ، د خپلو لو ي کې . ډاکو لو ارگو د بلخ په 
وارلس کلن ې نجل او د هغې پر مور چې لومړی يې د نجل پالر د هزاره وسلوالو د يوې پـښتـنې کورن پر يوې 

ه پروت وو ، جنسي تيری وکړ او وروسته  يې دهغوی کور لوټ او تاال کړ د . مرگ تر پولې وواهه او بې هو
ه د چمتال په ولسوال کې هزاره سرتيرو پر يوې شپاړلس کلنې نجل جنسي تيری ١۶ زکال د جنورۍ په ٢٠٠٢  نې
ه شو او بيا يې د.]  م.پ[   واليت کې جمعيتي توپکوالو ديرش کلن د کندز په. وکړ [  د مرگ تر پولې وواهه ، بې هو
ولنې ته د جنسي تيريو په اړوند نور راپورونه را. پر ميرمنې جنسي تيری وکړ.] م.پ ار   د بشري حقونو د 

ه ډول يې له بريدگرو سره جگ و خپلې کيسې کولې چې په  ړې  و کړې ، خپل پت يې وساته او ورسيدل ؛ ډيريو 
ې کړي وې ه ډول يې خپلې ځوانې نجونې د جنسي تيريو له ويرې پ   .    په 

  
ه شوه خو بې وسه پښتون  ي د گزارشونو پر بنس ، په يو شمير سيمو کې د بد ترينو ترينگلتياوو ، لوټ او تاال کچه را

ول شمال کې د کلکو بشري سرغړونو د گ ان د . واښ په ويره کې په هماغه ډول ترهېدلې پاتې شوېميشته سيمې په 
ته شوې او زموږ  ـنې پر مهال  ، پورتـنيو پيښو ته َورته پيښې رامن ونکو د پـل ولنې د پل ار د  بشري حقونو د 

ول کړل ـونکو په دې اړوند اړين السوندونه را ـونکو د پلـ. پلـ ـنې پر د شور دريا په سيمه کې د بشري حقونو د پلـ
خه پيسې په شوکه واخلې خو کله چې د  و د کلي له سپين روبو  مهال يوه کلي ته دوه تنه وزبک توپکوال ورغلل تر

خه په شا شول ونکو ولگېدلې ، په بيړه له سيمې  په سمنگانو کې يوه سپين . داړه مارانو سترگې د بشري حقونو په پل
ونکو ت ولنې پل ار د  ستاسو د راتگ په سهار، د جنبش يوه بولندوی راته وويل : " ه وويل روبي د بشري حقونو د 

ه د بغالن په ٢٠ز کال د فبرورۍ په ٢٠٠٢د جمعيت يوه بولندوی د ." چې خپل دولس َسره پسونه ورته ورکړم  نې
تې وې. ]  م.ن[ په کلي کې يو کليوال ] کهنه کال[ واليت کې د  خه يې پيسې غو  . ] م.ن. [ وهلی وو او له هغه 

يو او د توپکو په ليچونو و َډبـَولم:  " وايي  يو . زه يې په سو د جمعيت بولندوی کلک نيولی وم او زوی يې په سو
ې کولې چې ما د هغوی له . وهلو تر ديرشو دقيقو پورې دوام وکړ. وهلم ې پو ه مې راغله ، هغې په ننواتو لو

ولنې د ."  وهلهمنگولو وژغوري ، زما ميرمن يې هم په لغتو و ار د  خه د بشري حقونو د  د سمنگانو له واليت 
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ونکو ته گزارش ورسيد چې جنبشي سرتيرو يو پښتون د پيسو لپاره تښتولی وو؛ سړي تښتونکو  ليدنې پرمهال ، پل
  .     ويلي ول چې گوندې د پيسو په بدل کې  به يې خوشې کړي

  
مهالي دولت مشر حامد کرز ته شوې بوږنوړې د افغانستان د لن ي ،  د افغانستان په شمال کې د پښتـنـو پرضد د رامن

ـلو لپاره  د يوه خپلواک  ترينگلتيا د مخنيوۍ په اړوند يوه شمير مثبت گامونه اوچت کړل ، کرزي د پـيـښو د پـلـ
 ظرفيت ل دی خو د دغې  پراخ لمنې ترينگلتيا پر وړاندې د کرزي کاري. کميسيون په ډله کې درې تنه وگومارل

تونې واکمني د هغو بولندويانو په الس کې ده چې د پورتـنـيو   واکمنو پوځي ډلو ٣ځکه په شمالي افغانستان کې ر
نگ ، د دغو ډلو هغه لوړپوري او ٣پلو غړي دي ، د سرغړوونکو په کتار کې د  پلو د وسلوالو غړو تر  ډلو 

ون لري چې نومونه يې  پوړي بولندويان هم گ د دغو ډلو مشرانو چې په لن . زموږ په گزارش کې راغلي ديمن
وک په الس کې لري يو شمير اصالحي  گامونه اوچت کړي دي د بيلگې په ډول جنرال . مهالي دولت کې لوړې 

عبدالرشيد دوستم يو شمير ځوروونکي بولندويان شړلي دي ؛ ددغې شړنې ډيرې برخه د فارياب په واليت کې په 
ي  چې د شړل شويو بولندويانو پر ځای يې نوي بولندويان گومارلي دي ، دوستم نويو بولندويانو ته گواښ سترگو کي

ولنو امن دې و نيسي   د جنبش نور بولندويان دغه ډول د سزا معافيت ته په کتلو ال –کړی چې د پښتون ميشتو 
ولو افغانانو ته د خونديتوب افغان وسلوا. تراوسه په خپلو سيمو کې د پښتنو ځورونو ته دوام ورکوي ل ځواک چې 

ول شوی دی غر    .    ژمنه کوالی شي د جوړيدنې په درشل کې دی ، د ملي پوليسو ځواک نشته او د امن 
  

ولنه اړه ده چې د افغانستان په شمال کې د پښتـنو پر وړاندې د بوږونوړې ترينگلتيا مخه ونيسي ، د افغان  نړيواله 
کل شوې راتلونکې کې ددې وړتيا نه لري چې ددغو چارواکو له پلوه را ته شوې کاري ډله او کميسيونونه په ا من

ړونوال چې دواړو د تړون په پای کې د ژمنَول . پيښو مخه و نيوالی شي د ملگرو ملتونو د امنيت شوری او د بـُن 
و په السليکونه کړي له افغانستان سره د ملگرو  ملتونو تر قيموميت الندې د مرست ې درنده پازوالي په غاړه لري تر

ته کړي د ملگرو ملتونو د امنيت شوری دې ته اړه ده چې په . هيواد کې د ولس يوه استازی ملکي دولت رامن
اره دباندې پراخه کړي او بيړن پاملرنه دې شمالي افغانستان کې د آ يساف د ځواکونو د قيموميت لمنه د کابل له 

ې گړندۍ شي ، د افغان . افغانستان ته واړوي د پخوانيو او روانو جناياتو پر وړاندې دې د حساب او کتاب اخيستنې ه
خه د سرغړونو د لن مهالي دولت او د ملگرو ملتونو د ادارې د ايجنسيو ظرفيت دې  و له بشري حقونو  لوړ شي تر

ې پراخه کړي ، هغه کسان او کورن دې را . ارنه وکړي ولنو په پيژندنه کې خپلې ه کيو د  ملگري ملتونه دې د ل
خه شړل شوي او دغو کورنيو ته دې د بشري مرستو د رسولو  پيدا کړي چې په وچ زور له خپلو کورنو او ځمکو 

وتوکميزو کميسيونونو په جوړولوکې له افغان دولت سره د .  لړۍ پراخه کړي ملگري ملتونه دې د يو شمير بې پرې 
ولنو  خپلو مالي بـسـپنـو د ورکړې له الرې مرسته وکړي  ، دغو کميسيونونو ته دې دنده ورکړل شي چې د توکميزو 

کونو ته  وړند ځواب وواييترمن د ځمکو ، شتمنيو او د اوبو سرچينو ته د الس رس پر سر شخړو او س    .ر
 

تنې    سپار
ولنـې ته    : نړيوالې 

د قيموميت د کړۍ په پراخوالي کې دې مرسته وکړي خپله لمنه ] آيساف [  د نړيوالو مرستـندويو امنيتي ځواکونو -
وي خوالي لپاره دې د د آيساف د ځواکونو د لمنې د پرا. دې له کابله دباندې او په بيړن توگه شمالي افغانستان ته وغ

  . سرتيرو او نورو مرستو په زياتوالي کې مرسته وکړي
  
 د افغانستان د ملي وسلوال ځواک په جوړولو کې دې مرسته وکړي ، داسې وسله وال ځواک چې د افغان ولس د -

ملکي بيالبيلو توکمونو استازی وسله وال ځواک وي ، کار پوه وسله وال ځواک او داسې وسله وال ځواک چې د 
  . وگړو حقونو ته ژمن او درنښت لرونکو وسله وال ځواک وي

  
کيل جنگيالي او بولندويان د قانون د - ينگار وکړي چې په جنگي جناياتو کې  ولنه دې پر دې آړ يا شرط   نړيواله 

ونو کې د کار کولو حق نه لري انگو او پوځي دري   .پلي کولو په 
  
ځواکونو دې د پوځي ، مالي او تخنيکی مرستو ورکړه په بيړه و درول شي چې د  پر هغو بولندويانو او د هغوي پر-

خه د سرغړونې تورونه پرې لگول شوي دي   . جدي جناياتو او له بشري حقونو 
  
 د بن د تړون تر سيوري الندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د جوړيدلو په درشل کې دی ، ددغه -

ون ،  په افغانستان کې دې د بشري کميسيون او د ملگر ونو په گ ارنې د بيال بيلو بنس و ملتونو د بشري حقونو د 
ار نورو ډلو ته د مالي بسپنو د ورکړې کچه لوړه کړي ارنې او په دې اړوند د    . حقونود 

  
 اړه د روزنې د دايمي  د افغانستان د وسله وال ځواک او ملي پوليسو په ليکو کې د بشري حقونو او بشري قوانينو په-

ته کول   . پروگرامونو رامن
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ته - ونو رامن و مالتړ او د اړينو بنس  په افغانستان کې د پخوانيو او اوسنيو ترسره شويو جناياتو د مواخذې لپاره د ه

ونو د پياوړي کولو لپاره داسې هلې ځلې و کې د نړيوال عدالت  او د افغانستان د عدلي بنس  بايد کول ؛ په دغو ه
ون و لري چې ستنه يې پر نړيوالو منل شويو نورمونو والړه وي   .گ

  
ولنو پر وړاندې له بشري حقونو - رگند ډول د پـښتـنو او نورو توکميزو  ه او  ايي چې په بربن ولنې ته   نړيوالې 

ينگار وکړي ، نړ ولو افغانانو حقونو ته په درنښت دې  ينگار خه سرغړونې په کلکه و غندي او د  ولنه دې  يواله 
يزه موخه ده ولنې يوه بنس   .   وکړي چې په افغانستان کې د افغانانو د حقونو خونديتوب د نړيوالې 

  
والې شوي او - ولنه دې هغو  پښتـنـي کورنيو ته د نړيوال خونديتوب او د مرستو ژمنه وکړي چې بهرته ک  نړيواله 

ي ؛ پرگا ينگار بيرته خپلو ځايونو ته را ستني يو هيوادونو لکه پاکستان ، ايران ، تاجکيستان او وزبکستان دې  ون
  . وشي چې له افغانستانه ورتلونکو پناه اخيستونکو ته خپلې ليکې پرانيزي

  
ولنو ته - ول شي چې په شمالي افغانستان کې نړيوالې مرستې ، ميشتو پښتـنو او د هغوی   داسې الرې چارې دې ول

ون ولری چې د توکميزو شخړو د پاريدنې له امله په په سمه توگه ورسي ي ، په دې لړ کې دې هغه پښتانه هم گ
وال شوي دي  ارونو کې ميشت دي ، –هيواد کې دننه ک  په دغو بې ځايه شويو وگړو کې داسې کسان هم شته چې په 

خه اخيستل شوي دي او په غير راجستر شويو ځايونو کې په هيوا والو په توگه د هغوی کورونه ور د کې دننه د ک
  .  ژوند کوي

  
  : د ملگرو ملتونو د امنيت شوری ته 

ول او پياوړي کول ؛ بيړن پاملرنه دې شمالي افغانستان ته -  له کابله د باندې په افغانستان کې د آيساف د قيموميت غ
  . واړول شي

ه دې ترالس الندې ونيسي چې په افغان- ستان کې د پخوانيو او معاصرو جناياتو په اړوند د  د کارپوهانو داسې يوه کمي
ي نې وکړي او هم دې د موأخذې الرې چارې و پل   . بشريت پرضد جناياتو ، جنگي جناياتو او نورو جناياتو په اړه پل

  
ول افغانستان کې د ملگرو ملتونو د بشري حقونو د پراخ او اغيزمن حضور لپاره د الر- و  د بن د تړون پر بنس په 

  . چارو برابرول
  

  :  د افغانستان لن مهالي دولت ته 
ه ضعيفه دی او د  ه نا  ي چې په اوسن شېبه کې افغان لن مهالی دولت  ولنه مني او پوهي ار  د بشري حقونو د 

اره د باندې نه دي وتلي ته شويو ستونزو ته د وړ. واکمن اغيزې يې د کابل له  ند افغان لن مهالی دولت ، رامن
ولنې مرستې ته اړتيا لري   . ځواب په ويلو کې د نړيوالې 

ې گړندۍ کړي ، داسې يو -  افغان لن مهالی دولت دې  ، د افغانستان د ملي وسله وال ځواک په جوړولو کې خپلې ه
ولو توکمونو استازی وسله وال ځواک ، کار پوه او د ملکي وگړو حقو نو ته ملي وسله وال ځواک چې د افغان ولس د 

ت ورکوونکې او درنښت کوونکی وسله وال ځواک وي   .  ارز
کيلو بولندويانو -  د قانون د پلي کولو او د وسله وال ځواک په ليکو کې په جنگي جناياتو او نورو جدي جناياتو کې 

ون او کار کولو حق ور نه کړي   . او جنگياليو ته دي د گ
خه د بيالبيلو  هغه بولندويان او جنگيالي دې تر عدلي تع- قيب الندې ونيسی چې د جنگي جناياتو او له بشري حقونو 

  . سرغړونو په تورونو تورن دي
ولنو ترمن د ځمکو پر سر د ناندريو او شخړو د هوارۍ لپاره دې وړنده الرې چارې تر -  په افغانستان د توکميزو 

ولنو ترمن دې د ورورۍ د اړي کو د پياوړي کولو لپاره ځانگړې الرې چارې تر الس الندې و نيسي او د توکميزو 
  . الس الندې ونيسي

  
  : ملي اسالمي جنبش او د وحدت گوند ته 

د افغانستان په لن مهالي دولت کې د افغانستان د شمال د درو توکميزو وسله والو مليشو ډلو مشران هم استازيتوب 
ارو وزير دی ؛ د جنبش بولندوی جنرال عبدالرشيد دوستم د جمعيت د ډلې بولندوی محمد قسيم فهيم د دفاعي چ.  لري

د دفاعي چارو مرستيال وزيردی ؛  د افغانستان په شمال کې د وحدت د ډلې لوړ پوړی بولندوی حاجي محمد محقق د 
نوموړي لوړ پوړي چارواکي ځانگړي پازوالي لري . پالن وزير او د لن مهالي دولت د کابينې د منشي مرستيال دی

تنو په پلي کولو ک اړين گامونه اوچت کړي چې    : خپلو ترالس الندې ځواکونو ته د الندنيو سپار
ون پر ملکي - کولو ، وژلو ، جنسي تيريو په گ ماريو ، شوکو ، وهلو ،   نړيوال بشري قانون ته په درنښت دې د لو

  . ې ونيسيوگړو د هر ډول تيريو مخه و نيسي او پازوال کسان دې ترعدلي تعقيب الند
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نو الندې ونيسی چې د پښتـنو او نورو توکمونو پر وړاندې يې -  د هغو بولندويانو او سرتيرو کړه وړه دې تر پل
کيل کسان دې  خه خبر کړي او په بريدونو کې  نو له پايلو  بريدونه کړي ، افغان لن مهالی دولت دې د خپلو پل

  . دولت ته ور وپيژني 
انگو سره دې په خالص الس همکاري  د جنايي پيښو له پل- ونکو او د افغان لن مهالي دولت د عدلي تعقيب له 

  . وکړي
نو د پايلو تر - کيل بلل شوی د پل  هر هغه وسله وال سړی چې د پښتـنو او نورو ملکي وگړو پرضد بريدونو کې 

ه کړي   . رگنديدا پورې دې له کاره گو
ولنو له مشرانو سره دې- ې جوړې او له هغوی سره دې د افغانستان په شمال کې د توکمونو ترمن د  د پښتـني   غون

ولنو پر  و ستراتيژيو د جوړولو په اړه خبرې اترې وکړي او د ولس تر مخ دې هغه کسان و غندي چې د پښـتـنـو 
ته کړي دي   . وړاندې يې بوږنوړې ترينگلتياوې رامن

ونو په جوړونه کې دې د مرستې جوگه شي او د وسله والو مليشو د بې  په افغانستان کې د ملي ملکي او پوځي - بنس
  . وسلې کولو په الره کې دې کار وکړي

  
ت  و د کارولو په اړه ياد   په دغه گزارش کې د نومونو او ني

ه نړۍ کې دود دی چې وگړي له پخوانيو زوزاتو ورپاتې نومون ه د  ډيري افغانان يوازې يو نوم کاَروي ،په لويدي
کورني نوم په توگه کاَروي  خو دلته په افغانستان کې هغه افغانان چې دوه نومونه کاروي دې ته اړ نه دي چې له 

  . خه ور پاتې نومونه د کورني نوم په توگه و کاَروي) نسلونو ( پخوانيو زوزاتو 
ي ؛ د کليزو د کا َرونې دغه بيالبيلوالي  د افغانستان په په افغانستان کې  لمريزه ، قمري او ميالدي کليزه کاَرول کي

ې هيره کړي له دې امله په دغه السوند کې  کليوالي سيمو کې کليوال اړ کړي چې د خپلو ماشومانو د زوکړې دقيقې نې
ې پوه شي ونکو ته گرانه وه چې له مرکه کيدونکو سره د هغوی د زوکړې په دقيقې نې د بيلگې په ډول يو . زموږ پل

و پورې تړله لکه شمير مرکچي نو په ني ه د يو شمير مذهبي لمان   ).د روژې شلمه ( انو د خپلې زوکړې نې
ه   ته کيدلو دقيقه نې کليز ډول د پيښو د رامن ه کړې چې په ا  د دغه گزارش د ليکو پر مهال موږ تر وسې سې ه

خه هيله من يو چې په گزارش کې د پيښو د و ې د دقيقې مومو او وليکو خو له لوستونکو  و په اړوند ويل شوې نې ني
ې په توگه ومني کليزې نې ې پر ځای د ا ه هم د . نې دې ته َورته ، لوستونکي دې په گزارش کې د بلهاريانو د عمر نې

ي کليز عمر په توگه ومني ځکه په افغان کليو کې ډيري افغانان د خپل دقيق عمر په کلونو نه پوهي   . يوه ا
په کچه شميري چې يو لک له سلو زور افغانيو ] لک[ ډيري افغانان پيسې د . ي پيسو نوم ، افغان دید افغانستان د مل

يو ډول پيسې په فيض آباد کې د جمعيت د دولت پيسې دي چې د : دوه ډوله پيسې په چلند کې دي . سره سمون خوري
ي ؛ بل ډول يې د دوستم د جنبش تر نامه الند د .  ې پيسې دي چې جنبشي افغان يې بوليدولتي پيسو په نامه يادي

د دغه گزارش د ليکلو پر : پيسو د بدلولو په بازار کې د دغو دواړو پيسو بيه د بدلون له اړخه ډير زيات توپير لري 
 دولتي افغان وې او د يوه ډالر پر وړاندې د جنبشي افغانيو بيه ٣٨٠٠٠مهال د يوه ډالر پر وړاندې د دولتي پيسو بيه 

                .   جنبشي افغان وې٧٢٠٠٠
  

  )نوربيا(
  
  
  
  
  
  
  


