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 اشاره
  
  

مــن ايــن روزگــاران اســارت بــزرگ را نــه در      «
ها،  ها و طلب مصرانه از آسمان سرايي بر ويرانه نوحه

بلكه در گردآوري و آمار برداري برهم انباشته مان         
هايي كه هيچ دشـمن پيـروز         م، دارايي ا  صرف كرده 

  ».بلي يادمان ها... تواند از ما بربايد، يادمان ها نمي
 رومن روالن

 
هاي جهادي و شركا محشر عظيم و نـادري   زماني كه با سقوط  رژيم پوشالي نجيب، رژيم  باند         

 ص كابـل ناموسي و رهزني را در سرتاسر كشور و  بخصو از ارتكاب خيانت و جنايت و هرگونه بي    
اش را بـه درج       هاي نـشراتي    بخش اعظم فعاليت  ) راوا(» جمعيت انقالبي زنان افغانستان   «برپا كردند،   

الـرغم     اختصاص داده بود زيرا علي      به قدرت سياسي رسيده    هاي حاكي از اعمال آدمكشان      گزارش
و سـاير نـشريات   » پيـام زن «ها، آگاه بود كـه درج آنهـا در    در انتشار به موقع اخبار و گزارش تاخير

. ترين ملت دنيا بـود  شده ها ملت ما بدون ترديد تنهاترين و فراموش         در آن سال  . ارزش تاريخي دارد  
 بردنـد زيـرا چنـان     زنجيري خود لذت مي    گسيختگي سگان   مالكان دژخيمان حاكم از مستي و لجام      

بنـابرين  . كـرد   يـا مـي    و منطقـه مه    در افغانـستان   را ي مانورهـاي آنـان      زمينـه كشور  انهدام  آميز    جنون
توانـست در انطبـاق بـا منـافع امريكـا و              هاي جهاني نمي    انعكاس كامل حمام خون كابل براي رسانه      

اي بـه شـمار    آي همچنين باندهاي  بيمار نـصب شـده در كابـل مخلـوق قـديمي سـي             . متحدان باشد 
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 امريكا كه به تربيت اًعالوت. ودبطور كلي برفتند و افشاي آنها به معناي روسياهي امريكا و غرب         مي
دولتمـداري در افغانـستان مـشغول بـود،          اش براي   هاي آينده   و تعليم دادن صدها افغان به مثابه كادر       

اش كــه در  خواســت رهبــران و مــسووالن درجــه يــك جهــادي بــه مثابــه چــاكران سرســپرده  نمــي
  .ونداش در آينده مطرح بودند،  يكسره افشا ش هاي دست نشانده بندي دولت استخوان

ايمـاني بـه      و بـي   جـبن     در خـدمت  روسـها و سـگان بودنـد، از سـر              الًاغلب روشنفكران كه قـب    
نوشتند جز    اگر گاهي هم چيزي مي    . سازشكاري رو آورده سر به درگاه جنايتكاران جهادي نهادند        

يك از دژخيمان جهـادي را       محتواي ديگري نداشته و هيچ    » جفاي روزگار «آزار از     هاي بي   چسناله
به قول حتـي دشـمنانش مهمتـرين منبعـي بـه شـمار       » راوا«بدينترتيب نشريات . دادند   قرار نمي  هدف
هاي ديني فاشيستي نه از       ي باند   هاي اعمال خاينانه و تبهكارانه      رفتند كه بر چاپ اخبار و گزارش        مي

  .ادندد ديدگاه قومپرستانه و ضد دموكراتيك بلكه از ديدگاهي سكيوالريستي و انقالبي تمركز مي
ها را بـه اضـافه مطـالبي از منـابع معتبـر ديگـر در        اي از آن اخبار و گزارش      گزيده»  راوا«اكنون  
 در شرايط فعلي داراي اهميت است، شـرايطي         اين كار مخصوصاً  . دهد  ضر انتشار مي  ي حا   مجموعه

را بـر    ثـور    8كه امريكا پس از برانداختن رژيم قرون وسطايي وحوش طالبي، عامالن اصلي فاجعـه               
پيـشگان ـ احمدشـاه     تـرين سـرجنايت   محيـل  اريكه قدرت نشاند و به اين هم اكتفـا نكـرده يكـي از   

حكومت، پارلمـان و قـضا      . لقب داد »  اهللا عليه  حمتهقهرمان ملي ر  « سر دستش گرفته و      مسعودـ را بر  
 چكـد،  همه توسط عناصري غصب شد كه خون دهها هزار هموطن بينواي ما از سر و روي شان مي    

. انـد  را در كشور مستقر كـرده  واري هاي ملي اند و نظام مافيايي گسترده و اختاپوت   تاراجگر دارايي 
 ماهيـت   هاي خودفروخته و سازشـكار آورده شـده از غـرب در             اي از رشنفكران و  تكنوكرات       عده

ند چگونـه  اينان فقط ياد دار. اي تاثير مثبت نداشته اند     فاسد دولت ذره   پوشالي، ضد مردمي و عميقاً    
 به زير باشند تا مقام خود را از دسـت ندهنـد و يـك    وار دست به سينه و سر       در برابر تبهكاران، بنده   

روز هم كه اوضاع بر وفق مراد شان نبود، خونسرد و خندان و با بكسي پر از دالر به كشورهايي كه                     
  .تابعيت آنها را دارند برگردند

 با وصف روبيده شدن اكثريت روشنفكران با سيالب   اما با وصف عدم قيام سرتاسري  مردم ما؛        
توجهي جهان به آنچـه مـردم    با وصف سكوت و بي طلبي؛ ي جنايت و سازشكاري و عافيت بيسابقه

هـا و     دانـستند كـه مـردم خيانـت         مـي » ائتالف شمال «هاي خون و خيانت كشيدند، سران         ما طي سال  
هـاي   ي تـوده  و روزي خشم و كين و نفـرت خفتـه  هاي آنان را هرگز از ياد نخواهند برد         ناموسي  بي

ايـن بـود كـه سـرانجام بـا      . اش نيست خواهد كرد  توفان شده و آنان را در امواج سهمگين  ،خاموش
را از پارلمـان    » ملـي  منـشور مـصالحه   «همدستي ميهنفروشان  پرچمي و خلقي و طـالبي و گلبـديني             

  .ي آنان يكبار و براي هميشه سلب كرده باشندگذراندند تا به خيال خود حق مردم را از تعقيب قانون
! ترسند جالدان سياف و رباني و چكري و اسماعيل چندين بار اعالم كردند كه از محاكمه نمي               
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 چنين است چرا با دستپاچگي براي خود قـانوني درسـت كردنـد كـه آنـان را از محاكمـه             اگر واقعاً 
شان در درجه اول ثابت نمـود كـه قـصابان    » منشور مصالحه«.  معاف دارد؟  ولي خاين خايف است  

 كـه آويـزان شـدن همـزاد شـان صـدام را بـر سـر         ر تب و لرز مرگ گرفتار اند مخصوصاًمردم ما د  
  .ي دار ديدند چوبه

پيشگان ما بـا وقاحـت كـم نظيـري توسـط پـيش انـداختن يكـي از چـشم                       در اين اواخر جنايت   
  هاي كتـاب سـوزان    جشنكه مسووليت   (ي  هاي شان موسوم به صديق چكر       تروريستسر  ترين    پاره

شوند كه اتهام جنايتكاري به آنان پوچ است زيرا  مدعي مي) را در امارت چهار ساله به عهده داشت
تواننـد بگوينـد    آيا مقتولين مي: و سياف با همان لچكي آشنايش گفت! سند و شاهدي وجود ندارد   
  كه كي آنان را كشته است؟

ي كابـل و سـاير واليـات از دهـان ربـاني،                دههـا هـزار باشـنده      گويد كه خون    كتاب حاضر مي  
چكـد؛ كتـاب حاضـر        مـي ... سياف، دوستم، گلبدين، قانوني، داكتر عبداله، فهيم، انوري، محقق و           

گويـد كـه برعـصمت دختـران و      گويد كه كابل را همين خاينان ويران كردند؛ كتاب حاضر مي    مي
ل  همين شرفباختگان دست بردنـد يـا آنـان را مجبـور بـه        زنان و پسران خرد سال معصوم كابل اراذ       

هـا و   هاي ملـي و مـوزيم   گويد كه چگونه ثروت  ها كردند؛  كتاب حاضر مي       دردناكترين خودكشي 
  ....از سوي همين بدذاتان چپاول شد... ها و  ها و خانه دكان

هـاي   ت سـال  و مدارك داير بـر جنايـا  ب تنها بخش بسياركوچكي از اسناد     روشن است كه كتا   
 آزاد و بــا ايــنهم اگــر دولتــي نــسبتاً. ع دارد در خــود جمــدودعــمنبــع مامــارت جهــادي را از چنــد 

ي ايـن كتـاب هـم         بود، حتي يك قـصه      موجود مي  دموكراتيك و بدون لوث بنيادگرايي در كشور      
يدن آن اما تا فرارس. هاي بنيادگرا را به اشد مجازات محكوم كند كافي بود كه كليه سركردگان باند

  .روز كه خيلي دور نخواهد بود، اين كتاب را بايد داشت و براي غناي آن كوشيد
كه پـس از چنـد سـال تـالش و تهيـه و ارائـه شـواهد و              ) راوا(»  انقالبي زنان افغانستان   جمعيت«

مدارك، زرداد گلبديني را مورد تعقيـب قـرار داده و سـرانجام موفـق شـد آن آدمكـش پليـد را از         
هاي زنداني درآن شهر بكشاند، مطمئن است كه به ياري مـردم          ش در لندن به پشت ميله     ا  تجارتخانه

و برمبناي اسناد اين كتاب، معلمان و پـدران زرداد مثـل ربـاني، كـاظمي، سـياف، قـانوني، خليلـي،                   
المللـي و كـشورهايي    به اتكاي قوانين مجامع قضايي و عدلي بين      را نيز ... فاروقي و    دوستم، محقق، 

هـا و افـراد طرفـدار         جهت تحقق ايـن امـر خواهـان همكـاري تـشكل            .، به چنگ قانون بسپارد    معين
ارزش را  ي بـي   هاي خودفريبانه   كاري و لفاظي    دموكراسي و ضد بنيادگرايي هستيم كه پرده محافظه       

افشاي مستقيم و پيگير جانيان جهادي در عرصه ملي و  ضرر، بر  هاي بي سرايي دريده و به جاي نوحه
هـاي يـاد شـده حتـي بـا            ها و شخـصيت     سازمان. اني تمركز داده و عرصه را بر آنان تنگ سازند         جه

كمـه  ا، بايد مستقل يا همراه ما از سعي مجدانه بـراي بـه مح          »راوا«هاي شان با      مخالفتحفظ احتماالً   
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  .ترين خاينان به  مردم و ميهن انصراف نجويند ترين و پست آشام كشاندن خون
هـاي    هـا و خيانـت      هاي قطـور جنايـت      كوشد از باز شدن دوسيه      ي كرزي مي  دولت به سركردگ  

» وحـدت ملـي  «رهبران جهادي و پرچمي و خلقي و حتي طالبي جلـو گرفتـه و نـام آن را بيـشرمانه               
جوي ضد بنيادگراي كشور است كـه   خواه و عدالت بر نيروهاي استقالل طلب، دموكراسي    . بگذارد

مجـازات   ئه دولت را خنثي نموده  و با افشا، طرد و مطالبه پيگيـر    به هر شكل ممكن و موثر اين توط       
ترين وحدت ملـي و بازسـازي         ترين و استوار   ر تكوين و تقويت پاك    دخاينان تبهكار از هر قماش،      
  .سرزمين ويران ما سهم گيرند

  
  بي زنان افغانستان جمعيت انقالكميته انتشارات                                                         

  1386                                                            سرطان 
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  تذكر
  
  

هاي امـارت خـون و خيانـت        تمامي اسناد و مدارك از كليه منابع صرفاً مربوط به سال          
 و  هـاي پوشـالي پـرچم       باشند نه دوران اشغال و حكومت       مي) 1996 سپتامبر ـ1992اپريل(

ائـتالف  «خلق و نه دوران پس از آن امارت توحش طالبان و نه دوره قدرت گيري مجـدد                  
  . در دوران پس از طالبان»شمال

ها  صرفاً گوياي جنايت آن بخش از اسناد و مدارك و آن هم به اختصار آورده شده كه
اب خاين، چگونگي ايجاد احز از. عمدتاً در كابل اند» هاي جهادي تنظيم«هاي  ناموسي و بي

هـاي خـارجي در    هاي آنها بـه دولـت   وابستگي  امكانات و،ها و توطئه ها پيوند و گسست
آگـاهي از آن   و خوانندگان عالقمنـد بـراي   صرفنظر كرديم جريان سوزاندن و انهدام كابل

 »افغانـستان پـروژه عـدالت     «تواننـد بـه اصـل سـه منبـع مهـم يعنـي                 جهات باندها مـي   
)www.afghanistanjusticeproject.org(  ،»بان حقـوق بـشر     ديده «)www.hrw.org(،  و 
  . مراجعه كنند)www.amnesty.org(» سازمان عفو بين الملل«

ما به همين وسيله از سه منبع فوق و ساير منابعي كه اسنادي از آنها در ايـن مجموعـه                    
  .كنيم گنجانيده شده اند، تشكر مي

 "ولـت اسـالمي  د"تركيدن پوقانه « انگليسي   به زبان  »راوا «ي   نشريه ،»پيام زن «آنچه از   
  منتخبـي از    ورده شـده صـرفاً فـشرده      آ» روزگـاران « و   2 و   1هـاي      شـماره  »در افغانستان 

طـور عمـده از     ه  هاي مجموعه ب    عكس. ي آنها   باشند و نه همه     ها و اسناد متفرقه مي      گزارش
 .گرفته شده اند» راوا«نشريات و سايت 
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  پروژه عدالت افغانستان

www.afghanistanjusticeproject.org 

  
مي مي مي مي اسالاسالاسالاسال دوران حكومت  دوران حكومت  دوران حكومت  دوران حكومت دردردردر     حقوق بشر حقوق بشر حقوق بشر حقوق بشرنقضنقضنقضنقض

        1996199619961996 الي  الي  الي  الي 1992199219921992از از از از     فغانستانفغانستانفغانستانفغانستاناااا
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  متضررين حمالت كوركورانه توپخانه، 
  ها توسط تمام جناح راكت و بمباردمان

  .  از قتل پسرش در اثر حمالت راكتي اظهار كرده استلآرتيك باشنده پل . ع
 باقي كه با پـسران      ام   پسر دوازده ساله   1992 ماه   30بعد از ظهر در     در ساعت دو بجه     «

خبر يك راكت در سرك اصابت كرد        بي. اش بقتل رسيده است    ديگر در سرك نزديك خانه    
. و يك چره آن در گردن پسرم باقي اصـابت كـرده وي را در همـان نقطـه بقتـل رسـاند                      

  ». بود21  ـايم ها تشخيص دادند كه چره از راكت بي همسايه
 تحت حمالت حزب اسالمي كـه مـستقر در قـرار گـاه              لآرتآگاه بود كه محل پل      . ع

  . نظامي ريشخور هستند بوده است
  
 چهـار    خواهرش در منطقـه تهـي مـسكن بـا          1994اظهار داشته است كه در سال        .ز

او دو طفـل  .  ساله بود  10 ساله بود و يك دخترش       17يك پسرش   . كرد زندگي مي اوالدش  
 يك راكت از منطقه حكمتيار فير شد و در خانه وي اصابت كرد و خواهر              . ز داشت ديگر ني 

 همه را كه در خانه بودند به قتل رساند و دو طفـل         10 ساله و دختر     17 را همراه با پسر      .ز
 به پروژه عـدالت افغانـستان گفتـه اسـت كـه      . زاين مطلب را. ديگر در بيرون خانه بودند   

ده و پا و دست هر طرف افتاده بود و بعـد مـا آنهـا را دفـن                   اجساد شان قابل شناخت نبو    
همچنين دو زن و يك پسر در بالك نزديك    .  در همراه پدرش هستند    كرديم و دو طفل فعالً    

در همـان روز    . شان نيز بقتل رسيدند، اول آنها شديدأ زخمي شده بودند و بعد ازآن مردند             
  .خاك سپرده شدندبه شمول خواهرم و اطفالش شش نفر كشته شدند و ب

  
  : خبر داد1993 نو در آگست و سپتامبر  سال  راجع به يك حمله در كارته.ن
هـاي   كرديم و تمام مناطق كارته نو توسط راكـت         ما در سرك نو كارته نو زندگي مي       «

ها در خانه مـا اصـابت كـرد ولـي            و يكي از اين راكت    .  گرديد كور كورانه گلبدين ويران   
نگرديد ولي دخترم در اثر صداي وحـشتناك راكـت معيـوب            فضل خدا هيچ كس زخمي      

توانـد و نـه      توانست صحيح صحبت كند و لي اكنون ببينيد كه نه صحبت مي            او مي . گرديد
بـسيار  . شـود  اش كو چكتر معلـوم مـي       پنج شش سال از عمر واقعي     . تواند هم راه رفته مي   

است كـه صـدمه شـديد بـه         اين نتيجه جنگ وحشيانه     . معالجه كرديم ولي مفيد واقع نشد     
  ».زندگي ما وارد كرد
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  : اظهار كرده است1993 راجع به حمله سال .م د
كه مجاهدين وارد كابل شدند حمالت كور كورانه راكتي گلبدين    زماني 1372درسال  «

زمان در افـشار     و ما در آن   . تعداد زياد مردم را بقتل رساند و تعداد ديگر معيوب گرديدند          
 بجه بعد از ظهـر يـك راكـت در نزديـك دروازه              4كرديم در ساعت     ميداراالمان زندگي   

برادرم را با هشت و يا نه نفر جوان كه در سرك ايستاده بودنـد بـه                 . حولي ما اصابت كرد   
. توانـستي  استثناي دو نفر شان همه بسيار با وضعيت بدي به قتل رسيدند كه شـناخته نمـي            

ـ  چره راكت تا هنوز در بـدنش مـي       برادرم شديد در قسمت شكم زخمي شده بود و           . دباش
. Ĥوري كردند و يك زيارت در آن محـل درسـت كردنـد            مردم محل اجساد را با بيل جمع      

كسانيكه در اين راكت كشته شدند بنام داوود محصل فاكولته انجينري سال سـوم و فـواد                 
  ».شناسم  نمي، ساله بود و ديگر كسانيكه در اثر اين راكت كشته شدند18يك جوان 

 حملـه در غـرب كابـل آغـاز گرديـد و مـورد حمـالت                 1993بروري سـال     ماه ف  در
افـشار در روز اول     .  قـرار گرفـت    ردمان توسط نيروهاي شـوراي نظـار      كورانه و بمبا   كور

اگر چه اين منطقـه هـدف مهـم حمـالت           . گرفت عمليات هدف حمالت شديد ثقيله قرار     
شد و به همـين      وحدت استفاده مي  نظامي بود زيرا علوم اجتماعي به حيث مركزيت حزب          

هـاي مـسكوني فـرو     وان در اين منطقـه در خانـه  آر تعداد زياد توپ، تانك، راكت و        خاط
  .دندآم مي

 نيروهاي جمعيت و شوراي نظار بر محدوده افشار تمركز يافت و فشار             مركز فرماندهي 
 توسـط    كـه  يتعـداد . حمالت راكتي و توپخانه باعث خروج مردم ملكي از افشار گرديد          

بمباردمان و توپخانه بقتل رسيدند معلوم نيست ولي پـروژه عـدالت افغانـستان بـا نجـات          
ـ  ها ديده مي   گان كه مصاحبه كرده اند اظهار داشته اند كه اجساد در روي سرك             يافته . دندش

وان و راكت چنان شديد بود كه هيچ كس نتوانست در روز            آآنها گفته اند كه شدت توپ،       
  . ش بيرون شوندا حمله از خانه

  
در خـط اول    نـدان گـل حيـدر       اتحت كنتـرول قوم   اش    كه منطقه  باشنده تپه سالم     .ك

را رويداد و حادثه در جريان جنگ بين شوراي نظـار و حـزب وحـدت     ،بودشوراي نظار  
كـردم   كا و يا مامايم مشاهده مـي  من جنگ را از خانه كا      1371ر حوت   د« :بيان كرده است  

نجشيري از تپه سالم مواضع ضابط اكبر قاسمي در منطقه دانـشگاه            كه نيروهاي گل حيدر پ    
كه پايش زخمـي شـده       تقريبĤ بعد از ظهر بود كه پدر همسايه بخاطري        . زدند وان مي آرا با   
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. كاكايم يك افسر نظامي بود و هميشه لوازم اوليه را در خانه داشـت        . بود پيش كاكايم آمد   
رد مرا بيرون بخاطر آوردن آب فرستاد تـا زخـم را   ك هايش را معالجه مي   و زمانيكه او زخم   

هـاي همـسايه    الون براي ديدن پانـسمان زخـم  س و ديگر اعضاي خانه همه در خانه    بشويد
   ».جمع شده بودند

بخاطر آب بيرون رفت خانه كاكايش هدف مرمي توسط حزب وحدت           ) ك(كه   زماني
 زياد  از خشت و خاك بااليم        تعداد. لي از گرد و خاك تاريك شد      يمابين حو «. قرار گرفت 

كه كمـي   ريخت ولي به فضل خدا كه زخمي نشدم و فقط گيچ و تكان خوردم ولي زماني   
لي همه تخريب گرديده    يهاي حو  فضا صاف شد من چشمانم را پاك كردم و ديدم كه طبقه           

ها و خاك را دور كنم ولي        صداي ضعيف گريه را شنيدم و كوشش كردم كه خشت         . است
  ».نتوانستم
لي يرفت و پسر كاكايش را آورد و كوشيدند كه اجساد را بيرون كشيده در بين حو   . ك

نه نفـر كـشته     . زيرا جنگ بسيار شديد بود مانع بردن اجساد به جاي ديگر شد           . دفن نمايند 
  :شدند كه قرار ذيل است

  كاكا يا مامايش محمد عظيم
 خانم محمد عظيم

  سالگي16زلمي به سن 
 گي سال14زلگي به سن 
  سالگي12دلگي به سن 
  سالگي 10زمري به سن 
  سالگي8شكيال به سن 
  سالگي6فريبا به سن 

 پدر همسايه شان بنام نظر محمد
هاي خانه كاكايش يك دانه چره را پيدا كـرد كـه از سـاحه دانـشگاه و            از زير مخروبه  

هد يـك شـا   . پلتخنيك كه توسط حزب وحدت قوماندان ضابط اكبر قاسمي فير شده بـود            
كرد شـهادت    عيني ديگر كه قوماندان كندك دوران سابق بوده و در غرب كابل زندگي مي             

  . يك را گرفته بود-ايم داد كه ضابط اكبر قاسمي يك پايه بي
اظهار داشته است كه مال امام مسجد محل برايش گفته بـود كـه در يـك روز بـه                    . ك
ربوط تپه سالم بودند كـه توسـط         جسد را نماز خوانده است كه تمام اين مردم م          38تعداد  
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  . هاي حزب وحدت به قتل رسيده بودند راكت
گفت كه بعد از آن اكثر مردم تپه سالم و كارته سخي مناطق شان را به قصد ديگـر   . ك

كه  جاهاي شهر و پاكستان ترك كردند و اكثريت شان بدون بردن اموال خانه رفتند و وقتي       
غارت رفته است به شـمول      ه  انده است و همه چيز ب     برگشتند ديدند كه هيچ چيزي باقي نم      

  .هاي دستك سقف ها و چوب پنجره
  

 نفر از غرب كابل از مفقود شدن كودكان در جريان حمالت راكتي كه توسط اتحاد                دو
  . اسالمي صورت گرفته بود بيان كرده است

 1371 سرطان سال 27 كرد گفته است كه در  يك نجار كه در قلعه شهاده زندگي مي      .ق
ام اصـابت   كه يك راكت از طرف اتحاد اسـالمي در خانـه         زماني 1992گست  ا 18برابر با   

 سالگي بسيار بـه  8 بنام  محمد اسماعيل به سن     يك پسرم  ها را ويران كرد و     كرد تمام اتاق  
و ديگر اعضاي فاميلم كه در      . وضع دردناك بقتل رسيد كه بدنش سوراخ سوراخ شده بود         

دند همه بشدت زخمي شدند و معالجـه شـان زمـاني زيـاد را در بـر                  اتاق ديگر نشسته بو   
  .گرفت

غرب كابل  در) 1992 (1371كه در سال ) ي(يك متضرر از حمالت راكتي سياف بنام 
يك روز راكتـي  . جنگيدند هاي بر سر قدرت مي  كرد اظهار داشته است كه جناح      زندگي مي 
ام را بنـام      سـاله  24 محمد حسين و دختـر       ام را بنام    ساله 28ام اصابت كرد و پسر       در خانه 

اين راكت از ديوان بيگي يا كمپني محل استقرار نيروهاي مسلح اتحـاد     . زهرا به قتل رساند   
  .فير شده بود

  

اظهاركرد كه شوراي نظار باعث ويراني قابل مالحظـه         ) م( غير نظامي ديگر بنام      شاهد
حمالت سـالح  . م.  يك كنترول داشتنددر كابل گرديد زيرا آنها بر ساحات مرتفع واستراتژ       

. نظامي خاطر نشان كـرد    ها باالي مردم و ساحات غير      ثقيله و خفيفه شوراي نظار را از كوه       
و متحد وي اتحاد اسـالمي   جنگ شديد بين شوراي نظار    ) 1992 (1372وي گفت در سال     

پـدرش يـك كراچـي      . و از طرف ديگر حزب وحدت  براي چند شبانه روز ادامه داشـت             
كه جنگ ادامه داشت     روز زماني  يك. رفت الرغم جنگ بخاطر كار مي     دستي داشته كه علي   

بعـد مـردم   . شوراي نظار يك راكت را به ديبوري زد كه چره آن پدرم را گرفت و كـشت          
جمع شدند و جنازه او را به مسجد سر كاريز آورد و بعد در قبرستان سـنگ زغـال قلعـه                     
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  .شهاده دفن كردند
از طريق وزيـر دفـاع احمـد شـاه مـسعود و رهبـر متحـدين حزبـي،                   دولت اسالمي   

  . عبدالرسول سياف نيروهاي نظامي ذيل را به شركت در عمليات افشار فرستادند
  

  هاي جمعيت اسالمي و قطعات  قوماندان
هاي نظامي ويـژه در حمايـت از         يس استخبارات، مسوول عمليات   يمحمد قسيم فهيم، ر   

  .باشد ريزي عمليات مي ر برنامهها و حمالت و شريك د تعرض
اي از مجاهـدين از شـكر دره شـمالي كـه توسـط شـاهدان                 انور دنگر، قوماندان فرقه   

متعددي به عنوان رهبر نيروهاي نظامي كه در دو روز اول عمليات تجـاوزات را مرتكـب                 
  . شده اند، نام برده شده است
سط شاهدان عيني متعددي بـه      اي از مجاهدين از پغمان كه تو       مال عزت، قوماندان فرقه   

  . نام برده شده است عنوان رهبر نظاميان كه در دو روز اول تجاوزات را مرتكب شده اند،
محمد اسحاق پنجشيري، قوماندان لوايي از مجاهدين كـه طبـق شـاهدان در حمـالت                

  . شركت داشت
  .  گفته شاهدان در حمالت شركت داشتبهحاجي بهلول پنجشيري، قوماندان لوا كه 

  . بابه جلندر پنجشيري، قوماندان لوا كه در عمليات شركت داشت
  . كه در حمله شركت داشت) غند(خانجر آخوند پنجشيري قوماندان كندك 

  . مشتاق اللي، قوماندان كندك در حمله شركت داشت
  . باز محمد احمدي بدخشاني، قوماندان فرقه كه در حمله شركت و از قرغه حمله كرد

 
  كننده در عمليات  اي اتحاد اسالمي و قطعات شركته وماندانق

حاجي شيرعلم، قوماندان فرقه وابسته به سياف از پغمان توسط شاهدان عيني متعـددي              
به عنوان رهبري نظاميان در افشار در طي دو روز اول زماني كه تجاوزات به وقوع پيوسته،         

  . نام برده شده است
 شاهدان عيني متعدد به عنوان رهبري نظاميـان          توسط 597زلمي طوفان، قوماندان لواي     
لواي . (سته، نام برده شده است    كه تجاوزات به وقوع پيو     در افشار طي دو روز اول، زماني      

اين .) شد  قبل از سقوط دولت نجيب اهللا وجود داشت و لواي تانك مرادات ناميده مي              597
  . لوا در منطقه كمپني در غرب كابل موقعيت داشت
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 توسط چندين شهود به عنوان      597لواي  ) غند(اهللا، قوماندان در سطح كندك      داكتر عبد 
  . رهبري نظاميان در افشار در روز اول و دوم كه تجاوزات انجام يافته، معرفي شده است

 نيروهـايش را در روز دوم       597لـواي   ) غنـد (جكرن نعيم، قوماندان در سطح كنـدك        
  . عمليات مستقر كرد

  . گذاري عمليات معرفي شده است  پالنمال تاج محمد شريك در
ول در ور و مـس عبداهللا شاه توسط چندين شاهد بـه عنـوان رهبـري نظاميـان در افـشا               

  . ربايي و ديگر تجاوزات نام برده شده است ، آدمسرانه  خودهاي دستگيري
  . خنجر كه نيروهاي نظامي را در روز دوم عمليات در افشار مستقر كرده است

توسط شاهدان به عنـوان كـسي كـه    ) غند(نه، قوماندان در سطح كندك    عبدالمنان ديوا 
  . نظاميان را در روز دوم عمليات مستقر كرده، نام برده شده است

نظاميـان را در روز دوم عمليـات در         ) غند(امان اهللا كوچي، قوماندان در سطح كندك        
  . افشار مستقر كرده بود

ز دوم عمليـات، نظاميـان را در افـشار          در رو ) غند(شيرين، قوماندان در سطح كندك      
  . مستقر كرده بود

نظاميان را در روز دوم عمليات در افشار        ) غند(مشتاق اللي، قوماندان در سطح كندك       
  . مستقر كرده بود

 . مال كج كول در روز دوم عمليات نظاميان را در افشار مستقر كرده بود
 

كانتيننتال با تعويـق    ا در هوتل انتر   اي ر   فبروري مسعود جلسه   12 روز دوم عمليات،     در
در . تشكيل داده و در مورد ترتيبات براي امنيت مناطق تصرف شده جديد گفتگـو كردنـد               

، هاي ارشد دولت اسالمي و اشخاص سياسي به شمول ربـاني، سـياف             اين جلسه قوماندان  
 .  و جنرال فهيم حضور يافته بودندآيت اهللا محسني، آيت اهللا فاضل

  
  ا و مفقودي ها قتل عام ه

به پروژه عدالت افغانستان اظهار داشت كه وي و فاميلش سعي           . يكي از شهود به نام ع     
ر ما به خانه خس   «.  و راكت باران بسيار شديد بود      كرده بودند كه فرار كنند، اما گلوله باران       

كـشته  ها   ديگر مردمان به ما گفتند كه مردم به روي جاده         . مادرم دويده و آنجا پنهان شديم     
هـاي   توانستيم مخابره ما مي. ها به ما پيوستند    سرانجام تعداد كمي از ديگر فاميل     . شده بودند 
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 شد كه جنگ را باالي اموال چـور  بعضي از افراد سياف را بشنويم و به آنها اخطار داده مي       
هـا را چـور    مردان مسلح كه از سياف و از جمعيت بودنـد، همـه خانـه      . شده شروع نكنيد  

من فاميلم را به ديگر مكـان       . كردند ها دري صحبت مي    افراد سياف پشتو و جمعيتي    . كردند
 قبل از ظهر، يك قوماندان بنام عـزت اهللا          11حدود ساعت   . فرستادم و خود در خانه ماندم     

من به اميد اينكه نظاميان فكر كننـد        . به همراه حدود ده نفر مسلح به خانه آمدند        ) از اتحاد (
آنها به داخل آمده و مرا لت و كوب نمودند          . ست در را باز مانده بودم     كه در خانه كسي ني    

آنجـا بـسيار   .  مرد به داخل يك كانتينر انداختنـد 65-60و مرا به بند قرغه برده و به همراه    
كشيدند ماننـد   بعضي اوقات برخي از مردان بيرون كشيده شده و از آنها كار مي         . شلوغ بود 

   ».شكستاندن چوب
به اين  . بايد پرداخت كنند تا آزاد شوند      ندانيان گفته شد كه چقدر    زهفته به   بعد از يك    

وي به آنها گفت كه اينقدر پول نـدارد         . پرداخت كند ) دالر (5000شاهد گفته شد كه بايد      
  .  وي پرداخت كردنديياما دوستانش از پغمان آمدند و براي رها

  
تان گفت كه نيروهاي نظامي اتحاد      به پروژه عدالت افغانس   .  از شاهدان زن بنام ب     يكي

افشار اسالمي وي را لت و كوب كرده و شوهر غير مسلحش را از منطقه مسكوني شان در                  
  . باشد درك ميدستگير كرده كه وي هنوز ال

  

هـا را     به پروژه عدالت افغانستان اظهار داشت كه عسكران خانه          س  از شهود بنام   يكي
در شـب در يـك كـانتينر    . من به پغمان برده شدم. ندكرد براي پيدا كردن مردها تالشي مي    

 نفر ديگر مجبـور بـه كنـدن سـنگر     20 الي 10در جريان روز من و حدود . نگهداري شدم 
در شب برخي از مردان بيرون كـشيده شـده و بـاز             . كانتينرهاي زيادي در آنجا بود    . بوديم
فكر . م كه آنها كشته شدند    زدي توانستيم صداي فير را بشنويم و حدس مي        ما مي . گشتند نمي
باالخره من با پنهان كردن خـود در رودخانـه   . كنم بعضي از آنها در سنگرها دفن شدند    مي

  . من ساحه را ترك كرده و به كويته رفتم. در زير پل فرار كردم
  

كه اتحاد    صبح، زماني  7به پروژه عدالت افغانستان گفت كه ساعت        .  زني بنام م   شاهد
اش آمـده و      تصرف كرد، يك گروهي از مردان مسلح بـه محوطـه خانـه             اسالمي افشار را  

وي بسيار وحـشيانه  .  روز رها كردند45آنها وي را بعد از     . را دستگير كردند  . شوهرش س 
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طبـق گفتـه    . اش براي هميشه آسيب ديده و كر شده بـود          لت و كوب شده بود كه شنوايي      
بعد از اينكه وي توقيف شـد،       . ستهمسرش، وي همچنين در شناختن افراد مشكل داشته ا        

 نظامي اتحاد بين ساعت سه تا سه ونـيم بعـد از ظهـر وارد                15 الي   10گروه دومي حدود    
آنها از بازوي پـسر ايـن       . گردند آنها ادعا كردند كه پشت نيروهاي وحدت مي       . خانه شدند 

  .گرفتند) م(زن 
 هاي  كجاست؟ آنها تفنگآنها وي را نگهداشته و پرسيدند پدرت   . پسرم يازده ساله بود   «

من به روي دست و پايم      . شان را طرف وي نشانه گرفتند و من خودم را روي وي انداختم            
هـاي فاميـل را       بعداً نظاميان دارايي   ».وي مرد . اما پسرش پنج بار تير باران شد      . تير خوردم 

  . گرفته و رفتند
  

سياف وي را از سر جـوي       بيان داشت كه نظاميان وابسته به       . اي بنام ك    ساله 75 شاهد
هاي هفت نفري بود كه  وي يكي از گروه  .  فبروري ربودند  11افشار در روز عمليات افشار،      

زنداني شده و شديداً مورد لت و كوب قرار گرفته و وادار به كمك به حمل اجناس چـور                 
 بـه   نيروهاي نظامي اتحاد بعـداً در آن روز وي را         . شده از افشار به عنوان جوالي شده بود       

قومانداني كه وي   . برده و مدت دو ماه وي را نگهداشتند       ) منطقه كنترل شده سياف   (كمپني  
وي اظهار داشت كه بعـد از آن بـه       . را دستگير كرده بود، غالم رسول وابسته به سياف بود         

مدت دو ماه در شكردره به عنوان زنداني انور دنگر بود و بعـداً سـه مـاه ديگـر در فـرزه                     
)Farzah(  از اقـاربش بنـام قمبـر        يوي شاهد بود كه نظاميان يك     . ومانداني حنيف بود   به ق 

  . ظاهر را فوراً كشته اند
  

براي مدت كوتاهي دستگير شده و توسط نيروهاي اتحـاد در روز اول             .  بنام غ  شاهدي
زماني كه وي بعداً به منطقـه برگـشته، وي          . عمليات تا حد بيهوشي لت و كوب شده است        

 جـسد را    35 الي   30زند كه خودش     اش بيرون كشيد و تخمين مي      ه خانه دو جسد را از چا    
  ). به شمول يك سر بريده شده در روي يك پنجره( هنگام فرار از منطقه ديده است 

  

 ساله از واليت غزني توسط قوماندان عزيز بنجار، يكي از قوماندانان            67 خان،   عبداهللا
 در جريان عمليات نظامي اصلي به تايمني        مابقي فاميل . سياف در افشار دستگير شده است     

به هرحال،  . اش در افشار مانده بود     عبداهللا خان براي محافظت اموال خانه     . فرار كرده بودند  
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فاميل نتوانسته بودند تا    . تمام اموال خانه در جريان عمليات دزديده شده و خانه ويران شد           
  .  باقي ماند وي گمشدهخان را رديابي و پيدا كنند و بناًعبداهللا 
 

زمـاني كـه نيروهـاي اتحـاد وارد     : به پروژه عدالت افغانستان گفـت .  بنام ش  شاهدي
سـپس،  . اش شدند، آنها پدرش را داخل محوطه تا سرحد مرگ لت و كـوب نمودنـد       خانه

 . آنها تمام اموال خانه را دزديدند
 

  تجاوز جنسي توسط نيروهاي اتحاد 
نظامي  د اسالمي سياف براي بيرون راندن مردم غير       در جريان عمليات افشار، قواي اتحا     

پـروژه عـدالت   . از منطقه از تجاوز جنسي و ديگر حمالت عليه غير نظاميان استفاده كردند   
افغانستان همراه تعدادي از شاهداني كه شرح واقعات تجاوز جنسي توسط قواي اتحاد در              

اظهـارات فـوق را     . (دي بنام م  شاه. جريان عمليات افشار را داده اند، مصاحبه كرده است        
وي بيـان  . از دست و پايش زخمي شد زماني كه نظاميان اتحاد به پسرش فير كردند  ) ببينيد
 وي اظهار داشت    ».رفت، آنها به من تجاوز كردند      در حاليكه هنوز از من خون مي      «: داشت

نه خودش  خايزمين كه سه عسكر وي را پايين نگهداشته در حاليكه چهارمي وي را در زير       
. يك همسايه بنـام ز : پناه آورده بودند  . چندين زن ديگر نيز به خانه م      . تجاوز جنسي كردند  

 سـاله   16 ساله و    14كه  . دو دختر ز  به  نظاميان اتحاد   . و دو دخترش و يك زن ديگر بنام ر        
يكـي از   .  بردنـد  يبه زيرزمين آنان را   كر به نوبت    اعس. را تجاوز كردند  . بودند و زني بنام ر    

  . نمود توسط  برچه زخمي شد وقتي كه وي كوشش براي مقاومت مي. دختران ز
اش در افـشار     بيان داشت كه مردان مسلح بـه خانـه        . يكي ديگر از شاهدان زن بنام س      

آنهـا وي را لـت و كـوب كـرده و      . هجوم آورده بودنـد    سيلو در روز دوم عمليات افشار     
  . شان را به يغما بردند هاي يي داراا در خانه شان تجاوز كرده وخودش و خواهرش ر

بيان داشت كه بعد از تصرف افشار، نيروهاي اتحاد اسالمي بـه            . يك شاهد زن بنام ش    
 14خواهرش كه . آنها به چهار دختر به شمول ش   . اش شدند   صبح وارد خانه   7زور ساعت   

  . ساله بود، و دو تن ديگردر محوطه خانه مسكوني شان تجاوز كردند
شمار زنان تجـاوز شـده نـامعلوم        . ياد ديگري از تجاوز جنسي وجود دارد      گزارشات ز 

 منطقه اكثراً هموار باقي     2005در اواسط سال    .  برنگشتند 2001ساكنان افشار تا سال     . است
 .اند گشته هاي سابق خويش باز هاي خانه مانده، گرچه برخي باشندگان اسبق به مخروبه
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  ط قواي حزب وحدت،عام و ديگر جنايات توس شكنجه و قتل
      1998 الي 1992هاي  عمدتاً در كابل و مزار شريف در سال
هاي مسوول وابسته به حزب وحـدت بـا          پروژه عدالت افغانستان شواهدي از قوماندان     

  : هاي ذيل آمده است، بررسي كرده است يك سلسله نقض قوانين جنگي كه در نمونه
هاي زنـدانيان و مخالفـان    ، اساساً اعدامجنايات جنگي واقع شده به تعقيب جنگ حزبي 
  . هاي شهريان و غير نظاميان سياسي، شكنجه، حمالت كوركورانه و هدف گيري

ايـن جنايـات    . جنايات فاحش عليه غير نظاميان كه الزمه جنگ و محتمل الوقوع بـود            
قيـب  شدند و افراد وابسته بـه احـزاب ر         بيشتر عليه غير نظامياني كه غير هزاره شناخته مي        

گرچه برخي از جنايات نيز عليه غير نظاميان قوم هـزاره از منـاطق      . گرفته است  صورت مي 
 1992اين نمونه از جنايات هم در كابل درسال         . كنترلي حزب وحدت صورت گرفته است     

جنايـات شـامل آدم   .  مستند شده اسـت   1998 الي   1992 و هم در مزار در سال        1995الي  
مجازاتي كه لطمه به افتخـار و      (، ظلم كردن، مجازات ترذيلي      هاي خودسرانه  ربايي، توقيف 

، تجـاوز جنـسي،     )محروميـت از حقـوق اجتمـاعي      : شوون اجتماعي مجـرم بزنـد ماننـد       
  .هاي لجام گسيخته و چور و چپاول هاي بدون محكمه، ويراني عام قتل

يي استفاده هميشگي از قدرت، به ويژه در مناطق اطرافي اكثريت هزاره نـشين، جـا              سو
شان استفاده كـرده بـراي آزادي در        ها از معافيت اعمال    چي هاي محلي و اداره    كه قوماندان 

  . جناياتي مانند تجاوز جنسي و ازدواج اجباري
ز قـدرت نظـامي و      هـايي كـه ا     ناكامي رهبري براي تاثيرگذاري موثر عليـه قومانـدان        

شـان در حـزب       پـست   موقعيـت و   مسووليتي خويش سواستفاده كرده اند و آنها به اتكـا         
  . شدند وحدت اين اعمال را مرتكب مي

هاي حزب وحـدت، طـوري كـه     هاي اين جنايات توسط قوماندان     از جنبه اصلي نمونه   
پروژه عدالت افغانستان مستند كرده است، اين است كه از مرحلـه اوليـه جنـگ حزبـي و               

لف به قتل رسـيده     زندانيان احزاب مخا  . كند اي را وانمود مي    گروهي، يك خصوصيت فرقه   
و غير نظاميان مظنون بودند به خاطر اينكه آنها به همان نژاد يا فرقه گـروه مخـالف تعلـق                    

، يا انتقـام     خود غير نظاميان ديگر نژادها، به خاطر تالش براي تحت نفوذ درآوردن          . داشتند
ابل در  ها در ك   گيري دور جديد انتقام  . گرفتند گرفتن از احزاب مخالف، مورد هدف قرار مي       

اي بعداً آغاز شـده      هاي فرقه  در مزار شريف، خشونت   .  انجام شد  1995 الي   1992هاي   سال
غيـر  .  و بعـد از آن     1998-1997هـاي مهـم در سـال         عام اما زياد طول كشيد تا دوره قتل      
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هـاي جنايتكـار    اما قومانـدان . ها بودند نظاميان هزاره در ميان قربانيان اين دوره از خشونت       
ها شركت داشته و به ايـن اعمـال          ها و خشونت   آشكارا در ارتكاب جنايات   حزب وحدت   

  . دادند ادامه مي
گـاني و    سته وحـدت، در كوتـه     ارنوال برج ح  از ولسوالي شيندند واليت باميان،     پروانه

فعالً باور بر اين اسـت  . باشد  پوليس كار كرده و متهم به شكنجه متداوم زندانيان مي   3زون  
  . كند تان زندگي ميكه در كويته پاكس

، باشـنده اصـلي     )PDPA( يك عضو سابق حزب دموكراتيك خلق افغانـستان          كارگر،
رود كه در كويته پاكستان      الً گمان مي  عهاي منظم، ف   جاغوري واليت غزني، متهم به شكنجه     

  . كند زندگي مي
اهللا   در زمـان نجيـب  11وي براي خاد رياست . كرد گاني كار مي  از باميان در كوته   عزيز
  . كند كرده و گمان مي رود فعالً در كابل زندگي مي كار مي

واي مـسلح در دوره     ارنوال ق ح به عنوان    PDPAخادم از شيخ علي، عضو جناح پرچم        
  . اهللا مصروف بوده و در حال حاضر باور بر اين است كه در كويته زندگي دارد نجيب

در آكـادمي علـوم اجتمـاعي       مجتبي از دره تركمن واليت پروان، قبل از ترور شدنش           
  . اهللا كار كرده بود  در دوره نجيبارنواليحوي در رياست لوي . كرد وظيفه اجرا مي

  

 قوماندان پايين رتبه اتحاد اسالمي بنام نذير كه توسط قوماندان حزب وحدت بنام              يك
اش را در ديـوان بيگـي متـصرف          شفيع ديوانه دستگير شد زماني كه قواي وحدت پوسـته         

گاني روي زمين گذارده شده بود، چنين         وي از توقيفش در يك كانتينري كه دركوته        .شدند
داخـل كـانتينر بـوديم و آنهـا برايمـان غـذا        ما مجبور به رفـع حاجـت در  : توصيف كرد 

شد كـه رهـا    در جريان شب، آنها گروهي از مردم را بيرون كرده و وانمود مي       . انداختند مي
نذير گفـت كـه روزانـه       . ه چه باالي آنها اتفاق افتاده است      دانيم ك  شوند ولي هنوز نمي    مي

آنها مرا از پاي آويـزان كـرده و در     «. گرفته تا اينكه بسيار ضعيف شد      مورد تحقيق قرار مي   
زدنـد و    آنها مرا با چـوب مـي      . انداختند كردند و از باال آب مي      پايين من پترول روشن مي    

شد و مجبور بود     گويد كه چشم وي بسته مي      ي وي م  ».كردند نزديك سرم با تفنگچه فير مي     
سـپس  . داشته است  كه چهار زانو روي زمين پر از ميخ نشسته كه وي را از حركت باز مي               

هايم را پـاره كـرده و مـرا          آن سگ حمله كرده و لباس     «. شد يك سگ به روي وي رها مي      
   ».داد خراش مي
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وحدت را با شفيع ديوانـه تبادلـه        نذير سرانجام بعد از اينكه قوماندانش زندانيان حزب         
قوماندان نذير گفت كه وي زندانيان را از ديگر قومانـدانان اتحـاد اسـالمي      . كرد، آزاد شد  

اما يكي از زندانيان وحدت در جنگ دستش        . را رها سازد  ) مادونش(خريده تا زير دستش     
وقتي آنها  «: داشتنذير اظهار   . شد را از دست داده بود به اين خاطر، نذير بايد مجازات مي           

آنجا يك تبر بود و آنها دسـت        . دستش را بريده ديدند، آنها نيز دستم را در آن اتاق بريدند           
دانم چه كسي دستم را بريد به خاطر اينكه          نمي. راستم را بريدند و در ديگر دستم گذاشتند       

زر صورتش پوشيده بود و دستكش سفيدي مانند يك داكتر پوشيده بود وي از يك لندكرو              
بعداً آنهـا   . كند اي نفهميدم كه وي چه مي      پايين شده و آنها چشمانم را بستند و براي لحظه         

 قوماندان مافوق نذير گفت كه وي بعداً به يكي          ».دستم را بريدند و من همه چيز را فهميدم        
 از قوماندانان ارشد اتحاد اسالمي بنام ممتاز پيشنهاد كرده كه زندانيان هـزاره را بـه انتقـام              

  . اش، بكشند قطع شدن دست
  

ـ   نفر متهم به متعلق بودن به حزب رقيب شيعه، حركت اسالمي، از توقيـف            دو ان در ش
 سـنبله سـال   23گويد كه وي در تـاريخ   سامي مي .  داده اند  حگاني و ديگر مناطق شر     كوته
 قاسم بـرده شـده اسـت و          دستگير شده و ابتدا نزد قوماندان      1994 مطابق با سپتامبر     1373

يس امنيت داخلي، بهرامي، برده شده كه وي را به يكي از مراكز تـوقيفي حـزب                 يبعداً به ر  
 نيمه شب آنها شروع به تحقيق از من كردند          1:30ساعت  «.  حوزه پوليس بردند   3در حوزه   

 گفتند كه مرا خواهند كشت تـا بـه ديگـران    بناً. خواستند نشنيدند ولي آنها چيزي را كه مي 
 روز  9 بعـد از     ».تادن و جنگ مقابل نيروهاي مزاري كار آسـاني نيـست          ثابت كنند كه ايس   

وي بيان كرد كه . كرد كه اعدام خواهد شد زنداني بودن، وي بيرون كشيده شده و گمان مي        
امـا مـرا تحويـل      . آنها به خاطر خالص شدن از دست مهمان، مرا به خط اول جنگ بردند             

مـن در جريـان شـب از تـاريكي          .  بودكشيد و شرابي     شخصي دادند كه زياد حشيش مي     
  . استفاده كرده و فرار كردم

  

كه توسط حزب وحدت     كرد زماني   ديگري بنام ولي در استخبارات دولت كار مي        مرد
وي . آنها وي را متهم به كار كردن براي حركت اسالمي كردند          .  دستگير شد  1994در سال   

 به شاخه كشف در كارته سه را بـه         دستگيري و بردنش به قرارگاه داكتر صادق مدبر و بعد         
وي گفت كه براي هفت روز درون يك توالت كه عمداً پر از آب شـده بـود،         . آورد ياد مي 
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گاني جايي كه پروانه مسوول تحقيق و شكنجه بود، بـرده     سپس، وي به كوته   . قفل شده بود  
ول گرفت به شـم  اما خودش گفت كه وي فقط مورد هدف شكنجه روحي قرار مي   . شود مي

 زنداني در آن    300 تا   250زند كه    وي تخمين مي  . تهديد به اعدام و فحش به زن و فاميلش        
ها، متهمـين   زندانيان جنگ، شيعه: آنها عبارت بودند از. گاني توقيف شده بود  زمان در كوته  

وي اظهـار داشـت كـه  آنهـا            وحدت و يك تعداد زندانيان سياسـي       م عليه حزب  يبه جرا 
فاميل وي با مزاري ترتيب مالقات و پا درمياني داده و          . كردند را مجزا مي  ها   ها و شيعه   سني

پسرش را رها كردند با ضمانت به اينكه وي غرب كابل را تـرك نخواهـد كـرد و يـا بـه                    
  . اش در مناطق كنترل شده توسط شوراي نظار برنخواهد گشت وظيفه دولتي

هاي شخصي  ها هم زندان اندانگرچه وحدت، مراكزتسهيالتي  توقيفي داشت، بيشتر قوم      
نظامي در جريان و يا بعـد از زد و خـورد  در مـاه                نان غير بيشتر گروگا . خويش را داشتند  

شدند تـا اينكـه بـه مراكـز        محاصره شده و در اين مراكز توقيفي نگهداري مي         1992جون  
ي سـنگي نگهـدار    شفيع ديوانه زندانيان را در دهمزنـگ و كوتـه         . اصلي تحويل داده شوند   

، ابـوذر از مـزار شـريف، ازپرورشـگاه افـشار و پرورشـگاه               097قـه   قوماندان فر . كرد مي
اش در واليـت پـروان        در خانـه   096يس فرقـه    يحاجي اميني، ر  . كرد عالالدين استفاده مي  
بـوري،   ، در تخنيك ثانوي و ده     095يس فرقه   يضابط اكبر قاسمي، ر   . زندان شخصي داشت  

 كمـي از دو     095ن اسبق كندك، صفدر گفت كـه زنـدان          يك قوماندا . خانه داشت  توقيف
وي اظهار داشت كه در آنجـا بـسيار زنـدانيان    . يك ثانوي فاصله داشتساختمان ليليه تخن  
هـا بودنـد،    نظاميدستگير شده بودند، ديگران كه غيربرخي در جنگ «. زيادي وجود داشت 

ي كافي به شـدت مـريض       برخي به علت نداشتن غذا    . شان گرفتار شده بودند    هاي از خانه 
جه بـه هالكـت   شد و در نتيجه شـكن    من شخصاً سه نفر كه در آن زندان شكنجه مي         . بودند

آنهـا  .  فاضل بيگ بود، ديگري از پغمان و سومي از ميدان شـهر بـود              يكي. رسيدند، ديدم 
امـا روزهـاي    . جنازه مرد ميدان شهري را در كنار ديوار وزارت تحصيالت عالي انداختند           

   ». ما وي را پهلوي ديوار دفن كرديمبناً. جنازه واقعاً بو گرفته بود هوا گرم بود، بعد كه
  

نظامي زن كه پسرش دستگير شده، به زندان انداخته شـده و توسـط نيروهـاي                غير يك
وي توضيح داد كـه چگونـه پـسرش         . وحدت به قتل رسيده، گل نام دارد و تاجيك است         

 1993 فبـروري  2 مطـابق بـا   1371 دلـو   15، در   محمد هارون كه در سال آخر مكتب بود       
دو زمـاني كـه    بچه كاكايش به پروژه عدالت افغانستان گفت كه آنها هر   . ناپديد شده است  
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بچـه  . كردند، توسط نيروهاي حزب وحدت دسـتگير شـدند         از مكتب سپين كلي عبور مي     
 زيـاد آنهـا      روز بعد، پس از صرف كردن پول       15گل گفت كه    . كاكا توانسته كه فرار كند    

جنـازه در يـك چـاه خـشك در      . توانستند كه موقعيت جنازه پسرش را به دسـت آورنـد          
بچه كاكايش گفت كه  آنهـا        .هاي زياد از شكنجه روي بدنش بود       پرورشگاه افشار با نشانه   

وي عـالوه داشـت كـه دليـل اينكـه           . وي را سوختانده و چـشمانش را در آورده بودنـد          
شـايد بـه خـاطر      . يتي را مرتكب شدند، گفتنش ناممكن است      قوماندانان وحدت چنين جنا   

   ».تعصبات قومي و مذهبي بوده است
  

احزاب مختلف با حزب وحدت وارد جنگ شدند، غير نظاميان وابـسته بـه              كه   زماني
. گرفتنـد  ها مورد مظنون قرار گرفته يا اينكه به طور موجه هدف حمله قرار مـي               ديگر گروه 

ظار و دولت اسالمي به وخامت نهاد و رهبـري وحـدت دولـت              وقتي كه تنش با شوراي ن     
هايي كه با شوراي نظار شـريك بودنـد،     ترك كرد، تاجيك1992اسالمي را در اواخر سال  

  .مظنون شدند
گويد كه شوهرش متهم به جاسوسـي و داشـتن مهمـات              است مي  فاطمه كه از شمالي   

ت روسيه در جنـگ بـا شـوراي         شان را در نزديكي سفار      بعد از آنكه وحدت، مناطق     .شد
يس لواي دوم و قوماندان ديگري      يندان شفيع ديوانه، ر    وي بيان داشت كه قوما     ،نظار گرفتند 

. كه صورت سرخي داشت به خانه آنها آمده و شوهرش را مورد لت و كوب قـرار دادنـد                  
قوماندان شفيع يكي از چندين قوماندان حزب وحدت بود كه به علت جنايات وسـيعش،               (

 . ديوانه را گرفتلقب
كه مجاهـدين كابـل را تـصرف كردنـد، امـا يكـي از                وي محصل دانشگاه بود زماني    

هاي وحدت شده و در اظهارات شاهدان متواتر از وي نام برده شـده               مشهورترين قوماندان 
وي اظهار داشت كه بعد از تالشي تمام خانه و غارت كـردن بـرنج، آرد و ديگـر                    .)است

. خواستند كه شوهرش را دستگير كننـد       الحي پيدا نكردند، اما هنوز مي     مواد غذايي، آنها س   
فقط زماني كه وي گريه كرده و تمام پول و دارايي شان را بـه آنهـا داده، آنجـا را تـرك                       

  .كردند
وي گفت كه چند روز بعد، سه يا چهار مرد آمده و از همسايه شـان كـه آنهـا هـم از                       

فاطمـه بيـان    .  جوانش بنام جميله تجـاوز كردنـد       شمالي بودند، چاي خواستند و به دختر      
  . را ترك كردندهداشت كه بعد از آن به زودي با فاميلش منطق
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گفت كه شوهرش توسط قوماندان شفيع ديوانه و قوماندان نبي گاو در       .  زن بنام ش   يك
آنها وي را لـت و كـوب        . پوسته دهمزنگ دستگير شده و متهم به سني و پشتون بودن شد           

  .  وي معلول شده استستش را شكسته و آرنجش را درآوردند كه فعالًكرده و د
  

الدين و كارته شوراي نظار و حزب وحدت را در عال      بي، جنگ بين      ديگري بنام بي   زن
افـراد وحـدت غيـر نظاميـان را از          . آورد به ياد مـي   ) 1994فبروري   (1372سه در حوت    

وي بيان داشت كـه     . شان سنگر بكنند   شان به شمول مردها دستگير كرده تا براي        هاي خانه
كرد و بـراي     شوهرش در سرك شان دستگير شده زماني كه وي خانه را براي كار ترك مي              

شوهرم به آنها گفت كـه  «. كندن سنگرها به پوسته شفيع ديوانه در دهمزنگ برده شده است    
اما . د كه كار كند   نبايد وي را بگيرند، وي يك فاميل براي نان دادن دارد و آنها بايد بگذارن              

 وي اظهار داشت كه بعداً مطلع شـد  ».آنها توجهي نكرده، وي را لت و كوب كرده و بردند  
  . كه شوهرش شديداً زخمي شده و به شفاخانه صليب سرخ آورده شده بود

  

كردنـد مـورد     غير نظامياني كه در مناطق كنترل شده حزب وحدت زنـدگي مـي             ديگر
. م را داشـتند   يخاطر اينكه قوماندانان قدرت سواستفاده و جرا      ه  گرفتند فقط ب   هدف قرار مي  

اش   سـاله  15به عنوان نمونه، كمال، يك مزدوركار در قلعه علي مردان بيان داشته كه پسر               
شان كه نامش قوماندان هـادي       با قوماندان محلي در پوسته نزديك     ) 1994 (1373در سال   

 كه هادي در راه پسرش كمين كرده و وي كمال اظهار داشت  . بود، درگيري لفظي پيدا كرد    
در آن زمـان كـسي      «: پـدرش گفـت   . ها برده و با ضرب گلوله كـشت        را به يكي از سرك    

  ».اي نداد من هر جايي براي شكايت رفتم ولي هيچ نتيجه. قدرت نداشت
  

 ديگري بنام فريده، باشنده اصلي شمالي گفت كه وي به خانه پـدرش در قلعـه                 شاهد
يك محفل عروسي از شمالي بـراي بـردن يـك           : فريده گفت . اني رفته بود  قاضي براي مهم  

پوسته وحدت واقع در منطقه سرپل دشت برچي متوقـف داده            عروس به منطقه آمده و در     
ولـي  . آنها به زور عروس را از موتر خـارج كـرده و بـه پوسـته نظـامي بردنـد            . شوند مي

: ي گفـت  و. و جنگ شديدي آغاز شد    قوماندانان پغمان، عزت و زلمي، مطلع شده و آمده          
هـايش پـاره شـد،     فل  عروسي زخمي شده، اما عروس، گرچه لبـاس حبعضي از اعضاي م  

  . نجات يافت
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كننـد، يـك     ساحه كنترل حزب وحدت زندگي مـي        اظهارات از آنهايي كه در     شنيدن
آنچـه  . هاي روزمره و اكثـراً خودسـرانه وجـود دارد          استفاده و بدرفتاري  درك قوي از سو   
به عنوان ظلم تشريح كرد چنين است كه مردم محل مجبور بودنـد بـراي               . شاهدي به نام ر   

مـاه  . پوسته نظامي كه در مكتب رابعه بلخي در كابل مستقر شده بودند، غـذا تهيـه بكننـد                 
بود و طبق گفته يكي از شهود كه وحـدت را  ) 1993 جنوري -1992دسامبر  (1371جدي  

. شـد  وسط قوماندان سيد علي جان از وحدت نگهداري مي        پوسته بعداً ت  . شناخت خوب مي 
بيان داشت كـه بـه خـاطر ظلـم زيـاد      . ر. جنگ شديدي بين جمعيت و وحدت در گرفت   
شـان بـه طـور       اين نوبت غـذا دادن     بنا بر . نظاميان، مردم ساحات همجوار را ترك كردند      

ران بـه منطقـه     بيان داشت كه يك شب عـسك      ) شاهد زن بنام ر   ( وي   .متواتر افزايش يافت  
شوهرم به آنها گفت كه كار نيـست و مـا پـولي بـراي     «.  نفر غذا خواستند15آمده و براي  

 ».تمام خانه را بگرديد، اگر يك پاو برنج يا آرد يافتيد، بعداً مرا بكـشيد . خريدن غذا نداريم 
ي آنها بـرا  . نه او را خواهند كشت     و گفته تا بايسيكلش را بدهد وگر       عسكران عصباني شده  

وي بيـان داشـت كـه در روزهـاي بعـد، شـوهرش و               . يافتن غذا به ديگر منـاطق رفتنـد       
عسكران هرچه كه در جيب  . يا برده شدند  جد دستگير شده و به ليسه سور      اش از مس   همسايه

  . داشتند، گرفته و آنها را به سختي لت و كوب نمودند كه شوهرش در اثر آن مريض شد
  

ت به خانه آمده و آنها را لت و كوب كـرده و پـول                اظهار داشت كه نيروهاي وحد     .ر
وقتي آنها گفتند كه هيچ چيز ندارند، عسكرها دو پسرش را لت و كوب كـرده و          . خواستند

بـرادر  (در روزهـاي بعـدي ايـورم        . شان را گرفته و محل را ترك كردنـد         لابرخي از امو  
اش را   انـه دو طبقـه    نظاميان از وي خواسته بودند كـه خ       . مورد هدف قرار گرفت   ) شوهرم

آنها گفتند كه وي حق نـدارد       «. خواستند به پوسته نظامي تبديل كنند      ترك كرده كه آنها مي    
 وي به خاطر ظلم نظاميـان وحـدت از سـكته قلبـي در         ».تا چيزي از اموال را با خود ببرد       

  .گذشت
 امـوال شدند، مردم را كـشته و   تر مي اظهار داشت كه چون نظاميان روز به روز ظالم     . ر

آنها يك كراچي را براي بـردن       . كردند، فاميل تصميم به ترك محل گرفتند       شان را چور مي   
زمان هم بايد مقـداري از       شان باقي مانده بود، كرايه كردند ولي حتي در آن          آنچه از اموال  

وي عالوه كرد كه بعد از مدتي كه به خانـه برگـشتند، تمـام               . دادند اموال را به نظاميان مي    
  . هاي برق را چور كرده بودند ها و پنجره و سيم هدرواز
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چنين ) 1993 (1372راهي نجاري در سال     زندگي در منطقه چهار   از  .  ديگري بنام ز   زن
اش وارد   هاي مربوط به شفيع ديوانه به خانـه        يك بعد از ظهر قوماندان    . توصيف كرده است  

  .شده و فوراً شوهرش را مورد لت و كوب قرار دادند
خواستند بدانند كه وي به كدام حزب وابسته است؟ وي گفـت كـه بـه هـيچ                   آنها مي «

سرانجام، آنها وي را لت و كـوب        . باشد حزبي وابسته نيست و يك كارگر در تعميرگاه مي        
اما آنهـا   . ما پول، دارايي يا اموال قيمتي نداشتيم      . ما مردم فقير بوديم   . كرده و با خود بردند    

براي چهار يـا پـنج روز شـوهرم را نگهداشـته و مـا هـيچ         . دآنچه كه داشتيم با خود بردن     
ـ      باالخره، خدا مهربان شد و يكي از همسايگان       . اطالعي از وي نداشتيم    دان مـان بـه قومان

وي بـه خانـه     . سواد است و به هيج حزبي وابـسته نيـست         شفيع ديوانه گفت كه شوهرم بي     
مـا  . و منطقه را ترك كـرديم     ما خيلي ترسيده بوديم     . برگشت و زياد لت و كوب شده بود       
  . حتي اموال باقيمانده خود را برنداشتيم

  

كند كه رهبـري حـزب و         انجام شده توسط پروژه عدالت افغانستان بيان نمي        تحقيقات
. نظاميان را داده اسـت    ها عليه غير   استفادهءهاي ارشد حزب، دستور جنايات و سو       قوماندان

مـزاري مشخـصاً شـكاياتي را در مـورد رفتـار            كند كه    برخي اظهارات از رهبري بيان مي     
به عنوان نمونه، شاهدي بنام سـامي گـزارش داد كـه             . هايش دريافت داشته است    قوماندان

ابو شـريف   : ستهاي زير د   قوماندان( مزاري در حضور من اخطار داده و تهديد كرد         ستادا
  .برد مي را مرتكب نشويد كه آبروي آنها را مييجرا) مزاري و مرتضي

كـه توسـط     هـايي   و تخطـي   هـا  رهبران حزب وحدت نتوانستند كه جلو بـد رفتـاري         
ـ              شان صورت مي   هاي قوماندان و گرفت بگيرند بلكه به مرور زمان نه تنها از اين اعمـال جل

در واقع، گرچه آنها براي     .  عدم جوابگويي نيز رايج گرديد     گيري به عمل نيامد بلكه پاليسي     
شان ناتوان بودند، رهبران وحدت هنوز هم آنها را به           دستانردسيپلين و نظم ميان زي    اجراي  

ها در ايـن   كردند كه قوماندان   عنوان قوماندانان قانوني در حزب شناخته و حتي تصديق مي         
ها و ديگر جنايات دست دارند به خاطر انتقام در مقابل ديگر احزاب بـا اعمـال           آدم ربايي 

موارد، رهبري وحدت از جنايات به عنوان بخشي اين، در برخي     بربنا. زدند مشابه دست مي  
ميلـي آنهـا بـراي كنتـرل      كردند، در ديگـر مـوارد، بـي        از رقابت درون حزبي اغماض مي     

در هر مورد، آنهـا     . داد شان، ناكامي شديد از فرماندهي و رهبري را نشان مي          هاي قوماندان
  . باشند در جرم به خاطر جنايات واقع شده شريك مي
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  نظاميان در شمالنايات عليه غيرج از هايي نمونه
هاي حزب وحدت وابـسته بودنـد از         هايي كه به قوماندان    در شمال افغانستان، قوماندان   
ايجـاد وحـشت در ميـان شـهريان و     شان براي توقيف و  سلطه خود باالي منطقه و قدرت 

البينـي   ذاتهـاي   اعمال متذكره بدون هيچگونه ارتباطي به جنگ      . نظاميان استفاده كردند  غير
عـام   مـورد قتـل    پروژه عدالت افغانستان، اظهارات مفـصلي در      . گرفت احزاب صورت مي  

نظاميان پشتون توسط نيروهاي حزب وحدت در سه واقعه جدا از هم دريافـت داشـته                غير
 اتفاق افتاده 1997اين واقعات به دنبال اولين شكست طالبان در مزار شريف در سال  . است

. ن توانستند معين كنند، اين اعمال براي گرفتن انتقام واقع شده است           كه شاكيا  است طوري 
  . شدگان پشتون بودند متعلق به گروه قومي كه طالبان بودند تمام كشته

  

 چندين فاميل در منطقه تصدي بلخ از كشته شدن نه مـرد و كـودك در سـال                   اعضاي
. س بيان داشته اندتوسط قوماندان كندك حزب وحدت بنام علي سرور گنك     ) 1998 (1376

هاي وحدت كـه شـهرت       گنكس به معني ديوانه يا شرابي يك لقب ديگري براي قوماندان          (
نظامي بنام محمد بيان داشت كه قومانـدان سـرور          يك شهروند غير  .) داشتند، مي باشد  ظلم  

مناطق تصدي، علي چوپـان و كارتـه آريانـا مـستقر كـرده بـود، تمـام               كه افرادش را در   
 را ،كردنـد  محلي بنام رسول بـرات كـار مـي      ه در مزرعه متعلق به يك تجار      هايي ك  پشتون

اش، گل مير و شش مرد و كودك ديگـر           پدرش، امير گل و برادر سيزده ساله      . دستگير كرد 
در قريـه   ) خانـه  تكيـه  (هشان بسته شده و به يك مسجد نزديك شيع         دستان. دستگير شدند 

چوب، سنگ و چـاقو  ها،  عداً آنها بوسيله تفنگگويد كه ب   محمد مي . علي چوپان برده شدند   
ها قطعه قطعه شـده و بـه يـك چـاه             بعد جنازه . حد مرگ لت و كوب شدند     و برچه تا سر   

  .يكي مسجد انداخته شدندنزد
  

 يكي ديگر از قربانيان به پروژه عدالت افغانستان گفت كه چگونـه پـسر سـيزده              همسر
وستان پدرش كه هزاره بود رفته تا سعي كنـد          اش بنام آقا محمد براي ديدن يكي از د         ساله

من به وي گفتم كه عجله كند تا وي را خبر كند تا اينكه              «. وي را براي شفاعت متقاعد كند     
اما وقتي وي به قريه علي چوپان رفت، مردان مسلح علـي سـرور وي را        . شوهرم رها شود  
وي پـسر سـيزده     .  بردند آنها دستانش را به هم بسته و پيش علي سرور         . نيز دستگير كردند  

   ».ام را هم كشتند سپس وي نيز به همان چاه انداخته شد ساله
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 و دو زن بيوه به پروژه عدالت افغانستان بيان داشته اند كه چگونه علي سرور و                 محمد
محمد گفت كه دو روز بعد، وي با تعـدادي    . شدگان را چور كردند    هاي كشته  افرادش خانه 

توانـد در   وي گفت كه نمي  . ن صاحب مزرعه، رسول برات رفتند     از ريش سفيدان براي ديد    
مورد مرتكبين كاري بكند، اما ما كوشش خواهيم كرد تا اجساد را بـراي دفـن بـه دسـت                    

محمد گفت كه بعد از يازده روز استاد محقق اجـازه داده و دو نماينـده از حـزب                   . آوريم
مي و دو نفر از جمعيت اسـالمي        دو نفر از جنبش، دو نفر از حزب اسال        . وحدت را فرستاد  

ها قطعه قطعـه شـده       همه جنازه . ها را از چاه در علي چوپان بيرون آورديم         ما جنازه . آمدند
   » .بودند

محمد اظهار داشت كه مردان و كودكان به قتل رسيده از ميان فقيرترين افراد در منطقه                
  : بودند و قربانيان را طبق ذيل نام برد

   ساله 40 محمد، عبدالغفور ولد ولي
   ساله 23عبدالكريم ولد محمد نور، 
   ساله 25عين الدين ولد محمد نور، 

   ساله 45امير گل ولد شير جان، 
   ساله 13گل مير ولد امير گل، 

   ساله 18شاه ولي ولد سلطان محمد، 
   ساله 40شرف الدين، 

   ساله17زمان ولد شرف الدين، 
   ساله 13آقا محمد ولد عبدالغفور، 

اين جنايت نه در تاريكي شب بلكـه در         . جنايت علي سرور واضح است    «: حمد گفت م
جرم آن نه نفر چه بوده است؟ آنها نه طالب بودند و نـه جيـز               . روز روشن واقع شده است    

   ».تنها گناه آنها اين بود كه پشتون بودند. ديگر
  

 1988 اپريـل    9در  نظاميان پشتون در بز سوخته قريه فرل آباد واقـع            عام ديگر غير   قتل
هايش در يك    يافتگان گفت كه وي و هم قريه       يكي از نجات  . واقع شده است  ) 20/1/1377(

ما درحدود هشت نفر بـوديم  «. ملي بس بودند كه توسط قواي حزب وحدت متوقف شدند      
. رفتـيم  طبق معمول من و برادرم براي كار به شهر مي  . رفتيم مي كه براي كار روزانه به شهر     

گشتيم، نيروهاي قوماندان بابا، يك قوماندان وحدت كه در مزار           ه به خانه بر مي    يك شب ك  
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قرارگاه داشت، ظاهراً زير دست استاد محقق، ملي بس را متوقف كرده و از همه پرسـيدند                 
وقتي كه به آنها گفتيم كه از قريه گريمار هستيم آنهـا مـا را از مـوتر                  . كه اهل كجا هستيم   

آنهـا  . ما همه پشتون بوديم   . ه شان برده و متهم به طالب بودن نمودند        پايين كرده و به پوست    
هـاي شـب دروازه    در نيمـه . مان را گرفته و ما را داخل يك كانتينر انداختند         هاي تمام پول 

اول . هم بسته كرده و بيرون به نزديكي يك چاه بردند     مان را با   كانتينر را باز كرده و دستان     
چاه انداخته و در داخل چاه باالي او فير كردند من شروع به فـرار               آنها برادرم را به داخل      

من در قسمت دستم زخمي  . كردم در حاليكه هنوز دستانم بسته بود و آنها بااليم فير كردند           
دويد اما من به قريه قلعه محمد كه نزديكترين منطقه بـود،          شدم و يكي از آنها به تعقيبم مي       

  : شان قرار ذيل است هاي نام.  ديگران را داخل چاه انداختنداما. آنها مرا نگرفتند. رسيدم
  سيد احمد ولد حاجي برات

  محمد حسن ولد اته گل برادر رمضان 
  امان اهللا ولد سيد محمد 
  اسداهللا ولد محمد حسن 

  نوراهللا ولد بسم اهللا 
  جمعه الدين ولد قطب الدين 

  . جمعي دفن شدند ستهبعداً، اجساد از چاه بيرون كشيده شده و در يك قبر د
  

 تحت سلطه استاد ياسين، قوماندان ارشد حزب وحدت در شمال مربوط بـه              نيروهاي
اين واقعه چهار   . باشد نظاميان پشتون مي  عام و اختطاف غير    محقق متهم به يكي ديگر از قتل      

 20ماه بعد از كشتار گوري مار در قريه كمپيرك ولسوالي نهر شاهي واليت بلخ، در حدود           
يافتگان بنام خان گفت     يكي از نجات  . لومتري از شهر اصلي مزار شريف واقع شده است        كي

اش توسط صدها تن از جنگجويـان وحـدت،          قريه) 6/8/1998 (15/5/1377كه در تاريخ    
بقيـه تـركمن و      بيشتر مردم كمپيرك پشتون و    «.  صبح مورد حمله قرار گرفت     3:30ساعت  

استاد ياسـين   .  همه ما دهقان بوديم، وجود داشت      در مجموع سه صد خانه كه     . عرب بودند 
افـرادش از مـرغالن و      . ي مـا بـود    از قريه همجوار، شيخ مرغالن در حـدود دو كيلـومتر          

ورد  حمله قـرار دادنـد بـراي اينكـه           ـآنها قريه مان را م    . آسياب و بقيه از باميان آمدند     سر
  ».ان آنجا پنهان شده اندـد طالبـردنـك ر ميـفك

وي . ها آمده و كشتار مردها و حيوانات را شروع كردنـد           د نظاميان به خانه   گوي خان مي 
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هاي مختلف بدنش خورده و بعداً روي زمين مانند مرده دراز         گفت كه پنج ضربه در قسمت     
شـنيدم   شان را مـي    من چشمانم را بستم تا آنها ديگر فير نكنند و من صداي           «. كشيده است 

زنـان و اطفـال   . ا برادرم را دستگير كرده و بيرون بردنـد آنه. گفتند من كشته شده ام     كه مي 
مـن از   . كـشيدند  ام مي  در همين حال، آنها تمام اموالم را به خارج از خانه          . كردند گريه مي 
 صبح روي زمين دراز افتاده بودم و مقدار بسيار زيادي خون از من              4:00 الي   3:30ساعت  
ي همجوار آمده و مرا به همراه ده نفر زخمـي           ها  تعدادي نفر از قريه    4:00ساعت  . رفته بود 

ها به طـور   خان بيان داشت كه تعداد زيادي از زخمي» .ر به شفاخانه در شيبرغان بردند ديگ
  . كند به عنوان مثال، وي يك دستش كار نمي. م معلول شدنديدا

وي اظهار داشت در آن زمان، حزب وحدت قريه شـان را تـرك كـرده و بـه سـرك                      
آنها وسـايل خانـه و     . ريه لنگرخانه رفته و طالبان وارد مزار شريف شده بودند         آسفالت به ق  

اما معلوم شد كه نگهداري وسايل چور شده و فرار از طالبان مشكل             . مواشي را برده بودند   
هـاي   خان عالوه داشت كه افراد استاد ياسين تعدادي از وسايل چور شده را به قريه              . است
هاي ديگـر در   ها و در قريه  مابقي وسايل در سرك   . ياب بردند آسشان در مرغالن و سر     خود

  . كردند، پيدا شد موترهايي كه با آنها رانندگي مي
هـر  . افراد محقق مردم ما را كشتند فقط به خاطر اينكه آنها پـشتون بودنـد              «: وي گفت 

 مسلح بـوده و هـيچ طـالبي در   هاي فقير بوديم كه غير     دانست كه ما دهقان    كسي در بلخ مي   
 نفـر آن را طبـق ذيـل    15 نفر كشته شـدند كـه       17 وي بيان داشت كه      ».بين خود نداشتيم  
  : مشخص نمود

   ساله، مالي مسجد قريه 62مال عبدالرزاق، 
   ساله 45نور گل ولد اهللا نور، 

   ساله 40محمد گل ولد اهللا نور، 
   ساله 30محمد اكرم ولد جمعه خان، 

  . دنددو نفر كه مهمان محمد اكرم بو. 6 و5
  .  ساله كه بزرگ قريه بود75غالم علي ولد شيخ محمد، 

   ساله 70تاج محمد قريه دار ولد دين محمد، 
   ساله 50داد محمد ولد نور محمد، 
   ساله 50عبدالغني ولد عبدالرسول، 

   ساله 65نور محمد ولد محمد حيدر، 
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   ساله 80چوپان نور محمد كه يك مرد پير بود، 
   ساله 55سيد عالم، 

   ساله 40محمد خان ولد مير علم، 
   ساله 70محمد سرور ولد جمعه خان، 

  .، دستگير شده اندخان گفت كه بيشتر از هفتاد نفر از قريه كه در بين آنها برادرش بوده
  

 زنـداني  72شدگان منصور است كه بيان داشت آنها به طور مجمـوعي        از دستگير  يكي
سـپس  . يرون آيم و با قنداق تفنگ لت و كوب شـدم ام ب به من گفته شد كه از خانه      «.بردند

شـان آنجـا پـارك بـود،      آنها دستهايم را به هم بسته كردند و مرا به مسجدي كه موترهاي            
آنهـا امـر    . هاي خونين ديدم   هاي بسته و صورت    من تمام افراد قريه را آنجا با دست       . بردند

مان بـسته    راي اينكه دستان  خيلي سخت بود ب   . كردند تا سوار يك موتر كاماز روسي شويم       
يكي از زندانيان تقاضا كرد تا دستان يك يا دو نفر را بـاز              . من نزديك بود كه بيافتم    . بودند

آنها وي را با قنداق تفنگ در سرش زدنـد  . كرده تا به بقيه در سوار شدن الري كمك كنند        
ـ    . وي هنوز زنده است ولي تكليف عصبي دارد       . و وي بيهوش شد     را ماننـد    ردـآنهـا آن م

  . ا را به سيلو در مزارشريف بردندـداخته و همه مـوجي به داخل الري انـب
منصور بيان داشت كه آنها به يك كانتينر ذخيره تيل كه به عمق پـنج متـر بـود، بـرده                     

به آنها امر شد كه داخل آن شوند، امـا يكـي از             . شدند؛ راه آن مانند چاه پوشيده شده بود       
اي   لحظهبناً.  كرد كه يك نردبان بياورند    رسيد، پيشنهاد  ديگران به نظر مي   نظاميان كه بهتر از     

  . صبر كرده و بعداً به داخل كانتينر انداخته شدند
 متر عرض داشت و كسان ديگري نيز آنجا بودند كه قبل از مـا        5 متر بلندي و     5كانتينر  

ن روزهاي داغ تابستان    ما براي چندين ساعت آنجا بوديم و اين در جريا         . آورده شده بودند  
ما فرياد زديم تا برايمان آب بياورند ولي هـيچ       . بسيار گرم بود و ما شديداً تشنه بوديم       . بود

توانستيم كه صداي فير را به مدت يك ساعت بـشنويم و   در همين حال، ما مي  . جوابي نبود 
  .بعداً همه جا را سكوت فرا گرفت

براين، دوبـاره   بنـا . توانستيم بكنـيم   اري نمي همه ما در وضعيت بسيار بدي بوديم، اما ك        
سپس، يـك كـسي     . ميريم برايمان يك كمي آب بياوريد وگرنه مي      ! آهاي مردم : فرياد زديم 

آمد و پرسيد كه چه كسي ما را آنجا انداخته بود؟ ما جواب داديم كه حزب وحدت مـا را                
 گفتيم كه مـا كـارگران       بعد، وي دوباره پرسيد كه شغل ما چه بوده؟ ما         . آنجا انداخته است  
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وي گفت كه بيرون آييـد،  . فقير هستيم و مردان مسلح وحدت ما را در آنجا قرار داده است     
  . توانيم كه بيرون آييم اما ما گفتيم كه كانتينر بسيار عميق است و ما بدون زينه نمي

  آورده شد و اسرا بيرون آمدند، خان و ديگر همراهانش فهميدنـد كـه طالبـان       يك زينه 
  . منطقه را گرفته بودند، آنها رها شدند تا خانه بروند

وقتي كـه رسـيديم، مـا       . برخي اوقات پياده و بعضي اوقات سواره      . ما به قريه برگشتيم   
تعداد زيادي از مردم كشته شده يا زخمي شده بودنـد           . ديديم كه هيچ چيز باقي نمانده بود      

 .ها وحشت زده و گيج بودند و تمام فاميل
  

  جات، مي از قدرت در هزارهيفاده دااستء سو
  نمونه جنايات مربوط به جناح اكبري از حزب وحدت  

و اشغال شوروي،   ) PDPA(در جريان مقاومت عليه حزب دموكراتيك خلق افغانستان         
اين حزب در سـال     . اكبري از ولسوالي ورس واليت باميان رهبر حزب سپاه پاسداران بود          

اكبري، يك رهبر   . م شده و حزب وحدت را تشكيل دادند        با ديگر احزاب شيعي ادغا     1989
هـاي   در جريـان جنـگ  . پرنفوذ و عضو كميته مركزي در حزب تركيبي جديد بـاقي مانـد         

 وي به عنوان رقيب مزاري براي رهبري 1996 الي 1992داخلي و گروهي در كابل در سال 
 به بعد  1993ل سال   يبا اداره رباني در اوا    زماني كه جنگ مزاري     . حزب وحدت ظهور كرد   

شديدتر شد، سپاه پاسداران اكبري به عنوان جناح وحدت طرفدار دولت اسـالمي دوبـاره               
ها با حـزب   جناح اكبري توسط مسعود حمايت شده و در چندين دور از جنگ         . ظهور كرد 

 حزبـي   ايـن رقابـت   . جات درگير بوده اسـت     مزاري و خليلي هم در كابل و هم در هزاره         
، اكبري اتحادي را بـا      2001 الي   1998در دوره سال    .  شد هياد داخل شيع  اساس جنايات ز  

داد بـه عنـوان رهبـر برجـسته شـيعه كـشور در              طالبان ايجاد كرده كه به وي اجـازه مـي         
هاي اداري گماشته شـده، گرچـه        اش در مقام   هاي وابسته  جات باقي مانده و قوماندان     هزاره

ـ          در جريـان اداره كـرزي، اكبـري        . اب كـرد  وي خودش از گرفتن كدام مقـام اداري اجتن
 به عنوان   2005موقعيتش را به عنوان يكي از رهبران سياسي شيعه حفظ كرده و در ماه مي                

  . كانديد پارلمان در واليت باميان معرفي شده بود
  

هـاي   هاي هميشگي كـه نـسبت بـه جنـگ          استفادهء عنوان يك مثال از چگونگي سو      به
ت، لطيفه اهل ورس از اختطافش توسط مردان مسلح كه اقارب داخلي بيشتر دوام داشته اس 
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 ماه عقرب   12 يا   10اين حادثه در    . هايش بودند، شرح داده است     نزديك اكبري يا قوماندان   
لطيفه اظهار داشت كه وي توسط بچه كاكاي اكبـري بنـام            . واقع شده است  ) 2000نوامبر  (

لطيفـه بيـان    .  سال داشـت   15آن زمان   وي در   . همايون مورد تجاوز جنسي قرار گرفته بود      
  : داشت

 مرد مسلح و قوماندانان مربوط به استاد اكبري به خانه           13كه    شب بود زماني   1ساعت  
آنها از باالي ديوار حياط آمده و و        . ما همه در يك اتاق در حال استراحت بوديم        . ما آمدند 

 به پشت پنجره اتاقي كـه       سپس،. دروازه كهنه و قديمي بود    . دروازه حويلي را خرد كردند    
 وقتي كه در را باز نكـرديم،        ».در را باز كنيد   ! حرامزاده ها «: استراحت بوديم، آمده و گفتند    

اما هنوز هـم در     . دآنها يك ميله آهن دراز را گرفته و به زير دروازه گذاشته تا آنرا باز كنن               
  . ، آنها پنجره را شكستندبناً. باز نشد

ج مرد داخل آمده در حاليكه وي و خواهرش به حمـام فـرار              لطيفه اظهار داشت كه پن    
  . اما مردان مسلح داخل شدند. كرده و در را قفل كردند

توانست كمكم   من زياد جيغ كشيدم اما هيچ كس نمي       . آنها با من بسيار رفتار بد كردند      
: ا گفت مادرم قرآن مقدس را گرفته و آمده  به آنه         . كردند آنها پدرم را لت و كوب مي      . كند

جرم ما چيست كه شـما در       . به خاطر قرآن پاك، اين اعمال ظالمانه را عليه ما انجام ندهيد           
مقابل ما چنين رفتار مي كنيد؟ تمام همـسايگان فريـاد و جيـغ مـا را شـنيدند، امـا آنهـا                       

شان بيرون آيند براي اينكه يك مرد مسلح مقابل هر خانه مـستقر              هاي توانستند از خانه   نمي
پدر و مادرم و بقيـه اعـضاي   . در نتيجه، آنها مرا لت و كوب كرده و بيرون بردند . دشده بو 

 آنها نتوانستند بفهمند كه من به   داخل بمانند بناً   فاميل و همسايگان مجبور بودند تا صبح در       
  . كجا برده شده بودم

  : تلطيفه از اختطاف كنندگانش به عنوان اقارب و همدستان نزديك اكبري نام برده اس
، .) ، يك قوماندان در فرقه اردو وابسته به اكبـري بـود         DDRكه تا زمان ختم     (همايون  

هاي كاكاي اكبري، مهدي و ابراهيم عيـار، اقـارب            نواسه -دين محمد، ظفر و حسين بخش     
  . اكبري و ظاهر محمودي، بچه كاكاي اكبري، وي نيز يك قوماندان اكبري بود

  : لطيفه اظهار داشت
در تمـام راه    . شب آمده و مرا با سر و پاي برهنه به قريه بورغوسونك بردند            آنها در آن    

آنها مرا به اتاقي بردند كـه مـردم     . زدم كردند در صورتيكه فرياد مي     مرا تهديد به كشتن مي    
ها بـه   من شب . من در آنجا به مدت نه روز بودم       . زيادي همه از افراد اكبري در آنجا بودند       
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تجاوز جنسي قرار گرفتم و بسيار جيغ زدم كه چندين دفعه بيهوش            حالت بسيار بدي مورد     
آورم، بسيار بد سـر اعـصابم تـاثير          حتي هنوز وقتي به ياد مي     . شده و دوباره به حال آمدم     

كند اما چه مي توانم بكنم؟ سپس، آنها مرا به قريه ديگري كه پيتاب جوي نـام داشـت                    مي
اش كه نزديك خانه خـود       كاكاي وي مرا به خانه     بچه. برده و آنجا قرارگاه خود اكبري بود      

  . اكبري بود، برد
كه از لطيفه پرسان شد كه چرا وي اختطاف شد، وي بيان داشت كه همـايون بـا                   وقتي

وي «: وي عـالوه داشـت    . يكي از اقارب لطيفه نامزد شده بود، اما با وي خوشـحال نبـود             
چه، لطيفه گفت كـه پـدرش يـك          گر ». مرا ربود  مشكالت شخصي با نامزدش داشت و بناً      

بوده در حاليكه حزب سپاه پاسداران اكبري هميشه به شدت مخالف           ) ملك(صاحب زمين   
  . گرچه همايون دستگير شد، بعداً آزاد شد. ملك بود
  

  جنايات جنبش عليه غير نظاميان در كابل
 هـاي  زن از يك فاميل بزرگ بيان داشته اند كه نظاميان جنبش به يكي از خانـه               چندين  

 صـبح   9افـراد جنبـشي سـاعت       : گفـت . م.  آمدند 1993شان در ناحيه شاه شهيد در سال        
كه شوهرم در را باز كـرد،        اي تاخير كرديم و زماني     كردن در براي لحظه    ما در باز  «. آمدند

ات  چرا در را قفل كردي؟ آيا دشمنان مـا را در خانـه        : وي را لت و كوب كرده، مي گفتند       
وقتي نظاميان به باالي بـام رفتنـد، آنهـا          : گفت.  م »انند بر ما كمين كنند؟    اي كه بتو   جا داده 

آنها يك مرد ديگر    «. ماماي شوهرش را روي بام پيدا كرده و بدون سوالي بر وي فير كردند             
پرسيدند، چرا تا بـه حـال منطقـه را تـرك             زدند و مي   شان مي  هاي تفنگ  فاميل را با قنداق   

كه سر شما به رهبران ما تعلق دارد و ناموس و اموال شما به ما      نكرده ايد؟ ما دستور داريم      
   ».خواهيم بكنيم بنا براين شما حق سوال نداريد كه ما چه كار مي. تعلق دارد
سعي كرد كه از نزديكترين پوسته نظامي اجازه        . از خواهران يك مرد مقتول بنام و      يكي  

 بـه طـور     هايش فير نمودند و در نتيجه او      ارا بگيرد اما به گفته فاميلش آنها به پ        دفن جنازه   
شان بـه ديگـر      اظهار داشت كه بيشتر زنان و دختران فاميل براي حفظ         . م. م معلول شد  يدا

كند، بـا زور بـه       كه هنوز در آنجا زندگي مي     . اما خاله شوهرش بنام س    . مناطق رفته بودند  
ود، اما مورد حمله جنـسي  بيان داشت كه گرچه وي يك زن پير ب. م. قرارگاه نقليه برده شد  

  . قرار گرفت
بيان داشت كـه آنهـا يـك مكتـوب از قومانـدان             . بعداً، يكي از خواهران مقتول بنام آ      
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شـان را   داد به خانه رفتـه و امـوال    كه به آنها اجازه ميدقرارگاه نقليه به دست آورده بودن  
د از آنكـه بـه خانـه        وي اظهار كرد بع   . اش رفتند  وي با شوهرش و دو خواهرزاده     . بياورند

آن افراد ظـالم كارهـاي      «: آگفت. رسيدند، يك گروهي از مردان مسلح جنبشي هم رسيدند        
بودند تا  آنها اجازه بردن اموال را به ما داده. بدي در حق من كردند كه نمي توانم بيان كنم

. ي داشـتند هايم مقبول بـوده و انـدام زيبـاي    خواهرزاده. بتوانند كه آمده و به ما تجاوز كنند   
هاي ما متعلق    هاست و اموال و جان     شان به آنها گفت كه سرهاي ما براي قوماندان         قوماندان

گفت كه به عسكران گفتـه كـه وي فقـط           . ها بنام ب    يكي از خواهرزاده   ».به افرادش است  
اما اول بايـد   . آنها به من گفتند كه سريع منطقه را ترك كنم         «. گيرد هاي اوالدش را مي    لباس

چـون مـن جـوان و    .  آنها مرا تجاوز جنسي كردنـد بناً:  وي گفت».ها را خوش نگاه كنم آن
كردند كه آيـا زن جـوان     ها توجه نمي   جم گليم «.هميدم كه چه بر سرم آمد     صحتمند بودم، ف  

   ».دادند كردند، مورد تجاوز قرار مي است يا پير، وقتي كه زني را پيدا مي
  

شان  چندين زن را شنيده است كه مي گفتند شوهران         عدالت افغانستان اظهارات     پروژه
 شان تجاوز جنسي متحمل شده و      شان چور شده و خود     لت و كوب شده بودند، خانه هاي      
كه يكـي از باشـندگان شـاه        . و. قصد جنسي قرار گرفتند   يا توسط مردان جنبشي مورد سو     

 يك شـب    1993ل  كه نظاميان جنبشي در سا     شهيد است به تازگي ازدواج كرده بود زماني       
آنهـا  .  آنها شوهرش را لت و كوب كرده و در كنج خانـه بـستند              ،اش مي شوند   وارد خانه 

آنهـا همـسر   «. كرد، لت وكوب كردند همچنان برادر شوهرش كه در همان خانه زندگي مي       
هاي زياد از خورد و كالن داشت كه گريه          وي را تجاوز جنسي نكردند براي اينكه وي بچه        

آنها تمام جواهرات و داراييم را دزديده       ! اما من چه بدبخت بودم    . زدند غ مي كردند و جي   مي
   ».و به من تجاوز كردند

  

ماه باردار بود زماني كـه در        بيان داشت كه وي سه يا چهار      .  متضرر ديگر بنام ش    يك
 شب بود كه آنهـا  10:30ساعت «. مورد حمله قرار گرفت) 1993 (1372يك شب در سال    

هـاي پوشـيده،      مـرد بـا صـورت      24وي اظهار داشت كـه      . ما را شكستاندند  دروازه خانه   
شوهرش را لت و كوب كرده و دو تن از مردان وي را گرفته و به اتاق ديگر كشان كـشان          

كشيد، اما وي از تجاوز جنسي نجات پيدا كرد توسـط            كرد و فرياد مي    وي گريه مي  . بردند
من به  «. دزديده شد . تمام اموال ش  . ه بود بچه كوچكش كه خود را به روي مادرش انداخت        
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اما آنها دوازده لك افغاني، يك سيت تلويزيـون،         . آنها گفتم كه فقير هستيم و چيزي نداريم       
   ».يك چرخ خياطي، و يك ديگ بخار را دزديدند كه تمام دارايي من بود و آنها بردند

ا با لباس سرخ ديده روز بعد منطقه را ترك كرده و گفت كه در مسير راه دختري ر            . ش
وقتي آنها مدت زماني بعد برگشتند تا       : وي گفت . شد است كه با زور كشان كشان برده مي       

اش مورد حمله قرار گرفته بود،       شان را بردارند، وي فهميد كه شب بعد ازاينكه خانه          اموال
وه وي عـال . افراد جنبشي به خانه همسايه شان كه يك دريور از بگرامي بود، آمـده بودنـد             

داشت كه وي لت و كوب شده و همسرش بسيار به وضع فجيع مورد تجاوز جنسي قـرار                  
  . توانست بدون اجازه عسكران از خانه خارج شود وي نمي. گرفته بود

تعداد زيادي از شاهدان در مناطق شاه شهيد و كارته نو به پروژه عدالت افغانستان بيان                
اطر تجاوز جنسي نظاميان جنبش به اعضاي فاميـل        شان را به خ    هاي داشته اند كه آنها خانه    

 معلوم اسـت از ناحيـه خـود       شان نا  شان يا زنان و جواناني كه نام       شان يا همسايگان   خود
 زنـان گرفتند يا حداقل     توانستند انتقال دهند، مي    ها اموالي را كه مي     فاميل. شان ترك كردند  

همچنـين شـاه شـهيد و    . بردند د، ميرا خارج به جايي كه اميدوار بودند امنيت بيشتري دار     
زماني كـه جنـبش بـا حـزب         . شدند امن مي ن نا كارته نو مناطقي بودند كه توسط بمباردما      

هـاي مـردم     كرد و بعداً با شوراي نظار وارد جنگ شد امـاكن و ملكيـت              اسالمي جنگ مي  
 هستند  شهود مايل ). هاي كوركورانه را در فوق مالحظه كنيد       قسمت بمباران . (ويران گرديد 

كه جناياتي كه توسط نظاميان جنبش صورت گرفته ذكر كنند تا اينكه از راكت بـاران يـاد    
  . گرفتند، ذكر شد ها تصميم به ترك منطقه مي كنند، و نيز داليلي كه چرا فاميل

  

در زمان جنگ بين حزب اسـالمي و جنـبش در كارتـه نـو     ) 1993 (1372 در سال   .آ
شان را تـرك   هاي ها رو به افزايش بود و مردم خانه  جم لمگچور و چپاول    «. كرد زندگي مي 

اما، وقتي كـه يـك      . ما از جنبش اجازه دريافت كرديم تا اموال خود را برداريم          . كردند مي
پـسرم،  . موتر گرفته و همه چيز را جمع كرديم، مردان مسلح ما را در نقليه ايـستاد كردنـد                 

 من رها شدم امـا دريـور بيچـاره مـوتر را       .مان دزديده شد   لت و كوب شده و اموال     . ج.آ
اظهار داشت كه در همين مكان آنها شنيدند كـه يـك زن در همـسايگي شـان                  .  آ ».گرفتند

كـه مـا ايـن       وقتـي «وي ادامه داد    . توسط افراد جنبش مورد تجاوز جنسي قرار گرفته بود        
فقط منطقه را تـرك  ما . مان توجهي نكرديم را شنيديم، ما به زندگي، دارايي يا اموال    ئله  مس

 وي بيان داشت كه يك يا دو روز بعد، پسرانش برگشته و ديدنـد افـراد جنبـشي                   ».كرديم
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پوسته جنبـشي   . خانه آ . دهند اموال را به همان موتري كه آنها كرايه كرده بودند، انتقال مي           
  ».خانه ما تبديل به مخروبه شد«شد و وي عالوه كرد،  شد و مهمات در آنجا ذخيره مي

  

تعداد . نظاميان يكي از اعمال نظاميان جنبشي بود       اجبار به هجرت و كوچ غير      همچنين
: ك نكرده اند  شد كه چرا خانه شان را هنوز تر        گويند كه از آنها پرسيده مي      زيادي شهود مي  

ماندند، آنها جاسوس ناميده شده و در نتيجـه   مي اين بود كه اگر آنها در منطقه مي ينتيجه دا 
در ساحه  . ك.به عنوان مثال، م   . شدند براي چپاولگران و متجاوزين جنسي مي     بازي مناسبي   

در نزديكي يك پوسته جنبـشي در       ) 1993جون  -مي (1372سرك نو كارته نو در جوزاي       
او و چهـار    . وي يك پشتون بـود    . كرد جريان جنگ تن به تن با حزب اسالمي، زندگي مي         

تعداد زنان ما خيلي    «. كردند كجا زندگي مي  شان كه يك مرد ثروتمند بود ي       برادرش با پدر  
پرسـيدند   ها پدرم را اخطار داده بودند كه منطقه را ترك كند و از وي مي               جم لمگ. زياد بود 

 ».كنيم آنها اطالع پيدا كرده بودند كـه مـا ثروتمنـد بـوديم              كه ما به كدام حزب كمك مي      
ل داده و پنج يا شـش مـرد بـراي           گفت كه آنها زنان اقارب را به بيرون از خانه انتقا          . ك.م

 بعد از ظهر پنج يا شش نفر با يـك           4يك روز حدود ساعت     «. شان ماندند  محافظت اموال 
ما گفتـيم كـه مـا       . آنها از ما پرسيدند كه چرا منطقه را ترك نكرده بوديم          . تبر بزرگ آمدند  

آنها شـروع بـه     ، يكي از    ئلهاز شنيدن اين مس    بعد. براي محافظت خانه و اموال مانده بوديم      
آنها گفتند اين آخـرين اخطـار بـراي        . ها با تبر كرد    ها و آينه   ها، دروازه  شكستن تمام پنجره  

گيري كرديم، آنها ما را بيـشتر لـت و          مان جلو  زماني كه ما از بردن اموال     . ترك منطقه بود  
هـا و   لينكردند كه قا آنها ما را زده و همه چيز را بردند، حتي ما را مجبور مي    . كوب كردند 

  . ما سرانجام منطقه را ترك كرديمآن زمان. مان به موتر انتقال دهيم ديگر اموال را خود
  

كرد كه در زمان جنگ   زندگي مي1372 ناحيه كارته نو در سال     در.  ديگري بنام ب   زن
و پسرم را لت و كوب كرده وبـه آنهـا            آنها شوهر «. شديد بين جنبش و حزب اسالمي بود      

شان را بدهند و گفتند كه چرا تا هنوز منطقه را ترك نكرده اند؟ براي چه                هاي گفتند تا پول  
چون ما پشتون بوديم، آنها گفتند كه ما براي حزب اسـالمي كـار         . كنيد كسي جاسوسي مي  

 وي عـالوه    ».مان را براي آنها جمع كنـد        آنها پسرم را مجبور ساختند تا اموال       بناً. كنيم مي
. كرد بيرون قـدم زنـد      ت نمي اها بودند و كسي جر     ها در سرك   كداشت كه در آن زمان تان     

آنها . آنها پسرم را گفتند كه تو را خواهيم سوزاند اگر اموال را جمع كرده براي ما نياوري                «
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بعداً سرانجام، شوهرم   . شوهرم را گرفتند و وي را تهديد كردند كه به چاه خواهند انداخت            
آنها فقط اموال مـا را نگرفتنـد، بلكـه از           . ن بار كردند  شا مان را به موترهاي    و پسرم اموال  

گويد كه زماني كه آنها منطقه را ترك         مي.  ب ».گشتند مي همه مردم محل كه شب و روز بر       
اين واقعه بعد از آن بود كه . كردند، وي پسرش را مجبور كرده تا برقع بپوشد تا حفظ شود        

خانه براي نگهداري اموال مانده بود بعد از   افراد جنبشي آمده و پسر همسايه شان را كه در           
  .اينكه مابقي فاميل رفته بودند، مورد لواطت قرار داده بودند

هـا،   يافتگان جنايات جنبش مايل بودند كه اصـطالحاتي ماننـد جنبـشي            شهود و نجات  
هاي تعـداد كمـي از       نام. ها را استفاده كنند    ها، و دوستمي   ها، و برخي اوقات ازبك     جم لمگ
هـا انجـام     استفادهگرچه، نواحي كه جنايات و سو     . استها در اظهارات ذكر شده       ماندانقو

يافته به طور ثابت در دست جنبش در تمام طول جنگ بوده است و شهود به طـور مكـرر                  
. شدند، ياد آور شده اند     نظاميان قرارگاه نقليه را به عنوان كساني كه جنايات را مرتكب مي           

 اين گزارش نقل كرده، اين قرارگاه همچنان به عنـوان محلـي كـه               اخيراً در . طوري كه ش  
هـاي بلندپايـه     درحاليكه قومانـدان  . شود شدند، ياد مي   زنان و دختران براي تجاوز برده مي      

شـدند ماننـد وزيـر اكبرخـان و      تر دانسته مـي  منشان در مناطقي كه ا  هاي جنبشي با فاميل  
  . مركز فرماندهي، استقرار و لوجستيك حزب شدكردند، قرارگاه نقليه مكروريان زندگي مي

شان كه   بنا براين، مسووالن عالي رتبه جنبش در كابل ارتباط بسيار نزديك به عسكران            
هـاي   جنايات ارتباطي به جنگ   . كردند، قرار داشتند   تجاوز جنسي، قتل و چور و چپاول مي       

. ان بتوانند كامياب شـوند    شد منحصراً به خاطر اينكه عسكر      حزبي ندارد و آشكارا واقع مي     
هـاي   گري دادند، به ياد افراط اين نمونه از جنايات و معافيتي كه نظاميان جنبشي به خود مي   

در هر دو مورد، به نظاميان مستقر شده در خارج از ساحات            . اندازد هاي جوزجان مي   مليشه
 چـشم پوشـي يـا    نظاميان را غارت كنند با اسـتفاده از      شد كه غير   خانه شان اجازه داده مي    

 روشن شـد كـه اعمـال        1990هاي اخير دهه     گرچه، در سال  . سهل انگاري قومانده مافوق   
  . نظاميان جنبش در شمال افغانستان نيز بهتر از اين نبوده است

  
 منطقه پشتون نشين در مركز بلـخ تحـت سـلطه مجاهـدين              1992هاي بعد از      سال در

بـوده شـدن زنـان را       هاي گسترده به ويـژه ر      استفادهها، جنايات و سو    محلي و قواي مليشه   
آوري  ها به دنبال داشته، بـه دسـت        استفادههايي كه اين جنايات و سو      ناميبد. متحمل شدند 

بـه ارتبـاط    . زني بنام ر  . هاي اشخاص مشكل ساخته است     اظهارات مستقيم در مورد نمونه    
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 با  1993 در سال    توسط عسكران جنبشي در مزار شريف     . ربوده شدن دختر كاكايش بنام ر     
اش اختطـاف    از خانـه  . وي بيان داشت كـه ر     . حبت كرده است  پروژه عدالت افغانستان ص   

دانـد كـه    نمي. شده، مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و براي دو سال نگهداري شد، گرچه ر   
شـان   اش قـضيه را از اقـارب       فاميل بيچـاره  «. يا رها شد   وي سرانجام موفق به فرار شد و      

ت اهـيچ كـس جـر    « وي گفـت،     ».كشيدند اشتند براي اينكه بسيار خجالت مي     مخفي نگه د  
   ».شان را نداشت صحبت كردن در مورد دختر

  

المللي بود توسط نيروهاي متعلق به حزب وحدت مورد     زن كه عضو نمايندگي بين     يك
 . تجاوز جنسي قرار گرفت

  

توسـط عـسكران    اظهارات مفصلي را به ارتباط تجاوز جنـسي         .  زن ديگر بنام ش    يك
هـاي دقيـق را    وي نتوانست كه تـاريخ . جنبشي به پروژه عدالت افغانستان ارائه كرده است  

ارائه كند اما وي بيان داشت كه اين واقعه در زمان جنگ بـين جنـبش و طالبـان رخ داده                     
شود كه واقعه بعد از اينكه ملك، دوسـتم را بيـرون رانـد، رخ                از گزارش معلوم مي   . است

، وقتي كه جنگ بين جنبش و طالبـان در شـهر   1977 وي گفت كه وي در سال      .داده است 
كه از نظر قوم تركمن بود، صبح بـه دكـانش           . شوهرش بنام ه  . شروع شد، تازه عروس بود    

اش كه نزديـك حـرم در    وي شب را در خانه. رسيدن شب برنگشته بود رفته بود، اما با فرا   
اند در حاليكه به صداي سالح ثقيله و تـوپ          مركز مزار شريف بود به همراه خشويش گذر       

، پنج يا شش مـرد جنبـشي   10وي اظهار داشت كه صبح روز بعد ساعت    . كردند گوش مي 
ها،  هاي مقبولي همراه چوري   من يك عروس سه ماهه بودم و لباس       «. اش وارد شدند   به خانه 

ات مرا گرفتـه    آنها تمام جواهر  . گردنبند، انگشترهاي طال و يك ساعت خوب پوشيده بودم        
عالوه كرد كه آنها خشويش را      .  ش ».شان لت و كوب كردند     هاي هاي تفنگ  و مرا با قنداق   

آنهـا  . ليون افغـاني را از بكـس وي دزديدنـد    كوب كردند و وي بيهوش شد و دو م    لت و 
بعد از آن مرا به     «. وي اظهار داشت  . گفتند كه اگر صدايي بكند، آنها وي را خواهند كشت         

   ». بردند و تجاوز كردنداتاق خودم
آورد و مورد تجاوز جنسي قرار داد       هاي وي را در     اولين مرد لباس    كه وي اظهار داشت  

آنها خيلي قـوي    «: وي گفت . بردند كردند و از صحنه لذت مي      در حاليكه ديگران تماشا مي    
مـن اولـي و دومـي و سـومين مـرد را             . من احساس كردم كه زير آنها خواهم مرد       . بودند
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. ديگران نيز مرا مورد تجاوز جنسي قرار دادند       . يدم كه چه كردند و بعداً از هوش رفتم        فهم
هر كدام از آنها از   . من از آنها تمنا وخواهش كردم كه به من دست نزنيد، اما آنها نپذيرفتند             

گفتند كه چقدر خوب است كه يـك زن تـازه عـروس را بـه دسـت                من لذت بردند و مي    
   ».آوردند
سرانجام وقتي كه وي به هوش آمد، شب بود و آفتاب غـروب كـرده               : شتبيان دا . ش
آن مردها تمام دارايي آنها بـه شـمول پـول، جـواهرات،             . خشويش هنوز بيهوش بود   . بود

من در اتاقم برهنـه بـودم مـن فقـط           «. هاي عروس را برده بودند     آالت خانه و لباس    سامان
مي رفت و تمام بدنم از اثر خون مردگـي و           توانستم كه لباس زير بپوشم، اما از بدنم خون          

 وي گفت به مدت دو هفته وي بـه      ».پاهايم قادر به حركت نبودند    . ضرب ديدگي كبود بود   
كرد براي اينكه از ترك خانـه و         توانست بلند شود يا بنشيند، و درد را تحمل مي          سختي مي 

  . شوهر وي هنوز برنگشته است. ترسيد ديدن داكتر مي
.  ش».فقط من به خاطر شـوهرم غمگـين هـستم     . نيستاي    ئله برايم مس  درد«: گفت. ش

ترسـيدند و بـا      اظهار داشت كه وي و خشويش در خانـه ماندنـد و از بيـرون رفـتن مـي                  
ياب  سرانجام وقتي كه وي به اندازه كافي صحت    . شدند كوچكترين صدايي وحشت زده مي    

عداد زيـادي از زنـان و دختـران هـم         ها ت  گفتند كه جنبشي   شد تا به نانوايي برود، مردم مي      
چند روز بعد زمـاني كـه جنـبش         : وي گفت . جوار را مورد تجاوز جنسي قرار داده بودند       

هـاي مـردم را غـارت     سرنگون شده و طالبان منطقه را تصرف كردند، طالبان هـم دارايـي            
ان بودند يا   دانم كه طالب   من نمي «. بردند كردند و وي شنيد كه آنها نيز دختران و زنان را مي           

   ».كان شوهرم را چور كرده و وي را كشتندها كه د جنبشي
بعداً برادر شوهرش از ايران برگشته و مادرش را با خود برد و برادر              : وي اظهار داشت  

وي هنـوز بـا مـادر و بـرادرانش          . گردانـد  اين زن از كابل آمده و وي را به خانه شان باز           
دانم كـه آيـا      هنوز نمي . چ اطالعي از شوهرم ندارم    من هي «وي بيان داشت،    . كند زندگي مي 

  ».وي زنده است يا مرده است
 

  شوراي نظار
 واقع شده موقعي كه يـك زن  1371/1992يكي از نماد جنايات از جنگ كابل در سال       

هاي مكروريـان خـود را انـداخت تـا از تجـاوز       از طبقه باالي يكي از بالك. جوان بنام ن  
عصبانيت محل به قدر كافي قوي بـود  .  و به مرگش منتهي شد جنسي جلوگيري كرده باشد   
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تا يكي از نادرترين تظاهرات عمومي در جريان جنگ داخلي افغانستان به وقوع پيوسـته و                
پروژه عدالت افغانستان با اقارب نوريه و همسايگاني كه عسكران شوراي           . قضيه رسوا شد  

د، صحبت كرده است كه قوماندان سـرتور        كنن نظار را متهم به حمله باالي اين خانواده مي        
يس اسـتخبارات شـوراي     يمچنين قسيم فهيم كه در آن زمان ر       آنها ه . را مشخص كرده اند   

يس جمهور بعد از سـقوط طالبـان        يداً وزير دفاع و معاون ر     دولت اسالمي بود، اما بع    /نظار
  . كنند شد، را متهم به سعي در خريد سكوت اين فاميل مي

يكي از اقارب اظهار داشت كـه آنهـا بـه           . كه مرد  انزده ساله بود زماني   چهارده يا پ  . ن
شان در كارته نو رفتـه بودنـد         تازگي از مهاجرت پاكستان برگشته بودند و به خانه كاكاي         

آنها تصميم به نقل مكان گرفتند بعـد از آنكـه           . شد كه در آن زمان توسط جنبش كنترل مي       
اين فاميل به مكروريان    . رد تجاوز جنسي قرار گرفت    يكي از همسايگان، يك زن باردار، مو      

شان  ، جايي كه مادر16رفتند ابتدا به طبقه اول يك آپارتمان و بعداً به طبقه ششم در بالك         
پدر خانواده، به خاطر ترس از امنيت، دختران را اجازه  . تر خواهند بود   منرد آنها ا  ك فكر مي 

  .  داد كار كردن يا مكتب رفتن نمي
مـادر  .  و شب عيد بود1993 فبروري 7 مطابق با  1371 دلو   18ان داشت كه تاريخ     بي. ه

و . سپس، در اول شب، ه    . بزرگ دختران از آنها خواست كه حلوا به همسايگان پخش كنند          
و . پدرش و ديگر مردها همراه مهمانان در سـالون بودنـد و ن            . مادرش در آشپزخانه بودند   

وقتي كه برادرم در را باز كرد، كسي يك         «. روازه زده شد  د. اش در خانه ديگري بودند     عمه
  پدر».وي فرياد زد كه دزدها هستند. تفنگچه بيخ سرش گرفته و به او گفته كه تكان نخورد          

بزرگ گفت كه نواسه بزرگش سعي كردند كه از ورود مردان مسلح جلوگيري كنند، اما دو                
ها گرفته كه نتواننـد   شان را به سر مهمان   آنها سالح «: بزرگ گفت  پدر .نفر وارد اتاق شدند   

ام فير كنند، اما من به تفنگ حمله برده و آن بـه              خواستند كه به نواسه    آنها مي . حركتي كنند 
شان را جـا    سرانجام آنها توانستند كه مردان مسلح را بيرون كنند، اما دستمال   ».هوا فير شد  
ن آمده و به اين فاميل گفت كه يكي از  آمد به آپارتما  . سپس، يك همسايه بنام ت    . گذاشتند
فاميل جواب دادند كـه آنهـا فـرش گمـشده     . شان بيرون روي زمين افتاده است     هاي فرش

در آن زمـان    . بزرگ را با برچه زخمي كرده اند       شان و سر پدر    ندارند، اما مردان، پاي پسر    
آنها فهميدنـد  . گفت. ن، هناگها. توانستند ببينند تاريكي بود، برق نبود و آنها همديگر را نمي   

  . آنجا نبود. كه ن
زماني كه ما به سرعت پايين رفتيم، ديديم كه وي با صـورت بـه روي زمـين افتـاده                    «
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 به اين دليل بود كه همسايه       –وي يك لباس سرخ پوشيده بود       . زمين پر از خون بود    . است
 همـسايه بنـد     هاي چادر وي به گوشه يكي از پنجره      . مان فكر كرد كه وي يك فرش است       

كرد، به كمك رفته بود زماني كه صداي فريـاد        كه در همان بالك زندگي مي     . ي. مانده بود 
مـن كـسي    «: وي اظهار كـرد   . كنند را شنيده بود و ديده بود كه چندين فرد مسلح فرار مي           

 اين فاميل جسد را به شفاخانه بردنـد و          ».بودم كه وي را برداشتم و ديدم كه وي مرده بود          
  . ران تصديق كردند كه وي مرده بودداكت

مـه  مردم منطقه ه  «: بزرگ گفت  پدر. صبح روز بعد، فاميل جنازه را به خانه برگرداندند        
 يكـي از    ».يس استخبارات، قسيم فهيم شعار سر مي دادنـد        يو عليه ر  . تظاهرات كرده بودند  

مرگ به مـسعود    «،  زدند صدا فرياد مي   آورد كه همه مردم يك     به خاطر مي  . ها بنام م   همسايه
گفت  كه جنگ در     . س. همسايه ديگري بنام ي    »!آنها سبب مرگ دخترمان شده اند     . و فهيم 

ترسـيد،   كسي نمـي  : گفت. آمد، اما ه   ها به منطقه مي    ها و مرمي   راكت. همان روز شديد بود   
 ».گفتند همه ما با جنازه دفن خواهيم شد        مي. دهند گفتند كه به زندگي اهميت نمي      همه مي «

در راه رياست جمهوري، سوگواران در نزديكي جبهه ملي پدر وطن توسط پوسته شوراي              
بعد از اين، جنازه به گورستان فـاميلي   . نظار مورد فير قرار گرفتند و از پيشروي مانع شدند         

  . در شيوكي براي دفن برده شد
گاردهـا   اديبيان داشت كه روز بعد، فهيم با چندين موتر و ب          . يكي از همسايگان بنام م    

ارشگر ديگر گه در بالك همجـوار زنـدگي   زرناليست افغان بنام فريده و يك گ  يك ژو . آمد
فريده به ديگران گفت وي      «:اظهار داشت كه  . م. كردند، زنان زيادي را خبر كرده بودند       مي

شان پيروي كـرده و      چادر خود را به روي فهيم خواهد انداخت و زنان ديگر بايد از رهبر             
 لعنت كرده بگويند، امروز اين اتفاق باالي اين دختر افتاد، فردا بـاالي مـا خواهـد                  به فهيم 
كه فهيم از موترش پايين شد، فريده پاكطين سعي كرد تـا چـادرش را بـاالي           زماني. افتاد

دويد به مـوتر     حاليكه مي  وي اندازد، اما وي فرار كرد و به سرعت منطقه را ترك كرد، در             
   ».سوار شد

آنها بـه يكـي از      .  نيمه شب فهيم و افرادش برگشتند      1 داشت كه بعداً ساعت      اظهار. م
. ها زده و آدرس خانه دختري كه خود را از پنجره باال پرت كـرده بـود، خواسـتند                   دروازه

آمـدن  . ه. پايين آمده و براي نيم ساعت با فهيم صحبت كردنـد        . بزرگ و برادر ن    پدر، پدر 
به روي  خواستند كه در را   مردم نمي «. آورد  به خاطر مي    موتر 20فهيم و مردان مسلحش در      

آنها بالك را محاصره كرده و فهيم همراه تعدادي         . آنها باز كنند ولي سرانجام مجبور شدند      
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وي از پدرم   . وي به پدرم گفت كه آنها را در غم شريك بدانند          . افراد مسلح به خانه ما آمد     
چنين جنايتي را عليه دخترش مرتكب شده اند        خواست تا به مردم نگويد كه مردم پنجشير         

. را بخـرد . خواسـت خـون ن   وي مـي . آبـرو و رسـوا خواهـد شـد      براي اينكه دولت بـي    
ما افغان هستيم و خون مرده      : اما پدرم گفت  . هايش پر از پول بود و به پدرم نشان داد          جيب

ب به خانه ما آمده     پول را به آن افراد مسلح و دزد بدهيد كه ديش          . مان را نخواهيم فروخت   
 وي گفت كه فهيم خيلي شرمنده و خجالت زده بود و معذرت       ».و سبب مرگ دخترم شدند    

چنـدين مرتبـه مـا را اخطـار دادنـد و      «. كـرد  كرد و دوباره پول را پيشنهاد مي  خواهي مي 
مان را طور ديگري به مردم بگوييم، ولي مـا گفتـيم كـه               گفتند ما بايد شرح مرگ دختر      مي

   ».زي خواهيم مرد و ما هرگز دروغ نخواهيم گفتهمگي رو
هر دو گفتند كه مردان مسلحي كه آن شب آمدند از پوسته نزديك             . و همسايه بنام ي   . ه

شان سرتور بود، اما همه وي را به         نام قوماندان «: بيان داشت . ي. در مكتب فردوسي بودند   
 هـر   ». و موهاي دراز بود    وي يك مرد وحشتناك با صورت ترسناك      . شناختند نام جنگل مي  

، مـردان  .گفت كه قبل از مـرگ ن     . ه. شان به منطقه نبوده است     دو گفتند كه اين حمله اول     
. مسلح يك همسر و شوهر را در حمام آنها بسته كرده و تمـام دارايـي شـان را دزديدنـد                    

چندين روز قبل از اين حادثه، آنها يك بچه جوان را دسـتگير كـرده و بـه زيـرزمين آن                     «
آنها جنايات زيـادي را مرتكـب   . سپس، جنازه وي را بيرون از مكتب آوردند . مكتب بردند 

   ».توانستند  اما مردم خيلي ترسيده بودند كه هيچ چيز گفته نمي.شدند
نظاميـان كـه در ايـن       ها عليـه غير    هاي ديگر اين خشونت    طوري كه در بعضي از نمونه     
بران بلند رتبـه شـوراي نظـار بـه جنايـات           اي نشده كه ره    گزارش مستند شده، هيچ اشاره    

به هر حال، آنها در اعمال نفوذ عليه قوماندانان و نيروهاي مسوول ناكام             . دستور داده باشند  
  . گذاشتند بوده و در عوض جنايت را سرپوش مي

  
  همكاري حزب اسالمي و حزب وحدت

ل شده كه وي    تجاوز دسته جمعي را متحم    . ، زن ديگري بنام ح    . روز قبل از مرگ ن     دو
اظهار داشت يك حمله مشترك عسكران حزب اسالمي و حزب وحـدت در غـرب كابـل                 

، يك گروپي از مردان مسلح )1993 (1372دو روز قبل از ختم رمضان در سال    . بوده است 
 نيمـه  1آنها رفتند، اما سـاعت  . خواستند تالشي كنند  حزب وحدت به خانه وي آمده و مي       

آنها مجموعاً شش نفر بودنـد  . وسته محلي حزب اسالمي برگشتندشب به همراه افرادي از پ   



 51  هاي خون و خيانت جهادي اسنادي از سال

هـاي   وي بيان داشت كه آنها شـوهرش را بـا قنـداق     . و بعد از شكستن پنجره داخل شدند      
اش شروع به گريـه   پنج بچه. تفنگ لت و كوب كرده و وي با پيشاني خونين به زمين افتاد         

آنها همه ما را لت و      «:  اظهار داشت  ح. كشيد كرد و فرياد مي    كردند و وي خودش گريه مي     
آنها شروع به جـستجو كردنـد و تمـام          . مان كجاست  هاي پرسيدند كه پول   كوب كرده مي  
هـاي نيكـل،    آنهـا ظـرف  . هايي كه براي جشن عيد گرفته بوديم، خوردنـد     كلچه و شيريني  

فته و امـر    اش گر   ساله 12بيان داشت كه آنها از گردن پسر        . ح. ها و راديو را دزديدند     ديگ
كردند تا جاي پول فاميل را بگويد و قوطي روغن را شكستاندند بـه اميـد اينكـه پـول                 مي

سـپس  . توانستم صحبت كنم آنها مرا زياد لت و كوب كردند كه نمي    «. پنهان شده پيدا كنند   
... بعد يكي يكي به من تجـاوز كردنـد  . مرا به اتاق ديگر برده و به روي كف اتاق انداختند        

تمام امـوال  . كرد را با برچه به روي بازوهايم زياد زدند كه براي يك ماه زياد درد مي            آنها م 
فرش و پتوها پر از چـرك و خـون   . بعد فرار كردند به من تجاوز كرده و       چور كرده،    ار ما

   ».شده بود
هم از افراد حزب اسالمي متعلق       كنندگان به وي هم از مردم هزاره و        گفت كه حمله  . ح

وي . شد، بودند  نزديكي در چهارقلعه چهارده كه توسط قوماندان شاهين اداره مي         به پوسته   
گفت كه روز بعد، شوهرش هم به پوسته شاهين و هم به قرارگاه حزب وحدت در نزديكي          

براين شـوهرم بـه خانـه       بنا«. شود رفت، اما آنها گفتند كه متجاوزان جنسي مربوط آنها نمي         
زنـت  بـه   فراد مسلح گفته بود كه آن افراد، ديشب خوب          در راه برگشت يكي از ا     . برگشت

  . توانست بكند شوهرم عصباني شده ولي هيچ كاري نمي. تجاوز كردند
اطالع داشـت، بيـان داشـت كـه زمـاني كـه             . كه از حمله به ح    . از اهالي بنام ع   يكي  
هاي حزب وحدت و حزب اسالمي هر دو در چهارقلعه موقعيت داشـتند، قرارگـاه              قرارگاه

كـرد، بـه ويـژه بـا         شاهين با افراد وحدت كار مي     «. شاهين در ليسه چهارقلعه چهارده بود     
ـ رقوم تركمن از واليت پروان كه موهاي سرخي داشت و بنام   مردي از  يس اركـان صـدا   ي

شـان را در جريـان روز    يس اركـان پـالن  يهمايون شاهين و ر  . ، همكاري داشت  كردند مي
سپس، . ر اين خانه يا آن خانه يك دختر يا زن جوان است           ريزي كرده مبني بر اينكه د      طرح

اظهار داشت كـه يـك حملـه مـشابه توسـط            . ع. كردند در جريان شب، به خانه حمله مي      
هاي مخلوط حزب اسالمي و وحدت به خانه يكي ديگـر از همـسايگان بنـام سـيد                  گروپ

يدند كـه خـانمش بـه       اش وارد شده و د     آنها به خانه  «: عالوه كرد . ع. محمد واقع شده بود   
اش  اما به خواهرش و خـواهرزاده     . تجاوز نكردند  به وي    تازگي بچه به دنيا آورده است، بناً      
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آنهـا همچنـين    . آنها به مدت زياد به آن زنان تجاوز كردند كه بيهوش شدند           . تجاوز كردند 
پولي كه سيد محمد از فروش موترش و طالهاي خانمش و تلويزيـون و ديگـر امـوال بـه       

  .  آورده بود، دزديدنددست
در آن زمـان بـا قومانـدان        . به پروژه عدالت افغانستان گفت كه بچه كاكايش بنام ز         . ع

 يك دزد مـاهر بـود و زمانيكـه        . ز. م داشت يراحزب اسالمي و وحدت هردو ارتباط در ج       
وي . را چور كردند، در خانه وي انبار كردند       دار  كانافراد حزب وحدت سامان آالت يك د      

به شاهين وابـسته    . ز«: بيان كرد . ع. كردند  وسايل را فروخته و آنها بين خود تقسيم مي         بعداً
   ».كرد وي از شاهين به خاطر جنايات خودش حمايت مي. بود

  

به پروژه عدالت افغانستان بيان داشت كه در ماه رمضان سـال            .  يك قضيه ديگر، ي    در
اك بيـدار شـد، زمـاني كـه در          ها و ديگر صداهاي وحشتن     ، وي توسط صداي مرمي    1993

اي كه صدا را از آنجا شنيده بـود، رفتـه            وي به خانه  . كرد ناحيه شاه شهيد كابل زندگي مي     
وي متوجه شد كه فاميـل آنجـا توسـط افـراد حـزب              . تواند كمكي كند   تا ببيند كه آيا مي    

يكـي از   به وي گفته شد كه افراد مسلح اول بـه اتـاق             . اسالمي مورد حمله قرار گرفته اند     
ها شروع به گريه     هرچند، زماني كه بچه   . برادران رفته و همسرش را مورد حمله قرار دادند        

ها دست نخواهند زد اگر ايـن        كردند و زياد سروصدا كردند، مردان مسلح گفتند كه به بچه          
يكـي  . وقتي وي كليد را به آنها داد، افراد بيشتري داخل شدند          . زن كليد در حياط را بدهد     

ادران براي كمك از همسايگان فرستاده شده درحاليكه سه بـرادر ديگـر بـاقي مانـده                 از بر 
بـه  . افراد مسلح به خواهران گفتند كه به طبقه باال بروند و برادران طبقه پايين بمانند              . بودند
هـا   گفته شد كه در آن وقت، يكي از برادران تصميم به جنگ گرفته و به يكي از اسلحه          . ي

دو تن از خواهران    . دو برادر به شدت زخمي شده و يكي مرد        . آن فير شد  چنگ انداخته و    
  . دند بر را به شفاخانهحانو ديگر همسايگان مجرو. افراد مسلح فرار و ي. نيز مجروح شدند

  
.  ديگر از غير نظاميان كه از جنايات نيروهاي حزب اسالمي گواهي داده اسـت ج               يكي

كه جنگ   و سركارگر فابريكه بوت آهو بود زماني      كرد   درك زندگي مي   باشد كه در شش    مي
نيروهاي حـزب اسـالمي و جنـبش    .  شروع شد1371 مطابق با حمل     1992كابل در اپريل    

  .براي به دست گرفتن كنترل منطقه در جنگ بودند
اما وي گفت كه افراد پوسته نزديك حزب اسـالمي بودنـد كـه جنايـت را عليـه وي                    
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م گرفتند كه زنان اقارب را به خارج از ساحه بكشند كـه  فاميل وي تصمي . مرتكب شده اند  
اگـر آنهـا زنـي را       «: وي اظهـار داشـت    . بسيار به مشكالت ترتيب چنين كاري را دادنـد        

وي در آن وقت در خانه تنها بـود كـه افـراد            . دادند ديدند، مورد تجاوز جنسي قرار مي      مي
وي . يـك مـوتر سـايكل بردنـد    مسلح پوسته آمده و تمام اموالش را به شمول يك موتر و    

 سپس به وي گفتند     ».نوشيدند خوردند و مي   كشيدند و روبروي ما مي     آنها حشيش مي  : گفت
  .كه خانه را ترك كند
براين همـان   توانستم بكنم، بنـا    من در مقابل آن افراد مسلح كاري نمي       «: وي اضافه كرد  

ابريكه بوت آهو سوخته بود ام و ف   وقتي كه روز بعد برگشتم، خانه     . شب خانه را ترك كردم    
اظهـار داشـت كـه بعـداً        .  ج ».بعد از آنكه همه چيـز را از داخـل غـارت كـرده بودنـد               

موترسايكلش را در بيرون پوسته حزب اسالمي ديدم و من به قوماندان آنجا درباره چور و                
چپاول و سـوختاندن خانـه و فابريكـه شـكايت كـرده و بـراي بازگـشت موترسـايكلش                  

باشد و تهديد كـرد      اما قوماندان به وي گفته كه موترسايكل از فابريكه مي         . درخواست كرد 
  .به خاطر دزديدنش جريمه خواهد شدكه وي 
  

  جنايات اتحاد اسالمي
هـاي   هاي متقابل انجام شده توسط اتحاد اسالمي و حزب وحدت در جنـگ             در توقيف 
ـ    اوليه كابل، غير   اظهـارات متـضررين   . دنظاميان توسط هر دو حزب مورد هدف قرار گرفتن

ها نيز با جنايت     اما هزاره . ها توسط وحدت در قسمت ابتداي اين گزارش آمده است          پشتون
  .مشابه از جانب نيروهاي اتحاد مواجه شده اند

  
ر تـاريخ   سعي داشت تا فاميلش را از دشت برچي در غرب كابـل د            .  عنوان مثال، ز   به
 اينكه منطقه شان توسـط نيروهـاي اتحـاد          ، بعد از  1992گست  ا 8 مطابق با    1371 اسد   29

توانستند كه مـستقيماً بـه بهـسود در          آنها نمي . مورد حمله راكتي فرار گرفت، خارج نمايد      
هاي ضـد هـزاره،    جات از راه ميدان شهر بروند براي اينكه آن منطقه نزديك قوماندان        هزاره

 بنابراين، وي تصميم گرفت     .تورن امان اهللا از حزب اسالمي و شيرعلم از اتحاد قرار داشت           
اش راه شمال را از طريق خيرخانه امتحان كرده و از حومـه              كه با هفت فاميل ديگر از قريه      

آنها آنجا در يك پوسته مربوط قوماندان اتحاد، انـور دنگـر متوقـف داده               . كابل عبور كند  
تـا از  اش سـعي كـرد    سفيدان، زنان و كودكان رها شدند و پسر سـه سـاله            ريش. شوند مي
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اما انور دنگر با سيلي به صورت وي زده و        . پدرش شفاعت كرده و مانند ديگران آزاد شود       
  . برو گمشو! چوچه هزاره: گفت
سال را در اسارت طي كـرد در حاليكـه از يـك قومانـدان                بيان داشت كه وي يك    . ز

شـود   مـي هاي متعدد شكنجه و لت و كوب         و به طريقه  . شد اتحاد به ديگري انتقال داده مي     
به شمول محروم كردن از خواب و غذا، اجازه ندادن رفتن به توالت زماني كه وي اسـهال                  
بوده است، بستن دست و پا در شب با ريسمان نايلوني كه اثـرات زخـم آن بـاقي مانـده،        

شـد   تهديد به مرگ شدن و عذاب دادن با اجساد زندانيان مرده هزاره، و از وي پرسيده مي                
اش در دشت برچـي را راكـت بـاران     بوده زماني كه نظاميان اتحاد منطقه  اش كجا    كه خانه 

وي . شد مانند كندن زيـرزمين و سـاختن جـاده          وي مجبور به كارهاي شاقه مي     . كردند مي
وي اظهـار   .  وي را شـپش زده بـود       هايش نبوده ، بنـاً     قادر به شستن يا عوض كردن لباس      

آنها عزت و شـرف و حقـوق بـشر را           . وضعيت ما بدتر از وضعيت حيوانات بود      «: داشت
مـا جـرم ديگـري      . كردنـد  آنها ما را فقط به خاطر هزاره بودن شكنجه مي         . كردند نقض مي 
   ».ما فقط هزاره بوديم. نداشتيم
اظهار داشت كه وي اول به قوماندان حفيظ كه قوماندان زير دسـت شـيرعلم بـود،                 . ز

كر دره برده شده جايي كه حفيظ آنهـا         آن شب اول آنها به ش     : وي گفت . تسليم داده شدند  
روز بعد آنها به قريه كوشك در پغمان و بعد به قلعـه قاضـي               . را فحش داده و تهديد كرد     

ها را بكشند تا بـه       خواهند شيعه  برده شدند و در آنجا جنگجويان عرب به آنها گفتند كه مي           
 . جنت بروند

سـه زنـداني ديگـر در يـك         سپس، آنها به كوشك برگردانده شده در جايي كه وي و            
 نگهداري شده و مجبور به كار به عنوان گلكار براي نورالحـق، قومانـدان ديگـر                 يزيرزمين

بعداً به همراه دو زنداني هزاره ديگـر بـه قلعـه قاضـي، قرارگـاه             . مربوط به شيرعلم بودند   
  . مركزي قوماندان نقيب الدين برگردانده شده كه مجبور به كندن سنگرها شدند

، 1993 سـپتامبر  4 مطـابق بـا   1372 سنبله 13سرانجام بعد از يك سال در    : گويد يم. ز
وي به ديوان بيگي در كابل آورده شده و توسط قوماندان ديگر اتحاد بنام جبار بـراي سـه               

 سـال در مقابـل وي بـه         18 و   12هـاي    وي گفت كه سه بچه به سن      . ماه ديگر زنداني شد   
همچنـين وي بيـان     . كرد، كـشته شـدند     ر را كنترل مي   دستور زلمي طوفان كه پوسته مجاو     

. را ديده است كه توسط زلمي طوفان با زنجير تانك كشته شـدند     داشت كه زندانيان افشار   
  . سرانجام وي و پنج همراهش مريض شده و رها شدند: اظهار داشت. ز
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كـه يـك    .  قصه مشابه از توقيف، كار اجباري و ظلم و مجـازات غيرمعمـول از م               يك
بيـان داشـت    . وي. كرد، آمـده اسـت      غرب كابل زندگي مي    6زدوركار بوده و در ناحيه      م

نظاميان متعلق به شيرعلم، وي را در منطقه مركز سيلو دستگير كرده، دسـت و پاهـايش را                  
وي گفت كه در آنجـا بـه همـراه يـك            . برند بسته، چشمانش را بسته و به ارغندي باال مي        

آنهـا در يـك اتـاق       .  به مدت دو ماه زنداني بوده اسـت        12 و   10پيرمرد و دو بچه به سن       
وي گفـت كـه اجـساد مـرده و       . شـد  تاريك نگهداري شده و آب و غذاي كمي داده مـي          

شان  هاي آنها ما را مجبور به كندن زيرزمين براي خانه        «. ها را در زندان ديده است      استخوان
شـان   بودم اما آنهـا در قـصد      من جوان   . كردند كردند و بعد از تحقيق، لت و كوب مي         مي

. م. جدي بوده و مرا زياد لت و كوب كردند كه سرانجام قادر به ايستادن به سادگي نبـودم                
گفت كه خوش چانس بوده كه يك شب زنجيرهاي پاهايش بـاز گذاشـته شـده و وي بـا                    

   ».استفاده از تاريكي شب توانست فرار كند
جمعـي زنـدانيان هـزاره را        هاي دسـته   فاعضاي اتحاد به پروژه عدالت افغانستان توقي      

يك قوماندان گفت كه زماني كه تعـدادي از افـرادش توسـط وحـدت               . تصديق كرده اند  
تعـدادي  «: وي گفـت  . خريـد  ها را به خاطر تبادله افرادش مي       شدند، وي هزاره   دستگير مي 

وركـار  بـراي يـك مزد   . ربودند افراد ظالمي بودند كه مردم را از شهر به خاطر فروختن مي           
توانـست صـد هـزار لـك         پنج يا شش لك افغاني قيمت داشت اما يك قوماندان ارشد مي           

  .ارزش داشته باشد
  :يره گيهاي سر نوشت سازت،  عدالت افغانستانپروژه

  2001 الي 1978 سال از:  ضد بشريتيات جنگي و جناياجنا 
) 2005(  

  
  . آن است فارسيمتن فوق كامالً منطبق با اصل
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  زگـارانرو

  نشريه دو هفته نامه

  
 »»»»نويسندنويسندنويسندنويسند    كابليان با خون ميكابليان با خون ميكابليان با خون ميكابليان با خون مي««««
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  ي ما آخ، فرشته
بـرديم و تـا       هـا پنـاه مـي      گرفتند ما به زير زميني     ها مكروريان را هدف مي     وقتي راكت 

هاي سرد زمستان    شب. ور بوديم  ها غوطه  ن سياه چال   آ هاي شب و گاهي تا صبح در       ناوقت
فرشته خواهر كوچكم در آن سردي خـود را  . برديم  بسر ميآتش با چند كمپل و صندلي بي    

شـود؟ او    هـا شـروع مـي      مادر، آخر زمستان مكتب   : پرسيد چسباند و گاهي مي    به مادرم مي  
فقط مـن  . ديديم و هيچ كسي پاسخي نداشت    ما همه به او مي    . صنف اول را تمام كرده بود     

هـا را خـاموش    الملـل جنـگ   م بـين گفـت  دادم و با لبخند تصنعي مي     بودم كه او را اميد مي     
رسد؟ ما هم اين محاسبه را       مي» رهبران«الملل به    زور بين : پرسيد سازد و او كودكانه مي     مي
  . دانستيم نمي

مـا  . شبي غرق اين سواالت بوديم كه يكباره انفجاري پشت كلكين صنف ما را لرزانـد           
رشته، هله زود شـو، راكـت       زد فرشته، ف   مادرم صدا مي  . همه بسوي زير زميني فرار كرديم     

ديـد و    اش فقط مـادرم را مـي        اما دير شده بود او با همان آرامش هميشگي        . آيد  ديگري مي 
بـرادرم فريـاد    . من بسوي او دويدم تراوش خون از الي كمپل قلبم را لرزاند           . زد  پلك نمي 

 او آغـاز  .بـرد  هـا راه بجـايي نمـي    هاي مادرم در انفجار خمپاره فرياد! زد، فرشته را كشتند 
هـا در كنـار درب مكتـب او را بـه      هاي مداوم راكت مكتب را نديد و شبانه در زير انفجار     

هـاي   دهـيم امـا راكـت       گفتند امانت باشد بعداً او را به قبرستان انتقال مي         . گودالي سپرديم 
خواست مكتب را تـرك كنـد و          اي انتقال او را مجال نداد، مثلي كه نمي          دوامدار چند هفته  

بعد كه به چند جاي ديگر گريختيم قبر او     .  كرده او را در همان جا به ابديت سپرديم         دعايي
  .ما آخر به نيمروز گريختيم. را هم به گلوله بسته بودند

  9شماره 
  

 پدرم و دو خواهرم 
هاي پلنگي پيـاده و سـوار    جوانان كم سن با لباس . تا آن صبح مجاهدين را نديده بودم      

من كنار جاده مات و . كردند هاي كابل عبور و مرور مي امان بر جادهها، فاتح و خر   بر پيكپ 
هاي كابل   آفتاب تازه افق شرقي را پيموده و بر كوهپايه        . كردم مبهوت آرام آرام حركت مي    

اي را داشت، گفتم، اين جوانان چقدر آماده به نظر            ي مامور پايين رتبه    چهره. افشاند نور مي 
شـد بـه مـن خيـره شـد و       ي كه در خش خش شمال گم ميمرد با صداي ضعيف   . رسند مي

  . ها مسلح كرده اند اينان را ايراني: گفت
  اي بـود كــه بـا تـمــام        مـامـور دون رتبـه  پيرم   پدرم   .گشتم خانه بر  به   نزديك ظهر 
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فهميـديم   مـا نمـي   . اش توانسته بود فقط اين خانه محقر را بسازد          چند ساله هاي   زحمتكشي
:  بود با كنجكاوي توام با اضطراب پرسيد       11خواهرم كه متعلم صنف     . شدفردا چه خواهد    

هاي بين حزب اسالمي و شوراي نظار خبر         مجاهدين را ديدي؟ راديوها از جنجال     ! سليمان
  . گويند دوستم با مسعود متحد شده است  مي،دهند مي

  . شود  گپي پيش نمي،جا حزب وحدت حاكم شده ين ادر: من با كمي دلهره گفتم
 به هـيچ  .ما جمعاً هشت نفر بوديم و زندگي بخور نميري داشتيم   . گفت پدرم هيچي نمي  

  . حزب و جرياني وابسته نبوديم، بسياري از اقوام ما به ايران و پاكستان مهاجر شده بودند
هـاي خوشـحالي مجاهـدين       گفتند فيـر  . هايي شروع شد    عصر تير پراكني   5هاي   ساعت

. هاي ريگ را آورده و سنگـر بـندي شــروع شـد           رعت بوري هاي پيكپ به س    موتر. است
ريخت چـون صـحن      دلم فرو . ي مقـابـل حـويلـي ما را هم سنگر بستند         خانه دو منـزلـه  

ما هنوز روابـط خـصمانه و    . ديدند  خانه ما برايشان قابل رويت بود و خواهرم شازيه را مي          
ي ما را كه بشدت      همسايه.  رفـتـم من بسـرعـت كوچـه  . دانسـتيم ها را نمي   پيچيده تنظيم 

فردا شما هـم  : به آهستگي گفت  . كرد  هاي خود را بار موتر مي      لت و كوب كرده بودند كاال     
  . همين سرنوشت را خواهيد داشت

. ي خود گـذرگاه بـرويم       نزده بود تصميم گرفتيم به خانه خاله       فردا كه هنوز آفتاب سر    
دسـتور  : اد مسلح سنگر جلو ما ايـستاد و گفـت          يكي از افر   .دروازه را قفل و بيرون شديم     

 و ما دوباره برگشتيم و از راه خانه همـسايه بـه كوچـه       .نيست كسي خانه خود را رها كند      
هنوز از دهمزنگ نگذشته بوديم كه چنـد انفجـار پيـاپي            . عقب برآمده عازم گذرگاه شديم    

ي داشت نفس نفس زنان     پدرم كه تكليف قلب   . آسمايي را لرزاند و يكباره قيامتي برپا گشت       
اي   كردند و بـا هـر انفجـار لحظـه          دو خواهر و برادر كوچكم گريه مي      . آمد  دنبال ما مي  ه  ب

پدر را . ام قدم گذاشته بودم كه شازيه فرياد كشيد    من تازه به كوچه خاله    . ماندند  نفس مي  بي
ـ   . ي ما كنار جاده بسوي او دويديم  همه. كشتند زيـر  . ودتيري به قلب پدر اصـابت كـرده ب

همـه  . كنـد  زد و موهـايش را مـي        مادرم به روي خـود مـي      . كشيديم  باران سرب فرياد مي   
هـر عـابر از   . كردند جاي امنـي را خواهنـد يافـت    دويدند و فكر مي هدف هر طرف مي    بي

دانستيم   او را بخدا بسپاريد، چاره خود را بكنيد و ما نمي            كه كرد وقفه صدا مي   پهلوي ما بي  
پيكپي بـا چنـد مـرد       . هاي مادرم در هارن موتري پيچيد      صداي ضجه . ريمچه تصميمي بگي  

و داري جسد پـدرم را در مـوتر انداختـه بردنـد              مسلح پهلوي ما ايستاد و با سكوت معني       
  . كنيم گفتند ما او را دفن مي
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تنها به كودكان چند . برديم ي خاله پناه مي هاي خانه آن شب تا صبح گريستيم و در كنج      
هاي گـذرگاه اصـابت كردنـد و دود          حوالي صبح چند راكت به خانه     . ان پيدا شد  ي ن   لقمه

ام با اوالدهايش به سمت چنداول گريخت و ما به  خاله. غليظي محل را در سياهي گور كرد     
شـازيه  . دانستيم از كيست سپري نموديم     سه روز و شب در منزلي كه نمي       . باغ رئيس رفتيم  

در زير آتش گلوله مقدار آردي را كه در همان خانـه مانـده              تر بود و     ي ما با جرئت     از همه 
  . بود نان پخت

ـ . يك هفته بعد كه كمي جنگ آرام شد سري به خانه خود زدم   كـه چـشم    مجـردي ه ب
افراد مسلح به من افتاد با ناسزاهاي بشدت ركيك به لـت و كـوب مـن شـروع كردنـد و                     

بعد بـه شـفاعت چنـد ريـش     . دادم  من خيرخانه را نشان مي.ات كجاست  پرسيدند خانواده 
قـسمتي از خانـه بـا       . هيچ چيزي باقي نمانده بـود     . سفيد عابر رها و وارد خانه خود شدم       

من با ديده گريان يگانه يادگار پدرم را رها كرده به باغ            . اصابت راكت ويران و سوخته بود     
  . رييس برگشتم

. و بناي مهرباني را گذاشتند    دو روز بعد كه سه مرد مسلح ما را ديدند، وارد خانه شده              
برايم بدهي من زندگي شـما را       » حق و حالل  «يكي از آنان گفت اگر خواهرت را به نكاح          

ظاهراً پيشنهاد را با خوشحالي قبول كرده و گفـتم          . برم تضمين كرده همه تانرا به پشاور مي      
داد و بـا  هـزار افغـاني بـرايم    » دامـاد «. شام پدرم مي آيد شما فردا صـبح مراجعـه كنيـد    

لرزيد بـا عـصبانيت گفـت     كه مثل بيد مي شازيه در حالي. خوشحالي بسوي تخنيكم رفتند   
اينـان در  . بردند زور ميه كردم شايد ترا ب  طور نمي  اي دادي؟ گفتم اگر اين      چرا چنين وعده  

  . همين چند روز دهها دختر و بچه را برده اند
هاي شـهر عبـور       هنوز از وسط   . كرديم پاي پياده بسوي كلوله پشته فرار      بعد از ظهر با   

اي   كوبيد، از هـر گوشـه       گويي تمام دنيا كابل را مي      .نكرده بوديم كه زد و خورد آغاز شد       
قيامت واقعي  . دويدند جهت به هر سمتي مي     خاست و مردم بي     هاي آتش و دود بر مي      شعله

 متـر  50ط كـرد و   هنوز از پارك زرنگار عبور نكرده بوديم كه راكتي سـقو          . قيام كرده بود  
. در جويچه لب سرك خود را انـداختيم       .  نفر يك خانواده را توته توته نمود       7دورتر از ما    
  .شناختيم و به دوش عادت كرده بوديم ترس را نمي. هاي ما هم خشكيده بودند ديگر اشك

گفت كلولـه پـشته جـاي         مادرم مي . ي يكي از همكاران پدرم بود       در كلوله پشته خانه   
كننـد،   ها كمتر به خيرخانه اصابت مي        راكت ،از آنجا به خيرخانه خواهيم رفت     و  بهتريست  

ي دوست پدرم رسيديم جنگ       وقتي به كوچه  . در يكي از مكاتب خود را جاي خواهيم داد        
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شـازيه، خـواهر    . هاي نزديك هم قابل رويت نبودنـد       ديگر فاصله . به اوج خود رسيده بود    
من پيش پـيش    . گرفت و گاهي هم دست مادرم را مي      دواند    كوچكم يلدا را پشت كرده مي     

چند لحظه بيهـوش بـودم و سـكوتي در         . كردم كه يكباره در انفجاري گم شدم        حركت مي 
مـادرم بـا صـداي      . وقتي هوا كمي روشن شد كـسي را نديـدم         . اطراف ما مستولي گشت   

 مادرم نشـسته    چند تن از افراد كوچه مرا باال كردند،       . كشيد شازيه، شازيه   ضعيفي فرياد مي  
وقتـي اسـتوار شـدم بـدنبال شـازيه          . ديد كه پلك بزند به نقطه نامعلومي مي       بود و بي آن   

دست شازيه را در گودالي دفـن       .  فقط يكدست او و كفش پاي راست يلدا را يافتم          .دويدم
  .بوسد كردند ولي كفش يلدا را تا هنوز مادرم نگهداشته و گهگاهي مي

 10شماره 
  

 گريستيم و ما تا تايمني 
پـدرم كــه دوسـتانش     .  سر عايله زندگي بخور نميري داشتيـم      8ار با   هما در كارته چ   

 بود كه از جريانات سياسـي خوشـش         اي  يودند، مرد مذهب  زاف به نامش مي   را» خان« پسوند
در آن روزهـا خوشـحال و متبـسم بـه نظـر             . در جاده دكان پرزه فروشي داشت     . آمد نمي
خـدايا  : گفـت  كرد بـا صـداي بلنـدي مـي         نمازش را جمع مي    يكه جا  هر باري . رسيد مي

هـا ناديـده مجاهـدين را دوسـت داشـتم و از              من با اين تلقين   ! مجاهدين را پيروز بگردان   
  . آمد هاي دولت بدم مي اشرارگويي

كابل پا ه ب» فرشتگان«هاي آسمايي را نليسيده بود كه پوشاليان سقوط و        آفتاب هنوز قله  
وقتي از خواب برخاستم،    . يشواز شان جشن گرفتيم و اشك شوق نثار كرديم        ما به پ  . نهادند

هـاي   سياف و مزاري گـپ    . امروز مكتب نروي، وضع روشن نيست     » فالني«: پدرم صدا زد  
هـاي   هم مسجدي . ديشب تا صبح گرگر موترها خوابم را ربودند       . و بدل كرده اند    تندي رد 
 17ريخــت، خـواهر      دلـم فـرو . خدا خير كند  ها سنگر بندي شده،      گفتند تمام جاده   ما مي 
شود؟ پـدرم بـه ايـن     وضع ما چي مي: ام بيشتر از من ترسيد و با لكنت خاصي پرسيد      ساله

  . پرسش جوابي نداشت و عاجزانه به سيماي خواهرم ديد
وقت روابط بين مجاهدين را به اين  من تا آن  . تب و تاب عجيبي كابل را فرا گرفته بود        

هـاي ديگـر هميـشه     شنيده بودم كه حزب اسالمي با تنظـيم . كردم فكر نميشدت خصمانه  
مجاهـدين كـه    .  بعد از ظهر به جاده متصل خانه مان بر آمدم          2ساعت هاي   . درگيري دارد 

رسيدند و با غـضب عجيبـي عـابران را       اولين باري آنها را مي ديدم تماماً خشن به نظر مي          
 هاي تند به استــقامت  مرد مسني كه با گام. ترسم احساس كردم از آنان مي. كردند نگاه مي
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هـا خـراب     بچه حاجي زود خانه برو، گـپ      : كرد، با تحكم صدا زد     ي ما حركت مي    وچهك
هنـوز كلمـات    . كرد كه آخر كالمش برايم مفهوم نـشد        او آنقدر به تندي حركت مي     . است

ي رعد آسايي كابـل  صداي. كردم كه راكتي به آسمايي اصابت كرد  عابر را در مغزم هجا مي     
 در .آغـاز شـد  را درنورديد و هنوز محل اصابتش را خوب فكس نكرده بودم كـه قيـامتي          

نيمي از شهر رباني و گلبدين و در نيمي ديگر سياف و مزاري كابل را بـه مجمـري مبـدل              
از تمـام شـهر آتـش و دود بـر           . شـدند  وار در آن كبـاب مـي       كردند كه كابليان گنجشك   

ما به زير زمينـي پنـاه بـرديم و     . دويدن جهت يافتن جاي امني آغاز شد   فرار و   . خاست مي
  !كسـي بيرون نشود: زد پدرم صـدا مي

آن هفته را در زير زميني گذرانديم و آهسته آهسته بـا انفجـار      . كابل براي ما زندان شد    
. كردنـد  ها كمتر گريه مي  شبها يكي دو ساعتي خواب مان مي برد و خوردتر         . گرفتيم خو مي 

  . پزيد و ميسر شدن يكبار نان در شباروز شهكار بود خواهرم در زير آن همه رگبار نان مي
گرفت  تك تيرهايي سنگر مقابل را نشانه مي      . يك هفته بعد جنگ كمي به سردي گراييد       

كنـد و    سازمان ملـل جنـگ را خـاموش مـي         : گفتند مي. و ما توانستيم از زير زميني برآييم      
ها را مـسدود     يگانه اميد ما سازمان ملل بود و ديگر تمام راه         . اده است را اخطار د  » رهبران«

بيش از سه مليـون آدم      . مجبور بوديم روح خود را كاذبانه تسكين نماييم       . شده يافته بوديم  
آنانيكـه از  . دانـستيم  ي ما خود را محكوم به مرگ مي       در شهري گروگان مانده بودند و همه      

اينها خود را   : گفتند  تجربه داشتند، با تبسم زهر آلودي مي       هاي مجاهدين در گذشته    درگيري
  . بفكر خود باشيد. كنند اكمال مي

هنوز نماز صبح برپا نشده بود كه گرگـان         . دو روز بعد تمامي محاسبات ما صفر شدند       
تا خواستيم خود را جمـع  . بجان هم افتادند و جنگ بشدت باور نكردني بار ديگر آغاز شد          

شاگرد پدرم كه با    . ي ما اصابت كرد     زير زميني پناه ببريم كه راكتي به خانه       و جور كرده به     
 را خـون     هاي راكت سر و روي مـادرم       پارچه. زيست در محراق انفجار قرار گرفت       ما مي 

. دويـد   پدرم در الي دود و تاريكي هر طـرف مـي          . ي ما بيهوش شده بوديم      همه. آلود كرد 
پاي خواهرم قطع . زد و من توان حركت را نداشتم  ميخراشي فرياد هاي جگر  خواهرم با آخ  

ي گوشـت و     هاي شاريده  شست، تا چشمم به تكه     شده بود و خون و سياهي اطرافش را مي        
پدرم او را بغـل كـرده در        . استخوان رانش افتاد، فرياد زدم و سرم را زير بغلم پنهان كردم           

  . كجا رفتما نفهميديم كه . زير آنهمه رگبار، تند بسوي در دويد
داكتران خـون ريـزي پـاي قطـع     . ي صليب سرخ رسانده بود او خواهرم را به شفاخانه 
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هـاي كـاري پـاي     اي داده بودند تا جهت تـداوي زخـم   اش را گرفته و به پدرم نسخه     شده
هـا دويـده تـا نـشاني از          بيچاره پدر، ديوانه وار بـه سـرك       . دومش از جايي دوا تهيه كند     

ايستد و بـي مكثـي او    يكپي با چند مرد مسلح سر رسيده پهلويش مياي بگيرد كه پ  دواخانه
خـواهرم زخمـي و تنهـا در        . ما همديگر را گم كرده بوديم     . برند  را سوار كرده با خود مي     

بستر شفاخانه، پدرم اختطاف، مادرم زخمي و من با چند خواهر و برادر كوچكم در دخمه                
مـا از   . ي ما تقريباً خالي شده بـود        كوچه. كردم  تاريك زيرزميني مرگ را لحظه شماري مي      

يـك شـهر بـا تمـام        . دوستان، اقوام و آشنايان خبري نداشتيم، سوداي جـان بجـاني بـود            
  . ي ذبح شدن بودند انسانهايش در مسلخي بنام پايتخت آماده

اگر بتوانيد  . ام  من گروگان شده  «. هشت روز بعد از طريق پيك مسلحي احوال پدرم آمد         
ام پيدا كنيد مرا بار ديگر خواهيد ديد در غير آن مرا تيربـاران      غاني جهت رهايي  هزار لك اف  

مـوي بـر    » تان در شفاخانه صليب سرخ بستري است از او احوال بگيريـد            خواهر. كنند  مي
  . يافتم اولين باري بود كه دعاهاي پدرم را با نتيجه عكس مي. بدنم راست شد

باور نكردني بود، پاي    .  مادرم به شفاخانه رفتم    فردا كه راكت باري كمي آرام گرفت با       
ما تـالش فـراوان كـرديم ولـي دارو     : داكتران گفتند. ديگر خواهرم را هم قطع كرده بودند    
بـه مجـردي    . خواهرم در بستر بشدت كوتاه شده بود      . نرسيد و راهي بجز قطع كردن نماند      

بوسيد و من   خواهرم را ميكه چشمش به ما افتاد بيحال شد و مادرم بسر و روي خود زده،         
  . كردم گريه مي
هاي افراد مسلح زنداني بود كه خود داستاني است غم           نيم ماه پدرم در زير زميني     و  دو  
هاي فراوان و دادن هـزار لـك افغـاني     كرد با تالش  كاكايم كه در تايمني زندگي مي     . انگيز

 واهرم را قطع شده ديد سر     او وقتي به خانه آمد و پاي دوم خ        . توانست پدرم را نجات دهد    
گريست كه افسوس نتوانـسته چنـد امپـول و كپـسول را بـه                 زد و مي    خود را به ديوار مي    

مردم جهت آمـادگي بـه جنـگ    . فرداي آن روز مغلوبه كمي فروكش كرد . شفاخانه برساند 
كردند و پدرم بعد از مكثي بفوريت تصميم گرفت كه به تـايمني            ديگر مواد غذايي تهيه مي    

من، مادرم و بچه هاي ديگـر بـه جمـع و جـور كـردن لـوازم                  . كرد  او هله هله مي   . يمبرو
چيزهـاي نـسبتاً خـوب را نگيريـد كـه           : پدرم چند باري تكـرار كـرد      . ضروري پرداختيم 

شايد ما را بخا طر چند كمپل سر بـه نيـست نماينـد و               . هاي مسير راه چور مي كنند      پوسته
ي را آورد كه در سيماي شان اضطراب و گرسنگي          وان پير  خود از سرك مجاور دو كراچي     

شـد و   ها به كوه تلويزيون اصابت كـرده و دود بـاال مـي         راكت. زد سه ماه گذشته موج مي    
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رسانديم و پدرم بـا   ما اشيا را به كراچي مي. آسمان كابل هم چنان دود آلود و سوگوار بود   
شـد    ايد به كراچـي بـرده مـي       آخرين چيزيكه ب  . كرد  وان به عجله بسته بندي مي       دو كراچي 
دادم كه يكباره انفجاري دروازه حويلي       او مي گريست و من او را دلداري مي        . خواهرم بود 

من خود را بروي خواهرم انداختم، وقتي هـوا كمـي روشـن شـد               . ما را به هوا پرت كرد     
مسايه چند عابر و يكي دو ه     . وان نمانده بود   بسوي پدرم دويدم اما اثري از او و دو كراچي         

كاكايم سر رسيد و ما تا تـايمني        . ديگر چيزي براي بردن به تايمني نمانده بود       . جمع شدند 
  .گريستيم

  11شماره 
  

 زن عجب شهامتي داشت 
مـن  . گفـت  ديد و هيچـي نمـي      پير مرد با اضطراب عجيبي گاه به من، گاه به موترم مي           

راه شـب شـد روي كابـل را         اگر در   ! زودتر بار كنيد  : زدم ها نهيب مي   عوض او به باركش   
پيرمرد هر لحظه دستش را به جيب برده تند با انگشتانش چيـزي را محاسـبه               . نخواهيم ديد 

ام را خواهـد   من حالت ماليخوليايي را در او يافته و تشويشم افتاد، اين آدم كرايـه            . كرد مي
  داد؟ 

م كه دو زن بـا  ها را نكشيده بود   هنوز ريسمان . شد هاي پلي و جلغوزه بار     آخرين بوري 
يكي چـادري پوشـيده و   . زناني مسني بودند. اي بار از چند پيپ روغن سر رسيدند  كراچي

هاي  ها در جنگ بيچاره. از وابستگان پيرمرد بودند. ديگرش در چادر كالني تاب خورده بود  
در آن روزهـا بـسياري از زنـان         . چند ماهه هست و بـود خـود را از دسـت داده بودنـد              

بردند و انـدك سـودي عايـد شـان      واد خوراكي را از جالل آباد به كابل مي سرپرست م  بي
  . چند پيپ را زير بار و چند تاي ديگر را زير سيت ماندم. شد مي

كشيد، عـابران بـه سـرعت هـر      هاي جالل آباد سر مي   آفتاب تيز تابستاني از پشت كوه     
كـرد   سمتي را ورانداز مي   هر يك   . هاي ريشدار مسلح بود    شهر مملو از آدم   . رفتند طرف مي 

هاي مسلح آنقدر به ستوه آمـده بـودم كـه فكـر      من از ديدن آدم. تا اگر چيزي بگيرش آيد    
  . كردم در دنيا از هيچ چيزي به اين اندازه نفرت ندارم مي

موتر هنوز از تونل درونته نگذشته بود كه جوانكي مسلح بـر راه ايـستاده و بـا تحكـم      
 هزار دارم و بعد با ميانجي گري من يك لـك            50 عذر افتاد كه     پيرمرد به . دو لك : صدا زد 

زد و   او حـرف نمـي    . تا سروبي چند لك افغاني پيرمـرد رفـت        . قبول شد و حركت كرديم    
با ديدن پوسته زرداد كه عكس بزرگي از گلبدين         . كرد چيزي شبيه دشنام زير لب تكرار مي      
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شانه كـشال بـه       مسلحي با موهاي تا    مرد. را كنار سرك نصب كرده بودند، بند بندم لرزيد        
عـذرهاي  !  لك افغاني5: مكثي صدازد اي رهنمايي كرده و بي    ي دست موتر را بگوشه     اشاره

او بـا نگـاه   . ي پيرمرد تا آنجا ياد كردم من هم از مقدار پول از دست رفته. پيرمرد آغاز شد 
جا افتاده و از مال و      ي شما شب و روز درين      ما بخاطر ننه  «: آلودي به من ديد و گفت      غضب

دهيد؟ اگر يك كلمـه ديگـر        دهيد به ما نمي    جان شما حمايت مي كنيم؟ به ديگران پول مي        
پلنگـي او را ديـدم،     و من وقتي سيماي لـرزان شـترگاو  »ات مي كنم   حرف زدي چانماري  

شمرد مرد مسلح پشت سيت را       در حالي كه پيرمرد پنج لك را مي       . ترسيدم و خاموش شدم   
اينهـا را دزدانـه و بـي        : هاي روغن را يافت با چشمان از حدقه بيـرون گفـت            يپديد و پ  

دار به زاري افتاد كه اينها از من است شوهرم كشته شـده   كنيد؟ زن چادري محصول تير مي  
مـرد بـا    . كـنم  من با بردن اين چند پيپ زندگي آنها را تامين مي          . سرپرست اند  و اطفالم بي  

هـا   طرف كني؟ اگر در كابل پيدا نمي شود اين چرا شوي نمي«: آميزي گفت ي تمسخر خنده
 زن بناچـار و دل نـاخواه از   »برو سر تپه از قومندان اجـازه بگيـر     «:  و ادامه داد   »زياد است 

قومندان كه موهاي سـرش تـا       . سيت پايين شد و نفس نفس زنان خود را باالي تپه رساند           
وقتي به او   . كرد يره خيره به زن نگاه مي     اي نشسته و خ    ها كشال بود بروي چوكي كهنه      شانه

 پيپ روغـن دارم كـه تـا     8فقط  صاحب  قومندان  : رسيد سالم كرده با صداي نحيفي گفت      
بخـدا اگـر   . تا به اينجا دولك افغاني از من گرفته انـد    . برآيد هايم مي  كابل رسانده نفقه بچه   
و قومندان بال فاصـله  .  بدهماگر مرا توته توته كنيد هم پول ندارم كه        . يك قران مانده باشد   

چنان لگدي بر تهيگاه او      كرد، هاي بشدت ركيكي را نثار زن مي       برخاست در حاليكه دشنام   
قومندان كه قاتح و مغرور ايستاده بـود بـا   . حواله كرد كه بيچاره به پشت چند مالق خورد      

ناله . اق رفت  و خود به ات    »يك پيپ او را بگردان    «: صداي ببر آسايي به مجاهدش فرياد زد      
ي دردناك تـاريخ   آميخت كه مرثيه هاي زن با ريتم دلخراش صوت موتر در مي  و به سرزدن  

هاي زن و تماشاي اشـكاگين، سـروده         ايكه ابياتش با لگد قومندان، مالق      مرثيه. آفريد را مي 
اي  سكوتي در سيت موتر حاكم شـد و عقـده     . اش را باخته بود    زن سود اين پهره   . شده بود 

نفهميدم كه بلندي و گواليي ماهيپر را چطور        . كند لويم پيچيد حس كردم قلبم درد مي      در گ 
 هزا ر باقي    50فقط  : پيرمرد در آخرين نشيب روي خود را بسويم كرد و گفت          . عبور كردم 
  .  رسيديمراي نگرفته بوديم كه به زنجي ي آخري را چطور كنيم؟ هنوز نتيجه مانده، پوسته

عجلـه داشـتيم كـه شـب     . رسيد هايش بگوش مي يچيده و انفجاركابل در دود غليظي پ   
دامن غـروب خـون هـزاران        آفتاب درخشش چنداني نداشت و بر     . ناشده وارد شهر شويم   
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هاي دودي بزرگي را به چـشم        مرد بلند قامتي كه عينك    . كرد كابل جان باخته را تصوير مي     
!  لك افغاني  4:  آمد و گفت   مانده و ريش كم پشت و طويلي را زير زنخ داشت بسوي موتر            

برادر به خدا و قرآن قسم اگر از اين پنجاه هـزار افغـاني       . پيرمرد به لكنت افتاد و پياده شد      
خرين جمله پيرمرد تمـام   آ. هايم را گرفت   ي سروبي تمام پول    پوسته. بيشتر نزدم مانده باشد   

. ما نماندند ه  هيچ چيزي ب  . برادر تا اينجا ما را لچ كردند      : نشده بود كه زن چادردار صدا زد      
اگـر او   : ي شيطاني به سيت موتر نزديك شد و گفـت          قيافه چشم مرد مسلح به زن افتاد، با      

ي  مي تواني او را خالص كنـي، تـا خواسـت جملـه           ... پول ندارد تو هر چيز داري، تو با         
 بـه  ما و شما ناموس داريم، اين بيچاره كشته داده با تمـام زحمـت        : ديگر بگويد، من گفتم   
شما اين تفنگ را بخـاطر ننـگ و   . كند  لك افغاني رفت و آمد مي      2اين راه پر خطر بخاطر      

طرفم دويد  ه  هنوز صحبتم تمام نشده بود كه چون گرگ زخمي غريده ب          !! ناموس گرفته ايد  
زن كه با شنيدن آن جمالت ركيك چون        . هاي محكم بسر و رويم كوبيدن گرفت       و با مشت  

، با صـداي بلنـد بـه دو زدن شـروع كـرد و بـا يـك حركـت                     لرزيد شيري خشمگين مي  
  ! ها و انگشتر خود را كشيده از داخل سيت برويش زد، بگير، اين را زهركن گوشواره

. بزمين افتادند و پيرمرد فوراً آنها را جمع كرده و محكم گرفـت            ه  ها و انگشتر     گوشواره
دهند  اينها پول نمي  :  فرياد زد   اولي به دومي   .و صداي ما مرد مسلح ديگري سر رسيد        با سر 

كنند و او در گيت تفنگش را كشيد و چند قنداق پشت گردنم كوبيد، يـك                 و بدمعاشي مي  
بوري پلي و يك بوري جلغوزه را پايين كرده، يكي را به پشت پيرمـرد و ديگـرش را بـه                     

 فرق تپه كه با قنداق و لگد مي كوبيدند و دشنام مي دادند تا   نمود و در حالي    پشت من بار  
 كه يـادم نيـست كـدام        »رهبران«پاي عكس يكي از     ه  ها را در اتاق ب     ما را باال كرده، بوري    
بعد از اين بي پول نيايي، زور مـا  :  قومندان با تحكم به پيرمرد گفت     .شان بود جابجا كردند   

  . اي كم نيست از زور هيچ پوسته
مـن در   . ام پيچيده بود   هكرد و نفس در سين     وقتي موتر حركت كرد بدنم بشدت درد مي       

ـ   ي جلوي اشكهاي پيرمرد را ديدم كه چون دوشيار غم          آيينه دو طـرف محاسـن     ه  انگيزي ب
  .سفيدش راه كشيده و تا داخل شهر خشك نشدند

  12شماره 

 
 قيس جان هرگز نيامد 

چنـد  . بـود   8گشتم و قيس صـنف        در آنروزها تازه از مكتب فارغ شده دنبال كار مي         
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ي كاريـابي را رهـا    قيس هم از مكتب مانده و من هم دنباله  . رفت  كار نمي روزي بود پدرم    
گفـت و انتظـار    پدرم هر لحظه استغفار مـي   . كردند  راديوها فقط از كابل صحبت مي     . كردم
  .طرفه شدن گپ را داشت يك

صـداي   و پـدرم بـا سـر     . دامنه آسمايي كمي باالتر از سرك قـرار داشـت          خانه ما بر  
زليخا بيرون نشوي اگر شدي چـادري       : پدرم چند بار تكرار كرد    .  برآمد ها به كوچه   همسايه

مجاهـدين از روي لچـي بـد        . زن جنرال صبح با چادري از خانه برآمـد        . مادرت را بپوش  
هـا خـراب     مثليكـه گـپ   . خدا خير كند  : گفتند  ها صبح، بعد از هر گپي مي       همسايه. برند مي

پـدر  : قيس صـدا زد   . اي ساكت ماندم      لحظهريخت و    با اين كلمات دلم يكباره فرو     . است
ها چه گفته اند؟ پدرم به او ديد         باره مكتب  شوند؟ مجاهدين در    هاي ما زود شروع مي     مكتب

  . بچيم خدا خير كند: و فقط گفت
پريد و   رسيد، با هر فير مادرم از جا مي        با آغاز روز تك تيرهايي از هر طرف بگوش مي         

كرد داخل حويلي  همسايه بغلي ما كه با پدرم يكجا كار مي         12ساعت  . كرد  دوباره تكيه مي  
حـزب  . مجاهدين به دو گروه تقسيم شـده انـد        : شد و با اضطراب و نفس نفس زنان گفت        

چاره آرد و نان تان را بكنيد و بعد         . اسالمي وزارت داخله را گرفته، شايد جنگ آغاز شود        
واهرم با قيس وارخطا شده خود را رنگ مادرم پريد و دو خ   . به عجله به خانه خود برگشت     

  .به مادرم نزديكتر كردند
ي آسـمايي،     يكباره انفجاري بر قله   . شدند و صداها بلندتر     فيرها آهسته آهسته تيز تر مي     

كردند و چيزي شبيه  هاي خانه تق تق مي     دستك. كابل را لرزاند ما بي محابا به اتاق دويديم        
گريست و مـادرم او را دلـداري          م به آرامي مي   كوچكترين خواهر . زلزله را احساس كرديم   

هدف هر كس هـر        جنگ مغلوبه شد و بي     2هاي   تا ساعت . ديگر قيامت آغاز گرديد   . داد  مي
 .بست طرف را به رگبار توپ مي

مادرم بابت قـضا  . تا شام نتوانستيم تكان بخوريم. ما به زير زميني كوچك خود دويديم      
ن شام اذاني از كابل بـر نخاسـت و مـادرم آرام      در آ . كرد شدن نمازش سخت تشويش مي    

مـادر تـشناب    : لرزيد چند بار فريـاد كـشيد        قيس در حاليكه مي   . آرام به سراغ آفتابه رفت    
ي زينه قدم را محكم نكرده بود كه آخ بلندي            و او بر دومين پله    . نروي، همين جا تيمم بزن    

ا سخت گرفتـه بـودم كـه        پدرم بسوي او دويد من قيس ر      . گفت و در صحن حويلي افتاد     
كـشيد مـادر،      كرد و فرياد مـي      ي كوچكي در آغوشم تقال مي       بيرون نشود و او چون پرنده     

  ! مادر
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مـن بـه    . فهميد كه چه كار كند و توان آوردن مادرم را به زير زميني نداشت               پدرم نمي 
و ا. شـست   خون صحن حويلي را مي    . يك خيز خود را به مادرم رساندم او ديگر زنده نبود          

قيس خود را باالي او انداخته و دو خـواهرم غـش            . را كشان كشان به زير زميني رسانديم      
  . كرده بودند

 روز دوم كه چند لحظه جنگ كمي آرام شد همسايه بغلـي  .سه روز مرده را نگهداشتيم  
. ما همه نحيـف و نـاتوان شـده بـوديم      . و زنش بخانه ما آمدند، جسد را به اتاق باال بردند          

  . ما فرار كرده بود و هيچي نخورده بوديمخواب از 
هاي ما در زير گلوله و آتـش مـادرم را در گـواليي                اي   نفر از هم كوچه    5شب چهارم   

بعدها كه آرامـي شـد قبـر او در زيـر آوار             . اي دفن كردند    كوچه نزديك خانه ما در حفره     
  . چنان گم شده بود كه نشاني از او نيافتيم

پـدرم  . ي ما بكلي خالي شـده بـود         كوچه. يني سپري كرديم  دو ماه را در همان زير زم      
. ي بي كس    برد كه از بودن من در خانه متروكي در يك كوچه            آنقدر از مرگ مادر رنج نمي     

من كه اميدم   . كرد به هركاري خود را كانديد مي     . ي ما دالورتر و استوارتر بود       قيس از همه  
او رنج مادرم را بخاطر     . شده او را حفظ كنم    را به او بسته بودم تصميم داشتم به هر قيمتي           

پـدرم در ايـن دو مـاه حرفـي          . كرد يادي از او نكند      كشيد و كوشش مي     هايم مي  خواهرك
  . گفت زد و ديگر استغفار هم نمي نمي

حدود دو ماه بعد آتش بس كذايي اعالم شد و ما توانستيم كمي وضع دور و بر خـود                   
بيچـاره در   . از مرگ مادرم اطالعي نداشـت     . رسيد  سر عصر روز بود كه مامايم    . را بفهميم 
وقتي در اتاق نشست و از مادر پرسـيد مـا           . كرد هاي سراي شمالي دستفروشي مي     نزديكي

هيچكس ياراي چنان بياني را نداشت باالخره پدرم در         . ديديم همه ساكت يكي به ديگر مي     
دويدند جريان   رش مي ها در چين و چروك رخسا      حالي كه شيارهاي اشك بدو طرف گونه      

هاي دو ماهه را بپاي مامـاي خـود بـاز            آنروز ما همه چنان گريستيم كه عقده      . را قصه كرد  
  . كرديم

شب مامايم ماند و قرار شد فردا در حد توان چيزي برداشته بخانه او كوچ كنيم قـيس                  
. داد  مـي  كـنم و مامـايم او را دلـداري         گريست كه مادرم را در اين بيغوله تنها رها نمي           مي

ما همه بر قبر مادر كه در زيـر  . هركس چيزي را برداشته بسوي خانه ماما در حركت شديم         
  . اي ايستاديم و به سختي گريستيم چند ديوار فروريخته گم شده بود لحظه

ي باالي گـذرگاه      هاي پل آرتل رسيده بوديم كه جنگ سنگيني آغاز شد از قله            نزديكي
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. ما در ميان آتـش گيـر مانـديم   . كوفتند هاي شير دروازه را مي  فرق آسمايي و از آنجا دامنه     
زد هرچـه را برداشـته ايـد     مامايم صـدا مـي  . فقط در پناه چند ديوار شكسته خزيده بوديم      

هاي كنار چند ديـوار پختـه كـاري پـروت كـرده       در جويچه. خود را نگه داريد . بياندازيد
س به يكطرف خزيده بودند و مـا بـا مامـا            پدرم و قي  . حتي از گريه هم مانده بوديم     . بوديم

آتش شديد ما را از هم جدا كرده بود، مامايم در همان حالت از مـا مواظبـت     . بسوي ديگر 
ها تا مركز شهر رساند و بعد بـسوي خانـه او در        كرد و يك يكي ما را از پيچ و خم راه            مي

مامـايم  . گريـستيم  و بر سرنوشت قيس و پدرم مـي       . تر رسيده بوديم   ما وقت . حركت شديم 
آنان نيـز از  . شام بود كه پدرم سر رسيد و از قيس پرسيد. آمد رفت و مي   هرلحظه بيرون مي  
  .ها انتظار او را كشيديم ولي قيس جان هرگز نيامد ما روزها و ماه. هم جدا شده بودند

  13شماره 
  

 خواهرم 
هـا    از وزارتخانـه  پدرم در يكي    . ي محقري در سرك تخنيكم بوديم       ما كرايه نشين خانه   

. من تازه صنف يازده شده بودم     . رفت اش به كار مي     مالزم بود و هر صبح با بايسكل قراضه       
كاكـايم  . كـرد  مادرم شب و روز كـار مـي  .  بود5 و برادر كوچكم صنف   7خواهرم صنف   

رزاق را بـه امنيـت      : گفـت  آمد و به پدرم مـي      ي ما مي   صاحبمنصب بود، گهگاهي به خانه    
پــدرم  . ي دو، سه باري آنجـا ســر بزنـد          م درس خود را بخواند و هم هفته       ه. شامل كن 

تا وقتي من زنده هستم رزاق : گفت هاي تندي نشان داده مي   العمل  بار مقابل او عكس     چنـد
مادرم كه هميشه مصروف بافندگي     . الزم نيست  اين كارها به او   . بايد درس خود را بخواند    

كارخانـه  «ود را جمع كرده، سه ماه رخصتي مـن هـم در   بود، از يكسال به اينطرف پول خ  
اندازه خوشـحال    كار كردم و از جمع اين پول براي خود بايسكلي خريدم، من بي            » تركاني

  . بودم و بايسكل خود را دوست داشتم
هـر وقـت    . دانستم چرا پـدرم مخـالف دولـت و طرفـدار مجاهـدين شـده بـود                 نمي

گرفـت، پـدرم زيـر لـب كلمـاتي را جويـده،         در مي فاميل ما و كاكايم بگومگوهايي بين 
  . آيند ها جور مي وقتي به خير مجاهدين آمد با شما خاين: گفت مي

من در آن روز    . كاكايم مايوس بود   پدرم خوشحال و  .  ثور مجاهدين كابل را گرفتند     8 
هـاي خـشماگين     هاي خشن ونگاه   چهره. از صبح تا چاشت با بايسكل خود هر طرف رفتم         

ها گشت و گذار داشتند تصويري را كـه قـبالً    ها سوار يا در كوچه د مسلح كه بر پيكپ    افرا
  . از آنان در ذهن پرورده بودم از من گرفتند
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. رفتنـد  هاي خود فرو مي    ها كم و كمتر شده به خانه       آهسته آهسته تعداد عابران در جاده     
خواستم بـه كوچـه     . دمپايدل را تندتر كر    من با كمي تشويش به سرك تخنيكم دور زدم و         

مكثـي شـاخ بايـسكلم را        داخل شوم كه سه نفر پكول پوش مسلح جلوم ايـستادند و بـي             
وقتي كار  . ات، بيرون نشوي، بايسكلت را كار داريم        برو خانه : مرا تيله كرده، گفتند   . گرفتند

شـان   لرزيدم و چون از ماهيت و شيوه كار       من از ترس مي   . آوريم ما خالص شد دوباره مي    
هنوز درازي كوچه را طي نكـرده  . طالع نداشتم، فكر كردم واقعاً بايسكلم را خواهند آورد      ا

هـا   رزاق زودتر خانه بـرو، گـپ      : ي ما به سرعت از من جلو شده و گفت           بودم كه همسايه  
  . شود خراب است چند لحظه بعد درگيري شروع مي

 او با تعجب به من ديد     . گفتم مجاهدين برد  . پدرم از بايسكل پرسيد   . وقتي بخانه رسيدم  
. مادرم تاكيد داشت كه از خانه بيرون نشوم       . فيرهاي پراكنده آغاز شده بود    . و هيچي نگفت  

هنوز دسترخوان جمع نشده بود كـه  . من عجله داشتم كه نان خورده به دنبال بايسكلم بروم      
. شـد اولين انفجار آسمايي را سخت تكان داد و بعد از چهار طرف كوبيدن كابـل شـروع                  

 ي ما   هاي سختي به ديوارهاي كهنه     ي ما تكان    ي دشت مشرف به محله      فيرهاي توپ از دامنه   
پـدرم او را در  . كـرد  خواهرم بشدت گريه مـي . ما خود را به زير زميني رسانديم     . دادند مي

از . ي مـا اصـابت نكـرد        تا شام همانروز هيچ فيري به خانـه       . داد  آغوش گرفته دلداري مي   
كـرديم نزديـك منـزل مـا         راف ما مي پيچيد و انفجاراتي كه احساس مـي         دودي كه در اط   

تـا آن وقـت مـن بـه         . هاي اطراف ويران شده انـد      فهميديم كه خانه    گيرند، مي   صورت مي 
 شب كاكايم خزيده خزيده خود را به زير زمينـي مـا     9ساعت هاي   . كردم  بايسكلم فكر مي  
 اما به كسي آسـيب نرسـيده، مجاهـدين    ي ما ويران شده ديوار جنوبي خانه : رساند و گفت  

كاكـايم  . ي خـود را بكنيـد       شما چاره . برند  ام مي   آيند و مرا با خانه      صبح وقت به دنبالم مي    
چي ماهري بود معاش خوب برايش   بعداً در چار آسياب با مجاهدين يكجا شده، چون توپ         

هـا را جـزا       خـاين  كرد مجاهـدين    پدرم كه فكر مي   . داده و فاميلش را پاكستان برده بودند      
كاكـايم چنـدي بعـد ريـش        . خواهند داد اين يكي را تا توانستند اعزاز و احتـرام كردنـد            

  . گذاشت و قومندان يك گروپ در چارآسياب شد
شش روز تمام در زيـر زمينـي نمنـاك نشـسته            . شد  جنگ گاهي سرد و گاهي گرم مي      

  . مانديم صد ساله ميبه مردگان . خواب از ما پريده و اشك ما خشكيده بود. بوديم
پدرم تصميم گرفت بخاطر خريدن چند سير آرد بيرون         . روز هفتم جنگ كمي آرام شد     

هرچه مادر داد و فرياد كرد كه نـرو مـن قبـول    . روم من گفتم دنبال بايسكل خود مي . شود
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  . نكردم
نزديك جنگلك رسيديم كه چند نفر مسلح كنار سرك ايـستاده انـد و مـردم را نظـاره             

 . من مشخصات آن سه نفر و بايسكلم را گفتم         ،  پدرم خود را به آنان نزديك كرده      . ندكن  مي
آن سـه نفـر را   : تر ازديگران داشت گفت ي ترسناك آنان به تعجب به ما ديده يكي كه قيافه   

پـدرم بـا    . شناسم، از اين راه ، عقب آن تعمير بزرگ برويد، بايسكل خود را بگيريد               من مي 
وقتـي از  .  سوي تعمير شتافت و من هـم بـه دنبـال او رفـتم    آن به خوشحالي و دعا گويي  

 نفر در كنج تعمير چون اسـيران جنگـي انـدوهناك         30ي ديوار دور زديم كه حدود         گوشه
وقتي . ما را اشاره كردند كه بياييد  . نشسته اند و دو سه نفر مسلح هم باالي سر شان ايستاده           

يكـي از افـراد مـسلح بـا     . د و بايسكل را گفت    نزديك شديم، پدرم سالم داد و نشاني افرا       
در ميان اين همه آتش شما به دنبـال بايـسكل           . تحكم به ما دستور داد كه در قطار بنشينيد        

مـا هـم    .  سال مـردم را چـور كرديـد        15هاي طرفدار دولت در اين       شما خاين . گرديد  مي
  . فهميديم كه چه كاري به ما دارند ترسيده نشستيم و نمي

عكس بزرگي كه از گلبدين بر سر در تعمير كارخانه جنگلـك            . ا را نگهداشتند  تا شام م  
وقتي هوا تاريك شـد مـا را بـه          . آويخته بودند فهميدم كه مجاهدين حزب اسالمي هستند       

كردم از پدرم جدا نشوم و پدرم هر لحظه دستم را  من كوشش مي  . چند تعمير تقسيم كردند   
كـردن و پـرزه كـردن         به باز   ها موجود بود امر شد     هبا ابزاري كه در كارخان    . كرد  كش مي 
هاي يك شب    تا ساعت . ها و بازكردن زنجيرها آغاز گشت      كندن آهن . ها شروع كنيم   ماشين

داد موترها را بفرسـتيد فهميـدم كـه قومنـدان        ي مردي كه احوال مي      از مخابره . كار كرديم 
  . باشد گروپ مي
هاي  ها و ماشين   آهن. تر كراز سر رسيدند   هاي شب كه جنگ كمي سرد شد چند مو         نيمه

من بشدت خسته شده بودم و هر لحظه بـه پـدرم مـي گفـتم،                . تكه تكه شده را بار كرديم     
  . داد ريخت و جوابم را نمي شوند و او فقط اشك مي مادرم شان چطور مي

چهار . هاي كارخانه پروت كرديم    هاي صبح جنگ بسيار شديد شد و ما در چقري          طرف
شب چهارم يك گلوله توپ به بـالك مجـاور مـا         . كرديم  واتر در ميان آتش كار مي     روز مت 

 نفر اسير كشته شدند و ما اجساد شان را در يكـي از              6قومندان مخابره دار با     . اصابت كرد 
  . كشيدم فقط انتظار مرگ را مي. ترسيدم من ديگر از مرده و انفجار نمي. ها انداختيم  گودال

دسـت پـدرم در جريـان     . ن آتش شديد توپخانه ما را رها كردند       صبح روز پنجم درميا   
يك راست بسوي خانه به دويدن آغـاز و درد و           . ها شديداً آسيب ديده بود     بازكردن ماشين 
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هاي كثيف خود را به      ريخته و جويچه   هاي فرو  از الي ديوار  . خستگي را فراموش كرده بود    
هيچكسي را نديديم، ديوانـه وار      . شده بود اي مبدل     سرك تخنيكم رسانديم منطقه به ويرانه     

ي ما را هم برده       دروازه خانه . ي ما زير آوار گم شده بود        كوچه. ي خود دويديم    بسوي خانه 
وقتي به صحن حويلي قدم گذاشتيم كه شيار بزرگ خون خشكيده از آشـپزخانه تـا        . بودند

برادرم بيهوش بـود  . نديمبا جيغ و فرياد خود را به زيرزميني رسا       . زير زميني كش شده بود    
مادرم پشت  . اش چنان فرورفته بود كه گويي از لحد برخاسته          هايش در گود پيشاني    و چشم 

هاي خود را كنده بود اطرافش پر از موهـاي بـاد    حركت تكيه داده و از بس مو      به ديوار بي  
  .شده بود وخواهرم آرام زير چادر مادرم به خواب ابدي فرو رفته بود

  14شماره 
  

 حميد را از ما گرفتند 
. آمـد  كشيده بود، درحكم مرگ بحساب مي   ازخطوط سرخي كه هرباند براي خود      عبور

هاي ورودي به كابـل را بـسته         پايتخت گران شده بود، چون تمام راه       درآنروزها هرچيز در  
فقـط مـرگ   . گرديـد  شد توسط باندهاي جنگي، چپاول مي    و اگر چيزي هم وارد مي     . بودند

درپـشت  . شـدند   كابل شليك مي    راكت بر  1500روزانه بطور اوسط    . ان شده بود  بسيار ارز 
  . اقارب خود خبر نداشت دوست و هاي سرخ كسي از خط

وحـدت  «و » اتحاداسـالمي «شـد، نيروهـاي      خوشحال مينه از هر جا بيشتر كوبيده مـي        
ه آرايي كرده وجب وجب آنرا بـه تيـر بـست            بر سرتصرف اين محل چند بار صف      » اسالمي
خشتي نبود كـه سـربي را اسـتقبال نكـرده       . كردند نشيني مي  گاه پيشروي وگاه عقب   . بودند
  . باشد

وار زنـدگي     هاي مقابـل پوليتخنيـك همـسايه       من با زن و سه فرزندم در يكي از كوچه         
سال قبل به پشاور مهاجر شده بـود      مالك خانه يكي از خويشاوندانم بود كه چند       .كردم   مي

  .ه را به عهده داشتمو من نگهداري خان
حميد پسربزرگم كه تازه صنف ده رفته بود، در كنج زير زميني بـا دختـرم نجيبـه بـه                    

 هـاي پيـشاني شـان كـامالً        هاي چشم هر دو در حفره      فرورفتگي. كرد  آهستگي صحبت مي  
فكر كردم مريض اسـت     . كرد  پسر دومم در آغوش مادرش به آهستگي ناله مي        . مشهود بود 

  . د داشت كه از فرط گرسنگي غش كرده استولي مادرش تاكي
هاي انفجار كمتر شد با مقدار پولي كه نزدم بـاقي مانـده بـود،                هوا كمي صاف و صدا    

به حميد تاكيد كـردم از خانـه        . تصميم گرفتم هر طورشده آرد پيدا كنم و از خانه بر آمدم           



 74 روزگاران

  . بيرون نشود
دي را ديـدم كـه زيـر        در آخر كوچه ريـش سـفي      .ي ما كسي ديده نمي شد         در كوچه 

ديوارهاي ويران شده، دزديده دزديده به سوي كوته سنگي روان است و من هم بـه همـان       
گـشت، عـابران    در آخر كوچه كه به سرك كوتـه سـنگي منتهـي مـي           . سمت كشيده شدم  
خوردند، من دل گرفته سرعتم را بيشتر كردم تا توانـستم از چـارراهي                بيشتري به چشم مي   
اي در مقابلم برخاسته بـا        ذرم، سه مرد مسلح پلنگي پوش از پشت خرابه        ميرويس ميدان بگ  
ام يادآور شدم، گفتم بدنبال كمي آرد         گرسنگي خانواده  كجا ميروي؟ من از   : تحكم پرسيدند 

ام دستانم را به سختي بستند و در همان پناهگاه            آنان به مجرد متوجه شدن لهجه     . سرگردانم
دانم چه ساعتي بود كه پيكپي        نمي. ديگري به گير شان نيامد    تا عصر شكار    . با خود نشاندند  

كنار ما توقف كرد، سه نفر به سرعت چشمهايم را بسته در پيكپ انداخته و موتر بالفاصله                 
 اي داخـل كردنـد و         بعد از نيم ساعت مرا از موتر پياده كرده به حويلي          . از آن جا دور شد    

  . كنند پايينم ميها به زير زميني  بعد فهميدم كه از زينه
هرچه . پرسشي آنقدر مرا با قنداق و لگد كوبيدند كه بيخود شدم            دو نفر نزدم آمده و بي     

نـه   دادند و من كه در زندگي نه سياف و          پرسيدم آنان فقط سياف را دشنام مي        از گناهم مي  
  . دانستم چه گناهي دارم افراد او را ديده بودم نمي
وش آمدم، مرا به صحن حويلي آورده و كمـي آب و            وقتي به . من تا شام بيهوش بودم    

دو نفر ديگر با دستان بسته در كنج حويلي نشسته با عجز و درماندگي       . نان پهلويم گذاشتند  
بـر بـام حـويلي      . رسـيد   هايي از هر طرف بگوش مي      هوا تاريك شد تك تير    . ديدند  مرا مي 

شـناختم امـا از    رستي نمـي من منطقه را بد  . سنگر بزرگي از افراد حزب وحدت جابجا بود       
  . شد كه غرب كابل است ها فهميده مي موقعيت كوه
 خوب تاريك شد دو نفر از سنگر پايين آمده به من چـسپيدند و مـرا كـامالً                  وقتي هوا 
گفـتم مگـر آن دو اسـير     من چون توان صحبت كردن را نداشتم، چيزي نمـي . برهنه كردند 

دادند، اما گوشـي   دشنام مي  دل و جان سياف را كردند كه گناهي ندارند و از       ديگر عذر مي  
ي ما، دستان هـر سـه نفـر را بـه        بعد از برهنه كردن همه    . نبود كه آنهمه زاري شانرا بشنود     

دو نفرمسلح حين   . توانستيم  چوكات دروازه طوري بستند كه نه نشسته و نه شور خورده مي           
هجـوم  . شـويد   مين باال رگبار مي   شدن به سنگر فرياد زدند اگر صداي تان بر آمد از ه            باال
توانستيم   فقط قسمت كمي از بدن خود را مي       . فرسا بود   ي ما طاقت    هاي برهنه  ها بر بدن   پشه

ها از پغمان بـر آن منطقـه      راكت. العاده شديد شد    هاي صبح جنگ فوق    طرف. ليمبديوار بما 
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باريكـه از پغمـان    ره. پنج روز همينطور گذشت و تعداد ما به نه نفر رسيد          . آمدند  فرود مي 
ها  كردند و شبانه همان برهنه كردن و طعمه پشه          شد، ما را لت و كوب مي        راكتي شليك مي  

  . ساختن بود
 او كـه جـوان بـاال      . روز پنجم از دو نفريكه روز اول آورده شده بودند يكي جـان داد             

قنـداق   بـا آخرين روزيكه او را سه نفري . شد كوب مي  ي ما بيشتر لت و      بلندي بود از همه   
قنداقي به گردنش اصابت كرد، آهـي كـشيد و          . كرد كوبيدند، او ديگر عذر و زاري نمي        مي

يكباره رگبـاري   . ديگر چشمهايش باز نشد وقتي به زمين افتاد هنوز پاهايش حركت داشت           
  . او را براي ابد خاموش ساخت

هـوا روشـن    صـبح   . زدم، مگر جوابي نيافتم     شب تا صبح در آن خرابه نشسته فرياد مي        
. ديگر زنده بـودن بـرايم معنـي نداشـت    . زير آتش و انفجار بسوي شهر حركت كردم   . شد

بـاالخره عـصر روز هـشتم زن و دو         . هشت روز تمام مكاتب و مساجد را پرس پال كردم         
ـ . فرزندم را در كنج يكي از مساجد نيمه ويران كلوله پشته يافتم            مجرديكـه چـشمم بـه      ه  ب

هاي ديگري كه در آن مسجد جابجـا شـده بودنـد خـانمم را                نز. خانمم افتاد ضعف كرد   
حميد در فرداييكه مـن ربـوده شـده بـودم           . من بالفاصله از حميد پرسيدم    . بهوش آوردند 

  .بدنبالم برآمده بود كه تا امروز برنگشت
  15شماره 

  
  ما تنها مانديم

يك مريـضي    ازمادرم بعد   . چرخانديم اي را مي   من با پدر و سه خواهرم زندگي فقيرانه       
خواهر كالنم، چون مادر مهربان سرپرستي مـا        . طوالني، سال قبل زندگي را وداع گفته بود       

رفتند و من تازه صـنف   دو خواهر كوچكم مكتب مي. آور خانه را عهده دار بود و پدرم نان      
  . شده بودم12

ر تـشويش  نم بيـشت  خواهر كال. منتظر مانديم ها ساعت  روزي بعد از بيرون رفتن پدر، ما     
. من به آهستگي او را گفتم بخاطر دو خواهر كوچك ما آرام باش تا تشويش نكنند               . كرد  مي

هاي چارآسياب پيهم بـر آسـمايي و اطـراف     موشك. گرفته شد از همان شب، جنگ از سر  
ما بخاطر نيامدن پدر سخت نگران بوديم زيرا يگانه تكيه گـاه            . كردند  ي ما سقوط مي     كوچه

اولين بار طعم تلـخ     . گريستند  گفتند و مي    و بود خواهرانم شب و روز پدر مي       و نان آور ما ا    
  .پدر بودن را نيز چشيديم بي

 چـون دروازه مـا  . روز چهارم كه جنگ كمي سرد شد كسي از كوچـه  مـرا صـدا زد      
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. چندي قبل با اصابت مرمي توپ بكلي از بين رفته بود لذا براي تك تـك جـايي نداشـت          
پـدرت در شـفاخانه     :  و محاسن سفيدي مرا در بغل گرفت و گفـت          مردي با قامت خميده   

مـن بـا    . خواهرانم با شنيدن اين خبر يكباره غوغا سر دادند        . پايش زخمي شده  . بستر است 
هر . آن مرد دوان دوان خود را به شفاخانه رساندم، پدرم را بصورت وحشتناك كوتاه ديدم              

 ضـعف  به او افتاد سرم گـيج رفـت و           به مجردي كه چشمم   . دو پايش را قطع كرده بودند     
ها رو   خون زيادي ضايع كرده بود، سيرم     . رفت  تا عصر وضع پدرم رو به وخامت مي       . كردم

داكتر جواني را كه بـا مريـضانش بـا    . كردند  به اختتام بودند داكتران جبراً صرفه جويي مي       
اكتـر  دهـم، د  من بـراي پـدرم خـون مـي    : حوصله و ترحمي عجيبي برخورد داشت، گفتم     

  او به خون نياز ندارد، تو نزد خواهرانت برگـرد و فـردا حتمـاً              : ام را بوسيد و گفت      پيشاني
  .شفاخانه بيا

وقتي چشم شـان    . ديگري تكيه كرده نشسته بودند     خواهرانم در كنج زير زميني يكي بر      
ـ       هاي يك  آنشب عقده . بمن افتاد يكباره همه به آواز بلند گريستند        . رديمماهه را با هم باز ك

اي كـه     به پدرم و آينده   . هاي شب خواهرانم بخواب رفتند اما من تا صبح بيدار بودم           ناوقت
كسي . سر كابل را فرا گرفت     تا صبح، جنگ شديدي سر   . كردم  او با ما نخواهد بود فكر مي      

مـن حتـي اشـك و       . ياراي برآمدن را نداشت، جنگ تا دو روز به همان شدت ادامه يافت            
زيرا آخرين بـوري آردي     . بفكر آب و نان خواهرانم بودم     . اموش كرده بودم  هايم را فر   گريه

  . را كه پدرم آورده بود به نيم رسانده بوديم
هاي درگير براي رفع خستگي و اكمـال، جنـگ را آرام كردنـد و مـن                  روز سوم جناح  
ي دهمزنگ تا مركـز شـهر را چگونـه پيمـودم و از آنجـا خـود را بـه                  نفهميدم كه فاصله  

در جاي پدرم زني خوابيده بود كه يك پايش را از دست داده بود،              . رصد بستر رساندم  چها
: شد تا صبح نخوابيده، دستم را گرفت و گفت          همان داكتر جوان كه معلوم مي     . من گريستم 

پـدرم را در  . شود بفكر سرپرستي خواهران و دفن پـدرت بـاش          با گريه چيزي ساخته نمي    
. ي ما ايـستاد      امبوالنس در زير تك تيرهاي هوايي به در خانه         .ي سفيدي پيچانده بودند     تكه

ـ        ها  همسايهاز  سه نفر   كمك  با   .جنازه را در كوچه نهاده رفتند      ه ، پدرم را در كنج حـويلي ب
  .خاك سپرديم

پـدر مـا    . مادر و پدر خود را تنهـا احـساس كـرديم             ما چهار نفر اولين بار بود كه بي       
 و بدون فاتحه و خيراتـي در كـنج حـويلي در زيـر     حضور هيچ قوم، خويش و دوستي       بي

  .خروارها خاك به خواب ابدي رفته بود
 16شماره 
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  سوختن دو پسرم
زنـم از مـدتها   . رفتند دو پسر جوانم مكتب مي. ها دريور بودم من در يكي از وزارتخانه    

اوي كرد چه رسد به اينكه او را تد        مريض بود و معاش بخور نميرم كفاف زندگي ما را نمي          
در خانه محقري كه از پـدر ميـراث    . بود3 و دخترم صنف 4بچه كوچكم صنف . كردم مي

 مـاه قبـل     4پسر بزرگم به اثر تاكيد مادرش       . كردم  زندگي مي ) نزديك دهمزنگ (مانده بود   
  .نامزد شده بود

داد و ما در زيرزمينـي نمنـاكي اسـير      دو ماه تمام كابل در ميان آتش و انفجار جان مي          
تصميم گرفتيم به مجردي كه جنگ سرد شد تايمني بـرويم جـايي كـه فاميـل         . ديمشده بو 

هاي ده كمي جنگ سرد شد، با عجله چيزهاي سر دستي             ساعت. خانم پسرم زندگي داشت   
كـرد و اشـياي آشـپزخانه را در ميـان            و كارآمد را جمع كرديم، خانمم به سختي گريه مي         

حيف در كنجي نشسته و با صداي ضعيفي تاكيـد          دختركم زار و ن   . پاليد  خاكستر انفجار مي  
 60اي را كـه       من بايد خانـه   . »شود  زود شويم، پدر زود شويم كه جنگ شديد مي        «: كرد  مي

سپردم و عجيب نبود كـه اشـك در           سال در آن زندگي كرده بودم رها كرده بكام آتش مي          
ـ   . هاي رخسارم ره كشد     چين . رم بلنـد شـد  تا خواستم به درب دهليز قدم بگـذارم آخ دخت

دنيـا در نظـرم تيـره       . اي به رانش اصابت كرده بود       تپيد، مرمي   دويدم، دخترك در خون مي    
زد، من او را برداشته و نفهميدم كه چگونه شفاخانه            هايم دويدند، مادرش جيغ مي      شد، بچه 
اش را بستند و بعـد از سـه روز وضـعش رو بـه بهبـود گذاشـت او را                       خونريزي. رسيدم

  .مني بردمبرداشته تاي
ايكه نه مهمان و ناني       ام را كردم، عروسي     چند روز بعد در زير باران گلوله عروسي بچه        

ما مجبور بوديم، زيـرا فاميـل       . داشت، نه خنده و مباركبادي، عروس به زيرزميني برده شد         
ي خود را به ما       ي يكي از واليات بود و يك هفته بعد از عروسي رفتند و خانه               دختر رونده 

ما تمام دار و ندار خود را باخته بوديم، نه آرد و ناني بود نه روغن و تيلـي،               . ل دادند تحوي
اي را به عاريه گرفت و گهگاهي كـه جنـگ             پسر بزرگم كراچي  . حيران بوديم چكار بكنيم   

كرد و بـدين      هاي در حال فرار را انجام داده، پول كمايي مي           شد انتقال فاميل    كمي آرام مي  
  .ديگر زندگي بخور نميري داشتيمصورت تا سه ماه 

هـاي    شد كه فقط قلـه      هاي جنگ مغلوبه فير مي      ي روز آخرين مرمي     هاي ده بجه    ساعت
اش را    هـاي كراچـي     كوبيدند، پسرم در صحن حويلي چـوب        شير دروازه و آسمايي را مي     

. زودتر حركت كن كه كار از دست نـرود        : زد  كرد و پيوسته برادرش را صدا مي        محكم مي 
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و به عجله كراچي را كشيدند و كنار سرك به حركت افتادنـد كـه ناگهـان انفجـاري                   هر د 
راكت به كراچي خورده هـر  . هايم را هدف گرفته بودند      منطقه را لرزاند، گويي كراچي بچه     
 چند بار   من دويدم ولي پاهايم ياراي حركت را نداشتند،       . دو دلبندم به خاكستر مبدل شدند     

دويدند و فريادهاي نامفهومي از هر كنج         تادم، مردم هر طرف مي    ي كنار سرك اف     در جويچه 
ي جوان با كراچي شان در آتش سـوختند و مـن              دو بچه : يكي صدا زد  . رسيدند  بگوش مي 

  .ديگر نفهميدم
  17شماره 

  
 كشم  تا ابد عذاب وجدان مي

هـاي   تـالش .  خانه و چند دكان خود را در جاده رها كرده پشاور رفتيم            1362در سال   
تمـام جايـداد را     : نتيجه مانده و به پدرم نوشت      ها بي  كاكايم بخاطر سرپرستي خانه و دكان     

اگر جنجال كنم مرا بجرم رابطـه بـا اشـرار          . رسد دولت نمي ه  غصب كرده، زور ما ب    » خاد«
  . كند و ما ديگر بدنبال خانه و دكان نگشتيم دستگير مي

ـ            سـر عيـال را بـه سـختي          6دگي  در پشاور، پدرم منشي يك تاجر پاكستاني شد و زن
هاي ديگر چنـدان صـالحيتي در    پشاور محل حاكميت حزب اسالمي بود، تنظيم     . چالند مي

هايم به حزب اسالمي جذب كرد، پدرم از اين بابـت            مرا يكي از هم كورسي    . آنجا نداشتند 
شد شركت   جمال الدين گذاشته مي    در جلساتي كه گهگاه در ليسه سيد      . چندان راضي نبود  

 2. رسـيد  كردم، نشريه شهادت و ديگر نشرات حزب نيز از طريق همان دوست برايم مي   مي
. شـد  عمومـاً در جلـسات از شـهادت و آخـرت صـحبت مـي              .  بار هم شمشتو رفتم    3 –

غصب قدرت سياسي جداً    . دانستند حدي غير اسالمي مي    هاي ديگر را غير جدي و تا       تنظيم
  . براي شان مطرح بود

شد و آن اكثراً تعقيب افرادي بود كـه تـازه             بعد وظايفي برايم داده مي      به 1366از سال   
ام  شدند در جلساتي كه هر پانزده روز يكبار همان دوست هم كورسـي             به پشاور مهاجر مي   

آهـسته آهـسته    . داد هاي تعقيب، خبرگيري و خبر رساني را توضيح مـي          كرد، شيوه  داير مي 
  .  شده امدانستم كه در بخش اطالعات حزب تنظيم

هاي خونين تنظيمي در كابل گذشته بود، حزب در چهارآسياب مستقر             ماه از درگيري   6
كـرديم، عامـل     كرد در جلساتي كه با تعداد بيشتري شركت مـي          و كابل را راكت باران مي     

شد كه با مليشياي دوستم وحدت كرده بود و ما با توضيحات             ها مسعود معرفي مي    درگيري
  . دانستيم  حزب را كامالً بر حق مي  احساساتي شدهخود شديداًوول مس
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بخانه آمد و گفت پس فـردا رفتنـي كابـل           ) ام همان دوست هم كورسي   (شبي مسوولم   
ي كابـل    با يك گروپ جمعيت رونـده     : هاي الزم را گرفته و ادامه داد       هستيم، بايد آمادگي  

 توجه كني ما را كـسي  باشد سرگروپ ما كه ظاهراً جمعيتي است اصالً حزبي مي       . شويم مي
  . نشناسد

  ما جمعـاً  . ديدم زد زيرا دهسال بعد زادگاهم، كابل را مي        اشتياق عجيبي در من موج مي     
شـب اول را در  . باشـند  پانزده نفر نفوذي حزب مي  معلوم شد كه هر     بعداً. پانزده نفر بوديم  

دان گروپ به داخل    اتاقي كنار وزارت دفاع سپري كرده، فردا بعد از چند رفت و آمد قومن             
  . اي داده اند وزارت، گفته شد كه در مكروريان كهنه براي ما پوسته

اي داير كرد بعد از معرفي كامل افـراد توضـيح            گروپ جلسه  با استقرار در پوسته، سر    
ها و تعيين محل استقرار و فعاليت قومندانان شـوراي           داد كه وظيفه ما گزارش محل راكت      

  . باشد هاي ارتباطي حزب اسالمي با رمز خاصي مي نظار به يكي از پوسته
هـاي   اي از افراد وفادار خود بـه بهانـه   ام روزانه با عده    سرگروپ و دوست هم كورسي    

هـايي    محلومختلف از پوسته برآمده در وزير اكبرخان، مكروريان و شهرنو گشت و گذار            
شبانه ايـن  . شد كوبيده ميي بعد همان منطقه  نمودند و با مخابره كردن لحظه  را مشخص مي  

شـد منـاطقي را      گشتند كه معلوم مـي      ها با پول و اشياي قيمتي بر مي        افراد برآمده تا ناوقت   
خريدند   آهسته آهسته دالالن و خريداراني پيدا كردند كه اين اجناس را مي           . كردند چور مي 

  .  دالر شدممن بعد از چند هفته صاحب چند هزار. شد و پول نقد كرده بين ما تقسيم مي
روز عصر جيپ قومنداني از شوراي نظار بسوي پل مكروريـان در حركـت بـود،                 يك

آنوقـت  . ي بعد باران راكت باريـدن گرفـت         يكي از افراد پوسته فوراً مخابره كرد و لحظه        
 زن را ديدم كـه      4 نفر از جمله     37وقتي آتش و انفجار خاموش شد من        . جيب گذشته بود  

  . آن شب تا صبح نخوابيدم. تاده بودندبه روي سرك تكه تكه اف
هـا بـه     بسياري پوسـته  . كردند  ها آمده گدايي مي    هاي جوان و تحصيلكرده به پوسته      زن

.  روز استقرار با چندين زن محشور گشتند       20افراد پوسته ما بعد از      . فساد آلوده شده بودند   
 كه فقط پوسـته مـا   آهسته آهسته رقصاندن زنان آغاز گشت، حداقل هفته يك بار در بالك      

گـرفتيم    همگي ما آرام آرام با وضع جديد خو مي        . گشت قرار داشت، چنين جشني برپا مي     
  . آمد ديگر صحبتي از شهادت و آخرت بميان نمي

. هاي ما ويران شده بودنـد      خانه و دكان  . من روزها بدنبال فاميل كاكايم سرگردان بودم      
از خويشاوندان خـود را ديـدم كنـار پـل           گذشتم كه زن يكي      روزي از پل باغ عمومي مي     
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من بهت زده شدم، بيچاره در چادر كـالن پيچيـده و دسـتش بـه                . كرد  ايستاده، گدايي مي  
داري بود شوهر و پسر كالنش با اصـابت مرمـي تـوپ              او كه معلم سابقه   . عابران دراز بود  

 فاميـل  از. شهيد شده بودند و از ديدن من خون در تنش خشكيد و بعد به سختي گريـست        
در درونم توفاني بپا    . كاكايم پرسيدم، با اضطراب نشاني شانرا در نزديك سراي شمالي داد          

سـه روز   . آن شب تا صـبح بيـدار مانـدم        . شد، نفهميدم چطور راه مكروريان را طي كردم       
هاي مختلـف    جناح. جنگ آنقدر شديد شد كه كابل در ميان آتش و خاكستر ناپديد گشت            

روز چهارم بعد از پرس و پال بسياري زن كاكايم را با پسر             .  كوفتند پهلوي همديگر را مي   
خورد كه گويي بپايان عمر رسـيده        آنقدر تكيده به نظر مي    . كوچكش در اتاق محقري يافتم    

با انفجار راكتي در منـزل شـان تكـه تكـه            )  سال داشت  12(كاكايم با پسر بزرگش     . است
گريـست   زن كاكايم در حاليكـه مـي      . ده بود شده، در ضمن مال و منالش تماماً خاكستر ش        

وقتـي از دختـر جـوانش نـرگس         . هاي خود را قصه كـرد      ها و خانه بدوشي    تمام دربدري 
دو سـال قبـل طـي       (پرسيدم رنگش چون گچ سفيد شد، سرش را بديوار كوبيدن گرفـت             

مـن بـا تحكـم تكـرار        )  نرگس را بمن داده بود و من هم قبول كرده بودم            اي كاكايم   نامه
هـر صـبح بـه گـدايي     : لرزيد با لكنت گفـت  كردم، نرگس كجاست؟ در حاليكه بدنش مي 

  . آيد، من تا عصر ساكت و بيخود بديوار تكيه كردم برآيد، گاهي شب نمي مي
هرچـه  . مـرا نـشناخت   . اي رسـيد    هوا تاريك شده بود كه نرگس با چادري پاره پـاره          

پسر كاكايـت از  !  نرگس: اي صدا زد ز گرفته مادر با آوا  . ديد تر بمن مي   شد خيره   نزديكتر مي 
فردا تا عـصر  . هاي شب بهوش آمد پشاور آمده، او به زمين خورد و از حال رفت و ناوقت         

  . كردند، من تا صبح گريستم ي ويراني كابل را بيان مي قصه
گفتم فاميل كاكايم را پـشاور رسـانده بـر    . فردا شب پوسته رفتم يكماه رخصتي گرفتم  

خـوردم و نـاخود        تا پشاور در افكار و جناياتي كه مرتكب شده بودم غوطه مـي             .گردم  مي
  . شد، بايد تا ابد عذاب وجدان بكشم آگاه در ذهنم تكرار مي

 لـذا بـا نـرگس        شـوي  برايم گفته بودند اگر از اطالعات حزب برآيي حتماً نابود مـي           
  .به ايران رفته از آنجا به خارج گريختم عروسي كرده،

  18شماره 
  

 خون خواهركم 
گفتـه  . هايم بخاطر كاريابي بجايي نرسـيد      تالش. يكسال قبل ا ز مكتب فارغ شده بودم       

پدرم دو سال قبل در گذشته بـود، مـن و           . شد تا حزبي نباشي ممكن نيست مقرر شوي        مي
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خـواهرانم  . چرخانـديم  كشي كرده، زندگي بخور نمير خانواده را مي         كراچي  برادر كوچكم 
كابل در انتظار توام     دادند و  ها از آمدن مجاهدين خبرمي     راديو .مكتب بودند  3 و   11صنف  

  .شدم من خوشحال بودم زيرا حداقل ازعسكري خالص مي. برد با تشويش بسر مي
ها سوار نقاط مختلف شهر را        هاي مسلح به شهر ريختند، پلنگي پوشان بر پيكپ         گروپ

خبر بودند از تقـسيم نقـاط مختلـف     هدين با آناني كه از اختالفات بين مجا     . اشغال نمودند 
  . كردند  بحث مي ها شهر بين شان صحبت كرده از وقوع حتمي جنگ بين تنظيم

.  فيرهايي در اطراف وزارت داخله آغاز شد      بعد ازظهر، هنوز به جاده نرسيده بوديم كه       
اهر كـوچكم   ما همه به زيرزميني پناه برديم و يك هفته نتوانستيم قدم بيرون بگذاريم، خـو              

يك هفته بعد جنگ كمي آرام شـد،  . ماند گريست و تا صبح بيدار مي     شبهاي اول سخت مي   
 نفـري گـشت و گـذار        4 – 3هـاي كوچـك      گروپ افراد مسلح در  . از زيرزميني برآمديم  

هـاي مـا     اي   از هـم كوچـه      يكي. ديدم كردند و من اولين باري بود كه مجاهدين را مي          مي
  ميم دارم فاميلم را به شش درك انتقال بدهم اگر كراچي خـود را             تص: بدنبالم آمد و گفت   

من كه درآن بيكـاري از  . شوم هايم را ببري مزد خوبي برايت داده خوشحال مي آورده لباس 
ها را بار كرديم و هنوز از كوچه بيرون نشده           خواستم كراچي را كشيده لباس     خدا كاري مي  

مگر شما خبـر    :  يكي با آواز زمختي پرسيد       ايستاده بوديم كه سه نفر مرد مسلح در برابر ما        
كشي ممنوع است و بيدرنگ شروع به جدا كردن چند لحاف و توشـك از                 نداريد كه كوچ  

صاحب خانه بناي غالمغال را گذاشت كـه مگـر چـور            . اشياي ديگر بار بر كراچي نمودند     
ش كردند، مرد بيچـاره  ي گردن   اش به پايان نرسيده بود كه قنداقي حواله         است و هنوز جمله   

ام را با اشيايي كه براي  خورد و بعد كراچي    چنان به زمين خورد كه تا چند لحظه تكان نمي         
  . خود جدا كرده بودند، بردند

 از دسـت داده بـوديم تـا خانـه گريـسته،       ي كار خود را     من و برادرم كه يگانه وسيله     
.  روز درگيري شديدي آغاز شد     شام همان . جريان را به مادر گفتيم واو هم بشدت گريست        

ها شاه شهيد را بكوبند، باران سرب و گلولـه باريـدن گرفـت و ناگهـان                 مثليكه تمام تنظيم  
گلوله توپي در صحن حويلي ما فرود آمد، دود غليظي حويلي را در خود فرو برد و هنـوز       

بـه روي  مادرم با ينكـه خـود را      . روشني انفجار گم نشده بود كه آخي ازميان ما برخاست         
ي مـا جـواب داديـم بجـز           چه شد، به جـان كـي خـورد؟ همـه          : انداخته بود، فرياد ميزد   

 شب ما تـوان     3  .ازخواهرك كوچكم كه با اصابت پارچه شكمش دريده، خون فواره ميزد          
شب دوم با هزار مـشقت      . ريختند چشمهاي ما خشكيده اشكي نمي    . بيرون شدن را نداشتيم   
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با اصابت چند راكـت قبـرش   . فن كرديم و صبح گريستيم    اي د   جسد خواهركم را درچقري   
  . هم از بين رفت

فيرهـاي  . فردا صبح جنگ كمي آرام گرفت، ما به عجله بطرف شهر درحركـت شـديم           
مقـدار كمـي از      ما تمام دارو ندار خود را رها كـرده بـا          . كردند هوايي از فراز ما عبور مي     

گرفته  سر ان رسيديم كه ناگهان جنگ از    ايكه برداشته بوديم به پل محمودخ       وسايل ضروري 
. كردنـد  هاي بسياري به دور و بر ما اصابت مي         مرمي. و و درگيري سنگيني آغاز گرديد      شد

چنـد  . چند قدمي ما اصابت كرد     ها پروت كرديم كه راكتي در      اشيا را رها كرده در جويچه     
م كه در ميـان خـون   وقتي هوا روشن شد، مادرم را ديد . لحظه در دود و گرد ناپديد شديم      
كنان خود را به او رسـاندم، بيچـاره مـادر، يـك            من فرياد . غرق شده بيحركت افتاده است    
 را اش رسيد، به عجله او را به شفاخانه رساندم، خـونريزي          پايش قطع شده بود، موتري سر     

گريـست و جيـغ      بند كرده، بعد از سه شبانه روز بهوش آمد و بدنبال خواهر و برادرم مـي               
پاليـدم ولـي     شفاخانه برآمده آنان را مي     گرفت من از    كمي آرام مي    روزهاييكه جنگ . دميز

مادرم بعد از بيست روز شفا يافته بـا يـك پـاي او را بـدوش گرفتـه از                    . يافتم  نشاني نمي 
مادرم را به كارته پروان رسانده در مسجدي ماندم و خـودم روزهـا              . شفاخانه خارج شدم  

سرگردان بودم كه باالخره بعد از دو ماه هر دو را در سراي خواجه              بدنبال خواهر و برادرم     
 نفر خانواده   4. اينكه آندو چطور به آنجا رسيده بودند، داستان غم انگيز ديگرى دارد           . يافتم

هاي خانه بدوش مكتب و مسجدي نبود كه نگشته باشـيم، نـه جـايي بـراي                  ما چون كولي  
  .نشستن داشتيم نه ناني براي خوردن

  19ره شما

 
 ي سر كارگر  كاسه

ميراجان كه كارگر عادى ترميم خانه مركزى در پلچرخي بود، مثل صدها كارگر ديگـر               
وى بـا پـنج     . كردند او را دوستانش كارگر خطاب مي     . بيكار شد و در خانه محصور گشت      

  . طفل، زن و مادرش در مكرويان سوم زندگى بخور نميرى داشت
ت، آنانيكه توان خـارج شـدن از كابـل را داشـتند             ياف جنگ هر روز شدت بيشترى مي     

ى عمر او همـان خانـه بـود، حاضـر             هاى امنى در اطراف گريختند، اما كارگر كه ثمره         بجا
وقتى از سوى فاميل زير فشار ترك كردن مكروريان قـرار           . شد آن را رها كرده بگريزد      نمي
كند نه كـدام دفتـر و        ى مي درينجا نه وزير و وكيلى زندگ     : گفت گرفت، بسيار عادى مي    مي
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هم مردم بيطرف و بيغرضى هستيم، چرا اينجا را رها كنيم و از همـه       ديوانى وجود دارد، ما   
  . مهمتر كجا برويم، تمام كابل زير راكت قرار دارد

كه در مكروريان زندگى داشتند مثـل سـاير نقـاط شـهر زيرزمينـى و سـنگرى           مردمي
هنـوز چنـد روزى از جنـگ        . بردنـد   مي  و دهليز پناه  نداشتند، لذا با شروع جنگ به حمام        

پارتمان كارگر كه صاحب آن چنـد روز        آسپرى نشده بود كه اصابت راكتى به منزل پايين          
قبل گريخته و هست و بود خود را در خانه گذاشته بود، آتش سوزى سـنگينى را بوجـود                   

كارگر هر طرف .  كردندافرادى كه در بالك مانده بودند به خاموش كردن آتش اقدام       . آورد
نمود، جنگ   هاى آب ديگران را بكار فرو نشاندن آتش تشويق مي          دويد و با آوردن سطل     مي

يكباره انفجـار ديگـرى بـا       . سوخت بشدت دوام داشت و تمام كابل در آتش و انفجار مي          
اى  سوخت تمام بالك را لرزاند و اصابت پارچـه   پارتمانى كه مي  آى توپ در      اصابت گلوله 

هـاى خـون بـه     ى سرش را برداشت و پهلوى آتش ميان فواره    فرق كارگر نيمى از كاسه     بر
  .آرامى جان داد

كشيدند و خـود را بـاالى    هايش فرياد مي   جسد او را به دهليز باال برده زن، مادر و بچه          
اما در آن لحظه كه شايد دهها تن ديگر هم جان داده باشند، ايـن         . انداختند جسد كارگر مي  

.  ياراى حركت بود تا آمده آنها را تسلى دهد      رسيد نه كسى را    ا نه به گوش كسى مي     آوازه
 طرف دريا درگير شده بودند و تا يك هفته بـا            به دو دو گروپ مسلح در حوالى مكروريان       

آنكه چيـزى     پدر كارگر هم بى     زن و فرزندان بى   . كوفتند  تمام وسايل جنگى يكديگر را مى     
ى محقرى كه از پدر كـارگر بـه ارث        به داراالمان گريختند و در خانه      را انتقال داده بتوانند   

  . مانده بود جابجا شدند
هاى منـدوى    خانم كارگر كه سرپرست فاميل شده بود با اندك آرامش خود را به دكان             

برادران كارگر هم تـا حـد تـوان بـه ايـن             . آورد  رسانده و مقدارى مواد غذايى بدست مى      
   .دكردن  كمك مى خانواده

 اعالم شد، مردم فرصتى پيدا كردند تا آب و            ساعته 24هايى كه آتش بس      يكى از روز  
خانم كـارگر كـه كـوچكترين طفـل         . مواد غذايى پيدا كرده براى جنگ بعدى آماده شوند        

. دخترش را به همراه داشت با خواهر كارگر سوار موتر شده بطرف شهر در حركت شـدند            
 شهر دور خورد و هنوز به سرعت عادى نرسيده بود كـه             موتر از سه راهى دهمزنگ بطرف     

. ى سالح ثقيل از سنگرهاى باالى كوه تلويزيون موتر را سـوراخ سـوراخ كـرد              چند ضربه 
از . مفهومى در موتر پيچيـد و مـوتروان بـه وارخطـايى مـوتر را توقـف داد                  فريادهاى نا 
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يـك مرمـى بـه    . كرده اندچكيد گويى چندين گوسفند را قربانى       هاى موتر خون مى    دروازه
اى هم بـه دسـت    ى خانم كارگر اصابت كرد كه از طرف ديگرش خارج شد و پارچه          گرده

خانم كارگر را بـه شـفاخانه صـليب سـرخ در كارتـه سـه                . دخترك خواهر كارگر خورد   
خواهر كارگر با تمام قوا تالش داشت زن برادر را از مرگ نجات بدهد و با دادن          . رساندند

فرداى آن روز خانم كارگر جـان    . اى افتاده بود    ن در همانروز بيهوش در گوشه     چند بار خو  
مادر كالن تا پـنج روز ديگـر نـه چيـزى     . شان سپرد داد و پنج طفلش را به مادر كالن پير 

  .خورد و نه چيزى گفت و صبح روز پنجم زندگى را وداع كرد
  20شماره 

  
 خواهرم و آخرين فرياد مادرم 

چند بار بجـرم    . كرد رانى مي   ز كارش استعفا داده و با موترش تكسى       پدرم مدتى قبل، ا   
هاى سـنگينى   وقت و ناوقت آه   . رابطه با مجاهدين دستگير و مورد باز پرس قرار گرفته بود          

سـن احتيـاط    . ى كابل سخت دلتنگم     از زندگى در شهر محاصره شده     : گفت  كشيد و مى    مى
. رفت، لذا تصميم گرفت ايران بـرود        سكرى مى سال ديگر باال كشيده شد و او بايد به ع          دو

  . او نيامد ها انتظارش را داشتيم ولى خبرى از پدرم فرداى همان شب رفت، ما مدت
ها مامور بود، مسووليت زندگى من و دو خـواهرم را            خانه وزارت يكى از  مادرم كه در  
. سـاخت   طورى بـود مـى     او از دولت راضي نبود ولى بخاطر زندگى ما هر         . بدوش گرفت 

دانم پدرت با كدام گروپ از مجاهدين تماس داشت و برايشان             نمي: گفت هميشه برايم مي  
  . ى پدرت با آنطرف از من هم پنهان بود كرد، رابطه كمك مى

رسيد و صحبت از تحويلى قدرت به مجاهدين گرم شده             به پايان مى   71روزهاى حمل   
افتـاد بخـاطر      شب وقتى به بستر مى      هر .نهايت خوشحال بود    رفت، مادرم ازين بابت بى      مى

بود تـا سـقوط دولـت و ورود           كاش كابل مى  : گفت  كرد و مى    پدرم آهسته آهسته گريه مى    
هـاى    رفته بودم تحت تاثير صحبت     12من كه تازه صنف     . ديد  مجاهدين را بچشم خود مى    

  . مادرم شديداً به مجاهدين عالقمند شده بودم
وزهاى قبل مرا بيدار كرد، چند روز بـود كـه مكاتـب             تر از ر     ثور، مادرم وقت   8صبح  

اسماعيل، خمير را زودتر ببر كه امروز بيروبار زياد خواهـد شـد،          : بسته بودند، مادرم گفت   
هاى بـسيارى    پيكپ. ها نوبت نرسد    تر شايد به نانوايى     ناوقت. آيد  حضرت صاحب كابل مى   

ه ما بـه سـرك عمـومى وصـل          اخير كوچ . كردند  پر از افراد مسلح به هر طرف حركت مى        
شد، من جهت ديدن وضع به سرك عمومى رفتم، يك گروپ افراد مسلح كه از منـاطق                  مي
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من كمـى  . هاى ريگ سنگر ساخته بودند مركزى بودند، باالى تعمير دولتى بر آمده از بورى       
تعجب كردم كه ضرورت سنگر سـازى چيـست؟ ايـن سـنگرها را بـراى كـدام دشـمن                    

رفت و آمد موترهاى    . كردم  ك نشسته عبور موترهاى مسلح را نظاره مى       سازند؟ كنار سر   مي
منصبان گذشته را ديدم كه لنگى پوشيده سـر          چند نفر از صاحب   . ملكى بكلى كم شده بود    

هاى خود را هم نتراشـيده       شد كه چند روز است ريش      روند، معلوم مي    بزير و چرتى راه مى    
  . اند

ديدم كه همـسايه   ود و من هنوز نشسته سرك را مى   آفتاب قسمتى از آسمان را پيموده ب      
ى تـان كـه       كنى؟ زود بـرو خانـه       اينجا چه مى  : خياط ما از تكسى پياده شد و مرا صدا زد         

شوراى نظار با حزب گلبدين جنگ خواهد كرد، رشيد دوستم با شوراى نظار يكجا شده و                
دانـم كـه       ديگر را نمى   هاى گروپ. منصبان وزارت داخله با گلبدين اتحاد كرده اند        صاحب

هايم را از نانوايى گرفته، خانـه رفـتم و بـا             من به سرعت نان   . كى با كى يكجا خواهد شد     
 ساله و صنف اول مكتب بود، شديداً        6خواهر كوچكم كه    . نگرانى جريان را به مادرم گفتم     

  كشند؟  ما را مى: لرزيد از مادرم پرسيد حاليكه مى ترسيد و در
هاى خليفه خياط به واقعيت پيوست و جنگ چنان شديدى بين اتحاد             سه روز بعد گفته   

پنج شبانه روز نتوانـستيم از      . كوبند  و وحدت شروع شد كه گويى تمام دنيا منطقه ما را مى           
تب شديدى خواهر كوچكم    . ها شبيه شده بودند    هاى ما به مرده    زيرزمينى بيرون شويم، قيافه   

روز ششم گلوله توپى به ديوارى . ريخت ديد و اشك مى  آزرد، مادرم پيوسته به او مى       را مى 
 و خاكى غليظى به زيرزمينى داخل شـد، نزديـك بـود            ى ما اصابت كرد، گرد      جنوبى خانه 

ى همسايه پيچيد، دو ساعت بعد كه كمى          هايى در خانه   صداها و جيغ  . ى ما خفه شويم     همه
، پسر بزرگش احمد تكـه تكـه      ها كاسته شد خود را به خانه همسايه رساندم         از فشار گلوله  

مادر و پـدرش لحظـه بـه لحظـه          . اى پيچيده بودند    هاى بدن او را در تكه      شده بود، پارچه  
ها جمع شـدند، جـسد او را در    عصر همانروز هشت نفر از همسايه . افتادند  ضعف كرده مى  

  . ى خانه دفن كردند گوشه
 به خيرخانـه نـزد پـسر        مادرم گفت هر وقت وضع كمى آرام شد بايد ازين جا برآمده           

ها ناممكن است، بخـصوص اينكـه        كاكاى پدرت برويم، ديگر زندگى كردن درين مخروبه       
طورى شده بايد به جاى امنى پناه       ربايند، ما هر    گويند افراد مسلح دخترهاى جوان را مى        مى

 ساعته اعالم شد، بفوريت خود را جمع و جـور كـرده از              24سه روز بعد آتش بس      . ببريم
شد،   ها ديده نمى   ها ويران شده بودند و اثرى از همسايه        ها و خانه   تمام كوچه . ه برآمديم خان
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دو ساعت بعد به سيلو رسيديم، تك تيرهاى هـوايى از هـر    . فاميل احمد هم فرار كرده بود     
  . رفتيم هراس به پيش مى چون با فير و صدا خو گرفته بوديم بى. رفت طرف به فضا مى

وفه براه افتاد كه يـك بـاره از آنطـرف           گشت كرده به دنبال من و ش      مادر، خواهرم را پ   
ى پياپى بعد فيرهاى راكت يكباره سـاحه را در آتـش              چند ضربه . سيلو فيرهايى شروع شد   

تا توانستيم خود   . روى چند پاره آهن كهنه درگير شده بودند        دو گروپ خودى بر   . فرو برد 
ى مادرم اصابت كرد، صدا و انفجارى، دود و         را جمع و جور كنيم راكتى به ديوار در پهلو         

. ما خود را به زمـين انـداختيم       . آتش مادرم را با خواهرم كه در پشتش بود در خود پيچيد           
. وفه را به پـيش راندنـد  گياد مادرم را شنيدم و بعد رگبارهاى پى در پى من و ش          رآخرين ف 

   .ناخود آگاه به گواليى كارته مامورين رسيديم
ـ .  و فغان سر داديم اجازه رفتن به محل حادثه را نيـافتيم           ما هرچه گريه   وفه بيخـود  گش

من از ناحيه او تشويش  . كند  زد و موهاىخود را مى      شده، چادرى را انداخته بروى خود مى      
. داشتم كه مبادا او را ببرند لذا او را راضى كرده بسرعت بطرف خيرخانـه بـه راه افتـاديم                   

ـ       . ه كرديم جريان را به پسر كاكاى پدرم قص       وفه از گريـه    گآن شب تا صبح نخوابيديم و ش
پـدر در خانـه غيـر         مادر و بى    من اولين شبى بود كه بى     . افتاده، رخسارش آماس كرده بود    

  دانستم بعد ازين چه خواهد شد؟ وفه افتاده، نمىگفقط با ش
 كسى  هاى مادر و خواهرم رفتيم، نه اثرى از آنها بود و نه            صبح چند نفرى بدنبال جنازه    

هاى بدن شان را حيوانـات خـورده و يـا در گـودالى               شايد تكه . شد  در آن منطقه ديده مى    
  . انداخته شده بودند

. ريخـت   خورد و شب و روز اشك مى        وفه چيزى نمى  گش. يك هفته در خيرخانه مانديم    
پسر كاكاى پدرم بسرعت داخل حويلى شد و به آواز          . حيران بوديم كجا برويم و چه كنيم      

پدرم با حالت زار رسيد و از مـادرم و زيبـا           . وفه، پدر تان آمد   گاسماعيل، ش : صدا زد بلند  
سـال زنـدانى     آلـود قـصه دو      هاى اشـك   پرسيد، جريان را به او قصه كرديم و او با چشم          

روزيكه به مرز رسيدم در موترى بـا قاچاقچيـان بـسوى            : شدنش را در زاهدان كرده گفت     
دو كيلو ترياك را    . توسط نيروهاى امنيتى توقف داده شد     زاهدان حركت كردم در راه موتر       

درين دو سـالى كـه در   .  نفرى كه در موتر بودند به زاهدان بردند    4از موتر پيدا كرد مرا با       
ده روز قبـل رهـايي يافتـه     . زندان بودم هرچه تالش كردم با شما تماس بگيرم ممكن نبود          

امروز درين جا   . م همه چيز ويران بود    ديروز عصر به ده برى رفت     . بسوى شما حركت كردم   
  .شما را يافتم
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 برنگشتن ابدي دو برادر 
ها بكـار خـود      پدرم تعجب داشت كه چرا خليفه     . ى ما بسته بودند     هاى رسته  اكثر دكان 

ى روبـرو بـسرعت       ها را مكمل جابجا نكرده بـوديم كـه خليفـه           ما هنوز سامان  . نيامده اند 
تـا چنـد   . دكان را بسته كنيد، وضـع خـراب اسـت     :  آمد و گفت   دكانش را بست و نزد ما     

حزب اسالمي گلبدين و نيروهاى شمال باهم درگيـر         . ى بعد جنگ شروع خواهد شد       لحظه
دكان را بسته كرده بسرعت     . پول نقد تانرا در دكان نگذاريد و زودتر خانه برويد         . شوند مي

هـركس تـالش داشـت      . بسيار كم بود  در شهر رفت و آمد      . خود را به ده افغانان رسانديم     
  . ى درگيرى بسرعت در سطح شهر پخش شده بود شايعه. خود را زودتر خانه برساند

. هاى شب بشدت ادامـه يافـت       ظهر همانروز جنگ از وزارت داخله آغاز شد و تا نيمه          
ى دوستم و نظار، حزب اسالمي گلبدين را از مركز شهر بيرون رانـده        گفتند نيروهاى مليشه  

هاى معـين مجاهـدين تقـسيم و وضـع كمـى آرام              شفق داغ روز بعد شهر بين گروپ      . ندا
گوشه و كنار به گوش      فيرهاى پياپى از هر   . گيرند گفتند سنگربندى و آمادگى مي      مي. گرفت
پدرم بطرف دكان حركت كرد هرچه تالش كرديم تا از رفتنش جلـوگيرى كنـيم         . رسيد مي

 و تاكيد داشت    »دانيد، چيزهايى را بايد بخانه بياورم       ا نمي شم«: گفت فايده نكرد، پيوسته مي   
  .  اصرار ما فايده نكرد، بسرعت سوى سراجى روان شد»حمزه نرود«كه 

قسمت اعظمى از جنـوب شـهر ويـران         . بعد از يك هفته، آتش بس يكروزه اعالم شد        
ه بـه   هاى كابل كه سوخته بودند سـيا       شده بود و وقتى هوا كمي صاف شد بسيارى قسمت         

تعـدادى از   . ها بند شده بودند    ديوارهاى زيادى در ده افغانان چپه و كوچه       . رسيدند نظر مي 
ها سـر   خواب از پشت ويرانه     هاى پريده و بى    ها فرار كرده بودند و باقيمانده با رنگ        همسايه

من به سراجى رفتم، هـيچ چيـز بجـاى خـود            . پرسيدند كشيدند و احوال يكديگر را مي       مى
ى  هاى رسته دكان. ها در مسير راه باز شده و اموال آن بغارت رفته بودند  يارى دكان نبود، بس 

بدنبال پـدرم  . ما كامالً در آتش سوخته بودند، فقط توانستم موقعيت دكان خود را پيدا كنم     
مـردان مـسلح كـه در پـشت       . هاى نو تشكيل سـراغ گـرفتم       هر جا سر كشيدم و از پوسته      

تـو  : دادنـد  ودند از سوال من تعجب كرده، بالفاصله جواب مي هاى سنگين نشسته ب    مسلسل
اى در اينهمه آتش و انفجار ما از پدر تو چه خبر داريم، چرا ماندى كـه بيـرون        ديوانه شده 

  شود، مگر كور بودى و جنگ را نديدى؟ 
ى پـدر را هـم نيـافتيم و     ريختند و ما ديگر مرده مادر و خواهرانم شب و روز اشك مي   

بعد از يـك آتـش بـس كوتـاه، عـصر            . كشيديم ترين رنجى بود كه به دل مي       اكاين دردن 
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كردنـد، يكبـار     هاى جنوب به ده افغانان سقوط مي       همانروز جنگ دوباره آغاز شد، موشك     
در ) محمد جانخـان وات (در جاده مقابل وزارت معارف . ى ما آتش گرفت     قسمتى از خانه  

 نفـر را    74تند، من بعد از آرام شدن فيرها جسد         ها صدها نفر جان باخ     اثر فير پياپى موشك   
. دانم كه موترها اجساد را كجا بردنـد        با چند جوان ديگر به موترها بار كردم و تا حال نمي           

پدرم را نيز چنين موترهايى شايد برده بودند كه ما قادر به پيـدا كـردن جـسد او نـشديم،               
صبح هنوز هوا روشن نـشده      . ند كرد بستگان اين اجساد نيز هرگز به آنان دست پيدا نخواه         

مـادرم  . به جمع و جور كردن اشياى سردستى جهت انتقـال دادن بـه خيرخانـه پـرداختيم           
  .اى مات و مبهوت نشسته بود گريست و در گوشه كرد سخت مي اش را رها مي ازينكه خانه

تـاب  ى آسمايى گرد و خاك را بـه هـوا پر   گذشتند و بر قله فيرهايى از باالى سر ما مي 
گفت اگر خدا كـرد     برادرم بار بيشترى را بسته بود و هى مى        . من هله هله داشتم   . نمودند مي

جنـگ در   . من تاكيد داشتم يكجا نرويم    . اى به گير ما آمد، كرايه خواهيم كرد         كدام كراچى 
  . غرب كابل بين نيروهاى سياف و مزارى بشدت جريان داشت

. شد و ما از باال بدنبال او روان بـوديم        پايين مي برادرم با بار سنگينش قدم چين از كوه         
گفت و هنوز نيمى از راه را تا سرك عمـومي نـه پيمـوده                اهللا مي   اهللا بسم   مادرم پيوسته بسم  

بعـد از چنـد   . بوديم كه انفجارى برادرم را در خود پيچاند و ما خود را به زمين انـداختيم              
به جلـو دويـدم، اثـرى از بـرادرم را        لحظه هوا كمى روشن شد، من به عجله و جيغ زنان            
من باالى سـنگى نشـسته حيـران        . زدند  نيافتم، مادرم ضعف كرده بود و خواهرانم جيغ مي        

دويد با   رهگذرى كه به پايين مي    . شد ديدم كه اثرى از او ديده نمي       جاى مرگ برادرم را مي    
يى كـوه را  فيرهـا قـسمت بـاال   . چند فرياد مرا متوجه ساخت كه بجـاى امنـى پنـاه ببـرم         

  . نمودند كوبيدند و خاك را بر ده افغانان ويران شده پهن مي مي
اثرى از مـوتر و     . ما ديگر به خانه برنگشتيم دست مادرم را گرفته بطرف سرك دويديم           

ـ      . عصر خود را به خيرخانه رسانديم     . شد كراچى ديده نمي   خـون  ه  ماتمى در آنجا همه را ب
مـا  . ده رفته تا دكانش را خبر بگيرد اما ديگر برنگـشت          كاكايم دو روز قبل جا    . نشانده بود 
قبر و   گونه بى ـگريستيم كه چ   هاى پدر و كاكايم را تكرار كرده مي        نشستيم و قصه    روزها مي 

  .شان گرفته شد و نه چگونگى مرگ شان را فهميديم اى براي نه فاتحه. مزارى گم شدند
  22شماره 

  
 مرا يكراست بر قبر خانمم بردند 

) خاد(نماينده امنيت دولتي    . ن رياست بود  ا در داخل شهر، آوردن و بردن مامور       كارمن
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مـدير ترانـسپورت    : كه فرد ظالمي بود، يكي از روزها مرا به دفتر خود خواسـت و گفـت               
كند اگر در رابطه با او گـزارش مـستندي بـدهي تـرا باشـي        مي» چيزهايي را پايين و باال    «

اي  مـن دريـور بيچـاره     : گفـتم . مناسبي دريافت خواهي كرد   ها تعيين كرده، امتياز      موتروان
فردا مدير ترانـسپورت    . ندارمران  باشد و كاري بكار مامو     هايم مي  هستم، دستم باالي گوش   

گردد تـا بـدنامم كنـد،        خواهد و بدنبال سند مي     اين خادي از من پول مي     : مرا ديد و گفت   
ندي بعد مدير ترانـسپورت را دسـتگير و         چ. خواهد نميتوانم پيدا كنم    مقدار پولي كه او مي    

بعـد بـه    . شش ماه زندان رفتم، لت و كوب فراوان چـشيدم         . مرا هم در دوسيه او پيچاندند     
  . كوشش يكي از اقوامم رهايي يافتم، ديگر طرف رياست نرفته، دريور تكسي شدم

كـردم    يـه بـود زندگي م   تران رف يه ا بدر كوته سنگي در منزل يكي از دوستانم كه قبالً           
اي كـه مـرا       خـادي . ام را بچرخـانم     م با تكسي راني زندگي خانواده پنج نفري       تتوانس  و مي 

كـرد و هـر وقـت كـه بـا تكـسي از آن كوچـه                   زندگي مي  3شكنجه كرده بود در كارته      
.  بودنـد  3 و   7 و دو دختـرم صـنف        5پسر كالنم صـنف     . آمد  گذشتم خونم بجوش مي    مي

هـاي   ن بزرگتر بودند چند سال قبل با پسر كاكايم و فاميـل    كه از م  ) سخي و انور  (برادرانم  
  . شان به ايران رفته بودند

كـردم    من با گروپي از مجاهدين كه با حركت انقالب بود تماس گرفته، پول كمك مي              
كرد كه اگر خاد خبر شـد يكبـار           گرفتم، زنم از بابت حفظ رسيدها تشويش مي         و رسيد مي  

  . ندديگر ما را به عزا خواهد نشا
كردنـد، رفـت آمـدهاي         راديوها از جور آمد دولت و مجاهدين صحبت مـي          71حمل  

ام با مجاهدين قطع شده بود،        از دو سه ماه به اينسو رابطه      . المللي به كابل افزايش يافت      بين
  . زيرا فرد رابطم به پاكستان رفته بود و ديگر او را نديدم

من صـبح همـانروز بـا تكـسي از          . شد ثور قدرت به مجاهدين تحويل داده        8باالخره  
اي كه مرا شكنجه كرده بود گذشتم او در حاليكه شال خاكي رنگـي را      ي خادي   مقابل خانه 

ديـد، بـه      بدور خود پيچانده بود در مقابل درواز ايستاده و بـا نگرانـي هـر طـرف را مـي                   
شدم كه داخل رفت، من برگشته بسوي خانه در حركت  مجرديكه چشمش به من افتاد فوراً     

وضـع خـراب اسـت،      : يكي از دوستان تكسي رانم خود را به مـن نزديـك كـرده گفـت               
با اين خبر بسرعت طـرف خانـه در حركـت شـدم و بفكـر                . مجاهدين درگير خواهند شد   

ها با مردان مسلح بسرعت هر       ساختند، پيكپ    مي 3سنگرهايي افتادم كه مجاهدين در كارته       
  . كردند هاي ريگ را منتقل مي يطرف در حركت بودند و بعضي شان بور
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وقتي خانه رسيدم خانمم چاي صبح را آماده كرده بود، من جريان را بـه او گفـتم كـه            
هنوز چاي را تمام نكرده بوديم كه فيرهايي از اطراف وزارت داخلـه             . بايد آمادگي بگيريم  

گذشتند  يفيرهاي هوايي از فراز كوته سنگي م     . شدند  برخاست و لحظه به لحظه شديدتر مي      
  . لرزيد كرد و مي و دختر كوچكم گريه مي

هنوز ظهر نشده بود كه چند انفجار متواتر آسمايي را لرزاند و بعد جنگ شديدي آغـاز          
هاي مجاهدين ساخته بـوديم   ما به سنگر كوچكي كه در زمان نجيب بخاطر راكت زني    . شد

گجويان حـزب وحـدت     كوته سنگي در ميان جن    . هفته جريان داشت   پناه برديم، جنگ يك   
خواسـت، پـسرم نـان       مزاري و اتحاد سياف قرار داشت، دختر كوچكم هر لحظه آب مـي            

زد و در كنجي خزيده بود، من ازين بابت سخت نگران بودم، آنان را               خورد و گپ نمي    نمي
هاي خـود    سازد و شما دوباره به مكتب      دادم كه ملل متحد جنگ را خاموش مي        دلداري مي 

ششم جنگ بود كه راكتي به خانه همسايه اصابت كرد، دو طفل و خـانم او                روز  . رويد مي
ي او رسـاندم، همـسايه بيچـاره كـه           من نيم خيز خود را بـه خانـه        . را پارچه پارچه نمود   

زد، مـات و مبهـوت       ها بود بيحركت در كنجي افتاده گپ نمـي         ماموريكي از وزارت خانه   
ر كه نيمي از آن ويران شده بود، سه گـودال           ي مجاو   من و پسر جوانش در خانه     . مانده بود 

اين حادثه مرا سخت بيمناك ساخت و هنوز از خانه    . ها را دفن كرديم    بشكل قبر كنده مرده   
ي ما اصابت كرد، گرد و خاك بـسياري بـه هـوا             همسايه نه برآمده بودم كه راكتي به خانه       

گرفتم در ميان گرد و خـاك        زدم و نام بچه و دخترانم را مي        رفت و من در حاليكه جيغ مي      
اما پسر همسايه در حاليكه بروي زمين پروت كـرده بـود مـرا محكـم                . بسوي خانه دويدم  

كه راكت بخورد احتمال برخورد چند تاي ديگر آن هم وجود دارد،             هر جا : گفت  گرفته مي 
بعد از لحظاتي كه برايم پاياني نداشت هوا كمي صاف شد، خود را بـه               . كن اي صبر   لحظه
داد به زير زميني دويدم، هر سه طفلم         كردم، كسي جواب نمي    انه رساندم، هرچه صدا مي    خ

  . همه جور بودند. كردند خود را به مادر شان چسپانده بيحركت نگاه مي
ها خالي از سكني بود، تصميم گرفتم هـر          هاي ما فرار كرده بودند و كوچه       اكثر همسايه 

جنگ يكروز ديگر هـم بـشدت   . ي از اقوام برسانمطوري شده خود را به كارته نو منزل يك 
  .  ساعته اعالم گرديد24ادامه داشت و بعد آتش بس 
ها را در موتر انـداختم و بطـرف جـاده در حركـت شـدم،                 صبح وقت برخاسته لباس   

خواستم از دهان چمن عبور كنم كه پنج مرد مسلح پيش روي موتر ايستادند و بـا تحكـم                   
فردا همين ساعت موتر تانرا از همين   :  كليد موتر را خواسته گفتند     پايين شويد و بعد   : گفتند
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گردم، قبـول   ام را به كارته نو رسانده بر مي هرچه عذر كردم كه خانواده   . جا تحويل بگيريد  
ديـد و     هاي شيطنت آميزي بدخترم مي     يكي از آنها با نگاه    . لرزيد  نكردند، خانمم مثل بيد مي    

ام را در زندگي به اين آساني تحويـل   ازينكه يگانه سرمايه. دممن ترسيده كليد را تحويل دا   
مقداري از اشيا را كه آورده بـوديم بـر    . كرد  پسرم گريه مي  . گرگان كردم سخت متاثر بودم    

دوستان مرا قانع كردند كه ديگر بدنبال مـوترم         . اي بار كرده تا كارته نو پياده رفتيم         كراچي
 گرديد ولي كارته نو كمي آرام بـود گهگـاهي راكـت             يكروز بعد جنگ دوباره آغاز    . نروم
خواستم جهت خريد آرد به ماركيـت   يكروز كه مي. ي دوستم ماندم دو ماه در خانه  . آمد  مي

بروم، نارسيده به ماركيت جيپي پهلويم توقف كرد، دو مرد مسلح پياده شده و مرا بـه زور                  
 بـاال شـدم چـشمهايم را        بمجرديكه به جيـپ   . داخل جيب انداخته بسرعت حركت كردند     

ام كردند و چشمهايم را باز كردند كه در چار آسياب بودم  وقتي از موتر پياده  . محكم بستند 
من در داخـل مـوتر بـر    . اي را يافتم كه مرا شكنجه كرده بود و در مقابل خود همان خادي     

 و قـسم  مرا بجرم رابطه با خاد دستگير كرده بودند، هرچه قـرآن       . صداي او شك برده بودم    
خوردم و گفتم كه خود اين آدم مرا شش ماه شكنجه كرده است، گوش شنوايي نبـود، دو                   

بعد مرا بـه    . كردند بدون اينكه چيزي از من بخواهند        ام مي   شبانه روز به زنجير بسته شكنجه     
  . كردم هاي خط اول فرستاده شب و روز آب و مرمي به تپه باال مي يكي از پوسته

ي يكي از دوستانش بـا حـزب اسـالمي در       اي ماهري بود بواسطه    آن خادي كه توپچي   
او در . تماس شده خودش را به چهارآسياب و فـاميلش را بـه پـشاور انتقـال داده بودنـد             

  . كرد چهارآسياب يك گروپ توپچي را هدايت مي
كـشيدم زيـرا      حدود دو هفته در چهارآسـياب مانـدم و بـشدت عـذاب وجـدان مـي                

  . كردند رساندم كه كابل را ويران مي  ميهايي را به توپ گلوله
كـردم،   شبي مرا پايين تپه فرستادند تا آب باال كنم، در حاليكه ظرف را از تانكر پر مـي   

راكتي به پوسته اصابت كرد، گرد و خاك غليظي تا زير تپه فرود آمد و مـن ديگـر انتظـار     
هاي مجـاور   پيكپ از پوستهنكشيده رو به شهر دويدم، مقداري راه را پيموده بودم كه چند         

صبح كه كمـي  . بطرف آن پوسته بسرعت در حركت شدند ولي من از تيررس گذشته بودم            
 و سالم كرده از او خواستم لبـاس بـرايم تهيـه كنـد،        مهوا روشن شد به پيرمردي برخورد     

اي روبـرو   چون دريشي عسكري و آنهم از سوي چهارآسياب آمدن مرا با خطـرات جـدي              
ي متروكي قرار داشت بـرد        اش كه در منطقه     بخانه پيرمرد بحالم سوخت مرا   دل  . ساخت  مي

دهـن  . هاي ناهموار به كارته نو رساندم      عصر آنروز خود را از طريق راه      . و لباس برايم داد   
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كوچه دوستم را ديدم كه با پسر بزرگش سوي ماركيت روان بود به مجردي كه مـرا ديـد،               
اده را پرسيدم او چيزي نگفت و دستم را گرفتـه در            دويد و در آغوش گرفت، احوال خانو      

آندو مرا به قبرستان مجاور بردند و دو قبر را نشانم داده، دوستم با دنيـايي از                 . حركت شد 
يكهفته قبـل بخـاطري كـه بـراي     . اين خانم تو و اينهم خانم من است       : حزن و اندوه گفت   

رفتنـد كـه اصـابت       اركيت مـي  شان جهت خريد آرد به م      ها مشكلي بوجود نيايد خود     بچه
من بخاطري ترا اينجا آوردم كه نخواسـتم پـيش روي     . مرمي توپي هر دو را تكه تكه نمود       
گريـستند چـون فكـر     هفته نان نخوردند و مـي     آنان يك . فرزندانت اين حادثه را قصه كنم     

ـ    شود كه آنان را دلداري مي      چند روز مي  . اي  كردند كه خودت هم كشته شده       مي ان كنم تا ن
  .بخورند

  .دو شب ديگر خانه ماندم و سپس پسر و دخترانم را گرفته به ايران رفتم
  23شماره 

  
 كردم  پيوسته مرده دفن مي

كردنـد و هنـوز بحـث در         يكروز صبح كارگران جمع شده از چه بايد كرد صحبت مي          
ر دود  اش جريان نيافته بود كه راكتي بر مركز خانه سازي فرود آمد، بـا انفجـا                مسير اصلي 

از چند نقطه صـداي دلخـراش آخ     . ها پروت كرديم   ما بر كف اتاق   . سياهي به هوا بلند شد    
وقتي هوا روشن شـد دهليزهـا را خـون    . اي زخمي شده اند     آخ بلند و فهميده شد كه عده      

شديداً زخمي و پاي حسين خزانه دار قطـع         ) سيدمجيد و عبدالرزاق  (كارگر   دو. گرفته بود 
هـايي كـه از    ، خانه سازي و قصبه به ويراني پيوست، در تيررس راكـت از آنروز . شده بود 

فردا تعداد كمي از كارگران بـه وظيفـه آمـده بودنـد،     . شدند قرار گرفتند جنوب شليك مي 
كرديم كه يكبـاره      جنگ در شهر مغلوبه شده بود و ما با ترس و وسواس گشت و گذار مي               

ي بعد هوا روشن شد، برخاستم و نـام           لحظه راكتي فرود آمد، خود را در گودالي انداختم،       
 50اما از ميرعلم جوابي نيامد، او قبل از آمـدن راكـت در              . گرفته چند كارگر را صدا زدم     

بـدنم  . ي سوخته و بي سر او را يـافتم          به آنطرف دويدم، تنه   . زد متري من نشسته چرت مي    
و رو كـردن سـاحه در       لرزيد و فرياد كشيدم، ديگران جمع شدند و بعد از زيـر               سخت مي 
عصر آنروز در ميان غوغا و سـكوت،    . ها سر او را يافتيم      متري در ميان بته    60 تا   50فاصله  

گريستند انجنير حسين در صـحبتش      در حاليكه همه مي   . كارگران جسد او را بخاك سپردند     
  معلوم نيست كه براي دفن ما كسي پيدا خواهد شد؟ : گفت

اي كه مانده بودند بايد فردا تصميم         متي فرار كرده، عده   كارگران هريك با فاميلش به س     
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بعد از چند لحظه انتظار انجنير حسين رسيد و هنوز چند قدم در صحن    . گرفتند نهايي را مي  
او را . اش سقوط كرده انجنير تكه تكه شد   خانه سازي نگذاشته بود كه راكتي در چند متري        

  . هم به قصبه برده دفن كرديم
ها پناه برده زندگي مـشتركي پيـدا     ها به زير زميني    فاميل. خورد  راكت مي قصبه هر روز    

گرفت و چنـد   هرروز بالكي آتش مي   . رفت و آمد در بيرون با مرگ همراه بود        . كرده بودند 
در لحظات آرامي جنـگ     . شد آب قطع و نان پيدا نمي     . شتافتند نفر جهت خاموش كردن مي    

  . شديمبه حفر چند چاه اقدام كرديم و موفق 
فردا چند نفـري بـا بايـسكل بـه          .  ساعته نفس راحتي كشيديم      24با تصميم آتش بس     

در پـل   . چهلستون رفته، هر يك چند سير آرد خريداري و بطرف قـصبه حركـت كـرديم               
بريد و بـا   هاي رباني مي اين آرد را به پوسته: گذرگاه دو مرد مسلح ما را توقف داده، گفتند     

ع كردند، هرچه عذر كرده قسم خورديم كه چندين فاميـل بـدون             قنداق به كوبيدن ما شرو    
زدند، بعد در بدل هر سير  ها همانطور ما را مي يك مثقال آرد در حال مردن اند، قسي القلب       
  . آرد دو هزار افغاني از ما گرفته رها كردند

كردنـد    نفر كارگريكه در تخنيكم كار مي      12. هم آتش بس اعالم شد     چند روز بعد باز   
قبـل از آنكـه آنجـا را تـرك كننـد       . جهت آگاهي بر سرنوشت و كار شان تخنيكم رفتنـد         

 نفـر تـا شـام در    12درگيري شديدي بين حزب اسالمي و حركت اسـالمي شـروع شـده         
شود،  شامگاه كه موتري با چند مرد مسلح وارد تخنيكم مي         . نمايند گودالي خود را پنهان مي    

اجازه خروج بگيرند، اما يكباره از داخل موتر چنـد          كارگران طرف آنها در حركت شده تا        
مـا يكـروز بعـد از       . سـازند   نفر را سوراخ سوراخ كرده نقش زمين مي        12رگبار پياپي هر    

جريان اطالع يافتيم و در زير آتش سنگين خود را به تخنيكم رسانده، اجساد را بـه قـصبه                   
  . رام خوابيدند قبر پهلوي هم آ12 كارگر در 12شام آنروز . منتقل كرديم
ها در قصبه سرعت بيشتري يافت و فرداي آنروز سه راكت به قصبه اصـابت     فرار فاميل 

هـايي كـه از فـراز قـصبه      كـارگران در زيـر راكـت   . كردند و چند خانه در آتش سوخت  
پرداختنـد، در ايـن       كردند به خاموش كردن آتش مي       گذشتند و به دامنه كوه اصابت مي       مي

  . ادر و نادر كامالً به خاكستر مبدل گشتندجريان منازل سيد ق
سه روز بعد كه چند خانه با اصابت راكت آتش گرفته بود و چند نفـري بـه خـاموش                    

مثـل اينكـه    . كردن آن مصروف بوديم، انفجاري در جوار قصبه توجه همه را جلـب كـرد              
كه بخـاطر   » گنگه«سيدمحمود  . از زير زميني دوم جيغ و فرياد بلند شد        . مايني تركيده باشد  
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وري خاشاك رفته بود در اين انفجار تكه تكه شده، جسد سوخته او را شام همانروز                Ĥجمع
  . دفن كرديم

 نفري به خانه سـازي  5رسيد،  عصر يكي از روزها كه تك تيرهايي از شهر به گوش مي     
چنـد راكـت ديوارهـا را       . هرچيز به هم خورده بود، اشياي بسياري را برده بودنـد          . رفتيم  
هر طرف سر كشيديم، دوستان تاكيـد  . راخ و خاك بسياري در رهروها پهن گرديده بود      سو
كردند كه زودتر برگرديم و هنوز هوا تاريك نشده بود كه دو مـوتر افـراد مـسلح وارد                    مي

اصابت مرمي بـه بنـد      . خانه سازي شده و بمجردي كه ما را ديدند بسوي ما آتش كشودند            
آنـان تمـام    . ادي رفت، مرا كشان كشان به قصبه رساندند       دستم مرا بيحال ساخت، خون زي     

  . تايرهاي ليفتر را بار كرده، برده بودند
هنوز تداوي دستم در كلينك قصبه پايان نيافته بود كه اتحاد بـين دوسـتم و گلبـدين،                  

سياف از مسير خانه سـازي بـسوي ميـدان           نيروهاي اتحاد . جنگ را شدت بيشتري بخشيد    
 جنگ راكت و سالح خفيفه خانه سازي را كامالً ويران نمودند، قـصبه          پيشروي كردند و با   

نيز صدها توپ و راكت را پذيرا گشت و ما در ميان آتش شديد بـه خيرخانـه گريختـه از               
مدتها بعد كه كابل آمدم در خانه سازي چيزي باقي نمانده بود، هـست  . آنجا استالف رفتيم 

  .و نيست آنرا چور كرده بودند
  24شماره 

  
 وقتي برگشتم مادر و پسرم را كشته بودند 
من با مـادر، زن و سـه طفلـم در          . دو ماه جنگ، كابل را به شهر ارواح مبدل كرده بود          

مادرم هر شـب    . يكسال قبل پدرم پدرود حيات گفته بود      . كردم  مكروريان كهنه زندگي مي   
يم، قـادر بـه زيـارت    درين دو ماه كه به زير زميني پناه برده بود. رفت جمعه بر مزارش مي 
، دخترم صـنف    5پسر بزرگم صنف    . زندگي بخور نمير و آرامي داشتم     . قبر پدرم نشده بود   

  .  و پسر ديگرم هنوز شامل مكتب نشده بود2
هاي خونين، در هر فرصتي موترم را از قلعه زمانخـان كـه در گـاراژ                 با وجود درگيري  

ها در جريـان آتـش    انتقال فاميل. ردمك ام پارك كرده بودم، كشيده و كار مي    دوست قديمي 
هر وقت از زير زميني برآمده دنبال موترم  . ها عايدي خوبي داشت    ها و سرد شدن جنگ     بس
  . كرد بوسيد و دعا مي كرد، رويم را مي رفتم، مادرم گريه مي مي

يكي از روزها جنگ شديدي در گرفت، نيروهاي حزب اسالمي بر قواي مسعود هجوم              
شـدند و   ها مثل ژاله سـرازير مـي     مرمي. ان كهنه در مسير تهاجم قرار گرفت      بردند، مكروري 
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ديواري . هاي وسيعي بوجود آورده بودند     ها، آتش سوزي   انفجارات پياپي در بسياري بالك    
 13مـا   . نبود كه مرمي نخورده باشد، در آن روز چند انفجار متوالي بالك مـا را لرزاندنـد                

ظهـر همـان روز   . خانه ما در منـزل سـوم بـود   . كرديم يفاميل در يك زير زميني زندگي م 
افتادنـد و دود غليظـي بـه     ها آتش گرفته به پايين مي راكتي به منزل ما اصابت كرد، كلكين 

من با نفر ديگري به بيرون خزيده و با عصاي پيرمردي كه بيچـاره        . شد زير زميني داخل مي   
گرفته را دور كرديم، همكار من نـيم        هاي آتش    در كنج زير زميني ساكت افتاده بود، چوب       

اي  اي را بـه دور انـدازد كـه مرمـي        خيز خود را به بيرون كشيد و خواست تا نيم سـوخته           
او را كشان كشان بـه زيرزمينـي بـردم،          . اش اصابت كرد، آخ گفت و به زمين خورد          بشانه

زن . زل دوم بـود   اي بود با زن، طفل و برادر جوانش كرايه نشين من            بيچاره مامور پايين رتبه   
. گريستند و من تالش داشتم تا خونريزي او را مهار نمـايم           هاي بلندي مي   و برادرش با جيغ   

 بـستر   400برادر زخمي و جواني كه با ما در زير زميني بود، زخمـي را پـشت كـرده تـا                     
  . رساندند

بـود  وقتي بخانه باال شديم هست و    .  ساعته را قبول كردند    48فردا، اولين بار آتش بس      
هـاي ده، مـوتر را از        ساعت. ريخت  ي آتش شده، از در و ديوار دود و سياهي مي            ما طعمه 

گرچه در آن ساحه جنگ شديدي رخ داده بود اما آسيبي به مـوتر              . قلعه زمان خان كشيدم   
از طريق دهمزنگ به چـاردهي رسـاندم،        . چند فاميل را از مكروريان بار كرده      . نرسيده بود 

هـاي ديـوار در اثـر     ي درختان و توته هاي قطع شده   شده بودند، شاخه  ها بشدت خراب     راه
ساختند ولي هر طوري بود خود        فيرهاي توپ وسط جاده افتاده، حركت را بشدت كند مي         

هاي آرد را بار كرده بطرف گذرگاه در حركـت شـدم             را به چاردهي رسانده از آنجا بوري      
كردي؟ ما     چه كار مي    قبالً: يستاده، گفتند كه در سرك تخنيكم چند نفر مسلح مقابل موترم ا         

مستري خانه داشتم و چند مـاه         قبالً     :اي، من گفتم    منصب بوده  گزارش داريم كه تو صاحب    
ام خوشـحال شـده، بـار     كنم، آنان با شنيدن اينكه مستري بوده   است كه با اين موتر كار مي      

هوا تاريك شد با چند نفر ديگر كه        موتر را پايين كرده، اول مرا به تخنيكم بردند و شام كه             
  . ي ما را به جنگلك بردند آنان هم اسير بودند، همه

مرا نـزد مـوتر   . ها مصروف بودند  ها و پرزه كردن ماشين     افراد بسياري به باز كردن آهن     
ي توست در غير آن رها نخـواهي          به راه انداختن اين موتر وظيفه     : اورال بزرگي برده گفتند   

طرف صبح مـوتر    . ا دريوري كه قبل از من آورده بودند شروع به كار كردم           من فوراً ب  . شد
با جور كـردن ايـن مـوتر هـر       :اي را نشان داده گفتند را فعال كرديم و بعد موتر زيل كهنه    
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صـالً از لـوگر     اكه  همكارم  . كار كرديم ه  بازهم با تمام قوا شروع ب     . شويد  دوي تان رها مي   
او در  . اي بود كه همان عـصر مـوتر او را بـرده بودنـد               سيدريور تك ،  ولي كابل نشين بود   

 فـاميلش در كارتـه نـو         و مـي گفـت     ريخـت   جريان كار از موترش ياد كرده اشـك مـي         
   . استسرپرست مانده بي

دو شب ديگر، در زير آتش و گلوله كار كرديم و موتر را به راه انداختيم، شبانه شـش                   
  . و فردا ما را رها كردندنفري آنرا از آهن بار كرده، حركت دادند 

من كه حيران بودم چطور خود را به خانه برسانم پاي پياده بطرف گذرگاه و جـاده در                  
هنوز از دهانه چمن بطرف پل محمود خان دور نزده بـودم كـه دو            . دويدم  حركت شده مي  

بـودم  ها بر آمده مرا صدا زده پول سه روز قبل را كه با موتر پيدا كرده                  نفر مسلح از خرابه   
  . گرفته مرا رها كردند

كـسي اطـراف    . فيرهاي هوايي ادامه داشـت    . بعد از ظهر خود را به مكروريان رساندم       
وقتي به بالك خود رسيدم زنم فريادي زد و بيخود شد، مادر و پسر              . شد ها ديده نمي   بالك

ـ  شبي. داد پرسيدم كسي جواب نمي چه مي ها جمع شدند، هر    همسايه. كوچكم را نديدم   ه ك
من اسير شده بودم با وجود آتش بس، راكتي به خانه مجاور ما اصابت كرده بـود، مـادرم                   

هاي راكت هردو جابجا     ي كوچكش را گرفته به دهليز دويده بود كه با اصابت پارچه            نواسه
ها هر دو را به تپه برده دفن كرده بودند و من فرداي آنروز به كارته نو         همسايه. شهيد شدند 
  .روز بعد پشاور رفتمرفته، چند 

  25شماره 
 

  جسدش را در چارصد بستر يافتيم
من با سه دختر، سه پسر و زنم چند ماهي بيكار در خيرخانه زندگي كرديم، مقدار پول                 

موتر ماسكويچي را از يكي از      . و مواد غذايي كه با خود آورده بوديم رو به اتمام گذاشتند           
و شروع بكار كـردم فقـط در سـاحه خيرخانـه و             دوستانم خريده، نيم پول او را پرداختم        

ها موتر را رها كـرده، خـودم بجـاي           شد براي ساعت    وقتي راكت باري شروع مي    .  تايمني
  . خزيدم مصوني مي

توانـستم از خانـه بـرآيم، درآمـدم          اكثر روزها نمي  . كارم هميشه با سكتگي همراه بود     
 و از درس و تعليم خبري نبود لـذا        ها  بسته شده بودند     مكتب. كرد مصرف ما را كفاف نمي    

پسر كالنم را نزد يكي از خويشاوندانم در مستري خانه شاگرد كردم، روزهايي كـه جنـگ          
  . بردم نبود خودم او را نزديك پل محمود خان به مستري خانه مي
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يكي از دوستانم از من خواست تا صبح وقت با موتر خود را به او برسانم و مـن هـم                     
دا صبح وقتي به اول كوچه رسيدم و هوا هنوز خوب روشن نشده بـود كـه                 فر. قبول كردم 

وقتـي از   . دويد و بفوريت خود را به موتر انداختـه، حركـت كـرديم              دوستم با سه زن مي    
كردند   آنان كه پشتو صحبت مي    . گردنه باغ باال گذشتيم سه زن قصه خود را تعريف كردند          

آغاز گرديد مـا   كرديم درگيري شروع شد و فرار    اي كه ما زندگي مي      وقتي در منطقه  : گفتند
هـاي   سه زن به اسارت نيروهاي مخالف افتاديم و اين يك ماه است كه در يكي از پوسـته                 

هاي صبح موفق به فرار شديم و در كوچه ايـن بـرادر را    طرف. همين منطقه گروگان بوديم  
آنان را نگاه كرد و بعـد       دوستم يك هفته    . ديده قرآن را شفيع كرديم كه ما را نجات بدهيد         

  . هاي آنان را پيدا كرد و هر سه تن را تسليم او نمود از تالش زياد يكي از هم فاميلي
لحظـه بـه لحظـه تشويـشم       . آمد تا شام نيامد     پسرم كه هر روز قبل از غروب بخانه مي        

مـن تـا صـبح      . به خانه كاكايش رفتم و با برگشت قيود شبگردي آغاز شـد           . شد  بيشتر مي 
آمد  ي پل محمودخان بيادم مي      هاي روز در ساحه    ابيدم، وقتي انفجارات و موشك پراني     نخو

  . داد بيشتر مرا آزار مي
تـر   ها وقت  اش گفت ديروز بخاطر موشك باري       صبح وقت به مستري خانه رفتم، خليفه      

 2تا سـاعت  . هاي دوستان آغاز كردم به پرس وپال خانه. دكان را بسته او را رخصت كردم 
كردم آنجا رفته باشد ولي اثري از او را نيافتم بعد به              تمام جاهايي را گشتم كه فكر مي       بجه

  . ي پسرم را در چارصد بستر يافتم عصر همانروز جسد تكه تكه شده. ها رفتم شفاخانه
  26شماره 

  
 اي بر فرق دخترم  گلوله
تـر از   قتمن صبح و.  ثور مجاهدين وارد كابل شدند و مجددي قدرت را گرفت8روز  

روزهاي قبل از خانه بر آمده كنار سرك عمومي نشستم، عبور و مرور موترهاي شخصي و                
هاي رنگارنگ پوشيده بودند به   ها با افراد مسلحي كه لباس      پيكپ. دولتي بسيار كم شده بود    

آهسته آهسته بطرف كوتـه سـنگي در        . آفتاب بر آمد و هوا روشن شد      . گذشتند سرعت مي 
كردم و شامگاه كراچـي را در سـراي          ر روز اين فاصله را پياده طي مي       من ه . حركت شدم 

  . كردم پشت سينما ايستاده مي
ها  دكان. آمد ولي امروز تا آمدنم دركش معلوم نشد        تر مي  سيد علي هر روز از من وقت      

هاي بـل بلـي از مقـابلم         منصباني كه هر روز با نشان      صاحب. هم خال خال باز شده بودند     
گرفتند، امروز مثل اينكه يكباره به زمـين فـرو رفتـه             ها سگرت مي   دند و بعضي  كر عبور مي 
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من بـساطم را همـوار   . شد  حتي ترافيك سر چوك هم ديده نمي .خوردند باشند، بچشم نمي  
 روز كسي چيزي نخريد، درين 11هاي   تا ساعت.كردم و مثل هر روز پشت كراچي نشستم      

چند دكاني كه باز شده بودند، بـسرعت بـسته          وقت صداهاي فير از داخل شهر برخاست،        
دويدند و فيرهـا لحظـه بـه لحظـه           مردم سراسيمه هر طرف مي    . گريختندشده و دكانداران    

من هم كراچي را جمع كرده به حركت افتادم، اما دروازه سراي بسته شده              . شدند گرمتر مي 
.  در حركـت شـدم     كراچي را بطرف خانه تيله كرده     . شد بود و هيچكس هم آنجا ديده نمي      
از باالي كوه تلويزيـون و      . هاي ريگ سنگر ساخته بودند     در كنار جاده چند جايي از بوري      

  . لرزيدند وقتي بخانه رسيدم زن و دخترم مي. كوه گذرگاه فيرهاي ثقيل شروع شد
ي جنـگ    عصرهمانروز درگيري در كوته سنگي آغاز شد و اطراف سيلو نيز به صـحنه             

سـه روز  . فهميديم  زميني پناه برديم و از جنگ و درگيري چيزي نميما به زير. مبدل گشت 
ي  شب سوم همسايه مقابل ما نيم خيز خود را بـه خانـه  . توانستيم از زير زميني بر آمده نمي     

كـرد و     او پشتو صحبت مي    .الكول نداريد كه دست دخترم زخم برداشته      : ما رساند و گفت   
ت كه اتحاد با حزب وحدت درگير شده، گلبـدين          ي خوبي داشتيم در ضمن گف      هم ميانه  با

هـا دوام    هـا مـدت    ي خود را بكنيد كه اين جنـگ        جنگد، چاره  در مركز شهر با مسعود مي     
و ندار خـود را رهـا كـرده وردك     خواهند كرد، اگر راهي براي ما پيدا شد همين فردا دار        

در سه روز بسياري نقاط     اينان  . تر نيست  شما هم غزني برويد، مال از جان شيرين       . رويم مي
  . كابل را ويران كرده اند، اگر جنگ يك ماه ديگر دوام بكند ديواري در كابل نخواهد ماند

من آن شب تا صبح نخوابيدم و بفكر زن و دخترم بودم، پسر كاكايم در كوتـه سـنگي                   
ا كرد، تصميم گرفتم هر طور شده با او تماس بگيرم، از راه كوچه جنوبي خود ر                زندگي مي 

ها و فريادهاي زنم را از پشت دروازه شنيدم، وقتي بـه حـويلي داخـل                 جيغ .بخانه رساندم 
او را بـه    . اي به فرقش اصابت كـرده بـود        شدم دختر جوانم در ميان خون غرق شده مرمي        
. كاكا و چند دوست ديگر را خبـر كـردم          دهليز بردم و دوباره به كوته سنگي برگشته پسر        

 شهيديكه شوهرش در تهران از دوسـال        ،تان انتقال داده دفن كرديم    شهيد را شبانه به گورس    
داد  شده بـود كـه نـشان مـي         قبرهاي بسياري تازه برپا   . به اينطرف انتظار ديدنش را داشت     

. قرار شد يكي دو روز بعد غزني بـرويم        . صرف در كوته سنگي چقدر نفر كشته شده است        
ر بايد غزني رفـت و بـشوهرش چطـور          كرد كه بدون معصومه چطو     خانمم داد و فرياد مي    

همانقدر گلوله چند زن و مرد  فردا صبح جنگ از سر گرفته شد، تا عصر زير        . جواب بدهيم 
صبح روز چهارم كه جنگ كمي آرام شد، خانمم را بجـاي پـسر              . به فاتحه آمدند و رفتند    
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دا غزنـي  كاكايم مانده، خود بخانه رفتم تا مقداري پول و اشياي سردسـتي را برداشـته فـر       
تر، سه مرد مسلح از ميان ديوارهاي شكسته برآمده مـرا            در برگشت يك كوچه پايين    . برويم

كردنـد، ابتـدا مـرا       آنان كه مردان قوي هيكلي بودند و بزبان پشتو صحبت مـي           . صدا زدند 
هايم را گرفتند بعد مرا پيش انداخته حركت كردند، هرچه عـذر كـردم و                تالشي كرده پول  

از دو، سه كوچه كه عبور كرديم، موتري آمد و مرا سـوار  .  نمودم فايده نكرد قرآن را شفيع  
فـرد خـشني از   . هايم را باز كردند كه در قلعه بزرگي آورده شده بـودم     وقتي چشم . كردند

مـن  . گفـت  وي پيوسته مزاري را نا سزا مي . مكثي به لت و كوبم آغاز كرد       اتاق برآمد و بي   
اي نكـرد، تـا وقتيكـه        ام دادن مزاري شروع كردم ولي فايده      هم با او هماهنگ شده به دشن      

  . بيهوش شدم
سه شبانه روز   . كرد وقتي چشمانم را باز كردم كه تمام بدنم آماس كرده بشدت درد مي            

ي ديگري كه از من جـوانتر بودنـد         آب و ناني برايم ندادند بعد از سه روز با سه نفر هزاره            
 فرستاده شديم، آنروز تا شام كـار كـرديم و شـب             هاي مجاور  جهت آوردن چوب به خانه    

روز بعـد   . ها شده نخوابيديم   ي پشه  دست و پاهاي ما را محكم بستند چنانكه تا صبح طعمه          
تا شـام   . ي را بكشيم و جهت سوزاندن به چند پوسته تقسيم كنيم           هاي خانه  قرار شد دستك  

توانـستم ولـي دو     ه نمـي  حركت كرد بيخوابي  كار كرديم، ديگر از جان دردي، گرسنگي و         
ي مـا    بردند با كوچكترين مكثي، قنـداقي را حوالـه         مرد مسلح و بيرحمي كه ما را بكار مي        

يـك دو دسـتك را       يكبار هـر  . كرديم ها تقسيم مي   ها را به پوسته    شام بايد چوب  . كردند مي
 بوديم كه   ها نرسيده  هنوز به دستك  . اي كه دورتر بود رسانده برگشتيم      بشانه گرفته به پوسته   

شد و در مقابل از چند متري ما فيرهـايي           ي كالشنكوف از كوچه مجاور ما باال       چند ضربه 
يكي از افراد محافظ ما پيش رفت و صـدا زد كـه كيـستي؟ امـا فيرهـاي                   . صورت گرفت 

كرد كه ناگهان بطرف محافظ ما چند ضربه شد و آخ آخ او بلنـد     متوالي صدايش را گم مي    
  . لرزيد كرد و مي بما شد و سليمان گفته صدا ميشد، محافظ دوم پشت 

كند، من هم به     كه پهلويم نشسته بود با آرنج بمن اشاره كرد كه حمله مي            جوان اسيري 
ي تاييد دستش را فشار دادم او يكباره از پشت بر او حمله كرد و ما سـه نفـر ديگـر                   نشانه

 آنقـدر   .اي برديم  ويلي ويرانه تفنگش را محكم گرفتيم بعد او را خلع سالح كرده بداخل ح           
بعـد در كوچـه سـمت جنـوب حركـت           . او را زديم كه بيهوش شد، شايد هم مرده باشد         

در جريان دويدن من از سه نفر ديگر جدا شدم، هوا هنوز روشن نشده بود كـه بـه                   . كرديم
بعد از چند لحظه الري بارداري آمـد و بـا تقالهـاي بـسيار،               .  قندهار رسيدم  -سرك كابل 
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ريش بلندي داشت   كه  راننده قوي هيكل    . روم وان موتر را توقف داد و گفتم غزني مي        موتر
ي    خيره خيره به من ديد و گفت چرا زخمي هستي؟ گفتم قصه            ،كرد و قندهاري صحبت مي   

من دراز است مرا به موتر سوار كن تا قصه را بگويم، سوار موتر شدم و داستانم را برايش                   
جا پرسـيد بگـو      ل پري را كشيد و گفت دور سرت بپيچان هر         تعريف كردم، او دستمال تي    

وقتي به منزل پسر كاكايم رفتم، زنم بيحـال         . كلينر هستم و به اين شيوه مرا به غزني رساند         
  .كرد من هم كشته شده ام، چند روز بعد از آنجا به ايران رفتيم شده بود چون فكر مي

  27شماره 
  

 قبرهاي پدر و برادر جوانم 
هـا   ما كه سال . درنگ درگيري بين شان آغاز شد      جاهدين وارد كابل شدند و بي      ثور م  8

 بـا . كرديم به اين زودي دربـدر و آواره شـويم          در مركز شهر زندگي كرده بوديم فكر نمي       
درگيري به زير زميني پناه برديم، روابط ما با قوم و خويش و دوست و آشـنا قطـع شـد و       

ها راكت در روز، كابـل را بـه شـهر جنگـزده و              شليك صد . كسي از كسي اطالع نداشت    
خوشحالي مـا  . رفت كه به تل خاكي مبدل گردد بازار مي اي مبدل ساخت، شور     ويران شده 

يك هفته از خانـه بيـرون نـشديم،         . ناشي از سقوط دولت به اندوه جانگدازي مبدل گشت        
 هر لحظه از فـرار  گرفتيم ها خبر مي كمي كه جنگ آرام مي شد به كوچه بر آمده از همسايه  

چنـد نفـر از افـراد    . يافتيم و تشويش داشتيم كه باالخره ما كجا برويم اي اطالع مي  خانواده
 .هـاي شـان دفـن شـدند        ها به گورستان نرسـيده در خانـه        ي ما شهيد شدند، بعضي      كوچه

پدرم تالش داشت كـه در مراسـم        . كرد كه فردا نوبت دفن او خواهد بود        هركسي فكر مي  
. شـديم  هاي شهيد ما شركت كند و ما با هزار فشار و دليل مانع بر آمدن او مي                ايهدفن همس 

ريش سـفيدش   اي كشته شود ولي او كه با       شد كه چطور همسايه    اين هرگز برايش حل نمي    
  . اي را قضا نكرده بود، درين مراسم شركت نكند هيچوقت جنازه

اش بـاز    دروازههاي ديگـر     اندكمثل  . روز سوم آتش بسي بر قرار شد و من دكان رفتم          
هـا منتقـل     ها را همان شب اول به پوسته       آرد، برنج و روغن   . بود و چيزي در آن نمانده بود      

رفتم، نزديك سپاهي گمنـام مـوتري مـرا          وقتي از دكان برآمده سوي خانه مي      . كرده بودند 
د گرفتنـد و    ايكه نـزدم بـو     ام كرد، چند افغاني     نفر مسلح پياده شد و تالشي      توقف داد، يك  

  . خوشحال بودم كه مرا نكشتند. رفتند
هاي ديگر راه رفته     دركوچه.  روز تمام جنگ درگير و چند ديوار حويلي ما چپه شد           15
مـردم  . هـا بمـانيم    پدر، برادر و خانمم مشوره كردم كه تا چه وقت درين خرابه            با. شد نمي
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 فقـط يكـي دو  .  جا خطـر دارد    بودن تنهاي ما با اين زن جوان درين       . همگي فرار كرده اند   
اي نمانده بود كه اگر      اي كه توان حركت را نداشتند در كوچه باقيمانده، ديگر همسايه           خانه

پدرم قسم خورد كه ازين خانه بيرون نخواهد شـد و     . شديم اجساد ما را دفن كند      كشته مي 
  .اصرار نمود كه شما برويد

ي ما كسي نماند و منطقـه كـامالً بـه             روز ديگر هم مانديم، ديگر در كوچه       5بخاطر او   
فضاي تنـگ و نمنـاك زيـر زمينـي          . اي مبدل گشت، دختر كالنم بشدت مريض بود        خرابه

هرچـه  ولي  تيم پدر را به زور بيرون كنيم        واسخ. دردي گرفتار كرده بود    خانمم را نيز به پا    
   .كوشش و تالش كرديم فايده نكرد

كـه  در خيرخانـه    ي يكي از دوستانم      بخانهفاميلم را   .  جنگ كمي آرام شد    يعصر روز 
رزاق برادر جوانم تا صبح نخوابيـد و  . كرديم انتقال دادم چند سال پهلوي هم دكانداري مي 

دو شب ديگر جنگ بشدت جريـان       . نان برايش مانده بوديم    مقداري آب و  . بفكر پدرم بود  
ان به طرف خانـه  رزاق با مقداري نان و گوشت دوان دو  . داشت و روز سوم كمي آرام شد      

  .رفت
فكر كرديم نزد پدر مانده ولي تا فردا عـصر دركـش            . تا شب انتظار او را داشتيم نيامد      

. من و دوستم بدنبال او رفتيم، وقتي خانه رسيديم كه تمام ديوارها چپه شـده بودنـد                . نشد
ه رفته پدر، پدر صدا كرده جوابي نيامد، در زير زميني هم نبود، فكر كرديم با رزاق خيرخان           

ديد كه يكباره فريـاد زد، مـن         دوستم با كنجكاوي هر طرف را مي      . ايم راه تير و بيرشده    در
بـشدت گريـستم ولـي      . شـد  پاي پدرم از زير آوار معلوم مـي        فقط يك . بسوي او دويدم    

اي  كراچـي . او را با دوستم برداشته از كوچه به سرك عمـومي رسـانديم            . اي نداشت   فايده
. ها جمع شدند و شامگاه به خـاكش سـپرديم   همسايه. خانه انتقالش داديم  پيدا شد و به خير    

من تا صبح نخوابيدم و بفكر رزاق بودم كه آيا كسي او را گروگان گرفت، كشته شد و يـا                    
  چطور؟

آمدند من بدنبال رزاق بر آمـدم، عـصر          ي پدرم مي   ها به فاتحه   صبح در حاليكه همسايه   
بازار در ميـان آتـش    او حين رفتن به شور. يافتم خروز جسدش را در شفاخانه صليب سر      

 5داكتران گفتند كـه     . مانده، دو مرمي به شكمش اصابت كرده بود        جنگ در پل خشتي گير    
عـصر  . مانـد  ساعت زنده بود و ما هرچه تالش كرديم خون پيدا نكرديم ورنـه زنـده مـي                

 شدند و رزاق را در كنـار        ها دوباره جمع   همسايه. همانزور جسد را به خيرخانه انتقال دادم      
  .رفتم هرشام به ديدار دو قبر مي. براي من ديگر اشكي نمانده بود. پدر دفن كردند

  28شماره 
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 ي مشبك پسرم  سينه
ي دكان را بـرده و   من سري به دكان زدم، دروازه   چند روز بعد آتش بسي برقرار شد و       

دكانـداران غالمغـال   . ه بـود   براي كسي چيزي نماند    ،هاي ديگر همه خالي شده بودند      دكان
كردند كه موتري با چند مرد مسلح كنار سرك توقف كرد و آدم قوي هيكلـي از سـيت      مي

و صـدا     دكانداران با غالمغـال و سـر       »چه خبر است؟  « پايين شد و بطرف ما آمد و پرسيد       
 مـرد . تمام اشياي ما را برده اند و ما حيران هستيم كه به چه كـسي شـكايت كنـيم                     :گفتند

شما مي خواهيد مـا را بـه دزدي بگيريـد، ايـن             «: درنگ به ناسزا گفتن آغاز كرد      مسلح بي 
كنـيم   ساحه زير كنترول من است، ما شب و روز جهت استقرار حكومت اسالمي تالش مي      

ي   ي ديگر يكي تان را درين جا ديدم همه          اگر لحظه . كوبيد ولي شما مهر دزدي را بر ما مي       
 دكانـداران يكـي پـي       »دل شماست كه سر ما مظاهره كنيـد؟       .  كرد تان را تيرباران خواهم   

  . هاي خود رفتند ديگري آرام آرام جاده را ترك كرده بطرف خانه
من هـم  . هاي ما تقريباً شاه شهيد را رها كرده بودند، كسي از كسي خبر نداشت   همسايه

اسـالمي درگيـري    تصميم گرفتم مدتي لوگر بروم، اما احوال آمد كه بين اقوام ما و حزب               
شب با خانمم مشوره كرده و      . شديدي رخ داده است، لذا از رفتن به لوگر خودداري كردم          

تصميم گرفتيم تايمني برويم، زيرا فشار جنگ در آنجا كم بود، روز پنجم جنگ به سـردي                 
. اي پيدا كرده تمام هست و بودم را بار كردم و به سرك عمومي بـر آمـدم                  گراييد، كراچي 

مگـر خبـر   : اي بر آمده ما را متوقف كردند و يكي با تحكم صدا زد مسلح از خرابه  سه مرد   
برادر، تمام مردم كوچ كرده اند،      : من گفتم . نداريد كه كوچ كردن ازين منطقه ممنوع است       

داشتيم هرگز   ي ما تقريباً ويران شده است، اگر ما جايي مي           كسي در سرك ما نمانده و خانه      
هر فاميلي كه از اين جا مـي رود بايـد پـول             : وباره صدا زد و گفت    كرديم، او د   كوچ نمي 

 هزار افغاني طلب كرده هرچه عذر و زاري كردم فايـده نكـرد و               30جرمانه بپردازد و بعد     
  .  هزار را گرفت و ما را رها كرد30

ما تعلق گرفتـه بـود، دوسـتم كوشـش          ه  شب را در تايمني گذرانديم، فقط يك اتاق ب        
دو روز بعد كه كمي جنگ سـرد شـد بخـاطر احـوال              . ما را بدست آورد   كرد رضايت     مي

نزديك خانه رسـيدم    . گرفت  فيرهاي هوايي متواتر صورت مي    . گيري بطرف شاه شهيد رفتم    
اي را كـه مـن    هاي خانه ها جمع كرده دستك كه چند مرد مسلح ده، دوازده نفر را از كوچه   

 چشم شان به من افتاد دويده مرا هـم          كه مجردي در آن زندگي مي كردم، مي كشيدند، ب       
ها را قـبالً بـرده       ها و كلكين   دروازه. بردند و من از ترس خود را مالك خانه معرفي نكردم          
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هاي سه اتاق را كشيديم و با عذر و زاري مرا رهـا كـرده بـسرعت                  تا عصر دستك  . بودند
ـ        . سوي تايمني به راه افتادم     دوسـتم رسـيدم،    ي    كوچـه ه  هنوز هوا تاريك نشده بود كـه ب

ها همه به دروازه خانه جمع شده بودند و دود غليظي بر فراز خانه چتر زده بـود و                    همسايه
راكتي به خانه اصابت كـرده      : شناخت به آرامي گفت    جواني كه مرا نمي   . من شتابان دويدم  

 ديگر نفهميدم، با  . و پسر جوان فاميلي را كه از شاه شهيد گريخته بودند به شهادت رسانده             
بيچاره پسرم با اصابت دهها پارچه راكت سوراخ سوراخ         . فرياد خود را به حويلي رساندم     

. ها او را به گورستان برده دفن كردنـد      ، همسايه رفت  از حال مي   مادرش هر لحظه     .شده بود 
  .گريست رفتم و مادرش شب و روز مي من هميشه به مزار او مي

  29شماره 
  

  نفر از يك خانه يازده 
من هيچ وسواسي نداشـتم     . ها و گرفتن قدرت سياسي همراه بود       با آمدن تنظيم   71بهار  

ام را نخواهد گرفت و اگر هم گرفت كار          كردم هر دولتي بيايد وظيفه دريوري      چون فكر مي  
 چون با اقوامم در جنوب هميشه در تماس و گاهي هم در رفـت               .خصوصي برايم كم نبود   

ام، هميشه به كابل رفت و آمد   ريش سفيدان قومي .م از مجاهدين هراسي نداشت    ،و آمد بودم  
مامورين . اي در اختيار داشتم     ها بقتل رسانده بود برگ برنده      داشتند و اينكه مامايم را روس     

گريختند و بعضي هـم      خارج مي ه  ها سخت ترسيده، بعضي شان ب      باالرتبه بخصوص خادي  
  . دادند محل بودوباش خود را تغيير مي

وظيفه نرفتم و انتظار داشـتم كـه بـا مـامورين چـه              ه  ها به كابل من ب     روز ورود تنظيم  
برخوردي خواهد شد و چون مجددي به يك قلم تمام اراكـين دولـت گذشـته را بخـشيد           

هـا و   مـن از دشـمني  . كردند اي زايل گشت، با آنهم بطور كامل اعتماد نمي  هاي عده  نارامي
هاي خـونين بـين      بخصوص اقوامم از جنگ   ها باخبر بودم،     برخوردهاي خصمانه بين تنظيم   

  .كردند حزب اسالمي و جمعيت اسالمي قصه مي
هـا و    شاه شهيد زير نفوذ نيروهاي دوستم قرار گرفت و محل تبادل آتش بين دوسـتمي              

حزب اسالمي واقع گرديد، چون زبان ما پشتو بود از همان روز اول درگيري بفكر فـرار از          
 روز درگيري خود را به كلوله پـشته رسـانده           4 بس بعد از  با اولين آتش    . شاه شهيد شديم  

مـا مجـال خـارج شـدن از زيـر      ه هفته جنگ شديد ديگر ب اي به اجاره گرفتيم و يك   خانه
انفجـار، آتـش و دود   . ده روز را در زير زميني تنگ و نمناكي سپري كرديم    . زميني را نداد  

  . تام بودبه اخت خواب را از چشم ما ربوده و مواد غذايي ما رو
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روز كه هوا گرگ و ميش بود، در زير فيرهـاي هـوايي خـود را بـه كلولـه پـشته          يك
طـرف   طـرف و آن  گشت و گذار در كلوله پشته آسان تر بود و مردم بيشتر ايـن    . رسانديم

چند روز از آمدن ما نگذشته بود كه جهت خريد مواد غذايي بيرون رفتم هنوز به                . رفتند مي
اي كه راكـت خـورده        خانهه  ه انفجار شديدي منطقه را لرزاند، وقتي ب       دكان نرسيده بودم ك   

كردنـد كـه     زنان به روي حويلي لباس شـويي مـي        . دادند  نفر جان مي   11داخل شدم،   بود  
من فرق سر طفلـي را از چنـد متـر دورتـر يـافتم و بـا                  . راكتي در آنجا اصابت كرده بود     

يده و سراسـر    پي تكه تكه به ديوار چـس      ها قيامتي پيچيده بود، گوشت   . جسدش پيوند دادم  
  . تا شام آنان را بپاي تپه كلوله پشته دفن كرديم. حويلي پر از خون شده بود

ي بعـد     كـرد كـه لحظـه      هر فاميل فكر مي   . گرفت انفجار هر راكت جان چند نفر را مي       
  .نوبت آنهاست

ش رويم مجـسم  هاي همسايه پي در هر قدم مرده   . دو روز بعد از خانه پي كاري بر آمدم        
غرق اين فكرها بودم كـه      . كردم كه براي اين جنگ پاياني وجود ندارد        گشتند و فكر مي    مي

  . انفجاري در ساحه منزل ما صورت گرفت و منطقه را لرزاند
ي اصابت راكـت را دقيـق كـنم كـه دود غليظـي از                اي توقف كردم تا نقطه     من لحظه 
. دويدند، پاهـايم سـست شـد        مت انفجار مي  مردم از هر طرفي به س     . برآورد حويلي ما سر  

بوي خون و دود، فـضاي خانـه را پركـرده           . باالخره نفهميدم چطور خود را بخانه رساندم      
 سـاله و خـواهر      12ابراهيم بـرادر    . ور بودند   پنج نفر از اعضاي فاميلم در خون غوطه       . بود

معصومه دختر كوچكش    ساله و    16خانم مامايم با عثمان پسر      . جوانم توته توته شده بودند    
  . هاي شان سوخته بودند سوراخ سوراخ شده، بدن

 11در كنـار  رسـانيده  ، پنج مرده را بپاي تپه كلوله پشته  همسايهده نفر به كمك   تا شام   
 از راه  فـرداي آنـروز   . كرديم شهيد همسايه دفن كرديم و اشكي نمانده بود كه نثار شان مي           

  .ميدان به لوگر فرار نموديم
  30شماره 

  
  مادر تنها ماند

 فارغ شده و از ترس اينكه بـه عـسكري اعـزام             12پسر كالنم ضيا، سال قبل از صنف        
هـا مـرا اذيـت و آزار     نشود با جمعي از دوستانش ايران رفته و ازين بابت چند بار خـادي    

پـسرم از   : گفـتم  خبر انداخته مي   وقتي مرا به خاد بردند و تهديد كردند، خود را بي          . كردند
 مكتب بود، يك دخترم شوهر      7 به اينطرف الدرك است، پسـر دومـم كمـال صنف          مدتي
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  .  مكتب بود9گرفته چند سال قبل پاكستان رفته و دختر دوم صنف 
جوار دهمزنـگ     نفر در خانه محقر يكي از دوستانم كه به پاكستان گريخته بود در             4ما  

ي مختـصري را بـه        و ماهانه كرايه  اش را به من تحويل داده بود         او خانه . كرديم زندگي مي 
ام  دو سال بود كه خانه بدوشي     . پرداختم كرد، مي  دخترش كه در مكروريان كهنه زندگي مي      

  .ها مناسبات خوبي داشتيم اختتام يافته، با همسايه
كمال هميشه اول نمره و از تربيه خوبي برخوردار بود پسر كاكايم كه مامور خاد بـود،                 

د كه كمال را شامل خاد بسازد ولي من ازين كارها سـخت نفـرت         چند بار رفت و آمد كر     
  . كمال بايد درس بخواند، براي او هنوز اين كارها زود است: داشتم و با جديت مي گفتم

من سقوط دولت را ثانيـه  . به فلج شدن نهاده بود هاي دولت رو  فعاليت 71از ماه حمل    
شدم،  ها خالص مي   ها و فشار حزبي    ديكردم و ازين بابت چرا كه از تعقيب خا         شماري مي 

ها جدايي  آمدند و فاميل ما بعد از سال عالوه به آن دختر و پسرم هم از ايران و پاكستان مي        
  .توانست دوباره يكديگر را ببيند و پراكندگي مي

مجاهدين هـرجا سـنگر   : هاي ده كمال از خانه برآمد و با دلهره برگشت و گفت            ساعت
همسايه گفت كه مجاهدين با هم جنـگ خواهنـد كـرد، از خانـه بيـرون            ي    سازند، بچه  مي

بعد از ظهر جنگ در شهر درگرفـت و ظهـر از كـوه تلويزيـون فـرق گـذرگاه را                     . نشويد
لرزاند و ما سراسيمه به سنگري كه قبالً بخـاطر           انفجارات شديدي ساحه را مي    . كوبيدند مي

ر نمناك بود و يكي دو ساعت بعـد درد          سنگ. هاي مجاهدين ساخته بوديم پناه برديم      راكت
  . شديدي بدن خانمم را فرا گرفت

خـانمم  . يك هفته گذشت و يكبار آتش بسي برقرار شد اما دوباره جنگ شدت يافـت              
ي مـا   ديوار خانـه . خوردند زرد و رنجور، كمال و زينب اصالً نخوابيده بودند و چيزي نمي    

  . دندها فرار كرده بو شگاف برداشته بود و همسايه
 عـصر خـانمم جهـت آوردن آب از زيـر زمينـي برآمـد، او                 5هـاي    سـاعت يك روز   

هنوز به آبدان نرسيده بود كـه آخـي كـشيد و     . خواست كه زينب و كمال بيرون شوند       نمي
اي به فرقش اصابت كرده بود و ديگر حركتي نكرد،        پارچه. پايين افتاد، من بسوي او دويدم     

رانـدم چـون    كشيدند، من آندو را بسوي زير زمينـي مـي    ميوار فرياد كمال و زينب ديوانه   
عصر كمـي   . كردند، باالخره جسد را به زيرزميني كشاندم       ها پيهم به كوه اصابت مي      راكت

ي خانه دفن كرديم دو       جنگ آرام شد فقط سه، چهار همسايه جمع شده خانمم را درگوشه           
من، كمـال و زينـب در اتـاق         . روز بعد به خانه دوستم در سراي شمالي سابقه كوچ كردم          
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گفت مادرم   كرد و مي   ها تا صبح گريه مي     خورد، شب  كوچكي جابجا شديم، زينب نان نمي     
  .را در دهمزنگ تنها مانديم

  31شماره 

  
 فرياد مادر علي هر شام باال بود 

پزيد كه من از راه رسيدم، نان گـرم بـرايم            هنوز ظهر نشده بود، خانمي بر تنور نان مي        
اي او كه علي نام داشت چند بار از          پسر سيزده ساله  . كرد و من مكثي كرده ايستادم     تعارف  

تـا نـروي و     : گفـت  مادرش نان گرم خواست ولي مادر با درد و دلسوزي در جـواب مـي              
مـادر بـراي تنـور فـردايش        . شود مقداري هيزم از دشت پهلوي قصبه نچيني نان داده نمي         

  . وري هيزم كردچيزي نداشت پسرش را مجبور به جمع آ
ها شروع كرد، من     هاي بته  علي دوان دوان بسوي شرق قصبه روان شد و به كندن شاخه           

دلم فـرو پاشـيد، مـن       . كردم كه انفجاري علي را دور انداخت       هنوز با مادرش صحبت مي    
دويدم كه   آنقدر با اضطراب مي   . دويد بدويدن شروع كردم، مادر علي فرياد كنان بدنبالم مي        

چند زن و مرد ديگر قـصبه بـا انفجـار و        . فهميدم هاي مادر علي را نمي     زدن و بسر فريادها  
. دويدن شدند ه  ها برآمده، بسوي محل انفجار ب      هاي مادر علي ، سراسيمه از زير زميني        فرياد

كه به روي خود     مادرش در حالي  . كشيد علي سوراخ سوراخ شده بود، ولي هنوز نفس مي        
نمود كه چرا از دادن نان به دلبندش مضايقه          ، خود را نفرين مي    كند زد و موهايش را مي     مي

علي كه چند ماه قبل پدرش را با اصابت راكتي از دست داده بود، در مكتـب                 . كرده است 
داد كه گريـه نكنـد       هاي سر تسلي مي    نهايت هوشيار بود، مادرش را با تكان       اول نمره و بي   

  . شود وجور مي
به شانه انداخته دوان دوان به سرك عمومي رسانديم، خـون           من با دو نفر ديگر علي را        

چكيد، موتري سر رسيد و علي را به شفاخانه صليب سرخ در كارته سـه                پاي ما مي   از سرا 
كردم كه   من با يك يكي التماس مي     . كردند تا او را نجات دهند      داكتران تالش مي  . رسانديم

. هايش برآمـده بودنـد     لي پاره شده و روده    شكم ع . باشد گاه فاميلش مي   اين بچه يگانه تكيه   
دو روز تمام پهلوي بستر علي در شفاخانه نشستم، دو بـار بـه اتـاق جراحـي بـرده شـد،          

  . هاي شكمش را دوختند پارگي
علي صبح روز سـوم جـان       . شب دوم وضع علي خراب شد، تب شديدي او را گرفت          

در قـصبه محـشري     . به رسانديم داد، داكتران سخت متاثر شدند و ظهر تابوت او را به قص           
اش همه دوسـتش     شناختند و بخاطر هوشياري و كركتر عالي       برپا شد، زيرا همه علي را مي      
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خواست  مادر علي كه بعد از كشته شدن شوهرش به پسرش چشم دوخته بود و مي              . داشتند
گرفـت،  بعد از جنگ در پناه او زندگي خود را سامان دهد، اينك انفجار، اين پناه را از او                   

داد  انداخت و اجـازه نمـي   تابوت علي مي  هر لحظه خود را بر.شد زد و بيخود مي   فرياد مي 
 زمانيكه ديگر از گريه و حركت ماند، علي را بـسوي  .كه يگانه دلبندش را به قبرستان ببريم 

ي علي در سكوت مرگباري برگزار       فاتحه. گورستان برديم و در كنار پدرش بخاك سپرديم       
شنيديم كـه از قبرسـتان بـر         عد از آن هر شام صداهاي سوزناك مادر علي را مي          شد و ما ب   

  .اش را از دست داده بود او تعادل رواني. خاست مي
  33شماره 

  
 هاي كشال خون  هاي سر و لخته پوست

آن روزها مصادف با روزي بود كه گلبدين شهر كابل مخصوصاً غرب كابل را راكـت                
صداهاي دلخراش يكي پـي ديگـري در منـازل مـردم اصـابت              ها با    راكت. نمود باران مي 

  . شدند تري منفجر مي كردند و با صداهاي مهيب مي
شد و    ي بعد صداي شيون و زاري از آن خانه بلند مي            شد لحظه  هر راكتي كه منفجر مي    

هـا بيـرون آمـده روانـه خانـه همـسايه             ها و پناهگـاه    ها از زير زميني    اندكي بعدتر همسايه  
ديدند كه تمام اعضاي آن خانواده بدور چند         شدند، مي  ، همين كه وارد حويلي مي     شدند مي

ها اغلباً نيمـي و يـا       مرده. كنند تا جسد نيمه سوخته و پاره پاره جمع شده گريه و زاري مي            
آنان در حقيقت براي بـردن اجـساد بـه خانـه همـسايه              . شدند ثلثي از بدن شان مفقود مي     

را با مشقت فراوان از اعضاي فاميل شان جدا ساخته و با هـزار              جسد يا جسدها    . آمدند  مي
  . دادند خوف كه مبادا راكت ديگري بيايد به مسجد انتقال مي

توانستند، هر لحظه راكتـي آمـده و    ها را دفن كرده نمي     اما مردم هنگام روز هرگز كشته     
ند تا شب فـرا رسـد،       ماند مردم منتظر مي  . شدند ها در مساجد انبار مي     شد و مرده   منفجر مي 

رسـيد   شد اجساد را كه تعداد شان در هر مسجد هفت تا ده نفر مي   كه هوا تاريك مي    همين
به سرعت توسط كراچي و يا شانه به قبرستان انتقال و به عجله دفن نموده، دوباره به خانه                  

  . گشتند بر مي
ته بـود بـا آتـش    باالخره بعد از راكت باران دوماه كه هزارها كشته و زخمي بجا گذاش   

كـرديم مـردم     در دشت برچي جايي كه ما زندگي مي       . بس موقتي آرامش نسبي برقرار شد     
هاي غمزده به زيارت قبرهاي عزيزان شان كه در جريان راكت باران از              گروه گروه با چهره   
هـا بيـرون آمـده       اي كه بعد از مدت طوالني از زيرزميني         رفتند و عده   دست داده بودند مي   
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اينطرف و آنطرف به احوالگيري دوستان شان كه در جريان راكت بـاران خبـري از                بودند،  
ـ         دكان. رفتند آنان نداشتند مي   بـازار ريختـه   ه ها قسماً باز شده تعدادي براي خريد آذوقـه ب

  .بودند
من در آن ايام پسر خرد سالي بودم و بعد از مدت طوالني كه از تهكوي بيـرون آمـده                    

كردم و با وجود ممانعت شديد والدينم بخاطر بيرون رفـتن،            ميبودم كمي احساس آرامش     
در يكي از همين روزها كـه هـوا         . گشتم زدم و زود بر مي     گاهي سري به كوچه و بازار مي      

اش را در بغل دارد و دخترش       عزيز را در بازار ديدم كه طفل شيرخواره        نسبتاً گرم بود سيد   
ر پيش روي دكـان قـصابي كـه در ايـستگاه            كند، سيدعزيز درست د    نيز او را همراهي مي    

خواسـتم كـه    نقاش دست برچي موقعيت دارد رسيده بود، من از كنار آنان گذشـتم و مـي             
چه زودتر خود را بخانه برسانم كه راكتي از طـرف شـرق شـليك        داخل كوچه شوم و هر    

ينكـه   من به عجله داخل كوچه پيچيدم و در پناه پايه سمنتي خود را كنار كـشيدم، هم        .شد
اي چشمانم را بـستم   براي لحظه. خود را كنار كشيدم صداي انفجار ترسناكي بگوشم رسيد        

اي كـه   داد، بعد از لحظـه  همه جا بوي باروت مي. و هيچ نفهميدم، دود به هوا برخاسته بود    
دود و بخار به هوا پراكنده شد و ديگر خطري تهديدم نميكرد آهسته از پنـاه پايـه بيـرون                    

وقتيكه از كوچه بيرون شدم، پيش روي دكان . ك رفتم تا ببينم چه خبر استآمده طرف سر  
قصابي توجهم را بخود جلب كرد، راكت همانجا اصابت كـرده بـود و از مـرد قـصاب و                
دكانش اثري نبود، كمي پيشتر رفتم با چند جسد نيمه سـوخته كـه هـر يكـي قـسمتي از                     

لرزيـد،    م بدنم را گرفت، پاهـايم مـي       ترس تما . اعضاي بدن شان الدرك بود، رو برو شدم       
هـا   خواستم برگردم، اما متوجه شدم كه مردم زياد جمع شده اند، آنها پيش رفتند كه جنازه               

من پيش رفتم . گران را نشناختنديجسد مرد قصاب را زود شناختند، اما د     . را شناسايي كنند  
ز سرش را با خود برده اي به سرش خورده و نيمي ا  و دختر سيد عزيز را شناختم كه پارچه       

. هاي سرش بطرف زمين كشال و جوي باريك خون و مغز از سرش جاري بود               بود، پوست 
خـورد، مـردم او را       عزيز را ديدم كه او بر زمين خوابيده و تكـان نمـي             آنطرف ديگر سيد  

هـاي   يكطرف كردند و ديدند كه او روي طفل كوچكش خوابيده بـود تـا او را از پارچـه                  
اش را كه چندي پـيش مـادرش را از دسـت داده بـود                 او طفل شيرخواره  . دراكت نگهدار 

  . نجات داد، اما با قيمت جان خودش
بردند كـه بعـد از غـسل        عزيز و دختر او را بطرف مسجد مي        مردم، جسد قصاب، سيد   

دادن بخاك بسپارند و اما در هنگام انتقال اجساد چيزي توجهم را بخود جلب كرد كـه تـا          
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اي به سرش اصابت كرده بود در بغل مرد           عزيز كه پارچه   دختر سيد : شود  نمي ابد فراموشم 
عزيـز بطـرف    هاي سر دختر سـيد  برد، در راه، پوست همسايه بود و او را بطرف مسجد مي    

چكيد و طفل كوچك همچنان       هاي خون و مغز به زمين مي       زمين كشال بودند و از آن لخته      
  . كرد گريه مي

هاي جنگ افروز و جنايتكـار      آيد به تمام تنظيم      دردناك يادم مي   ي  هرگاه كه اين خاطره   
  .فرستم نفرين مي

  34شماره 
  

 نوروز در بغلم جان داد 
را در مسير راه ديده بودم از     هاي شان  ها را در پشاور و درگيري      من كه اختالفات تنظيم   

 شـان دعـا     ها براي آمدن   آمدن شان به پايتخت چندان خوشحال نبودم و گاهي كه همسايه          
  . نگريستم كردند من با ترديد به آينده مي مي

هاي  ماشين. ي جنوب را زير كنترول داشت       حزب گلبدين از گذرگاه به بعد تمام ساحه       
كارخانجات جنگلك و افغان تركاني را در همان روزهاي اول توته توته كرده به پاكـستان                

ها  شدند تا آهن   نفر به زور بيگار مي    كردند و دهها     فرستاد، شبانه موترها بار شده حركت مي      
  . را پارچه كرده به موترها بار كنند

بخـاطر  . داد كرد و ديگران را اجازه بيرون شدن نمـي         خانمم به تمام كارها رسيدگي مي     
ي   ي بردن دختران جوان بوسيله      آوازه. دو پسر و بخصوص دختر جوانش سخت نگران بود        

داد  را اجازه نمي  » حبيبه«باري كه آرامي شد مادرش       آزرد و چند    قومندانان او را سخت مي    
كرد كه اگر افراد مسلح اينجا آمدنـد خـود را پنهـان              كه از خانه برآيد و برايش توصيه مي       

  . شويم نمايد و ما از داشتن دختر جوان منكر مي
هاي خونين سپري شد و ما در همان زير زميني بدترين روزهاي عمـر               يك ماه از جنگ   

هاي آغاعلي شمس بفـروش   داد در دكان  ري كرديم، در هر فرصتي كه دست مي       خود را سپ  
هـر  . كـردم  ورزيدم و ازين درك مخارج روزهاي جنگ را پيدا مي          آرد و روغن اشتغال مي    
اي مبدل شـده      ماندم چون منطقه به ويرانه      خانه مي  در برآمدم، پسرم را   وقت كه از خانه مي    

  . كرديم دگي ميها زن بود و ما در حقيقت در خرابه
هـايش   احمد در ميان اضـطراب و گريـه       . گرفت  طرف صورت مي   فيرهاي هوايي از هر   

ها را    جوان ديگر از همسايه    4دو مرد مسلح برادرم نوروز را بردند، نه تنها نوروز كه            : گفت
  . ها كشيده بسمت كوه روان كردند و بردند هم بزور از خانه
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ترم و ريش سفيدي بود و پسر او را هم برده بودنـد             ها كه مرد مح    من با يكي از همسايه    
بعد از پاليدن و گشت و گذار بسيار، عصر آنروز جوانان ربوده شده را همراه بـا پـسرم در       

هـم   افراد مسلح بمجرديكه چشم شان بما افتـاد، مـا را    . ي كوه، بحال سنگركني يافتم     دامنه
 قامت با موهاي تا زنخ آويزان و ريـش          قومندان كه آدم بلند   . گرفته نزد قومندان شان بردند    

: درازي داشت، پرسيد در اين جا بخاطر جاسوسي آمده ايد؟ من با زاري و التمـاس گفـتم            
ي ما اند و يكي از اين ها پسر من و يكي هـم پـسر             جوان از كوچه   5قومندان صاحب اين    

 كه نزد شما و     ها سرگردان بوديم، شكر    اين ريش سفيد است ما از صبح تا بحال بدنبال اين          
مانيـد   ها امشب همين جا مي     شما با اين  : قومندان با صداي ديو مانندي گفت     . باشند زنده مي 

هـاي سـفيد     دهيم كه برويد اگر بخاطر ريش      فردا اجازه مي  . كنيد و كار سنگرها را تمام مي     
  . كردم  نفر را چارآسياب روان مي5شما نمي بود اين 

ا جابجا كرده سه سنگر در سه موقعيـت را بـه اتمـام     هاي ريگ ر   ما تا فردا عصر بوري    
وقتي بخانه آمديم، خانمم با احمـد و حبيبـه تـا صـبح نخوابيـده و      . رسانديم و رها شديم 

  . ترس آنان بيشتر از افراد مسلح و ربودن حبيبه بوده است. گريسته بودند
تر جـوان   فردا صبح جنگ سختي درگير شد، اصابت راكتي به خانه همسايه خانم و دخ             

هـا را در كـنج حـويلي         شام آنروز در زير فيرهاي متوالي توپ توانستيم مرده        . او را كشت  
اش نيز به آتش  همسايه بيچاره كه دكاندار فقيري بود و تمام اشياي خانه        . همسايه دفن كنيم  

كه  هنگام خداحافظي در حالي   . سوخت، روز ديگر با يگانه پسرش بجاي نامعلوم فرار كرد         
  . كرد كه بجاي مصوني فرار كنيد ريخت مرا مكرراً توصيه مي اشك مي

كوچه ما با كشته شـدن      . ي ما كامالً ويران و صدها نفر كشته شدند         دو ماه جنگ ساحه   
زن و دختر همسايه بكلي خالي شد و ما باالخره فكر كرديم كه بايـد خيرخانـه بـه منـزل                     

 نفـر   15سرويس شديم كـه بـيش از        سوار موتر   . دو روز بعد تصميم گرفتيم    . دخترم برويم 
گواليي گذرگاه را عبور كرديم كه ناگهـان        . سواري داشت و بسرعت كمي در حركت بود       
اي توقف  دريور تا خواست موتر را بگوشه. از فراز كوه مقابل ضربات سالح ثقيل آغاز شد     

واست نوروز تا خ  . دهد كه رگباري سرويس را در هم پيچيد، آخ آخ از تمام موتر بلند شد              
پايم بيحركت شد و خون گرمـي  . حركت شد و به شيشه تكيه كرد تكاني بخورد، يكباره بي  

فرياد كشيدم و با آواز بلند چند بار نـوروز را صـدا زدم فقـط او                 . كشيد هايم سر  در بوت 
يكبار بمن ديد و ديگر سرش به پايين آويزان شد، او را در بغل گرفتم، بدنش سرد شـد و                    

جهيد، كسانيكه پنـاه گرفتـه بودنـد بـسوي مـوتر             كمرگاهش به بيرون مي   ي خون از     فواره
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زدم  كشيدم و نوروز را صدا مـي  دويدند، مرا كشان كشان پايين كردند و من هنوز فرياد مي         
وقتي بحال آمدم كه پايم را در شفاخانه صليب سرخ كارته           . كه ديگر ضعف كرده نفهميدم    

  . شد اخود آگاه نوروز، نوروز بر زبانم جاري مي قطع كرده بودند، روحم نارام بود و ن3
بعد  كرد و ي ديگر در خيرخانه مانديم، اكبر شب و روز بخاطر نوروز گريه مي          يك هفته 
هزار توماني كه بخاطر جاسازي به گير گرگان مسلح نيافتاده بود خود را به ايران            با پنجصد 
  .رسانديم

  35شماره 

  
  از زبان يك مادر

  .رسانيم ري بيان داشته كه ما با لهجه و بيان خودش آنرا به چاپ مياين قصه را ماد
 بود در كابل جنگ گلبدين و دوستم شروع شد، ساعت هفت بجه صبح          1371 اسد   19«

رفتند، ده و يا هشت نفر همگي يكجا شده بودند تـا نـان بياورنـد در                  بود كه پشت نان مي    
 نان هم نگرفته بودند كـه راكـت گلبـدين     نزديك نانوايي رسيده بودند كه نان بگيرند هنوز       

خاين در سر سرك و پهلوي نانوايي خورد، در قلب بچيم خورد و جابجا شـد و قلـبش از    
 ساله بـود بـه   24 - 23او طرف بر آمد و ديگه داماتم زخمي شد، يك بچه ديگر كه جوان           

نيز شهيد شـد  خواست كه خاله خوده از اي منطقه بكشه، او  خانه خاله خود آمده بود و مي     
جنـگ بــسيار    .  نفر جابجا شهيد و زخـمي شـدن       31و توته توته شد، ديگه در همو روز         

ي ما دوسـتم     ها و كوچه   ها گلبدين بود و اين طرف و باالي خانه         او طرف فاميل  . شديد بود 
  . بود، از دست جنگ بسيار شديد يك شب و دو روز مرده بچيم در مابين خانه ماند

كسي خدا نياورد كه سرم آمد، در  سر آمد از اين سخت ساعت ديگر  وقتيكه اين راكت    
خورديم كه راكت گلبدين خاين رسيد بچـه شـيرين مـره در              تهكو بوديم و چاي صبح مي     

بينم كـه ده مـابين حـويلي هـيچ           آيم مي  بر دهن نانوايي به شهادت رساند وقتيكه بيرون مي       
انش، همگي با پاهاي لچ خـود بـه         كسي نيست نه پدرش هست و نه برادرانش و نه خواهر          

دوند كه اين راكت در پيشروي نانوايي خورده من هـم وارخطـا شـدم بـا                  طرف سرك مي  
پاهاي لچ و چادر فرقم دويده دويده رفتم ديدم كه بچيم خون آلود و ده خون يكي در بغل          

لرزنـد و تمـامي نفرهـايي كـه ديـده و             برادرش است، خواهرانش، برادرانش و پدرش مي      
دويده دويده در دم راهش رفتم پدرش صـدا         . كردند اخته او بودند ازين منطقه گريه مي      شن

كرد عمره به تو بخشيد، بچه تو شهيد شد و من پس گشتم در پيش رويش دويدم كه كاسه                   
آوردنش به خانه اول در روي صفه انداختند و بعد          . شهادت را وقت نوشيده نفسش برآمده     
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بيائيد به لحاظ خدا اينـرا بـه درون خانـه ببـريم بـه خانـه                 ها آمد گفت     از همين كوچگي  
از دسـتي كـه   . هاي مادرم و برادرم بـود  آوردنش در روي خانه انداختند، در آنطرف فاميل 

مرده بچيم يك شب     توانست، جنگ بسيار شديد بود، گوله ريزي زياد بود كسي برآمده نمي          
  .  زدمشب تا صبح ناله از سر. و دو روز در روي خانه ماند

ها در محاصره دوستم، حزب دوستم تيت شد و          ها و حويلي    بجه شام بود خانه    6طرف  
ين كن، بچيم زندار و دامـاد يـك         ي پا آمدن، بچه ديگه صدا كرد جوانا دخترا را در تهكوي         

  . ونيم ساله بود، در تهكوي پايين شدند و سرتهكوي را پت كرديم
، دو تا بچيم و پدرش هيچ كـسي نبـود، تـا             مرده بچيم غير از خودم بودم      ده باالي سر  

هـا داخـل حـويلي       ها از راه بام    در همو حالت هم دوستمي    . صبح جان ما دانست و غم ما      
شدند و صدا كرد كه چه گپ است؟ مه صدا كـدم كـه بچـه جـوانم در خـون آلـوده در          

 بـسيار . پيشرويم افتاده، مه چطور كنم؟ چه حال است؟ چه رقم مي شود؟ گفت صبر خـدا        
مـه گفـتم اينطـور    . جنگ شديد است زخمي بسيار است شهيد بسيار است تو هم صبر كن  

جوانم در خون آلوده در پيشرويم افتاده مـه چطـور صـبر كـنم؟               . شه وقت است صبر نمي   
پدرش پس در جواب شان گفت كه اگـر جنـگ شـما تـا     . چطور به مه ميگي كه صبر كن     

.  خاك بـسپاريم، گفـت خـدا مهربـان اسـت           صبح ادامه نداشته باشه كه ما همي جوانه به        
هـا پـايين شـدند و بـسيار          ها چور شـدند در خانـه       ها رفتند بعد از او ديگر خانه       دوستمي

  . ناموسي و چور و چپاول كدن بي
هاي ده بجه نفرهاي همسايه، نه قوم پدرش و نه از خودم بود هيچ كـسي      صبايش طرف 

ام خوده رساندن، گفـتن عمـه جـان          رادر زاده دو تا ب  . هاي كوچه آمدن   نبود غير از همسايه   
گولـه   كنيم، شـب رفـتن در همـو        ديگه چاره نيست ما هميجه نجار داريم تابوت جور مي         

  . ريزي در خانه خود جور كدن
آمد تابوته تير كده نمي تانستن، بـه بـسيار           ها تا خانه ما صدها گلوله مي       او طرف فاميل  

 كته كاالي جانش گفتند شهيد است ده جـانش    شست و شوي نشد،   . مشكل تابوته تير كدن   
هاي ديگيم، ديگر    آمد نزديك بچه   ما صدها مرمي مي    كه قبر شه ميكندن از سر      ماندن، وقتي 

تا به همان خانه خاك مقصد رساندنش، بعـد از او ديگـه             . نفرها همسايه زخمي شده بودن    
 رساندن، اينجا آمـدن و      كه روز سوم باشه كه برادرم به بسيار مشكل از خيرخانه خوده برم            

  . مره گفتن كه برآي بريم يكي تان به رضاي خدا رفت ديگراي تانه چيزي نشه
دگه خانه منزل باز ده او هيچ چيزي را جمع نكده بوديم تنها يك پيـسه ده بكـس كـه                     
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ها باز بود كليدها را در دست همسايه داديم كليـد            سرش باز بود گرفتيم ديگه همگي خانه      
آمديم خودم بودم دو     كه ما برآمديم همان ساعتي كه بر       ريم، صبايش  اشه ما مي  ما پيش تو ب   

ها راه ره گرفته بودند، گفت شما در سرك نـرين      بچيم و شوهرم بود در سر سرك دوستمي       
آيد ما كـه در كوچـه داخـل شـديم          يد كه راكت مي   يشين اينطرف كوچه بيا    كه زخمي مي  

 را از جيـب شـوهرم   ت بچـيم كـشيدن، پيـسه   تالشي ره شروع كدن، ساعت را از بند دس        
هـاي اونـاره هـم از        ايكه با ما بود او برادرم بـود و خـسر دختـرم پيـسه               گرفت، نفر ديگه  

هاي شان گرفت، مقصد به بسيار مشكل تا شهر خوده رسانديم، كوچه به كوچه بعـد                 جيب
هـا   ور شد و دروازهها چ سر پناه ده خانه خواهرم، خانه از او ديگه ما در خيرخانه مانديم بي     

. ها را پراندن، چور چپاول دوستم شـد        ها ره شكستاندن قفل بكس     شكست، بسياري از آينه   
ها تكه تكه شد،     هاي مردم هستيم خانه    بعد از دوستم ديگه مهاجر شديم همي حاال در خانه         

مسعود به رسته خود زد، گلبدين به رسته خود زد، چور شديم، ما بسيار غـم ديـده اسـتم                    
ي بچه جوانم كه از دستم رفته كه او ديگر خاطره تلخي است كه غم او رنـج او از دلـم           ول

همين حـاال كـه در   . شه، و او يك ثانيه هم از نظر نه از خودم و فاميلم دور نيست               گل نمي 
  ».حويلي داخل شديم در او خانه اطاقش بود، چه بگويم همه غم است

باريد سـرش را     اش ماتم مي     حاليكه از چهره   بعد از تكرار اين كلمات مادر داغديده در       
  .چون اشكي برايش نمانده بود تا بريزد رود، كند و به فكر مي پايين انداخته، سكوت مي

  36شماره 
  

 يك روز و دو دفن 
از باالحصار كه نيروهـاي  . باالخره دولت سقوط كرد و جنگ ميان مجاهدين شروع شد  

ما شـب و روز را      . انداختند  بر فرق ما راكت مي     دوستم در آن جابجا شده بودند، هر لحظه       
كرديم و بدينـصورت      شباهت به گورهاي تنگي نبودند سپري مي       در سنگر يا تهكوي كه بي     

  . ده ماه را با مرگ و زندگي دست بگريبان بوديم
جدي، از دو روز به اينطرف جنگ كمي سرد شده بود و مـا توانـستيم در صـحن                     12

من در آشپزخانه و عطرنسأ به روي صـفه         . آييمويران شده بود بر   ه چند ديوار آن     حويلي ك 
نشسته بود كه يكباره راكتي از باالحصار فير شد و در حويلي ما اصابت كرد، بعـد جنـگ                   

ي عطرنسأ همچنان بـه روي صـفه      ما خود را به تهكوي انداختيم و مرده       . شديدي درگرفت 
 و عطرنسأ را داخل اتـاق بيـاورد ولـي           آيد بر هكويمدير چند بار خواست از ت     . افتاده بود 

  . زدند كشيدند و خود را به زمين مي اطفال همه فرياد مي. داد شدت جنگ او را مجال نمي



 114 روزگاران

مرده  . لرز لرزان برخاست   ،فردا صبح جنگ آرام شد و شوهرم كه تا صبح نخوابيده بود           
چند نفر . آورديماش در زمين چسپيده بود داخل خانه  را با هزار زحمت كه با خون يخ زده      

هـايش دفـن     عطرنسأ را با لبـاس    . ها جمع شدند و عطرنسأ را به گورستان بردند         از همسايه 
در جريان دفن او، چند راكت اطراف گورستان سـقوط كـرد و دو نفـر را زخمـي              . كردند
ها و چنـد نفـر ديگـر     بعد از آنكه دو نفر در قبرستان زخمي شدند، شوهرم با زخمي        . نمود

در راه شوهرم از ديگران عقب مانده بود و بيل و كلنگ       .  خانه حركت كردند   بسرعت طرف 
خيـزد و او را   كند، انفجار سهمگيني بر مي  داد كه راكتي در جوارش سقوط مي       را انتقال مي  
فهميدم به فرق فـرقم      من ديگر بخود نمي   . سوزاند كه جسدش قابل تشخيص نبود      چنان مي 

ران بودم كه با اين همه دختـر و پـسر چـه كـار كـنم و                  كندم وحي  زدم و موهايم را مي     مي
 جدي پهلـوي    13باالخره مدير را به قبرستان بردند و در         . چگونه زندگي شانرا تامين نمايم    

 طفـل   9من و   .  روز جنگ بشدت ادامه يافت     5بعد از شهادت مدير     . عطرنسأ دفنش كردند  
آرام شد و دروازه حويلي را      روز ششم جنگ    . خورديم گريستيم و چيزي نمي    او پيوسته مي  

كردند و   زن و مرد بسياري در پهلوي قبرهاي تازه نشسته و گريه مي           . بسته به قبرستان رفتم   
من هم در ميان قبرهاي مدير و عطرنـسأ نشـستم و تـا ظهـر      . گويي تمام كابل را كشته اند     

ـ     . گريستم و بعد آرام آرام بطرف خانه در حركت شدم          يدم كـه   وقتي به دروازه حويلي رس
دروازه را شكسته بودند به عجله داخل خانه شدم چند نفر مرد ريش دراز كه بگردن يكـي                  

هـا را شكـسته و       تاي شان تسبيح بود به جمع كردن اثاثيه خانه مصروف بودند، بكـس             دو
ها نيز كـشته   من فرياد كشيدم كه شوهرم كشته شده، مادر اين طفل. چند پشتاره بسته بودند 

آنان خونـسرد بكـار خـود       . ها چه بدهم   بريد من به اين    هست و بود مرا مي    شده شما تمام    
هاي نسبتاً خـوب     بعد فرش . هاي من نداشتند  وچكترين توجهي به فرياد   مصروف بودند و ك   

كشيدم يكي از آنان ميله تفنگ   وري كرده بردند من كه دم به دم بيشتر فرياد مي          Ĥرا هم جمع  
مـن هـم سـاكت      . كـنم  ات مـي   آمد سوراخ سوراخ  را بجانم گرفت و گفت اگر صدايت بر       

 نفر خود را بار كرده از حويلي برآمدند و من آنروز تا شام بـه سـرو   6. درجاي خود ماندم 
 طفل و بدون هيچ چيزي سنگتراشي را رهـا كـرده بـه    9فردا با . گريستم روي خود زده مي  
  .خيرخانه گريختم

  37شماره 

  
 پسرم و شوهرم 

ي كوچكم    من با دختر جوان و دو بچه      . تابيد  و آفتاب گرمي مي     ثور، جنگ آرام بود    22
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شـوهرم صـبح    . ارراهي دهمزنگ اصابت كرد   هروي صفه نشسته بودم كه چند راكت به چ        
. كرد بدنبال آرد رفته بود و ما انتظار او را داشتيم، چون آرد ما فقط همين امشب را بس مي                  

 تـشويش بـودم، دختـرم را گفـتم تـا            مـن بـه   . به تهكوي دويديم اما راكت ديگري نيامد      
وقتـي از كـوچه پاييـن شدم، مردم از پـشـت         . گيـرم ارراهي رفته از پدرت احوال مي     هچ

غالمغال . دويدند و هنوز دود غليظي در آنجا بود      ارراهي مي هها بسوي چ   گـاه ديوارها و پناه  
يـاراي حركـت را     پاهـايم   . كردنـد  رسيدند و توقف مي    ها بسرعت مي   برپا بود و امبوالنس   
.  نفـر كـشته شـده بودنـد    13ار راه رسـاندم،  هريخته بود، خود را به چ نداشتند و دلم فرو  

دو نفـر مـسلح   . كردنـد  ها باال مـي  ها را به امبوالنس ها را به كنجي جمع كرده، زخمي  مرده
گفتند تيت شويد كـه امكـان آمـدن          ماندند كه وارد ميدان شوند و پيوسته مي        كسي را نمي  

شوهرم تا حال همـين جـا بـدنبال آرد    : من به التماس گفتم. هاي ديگري وجود دارد   تراك
هـا نزديـك     مردم يك يكـي، خـود را بـه مـرده          . ها را ببينم   ام مرده  سرگردان بود، من آمده   

سه زن با چادري تكه تكه شده بودند، يك طفل          . گشتند كردند و بدنبال عزيزان خود مي      مي
مردها رفتم، شوهرم را يافتم كه يكدست و يك پايش قطع شده و             بي سر افتاده بود، بطرف      

ديگر تمام بدنش سوخته اما رويش آسيب نديده بود، فرياد كشيده خود را بااليش انداختم               
. چند نفر دويده مرده شوهرم را از بقيه جدا كرده و بخانـه رسـاندند              . كندم و موهايم را مي   

زدم و   مـن بـه فـرق فـرقم مـي         . كردنـد   مـي  كشيدند و ضـعف    هايم فرياد مي   دختر و بچه  
اي پيچانـده    ي كه مانده بودند، آمدند و مرده را در تكه           چند همسايه . دانستم چكار كنم   نمي

 كـشته را يكجـاي بـه مـوتر          8.  نفر در مسجد جمع شده بودند      50حدود  . به مسجد بردند  
  . ها تمام شد انداخته، قبرستان بردند و تا شام دفن مرده

من حيران بودم كه زندگي چهار . گريستيم دهايم شب تا صبح نخوابيديم و مي     من و اوال  
كرد، در دفـن مـرده    برادرم كه در نزديكي ما زندگي مي      . نفر را بعد از اين چطور بچرخانم      

. ها آوردند زنش تا دو شب ديگر نزد ما ماند و دو، سه روز نان ما را همسايه   ياري كرد و با   
  . تيم نزد شوهرم بود و با او يكجا سوختچند هزار افغاني كه داش

 سـير آرد، بـرنج و روغـن    5ام را به زرگـري فـروختم و      روز چهارم دو چوري تاليي    
 خـالي   ها بكلي از سكني    كوچه. هفته ديگر هم در دهمزنگ مانديم      يك. خريده خانه آوردم  

ـ  . ها مشكل شده بود    گشت وگذار در كوچه   . ها چپه شده بودند   و ديوار  ر داد كـه    برادرم خب
  . كنيم ي در سراي شمالي گرفته اگر فردا جنگ نشد آماده باشيد كه آنجا كوچ مي خانه

فردا صبح نادر پسر دومم را كه صنف پنج مكتب بود جهت آوردن كراچـي بـه جـاده         
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كوه تلويزيون سنگر گذرگاه و سنگر      . فيرهاي هوايي طبق معمول جريان داشت     . روان كردم 
داد و ما عجله داشتيم، هرچه زودتـر از آن منطقـه             ا هدف قرار مي   گذرگاه كوه تلويزيون ر   

ام را گـرفتم و بيـرون        ها گذشت و نيامد من مشوش شده چـادري         نادر لحظه . خارج شويم 
ي نـادر را گرفتـه بـه سـوي خانـه          نفـر مـرده    7-6از گواليي اول نگذشته بودم كه       . شدم
اي بر فـرقش اصـابت كـرده و          ه مرمي پسر نامرادم هنوز به سرك نرسيده بود ك       . آوردند مي

من ديگر نفهميدم چون اينبار دلنبـدم را از دسـت داده بـودم، موهـايم را             . جابجا شده بود  
ي سر كوچه كه آمـده بـود احـوال           همسايه. كوفتم كلوخ را بر فرقم مي     كندم و سنگ و    مي
بـدنش از   . دنـد اش را بگيرد نادر را شناخته و با چند عابر بطرف خانه حركت داده بو               خانه

بوسيدم، دهانم پر از خون شده بود ولـي مـن            او را در بغل گرفته مي     . خون سرخ شده بود   
خواهر و برادر كوچكش خود را بـااليش انداختـه مـردم            . كردم طعم خون را احساس نمي    

شدند، باالخره او را هم به قبرستان بردنـد و كنـار گـور               كردند جدا نمي   هرچه كوشش مي  
  . دپدرش دفن كردن

  38شماره 
  

 داوود خود را از دست داديم 
ها بسر   هاي تنظيمي در كابل شروع شد و ما پيوسته در زير زميني            با سقوط نجيب جنگ   

ي جانش باشد، سمتي كه جنگ        كرد كه متوجه   مادرم هر صبح به داوود تاكيد مي      . برديم مي
  . ساختي ما هموار اما روزگار سياه دامنش را بر كلبه. درگير باشد نرود

اي  ها شليك و نزديك پل آرتل بـه مغـازه           بود كه راكتي از سوي گلبديني      1372ميزان  
او را رفقـايش بـه شـفاخانه بـرده          . هاي آن به بدن داوود نيز اصابت كرد        خورد كه پارچه  

تصميم . شد و ما منتظر داوود بوديم كه بيايد اما او برنگشت           هوا دم به دم تاريك مي     . بودند
بعد از  . هاي شب خبر زخمي شدنش به ما رسيد        ناوقت. ور شده دنبالش برويم   داشتيم هر ط  

ي تان است     مردي در خانه  : گريستيم موتر امبوالنسي آمد و پرسيد       دو روز كه ما پيوسته مي     
كه داوود زخمي را به خانه بياورد؟ چون ما بجز داوود مرد ديگري نداشتيم مادرم را سوار                 

مـا آن شـب همـه را        . كساعت با تابوت داوود به خانه برگشت      امبوالنس كردند و بعد از ي     
هاي تان برويد زيرا داوود امشب براي آخرين بار مهمـان خـواهران              گفتيم كه شما به خانه    

هرچه ديگران پا فـشاري كردنـد       . باشد زجر كشيده، مادر رنج ديده و اوالدهاي يتيمش مي        
 سـاله   22داوود تـازه    . قبول نكـرديم  كه داوود شب فوت كرده و بايد امروز دفن گردد ما            

ما آن شب تا صبح در كنار داوود نشستيم، فرياد كشيديم، با او راز و نياز كرديم،       . شده بود 
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هـا را لعنـت كـرديم، امـا          به قاتالن او نفرين فرستاديم، گلبدين و تمامي سركردگان تنظيم         
سوزد، زيرا هرچه فرياد     كسي به جيغ و فرياد ما پاسخي نداد، فكر كرديم دل كسي بما نمي             

ي  ها و انفجارات پيـاپي از چارآسـياب و غـرب كابـل همـه             شد سقوط راكت   ما باالتر مي  
  . كردند پيچيدند و نابود مي ها را در خود ميصدا

 بجه تابوت داوود را مادر، زن و خواهرانش بدرقـه نمودنـد و بخـاك                12فردا ساعت   
بود كه شايد داوود بـار        چشم ما به در دوخته مي      ها ها بنا به عادت تا ناوقت      شام. سپاريدند

  .ديگر بخانه بيايد و با ما بخندد ولي او ديگر نيامد
  40شماره 

  
  مرده را كنار هم دفن كرديمهشت

در سينما بامير دكان محقري داشتم و از چند سال بدينسو در خانه يكي از دوستانم كه                 
چون از جواني ريـش مانـده بـودم در          . كردم زندگي مي  كابل   پاكستان مهاجر شده بود در    

ـ . ميان دوستان و خويشاوندان به صـوفي شـهرت داشـتم            دو دختـر و يـك پـسرم         ،ا زن ب
رفـت و    رم هارون مكتب مي    پس .توانستم با همان دكان، زندگي بخور نميري داشته باشم         مي

  .خواند همان سال صنف دهم شده در ليسه حبيبيه درس مي
داخل كابل شدند و بعـد درگيـري         ها ي شده بود كه تنظيم    يك ماه از آغاز مكاتب سپر     

دو . اهللا بـرويم  به قلعه فـتح   خانه را ترك و      ما روز دهم ماه سنبله مجبور شديم      . آغاز گشت 
در ميان ما از مدتي شكررنجي ايجاد شده بود و آنـدو            . كردند برادرم در شمالي زندگي مي    

به كمـك يكـي از      . يانه چندان خوبي نداشتند   ها با من م    اي بودند، سال   كه از مادر جداگانه   
هاي متروك كه معلوم نبود مـالكش        دوستانم كه نزديك دكانم دكان داشت به يكي از خانه         

. همان روزهاي اول درگيري چور شـد      , دكان. اهللا جابجا شدم    كجا فراري شده در قلعه فتح     
, ها قبل خريـده بـودم   دتدكان را م . پول نقد و مقداري اشياي قيمتي آنرا قبال كشيده بودم         

بخاطري كه دزدان از خـالي      , اش خبرگيري كنم    زدم تا از دروازه    لذا گهگاهي به آن سر مي     
  .كردم بودنش مطمئن باشند دروازه دكان را قفل نمي

. جهت احوالگيري دكان به سينما پـامير رفـتم        , هاي هفته اول ماه ميزان    در يكي از روز   
هنـوز از پـل بـاغ       . هاي خشت و سنگ بودنـد      ته و پارچه  هاي شكس  ها پر از شيشه    تمام راه 

من با چند نفر ديگر در      . عمومي نگذشته بودم كه ناگهان درگيري شديدي به وقوع پيوست         
گذشـتند و   هايي كه از بـاالي سـر مـا مـي          جويچه كنار سرك پناه گرفتيم و در ميان گلوله        

ـ . دويد، خود را به جاي مصوني رسانديم       هركس به طرفي مي    وز خـوب جابجـا نـشده       هن
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آدم مسني كه كـاله پوسـت و چـپن خـاكي     . واني نزديك ما اصابت كردآبوديم كه مرمي    
اي گم شد و بعد      رنگي پوشيده بود و در زير ديوار مقابل ما تكيه داشت در ميان دود لحظه              

كـرد تـا     وقتي دود باال رفت بيچاره به روي افتاده كوشش مي         . به آخ آخ گفتن شروع كرد     
او . جهيـد  خون سرخي از زير چپنش بيرون مي, خود را كشان كشان نزد او رساندم     . دبنشين

خواستم او را بنشانم كـه بـه اشـاره گفـت     . هايش بيرون شده بود روده, را به رو دور دادم    
حدود نيم ساعت ديگر جنگ ادامه يافت، بعـد آهـسته           . تواند و او را همينطور بگذارم      نمي

زخمي به شمول مرد مـسن را بـه           5دو كشته و    , رسيد نسي سر آمبوال. آهسته آرام گرفت  
من از آنجا برگشته به دويدن خود را به خانه رساندم و شـب تـا                . آمبوالنس انداخته بردند  

اش با  اش بودم كه چهره فالكت زده   هاي بيرون برآمده   ها به فكر آن مرد مسن و روده        ناوقت
  . نمود فيد ميآن همه خوني كه از دست داده بود چون گچ س

و دو روز و سـه شـب جنـگ           يازده جدي اتحادي بين دوستم و گلبدين به وجود آمد         
شب چهارم جنـگ كمـي آرام       . نهايت شديدي جريان داشت و ما از خانه بيرون نشديم           بي

هاي كوچه از چاهي كه چندي قبل در گوشه يك زمـين             بچه. آب ما تمام شده بود    . گرفت
خواست پسرم هارون به دنبال سـودا يـا آب           دلم نمي . وردندĤآب مي , متروك حفر شده بود   

بخصوص . خدا ناكرده مصيبتي بااليش بيايد    , كند احتياطي مي  گفتم بچه است و بي     مي. برود
در هر وقفه آرامـش وظيفـه       . چهار روز در كابل از كشته پشته ساخته شده بود         , در آن سه  

يي را به شـهرنو آورده در دهـن دكـاني           من اين بود كه از چهلستون آرد و ديگر مواد غذا          
  .بفروشم

 جدي بود و من هنوز مصروف فروش آرد بودم كه هارون جهت آوردن      15بعد از ظهر    
راكتـي از باالحـصار     . هاي بسياري در آن جا جمع شده بودنـد         آب به چاه رفته بود و بچه      

  .شليك و نزديك چاه اصابت كرد
فهميـدم كـه راكـت      . م و بعد دود آنرا ديدم     من در راه بودم كه صداي انفجار را شنيد        

دويدند و من هـم بـه    مردم از هر سمت به طرف انفجار مي . نزديك چاه اصابت كرده است    
 دوازده بچه نوجوان كنـار چـاه و در ميـان خـون دسـت و پـا                   -ده  . دويدن شروع كردم  

ـ  . دويدم او را باال كـردم . هارون رو به سينه افتاده بود   , زدند مي ت شـكم او را  پارچـه راك
 در. برد هركس زخمي و يا مرده خود را مي       . هايش بيرون شده بود    دريده و قسمتي از روده    

مرد ريش سـفيدي هـر لحظـه فريـاد          . آنجا محشري برپا بود و كسي از كسي خبر نداشت         
را ديـدم كـه     ) عايشه و نجيبه  (زن و دو دخترم     . زودتر ببريد كه راكت ديگري نيايد     : زد مي
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 شميم و مادرش

 وي در همان لحظه اول جان       ،هارون را به خانه برديم    . زنند چ دويده و جيغ مي    ل سرلچ و پا  
نوجوان شهيد و هفت بچه ديگـر شـديداً    هشت. از هر خانه صداي گريه بلند بود   . داده بود 

  .ها را فردا دفن كنيم قرار شد تمام مرده بخاطر راكت باران. زخمي شده بودند
ديوانه . فهميد كه چه كند اش انداخته و نمي بچهشب تا صبح مادر هارون خود را باالي       

اي  مـن در گوشـه  . گفـت  ها فحش و ناسزا مـي  كند و به تنظيم    موهاي خود را مي   . شده بود 
گفتند كه    دخترانم آن شب تا صبح نخوابيدند و مي       . نشسته بودم و حيران بودم چه كار كنم       

زنـد و چيـزي       ا حرف نمـي   هارون براي آخرين باري امشب مهمان ماست؛ مهماني كه با م          
خـانمم خـود را     . شـديم  خورد؛ ما ديگر برادري نداريم؛ اي كاش يكي از ما كشته مي             نمي

كرد كه چرا هارون را بدنبال آب فرستاده بود و در حاليكه به آواز بلنـد رهبـران                   نفرين مي 
 .زد داد به رو و فرق خود مي ها را دشنام مي تنظيم

زن و  . رديم هشت شهيد جوان پهلوي هم قـرار داشـتند         فردا صبح هارون را به مسجد ب      
هاي دور جمع شده     مردم از كوچه  . شد گريستند كه حتي دل سنگ هم آب مي        مرد چنان مي  

,  جوان را به حاضـران نـشان دادنـد         8آخرين باري كه روي آن      . ريختند بودند و اشك مي   
چـوان و   , پير, دختر, زن. ها را روي شانه انتقال داديم      مرده. چند نفر بيدرنگ ضعف كردند    

گريـستند و فريـاد     جنازه راه كشيده بودند و چـون كـارواني هماهنـگ مـي    8طفل بدنبال  
 مرده را در كنار هم دفن كرديم و ما شب ديگر بدون هارون تا صبح نشستيم               8. كشيدند  مي

  .و گريستيم
  41شماره 

  
   در روز سالگرهجان باختن 

ـ         اي   دگي فقيرانـه  معلم امير محمـد در تندورسـازي زن
وي كه چند ازدواج كرده بـود صـاحب دختـر و            . داشت

ها بود و بعـد از        پسري شد، مخالف شديد حكومت خلقي     
ها را نسبت     آنكه روسها به افغانستان تجاوز كردند، خادي      

به او مظنون ساخت و بدين ترتيب هر روز مـورد پيگـرد             
 بـاالخره او را دسـتگير كردنـد و بعـد از           . گرفت  قرار مي 
  .هاي وحشيانه تيربارانش نمودند شكنجه

طفلـش دربـدر و      بعد از شهادت معلـم، خـانم و دو        
سرگردان ماندند و جز ازدواج مجدد راهـي بـراي خـانم            
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شوهر دوم او كه مرد با فرهنگ، آگاه و مهرباني بود، دو طفل معلـم را                . جوانش باقي نماند  
 تا جاييكه دو     كرد،  توجه خاصي مي  داشت و به پرورش آنان        از فرزندانش بيشتر دوست مي    

به اينصورت  . كردند   پدر اصلي شان را فراموش و شوهر مادر شان را پدر خطاب مي              طفل،
  .گرفتند انس و محبت پدري را از او مي

اي هـر چنـد    شد و قرار بـود سـالگره    ساله مي 16 بود، شميم    1367روز اول اسد سال     
ا جمعي از خواهران و برادرانش درين شادي غرق         ساده برايش تدارك ببينند، مادر و پدر ب       

خوانـد و   او در مكتب سپين كلي درس مي. اي از همصنفانش تحفه آورده بودند   عده. بودند
قرار بود شـام بعـد از رخـصت    . تمام متعلمان و همصنفانش او را به شدت دوست داشتند  

  .ه مكتب رفتشدن از مكتب برايش شمع روشن شود و او غرق در خوشي ظهر آنروز ب
ها از مكتب نيامد، مادرش مشوش شـده هـر لحظـه بـه                شميم خالف معمول تا ناوقت    

نشست، چشم بـه در دوختـه بـود و بيخـود              رفت و گاه مي     ديد و گاه برون مي      ساعتش مي 
مادر، خودش به مكتب رفت     . تصميم گرفتند از مكتب احوال بگيرند     . گفت  شميم، شميم مي  

 بود كه دروازه تك تك شد، چند نفر از همصنفان او بـه حـويلي     و هنوز از خانه نه برآمده     
  .هاي شميم را آورده بودند گريستند بكس و كتاب داخل شدند و در حاليكه مي
برآيد با جمعي از همصنفانش در ايـستگاه ايـستاده اسـت كـه                شميم وقتي از خانه مي    
اندازند، اما    را به زمين مي    همه خود . كند  هاي ايستگاه اصابت مي     راكتي از پغمان به نزديكي    

درند و پـسر ديگـري در نزديـك او            ي شميم اصابت كرده، قلبش را مي        سه پارچه به سينه   
مادر و ديگر اعضاي خانواده در ميان جيغ و         . شميم را به شفاخانه برده بودند     . دهد  جان مي 

 نفر از معلمـان و      چند.  شميم را در تكه پيچانده بودند       رسانند، فرياد خود را به شفاخانه مي     
كردند و هر يكي چيـز گنگـي را بـا             همصنفان او به دورش حلقه زده با آواز بلند گريه مي          

مادرش مـوي   . رفت  شميم را بخانه بردند و فردا بايد به زير خاك مي          . نمود  خود زمزمه مي  
شـميم در  . كـشيد  كرد و فرياد مي زد و پدر هر لحظه ضعف مي       كند و به فرق فرقش مي       مي

هاي همصنفانش را بـه دور او چيـده و هـر              سالگره اش خاموش بود و مادرش تحفه      شب  
فردا صبح شميم را جمعي از       .شميم بخيز، شمع را روشن و خاموش كن       : زد  لحظه صدا مي  

  .همصنفان و معلمانش به سوي شهداي صالحين بدرقه كردند
  42شماره 

  
 جوان هم زنجيرم 
بلند به زنجير كشيده شده بوديم و با صداي بلنـد           اي با ديوارهاي      ما هشت نفر در خانه    
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حق صحبت كردن با يكديگر را نداشتيم، جواني را كه در پهلويم به زنجيـر بـسته بودنـد،                   
ي خون بـر      هاي خشكيده  كرد و هنوز كشاله     شب گذشته آنقدر زده بودند كه بيخود ناله مي        

 كمي مالش بـده و مـن در         گردنم را : ي فارسي شكسته برايم گفت      صورتش مانده، با لهجه   
  . ي گردنش را فشار دادم آمدهديدم، چند بار رگهاي بر حاليكه به دروازه مي

آنـان مـرا بـه      . مرا صبح در حالي از جاده گرفته بودند كه به خبرگيري دكانم مي رفتم             
موتر بعد از نيم ساعت حركت و بـا عبـور از چنـد              . جيپ انداختند و چشم هايم را بستند      

تا چاشت به كنج   . فهميدم بجرم خود نمي  . ف كرده و مرا به اين خانه آورده بود        گواليي توق 
در كنج حويلي سنگري بر بام خانه بـا         . كرد حويلي نشسته بودم و كسي با من صحبت نمي        

 نفـر   25تمام افراد اين پوسته كه به       . هاي ريگ ساخته و ماشينداري در آن نصب بود         بوري
  . فهميدم هاي شان چيزي نمي من از گپ. كردند ت ميرسيدند به زبان ازبكي صحب مي

چاشت آنروز دو نفر قوي هيكل آمـده مرا بـه اتاقي بردند           .  بود 71 سرطان سال    8روز  
و بي آنكه چيزي بگويند با چوب، قنداق و لگد آنقدر به بدنم كوفتند كه از حال رفتم و تا                    

صر مرا بـه اتـاق ديگـري بردنـد و           ع. نزديكي عصر كه بحال آمدم در آن اتاق افتاده بودم         
گفتند قومنـدان صـاحب همرايـت صـحبت       كردم بدانم گناهم چيست، مي      هرچه اصرار مي  

هاي مختلف و سنين متفاوت به زنجير بسته بودند و مرا             نفر را با قيافه    7درين اتاق   . كند  مي
  . به آخر زنجير، كنار جواني كه سخت لت و كوب شده بود بسته كردند

كـه هـر دو   ) ناصر و احمد(دو پسرم . كردم ني در يك خانه كرايي زندگي مي      آخر تايم 
شب تا صبح در تاريكي نشسته بوديم و از ديروز تا           . كردند راني مي   بودند، كراچي  12فارغ  

صبح قومندان پوسته بـا     . رفت شد و سرم گيج مي     دلم بد مي  . حال چيزي برايم نداده بودند    
هاي تان احوال داده ايـد پـول         ها پرسيد كه آيا به فاميل      بنديدو نفر ديگر آمدند و از تمام        
گفت پول و يا آدرس احـوال دادن نـدارم، او را از زنجيـر         بياورند يا خير؟ هركسي كه مي     
چه كـاره هـستي؟     : نوبت آخر به من رسيد و پرسيد      . فرستادند  رها كرده به اتاق مجاور مي     

رانـي   حال دو پسرم كراچي   . اي آن گم شد   گفتم دكاني در دهان چمن داشتم كه تمامي اشي        
به بچه هايت احوال بده كـه دوصـدلك   : مكثي كرد و گفت. كنند كرده، خرج ما را پيدا مي 

خواهيم در غيـر آن از   كنند اين مقدار را مي    راني مي  هايت كراچي  چون بچه . افغاني بفرستند 
آن دو نفر مـسلح تحويـل       من قبول كرده نامه نوشتم و به يكي از          . گرفتيم  هزارلك كم نمي  

اي صـداي لـت و كـوب و           سه نفري كه از دادن پول انكار كرده بودند بعد از لحظه           . دادم
  . هاي يك شب، آن سه نفر را نيمه جان به اتاق ما آوردند ساعت. فرياد شان بلند شد
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كـرد، روان   ام كه مقابل سينما پارك بـوالني فروشـي مـي     من نامه را عنواني برادر زاده     
فرداي . ه بودم و پيغامم به ناصر اين بود كه در خانه دار و ندار را فروخته مرا رها كنيد             كرد

عـصر،  . ام به كار نيامده بود، چون تمام فاميل دنبال مـن سـرگردان بودنـد            آنروز برادرزاده 
همان كسي كه نامه را برده بود با چشمان از حدقه بيرون برآمده بـه اتـاق داخـل شـده و                      

اقي به پهلويم كوفت، من خود را حركت دادم تا بايـستم ولـي نتوانـستم بـر                  پرسان قند  بي
وقتي به هوش آمـدم     . عرق سردي بر بدنم جاري شد و بيهوش شدم        . زنداني پهلويم افتادم  

اسـتخوان  . پاي راستم را تكان دادم    . ديد چشمانم در آن تاريكي چيزي نمي     . شب شده بود  
در انـدوه عميقـي   . توانـستم  ده بود، حركت داده نميران را كه از آخر بر آمده و آويزان ش  

  . مبتال شده و ديگر جور نشده بودچون يكي از اقوامم به چنين تكليفي. رفتم فرو
فـوراً  ) ام بـرادرزاده (نجيـب  . ام را يافته نامه را به او داده بود مرد مسلح فردا برادر زاده  

تبند تاليي دخترم، دوصـد لـك   ناصر را پيدا كرده بعد از جمعاوري كمك و فروش دو دس         
آن شب مرا   . شمشيره گذاشته بودند   افغاني را تهيه كرده، وعده را فردا مقابل مسجد شاه دو          

هاي جواني كـه پهلـويم بـه زنجيـر      هاي شب ناله نيمه. لت و كوب نكردند و نان هم دادند    
تقـال  او كه شب گذشته تا صبح از شـدت درد         . حركت افتاد  بسته بود خاموش گشت و بي     

. من آهسته بر بدنش دست كشيدم، سـرد و بيحركـت بـود   . كرد، امشب يكباره آرام شد  مي
گفتند و آنطرف جوان به زنجير بسته بود، بيـدار كـردم، او هـم بـه                  فردي را كه حاجي مي    

درين وقت هر هفت نفر ما بيـدار شـده،   . به حق رسيده  : پيشاني جوان دستي كشيد و گفت     
حـاجي چنـد   . توانستم  با جوان يكجا بسته شده حركت كرده نمي   نشستيم، به جز از من كه     
چه گپ است   : مرد مسلحي با چراغ داخل شد و به خشم صدا زد          . بار پهره دار را صدا زد     

مـرد چـراغ را     . حاجي از مرگ جوان به او گفت      . گذاريد كه نيم شب مردم را بخواب نمي      
طرف هاي . ها كسي نيامد  ناوقتكمي نزديك كرد و به رخسار جوان خيره شد و رفت و تا    

 روز دو ١١سـاعت هـاي   . صبح چند نفر آمدند و زنجير را باز كرده، مرده را بيرون كردند 
و چـون پـايم حركـت نداشـت، آن دو           . نفر داخل اتاق شده، زنجير را از پاهايم گشودند        

ا از مـوتر  بعد از چند دقيقه مـر . كشان كشان مرا به بادي موتري انداخته، چشمايم را بستند   
نزديك پارك تيمورشاهي بودم، چند لحظه نشسته بودم كه پسرم ناصر با مرد             . پايين كردند 
از موقعيت . در حضورم پول را تحويل داد و بعد موتر بسرعت از آنجا دور شد             . مسلح آمد 

ياد . پايم ديگر خوب نشد   . ها فهميده بودم كه محل زندانم بايد نزديك باالحصار باشد          كوه
  .برد ها مرا به كابوس وحشتناكي فرو ميآنروز

  43شماره 
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  تا كام مرگ
شد كه امروز آتش بس شـده اسـت،    يكي از روزها جنگ كمي خاموش بود و گفته مي    

چـون  . تصميم مكتب رفتن را گرفتم و با بايسكل به سوي دوراهي پغمان در حركت افتادم          
 لذا از راه افـشار       رفت،  ي مي راه كوته سنگي بسيار خطرناك بود و هر لحظه احتمال درگير          

هاي شان ايستاده بودنـد و از         وقتي به چارراه قمبر رسيدم دكانداران همه مقابل دكان        . رفتم
آنان تعجب كردند، زيرا در همان روز چند نفـر در  . اي پرسيدند كه از كدام راه آمده     من مي 

ـ      . راه افشار گروگان گرفته شده بودند      م در حـال برآمـدن      وقتي به مكتب رسيدم، چند معل
بخاطريكه جنگ شروع نشود، از راه سرك اصلي        . بودند و گفتند كه از معاش خبري نيست       
وقتي به ديوان بيگي رسيدم فيرهايي از كوتـه     . شد  حركت كردم كه به كوته سنگي ختم مي       

ها تغيير دادم تـا خـود را       سنگي بلند شد لذا راه خود را دوباره بطرف افشار از ميان كوچه            
 »چشت« »چشت«هنوز نصف سرك را طي نكرده بودم كه صداي          . گردنه باغ باال برسانم   به  

هاي خود را كر انداخته، خواستم بـه سـرعت    را شنيدم و دوباره صدا تكرار شد، من گوش  
اي با تحكم بلند شد كه   دور شوم كه صداي كش كردن گيت تفنگ را شنيدم و صداي خفه            

ا با دستمال چار خانه پيچانده و سالح خود را بسويم    يك نفر كه پوز خود ر     ! »حركت نكو «
حلقم خشك شد و پاهايم به لرزيدن شـروع         .  اشاره كرد كه به طرف او برگردم        گرفته بود، 

مرد مسلح سالح را بااليم گرفتـه       . ام از بايسكل پايين شدم و فهميدم كه در دام افتاده          .كرد
 سـيافي هـستي؟    :گفـت . ام لعه كاشف آمـده معلمم و از ق   : اي؟ گفتم   از كجا آمده  : و پرسيد 

شناسـم، از مـردم كابـل و شـخص بيچـاره و                نه برادر جان من اصالً سياف را نمي         :گفتم
كرد خوب و اگر نه       بيا كه ترا نزد قومندان ببرم كه اگر ترا تبادله مي          : گفت. غرضي هستم  بي

انه اوالدهايم انتظارم را    در خ . طرف هستم  آدم بي . من تنظيمي نيستم  : گفتم. همراي ما باشي  
 نـزد   پـيش شـو،  : ولي او با قنداق تفنگ مرا تيلـه كـرد و گفـت     .  لطفاً مرا رها كنيد     دارند،

  .قومندان برو
در دهـن دروازه بـا   . مرا به خانه كانكريتي كه نصف بااليي آن ويران شـده بـود، بـرد            

. كه نيمه تاريـك بـود     اي برد     مرا به تاكوي بي دروازه    . هاي ريگ سنگر ساخته بودند      بوري
 بعد از چند لحظه كه چشمانم با تاريكي عادت گرفت دو نفـر را                شد،  اول چيزي ديده نمي   

پرسـيدم شـما را از كجـا    . هاي شان از پشت بسته شده و به روي افتاده اند      ديدم كه دست  
 مـن در سـيلوي       :كـرد، گفـت     گرفته اند؟ نفر اول كه دستهايش بسته بود و سخت ناله مي           

 بنام سـيافي مـرا       رفتم،   پغمان به وظيفه مي    »كوشكك«ي كارگر بودم و چون از منطقه        مركز
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نفر دوم كه مسن تر بود گفت كه مرا بنام اينكـه از         . گرفته اند و در حاليكه هيچ كاره هستم       
دانم كه سرنوشت     توانستم گرفته اند و نمي      واليت وردك هستم و درست فارسي تكلم نمي       

  .شود ما چه مي
. دار از تهكوي برآمد، سـرم را بيـرون كـردم             شديداً ترسيده بودم ديدم كه پهره      من كه 

اي آويزان شده بود   هايي به شاخه    ي منزل دوم بر سقف آن چنگك        باالي ساختمان، در برنده   
من تعجب كرده از آن دو نفر كه در تهكوي بسته شـده             . شد  و چنگك خون آلود معلوم مي     

  .بودند
  48شماره 

  
 ان ر همت تكسي

 8گفتند كـه   رسيد، چون مي وضع كمي آرام به نظر مي     .  بود 1372يكي از روزهاي ثور     
پسرم را جهت احوال گيري فاميل خسرم و آوردن         . كنند ها را تجليل مي    ثور، پيروزي تنظيم  

  . مقداري اشياي ما كه در آنجا مانده بود، روان كردم
كردم بـه سـوي ليـسه        شي مي سعيد صبح به طرف كارته نو رفت و من هم كه دستفرو           

كـرد   مادرش تشويش مـي   . عصر كه آمدم سعيد از كارته نو نيامده بود        . مريم حركت كردم  
صـبح  . گفتم، حتماً او را شب نگذاشته انـد، فـردا خواهـد آمـد             ) چون يك فرزند داشتم   (

هاي هشت پي كارم رفتم و خالف معمول چاشت به خانه برگشتم اما سعيد نيامـده                 ساعت
  . پايم را ترس فرا گرفت و گفتم كه بايد هرچه زود تر كارته نو بروم اسر. بود

هاي سه   سعيد ديروز ساعت  : گفتند.  بعد از ظهر خود را به كارته نو رساندم         2ساعتهاي  
  . هرچه تاكيد كرديم شب نپاييد و گفت اگر نرود مادرش تشويش خواهد كرد. بجه برآمد

هاي ريـگ نشـسته و       نديم، پهره دار پشت بوري    ما با ترس و لرز خود را به پوسته رسا         
پهره دار فاروق،   . سالم كرديم و جريان را برايش گفتيم      . ماشينداري را مقابلش گذاشته بود    

جريان را برايش گفتيم و     . فاروق صدا زد و مرد قوي هيكل و مو درازي از اتاق بيرون شد             
پـسرتان  : باره برگشت و گفـت    او چند لحظه به اتاق رفت و دو       . هاي سعيد را داديم    نشاني

 لك افغاني بياوريد رها خواهد شد در غير آن دست تان را از پسر               3اگر  . نزد افراد ما است   
اي نكـرد و بـسوي اتـاق         تر كند فايده   هرچه زاري كرديم كه مقدار پول را كم       . تان بشوييد 

  . فردا ساعت ده بجه انتظار پول را داريم و به اتاق داخل شد: رفت و گفت
مقداري پول نقد داشـتم، چنـد       . من به طرف خيرخانه و خسرم به سوي كارته نو رفت          

افغاني از دوستانم قرض گرفتم و مقداري تالهاي خانمم را همان عصر فروختم و سه لـك                
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  . روم افغاني تهيه كرده و گفتم خسرم را گرفته پوسته مي
است از دهان چمن خو تكسي مي. تر به سوي كارته نو در حركت شدم      صبح كمي وقت  

بعـد از  . بطرف كارته نو دور بزند كه دو نفر مسلح موتر را توقف دادند و مرا پياده كردنـد   
كردم كه پسرم گروگان است اگر اين پـول را   من گريه مي. تالشي سه لك افغاني را گرفتند  

  . تندهايم كوفتند و رف ام را نشنيدند و چند قنداق بر شانه زاري. كشند نرسانم او را مي
خـود  . اي آنان را بلد است      شناسد و پوسته   داد كه افراد را مي     ران مرا دلداري مي    تكسي

پيچيد و چيـزي از   بيچاره بخود مي. را به كارته نو رساندم و جريان را به خسرم شرح دادم           
ي  نهايت فداكاري بود ما را به تكسي نشانده، بـه پوسـته             كه آدم بي   وي. آمد دستش بر نمي  

فـاروق از  . روق را صدا زددار به مجرديكه ما را ديد، فا       پهره.  را گرفته بودند، برد    كه سعيد 
ران نـشاني   پول را آورده ايد؟ من جريان را برايش قصه كردم و تكسي          : آمد و گفت  اتاق بر 

فاروق بعد از كمي مكث سه نفر از افراد مسلح خـود را صـدا زد و                 . افراد و پوسته را داد    
 كه به جيپ نشسته با اين مرد به فالن پوسته بروند و بعد يكـي از آنـان   برايشان دستور داد  

  . را كه بايد سرگروپ بوده باشد گوشه كرد و چيزي برايش گفت و حركت كرديم
سـرگروپ از  . سه نفر از جيپ پايين شدند به من دسـتور دادنـد داخـل جيـپ بمـانم           

اي بعـد قومنـدان     رفت و لحظـه دار داخل حويلي   پهره. دار جوياي قومندان پوسته شد     پهره
. پوسته كه آدم الغر اندام و بلند قامتي بود برآمد و بعد از چند دقيقه صحبت مرا صـدا زد                   

جريـان را بـه   . دار وقتي مرا ديد كمي مضطرب شد و خيره خيره بـه مـن نگـاه كـرد        پهره
 مـرا دوبـاره   .باشـد  دار را نشان دادم كه يكي از آن دو نفر مـي   قومندان پوسته گفتم و پهره    

داخل موتر كرده و يكي از آن سه نفر با من در موتر ماند و سرگروپ با يـك نفـر مـسلح                       
بعد از نيم ساعت هر دو نفر برآمـده و بطـرف پوسـته اولـي حركـت           . داخل حويلي رفت  

خواستم بدانم كه جريان چطور شده، امـا         كرديم و در راه چيزي نگفتند، در حاليكه من مي         
  . ردماز ترس پرسان نك

بعد از چند لحظه مرد مسلحي از       . هر سه نفر داخل اتاق رفتند     . موتر كنار پوسته ايستاد   
اي كه چند نفر مسلح بر گوشه آن در سـنگري نشـسته         اتاق برآمد و به طرف حويلي ويرانه      

وقتـي بـه    . آيد نيم ساعت بعد سعيد را ديدم كه با آن فرد مسلح بسوي ما مي             . بودند، رفت 
هايـت را بـرده بودنـد، حاضـر          افرادي كه پول  : فاروق از اتاق برآمد و گفت     پوسته رسيد،   

شدند كه نيم پول را به ما بدهند و چون از دوستان ما هستند ما هم قبول كـرديم، لـذا بـا                       
  . كنيم همين نيم پول پسرت را رها مي
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يـن  اگر تكسي ران ا   . سعيد را تحويل گرفتيم و شام آنروز خود را به خيرخانه رسانديم           
  .آمد داند بر سر سعيد چه مي كرد، خدا مي همت را با ما نمي

  49شماره 
  

  مطمئن شديم كه ديگر زنده نيست
مـن و   .  ثور تقاعـد كـرد     7پدرم سالها قبل مامور وزارت ماليه بود و پيش از كودتاي            

 طفل داشت، ولي همه بعـد از تولـد          12 زن   2وي از   . خواهرم سيما از خانم دوم او بوديم      
  .رده، فقط ما دو تا در روزهاي پيري او به دنيا آمده و زنده مانده بوديمفوت ك

 و سيما صنف اول مكتب بود كه مادرم به مرض خنازير مبتال شد و فـوت                 8من صنف   
هـاي مـسافربري     پدرم بعد از تقاعد در يكي از ترانـسپورت        . بيچاره رنج بسيار كشيد   . كرد

  . كاه فروشي خانه محقري داشتيمدر. كرد اجير شد و خرج خانه را پيدا مي
بعد از كودتاي ثور كه جنگ و درگيري شروع شد، ترانسپورت هم پدرم را جواب داد                

هاي نفتي كار پيدا كرد و تا سـقوط نجيـب در    و او بعد از تالش فراوان در يكي از تصدي     
  .كرد آن جا كار مي

ها كار گرفتم    ارتخانهبعد از ختم يك دوره عسكري در يكي از وز         .  فارغ شدم  12من از   
  .و با دختر كاكايم عروسي كردم

. ي ما را هم با خاك يكسان نمود        هاي مجاهدين كه شهر كابل را ويران كرد، خانه         جنگ
ما از كاه فروشي به قلعه فتح اهللا گريختيم و در خانه ي يكي از همكاران دفترم كه از همان               

  .جا شديمروزهاي اول جنگ به پاكستان فرار كرده بود، جاب
خدا او را پس   : گفت پدرم هميشه از بابت دختر جوانش در خانه پريشان بود و دايم مي            

باالخره او را به پسري بنام ظريف كه انجنير         .  فارغ شده بود   12سيما از صنف    . بختش كند 
  . ها با برادرانش مستري خانه ي ترميم موتر باز كرده بود، داديم بود ولي در جريان جنگ

روزها كه پدرم از قلعه فتح اهللا جهت خبر گيري خانه به كاه فروشي رفته بود،                يكي از   
با اصابت پارچه راكتي به سينه اش جابجا شهيد شده، مـا دو روز بعـد او را يـافتيم، او را       

  .دفن كرده، فاتحه ي مختصري برايش گرفتيم
بـا  . شد  مي ها مانع آن   ظريف بعد از مرگ پدرم چند بار خواست عروسي كند اما جنگ           

گذشت، در اثر جنجال برادر ظريف با يكـي از           ورود طالبان كه يكسال از نامزدي سيما مي       
داد مجبور شد به پشاور فرار كند، زيـرا         قومندانان طالب كه موترش را ترميم ولي پول نمي        

  .طالب را بشدت لت و كوب كرده بود
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زي افراد امربالمعروف از    گذشت، كه رو   از حاكميت طالبان بر كابل بيش از يكسال مي        
گذرند و صداي موسيقي را از داخل خانه شـنيده، دروازه را تـك تـك                 ي ما مي   كنار خانه 

سيما از پشت در با آنان صحبت كرده و از بودن وسايل موسيقي در خانـه منكـر                  . كنند مي
  .جريان را برايم گفتند) كردم كنار جاده آرد فروشي مي(عصر كه از كار آمدم . شود مي

يكي از طالبان كه مال يعقوب نام داشت و از ارزگان بود، فردا بعد از آنكه آدرس كارم             
از (گيـرد، نـزدم آمـد و خواهـان ازدواج بـا سـيما شـد                  را از پشت دروازه از خانمم مي      

من هرچه تاكيد كردم كه خـواهرم       ). گيرد كه من خواهري در خانه دارم       ها خبر مي   همسايه
كرد كه    قبول نكرد و بناي اذيت و آزارم را گذاشت، چون فكر مي            ازدواج كرده ولي طالب   

آمـد و مـرا تهديـد        چند روز پياپي با دو نفر ديگر بر پيكپي سوار مـي           . گويم من دروغ مي  
ي  من سيما و خانمم را كه صاحب يك طفل شده بـود، بـه خانـه               . داد كرد و اخطار مي    مي

سـه روز بعـد     . دادم كه هرچه زودتر بيايد    كاكايم در خيرخانه فرستادم و به ظريف احوال         
عروسي مختـصري بـراي     . من جريان را برايش تعريف كردم     . ظريف با يك برادرش رسيد    
ي پـشاور شـدند و       سيما، خانم و طفلم با برادر ظريف روانه       . ظريف و سيما برگذار كرديم    

 از بابـت  ظريـف هـم  . ها به پشاور برويم من با ظريف تصميم گرفتيم بعد از تصفيه حساب  
  .هاي داشت اش قرض و قرضداري مستري خانه

دادم، مـال يعقـوب      هايم تحويل مي   دو روز بعد كه چند بوري آرد را به يكي از مشتري           
ات را كجا انتقال دادي؟ تا گفتم به تو چه مربوط است با قنداق چنان بـه    خانه: آمد و گفت  

ظريف . ا به تداوي سرم گذراندمدو روز ر . فرقم كوبيد كه سرم را كفاند و خون جاري شد         
بعـد  . كه ازين ناحيه سخت عصباني شده بود، مرا وادار كرد كه با مال يعقوب مصالحه كنم          

از مصالحه او و يكي از دوستان طالبش به خانه آمد و من ظريف را شوهر خـواهر ديگـرم            
 گفـتم اگـر     من پاي پول را به ميان آوردم و       . اش در تايمني است    معرفي كردم و گفتم خانه    

:  لـك بـرايم داد و گفـت    50او در آنروز    . خواهرم را ميخواهي بايد هزار لك افغاني بدهي       
كنيم در آنروز او را بسيار عزت كرديم و وقت نـان طـوري وانمـود      فردا مسئله را ختم مي    

  .باشند كرديم كه اوالدهايم در خانه مي
او .  را پـذيرايي گرمـي كـردم   دم در او . فردا مال به تنهايي آمد و بسيار خوشحال بـود         

بـه  . ما تـصميم خـود را گرفتـه بـوديم         . داد هاي لوكسي پوشيده بود و بوي عطر مي        لباس
هايش را بكشد و داخل خانه شود كه ظريـف از پـشت بـر او                 مجرديكه مال خواست بوت   

مال غرق خون شـد  . حمله كرد و من با چوبي كه از وقت آماده كرده بودم به فرقش كوفتم       
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 لـك   20. بعد، دو نفري او را آنقدر كوبيديم كه فهميديم ديگر زنده نيست           .  زمين افتاد  و به 
مقداري فرش و وسايل    . اش را ظريف در چاه خانه انداخت       اش را گرفتيم و تفنگچه     افغاني

خانه كه باقي مانده بود را برداشته به خيرخانه رسانديم و خود همانروز به جالل آباد رفته،                 
بعد از چند ماه از پشاور بـه ايـران رفتـيم و تـا حـال در                . به پشاور رسانديم  فردا خود را    

  .كنيم اصفهان كار مي
  50شماره 

  
 سه قبر 

پارتمان معلمي بـا زن و      آدر آن   . پارتمان ما تك تك شد    آ دروازه مقابل    2شبي ساعت   
اريكي من از چاك دروازه در ت     . كرد اش كه از شاه شهيد گريخته بودند، زندگي مي         دو بچه 

بعد از چند دقيقه معلم برآمـد كـه         . كوفتند ي معلم را مي    سه مرد مسلح را ديدم كه دروازه      
باالخره صـداي  . من ترسيدم و دروازه را باز نكردم. مقدمه به لت و كوب او آغاز كردند  بي

. شـدند  كشيدند كه با صداي دزدان تهديـد مـي   معلم خفه شد اما زن و دو طفلش فرياد مي      
ي معلم برآمده دروازه مـا را        م ساعت كه صداها آرام گرفت، مردان مسلح از خانه         بعد از ني  

لرزيد، دروازه را    ام خفه شده بود و تمام بدنم مي        من با اينكه صدا در سينه     . تك تك كردند  
چـه  : بـه افـراد مـسلح گفـتم       . باز كردم، خانم و سه طفلم در تـشناب پـت شـده بودنـد              

زيـورات را بيـاور،     : گفتنـد . آورم د هرچه داشته باشم مي    خواهيد؟ مرا لت و كوب نكني      مي
من فوراً رفتم و يك الكت، يـك جـوره گوشـواره و دو             . شود زودتر كه باالي ما صبح مي     

  . آنان هم گرفته و رفتند. انگشتر خانمم را با دو لك افغاني آورده براي شان تحويل دادم
ده لـك افغـاني و      : ده بود گفت  در حاليكه سر و رويش كبود ش      . صبح خانه معلم رفتم   

روي معلم را با دواي دست داشته پانسمان كردم و  و من سر. تمام زيورات خانمم را بردند  
  . گذرند او را دلداري دادم كه اين روزها مي

 جدي جنگ كامالً آرام بـود و فيرهـاي هـوايي از طـرف باالحـصار و                  17عصر روز   
 و پسر كالن معلم، ميرويس را به دنبـال نـان            پسر كالنم حامد  . رسيد شهركهنه به گوش مي   

هـا نـان آورده      گهگاهي نـان فروشـان دوره گـرد، بـا بايـسكل اطـراف بـالك               . فرستاديم
آن دو جهت خريد نان پشت بالك رفتند و چند دقيقه بعد انفجار سختي بالك       . فروختند مي

وز خـاك و دود از      هن. من و خانمم با معلم و خانمش به دويدن شروع كرديم          . ما را لرزاند  
حامد، ميرويس و نـان فـروش       . كنج بالك ننشسته بود كه خود را به محل انفجار رسانديم          

 قدمي شـان اصـابت كـرده    50راكت در . با اصابت پارچه هاي راكت تكه تكه شده بودند 
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هاي معلم تازه پانسمان شـده       ما كه هنوز غم شب گذشته را از ياد نبرده بوديم و زخم            . بود
  . تري نشستيم  عزاي عظيمبود، در

معلم كه قدرت حركـت را نداشـت در        . زد خانمم فرياد كشيده و به فرق فرق خود مي        
 هـاي مجـاور بودنـد،      چند همسايه كه در بالك ما و بالك       . ريخت اي افتاده اشك مي    گوشه

ـ ـك يـد م ـان تاكي ـآن. جمع شدند و اجساد را به خانه بردند       صداي گريه را شنيده و       د ـردن
  . گري استـهاي دي  زودتر بايد از محل دور شويم كه امكان آمدن راكت هر چه كه

 روز بعـد    5. هر سه شهيد را در گورستان نزديك مكتب عبدالهادي داوي دفن كـرديم            
برادر نان فروش پرسان پرسان كرده به بالك ما آمد و ما جريان را برايش تعريف كـرده او                

  .را بر قبر برادرش برديم
  51شماره 

  
  پسر و برادرم

هـاي ديگـر    در جريان جنگ چند بار خالد را جهـت آوردن دوا و بنـداژ بـه دواخانـه     
ها   كه خالد باز هم به دنبال آوردن بنداژ به سوي يكي از دواخانه             عصر روز حيني  . فرستادم

اي به    اي را به كام مرگ برد و پارچه          عده  اش فرود آمده،    در حركت بود، راكتي در نزديكي     
در آن گيـر و  . بعد از چند ساعت خونريزي او را به دواخانه آوردند. خالد اصابت كردران  

بـا تـالش فـراوان      . آمـد   دار، رساندن مريض به شفاخانه خود خريدن مرگ به حساب مي          
اما بعد از چند ماه به علت نبود دواي كافي پايش مكروبي شد             . اش را بند كرديم     خونريزي

  .ا قطع نمايند و خالد پسر جوانم معلول شدو داكتران مجبور شدند آن ر
ها پيهم به      زخمي ،كه از سوي خالد سخت به تشويش بودم        با آن )  جدي 13(فرداي آن   

شـد كـه شـب گذشـته افـراد       معلوم مي. خانه مراجعه كرده، مجبور شدم كه دواخانه بروم     
ـ            12هاي    تا ساعت . بسياري زخمي شده بودند    ف  ظهـر دههـا زخمـي مقابـل دواخانـه ص

بـاز  . هاي ديگر هم خالص كرده بودند       ديگر دوا و بنداژهايم ختم شده و دواخانه       . كشيدند
كردم دوا داشته باشد روان كردم و تاكيد نمودم           هم عباس برادرم را به جاهايي كه فكر مي        

در مسير راه، نارسيده بـه مـسجد محمديـه          .  تا به زخميان رسيدگي كنيم     كه زودتر برگردد  
كند و غالم عباس را تكـه پـاره كـرده بـه      اد راكتي به پايه برق اصابت مي      چارقلعه وزيرآب 

  .رساند شهادت مي
  .من در انتظار بنداژ بودم كه خبر شهادت عباس را برايم آوردند

كردند، با شـنيدن   هايي كه بخاطر آمدن او و آوردن دوا و بنداژ لحظه شماري مي  زخمي
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  .كردند ها و رهبران شان را نفرين مي  تنظيماين خبر به گريه افتادند و با صداي بلند
زن و فرزندانش كه فقط او را تكيه گـاه          . عباس را با جسد خون آلودش به خانه برديم        

مـن حيـران   . كـشيدند  آلودش را در آغوش مي كشيدند و جسد خون خود داشتند، فرياد مي 
توتـه توتـه    ها در مقابل دواخانـه و جـسد           خالد مريض، صف زخمي   . بودم كه چكار كنم   

اش شب و روز بـرايش         سر عايله  7باالخره عباس را به گورستان سپرديم و        . ي برادرم   شده
  . گريستند مي

بـرد و   خالد كه پايش را از دست داده بود به ايران رفت و تا حال در آوارگي بسر مـي           
  .رزمل يـافتم و م يـنشينم، به ياد آن روزها م من هر وقت كه در پشت ويترين دواخانه مي

  52شماره 

  
 خون سعيد پسرم 

يكـي از روزهـا كـه    . دو پسر و يك دختر داشـتم   . كردم در نوآباد دهمزنگ زندگي مي    
 مكتب شده بود، دكان رفتم تـا        9جنگ كمي آرام بود، با پسر بزرگم سعيد جان كه صنف            

 كـه  هنوز كار تخليه را شروع نكرده بـوديم . مقداري از اجناس دكان را به خانه انتقال دهم  
 هزار كلدار خريداري كـرده،      122دو نفر مشتري آمدند و تمام دار و ندار دكان را به مبلغ              

نهايـت خوشـحال     هاي بسيار خوبي بودند و ما هـم بـي          مشتري. برند گفتند كه پاكستان مي   
مـن فكـر    . دزديدنـد  ها را مـي    شديم كه از مشكل دكان رهايي يافتيم، چون هر شب دكان          

موتري آوردند و اجناس را بار كرده بردنـد و          . اني و نقد پول را بدهند     كردم به اين آس    نمي
. ما با خوشحالي به بايسكل خود سوار شده و به سرعت سـوي خانـه در حركـت شـديم                   

  .ها نشده باشد ترسيدم كه از سالح بدستان كسي متوجه پول مي
اه و كـوه    از چهار راهي دهمزنگ عبور نكرده بوديم كه درگيري ميان سنگر كوه گذرگ            

من كه به شدت خسته شده بودم و سعيدجان پيـشرويم بـر بايـسكل               . تلويزيون شروع شد  
فيرهـاي  . دويدند تا خود را به جـاي امنـي برسـانند       مردم مي . نشسته بود به سرعتم افزودم    

اي در اطراف ما گرد و خاك را بـه هـوا بلنـد               سالح خفيف هم شروع شد و يكباره ضربه       
زدنـد تـا     ست جاده به زمين افتادند و در ميان خون دسـت و پـا مـي               دو نفر كنار را   . كرد

دجان ـمايم كه متوجه شدم سعي   ـر كمك ن  ـايسكل را ايستاد كنم و به آن دو نف        ـم ب ـخواست
ـ  ـرمي ب ـون گ ـخ. ردـكيه ك ـازوي چپم ت  ـر ب ـادل شد و ب   ـتع يـب ـ  ـر ب . اري شـد  ـدنم ج
ـ  ـد ف ـسعيي   هـار راست سين  ـون از كن  ـد و خ  ـايسكل چپه ش  ـب او را بـه    . كـرد  يـوران م
ـ    يكبار او فقط ! دـد، سعي ـدم سعي ـاد كشي ـريـم و ف  ـرفتـل گ ـبغ ـ  ـ به ط د و جـان    ـرفم دي
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  . زدم ي كنار جاده انداختم و جيغ مي خود را چند لحظه در جويچه. داد
وقتـي مـادرش   . حيران بودم كه چطور او را خانه ببرم و به مادرش چه جـواب بـدهم          

كـشيد و گـاه      ي فرزندش را ديد، فرياد كشيد و بيخود شد، گاه جيغ مي             هجسد سوراخ شد  
  . كند هايش را مي زد و مو به فرق فرقش مي

ي ما شهيد شده بودند به گورسـتان   شام همانروز سعيد را با دو نفر ديگري كه از كوچه   
  .برديم

  56شماره 

  
 سعيد ما 

كـرد، آدم بـسيار      ري كار مي  هاي ما كه درپل محمودخان به صفت مست        يكي از همسايه  
 سرطان حين برگشت سوي خانه در نزديكي مـسلخ راكتـي            27شام  . دلسوز و مهرباني بود   

هـا   فاميلش تا ناوقت  . در جوارش اصابت كرده، بيچاره را با بايسكلش تكه تكه ساخته بود           
ع او چون هيچوقت بدون اطـال . هم در جريان قرار دادند  از نيامدن او تشويش داشت و مرا      

فردا صبح با پسر مـستري پـل        . رفت، ما با نگراني زياد تا صبح نخوابيديم        فاميل جايي نمي  
و گفتند كه استاد ديروز شام خانه رفته   محمودخان رفتيم، شاگردان دكان را باز كرده بودند       

وقتي او را   . بستر يافتيم  به چند شفاخانه سر كشيديم تا اينكه جسد او را در چارصد           . است
اش را در  كردنـد و بـاالخره جنـازه    ها همه گريه مي ديم، محشري به پا شد، همسايه   خانه بر 

  . ميان آه و فرياد به گورستان برده دفن كرديم
 مـاه قبـل در      8او نيز    .كرد برادر مستري سيدگل نام داشت و در قلعه وكيل زندگي مي          

 گـل بـا زن و يـك    سيد .اي به پاي چپش معلول شده بود جنگي گير افتاده با اصابت مرمي 
ن روز  دوستان و همكاران مستري آ    . پسرش به خانه مستري آمده براي يكروز فاتحه گرفت        

ي مـا در غـم مـستري غـرق           فردا صبح كه همـه    . داري كردند تا عصر بر فاتحه نشسته عزا     
ي مـستري از     سعيد با بـرادرزاده   . بوديم، بايسكل را گرفته به سوي چهلستون حركت كردم        

كند كه گلوله توپي در چند قدمي شان         در ميدان كمي دورتر از خانه بازي مي       آمده  خانه بر 
چون محـل حادثـه از      . شوند كند و هر دو جابجا سوراخ سوراخ شده شهيد مي          اصابت مي 

هاي يازده خانمم به منزل مستري رفته        ساعت. شود خانه كمي دور بود كسي متوجه آن نمي       
مشوش . يابد  او را با برادرزاده مستري در خانه نمي        تا سعيد را بخاطر كاري صدا بزند ولي       

خـواهر در آن ميـدان      : زند مردي از دور صدا مي    برآيد كه پير   شده در كوچه به دنبال او مي      
خـانمم  . معلوم نيست مربـوط كـي هـستند       . دو نوجوان تكه تكه شده و خونالود افتاده اند        
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ي  بـدن تكـه تكـه شـده       . رساند ا مي ديگر به خود نفهميده و با جيغ و فرياد خود رابه آنج           
هر دو . رسند هاي مستري مي خانم و بچه . شود هوش مي  كشد و بي   فرزندش را به آغوش مي    

  .رسانند زنان همسايه خانمم را با هزار مشكل به خانه مي. برند شهيد را به خانه مي
بـه  هاي دوي بعد از ظهر يك بوري آرد را بر بايسكل انداخته با هـزار مـشقت                   ساعت

سوي قلعه زمانخان در حركت بودم كه اسماعيل پسر مستري گريه كنان در گذرگاه مقابلم               
فـشرد و    بعـض گلـويش را مـي      . ايستاد و هرچه كوشش كرد چيزي بگويد، گفته نتوانست        

. مـن ديگـر نفهميـدم     . ريخت و فقط با دست خود اشاره كرد تا زودتر بيايم           اشكهايش مي 
دو سه نفر رهگذر چند بار مـرا صـدا زدنـد كـه              . تم افزودم بوري آرد را انداختم وبه سرع     

كردم كه به اسماعيل خـود       هرچه كوشش مي  . بوري آرد افتاد ولي من عقب خود را نديدم        
كرد و مثليكه از من بترسد و فـرار كنـد قـادر بـه      را برسانم، اما او بسيار سريع حركت مي     

 خانه چپه افتاده بود و تمام بدنش وقتي خانه رسيدم نرگس پشت ديوار     . رسيدن به او نشدم   
اي كه در    او را در آغوش گرفتم و داخل خانه شدم كه دو زن همسايه كنار مرده              . لرزيد مي

آنقدر . تر افتاده بود حركت آنسو تكه سفيدي پيچيده شده بود نشسته و خانمم بي حس و بي     
  . ه بوداش در كنارش افتاد ا زده بود كه بدنش سرخ و موهاي كنده شدهر خود

وقتي رويش را برهنـه كـردم تمـام         . اي پيچيده بودند   جان پسر دلبندم را در تكه      سعيد
لرزيـد   پاهايم مي. وانستمهر چه كوشش كردم خود را استوار نگهدارم نت. بدنش سوخته بود 

ولـي  ! و فرياد زدم سعيد، سعيد    بغض گلويم تركيد   يكبار. و نرگس به جيغ زدن شروع كرد      
آن شب تا صبح گريستم و مـادرش همچنـان بيخـود و            . ي سفيد جواب نداد    او از زير تكه   

  . گفت آمد جمالت بي ربطي مي بيحركت بود، گاهي كه بحال مي
ي مستري به قبرسـتان      زادهجمع شدند سعيد را با اكبر برادر      فردا صبح چند نفر همسايه      

رفتيم و   ر مزار او مي   من و مادرش هر شام ب     . برديم و هر دو نوجوان را كنار هم دفن كرديم         
كرد كـه سـعيد را       بعد از يكسال به پشاور رفتيم گرچه خانمم مخالفت مي         . كرديم گريه مي 
گفـت و   ديـد، سـعيد سـعيد مـي     تا ماهيپر بسوي كابل مي  .اي نبود  گذارم، اما چاره   تنها نمي 

يزد خ گريست و تا حال تعادل روحي خود را باز نيافته و هر صبح وقتي از خواب بر مي                مي
  .كندكه چطور او را در خواب ديده قصه سعيد را مي

58شماره   
  

 چهار طفلم 
هايي كه تازه حفر شده بودنـد آب   ما هميشه از چاه. اوالدهايم با جنگ خو گرفته بودند    
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 جدي شوراي هماهنگي ميان گلبـدين، دوسـتم، مـزاري و            11در  . كرديم آورده ذخيره مي  
يدي كه تـا آن روز در كابـل سـابقه نداشـت در              مجددي ساخته شد و درگيري بسيار شد      

هـا بـود كـه بـه قـول       يكي از مراكز شديد جنگ مكروريان     . سحرگاه همانروز آغاز گرديد   
هزار كشته داشت و جوي خوني در ايـن منطقـه جـاري              هاي خبري در همانروز دو     رسانه
  . ي فراري شده بودها ها مملو از خانواده تمام تهكوي. ها پناه برديم ما به زير زميني. گشت

صبح وقت من به آشپز خانه رفتم و شوهرم در تـشناب بـود كـه         . روز پنجم جنگ بود   
. راكتي به كلكين خانه ما اصابت كرد، من به زمين خوردم و دود غليظي در خانه ما پيچيد                 
من فرياد كشيدم و لحظه اي بيهوش شدم وقتي سرم را بلند كردم كه شوهرم بيخـود شـده          

خون تمام  . ها رساندم  با وجوديكه پاهايم سست شده بود خود را به اتاق بچه          . ندز فرياد مي 
شـوهرم تـوان   . زدنـد  هـا دسـت و پـا مـي     اتاق را سرخ كرده و هفت طفلم در زير لحاف         

. هـا را دور كـردم   مـن لحـاف  . افتاد ها را نداشت، سست و بيحال شده مي  دوركردن لحاف 
هـا   همـسايه . حيران بوديم چكار كنيم. ده بودندچهار طفلم شهيد و سه تاي ديگر زخمي ش     

شـوهرم در كنجـي     . ها را به شفاخانه بردند     اول آتش را خاموش كرده بعد زخمي      . رسيدند
بـا خـود   . زد توانست و نه ديگر جيغ و فرياد مي نشسته و بيحركت شده بود، نه صحبت مي    

شوهرم تعادل  . ستان بردند ها پيچانده به گور    چهار طفل شهيدم را در روجايي     . كرد نجوا مي 
  .اش را از دست داده بود روحي

رفـتم و   ام شفا يافتند و من هفته يك بار به مزار اطفالم مي         بعد از يكماه سه طفل زخمي     
تر شد چون اجازه كار بـرايم داده      با آمدن طالبان زندگي بر ما سخت      . كردم تا شام گريه مي   

حال كـه معلـم هـستم شـوهرم         . چرخاندم يمن با نان پزي و خياطي زندگي را م        . شد نمي
  . اش نكرد هاي بسيارم كوچكترين اثري براي سالمتي ديوانه شده است و تداوي

59شماره   

  
 توته توته شدن نسيم

باالخره تـصميم  . شد ها ويران مي كرد و خانه   روز فاميلي فرار مي    هر. پايان بود  جنگ بي 
  . گرفتيم كه ما هم به جاي ديگري بگريزيم

كرد كه با ختم دو دوره عـسكري بـا           در خانمم نسيم در مكروريان چهار زندگي مي       برا
 روزي كـه جنـگ بـشدت درگيـر بـود مـا          20در  . من يكجا به دستفروشي اشتغال داشت     

  .همديگر را نديده و احوال نداشتيم كه بر سر كي چي آمده
 زيـر آتـش     فهميد شاه شهيد    ثور بود كه جنگ كمي آرام گرفت و نسيم كه مي           27روز  
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درنگ  طرف قرار دارد، صبح هنوز از زير زميني بيرون نشده بوديم كه او سر رسيد و بي                 دو
 پيدا كرد و اموال ما را بار كـرده از  اي كراچي. تصميم گرفت ما را به مكروريان انتقال دهد   

راه كابل ننداري بسوي مكروريان در حركت شد و ما هم پيـاده و بـه سـرعت بـه دنبـال                      
آمديم كه دو نفر افـراد دوسـتم        از سرك اول به جاده عمومي بر      . يمكرد ركت مي كراچي ح 

نسيم با آنان   . شود كراچي را توقف داده و گفتند اجازه كوچ كردن به هيچ فاميلي داده نمي             
متر دور شده بوديم كـه راكتـي از    ما حدود صد. ما را اشاره كرد كه برويم در جدل شد و 

ما خود را به    . ريدي آتش به هوا پ     راچي اصابت كرد و شعله    سمت نامعلوم در چند متري ك     
كـشيدند مـن     خـانم و دختـر و پـسرم فريـاد مـي           . دود ساحه را پوشـاند    . زمين انداختيم 

بعد از نيم ساعت كه هوا روشن شد از هرسمت مـردم بـه سـوي           . دانستم چه كار كنم    نمي
ارچه و كراچي نيـز از      پارچه پ ران و دو فرد مسلح       نسيم با كراچي   .دويدند محل انفجار مي  

. هاي خـود را بـرد      از پوسته جيپي رسيد و مرده     . كرد خانمم جيغ و فرياد مي    .  بود بين رفته 
آمد من عذر كـردم و بـا كمـك مـردم قـسمتي از                 موتري به سرعت از سوي كارته نو مي       

 سه طفل   خانم و . ها و جسد تكه تكه شده نسيم را به موتر انداخته به مكروريان رفتيم              لباس
هـا جمـع شـدند و     همسايه. كشيدند نسيم به فرق فرق خود مي زدند و ديوانه وار فرياد مي    

كردم چـون نـسيم      من بايد سرپرستي دو فاميل را مي      . نسيم را عصر همان روز دفن كردند      
پسر و يك دختر او اطفـال معـصومي       دو. هم فقط همين خواهر را داشت كه خانم من بود         

خـواهر  . بعد از دوماه برادر خانم نسيم آمد      . وظيفه بود  زن بيسواد و بي   بودند و خانمش هم     
نبود  ولي چون در شمالي برايم كاري        .اش به شمالي برد    اش را با اشياي خانه     و خواهر زاده  

  . من جبراً در مكروريان ماندم
. رفـتم   بود كه از خانه برآمده طرف پل باغ عمومي مي          75يكي از روزهاي گرم سرطان      

گروپ در دو طـرف پـل        ري پر از سواري به پل محمود خان رسيد كه ناگهان بين دو            موت
ران در اول فيرها زخم برداشـت و مـوتر در جـوي         موتر. درگيري آني و سختي شروع شد     

اي  گلوله. چند ضربه موتر را گرفت و صداي آخ آخ از هر گوشه بلند شد             . كنار سرك افتاد  
را به كنار جـاده رسـاندم    ه افتادم وكشان كشان خود   روي جاد . به پاي معيوبم اصابت كرد    

مـرا   ها آمدند و امبوالنس. بعد از نيم ساعت جنگ خاموش شد      . تپيدند چند نفر در خون مي    
فردا خانمم بعد از كوشش فـراوان       . به چهارصد بستر برده و همان شب پايم را قطع كردند          

 عـصا و پـاي مـصنوعي زنـدگي          معلول شدم و با حال با     . مرا در چهارصد بستر پيدا كرد     
  . كنم مي

  60شماره 
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 از غمش سوختيم 
 1372 ثور   17در  . فرزند ارشدم داكتر جراح اورتوپيدي در شفاخانه وزير اكبرخان بود         

او .  منزل ما در كارته چهار روان بودبعد از انجام وظيفه در شفاخانه و گرفتن معاش بطرف        
شود كه در پايش زخم      تر متوجه خانمي مي   كه در چهارراهي ترافيك دهمزنگ از داخل مو       

برداشته بود، بالفاصله از موتر پياده شده با وسايلي كـه در دسـت داشـت بـه كمـك زن                     
  .شتابد زخمي مي

شوند از سنگرهاي خود داكتر      هاي او مي   جنايتكاران وحدتي وقتي متوجه پول در جيب      
. منظره وحـشتناكي بـود   . نندرسا را از پشت هدف گلوله قرار داده و جابجا به شهادتش مي           

او را فرصت نداده بودند تا بنـداژ را بطـور كامـل در پـاي زن زخمـي               وحدتي  آدمكشان  
  .بپيچاند، يك طرف بنداژ در پاي زن و طرف ديگر آن در دست داكتر شهيد بود

در . دهند مردم داكتر را از زمين برداشته به شفاخانه صليب سرخ در كارته سه انتقال مي   
يابند، چند نفر به كارته چهار آمـده   برند و آدرسش را مي  وقتي به هويت او پي مي   شفاخانه

ها جرئت نكرد با من روبـرو   هيچ يك از همسايه. كنند هاي ما بازگو مي   جريان را به همسايه   
  .ده و خبر بد را برايم اطالع دهدش

يكي از  . ون شدم من بشدت نگران دير آمدن فرزندم بودم، بايسكلم را گرفته از خانه بير            
عـوض شـفاخانه وزيـر      همسايگان ما كه از جريان آگاهي داشت بـرايم مـشورت داد تـا               

  . سري به شفاخانه صليب سرخ كارته سه بزنماكبرخان، ابتدا
آن جـا جـسد فرزنـد       . من پذيرفتم و با فرزند دومم روانه شفاخانه صليب سرخ شـدم           

  .و سوختمشهيدم را بين قربانيان حوادث روزمره كابل ديدم 
ام را   باريد و من فرصت تكفين و تدفين پسر بخون خفتـه           آن روز راكت چون باران مي     

او را در همان نزديكي شفاخانه، محلي كه قبالً مركز توزيع ذغال سـنگ بـود و بـه                   . نيافتم
كفن مبدل شده بود بخاك سپردم و تا مدت زيادي فرصت نيافتم مراسم      قبرستان قربانيان بي  

  .  را برگزار كنمگيري فاتحه
آنـان  .  ماهـه حاملـه بـود      4عروس نامرادم يك پسر يك و نيم ساله داشت و خـودش             

  .هاي ديگري بودند به قلب مجروح من و مادر ديوانه شده از ماتمش داغ
  62شماره 

  
 اش مرد و پسرك سيزده ساله

را از تيـغ  گنـاه   ي خود بيرحمانه مردم بي  ها هر كدام بنوبه    تنظيم. جنگ بسيار شديد بود   
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بعد از شهادت فرزندم در روز عيد قربان خواستيم از كارته چهار به چنـداول                .كشيدند مي
  . كوچ كنيم

چون پوسته امنيتي در كنار خانه ما قرار داشت و از طرف ديگر بعلـت بـاران مرمـي،                    
در فاميـل خـود دختـران جـوان داشـتيم و            . توانستيم از سرك عمومي استفاده كنـيم       نمي
هـاي   مجبور شديم با ايجاد شكاف در ديـوار خانـه         . ديم كسي آنان را از ما بربايند      ترسي مي

هاي ايجاد   از شكاف . همسايه از يك حويلي به حويلي ديگر خود را به نقطه دورتر برسانيم            
وقتي عروسم كه پسرش را هم در بغل داشت از طريق           . كرد شده بايد يك يك نفر عبور مي      

مـن كـه   . كاكا جان اين جا پر از مرده اسـت : داخل شد فرياد زداي  ها به حويلي همين راه 
  . اي نداشتم برايش گفتم از سر آنان بگذر، عروسم چنان كرد حيران بودم چه كنم و چاره

باالخره با هزار مشكل به چنداول آمديم و در مسجد انـدرابي فاتحـه پـسر شـهيدم را                   
زدم تـا احـوالي از آن جـا     ه چهار مي من هر سه چهار روز بعد سري به خانه كارت          .گرفتيم
  . بگيرم

 بود كه از خانه كارته چهـار بطـرف چنـداول روان             1372يكي از روزهاي خزان سال      
بـه سـاحه   . شد تا دورها هيچكس ديده نمي   . ها بصورت وحشتناك خالي بودند     سرك. بودم

ـ                  وار باغ وحش نارسيده متوجه دو نفر ديگر يكي خردسال و ديگري كالن سن شدم كـه س
  . بر بايسكل با عجله طرف شهر روان بودند

دانم چطور شـد كـه ناگهـان         نمي. ها بود  ها و وحدتي   منطقه باغ وحش بدست جمعيتي    
نزديـك رفـتم    . هاي اطراف آمد و صداي واي واي پيرمرد به گوشم رسـيد            اي از كوه   مرمي

ام را كـشتند، بچـه       بچه سيزده ساله  ! واي مردم : پيرمرد در حاليكه متشنج بود با فرياد گفت       
  . گكم مرمي خورد

  . من نزديك رفتم، ديدم پسرك هنوز زنده است
فقـط تعـدادي    . اي براي انتقـال تـا شـفاخانه وجـود نداشـت            در آن وقت هيچ وسيله    

بودند و من به پيرمرد گفتم تو همين جا باش، من به پل سـرخ    رانان در پل سرخ مي     كراچي
اي  زياد دور نرفته بودم كه مرد با تلخي و درد سـوزنده           هنوز  . آورم اي مي  روم و كراچي   مي

دانستم چه بگـويم     نمي.  كاكا عينكي، كاكا عينكي بيا، پس بيا، جان را بحق سپرد          : صدا زد 
مرد پتويش را هموار كرد و از من خواست تا از دستهاي پسرش بگيـرم و او را  . و چه كنم  

  . همين كار را كرديم. در پتو باندازيم
اگر بتوانيم بچه را همين طور كه در پتو پيچانده در بـه وسـيله دو بايـسكل                  : مرد گفت 
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من هم كه گيج مانده بودم بـال درنـگ پـذيرفتم و هـر دوي مـا جـسد را در            . انتقال دهيم 
  . ها گذاشتيم و روان شديم بايسكل

ايـستاد  . كاكـا ايـستاد شـو   . پيرمرد مثلي كه عقل خود را از دست داده باشد صدا كرد      
كند و مـن هـم بـال اراده          ندانستم چه مي  .  و او از من خواست تا جسد را پايين كنيم          شدم

هم او از من خواست تا از يك سر پتو بگيرم و جسد را در جـوي                  باز. همين كار را كردم   
. اي نيـست   چـاره : اي از دلش گفت    كني؟ با آه سوزنده    پرسيدم چه مي  . كنار سرك گذاشت  

ها مانـده    شان در زير خرابه    رده و شش اوالد ديگرم با مادر      ام در چهلستون راكت خو     خانه
هايم را در خيرخانه خبر كنم كه بياينـد    ام، آمدم تا برادرزاده    مانده اند، من با يگانه اوالد باز     

وقت گـور و كفـن      . حال اين جنازه را كجا ببرم     . و در بيرون آوردن اوالدهايم كمك كنند      
  . ه باشندبروم كه ديگرها اگر زند. هم نيست

  . گلويش را بغض گرفت و ديگر حرفي نزد و بر سوار بر بايسكلش رفت
  63شماره 

  
 در چنگال شفيع ديوانه

هم وظيفـه خـود را    با يكي از همكاران اداره سابقم كه او. گذشت زندگي به سختي مي  
چندي به اين   . از دست داده بود رفتيم به سراي شهزاده و مصروف داد و ستد اسعار شديم              

بانـد گلبـدين مـواد اعاشـه را     . شـد  زياد مي  بروز   كار مصروف بوديم ولي مشكالت روز     
گذاشت به كابل بيايد و قيمت مواد غذايي، آرد و روغـن بطـور سرسـام آور صـعود                    نمي
منطقـه  (هـا از چهارآسـياب    مردم مجبور بودند بخاطر صرفه جـويي بـا بايـسكل     . نمود مي

گرفت به همان قيمت  د و اگر در راه اخاذي صورت مي   آرد و برنج و روغن بياورن     ) گلبدين
  .شد كابل تمام مي

روز كه آرد ما خالص شده بود من هم مجبوراً هـوس كـردم، يـك         هر صورت يك  ه  ب
بايسكل يك دوست را امانت گرفته به آن سمت حركت          . بوجي آرد از چهارآسياب بياورم    

مـرا  ) سـرحد حكومـت مـزاري      (در نوآبـاد  . حكومت رباني تا نوآباد دهمزنگ بود     . كردم
مسلح ديگري فرياد زد بزنش كـه هـزاره         . روي  متوقف ساخته از من سوال كردند كجا مي       

ديگـري گفـت    . روم من كه ترسيده بودم گفتم هزاره نيستم و بخاطر آوردن آرد مـي            . است
. برد و چند قنداق تفنگ به پشتم زد        هزاره نيست اما جاسوس گلبدين است، اخبار ما را مي         

  . باالخره دست از سرم برداشته اجازه دادند بروم
وحشت سرا پاي مرا فرا گرفتـه بـود و بـه            . چاشت شده بود و در سرك هيچكس نبود       
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وقتي از دهمزنگ گذشتم و طرف سرك داراالمان روان         . كردم سختي بايسكل را كنترول مي    
ايـستاده  «:  برآمد شدم چند قدمي نرفته بودم كه از تعمير علم و فرهنگ شوروي سابق آواز             

زياد وارخطا شدم و از وارخطايي بايـسكل را نگهداشـته نتوانـستم،    . »باش كجا مي روي؟  
هنوز برنخاسته بودم كه دو نفر مسلح هزاره باالي سرم رسـيدند            . چپه شده به زمين خوردم    

 بـا . روم پـشت آرد    گفـتم مـن مـي     . كنند و گفتند زودتر عقب ديوار برو كه از كوه فير مي          
به ناچار  . زنيم روي اول پشت ديوار برو بعداً گپ مي        ام زده گفتند هر جا مي      قي به شانه  قندا

خـو از   : آنگاه تحقيقات شروع شد   . قبول كرده همراه آنان به پشت يك ديوار مخروبه رفتم         
توانـستم   كجا هستي؟ پنجشيري هستي يا اوغان؟ زياد وحشت زده شده بودم كه حتي نمـي    

ماند بگو چكاره هـستي      اش به اوغان مي    نه پنجشيري نيست قواره   ديگري گفت   . حرف بزنم 
روي؟ با صداي لرزان گفتم يك مامور بيچاره هستم و پشت آرد چهـار آسـياب                 و كجا مي  

خوب شد كه . روي ديگري گفت خو خي اوغان هستي و پيش ديگر اوغانهايت مي          . روم مي
ـ  . گير افتادي  از شـنيدن نـام   . ه چـه ميگـه  ديگري گفت هان ببريش پيش قومندان شـفيع ك

  .قومندان شفيع موهاي جانم راست شد و نزديك بود همانجا سكته كنم
 در جـوابم گفـت      »برادر، كدام قومندان شفيع؟   «در راه آهسته از يكي آنان سوال كردم         

ت حـرف   ديگر چيزي نگفتم و قدر   ».خوره همان شفيع ديوانه كه گوشت اوغانا را خام مي        «
باره قومندان شفيع ديوانه زياد شنيده بودم كه كسي كـه نـزد      در. بودزدن از من سلب شده      
لرزيـدم و   شدند آشكارا مـي  اوالدهايم در نظرم مجسم مي  . گردد نمي وي رفته باشد زنده بر    

لرزيـدم و آنـان      با وجود گرمي چاشت من مـي      . كردم اين لرزش مرگ بود كه احساس مي      
شتيم به يك خانه داخل شـدند و مـرا بـه            از چند كوچه و پس كوچه كه گذ       . خندان بودند 

هاي خون خـشك شـده       به در و ديوار اتاق لكه     . اتاقي برده در اتاق را قفل كردند و رفتند        
بعد از تقريباً نيم ساعت انتظـار       . كردم من ديگر از جانم دست شسته بودم فقط دعا مي         . بود

ـ                ه اول فكـر انـسان را       دروازه دوباره باز شد و يكي از همان دو نفر با يك شخص ديگر ك
موهـاي ژوليـده و يـك دامـن سـياه دراز      . بااليش نكردم، يك جناوري كامل داخل شدند  

چهـره فـوق العـاده كريـه        . پوشيده و در گردنش چندين رديف تسبيح يا موره آويزان بود          
  .داشت

حدسم وقتـي  . واقعاً مانند ديوانگان بود . حدس زدم اين بايد قومندان شفيع ديوانه باشد       
خواهد نزد گلبدين     يقين تبديل شد كه نفر اولي گفت قومندان صاحب اوغان است و مي             به

اراده  اوغان هستي؟ بي:  غري زد و از من پرسيد      »قومندان صاحب «. تقريباً از بين رفتم   . برود
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گفـت نـه حتمـاً هـستي، اوغـان گلبـديني       . گفت سيافي هم هستي؟ گفـتم نـه   .  بلي :گفتم
نفر ديگر را رخـصت     . د فقط اوغان سيافي داخل شهر است و بس        توان ها آمده نمي   اينطرف

: چند قدم به اطراف اتاق رفت و برگشت ناگهان سـوال كـرد            . كرد و دروازه را بسته نمود     
رقص بسمل را شنيدي؟ هر چند حرف زدن برايم مشكل بود بـا هـزار زحمـت گفـتم نـه              

ا كرديم در حلقومـت     گفت همان رقص مرده ره ميگن، وقتي سرت را از بدن جر           . صاحب
حيران شدم چه بگـويم بـا هـزار         . رقصي شود و تو مي    اندازيم و خون بسته مي     تيل داغ مي  

. جواب داد كه گناهت اوغان و سيافي بودنت هست        . زحمت گفتم صاحب گناه مه چيست     
گفتم من يك مامور بيچاره هستم كه اوالدهايم خورد خورد اسـت نـه سـيافي هـستم نـه                    

  .ام ال از كابل خارج نشدهگلبديني و تا بح
بعد از مدتي كه بين ما خاموشـي        . زنند او خنده كرد و گفت همگي همين حرف را مي         

ولي تو يك راه داري كه زنده       «: حكمفرما شد ناگهان او سكوت مرگبار را شكست و گفت         
قومندان شفيع ديوانه بعـد از      . بالدرنگ گفتم چه راهي؟ هر چه باشد قبول مي كنم         . »بماني

اش را كـشيد و   تفنگچـه (كث كوتاهي گفت يا بايد حرفي را كه مي زنم قبول كني و يـا                م
پرسيدم حرف شما چيست؟ او با قباحـت        . براي مرگ حاضر شوي   ) ام گذاشت  روي شقيقه 

فكر كردم  . زده شدم كه اندازه نداشت     چنان هيبت . تمام گفت بگذار تا در دهنت شاش كنم       
د؟ و او دوباره گفته خود را با وقاحت تمـام تكـرار             پرسيدم صاحب چه گفتي   . غلط شنيدم 

آيا اين . يك حالت حيرت، ترس و خشم   . نمي توانيد تصور كنيد كه چه حالتي داشتم       . كرد
گويد انسان است؟ آيا از انسانيت بويي برده؟ بعداً          كه در مقابلم است و چنين مي       موجودي

ب ساختن من چنين حرفي را مـي        خواهد آزارم دهد و براي مرعو      در دل گفتم شايد او مي     
زانو روي زمـين   و او هم گفت درست است، پس دو  . گفتم قبول دارم فقط مرا نكشيد     . زند

وري با نا بـا .  تا بند آنرا باز كند     و او دست به تنبان خود برد      . بنشين و دهن خود را باز كن      
يد در تفنگچه خود    شود؟ او كه ترديد مرا د      يعني اينقدر انسان پست مي    . او را تماشا داشتم   

! معطل چه هـستي يـا مـرگ يـا ايـن كـار             : ام گذاشت و گفت    مرمي تير نموده و به شقيقه     
تير پـشتم   . ام احساس كردم   سردي لوله تفنگچه را در شقيقه     . دانيد كه چه حالتي داشتم     نمي

ناچار دهن خود را باز كردم و او هم آلت خود را كشيده در دهـنم     . لرزيدم عرق كرد و مي   
  .ار نمود و من آن را قورت كردمادر

جايي كه گرفته بودند     آن جانور از اتاق خارج شد و دو نفر قبلي آمدند و مرا در همان              
  . بدون بايسكلم،رها كردند

  66شماره 
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  راكتي دوم بر اجساد پاره پاره
دو برادر شوهرم مامور دولت بودند كه صرف براي امـضا كـردن حاضـري بـه شـهر                   

بـا هـزاران زحمـت خـود را از       . مد آنان خيلي مشكل و خطرناك بـود       رفت و آ  . رفتند مي
رفتند چرا كه از دهمزنگ بـه اينطـرف بـه اصـطالح               مي »مرز«دهمزنگ گذشتانده آنطرف    

زد و خورد هر روز جريان داشت و يگـان  . پادشاهي مزاري و آنطرفش پادشاهي رباني بود    
  .ادت كرده بوديمنمود كه ما با آن ع ها اصابت مي راكت در اطراف سرك

و اما يكروز چاشت كه من از خانه پدرم داخل خانه شـوهرم شـدم بـه خـشويم كـه                     
نـه  : گفـت . گفتم، خاله جان بدهيد من بـشويم      . شست، سالم كردم   ها را كنار چاه مي     ظرف

مـن چـشم    . ، تو عروس هستي برو خانه خودت، اينه خالص شـدم          اي    بچيم، تو مانده شده   
قاسـم  «: كـرد  دم و صداي او را شنيدم كه پسر ارشدش را صدا مي           گفته به اتاق خود درآم    

:  پـسرش گفـت    ».ها را آب كـش نمـايم       جان، بيا بچيم سر دست من آب بيانداز كه ظرف         
من از جا بلند شـدم و از دهـن          . خوب است مادر و از خانه خارج شد و نزديك چاه آمد           

خـشويم  . آيـم   جان من مـي دروازه كه كمي در كنج حويلي و دورتر بود صدا كردم، خاله          
 هنوز حرفش تمام نـشده بـود        »...نه، دختر جان تو خسته هستي اينه قاسم جان آمد         «: گفت

كه ناگهان صداي آمدن يك راكت به گوشم رسيد و بعـد از آن انفجـار مهيبـي حـويلي و        
در روي حويلي نزديـك چـاه       .  بود 1371 اسد   19درست بخاطر دارم روز     . خانه را لرزاند  

 شد و من به چشم خود ديدم كه دستي در يك كنج حويلي و يـك پـاي در كـنج                      خاكباد
هـا   صداي چيغ من در ميان چيغ و فرياد ديگر ساكنين خانه كه در اتاق             . ديگر حويلي افتاد  

خشويم باالي زمين نزديـك چـاه       . ها برآمده بطرف چاه دويديم     همه از اتاق  . بودند گم شد  
تر  طرف آن. نداشت و نيمي از سرش هم بريده شده بود       دست  . افتاده، قطعه قطعه شده بود    

زد و پسرك خرد سـال شـان كـه از            پسرش با سر شكاف شده، بدون پا در خون غلط مي          
  . كرد در درون اتاق افتاده و شكمش پاره شده بود پشت شيشه كلكين، پدر را تماشا مي

شـوهرم، بـه طـرز      برادران شوهرم، خواهران شوهرم، خود      . كردند همه ناله و ضجه مي    
هاي مـا رسـيدند و همـه را از سـر             در همين موقع هم كوچگي    . زدند وحشتناكي فرياد مي  

ها را ببريد به مدرسـه، صـداي         جنازه: گفت يكي مي . دادند ها دور ساخته تسليت مي     جنازه
هاي گوشت   ها قابل انتقال نيستند يك چيزي بياوريد تا تكه         ديگري به گوشم نشست، جنازه    

. ها را توسط آن پيچانده به مدرسـه بردنـد          يكي دو پتو آوردند و جنازه     . جمع كنيم شان را   
خواسـت   دلم مـي  . هاي شان خونين شده بود     ها را بغل كرده بودند پيراهن      كساني كه جنازه  
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داد؟ هنوز آخرين جمله خـشويم      خانواده شوهرم را تسلي دهم ولي خودم را كي تسلي مي          
  »...، دختر جان تو خسته هستي اينه قاسم جان آمدنه«: در گوشم طنين انداز بود

: وقتي شوهرم با برادران و پدرش از مراسم تدفين دوباره برگشتند، چنين حكايـه كـرد             
با عجله آنها را آماده نمـوده       . شدند كرديم كه خراب مي    ها را بايد زودتر دفن مي      ما جنازه «

دفن نشده بود كه راكت بـاري       هنوز جنازه اولي    . طرف قبرستان زيارت سخي روان شديم     
همگي خود را عقب زيارت مخفـي  . دوباره شروع شد و در نزديكي ما دو راكت فرود آمد         

و جسد توته توته شده قاسم را به طرفي پرتـاب           . ها فرود آمد   راكتي در بين جنازه   . كرديم
 كـه   ها رفتم و جسد قاسم جـان را ديـديم          بعد از اندكي آرامي با عجله بطرف جنازه       . كرد

 9و بعداً پسرك  . با فوريت آن را دفن نموديم     . راكت دومي آن را كامالً متالشي ساخته بود       
  ».ساله اش را هم به خاك سپرديم

  67شماره 

  
  ها سه نفر سه شبانه روز در چنگال وحدتي

كردم چون دولت    من در كلينيك شخصي كار مي     .  و روزهاي دشواري بود    72هاي   سال
روزي در كلينك نشسته بودم كه خانم مسني با يك  .ها را نداشت   استطاعت پرداخت معاش  
خانم مذكور خـود را مـادر       . نرس موظف او را به من راجع نمود       . مريض جوان داخل شد   

گفتم چه مريضي دارد؟    . مريض معرفي نموده گفت دخترم چند روزي ميشود مريض است         
. ا الماري مصروف بـود انـداخت   او نگاهي به مامور صاحب ما كه تصادفاً در اتاق معاينه ب           

او از اتـاق    . من به مامور صاحب گفتم شما يك دقيقه خارج شويد تا مريض را معاينه كنم              
مادر مريض گفت دختـرم دو مـاه        . به مريضدار گفتم حاال حرف بزنيد چه شده       . خارج شد 

دختـرك  . كنم گفتم پروا ندارد من معاينه مي. دانم چه كنم   شود عادت ماهوار ندارد، نمي     مي
خـواهم تـو را معاينـه كـنم و او            را كه ميلرزيد، گفتم نترس من با تو كاري ندارم فقط مي           

. ي دقيق مريض، او را بيرون فرستادم تا با مـادرش حـرف بـزنم               بعد از معاينه   .حاضر شد 
گفتم مادر جان آيا دختر شما عروسي كرده؟ او كه وارخطا شده بود گفت نه داكتر صاحب       

  .ولي نامزد داردعروسي نكرده 
بسيار عصباني شدم، بعد خود را كنترول نموده گفتم مادر جان دختر شـما سـه ماهـه                   

گـويي؟ جـواب    چه مي! او وارخطا شد به روي خود چنگ زد و گفت يا خدا       . حامله است 
گفتم، مادر جان زودتر عروسي شان را روبراه كنيـد مـشكل حـل               نامزدش را چه بگويم؟   

گفـتم از كجـا   . ناگهان فرياد كشيد نه كار نامزدش نيست. زدش باشدشايد كار نام . شود مي
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كنـد و شـش مـاه        اش در شمالي باالي زمين كار مي       گفت نامزد بيچاره  . دانيد كه نيست   مي
شود به كابل نيامده، چه كنم؟ چه خاكي به سرم بريزم؟ گفتم پس به نظر شما كيـست؟                   مي

ته شده، برادر هم نـدارد پـس كـي از او            پدرش كش . دانم بايد از خودش پرسيد     گفت نمي 
او بـه شـما     . توانـد همـراز باشـد      بپرسد؟ گفتم شما مادر هستيد و دختر با مادر خوبتر مي          

: كنيد؟ گفـتم چـه كـار؟ گفـت         مادر گفت، داكتر صاحب يك كار مي      . گويد حقيقت را مي  
ـ      .طفلك را بياندازيد از هركس باشد      ر داري، خشمگين شدم و گفتم پس تو از همه چيز خب

كني، زود از كلينك خارج شو و گرنه پوليس          زني و باالي دخترت كار مي      خود را گول مي   
  .كنم را خبر مي

تو بجـاي دختـرم     ! ناگهان مادر به گريه شد، دستهايم را گرفت و گفت، داكتر صاحب           
. گـذرد  هاي مردم مـي    اي هستم كه روزگارم به كاالشويي در خانه        هستي، من زن رنج ديده    

بودم اين چنـين   اگر از آنان مي. دهم اما از آنان نيستم كنم و پنج طفل يتيم را نان مي   ميكار  
  .بودند خوار و زار و احتياج نمي

گفتم مادر جان مـرا بـبخش از حـرفم    . دلم سوخت و از حرف خود پشيمان شده بودم        
و خواهم ولي يك چيز را حدس زدم و آن اينكه شما از موضـوع خبـر داريـد              معذرت مي 
بلي داكتر صـاحب، بلـي      : خبر انداخته ايد، آيا واقعاً كار نامزدش نيست؟ گفت         خود را بي  

. خواستم براي حفظ آبرويم اگر بتوانم اين قسم شما نجـاتم دهيـد            . دخترم، من خبر داشتم   
  .نخير كار نامزدش نيست

شناسي؟ ناگهـان بغـضش تركيـد و بـا      گفتم، مادر جان خبر داري، آيا نفرش را هم مي    
شناسم ولي چـه فايـده كـه         بلي داكتر صاحب، مي   ! گفت بلي دختر جان   . تلخي گريه كرد  

آهـسته  . گفتم چرا مادر جان حاال خو دولت اسالمي داريم برو عرض كـو            . رسد زورم نمي 
گـوش كـن   . از كي عرض كنم و به كي عـرض كـنم  : مثل اينكه با خود حرف بزند، گفت  

هم اين راز وحشتناك و تكاندهنـده را برايـت   خوا داكتر صاحب تو بجاي دخترم هستي مي  
بعد از آنكه شوهرم در خيرخانه راكت خورد و         . كشم بگويم تا اقالً تو بفهمي چه دردي مي       

همين دختـرك جـوانم نـامزد داشـت و          . شهيد شد حيران ماندم با پنج طفل خود چه كنم         
ـ           عروسي ال پـدرش  اش نزديك بود، بعد از شهيد شدن شوهرم گفتم عروسـي باشـد تـا س
  .بگذرد

كـردم و پـسركم      من به خانه ديگران رفته كاالشويي مـي       . گذشت زندگي به سختي مي   
ديروز مادر خير محمد رفته بـود  : يكروز همسايه ما گفت. كرد روي بازار دست فروشي مي    
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گفـتم درسـت   . آنطرف و آرد و برنج و روغن ارزان آورده بود، بيا كه ما و تو هـم بـرويم       
چـون  . من دخترم را همراه خود گرفتم و با زن همـسايه روان شـديم             . يمرو است فردا مي  

رفتن از راه شهر امكان پذير نبود از راه باغ باال و كارتـه مـامورين و سـيلو طـرف كوتـه                
. سنگي و چهار قلعه و از آنجا بطرف ده دانا و باالخره به طرف چهار آسياب روان شـديم                  

در راه گوشـه  . دوباره به طرف خانه حركت كرديماز آنجا كمي برنج، آرد و روغن خريده         
  .كردند شديم باالي ما فير مي رفتيم چون از كوه تلويزيون اگر ديده مي گوشه مي

امـا بعـد از آن كـه عبـور و مـرور كـم شـد        . اي رخ نـداد   تا راه كوته سنگي حادثـه     
رك كسي ديـده    هاي ما مانديم و در س      ترسيديم، تا جاييكه فقط ما سه زن پياده با بوجي          مي
به اين طرف بياييد كه اگـر از بـاالي كـوه            : در راه روان بوديم كه يكي صدا كرد       . شد نمي

در پنـاه   .  هم بدون اختيار بطرف همان فرد راه را كج كرديم          د و ما  كنن شما را ببينند فير مي    
يك ديوار خرابه رسيديم كه ناگهان چند نفر مسلح اطـراف مـا را گرفتنـد و گفتنـد كجـا                     

زنـم و   رويد؟ به همراهانم گفتم شما حرف نزنيد، من پيرزن هستم و با ايشان حرف مـي                مي
. ايـم  ايم و كمي آذوقه براي خود آورده       بچيم ما از چهار آسياب آمده     : كمي پيش رفته گفتم   

ديگري پرسيد از كجـا     . خانه ما آنطرف شهر است به خيرخانه      : رويد؟ گفتم  كجا مي : گفتند
نفرهاي مسلح همـه شـان از حـزب         . كنيم ي، در خيرخانه زندگي مي    هستيد؟ گفتم از شمال   

كننـد،   حاال شوراي نظار زنان خود را روان مي       : ديگري خنده نموده و گفت     .وحدت بودند 
وارخطا شده گفتم بچه جان ما با شوراي نظار كاري نداريم، از            ! كنيم خوب ما هم قبول مي    

ي آرد و روغن به چهار آسياب رفته بوديم         مردم غريب و بيچاره هستيم كه براي آوردن كم        
ديگري گفت شما مانده شده ايد بياييد اسـتراحت كنيـد و كمـي آب و              .ايم و حاال برگشته  

خواست حرفشان را قبول كـنم ولـي         هر چند دلم نمي   . خوردني بخوريد بعداً حركت كنيد    
 اتـاقي   دند و داخـل   يمه ويراني رهنمايي كر   كمي پيشتر رفتيم ما را به خانه ن       . چاره نداشتم 

بعد از چند دقيقه يكي از آنان آمد و دست بطرف دخترم دراز كرد و گفت تو برو                  . نمودند
گفـتم مـن   . شود بريد؟ گفت آنجا آب است اينجا آورده نمي        گفتم او را كجا مي    . اتاق ديگر 
. قومندان صاحب گفته يك يك نفر بروند كه غالمغـال نـشود           : در جوابم گفت  . روم هم مي 
او بيـرون رفـت، چنـد       . ش ايستاده شدم و گفتم اول بايد مرا بكشي و بعد او را ببري             جلو

لحظه بعد دو نفر آمدند و يكي گفت كدام يك غالمغال دارد؟ دومـي اشـاره بمـن كـرد و        
رسـد اول   بطرف من آمد سيلي محكمي به رويم زد و گفت نوبت تـو هـم مـي        . گفت اونو 

   .كرد با خود بردند به اتاق ديگر  و زاري مينويت اين، و دخترم را كه گريه و عذر
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خواست ولي كسي    بعد از چند لحظه، صداي داد و فرياد دخترم را شنيدم كه كمك مي             
در اين لحظه مادر و دختر چنان گريه نمود كه از گفتن بـاز ايـستاد،        .نبود به داد وي برسد    

يم چند هزار سال گذشت، باز بلي، بعد از چندي كه باال     :بعد از چند لحظه دوباره ادامه داد      
  .همان چيغ و داد و فرياد و خواستن كمك ز آمده و زن همسايه را بردند و بادو نفر

وقتي مقاومت كردم با مـشت و لگـد بـه           . باالخره نوبت من رسيد و آمدند تا مرا ببرند        
ـ . و آنان مرا به اتاق ديگري بردند و آنجـا خواباندنـد           بيهوش شدم   . جان من افتادند   د از  بع

مدتي حالم كمي بهتر شده بود كه دو نفر داخل اتاق شدند و بالفاصله بـاالي مـن حملـه                    
  .هايم را پاره كردند كرده و لباس

ام گرفتـه بـود او را    كرد و مرا هـم كـه گريـه      مادر بيشتر حرف زده نتوانست، گريه مي      
بلي مـا   : بگويدباالخره مادر كه حالش كمي خوبتر شده بود فقط توانست           . دادم دلداري مي 

دانم چندين بـار بـه دختـرم، آن زن       سه شبانه روز آنجا مانديم، آنان شش نفر بودند و نمي          
روز چهـارم همـه مـا را بـه سـرك          . همسايه و من كه بجاي مادر شان بودم تجاوز كردند         

وقتي بـه خانـه رسـيديم       . برويد و هر وقت دلتان شد دوباره بياييد       : كشيده، با خنده گفتند   
خواست خود را بكشد ولي من نگذاشتم و زن همسايه نيز گفت بايـد از قـضيه                  ميدخترم  

سه روز بعد خبر شدم كه زن همسايه خود را بـه     . رود هيچكس آگاه نشود كه آبروي ما مي      
  .چاه انداخته و مرده است

گذرد و من وقتي وضع دخترم را ديدم كه حالتش تغيير كرده             بلي سه ماه از آن روز مي      
اين بود كه او را نزد شما آوردم كه اگر چاره اش        . شويم دم كه حتماً بي آبرو مي     وارخطا ش 

نامزدش . آبرويي نجات دهيد چون جوان است و آينده دارد را بتوانيد و اقالً او را از اين بي        
  .وي باز به گريه شد و نتوانست سيل اشكش را بگيرد. كشد هم انتظار او را مي

  68شماره 

  
  يديلدا به خون تپ

چـون دختـر   . يلدا بزرگترين طفل خانواده بود و مظهر اميد و آرزوهاي پدر و مـادرش  
هاي جنگ در دور و برش تعداد زياد زخمي و مريض            بسيار مستعد و اليق بود و طي سال       

اهالي قريـه او را     . گفت من داكتر ميشوم كه به همين مردم كمك كنم          ديده بود، هميشه مي   
  .كردند ايش هميشه ياد ميه دوست داشتند و از خوبي

 يلدا خواست كوچه را جاروب كند، سرش را بـا چـادري بـست و                1373 اسد   21در  
. هـا را خراشـيد     شايد حدود دو يا سه دقيقه بعد صداي مهيب راكتـي گـوش            . بيرون رفت 
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وقتي خاكباد فرو نشست مادر و پدر يلدا با داد و فريـاد بـه             . كوچه پر از گرد و خاك شد      
يكـي  . يدند كه يلدا چه شد؟ و يلدا را با سه طفل ديگر بخون غلتيده يافتند             طرف كوچه دو  

خواستند فوراً او را به شفاخانه برسانند ولي راه در اثر جنگ بند . از كودكان هنوز زنده بود  
  .بود، او نيز جان داد

 گريـستند و  همگي زن و مرد مي. با رسيدن جنازه در قريه، غريو گريه و واويال بلند بود       
ها را بدون مراسم با بـي سـر و           شدت جنگ باعث شد تا جنازه     . در اين ماتم شريك بودند    

  .ساماني و عجله بخاك بسپارند
تـا كنـون هـوش و       . كـرد  خورد و نه گريه مي     زد و نه چيزي مي     پدر يلدا نه حرفي مي    

  .حواس سالم ندارد
  69شماره 

  
  هيچكس برايم نماند

خود را در كـنج خانـه       . خورد هاي شان بهم مي    ندانلرزيدند و د   هايم از خنك مي    نواسه
  .ترس و خنك همه را در لرزه انداخته بود. گرفته بوديم

ديـد   من مانع شدم ولي فايده نكرد چون او مي        . پسرم خواست لحافي از خانه ما بياورد      
چند بار صدايش كردم اما او      . كنند، دلش آرام نگرفت و رفت      هايم از خنك گريه مي     نواسه
همه جـا را دود و      . نفهميديم كه چه بود   . در همين وقت صداي بد هيبتي شنيديم      . ه بود رفت

هايم را يك يك به نام صدا كردم، جـواب           نواسه. بي اندازه وارخطا شده بودم    . غبار گرفت 
ديدم . من هم رفتم  . عروسم به وارخطايي بلند شد و دويد پشت پسرم        . دلم جمع شد  . دادند

يگانه . زمين و زمان بااليم چرخيد    . سوخت قسمتي از خانه هم مي    . هكه پسرم توته توته شد    
بـسيار بيچـاره    . كشيد و هيبت زده بود     عروسم ناله مي  . اميد زندگيم، يگانه پسرم شهيد شد     

  .شده بوديم
تر از ما، مراسم تدفين پـسرم را بـه عهـده             ي كه مانده بودند و بيچاره      همان دو همسايه  

تا صـبح مـن و عروسـم        . پناه نان و بي   مرد، بي  سرپرست، بي   بي ما مانديم . شب شد  .گرفتند
كـسي  . كرد دست و پايم كار نمي. هايم كر شده بود    گوش. هايم ديد نداشت   چشم. گريستيم

عروسم جوان بود   . فكر بدي در سرم پيدا شد     . دانستم چه كنم   نمي. نبود ما را دلداري بدهد    
  .شناختند را هم نميو اين جانوران كه پدر و مادر و خواهر خود 

كمر خود را با چادر محكم بسته كردم و عروسـم را گفـتم كـه                . هنوز صبح نشده بود   
  .روشن ناشده بايد برويم. ازين جا بايد برويم
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خود را با بسيار مشكالت بـه       . هايم لباس گرم نداشتند چون همه چيز سوخته بود         نواسه
مـا را گفـت     . هاي خود را ديـديم     سايهيكي از هم  . فهميديم كجا برويم   نمي. شهر رسانديم 

  .خالي است) فعالً شفاخانه ايمرجنسي(برويم تعمير كودكستان 
. كـرد  در هر اتاق دو سه فاميل زنـدگي مـي         . به كمك و رهنمايي همسايه آن جا رفتيم       

. عروسم گريه را شروع كرد    . دوشك بوديم  لحاف و بي   بي. هاي خالي را گرفتيم    يكي از اتاق  
  .هاي تلختري از ما داشتند هر كدام قصه.  ما جمع شدندهمه دور و بر

گدايي را شروع   . در زندگي به كسي دست دراز نكرده بودم       . اي پيدا كردم   چادري كهنه 
تنها دسـتم بـه مـردم       . شرميدم زير چادري مي  . هايم، براي عروس جوانم    براي نواسه . كردم

  .توانستم دراز بود، چيزي به زبان گفته نمي
روزي عروسـم در    .  همين صورت گذشت ولي زمستان هنوز ادامـه داشـت          يك ماه به  

هـايم بـه دورش بـازي        شـست، نواسـه    بيرون اتاق چند تا ظرفي كه پيدا كرده بوديم مـي          
او به اوالدهايش هر چه اصرار كرد برويد پيش مادركالن تان كه هوا سرد است،               . كردند مي

  .من هم هر چه صدا كردم نيامدند. قبول نكردند
هاي صبح وقتي به هوش آمدم       نزديك. در همين اثنا آواز مهيبي شنيدم و ديگر نفهميدم        

هـايم را توتـه    فهميدم كه راكتي تمام نواسه. كردند همه باالي سرم نشسته بودند و گريه مي   
همه را جمع كردم، چيـزي      . هاي گوشت شان هنوز در ديوارها مانده بود        پارچه. توته كرده 

هاي آهن چيدم، چيزي را بردم به قبرستان         ن نمودم، و اطراف آن را توته      از آن را جابجا دف    
  .نذر پدر شان

چـشمان  . دو پايش قطع شـده بـود      . بعد از دو روز مرا پيش عروسم به شفاخانه بردند         
او را هم   . فرداي آن خبر مرگ عروسم را آوردند      . خود را باز كرد، چيزي گفت كه نفهميدم       

  .مدر همان قبرستان دفن كردي
  .ام، جان سختي دارم مرگ هم از من بيزار است هزار بار مرگ خود را خواسته

  71شماره 

  
  خون خسر و شوهرم

 ،توانستيم بجاي امـن كـوچ نمـاييم        چون ما در وضعيت بد اقتصادي قرار داشتيم، نمي        
اما روز بروز تجاوز به جان و مال مردم هم از جانـب             . شديم ها پت مي   ناگزير در زير خانه   

شد كه حوصله ما هم به آخر رسـيد و        رهاي گلبدين و هم گلم جمع ها زياد و زيادتر مي          نف
يـك مقـدار مـال خانـه را     . ي خود به جاي ديگري بـرويم     باالخره تصميم گرفتيم از محله    
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ها توسط كراچي دستي بسوي شـش درك انتقـال           خشويم با وجود ممانعت و اذيت كردن      
ها قيـد    يگر شدت گرفت و براي چند روز در زير خانه         ها بار د   جنگ. داد و دوباره برگشت   

ها به طـرف كابـل ننـداري     اي آمده و ما از طريق پس كوچه    بوديم تا اينكه در جنگ، وقفه     
نفر تفنگدار مجبور    به وزارت آب و برق فعلي نرسيده بوديم كه از جانب چند           . روان شديم 

ز چنگ آنان خالص و از سـرك  با صد عذر و زاري و دادن مقداري پول ا. به توقف شديم  
غازي استديوم خود را به جاده مسجد عيدگاه كـه از كمـين گـاه شـوراي نظـار در پـل                       

در همين جا سه نفر مسلح گلـم جمـع          .  متر فاصله داشت، رسيديم    200محمودخان حدود   
  .ها برده شديم هاي خرابه قالين فروشي در مقابل ما ايستاده و با زور برچه بسوي دكان

ي ديگري اشاره نمودنـد كـه بايـد           تالشي و سوال و جواب مرا به اتاق مخروبه         بعد از 
 ابتدا خـسرم را بـا تفنـگ جابجـا         . آنجا بروم ولي خسرم و شوهرم بشدت مقاومت كردند        

در همين وقت پوسته شوراي نظـار آنـان را   . با شوهرم دست اندازي را ادامه دادند  . كشتند
 كرده دوان دوان از سـاحه خـارج و آنطـرف پـل         زير آتش گرفت و ما از فرصت استفاده       

  .مرده خسرم در همان خرابه ها گم شد. محمود خان رسيديم
به هر مشكلي كه بود به خيرخانه رسيده و چند روز در خانه يكي از دوستان بودوباش                 

تـر   كـرد، روز بـروز محتـاج       چون همه چيز را از دست داده بوديم و فقر بيداد مي           . داشتيم
بنابر آن شوهرم كه اصالً از لوگر و پشتون بود از روي مجبوريت تصميم گرفـت         شديم،   مي

از راه جنگلك و چهل ستون به طرف چهار آسياب مركز حزب گلبدين كه مـواد خوراكـه     
او در جريـان راه از طـرف نفرهـاي    . را به كابل منع نموده بودند، رفته و كمي مواد بياورد        

.  عقب شفاخانه ابن سينا برده شده، زنداني گرديـد    حزب وحدت خليلي گرفتار و در ساحه      
اش تمام شهر را گشت كه بـاالخره بعـد از            وار در جستجوي فرزند گم شده      مادرش ديوانه 
ها او را به جـرم پـشتون         وحدتي. اش را از نزديكي دروازه باغ باال پيدا كرد         سه روز جنازه  

  .بودن تيرباران كرده بودند
او را هم دفن كرديم و هر چه بود تير شـد، امـا مـن           . گذشتدانم كه باالي ما چه       نمي

  .ماندم با دو بچه خورد و مادر پير شوهرم
مـن امكـان    . پدرم از واليت لوگر بود كه مدتها قبل از اين حوادث به وطن رفته بـود               

  .رفتن به لوگر را نيافتم، ناگزير جانب پاكستان رفتم
ستان شوهرم بودوباش داشـتيم كـه بعـد از    در منطقه افغان كالوني پشاور با يكي از دو      

كسي نبود ما را كمك كند بنـاً  . مدت كوتاه پول ما تمام شد و چيزي براي خوردن نداشتيم    
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كـردم و از مـردم       تا ناوقت هاي روز گدايي مي     . با پوشيدن چادري شروع به گدايي نمودم      
زارهاي پشاور مواجـه  چون زن جوان بودم اكثراً با نيشخندهاي مردم در با     . خواستم پول مي 

بعد از فوت مادر شوهرم در پاكستان، كامالً        .  كلدار بود  30 تا   20ام   شدم و عايد روزانه    مي
اكنون در  . ام نبود  تصميم گرفتم شوهر كنم ولي كسي حاضر به پذيرفتن دو بچه          . تنها ماندم 

  .كابل در يك خانه مزدورم
  75شماره 

  
  مرا بر سر قبر زنم بردند

روز ششم جنگ بود كه راكتي به خانه همسايه اصابت          . 2004 اگست   -1383 سنبله   10
ي او رسـاندم،   من نيم خيز خود را به خانـه . كرد، دو طفل و خانم او را پارچه پارچه نمود 

زد،  ها بود بيحركت در كنجي افتاده گپ نمـي         خانه يكي از وزارت   همسايه بيچاره كه مامور   
ي مجاور كه نيمي از آن ويـران شـده    وانش در خانهمن و پسر ج . مات و مبهوت مانده بود    

اين حادثه مرا سخت بيمناك ساخت    . ها را دفن كرديم    بود، سه گودال بشكل قبر كنده مرده      
ي ما اصابت كرد، گـرد و خـاك          و هنوز از خانه همسايه نه برآمده بودم كه راكتي به خانه           
گـرفتم در   چه و دختـرانم را مـي  بسياري به هوا رفت و من در حاليكه جيغ مي زدم و نام ب       

اما پسر همسايه در حاليكه بروي زمين پـروت كـرده   . ميان گرد و خاك بسوي خانه دويدم    
هر جاكه راكت بخورد احتمال برخورد چند تـاي ديگـر آن            : گفت  بود مرا محكم گرفته مي    
ف بعد از لحظاتي كه برايم پاياني نداشت هوا كمي صـا          . اي صبركن   هم وجود دارد، لحظه   

داد بـه زيـر زمينـي     كردم، كسي جواب نمـي  چه صدا مي شد، خود را به خانه رساندم، هر   
همـه جـور    . كردنـد   دويدم، هر سه طفلم خود را به مادر شان چسپانده بيحركت نگاه مـي             

خالي بود، تصميم گـرفتم هـر    كامالًها  هاي ما فرار كرده بودند و كوچه  اكثر همسايه . بودند
  .ه نو منزل يكي از اقوام برسانمكارتطوري شده خود را به 

ها را در موتر انـداختم و بطـرف جـاده در حركـت شـدم،                 صبح وقت برخاسته لباس   
خواستم از دهان چمن عبور كنم كه پنج مرد مسلح پيش روي موتر ايستادند و بـا تحكـم                   

از همين فردا همين ساعت موتر تانرا   : پايين شويد و بعد كليد موتر را خواسته گفتند        : گفتند
گردم، قبـول   ام را به كارته نو رسانده بر مي هرچه عذر كردم كه خانواده   . جا تحويل بگيريد  

ديـد    دخترم مي ه  هاي شيطنت آميزي ب    يكي از آنها با نگاه    . لرزيد  نكردند، خانمم مثل بيد مي    
ام را در زنـدگي بـه ايـن آسـاني      ازينكه يگانه سـرمايه  . و من ترسيده كليد را تحويل دادم      

مقداري از اشياي را كـه آورده       . كرد  پسرم گريه مي  . تحويل گرگان كردم سخت متاثر بودم     
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دوستان مرا قـانع كردنـد كـه ديگـر          . اي بار كرده تا كارته نو پياده رفتيم         بوديم بر كراچي  
روز بعد جنگ دوباره آغاز گرديد ولي كارته نـو كمـي آرام بـود                يك. بدنبال موترم نروم  
  . دآم گهگاهي راكت مي
خواستم جهـت خريـد آرد بـه ماركيـت        يكروز كه مي  . ي دوستم ماندم    دو ماه در خانه   

بروم، نارسيده به ماركيت جيپي پهلويم توقف كرد، دو مرد مسلح پياده شده و مرا بـه زور                  
هـايم را    به مجردي كه به جيپ باال شدم چشم       . داخل جيپ انداخته بسرعت حركت كردند     

هايم را باز كردند كـه در چـار آسـياب            ام كردند و چشم      پياده وقتي از موتر  . محكم بستند 
من در داخل مـوتر  . اي را يافتم كه مرا شكنجه كرده بود بودم و در مقابل خود همان خادي     

مرا به جرم رابطه با خاد دستگير كرده بودند، هرچـه قـرآن و              . به صداي او شك برده بودم     
ماه شكنجه كرده است، گوش شنوايي نبود،       قسم خوردم و گفتم كه خود اين آدم مرا شش           

بعد مرا  . كردند بدون اينكه چيزي از من بخواهند        ام مي   دو شبانه روز به زنجير بسته شكنجه      
آن . كـردم   هاي خط اول فرستاده شب و روز آب و مرمي به تپه بـاال مـي                به يكي از پوسته   
 اسـالمي در تمـاس      ي يكي از دوستانش با حـزب        اي ماهري بود بواسطه     خادي كه توپچي  

او در چارآسـياب    . شده خودش را به چارآسياب و فاميلش را به پشاور انتقال داده بودنـد             
حدود دو هفته در چارآسياب ماندم و بشدت عذاب         . كرد  يك گروپ توپچي را هدايت مي     

  . كردند رساندم كه كابل را ويران مي هايي را به توپ مي كشيدم زيرا گلوله وجدان مي
كـردم،   پايين تپه فرستادند تا آب باال كنم، در حاليكه ظرف را از تانكر پر مـي شبي مرا   

راكتي به پوسته اصابت كرد، گرد و خاك غليظي تا زير تپه فرود آمد و مـن ديگـر انتظـار     
هاي مجـاور   نكشيده رو به شهر دويدم، مقداري راه را پيموده بودم كه چند پيكپ از پوسته        

صبح كه كمـي  . حركت شدند ولي من از تيررس گذشته بودم       بطرف آن پوسته بسرعت در      
هوا روشن شد به پيرمردي برخورده و سالم كرده از او خواستم لباس برايم تهيه كند، چون      

اي روبـرو    دريشي عسكري و آنهم از سـوي چارآسـياب آمـدن مـرا بـا خطـرات جـدي                  
وكي قرار داشت بـرد     ي متر   اش كه در منطقه     بخانه دل پيرمرد بحالم سوخت مرا    . ساخت  مي

دهـن  . عصر آنروز خود را از طريق راه هاي ناهموار به كارته نو رساندم     . و لباس برايم داد   
مجردي كه مـرا ديـد،    كوچه دوستم را ديدم كه با پسر بزرگش سوي ماركيت روان بود به            

دويد و در آغوش گرفت، احوال خانواده را پرسيدم او چيزي نگفت و دستم را گرفتـه در                  
ايـن  : دو مرا به قبرستان مجاور بردند و دو قبر را نشانم داده، دوستم گفت              آن. كت شد حر

بخاطري كه براي بچه هـا مـشكلي بوجـود           هفته قبل  يك. خانم تو و اينهم خانم من است      
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رفتند كه اصابت مرمي توپي هر دو را تكـه            شان جهت خريد آرد به ماركيت مي       نيايد خود 
اينجا آوردم كه نخواستم پيش روي فرزنـدانت ايـن حادثـه را             من بخاطري ترا    . تكه نمود 
كردند كه خـودت هـم        گريستند، چون فكر مي     هفته نان نخوردند و مي     آنان يك . قصه كنم 
  . دهم تا چيزي بخورند شود كه آنان را دلداري مي چند روز مي. اي كشته شده

  .رفتمدو شب ديگر بخانه ماندم و پسر و دخترانم را گرفته به ايران 
 
 

 ما » رهبران«از گدايي ننگ دارم، ولي بسوزند 
حزب وحدت در جنوب درياي پغمـان و اتحـاد ايـن طـرف دريـا قرارگـاه گرفتنـد                    

كـرد كـه در قبـال خـود تخريـب       هاي مردم اصابت مـي     هاي هر دو جانب به خانه      وگلوله
هـاي    پوسـته ولـي . ها، زخمي و كشته بجا داشت و مردم شروع كردند به تخليه منطقه  خانه

دار در كنـار سـرك عمـومي     شدند مخصوصاً شخصي بنام عالقه مسلح اتحاد مانع مردم مي 
هـاي مـردم را      كوته سنگي نزديك تانك تيل ديوانبيگي پوسته داشـت كـه روزانـه خانـه              

 چـون مـردم     .بـرد  هاي آنها را در محضر عام مـي        تخريب، چوب دستك، كلكين و دروازه     
گرفت تا اينكه درين جـدال پـسر خـردم كـه      اومت صورت نميدفاع بودند هيچ نوع مق  بي

من كه دو پـسر جـوان       . شد، كشته شد   وحيداهللا نام داشت و مانع دزدي اموال خانه من مي         
 از خانـه بـرده و در جـاي          1369پسر كالنم را جانيان جهادي در       (خود را از دست دادم،      

هم بايـد كـشته شـويم،         كه ما  گفت زنم مي . زندگي برايم مفهوم نداشت   ) نامعلومي كشتند 
چون در محاصره بوديم براي خـوردن و سـوزاندن          . تصميم رفتن به جاي ديگر را نداشت      

خواستند كه بايد بـراي شـان داد در          چيزي نداشتيم و از همه بدتر، افراد پوسته هم نان مي          
رت ناموسي صـو    ها بي دادند و ده   خواست انجام مي   غير آن بنام كمونيست هرچه دلشان مي      

ناگزير پنهاني بدون برداشتن كوچكترين چيزي از خانه با خانمم و بچه سومي به        . گرفت مي
باريـد كـه در بـين راه         باالي ما باران گلولـه مـي      . طرف دو راهي پغمان در حركت شديم      

دار رسـانيده از آنـان كمـك         به بسيار مشكل خود را به پوسته عالقه        خانمم زخمي شده و   
بعـد از عـالمي     . هاي ما پرداختند    وسته به جاي كمك به تالشي جيب      خواستيم ولي افراد پ   

عذر و زاري به طرف كمپني روان شديم و چون پـول تـداوي را نداشـتيم زخـم خـانمم                     
  .همه چيز خود را از دست داده بوديمديگر  ما .چركين شد
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 ها  جم خواهرم در چنگال گلم
 هـر . هـا درگرفـت    جم فداران رباني و گلم   تقريباً عصر روز بود كه جنگ شديد بين طر        

طرف مرمي مي خورد، همگي ما در زير خانه ها پنهان بوديم كه در همسايگي ما غوغا برپا             
پدرم از خانه بر آمده و دو باره برگشت ، به مادرم و ما گفت كه در زير خانـه باشـيم           . شد

سه يـا   فردا با. ه ماندهاش در كوچ چراكه زلمي پسر ماما شكور كشته شده و تا صبح جنازه  
چهار نفر از موسفيدان محل جنازه را بردوش گرفته بسوي گورستان روان بودنـد كـه فيـر             

هاي اطراف، مانع رفتن آنان شده و جنازه را دوباره به خانه             مرمي و اصابت گلوله از پوسته     
  . آوردند كه دو روز بعد دفن گرديد

پيش روي مـادر و پـدر، طفلـش         : نداشتدفاع بودند و هيچ راه نجات وجود         مردم بي 
و  شـد؛ پـسر   ها وشاخه درختان آويزان ميبه ديوارها  هاي گوشت انسان داد؛ پارچه  جان مي 

داد و   تكه و به خون غرق شـده جـان مـي             دختر شش و هفت ساله به اثر اصابت چره تكه         
 روزه و در    هـا همـه    از اين نمونه  . شد بدون كفن با همان لباس آلوده به خون زير خاك مي          

  . شد همه جاي شهر كابل ديده مي
هاي تروريست حتي مال امـام       گلبديني. ترس و وحشت در فضاي شهر كهنه حاكم بود        

جنـگ، جنـگ   . مسجد را كشتند زيرا او به مردم گفته بود كه جنگ اينان براي اسالم نيست   
ـ  ماشـين  برجهاي بـرق تخريـب و     . ديگران است  قدرت است، خودخواهي گلبدين و      ا و ه

  . آور بود ماند، همه جا تاريك و ترس شهر كهنه به يك قبرستان مي. ها دزدي شدند لين
رسـيد كـه    گوشه آواز بگوش مي صدا افتاد و از هر     و  شب بود كه سر    8حدود ساعت   

مردم در همان تاريكي شب، وحشت زده ايـن  . نمايند ها هجوم آورده و قتل عام مي       جم گلم
هـا   كوچه ها از منطقه دهن چمن به طرف چوك جاده و        جم گلم. دويدند طرف و آنطرف مي   

  . كردند كه چندين كشته و زخمي بجا ماند براه افتيده و به هر طرف فير مي
من و پدر و مادرم يك جـا بـوديم ولـي            . ها از همديگر جدا شدند     مردم آواره و فاميل   

پدرم به ما گفـت كـه   .  نشدلطيفه خواهرم از نزد ما گم شد و تا صبح او را پاليديم كه پيدا          
ديگران بايد بطرف ده افغانان بروند و همه در فكر آن بوديم كه شايد لطيفـه كـشته شـده                     

ها افتيده بود، او را به پوسته عقب  جم باشد و جسد او را بايد پيدا كرد اما لطيفه در دام گلم          
بعداً او را به    . بودها قيد    ناموس مسجد عيدگاه برده بودند و مدت سه روز در چنگال آن بي           

سرگروپ گروه امنيتي حفيظ بيگ كه وزير شهرسـازي بـود، سـپرده و مـدت دو روز در                   
كانتينر آنان نگهداري و باالخره توسط همان افراد به خيرخانه آورده شـد و در بـازار رهـا     



 152 روزگاران

ي ما درين فكر بوديم كه لطيفه كشته شده و بايد مجلس فاتحه خواني او برپـا                   همه. گرديد
  . به هر حال خواهرم پيدا شد وهمه چيز را بما گفت. ددگر

امـا  . عنوان زن بيوه ازدواج كرده رقي در شهر كابل ب    ـر ب ـنف يك   ان او با  ـزمان طالب  در
  . لخي داردـدگي تـولناكي كه بر او رفته بود، زنـراهاي هـدليل ماجـود بـش وم ميـمعل
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 ... فاتحه مرا گرفته بودند

ها وضع دكان مـا      با آمدن تنظيم  . ر هستم و سالهاست كه در كابل زندگي دارم        از پنجشي 
باسـه  . رفتيم به دكان خود در مندوي       بود و روزي مي    73سال  . در مندوي كامالً بهم خورد    

تر  تكسي ران پيشنهاد كرد كه اگر از راه تايمني برويم زود         . اي كرايه كرديم   نفر ديگر تكسي  
مـرا  .  در نزديكي تايمني از طرف افراد حزب وحدت تالشي شديم    .همه پذيرفتيم . رسيم مي

خيلـي  .  و ديگـران را رخـصت نمودنـد        هبدليل اينكه پنجشيري هستم از موتر پايين كـرد        
. ها انتقـال يـافتم     اي در همان نزديكي    به حويلي . دانستم جرم خود را هم نمي    . ترسيده بودم 

وقتي به هوش آمدم . ه از هوش رفتمحدي كه  ب،بالفاصله لت و كوب و شكنجه شروع شد      
همه بااليم خنديدنـد، گفتنـد بـه تـو          .... يد، فاميلم خبر ندارد و    اگفتم چرا مرا اينجا آورده      

  . هاي پوچ كوچگي ضرورت داريم، شكار ما هستي و دشنام
وقتـي دوبـاره بـه حـال شـدم،      . چند ساعت بعد مرا پيچكاري كردند و از هوش رفتم        

كـوتي  «اي بنام    مرا انتقال داده اند و از آن جا به دشت برچي در خانه            فهميدم به كارته سه     
اين خانه را به زندان تبديل نمـوده        . كه قبالً گدام يك تاجر هندو بود، جابجا كردند        » گاني
آن جـا حـدود    . ايـم دادند، گفتند اينرا براي تبادله اسيران آورده       وقتي مرا تسليم مي   . بودند
گنـاه مثـل خـودم و     تعدادي از شوراي نظار، تعدادي بي     . اني بودند  نفر ديـگر هم زند    400

  . تعدادي هم از افراد متمرد تنظيم شان
شان را پيش روي چشمان ما اعدام كردند تا به ما بفهماننـد كـه                چند نفر از افراد خود    

. گـذرد  شد و از بيرون زندان اطالعي نداشتيم كه چه مي          روزها سپري مي   .كار غلطي نكنيم  
  . كردم دلم بسيار گرفته بود و به فاميل خود زياد فكر مي. شنيديم ط صداي فير را ميفق

بعد از مدتي تعدادي از ما را بخاطر كندن بلنداژ و خنـدق بـه دهمزنـگ عقـب خانـه             
حـد بـود و    فشار كار بـيش از . ما را به چند گروپ تقسيم كردند. آوردند فرهنگ شوروي 

  . كردند  ديديم و جيره ناچيز نان را بر ما قطع مي يكرديم جزا م اگر اندكي سستي مي
بعد فهميديم . روزي دستور آمد كه هركس براي خود يك يك اتاق بدون كلكين بسازد           
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بعد دوبـاره بـه     . گذشت چند ماه ما  . زندان ما ساخته شد   . كنيم كه براي خود زندان آباد مي     
به قطعه اسكات برده شـديم و دوبـاره   بعد از آن . انتقال يافتيم» كوتي گاني «زندان اولي به    

  . كار شاقه ما شروع گرديد
آتش دو طرف قرار  روزي جنگ بين حزب وحدت و حركت شروع شد، اسيران همه در

چند كشته و زخمي داديـم      . كرد زنده بماند   هيچ كس فكر نمي   . گرفتند كه راه فرار نداشتند    
  .و جنگ هم اندكي آرام شد

انتقـال  » كوتي گـاني « حركت را اسير گرفته بودند و به         نفر از افراد   160حزب وحدت   
  . كشند گفتند ما را امشب مي ترسيدند و مي اسيران تازه همه مي. دادند

 160يك روز آمدند و همـان       .  بود كه صداي فير سالح ثقيل را شنيديم        73حوت سال   
انـدازه   بـي ي مـا   همـه . نفر اسير حزب حركت را با خود بردند با ده نفر از شـوراي نظـار           

  . كرديم آخرين روزهاي زندگي ماست وارخطا بوديم و فكر مي
ها  روزي از زندانبان خود پرسيدم، برادر چه گپ است؟ گفت يك گروپ نو بنام طالب              

فـرداي  . هاي كابل رسيده اند    اين گروپ به دروازه   . ايم پيدا شده و ما هم با آنان متحد شده        
 نفر مانده و آنان هم سراسيمه هستند و هر لحظه           3 آن متوجه شديم كه از محافظين ما فقط       

آنـان گفتنـد    . كرديم كه اين كار را نكنيد      ما عذر مي  . كشيم گويند شما را مي    آيند و مي   مي
درست است ولي يك شرط داريم كه دروازه زندان را بايد بشكنيم و ما هم با شـما يكجـا             

م، بگوييد از جمله اسـيران حـزب        از شما پرسيدكه ما كي هستي      كنيم، هر كس اگر    فرار مي 
بـه چهـار    . دروازه شكستانده شد و همه فـرار كـرديم        . همه قبول كردند  . باشيم وحدت مي 

توسط موتر خـود را بـه ده        . آسياب ساحه طالبان رسيديم و هر كس هر طرف پراكنده شد          
 خود  دريور سر . و وضع بسيار بد كه نزديك بود زير تاير تكسي شوم           افغانان رساندم با سر   

وضـع   و براستي كـه سـر  . را از موتر كشيد و دشنام ركيكي برايم داد و ديوانه خطابم كرد       
  . ها را داشتم ديوانه

اي صحبت كردم و گفتم پول ندارم، مرا تا حصه سوم خيرخانه برسـان، آنجـا                 با تكسي 
خياالت عجيب و غريب مرا فرا      . قبول كرد و طرف خانه حركت كردم      . پردازم پولت را مي  

دروازه خانـه را    . شـرميدم  از پاهاي لچ خود مـي     . گرفته بود كه به دهن كوچه خود رسيدم       
مادر سرسفيدم خود   . همه دويدند . وقتي مرا ديد چيغ زد    . آمدام بر  تك تك كردم، برادرزاده   

از گريه مانده بـود، تمـام بـدنش    . با هيجان و اضطراب مرا در بغل گرفت      . را به من رساند   
. داشت من زنده با شم زيرا مدتها قبـل مراسـم فاتحـه مـرا گرفتـه بودنـد           باور ن . لرزيد مي
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فـضاي مـاتم و     . گريست و بدون گرفتن پول ما را تـرك نمـود           ران هم به تلخي مي     تكسي
  .خوشي در خانه ما حكمفرما بود

  79شماره 
  

 كشته شدن مادرم
. ماندنـد  مردم چگونه زندگي كردنـد و چگونـه زنـده            75 تا   71 سال از    4نميدانم طي   

سرپناهي  هرچند كودكي بيش نبودم ولي از هشت، نه سالگي دهشت، ويراني، گرسنگي، بي            
  . كسي را تجربه كردم و بي

گفتند وطن ما ديگـر آزاد       وقتي مجاهدين آمدند، مادر و پدرم بسيار خوش بودند و مي          
  . خورم كند، تكان مي در ذهنم خطور مي» آزادي«شده و حاال هم كه آن 

چـون وضـع    . كـرديم  ما در منطقه دهمزنگ زندگي مي     . رسيد هاي كابل فرا   اوج جنگ 
چنـد روز  . بشدت خراب شد، مادر و پدرم فيصله كردند به خانه مامايم در خيرخانه برويم            

  . معطل شديم تا خسران مامايم به پاكستان بروند و بعداً ما كوچ كنيم
مـه در يـك اتـاق زنـدگي     كـرد و مـا ه   وسايل خانه را مادرم آهسته آهسته جمع مـي    

ماهها بود كه گوشـت، ميـوه، بـرنج و          . كرد راني مي  پدرم معلم بود ولي كراچي    . كرديم مي
هـا و    گفت كـه در شـهر صـحنه        او مي . خورد پدرم اكثراً نان نمي   . تركاري را نديده بوديم   

  . شد هايي را ديده كه گلويش بسته مي وضعيت
اينبار مادرم بـه  . رفتيم شد ما هم همه بدنبالش مي معموالً وقتي مادرم از دهليز بيرون مي     

روم و از چـاه يـك    اتاق آمد و به همه ما گفت كه هيچكس از اتاق بيرون نشود، مـن مـي               
مادرم رفت، يكبار   . آيم آورم و زود پس مي     روي پدرت مي   سطل آب براي شستن دست و     
مادرم از  . ديدم  را مي  نمن نزديك كلكين رفتم و بيرو     . رفتفهميدم كه آب آورد و دوباره       

دهلچه چـاه  . برو، پشت كلكين استاد نشو : كشيد كه چشمش بمن افتاد و گفت       چاه آب مي  
خواست آن را به سطل بياندازد كه ناگهان صداي خوفناكي بـه             بيرون شده بود و مادرم مي     

اول . من در اتاق بودم نزديك كلكين آمدم ديدم مادرم نيـست          . خانه ما لرزيد  . گوش رسيد 
صد در صد فكر كردم مادرم بخانه آمده، بعد از چند دقيقه دروازه را باز كردم ديدم كسي                  

صدا كردم مادر، مادر وآهسته آهسته بطرف بيرون رفتم كه در راهـرو حـويلي اول                . نيست
چشمم به چپلك مادرم افتاد كه دو پله شده بود و كمي دورتر فقط تنه بي كله و پرخون و                    

جود اين  وترسيده بودم و دويده دويده به اتاق آمدم و با           . چيغ زدم . مسوخته مادرم را ديد   
در وحشت عجيبي   . كه مادرم را ديدم ولي هنوز هم صحيح نفهميده بودم كه چه گپ شده             
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دانم چقدر دير بعـد دروازه تـك تـك شـد،             نمي. توانستم از جايم شور خورده نمي    . بودم
پدرم . ديوار خيز زد باالخره پدرم از سر. انستمتو فهميدم كه شايد پدرم باشد ولي رفته نمي
وقتي به اتاق آمد و مرا ديد به چيغ زدن شـروع            . ايم در اول فكر كرد كه همه ما كشته شده        
كردند دانستم   هايي كه زنان بين خود مي      از صحبت . كرد و من دانستم كه مادرم كشته شده       
هـاي درخـت چـسپيده     ها و شاخهرهاي بدنش به ديوا  كه مادرم تكه تكه شده بود و پارچه       

  . بود
خواهران و بـرادرم را فقـط   . امروز كه جوان هستم. سوزم من تا امروز در غم مادرم مي   

تنها انگيـزه بـراي   . دانم كه آنان مادرم را به آن حالت نديدند     تر مي  از اين جهت خوشبخت   
زشـان مـرا   زندگي كردنم چهار طفل معصوم هستند كه خواهر، مادر، سرپرست و همـه چي        

  .دانند مي
  81شماره 
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اي در غرب كابل دهشت زندگي روزانه پـس از       يك كارمند صحي در شفاخانه     ك.س
  :ها در كوته سنگي را چنين توضيح داد شروع جنگ

صدها نفر در جنـگ     . توانم  ام هرگز فراموش نمي     چه بگويم؟ آنچه را در آن روزها ديده       
مردم . توانستم به هر مريض رسيدگي كنيم       شفاخانه پر از مريض بود؛ نمي     . شدند  زخمي مي 

. شد در هر جا اجساد مرده و خون ديده مي   . شدند  مردم تداوي نمي  . دادند  در دهليز جان مي   
توانـستيم و اجـساد        و ما هيچكس را به هيچ جايي انتقال داده نمـي           وقتي جنگ شديد بود   

آمدند همه يـك      تا زماني كه خبرنگاران مي    ... ماندند  ها تا يك هفته هم در شفاخانه مي         مرده
  »چند راكت زده شد؟ چند نفر كشته شد؟ چند نفر زخمي شد؟«: سوال داشتند

 در شفاخانه بيشمار اجـساد مـرده        .ديدم  هاي كابل اجساد مرده را مي       من در تمام سرك   
  .هاي شان را ببرند توانستند مرده وجود داشت و به علت جنگ مردم نمي

اي در غرب كابل در زمان جنـگ بـين اتحـاد و جمعيـت و           ، گفت كه شفاخانه   .ك.س
روزي بخش اطفال شفاخانه يكبار و اتاق جراحـي دو بـار زده      «. شد  وحدت مكرراً زده مي   

  ».نان كشته شدندمريضان و كارك. شد
  

 به آنها برخـورد كـرده   1992هاي وحشتناكي كه در تابستان   باشنده كابل از صحنه   يك
توانستم او را بـه   چون من فقير بودم و نمي. آورد زنم اولين طفل ما را به دنيا مي :بود گفت

ل به  بناً براي آوردن او به غرب كاب      . كدام شفاخانه ببرم زنم خواست تا خواهرش را بياورم        
من با خواهر زنم در پشت بايـسكل راه         . و وقتي در آنجا بودم جنگ شروع شد       . قرغه رفتم 

بين راه قرغه و افشار، تعداد زيادي مـرده ديـدم هفـده، هجـده،               . افشار را در پيش گرفتيم    
همچنـان چهـار   . اجـساد پنديـده بودنـد   . ها از مردم ملكي بودند  ي مرده   دانم ولي همه    نمي

وضع خواهر  . ها بسته شده بعد گلوله باران شده بودند         ا ديدم كه در درخت    جنگنده هزاره ر  
او . زنم بسيار بد شده و شروع به استفراق كرد و من مجبور شدم بايـسكل را ايـستاد كـنم               

تواند گوشت    از آن وقت به بعد تا امروز او نمي        . توانست پيشتر برود    كرد و نمي    استفراق مي 
وقتي كـه بـه   .... غه و سپس از راه ديگري به طرف خانه رفتيمما پس گشتيم به قر ... بخورد

به علت جنگ دفن . خانه رسيدم زنم اولين طفل مرا به دنيا آورده بود، اولين طفلم مرده بود        
  .او بسيار مشكل بود، بسيار مشكل

  
كرد شـرح داد كـه         در غرب كابل منظماً كار مي      1992 خبرنگار افغان كه در سال       يك
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  :دادند  رخ ميها چگونه جنگ
شوراي . كردند  آنان به طور دوامدار مناطق ملكي غرب كابل و افشار را گلوله باران مي             

نيروهاي سـياف از غـرب      .... كردند  نظار گاهي بر آن مناطق از باغ وحش و سيلو حمله مي           
غرب كابل در اثر جنگ بين وحدت و اتحاد   . كردند  حمله مي ) دشت برچي و كوته سنگي    (

مـن  ... انه و راكت شوراي نظار از كوه تلويزيون و كارته مامورين، ويران شد            و آتش توپخ  
هـاي    خـورد رفـتم و اجـساد زيـادي را ديـدم و صـحنه                به جاهاي زيادي كه راكت مـي      

  . وحشتناكي را
  

 1993كوپتر در كابل در       هاربو خبرنگار آسوشيتد پريس كه در يك سانحه هلي         شارون
ها، مكاتب و     ها ادامه يافتند و دكان      حمله: نويسد   جون مي  5كشته شد در گزارشي به تاريخ       

 نفـر ديگـر     20الاقـل   . هاي بيشتري در پايتخت با خاك يكسان شده منهدم گرديدنـد            خانه
كوبيدند   نيروهاي متخاصم همديگر را با راكت و آوان مي        ....  نفر زخمي شدند   100كشته و   

در مركـز  . هاي برق تخريـب شـوند   پايهها و  ها و خانه شد تا جمعي از دكان    كه موجب مي  
رو را كشته و حريـق برپـا    ها به سه مكتب خالي اصابت كرده و چهار نفر پياده           كابل راكت 

 شاهدان يك خانواده     هايي هم بر يك خانه در شمال كابل خورد كه به گفته             موشك. كردند
  .شش نفري را نابود ساختند

هاي نزديك باغ وحش را تاراج        ار از دكان  گفته شاهدان، تفنگداراني ناشناس يك قط     به  
اي شيعه نشين ياغيان سني را بـه          همچنين اهالي محله  ....  نفر را كشته و زخمي كردند      10و  

هاي جنگنـدگان زخمـي و سـوزاندن         ها و منازل، كشتن اسيران، كشيدن چشم        چپاول دكان 
  .اجساد مردگان، متهم كردند

  

 طي يك هفته صدها نفر ملكي را در حـال          »آژانس خبري فرانس پريس   « از   خبرنگاري
هـدف قـرار      هـاي بـي     فرار از غرب ديده است كه بعضي از آنان مورد اصابت گلوله باران            

  .شدند ها برده مي گرفتند و كودكان زخمي توسط كراچي به شفاخانه مي
يك فرد ملكي كه در نزديك سيلو زنـدگي داشـت از جنـگ بـين وحـدت و اتحـاد                     

بس دوام بياورد تا كارهايي را كه قـادر نبودنـد انجـام     د داشتند كه آتشمردم امي  :گويد  مي
 صبح بود ناگهان انفجاري رخ داد و از هر طرف           9حوالي ساعت   .... دهند به انجام برسانند   

صدها نفـر زنـان شـان را فرامـوش كردنـد،            . گريخت  هركس به جايي مي   . باريد  گلوله مي 
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 و مـادران كودكـان شـان را و كاكاهـا و ماماهـا        برادران خواهران شان را فراموش كردند     
  ....دويد تا خود را حفظ كند  هركس ميـهاي شان را  ها و خواهرزاده برادرزاده

. مردم در همسايگي ما هجوم آوردند چرا كه تحت كنترول شوراي نظار قـرار داشـت               
حمله وحدت از طرف جنوب كوته سنگي بود و نيروهاي سياف در خوشحال خـان مينـه                 

خواسـتند در آنجـا       خواستند منطقه را در اختيار بگيرنـد، آنهـا مـي            هر دو گروه مي   . بودند
هاي غير نظامي هجوم برده و در         هر دو طرف در محله    . مواضع نظامي خود را مستقر سازند     

آنان يكديگر را با راكت، توپ و هر نوع سـالح ديگـر             . هاي مردم موضعگيري كردند     خانه
  .كوبيدند مي

زنان و كودكان را    .  شوراي نظار در آن جا يك پوسته داشت        در جايي بود كه   خانه من   
هـا يـا      در همين حـال گلولـه     . ديدم كه براي فرار از جنگ به سوي خانه ما دوان بودند             مي
هـا از پـا در        مـردان و زنـان در سـرك       . خوردنـد   هاي ناشي از انفجارها به مردم مـي         چره
روز . افتادنـد   و به فكر نجات كساني نبودند كـه مـي         دويدند    مردم ديگر فقط مي   . آمدند  مي

. زدنـد   افراد ملكي و هر چيز ديگـر را مـي         : زدند  ها هر چيزي را مي      گروه....وحشتناكي بود 
ها به هر     راكت. كردند  نيروهاي سياف حين باال شدن به كوه مامورين راكت و توپ فير مي            

مـا  . همـسايگي مـا آمدنـد     عـساكر سـياف در      . جنگ تا شـام دوام داشـت      . رفتند  سو مي 
  .ديديم ها را بين عساكر سياف مي قندهاري
  

 4هـا در شـب        هاي هـزاره     خبرنگار در كابل حمالت شديد عساكر سياف بر خانه         يك
ها و چپاول آنها و كـشتن     ها به خانه     را با مصاحبه با كساني كه از حمله سيافي         1992جون  

اي كه به شدت وحشتزده شده        باشنده. شش غير نظامي گزارش داده اند، مستند كرده است        
ها را    خواهند تمام شيعه    گفتند مي   جنگندگان خانه به خانه رفته و مي      «: بود به خبرنگار گفت   

  »بكشند
هايش   شفاخانه جمهوريت كه تمام كلكين    . جنگ در طول ماه و كل تابستان ادامه يافت        

از شفاخانه ديـدن كردنـد،      خبرنگاراني كه در آخر هفته      .  جون بسته شد   24شكسته بود در    
 در حاليكه نه داكتري و نه پرسـتاري وجـود داشـت،    ـ� اي از نااميدي كابل را ديدند   صحنه

وضع چنان بود كه هر كـس در كابـل فكـر        .مريضان در مدفوع و ادرار خود آغشته بودند       
هـا،    راكت و گلوله خانـه    . كرد كه هر آن و تقريباً در هر كجايي ممكن است كشته شود              مي

باشندگان كابل اكثراً بـه  . دادند هاي بس، مكاتب يا بازارها را هدف قرار مي     دفترها، ايستگاه 
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هاي توپ از سوي نيروهـاي حكمتيـار          ها و گلوله    گفتند كه راكت    مي» بان حقوق بشر   ديده«
  .آمدند شوند، چون از سمت شمال غرب مي فير مي
  

  :گفـت » ديـده بـان حقـوق بـشر       « به   1992 نفر درباره حمالت راكتي در تابستان        يك
 مـن در   1992يك وقـت در تابـستان       . كند  حكمتيار بالوقفه افراد ملكي را راكت باران مي       

مـرد پيـر فقيـري در كراچـي         . افغانان منتظر بس ايستاده بودم      پشت وزارت معارف، در ده    
 بس آمد و من در حال باال شـدن بـه آن           . فروخت  خردي شيريني و بادام كوهي و بادام مي       

حتـي يـك    . از پيرمرد اثري نبود   . بودم كه ناگهان همان جايي كه ايستاد بودم راكتي خورد         
 20كنم در آنجا حـدود        فكر مي . او تماماً ناپديد شده بود    . توته از گوشت وي هم پيدا نشد      

  .نفر ديگر هم كشته و تعداد بيشتري زخمي شدند
  

بـه نظـر او حمـالت    . گويـد   مي1992هدف جون  باري بي  از غرب كابل از گلوله    زني
  : گرفت توسط نيروهاي حكمتيار از جنوب كابل صورت مي

ناگهـان  . كـردم    عصر بود و من در بيرون روي آتش كمي نان پخته مي            4ساعت تقريباً   
برخاستم و . بعد انفجار ديگري شد . انفجار سهمناكي رخ داد و خود را بروي زمين انداختم         

اش نزديك ايـن   بچه. دويد را ديدم كه مي) گريست ه مي اشاره به يك زن همسايه ك     (آن زن   
هـاي    زن توته . ديوار در بيرون نشسته بود كه گلوله توپ به او خورد و كامالً از بين بردش               

نواسه ايـن   . نام پسرش سخي بود   : زد  كرد و چيغ مي     گوشت پسرش را در دامنش جمع مي      
  .زن هم در همان انفجار به قتل رسيد

  
گويد كه تقريباً در عين وقـت صـورت گرفـت      اي مي   از حمله راكتي   ميانه سال    مردي

. مـا در مكروريـان سـوم بـوديم         :زماني كه حكمتيار شهر را به راكت و توپخانه بسته بود          
گـك در    مـا در باغچـه    . بـودم ) االز(من نزديك خانه اين مـرد       . حدود سه بعد از ظهر بود     

وب داشت و من از قيمـت آنهـا از او           او چند بوته بادنجان رومي خ     . نزديك درخت بوديم  
من خـود را بـه زمـين        .  متر دورتر موشكي به زمين خورد      40پرسيدم كه ناگهان تقريباً       مي

بـه او  . هنوز زنده بود  ... اي االز را ديدم كه خون از بدنش جاري بود           پس از دقيقه  . انداختم
او را » .ل مـردن هـستم  نه، وقت نمانده، مـن در حـا  «: اما او گفت. گفتم كه برويم شفاخانه 

اش آمدند و چيغ  خانواده. لباس من خونپر شد . داد   از پهلوي چپش خون مي     ـگرفتم و بردم    
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 در  19ايـن حادثـه در بـالك        .  دقيقـه جـان داد     10او پس از تقريبـاً      . كشيدند  و فرياد مي  
  . اتفاق افتاد14مكروريان 

  

 :ها سخن گفـت      بر شفاخانه  كرد از نتايج هولناك حمله       كه در كابل كار مي     خبرنگاري
كودكـان و زنـان     . هاي به شدت وحشتناكي را در آن روزها در شفاخانه به ياد دارم              صحنه

يك وقت شاهد آوردن چنـد  . هايي كه پاهاي شان پرانده شده بودند    طفلك. زخمي را ديدم  
خود ها را بم برده بود و آنان غرق در خون             پاهاي طفلك . طفل در موتري به شفاخانه بودم     

  .كردند نيروهاي حكمتيار شهرها را گلوله باران مي. در موتر بودند
  

وضـع وحـشتناكي    :  اگست به خبرنگاران گفت    20 هيئت ملل متحد در كابل در        رييس
هـا جـز      بر سـرك  . دولت به هيچ چيزي كنترول ندارد؛ از نظم و قانون خبري نيست           . است

شود كه آب و برق قطع شده انـد و           حدود يك هفته مي   . شود  عساكر مسلح كسي ديده نمي    
  .ترسند هاي واگير مي از شيوع بيماري» سازمان صحي جهاني«همكارانم در 

اي حكمتيار تـا      ملل متحد تعداد كساني را كه به علت عمدتاً حمالت راكتي و توپخانه            
ن اواخر تابستان از كابل به شهرهاي ديگر يا خارج افغانستان گريخته اند، پنجاه هزار  تخمي     

هاي اتحاد، وحدت و جمعيت در غرب كابل بايد گفت كه             در ارتباط با درگيري   . زده است 
هاي مذكور به طور منظم و عامدانـه          شواهد انكار ناپذيري وجود دارند مبني بر اينكه گروه        

وقفه مناطق غيرنظامي را گلوله باران        پروا و بي    دهند و بي    مناطق غيرنظامي را هدف قرار مي     
  .كنند مي

  

گفـت كـه او     » ديده بان حقـوق بـشر     « خبرنگار افغان كه در باال از او نقل شد به            يك
هاي مـردم     چندين بار شاهد بوده است كه نيروهاي اتحاد و وحدت و جمعيت قصداً خانه             

  .دادند ملكي را مورد حمله راكتي قرار مي
  

يكـسو و   گفت كه مسعود و سـياف از        » ديده بان حقوق بشر   «المللي به      بين خبرنگاري
آنان در حد فاصـل     . دهمزنگ يك خط جبهه بود    . جنگيدند  وحدت از سوي ديگر با هم مي      
  .كردند اي فير مي بين شان به هر چيزي و هر جنبده

  :دادنـد   اي حتي يك پشك را هدف قرار مي         هم اظهار داشت كه آنان هر جنبنده      . ك.س
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اخانه رفتم، آنان بـه مجـرد       به خاطر دارم كه يك روز وقتي براي گرفتن سامان طبي به شف            
آنان هـر   . دادند  هر چيزي شبيه انسان را هدف قرار مي       . ديدن من شروع كردند به فير كردن      

  .شدند ها پر از گلوله مي گاهگاهي سرك. كردند راكت، گلوله و گلوله توپ چيزي فير مي
  

ي سابق شوراي نظار تصديق كـرد كـه عـساكر جمعيـت از كـوه                   عضو باال رتبه   يك
 و  1992اي مناطق ملكي را در غرب كابـل در            ورين منظماً با حمالت راكتي و توپخانه      مام

  .دادند  هدف قرار مي1993
  

هاي نظـامي بيـشماري       كرد از پسته     در كابل كار مي    1992 خبرنگار عكاس كه در      يك
بلي، آنان پيوسـته از كـوه تلويزيـون         : يادآور شد » ديده بان حقوق بشر   «ديدن كرده بود به     

شدند، براي سـرگرمي      كه خسته مي  ) كوه تلويزيون (ديوانگاني در آنجا    . كردند  شباري مي آت
هايي واقع در دامنه كوه و دورترها نزديك باغ وحـش          صرفاً سرگرمي و رفع خستگي، خانه     

هايي كه    آنان به وزارتخانه  . بستند  هاي ضد هوايي مي     و ماموريت ترافيك و سيلو را به توپ       
آنان به طرف جنوب غرب نه فقـط عليـه وحـدت           . كردند   بود فير نمي   در اختيار خود شان   

  ».كردند بلكه مردم ملكي كه شامل مردم تاجيك هم بودند، فير مي
بسياري از قومنـدانان  . گرفتند هاي ثقيل كار مي اتحاد، وحدت و جمعيت از انواع سالح     

 متخصصان پاكستاني،   اي توسط   هاي راكتي و توپخانه     و عساكر براي طرز استفاده از سيستم      
  .ديدند امريكايي و بريتانيايي تعليمات مي

  

ديـده بـان حقـوق      «يات داكتري كه در شفاخانه جمهوريت وظيفه داشت به             بي مارك
آنان به هـر    . وضع اينطور بود كه هر لحظه ممكن بود موشكي بر فرقت بخورد           : گفت» بشر

مـسئله  ... هـا   هـا، بازارهـا، خانـه      به سـرك  : كردند  طرف و كوركورانه و به هر كجا فير مي        
نزد آنان واضحاً   . توانست منفجر شود    وحشتناك اين بود كه در هر جا و هر زماني بمبي مي           

  .منظوري سياسي براي گلوله باران كردن شهر به مثابه يك جاي غير نظامي، وجود داشت
  

وول حمـالت   عالوه بر حكمتيار قومندانان ذيل نيز مـس       » پروژه عدالت افغانستان   «بنابر
  :رفتند اي بر كابل بشمار مي راكتي و توپخانه

  قومندان تورن خليل از حزب اسالمي
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  تورن امان اله قومندان فرقه سما
  كي قومندان زرداد در ليسه شيوه

  انجنير زلمي قومندان يك پوسته در جنوب چهلستون
  اي در شهاك در جنوب شرق كابل نور رحمان پنجشيري قومندان پوسته

 به حزب اسـالمي پيوسـت       1992 ولي شاه يك افسر در دولت نجيب اله كه در            جنرال
  قومندان پايگاه سنگ نوشته
   كشميرخان و سباوون فيض محمد،: قومندان شوراي نظامي

  
  ها با اسيران ، شكنجه و ساير بدرفتاري»ها ناپديد شدن«ربايي،  آدم

نظور باج گرفتن يا تبادله نگه      نيروهاي اتحاد و وحدت افراد ملكي را ربوده و آنان به م           
  .گرفتند ها را مي ها و وحدت پشتون اتحاد هزاره. داشتند مي

ربـايي صـورت    در غـرب فـراوان آدم    :گفـت » ديده بـان حقـوق بـشر      «خبرنگاري به   
ها را متوقف ساخته و مردم هزاره و پشتون  قومندانان سياف و حزب وحدت بس    . گرفت  مي

گرديدنـد و افـراد وحـدت پـشت           هـا مـي     ف پشت هـزاره   افراد سيا . كردند  را جستجو مي  
  .ها پشتون

بريدنـد، پاهـا را    ها را مي كشيدند، دست هاي اسيران را مي وحدت و اتحاد هر دو ناخن     
شـد و آنگـاه       كوبيدند، كانتينرهاي پر از انـسان مـي         كردند، بر فرق اسيران ميخ مي       قطع مي 
  ...زدند ها را آتش مي كانتينر

  . كسي آنان را دوباره نديد، كه توسط هر دو حزب ربوده شده بودنداكثر افراد ملكي
  

  ربايي وحدت آدم
  :ابراز داشت» ديده بان حقوق بشر«يك مرد جوان تاجيك از غرب كابل به 

مـا در خانـه خـود در حاليكـه چـاي            . برادرم آمد و گفت كه بايد از اين منطقه برويم         
. ه ناگهان تفنگداران وحدتي دروازه را زدند      كرديم ك   نوشيديم و در اين باره صحبت مي        مي

گفتم نام  » نامت چيست؟ «. من گفتم از من است    » اين خانه از كيست؟   «: يك قومندان پرسيد  
او » .دروغ ميگـي  «تفنگدار گفت   . »از كابل « گفتم    »از كجا هستي؟  «. است) حذف شده (من  

 هـم در ليـست بودنـد و در          هاي پدر و برادرانم     نام: ليستي را كشيد و نام مرا در آن يافت        
در . و من گفتم بلـي    » تو از شمالي هستي؟   «قومندان پرسيد   . پهلوي نامم نوشته بود، شمالي    
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ام تيلـه     و مرا به خانـه    » بيا درون برويم  «او گفت   . خواندم ولي از آنجا هستم      كابل درس مي  
او نتوانـست   وقتي داخل خانه شدم به برادرم با اشاره دست فهماندم كه پت شود اما               . كرد

پيش از بردن ما، آنان مرد ديگري را كه در همسايگي ما از             ... قومندان او را هم ديد    . بفهمد
ي ما را در يك موتر انداختند و زماني كـه بـه كوتـه سـنگي                  وردك بود نيز گرفتند و همه     

ما توانستيم ببينيم و بفهميم كه  پس از آن ديگر چيزي را نمي      . هاي ما را بستند     رسيديم چشم 
از مـوتر كـه   . موتر كه توقف كرد فهميده شد كه در كوچه باغبانان هستيم          . برند  را كجا مي  

سـپس يـك قومنـدان بـا دو         ... پايين شديم سه نفر ما را به داخل يـك كـانتينر انداختنـد             
ها از شمالي هستيد و مسعود را كمك          هر دوي شما آدم   «: محافظش به كانتينر آمد و پرسيد     

مـا از  . من يك محصل طب هستم، نه من و نه بـرادرم عـسكر نيـستيم        «م  من گفت » !كنيد  مي
هـاي    و بعد محافظان گيـت كالشـنكوف      . »چپ باشيد  «-» .شمالي هستيم اما عسكر نيستيم    

هاي مـا بـسته بودنـد و          چشم. شان را كشيدند و قومندان به آنان دستور داد كه ما را ببرند            
باالخره در يـك    . كردند كه راه برويم     ده و تيله مي   آنان ما را ز   . توانيم راه برويم    درست نمي 

اما شب كه شد زندانيان ديگر در آنجـا آورده شـدند و مـا بـه جـاي                   . اتاق زنداني شديم  
اين بار آنان ما را به تهكوي يك خانه كه تاريك، كثيف و بسيار سرد               . ديگري انتقال يافتيم  

حدس زديم كه جايي    . شنيديم   خود مي  ها را بر باالي سر      صداي فير ماشيندار  . بود انداختند 
آبـاد، يـك    آن شب سه مرد ديگر يكـي از جـالل  . در نزديكي كدام خط مقدم جبهه هستيم    

. شـديم   ما در تهكوي جا نمـي     . كارگر شمالي و يك استاد پوهنتون را به تهكوي ما آوردند          
دو . بـوديم چنـدين روز آنجـا      . تهكوي كامالً، كامالً تاريك بود و هواي آن آلوده و كثيف          
هواي تهكوي يخبندان بـود و      . روز تنها دو بار حق داشتيم براي تشناب كردن بيرون برويم          

يك هفته در اثر تالش اقارب مـا  . كردم خواهم مرد شدم كه فكر مي   گاهي چنان كرخت مي   
آنـان  . اما هم زندانان ما هرگز رهـا نـشدند        . و ديدن قومندانان وحدت از زندان رها شديم       

هاي شان را پيـدا كنـيم و        دانم زيرا آنان از ما خواستند خانواده        من اين را مي   . ندناپديد شد 
. خواسـتند   آنان با التماس از ما كمك مـي       . هاي آنان تماس گرفتم     من چندين بار با خانواده    

و بعـدها  . ولي پس از يك ماه زندانيان مذكور رها نـشدند         . دادم  هايي به آنان مي     من مشوره 
  .هاي شان فهميدم كه آنان هرگز رها نشدند  خانوادههم وقتي از طريق

  

ام به باغ چهلستون روان بـودم    ساله10صبح بود و من با پسر :  پيرمرد پشتون گفت   يك
آنان در ابتدا، فقط از      .كه افراد حزب وحدت امر توقف دادند و ما را به ليسه حبيبيه بردند             
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دو مرد در   . آن نزديكي ديدم  انيان را در    كردند ولي پس از آن كانتينري از زند         من سوال مي  
: مرد ديگري مـي گفـت     » .گناه است   رهايش كنيد، بي  «: يكي مي گفت  . حال مشاجره بودند  

هاي ديگري را هـم دسـتگير         آنان پشتون » .ما بايد آنان را دستگير كنيم زيرا پشتون اند        ! نه«
او را در كـانتينر     «: گفـت   اولـي مـي   . اندازنـد   كرده بودند و ديدم كه آنان را در كانتينر مي         

: باز هم فرد اولي گفـت » .نه، او يك طفل خورد با خود دارد     «: گف  و دومي مي  »  .بياندازيد
. مشاجره آنـان چنـد دقيقـه طـول كـشيد          »  .او را در كانتينر بياندازيد    . نه او پشتون است   «

ظاتي بعـد بـه   مرد مذكور گفت لح. باالخره آنان به من اجازه دادند بروم و من رهايي يافتم     
  .رسيد كه عساكر باالي كانتينر با راكت يا نارنجك انداز  فير كردند نظر مي

بعد از اين كـه زنـدانيان در كـانتينر      . ما انفجار را شنيديم   . رفتم  ام از آنجا مي     من با بچه  
ام را گرفتـه      بچه. من انفجار را شنيدم و به آنجا نگاه كردم        . انداخته شدند، كانتينر بسته شد    

وقتي به عقب ديـدم، همـه مـردم نزديـك         .... ز آنجا دور شدم، چون جان ما در خطر بود         ا
آواز چيغ و فرياد را از كانتينر شنيدم و از سوراخ كـانتينر دود    .... دويدند  كانتينر از آنجا مي   

  .راكت منفجر شده بود. باال بود
  

بشر گفت كه    مقام ارشد غير نظامي دولت تحت سلطه جمعيت به ديده بان حقوق              يك
آنان اسـنادي ارائـه     .  رسيده بود  هاي حزب وحدت به دولت      شكايات متعدد عليه دستگيري   

دادند مبني بر اين كه حزب وحدت در يك پايگاه نظامي واقع غـرب كابـل زنـداني برپـا                    
نموده بود تحت اداره قومندان ارشد حزب وحدت به نام شفيع ديوانه كه در آنجا زندانيان                

عي بودنـد كـه نيروهـاي حـزب          عارضان به مقامات جمعيت مد     .شدند  ميشكنجه و كشته    
  .سوزاندند پزي آن محوطه مي هاي خشت وحدت اجساد زندانيان را در كوره

  
  اختطاف بوسيله اتحاد

ديده بان حقوق بشر با مرد پشتوني مصاحبه كرد كه با وجود پشتون بودن، در تابـستان                 
  :قومي با عساكر، دستگير شده بود بوسيله اتحاد بخاطر منازعه غير 1992

گشتند   آنان اصالً پشت برادر زنم مي     . بعضي از افراد سياف از پغمان آمدند و مرا بردند         
آنـان  . ولي مرا بجاي او بعنوان گروگان گرفتند      ). بخاطر جدال شخصي بر سر مسئله پولي      (

آنجا مـرا در    . ندهاي برقي در نزديكي سيلو برد        مرا به خوشحال خان مينه در مركز سرويس       
  .اتاقي انداخته و گفتند كه فقط يك شب آنجا خواهم ماند و رها خواهم گشت
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. ولي روز بعد وحدت و سياف شروع به جنگيدن نمودند         . نام قومندان آنجا تورگل بود    
گفت آن شب، چون جنگ در خارج شـدت گرفـت نيروهـاي اتحـاد غيـر                  مرد مذكور مي  

آنـان از   ....  را آوردند    نفر هزاره  40 تا   30نيروهاي سياف «: دنظاميان هزاره را به آنجا آوردن     
بقول آن مرد، نيروهاي اتحاد دير وقـت     » .جنگجويان نه بلكه غيرنظاميان، پير و جوان بودند       

  . هاي شان با ماشيندار گلوله باران كردند آن شب زندانيان را در سلول
مـن  .  باران شـديد بـود  گلوله. رسيد صداهاي توپ به گوش ما مي. جنگ شدت گرفت 

در يـك نقطـه     . كردند  نشيني صحبت مي   شنيدم كه در مورد عقب      صداي افراد سياف را مي    
آنـان بـه پـشتو تكلـم        » با اين زندانيان چه كنـيم؟     «: يكي از آنان به قومندان تورگل گفت      

يـر  برو بر آنان ف   «: كسي گفت . دانستم  ولي من مي  . توانستند بفهمند   ها نمي   كردند و هزاره    مي
من نزديك دروازه بودم با شنيدن اين حرف با عجلـه از در دور شـده و خـود را در         » .كن

يك نفر داخل شد و با كالشينكوف اتوماتش تمام اتـاق را كوركورانـه            . كنج ديوار كشيدم  
، بعـد . د و چهار تن جراحت برداشتند      نفر جابجا كشته شدن    10تقريباً  . هدف مرمي قرار داد   

جنـگ در بيـرون     . لرزيـديم   از ترس مي  ) كه هنوز زنده بوديم   (ما  . هيچ كسي حركت نكرد   
قومندان به اين مرد صدا زد تا نزديك كلكين آمده  و با آنان بجنگد و بنا بر اين                   . وخيم بود 

  .مرد رها گرديد تا دوباره به جنگ برود
  

  خشونت با زندانيان
ايـن كـه بـسياري از    ديده بان حقوق بشر شواهد پياپي و موثقي بدست آورد مبني بـر     

افراد تحت بازداشت نيروهاي حزب وحدت و اتحاد مجبور به كـار شـاقه بـوده و مـورد                   
  .گرفتند شكنجه قرار مي

ك يكي از كاركنان شفاخانه چشم ديد خود از زندانيان رها شده توسـط              . از س  به نقل 
من : ح دادهر دو جناح را كه بشدت مورد شكنجه و بد رفتاري قرار گرفته بودند، چنين شر  

ايـن معمـول بـود كـه     . هاي نظامي و غير نظامي را ديدم كه شكنجه شـده بودنـد              گروگان
چون در دوران اسارت مورد (آوردند  ها افراد رها شده هر دو جناح را به شفاخانه مي          فاميل

كرد و اتحـاد       ها را دستگير مي     ها و تاجيك    حزب وحدت پشتون  ). شكنجه قرار گرفته بودند   
. شـده  مردم لـت و كـوب   : ديدم من آنچه را كه آنان با زندانيان كرده بودند مي   . راها    هزاره

 را در معقد آنان گذاشـته بودنـد، دختـران مـورد تجـاوز               RPGمردم شكنجه شده، راكت     
  .من اين قربانيان را ديدم. جمعي قرار گرفته بودند
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  ها ناپديد شدن
هـايي از   ، كتابي حـاوي گـزارش  كردند  امدادگراني كه در غرب كابل كار مي1996در  

هـاي از قربانيـان منتـشر         ها و عكـس     در غرب كابل، با نام    » ها  ناپديد شدن «ها و     آدم ربايي 
ها در   ك يكي از محققان اين كتاب به ديده بان حقوق بشر گفت كه قرار گزارش              .ه. نمودند

يـد   نفـر در غـرب كابـل ناپد        1000اولين سال پس از سقوط دولت نجيـب الـه بـيش از              
  .گرديدند

بسياري از آناني كه رها شده بودند توسط زندانبانان شكنجه شده بودنـد و              : ك گفت .ه
كرد كه بايـد بخـاطر رهـايي از چنـگ             او قصه مردي را     . آثار آن در بدن شان مشهود بود      

وي اظهار داشت كه در مزرعـه قومنـداني در پغمـان اجبـاراً              . كرد  نيروهاي اتحاد كار مي   
  .به كار گماشته شده بود» همانند يك برد«

هاي مختلف    د مامور سابق در دولت انتقالي كه در مورد جنايات جاري توسط جناح            .ر
هـاي   عميقـاً در توطئـه    «آگاهي داشت، گفت كه انوردنگر قومندان بلند پايه شوراي نظـار            

و قومندان ديگر جمعيت قاسـم جنگـل بـاغ بـه صـورت مـنظم در                 »  اختطاف دخيل بود  
  .گيري در بدل پول دست داشت گروگاناختطاف و 

  . پيشين شوراي نظار همخواني داشتاين با اظهارات يكي از مقامات
مقامات سابق جنبش و جمعيت به ديده بان حقـوق بـشر بـصورت موثـق گفتنـد كـه               

  . دخيل بودند1992-1993نيروهاي جنبش همواره در كشتار زندانيان در 
  

  غارت و چپاول
 از خبرنگـاران، امـدادگران و كاركنـان صـحي،     اي  يـك عـده  ديده بان حقوق بشر بـا  

رانان، كارمندان دولتي و عساكر كه شاهد غارت و چپاول گسترده توسـط نيروهـاي               تكسي
جمعيت، جنبش، وحدت، اتحاد، حركت و حزب اسالمي بعد از سقوط دولت نجيـب الـه                

  .هاي انجام داد بودند، مصاحبه
  

من با چشمان خود  : كند   ديده چنين بيان مي    1992ريل   خبرنگار افغان آنچه را در اپ      يك
سربازان سياف و مسعود را ديدم كه به مجرد داخل شدن به شهر شروع به چور و چپـاول                   

آنان مانند حيوان عمل    . دزديدند   مي خواستند  شكستانده و هر چه را مي       ها را     كردند، كلكين 
  .كردند خواستند مي نمودند، هر چه مي مي
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 1992اي از چپاول را كه در مـي           سي به ديده بان حقوق بشر صحنه       بي  بي  خبرنگار يك
شناختن آنان آسان . من دزدي سربازان ازبك جنرال دوستم را ديدم: شاهد آن بود شرح داد 

من بعضي شان را ديدم كـه       . فهميدم كي هستند   من از كاال و شكل و صورت شان مي        . بود
 ماننـد دسـتگاه تهويـه       همچنان چيزهاي نظير آنرا،   نمودند و    ها را بر پشت حمل مي      يخچال

هاي دوستم بودند و از يك محوطه بيـرون           مخصوصاً چند نفر را بخاطر دارم كه ازبك       . هوا
ها و وسايل شبيه آنرا بر پـشت خـود            يخچال. خنديدند شدند، اينان مسرور و راضي مي       مي

ا را در الري انداختـه از آنجـا         ديدم كه اشـي    و من اين مردان خندان را مي      . دادند انتقال مي 
  .رفتند

ايـن  . تـاراج گرديـد  ) جنبش و جمعيت(ارگ رياست جمهوري توسط سربازان دولتي    
مـارك اربـن    . آوردند ها و چيزهاي ديگر مانند آن را بيرون مي          سربازان داخل رفته و قالين    

 1992سـال   سي نيز به ديده بان حقوق بشر از چپاول در اپريل و مـي                بي خبرنگار ديگر بي  
  .گفت
  

در مكروريان و وزير اكبر خـان دو منطقـه          (ها    ول خشونت  قاسم جنگل باغ مسو    افراد
قاسـم يـك غنـد      . ، چپاول، ربودن و تجاوز بر دختران بودند       )همسايه با هم در شرق كابل     

 قومندان عملياتي او )قومندان شوراي نظار(بسم اله خان . كنم مستقل بود    داشت كه فكر مي   
جهـت   (داد  مسعود براي او پيـسه مـي      .... داد  و شايد مستقيم به مسعود گزارش مي      بود اما ا  

اين همـه   دانم كه چگونه     دانم، مي   من مي . گرفت  اما وي خود آنرا مي     )پرداخت به سربازان  
ها بـود ولـي تفنگـدارانش          او صاحب موترها و خانه     .چيزها حتي حاال هم حال ادامه دارد      

  .گرفتند خواستند از مردم مي مي هر چه را بناً. غريب بودند
  

كرد، چشمديدش را از غـارت         در كابل كار مي    1992 خبرنگار عكاس كه در سال       يك
ها به بيرون  خشت«: ها در غرب كابل توسط نيروهاي جمعيت شرح مي داد        هاي خانه   خشت

هـاي بـرق كنـده        شـد، سـيم     ها كنده و به بيرون انداخته مي        هاي خانه   شد، سقف   پرتاب مي 
  »...هاي مردم شد، وسايل و اسباب و همه ملكيت مي

  

ما فلم افراد جنبش را گرفتيم كه شخصي را كه بايسكل داشـت        . كرد  چپاول مي  جنبش
اين از واقعـات    . خواستند بايسكل او را بگيرند      زنم كه مي    حدس مي . كردند  لت و كوب مي   
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آنـان وي را بـا قنـداق     يك نفر را از مرگ نجات داد، اي حقيقتاً نادريست كه حضور كمره 
زدند ولي وقتي يكي شان ما را ديده و به ما اشاره نمـود، آنـان شـخص را رهـا                       تفنگ مي 
  .كردند
سربازان ازبـك   .  مشكل ايجاد كرد    يك قضيه ديگر نزديك هوتل انتركانتيننتال كمره       در

ـ           جنبش ما را ديدند و در مقابل كمره اكت مي          ه و  كردند و يك نفر، يك غير نظامي را گرفت
ساختند تا چنـد متـر دورتـر بايـستد و بـا              آنان او را مجبور مي    . خواستند نمايش دهند    مي

! بـرقص «: زدند  آنان فرياد مي  . آوردند  كالشنكوف به پاهايش فير كرده، وي را به رقص مي         
  .كردند و به پاهايش فير مي» !برقص
  

هـا دسـت      نت مقام جنبشي تفصيالتي را در مورد قومندانان معينـي كـه در خـشو              يك
شير عرب، اسـماعيل ديوانـه و عبـدل چريـك كـه از ابتـدا در چـور و                    : گفت  داشتند مي 

در . گرفـت  ها فقط حين سرقت صورت مي     قتل. هاي فراوان در بازارها دست داشتند       چپاول
آنان بـازار پـرزه فروشـي را چپـاول          ) 1993جنوري الي مي     (1372 و اوايل    1371اواخر  
هاي پكتيـا را       پشتون و مرتباً بود  ) جنوب شرق كابل  (در باالحصار   اسماعيل ديوانه   . كردند

  .چاپيد كشت و مي گذشتند مي كه از راه كابل مي
  

 ديگر از افراد بلند پايه سابق شوراي نظار يك چپـاول معمـول توسـط نيروهـاي         يكي
 »كانگ فـو « را  بيان كرده از قومندان بخصوص پليدي بنام رحيم       1993و1992جمعيت در   

. بـود » يك غارتگر، قاتل، دزد و در يك كالم، يك جنايتكـار          « كرد، كه به گفته مقام او        ياد
بان حقـوق    همچنان به ديده  ) گريست كه هنگام صحبت درباره قومندان رحيم مي      (اين مقام   

 در نـواحي    1992بشر گفت كه رحيم ضمن يك عمليات عليه نيروهاي حزب وحـدت در              
چندين تجاوز و كشتار چندين     «: اره و اطفال دست داشت    نظاميان هز تايمني، در كشتار غير   

معـذرت  .  را كشت   ها را كشت، او  اطفال       او تعداد زيادي هزاره   . مرد و زن صورت گرفت    
  ».صحبت كنممورد آن همه جنايات وحشتناك توانم بيشتر ازين در  خواهم، نمي مي

ني عمليـات تـايم   هاي رحيم را كه در باره جنايـات در            در يك مصاحبه بعدي او الف     
 350 تـا    300مـا   «: ها را كشيدم    گفت پوچاق هزاره    وي مي  :كرد  شنيده بود چنين حكايه مي    

من سـرنيزه را داخـل      . يك كودك را ديدم   . من در يك خانه رفتم    «او گفت   » .نفر را كشتيم  
  ».دهنش كردم و آن لوده آن را چوشيد و بعد من آنرا پيش فرو بردم
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من ارتباطاتي با چند نفر از جنـبش        . خواهان مساعدت بود  نزد من آمد و      روز زني    يك
 موتر برادرش بوسيله بعضي از      1992در دسامبر : داشتم، و آن زن از من كمك مي خواست        

اي   موتر توسط عبدل چريك يكي از قومندانان با پوسته        . نيروهاي جنبش غصب گرديده بود    
ر پوسته او رفتم، وقتي در      من د . در نزديكي شركت برق در چمن حضوري گرفته شده بود         

 ساله با يك بكـس      19 يا   18 بودم، يك بچه جوان تقريباً       )چريك(آنجا منتظر صحبت با او      
اش بگويم، و او تاجك بنظـر    از لهجهتوانم اينرا پنجشيري بود، من مي. پر از پول داخل شد 

 است كه  تي قيم اين«: او گفت . او از عبدل چريك خواست تا برادرش را رها كند          .رسيد مي
  . دانم چند بود نمي. و بكس پر از پيسه را باز كرد» .براي برادرم خواسته بودي

او را نـزد بـرادرش   «عبدل چريك طرف بچه و بعد به طرف سربازانش ديـده و گفـت      
مـن در اتـاق منتظـر بـودم،         . داران از بازوان بچه گرفته از دروازه بيرون رفتند          پهره» .ببريد

عد، صداي فير را در حدود پنجاه متري شنيدم، چند دقيقه بعد افراد مسلح              تقريباً سه دقيقه ب   
هاي شان، و آنها را بـاالي ميـز عبـدل        چند انگشتر و ساعت در دست     . دوباره داخل آمدند  
من به آن محل رفتم تا قومندان را قناعت دهم كه موتر ايـن نفـر را رهـا                   . چريك گذاشتند 

وقتي بـه بيـرون   . رت فوري از اين محوطه خارج شدم   كند، ولي بعد از اين واقعه من بصو       
  .و آنجا را ترك كردم» خدايا مرا نجات بده«رسيدم با خود گفتم 

نفر » او را كشتيد يا تنها انگشتر و ساعتش را گرفتيد؟  «از نگهبان نزديك دروازه پرسيدم      
د و زنده تواند كه در كنترول و يا اسارت ما باش يك پنجشيري مي  ! چه سوالي «جنبش گفت   

  »بماند؟
توانـستيد    نمي. غير قابل تصور بود كه كسي را چنين بكشند و براي آنان امر عادي بود              

وقتـي افـراد ديگـر    . اند مثل اين كه هيچ چيز واقـع نـشده اسـت      باور كنيد كه او را كشته     
ـ كه  من آنجا منتظر بودمـ برگشتند، مردان مسلح در اتاق    .العملي نشان ندادند  هيچ عكس 

  .اين يك چيز عادي براي آنان بود
  

يك روز صبح در آنجا نشسته چيزهايي را به فـروش           . ام دكان داشتم     روبروي خانه  من
بعداً صداي  . پسر جواني را كه تازه ازدواج نموده بود ديدم كه از آنجا گذشت            . رساندم  مي

فتيده و شخص ديدم پسري كه از آنجا گذشته بود بروي زمين ا . فير را از آخر كوچه شنيدم     
پسر . اش قرار داده و فير كرده بود، باالي سرش ايستاده بود            ديگري كه تفنگچه را بر شقيقه     

  .بعدا ايستاد شدند )بطرف جسد تا ببينند(كساني كمي جلو رفتند . مرده بود
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  راننده سرويس مقيم كابـل در مـورد اسـارت خـودش، دزدي مـوترش و تقريبـاً           يك
يـك  : ، به ديده بان حقوق بشر گفت      1992اسالمي در اواخر  اعدامش توسط نيروهاي حزب     

كردم و در ختم مسير خود رسيده بودم، تمام مسافرين پـايين شـدند و                بار من رانندگي مي   
يك مرد و پسري نوجواني خواست تا توقف كنم، من سرعت موتر را             ... سرويس خالي بود  

ره وسيله، داخل شده و به من امر        دفعتاً مردان مسلح با محاص    . كم كردم تا آنان سوار شوند     
مـن  . دادند تا سمت خود را بگردانم، وقتي تامل كردم به لت و كوب مـن شـروع كردنـد                 

  .... مجبوراً دور خوردم و آنان گفتند كه در سرك باريكي در مسير گرديز حركت كنم
بـور  آنـان مـرا مج    . اينان افراد حزب اسالمي بودند    . آنان مرا آنجا در پوسته خود بردند      

ببريـد  «بعد از آن قومندان گفت . ساختند تا گير و روشن كردن موتر را برايشان ياد دهم         مي
در راهـي كـه بـه طـرف كـوه           . و مرا به آن طرف رهنمايي كردند      » .او را به كوه و بكشيد     

تواند مـرا كمـك       از او خواستم اگر مي    » چي شده؟ «رفت، يك مرد پير مرا ديد و گفت           مي
 مرد پير نزد قومندان رفـت و بـه او گفـت مـرا نكـشد               . راندند  ه پيش مي  عساكر مرا ب  . كند
قومندان بر عساكرش   . )بحيث يك ريش سفيد احتماالً اين مرد از نفوذ زياد برخوردار بود           (

مـرا بـصورت   . و اين چيزي بود كـه آنـان كردنـد   » فقط او را لت و كوب كنيد      «صدا زد،   
 وقتي چشم باز كـردم سـاعتم را گرفتـه           .هوش شدم  وحشيانه لت و كوب كردند و من بي       

از كوه پايين آمدم، از يك راننده ريكشا خواستم تا مرا به شهر ببـرد        . بودند و من تنها بودم    
  ....برد ولي من ضعف كردم و فاميلم بايد مرا به خانه مي

  

 انكارناپذيري در باال ذكر شد  مبني بر اين كه نيروهاي وحدت و اتحاد در يك                 شواهد
. اند  هاي اخير هزاران تن را اختطاف نموده        س از سقوط نجيب اله و همچنان در سال        سال پ 

هـاي شـان    اين حقيقت كه بسياري از آناني كه دستگير شده بودند ديگر هرگز توسط فاميل     
دهد كه هر دو جناح  اتحاد و وحدت هزاران تن از ايـن زنـدانيان را             ديده نشدند نشان مي   

  .اند به قتل رسانده
ان شواهد دقيقي نشان دهنده اينست كه آن زندانياني كه زير اسارت زنده ماندنـد               همچن

جنايات گسترده، محروميت مطلق از آزادي،      . مورد شكنجه و يا بدرفتاري قرار گرفته بودند       
هاي انجام شده توسط اتحاد و وحدت ممكن در جنايات جنگـي               شكنجه و ديگر بدرفتاري   

  .و جنايات ضد بشري محسوب شود
نيروهاي اتحـاد را در دسـت      عام و تام     سياف بمثابه رهبر اتحاد، از آنجايي كه كنترول       
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 تـا   1992مقامـات دولـت ربـاني در        . گيرد هاي ياد شده قرار مي      داشت در محور خشونت   
 كه در اتحاد با سياف قرار داشتند به ديده بان حقوق بشر تصديق نمودند كه سـياف                1993

ي اتحاد در تماس منظم بـا قومنـدانانش بـود و ايـن قـدرت را            بعنوان قومندان ارشد نظام   
 در مواقعي   داشت تا زندانيان دستگير شده توسط افراد تحت فرمانش را رها سازد و مسلماً             

  . داده است هايي راجهت نمايش قدرت خود به قوماندانانش، چنين دستور
نظاميان هزاره  ر مورد اختطافات، سياف اختطاف غي     اي در   ضمن مصاحبه  1992در جون   

را توسط اتحاد رد نكرد ولي فقط حزب وحدت را متهم به جاسوس بـودن دولـت ايـران                   
  .كرد

شيرعلم، مال عزت، زلمي توفـان، عبـدالمنان،    مخصوصاًدر مورد نقش قومندانان اتحاد     
ان بعنوان كـساني    ـع از آن  ـدين منب ـوسط چن ـزارش ت ـداكتر عبداله و نورآغا كه در اين گ       

ـ    ـار اجب ـاطر ك ـراد بخ ـن اف ـداشتـدان نگه ـها و در زن     تطافكه در اخ    هـاري دسـت داشت
  .كند  ميايجاب تحقيقات بيشتراند، نام برده شده است، 

هـاي متـذكره     به قتل رسيد، در خـشونت   1995مزاري رهبر حزب وحدت كه در سال        
رفتـاري  ، گ)فغانـستان يس جمهـور ا فعالً معاون ري  (ي و معاونش خليلي     مزار. دست داشت 
بس،  با وجود آتش  «. پي تاييد كردند   .نظامي پشتون را در مصاحبه با رويتر و اي        زندانيان غير 

خبرنگار آسوشيتد  ؛ شارون هيرباگ    1992 جون   4،  رويتر» هاي كابل دوباره درگرفت،     جنگ
افراد غير نظامي از اسـارت و شـكنجه توسـط نيروهـاي             «:  گفت 1992  جون 4پريس  در    
  )1992 جون، 6پريس، وشيتد  آس».مسلح گفتند

شفيع ديوانه و ناصر ديوانه كشته شده اند، ولي همه به اين باورند كه واحـد تركمنـي،                  
محسن سلطاني، طاهر توفان، صداقت جوهري و قومندان بهرامي تا هنوز زنده اند، و بايـد                

  .مورد تحقيق قرار بگيرندبازي كرده اند بخاطر نقشي كه در جنايات وحدت 
  

  و خشونت جنسيتجاوز 
چندين تن از كاركنان صحي در كابل كه با ديده بان حقوق بشر صحبت نمودند اظهار                

گرفـت كـه در       داشتند كه تجاوز و اشكال خشونت جنسي در مقابل زنـاني صـورت مـي              
 عمدتاً توسط وحدت و اتحاد ربوده شده بودند و و همچنان عموماً در              1992-93هاي    سال

  .زمان  اطراف آن در آنها در كابل و جريان جنگ
كرد به ديده بان حقوق بشر گفت كه      ك كه براي پروژه ثبت اسناد اختطافات كار مي        .ح
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كردند، از تجاوزات و اختطافات        در اين زمينه كار مي     1990هاي  محققاني كه در اوايل سال    
تند تا در ها تمايلي نداش وسيع زنان در غرب كابل آگاه بودند، با آن كه در اكثر موارد فاميل      

  .مورد جزئيات مسئله معلومات دهند
ديده بان حقوق بشر از چندين خبرنگار و سازمان جامعه مدني بياناتي بدسـت آورد در    

ـ رابطه با موارد تجاوز كه آنان به ثبت رسانيده بودند  بخصوص توسط عـساكر جمعيـت،    
ديده بان . ندددا ر ميها ريخته و زنان را مورد تجاوز قرا حزب اسالمي و وحدت كه به خانه    

حقوق بشر همچنان معلومات دقيق از منابع دولتي در رابطه به موارد تجاوز توسط نيروهاي     
  .جمعيت، وحدت و جنبش دريافت نمود

ك، يكي از كاركنان صحي در غرب كابل گفت كه تعداد زيادي از زناني را تداوي            .س
ـ  گفته بودند توسط نيروهاي مليشيا در سـال      نموده كه     مـورد تجـاوز قـرار    1992-93اي ه

هـا    ند از سـرك   ا داد مورد تجاوز قرار گرفته     ، و اجساد زناني را كه عاليم نشان مي        اند  گرفته
زني را كه از سركي در كارته سه واقع غرب كابل پيدا قصه ك  . س .جمعĤوري نموده است  

بـود،  وي كـشته شـده      . زني پشتون كه رويش خال كوب بود      «: نموده بود چنين شرح داد    
ما جسد وي را برداشته و به       . توانستيد ببينيد كه مورد شكنجه و تجاوز قرار گرفته است          مي

  ».شفاخانه رسانديم
  

  جنگ ادامه دارد : 1993فبروي  ـ  جنوري
 كه از مركز شهر به سمت غرب كابل سفر كرده بود تا وضعيت را از نزديك           خبرنگاري

وضـعيت  : كنـد   رج  آن وقت چنين بيان مي      مشاهده كند، چشمديدش را در مورد هرج و م        
در سـرك اصـلي كـه بـه سـمت      . شـد   هيچ كسي در سرك ديده نمـي      . ي بود   كننده ديوانه

.  ترسـناكي بـود     واقعاً صحنه . آمد  رفت، راكت از چهار طرف مي       داراالمان، غرب كابل، مي   
  . شد، تشخيص شود ها از آن طرف شليك مي دقيقاً ناممكن بود تا سمتي كه راكت

رفتـي راكـت انـدازهاي عـساكر      آسياب، جنوب كابـل مـي   وقتي پايين به سمت چهار  
مهرو در عقب وزير اكبر خان حمالت همواره          بي  شد و همچنان در تپه بي       حكمتيار ديده مي  

مطمئن نبودي كه آيا به زودترين فرصت به جاهايي كه تحت حملـه قـرار               . جريان داشتند 
هـاي   صـحنه ).  مصاحبه با مـردم و مـستند كـردن آن        جهت(شد رسيد يا نه       گرفته بود، مي  
يكبـار جـسد تكـه    . اجساد مرده و افراد زخمي در اطراف سرك بودند       . ايم  موحش را ديده  

 اي را كـه زخـم      رنظـامي بار ديگر مرد غي   . تكه طفلي را ديديم كه در كنار سرك افتيده بود         
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مجبور بـوديم   . لخراشي بود صحنه واقعاً د  . شد، در موتر انداختيم     بزرگي در بغلش ديده مي    
كـنم زنـده مانـده     فكر نمـي . متا او را در عقب موتر خود جا داده و به شفاخانه انتقال دهي    

  .باشد
آمار دقيق از كشته و زخمي شدگان غيرنظامي در جنگ وجود ندارد ولـي خبرنگـاران                

  : را جمعاوري كنند در آن زمان در كابل قادر بودند كه روزمره گزارشات محدودي
  

 زخمي  33گفت كه   » آژانس خبرگزاري فرانسه  « جنوري، مقام عاليرتبه صحي به       19 در
 .  تن آنان جان خود را از دست دادند8به شفاخانه مركزي آورده شدند و 

 فبروري، مطابق گزارشات خبرنگار رويتر كه از او در باال نقل قول گرديـد، حـد                 4در  
 تن در شفاخانه نظامي چهارصـد  10. ر شدند  زخمي در شفاخانه وزير اكبرخان بست      41اقل  

 10 زخمي بستر شدند و      21در شفاخانه جمهوريت    . ها زياد بود    بستر مردند و تعداد زخمي    
هـا مهمـات      اين«: داكتر سيد عمر در شفاخانه جمهوريت به خبرنگار گفت        . تن آنان مردند  

  ».باشد رين صبح ما مياين بدت.... كند باشند كه وجود انسان را كامالً قطع مي سنگين مي
 

، تمام روز افراد حزب اسالمي و حزب وحدت به سمت جمعيـت      1993 فبروري   8 در
اسالمي، به شمول مناطق رهايشي غيرنظاميان در قسمت شرق و مركز شهر، راكت و تـوپ    

مهرو عقب وزير اكبـر خـان بـه     بي هاي جمعيت اسالمي در تپه بي از قرارگاه . شليك كردند 
هـا    شمار زيادي از گلوله   . هاي حزب اسالمي در جنوب كابل، راكت فير شد         سمت قرارگاه 

ها در مناطق مختلف شهر مانند مكروريان، وزير اكبر خان، غرب كابـل، افـشار و                  و راكت 
نزديكي دامنه كوه تلويزيون اصابت كرد كه باعث كشته و زخمي شدن صدها تن از افـراد                 

 حزب وحـدت در داخـل و حومـه سـفارت            جنگ ميان جمعيت اسالمي و    . غيرنظامي شد 
اي در وزير اكبر خان       در آن روز شفاخانه   . روسيه و قصر رياست جمهوري نيز ادامه داشت       

اند؛ خبرنگـاري در آن روز تـاالر وردي     تن زخمي شده60 تن كشته و    20گزارش داد كه    
 نالـه   شفاخانه را پر از كساني ديده بود كه در اثر شليك راكـت زخمـي شـده و فريـاد و                    

داكتـر  . گويد كه محوطه پاركينگ شفاخانه از اجساد مرده پر بوده است    وي مي . كشيدند  مي
ها شروع شده است امروز       بعد از اين كه جنگ    «: محمد قاسم به خبرنگار مذكور گفته است      

هـاي    كارمندان صحي در شـفاخانه    » .اند  بيشترين تعداد مرده و زخمي را به شفاخانه آورده        
نرسي در شفاخانه جمهوريت . شدگان را حساب كنند  ند تعداد زخميان و كشته    ديگر نتوانست 
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ما وقت نداريم تا حساب كنيم، بسيار مصروف مراقبت از آنـان            «: به خبرنگار ديگري گفت   
 ».هستيم
  

 جنوري  19، كارمندان صحي در كابل گزارش دادند كه از          1993هفته اول فبروري    در  
 تـن زخمـي   4000  تـا  3500 تن كـشته و  800ه هفته،  تا به حال، يعني در مدت س    1993
 هـا اجـساد     باشد چرا كه اكثر فاميل     شدگان بيشتر مي   اند و اضافه كردند كه تعداد كشته        شده

آرمـين  . دهنـد   شـفاخانه نمـي   آورند و گزارش آن را نيز به          شان را به شفاخانه نمي       عزيزان
 زخمـي در  368 فبـروري  10ه تاريخ به خبرنگاران گفت كه ب» سي آر  سي  آي«يس كوبل، ري 
بـه  » سي آر   سي آي«ي     فبروري، داكتر شفاخانه   12در  . اند  ي شان در كابل بستر شده       شفاخانه

شدگان در تمام شهر به      گفت كه تعداد كشته   » آژانس خبرگزاري فرانسه  «يكي از خبرنگاران    
  .رسد  مي5000شمول افراد نظامي و غيرنظامي تقريباً به 

  

: بان حقوق بشر گفت     ها در آنجا بود، به ديده       شندگان كابل كه در زمان جنگ      از با  يكي
از طرف شب، مرمي و مهمات ديگر از سمت         . آمد  هر روز راكت مي   . زمان وحشتناكي بود  

اي در غرب شهر كابل كه پهلوي ولسوالي پغمان موقعيت دارد و توسط افـراد    منطقه(قرغه  
و از كوه كارته مامورين     . شد  فير مي ) شد  رول مي جمعيت اسالمي و حزب اتحاد سياف كنت      

گرديد و در بغل كـوه        شد، توپ به سمت افشار فير مي        كه توسط جمعيت اسالمي اداره مي     
  . بوديم ما تمام اوقات را در تهكوي مي. كرد اصابت مي

  

باشد و در آن زمـان هنـوز در شـفاخانه درس               كه شاهد تمام اين واقعات مي      داكتري
در : بان حقوق بشر چنين گفـت       درباره وضعيت غرب و مركز شهر كابل به ديده        خواند،    مي

. چندين بار جنـگ را از نزديـك ديـديم       . آن زمان در نزديكي ما جنگي شديد ادامه داشت        
ها از طرف شوراي نظار و حكمتيار را از نزديك            ها و توپ    هاي وحشتناك فير راكت     صحنه

سـر،  : كـرد   كرد و مردم را توته توته مـي         ها اصابت مي   ها به شفاخانه    راكت. ايم  تجربه كرده 
 امنيت اصابت كرد، جايي كـه        يك بار راكتي در شفاخانه    . دست و پا همه جا را گرفته بود       

ي از داكتـران  بعض... ده صبح بود. خوانديم چرا كه در پوهنتون كابل جنگ بود مي ما درس   
اي كه به سرش وارد شده        خاطر ضربه مردند، شماري از شاگردان دختر نيز مردند، دختري ب        

بعد از اين كه راكت اصـابت كـرد،   . تمام اين صحنه را به چشم خود ديدم  . بود ديوانه شد  
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شمار زيادي از مردم در اثر اصـابت آن راكـت       . همه جا خراب شد، مردم توته توته شدند       
ين قلـه در    بلنـدتر (راكت از سمت غرب كابل فير شده بود و از سر كوه تلويزيون              . مردند

اين راكت از سمت قرارگاه افراد حكمتيار در جنوب غـرب كابـل         . گذشته بود ) شهر كابل 
  . فير شده بود

  

بـان    كـرد بـه ديـده        كابل كه در آن زمان در افشار، غرب كابل، زندگي مـي            ي  باشنده
حقوق بشر در مورد چگونگي كشته شدن برادرش و بعداً پدرش كه در اثر اصابت راكـت                 

:  به قتل رسيده بودند، چنين گفـت       1993شان در اواخر جنوري       ي   نزديكي خانه  و توپ در  
صبح وقت، هنوز از خواب بيدار نـشده بـودم كـه بـرادر     ) در هفته آخر جنوري (يك روز   

ديـري  . ي ما بـود رفـت       بزرگترم براي آوردن آب از چاه كه در پايين كوه در نزيكي خانه            
.... اب بيدار كردند و گفتند كه پايين به دكـان بيـĤييم  ها ما را از خو    نگذشته بود كه همسايه   

بـراي  . هفت يا هشت جسد در داخل دكان در يك قطار گذاشته شده بودند           : ما پايين رفتيم  
در آن روزهـا  . ما گفتند كه راكت در نزديكي چاه اصابت كرده و برادرم كشته شده اسـت              

تيم او را دفن كنيم، زيـرا بيـرون         ما نتوانس . گرفت  در هر جايي هر زماني انفجار صورت مي       
. در آن شب، با خود يك اريكين را گرفتيم ولي آن را روشـن نكـرديم          . رفتن خطرناك بود  
ما سوراخي كنديم، ماليي كه با ما بود دعا خواند و ما هـم نمـاز جنـازه                  . شب آرامي بود  

و دفعتـاً از  .  كنيمبعد اريكين را روشن كرديم تا برادرم را در قبر پايين          . برادرم را خوانديم  
كوهي كه در جنوب شرق افشار موقعيت دارد و در تسلط جمعيت            (سمت كارته مامورين    

ما مجبور شديم اريكين را خاموش كنيم و او را در تـاريكي       . فيرها را شنيديم  ) اسالمي بود 
آنان هميشه از سمت كارته مامورين به       . بودند) افراد جمعيت (آنان شوراي نظار    . دفن كنيم 

كردند و بـه خـصوص جمعيـت          آنان به طرف همه فير مي     . كردند  سوي افراد ملكي فير مي    
  .چهار نفري يا بيشتر

كـرديم كـه      صبح بود و فكر مـي     : پدر اين فرد سه روز بعد در يك حمله به قتل رسيد           
ـ . ما به غذا ضرورت داشتيم    .  بود توانيم چون همه جا آرام      بيرون رفته مي   ذا پـدرم بيـرون     ل

آمد، راكتي در نزديـك او        هايي كه در كوه ساخته شده بود پايين مي          ي او از زينه   وقت. رفت
او . چره راكت بـه او خـورده بـود        . ما به سمت او رفتيم    . پدرم به زمين افتاد   . اصابت كرد 

ولي او خونريزي زيـاد  . اي ببريم  ما او را انتقال داديم تا به شفاخانه. شديداً زخمي شده بود 
وقتي او . در اثر خونريزي بيش از حد جانش را از دست داد     . شد  يستاد نمي داشت و خون ا   
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كرديم با عين مشكالتي كه در جريان تكفين برادرم بر خورده بوديم، باز دچـار                 را دفن مي  
  .شديم
  

شان فرار   هاي  اواخر جنوري تا اوايل فبروري هزاران تن از شهروندان كابل از خانه            از
را در اثـر     شان هاي شر با چندين مرد مصاحبه نموده كه كه فاميل        ديده بان حقوق ب   . كردند
ما شهر را ترك كرديم چـون  «. هاي پياپي طي اين مدت به خارج از شهر فرستاده اند          جنگ

مـردي كـه در اوايـل       » .راكت باران شديد و فيرهاي فراوان با اسلحه ثقيله جريان داشـت           
) يساخت شـورو  (راكت هاي سكر    «: گفتفبروري فرار كرده بود به ديده بان حقوق بشر          

هدف بـه   ها بصورت بي هاي ثقيله و راكت    سالح...  در پرواز بودند   بسوي ساحه غرب كابل   
خبرنگاران مستقر  » . فرار كرديم  كرديم بناً   ما احساس آرامش نمي   . نمودند ها اصابت مي   خانه

در مسير بيرون از  شهر      هايي را ديده اند كه       در كابل در اين دوران گزارش دادند كه فاميل        
 فبروري يك مرد حين انتقال وسايلش بوسيله كراچي بـه        9به تاريخ   . در حال فرار بوده اند    

اين مجاهـدين مـا را پـس بـه قـرن اول بـاز               «: خارج از شهر بسوي خبرنگاران فرياد زد      
  »!گردانند مي

  
  كارزار افشار: 1993فبروري 

ناقض از چندين مقامي كه با شوراي نظار        هاي موثق و نامت    ديده بان حقوق بشر گزارش    
كردند دريافت داشته كه كارزار نظامي عليه وحدت بوسيله مقامات           و دولت موقت كار مي    

  .ريزي و تصويب گرديده بود بلند پايه جمعيت و شوراي نظار، اتحاد و دولت رباني طرح
واقعـه افـشار و     بـاره    گروه مستقل و غير دولتي كه در       ،»پروژه عدالت براي افغانستان   «

 تحقيقات بعمـل آورده،  2001 الي 1979هاي  هاي نظامي در افغانستان از سال  ساير عمليات 
  :دهد  خود در مورد اين عمليات چنين شرح مي2005در گزارش جنوري 

يكي از شهروندان براي ديده بان حقوق بشر تعريف نمود كه چگونه وي از اين حملـه                 
  :مطلع گرديد

وي در پايگـاه مركـزي و دولـت كـار     . كـرد  ا شوراي نظار كار مـي  يكي از دوستانم ب   
. شما بايد از اينجـا بيـرون شـويد   «: وي دو روز قبل از تهاجم نزد من آمد و گفت         . كرد مي

 به اينجا حمله نموده همه كس را كشته         )اتحاد(ها   پغماني. حكم تهاجم به اينجا صادر شده     
  ».ها را چپاول خواهند نمود و تمام خانه
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 )رهبر حركت (ام كه بادي گارد انوري        پنج روز قبل از حمله، برادر زاده       :يگري گفت د
شما بايد اينجا را ترگ گوييد، اين منطقه به زودي سقوط خواهـد             «: بود آمد و به من گفت     

دو روز بعد   . »و اگر شما حتي جنگجو هم نباشيد، اينجا ويراني فراواني خواهد گرفت           . كرد
  .ا كرديمآن شبانه آنجا را ره

مركـز  . كليد عمليات قله كوه افشار بـود كـه در بـاالي سـاحه افـشار موقعيـت دارد                
هاي كوه بود، قبل از حركت بسوي        استراتژي اين عمليات نظامي اول تسلط جمعيت بر قله        

فقـط قبـل از حملـه،       . مواضع وحدت در جنوب شرق كوه و شرق منطقه غيرنظامي افشار          
ت ملي كه بوسيله جمعيت كنترول و بوسيله محمـد فهـيم   جاسوسان سازمان جاسوسي امني  

 و متحد نظامي امريكا در جريـان عمليـات ضـد            2004 الي   2001وزير دفاع افغانستان از     (
شد، به چندين قومنـدان فرقـه حركـت در شـمال و      سرپرستي مي ) 2001طالبان در اواخر    

ند كه نيروهاي جمعيـت و      غرب افشار پول داد تا با اين تهاجم همكاري نموده و اجازه ده            
وقتـي  . هاي افشار را تصرف نماينـد      اتحاد از مناطق تحت كنترول اينان آزادانه گذشته قله        

هاي افشار را اشغال كردند و نيروهاي اتحـاد          حمله بعدا آغاز گرديد، نيروهاي جمعيت قله      
 داخل خود منطقه افشار شده و كنترول مواضع وحدت را در اكـادمي علـوم اجتمـاعي و                 

نيروهـاي  . گذرد گرفتنـد   امتداد سركي در جنوب افشار كه از پغمان بسوي مركز كابل  مي            
در عـين حـال نيروهـاي       . هاي خروجي و دخولي افشار نيز موضع گرفتنـد         جمعيت در راه  

نظامي هزاره را در حال محاصره  ف غرب كابل فرار كرده و مردم غير       وحدت از جنوب بطر   
  . كردنددر دست عساكر پشتون اتحاد رها

اني در  ، قومند )عزت اله (مال عزت   : رهبران اصلي جمعيت درين مدت عبارت بودند از       
، بابه جان، انور دنگر، گدا محمد، بابه جلندر،         )يس امنيت ملي  ري(پغمان، محمد قسيم فهيم     

  .حاجي الماس، گل حيدر و بسم اله خان
لم، زلمي توفان،   رهبران اتحاد درين وقت عبارت بودند از شخص سياف، حاجي شيرع          

 در جلـسه شـركت      چندين قومندان درجه دوم نيـز احتمـاالً       . عبداله شاه و مال تاج محمد     
  .داشتند
. هايي راكت و سالح ثقيله بسوي منطقه افشار فير شده اند             فبروري با وقفه   10 الي   7از  

ـ        ها پياپي در خانه     خمپاره  زمان افشار،  بر اساس گفته ساكنان آن     وه و  هاي مـردم در زيـر ك
  . نمود مركز نظامي مزاري در اكادمي علوم اجتماعي اصابت مي

يك باشنده افشار كه آن موقع زخمي شده بود به ديده بان حقوق بشر در مورد تاثيرات            
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.... كردند   فير مي)افشار( از باالي كوه   )اشاره به جمعيت و اتحاد    (اينان  «: اولين فيرها گفت  
. هاي زيادي مـورد اصـابت قـرار گرفتنـد     خانه. ريختند و ميها در اين ساحه فر     گلوله اكثراً

مـن نيـز در     . فرياد پسرم را شـنيدم    : من به خاطر دارم   . خانه ما هم درين جريان ضربه ديد      
ام  نيز كـشته شـد و دختـر ديگـرم در              در همين ضربه نواسه   . ناحيه بطن جراحت برداشتم   

رفت و سه يا چهار خانه ديگـر        خانه ما آتش گ   . شد صورتش زخم برداشت كه شناخته نمي     
  ».نيز در اين اطراف زده شدند

. خانه من در دامنه كـوه موقعيـت دارد        «: شاهد آغاز حمله بود   . س.ل.باشنده ديگري ج  
.  فيرهاي ماشيندار آغـاز شـد  دفعتاً. من صبح وقت بيدار شدم كه به خاطر نماز وضو بگيرم 

پايـه آتـش    . نداختم كه آتش گرفته بود     نظر ا  )در باالي كوه افشار   (من بسوي مركز مخابره     
  ».نمود هاي زيادي در نزديكي ما اصابت مي گلوله. گرفته بود

هاي متواتر و گلوله باران راكت باعث شـد كـه            گفت كه فير   مرد تاجيكي باشنده افشار   
قبل از حمله، هيچ اعالني يا كوششي نـشد كـه          «: شان بمانند  هاي اكثر مردم در داخل خانه    

دانست كه چه خبـر اسـت و همـه زنـداني      هيچكس نمي . د محل را تخليه كنند    مردم بتوانن 
 فبروري به خانـه يكـي   7اين مرد صحنه اصابت گلوله را در حوالي        » .شان شدند  هاي خانه

  :دهد از همسايه ها شرح مي
. اش مورد اصابت راكت قرار گرفت جان باخت        مير يعقوب، همسايه پهلوي ما كه خانه      

وقت راكت با خانه برخـورد كـرد،   .  قبل از حمله اصلي به وقوع پيوست روز4اين حادثه  
هاي خاك كه ما در مقابل كلكين خانه خود گذشـته            من از سوراخ كوچكي از ميان خريطه      

. بوديم، بسوي خانه وي نظر انداختم، متوجه شدم كه وي زخمي و به زمـين افتـاده اسـت               
 شفاخانه انتقال دهند اما وي در همانجا جـان  كه او را به... اعضاي فاميلش وي را برداشتند  

  .باخت و آنان وي را در كنار كوه دفن نمودند
  

  حمله زميني
.  آغـاز گرديـد    1993 فبـروري    11عمليات افشار بصورت جـدي در اولـين سـاعات           

قله كـوه افـشار را متـصرف       )  كه به آنان اجازه داد     »حركت«با موافقت   (نيروهاي جمعيت   
باشندگان افشار به ديده بان حقوق بشر گفت كه چگونه صـبح آغـاز          يكي از   . س.ل. شدند
در ابتـدا مـردم فكـر    ... فير ماشيندار و راكت جريـان داشـت   . ساعات پنج صبح بود   «: شد

من .  زياد وارخطا نشدم من نيز چنين تصور كردم بناً».جنگ بين مجاهدين است   «كردند كه   



 182 بان حقوق بشر ديده

 و مردم غيرنظامي ضرري نخواهنـد  ـ� وحدت    رباني،ـجنگند   فكر كردم كه اينان بين هم مي      
 صبح اولـين نيروهـا را       10بعد حدود ساعت    . ولي راكت باران  بشدت جريان داشت      . ديد

  ».ما داخل خانه مانديم... ديديم كه از سمت غرب داخل افشار شدند 
  

 باشنده ديگري كه در جريان حمله پسر جواني بود گفت كه با آغاز صـبح                س.ل.الف
  :ها، از جمله فاميل خودش، شروع به فرار كردند دي از فاميلتعداد زيا

من راكتي را ديدم كه خانه همسايه       ... ها ادامه داشت  ها و انفجار    راكت. وحشتناك بود «
) زمينـي (حملـه  ... من آنـرا ديـدم  . زد خون از بدنش فوران مي . پسرش كشته شد  . را پراند 

رفتيم، ما اجساد زيادي از مردمان كشته شده          كه مي  زماني. فاميل ما رد شد   . تر آغاز شد  بعد
  ».را در اطراف سرك ديديم

هـا فـرار     تعدادي از فاميـل   «: دهد  باشنده ديگري صحنه فرار مردم را شرح مي        ن.م.ق
يك دختر جوان فاميلش را از دست داده بود، خودش زخمي بود و بروي زمين                . كردند مي

  ».داد جان مي
  

ان حقوق بشر از چگونگي كـشته شـدن شـوهر و پـسرش      زني از افشار به ديده ب    ا.ف
در حاليكه ما از افشار فـرار  «: كند بدست نيروهاي اتحاد در نخستين روز حمله حكايت مي    

وقتـي  . ، سه تن از تفنگداران سياف به خانه ما وارد شـدند           )بمنظور ترك افشار  (كرديم   مي
ارد خانه شدند و بدون بـه زبـان   و. شوهرم، پسرم و ما زنان در را گشوديم آنان آنجا بودند        

را بسوي شوهر و پسرم نشانه رفته هردو را در مقابل چشمان      شان هاي اي تفنگ   راندن كلمه 
. زديم و با گريه خود را بروي اجساد آنان انـداختيم           ما به سر خود مي    .... ما به گلوله بستند   

م بـاالي مـا نارنجـك       تفنگ بدستان ما را تهديد كردند كه اگر از فغان و ناله دست نكـشي              
  »....انداخته همه را نابود خواهند كرد

  

اش را رها كـرده از آنجـا          حكايت كرد كه مجبور شده شوهر زخمي      . و. ديگري ف  زن
شوهرم از ناحيـه پـايش      . در اولين روز خانه ما مورد اصابت راكت قرار گرفت         «: فرار كند 

 مردان ، اطفال همـه در حـال   مردم عجله داشتند، زنان،  ... وي خونريزي داشت  . زخمي شد 
بـه شـوهرم گفـتم كـه همـه فـرار       . شان بسوي هوتل انتركانتيننتال بودند هاي فرار از خانه 

ولي وي گفت كه من حركت . كنند و هيچ كسي نمانده و ما نيز بايد آنجا را ترك گوييم            مي
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ت كه دختر جوان    او برايم گف  . توانم، مرا اينجا تنها بگذاريد و خود تان فرار كنيد          كرده نمي 
ما از خانه بيرون شديم ولـي مـن رفتـه        ... ستترين چيز   ما را از آنجا بيرون بكشيم كه مهم       

ـ من نتوانستم وي را در آن حالت تنها بگذارم. نتوانستم مـن پـس برگـشتم و    .   شوهرم را 
من بـه   .... كنم تا راه بروي    من كمكت مي  . برايش گفتم كه بايد خودت نيز همراي ما بروي        

ام   من در عينحال پسر سه ماهـه      . و كمك كردم كه دستانش را به گردنم بيندازد و راه برود           ا
بـه انـدازه كانـال آب       . داد ام را انتقال مي     را نيز در بغل داشتم و دختر جوانم پسر سه ساله          

اله به ما نزديـك   درين اثنا چند تفنگدار مربوط مال عزت    .  پيش رفتيم  ) متر دورتر  80 تقريباً(
ايست بـه   ها كه اشاره   عبارت تحقيرآميز در مورد هزاره    (قلفك چپات   «قومندان گفت   . شدند

. ايم كه اين منطقه را تسخير كنيم         من نفر عزت اله هستم و فرمان گرفته        )شكل صورت شان  
 وي مرد چاق و     ».فراموش تان نشود  هم داد كه هرگز در طول تاريخ        من به شما درسي خوا    

: آنـان گفتنـد  . ولي آنان به ما چيـزي نگفتنـد       . غاني به تن داشت   قوي بود كه لباس ساده اف     
رسيم، ما در همه جا حضور داريم و همـه چيـز را نظـارت                هرجايي كه برويد به شما مي     «

  . شان ادامه دادند  و به راه».كنيم مي
تواند بـه حركـت ادامـه        شوهرم گفت كه وي ديگر نمي     . ما بسيار وحشتزده شده بوديم    

او ما را مجبور ساخت كه برويم و تاكيد كرد كه دختر خود             . انه خود برگشتيم   به خ  دهد بناً 
 و  )در تـايمني  (نزد مردم اسماعيليه    .... ما در عقب انتركانتنينتال رفتيم    .  ما رفتيم  را ببريم، بناً  

  .آنان ما را كمك كردند
چـه  دانـست در افـشار       چند روز بعدتر، يك همسايه ما نزد ما آمد، مرد تاجيك كه مي            

او براي ما گفت كه افشار ويران شده، خانه ما به آتش كشيده شده و شـوهرم در           . گذرد مي
  »... آنجا به قتل رسيده است

وقتي داخل خانه شديم، يك اسـتخوان       «: گردد اين زن يك سال بعد به خانه خود برمي        
. اشـت هيچ چيز ديگرآنجا وجـود ند     . جمجمه و چهار استخوان كالن بر زمين افتاده بودند        

نچه گذشـته بـود   آهاي بيشتري را از  شناخت و صحنه همسايه ما كه افرادي از سياف را مي  
  ». ديده بود، گفت كه شوهرم مورد رگبار گلوله زياد قرار گرفته و كشته شد

  
 فبروري وي شاهد فيـر راكـت از قلـه           11گفت كه به تاريخ     . گ.ج. ديگري، ر  باشنده

جمعيت قله كوه را تـسخير  «: ود كه در حال فرار بودندكوه افشار بسوي جمعيتي از مردم ب    
. در حدود پنج بعد از ظهر آنان فير راكت را از قله كوه بسوي اين منطقه آغاز كردند                 . كرد
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مردم با عجله بـه خـارج از        . رساندند آنان مردم را درست همينجا، در سر سرك به قتل مي          
سركي كه از سمت شمال جنوب      ( بود   ازدحام مردم بسوي اين سرك    . كردند افشار فرار مي  

خواستند از افـشار فـرار       سرك مملو از جمعيتي بود كه مي      . )افشار بطرف شرق ادامه دارد    
سه . اندازي داشتندآنان بسوي سرك تير. كردند نيروهاي مسعود بسوي آنان فير مي     .... نمايند

 بروي سرك قـرار   هفده جسدـهفده نفر كشته شدند . بار اين سرك مورد حمله قرار گرفت  
معلومدار بـود كـه     ... دندها در اين قسمت سرك افتيده بو       نعش. ما حساب كرديم  ـ�    داشتند
روشـن بـود    . د، اطفال بودند  آنان برقع داشتن  :  واضح بود  بلي، كامالً . نظاميان بودند آنان غير 
  ». نظاميان هستندكه غير
  

در حاليكـه مـا     «:  برسـد  كم بود كه در اثر اصابت راكت به قتل        . م. ديگري، ل  باشنده
مـن  . بسوي حويلي خود در حركت بوديم، راكتي درست در مقابل محوطه ما اصابت كرد             

. يكي جابجا جان باخـت    . شان ضربه ديدند   دوي با دو همسايه ما در حركت بوديم كه هر        
فرد ديگري در قسمت زانويش زخمي شد       . توته راكت به چشمان و پشت سرش فرو رفت        

يـك  ...  متري جايي قرار داشتيم كـه راكـت خـورد       50 به فاصله    ما تقريباً . و به زمين افتاد   
  ». معجزه بود كه من زخمي نشدم

  
زمان پسري بود، گفت كه توسط عساكري كـه   باشنده هزاره افشار كه در آن        ك.ب.ي
ـ  اتحاد احتماالًـكند پشتون  فكر مي  بودند به اسارت درآمده و به اكادمي علوم اجتمـاعي   

اي  من عـده «. نظاميان را ديدحساب غير وي گفت كه در راه اجساد بي      . ل داده شده بود   انتقا
مـن در خانـه   . پاليدنـد   را ديدم كه خانه به خانه را مـي )يعني افراد اتحاد(از افراد پغماني    
اين شاهد عيني گفـت كـه نـام قومنـدان را از      (اين قومندان، حسن يلدار. خود فرار كردم  

 يكجا با هفت يا هشت نفـر مـسلح بـه    ).ذيل داستانش آمده شنيده است  اش كه در     همسايه
حسن يالـدار   .... بسيار ترسيده بودم  . آنان مرا به چنگ انداخته با خود بردند       .... خانه ما آمد  

او . اش را كشيد و بر گردنم فشار داد      ام خم شده، برچه     مرا به زمين انداخت و به روي سينه       
ولـي  . »دانم  به خدا قسم كه من چيزي نمي      «: در جواب گفتم  » ها كجاست؟  تفنگ«: فرياد زد 

بسيار ترسيده  . گريستم او بااليم چيغ مي زد و من مي       . او سيلي محكمي به رويم حواله كرد      
بعداً ساير تفنگداران به او گفتند كه مرا رها كند، او چنين كرد، آنان به لت و كـوب                   . بودم

تمـام جـانم   . كردند شان بر سرم وار مي هاي  ق تفنگ من پرداختند، با مشت و لگد و با قندا        
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  .زخم برداشته بود و سخت افگار شده بودم
بعضي از آنان تيربـاران شـده       . در مسير راه، پنجاه تا شصت جسد را روي سرك ديدم          

صـحنه  . خون زيادي بروي زمـين ريختـه بـود        . اي بريده شده بود     اعضاي بدن عده  . بودند
بر بعضي از آنان فير شده      ....  م حك است كه چقدر ترسناك بود      در ذهن . اي بود  تكاندهنده

هـا هـدف انفجارهـا و        بعـضي . شان پاره شده بود    هاي  من اجسادي را ديدم كه شكم     . بود
كنم اكثريـت شـان توسـط تفنگـداران           فكر مي .... حمالت راكتي قرار گرفته سوخته بودند     

  ....كشته شده بودند
  

ار جنگ به سمت شرق به طرف هوتل انتركانتيننتل فر        و فردي كه در حين      .  قول ف    به
كشتند، اگر چه  نظامي را متوقف ساخته و در كنار سرك مي    كرد، بعضي از عساكر افراد غير     

در حـالي كـه مـا بـه سـمت           : كوشيد مانع همچو تخلفـات شـود       حداقل يك قومندان مي   
يكـي از   . كشتند  خته و مي  نظامي را متوقف سا   كرديم، عساكر افراد غير      فرار مي  انتركانتيننتل

جنگيم، نه اطفـال و      ما عليه افراد مسلح مي    . مردم را آزار ندهيد   «قومندانان به عساكر گفت،     
توانـد   ني، در ميدان جنگ هر كـسي مـي   «: ولي ديگران با او موافقت نكرده و گفتند       » .زنان

  ».هر كسي كه به دشمن كمك كند دشمن است. دشمن باشد
ها را نيز متوقف ساخته و دسـتگير         گفتند كه عساكر جمعيت هزاره    ي از باشندگان      ا  عده

ت كه او نيروهاي جمعيت را در حـال متوقـف      گفبان حقوق بشر     ن به ديده  .ل.ق. كردند  مي
قاري محب، قومندانان جمعيت، مـرا ايـستاد        «: ها در قرارگاه باغ باال شاهد بود        كردن هزاره 

دو زخمي از مليت هـزاره بـا مـن در مـوتر             .... دهايم را گرفتن    آنان ساعت و لباس   .... كرد
ن آزاد  .ل. ق ».شما هزاره هستيد، بايد با ما بياييد      «: فقط گفتند ) عساكر جمعيت (آنان  . بودند

  ».ديگران را با خود بردند«: او گفت. شناخت شد چون يكي از قومندانان جمعيت او را مي
  

اي در يـك     زدن جـوان هـزاره    كرد، عساكر اتحـاد را در حـال          كه فرار مي    حيني م.ل
وقتـي مـا افـشار را تـرك         (او در عقب مـا بـود        . او فرزند خادم مسجد بود    : قرارگاه ديد 

من برگـشتم  . اش كردند  افراد مسلح او را متوقف ساخته و شروع به لت و كوب           ). گفتيم  مي
ن ولي آنان او را كـشا     » .او يك جنگجو نيست   . نزنيد، او فرزند خادم مسجد است     «و گفتم،   

بعد از سه روز وقتي برگشتم، جسدش را پشت ديوار فاكولته           . كشان به جاي ديگري بردند    
  .دو جسد را ديدم كه يكي جسد وي بود. علوم اجتماعي ديدم
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 مرد هزاره ديگري گفت كه او سي تا چهل مرد و پسر هزاره را كه زير نظـارت                   س.ل
  : نيروهاي اتحاد در عقب ديواري قطار  شده بودند، ديد

گريستند، يا   زنان مي . دادند هاي مردم را بسته و در كنار ديوار قرار مي          افراد مسلح دست  
مـن  . عساكر ما را ديـده و بـه سـوي مـا آمدنـد           . آنان بسيار ترسيده بودند   . كردند  فرار مي 

  . او يكي از قومندانان سياف بود. شيرآغا زرشاخ: دانستم كه كي قومندان آنان است مي
اي هـزاره، ايـن قبـرت        «: آغا زرشاخ مشخصاً با اشاره بـه او گفـت         س، شير .به قول ل  

به احزاب سياسي يا جنگ سر . من آدم عادي هستم «: در جواب گفتم  » روي؟  كجا مي . است
  ».كنم من اين جا با فاميلم زندگي مي. و كار ندارم
و دفعتـاً عـساكرش بـا قنـداق         » .تو فرد عادي باشي يا نه، تو هزاره هـستي         «: او گفت 

ام از نزد خانمم به طـرفم دويـد تـا كمكـم      پسر هفت ساله. شان به جانم افتادند  هاي  تفنگ
بعـداً يكـي از   . كند، ولي يكي از افراد مسلح با تفنگش محكم او را زده و او به زمين افتاد               

من و خانمم و زنان     . اش را كشيده بر گردن پسرم گذاشت تا سرش را ببرد           تفنگداران برچه 
. آن عسكر دوباره به سـويم آمـد       . عضي از زنان خود را باالي پسرم انداختند       چيغ زديم و ب   

بعداً زنان پسرم را گرفته به عجله . با دستم به طرف زنم اشاره كردم كه از اين جا دور شود        
 .رفتند
  

 فبـروري توسـط نيروهـاي اتحـاد         12 مردي معيوبي در افشار كه به تـاريخ          س.ل.ج
ن حقوق بشر گفت كه نيروهـاي مـسلح او را لـت و كـوب                بازداشت شده بود، به ديده با     

برايشان گفتم كـه مـن فقـط        .  فجيعانه لت و كوب كردند     نان مرا به صورت واقعاً    ٱ«: كردند
س اضافه كرد كه افراد مسلح      .ل.ج» .توانم راه بروم   يك انسان معيوب هستم و به مشكل مي       

  . دندهمچنان خويشاوندان زن وي را مورد آزار و اذيت قرار دا
  

هـا   ك، عساكر اتحاد ظاهراً به نام جستجوي سالح شروع به تالشي خانـه .ب. قول ي به
اي وي، مـرد      او توضيح داد كه چگونه همسايه     . نمودند  اذيت مي نيز  ها را     كردند ولي هزاره  

مـن  «  :مرد پيـر گفـت    » هايت كجاست؟   اي مردكه پير، سالح   «: دادند  اي را آزار مي     ساله 70
اما عساكر پير مرد را بـا ضـرب لگـد بـه زمـين               . »، من هيچ سالحي ندارم    هيچ چيز ندارم  

از بجلك پاهايش گرفته و به طرف چاه بردند و سرچپه او را در چـاه  . انداختند مشت زدند  
: او در جواب با ناله و فرياد گفـت        » ها كجاست؟   سالح«: آويزان كرده و بااليش چيغ زدند     
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او را از چاه باال كشيده و بروي زمين         » !ن سالح ندارم  م! هاي عزيزم، به من رحم كنيد       بچه«
  .انداختند

  
كرد، ديد كه نيروهاي اتحـاد پـسر         اش را ترك مي      وقتي براي دومين بار خانه     گ.ج.ر
مـن  : گذشت، كشتند   اي را كه هنگام خارج شدن از افشار از نزديك قرارگاه آنان مي             هزاره

مـن از   . نزده ساله بود، در اين كوچه كـشتند       ديدم كه عساكر سياف پسري را كه تقريباً شا        
 اين جا بود و جوان هزاره در همـين        قرارگاه عساكر مسلح در     .  ام اين صحنه را ديدم      خانه

وقتـي جـوان از آنجـا مـي گذشـت آنـان هـيچ               . تفنگداران پشتون بودند  . مسير روان بود  
آنان به پشت او فيـر      وقتي او از آنجا دور شد،       . العملي نشان ندادند و وي عبور كرد       عكس

  ....كنم دو نفر آنان، و او به قتل رسيد كردند، فكر مي
  

 فبـروري اسـير     12كه او در      به ديده بان حقوق بشر اظهار داشت كه بعد از اين           س.ل
گرفته شد، افراد مسلح اتحاد وي را مجبور به دفن كردن اجـساد و بـار زدن امـوال دزدي           

ي مـن   كه خانه از آن جايي. هاي شان رسيد  الري)  شديم بعد از اينكه ما اسير    : (شده كردند 
آنان بر  . نزديكتر بود، آنان ما را وادشتند تا داخل خانه شده و وسايل خانه را بيرون بكشيم               

مـا امـوال چنـدين خانـه را بـار      . ما فشار آوردند تا اموال خانه خود را در الري بار بزنيم    
تخنيك كابل كه در نزديكي      بعداً به محوطه پولي   س گفت كه او و اسيران ديگر        . ل ....زديم

نيروهاي اتحاد آنـان     و سپس    هاي شان بسته گرديد    شان موقعيت داشت، برده شده و دست      
  .كردند را با مشت و لگد و قنداق تفنگ لت و كوب مي

 و آمـاده جمعـĤوري اجـساد مـرده     س گفت كه كمي بعدتر مردان با هم يكجا شده   . ل
هاي تان را از افشار جمع        برويد و الش  "آنان گفتند،   « :ردن شان شدند  نظاميان و دفن ك   غير

  ». بنابرين زير سرپرستي آنان آنجا رفتيم".هاي تان را جمع كنيد كنيد، برويد مرده
سرش را از تـنش جـدا   . فرد اولي كه جسدش را يافتيم مرد پيري بنام فيصل احمد بود  

اش بريده شده و در دهنش       و آله تناسلي  . يك دست و پايش نيز قطع شده بود       . كرده بودند 
 اي  بعداً ما سه الش را از نزديك زيارت بلخي و چهار ديگر را از كوچـه               . گذاشته شده بود  

تمام اجـساد را در     . كه در وسط فاكولته علوم اجتماعي و اكادمي پوليس بود، جمع كرديم           
  .تخنيك دفن نموديم يك كرد كچالو در نزديكي مسجد پولي

خواستيد كه پادشـاه شـويد، ولـي     ها مي شما هزاره «گفتند،    ن چور و چپاول مي    آنان حي 
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 40كـنم  حـدود    گمـان مـي   » .ما لياقت اينها را داريم    . شما شايستگي اين چيزها را نداريد     
  .الري را پر كردند

اي بـود كـه     سالهدر ميان آنان يك طفل هفت....  صبح، يازده جسد را يافتيم10 تا  7از  
. اش در آن نزديكي افتاده بـود       سر از پشت بريده شده    .  جدا كرده بودند   ز تنش گردنش را ا  

توانستيد ببينيد كـه پوسـت       شما مي : شد كه از پشت بريده شده       از سرش تشخيص داده مي    
ما الش زنـي را در عـين   . سرش از پشت سر بريده ولي از پيشروي گردنش كنده شده بود          

بعداً ما دو زني را كـه قـبالً در مـورد    . حكم گرفته بود  اش م   او قران را در بغل    . خانه يافتيم 
ما هفـت جـسد مـردان را در          .شان ذكر كردم، ديديم كه به ضرب چاقو كشته شده بودند          

سه تن از آنان در اثر اصابت مرمي بر فرق شان           . آنان شليك شده بودند   . روي سرك ديديم  
سپس، مـا   .... ق دفن كرديم  آنان را در عقب مسجد بلخي، در قسمت شر        . كشته شده بودند  

پـشمينه بـافي و      بعد از ظهر، ما به كوچـه         2حدود ساعت   : هاي بيشتري را بار زديم      الري
هـاي   در يكـي از خانـه     . هاي آن جا را بيرون كـشيديم         و اموال خانه   كوچه شيرعلي رفتيم  

سر، پاهـا و دسـتانش بريـده    : كوچه پشمينه بافي، مردي موسوم به حاجي حسين را ديديم        
دادند تا اجـساد را    آنان ما را اجازه نمي.فرصت و جاي براي دفن كردنش نبود. ده بودند ش

هـا   شايد اين برايش بهتر بود تا اين كه توسط سگ     . لذا ما او را در چاه انداختيم      . دفن كنيم 
  ....خورده شود

آن جا زني را ديديم كه در اثر اصـابت مرمـي كـشته              . بعداً ما به كوچه شيرعلي رفتيم     
خواستيم تا او را دفـن كنـيم ولـي آنـان اجـازه              . او زن خادم مسجد آن جا بود      . شده بود 
بگذاريد كه ديگـران از ايـن درس        . بگذاريد كه همين جا افتيده باشد     «آنان گفتند،   . ندادند

  ».بگيرند و از ما بترسند
در اثـر اصـابت     . اي  را به نام حسين علـي ديـديم            ساله 18در كوچه جاغوري پسري     

در اين جا تعداد زيـادي ماننـد او         «. آنان اجازه دفن او را نيز ندادند      . مي كشته شده بود   مر
اينجا ديگران اند «، .)آنان گفتند(» .هستند، شما وقت تان را در دفن كردن مردم ضايع نكنيد        

اينان همـه افـراد   » .ها بخورند ها خورده خواهند شد، بگذاريد او را نيز سگ   كه توسط سگ  
  .او در همه مدت با ما بود. شاخ بودندشيرآغا زر

در مورد چهل فردي كـه بـا   «: س گفت كه در شب دوم اسارتش از آن جا فرار كرد        .ل
ايم، هيچيك شان   هاي شان صحبت كرده    ما با فاميل  . من زنداني بودند تا امروز خبري نيست      

  ».هرگز برنگشتند، و هيچ كسي آنان را دوباره نديد
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ه در جريان عمليات اسير شده بود به ديده بان حقوق بشر گفت             اي ك     مرد هزاره  ل.ق.ا
  :ها كمك كند كه او نيز وا داشته شد تا نيروهاي اتحاد را در غارت خانه

من با گفتن اين كه     .  صبح بود  10حدود  . چهار فرد مسلح مربوط نيروهاي سياف آمدند      
ره هستي و براي مـزاري    تو هزا «:  آنان گفتند  .كردم  طلب بخشش مي  » ما مردم عادي هستيم   «

افراد سياف مرا مجبور نمودند تـا آنـان را در           .... آنان مرا لت و كوب كردند     » .كني  كار مي 
  ....دزدي همراهي كنم

  

يد  كه او نيروهاي اتحاد را د       كه در باال نيز از وي نقل قول آمده است، گفت           ك.ب.ي
نيروهـاي  «: را انتقـال دهنـد    كردند تا اموال چپاول شـده          مي كه باشندگان منطقه را مجبور    

كردند، چنانچه بـاربر   نظامي مردم اسير شده را مجبور به حمل اشياي قيمتي با خودشان مي            
اي  او افـراد غيرنظـامي  » .كردند آنان آنچه را كه افراد نظامي دزديده بودند، حمل مي       . باشند

و همچنان اضافه كرد    ا. ها بيرون بياورند   را ديد كه مجبور بودند تا  اجساد را بر روي سرك           
چيزهـايي  . آنان تمام چيزهاي قيمتي را با خود بردند       «: كه خانه خودش نيز دزدي شده بود      

  ».ها را را كه نتوانستند با خود ببرند توته توته كردند، به طور مثال يخچال
  

 فرد مربوط فرقه اسماعيليه كه در باال نيز سخنانش آمـده، بعـد از اينكـه بخـاطر                   م.ل
سرش ـ كه جهت گرفتن بعضي از وسايلش آمده و دسـتگير شـده بـود ـ بـه       جستجوي پ

.... من اجساد زيادي را در روي سـرك ديـدم        . افشار آمد، اسير و به كار واداشته شده بود،        
ام  تمام اشياي خانـه . ام رفتم من به خانه. ر شان به ضرب چاقو يا گلوله كشته شده بودند  اكث

تمام اشياي قيمتي را آنان با خود بـرده بودنـد و        . ا نبود هيچ چيزي در آنج   . دزدي شده بود  
تنها چيزي كه مانده بود وسايل كالن مانند يخچال بود و آنها نيـز شكـستانده و بـا مرمـي             

  .سوراخ سوراخ شده بودند
م گفت كه نتوانست پسرش را بيابد و بخاطر اداي نماز به يكـي ار مـساجد نزديـك              .ل
به زيارت رفـتم، و  . كردم يلي افسرده و  شكسته احساس مي   بسيار پريشان بودم، و خ    : رفت

آنان بر مـن    . بعد از ختم دعا ايستادم و بعضي از افراد مسلح مرا ديدند           . در آنجا دعا كردم   
و » .من يكي از باشندگان اين منطقه هـستم       «گفتم  » كيستي؟! مردك پير «صدا كرده و گفتند     

بـه  «گفـتم   » .آنها را به ما بده    . تو دو تفنگ داري   . شناسيم   بلي، ما تو را مي     ه،آ«آنان گفتند،   
ني تو يـك جنگجـو      «آنان گفتند،   » .خورم، يك دكاندار هستم    من باور كنيد، بخدا قسم مي     
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ولي آنان بـه لـت و   » .من هيچ سالح ندارم   «من دوباره گفتم،    » .ها را به ما بده     هستي، تفنگ 
 به زمين افتادم و چشمانم افگـار شـده          .زدند، تمام شان    ي شان مرا مي    همه. كوبم پرداختند 

بعد از لـت و كـوب، آنـان مـرا مجبـور بـه            . سرم كامالً پنديده بود   . بود، بعداً كبود شدند   
وقتـي رفتـيم، آنـان    . ايستادن كردند، و به من امر دادند كه با آنان بطرف شمال افشار بروم    

يدند و از اين كـار لـذت     خند  آنان مي . ها داخل شدند    بخاطر تالشي يه كشتن مردم به خانه      
  .بردند مي

 پسر  11م گفت كه عساكر او را به قبرستان كوچكي بردند، جايي كه او جسد قريب                .ل
: آنان به من گفتنـد    . آنان مرا واداشتند تا جلو رفته و پهلوي آن اجساد ايستاده شوم           : را ديد 

تمـام  » .خواهي شـد  بچه را دچار 11ها را به ما بده، ورنه تو هم عين سرنوشت اين        تفنگ«
بـه مـن امـر      . شان در چهار طرفم ايستاده و ميل سالح شان را به طرفم نشانه گرفته بودند              

 ».من مسلمان هستم، بگذاريد نماز بخوانم و بعداً مرا بكشيد         «گفتم  . دادند تا بر زمين بنشينم    
  ».ار كنيخوانم و بايد اقر تا سه مي«: و گفت» تو ملحد و كافر هستي«: آنان به من گفتند

ي  دعـا خانـه  (خانه   قالسيد، جايي كه در آن تكيه گويد كه آنان او را به حويلي   مي. م.ل
: موقعيت داشت بردند و مجبورش ساختند تا اشياي آن را به بيـرون انتقـال دهـد                ) ها  شعيه

مرا مجبور ساختند تا به داخل رفته و اشياي قيمتي را به بيرون بيـĤورم               ) افراد سياف (آنان  «
را با خود در . م.و بعد اين افراد نظامي ل    » .الري را آورده و در آن اين اشيا را بار كردند          و  

. وقتي به قرغه رسيديم، موتر آنان توقف كرد       «. موتر شانده و به سمت غرب، پغمان، بردند       
. ما به داخل آن خانه رفتيم و تمام اشيا را بين خـود تقـسيم كردنـد   . اي بود  در آن جا خانه   

من آنان را ديدم كه چطور بين خود اشيا را تقسيم   . ين اشيا را به داخل خانه من بردم       تمام ا 
  . دادند گرفت و براي هر عسكر يك حق مي قومندان دو حق مي. كردند
  
گويد كه براي سه سال در قرارگـاهي كـه مربـوط زلمـي توفـان، يكـي از                      مي ل.ق.ا

آنان مرا به خندق تاريـك در كمپنـي         : است  قومندانان مهم سياف، مانند برده نگهداري شده      
در آن كـانتينر چهـل      . آنان ما را در يك كانتينر انداختنـد       .... در قرارگاه زلمي توفان بردند    

كه نقل قول شان در باال نيز آمده، بـه          . ل.ق.و ا . م. ل. زنداني و تمامش از مليت هزاره بود      
گويد  مي. ل.ق.ا. اد اسير كرده بودشان را نيز حزب اتح   بان حقوق بشر گفتند كه پسران       ديده

در . م.پسر ل. كه پسرش فقط هشت سال داشت كه اسير شد و براي سه سال در آن جا بود           
پي برد كـه پـسرش در بـاغ داود در پغمـان كـه      . م. ساله بود و وقتي ل     16زمان اسارتش   
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نست كـه  اهللا مربوط حزب اتحاد، اسير است، توا قرارگاه يك قومندان تحت فرمان مال عزت  
براي دو ماه اسير بود و در ظرف اين دو ماه اعصابش            . م.پسر ل . دو ماه بعد او را آزاد كند      

بان حقوق بشر او را از نزديـك ديـد و او هنـوز                 ديده 2003در سال   . را از دست داده بود    
  . ديوانه است

  
ر اين قسمي كه در باال در مورد حزب اتحاد به جزئيات توضيح داده شد، افراد اتحاد د               

يكـي از عـساكر     : جنگ افشار جنايات حزب وحدت را نيز افشا كرد        . جنايات تنها نبودند  
بان حقوق بشر گفـت وقتـي افـرادش           اتحاد كه در جنگ افشار نيز شركت داشت، به ديده         

جا يافتند  اكادمي علوم اجتماعي را از نزد حزب وحدت گرفتند، آنان چندين زن را در آن                
آنان تعـداد زيـادي از اجـساد        . اد وحدت به آنان تجاوز شده است       توسط افر  گفتند  كه مي 

  . زنان زنداني را نيز يافتند
 زنداني مرد را كه بعلت شكنجه بـيش از          25در اطاق ديگر، تعدادي از اجساد مردان و         

شان بخاطر شكنجه بيش از حـد، كـامالً           ي    همه«: شان را از داده بودند، يافتند        حد اعصاب 
گويد كـه نتوانـسته بيـشتر در       اين فرد مي  » .آنان كامالً ديوانه شده بودند    . دندديوانه شده بو  

  ».بخاطر بوي بد به بيرون فرار كردم، بسيار بد بود«: آنجا بماند
  

  تاثيرات جنگ افشار
كمسيوني متشكل از افراد غيرنظامي كه از طرف رهبري حزب وحدت و اتحاد انتخاب              

طبق گزارش ايـن كمـسيون، در       . وري كردند Ĥن را جمع  ها شكايات شا    شده بودند از فاميل   
 700 بودنـد و     35 تا   10 تن اسير شدند كه اكثرشان مردان بين سنين          800جريان اين جنگ    

گويد كـه مـرگ        اين كمسيون مي   .اسارت به قتل رسيدند و يا مردند       تن از آنان در      750تا  
هاي افشار كـشته   ر كوچهست كه داي را درج كرده ا       تن از افراد غيرنظامي    80 تا   70تقريباً  
  . بان حقوق بشر مطابقت دارد ه  رقمي كه با گزارش ديداند، شده

گويند كه معلوماتي را بدست دارند مبني بـر اختطـاف و    افراد عاليرتبه اين كمسيون مي 
 حاضـر بـه     شان چند فاميـل     لي در جريان تحقيق   سر به نيست شدن تعداد زيادي از زنان و        

كمسيون نامبرده اضافه كرد كه در جريان جنگ و بعد از جنـگ   . ورد شدند گفتگو در اين م   
بان حقـوق بـشر متنـاقض     اند، رقمي كه با گزارش ديده  خانه چور شده 5000افشار حدود   

  .باشد نمي
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  بعد از افشار
 و   بس نمايشي   توسط آتش  1993هاي مربوطه در اواخر فبروري        جنگ افشار و خشونت   

، آي  اس  يآاسبق سازمان استخباراتي پاكستان     يس  نرال حميدگل، ري  ج. (ه اختتام يافت  كوتا
بـراي حكمتيـار مقـام    .) در فبروري به كابل پرواز كرد و در اين مذاكرات شركت داشـت       

  . صدراعظم دولت رباني اعطا گرديد ولي او براي گرفتن اين مقام وارد كابل نشد
ره حمالت بـه منـاطق تحـت        در اواخر ماه مارچ همين سال، افراد حزب اسالمي دوبا         

در . خشونت در تمام سال در شهر ادامـه يافـت         . كنترول جمعيت و اتحاد را شروع كردند      
، جنبش اسالمي مربوط دوستم سـمت خـود را تغييـر داده و بـا حـزب                  1993اواخر سال   

، 1994در جنـوري    . اسالمي يكجا شد كه فصل نوي از خـشونت در شـهر آغـاز گـشت               
. داشت كه در اثر آن تعداد زيادي از افراد غيرنظـامي كـشته شـدند            هاي مهيبي ادامه      جنگ

 ادامه يافت كه در اين جريان عبـدالرب رسـول سـياف، رهبـر           1995 تا   1994خشونت از   
اش در جنايات جنگي      حزب اتحاد اسالمي افغانستان، بخاطر رهبري مستقيم و يا غيرمستقيم         

  .ته شده استكه در باال ذكر شد، به حيث جنايتكار جنگي شناخ
به حيث رهبر كل اتحاد اسالمي، سياف بر تمامي قومنـدانان اتحـاد در جريـان جنـگ                 

شاهدان به شمول عساكر اتحاد كه در جنـگ افـشار شـركت             . افشار فرماندهي كرده است   
اند كه سياف در جريان جنگ افـشار افـراد            گويند كه آنان به چشم خود ديده        اند، مي   داشته

روز پيشتر از حمله به     . داد  كرده و دستور مي     ا در جلسات رهنمايي     تحت فرماندهي خود ر   
افشار، سياف با قومندانان خود در پغمان ديداري داشته تا روي جنگ افشار با هم صحبت                

اي كه توسط احمدشاه مـسعود در هوتـل كانتيننتـل            در روز دوم جنگ افشار، جلسه     . كنند
نقـش رهبـري سـياف در اتحـاد و          . ته است برگزار شده بود، سياف نيز در آن شركت داش        

طرحريزي مستقيم جنگ افشار توسط وي، او را در جايگاه مسوول اصلي تمام جنايـات و                
  . دهد ها در افشار، قرار مي بدرفتاري

تعداد متعددي از افراد عاليرتبه،     . باشند  ساير قومندانان اتحاد نيز عاملين اين جنايات مي       
ي در مورد چگونگي نظارت موثر قومندانان اتحاد بـه شـمول            خبرنگاران و قومندانان نظام   

عبـداهللا و عبـداهللا شـاه بـر         » داكتـر «شيرعلم، زلمي توفان، مال تاج محمد، عبداهللا وردك،         
هاي   عساكر شان را در جنگ افشار در غرب كابل دست داشتن شان در اختطافات و جنگ               

ن رهبـري عـساكر خـود را در         كوچه به كوچه با حزب وحدت را شرح داده گفتند كه آنا           
پـروژه  . قومندان خنجر و پتنگ فرمانده عساكر در اين جنگ بودنـد          . افشار به عهده داشتند   
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اي مصاحبه كرده است كه قومندانان فرمانده جنگ افشار           عدالت افغانستان با شاهدان عيني    
ـ        عبداهللا و خنجـر مـي     » داكتر«اند كه شامل      را شناسايي كرده   ري از  باشـند و شـماري ديگ

اهللا كوچي، شيرين، مشتاق اللـي    قومندان اتحاد به شمول جگرن نعيم، عبدلمنان ديوانه، امان        
  .اند و مال كچكول نيز در اين جنگ دست داشته

 كـار   1993 و   1992اي كـه در حكومـت ربـاني در            بر اساس اظهارات افراد عاليرتبـه     
تقيماً دست داشتند عبارتند     مس 1993كردند، آن قومندان جمعيت كه در جنگ افشار در            مي
اهللا خان، بابـه جـان، احمـدي تخـاري، كبيـر              احمدشاه مسعود، فهيم، بابه جلندر، بسم     : از

جنرال فهيم كه در آن زمان رييس استخبارات بود، چندين مقام نظامي            . اندرابي و مال عزت   
 1992ليرتبه در   افراد عا . كرد و همچنان قومندان ارشد احمدشاه مسعود  بود          را نيز اداره مي   

 نظامي كوه تلويزيـون   بان حقوق بشر گفتند كه فهيم پوسته        در دولت رباني به ديده     1993ـ  
كرد و همچنان در مـذاكره بـا قومنـدانان حكمتيـار              را در تمام مدت اين گزارش اداره مي       

گوينـد كـه      عين مقامات مي  . جهت جلب حمايت آنان در حمله به افشار، سهيم بوده است          
   .اهللا و انور دنگر در جنگ افشار نيز شامل بودند تمال عز
  

  :جرم اشخاص مشخص
 سياسي كه در تخلفات ذكر شده در اين گـزارش دسـت   ـ�  جنگجويان و احزاب نظامي   

  .گردد دارند شامل جمعيت، حزب اسالمي، وحدت، حركت و جنبش مي
  

  وحدت
ي وحـدت تحـت     دوراني كه در اين گزارش به آن اشاره شده زماني است كه نيروهـا             

يكـي  (كريم خليلي  عبدال،) كشته شد1995ل كه در سا (رهبري سرتاسري عبدالعلي مزاري     
عنوان معاون مزاري كـار  ه ب)  2005يس جمهور حامد كرزي تا نيمه سال      از دو معاونين ري   

قومندانان رديف دوم حزب    ). وي بعد از مرگ مزاري رهبري حزب را بدست گرفت         (كرد  
 عبدالوحيد تركمني، محسن سلطاني، طاهر توفان، صداقت جوهري         وحدت در كابل شامل   
دو قومندان عمده حزب وحدت در غرب كابل شـفيع ديوانـه و             . شد و قومندان بهرامي مي   

نيروهاي حزب وحدت به طرح و اعمـال يـك رشـته از اختطافـات و                 .ناصر ديوانه بودند  
هـاي     بر بنياد خصومت     و ظاهراً   متوجه افراد غيرنظامي    معموالً هاي خودسرانه كه    دستگيري
  . شد، مصروف بودند مليتي مي
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  اتحاد
 تحت رهبري كامل عبدالرب رسول سـياف  1993 ـ  1992نيروهاي اتحاد در سال هاي 

ـ   (قومندانان درجه دوم اتحاد شامل شيرعلم       . قرار داشتند  ه، و قومنـدان    كانديد ولسي جرگ
قومندان ارشد در وزارت دفاع تا      (وفان  ، زلمي ت  )2005 تا نيمه سال     ارشد در وزارت دفاع   

ريـيس گـروه     2005كانديد ولسي جرگه، و تـا نيمـه سـال           (، مال تاج محمد     )2005نيمه  
وزير سابق شهدا و معلولين در كابينه       (، عبداهللا وردك    )سياسي بنام شوراي شهروندان كابل    

ارت دفـاع تـا   قومندان در وز(عبداهللا » داكتر«، )يس جمهور كرزي ري2004 ـ  2002موقت 
در (و عبداهللا شاه    ) ، هيچ ارتباطي با داكتر عبداهللا، وزير خارجه فعلي ندارد         2005نيمه سال   

عالوه، قومنـدانان ديگـري كـه قـرار         بر. گرديدند  مي)  توسط دولت اعدام شد    2004اپريل  
 وزارت داخله   كارمند(، پتنگ، جگرن نعيم     هاي مهم به عهده داشتند خنجر      گزارشات پست 

ارمنـد  ك( نـورحقي  ،)2005والي واليت سرپل تـا نيمـه       (، عبدالمنان ديوانه    )2005مه  تا ني 
كانديد ولسي جرگـه و     (اهللا كوچي، شيرين، مشتاق لعلي و مال كچكول          ، امان )وزارت دفاع 

 .بودند) قومندان در وزارت دفاع
دن  هدف قرار دا   اتحاد مستقيماً فرمان اختطافات و    عبدالرب رسول سياف، رهبر عمومي      

سياف بمثابـه رهبـر     . كور و عمدي غيرنظاميان را داده است كه در اين گزارش ثبت است            
ارشد اتحاد، كنترول موثري بر تمامي قومندانان اتحاد در طول دوراني كه در اين سند ذكر                

  . شده، داشته است
  

  حزب اسالمي
 كـه  شـد   حزب اسالمي توسط گلبدين حكمتيار رهبري مي       1993 تا   1992هاي   در سال 
قومندانان مستقر در كابل در شورا جنـرال فيـاض محمـد            .  فعلي او نامعلوم است    موقعيت

يس قـواي نظـامي حـزب اسـالمي در آغـاز            ري). محل نامعلوم (، كشمير خان    )درگذشته(
 كشمير خان 1992بود كه بعداً در سال ) 2005مشاور كرزي تا نيمه سال    (قومندان سباوون   

 را  1993 تـا    1992هـاي اواخـر       كـه تمـام بمبـاران      انـه سـركرده توپخ  . گرفتجايش را   
رهبر حزب اسالمي، گلبدين حكمتيار نقـش مركـزي         . كرد، تورن خليل بود    سازماندهي مي 

  . در ارتكاب تمام جرايمي كه در باال ذكر شد، داشته است
 1993 و   1992چندين ميانجي با حكمتيار بمثابه رهبر حـزب اسـالمي در سـال هـاي                

ه مذاكره نشستند و در عين زمان خبرنگاران اغلباً با حكمتيار بعنوان فرمانـده              درباره صلح ب  
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يس استخبارات پاكـستان بـا حكمتيـار در         حميد گل، ري  . ديدند  نيروهاي حزب اسالمي مي   
شاهزاده تركـي الفيـصل،     . ره نشست  به ميز مذاك   1993 و بار ديگر در مارچ       1993فبروري  

يس اداره اسـتخبارات درونـي پاكـستان بـين          اني، ري ستخبارات عربستان و اسد در    يس ا ري
 . مذاكره نمودند1992حكمتيار و مسعود از طريق راديو در اپريل 

 1993 تـا    1992هاي   هاي سال  كه تمام بمباران   سركرده توپخانه    ـ قومندان تورن خليل،   
  .كرد را سازماندهي مي

تـا  (نوب كابل واقع است     تورن عبداهللا، قومندان فرقه سوم كه در پايگاه ريشخور، ج         ـ  
 ). در اسارت نيروهاي نظامي امريكا بود2005نيمه 
 2005در اواسـط    (ر ليـسه شـورابك      قومندان زرداد، قومندان پوسته نظامي واقـع د       ـ  

جرم شـكنجه در افغانـستان در سـال هـاي           ه  در انگلستان ب  المللي     محكمه بين  محكوم در   
1990.( 
ـ       ـ   دان پوسـته واقـع در كوتـل هنـدخوي، جنـوب            انجينر زلمي از لشكر ايثـار، قومن

 ). كارمند دولتي در ننگرهار2005تا نيمه (چهلستون، جنوب كابل در نزديكي ريشخور 
نور رحمان پنجشيري، قومندان پوسته شاهك واقع در جنوب شرق كابل كه مستقيماً             ـ  

 .شد توسط ناحيه سه كنترول مي
 . كه بعداً به حزب اسالمي پيوستجنرال ولي شاه، يك كارمند در دولت نجيب اهللاـ 
 

   افغانستان1993ـ  1992جمعيت، شوراي نظار و حكومت 
اي كه در گزارش ذكر شـده تحـت         هاي جمعيت و شوراي نظار در طول اين دوره        نيرو

قومنـدانان  . بودند)  كشته شد2001 سپتامبر 9 كه در(فرماندهي سرتاسري احمدشاه مسعود  
 2004 ـ  2001هاي  وزير دفاع افغانستان در سال( قسيم فهيم نظامي درجه دوم شامل محمد

، بابـا جلنـدر   ) را بدست آورد» تمام عمر  مارشال« به بعد افتخار سمبوليك      2005و از نيمه    
يس سـتاد اردوي ملـي تـا نيمـه          ري(، بسم اهللا خان     )2004 تا   2001 مدير صليب سرخ از   (

وزيـر آمـوزش و     (، يونس قـانوني     )2005كارمند وزارت دفاع تا نيمه      (، گل حيدر    )2005
ـ  2005 و تـا نيمـه       2004 تـا    2002ل  يس جمهور كرزي از سا    يمشاور امنيت ملي ر    يس  ري

هاي وسطي   قومندانان رده . گردند مي) نهضت ملي، حزب سياسي موسوم به افغانستان نوين       
، جنـرال عبـدالمومن     )2005قومنـدان امنيـه هـرات تـا نيمـه           (جمعيت در كابل بابه جان      

 و قومندان امنيـه وردك تـا نيمـه    2003قومندان امنيه كابل در     (، بصير سالنگي    )رگذشتهد(
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قومندان ارشـد در وزارت     (قومندانان ديگر افرادي بودند مانند كبير اندرابي        . بودند) 2005
، )2005، مستقر در بگرامي و كارمند سياسي در وزارت داخله تـا نيمـه    2005دفاع تا نيمه    

 قومنـدان ارشـد در وزارت دفـاع،         2005ديد پارلمان و تاجر، تا نيمـه        كان(حاجي الماس   
كانديد (، مال اعجاز  )2005كارمند وزات دفاع تا نيمه      (، بازمحمد احمدي    )مستقر در پروان  

كـه قـرار گـزارش كـشته     (، پنـاه  )2005پارلمان و قومندان ارشد در وزارت دفاع تا نيمه      
  ). در پشاور كشته شد2004ان پيوست و در سال  به طالب1996در سال (، انور دنگر )شده

اين راپور گزارش شده، آنچه توسـط  هاي فراواني كه در   احمدشاه مسعود در بدرفتاري   
نيروهاي جمعيت انجام گرفته و آنچه توسط مليشاي تحت فرمـان خـودش شـامل هـر دو           

  . باشد ، دست داشته است مي
 ربـاني، رهبـر    مجددي بود و بعـداً  صبغت اهللا1992يس اين دولت از اپريل تا جون       ري

  در هاي نظامي ذكـر شـده      پروسه تصميم گيري   در دوره. سياسي جمعيت جايش را گرفت    
  . گرددتحقيق بيشتر  سهيم بودند كه بايد بخاطر تعيين ميزان محكوميت شان  اين راپور

  
  جنبش

هـاي   عبدالرشيد دوستم، جنرال سابق ارتش تحت حمايت شوروي افغانـستان در سـال     
، دوسـتم بحيـث جنـرال    2005تا اوايل   . (، رهبر سرتاسري حزب جنبش بود و است       1980

ارشد وزارت دفاع اجراي وظيفه و بر چندين واليات شمال افغانستان اعمال نفـوذ نظـامي                
قومنـدانان ثـانوي    ).  بـود  2004او همچنان كانديد رياست جمهوري در انتخابات        . كرد مي

از (، مجيـد روزي     )درگذشـته ( شـامل عبـدل چريـك        1993ـ  1992جنبش در سال هاي     
قـرار گـزارش از مقامـات    (، محسن همايون فـوزي  )مقامات ارشد نظامي در جناح جنبش  

، رسول پهلوان، زيني پهلوان )قرار گزارشات كشته شده(جورا بيگ ) ارشد در وزادت دفاع   
  .گردند و رحيم پهلوان مي

  
  حركت

 تحت كنترول عمومي محمد آصف محسني  اًحزب حركت در دوران اين جنايات، رسم      
هـر دو   (قرار داشت، ولي قومندانان عمده نظامي آن حسين انوري و محمد علـي جاويـد                

؛ انوري بحيث والي كابل در 2004 تا 2002عضو كابينه موقت رييس جمهوركرزي از سال     
  ). رهبر سياسي حركت است انتصاب شد؛ جاويد فعال2005ًسال 
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 ت كشورهاي ديگر مسوولي:بعد از آن
 1980هـاي   قسمي كه پيشتر در اين گزارش ذكر شد، اتحاد جماهير شـوروي در سـال    

 ميليارد دالر امريكايي به مصرف  48 الي   36هاي متوالي افغانستان تقريباً       ي رژيم   براي حمايه 
هاي مجاهـدين   رسانيد، در حالي كه كشورهاي ديگر كه در باال از آنان ذكر شد براي گروه         

اتحاد جماهير شوروي حتي بعد از      .  ميليارد دالر امريكايي كمك فرستادند     12 تا   6عاً  مجمو
اهللا را ادامه داد، و همچنان اياالت متحده امريكـا   خروج از افغانستان، كمك به دولت نجيب  

، افراد حـزب  1990هاي  در اوايل سال. كردند هاي مجاهدين حمايت مي و پاكستان از گروه 
در . هاي نظامي زيادي از ايـاالت متحـده بدسـت آوردنـد     پاكستان كمكاسالمي از طريق  

هـا و     تمام ايـن كمـك    . ، تمويل وحدت و حركت توسط ايران ادامه يافت        1990هاي    سال
 توسـط اتحـاد جمـاهير شـوروي، ايـاالت متحـده،             ـ� ي مالي     هاي نظامي و حمايه     آموزش

 عث شد تا اين كشورها به درجات        با ـ   انگلستان، عربستان سعودي، چين، پاكستان و ايران      
 .هاي مسلح حاكميت داشته باشند مختلف بر اين گروه

   

  آلوددستان خون 
  )2005جوالي (فجايع گذشته در كابل و ميراث بيعدالتي در افغانستان
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  1992ات بعد از سال اسلحه و مهم
، وسـايل نظـامي بـشمول       1992بعد از سقوط دولت ريس جمهور نجيب اله در اپريل           

هـاي در حـال جنـگ     ها و مهمات كه در دسترس اردوي افغانستان بود توسط جناح          سالح
ها تحت كنترول شوراي نظار درآمـد، ولـي مقـادير     بخش اعظم اين سالح  . متصرف گرديد 

، جنبش ملي اسالمي جنـرال دوسـتم و حـزب           )حكمتيار(المي  زيادي نيز توسط حزب اس    
هاي مسلح سياسي كوچكتر نيز، از اين ذخاير سـهم خـود را               گروه. وحدت تصرف گرديد  

  .دريافت كردند
 حداقل هفت ميدان نظـامي در بگـرام، كابـل، شـيندند، كنـدهار،               1992قبل از اپريل    

آبـاد،    هاي هوايي كندهار و جالل      اي ميدان به استثن . آباد و كندز فعال بودند      آباد، فيض   جالل
صدها فرونـد جـت     . اين مراكز تحت كنترول شوراي نظار و جمعيت اسالمي قرار گرفتند          
ها در هفت مركز هوايي       جنگي، هليكوپترهاي توپدار و ديگر طيارات نظامي كه از شوروي         

بعـضي از   . قرار دارد باقيمانده بود، فعالً در اختيار نيروهاي ريس جمهور رباني و مخالفين            
 باينسو به صد حمالت عمدي بر مناطق مسكوني كابل و ديگـر    1992اين طيارات از اپريل     

  .محالت كشور، جهت مجازات مردم محلي، مورد استفاده قرار گرفته اند
 چنـدين بـار دسـت       1992گاه بزرگ شنه نري بعد از اپريل          عقيده بر اينست كه ذخيره    

گاه تحت كنتـرول شـوراي نظـار          د كه در اوايل، اين ذخيره     شو  گفته مي . بدست شده است  
 توسط  1993گاه متذكره در سال       ذخيره. قرار گرفت و مقداري از مهمات آن بفروش رسيد        

 بدسـت  1994متصرف گرديد و عقيده بر اينـست كـه در اخيـر        ) حكمتيار(حزب اسالمي   
  .طالبان افتاد

 400در شنه نري وجود داشت شـامل         1992هايي كه تا اوايل       بر طبق اطالعات، سالح   
گـاه تحـت كنتـرول        ها هنگامي كـه ذخيـره       شود كه اين راكت     راكت ستنگر بود؛ گفته مي    

 در  1993گرديد كه در اوايـل        تخمين مي . گلبدين حكمتيار درآمد، به پاكستان انتقال يافت      
  . الري مهمات در آن، جابجا گرديده بود15000حدود 

هاي بسيار نيرومندي دسترسي      انب در جنگ داخلي به سالح     شود كه تمام جو      مي  معلوم
. رسـانند   و حسب دلخواه بـه قتـل مـي          دارند كه با استفاده از آنها مردم غيرنظامي را عمداً         

بطور مثال حزب اسالمي بر مردمي كه بخاطر دريافت مواد غـذايي تجمـع كـرده بودنـد،                  
لت باالي مناطق مسكوني در كابل      نيروهاي دو . استعمال كرد ) كلستر(اي    هاي خوشه   راكت

گان، سراي غزني، كارته سه و كارته         كه تحت كنترول حزب وحدت بود، مانند دشت آزاده        
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  .اي را مورد استعمال قرار داد هاي خوشه چهار، راكت
جريان اسلحه و مهمات در اوضاع جاري كه اكثراً از طريق مجراهاي مخفي و از منـابع      

شـود   گفته مي. نمايد ها را در كشور تكميل مي    عظيم سالح  گيرد، وفرت   مختلف صورت مي  
كه هند، ايران، ليبيا، پاكستان، عربستان سعودي، سودان، تاجيكستان و ازبكستان ارتباطـات             

هاي در حال جنگ در افغانستان تامين كرده اند و به عرضه اسلحه               نظامي يا امنيتي با جناح    
ها به خـاطر     صف اينكه كامالً روشن است كه سالح      دهند، با و    و مهمات براي آنها ادامه مي     

  .گيرد ارتكاب تخلفات وسيع از حقوق بشر مورد استفاده قرار مي
  

  ها قرار گرفتند ها هدف بمباري غيرنظامي
مجموع افراد ملكي كه طي سه سال گذشته در نتيجه حمالت عمدي توپخانه بر مناطق               

هـاي   چنين كـشتارها از تمـام بخـش   . رسد مسكوني به قتل رسيده اند به دهها هزار تن مي         
 در كابـل بـه قتـل    25000 بـيش از  ـكشور گزارش شده است ولي اكثريت وسيع قربانيان   

 در حاليكـه از راه  ـ� كردنـد   آنان كشته شدند در حاليكه هيچكسي را تهديد نمي    . رسيده اند 
نـد در مكاتـب و      گذشتند، در منازل خويش نشسته بودند و يا به اميد اينكه مصئون بمان              مي

  .مساجد پناه گزيده بودند
هاي متخاصم مناطق مسكوني را در كابـل مـورد      بر طبق يك تخمين، هنگامي كه جناح      
 تن كشته و بـيش از    800 اكتوبر تا    12 سپتامبر و    12هدف حمالت خويش قرار دادند، بين       

شتيباني  تن مجروح گرديدند و علت آن مورد شك قرار گرفتن اهالي محل بخاطر پ              17000
. كـرد   اكثريت قربانيان را زنان غير مسلح و اطفال تشكيل مـي          . از رقباي سياسي ايشان بود    

 اكتوبر در اثر بمباري بر مناطق مـسكوني، در حاليكـه در آنجاهـا هيچگونـه              24 تا   21بين  
در اثـر   .  تن جراحـت برداشـتند     290 تن كشته و     95فعاليت نظامي وجود نداشت، حداقل      

ن در اطراف پوهنتون كابل، ساحه دهمزنگ و به اصطالح كوه تلويزيون،            شليك توپ و آوا   
شاهدان عيني گزارش دادند كه     .  تن زخمي شدند   150 تن كشته و     45در همان ماه حداقل     

 تـن را بـه   10خانمـان بـود اصـابت كـرد و      ها بر مكتبي كه پناهگاه مردم بي يكي از بمب 
  .هالكت رساند
اطق مسكوني به يكي از مشخـصات جنـگ مبـدل گرديـده             جويانه من   هاي انتقام   بمباري

 نيروهاي طرفدار رييس جمهـور ربـاني حملـه سـنگيني را، كـه از                1995در مارچ   . است
ايـن  . نشين كارته سه كابـل انجـام داد         شد عليه مناطق شيعه     طيارات جنگي نيز استفاده مي    
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هـاي حـزب وحـدت و       اي بر كابل بود كه گويا از جانب نيرو          ظاهراً تالفي حمالت راكتي   
در حاليكه خطوط دفاعي حزب وحـدت شكـسته و مواضـع آنهـا              . طالبان انجام شده بود   

هايي از هيچگونه مقاومت نظامي وجود        ها، نشانه   متروك گرديده بود و بر طبق تمام گزارش       
بـر وفـق گـزارش،      . با وجود اين، نيروهاي نظامي بر مردم بيدفاع آتش گـشودند          . نداشت

 مارچ در سرتاسر كارته سه غوغـا برپـا كردنـد،            12ور رباني به تاريخ     عساكر رييس جمه  
منازل را غارت نمودند، مردم غير مسلح را لت و كوب كردند و به قتل رساندند و به زنان                   

  .تجاوز نمودند
يكي از شاهدان عيني حمله انتقام جويانه نيروهاي اسماعيل خـان در واليـت فـراه در                 

هـاي   آنان تعـداد زيـادي از بمـب   « :الملل چنين توضيح داد بين را به عفو 1995اوايل مي 
شـدگان   بسياري از كـشته .  تن كشته شدند220 ـ  250اي انداختند كه در نتيجه بين  خوشه

جنگ متوقف گرديـد    . ها نه همكاري و نه هم مخالفتي داشتند         افراد عادي بودند كه با گروه     
، Mig-21  ،Mig-23ولي. شد  هر ديده نمي  و براي چندين روز هيچ نوع فعاليت نظامي در ش         

Su-17  ،Su-18                  اسماعيل خان مناطق مسكوني را مـورد هـدف قـرار داده بـود، در آنجـا
  ».درين جنگ تنها افراد عادي كشته شده بودند. مقاومت نظامي نبود

  
  ها بوسيله نگهبانان مسلح قتل

نگـار بـا       نامـه   بر موتر حامـل سـه      1994در مارچ   ) حكمتيار( نيروهاي حزب اسالمي    
مرمي در گردن يك مترجم     . هاي تعرضي كالشينكوف مكرراً شليك نمودند       استفاده از تفنگ  

نگار كانادايي، تايلربرول،     در هر دو بازوي يك نامه     . افغاني، صبور سياهسنگ، اصابت نمود    
  .هر سه تن نجات يافتند. ضربت وارد گرديد

  

، 1994 جـوالي    29سي، به تـاريخ       بي  نگار افغاني بخش جهاني بي       جليل نامه  ميرويس
. ربوده شد، به قتل رسـيد     ) حكمتيار(اي تحت كنترول حزب اسالمي        پس از آنكه در منطقه    

) حكمتيـار (موصوف چندين بار از جانب احزاب مختلف مجاهدين بشمول حزب اسالمي            
بـه  ها، وي بعد از مصاحبه با گلبـدين حكمتيـار    بر اساس گزارش. به مرگ تهديد شده بود  

الملل اظهار داشت كـه       يكتن از همكاران قبلي ميرويس جليل به عفو بين        . گشت  كابل برمي 
خـانم  « :حتي قبل از حادثه افواهي در كابل پخش گرديده بود كه وي به قتل خواهد رسيد               

يكي از اعضاي شوراي همĤهنگي دو روز قبل از وقوع حادثه به منزل ميرويس جليل آمده                
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اي چيده شده است تا  او گفته بود كه توطئه    .  بايد كابل را ترك بگويد     و به وي گفته بود كه     
در حدود يك ماه افواهاتي وجود داشت كه وي كـشته خواهـد            . نامبرده را عنقريب بكشند   

. رسيد  در روزي كه موصوف بقتل رسيد من با دوستي بودم كه خيلي نگران به نظر مي               . شد
اي بـر     آنكه شنيده بود كه در همان روز حادثـه        تواند چيزي بخورد بخاطر       او گفت كه نمي   

  ».گردد وي واقع مي
  

كنند يا آنـاني كـه بـه           كه در برابر ربوده شدن و تجاوز به زنان مقاومت مي           اشخاصي
بطـور  . رسـند  رسانند تا فرار نمايند، غالباً خود ايشان به قتل مـي  زنان ربوده شده كمك مي   

بوسيله قومنداني كه متحد نيروهاي جنرال      ) فوظاسم مح (، خانم جواني    1994مثال در نيمه    
سرانجام او تصميم به فـرار گرفـت و بـا يكـتن از              . دوستم در مزارشريف بود، ربوده شد     

قومنـدان در   . اعضاي جوان خانواده خويش تماس حاصل كرد و او خانم را به مسكو بـرد              
. از كشور بـود مورد جوان آگاهي حاصل و سعي كرد وي را به دست آورد، ولي او خارج   

قومنـدان تـصميم گرفـت كـه        « :الملل اظهار داشـت     يكتن از خويشاوندان وي به عفو بين      
او خواهر آن جوان را ربوده و در مقابل مـادرش بـوي تجـاوز               . خانواده را مجازات نمايد   

مرد جوان بدون آگاهي از اين انكـشافات        . او بعداً مادر را مورد لت و كوب قرار داد         . كرد
ايـشان او را نـزد      . افراد قومندان وي را يافتند و دسـتگير كردنـد         . يف باز گشت  به مزارشر 

او در تحـت    . مرد جوان بوسيله نگهبانان به سـختي لـت و كـوب گرديـد             . قومندان بردند 
سپس قومندان به نگهبانان دسـتور داد       . شكنجه محل بودوباش خانم را در مسكو افشا كرد        

  ».ود سر مرد جوان را از تنش جدا كردتا وي را ببندند و او توسط شمشير خ
  

هاي مجاهدين به رشته تحصيلي و سـطح          كشته شدند كه گروه   ه اين    ديگري ب  اشخاص
الملـل توضـيح داد كـه چگونـه           خانمي به عفو بـين    . تحصيل ايشان نظر موافق نداشته اند     

و  در واليت كندز در برابر چشمان خانواده خويش به قتـل رسـيد               1992برادرش در اخير    
 تن از مجاهدين مسلح مربـوط بـه         60روزي گروهي در حدود   « :اعضاي بدنش قطع گرديد   

كه دختـران را    چرا  حزب اسالمي گلبدين به منزلش آمدند و گفتند كه او بايد اعدام گردد              
بـرادرم  . آنان كه تبر برا در دست داشتند به لت و كوب شروع كردنـد       . تدريس كرده است  

، ولي افـراد مسلـح گفتنـد  "، من مسلمان هستم، مـرا مكشيـد     مـرا مكشيد ": زد  فـرياد مي 
  »"كردي؟  مي كه دختران را تدريس چگـونه ميتـواني مسلمان بـاشي، در صورتي"
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 1993 كه مسكن خانوادگي وي در يكي از واليات غربي فراه بود در ماه جون                خانمي
الملل حكايت كرد كه  بينمورد حمله مجاهدين مسلح قرار گرفت، او به هيئت سازمان عفو           

چگونه شوهرش نخست مورد لت و كوب قرار گرفـت و سـپس در برابـر چـشمان وي و           
  :فرزندش كشته شد

گفتند كه در مكتب قريه به دختـران درس           زدند و مي    اي او را مي     آنان به نحو بيرحمانه   «
 آنـان   زديـم، ولـي     ما همه براي اينكه ترحم آنان را جلـب نمـاييم فريـاد مـي              . داده است 

بعداً آنها، او را در برابر چشمان من و چهار كودك خوردسالم ايـستاده              . بردار نبودند   دست
  ».يكي از ايشان با كالشينكوف قلبش را نشانه گرفت و كشتش. كردند

  .در برخي حاالت، اشخاص بر طبق دساتير مستقيم رهبران احزاب به قتل رسيده اند
  

مندانان سر پيچي نموده اند، تهديد به مـرگ شـده           هاي ديگر هرگاه از دساتير قو       بعضي
 ترك نموده بود، اظهار داشت كـه چگونـه          1995شخصي كه مزار شريف را در اوايل        . اند

يك قومندان مليشاي محلي پدر دختر نوجواني را كه امتناع ورزيد دختـرش را ببرنـد، بـه                 
ن يا افسران سـابق     هاي مجاهدي   اشخاص موظف در منطقه همه قومندان     « :مرگ تهديد نمود  

.  سال گذشته مردم ما را بمباري كرده و به قتـل رسـانده انـد    14نظامي هستند كه در طول      
ها افراد خود را بخاطر تـشخيص هويـت           دانم كه يك تن از اين قومندان        بطور مثال من مي   

نمايـد تـا آنـان را         سپس او نگهبانان مسلح خود را اعـزام مـي         . فرستد  دختران نوجوان مي  
اي را مجبور ساخت تا دختر خويش را به او            ها خانواده   اخيراً، يكي از اين قومندان    . رندبياو

قومندان پول پيشنهاد كـرد ولـي آن خـانواده          . بدهد، خانواده متذكره نخست امتناع ورزيد     
. سرانجام قومندان به ايشان گفت كه دختر را خواهد برد و پدر را خواهد كـشت               . نپذيرفت

ايـن  .  بـود  1995ناگزير بودند كه موافقت نمايند و اين در مـاه فبـروري             بدين قرار ايشان    
اكنون او بـه عبدالرشـيد دوسـتم پيوسـته        . قومندان در آغاز به جمعيت اسالمي وابسته بود       

نتيجه اينست كه قومندان موصوف هر چه بخواهد ميتوانـد بدسـت آورد، زيـرا بـه                 . است
  ».نيروي نظامي قدرتمندي وابسته است

شان در محالت غيرمـسكوني   خي حاالت زندانيان در توقيف كشته شده و اجساد    در بر 
بطور مثال چندين تن كه بوسيله نيروهاي جنرال دوستم در مزارشـريف         . دفن گرديده است  

. قتل رسيده  و اجساد ايشان در نقاط مختلف شهر مدفون شده است            به  زنداني شده بودند،    
  . اهالي ملكي ترس و عدم امنيت بوجود آورده استاطالع عامه از چنين تجاوزها در بين
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  قبرهاي دستجمعي
 گـزارش  ـ�  1992 چه قبل و چه بعد از اپريـل  ـ� بسياري از كشتارهاي عمدي و ظالمانه    

رسد كه درباره آنها معلومات بدسـت آيـد مگـر آنكـه           محتمل به نظر نمي   . داده شده است  
. هدان تـصادفي دربـاره چيـزي بداننـد    ها يا شا    مرتكبين و شايد اعضاي خانواده و همسايه      

مكـشوف گرديـده     ـ�  غالباً قبرهـاي دسـتجمعي   ـكه قبرها    معهذا، در برخي موارد، هنگامي    
  .است، ثبوت سهمناك از وقوع آنها بدست آمده است

، پس از تغيير حكومت، قبرهاي دستجمعي با تعدادي از اجساد در هرات  1992در سال   
در گرماگرم جنگ داخلي اين قبرها      . چرخي مكشوف گرديد  و در نزديكي كابل در منطقه پل      
  . بار ديگر بسادگي بسته شدند

چنين كشفيات تـا     .تواند  بدون كدام ساختار دولتي تحقيقات در زمينه انجام گرفته نمي         
 تن در يك قبر دسـتجمعي در چهـار آسـياب            22 اجساد   1995در مارچ   . كنون ادامه دارد  
عمليات سربازان حكومت رييس جمهور رباني را هنگام بـاز        نگاراني كه     نامه. كشف گرديد 

كردند، گزارش دادند كه اجساد قربانيان در يك نهر آبياري بـه              كردن اين قبرها مشاهده مي    
كـرد، يكجـا روي        متري از سرك عمومي كه چهارآسياب را به كابل وصل مي           300فاصله  

مراحل مختلف پوسـيدگي قـرار      ها در     بر طبق گزارش رويتر، نعش    . همديگر دفن شده بود   
هاي ايشان از پشت بسته شده و سـرهاي ايـشان هـدف        ها از مردها بود، دست      بدن. داشتند

 تن از قربانيان، اعضاي گروه قومي هزاره شـيعه          20شود كه     گفته مي . گلوله قرار گرفته بود   
  .بوده اند

ـ . مشكل است ثابت كرد كه كدام جناح مسوول اين كشتارها بوده است            ار آسـياب   چه
 1995تصرف گرديد كه بعداً در اواخر فبروري        ) حكمتيار(بوسيله طالبان از حزب اسالمي      

در اواخر مارچ نيروهاي رييس جمهور رباني طالبان را از چهار     . با حزب وحدت متحد شد    
  .آسياب دور راندند و آنجا را به تصرف خود در آوردند

 تـن  25 تـا  20ستجمعي ديگري مشتمل بر  قبر د1995شود كه در اوايل اپريل        گفته مي 
هـا در     نعش. جسد زنان و اطفال در زير زميني فاكولته طب در پوهنتون كابل كشف گرديد             

اجساد پوسـيده و متالشـي شـده بودنـد و شـناخته             . هاي البراتوار جابجا شده بود      الماري
ـ   زن و شـوهري بـا لبـاس   جسد شود، در ميان آنها   گفته مي . شدند  نمي . دبـو ي هـاي عروس

  . يكي از اين اجساد متعلق به يك زن حامله بوده استرود كه  مياحتماال
هـاي آب مكـشوف       گردد كه اجسادي نيز در كارته سه و كارته چهار در چاه             اظهار مي 
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اجـساد ديگـري از   . آنها نيز پوسيده و متالشي شده بودند كه قابل شناخت نبودنـد           . گرديد
  . دست آمدهاي خشت پزي در كابل غربي به داش
  

  ها گيري هاي پنهاني و گروگان ها، بازداشت  ربايي آدم
شود، يـك   گفته مي. بعضي از قربانيان پس از دست به دست گشتن مناطق پيدا شده اند       

 هنگامي مفتوح گرديد كـه نيروهـاي دولـت        1995زندان متعلق به حزب وحدت در مارچ        
  . حدت بود، متصرف گرديدمواضعي را كه در كارته سه، غرب كابل در دست حزب و

معهـذا، اكثريـت   .  زن آزاد شـدند 150 زنداني بـشمول    1500بر طبق اظهارات، حدود     
  .شدگان پنهاني مفقوداالثر باقي مانده اند عظيم بازداشت

  
بعنـوان  . ها هدف نيروهاي وابسته به حكومت انتقالي در كابل قـرار گرفتـه انـد            برخي

 در منـزلش در خيرخانـه كابـل    1993 مي 19نكه در  ساله بعد از آ  32مثال، اجمل سهاك،    
شد؛ او قبالً يك افسر نظـامي       » ناپديد«توسط نيروهاي رييس جمهور رباني دستگير گرديد        
 داوطلبانه از خدمت نظـامي تقاعـد        1991در گارد رياست جمهوري بود، ولي در فبروري         

خـانواده  . سـي نداشـت  فروشي باز نموده بود و فعاليت سيا  او در كابل دكان سبزي    . گرفت
  .وي نتوانسته است رد پاي او را پيدا كند

  
  شكنجه و بدرفتاري

هاي نوين شكنجه را انكشاف داده انـد، ماننـد            هاي مسلح شيوه    هاي اخير، گروه    در سال 
هاي   يكي از شيوه  . ها، بقدر كافي بد نبوده اند       هاي مورد استعمال براي سال      اينكه گويا شيوه  

ها به خوردن چيزي بوده است كه گفته انـد گوشـت انـسان     زندانيمخوف، مجبور ساختن   
 توسط افراد مسلح توقـف      1993يك راننده تكسي كه سواري زنانه داشت در اوايل          . است

  :الملل اظهار داشت او بعداً به عفو بين. داده شده
. ما در ناحيه كوته سنگي كابل كه تحت كنترول حزب وحدت بود توقف داده شـديم               «
ايشان كاغذي را   . كردند، بردند   اي كه به حيث پايگاه خويش استفاده مي         ا را در خانه   آنان م 

من انكار كردم و آنان تهديد      . ام  بدست من دادند تا بنويسم كه موتر خود را به آنان فروخته           
سپس آنان مرا مورد لت و      . كردند كه مرا مجبور خواهند ساخت تا گوشت انسان را بخورم          

بعـداً آنهـا يـك مقـدار        .  من كاغذ را امضا كردم ولي ما را رها نكردنـد           .كوب قرار دادند  
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مـن يـك پارچـه كوچـك را         . گوشت پخته شده آوردند و ما را مجبور ساختند بخـوريم          
آنان سپس كاغذ  ديگري به من دادند كـه بنويـسم آن زن همـراه،                . خوردم و مريض شدم   

گفتم كه مـن  . ام ول به ايشان فروختهخواهر من بوده و اينكه من وي را در بدل يك مقدار پ  
آنان مرا لت و كوب كردند تا اينكه قومندان ايـشان    . كنم حتي اگر كشته شوم      اينكار را نمي  
شـديم از عقـب       ها پايين مـي     هنگامي كه از زينه   . ايشان بما گفتند كه برويد    . امر توقف داد  

ديد كردند كـه بـروم و در        مرا ته . آوازي شنيدم، به عقب خود نگاه كردم، آن زن را نديدم          
  ».غير آن كشته خواهم شد

  

هاي اخيـر گـزارش گرديـده اسـت،           جديد شكنجه دادن كه در سال     هاي    شيوهاز  يكي  
الملل بيان كرده است      هاي مهاجر به عفو بين      يك تن از افغان   . باشد  نزديك به خفه كردن مي    

 شـوراي نظـار، چگونـه        بوسيله كارمندان امنيتـي    1994كه يكتن از دوستان وي در اوايل        
او يك تن از كارمندان عاليرتبه شـوراي نظـار بـود كـه از جانـب           « :شكنجه گرديده است  

وي خيلي به سختي شـكنجه      . رهبران خويش به دستياري با دوستم و حكمتيار متهم گرديد         
آورد كـه چگونـه ريـسمان         او بياد مي  . چندين بار او خفه گرديد و بار ديگر زنده شد         . شد

. گرديـد  رسـيد و رهـا مـي     شد تا اينكه تا سرحد مرگ مـي         نش حلقه و كشيده مي    دور گرد 
  ».ها تحت اين شكل شكنجه جان داده اند بسياري از زنداني

  
  تجاوز جنسي و لت و كوب

برند كه مبادا مورد تجاوز  زنان و دختران در سرتاسر افغانستان در هراس دايمي بسر مي        
ـ  ه  براي سال . افراد مسلح قرار گيرند    ه اي متمادي، افراد مسلح اجازه داشته اند كه آنـان را ب

. كه از جانب رهبران خويش سرزنش گردنـد        ين طريق مورد شكنجه قرار بدهند، بدون آن       ا
در حقيقت امر، تجاوز به زنان و دختران به يك وسيله ترساندن جمعيت تحت كنتـرول از                 

  .آنان مبدل گرديده استجانب بسياري از رهبران و به حيث جايزه براي جنگجويان 
  

 15 يـك دختـر      1994در مـارچ    . گردد   وسال مانع تظلم برخي از افراد مسلح نمي        سن
. ساله مكرراً در خانه خود واقع چهلستون از جانب افراد مسلح مورد تجـاوز قـرار گرفـت     

  :الملل اظهار داشت وي به سازمان عفو بين
ساعت نه شـب    . او يك دكاندار بود   . آنان پدرم را درست در پيش نظرم بقتل رساندند        «
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آنان وارد منزل ما شدند و به پدرم گفتند دستور دارند كه وي را بكـشند، زيـرا بمـن                    . بود
ولـي  . مجاهدين قبالً مرا از رفتن به مكتب مانع شده بودنـد . اجازه داده بود كه مكتب بروم   

بيان كنم كه بعد از كـشتن       توانم    من نمي . بعداً آنان آمدند و پدرم را كشتند      . اين كافي نبود  
  »...ها كردند پدرم آنان بمن چه

  
وار ترسـيم   ها، توسط چند تن از مهاجرين افغـاني بطـور نمونـه          چنين شكنجه  تاثيرات

 در شـهر آرا  1994كه آنان داستان يك زن جوان را كه در اوايل سـال   گرديده است حيني  
  :كرد، بازگو كردند كابل زندگي مي

او داراي سه طفل بين سـنين دو و نـه         . حمله انفجاري كشته شد   شوهر آن زن در يك      «
دو تـن از افـراد   . روزي وي اطفال خود را گذاشته براي آوردن نان بيرون رفـت     . ساله بود 

مسلح مجاهدين وي را در سرك دستگير كردند و در پايگاه خويش در يك خانه بردنـد و                  
  .بعداً به وي اجازه دادند كه برود.  مرد براي سه روز به او تجاوز نمودند22در آنجا 

يابد كه هر سه كـودكش از فـرط سـردي             رسد درمي   هنگامي كه او به خانه خويش مي      
  ».برد او اكنون اعصاب خود را از دست داده و در پشاور بسر مي. مرده اند
  

دانند، آنان را مـورد   هاي قومي را دشمنان خود مي   از افراد مسلح كه زنان اقليت      بعضي
اي كـه بـه پـشاور          ساله 40الملل توسط خانم      شهادت آتي به عفو بين    . دهند  قرار مي حمله  

  :كرد، ارائه گرديده است فرار كرده بود و قبالً در ده داناي كابل زندگي مي
هاي چهلستون بر منطقـه مـسكوني مـا شـليك      در ابتدا نيروهاي حزب اسالمي از كوه      «
جمـع   آنان بنـام گلـيم  . نرال دوستم به منطقه آمدند نيروهاي ج   بعداً. ها را آغاز كردند     راكت

كردنـد و در واقـع مـردم          اين افراد صرف مردم پشتون را جـستجو مـي         . شدند  خوانده مي 
روز .... ما پشتون نبوديم و باين لحاظ اقالً جان به سـالمت بـرديم  . كشتند غيرپشتون را نمي 

. هاي زيادي را مرتكـب شـدند        آنان بيرحمي . ديگر افراد مسلح حزب اسالمي نزد ما آمدند       
يـك زن   . بطور مثال يك تعداد زنان جوان كوچه ما توسط آنها مورد تجاوز قـرار گرفتنـد               
  ».جوان را آنان با خود بردند و چند روز بعد نعش وي در جايي از منطقه پيدا شد

سپس او به خانـه خـود   . اش پنج روز را در خيرخانه سپري كردند و خانواده ) خانم(او  
شت و دريافت كه غارت شده و بوسيله نگهبانان مسلح به پوسته نظارت مبدل گرديـده               برگ

خانواده، كابل را بقصد پاكستان ترك كرد و چند ماه بعد خانم موصـوف بـه كابـل                  . است
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  .برگشت
ايـشان  . نگهبانان مسلح هنوز هم در آن خانـه بودنـد   . من همراه با خسرم به آنجا رفتم      «

آنـان  . مرا دستگير كردند و به داخل بردند تا از من بازجويي نمايندام  درست در برون خانه  
آنان با  . ام جاسوسي ايشان را نمايم        در خانه خودم مرا لت و كوب نمودند و گفتند كه آمده           

بعداً به ما گفتنـد كـه برويـد و هرگـز بـر      . خيلي دردناك بود. ام زدند قنداق تفنگ به شانه  
  ».نگرديد

  
گفتـه  . ر آنكه مورد تجاوز قرار نگيرند به خودكشي دست زده اند           از زنان بخاط   بعضي

 افراد مسلح پي او آمدند      1993 ساله هنگامي كه در نيمه سال        25شود كه نفيسه، خانمي       مي
  .او زنده ماند ولي كمر و پاهايش شكست. خود را از باالي بام يك عمارت پايين انداخت

  

ها را مجبور ساخته است كـه   اري از خانوادههاي ديگر بسي  از تجاوز و سواستفاده    ترس
 1994خانم معلم جواني كه كابل را به قصد پاكـستان در نيمـه سـال                . كابل را ترك كنند   

الملل اظهار داشت كه والدينش هراس داشتند كه ممكن اسـت او و               ترك گفت به عفو بين    
  :رندهاي جنگ مورد تجاوز قرار گي زنان ديگر در خانواده توسط اعضاي جناح

ترسيدم و به اين لحـاظ  مـا           حرمت شوم مي    من از اين كه مبادا توسط افراد مسلح بي        «
ايـن زن در    . همسايه ما خانم ميانه سالي بود و پسران جواني داشـت          . كابل را ترك كرديم   

ايشان دكان را تصرف كردند و دكاندار    . دكان محله بود كه افراد دوستم به آن هجوم بردند         
سپس او را   . آنان اين خانم را براي يك ساعت و نيم در دكان قفل كردند            . درا با خود بردن   
او گفـت   . او نزد ما آمد و اظهار داشت كه هر چه زودتر آنجا را ترك گـوييم               . رها نمودند 

  ».حرمت شده است  بي كه توسط افراد مسلح ياد شده،
  

بيـشتر مواجـه   گيرد و مهاجرين به خطـرات    هنگام فرار نيز بدرفتاري صورت مي      حتي
هاي مجاهدين اشخاصـي را كـه از كابـل فـرار              در نقاط كنترول مختلف، گروه    . گردند  مي

در نواحي سـرحدي نزديـك پاكـستان افـراد     . اند ربوده و با آنان بد رفتاري كرده اند    كرده
يك خانواده افغاني كـه  . گيرند شوند و مورد لت و كوب قرار مي غيرپشتون پايين آورده مي  

  :الملل اظهار داشت  به عفو بين ين واقعه لت و كوب مهاجرين بوده است،شاهد چند
افراد مسلح مجاهدين كه نقاط كنترولي بين كابل و پاكـستان را تحـت اداره خـويش                 «
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كننـد و هرگـاه قـادر بـه            كافر تلقـي مـي      نمايند،   مردمي را كه در كابل زندگي مي        دارند،
  ».سازند ه لت و كوب و قتل مي محكوم ب پرداخت پول مطالبه شده نباشد،

هاي ديگر به پيمانه هرچه وسيعتر بكار برده          هاي اخير، تجاوز جنسي و شكنجه       در جنگ 
 نيروهاي شوراي نظار برصدها خانه مردم ملكي در كارته سـه،            1995در مارچ   . شده است 

 و ها را كشتند و يا مورد لـت  ناحيه جنوب غرب كابل، هجوم برده مجموع اعضاي خانواده        
  .ها را به غارت بردند و بر زنان هزاره تجاوز كردند كوب قرار دادند، اموال خانه

 اظهار داشتند كه سـپاهيان       نگاران خارجي در كابل مصاحبه كرد،       اي كه نامه     با خانواده 
. »هـا را بنوشـند   خـون هـزاره  «خواهنـد   رييس جمهور رباني به ايشان گفته اند كه آنان مي         

قه تاييد نمودند كه در آن وقت اقالً شش واقعـه تجـاوز و دو واقعـه    كارمند صحي در منط   
قصد به تجاوز صورت گرفته است، ولي عقيده بر اين است كه شـمار واقعـي بـه مراتـب          

  .بلندتر بوده است
  

  شكنجه در توقيف
 در كابـل توقيـف شـده بـود، بـه عفـو              1994مردي كه توسط شوراي نظار در اوايل        

وسط افراد وزارت امنيت دولتي در تحت شكنجه مورد بـازجويي           الملل گفت كه وي ت      بين
» زنـداني سياسـي   « از جانب افراد مربوط بـه مثابـه           او گفت كه وي بعداً    . قرار گرفته است  

  :بندي شده و به اين لحاظ از تماس با ساير زندانيان محروم گرديده است دسته
هاي   طاق بازجويي، از اطاق   در ا . من در يك اطاق منفرد تجريد شده تحويل داده شدم         «

ايشان تـصوير شخـصي را در برابـرم قـرار داده و             . شنيدم  هاي پر از درد را مي       اطرافم ناله 
من نشاختم، بناً ايشان بـه مـن تكـان          . نمودند  پرسيدند كه كيست و از من بازجويي مي         مي

آنـان  . دنـد  خـويش فراخوان  "از كميته حمايت از ايمان"آنان افراد ديگري را    . برقي دادند 
هاي مرا به دهانه انبـور داده و          ايشان يكي از خصيه   . دور جديدي از شكنجه را آغاز كردند      

  .كنم از آن وقت به  بعد درد مدهشي را احساس مي. خورد كردند
. بردنـد  آنان مرا به تـشناب نمـي  . من در آن اتاق كثيف براي چندين ماه نگهداري شدم      

اشت، يك روز آنان مرا توسط قنداق كالشنيكوف        آب براي شستن دست و رويم وجود ند       
من در آن جا  . ها و پاهايم ادامه داشت      دادن تكان برقي به دست    . ام شكست   زدند و جمجمه  

هايم شكـست و بخـودي خـود     يكي از قبرغه. هر يك شب بعد براي دو هفته شكنجه شدم      
ايـشان  .  هر چه بلي بگـويم خواستند كه به    آنان مي . زدند   ايشان مرا همچنان مي     التيام يافت، 
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 سـاعت  24گفتند كه من يك زنداني سياسي هستم ـ اين به آن معني بود كه بايـد در هـر    
من هنگامي كه رها شدم همـسرم  وزنـم كـرد و    .  گرام نان خشك به من بدهند     250مقدار  
  ». كيلوگرام وزن داشتم73 كيلوگرام بودم در حاالت عادي من 48صرف 

 از   شود،  برد گفته مي    كه در كابل بسر مي    ) اسمش محفوظ (نگاري    نامه 1995در جنوري   
جانب اعضاي حزب وحدت دستگير گرديده و مكرراً بوسيله قنـداق تفنـگ مـورد لـت و            

 را متهم كرده بودند كه بـراي دشـمن اطالعـات             )خانم(ايشان، او   . كوب قرار گرفته است   
. ر برابر حزب به قتل خواهـد رسـيد   ايشان به وي گفته بودند كه بنابر تعصبش د        . فرستد  مي

. بعداً به وي گفته بودند كه اگر با افراد مسلح عمل جنسي انجام بدهـد رهـا خواهـد شـد                    
زمـاني كـه مبلـغ هنگفتـي بـه          . هنگامي كه وي رد كرد به اعدام دروغين محكوم گرديـد          

  .نگهبانان مسلح تحويل داده شد، او رها گرديد
  

  به اين سو 1992ها از اپريل  موقعيت زندان
شود كه به كـار شـاق در     گفته مي هاي پنجشير، ها در زندان چندين بيست تن از زنداني   

هـاي    بعضي از زندانيان سابق شهادت داده اند كه هم اتـاقي   . گردند  معادن الجورد وارد مي   
ديگـران جراحـت   . انـد   مرده ها باالي شان فرو غلتيد،     ها و سنگريزه    ايشان هنگامي كه سنگ   

  . ولي زنده مانده اند ته اند،برداش
هـا بـراي زنـداني كـردن      ها در مراكز واليت و شهرها، توسط قومندانان و والـي   زندان

بطـور مثـال   . گيرند هاي عقيدتي، مورد استفاده قرار مي       بشمول زنداني   دشمنان معين ايشان،  
زنـداني   چنـدين صـد    شـد،  زندان هرات كه توسط نيروهاي اسماعيل خانه به كار برده مي   

ولي چندين بيـست تـن      . اكثريت آنان مليشاهاي ازبك طرفدار جنرال دوستم بودند       . داشت
. ايشان افراد غيرمسلحي بودند كه صرف به خاطر ازبك بودن ايشان توقيـف گرديـده انـد                

  . گزارش داده شده است ها، ها در اين زندان شكنجه و ضرب و شتم زنداني
در كارته سه، كارته چهار و دشت       ) ري و خليلي  مزا(هايي بوسيله حزب وحدت       زندان

 هنگامي كه اين حزب كنترول اين نـواحي را از دسـت داد،     ،1995برچي، حداقل تا مارچ     
كردنـد و آنـان را بـراي      قومندانان محبوسين را شـكنجه مـي       ها،  در اين زندان  . فعال بودند 

الدين مصلح شامل بود       نجم شدگان  در ميان اين بازداشت   . داشتند  هاي طوالني نگاه مي     مدت
هاي مربوطـه را تخليـه         زنداني   قبل از اين كه حزب وحدت،      1995كه وي در اوايل مارچ      

ها مبالغ زيادي پول در بـدل         هاي زنداني   قرار معلوم از خانواده   . نمايد، در توقيف كشته شد    
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خريـد آزادي   هرگاه خانواده قادر به تاديه پـول بـراي بـاز            . گرديد  رهايي ايشان مطالبه مي   
  .يافت ها ادامه مي بود، شكنجه كردن زنداني نمي

  .بسياري از قربانيان از جوامع پشتون يا تاجيك بودند
شود كـه در كانتينرهـاي        حزب وحدت همچنان زندانيان را براي چندين هفته، گفته مي         

ل امـوال  هاي شوروي براي انتقـا    نظامي  از اين كانتينرها،  . فلزي در ناحيه افشار توقيف كرد     
هـايي    عالوه بر عدم موجوديت معمول تسهيالت تشناب، زنداني       . كردند  امدادي استفاده مي  

شدند، از تهويه ضعيف و گرمي بـا سـردي مفـرط رنـج                كه در اين كانتينرها نگهداري مي     
  .بردند مي

 زندان محمدوزير را در مهتاب قلعـه بـه           آصف محسني،   حركت انقالب به رهبري شيخ    
هـاي تاريـك بـا     ها در آنجا در اطـاق     زنداني. دهد  ل مورد استفاده قرار مي    جانب غرب كاب  

هـاي شـكنجه بـرده        ايشان در عين تعمير منظماً به اطاق      . شوند  سطح مرطوب نگهداري مي   
هاي ايشان را     دهند تا خانواده    ها را شكنجه مي     ها، نگهبانان زنداني    بر طبق گزارش  . شوند  مي

يك زنداني هنگامي كه در حـدود سـه   . د آزادي را بپردازندمجبور بسازند كه پول باز خري   
هـا را متحمـل شـد، بـه سـختي        پس از اسارت رها گرديـد و شـكنجه       1993ماه در سال    

الملل اظهار داشت كـه مجبـور گرديـد بـراي رهـايي               او به عفو بين   . توانست راه برود    مي
  .خويش دو نيم مليون افغاني بپردازد

  لمللي بخاطر فاجعه حقوق بشرافغانستان مسئوليت بين ا
AI Index:ASA 11/09/1995  

  
  

 هاي مسلح سياسي كشتار به وسيله گروه
هاي مجاهدين زناني را كه در برابر اختطاف يا تجـاوز مقاومـت نـشان داده انـد                    گروه

  .گاهي در برابر اعضاي خانواده شان به قتل رسانيده اند يا اينكه به مرگ تهديد شده اند
  

ب اظهار داشتند كه    .ع. افغانستان را ترك گفتند به س      1994 كه در اواسط     يا  خانواده
ي شان در منطقه مكروريـان كهنـه          در مارچ همان سال چگونه افراد جنرال دوستم به خانه         

  .كابل ريخته و دختر آنان را كشتند
آنـان  .  نفر بودند و همه كالشنكوف داشتند و پوزهاي خود را پوشانيده بودند            12آنان  «

آنان قبول نكـرده و خواسـتند   . ما رد كرديم  . از ما خواستند كه دختر خود را به آنان بدهيم         
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. خواهد با آنـان بـرود       دختر آمد و گفت كه نمي     . تا دختر را بياوريم تا با آنان صحبت كند        
 ساله بـود و  20او فقط . اش دخترم را در برابر چشمان ما كشت      يكي از آنان با كالشنكوف    

 8از اعضاي خانواده مـا      . ما او را دفن كرديم    .  را تمام كند   12ان روزها صنف    قرار بود هم  
  ».نفر زنده مانديم

  

 1994ي شان در مـارچ         ساله 19دار بيان داشتند كه چگونه دختر          زوج سن و سال    يك
 مجاهـدين    بعـداً . پيش روي شان كشته شد چرا كه از رفتن با مجاهدين امتناع ورزيده بود             

  .تاراج و آنان را را مجبور به ترك آنجا كردندمسلح خانه را 
  

 افغانستان را ترك گفت گزارش داد كه چگونه 1992 زن از كابل كه در اواسط        معلمي
او گفـت كـه نيروهـاي       . هاي درگير بدل شده بـود       اش به ميدان جنگ گروه      منطقه سكونت 

تـرول داشـتند و     دوستم در چهل ستون بودند، تفنگداران شوراي نظار راه اصـلي را در كن             
آورد كه چگونـه نزديـك بـود          او به ياد مي   . حزب اسالمي دامنه كوه را اشغال كرده بودند       

  :ب گفت.زن ديگري كه به پاكستان فرار كرده بود به ع. توسط مجاهدين كشته شود
خـواهر زنـم دو دختـر    . بي مهرو آغاز شده بـود      جنگ شديدي در بي    1994در اوايل   «

يك روز متوجـه شـديم كـه    . اي بشوند سيديم كه آنان دچار سانحهتر جوان داشت و ما مي    
همـه جـا را     . آن دو كه به دكان پهلوي خانه رفته بودند و برنگشته بودنـد            . آنان گم هستند  

سـر  . سرانجام اجساد شان را در يك تعمير خرابه پيـدا كـرديم     . پاليديم ولي آنان را نيافتيم    
اجساد را بـه خانـه آورده و همانجـا دفـن شـان              ما  . آنان شكسته بود و روي شان پنديده      

 400ما مجبور شديم خانه را رها كرده و به زير زميني شفاخانه             . جنگ شديدتر شد  . كرديم
جنگ كـه از شـدت افتـاد    . دختران ديگر خود را همه وقت با خود داشتيم. بستر پناه ببريم 

  ».كابل را ترك كرديم
  

 حدود ساعت   1994 به ما گفتند كه در اوايل        اي را    خانواده مهاجر قصه زن حامله     چند
 در  گـردي   زمان ميتود شـب   در آن   . شد   شب توسط شوهرش به شفاخانه انتقال داده مي        10

مجاهدين در يك پوسته    . هاي كابل منع بود     كابل حكمفرما و عبور و مرور موترها در جاده        
برند و او برگـردد        مي موتر را توقف داده و به شوهر گفتند كه خود شان زن را به شفاخانه              

شـوهر بـه   . روز بعد در شفاخانه به شوهرش گفتند كه زنش را به آنجا نياورده اند        . به خانه 
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آنان جسد زن و نـوزادش را بـه او نـشان داده و              . مجاهدين رجوع كرده و از زنش پرسيد      
مل خواستند چگونگي وضع ح     گفتند كه چون زائيدن زنان را تنها در ويديو ديده بودند، مي           

  .را به صورت زنده ببينند
  

ب داستان زن زمان شوقي آوازخوان      .  كه از واليت فراه گريخته بودند به ع        مهاجراني
اي كـه در      خـانواده .  كـشته شـد    1994معروف افغانستان را حكايت كردند كه در اوايـل          

  :بردند گفتند همسايگي آن دو به سر مي
توسط راكتـي كـه تفنگـداران حـزب         يكي از دوستان ما ابراز داشت كه زمان شوقي          «

سپس تفنگداران حزب وحـدت زنـش را   . اش فير كردند كشته شد     وحدت اسالمي به خانه   
  ».از آن به بعد از زن خبري نشد. گرفته و از او خواستار پول شدند

  
هاي درگير در كابل افـراد         گروه 1994كردند كه چگونه در اوايل         زيادي قصه مي   زنان

  .رسانيدند رفتند به قتل مي اي آوردن آب و يا غذا بيرون ميغيرنظامي را كه بر
هـا كـه هنـوز كـار      ك جريان آب در جنگ قطع شده بود و ما بايد از چند نلي در سر          «
 12مـن پـسرك     . ولي ما از بيرون شدن از خانه وحشت داشـتيم         . آورديم  كردند آب مي    مي
  پسرك گلوله .  را با خود داشت    اي را ديدم كه براي بردن آب بيرون شده بود و سطلي             ساله
اش  مادرش دويد كه مرده. تنها يك فير شد. يك نشان زن تصميم گرفت او را بكشد       . خورد

اجساد مادر و پسر همانجـا  . فير دومي صورت گرفت و مادر هم جابجا كشته شد  . را بگيرد 
يم كـه  هـا را ديـد   چند روز بعد سـگ  . كرد آنها را بردارد     مانده بود و هيچكس جرئت نمي     

  ».مشغول خوردن اجساد بودند
  

  هاي سياسي مسلح اختطاف و تجاوز جنسي توسط گروه
هاي مجاهدين و قومندانان ربوده و زنداني شده          تعداد زيادي از زنان افغان توسط گروه      

دختران جوان نيز به . رسند و مورد تجاوز جنسي قرار گرفته يا به منظور فحشا به فروش مي         
  .اندعين سرنوشت مواجه 

  
اش توسط قومندان حزب اسالمي در اواخر          ساله 13ب گفت كه خواهرزاده     . به ع  يزن
  . ربوده شد1993
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كـشيد امـا    دختر مقاومت كرده فرياد مـي    . خواهد  آنان گفتند قومندان شان دختر را مي      «
. ترسيديم كه اگر كاري كنيم همه كشته خـواهيم شـد   ما مي. آنان وي را كشان كشان بردند     

اه بعد، قومندان مذكور در جنگ كشته شد و دختر توانست دوباره به خانه پدرش               چندين م 
آنان هر دختري كـه     . هاي اخير بسيار معمول شده است       ربودن دختران جوان در سال    . بيايد

  ».كشند از رفتن با آنان امتناع ورزد مي
 

 گيـري مجاهـدين      قـدرت  هنگـام  كه بعد از پنج سـال زنـدگي در ايـران             خانوادهيك  
افـراد مـسلح قومنـدان      ب گفتند كه    . ي خود در فراه برگشته بودند، به ع         به خانه ،  1992در

  . داخل خانه شان شده و دختر شان را براي قومندان خواستند1994در اوايل جمعيت 
 زن داشـت  3يك قومندان جمعيت اسالمي كه . اي ده عضوي دهقاني بوديم ما خانواده «

بـرادرم  . ي خود را به او بدهيم  ساله15ده و خواستند كه دختر با تفنگدارانش به خانه ما آم 
اعتراض كرده و به آنان گفت كه نبايد يك مرد ريش سفيد دختري به آن جواني را عروسي          

. اي به بـازوي وي خـالي كـرد          اما افراد قومندان برادرم را زدند و يكي از آنان گلوله          . كند
  ».ور شديم دختر را به آنان بدهيمما مجب. پيراهن برادرم به خون آغشته شد

  

 بـه پاكـستان   1994 ديگري ساكن داراالمان كابل كه پـيش از آنكـه در مـي           خانواده
بگريزند، گزارش دادند كه ما به خاطر ترس از حمله تفنگداران هر قدر كه ممكن بـود بـا                   

ه ي ما به وسيله مجاهـدين محاصـر         ناوقت يك شب خانه   « :مردم ديگر يكجا زندگي كرديم    
آنان گفتند كه   .  تفنگدار بودند  20آنان حدود   . بود) 1994مي  (اين تقريباً هفت ماه قبل      . شد

آنان شوهرم و نه مرد ديگـر       . مردان ما اعتراض كردند   . به خاطر گرفتن زنان جوان آمده اند      
دو زن جـوان در خانـه مـا    . هاي دو پيرمرد را از پشت بـستند      ي ما را كشتند و دست       خانه

  ».صبح آن شب ما مردگان را دفن كرديم. يكي را با خود بردندبودند كه 
  

.  زني حامله در داراالمان توسط مجاهدين حزب وحـدت دسـتگير شـد             1994 مي   در
  .خانواده او تا به حال نتوانسته اند از سرنوشت او خبر شوند

 هـر قـدر  . آمد دستگير شد او زماني كه به طرف خانه مي  . هاي ما بود    آن زن از خويش   «
آنـان زنـان را   . مجاهدين زندگي را براي زنان بسيار دشوار ساخته اند     . پاليديم او را نيافتيم   

  ».سازند عفت مي زنند و بي ربايند، مي مي
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 در منطقـه ارزان قيمـت كابـل    1993 گزارش فريده دختري مكتبي را در جنوري     طبق
زب اسالمي دختـر    يك قومندان ح   «:گويد  يك شاهد مي  .  اسالمي گرفتند  افراد مسلح حزب  

قومنـدان بـا پـدر دختـر تمـاس گرفتـه و از او               . را ديد و تصميم گرفت به او دست يابد        
اي  قومندان همان شب بـا عـده     . پدر و خانواده رد كردند    . خواست تا دختر را برايش بدهد     

 هـيچكس   اش مقاومت نكردند و بنـاً   خانواده. افراد مسلح دوباره آمد و دختر را با خود برد         
  ».دانست بر دختر چه رفت اما هيچكس نمي.  نشدكشته
  

 كه به پاكستان گريخته بود به خاطر ديدن خـواهرش در كارتـه سـخي در اكتبـر              زني
او به ظن جاسوسي براي گروه رقيب، توسـط تفنگـداران دسـتگير و              .  به كابل رفت   1993

  .شديداً لت و كوب شده بود
توسـط حـزب اسـالمي دسـتگير شـده و           ي من     آباد شنيديم كه برادرزاده     ما در جالل  «

وقتي به آنجا رسيديم به مـا گفتنـد كـه           . من همراه زن برادرم به آنجا رفتيم      . پريشان بوديم 
آنان . در راه بازگشت بوديم كه افراد مسلح ما را ايستاد كردند          . خواهرم به غزني رفته است    
ه مـا گفتنـد كـه جاسـوس         آنان ب . اي كه پايگاه شان بود بردند       ما را دستگير و به يك خانه      

آنـان يكـي از كانتينرهـا را بـاز     . آنان تعدادي كانتينر را در خانه به ما نشان دادنـد     . هستيم
هاي كشيده شده را ديدم كه سر هـم انداختـه شـده               كردند و من در يك بغل كانتينر چشم       

 كـه آنهـا   به ما گفتند.  تا چشم بودند  60 تا   50توانم بگويم چند تا، شايد حدود         نمي. بودند
هاي ما را هم خواهند كـشيد اگـر    هاي كساني اند كه بر ضد ما جنگيده بودند و چشم   چشم

من قسم خوردم كه جاسوس نيستم اما آنان بـا          . نگوييم كه كي ما را به آنجا فرستاده است        
كرديم كه    ما به آنان التماس مي    . زن برادرم را هم زدند    . قنداق تفنگ به شانه و پاهايم زدند      

  ».ند و ما مربوط هيچ حزبي نيستيمنزن
 ساعت تحقيق، آن دو زن اجازه يافتند بروند اما فقـط بايـد از              6سرانجام پس از تقريباً     

بـاالي  . رفتيم  كرد ولي بايد مي     پايم درد مي  . اي نداشتيم   ما چاره « .هاي سالم برگردند    راه تپه 
سـيم از    كه توسـط بـي  مردي بسيار قوي هيكل به طرف ما آمد و گفت         . كوه يك پسته بود   

او دوباره ما را براي يك الي يك و نيم سـاعت زيـر              . آمدن آنان به او خبر داده شده است       
ما بسيار تشنه بوديم اما آنان      . پرسيد كه چرا به آن نقطه كابل رفته بوديم          تحقيق گرفته و مي   

. كـشيديم    مـي  ما چيغ و چيغ   . آنان بار ديگر ما را لت و كوب كردند        . هيچ آبي به ما ندادند    
ما هم بـا    . اي آمد و آنان براي پناه گرفتن از آنجا به سرعت دور شدند              ناگهان صداي طياره  
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وقتي بـه خيرخانـه رسـيديم، مـدتي         . ها پنهان كرديم    استفاده از موقع خود را پشت سنگ      
داديم   ما به موترها دست مي    . توانستيم حركت كنيم و پاهاي ما شروع به پنديدن كردند           نمي
  ».كردند  آنها براي زنان ايستاد نميولي

  
ب گفتند كه وقتي منطقه شان به ميدان جنـگ بـين         .اي ساكن كلوله پشته به ع       خانواده

.  خانه را تـرك گفتنـد  1993شوراي نظار و دوستم عليه حزب اسالمي تبديل شد، آنان در            
بعـد  . رده بودنـد  ي آنان ب    ها زن پشتو زبان را از محله        چند روز بعد شنيدند كه مجاهدين ده      

. آنان همه برهنه بودنـد    . اي پيدا شدند    كه منطقه به دست گروهي رقيب افتاد، زنان در خانه         
انـد امـا افـراد        عفت شده   اي از آنان از مجاهدين خواستند تا آنان را بكشند چرا كه بي              عده

  .مسلح آنان را گذاشتند بروند
  

. هاي شـان گرفتـه شـده بودنـد           گزارش دهها زن به زور در بدل پول از خانواده          طبق
بعضي از آنان به عنوان زن گرفته شده بودند ـ قومندانان مجاهدين معروف بودنـد كـه در    

ها به    اي از آنان زنان را منحيث فاحشه        كنند و عده    يك شب با چندين زن جوان ازدواج مي       
  .رسانند فروش مي

 را مجبور به فروش دختـران       ها  بعضي از رهبران و قومندانان ذينفوذ احزاب نيز خانواده        
  .كردند و پسران جوان شان براي فحشا در پاكستان و ساير كشورها مي

  

 افراد دوستم را ديده بود كه دختران          از كابل فرار كرده بود،     1994 كه در جنوري     زني
  .بردند و پسران جوان را با خود مي

اي از    عـده . ها شـدند    كپختم كه ديدم مجاهدين وارد بال       من در آپارتمان خود نان مي     «
 كـه چيـغ      را  سـاله  13 تـا    12آنان به منزل اول يك بالك رفته و دختران و پسران جـوان              

توانـستم    ديگر نمـي  . هاي خودم ديدم    من اين را با چشم    . كشيدند با خود گرفته و بردند       مي
، )اسـتاد پوهنتـون   (، پـدرم    )شاگرد مكتب (برادرم  . گفتيم  بايد آنجا را ترك مي    . تحمل كنم 
  .و مادرم همه از آنجا فرار كرديم) شاگرد مكتب(خواهرم 

كرايه را   موتري   با آن تا  حتي پول هم نداشتيم     . جز لباس ما هيچ چيزي با خود نداشتيم       
هيچكس وقت دفن كردن اجساد را نداشـت و جنـگ           . هر طرف اجساد افتاده بودند    . كنيم

  ».شد هيچ متوقف نمي
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  پناهندگان و بيجا شدگان
انـد    ر زن افغان كه مجبور به ترك خانه و هستي خود به قصد پاكستان شـده               صدها هزا 

آنان اگر متعلق به قوم پشتون و هـزاره بودنـد از            . هاي عظيمي را متحمل شده اند       دشواري
شـدند و آنـاني كـه تاجيـك و            هاي شان چاپيده مي     سوي تفنگداران شوراي نظار در پسته     

ب اظهـار   . شماري از پناهندگان به ع    . خالصازبك بودند از سوي حزب اسالمي و حزب         
دانـسته و اگـر پـول درخواسـتي را          » ملحـد «داشتند كـه مجاهـدين باشـندگان كابـل را           

هاي مهاجرين در پاكـستان هـم         حتي در كمپ  . شدند  پرداختند لت و كوب و كشته مي        نمي
ت كنتـرول   ها كه تح    زنان مخصوصاً آناني كه مرد ندارند در اكثر كمپ        . آنان مصون نيستند  
و اگر از تسليم شـدن      . شوند  هاي درگير قرار دارند، مورد حمله واقع مي         يك يا بيشتر گروه   

  .شوند به نمايندگان مجاهدين امتناع ورزند، از دريافت جيره غذايي محروم مي
  

 ضربت ديدگان ناشي از قساوت
 شاهد لت و    دختران. مادران مجبور شده اند تا ناظر تجاوز به دختران جوان شان باشند           

هزاران زن بايد با درماندگي ناظر منهدم       . كوب و كشته شدن پدران و مادران شان بوده اند         
هـاي    صدها هزار زن با كودكـان شـان راه        . بودند  شدن و شقاوت نسبت به عزيزان شان مي       

ها و در هواي يخبنـدان را پيمـوده انـد و سـرانجام هـم در سـرحد و            العبور بر كوه    صعب
طبيعي است كه بسياري از     . كردند  جرين بايد بدرفتاري و چپاول را تجربه مي       هاي مها   كمپ

  .هاي رواني شده و به كمك تخصصي نياز دارند اين زنان دچار بيماري
هايي پيهم ضـد حقـوق بـشري      افغانستان را ترك گفت ضربت     1994زني كه در اوايل     

  .كرده استمنجمله كشته شدن برادرش توسط مجاهدين در شيندند را تجربه 
مجاهدين بـر   .  و خسرم در خانه بودم       ساله 9 و برادر      ساله 10يك شب با مادر، خواهر    «
برادرم چراغ را گرفت كه ببينـد چـه گـپ           . آنان بر بام خانه بودند    . ي ما حمله كردند     خانه
خسرم رفت كـه ببينـد      . او گريخت . وقتي او به بام رسيد، مجاهدين بر او فير كردند         . است

. بعد افراد مسلح داخل خانه شـدند . او افراد مسلح را ديد اما به بام باال نشد    . ستچه خبر ا  
در اين زمان برادرم بيرون رفته بود       . آنان كليدها را از ما خواستند و دار و ندار ما را بردند            
  ».كه مردم را خبر كند اما مجاهدين او را ديده و كشتند

 :گويـد   مـي 1994 دور افتـاده در فـراه در         اي  زني از ربوده شدن پسر كاكايش در قريه       
هاي شـب     نيمه. اي در فراه رفتند     چند فرد مسلح گلبدين حكمتيار به خانه كاكايم در قريه         «
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. اش را با خـود بردنـد         ساله 22چون كاكايم پولي نداشت كه به آنان بدهد، آنان پسر           . بود
  ».وله در آن پيدا بودند روز بعدتر جسد او در زير يك پل يافت شد و جاهاي زياد گل25

بـي مهـرو      اي در بي     در جريان حمالت توپخانه    1994اي در اوايل      زن ديگري از حادثه   
. من در خانه دخترم بودم كه ناگهان جنگ و بمبـاران شـديدي شـروع شـد                « :ياد مي كند  

ي تشناب. برديم  بايد در زير زميني شفاخانه پناه مي      . فهميدم چه كنم ولي در خانه مانديم        نمي
نواسه شـش سـاله مـن       . توانستيم از زير زميني خارج شويم       ما نمي . در آنجا وجود نداشت   

  ».او در آنجا در بغل دخترم جان داد. مريض بود
 بر منطقه شان در كابل      1994اي در اوايل      زن و شوهري كه در جريان حمالت توپخانه       

تهكوي بـرده بودنـد امـا       به پاكستان فرار كرده بودند، خردترين كودك شان را با خود در             
با استفاده از يـك آرامـش كوتـاه         . وقت نيافتند كه دو طفل ديگر شان را هم با خود ببرند           

آتشباري به منزل باال رفتند و اجساد دو طفل ديگر شان را ديدند كه فشار بمب آنان را در                   
  .زمين فرو برده بود

دانستم چطور آنـان را        نمي من از مردم خواستم كه آن را در همانجا دفن كنند چرا كه            «
  ».از آن غار بيرون بكشيم

  
  ي حقوق زنان زير پا كردن خودكامانه

ساالران وظايف قضايي را در دست گرفته و مجـازات سنگـسار و شـالق         عموماً جنگ 
ف وحـشيانه، غيرانـساني و   . دهند كـه از نظـر ع   خوردن در مال عام را مورد اجرا قرار مي      

  .باشد آنها ميتحقيرآميز بوده و مخالف 
 در كارته نو حزب اسالمي و حزب        1994ب گزارش داد كه در اپريل و مي         . زني به ع  

  .كردند ها در كابل حمله مي هاي پنجشيري وحدت متحدانه به خانه
شناسم كـه بـه او    اي را مي     ساله 60من زن   . آنان به تعداد زيادي از زنان تجاوز كردند       «

  ».تجاوز كرده اند
 سه فرزند يك خانواده هزاره در كارته سه دستگير شدند ولي ديگـر از      1993در نوامبر   

اسداله وكيل زاده سرپرسـت خـانواده در سـابق كـار نجـاري در چنـد                 . آنان خبري نشد  
اش    افراد جمعيت اسالمي به خانـه      1993 نوامبر   20در  . داد  سفارتخانه خارجي را انجام مي    

وقتي بـه هـوش آمـد     . هوشي لت و كوب شد    او مقاومت كرد كه تا سرحد بي      . هجوم بردند 
دو روز بعد با هجوم مشابهي دو پسر ديگرش         . اش را ربوده بودند      ساله 15رحمت اله پسر    
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پـس از آنكـه مـذاكره بـراي رهـايي      .  ساله ربوده شدند 11 ساله و مصطفي     13احمدرضا  
ش اطالعي در   از سرنوشت فرزندان  .  خانواده كابل را ترك گفتند      فرزندانش به نتيجه نرسيد،   

  .دست نيست
فرزندان يارمحمد سابقه صاحب منصب عسكري گزارش دادند كه پدر و شش برادر و              

 1993 ساله بود توسط نيروهاي حزب وحدت در اواسط         8خواهر شان كه كوچكترين آنان      
بـاقي فرزنـدان خـانواده كـه        . ي شان در مكروريـان دسـتگير شـدند          طي هجومي به خانه   
  .ز اعضاي خانواده بدست آورند، چند روز بعد كابل را ترك گفتندنتوانستند سر نخي ا

ها   به امريكا مهاجر شده بود و براي كمك     ضيانصري خبرنگار چهل و چند ساله كه قبالً       
 توسط نيروهاي جمعيت اسالمي     1992 اكتبر   2به بيجا شدگان به افغانستان برگشته بود، در         

  .ه اند نشاني از او بيابنداش نتوانست خانواده. در كابل دستيگر شد
  زنان در افغانستان فاجعه حقوق بشر
AI Index: ASA 11/03/95  

  
  

 از اشغال پوهنتون كابل توسط حزب وحدت و تقرر حسين اميري توسـط حـزب                پس
هاي شان كابل را  وحدت به عنوان رييس پوهنتون، تقريباً تمامي استادان پوهنتون با خانواده         

 هنوز بسته است و نه حكومت و نه حـزب وحـدت نخواسـته انـد        پوهنتون. ترك گفته اند  
  .شرايط امن براي ورود محصالن و استادان به درس و تدريس را فراهم سازند

ها و وسايل كتابخانه پوهنتون و تفنگداران شـوراي          افراد وابسته به حزب وحدت كتاب     
بـر اسـاس    .  انـد  نظار احمدشاه مسعود كتابخانه اكادمي علوم در كابـل را غـارت كـرده             

  .ها به تجار و مولدان كاغذ در پاكستان فروخته شده اند ها كتاب گزارش
نشين كابل كار را براي تهيه گزارش توسـط خبرنگـاران از         ادامه جنگ در مناطق هزاره    

 عساكر حكومتي بـه     1993دست كم در يك مورد در فبروري        . وضع را دشوار كرده است    
سياف عليه حزب شيعه وحـدت اسـالمي موضـعگيري          همراهي حزب سني اتحاد اسالمي      

عساكر دولتي افراد ملكي    . جنگ به مناطق مسكوني در كابل كشانيده شده بود        . كرده بودند 
هاي   كردند و خانه    كشتند و به زنان تجاوز مي       هاي شان مي    شيعه را در برابر چشمان خانواده     

ه حمالت حـزب وحـدت بـر        اين حمالت در پاسخ ب    . كشيدند  شيعه مذهبان را به آتش مي     
  .مردم در مناطق تحت كنترول احزاب سني مذهب بودند

  بحران سياسي و مهاجرين افغانستان
AI Index:ASA 11/01/1993 
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 سه مرد، سـيد سـكندر،       1992هايي دريافت كرده كه در سپتامبر         الملل گزارش    بين عفو
 غـارتگر    عنوان سارق،اي اسالمي به كه از طرف محكمه محمدگل، و محمد رفيع بعد از آن

. طلبي نداشتند   سه مردم حق استيناف   . و قاتل مقصر شناخته شدند محكوم به مرگ گرديدند        
هاي ديگر هـم در مـورد قـضاياي نظيـر عملـي       يك سخنگوي دولت اعالم نمود كه اعدام   

  .خواهد شد
يونس قانوني سخنگوي وزارت دفاع اعالم داشت كه مرگ آنان عبرتي بـراي ديگـران               

  .هد بود و براي احياي نظم و قانون در پايتخت ضروري استخوا
اي بـا يـك     مي عبدالرحيم معين وزارت عدليه حكومـت مجـددي در مـصاحبه          27در  

خبرگزاري جهاني اظهار داشت كه بر اساس شريعت اسالمي كه اكنون جاي تمـام قـوانين     
ه باشند يك دسـت     را گرفته است، سزاي زنا مرگ با سنگسار بوده و كساني كه دزدي كرد             

 دره، جزاي كساني كه بـه تجـارت         80جزاهاي شراب نوشي    . يا پاي شان قطع خواهد شد     
  .پردازند مرگ خواهد بود شراب مي

 اشكال جديد مجازات وحشيانه، غير انساني و تحقيرآميز در افغانستان
AI Index:ASA 11/02/1992   

 

 
  بيدادگري جنايتكاران در مناطق مسكوني

 اكتـوبر در اثـر      24 تـا    21از تـاريخ    . ان زنان و كودكان و غيرنظاميان بودند      اكثر قرباني 
بمباراني كه هدف آن فقط مناطق مسكوني بود كه در آن هيچگونه فعاليت نظامي صـورت                

 .  ديگر زخمي شدند290 تن كشته و 95گرفت، كم از كم  نمي
ل، دهمزنـگ و كـوه   ها در مناطق اطراف پوهنتون كاب       ها و آوان    در همين ماه آتش توپ    

به اساس گزارش شاهدان .  تن ديگر را زخمي كرد 150 تن را كشته و      45تلويزيون حداقل   
شـد،   خانمان استفاده مـي  ها در مكتبي كه بعنوان محل بودوباش مردم بي    عيني يكي از بمب   

 مـارچ عـساكر رئـيس       12قرار گزارشـات در     .اصابت كرده و ده تن را به هالكت رسانيد        
ها، كشتار، لت و كوب شـهروندان   ني در منطقه كارته سه دست بـه غارت خانه       جمهور ربا 

  .غيرنظامي و تجاوز به زنان زدند
 الملل سازمان عفو بين
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  ها جنايات جهادي
ول تخنيكـي آن    وهور، فعالً معاون وزير دفاع و مـس       پرچمي مش (ن  به قول جنرال ذهي    ـ

 اراده موتر در اغتشاشات اخير توسط مجاهدين چپاول گرديـده كـه             1800حدود  ) وزارت
  .بيشترين آن توسط افراد حزب وحدت و شوراي نظار به يغما رفته است

طـرف شـب    در اواخر ماه جوزا در منطقه موي مبارك تايمني افراد حزب وحدت از   ـ
 نفر آنان را كشته تمام دارايي شان را با خود           4هاي هندو داخل شده       به خانه يكي از اقليت    

  .برده اند
اهي توره باز خان شـهرنو  راره در چ1371  سرطان4 اعضاي حزب وحدت به تاريخ ـ

  .دزديدند  پايه تلويزيون را 280مال دو دكان انتيك فروشي و از مغازه ديگري 
زيراكبر خان افراد حزب وحدت يك دختـر را بـا زور داخـل مـوتر                 و 13 در سرك    ـ

. سـازند   بعـد از تجـاوز وي را مجبـور بـه رقـص مـي              . آورند  انداخته به قرارگاه خود مي    
منظور تصاحب دختر ولي به بهانه دفـاع        ه  هاي جالل الدين حقاني و شوراي نظار ب         گروپ

 خانـه مـذكور در اثـر فيـر راكـت        كنند كه در نتيجه يك منزل       از وي به قرارگاه حمله مي     
  .بازد در همين زد و خورد دختر هم جان خود را مي. گردد تخريب مي

 تـن از اعـضاي حـزب        30 در حوالي كوچه عليرضا خان       1371 سرطان 11 به تاريخ    ـ
ها مسلح بودند مورد محاصره نيروهـاي رشـيد دوسـتم             اسالمي كه با راكت و ديگر سالح      

 نفر  4گيرد، آپارتماني به آتش كشيده شد كه         دي كه صورت مي   در زدوخور . گيرند  قرار مي 
ـ     .  نفر ديگر اسير شدند    20 نفر زخمي و     6در آن سوخته،      40ا  حزب اسالمي بخاطر انتقام ب

 100اوان وسط كابل را مورد حمله قرار داد كه در اثـر آن              آراكت سكر، پرتاب ميزائيل و      
  .ديدند نفر مجروح گر50نفر بيگناه كشته و بيشتر از 

 نفر از نوجوانان پسر     50 دختر جوان و بيشتر از       130هاي موثق بيشتر از        قرار گزارش  ـ
شود بيشترين اختطـاف بوسـيله اتحـاد اسـالمي      گفته مي. شهر كابل تا حال ربوده شده اند     

گيرد و هدف آن عمدتاً خوش خدمتي و بدسـت آوردن پـول از طريـق                  سياف صورت مي  
  .فروش آنان به عربهاست

 افراد مسلح داخل منزل شخصي در ناحيه دوم كارته پروان شـده زن              71 اسد   9 شب   ـ
چند طفل خورد سال اين     . نمايند  و شوهر را به زور داخل جيپ نموده و منطقه را ترك مي            

مانند و تا امروز از سرنوشـت پـدر و مـادر آنـان      فاميل بدون سرنوشت و تنها در خانه مي  
  .خبري نيست



 226  پيام زن

اسد دو نفر مليشاي مسلح در سرك عمومي كارته نو پول و سـاعت               9 روز پنجشنبه    ـ
برد ربودند، نفر مذكور نتوانست بدون پول نـزد           مردي را كه طفل مريضش را نزد داكتر مي        

فرداي آن شب فاميل مـذكور      . داكتر برود و همان شب طفلش از شدت مريضي فوت كرد          
  .از منطقه كوچ نمودند

ها و قواي دوستم در كارته نو عالوه از ايـن كـه              ديني در روزهاي اول جنگ بين گلب      ـ
رسند چهارده دختر نوجـوان از طـرف حـزب گلبـدين              صدها زن و كودك به هالكت مي      

  .ربوده شده كه از سرنوشت هيچ كدام آنان اطالعي دقيقي در دست نيست
 در زدوخوردي كه بين حزب وحدت و اتحاد اسالمي در چهلستون صورت گرفـت،              ـ

زنـان و اطفـال آنـان       . ب وحدت از صحنه جنگ فرار و به منازل مـردم ريختنـد            افراد حز 
هـاي شـان را        به خاطر اين كه سني هستند،  سـينه          ها را اوالً گروگان گرفته و بعداً        خانواده

  .گويند درند و منطقه را ترك مي مي
  

  دزدي و دخترربايي
 منـزل يـك دگـروال       به تاريخ اول سرطان افراد مسلح حزب گلبدين شب هنگام وارد          

متقاعد، واقع سيد نورمحمد شاه مينه شده، دو پسر وي را كشته و خودش را زخمي كـرده                  
  .تمام اموال خانه وي را چپاول كردند

چند شب بعد از تاريخ فوق بار ديگر افراد مسلح گلبدين در كارته نو وارد منزل محمد            
هر چه فاميل عـذر كردنـد كـه    . عيسي افسر سابق اردو شده، زيوارت و پول مطالبه كردند  

  .برند با خود ميمحمد عيسي را  ساله 15باالخره در عوض دختر . پول ندارند فايده نكرد
  

  است يا ملت ما؟» مرده گاو«آقاي ياسر 
باشـد حـين      وزير امور ساختماني كه مربـوط تنظـيم سـياف مـي           » ياسر «71اول اسد   

 را كـه زنـان شـان در ادارات و    سخنراني در وزارت مربـوط، همكـاران خـود و مردمـي      
كند، يعني هركسي را كه زنش خارج از منزل           خطاب مي » مرده گاو «كنند    فابريكات كار مي  

رسد   در اين اثنا كه خشم و نفرت زنان آن اداره به اوجش مي            . نامد  گاو مي  كند مرده   كار مي 
: گويـد  مـي يكي از زنان سخنان وزير دولت اسالمي را قطع كرده و خطاب بـه وي چنـين      

هاي فراوان كشيده و   سال جهاد رنج14جناب وزير شما بايد بدانيد كه تمام زنان در طول      «
اند، بناً زنان بخـاطر       تعداد زيادي از آنان شوهران، فرزندان و برادران شان را از دست داده            
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ا كنم كه شـما مـرده گـاو ر    من فكر مي. اند كه كار كنند     تامين معيشت خانواده مجبور بوده    
هـا   ايد، مرده گاو كساني اند كه خود شان در اينجـا وزارت، رياسـت و ده           غلط تعبير كرده  

پست مهم دولتي را اشغال كرده و زنان شان را در پاكستان نزد باداران پاكستاني و عربـي                  
بعد از اداي اين جمالت زن مذكور فرار نموده و ديگر هرگـز معلـومش             » .شان گذاشته اند  

  .نشد كه كجا رفت
  

  ياغيان جهادي و هموطنان هندوي ما
هـاي اهـل    اي افراد مسلح به خانـه  در اواخر جوزا در منطقه تايمني و كارته پروان عده      

ها كه اغلب تاجر پيشه اند داخل شده، برعالوه غارت پول و دارايي               هنود، بخصوص سيك  
زننـد    و فرياد ميها داد سيك. نمايند ها را ختنه مي شان به آنها تجاوز و حتي يك عده سيك 

كه شما را به خدا و قرآن و هر آنچه نزد تان مقدس است قسم كه بـه عفـت و معتقـدات                       
  .مذهبي ما دست درازي نكنيد

ين حادثه به بعد افغانان هندو دسته، دسته براي گرفتن ويزه هند، پيش روي سفارت           ا از
 قيمـت فروختـه و      هاي شان را بـه نـصف        بعضي از آنها دكان و خانه     . بندند  هند صف مي  

بعضي حتي انتظار فروش امالك شان را نكرده و همه چيز شان را رها كـرده راهـي هنـد                    
  .شدند
  

  اند ها و نوكران شان را در جنايت سفيد ساخته ها روي روس جهادي
 نزديك شاروالي كابل، دو دختر جوان با صداي بسيار دردنـاك            71 سرطان   2به تاريخ   

خواهنـد از چگـونگي       ازند، وقتي مردم نزديك آنان شـده و مـي         اند  گريه و فغان به راه مي     
همين چند لحظه پيش يك مـوتر مـسلح پـيش           «: گويد موضوع آگاه شوند يكي از آنان مي      

دانـم   روي ما ايستاد و خواهرم را به زور به موتر سوار نموده و فوراً حركت كردنـد، نمـي        
 مثل ما مراعات كرده بود، حـاال     خواهرم را كجا بردند، او چه گناهي داشت، حجاب را هم          

چي كنم، جواب مادر و پدر را چه بگوييم به كجا عارض شويم، خـدايا ايـن چـه باليـي                  
است كه بر سر ما آمده، آيا ارمغان دولت اسالمي همين است كه در روز روشن بر ناموس                  

: ن گفتمردم خيلي زياد جمع شده بودند و يكي با آواز بلند و هيجا    » شود؟  مردم تجاوز مي  
ها هر وقتي كه گرسنه شدند و  ناموسي شب و روز ندارد، اين وحشي       خواهرم، تجاوز و بي   «

ها و مزدوران شان      بخدا قسم كه روس   . ريزند به جان مردم     هواي شهوت كور شان كرد مي     
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هيچ وقت به اين شكل به جان و مال مردم تجاوز نكرده بودند، وحـشت و جنايـت اينهـا                    
ين اثنـا چنـد نفـر        ا در» ....ها و نوكران شان را سفيد نموده است         سروي تمام جنايات رو   

شوند دخترها و افرادي كه جمع بودند جريـان           تفنگ بدست ديگر آمده و جوياي قضيه مي       
ايـن كـار    «تفـاوت گفتنـد كـه         را گفتند، تفنگداران مذكور طبق معمـول خونـسرد و بـي           

سلح اند و رقيب يكديگر، معلوم نيـست  مردم گفتند بخدا معلوم، اينجا همه م . »هاست  مليشه
هاي مـذكور بـا ايـن     تفنگ بدست. كدام گروپ، مربوط كدام تنظيم اين كار را كرده است      

دو دختر خـواهر    » كنيم  بسيار سر و صدا نياندازيد، ما خود جريان را تعقيب مي          «تهديد كه   
  .يه بردنداز دست داده را كشان كشان از مردم جدا ساخته بطرف وزارت تعليم و ترب

  )1992اگست  -1371اسد  (30 و 29، شماره »پيام زن«
  
  

  ها و قرباني شدن مردم جنگي سگ
هـاي خـونيني در منـاطق چنـداول، پـل سـوخته،               قوس جنـگ   17 تا   13در روزهاي   

 باغ باال، تايمني، افشار، سـيلوي مركـزي  و سـاير      دهمزنگ، سينماي پامير، كوه تلويزيون،    
ها بين حزب وحدت و شوراي نظـار بـود و مليـشاي     اين جنگ . نقاط كابل صورت گرفت   

ين جنگ بيـشتر   ادر. رشيد دوستم نيز به طرفداري از حزب وحدت در جنگ شركت نمود          
هـاي دولتـي مـورد        هاي محقر مردم  و سـاختمان        از سالح سنگين كار گرفته شد كه خانه       

هايي كه از اثر      اختمانچنانچه تعدادي از س   . شدند  هاي توپ و راكت واقع مي       اصابت مرمي 
  .ها منهدم گرديدند ين جنگ احمالت چند ماه قبل گلبدين سالم مانده بود در

هـا را ربـوده شـدن يكـي از قومنـدانانش بنـام گـل حيـدر                    شوراي نظار عامل جنگ   
در حالي كه حزب وحدت ادعا داشت كه جنگ ناشي از انحصار طلبي شوراي              . دانست  مي

  .كنند  جاسوس و عامل بيگانه خطاب ميهر دو يكديگر را. نظار بود
 تن از طرفـداران ربـاني را در داخـل ارگ از    15ها  مليشاي دوستم در يكي از جنگـ  
هـاي   در يكي از عمليات   . شوند  برند اما خود آنان نيز همه دستگير و خلع سالح مي            بين مي 

روريـان نـو و     هاي اطـراف مك      تن از افراد شوراي نظار تمام پوسته       30ديگر با كشته شدن     
هـاي قلعـه      افتند و پوسـته     چهارراهي صحت عامه و باالحصار به دست مليشاي دوستم مي         
مليشاها در جريان ايـن     . شوند  جنگي با شنيدن اين خبر بدون مقاومت به مليشاها تسليم مي          

  .كنند ها دارايي مردم را غارت و بر زنان تجاوز مي جنگ
هـا بعلـت      اكثـر زخمـي   . گذارد  ي به جا مي    نفر كشته و زخم    2500اين جنگ بيشتر از     
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 صرفاً بخـاطر  ICRCچند اراده موتر مربوط    . شوند  دوايي و نبودن پرسونل طبي تلف مي        بي
  .ها در گشت و گذار بودند انتقال اجساد و زخمي
 هزار نفر را از شمالي به كمك خود خواسته كه اكثـر شـان را در                 15مسعود بالفاصله   

  .وده استمساجد خيرخانه جابجا نم
 نفر از ساكنين كارته مامورين مقابل نـانوايي صـف بـسته    20 قوس بيشتر از 14 روز   ـ

. شـوند  بودند كه مورد حمالت توپ و راكت شوراي نظار قرار گرفته همه جابجا كشته مي             
  .اكثر قربانيان زنان و اطفال بودند

ر كابل بيشتر از     قوس مليشاهاي دوستم با استفاده از وضع جنگي در شه          22 به تاريخ    ـ
هاي شيرآغا مشهور به حـاجي باشـي، قـدير لمتـد و                مغازه را غارت نمودند كه مغازه      31

  .باشند اي نيز از آن جمله مي تجارتخانه جنراتور فروشي اناردره
 پوسته امنيتي قرار دارد كه از هر راننده مبلغـي           40ـ مزار بيشتر از        در طول راه كابل      ـ
  . گيرند اني مي افغ10000 تا 2000بين 
  

  لت و كوب بخاطر تنبور
ــ شـمالي وظيفـه       اي در مسير كابل     دههاي امنيتي سياف به رانن      قومندان يكي از پوسته   

راننده تنبـور تهيـه كـرد ولـي در پوسـته      . داده بود كه در بازگشت يك تنبور به او بيĤورد   
ـ     . ديگري آن را از او گرفته پارچه پارچه نمودند         شته بـود از طـرف      او كه دست خالي برگ

گيرد، تا آن كه راكبين موتر تـصديق          قومندان پوسته اولي مورد لت و كوب شديد قرار مي         
  .نمودند كه وي تنبور را آورده بود ولي پوسته ديگري آن را از نزدش گرفتند و شكستند

هايي از قبيل جمپـر و بـوت و كلـوش و              ها معموالً به رانندگان فرمايش      موظفين پوسته 
  .پردازند دهند، ولي طبعاً هيچگاه پولش را نمي لباس وغيره ميجاكت و 

  )1993 جنوري -1371جدي  (32 و 31 شماره ،»پيام زن«
  
 
  »به دهنم بكوبيد زيرا برايتان دعا كرده بودم«

كـرد،   هاي شوراي نظار در داخل شهر كابل عبـور مـي          مردي از نزديكي يكي از پوسته     
ب گلبدين و يا حزب وحدت در نزديكـي وي اصـابت            ناگهان راكتي احتماالً از طرف حز     

اگـر  «: مرد رهگذر كه بسيار خشمگين بود به آواز بلند دشنام داد و به ادامه آن گفـت   . كرد
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توانيد خوبست مثل نجيب حكومت را رها كنيد و بگذاريد به آنهـايي كـه                 داري نمي  دولت
ي از شوراي نظار كه دشـنام      در اين اثنا تفنگدار   . »اهليت و كيفيت حكومت كردن را دارند      

گد و ـمرد كه با مشت و ل     . طرفش رفته و او را زير لت و كوب گرفت         ه  مرد را شنيده بود ب    
ت نيـست   ـپشتم مالم «: داق تفنگ از ناحيه پشت مورد حمله قرار گرفته بود، مي گفت           ـقن

  ».ان بسيار دعا كرده بودمـدن تـراي آمـرا بـد، زيـوبيـم بكـبه دهن
  

   مافياييهاي جهادي
اي موسـوم بـه        سـاله  16ربايان جهادي در حصه اول خيرخانه پـسر           آدم 1371در دلو   

دار را ربوده و از پدرش تقاضـاي پرداخـت            محمد بخش ولد فيض بخش مشهور به خزانه       
فيض بخش از اين كه توان پرداخت مبلغ متذكره را نداشت           . نمايند  هزار دالر مي   مبلغ پنجاه 

از . شـود  لفوني با ربايندگان حاضر به پرداخت پنجاه لك افغـاني مـي  ي ت در جريان مكالمه  
اين ماجرا گروپ مسلح ديگر جهادي آگاه شده شامگاهان به منزل فـيض بخـش داخـل و                

در عـين   . شـوند   بعد از لت و كوب فراوان دست و پاي وي را بسته و خواستار پـول مـي                 
ه مانع لت و كوب پدر شده و بـا          گيرودار ساير اعضاي خانواده به شمول دختران جوان  ك         

تفنگداران جهادي در جدال بودند، پسر بزرگتر فيض بخش بنام محمدرحيم با عجله داخل              
تواند توسط برچه تبهكـاران يكـي دو          وي مي . گردد  منزل شده و با دزدان مسلح درگير مي       

 بـه قتـل   نفر از آنان را زخمي كند اما يكي از تفنگداران با فير كالشنكوف محمـدرحيم را          
  .كنند رسانده و بعد منزل را ترك مي

آيد و اين بار طـرف مقابـل گويـا            فرداي آن روز بار ديگر براي فيض بخش تلفون مي         
فيض بخـش   . خواهد از چگونگي حادثه مطلع شود        مي  و ول است وهاي مس  يكي از جهادي  

نش را بيـوه  يك پسرم را گروگان گرفته و پسر بزرگترم را شهيد كردند، ز      «: دهد  توضيح مي 
پولي را كه با يك عالم كار و زحمت بدست آورده بودم به زور   . و اطفالش را يتيم ساختند    

اينهـا همـه نتيجـه آن همـه     . تفنگ دزديده و خودم را توهين و سخت لت و كوب نمودند        
اميدها و دعاهايي بود كه براي مجاهدين و حكومت اسالمي داشتيم و امروز به چـشم سـر        

اكنون . شود ير نام اسالم چه فجايع و جناياتي نيست كه بر ما مردم بيچاره نمي    بينيم كه ز    مي
ي همـين     دانيم كه مجاهدين واقعي آنهايي بودند كه يا شـهيد شـده انـد و يـا بوسـيله                    مي

  ».كش و دزد از صف مبارزه بيرون كشيده شده اند باندهاي وحشي، آدم
يافتن مراسم تـدفين، محمـدبخش را       آدم ربايان بعد از كشته شدن محمدرحيم و پايان          
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دانند كه از پدر در سوگ نشـسته و   نمايند زيرا مي با چشمان بسته نزديك خانه شان رها مي 
  .اش چيزي حاصل شدني نيست برباد رفته

  
  ناموسان گلبديني راندن بي

 حمل ساعت ده شـب      23شب يكشنبه   «: كند  شفيقه معلمه كودكستان چنين حكايت مي     
در آن شـب كـه مهمـان هـم     . حزب اسالمي گلبدين داخل منزل ما شـدند    نفر مسلح از     4

سـرها داخـل    داشتيم، شوهرم رسول از دزدان مسلح حزب خواهش كرد كه به اتـاق سـياه    
افراد مسلح در حالي كـه در  . نشوند و تمام اموال و دارايي خانه را در اختيار شان گذاشت     

ور شدند و مردان با دست خالي ضمن     حملهها    كردند بطرف زن    اي فير مي    دهليز خانه ضربه  
هـا پنـاه بـرده بودنـد      زد و خورد از ما دفاع نموده و از ورود دزدان به داخل اتاقي كه زن  

 سـاله   23در اثر فير آنها دست شوهرم زخم برداشت و برادر شوهرم امين             . ممانعت كردند 
ظـاهراً از  . دت رسـيد كه تازه نامزد شده بود به خاطر دفاع از عفت و ناموس مـا بـه شـها      

خواستند حسينه خواهر شوهرم را با زور         شد كه آنها مي     برخورد تفنگداران چنين معلوم مي    
يگري شهيد شـد    اما در اثر مقاومت شوهرم و برادرش با آن كه يك زخمي و د             . فرار دهند 
ـ      نتوانستند به مرام شوم شان نايل شوند و ناچار با خبر شدن همسايه             ولي جانيان  ردم ها و م

  ».محل پا به فرار گذاشتند
  

  خون ناهيد معصوم
 چند نفر جهادي مسلح داخل آپارتمـان  1371 دلو   20شب  

 مكروريــان ســوم مربــوط عبدالحميــد شــده و 16 بــالك 18
. اش موسوم به ناهيـد را برباينـد    ساله14خواستند كه دختر     مي

شـود در   نـاموس مـي     دخترك متوجه اين نيت شوم دزدان بـي       
ـ  يگر اعضاي فاميل درگير مشاجره مي   حالي كه د   د بخـاطر  نباش

ها به بالكن آپارتمان رفتـه و از          حفظ عفت خود از شر جهادي     
  .شود طبقه پنجم خود را به زمين انداخته و جابجا هالك مي

هـاي شـان دسـت بـه          فرداي اين حادثه تمام اهالي منطقه با تابوت دخترك بـر شـانه            
شد كه با فيرهـاي       اي از تفنگداران پيدا       ي عده   ر و كله  بعد از نيم ساعتي س    . تظاهرات زدند 
يس امنيت دولت اسالمي بـا  يروز بعد جنرال فهيم ر . ده نمودند چيان را پراكن    متوالي مظاهره 
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خواست با پيشكش نمـودن پـول از فاميـل            ي پدر ناهيد رفته و مي       يك مقدار پول به خانه    
هـا را بـه سـر و روي وي زده             حنه پول اما يكي از زنان حاضر در ص      . دختر دلجويي نمايد  

ها را به افراد وحشي تان بدهيد تا به جان و مال و ناموس مردم تجـاوز                   اين پول «: گويد  مي
  . »نكنند
هـا ادعـا    دانند و اما دوسـتمي  ول اين جنايت ميوها را مس    راد شوراي نظار دوستمي   ـفا

ـ  ـاياملين  ـوراي نظار است، ع   ـوذ ش ـدارند چون اين ساحه تحت نف      ادثه بايـد آنـان   ـن ح
  .باشند
  

  پيوند بنيادگرايان عربي و پاكستاني با گلبدين
هايي كه در دلو و حوت سال گذشته بين جمعيـت و حـزب گلبـدين رخ                  در اثر جنگ  

هاي شان را تـرك نمـوده و مهـاجر            داد، اكثريت اهالي مناطق چهلستون الي گذرگاه خانه       
هـاي    ه حدي بود كه مردم نتوانستند زخمي      شدت و وسعت جنايات ناشي از جنگ ب       . شدند

هـا دفـن      ها را در منازل و كوچه       شان را به شفاخانه انتقال دهند و مجبور بودند كشته شده          
  .نمايند

گفتند كه تعدادي از كـشته شـدگان          شاهدان عيني كه از پل آرتل گذر كرده بودند، مي         
ـ        براي چندين رو   ـ    ز روي زمين افتاده بودند و حتي ب   .هـا گـشتند     ي سـگ    هضي شـان طعم

هاي مسكوني مردم در منطقه چهلستون الي فابريكه جنگلك كه اكثـراً در اثـر راكـت                 خانه
هـاي حـزب       بـه پايگـاه     باران حزب گلبدين و جمعيت رباني ويران و تخليه شده بود بعداً           

ها كه در اين جنگ به نفع حزب گلبـدين   ها و پاكستاني تبديل شده و تعداد زيادي از عرب      
  .ها از طرف اهالي منطقه ديده شده اند كت داشتند نيز در اين پايگاهشر

  
  شكنجه جهادي

 مربـوط مركـز     »نيك پي «ي     دهقاني از قريه    ان سال گذشته قومندان امير چوغه     در سرط 
واليت كندز را متهم به سرقت چند متر پارچه كرده و بنابر حكم مولوي نور بيـگ وهـابي                   

مودند بعد براي جلوگيري از خـونريزي دسـت وي را داخـل       پناه را قطع ن    دست دهقان بي  
  »عبرت مـردم  «چندين روز براي    نمايند و قسمت بريده شده را        ي پر از روغن داغ مي       كاسه

آباد نيز به عـين      داري علي   همچنين دهقان ديگري از عالقه    . در چوك كندز آويزان گذاشتند    
  .انساني از طرف مولوي موصوف محكوم گرديدجزاي غير



 233  هاي خون و خيانت جهادي اسنادي از سال

  قتل به شيوه گلبديني
ي ولـسوالي رسـتاق       الدين باشـنده    اي بنام اسالم     ساله 23 جوان   71 عقرب   14تاريخ  ه  ب

كـرد،    ندز زندگي مي  اش در واليت ك     واليت تخار كه از چندين سال به اينطرف با خانواده         
 جـسد وي را در داش خـشت         كـشتن  بعد از    . به قتل رسيد    گلبدين اختطاف و   توسط باند 
الدين بعد از تالش فراوان جسد را پيدا نموده           فاميل اسالم . لحي نام انداخته بودند   پزي عبدا 

  .و بخاك سپرد
  

  گيري باند سياف و خونريزي مزاري خون
ـ       . شوند  ها اكثراً بعلت نرسيدن خون تلف مي        در كابل زخمي   ه اما افراد شـوراي نظـار ب
وي را بـه اتـاق مخـصوصي    اي را از روي سرك دستگير نمايند بيدرنگ         مجردي كه هزاره  

ديگري نداشته باشد رهـا     » جرم« سي سي خون در صورتي كه        1000برده و بعد از گرفتن      
شود طوري كـه بعـد از    تري را مرتكب مي   سازند و متقابالً حزب وحدت عمل وحشيانه        مي

شمارند و بعد به همان تعـداد افـراد بيگنـاه             ود را مي  ـاي خ ـه  ه شده ـهر جنگ تعداد كشت   
  .نمايند را دستگير نموده اعدام مي) شامل زنان و كودكان(قابل طرف م
  

  ها جنگي از آتش سگ
 عصر رياست عمومي شركت نساجي افغان واقـع در جـاده            4 ثور ساعت    23تاريخ  ه  ب

ميوند به اثر اصابت چندين راكت آتش گرفت كه عمليه اطفائيه نتوانستند تا سه روز آن را                 
هـاي   تمام اثاثيه شركت با اسناد مهم كه شـامل بـيالنس       سوزي   درين آتش  .خاموش سازند 

  .چندين ساله بود از بين رفته اند
در همين روز آپارتمان ماركيت افضل مقابل مسجد جامع پل خشتي الي پايـان چـوك           

  .كه در ملكيت حاجي سيد انور بود، كامالً تخريب و اموال دكانداران آن به تاراج رفت
  

  ر و حزبجنگي شوراي نظا قرباني سگ
اش چنـين   بشير يكي از باشندگان آغا علي شمس كابل از برباد رفتن تمام هستي خانـه          

 دلو سال گذشته درگيري سختي بين حزب اسـالمي و شـوراي نظـار در                15در  «: گويد  مي
 شـبانه   14. هاي همسايه ما پناه برديم      خودم و فاميلم به يكي از زيرزميني      . منطقه ما رخ داد   
عالوه از ما هشت فاميل ديگر نيـز  .  زمستان در همان زيرزميني گذرانديم     روز را در سرماي   
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وقتي زد و خوردها كاهش پيدا كرد فرصت يافتم تـا از            . به همين محفظه پناه آورده بودند     
كردنـد مقـداري مـواد خـوراكي      منزل خود براي اطفالم كه از گرسنگي سخت ناآرامي مي    

دو راكـت   . خاك يكسان شـده   ا  يدم تمام زندگيم ب   به مجردي كه به منزلم رسيدم د      . بيĤورم
به زحمـت فـراوان توانـستم    . ام اصابت نموده و تمام اجناس آن به غارت رفته بود به خانه 

يك مقدار كچالو را از زير انبار بيرون بكـشم و آن را در آتـش سـرخ كـرده بـه اطفـالم                        
شـهيد   انـه اقـاربم در شـاه   فرداي آن روز با استفاده از آرامش نسبي خود را به خ    . بخورانم
خـانمم  . فعالً بجز همان يك يك جوره لباس هيچ چيزي در زندگي براي ما نمانده   . رساندم

  ».هنوز از اين مصيبت اطالع ندارد
  )1993جوالي  -1372اسد  ( 34 و 33،  شماره »پيام زن«

  
  
  كابل» مكاتب«از 

نويسم آيينـه تمـام       ه مي آنچه در مورد مكتب استاد خليلي واقع حصه اول خيرخانه مين          
نماي تقريباً همه مكاتب كابل است، از اين مكتب همه چيز از چوكي و فـرش گرفتـه تـا                    

هايي جابجـا شـده    هاي درسي فاميل كتاب و تخته و تباشير آن به سرقت گرديده و در اتاق      
هـا از دسـت داده انـد          هاي ديگر كابل منازل شان را در اثر راكت پرانـي            اند كه در بخش   

آينـد و   معلمـان روزانـه چنـد سـاعتي مـي     . برند  كه در هر اتاق چند فاميل بسر مي        وريط
اي ندارند ساعتي بعد آنان را        اي از دهليز جمع و چون كتاب و برنامه          شاگردان را در گوشه   

اي  ها آنقدر زياد است كه چند كلمه سر و صداي فاميل» درس«در جريان   . كنند  رخصت مي 
  . شود هد شفاهي به شاگردان بگويد درست شنيده نميخوا را هم كه معلم مي

خانمان از سوي ديگر هميشه برخـورد        هاي بي   بين شاگردان و معلمان از يكسو و فاميل       
گويند به وزير معارف بگوييـد يـا          ها به شاگردان و معلمان مي       فاميل. و جنجال وجود دارد   

هـاي آنهـا       اثـر راكـت پرانـي      هاي ما را كه در      براي شما جاي ديگر مكتب بسازد يا خانه       
اسـت امـا نـه    » امتحانات«بعد از دو ماهي به شاگردان ابالغ شد كه    . تخريب شده آباد كند   

چار و نيم ماهه است يا ساالنه؟ و        » امتحانات«شاگردان و نه معلمان هيچكدام نفهميدند كه        
  .شروع سال تعليمي جديد چه وقت خواهد بود

گذرد، فـاميلي نيـست كـه         ز عمر حكومت اسالمي مي    در بيشتر از يك سال و نيم كه ا        
تـاثيرات  . باشـند  ن  درس و تعليم اطفال شان نگران      بخاطرعالوه بر صدها درد و رنج ديگر        

  . هاي متمادي از ميان نخواهد رفت گذارد تا سال منفي كه اين وضع مكاتب بر اطفال مي
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  اخراج زنان از مجلس ختم قرآن
ولين اداره مذكور مجلس ختم     وتوفيت كابل از طرف مس     در مس  1372  سنبله 3به تاريخ   

قرآن سازمان داده شده بود كه تعدادي زيـادي از كاركنـان آن اداره بـه شـمول زنـان در                   
المقـرر   هاي جديد   موقعي كه معاون مستوفيت كه از جمله جهادي       . سالون جمع شده بودند   

م با قهر و غـضب خطـاب بـه      آميز و توا   گرديد فوراً با لحن نهايت تحقير      بود داخل سالون  
ايد  شما را كي اينجا خواسته است؟ اينجا جاي شما نيست، شما كه مامور شده             «: زنان گفت 

دانيد، شما حق نداريـد كـه در چنـين مجـالس مقـدس                جاي رفتن و نشستن خود را نمي      
زنـان  » .هـاي تـان     كنم كه يا فوراً به دفاتر تان برويد يا خانه           اشتراك نماييد، به شما امر مي     

  .مجبور با خشم و نفرت سالون را ترك گفتند
  

  باجگيري جهادي
در هفته اول ماه سنبله محمد فاروق توسط افراد مسلح از شهر آراي كابل اختطاف و از 

اقاربش پـول مـذكور را تهيـه و بنابـه دسـتور             . اقارب وي سه صد لك افغاني مطالبه شد       
چند لحظه بعد همايون نـام توسـط        . م دادند اي واقع در شهر نو تسلي       ربايندگان در دواخانه  

خواستند پول را گرفته انتقال دهند كه با افراد گـارنيزيون جنـرال        موتر و افراد مسلحش مي    
شوند كه در نتيجه زد و خورد بين آنان همايون كشته و متباقي با پـول                  بابه جان مواجه مي   

  .دستگير شدند
  

  قتل و رهزني جهادي
 در واليت باميان دهقان فقيري كه با پسران كاكايش اختالف           1372 عقرب   28به تاريخ   

اش به اتهام سرقت و ولگردي توسـط افـراد مـسلح حـسين علـي        داشت در شب عروسي   
شود و چون افراد حسين علي از پسران كاكاي دهقان پـول       اش دستگير مي    قومندان از خانه  

 الماس بـرده و فـردا اعـدامش         گرفته بودند، دهقان را همان شب به پايگاه شان بنام پوسته          
ديـدم    گذشت جسد دهقان را مي      من از موتر حامل ما كه از كنار محل اعدام مي          . نمايند    مي

  .ي دار آويزان بود كه هنوز بر چوبه
. نماينـد   حسين علي و افراد مسلح او تمام مصارف شان را هم بر مردم آنجا تحميل مي               

خمس، سهم امام، ماليـه از زمـين و اسـباب           يعني فطر، ذكات،    » وجوهات الهي «به عنوان   
گويـد     هيئت حوزه دهقان فقيري بنام سيد حيـدر را مـي            مثالً. ستانند  وغيره از مردم باج مي    
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گويد نان خوردن ندارد از چـه ذكـات بدهـد و            شما بايد ذكات بدهيد ولي دهقان فقير مي       
وقـع گـروپ كـاظم      در ايـن م   . كنند كه اين دهقان چيزي ندارد       مردم محل هم تصديق مي    

گيريم و ساعت     گويند وقتي پول نداري ساعتت را مي        متوجه ساعت مچي دهقان شده و مي      
به همين شكل گروپ مذكور اگر كرتي، كرمچ و يا هـر چيـز               .كشند  را از دست دهقان مي    

  .كنند نوي نزد كسي ببيند به زور تفنگ غصب مي
  

  زنان در چنگال حزب وحدت
ي باغ باال ديده شدند كـه   باس تكه و پاره زير درختان گردنه سنبله چند زن با ل   24روز  

ايم، مانند ما صدها زن ديگـر در بنـد آنـان             ما از زندان حزب وحدت فرار كرده      «گفتند    مي
  ».اكثر دختران حامله شده اند و ماتم آنان قابل توصيف نيست. است
  

  ناموسي و قتل جهادي بي
سالمي دختر جواني را كه از خيرخانه ربـوده       ي جمعيت ا    ها   سنبله جهادي  27روز شنبه   

بودند بعد از تجاوز جسدش را قطعه قطعه كردند تا هويتش شناخته نشود و آن را گواليي                 
  .پارك خيرخانه انداختند

  
  معامله جهادي

افراد شوراي نظار منزلي را در گواليي پارك خيرخانه خريـداري نمـوده       72در عقرب   
ولي شـب همـان روز داخـل خانـه     .  و قباله آن را نيز گرفتند   پول آن را به مالك پرداختند     

  .مذكور شده مالك را بقتل رسانيده و پول را با خود بردند
  

  اختطاف جهادي ناكام
 در شهر نو كابل گروپي مسلح دو زن جوان را در حالي كـه              1372 عقرب   27به تاريخ   

شـان ببرنـد، زنـان فريـاد        خواسـتند بـه پايگـاه         ها و پاهاي آنان گرفته بودند مي        از دست 
مردم محل و عابرين كه     . كشيدند كه اي مردم براي خدا ما را از چنگ اينها نجات دهيد              مي

اين صحنه را ديدند بدور آدم ربايان جهادي حلقه زدند و موفق شدند دو زن مظلـوم را از                
 گفتند كـه چنـد روز قبـل         دو زن مي  . ناموس نجات دهند    هاي خاين و بي    چنگ آن جهادي  

  .همين گروپ يك زن جوان را از اين منطقه اختطاف و مورد تجاوز قرار دادند
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  ندافي شدن دو نداف
 164در اول سنبله راكتي را كه افراد گلبـدين پرتـاب كـرده بودنـد در جـوار بـالك                   

مكروريان سوم اصابت كرد كه به اثر آن دو نفر نداف كه در حال ندافي پخته بودند بطـرز                   
  .ه شدنددلخراشي چند پارچ

  
  قصه شكريه

 همسر مـديري در      شكريه مادر چهار طفل، دختر علي مردان،      
ي دكان خياطي بـه نـام         وزارت معارف، ساكن شهر آرا، گرداننده     

  . بودي كابل  در كلوله پشته »خياطي شما«
 صـبح بـراي خريـد نـان     10 سـاعت  1372روز اول جوزاي    

 گروهـي   چاشت پياده به سوي شـهر آرا روان بـود كـه ناگهـان             
تفنگداران جهادي او را در يك چـشم بـرهم زدن همچمـو بـار               

  .سبكي در موتر انداخته و ناپديد گرديدند
اش بدسـت     هيچ سـرنخي از زنـده و مـرده        . فايده بود  بختش بي  جستجوي خانواده تيره  

  .اش در خيرخانه يافت شد در خون تپيدهو  روز بعد جسد نيمه برهنه 55كه  تا اين. نيĤمد
  

  ايات بشير شوراي نظارياز جن
 13 شوراي نظار بـه تـاريخ   هاي حزب اسالمي گلبدين و حاال جز      بشير قبالً از قومندان   

 قبل از ظهر شخصي بنام بابا جان ولد جمعيت اله را به اتهام خريداري               11 ساعت   72اسد  
  .رساند استنگر در جلو دكانش به قتل مي

اي قومندان بشير بنام عبداالحد از قريه       ه   يكي از سر گروپ    1372 سنبله   14به تاريخ   ـ  
 راس  12 راس اسـب و      6دهنه كه منطقه كوالب تاجيكستان اسـت وارد آن منطقـه شـده              

هـاي    در مقابل روسها براي تالفي آن قراي زيادي را با سـالح   .دزدد  گوسفند را از آنجا مي    
كمـر بلـوچ و   گيرند كه در نتيجه آن مناطق سـمتي بـاال، ليـسه راغـي،               ثقيل زير آتش مي   

  .شوند  به مناطق ديگر مهاجر مي يااي كشته و يده و از اهالي آن عدهفرسنگاي تخريب گرد
دهقاني بنام بيدل از قريه قزلبالق همين ولسوالي كه در رژيم قبلي چندين بار زنداني               ـ  

دهقـان  . گـردد     اش توسط قومندان بشير چور و چپاول مي         شده بود چندي قبل همه دارايي     
  .دهد اش را به خسرش مي هبل يك راس اسب و دو راس گاو قگرديده جبور به فرارمذكورم
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  اعتصاب در آژانس باختر
 سنبله عبدالحفيظ منصور كارمند آژانـس بـاختر بـدليل ايـن كـه               23در روز سه شنبه     

هـاي مـسلح آنـان        اخباري به سليقه افراد دوستم نشر ننموده بود توسـط يكـي از گـروپ              
بعد از اين حادثه تمام كاركنـان آژانـس         . ت و كوب فراوان رها گرديد     اختطاف و بعد از ل    

راديو و تلويزيون كابل هم به علـت نبـودن خبرهـاي تـازه              . باختر دست به اعتصاب زدند    
مربوط جمعيـت اسـالمي     » مجاهد«نشريه  . رساندند  هاي قبل را مكرراً به نشر مي        اخبار شب 

  .اين عمل را به گردن گلبدين انداخته است
  )1993 جنوري -1372جدي  (36 و 35، شماره »پيام زن«

 
  

  سنگسار
در زمان تجاوز روسها در افغانستان، در ولسوالي سروبي دختري با يك نفر نامزد شـده       

پيش از اين كه عروسي صورت گيرد، نامزد دختر را حزب گلبدين جذب نموده بـود                . بود
فاميـل  . صوف بـه فـاميلش رسـيد      كه بعد از مدت زيادي ناپديد شد و خبر كشته شدن مو           

گيري او را برگذار كردند و در ضمن به دختر اجازه ازدواج بـا كـسي     مذكور مراسم فاتحه  
 ديگـر ازدواج    ديگر را دادند وي پيش ازين روي كار آمدن حكومت اسالمي با يـك نفـر               

ه وي  خـانواد .  به قدرت رسيدند، نامزد اولي دختر نيز به ولسوالي آمد          ها  وقتي جهادي . كرد
. خبر كشته شدن و مراسم فاتحه را برايش دادند و نيز گفتند به نامزدت اجازه ازدواج داديم     

 ساعت يك بعد از ظهر آن زن حامله بيگناه          1371 جوزاي   3اما وي قبول نكرده و به تاريخ        
  .را در كنار درياي سروبي به كمك همكاران خود سنگسار نمود

ه هزار نفر در چمن سپين زر كندز جمع بودند كه            حدود د  1372به تاريخ اول سنبله     ـ  
بعد .  ساله را در آنجا سنگسار كنند      35بر اساس حكم حكومت اسالمي قرار بود سيما زني          

. از چند دقيقه موتري به ميدان رسيد و زني را كه قرار بود سنگسار شود از آن پياده نمودند  
هـا را     همـه سـنگ    « : مردم گفـت   بعد يكي از قومندانان سياف بنام محمد عارف خطاب به         

زن فرياد كـشيده و  . »بدست بگيريد و اين زن را كه مرتكب بداخالقي شده سنگسار نماييد   
هاي سـياف بـا نـواختن     خواست تا چند كلمه بگويد ولي اميد چوغي از قومندان        اجازه مي 

اگـر مـن   «كـشيد كـه    با آنهم زن چيـغ مـي  . اي سخت گفت كه حق گپ زدن ندارد        سيلي
چـون  ) اميـد چـوغي و عـارف      (اين دو   » ام پس جانب مقابل كجاست؟     كب گناه شده  مرت
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دادند كه قرباني صدايش را بكشد تـا مبـادا            مرتكب تجاوز با آن زن شده بودند اجازه نمي        
   .افشا شوند

   .كوبيد سياف موسوم به قدرت اله بر فرق سيما  اولين سنگ را يكي از باداران عرب
اين دو قومندان را    «اش را سر داد كه        رو به مردم آخرين ناله    زن در حين سنگسار شدن      

  .ها مدفون گشت و بعد در زير سنگ» .نيز سنگسار كنيد كه به زور بر من تجاوز كردند
  

  مدفون در خانه
 سـاله شـان كـه از تـرس راكـت و بمبـاران               14در كارته سه پدر و مادري بـا پـسر           

هاي خانـه خـود مـدفون      در زير خرابه دن بم بيلري، با افتا خواستند به زير زميني بروند،  مي
ها، در حالي كه بيهوش  دو طفل ديگر خانواده پس از يك شبانه روز زحمت همسايه     . شدند

  .ها بيرون كشيده شدند بودند از زير خرابه
  

  ها از مليشه
 يك نفر از اهـالي        جريان داشت،  و گلبدين و شركا   » دولت« جنگ بين    در روزهايي كه  

كه اعضاي فاميلش قبالً خانه را ترك نموده مهاجر شـده بودنـد، از خانـه مواظبـت                  كابل  
خواهد به فاميل خود بپيوندد      يابد مرد از خانه فرار نموده مي       وقتي جنگ شدت مي   . كرد مي

زود دو لـك افغـاني      «: گويند كه در بين راه شهر كهنه افراد دوستم او را دستگير نموده مي            
هـا   مليـشه . نزدش پـول نيـست   دهد كه  كنان جواب مي  مرد التماس . »كشيم بده ورنه ترا مي   

 بعد از لت و كوب زياد باالخره فرد          .»گويد او را خوب بزنيد     اين مرد دروغ مي   «: گويند مي
. دهنـد  ها است انتقال مي هاي شهر كهنه كابل كه كشتارگاه مليشه    مذكور را در يكي از خانه     

 در آنجـا چـشمش بـه تعـداد زيـادي از اجـساد             برند،  يزماني كه او را داخل كشتارگاه م      
گويـد در ايـن      ها آمـده مـي       لرزان و وحشت زده نزد مليشه       افتد،  ها و آشنايان مي     كوچه هم

هـا   مليـشه .  بياييد و هر چه در خانه هست بگيريد و مرا رها كنيد            ي من است،    نزديكي خانه 
  .سازند  او را رها مي خانه،اش رفته و پس از گرفتن تمام اموال  با او به خانه

  
  تجاوز

.  هفده ساله  ـ� كردند و دختري داشتند شانزده       در كارته پروان فاميلي از پكتيا زندگي مي       
. شبي چند تن از افراد مسلح داخل خانه شده پدر و مادر او را در يك اتاق زنداني كردنـد          
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ـ        جهادي. مقاومت پدر و تضرع مادر فايده نكرد       رك را بـه شـهادت      ها بعد از تجـاوز دخت
ي شـان را در صـحن         فردا صبح پدر و مادر تنها جگر گوشه       . رسانيده و خود فرار نمودند    

  .حويلي دفن نمودند
  

  !»شوراي هماهنگي«و اكنون 
يك طرف جنگ   .  در كابل جنگ از سر گرفته شد       1372 جدي   11 صبح شنبه    5ساعت  

 حـزب    شـيد دوسـتم،   مركب از نيروهاي سمت شمال تحت رهبـري ر          » شوراي هماهنگي «
  ،  هاي غير تنظيمـي     اله مجددي و برخي گروه       حزب وحدت، افراد مربوط به صبغت       گلبدين،

گروه ستم ملي بحرالدين باحـث قـرار دارد و            افراد وابسته به گروه كار دستگير پنجشيري،        
 شوراي نظار احمدشـاه مـسعود و اتحـاد           در جانب ديگر نيروهاي جمعيت اسالمي رباني،      

  .ي سيافاسالم
 جاده نـادر پـشتون        فروشگاه، جاده ميوند،    هاي مندوي،    دكان  در همان روز اول جنگ،    

ها اوالً چور و چپاول و بعداً به آتـش كـشيده           ها و منازل مردم  توسط جهادي        وغيره سراي 
هاي شاه شهيد و كارته نو كه مـالكين آنهـا از وحـشت بمبـاران و                   اموال تمام خانه  . شدند

 غـارت و در      ها مهاجر شده بودند از طرف حزب گلبدين و نيروهاي دوسـتم،            راكت پراني 
  .ماركيت كارته نو به فروش رسيد

 ظهـر روز اول  12 تـا سـاعت     شايع نموده بود كه قدرت را نهايتـاً   »شوراي هماهنگي «
شود، آنان خانـه و      همين كه اين خواست شان با شكست روبرو مي        . كنند جنگ تصرف مي  

در مقابل ايـن همـه      . دهند دفاع كابل را زير آتش توپخانه و راكت قرار مي          بيكاشانه مردم   
 80گيـرد و      حمالت دولت نيز با استفاده از اسلحه ثقيل مناطق مسكوني را زير آتـش مـي               

گيرد  باالي شهر و محالت مسكوني كابـل           فيصد تمام حمالتي كه از دو طرف صورت مي        
  .گردد متمركز مي

 
  گفراتر از ماتم و مر
هـاي    هاي جاري، در اثـر اصـابت يـك راكـت در يكـي از بـالك                 در هفته دوم جنگ   

يابد، اعـضاي فاميـل    چون باران مرمي و راكت شدت مي. شود مكروريان يك زن كشته مي    
ماند كه متعفن گرديـده و    روز در خانه مي3جسد براي . توانند جسد زن را بيرون كنند      نمي

زند كه از     از خانه بيرون شده با صداي بلند فرياد مي         در روز سوم شوهر زن    . شود فاسد مي 
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ها حاضـر    شش نفر از همسايه   . براي خدا همرايم كمك كنيد تا جسد را از خانه بيرون كنم           
امـا شـوهر و   . ي زنش بكننـد   شوند تا در زير خانه بالك قبري براي دفن الشه          به كمك مي  

ي مذكور   درست در زير خانهشش تن ديگر مشغول دفن كردن زن بودند كه راكت ديگري      
  .اصابت كرده هر هفت نفر را پارچه پارچه نموده به هوا پراند

 در دوغ آباد چهاردهي زني حامله با يك طفل در بغـل و دو طفـل             1373ثور25ـ روز   
ديگر در پهلويش، در حالي كه مقداري آرد بر سرش و مقدار ديگري را هم بر پشت اطفال               

در چهـار راهـي     . اش واقع در بي بي مهرو روان بود          طرف خانه  اش گذاشته بود، به     گرسنه
اي كه معلوم نبود از كدام سمت فير شده به زن مصيبت رسيده اصـابت                 صحت عامه مرمي  

 بـاالي جـسم      اطفال تيره بختش وحشت زده و نـاتوان،       . نمود و او را جابجا از پا در آورد        
يقه مادر زخمي و اطفال خورد سال را        بعد از چند دق   . زدند كنان چيغ مي   خون آلودش گريه  

  .كاركنان صليب سرخ به شفاخانه انتقال داد ولي او در مسير راه جان داد
  

  هاي كابل از شفاخانه
هـاي اخيـر از فعاليـت مانـده و فقـط              شفاخانه والدي و نسايي ماللي كه بعد از جنگ        

ايـن  . باشـد  چار مي پذيرد، به كمبود پرسونل د     هاي والدي را بدون بستري كردن مي        مريض
بيشتر مادران بـاردار در اثـر       . ها شاهد واقعات دلخراش بوده است       شفاخانه در طول جنگ   

هايي كه ديده اند، سقط نموده و چون شرايط مساعد ندارند و فاقد توان خريد ادويه                  شوك
تـران  به قـول يكـي از داك  . اند، اكثراً يا تلف شده اند و يا به تكاليف ديگر گرفتار آمده اند  
شود و آن هم بايد توسـط        ماللي زيريتون، در هنگام عمليات از شمع و اريكين استفاده مي          

و چون اتاق و بستر وجود ندارد مريض بعد از عمليات فقـط             . داران خريداري شود    مريض
  .گردد چند ساعت در اتاق مراقبت كنترول پاييده و بعداً رخصت مي

خود را براي والدت بـه شـفاخانه انتقـال          يكي از كساني كه در روزهاي جنگ مريض         
هنگـامي كـه    «: كنـد  داده بود و هيچ كس را نيافته بود تا به وي كمك نمايد، حكايت مـي               

خواستم مريض را دوباره با همان تكسي به خيرخانه برگردانم، متوجه شدم كه دو خانم                 مي
سـمت حركـت    . ننـد خواهند شفاخانه را ترك ك      ديگر نيز با بسيار ناتواني و درد شديد مي        

آنروز راكت پرانـي   . شان تصادفاً با ما يكي بود و همه با هم به طرف مقصد حركت كرديم              
. پيچيدنـد   بسيار شديد بود و مادران پيچاره با شنيدن هر صدا تكان خورده و به خـود مـي                 

نمود و من از يكي     هنوز چند دقيقه از حركت ما نگذشته بود كه خانم من شروع به والدت               



 242  پيام زن

. كـشيدند  در همين لحظات دو مريض ديگر هم از درد فرياد مي          . ها كمك خواستم   نم خا زا
چون در داخل تكسي جايي موجود نبود، همراهان آن دو مريض مجبور شدند آنـان را در                 

  » .جويچه نزديك سرك ببرند تا والدت نمايند
  

  »شوراي نظار«جان و  جنرال بابه
ل خير خانه جنگ شديد در ميـان حـوزه           در ده كيپك حصه او     1373 حمل   2به تاريخ   

 شوراي نظار و افراد مسلح جنرال بابه جان رخ داد كه چنـدين منـزل مـسكوني                  11امنيتي  
ـ  . مردم تخريب گرديده و تعدادي از عابران به قتل رسيدند         گعلت برخورد اين بود كـه س

جنـرال بابـه   روسي متعلق به يكي از قومندانان شوراي نظار بنام حق پرست پاي برادرزاده         
  !جان را دندان گرفته بود

  
  ربودن مومنه مقبول

 يك دختر ده ساله بنام مومنه مقبول از مهـاجرين كابـل كـه در بنـدر                  72 ميزان   10در  
.  توسط يكي از قومندانان دوستم اختطاف گرديداشت،ها سكونت د سرپل شبرغان در خيمه   

ويزيون شبرغان هر شب بيشرمانه     كه قضيه و عامل جنايت براي همگان روشن بود، تل          با آن 
  .تا حال از آن دختر بينوا اطالعي در دست نيست. كرد اعالن مفقوديش را پخش مي

  
  تجاوز به پسران

ي يـك     اي از افسران غند تانك فرقـه        اي را عده     ساله 16 پسر   1372 حوت   15تاريخ  ه  ب
ز يـك مـاه كـه او    بعد ا. ي خود بردند جهادي از چهارراهي قمبر اختطاف نموده در پوسته 

  .كردند گفت كه هر شب چند جهادي به او تجاوز مي پيدا شد مي
  

  ي ارواح افشار، منطقه
 مناطق افشار، خوشحال مينه و سيلوي مركزي از تسلط حـزب            1372 دلو   22به تاريخ   

آنـاني كـه در     . وحدت خارج و نيروهاي شوراي نظار و اتحاد سياف در آنجا مستقر شدند            
نت داشتند در جريان جنگ و بعد از شكست حزب وحدت مورد تهاجم             منطقه افشار سكو  

مدتي بعد وقتي محالت مسكوني افشار دوباره به حزب وحدت        .  قرار گرفتند   نيروهاي فاتح 
 گورهـاي  ،گيـري منـازل شـان راهـي منطقـه شـدند       واگذار گرديد و مردم غرض احـوال   
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ها و صـحن برخـي        ا نيز در كوچه   ه  هاي انسان     اي را مشاهده كردند و استخوان       جمعي دسته
ـ  هـاي آب آشـاميدني آن منطقـه هـم      چاه. خورد ها به چشم مي    حويلي علـت ايـن كـه    ه ب
  . شدگان را در آنها انداخته اند بوگرفته بود كشته
  

  ها از جنايت سيافي
 در منطقه پروان سوم با هجـوم        1372 ثور   5دوازده تن از نيروهاي سياف شب دوشنبه        

اش گذشـته بـود در حـالي            ي خانمي را كه مدت يك هفته از عروسي        به يك منزل مسكون   
ايـن  . مورد تجاوز قرار دادند كه شوهرش را در مقابل چشمانش با برچه به قتل رسـانيدند               

خانم كه مورد تجاوز دوازده تن از نيروهاي اتحاد سياف قرار گرفته بود به شفاخانه منتقـل       
 روز تحـت عمليـات قـرار داشـت امـا از اثـر           او كه زرغونه نام داشت تا ظهر همان       . شد

  . خونريزي و جراحات بطني شديد جان سپرد
هاي امنيتي دولت اسالمي مراجعه كردند ولـي          اولياي مقتولين بخاطر دادرسي به پوسته     
  .فقط با پوزخند و تمسخر آنان مواجه شدند

  
  از جنايات شوراي نظار

و دولت جريان داشـت، دو زن از        در يكي از روزهايي كه جنگ بين شوراي هماهنگي          
پراني خانه خود را ترك نموده در خيرخانه در يك مـسجد پنـاه               يك فاميل از ترس راكت    

چون مواد خوراكي و البسه براي اطفال خود نداشتند، در آن هـواي سـرد زمـستان                 . بردند
هـاي    در نزديكي . گيرند به خانه بروند و كمي مواد خوراكي و پوشيدني بيĤورند           تصميم مي 

. ورزنـد  شوند ولي دو زن مذكور اصـرار مـي         خانه با ممانعت افراد شوراي نظار مواجه مي       
. جمعي مي پردازند افراد شوراي نظار آن دو را به پوسته خود برده و به آنان به تجاوز دسته         

ي شـان   هاي شهر كهنه كابل كه نزديـك خانـه    يك روز بعد جسد هر دو در يكي از كوچه         
  .شود يار تكاندهنده و برهنه يافت ميبود با حالت بس

  
  حزب وحدتجنايات از 

يكي مربوط شفيع ديوانـه     ( در كارته سه دو گروپ حزب وحدت         1372در ميزان سال    
بين هم زد و خورد نمودند كه در اثر آن چنـد            ) هاي از مزار آمده     و ديگري مربوط وحدتي   

  .نفر بيگناه كشته و زخمي شدند
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آيـد و بـا راكـت      ه با يك اراده تانك و يك گروپ مسلح مي         بعد از ساعتي شفيع ديوان    
RPG-7 شوند نمايد كه در نتيجه چند نفر كشته و زخمي مي هدف به پل سرخ فير مي بي.  
يكي از زندانياني كه    . باشد نصير ميكروب يكي از قومندانان مشهور حزب وحدت مي         ـ

نـصير ميكـروب يكـي از    «: مدتي نزد وي اسير بود، چشم ديد خود را چنين بيـان داشـت      
هاي اهالي شهر كابل را غصب كرده و آنرا قرارگاه خود ساخته است و براي شـكنجه                   خانه

زندانياني كه نزدش وجود دارند تقسيم اوقات درست كـرده و روزانـه هـر زنـداني را دو                 
. باشـد    داراي يك الماري لباس مـي       هر اتاقي را كه در قبضه دارد،      . كند ساعت شكنجه مي  

هـا را شـماره زده و         هر يك از الماري   . در هر الماري يك نفر زنداني را انداخته است        وي  
دهـد از المـاري       شود كه محبوسين را حتي جهت رفع ضرورت اجـازه نمـي             هايي مي   روز

  .»بيرون شوند
  

  زندان عبدالعلي مزاري
هاي مخوف حزب وحدت كه در دشت برچي واقع شده قلعه خانـه نـام                 يكي از زندان  

 تحـت مرگبـارترين      زندانياني كه درين جا به اتهامات مختلف بازداشت شـده انـد،           . ددار
  .گردد ها مي  طعمه سگ سپارند، جسد آناني كه زير شكنجه جان مي. ها قرار دارند شكنجه

  مزاري خود در منطقه كارته سه كابل سـه زنـدان دارد و زنـدانيان خـاص را شخـصاً              
  .كند شكنجه و اعدام مي

  
  وم و خواهرانشمعلم قي

 افراد مسلح داخل منزل معلم قيوم مشهور به كابل واال گرديده او             1373 حمل   22شب  
دو تن از خواهران وي كه مقاومـت كردنـد شـديداً زخمـي شـده در       . را به قتل رسانيدند   

  .حالت كوما بسر مي برند
  

  نشاني كردن شهيدان
هاي عمومي، محوطـه يـا     جادهها، روي    شدگان خود را در كنار سرك       كشته  مردم كابل، 

در هـر چنـد قـدمي كـه     . كنند ها و در بازار دفن مي كنار جويشان، در در نزديكي منازل   
گـذاري    رهگذران اطراف آن را با سنگ و كلوخ عالمـه  شود، خون مردم به زمين ريخته مي   

  .كنند مي
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  غارت گالري ملي
 ثـور   13لوي نقاشـي بـه تـاريخ         تاب 9 اثر ظريفه، ميناتوري، كنده كاري با        19به تعداد   

  . از گالري ملي توسط محافظان مربوط به شوراي نظار به سرقت رفت1373
  

  رهزني بچه سيد كيان
، بچـه   80كابل واقع در دو راهي حيرتان پوسته امنيتـي فرقـه            ـ   در شاهراه مزارشريف  

ني بنام محصول  هزار افغا70 هزار تا 20سيدكيان از دريوراني كه در اين راه تردد دارند از      
  . كند اخاذي مي

هاي بيشمار ديگري هم از باندهاي مختلف وجـود دارنـد             در مسير همين شاهراه پوسته    
ـ   . ستانند  كه از مسافرين و دريوران نام محصول پول مي         كابـل ماننـد سـاير      ـ شـاهراه مزار

ول نقد  هاي كشور در امان نمانده و برعالوه چور و چپاول، مصادره اموال، گرفتن پ               شاهراه
بطور نمونه در   . پناه، از تجاوز به ناموس ملت نيز دست بردار نيستند          از مسافرين و مردم بي    

حمل سال جاري در قسمت سالنگ جنوبي افراد شوراي نظار زني را از موتر پايين نمـوده                 
  .برند كه تا امروز از سرنوشت او خبري نيست با خود مي

  
  جشن عروسي خاينان

در پهلوان جوزجاني شريك تجارتي دوستم در شرايطي برگزار         جشن عروسي برادر حي   
هـا و مـزارع مـردم درمانـده           جنبشي بـر روي خانـه     » شير عرب «گرديد كه آتش توپخانه     

ولي پهلوان و افرادي مثل ايشان كمال، رسـول، غفـار،           . كشيد  چارسنگ و ثمرقند زبانه مي    
جشن بيش از يك هفته ادامه داشـت        اين  . پاشيدند  ها دالر مي    الل و ديگران زير پاي رقاصه     

)  هزار افغـاني قيمـت داشـت       50 تا   20كه هر كدام    ( دانه چپن    700كه تنها در روز نكاح      
هـا و     هـاي رقاصـه     هاي موزيك، گـروپ     دسته. كنندگان محفل تحفه داده شد     براي اشتراك 

عروسـي  آخرين صـحنه ايـن      . شدند  هاي هزار افغانيگي و دالر استقبال مي        پهلوانان با بندل  
ها كنار حوض آببازي آمدنـد بـا صـداي فيـر تفنـگ                زماني كه پهلوان  . مسابقه آببازي بود  

كردنـد و از       و دوستانش بر سر آنان دالر پخش مي         آببازها خود را به آب انداخته و پهلوان       
  .بردند تماشاي صحنه لذت مي

. ا برپا كرد دوستم جشن عروسي برادرش عبدالقادر دوستم ر72در اواسط برج ميزان ـ  
ين جشن كه مدت يك هفته ادامه داشت مهمانان از تركيه، ازبكستان، تركمنـستان و از          ا در
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بـه  . كردنـد   غيره هنرمندان هنرنمـايي مـي      رقاصان و . واليات كشور اشتراك ورزيده بودند    
براي يك طبله نواز مبلغ سه صـد        . شد  عوض پول افغاني، دالر و طال به كيلو انعام داده مي          

  . افغاني بخشش داده شدهزار
  )1994جون  -1372سرطان (37 شماره ،»پيام زن«

  
  
  ناموسي جهادي بي

هاي اخير در كابل، با همسر، پسر سيزده ساله و يك دختـر               سيدانور در اثر راكت باران    
 23شب  . كرد  شانزده ساله خود مهاجر شده و در كمپ تگاب ولسوالي ثمرخيل زندگي مي            

 گلبدين به سركردگي بمبارد و نوراله به خيمه آنـان داخـل شـده،                گروپي از افراد   73اسد  
اش را پالستر نموده بـه        سيدانور و همسرش را به ريسمان بستند و دهن دختر شانزده ساله           

پسرش را توسط تويوتايي كه به همين منظـور آورده بودنـد بـا خـود                . وي تجاوز نمودند  
شـده، بمبـارد و نورالـه       ح ديگر متوقـف     موتر در دروازه ثمرخيل توسط افراد مسل      . بردند

پسر سيدانور را به شـوراي جهـادي ننگرهـار انتقـال داده و او جريـان               . ردندگ دستگير مي 
كند اما شورا براي آن كه از اين راز پرده پوشي شده باشد، پسرك را                 حادثه را حكايت مي   

عد از قـضاوت بـا ايـن        ب. نمايد تا اقرار كند كه با خواست خود با آنان رفته بود             تهديد مي 
  .شيوه همه عاملين جنايت رها گرديدند

  
  جنايات متفرقه جهادي

 از جمله افرادي كه از طرف گلبدين به جنگ آذربايجان با ارمنستان در بدل اخـذ دو            ـ
 3 تن آن كه از بدخشان بـوده انـد بـه تـاريخ               7نيم مليون دالر فرستاده شده بودند اجساد        

  .آورده شدآباد   به جالل1373جوزاي 
 جوزا جنگ ميان نيروهاي حزب وحدت مزاري        8 و   7،  6 روز جمعه، شنبه و يكشنبه       ـ

 .و اكبري رخ داد كه تعدادي از افراد مهم هر دو طرف طي آن جنگ كشته شدند
 جوزا در كلينك خيرخانه جسد دو زن مقتول و نيز يك زن زخمـي را             8 روز يكشنبه    ـ

ه قرار اطالع افراد مسلح آنان را غرض تجاوز برده و بعد            به نام نادره از چاريكار آوردند ك      
 .در اثر ايجاد اختالفاتي زنان را كشته و زخمي كرده اند

هـاي     سرطان حيني كه يك موتر چوب دروازه، كلكين و دسـتك خانـه             16 به تاريخ    ـ
در شد،  ي ميوند توسط افراد مسلح سياف به خيرخانه انتقال داده مي    مردم شهر كهنه و جاده    
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افراد شوراي نظار توقف داده شد تا از آن سهم خـود را بگيرنـد و در                 از طرف   ده افغانان   
ها بدست  چندين نفر دست فروشان كشته، و چوب. نتيجه زد و خورد شديد صورت گرفت      

 .افراد شوراي نظار افتاده و روز بعد به فروش رسانيده شد
دين در كارته نو افتاده است كه نـه          تعداد زيادي اجساد افراد مربوط به دوستم و گلب         ـ

 .نمايند كند، بلكه بر آنها شاش و مدفوع خود را مي تنها كسي آنها را دفن نمي
 سرطان يك زن به اسـم مقدسـه در          20 از شهر كهنه گزارش شده است كه به تاريخ           ـ

هاي دولتي و سياف يك       ي خود خبرگيري نمايد توسط پوسته       خواست از خانه    حالي كه مي  
مقدسه در چند جايي كه مراجعه و       .  تمام مورد تجاوز قرار گرفته و بعد رهايش كردند         روز

 .هايش را نشنيده اند عرض و داد كرده هيچكدام از حاكمان خاين ناله
 مال عبدالسالم راكتي توسط سياف مجبور گرديد تا در ارتبـاط بـا موضـوع اسـيران                  ـ

ي دادن پول به مـال راكتـي حـل     ع ذريعهپاكستاني و چيني گفتگو نمايد و در نتيجه موضو        
مبلغ دو صد مليون افغاني از طرف دولت، دو صد و پنجاه مليون افغـاني از طـرف               . گرديد

سياف و يازده و نيم مليون كلدار پاكستاني توسط سفير پاكستان و عربستان بـه وي تاديـه                  
راكتي اخطـار داده شـد      اما به مال    . برادرش بنام بنگ نيز از زندان پاكستان رها گرديد        . شد

 .كه موضوع پول را به هيچوجه افشا ننمايد
  

  باند گلبدين و» وحدت«جنگي  سگ
 جوزاي امـسال منـاطق باالحـصار و تپـه مرنجـان توسـط          28بعد از اين كه به تاريخ       

نيروهاي مسعود اشغال شد، حزب وحدت جهت كمك به نيروهـاي جنـرال دوسـتم يـك                 
ناطقه كارته نو و ده خدايداد فرستاد كـه رهبـري يكـي از      تعداد از نظاميان خويش را در م      

هنگامي كه قومندان مذكور با افـراد خـود         . بعهده داشت » شفيع ديوانه «قطعات را قومندان    
جنگيد، توسط نيروهاي قومنـدان زرداد از      در تپه مرنجان عليه نيروي به اصطالح دولتي مي        

اين عمل  . ي هم زخمي و اسير شدند     باند گلبدين خلع سالح شده هشت تن هالك و تعداد         
زرداد اسباب خشم رهبري حزب وحدت گرديد كه در نتيجـه تمـام نيروهـاي خـود را از        

متقابالً گلبدين نيز ارسال مواد خوراكه و عبور و مرور مردم           . خطوط مقدم جبهه فرا خواند    
  .هاي منتهي به داراالمان قطع نمود را از مسير راه

زاع رهزنان باالي اموال غارت شده و تجاوز افـراد مربـوط            علت جنگ عبارت بود از ن     
  .به يك زن در مناطق تحت تسلط گلبدين» شفيع ديوانه«
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  به شيوه دوستم» جرم زبان«
بعد از پياده   .  به كابل رسيديم   1993 دسامبر   31بعد از دو سال دوري از وطن به تاريخ          
خواستيم بـه    ميـ� پوسته داشتند ها   آنجا دوستميـ� شدن مسافرين در منطقه پل محمود خان      

تو بـه دريـور     « :تكسي بنشينيم كه فردي مسلح مانع سوار شدن ما گرديد و به برادرم گفت             
تو به دوسـتم تـوهين      . تكسي گفتي كه از راه چمن نرو كه افراد دوستم در آنجا مستقر اند             

 و يا   ه خواهد شد  دبر  و با برادرم مشت و يخن شد و تهديد كرد كه ترا به قرارگاه               » !نمودي
باالخره با هزار زحمت و زاري و دادن پول خـود را از             . د بده  »جرم زبان «يك لك افغاني    
  . رها نموديم شر آن وحشي

  
  كش حواي سگ بي بي

الـدين     گروهي وابسته به باند گلبدين به قصد دزدي وارد منزل رحمن           73 ثور   16شب  
بـي حـوا خـانم او از          بـي . گردند  ار مي باشنده قريه نعرك ولسوالي سرخرود واليت ننگره      

الـدين از     زماني كه رحمن  . كند  داخل شدن آنها با خبر شده شوهرش را از خواب بيدار مي           
برادر . رسد  شود با گلوله باري نورآغا سرگروپ دزدان جابجا به شهادت مي            اتاق بيرون مي  

يزد و توسط سـر دسـته       خ  بي حوا كه تازه از پشاور آمده بود در اثر فير از خواب بر مي                بي
بي حوا فرصت يافته كالشنكوف شوهرش را گرفتـه           درين حال بي  . شود  رهزنان زخمي مي  

نورآغا را با چهار نفر ديگر دستگير و سه نفر بقيه را            . گيرد  از بام حويلي دزدان را نشانه مي      
  .نمايد زخمي مي

ـ     سد دزدان را صبح آن روز مردم در محل حادثه جمع شده با ستايش از زن قهرمـان ج
ندازنـد  ا  بي حوا مي    ي بي   با گرفتن از پاهاي شان كشان كشان به سرك عمومي نزديك خانه           

  .تا همه از عمل زن قهرمان باخبر شوند
به اصطالح حارندوي و ديگر مقامات امنيتي بـه منظـور پوشـاندن جنايـت در صـدد                  

ويش سنگر گرفته بود زن مذكور كه باالي بام خ  . شوند  شناسايي هويت افراد دست بكار مي     
زنـد كـه شـما        براي افراد حارندوي اجازه نزديك شدن را نداده و با صداي بلند چيغ مـي              

بعد از يك روز تالش     . توانيد اجساد را از اين جا برداريد        برادران اين اجساد هستيد و نمي     
  .حارندوي موفق شد كه اجساد را از روي سرك بردارد و دفن كند

 افغـاني را بـه    700000وگيري از باال شدن بيشتر بـو، مبلـغ          حاكمان جهادي جهت جل   
پـول را بـه    «: گويـد   اما اين زن با خشم به دالالن گلبدين مـي         . كنند  بي حوا پيشكش مي     بي
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من . بر زخم من نمك پاش ندهيد. آناني بدهيد كه خود را فروخته و غالم پاكستان شده اند      
  ».خواهم شوهر و برادرم را مي

  
  جاوزكارت» سردار جنت«

 از طرف اداره شئون اسالمي جهادي يكي از افراد گلبـديني بـه          73در ماه سرطان سال     
. گردد  نام قاري عيسي در يكي از مساجد قصبه بنام مغل تكدار به صفت مال امام تعيين مي                

نمود طفل خرد سالي را كه جهت         اين فرد كه مردم محل را كمونيست خوانده و تهديد مي          
از ايـن موضـوع مـردم محـل         . دهد  رفت، مورد تجاوز قرار مي      مسجد مي آموختن قرآن به    

قاري عيسي كه خود را سردار جنت به مردم وانمود كرده بود، شبانه       . اطالع حاصل نمودند  
صبح كه مردم جهت اداي نماز آمدند       . كند  با لودسپيكر و چند جلد قرآن از مسجد فرار مي         

بـه شـهر و   . صميم گرفتند تا وي را دستگير نمايندمردم ت. ديدند كه  مال امام گريخته است      
اطراف محل جوانان بسيج شدند و ساعت يازده روز مال عيسي را از قول اردوي ننگرهـار                 

هـاي وي     مـردم محـل بـه شـانه       . هاست، دستگير و به مـسجد آوردنـد         كه پايگاه گلبديني  
هيـت پليـدش رسـوا      گذارند تـا ما     لودسپيكر و چند جلد قرآن را كه دزدي نموده بود، مي          

اما بعد از مدت كوتاهي افراد مسلح مجاهد قومنـدان      . گردد و سپس وي را مجازات نمايند      
  .حزب اسالمي سر رسيده و قاري عيسي را به زور از چنگ مردم رها نمودند

  
  بر سر بيش از هشت جنازه

ي   يكي از دوسـتانم از شـهر ويـران شـده    1372كن ماه اسد سال  هاي تباه  در اثر جنگ  
  : كابل به ولسوالي جاغوري مهاجر شده و از وضع كابل برايم چنين شرح داد

بعد از چند روز جنگ متداوم تقريباً ساعت ده روز كه شهر نـسبتاً آرام بـود از خانـه                    «
هـاي تخريـب      در يكي از خانه   . برآمدم و بطرف جاهايي كه بيشتر خراب شده بودند، رفتم         

فتاده بود، فكر كـردم شـايد زنـده باشـد وقتـي             شده طفل شش ماهه روي جسد يك زن ا        
هـاي    نزديك شدم، ديدم كه سر آن زن از تنش جدا شده و جسد طفل معصوم را جهـادي                 

چنـد قـدم    . وحشت زياد سرا پايم را فرا گرفته بـود        . وحشي روي سينه زن گذاشته بودند     
رانـه وجـود    ديگر پيشتر رفتم بوي شديدي بود، دانستم كه اجساد بيشتري بايد در ايـن وي              

نهايـت بـوي    ار جسد سه مرد و يـك زن برخـوردم كـه بـي    هتا اين كه به چ. داشته باشند 
با دستمال دهن و بيني خود را بسته كرده به آنان نزديك شدم، تا بتـوانم آنـان را       . دادند  مي
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زدگـي   هاي شان در اثر شدت كـرم    لباس. كامالً پوسيده و خراب شده بودند     . شناسايي كنم 
دو دست و دو سر قطـع       . كدام مليت تعلق داشتند   ه   نتوانستم تشخيص بدهم كه ب     .جنبيد  مي

  .خوردند  ساله بنظر مي6ـ7شده را نيز ديدم كه از اطفال معصوم 
قربانيان در اثر انداخت كور راكت و توپ جهادي زندگي خويش را از دسـت نـداده                 

 چـون جـاي گلولـه در        ها كشته شده بودنـد      ي نزديك با كالشنكوف    بودند بلكه از فاصله   
  ».هاي شان پيدا بود بدن
 

  جواني كه در آغوش برادرم جان سپرد
من مرگ را بـا چـشمان خـويش         . فرداي آن روز جنگ سختي در شهر كهنه در گرفت         

چره . هاي ما زخمي شده بودند      همسايه. خورد  هزارها مرمي و راكت به اطراف ما مي       . ديدم
بـا وجـود    . زد  را قطع نموده و خون از آن فواره مي        اي    راكت شريان پاي پسر شانزده ساله     

مرمي باران برادرم زخمي را تا پوسته شوراي نظار واقع سينماي بهزاد رسانيده و از افـراد                 
كسي به او رسـيدگي نكـرد و آن جـوان در            . آن براي انتقال او به شفاخانه كمك خواست       

  .آغوش برادرم جان داد
  

  خواست جواني كه تفنگ مي
اي بنام جاويد باشنده كارته سه كابل در حالي كـه         ساله 17 جوان   73 اسد   25خ  به تاري 

مربـوط بانـد    » بچه ادي «در چشمانش اشك حلقه زده بود توسط افراد قومنداني مشهور به            
اين جوان از صحبت زياد خودداري       .گلبدين به شفاخانه صحت عامه جالل آباد آورده شد        

خواهند با مـن مقاربـت جنـسي          آنان مي .  چهار نفر اند   ها  ناموس  اين بي «: كرد و فقط گفت   
من كه از مريضي بواسير شكايت نمودم حاال مرا آورده اند تا بدانند راست است يا                . نمايند
بعـد در حـالي     . دنين لحظه بغض گلويش را گرفت و نتوانست بيشتر حرف بز           ا در» .دروغ

ام به تفنگي رسـيده خـود و ايـن            هحال نتوانست ه  تا ب  « :كرد گفت   هايش را پاك مي    كه اشك 
  . هايش فرو غلتيد و بار ديگر اشك» تواني؟ تو كمك مي. ها را بكشم سگ
  

  هاي جهادي آمرلطيف رهزني
 واول وابسته به حزب گلبـدين  در آمر لطيف قومندان مشهور ولسوالي امام صاحب كه     

تدا جنايات بيشماري را    زماني متمايل به رشيد دوستم و اخيراً به شوراي نظار پيوست، از اب            
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بعد از تصرف شيرخان بندر اولين قومنداني كـه در آن جـا حـاكم                .مرتكب گرديده است  
وي . گشت و تمام اموال مردم و دولت را به عنوان مـال غنيمـت تـصاحب كـرد، او بـود                

نمود در حالي كه اهالي شـيرخان         هاي تيل را براي دوستان و اقارب خويش توزيع مي           بيرل
  .شد اي ميسر نمي تيل احتياج داشتند كه در بدل پول هم براي شان قطرهبندر به 

ها و منازل تخليه شده       گري لطيف در اين شهر چنان گرم شد كه حتي دكان            بازار معامله 
بـه  . را كه صاحبان شان زنده و موجود بودند، به قومندانان متعدد جهادي به فروش رسانيد           

هاي تخريب شده اقدام نمـود        هاي خانه   ها و كلكين    هها و درواز    تعقيب آن به فروش دستك    
 افغـاني و از بابـت فـي مـوتر آهـن چـادر               300000كه از درك في موتر دسـتك مبلـغ          

  البته خريداران همه قومندانان محلي بودند. گرفت  افغاني مي100000هاي دولتي  ساختمان
 موسـسات دولتـي و      خريد و فروش ادامه دارد و در شهر شيرخان بندر تقريباً اثري از            

  .ها باقي نمانده است دكان
  

   ساله و جناياتش80ابراهيم 
ابراهيم برنو قومندان امنيتي ولسوالي امام صاحب واليت كندز كه در گذشته از جملـه               

 زن  ،دارد  سـال عمـر    80حدود  كه  او  . قومندانان باند گلبدين بود فعالً جمعيتي شده است       
بنـدد كـه جـسدش ميـان تنـور        پزي به مرمي مـي      اناول خود را ذريعه پسرش در هنگام ن       

بعد از مدتي   . آورد  اي را بزور پول و سالح به نكاح خود در مي             ساله 13بعد دختر   . افتد  مي
خواهد با دختر خـرد سـال ديگـري           زن دومي را هم با مرمي به هالكت رسانده و حاال مي           

  .ازدواج نمايد
هـاي    خانه، در شيرخان بندر مستقر گرديدبرنو كه بعد از دولتي شدنش   ابراهيم  قومندان  

وي از شـيرخان بنـدر      . بيشماري را چور و بر چندين دختر خرد سال تجاوز نموده اسـت            
 موتر، قالين، بستره، يخچال و ديگر سامان آالت مردم را بـه غنيمـت گرفتـه بـه            20حدود  
  .ي خود انتقال داد خانه

عالوه بـر   . د وي دست كم ندارند    ناموسي از خو    هاي مسلح وي در جنايت و بي        گروپ
 افغاني  50000شود مبلغ     آزار و اذيت مردم از هر موتري كه وارد ولسوالي امام صاحب مي            

جهت  مليون افغاني   500 مليون افغاني بخاطر ترميم شهر شهروان و         500برنو   .گيرند  باج مي 
رده و همـه را  المللي بدست آو    ي محل از موسسات خيريه بين       هاي تخريب شده    ترميم خانه 

  .حيف و ميل نمود
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  قل هاي مال پيرم از رذالت
مال پيرم قل از شوراي نظار در ولسوالي رستاق واليت تخار به هر اسم و رسم جـرايم                  

هاي مردم را بـه زور        هاي زراعتي و خانه     نقدي و جنسي را باالي مردم تحميل كرده، زمين        
پيرم قل و شركاي جـرمش دم        .نمايد سالح ضبط و به اقوام و خويشاوندان خود توزيع مي         

 ديگـر بـرايش      و دستگاهي وسيع براي تعدي بر مردم بوجود آورده و هيچ مرجع جهـادي             
   .رسميت ندارد
 كريم از قريه چپه خانه ولسوالي رستاق در مقابل قومندان امنيه رسـتاق         1373در حمل   

الم رسـول و غـالم      همچنان غ . توسط دسته دزدان جهادي پيرم ق بدون دليل تيرباران شد         
فاروق به اتهام افشاي جنايات پيرم قل و شوراي نظار از شهر كهنه تخار به ولسوالي كشم                 

پيرم قل و عمالش اعمار سرك جديدي را از رستاق الي دشـت قلعـه كـه                  .تبعيد گرديدند 
جنجال وارد كردن اموال دزدي به رستاق از حمل           كيلومتر فاصله دارد، بخاطر بي     30تقريباً  
 نفر به صورت اجباري و بدون مـزد روي آن  200تر از    شروع كرده كه روزانه اضافه     1373
   .نمايند كار مي

به تصويب نامه پيرم قل بايد پدر داماد يـك يـا دو              وقتي كسي بخواهد ازدواج كند بنا     
نام انعامات بزكـشي بـراي   ه نام مراسم بزكشي و پدر دختر پول نقد ب   ه  راس گوساله يا بز ب    

كـه  گذشته از آن . شود اگر دليلي ارائه شود، دو چند به عنوان جريمه گرفته مي . دنردازاو بپ 
  .جهادي دختر جوان خود را به شوهر بدهدپيرم قل تواند بدون اجازه مال  كسي نمي

  )1994 اكتوبر -1373عقرب  (38 شماره ،»پيام زن«
  
  

 من قطعه قطعه شدن انسانها را ديدم
خواستم به معاينه خانـه       جاري به نسبت مريضي كه داشتم، مي       سنبله سال    14به تاريخ   

 عصر بود و هنوز به معاينه خانه نرسيده بـودم كـه انفجـار               6ساعت  . يكي از داكتران بروم   
چندين راكت و ضربه هيبتناك آن در قسمت گواليي پارك حـصه دوم خيرخانـه، انـسان                 

 زن و مـرد و طفـل در هـر           هـا     در يـك لحظـه ده     . خورد و بزرگ را بخاك و خون نشاند       
هـاي   اي پر از گل و الي مقابل دكان   من نيز خود را در جويچه     . اي پرتاب شده بودند     گوشه

توانستم به خوبي چيزي را تشخيص دهـم،          با حواس پريشان با آنكه نمي     . كنار سرك يافتم  
 تـا  چشمانم در البالي دود و گرد و غبار ناشي از انفجار راكت چيزي را ديد كه كابوسش             

هـاي شـان      هاي بدن انسان، لبـاس، چـادر و بـوت           تكه پاره . آخر عمر رهايم نخواهد كرد    
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پايان بدون مقصد معين      زدگي بي   مردم از وحشت  . چندين متر دورتر به زمين پاش شده بود       
فروشان اكثراً حال جابجا كردن اموال        گذاشتند و دكانداران و دست      به هر سو پا به فرار مي      

بـار تـوانم را از دسـت داده بـودم بـا               من كه با ديدن اين حادثه جنايـت       . شان را نداشتند  
خواستم از محل دور شوم كه ناگهان چشمم به زني افتاد كه         مشكالت زياد و درماندگي مي    

من فقط شاهد   . غلتيد  اي سرك در خون مي      يك دستش قطع شده بود و نيمه برهنه در گوشه         
هـاي     وي بودم كه لحظاتي بعد همچون ساير الشه        ي غرق در خون     ديدن چند بار تپيدن تنه    

  .جنبيد پا يا دو نيم شده، ديگر نه دست، بي سر، بي بي
بـا  . جرات سخن زدن و آواز كشيدن از من سلب شـده بـود            . فشرد  بغض گلويم را مي   

ها در سر داشتم پـاره   پاهاي لرزان بطرف آن زن رفتم و چادر كالني را كه از ترس جهادي      
در دلم گفتم اينست انقالب و حكومـت اسـالمي،          . از آن را بااليش انداختم    نموده قسمتي   

ها را به شفاخانه      با اينكه هوا تاريك شده بود، مردم زخمي       . اينست مراعات حجاب اسالمي   
 مدتي بعد موتر صليب سرخ و چند موتر جهادي نيز آمدند و اجساد مردگـان را                 .رسانيدند

 عوض اين كه نزد داكتر بـروم بطـرف          ،را فراموش نمودم  ام    من ديگر مريضي  . انتقال دادند 
هـاي مـسكوني     در طول راه مردم از اصابت چنـد راكـت در خانـه            . خانه در حركت شدم   

ها باعث هالكت تمـام       گفتند اصابت يك راكت در يكي از خانه         مي. كردند  نزديك قصه مي  
تـا بـه   . ديده اسـت اعضاي فاميل به جز از يك طفل كه بيرون خانه مصروف بازي بود، گر    

پـرده    هاي پيهم و بـي      برخورد و دشنام  . شد  خانه هم كه رسيدم آن صحنه از نظرم دور نمي         
هـا    مردم به همه جهادي   . نهايت پر از كين و نفرت بود        مردم نسبت به عاملين اين كشتار بي      

  .فرستادند و بخصوص باند گلبدين كه راكت از طرف آنها شليك شده بود، لعنت مي
  

  ها گرگوشهفروش ج
اي    خانمي از واليت وردك در زايشگاه والدت كرده و بچـه           1373 عقرب   18به تاريخ   

موصوف با شوهر و فاميل خويش يكسال قبـل در خوشـحال مينـه        . نگون بخت بدنيا آورد   
خانه و اموال شان توسط دزدان سياف چور گرديد كـه بعـد اجبـاراً در                . بودوباش داشتند 

  . ي از مكاتب زندگي اختيار كردپروان سوم مهاجر و در يك
اين خانواده آنقدر با فقر دست به گريبان بود كـه قـدرت خريـد يـك قـرص نـان را                      

پس زن و شوهر بخاطر زنده ماندن سـاير         . نداشتند، چه رسد به تحمل مصارف طفل نوزاد       
بـاالخره رحـيم الـه دكانـدار        . گيرند كه نوزاد را بفروش برسانند       اطفال خويش تصميم مي   
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شود طفل را به مبلغ سه صد و شـصت هـزار           حاضر مي  36ي بالك     روريان سوم باشنده  مك
  .افغاني بخرد

  
  رهزني جهادي

 سرقت ديپوي مواد خوراكي و صابون مربوط قرارگاه جمال دره           73 قوس   28به تاريخ   
هـاي آن   »جهـادي «بعداً معلوم گرديد كه دزدي توسط خود . سر و صداي زيادي بلند نمود   

 .انجام يافته بودقرارگاه 
 ليسه بازارك اثري بجـا نمانـده         و نيز   از ليسه رخه كه يگانه ليسه بزرگ پنجشير است        

بردند و صرف چنـد اتاقـك   » جهادي«حتي خشت، سنگ و چوب آن را هم رهزنان          . است
  .روند گلي تخريب شده وجود دارد كه اطفال بنام مكتب به آنجا مي

  
  پاكسازي به شيوه گلبديني

 سنبله عمليات به اصطالح پاكسازي حزب اسـالمي در واليـت لـوگر بـه     15خ  به تاري 
  هـاي جمعيـت، اتحـاد،       »تنظـيم «سركردگي قومندانان درنده مثل زرداد، چمن و قلم عليه          

هـاي مـذكور      حركت و جبهه نجات ملي صورت گرفت و بعد از اين كه قومندانان تنظـيم              
هاي اهالي قريه كلنگار، برگي،       ل خانه توسط حزب خلع سالح گرديدند و به غارت و چپاو         

  .چرخ لوگر و ساير نقاط واليت رو نمودند
  

  هاي مختلف خاينان جهادي ي فراتر از مرگ از جنس تجربه
: گويـد   خيال گل ولد عبدالغني باشنده دو راهي پغمان واليت كابل با اشك و درد مـي               

ش حزب وحـدت در  هاي وحشيانه ميان سياف وهابي و حزب اسالمي و سگ متحد     جنگ«
كه از جمله فربانيان    . در نتيجه اين جنگ هزارها خانه ويران و تباه گرديد         . منطقه در گرفت  

.  همسر، يك بچه و دخترم شهيد شدند        در اثر اصابت راكت كور به منزلم مادر،       . فاميلم بود 
بـا دو   من  . اجساد نزديكانم در ميدان ماند    . مردم محل از فرصت استفاده كرده، فرار كردند       

نهايت خراب بود اجـساد را   كه وضع بي پسر خردسالم كه تصادفي زنده مانديم با وجودي
هاي بانـد حـزب وحـدت بـه حـويلي       در جريان دفن كردن بودم كه وحشي   . دفن نموديم 

تـو مربـوط سـياف       كه   گفتند  آنان مي . ريختند و بدون مقدمه شروع به لت و كوب نمودند         
هايم را تالشي و پول و سـاعتم را           جيب. كني  ف را دفن مي   ي سيا   هستي و افراد كشته شده    
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در مـسير راه از طـرف چنـدين    . بعد از دفن نزديكانم به طرف شهر حركت كرديم      .گرفتند
 كـه  گفتنـد  مي) كه نزدم پول نبود به خاطري(آنان بعد از تالشي . پوسته توقف داده شديم

ـ      ساعت چهار عصر به چهارراهي حاجي      .برو خود را گم كن     دسـت  ه   يعقوب رسيديم و ب
آنان بعد از لت و كوب و متهم كردن به جاسوسي بـه حـزب اسـالمي                 . ها افتاديم   جمعيتي

مـدت  . گلبدين مرا با دو پسر خردسالم در زنداني در چهارراهي حاجي يعقوب انداختنـد             
  . پانزده روز را بدون تحقيق گرسنه و تشنه سپري نموديم

در . آباد آمـدم   افغاني از دوستم گرفته به شهر جالل45000بعد از رهايي از زندان مبلغ     
گفتند مربوط  محمد نبي است، موتر را امـر            مسير راه در منطقه ماهيپر گروپي مسلح كه مي        

اي بـه تالشـي       سـپس دزدان حرفـه    . اي دورتر نگهداشـتند     توقف داده، دريور را در گوشه     
 افغاني از من و همينطـور از        40000هاي مسافرين شروع كردند و بعد از گرفتن مبلغ            جيب

و حال در دوزخ حصار شاهي حيران، سـوگوار         . ساير مسافرين به دريور امر حركت دادند      
  ».گذرانيم پناه با مرگ تدريجي مي و بي
  

  ها از گلبديني» شوراي ننگرهار«ترس 
نمايـد بـه      غني وابسته به باند گلبدين كه در انستتيوت پيداگوژي ننگرهار تدريس مـي            

 صنف درسي مكتب تجربوي ننگرهار را ويـران و در عـوض             5 اسد سال جاري     20اريخ  ت
چون رهزن مذكور گلبديني است هيچ كس       . اي مجلل براي خويش اعمار نموده است        خانه

  .دهد از شوراي ننگرهار حق سوال و برخورد را به خود نمي
  

  جنايات پدر و پسري شرفباخته در پناه حزبي شرفباخته
 از قومندانان گلبدين در جريان جنگ ضد روسي در كمپ كوهات يكـي از    دالور يكي 

جنايتكار مـذكور بعـد از مـدتي دو         . دختران سمت شمال را به زور به نكاح خود درآورد         
 1367او در سال    . دختر ديگر را توسط افراد مسلح خود اختطاف و بعداً با آنان نكاح نمود             

ي ثمرخيل واليت ننگرهار توسط افراد خودش به      هاي ولسوال   در جريان دزدي يكي از خانه     
ها، حاكم پدر دالور با سه عروس بيـوه خـود بـه     »جهادي«يابي  پس از سلطه .رسد قتل مي

 بـه   73 ميزان   3او شب   . روند  واليت ننگرهار در منطقه اصلي خود كه سراچه نام دارد، مي          
كلمـه  . شود  نتر است، مي  قصد تجاوز وارد اتاق كلمه عروس خود كه ا زهمه زيباتر و جوا            

زنـد و همـان شـب بـه خانـه             ناموس خود را زخم مـي       مقاومت نموده و با چاقو خسر بي      
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جيالني دهقان نادار كه كار ديگري از دستش ساخته نيـست           . كند  برادرش جيالني فرار مي   
نمايد تا حاكم جنايتكار را به سـزاي عملـش       موسفيدان محل را خبر و جرگه را دعوت مي        

اما پيش از داير شدن جلسه اوباشان گلبـدين اخطـار داده و حـاكم را از منطقـه                   . برسانند
  .برند خارج و با خود مي

  
  قصر فهيم رييس امنيت

ما از جنگ خـسته  «: طي گفتگوهاي با مردم محل يكي از تفنگداران جوان اظهار داشت   
داشـتي  فقـط سـالح   . سالح در منطقه حـاكم اسـت   . اي وجود ندارد      كسب و پيشه  . شديم

ي داريم و جان مـا        ا  ها هم هستيم، زندگي بد و فقيرانه        اگر اجير جهادي  . ميتواني زنده باشي  
هـاي كالنـي    قومنـدانان پـول  . بخاطر پول در خط اول جبهه قرار داريم. هم در خطر است  

مثليكه فهيم رييس امنيـت در حـال اعمـار          . كنند  قصرهاي بزرگ آباد مي   . آورند  بدست مي 
بفرض آرامي هم شود و ما زنـده باشـيم، بـراي زنـدگي     .  ياي پنجشير است قصر باالي در  

خـدا اجـرش   . جهاد شما في سبيل اله بود  : به ما خواهند گفت   . آينده خويش چيزي نداريم   
  ».دهد را به شما مي

  
   زن6پيرمحمد جنايتكار و گرفتن 

سـها  پيرمحمد يك شخصي كه قبالً به دزدي و رهزني شهرت داشت بعد از تجـاوز رو               
بـا  . در جريان جنگ مقاومت به گروه جمعيت اسالمي پيوست و به درجه قومنداني رسـيد              

  .شود حاكميت سياه اخوانيت از تيره روزي مردم تخار وي قومندان امنيت برقرار مي
بـا زور تـصاحب كـرده بـود، در          » جهـاد «پير محمد عالوه بر چهار زن كه در دوران          

كه دختـر مـامور عبـدالكريم را بـه زنـي              تا اين  .شود  جستجوي دختري تحصيل كرده مي    
شـود و مـامور    وجدان عاشق خواهر زن خود مي بعد از مدتي قومندان صاحب بي .گيرد مي

و اين مسئله را خـالف      . ورزد  عبدالكريم مخالفت مي  . سازد  عبدالكريم را از جريان آگاه مي     
ـ           . داند  شريعت اسالمي مي   ي نگذاشـته و اصـرار      اما پير محمد خـاين بـه مخالفـت او وقع

  .ورزد تا دختر دومش را نيز به او بدهد مي
مـالي بـزدل    . شـود   رود و از وي طالب فتوا مـي         عبدالكريم درمانده نزد مالي شهر مي     

كنـد بنـاً از عبـدالكريم معـذرت           داند كه صدور چنين فتوايي حيـاتش را تهديـد مـي             مي
ها و اغلب مردم شـهر از         همسايهماند و     قضيه در چارديواري خانه محصور نمي     . خواهد  مي
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 قـصد جنايتكارانـه     هشود ب   هيچ كس و هيچ مال و مولوي حاضر نمي        . شوند  جريان آگاه مي  
سرانجام پيرمحمد با تهديـد و فـشار خـواهر زنـش را بـه چنـگ       . قومندان اعتراض نمايد  

  . آورد مي
بـه ايـن    در همان گير و دار قاضي مفرد پدر پست و بي وجدان ديگري كه از دو سال                  

شود كـه بـا گـرفتن     زد، حاضر مي طرف باالي قيمت دادن دختر خود به پيرمحمد چانه مي    
در نتيجه پيـر محمـد از بركـت       . بفروشد) پير محمد (صد لك افغاني دخترش را به او         پنج
   .شود داراي شش زن مي» انقالب اسالمي و جهادي«

  )1995 فبروري -1383حوت  (39، شماره »پيام زن«
  
  

  مد را كي كشت؟نظرمح
اش كـه در شـوربازار بـود          نظرمحمد دو سال قبل بخاطر انتقال يك مقدار مال از خانه          

نسيمه خانمش با چهـار طفـل و عـالم      . شود  اش گم مي    رود ولي بعد از آن زنده و مرده         مي
زن تيره بخت كه هيچ سر پناه و نان آور نـدارد فعـالً در گـالري وظيفـه       . ماند  رنج تنها مي  

 هـزار معـاش دارد كـه        70. كنـد    بعد از ظهر كار مي     2 صبح تا    8 بحيث خدمه از     گرفته و 
  .كند كفايت زندگي بخور و نمير نسيمه با چهار طفل و مادر مريضش را نمي

  
  جنايات شوراي نظاراز 

 سـاله بنـام   19چند روز قبل از عيد تفنگداران شوراي نظار حاكم بر ساحه ما، نوجوان  
ان گرفتند و از خانواده آن خواستند تا مبلغ پنج مليون افغاني را             محمدكريم وردك را گروگ   
نـده  خانواده درما .  پنج روز ضرب االجل تعيين كرده بودند       انآن. در بدل رهايي او بياورند    
 را كه رقم درشتي است، به وقت معينه تهيه نمايند قادر نـشده و  هر چند تالش كرد تا پول   

لغ متذكره را آماده و محمد نعيم وردك برادر كالن اسـير    تنها سه روز بعد از موعد مقرر مب       
بـه  شود ولـي      قومندان پول را از نزد محمد تعيم تسليم مي        . پول را به قومندان منطقه سپرد     

 جنايـت  رساند تا به قتل ميكه برادر وي را سه روز قبل كشته بود خودش را نيز       ينعلت ا 
به كه جسد برادر كوچكش را انداخته       و جسدش را در همان حويلي مخرو       شان افشا نشود  

  .اندازد بود، مي
 ي مربوط بود از طرف قومندان1995شب سوم عيد كه مصادف به تاريخ چهارم مارچ    ـ

رحيم اله بـا دو  . شود شوراي نظار نيمه شب باالي خانه رحيم اله نام در كارته نو حمله مي          
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 قصابان. در خانه بودند  ) هحمدالدختر م (اش     ساله 13پسرش شريف اله و نقيب اله و نواسه         
كنند و رحيم اله را با ليمه بـه رگبـار گلولـه              اله را با كارد حالل مي       اله و نقيب    تمام شريف 

اي عنـواني محمدالـه در صـحن          مال موجود خانه را غارت نموده و هم اخطاريه        . بندند  مي
 .گذارند حويلي جابجا مي

ران رحيم اله كه عزت اله نام داشـت از           قابل يادآوريست كه دو سال قبلي يكي از پس        
  .طرف افراد گلبدين در سمنگان از موتر پايين و بقتل رسانيده شد

  
  مردم پيشبين مرگ مفاجات خود اند

هاي شـهر كابـل بـه          معلمه يكي از ليسه      نجال دختر عبدالصمد،   1373 اسد   20در شب   
رويم    كارهاي خود بيرون مي    روز كه بخاطر وظيفه و     گويد ما و شما هر      اش مي   اهل خانواده 

شـويم الاقـل      بايد شهرت و يك قطعه عكس خود را با خود داشته باشيم كه اگر كشته مي               
   .جاي ما معلوم باشد

گيـرد كـه فقـط        رود و هدف راكتي قرار مي       فردا نجال به قصد خريداري به شهرنو مي       
 فـاميلش تـسليم     امـا او را از روي شـهرتش بـه          شـود   سر نجال پيدا نمي   . برد  سرش را مي  

  .دهند مي
  

  از جنرال كبير
 جنرال مومن بوده با خانمش بنـام شـيرين و    70جگرن نصرت كه قومندان كندك فرقه       

وي . كـرد   هاي چهارراهي انصاري شهر نو زنـدگي مـي          دو طفل خود در يكي از آپارتمان      
جنـرال  . كنـد    را در منزل خود مهمان مي      70يكي دو مرتبه جنرال كبير قومندان لواي فرقه         

روزي جنـرال كبيـر     . شـود   بيند و به فكر بدست آوردن وي مي         تصادفاً خانم نصرت را مي    
رساند و اعضاي بدنش را پارچه پارچه كرده     توسط افراد خود، جگرن نصرت را به قتل مي        

بعد از گذشت يك ماه جنرال كبير با افراد مـسلح           . كند  در بوجي انداخته در جايي دفن مي      
  .گيرد شود و خانمش را به زور برچه و سالح به زني خود مي ل ميداخل منزل مقتو

  
  ها و پوهنتون جهادي
 با استادان و مامورين پوهنتون كابل براي انتقال اسناد مربوط،           1373 جدي   20به تاريخ   

ها بسيار وحشت آور و ترسناك        صحنه « :يكي از استادان چنين گفت    . ون رفته بودم  به پوهنت 
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هـاي بـرق و    كوچكترين اثري از لـين . پوهنحي ادبيات درهم و برهم بودبود، همه چيز در    
  ». بودهاي ثقيل تعمير را غار غار نموده ها و ديگر سالح راكت. شد آهن باب ديده نمي

هاي خود پوست سر يك زن را با          من به چشم  «: يكي از كاركنان پوهنتون كابل گفت      ـ
  ».موهاي دراز در صحن پوهنتون كابل ديدم

 طي بازگشايي پوهنتون كابل رباني خطـاب بـه اسـتادان و             1373 حمل   15ه تاريخ    ب ـ
محصالن پوهنتون گفت كه اين ويراني و خرابي غرب كابل از طرف مجاهدين نشده بلكـه                

  .ها اين همه ويراني و خرابي را كرده اند خارجي
كه داخـل آن     در انستيتيوت طب كابل كاركنان پوهنتون يك بيرل پر از تيل را يافتند               ـ
  .ي زنان موجود بود هاي بريده ها و پستان ها، گوش ها، لب دست
 در پوهنتون كابل و انستيتيوت طب كابل گورهـاي          1374 حمل   20 الي   15 از تاريخ    ـ

اش  ي بود كه طفلش روي شكم پـاره شـده      ا  دستجمعي افشا شده كه از آن جمله زن حامله        
د با ديگر زنان و مردان جوان برهنه در يـك           اين زن كه وجودش سياه شده بو      . قرار داشت 

 توسـط قـواي     1374 حمل   15خندق در انستيتيوت طب كابل پيدا شده است كه به تاريخ            
  .دفن گرديد بودند دولتي 
، داكتـر ديـن    اسـالمي  و شروع جنگ حزب وحدت با جمعيـت 1373 در ماه حوت   ـ

ما «: نين حكايت نمود  محمد چشمديد خود را از اصابت راكت در شفاخانه صليب سرخ چ           
در اطاق عمليات مشغول عمليات بوديم كه راكتي به شفاخانه خورد و يـك بـوجي پـر از       

مـريض از بـين     . ريگ از سقف، باالي مريض كه ما در حال دوختن شكمش بوديم افتـاد             
  ».رفت و من با يك تن از داكتران ديگر زخمي شدم

  
  تباهي كابل

 كـه در راه ايجـاد     ياد روانه كابل شدم و مـشكالت      آب   از جالل  1995 مارچ   26به تاريخ   
  .كشند روز مردم ما مي ي كوچكي از رنج و عذابيست كه هر گرديد گوشه

داد   نهايت باال رفته بود كه در مقابل اعتراض مسافرين دريور اخطار مـي              كرايه موتر بي  
آبـاد    افغاني را ندهيـد از همـين نـصف راه شـما را بـه جـالل                 10000كه اگر همين پول     

ها همه به خامه مبدل گرديده اند و بار موتر هم سنگين بود بعد از                 چون سرك . گردانم  ميبر
  . ساعت به كابل رسيديم8

 مرتبـه مـوتر از   15 ـ�  10يك قفس كالن مرغ در باالي موتر جابجا شده بود كه تقريبـاً    
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قفـس مـرغ    . دادنـد     ها توقف داده شده و هر كدام فرمايش دو سه مرغ را مي              طرف جهادي 
هـا   اصالً از يك مرد بود ولي او از يكي از راكبين سر سفيد زن تقاضا كرد كه بـه جهـادي         

شـوم و هـم       ها از اوست زيرا اگر من صدايم را بكشم هـم لـت و كـوب مـي                   بگويد مرغ 
  .دهم هايم را از دست مي مرغ

.  جابجـا بـود    هـا   ها اكثراً در كانتينر و كراچي       دكان. چهره كابل را كامالً دگرگون يافتم     
ها مسكوني و موسسات دولتي طوري آسيب ديده انـد كـه هـيچ قابـل اسـتفاده                    اكثر خانه 
 كارته چهـار و       كوته سنگي،    قرغه،   كارته مامورين و افشار،     مناطق خوشحال خان،  . نيستند

 كارته نو و رحمان مينه چنـان ويـران      چهلستون،  داراالمان،   دهمزنگ،   ده افغانان،   كارته سه، 
با وجـودي كـه فعـالً    . شان ناممكن است هاي ها و دكان   شده كه براي مردم تشخيص خانه     

هـا و     اين مناطق زير تسلط دولت است ولي مردم جرات رفتن را ندارند چون همه كوچـه               
. كشته شـدند مين گذاري شده چند فاميلي كه رفته بودند در اثر انفجار    مين  هاي مردم     خانه

ي شهر قطع است و تلويزيون دولتي فقط براي قومنداناني اسـت            تمام برق و سيستم آبرسان    
اكثر مـامورين بـراي   . در دفاتر دولتي اصالً كار وجود ندارد  . باشند كه صاحب جنراتور مي   

  .گردند آيند و دوباره بر مي امضا مي
مثالً . العاده بلند است كرايه تكسي فوق.  سرويس فعاليت دارد   7 ـ�  5در تمام شهر تقريباً     

 مردم پياده رفت و آمد  اكثراً. خواهند  افغاني مي2500 حصه اول خيرخانه تا كارته پروان   از
  . روند بخصوص معلمين و شاگردان همه پياده مي. كنند مي

 شروع شده قسمي كه در يك مكتب چندين مكتب ديگـر جـا              1373 حوت   15مكاتب  
.  تخريـب شـده انـد      داده شده، ميز، چوكي و كتاب اصالً وجـود نـدارد و اكثـر صـنوف               

 1370شود قسمي كه يك شاگرد كه در سال            مانده پيهم گرفته مي    70امتحانات كه از سال     
در . نامنـد  امتحانات را مردم ارتقـا مـي  . شود  صنف چهار بود در يك سال صنف هشت مي        

 معلم و پياده در صحن حـويلي          شاگرد،   مكتب ديگر جابجا شده و     18  »ليسه عايشه دراني  «
  . براي هر مكتب يك صنف داده شده كه آن هم اداره مكتب است. هستند
  

  تجاوز به مرد هفتاد ساله
شناختم كه همراه با دو دختر جوان و يـك            در كارته نو كابل يك مرد هفتاد ساله را مي         

يابند، تصميم   وقتي سگان دوستمي از موضوع آگاهي مي      . كرد  اش زندگي مي    زن از پا افتاده   
مرد سالخورده با درك اين مطلب دختران جوان و         . گيرند  وصوف را مي  تجاوز به دختران م   
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شـب  . ماند  دهد و تنها خودش در خانه مي        اش را بجاي ديگري انتقال مي       همسر از پا افتاده   
وار بـه جـستجوي      ها مست و بيخود ناگهان خود را به خانه انداخته و ديوانـه             بعد دوستمي 

افتد كه خود را در گوشه اتاق    ه مرد سالخورده مي   پردازند كه چشم شان ب      دختران جوان مي  
گيرند كـه دخترهايـت را چـه       ها مرد سالخورده را زير لت و كوب مي          دوستمي. گرفته بود 

شود و تا صبح هر كدام آنان چند بار به آن پير              ولي به اين هم دل شان تسكين نمي       . كردي
  .گويند ه را ترك ميكنند و بعد از غارت تمام اموال، خان مرد تجاوز جنسي مي

  
  تجاوز جهادي به زن مهاجر

الـه از قريـه نـصر آبـاد           اله فرزند حبيب     يك جهادي بنام صبغت    1373 دلو   1به تاريخ   
ـ                زور بـه زن  ه ولسوالي شيندند در خانه يكي از مهاجرين هراتي در شيندند داخـل شـده ب

شـوند و     بـر مـي   از سبب سر و صداي زياد فاميل، مـردم خ         . كند  مهاجر بدبخت تجاوز مي   
ليكن چند ساعت بعد شخصي از اقـارب شـان بنـام            . برند  جهادي را گرفته به ولسوالي مي     

  .سازد هاي سرحدي آمده او را رها مي الدين قومندان كندك شرف
 در ولسوالي مركز، قلعه گل احمد، پنج تن پهره داران مسلح بـه  1995مي سال   4 در   ـ

دريـن خانـه دو     . شوند  ان و ضابط امام داخل مي     سركردگي سردار و مجيد به خانه علي ج       
داران كه قبالً بخاطر فيس با ايـن         پهره. مهاجر نيز زندگي داشتند كه يكي از آنان داكتر بود         

داكتر جنجالي داشتند از طرف شب داخل خانه شده بعد از تجاوز به همـسر وي، تمـامي                  
رسـد او بـراي       ضي ولـسوالي مـي    زماني كه مسئله به قا     .برند  سامان و ادويه را با خود مي      

مـن آنـان را   «كنـد كـه    داكتر ادعا مي . شود  تحقيق به محل حادثه آمده و جوياي قضيه مي        
: گويـد  ولي قاضي مـي . »داران ولسوالي بودند شناسم يكي سردار و ديگري مجيد و پهره    مي
  ».فردا دو نفر شاهد بياور و من دزدان را گرفتار خواهم كرد«

گويد كه خاموش باشـد و   قومندان ولسوالي داكتر را تهديد نموده مي   ولي فرداي آنروز    
  .سر وصداي اين قضيه را دفن كند

  
  ناموسي جهادي بي

ها بنام طاهر، پـسري را بـا بوتـل شـراب              يك تن از جهادي    1373 جوزاي   4به تاريخ   
 خبـر   بينند و بـه دولـت      مردم رهگذر آنان را مي    . برد گرفته به خاطر تجاوز به باغ خود مي       

گردد ولي چـون او خـسرزاده نـصيراحمد      طاهر با بچه و بوتل شراب دستگير مي       . دهند مي
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  . گردد قومندان گارنيزيون ميدان هوايي شيندند است همان روز رها مي
 ميـدان هـوايي   4 زني كه مريضي شديدي داشت به روغتون نمبـر  73 عقرب 2  روز  ـ

ها است به جـاي تـداوي بـه زن          له جهادي داكتر موظف كه از جم    . كند شيندند مراجعه مي  
شود و به همه چيـز    شوهرش داخل عمليات خانه مي  ادر همين اثن  . كند بخت تجاوز مي   تيره

  .كشد آيد و با كالشينكوف خود و زنش را مي ي با زن خود به خانه ميقتو. برد پي مي
  

  خوردن دل و جگر انسان
كه نزد شان زنداني بـود مجبـور         حزب وحدت يك نفر پنجشيري را        1373در ماه دلو    

ساختند دل و جگر پنجشيري ديگري را بخورد كه بعد از اين خوردن شـخص مـذكور بـا        
  .شدوضع صحي بسيار بد فرار نموده و در شفاخانه صليب سرخ بستر 

  
  مزه همسايگي با كندك جهادي
  حمـل  3 سال در ايران مهاجر بـود بـه تـاريخ            13شخصي بنام عبدالظاهر كه از مدت       

او . گيرد اي را كرايه مي      به وطن آمده در پهلوي كندك جهادي ولسوالي شيندند خانه          1373
 حمل كه   5اما شب   . باشد  كند كه حكومت اسالمي است و خانه وي جاي امني مي            فكر مي 

رود دزدان جهادي به خانه وي داخل شده مبلغ    همراه با فاميل به خانه خسرزاده خويش مي       
قومندان كندك و افراد نزديكش با وجودي كه دزدان را خوب           . ربايند  لك افغاني را مي    45
  .كنند شناسند، اعتراف نمي مي

  
  تجاوز سه جهادي به مادر شان

ـ          50 مادري حدود    1373 دلو   2به تاريخ    ازار در حـالي كـه       سـاله بعـد از خريـد از ب
كنند كه بيا با      ميبينند و به او اشاره        اي بگذرد، سه جهادي او را مي        خانهخواست از رود    مي

هـاي مـن      گويد كه شما مثـل بچـه        مادر پيچاره با تضرع به آنان مي      .  كنيم هم عشق و حال   
گويند در بيابان كفش كهنه نعمت اسـت و هـر             ها مي   جهادي. ها نزنيد   هستيد اين طور گپ   

  .كنند سه به مادر شان تجاوز مي
قلعـه  « مـردم  .رسـد  ان نميكنند اما كسي به داد آن اقارب مادر به حارندوي شكايت مي   

گويند دولت پوشالي      دشنام داده و مي     »رهبران جهادي «شوند به      كه از جريان خبر مي      »كرم
  .هزار بار به اين دولت شرف داشت
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  حكومت اسالمي حامي تجاوزكاران
اله فرزنـد عبـدالروف از قريـه ربـاط روزي ولـسوالي               ها به نام بسم     يك تن از جهادي   

 بعد از مدتي مردم قريـه  .كند  به خواهر زن خود تجاوز مي      1373 قوس   4 شيندند، به تاريخ  
شـكايت    »دولـت «شود بـه      شوند و پدر دختر مجبور مي       از وضع بارداري دختر با خبر مي      

اله بعد از ده روز       اما بسم . برد  اله نام را گرفته به هرات مي         بسم »انقالب اسالمي «دولت  . كند
محـل  قريـه بـه مـردم    ) ارباب(به قريه آمده به صفت ملك     ديگر  همراه با چند تن جهادي      

  .گردد معرفي مي
  

  !گير جهادي خشم گنجشك
 بنام دوست محمد توسط يك        ساله و تازه نامزد شده     24 جواني   1373 دلو   28به تاريخ   
جريان بدين قرار است    . شود  هاي مربوط  مديريت امنيت گارنيزيون كشته مي         تن از جهادي  

هـاي خـود بـه مزرعـه رفتـه و سـه تـن از                  محمد جهت آبياري زمين   كه آن روز دوست     
هاي گندم كه تازه كشت كرده بـود در حـال نـشاندن دام گنجـشك                  ها را بر زمين     جهادي

هـا    جهـادي . برد  گويد اين كار شما زحمت چندين ماهه مرا از بين مي            بيند و به آنها مي      مي
  .غلتاند ست محمد را به خاك و خون ميبرافروخته شده و يكتن از آنان با فير تفنگجه، دو

  
  از ولسوال سرخرود

 عبدالجبار ولسوال سرخرود وابسته به تنظيم سـيداحمدگيالني   1373 قوس   18به تاريخ   
 ساله كـه هـر دو   22 ساله و ثريا 18نجيبه  فاميل   شب با افراد مسلح به خانه        12:30ساعت  

ه لـوي ولـسوالي خوگيـاني انتقـال         هر دو خواهر را اختطاف و ب      . كند  خواهر اند حمله مي   
سـپس معاملـه    . رسـاند    هزار كلدار به فروش مـي      45بعداً هر يك از آنان را مبلغ        . دهد  مي

 هزار كلدار بـه شـخص سـوم         65گيرد و نفر دوم ثريا و نجيبه را مبلغ            ديگري صورت مي  
ـ               75پدر مو سفيد    . فروشد  مي دير  ساله شان با چند نفر از موسفيدان منطقـه نـزد حـاجي ق
  .شوند دختران بعد از دو ماه معامله و تجارت پيدا ميباالخره . روند مي

  
  فروش اسماعيل خان و قومندان ترياك

 كيـسه   20 در نظام قراول دروازه شرقي ميدان هوايي شـيندند           1373 جدي   5به تاريخ   
 امـا . شـود  ترياك توسط عساكر ضبط و به قومندان فرقه دگروال عبدالعزيز تسليم داده مي             
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مدير امنيت از مـسئله خبـر و   . رساند قومندان جهادي ترياك را به طور مخفي به فروش مي  
سـازد ولـي     قومندان فرقه را خانه نشين مـي    اسماعيل خان . دهد به اسماعيل خان راپور مي    

  . كند بعد از مدتي وي را دوباره به حيث معاون قول اردو در واليت هرات مقرر مي
  .ه مي باشدنامبرده فعالً والي فرا

  
   جوان2000بچه سيدكيان و گرفتاري 

 به دستور بچه سيدكيان شهر پلخمري محاصره شده و بعـد بـه              1374 حمل   4به تاريخ   
در سه روز حدود دو هزار جوان را گـرد          .  ساله پرداختند  20 تا   18جلب و احضار پسران     

ول كندك به بچـه     ون نان و بستر سپري كرده و بعد مس        اين جوانان سه روز را بدو     . آوردند
تا معلـوم  «: وي در جواب گفت. سيدكيان اطالع داد كه تا چه زمان اين افراد را نگاه دارند        

  .و بعد از سه روز جوانان از حبس رها گرديدند» شدن وضع دولت كابل همه را رها كنيد
 

  ها و زنان جهادي
ـ            خانمي بيوه كه شوهرش را در جنگ       ا مـشكالت   ها از دست داده بود با پنج طفلـش ب
كرد و براي امرار معـاش در وزارت اطالعـات و             زياد روزهاي سرد و قحطي را سپري مي       

: اما آمر دفتر او را بخاطر زن بودنش از دفتر رانده و برايش گفته بود              . فرهنگ وظيفه داشت  
  »تواني در اين دفتر با مردها باشي؟ طور ميچتو كه زن هستي «

  
  بي ناموسي زرداد گلبديني

ـ ين سفر جالل آبادروزي ح از دزدان ( كابل، موتر سواري ما در سروبي توسط زرداد  
بعد از پايين كردن همه تالشي را شروع  و پول نقد            . متوقف ساخته شد  ) سرسپرده گلبدين 

هاي بيشتري داشت در همان جا توسط  مسافري كه پول. همه مسافران را از نزد شان گرفتند     
 35000يك نفر ريش سفيد كه مبلـغ        . گيري او در امان باشند    افراد زرداد كشته شد تا از پي      

گفت نه زمين دارم و نه هم كدام وسيله ديگـر،             افغاني داشت خيلي عذر و زاري نموده مي       
هـا گـوش شـنوايي     ولي جهـادي  . ها را برايم بگذاريد     اطفال خيلي خردسال دارم، اين پول     

مرد بيچاره مجبور   . ش و زياد حرف نزن    ها را بك    دادند كه پول    نداشتند و با خشم دستور مي     
سرانجام دزدان به موتر باال شده و به زني كه در . شد دار و ندار زندگيش را به آنان بسپارد       
اي نزديـك   زن هم پايين شد و فـوري جهـادي  . سيت نشسته بود اشاره دادند تا پايين شود    
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ن مقاومت نمـوده و  جهادي مذكور چادرش را كش كرد ولي ز  . شد تا وي را تالشي نمايد     
زن . اش نماييد   فرد جهادي صدا نمود كه بگيريد و به زور تالشي         . خود را در چادر پيچاند    
هاي زن را محكم گرفته و        در اين اثنا دو نفر ديگر جهادي دست       . باز هم خود را دور نمود     

 زن پيچ و تـاب  .  خود را انجام دهد    »تالشي«جهادي اولي دست خود را به يخن زن برد تا           
كرد به زن نزديـك       اي ايستاده و نظارت مي      سركرده افراد كه در گوشه    . زد  خورده فرياد مي  

  .شده و يخن پيراهن زن گرفته آنرا تا آخر دامن پاره نمود و تمام بدن زن برهنه گرديد
  .كردند همه مردم چشمان شان را به پايين انداخته و با ناتواني به زمين نگاه مي

  
  از حزب وحدت

 تعداد زيادي زنان كه توسط حزب وحدت اسير و يـا اختطـاف              1373يل ميزان   در اوا 
هاي سفارت شوروي سابق تحت كنتـرول حـزب وحـدت،             گرديده بودند و در زير زميني     

  .بودند و بعد از رانده شدن حزب وحدت از اين ناحيه، آزاد گرديدند
ـ   بعد از شكست حزب وحدت، در زير زميني      شك شـده  هاي سينما بريكوت اجـساد خ

گناه كه در ديوارهاي آن ميخكوب شده بود يافت شده و چند كـارتن   تعداد زيادي زنان بي  
  .هاي بريده زنان نيز در آنجا كشف گرديد كه سخت تكان دهنده بود از سينه
  

  هايش مزاري و پتنوس چشم
وقتـي  «: اش بود چشم ديد خود را چنين قصه كـرد         زني كه در جتسجوي پسر گم شده      

مزاري فرياد كشيد و    . بدالعلي مزاري رفتم اشك ريختم و از او پسرم را خواستم          كه پيش ع  
گفت كه پسرم پيش آنها نيست ولي وقتي اصرار كردم كه پسرم پيش شماست، بعد از چند              

هاي كـشيده را پـيش مـن         آنگاه پتنوس پر از چشم     .لحظه سكوت گفت پتنوس را بياوريد     
. ات را بـشناس     هاي بچه   مزاري گفت چشم  . رفتترس و وحشت وجودم را فرا گ      . گذاشتند

  ».من وحشتزده و گيج آن جا را ترك كردم
  )1995  جوالي-1374سرطان ( 40 شماره ،»پيام زن«

  
 

  كشتار مجروحان
هاي جنگ سالنگ برگـشته انـد، اكثـر سـربازاني كـه در                به قول سربازاني كه از جبهه     

اط جنگي كشته شده اند ازبك و تركمن         فارياب وغيره نق     جوزجان،  سالنگ شمالي، قندوز،  
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شدند زيرا انتقال آنـان مـشكل بـود و اگـر            ها به دستور فرمانده جنگ كشته مي        زخمي. اند
گرفـت و     كردند به وسيله قومندان از عقب بر آنان فير صورت مـي             نشيني مي  سربازان عقب 

  .شدند كشته مي
  
  جهادي» دانشگاهيان«

ي معاون تعليم و تربيـه پوهنتـون كابـل مقـرر            بان ستمي كه از طرف ر     »جالل«اله    فيض
گرديده، در ماه جوزا يكي از استادان پوهنحي انجنيري بنام احمـدمير را در دفتـر كـارش                  

 گرديد كه اين دو نفر بر سر زدن پولي كه براي             معلوم  بعداً.  لت و كوب نموده است      شديداً
  .اعمار پوهنتون كمك گرديده بود، جور نيامده بودند

  
  انكور جهاديك

در ايـن   . هاي پوهنتون و مكاتب شهركابل مسدود گرديد        بعد از ورود مجاهدين دروازه    
روزها كه وضع نظامي كابل تغيير يافته و ساحه گشت و گذار مردم تا حدي وسـيع شـده                   
  .رباني تصميم گرفت تا مكاتب و پوهنتون در پهلوي ساير ادارات و موسسات فعال گردند

هـا و اخـذ امتحـان     بيه تاريخ ثبت نام جهت شـموليت در پـوهنحي  رياست تعليم و تر   
ها به روز معينه براي اخذ امتحـان در           شاگردان صنوف دوازده ليسه   . كانكور را اعالن نمود   

. امتحان از ساعت هشت قبل از ظهر الي شام ادامه يافت          . هاي شهر كابل حاضر شدند      ليسه
  .ن بودپرابلم عمده نبودن چوكي براي نشستن شاگردا

والن هر صـنف اعـالم      وها توزيع گرديد، از طرف مس       زماني كه پارچه انتخاب پوهنحي    
هاي طب معالجوي، طب اطفـال، طـب دنـدان، انجنيـري، حقـوق و                 شد كه لطفا پوهنحي   

هـاي متـذكره پـوره بـوده محـصالن          ژورناليزم را انتخاب نكنيد چـون تـشكيل پـوهنحي         
  !پذيرند جديدالشمول را نمي

تقـسيمات محـصالن بـه اشـكال عجيـب و       . حان بعد از چهار ماه اعالن شـد       نتايج امت 
تقـسيمات  . اي صورت گرفته بود كه تاكنون در تاريخ پوهنتون نظير نداشـته اسـت               مسخره

فردي كـه نمـراتش     . هاي لساني، مذهبي، قومي و سمتي صورت گرفته بود          صرفاً از ديدگاه  
 بـوده بـه انـستتيوت       195كه نمـراتش     بود به پوهنحي ساينس معرفي شده و ديگري          125

  .تربيت بدني معرفي شده در حالي كه اصالً انتخاب آن پوهنحي ساينس بود
 مروج گرديـده و     »محصالن پراشوتي «بين محصالن پوهنتون كابل يك اصطالح جديد        
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بـدون    »دولـت اسـالمي  «العاده  گردد كه توسط اوامر فوق به آن عده از محصالن اطالق مي  
ي اين افراد هم  گذشته.  امتحان كانكور شامل پوهنحي دلخواه خويش شده اند      سپري نمودن 

  .معلوم نيست كه آيا دوره ليسه را تمام نموده اند يا خير
  

  ساالر ظاهراغبر سرگرمي جنايت
 جوزا صدها مرد و زن در آفتاب سوزان روي سرك عمومي راديو مقابـل               22به تاريخ   
ي او بودند كه اموال منـازل خـود را از يـك ناحيـه بـه            اغبر نشسته منتظر اجازه   دفتر ظاهر 

اغبر معاون نظامي كمسيون امنيـت شـهركابل اسـت و    زيرا ظاهر. ي ديگر انتقال دهند    هناحي
گذارنـد    هايي را كه اجازه اين كمسيون را نداشته باشند نمي  فاميل»نيروهاي امنيت اسالمي «

ها روز پشت دفتر معاون صاحب انتظار         ه ده هايي هم اند ك     فاميل .هاي خود برگردند    به خانه 
  .شوند اي هرگز موفق به اين كار نمي گيرند و عده اي امر مي كشند، عده مي

حـاال از   . ام در كارته چهار كابل چور و طعمـه حريـق شـد              خانه« :گويد  زمري نام مي  
حامل بار و   اما در گردنه باغ باال افراد امنيت اسالمي موتر          . روم  سرپناهي طرف غزني مي    بي

  ».به گرفتن امر موفق نشدمهم اوالدهاي مرا سه روز است كه توقف داده اند و خودم 
  

  صدها گمشده
هاي ماه حوت كه بـين نيروهـاي دولتـي و حـزب وحـدت رخ داد منـاطق                     در جنگ 

هاي  كارته سه و نواحي همجوار شديداً تحت حمالت راكت و سالحـ      مسكوني قلعه شاده  
بـاغ و چهارآسـياب فـرار       بود، مردم بخاطر نجات خويش به سـمت گـل         ديگر قرار گرفته    

اما در مسير راه به علت      .  باميان و يا لوگر شوند      نمودند تا از آن طريق راهي واليات غزني،       
  .ها پراكنده شده همديگر شان را گم كردند شدت جنگ اكثر اعضاي فاميل

ورد اذيت و آزار قرار گرفتـه  يك عده هم توسط نيروهاي شوراي نظار و گروه طالبان م 
ها به واليات مورد نظر رسيدند بـا ارسـال          هنگامي كه فاميل  . و اموال شان به يغما برده شد      

ها به اقارب شان كه در مساجد نصب شده بود، از ناپديد شدن يكي دو نفر و                   ها و پيام    نامه
مـك در يـافتن و      يا  زيادتر از اعضاي فاميل شان در مسير راه متذكر شـده و خواسـتار ك                

  .كسب اطالع از آنان بودند
هايش در ماه حمل در مسجد سفيد         فاضل از رهبران حزب وحدت در يكي از سخنراني        

 تن از مردم غرب كابل شامل كودكان، مـردان     650واقع قلعه شاده اعتراف نمود كه حدود        
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عـداد گـم    ولي طبـق گفتـه مـردم ت       . هاي ماه حوت مفقوداالثر گرديده اند       و زنان در جنگ   
  .ين است اشدگان خيلي بيشتر از

 
  ها مزدوران تاجيكي در دست جهادي

هايي كه در منطقه چوغه ولسوالي خان آباد واليت كنـدز بـود و بـاش دارنـد                    تاجيك
ها كمـك      هستند كه از جانب ملل متحد و عرب        »نهضت اسالمي تاجيكستان  «عمدتĤً عضو   

هاي چاه آب و فرخار       القان و در ولسوالي    در شهر ت   »نهضت اسالمي «دفتر رسمي   . شوند  مي
هاي تبليغاتي ضد     واليت تخار قرار دارد و راديوي سيار آنان از شهر تالقان به پخش برنامه             

آنان اسلحه و مهمـات را از بازارهـاي ولـسوالي چـاه آب و               .پردازد  دولت تاجيكستان مي  
 قسمت زيـادي از      عالوتاً. نمايند  فرخار واليت مذكور به صورت آزاد و نقداً خريداري مي         

 . دارند هاي مورد نياز شان را شوراي نظار و دولت رباني تامين مي سالح
به تضادهاي دروني خويش به دو بخش تقسيم          بنا  »نهضت اسالمي «هاي مربوط     تاجيك

گرديده اند كه بخشي از آن به دولت و بخش ديگر به سياف و گلبـدين متمايـل اسـت و                      
يك عده ديگـر    . نمايند  هاي عالقمند به سياف و گلبدين دريافت مي        كمك مالي را از عرب    

داري بهارك واليت بدخشان زندگي دارند كه از جانب شوراي نظار تمويـل               آنان در عالقه  
  .بينند شده و تعليمات نظامي مي

  
  الدين رباني جنايت پسر خاله برهان

 نـامزد قومنـدان بـصير    آباد بدخـشان   الدين از گذر سر خيابان فيض   نسرين دختر حسام  
ولي بـا وجـود تقاضـاهاي فاميـل         .  بود »رييس جمهور «الدين رباني     خالد پسر خاله برهان   

. داد كه با شخصي ديگـر عروسـي كنـد    كرد و نه اجازه مي    بصير نه با او ازدواج مي       دختر،
 .نمايـد   دهد و با او ارتبـاط نامـشروع برقـرار مـي             اله برادر بصيردختر را فريب مي       محبوب

كند كه اگر نسرين      باشد به بصير پيشنهاد مي      عبدالحق قومندان كه رييس امنيت بدخشان مي      
بصير با ازدواج عبدالحق بـا نـسرين موافقـت    . گيرد حاضر است با او ازدواج نمايد را نمي 

اي بـصير   كند عده فرستد و فاميل دختر قبول مي    كند زماني كه عبدالحق خواستگاري مي       مي
 بـصير دوبـاره تحريـك        د كه چگونه از ازدواج با نامزدش خودداري كرد؟        دهن  را طعنه مي  

كنـد    عبدالحق قبول نمي  . خواهد نامزدش را بگيرد     گويد كه خودش مي     شده به عبدالحق مي   
  .شود و ميان آن دو دشمني ايجاد مي
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شماري را مرتكـب شـده        قومندان بصير در طول يك دهه جنگ و تا اكنون جنايات بي           
الـه دختـر جـوان عبـدالروف خـان و             توان از اختطاف ظاهره و عين         نمونه مي  بطور    است،

هكذا بصير در مدت قومندانيش سرمايه هنگفتـي        . خانمش از سرشكاران فيض آباد نام برد      
چنانچـه  . كنـد  غصب مـي   و باغ مردم را با پرداخت پول اندكي به زور           را اندوخته و زمين   
ريه شورابك غصب نموده و در كنار درياي كوكچه در          دار اكبر را در ق      يك قطعه باغ عالقه   

عبدالحق كه از جريان آمد و رفت او بـه          .  وسط باغ مذكور قصر مجللي اعمار نموده است       
دهد كه در قسمت قريه سرگني كمين نماينـد و            شورابك خبر داشت به افرادش دستور مي      

 عـصر در كمـين      5ت  بصير با مـوتر حـاملش سـاع       . بصير و همراهانش را به قتل برسانند      
  .برد گيرد، اما از اين حادثه جان به سالمت مي افتد و بااليش فير صورت مي مي

دانـد در صـدد قتـل         بصير كه اين دشمني و واقعه را از جانب عبدالحق و نسرين مـي             
روزي نسرين بسوي خانه يكي از اقاربش روان بود كـه در قـسمت گـذر          . برايد  نسرين مي 

. گيـرد   ز طرف دو نفرمسلح بصير مورد لت و كوب شديد قـرار مـي             آباد ا   قاري خانه فيض  
  .ها به تاجيكستان فرار كرد  از ترس قومندانراهي نداشت،ره او كه ـاالخـب

  
   چاپيدن جهادي

 جريـب زمـين را      10هاي مردم را كه حـدود         دوستم در بندر اندخوي شبرغان حويلي     
هنـور بـه آن     . اي اعمار نموده اسـت      كند خريده و در آن تعمير مجلل چهار طبقه          احتوا مي 

هـاي خـويش را بـه         كند كه حـويلي     اكتفا نكرده همسايگان چهار طرفش را هم تهديد مي        
اين كار دوستم را قومندانانش رسول، غفار و لعل نيز پيشه خود            .  بفروشند »دوستم پادشاه «

فروشند و در غيـر  هاي شان را به آنان ب سازند تا خانه نموده و همسايگان را بزور مجبور مي   
  .آن جسد ايشان را هم كسي پيدا نخواهد كرد

ي كيان را به همكاري تخنيكي و مالي تركيـه اسـتخراج كـرده      دوستم معدن طال دره   ـ
 سنگ طال را از معدن استخراج و تصفيه نموده در حـدود چهـار               »كاماز«روزانه يك موتر    

  .آورد پنج كيلو طالي خالص از آن بدست مي
 مردم پنجشير اجازه داده است كه زمرد موجود در پنجـشير را اسـتخراج و                 رباني به  ـ

 نفـر مـصروف اسـتخراج       2000تنها سي فيصد آنرا به دولت بپردازند و همين حاال حدود            
  .زمرد و تاراج دارايي عامه هستند

 6200000 ملل متحد بخاطر اعمار مجدد ليسه ولسوالي رستاق واليـت تخـار مبلـغ                ـ
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والي تخار پول را با شريك جرمش قومندان پيرم قل بدون ايـن             . وده است افغاني كمك نم  
كه يك افغاني آن را به مصرف مكتب برساند صرف عياشـي نمـوده و در عـوض جهـت                    

 از قـاري    3000000از حـاجي دادجـان      : Ĥوري نمود م پول جمع  اعمار ليسه مذكور از مرد    
.  هزار افغاني  20 تا   10اران شهرنو    از دكاند  1000000الدين     افغاني از قيام   3000000لطيف  

نيز كساني كه داراي باغ و زمين اند ولي در منطقه زندگي ندارند، تهديد شدند كه اگر پول               
  .گردد نفرستند تمام اموال شان ضبط مي

  
  راكت پراني جهاديان

ها مناطق مسكوني شهر كابل را مـورد هـدف راكـت      جهادي 1373  دلو 20به تاريخ   ـ  
 نفر اعضاي يك فاميل در منطقه قلعه نجاران         9اصابت به يك خانه      در نتيجه    قرار دادند كه  

  .خيرخانه از بين رفتند
 كه بين نيروهـاي حـزب وحـدت و دولـت            1373هاي اخير ماه حوت        در اثر جنگ   ـ

  در.هاي ثقيله قرار دادنـد  صورت گرفت هر دو جناح مناطق مسكوني را مورد هدف سالح         
 30 ـ�  25يك فير راكت در مكتب سنگي واقع خيرخانه به تعداد            اصابت   با اين زد و خورد   

  .نفر كه همه مهاجر بودند، كشته شدند
  

  خوري باند دوستم و وحدت از قزاقستان جيره
 چـاپ و در      )جمهـوري قزاقـستان   ( بليارد افغاني در الماتـا       44قرار اطالع موثق مبلغ     

ت آن سـهميه دوسـتم و يـك         از مبلغ متـذكره دو قـسم      . دسترس دوستم قرار گرفته است    
پول چاپ شده صرف در ساحه تحت نفوذ جنـبش          . باشد  قسمت سهميه حزب وحدت مي    

قابل معامله بوده حتي گاهگاهي در كفايت ماركيت كه مركز داد و ستد اسعار خـارجي در      
  .گردد مزار است، نيز به ندرت تبادله مي

  )1995 نوامبر-1374عقرب  (41 شماره ،»پيام زن«
  
  

  و خواهرخون د
هـا داخـل منـزل واقـع قلعـه تجـاران               جدي سال قبل يك تعداد جهادي      13تاريخ  ه  ب

خيرخانه شده دو دخترجوان را كه با هم خواهر بودند طور فجيع به قتل رسـانيده و امـوال    
  .در زمان وقوع جنايت پدر و مادر مقتولين در خانه نبودند. را به غارت بردند
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  چهار جسد در يك چاه
مقابل سفارت روسيه قـرار     » پرورشگاه وطن « از چاهي كه در ساحه       1374سد  در ماه ا  

داشت، چهار جسد توسط اهالي محل كشف گرديد كه از آن جمله دو جسد بكلي پوسيده                
آنان در زمان حاكميت گروپ مزاري در آن ساحه به . شده و هويت شان قابل شناخت نبود   

رسيدند به مليت هزاره تعلق داشتند        بنظر مي ولي دو جسد ديگر كه تازه       . قتل رسيده بودند  
  .كه بعد از يورش شوراي نظار كشته شده بودند

  
  بريدن از دلبندان
هاي خـود را    در حصه اول خيرخانه مينه ريش سفيدي همسايه    1374در ماه قوس سال     

مطابق تـوان مـن كـاري بـرايم پيـدا      . من پير شده ام « :اش خواسته و به آنان گفت      به خانه 
شود، با فروش تمام دار و ندار خود تـا حـال توانـستم اوالدهـايم را نـان داده زنـده               نمي

بنـاً  . اما ديگر چيزي براي فروش نزدم نمانده و قدرت فرار از كابل را هم نـدارم               . نگهدارم
خواهم دختـرانم را بـه        بخاطر آنكه سه دخترم و دو پسرم از سردي و گرسنگي نميرند، مي            

  ».انم را نيز به كساني كه بتوانند نان بدهند، ببخشمشما نكاح كرده و پسر
ها بين خود و از رهگذران پول و اعانه جمعـĤوري             هاي پيرمرد، همسايه    با شنيدن حرف  
  .اي احتياجات او را رفع نمايند كردند كه تا اندازه

  
  كشف دو گور از دهها گور دستجمعي

هـار، پوهنتـون كابـل،       وقتي نـواحي كارتـه سـه، كارتـه چ          1374 حمل   12به تاريخ   
افتيـد، در  » دولـت «دارالمعلمين و شفاخانه ابن سينا از چنگال حزب وحـدت در چنگـال           

محوطه پوهنحي طب دو گور دستجمعي كشف گرديد كه اكثريت ساكنين شـهر كابـل از                 
  .آنها ديدن نمودند

در گور اولي اجساد بيشمار زن و مرد وجود داشت كه همه يكجا بـه اسـارت حـزب                   
جسد . هاي وحشت انگيزي بود صحنه. درآمده و همه با هم زنده به گور شده بودند         وحدت  

هاي قـات   سه طفل كه ظاهراً بعد از جان دادن مادران شان از بطن آنان برآمده بودند، و تنه          
سـوزي هيتلـر      اختيـار بـه يـاد گورهـاي آدم          شده و بي سر چند زن و مرد كه انسان را بي           

ين صندوقي كه حدود دو متر طول، يك متـر عـرض داشـت،              در گور دومي ب    .انداخت  مي
قسمي كه پاهاي شان يكي بين ديگر قرار داشته و اين اجـساد از              . هشت جسد موجود بود   
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 حمل سر صندوق باز گرديد و مردم بـه          13تاريخ  ه  ب. قسمت گردن و پاها قطع شده بودند      
  . رفتند ديدن آن مي

كرد نه تنها سري بـه         را مجدداً بازگشايي مي     حمل پوهنتون كابل   15تاريخ  ه  رباني كه ب  
گورهاي دستجمعي نزد بلكه يك روز بعد از بازگشايي پوهنتون براي جلوگيري از رسوايي              

  .اي نامعلوم انتقال داده شوند بيشتر، دستور داد تا اجساد به نقطه
  

  ي جهادي بهتر است؟ كدام منطقه مفتوحه
هاي اكبري و انـوري   تي كابل مربوط گروپ   ولين حوزه سوم امني   و مس 1374 اسد   27در  

ها مجبور به ترك  از حركت شيخ آصف، مردم جمال مينه و كارته سخي را كه در اثر جنگ     
هاي كارته سخي جمع نموده و از          خانه  خانه و كاشانه خويش شده بودند، در يكي از تكيه         
مورد بـه سـرقت رفـتن    اما مردم در . آنان خواهش نمودند تا دوباره به منازل شان برگردند   

هـاي   پوسـته «هاي منازل خويش شكايت نموده گفتند كه تا وقتي  ها و دروازه    اموال، كلكين 
كه به چور و چپاول مشغول اند، ساحه را ترك ننمايند، امكان بازگشت به زنـدگي                » امنيتي

هـا جهـت خبرگيـري        »جهـادي «تعدادي هم كه پس از پافشاري زياد        . عادي مشكل است  
. ن رفتند با اذيت افراد مسلح انوري و اكبري مستقر در آن منـاطق مواجـه شـدند                 منازل شا 

افراد مسلح مي گفتند كه چون اين ساحات را ما فتح نموده ايم شما حق نداريد در اينجـا                   
  .زندگي كنيد

  
  كمسيون امنيتي شهر كابل

بيه هم ولـي  هاي كامالً ش ها و كمسيون هاي جهادي، شوراها، كميته     ها و تنظيم   همه گروه 
كمـسيون  «هاي متفاوت در نقاط مختلف كشور تشكيل داده اند و از اين جمله اسـت     با نام 

انـد   ها در هر چهارراه و سر هر كوچه راهبندهايي داير كرده            اين اتحاديه . »امنيتي شهر كابل  
يتي ين راهبندها يا پوسته امن اگرچه بر فرق هر يك از .تا مردم محل را زير نظر داشته باشند    

 پوسته قومندان فالني، كندك قومندان فالني، غند، لـوا و            مراتي حك گرديده ولي همه به     ن
هـا هـر صـبح و شـام          قومندانان راهبندها يا پوسته   . شوند  ي قومندان فالني شناخته مي      فرقه

گزارش مبسوطي از فعاليت روزمره، دستĤورد شان را به قومندان باالتر خود كـه اكثـراً از                 
اينـان بـه   . دهنـد  يك مثل برادر، كاكا، ماما، شوهرهمشيره وغيره شان است، مـي          اقارب نزد 
  .نگرند ي خويش بمثابه اسير مي ي متعلقه مردم محله
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گزارش بسيار مختصر شده چند فعاليت به اصطالح تصفيوي اتحاديه از زبان يـك تـن        
اري موسهي ولسوالي د  مناطق عالقه1374در اوايل ميزان «: ها كنندگان آن فعاليت  از اشتراك 

ي محدود    چند قريه . چهارآسياب تحت نظر مستقيم يونس قانوني و ظاهراغبر تالشي گرديد         
ي دورتـر را كـه از    و نزديك به هم تالشي شد مگر كسي جرات حركت به سوي يك قريه       

آنجا باالي ما فير هم صورت گرفت، بخود نداد و همه برادران بخير و سالمتي دوبـاره بـه                   
دستĤورد يا پيدا و فناي من عبارت بود از هشت عدد دوشكچه اسفنجي، يـك               . يمشهر آمد 

ي زنـگ   سيت چوكي، يك پايه چوكي بازودار فلزي، يـك قبـضه شمـشير نيمـه شكـسته        
تمام اجناس فوق در دهـن      .  مرمي آن  300خورده، و سه عدد شاجور خالي كالشنكوف با         

فـي عـدد   : هـا بـه فـروش رسـانيده شـد          به اين قيمت  ) بازار قاچاقچيان اسلحه  (باغ زنانه   
 9000 افغاني، شاجور خالي في عـدد مبلـغ          4500 افغاني، چوكي مبلغ     3000دوشكچه به   

  . افغاني و شمشير را كسي نخريد280افغاني، مرمي كالشنكوف في فير 
هفته ديگر در عمليات تالشي ساحه جنوب شرقي ميدان هوايي كابل اشـتراك كـرديم               

ل كالشنكوف و يك عدد بتري موتر بدست آورديم و در دهـن بـاغ            كه از آن درك يك مي     
در آن .  افغاني فـروختيم 800000 افغاني و بتري را مبلغ       600000زنانه كالشنكوف را مبلغ     

دو روز بعـد در تالشـي سـاحه         . افغاني رسيد  230000سه نفر شريك بوديم و به من مبلغ         
انه قسمت زياد دسـتĤوردها را كنـدك   قلعه فتوح نزديك ريشخور اشتراك كرديم كه متاسف       

شاه محمود نسبت اختالف در تقسيم غنايم ضبط نمود كه شامل دريشي عـسكري، بـوت،                
 عـدد كاسـت و   50شد با وجود آن يك راديوي جيبي،         آر وغيره مي  .سي.ماشين تايپ، وي  

اي همراه بيست  يس اركان كندك يك ميل تفنگ چره ير. يك عدد كاست ويديو برايم رسيد     
  ».ر كارتوس آن و دو عدد بستره سفري را از يك خانه ضبط كردفي

 910هاي غند     بوسيله يكي از كندك   » تصفيوي«هاي    ناگفته نبايد گذاشت كه اين فعاليت     
محافظت ميدان هوايي كابل صورت گرفته كه قومندان اين غنـد بـرادر بـزرگ ظـاهراغبر                 

نماينـد و از      ي تالشـي سـروي مـي        انههاي مردم را به به      اينها از طرف روز، خانه    . باشد  مي
  .كنند هاي نشاني شده مي طرف شب اقدام به دزدي تمام آن خانه

  
  »امنيتي«اعمال جنايتكار 
وزارت معادن  » ترميم خانه «ي     قصابي با همكاري قومندان پوسته     1374در اواخر حمل    

سـفند را    راس گو  60و صنايع كه در خيرخانه مينه پهلوي مسجد حضرت علي قرار دارد،             
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نخـست  . برنـد  خريداري نموده و رمه را با صاحبش بنام تاديه پول با خود به تـايمني مـي                
گيرند، بعداً    دار را تالشي كرده و مبلغ يكصدوشصت لك افغاني را كه نزد وي بود، مي                رمه
اجساد توسـط اهـالي   . اندازند دار و پسرش را كشته و اجساد شان را در كنار سرك مي  رمه

 گرديده و دزدان و قاتالن بزرگ حـوزه يـازدهم امنيتـي را در جريـان قـرار                   منطقه كشف 
دزدان امنيتي در ابتدا براي اغفال ذهنيت عامه محلي را كه از آن اجـساد بدسـت                 . دهند  مي

اندازنـد كـه      آمده بودند بنام اعدامگاه محكومين تعيين كرده و تبليغات عوامفريبانه راه مـي            
ليكن بعد از مدت كوتاهي كه قـاتالن بـا دسـت            . خواهند شد قاتلين در همين محل اعدام      

در مورد تقسيم پول و رمـه بمثابـه         » امنيتي و حراست حقوق و قضا     «هاي    اندركاران ارگان 
  .شود مي» حل« بقول وابستگان قاتالن مسئله ،رسند به تفاهم مي غنايم 
  
  تدريسات ابتدايي» رييس«ناموسي هيبت خان  بي
يس تدريسات ابتدايي وزارت تعلـيم و تربيـه بـا    ي هيبت خان ر 1374 ميزان   8ه تاريخ   ب

چند نفر باديگارد خود به خانه دختري كه در مكتب متوسطه شيرپور بحيث مامور اجـراي                
 را جواب رد داده بود، رفتـه و بـه            »يس صاحب ير«نمود و قبالً هم خواستگاري        ميوظيفه  

را به قره بـاغ     ، وي   د بايد عاجل به مكتب برو     بهانه اينكه وزير تعليم و تربيه به مكتب آمده        
از مـسئله واقـف و    مـدتي   بعـد از    فاميل هيبـت خـان      و  فاميل دختر   . دهد  فرار مي شمالي  

  .دننماي  آگاه ميآنانرا از الدرك و ماموريت پوليس موضوع را فوراً خاد 
 آبرويـي بـه     ناموس كه مطمئن بود فاميل دخترك از ترس رسوايي و بـي             هيبت خان بي  

اش رسانده     ميزان دختر را دوباره به خانه      12كند ساعت هشت صبح       ازدواجش موافقت مي  
» .كنـد   فرستم اين بار فاميلت به ازدواج موافقه مي         دوباره خواستگار مي   « :گويد  و برايش مي  

ناموسـي   رود توسط خاد بـه جـرم دخترپرانـي و بـي           همان روز كه هيبت خان به خانه مي       
تلفني بـه رياسـت متـذكره    » استاد«اما فردا شب  . شود  حقيق برده مي  دستگير و به رياست ت    

و به ايـن ترتيـب      » .دار است، عاجل رها شود      هيبت خان مجاهد سابقه   «دهد كه     هدايت مي 
  .شود هيبت خان همان شب از زندان رها مي

  
  آغا شيرين گلبديني ـ مسعودي
شدن مسعود در پـروان بـه   ي گلبديني كه با مسلط  آغاشيرين سالنگي فرديست با سابقه   

او زماني در اين واليت در جنايت و خودسري مـشهور گرديـد كـه               . شوراي نظار پيوست  
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نمود و يـا      هاي شخصي مردم را چند دست معامله نموده و از دكانداران پول اخذ مي               خانه
افرادش مثل افراد   . فروخت  شان كشيده دكان را به شخصي ديگري مي        هاي  آنان را از دكان   

  .تم دارايي مردم را ربوده و تجاوز به مال و ناموس مردم كار روزمره شان بوددوس
 ساله بنام نثاراحمد پسر غالم      12چنانچه در يكي از روزهاي ماه اسد سال گذشته طفل           

افراد مسلح آغا شيرين كه . كرد پران بازي مي نبي روي بام منزلش در شهر نو چاريكار گدي    
ورزد   پران را از نزدش بگيرند ولي او امتناع مي           خواستند گدي  كردند  از آن حوالي عبور مي    

كه اين عمل نثاراحمد، اوباشان آغاشيرين را به خشم آورده و آنان دردم طفلـك را گلولـه        
  .اش را به سوگ ابدي نشاندند باران نموده و تنها مادر بيوه

ي توسـط شـوراي      بعد از افشاي رابطه آغا شيرين با گلبدين، و           دلو سال گذشته،   8در  
فروشان و ساير    هشت روز بعد از گرفتاري وي نانواها، قصابان، ميوه        . گردد  نظار زنداني مي  
هاي شان را جنايتكار مذكور چندين دست معاملـه نمـوده بـود، عـرايض                 افرادي كه خانه  

  .اي بدست نيĤوردند زيادي ترتيب داده نزد مسعود رفتند ليكن هيچ نتيجه
  

  خواهد اي كه گلبدين مي ايجاد جامعهبراي » سپي«چك زدن 
هاي حزب گلبدين در سروبي بخاطر اعمالش توسـط مـسافران ومـردم         يكي از جهادي  

 لقب خود مطلـع شـد نـه    ززماني كه او ا. مسمي گرديده است) سگ ( »سپي«محل به لقب   
  .تنها از آن نفرت ننمود بلكه در گردنش هم گردن بند و زنجير انداخت

اش بسيار كوتاه اما بـزرگ   هاي عادي متفاوت است، بيني ز از انسانچهره اين شخص ني 
ده و موهاي سـرش  هاي زخم داشته، ريش و بروتش دايم اصالح ناش بوده، در رويش نشانه 

لباس ضخيم با واسكت پاكستاني به تن داشته و بشدت بو        . باشد  مرتب مي بسيار دراز و غير   
  »سـپي «قرار گيرند بـه  ) از قومندانان گلبدين (مسافريني كه مورد شك افراد زرداد     .دهد  مي

و وي هم بالدرنگ مانند سگ بـاالي عـابر مـذكور            . شوند تا از آنان اقرار بگيرد       حواله مي 
  »سـپي « .كنـد   ور شده و تا امر ثاني با چك زدن و چنگال زدن بدنش را پاره پاره مي                  حمله
 من با غر و فش بدن آدم را پـاره           كند كه بگير و     امر مي ) قومندان(وقتي صاحبم   «: گويد  مي
   ».برم  بسيار لذت مي شود، گيرم و در اين حال صاحبم خوش مي كنم و از او اقرار مي مي

 مذكور در بازار چوك يادگار پشاور ديده شد كه اكثـر صـرافان و          »سپي«چند ماه قبل    
 كه  ». آمد "سپي"با خبر، يك طرف شويد كه        « :زدند  مهاجران افغان اشپالق زده و صدا مي      

  .شود در نتيجه ترس از مردم وادار به ترك محل مي
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  ها ها و سيافي از دوستمي
 در ولسوالي چهاردره واليت كندز موقعيت دارد كه سي خانوار دهقـان     »قتل عام «قريه  

 مليشياي دوستم از اهالي ايـن قريـه         1374 حمل   7به تاريخ   . كنند  فقير در آنجا زندگي مي    
 قريه را    دهند كه اگر پول را به وقت معين نپردازند،          به نموده اخطار مي   پنج لك افغاني مطال   

شوند كه فقط سه لك افغاني را تهيه و           مردم تنگدست قريه قادر مي    . به گلوله خواهند بست   
  .به دزدان دوستمي تحويل دهند

هـاي   بنـابر رقابـت  . شـوند   روز بعد كه آدمكشان اتحاد اسالمي از موضوع با خبر مـي       
 و قيادي به قريه هجوم آورده و مبلغ چهار لك افغاني به عنـوان جريمـه خواسـتار      جهادي

دهند كه اگر تا فردا شب پول آماده نبود دست به عملـي عـالج    شده و اينان هم هشدار مي   
مردم قريه گيج و حيران از ترس اين كه نـاموس و عـزت شـان مـورد                  . ناپذير خواهيم زد  

  .پردازند افغاني را به اتحاد اسالمي مي تجاوز قرار نگيرد يك و نيم لك 
  

  اسيران بيرلي خاينان وحدتي
 دوازده بيرل كه قسمت باالي آن ولدنگ شده و در هر كـدام              1374 حمل   25به تاريخ   

تنها سوراخ كوچكي براي داخل شدن هوا باز بود و توسط موتر الري از تايمني به دشـت                  
حـين  . گ غـرض تالشـي توقـف داده شـد         ارراهي دهمزن هشد در چ    برچي انتقال داده مي   

به تعقيـب آن  » .از براي خدا آب بدهيد كه در گرفتم«شود كه  تالشي از بيرلي صدا بلند مي  
نفر موظف تالشي كه خود هم به وحـشت افتيـده           . شود  ها سر و صدا بلند مي       از تمام بيرل  

  .خواهد بود افراد ديگر را به كمك مي
بينند محتواي بيـرل شـان افـشا      حزب وحدت كه ميدريور و چهار نفر ديگر وابسته به    

موتر و اسيران همراه با     . شوند  گذارند ولي توسط افراد پوسته دستگير مي        شده پا به فرار مي    
از اين كه آنان كيها بودند و به        . شوند  ها به رياست سوم امنيتي كابل انتقال داده مي          وحدتي

  .ستم اطالعات موثقي بدست آورمها انداخته شده بودند، نتوان چه جرم به بيرل
  

  زنا در جوار خانه خدا
 را كـه    ياجي زمان خوگياني سال گذشته دختري جوان      حاله يكتن از قومندانان       عصمت

معلم خانگي اطفالش بود، بنام بجا آوردن مراسم حج به عربستان برده و در طول دوره حج                 
آبـاد و لغمـان در        هـاي جـالل    وقتي ساير حـاجي   . برند  در يك اتاق دو نفري باهم بسر مي       
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 با هم ندارند اعتراض نموده اي فهمند كه آن دو هيچ رشته    بازگشت از عربستان مسئله را مي     
 اشي با خود برده و مرتكـب عمـل زنـا   اله دختر را جهت عي   كنند كه چون عصمت      مي افشا

  .گرديده است و بايد مطابق احكام شرعي مجازات گردد
الـه هـستند و       ي حاكم در منطقه كه شريك جرم عصمت       ها  حاجي زمان و ساير جهادي    

  از آن طفره رفتـه        شود،  با باال گرفتن بوي اين عمل، پاي خود شان هم به ماجرا كشيده مي             
  .سازند و سر و صداها را با حيله و نيرنگ خاموش مي

  
  و عالقمندي شان به نحوه ادرار كردن» ها عبدالمعروف«
هاي فاشيزم ديني و به اشاره يا تقليد ايران اداره   م پايه  اسالمي رباني براي تحكي    »دولت«

هـا مـشهور      جديدي را بنام باالمعروف و نهي عن المنكر كه در بين مردم به عبـدالمعروف              
اين اداره كه به رسيدگي و نظارت بر تبـول و تغـوط، حجـاب    .  تاسيس نموده است  ،است

 مسايل از اين قبيـل اختـصاص        زنان، ريش مردان، سالم كودكان و شفقت بزرگان و ساير         
هاي خاص خود را تـشكيل داده و نيـز افـراد آن در                 مديريت   در اكثر ادارات،    يافته است، 

  . نواحي مختلف شهر تردد دارند
ها يكي از شهريان كابل را بـه جـرم ايـستاده ادرار كـردن در كوچـه ده                     عبدالمعروف

در نظـارت خانـه واليـت كابـل         افغانان مورد لت و كوب قرار داده و مـدت يـازده روز              
  .بازداشت نمودند

  )1996 فبروري-1374حوت ( 42 شماره ،»پيام زن«
  
  

  »دولتي«فرق بين توحش ضد زن طالبي و 
ها فـشار بيـشتر از مردهـا را           ماموران زن در اثر برخورد ضد انساني و ضد زن جهادي          

 مـذهبي  ـ� هـاي جاسوسـي    اگر چـه مـرد و زن هـر دو توسـط سـازمان         . شوند  متحمل مي 
مـورد اهانـت    ) كورس عقيدتي سياسـي   (و ارشاد و دعوت     ) بالمعروف و نهي از منكر     امر(

حجابي، دست دادن و صحبت كردن        گيرند، ولي زنان بيشتر از مردان زير عنوان بي          قرار مي 
  .گردند ها مي با نامحرم و دهها اتهام ديگر از اينگونه متحمل عتاب و توهين جهادي

ولتي و موترهاي ماموران جاي مخصوص براي زنـان در نظـر گرفتـه            در اكثر ادارات د   
موارد زيادي اتفاق افتيـده  . شده است تا از معاشرت و مصافحه با مردان نامحرم دور باشند       

. دي قرار گرفته اند   كه زنان در صورت عدم مراعات احكام نهي از منكر مورد سرزنش جها            
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وح الـه مطـابق برنامـه سـازمان جاسوسـي           يس پشتني تجارتي بانك بنـام ر      يمثالً روزي ر  
امربالمعروف و نهي از منكر به شعبات سر زده و زناني را كـه چـادر رنگـه داشـتند و يـا        

  .تصادفاً همان لحظه چادر از سر شان افتيده بود سه روزه كسر معاش كرد
 با يكي از    1374 دلو   14 از كارمندان وزارت زراعت به اسم خالد فروغ  به تاريخ             ييك

نمايد كه توسط مصطفي جواد معين خـدمات          پرسي مي  مكاران زن مربوط آن اداره احوال     ه
مصطفي جواد وابسته به باند رباني به اين هم         . گردد  زراعت چند سيلي به رويش حواله مي      

  . مذكور را لت و كوب كنندشخص اكتفا ننموده به افراد مسلح خويش دستور داد تا 
يد از خنديدن به صداي بلند حذر كنند، اگر مـرد و زن          طبق مقررات زنان در شعبات با     

  .گيرند  قرار مي »شرعي و قانوني«هنگام احوالپرسي با هم دست بدهند تحت بازپرسي 
  

  »دولت«نرخ همكاري گلبدين با 
هايي كه بين داكتر عبـدالرحمن و گلبـدين در             در مالقات  1374 حوت   6 و   5به تاريخ   

) يـك مليـارد و يكـصد مليـون        (ار و يكصد مليون     سروبي صورت گرفت بيش از يك هز      
و غـرض نيـل بـه       » ايجاد فضاي حسن تفاهم و پيشبرد موفقانـه مـذاكرات         «افغاني جهت   

  .از سوي دولت اسالمي براي گلبدين پرداخته شده است» سازش بين طرفين«
 اي از مردم برآنند كه اگر گلبدين وارد كابل شود در صورتي كه نتواند در از بـين                   عده

اي هـم معتقدنـد كـه      بردن مسعود پيشدستي كند قبرش توسط مسعود كنده اسـت و عـده            
تـر    در واقع او را خنثي و بي ضرر و بي اهميـت           » دولت«مسعود با كشاندن گلبدين بسوي      

آور  الـرغم شـرم   ساخته و عجالتاً كه با برادران قويتر طالبي و دوستمي مواجه اسـت، علـي      
  .مل خواهد كردرا تح) گلبدين(بودن قضيه او 

  
  چپاول جهادي

اســتفاده توســط ءدر وزارت شهرســازي و مربوطــات آن در پهلــوي ســاير انــواع سو
هـاي    آپارتمـان . هاي شخصي بيشتر معمول اسـت       ها و خانه    ها شيوه ضبط آپارتمان     جهادي

اشخاصي را كه حتي قباله هم دارند و مالك آن بخاطر نجات خود و فاميلش خانه را ترك                  
هاي شهرداري و كاركنان جهـادي آن در          م يكي از اقارب خود نموده اما جهادي       و يا تسلي  

  .غياب مالك، خانه را به جهادي ديگر فروخته و يا توزيع نموده اند
يس اداري، انجنير لطيـف  يري، عنايت اله بليغ ردر اين نوع خيانت كريم خدام معين ادا  
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خريـد و  «ول بعـد از تكميـل اسـناد    يس اركان و آمر خاد عمدتاً دست دارند و اين چپا       ير
 به امضاي احمدشاه احمـدزي بـه اصـطالح سرپرسـت صـدارت، رسـميت داده                  »فروش
هاي زيادي هـستند كـه بـه ايـن        ها آپارتمان   در مكروريان كهنه و ديگر مكروريان     . شود  مي

ها فروخته شده و يا توزيع گرديده اند و در نتيجه بين مالـك اصـلي و      شيوه توسط جهادي  
  .صب جهادي جدال و دعوايي كه نهايتش معلوم است، ادامه داردغا

يس اسـناد و ارتبـاط   يرتمان داكتر سخي مرجان را براي ر   ، آپا 106بطور مثال در بالك     
اطالعات و كلتور و آپارتمان انجنير عزيز سابق وزيـر پـالن و معـاون صـدارت را بـراي                    

  .رده اندامرالدين سالك معاون تخنيكي وزارت شهرسازي توزيع ك
  
  »پدر مرا نفروش«

 صبح پهلوي شفاخانه دندان واقع پل باغ عمومي         8:30 ساعت   1375 حمل   27به تاريخ   
 ساله 9 ساله، پسر 13كابل مرد قد بلند و الغر اندامي به ديوار تكيه زده و سه طفلش دختر              

 .» را بخريداطفالم«كرد كه  اش نيز پهلويش نشسته اند با صداي بلند تكرار مي      ساله 7و پسر   
 لـك افغـاني   3خواهد كودكانش را هـر يـك بـه قيمـت        اي دانستم كه او مي      بعد از لحظه  

گريست، پاي پدر را در بغل خود فـشرده و            اش در حاليكه بشدت مي       ساله 7پسر  . بفروشد
  .»پدر مرا نفروش«: گفت ناليد و مي با التماس مي

  
  قتل مادر و اختطاف دخترش

 چهارم مكروريان سوم چند جهادي مسلح بـه آپارتمـاني            در بالك  1374 جدي   6شام  
رسانند و دختر جوانش را با خـود   داخل شده مادر فاميل را به شكل بسيار فجيع به قتل مي    

گيرنـد   دهند جواب مي    گردند و به پوسته امنيتي اطالع مي        ها مطلع مي    وقتي همسايه . برند  مي
  ».ريدباشد شما كار ندا موضوع تحت تعقيب ما مي«كه  
  

  »صدراعظم سرپرست«هاي احمدشاه احمدزي  دزدي
ها احمدشاه احمدزي است كه سرپرستي صدارت رباني را          دارترين جهادي  يكي از پول  

گيرد و با استفاده از موقعيت دولتيش تا حال شش            ها مي  او با پول وافري كه از عرب      . دارد
 در ساحه وزير اكبر خان مينـه،    كند  دربند تعمير مجلل و يك نانوايي كه توسط گاز كار مي          
 منزله در مقابل تانك تيل شهر نـو،         5شش نمبر رهايشي در خوشحال خان مينه، يك تعمير          
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تعمير و هوتل افغان تور در شهر نو و ده نمره زمين تجارتي در نقاط مختلف شـهر كابـل                    
 . خريداري، غصب يا تعديل نموده است

د را در دو نقطه شهر نو كه فاصله چنداني           تا كنون دو باب مسج     احمدشاه احمدزي  نيز
قرار معلوم در هر دو مـسجد بيـشتر از صـد            . از مسجد شيرپور ندارند، اعمار نموده است      

ها حدود ششصد هزار دالر جهت اعمار  كه از عرب مليون افغاني مصرف نگرديده در حالي
  .آنها بدست آورده است

  
  ياختالس ماهوار چهل و پنج و نيم مليون افغان

سـازي و شهرسـازي از        اله مسكونه كوهستان معاون فني و سرپرست خانـه         انجنير بسم 
 700 كارگر و كارمند را كه فعالً فقـط          2000باند جمعيت با ديگر جهادي معاشات ماهوار        

 45\5 مـاهوار مبلـغ      74 الـي    72گيرد و به اين ترتيب از سال          نفر آن موجود اند حواله مي     
  .نموده اندمليون افغاني را اختالس 

  
  امتيازات و فساد ماموران جهادي
ي غير جهادي، وضع زنـدگي مـشتي از مـاموران     در مقابل وضعيت ماموران پايين رتبه  

از . شـود   عالي رتبه جهادي و غير جهادي كه در خدمت آنان انـد روز بـه روز بهتـر مـي                   
ه دفتـر جهـادي     هاي مهم را اشغال نموده اند تا پياد         هاي بيسواد و جاهلي كه پست       جهادي

 افغـاني بـوده و      500000معاش هر وزير ماهانه بيش از       . همه از تمام امكانات برخوردارند    
 افغـاني بـه عنـوان       200000 افغاني را بابت كرايـه خانـه و          300000اكثر وزراي جهادي    
 نفر است   10 تا   5كه اصال دو يا سه نفر اند ولي آنان          ( معاش باديگاردها     مصرف تيل موتر،  

معاش معينان و روساي جهادي نيز به تفاوت كمي بـه همـين     . نمايند  اخذ مي ... و) ندده  مي
دارند، حساب     دريافت مي   »قانوني«آنان اين مبلغ را بصورت ثابت و        . گردد  ترتيب اجرا مي  

ه خـود   آورند ب   هاي كالني كه از درك رشوه ستاني و دهها نوع دزدي ديگر بدست مي               پول
  .شان معلوم است
ام سيدنعمان راسخ رييس تحقيق در لوي حارنوالي كه ماهوار مبلغ دو مليون             شخصي بن 

 نفر را زير نـام باديگـارد، مبلـغ سـه لـك         15وي معاش   . گيرد     افغاني معاش مي   34000و  
هـاي عقيـدتي    الزحمه كـورس   افغاني را بنام حق334000 را بنام كرايه خانه و مبلغ   افغاني

  .زند سياسي ماهانه به جيب مي
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  وش فرزندان و خودكشي دستجمعيفر
قحطي در شهر كابل كه مدت كوتاهي دوام كرد قيمت آرد في بوجي صد كيليويي بـه                 

فقر، گرسـنگي،  (تعدادي از شهريان كابل كه ديگر از وضع .  هزار افغاني رسيد300 تا  250
بجان آمده بودند يا اطفال شان را بـه فـروش رسـانيدند و يـا دسـت بـه                    ) قيمتي، قحطي 

چنانچه در يكي از مساجد خيرخانه شخصي فرزندانش را به مسجد آورده            . كشي زدند خود
و از اهالي تقاضا نمود كه ديگر قادر به اعاشه فرزنـدانش نيـست، كمـك و خيـرات هـم                     

ها با پـول گـزاف پـسر و     يكي از جهادي . نخواسته فقط اظهار داشت كه اطفالش را بخرند       
  .نمايد دخترش را خريداري مي

 فاميلي خيرخانه اعضاي فاميلش را يك يك در چاهي انداخت تا            500ديگري در فاميل  
  .براي هميش نجات يابدهاي شان  جگر گوشهبدان وسيله از مرگ تدريجي و يا فروش 

  
  فزوني گدايان و فواحش: ارمغان جهادي

اي گدايان و فـواحش در   اي جهادي، فزوني بيسابقه هاي جگرخراش سلطه  يكي از پيامد  
زنان جوان كـه    . دهند  رد سال و زنان تشكيل مي     اكثر گدايان را كودكان خ    . بل است اشهر ك 

هاي خاينان مختلف خانه و كاشانه و يا سرپرست خـويش را از دسـت                 پراني  در اثر راكت  
هـا   داده اند بخاطر بدست آوردن لقمه ناني جهت اعاشه كودكان شـان در چنـگ جهـادي                

تماً توسط مراجع دولتي نظارت و كنترول گردند تا مواد          هاي خيريه بايد ح     سازمان. افتند  مي
امدادي از اين طريق براي به اصطالح مستحقين رسانيده شود، اين كه در خورد و برد مواد               

ها چه نقشي دارند نياز به توضيح نيست ولي رذالت اينان تنها منحـصر بـه                  كمكي، جهادي 
زده را بـه فـساد       ف زنان بينواي جنـگ    هاي مختل   چپاول مواد نيست بلكه به اشكال و بهانه       

هـاي مزدورمنـشانه      اگر دولت پوشالي گذشته با ايجاد بيكاري فقـر و سياسـت           . كشانند  مي
ها هزاران بار بيشتر و بيشتر از آنان در ايجاد            موجب گسترش فحشا شده بود اكنون جهادي      
  .و دامن زدن فحشا و مصايب ديگر نقش دارند

  
   فطرتهاي مال لبيب و قدير دزدي

شخصي بنام لبيب كه در راديو تلويزيون نيـز وظيفـه تبليـغ امـور دينـي را دارد و از                     
  نزديكان قدير فطرت سرپرست بانك مركزي است براساس امر وي زير نام تـرميم مـسجد،       

العـاده ريـيس سرپرسـت، صـالحيت          امر فوق . كند  در بانك مركزي حساب جاري باز مي      
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  .  لبيب قرار داده است حساب مذكور را در اختيار مالبرداشت تا پنج مليون افغاني از
ول تدريس ارشاد و دعوت يا كورس عقيدتي سياسي در بانك ملـي نيـز               ولبيب كه مس  

هاي زيادي كه تاكنون از درك ترميم مسجد كرده است مبلـغ             هست برعالوه استفاده جويي   
ـ ا. چاپد   افغاني ماهانه بنام تدريس علوم ديني مي       108000 ران بانـك در سـاعات       مـامو  رگ

  .گيرند درسي وي حاضر نشوند بدون توجه به عذر شان مورد تحقير و توهين قرار مي
  

  قتل زن حامله و دو كودكش
 مكروريـان كـه درسـت در        38 صبح در منزل چهارم بالك       11 ساعت   1374در قوس   
 را كه  جهادي موقعيت دارد افراد مسلح داخل گرديده دو طفل و مادر شان 302مقابل نقطه   

 را  302ي مردم، قطعـه       مهه. حامله هم بود، خفه نموده تمام اموال منزل را به سرقت بردند           
  .دانستند و خبر جنايت مذكور به سرعت در تمام شهر پخش گرديد ول اين جنايت ميومس

  
  در وزارت صحيه جهادي

فرمـان  فقط  . طب جاي معيارهاي قانوني قبلي را فرمان و رشوه گرفته است          در فاكولته   
  .تواند يك داكتر عادي را به صفت استاد به پوهنحي طب معرفي كند و رشوت مي

هاي انتفـاعي اسـت از طـرف          ين وزارت صحت عامه كه از جمله رياست       رياست قوان 
شود چـرا كـه نماينـدگان ايـن            به افراد خوش معامله و قابل اعتماد اجاره داده مي           »وزير«

ن ادويه تقلبـي و  ي داشت ها را به بهانه نموده دواخانه روز در شهر گشت و گذار        رياست هر 
هاي سرشاري بدسـت   قانوني بودن و جواز نداشتن وغيره جريمه كرده پول قاچاقي و يا غير   

  .گيرد آورند كه به جاي بودجه دولتي به بودجه وزير و شركا تعلق مي مي
ن درآمـده كـه در   الدين حسام از واليت پروا بخش امور فارميسي به اجاره داكتر حسام 

چيزي بود اما امروز از بركت روابطش با مسعود و كنتـرل بـر انحـصار                  گذشته داكترك بي  
هـاي    رود در هوتـل     او وقتي به هند غرض توريد ادويه هند مـي         . ادويه ميلياردر شده است   

  .شود كند كه بل آنها به دالر پرداخته مي درجه يك اقامت مي
 تـا   1374پسر رباني را نيز دارد از ماه سنبله سـال            صحيه كه بركت خسر بودن        »وزير«

وي همراه با فاميلش بخاطر شركت در عروسي دخترش به لنـدن            . اخير جدي در لندن بود    
 دالـر سـفريه   45000رفته بود اما طبق سنت جهادي سفر خود را جنبه رسمي داده و جمعاً   

بنابر اختالفات بين برادران     ماه به اين طرف      5معين اين وزارت داكتر سحر از       .دريافت كرد 



 283  هاي خون و خيانت جهادي اسنادي از سال

  .برد قهر كرده و به بهانه مريضي گاهي در هند و گاهي در كابل بسر مي
هـاي    رييس ارتباط خارجه داكتر زلمي از پنجشير هر سال يكبـار زيـر عنـوان بـورس                

رود و از درك اخذ سفريه دالري نه يك داكتر بلكه يـك تـاجر تمـام     مختلف به امريكا مي   
  .عيار گرديده است

كنـد در ايـن        از امور آن وزارت سرپرستي مي       »وزير«رييس نشرات كه اكثراٌ در غياب       
اواخر بورس لندن گرفته بود اما معلوم نشد كه بخاطر كدام لقمه چربتر از نيمـه راه يعنـي                   

  .دهلي به كابل برگشت
  

  دزدي شرعي و قانوني
هـاي    زديـده در دكـان    هاي ميدان هوايي تمام سامان آالت فالتوي طيارات را د           جهادي

در موقع ضرورت كه پرسـونل تخنيكـي بـه قومنـدان مربـوط              . كنند  معين بازار عرضه مي   
. دهـد   ها را در آنجا براي فروش گذاشته آدرس مـي           كنند وي دكاني را كه پرزه       مراجعه مي 

سپس هيئت مربوط به آنجا رفته و پرزه مورد نياز را خريداري و بعد نيز قيمت آنـرا دو يـا      
  .كند ند بيشتر در اسناد و بل خريداري درج ميسه چ
  

  روسها و دستگاه اسكاد در پنجشير
دستگاه اسكاد كه در كابل مستقر بود و بعد از سقوط دولت پوشالي غير فعال گرديـده                 
بود توسط شوراي نظار به ولسوالي رخه پنجـشير انتقـال و در دره دزدان ناحيـه دشـتك                   

دستگاه مذكور به كمك انجنيران روسـي دوبـاره فعـال و            اما در اين اواخر     . جابجا گرديد 
  .قابل استفاده گرديده است

  
  جنايت به سبك شوراي نظار

الـه    اله از سـرك اول قلعـه فـتح          اي بنام ذبيح     پسر شانزده ساله   1374 ميزان   5به تاريخ   
ربايندگان طي پانزده شب سه بار بـا فاميـل   . توسط گروپي از شوراي نظار اختطاف گرديد   

فاميل موصـوف هنـوز     . نمايند  ي تلفني ارتباط گرفته و مبلغ هفتصد لك افعاني مطالبه مي          و
ي نظاري بعد از شب پانزدهم پسرك را پتـرول            سرگردان تهيه پول بودند كه خاينان درنده      

ي  دهند كه جسد پـسر شـان را از منطقـه    سوزانند و سپس به خانواده وي اطالع مي    زده مي 
  .نمايد ي خود را گرفته دفن مي اميل درمانده پسر زغال شدهف. هودخيل تسليم شوند
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  وزيركي جهادي» غرور افغاني«
 مليون افغاني را غرض مساعدت به ساكنين        20تاجري افغان مقيم جاپان به نام صديقي        

بضاعت كابل به سكرتر دوم سفارت افغانستان در جاپان تحويـل داد تـا بـه مـستحقين                  بي
  . توزيع گردد

ور بعد از مواصلت به كشور به مشورت ژورناليستي به نـام اسـتاد رفعـت                سكرتر مذك 
به . تصميم گرفت پول را براي مريضان داخل بستر در شفاخانه جمهوريت كابل توزيع كند             

 سكرتر جهت توزيع پول همراه با رفعت بـه شـفاخانه جمهوريـت              1374 حوت   27تاريخ  
تفاقاً به شفاخانه آمده بود از جريان مطلـع  در اين اثنا باركزي وزير صحت عامه كه ا      . رفتند
رفعـت  . شـود  وي رفعت را خواسته در مورد چگونگي مسئله طالب معلومات مي        . گردد  مي
 آقـاي   ».كنـيم   پولي را كه يكي از تجار كشور فرستاده، براي مريضان توزيع مي           «: گويد  مي

؟  هيچگونـه اعانـه      آيا رياست شفاخانه و وزارت را در جريان گذاشته ايد         «: باركزي گفت 
ايـن پـول    «: گويـد   رفعت در جواب وزير مي     ».بدون اطالع قبلي وزارت نبايد توزيع شود      

اگر ايـن پـول هـم بـه وزارت واگـذار            . شود  شخصي تاجر است و به وزارت مربوط نمي       
  ».گرديد شد، مانند ساير بودجه دولتي مربوط به وزارت حيف و ميل مي مي

ور شـده بـا يـاري         ر داكتران و مريضان به رفعـت حملـه        وزير به خشم آمده و در براب      
تو مرا متهم به حيف و ميـل نمـودن پـول    «: باديگاردهايش وي را لت و كوب نموده گفت  

كردم و همين حاال هم آنان در       من با فاميلم در انگلستان با غرور افغاني زندگي مي         . كني  مي
به پول ضرورت ندارم حتـي چـوكي و     برند، من اصالً      لندن زندگي آبرومندانه را به سر مي      

   ».پست وزارت را حكومت اسالمي بزور برايم داده است
  

  ها چپاول به سبك دوستمي
گردد اما از مدتي بـه اينـسو          برق مورد ضرورت واليت بلخ توسط ازبكستان تامين مي        

هـاي    كند كه گويـا كيبـل       نواحي متعدد شهر تاريك بوده و رياست برشنا چنين وانمود مي          
هـا    ريداري كيبل  افغاني بنام خ   50000رزميني استهالك شده و به منظور از هر خانه مبلغ           زي

باشـد كـه پـول        يس برشنا يكي از افراد نزديك رسـول پهلـوان مـي           ير. جمعĤوري كردند 
  .جمعĤوري شده را خود حيف و ميل كرده و قطع برق همانطور ادامه دارد

ك بزرگ عايـداتي را بـراي دوسـتم و          باز شدن شاهراه سالنگ به روي ترافيك مدر       ـ  
آنان مقرراتي وضع كرده اند كه به اساس آن تاجران          . پهلوانان مربوطش فراهم آورده است    
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. و مسافران كابل به مزار مجاز اند فقط در روزهاي يكشنبه و چهارشـنبه مـسافرت نماينـد          
شـمالي، انتقـال     در سالنگ     »چهار مغزك «آنان اموال و اجناس خويش را از كابل تا منطقه           

  »دولـت « كه خط اول جبهه ميان دوستم و  »تخته سنگ«دهند و از منطقه چهار مغزك تا        مي
تاجران . دهد همه از ماين ضد پرسونل و ضد تانك فرش گرديده است             رباني را تشكيل مي   

قيمت يك اراده كراچي    . مجبور اند بخاطر انتقال كاالي خويش كراچي دستي داشته باشند         
 افغـاني و از     5000هاي دوستم بنام راه داري از هر نفر           پوسته.  افغاني است  300000دستي  

اين مبلغ را بايد بـه بـيش   . كنند  افغاني اخذ مي80000 و گاهي تا 40000في اراده كراچي   
اگـر  .  كيلومتري جابجا شده اند بطور جداگانه پرداخت       5اي كه در اين فاصله        از ده پوسته  

نمايد هفته يكبـار آنهـم فقـط در روز پنجـشنبه              ل به كابل سفر مي    مسافري از واليات شما   
خواهند در ساير روزهاي هفتـه مـسافرت نماينـد بايـد از               كساني كه مي  . اجازه عبور دارد  

  .العبور بپردازند ها حق  افغاني به قومنداني سالنگ300000كميته بلخ اجازه عبور گرفته و 
اي توسط افراد شوراي همـاهنگي دوسـتم          له پسر شانزده سا   1374 عقرب   3 به تاريخ    ـ

 لك افغـاني جهـت   30ربايندگان از پدرش كه مالك هوتل البرز است مبلغ       . شود  ربوده مي 
به كمك يك دريور تكـسي بـه   اما پسر موفق به فرار شده و . شوند رهايي وي خواستار مي   

رد تجـاوز  هـاي شـرفباخته مـو    پسرك در مدت زنداني بودنش نزد جهادي.گردد  ميخانه بر 
  .جنسي و لت و كوب قرار گرفته بود

  
  اش اختطاف آمر اعاشه توسط برادران جهادي

 يكي از قومندانان دوستم با همكاري حزب وحدت، آمر          1374 حمل سال    10تاريخ  ه  ب
اش كـشيده بـا        را به بهانه اينكه قومندان فرقه او را خواسته است، از خانـه             18اعاشه فرقه   
دهند و طالـب دو        در يك كاست آوازش را ثبت نموده به فاميلش مي          متعاقباً. برند  خود مي 

خانم آمر مـذكور تمـام زيـورات و خانـه خـويش را بفـروش                . شوند  هزار لك افغاني مي   
  .نمايد رسانيده پول مطالبه شده را به دزدان هم مسلك شوهرش تسليم مي

  
  »دموكراتيزه كردن«ساالر و  دانشيار جنايت

 از طريـق تلويزيـون در       1375 حمل   6نشا جمعيت رباني به تاريخ      دانشيار رييس داراال  
 1996 جوالي 15المللي كه جهت توسعه افغانستان در     ي مقدمات كنفرانس بين     مورد جلسه 

مفهـوم اسـت و    هاي گذشته پوك و بي   انتقاد از دولت  «: گردد سخنراني نموده گفت     داير مي 
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  ».ريم كه از وضع موجود باشدما به انتقاداتي ضرورت دا. خورد بدرد ما نمي
: در اين جلسه وي كه آجنداي كنفرانس مذكور را به صورت مفصل خوانده اظهار كـه               

ي   نويسند بايـد تحـصيالت عـالي داشـته و در رشـته              كساني كه در مورد آجندا مقاله مي      «
  ».متخصص باشند

 و كتـاب    مـضامين «: در مورد ماه اول آجندا كه نوسازي تعليم و تربيه بود چنين گفت            
هاي جديدي نياز است كه بايـد از پـنج     خورد، كتاب   فعلي بدرد تعليم و تربيه وطن ما نمي       

  ». مصر، هند، انگلستان و فرانسه مدل گرفته شوند كشور ايران،
  دمـوكراتيزه كـردن سياسـت، دمـوكراتيزه كـردن مطبوعـات،           «در آجنداي مذكور از     
دوستان نزديـك ريـيس صـاحب متـذكر         . د وغيره سخن رفته بو    »دموكراتيزه كردن اقتصاد  

اي از متني را كه در تلويزيـون          شدند كه وي نه تنها مفهوم دموكراتيزه كه معني هيچ جمله          
  .فهمد و نه به آن معتقد است  نمي خواند،
 

  ها دوستمي » ناموس و شرف«حسن كله ميده و 
سـمنگان  هاي خود را در دره صوف واليت  شب اول قوس سال گذشته دوستم پيروزي  

هايي مثـل مجيـد روزي،        از طريق تلويزيون بلخ به معرض نمايش گذاشت كه در آن چهره           
. خوردنـد   اكه ياسين، شير عرب، حاجي احمدي و جنايتكاران حزب اسالمي نيز بچشم مي            

يكي از افراد حاجي احمدي مشهور به قومندان ميرحـسن در گفتـار تلويزيـونيش ضـمن                 
 ليكن او خـايني      !خواند» مدافع منافع حقوق هموطنان    «صحبت از شرف و ناموس، خود را      

است كه در چور و چپاول، موتر دزدي، اختطاف و قتل در شهر مزار بين پيـر و جـوان و                     
شناسـند، او چنـدين دريـور     مرد و زن شهرت دارد و همه او را بنام ميرحسن كله ميده مي            

شان را فروختـه اسـت، زنـان و       بيچاره مزار را در دشت شور بقتل رسانده و وسايط نقليه            
كودكـان را اختطـاف و از       . دختران بيشماري را ربوده و مـورد تجـاوز قـرار داده اسـت             

  .هاي شان پول گرفته است فاميل
 شخصي بنام فاروق كه تاجر بود و در شوروي سـابق رفـت و   1374 عقرب 11 روز   ـ

 توسـط مـرد مـسلحي       شود، در پيش دروازه منزلش      آمد داشت همين كه از موتر پايين مي       
  . بقتل رسيد

دارد كـه تـاجران ملـي     و آقاي دوستم باي همه شب از طريق تلويزيون بلخ اعالم مـي          
  !توانند آزادانه بكار خويش ادامه داده و مصدر خدمت به هموطنان گردند مي
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  »نهضت«و » نصر«جنگي  سگ
وحـدت  حـزب   (هاي جاغوري بعد از كشت و خون فراوان با همپالكان نصري              نهضتي

هـا را توسـط       شان باالخره در منطقه تبرغنك واقع زردكوه پايگـاه گرفتـه نـصري            ) مزاري
ها  از جانب نصري. خواهند موسفيدان منطقه براي صلح و آشتي در روزهاي عيد رمضان مي      

 يكي از قومندانان ـ� ول مالي نصر در منطقه همراه با رحيمي از علودال     وصابري تبرغنك مس  
اما وقتي در پـاي سـفيد كـوه         . افتند  ز يكشنبه جهت مذاكرات براه مي     ها رو   معروف نصري 

ها مواجه گرديده صـابري بـا بـرادرش و رحيمـي بـا دو نفـر از                رسند با كمين نهضتي     مي
  .شوند محافظانش كشته مي

ها حكم جهاد را اعالم نموده پـنج نفـر نهـضتي را بقتـل                روز بعد از اين حادثه نصري     
  .گ جنگي مزدوران بيگانه هنوز هم قطع نشده استسلسله اين س. رسانند مي

  
  »ملي و اسالمي«واقعاً » جنبش«

سال گذشته دوستم به تمام موسسات هدايت داد كه راپور با تعلق مذهبي و مليتي تمام            
هـاي    بعـد وي بـر اسـاس گـزارش        . بدهنـد » جنبش اسالمي ملي  «پرسونل شان را به دفتر      

ـ   ونـودن پشت مـت ن ـه بس ـذكور به اخراج و اضاف    ـم ـ   ـه ـ   اجكـا و ت ـ ـه ـ ـا پ ه رداخته و ب
  رسونل موسسات متشكل از طرفداران قومندانان جنبشي گرديدـام پـاً تمـريبـدريج تقـت

  
  باجگيري در سالنگ

هاي پهلوانان جاني دوستمي و دزدان جمعيت هـستي و            دره سالنگ در اثر سگ جنگي     
ها مبدل  ها  و خادي پر درآمد جهادياش را از دست داده و امروز به محل باجگيري            زيبايي

  .گرديده است
ها و صوفي پاينده كه بر اين گذرگاه حاكميت دارند، مانند گرگان گرسنه دهن                دوستمي

الـدين   جنرال امام . هاي گزاف در آنها بريزند      باز كرده اند كه مسافران نگون بخت بايد پول        
هـاي مـسافران     قليچ پهلوان دسـت دهد و قومندان جبهه خنجان در مقابل پول امر عبور مي       

آناني كه پول ندارنـد بـا     . گيرد  ي امر را مهر نموده از هر كدام دو نيم لك افغاني مي              دارنده
  .شوند برخورد نهايت زشت و رذيالنه دوباره رجعت داده مي

معاش نـداريم و خـرج خـود را از همـين     «: نمايند پرده اعتراف مي  قومندانان مستقر بي  
  ».آوريم طريق بدست مي
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  كنند  ربايان از مريضان هم دريغ نمي آدم
 45 حاجي امين گل توسط افراد گلبدين اختطاف گرديده و مدت         1374در اوايل قوس    

. كننـد    لك افغاني جهت رهايي وي مطالبـه مـي         300بعداً ربايندگان مبلغ    . روز الدرك بود  
رباينـدگان   « :گويـد   مـي امين گل كه بعد از پرداخت مبلغ مذكور توسط فاميلش آزاد شده             

  ». كهولت شديداً مورد لت و كوب قرار گرفتم ود كه با وجود مريضيهمه ريشدار بودن
  
  ناموسي جهادي بي
اي مشغول جمعĤوري هيزم بود كه شـمس و            ساله 50 زن بيوه    1375 حمل   22تاريخ  ه  ب

.  آورده انـد   هايش مسلح به خانه آمده گفتند مقداري كاه برايش          متين دو تن از پسر خوانده     
برگشته هر چه  زن بخت. آنان به مجردي كه داخل خانه شدند زن را مورد تجاوز قرار دادند      

شمس جان متين جان به شما شير داده ام، من مادر شما هستم به من تجاوز                «زد كه    داد مي 
زمـاني كـه    . بعد از انجام اين عمل دو مرد جهادي مسلح زن را كشتند           . ، فايده نكرد  »نكنيد
ناموس دستگير شوند  دم قريه از حادثه خبر شدند به افراد امنيت اطالع دادند تا هر دو بي     مر

پـس از   . نماينـد   اما افراد امنيت گلبدين هر دو متجاوز را در بدل چهارلك افغاني رها مـي              
  .رسد تسلط گلبدين اين دومين زني است كه مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل مي

  
  سوري پسران دوستم ي ختنه جشن پنج روزه

 در چمن جشن شهر شـبرغان       1374 حوت   9سوري پسر رشيد دوستم روز        جشن ختنه 
از قومندانان واليـات فاريـاب، جوزجـان، سـرپل و سـمنگان و همچنـان از            . آغاز گرديد 

  .گيران ازبكستان و تركمنستان در اين جشن دعوت به عمل آمده بود كشتي
گيري انجام يافت كه براي برنـدگان،          و كشتي  چمن چراغان شده بود، مسابقات بزكشي     

پهلوان ازبكستاني كه پهلوان شـبرغاني را مغلـوب سـاخت،           . شد  تال و چپن تحفه داده مي     
دو روز در هوتـل شـبرغان بـراي         . مقدار زيادي تال از طرف شخص دوستم دريافت نمود        

و چـپن توزيـع   هاي مزار، جوزجان و شبرغان محفل گرفته شده بهترين نـان   خوانين و باي 
شد كه هر يك از اشراف مذكور متقابالً چند راس گوسفند را به عنوان تحفـه بـه دوسـتم                    

وحيدصابري، اميرجان صبوري، جواد غازي يار، محمـود كـامن، مـسعود            .دادند  تحويل مي 
 خيبر، خيرمحمد چاوش، داود چاوش، شيرمحمد غزنوي و سخي شبرغاني در جشن ختنـه             

  . حوت پايان يافت14جشن دوشنبه . كردند نمايي ميداشت هنرسوري كه پنج روز ادامه 
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  گذاري و جنايت جنراالن دوستمي كاله
 دگر جنرال ميرهاشم قومندان كندك محـاربوي بـه همدسـتي تـورن              1374در جوزاي   

جنرال صادق قومندان عمومي شبرغان يك اراده موتر عسكري را به دو نفر يكي از مليـت                 
 افراد خود آنـان      بعداً. رسانند  لك افغاني بفروش مي    750ه مبلغ   هزاره و ديگري پنجشيري ب    

چون سندي وجود نداشت هـر دو را بـه          . شوند  موتر را متوقف كرده خواهان اسناد آن مي       
كنند و پنجشيري  جرم دزدي به دشت سلطان كوت برده هزاره را بعد از گرفتن پول رها مي      

  .رسانند را چون پول نداشت به قتل مي
  

  ايات قومندان دوستمياز جن
 زن جواني كه در مكتب خديجه در جوزجان معلـم بـود، هنگـام               1374در ماه عقرب    
هاي خويشاوند دوستم با قومندان و چنـد         رفت كه يكي از دايي      اش مي   رخصتي طرف خانه  

خواهند تـا سـوار جيـپ شـود و خواسـت قومنـدان                نفر مسلح جلوش را گرفته از او مي       
قومندان وحشي و   . دهد  سازد، اما زن برويش تف انداخته و دشنام مي        ناموس را برآورده      بي

رساند و شب هنگام بخانه وي هجـوم بـرده اعـضاي              جاهل فوراً با تفنگچه زن را بقتل مي       
  .اطالعي نيستسرنوشت آنان از . اش افشا نشود برد تا راز جهادي فاميلش را با خود مي

  )1996  جون-1375جوزاي ( 43 شماره ،»پيام زن«
  
  
  ناموسي شوراي نظار بي

 راكتي بخانه عبدالكريم دكاندار باشـنده سـرك دوم تـايمني            1375 جوزاي   4به تاريخ   
عبـدالكريم در   . اصابت نمود كه پسرش اجمل كشته و خودش جراحـت عميـق برداشـت             

شود و خانمش كه ديگر هيچ سرپرستي ندارد مجبور بود همه             شفاخانه جمهوريت بستر مي   
گيري شوهر همراه با دو طفل خردسالش كه چهـار سـاله و يـك سـاله                  والروزه جهت اح  

  .بودند به شفاخانه برود
 شام پري گل خانم عبدالكريم بوسيله افراد شوراي نظار          7:30در يكي از روزها حوالي      

، اختطـاف   ندرسـان    مـي  شا  بخانـه وي را   كه در همان منطقه گشت داشتند، به بهانه اينكـه           
اش   شبانه روز تجاوزهاي پيهم به حالت بسيار فجيع در نزديكي خانـه   گرديده و بعد از يك    

ها از حادثه اطالع يافتند اما هيچ مرجعي را سراغ نداشتند كه بتوانـد                همسايه. دگرد رها مي 
  .به دفاع از پري گل برآيد
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  دزدي قدريه يزدان پرست
وغـن وغيـره   شود كه در منزل همسايه موترهـاي آرد و ر           يكي از همشهريان متوجه مي    

بضاعت شهر كابل جابجـا      هاي خيريه خارجي براي توزيع به اهالي بي         مواد كمكي سازمان  
هـاي   وضـوع را بـه يكـي از ارگـان         وي م . رسـد   شده و عندالموقع به دالالن به فروش مي       

 ايـن به مجرد رسيدن، خانه را محاصره كرده و به فكـر           » موظفين«. دهد  اطالع مي » ولومس«
در همين  . كنند  جهادي صورت گرفته مواد را ضبط مي      كدام شخص غير  كه اين كار توسط     

شـود    گير و دار موضوع به مالك اصلي گدام يعني قدريه جان يزدان پرست اطالع داده مي               
شود تا بالفاصله سر و صداي قـضيه          و وي هم آناً با باداران خويش تماس گرفته موفق مي          

  . بدست آردرا خوابانده و مقداري از مواد گدامش را نيز
  

  ها گوشه فروش جگر
در آخرين روزهاي زمستان گذشـته پـدري كـه هـست و بـودنش را در اثـر راكـت                     

تـوان اعاشـه و    اش را كه مـي  ي هفت ساله هاي جهادي از دست داده بود، تنها نواسه        پراني
نزديـك مـسجد پـل    )  دالر امريكايي13( هزار افغاني    300 در بدل فقط     ،اباته او را نداشت   

توانست صحبت كنـد و نـه تـوان            در حالي بفروش رساند كه از شدت گريه نه مي          خشتي
  .شمردن پول را داشت

  
  ناموسي در كورس عقيدتي بي

كند كه به   مولوي بشير بدخشاني كورس عقيدتي وزارت عودت مهاجران را تدريس مي          
مقتضاي تربيت و شخصيتش با دختران و زنان شـامل كـورس برخـورد نهايـت زشـت و                   

كنند، ولي چون بقول  آنان دو مرتبه از مالي جهادي به مقامات شكايت مي        . آميز دارد   ينتوه
 در  1375 حمـل    25تا آنكه به تاريخ     .گيرد   دارد، شكايت جايي را نمي      »پايه توس «خودش  

  .شود اطاقش با دختري عريان گير آمده رسوا مي
ـ         ا دختـري در حـال   جريان طوري بود كه تيمورشاه مستخدم شعبه، مالي جهـادي را ب

نـامبرده مـال را   . دهد و فوراً به مولوي عبدالحكيم معين دوم وزارت اطالع مي     معاشقه ديده 
كند و تيمورشـاه را       مي» امر به معروف و نهي از منكر      «همراه با دختر به دفتر خود خواسته        

اج را نبـسته اسـت از وظيفـه اخـر     خود به جرم اينكه چرا نامحرم را برهنه ديده و چشمان  
  .كند مي
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  ناموسي در جشن خادي ـ جهادي بي
 دقيقـه   20 در شب جشن قومندان جنايتكار دوستمي به مـدت           1375 ثور   10تاريخ  ه  ب
 به زنان و دختر مورد نظر كه قـبالً نـشاني نمـوده                ساحه جشن را قطع و در همان اثنا        برق

از آن  . ه قتـل رسـانيدند     حمله كرده همه آنان را ربودند كه بعد از تجاوز رها و يا ب               بودند،
  .جمله جسد دختري در پهلوي قريه آلتي خواجه كشف گرديد

  
  از دارااليتام جهادي

جنگ قدرت نه تنها كشور را به ويراني و تباهي عظـيم كـشانده بلكـه صـدها طفـل،                    
هـم اكنـون پرورشـگاهي      . سرنوشـتي رهـا كـرده اسـت         نوجوان و جوان را به دامان بـي       

با توجـه   . شوند   طفل يتيم در آن نگهداري مي      850ل وجود دارد كه     در شهر كاب  ) خانه يتيم(
هاي جهاديان تامين زندگي آبرومندانـه بـراي آنـان در كابـل           ناموسي  ها و بي    به وحشيگري 

هاي بيكـران،   ها و محروميت ها، رنج آنان با محدوديت. كاريست نهايت دشوار و غير ممكن     
امـراض  . پرورشگاه هيچ تفاوتي با زنـدان نـدارد       اين  . گذرانند  زندگي ناكامي را از سر مي     

  .فشارد روحي روز تا روز گلوي آنان را مي
هاي وحشيانه حزب وحـدت و سـياف در منطقـه افـشار،                در اثر جنگ   1373در سال   

 5000در اين پرورشگاه حـدود      . پرورشگاه افشار در خوشحال خان مينه صدمه شديد ديد        
افتـاد و متبـاقي همـه را        » دولت« نفر شان بدست     40يتيم مقيم بودند كه از آنجمله صرف        

وحشيان جهادي حزب وحدت و برادران جهادي شان به قتل رساندند و يا اختطاف نموده               
  .هاي خويش بردند براي خوشگذراني و تجاوز جنسي به قرارگاه

 طفل يتيم را در كودكستان ستاره در مكروريان سوم جابجـا نمـود         40اسالمي  » دولت«
آنان » دولت«آغاز گرديد،   » استاد«مدت كوتاهي كه سگ جنگي گلبدين و دوستم با          بعد از   

تهيـه  «را به منطقه تايمني كه تحت تسلطش بود، انتقال داد كه بعداً به محـل فعلـي آن در                    
  .جابجا شدند» مسكن

هاي فرشته، مليحه و همچنان فريده و        از پرورشگاه خلق و پرچم صرف دختراني به نام        
رنـج آنـان نـسبت بـه سـاير      . برند مه چهارده ساله اند در اين دارااليتام بسر مي     مريم كه ه  

حد و محكوم بـودن خـويش شـكايت          آنان از ستم بي   . ها و دخترها خيلي بيشتر است       بچه
كشند و مخصوصاً وحشت دارنـد از ايـن           والن عذاب مي  وانساني مس دارند، از برخورد غير   

شما «شود كه  زيرا هر روزه به آنان اخطار داده مي. نندها نكاح ك كه شايد آنان را به جهادي     
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  ».كنيم دهيم و گم تان مي را به شوهر مي
توجهي به پوشـاك، صـحت و         بصورت عموم از بي   . وضع ساير اطفال هم رقتبار است     

از هر چهـار نفـر يكـي        . دهند  اكثر اطفال بو مي   . حمام وجود ندارد  . نظافت شان شاكي اند   
دست، رو و پاهـاي شـان تركيـده و سـر و صـورت شـان                 . ه است شان مصاب به سالدان   

تمام صحن دارااليتام به جزيره خـشك و      . از وسايل تفريحي خبري نيست    . آلود است  خاك
  .رويد سوزان شباهت دارد كه حتي گياه هرزه هم در آن نمي

در راس دارااليتام قاضي فيض محمد مختار بدخشاني قرار دارد كه مستقر در آنجا بـه                
  .كند هاي موسسات خيريه زراندوزي مي مدستي ساير دزدان جهادي از كمكه

ها جهـت كمـك بـه اينجـا      تنها در روزهايي كه خارجي   «: گويند  كودكان دارااليتام مي  
بقيه روزها نه لباس براي پوشيدن داريم       . دهند  آيند براي ما نان خوب و لباس خوب مي          مي

  ».و نه نان كافي براي خوردن
پدرش كه مجاهـد بـود     . اي است از ولسوالي قره باغ واليت پروان          ساله 14مريم دختر   

مـريم  . مادرش شـوهر ديگـر گرفـت و ديگـر او را نپـذيرفت             . در جريان جنگ شهيد شد    
  :وي گفـت  . فهميد كه توسط چه شخصي چهار سال قبل به اينجـا آورده شـده اسـت                 نمي
مـن هـم همـه را    . ه ديدنم نيامدهتا حال هيچكس ب  . شود كه در اينجا هستم      چهار سال مي  «

  ».فراموش كرده ام
وي يكبار از دارااليتام فرار نمود ولي توسط موظفين دستگير شـده بـا قنـداق تفنـگ                  

  .شديداً مورد لت و كوب قرار گرفت
 ساله بنام جميله موفق شـد  14چندي قبل دختري «: گويند دختران دارااليتام مييكي از  

  ».از راه پنجره فرار كند
  
   ساله و خودسوزي دخترش70جاوز به مرد ت
 ساله دختر عبدالحميد در قريه خواجـه عيـسي      25 ماه زري    1374 سرطان   15تاريخ  ه  ب

  .تمام بدن خود را تيل زده به آتش كشيد
  زري با محمد عارف پسر محمدعمر از قريه خواجه عيسي ازدواج كرد،         از زماني كه ماه   

  بردند،  ي زنان آب مي     ق نداشت از جوي عام كه همه      او ح . زير فشار روزافزون قرار گرفت    
 حق نداشت با همسايگان و دوستان شوهرش يا اقـارب خـودش سـالم                به خانه آب ببرد،   

بـه او نـان     ) زن دوم شـوهرش   (چندين بار كـه انبـاقش       . پرسي كند   عليك نموده يا احوال   
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فته و لقمه ناني را توسط      ماند تا اينكه يكي از همسايگان آگاهي يا         داد روزها گرسنه مي     نمي
زري از قريـه   روزي پـدر مـاه   . فرسـتادند   اطفال شان دور از نظر شوهر و انباق برايش مـي          

شوهر زن كه از افـراد حاضـر بـه ركـاب         . رود  دزدباد به ديدن دخترش كه مريض بود مي       
زري كـه     ماه. شد مثل هميشه در خانه نبود       سناتور شيراحمد والي رباني در فراه حساب مي       

. خواهد كه او را غرض تداوي نزد داكتر ببـرد           هم مريض بود و هم پول نداشت از پدر مي         
بـرد و در   پذيرد و توسط خري كه از همسايه به امانت گرفته دخترش را به شهر مي     پدر مي 

در اين وقت  .كنند جر سپري مي زري در قريه كوه ي ماماي ماه راه بازگشت شب را در خانه
يابد زنش بدون اجازه از خانه برآمده به گروهـي            زري كه اطالع مي     همحمد عارف شوهر ما   

زري بايد حتماً امشب پيـدا و         دهد كه مرده يا زنده عبدالحميد و ماه         ها وظيفه مي    از جهادي 
شـوند عبدالحميـد را بـا         ها هم بعد از چند ساعت موفق مـي          جهادي. به قريه آورده شوند   

ي را عقب يك موترسايكل سـوار كـرده بـه منـزل             زر   ماه  دخترش بيابند و ساعت دو شب     
 ساله را عقب موترسايكل ديگر سوار كرده داخل رود          70فرستند و عبدالحميد      شوهرش مي 

اي بـرده     در آنجا پيرمرد را به خانـه      . برند   متر فاصله دارد مي    300جر تقريباً     كه از قريه كوه   
باالخره چـوبي را در مقعـدش       كنند و بعد مورد تجاوز جنسي قرار داده و            لت و كوب مي   

هـاي    سوراخي در بـاالي بـام خانـه       (هايش را ذريعه ريسماني به كولك         داخل كرده دست  
   .بسته و سنگي را به گردنش آويخته تا صبح نگهميدارند) گنبدي

يابـد،    زري از جريان شكنجه پدر و تجـاوز بـه وي اطـالع مـي                فرداي آنروز وقتي ماه   
هـا بـااليش    اي كه جهـادي   ا براي هميشه از مرگ تدريجي     خواهد با خودسوزي، خود ر      مي

زري نيم سـوخته      شود كه ماه    ها سبب مي    ولي مداخله همسايه  . تحميل كرده اند نجات دهد    
  .از نابودي كامل نجات يابد

  
  ها دزدي در جوار ماموريت امنيت گلبديني

 ننگرهار  يت وال  دكان تكه فروشي فخرالدين در منطقه سرشاهي       1374 دلو   12تاريخ  ه  ب
 متـري   20دكان كه حدود دوصد مليـون افغـاني سـرمايه داشـت، در              . به سرقت برده شد   

  .باشد دوش قاري قومندان گلبديني ميه وليت آن بوماموريت امنيت موقعيت دارد كه مس
فرداي همان روز دكانداران حوض خشك، جاده پشتونستان، چوك مخابرات و صرافان     

جهـادي  اعتراض شان، دزدان حـاكم     صداي  زدند ولي به    چوك تاالشي دست به اعتصاب      
  .توجهي نكردند
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  قاچاقبري يونس قانوني
 دو صدو پنجاه ميل كالشنكوف كه در موتري ميني بس جاسازي       1375 ثور   2تاريخ  ه  ب

بعداً معلـوم   . گرديده بود در منطقه ماهيپر توسط گروپ جهادي آنجا كشف و ضبط گرديد            
  .شد قانوني بوده كه جهت فروش به پاكستان فرستاده ميها مربوط يونس  شد كه سالح

  
  )باند اكبري(هاي يك وحدتي  ناموس بي

غالم سخي واثق يكي از قومندانان جناح اكبري حزب وحدت و عضو شوراي مركزي              
باشد كه در جمهوري اسالمي ايران تعليمات ديني ديده و جنايات بيشماري را عليه                آن مي 

اين فرد با زنان روسپي مثل زهرا كه خانم عباس محـافظ            . ده است اهالي جاغوري انجام دا   
او بـا وجـود     . واثق است و همچنين مادر محمد علي از لومان روابط برقرار كـرده اسـت              

اي را مبلـغ بيـست مليـون     داشتن زن و سه طفل درين اواخر با يك دختر عروسي و خانـه      
بـرادر خـانم جديـدش را بعنـوان         افغاني در مهتاب قلعه برايش خريداري نموده و عزيـز           

  .قومندان يكي از غندهاي خود گمارده است
  

  سنگسار يا چهل لك افغاني؟
 و لواطت   لي جوين واليت فراه به اتهام زنا       قمرالدين باشنده ولسوا   1375در اواخر ثور    

ولسوال جوين مولوي يحيي او را به سنگسار تهديـد كـرده ولـي در بـدل                 . زنداني گرديد 
محمدظريف پسر كاكاي قمرالـدين پـول را        . كند   چهل لك افغاني مطالبه مي     رهاييش مبلغ 
قومنـدان  محمـد   خواهد نزد ولسوال جوين برود كه دزد ديگري بنام مال شـاه   تهيه كرده مي  

دستگير و به مركـز     حارندوي جوين از مسئله انتقال پول اطالع يافته وي را در جوي لفتان              
  . دهي اخذ دارد  ديگري را به اتهام رشوهبرد تا مبلغ هنگفت واليت فراه مي

  
  جنگي در تاشقرغان سگ

جنگ شديدي بين تفنگداران عمر و بدل قومنـدانان         ) 1375 ثور   9(روز اول عيد قربان     
دوستم و مجيد پادشاه خان قومندان حزب اسالمي گلبدين در ولسوالي خلم تاشـقرغان در            

 و توسط رهزنان جهادي و خـادي        هشدهاي شهر به آتش كشيده        دكانآن  گرفت كه در اثر     
 و يـا  زخمـي   نفر به قتل رسيدند و تعداد زيادي نيـز 25اين جنگ  نتيجه  در  . غارت گرديد 

  . شدندمجبور به ترك خانه هاي شان
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  ها لواط سيافي
هـاي حـاجي سـيد علـم           محمد هارون يكي از سـرگروپ      1375 جوزاي   10تاريخ  ه  ب

پغمان به طالب نام يكي از زيردستان خـويش بـه           قومندان سياف در قريه ارغنده ولسوالي       
گذارد و آنان محمدهارون را به ضـربه   اش را در جريان مي طالب فاميل. كند زور تجاوز مي  
  .طالب فعالً در ولسوالي پغمان زنداني است. رسانند گلوله به قتل مي

  
   در جشن خادي ـ جهاديتجاوز

 دقيقـه   20يتكار دوستمي به مـدت       در شب جشن قومندان جنا     1375 ثور   10تاريخ  ه  ب
 به زنان و دختر مورد نظر كه قـبالً نـشاني نمـوده                ساحه جشن را قطع و در همان اثنا        برق

از آن  .  حمله كرده همه آنان را ربودند كه بعد از تجاوز رها و يا به قتـل رسـانيدند                   بودند،
  .جمله جسد دختري در پهلوي قريه آلتي خواجه كشف گرديد

  
  هضت و نصرجنگي ن سگ
توسط وحدت خلع سـالح شـدند و بعـضي از           » سياه زمين «و  » سنگماشه«هاي    نهضتي

 افراد واثق نهضتي به منطقه لومان حملـه         1375 ثور   12در  . افراد نهضت به كويته گريختند    
كشته شده متبـاقي  » امري شش پر«ولين نظاميش بنام ويكي از مس . ه و شكست خوردند   كرد

ها حاكميت لومان را بدست گرفتنـد، تعـداد           زمانيكه نصري . شستندبه منطقه زردآلو عقب ن    
  .بيشماري از منازل مردم را فقط به دليل اينكه چرا واثق را جا داده اند چور كردند

  
  جنگي برادران زن، قرباني سگ
ي خود به خانه يكي از   سيد طالب قومندان سازمان نصر با دسته1375در اوايل سرطان    

دختـر جـوان    . نمايد تا وي را با خود ببـرد         ي در دهنه خاروال حمله مي     افراد حزب اسالم  
آنان هر قـدر تـالش      . شود  شخص مذكور در دفاع از پدر، با جنايتكاران دست به يخن مي           

كـه يكـي از جانيـان        شوند خود را از پنجه دختر نجات دهند تـا ايـن             كنند موفق نمي    مي
  .برند با خود مياي در پيشاني دختر مي زند و پدرش را  گلوله

 منطقـه بـه خانـه يكـي از       عـين  افراد حزب اسالمي بخاطر انتقـام گيـري در           روز بعد 
 اطالعـي   سرنوشت وي از  فاميلش  نمايند كه     طرفداران نصر حمله و دختري را اختطاف مي       

  ..دوردست نمي آب
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  جنايت در ميله گل سرخ
و دختر ربـوده و     گل سرخ از چمن روضه هفت زن           روز ميله  1375 حمل   22تاريخ  ه  ب

 جسد در دشت شاديان مـزار يافـت شـده           6بعد از تجاوز به قتل رسيدند كه از آن جمله           
جمع با اين اتمام حجت تلويزيون خويش به مردم مـزار كـه    گردانندگان جنبش گليم   .است

 »وليت امنيتي آنان بدوش خود شان خواهد بود       وروند مس   و دختراني كه به روضه مي     زنان  «
  .هاي مسلح خود باز گذاشته بودند را براي همه گروهراه جنايت 

  
  »دموكراتيك و قانوني«دزدي 

 مبلغ يك مليون افغاني را بنام كمك بخاطر تجليل هشتم           75اول ثور   در  حزب وحدت   
اتحاديـه  « ثـور  بنـام تـشكيل         3  در ثور از دكانداران مزار به زور تفنگ جمعĤوري كرد و         

ف ديگري مطالبه شد كه بـا وجـود اعتـراض شـديد      مبلغ گزا »هاي جشن هشت ثور  كمپ
  . دكانداران به زور برچه اخذ گرديد

 
  جنگي در جاغوري تدارك سگ

 آخوند سلمان وابسته به باند گلبدين و واثق نهضتي از كابل به منطقـه          1375اوايل ثور   
انگوري ولسوالي جاغوري آمدند تا پايگاه حزب گلبدين را در پاطو، بـا وجـود مخالفـت                 

واثق جهت پاكـسازي منطقـه سنگماشـه از         . ديد اكثريت اهالي آنجا دوباره فعال سازند      ش
. وجود برادران وحدتي، به آخوند سلمان پيوسته تا بتواند از نيروي نظامي او استفاده كنـد               

  .كند جنگي، باشي حبيب حوتقول نيز آنان را همراهي مي در اين سگ
  

  »نظاري«جنايت 
آور چهار طفل خردسال و مـادر پيـر و            اليت پروان كه نان    انارگل از و   1374در جدي   

خواني محمود يكي از بستگانش كـه        مريضش بود، وقتي بعد از ختم مراسم تدفين و فاتحه         
گشت، توسـط گروپـي       ميرعداً كشته شده بود به خانه خود ب       ها اختطاف و ب     توسط جهادي 

ا بعـد از چهـار روز       اقـاربش جـسد وي ر     . مسلح جهادي مربوط شوراي نظار ربوده شـد       
انارگـل قبـل از كـشته شـدن مـورد تجـاوز دسـتجمعي               . سپارند  جستجو يافته بخاك مي   

  .ناموسان مذكور قرار گرفته بود بي
  )1996 سپتامبر -1375ميزان ( 44 شماره ،»پيام زن«
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  باجگيري و عبداله انوري
) ليليجناح خ (بعد از شكست اكبري، عبداله انوري يكي از سرسپردگان حزب وحدت            

وي گروه ترتيـب داد تـا از دكانـداران، موترهـا و             . منحيث والي جاغوري انتخاب گرديد    
  .اجناس شخصي مردم ماليات اخذ نمايد

شد در حـدود چهـار        از عصمت دكاندار هم كه تمام اموال دكانش دو لك افغاني نمي           
اليـات را   عصمت هر قدر التماس كرد كه امـوالش م        . لك افغاني جهت ماليه مطالبه گرديد     

كند پس بهتر است كليد دكان را تسليم شوند، جايي را نگرفت و بجـاي گـرفتن                   پوره نمي 
  .ماليات عصمت درمانده را تا سرحدي لت و كوب كردند كه جان داد

  
  ناپديد شدن دو زن در راه

 قوس افراد مسلح قومندان احمددايي كه از اقارب نزديك دوسـتم اسـت،              28تاريخ  ه  ب
سوار گادي بودند از منطقه عرب خانه بزور ضرب و شـتم از گـادي پيـاده                 دو زني را كه     

  .در دست نيستاز سرنوشت آنان هيچ اطالعي . نموده و با خود بردند
 

  سگ شكاري دوستم
يك سال پيش در شهر مزار زني بنام آمنه توسط زرگي يكي از سـگان شـكاري سـتر                   

ر اثر تجاوز پيهم زرگي و همدستانش       شود كه بعد از چند شبانه روز د         پهلوان، اختطاف مي  
ي ايشان نشين مزار      جنايتكاران جسد زن را داخل بوجي نموده در چاه منطقه         . دهد  جان مي 

محـل اطـالع داده   » قـواي امنيتـي  «بعد از مدتي جسد توسط اهالي كشف و به   . اندازند  مي
.  گرديـد  جريان كشيدن جسد از داخل چاه مستقيماً توسط تلويزيون بلـخ پخـش            . شود  مي

هكذا اين جاني كثيف، در جريان يك سرقت فاميل پـنج نفـري را در چهـارراهي حـاجي       
  .ايوب شهر مزار از دم تيغ كشيده و اموال شان را تاراج نمود

و وقتي خداي داد آمر مالي صفحات شـمال را بنـابر خـصومت ديرينـه در مـسير راه                    
) الل(امـا لعـل     . داني مـي شـود    رساند دستگير و در محبس شبرغان زن        شبرغان به قتل مي   

 5پهلوان كه نبيال، عارفه و شفيقه خواهران زرگي را هميشه در خدمت داشت، بـه تـاريخ                  
فرسـتد، بعـد از كـسب          هر سه را جهت شفاعت برادر نزد دوسـتم بـاي مـي             1375قوس  

، زرگي از زندان آزاد و با برپايي خيـرات عمـومي، مجـدداً مـسلح و بـه                   »رهبر«رضايت  
  .آيد  در مياستخدام
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  ي جنبش دوستم خاينان پشت پرده
. سـازد   مشاورين اصلي دوستم باي را كادرهـاي خلقـي، پرچمـي و گـروه كـار مـي                 

رهبـري امـور نظـامي و      .  تاشكند و مزار در رفت و آمد اند        ـ� هاي آنان بين مسكو       مهمترين
) هـا  اصطالح جنبـشي (» محاسن سفيدان«ها، روسا و حتي روحانيون و  ملكي بدست جنرال  

ها و پيروان مذاهب گوناگون       آنان اختالفات را بين مردم، مليت     . دولت ببرك و نجيب است    
دهند و از طرف ديگر عقده حيـواني   دامن زده از يك طرف به زندگي طفيلي خود ادامه مي        

  .كنند خود را بر سر مردم نگون بخت ما وا مي
ادي و مشاورين خـصوصي     كساني كه هزاران هموطن ما را كشته اند، بصورت افراد ع          

كش و  آدم» پر شور«به طور مثال، جليل     . پهلوانان و قومندانان در خدمت جنبش قرار دارند       
در كنـار سـيدنادر نـادري بـه         ) آمر زون شمال و رئيس امنيت     (خادي مشهور زمان ببرك     

  .كند صفت مشاور اجراي وظيفه مي
هاي دوران    راد دوستم، از پرچمي   انجنير احمد ازبك، از خويشاوندان و با اعتمادترين اف        

هاي اداري رده باال مثل سرپرستي رياست كود و           وي از آغاز جنبش در پست     . نجيب است 
برق و معاونيت اداري واليـت قـرار داشـته و فعـالً هـم در اكثـر مجـالس خـصوصي و                    

ايـن فـرد     .كند  هاي رسمي دوستم با نمايندگان كشورهاي خارجي، حضور پيدا مي           نشست
انجنير احمـد   . بل رياست هيئت مذاكره جنبش با طالبان را در قندهار بعهده داشت           چندي ق 
هاي حزب اله هرات است كه توسـط حـزب وحـدت بـه                هاي شولگره و پرچمي     از عرب 

معاونيت واليت گماشته شده و نيز سال گذشته توسط حزب وحـدت زنـداني گرديـده و                 
  .فعالً بري استگذاري شد، ولي نجات يافته  اش بم دوبار در شعبه

بعد از فراغت از تخنيكم مزار بحيث مامور فني در رياست تفحـصات             » كامگار«زمري  
» صـادقي «و  » پيكـار «با حاكميت دولت مزدوران روسي توسط       . كرد  مزار ايفاي وظيفه مي   

ها بود، به خاد معرفي و در جريان عسكري           هايش كه از كادرهاي مهم پرچمي       شوهران عمه 
ها  بي ارتباط برقرار نموده اموال قاچاق روس       جي ها با كي     و دريوري روس   در بندر حيرتان  

بعد از حاكميت جنبش با استفاده از ارتباط قبلـي خـود            . داد  را به مزار و حيرتان انتقال مي      
 ـ� وي فعالً يكي از دالالن مهم اقتـصادي         . وارد تجارت شده و از آن طريق به مافيا پيوست         

باشد كه فابريكه بزرگ كود و برق مزار را از طريق اربابش به               يتجارتي و مافياي دوستم م    
  .تصرف خود درآورده است

يس تشكيالت حزبي و دولتي صفحات      ي، از كادرهاي گروه كار فعالً ر      »ركارگ «عزيزاله
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  .كند شمال است كه بحيث معاون جنبش در كنار دوستم باي ايفاي وظيفه مي
ـ در خاد وظيفه داشـت، قـبالً ر       نجيب كه   هاي دوران     سيد كامل، از جمله پرچمي     يس ي

  .ول امنيت صفحات شمال و مشاور امنيتي دوستم استود و فعالً مسامنيت مزار مقرر گردي
باشـند كـه    ي دوران نجيب ميها اش سيد يونس هر دو از خادي سيد نوراله و پسر خاله    

سـتر  « پاسـبانان    يس دفتر دوستم بوده و از وفـادارترين       ييس امنيت مزار و دومي ر     ياولي ر 
  . هستند »جنرال صاحب
هـا و تفـسيرهاي       ، منشي سياسي جنبش، سخنگو و نگارشگر پيـام        »همسنگر«نورالدين  

  .باشد هاي دوران نجيب مي سياسي دوستم از پرچمي
ـ ، فعـالً ر    بود ان نجيب غند نظامي   يس جبهه پدر وطن در زم     ييس عبدالوهاب، ر  ير يس ي

ـ همچنان عبدالروف بيگـي، ر    . لخ است شوراي ريش سفيدان واليت ب     يس اركـان حـزب،     ي
ـ  نظامي صفحات شمال، جنرال يوسـف ر        و معاون  8مجيد روزي قومندان فرقه      يس امـور   ي

هاي نظـامي دوران      سياسي و سخنگوي جنبش، همايون فوزي و جوره بيگ همه از پرچمي           
  .روند نجيب بشمار مي

  
  ايران و مزدورانش

گ باربري ايرانـي حامـل سـالح و مهمـات در      يك طياره بزر1996 اكتبر 28به تاريخ   
سپس سالح و مهمات متذكره توسط يكصدوبيست اراده موتر كامـاز بـه             . باميان فرود آمد  

  .واليت پروان انتقال و به افراد حزب وحدت تحويل داده شد
  )1997 مارچ -1375حوت ( 45 شماره ،»پيام زن«

  
  

  بنيادگرايان و زنان افغان
در ايـن   . كرد  يل باشنده دارآباد واليت فراه در كابل زندگي مي        نسيمه دختر دگروال خل   

اش، در بازگشت از آرايشگاه توسط افراد مـسلح           در شب عروسي  . اواخر او نامزد شده بود    
اش انداختـه     بعـد از چنـدين روز تجـاوز، او در نزديـك خانـه             . شود  جهادي اختطاف مي  

بعـد از ايـن     . ه شد و نجات يافت    نسيمه قصد خودكشي كرد ولي به شفاخانه برد       . شود  مي
  .حادثه فاميل بيچاره مجبور به ترك كابل گرديد

 فرزانه دختر انجنير آقا محمد باشنده قريه دارآباد واليـت فـراه، در خيرخانـه كابـل                  ـ
 800000 ماه قبل فرزانـه در حـال دادن          15. شوهرش يك افسر نظامي بود    . كرد  زندگي مي 
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. او حامله بـود . گردد ها اختطاف مي اش توسط جهادي    خانه افغاني به والدينش در مسير راه     
 شـوهرش در فـراه      فعالً. اقاربش بعد از جستجوي زياد مايوس شده و كابل را ترك گفتند           

  .بوده و دچار مشكالت رواني گشته است
هاي مخالف در قريـه شـيخ متـار ناحيـه      ، در يك درگيري بين گروه   1995 نوامبر   29 ـ

 طفل بود، كشته شدند و جنگجويان قومندان خـانجو  4 زن و 9شامل  تن كه    21چاربولك،  
 ساله بود اختطاف و بـه    13 و ديگرش    14آنان دو دختر را كه يكي       . قريه را تسخير نمودند   

  . ساعت تجاوز دستجمعي رها گرديدند24دختران بعد از . هاي خانجو بردند پايگاه
وسط يكي از قومنـدانان امـين در        اي ت   ، دو دختر از مراسم عروسي     1994 در زمستان    ـ

بعـد از سـه     .  كردند  »آمر امنيتي «والدين آنان طلب كمك از امين       . غزني اختطاف گرديدند  
كنندگان افراد خود امين بودنـد، امـين دو          از آن جايي كه اختطاف    . روز دختران پيدا شدند   

 امـين  در يك گـزارش . كرد دختر را كشت چرا كه ممكن مشكلي برايش خودش ايجاد مي       
 ».ها بودند، بنابرين ما آنان را كشتيم دختران روسپي«: گفت
اي توسط يـك قومنـدان جهـادي در قريـه جلمتـوي        ساله9 دختر 1995سپتامبر   در ـ

 دختر خواهان كمـك از مقامـات مربوطـه جهاديـان      فقير فاميل. واليت غزني اختطاف شد   
  . كرده به دار آويختگناه را پيدا ها فوري دو چوپان بي شوراي جهادي. شدند

 دار پايين آوردند، معلوم شد كه يكي از آنـان   هاي هر دو چوپان را از حلقه        وقتي جسد 
هـا او را بـه يكـي از نزديكتـرين      توانست نجات پيدا كند ولي جهادي هنوز زنده بود و مي  

  .ها فرستادند و در آنجا با زرق دوا به زندگي آن مرد بيچاره خاتمه دادند شفاخانه
 دو زن در اثر اصابت راكت طالبان در وزيراكبرخان بـه شـدت   1995 جوالي 15 در  ـ

هر دو توسط يك فرد جهادي در موتري به اين بهانه انداخته شـدند كـه بـه       . زخمي شدند 
اما فرداي آن روز اجساد هر دوي شان در حـالي كـه مـورد            . شوند شفاخانه انتقال داده مي   

  .الي در آن منطقه پيدا شدتجاوز قرار گرفته بودند، در گود
 حضرت مشهور به قومندان گرگوري مسكونه قريه كاالبلخ به قريـه            1996 اپريل   14در  
يكي از زنان حين فـرار،    . مردم قريه را از زنان و كودكان تخليه نمودند        . غه حمله نمود    ارنه

 در  گريست،  اش كودكي را كه در بغل داشت و مي         بخاطر نجات جان ساير اعضاي خانواده     
  . بعد ازختم جنگ وقتي زن برگشت ديگر كودك خود را گم كرده بود. كشتزارها رها كرد

  )1997، جنوري 2شماره (»  در افغانستان"حكومت اسالمي"تركيدن پوقانه «
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  قصه زندگي بعضي از روسپيان
هـا در قـسمت عاشـقان و عارفـان            اي در كوچه حضرت     »قلعه«اي كه در      قصه روسپي 

  :زندگي دارد
از ولسوالي بهـسود واليـت غزنـي يكـي از فواحـشي كـه فعـالً در          » ز. غ«دختر  » ل«

پدرم كارمند عادي   «: كند، چنين حكايت نمود     اي در ساحه عاشقان و عارفان كار مي         » قلعه«
تـا صـنف    . دولت بود، دو برادر و سه خواهر بوديم، خانه گروي ما در كارته سـخي بـود                

 ،"كوكـو "باشم و دو سال است كه با خاله           ليت هزاره مي  ام و از م     دوازدهم مكتب خوانده  
برادر كالنم در دوران نجيب صـاحب       . زنند   صدا مي  "غ" كنم و زنان قلعه مرا بنام       كار مي 

كرد كه در جريان كودتـاي     منصب ماشيني بود، برادر خوردم در دكان مستري شاگردي مي         
از روزهـاي اول    . شوروي رفـت  ام براي مدتي به       ثور در عسكري كشته شد و برادر دومي       

پـدرم بنـابر    . خوب بياد دارم كه زندگي بد اقتصادي داشتيم، فقر دامنگير خانواده مـا بـود              
هزاره بودن تا وقتي كه از ماموريت بركنار شد ارتقا نيافت حتي به مـديريت هـم نرسـيد،                   

 حكومـت   ي زايشگاه كارگر خدمتي بود و من متعلم بودم، تا زماني كـه              مادرم در شفاخانه  
اي بي سر و صداي داشتيم و به نان خشك شـكر   نجيب از بين رفت ما با وجود فقر زندگي 

گفتيم اما وقتي كه حكومت نامسلمان رباني و جهاديان شـيطان قـايم گـشت موضـوع                   مي
هاي مليتي بين جهاديان شروع شد، حزب وحدت كه در            هزاره و پشتون در گرفت و جنگ      

كـرد، حـزب خـاين        ، تمام مناطق هزاره نشين را كنترول مي        قرارگاه داشت  3ساحه كارته   
ها مخالف بود و ما هم به نام هزاره بشكل آزاد هـر طـرف گـشت و                    وحدت با ساير تنظيم   
ها شدت گرفت، از مكتب رفتن باز ماندم، از جانب ديگر چيزي بـراي   گذار نداشتيم، جنگ  

 ولي امكانـات كـوچ كـردن را         كرد  هاي اطراف ما را ويران مي       جنگ خانه . خوردن نداشتم 
روزي برادرم را با خود بردند او كه تـا      . كردند  نداشتيم، برادرم را بنام كمونيست تهديد مي      

كـار  ها شروع بـه       هاي خاين در پسته     رتبه تورن رسيده بود و از روي مجبوريت با وحدتي         
وليت ورهنگ بحيث سر گروپ تعيـين شـد و مـس   بعد از مدتي در پسته خانه علم و ف    . كرد

ها در آن زمان از هر خانواده هـزاره يـك       را هم به وي دادند، وحدتي       "بريكوت"سينماي  
  .گرفتند گرفتند و در غير آن يك مقدار پول مي پسر جوان را بايد با خود جبراً مي

از بـرادرم   . گفتند بايد ما هر روز يك افغان و يك پغمـاني شـكار كنـيم                ها مي   وحدتي
سنگي بنام پغماني اسـير       خوب بياد دارم كه يك نفر از ساحه كوته         تقاضاي مهماني كردند،  

گرفته بودند كه يك بايسكل و مبلغ چند لك افغاني پول نقد گرفته بعد از لـت و كـوب او    
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از همان پول كه در خانه ما تقسيم شد سهم برادرم را جدا             . نفهميدم كه سرنوشتش چه شد    
  .ف مهماني جدا ماندندكرده و يك مقدار پول اضافي را براي مصار

هاي كهنه داشـت     مجلس مهماني ترتيب شد و چند نفر موي كشال به خانه ما كه فرش             
كردنـد تـا     ياد نموده و وادارش مي"رضايي"آمده و بر برادرم خنديدند و او را بنام آقاي    

ه ناموس به ما چ     هاي بي   گفتند اين پغماني    هر چه زودتر سر و وضع خانه را تغيير دهد و مي           
 بايد هر روز يا از ساحات كوته سنگي يا از هر جاي ديگر گيـر بيـاوري نقـد و        ؛نكرده اند 

  سرش مباح است؟
ها او را بـه جنايـت و آدمكـشي            ها بلد نبود، و همين وحدتي       برادرم به اين جنايتكاري   

منـصب   كرد بنام كمونيست و صـاحب  اگر برادرم در مقابل شان مقاومت مي      . وادار ساختند 
در . شد، چنانچه صدها نفر با همـين سرنوشـت دچـار شـده بودنـد                 حتماً كشته مي   نجيبي

ي ما من از مهمانان پذيرايي كردم و مـرا تحـسين كردنـد و از همـين لحظـه         مهماني خانه 
بود و دانستم كه سر و صـورتم    "قيادي"در بين آنان شخصي بنام   . بدبختي من آغاز يافت   

رفت و آمد   . به برادرم چيزي نگفتم و ساده فكر كردم       . كند  را با طمع خاصي نظراندازي مي     
هراسيد،  دار حزب وحدت بود و برادرم هم از او مي  دار و صالحيت     كه آدم سابقه   "قيادي"

گفـت بايـد      كرد و مـي     برادرم را هميشه بنام كمونيست تهديد مي      . ي ما ادامه يافت     به خانه 
سلح بـود و پـسته داشـت ولـي قـدرت            كه برادرم م   با وجودي . هايت را بكني    جبران گناه 

  .نداشت
 براي ما اطـالع     .ها قرار گرفت    ها شدت كسب كرد، منطقه ما در محاصره وحدتي          جنگ

دادند كه گويا برادرم در اثر اصابت مرمي شديداً زخمي شده و بايد او را همراه قيـادي در       
يشان گشته و به    با اين خبر من و مادرم سخت پر       . شفاخانه جراحي كارته سه عيادت نمايم     

توانـستم    گريه افتاديم، از رفتن مادرم به شفاخانه مانع شدند و من نيز كه وارخطا بودم نمي               
تصميم بگيرم كه چه كنم، برادرم يگانه اميد ما بود، هر طوري كه بود با قيادي راهي شدم،                  
عصر روز بود قيادي گفت كه بايد اول از مركز صحي حزب چيزهاي ضـروري را گرفتـه                  

آوردم و او بـرادرم را در         ي شوم وي هيچ سـر در نمـي          عد به شفاخانه برويم، من از نقشه      ب
اي  بر موتري سوار شده و به حويلي متروكـه . همين روز به جاي ديگري توظيف نموده بود       

داخل گشتيم، از من خواست تا براي چند دقيقه داخل اتاق شوم، من نيز بدون فكر كـردن                  
  .كردم و ترس هم نداشتم  مورد برادرم به هيچ چيز فكر نميداخل اتاق شدم و جز در

 خاطر جمع باش، هيچ چيـزي   : از اتاق ديگر وارد شده و با خنده به من گفت "قيادي"
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واقع نشده، برادرت صحيح و سالم غرض اجراي وظيفه جايي رفته و من خواستم كـه تـو                  
 ايـن جهـادي خـاين آگـاه         آنگاه من از قصد پليد    . خسته نباشي و امشب مهمان من هستي      

ي كوچكي در چنگال اين وحشي مـوي          گشتم ولي افسوس كه راه فرار نبود و مانند پرنده         
اي نكرد، عذر كردم، به پايش بوسـه زدم،     كشال قرار گرفته بودم، هر چه تالش كردم فايده        

. هيچ قبول نكرد، باالخره مقاومت كردم، از آشپز خود كه اسمش قربان بود كمك خواست              
هـا    ستان مرا بستند و آشپز را با دشنام از اتاق بيرون كشيده و گفت كه جزاي كمونيـست                 د

. ها در تالش بودم ولي كسي نبود كـه بـه دادم برسـد                تا ناوقت  .بايد همين طور داده شود    
قيادي خاين باالخره بـه هـدف شـوم         . حويلي متروكه بود و اموالش را غصب كرده بودند        

برايش گفتم من زن تو خواهم شد و براي كسي شـكايت            .  كرد خود رسيده و به من تجاوز     
نخواهم كرد، اول نپذيرفت و به قرآن و قسم ياد كرده گفت كه بايد به رضايت خود را در                   

آن شب چند بار به من تجاوز كرد و بعد از گذشتن چند شب بـرايش                . اختيارش قرار دهم  
ر به خانـه بـرويم تـا مـادرم را در     گفتم كه مادرم در اندوه پسر خود غرق است بايد زودت        

گفت درست است، چاي را خورده حركـت        . جريان بگذاريم و تو از من خواستگاري كن       
قيادي . بيش از بيست شب را در همين خانه سپري كردم         . كنيم، اما غلط فكر كرده بودم       مي

 روز  گفـت آن    ديد ظاهراً خود را غم شريك نشان داده و مـي            خاين با برادرم همه روزه مي     
اي، خواهرت را در فالن كوچه رهـا كـردم و             راپور غلط داده شده بود كه تو زخمي شده        

اي رفتم، در اين مورد هم تـشويش دارم كـه كـار               چون حالت جنگ بود پي كار ضروري      
  .ها است سني

 مالك همان خانه را كه در سرك عقب وزارت تجارت قرار داشت مجبور به                "قيادي"
هر روزي كه . اش را براي خود قرارگاه ساخته بود احب نموده و خانه   فرار و اموالش را تص    

گفتم خدا را حاضر ببين، رحم كن، امـا او اصـالً بـه خـدا بـاوري                    شد به او مي     سپري مي 
روزي اين مرد با دو نفر . داد خواست انجام مي ناموسي تمام هر چه دلش مي     نداشت و با بي   

ند و از من تقاضا كردند كه كامالً برهنـه بگـردم و    ديگر به خانه آمده و مجلسي ترتيب داد       
برهنه نان بر دسترخوان بياورم به قيادي گفتم مگر تو قسم به قرآن و علي نخورده بودي كه                  

گيري، با تمسخر به طرف رفيقش ديـده و           از من خواستگاري خواهي كرد و مرا به زني مي         
. كنيم و با هـم خنديدنـد   ش ميگفت، در آخر نصيب قربان آشپز خواهد شد و با وي نكاح          

. نمودند  دانم تا چه مدت و چند نفري به من تجاوز مي            سه نفري به جانم شروع كردند، نمي      
  .قيادي نامرد بعد از گذشت تقريباً دو ماه مرا رها كرده و جاي ديگر وظيفه گرفت
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ـ            صه مادر و برادرم نااميد بودند كه من وارد خانه شدم، جريان را يكايك بـراي شـان ق
اي نداشتم، بـرادرم گفـت كـه او را پيـدا      كردم، مادرم از بيچارگي من به گريه افتاد، چاره       

به پايش افتادم كه حاال حيات من برباد شده، تو حيات خود  . كشمش  كرده و مانند سگ مي    
امكان كوچ كـردن را نداشـتيم، حـزب    . را برباد نساز، تو توان مقابله با آن جاني را نداري      

بعد از گذشت . توانند هاي خود جايي رفته نمي  ها از خانه     كرده بود كه هزاره    وحدت فيصله 
هـا ادامـه     برادرم خانه نبود، جنگ   . مدتي قيادي خاين همراه چند نفر مسلح باز بسراغم آمد         

داشت از مادرم پرسيد آن كمونيست كجاست كه در صف مجاهدين شـامل شـده، همـين                 
مـادرم خواسـت در   . ه اند و بايد كـشته شـوند      ها صف مجاهدين را خراب كرد       كمونيست

فريـاد  . مورد من چيزي بگويد كه با لگد مواجه شده به امر قيادي بزور به موتر انداخته شد            
من جايي را نگرفت، اطراف خانه ما خالي بـود و مـا از روي نـاتواني اقتـصادي و ظلـم                      

ماي بريكوت برد كـه چنـد       قيادي اين بار مرا به سين     . ها نتوانستيم جاي ديگر برويم      وحدتي
شـد و     هاي گوناگون روا مـي      دختر و زن ديگر از اهل تسنن هم آنجا بودند كه بر آنان ستم             

  .ها به جان رسيده بودند هر كدام شان زير شكنجه وحدتي
كردند و شبها چند مرتبه مورد تجاوز   روز در اين جا بااليم آشپزي مي   12 الي   10مدت  
ي تكت فروشي و دفتر سينما چند زن و دختر اسير بودند كه آنان              ها  در اتاق . گرفتم  قرار مي 
شدند، بين افراد وحدتي مسئله هزاره و پشتون اهميت  هاي بدتر از من را متحمل مي        شكنجه

كردم و    روزها كار مي  . شد  آمد به همين سرنوشت دچار مي       نداشت هركس كه گير شان مي     
هـا    ايـن كمونيـست   . ي كمونيـستي دارد     مزهگفتند    نمودند و مي    ها از من كامجويي مي      شب

  .چيزي ديگري اند
تجاوز پيهم جنسي آن هم بصورت دستجمعي وضع زندگي و صـحت مـرا روز بـروز                 

ديدم كه زنان مردم را از كوچه و بازار به هر عنواني كـه              به چشم خود مي   . ساخت  بدتر مي 
اي از اين زنان مـرگ      عده. ندداد  ناموسي قرار مي    آوردند و آنان را مورد تجاوز و بي         بود مي 

دلم براي برادر و مادرم كـه معلـوم نبـود           . را قبول كردند ولي به اين خاينان تسليم نشدند        
كـردم بـه گيـر        كجا اند تنگ شده بود و راه فرار برويم بسته بود، احياناً اگر فرار هـم مـي                 

ت بردار نبودنـد و  افتيدم، حامله شده بودم اما هنوز هم از سرم دس تري مي   هاي گرسنه   گرگ
  .كردند بر من تجاوز مي

بعد از گذشت زماني از اين بند رهايي يافتم، آن هم به خاطري كه هزاره بودم در غيـر                   
  .مردم ي جنسي مي آن مانند ساير زنان بايد زير شكنجه
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برادرم كه از وضعيت من خبر يافته و توان مقابله را نداشت تا جايي كه خبـر دارم بـه                
بود و مادرم را يكي از اقاربش به جاي نامعلومي برده بود كه تـا امـروز از وي                   ايران رفته   

ها در ساحات هـزاره نـشين كـار     هاي هزاره بعد از رهايي در بعضي از خانه . سراغي ندارم 
پرسيد، شكمم بلند آمد، زن صاحب خانه و شـوهرش            كردم  هركس از من چيزهايي مي        مي

ام را بـه آنـان بـازگو          كي بودند و من نيز تمام قصه      كه نمك فروش بود و نسبت به من شا        
به هر مشكلي كه بود خود را از شـر طفـل كـه در               . كردم و آنان مرا از خانه بيرون راندند       

  . شكمم بود نجات دادم و سخت مريض شدم
سخي داد كرباليي كه با او آشنايي قومي داشتم از وضعيت من  خبر شد و تا مدتي در                   

دادم، آنجا هم   لباس شويي و كارهاي خانه را انجام مي     . او زندگي كردم   قلعه شاده در منزل   
. حيـران و سـرگردان بـودم      . با من سر ناسازگاري گرفتند و از آن خانه نيـز بيـرون شـدم              

ي   ناموس وحدت در حق من انجام داده بود چـاره           اي را كه حزب بي      عزتي  آبرويي و بي    بي
 كه يا خودكشي نمايم و يا به تن فروشي بپـردازم         ديگري براي من باقي نمانده بود جز اين       

هـاي زنـدگي    كنم، تمام راه  كار مي  "قلعه"و به همين شكل امروز به حيث فاحشه در اين           
سازم كه فقر و غربت باعث شد كه بـرادرم بـا              برويم مسدود اند، خود را تا حدي قانع مي        

كوچ كنيم بنابر اين گناهكار اصـلي       ها كار كند و ما نتوانيم مانند پولداران از محله             وحدتي
  ».ام را به اين روز سيه دچار ساختند ناموس بودند كه من و خانواده هاي بي همين جهادي

من هنوز جوان هستم سن من از        « :گويد   مي  »قلعه«او در مورد نحوه كار خود در داخل         
ماننـد ديگـران   اندازي ندارم و هـم كـدام فاميـل را      تجاوز نكرده و از عوايد خود پس  27

از ايـن كـه هـزاره     . ام معلوم نيست سرنوشت با من چه خواهد كـرد           كنم، آينده   اعاشه نمي 
ها و تاجيكان در يك       ها با پشتون    هستم مشتريان توجه زيادي به من دارند، زيرا كمتر هزاره         

  ».كنند گري مي خانه فاحشه
، او مـرا تعقيـب       سـر خـوردم     "كوكو"ها سرگردان بودم با خاله        روزي كه در سرك   «
كـس هـستم و جـايي     اي است، از رفتارم دريافته بود كـه بـي       كرد و چون زن با تجربه       مي

ندارم، برايم گفت اگر جاي شب باش نداري و مسافر هستي با مـن بيـا مـن از تـو ماننـد                 
 روان شـديم و ايـن       "كوكـو "از كوچه اندرابي بسوي خانه خاله       . كنم  دخترم حمايت مي  
همكار نـو مـا مبـارك    ":  بود كه به مجرد رسيدن به خانه به سايرين گفت خاله آنقدر ماهر  

  ».كنم  كار مي"قلعه"از آن روز تا حال در . ام  و من دريافتم كه چه جايي آمده".باشد
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  :هاي كه در مركز قلعه زمان خان زندگي دارد قصه يكي از روسپي
لعـه زمـان خـان موجـود     ها مركز فحشا در شهر و نواحي آن يكي هم در ق   از جمله ده  
 بـراي پيـدا      »ق«. مشغول كار اند  » ق«و  » ل«هاي     دو نفر زن جوان بنام      »قلعه«است در اين    

كردن مشتري و يا هم گدايي بيرون رفته بود و نفر دومي به انتظار مشتري بود و در مـورد                     
زن بيوه شريفي بـود كـه روزگـار بـد، فقـر و خانـه خرابـي                 « :چنين گفت » ق«همكارش  

شوهر ندارد، با دو طفل خردسـال     . ها او را به اين كار مجبور كرده است          هاي جهادي   نگج
او كـسي را    . كسي و غريبي و گدايي به اين كـار رو آورده اسـت             تنها مانده بود كه از بي     
  .داد اش را مي نداشت كه مصرف خانه

از شوهر مريض اين زن با وصف فروش لوازم و فرش خانه براي خرج تـداويش بعـد              
  .چند ماه فوت كرد

تنها بود، به مشكالت زياد زندگي گرفتار شد، در شهر كابل، كسي به كس كمـك                » ق«
  ».كند يا از گرسنگي بايد پا به اين حال دچار گردي ما گرفتار روزگار بدي هستيم نمي
هاي  جنگ « :قصه زندگي همكار خود قدسيه را كه بارها از او شنيده بود بازگو كرد       » ل«
ها به اطراف جاده و چمن پسته داشتند، قدسيه           ي در شهر كابل ادامه داشت، دوستمي      تنظيم

شـد و گـاهي هـم پيـدا           رفت كه گاهي پيـدا مـي        گاهگاهي غرض جمعĤوري پسمانده مي    
  :دهد ادامه مي» ق« از زبان ».شد نمي
هاي خاين جهت بدسـت       هاي جهادي   با چادري كهنه كه هميشه در سرم بود، در پسته         «
كمـي بـرنج پختـه و نـان بـرايم       . ها با من بلد شده بودنـد        رفتم، پسته    لقمه ناني مي   آوردن
گفتنـد،    داران همه وقته به من مـي        پسته. نمودم  ي شب و روز خود را مي        دادند كه گذاره    مي

ام كسي خبـر      من در چادري پنهان بودم و از جواني       . ننه جان هر روز بيا خدا مهربان است       
چاشت يك روز بود كه در پسته افـراد  .  اين روز بودم كه روز نبودم      نبود و من هم در فكر     

ام تقريباً باال بود، دو نفر از افراد دوسـتم كـه در آنجـا                 دوستم در اخير جاده رفتم، چادري     
خوشـحال و بـه     . ايم بودند صدا زدند كه پشت تعمير يك مقدار برنج و روغن برايت مانده            

ها سر زدم چيزي نبود كه ناگهـان آن           ه يكي از اتاق   آن طرف حركت كردم، رويم لچ بود، ب       
از . ناموس دوستمي از عقب مرا بغل زده و همانجا دو نفري به مـن تجـاوز كردنـد                   دو بي 

چند وقت از خانه بيرون نشدم، اطفالم را        . ترس آبروي خود بدون سر و صدا از آنجا رفتم         
داد، مجبور شـدم       شان پول نمي   بخاطر گدايي فرستادم، آنها بسيار خرد بودند و كسي براي         
كرد و از جانب ديگر خـود را          دوباره به گدايي شروع كنم ولي پول گدايي هم كفايت نمي          
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خواسـتند   طاقت نياورديم، دو طفلم نان مي  . آبرو باخته يافته بودم، گرسنگي بد چيزي است       
 مـن آلـوده   ها را بروي خود بسته ديدم، از روي فقر و تنگدستي دامن پـاك              و من تمام راه   

ها بودند كه به من تجاوز كردند، از آن روز به اين طرف به اين كار پليد       شد، همين جهادي  
شد پنهاني از دو طفلم به مردها در بـدل          آغشته شدم و هر وقت كه فرصت مناسب پيدا مي         

  ».كردم فروشي مي پول تن
از مردان پـذيرايي    او روزها در همين قلعه با من يكجا         «: اضافه نمود » ق«در مورد   » ل«
هـا   ران رود و يا از طـرف تكـسي       نمايد، هرگاه مشتري پيدا نشد بخاطر گدايي بيرون مي          مي

رود  تا دو طفل را كـه حـاال نـسبتاً              كند، از طرف شب خانه مي       براي خود مشتري پيدا مي    
 راني آشنا است كه وي را هميـشه         با تكسي . كالن شده اند، از وضع مادر شان اطالع نيابند        

  ».برد با خود مي
  www.rawa.org »راوا«برگرفته از سايت  
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اين گزارش . است  نفر را به هالكت رسانيده2000 بر كابل تا آوان راكت و مالتح
دوستانه  هاي بشر ها جهت كمك هاي گروهي باعث قطع تالش كند كه جنگ اضافه مي

: گويد در مورد آزادي بيان و مطبوعات در افغانستان اين گزارش چنين مي. است  دهگردي
است ولي مرجعي   دولت موقت ادعا دارد كه حق آزادي بيان و مطبوعات اعطا نموده«

يس يجمعيت اسالمي ر. وجود ندارد كه بتواند آزادي بيان را در سرتاسر كشور حفظ كند
كار به ا جهت پيشبرد اهداف خود و دفع ساير نيروها جمهور رباني راديو و تلويزيون ر

  ».گرفت
اي از استادان پوهنتون كابل بعد از تغيير دولت  قرار راپور عده«كند كه   گزارش افشا مي

  ».از بيم اذيت و آزار بخاطر عقايد و يا پيوندهاي سياسي قبلي شان، ترك گفتند
هاي غربي  زنان با لباس«ت كه گزارش وزارت خارجه امريكا همچنان حاكي از آن اس

. هاي شان برگشتانده شدند تا آن را به لباس سنتي اسالمي تبديل نمايند در كابل به خانه
هاي مختلف ترك گويند و زنان خبرنگار  زنان وا داشته شدند تا مقاماتي را در وزارت خانه

  ».در راديو و تلويزيون بركنار گرديدند
  1993 جنوري 23، »فرنتيرپست«

  

 ساله در خانه مصروف بازي بود كه راكتي به منـزل شـان اصـابت             12 الرحمن   مجيب
پـدر مجيـب در   . هاست اما وي يكي از خوشبخت ترين. كرد و دست چپ او را قطع نمود  

احمر كه     هالل حالي كه غرق در خون پسرش بود، توانست او را از آنجا كشيده و با موتر               
. هـد هاي هنوز فعال، انتقـال د       وي را به يكي از شفاخانه     تصادفاً از آنجا در حال عبور بود        

  .ترين مشكالت است تنها انتقال  قربانيان به شفاخانه يكي از اساسي
توانند با خود ببرند، مجبـور   مي ها با هر آنچه ها و بايسكل همچنان هزاران نفر با كراچي

. ل و تاراج گرديده اسـت     هاي شان چپاو    بسياري از خانه  . زده هستند   به فرار از مناطق جنگ    
ولين جنـگ لعنـت و نفـرين        وآنان به مـس   . هيچ كسي نيست كه به افراد بي پناه كمك كند         

  .كنند كه آنان را رها كرده اند  دنياي خارج را متهم ميفرستند ولي بسياري هم مي
  1993 مارچ 4، »مسلم«

  
ت كـه طـي     پي يك گروه امداد طبي مقيم بروكسل گفته اس        .اف. اساس گزارشگر اي   به
  هاي دو هفته گذشته در پايتخت كابل، هزار تن كشته و بيشتر از سه هزار زخمي شده        جنگ
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در گـزارش  » .ها را عمليات كنـيم  ما حتي مجبور شديم در زيرزميني زخمي«: او گفت .اند
وي آمده است كه مركز شهر از روز دوشنبه مورد حمالت مـداوم راكـت و هـاوان قـرار                    

  ».مركز و جنوب شهر ويران شده اند«: او گفت. داشته است
 14راديوي افغانستان گزارش داد كه حمالت راكتي روز چهارشنبه در كابـل حـداقل               

  . تن ديگر را زخمي نمود79تن را كشته و 
نيروهـاي وزيـر دفـاع احمدشـاه      حزب اسالمي عليه    نيروهاي  ،  رهبران مجاهدين افغان  

  .جنگند  براي كنترول كابل با هم مي،مسعود
هـاي   لكـه . پسر كوچكي كه در حمله راكتي كشته شده بود، از آنجا انتقـال داده شـد                

خون بر روي سرك كنار موتري كه پسر نوجوان ديگري در نزديك آن در حال مرگ بـود،               
. دروازه دخولي شفاخانه بعلـت تجمـع خويـشاوندان زخميـان مـسدود بـود               .مشهود بود 
بخاطر زد و خوردهاي شديد بين نيروهـاي دولتـي و            .اند  ها با كمبود بستر مواجه      شفاخانه
هاي مخالف، ارتباط شهر با اطراف آن قطع شده و بسياري از زخميـان بـه شـفاخانه                    گروه

  .شوند انتقال داده نمي
  1993 فبروري 5، »مسلم«

  

آبـاد    سازند يكي از پيامدهاي ديگر معاهده اسـالم         ها خاطر نشان مي      اكثر افغان  چنانچه
مـردم درك كردنـد كـه       .  آناني كه بيشتر قتل توانستند پاداش دريافت نمودنـد         اين بود كه  

ول اكثريت كـشتارها و     ونيروهاي رباني و گلبدين كه بيشتر در برابر يكديگر جنگيده و مس           
پرسـند    آنان مي . اند  تخريب در كابل بودند، حال بهترين مقامات را در دولت پاداش گرفته           

هـايي دسـت      هاي بهتر به چنين شـيوه      نيست تا به اميد پاداش    كه آيا اين دعوت به ديگران       
 . تري نياز دارد  به يقين به بررسي دقيق اين سوال. زنند

  1993 مارچ 15، »نيوز«
 

 كابل گفت كه روز دوشنبه در جريان يكي از شديدترين حمالت راكتي به كابل               راديو
 تن كـشته و بيـشتر از        54قل  و حمله متقابل دولت با بمبارد سنگين نيروهاي مخالف، حدا         

  . تن ديگر زخمي شدند100
 راكـت   200حزب اسالمي بيشتر از      رهبرجناح گلبدين حكمتيار    منبع مذكور گفت كه     

به گفته راديو بـر اثـر رگبـار مسلـسل      .فير نمود كه به مناطق مسكوني كابل اصابت نمود
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هـا در    زخميتعدادچندين ساختمان دولتي و شخصي طعمه حريق گشته و اضافه نمود كه  
  .منطقه دهمزنگ كابل جايي كه يك مسجد نيز ويران شد، بسيار باال بود

 دو راكت در كنار پلي باالي درياي كابل نه چندان دور  ،بر اساس گزارش عساكر محل    
از يكـي از قربانيـان فقـط    .  نفـر را كـشت  20از باغ وحش شهر منفجر گشت كه بيشتر از    

  . بوداش  از خون و بايسكل تاب خوردهچيزي كه باقي ماند حوضي پر
  1993 فبروري 9  ،»فرنتيرپست«

 

كردند، جسد تكـه      هاي دولت افغانستان كه از پلي روي درياي كابل محافظت مي          نيرو
پاره شده يك پسر را از جاده دور ساختند، جسد را در لحافي كهنه نظـامي پيچانـده و از                    

راكتي . تيشن برق كه خالي مانده بود، گذاشتند      دانستند چه كنند، آنرا در يك س        اين كه نمي  
كه همان روز صبح زود توسط جناح مخالف مجاهدين فير و منفجر شده بود، اين پـسر را                  

  .كه با بايسكلش به سوي بازار روان بود، تكه تكه نمود
همانند هزاران ديگر، اين پسر هم در زدوخوردها بين نيروهاي وزارت دفاع و نيروهاي              

يك پشتون متعصب گلبدين حكمتيار، كه از نزديك به دو   اسالمي به رهبريمخالف حزب
  .هفته با يكديگر در داخل و اطراف كابل در حال جنگ اند، گير كرد

قيمتي كه شهروندان بايد بپردازند، نه تنها مرگ بلكه ويراني منازل و از دست دادن همه    
  .وسايل امرار معاش شان هم است

اش كه در خط اول جنگ قرار داشت، جهت گـرفتن   ود به خانهمردي كه جرئت كرده ب  
ايـن  . مـا مـانعي نيـستيم   . ام  من فاميل خود را در يك مسجد گذاشته       «: گفتكااليش برود،   

  ».روزها تعداد نماز گذاران كمتر است
  1993 فبروري 1، »مسلم«

  

 قـت غيـر   ترين حمالت راكتي به كابل بعـد از مواف          يكشنبه به ادامه يكي از شديد      روز
.  نفـر كـشته شـدند   80اي كه دو هفته قبل صورت گرفت، بيـشتر از      رسمي بمنظور متاركه  

 نفر وقتي كشته شدند كه يك مرمـي بـه بالكـي             12. رسد  ها به صدها نفر مي      تعداد زخمي 
اصابت نمود و تعداد قربانيان باز هم بيشتر شد زماني كه دو راكت در  يك مـسجد مقابـل          

  .نمازگذاران فرود آمد
 هم بخاطر اصابت يك مرمي آوان به يك ماركيت مزدحم تركاري فروشي در مركز               قبالً
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  .بجا گذاشت نفر كشته 14شهر، حداقل 
سي در كابل گفت كه دو راكت زماني به مسجدي در مركـز شـهر                بي يك گزارشگر بي  

ص ساحه مملو از مردان و بخصو     . اصابت نمود كه مردم بخاطر اداي نماز جمع شده بودند         
  .رساندند پسران كوچكي بود كه آب وضو را به فروش مي

. ها را در يك موتر سرويس جابجا كرد         ها و زخمي    يك قومندان محلي گفت كه او مرده      
اطفال هم قرباني راكتي شدند     . كوشيدند مقداري پول بدست آرند     اينان مردمي بودند كه مي    

ر در بيرون ساختمان، يك بچـه       گزارشگ. كه به ساختماني در مناطق مسكوني اصابت نمود       
اين پسر يگانه بازمانده فاميل هـشت  . خرد سالي  را كه پتلونش پر از خون بود، ديده است         

  .كردند اي بود كه درين ساختمان زندگي مينفره
 پسر و خانمش توسط همين راكت حين كاالشويي و پختن غذا            3مرد ديگري گفت كه     

  .در بيرون از خانه كشته شدند
 اگست اين اولين بار است كه بازار مركزي كابل مورد حملـه قـرار گرفتـه و از                   از ماه 
  .اي به يك مسجد صورت گرفته است  به اين سو، حمله1990اوايل 

هاي خود را بستند، در حالي كه ديگـران بعـد از              پنجره اندكانداران فرار كرده و تجار    
 فبروري بـين  15بس غيررسمي ترين حمالت به كابل از زمان مراعات آتش    يكي از خونين  

  . شستند ها را از  روي سرك مي دولت و مخالفين، خون
فرود آمد كه منجـر بـه كـشته و زخمـي     كابل صبح دو آوان در ماركيت تركاري شهر     
نفـر   100 شـفاخانه كابـل بيـشتر از    5امـروز  . شدن تعداد بسيار زيادي از غير نظاميان شد  

كتري گفـت كـه قربانيـان از همـه سـاحات شـهر            دا.  كشته را گزارش دادند    35زخمي و   
  .اند آمده

  1993 مارچ 1، »مسلم«
  

 حزب اسالمي حكمتيار خود طرح ميزايل زمين بـه زمـين            اساس منابع حزب، رهبر    به
اش بـه توليـد تعـداد         هاي اسلحه سازي    شود كه كارخانه    گفته مي .  را ريخته است   1-ام.بي

  .داختبسيار زيادي از اين نوع ميزايل خواهد پر
.  را به كشورهاي شـرق دور سـفارش داده اسـت           2-ام. بي حزب همچنان توليد ميزايل   
هـاي    چه بيشتر توليد كنيم و كيفيت سالح       ما معتقديم كه هر   «: يكي از مقامات حزب گفت    

  ».توليد شده در وطن خود ما براي ما مهم نيست
  1991سپتامبر15  ،»فرنتيرپست«
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حتي سگ نجيب هم نسبت بـه  . اله مرد خوبي بودنجيب «:  پيري با عصبانيت گفت  مرد
  ».اين مجاهدين شرف داشت

  1993 فبروري 1، »مسلم«
  

 زن مقابل دفتر سازمان ملل در كابل دست به          100روز دوشنبه حدود    : پي اف ، اي كابل
اعتراض زده و خواستار بازگشت شوهران و برادران زنداني شده شان بودند در حالي كـه                

 شـرح   ،هايي را كه در ساحه افشار صورت گرفته         چپاول، تجاوز و قتل   تعدادي هم چور و     
  .دادند

اعتراض بر اين مظالم به دليلي صورت گرفت كه روز پنجشنبه منطقـه شـيعه نـشين را            
شـود، و     نيروهاي اتحاد طرفدار دولت، جناحي كه توسط عربستان سـعودي حمايـت مـي             

  .زب وحدت دوباره تصرف نمودندنيروهاي وزير دفاع احمد شاه مسعود از نيروهاي ح
 به اساس   ،مهاجريني از منطقه كه در مسجدي در ساحه مجاور تايمني جمع شده بودند            

گزارش شاهدان عيني گفتند كه اين كشتارها روز پنجشنبه چنـد سـاعت قبـل از غـروب                  
  . ادامه داشتبعدآفتاب شروع و تا روز 

  . كردن دولت خوانده رد نمودها را هدفي جهت بدنام يكي از مقامات دولتي گزارش
هـا را    تن آنان بودند، بعضي شان راكت انـداز 12«: هاي جوان گفت  شهال يكي از نرس   

آنان دروازه را شكستاندند و بعداً به خـواهرم و مـن            . نمودند  هاي شان حمل مي     روي شانه 
پدرم كوشش كرد كه مانع آنـان شـود ولـي آنـان پـدرم را زده و شـكنجه          . نزديك شدند 

در حويلي يك سگ بـسيار      . آنان يكي از پاهاي پدرم و دو دستش را قطع نمودند          . ودندنم
هـاي پـدرم را بـه ايـن سـگ              بود، يكي از آنـان دسـت       انكالن متعلق به يكي از قومندان     

  ».انداخت
بعد از ظهر روز يكشنبه كشتار تمام شد ولي مجاهدين مربوط اتحاد هنوز به هر طـرف                 

  . زي براي دزدي بيابندكردند تا اگر چي حمله مي
اي و در دست ديگرش       جنگجوي از مجاهدين در حالي كه در يك دستش گيالس نقره          

اگر شـما هـم اينجـا       «. اند  هاي نزديك برده شده    تسبيح بود، گفت كه اجساد به يكي از دره        
را   اف. ديگـري خبرنگـار و عكـاس اي       » .بسيار دير بمانيد، شما هم تاراج خواهيد گرديـد        

  .ردتهديد ك
اش   شخص ديگري در حالي كه مشغول جمعĤوري اشياي دزدي نشده دكان ويران شده            
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  .بود، نيز از كشتار سخن گفت
 مهاجر در حالي    .يكي از مهاجرين را در بغل گرفته بود        يدختر جوان  تايمني در مسجد «

كه اشك در چشم داشت گفت كه مادر و پدر وي كشته شـده انـد و از آن هنگـام ديگـر                  
  ».هد جاي برودخوا نمي

او گفت كـه او     . فيروزه،  زني ديگري قرآني را نشان داد كه توسط مرمي پاره شده بود             
اين قرآن را بروي مهاجمين وار كرد اما بيهوده بود، گلـوي شـوهرش بريـده شـد و سـه                     

  .دخترش هم كشته شدند
اكي مثـل   آنان در شرايط بسيار وحشتن    . اند   فاميل به مسجد تايمني پناه برده      300حدود  

هزاران مهاجر ديگر در شهر مجبور اند بدون آب نل، برق و مواد سـوخت و حتـي غـذاي     
  .كافي زندگي كنند

  1993 فبروري 16، »فرنتيرپست«
  

 قاضي حسين احمد گفت كه عربستان سعودي بخاطر ثبات رژيم داكتر نجيـب              سناتور
  .ها دالر را به اتحاد شوروي فراهم نمود در كابل مليون
 دولت كشورهاي بالتيك را به رسميت شناخته بود چون امريكـا اسـتقالل آن         وي گفت 

هاي خارجي خود مستقل      دولت پاكستان در سياست   «: او تذكر داد  . كشورها را پذيرفته بود   
  ».نبوده و كامالً وابسته به امريكاست

اش او را به رهبر ليبيا قذافي نزديكتر سـاخت كـه تـا آخـرين                  گرايشات ضد امريكايي  
قذافي همچنان در مسكو براي حكمتيـار       . كرد  اش عليه امريكا از او حمايت مي        نشيني قبع

تبليغ نموده و برنامه داشت تا بخاطر بحث روي مسئله افغانـستان ديـدار حكمتيـار را بـا                   
  .گورباچف ترتيب دهد

وي . هاي اسالمي نقاط مختلف جهان اسالم ديگر پنهان نيست          روابط حكمتيار با جنبش   
او با رهبـران جبهـه      . داد  گجويان جوان كشورهاي مختلف اسالمي آموزش نظامي مي       به جن 

  .اسالمي الجزاير و جنگجويان سودان و تونس، در ارتباط است
  1991سپتامبر13، »پستنتيرفر«

  

، علماي ديني و ريش سفيدان افغان مـصرانه پيـشنهاد دارنـد تـا عربـستان           قومندانان
 اجازه  ان در امور سياسي افغانستان را قطع كنند و به افغان          سعودي، پاكستان و ايران مداخله    
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اي حل كنند كه منتج  بـه توافـق بـر سـر تـشكيل                 دهند كه خود بحران كنوني را به شيوه       
  . و بدون مداخله گردد شانحكومت ملي به انتخاب خود

 شاهد اين حقيقت بوده اند كه كشورهاي همسايه تـالش دارنـد تـا از                اناكثريت افغان 
. ها و احزاب مطلوب خود انحصار سياسي شانرا بر افغانـستان حفـظ نماينـد      يق سازمان طر
تواند به هرج و مرج و خونريري جاري       ها نمي   قاطعانه معتقد اند كه چنين جانبداري      انافغان

در افغانستان خاتمه بخشد بلكه برعكس به روابط خوب موجـود بـين مـردم افغانـستان و                
 . كند ه لطمه وارد ميكشورهاي همسايه در آيند

  1993 مارچ 5، »مسلم«
  

تمـامي   زن خشمگين و وحـشت زده از طـرف فابريكـه نـساجي مـي دويدنـد و                    سه
آنـان سـگ انـد، چنـين وانمـود          «: يكي از آنان گفت    .دانستند مجاهدين را عامل حمله مي    

   .»كنند كه مسلمان اند ولي در واقعيت نه مي
  1993 جنوري 7، »فرنتيرپست«

  
 به همين تعـداد     اً عرب توسط نيروهاي دولتي كشته و ضمن       9ها روز شنبه     زارش گ قرار

بر اساس منابع در اسالم آباد گفته شده كه اين اعـراب بـه حـزب اسـالمي                  . زخمي شدند 
 . افغانستان حكمتيار تعلق داشتند

اين افراد در جريان زد و خورد بين نيروهاي دولت و حزب اسالمي در جنوب پايتخت       
 افرودند كه سـركوبي شـديد اعـراب مقـيم در            اًاين منابع عالوت  .  شنبه كشته شدند   به روز 

  . افغانستان توسط دولت شروع شده است
  1993 فبروري 15، »فرنتيرپست«

  
هاي جهادي افغان عمدتاً حـزب         از پنج هزار جنگجوي مسلمان برما توسط گروه        بيش

 اتحـاد اسـالمي عبـدالرب رسـول         الدين رباني و    اسالمي حكمتيار، جمعيت اسالمي برهان    
  .اند  سياف تعليمات ديده

  1993 مارچ 15، »فرنتيرپست«
  

 حزب اسالمي افغانستان، انجنير گلبدين حكمتيار از اعالن پاكستان مبنـي بـر              فرمانده
وي «هايش عليه دولت افغانستان را خيرمقدم گفته و افـزود كـه               اجازه ندادن استفاده خاك   
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 در افغانستان را از طريق آن كشور قطع اي آي   سي پاكستان مداخله خوشنود خواهد بود اگر     
  ».كند

  1992 سپتامبر 30، »فرنتيرپست«
  

كه آقاي حكمتيار يك شخص ضـد       وجودي  گويند كه با      ها مي   ها و دپلومات    پاكستاني
هـا از     غرب است اما با آن هم زماني كه اياالت متحده و ساير كـشورها عليـه كمونيـست                 

  .شد ديدند، قسمت اعظم آن به آقاي حكمتيار داده مي  سالح تدارك ميطريق پاكستان
اي از حاميـانش را در منـابع اسـتخباراتي پاكـستان              آنان گفتند كه آقاي حكمتيار عده     

دليل آن اين بود كه آقـاي     . نمود  هاي مجاهدين توزيع مي     داشت كه تسليحات را ميان گروه     
 بـه همـين دليـل رئـيس اسـبق         . جنگيـد    مـي  حكمتيار يك مسلمان بنيادگرا بوده و خوب      

  . جهت اجراي آتش بس فعالً در كابل استآي اس آي
هـاي اسـالمي در تاجكـستان و          گويند كه آقـاي حكمتيـار جنـبش         بعضي از منابع مي   

كه  با آن . ازبكستان را حمايت و مساعدت نموده و از روابط خوب با آنان برخوردار است             
متيار به سردي گراييده اما جماعت اسالمي و بعـضي از           روابط دولت پاكستان با آقاي حك     

او . بخـشند   وسـعت مـي   را  و كمك بـه وي      نموده   حمايت    او  شديداً از  آي  اس   آي اعضاي
  .هاي دولتمند برقرار نموده است ها  و روابطي را با تعدادي از عرب تماس

بحـران بـاقي   خورد كه افغانستان تـا زمـاني در        با در نظر گرفتن اين نكات، به نظر مي        
  .خواهد ماند

  1993 فبروري 21، »مسلم«
  

هـاي شـان     اعتراض داشتند كه صدها دختر جوان توسط مجاهدين مسلح از خانه         زنان
 روز زنداني بوده و به طور متواتر مورد تجـاوز قـرار   20ربوده شده و در مواردي بيشتر از   

  .گرفته اند
گان و حفظ حرمتش، با پرتاب خود از    كنند  اي بخاطر فرار از اختطاف      دختر شانزده ساله  

در مـورد ديگـري كـه گـزارش گرديـده، در كابـل              . طبقه ششم دست بـه خودكـشي زد       
اي بعد از آن كه براي ده روز توسط تفنگداران نگهداشـته شـده و مـورد تجـاوز                     درمانده

اما برادرش كه يـك      .قرارگرفته بود، به خانه برگشت و از برادرش خواست تا او را بكشد            
دختر بعداً به   .  رد كرد   رد استثنايي روشنفكر بود به دليل اين كه خواهرش تقصيري ندارد،          م
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آشپزخانه رفته و با كاردي شريان بند دست خود را قطع نموده و تا سرحد مرگ خونريزي                 
 .داد

  1993 فبروري  10، »فرنتيرپست«
  

نماينـد و    سـاله افغانـستان كارشـكني        14كوشـند تـا در جهـاد          هاي غربي مي    قدرت
 .چينند هايي را عليه تاسيس دولت واقعي اسالمي در كشور جنگ زده مي توطئه

اي از تباهي و خونريزي  هاي غربي موج تازه   بعد از معاهده پشاور، بعلت مداخله قدرت      
  .در افغانستان آغاز شد

 نائب امير جماعت اسالمي بيان داشت كه هيئت صلحي را         ،اين را مالجان محمدعباسي   
  .فغانستان همراهي كردبه ا

   1993 فبروري 28، »فرنتيرپست«

  
 منبع دولتي روز چهارشنبه اظهار داشت كه يكـي از روسـاي پيـشين اسـتخبارات      يك

نظامي پاكستان در كابل است تا به ميانجيگري بخاطر برقراري آتش بـس ميـان نيروهـاي                 
  .هاي رقيب كمك نمايد دولت و جناح

 رياست سرويس استخباراتي پاكستان     1987-1989ل  سا حميد گل، كسي كه از       جنرال
 سال جنـگ    10را به عهده داشت و بطور مخفي جنگجويان افغان را در مدت             ) آي  اس  آي(

نمود، روز سـه شـنبه كابـل          ضد ارتش روس، آموزش داده و از نظر تسليحاتي تمويل مي          
  .رسيد

گوينـد ايـن      ع مـي  يس دفتر امنيت ملي ديدار نمود ولـي منـاب         يگل روز چهارشنبه با ر    
  .ها غير رسمي بود گفتگو

، گل ديدار   1992به مجرد پيروزي مجاهدين بر رژيم كمونيستي حامي مسكو در اپريل            
  .رهبران جنگجوي رقيب احمد شاه مسعود و گلبدين حكمتيار را ترتيب داد

   1993 فبروري 11، »فرنتيرپست«
  

 در عـين منطقـه      1986ال   نيكت با دست و پاي بسته توسط قومندان حزب در س           تيري
 را آغاز كرده    اي   مبارزه همسر اندي سكريزيپكوويك، گريس گريگوري، خودش      .كشته شد 

و كنگره امريكا مطرح سازد اينـست كـه         در مجلس عوام    خواهد    سوالي را كه او مي    . است
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شود كه متشكل از دزدان و قاتالن          به سازماني سرازير مي    اي  آي  سيها دالر پول      چرا مليون «
دارترين و بزرگترين حـزب از هفـت حـزب چريكـي               حزب اسالمي يكي از سابقه     ».است

سـال گذشـته     .گـردد   است كه بصورت غير مستقيم توسط غرب شناخته شده و تمويل مي           
  .ششصد مليون دالر توسط كنگره امريكا به مقاومت افغانستان اختصاص يافت

هر قدر  .  تحت تاثير او بودند    انامريكايي«: يك دپلمات اروپايي در مورد حكمتيار گفت      
  ».دنآي او با آنان لگد بزند، به همان اندازه به وجد مي

حزب جهت پيگرد مهاجرين و خرابكاران در همكاري نزديك با پوليس پاكستان قـرار              
كرد و در     حزب حتي افرادي را در پاكستان توقيف مي       «به قول داكتر ذبيح مجددي      . داشت
  ».رسانيد م را به قتل ميهاي زندان آنجا مرد سلول

ترين حزب چريكي، به روابط نزديك آن با پاكـستان و            حزب به حيث پسنديده   جايگاه  
ديدند،   طرفداران حكمتيار توسط بوتو آموزش مي     . گردد مي  بدينسو بر  1974مقامات آن از    

ساختن رژيم داود بـه صـورت مخفـي بـه داخـل بـاز       ثبات گرفتند و جهت بي   سالح مي 
 ان سال بعد وقتي روسها افغانستان را مورد تجاوز قرار دادند، امريكايي           5 .شدند  ميگردانيده  

خدمات شبكه جاسوسي نظـامي     . خواستند در مورد بهترين راه كمك به مقاومت بدانند         مي
پاكستان تحت نظارت ضيا، حكمتيار را پيشنهاد نمودند كه معتقد بودنـد بـر وي كنتـرول                 

  .دارند
يك غربي كه به تـازگي      . به نظامي سازماندهي گرديده است    مكاتب حزب با خطوط ش    

 كه به قول او عليه انـسانيت و اسـالم           »شيطنت بار «از افغانستان برگشته درباره يك جريان       
درين جا يك سازماندهي بـا شـيوه فاشيـستي بـراي            «: سنتي افغانستان بود چنين شرح داد     

نظري و نفرت در برابر همه بـه جـز       بيگانه ستيزي بسيار قوي وجود داشت كه ثمره آن تنگ         
  ».حزب بود

حكمتيار از سوء قصدهاي متعدد جان به سالمت برده است ولي حـزبش بـه دريافـت                 
با وجود اين ادعا كه اعـضاي حـزب       . حمايت همه جانبه پاكستان و غرب ادامه داده است        

  .ول مرگ اندي اندي سكريزيپكوويك يك حامي پر شور جنبش افغانستان اندومس
  1988جنوري 11، »رنتيرپستف«

  

توضـيحات بيـشتر    .  كافي گفته شده است    »جنگ مقدس « مورد درگير بودن ضيا در       در
آيد كـه از كتـاب معـروف بـاب            بهر حال مناسب بنظر مي     .در اين مورد مكرر خواهد بود     



 321  هاي خون و خيانت جهادي اسنادي از سال

  .نقل قول گردد، Veil – The secret war of CIAودورد به نام 
 در كنار ماركورس فلپين، نيميـري  اي آي   سي  محبوب كتاب از جنرال ضيا بعنوان حاكم     

: گويـد   در مورد نقش ضيا در افغانستان كتاب چنين مي        . برد  سودان و چند تن ديگر نام مي      
 در رسـاندن مقـادير رو بـه ازديـاد           اي  آي  سـي يس جمهور ضيا به اجـازه دادن        يتمايل ر «

كيـسي،  . ر اساسـي بـود  هاي فرا نظامي به شورشيان افغان از طريـق پاكـستان بـسيا             كمك
خواستند تا ضيا بر قدرت باقي بماند و نياز داشتند بداننـد               و اداره ريگن همه مي     اي  آي  سي

  .گذرد كه در دولت وي چه مي
  ».آباد يكي از بزرگترين آنها در جهان بود  در اسالماي آي سيمركز 

  1991 اگست18، »فرنتيرپست«
  

 امريكا به اين نكته اشـاره كـرد كـه در             هچ جمهوري خواهي از اياالت يوتاي      سناتور
هـا را بـه گلبـدين         عين زماني كه امريكا شديداً پافشاري داشت تا پاكـستان تمـام كمـك             

هاي مقاومت را به صورت مـنظم مـورد         حكمتيار قطع نمايد، نيروهاي حكمتيار ساير بخش      
 جـاي  بـه . كرد از صدام حسين در جنگ خليج حمايت مي حمله قرار داده است، حتي وي  

آباد بايد  رو و شوراي ملي قومندانان افزايش يابد و اسالم  هاي ميانه   اين بايد، امداد به گروپ    
  .هايش را جهت كنترول داشتن بر آينده سياسي افغانستان متوقف سازد تالش

اي   آي  سـي «:  در افغانستان يك سناتور امريكايي چنين نظر داد        آي  اس  آيدر مورد نقش    
 قابـل    و مقـدار   ناديده گرفتـه  هاي اصلي مقاومت را       گروه ها  ن طي سال   پاكستا  آي  اس  آي و

 پول و سالح به رهبر حزب بنيادگراي افغان گلبدين حكمتيار فراهم نمودند تـا وي      توجهي
ساخت تا تحـت فرمـان آن         افغانان را مجبور مي    ،در حاليكه نيازمندي  . را بر قدرت بنشانند   

  .ات بيشتر را در دوران اشغال روسها دارا بودندعده از افرادي بجنگند كه مواد و مهم
 باعـث  آي اس آي، گرايش دو جانبـه  1989 در سال    از افغانستان  بعد از خروج شوروي   

هـاي پاكـستان ابـا        تضعيف مقاومت گرديد چون صفوف احزاب از جنگيدن براي وابـسته          
  .ورزيدند

  1991 جنوري9، »فرنتيرپست«
  

  )1993، مارچ 1شماره (» ر افغانستان د"حكومت اسالمي"تركيدن پوقانه «
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در . آيـد   هاي زنان افغان بنظر نمـي        تراژدي اينست كه هيچ پاياني به بدبختي       بزرگترين
مهاجر . گردند  نتيجه زناني زيادي از اختالالت رواني رنج برده و بار دوش والدين خود مي             

هيچ قـانوني   . داردگويد كه در موارد زيادي هميشه بخاطر سه دخترش تشويش             افغاني مي 
تعدادي از زنان در همين اواخر      . در افغانستان براي بازرسي جنايات عليه زنان وجود ندارد        

  .اند مورد تجاوز و شكنجه جنايتكاران ناشناخته در مناطق مختلف افغانستان قرار گرفته
كشف گورهاي دستجمعي زنان در نزديكي كابل حدود چهار مـاه قبـل سـند روشـني       

بخـاطر حفـظ    «: گويـد   مـردي مـي   . گذرانند  هايي را از سر مي      ان افغان چه رنج   است كه زن  
 ساله اسـت  9مهم نيست كه او . حرمت دخترانم، خواستار ازدواج هر چه زودتر آنان هستم 

  ». ساله12يا 
هـاي پـاره     ، چندين زن با لباس1993 سپتامبر 15كه در    حاكي است » راوا«گزارشي از   

بر اساس گزارش زنان گفتند كه از زندان تحـت كنتـرول   . شده بودند پاره در باغ باال ديده      
 گـزارش بيـان     .از كابل خارج گرديد، فرار كرده بودنـد         هاي مسلح كه بعداً       يكي از گروپ  

هـاي   دارد كه با نبود هيچ قانوني، جنايتكاران بخاطر غارت و بي حرمتي زنان بـه خانـه               مي
  .برند مردم هجوم مي

 را به بدترين صورت  درهم شكـسته و رنـج و عـذاب در ايـن                  جنگ مردم افغانستان  
حبيب الـه   . كنند   خود را درمانده احساس مي     انافغان. كشور به شكل بيسابقه باال رفته است      

ايـن مـرد    . اش ديده شده بـود      يك مرد مهاجر در شهر پشاور هنگام فروش نواسه دو ساله          
من پير هستم و   «: گويد  وي مي . اند  اش در جنگ كشته شده      گفت كه تمامي اعضاي خانواده    

گويد كه خواهان پول نيست اما        وي مي » .هيچ كسي نيست كه از اين كودك نگهداري كند        
تعـداد بيـشماري    . اش را تـضمين كنـد       خواهد كسي را بيابـد كـه خوشـبختي نواسـه            مي

  .هاي دردناكي از اينگونه در مورد زنان و كودكان افغان وجود دارد داستان
  1995اگست  25 ، »ويكندپست«

  

دختران توسـط قومنـدانان ربـوده شـده و بـه ازدواج        .  و دختران محفوظ نيستند    زنان
ها قومنداناني تا دههـا       قرار گزارش . گردد  شوند كه تجاوز محسوب مي      اجباري وا داشته مي   

  هاي شان اعتراض يا مقاومت نموده اند اكثراً كـشته شـده             اگر دختران يا فاميل   . دارند» زن«
  . فرستند ميبيشتر به پاكستان، ها دختران و زنان شان را به خارج  بسياري از فاميل. ندا

اوي در جـالل آبـاد بعنـوان     جـي  ان» ايمرجنسي ريليـف يونـت  «زنان افغان كه توسط   



 323  هاي خون و خيانت جهادي اسنادي از سال

هاي بيجا شدگان، توسط اعـضاي       كارمندان صحي استخدام شده اند،  بخاطر كار در كمپ         
  .  ندا  شورا مورد اذيت قرار گرفته

يكي از كارمندان صحي زن در مسير كمپي توسط مليشياهاي محلي توقف داده شده و               
) اي بـا او نـدارد      موتر راني با زني كه رشته     (دريورش بخاطر سوء ظن اعمال غير اخالقي        

  .خانم موصوف نيز تهديد شد. دستگير گرديد
  1995 نوامبر 11، »نيوز«

  
گفت كه رقم هفتـاد هـزار دالـري از دفتـر             از مقامات ملل متحد روز چهارشنبه        يكي

  . منطقوي كميسارياي عالي ملل متحد براي مهاجرين به سرقت برده شده است
احتماالً بخاطر اين خساره چندين برنامه كمكـي ايـن دفتـر متوقـف شـود و ايـن در                    

هاي بين المللي براي كارهاي امدادرساني        حاليست كه اين موسسه قبالً بخاطر كاهش اعانه       
  .زده، با مشكالت مالي روبرو است ر اين كشور جنگد

عكـس العمـل   «تيري پفزنر رييس اين دفتر در حالي كه خواستار تـسريع تحقيقـات و               
هـاي   اينان از يكي از فقيرتـرين ملـت  «والن اين جنايت بود گفت    ومقامات عليه مس  » شديد

  ».جهان دزديده اند
  1996 جون 20، »فرنتيرپست«

  
شنده كابل، يكي از متعلمين مكتب ليسه كه مجبور بـه مهـاجرت بـه                ساله با  30 پكتينا

  :پاكستان شد
هاي جنگنـده       با حضور گروه  . ما تجارت غذاي كنسرو شده و لباس را در كابل داشتيم          

من سه برادر داشتم كه . كه يكسال پيش به شهر ما حمله كردند، مجبور به ترك كابل شديم     
دو روز قبل از اين كه راهي پاكستان شويم، پـدرم توسـط         . ها از بين رفتند     در انفجار بمب  

آور ديگري در خانواده نداشتيم، بخـاطر        آنجايي كه هيچ نان    از .آدمكشان نامعلوم كشته شد   
اول وقتي  . آور تن دادم    حمايت از چهار خواهر و مادرم ناچار به اين معامله كثيف و خفت            

اي   ولي مـن وظيفـه    . موسسات امدادي رفتم   به چندين دفتر      به پشاور رسيديم بخاطر وظيفه    
بار اولي كه به اين كار رو       . بناً من مجبور شدم تا اين منبع درآمد هرزه را پيش گيرم           . نيافتم

وي نگفتـه كـه كـدام       (اي در پـشاور بـردم         آوردم زماني بود كه خواهرم را بـه شـفاخانه         
كنـد    شيوه هرزه نيز تكافو نمـي     اما فعالً اين    . ي خود برد    دوا فروشي مرا به خانه    ). شفاخانه
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بـرادران  «ها كه بسياري از       نه تنها پاكستاني  . زيرا اينجا توسط تازه واردان مملو گشته است       
  .دارند ما را به انجام اين كار وا مي» افغان

 ساله، متعلم يكي از مكاتب افغاني، چهار سال قبل با كاكـايش از كابـل آمـده              18دنيا  
حـدود يكـسال پـيش مـن در     . ام  گروپ زناني بدكاره پيوسـته من در اين اواخر به :است

مرد جوان افغاني كه    . ي خود در منطقه گنج پشاور منتظر سرويس مكتب بودم           نزديكي خانه 
از آن به بعد    . شناختيم، با موترسيكلي آمد و صالح كرد كه مرا برساند           ما او را در كابل مي     

از آنجايي كه مـن     . آورم  همسرش بدست مي  من اين كار را كرده و عايدي براي كاكايم و           
كالن شده بودم و در ميان سه خواهرم كه در كابل زندگي دارند، تنها دختر ازدواج ناكرده                 

  .بودم، از ترس حمله مجاهدين توسط والدينم به اينجا فرستاده شده بودم
  1994، فبروري »ديپلمات«

  

گروه هاي مـسلح  «: گويد ان ميتسالملل در مورد زنان در افغان       سازمان عفو بين   گزارش
 لـت و كـوب وحـشيانه و تجـاوز     بههاي شان  قتل عام نموده، يا       دفاع را در خانه     زنان بي 

گرفتـه انـد، گـاهي        شماري از زنان جوان ربوده شده و بعد مورد تجاوز قرار            . پرداخته اند 
اي   عـده . انـد   هرسيد  بعنوان همسر توسط قومندانان گرفته شده و يا بعنوان فحشا به فروش             

هـا تعـدادي    بر اساس گزارش. اند  جهت احتراز از چنين سرنوشتي دست به خودكشي زده    
زنـان زيـادي بخـاطر    . از زنان ناپديد شده و چندين تن مورد سنگـسار قـرار گرفتـه انـد               

هايي مخوفي كه خود متحمل گشته و يا شاهد آن بوده اند، ضربات روحي ديـده                 بدرفتاري
  . برپا مي نمايند  جشن،زنان و غارت اموالبه   با كشتار و تجاوز الًمعموفاتحان  ». اند

  1995 اگست 4، »فرنتيرپست«

  
دارنـد كـه     ها فرار نموده اند اظهار مي      مردم غيرنظامي كه از جنگ    ): پي .اف .اي (هرات

جنگند در مستي چپـاول و       غرب كشور مي   نيروهاي اپوزيسيون كه بر ضد طالبان در شمال       
  . اندتجاوز 

كنـد بـه     شدگان در هرات زنـدگي مـي        در يكي از پنج كمپ بيجا      فوزيه رزم كه فعالً   
 نفـر  15آنان قريه ما را به آتش كشيدند، گوسفندان ما ذبـح گرديدنـد و          «:پي گفت . اف  .اي

   ».توسط عساكر دوستم كشته شدند
اري از زنـان  بـسي  «: منطقه اضافه كرد   عقب مانده  زراعتي و    زني از يكي از قراي عمدتاً     
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   ».حرمت گرديده و بعنوان زنداني نگهداشته شدند توسط عساكر بي
هـا حملـه     عساكر دوستم بـاالي قريـه      «:عبدالطيف يكي از مهاجرين كمپ روزه گفت      

   ».هاي شان بردند كردند و اطفال و مردان پير را كشتند و صدها زن را با خود به پايگاه
ال جنگ در افغانـستان شـهرت ترسـناكي بنـام      س17در طول  معهذا، نيروهاي دوستم 

هاي متخاصم مجاهدين بازار قالين كابل را چـور       هاي تنظيم   كه در جريان جنگ    »گيلم جم «
  . كردند، كسب كرده اند و چپاول مي

  1996 دسمبر 3، »فرنتيرپست«

  
يس جمهور اكبر هاشمي رفـسجاني  يراديو تهران گزارش داد كه ر   ): اي  .پي. دي (تهران

بعـد از   شده افغانستان گفت ايـران مـصمم اسـت تـا      يس جمهور بركناريديدار با رطي 
  .برقراري صلح در افغانستان به بازسازي كمك كند

هـاي وسـيعي را بخـاطر كمـك بـه             ايران تـالش   در افغانستان بيايد،  زماني كه صلح    «
رهـان الـدين     رفسجاني اين سخنان را به ب       .پيشرفت و بازسازي افغانستان آغاز خواهد كرد      

اميدواريم صلح هر چه زودتر     «: رباني در جواب گفت   . رباني كه روز پنجشنبه رسيد، گفت     
  ».به كشور ما باز گردد

اي ميان اعضاي ائتالف ضد طالبان در شمال         قرار است كه در چند روز آينده موافقتنامه       
لـه در صـدر   رود ايـن معام  بعقيـده نـاظران سياسـي انتظـار مـي       . افغانستان به امضا برسد   

  .موضوعات مورد بحث در جلسه بين رفسجاني و رباني باشد
  1996 دسامبر 7، »فرنتيرپست«

  

 كنار فواحش حرفوي بعضي از زنان بنابر شرايط جهت امرار معاش مجبور بـه تـن                 در
شـان در كـشاندن آنـان بـه          رهبران تشنه قـدرت و قومنـدانان خـود        . اند   فروشي گرديده 

هاي دوامدار در كابـل و سـاير نقـاط كـشور جنـگ زده        يرا جنگ اند ز    ولومسفروشي    تن
اي   زناني كه زندگي با پرده    . است   هاي شان را تخريب نموده      آوران آنان را كشته و خانه      نان

اند تا خـود و        داشتند براي گدايي و يا فحشا آن را ترك گفته و مجبور به اين كار گرديده               
  .كودكان شان را نان دهند

  1995نوامبر   3، »نيوز«
  

  )1997، جنوري 2شماره (»  در افغانستان"حكومت اسالمي"تركيدن پوقانه «
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هـا در زيـر       شـوروي . هاي بزرگ برق را از بين ببرند         ياد داديم كه پايه     به مجاهدين  ما
 به مجاهدين دسـتور داديـم تـا قبـل از انهـدام       هاي ضد پرسنل فرش كردند بناً ها مين   پايه
  ....هاي تعبيه شده را منفجر سازند هاي كالن به قاعده آنها مين  سنگها با انداختن پايه

 پايه برق را در يك شب بين        80كه توانستيم     بود زماني  1984بزرگترين موفقيت ما در     
  . ـ كابل از بين ببريمسروبي
 20هاي دشـمن در شـعاع    اي عالي از دهها پوسته هاي ماهواره  اي تعدادي عكس   آي سي

هـاي    هاي مـذكور بـه فكـر پـالن          به كمك عكس  .  در اختيارم گذاشته بود    كيلومتري كابل 
اي هماهنـگ بخـاطر تـسخير از        درين حال بود كه جنرال اختر ايده حملـه        . جديدي افتادم 

او موضوع را با حكمتيـار و سـياف در ميـان    .  ساعت را مطرح كرد36كابل و حفظ آن تا  
  .حث كنمنهاد و قرار شد من فوري روي پالن با جزئيات ب

من هرگز قادر نبودم حمالتي مشترك بر كابل را هماهنگ سازم هر چند معتقدم كه بـا                 
هاي متعدد، ايـن   هاي معين با تعداد زيادي از قومندانان درباره حمله از سمت        شيوه صحبت 

  .را براي دشمن ايجاد كرده بودم) حمله به كابل(تصور 
مـن تـصميم گرفتـه    ... ل فرا خواندممن كنفرانسي را در پشاور بخاطر بحث روي مساي       

را هماهنگ سازم و چند تيم از مشاورين ) به خوست(بودم خود به افغانستان بروم تا حمله    
  .ها به آن كشور بفرستم ا قومندانپاكستاني را همراه ب

بردنـد بايـد      رفتند، خود و مجاهديني را كه همراه مي         تمام افراد من كه به افغانستان مي      
پوشـيدند تـا از    تا اين زمان مربيان ريش مانده و مثل مجاهدين لباس مي       .... ندكرد  آماده مي 
وظايف آنان عبارت بـود از رهنمـود دادن در تمـام            .... هاي همراه شان فرق نشوند      چريك
هاي تعليماتي، كمـك      هاي عمليات نظامي به قومندان، تربيت داده مجاهدين در پايگاه           جنبه

ايف خاصـش  ها، كمك به قومندان در نقشه ريزي و انجام وظ هدر راه اقدامات دفاعي پايگا   
اصل قاطعي بود كه هـر قومنـدان بايـد بـه يكـي از احـزاب        .و در صورت لزوم جنگيدن 

نه اسـلحه، نـه     توانست    آي حاصل نمي   اس داشت در غير آن چيزي از آي        هفتگانه تعلق مي  
  .پيوست بنابرين او به يك حزب مي مهمات و نه تعليمات،

، 18 -19٪، رباني   18 -20٪حكمتيار  :  فيصدي سهميه احزاب بدين قرار بود      1987در  
. 3 -5٪ و مجـددي     10 -11٪، گيالني   13 -15٪، نبي   13 -15٪، خالص   17 -18٪سياف  
  . در صدر قرار داشتند67 -73٪افت  بنيادگرايان با دري طبعاً

اتژي من هر قدر هـم  استر. يافتند مجاهدين بدون حمايت مالي به هيچ چيزي توفيق نمي 
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توانستم نيروهايم را مسلح      درخشان، اجرايش وابسته به ذخاير وسيع نقدي بود كه با آن مي           
قريب نصف اين پول از ماليه دهنـدگان امريكـا          . كرده، آموزش داده و به حركت دربياورم      

  . سعودي يا ثروتمندان عربيآيد و بقيه از دولت عربستان مي
بـدون پـشتيباني امريكـا و       . د جهاد افغانـستان بـازي كـرد       سيا نقشي حياتي در پيشبر    

 بسياري »سيا«بدون اطالعات . داشتند ها هنوز هم در آن كشور حضور مي   عربستان، شوروي 
، »سـيا «انجاميد، و بدون پـرورش معلمـان پاكـستاني مـا توسـط                از نبردها به شكست مي    

  .رقدرتي را شكست دهندتوانستند اب مجاهدين فاقد تجهيزات مانده و در نهايت نمي
او قاطعانه و مصرانه بر آن بود كه حمله بر كابل بايد            . جنرال اختر شيفته زدن كابل بود     
شـناخت كـه بـراي زدن       اگر جنرال قومنداني را مي    . بر هر كار ديگري اولويت داشته باشد      

 هـم   برآمد ولو   كند، فوراً در صدد پاسخ دادن به خواست او مي           كابل اسلحه ثقيل طلب مي    
تحت فشار نگهداشتن پايتخت مضمون اساسي استراتژي ما را تشكيل          . بودم  من مخالف مي  

  . مسئله به همين سادگي بودبرديم، كرد جنگ را مي  سقوط مياگر كابل. داد مي
به علت اهميت موضوع از اكثر گروههاي مشاورين پاكستاني، بر ضـد كابـل اسـتفاده                

  .... فرستاديم، هفت تاي آن عليه كابل بكار گرفته شد1984از يازده تيمي كه در .... شد مي
كوپترهاي توپدار، ما حمالت راكتي خود را بايد          به علت فقدان جواب موثر مقابل هلي      

 1986خواست من كوبيدن شهر از طرف روز نيز بود اما ايـن از              . آورديم  شبانه به عمل مي   
  ....به بعد ممكن بود

 در »سيا«نه بكار ببنديم اما تنها پس از مقداري تاخير زيرا   ما اين شيوه را توانستيم موفقا     
  . وسايل مخصوص انداخت برطرف سازدابتدا نتوانست نياز ما را به

گـرفتيم آنگـاه      اگر ما به سبب امكان تلفات غير نظامي از حمله بـه كابـل دسـت مـي                 
  .ماند تراتژي اساسي ما در هوا مياس

ت با پرزيدنت ريگن در سـفرش بـه نيويـارك و     حكمتيار بسبب امتناع علنيش از مالقا     
اين امر سيلي سختي بـر روي       . سخنراني در ملل متحد هرگز از جانب امريكا بخشوده نشد         

پرداخت تا جنگ ادامه يابد ولي اينك يك رهبـر مجاهـدين              امريكا بود كه آن همه پول مي      
گرفـت تـا كوتـاه      حكمتيار تحت فشار جدي قرار      . زند كه او را پروراند      دستي را پس مي   

رهبران پاكستان تلفني آشكارا به وي گفتند كه او با اين عملش به امر جهاد در غرب                 . بيايد
دليل او اين بود كـه ظـاهر شـدنش در حـال         . او از حرفش نگذشت   . زند  شديداً صدمه مي  

بـي و تبليغـات شـوروي        جـي  مصافحه با ريگن به معني به بازي گرفته شدن در دست كي           
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. باشـد   ه مدعي اند جنگ، جهاد نه بلكه دنباله سياست خـارجي امريكـا مـي              خواهد بود ك  
دهند تا افغـان بـا        ورزيدند كه امريكاييان پول مي      بي و خاد پيوسته تاكيد مي      جي عوامل كي 

او . سـازد   افغان جنگ كند و اين مجاهدين را نه سربازان خدا بلكـه نـوكران امريكـا مـي                 
ي امريكا را بپذيرد اما آنها را پنهـاني و قابـل انكـار              ها  دانست كه بايد كمك     مي) گلبدين(

ها   براي او، مانند بسياري از افغان     . خواست و نه علني كه در معرض ديد تمام دنيا باشد            مي
اشـتياق امريكـا   . ذلتبار بود كه علناً بر مديون بودنش در برابر يك نامسلمان صـحه گـذارد    

اعطاي كمـك آنچنـان تبليـغ       ....  قابل فهم نبود   )ها  از سوي كمك گيرنده   (براي ابراز امتنان    
  .سازد تا سپاسگزار و را بيزار ميريزد و بيشتر ا شود كه آبروي دريافت كننده را مي مي

 شـب دسـتور داد      2پس از عدم موفقيت مذاكرات، حوصله ضيا بسر آمد و در ساعت             
تركي انتـشار    ساعت ديگر اعالميه مـش     72كه هفت حزب بايد اتحادي به وجود آرند و تا           

.... يابـد  دانستند كه بدون حمايت پاكستان يعني ضيا همه چيز پايان مـي          رهبران مي .... دهند
  .اتحاد جديد برقرار شد

كردند امـا     هاي امريكا اشتباه نمي     كنم بنيادگرايان در شناخت شان از انگيزه        احساس مي 
را بدون حمايـت كامـل      داشتند زي   حماقت شان اين بود كه نظرات خود را آشكارا بيان مي          

  .تواند به موفقيت برسد نست و نميتوا امريكا، جهاد نمي
مولوي نبي رهبري ضعيف بوده كه امور حزب را به دو پسرش سپرده كه هر دو مـتهم                  

تقلـب و رشـوه و       (»حادثـه كويتـه   «پسر بزرگش در    . هاي مجاهدين اند    به جيب زدن پول   
گيالنـي ليبـرال    . شـركت داشـت   ) و احزاب آي   اس خريد و فروش اسلحه بين ماموران آي      

او . كنـد   اي راحت كه مدت زيادي را در خارج سپري مـي            دمكراتي است عالقمند زندگي   
مجددي ظاهراً از سـوي     . رهبري مقتدر نبوده و بر بوروكراسي حزبش كنترول زيادي ندارد         

. معاونين و كارمندان حزبش كه نفـوذ چنـداني بـر آنـان نـدارد، محـدود گرديـده اسـت           
  .ب را با بدنامي مواجه ساخته استهاي مشكوك آنان اكنون حز فعاليت

او و  ... بـا وصـف امكانـات فـراوان       . حزب نبي درين مورد مقـصر درجـه يـك بـود           
نقطه مقابل او سـياف بـود كـه         .كارمندانش هرگز نتوانستند كمبودهاي شان را اصالح كنند       

تيـاز منحـصر بـه فـرد        كنم كـه او از ام     چه بايد تاييد    اگر  . بود  هايش عموماً خالي مي     امگد
  . از اعراب ثروتمند برخوردار بود مالي اضافي سخاوتمندانه و مستقيمهاي  دريافت كمك

   بريگيدير يوسف اثر،»ي افغانستان ي ناگفته  قصه  ـ دام خرس«
  

  )1993 جوالي-1372سدا( 34 و 33 شماره ،»پيام زن«
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،    كشتار دستجمعي   سمبول»   شمال  ائتالف« 1996تا   1992 از     كه   است   واقعيت   يك  اين
   شـان   حـاال اعـضاي   .  كردنـد    جسد ترك  50000شهر را با     1996در  .  بود  تجاوز و غارت  
  . ما هستند عساكر پياده

  2001نوامبر  14،  »اينديپندنت«
  

   امريكـا در گزارشـش       دفاع  وزارت 1996  در اوايل .  اند   امريكا متجاوزين    متحدين  اين
 احمـد     رهبـري    تحت   نيروهاي   نمود كه   گيري   نتيجه   بشر در افغانستان     حقوق   وضعيت  وير

   هالكـت   و بـه     مورد تجـاوز قـرار داده        در كابل  1995   را در مارچ     هزاره   مسعود زنان   شاه
   دسـت   زنـان  ها و تجاوز بـه   سرك   غارت   به  عساكر مسعود با بيداد و وحشت     «. اند  رسانيده
 را از سر      شان   سابقه  عادات»   شمال  ائتالف « ، نيروهاي    شان   رسيدن   قدرت   به   از زمان  ».زدند
 . اند گرفته

  2002  جوالي19،  »كونتر پنچ«
  

بـر  »   شمال  ائتالف «  نشاندن   تروريزم   عليه   جنگ   نتيجه   اولين   كه   است   اين   عجيب بسيار
   شان   زندگي   كار اصلي    از دو دهه     بيش   طي  روريزم ت   كه   بود، ائتالفي    در كابل    قدرت  اريكه
ـ   جمهور رباني  مجدد رييس  آوردن سر قدرت بر . است بوده   هفتـاد  دهه  از اوايل  كه كسي  
 11 بعـد از       كـس    هـيچ    بـراي   جنگيدـ   مي   كشورش   و سكيولر كردن     مدرنيزه   هر نوع   عليه

 . نبود سپتامبر مطرح
   2001  نوامبر16،  »گاردين«

  

 كارمند   يك.  دادند   اسلحه  هاي  ها هزار دالر نقد و الري       ساالر ده    هر جنگ    به  امريكاييان
  .» رسانديم  بود پول  ممكن  كه ي هر قومندان ما به«:  گفت»   جورنال  ستريت وال «  به اي آي سي

 58000 و   كـرده  ها شهر را ويران   روس   از خروج    پس   اند كه   ساالراني   جنگ   همان  اينان
  . رسانيدند  قتل  به1994   تعداد را تنها در سال  اين  را كشتند؛ نصف غير نظامي

 بـا     واگذار شـد كـه      ساالراني   جنگ   مافياي   به   افغانستان   امريكا كنترول    كمك   بركت  به
  ...رانند  مي  فرمان يني هيرو  و انحصار تجارت ، اخاذي ارعاب

   گرفتـه   گروگـان   كشور را به    در واقع   ساالران  جنگ»  بشر   حقوق  بان  ديده « قرار گزارش 
 خـود   هاي  را در زندان  آنان  نستانده  پول  آنان  و تا از خانواده     را ربوده    دهات   مردم  آنان. اند
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 و    و غـارت     قتل ؛دهند   قرار مي    را مورد تجاوز جنسي      و پسران   ، دختران   دارند؛ زنان    مي  نگه
   سوزانده  دختران  مكاتب  و باشد  ميدر افغانستان    ساالران  تمامي جنگ    كار روزمره   ريباجگي
  .شود مي

   جيـب   دالر را به  بليون4،   اتحاد شوروي  شكستن  در هم   با هدف    واشنگتن   سال 17  طي
  . ريخت  زمين  كره  مردان ترين   از قسي تعدادي

  2003سپتامبر 18،  »گاردين«
  

،  ، تجـاوز جنـسي   ، شـكنجه   ربـايي  ، آدم  قتـل  ولومس»   شمال ائتالف «  مسلح  هايواحد
  . اند  خودسرانه هاي  كردن  و حبس غارت

  2001،  افغانستان   امريكا درباره  خارجه  وزارت گزارش

  
   بـشر، متحـدان      حقـوق   ، ناقـضان     دو آتشه    ضد امريكاييان    شامل   جديد غرب   متحدين

  ، مسعود و ساير مجاهدين      ، سياف    رباني   وقتي  بطور مثال  .دنشو  مي...  و   الدن   بن   اسامه  سابق
   محـروم    شـان    اقدامات   از اولين    درآوردند يكي    اشغال   را به    كشور كابل   پايتخت 1992در  

  . بود  از تلويزيون  زن  نطاقان ساختن
   2001اكتوبر 7، »ستار تورنتو«

  

 و    را ويران    آن  هاي   آبادي   شهر نصف    باران   با گلوله    پشتون  حكمتيار، بنيادگراي    گلبدين
 ضـد     رهبر بزرگ    مثابه   به   در خارج    مسعود كه    بعد احمد شاه    يكسال.   نفر را كشت   25000

   كابـل    در غرب    هزاره  هاي   شيعه   را سوي   اش   شد، توپخانه    برجسته   و ضد طالبان    كمونيستي
  . رسانيد  قتل  را به نفر  و هزاران  رفت نشانه

   2001اكتوبر 6،  »گاردين«
  

  )2003 اكتوبر -1382عقرب  (59، شماره »پيام زن«
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خواست    كه به اداره آيينه افغانستان رسيده مشعر است كه حزب وحدت مي            اطالعاتي
قومندان احمدشاه پتاق را غافلگير نموده اداره نظامي شهر كابل را بدسـت بگيـرد و بـراي      

جنرال كمونيستي دوره نجيب كه قومندان عمليات رهزنـي         (حضور منصور نادري    اين كار   
دانستند كه او پسر سيدكيان بـوده و پيـروان      را در كابل بخاطري الزم مي     ) رژيم نجيب بود  

اما جاسوسان قومندان احمدشـاه   . كنند  ميمتابعت  فرقه اسماعليه از اوامر او تا سرحد مرگ         
دت اطالع دادند و شير بمبيرك از ورود منصور نـادري بـه   قرتوك به او از پالن حزب وح    

هاي بيشتر بـه منـصور نـادري          ظاهراً در بين آنها موضوع اعطاي ستاره      . كابل ممانعت كرد  
چهـار تـا از     (سوتفاهم ايجاد كرد، باين معني كه قومندان احمدشاه قرتوك هفـت سـتاره              

) ين رباني برايش داده شـده     ئ  طرف مجددي و سه تا به تجويز خوجه ملنگ از طرف خوجه           
خواست به نادري هفت نه بلكه هشت ستاره بدهـد و او را بـا                 داشته حزب وحدت نيز مي    

اما شيربمبيرك  . ها و رقص و دهل و سرنا استقبال نمايد          تشريفات خاص نظامي و فير توپ     
ل باشد اگر براي جنرا احمدشاه مسعود گفت كه چون او وزير دفاع و داراي هفت ستاره مي            

كمونيستي منصور نادري هشت ستاره داده شود، بايد براي او نيز دو سـتاره ديگـر منظـور            
ئين رباني پخته رييس جمهور نـشود ممكـن نيـست ـ      گردد و اين كار تا زماني كه خوجه

همان . همين مذاكرات به گفتگو انجاميد و گفتگو به مناقشه و مناقشه به جنگ تبديل گرديد              
و بين طرفين جنگ شديد درگرفت و در ظرف يك روز چون ترتيبات             بود كه در منطقه سيل    

هاي شديد در چهار طرف كابـل   قبلي اشغال نظامي شهر را حزب وحدت گرفته بود، جنگ    
ها بصدا درآمد و به اين هم اكتفا نـشد بلكـه هـر دو طـرف بـه               ها و توپ    پديد آمد، تانك  

مواضع هر دو طرف معلوم بـود،       راكت پراگني باالي مواضع يكديگر شروع كردند و چون          
عمليـات وحـشتگري و تعـرض بـاالي جـان و            . تلفات هر دو طرف نيز بسيار سنگين بود       

ناموس مردم از هر دو طرف شروع گرديد و صدها نفر راهرو گروگان گرفته شـد و ماننـد                   
 ها خواستند باالي راهروها كردند ـ اين بار شنيده شد كه از گروگان  هر وقت ديگر آنچه مي

هاي شان را به ديوار ميخكوب نمودند،   صليب ساختند يعني پاهاي شان را به زمين و دست         
مردم شهر  . هاي ججق بوي باال كردند      از چند نفر ديگر موهاي سر شان را گوگرد زده شعله          

هايي كـه بـراي       باز درين زمستان سخت يك عده رو به فرار گذاشته، عده ديگر در گودال             
ند جاي شهر حفر شده بود در بين كثافات درآمده بـه سـتر و اخفـا              انداختن كثافات در چ   

  .پرداختند كه يقيناً اگر از گودال زنده برآمده باشند به امراض گوناگون مصاب خواهند شد
ها وزارت خارجه صـدمه برداشـته و قـرار اطـالع              در همان روز اول از اثر فير راكت       
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گرفتند كه اسم سفارات ملل متحد، ايران،       هاي خارجي نيز مورد اصابت قرار         رويتر سفارت 
ها تعداد مقتولين در روز اول باالتر       به قرار اطالع شفاخانه   . فرانسه و تركيه گرفته شده است     

 دسامبر از زبـان  6از هشتاد نفر و مجروحين زايد از چهارصد نفر بوده ولي رويتر به تاريخ          
ا افتاده ما وسايل آوردن آنها را بـه         ه  مجروحين زياد باالي سرك   «: يك داكتر اطالع داد كه    

در شفاخانه جمهوريت شخصي كـه طفلـي را در بغـل داشـت گفـت                » ...شفاخانه نداريم 
كند كه    رويتر اضافه مي  . والدين و فاميل او در اثر اصابت راكت در ده افغانان هالك شدند            

 نظـار   ، جنگ بين حزب وحدت و قـواي       92هاي گلبدين در ماه اگست        پراني  بعد از راكت  
شود اما وسايل     تعداد تلفات در دو روز به هزار نفر تخمين مي         . شديدترين جنگ كابل بوده   

  .و امكانات تشخيص و شمار موجود نيست
هاي شديد بين حزب وحدت و شوراي نظار به  هاي خبررساني، جنگ   قرار راپور آژانس  

نهـدم و هـزاران نفـر    قومنداني احمدشاه بز چيني دوام داشته هزاران خانه در شهر كابـل م     
هاي پشاور به حواله اطالعـات واصـله از كابـل          افغان. مقتول مجروح يا مفرور گرديده اند     

خبر دادند كه مواضع نظامي قومندان احمدشاه پتاق بدست قواي حزب وحـدت افتـاده و                
 دسامبر شكست خورده بود، اما وي از طريـق فيـر            7قومندان پتاق در چند جبهه به تاريخ        

مام منطقه كوته سنگي و مواضع حزب وحدت را در سيلو و مهتـاب قلعـه منهـدم       راكت ت 
  .ها را اسير و مقتول گردانيده ساخته تعداد زياد هزاره

 تـا هـشتم     5ها در پشاور و كويته گفتند كه در ظرف چهار روز گذشـته از                 منابع افغان 
ها و يـا      ا و رقابت  ه  هاي طرفين و خصومت     دسامبر حدود دو هزار نفر در اثر اصابت راكت        

طور تصادفي در سرك يا در اثناي فرار مقتول و مجروح گرديده و مجروحين هـم نـسبت                  
ئـين ربـاني و       مسوول اين قتل و كشتار خوجه     . نبودن داكتر و دارو اكثراً هالك گرديده اند       

شود كه قيادت شوراي حل و عقـد اولـي و زعامـت               قومندان احمدشاه قرتوك دانسته مي    
بودنـد    پرست اگر مسلمان مي     ي را مردم افغانستان قبول نداشته، اين دو تن شكم         نظامي دوم 

هـاي   ئين حدود هشت صد مليون دالـر در بانـك   ترسيدند ـ در حاليكه خوجه  و از خدا مي
خارج دارايي داشته و قومندان شير بمبيرك سر كم دو صد مليون دالر نقد و يكصد مليـون                

در لنـدن دارد ـ بايـد از خـون نـاحق مـردم خجالـت        هاي قيمتي  دالر جواهرات و سنگ
  .كردند كشيدند و چوكي را ايله مي مي

ئين رباني در  روزنامه شرق االوسط اطالع داده كه چهار نفر از مامورين حكومت خوجه    
 مليون دالر نقد را با خود بـه دوبـي آورده            35اينها مقدار   . دوبي گرفتار و توقيف گرديدند    
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. انـداز بماننـد     خواستند آن را در بانك دوبي به حساب پس          فتند كه مي  بودند و به پوليس گ    
اهللا دگـرمن مربـوط شـوراي نظـار و دومـي ريـيس اداري دفتـر               يكي ازين دو نفر خليـل     

ها، حكومت  به هنگام حساب و تفتيش بانكنوت     . ئين رباني معرفي گرديده     جمهوريت خوجه 
چهار نفـر مـذكور   . شف نموده است  هاي جعلي در آن ك      دوبي حدود دوصدهزار دالر نوت    

ئـين ربـاني و قومنـدان     خوجـه (بعد از آنكه اسناد مصدقه از دو رهبر جهـادي افغانـستان         
در اسـناد ارائـه شـده    . ارائه داشتند از توقيف رها گرديدنـد    ) شيربمبيرك احمدشاه مسعود  

  . انداشخاص مذكور مامورين عاليرتبه و قابل اعتماد حكومت افغانستان معرفي گرديده
  ) 1992ـ نوامبر 1371عقرب  (28، شماره »آيينه افغانستان«

  

 دو سال است كه جنگ داخلي در كابل، اين پايتخت اشباح يك كـشور ويـران                 اينك
دو رقيـب   . شده بعد از تجاوز و خروج قشون شوروي، بدون وقفـه دوامـدار، ادامـه دارد               

 از جانـب ديگـر كـشور را    مقتدر يعني احمدشاه مسعود از يك طرف و گلبدين حكمتيـار    
به سنين ده تـا     » مجاهدي«در ميان جنگ افروزان كنوني، اطفال       . بخاك و خون نشانيده اند    

اين مجاهدين خردسال نـسبت بـه سـاير جنگجويـان           . شود  دوازده ساله به كثرت ديده مي     
 خطرناكتر اند زيرا نحوه برخورد شان در برابر حوادث غيرمترقبه بنـابر فقـدان پيـشبيني و                

هـاي كـشنده،    از جمله سـالح . تر است  باك  تر و بي    حوصله، به تناسب كالن ساالن ظالمانه     
البتـه تـوپ و راكـت نيـز فاجعـه      . تر از راكت و توپ اند     انگيزتر و دوزخي    ها فاجعه   آوان
آفرينند بطوريكه با اصابت آنان سراسر يك عمارت با ضربه واحدي منفجر شده و فـرو                  مي
ناپـذير    هاي خاتمـه     لحظه شليك تا موقع اصابت به هدف، در طي ثانيه          ريزد اما آوان از     مي

توان به    مي. كند  انتظار در قلب و اعصاب انساني شكنجه لحظات نزديكي مرگ را ايجاد مي            
فكر افتاد كه انجنيري كه آوان را اختراع كرده است واقعاً يك مـريض روانـي خطرنـاكي                  

  !...بوده است
آوان » بوم«آور    آواز دهشت ... خورد  آور مرگ برهم مي      پيام آرامش انساني با صداي اين    

شود و بـاز   خراشي كه با پيشرفت بسوي هدف از آن منعكس مي حين شليك با صفير گوش  
آناني كه بعد از فير ايـن       . خورد با عالمي از دلهره و خوف انساني همراه است           به هدف مي  
ذرانند وقتي انفجار آن را دورتر از       گ  آور، بدترين لحظات تشويش و هول را مي         سالح مرگ 

آرند كه ايـن بـالي مهيـب از           كنند با شادي، شكر خدا را بجا مي         قرارگاه خود مشاهده مي   
مردم، فيرهاي توپ، تانك، راكت و آوان را از آوازهاي          . جان و كاشانه شان رد شده است      
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آواز شـليك   بعضاً از طرف جالدان جبهات مقابل هفت يـا هـشت            . شناسند  شليك آنان مي  
آوران مرموز مـرگ      شود كه گويي همچو پيام      آوان يكي پي ديگر بطور مجموعي شنيده مي       

هاي گوش شـما   بسوي شما در حركت اند سپس هشت انفجار با آواز رعدآسا حداقل پرده           
هـا و ظـروف و        زند، در پيرامون شما شيشه      را حين عبور از مجاورت تان شديداً صدمه مي        

شكند، اثاثيه منزل و ديوارهاي مسكن شـما حتـي پـس از برقـراري                 يم  يي  هاي شيشه   چراغ
هر گاه شما بنابر عادت چنان وانمود كنيد كه به عبور آوان از             ... لرزند  سكوت هنوز هم مي   

اي كه  آزارد و شما را متوجه فاجعه هاي تان، شما را مي ايد گوش   فراز خانه تان توجه نكرده    
  .سازد  است، ميدورتر از منطقه تان بوقوع رسيده

. اينك دو سال است كه مردم مـاتمزده كابـل بـاين فاجعـه عظـيم دسـت و گريباننـد               
افروزان اوايل قرون وسطي يا مجاهديني كه قشون مجهـز بـا سـالح مـافوق مـدرن                    جنگ

روسها را شكست دادند اينك براي دسترسي به قـدرت همـديگر شـان را بالوقفـه نـابود                   
تـرين   هاي جنوري، فبـروري و مـارچ امـسال شـاهد وحـشي        كابل در جريان ماه   . كنند  مي

ها روزانه به تعداد سه هزار راكت بسوي اين شهر معـروف              طي اين ماه  . ها بوده است    جنگ
ها سبب گرديد تا يك ثلث پايتخت بشمول مركز           پراني  اين راكت . گرديد  باستاني پرتاب مي  

. لمرو وسيع مخروبه تبديل گردد    شهر و نواحي قديم آن و خاصتاً بازار معروف كابل بيك ق           
هاي متعددي بهر طرف امتداد يافته و ايـن           در شهر قديم از البالي منازل فرو ريخته، بيراهه        

هاي متخاصـم را از همـديگر جـدا           هاي پراكنده بهر دو ساحل درياي كابل كه فرقه          بيراهه
  .اين قسمت شهر كامالً عاري از آباديست. رسد سازد، به مالحظه مي مي

هـاي   هاسـت، خانـه    هاي مرتفع كوه    ر دومين ثلث شهر كه شامل چندين كيلومتر دامنه        د
آن را در چهـره     سـهمناك   گلي بدون نظم آباد گرديده است كه حالت متروكه آن، محـيط             

هاي گرسـنه و      هاي خاموش آن جز سگ      نواحي تردد اشباحي درآورده است كه در محوطه       
  .هاي صحرايي رفت و آمد ندارند موش
 آخرين ثلث شهر كه از گزند تصادمات بركنار مانده است مرجع پناهندگي و تراكم               اما

در اين نواحي تمام مردمـان بيجـا شـده و پنـاهگزين در      . بيش از حد نفوس گرديده است     
هاي سالح روسـي و   خانه هاي ضيقي كه سابقاً بشكل مكاتب درسي، مساجد، ذخيره     محوطه
هـاي چـوبي و گلـي و     د و بعضي از آنها بصورت كلبهشدن هاي امريكايي استعمال مي    بيرل
نيم مليـون نفـوس    از جمله يك و. هاي مندرس ساخته شده است، روي هم ريخته اند    خيمه

  .كسي باقي نمانده است سرنوشت  پايتخت بيش از هفت صد هزار انسان سرگردان و بي
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دريـا بـدو    هاي متخاصم در دو طـرف دريـا، توسـط             شهر كابل بنابر موضعگيري فرقه    
در غرب درياي كابل قشون مسعود قرار گرفتـه و در شـرق             : قسمت از هم جدا شده است     
  .آن قشون حكمتيار موضع دارد

ها به سركردگي عبدالعلي مزاري كه در حـال         در جنوب بخش غربي دريا، اردوي شيعه      
حاضر بعد از پاك كردن اثرات ضايعات گذشته، جنگ را متوقف ساخته، موقـف بيطرفـي               

طلـب در اثـر    ختيار كرده و بدون شك در انتظار آن خواهند بـود تـا دو حريـف قـدرت       ا
  .زدوخورد از پاي بيفتند تا آنان در مقام فاتح و حالت تازه نفس وارد صحنه گردند

هـاي    قلب شهر نه تنها به قطعات مجزا از همديگر درآمده است بلكـه در اثـر شـليك                 
هـاي     ماه جنوري بطور عموم سـوخته و بـه بخـش           هاي هوايي   متواتر توپخانه و بمباردمان   

مختلف منقسم گرديده است زيرا هر تنظيم اسالمي در حدود ده طيـاره روسـي را بعـد از                   
از ايـن   . هاي گروپ خود بچنگ آورده انـد        خروج قواي شوروي از كشور، بعنوان غنيمت      

جـه  انگيـزي متو  هاي تنظيمي براي افزايش غنيمـت و كـسب قـدرت، نتـايج اسـف             تالش
بطوريكه عمارت پارلمان، قصر داراالمان، ارگ جمهـوري، مـوزيم          : هاي شهر گرديد    آبادي

هـا،    هاي تجارتي، وزارتخانه    ها، شركت   كابل، چند باب بلدنگ محدود شهر در مركز، بانك        
كه يكي از بازارهاي مقبول شرق دور محـسوب         (مقر احزاب دوگانه كمونيستي، بازار شهر       

هـا تمامـاً در    ها، مكاتب مهم پسران و دختـران، مكروريـان    پوليتخنيكها،  ، دواخانه )شد    مي
  .انگيز درآمد هاي حسرت چهره وقيح مخروبه

افروزي شان حتي مساجد بـزرگ را هـم آمـاج             مسلمانان بنيادگرا در ميان جنون جنگ     
هـاي    هاي خود ساخته اند چنانچه مسجد با تجمل پل خشتي كه هنوز هم بـا كاشـي                  گلوله

هاي گرد و نواح خود پا بر جا مانده است             كبود و طاليي رنگ خود از ميان خرابه        موزائيك
هاي آتش افگن، بشكل طاووس بيجاني درآمده اسـت كـه پيكـر زيبـايش بـا                   در اثر بمب  

هاي فراوان آماج تيرهاي ظالمانه قرار گرفته، پرهاي رنگينش به تاراج رفته و يـا در        سوراخ
ها همه ويران شده و جز يكي دو          همچنان سفارتخانه . ه باشد اثر دود و آتش بمب، سياه شد      

هاي ليسه زيباي استقالل كه عمـارت جديـد آن بـه              مخروبه.... سفارت، سالم نمانده است   
كمك دولت فرانسه آباد شده بود بحيث خوابگاه جنگجويان وابـسته بـه مـسعود درآمـده                 

و برادري با حـروف طاليـي   در مدخل بزرگ ليسه استقالل كلمات آزادي، مساوات    . است
كند ميتوان تصور كرد كه اين كلمات در افغانستان كنوني تا چه پيمانه فاقـد                 جلب نظر مي  

  !باشد محتوا مي
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جات و سامان حربـي از كـار      در مسير حركت مسافر، به يك تعداد كثير عراده        همچنان  
ره ميتوان برخورد كـه  هاي تخريب شده وغي ها و توپ    ها، جيپ   ها، الري   افتاده از قبيل تانك   

اين قبيل سامان حربي و وسايل نقليه قواي نظامي         . در اثر تصادمات جنگي بجا مانده است      
شود از شدت محاربات مردم مجاهد افغان در         در سراسر افغانستان كه به دهها هزار بالغ مي        

بـه  دهد كه روسها، ايـن سـرزمين را           برابر قواي اشغالگر شوروي شهادت داده و نشان مي        
  .رضايت خاطر ترك نداده بلكه به شكست دهشتناكي معروض شده اند

بنيادگراياني كه در اثر تعقيبات ضد تروريستي از كشورهاي مربوطه خود فرار كرده اند             
افغانستان را براي تسكين اميال كشتار و تخريب خود آشيانه مساعدي يافته و در سنگرهاي               

داهللا سركرده يك گروپ پنجصد نفري جنگجويـان        عب. زنند  جويي مي   كابل دست به هنگامه   
  :بنيادگرا به راپورتر فيگارو چنين گفت

هايي كه به فرانسوي نيز آشنايي دارند همـسنگر داريـم همچنـان     ما در كنار خود الجزايري 
  .جنگند ها نيز با ما يكجا در سنگر ما عليه مخالفين مي ها و عراقي ها، يمني مصري

جنگنـد از     ه است كه اين عناصر خارجي را كه در افغانـستان مـي            وقتي راپورتر آروز كرد   
نزديك مالقات كند در جوابش از طريق تلفن گفته شده است كه اشـخاص مـذكور بنـابر                  

بـراي  «خستگي ناشي از جنگ طوالني در شب گذشته فعالً استراحت كرده انـد تـا گويـا                  
  )1994  مي28، »فيگارو ماگازين«(. »هاي ديگري انرژي بگيرند قتل

  )1994ـ سپتامبر 1373سنبله  (40، شماره »آيينه افغانستان«
  

 سپتامبر بشكل نهايت    5هاي شديد بين رباني و حكمتيار از تاريخ           حواله رويتر جنگ  به  
.  نفر را بقتل رسانيد    83ها در كابل      پرتاب راكت . قتاله و تخريبي دوباره آغاز گرديده است      

راديو .  نفر معيتي او كشتند    12 نظر مربوط دوستم را با       در شولدره قواي رباني قومندان حق     
 سـپتامبر در اثـر فيـر     8به تـاريخ    . هاي شديد در ميدان و غور نيز اطالع داد          كابل از جنگ  

طيـارات ربـاني ـ    .  نفر در كابل مقتـول و زخمـي شـدند   53هاي گلبدين ـ دوستم   راكت
ته نو بمبارد و تعداد زياد را بقتل مسعود مواضع حكمتيار ـ دوستم را در تپه مرنجان و كار 

حمالت حكمتيار ـ دوستم بعد از بمباردمان شديد طيارات رباني بر منزل نشيمن و  . رسانيد
  .مواضع حكمتيار در چهارآسياب در هفته گذشته، تشديد يافته است

 سپتامبر قواي حكمتيـار ـ دوسـتم در هـر دو جنـاح بـه       9قرار راپور رويتر به تاريخ 
 سـپتامبر بـه شكـست و    11دامه داده، رژيم ربـاني و قومنـدان پنـاه بـه تـاريخ             پيشرفت ا 
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 20قواي دوستم متعاقباً بطرف سالنگ حركـت نمـوده     . نشيني از خنجان اعتراف نمود      عقب
السراج بمباردمـان     كيلومتر پيش رفته از ارتفاعات سالنگ مواضع نظامي مسعود را در جبل           

هـا در دامنـه تپـه         تيار نيز پيشرفت نمـوده جنـگ      در جناح جنوب قواي حكم    . نموده است 
هاي پايتخـت بـه تـصرف         از لحاظ اقتصادي، تمام شاهراه    . مرنجان و باالحصار ادامه دارد    

بـا اشـغال خنجـان    . توانند قواي مخالف رباني درآمده و طيارات آريانا نيز پرواز كرده نمي       
نتقـال مايحتـاج نظـامي از    توسط قواي مخالف، شاهراه شيرخان بندر را كه ربـاني بـراي ا   

  .خارج گشوده بود نيز از دست داده است
 سپتامبر طيارات رباني ـ مسعود مواضع حكمتيار ـ دوسـتم    12به حواله رويتر به تاريخ 

هاي شديد امروز در اطراف تپه مرنجـان و          جنگ. را در جنوب كابل شديداً بمباردمان نمود      
د كه در فاريـاب ده نفـر از افـراد دوسـتم را         راديو رباني مدعي ش   . باالحصار ادامه داشت  

  .دستگير و اعدام كرده است
 به اثر اصابت هفت راكت در پنجـاه متـري سـفارت             1994 سپتامبر   13به حواله رويتر    

و يك راكت به يك منـزل مـسكوني يـك دختـر             ) اكنون سفارت پاكستان  (سابق انگليس   
گويد هنوز معلوم  رويتر مي. روح شدندچهارده ساله به نام سيما مقتول و مادر و اقاربش مج   

ها به طرف سفارت سابق انگليس و سفارت كنوني پاكستان از طرف كـدام                نشده كه راكت  
شود كه چون مناسبات رباني ـ مسعود با حكومت پاكـستان    گفته مي. جناح فير شده است

اكـت  شخصي كه يك ر. ها از طرف سپاه شوراي نظار فير شده باشد خراب شده اين راكت  
ها را طور مجاني در گذشـته   به منزل او اصابت كرده به خبرنگاران گفت جهان غرب تنظيم         

غرضانه مشاهده    ساالران بي   مسلح ساختند ولي اكنون انهدام اين كشور را بدست اين جنگ          
ها تا چقدر وقت ديگر اين        افغان«: او كه اسم خود را اسد معرفي كرد عالوه نمود         . كنند  مي

كند اما در خصوص افغانستان       ند؟ امريكا راجع به حقوق بشر بسيار حرافي مي        طور رنج ببر  
در همين خبر از قول راديو كابـل آمـده كـه قـواي              » .گوش خود را به كري انداخته است      

رباني در سمنگان ده نفر دوستم را مقتول يازده نفر را مجروح و پانزده نفر را اسـير گرفتـه              
هاي غيرانساني يكـي بـه نـام         يران جنگ را بعد از شكنجه     قرار مسموع هر دو طرف اس     . اند

  .كنند ازبك و ديگري به نام پنجشيري اعدام مي
هاي شديد بين دو حزب شيعه در غـرب كابـل            جنگ 1994 سپتامبر   15به حواله رويتر    

.  نفر زخمي شده اند230 نفر مقتول و زايد از 35تلفات سنگين بار آورده در ظرف دو روز    
آصف محسني به تحريك سياف وهابي و حمايت رباني ـ مـسعود بـا جنـاح     جناح محمد 
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حزب وحدت نوكر ايران به حمايت گلبدين ـ دوستم در منطقه كوته سنگي و دشت برچي  
در اثر فير و اصـابت يـك        . دوباره به جنگ درگير شده صدها راكت بر يكديگر فير كردند          

طيارات رباني ـ مـسعود   . جروح شدند نفر م15 نفر مقتول و 11خانه  راكت در يك عروسي
  .مواضع حزب وحدت را در كوته سنگي، دشت برچي و جمال مينه بشدت بمباران كردند

هـاي اخيـر     در جنگ1994 سپتامبر 19سي مورخ  بي به حواله سرويس پشتوي راديو بي  
 نفـر   145دو جناح اهل تشيع به قرار بيانات يك داكتر خارجي روزانه بطور حـد وسـطي                 

 نفر بـاال رفتـه و   700شود كه تعداد آن در پنج روز گذشته از  ي به شفاخانه آورده مي   زخم
دهـد    منبع خبر مي  . تعداد وفيات معلوم نيست ولي در حدود دو صد نفر تخمين شده است            

كه عمارت سيلو بطور مرتب تحت فير راكت قرار گرفته و قواي حركت محـسني مـدعي                 
در چهـار روز گذشـته در سـرك         . شـده اسـت   است كه چهار موضع وحدت را متصرف        

دهمزنگ ترافيك ديده نشده و منطقه دهمزنگ تحت فير راكت و توپخانه هر دو طرف قرار            
سخنگوي حركت محسني گفت كه قواي حركت در تحت فشار آتش قواي وحـدت              . دارد

 مجبور به ترك قصر داراالمان شده اند، سخنگوي رژيم نيز اين خبر را تاييـد نمـوده ولـي                  
سي گفت حدود     بي  بي... حزب حركت محسني ادعا كرد كه داراالمان را دوباره مسخر شده          

خبر از زبان سخنگوي وزارت جنگ رژيم رباني        .  نفر شهر كابل را ترك كرده اند       700000
دولت بخاطري به طرفداري حركت شـامل جنـگ شـد كـه وحـدت               «: افزايد كه گفت    مي

مود و همچنين مواضع ما را در خط مقدم جبهـه           حمالت خود را به مقابل حركت تشديد ن       
به منظور كمك   «: يك صاحبمنصب مسعود در منطقه دهمزنگ گفت      » .تحت حمله قرار داد   

هاي تحت قومانـده او   و تانك» با حركت ما مواضع فير و آتش وحدت را هدف قرار داديم     
 داراالمان  متر دورتر از سرك500باالي خطوط و مواضع وحدت در ناحيه دهمزنگ حدود 

  .كردند فير مي
هـاي شـديد در       سي از قول راديو تهران گزارش داد كـه جنـگ            بي  سرويس پشتوي بي  

نواحي كوته سنگي، دشت برچي و دهمزنگ جريان داشته و در ناحيه پوهنتون نيـز رخنـه                 
ها گفت كه زايد از هـزار نفـر           منبع از قول شفاخانه   . كرده تلفات سنگين به بار آورده است      

منبع افزود كه قواي حكمتيار در منطقه تپه تاج بيگ كه ديپوهاي  .  يا مجروح شده اند    مقتول
در عـين  . هاي شـديد جريـان دارد   باشد حمله كرده جنگ    راكت حزب حركت محسني مي    
 سپتامبر مواضع حزب حركت و رژيم رباني را در اطراف     20زمان طيارات دوستم به تاريخ      

كوتـه  (اطالع راديو ايران مردم ناحيـه غـرب شـهر كابـل             به قرار   . كابل بمباردمان كردند  
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بـس شـدند تـا        هاي خود به مظاهره پرداخته خواهان آتش        باالي بام ...) سنگي، دهمزنگ و  
  .ها را تداوي بتوانند ها را دفن و زخمي مرده

 20در عين زمان طيارات جت رباني ـ مسعود مواضع حكمتيار ـ دوستم را بـه تـاريخ     
ه تپه تاج بيگ بمباردمان نموده و بالمقابل طيارات دوستم مواضع ربـاني را          سپتامبر در ناحي  

  .در مركز شهر بمباران نمودند
هـا تعـداد زخميـان         سپتامبر از قـول شـفاخانه      22سي به تاريخ      بي  سرويس پشتوي بي  

هـا    راكت.  نفر گزارش داد   350 نفر و مقتولين را زايد از        1064هاي چند روز اخير را        جنگ
 نفـر را    50 نفر را مقتول و      6هاي توپ به قلب شهر كابل اصابت نموده در يك جا              هو گلول 

ها و دهليزهـاي دو       اطاق.  زخمي بجا گذاشت   14 كشته و    4مجروح نمود و در جاي ديگر       
شفاخانه كابل ـ جمهوريت و وزيراكبر خان ـ از زخميان عاجل مملـو بـوده يـك عـراده       

ار را به درون دهليز تا دروازه اطاق عمليـات در           زرهدار مسعود يك نفر زخمي شوراي نظ      
حالي درون آورد كه يك زن با يك پاي منفلق شده به يك طرف افتاده و شخص ديگـري                   

هاي شهر كابل همـه       دكان. خبر از آنكه پسرش مرده بود       زد بي   پسر زخمي خود را صدا مي     
بـا وجـود    . شـود   رو ديده نمـي     هاي كابل ترافيك حتي پياده      مسدود شده و در روي سرك     

هـاي ديگـر تحريـك و         هاي شديد هر دو طرف اهل تشيع در حاليكه از طرف جناح             جنگ
اسلحه ثقيله ربـاني ـ مـسعود بـه     . شوند، بر يكديگر تفوق حاصل نكرده است حمايت مي

طرفداري حركت محسني مواضع وحدت را شديداً هدف قرار داده و اخيراً قـواي سـياف                
  .حدت حمله نمودندوهابي نيز باالي مواضع و

  )1994ـ سپتامبر 1373سنبله  (41، شماره »آيينه افغانستان«
  
سي خبر داد كه به روز سـه شـنبه در اثـر فيـر        بي   سرويس پشتوي بي   1994 سپتامبر 28
از قول موسوريس نماينده ملل متحد      .  نفر مجروح شده است    224 نفر مقتول و     58ها    راكت

خانه بيـشتر از      يك عروسي ه  او رسيده در اثر فير راكت ب      گفته شد به قرار راپورهايي كه به        
 نفر را هالك ساخته     8 نفر مجروح شده اند و اصابت راكت بيك جاده           70 نفر هالك و     40

هاي متخاصم شامل جنگ هر نوع حساسيت را در برابر رنج و              موسوريس گفت گروه  . است
ر ملـل متحـد و ديگـر        و آنهـا بـه تقاضـاهاي مكـر        . عذاب شديد مردم از دست داده اند      

هاي خـود را كـر انداختـه و           بس و آغاز مذاكرات صلح گوش       كشورهاي جهان براي آتش   
وي عالوه كرد كه يكبار ديگر تقاضاي اخير سـر منـشي ملـل متحـد را بـراي                   . اندازند  مي
به اميـد اينكـه از      . رسانم  هاي متخاصم مي    بس و آغاز مذاكرات به توجه زعماي گروه         آتش
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  .د و به مذاكره و مفاهمه حاضر شوندجنگ بپرهيزن
  )1994ـ اكتوبر 1373ميزان  (42، شماره »آيينه افغانستان«

  
هاي بسيار شـديد ديـروز و امـروز در اطـراف              سي بخش پشتوـ جنگ     بي   اكتوبر بي  22

پوهنتون تا حال چند بار بين طرفين متخاصم رد و بـدل شـده              . ل ادامه داشت  پوهنتون كاب 
روز از جناح پوهنحي انجنيري حمله كردنـد و در تمـام روز رو بـه                قواي مزاري دي  . است

امروز قواي مزاري پوهنتون را  دوباره اشغال نموده و دولت رباني نيـز بـه          . ندپيشرفت بود 
هاي تن به تن آنقدر شـديد بـود كـه     جنگ. شكست از ساحه پوهنتون اعتراف نموده است      

در عين زمـان قـواي   . جال برداشتن آنها نيست   هاي پوهنتون افتاده و م      دهها مرده در خيابان   
آهنگي شمال بزرگترين پايگاه سكاد را از دست قواي مـسعودـ سـياف بيـرون سـاخته                   هم

هاي سكاد با وسايل مجهز تخنيكـي وجـود           درين پايگاه تعداد زياد راكت    . تصرف نمودند 
ويزيون عالوه بر   قواي هماهنگي امروز متوجه دامنه و كوه سخي بوده و باالي برج تل            . دارد

قواي رباني از كوه سخي و كـوه        . گيرد  حمالت هوايي فير توپخانه و راكت نيز صورت مي        
شود  گفته مي. كنند تلويزيون براي بمباردمان نقاط شيعه نشين و مواضع حكمتيار استفاده مي         

  .هاي پوهنتون بين دو طرف حدود هشتصد نفر كشته و زخمي شده اند كه در جنگ
هاي شديد سه روز قبل سپاه رباني  سي بخش پشتوـ به تعقيب جنگ بي  بي94 اكتوبر   24

 نفـر   160 نفـر كـشته و       50مسعود براي اشغال مجدد پوهنتون داخل جنگ شـده حـداقل            
يك منبع صليب احمـر گفـت   . باشند زخمي راپور رسيده است كه اكثر مسكونين منطقه مي 

ـ   . شـده انـد  ته يا زخمي  نفر كش97در مواضع حزب دولت حداقل  گلبـدين   قـواي شـيعه 
سپاهيان رباني گفتنـد ده نفـر حـزب         . مواضع رباني را هنوز هم تحت بمباردمان قرار داده        

. حدت را كه ديروز كشتيم اجساد شان هنوز هم در مواضع مختلف پوهنتون افتاده اسـت               و
ن چنـدي پوهنحي انجنيري و البراتوارهاي آن بكلي منهدم شده و از كتابخانه پوهنتـون كـه        

راكت بر آن اصابت كرده بخش ريفرانس آن كامالً بخاكستر مبدل گرديده و ساير عمارات               
شد و    امروز نيز فيرهاي تفنگ و ماشيندار شنيده مي       . پوهنتون خسارات شديد برداشته است    

قـواي  . گرفتنـد   يك تعداد مردم دور و پيش پوهنتون بقصد فرار از منازل خود ترتيبات مي             
ت شرقي دهمزنگ سينماي بريكوت و مركز فرهنگي سابق شـوروي را در             گلبدين در قسم  

تصرف دارند، در حاليكه قواي رباني از باالي كوه دهمزنگ و برج تلويزيـون بـر مواضـع                
 اكتوبر باز شـهر كابـل تحـت حمـالت           24از طرف ديگر امروز     . ريزند  هماهنگي آتش مي  

ته به اثر اصابت راكت بـه يـك بـس       نفر را در كلوله پش     20راكتي گلبدين قرار گرفت كه      
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آلـود و بعـضي سـامان شخـصي پهلـوي جـسدهاي        هاي خون   بوت. شهري هالك ساخت  
 اكتوبر تا امروز در ظـرف چهـار روز          20از  . متالشي براي شناخت آنها قرار داده شده بود       

حمله راكتي امروز وقتي صورت گرفت كـه  . شود تعداد كشته و زخمي بالغ بر هزار نفر مي 
  .ين براي ديدار محمود ميستيري روانه منطقه سروبي بودگلبد

  )1994ـ اكتوبر 1373عقرب  (43، شماره »آيينه افغانستان«
  

  . آن است اصلفوق كامالً منطبق بامتن 
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  ي زن ستيزانه را  اقدامات تبهكارانه
  :خاينان جهادي قبل از وحوش طالب آغاز كرده بودند

يل درباره حجاب زنان جلـب شـد كـه از طـرف             توجه نماينده خاص به فرمان ذ     ) 72
  : نفره محكمه عالي دولت اسالمي افغانستان صادر شده بود9كميته 
  ».منكر حجاب كافر است و زن بي حجاب، بي حياست«

  :شرايط پوشيدن حجاب
  .حجاب بايد تمام بدن را بپوشاند) 1
  .لباس زنان نبايد نازك باشد) 2
  .ق و برق باشدلباس زنان نبايد مزين و پر زر) 3
. لباس زنان بايد تنگ و چسب نباشد تا اعضاي تحريك برانگيز شان مجسم نـشوند              ) 4

  .حجاب نبايد نازك باشد
اگر زني كه عطر زده از يك جمع مردان بگذرد، زناكار تلقـي             . زنان نبايد عطر زنند   ) 5

  .خواهد شد
  عالوتاً

  .نبايد به خود عطر بزنند) زنان(آنان ) 1
  .س فيشني بپوشندنبايد لبا) 2
  .نبايد لباس تنگ و چسب بپوشند) 3
  .نبايد لباس تنگ و چسب بپوشند) 4
  .بايد تمام بدن خود را بپوشانند) 5
  .لباس آنان نبايد شبيه لباس مردان باشد) 6
  .لباس زنان مسلمان نبايد مثل لباس زنان غير مسلمان باشد) 7
  .زيور پاي شان نبايد صدا دار باشد) 8
  . لباس صدا دار بپوشندنبايد) 9
  .نبايد در وسط سرك راه بروند) 10
  .نبايد بدون اجازه شوهر شان از خانه بيرون شوند) 11
  .نبايد با مردان بيگانه صحبت كنند) 12
  .اگر صحبت با مردان ضرورت داشت، بايد آهسته و بدون خنده صحبت كنند) 13
  .نبايد به طرف بيگانگان ببينند) 14
  .بيگانگان خلط شوندنبايد با ) 15
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هـاي خـصوصي در افغانـستان      گزارش زندان پلچرخي خاليست ولي زنـدان        طبق )24
وجود دارند كه نماينده خاص ملل متحد و كميته جهاني صليب سرخ نتوانـستند بـه آنهـا                  

نماينده خاص از منابع موثق اطالعاتي دريافت كرد در رابطـه بـا موقعيـت    . دسترسي يابند 
اي از    شود كه عده    گفته مي . هاي خصوصي در كابل و برخي واليات ديگر        شماري از زندان  

  .قرار دارندافغان هاي مسلح  اعضاي خاد هم اكنون در خدمت احزاب معين سياسي و گروه
در جـوالي كميتـه     .  شدت كـسب كردنـد     1994ها در كابل در پايان جون         جنگ) 43

 نفر در كابل كشته     4000ش از    بي 1994جهاني صليب سرخ گزارش داد كه از اول جنوري          
 طـي   »كميتـه جهـاني صـليب سـرخ       « 1994 اگست   16در  .  نفر زخمي شده اند    21000و  

مرتبـاً  در شـهر كابـل      اي مطبوعاتي اعالم داشت كه تبادل آتش بمباران و توپخانه             اعالميه
  .اند ها نيز هدف آتش كور قرار گرفته شفاخانهبسياري از افزايش و شدت يافته و حتي 

 نفـر   900 نفر كـشته و      100 روز در كابل     10 اساس تخمين كميته مذكور در عرض        به
شود كه يكي از       سپتامبر گفته مي   29اي مطبوعاتي كميته در       در اعالميه . مجروح گرديده اند  

 سپتامبر هدف حمله راكتي واقـع شـد كـه در    22هاي عمده شهر در كارته سه در    شفاخانه
در همين اعالميـه آمـده      . به شمول شش طفل زخم برداشتند     اثر آن دو طفل كشته و ده نفر         

 نفر كه اغلب آنان افراد غير نظامي بودند جان شـان را از              17000است كه از آغاز سپتامبر      
. كـشته شـدند   نفر   1000هايي در اواخر سپتامبر تنها در پنج روز           طي جنگ . دست داده اند  
مجبور را  ش قابل توجهي از جمعيت كابل       ها و گلوله باران بخ      پراني  ها و راكت    ادامه جنگ 

  .به فرار از پايتخت ساخته است
هايي را     فرصت يافت تا عكس    1994نماينده خاص در سفرش به كابل در سپتامبر         ) 44

دادند و با شخصي صحبت كند كه موزيم را بـه خـوبي           ببيند كه نابودي موزيم را نشان مي      
شود كه موزيم قبل از آنكه هدف آتـش     گفته مي  .شناسد و اخيراً از آنجا ديدن كرده بود         مي

 مـي  12همچنين گزارش است كـه آرشـيف ملـي در       . غارت شده بود     توپخانه قرار گيرد،  
  . چپاول گرديده است1994
احزاب مختلف در افغانستان كه نيروهاي امنيتي در اختيار دارند، اعضا و كاركنان             ) 92

  .خاد را استخدام كرده اند
  ي خاص سرمنشي ملل متحد ارش فرستادههايي از گز شخب

  1994 نوامبر 8 -به افغانستان به شوراي امنيت ملل متحد
  
  .ترجمه سند فوق كامالً منطبق با متن انگليسي آن است
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  ننبه قلم كتي گ» ك براي كافر«كتاب فرازهايي از 
كـريم در مـي   . موضوع صحبت ما موضوعي خطرناك اسـت    . كنم  ترس او را درك مي    

او از جزئيات رسيدنش با خبـر       . آباد بود كه اسامه بن الدن از سودان رسيد          ر جالل  د 1996
مردانـي كـه   ) با اسامه(است، جزئياتي داير بر همدستي مردان قدرتمند در افغانستان امروز      

نشينند، مرداني كـه بـراي مالقـات بـا سـفير امريكـا در                 با رئيس جمهور حامد كرزي مي     
اين مردان از جملـه عبدالرسـول       . گيرند  ا مورد استقبال قرار مي    افغانستان در سفارت امريك   

  . به قدرت برگردانده شدند2001سياف توسط امريكا و متحدانش در 
هاي سـبز ارگ جمهـوري در كابـل            كه با حامدكرزي بر چمن     2004روزي در اگست    

مـا  ا. خوردم، او سياف را با لحني ستايش انگيز يك ايـدئولوگ توصـيف كـرد            صبحانه مي 
هاي دهشتناكي عليه قـوم   ها و قساوت سياف جنايتكاري است كه پيروانش مرتكب قتل عام    

  .ي افغانستان شده اند هزاره
از عبـدالرايك جـانجالني     : عبدالرسول سياف منبع الهام خشونت در ديگران هم اسـت         

و جـانجالني شـاگرد سـياف بـود     ... نهاد اش سازمان تروريستي را بر   ) سياف(فلپين نام او    
محمد ناصر بن عباس مشهور به سليمان اندونزيايي كه         . تعليمات نظامي را از او فرا گرفت      

 توسـط سـياف     1991 و   1987هـاي      در اندونزيا دستگير شـد، بـين سـال         2003در اپريل   
بـن عبـاس    ) 2003نيويارك  (از ماريا رسيا    » بذر ترور «بر اساس كتاب    . تعليمات ديده بود  
در فلپين بـه    » اردوگاه حديبه «كه از سياف آموخته بود در ايجاد        اش را     تعليمات تروريستي 

اي قـرار گرفـت كـه در        انـدونزيايي  اردوگاه مذكور بعدها در دست عمر پاتك      . كار بست 
 نفـر  200گذاري در تفريحگاه جزيره بالي شد كـه در اثـر آن بـيش از      متهم به بمب   2002

  .كشته شدند
 منبع اسـتخباراتي غـرب كـه در روزنامـه           در گزارشي جمعĤوري شده از بيش از يك       

گويد كـه بـه زودي پـس از           انتشار يافت از يك جلسه موحشي سخن مي       » الوطن العربي «
ورود بن الدن به افغانستان، قبل از رسيدن طالبان به قدرت و هنگامي كه هنـوز سـياف و                   

 اگر چه دوست مـن كـريم        .همكاران مجاهدش در كشور حاكميت داشتند، صورت گرفت       
  .در جلسه حضور نداشت اما از جزئيات آن آگاه بود

ـ    دور افتاده يكي از   جلسه در    شـمال مغربـي پاكـستان در فالتـي خـشك           اطق  ترين من
هاي   ها و صخره سنگ     ها انعقاد يافت كه به وسيله صدها نفر پنهان در درخت            محصور با تپه  

  .شد هاي كوه محافظت مي دامنه
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ها و ملل شركت داشتند كه پـنج          ترين گروه   فراطياي از ا    در جلسه سري سطح باال عده     
. كردنـد  سال پيش از حمله سپتامبر، غرب را متهم به راه انداختن جنـگ عليـه اسـالم مـي        

آنـان  . كنندگان خواستار حمله متقابل شده و از حمله بر امريكا و غرب سخن گفتند             شركت
همـدلي دارنـد، حـرف      هاي خاور ميانه كه با غرب         از نفرت خود نسبت به غرب و دولت       

  .زدند
هاي بنيادگراي مصري، يمنـي، ايرانـي و سـاير كـشورهاي خلـيج و همچنـين                   سازمان

و نيز در   . شدند  اي و سوداني در جلسه نمايندگي مي        هاي جنگجوي پاكستاني، الجزيره     گروه
 آنان گرد هم آمده بودنـد     . كنار آنان ناراضياني مقيم در لندن، تهران و بيروت نشسته بودند          

  .تا طرح جنگي عليه منافع امريكا و غرب را بريزند
اي در ايـران داشـتند        آنان الاقل يك بار پيش از اين جلسه       . اين اولين نشست آنان نبود    

تا زمينه را براي اين جلسه آماده سازند، تا با غلبه بر اختالفات ايدئولوژيكي و ديني بتوانند           
  .رب به راه اندازند غ-متحدانه جنگي واحد را بر ضد دشمني واحد

هـا    و بدين ترتيب خيمه بزرگي در آن فالت زير چشم مراقب محافظان در سرتاسر تپه              
  .كرد جنراتوري پر سر و صدا برق فراهم مي. برپا شده بود

هاي ناهموار پر خم و پـيچ         هاي چهار در چهار كه غرش كنان راه         مردان سوار بر جيپ   
. ه رسيد ايمن الظواهري دستيار اسامه بن الدن بـود         اولين كسي ك  . را پيموده بودند رسيدند   

مردي ظاهراً از كشوري    . امين ناتنياهو در اسرائيل متمركز بود     يصحبت روي صحنه آمدن بن    
  .اروپايي آمده، از تهاجم شيطاني در شرف وقوع عليه اسالم سخن گفت

آنـان  حاضران تا دو ساعت ديگر هم صحبت كردند تا اينكه اسامه بن الدن بـه جمـع                  
اول سياف بود كه صحبت را آغاز       . در پهلوي اسامه، عبدالرسول سياف نشسته بود      . پيوست
اش را بـا بـن الدن در مـورد نفـرت وي از                سياف همنـوايي  . كرد  بن الدن گوش مي   . كرد

 يكماه قبل در     گذاري  بمب) سياف(او  . سربازان امريكايي در عربستان سعودي اظهار داشت      
ول آن شناخته   وو القاعده مس  .  امريكايي انجاميد  20را ستود كه به قتل      الخوبار در عربستان    

كرد چـشمان نـصواري كـوچكش          صحبت مي   گذاري  هنگامي كه سياف از بمب    . شده بود 
 گفت كه اين بايد درسي باشد به امريكـا كـه             گذاري  او ضمن توضيح بمب   . درخشيدند  مي

ـ              در  1983 و   1981هـاي     گـذاري   بعساكرش را از عربستان بيرون كشد و آن را شـبيه بم
سفارت و اقامتگاه نظاميان امريكا در بيروت خواند كه طي آنهـا صـدها عـسكر امريكـايي      

  .جان خود را از دست داده و منجر به بيرون شدن امريكا از لبنان گرديد
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. صحبت سياف يك ايراني را برانگيخت و خواستار تهاجمي همه جانبه عليه امريكا شد             
معلوم نبـود   . د و هشدار داد كه جهان اسالم با وخيمترين دسيسه مواجه است           او مشتعل بو  

  .كرد كه او را دولت فرستاده بود يا از گروهي جهادي نمايندگي مي
در هنگام طلوع مردي از لندن به طرف سياف ديـده از           . مردان تمام شب حرف زدند    ... 

  اتخاذ شود؟اي بايد   چه استراتژي چه بايد بكنند؟. او هدايت خواست
. گيـريم منتظـر بمـانيم       بگذار تا امشب كه بحث خود را از سر مي         «: سياف آهسته گفت  

سپس من صحبت كرده و منحيث كسي كه به آنچه شما معتقديـد معتقـد اسـت و حاضـر                    
  ».جنگيد بجنگد، نظرم را خواهم گفت است در سنگري كه شما مي

ـ   . جلسه مجدد شان كوتاه و تصميم قاطع بـود         ه امريكـا و غـرب بـه مقابلـه          آنـان علي
هاي حاضر در جلسه يكجا با هم كار خواهنـد كـرد، بـه تنظـيم      سازمان. برخواهند خاست 

  .استراتژي، نقشه و انسجام خواهند پرداخت
هاي قبايل آزاد و بي قانون پاكستان شـمالي،            در سرزمين  1996و بدينترتيب در اواسط     

  .شبكه تروريستي بنيان نهاده شد
اش در حكومـت مجاهـدين افغانـستان،          ، سياف براي از سـرگيري نقـش       پس از جلسه  

  .حكومتي كه موجوديتش بسته به حمايت بود، به كابل برگشت
من همانطوري كه در رستوران پر سر و صداي هوتل در پشاور با كريم نشـسته بـودم،             

دنـد  افراد سياف شامل اشخاصي از حكومت مجاهـدين بو        . به دليل ترس او كامالً پي بردم      
اين اشخاص نيز توسط امريكـا      .  استقبال كردند  1996كه از ورود بن الدن به افغانستان در         

 در قـدرت بودنـد،   1996 تـا  1992اين اشخاص كـه از  .  در قدرت نصب شدند 2001در  
آنان در  . دادندهاي تعليماتي تروريستي را تشويق كرده و به آنها اجازه فعاليت              ايجاد كمپ 

 كه طالب كمك شان در يافتن بن الدن شده بـود، دروغ گفتـه                اي آي يس به   1996سپتامبر  
اي چنان ناقص بود كه به غلط اظهار داشت كه بـن الدن را طالبـان         آي سي اطالعات  .بودند
عمـر رهبـر طالبـان او را قبـل از آمـدن بـه        محمـد   به افغانستان آوردند كه مال  1996در  

امريكا بود  » متحد«اين رسول سياف    .  چنين نبود  در حاليكه . شناخت   مي 1996افغانستان در   
  .خوش آمد گفت) در افغانستان(كه به بن الدن 

ها از مجاهـدين در جلـسات سـري         دانست كه كي    او مي . بودم) كريم(من نگران او    ... 
هاي روشن با پرتو اليكين حضور داشتند و راجع به پناه دادن بن الدن                 در اتاق  1996اپريل  

در آن زمان سودان تحت فشار شديد امريكا خواستار خـروج         . كردند  بحث مي به افغانستان   
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  .بن الدن بود
صداي كريم در حـد يـك       . يك دوست كريم براي مالقات با بن الدن به خرطوم رفت          

 :نجوا آهسته شد و من به سختي آن را مي شنيدم
  :او به دوستم گفت. اسامه يك سوال داشت. دوستم با اسامه ديد«
مريكا زياد مشكل دارم و مسايلي كه امروز سودان با امريكا دارد؛ شـايد فـردا             من با ا  "

 "افغانستان همين مسايل را داشته باشد كه در آنصورت عكس العمل شما چه خواهد بود؟              
  ».پرسيد گشت و از مجاهدين مي آباد بر مي او بايد به جالل. دوستم براي او پاسخي نداشت

. خواهد اما آنان به اين امـر اعتنـا نداشـتند            كا اسامه را مي   دانستند كه امري    مجاهدين مي 
افغانستان سي سال در جنگ بـوده       «: مجاهدين شورايي را فرا خواندند و شورا فيصله كرد        

ما هزارها مشكل داريم و اگر اسـامه        . ها ويران شده است     ها و درگيري    است و با اين جنگ    
مـا بايـد كمـك      . و يك مسلمان اسـت     ا  يك مشكل ديگر باشد چه اهميتي خواهد داشت؟       

به او  . ها چه مشكل خواهد بود؟ خدا تمام مشكالت ما را حل خواهد كرد              براي افغان . كنيم
 ».بگو بيايد

 جانشينان سياف و ساير رهبران مجاهدين حضور        1996بين افراد مهم در شوراي اپريل       
  .داشتند كه امروز مراكز قدرت را در افغانستان در دست دارند

كنـد     كارمند صليب سرخ به من گفت كه او هر صبح با شوهر و فرزندش وداع مي                يك
هر وقت با شنيدن صـداي فيـر        . چون هرگز مطمئن نيست كه تا برگشتنش آنان زنده باشند         

  ».ام در حفظ تو باشد خدايا، خانواده«كند،  ريزد و زير لب دعا مي يك راكت، قلبش فرو مي
كردم هنـوز كنتـرول شـهر در          رسيد اما فكر مي     وش مي ها از دور به گ      صداي راكت ... 

رسـيد و مـن بـراي         سقوط آنان قريب الوقوع بـه نظـر نمـي         . دست دولت مجاهدين است   
  .صحبت در صدد يافتن كسي از وزارت خارجه يا دفاع شدم

خورد   او همواره بيشتر يك ديپلمات به نظر مي       . وزير خارجه داكتر عبداله را پيدا كردم      
عبدالـه در  . و هر چند تمام وقتش را در كنار احمدشاه مسعود گذرانـده بـود             تا يك جنگج  

خواهند بشنوند و راست يا دروغ چه بايد به آنان گفته شـود، اسـتاد     اينكه خارجيان چه مي   
مـا تـا آخـرين قطـره خـون      «. او اصرار داشت كه مجاهدين شكست نخواهند خورد .بود

دانـستم كـه شكـست آنـان          گـاه مـن بايـد مـي       آن. عين كلمات او بودند   » .خواهيم جنگيد 
الوقوع است چرا كه در افغانستان معموالً قبل از يك عقب نشيني شتابزده اسـت كـه               قريب

  .گيرد چنان ادعايي صورت مي
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فهمـم كـه منظـور واقعـي رهبـران       ها نوشتن راجع به افغانستان، اكنون مي   پس از سال  
منظـور آنـان بـه    . زننـد، چيـست   حرف ميافغانستان وقتي از ريختن خون تا آخرين قطره     

منظور خون افراد بيگناه ملكي گيرآمـده در تقـاطع          . هيچوجه ريختن خون خود شان نيست     
وقتي زندگي رهبران مورد تهديد قرار گيرد، نخستين كار شـان رو آوردن      . آتش اينان است  
  .اي فوري است به عقب نشيني

اش، بـراي گريـز آمـادگي         خـشماگين آنروز در كابل، داكتر عبداله پشت آن طمطراق         
ول ومـس او به پاكستان به خاطر حمايتش از طالبـان و عليـه امريكـا كـه آن را                   . گرفت  مي

  .گفت دانست، ناسزا مي ساختن طالبان مي
اي شـد     اين امر منجر به هنگامـه     . اي بود   سپردن كابل در دست مجاهدين اشتباه مسخره      

ي افغانـستان تـوجهي       اما جامعه جهاني بـه آينـده      . كه سرانجام طالبان را به قدرت رسانيد      
  .نداشت و خود را كنار كشيد

ساالران قومي متخاصم و پست فطرتي گذاشته شد كه قبالً            و افغانستان در اختيار جنگ    
و ايـن  . جنگيدند، باال برده شده بودند ها مي هاي مجاهدين كه با روس  در مقام رهبران گروه   
  .ر و اسلحه دريافتي از امريكا و بقيه جهان تقويت يافته بودها دال موقعيت شان با بليون

قتل و قتال بيرحمانه و وحشيانه آنان، خونريزي آنان بر سر اختالفات قـومي و مـذهبي           
  .ناديده گرفته شده و كابل به آنان پيشكش شد

نخستين صدراعظم افغانستان بعد از نجيب اله، گلبدين حكمتيار پشتون تبـار بـود كـه                
اش بخشي از قويترين جنگاوران چريك را عليه نيروهاي شـوروي در خـود                سالميحزب ا 
او دين، . رفت ترين شان به شمار مي حكمتيار در عين حال بين رهبران فرصت طلب    . داشت

حكمتيار اسالميستي  . گرفت   قدرت، به كار مي    –پول و تفنگ همه را براي رسيدن به هدف          
داشت، نـدرتاً     ن سهم را از دالرهاي امريكا دريافت مي       افراطي بود و حتي زماني كه بيشتري      
تا وقتي كه افراد حكمتيار سـربازان شـوروي را          . پوشاند  انزجارش را از غرب و امريكا مي      

  .هاي ضد غربي او را ناديده انگارد كشتند، واشنگتن مصمم بود كه جريان لفاظي مي
ع و تاجيـك پـس از دوره        كالنترين رقيب حكمتيار، احمدشاه مسعود اولين وزير دفـا        

او آدم مصلحت گرايي بود كه آتش بس را با نيروهاي شوروي امضا كرد          .... كمونيستي بود 
هاي اول تجاوز شوروي به منظور تحكـيم پايـه قـدرتش در شـمال و تـسجيل                    و در سال  

. هاي هنـدوكش زد  هاي كوه ها در دره بالمنازع بودن تاجيكان، دست به تصفيه قومي پشتون 
مسعود . هاي گرانبهاي زمرد و الجورد صدها مليون دالر به جيب زد            بابت معادن سنگ   او از 
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كـرد؛   داراي عقايد اسالمي افراطي بود و افرادش را به خاطر نماز نخوانـدن مجـازات مـي    
رفـت كـه      نزديكترين متحد وي از بين رهبران مجاهدين، عبدالرسول سياف به شـمار مـي             

  .با جنگجويان عرب بوداسالميستي افراطي و در پيوند 
يگانه رقيب مسعود در كنترول كامل صفحات شمال افغانستان عبارت بود از عبدالرشيد      
دوستم ازبك كه در زمان حاكميت نجيب اله و تا مقارن استعفاي وي جنرال كمونيـست و                 

  .هاي وي در افغانستان زبانزد بود ها و شرارت بيرحمي. آمد وفاداري به حساب مي
 جهان آنان را در كابل نصب       1992ند مرداني كه با كنار رفتن نجيب در اپريل          اينان بود 

  .دادند مجاهدين را تشكيل مي» دولت«آنان . كردند
سير و سـفر    . هاي فاجعه باري داشتند     آنان طي چهار سال در قدرت بودن شان درگيري        

ي سر زنـده و     هايي كه جهان كابل     ي افغانستان دردناك است، سال      در آن چهار سال گذشته    
  .دست نخورده را به رهبران مجاهدين سپرد كه نابودش كردند

 مهم است زيرا تعداد زيادي از جان بـه در بردگـان             1990الكن آگاهي از تاريخ اوايل      
يـده  يها حتي به قهرمانان بـدل گردا  عضيب. آن دوره اخيراً دوباره به قدرت نشانده  شده اند 

  .ن هيچ قهرماني وجود ندارداما بين رهبران مجاهدي. شده اند
  . مليون افغان عادي رو آورد26براي يافتن قهرمان در افغانستان بايد به 

هاي مجاهدين درست خارج باغ وحش كابل كه در زمانش از             يك خط جبهه بين گروه    
ولـي مجاهـدين آن را خـراب    . شد، قرار داشـت  ها در آسيا محسوب مي بهترين باغ وحش 

اي ساديـستي     ها به گونـه     ها و خرس    كشتند، بر فيل     را ترسانيده يا مي    آنان حيوانات . كردند
اي در پنجـالش بـه طـرز          ي گلولـه    يك خرس سياه در اثر خـوردن پارچـه        . كردند  فير مي 

ها، و مجراهاي آب بـراي حيوانـات          تعميرها، قفس   ها متداوماً به      راكت. لنگيد  انگيزي مي   غم
  .كردند اصابت مي
وليت باغ وحـش را داشـت از تـرك          وهاي مجاهدين مس     جنگ  كه در سراسر   پيرمردي

  .كردن حيواناتش امتناع ورزيد
آسان نبود، تعداد آنهـا خيلـي       . ها را حساب كنم     صبحگاهي تصميم گرفتم تعداد راكت    

آمدنـد و   هايي را كه از مواضع حكمتيـار در چهارآسـياب مـي    سعي كردم راكت  . زياد بود 
هاي نزديك يكي از آنها كه درست عقـب خانـه        در تپه  هايي را كه از مواضع مسعود       راكت

 راكـت را حـساب      100در ظرف كمتر از دو دقيقـه قريـب          . شد، تشخيص كنم    ما، فير مي  
  .توانستم
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در آنجا مردي بـا  . ي اميرشاه هزاره رفتيم اي برق آسا، به خانه همسايه   پس از يك حمله   
ما نتوانستيم بفهميم كـه زيـر       . بودنام غالم جان روي شالي بيحال و در هم شكسته نشسته            

افراد سياف به اين خانـه      . اميرشاه با او صحبت كرد و خواست تسليتش دهد        . شال چيست 
  .همسايه هجوم آورده و پنج زن به شمول زن غالم جان را با خود برده بودند

هـاي دراز     درون آن غنچه  . شال را باز كرد   . توانست حرف بزند    غالم جان به سختي مي    
غالم جان گفت افراد سياف به زنـان        . من رويم را برگرداندم   . ه به خون موي زنان بود     آغشت

  .تجاوز كرده، آنان را كشته و بعد پوست سر شان را كندند
اي از    ولي پيش از برگشت همراه بـا كيـسه        . صبح روز بعد قرار بود به پاكستان برگردم       

خواهـد پـسر     به من گفت كـه مـي      در دل شب، زن     . سر زدم ) زن(آرد و برنج به آپارتمان      
خواست آپارتمانش  خودش هم هراسان بود اما نمي    . خردسالش را با من به پاكستان بفرستد      

او دوري از   . اما وقتي براي بردن پسرش آمدم، نظرش تغييـر كـرده بـود            . را از دست دهد   
  .او همانجا ماند. توانست پسرش را تحمل نمي

افـراد  . اه بعد او و دو فرزندش كـشته شـدند         مدت زيادي نگذشت شايد سه يا چهار م       
  .آنان به خاطر آپارتمان شان كشته شدند. مسعود يا گلبدين گلوهاي آنان را بريده بود

  .چنين بود هرج و مرج در كابل در زمان حاكميت مجاهدين
درست . هاي رقيب مجاهدين به عين مكروريان برگشتم       موقعي ديگر در جنگ بين گروه     

دانم از كدام سـمت بـود بـه زمـين             تر پايين شدم، باراني از راكت كه نمي       زماني كه از مو   
  .من به خاطر يافتن جايي براي پنهان شدن فرار كردم. خوردند

هـاي سـمنتي خاكـستري        دختركي خردسال حدود پنج سال از داخل يكي از آپارتمان         
ـ  . او براي بازي كردن بيرون آمده بود      . رنگ كثيف برون برآمد    ي پـيش روي او    ناگهان راكت

هاي آتشين گلوله را بر هر چه سـر راهـش بـود بـه                انفجار سهمگين پارچه  . منفجر گرديد 
  .دخترك جابجا جان داد. شمول دخترك، پراند

پسركي حدود هشت سـاله را در شـفاخانه در          . ناگهاني بودن خشونت، وحشتناك بود    
 چـره اش خورد و      نزديكيكرد كه راكتي در       اش با توپ بازي مي      او در حويلي  . كابل ديدم 

وقتـي  . تيغ مانند آن دستش را كه هنوز به توپ نرسيده و در هوا بود از بند جـدا سـاخت                   
هـايش پـس فـرو        هاي اشـك از گونـه       گريست و قطره    پسرك را ديدم در حاليكه آرام مي      

  .داد غلتيد، مادرش او را دلداري مي مي
گاهگـاهي بـه علـت      .... ه نداشتند ها شيش   كلكين. ها در كابل ويران شده بودند       شفاخانه
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  .گرفت فقدان اناستزي عمليات نبايد انجام مي
روزي مردي را ديدم كه بنابر نبود برق و اناستزي در اثر خونريزي روي ميـز عمليـات            

هاي تلكـي   هاي رقيب مجاهدين در بسياري مناطق كابل مين فرش و بمب           گروه. جان سپرد 
شـوند يـا    ها كشته مـي  ابل بالغ بر پنجاه نفر توسط مين در يك هفته در ك    . تعبيه كرده بودند  

شـد    و قربانيان اغلب كودكاني بودند كه در جاهايي كه آرامش برقـرار مـي             . ناقص العضو 
فرستادند تا  ها چيزي بيابند يا اينكه مادران و پدران شان آنان را مي            رفتند تا از ميان زباله      مي

مجاهـدين، شـيطان گونـه    .  باشد، دسـت يابنـد  اگر به چيزي كه در جريان جنگ باقيمانده     
دانستند كه احتيـاط      آنان هيچگاه در مدخل يك خانه كه حتي كودكان هم مي          . هشيار بودند 

آنان سيم بمب را در پته دوم يا دروازه اتاق خـواب  . كردند  كنند، بمب تلكي را جابجا نمي     
  .كشيدند مي

ومت مجاهـدين روزانـه كـشته       روزي سياف در مورد هزاران بيگناهي كه در زمان حك         
 اعالم داشت كه بهتر است مجاهدين كابل را با خاك يكسان كنند و آن را بر                  شدند علناً   مي

اگر اين به مرگ بـسياري از يـك مليـون باشـنده             . ي اسالمي شان باز بسازند      اساس نمونه 
ـ       ) باشندگان كابل (زيرا اينان   . انجامد، بيانجامد   كابلي مي  ا حـداقل   يـا كمونيـست بودنـد ي

  ها، در غير آن چرا آنان در زمان حكومت نجيب شهر را ترك نگفتند؟ طرفدار كمونيست
.. به زودي پس از آنكه دوستم از مسعود رو بر تافت حكمتيار را در چهارآسياب ديدم               

پذيرد در حاليكـه قـبالً        از او پرسيدم كه چگونه جنرالي سابقاً كمونيست مثل دوستم را مي           
  .آورد وجود دوستم در پايتخت بود اي راكت باران كردن كابل ميدليلي را كه بر

كنيد، او  كنم، شما تغيير مي    من تغيير مي  «: حكمتيار بدون كوچكترين اظهار ندامتي گفت     
اما چيزهايي هرگـز تغييـر      . سطح توضيح او همين بود    » .كند  هركس تغيير مي  . كند  تغيير مي 

انيان او و كليـه رهبـران مجاهـدين، كودكـان           هاي قرب   ذهن مملوي من از صحنه    : كنند  نمي
هاي گلولـه، فريادهـاي       خردسال با اعضاي گمشده، اجساد لت و پار شده به وسيله پارچه           

هـا    از اين فاجعـه   . ي شان در بغل؛ دو پاره شدن يك بايسكل سوار           مادران با كودكان مرده   
  .بسيار بوده اند

ايعات است كه بن الدن پـس از ورود  ام گفت كه ش دوست افغانم كه او را كريم ناميده   
.  فوري به آشتي دادن حكمتيار و مسعود پرداخته است         1996از سودان به افغانستان در مي       

بن الدن همراه سياف در زمان تهاجم شوروي جنگيده بود و ازينرو به مسعود هـم نزديـك          
بن . ده بودند در عين حال تعدادي از جنگاوران عرب بن الدن در كنار حكمتيار جنگي            . بود
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در زمـان آشـتي، بـن الدن در جـالل و تحـت حفاظـت                . الدن با هر دو نفر پيوند داشت      
  .برد حكومت مجاهدين به سر مي

 1992 حكمتيار براي اولين بار از زمان به قدرت رسيدن مجاهـدين در              1996در جون   
جا آورد كه به    او به عنوان صدراعظم مراسم سوگند را در هوتل كانتيننتال به            . به كابل آمد  

هاي خانمانسوز، به شدت سوراخ سوراخ شـده بـود و در آن نـه بـرق                   علت راكت پراني  
  .وجود داشت و نه آب

اي چوبي يك هال سوراخ شده كه در زمـان حكومـت        من نمايش وحدت را از چوكي     
من از  . تمام رهبران مجاهدين بر روي ستيژ بودند      . نمودم  نجيب سالون رقص بود، نظاره مي     

ـ  و پهلوي او برهان الدين رباني ر       در آنجا سياف بود   . وجداني آنان در حيرت بودم     بي يس ي
 موافقت كرد پس از چهار ماه از قدرت كنار بـرود امـا چهـار             1992كه در     جمهور اسمي   

حكمتيـار  . مسعود منحيث وزيـر دفـاعش او را در قـدرت نگهداشـت            . سال به آن چسپيد   
  .بوسيدند دند و حتي يكديگر را ميآنان متبسم بو. پهلوي آنان ايستاد

چهـره  . من به دقت به حدود دو صد تن از مردان روي ستيژ و در هـال نظـر انـداختم           
اي از آنان را در خطوط جبهه در داخل شـهر             قومنداناني كه عده  : بعضي از آنان را شناختم    

 زماني زيبا   نهدام شهر ول ا وآنان همگي مس  . اف كابل ديده بودم   هاي اطر   و ديگران را در تپه    
اكنون بزرگتـرين  «: در آن لحظه انديشيدم.  غير نظامي50000ول مرگ بيش از  وبودند و مس  

امـروز هنگـامي كـه بـه اطـراف كابـل       » .تواني جمع جنايتكاران همه را در يكجا ديده مي   
  .يابم ها را مي نگرم، بسياري از آن چهره مي

توانـد كـه چـرا     ا اين توجيـه نمـي     ام.  به رژيمي منفور بدل شده بودند      2001طالبان تا   
نبش طالبان برد تا بن الدن و مالعمر را در آن روزهاي اول ج           اي در تاريخ دست مي     آي سي 

رهبرانـي  » ائـتالف شـمال   «دانست كه دوستان اسامه، رهبران         بايد مي   اي آي سي. پيوند دهد 
  . استمداد جستمثل عبدالرسول سياف بودند، كساني كه بعداً از آنان در شكار بن الدن

آنان ماليـاني انـد كـه    . داني كتي و نمي«: اول كرزي كوشيد طالبان را برحق نشان دهد 
آنان خواهـان   . خواهند جلو قتل و دزدي و تجاوز توسط قومندانان مجاهدين را بگيرند            مي

زماني حتي طالبان از كرزي خواسته بودند تا نماينده شـان در ملـل متحـد      » .قدرت نيستند 
رزي گويا حاضر به پذيرفتن پست بود اما گفت كه در اثر مداخله پاكـستان بـا او                   ك. باشد

  .مخالفت شد
ائـتالف  «بمباران شديد امريكا و برتانيه طالبـان را از كابـل رانـد و راه را بـراي ورود      
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نيروهاي اتئالف مليشاهاي خود را هم با خود آوردنـد كـه            .  به كابل هموار ساخت     »شمال
 طالبان ترك گفته بودند اشغال كردند، در حومه كابـل بـه تاخـت و تـاز                  هايي را كه    خانه

ها   مردم به وحشت افتاده و اكثراً از خانه       . هاي باشندگان را به تاراج بردند       پرداخته و دارايي  
  .شدند بيرون نمي

هـر دو   (گرفتند    آمده و سراغ دو زن امريكايي را مي       » ائتالف شمال «چند مرد وابسته به     
 در امان باشند با خـود    »ائتالف شمال « احتماالً به خاطر آنكه از دستبرد مليشاهاي         را طالبان 
آن زن قد بلند و مقبـول        « :يكي از محافظان مكالمه مليشاها را به خاطر داشت        ). برده بودند 
. دانم كه در اينجا دو دختر جوان مقبول وجود داشت   مي«:  و مليشاي ديگر گفت     »كجاست؟

به آنان گفتيم   . بودند  كردند اگر دو دختر در اينجا مي        دانم كه آنان چه مي     نمي» كجا هستند؟ 
  .طالبان هر دو را بردند. كه دو دختر رفته اند

تلفن كردم و خواستم به او اطمينان دهم كه اگر چه عجيب به             » هيتر«پدر  » جان«من به   
آن شـب از كابـل      آيد ولي شايد اين بخت با دخترش يار بود كه طالبـان آنـان را                  نظر مي 

  .بيرون برده بودند
  .نيروهاي امريكايي بر اساس اطالعاتي كه داشتند دو دختر رضاكار را نجات دادند... 

در نتيجـه امريكـا از سـوي رهبـران     . هـا داشـت    امريكا براي عساكرش در عراق طرح     
ا شدند كه تنها آرزوي مـسلط شـدن دوبـاره بـر افغانـستان ر           راهنمايي مي   »ائتالف شمال «

امريكا نيروي كوچكتر از اداره پليس نيويارك را مستقر كـرده و افغانـستان را بـه                 . داشتند
ها داشتند كـه بايـد        هاي شخصي با پشتون     تحويل داد كه حساب   » ائتالف شمال «مليشاهاي  
امريكا از آنان خواستار دست يافتن به همان افراد القاعده بـود كـه زمـاني                . كردند  حل مي 

هاي قومي را مختار گذاشت تا به نام تعقيـب            ا پناه داده بودند؛ امريكا اقليت     مليشاها آنان ر  
ها امريكا را بـه سـبب         در عرض شش ماه، اغلب پشتون     . ها را به دام اندازند      طالبان، پشتون 

رويكار آوردن جنگساالران و جنايتكاران و به سبب ظن طالب بردن به هر پشتون، محكوم               
  .كردند مي

هاي غلط مذكور زلمي خليلـزاد گماشـته خـاص و نماينـده پرزيـدنت          در مركز برنامه  
،  »ائتالف شـمال «امريكا قرار داشت كه طراح تصميم امريكا داير بر برگرداندن افغانستان به       

هـاي بـه      ها، بود كه نيز موجب شد تا شمار زيادي از پـشتون             بيزار ساختن اكثريت پشتون   
 از بـين  2001در نتيجه جنبشي كه عمـالً در دسـامبر   . خشم آمده به بقاياي طالبان بپيوندند   

  .رفته بود، دوباره سر بلند كند
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هاي فاجعه بـاري اتخـاذ        يس جمهور بوش و رامسفلد، تصميم     يشم ر خليلزاد به مثابه چ   
ي آنان را كه منجـر        شناخت با اينهم تاريخچه تبهكارانه      را مي » ائتالف شمال «او افراد   . كرد

ديده گرفت؛ آنان را شريك عساكر امريكايي ساخت؛ آنان را اردويي        به ظهور طالبان شد، نا    
پيروزمند اعالم داشت در حاليكه قدرت هوايي امريكا و برتانيه بود كه طالبان را شكـست                

سپرد » ائتالف«داد؛ به افغانستان همچون غنيمت جنگي برخورد كرده و كشور را به رهبران              
د؛ و آنگاه مليشاهاي شان را براي شـكار القاعـده و    هاي خود تقسيم كردن     كه آن را به تيول    

  .طالبان به خدمت گرفت
دهد كه چگونه امريكاييان فاقد اطالعـات در          در بخش پاياني كتاب، نويسنده شرح مي      

عمل » ائتالف شمال «مورد مناطق و دشمن در دست و طالبان و ضد طالبان، صرفاً به اشاره               
اي از  نستان فاجعه بار بوده و آنان را به طـرز فزاينـده  كنند كه حاصل آن براي مردم افغا  مي

  .سازد امريكاييان منزجر مي
آورد گويـاي واقعيـت فريـب     نقل قولي كه او از يك قومندان مـايوس امريكـايي مـي       

  :است» ائتالف شمال«هاي مصيبت بار امريكاييان توسط  خوردن
از يكي از قومنـدانان     . دانيم كي دشمن است كي دوست      نمي. استخبارات ما صفر است   

گيريم كه فالن نفر طالب است يا فالن قطار موترهـا از              كنند تلفن مي    افغان كه با ما كار مي     
بـا سـفارت امريكـا      .. كنيم  كمي بررسي مي  . دانيم  ولي ما خود نمي   . طالبان يا القاعده است   

  .م برسيمبايد به يك تصمي گيريم تا موضوع را روشن بسازيم اما به هر حال مي تماس مي
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   با كتي گنن»پيام زن«مصاحبه 
  خـون و خيانـت     هاي  سالاسنادي از   «كتاب  مقارن تدوين   

تـا بـا كتـي گـنن        » پيام زن «، فرصتي دست داد براي      »جهادي
 از  از آنجاييكـه او بـه عنـوان يكـي         . گفتگويي داشـته باشـيم    

هايش   آگاهترين نويسندگان در اين گفتگو هم مثل اغلب نوشته        
و افشاگرانه را بيان داشته است، ترجيح داديـم كـه           نكاتي تازه   

  .اي از آن را در همين كتاب بگنجانيم ترجمه فشرده

  
 قضاوت شما درباره مسعود چيست؟ نقش وي را         :س

 و  1992در كشتار و ويراني پس از يـورش بـه كابـل در              
كه از قاتلي مثل او قهرمان و نابغه        » اي آي سي«ارتباطش با   

  بينيد؟ نه مينظامي ساختند، چگو
توجه داشته باشيد كه برخي و حتي تعدادي روشنفكران افغانستان معتقدنـد كـه در آن                

جنگيد و اين در  واقع گلبدين  ها مسعود به مثابه وزير دفاع جهت دفاع از شهر بايد مي            سال
براي كساني كه او و ايـدئولوژي، سياسـت و          . ها زد   حكمتيار بود كه دست به راكت پراني      

  .خواستيم نظر شما را بدانيم شناسند، موضوع روشن است، مي  را مييشيادگراحزب بن

مـسعود و   .  بلي قبل از همه بايـد گفـت كـه مـسئله دفـاع از شـهر مطـرح نبـود                     :ج
منظورم اينـست كـه     . ها و ساير اهالي شهر را كشتند        همراه سياف و افرادش هزاره      افرادش،

 1992ولي مجاهدين در    . فاع از شهر مطرح نبود    جنگيدند و مسئله د     آنان ديوار به ديوار مي    
وارد كابل شدند، مسعود وزارت داخله را كه در دست يك هزاره بود بـه سـياف داد و از                    

مـسئله در كابـل قـدرت بـود،         . مزاري به حكمتيار پيوست   . اينجا بود كه جنگ شروع شد     
هـر دو قـسي     افراد مسعود و سـياف      . مسعود طالب قدرت بود، حكمتيار طالب قدرت بود       

مسعود زمـاني بـا دوسـتم       . براي آنان هيچ پرنسيبي جز قدرت طلبي وجود نداشت        . بودند
  .مخالف بود و زماني متحدش

حامدكرزي خودش به من گفت كه او از مسعود خواست تا لطفاً به قنـدهار و منـاطق                  
هـا را   كاما برعكس او تعداد بيشتر تاجي. پشتون نشين رفته و آنان را در قدرت سهيم سازد     

رباني هم به كمك مـسعود      . آنهمه خونريزي فقط به خاطر قدرت و حفظ قدرت بود         . آورد
و سياف به قدرت دست يافت و قرار بود چهار ماه بعد كنار رود اما كارش به چهار سـال                    

 غير نظامي بهاي قدرت     50000ريختن خون   . پس ادعاي دفاع از شهر مسخره است      . كشيد
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  ...ني و حكمتيار و دوستم بودطلبي مسعود، سياف، ربا
و . اي در پنجـشير مـسعود وجـود نداشـت           در تمام دوران مسعود هيچ مكتب دخترانه      

. همينطور در پنجشير از آزادي و تساوي حقـوق زنـان و اصـالحات مـدرن خبـري نبـود        
امـا  . ورزد بزرگترين متحد او كي بود جز سياف كه حتي از حرف زدن با زنان هم ابـا مـي             

ترسيم چهره مـسعود بـه    .زند خاطر طالبان و دوره بعد از طالبان با زنان حرف مياكنون به 
همچنين ايجاد بناي يادگار در قلب شـهر        . پوچ است و تحريف تاريخ    » ميانه رو «مثابه يك   
در زمان ساختن بناي يادبود كه با تعـدادي از  . آميز است  ميان آنهمه ويراني توهين    كابل در 
انگيز خوانده و يادآور شـدند كـه دسـت           آنان كار مذكور را نفرت    . ها صحبت كردم    هزاره

بنـاي يـادبود بـراي    . مسعود به خون مادران، خواهران، برادران و پدران آنان آغشته اسـت     
  .رود اي با آنان بوده و بازگونه كردن تاريخ به شمار مي مسعود واقعاً شوخي زجر دهنده

 در پاكـستان  اي آي سـي اجنـت اصـلي   . ادد ان جهادي پول مـي  به رهبر  اي آي سيطبعاً  
پـول هنگفتـي بـه پاكـستان سـرازير            اي آي سي . پرداخت   دالر به مسعود مي    60000ماهانه  

كرد اما عالوه بر آن تعداد قابل توجهي را مستقيماً به قومنـدانان مختلـف و مخـصوصاً                    مي
حـزاب معتـدل،   بـين ا . پرداخـت  احزاب بنيادگرا مثل گلبدين، مسعود، سياف و خالص مي     

  .حزب مولوي نبي حزب كالني بود اما به علت بيكارگي و فساد پسرش مضمحل شد

  توانيد؟ ها به پاكستان چه مداركي ارائه مي  در وابستگي جهادي:س

ي  همـه . داد من در پشاور بـودم  ها پول مي  به جهادي  اي آي سي  زماني كه    1986 در   :ج
من چشمديد خود را    .  داشتند   آي اس آي نزديكي با   رهبران جهادي در پشاور بودند و پيوند        

اسلحه ساخت چين و مصر همه براي آنان از طريـق  .  دارم آي اس آي در مورد رابطه آنان با      
خـواهم بگـويم كـه آنـان بـا       مـي . شد آمد كه توسط پول امريكا خريداري مي       پاكستان مي 

 بـود كـه بـه كمـك          آي اس آي اقـع    داشتند زيرا كه در و      پاكستان رابطه نزديكي     آي اس آي 
  .برد امريكا جنگ در افغانستان را پيش مي

 اما در افغانستان نبردهاي ديگر ضد روسي هم وجود داشتند كه هرگز از پاكـستان           :س
  ...داشتند و امريكا پول دريافت نمي

هاي خـاص مثـل حـزب گلبـدين           گفت كه گروه    پاكستان هميشه مي  .  درست است  :ج
هـا را     الواقع گلبدين تعداد بيشتر افغـان      اما في . ن و جنگاورترين همه است    حكمتيار قويتري 
پاكـستان در پـي   .  معاملـه كـرد  80هـاي   ها در سـال  مسعود هم با روس. ها  كشته تا روس  

  .هايش در كابل بود آدم
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 شـدند چـه     1992-1996هـا در      ي   درباره دولتيان كنوني كـه مرتكـب جنايتكـار         :س
  دانيد؟ مي

من به خانه يك همسايه هزاره رفتم كه پوست سر          . نايات دست داشت   سياف در ج   :ج
ايـن داسـتان در     (. اش را افراد سياف كنده و آنان را به قتل رسانيده بودنـد              پنج زن خانواده  

 افـراد سـياف مـستقل از خـود وي عمـل             .)بخش نقل شده از كتاب كتي گـنن آمـده اسـت           
  .كردند نمي

در اينجـا كتـي بـه داسـتان زنـي سـاكن             (. ده انـد  ها ش   افراد مسعود مرتكب عين جنايت    
نمايد كه افراد مسعود گلوي او و فرزندانش را بريدند كه در بخش نقل شده از      مكروريان اشاره مي  
ها توسط افرادي كه اكنون دوباره در دولـت           ها ازينگونه جنايتكاري     مثال .)كتابش آمده است  
   بهيچوجه نميتوان گفت كـه سـياف، ربـاني،   بر اساس آنچه من ديده ام...هستند، فراوان اند  

ليست اينگونـه افـراد كـه       . قانوني، فهيم، عبداله، سالنگي، يا جنرال داود بهتر از طالبان اند          
ول ون اينان همه بدون استثنا بايد مـس    به نظر م  . فعالً دولت را در دست دارند طوالني است       

  . مسخره و دردآور است اًقهرمان قلمداد كردن واقع. شناخته شده و حساب پس دهند

هـايي    هـا هـم فاكـت        طالبان در زن ستيزي خود معروف اند، آيا در مورد جهادي           :س
  داريد؟

يعني ايدئولوژي سياف با .  طالبان و رهبران جهادي داراي ايدئولوژي واحدي هستند     :ج
سياف، مـسعود و ديگـران تعبيـر بـسيار          . ايدئولوژي طالبان فرقي ندارد و حتي بدتر است       

كنم تنها فرق اينان با طالبان در اينست كه سياف، گلبـدين،              فكر مي . افراطي از اسالم دارند   
رباني وغيره خواستار تحقق عقايد شان در مقياسي وسيع هستند در حاليكه توجـه طالبـان                

هاي مكاتب و پوهنتون را بستند اما سـياف و ربـاني و               طالبان دروازه . تنها به افغانستان بود   
ربـاني،  . هـاي جهـنم خواندنـد     تمام اين رهبران با صـراحت مكاتـب را دروازه         گلبدين و 
گفـت چـرا بايـد دختـران درس            مولوي خالص را وزير معارف ساختند كـه مـي           مسعود،
آنان دستور داده بودند كه هيچكس بدون برقع        ! يكچنين شخصي وزير معارف بود    . بخوانند

. پوشـيدند  ن زنان در كابل دامن و پيـراهن مـي       توانند در حاليكه در آن زما       بيرون آمده نمي  
  .ها جشن كتاب سوزي برپا كرد صديق چكري كه وزير بود مثل نازي

زند؟ سياف بـه او پاسـخ داده          كسي از سياف پرسيد كه چرا به اينهمه كشتار دست مي          
بود كه بهتر است كابل با خاك يكسان شود زيرا تمام كساني كـه در اينجـا بـاقي ماندنـد             

  .اينست ذهنيت تمام آناني كه اكنون در دولت جاي داده شده اند. ست هستندكموني
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  .نامند مي» اشتباه« جنايتكاران جهادي تمام اعمال شان را به سادگي :س

اش را به عهده گيرد كـه       »اشتباه«وليت اين   وخوب حاال بايد مس   . ني اين را گفت    ربا :ج
از مـردم دچـار    شماري   و. نمايند   را قلب مي   آنان تاريخ . ها به قتل رسيدند     در اثر آن انسان   

شوند مخصوصاً كه طالبان تنهـا موجـودات شـرير و شـيطاني حـساب        اغتشاش فكري مي  
 كابل امروزي به دسـت       در حاليكه بايد به اين حقيقت توجه كرد كه تمام ويراني          . شوند  مي

طفلكـي را كـه   كساني كه دست .  انجام گرفت و نه به دست طالبان96 تا 92ها در     جهادي
خـواهم    مـي . شود براي گرفتن توپ باال شده بود دور پراند اكنون به مثابه قهرمان تبليغ مي             

ـ          ول آن  وبايـد از كـساني بـه عنـوان مـس          . شتندبگويم كه اينان تعداد كثيري از مردم را ك
. دهند زيـرا از طالبـان متنفرنـد         اين مردمان را قهرمان جلوه مي     . ها بازخواست شود    جنايت

كه چيـزي   . ار خوب از طالبان نفرت داشته باشيد اما از اين جنايتكاران قهرمان نسازيد            بسي
بين عقايد سياف و مالعمر در باره حقوق بشر و حقوق افراد فرقـي      ... بهتر از طالبان نيستند   

  .تر باشند تر و شيطاني توانند وحشيانه وجود ندارد و از طالبان نمي

 بـه بعـد مداخلـه       92هـاي     ي اند كه علت جنـگ      سياف و گلبدين و ديگران مدع      :س
  كنيد؟  بوده است، شما چه فكر مي خارجي

كـشتند، گلبـدين كـه        ها را مي    ها، افغان    مداخله خارجي وجود داشت اما اين افغان       :ج
 با گلبدين بودند اما قسمت اعظم كـشتار          تعدادي عرب . افغان است مسعود كه افغان است     

 بدون ترديد اينان از سوي پاكـستان و عربـستان وغيـره             .گرفت  ها صورت مي    توسط افغان 
خواستند، افغان    كشيدند و قدرت را مي      اما آناني كه ماشه را مي     . شدند  تحريك و تمويل مي   

 قدرت را گرفتند آنقدر فـراوان       92وقتي آنان در    . علت اصلي مداخله خارجي نبود    . بودند
ن كمك خـارجي جنـگ را ادامـه داده          هاي گذشته انبار كرده بودند كه بدو        اسلحه از سال  

  .توانستند مي
گرايان پشتيباني كردنـد و     امريكا و پاكستان و ايران و عربستان بيشتر از ديگران از بنياد           

ول شناخته شوند اما اين سياف و رباني و مسعود وغيره بودند كه به نيروهاي شان             وبايد مس 
  .دادند فرمان جنايت مي

اي جهـاني حاضـر سـاخته     ي افغانستان در محكمه   يشه اگر روزي رهبران جنايت پ     :س
  شوند، آيا شما به عنوان يك شاهد در آنجا حضور خواهيد داشت؟

  . حتماً، اگر از من به عنوان شاهد دعوت شود:ج

  چيست؟» ديده بان حقوق بشر« نظر تان در مورد گزارش اخير :س
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 هر ،شي انتشار داده استگزارش با ارز  » ديده بان حقوق بشر   «كنم    فكر مي .  عاليست :ج
  .چند كامل نيست

توانـست روي     شدند چـه تـاثيري مـي        محاكمه مي » ائتالف شمال « اگر بنيادگرايان    :س
  اوضاع جاري داشته باشد؟

بر سر قدرت بودند هيچ تحقيقـي       ) 96 تا   92در  ( هنگامي كه سياف، مسعود، رباني       :ج
رامسفلد، خليلزاد وغيـره سـياف و       ،  ييك چين دبعد  . هاي شان به عمل نيĤمد      درباره جنايت 

آنان ضد طالبان بودند اما صرفاً ضد طالب بودن به معني بهتر از             . شناختند  را مي ... مسعود و 
اين اول سياف بود كه اسامه بن الدن را بـه كمـك مـسعود كـه در     . باشد طالبان بودن نمي  

اسـامه در   .  وجود نداشتند  وقتي اسامه در افغانستان بود طالبان     . كابل بود به افغانستان آورد    
حـاجي  . دانست كه اسامه كجاست     مسعود مي . پناه حاجي قدير متحد مسعود به سر مي برد        

  .اي كه از طرف خالص ترتيب داده شده به اسامه خوش آمد گفت قدير در ضيافت شبانه

  بينيد؟  محاكمه احتمالي جنايتكاران را چگونه مي:س

تـر اسـت زيـرا در افغانـستان احكـام             مللي عملي ال  اي بين    محاكمه آنان در محكمه    :ج
اگر محاكمه در افغانستان داير شود امكـان گـريختن آنـان            . قضايي در كشور ناقص است    

  .هست
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