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په ختی� کې په کانال کې له سلو زیات جسدونه وموندل شول
Published in

(نیویارک) – د بشري حقونو د �ار سازمان نن وویل، د طالبانو
امنیتي �واکونو د افغانستان پھ ختی� کې د اسالمي دولت د یوې ډلې

غ�ي او مالت�ي پھ صحرایي تو�ھ اعدام ک�ي او پھ زوره یې

نادورک ک�ي دي. د ٢٠٢١ کال د ا�ست پھ میاشت کې د طالبانو د
واکمن� لھ پیل راھیسې، د کابل پھ ختی� کې د نن�رھار او کن�

والیتونو اوسېدونکو د �ھ باندې ١٠٠ کسانو جسدونھ پھ کانالونو او

نورو �ایونو کې موندلي دي.

طالب �واکونو د اوسیدونکو پھ وړاندې د شپې د عملیاتو پھ شمول د

پل�نې ناوړه عملیات ترسره ک�ي دي، کوم چې دوی پھ افغانستان کې

(ISKP) د اسالمي دولت (داعش) وسلھ والې ډلې د خراسان �ان�ې
غ�و تھ پناه پھ ورکولو یا مالت� تورنوي. د دغو چاپو پھ ترڅ کې،

طالب �واکونو د قانوني پروسې پرتھ د سیمې اوسیدونکي وھلي او

بندیان ک�ي دي، کوم چې طالبان یې د داعش د خراسان �ان�ې پھ
غ�یتوب تورنوي او یا یې د دوی کورنیو تھ د دوی �ای نھ دی �ر�ند ک�ی. یو نامعلوم شمیرکسان  پھ سحرایی تو�ھ اعدام شوي - پھ ډزو ویشتل

شوي، ��ول شوي، یا سرونھ یې  پرې شوي - یا پھ زوره نادرکھ شوي.

پی�ریشیا �اسمن، د بشري حقونو د �ار د آسیا د برخې مشرې، وویل "موږ پھ نن�رھار کې د یوه خالي کانال پل�نھ وک�ه چې د ٢٠١١ کال د ا�ست او
٢٠٢٢ تر اپریل پورې پھ کې لھ ١٠٠ �خھ ډیر جسدونھ ایستل شوي دي. داسې �کاري چې طالب چارواکو خپلو �واکونو تھ د اورپکو د توقیف،

"نادرکھ کولو" او وژلو لپاره پوره واک ورک�ی دی. "

د ٢٠٢١ کال د اکتوبر او ٢٠٢٢ کال د جون تر من�، د بشري حقونو د �ار سازمان، چې د یوې سیمھ ییزې ادارې سره کار کوي چې د امنیتي دالیلو لھ
املھ نوم یې نشي افشا کیدی، پھ نن�رھار او کون� والیتونو کې د ۴٢ کسانو پھ ��ون لھ ۶٣ کسانو سره مرکې وک�ې، او لھ ھغو �خھ ٢١ یې د تلیفون لھ

الرې ترسره شوې.

د نومبر پھ میاشت کې د دواړو ادارو �خھ راجوړ شوې یوې ډلې د ١۵ �خھ تر ٢٠ کیلومتره اوږد خالي شوي کانال کې د ۵۴ کسانو جسدونھ شمیرل،
چې ډیری یې د تجزیي پھ پرمختللي حالت کې وو. جسدونو د شکنجې او وحشیانھ وژنو ن�انې �ودلي: د �ینو د وجود غ�ي ورک شوي ، پھ غاړه کې

رس� وې، یا سرونھ غوڅ شوي یا پرې شوي وو. پھ نن�رھار کې روغتیایي کارکونکو ویلي چې دوی ١١٨ جسدونھ ثبت ک�ي چې د ا�ست او ډسمبر

ترمن� پھ �ول والیت کې موندل شوي دي.

رسنیو پھ یوه راپور کې د یوه طالب جن�یالي لھ قولھ ویلي چې «موږ شپني عملیات ترسره کوو او کلھ چې د داعش غ�ی ومومو، یوازې یې وژنو.»

مل�رو ملتونو راپور ورک�ی چې د  داعش د خراسان �ان�ې پھ وړاندې د طالبانو عملیات "پھ پراخھ کچھ پھ غیر قانوني توقیفونو او وژنو تکیھ کوي."



د �و کلونو راھیسې د  داعش د خراسان �ان�ې پھ �ان��ې تو�ھ د ھزاره، شیعھ او نورو مذھبي اقلیتونو او ھمدارن�ھ د طالبانو او پخوانیو حکومتي

�واکونو پھ وړاندې بمي بریدونھ ترسره ک�ي دي. دغھ وسلھ والھ ډلھ د سلفیزم د ل�کیو لھ افراطي برخې �خھ منشا اخلي او یو داسې حرکت دې چې د
اخالقي الر�وونې لپاره د اسالم لوم�نیو کلونو تھ ورتلل غواړي.

د بشري حقونو د �ار سازمان تر دې مخکې د طالبانو �واکونھ د افغان حکومت پخواني چارواکو او امنیتي �واکونو د صحرایي وژنو او اجباري

نادرکھ کیدنې، ثبت یا مستندک�ي دي. د بشري حقونو د �ار سازمان وویل، د افغانستان پھ ختی� کې قضیې �یي چې طالب �واکونو دا ډول ظلمونھ پر
ھغو کسانو ترسره ک�ي چې دوی یې د داعش لھ خراسان �ان�ې سره پھ اړیکو تورنوي.

ن�یوال بشردوستانھ قانون، یا د ج��ې قوانین، چې د طالبانو او داعش د خراسان �ان�ې ترمن� پھ وسلھ والھ ج��ه کې پلي کیدو وړ دې، �ولې خواوې

مکلفوي چې پھ توقیف کې لھ ھرچا سره انساني چلند وک�ي. خپلسري توقیفونھ، صحرایی اعدامونھ، او د ناوړه چلند نور ډولونھ منع دي، او مسؤل
کسان د جن�ي جرمونو پھ تور محاکمھ کی�ي. ھمدارن�ھ   جبري نادرکھ کول منع دي، کوم چې ن�یوال قانون یې پھ الندې ډول تعریفوي: د دولتي

�واکونو یا ھغوی پورې اړوند کسانو لخوا د یو کس د  توقیف منلو �خھ انکار او د ھغھ د توقیف �ای د نھ �ر�ندولو �خھ انکارد  جبري نادرکھ کولو

پھ معنې دې.

د داعش د خراسان �ان�ې شکمن غ�ي چې د جنایي جرمونو لپاره توقیف شوي باید ژر تر ژره محکمې تھ وړاندې شي، پھ مناسبھ تو�ھ تورن شي،

خپلوانو او مدافع وکیل ورتھ السرسی پیدا ک�ي، او د ن�یوالې عادالنھ محاکمې معیارونو سره سم محاکمھ شي.

�اسمن وویل: "د داعش د خراسان �ان�ې بې شمیره ظلمونھ د طالبانو وحشتناک غبر�ون نھ توجیھ کوي." طالبانو پھ پرلھ پسې ډول پھ خپلو زندانونو
کې د خلکو پھ وړاندې سحرایی اعدامونھ او نور جن�ي جنایتونھ ترسره ک�ي او تر اوسھ یې مسؤل کسان د قانون من�لو تھ نھ دي سپارلي."

د موندونو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، مھرباني وک�ئ الندې و�ورئ.

د بشري حقونو د �ار سازمان او سیمھ ایز سازمان د طالبانو لخوا د داعش د خراسان �ان�ې د مالت� پھ تور یو شمیر کسانو د سحرایي اعدامونو او
جبري نادرکھ کیدو پھ اړه کره شواھد موندلي. د جالل اباد �ار تھ �ېرمھ د درون�ې لھ کانال �خھ پراخ شواھد شتون درلود چې دغې ډلې ور�خھ لیدنھ

ک�ې او ھلتھ یې د ٢٠٢١ کال پھ وروستیو کې د موندل شویو جسدونو پھ �ې�لو سره د ��و وژنو اسناد ثبت ک�ي دي. مرکو �ر�نده ک�ه چې پھ وژل
شویو کې ډیری ھغھ کسان دي چې طالبانو مخکې بندیان ک�ي وو.

پھ نن�رھار او کون� کې د طالبانو او د داعش ډلې د خراسان �ان�ې ترمن� ج��ه

طالب �واکونو د ٢٠٢١ کال د ا�ست پھ ١۵ د نن�رھار مرکز جالل اباد تر خپل کن�رول الندې راوست – پھ ھماغھ ورځ یې پھ کابل کې واک تر السھ
ک�. وروستھ لھ ھغې، د طالبانو امنیتي �واکونو د افغان ملي امنیتي �واکونو د پخوانیو غ�و او د داعش ډلې د خراسان �ان�ې د غ�و د نیولو او

توقیفولو لپاره د ل�ون عملیات ترسره ک�ل.

کلھ چې د ا�ست لھ میاشتې وروستھ د طالبانو پر �واکونو د داعش ډلې د خراسان �ان�ې بریدونھ دوام وموند، پھ �ان��ې تو�ھ د نن�رھار پھ ختی�و
ولسوالیو لکھ ده باال، شینوارو مھمند دره، اچین او کامې کې، طالبانو  د داعش ډلې د خراسان �ان�ې پر ضد خپل کمپاین ��ندی ک�. د نومبر پھ میاشت

کې طالبانو پھ سلھاو جن�یالي د د داعش ډلې د خراسان �ان�ې �واکونو پر ضد یاد والیت تھ واستول. طالب چارواکو رسنیو تھ پھ خپلو �ر�ندونو کې

ادعا ک�ې چې د دوی �واکونو داعش "٩٨ سلنھ" لھ من�ھ وړی دی او دا ډلھ نور "پھ افغانستان کې جدي �واښ نھ ��ل کې�ي." خو، ھغھ ادعا شوي
وحشت چې طالبانو ورسره عملیات ترسره ک�ي دي کیدای شي پھ یاد والیت کې د داعش ډلې د خراسان �ان�ې تھ د استخدام زیاتوالي المل شي.

پھ �و مواردو کې، طالب چارواکو ادعا ک�ې چې د داعش ډلې د خراسان �ان�ھ یې پھ جدي تو�ھ ضعیفھ یا ویجاړ ک�ی دی. لیکن، د داعش ډلې د

خراسان �ان�ې �واکونو پھ �ان��ې تو�ھ د مقناطیسي ماینونو (IEDs)، د س�ک د غاړې بمونو، او د طالبانو پھ پوستو باندې د برید او تی�تې پھ
واسطھ د طالبانو پھ واحدونو بریدونو تھ دوام ورک�ی،. دوی ھمدا راز پر ھزاره او شیعھ �ولنو خپلو ناقانونھ بمي حملو تھ دوام ورک�ی، چې پھ ترڅ کې

یې �� شمېر ملکي و��ي وژلي او معیوب ک�ي دي.

د طالبانو شپني عملیات او ډلھ ایزه سزا



د واک د ترالسھ کولو راھیسې، طالبانو د استو�نې پھ سیمو کې د شپې عملیات ترسره ک�ي، دا یو تاکتیک دی چې د اوږدې مودې راھیسې د افغانستان

پھ ج��ه کې د �ولو خواوو لخوا د یاغیانو ضد عملیاتو کې کارول شوي دي. پھ دې بریدونو کې پھ مکرر ډول سرغ�ونې او ناوړه چلند شامل دي.

طالبانو ډیری سیمې پھ ن�ھ ک�ي چې ھلتھ سلفیان پک�ې ژوند کوي. سفلیان د اوومې پی�ۍ د لوم�نیو مسلمانانو د عقایدو او عملونو پر بنس� د اسالم ب�ھ

تعقیبوي. داسې �کاري چې دا بریدونھ نھ یوازې د داعش ډلې د خراسان �ان�ې جن�یالیو پھ وړاندې، بلکې د ھغو اوسیدونکو مجازات کول دي چې د

سلفیت الرویان دې کوم چې ممکن د داعش ډلې د خراسان �ان�ې سره ھی� ت�او نلري.

د سپ�مبر �خھ تر نومبر پورې، د نن�رھار او کن� اوسیدونکو د طالبانو د یو ل�عملیاتو او د سلفیانو د جبري نادرکھ کیدو او وژلو خبر ورک�. پھ �ینو

مواردو کې، خپلوان یې ادعا ک�ې چې طالبانو د دوی د کورن� غ�ي نیولي، او وروستھ یې رد ک�ي چې یاد کسان بھ د دوی پھ توقیف کې وي. پھ نورو

قضیو کې، اوسیدونکو وویل چې دوی د خپلوانو جسدونھ موندلي چې طالبانو لھ �انھ سره وړي و. راپورونو لھ مخې، د �ینو کسانو سرونھ پرې شوي
وو.

د کن� والیت اوسیدونکو ویلي چې دوی پھ ن�ھ شوي. کن�ھغھ والیت دی چې د اوږدې مودې راھیسې د طالبانو او پخواني حکومت، داعش یا نورو

وسلھ والو ډلو تر من� ن�تې ترسره شوي. یاد کسانو وویل چې طالب جن�یالي پھ الرو کو�و کې س�ي ودرول او پو�تنې یې وک�ې، کلھ ناکلھ بھ یې پھ
عام محضر کې وھل او یا سپکاوی کول، کھ طالبان پوه شي یا شک وک�ي چې دا کسان سلفیان دي.

یوه س�ي وویل: "کن�یان د دغھ چلند پھ اړه �ھ نشي ویالی. کھ تاسو �ھ ووایی، نو وایي چې تھ داعش یې.» د کون� والیت د مرورې ولسوال� یو تن

چې پھ جالل اباد کې د طالبانو لھ خوا ودرول شوی و، وویل: «کلھ چې دوی پوه شول چې زه سلفي یم، نو د سل�ونو خلکو پھ مخ کې زما ږیره او د سر
وی�تان یې وخرییل او زه یې د ساعتونو لپاره ھلتھ کینولو."

سلفي مشرانو وویل چې د پرلھ پسې بریدونو لھ املھ پھ یو شمیر ولسوالیو کې د سلفي �ولنې مشرانو فشار احساس ک�ی چې د طالبانو لھ چارواکو سره د

بیعت ژمنھ وک�ي. طالبانو د سلفي �ولنو غ�ي ھم ثبت ک�ي دي، کوم چې د نورو شیانو تر �نګ د �ولنې د غ�و د �ارنې لپاره طالبانو تھ اسانتیاوې
برابروي.

پھ داسې حال کې چې د ٢٠٢١ کال لھ ا�ست میاشتې راھیسې د وژل شویو او پھ زوره نادرکھ شوي کسانو کره شمېره نشتھ، خو د جالل اباد �ار او
شاوخوا سیمو کې د �ینو قربانیانو جسدونھ �ودل شوي دي. د ا�س� او ډسمبر تر من� د جالل اباد پھ سوٻل کې د فارم اډې پھ پارک کې �ایي

اوسېدونکو او خپلوانو وویل چې د ورکې شوې کورن� د غ�و پھ ل�ھ کې یې د ھغو کسانو جسدونھ وموندل چې طالبانو لھ ونو ��ولي وو. د طالبانو

چارواکو منلې چې دوی د لویو الرو او �لورالرې پھ اوږدو کې جسدونھ �ودلي دي چې نورو تھ یې خبرداری ورک�ی چې کھ تاسو لھ داعش سره
یو�ای شئ "دا بھ پی� شي". د کورنیو غ�و د خو�یا�و ولسوال� د خالص بابا پھ نوم پھ �اون� کې د خپلو خپلوانو جسدونھ موندلي دي. نورو پھ کانالونو

او سیندونو کې جسدونھ موندلي دي.

لھ داعش سره د ت�او پھ تور د افغان حکومت د امنیتي �واکونو د پخوانیو غ�و د وژنې مخنیوی ستونزمن کار دی، کھ �ھ ھم دوی یو �ھ مختلف نمونې
تعقیبوي. کلھ چې طالبانو د امنیتي �واکونو پخواني غ�ي پھ ن�ھ ک�ي، نو داسې �کاري چې دوی د ھغھ موقف لھ مخې چې پخوا یې درلودل، یا دا چې

دوی پھ سیمھ کې د طالبانو جن�یالیو او قوماندانانو تھ پیژندل شوي وو، د خلکو �خھ جال ک�ل.

د �ولنې مشرانو، د قربانیانو د کورنیو غ�و، او شنونکو چې د داعش پھ اړه یې مطالعھ ک�ې، ویلي چې طالبان پھ مکرر ډول د داعش د اړیکو د ثابتولو
پر �ای د جرم پر بنس� ډلھ ییزې نیونې کوي. ډیری نیول شوي سلفیان داسې �کاري چې نیول شوي وي �کھ چې دوی پھ �ینو �اون�یو یا سلفي کلیو

کې اوسیدل. د �ولنې مشرانو او د کورن� غ�و وویل چې موندل شوي جسدونھ ډیری وختونھ �ان��ي جامې، اوږدې ږیرې او نور پھ �ان��ي ډول

سلفي �ان��تیاوې لري.

د �ایي روغتون یوه روغتیایي کارکوونکي وویل، چې د ډسمبر تر وروستیو پورې د روغتون کارکوونکو پھ نن�رھار کې ١١٨ م�ي ثبت ک�ي، چې د

جسدونو د پو�تنې لپاره راغلي ډٻرى کسان د کون�، جالل اباد �ار او د جالل اباد �ار شاوخوا ولسوالیو �خھ راغلي دي. احتمال شتھ چې �ول موندل

شوي جسدونھ بھ راجستر شوي نھ وي یا روغتون تھ وړل شوي نھ وي.

درون�ې کانال



د درون�ې کانال د نن�رھار والیت د جالل اباد �ار لوٻدی� تھ پھ اوه کیلومترۍ کې د اوبو د برٻ�نا لھ یوې فابریکې �خھ تېرٻ�ي. د نومبر د اوومې پھ

سھار، �ایي چارواکو د کانال پھ غاړه د اوسېدونکو د غو�تنې پھ �واب کې د بند لھ الرې د اوبو جریان بند ک� چې غو�تل یې د یوه ھلک م�ی بیرتھ
راوباسي چې یوه ورځ وړاندې ډوب شوی و. کلھ چې د بند لھ الرې جریان ودرول شو، �ول کانال وچ شو.

د بشري حقونو د �ار سازمان او د یو افغاني سازمان �خھ جوره شوې یوې ډلې د نومبر پھ ٧ مھ د سھار مھال د کانال پھ اوږدو کې یوه پل�نھ وک�ه،

چې شاوخوا دوه نیم ساعتھ یې د مو�ر پھ واسطھ لھ ١۵ تر ٢٠ کیلومتره کانال تر پو�� الندې راوست. یاد �یم پھ تش شوي کانال کې 54 جسدونھ -
�ول نارینھ - وشمیرل. پداسې حال کې چې د عمر معلومول ستونزمن وو، ھی� یو یې د 50 �خھ زیات عمر نھ درلود. پن�لس جسدونھ د تجزیې پھ

پرمختللي حالت کې ��ل کی�ي. د اوو تنو سرونھ غوڅ شوي وو او د نورو مری غو�ې شوې وې خو سرونھ پرې شوي نھ وو. د دوو تنو پھ غاړه کې

رس� ای�ې وې، چې �واکې دوی پھ کانال کې لھ اچولو مخکې ��ول شوي وو. د �ینو جسدونو پ�ې ورکې وې. یوازې یو �و د مرم� �ر�ند �پونھ
درلودل، کھ �ھ ھم دا پھ دقت سره نشو ثابت کیدی �کھ چې �ینې یې پھ بد ډول تجزیھ شوي وو.

دې ډلې د کانال پھ اوږدو کې لھ اوسېدونکو سره مرکې وک�ې، چې یو یې ھغوی تھ د مقدم خان پھ نوم یو �ای تھ الر�وونھ وک�ه، چې سرحدی لیوا تھ

ن�دې د طالبانو پو�ي مرکز دی. پھ دې سیمھ کې پھ وچ کانال  کې جسدونھ لیدل کیدل. �ینې یې جدا جدا  شوي وو او �ینې یې پھ ډلھ کې وو. �ینې
داسې �کاریدل چې د تجزیې پرمختللي حالت پراساس د یو �ھ وخت لپاره پھ اوبو کې وو.

اوسیدونکو وویل چې د ٠٢١ د ا�ست راھیسې، کانال د جسدونو د خ�وبولو �ای پھ تو�ھ پیژندل شوی. د کانال پھ اوږدو کې مېشتو پن�و کورنیو تایید

ک�ه، چې د اوبو د تېرٻدو پر مھال یې م�ي لیدلي دي. یوه اوسیدونکي وویل، «ډیری د ا�ست او نومبر پھ من� کې کانال تھ وغور�ول شول، کلھ چې
طالبانو د داعش پھ تور کسان بندیان او ورک ک�ل.»

یو بل اوسېدونکی وایي، د ا�ست لھ میاشتې وروستھ پھ مقدم خان سیمھ کې د طالبانو پر وړاندې ل� تر ل�ه پن�ھ د ماین چاودنې شوي او �ایي طالبانو د

پیغام رسولو لپاره دغھ جسدونھ ھلتھ غور�ولي وي.

د "حبیب" مستعار پھ نوم، چې د سرخرود ولسوال� اوسېدونکى دى، وویل:

پداسې حال کې چې ډیری م�ي د نومبر پھ ٧ وموندل شول، خلکو وروستھ د جسدونو موندلو تھ دوام ورک�. وروستھ د نومبر پھ میاشت کې، حبیب د

ور�ني کار�ر پھ تو�ھ کار کولو وروستھ پھ کانال کې حمام کاوه. ھغھ وویل: "یو �ھ نرمھ ما لمس ک�ه. دا د پارسل پھ �یر پو�ل شوی و - یو بدن دننھ
و. ما او زما ھمکار ھغھ جسد مو روغتون تھ بوتلو.»

د سرخرود ولسوال� د نظرآباد کلي اوسېدونکې "زکریا" ھم لھ کانال �خھ جسدونھ را ایستل. ھغھ �لور جسدونھ ولیدل چې "د نومبر پھ ٧، ٢٠٢١ کې

پھ کانال کې پھ جال کې بند پاتې وو."

د سرخرود ولسوال� د تتنګ کال �خھ یو کار�ر "سعدهللا" د نومبر پھ وروستیو کې پھ کانال کې جسدونھ وموندل. ھغھ وویل:

موږ کانال پاکولو کلھ چې زما مل�ري دوه پو�ل شوي شیان وموندل. جسدونھ دننھ وو. دوی مخکې لھ دې چې پھ اوبو کې وغور�ول شي د تی�و سره

ن�لول شوي. جسدونو بوی کاوه او داسې �کاریده چې د ور�و لپاره پھ اوبو کې پراتھ وو. شاوخوا یو شمېر خلک را�ول شوي وو چې م�ي یې
روغتون تھ یوړل.

د وھاب الدین پھ نوم د یوه کس م�ی چې د سرخرود ولسوال� د فتح اباد کلي اوسیدونکی و، پھ کانال کې موندل شوی و. طالبانو د اکتوبر پھ نیمایي کې

ھغھ او د ھغھ ورور �الپ الدین ونیول. د فتح اباد یو تن اوسیدونکی وویل:

کلھ چې کانال وچ شو، د کابل اډې [کابل تھ د تلونکو بسونو تم�ای] تھ ن�دې ١٠ جسدونھ وموندل شول. د کانال دا ساحھ چې د "بارونګ"
پھ نوم یادی�ي یو جال لري چې کانال تھ د کثافاتو یا نورو موادو د ننوتلو او بندیدو مخھ نیسي؛ جسدونھ پھ جال کې بند پاتې وو. خبره

راپورتھ شوه او طالبان راغلل او خلکو تھ یې د ن�دې کیدو اجازه ورنک�ه. یو ساعت وروستھ یو امبوالنس راغی او م�ي یې لھ �انھ سره

یوړل. د �ینو جسدونھ بې سره وو. �ینې یې تجزیھ او رنګ شوي وو. ډیری جسدونھ د پیژندلو وړ نھ وو. زما پھ اند دا خلک پھ دې �ای
کې کانال تھ اچول شوي وو.



د ٢٠٢١ کال د نومبر پھ ٢٠ مھ، موږ د وھاب الدین م�ی پھ [درون�ھ] کانال کې وموند، او �الپ الدین ال ھم ورک دی. وھاب الدین دوه �لھ پھ اوږه

ویشتل شوی او ستونی یې ھم پرې شوی دی. د وھاب الدین پھ سینھ کې یوه تی�ه ھم وه، نو د ھغھ جسد سطحې تھ نھ و پورتھ شوی.

د وھاب الدین م�ی د کانال پھ متن کې د ډیرو نورو جسدونو لھ موندلو ١٣ ور�ې وروستھ وموندل شو.

"احمد" د خپل ورور نذیرهللا د جسد ل�ھ نتیجھ ورنک�ه، کوم چې د اکتوبر پھ اوومھ د طالبانو لھ خوا نیول شوی و. کلھ چې ھغھ لھ یوه خپلوان �خھ خبر

شو چې د نومبر پھ اوومھ بھ د درون�ې پھ کانال کې اوبھ بندې شي، د کورن� غ�ي ورتھ راغلل. احمد وویل چې خپلوانو ورتھ خبرداری ورک�ی و چې
د جسدونو پیژندل بھ ستونزمن وي، خو ویې ویل چې "زموږ زړه نھ شو کولی [امید] بند ک�ي نو موږ الړو." ھغھ د کانال صحنھ بیان ک�ه:

ھغھ نذیرهللا ونھ موند.

بی لھ محکمې (صحرایي) اضافي اعدامونھ او جبري نادرکھ کیدنې

"ډاک�ر" مبارز 

د ھغھ د ناروغانو او پھ �ولنھ کې د نورو پھ وینا، مبارز د ۴٠ او ۴۵ کلونو ترمن�، د روغتیا پاملرنې پھ اړه د ھغھ د پوھې لھ املھ درناوی کیده، کھ �ھ
ھم ھغھ د طب سند نھ درلود. ھغھ د افغانستان پھ ختی� او سویل ختی� کې پھ نن�رھار کې د ډٻرو کوچنیو کلینیکونو پھ ��ون خصوصي کلینیکونھ فعال

ک�ل، چې د دې لپاره یې طبي کارکوونکي استخدام ک�ل. وروستى کلینیک یې لھ خپل یوه ھمکار سره د جالل اباد �ار پھ سمرخیل سیمھ کې پرانیست.
د ٢٠٢١ د ا�ست �خھ وروستھ، ھغھ د نورو پھ �یر کلینیک تھ دوام ورک�. طالب �واکونو مبارز او مل�ري یې د سپ�مبر پھ لوم�یو کې لھ دې کلینیک

�خھ ونیول. شاوخوا لس ور�ې وروستھ یې جسد پھ جالل اباد �ار کې وموندل شو چې پھ مرمیو ل�ېدلی و.

د مبارز د نیول کیدو یوه عیني شاھد کورن� تھ وویل چې «ھغھ [طالبان] پھ یوه مو�ر کې چې د ملي امنیت یونیفورم یې اغوستی و، د پخواني حکومت د
استخباراتي ادارې، د ملي امنیت د ریاست ن�انونھ درلودل. دوی د طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست غ�ي وو.» د نوموړي کورن� وایي، چې د

نیول کېدو پھ ما�ام دوی تھ زنګ راغی او خبر یې ورک�، چې مبارز د ملي امنیت د ولسوال� امنیې قوماندان� تھ وړل شوی دی. کورن� مرکزي دفتر

تھ الړه او ورتھ وویل شول چې مبارز ھلتھ دی: "موږ تھ د ھغھ د لیدلو اجازه نھ وه، کھ �ھ ھم طالبانو وویل چې ھغھ دلتھ لھ موږ سره دی."

د کورن� غ�و وویل چې بلھ ورځ د �ولنې لھ مشرانو سره مرکزي دفتر تھ ورغلل: "موږ د ملي امینت د دروازې تر �نګ ناست وو تر ھغھ چې زموږ

وار لھ چارواکو سره خبرې وک�ي. خو موږ ډاک�ر مبارز ونھ لیدو. پھ دروازه کې یوه چارواکي کورن� تھ وویل: "تاسو بیرتھ کور تھ الړ شئ. د ھغھ

قضیھ ال تر تحقیق الندې ده خو پھ دوسیھ کې [د ھغھ پھ اړه] �ھ نشتھ.»

لھ نیول کېدو شاوخوا نھھ ور�ې وروستھ، مبارز د شپې لس بجې خپل مشر زوی تھ زنګ وواھھ. ھغھ ورتھ وویل: زویھ، زما زړه دلتھ ډوب دی. ھیچا

زه نھ یم وھلې، نھ چا ماتھ بده خبره ک�ې ده. دوی راتھ ویل چې زه بھ سبا خوشې شم، خو تاسو باید ژر تر ژره ما خوشې ک�ئ. زما تھ راشئ، مشران

راولئ چې زما خالصون خوندي ک�ي. کھ زه لھ داعش سره د اړیکو لرلو مجرم وپیژندل شم، نو ھغوی [طالبان] ماتھ سزا راکوي.» کورن� نھ پوھیده
چې مبارز �ن�ھ تلیفون تھ الس رسی پیدا ک�. یوه طالب چارواکي موږ تھ وویل چې «ډاک�ر مبارز لھ خپلې شمېرې نھ، بلکې لھ یوې نوې شمېرې �خھ

زنګ وھلی، چې کېدای شي د طالبانو لھ خوا د توقیف �ای پھ دننھ کې برابر شوی وي.»

بلھ ورځ سھار نھھ بجې کورن� تھ لھ �اون�یانو تلیفون راغی چې د مبارز م�ی لھ دوو نورو جسدونو سره د جالل اباد پھ فارم اډه سیمھ کې موندل شوی
دی. یو کس چې جسدونھ یې موندلي ویلي، داسې �کاري چې د شپې پھ اوږدو کې وژل شوي وي. د مبارز پر جسد یو لیک و چې پکې لیکل شوی و:

ډیری جسدونھ نھ پیژندل کیدل. …یاد جسدونھ �ول پھ یو �ای کې نھ وو بلکې د کانال پھ متن کې خپاره شوي وو. دا ممکنھ ده چې ھغوی

[طالبان] یو جسد دلتھ او بل بل چیرې غور�ولې ده. د جسدونو تر من� فاصلھ توپیر لري: د �ینو جسدونو تر من� ١٠ متره، �ینې ١٠٠
متره، �ینې حتی ډیر فاصلھ. … موږ پھ مو�ر کې [ن�دې] �ول کانال وکتل. …زموږ د ورور [نذیرهللا] پھ یوه الس داغ وو، او موږ د م�و

جسدونھ د داغ لپاره کتل… کره شمېره مې پھ یاد نھ ده، خو زه ډاډه یم چې پھ کانال کې شاوخوا سل کسان وو. ما اوریدلي چې �ینې ال

دمخھ د خپلو خپلوانو او نورو خلکو لخوا انتقال شوي وو. �کھ چې د نذیرهللا پھ الس کې داغ وو، نو موږ فکر کاوه چې موږ بھ ھغھ
وپیژنو. موږ ھلتھ د سھار لھ ٩:٣٠ بجو �خھ تر ۴:٣٠بجو پورې وو. … د دې �ولو م�و لیدل، پھ ما باندې، پھ ذھني تو�ھ خورا ډیر اغیز

درلود.



"ډاک�ر مبارز، د داعش جراحي ډاک�ر،" �ر�ندوي چې ھغھ د داعش لپاره کار کاوه یا ورتھ روغتیایی خدمتونھ چمتو کول. یو قومي مشر وویل: "دا

دروغ دی چې ھغھ د داعش ډاک�ر و."

د مبارز مل�ری خوشې شو خو ویې ویل چې دوی پھ توقیف کې جال شوي او ھغھ نھ پوھیده چې �ھ پی� شو.

ن�یوال بشردوستانھ قانون �ول پرسونل لھ ناوړه چلند �خھ محفوظ ��ې، د ھغھ کسانو پھ شمول چې د مخالفو وسلھ والو یا وسلھ والو ډلو لپاره طبي

پاملرنې چمتو کوي.

محمد باز 
محمد باز د کن� والیت د نرنګ ولسوال� د بادیل درې �خھ وو. د ھغھ د کورن� او د �ولنې غ�ي وایي چې ھغھ سلفي و، خو لھ طالبانو تر�نګ یې ھم

ج��ه ک�ې وه.

یو خپلوان وویل چې باز د سپتمبر پھ ٢٠ مھ د نرنګ پھ ولسوال� کې لھ خپل کور �خھ د سودا�رۍ پھ موخھ د کندھار والیت سپین بولدک تھ والړ.

طالبانو ھغھ د جالل اباد �ار د درون�ې پھ سیمھ کې د یوې پوستې مخې تھ ودراوه.

ھغھ تھ اجازه ورک�ل شوه چې خپلې کورن� تھ زنګ ووھي او ورتھ یې وویل چې کلھ طالبانو د ھغھ �یلیفون کتلی و، پھ ھغھ کې یې د سلفیانو �ینې مواد
وموندل. ھغھ خپلې کورن� تھ دا ھم وویل چې د نرنګ ولسوال� د استخباراتو لھ مشر صالح سره یې اړیکھ نیولې او صالح طالبانو تھ ویلي چې باز د

طالبانو غ�ی دی، نھ د داعش غ�ی. خو طالبانو چې باز توقیف ک� وویل چې نھ شي تللې.

د باز کورن� او مل�رو ویلي چې کلھ یې ھ�ھ وک�ه چې �یلیفون وک�ي وروستھ بند شو. د تره زوی د درون�ې سیمې تھ الړ چې باز توقیف شو. ھغھ د
�ایي اوسېدونکو �خھ وپو�تل چې دوی �ھ لیدلي دي. یوه عیني شاھد، یو سودا�ر وویل، "طالبانو یو �وک [چې د باز لھ وینا سره سمون خوري]

توقیف ک�، پھ رینجر [ مو�ر] کې یې واچاوه او د �ار [جالل آباد] پھ لور روان شول.

بلھ ورځ، د باز کورن� تھ لھ یوه کلینیک �خھ زنګ راغی چې د جسد اخیستلو لپاره ورشي، چې د خو�یا�و ولسوال� د میملې پھ غرنیو د�تو کې د مو�ر
چلوونکي لخوا موندل شوی و. د باز ستوني پرې شوې وه؛ د ھغھ نوم د کاغذ پھ یوه �و�ھ باندې د بدن سره ت�لی و. د ھغھ کورن� او نور پھ دې باور دي

چې طالبانو باز �کھ وژلی چې سلفي و، اوږده ږیره یې درلوده او پھ تلیفون کې یې سلفي مواد درلودل.

نظیرهللا 
د نن�رھار پھ کامې ولسوال� کې د طالبانو امنیتي �واکونو د اکتوبر پھ ٧ مھ نذیرهللا ونیول. د ھغھ ورور "جواد" وویل:

یو کلیوال چې د دغې صحنې شاھد و، وویل چې لھ طالبانو �خھ یې پو�تنھ ک�ې وه، ''تاسو دا ھلکان چیرتھ وړئ؟'' ھغو وویل، ''موږ یې ولسوال�

[مرکز] تھ بو�و.''

جواد وویل، چې دى سمدالسھ د ولسوال� مرکز تھ والړ، خو لھ کوم طالب چارواکي سره د لیدلو اجازه ورنک�ل شوه. بلھ ورځ ھغھ بیا ھ�ھ وک�ه، خو
بریالې نشو.  پھ دریمھ ورځ لھ کون� �خھ د کورن� نور غ�ي د ولسوال� مرکز تھ والړل او د یوه سیمھ ییز نفوذ لرونکي بخت الرحمن پھ ضمانت

طالبانو ابراھیم او سبحان هللا خوشي ک�ل.

جواد وویل، چې د طالبانو د کامې ولسوال� امنیھ قوماندان قاري یاسر او د استخباراتو د عمومي ریاست مشر شاھین ورتھ ویلي، چې ولسوال حکمت
عادل یې د نیولو امر ک�ى و. جواد وویل، چې د عادل لیدو تھ ورغلم، ھغھ ورتھ وویل، چې لھ کابلھ یو کن�ک راغلى او نذیرهللا یې لھ �انھ سره وړى

دى.

د شپې شاوخوا لس بجې طالبانو زموږ پر کور چاپھ ووھلھ. دوی پھ دوو مو�رو کې وو: یو رینجر او د بل نقره یي �یو�ا فیل�ر. �لور تنھ یې
پھ زوره کور تھ ننوتل او زما ورور یې چې شاوخوا ۴٣ کالھ عمر لري او مزدور دی او پھ سختو کارونو کې د خپلې کورن� لپاره ډوډۍ

پیدا کولھ، ونیول. ھغھ د �و شاھدانو پھ مخ کې مو�ر تھ وړل شوی و. ... [لس] دقیقې وروستھ طالبانو زما دوه زامن [ابراھیم او سبحان

هللا] چې جومات تھ ن�دې پھ کروندو کې کار کاوه،س ونیول.



د جواد پھ خبره، لوم�ى یې د نن�رھار والي محمد داوود مزمل تھ عریضھ وړاندې ک�ه او بیا یې لھ مرستیال والي �خھ وغو�تل، چې د کامې ولسوال�

مسوولینو تھ د نذیرهللا د پیدا کولو امر وک�ي. ھغھ ھی� �واب ترالسھ نھ ک�. ھغھ بیا د کورنیو چارو وزارت لھ چارواکو وغو�تل چې د نذیرهللا پیدا
ک�ي، خو �واب یې ورنھ ک�. پھ پای کې یې د نن�رھار استیناف محکمې تھ مکتوب واستاوه، چې دوسیھ یې د ختی� زون لوم�ن� نظامي محکمې تھ

راجع ک�ي. کورن� د نذیرهللا د �ای پھ اړه ھی� ډول معلومات ترالسھ نک�ل.

د جبري ورکیدو نورې قضیې ھم ورتھ وې. یوې ��ې چې زوی یې د سپ�مبر پھ میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و، وویل چې ھی�وک بھ ورتھ
ونھ ویل شي چې ھغھ چیرتھ توقیف شوی دی: "ھغوی ما تھ اجازه نھ راکوي چې ولسوال� تھ الړ شم [ولسوال یا پولیس]… ما پھ ساعتونو ساعتونو د

والي د کور مخې تھ تیر ک�ل. چا ماتھ د ننوتو اجازه رانک�ه او نھ یې ھم پو�تنھ وک�ه. زه نھ پوھې�م چې �ھ وک�م."

طالب چارواکو د کورن� غ�و تھ ھم �واښ ک�ی چې د خپلو نیول شویو خپلوانو پھ اړه معلومات غواړي. د نن�رھار د چپرھار ولسوال� یو اوسېدونکی
چې لھ "جعفر" سره پھ کابل کې د طالبانو د استخباراتو د عمومي  ٩٠نمبر ریاست  تھ ورغلی و چې د جعفر د ورور د حال پو�تنھ وک�ي، چې طالبانو

پھ سپ�مبر میاشت کې توقیف ک�ی و، وویل چې پھ دروازه کې ساتونکو ورتھ یې وویل: دوی بھ تا ھم ونیسي، د دې خلکو پو�تنھ مھ کوه. جعفر وویل:

زه ډاریدم خو �ھ وک�م؟ زه غواړم پوه شم -- [ھغھ] زما ورور دی.»

پھ یوه بلھ قضیھ کې یوه س�ي ویلي چې ورور او وراره یې د نن�رھار امنیھ قومندان� تھ ورغلي وو چې د خپلوانو د حال پو�تنھ وک�ي. د طالبانو

قوماندان چې لھ دوی سره یې لیدلي �واښ وک�: "چپ شھ، تاسو دلتھ د داعش د خلکو د خالصون لپاره راغلي یاست." یو بل س�ي وویل: تھ غواړې

چې د خپل خپلوان پھ اړه پو�تنھ وک�ې، خو د پو�تنې جرأت ونھ ک�ئ.

حتی کھ دوی تھ �واښ نھ وي شوی، د کورن� غ�ي چې د توقیف شویو خپلوانو پھ اړه معلومات غواړي، ویلي چې طالب چارواکي د توقیف �خھ انکار

کوي یا ھر ډول معلوماتو ورکولو �خھ ډډه کوي. د یوه س�ي �اون�ي چې د طالبانو لخوا د داعش سره د اړیکو پھ تور د جبري ورکیدو قرباني شوی و،

وویل: "کلھ چې تاسو د نن�رھار [والیت] والي [د خپلوانو پھ ل�ھ کې] لیدو تھ الړ شئ، دوی بھ تاسو تھ دننھ نھ پری�دي. پھ دروازو کې دوی تاسو تھ
وایي چې الړ شئ بل چیرې یی پو�تنھ وک�ئ، تر�و تاسو وډاروي.

ناصر
ناصر، چې د داعش پھ نوم یو تورن غ�ی دی، �ھ موده وړاندې د طالبانو لھ خوا د پخواني افغان حکومت لھ خوا نیول شوی و. نوموړی د ب�رام پھ

زندان کې وخت تیرک� او کلھ چې طالبانو واک تر السھ ک�، وت�تېد. ھغھ د ا�ست پھ وروستیو کې د کابل پھ چھاردھي بت خاک سیمھ کې د میوو د

�ر�نده کاروبار پیل ک�. �ایی کارکونکو وویل چې د سپتمبر پھ ٢٠ مھ "لھ طالبانو ډک مو�ر [راوتل] او ناصر یې لھ �انھ سره بوتلو." ورور یې
لوم�ی د دولسمې ناحیې امنیھ قومندان� تھ والړ او بیا یې د کورن� نور غ�ي د پروان والیت د ب�رامي ولسوال� د والي دفتر تھ والړل، خو پھ وار وار

ورتھ ویل شوي وو چې طالبانو د ده پھ نوم �وک نھ دي نیولي. د کورن� یوه غ�ي وویل چې موږ "یوازې غواړو پوه شو چې ھغھ ژوندی دی ... کھ

ھغھ �ھ [غلط] یې ک�ي وي، محاکمھ یې ک�ئ.

پھ نن�رھار او کن� والیتونو کې راپور شوي �ولې قضیې د داعش خراسان �ان�ې سره د ت�او پھ تور تورن کسان شامل ندي.

احمدهللا 
٢۵ کلن احمدهللا پھ تېر حکومت کې پھ پوځ کې دنده ترسره کولھ. د ھغھ خپلوانو ویلي چې د سپ�مبر پھ میاشت کې طالب �واکونو د جالل اباد �ار

سرخاب پل سیمھ محاصره ک�ه او مستقیما د احمدهللا کور تھ ورغلل. طالب چارواکو لھ لوډسپیکرونو �خھ پھ استفادې سره پر کورن� فشار راوړ چې

ھغھ وسپاري او �واښ یې وک� چې کھ یې دا کار ونھ ک�، کور تھ بھ ننو�ي. د کلیوالو د یوې ��ې �و�ې پھ وړاندې، کورن� یې احمدهللا طالبانو تھ

وسپارل.

  درې ور�ې وروستھ د احمدهللا پالر تھ زنګ راغی چې د زوی م�ی یې د خالص بابا پھ سیمھ کې پروت دی. پالر یې وویل، چې کلھ یې د خپل زوى

م�ى ولید، پر یوه کاغذ یې د احمدهللا نوم او کلي لیکل شوي وو. پھ سیمھ کې د شاوخوا اوو یا اتو نورو کسانو جسدونھ ھم موندل شوي وو.
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