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َاُکتُب و َبُثَ عِلّمَکَ فِی اِخوَانِکَ فَاِمّتَّ فَاَوّرِثَ کُتُبَکَ بَنِیک 
 

 

قدرم آقای محمد نایب علی توسلی و الحاج استاد عبدالمؤمن پس از سالم و تحیت؛ خدمت برادران  اندیشمند گران

 "همادام عز"طلوع

 السالم علیکم و رحمت اهلل برکاته:

ضمن  اظهار  رضایت و مسرّت از حضور شما که در راستای علم و فرهنگ قدم گذاشته اید از خطه یی جهاد و 

هاد  دهم که کار شما به مثابه یی جی تان تذکر میبرادران عزیزم  چند نکته را برا .مقاومت مایه چشم روشنی ماست

 اکبر است.

  هر چه زمان پیش برود احتیاج  ما به  کتاب  بیشتر خواهد شد این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط

 "خطاست"جمعی جدید و نو ظهور کتاب منزوی خواهند شد 

 ان  باال کردید، و قلم را در نوشتن کتاب انتخاب نمودید، شما که جبین آستین  همت ر ا به  عنوان  قهرمان  زم

نویسنده مفتخر داستان های شگرف از رشادت های سرخ  روزگاران طالیه داران خطه یی مقاومت نستوه  زرخیز 

 من  االحسن الوجب. ید دره صوف )دره یوسف( گردید

 ماست برادر گرامی ما الحاج استاد آقای  در این اواخر پیام مسرّت بخش به ما مواصلت نمود مایه چشم روشنی

زیر  دست دارند  که  امید هزاران نسل را  دوست  دیرینه ام آقای توسلی کتبی   عبدالمؤمن طلوع  همگام  با 

 های بعدی این خطه یی مرد خیز  و قهرمانان  سترگ  است.

 زندگی  دوست،  رفیق و شفیق در طول  زیرا  کتاب  بهترین؛ کنمشما را  به  نوشتن کتاب و  نشر آن  ترغیب می

ه داران  طالیسر فراز  انتخاب خوبی کردید،  برای  نوشتن  خاطرات تلخ  روزگاران  و مقاومت  .عمر بشر است

 .دره صوف )دره یوسف( چاپ نموده در اختیار  نسل  های  آینده  سازان  کشور  عزیزمان  قرار دهید
 

 

 

 اسع فضله وکرمهواهلل ولی التوفیق لما یرضیه بو
 

 

 ج  محمد محسن )فوالدی(حا

 ه.ش1399قوس   2مورخ  
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 پیشگفتار

 است،  ام  ملی هویت   از  ذشتگان جزئیگ که تاریخ  نیست دجای تردی

  ه خوبی حالب د نتواننمی  دنباش  خبربی  خویش  گذشته  تاریخ از ملتی که 

 .نمایند ترسیم  و ارزیابی   درست را تنیشخو هوای و

 قلم  از  نامش  تدف  زمانه  در دفتری

 نداشت  قلم صاحب   مردم  که ملتیهر                                               

 .موزدآمی  ما  به  را زیستن چگونه   راه  که است  معلمی   همانند  تاریخ زیرا

 وزگارـآم چ ـهی ز مـوزد  نا  زـنی                 روزگار از گذشت  نامخت  که هر

  ذشتهگ مسمی شده در  نام افغانستان قرن پیش ب دو  کشوری که حدود

  روزگاران گذشته مهد زمین در شدند همین سرمی ادزمین ی نام خراسان   به

دیم ق  مورخین  نوشته  طبق  عرفان بوده و هنر علم و ترقی، ،صنعت ،تمدن

نستان غااف خراسان کهن یا آمدندتین شهر های روی زمین به حساب میاز نخس

  بوده  پهلوانان سترگ زیستگاه شاهان بزرگ و وبار پر کنونی دارای تاریخ 

  و  زنویانغ  سلسله سامانیان، رستم، کیانی همانند زال، پیشدادی و هانشا  که

 د.نباشمی  آن جمله  از  غوریان
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  لندقریه خواجه ب آثار، شناسان تحقیق باستان گران وکاوش چنانچه 

 ردندک ذکر و ایماق بودند چهار و ها ل کَمَندمحکه قدیم  ند(بل و )خوج

  اش فعلی()تیوه تیاش یرک فعلی(طیورت ،بابر حوض )خُم تیارک حوض بابر،

  فعلی زمین سر نها بوده واست که محل زیست انسا عای ما مویّد مد شاهد

نظر  صوف)دره یوسف(هم از دره شدند.می یاد ()دره یوسفدره صوف به

  ت صفحا در دادادیخ  معادن ی طبیعت ویلحاظ زیبا هم از مت تاریخی واقد

م زاده هتوسلی نایب علی  اتفاق محمد باب  از و است نظیربی  کشور شمال

  خواجه بلند افتاده دور ةپهلوانان سترگ تاریخی قری و خیز  قهرمان ة این خط

 دست از دره صوف فعلی است و )دره یوسف( این ولسوالی ند(بل و ج)خو

ه ب  آن رشادت های مردم غال سنگ وذ معادن  ی طبیعت ویداشته های زیبا

قدیم وخواجه  د(لنب و )خوج قریه (سالگی در02تاسن) هی داردخوبی آگا

به  سر  قله های  ها، دره  هامون،  دشت، ه استردکامروزی زندگی  بلند

ال ح  هنبود فهم  و رکزمان برایش قابل د دیده تا آن   فلک کشیده آنرا

   فهم است. و درک   قابل برایش  اهیمت آن

زار نام بیشتراز یک هنام سابق دره صوف )دره یوسف( بوده احتماالً این 

ان به دره رترک تباشدن  سال پیش براین سرزمین نهاده شده بود جای گزین

انده د که آثار باقی منردکمی  ترقی یادو دانیآبا ،یوسف به معنی جوی بار
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لعه ها خط ق ها و گیلی تعمیر بنا،علم نعل های سلفی تَ آنها حکایت از ترقی و

 .باشدمی قدیم   یانبام السیر راه ابریشم به غورات 

به درستی مشخص نسیت که به دره صوف  )دره یوسف(رییزمان تغ

ند ممحمدگل خان مو وزیر  هکی زمان  اما کندگویا از دوقرن پیش تجاوز نمی

  ب بدخشان تا فاریا از ترکستان گماشته شد به حیث نائب الحکومه در

  از  ادد  نام یریتغ مکان های تاریخی را محالت و رد خیلی ازکفرمانروای می

    الننام پدرک زای( ی)صوفداد که نامیر یدره صوف تغ جمله دره یوسف را به

لی خی وکه با نام دره یوسف مشابهت دارد. است  مندوخان م گل  محمد وزیر

 :ی نویسدم میمنگی(عبدالرحیم )توردیقل  ردک نام پیدا یریتغ جاهای دیگر از

 لوک شهزادةبه قلعة سیف الم امسم میمنه را که تاریخی شهر باالحصار

ه رسید، بی رحمان بس کهن تاریخ می آن به ادوار مت ایجاداقد و مصری بود

 داد.  نام یریتغ و نمود  ویران  مندگل خان مو محمد وزیر

  دره یوسف معلوم است که طبیعی نیست زیرا لندب و جتپه های قریه خو

  خشت های پخته و های سفالین، هچپار مناره تنها 7 ها  بلندی  تن همینم در

  یمیمنگتوردیقل  .گواه تاریخ است شودتکه های ذغال بوفرت دیده می

  محمد . وزیرداندمیمحل زادگاه کاوه آهنگر را خواجه بلند (65 تا 54)ص

  سبز سردشت  مثال  داد  نام یریتغرا  دیگر محالت  خیلی ازمند وم گل خان 



    18/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 گلشن گل به حیرتان، وینه قره به شولگره،)ب 1افغان بریولّه گیتی به دشت ق

  سپین کوت،به ا  قلعه بچه، چهارباغ گلشن به شینکی،   قره تپه به تورغندی،

نام  یریمحالت تاریخی دیگرتغ مکان و ها صد، دیان به زرغون کوتسمرقن

  (یدری، ازبیک پارسی، تاریخ )فارسی، علت شان محوی فرهنگ .ندیافت

یلی خ روز به آن اطالق می گردد.که امگردید اتون مسمپش  ان بوده به نامزبان

و تغییر انتقال   نزبیکی( به زبان پشتوا )پارسی، رده ازک پیدا  نام یریتغ  جاها از

  به  ارانترک تب و افتخارات پارسی   رده است دلیلش این است تاکپیدا نام 

  کشور ریختا و شدندتاحدی موفق هم به این کار پارند وبس  فراموشی محاق 

 جغرافیای ی هادران  حکومتختم  تا  ابدالی  شاه احمد حکومت  آغاز از  را

، ینوشته های دین و  کتابت  تمام  دهه چهارطی  در و  ددا یریتغ هم را کشور

ه ندارذگجهالت  تیغ سانسور زیر همه را از دند ورا از بین بر تایخی و مذهبی

 هاست ک یینام آشنا کشور لصفحات شما در )دره یوسف( دره صوف ،ندا

  بعد اریخ ترین تو معتبر ردد.گمی اطالقزمین  سر این بر سال قبلهزار بیش از

بار فی اخ  رالسی  تاریخ حبیب تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی و جمله  از  اسالم از

  البشر است که روایت های زیادی برای اثبات دره صوف می خوانیم  د2افرا

  ه یوسف در  امن گمان رد بیذگهزار سال می ش از یک بی  شته استنو بعضی 

سخن  در (ازبیکی دری،  )پارسی،اشته شده که لفظ ذسبز گ وادی سر این   بر

  (2000، 1500از ) توانل است عمر زبان پارسی را میگفتن مردم آن معمو

ف نام کهن دره یوس قرون باال باشد. دره یوسف باید در  نام  سال تخمین زد

                                                           
 دشت قیبرافغان درموقعیت جغرافیای ولسوالی دره صوف باال قراردارد. 1
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ق. وزیر نوح بن نصر 363بلعمی متوفای سال  ابوعلی  نوشته اب بلعمی کت در

گاشته ن  تاریخ خود شصت سال پیش در و سامانی آمده است که بیش از هزار

وارد  اه منطقه بودهکیومرث که پادش برابر نا  دره یوسف میدان جنگ است 

  (گردیده است.بوینه قره) دره گز

  ره از)تاس داریم خود  نیاکان و  ذشتگانگ  خوانی تاریخ به باز نیاز ما

  حس وطن دوستی محمد رادروغ  یعنی راست از  ردکهم باید جدا  را ناسره(

د یردست گ که قلم دررد کوادارش   را من طلوعؤعبدالم و  نایب علی توسلی

لی د ونارذبگ  منقش خطوط را باید که فرصت است روی کاغذ تا فرجام

  یشانا  مسبب تشویق همکاران عیسی رحیمی و محمد گاهی باتشویق داکتر

وائل ا قرن بیستم و اواخر در ایشانمواجه شده است این بزرگ ترین آزمون 

  ضرورت  ریتنجگاوی بیشوکاین حکایت به تحقیق  .باشدقرن بیست یکم می

  لوعطمن ؤعبدالم و توسلینایب علی  که محمدقدمی  ولی مطمئن هستم دارد

  کرد. خواهند باز  بدستان  قلم پژوهشگران و رای دیگرب راراه  برداشته اند

قلم  نگیفره درعرصه نویسندگی و طلوع و کنم آقای توسلیولی اعتراف می

به وطن  تخدممسیر در ایشان را متعال توفیق بیشتر خداوند از و دندار  ییرسا

   . دارم لت ئمس  تحقق عدالتی اجتماعی و

  َتَرْضَى بُّ ولِمَا تُحِ افِّقْنِ وَ اللَّهُمَّ

 "فرزاد" همایون محمد دوکتور پوهیالی

 کابل دانــشگاه اسـتاد

 ش.ه1399قوس 2 مورخ
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 مقدمه
 طبیعت فرح بخش پایه های مرتفع و هولسوالی دره صوف دارای کو

کش متحهزاران مردمان ز قصبات و راءُ وها ق صد آناطراف  که در است

یت شش گانه وال های ولسوالیمیان  در جای داده و خود در را دهاتی

 درجه اول است.  اوپراتیفی  نگاه ازدره صوف ولسوالی   سمنگان

 داریا واحد نفوس ترین  رپ ولسوالی های مهم و دره صوف باال یکی از

ی اجتماع اهمیت خاص اقتصادی، که از دهدتشکیل می را والیت سمنگان

   .است دار خور بر شمال کشور و  والیت سمنگان رهنگی درف سیاسی و

های  جنگ   ههد چهار در شمار زخم های عمیق بی چند دره صوف هر

  جروح خویش تن م بار ولهک فرهنگی بر و  اجتماعی، اقتصادی تحمیلی برابر نا

دره صوف عضوی تنِ به خون نشسته افغانستان در دوره  .حمل نموده است

به  سال های زیادیاین لوی ولسوالی  ،ستهسزی روتبا دود و با مختلف  های 

ه قیام علی  لایاو در  از جمله .رفتمی به شمار مقاومت و عنوان پایگاه جهاد

سوم  ،جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق اتحادجهاد علیه دوم  انگلیسی ها،

ام خانه تم  طالبان بوده که حتی در زمان طالبان والقاعده   علیه مرکز مقاومت

دره صوف  مردم ت کمتر خانواده یی ازکاشانه این مردم یک شبه سوخ و
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 پس از ،دنراه خدا از دست نداده باش رد که عزیزی را درکتوان پیدا می

  رتغیرات اندکی د و باز شد طالبان روزنه های امید شکست وپیروزی مردم 

 شمال در ةدره صوف اهمیت ویژ با وصف که .زندگی مردم رونما گردید

  ی دراین ولسوال مورد هم در معلوماتی   یی برگه یک   هسفانأمت  دارد کشور

  عدم توجه فرهنگیان واین وضع بیان گر ؛نداشت وجودچاپی  یهیچ آدرس

برادری عزیزم جوان تحصیل  گرچه  .رسانداین ولسوالی را مینویسندگان 

دره صوف )کتاب تحت عنوان ه.ش1398زمستان  یک دررده حیات اهلل بک

دره  تمام نقاط ازکامل  هیآگا چون ه بود.نوشته کرد (سرزمین فراموش شده

ی شته های پراکنده ینو تا داشت برآن را الذا م نداشت، تحوالت آن وصوف 

 ذیل  به نوشتاری  دست دیگرهمکاری هم با و نمودهآوری خویش را جمع 

 خواجه بلندقریه  گیرد. قرار مورد توجه خوانندگان عزیز امید است   زده

ست ا رسد هنوز آثار باستانی آن هویداسال می (0002)مت تاریخی آن بهاقد

عضی ب جای کاوه آهنگر بوده از آن نام نبرده است قریه خواجه بلند نظر بر  که

   او دیدم مرا ن  تاریخ در شدند ولی این نکته رامی اقوال)چهارایماق( هم یاد

تتاح را اف صوفدره  وستان سایت د از جمعی  با ل یحصت دوران  در  تا داشت

تاریخ آینه روشن زندگی انسانهاست، مطالعه ودقت همانا  .وراه اندازی نمایم

سازد، متون دینی مارا بر در آن ما را به سوی دریافت حقیقت ها رهمنون می

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ  .این عمل کرد توصیه نموده است
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كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا   قَبْلِهِمْعَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن 

آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان  1عَمَرُوهَا

بودند چگونه بود؟! آنها نیرومندتر از اینان بودند، و زمین را )برای زراعت و 

اینان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پیامبرانشان با دالیل  آبادی( بیش از

روشن به سراغشان آمدند )امّا آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند(؛ 

 کردند! خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم می

  الشت کتاب خانه یی صورت گرفته و  میدانی به صورت تحقیق که  این

  قدقی  منابع عامه دست اول موثق اطالعات از  برای جمع آوری تا است   شده

   گیرد. صورت   استفاده

  تحت عنوان کتاب راکه  اعطا نمود اسپاس خدای را که فرصت به م

  همه عزیزان که در از دارد جا .مینوشت را «بحران تاریخ رذگ در دره صوف»

نمودند   قرار رب  تلفنی  تباطار ردند وکهمکاری   ام با چیز قیق ناجریان این تح

 م.یئنما  یتشکر و تقدیر  صمیمانه  درساندن  راستا یاری  این در را ام

 .مَن لَم یَشکُرِالمَخّلُوق لَم یَشکُرِالخَالِقمن باب: 

ای است ج  وری شدهجمع آ  یکورکلگرچه این تحقیق به صورت فل

 همه را است  محفوظ  محالت و  بزرگان، رشادت ها  ،همه ای شخصیت ها

 م.ینگرمی متانت  و قدر  به دیده

                                                           
 .9روم/  1
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    له خطاست    من جممن معترفم که کار 

 بشر سهو رواست آنکه بر از  معذورم                                                          

  وشیدسفانه جامه عمل نپگرفت متأصورت می باید که سالها پیش کاری

  و  سعی .نمایم باز  هشگرانوپژ دیگر  برای  را  راهکه ن شدیم بر آ ما اکنون 

داشته  تاریخ ادوار ارزیابی کوتاهی بر تحلیل و تا کوشش صورت گرفت

 خواهد.جد کامل می و این راستا جهد در اما بسنده نیست   باشیم

به   همطالع جریان  شما در ت اگرسینلغزش ها کوتاهی و انها خالی ازانس

  ای آن چیز دیگری است و مورد شما در  دیدگاه  ید کهخورمی بر  موردی

پیشانی  م بایشوبینید خوشحال میاین تحقیق خالی می در مهم را مطالب  جای

  چاپ  در دخواهند فرمو  یاری  را اارتباطی م  مجرای م تا ازیکناستقبال می باز

   ان،ات همگمحکه ز امید  بدان خواهند شد.  افزوده مندی این اثر اغن بر بعدی 

 .گیرد ر قرا  همه مان  دنیا وآخرت  ذخیره قبولی حضرت حق و  مورد

 .العالمین یارب   /آمین انشااهلل 

 

 

 

 

 

 طلوع المؤمن عبد *توسلی علی نایب محمد

 شریف مزار شهر ش.ه1399جدی12
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 کارگران معدن درحال کار

 کودکان دره صوف درحال کار معدن
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 کارگران در حال کار معدن

 فوسایط  باربری برای انتقال ذغال سنگ دره صو
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 فصل اول

 انبزرگ اندیشمندان و دیدگاه از وطن شناسی
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 لغت نامهتعریف انقالب در 
 

 و یریتغ گرگون شدن،ید حالی به حالی، تن ازلغت برگش انقالب در

ون کردن گه )تالش عده ای برای واژ جهان  رایج اصطالح  در است و تحول

مام ت یرات اساسی و بنیادین دریتغبه منظور ایجاد حکومتی نو( حکومت و

  و نویناجتماعی وجایگزینی سازمان  سیاسی و مناسبات ساختار ها، نهاد

به عنوان  اصول انقالب را رمانهای خاص.آو اهداف  چوب چهار مطلوب در

  وگرایی،ن  نظام اجتماع، ها و بنیاد یریتغ می توان چنین دانست، زم قطعی آنلوا

ه ب  توجه مقابل نظام حاکم، با آرمان خواهی خشونت سیاسی یا نظامی در

  ی،انقالب فرهنگ نام به  انواعی است انقالب دارای  مفهوم کلی فوق، معنی و

 شود.می یاد و...  انقالب اداری، انقالب سیاسی، انقالب اجتماعی

  و گربزرگترین انقالب مصطفی برگرامی اسالم حضرت محمدپیام

بشر یعنی  نهتحقق خواسته های جاودا بود که به منظور انقالبی تمام عیار یک 

  صفا صلح و آدمیان، کرامت فردیرشد و  اخالق، عدالت، مساوات، آزادی،
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خود  انگیخته شد. او عملی بر برای برانداختن شرک نظری و و  بین انسانها

 ورد.آ مطلوب ازجامعه اسالمی پدید شهور ودر دوران کوتاه بعثت نمونه یی م

حضرت  و حضرت فاطمه آشکار پنهان و های  باب مثال اعتراض  از 

  درآغاز و اسالم رامیگپیامبر  اصحاب متقی بسیاری از و امام علی

  ای نهضت ه ش پیدای ادامه و در فکری، سیاسی، انقالبی امامان جنبش های

ت. اولیه اس  عظیم انقالب   همان  استمرار  سربداران و اسماعیلیان زیدیان و

اصالح   تحت عنوان  آغاز همان  این است که این حرکت ها از  نکته مهم

جهت شخصیت بزرگ انقالب جهان شده است و به همین   )رفرم( انجام

جدش می   دین اصالح در هدف اساسی قیامش را  حضرت امام حسین

 داند.

به وقوع پیوست  ه.ش1357سالمی افغانستان که درسالانقالب ا تعمق در

  می بودنمرد یت گرایی،معنو بودن،  نشانگراین است که ویژگی های اسالمی

  فین استبداد وسلطه بیگانگان،رام با اهداف بلند نفی کی رهبری علما و

بر   المیاس  حکومت استقرار فداکاری و و ایثار عدالت اجتماعی، وابستگی،

  عدالتی یب  و  سیاسی اجتماعی، تبعیض قومی  فساد  دینی،  ضد سیاست های 

 بر رژیم طاغوتی و وابسته سابق پیروز شده است.

ین ا نظیر و  شدن وو ر پشت  یا شدن و رو زیر به معنی لغت انقالب در

  لیب،انقالب تق  ماده  .هبرد جا بکار هر نی است قرآن کریم هم این کلمه رامعا
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وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا  جمله:از  در قرآن آمده است.  اینها ینقلب و امثال   منقلب،

  یا و  عَلَى أَعْقَابِکُمْ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ

  جنگ  این آیه در  1وَمَن یَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا :فرمایدمی

  ن عدة آ ام که شایعه شد رسول خدا کشته شده است و بدنبالآن هنگ در احد

مد گوید محخطاب به مؤمنان میردند نازل شد. آیه کفرار زیادی از مسلمانان

ی هر پیامبری بودند یعن دیگری  پیامبری بیش نیست که قبل از او هم پیامبران 

دا محمد برای شما از جانب خ دارد  دارد کشته شدن  که آمده است مردن

ا شما شود آی کشته ً بمیرد یا فرضا  آورده است خدای اوزنده است اگر پیام

 .دبرگردی به عقب   باید

ست ابه تعبیر قرآن کریم حرکت به جلو اسالمیهای در اینجا حرکت 

 است. یا انقالب برگشت به عقب و به معنی  از دین   این گروه گشت  و باز

جهت رد پشت گرفتن ورارت پشت قجه تعبیر قرآن یعنی رو در انقالب در

  ی لزوماًئماهیت یک ش ایی می گویند که ذات وفالسفه انقالب را به ج رو...

  ایاصطالح انگلیسی به معن در ی ثوره وانقالب درعربی معن عوض شده باشد

  است. انقالب به معنایی که در جامعه شناسی مطرح است همان )رولوسیون(

گرگون ید گرگون شده زیرایبگوییم د  ایدنب  تیح .شدن است  گون گرید

                                                           

   144/عمرانآل1  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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  گریشدن یعنی اینکه گونه و کیفیتش تبدیل شود. به عوض باید بگوییم د

 دیگر.  موجودی  به  شدن  تبدیل  یعنی  شدن گون

  و در هر اصطالحی لغوی، فلسفی و ی نوعی شدن استبه معن  انقالب

  عربی از مصدر از )انقالب(  واژة فعل الزم است  از نوع است   امری  فقهی

ه الی، واژح کاری و گشتن از بر  گشتن، بر  معنی  به لغت   در انفعال و  ریشة

  به کاررفته است. ...وب(انقال ذیل1377)دهخدا، تبدّل تحوّل، شدن،  گون

  ه زمستان ون بتابستا مفهوم تغییرفصل از شناسی در اختر این واژه نخست در

ابستانی، به کار انقالب ت دیگر انقالب زمستانی و به تعبیر  .تابستان  به بهار  از

  نیز افالطون وارسطو هاینوشته در انقالب( ذیل1357فیطرفت )مصمی

خواجه  غزالی، امام محمد الصفا، اخوان مانند نمسلما اندیشمندان گروهی از

 رنکاتی د ابن خلدون و... نصیرالدین طوسی،  هخواج الملک طوسی، نظام

ها آمده است و  بقای دولت و زوال  عوامل  های سیاسی و گونی گریباب د

 .درکانقالب یاد  سنّتی حوزه  های  نظریه عنوان  با  ها آن از  توانمی

 مهم  بسیار  قرن گذشته  طی دو جهان  تاریخ در  ها انقالب ه آنجا ک از

  تنظیم گردیدند؛ اجتماعی  علوماوایل عمر ها در برخی از این نظریه اند. ودهب

ها  است. مارکس مدت کارل مارکس نظریه  این زمینه در رویکرد ترینمهم

های او رخ داده زندگی هایی که به نام اندیشه انقالب پیش از هر یک از

گرگونی ید شرایط آن بود که نظریاتش تنها به عنوان تحلیلی از گرد، اما برمی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
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ین گونه ا دای برای پیشبرانقالبی در نظرگرفته نشود، بلکه به عنوان وسیله

  از رصرف نظ های مارکس،اندیشه استفاده قرار گیرد. مورد  ها گونی گرید

اجتماعی  هایگونی  گریالعاده زیادی بردتأثیرعملی فوق ،حقیقی آنها اعتبار

 و مدندآ به وجود تر دیر بسیار هم دیگرهای م نظریه اند.قرن بیستم داشته

  کاهای آمری انقالب )مانند اولیه های هم انقالب انداندیشمندان کوشش کرده

را حتی  خی دامنه تحلیلبرو  های بعدی راتبیین کنندانقالب  هم و فرانسه( یا

های  کلارتباط با ش در اند فعالیت انقالبی را و کوشیده ساختهترگسترده

 .نمایند رسماعتراض ت  دیگر شورش یا

 

 نگاه مفسرین وطن شناسی از
 

 س

رسول خدا  حُب الَوطنِ مِنَ الِایَمانده اند: فرمو قال رسول اهلل

 ه،گذشت وطن یعنی حال یمان استهای اه است وطن دوستی از نشانفرموده 

  .دننمایمی  ارزیابی  تمام سهم یک ملّت را و کند بیان می ده رانیآ حال

خطاب به مردمی  1نهم از نهج البالغه خطبه بیست و در علیامام 

 مایدفرفرمان حضرتش نمی دهند می گوش به اند و جنگ خسته شده که از

  ند وکن دور از خود  ستم را ظلم و توانندنمی گز هر  ناتوان و ضعیف  افراد

                                                           
 نهج البالغه:خطبه پس ازبرنامه حکمین، تاخت وتازضحّاک بن قیس خطبه1
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  نگ به ج آنان که در روز نبرد آید،به دست نمی کوشش  تالش و  با حق جز

نمی   از خانه های خویش دفاع  که شما شو ما دور از جنگ د ای نمی گوی

 .دهیدسر میرا   فریادی آزادی  چگونه پس ،کنید

ان و نیز در ادی  ها  انسان همه است که نزد عناوینیاز یکی  دوستی وطن

ست اقرارگرفته و از قد دین مقدس اسالم مورد توجه  خصوصه آسمانی و ب

  ورزی  مهر محبت و درآموزه های دینی است و خوردار برو احترام ویژه ای 

   میلی عشق به وطن،  شده است سفارش فراوان  ن به وطن دوستی نسبت به آ

قلوب همه مخلوقاتش قرارداده است به گونه ای  خداوند در  طبیعی است که

ت محب ،محل زندگی خود گرایش غریزی دارندبه   که حتی حیوانات نیز

  دِین مبین اسالم این میل را مورد توجه  امری پسندیده است نسبت به وطن 

مِن کَرَمِ المَرءِ بُکاؤهُ على  فرموده اند: امام علی. است  قرار داده خاص 

 1ما مَضى مِن زَمانِهِ ، و حَنینُهُ إلى أوطانِهِ ، و حِفظُهُ قَدیمَ إخوانِهِ

رى شده زمان سپ بر او گریستن انسان است بزرگوارى این سه خصلت از

امام  ى ازحدیث در نگهداشتن دوستان دیرینه اش  او به میهنش،  عالقه  اش،

حبّ وطن آباد مى )شهرها با 2الْبُلْدانُ بِحُبِّ األَوْطانِعُمِرَتِ آمده  على

حب وطن تردیدی   شرعی بودن مفسرین اسالمی در و دانشمندان  شود(

                                                           
 264،ص 71بحار االنوارج 1

 45  ، ص75بحاراالنوار، جلد  2
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یل ذ در  اثبات کرده اند را روایات آن   و آیات  از ی بسیار  با  و اند ننموده

  می گیرد.  صورت  حثب  دوستی  وطن  پیرامون  ین مقالها

 ـیاـزدنـهم یـک ملـت ــمام سـت                ال فردا ـح شتهذـیعـــنی گ وطن

 جا خاک افغان                                                                           وطن یعنی همین                ـاد وچه ویران ـنی چه آبوطن یع

                                اوه وخشم طالب دونخروش ک                 زآتش وخون  ییوطن یعـنی رها

                                         *** 

 مناکسم گر به شکایت سوی بیگانه رو      ق گرم خون بخورنآشنایان ره عش
 

  ی ازنادر تشکیل شده که انسانها در ملت هویت و  دوکلمه هویت ملی از

ه هویت ملی ک شوند می یاد ملت، یا و ملیت  قبیله، ،قوم طایفه،  نام به   تاریخ

یل به نام ملت تشک  یک سر زمین که گروه های قومی در هویت دهنده، تبارز

ی معرف ملتآن روح  هویت ملی را منتسیکو( )هگل و باشد می ندیافته ا

   ابدمی ی بازتاب   آنهویت ملی در تشکیل داده و ملت را که دولت و نمودند

 .ستگیری دولت ها کلش در ها  یکی از پروسه ملت سازی،

  زا آرای مردم دولت ملی، جمهوریت، شهروند، ملت، مفاهیم چون 

اقلیت  زمین آنجای که افغانستان سراز ددگرموکراسی محسوب مییمزایای د

شکیل ت ی به تنهایی اکثریت نفوس کشور راهای قومی است که هیچ قوم

 نظامو  اه تبعیض، ها تحریف از مملو افغانستان   تاریخ  ولی تواند اده نمید
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ی پژوهش ها بنام  هویت خود را حاکم   استبداد بوده تا  خواه تمامیت  های 

 بسازند.  دیگران سرکوب  برای تاریخی

 مدت  در طی هویت قومی هزاره ها نیز باره منشای تاریخی و چنانچه در

  و  هویت تاریخی از جانب قبیله ی حاکم کتمان  ریف وسال تح بیش از صد

   ارجیخ با منابع  تبانی قومی در  خواه  تری بر حلقات خاص  سوییبرخی از

   ایله تخریب بت هجم از که .هویت زدایی نمایند را هزاره ها تا شده  انجام 

 طریق نسل کشی از مت هویت تاریخی هزاره ها واقد  بخاطر نابودی  بامیان

   طالبان  تداوم آن توسط و خان نادوامدار مانند قتل عام امیر عبدالرحم ای ه

  ا دره  هزاره  رزاولنگ وکشتار جمعیمی، بامیان  ،شریفمزار، یکاولنگ  در

  ین ا هزاره بودن در  جرمه توان ب مسیر شاهراه ها و قتل عام افشار وغیره را می

 تذکر داد. زمینه 
 

 اسالم دره صوف در دانشنامه جهان
 

والی است ولس منگانوالیت سششگانه از ولسوالی های یکی صوف دره

تان شمال افغانس در م برده شده،دره یوسف نیزنا  عنوان  آن به از صوف کهدره

 .واقع شده است والیت سمنگان   غربی  جنوب در و

  دایوانیکا( (179ص سیاسی افغانستان)ج، فرهنگ جغرافیای تاریخی و 

ان زب و تشکیل می دهند ازبیک ها تاجیک ها،  هزاره ها، را ی آنجااکثر اهال

زبانهای رایج آنجاست همه مردم صد فیصد مسلمان  دری و ازبیکی از  فارسی
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علما بزرگ از این  اسالمی است و  این مردم کامالً فرهنگ  و لتورکاست 

ری اتاریخ به ماندگ در و یافته اند درش [مفتی /مجتهد] ولسوالی تا حدی

خ پژوهشی درتاری) ندارد  را این مقاله گنجایش اسامی آنها سپرده شده است

ق مردم  .ه33سال  در (22ص1)ج ینابیع االنتخذ (283ص2)ج هزاره ها

  پیدا  گسترشاسالم  بلخ جبل ال  یورایأم ملک تا شد قرآن  پیروی اندخوی 

تو دین یچکچ ستان وتخار تا به دین اسالم کرویدند  شمالک هم  ملک  کرد

  در صاحب برکه سید (20)صسیمای برازنده اندخوی .رفتندمبین اسالم پیش

 بنا به دعوت مردم جبل البلخ گزین بوده اندخوی سکنی در ق.ه هشتم سده

  مودهن ک جا سفری قران صاحب تیمور امیر برکه با سید مناطق گاوکَش

  م زیرک ومرد می زیسته شمالک   هدر باریک   رود منطقه گاوکَش کنار

ستقبال ا برکه صاحب را سید و امیر تیمور صاحب قران سفر وبودند هوشیار 

ب پیروی قرآن شدند. به دستور جذ همه بیشتر واجالل نزول فرمود وگرمی 

وسف ی امام موالنا شیخ  و نهاده  بنا مدرسه دینی   آنجا سید برکه صاحب در

 اخت.پرد  دینی  س علومساکن شد به تدری ی آنجاؤلؤل  ابن عطااهلل الدین

  علوم فضایل جبل البلخ به ملک دره یوسف یاد شدند  پس ملک آن از

امیر  و تندرف پیش زمین غورات سر چیچکتو و ،تالقان ق مناط  تا  موالنا  شیخ

  با برکه صاحب تتمع بسیار خواند وسید این ملک را  قران صاحب تیمور
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-یب بعون جبل البلخ الشرقیه فلکتایتم ا...] :نوشت ای جریدهدست مبارک 

المدارس ها فیب عیوستر باد نصراهلل غفراهلل ذنوبها وید العبالد دره یوسف فیال

 [...صاحب القران امیرتیمور

 بین مردم راجع به آراء شهر نبوده این است که در این نکته بیان گر

مور میر تیا سید برکه وبه دست اساسی تاریخی شهر دره یوسف  روایت مطابق

 است. شده نهاده صاحب بنا

  مسیر وخوردار شدند  رونق خوبی بر آن پس ملک دره یوسف از از

 کرومردم ت کاروان سرای تجارتی قرارگرفت شمال دره باریک شمالک

ب دره طرف غراز  و رکی تکلم می نمایدت به زبان زبانان بوده رک که اهل ت

کلم رسی تبه زبان دری پا و زیستهپارسی زبانان می مغل های  شمالک هزاره

رکه ب سید خرد نقاش بودند به دعوت پیر و معمار ،مردم اهل هنر د وننمایمی

  ایشان  دعوت  مردم هم خواند و به اندخوی فرا  را خم و بلند خوج و معماران

 لبیک گفتند. را

هارم چ سده  دانشمند ،االضطخری الفارسی و اسحق ابراهیم بن محمدابو

  ز،گبلخ تا بوینه قره  خویش آورده است: از  «سالک الممالکالم» کتاب رد

تا ملک دره یوسف  گز دره بوینه قره  از دو منزل راه است، دو نیم روز راه

  وقریب به پنچ روز  )سمنگان(از آنجا تا سمنجان هفت منزل راه شش روز،

 .است  راهچهار منزل 
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د خو« نساباال» کتاب مشهور سده ششم هجری در فقیهان از سمعانی

ک کوچ  قال یورت سکون سف( و  وَیُ ، رَدَدره یوسف به کسر ) گوید:می

  رک ت آنجا طوایف مغل، در و است  کهن بلخ سوی   به قدیم بامیان مسیر از

 مغل بزرگ اند. کوخان از تازیان هال درخت فراوان است میوه بسیارند و

فت منبر ه چهل و  بلخ  گوید:البلدان در ذکر بلخ می کتاب یعقوبی در

  ن()سمنگا دارد ملک دره یوسف یکی ازآن منبران است به شهری سمنجان

 کند.غورات را وصل میو بامیان   شیری  راه

«  انوسی» کتاب در دره یوسف کوچک   قال یورت  اسم   هفتم  قرن در

  در کوچک  قال یورت این   ذکر شده است یولوسی سف چینی خ  به امالی

امیده ن  به همین نام  هندوستان  دوره سفر امیر تیمور به هاردهم درچ قرن اواخر

  ش دره شمالک گاوکَ  به قریه کوچک   امیر تیمور  اسفاد  تاریخ در شدمی

  (سمنگان) سمنجانقوچ نال  از هزاره های  امروزی گذشته که مراد گاوکُش 

 است. یاد گرده نیز 

 بَویه قُمی معروف علی بن بابن  محمد دانشمند جَید 38صجامع االخبار 

  سر ق مسافرت در.ه372سال سده قرن چهارم هجری در شیخ صدوق در  به

الق ای و دنلبُ و  دره یوسف خوج دامنه کوه پایه های در و  داشته  زمین بلخ

از اصول  این کتاب بزرگ یکی نوشته تحت عنوان من الیحضره الفقیه کتاب 

 .ودربه شمار می یعیچهار گانه فقه ش
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جهت کنترول  یجواهری سفر شیخ علی اهلل ش آیت.ه1364سال در

  اوضاع منطقه مطابق دستور مقام والیت فقیه وختم جنگ های تحمیلی 

  :دره صوف چنین گفته اند  مورد در  ایشان داشتندکه  هزاره جات داخلی در

  و هنر علم و صنعت ،تمدن مهد "دره یوسف"شتهذدرگ دره صوف،)

  د که فقیهان دیگرکشور ها جهت کسب فیض به دره یوسف دانشمندان بودن

 (.آمدندبلخ می

بلخ بود و  والیت  م جزء1964/ه.ش1343سال تا پیش از صوف دره

حات آبادی به صفدولت احمد بصیرپس از آن به والیت سمنگان پیوست 

، 91، 88ص ] فقیهان بوده خویش نوشته است دره یوسف مقر دانشمندان و

  درسال دارد. صوف شهرت بسیارسنگ درهغالذمعدن  [185، 114 ،113

 استخراج و شد دراین منطقه کشف دره صوف سنگ غالذم 1886ه.ش1304

میلیون تن  (102) داشتن این معدن با شد م آغاز1960ه.ش1339 آن از سال

موجب  و رودمی ترین ذخیرة طبیعی افغانستان به شمار بزرگ سنگ، غالذ

 شهرم 1970،ه.ش1349سال رسبب د همین هب شد ن منطقهای اهمیت اقتصادی

ش  1353 تا1350درسال(187 ،122)ص گروتف صوف ساخته شد)بازار(دره

ه نام شد کشمرده می بازار عمدة سمنگان بر مسکونی و صوف تنها مرکزدره
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پس  .است بوده 1صوفاصلی آن دره یوسف سَرکاری و نام محلی آن دره

کی محمد تره ت کمونیستی افغانستان به ریاست نوراز روی کار آمدن دول

 مقاومت در و جهادپیشکسوتان  صوف ازاهالی دره ه.ش1357م1978سال در

   کمونیستها ضد بر ه.ش1357 بیست پنچ دلو و بودند کمونیستها دولت برابر

یام از قاین  اماند  سرکوب شد  به شدت آغاز در این قیام هرچند ردند.ک قیام

 در 2روتفگ .یافت گسترشبه سرعت ه شهرهای دیگر افغانستان صوف بدره

 مقیام مرد (باچف میخائیل گور) من به :نویسدمی (390،391)ص کتاب خود

 بر مردمبرا ردم جنگ شما درک برایش گوش زد  گزارش دادم دره صوف را

 ار زنک خطر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برهنه است،  پاو گرسنه ، فقیر

  کامالً شنیدم باچف طرف گر شب من ازآن دل  داشت در دنل خواهبه دنبا

  شکل  دره صوف مختار در محلی خود حکومت   زمان آن  رد شدم  مجاب 

  (شدآن محسوب می مهم مراکز  از یکی  صوف که دره گرفت 

دامنه یی کوه پایه   از  پیروزی جویبار نویده.ش 1377حوت سال 8 در

ل خویش تکام به رشد  شروع دره صوف   کشیده فلک  سر به برف گیر  های

                                                           
نام یکی از بزرگان اقوام افغانستان از قوم پشتون است، دره یوسف به آن « صوف زی»1

 نام مسما شده.

شورش مردم دره  ؛گروتف خبرنگار روسی: در دویجه ولی آلمان گزارش دادند 2 

صوف پایه های حکومت اتحادیه جماهیر شوروی را لرزاند من از آنجا شکست روس 

 390،391 صص ها را با تمام وجودم احساس گردم
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   شدندتماشایی دره صوف ن محوجهاو ختاندابه حیرت می را که جهان نمود

برابر   در مقاومت کزامر جمله از صوف هموارهدره ه.ش1378م 1999سال رد

ا و بازارهای ه مغازه منازل، ندتمام قوه قهریه کارگرفت زا طالبانکه  طالبان بود،

دشتی  فهیم 117صجوستوتسی  182ص گوتمن.ندبه آتش کشید را اآنج

  صوف دره (ولسوالی 2)تقسیمات جدیدبه براساس صوفدره ولسوالی 35ص

کیلو متری 117 در  باال، صوف دره است.  تقسیم شده پایین   صوفدره و باال

  متری از1337 ارتفاع در و ن،سمنگا والیت مرکز آیبک، غربی شهر  جنوب

  مساحت   است شده  واقع  کوهستانی نیمه و  ای کوهستانیمنطقه در بحر سطح

ت حصائیه تخمینی ریاسااساس  بر مربع است و متر کیلو 911،2ولسوالی  این

شغل  است تن گزارش شده80000/10جمعیت آن انکشاف والیت سمنکان

زی دوبافی خامک   کشاورزی، دامداری و قالین  باال  صوفاکثر اهالی دره

  بصیر است  آهنگری مسگری، حلبی سازی، قبیل نجاری، وصنایع دستی از

-می (54،64)ص در  منطقه گزارش گرو  شهیر  نویسندهاحمد دولت آبادی 

 ندویبه ک گندم بوده و  گاه ذخیره  ن منبعقریه های آ دره صوف و :نویسند

صوف  هدر  مرکز و  مندوی گندک خواجه بلند روستایی است و گندم مشهور

واجه خ روستاییوده من شاهد این بودم بزرگان شته ها بگذ در  گندم گدام 

  وکردند  خروارگندم خریداریمن و  (320مت )یک میل اسلحه را به قی بلند

 .ندبود  البانط برابر در  مستحکم سد  مقاومت  پایگاه دهه اخیر دره صوف در
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بک و در کیلومتری غرب شهر آی115صوف پایین درولسوالی دره

  مساحت این ولسوالی است واقع شده سطح بحر متری از 248،1ارتفاع 

مربع است و براساس سرشماری ریاست انکشاف والیت  مترکیلو 708،1

 اهالی  اکثر است. تن تخمین گزارش شده10000 االترب جمعیت آن  سمنگان

 ال دارندغاشت دستی ولسوالی نیز به کشاورزی، دامداری و برخی از صنایع این 

و نخود  جو ،صوف پایین گندموالت کشاورزی درهمحص ترین  مهم  از

 .است

 زمرد ،سرب ،طال  غنی چون دره صوف دارای معادنمجموع  در

ظیر است و حدود بینجهان   در  در نوع خود است که  سنگ  غالذ و نفت  ،

 است و حتی در زمان جنگ شده استخراج   سنگ از این معدن غالذنوع  13

 است.  داده  ادامه نیز به فعالیت خود  ی خونینها

موجود در این معدن به حدود  افزار کار بعضی از تجهیزات و وسایل

شده ده به افغانستان دا تریشا گردد که از طرف دولتسال پیش بر می 45

براساس است.  دامداری دره صوف سرزمین زراعتی با ظرفیت باالی  .بود

 25نزدیک به  دارد گوسفند بز و گاو میلیون(4.1حدود ) برخی آمارها

این  صنایع زیادی در ،شودمی تولید نیاز در داخل  درصد لبنیات مورد

   ندارد. ولسوالی وجود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
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 یا نماد نمد ،لیمگ ی، های دستفرش ،بافی قالی صنایع دستی مثلاما

 جوش موجود است. خود طور زی بهحلبی سا نجاری و قغمه، ،بافی جاجیم و

 و وایماق ازبک تاجیک، طورکلی از چهار قوم بزرگ هزاره، صوف به دره

  اطنق ازف)دره یوسف(دره صواست.  های قومی تشکیل شدهقلیتدیگر ا

  .تداشته اس قرار ها انانس مهاجرتو آمد، رفت ابریشم جادهمسیررکه د است

  تیارک خم حوض بابر مناطق خواجه بلند، شواهدی درن شناسا باستان

 هک ها انسان سکونت از اند دست آوردهه بوبعضی جاهای دیگر  )تیرک(

نخستین تمدن شهری  .اند دست آورده به  میالد مسیح هزاران سال پیش از

سال پیش از میالد آغاز  سه هزارتا  هزار دوممکن است در این قلمرو در بین 

 شده باشد.

مینی، لوی ولسوالی به دره صوف از نظر معادن و ذخایر طبیعی زیر ز

گ و جمله جن داخلی از مشکالت  ربنا ب  بیشتر این ذخایر  اما .ودرشمار می

اقتصاد ضعیف دست نخورده باقی مانده است. به گفتة مقامات وزارت معادن 

یک   معدنی و  مواد صد از در 2.2مورد  رهنوز تنها د ین ولسوالیافغانستان ا

 د. نآگاهی داردرصد از منابع نفت و گاز خود

ا بخش زمین شناسی سازمان فضایی آمریک تحقیقات اخیری که توسط 

ابع من که میزان دندهنشان می  انجام شد لف دره صوف مناطق مخت  در )ناسا(

  از بر برابر و منابع گاز سه تا پنج برابر بیشتر زیر زمینی نفت هشت تا یازده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85
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 غالهای قبلی است و میزان دیگر ذخایر زیر زمینی از جمله معادن ذ آورد

ه شد هاین تخمین زد یش ازپمقداری است که  برابر بیشتر از 42سنگ، حدود 

  ودشیاد می دره صوف به سرزمین سوخته معروف شده و  امروز  گرچه بود

وی ولسوالی این ل .مداران افغانستان نشسته است دولت   جبین بر این لکه ننگ

واحد اداری درست به شکل   از نگاه االیام و قدیم از ]دره یوسف[دره صوف

رفت به گبه خود می  سمتی را شده بود بیشتر جمعیت قومی و دسته بندی 

  واحد  یبند  دسته  نگاه از وقت   پائین هیچ شمول ولسوالی دره صوف باال و

اه های مهم بلخ بوده ر سر بردره صوف  .ندآمداداری مشکالت به میان نمی

  اءشعر و فضالء ادبا، شته استقرار داقدیم توران  ایران و مرز سرحدات  و

  خاطره ها یادی از آنها در نام و .است  پرورانده خویش  در دامان بزرگی را

تصحیح دکتر  المغرب، حدود العالم من المشرق الی  کتابدر. زنده است

شاهنامه شاهکار بزرگ  یاقوت الحموی، معجم البلدان منوجهر ستوده،

 .برده است  طوسی به مراتب نام فردوسی و
 

 وجه تسمیه دره صوف
 

، اما یافتیم دره صوف را درجغرافیای موقعیت  تاریخی و ویژگی های

  ؟دارند یاخیر نام وجه تسمیه دره یوسف خوانده اند؟ آیا یا ودره صوف  چرا؟ 
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 نةیشیدو واژه کدام پیا   نام دو که  برد این باره کار پژوهشگران در بیشتر

 نمودند.  اکتفا  به دره یوسف که  ،خیر تاریخی دارند

برند زمانی دره یوسف را را به کار میکلمه گاهی آن  و  این  گاهی

رهنگ ف  گاهجای  شناخت آثار بررسی و  اما می داننددره صوف   از پارینه تر

 د.وشمی روشن   مطلب این   مردم  عامه گفته   به و  زمین سر  این پارینة 

شود گفته می و  استشده گرفته  از دره یوسف  گویند دره صوف می

سف یو دره یوسف مخفف چشم انتظار مردم به مقدم عالم زمان شیخ امام ابو

ندخوی ا دستور سید برکه  به و  مردم عامه  دعوت  به لؤلؤیی بوده است  الدین

و ابدر راه  انتظار چشم»این آن ها  ملک جبل البلخ آمده است. بنا بر  به

خ لالب  بلج لک م  خود طومار سید برکه در و گفتند لبیک و .بودند «یوسف

راه یوسف  چشم در مردم این ملک و .کرده اند ملک دره یوسف ذکر را

 .ندبود

ر د  افتاد از کار  «ا» حرف  ،لفظت  سادگی جهت  روزگار گذشت  با

دره  شده است.ذکر کلمات  در یوسف  هَرَ  در و شد  به دره  تبدیل  راه

 ،آمده است این واژه نام محلی نیست مهد  معنی به  بلخ  واژه  گنج یوسف در

می  آن صورت این واژه را ترکی بدانیم طوری که برخی گفته اند، در  اگر

  تظاران  چشم معنی دوست و  به  که  کرد  توجه رکی ت در  «آوای»  به  توان
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 دنز ناگاه سر آمدن و ناگهان  معنی  به  کلمات ترکی دَرَه در  است بزرگ 

   .معنی مقدس است هر دو

ه را خواند  پای فراشی رد گستردن و لغتنامه مرحوم دهخدا آمده مهد در

ز رق جبل البلخ را گشالعالم کوه   حدود .داشتن  مردم به آن اعتقاد  که اند

  که همه  ذکر کرده اند   وسف درهج  و  جو دره ،ندرهطول  ،دره، خشک دره

 زبان ترکی دارند.  در  ریشه

 انده هانفرم امرا و  تبدیلی  یمحل زمان   پارینه  منطقه در ند این گویمی

  هرخبودند باال امرا خویش   هبه را  چشم و انتظار  قوم  سران . وبوده است شان

دسته های سمتی  و ،دره یوسف  شدندزمین اطالق می همان سر به   واژه  این

  !...دسته یوسفی، خویش استندتاریخی اثبات نام  گواه خود دره صوف
 

 ولسوالی دره صوف سمتی های دسته
 

 دسته دایمیرداد -1

 دره صوفدسته سرولنگ مرکز -2

 هدسته یوسفی هزار -3

 یهدسته یوسفی تاجیک -4

 دسته مقصود -5

 ه علی دوستیدست -6
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   دسته فوالد  -7

 دسته ایماق  -8

 

 دره صوف بدات تاریخیمیراث فرهنگی آ
 

پارینه زمان  در یکی از ویژگی های خاص دره صوف)دره یوسف(

  خستیننکمون آن بوده است. انسان های  در  ها فرهنگ   رشد و یری پذ  ثیرتأ

  آن در خودشرایط زیست زندگانی   های نیازمند مناسب  مکان  یافت  در ربا

  ثارآ ،کردند ایجاد هانسانمعابدی برای پرسش ا وها  محل برگزیدند. بنا

  وّیدم  گو کننده باز  روشنی  به ماندن  باقی   دور از گذشته های  شواهد که

  و یابی باز برای شناسایی یجستجو وکاوش  هنوز ولی تا .این امر است

 .رفته استنگ  ساحه صورت آن  در انسان ها نچگونگی زیست

دره یوسف  کندهار و  باستانی  آثار 1عمومی افغانستان اطلس جغرافیای 

نبشته  نگ س کتیبه و  اماکنی، موجودیت قول ما  اثبات  .تاریخ است از قبل  ما

. گهگاهی کنده ندارند آگاهی   آن از  پژوهشگران است که تا کنون  های

شده   ویداه  نبشته های سنگ  فنی صورت گرفته کتیبه و  غیر های  کاری 

   اهمیت از  مردم  آگاهی عدم  علت   به  دندار  برخی آثار دیگر وجود  .است

                                                           
اطلس جغفرافیای عمومی افغانستان تالیف: وگرد آورنده عباس سحاب چاپ یونیسف  1

 ه.ش دهلی. 1343سال
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دل  در کوه پایه ها میان دره ها و انظار عمومی در از آن  بودن  یادور و  آن

ی در همین رابطه، کار شناسان فرهنگ مانده اند.  باقی  نا شناخته پنهان و خاک 

پیش و پس از  ند بسیار شمجودیت اثر ها وآبده های ارزدر دره صوف از مو

ن گویند که هم اکنون  بیشتر ایمی و کنداسالم در این ولسوالی یاد آوری می

 کناام این  سفمع األو آبده های تاریخی در خطر نابودی قرار دارد. اثر ها 

 به رگذی مطالب نااین  برای تکمیل  ،گردیده استتخریب   زمان به مرور

 کرد. دناشاره به آن خواه نیز  اماکن

 راشیدهت  انگیز شگفت  مغاره های  چوبکی  هطقمن در :قلعه زاغان  -1

  پهلوی هم قرار در ها مغاره و اطاق ها شکل به   کوه پیکر در شده

 گرفته است.

  ت سازدس خاکی تپه چهار خواجه بلند هطقمن در :قلعه خواجه بلند  -2

 ها، سموج ،گیلیدیوار  ،ها مناره  ،دندار  وجود متر 110ه ارتفاعب  بشر

  که ت اس موجودنیز  محل  آن ی درهای ساسانکتیبه  و سنگ نبشته ها

 .  است هویدا  آن  آثار تاریخی کنونتا

دشت   دارد  قرار  خواجه گنج و  جنوب خواجه بلند در :اوج قدوق  -3

ب را آ )چاه( قدوق  دو  نی خودبط در و نموده سبز وسیع را احاطه سر

  ومی مردم ب ه گفتهب  نیل  چاه بلندای کوه  آخر دشت در در جای داده و
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  لیفتک  دچار فلج و بیمار و دتاز م پس شودمیغار   وارد این هرکسی

 .شوندمیروانی  اعصاب

  خشت پخته، ،علی خیل مغاره ها هطقمن در :سدره چهل مِ   -4

ان گاو  چشمه ام ن به   چشمه شود وپیدا میهنوز  ی کمون استخوان ها

   افزاید.می  هطقمن این  زیبای  به  که   دهبو

کهن ه قلعتیرک  هطقمن در :تیرک )حوض بابر(قلعه خُم حوض  -5

  میرا بند از که بعد داردوجود ی سد شراب،و حوض سنگی  باستانی

  انو ردخت نگار مهر راقلعه این  و توان شمرددومین جهیل افغانستان می

 .است  نهاده  بنا عادل  شیروان 

ر دخت چهل   تعداد  به  که  شیخه  هطقمن در  :کوه چهل دختران  -6

  غانتاشقراز خان   ناامیر عبدالرحم  دوران  آباد ظلم  قلعه فتح بعد از

 زنانه  زیورآالت  هنوز و  غایب می شودغار کوه  شده در  فراری بلخ

 .1شودمی  پیدا  غار هم از داخل 

                                                           
اریخی والیت سمنگان در قرن نوزدهم  و یا هم این  قصر با  باغ هایش از سازه های ت 1

والیت بلخ کنونی است. این بنا که در منطقه خلم  موقعیت دارد. قراری،  به جعل تاریخ 

توسط عبدالحی حبیبی نویسنده دربار حکومت وقت به دوره امیر عبدالرحمان خان نسبت 

ن وحتی مردمش را قتل شود. امیر عبدالرحمان خان تمام آبدات تاریخی را ویراداده می

 عام کرد که تاریخ از ذکرش شرم دارد. نام خلم بیشتر از آن به تا شقرغان بوده. 
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  ها و تعداد از دیکدانسرخ شهر  هطقنم در :خوال دیک ریز    -7

 زار گیلیاف سایر و دیک  ساخت   به  ظاهر در که مثلثینعلی   آتشکده

 .دندار وجود  نمودندمی  استفاده آن از و...

 دارد  وجود  یغار  تو غوجور و  دروازه  هطقمن در :خانه دره گاو   -8

صدای  وزریدن نسیم صحرا اب منزدیک شدند به غار توأ گاه باهر

                                                           

ه.ش بازسازی شده 1236م1857قرار متون  پیشنه نگاری این قصر درسال  

 قدامت آن بیش از این است این قصر باگنبد به گونه کاله رستم اعمار شده است. 

ترمیم و مرمت سازی این قصر را صادر نمود  روزانه  صد ها  امیر عبدالرحمان خان فرمان

نفر کارگر در این قصر به کار گماشته شده بودند و کارکران خسته از کار را در الیه 

ود در شهای دیوار زنده به گور کردند. چهل دختر ملبس به لباس کارگر داخل کار می

چهره وتی مرد ظالم بود، وقت گلاثنای کار سردسته کارکران  عبیدگل  بیک از قوم خر

در رأس دختران کار را  شروع  نمودند  با یک فرمان سر دسته کارگران را درالیه های 

ب شوند لشکر امیر به تعقیکند.  بعد از آن دختران به کوه ها فراری میدیوار پنهان می

(که ادختران چهل شب و روز به ملک دره یوسف رسیدند  به کوه)زلخا، زلفا یاشویخ

ختران              آیند  دشیخه کنونی است. گلچهره و همرهان او  و سپا  امیر  نبرد خونین  پیش می

شوند مدت چهل شب  وروز بعد از نبرد سخت  باالی این کوه  در درون غار پنهان می

شود  فقط  چادر نُه گله یی هزارگی گذرند. وقت سر لشگر سپاه  امیر داخل غار میمی

ن دختران قهرمان باقی مانده بود. بعد از آن حادثه خونین دلخراش این کوه به بلندای از آ

خود گواه  حماسه های تاریخی چهل دختران است. که اکنون به آن مسمی شده است. 

.امروزه این کوه سر به فلک کشیده شاهد 154کوه چهل دختران شیخه کاج التواریخ ص

 کشد.دای تاریخ فریاد میحماسه های دره صوفیان است بر بلن
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ه.ش 1385سال رسد دربه گوش می خیاالًدرون غار  ازگاو گوساله 

 .را پیدا کرده استمجسمه بودا  ار زین طال وغ درون  از نگین  مسترجا

د دارد وجوی کوه غار یاتفاع بلند گردنه در هطقمن در گوله حصار:   -9

د شوغار می به  رود و مانع طلسم ،به غار نزدیک شدن با گنچ از پر

ت که بر وحش رسدبه گوش میهم شمشیر  چک  چکا ،باد  تندد مانن

 .گردداین غار افزوده می

 دارد این  وجود دایکندی دره استراتژیک  هطقمن در دره جمالک:  -10

مردم دره  مقاومت  و دره صوف مرکز قیام  مردم قیام دوران  در دره 

 .دارد سبز سر و  زیبا  منظره بهار فصل در و  بوده  صوف

  کره های  دان ونوامد حفره های آتش هطقمن در چمچوغلی: لخوا -11

ندک ا آب  چشمه سار طبیعت با و د.نخورمیبه چشم  ظریف آهنگری 

  طبابت   علم در زالو و ،دارد  نیز وجود  زالو  کرم آن  آب  در و شور

 ثراست.مؤ خیلی 

 ه ضلعیس شده به ساخت قرغنه قلعه بنا هطقمن در :یلر خاکستر قلعه -12

  که  است  ترصدی برج  هفت  ارای د  خته شدهپ  سرخ ت هایخش

 .باشدمی  هویدا آن  آثار  هنوز
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است  دموجو فراز کوه بر یی شباشک چشمه هطقمن در :کوه جَلجَلی -13

  ی درغار و دارد را خودخاص  ییزیبا و درخشش بآفتا با طلوع که

  .نگرده است  کسی پیدا انتهای آنرا تاکنون که نهفته این کوه

محل کاروان زیدوری  و چیلیدره  هطقمن در :آسمان خوال خوال -14

  خیکشف کتاب تاریشده که  پیدا آن از تاریخی آثار ده ها و را بوده س

 .دمی باش  آن جمله از کفش های پوستی لباس و با حروف التینی 

پیده س درکه  وجود دارد آبشارخواجه گنج  هطقمن در :هشر شر شاربآ -15

به آب  شر شر رنگ با رنگاکبوتر  هزاران   انسان ها  گذر با  صبح  دم

  ن منطقهای ی باختر درگنجینه ی اقوال بر بعضی بنا .کندهوا پرواز می

 است.  دفن

ه از آن ک  دارد  وجود  لعهق  دایمیرداد  شیره هطقمن رد دیوالک:قلعه  -16

   سفانهأکه مت اند نموده  پیدا  کمانو  تیراز جمله قلعه ده ها آثار تاریخی 

 .است تاراج رفته و یغما  به فنی  غیر  توسط کاوشگران

 یگونه ی جهیل و  سبز سر  دشت  چهارده هطقمن در  ایچرگو: دشت -17

  باش  و بهار مملو از آب بوده که محل بود که در فصل ددار  وجود

  رسبزبه دشت س کم شدن آب   با پاییز ل فص در و  می باشد  پرندگان

 شود.ان مبدل میل چراگاهی مالدارتبدیل شده که به مح
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زرگ ب تفریحگاه   بالق  تره  دره هطقمن در  جهیل ایستاده آب:گم  -18

  دهبه صیدگاه ماهیان تبدیل ش است کهبه خود اختصاص داده  طبیعی را

 .است آوردهبه وجود ی رامتر 150ق آب عمکه 

ل جهی امبه ن  دارد که بند آبی طبیعی وجود  لیله  هطقمن در  قره ناور: -19

تفریحی در ولسوالی دره صوف به  دیدنی و که گرددیاد می  قره ناور

  دره صوف را خروشان یای که بخش بزرگ از در رودمی شمار

 .دندهل مییتشک

تپه  ووه ک ،پشت قشالق بهسودی ها سرولنگ هطقمن درغریب: منبر  -20

 .هخود اختصاص دادبه  راجایگاه تفریحی  ،موقع بهار های سر سبز در

به وجود آورده و  سنگ های پراگنده از کوه جدا شده در میان دره و

ایام به عزاداری بدون چراغ مردم در ماه محرم شب ها  درهدر انتهای 

در  و .پرداختندمی با یک دنیا ترس وحشت عاشورای حسینی

دم را از اشاره مر ا یکفقط ب گذاشتندنگهبانی میچند بلندی تپه ها 

 امیر سیاه گویا حکایت از دوره ؛ی اطالع بدهندآمدن مأمورین دولت

دارد. که مال غالم علی کربالی جابر  وحبیب اهلل خان عبدالرحمان خان

داری اعز )تقیه( بطوری پنهانیزمان  آنخدای رحیم دروخواجه بلند 
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کردند.که امروزه به محل تجمعات و زیارتگاه عمومی تبدیل شده می

 .1است

بلندای  در متر250تپه یی به ارتفاع خه مناطق شی در جوالن تپه: -21

وده ب  لهراسب لشکر  محل صف آرای گذشته گرفته در کوهی قرار

 ر،شمشیمانند  می شود پیدااین ناحیه  از به وفور روز اسلحه گرم آن

بلندای این تپه جوالن می  را در خود لهراسب اسب  نیزه تیرکمان و

 .قوی گرددلشکر  رال تا مو بودندقابل مشاهده  برای همه  دادند

  استانی وب  آثارمناطق   نداریم که تمام  این را بیشتر فرصت  کتاباین  در

کر نام ذبه  تصارخصرف ا ؛به معرفی بگیریم را آبدات تاریخی دره صوف

اریخی ت یبنا ها و قلعه ها  وقایع  به مفصل  بعدی   چاپ در اکتفا نمودیم و

 پرداخت.  ن خواهیمآتذکرات به 

 

 
 

                                                           
ه.ش در زمان حکومت جابر امیر 1283مال غالم علی کربالی خواجه بلند؛ در سال  1

عبدالرحمان خان وحبیب اهلل خان  شب ها در ایام ماه محرم در دامنه جر پشت قشالق 

، فقط دو نفر با هم بودند. هیچ کردوخدای رحیم گریه می دخواندنبهسودی ها روضه می

آمدند به مدت ها خبر نبودند، بعد ها مردم شب ها گرد هم میز عزاداری اینها اکسی 

 پرداختند.عزاداری خویش می
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 آثار تاریخی در دره  صوفتخریب 
 

دن ذغال ادره صوف سرزمینی مقاومت و دالوری علیرغم داشتن مع

آورند ر میبا  به جیب دولت عواید پولی به که ساالنه ملیونها دالرسنگ وافر

  با داشتن سابقه تاریخی چندین هزار ساله از آثار تاریخی بس مهمی برخور

ا ه کاوشهای غیر فنی خویش صد یخی بادار می باشند که سارقان آثار تار

و در بازار های اند ه سرقت برده قلم آثار تاریخی را از این دره سرسبز ب

 .مورد اشاره نمود ینتوان به چنده فروش رسانده اند که از جمله میب جهانی

ه زرکوب شد طال   جوره لباس ابریشمی تاریخی که با آب18کشف  -1

شت ند که با گذو معطر گردیده بودخوشب عطرهای بسیار با و ندبود

 نمودند.م هر بیننده را معطر میها سال هنوز بوی عطر آن مشا صد

مده ست آدورق کتاب که شاید لیست تمام آثار به  موجودیت یک  -2

هیچکس  کتاب رادر آن درج شده باشد که در آن زمان آن ورق 

بود و  دار روخ بر کتابت بسیار سابقة ورق از آن نتوانست بخوانند زیرا 

 .آن ورق کتاب تاریخی قدیمی بود

 تاج طالی بسیار قیمتی و ارزشمند  -3

 متی تاریخی مجسمه طالی با قدا -4

وسط ت ند ومخفیانه کشیده شد انهسفو ده ها قلم جنس دیگر که متأ

  در تاریخی تمام این آثار .ندسارقین آثار تاریخی از کشور خارج گردید
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 که قیمت مجموعی آن آثارندآمدست ش از دره حسنی بد.ه1379سال 

 شده بودند.  میلیون دالر برآورد  42 تیقهعتوسط قاچاقبران آثار  

ی کوهستانی به نام از یک غار بدست آمد که در نقطه ی این آثار

که بسیار باریک و غیر قابل عبور و مرور می باشد درتنگی حسنی  «چوبک»

  انه وی تا از خوردن مور موقعیت دارد که در دستمالی بسته بندی شده بود

بیرون با ظرافت خاصی کاهگیل و   بین نروند این غار از  از زمان  گذشت 

  دص  شاید د. وندرون آن شو  باران در  برف و رود  د تا مانع وبو شده پنهان

 .  گذردآثار تاریخی در آن نقطه میها سال از گذاشتن این 

هداری نشد بلکه توسط جای نگ نه تنها در  سف این آثاربا کمال تأ

و هرکس به قدر زور و قدرت  محلی چور و چپاول شدند مند  افراد زور

 آثار تاریخی استفاده شخصی نمودند.خود از آن 

 های مومیای شده اسکلیت جسد کشف  – 5

  دره صوف بدست آمده  دهمیای شده از چهار های مواسکلیت  جسد

   الی  هزار دوره های دو به  دد گرمی بود که قدامت تاریخی این جسد ها بر

عصری که شاهان کوشانی مرده هایشان را مومیای نموده  پیش در  سه هزار

دفن می نمودند. این آثار بد ست آمده توسط سارقان آثار تاریخی با قیمت 

سانه ها ر گز مطبوعات و هر  و .فروش رسیدند به  جهانی بازار در بسیار نازل

 فتند.از این سرقتها آگهی نیا
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 دره صوف در  خان  تخریب قلعه چنگیز
 

آن  تاریخی قلعه چنگیز خان در دره صوف یکی از بزرگترین آثار

فاوتی ی تب  شته با بی میلی وکه بد بختانه دولتهای گذ رودبه شمار می ساحه 

این قلعه تاریخی به مرور زمان توسط   شته وبسیار آشکار از کنار آن گذ

 .  ستتخریب گردیده ا ممرد

  دره صوف موقعیت داشته و در «صد مرده»این قلعه تاریخی در قریه 

ه چه بنای آن و اینک باره تاریخ  باالی تپه بلندی اعمارگردیده بود ولی در

یا اشد. آبنمی رسدر دستدقیق است معلوماتی اعمار نموده   کسی این قلعه را

؟ ..ریشخصی دیگ ساخته است یا  این قلعه را  چنگیز خان. خان بزرگ مغول

ردم م امروز  با وصف آنکه تا به ،است  نیامده باره در تاریخ چیزی   در این

ین دچن  قلعه  حوش این . در حول ودنشناسرا  بنام چنگیز خان می لعهاین ق

ا همی بدیگر موجود است که با این قلعه ارتباط زنجیره ای  ریخیتا مهم نقطه

 ند.داشته و دار

  ش توسط دولت.ه1337دره صوف که در سال ور، قلعه ای در دهن ت -1

ن و مراکزی جهت کار کنان به جای آن کلوپ معد وقت تخریب و 

 .ندساخته شد سنگ ن ذغالدامع

 چنگیز خان در باالی کوه قور غو در غرب قلعه چنگیز خان. حوض  -2
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  وجود غار های کالن در قسمت باالی کوه قورغو که مراکزی مهمی  -3

 . چنگیز خان بوده است ریان کر و لشکعسا برای 

 سوق الجیشی نیروهای جنگی چنگیزاین قلعه مستحکم نه تنها مرکز

داشته  نظامی فزیکی  ها مرد جنگی در این  قلعه حضور بوده بلکه صد  خان

به نام صد زمان این منطقه  نموده و به مرور حریم دره محافظت می که از

د خان را ص های لشکر چنگیز یکی از دسته  مرده معروف شده است. زیرا

ین مناسبت این قریه به نام صد مرده داده است. بدمرد جنگی تشکیل می

ه داشتفزیکی معروف شده است که صد مرد جنگی در این قلعه حضور 

خان  زحوض چنگی دیگر اینکه موجودیت پناه گاه های کوهستانی و است؛

ت تبدیل شده است حکایطبیعی  به موزیم   امروز  باالی کوه قورغو که در

لعه برجهای این ق  ید. یکی ازنمااین نقطه را می  استراتژیکی موقعیت از 

یخی تار که این برج مصون مانده بود.  سالها پا برجا بود و از گزند حوادث

دین سان یده است که بتخریب گرد تاریخی آثار  توسط کاوشگران غیر فنی

ه کخان در دره صوف فرو ریخته شد  مانده  قلعه چنگیز برج باقی   خرینآ

 .دنآثار تاریخی این کشور می باشبزرگی دربس ضایعه  برج  تخریب این 
             

 دره صوف گاه تزیار
فرهنگ زیارت: عالوه بر ثواب های که در احادیث  برای زائران 

از  کار کرد ها وآثار تربیتی نیز همراه دارد! ،بیان شده خداواولیاء  ائمه
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ش معرفت افزای :دتوان به این مسائل اشاره کرد تربیتی زیارت  میجمله  فوائ

 ،آشنایی با مقام زیارت ؛موختن معارف دینی از خالل زیارتنامه هازائر و آ

به  .زیارت عملی عبادی است  انسان با اولیاء خدا ای درونیتحکیم رابطه

هار ن مقدس برای اظدیدار از مکا پیشوایان دینی،معنای حضور در پیشگاه 

 ایمعنوی، زیارت همواره از اعمال پسندیده احترام وکسب فیض ارادت  و

در طول تاریخ مسلمانان به زیارات عنایت واهتمام خاص داشته  اسالم بوده و

 . 1اند

در که نمایم از این رو ما به زیارات در مناطق دره صوف اشاره می

 ای قداست ومردم به دیده ؛ ورامطول سالیان دراز در بین مردم مورد احت

ا ب وزیارتگاها محل عبادت، راز ونیاز نگرند،بزرگواری به مزار آنان می

دره صوف وجود در قریه وقصبات های که  زیارتگاه باشند،می خداوند

 دارد قرار ذیل اند:
 

o نوامد -شاه علی مردان      :زیارت 

                                                           
 332ص 14وسائل الشیعه ج 1

 397ص 20جواهرالکالم ج  

 23،25صص 100بحار النوار ج

 62ص  4کشف الغطاء ج

 39،591صص 4الحدائق الناضره ج
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o بند نوامد -شاه سید احمد      :زیارت 

o  :تگاب نوامد -شاه سید ابراهیم     زیارت 

o ابوالفضل العباس حضرت     :زیارت - خواجه گنج 

o  :سرشوراب -خواجه الماس     زیارت 

o  :شباشک -سید امیر شاه     زیارت 

o :علی خیل -خواجه گل      زیارت 

o :ددک ،خواجه بلند -خواجه بلند      زیارت 

o :موشک ،دایکالن - چهار اولیا     زیارت 

o تیوه تاش -اشترسنگ      :زیارت 

o  پشت آب تیوه تاش، -زیارت:     سید مسلم شاه 

o :شیخه -چهل دختران      زیارت 

o    :تگاب شیخه -حضرت پهلوان   زیارت 

o  شیخه دامن کوه چهلتن  -زیارت:     دوازده امام 

o :تیرک -خواجه گل      زیارت 

o  کته نو -زیارت:     سبزگل 

o  بهسودی ها - لنگسرو -زیارت:     منبرغریب 

o     :مرده صد -شاه عبداهلل آغا  زیارت 

o  :رشک -قوبی     زیارت 
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o  :ظهرا -شیردرواز     زیارت 

o :روم -تن هلچ     زیارت 

o دایکندی -ولی یی زیارت:     بابا 

o      :قسرخ قدو -ل لدُم دُسُزیارت 

o  لبابی ،چکاب -زیارت:     آب چکان 

o    :لیله -بخش  مراد سید  زیارت 

o داود نبیارت:     زی - داود 

o  زردسنگ ،دره بید -زیارت:     شاه حسین 

o حسنی تگاب، -یارت:     سُم دُلدُل ز 

o حسنی برج -آغا  شفا زیارت:     سید 

o     :آل عباپنج تن  زیارت - پیتاوک نوالی 

o  زیرکی -زیارت:     پنجه شاه 

o مقصود - )ده تن(زیارت:     ده دل 

o حسنی -ارچه  زیارت:     بند   

o     :قدمگاه حضرت علیزیارت - حسنی برج)اوزون( پایین. 

o  تنگی موشک -زیارت:     قوش ارچه 

، درکلی کشور به وجود آمده! پس آفت و بالیی در شرایط فعلی

روی کار آمدن دولت قانونی؛ حامد کرزی و  پیروزی مجاهدین و از 
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یع تبلیغات وسبا اشرف غنی احمد زی عمل نا پسندی به راه افتاده است! 

نبش قبر با دستهای پنهانی صورت ها را انگلیس ها درست نموده، قبر این 

ت قدام وند همانند: خواجه وشاه وش! هر قبری دارای پسوند یا پیگیردمی

 ند بیشتر در معرض خطر نبش قرار دارد.ا باشتاریخی را دار

و قاچاقچیان بین از قدامت تاریخی آن مردم ناگاه ت از این جه

که نربایند؛ به عقیده شان ایباستانی را می و المللی وحرفه ای اشیاء عتیقه

دست یابی به آن  .خواجه ها وشاهان با اشیاء ارزشمند شان دفن شده است

خریب و تنبش دره صوف  یشود! اکثر زیارتگاه هامیعظیم صاحب ثروت 

 .اشیاء گران بهاء آن به یغما رفته است شده است و

 

 دره صوف حی تفری  مناطق
 

 مناطق بلوچ در :دیوکمر وطالکمر. 

 تپه های بلند را  و سبز شاکل: یا شاه کل در مناطق دروازه محل سر

دن امعارای د نی شاه کل گشتاسب بوده کهیشتخت ن و دهدتشکیل می

 .باشدوافر می سنگ ذغال

 صدای تک تک انسان به آن نزدیک  مغاره است که با :شیردروازه

 گوش می رسد. چوبک آسیاب به
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 ه به  وجود دارد ک دلگشاه سبز و مناطق لیله  تفریگاه سر در :دره قورغو

 .شودنام  دره قور غویاد می

 ه ارچ است که درخت ودایکندی علم سنگمناطق  در :بند بادپکه

 تبدیل به سنک شده است.

 فریگاه ت سبز وسیع سر بلند دره عمیقطرف شرق خواجه  :دره تاریکک

  ژدا بزرگ  رغا و آوردمی وجودبه  بزرگی را  استخر هارموسم ب رکه د

فصل  در و اندازدرا وحشت میبیننده   هر  کهدارد  قلب خود دررا  ها

  گاه صید د ونشوجمع می دره این عمق زیادی در پرندگان  زمستان

-می پیدادر این دره  مشک آهو ختن نیز  گیاه وباشد می  چیان شکار

 .شود

 ُنزما تپه مهم سوق الجیشی است که در طور مناطق : درالخسنگ س  

  را توپصدای فیر   مردمناحیه  این   دره صوف از ولسوالی  مردم  قیام

 دادند.می قرار مهاجم را هدف  نیروهای  می شدند و

 پارچه   که یک است عبورال عبکوتل ص: گلوانسای کوتل کدنیکک

ین ا از دل  رینیش عشق   به  فرهاد است  تشکیل شده کوه سنگ از

این جهت  رده است کهانسان ها راه درست ک مرور عبور و کوه برای

، سرانجام فرهاد به شرین هم کوهکن شده است  فرهاد  معروف به

 .نرسید
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 ه همانند شمشیر در دامناست  یکوه مناطق الملی در شمشیرسنگ: کله

  اهگحریتف سقو بوده وخان حبیب اهلل رلشک یاین کوه محل صف آرای

 است.  داده اختصاص   خود در را بهاری 

 

 زمین گردشگران دره صوف سر
 

بسامانی های که در طی سه  نا زمین افغانستان به رغم مشکالت و سر

 مرد ،پرور سرزمینی است مرد دهه با آن ها دست به گریبان بوده است، چهار

  سر این نقطه ای از هر ؛برکت های فرهنگی و معنوی خیر و از شار سر خیزو

ه یاد اری را برهنگی بسیببریم، یاد و نام های تاریخی و ف  زمین را که نام

و  والیات پژوهشی تمام در یک پروژه فرهنگی،  شدکاش میای .میرآومی

  یک دایرة  کردیم و درمعرفی می را نزدیک آن  و  مناطق دور و ولسوالی ها

  گذاشتیم. اما به گفتهیاختیار مردم کشور و جهانیان م المعارف جامع در

 جالل الدین محمد بلخی:  موالنا

 یدتشنگی باید چش  قدر  به  هم             ن کشید           نتوا  اگر  آب در یا را

لیل به این د ،پردازیمدره صوف می نوشته به معرفی ولسوالی این   در

 رب هم شخصیت های است و صوف هم دارای سابقه تاریخی بسیارکه دره 

یت آ ،حسین)آخوندحاجی( میرزاحاج شیخ آیت اهلل ]ت احضر جسته مانند

  آیت اهلل، شیخ محمد موسی اخالقیآیت اهلل اهلل شیخ علی جمعه نوالی، 
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 شیخ آیت اهلل ،عطااهلل توسلیحاج شیخ آیت اهلل  ،(آخوند زوار)عبدالحسین

  یدرد حآیت اهلل سی، حسین مجاهد محمد شیخ آیت اهلل ،علی جمعه رضایی

 خاسته اند.  بر سر زمین این  ... از و [نظر مولوی علی و نجفی

ن هموطنا و سیاحان ن وشگرا گرد ازم یخواهضمن با این نوشته می در

 برای  ورند،آبرای گردشگری به دست می  فرصتی  فصل تابستان خود که در

 نمایند ندیدمعادن دره صوف  و بکرطبیعت  هوا و از آب و  استفاده دید و باز

مال ش در نظیر طبیعت یکی ازمناطق کم  لحاظ آب و هوا و  از دره صوف هم

  این ولسوالی زاده شده ام و  در  خود این که از طرفی به حکم  .کشور است

رد م دانم که در باره این خطه هستم، وظیفه خود می آشنا  کامالًآن محیط با 

 هموطنان خویشو ستداران الزم را در اختیار دو عاتاطال خیزو زر خیز

 .بگذارم

 :جغرافیای دره صوف

با نام بلخ باستان گره خورده است؛ زیرا  ()دره یوسفنام دره صوف

 ،دریای بلخ که منبع آبادانی بلخ ،یعنی آب بلخ)دره یوسف( دره صوف

  سبزی و شادابی سر وری دشت های فراخ آن و سر بار  و  حیات مردم آن

 منبع  واقع  در آید.می بلخاب از دره صوف و تبلخ اس وسیع   زمین های

   ریای. گرچه بخشی از دبلخ شده است سبزی  فراوانی و سر و نعمت آبادانی و

   گیرد اما یک بخش از این دریاچشمه می لنگ سریکاو  امیر در بند  از  بلخ
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  به سمت بلخ   جوشد ومی)دره یوسف(دره صوف  از کوه ها و دره های

 د.نشوسرازیر می

 از واقع شده است. سمنگان،غرب جنوب والیت بلخ و دره صوف، در

، نقطه برویم به سمت شمال   اگر وارد شویم و  ستانیعنی هزار مرکز کشور 

 دره  ره صوف است. خالصه کهشمال د شروع  و یکاولنگ ستانآخر هزار

ا مناطق مرکزی قرار گرفته است شمال کشور ب والیات   بین  مرز صوف در

مان به  عین حال که جزء از لوی ولسوالی های والیات شمال کشور رد

ولسوالی  (7) به تعداد آیبکشمول مرکز ه سمنگان ب الیتو حساب می آید.

الیت ولسوالی و  پر نفوس ترین بزرگ ترین و   از یدره صوف یک که  دارد

 .رودمی  شمار  به  سمنگان

 :طبیعت دره صوف

از مناطق مرکزی افغانستان به طرف شمال  رشته کوه بابا ییها دامنه

یابد. در فراز و نشیب های میمتداد بلخ ا ده شده است و تا نزدیک کشی

عین  رد ه فلک کشیده، یک درة تاریخی وسرب های مختلف این رشته کوه

خ بل  خود  تا شود ولنگ شروع میدره از یکاو این دارد.  حال طوالنی وجود

  شولگر به چشمه شفا مسیر کند.کسانی که ازمی اپید  شریف تداوم و مزار

ولسوالی   هکشده اند متوجه کرده باشند، یا کشنده سفر (دره گز ،)بوینه قره

 در یک درة کم عمق واقع شده است. در واقع (دره گز ،)بوینه قره شولگره
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ود شاست که از یکاولنگ آغاز میی ی شفا آخر دره چشمة   شولگر و حدود

کیلومتر تخمین  280این دره تقریبا  طول   یابد.پایان می ریف ش به مزار و

ند کوسعت پیدا می  در جایی شود. عرض این دره، یک سان نیست،زده می

ه صوف قسمتی از این دره در شود.جای دیگری تنگ باریک می و در

و شاید عمیق  دارد قرار  این دره حد اوسط  در تاریخی است و طوالنی و

 دره )دره یوسف(صوف پس دره  باشد. این دره، دره صوف  قسمت رین ت

یلومتر ده ک والی صد تا به پایش تقریبا هفتادسر عمیق و درازی است که از

بزرگ بسیاری هم در   کوچک و به اضافه این که دره های   دارد.  درازا

 د.نخود دره صوف وجود دار

ین آمده چن (26ی المغرب)صالعالم من المشرق ال حدوددر کتاب 

ره د رباط و حدود مدور، بامیان بگشاید بر حدود بلخ است از  رود)است: 

  از ودش بلخ بکار رذب شت واین آب همه اندرکِ و به بلخ رسد یوسف بگذرد

   (.نماید عبور ن(نا)جوزجاگوزگانان حد

  و سایندآسمان می بر ه،کوه های بلندی است که سردو طرف این در و

دل  در اند.)دره یوسف(جاویدان مردمان دره صوفحماسه های  نظاره گر

  دادی طالی سیاهمعادن خدا گسترده شده و زمین های زراعتی این کوه ها،

بالی این  ال های بسیاری هم در وستار رد، یالق های دارد وجود(سنگ )ذغال
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پروری مشغول ها به زراعت و دام آن  ه مردمان دره ها وجود دارد ک و کوه ها

 هستند.

 :دره صوفای دری

این دریا  یعنی آب  واقع همان دریای بلخ است. در دریای دره صوف

از آن   کهنتاریخی منابع   بسیاری از  های تاریخی است که در یکی از دریا

از خش حیات ب ینیکی نام برده شده است. برای معرفی بهتر این دریای  به

 گیریم.برخی منابع معتبر کهن یاری می

اعظ و عبداهلل محمد بن داود  ابو اثر بلخ   فضائل  کتاب معروف در

مان ا هبلخی که در اوایل قرن هفتم نوشته شده است در باره دره یوسف ی

ی حق تعالی ب بدان بود که آبادانی این شهر] گوید:بلخ چنین می  دریای

ه است. دو گواه را بر روی زمین هموار کر آبی لطیف  هیچ مخلوقی،  دستبرد

و  رغیر آن است که به تکلیف بسیا خراسان و بالد  دیگر  که درنه چنان 

ها رنج های صعب، تا آب  بعضی جا  در و کنند  زحمت بی شمار کاریزها

بر روی زمین روان شود. منبع و مخرج این، از چشمه های خوش و سنگ 

شنده ک آید تا آنگاه که به فضای صحرای زمین دهی،بیرون می  های پاکیزه

روس، دریای که به نام باکت در منابع اسالمی (.رسدبوینه قره بلخ می ،دره گز

نام دره یو سف   با وسف نام گذاری شده بود ج ، وجوجی اوچوس،و تجن، 

)دهاوس(  دریای دره یوسف بلخ شناخته شده است نام معروف تر  رود یا 
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عنی م س بهدهاوُ)نویسد:فیا نویس دوره اسالمی میبوده است. ابن حوقل جغرا

 ،لیع زوارتنگی یعقوب دروازه  از نگ آسیاب را بگرداند. این نهرآنچه س

  را )دره گز(تا کشنده و روستاهای آن را  گذردمیچپچل کی دهی چوب

 [.کندسیراب می

گیرد.  و حصار منبع می  بابا  از نشیب شمالی انتهای غربی کوه  این دریا

 زی دارد. پوشیدگی قله هایبین کوه های منطقه وضعیت مرک  کوه بابا در

خوب ذخیره آب را به وجود آورده و از این جهت  شرایط  برف، از کوه این 

 ارای آب دایمی هستنداغلب د گیرند، این کوه سرچشمه می  از هایی که رود

 توق گیرد.کوه سرچشمه می ینشمال انشیب  از )دره یوسف(و دره صوف

زمین های اطراف  ی رسد،م مهی وزامر (شریف بلخ )مزار حوالی شهر که به

  جاشود یکبلخاب سرازیر می  از  آب دریا که نماید و بارا آبیاری می خود

 د.نهدتشکیل می شریف را هژده نهر مزار بور نموده وع شفاچشمه تنگه  از

ز دریای بلخ ا) نویسد:وبی مورخ و جغرافیا نویس عرب میابن واضح یعق

آید و میان دهانة آن و شهر بلخ بیرون می  چشمه های میان کوه ها جنوب

 (.راه است منزل   یازده

  شیرینی صاف و )دره یوسف(یکی از ویژگی های دریای دره صوف

 260رسد بیش ازبه بلخ و مزارشریف می خالص بودن آن است. این دریا تا

ورد خاین مسیر طوالنی صیقل می این در  بر  بنا  کند. وطی می  کیلومتر راه
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شود. مهمتر این که تمام این مسیرطوالنی کوه و سنگالخ و دره خالص می و

سنگالخ ها  صخره ها و دایماً با سنگ ها و مسیر خود  رد است این دریا

نند کف می ک خورندموج ها به هم می داردبر می موج   کند،برخورد می

راشیبی س  هسریک  دریا دراز مسیر دیگر این که روند.خروشند و به پیش میمی

شریف  زارم  خود قریه کوته دره صوف تا از تند. آن هم سراشیبی بسیاراست،

ی هاست که دریا ویژگی   خاطر این  به  ندارد. وجود  همواری  زمین   تقریباً

لوص خ به پاکیزگی و شده یکجا بلخاببا دریای  )دره یوسف( دره صوف

 شود. بلخ می  وارد  شده  ممتاز

واعظ  و طبی به شمار آورده اند.  معدنی جمله آب های برخی آن را از

  وصافا حکما درآنچه ] نویسد:می  مورد ین ا  بلخ در  کتاب فضائل بلخی در

  است اول آن که شدید الجاری است ودر این آب موجود  ،ب گفته اندآ

جای پاک است و با کبریت و زاج و ملح مختلط  بر و ممرآب،   منبعش دور

لخ چشمه دریای بچنان که اشاره کردیم سر ...و عفن نیست ای نیست و از ج

 [.رشته کوه بابا استبلخاب از )دره یوسف(دره صوف

که  نیز وجود دارد های دیگری دریا)دره یوسف(ناحیه دره صوف در

 دره از و گیرندسرچشمه می )دره یوسف(از کوه های اطراف دره صوف

  دریای خروشان دره صوف که با.شوندمی بزرگ سرازیر های کوچک و

جهیل  ،لیلهمهمترین آن ها یکی دریایی است که از کوه های  شوند.یکجا می
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ل چچپ د و از درهنریزبه پایین می  خواجه بلند و  تیرک ،شیخه طور، ،قره ناور

 پیوندد.به دریای بلخاب می (نجتُ)قریه   سیزده  ناحیه  در  گذشته

 در جایی )دره یوسف(ره صوفدر قسمتی از همین شاخه از رود د

ر(که نام )قره ناوبه   دارد  بند یا سد طبیعی وجود« قریه لیله»نام   به دیگر

به منطقه بخشیده است. این سد طبیعی حدود یک کیلومتر  زیبایی خاصی را

یزارها و چمن زارهای وسیع اطراف آن را ن طول و نیم کیلومتر عرض دارد.

  کند کهاحساس می  بیند،بار اول می  ار  کسی که آن،رده استکاحاطه 

وف دریای دره ص  جهیل نیز به  آب این را می بیند بهشت   زمین ی ازیقطعه 

 .شوندملحق می
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 صوف دره مردم ش.ه1357سال مجاهدین

 

 پایین صوف دره ولسوالی از نمایی دور
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 سمنگان والیت نقشه

 باال صوف دره ولسوالی مرکز نمایی دور
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 فصل دوم

 رشادت های مردم دره صوف، قیام
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 )دره یوسف( دره صوف

 ت شمال کشورصفحا دری ینام آشنا
 

ه ی است کینام آشنا صفحات شمال کشور در )دره یوسف( دره صوف

ترین  معتبر درردد. گزمین اطالق می این سر بر  می شودکه بیش از هزار سال

بیب ح  تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی و تاریخ ]اسالم از جمله  تواریخ بعد از

دره ) اثبات دره صوف روایت های زیادی برای ،السیر فی اخبار افراد البشر

ه این شود کشته است بیش از یک هزار سال میبعضی نو .خوانیممی یوسف(

  ام دره یوسف بر این وادی سربیگمان ن ،[گرددین اطالق مینام به این سر زم

معمول  سخن گفتن مردم آن ازبیکی( در اشته شده که لفظ )پارسی،سبز گذ

نام دره  (سال تخمین زد0015،0020توان از )است عمر زبان پارسی را می

  قرون باال باشد. یوسف باید در

)دره یوسف(به دره صوف به درستی مشخص نسیت که  نامریزمان تغی

به  مندهکه وزیر محمدگل خان م زمان .کندقرن پیش تجاوز نمی گویا از دو

  و یاببدخشان تا فار از گماشته شد زمین ترکستان حیث نائب الحکومه در

د منهگل خان م محمد قدرتمندانه وزیر حضور .کردمانروای میفر بادغیس
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ی محالت تاریخ و ها مکان بسیاری ازتا نام  ؛باعث شد شمال افغانستان در

یخی را مکان های تار و خیلی از محالتو داد. نامیریبه زبان پشتو تغکشور را 

  (  یزد که)صوف دا نام یریتغ به دره صوف جمله دره یوسف را از ویران نمود

را  های دیگر جا خیلی از واست  مندهخان م گل محمد نام پدرکالن وزیر

یمنه را م تاریخی شهر حصار باال :نویسدمیمنگی(می )توردیقلداد نام  یریتغ

  ه آن ب قدامت ایجاد و الملوک شهزادة مصری بودکه مسمی به قلعة سیف 

ران مند ویهخان م گل محمد وزیر  رحمانهبی رسید،می  بس کهن تاریخ  ادوار

   .نام داد یریتغ و نمود

 هدست به نام  لحاظ طبقه بندی اداری سابق از دره صوف مردمان هنوز

 ریخیتا نام قدامت  دنشومی یاد تاجیکدسته یوسفی  هزاره و یوسفیهای 

  .داردمی بر رمز تاریخ   پرده از رازو که دسازخود نمایان می را دره یوسف

تپه یی خوانیم )چنین می ( 528ص1ج 1تاریخ ةگستردر تورک هادر کتاب 

وسط تترکستان زمین  درکه ده ها محالت تاریخی دیگر تاریخی میمنه و

چهره های  یکی از او (.ددانام  یریتغ وویران  مندهمحمدگل خان م وزیر

 زمین انده ها محالت تاریخی ترکست  که قبیلوی بود متعصب  فرهنگ ستیز و

                                                           
اوتلوغ بیک، غالم سخی وکیل زاده  ترک ها درگسترة تاریخ مولف: عبدالصبور   1

 ه.ش.1335اندخوی چاپ دهلی
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غ را از دم تی مذهبیتاریخی و  کتابخانه هایو نام دادیر یتغ تخریب ورا 

 !؟.آتش زدند گذراندند وجهالت سانسور

نوشته   خاطرات خود در (بوینه قره) مال محمدموسی دره گزوکیل 

 ه.ش از طرف 7132تا سال1131سالاز مند هوزیر محمدگل خان م]است 

الحکومه به عنوان نائب  هاشم خان محمدصدرات  در دورهوزارت داخله 

هر چه دلش  منصوب شد و بادغیس  فاریاب و بدخشان الی  ازسمت شمال 

 .دادخواست انجام میمی

ه به بوینه قر تاریخیسفر مندهوزیر محمدگل خان م ه.ش 1313سال در 

  آن جلسه بین ما و در ،نده جلسه یی ترتیب داده داری کشعالق در داشت و

صبیت ع ،قهر با نمود له حکم صادرفاص آنجا بال او جدال لفظی پیش آمد در

 تتنداری از کش سفران ما قراراین که در رکاب هماز کشید  تعصب فریاد و

ی به ولسوالتمام فامیل خود  بازده سال به مدت سی نمایم امامی صرف نظر

نده کَ نام این منطقه باید که و دستور داد .ستیه تبعیدفاریاب اندخوی 

ناطق را از همه نام م و یر نام دادیرا به شولگره تغ بوینه قره)دره گز( کندیریتغ

ا ر شاننام های مناطق   قوم بزرگان یی همه و قوم خواستند بزرگان   نزد

 [.پیشکش کردند

عات گوناگون بحث صورت گرفت تمام وآن جلسه روی موض در

روی موضوع جمع آوری  وخاصتاً بزرگان قوم حضور داشتند شران ویم
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  سر ،مواشی،کله پولی، روغن کته پای وریزه پای زمین،)مالیات همه مناطق

بدتر از همه مالیات والدت ها،  (خریدی خوشی و ملکه چادر ،بی بی ی،ب چر

  از :گفت 1ه بوداعت تحمیل شدم بی بضمردباالی  میراث ها ازدواج ها و

  رت چه زود گسیل شده است که هرارقام  ب مکتومقام  واالاعلی حضرت 

رد کدا نام پییریتغ قره خیلی از مناطق بوینه و .ات آغاز گرددجمع آوری مالی

 زدند.می رایان جچ شالق جارق هر منطقه و در روز هرو 

  یریغحضرت ت اعال شخصی رفط ازکه   اگر کسی نام منطقه که جدیدا 

نام  با  مردم تر زیاد و شودمی)محبس( مابس و  جریمه نداند  ردهپیداک  نام

هفت  ربه مقدا اسپ و مرکب، پند،س گوسأبه یک ر ند کهدوبآشنا  نا جدید

رده کدا پینام  یریندانستن نام محلی تغ بخاطر ،ندشدگندم جریمه می خروار

کشتن من صرف  از مندهخان م محمدگل وزیر .کردندروانه زندان می  مردم 

ردم خنده م پاکل دی سری( ومجنون سری او)ده لیوانی ده اَ  گفت: نمود  نظر

ری مضمون شع خواند بلند  آواز موسی شعری با محمد وکیل مال !!!ه قاه قا هقا

  .بوینه قره چنین است موسی مال محمد وکیل

    عجب مسخره شد  به ترکستان شاه جهان 

 ره شدـنه قـویـم بـاز هـسه داد بـد پیـص                                                        

                                                           
شدند ومردم الجرم همه مالیات از طرف وزیر محمدگل خان مهمند بر مردم تحمیل می 1

 شد.باید پرداخت نمایند. و اگر نه به حبس آن تمام می
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 درهوعالقه داری روانه ملک  )گز( قه داری کشندهعالدر جلسه از بعد

یل دره یوسف را تبد قریه ولنگ رسیدیم عالقه دار  به یوسف شدیم ابتدا

  عین شدزایی ت طایفه یی احمد خروتیقوم  ن باشی گل ازباش باغبجای  نمود

سبز  سر ک به دشتیشیبوش قراحمد و تیوریاش، به منطقه ای ریشک،سپس 

ز بس سردشت   نام و ردک بیتوته و اطراق روز 75مدت   به  وله گیتی خیمه زد

م درست قبر ساختگی ه چند تا و ردادیتغی افغانوله گیتی را به دشت قیبر

م رقرقو هطقمن و پیشقل به پسقل و را باال پائینلرخیت  ،مناطق لرشیت ردند.ک

ه نطقم ،منطقه نریمان به تاقچی ،منطقه وله میش رابه بوشی ،را به مقصود

  و محالت دهها 1منطقه ساکک را به زندان قدوق و به تیوه تاش تیوریاش 

 امنیریتغ عالقه داری دریوسف را به دره صوفاز جمله  را دیگر مکان های

ون مردم اکن وجنوب مناطق شباشک است  دروله گیتی  سبز سردشت  .ندداد

 .دنشناسبه نام دشت قبر افغان می را حاصلخیزو سبزسراین دشت 
 

                                                           
کیلومتر از مرکز دره صوف به 32ساکک، منطقه کوهستانی است که حدودکمتراز  1

شرق فاصله دارد. درمنطقه ساکک وزیر محمدگل خان مومند سیاه چاهی حفر  طرف

نمودند. )سیاه چاه، سیاه چال زندانی صحرایی است( هرکی از فرمان امیر سر پیچی می 

کردند بال موقع در داخل سیاه چاه زندانی می شدند، انواع شکنجه هابر او تحمیل می 

  85دید. کاج التواریخ ص گرشدند وسر انجام به مرگ شان منجر می

اسند شنکنند ومیو امروزه مردم، این منطقه، را غافل از گذشته به نام زندان قدوق یاد می

 وحتی براسناد) قباله(های شرعی زمین شان هم زندان قدوق نوشته شده است.



    81/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 دره صوف شکل گیری قیام 

ماه قدر شب  کمونیستی در حکومت مورینه.ش مأ1357سنبله22در

  ندنمود مردم دره صوف  بزرگان علما وبدست گیری   مبارک رمضان اقدام

 روانه و دستگیر اربزرگان مردم دره صوف  از علما و نفر (16) به تعدادکه 

 .نمودندزندان سمنگان 

تی اقدام جدی کمونیس مورین حکومتأه.ش م1357ماه جدی  اول در 

  اعث که بد خور مف رقدره صو مردم نتیجه قیام  در و گرفتتری روی دست 

 های گور در قتل عام تعداد زیادی از افراد مردم مظلوم دره صوف شد که

   .مدفون شدنددست جمعی 

  اع ودفبدنبال آن قیام سرتا سری مردم دره صوف آغاز کردید که با 

وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ  تمسک به آیات قرآن کریم عجین شد و مسئله جهاد

 درجنگند نبدر راه خدا، با کسانی که با شما می 1تَعْتَدُواالَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا 

  طبق فرموده یی قرآن کریم: حریم مقدس خویش نماید دفاع از و .کنید

ُلَقَدِیرٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ هُمْ ظُلِمُواذن َلِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِاَنَّا2  به کسانی که

  ا که موردچر ، اجازه جهاد داده شده است؛اند آنان تحمیل گردیده جنگ بر

                                                           
 190بقره / 1

 39حج / 2



    82/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

مردی ایپمقاومت  جهاد و ،بر یاری آنها تواناست وندخدا ،اند ستم قرار گرفته

 .است یرپذ نا تاریخ انکار مردم دره صوف در

  ،علما از دبا رهبری تعداه.ش 1357/دلو/25ی دره صوف درمردم قیام

کاظم شیخ محمد1رئیس ناطقی ه صوف از جملهمحاسن سفیدان در بزرگان و

 یخش ،نجفی جواد سید احمدعلی احمدی، شیخ براتعلی حمیدی، ،جعفری

 محمد ،حسن وکیلحاجی سید  سید شاه عوض،شاهزاده، سید ،عطااهلل توسلی

  تعداد زیادی از علما، ورسول میرگن وخلیفه محمد نبی  حسین تحویلدار

 متفذین قومی شکل گرفت. و بزرگان 

  حوزه علما در از  زیادی  دره صوف تعداد  مردم قیامتشکیل  قبل از

دنبال ب .زدند مدنی  به اعتراض مسالمت آمیز دست برج حسنی علمیه قریه 

وانه ر و دستگیر صوفدره  نیفذنمت وبزرگان   ،علما تعدای زیادی از آن

 اامکمی آنها از زندان رها شدند  تعدادسیاه چال های زندان و شکنجه شدند 

 ت.سین دست در خبریتا امروز   دی زیادی از آنهاتعداسرنوشت  از

تشکیل دادندکه را سه کمچ جلسه اضطراری مدر در دره صوف علما

داء ور داشتن ابتآنجا حض در  ذین قومفنبزرگان مت  و علما اززیادی  تعداد

دولت  علیه ممردم را به قیاسخنرانی حماسی  ایراد با نهضتشیخ علی اکبر

 هیجان ن ووآتشی سپس سخنرانی پرشور. فرا خواندپرچم  کمونیستی خلق و

                                                           
 «اجه بلندخو»وارشیخ عبداهلل کربالی توسلی، داکتر محمدعیسی رحیمی، غالم سخی ز 1



    83/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

این  از بعد هک.گردیدشیخ عطااهلل توسلی ایراد استادانقالبی توسط  انگیز 

  وی یپرچم شناسا خلق وتوسط جاسوسان دره صوف بزرگان   و علما جلسه

  ستگیر د نهضت جمله شیخ علی اکبر از دگرفتن تحت تعقیب قرار اًبعد

 .دندبسامان منطقه از صحنه متواری ش اوضاع ناه ب بناء بقیه ًشهید شدند و بعدا

 منیتاشیخ عطااهلل توسلی را به شدت تحت تعقیب موران دولتی مأ

 وفدره ص بزرگان علما ویه از این قض که بعددنددا کمونیستی قرار (خاد)

خ عطااهلل شیتنها  .شدند روانه زندان و دستگیر ،یییکی پی دیگری شناسا

به  ط فق رده بودندکفراموش  دولتی  جاسوسان توسلی را که نام ایشان را

دولت  (خاد) امنیتت تعقیب حسخت ت نمودندمی یاد 1وندوالنی(ک)مالی

   .ان سالم بدر بردندج توطئهایشان از این  و ادندد روقت قرا

ه.ش  1358سال درپرچم  خلق و ت کمونیستیحکومتوسط که  یفجایع

ذیل اشاره  از آنها در تعداداست که به  گورهای دست جمعی.داده است خر

 .، دره صوف سر زمین در گذر بحران تاریخ استشودمی

 

 
 

                                                           
خواجه »شیخ عبداهلل کربالی برادر بزرگ، مرحوم آیت اهلل حاج شیخ عطااهلل توسلی 1

 «بلند
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 پرچم قتل عام اهالی دره صوف توسط حکومت خلق و
 

ه ب  ج انقالب هنوز گسترش نیافته، ورایحه ایدر روز گارانی که مو

دولت کمونیستی طی یک کودتای خونین سکوی قدرت را  رسیدمشام نمی

یری ، تصفیه خونین  ودست گنخستین  اقدامات  این دولتاز  به دست گرفت.

رد کبود که نسبت به آنها احساس خطر می یافراد متنفذ علما، روشنفکران، و

ر شناس  سنخبه،  افراد شور این ترفند به کار برده شد ودر همه ای شهر های ک

رو ف ؛ سراسر کشور در هالة ابهامنمودندرا دستگیر زندانی وسپس اعدام می

اد دن افرآن مناطق که در دولت مارکسیستی اقدام به ربورفت یکی از 

سرشناس کرد  دره صوف بود؛ تعداد بسیار از مردم بیگناه را دستگیر به 

به شهر  دند وگور های دست جمعی به وجودآوردن، تعداد همشهادت رسان

تف مخلنقاط  و در آنجا زنده زنده به گور شدند در اطراف و سمنگان انتقال

دره صوف گور های دست جمعی به وجود آوردن وخیلی از شهدا گمنام 

 باقی ماندند واز سر نوشت شان تا به امروز خبر نیست.

  ام مردم دره صوف علیه کمونیست ها درقی از کوتای هفت ثور و بعد  

دست به قتل عام های ه.ش 1358سال رولت کمونیستی ده.ش د1357دلو25

مناطق مختلف  در .ولسوالی دره صوف زدندمحاسن سفیدان  مردم و جمعی

 جمله: ازولسوالی دره صوف گور های دست جمعی را به وجودآوردند 

 نفر [105] به تعداد سرباغ طورمنطقه  -1
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 نفر [88] وساله خانه به تعدادهن گد -2

 نفر [40] سرچهارتوت به تعدادقریه  -3

 نفر [48] دهن قوریق سای به تعداد -4

 نفر [68] به تعدادسای گلوانکدَنیکک درکوتل  -5

 محاسن سفیدان قریه حسنی نفر [70] کمچ به تعداد -6

کارگران معادن ذغال نفر [86] بالک دوم معدن ذغال به تعداد در -7

  ...و قریه حسنی  سنگ 

چهار  از جمله نمودند زنده به گور را نفر [92] تعدادسمنگان  در -8

در  رکنون از سرنوشت آنها خببقیه تا  و نفر زنده موفق به فرار شدند

 .نیستدسترس 

جیعانه، ا وکشتارهای فه بانیان ومسببان اصلی این قتل هما یقین داریم ک

از همه ای آنهای روزی در دادگاه عدل الهی پاسخگو خواهند بود. قرآن 

 1«؟! یِّ ذَنبٍ قُتِلَتْبِأَ» پرسدکنند، میکه به جان مردم رحم نمی

تواند پاسخ دهد که این همه انسان مظلوم وبی گناه]به واقعاً! چه کسی می

 ؟![کدام جرم وگناه کشته شدند

                   االثرمفقود یازشقایق های الله گون            داردخبر؟   یدارم چه کس ةگم شد

                                                           
 9تکویر/ 1
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مه دهد همی ش دستورسربازبه  کمونیستی (دولتفرمانده) قوماندان

 اما آن ،که احدی زنده نماند رگبار کنند اندده دره صوف آوراسیران که از

  و ردگ اسیران را به رگبار گلوله بستند، دهانه چاه در وطن دوست سرباز

ویم کار تمام شده صدا زدند بر اًبعد بلند شدند و  به هوا که زیادی  خاک

 یکس چه تلفات دارد و قدر  که چه بررسی ننموده استرا داخل چاه  و است

که زنده مانده تعداد اندکی ؟ مأموران دولتی همه رفتند. زنده مانده است

به کوه های  و شدندبه فرار شبانگاه با استفاده از تاریکی شب موفق بودند 

ه ا ببا شکم گرسنه خود ر  شبانه روزبعد از چند  اطراف سمنگان پناه بردند و

 .ولسوالی دره صوف رساندند
 

 آغاز بیداری ملت ها دره صوف سر 
 

 افغانستان شمال در سمنگان والیت های ولسوالی از یکی صوف دره

 اکثریت دارد. وجود معدنی مواد سایر و سنگ زغال نمعد آن در که است

 مذهب نّیس برادران با که دهندمی تشکیل هزاره شیعیان را منطقه این ساکنان

   دارند. آمیز مسالمت همزیستی ازبیک تاجیک،

 مردم تمام که ودب ها ملیت بیداری قیام اولین صوف دره مردم قیام

 همه گوشدر خواهی آزادی صدای آن از پس و ردکبیدار را افغانسان

 یخش چون افرادی رهبری به صوف دره قیام شد. انداز طنین کشور ساکنان

http://farsi.al-shia.org/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%b5%d9%88%d9%81/
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  راتب شیخ احمدی، احمدعلی شیخ،جعفری محمدکاظم ناطقی، حسین خادم

 شد غازآ زمانی  سکندر سید جوادیسید و توسلی عطااهلل شیخ ،حمیدی علی

 علما، یتسیکمون حکومت داشت قرار جان نیمه حالت در انستانافغ جامعه که

 در .ردندکمی زندان های چال سیاه روانه دستگیر دیگری پی یکی را بزرگان

  سازند اهآگ را خفته های ملت تا شدمی پیدا یی جریقه باید زمان حساس نطقه

 .رفتقرارگ ها ملیت بیداری سرآغاز صوف دره مردم که

 کومتح اندامبر لرزه صوف دره نام که بود زمانی طییشرا چنین در 

  در ویشخ داشته دست امکانات تمام با کمونیستی دولت انداخت وقت ظالم

  اما نمایند خاموش را صوف دره مردم قیام واستندخ ه.ش1357پانزدهم حوت

  خارج صوف دره از سیاه باروی زبون دشمنان بود دیگر چیزی خدا وعده

 د.گردی تاریخ نامی بد محو شان نام ابد تا شدند

 دبزرگان قیام کردن و ی علمای مبارزمردم دره صوف بار دیگر به رهبر

حدود تصرف نمودند که ه.ش 1358حمل 27در را آمریت معدن زغال سنگ

 ششصد سرباز و ملیشه هایی دولتی را دستگیر نمودند.

ا قیام در رابطه ب رتاریخ صفحات شمال کشو :حق شناس نویسندهدکتر

 که نقطه ی عطفقیام مردم دره صوف  :نویسندمی این گونه دره صوفمردم 

 ی وتاریخ جهاد و مقاومت ملت مجاهد افغانستان علیه متجاوزین روس در

فریاد اهلل اکبر و ه.ش 1357حوت  6به تاریخ)رودا به شمار میایادی آن ه



    88/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

ردمان و م .وف را فرا گرفتشیپور انقالب اسالمی و انتقام سرتاسر دره ص

ی بین خاستند و پیکار خونینخدایان به پاآن علیه ساالران بیشجاع و با ایمان 

  (.ندداشتنیی ایشان و قوای اعزامی تره کی درگرفت که تا آن تاریخ سابقه 

 جنبش و زارشدند کار تمام امکانات هوایی و زمینی وارد دشمن با اما

درهم  تهی دست دره صوف را صولت ویر زنان ش قهرمانانه یی مردان و

  ن روس در دره صوف انجام دادند ازکه اجیرا وکشتاری جنایات  .ندشکست

 .نی است که شرح آن نگفته قابل ذکراستجمله کارهای ننگی

  مساعی اشتراک  رادران اهل سنّت و اهل تشیّعقیام دره صوف ب در 

 الدین و مولوی محمد مولوی صاحب سید سردار، وکیل قیاماز جمله  داشتند

 . نیز سهم فعال داشتند امیرفرقانی

بعد  روز«15» آغاز گردید.(ورط) قریهحیرت انگیز از  انقالب مسلحانه و

  ارکنت درسی کیلومتری جنوب شهرهچ از قیام دره صوف مردم عالقه داری

تاریخ  قیام کردند. به دنبال آن دره.ش 1357مزارشریف به تاریخ سوم حوت

  24تاریخ  در و ارزگان شورش کردند راه ومردم ف ه.ش1357حوت21

قیام خونین هرات به وقوع پیوست و این روند همچنان ادامه  ه.ش1357حوت

 بیداری ملیت ها گردید.  آغازفصل  سرقیام مردم دره صوف  یافت و
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 صوف دره مردم قیام
 

  ناتعدادی سرباز با )شهرداری( شاروال مالیه و مأمور هیأتی مرکب از

  خصوص روحانیون به قریه ییبه مردم کوب  سر دولتی برای دستگیری و

  ی مذکوریمردم مسلمان قریه  ند.شد  سوی دولت اعزام از چهارده دایمیرداد

 ردندک به عقب نشینی مجبور نیروهای مهاجم را و پرداختند دخو به دفاع از

به  یه طورردم دلیروشجاع قره.ش م1357دلو25تاریخ همزمان با این حادثه در

  ،شیخ خادم حسین ناطقی گران معدن به شمول زیادی از کار همکاری تعداد

یه بق و نبی زوار ،رسول میرگن محمدنبی مبارز، محمدحسین تحویلدار،

عداد نتیجه ت در  که .معدن حمله نمودند بالک دوم قریه طور باالی  بزرگان

ن حمله معد الی کلوپبعد از آن با . وکارگران معدن کشته شدند اناز انجینر

فردای  .دبه قتل رساندن را معدن انجینران موران خلقی وکه تعداد از مأ نمودند

  وزتجهیزات مدرن رو سالح ها بتی کماندوی کوبایی باآن روز نیروهای ضر

سمنگان به  والیت مرکز مردم دره صوف از یمجهز به منظوری سرکوبو 

 پس از آن این نیروها ردند.حرکت ک )طور( قریه سوی معدن زغال سنگ در

ی مردم مواجه یومت مسلحانه مقا با ندنزدیک شد که به قریه مذکور

  از ت نفری آن هشینتیجه  شدیدی به وقوع پیوست که در نبردکه  .ندگردید

  نفر (24کشتن )موفق شدندکه بااما مردم  .به شهادت رسیدند ینمجاهد

  ،نگانسم ندان امنیه والیتنیروهای مهاجم کمونیستی از جمله قوما پرسونل
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داره ا .را به قتل رساندندل دره صوف عالقه داری خُلم و ولسواامنیه قوماندان 

نیروهای  دست و قریه های اطراف آن را از معدن لوپکمعدن زغال سنگ 

 .خارج ساختنددولتی 

نیروی سه هزار نفری مسلح با ه.ش 1357دلو  28بعد به تاریخ   روز دو 

معاون  و سمنگان فرماندهی هاشم خان دقیق مستوفی والیت توپ به تانک و

رگل خان هزا )سروان(کمیته حزبی والیت سمنگان اکبر بیخدا جگتورناول 

ه رمرکز والیت سمنگان به د از قوماندان عمومی نیروهای امنیتی کابل، و

  از احمد خانسید توسط در عرض راه نیروهای دولتی .ندوف فرستاده شدص

 دنبه کمین مواجه شد قزل توپچاق زیرکی و ه ییطقمن ک دریازببرادران 

  ته ودو طرف کش از افراد هر دنتیجه تعدا جنگ شدید صورت گرفت که در

نیروی های اما خان به شهادت رسیده  سید احمد نتیجه در زخمی شدند که

معدن طور را تحت  دند ونرا به مرکز دره صوف رسا توانستند خوددولتی 

 رآورند. کنترول خود د

  اما نیروهای دولتی پس از گردیدند به عقب نشینی مجاهدین مجبور

  پرداختندآن هامردم  دارایی های  واموال عقب نشینی مجاهدین به غارت 

به  وقریه یی حسنی تاراج  در (خانه را 60و) جی کمیقریه  در ( خانه را40)

آتش زدند  راخانه های مردم  تعداد زیادی ازقریه مرک  در و آتش کشیدند

دیگر را به آتش کشیدند.  حسینیه و هشت خانه ی و جمله دو مسجد که در
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ردند کاین تهاجم به تاراج و تخریب منازل مسکونی بسنده ن ها در کمونیست

  و ندنمود دستگیر نیز ی اجتماعی دره صوف راازشخصیت هاتعداد  بلکه

 دنمعلوپ کاداره معدن ی نیروهای دولت به شهادت رساندند. را هاآن تعداد  از

ام مردم ستند شعله های قییاما نتوان .به دست گرفتند را ولسوالی دره صوف و

 .خاموش سازندرادره صوف 

 حرکت جهاد صدور ان ادامه یافت دلیل تأثیرگذاری واین روند همچن 

شه دیوالیات وصل بودن این قیام به ان دره صوف به سایر ولسوالی ها و از

 که بعد از شکلباشدمیقرآنکریم  احادیث و ام گرفته ازاله و های دینی

به وقوع راسر کشور قیام های متعدد در س مردم دره صوف   گیری قیام

 د.یپرچم گرد ولت خلق وگیر ملی علیه داکه منجر به جنگ فر پیوست
 

 تحریم دره صوف ؛ستانتحریم هزار
 

  چنانن خدا دانند، لشکریاطالبان که خود را  لشکر خدا در زمین می

ترس وحشت، فقر،گرسنگی تورّم مواد ارتزاقی قتل وکشتار فجیعی را در 

تاریخ از ذکرش شرم  کشور به خصوص دره صوف به ارمغان آورده بود

  تحمیلی علیه مردم  شروع تداوم جنگ با طالبانش .ه1378سال در. دارد

  دره صوف را  باداران خارجی شانروی دست گرفتن پالن شوم  هزاره و
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الی خشک س ،سوی هم  از سیاسی و اقتصادی و تحت محاصره شدید نظامی،

 .ندقرارداد  ارتزاقی رم موادؤت و وأمطبیعت ت

وفق البان مط گذشت اماطالبان به افغانستان می ورود  سال از تقریباً چند 

 تانسدوم یعنی تحریم هزار  راه چار آنها به نا ندنشده بود ستانبه تسخیر هزار

ین ا سه سال به طول انجامید در تقریباً هاتحریم علیه هزاره  ردند،کآغاز را

 دنهای تجاری افغانستان ارتباط نداشتریم مردم هزاره با هیچ یک از شهرتح

به داخل  دیگر وسیله ها( خوراک و ارتزاقی)پوشاک، و از ورود هرنوع مواد

اد به طوری پنهانی مو یشخص اگر گرفت.جلوگیری صورت می ستانهزار

 از طرف گروه طالبان فجیعبه شکل  ندادانتقال می ستانبه هزاررا اولیه 

همراه  ترخوج زواررحمت کند علی جمعه  خدا مجازات به اعدام می شدند

نیک  بازار خوراکی به دره صوف در عین انتقال مواد با موترش در پنج نفر

  این تا دنداشتن را ت چنین کارأرکسی جردیگ زده شد.زنده آتش یکاولنگ 

 .ردکطالبان سقوط گروه بامیان به دست  ش.ه1378 سال در انجام سر که

سال  ومدت د در یک باره بدست طالبان افتاد، و ستان تمام هزار بدین گونه

ان ن خاالرحمعبدامیرتمام جنایت های ند حاکم بود ستانکه طالبان درهزار

با  ملا همچنان در تعاتشکیالت هزاره ه اما ندسرگرفت علیه مردم هزاره از را

نکه با آ  .مه دادنداداشته و به مقاومت خویش اد سایر احزاب های سیاسی قرار

 ندورا شود دردم سمت شمال افغانستان نامیده میندوی گندره صوف ک
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 بودند هبه ستوه آمد ی هادرصوف رده بودک کار حد رژیم طالبان تحریم شان تا

اعظمی قیمت ک افغانی به حدی ل (900000 ، 800000) فی سیرگندم سرخه

یده رس اولیه به اوج گرانی قحطی وخشک سالی تورم مواد ده بودرسی خود

 .یدئسابه آسمان می مقاومت مردم دره صوف همچنان سر مردی وپای و ندبود

  نه،تمام خاد یم نشدنتسلجانی  دادن خسارات مالی و بامردم دره صوف  

طرف طالبان به  مردم دره صوف از جارباغها و اش ر،مناب ،مساجد کاشانه،

  (یپاز ریشه قطع )هم  دره صوف رامردم حتی درختان  آتش کشیده شدند و

 البان هرط زمین سوخته تبدیل شدند به سر سرزمین دره صوف کامالً .ردندک

مردم دره صوف جنگ ؛ اما ردندصرفه جوی نک حق هزاره در راجنایت  نوع

به  مردم دره صوفعلیرغم ادامه جنگ،  .دندخویش را علیه طالبان ادامه دا

زمین زیبای دره  سر و دگرفتن پیش در مهاجرت را  گروه گروه راه ناچار

 .را ترک کردندصوف 

هزاره ها بود فرزندانش تاحدی به ای برای دنیای مهاجرت نوید تازه 

 پیمودند. را نیز راه تکاملتحصیل پرداخته 

  ردارس شهید  و یاسین محمد دگرجنرالمرحوم تصاصی مصاحبه یی اخ

روزنامه  بی بی سی، محقق در حاجی محمد استاد و جهانیحسین  محمد

که  دنگفتایشان می ند.جه ولی صدای آلمان صورت گرفته بوددوی والعالم 

  بود واهدنخ و مردم افغانستان قابل قبول نیست آحادبرای   شان طالبان وجود
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  ،دیدهرنج، لیون ها مردم دردمندمیمحقق صدای  محمدحاج این صدای استاد 

اجحاف  با چکامه های ظلم ومردم بود که برزن  دشت وکوه هر  ه درراآو

که در  دبو محقق بلند حاج محمدنجره استاد حاز که طالبان خفه شده بودند 

 .ددمیروح تازه می نیمه جان جان آدم

  دیجدبارت«142»دره صوف ولسوالی باالی طالبان میانبا سقوط از بعد 

باالی  هوا زمین و از تبهامر «1456»و داده بودند تشکیالت نظامی یاقو

ولی  .بودند نموده سنگین اتتهاجم و تحمالمردم دره صوف  مجاهدین و

و  خره سخت عقب راندهص با ه کمک خدای بزرگ مثل تصادف آبب

 .شدندمی شکست فاحش را متقبل

نشکن  نستوه و انند کوه باباهم واستوار جا بر پا انهقهرمان مردم دره صوف

ه محاصر ندطالبان مجبورشد آوردندنمی خم به ابرو دندده بوایستاده ش

ی . ولی محاصره  اقتصاددپیش گرفتن در اقتصادی دره صوف را سیاسی و

مردی شجاعت پای غیرت و ،آزاریدگرچه روح و روان مردم را می  طالبان

 .آوردبرو نمیخم به ا  جا بود دره صوف همچنان بر  مردم
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 سمت چهار طالبان ازتوسط دره صوف تهدید 
  

توانسته  پیروزی مجاهدین درجبهه شمال بودآنها بهاره.ش 1378بهار

  تا ناموس عزت و از سنگرهای دفاعی خویش رامستحکم نموده و  که بودند

 .ایندنم  دفاع وار  مردانه  پای جان

  تهدید سمت مورد چهار دره صوف ازکه وده.ش ب1378 بهاری  در

ره محاص  کامالًطالبان  سمت دره صوف را چهار گرفت و قرار  طالبان  جدی

سوالی باالی ول سنگین امکان حمله لحظه  هر و نموده بودند اقتصادی و نظامی

 .داشت  وجودطرف  هر از  دره صوف

  عتحرکات وسیباعث  روی دوآب  ولسوالی وجود مولوی اسالم در -1

 .شدندمیبیشتر احساس  حیه این نا ازطالبان 

 ردهمولسوالی ک در بودی حسین خطر دیگر منگل مالزوی و وجود -2

  وطریق منطقه دیوالک  امکان حمله از و والیت بامیان  سیغان و

 داشت.  وجود  دره صوف باالی سرغازی 

  ناحیه این از گاهی خطریکاولنگ گه در  سید صوفی گردیزی جودو -3

 .شدمی احساس   هم

 دره صوف چپچل،وشمالشرق مناطق شمال  اصلی جنگ در جبهه  -4

 الملی ،تیرک ،اولیا چهار خواجه بلند، ،دمکی دایکندی، ،سفیدکوتل

   .بود قرغنه و
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ادامه   هوا زمین و لحظه از هر رو در روجنگ  شرق دره صوفدر 

 دره صوف در رسیدن فصل گرما و زمستانی برف های ، آب شدن داشت با

  از شدند جبهه های جدیدمی االی دره صوف زیادترات حمله دشمن بخطر

  وصف عدم امکانات و با حال شکل گیری بود درسمت دره صوف  چهار

 خنیکی ازت تمام اکماالت لوژستیکی و ،تخنیکی تسلیحات لوژستیکی و

  تروپهلیک و شدتدارک دیده می طرف مردم بی بضاعت دره صوف تهیه و

ه دامن در پنهانیبه صورت  ماه یک بارشاه مسعود فقط  طرف احمد از های 

جبهه  مالی توانای حل مشکالت اما .ندآمدهای صبحدم به دره صوف می

  زا دره صوف ولسوالی ستد مردم  و داد اکثر ندنداشت را مردمی دره صوف

 البانطتحریک چشم جاسوسان  از به دور به طوری پنهانی  تاج  طریق حواله

 .ندتگرفدره صوف صورت می خارج از

 رسمت بیشت چهار از دره صوفحمله طالبان به  خطر گرم شدن هوا با

  مردم و یسیاس احزاب شمال شورای تصمیم گیری ابتکار با ندشدمی اسحسا

مقابله  جهت .ندگرفت تحت کنترول قرارات وسیع طالبان دره صوف تحرک

ل یجبهه های وسیعی تشکاطراف دره صوف  در علیه تهدید های طالبان 

 .ندشد
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  قوماندان های نظامی شان در و قصبات دایمیرداد و تمام مردم قراء  

 سرک یکاولنگ دره صوف خانه به امنیت مسیر سرحدات کوتل باد

 مصروف شدند.

    و دخاک با داود و ،شباشک دروازه مردم قریه های شیخه،تمام 

  ی حدات سرغاز سر سیغان تا و همردراه ک مسیر نظامی شان قوماندانان 

یش های دفاعی خو سنگر افغان دشت قبر و سنگ شمشیر یی کله و

 نمودند. افراز را

  و بقیه  خیرآباد نگر،رب  برج تگاب حسنی، مردم قریه های حسنی  تمام 

یالق هزارمنی( سوق ی یاهه کو) ف حسنیااطر به استقامت کوه های 

 ند.ه بودداده شد

    و ، سرخ شهراب نوامدتگ الن،کهاراولیاء دایچ ،قریه های تمام مردم  

 یرک،کوه ت به مناطق بیانان،نظامی شان   قوماندانان و دره صوف مرکز

 های سنگر شمال دره صوف را ووگلوانسای سفیدکوتل  ،دمکی

 ردند.ک افزار  دفاعی خویش را

  تیرک، جرس الملی، خواجه بلند، نوامد، بند تمام مردم قریه های 

  ولسوالی روی  با  وف کهطرف شرق دره ص دوقزندان ق و قرغنه

بسیار  خطر رگرفتند زیراحالت دفاعی قرا دراست  دوآب هم مرز

ان ش قوماندانان نظامی و .ندردکتهدید می این ناحیه مردم را از یگبزر
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اجریم سنگرهای  وقرغنه  دوق،له قگکوه  درکوه آسمان خوال،

 .دندده بوکرافراز  را دفاعی خویش

 

 دره صوف شرق طالبان در حمالت شدید
 

که دره صوف را در محاصره نظامی واقتصادی  این  ازبعد طالبان 

رف به طبل جنگ از هر طشیپور صدای شدید خویش قرار داده بودن 

دره صوف وجنوب غرب از ساحات شمال، طالبان  ،رسیدگوش می

 .مواجه شدند یبه شکست سختکه حمالت شدید خود را انجام دادند 

ه کمک مولوی اسالم محمدی تاتار ولسوالی روی طالبان تصمیم گرفتن ب

[ نفر با تجهیزات 2500به کمیت ] وکرنیل های )جنرال( پاکستان دوآب

 ای شرق دره صوفسد استقامت مردم را از ناحیهوسایط مجهز مدرن روز 

   .وجنگ های خونین را از این ساحه آغاز کردند بشکنند در هم

  در کردسال ادامه پیدا ره صوف مدت دوشرق د جنگ طالبان در

  در قیوم بای طرف مال از وزر 12:10 ساعته.ش 1378 جوزا15 تاریخ

 عیسی حمدم به دستگاه مخابره داکتر توسط مخابره تاتارحبش منطقه یی 

  ط برارتبابه عهده داشت  را که فرمانده جنگ شرق دره صوفرحیمی 

والی ه باالی ولسملح  که طالبان قصد دهدبه ایشان اطالع می و کندمی قرار
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 ییًجلسه  شرق دره صوف فورا ییجبهه سران اما. ددره صوف را دارن

 .ندذیل ا ن جنگ قرارقومانداناکه د ننمایگزار می بر اضطراری را

حاج طالب  امیر، مال طاهر آمرسلطان، عیسی رحیمی، داکترمحمد

ال رنج و جرس غالم رسول امینیشیخ  ،زنجیر باقر برسلی، ظاهر حسین،

د به که جبهه بای گرددمی طرف جلسه پیشنهاد از بودند، فهیمیخیراهلل 

 یمحمد عیسداکتر اما انجامد دهد عقب نشینی تکتیکی را «کوه رامدل»

  در ماهمه   هگویدکمی و کندبا عقبی نشینی تکتیکی موافقه نمیرحیمی 

 یکیقب نشینی تکتع مدفن شویم باید جاقله شماخ آسمان خوال یک  این

ئید أت جنرال فهیمی با ؛وردتدریجی را به بار خواهد آ گکوه رامدل مردر

همان  که .صالح نسیت رحیمی عقب نشینی تکتیکی اصالً حرف داکتر

 نشینی عقب شودتلویحاً تکرار می ین خانارعبدالرحمامیمتروکه ای پروژه 

  و  جنگ بدون کدام خیلی از مناطق شرق دره صوف را که شودباعث می

 حمر که نه به طفل وکبیر مادشمنی   !مئیتسلیم  نمادشمن به  گیری در

   !؟شد خواهدچه  مردمآن معلوم نیست که سرنوشت  ودارد 

یک  نقطه عطف دره صوف دره صوف از نگاه استراتژ های شرق  سنگر

 یدیگر دره صوف کهردکخوال سقوط می اگرکوه آسمان ندآمدبه حساب می

لوم ملت مظ دیگر بر ن خان باراامیر عبدالرحم سفاک فاجعه  نداشت  وجود

   س گروپ جنگی قریه خواجه بلند قوماندانأر درکه  گردید.می هزاره تکرار
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  این از  عی داشتاهای دفسنگربه منطقه تاقچی که بود  فتاح زوارسید احمد 

نمود و شبانگاه خطوط جنگ شمال  به شرق دره صوف نقل مکان فوراً   ناحیه

  گرچه همه مردم دره صوف سنگر کندشرق دره صوف ترک می دبه مقص را

هم   بههج  مقدم خط  و برسند  خود بار مردم به کار تا .ندی شان نوبتی بودها

  قرغنه قرار دوق وق له گآسمان خوال  بند  مناطق جنگ درخط  حفظ شود و

  ی،ه خاکتپ در تاتار منطقه حبش و در قیوم بای  طرف مقابل مال در و. رفتگ

ف صهمراه فرماندهان ارشد طالبان   ی اسالمومول  وجود  کنده چیپ و الملی

  ،جنرال فهیمی .نددادتشکیل می طالبان راجنوب شرق  شرق و آرای جبهه 

امینی  ،آمرسلطان ،امیر مال طاهرقوماندان  عیسی رحیمی و محمد رداکت

ه جبه  سرأ زنجیردر باقر محمد و حاجی طالب حسینظاهر برسلی، ، جرس

 بودند. دره صوف   شرق

 قوم از حیدگل موسی زی و مال قاریشخصی به نام فرمانده طالبان 

در  برای جنگپاکستان  از تازه کهبودی  غلجای قندهارطائفه  از و کاکر

  را طالبان نفری «3500»طلبانه فرمانده نیروهای داو ایشان بود شمال آمده

 شته شدنک و خونین پیاپی های گهفته جن  سه از که بعد نبود هبدوش گرفت

متقبل  را یطالبان شکست سخت .وحیدگل موسی زی مالبه نام  فرمانده طالبان 

 .منطقه الملی به تپه خاکی فرار نمودند از و شدند
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سکوت سهمگین قله بلندی کوه آسمان خوال ه.ش 1378جوزا15شب 

 همانند   ندکشییزوزه متوأم با بوته ها  بهاری خنک نسیم  بود  گرفته فرا  را

بوته  ندشدکوه افزوده میاین وحشت  هر لحظه بر یهیوال  سیاههپای هبهب 

  ودندب  در روز که زینت بخش کوه کمر سبز سرعلف های  رنگ و های رنگا

  ار زمین آدم ویا که گ ندبود  هداد  دست هم ست درسیاهی شب چنان د  با

ه ابان درظاهر بگرگ بی های مجاهدین وحشت سنگرهر لحظه بر و می بلعد

  ارجلو این همه وحشت باید   کهمرد می بایست   ،ندشدنام آدم اضافه می

 .گیردب

  و غوله قشقه  ،منطقه الملی ازب ش11:30ساعتتهاجم سنگین طالبان  

  ابدوق ق  خوال گله وکوه آسمان  مجاهدین  خاکی باالی سنگرهای  تپه

  شد تا  شروع شب 11:30ساعت جنگ در .ندشد آغازهوای  حمایه زمینی و

 باسالح که دشمن  جریان داشت همان شب به شدت تمام  بامداد 4:00ساعت

 ندوبیدکهم می در سنگرهای مجاهدین را وهوا زمین از سبک و های سنگین

شرف ناموس  ،ننگ عزت مردی ازپای وایمان  وخلوص عشق  مردم با اما

  ودمجاهدین دره صوف  تحمیلی ازاین جنگ  که درکردندمی دفاعخویش 

طالبان  و  شدند. زخمی رنف چهار وبه نام ناظر حسین، طالب حسین شهید  نفر

 . ل شدندرا متقب یشکست فاحشمالی ت اوخسار جانی ها نفر تلفاته د دادن با
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 روز سنگر های مجاهدین مورد اصابت سالح ثقیله وحمالتو شب 

ه رعب ب پاره طالبان دای خمص ند و هرلحظهگرفتطیاره طالبان قرارمی یهوای

 . نده می شدافزود  وحشت مردم و

خلیه ت قریه خویش را  الملی کامالًقریه  تهدیدهای طالبان مردم  بروز با

شمال شرق  شرق و در بلند جنگ مردم خواجه یدفاعخط  اما نده بودنمود

  یانان راب تاقچی ودایکندی،  مکی، که مناطق دهپا برجا بودکامالً  دره صوف

 شمال وشمالحجم جنگ در تهدیدات و بروز وصف  بارفت گمی بر در

ناموس  وجرس از عزت و ، شیخهنوامد ،خواجه بلند  مردمشرق دره صوف 

 .خویش در برابر طالبان دفاع می نمودند

ه ب تبدیل به آهن داغ وآتشین شده بودندمردم دره صوف یک پارچه 

وس نام ،عزت ،ننگ  ،ثیتحی از دفاع جز ردندکدیگرفکر نمی چیز هیچ

سیاه  هلک تا به قربانی بودند جوش حاضر خود خویش همه به طوریشرف و

مردم  ودنش تکرار دیگر ن خان باراعبدالرحم امیر سفله پرور  دوران ننگین 

بودند   هزبون شد  خصممقابل  خشم در که یک پارچهبسیج شده بودند   چنان

مه مردم هولی   مردم نداشت روحیه  بر  ثیرأمحاصره اقتصادی طالبان چندان ت

مین أجبهه گرم جنگ را ت تخنیکی و ستیکییتمام امکانات لوژ دره صوف

دم به جانفشانی مر استاد سردار محمد حسین جهانیدر این راستا  ردند.کمی

 سروده است. چنین ابیات راارج نهاده وف شرق دره ص
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 آمده از راه قـشـقه و غـوالببان ـالـط      ـده ـآم از راه روی دو آببان ـالـط

 ینشکست  خوردند لیکین سخت سنگ      ینـنگــنان در خاک نــتاده دشمــف

 خــاریـشیر تــود شمــا بـنگر هـه سـب        یرتاریخ ـش جوانان شرق دره صوف

 داکش بیرن کرـبه غیرت دشمن از خ   رد   ـون کرواز خـر حسین پـاظـدال ن

 دــاهـــجـار مـدد کــارو مــدا یــــخ   رد مـجاهد     ـعلی مرب ــال ضــکه م

 ی داورـــــوده حــمـود رازی نـــزخ       ر دالورــــاهـط ،یاــــــیر بــال امــم

 تهـرفـگ رـبان را در ســــالـست طـکـشرحیمی دآسمان خوال سنگرگرفته      

 یرزمـی جنـگ ردند قبـائیـن کـبــه ت     یمیـــنرال فهـج ،اـطان هـلـر سـآم

 ـشالق بـغــــک هـمــراه یــارانــزقـ    ـتار، خیراهلل قـومـانـدانــمخ رئیـس

 کنهله موـربـو ســگ خـوپ تانـد تــقاه المــلی حمله موکنه      از رالبان ـط
 

 هانی در افغانستانحضور جامعه ج
 

  از افغانستان انی درجامعه جه حضور ازسرنگونی رژیم طالبان و هزاره ها بعد

ین گروه و اول آشتی ملی به گرمی استقبال نمودندتمامی پروسه های صلح و 

گروه  شدند DDRهای نظامی که حاضر به همکاری با پروسه خلع سالح 

 .ل هزاره ها بودندؤهای مسلح غیر مس

آمدن صلح و ثبات در  اضطراری، جرگه لوی در اجالس بن،هزاره ها 

ن ای کهآمدندمعه بین المللی به حساب میهمکاران عمده جا ازانستان افغ
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می به شمار افغانستانبه امن ترین مناطق  ستان هزار تبدیل شدنبه  پروسه منجر

ایجاد نظم جدید سیاسی اجتماعی مناطق هزاره نشین پیشگام  در ورود 

 .ندگردید

رعت به س را خویش ملی هویت تندطالبان توانس سقوط از بعد هزاره ها

توجه جدی هزاره ها به علم و  .احیا نمایند را هویت ملی خویش و یابند باز

باز نمود. امن بودن هزاره  ها دروازه های جدیدی برای نسل نو هزاره،تحصیل 

 در این لیلبین الم مریزترو مبارزه جدی با عدم معضله مواد مخدر و ،جات

   .طبقه عامه مردم هزاره داشته استدر رشد روز افزون   ثیر عمده ایأمناطق ت

کوشند تا نهضت میها کنون نوابغ سیاسی جامعه هزاره رسد ابه نظر می

شهید عبدالعلی  استاد « شهید  وحدت ملی» عدالت خواهی که تئوری آن را

 .نمایند  پیاده  در عمل ندرده بودکپایه گذاری  مزاری

د با درجه و حضور اساتیکیفیت عالی  با و دانشگاه های  سیس مکاتب أت

   توان یافتمراکز دیگر آموزشی نمی هیچ یک از که در باال علمی  کادر

بدیل تکشور به یکی از با کیفیت ترین مراکز  مراکز آموزشی هزاره ها را

  نمایندگان پارلمان رجال سیاسی، رده است و در بسیاری از همین مراکزک

دانشگاهیان  گان و ردهک ی تحصیلجمعیت باال  نیز مشغول به تحصیل هستند.

  برای  برای این مردم به صورت خاص و نیروی فکری و متخصص الزم 

افغانستان به صورت عام فراهم نموده است. سیاست مداران هزاره موفق به 
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همچنان که   تاحدی شده اند. مناطق هزاره جات  ایجاد نظم جدید سیاسی در

 ،را بازسازی کند خود، جنگ هده چهار از تالش است تا بعد در ن کشورای

گو بهترین ال تواند این زمینه می بسیاری بر این باورند که هزاره جات در

-یک سوم کسانی که درآزمون ورودی دانشگاه شرکت می از بیشتر  .دنباش

 .شودبیشتر می  هر روز  این تعداد  هزاره هستند و  دانش آموزان کنند از

حتی  و .تلویزیونی مخصوص به خود دارند ایاکنون ایستگاهه هزاره ها

فغانستان سایر مردم ا ،ییرسانه ها نیروی تکنیکی و فکری الزم برای نظام و

با آن هم مشکالت اقتصادی کنند. طبقه متوسط هزاره ها مین میأرا هم ت

ه هم اکنون از پیشرفته ترین سازها فرزندان هزاره  کنند.به سرعت رشد می

   نون بیش ازاک  هم رنت بخوبی می توانند استفاده کنند.بشر مثل اینت های 

ان بیش د و مدیرندهتشکیل می هزاره ها بران اینترنت افغانستان را کار %60

هم  د.نهستها نویسندگان هزاره  بالگهای افغانستان از و سایتها 70 % از

 یبدون سخنران هرات  بلخ و  عمده کابل، ناری در مراکزیماکنون هیچ س

 مهاجرت تحوالت اساسی و .گرددهزاره ها برگذار نمی های مسلکی رکاد

باعث گردید تا هزاره ها اکنون به یکی از  ها جامعه هزاره های اجباری در

 هزاره  بدل گردند. تناسب قدرت در معادالت سیاسی  مهره های تعادل و

تان آینده افغانس ونی وبرای نسل های کن ها می کوشند تا دروازه آموزش را

  زارهه  ترین خانواده این دقت عمومی باعث گردیده تا فقیر و. باز کنند
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ز ا غفلت نورزند، راه عبور دختران شان  به ویژه  هم از تحصیل فرزندان و

ز با نی ها  هزاره سیاست مداران  .بینندتحصیل می را به آینده دربحران 

دارند و هم می برقدم  دولت فعلی  از توجه به حال و آینده هم درحمایت

ائتالف های  در [، پولیس ملی وامنیت ملیاردوی ملی] فعلی نظام در

پس  اردوی ملی افغانستان .فعال سیاسی دارندملی اصالح طلبانه مشارکت 

 1385ل گیری کرد. در سا از فروپاشی طالبان به تدریج شروع به باز شکل

ضا ر پیلوت محمد  .ردبه کار ک  آغاز  رسماً  نیروی هوایی این کشوره.ش 

پرواز  بار  (25) زرو یک موفقانه در دره صوف بلند  خواجهقریه  از شریفی

 .که این نیز از افتخارات نسل جوان هزاره هاست یفه نمودندظانجام و و
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 ذخیره گاه تپه یی شیخک خواجه بلند

 خواجه بلند -آثار مسکوکات 
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 یخک جری خوال خواجه بلندتپه ای شِ 

 د وزیارت خواجه بلندخواجه بلن -دورنمایی، 
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 فصل سوم 

 خواجه بلند -قدامت تاریخی 
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 خواجه بلند -ارش مختصریذگ

 

 از دور افتاده دره صوف باال و خواجه بلند یکی از قراءُ معروف و 

عنوان  افغانستان به آغاز تشکیالت در مربوطات والیت سمنگان است که از

به دولت وقت به  1بده باج ده )مالیات( نفوس ویکی از قریه های مهم و پر

بوده  کوهستانی نگاه موقعیت جغرافیای کامالً این قریه از ند.آمدحساب می

از مرکز دره صوف باال به طرف جنوب  (کیلو متر24حدود کمتر از) در و

خواجه بلند گروه طالبان  جنگ علیهزمان  در .فاصله دارددره صوف شرق 

 .توان گفتمی  دره صوفدفاعی تنها سپری  را 

نگالت احاطه نموده ج و ی خاکیتپه ها کامالً موقعیت اراضی آن را 

 زیارتی به نام زیارتگاه خواجه ،گری ره های آهنوک، مغاره ها، باستانی  آثار

   گران ردشوگ توریستهاکه توجه است.  اختصاص داده  خود در را  سید محمد

 .داردبا خود سال  موسم در هر را

                                                           
مالیات بده، به دولت وقت از تمام حاصالت زمین ، زمینی که به اساس جریب کوه 1

 دشت از طرف دولت تعین و قید ذمت شخص شده بود.
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رگ زه شاهان بزیستگا و بار ی پرتاریخ قدامت دره صوف بلندخواجه  

لسله س رستم، کیانی همانند زال، که شاهان پیشدادی و پهلوانان سترگ و

ناسان  ش تحقیق باستان گران وغوریان بوده چنانچه کاوش زنویان وغ سامانیان،

 شاهانو ها، محل کَمَند راقدیم  لند(خواجه بلند)خوج وب مسکوکات آثار

 دانسته اند.نیز بزرگ

اش طیوریاش)تیوه ت فعلی( یرکتیارک،)خُم حوض،ت خَم حوض بابر،

لیه اوعصرکمون  در دعای ما است که محل زیست انسانهامویّد م شاهدفعلی(

په ت شدند ویاد می(سرزمین دره صوف به )دره یوسف درآن دوره است.بوده 

 (دره یوسفدره صوف)امروزی  خواجه بلند و  قدیم لندب های قریه خوج و

ا همتن همین بلندی ها مناره  در زیرابه خوبی معلوم است که طبیعی نیست 

اگستر وخبوفرت   تکه های ذغال خشتهای پخته و پارچه های سفالین،  تنها

 .شوددیده میهای انبوه 

  را خواجه بلند] (46 تا 54)صنوسیند می دیقل میمنگی تورعبدالرحیم 

آهنگری آن به خوبی های ره وک است و دانسته کاوه آهنگر  محل زادگاه

ه ب بوده که گاران  روز ل ساخت اسلحه یی مدرن آن که محمعلوم است 

 [شده است.کاوه آهنگر ساخته میتوانمند دستان 

  ده وبو یی دروازه تنگی تاشقرغان دارای  :سمنگان آمده  شناسنامه در

لند ب و گذشته به استقامت خوج شمالک و زندان  دره  یبکآ  عمومی  راه
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ابل بوده به طرف ک کاروانهاحرکت  مسیرکه  قدیم وکابلبامیان  ،دره یوسف

 .ستبین رفته ا از  زمان  مرور  بهکه بوده   نیز کاروان سرای های مسیر راه  در

ه دور تاریخ و قبل از ادوار از دوره های قدیم در )سمنجان( سمنگان

  ه ازک شودسپس معلوم می بوده،انسانها زندگانی  های اسالمی همیشه مرکز

  یهمچنان گنبد سنگ دارد. ی موقعیت مهم داشته ویافیاجغر تاریخی و نظر

  و تاهیناآ معبد کوه بچه، در ییک پارچه سنگ از  آن مجاورت در  سمنگان

وان ها استخ چقماق، ، مغاره قره کمر (خواجه بلند)بلند  خوج و درآن  کتیبه

دره  ل دردان عاوهیکل تراشی دختر نوشیر و سرخ کوتل کشف آتشگاه در و

 بزکس دامنه کوتل در  ایستاده سبزک جهیل رآبخو آب بند و  موهو  نگاره

م تما اولیه مسیحی به  نوقر در ها  کوشانی عصر در محالت دیگر ده ها و

 .سایه افگنده است زمین )سمنجان( سمنگان  مناطق

موقعیت مهم سوق  باالدره صوف خواحه بلند ولسوالی   که آنجای از

وائل در ا .استبوده بزرگان توجه  نقطه عطف  منحیث   دارد همواره الجیشی

اهلل  . مانند:  آیتوبزرگان دره صوف بودند گاه علماپناهخواجه بلند انقالب 

  شیخ محمدجواد نجفی شیخه، شیخ براتعلی حمیدی، شیخ علی اکبر نهضت،

محمد حسین تحویلدار،  ،شیخ محمد کاظم جعفری، شیخ احمد علی احمدی

 ودند.ب ...و سید حاجی داود
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  ص2جدرون  زاروایت ) کتاب در فرسپنتا داد داکتررنگین نوشته بر بنا

ی ی استقالل طلبانه تاریخ  طول  در یرذپ نا تسخیر دژ (بلندخواجه ) (147

  انگردره صوف نش مردم کنار در را این قریهاهالی سبز  رهمیشه حضو و کشور

 ثابت شده است.  ایشان هیزکاری  پر و  تقوا مردی پای

قریه خواجه بلند زیر زره بین فوکس  ه.ش1379قوس سال  برج در

روزنامه های افغانستان   جریده و  خبرها،  سرخط  در نگاران و خبر رسانه ها و

باز تاب  چنان قریه خواجه بلند را  ،بلخچاپ   بیدار  نامه  هفته  گرفتند قرار

عطوف م  خود  به  را ان گردشگر و دیگر توجه تورسیت ها  بار دادند که یک 

 .نمودند
 

 خواجه بلند -جغرافیاینگاه به موقعیت 
 

 ه ک اطالق می گردد قصبات  و به قرّا یلحاظ جغرافیای خواجه بلند از 

   ذیل است. قرار

 :پشت آب(، )خالنیاز تاشتیوه   قریه  به  شمال  

 :یم خانحر بند و )بغک( ته خمکبه قریه   شرق 

 :قراحمد( ،س)جر به قریه خواجه گنج جنوب 

 :بایا(، )لخشک دوقق  قریه سرخ  به  غرب 

 .)قشالق( تقسیم شده است پنج  خواجه بلند به روستای 
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 بهسودقشالق  -1

 )دادمحمد(ددک قشالق  -2

 بره را قشالق  -3

 قشالق بایا -4

 قشالق چشمه شریف -5

خواجه   نمایند.این قریه زندگی می در فامیل خانه و« 650»که تخمیناً

  .دباش میتپه های مرتفع خاکی  خیز،آب شیرین ولزمین حاصدارای  بلند

  الت خوبی ازحاص است و )دامدار( و دارمال ،زراعت پیشه  مردم  تماماً

  رخه،س گندم، الت:وصمح قبیل آیدکه ازبدست می خواجه بلند داری زمین

  چالو،ک ،پیاز شفتالو، شلغم، لوبیا، موشنگ، هندوانه، خربوزه، ،نخود جو،

 و یرغِیز و،ندَاِ بادام، سنجید، زردالو، کنجید، کدوحلوای پلوی، کدو سیر،

  بیشتر از طریق روستااین  مردماند نآیمی دسته حبوبات ب ...و 1هنگ

 .نمایندمی  معاش  مالداری امرار رزاعت و

 2ویحمالیاقوت  عرب شناس جغرافیا دانشنامه معجم البلداندرکتاب 

 وابعی تیقصبه  از دبلن خوج و است: مورد چنین نوشتهاین  در (145ص1ج)

                                                           
عبدالکریم زوار، محمدعلی کربالی، غالم سخی زوار، دهقانان خواجه بلند غالم رسول، 1

 تقی کربالی، عبدالرحمن، فاضل بای، جوادبای  و صفدر علی کربالی.

 فرهنگ جغرافیای شناس عرب. لف یاقوت الحمویؤمعجم البلدان دانشنامه م 2
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وای ه جلگه های شاداب آب و آبادان ر بسیارشت بذکِبا است جبل البلخ

  محصول آن غالت شغل اهالی مالداری و  کنه آب از قناتتن س245 معتدل

 باستانی دارد. قابوس وگنبدزراعت پیشه است 

  ی،بخش)مالدار در افغانستان ملی همبستگی و دهات انکشاف پروژه

  و آب چاه حلقه (6تعداد) به افغانی (12،40000) مبلغ به آب( چاه و سرک

 ده،نمو ریزی جغل و کاری کندن اساسی طوری به  را  سرک کیلومتر (9)

 اند. رسانیده اتمام به موفقانه را سرک و آب چاه

  در ملی همبستگی و دهات انکشاف پروژه طرف از گوسفند سأر هاهد

      جهانی های کمک بخش از تبضاع بی و فقیر مردم به خش)مالداری(ب

WPرفط از ها کمک این که وصفی اب  .است شده داده بلند خواجه قریه به 

 هب احسن صورت به اما .بود شده داده افغانستان مردم به جهانی های کمک

 است. هنرسید  مردم

 خواجه بلند 
کهن ترین قریه های ولسوالی دره صوف باالی خواجه بلند یکی از 

  یاد ر(برا و دکد )بهسود، خواجه بلند  آن جغرافیای در  که  یت سمنگانوال

یب های نش و فرازپر  قریه های دیگر تاریخ سایر مانند قریه جات این .شودمی

د دل خو در تجربه های تاریخی فراوان را و انداشته گذپشت سر زیادی را
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  1ریختایی  ةدرگستر تورک ها ،مرحوم دهخدا داشت یاد مدفون ساخته است.

ان زب در "بلند"و"خوج "استواژه   دو خواجه بلند ترکیبی از) 249ص3ج

 یی شیانهآ"به معنی  .گفتندمی تات تورک که منطقه درگذشته بدان سخن

  اطق این من یی شده جنگالت انبوه تلنبار "بلند"خوج"الخ  که در "عقاب

ی ه به زبان دری فارسز هما تربیش مردم  حال حاضر در  .شود( یاد مییباستان

تفاوت  هم  با واژه   دو این  مورد  روایات در چند در هر .دننمایتکلم می

  خی یید گرفته از زبان اوستایی تارتأی آرام آرام با  واژه  ریشه این دو اما  دارد

 (.اند پهلوی اشکانی و... یباستان

جانشینی  یک درآنجا بشر بارکه برای اولین است  یزمین خواجه بلند سر

  سمو  های غار، دیوارها  ،نگاره ها  دارای ه است خواجه بلندردکتجربه  را

هزار سال پیش  «12» مانده از نگاره های به جا و  شده منقش (ایوان  )سموج

مت اقد مورد نویسندگی است که البته در مربوط به عصر .یافت شده است

  «12» متاقد مورد رد قابل استنادی مطرح نشده است وتاریخ  هنوز آن تا

 واقعیت از رسد دوربه نظرمی دارد وجود بسیار تردید هزارساله آن شک و

ات آثار مسکوک تپه یی شیخک جری خوال خواجه بلند در و تاریخی باشد

  هاولی  قرون شاید هم در و دهدنشان می کوشانی ها را عصرکه بدست آمده 

 .باشد

                                                           
  ه.ش چاپ دهلی.1308تورک ها درگسترة تاریخ مولف: عبدالروف بیکلربیگی سال1
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موقعیت  بحر سطح  از ارتفاع  مربع متر (1400ارتفاع)ه بخواجه بلند  

  پرایوان  )سموج( سم و ره آهنگریواستانی هم چون کآثار ب و غارها  دارد

ن مردمان خو ،حاصلخیز ،فع خاکیترم  بلند تپه های  و نگاره ها نقش و از

  در  ار )بیگانگان( مهاجمین برابر  سینه های فوالدین در و مهمان نواز گرم و

 .داده است خود جای 

  باش ه.1357م1978ل سا گر روسی دراوشیدی کسیریان ویکتور  یروز

غاره م  به نگاهی  زد قدم می  تپه های خاکی خواجه بلند  ویرتیم کاری اش 

اک خ  دل تا اسراری از برد لند(ک به )بیل، ست د  انداخت های خواجه بلند

د باش  ستانافغانملی  موزیم   در الهس 2000تاریخی عنوان سند  به که  پیدا کند

  باختر طالی زمزمه های است جام را به مردم نشان دادند )ایوان(  سموج  سم،

وجود م  افغانستانملی  موزیم  فعالً هم در و است  پیدا کرده ناحیههمین  از  را

 .است

ت عظیم اس صخره های بلند و، کوه ها از  پوشیده  زمین دره صوف سر 

اراده  و بلکه در پشت کار . ن استعظمتش نه تنها طبیعت کوهستانی آ که

برابر مها جمان بوده   در  مت تاریخی این سر زمین اسطورهاقد  مردم آبدیده

مقاوم خواجه بلند تنها مردم است که با غول های  ساکنان صبور و .است

ار و فش  سوی دیگر با از باران از یک سو و ،برف  برودت،، وحشی سردی

 .نرم نموده است  پنجه دست و  نوائیبی گرسنگی و  ،فقر  ،اختناق
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 دشت ها و اعماق در بر فراز قلل و بد بختی را،  التبار های از مشک 

  یه با ستانی بدوش ماین خط سبز سر و باریک پیچ پرخم و دره ها ی عمیق

خره ص فاتح تمام موانع و  و در واقع دهندمی  رزم موانع با  به سهولت کشند و

 .خویش هستند ان دور ناپذیر تسخیر های

ف وقتی نامی از دره صو .استتاریخی  زمین باستانی و سر خواجه بلند

از همه  و... دایمیرداد و طور شیخه، بریم همه به یاد قریه خواجه بلند،می

تاریخ  گفته نظر به .افتیمخم حوض می زال در بزرگ مهمتربه یادحوض

   است. بوده نگر آه  رشد کاوه و  محل زادگاه  خواجه بلند نویسان 

 نا  فاز جدید جنگ وارد یک  شه.1361–م 1982درسال خواجه بلند 

انی ج خسارات مالی و لی داخلی گردید گرچه تلفات ویمفرجام خونینی تح

 به نفع مجاهدین تمام شد. جنگ   انجام پی داشت سر هم در

  محمد خواجه سیدگان دنوامحمد  سیدخواجه نصب نامه خطی  در

  اوالد و آصف به ملک دره یوسف با محمد شده است سید 1نوشته  آصف

 پاک رسول اهلل مبارک ةجهت حفظ عقاید خود نسبت به سالل حشم خود

مردم  قران هجرت کرد ر امیر تیمور صاحبق به دستو.ه 871سال در

                                                           
محمدآصف نوشته یی سال  محمد نوادگان خواجه سید خطی خواجه سیدنصب نامه  1

 ق -ه 1232
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اطراق   چندین شب آنجا  ،عقیده خاص به خواجه صاحب داشت 1گاوکَش

که جنوب دره شمالک  حوض خم بلند و ودعوت مردم خوج  بر  بنا  نمود

جه و خوا اقامت گزین شد  سال های زیادی آنجا و لبیک گفت  داشت قرار

  آنجا درخواجه صاحب  پیروی قرآن پرداخت وو صاحب به نشر احکام 

به   په ییت  بلندای بر  ندتدفین نمود احترام  با  بسیار را او  مردم  .وفات نمود

   یدسخواجه  به خواجه بلند و  بلند تبدیل شد وسپس خوج  .نسپرد خاک 

 ابیات خواند. ین محمد چن

 نگـوچ د درـش و ادـی آبـه یــانــخ شنگ      ــــق وزـــپه یی سبـــردل تــب

 ره می سازد خورشید اندر روزگاریخ       هار ـباست چون یورت بـظرش زیـمن

 یلجای ای یلـند کــویـی گـاوه مـک   ل     ـپه ایــراز تـــرفــوج  بــردم خـم

 ه ییـاجوـآصف خ شیدشرــیرمُــپ        یی پهـت یدابربلن ند،مردم خوج وبل

 یباکر برایش ای حبـش الـت مـهس   ای شبیب      هاـآنرـتم من بـک گفـلی

 د در ملک شمالـانـم بمـما دائ درـق      ال  ــاد ای وصـز وآبــرسبـک سـمل

 را رسان اندر پی یی اـیک مـپ اه ادب ی        یلک اندخودست دعایم سوی م

                                                           
گفتند که برای حمل و نقل، کار و بار  خود از گاو به خاطرآن منطقه را گاوکَش می1

 نمودند در مرور زمان به آن مسمی شدند.استفاده می
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 خواجه بلند -علل گسترش  
افغانستان است که  ترین اقوام ساکن در بومی هزاره یکی از ملیت

  اماجحاف حک وگسترش زندگی آنها به والیات شمالی کشور دلیل ظلم 

ت صیخیکی از شکربالی  غالم علی مالراوی آن  .است  داد شدهقلم وقت 

ه رغم مشکالت که از ناحیعلی .است خواجه بلند قریه  دارنام جسته و های بر

 تی هولناکی که ح  حادثه واتفاق افتاده  هزاره   ت مظلومیمل حکام وقت بر

 رامی یانسپاه تاجنای داشتننگذ  مردم احترام  س ایننامو جان و مال، بر

 .استبوده  1عبدالرحمن خان

                                                           

 1 ردم ه نوامیس مامیر عبدالرحمن خان به قتل عام ها وکشتار های بیرحمانه، تجاوز ب

اکتفا نکردند زنان، دختران و پسران جوان هزاره ها را در بازارهای کابل، قندهار، هند 

و حتی به نصرانی ها به عنوان برده و کنیز به فروش رساندند، بازارها مملو از زنان و 

دختران هزاره بودند، سربازان و افسران دولتی هر یک دو دختر جوان هزاره را به 

 اص داده بودند.خوداختص

 داکترلیلیاس همیلتونDr. Lillisas Anna Hamilton M.D  طبیب

مرد اسیر هزاره ها را در  110000زن و 90000گوید: من در بار امیرمیوعکاس 

مصاب بود. در کتاب در بار، ثبت مریضان درج کرده بودم همه به  "وبا"مریض 

 عنوان کنیز و غالم به بهای اندک به فروش رسیدند.

  امیر عبدالرحمان خان بر مردم هزاره اعمال می  جنایات و شکنجه های:انواع

نمودند عبارت: از انداختند داخل سیاه چال های زندان صحرایی، کُنده، ولچک، 

       زوالنه، قین و قانه، تیل داغ،  قطع اعضاء،  بیدار خوابی، کوری چشم، سنگسار،
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 تروشن اسگان برهم  ن خاناالرحم عبد امیر  سفاک یانسپاهجنایات  

ان زم آن  در  گرچه ،هست و همجالس بود محافل و هر نقل  سینه به سینه و

  انیکه لشکر نبود بیشتر  هسال (13یا11) پسرکربالی  غالم علی مال م(1892)

                                                           

، به دهن توپ پر اندند،  به دم اسب به داخل پست گاو دوختند، به دار زدن 

 بستن، توسط اره پاره کردند و...

 ائله : بعد از ختم حمله یی غنویسدمیرغالم محمد غبار مورخ شهیرکشور می

یی سپاهیان امیر عبدالرحمان خان مردم هزاره  به مساکن خویش برگشتند آنقدر کم 

 ر تقلیل یافته بودند.خانوا1100خانوار مردم هزاره یی بهسود به  20000بودند

 :گرفتن برده وکنیز وطن داران توسط امیر زمانی   پایمال شدن کرامت انسانی

شدند. کلمه انسان  بماهو بود که در دیگر  اکناف عالم سرود  رهایی سرداده  می

انسان بدون در نظر گرفتن رنگ، مذهب و نژاد مقدس پنداشته می شدند وتفکر کل 

انسان را هضم می کرد کاسه می شد، اما درعصرتکامل واوج گرایانه ایی که فردیت 

گیری خرد انسانی درگوشه یی از جهان به نام افغانستان چنان ظلمت ویرانگری حکم 

به »فرما بودکه زنان ومردان هزاره به عنوان کنیز وغالم توسط فرمان امیر باصبغه مذهبی

 ریخسراج التوا« شدندقیمت دو سیر جو، جواری و یک پیسه افغانی فروخته می 

 شدت این امر چنان بود که بیشه تجارت گردیده بودند.

 :توانست با متمرکز کردن قدرت، ساختن اداره مستحکم اردوی  امیر قوی پنجه

پایدار نظام غلیظ قبیلوی را در جامعه یی متکثر افغانستانی به یادگار بگذارند. امیر 

اب کتاب، درک حساب دهی عبدالرحمن خان باسرکوب های ننگین بدون حس

تاریخی کرامت انسانی را پایمال و لقب ضیاء الملته والدین را تصاحب کرد. این است 

سرنوشت مختوم مردی که با ایجاد تفکر کور قبیلوی پیش برنده حرکت تاریخی 

 افغانستان در دوره معاصر وقت شمرده می شدند.
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ت یمل بروحشی در ظاهر به نام آدم.  اتحیوانرحم قصی القلب همانند  بی

جمله حمله سپاهیان امیر  از .ندآورد هجوم و هزاره حمله مظلوم بی دفاع

که  دباشمی بهسود  قلعه چهار برجه دیوال قل حصه دوم بر ن خان اعبدالرحم

خاک یکسان  مردم را باانی تمام آباد و دنکنرا قتل عام میآن قریه مردم 

 .ندگیربه اسارت می راهزاره   انمرد و انزن .دنکنمی

  الیکرب غالم علی مال شودمی اسیر آن حادثهدرکربالی غالم علی  مال 

 هسودب منطقه بادآسیاب در :کندمی چنین نقلغم انگیز خونین از آن حادثه 

  مالند دپهلو افتاده بو مردم را قتل عام کردند کشته ها پهلو در لشکریان امیر

 .ندندکمی  برای دفن شهدا قبر  مردم از تعداد بابیک  میرکاظم  و علی زوار

دم  د ازبایتان  ید همهبخوان آمد گفت کلمه تان راامیر اثنا مرد جنگی  آن در

  لی کردع زوار مالبه  کاظم بیک رو شوید.   راندهبه فرمان امیر گذ تیغ نظر

وَجَاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بخوان را جان کندنآسان تلخی آیه  مال گفت

جاری  آیه طول عمرزبان مال  گهان بر نا 1یدُمَا کُنتَ مِنْهُ تَحِ ذَلِکَ بِالْحَقِّ

کاظم   2عَمَلًا الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ شودمی

 چند قدمی مرگ در گفت گرچه ما مال !ی؟یگوه میچتو  مال بیک گفت 

واندن آیه طول خ دندهمی مادرخشان مردم  ای آینده ولی خبر از داریم قرار

                                                           
 19ق/  1

 2ملک/  2
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فرا خواهد  روزی .دش جاری  به خود خود زبانم نیست بر  اختیارم در عمر

  .رفتخواهند گ قرار یتاریخ سکوی یاافتخارات بلند بر ما مردم  رسید که

  منطقه شدند دست به تجاوز و ن خان داخلاوقتی لشکریان امیر عبدالرحم

  ،رمه  رحم امیربی شکریانل .نددز کاجوانمردانه هولن هجوم نا غارت اموال و

 اسیر  زنان را را آتش زدند مردان و ی مردمخانه ها زراعتی و  زمین  گله،

ها  بازار رد و  کردندهمدیگر پیشکش می نیز به ک به عنوان برده و و  کردند

مدت چندین شب  خان ناعبدالرحم لشکریان امیر) ساندند.ربه فروش می

سالخی  مردم را قتل عام و و ز نمودندت وتامناطق هزاره ها تاخ در روز

مهاجم  رکردند لشکخراب  به اجبار مردم  را توسط خود خانه ها و ردندک

ل اطفا برابر بران در شمشیر تیز ردند وکیپرتاب م هوا بر را ل هزاره ها اطفا

ش را پی بچه ها شدندبرگشت به زمین دونیم می می دادند در قرارمعصوم 

.  دنسزا بگوی نا ب وسَ  به آل علی دگفتنمی اختندر می انداآدم خو کس

ب سَی ول دنتکه تکه شو انشانفرزندو  جان بدهند بودند اما مردم هزاره حاضر

 ...نگویند ناسزا به آل علی و

  و زن و مرد اناسیریی همه  نشدند گفتن حاضر سزا نا لعن ومردم به 

 جوان دختران (اهپنج یکصدو) ندبودکرده سته بریک ریسمان ب رااطفال 

ا این دختران جوان ر تا. نده بودکردشناسایی  گان شدهاز بین اسیررا هزاره 

 ه اسیرانوقت ک. دنببر  خان ناامیر عبدالرحمقصرام روایی به بخاطر کتحفه 
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مام ت ردنددختران جوان را ازبین اسیر ها جدا کرساندند  دروازه کابل  بهرا 

س أر لی درعدختر فتح)بیگم( ند بود ته یک ریسمان بس بر راجوان  دختران

 بلند موهای سرش سیاه تا کمرش ژاله ژاله آویزان یدختر با قد بود  دختران

اهل  وغزاالن   به رو  علیفتح یبیگم(دخترامیر) .خوب یادم است بود شده

 ام رواییبرای ک را ما رواست تا ما بر د مرگصدا ز کردکاروان اسراء هزاره 

نیست ما  این از تر ننگی تلخ د.نن خان ببراعبدالرحم امیر ارب به در عیاشی و

   دایسکوی بلن در  باشیم همه غزاالن  ازارو ب قصر کنیز در به عنوان برده و

 یخترهاد تمام غزاالن پریشان و کابل)پل آرتل( لدرسرپپل قرارگرفتند. 

 لفضلابوا یا یک صدا با آنها بایک ریسمان بسته بودند راجوان هزاره 

آب رد ختند.به دریای خروشان کابل اندا راسرپل خویشتن  همه از العباس

  یا گاهی سرآب صدای التجاءگاهی زیرآب و ندنکمی یچنان توالی

کابل غرق   آب دریا در و شدندهمه شان شنیده می از العباس ابوالفضل

    هشجاعت زن هزار  عفت و دنشو دیگر از چنگال اسیری خالص  تا ،نددشمی

 .دندهنمایش  به جهان   را

  حرکت بودند امیر بیگم با درهزاره اسیران  جلودار خترد1پنجا یکصدو 

نوامیس  وان پاسدارجرس کار خواهدکه می شهامت باور نکردنی تهور و

                                                           
/ قصه های شب دیجور مال غالم علی کربالی خاطرات: مرحوم مال موسی مرویج1

 ه.ش1348سال
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دلدل  راه ترین راه از راهی که دراز  از  دنهزاره باش ءزنان اسرا وان دختر

  ه جداافلغزاالن را از ق کابل دختران و رسیدند به دروازه تا عبور دادند گذر

 هزارهرااسیی یکمین دسته و پنجاکه هزاره  خواستند که اسرائیمی کردند

ثبت  کتاب حکومتی در و پل کابل توقف دادند در .شوندمیاست وارد کابل 

  دادند دست هم  هزاره دست در پرواز غزاالن عقابان بلند و  ختراند .کردند

  ف بی مانندشگر شکوه و با و ودندگشبال  و  پرواز کردند  بلندای پل کابل از

  ت ویی سخصخره   همانند دریای خروشان کابل  .آمدند پل فرود  به پایین

   ریسمان کی همه با دکشیآغوش  در وبه گرمی استقبال  کوه آنان راتیغ مانند

  ن لشکریا وء د همه اسراشدنشناور  آب دریابودند مثل ماهی درشده بسته 

ترین مرگ خود  یباز نا باورانه شاهد .کردندمی در بند را تماشا غزاالن

ی به جای ابد قعر دریا  آنان در بودند بلند هزاره سر و ادخواسته دختران آز

 ند.ه بودخود رسید  جاویدانه و

خون به بلندای تاریخ فریاد می  در دریای خروشان کابل غرقامواج 

روازان بلند پ و  دگشومی خود  د عقابان خانه زادفرو را برای دامنش  و  دیکش

نموده  استقبال ی که همه بایک ریسمان بسته بودندحال به آرامی در را  هزاره

 ابدیاز ن به خواب  تن  و .ه بودندفشردبه سختی  دیگر راهمچنان دست  آنها

ده بی همتا حیرت زده ش شگرف این شکوه و دیدن  دشمنان با که.داده بودند
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و  آور ددر قدر فاجعه آن  ن ای گشتند. فگنده به کابل بازا سرآنها  ودندب

 .دبه گریه انداخته بورا دشمن  دوست وکه  رخ  داده بود غم انگیز هولناک و

 آخر تا ن خاناسپاه امیر عبدالرحم ،چرخی سرلشکر خان عجب گل 

  هتیر تلخی و با را روز ها رفت،بدون کابوس به خواب نمی عمر شب ها

از چشم  دور گاهی  و دزخود حرف می  با نمود ودیوانه وارسپری می روزی 

میر ا طرف دیگر در اما .دیکوبسر به دیوار می کشیدمی مردم برخود فریاد

ه مهتاب هزار زیر نور رد دهشت امیر شب تلخ خیانت و دریارانش  و بیگم

  دیشکسر  برحجاب خاک  خونین چادرکابل رنگ نداول دامنه یی کوه چ در

 یوندپ ناک هزارستان  درد به تاریخ خونین و و  خواب ناز ابدی فرو رفت به و

 .دخور

  به  ساعت ها منتظر ورود کابل 1رسیدیم به پل یک روپیکیهنگامیکه 

  اًعدب و نمودیماسیری سپری درکابل روزو مدت چندین شب  ،قصر بودیم

سته د  اینخان خالزی ن خان به سرگردگی تازه گل اامیر عبدالرحم لشکر

سال  (41مدت)  انتقال دادند 2سایبه منطقه تگاب والیت کاپرا   هزاره هاء اسرا

بدالرحمان عوقتی آتش فتنه امیر  شت.گذ تگاب کاپیسا این اسیری در سال از

                                                           
پل معروف محمود خان امروزی که تمام زن دختر هزاره از همین جا به بردگی فروخته 1

 شده به قیمت یک روپیه مشهور به پول یک روپیکی )افغانی(.می

 والیت کاپیسا یکی ازسی وچهارمین والیات افغانستان است. 2
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شبی از شبهای روشن  درها هزاره  زنان اسیر و دانمر دشخاموش کم کم خان 

  یکصد) دبه یا و هم آمدند گرد ( سایالی یمالل) تگاب کاپیسا به دامن کوه در

 مخته تن غزاالن هزاره که در دریای کابل غرق شده بودند نوحه و (وپنجا

  زا بعد (کربالی غالم علی مالءهزاره)سرانجام کاروان اسرا ند.ردک خوانی

قریه خواجه بلند  از وخانه بدوشی بدری در، آوارگی ،سال ها سرگردانی

  از گذشت یکصد بعد  .آوردند در سر ه یوسف()در ولسوالی دره صوف

ت ثبفرزندان شان  گاران را اکنون خاطرات تلخ آن روز سال  پنجو وسی

  مالزبان  را ازی شب دیجور ها قصهاین  ها نفرهد نمایند.درج تاریخ میو

 امیر سپاهیانحمله هولناک  و آور دردحادثه که  شنیده اندکربالی غالم علی 

عیسی  داکترمحمد نبی زوار، محمد ؛دارند به یاد راخان  ناالرحم عبد

 غالم، ییبالعلی کر صفدر میرحسین سرخیل، ی،یشیخ عبداهلل کربال رحیمی،

دثه راوی این حا این شخصیت ها دام ازکبابه مسلم هر  محی الدین شریفی و

  قلب قاز عمرا که  چنین شعر جانسوز .ندسته کربالیی غالم علی مالاز زبان 

 .کنندایت میحک آمده بودبر  کربالی م علیغال مال

 !!! دیدنــوکشــاز ن ازه راـــداغ ت           یدند   ـر کشـزاالن پـغ هجاـپن ودـص

 دندـو کشیـری ازنــگم پــیر بیـام          روشی دریای کابل    ـدرآن موج خ

 تهســروی اَو نش دَ ـی اللــکـگل      و نشسته        ـتَ ما  روی !وـمُ وی تارـشَ

 یدهـتر کشـشـدل نیـگم بـبی غمی                !ر کشیدهـجاب خاک روی سـح
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 شد هیاــس وِـــل شــمث  هز آزررو         دست دعا شد      غزاالن  جاـپن صدو

 دی موـک الـوی او!!  هابلـار کــش        و      ـدی مـته کــخمَ وی تاریک،ـشَ

 وغا کدی موـی غـی بسـاتم شـدم               !یدندــریا کشوی دـزاالن را سـغ

 ه کدی موــدی مردم داغ آولــلبَ            سرخ    دام شی نامةـدست هرکده 

 1مو کدی هجگرسوخته بلدی آغ                 !ابلـک ارـش تر دـجا دخـپن دوـص

 

                                                    *** 

 دمه کرـریــاه گــیادآن، گــاه بیــگب      2یـزان روز شـب هـا گــریه کردمزـع

 ردمـــک ریهــنا گــد رعــیادآن، قــبب اَو        ـــدم بر لـدیــگم را بــــبی رــیام

 ردمریه کــهال گــشم شـیادآن، چـبتن را         ــوی خـری آهـویـدم تصـدیـب

 ردماه گریه کـون مـبیادآن، روی چ        زیزانـدم عــمر دیــارده قــب چـش

 دمرا گریه کـاشـر دو قــیادآن، هــب        مان دیدم به هر جایـتم کـر رسـاگ

 ردمریه کــــا گــوالّ هــیادآن، تــبلطافت های گل دیدم بدریای کابل        

                                                           
یت های هزاره ها است در دوران امیر ضیا المله والدین.که در هیچ این گوشه یی مظلوم1

جای از تاریخ هزاره ها ثبت نشده است؛ هزاران تاریخ درد آور وحادثه هولناک هنوز در 

 گوشه های سینه مردم ما خفته است کسی خبر از آن ندارد. 

کار آمدن حکومت  غمبار امیر عبدالرحمان خان، با روی ةاز حادث بعدسال  30این شعر  2

ه.ش در سری پل کابل با چشمان پر از 1308نادر شاه غدار بعد از غائله سقوی در سال

 اشک توسط مال غالم علی کربالی سروده شده است.
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 ردمها گریه کچاک یادآن، گریبانــبزاالن          ـــاک غـری خـرسـدم بــرسی

 ردمریه کـاالن گـبک بــیادآن، ســبـری پل دریای کابل         رسـدم بـــرسی

 ردمگریه ک چنداولمهتاب، یادآن، شب ـب         ـزار هریکی راغل مــتم در بــرفـگ

 ردمیه کـریاه گـف ســلز یادآن،ـــبک        ـاریـام تـستم شــظار نشــتنـه اـب

 ردمبند گریه ک زاالن درـیادآن، غـبدیدم قعردریا        ـتر بـخد هجاـپن دوـص

 ردمک گریه 1بیادآن، شیهد پاک آزره        ـرجایه هـخ را بـزم راسـدم عـدیـب

 دمربیداری گریه ک و وخَیادآن، دَــبـادو مایه        ا یـگم هــبی  روازـمان پــه

 دمرـت گریه کرف هایـادآن، حیــب        دگی رهـته زنـش بسـه نقـن مـد ذه

 ردمـان گریه کـجاعـــــــش ،یادآنــب         2شان غیرت دختران مـوردو کابل ن

دم فراری های مر مسکن گزین شدن جه بلنداما علل گسترش قریه خوا

نادرشاه خان  حکومتن خان الی دوره اعبدالرحمامیرحکومت زمان  هزاره از

  ؛واجه بلندخزمین  و است شده کنونی افزوده دقریه خواجه بلن شکوه تا بر بود

 .دنآبادانی خویش افتخار دار یبلندایبر
 

                                                           
 آزره کلمه محلی هزارگی است )هزاره( 1

 ردمکـ گریه عفتان پاک بــیادآن،                     مـو دخــتران غیرت نـشان کـابل اَوی 2
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 جاذبه های تاریخی دره صوف

که در شادابی دارد سبز و جلگه های سر و زمین ها مناطق دره صوف

  مندی از دره صوف به دلیل بهره .دندار پامیر قرار و امتداد کوه پایه های بابا

 )ذعال سنگ(طالی سیاه زرخیز معدن گون و های گونا سراب ها و چشمه

  .است خوردار بوده از شهرت به سزای بر خدادادی

اند. هخود ثبت کردها درها و کوهنبشته  سنگ ن این دیار راتاریخ و تمد

ست اساله افغانستان)خراسان زمین( هزار دره صوف میراث ماندگارتمدن چند

در  ردمانش راعظمت تاریخ م شکوه و زمین نشانی از جای این سر جای و

 هاگارهن و نبشته ها  در سیمای سنگ تاریخی که امروز ،سینه جای داده است

  ،آبداتبناهای  پای تاریخ در رد است نشان دهنده دل خاک هویداشده از

 .سازندمی آشکاررا  منطقه خواجه بلند ستانی دره صوف وبا

اعماق  از ارزشمندای همجموع« تپه شِیخک جری خوالاستوپه یی »

  ارگبه یاد قریه خواجه بلند درزمین کهن دره صوف  تاریخ است که در سر

ترین  یزانگ حیرت سنگ منگی یکی از استوپهقلب  در این آثار. مانده است

  تپه استوپهبه همین نام  دل کوهی منگی)آهگی( تاریخی است که در آثار

جایگاه پادشاهان العاده از قری خارقرار گرفته و اث )شِیخک جری خوال(

 .باشدمیساسانی 
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  موجس)جری خوال( تپه شِیخک  جه بلند،منطقه خوا در ترین آثارمهم 

  در اختیار باز نظر معماری اطالعات بیشتری را )ایوان( بزرگ است که از

یوان( به شکل فضای دائره ای د. این سم، سموج)اندهقرار می  دیدکنندگان

  متر (8)اندازه طول آن به  و متر (40الی  30) حدودی درازی آن در است.

 م شده است. بخش اولیبخش تقسی دیوار انتهای ایوان به دو متر (6) ارتفاع

یوار روی د دهدساسانی آن وقت را نشان می اناهش« اریذتاج گ»صحنه 

  )ایوان( وجسم صحن سم، حاکم برکه گرفته  طرف شرق سُفه یی بلندی قرار

  کاری سوار متر نیز (30)به انتهای یگردوم این سم خانه یی د بخش در است و

جنگ های ای نقش شده است که مهارت صحنه  طرف شرق  دیوار روی 

 .دهدمی نشان   خونین را

محراب  و  ساسانی با صورتی مستطیلی اندر صحنه تاج گذاری، پادشاه

  شاه د نتوانه باست که بینندگان هم  بر روی سکویی ایستاده رخ  تمام  گونه

 .دنکن تماشا   را

 صورت  با )ایوان( سمت شرق، پیکره آناهیتا،سموج داخل سم، اما در

او  پ دست چ در شده که بر روی سکویی قرارگرفته. رخ نقشبدنی تمام  و

رف ط به  که  شودمی  دیده روبان داری دست راستش حلقه  سبوی آب و در

 بادامی  چشم ای کوتاه وچانه ،تی گِردکرده است. او دارای صور شاه دراز

بافته شده در دو طرف صورت گیسوی  است، بخشی از موهای سر او به
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ها  صورت انبوه بر روی شانه از آن به و بخش دیگری شده صورت آویخته

 .است زانآوی

 یاست که پذیرایدیگری باز شده  ، سموج دری بزرگطرف شمال

ری ابسی  .ندنکمی  رهنمایسالن به سمت  ل خدا  است که در انمهمان  هزاران

«  رکاوه آهنگ» سوار را فیا شناسان، نقش این اسبنیز جغرا دانان و از تاریخ

اول  ی بار نده یبین اسب معروفش شبدیز است هر  بر اندکه سوار معرفی کرده

 .شودمی  تاریخی وجماشای این سمت مبهوت  وببیند الت 

  و .است زمین  بلند  خواجه ر عشق در تاریخ نماد استوا« دوق بیچهق»

افراشته  رچشمه سار ب  بیچه  دوقق ،پائین و نگاره های تپه شِیخک باالسنگ 

ست. ماندگار تاریخ شده ا  دل این کوه پایه ها در زیبایی طبیعت، شار از سر و

 شدهباال واقع دره صوف  بازارمتری  ( کیلو24در) تاریخی   ماندگار این اثر

هنر   گ،از فرهن نمادی  توان کتیبه یی سنگی کاوه آهنگر را می  به جرأت  و

 .ستدان  عصر ساسانی مردمان  رسوم  و و آداب

تپه  طرف به  لوله های آب سفالین گیلی  بیچه  دوق ق  چشمه سار از

متداد ا درو خوردکشیده شده که هنوز هم به چشم می خواجه بلند قشالقیی 

  زیر الیه های خاک   از برای خویش خانه ساختند  جه بلند که راه مردمان خوا

   .کرده اندسفالین گیلی پیدا  وله های چنین ل
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ان هایی قبل از دور های تاریخ است و نشانه زمین کرانه خواجه بلند سر

 از کوزه پر»ها  نشانه یکی از این   دارد،  زمین وجود سامانیان در این سر

و  اند که خوجیان بلند است. از نگاره ها آورده «خاک سیاه ریخت شده

 .کننددعا می ها برای خدایان شان در آسمان تپه شِیخک   فراز بر  خواجه بلند

 خواجه) گوید:خواجه بلند چنین می مورد  در عیسی رحیمی داکتر محمد

آبدات تاریخی ولسوالی دره صوف والیت  بلند دره صوف میراث دار

( هزار 11مت این آثار تاریخی به )اقد): داردمی بیان  وی  (است  سمنگان

 ،شگریجاذبه گرد  ،باستانی مسکوکات آثار سد و همچنین بررسال قبل می

 .  افزوده است همنطق گردشگری اهمیت توریستی و بر ،دلگشا طبیعت سر سبز

روازه د بر جاذبه گردشگری در مسیرهای ارتباطی  عالوه خواجه بلند 

بیانگر فرهنگ و  که دارد قرار جاده ابریشم  شاهی و ، راهخراسان بزرگ

 تاریخی هایکاروان سرادارای  نیز در این مناطق تفریحی و متنوع تمدن

 .است

 د:افزو و تهدانش ساسانیان دانس و هنر ل تبلورمح وی خواجه بلند را

شرمسار عظمت و شکوه خواجه  نیز  سمنگان در  زال رستم تخت   استوپه)

گان نمم سرست ستوپه یی تخت ا  توان ادعا کرد کهمی ت أو به جر .استبلند 

  یمو از هر سو به خواجه بلند بنگر  ندارد و زیبایی  جلوه  بلند خواجه  اندازه به

 .(بینیمتاریخی را می و انحصار قدامت  زیبایی، شکوه تاریخ



    135/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

ن، ابه اعتقاد گردشگر های بسیاری دارد گفته خواجه بلند هنوز نا

اری را های بسی ظرفیت خواجه بلند هنوز از دل خاک بیرون نیامده و ناگفته

ری گبه کاوش اطراف خواجه بلند نیاز ای هزمین  طلبد کهرمز آن می  واز راز

 .داردبیشتری 

ی تاریخ است ها گفته نا رمز گشای  بیان کرد: کتیبه خواجه بلند رحیمی

شمار  ترین گاه قدیمی  رورانده و نیز سندپ  اسرار ساسانیان را در دل خود  و

  .سموج )ایوان( خواجه بلند است خراسان زمین در کتیبه ای

سموج )ایوان(  خواهدشناسی زمان مینش زبان بیان کرد: دارحیمی 

  سلط به زبانم افرادی  ز است کهکتیبه یی خواجه بلند را رمزگشایی کند و نیا

... بر و هورامی و بابلی ، سانسکریت،ترکی ایه ویژه زبان ای باستانی و بهه

 د.این کتیبه تحقیق و رمزگشایی کنن روی

شاره ترین آثار تاریخی ا انگیز : خواجه بلند را یکی از شگفترحیمی

ا ب  ها و اتحاد جنس و معماری آن کرد و گفت: با توجه به آزمایش سنگ

ار بوده حتی گمان آثکوهکن معمار هر دو ش دارد، فرهادوکوهکن ترا فرهاد

  جود و سنی که  هر  در ساسانیان است و کاره جایگاه نیمه  معمار آثار  رودمی

نظر دوره زمانی با هم  دارد که ساسانی بودن آن محرز است و این آثار از

 باریک شمالک  مناطق دره کوهکن در فرهاد داستان تناسب دارند. آثار

 بوده است. ارتباط در هم   با  ولی  موقعیت دارد
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ترین و از سالم   را[ ایام  سرای چشمه شریف و کاروان]وی همچنین 

ود: اندازی بسیار زیبا عنوان کرد و افز فرد آثار خواجه بلند در چشم به منحصر

رود آرام نیز ظرفیتی دیگر در  را وگواصاف لطیف چشمه شریف وایام آب 

 .خواجه بلند است

 ا خبرگان قریه خواجه بلند، در گفتگو بعلی کربالی  یکی از بزر صفدر

واجه بلند قریه خ در بسیار  اشاره به وجود آثار تاریخی  با بی بی سی،   نگار

 آثار سلوکیان، هخامنشنیان، اشکانیاناظهار داشت: خواجه بلند مأمنی ازچنین 

 .است بوده و ساسانیان، صفویه و...

اسالم  تاریخ از پیش نظیر دوران علی کربالی به وجود آثار بی صفدر

باالیی   پتانسیل  و خواجه بلند از ظرفیت  و اظهار کرد:  بلند اشاره  در خواجه

وردار خ جاذبه یی تاریخی بر برای توسعه و رونق زراعتی و گردشگری و

 .است

اجه س از تخت رستم در خومعبد آناهیتا دومین بنای سنگی سمنگان پ

  دومین  است،« ها الهه آب» گرفته از بر دی آناهیتا، نام معبموقعیت دارد بلند

بنای سنگی سمنگان پس از تخت رستم که بر سر راه جاده تجارتی ابریشم 

ای تاریخی که این بن قرار گرفته است قطغن زمین تخارستان  و بامیان قدیم  –

 .در خواجه بلند وجود دارد
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 بیشتر ( متر85است با ارتفاع ) ای دست ساز بشردل تپه معبد آناهیتا بر

شده است. نقشه بنای دائره ای است که هر دائره ای آن به شکل  ساخته

 .متر است 8به قطر   oصفحه

ناهیتا متعلق به آناهیتا، الهه پاکی و محلی برای نیایش آب بوده امعبد 

که یکی از چهار عنصر مقدس و مورد احترام خراسان باستان زمین است. 

وران برکت در د  های روان، زیبایی طبیعت، فراوانی آناهیتا ایزد بانوی آب

 .پیش از اسالم بوده است

  و در معبد آناهیتا شکل محراب گونه به طرف شرق کشیده شده است

گ بزر  انتظار  سموج)ایوان( باز شده گویدری از وسط این  طرف شمال آن 

آن  هغربی قرار دارد ک -کشد. دائره شکلی در راستای شرقی می بانوی را

به   های محراب گونه سنگی محصور شده و از ردیف با مجموعه ای  هم 

 .شناسان جای اصلی معبد بوده است باستان   اعتقاد بسیاری از

احمد علی حسنی ولسوال دره صوف معتقد است که معبد تاریخی 

 جموعهترین م از مهم مین بنای سنگی پس از تخت رستمعنوان دو آناهیتا به

 .رتاریخی کشور استهای آثا

گران تپه یی شِیخک پائین را از هر طرف تپه وشکا ه.ش1371سال در

 رد ردند وکدرهای سموج را پیدا  و .زدند غیر فنی ست به کندن کارید

وان های استخ اسکلیت و  ،شد پیدا   سموج آثار عتیقه یی فراوانداخل همین 
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  شرق کشیده شده را پیدا کردند که همه رو به طرف های قرن حجر آدم 

 .  ندخوردمی  چشم  به  هنر ساسانیان دست خط  و بودند

( دره صوف و شرق کیلومتری )جنوب، (24ین آثار باستانی که در )ا

   «الجری خو تپه شِیخک »معروف به  ای دل صخره بر در منطقه خواجه بلند

  ر دثبت  برای   را آن  تالش صورت گرفت  تا  ه.ش1393سال در قرار دارد.

آماده  و ثبت  الحاقیه خواجه بلند   عنوان به یونسکو   جهانی  فهرست آثار

 د.باز مان یونسکو ثبت  راه از امنیتی مسیر  وخامت  دلیل  به  اما  کرد

وجود دارد: تپه  خواجه بلند )زیارت خواجه بلند(قشالق طرف غرب 

تاریخ  رگ نمایان   خود )بند( باریک قرار گرفته است که  ای بر فرازی قله ای

ساله ای خواجه بلند زمین است به طرف غرب این تپه چشمه   هزار  چند

  گل های  وجود  با  دارد  وجود،  الیه های گِل سرخ از پر زمینی  ساری

 ییگو  می رباید که بیننده را چشم هر  رنگ)گلخار( دل و رنگا  ریاحین

مقابل هر  در مین آمده وآسمان ستاره به ز از زمین بهشت است،  از قطعه

 ویمح هر عابری و کندمیربای هر موسم سال دل خواجه بلند در مینعابری ز

 شود.زمین می  بخش خواجه بلند  فرح طبیعت  تماشای 
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 ، بر بلندای تاریخحماسهکوه چهل دختران شیخه نظاره گر

 مردمان پرغرور زحمتکش دره صوف نهفته درقلب طالسیاه
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 ه.ش1357ان مردم دره صوف سال حماسه قیام درخش
 

 که هرگز فراموش بودثور روزی سیاه در تاریخ مردم افغانستان  هفت

. روزی بود که برای اولین بار مزدوران اجنبی وکمونیست زمام نخواهد شد

ه منحرف ب را در یک کشور اسالمی بدست گرفتند و عده ای مفسد و امور

تحقیر نمودند. تعداد از  توهین وا سالمی مردم مسلمان افغانستان رعنعنات ا

ی جماهیر شورو حزب کمونیستی اتحاد پرچم به طرفداری از مزدوران خلق و

ور نمودند تص و دادند و سخت اشتباه کردند  هورا سر شعار کمونیستی و سابق 

ک این کشور اسالمی پیاده نمایند. اما آن ی توانند پالن کمونیستی را درمی که 

 نبود. بیش خیال واهی 

حتی زمامداران کرملین بعد از هشت سال  تجاوز به سرزمین اسالمی ما 

متوجه شدند که حمله به افغانستان اشتباه بزرگی  بوده است که آنها مرتکب 

شده اند. بگذریم از اینکه جاسوسهای روس و مزدوران داخلی شان چه 

ان ناپذیر ات جبرمصیبت های بر سر مردم افغانستان به بار آوردند و چه اشتباه

روشنفکران ومردم عوام الی گورهای دسته  ،از قتل عام مالها را مرتکب شدند.

 د.نکمی یجمعی که تا هنوز زخم ناسور آن بر شانه های مردم افغانستان سنگین
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ستم را بر مردم مظلوم افغانستان  پرچم چنان ظلم و دمداران خلق و سر

  اره ومردم بیچ ،نداردر سابقه نداشته وارد نمودند که در طول تاریخ این کشو

   .مظلوم افغانستان مجبور به قیام در برابر این نظام ظالم شدند

نور محمد تره کی که خود یک فرد عادی جامعه سنتی افغانستان بود و 

ه ب با رنج ومشقت فراوان توانسته بود نظام جمهوری را سرنگون ساخته و

 ودخ بودند و  ق را سر قدرت آوردهموکراتیک خلیشان نظام د اصطالح خود

رابر باما چنان دشمنی آشتی ناپذیری در  ند.آوردرا حامی کارگر به شمار می

از خود بروز دادند که  .ارباب ،زوار ،کربالیی ،روشنفکران ،مال ها ،خوانین

  نفکرانروش و زوار، کربالیی ،اربابها ،مال ها . خوانین،ندحساب و کتاب بودبی

 زیرا از آنها سخت هراس داشتند که مبادا علیه نظام ندزندان انداخترا به جامعه 

 شان قیام کنند. فاسد

های نوینی برای جامعه محروم  حزب خلق مدعی این بود که دستاورد

های سواد  کورس جملهه ارمغان آورده اند که ازوستم دیده افغانستان ب

ها  دص  ی اجباریعسکر گیر ،ازدواج الغای مهر ،صندوق کوپراتیفی ،آموزی

 توان اشاره نمود.می  سر داشتند نقشه وطرحی که در

 درجامعه سنتی افغانستان پیاده نمایند و نداما هیچ کدام شان را نتوانست 

برای مردم افغانستان همین قدر کافی بود که درک کرده بودند که این نظام 

  ام وفق زمینه قیشان با طرح پالنهای نا مو مزدور خارجی است و خود وابسته و
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ن شکست خلقی ها در ای .برابر خویش فراهم ساختند در  ایستادگی مردم را

بود که از جامعه سنتی افغانستان شناخت صحیح نداشتند و در اولین قدم با 

تان جامعه افغانس و نمودند  مضحکانه  خورد سنتی مردم بر احساسات مذهبی و

مردم بودند که درک کنند  قرار ندادهرا خوب مورد بررسی و بازرسی 

 .ادگی یک نظام کمونیستی را ندارندافغانستان آم

مولوی شان شنیده بودند که  افغا نستان هزاران سال از زبان مال و لتم

این سده اخیر  به خصوص در دینی غیر از دین اسالم کامل و جامع نیست و

  روس و علیه راند احساسات مردم بودنستان تا توانسته همیشه روحانیون افغا

یش پ و به شدت علیه نظام کمونیستی عقده داشتند. و  ندبودانگریز ها شورانده 

 مردم افغانستان سخت علیه روس .از اینکه روس ها به افغانستان حمله نمایند

ی و کاف مردم خویش فکر می کردند ها عقده مند بودند وآنها را دشمن دین و

  کند که نظام کمونیستی در این کشور پرچم اعالن بود که دولت مزدور خلق و

 اما این نظام برای مردم افغانستان قابل قبول نبودند. قدرت آمده است. سر

پرچم شروع نمودند به تطبیق پالنهای شوم شان در  حکومت خلق و

د دین را افیون جامعه لقب دادن دین رفتند و افغانستان اول تر از همه به سراغ 

مولوی ها  مولوی ها شروع نمودند. اکثریت مال و وضدیت خویش را با مال و

  زرگ ی از  این جامعه بداز سرنوشت تعدا زندان ساختند که روانه  را دستگیر و

های کابل را به زندان  مال .دنباشهنوزخبری در دست نمی روحانیت تا
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آقای  ،مصباح سید شهید آیت اهلل سید سرور واعظ،شهید ]از جمله  .انداختند

آیت اهلل شیخ سلطان مزاری، آیت اهلل سید  ،یت اهلل محمد امین افشارآ ،عالم

ا تن هده و [نادر بحر العلوم،آیت اهلل محمد اسماعیل مبلغ، شیخ قربان مزاری

  ین کشورکنار ا افغانستان از گوشه و سنی و نخبگان جامعه شیعه از بزرگان و

 .روانه زندان پلچرخی نمودند تگیر ورا دس

جه نوشک زجر  بهانه ها ی مختلف به به  دست نشانده ورزدحکومت م  

گان بزر اربابها و ،دست زدند که در جمله مالها روانی مردم افغانستان روحی و

ماه سنبله  22ولسوالی دره صوف را در ماه مبارک رمضان شب قدر مصادف با 

  ااربابها ر محاسن سفیدان و علما و از نفر 16ر اولین قدم ه.ش د 1357سال 

ه علت اصلی دستگیری علما این بود ک روانه زندان سمنگان نمودند. دستگیر و

  و به آنها اتهام بسته بودندکه مال آنها را اخوان الشیاطین نام گذاشته بودند و

دلیل  .غصب نموده اند مردم را اموال مردم را خورده اند و ها مالمولوی 

ان قیام س داشتند که مبادا علیه شدستگیری اربابها این بود که از اربابها هم تر

شوه ر مردم را علیه دولت تحریک کنند اربابها را نیز به اتهام فساد و کنند و

وآنها را نیز دستگیر ها قلمداد نموده بودند مولوی  وشریک جرم مال  خوری و

 .نموده بودند
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اربابها  علما و ده ای زیادی ازه.ش ع1357ماه سنبله سال دولت مزدور در

 توان به افراد ذیلیکه از جمله م نددستگیر و روانه زندان سمنگان نمود را

   .اشاره نمود

 مدرس مدرسه علمیه حسنی  (ند زواروآخ)شیخ عبدالحسینآیت اهلل   -1

 محمد کاظم جعفری از جمله علما بزرگ دره صوف  شیخ -2

 رئیس شیخ خادم حسین ناطقی -3

   امیرمحمد ناصری دبیر زاده -4

 معلم صدرالدین قرین  -5

 معلم سراج  -6

   لب حسین قریه دار طا -7

 معلم جهانگیر  -8

 حاج عبدالوهاب واثق معروف به حاج قوماندان  -9

 شیخ حسن از قریه کوته -10

 ترویج از مارمل مزارشریف مدیر فیض محمد -11

 حاجی حیدر از بینی منگ -12

 حاجی صفدر -13

 عوض -14

 رستم -15
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 باقرصاحب خان -16

 حاجی حسین از قریه زیرکی -17

جمله استاد  زندانی نمودند که دراین افراد را در والیت سمنگان  

را زیاد شکنجه نموده بودند تا از پالن قیام  طالب حسین قریه دار جعفری و

ن عده در ای شان با خبر شوند اما از این افراد هیچ چیزی نتوانستند بگیرند.

روز در والیت سمنگان زندانی ماندند که بعد از رهایی از  50یا  و 40حدود 

  به شکل و نمودار از ولسوالی دره صوف مهاجرت قریه دزندان طالب حسین 

 یا هم پاکستان به سر می برد. قندهار و کابل وکاپیسا، مخفی در شهرها ی 

در افغانستان در  وپرچم چند بعد از روی کار آمدن دولت خلق هر

   ولسوالی دره صوف در یک جمع وجماعت کالن کسی این دولت را

دانستند که این دولت مزدور ا مردم همه میام ؛بودکمونیست خطاب نکرده 

دولت هم جهت مقابله با مردم در  .استدولت کمونیستی  شوروی است و

 ی قیوداتگذار منع گشت و گیری را شروع نموده بود و اولین قدم سرباز

 را وضع نموده بود که باعث درد سر وقریه از این قریه به آن  شب گردی

جاسوسی دولت  عده. الی دره صوف شده بودمردم  ولسو جنجال برای کلیه

از  .مردم قریه جات دره صوف شده بود سرکالنی برای دردرا می نمودند که 

ردم م مردم را دستگیر نموده به دولت تسلیم می دادند گرفتند ومردم پول می
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 یفشار دولت باالهر روز از دست این افراد خاین زیاد به ستوه آمده بودند.

 .زیاد شده می رفتمردم دره صوف 

گر دی و طالب حسین قریدارجعفری وشیخ کاظم استاد  یرهای بعد از

اما  .ندنمودشسته و مردم را به قیام تشویق میبزرگان دره صوف اینها آرام نن

یشتر بوسید جوادی سید سکندر وکیل برات علی حمیدی شیخ  در این میان

از عملکرد  دره صوف  مردم فراهم نمایند. زمینه قیام را مشوق مردم بود تا 

ر گوشه در ه .سخت به ستوه آمده بودند وپرچم یستی خلقمنفی دولت کمون

ار نزجا نفرت و علنی شده بود و کمونسیتی مخالفت علیه نظامی وکنار جو

زرگان و بزندانی ساختن علما رفت به دنبال مردم روز به روز بیشتر شده می

  اسدف د تا قیام علیه این نظام بودندنبال یک فرصت مناسب  دره صوفمردم 

 چندین سال پیش در پی شناسایی و پرچم از ب خلق وحز شروع کنند را

  زیرچنانچه دستگیر پنچشیری و ودند،برزگان دره صوف ب دستگیری علما و

ادن مع  پرست ریاست سر همکارش اسماعیل دانش فواید عامه وقت رفیق و

 .سایی کرده بودندشنا طوری سِری مناطق دره صوف را به 

ه.ش 1357دلو 24تاریخ دراقدام بعدی خویش  در دولت کمونیستی

تمام ومحاسن سفیدان  بزرگان وروحانیون، دستگیری  ست به جمع آوری ود

 که از جمله: ندزد نقاط دره صوف

 از چهارده حاجی محمد پهلوان  .1
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 استا ناظر از چهارده  .2

 شیخ باقر از چهارده .3

 از دهن کاردو  ارباب بختیاری قریه دار .4

 سید میر حسین از دور مرکز  .5

 محبوب از مردم صد مرده  .6

 گلوانسایحاجی ابراهیم از .7

 میرزا ناصر از دور مرکز  .8

 سید گولگ  .9

 مال برات از دهی  .10

 اکبر نهضت از چهارده علی شیخ  .11

 سید غفور از سادات دهی  .12

 مال عبداالحد از دهی و... .13

موع مج دانی نمودند که دردر والیت سمنگان زن و دستگیراین افراد را 

اعت س] ن سمنگان  این گونه نقل نمودند:. یکی از محبوسینفر بودند 24

جامه   لباس و بدون   سرد زندان نمناک و در ما ه.ش1357دلو 24 شب12:00

ش یانتظار مرگ خو در لرزیدیم وگرسنگی با خود می رما وشدت س از گرم

سمنگان را در اطراف تخت رستم  آنها نبعد از زندانی نمود [.1نشسته بودیم

                                                           
 چاپ تهران 1357مجله پیام مسضعفین سازمان نصرسال1
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یه بختیاری قر اربابکنند که از آن چاه اندازد و باالیشان فیر میدر چاه می

 شوند وزنده بیرون می سید غفور لگ،وگسید ،سید میر حسین ،شیخ باقر دار،

  .رسندمی  به شهادتبقیه در چاه 

م مرد دبه نام مر  این یک تصادف باشد که قرعه این فال نیک را شاید

خیز دره صوف زده باشند که مردمان غیور این سرزمین با دستان خالی به 

تند به ندایی غیبی مردم مظلوم افغانستان لبیک گف جنون رفتند و جنک لشکر

مردم قهرمان دره صوف اولین  .د مردم زجر کشیده افغانستان شدنددوایی در و

 آغاز کردند.خیزش مردمی را علیه این حکومت مزدور  جرقه قیام و
 

 در دره صوف نقطه آغاز انقالب
 

کب مردولت شودکه هیئت یآنجا شروع م قیام از نقطه آغازین انقالب و

های مسلح  و تعدادی عسکر )شهردار( شاروال مور مالیه ومأ ،معارف مدیر از

ه دیل کمیته های دفاع  به قریه چهارتشک و قریه چهاردهبرای سرکوبی مردم 

ه مردم ک رفته بود چهاردهقریه به   راپور قریه نوآمد از .ندده صوف رفته بودر

 لت وکوب کورس سواد آموزی سر معلم مرکز را  درس در جریان نوآمدقریه 

لت  مدیر معارف را   مدانوقریه سی از مردم أمردم چهارده به ت و بودنموده 

ردم م دره صوف پخش شد وولسوالی   این خبر به شدت در .دنکنوکوب می

 .کشاند از بحران تاریخ در یک مرحله حساس  دره صوف را
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  اب قریه طور دلیر مردم قهرمان و رفتن هیئت به قریه چهارده همزمان با 

ه شان باالی کلوپ بالک دوم حمله سالح گرم دست داشت کلند و بیل،

از قریه طور ولسوالی دره صوف در  مسلحانه مردمی اولین قیام کهنمودند

شدکه مردم قریه طور با همکاری کارگران  غازه.ش آ1357دلو 25تاریخ 

  و یکنتیجه کلوپ معدن بالک  که درزدندمسلحانه قیام  معادن دست به 

را به دست  ر دهن طورند وکنترل بازادآور بالک دوم را به تصرف خود در

ل  تن از انجینران معدن را به قتچندین  به شمول مدیر معدن و وخویش گرفتند 

 ند.دنرسا

ه.ش 1357سال  ف درمورد قیام مردم دره صو سیدآقا حسن عکاس در

ر زیر گنفر کار (18به تعداد) و گوید: من دربالک دوم کارگر بودم نین میچ

االی معدن ب کلند بابیل و ،نمود که بیش از صد نفر از مردم طوردستم کار می

از  .ندکارگران معدن با مردم منطقه هماهنگ شد بالک دوم حمله ور شدند

  چمن، رسول میرگن، حاجی برق، عبدالحسین، ملک احمد حسین، جمله

زا سلطان نواسه حاج میر یحیی، محب، سید صفدرشاه حاجی قربان علی، غالم،

ی از خلق نفر . دوو.. ، خلیفه محمد نبی مبارز،نبی زواراز طور محمد برادرش

دهن طورآمدیم  در من همراه صوفی هادی .ها را بابیل زدند به قتل رساندند

این  که در نمودفیر می ه خویشدست داشتس ناطقی با تفنگچه که رئی

این  رد یک مدیر معدن همراه انجینر عزیز کشته شد دهن بالک  در درگیری 
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  رانمور حاضری کارگمأ خلقی ها از جمله سلطان میر ده نفر ازدرگیری بیش از

 کشته شدند...و. قربان مأمور عمومی کارگران نگران  مور حسنمأ

سنی را تنگی ح دادند که بروید را دستور مابه خادم حسین ناطقی  رئیس

ومای بای از ق عبدالحمید بارکش کربالی و من همراه مال درکنترل بگیرید

ور ط دهن تنگی حسنی رفتیم تا مانع حمله دولت به قریه حسنی و حسنی در

دولت  اما قوای مکلند درتنگی حسنی موضع گرفتی دو روز بابیل و .شویم

 . مردم معدن را متصرف شده بودند.نیامدند

دان محاسن سفی ،روز قوای مسلح دولت به کلوپ معدن رسیدند بعد ازدو

معدن جلب نمودند بنده همراه  حدود چهل نفر را در قریه حسنی وکمچ در

بارکش  عبدالحمیدبای و ذکی بای، هاشم بای، امین بای، حاج خدا نظر،

یه که چرا علمدیر معدن از ما سوال نمودند یریت معدن رفتیم.به مد کربالی

 !!؟...دولت قیام نمودید

ما در جواب مدیر  جلسه حاضر نبودند بزرگان قریه طور کسی در از

را تا دو بجه یی بعد ازظهرنزد خود  ما معدن گفتیم مردم طور قیام نموده است.

م حاج قو یک نفر از دندپیش چشمان مان شهید نمو را در د دو نفرنگه داشتن

می  را طورکی هااز قریه از من سوال نمودکه  و دومی خلیفه گردی. میرزا

  گفتم توانیمی گفت آنها را حاضر و شناسمدر جواب گفتم همه را میشناسی 
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ه او ک من جنجال نمود بلی. حاج عبدالعلی از محاسن سفیدان قریه حسنی با

 ؟ ...به گردن می گیری توانی چراسید تو کسی را حاضر نمی

. مدیر معدن به محاسن ظهر همه را رها نمودند بجه بعد از بعد از دو

د: یوقت شما به خانه تان رفتید برای تمام کار گران بگوی سفیدان چنین گفت:

فردا جهت اخذ معاش های تان به کلوپ معدن حاضر شوید. شب هنگام  تمام  

 که حکومت خلقی همه شمانروید  دنبه مع  که فردا کار گران را خبر نمودم

ما ا  معدن حاضر نشدم در که من از متن قضیه آگاه بودم  این کشند. ازرا می

را دسته  همه شان بودند به کلوپ معدن حاضر شدند خبراز قضیه بی گران  کار

 .دندبسته به شهادت رسانی

  دره.ش 1358سال  5شماره  1مجله پیام مستضعفین مربوط سازمان نصر 

ه.ش 1357دلوسال  25)به تاریخ نویسد:چنین میقیام مردم دره صوف مورد 

ت تجهیزات کامل تح ها و ی از والیت سمنگان با سالحوقوای ضربتی حارند

قوماندان خلم جهت  قوماندان دره صوف و والیت و فرماندهی قوماندان امنیه 

ه در قریذغال سنگ  به سوی معدن  دره صوف اعزام و قیام مردمیسرکوبی 

را آماده  از پیش خود قریه طور ردم سلحشورچون م شود وور سوق داده میط

 به معدن ذغال سنگ بین مبارزه ساخته بودند به محض رسیدن قوای دولتی

، ارمحمد حسین تحویلد شیخ خادم حسین ناطقی،رئیس به سرکردگی ردم م

                                                           
 .تهران چاپ1358سال مستضعفین پیام مجله1
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رژیم  ی مسلحقوا ومتباقی مجاهدین  و نبی مبارز رسول میرگن وخلیفه محمد

نفر به شهادت   8برابر  گیردکه در این نبرد نامی کمونیستی جنگ مسلحانه در

یه قوماندان امن نفر از کمونیستها از جمله قوماندان امنیه والیت، 24رسد و می

مدیر  رحیم حیران و ،ولسوال دره صوف ،امنیه خلم قوماندان دره صوف،

شود که بعد گیر میعسکر دست 8د وشوکشته می انانجینر تن از چند معدن و

 .شودرها می  ها

ه ب  کند ود قوا میپس از این شکست رژیم ضد خلقی روسی تجدی

مجهز  عسکر مسلح ونفر [  2000] هزار دو کمیت بهه.ش  1357دلو  28تاریخ 

ی زرهسایط و ،تانگعراده «  340»به تعداد، ابوس دیسی توپضرب ه چندین ب

که حمایه جیت جنگی میگ  فروند 4ل هلیکوپتر وهشت با و مختلف النوع

معاون اول کمیته حزبی  ماندهی مستوفی والیت،فربه ای هوایی نمودند، 

وماندان ق گل خان وتورن هزارگقوماندان اکبر بیخدا وج سمنگان)هاشم دقیق (

 عرض در.ه دره صوف اعزام شدندی کابل از والیت سمنگان بوندعمومی حار

که  ردگیمی قریه مقصود سر راه قوای دولتی را  ازبیک راه مسلمانان غیور

د مردم قریه مقصو خورد با یک دسته به زد و .شوددسته می قوای دولتی دو 

سکر نفرع12شود وکمونیست کشته می یک نفراین درگیری  می پردازد که در

به شهادت  نفر  6 جاهدیناز م بعد ها آزاد می شود و گردد کهدستگیر می
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قرار  خمپارهو زن نیز آماج گلوله های توپ  دو ک ویک کود د ورسنمی

 .گرددحوالی طعمه حریق می بند دردو  رسند وبه شهادت می گیرد ومی

رود معدن طور می به رساند ومیدره صوف را به مرکز  دسته دوم خود

ه د مجبور بنبینمقاومت را در خود نمی سالح قدرت و  مجاهدینکه چون 

ت اموال غار و چپاول قوای کمونیستی دست به چور و شوند ومی عقب نشینی

 40در قریه کمچ  و کشندحوالی را به آتش می 80حسینیه و 2و  زنندمی  مردم

 برند.(خانه را به غارت می 60خانه ودر قریه حسنی 

  دناختیارگرفتن کلوپ مع در و مجدد دولت به قریه طور کتنرول بعد از

ا رمزدوران خویش  وفروخته  نفر خود چند کند ومیاعالن آتش بس دولت 

  ردم رافروخته م ودگران خافسوند که این نفرستیمیان مردم مدر جهت فریب 

  ازمردم بیگناه را  نفر 185ناین واقعه دولت خائ از بعدکه کنند خاموش می

  د ومقصو امد،نو ،رشک ،بینی منگ کمج، حسنی، طور، یمیرداد،قریه های دا

به . دنرسانا به شهادت میدکه اکثر اینان رنکنرکز را دستگیر میاطراف م

ه ند کنکسمنگان محبوس می در زندانرا  زندانیان سیاسی نفر از 92تعداد

 هولناک و از این حوادث شوم بعد  نوشت شان معلوم نیست. سراز تاکنون 

ه س به حدود عنقریب  در به دست گرفته و ن اداره کلوپ معدن رادولت خائ

   .دفاعی داشتند علیه دولت سنگر و درکوه ها متواری  مردم قریه طور  ماه
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یام ق جنگ و قریه نوامدیکی از بزرگان قوم  حاج غالم سخی کربالیی 

وال سماه دلو بود مزار شریف بودم ول  ) کند:چنین نقل می مردم دره صوف را

 قاسم خان .بود شریفدر مزار خویش نیز محافظ گاردمحمد رحیم حیران با

هوتل  در شریفمزاربه بود از سمنگان آمده بود  فرارکردهل از عسکری وکی

 .به رو شدیم رو هم  جیحون با

ر .دبه دره صوف رفتیم جیب روسیموترعراده وال با یک همراه ولس 

 یخشجعفری و کاظممحمدشیخ استاد مدرسه سرولنگ به دیدن  بهوف دره ص

لق خرفتم آنها در مقابل دولت  یدیوشیخ براتعلی حم علی احمدی احمدی

اشتند سانی که اطمینان ندبا ک ترسیدند واما زیاد می  گفتندسخن میوپرچم 

  سید سکندر جوادی،سیدآقای  .نمودندوسکوت اختیار می زدندحرف نمی

 سر ولنگ جمع شدهقریه مردم  .نمودندیهای آتشینی علیه دولت میسخنران

طاقچی خانه جمع  شب درهر و حمله نمایند بودند که باالی مرکز دره صوف

م قاسجنگ  طرح حمله و جمله در از باالی ولسوالی حمله نمایند شدند تامی

 انقاسم خ .بود فرارکردهیرا از عسکری ز .خان وکیل زیاد پافشاری داشت

ح را خلع سال عسکر ها ؛بگیریم رادره صوف  گفت برویم بازاروکیل می

  :گفتاو می بود گسید حیدر نجفی مخالف جن سید جواد برادر .نمائیم

 رسدب شود بگذارید بهار فرامردم بیچاره و غریب تباه می .استسرد زمستان 

گلبدین  از طرف حزب اسالمی سید جواد ودر بهار جنگ را شرع نمایم
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 ر ها انقالب سخت استگفت: برادآمده بود می شریفمزارشهر از  حکمتیار

ا صبر کنید که بهار شود که ت .زمستان است رد فعالًآوارگی دا .دربدری دارد

 ند.های مردم از گرسنگی تلف نشو اوالد فرزند و زن و
 

 نو آمد ساحهقیام در  ازقبل تحوالت 
 

  مخالفحسن علی حیدر بیک وحاجی علی محمد وکیل  مداقریه نو در

 مذهبسنی   حتی مردم و ندخواندبه آرامش فرا می  آنها مردم را .ندقیام بود

  تنها شخصی که طرف دار کردند.از قیام منع می دره صوف را نیز همین افراد

 قاسم خان وکیل بود. حمله باالی ولسوالی دره صوف بود

علی حمیدی هم حرف سید جواد را قبول نموده بود که باید  شیخ برات 

نین بزرگان قریه نوامد به چ رسد. فرا صبر نمود تا زمستان سپری شود و بهار

والی باالی ولس صوفکه مردم اطراف ولسوالی ومردم شرق دره فیصله رسیدند

مردم قریه طور وکمج باالی کلوپ معدن حمله  و .دره صوف حمله نمایند

مردم   ات فرستادندقریه طور  به  تگاب نوامداز را وکیلخان لذا قاسم  .نمایند

ه گوش ب  مرکز را  متصمیم مرد و ایندقیام تشویق نم قریه طور را به انقالب و

وگفت که شما مردم آرام قاسم خان وکیل در قریه طور رفت  آنها برساند

مردم مرکز ولسوالی دره صوف  طالب خان قریه دار از کابل آمده و نشسته اید

 بازار دره صوف را گرفته اند. تصرف شده و را
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باالی مدیر معدن حمله ور  فعباشور وش طور  اینجا بود که مردم در

پ معدن را به تصرف ولسوال دره صوف را کشتند وکلو ند مدیر معدن ودش

ولسوال قوای دولت به دره  از کشته شدن مدیر معدن و بعد. خود در آوردند

 رفتگ راه دولت را مبارز در تنگی حسنی شهید خلیفه محمد نبی صوف آمد و

مرمی هایش تجهیزات وخالص شدن  وخونین درگیری  جنگ وبعد از که

حمد ادت شهید مجریان شه د.شدر تنگی حسنی شهید مبارز د محمد نبی شهی

 .قرار ذیل است مبارز نبی

مبارز از قریه زیرکی به طرف معدن طور در حرکت  شهید محمد نبی

یرد گجلو قوای دولت را می با قوای دولتی مواجه شده  درتنگی حسنی بود،

شهید محمد نبی  کندمقاومت میاش در برابرقوای دولت عدد مرمی  5با  و

 هنگامی که سید علی  نموده بود.علی حسین را دنبال مرمی روان  سید مبارز

بارز مشهید محمد نبی  شودمی  فشار قوای دولت زیاد و  گرددحسین بر می

من تاسالم بد ست دش کوبدبه سنگ می  شود سالحش رامرمی هایش ختم می

وه های سین به طرف کسید علی ح و خودش به استقبال مرگ می رود. و نیفتد

 کند.حسنی فرار می

ای هنگامی که قو ده بودندمردم از ترس جنگ به کوه های اطراف پناه بر

انه کند که به خ.اطالعیه پخش می سدرمی وکلوپ معدن   بازار طور  ت بهدول

خانه  بهاما وقتی مردم از کوه ها  .باز گردید دولت به شما کار ندارند های تان 
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 یاز خانه ها دایمیرداد را و  دولت فریب کار مردم چهارده .شان بر گشتندایه

در قریه )دهن کاردو(به شهادت  نفر را  80حدود در کردند ودستگیر  شان

 .نمودندل خانه حاجی باز محمد سناتور را چور وچپاو و ندندرسا
 

 اقدامات دولت در ساحه شرق دره صوف
  

هیئت دولت به سرکردگی حسین  ه.ش 1357حوت سال  8به تاریخ 

طراف ایک عده افراد دولت  و آمدندمد ااز بند تورپغلی به طرف قریه نو ضامن

ا هگل قریه دار به طرف کوه  بچه حاجی رجب علی بیک را گرفتند.  خانه

شب زندانی  ات بردند دکان صابر  تاه گل قریه دار را دست بسته بچ فرار نمود و

پرچم شب هنگام باالی خانه های  دولت خلق و ،دندکر آزاد  اًبعدکه  نمودند

 جمله. مردم قریه نوامد حمله نمودند که در

حاجی علی محمد وکیل را  ،حسن علی حیدر بیک ،وکیل قاسم خان 

 اما حاجی علی .در مزکر دره صوف آوردندهنگام دستگیر نموده با خود  شب

 د.نشرق دره صوف شو م درمانع قیام مرد یل را آزاد ساختند تا برود محمد وک

  یزندان حاجی علی حسین را ،حسن علی حیدربیک ،وکیلولی قاسم خان 

ا ت قوای دولت نیامدند ها مد دره صوف تا خیلی مدتانو قریه. در ساختند

 :دنا اینکه عده ای زیادی از طرف ولسوالی جلب شدند که عبارت

 داودسید حاجی  .1
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 حاجی محمد رحیم  .2

 سید حافظ فیض محمد  .3

 ستا محمدرضاتیرک ا .4
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ان رخواستند که بکشند که محمد رحیم حییم زندانی نمودند واینها را 

 به زودی تبدیلآمد که او هم  ولسوال جدید کشته شد ودره صوف ولسوال 

چون تازه  و .و به جایش عبدالحی رمزی آمد که همان ولسوال آخری بود شد

 اما ایشان غی نموده استرا دولت به دست خود یا آمده بود گفت شما مردم 

ام که سرانج ندنمود  زندانیان را رها با مردم رویه خوبی را در پیش گرفت و

 خودش نیز فرار نمود.

  دا نموهرا ر زندانیاند ولسوال برای اینکه احساسات مردم را پایین بیاور

 خانه حاجی محمد دو شب پیاپی در مداقریه نو مردم  محبوسین بعد از آزادی

جمع شدند که من (لی)چمچوغخوالوشب سوم در .لسه نمودندرحیم ج

تند  گفهمه مردم علیه دولت سخن می (هم رفتم و)حاجی غالم سخی کربالیی

بود حسن علی حیدر بیک شب در خانه سید میر ه.ش 1357دلو24تاریخ 

ستگیر د میرزا ناصر را موران دولتی حاجی ابراهیم وأبود که م حسین سید جواد

بازار دره صوف الی قریه  حسن علی حیدر بیک از  برد ود میبا خو نکوده

مرا  آمد  دلو24کند شب چهار شنبه دولت شکایت می مد از دست این آنو

اصر میرزا ن .منطقه بیرون شویم ده بود که اوضاع خراب است بیا ازخبر نمو

حسن علی حیدر بیک از خود  .براهیم را دولت زندانی نموده استوحاجی ا

غ نموده تبلی بود دیده هرکس را  دایکالن و چهار اولیا قریه دره صوف الی بازار
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ن د باید علیه اینگذارولت کمونیست است کسی را آرام نمیکه این دبود

 دست به اسلحه ببریم. دولت قیام نمائیم و

در بیک در فتیم خانه غالم سخی حیه.ش ر1357سال دلو26روز جمعه 

مد در جلسه اای زیادی از بزرگان قریه نو عده ،آنجا جلسه تشکیل دادیم

 رجب علی بیک، شراف علی ،ر داشت از جمله حسن علی حیدر بیکحضو

حاجی غالم سخی کربالیی )راوی این  ،حسن جوره ،مال حیدر تیرک بیک،

ه جات علی حمیدی نفر فرستاده به قریاین جلسه گفته شد مال برات در حکایت(

بروید وق دزندان ق و ، زیدوریخواجه بلند تیرک، ،ایکندیزیرکی، د بوبکی،

  این جلسه علی جمعه حیدر بیک روی خود در به قیام نماید. تا مردم را تشویق 

ما مردم را به کشتن  .گذاریدرا آرام نمی مردم  ما شمابه مردم نمود وگفت:   را

 .: ما نیامده ایم خانه شماگفتم بالیی(حاجی غالم سخی کر)بنده  می دهید.

شت پ ،تیرک ،د قاصد شما به قریه جات زیرکیود شما دنبال ما آمده بقاص

گونه هیچ این مجلس بهم خورد. رفته بود. خواجه بلند جرس و ،تنگی شیخه

تنها این  و تواند علیه دولت قیام کند.تصمیم گیری نشد وگفته شد کسی نمی

مد آ سخن از زبان مال حیدر تیرک گفته شد که: )برادرها اگر عسکر دولت

پناه ببرید(.عامل پراکندی مردم در این جلسه ها را به گیر ندهید به کوه  خود

وقتی از جلسه بیرون شدم بنده رفتم به طرف  بیک بود. علی جمعه حیدر
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تی ریه دار بود وقآمد آن فرد گل ق(که سواری باشتاب از روبه روی می)اَیته

 د.نهد همه را بکشخوا: برادر ها قیام کنید دولت میبه من رسید گفت

 جان فشانی  زیاد کوشش و  دی کهافرا  مداقریه نو دراول انقالب  در

  ،مال علی حسین عالمی، قریه دارگل  ندخواندرا به قیام فرا می مردم  و  ندنمود

در  که به عنوان مبلغان بودخواجه بلند صفدرعلی کربالی  مال و مال محفوظ

وشش اولیا هم بسیار ک یداد از مردم چهارسید سخ نقش به سزایی داشتند و قیام

 زیادی وجود داشتند.  د اما موانعنقیام کن می نمود که مردم 

علی مردان در ه )شا پایان زیارتگاه  مد دراجلسه بعدی مردم قریه نو

د وگرفته شد در این جلسه کسی که مردم را منصرف نم رم بریده(کوتل کِ

ه ب  روز شود.ا دولت جنگ نمیگفت بحاجی علی محمد وکیل بود که می

 .توانستی از خانه اش بر آمده نمیشد کسمی  روز فشار دولت زیاد

ماندم فردا قریه خواجه بلند  درغالم علی کربالی  شب را در خانه مال

خانه مالغالم علی کربالی آمده بود  غالم به صبح وقت قاسم خان وکیل و

از قریه طور آمده مردم قریه  شبخ که  اقبال ملک خدا نداحوال آورده بود

  را دره صوف برویم بازار بیائید ،کشته است راان انجینر معدن و مدیر طور

صدا نمود و از دست تول  غالم علی کربالی زیاد سر و مال .تصرف نمائیم

ملت مسلمان افغانستان واجب  جهاد بر؛ فرمود: ندگلگ زیاد شکایت نمود

سرانجام  د.نشومانع مردم می و دننمای قیام د نگذارمردم را نمی واینها است



    164/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

ا در بین ر گل قریه دار نتیجه در که ندشد قیام  آمادهنیز (تول گلگبزرگان )

یام ق ند تا مردم را آماده دره صوف فرستاد یهتاجیکهزاره های و کیازب مردم 

یه دار آرزو قر. ندبودفرستاده بین مردم تیو ه تاش   در را سید محسن نمایند.

قریه نوامد جلسه یی بزرگ  در و زیدوری رفته بود. بین مردم  بغک و در

ز مردم اتصمیم بگیرند.  مردم دره صوف پیرامون قیام ترتیب داده شده بود تا

کریم عبدال ،کربالیعلی صفدر ،غالم نبی روزی در جلسه آمده بود اهل سنت

از پشت  ،گنجاز خواجه حیتلی بیک ، خواجه بلند ازبابه  علی رضا و میرگن

  ،یطوط  دروازه قریه  از، نظربخش ولنگ حاجی خدا تنکی شیخه ملک خدا 

 باز این جلسه نتیجه نداد و .ندرجب کربالیی آمده بود ،علی جمعه قریه دار

 در شرق وقیام  مانع جنگ حاجی علی محمد وکیل مردم را پراکنده ساخت و

 شدند.دره صوف 

کوه ها به در اًمامه.ش ت1358ثور  7الی  1357دلو25قریه طور از  مردم

ر د )سرغوچی(کوه  در و جنگ داشتندخلق وپرچم با دولت  بردند وسر می

نگرهای از س تند وداشدفاعی دولت سنگر  علیهکه کردند زندگی می یک غار

ستور دولت د نداشتند زمانی که مردم طور دست از جنک بر .خود پایان نشدند

ور طقریه  دستگیر نمائید. از شناسایی نمودید امردم طور را هرکج بودداده 

ن م از قرم قول معرفی نموده بود   خود را وآمده بود مد ایک نفر در قریه نو
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دانم که تو از قریه می ندارد من   به ایشان گفتم ای مرد خدا قرم قول هزاره

 د.نشما کار ندار  کسی به طور هستی اما در اینجا 
 

 قیام نو آمد قبل ازی مردمی قریه یجلسه نها
 

خانه حاجی  در ه.ش1358ثور سال  5آمد در شب دیگر مردم قریه نو بار

  ،تیوتاشخواجه بلند، ومردم  وقرآن نمودند وقسم عهد درحیم جمع شدندمحم

  خوالدربرای هماهنگی بیشتر آمدنوقریه  مردم اب دایکالن و چهار اولیا

 .جمع شدند )چمچوغلی (

شیخ عطااهلل  سرداران این جلسه ظ دعا کرد واین جلسه مال محفو در  

گل  ،عالمیمال علی حسین  مالموسی مرویج، کربالی، علیصفدر ،توسلی

یه قر غالم نبی، محسن مال، الدین شریفی غالممال شراف علی بیک، قریه دار،

وحاجی محمد  شیخ اسماعیل چمران ،میرحسین سرخیل ،حاجی داود سید ،دار

ه ک حضور داشتندعده ای از طرفداران دولت هم جلسه این  در .بود بای رحیم

ی که حاجی غالم سخی کربالی انتقال داده بودبازار   بهشخصی  ور بنده راراپ

   .است هم قرآن نموده

به خاطر حمایه ه.ش  1358ثور سال  6 تاریخامد درمردم قریه نوسرانجام 

ریه طور ق  مردم اب  و پشتیبانی از مردم طور به سمت قریه طور حرکت کردند و

 :بارتندطور رفتند عپشتبانی مردم قریه  که به حمایت و  افرادی هماهنگ شدند
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 اینها برای حمایت و .این افراد گل قریه دار قرار داشتس أکه در ر

خه چند مردم قریه شی نها رفتند.پشتیبانی مردم قریه طور به کمک وحمایت آ

ار ب با دولت جنگ داشتند این  ماه پیش از مردم طور حمایت کرده بودند و

ازارک ب برادران اهل سنت از قریه بوشی و  از نیز فعاالنه شرکت نموده بودند.

برای کمک به مردم طور برای جنگ  آمده بودند  مولوی سردار با بیست نفر

به  براتعلی خان وبلخاب نیز به رهبری سید سجادی  مردم وتعدادی زیادی از

اجی غالم سخی کربالی چنین نقل ح مردم دره صوف آمده بودند.  کمک

ثور  7بنده در بازار دره صوف در جشن ه.ش 1358ثور  7که )در روز  کند:می

 8هنگام روز  من  شب ند.برده بود خوانی به بازار سرودبچه مرا برای   بودم

نهم ماه ثور در جنگ در تنگی   نمودم و در روز را گرفته فرار  ثور بچه خود

 ی از مردم به طرف دره خدام رفته بودند.د( تعداشرکت نمودم حسنی

ردم م سمنگان به دره صوف آمده بودند. قوای دولت برای سومین بار از

م که ل مردبه شموخواجه بلند  ،شیخه ،حسنی ،ت طور، نو آمد، پسقلقریه جا

مردم دایمیرداد وپسقل که در . بازارک آمده بودنداز بوشی وی سرداربا مولو

را خوب ترین  )دره مقاومت(دره تنگی حسنیرأس شان سید شهزاده بود، 

  مردم قریه حسنی با کمک مردم طور و نقطه جنگی انتخاب نموده بودند و

 به جارم(س )باروت سیاه،مواد انفجاری ان جبهه نقطه باالی تنگی حسنی راسر
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جا نموده بودند که از باالی دره با انفجار باروت وکوه دولت را زمینگیر 

 :این کار مردم قریه حسنی هریک در .نمایند

ه عبدالحمید معروف ب فه نوروز،شهید خلی شهید سیف اهلل مختار، ظاهر،

نبی بیک، غالم  ، ارباب قربان،هاشم بای امین بای، اجی خدا نظر،، حخان

 مال بارکش کربالی، مال ،حاجی یوسف اخالقی مد،ارباب مح عوض بای،

دان یحسن عکاس وتمام محاسن سف سیدآغا حسن سلمان، عبدالحمید بای و

 .قریه حسنی نقش کلیدی داشتند

به تمام افراد  گل قریه دار، بوداندان عمومی جنگ گل قریه دارقوم

رسیده نبین تنگی حسنی  یدولت عساکر و نیروها تا ندنظامی دستور داده بود

 رسیدند در یک دره وسط د وقتی قوای دولت درنرا ندار است کسی حق فیر

 .دنبعد از ظهر جنگ شدیدی بین قوای دولت ومردم دره صوف صورت گرفت

 و دو عراده دولت تخریب شدند وسایط مختلف النوعراده ع 340در اولین قدم 

ی قوای دولت .افتادند کاراز باروت سیاهانفجار رم( وتانگ دشمن ذریعه )سُ

 تنگی حسنی متحمل شدند ومجبور به شکستختی را درجانی س تلفات مالی و

و  مهماترتجهیزات، وسای به سمت ولسوالی دره صوف فرار نمودند. شدند و

 .تادندقیله زیادی بدست مجاهدین افسالح خفیفه وث مواد ارتزاقی لوژستیکی و

سنگ ها  ی زیر خرواردر بین دره حسن (موترواسطه )عراده  340بیش از 

ست مجاهدین افتادند ابوس بد  D-30سه ضرب توپ وکوه تخریب شدند و
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 T-65عراده تانگسی  زخمی شدند و عساکر دولت کشته و از ها نفر وصد

 .نددشمن تخریب شد

  و زشهید بابه نورو برابر این جنگ نا در، سرانجام مجاهدین پیروز شدند

فردای آن روز در جنگ حسن  مس الدین از قریه حسنی شهید شدندش

ین خادم حس شیخرئیس  مجاهدین دره صوف به فرماندهی شدقوماندان شهید 

محاربه   میدان پیروز  این جنگ موفقانه بزرگان در باقی و گل قریه دار  ناطقی،

عملیات باالی  ابوس فردای آن روزD-30 با گرفتند سه ضرب توب شدند و

وع کردند که در آن جنگ نیز کلیه معدن ذغال سنگ وکلوپ معدن را شر

ها نفر از نیروهای  کلوپ معدن صد در مجاهدین اشتراک مساعی داشتند و

 .ندمجاهدین قرارداشت و پرچم در محاصره مردم  خلق و

از جمله هزار گل خان در کلوپ معدن در محاصره مجاهدین بود که  

 دنچیان ومع بعد از یک روز جنگ با خیانت خوانین آن وقت کارگران و

ریه یالق هزار منی وکوه های قیتاریکی شب استفاده نموده به سمت خلقیها از 

سر  فردای آن روز مجاهدین از قریه حسنی،  که در .حسنی فرار نمودند

سید سجادی رهبر وبراتعلی خان باجگاه که از بلخاب  شوراب دهن  شوراب و 

  دص ندینگیر نمودزم  دشمن رابرای کمک مجاهدین دره صوف آمده بودند 

د از بعاسرا را  زیادی ازاسیر نمودند که تعدادی  ،ا تن راتن را کشته و دهه ها

 یالق حسنی کشته شد.یرها نمودند وهزار گل خان در  یشناسای
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معدن ذغال سنگ ه.ش 1358سال ثور12تاریخ مجاهدین مردمی در

 د از پیروزیاما بع پاک سازی نمودند  لوث وجود خلقیها  از  وکلوپ معدن را

 رهبری واحد اداری در آن زمان تمام وسایل و اثر نبود مدیریت سالم و به

 مسلکی  و  فنی غیر توسط مردمسفانه متأمعدن افزارکاری کلوپ سامان آالت 

به آتش کشیدند که تا هنوز دامنه های  ذغال سنگ را معادن  به تاراج رفتند و

به مشاهده سال گذشت چهل با و عادن زغال سنگ م درون  آتش سوزی در

 رسد.می

 طرح حمله باالی ولسوالی دره صوف
  

از فتح کلوپ  همدلی شان بعد مجاهدین مردمی دره صوف با همکاری و

فراوان در اولین فرصت   مهمات مختلف النوع گرفتن سالح و معدن طور و

درتاریخ  نمودند وطرح ریزی در صدد حمله باالی ولسوالی دره صوف را 

بزرگان آن  ن علما وس شاأمجاهدین که در ر ردم وه.ش م1358 سالثور13

  ،یعلی احمداحمدشیخ  جعفری،شیخ کاظم  خادم حسین ناطقیرئیس  وقت

  قریه دار، ، گلغفاری براتعلی حمیدی، شیخ محبشیخ  شیخ عطااهلل توسلی،

ان باقی بزرگ و سجادی رهبر ،آقای جوادیقوماندان حاج عبداهلل گلوانسای، 

االی ب طرح حمله  صوف بودند در دامن باغ سرولنگ جلسه یی گرفتن ودره 

  .ولسوالی دره صوف را ریختند
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  مجاهدین در بین باغ سرکاری جلسه بزرگی را آماده ساختن و مردم و

شت خیلمی د )قلعه( بندکوتل قال و پغلی تور بند وقرار بر این شد که کوتل 

ردم م  اقچی خانه رات بند  ایند،نم گذار وا خواجه بلند و مدوارا به مردم قریه ن

  وبوشی  ،یرند،کوه بکچوک را به مردم گولهزیرکی سنگر بگ سرولنگ و

غانها جابجا شده لدر کوه اتعدادی از مجاهدین  ند ونمایگذار  وا بازارک 

سی حق ر بلند نشود کغانها صدای فیلاز کوه ا تا . چنین فیصله شده بودبودند

 .را ندارند فیر

عزت  ناموس و هدین چنان با خلوص نیت پاک دفاع از ننگ ومجا

  و دروش برابر نسیت مورین حکومتی مشت وش نمودند. بنا بر قولی مأیخو

بودند،  به سخریه گرفتهرا   پرچم عقاید ملت افغانستان سران حکومتی خلق و

وز ر موین حکومتی هرمأ . ونابودی همین حکومت رقم خوردند زودی   که به

ود شنمی گفتند: با دولت و می کردندرا در بازار دره صوف تهدید میدم مر

 .برابر نیست جنگید مشت و دروش 

ت شد ومستوفی والی  شروع دره صوف ولسوالی شب هنگام حمله باالی 

به سمت سمنگان فرار نمودند  دیگر خلقیها شکست خوردند و سمنگان و

 . ندآمد رمردمی د به تصرف مجاهدین  ره صوف ولسوالی د
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 طرح حمله باالی والیت سمنگان
 

سمنگان توسط سید احمد خان در  به سمت   قوای دولتی در مسیر فرار

 15  مار شدند این حادثه در تار و ومواجه شده ه زیرکی گاوکش به کمین قری

ولسوالی  تمام حالی بود که این در صورت گرفت.ه.ش  1358سال  ماه ثور

  و هماهنگی  بود که با اینجا   از و فتح شده بودره صوف توسط مجاهدین د

د و ریخته ش  باالی والیت سمنگان طرح حمله سنی  و شیعه   برادرانهمدلی 

ا ب دره شدند و از آنجا روانه گور مجاهدین به قریه قزل توپچاق رفتند و

همسویی مردمان ازبیک سمنگان مجاهدین مستقیم به تخت رستم  هماهنگی و

گر کندن به سن  شروع  شی سنگر گرفتند. مجاهدین در اولین قدممیدان بزک و

  و جنگ شروع شد فردای آن روز خود. ایجاد مواضع دفاعی برای ونمودند 

مجاهدین یک موضع خلقیها را به آتش کشیدند که در این جنگ یازده نفر 

 نفر از قوایسه  .شته شدندنفر از قوای دولتی ک 7از مجاهدین شهید شدند و

غالم  ،میرگن زوارنام عبدالکریم ب  مجاهدین شان بدست  تفنگهای تیدول

  ،)یک میل نیکلیخواجه بلند  از خادم زوار رضایی و استا نوروز زوار سخی

  در د ازبع هوا گرم شده بود و .ند( افتادیک میل موشکش و  یک میل پپشه

متوجه شدیم که کمک  شهادت فرمانده مجاهدین دره صوف و گیری شدید

جاهدین م ینی شدیممجبور به عقب نش  درسمیوژستیگی و غذای گرم به ما نل

 ند:دادند که عبارت اشهید د نفر در این جنگ چن
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   )فرمانده جنگ( شهید موسی خزانه دار.1

 شهید نور علی . 2

 شهید ابراهیم . 3

 شهید حسن . 4

  و... شهید مال رَلی. 5

  به  قریه قزل قوپچاق انسمنگ یبکآحمله باالی شهر از  بعد مجاهدین

نبال آن   د  انفجار دادند که به  را  دره پل گور عقب نشینی تکتیکی نمودند و

وسایط عراده  74این حمله بیش از  قوای دولت به دره صوف حمله کردند در

ه ف حمله نمودند کعسکر به بازار دره صو دولت با تمام قوا و مختلف النوع

ثر دند که به اشی مییتر حمایه هواپهلیکوبال   چندین توسط قوای دولت

. به خصوص توسط فیر مرمی مستقیم غالم نبی قریه فیرهای زیاد مجاهدین

تر پاین هلیکو اده شد که قرار شنوا درتر سقوط دپهلیکو یک بال دارجرس

  ربوده است که د سالش ه شمول حاجی تولی با بچه خوردجاسوسان دولت ب

این باعث شد که دیگر در دره صوف  دند ونفر کشته ش 5تر پاین هلیکو

قه به سرعت از منط آمدند ودولت می جنگی جتهای هلیکوپتر دولت نیاید و

فرار  و  انداختندمی باالی خانه های مردم را دبمبهای خو  شدند کهدور می

 کردند.می
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 قزل توپچاق مرکز نظامی مجاهدین
  

با مجاهدین و ناطقی خادم حسین  رئیسه.ش  1358ماه جوزا سال  در

 غالم سخی (به همراه جنرال )من حاجی دره رفتند به گور تحت فرمانش

امامی  شهید ،قاسم چریک سید جوادی، ،سید باقر مرتضوی ،فهیمی خیراهلل

 لسلمس شدید زیر رکبار مجاهدین را  سنگرهای  و ندکه قوای دولت آمد مبود

  مجاهدین در مودند. ن فرار  بعداً به سمت سمنگان گرفتند و زمین از هوا و

یخ شکربالی که  دفاع داشتند یسنگر هایقزل توپچاق  حدود یک سال در

تند لیت لوژستیکی جبهه را بدوش داشاز قریه خواجه بلند مسؤ توسلی عبداهلل

قریه حسنی به عنوان مسلک توپچی ایفای وظیفه می  عبدالهادی توفیق از و

بار  چندین شدند دولت   ل توپچاق پراکندهقز  بعد از اینکه مردم از نمودند.

انجام  سر نداما موفق به شکست مجاهدین نشد .به قزل توپچاق حمله نمودند

، محاربوی عراده تانگ165دولت با همکاری حاجی عبدالمناف با آوردن 

  حاجی  وند نمود یجادا ستهوبیگ محمد قدوق پ در امکانات نظامی تجهیزات و

  دره صوفولسوال به صفت ت در بیگ محمد قدوق عبدالمناف از طرف دول

 .ندتعیین شد

 که ندمرموز باعث نفاق در بین مجاهدین شد تعدادی افراد منافق و

شیخ خادم  رئیسکه  و زمانی نداز هم پاشیدرا اقتدار مجاهدین  شوکت و

جنرال  مردم محل و مجاهدین همراهش شهید امامی، حسین ناطقی با همکاری 
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  دوق رابیگ محمد ق  قریه ،باقر مرتضوی  سید قاسم چریک، ی،فهیم  خیراهلل

  اری نموده استکه حاجی عبدالمناف همک .شایعه نمودند مردم فتح نمودند

 حاجی عبدالمناف با دولت محض بود و غات خالییتبلکه این حرف یک 

عراده 17با نیروی مجهز بیش از  دیگر دولت بار بود که  همکار خلق وپرچم

 به دره صوف  حمله نمودند.نظامی حتلف النوع موسایط 

را در دره صوف جشن ه.ش  1359 ین پالن داشتند که گل سرخ سالچن 

دره  قوای دولتی  بازار مجاهدین عقب نشینی  نمودند و این مرحله  در بگیرند.

دره صوف مستقیم به معدن طور رفتند   بازار  از تصرف نمودند و راصوف 

 .ازگشتندب قوای دولتی از پل معدن  نفر کشته شد و که در تنگی حسنی یک

شیخه هم  وخواجه بلند  ،دمانو قریه این مرحله قوای دولت به طرف در

  فتند به اثرپیش رتیوه تاش  خواجه بلند وقریه  ؛تا تنگی فیضک حمله نمودند

ه از ک را متقبل شدند در این جنگ یفاحششکست دولت  ،استقامت مردمی

قریه   رد آمد وبه طور حمایه  یک فروند هلیکوپتر دشمن  سمت قریه حسنی

به  نکه مجاهدی به زمین نشست دندچار سانحه هوای شد بند تورپغلی  مد وانو

یاره دند که این طشب هنگام زیاد تالش کر فرماندهی غالم نبی قریه دار جرس

تر نفر پاما قوای هوایی دشمن چندین بار باالی این هلیکو غنیمت بگیرند.را به 

ویش تصرف خاین طیاره را به   انستندنتو  مداکه مردم قریه نو نمودند  پیاده



    176/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

این  .تی این هلیکوپتر را با خود بردندقوای دول  روز فردای آن  و  بیاورند

 ولسوالی دره صوف بود. باالی ه.ش   1358در سال  دشمن   آخرین حمله

 

 دره صوف به 1359حمله قوای دولتی در سال 
   

  کشنده ولسوالی  دیگر از راه  باره.ش  1359قوای دولتی در اواخر سال 

این در حالی بود که   ولسوالی دره صوف حمله نمودند چپچل باالی دره  و

یون که بار روحان دو مجاهدین توانسته بودند به تجهیزات خویش بیافزایند و

 د. نبود ده دره صوف سالح آور  بهاز خارج سی بودند احزاب سیا گاننمایند

الم یان اسئه مربوط حزب فداشهید عبدالعلی جاوید ک  بار اول توسط

مرحله دوم توسط شهید سید حسین حسینی که یکی از بنیانگذاران سازمان  بود.

در دره صوف  نو ظهوراحزاب  و مجاهدین کامالً مسلح شده بودند   .صر بودن

امی در نظ دیهای سیاسی وصف بن اقدام نموده بودند.نظامی به احداث پایگاه 

این مرحله حساس قوای دولتی از طریق  در  شکل گرفته بودندتازه دره صوف 

االی ب  طرف مجاهدین ازکه  .به ولسوالی دره صوف حمله نمودند والیت بلخ

ه ب قوای دولتی در دره چپچل حمله صورت گرفت که بعد از حمله مجاهدین 

روز قوای دولتی به دنبال مجاهدین فردای آن  .ولسوالی دره صوف برگشتند

این حمله مجاهدین غافلگیر شدند  به ولسوالی دره صوف حمله نمودند که در

گ جن  این قوای دولت صورت گرفت در که جنگ شدیدی بین مجاهدین و
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عساکر  )قال( توسط قلعه  عبدالعلی جاوید با تعدادی از یارانش در کوتل شهید 

  شت ه  بازار دره صوف با د عبدالعلی جاوید در شهی دولتی به شهادت رسیدند.

که بعد از جنگ شدید با تمام یارانش ندآمدتن از یارانش به محاصره دشمن در

اسامی شهدای که با شهید جاوید به شهادت رسیده اند  به شهادت رسیدند.

 قرارذیل است.

 شهید عبداالحمد )حمید ( ولد عاشور  .1

 شهید سید امیر شاه  .2

 از قریه شباشک چمران  اعیلشهید شیخ اسم .3

 شهید شیخ اسماعیل  .4

 شهید یحیی فرزند رجب کربالیی  .5

 شهید ضابط از گردنه .6

 شهیدسید حسن .7

   شهیداسحاق زوار .8

 شهیدسید کلبی  .9

 شهیدحجت االسالم عبدالعلی جاوید .10

 دروازهاز قریه  شهید اسداهلل ولد رجب .11

قوای  وتا شب هنگام بین مجاهدین  ؛تی شهید جاوید به شهادت رسیدوق

ل حا مجاهدین در اطراف بازار دره صوف در  صورت نگرفت و دولتی جنگ 
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ز سر گیری ا در  دیگر شب هنگام بودند که بار استحکامات نظامی خویش 

تن از افراد سازمان نصر هم شهید شدند و  گرفته شد که در این جنگ چند 

 ندمودن رارقوای دولتی از دره صوف عقب نشینی نموده به سمت دره چبچل  ف

 گشتند. مزار شریف باز  به و
 

 ولسوالی دره صوف  رقابتهای منفی احزاب در
 

 به  یی بوی تازه احزاب اسالمی در دره صوف هر روز رنگ وفعالیت 

  ازه های ت حضور مال .اربابها رقابت های منفی علیه مال ها و و می گرفت   خود

که   کی از معضالتی بودیسیاسی نو ظهور نیز جذب کمک به احزاب  و نفس 

  ها و بین ارباب رقابت های سیاسی  گرفتن بود. در دره صوف در حال شکل 

ه متهم ب اربابها سازمان نصر را روز بر روز به اوج رسیده بو،سازمان نصر 

ورده آگفتند که اینها از آمریکا سالح می و نمودندطرفداری از آمریکا می

  ته بودموضع گرف سازمان نصر  شدت علیهبه  سکندر   سید جوادی سید .است

نی درو جنجال  روز به روز اتهامات و  .کردندمی گرایی بغر آنها را متهم به و

لیه ع احزاب ،بود ور شدن حال بار تخم نفاق در و شده بود در بین احزاب زیاد

 ود.ب مجاهدین  تصرف  در ولسوالی دره صوف کردند.هم دیگر دسیسه می

د بودن  مردم دره صوف را از دست داده  مقابله با  یگر تواندولت خلقیها د

  ا وه بین مال  منفی رقابت های  .رها نموده بودند  وددره صوف را به حال خ
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 17جعفری در شیخ کاظمبود که از جمله  باعث تنشهای زیادی شده اربابها

ز ر انف  سهاین کمین  در مخالفین مواجه شدندکه کمینباه.ش  1359ثور سال

ه ب  معلم قیام از جمله این شهدا  شهید ؛ نصر شهید شدند سازمان   مجاهدین

 رود.شمار می

 دندره صوف حمله نمود  به دولتقوایی  دیگر بار این کمین همزمان با  

سازمان  چریکهای و  نمودند افراد دولتی جنگ  تنها نیروی که در برابر قوای  و

به  و بودند شاهد معرکه خونین و نمودهردیگران به کوه ها فرا و  بودند نصر

  ثابت کردند که سازمان دره صوف مردم به سازمان نصر چریک های  این قسم

  .ندنیست غربدار طرف گروپهای مسلحش  نصر و

وکیل   توسط نظام در این مرحله قوای دولت در زیرکی گاوکش 

  عمالً نظام وکیل و ندنمود  افراز نظامی پوسته  آن ساحه  در و  ندشد پذیرایی 

دیگر به دره صوف حمله ه.ش  1360قوای دولتی تا حمل  به دولت پیوست و

 .ننمود

  دیگر قوای دولتی به شکل ناگهانی به دره صوف حمله نمود که در بار

  رکنار جاده بجیپ آنها با ماین  روسها یک   بین قوای دولتی و این جنگ 

قوای دولتی با از دست  ک روس ونیروهای مشتر .منفجر شد و ندنمود  خورد

 .ن چند نفر کشته عقب نشینی نمودندداد
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باالی ولسوالی دره صوف   روسها  دیگر قوای دولت و بعد از چند ماه بار

بازار دهی  دولت در این مرحله قوای مشترک روس و حمله نمودند که در

 ند.گار شدبازار ماند  این درهم مدتی  نمودند و افراز   نظامی پوسته

دره صوف از هم پاشیده بودند احزاب   بزرگان مردم و هماهنگی و اتحاد

جهادی هرکدام به سهم خویش در جنگ های خونین نوظهور تنظیم های  و

 .نقش کلیدی داشتند

روس ها  قوای دولت ودهی  بازار ایجاد پوسته نظامی در با  همزمان

دین چن  این میان درچندین بار توسط مجاهدین مورد حمله قرار گرفتند که 

ند حمله کرد روسها پوسته قوای دولت و  باالی  نصر  چریکهای سازمان بار

نصر شهید شدند از جمله فردی به نام حبیب  مجاهدین سازمان  از که چند نفر

ن در ای  نام انور  مد فردی بهانو از مردم قریه  شهید شدند و جنگدر این اهلل 

   .ندشهید شد جنگ

 وستهپ  قریه دار باالی حسینطالب مردمی نیروهای هماهنگی  اب دیگر بار 

دولت  و ها انجام پوسته قوای روس اما سر  .نددولت حمله کرد و ها روس

 شدند. مار و قریه دمکی تار مولوی جمعه خان از توسط برادران اهل سنت

 مهمی از طرف دولت قوای دولتی افراد مطرح و راپوهای مردمی به همراه  قرار

 :شوداشاره می آن که به نام چند تن ندآمده بود پرچم خلق و
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 حاجی نعیم  .1

 میرزا محمد قریه دار .2

 برادر سلطان علی کشتمند عبداهلل کشمند،  .3

نوامد به  قریه  قریه بیانان به افراد از طریق  محل این   بنا به گفته مردم

د خانه نو ام  قریهبه   افراد خان قریه دار آمده بودند که این حسین دیدن طالب 

قریه دار آمده حسین خان ه خانه طالب از آنجا ب و مهمان شدند  حاجی شکور

شتند به کابل برگ اًسه شب مهمان طالب خان قریه دار بودند که بعد دو و بودند

 .دندره صوف شروع شد داخلی در  این مالقات جنگهای  بعد از و

نمودند صمانه آغاز خرا  یشروس ها کار خو دولت و قوای انجام سر

مردم ولسوالی  جاسوسان خویش را در دره صوف پرورش دادند و مزدوران و

 از فتح کامل بعد توان گفتبه حال خود رها ساختند که می  دره صوف را

ها در این ولسوالی جنگ  مجاهدین سال ولسوالی دره صوف توسط 

  ن ازت ها صد که باعث کشتار مالها( ادامه داشت خانگی)تنظیمی، ارباب و

 .شدند  بیگناه مردم 

 رهبران جنگ های کور داخلی دره صوف بهترین شخصیت ها و در

ان آن دوره نخبگ از بزرگان و به تعداد  توانکه می شدند سیاسی مردم ما کشته

 نمود.  اشاره  زمان و
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قاسم خان  ،گل قریه دار ،غفاری شیخ محب ،شیخ براتعلی حمیدی

ید س قوماندان،سلمان  ،اختر قوماندان قاسم،،اجی طاهرح ،زادهسید شه ،وکیل

ط ابض اهلل مختار از قریه حسنی،سیف  رضایی ازخواجه بلند،طاهر  حیدری،

 شیخ محمد یاسر صداقت، مالدهقان،  ،معلم کمال ،معلم سراج غالم حسین،

دامال  ،شراف بیک منان قوماندان،عبدال ،الرزاق عبد ،مبشیر ،خواجه بلند یونس

ظاهرخان  ،قریه تاقچی حنیف بیک ازآمر صوفی علی یار، ، الکریم ایماقعبد

 .را ندارند هاآناسامی صدها تن دیگر که این مقال گنجایش  و .زیدوری

 [ ه.ش یکی 1377ه.ش الی سال 1358ولسوالی دره صوف از سال

از اولین ولسوالی های آزاد شده تحت اداره مجاهدین واحزاب 

 های سیاسی بود.

 سه سال 1380ه.ش الی سال1377ی دره صوف از سال ولسوال

 ود.بوتروریستهای بین المللی  علیه طالبانوجنگ مقاومت مرکز 

 ه.ش تحت 1399ه.ش الی سال1380ولسوالی دره صوف از سال

 اسالمی افغانستان قرار داشت.جمهوری اداره دولت 

 تحت  ...ه.ش به مدت 1400اسد سال 29 ولسوالی دره صوف از

 ان قرار داشت.[تصرف طالب
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 مقاومت مردم دره صوفشهدا نماد از ایثارو فداکاری منار 

 ره صوفدمرکز  ،تگاب اصلی -دور نمایی 
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 انفجار معدن  شاکل شباشک
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 فصل پنجم

 سخن از مقاومت

 [دره صوف کلید فتح صفحات شمال]
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 دره صوف در یک نگاه
 

ر جمعیت والیت سمنگان پ ولسوالی دره صوف یکی از ولسوالی های

صفحات شمال افغانستان موقعیت دارد. دره صوف دره سر باشد که در می

سبز و زیبا و دیدنی است که از ولسوالی کشنده والیت بلخ شروع و سرحد 

 ود.شآن قریه) کوته دایمیرداد(است  که به تیر بند ترکستان وصل می

دره صوف از شمال به والیت بلخ متصل از طرف جنوب به ولسوالی 

از طرف شرق به ولسوالی روی دو آب والیت یکاولنگ والیت بامیان. 

سمنگان و ازطرف غرب به ولسوالی امرخ و زاری والیت بلخ و از طرف 

 جنوب غرب به ولسوالی بلخاب والیت سر پل متصل است. 

دره صوف با داشتن ذخایر  بزرگ  ذغال سنگ  و دو بار مرکز مقاومت  

 باشد. ر دار میمجاهدین افغانستان از شهرت فوق العاده ای  بر خو

ه.ش مردم دره صوف  حماسه فراموش  ناشدنی است 1357دلو  25قیام 

که بر صفحات  زرین  تاریخ  قیام های مردمی در  افغانستان  نقش  بسته است. 

ه.ش  با دستان خالی؛  با چوب، تبر،  1357مردمی که در  قلب  زمستان سرد 

ال ند و معدن ذغتفنگ، موشکش و نیکلی به جنگ دشمن خطرناک رفت

سنگ ولسوالی دره صوف را  از  لوث  وجود خلقی ها  پاک سازی نمودند 
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و در حدود چهار ماه در سردی زمستان آواره  و  مهاجر در کوه ها در برابر  

دولت خلقی ها مقاومت نمودند. اما حکومت خلقی ها را نپذیرفتند و با دستان 

 43یروز شدند، چه پیروزی که خالی در برابر دشمن جنگیدند و در اخیر پ

سال حاکمیت مجاهدین در آن خطه سبز گون و آزادی تمام  افغانستان ثمره 

 یی آن بود. 

طالب وطالب نماها موجی طوفان زایی دیگری بود که  ای اما پدیده

 1376سالاسد 17ان شدند و با سقوط مزارشریف دردامنگیر کلیه نقاط افغانست

در زیر گام های سپاهیان دهشت انگیز طالبان  دره صوف توسط طالبان، ه.ش

کشور ودره صوف  غمبار، در واقع صحفه سیاه وتراژدی درتاریخ ةاین دور

یک  بار دیگر نام  ولسوالی دره صوف بر سر زبانها و در امواج راد یوها   بود

طنین انداز شدن. مجاهدین که از مزار شریف شکست خورده  بودند راه دور 

وف را در پیش گرفته و سنگرهای دفاعی خویش را در کوه و دزار دره ص

 پایه های دره صوف مستحکم نموده بودند. 

وتحریک طالبان پشت  دره صوف مرکز مقاومت مجاهدین شدند

دروازه های دره صوف رسیدند. مجاهدین کمر بند دفاعی قوی در برابر 

 تحریک طالبان  در دره صوف تشکیل دادند.

ق،کلیه مجاهدین حزب وحدت وحرکت اسالمی محق استادحاج محمد

و سایر گروه های جهادی از مزار  شریف  به  دره صوف عقب نشینی تکتیکی 
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نمودند. دره صوف مرکز ثقل مجاهدین شدند. مقاومت مردمی در برابر 

در ردم متحریک طالبان  در دره صوف تشکیل شده بود.  پیروزی مجاهدین 

ره ها در افغانستان بود و شکست در این دره صوف در حقیقت  پیروزی هزا

جنگ  در حقیقت شکست  هزاره ها  از صحنه سیاسی، نظامی و اجتماعی به 

 آمدند. حساب می

استاد حاج محمد محقق دره صوف را به دژ تسخیر ناپذیر تبدیل  نموده  

بود و استاد محمدکریم خلیلی جنگ فرسایشی شکننده را در دره های 

 ان ادامه داده بودند. هزارستان و بامی

ه.ش حمله باالی طالبان 1376سنبله 22تقریبا ًبعد از یک ماه مقاومت در 

در دره صوف شروع شد مجاهدین حزب وحدت و حرکت اسالمی از 

استقامت بازار مرکزی دره صوف باالی گذرگاه چپچل و سفیدکوتل 

ه طالبان نیروهای طالبان را مورد حمله قراردادند و در اولین ساعات حمل

 شکست خورده  به سوی  ولسوالی کشنده و سمنگان فرار نمودند.

اما بعد ازچندین ساعت در گیری و پیروزی چشم گیر مجاهدین در 

دقیقه  شب از جبهه مرکزی بامیان خبر رسید   11:30جبهه دره صوف  ساعت 

که خط  مقدم جبهه بامیان در آقرباط شکست خورده  و طالبان به سوی مرکز 

 باشند. هر بامیان درحال پیشروی میش
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استاد محمدکریم خلیلی وباقی قوماندانهای حزب وحدت به کوهها 

فرار نموده بودند. این خبر حاج محمد محقق را سخت تکان داد تا دنبال راه 

محمد محقق و باقی قوماندانها از حاج وچاره ای باشد. محمدکریم خلیلی و

طیاره به خارج از کشور فرار نمودند.  سرحدات دره صوف و یکاولنگ ذریعه

اما  مردم خسته از جنگ را در دره های بامیان و  دره صوف  تنها  گذاشتند  

و مردمان این  دیار  مدتها متواری کوه ها  بودند که سر انجام گروه متحجر 

 تحریک طالبان به ولسوالی دره صوف مسلط گردیدند.

و  قاسم خان  سمنگانی  برای  مرکز دره صوف  به تصرف طالبان درآمد

 آرامش  روحی  مردم  و خلع سالح  عمومی  به  دره صوف آمدند.

با طالبان همکار شده بود او با مردم  اما  خان از قوم پشتون بود؛ قاسم

مردمی که از خانه  های  نرم  و مالیم بر خورد  نمود،دره صوف  با روحیه 

 باز گشتند.   شان  مهاجر شده بودند به خانه های شان

هیوالی تحریک طالبانی خطرناک وکشنده بود همه مردم به کوه ها  

ه.ش به اندازه کافی  1357فرار نموده بودند. مردم دره صوف از انقالب 

تجربه  داشتند آنها دیگر حاضر نبودند مفت  خود  را  به دام  دشمن  اندازند. 

ظمی دره صوف را به تصرف لذا در کوه ها  متواری  شدند و  طالبان  بخش اع

خود در آوردند و بعد از آن به  التیام روحی مردم  پرداختند و خلع سالح را 

به راه انداختند تا تنفر مردم از سالح زیاد شوند و تبلیغ نمودند که هر کس 
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سالحی خود را تسلیم  امارت طالبان نمایند کسی به او کار ندارد. جمع آوری  

 ای مهم  طالبان  بود.سالح  یکی  از شعار ه

گروه طالبان چنان باالی روحیه مردم حاکم شده بودندکه در یک 

 بیشتر نفر 60الی 50ولسوالی پر جمعیتی همانند دره صوف نیروهای طالبان از

به  توانست دلیرانهودند. مردم از طالبان سخت هراس داشتند و هرکس نمینب

ر مورد امر به معروف و نهی بازار مرکزی دره صوف بروند فرامین طالبان د

 شدند.از منکر به شدت تمام اعمال می

شورای تصمیم گیری ولسوالی دره صوف در آغاز پیروزی تحریک 

، یطالبان با طالبان  همکار شدند  طالب حسین خان قریه دار،رئیس تمسک

ظاهر وحدت وحاجی عبدالوهاب معروف به حاجی قوماندان از حرکت 

ی که تا نمودند. با وصفان  مردم را وادار به تسلیمی میاسالمی پیشاپیش طالب

 جنگیدند. چند روز پیش آنها در خط مقدم با طالبان می

مناطق  دایمیرداد  نقطه کوهستانی دره صوف است که از معدن ذغال 

شود. قوماندانهای دایمیرداد با طالبان همکار نشدند؛ نه سنگ طور  شروع می

الح خویش را تسلیم طالبان نمودند. قوماندان سید اعالن جنگ دادند و نه س

داود از حرکت  اسالمی و حاج خلیل مرد  دلیروشجاع نترس ازحزب وحدت  

 و ده ها قو ماندان دیگر سالح خویش  را حفظ نموده  بودند.
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قریه پسقول مرکز سوق  واداره حاجی سید داود بود  او  با روحیه عالی  

)دو میله( پیش خانه  mm 22و یک میل زیوکرد مردم زندگی می در بین

 اش در پسقول ایستاده بود. 

حاج خلیل قوماندان دیگری است که در قریه)رشک(دایمیرداد زندگی 

)دومیله( در پیش خانه اش در البه الی برگ  mm 22کرد و یک میل زیومی

 دانستند که او سالح دارد پیکا، راکت  و صددرختان پنهان گرده بود همه می

ها میل کالشنکوف و...  او نه تنها سالح خود  را  تسلیم  ننموده بود بلکه صد 

ها  نفر افراد مسلح  مناطق دیگر در ولسوالی دره صوف حضور داشتند که 

 کردند.  در کوه ها زندگی می

کردند که حکومت آنها منتظریک تحول جدید بودند همه فکر می

کردند که حکومت فکر نمیطالبان شکست خواهند خورد اما هیچ کس 

   !!طالبان به  این  زودی  ها نابود شوند؟

ولسوالی بلخاب والیت سرپل در غرب ولسوالی دره صوف تا هنوز  

تسلیم طالبان نشده بودند آنها به قوماندانهای دره صوف مکتوب فرستاده 

ن ی بزرگاشویم ولبودند که  از طریق میانجگری شما ما  به  طالبان  تسلیم می

 دره صوف درمورد هیچ کدام مشوره با هم نکرده بودند.

زمستان سرد و برفگیر کوهستانهای  دره صوف و  بلخاب پیشروی بودند  

 مدنآ ازات دره صوف و  بلخاب نبودند، طالبان لذا طالبان به فکر سرحد
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ترسیدند که مبادا مردم شورش کنند و جبهه زمستان هراس داشتند و می

ر زمین تشکیل شوند.  به هر حال دره صوف و ولسوالی جدیدی در این س

بلخاب را به حال خود رها نموده بودند و منتظر جنگهای تخار و بدخشان  

 ردند.کبودند و لذا گروه طالبان قضیه دره صوف را خاتمه یافته تلقی می

ه.ش با آرامشی نسبی گذشت اما  فرامین تحریک طالبان  1376زمستان  

شدند زکات، عشر، محصول  موتر،  اجاره شدت عملی می یکی پی دیگربه

داری  بازار دره صوف، محصول ذغال سنگ دستوراتی بودند که  یکی پی 

 شدند.هم عملی می

 

 آغاز جنگ در دره صوف
  

ه.ش قو ماندان غالم )میرکه( جنگ را بر ضد گروه   1377در آغاز سال  

که مشهور به غالمک  بود در  طالبان شروع نمودند،  قو ماندان غالمتحریک 

غرب ولسوالی دره صوف از موقعیت نظامی باالیی  بر خور دار  بودند  قریه  

جات قره جنگل،  زاغ، فوالد  و میرکه  مناطقی هستند که  در  غرب ولسوالی  

دره صوف  موقعیت دارد و قوماندان غالم در آن ساحات  نفوذ  از موقعیت  

در مناطق  غرب دریای  دره صوف  تاجیک ها مهمی بر خور دار بودند. 

کنند. احمد شاه مسعود با تحرکات  )هزاره های سنی( مذهب زندگی می

ده بود بر آمکشور وسیعی جنگی  در صدد جبهه جدید علیه طالبان در شمال 
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کمر بند وسیع جنگی باشد که احمد شاه مسعود توانست آغازو دره صوف می

ی از قوماندان غالم)میرکه(در ولسوالو پشتبانی یت به دنبال آن بودن. لذا حما

 توانست طالبان را در شمال افغانستاندره صوف انتخاب مناسبی بود که می

 مصروف نمایند.

قوماندان غالم جنگ علیه طالبان راشروع نمود و طالبان در آغاز  جنگ 

گ نتالش سختی را به خرچ دادند که جلو جنگهای غالمک را  بگیرند  اما  ج

ادامه یافت و  قوماندان غالم  ضربات مهلک و کشنده  را  در  غرب ولسوالی 

دره صوف  باالی نیروهای طالبان وارد نمودند. جنگ  قوماندان غالم شور و 

 شوق زاید الوصفی را برای هزاره های دره صوف به وجود آوردند.

تند شآنها هم منتظر چنین  روزی  بودند از حکومت طالبان  نفرت دا  

توانستند اخبار جنگ های فرسایشی در تخار و بدخشان اما هیچکاری نمی

برای  مردم  دره صوف امید بخش بودند.  لذا همه مردم  به راد یو ها گوش 

نمودند. اما جنگ غالم دادند و تحوالت جنگ را  لحظه به لحظه دنبال میمی

ف که مردم دره صوعلیه طالبان در غرب دره صوف نوید تازه ای دیگری بود 

 سخت تشنه چنین روزی بودند.
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 محمد محقق به بلخابحاج استادبرگشت 
 

استاد حاج محمدمحقق قوماندان معروف حزب وحدت اسالمی در   

صفحات شمال افغانستان بود که بعد از سقوط بامیان جهت سروسامان دادن 

و فروند ه.ش توسط د1377سال جبهه به خارج رفته بود در چهارده جوزای

هلیکوپتر فرمانده احمدشاه مسعود از جبل السراج به ولسوالی بلخاب والیت 

سرپل آمدند حاج محمد محقق در اولین قدم  علیه طالبان  اعالن جنگ  داد 

و مردم بلخاب و سنگچارک با استاد حاج محمد محقق همکاری نمودند که 

 امتداد سنگرهای دفاعی مردم بلخاب تا سرحدات سنگچارک آب کالن

 تند.  گرفحاج محمد محقق صورت میاستاد یافتند و اکماالت جبهه توسط  

برگشت استاد حاج  محمد محقق به  ولسوالی بلخاب جرقه امیدی بود 

به کلیه نیروهای رزمی حزب وحدت اسالمی در دره صوف و بلخاب، همه 

  مای مردم اطراف بلخاب از آمدن استاد حاج محمد محقق سخت استقبال گر

نمودند. حضوری فزیکی او در  بلخاب  همانند  بمبی  بود که  در میان مردم 

دره صوف و بلخاب منفجر شده بود، تعدادی زیادی از مردم دره صوف  با 

شور و شوق روانه بلخاب شدند وعده یی با اسلحه های شان راه بلخاب را در 

ای جنگ با  پیش گرفتند و جمع دیگری مردم با اسلحه های شان آماده 

 طالبان  بودند.
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استاد حاج محمد محقق از حضور بیش از حد مردم  و قوماندان های  

د.دره دادنجهادی سخت استقبال نمودند. پول و اسلحه در اختیار شان قرار می

تنگ وکوچک بلخاب به  بازار  پول و اسلحه تبدیل شده بود همگان  از 

حاج محمد محقق برای قو ماندانهای آوردند  و استاد بلخاب پول و اسلحه می

 کردند.جهادی سالح،  مهمات وتجهیزات نظامی توزیع می

برای مردم دره صوف و تمام هزارستان، قوماندان ها، جالب اسلحه،  

مجاهدین، و جوانان عادت شده  بود که یکبار خود را  به  بلخاب )ترخوج( 

اج محمد محقق برخور دار رسانده و از امداد های مالی و تسلیحاتی  استاد ح

دومی بود که آشیانه عقاب را « حسن صباح»حاج محمد محققاستاد شوند، 

 کوه های تسخیر ناپذیر قله های بلخاب ساخته بود.  یدر بلندای

باز گشت حاج محمد محقق به ولسوالی بلخاب در حقیقت نوید جویبار 

در  حرک و جنبشامید بخشی بود که بار دیگر تمام مردم هزارستان را به ت

آورده  بود. صف آرائی و آرایش جبهه نظامی و سیاسی خویش را در برابر 

تحریک طالبان نشان دهند و ثقل این مرکزیت شخص استاد حاج محمد 

محقق در بلخاب بود که توانست در  اولین قدم  ولسوالی یکاولنگ  والیت  

عث سقوط  مجدد  بامیان را  به تصرف خویش در آوردند اما  چه عواملی با

 یکاولنگ شد  باشد برای وقت دیگر... 
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توجه بیش از حد دره صوفیها در بخش همکاری با استادحاج محمد 

محقق و روانه شدن  صد ها جوان و  پیرمردی  دره صوفی  به  ولسوالی بلخاب 

به معنی اعالن همکاری وکشاندن جنگ به ولسوالی دره صوف بود که یگانه 

ه احمد شاه مسعود همین بود. احمدشاه مسعود قوماندان خواستگاه فرماند

معروف جهادی سخت تالش داشت تا جبهه جدیدی در هزارستان و سمت 

شمال  باز نمایندکه از فشار جنگ در تخار، پنجشیر و بدخشان کاسته شوند 

 تا تحریک طالبان در چندین نقطه در گیر و مصروف جنگ شوند.

ه ولسوالی بلخاب والیت سرپل در واقع  آمدن استاد حاج محمد محقق ب

بر آوردشدن آرزوهای دیرینه فرمانده احمدشاه مسعود بود و حاج محمد 

محقق توانست جبهه بلخاب را حفظ نموده و دامنه های جنگ را در دیگر 

مناطق بکشاند تا  فشار جنگ  از مناطق تحت اداره فرمانده احمدشاه مسعود  

ده الف سلیقه ای و خواستهای متفاوت بین فرمانکاسته شود. علیرغمی که اخت

احمد شاه مسعود و استاد حاج محمد محقق وجود داشت ولی  باز هم استاد 

حاج محمد محقق خود را سپر  بال ساخت و  همچنان مردم هزاره، ازبیک و 

تاجیک بلخاب را از حصار تنگ وتاریک طالبانی نجات دادندکه درآن 

بزرگی در شرف به وقوع بود جبهه ضد طالبانی شرایط حساس تاریخی تحول 

ستاد ادر ولسوالی بلخاب شکل گرفته بود. تمام رسانه های دنیا از بازگشت 

 دادند.حاج محمد محقق به بلخاب گزارش می
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فرمانده احمدشاه مسعود تالش نمود که حاج محمد محقق را کمک 

 و پولی به ویمالی وتسلیحاتی نمایند و از طریق هوایی اکماالت نظامی 

بفرستند اما هر دو جناح هیچگاه از پالیسی حزبی خویش عقب نشینی ننمود 

احمدشاه مسعود قوماندان حاجی محمدرحیم سنگچارگی را در بلخاب 

فرستاده بود که جبهه حزبی جمعیت اسالمی در ساحه والیت سرپل  فعال  

 باشند.  

.ش به ولسوال ه1378من طلوع(هنگامیکه درماه سرطان سالؤمن)عبدالم

بلخاب مسافرت نمودم تا استادحاج محمد محقق را دیدار نمایم صد ها 

قوماندان  از احزاب جهادی و مردمی را در ولسوالی بلخاب دیدم، قوماندان 

عبدالحسین باقری  از حرکت اسالمی که پایگاه نظامی داشت و صد ها مردی 

ن لعل محمد قوماندان جنگی را در دره تنگ بلخاب گرد آورده بود. قوماندا

فرقه هفتادحیرتان از جنبش ملی اسالمی، قوماندان عبدالرحمان سرجنگ از 

جنبش ملی اسالمی و قوماندان باز محمد جوهری از حزب وحدت و نماینده  

استاد محمدکریم خلیلی و دهها قوماندان دیگر که همگان در آنجا جمع شده 

 گشتند. بودند و دنبال تحوالت بعدی می

رمانده احمد شاه مسعود با تکتیک بسیار قوی و مناسب خوب ترین ف

نقطه را برای آغاز تحوالت جدید در عرصه یی  نظامی انتخاب نموده  بود و 

تمام افراد  مؤثر و نظامی که در چهار سمت بلخاب تأثیر  داشت  به  بلخاب 
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ا ر فرستاده بود؛ تا با استاد حاج محمد محقق کمک نمایند و جبهه جدید

تقویت بخشند. با آمدن حاج محمدمحقق در بلخاب در چندین نقطه جنگهای 

چریکی و نظامی رو در روی با طالبان شروع شدند که پیامد آن نوید پیروزی  

 تازه  برای مردم افغانستان داشتند. 

ولسوالی بلخاب تبدیل به یک مرکزیت قوی نظامی جنگی و سوق 

محقق که در تشکیالت دولت برهان الجیشی شده بود استاد حاج محمد 

الدین ربانی سمت وزارت داخله را داشت، مرکزیت وزارت داخله را به 

همرای یک فرقه  نظامی در ولسوالی بلخاب آورده بودکه برای هر دو نهاد 

مرکزیت مستقلی در نظر گرفته شده بود. وزارت داخله در یک  نقطه بود و 

ت. حضور فزیکی استاد حاج محمد محقق فرقه نظامی در نقطه دیگر قرار داش

مؤثریت  او در ولسوالی بلخاب خطر بسیار بزرگی برای  طالبان بود اما جنگ  

قوماندان غالم میرکه در دره صوف تمام هوش و حواس طالبان را به خود 

معطوف داشته  بود.  لذا تحریک طالبان مجالی نیافتن که زیاد در مورد جبهه 

 نمایند. نو تشکیل بلخاب فکر
 

 حسین جهانی محمد سردار اره دار 
 

حاج محمد محقق در اولین اقدام نظامی قوماندان سردار محمد استاد 

ه.ش به 1377حسین جهانی را با بیش از صد نفر مرد جنگی در ماه عقرب
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ولسوالی دره صوف فرستادند. سردار جهانی که مرد با تدبیری بود برای خود 

بود. وآنها را در اردوی جراری صد  نفری خویش شمشیر  اره و تبر ساخته 

حمل می نمودند تا  خوراک تبلیغاتی علیه دشمن و  طالبان باشند.  جهانی را 

گفتند و شعری دور و درازی برایش بسته بودندکه در ذیل سردار اره  دار می

 شود.به آن اشاره می

 ز وجراری دره صوفجهانی عزم وایثاری دره صوف                     قشون سبـ

 زبلـخاب، با تـبر آغـاز کـردی!                    همای، بخت بـیداری دره صوف

 دره صوف رجــال شــیر مــردان             نمـودی اره را ثــبت نــظامـی!!       

 فـرح بخشـیده یی راهی پدر را                     راه و رســم نــیاکـان دره صوف

حمد حسین جهانی در زمستان سرد با اره و تبر و شمشیر و قشون سردار م

جرار خویش به ولسوالی دره صوف آمده بودند. مردم  قریه جات دایمیرداد 

وطور دره صوف که هم سرحد با ولسوالی بلخاب هستند استقبال خوبی از 

اما مردم مرکز دره صوف چندین دفعه مشترکاً به دیدار  ،سردار جهانی نمودند

سردار جهانی رفتند و خواستار بازگشت او به ولسوالی بلخاب شدند؛ زیرا 

آنها مخالف جنگ بودند ولی سردار جهانی تمام استدالل آنها را رد  نموده  

و حتی تهدید به جنگ نمودند. استخبارات طالبان قاری مولوی قذیف مشهور 

ق ج  محمد محقبه )قاری جمیل( به طالبان اطالع دادند که نیروهای جنگی حا

به دره صوف رسیده اما طالبان مراقب  اوضاع ولسوالی دره صوف بودند. لذا 
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دست به استحکام نیروهایش زدند. قبل از رسیدن نیروهای تازه نفس طالبان 

به دره صوف قوماندانهای سابقه حزب وحدت و حرکت اسالمی با همکاری 

نگ و عملیات ه.ش ج1377حوت  8سردار محمد حسین جهانی به تاریخ 

جنگی خویش را باالی ولسوالی دره صوف شروع نمودند. که تقریباً بعد از 

ساعت درگیری نیروهای طالبان شکست خوردند و بازار مرکزی ولسوالی  10

دره صوف به تصرف قوماندان سردار محمد حسین جهانی و باقی قوماندان 

ساعته بیش از  10های مجاهدین دره صوف افتادند که در این  جنگ خونین 

دهها طالب کشته و زخمی شدند از جمله قوماندان امنیه طالبان کشته شدند، 

گر با تعدادی دی مولوی فضل ربی از پشتون های قندهار و ولسوال دره صوف

 نفر بودند به اسارت مجاهدین افتادند.   22که در جمله 

لی اشام همان روز نیروهای کمکی طالبان از والیت سمنگان به ولسو

دره صوف رسیدند و در باالیی قله استراتژیک سفید کوتل مسلط شدند که 

، در آیددر مناطق شمال دره صوف به حساب مینقطه استراتژیکی، نظامی 

اولین جنگ رو یا روی جبهه مجاهدین عقب نشینی تکتیکی نمودند که در 

جو اثر  این جنگ تعدادی از مجاهدین شهید شدند از جمله قوماندان رزم

یکی از بهترین قوماندانهای قریه بینی منگ دره صوف به شهادت رسید. و  

بازار مرکزی ولسوالی دره صوف، قریه جات تنگی یعقوب، سیدآباد، دهن 

 کشکک و سرولنگ و... به تصرف طالبان در آمدند. 
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مجاهدین حزب وحدت و حرکت اسالمی قریه حسنی و تنگی حسنی 

ویش انتخاب نمودند و کمر بندی دفاعی خویش را  مرکز  نظامی و  سیاسی خ

را در تنگی حسنی متمرکز ساختند.  طالبان  از سه  استقامت  پیشروی خویش 

 را  شروع  نمودند. 

 طالبان از تگاب مرکزی  دره صوف  به تحریک  نیروهای ل:او خط

استقامت  قریه جات سرولنگ، زیرکی، حسنی و بند تور پغلی درحال 

 پیشروی  بودند.

 استقامت  غرب دریایی دره صوف مسلح طالبان درنیروهای   :دوم  خط

 از  قریه  هشتلیز و کوتل عباسک  در حال پیشروی بودند. 

 طالبان از مناطق شرق دره صوف قریه جات چهار نیروهای  :سوم خط

اولیا دایکالن، خواجه بلند، دمکی، تیوتاش، زیدوری وکوه تیرک را 

 قرار دادند.مورد حمالت تهاجمی خویش 

مجاهدین در یک بن بست شدید جنگی قرار گرفته بودند. عدم   

امکانات تسلیحاتی نظامی وسالح ثقیله باعث تشویش مردم شده بود. 

ه و را مردم تهی ستیکی وتخنیکی جبههیامکانات جنگی ومواد لوژ

مردم دره صوف در یک بن بست شدید نظامی  دیدند.تدارک می

ر گرفته بودند.اما مجاهدین دره صوف سر وجنگی ولوژیستکی قرا

جنگیدند و در فکر هیچ چیز دیگری  جز پیروزی و شکست سختانه می
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طالبان نبودند؛ که در نتیجه جلوی پیشروی طالبان راگرفتند و مجاهدین 

 توانستند تجدید قوا نمایند. 

فرمانده احمد شاه مسعود به مرام خویش رسیده بود و آن بازگشایی 

ید علیه طالبان در صفحات شمال بود تا فشار جنگ از تخار و جبهه جد

 بدخشان وپنجشیرکاسته شود.  
 

 آغاز جنگ فراگیر در دره صوف
  

همزمان با شروع جنگ در دره صوف  نماینده  خاص فرمانده احمد 

شاه مسعود )موالنا فرید قربان( با تعداد دیگر که در رأس آنها شخصی به نام 

به  ولسوالی دره صوف آمده بودند. آنها در پشت جبهه آقای محمدی  بود  

 موقعیت  لوژستیکی وتخنیکی جبهه را در دست داشتند. 

موالنا فرید قربان  نماینده خاص  احمد شاه مسعود و آقای  محمدی از 

پنجشیر آمده بودند آنها مأموریت  پیشبرد امورات  مالی و تسلیحاتی جبهه را 

مؤمن طلوع(هر روز این افراد را در مرکزیت بازار در دست داشتند. من)عبدال

 حسنی می دیدم. آنها مستقیماً  اکماالت جبهه را به عهده داشتند. 

کوهستانی و سوق الجیشی در حصار کوهی قرار  ی منطقهقریه حسن

دارد که مناسب ترین جای برای مرکز مقاومت در دره صوف انتخاب شده 

ین در از  انقالب مرکز  مقاومت  مجاهدبود. قریه حسنی همچنان که در آغ
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طالبان قرار  هدین ودیگر مورد توجه مجا دره صوف بود اکنون یک بار

گرفتند. نیروهای طالبان تا نزدیکی های قریه حسنی پیشروی نمودند. اما  قادر 

نشدند که قریه حسنی را تسخیر نمایند مجاهدین هیچ  هراسی از پیشروی  

تشویش مجاهدین کمبود مهمات و به خصوص  مرمی  طالبان نداشتند، تنها 

 بود که در جنگها نقش کلیدی داشتند. RPG-7راکت انداز

موالنا فرید قربان و آقای محمدی سخت سرگرم تجهیزات جبهه  

ماندان نمودند  قونوتشکیل دره صوف بودندآنها مستقیماً جبهه را  اکمال می

مات گرفتند و مهان و محمدی پول میها ی جبهه مستقیماً  از موالنا فرید قرب

 خریدند. می

بازار نو تشکیل حسنی به مرکز فروش انواع و اقسام تسلیحات نظامی  

 شد و در بین مردم  داد و ستدنوع تجهیزات نظامی پیدا می شده بود هر مبدل 

 شدند.می

اکماالت لوژستیکی وتخینکی جبهه نو تشکیل دره صوف را خود مردم 

دیدند، در اکثری جنگ های خونین دره صوف مردم ک میتهیه وتدار

نمودند. مهمات وتجهیزات که از طرف مهمات و تجهیزات جبهه را فراهم می

شد  نیازمندی های جبهه را موالنا فرید قربان برای جبهه دره صوف داده می

 کرد.مرفوع نمی
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 محمدیاسین به دره صوف  دگر جنرالاعزام 
 

صوف اشد ضرورت به سر و سامان داشت. در جبهه نو تشکیل دره 

صفی بارد  با وچنین مرحله سخت زمستانی که هر روز برف و باران شدید می

آنکه  هزاران  فامیل دره صوفی  از نقاط مرکزی دره صوف سرولنگ، 

قاط ن در شده بودند و دهن شوراب مهاجر ،سیدآباد تنگی یعقوب، زیرکی،

رداد، خواجه بلند و حسنی پناه آورده بودند دایمی کوهستانی دره صوف منطقه

و از سوی دیگر قوای عظیم طالبان نقاط مرکزی دره صوف را متصرف شده 

بودند و هر لحظه امکان پیشروی طالبان به سوی قریه حسنی متصور بود. در 

چنین لحظات حساس سخت جنگی قوماندان دگرجنرال محمد یاسین  با بیش 

ف مرکزیت استاد حاج محمد محقق در بلخاب از دو صد نفر مسلح از طر

)دهانه( به مرکز حسنی رسیدند آنها چندین شبانه روز پیاده روی نموده بودند 

 چشم های شان را برف برده  و پاهای شان را آبله زده بودند.

حضور دگرجنرال قوماندان  محمد یاسین به دره صوف در آن شرایط 

 هه دره صوف  بود.حساس نوید بخش آرامش  قلبی  به  جب

( حزب وحدت 030دگر جنرال قوماندان محمد یاسین قوماندان فرقه )

در شهر مزار شریف  بود. او  به دره صوف آمده تا جبهه نو بنیاد تازه تشکیل 

دره صوف را سوق و اداره نماید. دگر جنرال قوماندان محمدیاسین مرد مؤمن 

او سخت احترام داشت و  و مجاهد پاک سیرتی بود که حاج محمد محقق به
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دانستند. دگر جنرال قوماندان او را شائیسته قوماندانی جبهه دره صوف می

محمد یاسین بعد از  چند  روز استراحت و آرامش  قلبی  در اولین  فرصت 

نیروهای رزمی اش را  به خط مقدم  جبهه  در  قریه  زیرکی فرستادند.  او با  

ویش به خط مقدم جبهه رفتند تا معاینه پروای تمام  مجاهدین و سنگر داران خ

 تکتیکی نظامی را  انجام دهند.

چند روز  بعد از حضور دگر جنرال قوماندان محمدیاسین در خط مقدم 

جبهه هیأتی مرکب از)معلم عبد الرزاق و معلم عبدالمؤمن طلوع( از طرف 

ه سروی جبهنماینده وزارت  دفاع  دولت اسالمی موالنا فرید قربان مأمور و 

 مرکزی دره صوف شدند.

گر جنرال قوماندان محمد مصادف شد با آرایش پروای  نظامی د سروی

قریه زیرکی جنگل قول من)عبدالمؤمن طلوع( قوماندان محمد  یاسین در

یاسین را در )جنگل قول( مالقات نمودم، او شخصی بسیار خوش اخالق 

می خویش را تعلیمات وخوش برخورد، متین و شکسته ای  بود افراد نظا

ها دادند و تمرینات نظامی داشتند. آنتکتیکی نظامی، ضبط و فروت یاد می

ر گرفتند. افراد تحت فرماندهی دگبرای یک جنگ پیروز مندانه آمادگی می

( نفر بودند که در همایش رژه 250جنرال قوماندان محمد یاسین به تعداد)

ی دره صوف را سروی نمودیم نظامی او اشتراک نموده بودند. جبهه مرکز

نفر مسلح در خط مقدم جبهه به استقامت دو کوه مهم و  500بیش از
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استراتیژیک کوه خواجه حاجت در شرق و کوه اوشقول در غرب و در 

تگاب اصلی دره صوف سنگرهای دفاعی داشتند. شایان ذکر است که سه 

 د: ان کمر بند دفاعی در برابر طالبان تشکیل شده بودند که عبارت

 جبهه مرکزی و تگاب اصلی دره صوف .أ

جبهه شرق دره صوف که از قریه نوآمد وشیخه وخواجه بلند شروع  .ب

شود وبه استقامت شرق دره صوف الی کوه )تیرک( خطوط  می

 جبهه امتداد یافته بود. 

جبهه غرب دره صوف در استقامت هشتلیز، کوتل عباسک،کوتل  .ج

 ییالق حسنی امتداد داشت.  لیجَو و

بعد از برگشتن از خط مقدم جبهه راپور خویش را به موالنا فرید قربان  

تسلیم نمودیم و در اولین قدم از طرف نماینده وزارت دفاع مرکزیت مشترک  

لوژیستیکی برای اعاشه مجاهدین درتگاب حسنی به وجود آمدکه مرکزیت  

رات مولوژستیک در بازار حسنی نقش بسیار مهم و ارزنده در نظم و نسق ا

گوید ظفر از معده مجاهدین قرار داشت. ضرب المثل معروف است. که می

گذرد، مرکزیت اصلی لوژستیکی جبهه در بازار حسنی بود و سرباز می

مرکزیت دوم آن را مجاهدین در خط مقدم جبهه تشکیل داده بودند. کار ها 

 ابه سرعت در حال شکل گرفتن بود؛ جنگ مردم ما جنگ دفاعی بود و لذ

 همه مردم در آن سهم بارز داشتند. 
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ترکیب هیئت لوژستیک مشترکاً  از احزاب )وحدت وحرکت(تشکیل 

شده بودند.  ضابط ظاهر آمر لوژستیک،  معلم عبد الرزاق  معاون  لوژستیک، 

معلم عبدالمؤمن طلوع آمر اعاشه جبهه دره صوف بودند. همزمان  با  تشکیل 

 اه  محرم از طرف شورای تصمیم گیریمرکزیت لوژستیکی و نزدیک شدن م

ولسوالی دره صوف به تمام نقاط دره صوف هیأت تبلیغی فرستاده شده بود 

 تا کمک های مالی و جنسی مردم را جلب و جذب نمایند.

مردم شریف دره صوف علیرغمی محاصره اقتصادی و کمبود مواد 

دم را  به  جبهه غذایی و... ده ها مال و گوسفند و گاو و صد ها سیر مزار گن

دره صوف کمک نمودند که بعد از تنظیم توسط مرکزیت لوژستیک به 

وزیع مسؤل ت« عبدالمؤمن طلوع»شدند وشخصاًخطوط مقدم جبهه فرستاده می

 و انتقال اعاشه به خط  مقدم  جبهه بودند.

نفر جنگی را در پانزده روز مبلغ  یازده صد  500موالنا فرید قربان اعاشه

ج لگ افغانی منظور نموده بود که با حضور داشت کارمندان  و بیست پن

لوژستیک مبلغ مذکور را  از موالنا فرید قربان در یافت کردند و بعد از آن 

اعضاء لوژیستک عمالً  کار خویش را  شروع  نمودند و مرکزیت  لوژستیک  

نج پ وظیفه داشتند در آغاز اعاشه گرم به خط مقدم جبهه  بفرستند که روزانه 

 د. شسیر مزار گوشت  پخته  و به تعداد  دو هزار قرص نان به جبهه فرستاده می
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کیلو روغن  12ستیک  در  پهلوی اعاشه گرم روزانه یآمریت اعاشه لوژ

سیر مزار  برنج  و چندین قوطی بطری مخابره  و دو کیلو چای خشک  2و  

 نمودند.نیز به خط مقدم جبهه منتقل می

گر جنرال قوماندان محمدیاسین علیرغمی که در خط نیروهای جنگی د

مقدم جبهه جا به جا شده بودند. و از طرف مرکزیت لوژیستیک جبهه اعاشه 

نمودند. اما  برای نیروهایش لوژستیک ریزف مستقل ساخته گرم در یافت می

سید  نمودند. انجینر علیجان جاوید وبود که تحت نام لوژیستیک فرقه کار می

 در  رأس لوژستیک  فرقه  قرار داشتند و کارهای اعاشوی جبهه را حبیب اهلل

بردند. ما هر روز همدیگر را در مسیر راه یا در بازار حسنی مالقات به پیش می

 نمودیم.می

وسایل نقلیه وجود نداشت برای حمل و نقل مواد خوراکه و اعاشه گرم  

 کردیم. مجاهدین از اسب و االغ کرایی استفاده می

ر آغاز حضور دگرجنرال قوماندان محمد یاسین به جبهه دره صوف د

ایشان یک پایه زیکو یک )سالح ثقیله( ضد  طیاره را در کوه خواجه حاجت 

 توانست پشتیبان خوبی برای نیروهای پیاده جنگی  باشندانتقال دادند که می

ادر ( دو میله از حاج خلیل و حاج حسین)برmm22در پهلوی آن دو پایه زیو)

 سید حاج داود( کمکی  بزرگی  برای جبهه دره صوف بودند. 
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دگرجنرال قوماندان محمد یاسین اولین حمالت جنگی خویش را باالی 

ه.ش شروع کردند که در اولین قدم 1378پوسته های طالبان درماه محرم سال

دشمن شکست خورده دست به فرار زده و مناطقی زیرکی، دهن شوراب 

مرکزی دره صوف، تحتجوی، سیدآباد،تنگی یعقوب، کوه ،سرولنگ، بازار 

کافری،کوه الغانا،کوه مخابره، بند بکچوک و ازبیک پریده به تصرف 

مجاهدین درآمدند. فتوحات جدید مجاهدین باعث تقویه جبهه و تقویه 

روحیه مجا هدین شدند در این جنگ مهمات زیادی به غنیمت مجاهدین در 

ده موتر و یک عراده  صرف که  مربوط قوماندان آمدند از جمله چندین  عرا

مجید پاد شاه خان تاشقرغانی فرمانده ارشد طالبان بود نیز از جمله غنایمی 

بود که به تصرف مجاهدین افتاد. در این جنگ مجید پادشاه خان عنقریب 

 اسیر شده بود اما با حیله و مکاری عجیبی از صحنه جنگی گریخته بود.

  1378صوف تحولی بزرگی بود که در آغاز سال تصرف مرکز دره  

اتفاق افتاد. مردم دره صوف در ماه محرم در کلیه تکیه خانه ها و مساجد دعا 

کردند که مجاهدین  پیروز شوند و طالبان شکست بخورند. اما شکست می

طالبان در این مرحله شکست اساسی و مهمی  بودند طالبان در گرداب سختی 

جبهه دره صوف یک گام به پیش رفته بود و دشمن  قوی   گیر مانده بودند.

 در این صحنه ناکام  مانده  و زمین گیر شده بودند. 
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مناطق هزاره نشین ولسوالی دره صوف به کلی پاک سازی شده بودند، 

آزادی تمام نقاط هزاره نشین دره صوف فصل امید بخشی بود به کلیه 

هزاره های دره صوف سر  مجاهدین که در دره صوف جمع شده بودند.

کردند آنها به یک جنگ نا خواسته سختانه از عزت و ناموس خویش دفاع می

اما اینکه مفاد این جنگ به جیب چه کسی آب می  .سوق داده شده بودند

خورد  اصالً  مد نظر نداشتند  تنها دفاع از عزت و ناموس یگانه آرمان بزرگ 

 این مردم بودند.

غالم و مال صبغه از جمعیت اسالمی  دانرا قومانجبهه غرب دره صوف  

در اختیار داشتند که نقاط زاغ و فوالد و میرکه در اختیار آنها بودند. پیشروی 

نیروهای حزب وحدت و حرکت اسالمی تا ساحه سفید کوتل  برای مردم 

دره صوف پیروزی بزرگی بودند آنها تمام نقاط هزاره نشین را در کنترول 

هزاره ها و تاجیکهای دره صوف  به جنگ ناخواسته کشانده  خویش داشتند.

شده بودند. ازبیکهای شرق دره صوف سرسختانه با طالبان همکار بودند که 

 فتند. ربزرگترین مانع پیشروی مجاهدین به سوی مزار شریف به شمار می

مولوی سعدی،مولوی اکرم و قوماندان حاج اسلم از جمله افراد سر 

دند که در شمال شرق دره صوف حاکمیت داشتند و یگانه سخت طالبان بو

آمدند مجاهدین در دره صوف در مانع پیشروی مجاهدین به حساب می

 نظامی باقی مانده بودند. محاصره  اقتصادی و 
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یی استراتیژیک سفید کوتل و گذرگاه معروف چپچل در اختیار قله

ها مرد جنگی حاج اسلم بود؛ حاج اسلم در قریه مقصود دره صوف صد

 نمودند. داشت و از طالبان حمایت می

اشد بسفید کوتل و گذرگاه چپچل دو نقطه مهم در شمال افغانستان می

 یگذرگاه چپچل به معناحقیقت حاکمیت باالی سفید کوتل و که در

افغانستان به  شمار می روند. این دو نقطه  حاکمیت باالی مزار شریف و شمال

مولوی اکرم و مولوی سعدی بود و طالبان  حاج اسلم، استراتیژیک در اختیار

با همکاری این دو قوماندان ازبیک با مردم هزاره و تاجیک)هزاره های سنی 

 جنگیدند. دره صوف می مذهب(

طالبانی منطقوی بود؛ تحریک جنگ دره صوف در حقیقت جنگ با 

 نجنگیدن  بلکه  همیدر دره صوف پشتون های قندهاری نبودند که می

مردمی بومی خود دره صوف بودند که خاری چشم شده بود و جلو رشد 

جبهه  جدید در دره صوف را گرفته بودند و دیگر راه پیشروی هم  وجود 

نداشتند بار ها سفید کوتل و گذرگاه چپچل به دست مجاهدین سقوط نموده 

ی قبود اما از چپچل و سفید کوتل الی شولگره)بوینه قره( و مزار شریف مناط

جزیره ای در مسیر راه وجود دارد که اکثریت آن  مناطق  ازبیک نشین است 

عدم همکاری این مردم باعث دوام مقاومت در دره صوف شده بود در 
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نمودند طالبان در هیچ صورتی که این مردم با جبهه دره صوف همکاری می

 توانستند مقاومت نمایند. نقطه ای از شمال افغانستان نمی

ه.ش بها ر پیروزی  برای مردم هزاره دره صوف بودند. هزاره 1378بهار 

ها در جنگ با طالبان سر بلند  و  پیروز شده  بودند تمام نقاط دره صوف به 

جنگ کشانده شده بودند. تعداد زیاد قوماندان های شرق دره صوف یعنی 

 قوماندانهای ازبیک ها هم  به مرکزحسنی آمده بود ند که جبهه جدیدی  ضد

طالبان را در شرق و شمال شرق دره صوف باز نمایند. از جمله قوماندان طاهر 

 دایکندی قوماندان عجب خان سمنگانی. 

ه جنگیدند. هزارمردم دره صوف برای بقا و عزت خویش سرسختانه می

های دره صوف نقش تعیین کننده در این جنگ داشتند. کابوس وحشتناک  

سته بود طالبان در باتالق جنگ دره صوف طالبان  در  دره صوف درهم  شک

کشیدند آنها  از یک قمار گیر مانده بودند. مردم دره صوف نفسی تازه می

بزرگ پیروز برآمده  بودند. شکست مردم دره صوف باعث قتل عام کلیه 

شدند. و پیروزی آنها سر بلندی کلیه هزاره ها در سرتا سر مناطق آن می

ند. همگان  قوماندان سردارمحمد حسین جهانی آمدافغانستان به حساب می

ها را قهرمان این کردند و آندگرجنرال  قوماندان  محمد یاسین را دعا می و

 دانستند. تراژدی بزرگ می
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 اسرا ی جنگی  ةمبادل
 

جنگ دره صوف تکان سختی  بود برای طالبان که آنها  باید تاوان آن 

ت شمال کشور  باز شده  بود که پرداختند، جبهه  جدیدی در صفحارا  می

دگرجنرال  در  اولین جنگ بعد از حضور سردار محمد حسین جهانی و

قوماندان محمد یاسین به دره صوف ده ها تن از نیروهای طالبان کشته شدند 

و ده هاتن دیگر اسیر شدند که یکی از اسرا عربی عراقی به نام انجینر شهاب 

فارغ التحصیل دانشگاه بغداد از رشته اقتصاد الدین که از عراق آمده بود او  

فارغ شده بود. او از شهر بغداد و به جنگ کفار آمده بود به او گفته شده بود 

که اتحاد شمال کافر هستند. او معاون اسامه بن الدن در سمت شمال افغانستان 

 بود. 

 رتحریک طالبان حاضر شده بودند که اسراء را تبادله نمایند و آنها اصرا

داشتند که انجینرشهاب الدین و ولسوال دره صوف زود تر از همه تبادله شوند 

اما جبهه دره صوف پیشنهاد تبادله  اسراء را پذیرفتند نه آنچه که طالبان می 

 گفتند.  

اولین نقطه برای تبادله اسراء حد  فاصل  بازار )دهی( و بازار مرکزی 

ه های طالبان در بازار دهی تبادل دره صوف تعیین شدند که  تعداد زیادی مرده

 شدند و در مقابل تعدادی از اسیران مردم دره صوف آزاد شدند. 
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این  اولین  مرحله  تبادله اسراء بودند که با موفقیت انجام شد و برای 

مقاومت دره صوف نقش بارزی داشتند که مشروعیت این جبهه را برای تمام 

ان هم به این باور رسیدند که جبهه مردم افغانستان ثابت ساختند و جهانی

جدیدی  در  برابر طالبان  در شمال کشور تشکیل شده است.  لذا طالبان  از 

 این ناحیه سخت  نگران بودند که مشکل آنها  زیاد شده است. 

کردند که قضیه افغانستان خاتمه یافته است و آنها زیرا طالبان فکر می

ند. در حالی که هنوز ریشه های مقاومت صد  فیصد  به این کشور مسلط شده ا

در کوهستانات سمنگان، سرپل، بدخشان و تخار زنده بودند و در حال ریشه 

دواندن به صفحات شمال کشور بود که این حرکت جدید  معضله  بزرگی 

 رفت.برای  طالبان شده  به شمار می

م نجاخواستند امرحله اول تبادله اسراء عملی شد اما آنچه طالبان می

نشد. لذا  بار دیگر پیشنهاد تبادله اسیران جنگی را نمودند. آنها آزادی  انجینر 

ی ب عراقخواستند اما جبهه دره صوف حاضر نبود این عرشهاب الدین  را می

 سازند. را  به این زودی ها آزاد

 اسیران جنگی ةمرحله دوم تبادل

ه م قریه گذرمرحله دوم تبادله اسیران جنگی در نقطه دیگری به نا

ولسوالی روی دو آب والیت سمنگان خوب ترین  نقطه  انتخاب شده بود 

 صورت گرفت که تحت تسلط مولوی  اسالم  تاتار  بود. 
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نمود.  این  مولوی اسالم در جنگ  دره صوف  از طالبان  حمایت  می

ذره  گبار تبادله اسراء در حد فاصل  بین دو  ولسوالی در  نقطه ای به  نام  قریه 

والملی عملی شد که  در  برابر آزادی  طالبان بیش ازسی نفر از مجاهدین 

 حزب وحدت و حرکت اسالمی از محبس قندهار آزاد شدند. 

اسیران طالبان اکثریت پشتون های وردک بودند که زبان فارسی را 

خوب  بلد  بود و با مردم دره صوف برخورد نیک و انسانی داشتند. آنها در 

  21نگ دره صوف اسیر شده بودند که شامل ولسوال دره صوف و آغاز ج

ه.ش اسیر شده بوند و در مرکزیت 1377حوت  8نفر دیگر بود ند که در 

شدند و بعداً به مدرسه کمج منتقل شدند. در برابر آزادی حسنی نگهداری  می

نفر افراد طالبان اشخاص ذیل از محبس قندهار آزاد شدند که عبارت  22این 

 ند: ا

 حاج ذبیح اهلل مسؤل شورای والیتی بغالن حزب وحدت  -1

آقای موسوی بغالنی عضو شورای مرکزی حزب وحدت  -2

 اسالمی و عضو شورای والیتی بغالن حزب وحدت 

جنرال مرتضی معاون فرقه پنج حزب وحدت از ولسوالی  -3

 چارکنت والیت بلخ  

 داکتر محمد ابراهیم بیدار از قریه سرولنگ دره صوف  -4
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اندان قیس معاون گار نیزیون شهری مزار شریف از مرکز قوم -5

 بازار دره صوف

 کربالی خلیفه جمعه از چمتال بلخ  -6

و ده ها تن افراد غیر نظامی و نظامی دیگر که بعد از سالها حبس در 

 زندان قندهار رها شدند که دربین آنها سه نفر از والیت  بامیان بودند.

برای تحریک طالبان  سخت تگان دهنده رهایی اسراء از زندان  قندهار  

و مشکل تمام شد. آنها درک نموده بودند که دره صوف مرکز ثقل مقاومت 

 دیگری علیه طالبان درشمال ایجاد شده بود. 

مه اصطالحی بود که ه [قیام هزاره ها بیخ و بنیاد طالبان را خواهند کند]

ت مردم مقاوم و غیور دادند زیرا مردم هزاره سخای هزاره ها آنرا شعار می

 خواستند. هستند وحکومت افراط گرایی طالبانی را نمی

اسرائی مردم دره صوف به شکل بسیار عالی استقبال شدند، روز نهم 

ه.ش به مرکزیت حسنی رسیدند، رهایی محبوسین چشم 1378ماه محرم 

 روشنی بزرگی برای مردم  هزاره  سمت شمال  بودند. 

ای تلخی ا ز زندانهای مزارشریف الی قندهار می زندانیان هزاره قصه ه

فرسا شالق، خفه کردن، برق دادن، بیخوابی، ت نمودنداز شکنجه های طاق

ما هم  گفتندآنها می ...و ده ها شکنجه ای دیگر و سر به پائین آویزان نمودن
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  شنیده بودیم که ولسوالی دره صوف در مقابل طالبان قیام نموده اند اما این

 .یمشووآزاد زی توسط جنگ دره صوف تبادله ید وار نبودیم که روقدر ام

 بکه در هنگامی کردیمروی خود احساس میشهر لحظه مرگ را پی 

خواندند همه روحیه خود میرا  و نام های ما کردندمی را باز زندان  مخوف

 بال ما آمده و همه را خواهندکه به دن خواندیمرا می کلمه خود و باختیممیرا 

ک قرون اکردیم که به این سادگی از آن زندان وحشتنباور نمی  هیچ  .کشت

  ومردانگیبود که به همت  وندلطف خدا این. وسطایی طالبان آزاد شویم

 پیوستیم.   به جمع خانواده  و  بار دیگر زنده شدیم مردم دره صوف

 بلکردند اما در مقاشوق گریه می همه شاد و خندان بودند و از آنها 

  نهاآاندازه شاد مان بودند که ریختند و بی فامیل های شان نیز اشک شوق می

 .پیوسته اند  شان  فامیل  جمع  به و نده اشد آزاد

گفتند و چیزی نمی وحشت و ترس دیگر آنها از زندان قندهار جز 

  خاطراتی تلخی داشتند اما در مقابل از مقاومت مردم هزاره دره صوف و

 حاج .ث آزادی آنها شده استنمودند که باعتمجید می بلخاب بی اندازه

   و آقای موسوی خانواده هایشان در خارج از کشور مهاجر بودند لذاذبیح اهلل

جهت باز دید از مرکزیت حزب ه.ش  1378آنها بعد از سپری شدن ماه محرم 

د  محمحاج استاد  فرماندهی اب مرکز وحدت در بلخاب راهی ولسوالی بلخ

 .محقق شدند
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 تصرف سفید کوتل
  

صرف که در ت استه حاکم باالی ولسوالی دره صوف سفید کوتل نقط

ر د یاسین قوماندان محمددگرجنرال  .داشت مولوی سعدی قرار حاج اسلم و

جهت تصرف سفید کوتل و چپچل  داشتبا طالبان  رویا رویی اولین جنگ

 ذرگاهگکوتل و او خواستار سقوط سفید ،حمله باالی طالبان را آغاز نمودند

 ار از ساحه ولسوالی دره صوف دور ساخته و جنگ  تا دشمن را چپچل بود

. مجاهدین حزب وحدت و حرکت کشاندبوالی کشنده والیت بلخ به ولس

اسالمی پیشروی خویش را از ساحه مرکز ولسوالی دره صوف شروع 

 فتح راسای انو، قریه مقصود و قریه گلفید کوتلنمودندکه در اولین فرصت س

گذرگاه جانب غرب دره صوف مال صبغه و قوماندان غالم  و از نمودند

  و  صوف مناطق لبابی سرخویساحه شرق دره  از چپچل را متصرف شدند و

 یرماندهفکه  ندمدآدر دایکالن و ه تصرف مجاهدین قریه خواجه بلندببیانان. 

 شجاعی جنرال، آمرسلطانقوماندان امیری،  ،ابراهیم توسلی معلم راجنگ 

 82mmاز جمله  یک ضرب توپ  برابر نا  این جنگ در ندبه عهده داشت و...

و  mm 23دو میل زیو mm 60،یک پایه دهشکه روسی  وسه ضرب هاوان 

و مقدار زیادی مهمات مختلف  و یک فروند هلیکوپتر یک پایه چهل میله

. ددنسیر شا انطالباز نیروهای و پنچ نفر ند مدآ غنیمت مجاهدین دربه  النوع

 ارشد نعبد الباری قوماندااز پیلوت عبد الحمید و مال  اسیران طالبان عبارت
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سنی لیکوپتر به مرکز حآنها بعد از اسارت در اولین قدم ذریعه  ه. بود طالبان

مهمات باری مال عبد ال هلیکوپتر توسط پیلوت عبد الحمید واین  .منتقل شدند

ی آنها بدون اطالع قبل ندآورده بود نالبابرای طامکانات مالی  و اعاشه گرم و

که توسط  ندنزدیک سنگرهای مجاهدین در سفید کوتل به زمین نشسته بود

  ،آمرسلطان ،قوماندانظاهر ان هریک معلم ابراهیم توسلی، امیری،قوماندان

اجی هاشم به غنیمت نسیم ح جنرال محمد علی شجاعی، امیری دایکالن و

 .گرفته شده بود

مردم قریه حسنی و کلیه مردم مهاجر سخت  بل از ظهرق  ساعت ده

لندای باز  یک بال هلکوپتر چطور امکان دارد ودند کهپریشان و مظطرب ب

ریشان بسیار پ  مردم حسنی و کلیه مردم بازار، دودره حسنی نمایان ش کوه های

تگاب زی مرک طقاطالبان به من و باشند جبهه شکست خورده   شدند که نکند

 .قدر پایان پرواز نموده است اش اینکه طیاره  باشند مسلط شده دره صوف

حسنی  تگابنزدیکی مدرسه  و در قریه حسنی را دور زدفضای  اما هلیکوپتر

  تمام مردم نگران بودند و در سینه حبس شده بود نفس ها به زمین نشست

اهلل  فریاد اب نسیم قوماندان که ناگهان منتظر باز شدن دروازه هلیکوپتر بودن

   یتجمع  تمام  همزمانو  ناکبر سکوت سهمگین جمعیت مردمی را شکست

ن آنها خوشحال بودندکه مجاهدی فریاداهلل اکبر سردادند سرور و خوشحالی با

ند که در آن ا همرکز حسنی منتقل کرد  به  هلیکوپتر را یک بال پیروز شده و
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ل تصور حسنی غیر قاببه مرکز  پایین   ساعات روز آمدن هلیکوپتر در ارتفاع

 .دور و بر هلیکوپتر دور شوند نمود از تقاضا  م از مردمیسنقوماندان بود. 

  مردم .غنیمت گرفته است مجاهدین به که هلیکوپتر را آنگاه همه فهمیدند

مده آ با شور وشوق به دیدن هلیکوپترها دکاندار پیر و جوان  بازار و صد

  ،اد گویندک بنمایند و به آنها مبار  تماشا اولین موفقیت مجاهدین را  بودند تا

 ... همه شاد و خوشحالو زنده باد مجاهدین اهلل اکبر ،مردم شعار می دادند

 .بودند

 .اری در این طیاره اسیر شده بودندپیلوت عبد الحمید و مال عبد الب

سفید به  کاله ،با ریش دراز ،خوش قواره ،قد بلند پشتونپیلوت عبد الحمید 

به سوی مردم دست تکان   .رسیدرسند و خوشحال به نظر میخ ،تسر داش

همانند  بسته بود و شبر عکس مال عبد الباری دستهایش پشت سر  اما دادمی 

 .  بر خورد شده بود  اسیر جنگی با او

مال عبدالباری فرد مهمی در حکومت طالبان بود زیرا او تنها در این 

اندان . او قومامنیتی و محافظ بادیگارد  بود بدون  دره صوف آمده  به  پرواز

ل به شک خواست که جبهه در ه صوف را طالبان بود و در حقیقت می ارشد

ن ای  د اما درکنترل نمای و موقعیت جنگی جبهه را دامان دهس اساسی سرو

 .  بود  هدآم در نیروهای مجاهدین به اسارت  او جنگ 
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  ندکی خستگی خویش راا تا انتقال دادندبه مدرسه حسنی  آنها را

ه را در لین دره صوف گفته بود که طیارؤیرند اما پیلوت عبد الحمید به مسبگ

  دارد جتهای جنگی طالبان از  جای امن منتقل نمایند  زیرا همین لحظه امکان

م از ر هنمایند. که در آن صورت هلیکوپت  مانرسند و منطقه را بمبارد  راه

 . بین خواهد رفت

  ماس با و ت اضطراریگیری شمال بعد از تشکیل جلسه  شورای تصمیم

محمد محقق فیصله نمودند که پیلوت عبدالحمید ذریعه هلیکوپتر به حاج 

ره صوف در دقات بیشتربلخاب فرستاده شود اما مال عبدالباری جهت تحقی

 قربهعبه بلخاب فرستاده شد  ه طیارهعبد الحمید ذریعپیلوت . باقی بماند

که دو جت سفید رنگ باالی  دادنشان می راظهر  12:00های نزدیکی ساعت 

 حسنی، نو آمد،های قریه  ؛فضای آرام ندشد ره صوف ظاهردنیلگون آسمان 

ز دور زد اما اثری ا در هم شکستن ودایمیرداد  خواجه بلند و ،، پسقولشیخه

 . ندهلیکوپتر در ساحه دره صوف پیدا نتوانست

ان جنگی طالب یغرش جتهادیگر ارجتها رفتند اما یک ساعت بعد ب

زی نقاط  مرک  تمام ی جنگیجتها .ندفضای آرام دره صوف را درهم شکست

و به دقت  ندزدپی دیگر دور می  یکی ی مجاهدین راسنگر ها ،دره صوف

ن نطقه جتها چندی ،نکردند  اثری از هلیکوپتر پیدا اما . ندنمودنظر اندازی می

 دند.کر مانبمبارد  را یی دره صوف
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 مال عبد الباری یا مال داد اهلل
 

مال عبدالباری یکی از قو ماندانهای مشهور طالبان در شمال افغانستان 

بود که در جنگ دره صوف بعد از رسیدن  به خط مقدم  جبهه یکجا با پیلوت 

عبدالحمید دستگیر شده بودند. او تنها به دره صوف آمده بود مال عبدالباری 

د. مرد میان سال با ریش انبوه و سیاه و چشمان کبود داشت.  از والیت هلمند بو

با وصفی آنکه یک پایش در جنگها قطع شده  بود و از پای مصنوعی کار 

کرد. اسارت برای  مال عبدالباری گرفت. او برای جبهه طالبان کار میمی

سخت  تمام شده  بود زیرا او شباهت زیادی به شخصی داشت که در کنار 

قرار داشت هنگامی که او را  ر شهید استاد عبدالعلی مزاریعکس رهب

لوع( او من ط)عبدالمؤشد. مندیده می داده بودندبودند و شکنجه  اسیر گرفته

کردم زیرا در پاسپورت او مال عبد الباری نوشته را مال عبدالباری خطاب می

 شده بود. 

 داداهلل؟ او در از او سوال نمودیم که شما مال عبدالباری هستید یا مال

: من مال عبدالباری هستم در پاسپورتم همان چیز نوشته شده ب گفتجوا

است. از او سوال شد که چرا تنها در هلیکوپتر به دره صوف آمدی ؟ او  در 

جواب گفت:  برای سیاحت و تفریح در این طیاره آمده ام؛ من مسافر هستم 

م که چه قسم جای است ولی و این هم پاسپورتم. من آمدم دره صوف را ببین
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اسیر شدم. شورای تصمیم گیری شمال حزب وحدت حاج محسنی ولسوال 

 سابقه شولگره را مسؤل تحقیق از مال عبدالباری تعیین نمودند.

شایعه سختی بین مردم پخش شد که مال داداهلل معروف به مال داداهلل 

استاد  ها شهید لنگ دستگیر شده است. او یکی از قاتلین رهبرخردمند هزاره

بود. او حاال در مدرسه حسنی در زندان به سر می برد.  عبدالعلی مزاری

او  .آمدند تا او را از نزدیک ببینندروزانه ده ها نفر به دیدن این طالب می

و عکس او را در  شخصی بود که در شهادت  شهید مزاری دست داشت

دادند به را شکنجه می حالی گرفته بودند که شهید استاد عبدالعلی مزاری

کلیه مردم  وظیفه داده شد بود تا این عکس را پیدا نمایند. ما به سختی عکس 

در آن عکس را  پیدا کردیم که   اسارت رهبر شهید استادعبدالعلی مزاری

 داد که باالی سر رهبرشهید استادعبدالعلی مزاریدو طالب را نشان می

دادند. شباهت زیادی بین مال داداهلل و مال او را شکنجه میایستاده  بودند و 

عبد الباری وجود داشت. از مال عبدالباری سوال نمودیم که این  عکس را 

 این عکس از شناسمدر جواب گفت: نه این عکس را نمی می شناسی...؟ او

رهبرشهید استاد عبدالعلی  . به او گفته شد که شما در شهادتکسیت

 اما او این حرف را قبول نداشت.  دست داشته اید... ؟مزاری

واقعاً مال داداهلل لنگ   به هر حال شاید  حدسهای مردم  صحیح بود و  او 

عبد الباری نوشته شده بود اما آنچه از البالی تحقیقات  بود که در پاسپورت مال
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مال عبد الباری بدست آمد قابل یاد آوری است. مال عبدالباری یا مال داداهلل 

 بود. هماندانهای مهم طالبان بود که در فتح سفید کوتل اسیر شداز جمله قو

 

 ل انتقاالت طالبان در شمال کشور ؤمال عبد الباری مس
 

 رفت ودمی مهم وکالن طالبان به شمار میاین شخص هرکسی بود آ 

اسارت او شکستی بزرگی برای طالبان در جبهه دره صوف بود. بعد از فتح 

عبدالباری و غنیمت یک بال هلیکوپتر شام همان سفید کوتل و اسارت مال 

رادیو دری ( BBC)بی سی روز حاج محمد محقق از بلخاب با رادیو بی 

مشهد و دویچه ولی صدای آلمان مصاحبه نمود و فتح سفید کوتل و اسارت 

دو نفر طالب و غنیمت یک بال هلیکوپتر را تأیید نمودند حاج محمد محقق 

  د و تنها به کلمه نیروهای جبهه متحد اکتفا نمود.نامی از حزب وحدت نبردن

به دل هزاران هزاره  بلخاب جرقه امیدیحاج محمد محقق از  صدای

اج حاستادکه طنین صدای رسای بود دل شکسته وسرگردان خانه بدوش 

محمد محقق نوید بخش آینده درخشانی برای هزاره های افغانستان بودند. 

ده ریشه های ما هنوز زن"نمود که میز گو این صدا مفهومی دیگری را با

درحال خشکیدن هستند صدای ی ن خاناامیرعبدالرحم ای وپروژه متروکه"اند

  تحریکاو صدای اعتراض ده میلیون هزاره ای بود که  تحت ستم و ظلم 

  دایصی اعتراض علیه طالبان بود. ین بانگنمودند و این اولطالبان زندگی می
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چنین روزی را حنجره  میلیونها هزاره ای بود که حاج محمد محقق استاد 

خواه جریان  آزادیخون تازه ای در شاهرک هر انسان  تا کشیدندانتظار می

 .کندپیدا 

مدتها در بلخاب به عنوان اسیر جنگی نگهداری  پیلوت عبد الحمید

شد. اما مال عبد الباری بعد از تحقیقات مفصل چندین هفته بعد ذریعه االغ می

بلخاب فرستاده شد. پیلوت عبد الحمید تبادله شد اما چندین ماه در اسارت به 

 حزب وحدت اسالمی قرار داشت. 

بعد از اسارت مال عبد الباری طالبان چندین بار به دره صوف حمله  

خوردند و ناکام عقب نشینی هوای و زمینی نمودند اما هر بار شکست می

 نمودند.
 

 خابحمله طالبان به ولسوالی بل
  

طالبان در سمت شمال افغانستان به بن بست نظامی مواجه شده بودند و 

تشکیل جبهه دره صوف و بلخاب را خطری بزرگی برای خود به شمار می 

آوردند.  لذا در صدد خنثی سازی مرکزیت نظامی حزب وحدت افتادند و 

اولین حمله نظامی خود را بعد از آمدن حاج محمد محقق به بلخاب شروع 

نمودند. طالبان با تجهیز بیش از هشت هزار نفر حمالت شدیدی را از هوا و 

ند. بلخاب آغاز نمودولسوالی زمین از استقامت سنگچارک، آبکالن باالی 
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هدف عمده  طالبان تصرف ولسوالی بلخاب واز بین بردن مرکزیت فرماندهی  

 ها قوماندان حاج محمد محقق و باقی قوماندانها در بلخاب بود. در بلخاب ده

خورد و کالن گرد هم آمده بودند و آنها  دره تنگ و باریک بلخاب را 

  کردند. در بلخاب از جمله قوماندانخوب ترین  پناهگاه خویش احساس  می

حیرتان، عبد الرحمن سرجنگ،  70لعل قوماندان، قوماندان فرقه:های معروف

ن الحسیارع، عبدمولوی ظریف از سنگچارک، رئیس خیر محمد از آمرخ و ز

حرکت اسالمی مسؤل ولسوالی سنگچارک،آمر یونس، انور باقری از

حاج محمد محقق و...  استاد  حاج ابراهیم چمتال، محمد عبده،قوماندان، 

 کردند. دیگران همه جمع شده بودند و جبهه ضد طالبان را رهبری می

مشهور ترین قوماندانهای ازبیک، تاجیک و هزاره ها در آن خطه 

توانستی آنها را در بازار ترخوج ببینی و طالبان به شهود بود و هر روز میم

بان ند. قوای طاله بودخاطر نابودی مرکزیت اصلی آنها به بلخاب هجوم آورد

مجهز و بمباردمان پیاپی و شدید و در دست داشتن وسایل  یبا پوشش هوای

ایه زیو جنگی قوی ومهمات وچندین عراده جات ثقیله از جمله چهار پ

mm23 ،و دهها میل راکت انداز حمالت خویش را از استقامت آبکالن

 ند.ه بودشروع کردبه استقامت بازار ترخوج دزدان دره،  باجگاه 

به سرعت مناطق مذکور را تصرف نمودند. آنها در اولین قدم نقاط  

مذکور را پشت سر گذاشتند و بعد از آتش زدن منبر مردم باجگاه بلخاب که 
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القی آنها قرار داشتند خود را به قم کوتل رساندند جنگ یمسیر راه ای در 

مجاهدین را طالبان با شدت تمام از زمین وهوا مورد حمالت  سختی درگرفت

 خود قرار می دادند. 
 

 قم کوتل  در جنگ
 

چارک استقامت سنگقم کوتل،کوتل عبوری وگذرگاه اصلی بلخاب از

اشد. بی تصرف تگاب اصلی بلخاب مینباشد عبور از این کوتل به معمی

طالبان در قم کوتل با مقاومت شدیدی مجاهدین مواجه شدند .اما بمبارد 

توسط  انطالبنیروهای جنگی شدید و دیسانت کردن تعدادی زیادی 

ود. شه به نام کوه)روغنی(یاد میهلیکوپتر در کوه های جنوبی بلخاب ک

م روی طالبان به استقامت قمقدم جبهه مجاهدین شکست خورد و پیش وطخط

بازار  هکوتل و )کِیل کَوه( و )قلعه چه( ادامه یافتند که نزدیک ترین نقطه ب

باشد طالبان توسط موتر های داتسن و نیسان با مرکزی بلخاب )ترخوج ( می

سرعت تمام پیش آمدند. در نزدیکی بازار ترخوج که به نام قلعه چه یاد می 

 آتش کشیدند. شود خانه های مردم را به 

حاج محمد محقق و باقی قوماندانها از مرکز اصلی خویش در ترخوج  

د عقب نشینی تکتیکی نمودند. تنها نقطه ای که وشد میکه به نام )دهانه( یا
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ه ب جلو پیشروی طالبان را مسدود نموده بودند پل چوبی بود که قلعه چه را 

 کشیده شده بود.  نمود. این پل توسط مجاهدینبازار ترخوج وصل می

مجاهدین حزب وحدت وجنبش ملی به فرماندهی آچل قوماندان در 

وسط درختان انبوه موضع دفاعی گرفته بود با رسیدن طالبان در این نقطه 

ناگهان مجاهدین با حمالت شدید باالی طالبان کشته وزخمی شدن تعداد 

جنگ آچل زیادی از نیروهای طالبان آنها مجبود به فرار شدند در این 

 قوماندان به شهادت رسیدند.

حاج محمد محقق به طرف ولسوالی  مجاهدین و پرسونل نظامی همراه با

دره صوف عقب نشینی نموده بودند. صد ها نفر از بلخاب پیاده یا سواره خود 

ند از جمله حاج ذبیح اهلل ه بودرا از صحنه جنگ کشیدند به دره صوف آمد

دیدار حاج محمد محقق رفته بودند بار دیگر به و موسوی بغالنی که تازه به 

 گشتند.  باز  مرکز حسنی

عده ای از مجاهدین در مسیر راه حین فرار از بلخاب با کمین برخورد 

نمودند که دو  نفر از این مجاهدین شهید شدند آن دو نفر اولی طلبه ای به 

ز ر دو اشد که همینام اسد اهلل حبیب زاده و شخصی دیگر علی جمعه یاد 

 دره صوف بودند. 

نمودند که در مسیر راه حرکت می آنها در یک کاروان بزرگ نظامی

با دزدان مسلح رو به رو شدند. مخالفین حاج محمد محقق فکر نموده بودند  
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گریزد او نباید زنده از بلخاب فرار نماید.  که  حاج محمد محقق از بلخاب می

اه او را گرفته بودند که از قضا در این لذا در مسیر راه در قریه )لرکِت( ر

ه دار، لخ و بختیاری قریکمین قیس فصیحی قوماندان امنیه سابق والیت ب

با تعدادی از مجاهدین به سمت دره صوف اسداهلل حبیب زاده وعلی جمعه 

گیریهای چند کردند که با کمین رو به رو شدند و بعد از در می حرکت

علی جمعه شهید شدند و قیس فصیحی و تعدادی حبیب زاده و  ساعته اسداهلل

فصیحی و  و دزدان مسلح از صحنه متواری شدند از مجاهدین زخمی شدند

 کاروان شکست خورده او سوگوار به دره صوف رسیدند. 

حاج محمد محقق را تنها گذاشتند و خود جان شیرین خویش را  آنها

وآن اسقرار  نمود نجات دادند. حاج محمد محقق تنها یک قدم عقب نشینی

 در قریه )ووش( بلخاب بود. 

جنگ بلخاب ادامه پیدا نمود هر چند شکستی های این جنگ فکر 

نمودند که کار همه خاتمه یافته و بلخاب سقوط خواهند نمود و دره صوف 

د شد و لی در بلخاب دو قهرمان بزرگ نبدون جنگ تسلیم طالبان خواه

آن  .یمی برای آنها بسیار مشکل بودجنگ های چریکی وجود داشتند که تسل

آقای صفایی بود. آقای فهیمی و آقای صفایی  قای فهیمی وآ دو قوماندان

وه و ک شتند آنهابلخاب را خوب آشنا بودند و با محیط آن کامالً  آگاهی دا

اینک هر دو در کنار  حاج محمد محقق  خوب بلد بودند،را کمر بلخاب 
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بان  باز  نموده بودند. آنها از حاج محمد محقق متحدانه سنگر دفاعی علیه طال

ت اهمیت نداش کردند؛ حمالت طالبان به بلخاب برای آنها چندانحمایت می

.  پیج و خم بلخاب غیر قابل تسخیر می باشند پر دانستند که دره های چون می

آنها پالن جنگ چریکی و شبیخون باالی سنگر های مرکز فرماندهی طالبان 

ی نمودند. شب هنگام گروپ ضربتی آقای فهیمی خود را  روی را طرح ریز

قم کوتل رسانده و مرکز فر ماندهی طالبان را هدف قراردادند و تمام راه های 

سختی  . این شبیخون شبانه شکستیعقب نشینی طالبان را ماین گذاری نمودند

از  ت هزار لشکر طالبانبه طالبان وارد نمود که در فردای همان روز هش

بلخاب فرار نمودند که در مسیر راه  مال فضیل  لوی درستیز طالبان موترش با 

 ماین برخورد نمود و مال فضیل به شدت زخمی شده بود. 

مولوی نعمت اهلل هلمندی طالب دیگری بود که جسدش روی قم کوتل 

افتاده بودو از جمله قوماندانهای کالن طالبان بود که در دره بلخاب کشته 

در جنگ بلخاب مال برادر قوماندان مشهور طالبان فرمانده عملیات  شده بود.

را به عهده داشت. او در فردای حمله طالبان باالیی بلخاب به  ی طالبانجنگ

ود و اگر شدیده نمی یطالبان گفته بود که در بلخاب جز کوه چیزی دیگر

م لذا فرمان توانیبلخاب را تسخیر نمی صد ها هزار لشکر را به بلخاب بیاوریم 

 ند.عقب نشینی را داده بود
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 مردم دره صوفاعت کاری زر

 همت مردم درکار وتالش  او نهفته است
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 تاش قریه چقیلک تیو

 خمی حوض بابر تیرک، زادگاه بابر
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 فصل ششم

 به دره صوف جهادی قوماندانانحضور 
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 آمدن احمد خان سمنگانی به دره صوف
 

 قوماندان ،شولگره از اهلل بحبی حاج و سمنگانی خان احمد قوماندان

 به دوستمعبدالرشید  جنرال طرف زا ش.ه1378سال بهار در جرمن حکیم

 جنرال ارشد قوماندانهای ازاهلل  بحبی حاج و خان احمد.آمدند صوف دره

 مورد صوف دره هزاره  مردم طرف از خان احمد.رفتندیم شمار به دوستم

 صورت گرمی یراییپذ او از حسنی مرکز در و چشمگیری استقبال

  .گرفت

 حضور مهمان صورت هب حسنی مرکز در روزی چند خان احمد

 حیدرکوتل نزدیگ به  را خود نظامی مرکزیت فرصت اولین در و داشت

 ازبیک مشهور قوماندان خان احمد،نمود منتقل صوف دره مرکزی بازار

 مقدم خط در که را موانعی تا بود آمده صوف دره به او بود شمال  در

 .دارند بر داشت وجود شمال اتحاد علیه جبهه

 طالبان با بیانان سعدی مولوی م واسل حاج همکاری از خان احمد

 حضور توسط مشکل این شاید که کردمی فکر او ،بود ناراض سخت

 از دست ی دره صوفها ازبیک و شود حل صوف دره در او فزیکی
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 متأسفانه اما د،بگیرن همس طالبان علیه  جنگردو بردارند طالبان با همکاری

 سفید و چپچل استقامت به صوف دره جبهه سطح در تغییرات تنها نه

 پیدا گسترش تر زیاد طالبان  حمالت بلکه نیامد پیش  دایکندی و کوتل

 گرفتند قرار طالبان تهاجم مورد هوا و زمین از صوف دره ولسوالی و نمود

 و گرفت صورت فصو دره یمرکز مناطق در سختی بسیار های جنگ و

به سمت تگاب طالبان و شدند دست به دست بار چندین صوف دره مرکز

 تلفات با  بار هر نطالبا خوشبختانه اما .نمودن پیشروی اصلی دره صوف

 .خوردندمی شکست  سنگین

 جنگی مرد ها صد صوف دره به سمنگانی خان احمد آمدن با

 سمنگانی خان احمد به را خود و نمودند فرار شان های خانه ازرتبا ازبیک

 را سمنگانی خان احمد بر و دور و نمودند یاد وفاداری حلف رساندند

 .بود تشکیل صوف دره شرق در طالبان علیه  جدیدی جبهه وعمالً گرفتند

 گرفته صورت اسلم وحاج خان احمد بین پنهانی گفتگوهای که علیرغم

 از و فرستاده اسلم اجح نزد نماینده خویش را خان احمد بار  چندین و بود

 از اسلم حاج اما بردارند دست خود فعلی موضع از که بود خواسته او

 و چپچل درجبهه تغییراتی  گونهچ هی و ننمود نشینی عقب یشخو موضع

 به را مذکور نقاط که نشد حاضر اسلم وحاج نشدند نما رو لکوت سفید

 .دنده سقوط شمال اتحاد و خان احمد نفع
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 نمود منسجم را خویش جنگی نیروهای فرصت ولینا در خان احمد

 قریه، پنج های قریه در ه.ش1378سال ثور10در را طالبان علیه جنگ و

 .نمودند شروع وکوه تیرک دره گور ی،لباب دایکندی، دمکی، زیدوری،

 ازبیک مناطق کلیه فتح به منجر او چریکی های جنگ و پیاپی حمالت

 آیبک شهر به خان احمد هایجنگ حتی و شدند صوف دره شرق نشین

 نظامی کزامر و آیبکرشه یگاه ازهر که شد کشانده سمنگان مرکز

 .شدندمی باران موشک خان احمد نیروهای توسط طالبان

 خان احمد تصرف به شهرآیبک و رستم تخت اطراف های کوه 

 طالبان علیه دیگری قوی جبهه خان احمد آمدن با ،بود درآمده سمنگانی

 خود درخشان های استقامت با خان احمد که شدصوف باز  در شرق دره

 این و شده مسلط بغالن والیت پلخمری شریف، مزار شاهراه به توانست

 .دهند سقوط شمال اتحاد نفع به را  حیاتی شاهرگ

 

 به دره صوف  نور عطا محمد استادآمدن قوماندان 

 ماه در مسعود شاه احمدنده فرما صالحیت با نماینده نور محمد عطا

 مصادف محمد عطا آمدن با ه بود.آمد صوف دره به ش.ه1378جوزای

 طالبان وفصف به نیروهایش تمام با (میرکه) غالم قوماندان پیوستن با شد

 طالبان نفع به میرکه و فوالد و زاغ مناطق که باعث شد  دریا غربدر 

 بی طالبان به غالم قوماندان پیوستن اساسی و اصلی دلیل .ایدنم سقوط
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 فداکاری تمام گرفتن نادیده و او به مسعود شاهداحمفرمانده  توجهی

 .بود هایش

 طالبان علیه را گلوله اولین  غالم قوماندان علیه طالبان جنگ آغاز در

 مخصوص نماینده عنوان به محمد عطا استاد فرستادن و بود نموده  شلیک

 لذا .بود قبول قابل غیر غالم قوماندان برای صوف دره به صالحیت با و

 و هماهنگ طالبان با صوف دره در جنگ جرقه گر آغاز غالم قوماندان

 با آمر عنوان به را محمد عطا استاد فرمانهای تا نشد حاضر و شد همنوا

 .دنمای قبول خویش صالحیت

 نماینده قربان فرید نا موال نام به دیگری شخصی جنگ آغاز در

 دوره سال یک از بعد اما بود آمده صوف دره به مسعود شاه احمدفرمانده 

 .بازگشت پنجشیر به او و شد تمام او کاری

 به شبیه بیشتر باشد نظامی فرد یک که آن از بیش  قربان فرید موالنا 

 نفوذ با شخصی که بود آن به ضرورت لذا .ماندیم سیاسی دیپلمات یک

 و بیاید صوف دره به شمال سیاسی و نظامی جغرافیای به آشنا و معتبر و

  .بود  نور محمد عطا استاد شخص آن

 از اما داشت قربان فرید موالنا با وحسنه نیک روابط غالم قوماندان 

 به  او شدن تسلیم باعث مسأله همین و نداشت خوش دل محمد عطا استاد

 با یای در غرب تاجیکیه مردم(میرکه)غالم قوماندان پیوستن با ،شد طالبان
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 را خطرناکی بسیار جنگ شده هماهنگصوف  دره دریا شرق در ازبیکها

 دره مرکزی بازار کوتل، سفید سقوط به منجر که نمودند سازماندهی

 مرکزیت ،شد حسنی تنگی های نزدیکی تا زیرکی شوراب، دهن صوف،

 مناطق گرفت قرار طالبان جدی تهدید مورد حسنی بازار در جبهه اصلی

 تصرف به صوف دره ربغ در عباسک کوتل ارغوک، دره، هشتلیز،گل

 به زیرکی  تگاب در الجیشی وسوق استراتژیک کوه دو آمد؛ در طالبان

 دریای غرب در( اوشقول) وکوه دریا شرق در(حاجت خواجه)کوه نامهای

وکوه تیرک  موشک تنگیتورپغلی،  بندی ،آمدند در  طالبان تصرف به

 .مودندنشروی میپی آسا برق طالبان مورد تهدی طالبان قرار گرفت،

  و بودند شده جانبازی آماده جوان و پیر صوف دره مردم اما

. بودند شده خود از دفاع آماده تجاوز گونه هر برابر درنیروهای مردمی 

 با طالبان بود شده تبدیلسخت نظامی  جنگهای مرکز به صوف دره

 آمده جنگ به)هزاره های اهل سنت(  تاجیک و ازبیک مردمی پشتوانه

سراسر  نقاط  سقوط که بود بزرگی خطر منطقوی طالبان ینیروهابودند

می مجسم صوفی دره فرد هر چشمان پیش در لحظه هر را صوف دره

 دفاع اصلی مراکز آن اطراف های کوه و حسنی استراتیژیک دره نمود

 توسط حسنی قریه و حسنی تنگی تصرف با  ،بود شده انتخاب طالبان علیه

 .شدمی الناع یافته  خاتمه جنگ طالبان
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 با جنگی مرد ها صد داشت جدی العمل عکس طالبان پیشروی

 آمده حسنی مرکز به صوف دره سرتاسر از خویش داشته دست سالح

 .ورزند  شرکت طالبان علیه جنگ در تا بودند

  سردارمحمد ،نور محمد استادعطا یاسین، محمد قومانداندگرجنرال 

نسیم حاجی هاشم، جنرال  ،الوهاب عبد حاج وحدت، ظاهر جهانی،حسین 

 عیسی محمد داکتر افتخاری، قوماندان شجاعی، خیراهلل فهیمی،محمد علی 

،سید عبدالواحد، حاجی ذبیح اهلل، قوماندان ظاهر، قوماندان ظریف،   رحیمی

 جمله از ، آمر سلطان وقوماندان مالکسید احمد فتاح زوار، قوماندان امیری

 جنگیدندمی قوت تمام با آنها .بودند جنگ گیر در اصلی های قوماندان

 واداره سوق اصلی مراکز نتوانستند طالبان اما د،شون طالبان پیشروی مانع تا

 .دهند ادامه خود پیشروی به و نمایند تصرف را حسنی قریه جنگ

 فراموش درس طالبان به و گرفتند را طالبان نیروهایپیشروی جلو آنها

 اسرع در بودند  نموده تصرف طالبانوهای نیر که نقاط تمام.دادند شدنی نا

 تلفات با طالبان نیروهایو شدند گرفته پس باز طالبان نیروهای از وقت

 .نمودند فرار خود قبلی سنگرهای به سنگین

 که نمود  ثابت طالباننیروهای  به صوف دره مردم باره دو  پیروزی

  طالبان به  غالم قوماندان که وصفی با ت؛اس ناپذیر تسخیر دژ صوف دره
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 که قسم هر به طالبان برابر در تا بودند، مصمم هم باز  مردم اما بود پیوسته

 .نمایند ایستادگی بود

 مرکزیت خود برای صوف دره شیخه قریه در نور محمد عطا استاد

 با نمودیم حمایت او از وحدت ظاهر نقوماندا و بود نموده انتخاب نظامی

 جنگ ،نمود فروکش صوف دره های جنگ نور محمد عطا استاد آمدن

 و شد عوض جبهه رنگ شد نظامی سیاسی های جنگ به تبدیل نظامی

 .شد زنده باره دو حزبی یی سابقه های بندی سمت

 یک ازآن پیش صوف دره (سنت اهل)هزاره  تاجکیهو هزاره مردم

 ازحضور بعد اما جنگیدند؛می طالبان نیروهای علیه متحدانه و پارچه

 استاد) شاخهبه دو وحدت حزب صوف دره در نور محمد عطا نقوماندا

 حرکت وحزب( اکبری شاخه) وحدت حزب (مزاری عبدالعلی شهید

 موضع میدان به صوف دره د،بو شده تبدیل (محسنی آصف شیخ) اسالمی

، شیعه سنت اهل  برادران بین قومی درون نفاق و احزاب سیاسی گیریهای

 باعث صوف دره در نور محمد عطا انقوماند حضور، بودند شده تبدیل

 .ده بوشد یناگوار های پیامد  و مشکالت جنجالها،

 پاکسازی حزبی  -1 

 قوماندانهای خریدن معطوف را خود توجه اولین نور محمد استادعطا

  جهادی قوماندانهایباقی و اسالمی حرکت ،وحدت ازحزب دنمو جهادی
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 را صوف دره جبهه که ودنم سخت تالش او نمود، طالبانوقوماندانهای 

 های پول نور محمد استادعطا برای جنگ؛ ازطریق نه بخرد پول توسط

  .آمدمی شیرجپن از مسعود احمدشاهفرمانده  طرف از ماهوار زیادی

 داشته دست به ار جنگ نبض که نمود تالش نور محمد استادعطا

 قدر آن راه دراین .دبکاه  دیگران محبوبیت از طریق این از و باشند

 را یاسین محمد قوماندان دگرجنرال اعاشه نشد حاضر حتی نمودکه تالش

 تحت نیروهای و شود تضعیف وحدت حزب 030 فرقه تا دنمای پرداخت

 .نمودمی تقویه و دادمی پرورش را خود قومنده

 نفاق حزبی  -2 

 نمود تالش حزبی نفاق جهت در تنها نه نور محمد عطا قوماندان

 باعث او منفی کرد عمل این که زد دامن نیز را حزبی درون نفاق بلکه

 تالش نور محمد عطا قوماندان شد صوف درهجبهه  در زیادی مشکالت

 و پالیسی این و بزند دامن ها هزاره بین در را حزبی نفاق که نمود سخت

 و اسالمی حرکت اوحزب زیرا ؛شد هم موفق ای اندازه تا او طرزالعمل

 وحدت حزب تا، نمودمیواکمال   تقویه تر یادز را  اکبری وحدت حزب

 قوماندان محقق محمد حاج که (مزاری استادشهیدعبدالعلی)شاخه

  اما این تحریم شوند، آن تصعیف باعثدر نتیجه  که بود آن نظامی ارشد
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چندان اثری در روحیه ای مردم نگذاشته بود حزب وحدت اسالمی  روی 

 بازوان مردم بیشتر تکیه  داشت.

 بایکوت جبهه -3 

 در تنها نه خود داشته دست امکانات با نور محمد عطا قوماندان

 جبهه شدن بایکوت باعث بلکه ننمود تالش دره صوف جبهه پیشبرد جهت

 نام به این از بعد جنگ و جبهه افتخارات که خواستنمی او، شد جنگی

 که علیرغم شود ختم یاسین محمد قومانداندگرجنرال  و وحدت حزب

 شکست و جنگ ترقی باعث علیه طالبان صوف دره مردم ساله یک نگج

 تنها صوف دره مردم جنگ آغاز در، بود شده ساحه این در طالبان عظیم

 استاد باآمدن همزمان اما داشتند طیاره ضد سالح(23mm)زیو پایه دو

 پایه سی از بیش مکرر های جنگ درطی صوف دره جبهه نور محمد عطا

 که دیگر افتخار ها صد و بودند گرفته غنیمت به بانطال از  23mmزیو

 بود شده حاصل منطقوی و قومی هماهنگی و وحدت ساحه در آنها همه

 ...و حزبی کشمکشهای نه

 شدکه باعث صوف دره جبهه به نور محمد عطا قوماندان توجهی بی

 و شود بسیج نور محمد عطا قوماندان علیه شیخه قریه قوماندانهای حتی

 به پول بدل در تصمیم این نمایندکه بیرون خود منطقه از را او عنقریب
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تا  شدمی پرداخت شیخه قریه قوماندانهای به ماهوار السکوت حق عنوان

  .ماندب مسکوتآنها 

 در را خود نظامی وسوق الجیشی مرکزیت نور محمد عطا قوماندان

 و مالی های بارکمک یک هرماه و نمود حفظ صوف دره شیخه قریه

 ها هلیکوپتر .آمدمی برایش پنجشیر از هلیکوپتر توسط فراوانی سلیحاتیت

 های محموله تخلیه از بعد و دندرسانمی شیخه به را خود زود بسیار  صبح

می بربه پنجشیر  صوف دره های کوه و ها دره میان از فاصله بال شان

 .گشتند

 صوف دره ولسوالی در خان محمد عطا استاد های بازی سیاست 

 بود شده باعث خان محمد استادعطا فزیکی حضور اما نبود؛ و بود هرچه

 را طالبانی ضد جبهه ارشد فرمانده مسعود شاه احمد آمرصاحب اعتماد که

 ولسوالی  این  به نظامی اکماالت  هلیکوپتر بال دو توسط ماهوار و  جلب

 شد.می  ارسال

 مردم بین در بود دیگری مقاومت جبهه نور محمدعطا استاد حضور 

 جمعیت حزب به مربوطین که صوف دره یدریا غرب و شرق مناطق

 .)هزاره های اهل سنت وازبیک ها(بودند اسالمی

 های طیاره هلیکوپترها  تعقیب بهفرستادن هلیکوپتر ها به دره صوف 

  را مناطق بعضی و  زده دور را صوف دره نیلگون آسمان طالبان جنگی
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 جبل از هاهلیکوپتر ماهوار مکرر پرواز اما گشتندیم بر و نمودندمی بمبارد

 پنجشیر جبههاز قوماندان دهها آمدن باعث صوف دره به شیرجپن و السراج

 که بودند افغانستان مختلف ساحات از قوماندانها نده بودشد صوف دره به

 .بودند آمده صوف دره ولسوالی به طالبان علیه جنگ برای

 به کابل جنگهای قوماندانهای از  لنگ برقم به معروف قمبر قوماندان

  جنگ در و دنمای باز جبهه طالبان علیه دخو تا بود آمده صوف دره

 آبادی، انوردولت قوماندان شوند، سهیم طالبان علیه مردمی مشترک

 به معروف میرحسن قوماندان شریف، مزار چمتال از ظاهر سید قوماندان

 .بودند آمده...و عبدالواحد سید و میده کله حسن میر

 صوف دره جبهه بهقوماندان های جهادی یکی بعد دیگری  هر روز 

 وتحول حادثه شاهد روز هر حسنی باریک و تنگ دره و شدندمی سرازیر

 این در و داشت تازگی مردم برای آمدنش و آمدمی هرکسی بود جدید

 .است آمده حسنی به قوماندان فالنی که شدمی تبصره روزها  مورد

 های جنگ در قمبر قوماندانجهادی  فمعرو قوماندانهای میان از

 جنازه،نوشید شهادت جام محرم ششم در گلوانسای منطقه در صوف دره

 خاص و عام زیارتگاه امروزه نمودندکه دفن حسنی قریه در ار قمبر شهید

 .باشدیم
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 محمد محقق به دره صوفحاج  استادبازگشت 
  

 از بازدید جهت محقق محمد حاجاستاد  ش.ه 1378سال قوس 25در

 آبکالن در مجاهدین رزمی های نیروی بخشیدن مورال و جبهه مقدم خط

 آمدند صوف دره به بلخاب از سپس، رفت سنگچار ولسوالی نزدیک

 هرکدام که داشت زیادی مخالفان بلخاب در محقق محمد  حاج استاد

 راپور قرار. نمایند ترور را او بتوانند چگونه که بودند نشسته کمین در شان

 بودند افرادی جمله از نفر یازده از تر زیاد شدمی شنیده موثق منابع از که

 حاج استاد که شدندمی ترور باید شان خارجی باداران دستور بنابه که

 .بودند نفر یازده آن از یکی قوماندان لعل و محقق محمد

 جمله از خاببل (تلرکِ)قریه در قوماندانها از تعدادی جان به کمین

 گرفته صورت جهادی فرماندهان جان علیه که بود تروریستی های کار

استاد  که کردندمی فکر تروریستها .گرفتند قرار دیگر کسانی هدف اما بود

 و رفت خطا شان هدف اما ،است شامل کاروان این در محقق محمد حاج

 .رسیدند شهادت به مظلومانه دیگر تعدادی

 اکمال تجهیز، را سرپل والیت بلخاب جبهه محقق محمد استادحاج

 صوف دره عازم از آنجاو ،بود نموده مستحکم را مجاهدین سنگرهای و

 چشم و گرم استقبال صوف دره به محقق محمد حاج داستا ازآمدن شد
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حاج محمد محقق مدرسه علمیه کمج را مرکز سوق  گرفت صورت گیری

 واداره نیروهایش انتخاب نمود.

 با گفتگو و مردم با دید باز و ازدید بعد محقق حمدم حاجاستاد 

 آن امتداد در و داشتند جبهه مقدم خط از دیداری جهادی های شخصیت

 .داشت مردم بین در بیشتری تاب باز حسنی بازار در او آتشینی سخنرانی

 در  هزاره  مردم جمعی دسته های کشتار به ای اشاره سخنانش در او

 حاج سخنان برجسته نکات که داشت حیرتانو شبرغان لیلی های دشت

 .دادمی تشکیل را  محقق محمد

 مسجد در طالبان سخنگوی نیازی محمد مال سخنان به اشاره ایشان

 پیش در راه سه ها هزاره د:بو گفته نمودکه مزارشریف شهر شریف روضه

 .دارند

 شوند کشته باید همگی یا. 

 شوند خارج کشور از همگی یا. 

 نفی را اختیار نمایند.مذهبی ح یا و 

 مردم به که بود محقق محمد حاج سخنان جمله ازموارد فوق 

 فراموش را روزها  آن هرگز ما گفت و نمودند بیان صوف دره ولسوالی

 به طالبان نیروهای مقابل در صوف دره مردم ازمقاومت و کرد نخواهیم

 وند  نمود دعوت ملی وحدت و اتحاد به را همگان و نمودند یاد نیکی
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 جمله از که ندشد مزاری عبدالعلی استاد  شهید راه ادامه خواستار

 .روندمی شمار به ها هزاره ملی آرمانهای

 با دوامداری های جنگ صوف دره به محقق محمد حاج آمدن با

 و شد افزوده طالبان  حمالت حجم بر و گرفت صورت طالباننیروهای 

 هدف مورد را صوف دره ختلفم نقاط روزه هر هوا و زمین  از طالبان

 هر های جنگ و بود هشد ور ترشعله زیاد ها جنگ آتش دادندمی قرار

 از  داشت صوف دره مردم  برای  خوبی های دستاورد صوف دره روزه

  و زیو  پایه  چند  و شلیکا و بیردیم  دار، چین تانگ عراده چندین جمله

 جبهه غنیمت به و...،پیژارو و سرف و جیف موتر عراده پنجاه از بیش

 رنو دمحمعطا نقوماندا جنگ درختم .ده بونآمد در صوف دره مردمی

  دفاع وزارت اردوی قول لواء، در  ثقیله های سالح تحویل خواستار

 .شدندبرهان الدین ربانی  اسالمی دولت

 ؟!!!لواء کدام اما... 

 ؟!!!اردو قول کدام...  

 ؟!!!دفاع وزارت  کدام... 

 صورت شدیدی های مخالفت نور محمداعطماندان قو خواست در با

 حرکت قوماندانهای ،سر انجاموگفتگو مذاکرهها مدت از بعد اما گرفت

 تسلیم را خود ثقیله یوسالح ها ها تانگ شدند تسلیم زود اسالمی
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 به یاسین محمد قومانداندگر جنرال  ولی.نمودند نور محمد عطا قوماندان

 رحاض .نمایند تسلیم ار خود الح ثقیلهوس تانگها کهدنش حاضر وجه هیج

وسالح  تانگها که نشد حاضر ولی بخوابد نمناک های سنگر در گرسنه شد

 عطا استاد ،نمود پیدا ادامه کار این ماه دو تقریباً .نمایند تسلیم را خود را

 را یاسین قومانداندگرجنرال   اعاشه مسعود شاه احمد نماینده نور محمد

 و نمود مقابله کار این با یاسین محمد قوماندان لدگرجنراو نمود وضع

 صوف دره ولسوالی جبهات در سختی رکودی .نداد تسلیم را تانگها

 به حاضر کسی دیگر بود نموده فروکش ها جنگ ه بود وشد حاکم

 .نداشت را جنگ توان هم یاسین محمد قومانداندگرجنرال و نبود جنگ

 قطع اسالمی وحدت حزب030 فرقه اعاشه که بود شده ماه دو از بیش

 به تانگهارا محقق محمد زیاداستادحاج وساطت با درآخر ،بودند نموده

 قبل ماه چند که همچنان.دادند تسلیم نور محمد استادعطا قوماندان

 غنیمت به صوف دره جنگهای در که هلیکوپتری محقق محمد استادحاج

 و نقل و حمل در تا دادند تسلیم مسعود شاه احمد به نیز  بود شده گرفته

 .شود گرفته کار آن از جبهه انتقاالت

 در تسلیم جز ندید ای چاره دیگر یاسین محمد قومانداندگرجنرال 

 یا و کردمی رها  را جبهه باید یا نور محمد عطا استاد قوماندان فشار برابر

 تانگها اخیر در که دادیم تسلیم خان محمد عطاقوماندان  به را تانگها باید
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 دولت اردوی قولبابه سعید یکی از قوماندان های جهادی   قوماندان به ار

 .دادند تسلیم صوف دره در ربانی الدین برهان استاد اسالمی

 شمال در نور محمد عطا استاد قوماندان و مسعود شاه احمدفرمانده 

  نام به کسی این بعداز که خواستندنمی آنها ند نمودمی عمل هماهنگ

. باشند داشته اختیار در ثقیله سالح یا و باشند داشته قومی اردوی  آن و این

می وشعار بودند نموده شروع را گروهی و حزبی پاکسازی لحاظ بدین

 سالح ربانی الدین برهان آقای ازدولت غیر به ندارد حق کسی که دادند

 خود داشته دست پالن با لذا ،باشند داشته گروهی یا و قومی اردوی ثقیله،

 آقای حکومت مشروعیت خواستار سوژه این با و نمودندمی رفتار آنها با

 .بودند ربانی

 شدن بیرون و طالبان نیروهای شکست جهت محقق محمد حاجاستاد 

 نقشه و ها طرح همه شریف مزار سمت به جبهه پیشروی و مخمصه این از

 آینده رد دنبتوان تا نموده بود قبول را او نماینده و مسعود شاه احمد های

 تا نبود مهم تانگ عراده چند. نمایند ترسیم خود از را خوبی کاری نقشه

 مهم خیلی ها سنگر شدن خالی و جبهه شکست اما شود اختالف باعث

 قسمت درآن که داشت زیاد اهمیت مجاهدین ماندن گرسنه و بودند

 محقق محمد حاج را مشکل این که گرفتمی صورت باید جدی توجه

 ند.نمود حل را خان محمد استادعطا طرف از جبهه بایکوت و نمودند حل
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 سخت بسیار صوف دره ولسوالی هزاره مردم برای نشینی عقب فاز یک

 آن در فراوان های رشادت با که مجاهدین برای خصوص به شد تمام

 در مفت و بودند  گرفته غنیمت به نیروهای طالبان از  ار ها تانگ شرایط

 حزب مجاهدین برای ؛دادند قرار نخا دمحم عطا دانقومان نیروهای اختیار

 ازهمه تر مهم صوف دره جبهه واداره سوق اما شد تمام سخت وحدت

 .بودند چیز
 

 

  1378وضعیت اقتصادی مردم دره صوف در سال 
 

 اکثریت دبو سختی بسیار سال صوف دره مردم برای ش.ه 1378سال

 هم کسی اگر و نمایند شتراکِ شان زراعتی زمینهای بودند نتوانسته آنها

 بین در یا و جنگ نقاط در زیرا نمایند جمع نتوانستند  بود  نموده کشت

 قریه مردم،بروند نقاط آن به توانستندنمی کسی که داشتند قرار سنگر دو

 میران، علی بند دره، گل هشتلیز، شوراب، دهن زیرکی، ولنگ، سر جات

 و بودند شده آواره و مهاجر مهه... و دایکالن اولیا چهار بلند، خواجه

 اگر و نمایند وزراعت کِشت را شان زمینهای که نبودند مقدور آنها برای

 ؛نشدند آوری جمع به  قادر جنگی صحنه میان در بودند نموده هم کشت

 و بودند ساخته افسرده سخت را صوف دره مردم روان و روح که عواملی

 :باشدیم ذیل رارق نمودند می مقاومت آنها برابر در باید
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 نور محمد عطا استاد قوماندان توسط جبهه بایکوت -1

)ازبیک منطقوی نیروهای حضور و اسلم حاجقوماندان  همکاری -2

  طالبان درصفوف کوتل سفید در وتاجکیه(هزاره های اهل سنت

  سمت چهار از صوف دره اقتصادی محاصره -3

  صوف دره گیر برف و سخت زمستان -4

 محمد حاج ،نور محمد استادعطا طرفزا «ید» یا و دال پول آوردن -5

 غیر پول این که صوف دره به ...و سمنگانی خان احمد محقق،

 .نبود بیش سفیدی کاغذ و «چلند»گردش

 ولسوالی تصرف جهت طالبان حد از بیش فشارهای و جنگ ادامه -6

 را صوف دره ولسوالی مردم که بودند عواملی ها این. صوف دره

نمی کاری هیچ فشارها این برابر در مردم اما .دادندمی رنج سخت

 و سوختندومی ساختندمی باید که پایداری و مقاومت جز توانستند

 .شدندمی متحمل  را نظامی و اقتصادی های فشار تمام

 حد از بیش فشارهای تحمل صوف دره مردم عزت و بقا راه یگانه

 مؤفقانه حانامت این از صوف دره ولسوالی مردم بودکه اقتصادی و جنگی

 .آمدند بیرون
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 (پول دال یا )دی

 از بعد که بود پولی «دی» دو شماره و« دی»یک شماره کاغذی پول

 ارزشی هیچ و بود رسیده چاپ به ش.ه 1376سال در شریف مزار سقوط

 دره به طالبان با جنگ باره دو شروع از بعد پول این نداشتند قانونی

 بر را صوف دره جبهه های دینیازمن بتواند تا ه بودشد هآورد صوف

 مناطق دیگر و حسنی بازار در آهسته آهسته «یا دال» پول .نمایند طرف

 و  نمود تنزل آن ارزش مدتی از بعد اما افتاد (چلند) گردش به صوف دره

 (یا دال)پول  هزار یک و شدند قائل تفاوت شان روزانه معامالت در مردم

 برابر چندین دولتی پول برابر در و بود جنبشی پول افغانی 1200 با برابر

 در پول این که شد هویدا  زود( یا دال)پول تنزل روند. شدندمی معامله

 را پول این  مردم باقی  و طالبان نداشته، (چلند)و کشورگردش جای هیچ

 افغانستان نقطه هیچ در روزانه معامالت در و نمود اعالن قانونی غیر

 بیش سفید پاره کاغذ اندازه به نآ ارزش و نداشت( چلند)و گردش

 بینی و شیخه حسنی، قریه محلی های بازار در صوف دره مردم. نبودند

 .بودند گرفته قرار اقتصادی  شدید بست  بن  در منگ

 تبادله قانونی غیر و ارزش بی پول با را خویش (دولتی)اصلی پول 

 دچار همه مردم. داشتند دست در را ناچل سفید کاغذ و بودند نموده

 نا پول بدل در را خود وجنبشی دولتی پول بودند  شده زیادی مشکالت
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 و بودند  نموده بدل بودند شده  آورده شیرجوپن تخار والیت از  که چل

 نبودند چلش و  معامله قابل بازاری  هیچ در حسنی بازار از غیر به پول این

 برابر( یا دال)ولپ هزار صد2 که رفت باال  ای اندازه به  پول این تفاوت و

 پول روز هر مردم ن میا در .شدندمیمعامله  (هـ دال)پول میلیون یک با

 بازار در مردم روزانه معامالت و رفتمی شده چین کم جنبشی (هـ دال)

 دولتی پول. گرفتیم صورت( یا دال)پول با کلی به شیخه و حسنی

 شده چین کم اربسی (هـ دال) مسلسل  شماره جنبشی پول  و پایین  شماره

  قادر  کسی رفتمی باال آور سام سر شکل به  روزانه اجناس قیمت. بودند

 یک و  شده افغانی میلیون سه گندم مزار سیر یک. نبودند آن کنترل به

 شدهمعامله می افغانی هزار ششصد میلیون سه کیلویی شانزده روغن قوطی

در  گندم ترازو بود شده پدیدار مردم میان در ناکی خطر و دشوار وضعیت

  این. شدندنمی  پیدا حسنی بازار  مندوی در گندم و دبو شده بسته مندوی

 توسط (یا دال)پول .بود ساخته مردم  متوجه را گواری نا بس شرایط وضع

 بود شده آورده صوف دره به شیرجپن تخارو والیت از جهادی قوماندانان

 تنها پول این بود شده آوردرب افغانی میلیارد هشتاد حدود در آن مبلغ که

 گردش بلخاب باجگاه «مغزار» بلخاب، شیخه، حسنی، بازار مناطق در

 ازبیک و ها تاجیک بازار که (دهی) دهی بازار مناطق در و داشت (چلند)

 اعالم ناچل روزانه ستد و داد و معامالت در باشندمی صوف دره های
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 این که بودند تاجیکها و کازبی قوماندانهای همین که علیرغم بودند شده

 مسکونی نقاط در که نبودند حاضر اما ؛بودند  آورده صوف دره به را پول

 گهگاهی که وصفی با ،اندازند( چلند)و گردش به را آن شان خود

 عطا استاد قوماندان نیروهای و افتادمی مجاهدین تصرف در (دهی)بازار

 .داشتند تسلط بازار آن در نور محمد

 ازبکیه مقصود قریه در جدیدی بازاری  جنگی شرایط در همچنان

 کمال با، بود معروف(تقسن)بازار  به که ده بوشد کار روی صوف دره

 صوف دره ازبیکیه  مردم و نیافتادن گردش به  بازار درآن پول این تأسف

 برای مخصوص پول این انگار کردند؛شدیدهای مخالفت   پول این با

 مردم اقتصادی محاصره، بود شده آورده فصو دره هزاره مردم تباهی

 مشهور سفیدک پول به که(یا دال)پول وجود با جنگ فشار صوف، دره

  .دبو  ساخته  متزلزل  شدت به  را مردم اقتصادی حیات بود شده

 فروخته  چل نا پول  بدل  در را شان زندگی  تمام صوف دره مردم

 در سخت شدندمی خود عاقالنه نا کار این متوجه هرگاه و بودند

 !...؟نمایند مقابله چگونه جدید ترفند این با که بردندمی سر  به اضطراب
 

   "یاد"انتشار ماهنامه

 عبدالمؤمن)من حسنی وجوش جمع پر بازار ش.ه 1378سال در

 یک طرح با لذا و بزنم نو ابتکاری به دست  که نمود مجبور را (طلوع
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 خودم  هم که شد باعث شماره یک روز 15 هر ابتدایی شکل به جریده

 با ماهوار و روز شاتاگذار و اخبار از مردم تعدادی هم و شوم تشویق

  را "یاد" دیواری  خبری  بولتُن  شماره یک روز 15 هر من .شوند خبر

  حساسیت  باعث من کار این که نمودممی نصب  حسنی بازار بین  در

 عکس من کار برابر رد که داشت قبال در را شمال گیری تصمیم شورای

 افتخاری قوماندان تصمیم گیریشورا طرف از  و دادند نشانجدی  العمل

 رد به حرفی تا نمایند، بازرسی مرا دیواری ماهنامه تاند دارشد وظیفه

 کار این نمود را کار همین ایشان. ننمایند تبارز متحد جبهه سیاستهای

 آن در. بود شده پخش نیحس مزدحم بازار در  که بود  ای شبنامه از ناشی

 دره جهادی قوماندانهای و بود شده انتقاد وحدت حزب سیاست از شبنامه

 شاه احمد فرمانده به نموده بودند بیکانگان با همکاری به  متهم را صوف

 را شبنامه این بود شده توهین طرفدارانش و ربانی برهان الدین و مسعود

 را کار این و  شدم ایستاد آن بلمقا در شدت به من که دانستندمی من کار

 و رفتمی تصمیم گیری  شورا به من قضیه این تعقیب به نمودم، تقبیح

 نامهجواز و نمودم دریافتنامه  جواز رسمی امر شورا ریاست از رسماً

 .است شده تحریر ذیل شکل به شورا ریاست

 :پیشنهاد

 .علیکم السالمشمال   گیری تصمیم عالی شورای محترم مقام به
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 مجوز به نیاز یاد دیواری جریده که شودمی نگاشته شما خدمت بعداً

 دیواری جریده برای ای نامه مجوز که ندیممخواهش شما مقام از دارد نامه

 .فرمایند عنایت یاد

 والسالم

 طلوع عبدالمومن

11/ 6/ 1379 

 چنین ناطقی حسین خادم رئیس آقای جناب پیشنهاد این دنبال به

 .نمودند احکام

 "شد مالحظه"

 بر مشروط طلوع عبدالمؤمن آقای مسؤلیت به یاد ماهنامه انتشار

 شورای سیاستهای با و نباشند اسالمی موازین  خالف آن مطالب اینکه

 وفرهنگی اجتماعی مشکالت و نکند  پیدا اصطکاک شمال  گیری تصمیم

 .باشدمی مجاز  باشد  کرده احتوا  را عامه  منافع و انعکاس  را

 گیری تصمیم شورای رئیس قیناط

1379/6/12 
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 ها شبنامه که بودند باور این به عامه اذهان وحسنی   بازار مردم

 رد را اتهام این من چند هر است شده پخش طلوع المؤمن عبد توسط

 را کار این دیگر کسی من از غیر به که کردنمی  قبول کسی  اما  نمودم

 .باشد  نموده

 خالف و نمودم رد را ها شبنامه "یاد " جدید مارهش اولین در من 

 اعضاء طرف از اما  آوردم شمار به  یاد  دیواری  جریده نسیب پر و اصول

  همیشه شورا درون در تعدادی و داشتم قرار تعقیب مورد همیشه شورا

 .شوند من فرهنگی کارهای مانع تا نمودندمی دسیسه من علیه
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 نی دره صوفبازار حس مظاهره مردم در
 

 سفیدک چل نا پول و اجناس قیمتی برابر در بازارحسنی در مردم

 گیری تصمیم درمقرشورای نفر ها صد .زدندواعتراض  مظاهره به دست

 برای اقتصادی حل راه خواستار و شدند جمع( حسنی مدرسه)در شمال

  نموده معامله ناچل پول برابر در را شان اموال مردم همة .شدند کار این

 در دیگری چیزی ارزش بی و سفید کاغذ مشتی جز اینک که بودند

 حیران لذا  بودند  رفته دست از  شان اجناس و اموال  تمام.نداشتند دست

 بودند نموده تجمع  شورا مقر در مردم ! ...؟کنند کار چه که بودند مانده

  .شوند حل راه خواستار آنها از  و نمایند صحبت  شورا مسؤلین با  تا

 بازار کاران کسبه و مهاجرین و قریه مردم از نفر  صد سه حدود  در

  نموده بسته و قفل را شان دکانهای مردم کلیه و بودند شده جمع حسنی

 ض نارا سخت آمده پیش وضعیت از آنها بودند آمده شورا به  و بودند

 این از مردم و شود داده پایان فاجعه این به  که خواستندمی و بودند شده

 .کنند پیدا نجات اقتصادی فشار و محاصره بست بن

 صوف دره مسؤلین با تا بودند نموده تجمع شورا مقر در مردم

 تصمیم  برابر  در شورا اما شوند حل راه خواستار آنها از و نمایند صحبت

 بال داشتند؛ هراس مردم هجوم از و بودند شده پاچه و دست سخت مردم

 اب فراوان مشوره شورو از بعد و بودند داده وریف جلسه تشکیل فاصله
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 حیث به را زادهدبیر ناصری امیر محمد آقای جناب ساعت نیم گذشت

 این مورد در شورا که نمایند قانع را مردم تا فرستادند مردم بین در نماینده

 نماینده تعدادی خود بین از  تا خواستند مردم  از و  نبوده تفاوت بی مسئله

 معقولی حل راه گیری تصمیم شورای همکاری با مردم گانمایندن، بگیرند

 .نمایند جستجو را

 

 عبد) بنده که نده بودشد انتخاب نماینده نفر شش بازار  اهالی میان از

 بحث و جر از بعد  شورا با و بودم  بازار نمایندگان از یکی (طلوع المؤمن

 عنوان تحت که بود یا مصوبه ما کار نتایج که رسیدیم نتیجه این به زیاد

 بازار در که عاجلی عمومی جلسه در بازار نمایندگان با شورا مصوبه

 و شیخه حسنی،های  هقری بازار در مردم اطالع به بود شد گرفته حسنی

 بازار شاروالی و شمال گیری تصمیم شورای .شدند رسانیده گمنبینی

 از دست که دنتوانستن هم مردم و نشدند مصوبه اجرایی به  قادر حسنی

 عدم به تصمیمحسنی  ربازا دکانداران که این تا بکشد پول این معامله

 .گرفتند(یا دال)پول چلند و گردش
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 گردش از  مردم روزانه معامالت در مدتی از  بعد تقریباً پولها این

 سابقه معامالت در مردم و شدند جمع صرافیها در  اکثراً و افتادند (چلند)

 در  جدید  پول چاپ تا ( دی) ،(یا دال)پول؛ نمودندمی  استفاده  آن از

 بود (چلند)درگردش امرخ مغزار، بلخاب، حسنی، های بازار  در افغانستان

 پول نشر با داشتند ستد و داد ها پول آن با اکثراً مذکور مناطق مردم و

 مرکزی  بانک  در  را پول این مرجعی هیچ  متأسفانه افغانستان در جدید

 دره بیچاره  مردم دست به تکلیف  بال  پول این و  ننمودند مبادله ستانافغان

 با و نیافتادند مردم این فکر  به  شخصی هیچ و ماندند باقی بلخاب صوف،

 و صوف دره مردم به اقتصادی بزرگی  ضربه ناحیه این از تأسف کمال

 کسی اینکه بدون شدند متضرر افغانی میلیونها آنها و شدند وارد بلخاب

 .باشند کرده حل را آنها مشکل
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 دولت و ماندند باقی افغانی میلیونها مردم بین( سفیدک)پول این از 

 در مکاتب تعدادی مردم اقتصادی ضرر بدل در تنها حامدکرزی آقای

 از  هم مکاتب این در که نمودند اعمار بلخاب و صوف دره ولسوالی

 و خشت با و بودند  نشده گرفته کار پخته و اساسی ساختمانی مصالح

 فقط شدند تخریب زمان مرور به لذا .بودند گردیده اعمار خام گیل

 هر  بودند  رسیده مصرف به مکاتب این در (اختصاصی ییبودجه)پول

 قایل اهمیت مکاتب اعمار ارزش به صوف دره مردم زمان آن در چند

 شدند مند هبهر سواد نعمت از  صوف دره مردم فرزندان اینکه از اما نشدند

 .ده بوگرفت صورت که بود یبزرگ بس کار
 

 دیدار مایکل سمپل از ولسوالی دره صوف
 

 ملل سازمان عاجل های کمک کننده هماهنگ، سمپل مایکل دیدار

 ولسوالی از ش.ه1379سال آغاز در ستانهزار بخش در UNICHA متحد

 عجالتاً صوف دره در سمپل مایکل حضور با ،نمودند دیدار صوف دره

 ملل طرف از خشک شیر بیسکویت، قبیل از اطفال که خورا مواد تن سه

 انداخته زمین به پراشوت  با طیاره توسط  دایمیرداد کوته قریه در متحد

 با تغذی سوء دچار اطفال برای بود ای مالحظه قابل کمک که شدند

 را نیککل باب در یک سمپل مایکل مربوط (یونیچا) سسهؤم که وجودی
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 مردم برای بود ای العاده فوق کمک که بودند نموده دائر حسنی مرکز در

  .داشتند جنگ طالبان با صوف دره مردم زمان آن در صوف دره

 نمود سروی را صوف درهولسوالی  مختلف نقاط تمام سمپل مایکل

 در ها کمک این که دادند صوف دره مردم به  عاجل کمک وعده و

 کماز موتر عراده چهل شامل که رسیدند صوف دره مردم به وقت اسرع

 مرکز مؤسسه توسط ش.ه1379سنبله درماه ها کمک این که بود  گندم

 به بامیان والیت یکاولنگ ولسوالی راه از (CCA) افغانستان تعاون

 به گانه جدا حوزه چهار در که شدند داده  انتقال صوف دره ولسوالی

 منطقه فقیر مردم به اتنه ها کمک این البته. شدند  توزیع صوف دره مردم

 محاصره و جنگ مشکل و مردم عمومی مداخله اثر به اما  شدند داده

 .شدند توزیع غنی چه و فقیر چه صوف دره مردم کلیه بین اقتصادی

 غیردولتی مؤسسه یک( متا)افغانستان مرکزتعاون یا CCA مؤسسه

NGO تانافغانس  زده جنگ مردم  برای که شده سال 35 از بیشتر که ستا 

 انجام را فوری و عاجل های کمک و حقوقی تعلیمی، صحی، خدمات

 .بودند آمده صوف دره مظلوم مردم کمک به بار  این و دهندمی و داده

 از گندم تن 500درحدود که کردند کمک احسن شکل به را مردم این

 پروسه در .بودند آورده صوف دره به و بودند گرفتهکمک  WFP مؤسسه

 رسولی ضرغام، استاد ، سرور سیدشهید  الدین، شهاب جینران گندم توزیع
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 بودند آمده صوف دره به بامیان والیت یکاولنگ ولسوالی از اهلل نجیب و

 عضو الدین انجینرشهاب پیشنهاد طبق (طلوع عبدالمؤمن)جانب این و

 CCA دوستان به که شدم توظیف حسنی قریه در گندم توزیع سیونکم

 صوف دره شرق درحوزه رحیمی عیسی محمد داکتر و نمودممی کمک

 جرس، تیوتاش، بلند، خواجه جات قریه در گندم توزیع و کمسیون عضو

 .قرارداشتند گنج وخواجه

 

 مهاجرت صد ها فامیل از دره صوف
 

 صوف دره ولسوالی از خانوار و فامیل ها صد ش.ه 1379درسال

 گرفتند پیش در را مهاجرت راه اقتصادی محاصره و جنگ از فرار جهت

 سرکها مسیر در گذاری ماین امکان خطر و موتر راه بودند  مسدود اثر به

 به را خود العبور صعب های راه و ها کوه از صوف دره مظلوم مردم

 و کهمرد ولسوالی مدر  قریه به  هم یا و بامیان والیت یکاولنگ ولسوالی

  اقتصادی رهمحاص و جنگ دست از  تا رساندندمی بامیان والیت  سیغان

 .یابند نجات

 شده مرگ و زندگی حقیقت در صوفی دره فرد هر برای زندگی

 زندگی روزی هر کردندمی نرم پنجه دست زندگی و مرگ با آنها ،بود

 قرار دشمن محاصره در طرف چهار از و شدندمی سپری جنگ با  آنها
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 رگم و وحشتناک  دره این در تا  خواستمی جگر و دل بسیار .داشتند

 آن در .نرسد فریادت به دیگر کسی خداوند جز که ندنمای زندگی جای

 .بود حل راه تنها جنگ از فرار و مهاجرت شرایط

 کشت آوری جمع به صوف دره مردم ش.ه 1379سال میزان ماه در

 از  خانواده و فامیل  ها صد ماه این در بودند، داده پایان خویش وکار

 طی با فامیل ها صد .شدند مهاجر شورک از خارج به صوف دره ولسوالی

 االغهای و پیاده پای با العبور صعب های راه از طوالنی مسیر نمودند

 در (مدر)به یا و یکاولنگ ولسوالی به را خود شان فامیل همراه کرایی

 به طریق آن از تا رساندندمی بامیان والیت سیغان و کهمرد ولسوالی

 .نمایند مهاجرت ایران و پاکستان

 سخت صوف دره در جنگ وضعیت از بودندکه کسانی مهاجرین

 کشانده آتش به را آنها زندگی و خانه تمام طالبان و بودند  شده متضرر

 . بود کشی خود معنای به آنها برای صوف دره در زندگی و بودند

 گذاشتند راتنها خویش زده جنگ زمین سر فامیل زیادی تعدادی الذ

 نایب ومحمد طلوع عبدالمؤمن)من گرفتند پیش در را مهاجرت دیار و

 ولسوالی از مهاجر فامیل  ها صد شدن سرازیر شاهد روزانه( توسلی علی

  اده و چقورک سرای در را آنها روزانه که بودم غزنی شهر به صوف دره

 رسیده بودند. غزنی قندهار
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 بازار مرکزی دره صوفکاشانه خانه و آتش زدن
 

گون گین طالبان در فضای نیلشمطوفان خ سیاه وابر  ،در این برهه کوتاه

 نبرد های سختی بین طالبان و نده بوددره صوف سایه افگ بز رنگس و

خود را لشکریان خدا در زمین که طالبان ]، ه بودمجاهدین به وقوع پیوست

 دهشت انگیز وجنون جهلسپاهیان دره صوف در زیر گام های  [دانستندمی

فی مردم را تال هاجمات خود سوزاندن خانه وکاشانهدر تطالبان قرار گرفتند 

 در خویش شکست و پیروزی تقابل در طالبانگروه افراطی  ،دکردنمی

 بازار  جوی،تحت آباد، سید یعقوب، تنگی جات، قریه  صوف دره ولسوالی

 جنگل شوراب، دهن سرولنگ، کشکک، دهن مرکز، دور صوف، دره

 خواجه، وامدن تگاب دایکالن، باد،حیدرآ چهاراولیا، قریه زیرکی، قول،

 اده از بیش و سرایها ها، هوتل دکانها، ،صوف دره بازار ،تیوتاش،بلند

 بازار  جمله از که نمودند تخریبآتش زدند و کلی به را خانه هزار

 یک تقریّباً سرای و هوتل 50 و دکان 1000 از بیش با صوف دره مرکزی

 آغاز در که علیرغم .ختندسومی طالبانی تعصب و قهر آتش در ماه

 خانه اموال و صوف دره بازار  در  مردم دارایی  و  اموال  تمام  جنگ

 اما ،رفتند یغما به چپاول و چور و افتادند طالبان دست به شان های

 وارد مردم این  به که بود دیگری ضربه شان های خانه و دکانها سوختن
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 از مهاجرت جز بود نمانده یی چاره و دیگرراه مردم این برای و ده بوشد

 شر از تا شدند پاکستان و ایران روانه فامیل ها صد لحاظ بدین صوف دره

 .دهند نجات را خود طالبانی اقتصادی  محاصره و جنگ

 را مهاجرت راه خویش کاشانه و خانه از فامیل صدها ترتیب این به

 میمتص شورای که شد باعث مردم حد از بیش مهاجرت .گرفتند پیش در

 .بگیرند را مردم مهاجرت  رویه بی جلوشمال  گیری

 گیری تصمیم شورای و قوماندانها تمامو محقق محمد حاجاستاد 

 که گفتند آنها به مردم اما ننمایند مهاجرت کسی که نمودند فیصله شمال 

 بد ضعیت و پناه سر نداشتن و نماییممی مهاجرت بیکاری دست از ما

 باعث صوف دره در دوامدار جنگ و اقتصادی نظامی، محاصره اقتصادی،

 از ردمم توانیدمی کمک را ردمم شما اگر. است شدهردم م مهاجرت

 برابر در ایستادگی و مقاومت آنها ند.کننمی مهاجرت صوف دره ولسوالی

 اما نمایند جنگ طالبان برابر  در باید  مردم که آوردندمی مثال را  طالبان

 و نداشتند را کاری هیچ توانایی زدندمی تمهاجر به دست که مردمی

 راه یک و شدنمی جنگ گرسنه شکم و خواستندمی نان آنها های اوالد

 دیگر به رفتن و صوف دره از مهاجرت آنهم و دبو مانده باقی  آنها برای

 را صوف دره مردمروانی  روح توانستمی که ازکشور خارج یا و شهرها

 .نمایند آرام
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 حد از بیش مهاجرت جلو نتوانستند شمال گیری تصمیم ی شورا

 بسیار مردم گار روز .شدند مهاجر مردم زیادی تعدادی و بگیرند را مردم

 و ناتوان مردم تعدادی جز به بودند رسیده دهنده تکان و خراب حالت به

 شده مهاجر صوف دره از داشتند را مهاجرت توانایی که کسانی غریب

 و جواری ای عطله با را خویشتن روزگار بودند مانده که مردمانی .بودند

  شان گار روز و بودند دیده مصیبت زیاد مردم و گذراندندمی جو نان

 .بودند شده خراب خیلی
 

 دره صوفبه  کریم خلیلیمحمد استادبازگشت      
  

 استاد صوف دره گیر برف سرد و زمستان در ش.ه 1379سال در

ر از پنجشیر هلیکوپت بال سه ذریعه وحدت حزب رهبر خلیلی کریم محمد

 مردم شور پور و سخت استقبال مورد که بودند آمده صوف دره به

 .قرارگرفتند صوف درهولسوالی 

 از صوف دره(دایمیرداد کوته)قریه در خلیلی محمدکریماستاد   

 که حسنی قریه تا دایمیرداد از شان راه مسیر در و شدند پایین طیاره

 وگوسفند مال رأس ها هد بودند جهادی احزاب نظامی و مرکزسیاسی

 محمدکریم استاد از و شدند حذب خلیلی کریم محمد  از استقبال در وگاو

 .گرفتند صورت گیری چشم استقبال خلیلی
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 بزرگ مسجد در حسنی قریه به رسیدن از بعد خلیلی محمدکریم

 رشو پر احساسات و شور از و پرداختند سخنرانی ایراد به حسنی مدرسه

 و نمودند تشکر و تقدیر آنها ساله دو مقاومت و صوف دره مردم ملی

 وطن از خویش بودن دور از سخنانشدر خلیلی محمدکریماستاد  همچنان

 پیش از بیش انسجام و هماهنگی خواستار و طالبان مقابل در مبارزه ادامه

 .شدند صوف دره های هزاره مردم

 با دید باز و دیدی ماه یک از بعد تقریباً خلیلی محمدکریماستاد 

 قریه به صوف دره های نشین سنگر و قوماندانها جهادی، های شخصیت

 سیاسی و نظامی مرکزیت و رفتهد دایمیردا(کوته)صوف دره سرحد

 جهادی ارشد قوماندانان همکاری با و نمودند مستقر آنجا در را خویش

 حاج زاور، فتاح احمد سیدسردار محمد حسین جهانی،  فکور، قوماندان

 حاجی داکتر آمرسلطان،رحیمی، عیسی محمد داکتر طاهرزهیر، احسانی،

 و بامیان سازی آزاد جهت را خود جنگی های پالن هدایت آخوند، بیدار

 قوماندانهای و مردم از زیادی تعدادی .گرفتند دست روی یکاولنگ

 و هماهنگی خلیلی محمدکریم  با همکاری جهت در صوف دره ولسوالی

 صوف دره  ولسوالی مردم از فدایی نفر ها صد .نمودند شایانی ریهمکا

 و داشتند فعاالنه مساعی اشتراک یکاولنک ولسوالی سازی آزاد جنگ در
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 به یکاولنگ ولسوالی سازی آزاد در صوف دره مردم از نفر ها ده

 .هدایت آخوند شهید جوان طلبه جمله از رسیدند شهادت

 آزاد را بامیان والیت یکاولنگ لیولسوا خلیلی محمدکریم استاد 

 حزب نیروهایتکتیکی  نشینی عقب باعث کافی ثقیله سالح عدم اما  نمود

 سقوط از بعد و شدند شهید نفر ها ده جنگ این در که شدند وحدت

 یکاولنگ مردم جمعی دست کشتاربه  طالبان  ،یکاولنگ ولسوالی مجدد

 یکاولنگ ولسوالی در یطالبان ضد جدید جبهه شدن باز بعداز کهزدند 

 و ایران کشورهای روانه و مهاجر یکاولنگ ولسوالی از فامیل ها صد

 .شدند پاکستان

 شدن باز باعث کشور داخل به خلیلی محمدکریم استاد بازگشت

 جنگ جمله  از.شدندستان هزار سرحدات در یطالبان ضد جدید جبهات

 شدند شروع مجدداً نطالبا علیهوالیت بامیان  وسیغان کهمرد ولسوالی در

 را طالبان ضد جنگ هاتف قاضی سرباغ و خرم ولسوالی در همزمان و

 غور والیت در ابراهیم محمد داکتر قوماندان آن دنبال به و نمودند شروع

 و جدید جبهه گسترش به منجر که نمودند آغاز را ها طالبان علیه جنک

 .شدند هرات و غور دروالیت خان اسماعیل امیر تورن قوماندان آمدن

 بود بزرگی پیروزی طالبان علیه جنگی جدید جبهه چندین شدن  باز

 هماهنگی گونه هیچ و نبود بیش نام شمال أئتالف زیرا شمال أئتالف برای
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 در که بود یطالبان ضد جبهه آنها هماهنگی تنها و نداشت وجود آنها بین

 .دنددا می را پیروزی نوید و بود شده باز افغانستان نقطه هر
 

 آمدن ستر جنرال عبدالرشید دوستم به دره صوف
 

 

 بهار در دوری از وطن ها مدت از پس دوستم عبدالرشید جنرال ستر

 وسپس تاجکستان البکو به ایرانمشهد  از طیاره توسط1 ش.ه 1380سال

 احمدشاه با یمالقات ابتدا ندنفرآمد 25 همراه بدخشان یفتل والیت به

 به هلیکوپتر توسط بدخشان یفتلدر استقرار دتیم از پس ،داشتند  مسعود

 تماس یک با پنجشیر در روز شش الی چهار مدت از پس ندآمدپنجشیر

 .درک ترک بلخاب مقصد به شبانه را2 پنجشیر محقق محمد حاج مخابروی

 قرار مردم گرم استقبال مورد بلخاب در دوستم عبدالرشید سترجنرال

 ،دکشیدنیم زبانه صوف دره و انبامی در جنگ آتش که درحالی فت،گر

 باریک دره از را خود تا بود درتالش سخت دوستم عبدالرشید سترجنرال

 از تعداد 3دهد گسترش شمال در را وجنگ بکشاند صوف درهبه  بلخاب

 یک نفر وهر شدند جمع بلخاب در طرف هر از ملی جنبش های قوماندان
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ل محمد، قوماندان کمال خان، ، مانند: قوماندان لعداشتند همراه سواری اسب

نیروی بیشتری که تادیروز در صفوف و... قوماندان فقیر محمد ونظر محمد 

 جنگد.طالبان بود وامروز سربازی است بر علیه طالبان می

 از را یشخو نظامی عملیات اولین دوستم عبدالرشید سترجنرال  

رزمی جنرال بر نیروهای سخت وتلفات  دنمودن شروع وامرخ زارع ولسوالی

سپس بعد از جنگ و در گیری با نیروهای طالبان به  دوستم وارد گردید،

  ولسوالی دره صوف آمدند.

 روحی تقویه باعث به شمال دوستم عبدالرشید جنرال ستر بازگشت

 ،شدند صوف دره در طالبان نیروهای تضعیف و شمال أئتالف جبهه

 قریه در خویش نظامی مرکزیت استقرار با دوستم عبدالرشید سترجنرال

 نظامی نگاه از قریه این خویش را سرو سامان دادند. نظامی کارهای حسنی

 و گرفته جای صوف درهمرکز   در سپس و ماندمی  مستحکم قلعه یک به

 .نموده میوادار سوقنیروهای نظامی خویش را   جاآن از

 شیدعبدالر وسترجنرال محقق محمد حاج استاد سرانجام آمریکایها با 

تعداد از جنرال های آمریکایی جهت  کردند سپس قرار بر ارتباط مدوست

موافقه با حاج محمد محقق وستر جنرال عبدالرشید دوستم ودید و باز دید 

و  القاعده سرکوبی جهت اآنه ذریعه سه بال هلیکوپتر به دره صوف آمدند

 .شدند کار به دستطالبان 
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 چنین در داشت وعقیده دمن باور سخت1دوستم عبدالرشید سترجنرال

 را غانستانفا شمال توانندنمی داشتند بیشتری نیروی طالبان که شرایط

 مجاهدین تمام که است، وخارجی بیگانه نیروی طالبانزیرا   نمایند تسخیر

و امداد های غیبی بود تا بتوانند  خدا طرف به شان امید چشم صوف دره

 .مناطق شمال ر ا یکی پی دیگر سقوط دهند
  

 1380حوادث و رویداد های سال 
 

 قوماندان مسعود شاه احمدفرمانده سفر با بود مصادف ش.ه1380سال

 به دوستم عبدالرشید جنرال ستر بازگشت و اروپا به طالبان ضد معروف

  دید باز جهت اروپا اتحادیه طرف از مسعود احمدشاه قوماندان. افغانستان

 هیأت با مسعود شاه احمد رماندهف بود شده دعوت ییاروپا ز کشورهایا

 بسیار اهمیت از سفر این که نمودند آغاز را خویش سفر ای پایه بلند

 به جهانی جامعه توجه جلب باعث دیگر بار که بوده برخوردار مهمی

 الخصوص علی شمال ائتالف از اروپا اتحادیه حمایتوشد افغانستان مسأله

 جبهه بود توانسته او بود تاهمی حایز بسیار مسعود شاه احمد شخصی از

 سفر دهند  ادامه طالبان علیه خویش مبارزه به و نموده حفظ را طالبان ضد

 که ساختند افغانستان متوجه ار المللی بین جامعه مسعود شاه احمد
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 بین از حکومت این و ندارند قانونی مشروعیت طالبان خشن حکومت

 .شد خواهند پیروز شمال ائتالف و رفت خواهند

 و اسالمی وحدت حزب با همگام دوستم عبدالرشید جنرال ترس

 کوه باالی را خویش نظامی حمالت فرصت اولین در اسالمی حرکت

در شمالشرق   لچپچ گذرگاه و کوتل سفید ف،صو دره شرق در تیرک

  فتح یکی  پی دیگری   مناطقاین  که کردند آغاز صوف دره ولسوالی

 شدند.

 پالیسی کوتل سفید تصرف از قبل دوستم عبدالرشید سترجنرال

 و سیاسی طریق از شاید که کرد شروع اسلم حاج برابر در را سیاسی

 همکاری از دست ازبیک اسلم حاج اما نمایند سقوط کوتل سفید مذاکره

 1380سال آخر در اینکه تا دنمودن مقاومت سخت و نداشتند بر طالبان با

 حرکت و وحدت حزب نیروهای همراه دوستم عبدالرشید سترجنرال

 هشت تقریباً از بعد گرفتند دست در را جنگ فرماندهی شخصاً اسالمی

 روز بجه ده ساعت درآخر پیاپی شدید های جنگ و درگیری ساعت

 تصرف به و نمود سقوط بار آخرین برای گلوانسای وقریه کوتل سفید

 .آمدند در اسالمی وحرکت وحدت حزب نیروهای

 از  طالبان برابر در سخت صوف دره های پایه کوه در مردم همچنان

 و  رشادت خود از ها جنگ این در که قوماندانان کردند دفاع خود کیان
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 سید هاشم، حاج نسیم محمد :از عبارتند دادند خرج به زیادی فداکاری

 حسن، ،کاکا دایکالن امیری رحیمی، عیسی محمد داکتر زوار، فتاح احمد

  این در شجاعی علی محمد جنرال و ن ظاهر،،قوماندافهیمی خیراهلل جنرال

 و  کاکا حسن دایکالن امیری هاشم، حاج نسیم هریک قوماندانان  جنگ

 شکست را دشمن جایزه دالر هزار چهار گرفتن با بلند خواجه زوار فتاح

 جبهه و نمودند فرار شولگره و کشنده ولسوالی سوی به طالبان و دادند

عملیات نظامی  شولگره و کشنده سوی هب با فتح و پیروزی  صوف دره

 به هستند نشین ازبیک همه که مقصود قریه و دادند ادامه خویش را

 .درآمدند شمال أئتالف نیروهای تصرف

 از را بزرگ  پیروزی  دو شمال  متحد جبهه ش.ه1380 سال آغاز در

 درعرصه اول پیروزی شدند طالبان شکست به منجر که نمودند خود آن

 اشاره  اروپا به  مسعود شاه احمد سفر به توانمی که بود  یجهان سیاست

 و ساختند افغانستان متوجه را جهانی جامعه اذهان دیگر بار یک که ،نمود

 به و بود افغانستان به دوستم عبدالرشید سترجنرال بازگشت دومی پیروزی

 فتح و صوف دره ولسوالی در مقاومت نیروهای سریع پیشروی آن دنبال

 جبهه پیشروی برای  مانع بزرگترین  که بود چپچل گذرگاه و کوتل سفید

 نظامی ضربه بزرگترین کلیدی سنگر این فتح و رفتندمی شمار به مقاومت

 .نمودند وارد طالبان به را
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 انفجار مرکز تجارت جهانی در آمریکا
 

 فرماندهترور آن بدنبال و اروپا از مسعود شاه احمد فرمانده بازگشت

 وسطم ت2001سپتامبر9برابر با ه.ش 1380سنبله سال18در مسعود هشا احمد

 11در درآمریکا جهانی تجارت مرکز انفجار وتبار  عرب نالیست ژور دو

 و تغییرداد کلی به را افغانستان نظامی و سیاسی وضعیتم 2001 سپتامبر

 از و شدند کشته طالبان ضد قوماندان ترین قدرت پر مسعود شاه احمد

 را آمریکاییها خشم آمریکا؛ در جهانی تجارت مرکز انفجار دیگر سوی

 نفر هزار سه  000/3از بیش مرگبار حمله این در و انگیختند بر طالبان علیه

 در سیاسی زلزله باعث آمریکا در تروریستی حمالت این شدند کشته

 نمودند بسیج طالبان و القاعده علیه را جهانی اذهان و شد معاصر جهان

 طالب تروریستهای و الدن بن اسامه القاعده شبکه علیه هانج ملل خشم

 .بود شده انگیخته بر نما

 سخنرانی در آمریکا متحده ایاالت جمهور رئیس بوش جورج لذا

 شبکه تروریستهای علیه مبازره برای را جهان ملل تمام خویش آتشین

 به نالد بن اسامه دادن تحویل خواستار و خواندند فرا طالبان و القاعده

 .شدند آمریکا
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 آنها هدف و شدند افغانستان قضیه در درگیر طرف علناً آمریکاییها

 اولین در لذا بودند، افغانستان در طالبان حکومت و القاعده شبکه  نابودی

 محقق محمد حاج استاد نزد صوف دره به آمریکاییها هلیکوپتر سه فرصت

 این در .نمودند باز ار مذاکره راه آمدند دوستمعبدالرشید  سترجنرالو 

 جنرال وستر محقق محمد حاج استاد دیدار به آمریکایی هشت هلیکوپترها

 پالیسی چه که کنند تثبیت را شمال أئتالف سیاست تا بودند آمده دوستم

 .گرفت خواهند پیش در آینده در آنها را

 هشت در که هنگامی تا ماندند باقی صوف دره در آمریکاییها

 شروع طالبان علیه آمریکاییها مرگبار حمالت میالدی 2001 سال اکتوبر

 علیه را ییهوا شدید حمالت اکتوبر هشت شامگاه در ،آمریکایی هاشد

 مقدم خطوط یهاآمریکا ،نمودند شروع افغانستان در طالبان نظامی خطوط

 های موشک هدف طالبان تأسیسات تمام نمودندو بمباردمان را طالبان

 .ندگرفت قرار آمریکا کروز

 هواپیمایی صوف دره در آمریکاییها(نظامی حمالت)از قبل دوشب

 در جبهه مقدم خطوط در مجاهدین برای را غذا های بسته آمریکاییها

 زمین به کوتل سفید و چپچل دهی، بازار سوخته، بازار تیرک، کوه ساحه

 هدایت را هواپیماها منطقه درکوردنات آمریکایی هشت این که انداختند

 .ددادنمی
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 طالبان بودند، افغانستان نقاط تمام در طالبان مرگ روز اکتوبر هشت

 را خویش ای ساله چندین جنایات سنگین جزای روز این در باید

 هوا و زمین از بودند گرفتارآمده مرگ دام در طالبان .نمودندمی پرداخت

 هگنابی نفر هزاران کشتار سنگین بهای و باریدمی گلوله رگبار شان باالی

 پس باید را... و بامیان  مرخ،ا و زارع یکاولنگ، شریف، مزار شبرغان، در

 .دادندمی

 تصرف به هم پی یکی افغانستان های شهر اکتوبر هشت از بعد

 طالبان مذهبی خشن و متعصب نظام و افتادند شمال متحد جبهه مجاهدین

 فأئتال تصرف به... و ،هرات کابل شریف، مزار شهرهای ،شدند نابود

 درشهرهای طالبان نیروی هزار شصت از بیش و آمدند در شمال

 عربها، اکثراً که.بودند مانده گیر... و قندوز پلخمری، شبرغان، مزارشریف،

 طالبانی ...و ازبکستان از نمنگانی جمعه نیروهای و پاکستانی چچینی،

 در ها نیروی این بودند آمده افغانستان نقاط ازتمام که بودند پشتون

 و هوای یی حمایه با شمال اتحاد .بودند آمده در شمال أئتالف اصرهمح

 آخرین تا رفتندمی پیش به آمریکاییها نیروهای ستیکییلوژ امکانات

 افغانستان شهرهای به دیگر بار و کنند نابود را طالبان مضمحل سنگرهای

 سر که سازند مستقر کابل در را خویش دلخواه حکومت و شوند مسلط

 این از صوف دره بزرگ مردم و کردند پیدا تحقق الهی  عدهو انجام
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طالبان سقوط نمودند وحکومت  برآمدند پیروز و بلند سر بزرگ آزمون

 .موقت مجاهدین در کابل مستقر شدند

 

 تشکیل دولت موقت و حکومت انتقالی در افغانستان
 

  

 به محقق محمد حاجاستاد  انتقالی حکومت و موقت دولت تشکیل با

 سترجنرال و انتخاب شد موقت دولت پالن وزارت به  بن فیصله اساس

 .شدند تعیین کشور شمال صفحات در کرزی حامد خاص نماینده دوستم

 شمال زون مسؤل و هفت نمبر اردوی قول مسؤل نور محمد عطا قوماندان

 تعیین بلخ والیت والی حیث به سال سیزده مدت به و اسالمی جمعیت

 والیت مردم نماینده دوره دو و سمنگان والی حیث هب خان احمد و شدند

 به بار دو خلیلی محمدکریم ،انتخاب شدند کشور پارلمان در سمنگان

 .شدند تعیین دولت جمهوری ریاست دوم معاون حیث

 سراسر در نسبی امنیت و شدند فرما حکم افغانستان در قانونی دولت

 آزاد انتخابات بار اولین  یبرا افغانستان مسلمان مردم ،گردید تأمین کشور

 با را ملی شورای انتخابات سرگذاشتند؛ پشت را جمهوری ریاست

 کار روی افغانستان در مردمی و منتخب دولت و نمودند سپری موفقیت

 .آمدند
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 کشور این در قومی وسیع های پایه داشتن با مردمی حکومت

 مسلمان مردم های فداکاری و جنگها ثمرات همه اینها .شدند تشکیل

 بودندکه صوف دره ولسوالی مردم وپایمردی رشادتها مخصوصاً افغانستان

 نماد و پوشیدند عمل جامه خارجی های تروریست های سیاست برابر در

 .گردید رونما کشور این در بار اولین برای  دیموکراسی

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    282/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاه   رمسی گوشه یی ازجنایات طالبان، آتش زدن وسایط باربری  مردم دره صوف  در

 راه مزارشریف

 معدن انتقال ذغال سنگ از داخلشاق، ره صوف درحال کار د ،کودکان

 به بیرون تو سط االغ 
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 مرکز دره صوف -دورنمایی 

 حسنی -تنگی  - ر نا پزیر درهیتسخژ د
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 هفتم فصل

 امروز دنیای در صوف دره جایگاه
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 وضعیت دره صوف در دوره حاکمیت حامد کرزی
 

 ولسوالی انافغانست در موقت جدید حکومت آمدن کار روی از بعد 

 صوف دره ولسوالی دو به نفوس صد هزار دو از بیش داشتن با صوف دره

 که نماییممی تالش قسمت این در و شدند تقسیم پایان صوف دره و باال

 دره یسیمای با تا نمایم تقدیم شما حضور به را ولسوالی دو این مشکالت

 در قدر چه ولسوالی  دو این که نمائید فکر  خود و شده آشنا صوف

 .برندمی سر به محرومیت

 گاز، میس، سنگ، ذغال مثل طبیعی غنی معادن داشتن با صوف دره

 حد از بیش و  آورآن سرسام استخراج و سنگ ذغال از شار سر  ...و نفت

 زندگی ابتدایی حد در آن مردم اقتصادی و اجتماعی لحاظ از معادن از

 فقر آثار صوفی دره هر سیمای از و باردمی آن دیوار درو از فقر نمایندمی

 مورد مختلفابعاد  از را صوف دره چهره که است ضرور و .است نمایان

 صوف دره ولسوالی از سطور این عزیز خوانندگان تا دهیم قرار بحث
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 برای العاده فوق کمک ها عرصه تمام در تا باشد داشته اساسی معلومات

 .باشند همگان
 

 هدره صوف از لحاظ تعلیم و تربی
  

 قرار ابتدایی بسیار حد در فرهنگی لحاظ از صوف دره ولسوالی

 توجه قابل چندان کار ابتدایی تعلیمات قسمت در ولسوالی این در و داشته

 استفاده جز صوف دره مردم از گذشته سال 30 در و است نگرفته صورت

 بخش در مردم این برای کاری دیگر  جنگ قسمت در ابزاری و سیاسی

 از ولسوالی این مکاتب گذشته سال سی در و است نشده ربیهت و تعلیم

 مکاتب هم هنوز منتخب و انتقالی حکومت از بعد و بود نرفته باال 6 صنف

 تعلیمات بخش در نتوانسته و است  نداده فارغ 12 صنف از ولسوالی این

 .برسند افغانستان ی ها ولسوالی دیگر پایه به

 مرکزی بازار در یکی که اردد لیسه دو تنها صوف دره ولسوالی

 باشدمی پایان صوف دره ولسوالی در دیگری و باال صوف دره  ولسوالی

 داشته فارغ دوره یک نتوانسته تاکنون و است لیسه نام به لیسه دو این اما

 جدید مکاتب تا باشدمی تر زیاد ها مال رول ولسوالی دو این در .باشند

 و  شده ساخته زیادی دینی مدارس صوف دره ولسوالی در سرکاری،
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 جدبد مکاتب تا فرستندمی دینی مکاتب به را شان های بچه اکثریت مردم

 .دولتی

 اند بوده محروم همیشه ولسوالی دو این هم مکاتب معلمین بخش در

 باشند داشته آشنایی جدید علوم به که کرده تحصیل و سواد با شخص و

 درس را مکاتب شاگردان که دخورنمی چشم به کمتر ولسوالی دو این در

 نمایند تربیه شاگرد دانشگاه حد در ولسوالی دو این که رسد چه تا بدهند

 .بروند باال  مردم تحصیل سطح و

 محصل نفر 300 اوسط حد ساله هر غزنی والیت جاغوری ولسوالی 

 مقایسه قابل غیر ها صوف دره به  نسبت که فرستندمی ها دانشگاه به را

 اما یابند راه دانشگاه به نتوانند نفر 10 ساالنه صوف دره از ایدش باشند، می

 مردم افتخار که دارند دانشگاه فارغ ها صد به جاغوری ولسوالی مردم

 .روندمی شمار به افغانستان

 سی طول در داشت وجود اگر معلم تعدادی ولسوالی دو این در

ة پیش و دندنمو اقدام شخصی کارهای به یا و شدند شهید انقالب سال

  مردم معارف به بود بزرگی  یی ضربه این که نمودند رها را معلمی

 اندازه بی شان شاگردان صوف دره مردم لحاظ بدین صوف دره ولسوالی

 صوف دره مردم امروز را کار این رنج و درد و ماندند باقی سواد بی

 از یکی سمنگان والیت صوف دره ولسوالی .کنندمی احساس خوب
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 مرکز از آن فاصله که باشندمی والیت این دست دور های یولسوال

 ولسوالی یک گذشته در ها ولسوالی این .باشدمی کیلومتر 117 والیت

 باال صوف دره ولسوالی و  پایان صوف دره ولسوالی دو به اینک اما بود

 .است شده تقسیم

 اولین جمعیت80000/10بودن دارا با باال صوف دره ولسوالی

 ولسوالی دراین .روندمی شمار به سمنگان والیت در اول درجه ولسوالی

 بزرگ دسته 3 به که دهندمی تشکیل ها هزاره را آن جمعیت اکثریت

 .است شده تقسیم ها هزاره

 دسته یوسفی هزاره   -1

 صوف دره شرق بخش در بیشتر صوف دره های هزاره از دسته این

 بلند، خواجه قرغنه، جریم،ا شیخه، نوآمد، چون مناطقی و دارند سکونت

 ها، هزاره این به ...و دروازه وتیرک تیوتاش، ، ،شباشک، قرمقولدایکالن

 والیت ترکمن دره از ترکمن هزاره گویندمی وبهسود ترکمن هزاره

 .اند شده مهاجر بهسود ازولسوالی بهسود وهزاره  پروان

 رههزا اکثراً آن در که است جات قریه  از یکی نیز حسنی قریه

 زیاد جمعیت صوف دره در ترکمن های هزاره .نمایندمی زندگی ترکمن

 .دارند
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 دسته دایمیرداد -2

 و کنندمی زندگی صوف دره جنوب بخش در دایمیرداد های هزاره

 از دایمیرداد های هزاره دهندمی قرار پوشش تحت را بزرگی ساحه

 قریه در هاآن .اند شد مهاجر صوف دره ولسوالی به وردک میدان والیت

 کوته، آهنگران، خوال ده، چهار قشالق، چهار طور، سر طور، جات

 .کنندمی زندگی...  و پسقل

 دسته سرولنگ  -3

تنگی  زیرکی، سرولنگ، صوف، دره مرکز در دسته این مردم

 اینین بیشتر و کنندمی زندگی ...و سرشوراب شوراب، یعقوب،سید آباد،

 این به که دیگر پراکنده اقوام یبعض و غزنچی .بهسود قوم را دسته

 تعدادی صوف دره ولسوالی در .دهندمی تشکیل اند آمده ولسوالی

 که آنها هم ترکمن هستندکنندمی زندگی افشاری و قزلباش بیات، مردمان

 ولسوالی این به یکاولنک  و بامیان از که هستند مهاجری مردمان  اتداسو

 دهندمی تشکیل را صوف دره یاندکجمعیت   توری . شیعه هایاند آمده

 کنندکهمی زندگی صوف درهدر   جاغوریها همانند دیگر قومای بعضی و

 .د داردباش بودوجاهای دیگر  سنگ زرد قریه در

 مکاتب است نداشته درخشان چندان سابقة ولسوالی دراین معارف

 د.دهن فارغ12از صنف اند نتواسته ش.ه 1387سال تا صوف دره ولسوالی
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 قراره.ش 1399 سال در باال صوف دره ولسوالی مکاتب و مدارس ارقام

 .1است ذیل

  باب(15) دینی مدارس

 باب (6) ابتدایی مکاتب

 باب (14)متوسطه

 باب (26)لیسه

 باب (1)دارالعلوم

 باب(1)بستر 30 شفاخانه

 باب(7) کلینیک

 وسالم اتصاالت ، MTN روشن، مخابراتی شبکهپایه  (4)تعداد به

 .دارند خدمات 60%است فعال

 جنگهای ثیراتأت و داشته عالی رشد کمتر ولسوالی دراین معارف

 این که است شده باعث ولسوالی این مسؤلین توجه عدم و داخلی

 بار اولین برای و  باشند داشته 12صنف ارغه.ش ف 1387هسال در ولسوالی

  .است داشت 12صنف فارغ صوف دره مرکز لیسه ولسوالی این تاریخ در

 گرفتند ونقه.ش ر 1357سال از بعد صوف دره ولسوالی در عارفم  

ه.ش  1357 انقالب از بعد که بود کسی اولین (یحیی سید)مدیر سید معلم

                                                           
 وال دره صوف باال ولس، حاجی سلطان علی سلطانی  1



    292/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 اما آوردندمی  سالح پاکستان از دیگران افتادند صوف دره معارف فکر به

 سوغات صوف دره مردم به باب قرطاسیه و کتاب بوجیهای با مدیر سید

 کمیته از را مکتب باب 8 امر توانستند پیگیر تالش با ایشان و  آوردمی

 ولسوالی دو سطح در و بیاورند پاکستان کشور از افغانستان برای سویدن

 تالشهای از خود سهم به که نمایند فعال را مکتب باب 8 ها صوف دره

  م.نماییمی تقدیر مدیر سید

 مورد کمتر هگذشت در مکتب و درس انگیزه صوف دره ولسوالی در

 و شدند زیاد مکتب به مردم اشتیاقه.ش  1380 سال از بعد اما بودند توجه

 از نفر ها صد امروزه که فرستادند مکتب به را هایشان بچه اکثریت مردم

 وخارج داخل های دانشگاه در خیز قهرمان یی خطه این رشید فرزندان

 ها دانشگاه از بوم مرز این فرزندان از تن ها صد و هستند درس مصروف

 .ندستهما مردم افتخار یی مایه اندکه شده فارغ

 

 ولسوالی دره صوف پایان
  

 در اول درجه های ولسوالی از یکی هم پایان صوف دره ولسوالی

 ازبیک، اقوام پایان صوف دره ولسوالی در؛ باشندمی سمنگان والیت

 ازبیک به جمعیت اکثریت .کنندمی زندگی و... سادات هزاره،  تاجیک،



    293/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 کنندمی زندگی صوف دره شرق درقسمت بیشتر ازبیکها دارد تعلق ها

  .باشندمی ها ازبیک مرکزیت بزرگترین مقصود  قریه

 شیعه های هزاره؛ دارند بیشتری جمعیت تاجیکها بعدی درمرحله 

 دو به ها هزاره ولسوالی این در. باشندمی کمتر ولسوالی این در مذهب

 بیشتر که مذهب حنفی هزاره و امامی 12 هزاره تشده اس تقسیم کتگوری

 به قومی ما صوف دره ولسوالی در من نظر به. گویندمی تاجیک را خود

 ناعبدالرحم امیر ظلم اثر به که اند بوده ها هزاره این .نداریم تاجیک نام

 شده گزین جا ولسوالی این در و اند شده فراری ستانهزار مناطقی از خان

 مذهب است شده داشته روا آنها به که ظلمی خاطر به زمان مرور به و اند

 .گویندمی تاجیک را خود امروزه و اند داده تغییر را خود

 سیمای در ترکی و مغولی چهره اندازی نظر آنهااندام   قهوار به وقتی

 تاجیک ما که گویندمی کنیمی پرسان وقتی اما ؛شوندمی دیده آنها

 که کنندمی فکر آنها.ندارند مطابقت آنها رفتاگ با آنها قهواره؛ هستیم

 تغییر هم ملیت و کندمی تغییر هم ه، قیافه قهوار کرد تغییر مذهب وقتی

 .شوند هندو تواندمی هزاره باشندنمی گونه این که حالی در و... خوردمی

 نمی داده دست از را خود ملی هویت اما شوند یهودی توانندمی هزاره

 تاجیک اوغان برعکس و توانندنمی شده اوغان یا و تاجیک هزاره. توانند

  .باشندمی اوغان اوغان و است هزاره هزاره، توانند نمی شده



    294/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 در صوف دره غرب در گویندمی تاجیک را خود که های هزاره

 مرکز هشتلیز، چکابی، چقورک، گوله سردشت وفوالد، زاغ جات قریه

، دایکندی لبابی،: جات قریه رد صوف دره شرق در چوبکی، دهی، بازار

 های هزاره اکثریت. کنندمی زندگی... و وزیدوری دمکی تقسن، بغک،

 و دارند شیعی های هزاره با نزدیک قومیت گویندمی تاجیک را خود که

 تغییر شان مذهب اینکه از بعد اما .دارند ادامه آنها فامیلی طبروا هم هنوز

 تا پروسه این نیست معلوم که ندگویمی تاجیک را خود ظاهر به نموده

  !؟... یافت خواهد ادامه بکی

 ،دایکندی همانند باشندمی گی هزاره نام آنها مناطق های نام اکثر 

. نمود پیدا توانمی وفور به جات هزاره در که نامهای... و فوالد زاغ، بغک،

 و دبخور تغییر باید دارد وجود افغانستان امروزی جامعه در که اجحافهایی

 های واقعیت به باید اند نموده فراموش را خود ملی هویت که مردمی

  و...؟ ببرند پی افغانستان جامعه عینی

 وار برادر هم کنار رد توانندمی ها ملیت ای همه این بر بنا پس

 ملی هویت منکر اما باشند داشته احترام همددیگر برای و نمایند زندگی

  .نباشند خویش

 نداشته رشد زیاد معارف هم پایان صوف دره والیولس در سفانهأمت

 و ندارند وجود مکتب اصالً ها قریه بعضی در ولسوالی این در و است



    295/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 می هستند مکاتب که جات قریه در دست دور نقاط از مکاتب شاگردان

 دولت طرف از تاکنون جات قریه بعضی در مکاتب تشکیل حتی و آیند

 .است نشده منظور

 1399 سال در پایان صوف دره ولسوالی در کاتبم و مدارس ارقام

 1.است ذیل قرار

 باب(12) دینی مدارس

 باب (27)ابتدایی مکاتب

 باب(22) متوسطه

 باب(12) لیسه

 باب(1) دارالعلوم

 باب(1) وزراعت تخنیکی لیسه

 باب(1)بستر 20 شفاخانه

 باب (6) کلینیک

  (5) زراعتی انجمن

  اب(ب1)دستی وصنایع اجتماعی انجمن   

 ندارند تفاوت وپایان باال صوف دره ولسوالی در مخابراتی خدمات

 .است فعال3G انترنیتی وشبکه دارند خدمات کسان یک

                                                           
 ولسوال دره صوف پایان قدرت اهلل بیگ،  1



    296/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 خوب اقتصاد ونبود خشن طبیعت اثر به پایان صوف دره ولسوالی در

 .است داشته بطی رشد هم ولسوالی این آسودگی و رفاه وعدم

 مردم عاید و هستند وفمصر کاری للمی رزاعت به مردم اکثریت

 و نداشته چندان اهمیت مردم میان در معارف لذا، باشندمی پایان بسیار

 .ندارد

   صنف شاگرد خود موجود لیسه از نتوانسته کنون تا هم ولسوالی این 

 این در .است نرفته باال حال به تا 10 صنف از تعلیم سطح و دهند فارغ 12

 در که است کشیده زحمت زیاد معارف قسمت در امین معلم ولسوالی

 .نماییممی تقدیر فرهنگی مرد این زحمات از  جا این

 و سمنگان والیت مرکز از بودن دور خاطر به ها صوف دره ولسوالی

 سر به شدید محرومیت در ولسوالی دو این به دولتی مقامات توجه عدم

 عظیم یرذخا و بلند عاید از که ولسوالی تنها سمنگان والیت در برند،می

 سنگ ذغال معدن ؛هاست صوف دره ولسوالی باشندمی دار برخور ذغال

 تاکنون که است بزرگی معدنی نیز پایان صوف دره ولسوالی در گوله

 دره ولسوالی یی آینده در و است ننموده طی را خود استخراج مرحله

 تداش خواهند قرار دولتی مقامات توجه محراق در معدن این پایان صوف

 برسند بلند شکوفایی و رشد به ها صوف دره ولسوالی که روزی میدیا به

 دیگر آتش دود و باروت بر مزاق کسی استشمام نشود.



    297/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 دره صوف از لحاظ سیاست و فرهنگ
  

 ردیف در اوپراتیفی وموقعیت فرهنگ سیاست، لحاظ از صوف دره

 این با اما روندمی شمار به افغانستان های ولسوالی اول درجهولسوالی 

 و نبوده دار برخور دولتی قوی پشتوانه از ولسوالی این مردمان که تفاوت

 زندگی مردم بین در محرومانه بسیار شکل به مردم این اصیل شخصیتهای

 توجه مردم این به سمبولیک شکل به هم افغانستان دولت و کنندمی

 این تا ه باشدداد سهم دولت گوشه یک در را مردم اینتا  ،دهکرن حقوقی

 از محرومیت بیرون آیند.  هم مردم

 اند نشده توجه مردم این به هم والی یک سطح در حتی سفانهأمت اما 

 دولت به مردم این که علیرغم. است شده گرفته نادیده مردم این حق و

 برابر در مردم مقاومت سال سه و است نموده بزرگی خدمت افغانستان

 صوف دره مردم باشندمی الینحل یمعما یک خود القاعده شبکه و طالبان

 فدای را خود زندگی ندار دارو و دارایی تمام مقاومت سال سه این در

 سفانهأمت ساختند جنگ قربانی را خویش فرزندان بهترین و نمودند جنگ

 .است گرفته دیده نا همیشه را مردم این  سرخ حق افغانستان دولت

 نام ذکر از حتی انستانافغ مردان دولتمجاهدین،  پیروزی از بعد  

-نمی سخنانشان در را صوف دره  نام حتیو داشتند اکراه صوف دره

 .آوردند



    298/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 جهان در نفر هزار پنجاه و یکصد حدود در جمعیت با ولسوالی این

 جمله از اخیر دهه چهار در و بوده شریک افغانستان در فرهنگ و سیاست

 مردم سفانهأمت ،تفرمی شمار به ساز نوشت سر و ساز خبر های ولسوالی

 ولسوالی این از ودیگران است نتوانسته کاری هیچ خود برای صوف دره

 .اند نموده کمایی را اعظمی مفاد

 

 شاعران دره صوف نویسنده گان و
 

 می زندگی فرهنگی افراد زیادی تعدادی صوف دره ولسوالی در

 خود از ازآنها تعداد اند داشته خاص توجه فرهنگی آثار نشر در نمایندکه

 و نویسندگان این از تعداد به که .اند گذاشته جا به قلمی و چاپی آثار

 .گرددمی اشاره به قرار ذیلشاعران

 والنامعالی  دیوان] ،(18) قرن شاعر بلند خواجه -رشاکوالنا م مرحوم 

 [قاطعالوکلیات برهان  بلخی شاکر

 ش ه1383 متوفی کلنگگمعروف به سید مزاری ابوالحسن سید مرحوم.

 [ملتو فریاد فضائلعالی ، دیوان غم از ها گریه عشق از ها خنده]

 اسالم] ه.ش1393متوفی توسلی اهللءعطا حاج شیخ اهلل آیت ممرحو 

تحقیق فی ی، امروز درجامعه یالگوی عاشورا غرب، ازدیدگاه شناسی

 تفسیر سوره حجرات، المکاسب، شرح لمعه، شرح ترجمه ،الخمس



    299/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 الوحدت اسالم، در زن جایگاه ی تطهیر،اه درآی جایگاه اهل البیت

 و استاد شهید عبدالعلی مزاری مسلمین جامعه در وحدت المسلمین،

 [و... در آزمون زمان

  زندگی نامه آیت اهلل دبیرزاده  شریفی الدین نظامآیت اهلل حاج شیخ[

 [و... حاج شیخ میرزا حسین دره یوسفی

 تیب اهل یمایس] ذکی طالب سید یبررس، نیقیفر ریتفاس نهییآ در 

 وجوی ابعاد ،1انسان وجودی ابعاد ،نیقیفر منظر از قرآن جمع آراء

 ،ملی رشعو تجلی ؛انتخابات ،بشکنیم را کاذب هویت بیاییم ،2انسان

 و خودشناسی رابطه ،عاشورا واقعه نویسی مستند و مدارک بررسی

مدی آ، درالبالغهنهج گردآورنده (ره)رضی سید بیوگرافی ،خداشناسی

  برقرآن پژوهی نظام مند و...[

 دیوان عالی جهانی[ جهانی حسین محمد سرادر شهید[ 

 ن آسما در فروزان ستاره جاویدانه های زمزمه] شکیب عبدالهادی

 [کشور

 [جعفری برفقه عقدتورید وتقلید، اجتهاد ادله] محمدجوادپیکار 

 دره صوف گوهرتاریخ، راز پوشیده افشا سخن] حسین علی صابری 

 ست[ا



    300/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 تصحیح سراج التوارخ و  / نویسنده و محققجعفری حمیداهلل سید[

در پنج قرن اخیر/ تاریخ سیاسی افغانستان، جنبش مشروطیت  افغانستان

 [و... افغانستان، سیر در هزارجات

 [هادراسکاندیناوی هزاره] ضیائی محمدرضا 

 (زن تاریخ) محمدجاوید دین 

 دهقانزاده اسداهلل مرحوم 

 ینیحس سیدمیرحسین 

 (ابر پشت خورشید) سجادی سیدذکریا 

 [حیات اهلل بیک]دره صوف سر زمین فراموش شده 

 مالفقیر 

 مالمحمدامین 

 (گاهنامه)طهماسبی سیدنور 

 نژاد موسوی سیدصادق 

 زاده سخی ماسترکمال 

 امیری اسداهلل ماستر 

 نوید اهلل احمد 

 (نویس داستان)مظفری علی 

 اشام(از کربال ت ،محمد حسین مجاهد)سر سرداران 

 



    301/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 دره صوف  در  ءنقش علما
 

 که نموده ظهور صوف دره در مهمی های شخصیت زیادی تعدادی 

 از افغانستان سطح در بلکه داشته مهمی بس نقش صوف دره در تنها نه

 :عبارتند که باشندمی خوردار بر زیادی شهرت

 مدرسه اولینر بنیانگذا و سسؤم حسین میرزا حاج شیخ  اهلل آیت -1

 دوره دردر سطح هزارستان،  سرولنگ ای مدرسه ی،ودین علمی

 .خان اهلل امان شاه حکومت

 مال غالم علی کربالی -2

  نوالی جمعه علی شیخ آیت اهلل -3

 اخالقی موسی محمدشیخ  اهلل آیت -4

 بلند خواجه توسلی اهللءعطاشیخ  اهلل آیت -5

 نجفی حیدر سید والمسلمین السالم حجت -6

  شیخ امیر محمدناصری دبیر زاده -7

 زوار آخوند به معروف عبدالحسین دآخون -8

  برج سس مدرسه حسنیؤمولوی علی نظر مدرس وم -9

ه ش در قریه حسنی  1290مولوی علی نظر فرزند غالم حیدر در سال

دوران طفولیت رادر این قریه سپری نموده بود و در سنین  . متولد شده بود

بی ن جوانی توسط تشویق پدر در مدرسه علمیه قریه کمج نزد شیخ محمد



    302/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

دروس ابتدایه حوزه را شروع نمود و بعد از سالها درس و قرائت درسهای 

سپس شده بود   حوزه خود مدرس مجرب در دروس صرف و نحو و منطق

جهت ادامه تحصیل دروس حوزوی به مدرسه علمیه سرولنگ وسال ها نزد 

ایبه که به اثر تشویق بی شآیت اهلل حاج شیخ میرزاحسین تلمذ نموده بود،

ه سیس مدرسأموی سفیدان قریه حسنی اقدام به تردم محل و به خصوص م

دینی در قریه حسنی برج نمود که مرکز بزرگ فقه و اصول در عصر و زمان 

 .خود شدند

 ند زوار مدرس برجسته شمالوآیت اهلل شیخ عبدالحسین معروف به آخ

سیس مدرسه حسنی چنین نقل قول أدر مدرسه قریه حسنی برج در مورد ت

و سرد مردم قریه حسنی جشن ل معتددر یک تابستان بسیار  :نموده بودند

را گرفته بودند و از من برای سخنرانی  میالدنیمه شعبان تولد امام زمان

 .دراین مراسم دعوت نموده بودند

 بود (دوات بید)آنها این مراسم را در نزدیکی میدانی که معروف به  

م و از میالد امام ه بوداسم سخنرانی نموداین مر نموده بودند من در برگذار

صحبت کردم بعد ازجشن تمام مردم  قریه حسنی حاضر بودند به  زمان

من به  ،سفیدان حاسنخصوص مولوی علی نظر و مال غالم رسول و باقی م

آنها سفارش نمودم که دراین قریه مدرسه علمیه ای بسازند آنها حرف مرا 
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اتاق  هسودند که فقط به درسه علمیه بنا نمقریه حسنی م در قبول نمودند و

 .شدخالصه می

 زیرکی تعدادی زیادی  سال بعدش هوا زیاد گرم شده بود و من در قریه 

ها را  دادم در هوای گرم تابستان درسداشتم که آنها را درس می شاگرد

 .تعطیل نمودم و با فامیل به ایالق رفتم

ردم لپذیر داشت من به ایالق ماییالق مردم حسنی بسیار یخ و طبیعت د 

یالق بودند آنها یمولوی علی نظر و مال غالم رسول هم دراین . حسنی رفتم

خود را عیار نما من قبول ( خیمه)نزدیکی ما چپری  من خواستند که در از

مولوی علی نظر از من . با قومای حسنی سپری نمودم نمودم و تابستان را

بیا یم و درمدرسه درس بدهم، طلبه ها  خواهش نمود که به قریه حسنی برج

  1334، بنده درسالرا نمودم همین کار. از سراسر دره صوف جمع خواهند شد

قریه حسنی کوچ آمدم، مردم حسنی زیاد از من استقبال نمودند و من  در

مدرسه حسنی را با همکاری طلبه ها و مردم قریه حسنی به شکل بسیار کالن 

ما اتاقهای مولوی را به صورت اولیه با قی گذاشتم و مدرن روز در آوردم  ا

 و در این مدرسه طالب از سراسر شمال جمع شدند و دراین مدرسه من سال

ها مدرس بودم مدرسی که به فضل خداوند امروز ثمره آن به هزاران شاگرد 

الیق و ارزشمند می باشد که افتخار جهان اسالم مردم شیعه و کشور افغانستان 

 .دنمی روبه شمار 
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از جمله شاگردهای الیق که  دراین مدرسه درس خوانده اند و امروز 

یت آی از ایشان به جا مانده اند علم صاحب نام و نشان هستند که ده ها آثار 

سترس د باشد که آثار به جامانده از ایشان  دراهلل توسلی میءعطاشیخ اهلل 

 می نمایم که  اشاره امی علمااس  از ذیل به تعداد در دارند حوزات علمیه قرار

 .دراین حوزه علمیه درس خوانده اند

  اهلل توسلی از قریه خواجه بلندءآیت اهلل شیخ عطا 

    آیت اهلل شیخ محمد حسین مجاهد 

   آیت اهلل فاضل گردنه 

  آیت اهلل شیخ موسی اخالقی 

   آیت اهلل شیخ فصیحی معروف به بختیاری 

   قریه طور آیت اهلل شیخ پیوند سعیدی از 

   آیت اهلل شیخ محمود فیاض از قریه گلوانسای 

   آیت اهلل شیخ نظری 

 آیت اهلل سید علی حسن وکیل 

 آیت اهلل سید حمیداهلل جعفری 

  سید عادلی وکیل   مرحوم 

  مرحوم سید سکندر وکیل 

  استاد محمد طاهر مفید 
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  شیخ محقق سر پلی 

 نگان شهید حاج دولت حسین رفیعی از پشت بند والیت سم 

  نجفی احمد سید اهلل آیت 

  زاده دبیر ناصریامیر محمد 

 کربالی صفدرعلی 

 طور -حاجی ناظر 

 بلند ازخواجه شریفی الدین محی غالم 

  جمبوغه از عالمی جمعه علی شیخ اهلل آیت  

  شباشک از رضایی جمعه علی شیخ اهلل آیت  

 ها شاگرد الیق و خردمندی که امروزه در سطح افغانستان از وصد

این مدرسه دینی درس  در هستند شهرت و اعتبار ملی و علمی برخوردار

 ذند زوار تلمّوشیخ عبدالحسین معروف به آخآیت اهلل  اند و نزد  خوانده 

 .نموده اند

 نقش انقالب دوره در که شخصیتهای از تعدادی صوف دره در

 هاآن به روندمی شمار به مردم این مهم افرادی ردیف در و داشته مهمی

 فوق آبرویی و اعتبار از صوف دره در افراد این که شوندمی اشاره نیز

 در و دارند زیاد احترام آنها به صوف دره ومردم بوده دار برخور  العاده

 :است ذیل قرار باشندمی مردمی بلندی جایگاهو  نفوذ دارای مردم بین
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  ناطقی حسین خادمشیخ  -1

  جعفری کاظمشیخ محمد -2

  ارفیع رسول غالم شیخ -3

  تمسکی شاه احمدعلیرئیس  -4

 داکتر محمد عیسی رحیمی -5

  ارشاد الدین سیدشمس -6

   شکیب عبدالهادی -7

 غفاری  محب شیخ شهید -8

  حمیدیعلی  برات شیخ شهید -9

 جهاد در مهمی نقش انقالب سال  40در که قوماندانهای از تعدادی

 تهداش صوف دره در القاعده شبکهو طالبان گروه و خلقیها علیه مبارزه و

 :باشد می ذیل قرار اند

  واثق عبدالوهاب حاج -1

  داوود سیدحاجی -2

  وحدت محمدظاهر -3

  شجاعی محمدعلی جنرال -4

  افتخاری عیسی محمد جنرال -5

   جعفری یوسف  -6
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  احسانی حاج -7

 زوار فتاح سیداحمد -8

  منگ بینی نبوی  -9

  اصغری سلطان مال -10

 جهانی سردارمحمدحسین شهیدجنرال -11

   رحیمی داکترمحمدعیسی -12

 فهیمی خیراهلل جنرال -13

 توسلی ابراهیم معلم -14

 مال محسن )بابه مسلم( -15

 سیاست رشد عدم ،دشو اشاره باید آن به که است مهم امروز آنچه

 این. باشندمی وآشکار هویدا وضوح به صوف دره ولسوالی در فرهنگ و

 در را خود اصلی جایگاه شاید و باید که طور آناند  وانستهنت ولسوالی

 باشد توانسته که فردی هیچ ولسوالی این از و دهند بارزت افغانستان جامعه

 ندارد وجود باشد داشته مهمی و خوب جایگاه دولت اصلی بدنه در

 مقابل در اما است شده ولسوالی دو به تبدیل صوف دره که علیرغم

 شخصیت یاکثر امروزه که دارد قرار پنجشیر ولسوالی صوف دره ولسوالی

 به تبدیل شیرجپن ولسوالی  همچنان و است رپنجشی از دولت کلیدی های

 خود از ولسوالی این که است مهمی بس امتیازی که است شده والیت
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 شدهپایمال  ل در ک سرخش حق صوف دره به اما ت،اس تبارز داده

 !؟...است

 دههچهار  طی در فرهنگی و اقتصادی لحاظ از صوف دره مردم 

ه علیرغم بود جهاد و جنگ صحنه همیشه و خوردند ات مهلکضرب گذشته

ورشادت  از خدمات کسی امای به مردم افغانستان نموده بود که خدمت بزرگ

 و ها رنج انقالب سال 44 در ولسوالیاین  .نکردند ییادهای این ولسوالی 

 مردم تمام که روزی امیدی به بود تحمل نموده رای زیادی ها محرومیت

حق سرخ مردم  و نمایند یزندگ سرتاسری صلح و امنیت در افغانستان

متأسفانه خدمات قابل توجه به این که  دره صوف به آنها داده شوندولسوالی 

سیاسی آن در بدنه  از کادر های علمی و و ولسوالی صورت نگرفته است،

  دولت کار گرفته نشده است.

زندگی  مردم بین در ارباب و خان تعدادی صوف درهدر ولسوالی 

 نفوذ از صوف دره در و باشندمی خوردار بر خاصی ماحترا از که کنندمی

 .شوندمی اشاره آن به ذیل در که اند بوده خوردار بر مهمی اعتبار و

  دار قریه بختیاری  -1

   نثار ارباب -2

  قربان ارباب -3

  دار قریه اسماعیل  -4
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 محمد حسین قریدار -5

  خدابخش ملک -6

 دروازه از حسین ارباب -7

  ملک احمد حسین از قریه طور -8

  دارجرس قریه نبی غالم -9

 سرخیل میرحسین -10

 طالب حسین خان قریدار -11

 شراف علی بیک  -12

 گل حسین قریدار -13

 نبوده برجسته زیاد فرهنگ و سیاست نقش هم پایان صوف دره در

 ولسوالی این در .است نگرفته صورت مهمی کاری هم نقاط این در و

 دینی همدرس به را شان اطفال زیادتر مردم و باشندمی زیاد دینی مدارس

 :باشند می ذیل قرار مردم این دینی علمای فرستندمی

  فرقانی اهلل محب مخدوم  مولوی -1

 ازبیانان سعدی مولوی -2

  مقصود از داود مولوی -3

 دمکی از خان جمعه مولوی -4

 دمکی از مختار مال -5
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 زیرکی از نوراهلل  مولوی -6

 مدرسه از محمد سید مولوی -7

 ازدایکندی عیسی دامال -8

 بَیِر ولچُ زیدوری از  دامالعوض -9

 یار علی صوفی مولوی -10

 زیدوری نظر بابه الحاج مولوی -11

 ایماق عبدالکریم دامال -12

 زیدوری عوض دامال -13

 مولوی حبیب اهلل رشاد -14

  دهی بازار از احمد فضل مولوی -15

  داد معلومات توانیم ذیل قرا ولسوالی این مکاتب معلمین مورد در

  امین معلم -1

 بغک چمن معلم -2

 بیک تغی معلم -3

 .اند داشته قرار ولسوالی این در که مهمی وماندانهایق مورد در

  خان تیمورشاه  -1

 یار علی صوفی آمرصاحب -2

 خان الماس حاجی -3
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  میرکه غالم  -4

  زیدوری عبدالمنان شهید  -5

 اهلل نعمت  -6

 صاحب خانمحمد  -7

 خان نصرالدین -8

 خم کته خان اهلل عنایت -9

 تاقچی بیک حنیف -10

  لبابی از ایماق ابراهیم  رئیس -11

 :از عبارتند داشته نقش ولسوالی یندرا که مهمی اربابهای از اما

  الدین نظام ارباب -1

 رمش تولی عبدالوهاب -2

 دار قریه جمعه -3

  ثمربیک -4

 :باشد می ذیل قرار ولسوالی این تحصیلی کادر

 مردم نماینده اکنون که از چوبگی بازار ضیاء الدین ضیاء داکتر -1

 .است کشور پارلمان در

  یلوک الدین نظام فرزند الدین اکرام داکتر شهید -2

 بیانان عبداهلل داکترحاجی -3
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 فارغ پایان صوف دره ولسوالی اداری مدیرن نظرقربا انجینر -4

 شریف مزار وگاز نفت تخنیکم

 

 دره صوف از لحاظ زراعت و مالداری
  

 از اما باشندمی زمین کم آبی داری زمین لحاظ از صوف دره مردم

 زمین در ،ددارن اختیار در حاصلخیز های زمین زراعتی للمی زمین لحاظ

 در اما شوندمی کشت جواری و لوبیا کچالو، جو، گندم، مردم این آبی

 این در صوف دره مردم که نمایندمی کشت نخود و جو گندم، للمه زمین

 للمی زمین از مردم این کاری زراعت اکثر و نمایندمی تالش زیاد قسمت

 .آیندمی بدست

 شروع چپچل باریک دره ابتدایی از صوف دره مردم آبی های زمین

 قریه به دره درازنایی کیلومتر100 از بیش امتداد به دره مسیر در و شده

های  تگاب با قریه ها ده مسیر این در که د.گردمی ختم سنگ زرد و کوته

 داشته موقعیت حاصلخیز های زمین وحاصالت فراوان وآب سرسبز

 وافر صالتحا نعمت از نمایندکهمی زندگی پرتالش و گرم خون مردمان

 .نمایندمی استفاده زراعتی های زمین و درختی سر

 های تپه للمی های زمین اکثراً صوف دره وغرب شرق سمت دو در

 این از صوف دره مردم دارندکه وجود وحاصلخیز خاکی بلند و پست



    313/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 در که زنندمی شخم اسب گاو، قبیل از حیوانات توسط للمی های زمین

 .آورندمی بدست اوانفر بسیار حاصالت خزان فصل

 به صوف دره ولسوالی جات غله کندوی مقصود و گلوانسای مناطق

 شوند استفاده روز رازاف وسایل از وکار کشت بذر  برای رونداگرمی شمار

 هینگ کشت آمد خواهند دست به ها زمین این از چند دو حاصالت اًنییق

دره صوف،  تگاب اصلی جمله از صوف دره گرمسیر مناطق در( انگوزه)

تیوتاش  بلند، خواجه، سرشوراب، زیرکی، حسنی،  دهن شورابسرولنگ، 

 شده مردم اقتصاد پیشرفت باعث ، عرب دریادمکی، مقصود گلوانسای،و 

 به صوف دره مردم اقتصادی مهم های آورد دست از یکی هم این که

 .آیندمی حساب

 داریمال پرورش به خاصی عالقه صوف دره مردم زراعت پهلوی در

 بیست اقل حد صوفیدره متوسط فامیل هر زندگی در دارندکه( دامداری)

 مالداران صوف دره مردم دارند وجود مرکب و گاو بز، گوسفند، سأر

 .دارند قول قره دیگیل، گوسفندان پرورش به زیادی عالقه

 

 انکشاف و بازسازی لحاظ از صوف دره
 

 «146» طول به صوف دره ،والیت بلخ شریف مزار )جاده(سرک

 وسطه.ش ت 1387سال حمل 12تاریخ در دالر ملیون 86 سرمایه با کیلومتر
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 کار که شد افتتاح نوار قطع با کابینه و وقت جمهور رئیس کرزی حامد

 به را بلخ والیت شولگره ولسوالی سرک این شد شروع زودی به آن

 این امتداد در که.نمایندمی وصل سمنگان والیت صوف دره ولسوالی

 این به بزرگی سهولت که دارد قرار بلخ والیت ولسوالی چندین سرک

 .عبارتند ها ولسوالی این ه استدآور فراهم ها ولسوالی

 ، زارع وکشنده شولگره، چمتال، دهدادی، شاهی، نهر ولسوالی از 

 باالی صوف دره ولسوالی و پایان صوف دره ولسوالی والیت بلخ و امرخ

 والیت سنگچارک و بلخاب های ولسوالی به حتی و سمنگان والیت

 .است نموده فراهم را آمد و رفت سهولت هم سرپل

لقب گرفته  صوف دره دره صوف سر زمین فراموش شده ای تاریخ  

 کشتار، جنگ، بدبختی، عامه سر زمین اذهان در صوف دره است، شاید

 هان عامهاذ ولسوالی این از د، نام گرفتنه باشگرفت نام  گرسنگی بمباردمان،

 کشتار، آرامی نا درد به صوف دره. اندازندمی مصیبت و غم یاد به را

 داری دولت آرامش، امنیت درد به نه خوردمی چپاول و غارت خون،

  .،صلح وباز سازییمدار دولت،

 ال از باید را صوف دره نام و آشناست نا صوف دره نام دیگر اکنون 

 و شناسندنمی را کسی را صوف دره دیگر؛ نمود پیدا تاریخ اوراق الی به

 و جهاد جنگ قهرمان را صوف دره دیروز تا که یی آنها دیگر هم شاید
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، قابل نکنند پیدا ضرورت صوفیها دره و صوف دره به هیچگاه ،خواندندمی

یاد آوری است که در دره صوف باز سازی وانکشاف کمتر صورت گرفته 

وصل کردد شمال وجنوب(  دره صوف )دهلیز -اگر پروژه سرک بامیان

درجهت رشد اقتصادی وانکشافی مردم دره صوف فوق العاده حایز اهمیت 

  .خواهد بود

 

 داکترنجیب اهللرئیس جمهور نگاه  ، دردره صوف
  

در مورد حوادث ؛ افغانستان اسبق جمهوری رئیس اهلل نجیب داکتر

 باتمحاس تاریخگوید: ]تاریخی به خصوص در مورد دره صوف چنین می

  آنها از برخی .است ثبت تاریخ گوناگون صفحات در هزاره ملت متقابل

 بیرحمانه تعدی ظلم از حاکی صفحات این اند اشک و خون صفحات

 ودفع  هزاره دوست صلح  مردم به نسبت وفئودالی استبدادی های نیروی

 ای گرایانه چپاول های وتاز تاخت ترین انسانی حیث بهآنها  حقوق وطرد

 .ه استبود تاریخشمار بی قصبات باالی مستبعین و رینمستکب

ست که در ا شده نوشته هزاره مردم جبین عرق باتاریخ  دیگر صفحات

  ساختمان و فرهنگ و  ملی اقتصاد انکشاف بر هزاره مردم بزرگ سهم  آن

  .است خورده گره ملی حاکمیت راه در مستقل افغانستان
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 جبین عرق و دست ای آبله با همیشه هزاره کش زحمتملیت 

 دست  بیچارگی و بینوای یب عامه با گاهی هیچ و نده اخورد نان خویش

 .است نکرده  دراز دیگران بسوی گدای

 روز پیش به  تضرع گردن اما پذیرفته را چاه و رمز زندگی آنها 

 به دوختن چشم و دادند در تن کشی کراچی به .اند ننموده خمسر گویان

 پایان تا خود اما ساختند خانه دیگران برای ؛ورزیدند ابا را دیگران مال

 .بودند پناه سر بی زندگی

 صبح به را شب گرسنه شکم با وخود کردند تهیه نان وآن این برای 

 عدالتی بی های ریشه و کشور مردمی ضد های رژیم برای اما .رساندند

 ا،ه تاجیک پشتونها، بین ملی خصومت اشتعال با شاهان، بودند بیگانه

 تحت و ساختند خود مطیع را خواه آزاده مردمان ها هزاره و ها ازبیک

 ملت حلقوم از آزادی رسای صدای، اکنون داشتند نگه قید استعمال  ستم

 .کنممی آن شهیدان بر درود و تحفه من ه استشد بلند صوف دره هزاره

 را هزاره جامعه پرغرور کشان زحمت افغانستان مرتجع حکمرانان

 کار ترین شاقه گذشته وسالیان بودند نموده تبدیل جامعه گانه شد رانده

ساخته  هزاره ملت نصیب را نابرابری و بیسوادی فقر، معاش، ترین وپائین

 .بودند
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 سنگ از سترگ رستاخیز این ثور(7)انتهای تا صوف دره انقالب 

 را تاریخی  عدالتی بی ستم وظلم کرد کار به آغار صوف دره های پایه

 .داد پایان هنقط

 من ،شدند فراگیر صوف دره از افغانستان نقاط تمام در انقالب این 

 در کنممی صدا هزاره دوست صلح ملت و افغانستان مردم قصبات  باالی

 آزاد و زیبا افغانستان یک تا بپیوندید( قومی کندک)خودی های نیروی

 از را مسلکی های کادر شده داده هدایت صاحب کشمند به باشیم داشته

 افغانستان ملت تاریخ در نوین فصل آغاز سر تا نمایند استخدام صوف دره

 .دنباش

 !عزیز دوستان 

 ارتباط افغانستان معاصر و واحد دولت ساله(110)تاریخ با هزاره ملت

 سایر با پهلو در پهلو شما نیاکان و پدران سالیان طول در ،دارد ناگسستنی

 کار افغانستان در ساکن دیگر قبایل و اقوام و ها ملیت نیاکان و پدران

 تقویت کردند دفاع تجاوزگران با مساوی مبارزه کشیدند زحمت کردند

 روزنه مستقل واحد دولت (قومی کندک)خودی های نیروی بخشیدند

 .ستاکشور قبایل و اقوام تمام برای امید

 و ؛بود شده آغاز انقالب که شودمی آغاز ازآنجا ملی مصالحه مشی 

 و کنممی اعالم را مسلح مخالفان ملی وآشتی جنگ پایان صوف رهد از
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 مشی به بیایندی دره صوف ها پایه سنگ از تواندمی قبایل و اقوام تمام

 .بپیوندد ملی مصالحه
 
 

 /آفتابیتوربین های برق کوچک آبی فانکشا
 

 آبی برق صوف دره ولسوالی در که شودمی سال چندین مدت 

 و است نموده چراغان را صوف دره طویل و پهناور دره سرتاسر وآفتابی،

 .است شده برخوردار وآفتابی آبی برق نعمت از ساحه آن مردم

 و مشکالت وصف با صوف دره که است خرسندی بسی جای

 عرصه در هم باز پیاپی های سالی وخشک اقتصادی فقر و جنگ ثیراتأت

 دایمرداد تهکو الی صوف دره مرکز از و باشندمی قدم پیش بازسازی

 دار خور بر آفتابیسولرو آبی برق روشنای نعمت از صوف دره سرتاسر

 تنها که گذاشته مردم روحیه باالی را خود ثیراتأت چنان برق ،است شده

 و دارند وجود آبی کوچک های برق تولید مرکز چندین قریه یک در

 احداث برق تولید مرکز شخصی داشته دست امکانات با قریه هر مردم

 .است نموده

تولید برق  بین تور آب ذخیره سربند، ایجاد آبی برق تولید در و 

 هرسب در آبی برق تولید در که مصارف اقل حد و داشته زیاد مصرف
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 و باشدمیاز این   بیش رسیده مصرفبه افغانی  0000/10مبلغ  به استیشن

 .دارند هزینه افغانی هزار هشتاد برق انجینر کرایه تنها

 یکی و است داشته مهم بس ثیراتأت مردم برای انقالب شرایط       

 تمدن با مردم بودکه افغانستان مردم پیشرفت انقالب مهم آورد دست از

 اکنون و ساختند آماده را خویش پیشرفت زمینه خود و شدند آشنا جهانی

 این که دشومی دیده افغانستان کنار و گوشه در آن های آورد دست

 .باشندمی خوشحالی و مسرت بس جای

 برای ،مسافرت داشته باشند فصو دره در سر زمین کسی اگر

 6 حسنی کوچک قریه یک در تنها که گفت باید شان اذهان روشنای

 تولید برق(المپ) گروپ 600آن کدام هر که دارد وجود آبی برق مرکز

 سابقه های چراغ مردم که شده وافر حدی به قریه این در برق و نمایندمی

 دار برخور برق روشنایی از و نموده فراموش را(موشک وچراغ الکین)

 .نمایندمی استفاده دیش و تلویزون از حتی و است شده

 در را وآفتابی آبی برق خویش توانمند دستان با صوف دره مردمان

 .نمودند فعال مقاومت سبز سر دره مناطق

 در را برق بند اعمار قصد خان داود دولت گذشته در چند هر

 ویه.ش ر1335 ساله 5 پالن در  عبداهلل شاه کوتل در صوف دره ولسوالی
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 شدن عملی نع ما گذشته سال 40 بد شرایط سفانهأمت ولی ده بوگرفت دست

 .گردیدعامه المنفعه  پروژه آن

 و امکانات تمام با ما مردم گذشته سال 40تحوالت و انقالب از بعد

 کسی هر کنون تا برق ماراع جهت در و شدند آشنا جهانی پیشرفت

 با و ننموده دریغ صوف دره ولسوالی در داشته را برق ساخت قدرت

 هر از ماهوار و است نموده فعال را برق کوچک بند شخصی امکانات

 باشندمی ناچیز بسیار هم آن که گیرندمی کرایه پول افغانی 30 گروب

 .است گرفته صورت که بزرگی بسیار خدمت حقیقت در ولی

 

 معادن زغال سنگ دره صوف واید ع
 

 صوف دره سنگ زغال معادن از افغانی میلیارد پنج بیشتر ساله همه

 معادن این سازی معیاری در دولت اما شود،می اضافه دولت عواید به

 مالی  ت وخسارا تلفات شاهد مردم روزه همه و نکرده توجهی هیچ

  .هستند وجانی

 ولسوالی شباشک شاکل درساحه معدن یک مورد، ترین تازه در

 مجاور معدن دو انفجار سبب که شد منفجر سمنگان والیت باال درصوف

 .گردید تن 16 باختن جان و
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 تخریب کامالً معدن سه هر جانی، تلفات بر عالوه رویداد این در

 ندارد، تازگی سمنگان صوف دره ولسوالی در واقعه این .است گردیده

 سنگ، زغال معادن ریختن فرو و رانفجا حادثه در تن ها ده ساالنه بلکه

 .دهندمی دست از را شان های جان

 زغال معادن از هنگفتی پول ساله همه که کرد کیدأت سمنگان والی

 باید که شودمی اضافه دولت عواید به سمنگان والیت صوف دره سنگ

 را پول تنها دولت اما گردد، ساحه خود مصرف آن درصد 5 قانون مطابق

 تمام از چون  ؛است نداده انجام منطقه به مصرفی هیچ و کرده دریافت

 صرف آن درصد یک ریزد،می دولت جیب به طریق این از که های پول

 . گرددنمی معادن خود

 ده طالبان و بریکیت  افغانیهزار  80الی  هزار 66 موتر هر از دولت

 ولی ماند،نمی عایدی هیچ مردم برای و گیرندمی محصول افغانی هزار

 ادامه معادن در شان کار این به همچنان مردم تا گردیده سبب کار نبود

 .دهند

 زغال ترین و مرغوب کیفیت با، بهترین صوف، دره سنگ زغال

 به کشور در مصرف بر عالوه که رودمی شمار به افغانستان و جهان سنگ

 معدن چندین سال همه اخیر های سال طی اما .گرددمی صادر نیز خارج

 .گیردمی آتش آن سنگ غالذ و تخریب انفجار، والیت این در
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 چندین سمنگان والیت باال صوف دره ولسوالی سنگ زغال معادن

 برای دولت اگر و است شدن حریق حال در سو بدین ها سال از آن معدن

 غالذ کوه انفجار سبب ممکن نکند، توجه آن آتش ساختن خاموش

 .گرددمی محل باشندگان به یوجان مالی  سنگین تلفات نتیجه در  سنگ

والیت  باالى صوف دره ولسوالى سنگ غالذ معادن عواید

 نسبت افزایش درصد 6،3 از بیش داشتن با مالى گذشتة سال در سمنگان،

لین ؤمس. است رسیده افغانى میلیارد 4،9 از بیش به ه.ش1381سال به

 1398غال سنگ شمال دره صوف گفت که عواید سال ذریاست تصدی 

ولسوالى دره صوف باال،  (ورطشباشک و دهانه )الى این دو معدن .ش مه

 ه است.میلیارد افغانى بود 41بیش از 

امل ع ه دنبال باال رفتن تقاضا به آنغال سنگ بذوى استخراج بیشتر 

معادن سنگ  غالذدر صد  90خوانده گفت که  افزایش عواید این معادن

اقى آن، در داخل کشور مصرف متب شود وبه پاکستان صادر مىدره صوف 

  .شودیم

که عواید سه معدن زغال سنگ  :گویندیالن در این والیت مؤمس

وزارت معادن و  که از طریق (گرمک غربی، گرمک شرقی و رشک)

میلیارد افغانى  2.8 شامل رولیم به سکتور خصوصی اجاره داده شده است، طپ

 .می باشندشده  یاد
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ن که دولت از ای :لی سمنگان گفتمحمد صدیق عزیزی سخنگوی وا

در معادن زغال سنگ ، ها میلیون افغانى عاید دارد سه معدن نیز ساالنه صد

 .نندکیمگر کار هزار تن کار   چهیلولسوالی  دره صوف باال نزدیک به 

معادن زغال سنگ دره صوف به شکل کمربند در طبقات مختلف  

والیات بدخشان تا تخار،  هندوکش واقع شده و ازبابا وسلسله کوه های 

هی ته و به معدن سبزک هرات منتبغالن، سمنگان، بامیان و سرپل امتداد یاف

 .شودمی
 

 سالم بر دره صوف، سر زمین همیشه سر سبز آزاد مردان تاریخ
 

ن تو که صدای فرزندا سالم بر درود و! سرزمین زیبایم دره صوفسالم 

ة دامان بخون خفت زنجیرکشیده ات، از پا به همرزمان بی باک و آواره ات، و

ای کَدَنیکَک، پ ،دهن تور ،هن کِشککد یی تو تا قتلگاه دهن چهارتوت،

 .ندرسدهن قوریق سای به گوش می (قلعه)کوتل قالء

ی، آن شنوسمنگان می زنده به گورکردن فرزندانت را در وسالم به تو  

ه امید ب ،ایمان ،قشوم، با صالبت عش سانی که در آن روزگارانی سیاه و

 از اعماق روزنه یی زندان ها فریاد کشیدی؛ و اجتماعی از عدالت آزادی و

 .گلبانگ شقایق مردانگی سردادیتحقیرهای  انتهای توهین و

وج ا بودی که فریاد رسای حق طلبی ملتی را بر تو !!دره صوف سالم بر

 انداختی، به لرزه بلندای آسمان نیلگون رساندی وکاخ دژخیمان زمان را
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ر خواه تبلو انسان آزادی هر  وجود آن آوای ماندگارت، در سراسر نیز اکنون 

 .ابندییم

و تا ت بند اوج قله های تیر گداز، از و سوز فریاد ! دره صوف سالم بر

 ،دریاها امواج ،باد ها غریو با ،آسمایی هندوکش و ،پامیر ،های بلندای بابا افق

مخته ای مادران  با نوحة و ،ة کودکانتگری ،چکاوک چهچه ای پرندگان

نعرة حق طلبانة یی مردان تو همچنان درخروش است، پیام شیر  دلسوزت و

خاطره ای شیرازه ای تلخ چهل  و هزاره یاد (سنگری"عمه"امیر بیگم )زن 

 .خوانندالالیی می دخترانت هنوز درگوش های مان طنین انداز و

 ی عظیم ملت توکه شوری درو رستاخیز خروش  ! دره صوف سالم بر

نجاری های که من گم شدة ای ملتی را در با تالق نا ه ؛جهان ایجاد کرد

 و وصل به اصل آزادی  تا روز  با مقاومت تو ؛تاریخ توجستجوگر استم

 در گوشم و گز فرو نخواهند نشست هر فریاد رسای تو اجتماعی  عدالت

 .طنین انداز است

 !سالم بردره صوف

، ردخواهند کن فراموشرا هرگز  ، توفرزندانتدره صوف   دسر بلند با

زبان   ورد  را پر شکوه تو  نام  های تاریخ سیاه چال  ترین  عمق تاریک   از و

 .خویشتن دارند
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 !سالم بر دره صوف

یب ل ای شاهد گیسوسپید؛ ای گلبانگ عند؛ همیشه تاریخ زندهسر زمین 

ا ر شیرینت روزگارانی تلخ وصبحگاهی؛ ای حوادث زمان؛ ای دره صوف 

حمل ی تایرا یار «دره یوسفیان»و دره صوف ...  ، خوب به یاد دارندفرزندانت

 نند،به گور کصد بار هم زنده  فرزندانت را شاهدی ، چنانچه تواسارت نیست

خاکستر وجود بر باد رفتة ای  ازهم این عقابان بلند پروازآزاده ات،  باز

 ایستادگی افراشته بر قامت  زمان حوادث تند های طوفان دم در یشخو

تکرار تاریخ امید  زنده خواهیم ماند، با صالبت عشق و ما  کرد، خواهند

  د.خواهندکر

ز هر گ تو  یاد خاطره نام و شاهد سر افرازی این سرزمینی،اکنون تو 

 (الموت اولی من رکوب العار) نخواهند شدفراموش 

 !ای دره یوسف

تند اسارت پذیر نیس ات آزادی بلند پروازه عقاب ک به یاد داشته باش

ه ببه پرواز آی   را خواهند شکست، تو از نسل شاهینی،های آهنین قفس 

 بیاموز. درس تَعلم آزاد بودن را  تفرزندان

 !دره صوفای 

خواهند داشت، که پاس را  شرائطی یاد تو  زمانی و هر در فرزندانت

، نام تنباجان فشانی های خویش ،ریختا ظلمتگاه مردانت در دالور  چگونه
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 از زیر را نام زیبایت و ،عروس زمان خویش ساختند را نگین انگشتر تو زیبای

 .ندرمغان آورده به دل ها حک کرده ابه ا خون  آتش و باروت و  و دود

از راه خواهند رسید نام  فرزندانت که  شته باشصوف به یاد دا ای دره

برقله مردان تاریخت همچنان   راد  شکوه ،نمود  ندزبان ها  خواه  ورد را  تو

 .جوانه خواهند زدهای فتح سبز جوانه 

 !)دره یوسف(دره صوفی ا

ه به پای چوب   ه اتآزادمردان دالور داند که، چگونه تاریخت نیک می

 .هرگز فراموش نخواهندکرد دانت فرزن های دار رفته است و

بلند پرواز عنقای عقاب  از هرگزتو  ه ایآزاد آشیانهای دره صوف 

 .بود دنخواهعظمت آزادگان تهی  از و خالی نبوده

 !دره صوفم یقین دارم که

نوید  روزی ابر های تاریک سیاه، ظلمت شب و اسارت اهریمنان در

خانه های نیم سوخته ات؛ درو دیوار  افق های زیبایت دریده خواهند شد و

تان مجروحت به تاکستان باغس باغ و ی پاریسمخروبه ات روزی به شهر

 .فردوس مبدل خواهند شد

نگوی ال رگل وچَ یقین دار فرزندان تو نصایح بزرگانت را !دره صوفم

 .زینت گوش وگردن خواهند کرد
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هد خوابیابانت همچنان خلخال پاهایم خارهای  و یقین دار ریگ صحرا 

 خواهد شد.ثبت   نام زیبایت درسکوی بلندای تاریخ یقین دار بود

لوی خط زرین تاب بر خون دل سرشتم و را با شهید پیام رهبر ین داریق

   .تاریخ خواهیم ساخت

 نام تو توأم با کلمة مقدس آزادی، همچنان ورد زبانها خواهند بود، و

 بخش دشت و  عدالت اجتماعی زینت از خون شهیدان راه آزادی و شقایق 

 .دمن، سنگ وکوهت خواهند شد

بسته  خویش را فرزندانت به کوله بار( ن تَرانِیلَ)تعلم  درس، تعلیم و 

 .خواهند نمودن تحقیر  ذلت و ،اسارتوتن به   گشت نخواهند اسیر جهل

 !)دره یوسف(سالم برتو ای دره صوف

از نام زیبای تو  صلح ،جنگ میادین فرزندان نستوه و رزمنده ات در 

ای محمدنایب کالبد سینه  های دیگر در هزاران نجوا و دفاع خواهند کرد

وج عدن م( دُر)من طلوع همچنان باقی است که همانند ؤعبدالم علی توسلی و

 شناسند...روز شب را نمی ودر جهت دفاع از عزت وسر بلندی تو می زند
 

 1358سال در حسنی  -اسامی شهدا یی
 

جنگ ها، مبارزات وتحوالت نظامی دره صوف در عرصه ای 

نگی داخل وخارج از کشور اندک مطبوعات و نشریات ونهاد های فره

 دلو25نقش مردم عزتمند دره صوف در انقالب ،انعکاس داشته است
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هاد بانیان ج ش وارد سر نوشت سازی شدند. آنها نخستین آغاز گران و1357

نام  اولین جرقه قیام را به بویژه در شمال کشور بودند -مقدس در افغانستان

 .خود ثبت نمودند

 ا انعکاسرقریه حسنی  که شهدای ست ما رسیده به د یلیست در اینجا

ر که د« سااک»ه.ش توسط جالدان مارکسیست  سازمان1358 که در سال داده

 به شهادت رسیده بودند مشهور بود،« خاد»واقع همان سازمان استخبارات 

 قرار ذیل اند:

 فرزند غالم رسول بیک -شهید حاجی عبدالعزیز -1

 الرحیم بیکفرزند عبد -شهید حاجی عبدالعلی  -2

 فرزند عبدالرحیم بیک -شهید کریم بیک -3

 فرزند عبدالرحیم بیک -شهید خلیفه جلیل -4

 فرزند شریف حواله دار -شهید قاسم حواله دار -5

 شهید جان محمد -6

 شهید سید غوله شاه -7

 شهید شاه حیدر -8

 شهید سید تقی -9

 شیهد سید حسین -10

 شهید بابه مراد -11
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 شهیدسیدنظر -12

 غا شو شهید حاجی غالم علی معروف به حاجی -13

 فرزند حاجی غالم علی -شهید اسماعیل -14

 فرزند حاجی غالم علی -شهید یزدان بخش -15

 شهید محمدعلی شاه -16

 شهید قاسم علی -17

 شهید محمد -18

 شهیدسید گل میرزا -19

 زیرک شهید شیخ عیسی -20

 شهید سید استا -21

 شهید سید حیدر -22

 سه نفر شهید از فاملین سید حیدر -23

 شهید سیدمیرزا حسین -24

 شهید غالم نبی بیک -25

 فرزند ابراهیم بیک -انعلیشهید خ -26

 شهید حاجی غالم رضا کربالی -27

 جان ]کاکایی حاج غالم رضا[عمو شهید  -28

 شهید جان محمد -29
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 شهید حاجی حمعه -30

 شهید طاهر -31

 شهید غالم -32

 شهید داراب علی -33

 شهیدسید سلطان -34

 شهید غدیر -35

 شهیدحسین بخش  -36

 شهید غالم -37

 شهید سید میرزا -38

 شهید قربان علی -39

 حمد قریه دارفرزند غالم م -شهید عبدالرزاق -40

 فرزند غالم محمد قریه دار -شهیدعوض علی -41

 شهیدعبدل -42

 شهید عظیم -43

 شهیدمحسن -44

 فرزند مهر علی زوار -هادیصوفی شهید  -45

 شهید گلمحمد -46

 فرزند مال غالم رسول -شهید هادی -47
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 شهیدرجب -48

 شهید باقر -49

 شهید اوغان -50

 شهید کلبی علی -51

 شهید سید امیر -52

 شهیدسید حسین شاه -53

 شهید محمدجمعه -54

 علیشهید پیوند  -55

 شهید سید عسکر -56

 شهید رفیع -57

 شهید حسین علی -58

 شهید سید علی داد -59

 د کاظم زواریهش -60

 شهید رجب -61

 شهید رضا -62

 شهیدقربان علی -63

 شهید سید محراب مسافری که از کابل آمده بود -64

 فرزند مال سرور –شهید مال رضا)مال کته(  -65
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 شهید سید سرور -66

 شهید سید شاه حسین  -67

 شهید سید علی رضا -68

 شهید سید حیدر -69

 سید اسحاقشهید  -70

 جیغتوی غزنی –باشی میرزا از  –شهید اکبر  -71

 شهید سید امین -72

 شهید سید حسین -73

 شهید سید شاه حسن -74

 شهید سید محمد علی -75

 فرزند مالعوض -شهید ایوب -76

 فرزند جالل -شهید جبار -77

 شهید داود -78

 شهید حسین بخش -79

 شهید گردی]برادر امان زوار[ -80

 سای[وانشور علی]گلشهید عا -81

 شهید غالم]برنگر[ -82

 حاجی موسی -جانمحمد شهید -83
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 فرزند محمدجان -شهید محمد عیسی -84

 فرزند غالم حیدر-شهید غدیر -85

 شهید محمد رضا -86

 شیهد سید شاه -87

 و... علی حسین -شهید غالم سخی -88

شهدا زنده  ،موفق نشدیم که پیدا نمایم سفانه اسامی خیلی از شهدا راأمت

ر غالم پس ابراهیم لنگ، خلیفه سلطان علی و انقالب عبارت از سید میرزا،

 .نده بودرسول که از مقتل  شهدا زنده بیرون آمد

 

 افتخار آوران دره صوف
 

که درحکومت به نمایندگی افراد کومت انتقالی حامد کرزیدوره ح در

عیسی افتخاری  محمد ندعبارتند:بود در دولت وظیفه دارمردم دره صوف   از

یت والم مقامعاون  شیخ خادم حسین ناطقی قوماندان امنیه والیت بلخ، منحیث

یده شده زوالی والیت بلخ برگ مقام معاون سمنگان، محمد ظاهر وحدت

  .بودند

ند اولین انتخابات پارلمانی توانست مردم دره صوف با پشت سر گذراندن 

سطح والیت سمنگان بحیث نماینده خویش به  سلطان علی سلطانی را در مال
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را  فروالیتی به تعداد پنج ن رای اولین انتخابات شو در بفرستند و  پارلمان

 عبارتند: که شورای والیتی سمنگان انتخاب نمایند بحیث نماینده خویش در

، داکترمعصومه حسنی، محمدنعیم شیخ زاده، (سناتور)حاجی رازمحمد

از رانتخاب؛ حاجی  حاجی الماس که این نمایندگان با عوض بیک و محمد

 .فرستادندمجلس سنا  در ایشان را( سناتور) محمد

مولوی محب اهلل  دوم انتخابات پارلمانی معصومه خاوری و ةدر دور

دومین  در ،فرقانی بحیث نماینده مردم دره صوف درپارلمان انتخاب شدند

دوره انتخابات شورای والیتی رئیس احمدعلی شاه تمسکی، سیدآقاحسین 

هاشمی، داکترمعصومه حسنی، محمدعوض بیک به نمایندگی از مردم 

سوالی دره صوف به شورای والیتی سمنگان راه یافتندکه سر انجام سید آقا ول

حسین هاشمی منحیث سناتور انتخابی به نمایندگی از مردم سمنگان به مجلس 

 .سنا راه یافتند

در سومین دوره انتخاب پارلمانی داکترضیاءالدین ضیاء بحیث نماینده 

چنان در انتخابات شورای هم .مردم دره صوف در پارلمان کشور راه یافتند

والیتی والیت سمنگان محمدپذیربسیج، معصومه حسنی، محمد عوض بیک 

 .انتخاب شدند سناتور وحاجی راز محمد

درطول دو دهه گذشته کادر های مسلکی مردم دره صوف که در بدنه 

 عبارتند:دولت حضورفزیکی داشتند
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 محمد سیالب،201جنرال محمد علی شجاعی بحیث معاون قول اردوی

عین م یت سرپل، جنرال مرتضی رحیمیوحدت بحیث والی اسبق وال ظاهر

 وزیر مخابرات و داکتر معصومه خاوری مینات وزارت امورداخله،أت

رست پ سر والی اسبق والیت بامیان و طاهر زهیر تکنالوژی معلوماتی، محمد

ر اداره امو منابع بشری فرهنگ، احمد اهلل نوید معاون وزارت اطالعات و

ست پ که دری از نخبگان دره صوف بودند اینها شمه ی... و است جمهوریری

 .ندبودوظیفه نموده  یمختلف دولتی ایفای های
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 نصب نامه

 الَ بِاالمَالُ  وَالنَّسَب ،شَرَافَتُ االِّنسَانِ بِاالعِلّمِ وَاالَدبَ
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 تاریخچه مختصر قوم ترکمن)ترکمو(

سواحل دریایچه اشیق گل  من ها ششصد سال قبل درمنتها الیهترک

ر کنا نه شرق ترکمن ها در ند نه جنوب وبودکردند اهل شمال زندگی می

اقامت داشتند درسدة چهارم ه ق درکنار های جنوب  (یحونسرود )سَیر دریا 

کردندکه اکنون نیزبدینگونه است مرّو زندگی می "رودجیحون"آمودریا

درسواحل کناره های دریای آموازکلدار الی مرچاق غورماچ ترکمن ها 

 tourkترک من"شبیه ترک (ترک مانند)ترکمن،محل زیست شان هستند

man "   ،ترکمن ها به پنج قبیله بزرگ  .یعنی من ترک هستممردترک

 :تقسیم شده اند

 سالور .1

 ساریخ ها .2

 تکه ها .3

 (عبدال ها)ایغدیرها .4

 (آل علی ها )اوغورج علی ها .5

 های شیعه مذهب سرخ پارسا دره ترکمن،ترکن والیت غزنی،ترکمن

خیرآباد ولسوالی بلخ، قریه ووش وپرَوشان بلخاب، دره خدیر والیت 

ی دسته یوسف ،ترکمن های دره صوف قریه شیخانی روی دوآب،دایکندی، 

 .افشاریها، قزلباش هاو بیات ها ازقبیله تکه ترکمن هستند (هزاره
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 :شجره نامه قوم ترکمن

ب رج وصل ولد مال قاسم عالمی ولد عبدالرسول ولد مال به نقل از مال 

ولد یوسف علی ولد سنگگ علی  ولد تو اهلل ولد دوست مراد ولد خالمراد

ولد عارف ولد جامی ولد قدیر خان ولد علی خان ولد منصور ولد زنک 

علی ولد خواجه محمد ولد بیتمور ولد دُر علی ولد کوچک علی ولد یوسف 

م سید هاشم ولد سید نج ولد ترکمن ولد سید باباولد سید قریش ولدعلی 

 .الدین ولد محمد ولد خواجه محمد سرخ، هژده نهربلخ تکه ترکمن

ترکمن ها منحصر به مذهب اهل سنت وجماعت نبوده بلکه هزاران 

م توان ازقوخانوار این قوم به مذهب شیعه گرایش پیدا نموده است که می

شصت هزار حدود  یاد نمود که درودیگر جاها  ترکمن در،دره صوف

 .نمایندزندگی میدره صوف ولسوالی  خانوار قوم ترکمن در

 تاریخچه مختصر قوم اسمتمور)بهسود(

 دبیش از یک قرن خدمت گذار مردم خود بودن کربالی غالم علی مال

ن خان وهزاره ها خوب قصه های تلخ اامیر عبدالرحمخونین از جنگ های  و

 .تثبت نشده استاریخی در کتاب های تاریخ  از وقایع ی بسیار ود،نممی

وحوادث  خود ازآن آوارگان بوده گی مردمش که اراز قتل عام تا آو ایشان

اسامی   .نمودتلخ تاریخی را به چشم سر دیده بود حکایت های تلخناک می
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ند رسامی 1خواجه عبداهلل انصار نمود که بهچنین یاد میرا  خود طوایف

امبر یصحابه جلیل القدر پ ،ایوب انصار ایکه خواجه عبداهلل انصار نواده

را  اسمای طوایف خودمال غالمی علی کربالی  و  بودند. گرامی اسالم

 چنین نوشته است.به سیزده قوم 

 (الوس بیسوک)بهسود -1

 الوس اسمتمور -2

 الوس درویش علی -3

 الوس جرغی -4

 الوس برجگی -5

 توسالوس قب -6

 الوس بلوسو -7

 الوس دولت پای -8

 الوس تکنه  -9

 زالوس جلدی  -10

 الوس ختای  -11

 )بهلول(الوس بالول  -12

 الوس چهلتن  -13

                                                           
 266عرب نسیت یکی از انصار مدینه بود/ تاریخ یمنی ص )رح(خواجه عبداهلل انصار 1
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 راشعا
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 خط اتصال

 شودجاری می وآنگاه شعر آیددرد می

 شودته متن کاری میواژه ها پهـلوگـرف                                                    

 روی کاغذمی نگارد کاتب از درد بشر                    

 شودرنه هر واقـعه ازذهـن ها خالی میو                                                      

 ی بین الملل                    اقلم تاریخچه  از تراودمی

 شودقلم خالی حوالی مییعنی بی اهل و                                                

 د برون                    یداده ای فکراگرازدرک ودرد آ

 شودبَین چـندین نسل خط اتصالی می                                                        

        سوژه ای جامعه ازآغاز خلقت تاکنون              

 شودنازک خیالی می صد متن وشعرو نثرو                                                  

 

 ناجو خجالت

  م وطن قرکرده بودیـسری خص        رده بـودی           رکـب در  !لبـاس سرخ

 دیرستمگرکرده بوـه خشـم بـچ         به کوهی جنگلک دشتک ودهی         

 عجائب می به ساغر کرده بودی                خـواجه حاجت    به اشقل شوروتا

 !ودیر کـرده بـرسـاله آهنین بـک        لی         ـالمـ تا و به عـزم خـواجـه بلند

 عجب عاشورای دیگرکرده بودی              ـده گاه گلمسـای   ــوص سجـخل
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 !ه بودیتـر کردحت با کـبوـنصی                   !یرن سـرخـاپــمان بـه اوج آســب

 دیبه آب گیل زمین، ترکرده بو                  !های سفیدکوتل چه زیبا به شب

 خـدای خویـش بـاورکرده بودی               را به بزم عشق وایمان   ودـنی خـت

 گلـورا وقف خـنجر کـرده بودی            دید     خجالت گشت ناجووقت می

 زهلمند گـریه کمـترکـرده بودی                  !ورشـیران دال "سـوگ در راـچـ

 گوش جهان کرکرده بودیعجب                    !یغـاتـبه ش وال و تاـریادت خـزف

 چه نیکوثـبت دفـتر کرده بودی                  !ـن راــیکار وطــپـ و "قام رزمـمـ

 !بودی را وقف سنگرکرده خودت                !ومـابه یی قـرفتی بـگوگـین الـیق

 بودی ردهــک قرـحـم یک را عدو             شو ردـنب زمـع گاه بحـص «جهانی»

 سوگنامه

 ینیــک نشـرتــوه المـــا در کـــوی       ـینی   نش لــکورد کا کــُیـ  ویا در

 مک نشینیـــیـوه یتـوگ کــــسه ب         بارزـرد مـــجو مـــاندان رزمــومـق

 شینین ته وتنها گگــنگر رفــــبه س  ــــا شد        یات اهلل کجـد علی، حـیس

 شینیوزک نــل ســوتـادش کــیه ب    صـالح الـدین       میثم، اکبری،قاسم،

 ل سرخک نشینیـوتــکاولنگ کــی   ـدایت       د هـونــــهرمان آخـبه یاد ق

 نییـفک نشــــن قلــادش دامـــبه ی       زوار پرواز خون کرد     ناظر رزاق و 

 یینـرک نشدـــــــادش راه گـــبه ی   ـجا شد      ـک ورـناص و رـطاه الل،ــب

 نینشی گگـل ریـوتـادش کــــبه ی  علی خـوب جوان بود         راد،ــعلی م
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 ییرک نشینــل مـوتــادش کـــبه ی          اجتـیفه خواجه حـعلی حسن خل

 ینیوباشک نشـلک شـادش مِـــبه ی            نگرـــــرد سنی مـمحس دـاشــکج

 گگ نشینیــسن ةــــادش گوشبه ی          دـمام یحاج به یادی حاجی مارم،

 نیدک نشـی ـبر دـه یــادش منـــــب      ـوی میهن     گ صفدر کربالی سخن

 ینیه الــغونچک نشبه ســوگ کـو       ـرامی      س رفته ویادش گـخ یونـشی

 نییــــبک نشیبه یـادش مـرکـــز ا            ؟ه در نعمت نشستهـک ؟ون دادـکه خ

 !               به یـادش یک شبی دشـتک نشینییکارــهرمان روز پــدره صوف ق

 ـوه تـیرک نشینیــوگ کــــس به              دره صوف ایی هدـــش یادــبه ی

 شینین به یادش یکشبی جمعه گگ         ـپایت     ـین گس کن ازــب« جهانی»

 تلخکامی
 

 نموشه موشه گـذر وتلـکـ ازاین           !! نموشه موشه سـحر امشـب سـرم

 نموشه موشه بر؟ـخ وـم از کسـی          کوچم برف اربـگیرد ولقـُ درایـن

 هـنموش موشه مرــکـ کــوه ازاین          مـو  مقـصـد یداـپـ دکـهـدانـ خـدا

 نموشه موشه ـکرـش ـرـپ انـمـدهـ         !    یدرتـلخکام مـن عـمر گـذشـته

 نموشه موشه !ــدرـغ وـم عاشـمـ           رـپـ ام اوقـره اکـروبـهـخـ از شـده

 نموشه وشـهـم زر ازار،ــبـ درایـن          ارـخ یی پشـتاره ام آورده زدشـت

 نموشه هـموش زر و مـسی ـیاــدن به         صوف دره ی خاکروبه خام طالی

 هـنموش موشه ـمر،ـث ـرـپ !هالـمـنـ           آبــیاری در ـدـش صـرف حـیاتـم
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 نموشه موشه دیگر اش الصیـخ           قرضـداری در گـرو شــد نمـزمیـ

 هـموشن ـهـمـوش !ـنرـه با پاهیـس            جـوانم دیـفـرزن بیـشک بـرآمـد

 نموشه ـوشهـم برـرهـ ـوـدم ـوـام           کـوهی الشــی در آمــده هــزاره

 نموشه وشهـم ملـلال خـانو مهـهـ           وـم از ـالنــطف رودمی مکتب بـه

 نموشه موشه برـخـ ـالـمـع ـمهـه          صوف دره ملک بـرپـاکـرده جهاد

 نموشه رموشهـدب صـد وـم بـاچـه           تیـوبخ بـایقراتاج حسین ملک به

 نموشه هـموش خر به شـآلی ـومک             کـو تا راضـام آمــده شالقـقـ به

 نموشه موشه گرـج ینـخون بـگو          بخوبان شد عاشق که هرآنشخصی

 نموشه شار،زرموشه دخویـان که            وکشمیر تانـترکس به گـذرکـردم

 نموشه قـمرموشه سـشم شـرخ          یدئسا هرکه برخـاک عمری جبین

 نموشه وشـهــظرمـن وـیرمـاکس به          وتـار تـیره خـاک ، سـرخ الیـطـ

 نموشه وشهـم زبـر روـزیـ ـهانـج           ت یامــقـ فـردای چـو بـرپـا ودـشـ

 نموشه وشـهـم یرـشـه در ـرـعابـمـ          کـمالـی ازبــی ـقریـعشـ مـدانـنـ

 هـوشـنم هـوشـم معــــتبر !!!زارهـه          مردو شاه از انـدخویی ای پرسـبـ

 وطنداشلرگه صوف دره
 هزاره لغیلابو همدم یلــمگ وتـاون        !!ـزارـــهـ یلــلگ اــــس والقـق الیـآی

 هزاره تینگه غیرت المـس نگـرمیـب         گنــــتردیـقی نیـروس وـرخــوسـونـقش

 ایالدینگ آزاد بزدی تینگدن غیرت         گـالدینـای ادبرب نیروس یبقل روش وا
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 هزاره مـردم او ـنگـنی جـا و وشـن          ادیمــــیـ مـنی چیـقمس بـوهمـتـنیک

 هزاره وطنداش هم نداشـریــق مـه       زارهـه رمـشـای یمقـوم من یکاوزبـ من

 هزاره نواز ـمانـمه خنـس ــیرینـش        نـم ما گشـته صوف دره یصباح ندچـ

 صوف دره جای است بزرگان مأمن       صوف دره یا وهتوک سنگ یاستتوت

 هزاره آوای شـیرین و دخـت غلـم        تاریخ مسند دخترانش چهل صوف دره

 ارههز یار مزاری استاد یـاری ارو،ـی         نگزـایـردیـ یـاریم قـولـی دوسـتم بـابـه

 هزاره ـدارـدلـ داریـبیـ نسـل امیـد         صوف دره یجـوانـان بیــــزلــــرقـربان

 هزاره کاری شلریـایـ فـرهـنگ هـب       هزاره خـان علـی نایب تورایـ «همدست»

 هزاره قومای مامـت المـس گیتسینک        سن مهـمان نـک جهـبرن غهجانـ اندخوی

 

 

 واال فـکر
 

              نازم تـورا زیـبای خط من قبرور نوشـتی

 نازم تورا انشایی که رنگین ها صفحه نمودی                                      

                چـیدی ها گلغنچه ادب بزرگان زدیـوان

 نازم تـورا واالی فـکر انتـخابـی عـالـی چـه                                        

             پرباری نخل امروزهمچون سخن ارگلز به

 نازم تورا فردای که شـد یقـینم اقـبالـت به                                         
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 زیبایت؟ باتحریر !نقد مجال باشد را کی

 نازم تورا امالی من بنوشتی پیوسته عجـب                                              

   انشایت به بیند سخن اهلاگر دل بچشم

 نازم تورا بینایی چشم الحق که گویت دل به                                           

   لغزدمی برصفحه سخن(دُر)همچو زکلکت

 نازم تـورا یکــتای دُر یی ظـریف الفـاظ بـه                                            

  یگرباشدد طرز سخن درگلسـتان کالمت

 نازم تورا شیوای و وطرز وطریق سبک این من                                        

 

 سنگری های قصه

 است حـرپـروری درآن را ـیعتـطب       اسـت پـری حـرو دره صوف دره

 است زری کبک بخوان دل بچـشم         ها زمان در هامتـش تارشـزساخـ

 است جـوهری چون او بـار جواهـر         رمـوخ رسـبزـس و دنـمع تمامـش

 است گوهری خاطراتش کل در که         فـعالش ازاین مـن ـثـبح دارمـنـ

 است سری تـاج ما به درتاریـخ کـه        ازـس وزعیم است آفـرین حماسـه

 است سـروری مـارا ـتهـگش پدیـدار         تاریـخ بـه آن از او داران الیـهـط

 است لشکری مقامش در چـند اگر          ـتـدیان تهـداب گـسن هگـذاشت

  است انگشتری کلک بهار تاریخ که       زیبد که او وصف به گویم چنین
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 است احــمری هـایش ـلهـقـ تـمام          !!!نشـانـه گـویم اورا رشـادتـهای

 است ریسـنگ های صهـقـ بـامـا که         صدایی آیـند اش دره و زدشـت

 است مانوکری دشمن گفتمی که          ـنیدمـش یزشـحرخـس رغـانـزمـ

 است دفــتری وبیایـندـن ـلـنس که            داشت ندا ویـرانـش دیـوار درو

 است کوثـری جـوانان بـوسـتان که             شکدـبخ من سار چشـمه نمانید
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 نگاره ها
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 داکترمحمدعیسی رحیمی عطااهلل توسلیشیخ حضرت آیت اهلل  محمدعلی کربالی شیخ عبداهلل کربالی

ی علی نظر ومرحوم مول محمدکاظم جعفریشیخ استاد 

 مؤسس مدرسه حسنی برج

 سلطان علی یه کربالیشهیده زند

 نوالی آیت اهلل شیخ علی جمعهحضرت 

 درسطح هزارجات دینیمدارس  مؤسس دومین

 خلیفه ظاهربای یاد زندهمجاهد  سیدارشاد،مالسلطانی، رازمحمدسناتور

 حاجی عبدالوهاب واثق ن جهانییسردار اره دار سردار محمدحس ریغالم نبی بیک فرقه مش رئیس خادم حسین ناطقی

 طلوع شیخ محمدعیسی غرجستانی* عبدالمومن

 شیخ محمدرضا شیخ زاده

 دره صوفامام جمعه   ،علما یرئیس شورا
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 ، در معدن دره صوفبرگذاری مراسم عاشورای حسینی ، در منبر غریب دره صوفبرگذاری مراسم عاشورای حسینی

 در حال انتقال پشتاره هیزوم ،اطفال مکتب،کتاب بدوش
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 حمل21 در توسلی عبداهلل شیخ فرزندکربالی توسلی علی نایب محمد

 سمنگان والیت باال صوف دره ولسوالی بلند خواجه قریه در ش.ه 1358سال

 نمودن سپری از پس گشود جهان به دیده روحانی و مذهبی خانواده یک در

 ابتدایی دوره .گردید محلی خانه مکتب شامل سالگی7سن رد طفولیت دوران

 دارای ،سپری نمود کابل حبیبه لیسه در ثانوی دوره و غفاری ابوذر مکتب در را

 و صادقیه علمیه حوزه در تحصیل یی سابقه ساینس، کمیپوتر حقوق، لیسانس

رشته از کابل ویرجنیای پوهنتون به ورود با کویته، غرجستان عالی لیسه

 .شد التحصیلفارغ لیسانس درمقطع (سیاسی علوم مطالعات)ی

 :کاری تجربه

 خیریه مؤسسه رد عضویت [برکBARAC ] 

 معاون و تدریسی معاون استاد، حیث به تعلیمی درخدمات شدنسهیم 

 .افغانستان کودکان اذهان بهرتنویر از غرجه، عالی لیسه اداری

 بلدرکا فردا افق)المللی بین خصوصی مکتب مدیریت 

 درکشور مسلحانه درگیرهای ختم فعالیت در جهت 

 شاهین209حفظ ومراقبت قول اردوی ،مدیر اسلحه وتخنیک 

 پنجمین کوثر جهانی تلویزیون های برنامه ارزیابی و خبرگزاری همکار 

 .افغانستان تلویزیونی برزگ شبکه
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  :دستاوردها

 ور دیس کشسپانیا، اتریش، تنبا اخذ تقدیرنامه ها ومدال کشوردوست ا

  .ناروی

 ی بهترین چهره ها برای کسب جایزه «18»ش به عنوان یکی از.ه1398درسال

 CNN «انانسی»

 های هدر نشری ،سی به عنوان شخصیت هفتهاز سوی رادیو بی بی  گزینش

سی بیچون مجله هشت صبح، آسیا تایمز، اشپیگل آلمان، سالم وطندار، بی

رسانی مقاله های نوشته و نیز میزگرد ی اطالع در زمینه وصدای آمریکا،

  .انجام داده

 جمع دوستان سایت انترنیتی دره صوف را راه اندازی ومدیریت نموده با

 .است

 :لیفاتأت

 خاطرات سفر نیم قرن بیستم 

  دره صوف درگذربحران تاریخ 

 سربازشدنی اخاطرات فراموش ن 

 فدره صو گانبرازنده  سیمای 

 ودیدگاه نسل ن -ستیغ حماسه ها 

 نیم نگاه به جغرافیایی دره صوف 
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 حسنی قریه در ش هـ 1353 سال در محمدجواد فرزند طلوع عبدالمؤمن

 روحانی و مذهبی خانواده دریک سمنگان والیت باال صوف دره ولسوالی برج

 شامل سالگی 7درسن طفولیت دوران نمودن ازسپری پس گشود جهان به دیده

 .دیدگر محلی گیخان مکتب

 درجه به مقدس مشهد در طالقانی محمود سید عالی لیسه در را وثانوی ابتدایی دوران

 گذاری پالن رشته از شده بلخ دانشگاه شامل 1372 سال در، رسانید اتمام به عالی

 .شد التحصیل فارغ 1375 درسال به سویه عالی  ملی اقتصاد

 :کاری تجربه

 برج حسنی قریه در معلم حیث هه.ش ب 1379الی1376سال از 

  مؤسسه عضو1386سال الی1384 سالاز IOMسازمان بین المللی مهاجرت 

 سمنگان والیت مقام مشاور حیث بهه.ش 1387سال 

 ه.ش 1389درسال وپطرولیم، معادن وزارت کارمند1388سال 

 مؤسسه عضو SOLIDARITY ملی همبستگی دربخش فرانسوی سولدراتی 

 .است کارکرده
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  مستقل انتخاباتی پارلمان از والیت سمنگانه.ش کاندید 1389سال 

 

 :لیفاتأت

 چاپ تهران اهلل حبل مجله درافغانستان روس وفرهنگی سیاسی مداخله 

 چاپ کویته مغل هزاره تنظیم نو نسل دیدگاه صوف، دره مقاومت از سخن 

  هفته نامه وحدت مزار شریف ایکو اقتصادی های همکاری سازمان 

 نامه حزب وحدت کابل برق وروشنایی دره صوف هفته 

 دره صوف در گذر بحران تاریخ 

 سیمایی برازندگان دره صوف 
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 خذآم منابع و

 رآن کریمق -1

   خطبه ونهم بیست خطبه البالغه نهج -2

 332ص 14وسائل الشیعه ج -3

 397ص 20جواهرالکالم ج   -4

 23،25ص 100بحار النوار ج -5

 62ص  4کشف الغطاء ج -6

 39،591صص 4الحدائق الناضره ج -7

 153ص 2جواهر الشرعیه ج -8

 305ص 2مجمع البحرین ج -9

 ق1398ق، مترجم: عفاری،علی اکبرتهران 4تحف العقول قرن  -10

 (20 ص ،11 ج مستدرک، )133ص،ص77بحار،ج -11

  به متخلص  آدم هب عبدالرحمن بن حکیم بنمحمد  بن جعفر ابوعبداهلل -12

 .فارسی شعر پدر شاعران استاد به ومشهور رودَکی

 251،265صص 3ج هزاره محمدکاتب فیض ح:رالتوا سراج -13

 256ص 1ج  خان عبدالرحمن التورایخ تاج -14

 فرهنگ صدیق محمد 101،125ص11باب اخیر، قرن درپنچ افغانستان -15

  12،47صص نخست جلد آبادی دولت بصیراحمد افغانستان، شناسنامه -16
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غالم علی حسن زاده /1390افغانستان  در آشنایی با حوزه علمیه شیعیان -17

 111،113،114،118،136صص 

 نخست جلد بلعمی محمد محمدبن علی نامه،ابو تاریخ بلعمی، تاریخ -18

 36،56ص

 حسینی، الدین همام بن الدین غیاث لیفأالبشر،ت اخبار فی السیر حبیب -19

 368،385 ص4 ج میر خواند معروف

 میر شهادت سالیاد115 زاده نبی محمدعوض نوشته :پرس تاجیک همجل -20

 .پای سه بیک محمدعظیم

 142 ،252 ص2ج یزدانی محمدکاظم حاجها، هزاره درتاریخ شیپژوه -21

 .هزاره چهلتن میر به رسندمی بلند خواجه قریه های هزاره

 390،391 ص سرخ قشون آخرین روسی خبرنگار گروتف -22

  326،328ص ص بیهقی تاریخ تاریخ، بیهقی حسین محمدبن ابوالفضل -23

 سید ان،نویسندهایر چاپ ش ه1379سال افغانستان های هزاره کتاب -24

 .شفائی اسداهلل ومترجم موسوی عسکر

ای مرکز انسجام امور ملیت هزاره/شماره غرجستان صدای صلح، نشریه -25

 35،38،42،45محمد رحیم خدا بنده صص 1367دوم سال اول/ ثور

بازتاب احوال زحمت کشان هزاره، در آثار منظوم ومنثور استاد خلیل اهلل  -26

 کابل1366هاند شاه علی اکبر نهضتاکادمیسین پو 21،31خلیلی صص



    360/ _ عطلو _توسلی   _________________   یخدرة صوف در گذر بحران تار

 

 م سال دوم/چهارانسجام امور ملیت هزاره/شماره ای مرکز غرجستان نشریه -27

 69،72،75صص سلطانعلی کشمند 1368سرطان 

ای مرکز انسجام امور ملیت هزاره/شماره پنجم سال دوم/ غرجستان نشریه -28

عالمه نادر شاه  عارف در ویش منش /سلطانعلی کشمند 1368میزان

 86،87،98،100صص کیانی

 1376واژگان مترادف ومتضاد،دانشنامه فارس،شیرازفرهنگ  -29

 وباورها ها آیین آداب، امیراحمدیان بهرام برگدان عابدوف، دادجان -30

 1393کابل چاپ245ص افغانستان مردم

 1382کابل چاپ دادگستر پایه وکیل اکرام کمال -31

 46،48ص  حبیبی عبدالحی مرحوم باتصحیح بلخ، فضائل بلخی، واعظ -32

 181ص االرض صوره حوقل ابن -33

 عبدالروف زاده، وکیل سخی غالم استاد تاریخ گسترة در ها تورک -34

 325ص1ج بیکی بیکلر

 43،45ص 1376تهران وجیحون، بلخ تاریخی جغرافیای مفتاح، الهامه -35

 56ص البلدان یعقوبی، واضح ابن

 منطقه وتحوالت گذارش کابل چاپ 122 شماره انیس مجله -36

آخرین سپه ساالر نوشته برایان گلین ویلیامز/ ترجمه اسداهلل شفایی چاپ  -37

 ه.ش1396سال
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 نژاد، موسوی صادق سید جهانی، سردارمحمدحسین شهید استاد: اشعار -38

 و اندخویی متین استاد عشقری، صوفی زاده، وکیل سخی غالم استاد

 .شفق علیال عبد

 توسلی باقر ومحمد شریفی محمدطه قاری توسلی، عبدالرحمن: عکاس -39

 

 

 

 

 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ الِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین

 

 

 1401بهار -کابل

 

 

 

 

 

 

 


