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 1۵/۰۷/۲۰۲۰             اخترمحمد یوسفی

 

 ویرانی افغانستان؟ تفاوت مارشارل فاتح و مارشارالن
 

 
 

در طول تاریخ خویش چه بشکل قطعات قومی در زمان احمد شاه بابا که توسط هندوستان را  نستانافغااردو ملی 
( دهم اکتوبر 10مرحوم شاه ولیخان بعد فاتح کابل به ) علیه سقاؤتوسط آنها فتح نمود و در قیام محمد نادرشاه 

قوای زمینی و هوائی اردو ملی در صنوف منظم  ۀتعلیم یافتمیالدی اولین مارشال افغانستان بود. افسران  1929
ناتو  -نموده اند. مگر در چندین سال اخیر با حضور قوای نظامی امریکا ډګر جنرال ترفیعرتبه  الیطی دهه ها 

 قسیم فهیم و رشید دوستم بدون آنکه تعلیمات نظامی دیده باشد مارشال شدند. 
 

 
 شدید." )مارشال رومل( آقایان من، شما مانند شیر جنگیدید، و توسط خر رهبری" 

بخشیدن رتبه مارشالی به قسیم فهیم و رشید دوستم توسط نظام فاسد کنونی افغانستان که در حمایت مستقیم  قوای 
اتباع ملکی بیگناه در کشور کشته می شود خیانت صریح ملی  ناتو قرار دارد، ساالنه صدها هزار -نظامی امریکا

 توسط زمامداران منظور کننده است.
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(  دوازدهم 12رشید دوستم در حالیکه اکنون هیچ پست دولتی ملکی و نظامی در افغانستان ندارد، بر اساس خبر شام )
تلویزیون طلوع رشید دوستم هنوز بحیث معاون اول رئیس جمهور افغانستان اعالم میگردد با  1399ماه سرطان 

رهای دفاعی کشور ثبت نیست، به ولسوالی های ملیشه های مسلح قاتلین حرفوی گلمجمش که در هیچیک از ساختا
 آقچه و فیض آباد والیت جوزجان برای بررسی جنگ با طالبان رفته است. 

می زنند بدون شک در توطیه ویرانی افغانستان شریک هستند.  را کسانیکه در افغانستان الف موجودیت "دولت"
ناتو در این کاروانسرای فاسد قاتلین جنایتکاران حرفوی و مزدوران بیگانه  -اکنون باحضور قوای نظامی امریکا

 هر چه بخواهد اجرا کرده می تواند.  
 

    
 

رشید دوستم فاقد سواد در افغانستان در دوره اول ریاست جمهوری اشرف پست معاونیت اول ریاست جمهوری برای 
غنی بود که یک سال قبل به پایان رسیده است. رشید دوستم در هنگام که در پست معاونیت اول ریاست جمهوری 

نیت عاوافغانستان هنوز برحالی هم بود،  بنابر لواطت کاری با احمد ایشچی والی قبلی والیت جوزجان از وظیفه م
اول ریاست جمهوری این لواطت کار و جنایتکار جنگی در حالت تعلیق قرار داشت. زمانیکه تیاتر تحقیقات ساختگی 
جرم لواطت کاری رشید دوستم  توسط مراجع حکومت فاسد افغانستان اعالن گردید، همزمان وی به مراجع حکومت 

فاسد کنونی افغانستان معاونیت اول ریاست جمهوری حاضر نشد، شبکه های استخباراتی بیرونی به مشورۀ نظام 
رشید دوستم این لواطت کار فاسد را در زیر پوشش بهانۀ مریضی به مقر نگهداری عمال جنایتکاران جنگی به ترکیه 

میالدی در هنگام ارتکاب جرایم سنگین ضد  1992انتقال دادند. این بار اول هم نبود که رشید دوستم بعد از کودتا 
در افغانستان توسط شبکه های استخباراتی خارجی بخصوص ترکیه از چنگ قانون فرار داده می شود.  بشری

فرارهای مکرر رشید دوستم چندین بار با ساطور پرخون قتل بیگناهان بدست، توسط شبکه های استخباراتی ترکیه 
مالت طالبان برای تصرف  شمال سابقۀ طوالنی دارد. رشید دوستم در هنگام حکومت طالبان در افغانستان در ح

افغانستان بعد از قتل و قتال اقوام پشتون ساکن در شمال کشور از میدان جنگ با جنرال ملک نیز به کمک استخبارات 
 ترکیه به کشور ترکیه فرار داده شده است.  

 

تم  ن افغانستان رشید دوساین بار نیز مانند فرار های قبلی در هنگام  لت و کوب و توهین اکبربای رهبر ترکتبارا
توسط شبکه های استخباراتی بیرونی با مشورۀ حکومت فاسد کنونی برای خاموش ساختن سر و صدای رسوایی 

 لواطت کاری معاون اول ریاست جمهوری خویش رشید دوستم را به ترکیه انتقال دادند.  
مورد پیگرد دوسیه لواطت کاری خویش  معاون اول لواطت کار ریاست جمهوری رشید دوستم در بازگشت از ترکیه

قرار نگرفته است، به اشغال پست معاونیت اول ریاست جمهوری خویش بکابل مراجعه نکرده است و در قصر 
فحاشی و عیاشی خویش در شهر شبرغان والیت جوزجان مصروف فحاشی و عیاشی خویش است. نقش نوسانات و 

نافع افغانستان با گروه های  متعدد در جنگهای بحیث یک فرد تغییر موقعیت رشید دوستم در اتحادهای ضد م
میالدی ریاست جمهوری افغانستان  2019اوپرتونیست و قاتل حرفوی ثبت است. رشید دوستم در کارزار انتخابات 

 2019 تدوباره با اتحاد اولی خویش "اتحاد شمال" با عبدهللا عبدهللا باز گشت نمود. رشید دوستم با رد نتایج انتخابا
 میالدی ریاست جمهوری افغانستان در بغاوت نقش مهم را ایفای نمود. 

ساختار "جهادی" و دولت فاسد در افغانستان درعوض رشید دوستم پسرش باتور دوستم را مانند شیوۀ  میراثی اربابان 
رتبۀ مارشالی به این  در محافل خویش شامل نموده اند. ساختار "جهادی" و دولت فاسد در افغانستان بدون استحقاق

 لواطتکار و قاتل حرفوی داده اند. 
همه مردم افغانستان و جهان بخوبی میدانند که طالبان جنگ را ادامه میدهد، طالبان صلح نمی کند، طالبان قدرت 
مستقل سیاسی را در افغانستان میخواهند تا دولت امارت "اسالمی" خود را در افغانستان اعمار کند. ساختار 

هادی" و دولت فاسد کنونی در افغانستان نیز برای صلح تدابیر جدی و آمادگی الزم برای قطع جنگ و خونریزی "ج
 در دست خویش ندارد. 
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استخبارات های بیرونی و ساختار "جهادی" با اشتراک دولت فاسد در افغانستان باز هم رشید دوستم این ببر کاغذی 
یدان رقابت جنگ با طالبان در شمال کشور بیرون کرده اند. به یقیین کامل شکست خورده لواطتکار خود را در م

رشید دوستم این ببر کاغذی شکست خورده لواطتکار در میدان جنگ با طالبان بجز قتل اقوام بیگناه پشتون در شمال 
 افغانستان در جنگ در برابر طالبان هیچ کار را انجام داده نمی تواند. 

 
 ایانپ
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