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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۱۰/۱۰/۱۰۱۱ ژباړه : رحمت آریا                                                                                                       

 

 د جنگساالرانو سروال ته لنډه کتنه
 څپرکی ککړافغانستان د تأریخ په وینو  د :عبدالرشید دوستم

: عبدالقدیر مهاجرکوالیل
1
 

 : بروس ریچارډسنکوالیمقالې ل د

 

خواږه ژوند شل کاله پر پلټنې تیر کړل چې خپل کوال د ی: د کتاب لافغانستان د جنگساالرانو د سروالعبدالقدیر مهاجر د 

له  انهتل له فزیکي ربړي او د ژوند ولیپلټېنزې لړۍ تر الس الندې ن، دداسې راټوله کړهدغه ټولگه  ېېپه پای کې 

د افغانستان شپږو والیتونو ته  ،د حقیقت موندنې د یون د همداسې یوه گواښ په منلو هم کوالیل چېوي  درگهبگواښ سره 

 عبدالرشید، په ځان کې د بدغوني غدار ز کاریمهاله پلټنکوال دغه گواښجن او اوږد یوو. د لپه غاړه اخیستی کوټلی تکل 

ملگرو او مالتړوالو مرکې رانغاړي. په مرکو کې د ښاغلي مهاجر د پخوانیو همکارانو، زړه تورنو بولندویانو،  ،دوستم

د زموږ په شان ، له همدې امله په ستاینې پنځولی دیورهڼې ته په نړۍ والو رسنیو کې په درنښت کتل شوي او هغه ېې 

مال ددغه د افغانستان د تأریخ ژمنو او لیوالو کسانو ته د هېلې ځای دی چې د کتاب له شرحو څخه د افغانستان د ش

ه کړو، هغه مشر چې د روس او امریکا د سرو زرو  د  زد ټکيمشر په اړوند نوي  «ددمنش »غندنې وړ، مرتد او اکاږ 

    ږي. یلومو را پارولی وو او راپارول ک زور

 

کې کوم شک شته چې مسکو ته ېې د جگړې د گټلو په هڅو کې الس  «انجذاب »هغه راښکون آیا ددوستم د ونډې په 

کې د  شخړواقتصادي او ستراتیژیک برالسی وگټي او یا په اوسنیو روانو  د شوروي په افغانستان کې تر څوورکړ 

افغان پرگنو ؟  آیا د په کې وبهېدلوینې بهونې هغه ونډه چې د بهرنیو مالتړوالو په امر او نغوتو د وینو لښتي دوستم د 

څو ر د نورو یشوروي سره د دوستم او د هغه په څکوم شک شته چې له  کېبې شمېرو انساني او اقتصادي تاوانونو  په

ې، ایران، یموږ په منځ کې څوک شته چې له روسته ور په برخه شول، آیا زډلو د ونډې او مالتړ له کبله افغان پرگنو 

شک ولري؟ دا او دې ته  باندېتورونو  پرهمکاریو  دځانگټو اړیکو او د هغه هندوستان او وزبکستان سره د دوستم د 

دونکو هلو ځلو په لړ کې په السوند ډول راټول یو دي چې لېکوال د خپلو نه ستړي کورته نورې ځانگړتیاوې هغه سکال

ده.  شک نه شته چې  او په افغانستان کې ېې د شوروي، ایران، هندوستان او روسېې د لوبې له مخې پرده لېرې کړې

کتاب دی او په  زړه راښکوناو  هواد په تأریخ کې یو هر اړخیزیددغه راښکیل ه ،د جگړو په منگولو کې، دا کتاب

 کرغېړنه ونډه رابربنډوي.  «گوډاگي »څرگنده د افغانستان د بدغوني 

 

شي  هچې کله ناکله او یو ناڅاپه پیښ زه دهی، غدر او ټولوژنه نه داسې غميد جنگساالر کتاب په زباد رسوي چې همکار

ز اضمحالل سره کوم تړاو ولري. ی، ملي جنون او یا ټولنچې هرومرو دې له اقتصادي پرمختگ او نه داسې ناورین دی

ځانگړې بڼه لري چې د حکومتي فعالینو په ملتیا د ځانځاني گټو لپاره  خپله والتیاوېیټولوژنه کې د عبدالرشید دوستم ل په

ز سکالو دي، ځکه دواړه په یوازې یژوند او مرگ دواړه بنسټ سې چې لېکوال په لنډو ټکیو وایي،. هماغشوې ده تر سره

لپاره الزم الشرطه دي. دغه پیاوړې څېړنېزه ټولگه د دوستم د ونډې په پړوالي  یښتد نورو ټولو سکالو د ازمسر 

 دموسایدپه نامه پیژني.....  «’democide‘دمو ساید  »د ژندونکي ېې یچې ټولنپ ټی دیی؛ دا د گناهونو هغه پراچورلي

 ، پولتي ساید  genocideږي چې د یوه دولت او د هغه د ایجنټانو له خوا د جنوساید یپه لوی الس وژنې ته ویل ک ېهغ

politicide ، وینو په سره د افغانستان د مهاجر په خپل پیاوړي قلم ښاغلی ږي. یلوژنې  او ترور له الرې تر سره کټو

  . ده په کې لوبولې رابربنډوی چې دوستم او هغه ونډه څېړلې رهید کرغېړن قصاب څ حمام کې

 

کوال په ډېرۍ یقتصادي توازن بیا تر السه کړي، لز او ایتنگ وروسته هڅه وکړه چې خپل ټولنافغانانو د شوروي له و

خپلو ، دا هغه ونډه ده چې  شمالي ټلوالې د راسپړير ونډه په ځې وانيشهتږې هوښیارۍ د پروپاگندچیانو یا مبلغینو 

 -پر ژب : دا و بیروکراتانو له خوا ولوبول شوه، ددولتي مأمورینو، او د ټلوالې د رټل شویتش په نامه شنونکورسنیو 

الرې د  سترو رسنیو ته د خپلو سفسطونورو والړ گوند ته د پالیالو کدرونو یوه ډله ده چې هڅه ېې وکړه  ستنې زېیقوم

واکو اسالمي ټولنو کې د ښځې او نر ترمنځ د  –بربنډو غلطو مالوماتو په وړاندې کولو یوه تشه رامنځته کړي لکه په نر 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 لوڅو پوڅو.... دوی ددغو لگونه او نورپر طالبانو د وحشت د تورونو  او ، ترهگرۍ، بنسټپالنېشننهحقونو غلط تعبیر او 

تش په نامه اصطالح ته د ځان په گټه مؤجه بڼه ورکړي او  «پراخ بنسټه حکومت »چې د  هڅه وکړهتر سیوري الندې 

بې خبرې بهرنۍ نړۍ ته ځانونه د همداسې یوې غوړې او خوږې اصطالح تر سیوري الندې ورڅرگند کړي. اوس د 

و چې دغه تش وین د سرنا په پای کېد اصطالح د جارچیانو  «پراخ بنسټه حکومت »بهرنیو السوهونکو له شامت او د 

گوډاگیانو، غدارانو، مفسدینو، د ، د پردیو څښونکود جنگساالرانو،..... د خپل سرو وینو  «پراخ بنسټه حکومت »په نامه 

          . یله ټولگې پرته بل څه نه د ونکوخیانت او ژمنې ماتوند د نیشه یي توکو او د وسلو د قاچاقچیانو، 

 

جنگساالر دی. دوستم د  تر ټولو تیرغمالږي چې نوموړی په افغانستان کې یپوههغه کسان چې جنرال دوستم پیژني 

مشر وو، دا هغه لقب وو چې ددوی د سپین سترگۍ او بې شرمۍ د پیژند نښه  «گیلم جم د ملیشو »رسوا جوزجاني یا د 

د غالیو او گلیمونو په گډون  ېېبیا به مې کې د چور، لوټ او تاالن لپاره الره پرانیستله یپه یوې س ؛ دې ډلې به لومړیوه

شوروي اتحاد ته یو سرښندونکی پالیاله وو چې د  او له همدې کبله په همدغه نامه و پیژندل شول؛ دوستم هر څه لوټل

د  ضد،دونکو مجاهدینو پر یپر وړاندې د جنگبهرنیو یرغلگرو  د، مشري ېې په غاړه وه اوډلې یوې شوروي پالې 

 [کیلمنل]ئ . وگورهشوروي او افغان دولت له سرتیرو سره اوږه په اوږه جنگېد
2
  

 

د ېې د امریکا تر مشرۍ الندې یرغل ته  راودانگل اوهمدا دوستمي ملیشې وې چې د پخوا په شان ېې د بهرنیو چوپړ ته 

په جگړه کې د نیول شویو  کې «دشت لیلي »لگه ېې په یرگندونو السوندونو پر بنسټ یوه بد څ ،همکارۍ مال وتړله

تر هغه دمه د کارگو د کانتیرونو په بنده هوا کې وساتل شول  ؛ نوموړي بندیانپازوالي ده د وژنې طالب بندیانو ۱۰۰۰

د وسلو د مخ په ودې په  ،دوستم د نیشه یي توکو په قاچاق کې یو بنسټېز لوبغاړی دی چې چې مړه شول. ددې تر څنگ 

ک یلمنل ]ئ : تورن دی. وگورهم وني سوداگرۍ کې غیر قان
3
 ] 

  

کي چې څنگه عبدالرشید دوستم او د هغه تر الس یمهاجر ل عبدالقدیر غږ ته په ځواب کېد برخلیک د ملنډو او پیغور 

نولې،.... د خپل یېې افغان پرگنې د ویر پر ټغر کښ الندې کسانو په لوی الس افغانستان ونړاوه او د ترهې په راپارولو

ي چې واد پرگنې دیهماغه هد دا خو وادوالو شتمنۍ ېې ولوټلې، یندو ېې جنسي تیري وکړل، د خپلو هواد پر خوییه

تر پښو  پرانیستلې چېکډوالو ډلو ته  همنژادو هغوږې یپراخې غ خپلېنیکونو او پلرونو ېې په ډېر خطرناک وخت کې 

ته پناه ورکړه. دا هغه مهال وو چې  ورتهاو په ورین تندي ېې  ی ووخونړي تأریخ کې اوربل شو پهالندې ېې د روسیې 

وندي پاتې وو او د ژ پیل کړیندې د ترهې او وژنې بې ساری کمپاین تزاري روسیې د منځنۍ آسیا د مسلمانانو پر وړا

     افغانستان د تگ تکل د سر د وینو په بیه اخېستل کېده. چېبدیل افغانستان ته کډه کول ول یوازېنی دلو لپاره یک

  

د پلټونکو، د بشري حقونو د  جستانو، د جنگي جنایاتوانترا پال   ،ژندونکویپوهنې د پوهانو، ټولنپتد جنگساالر کتاب د سیاس

ز کتاب دی ، دوی به د کتاب په لوستنگ وویني چې په یوه خپلواک هېواد کې د یونکو او مینه والو لپاره یو بنسټڅېړ

واد د پرگنو پر وړاندې د پردیو یځ د والړې یوې ډلې او یا د خپل هیپر چورل قومیز -ژببهر له واگو وتلې السوهنه ، د 

 تېر شوي. وي څه نه دي چې نه دې ،له خوا جنگساالر والیگرۍ ته د یوه ل همکارۍ او څاروي

   

هغه زهر خند چې د کل شوی، په ځانگړې توگه یپه زښتې هوښیارۍ او ژور لید ل ،اکاډیمیک اثر ،په څرگندو ټکیو دا

غوښتنو پر بنسټ ېې په گناهونو کې ډوب او ځان واد مشر کرزي وهل شوی چې د سیاسي جوړجاړیو اویافغانستان پر ه

کرزي پر دوستم  ؛بیرته افغانستان ته راوغوښتشړونې ې له یز کال کې د تورک ۱۰۰۲نوم توری عبدالرشید دوستم په 

دې لپاره چې د زرگونو وزبکو تورونو څخه سترگې پټې کړې او دلگول شویو باندې د جنگي جنایتکار له هر ډول 

واد مشرۍ د څوکۍ د ید ه ،ز په توگه وگوماره یېې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستکړې وې هغه  ې ېې تر السهیـئرا

 قماري لوبې لپاره هر کاندید کوالی شوای له دوستم څخه په دې توگه گټه پورته کړي. 

 

د د وسله والو ځواکونو د ستر درستیز په توگه د افغانستان د جنگساالرانو د سروال ټاکنه دا ټکی په زباد رسوي چې 

 ږي. یتر پښو الندې ک څنگهاو د هېواد او د هېواد د پرگنو گټې څه کې عدل یمصلحتي واکمنۍ په پ

 

 پای

  بروس ریچارډسن 
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