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 90/19/3912          حمید انوری 
 

 معذرت خیانت، جنایت و خون،
 تشکر از سایت محترم استقالل

 
های داخلی دو   ای از کسانی که در جریان جنگ  نرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسالمی افغانستان با انتشار بیانیه} ج
ها دعوت کرد که   های دخیل در این جنگ خواهی کرد و از سایر رهبران و چهره اند عذر  این کشور آسیب دیده ۀگذشت ۀده

هایی که منجر به   گذشته از سیاست ۀاز کسانی که در دو ده "برای بازگشایی "صفحه جدیدی در تؤریخ سیاسی افغانستان
 .ه اند، معذرت بخواهندثر شدؤها در این کشور شد، مت  و جنگ ها  تنش

نرال دوستم در ارتباط با انتخابات براه انداخته شده منتشر جفیسبوکی که از سوی هواداران  ۀنخستین بار در صفح هاین بیانی
 .نرال دوستم نزدیک است و بیشتر نشرات آن به زبان ازبکی است، نیز خوانده شدجشد و نیز متن آن از تلویزیون آیینه که به 

  :رشید دوستم گفته استکه در این بیانیه آمده 
 

های ما در گذشته به مردم سراسر کشور رسانده است، از   ای که سیاست  ما از اثرات منفی ۀوقت آن فرا رسیده است که هم"
جنگ ها من می خواهم در این راستا پیشقدم باشم و بگویم که ما از همه آنانی که در هر دو طرف  آنان معذرت بخواهیم. 

 {".متحمل آسیب شده اند معذرت می خواهیم
 

 سال اخیر!  و چند آهای! ای مردم شهید داده و ای پامال شدگان ستم و استبداد سی
 آهای! ای باشندگان سرزمین در خاک و خون کشیده شدۀ افغانستان! 

بریدیم و شقه شقه کردیم و در هر کوی و برزن !! که فرزندان و جگر گوشه های دلبند شما را بند از بند یای مادران و پدران
 رها کردیم تا اجساد مثله شده و خون آلودۀ شانرا گرگان  گرسنه از هم بدرند.

که هنوز نفس می  مما گرگان درنده ای دوپا، اجساد فرزندان دلبند تانرا در حالی به گرگان گرسنه ای چهار پا رها کردی
 کشیدند. 

و در جنگ و کشتار و وحشت و دهشت و چور و غارت و...، سرآمد روزگار  چیزی نمی دانستیم  ما را ببخشید که از سیاست
 در منطقه و جهان نبود. خود بودیم و ما را حریفی اندر این " فن شریف!!! "،

 آهای ای برادران و پدران و شوهران و پسران افغان زمین!!!
پلشتی، به ناموس تان بی باکانه تجاوز کردیم و در هر شهر و ده و قریه و در ما را ببخشید که در مستی و الستی و بد مستی و 

کردیم و بد مستی و می  ها هر کوی و کمر و پشته، از ناموس این ملت دربند کشیده شده، حرم سرای ها ساختیم و عربده کشی
 خوارگی و به ناموس تان تجاوز کردیم!

 دم سراسر کشور رسانده است"!!!های ما در گذشته اثرات منفی به مر " سیاست
"باالی شما گذاشته، آخر ما غول بیابان اثرات منفیم و از سیاست بوی نمی بردیم، سیاست های ما " یما آن زمان ملیشه بود

 " آن معذرت می خواهیم!!!اثرات منفیببخشید و از "  بودیم و طفل نادان!!! ما را
با ما نشینی، ما  ،ا در کنار )اشرف غنی( ایستاد شدیم، دفعتاً هوشیار شدیم."اما حاال و امروز و اکنون و همین لحظه که م

کبیر شدم و خالد بن  شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی"، با روس ها و نجیب نشستم، رویم سیاه شد، با صبغت هللا نشستم، مجاهد
، سیاستم غلط بود دلبندو قائم مقام شدم و فرزند  ولید و چند چیز دیگر، اما عاقبت رویم سیاه شد، رفتم با ربانی و باندش نشستم 

)قصاب کابل( نشستم، رویم چون قیر سیاه تر شد، در سیاست طفل بودم و هر کسی  و باز هم رویم سیاه شد و رفتم با گلبدین
 رفت و پا به پا برد، چون خورد بودم، نمی دانم کجا برد!!دستم بگ

و کم کمک سیاست را یاد گرفتم و امروز که با )اشرف  اما امروز با کرزی نشستم و با قوای ناتو و امریکا همکاری کردم 
 غنی( نشسته ام، نابغۀ دوران خود هستم. از شما معذرت میخواهم که:

 نفی به مردم سراسر کشور رسانده است"!!!های ما در گذشته اثرات م " سیاست
نشسته ام و از هم نشینی با " دیگ"، خودداری کردم تا بار دگر رویم   ما را انتخاب کنید!!! من امروز با " نابغۀ دوران!!!"،

 کنم.  خذمتسیه نشود و یک نابغه گک شوم و به شما 
جنرال و خالد بن ولید و مجاهد کبیر  جم گرفته تا جنرال و ستر از ملیشۀ گلم من در بیش از سی سال گذشته همه چیز شده ام، 

اسالمی؟؟؟!!!( و چند چیز دیگر، یک آرزوی دیگر هم  و رهبر )جنبش ملی؟؟؟!!! King makerو حاجی صاحب دوستم بای و 
 اول شوم. کمعاون یک دارم که اگر رئیس جمهور نشدم، الاقل

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hamid_khun_khiyanat_jenayat_wa_mazerat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hamid_khun_khiyanat_jenayat_wa_mazerat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hamid_khun_khiyanat_jenayat_wa_mazerat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hamid_khun_khiyanat_jenayat_wa_mazerat.pdf
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من از شما مردم که در بیشتر از سی سال گذشته پامال جور و ظلم و ستم و تعدی و تجاوز و چور و غارت من شدید، معذرت 
و سیاست را از روس و امریکا و  می خواهم، آخر در دبستان سیاست، طفل یک روزه بودم، اما امروز دیگر کالن شده ام 

ن و ازبکستان و هندوستان و...، آموخته ام و اندرین" فن شریف!!!"، گرگ انگلیس و پاکستان و ایران و ترکیه و تاجکستا
 باران دیده شده ام.

کنم که در سرتاسر سرزمین افغانستان، بدون هیچگونه تبعیض و تعصبی، خون فرزندان شما و جگر گوشه های  من اقرار می
 یله ای رحم نکرده ام. " از خود خو ره هم کشته ام".شما را بی حساب ریخته ام و به هیچ قوم و قب سروران و سردارانشما و 

مقام شامخ "، از هفت چه، "جهت رسیدن به این  و من اعتراف میکنم که لقب " ملیشۀ گلم جم " را به آسانی بدست نیاورده ام 
 گذشته ام. خوان رستمکه از هفتاد 

 ال و نرون، نکرده اند.کشتاری را که من در افغانستان کرده ام، حتی چنگیز و اسکندر و آتی
لپوت و...، قادر ارا که من در افغانستان انجام دادم، هیتلر و موسولینی و ستالین و پ یظلم و تعدی و تجاوز و وحشت و دهشت

به انجام آن نبوده اند، من به آسانی و سادگی گلم جم نشده ام...، گلیم خانواده های مظلومی را که من جمع کرده ام، در تؤریخ 
 ر ندارد.نظی

 اما من امروز از شما معذرت می خواهم!!!
 از فرزندان تان و از فرزنداِن فرزندان تان معذرت می خواهم، من از آل و عیال و خانمان تان معذرت می خواهم!!!

 تان معذرت می  خواهم!!!و لخت دروازۀ من از نواسه و کواسه و کون کاسه 
 تان معذرت می خواهم!!! ه و هفت پشته و نبیرتان و از نیکۀ من از قوم و قبیله و عشیر
 به من اعتماد کنید آخر!!!

خواهم. طفل نادان بودم و هر  و فقط جهت رسیدن به این آرزوی خود، از شما معذرت می من می خواهم معاون اول باشم 
برده اند و امروز هم )اشرف  کس دستم را گرفت، به هر جائی که خواست، ُبرد، من خود نرفته ام، مرا همیشه دیگران با خود

 غنی( مرا با خود می برد که معاون اول شوم.
و بر پشته هائی از کشته های شما، نماز شکرانگی را که خواندن آنرا بلد نبودم، بر  اگر با خون فرزندان تان وضو ساختم 

لشکر و شراب روسی و  و عسکر ودرگاه اربابان روسی خود بجا آوردم، از نادانی بود و مرا توپ و تفنگ و زرق و برق 
 ساخته بود، مرا ببخشید!!! بیمارزن بارگی و بچه بازی و چور و تجاوز و غارت و...، مست و الست و سرشار و خمار و 

من بودم که در  کاروان مرگ، در یک روز بیشتر از چهار هزار طالب تسلیم شده را از گرسنگی و تشنگی در کانتینر های 
 نفس، زنده زنده کباب کردم و در دشت های لیلی  نیمه جان خاک کردم.بدون هوا برای ت

 
 باالی لینک آتی کلیک کنید

 
https://www.youtube.com/watch?v=TWPDZhgISdw 

 
 و قبیله مطرح نبوده است.  برای من در قتل و کشتار و وحشت و چور و تجاوز و تعدی و غارت و ...، هیچگاه قوم 

آخر گفته اند که سیاست پدر و برادر نمی   من از شما معذرت می خواهم که باعث  این همه خونریزی و کشتار شده ام،
 شناسد، خواهر و مادر ندارد.
 و جگر گوشه های تانرا!!! فراموش کنید خون عزیزان

 فراموش کنید تجاوزات وحشیانه و ددمنشانه بر نوامیس تانرا!!!
 فراموش کنید خون و خیانت و دود و باروت و آتش و خاکستر را و جمع کردن گلیم عزیزان و دلبندان تانرا از روی زمین!!!

 عاون اول شوم، از شما معذرت می خواهم!!!خواهم به صوب قصر ریاست جمهوری رهسپار شده و م آخر من امروز که می
ی دهید تا بازهم در خدمت!!! شما  و اوالد و فرزندان شما باشیم و به شما و به این مملکت که خاک آنرا به توبره أبه ما ر

 King به من میگویند ی را هم گرفته نمی تواند.أ، بازهم خدمت!!! کنیم، )اشرف غنی( فقط یک نام است و چهار رشیده ایمک
Maker!!! 

های خوده میگویم که باز نگوئید دوستم نگفت و پنهان کرد، باز خودتان  خذمتبرای اطمینان شما مردم یک گوشه گک از 
 ی!!!أاز شما ر زر و زور و تصمیم بگیریند. از ما پول وپیسه و

 

)سخی  )غفور وطن(، )غوث زلمی(، جنرال دوستم از لحاظ اخالقی بی نهایت عشرت طلب بوده و بذله گویانی چون... " 
توان از جمله مشوقین وی در اینراه بحساب آورد... مجالس  را می )ضیا ترجمان( )یاسین خموش(، )حفیظ پیلوت(، فیضی(،

 وسیع خصوصی اش با اشتراک افراد ذیل رونق می یافت: 
 )ضیا، )کامگار(، پیلوت( )حفیظ ، عمر بای()عالم رزم(،)فرزام(، )جنرال سید کامل(، )داکتر عظیم(، )غفور وطن(،)رئیس 

، و در  )عمرآغا( ، )قربان نظرخان( ، )نورالدین همسنگر( ، )یاسین خموش( ، )غوث زلمی( ، )جنرال یوسف( ، ترجمان(
 اواخر سراج الدین خان صیادی و داکتر ارغون...".

https://www.youtube.com/watch?v=TWPDZhgISdwلطفاً
https://www.youtube.com/watch?v=TWPDZhgISdwلطفاً
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 و لطیف پدرام( ) البته در این لست نام،  88ی صفحۀ از کتاب)در صفحات شمال افغانستان چه میگذشت( نوشتۀ اسدهللا ولوالج 
 فراموش گردیده است. و)وحید صابری( )بشیر بیژن(

 

 یک گوشۀ دیگر:
، در نوشته های خود روابط 399۲ - 3993های  ، سفیر برتانیه در ازبکستان میان سالCraig Murray  کریگ موری) 

دوستم را در قاچاق مواد مخدر از شمال افغانستان به آسیای میانه و دیگر نزدیک و همکاری های اسالم کریموف و عبدالرشید 
کند که  داند. این دیپلومات انگلیسی اعتراف می و آنها را شریکان شبکۀ مافیای مواد مخدر در منطقه می کند  نقاط، تائید می

بوط به عبدالرشید دوستم، "پل های شیشه سیاه مملو از هیروئین، مر (Jeep) وی خود شاهد بوده است که چطور جیپ
رساندند... البته این  می میان افغانستان و ازبکستان را عبور کرده، هیروئین را به افراد اسالم کریموف در ترمز  "دوستی

دوستم، را احزاب   - گفته های سفیر اسبق برتانیه در ازبکستان، مبنی بر موجودیت شبکۀ مافیای مواد مخدر کریموف
سوی رسانه های غربی به نشر  هم در این رابطه از یکنند و همچنان راپور های ازبکستان نیز تائید می یاسی دراپوزیسیون س

 (...رسیده است
ترکیه و فاکتور } به نقل از ایمل خان فیضی سخنگوی فعلی رئیس جمهور. البته در آن زمان سخنگوی رئیس جمهور نبودند. )

 (.{بخش نظر خواهی -جرمن آنالین -افغان -3919–والی ج ۵ – حمایت ازعبدالرشید دوستم
 

ف نبود. کریموف که مسلمان شد، ) اُف( را از آخر نام خود برداشت و باز اندیوال ها نگویند که دوستم همنشین  اسالم کریمو
 من که مسلمان شدم، گلم جم را از آخر نام خود برداشتم و در اول نام خود حاجی انداختم.

 او مسلمانا! حج برید که تمام گناه های شما شسته شوه!  
 نکدیم، اینه بر مالومات شما یک قصه گک دیگه: همه با خوب خوب کسا شیشتیم بیادرا! اطو مفت دعوای معاونیت اول

ارتش افغانستان را  وزارت امور خارجه تركیه روز پنجشنبه حضور جنرال " رشید دوستم " رییس سابق ستاد - انقره} 
به رشید دوستم "  " به گزارش ایرنا، در پي انتشار گزارش هایي مبني بر انتقال مخفي جنرال.  نظر در تركیه تایید كرد

 .تركیه مورد تایید قرار داد  تركیه ، وزارت امور خارجه این كشور حضور رشید دوستم و اعضاي خانواده وي را در
سخنگوي وزارت امور خارجه تركیه گفت : رشید دوستم در تركیه بسر مي برد و این ترك تبار با  " بوراك اوزوگرگین "

 .كردولین تركیه دیدار و گفت و گو خواهد إبرخي از مس
ۀ وطن در شماره امروز )پنجشنبه( خود نوشته بود: جنرال رشید دوستم به دستور " علي باباجان " وزیر امور خارج ۀروزنام

 .تركیه توسط یك هواپیماي اختصاصي از كابل به تركیه آمد
وي و اعضاي خانواده اش ین روزنامه اضافه كرده بود، جنرال دوستم از دو روز پیش در تركیه بسر مي برد و تركیه میزبان 

 .مي باشد
نظامي سابق نیروهاي ناتو در افغانستان نوشته بود: وي از این كه جنرال دوستم  وطن به نقل از " حكمت چتین " فرمانده غیر

 قرار است به تركیه آورده شود مطلع بود، ولي هنوز نمي داند كه وي آمده است یا نه ؟
یكي با جنرال دوستم برخوردار بوده و در دهه هاي گذشته همكاري نزدیكي با این جنرال تركیه همواره از مناسبات بسیار نزد

 .ازبك تبار افغان داشته است
یس جمهوري افغانستان، دوستم به حبس خانگي محكوم ئوطن نوشت: در پي بروز اختالف بین رشید دوستم و حامد كرزي ر

 {.شده بود
شید دوستم و حامد کرزی در آن زمان مطرح نبوده است، بلکه رشید دوستم در آن قابل یادآوری است که بروز اختالف بین ر

نشه  دو سختزمان در داخل شهر کابل با افراد مسلح خود در حالیکه شخصی بنام لطیف پدرام او را همرائی میکرد و هر
قدیم خود" اکبر بای"، حمله کرده بود و بعد از اینکه به زن او دست اندازی کرده بود، اکبر بای  و یار بودند، به منزل دوست

(، برده و یک شب و یک روز او را زیر امروز را بزور مشت و لگد به قصر چور کرده ای خود در شیرپور) شیر چور
 مشت و لگد، خورد و خمیر کرده بود.
حکم توقیف او را صادر کرد و قصر او را در شیرچور به محاصره درآورد، اما  در آن زمان لوی څارنوالی افغانستان

سردمداران ترکیه باالی کرزی فشار آوردند تا از توقیف و زندانی ساختن او صرف نظر کرده و او را به ترکیه بفرستند که 
 همانطور هم شد.

ر همان هنگام تابعیت افتخاری ترکیه را هم برایش ارزانی در همان زمان که ترکیه به دوستم و اهل و بیت اش پناهندگی داد، د
 داشت.

رشید دوستم در همان زمان در مقابل خبرنگاران گفته بود که به تابعیت ترکیه افتخار میکند و از آن لحظه به بعد دیگر افغان 
 نبوده، بلکه ترک است.

نگاران و  د دیگران از تابعیت ترکی خود در مقابل خبردوستم که خواب معاونیت اول ریاست جمهوری را دیده است، باید مانن
 مسإولین سفارت ترکیه در کابل، صرف نظر کند که تا هنوز اینکار را نکرده است.

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/e_faizi_turkia_wa_facteur_hemayat_az_dostom.pdf
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/e_faizi_turkia_wa_facteur_hemayat_az_dostom.pdf
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/e_faizi_turkia_wa_facteur_hemayat_az_dostom.pdf
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اخیر کبوتران سفید وجود  ۀهای داخلی دو ده  در جنگگوید: "  اخیر در افغانستان، می ۀدوستم با اشاره به حوادث دو ده
 ".ندارند

 در آسمان خونین افغانستان را داخلی دو دهۀ اخیر، نه تنها کبوتران سفید وجود نداشته است، بلکه هیچ کبوتریدر جنگ های 
در آسمان گرفته و ابرآلود افغانستان در دو دهۀ گذشته  است که پیغام صلحی باخود به ارمغان آورده باشد. نبودهپرواز  یارای

نی غام مرگ و خون و پیام غم و ماتم با خود آورده اند، از کبوتر اصالً نشابجز کرگسان گوشت خوار و بوم های شوم که پی
 نیست که نیست. نبود و

و اما و مگر، چرا دوستم در مورد یک دهۀ دیگر، یعنی دهۀ تجاوز روس بر افغانستان، خاموِش خاموش است و از سنگ 
 خیزد و از دوستم نه؟! می صدا بر

خلقی و پرچمی شان و قرار گرفتن در صف دشمنان مردم  انوانه اوزگران روس و پادچرا در مورد همکاری و خدمت به تج
و خنجر کشیدن در مقابل مردم و جنایات و بدمستی های تهوع آور خود و اینکه چگونه در خوش خدمتی به اربابان کثیف و 

 خونریز و متجاوز روسی، به جنرالی رسید و...، خاموش است؟!
 بعد از آن خاموش است؟! در سقوط دادن حکومت نجیب و از سقوط حکومت داکتر نجیب و چرا در مورد وقایع قبل

اینکه دوستم صرف از دو دهه جنایت و خیانت معذرت خواسته است، بدین معنی تواند بود که از جنایات شوم و بی حد و 
ی، اصالً نادم نیست و احساس حصر خود در زمان اشغال افغانستان و کشتار مردم جهت خوش خدمتی به تجاوزگران روس

 گناه نمی کند.
 

 دوستم گفته است:
گروه و هر سفانه حوادث ناخوشایند در کشور اتفاق افتاده است که در جریان آن مردمان ما از ؤگذشته مت ۀدر خالل این دو ده"

 ثر شده و قربانی گردیده اند...."ؤقومی که بوده اند مت
کند. گویا در دهۀ قبل بر آن، حوادث "  یک دهه را دیده به دانسته کتمان می کند و بازهم او از دو دهه صحبت می

 " بوده است!!!ناخوشایندخوشایندی"، اتفاق افتاده بود که در دو دهۀ پسین " 
سفانه از مردمان بی گناه ما قربانی گرفته است و در نتیجه ما را ؤجنگ به عنوان بدترین عمل بشری، متدوستم افزوده است: " 

 ".اعتماد ساخته و از هم جدا نگه داشته است. این واقعیت تلخ کشور باید روزی با جسارت اذعان می شد  نسبت به هم بی
بگونۀ مثال جنگ های عادالنه  بلی رشید خان! جنگ بدترین عمل بشری است، اما میتواند در بسا مواقع بهترین عمل هم باشد،

 مار، جنگ در مقابل استثمار، جنگ های آزادی بخش ملی!!!در مقابل تجاوزگران، جنگ در مقابل استع
 چیز چیزی اندرین مورد بیآموزی. اما خودت هنوزهم درسیاست یک طفل نوپا هستی و شاید در کنار) اشرف غنی(،

ور را بلی! جنگ در بیشتر از سه دهۀ گذشته و نه دو دهه، مردم بیگناه و بی دفاع افغانستان را به خاک و خون کشانید و کش
به ویرانه مبدل ساخت تا رشید دوستم و دو سه رسوای دیگر به نان و نوائی برسند. از مردم هرگز توقع نداشته باشید که به 

اعتماد کنند. اگر امروز زر و زور و زیور را از افرادی چون تو بگیرند، باور داشته باش که تا فردا یک  شما هاافرادی چون 
 نفر را هم در دور و پیش خود نخواهی یافت.

 دوستم همچنین گفته است: 
تباهات گذشته ما می خواهیم آغازگر عصر نو و رسم نوی باشیم که به اساس آن سایرین نیز جسورانه و جوانمردانه به اش"

 ".اذعان نمایند و همه با هم از تکرار آن به صورت جمعی جلوگیری کنیم
و رسم کهنۀ تان چه خیری دیدند که از عصر نو و رسم نو  هافغانستان از عصر کهن ه و مارگزیدۀمردم درد رسیده و جنگ زد

 تان ببینند؟!
 اذعان میکنید!!!خود گویا "اشتباهات "چه جسورانه!!! و چه جوانمردانه!!! به 

بگمانم نزد جنرال صاحب کمی!!!، بلی کمی!!!، مغالطه صورت گرفته است و اصطالحات را عوضی گرفته اند. درست تر آن 
 بود که بجای استفاده از اصطالح غلط "اشتباهات"، از اصطالح درست آن یعنی " جنایات" استفاده می کردند.

حکمۀ بین المللی هاگ مراجعه کرده و خود را تسلیم قانون و عدالت میکردید و اگر جسورانه و جوانمردانه آن می بود که به م
بیگناه تشخیص داده می شدید، ما از شما معذرت خواسته و دست های تانرا هم می بوسیدیم و در غیر آن در کنج زندان می 

 پوسیدید!
ات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان معرفی شد، غنی احمدزی در انتخاب }... دوستم که دیروز به عنوان معاون اول اشرف

 با اشاره به انتخابات پیش رو گفته: 
در صورتی که مردم شریف ما برای ما مجال خدمت بدهند، ما متعهد هستیم که از این فرصت تؤریخی برای مرهم گذاری بر "

 {".دردهای مردم مان استفاده کنیم؛ ...
خدمت دادند، خیانت کردی، دوبار مجال خدمت دادند، خیانت کردی، ده بار مجال خدمت مردم شریف افغانستان یکبار مجال 

دادند، خیانت کردی، حتی برای رفقای شب و روز خود  " داکتر نجیب" و" اکبر بای" و " عالم ساعی"، و...، خیانت کردی، 
 به تعهد افرادی چون تو هرگز نمی شود اعتماد کرد. 
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 به آب زم زم نتوان کرد سپید."  بافته اند سیاه،گلیم بخت کسی را که  "
 

 این فرصت های تؤریخی هر باریکه برای جنرال میسر شده است، کودتا کرده است و جوی هائی از خون جاری ساخته است.
مرهم گذاری بر درد های مردم افغانستان صرف زمانی میسر خواهد بود که عدالت در کشور حکمفرما گردد و خدمت و 

 و سیستم مکافات و مجازات  بصورت عادالنه تطبیق گردد. ت در ترازوی عدالت سنجیده شود خیان
خواست، شاید مورد حتی سال قبل هم از جنایات خود معذرت می از انتخابات ریاست جمهوری و یا  اگر دوستم ماه ها قبل

ذاشتند، اما حاال و اکنون و امروز، به ه ای قرار  می گرفت و آنرا به حساب بیدار شدن وجدان خفته اش می گقبول عد
 اصطالح کور هم می داند که دلده شور است.

بر زخم های خونین مردم نمی شود، بلکه بر زخم های ناسور شان، نمک پاشیدن  می همعاون اول رئیس جمهور شدن هیچ مر
ی که در دور قبلی انتخابات ریاست است و این وظیفۀ سترگ را )اشرف غنی( بر دوش ناتوان خود گرفته است. اشتباه بزرگ

 نیآورد.هم  ی أجمهوری، شخصی بنام ) عبدالستار سیرت( مرتکب شد و حتی یک فیصد ر
 

 ) قصۀ جنایات دوستم( را آب بحر کافی نیست
 که تــر کنــم سر انگشــت و صفـحه بشــمــارم

 
، جـــــدا خواهد و قلم یاری کرد اگر عمر باقی بود در حد شناخت و توان، و معاونین اول و دوم شان، دیګر قصۀ کاندیدان

 آمد!!
 
 


