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    پيشگفتار-١

گان گرامى را به مطالعه ى آن که هم اکنون شما خوانند) ارتجک. ت (دو نوشتار برگزيده از دوست گرامى ما 
به  »رشيد دوستم«  اولى را تحت عنوان. منتشر شد » مجاهد ولس «دعوت مى نمايم ، يک دهه قبل در نشريه 

هاى رهزن، آدمکش، و تمدن ) دهاره( روز بعد از تجاوز داره  ٢٤ يعنى ١٩٩٢مى ٢١-١٣٧١ ثور ٣١تاريخ 
 -١٣٧١ مورخ سرطان ١٧٢شريه ارسال نمود که درج شماره  به آن ن، سوز، به کابل اسارت کشيده رقم زده

احياى پان ترکيسم و سفر ژنرال دوستم به ترکيه عنوان گرفت که « نوشتار بعدى اش .  آن گرديد١٩٩٢جون 
، همچنان در    آ ن نشريه را به خود اختصاص داد١٩٩٣ جنورى -١٣٧١ مورخ دلو ١٧٨بخشى از شماره 
  .  منتشر کرديد١٩٩٣ فبرورى ٤٢شماره " ان تريبوناير" هفته نامه بين الملل

« باز خوانى و برشمارى جنايات وحشت انگيز و حيرت آور رشيد دوستم و باند غارتگر و آدمکشش يعنى 
کرشمه هاى  . در دهه اى که سپرى شد قلب هر انسان با عاطفه را به درد خواهد آورد»جنبش ملى اسالمى 

 و رکاب سوارکا ران B-52انگيز دوستم در زير سايه بال هاى هواپيماهاى مذلتبار و بد مستى هاى نفرت 
مغرور ارتش اشغالگر امپرياليسم بى رقيب امريکا که ثروت هاى به تاراج برده ى کشور توسط وى را در 
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بانک هاى ترکيه از طريق پايگاهاى ناتو ديده بانى و حفاظت مى نمايند، قتل صدها طالب افغان و غير افغان 
-B   بگونه ى نهايت وحشت انگيز و ضد کرامت انسانى و دفن آنان در گورهاى مشترک به اشاره صاحبان

 در حق مردم مظلوم و بى دفاع شمال کشور - قبأل -با همان اشاره اى که مدفون شدگان خود( توسط وى  52
چاندن اجبارى هزاران تن از ، قتل و کشتار نهايت وحشيانه و کو ، غارت و تجاوز به ناموس مردم)روا داشتند

، جنگهاى پى درپى داره يى تحت قومانده  پشتونهاى مقيم شمال کشور از خانه هاى ويران و نيمه ويرانه شان
 مسعود به سر باندى معلم عطا، -با باند همطرازش يعنى جمعيت ربانى ) روزى ( جنايتکار و قاتل حرفه اى 

علنى وى به ترکيه، نوشته نيويارک تايمز در مورد زندکى مرفه از چند ماه بدينسو رفت و برگشت مخفى و 
 که  _ )٢٠٠٢ گست ا٣٠-٧١٤مندرجه شهروند»  امريکا ژنرال دوستم و استاد عطا « (  وى تحت عنوان ...و

 شايد انگيزه هاى زجر دهنده اى بوده باشد که اين قلم را _در پايان اين مقاله به آن تماس گرفته خواهد شد 
تى که  در باره روس پرس( ، تا به سراغ متن مقاله هاى قبأل منتشر شده ى آندوست در باره دوستم واداشت

 برود و باتاکيد دوستان مبنى بر خوانايى و  )را به ناتو در ترکيه تحويل داده استالشه بو گرفته مليشه اى اش
  . کار آيى هر دو مقاله در شرايط موجود ، به نشر مجدد آن مبادرت ورزد

تقديم خوانندگان ، بويژه نوباوگانى که در کار _ با اضافاتى چند در بافت اصلى آنها _ اينک هر دو نوشتار 
  . پژوهش مسايل کشورند ؛ ميگردد

  :  دوستم در نقش مليشه -٢

تشکيل گرديده ، در خدمت ماشين جنگى " تسليمی" مليشه هاکه به ظاهر از افراد ساده ملکى و قسما 
تشکيل چنين . داشتند؛ ضربات مهلکى بر جنبش مقاومت مردم دلير و آزاده ى ما وارد نمودندمتجاوز قرار 

محلى ومنطقه اى ، يک امر تصادفى و يا ناشى از ضرورت » خودگردان  «دسته هاى مسلح به اصطالح 
جاوز نظامى در يک برش معين جنگ عليه مردم ما نبوده ؛ بلکه ايجاد چنين ساختار، پاره اى از پالن ت

آنگاهی که کار و بارخادى های نفوذ کرده در درون نيروى ( سوسيال امپرياليسم شوروی در کشور ما بود 
، شمارى مبارزين مقاومت  ، به عنوان آخرين ماموريت هاى استخباراتى شان هاى مقاومت به پايان می رسيد

 ،ومت  دچار تردد و دو دلـــی می شدند  که بنا بر عللی  در ادامه ی همسويی با ساير رزمندگان جنگ مقارا ،
 ازتسليم نتيجهبه نحوى از انحاء تطميع نموده ، متمايل به جنگ در صف دولت دست نشانده مى ساختند و در 

 ) . شدگان ــ به خاطر تضعيف جنگ مقاومت ــ در نقش مليشه استفاده ميگردند 

 روس به افغانستان ، دوستم گمنام ظاهرًا در آغاز ين هفته هاى تجاوز ارتش نيمه گرسنه امپرياليسم
وى پيش از اينکه با لباس محلى شمال .  بسان سمارقى زهرآگين از ميان گياهان هرزه و مضره سر به در آورد

           ثور ٧قبل از کودتاى خونبار (،  برآمد ناگهانى نمايد ما آغشته به خون هموطنان يعنی گوپيچه ی کشور
 انه در ازبکستان شوروى زير نظر کارشناسان نظامى آن کشور آموزش نظامی ديده بود مخفي بطور  )١٣٥٧

 در افغانستان به کار K.G.B، نامبرده را يکى از ژنرالهاى مقتدر  به افغانستان ها مدتى بعد از تجاوز روس. 
 به ٠٠٠الو ژنرال مذکور، ببرک کارمل و دو تن از تاجران سراى شهزاده در قاچاق ط( مل معرفى نمود 

اروپا اشتغال پنهانى داشتندکه جالد زيرک خاد نجيب در همين رابطه ، کارمل و شرکاى روسى و افغانيش را 
مفتضح و رسوا نموده، ترلوسنگ و سرجـيت سنگ با هم برادر را عالوه بر جريمه نقدى چندين ميليون افغانى 

توسط » سنگ...«لوک سنگ، برادر سومی شان قرار گفته ی تر.  سال زندان محکوم کرد١٠ تا ٧به قيدهاى 
  ). به زير پرتاب گرديده به قتل رسيد ،"خان مارکيت"واقع در ، پوليس هند از فرازعمارت پوليس 

رشيددوستم به اسرع وقت مهارت ها و لياقت هاى جنگی اشرا در رويارويى و تقابل مسلحانه با 
وازش کارمل و فرکسيون پرچمى اش قرار گرفت و بر مبارزان واقعى مقاومت تبارز داده، مورد تفقدو ن

مدالهاى روى سينه ى پر کينه اش توسط کارمل خاين به وطن افزوده شد، تا اينکه به رتبه ژنرالى ارتقاى مقام 
  . يافت

 :  دوستم وخــــــــاد-٣

 قواى مليشه از دوستم از وهله اول کار و بار مليشه اى اش در همــگامى فاجعه آفرين با خاد، به تشکيل
ازبکستان که  بعد از کودتای داودخان به طور پنهانی و علنی به »  مهاجرين« قوم خودش که بيشترين آنان از

غرض آگاهى خواننده بايست تذکر داد که ژورناليست (، پرداخت  داخل افغانستان انتقال داده شده بودند
 شوروى و ٤٠ منتشر شد ، در مورد قواى نمبر١٩٩٦معروف امريکايى ريچارسن در اثرش که در ماه مارچ 
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که عمدتأ اعضاى آنرا جوانان ازبک و تاجيک شوروى تشکيل ميدادو » شاملون« شبکه استخبارتى آن يعنى
، نامبرده ) زبان هاى درى ، پشتو و هندى مى دانستند و با فرهنگ مردم افغان آشنا بودند، تذکراتى داده است

راى کسب اطالعات نظامى از وضع جبهات واليات شمال کشور ، به آن مناطق بخشى از آنها را مخفيانه ب
 که بعدها گستره فعاليت آنان -در اين راستا از همين تعداد براى خودش شبکه استخباراتى بوجودآورد. فرستاد

نفوذ  و بنا به دستور مسوول روسى اش به تدريج از حيطه -تا پاکستان، هند ، ترکيه و کشورهاى غربى رسيد
و تسلط خاد نجيب دور و دورتر شد ، تا از قــيد و بســت زنجيره ى سلســـله مراتــب تشکيالتی رياست 

آسوده و در امان بوده ، آزادى عمل بيشترى در عرصه هاى جنگى و ) خـــاد(عمومى خدمات اطالعات دولتى 
     . ابعاد اطالعاتى داشته باشد

 K.G.Bى از يکطرف پليدترين افراد از  مليت ها و اقوام شريف   که روى ملحوظات سياسى نظام
و از جانب ديگر شمار معينى اجنت هاى , کشور را در گستره وسيع تشکيالت خاد باهمديگر هم قالده ساخته

جابجا , مجزا از خاد ، منصوب به قوم مورد نظرش را در تشکيالت استخبارتى سازمانيافته از همان قوم 
، دوستم را واداشت تا ميانه اش را با نجيب جالد برهم زده ... شبکه استخباراتى کشتمند و نموده است ، مانند 

به تمرد وسرکشى از اوامر و نواهى وى بياغازد، تا زمينه پذيرشش را از جانب سر باندهاى جهادى مهيا 
  )١. (سازد

  :» فاتح کابل «   تنى ناموفق ، دوستم -٤

 به هيچوجه نمى خواهد از منافع آنى و آتيش در افغانستان دست دولت کنونى روسيه ، چون سلف خود
به همين سبب تالش ميورزد، تا طرق و وسايلى را جستجو نمايد، که کشور مارا در وابستگى دايمى . بردارد
  . نگهدارد

يش را اتفاقى نبود که حلقه اتصال بعدى اين وابستگى دروهله نخست بگردن تنى خلقى افتاد، تا نامبرده کودتا
« ، سرنگون کرده و حکمتيار   مبدل شده بودKGBسازمان داده ، نجيب را که به کاغذ بدون مصرف براى 

دست کمى » مسعود قهرمان« که در ويرانى کشور و کشتار مردم بيدفاع ما از همتاى ديگرش  (» پر توان 
  . را در قدرت سهيم گرداند) ندارد

ثر أ که مت،از نجيب جالد به تنى حکمتيار در شمايل کودتايى آن هر گاه پروژه سقط شده ى انتقال قدرت 
 به ،بود  )   استخبارات وزارت دفاعيعنیG.R.U  وK.G.B ميان  (از تشديد تضادهاى درونى حزب و دولت

  و در تبانـی با پاکستان و شرکاى منطقه يی و جهانى اش صورت گرفت ، به ثمر مى رسيد .K.G.Bدستور  
» سقوط« و » فتح کابل «  ــ اين ننگ ازبکهاى شريف کشورــ نقش کنونى اشرا دربه اصطالح ، رشيد دوستم

 جانب اجنت چند چهره  از » خالدبن وليد« و » فاتح کابل «دولت پوشالى نمى توانســت ايفا نمايد و ملقب به 
     . رييس دولت تازه به دوران رسيده اسالمى گردديعنی مجددی 

  :  م ساختن دوستم در قدرت   اهتمام در سهي-٥

 را واداشت تا استحاله قدرت از نجيب قصاب خاد به باندهاى .K.G.Bعدم موفقيت پروژه نخستين ، 
 مسعود که در خدمت سياست هاى استعمارى امپرياليسم -در واقعيت امر به جمعيت اسالمى ربانى (جهادى 

ريعه دوستم در نقش تسليمى به باندهاى مذکور تدارک را که ذ) روس در افغانستان در آينده نيز کمر بسته اند
به همين سبب تقابل موصوف را بانجيب جالدکه مانع فرار وی به خارج کشور شد ، . ديده بود؛ پياده نمايد

در اصل زدو بند ( کامال بر مال نمود ؛ حتى روپوش اسالمى برايش بافت ، همينطور بعد از مذاکره رسمى
مدال ستر ژنرالى توسط دولت کارتونيک و ضد تمامى ) جهادى با وزير خارجه روسيهپشت پرده سر باندهاى 

 که -ازبکستان را » مستقل « از جانب ديگر دولت . ارزشهاى جامعه انسانى ، بر سينه ى وى آونگ شد
  واداشت تا طى اعالميه اى رسمى به اخوان جهادى هوشدار دهد که نسبت-فرکسيون برژنف در آن مسلط بود 

دوستم قبل از . به سر نوشت چهار صد هزار ازبک بيرون از مرزهاى جنوبى اش بى تفاوت مانده نمى تواند
. اصدار اين اعالميه و تجاوز اخوان به کابل ، تعدادى از رهبران پرچمى را به ازبکستان انتقال داده بود

خته شد تا به هر نحوى که شده ، نمايشات مضحک و مانورهاى تمسخر برانگيز ديپلماتيک به خاطری راه اندا
  . وى را در دولت اسالمى سهيم گردانند
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براهين و داليل فوق مى رساند که دوستم يک مليشه ساده ى تسليم شده به اخوان ، نبوده ؛ بلکه کماندوى 
  آموزش نظامى ديده و به انتظار لحظه اى است تا به يارى ياران ديرينه .K.G.B هوشياريست که در دستگاه

 را در - بتواند عرض وجود نموده اگر چنين دولتى -» دولت انتخابى اسالمى«) پرچمى هاى کارملى( اش 
 . آينده با کودتا سرنگون سازد

  

  : » سوء تفاهم «   کودتاى دوستم ، يا -٦

  ماه بعد ار انتشار مقاله ای که در فــوق  از نظر تان گذشـــت ،رشيد دوستم به٧بلی خواننده گرامی ،
دوستم :  خبر داد که١٩٩٢ماه دسمبر ...  در شب .B.B.Cگوينده ى بخش فارسى راديو . کودتا دست يازيد

کودتا، تاآن حد پيشرفت که ميدان هوايى، مکروريان، پل باغ عمومى و نقاط . اقدام به کودتا کرد ؛ اماموفق نشد
 دولت ربانى اعالم داشت که سوء تفاهمى .بعدا ناکام شد. استراتيزيک شهر کابل به تصرف رشيد دوستم در آمد

  ). نقل خبر به مفهوم. ( تمام مردم کابل به حقيقت اين کودتاى نا موفق دوستم باور دارند. صورت گرفته بود

 ورق ) مسعود"شورای نظار"  وجمعيت( وابسته ی شوروی ، باند  .B.B.C پس از خبر کودتا توسط
دست به دست گشت ــ  بيرون داد که در آن رشيد دوستم و پرچمى ها پاره اى را ــ که در خارج ازکشور نيز 
  .را متهم به کودتا بر ضد ربانى نموده بود

  :  ترکيه عثمانی و جنبشهای آزاديبخش ملی-٧

  و توسط ملتى ديگر، در هر برهه تاريخى که به وقوع پيوسته ،از آنجاى که تجاوز و تسلط بر ملتى
لحاظ اقتصادى، سياسى، فرهنگى بوده، سر انجام ملت يا ملتهاى اسير شده با مغاير روند تکامل جامعه از 

اين قانونمندى امپراتورى . به استقالل سياسى دست يافته اند؛ قيامهاى ويرانگرشان متجاوز را در هم کوبيده 
، ارمنى ها، رواتهاخوسيع الساحه ترکيه عثمانى را مستثنى نساخت و ملل اسير و زير حاکميت ؛ مثل بلغارها، 

، استقالل شانرا درآشوبها و شورشهاى سلطه بر انداز جست و ... مجارها، رومانى ها، يونانى ها، صربها و
جو نمودند و بر عليه امپراطورى عثمانى به پا خاستند، تا در نهايت در شکل دولت هاى مختلفه اروپايى 

وحشت بر » کله منارهاى« که -تاراجگر عثمانى استقالل سياسى خود را باز يافتند و از امپراتورى سفاک و 
 جز -انگيز آن تا کنون در برخى از کشورهاى اروپايى ؛ مثل بلگراد مرکز يوگوسالوی سابق پابر جاست 

  . ترکيه کنونى چيزى به جا نماند

 در اوايل قرن بيستم حزب جمهوريخواه در ترکيه به قدرت حاکمه سياسى دست يافت و رهبرش 
را به مثابه نخستين رييس جمهور ترکيه جديد بر اريکه ) نماينده بورژوازى ملى(  آتا ترک مصطفى کمال
  .قدرت نشاند

 در راس -کشورهاى غربى ١٩٢٣در قرارداد لوزان در سال  (بعد از مدتى انکليس در قرارداد لوزان 
ن سرنوشت خويش ، از  و حکومت جديد ترکيه با لــگد مال کردن حق مليت بزرگ کـــرد در تعيي-انگليس 

طريق معامله مرزهاى جديد را تعيين نموده منطقه کردستان را بين ايران ، عراق و ترکيه و بعدها سوريه 
را بر افغانستان تحميل و تعميل نمود »  ديورند « منحوس تقسيم نمودند ؛ همانطوری که استعمار انگليس خط 

مرزهاى ) ـد تحت سلطه اش يعنی پاکستان امروزی سپردـناهميت خاک افغانستان را به هــو بخش نهايت پر 
کنونى ترکيه را نيز برمبناى منافع و مصالح آزمندانه سياسى و نظامى خود و ساير کشورهاى غربى خط کشى 

  . نمود و بر حاکميت ترکيه بر بخش وسيع کردستان رسميت بخشيد

 :    » ملت ترک نژاد برتر  « -٨

ولوژى کماليست و فاشيسم آشکار آن از همان ابتداى کسب قدرت حاکمه در ترکيه ، به ئرژيم جديد ترکيه با ايد
خيال خام احياى امپراتورى بر باد رفته ى ترکيه عثمانى افتاده اقدام به اعمال تبعيض نژادى و گسترش آن در 

بان شوروى را در جمهورى هاى ترک ز»  ملت ترک نژاد برتر «قلمرو کوچک خود نمود، و ايده فاشيستى 
ت أولوک هاى هيئايد٠و ترکمن هاى شمال کشور ما افغانستان نيز ترويج داد ها سابق، همچنان در بين ازبک

همه ملل از ترک منشاء گرفته « حاکمه ترک تيوری مزخرف نژاد پرستانه اى را سرهمبندى کردند، مبنى بر 



    

5

ى سفيهانه ى نژاد پرستانه را ساختند، تا اين ، همچنان ساير تيوريها» و ريشه تمام زبانها به ترک برميگردد
بنابر همين سياست فاشيستى گپ و گفت به هر زبان .  مسجل شود» برترى نژاد ترک «  و مساله اثبات گردد

کليه حقوق دموکراتيک اقليتهاى ملى ؛ فى المثل کردها ، ارمنى ها ، . ديگر، به جز ترکی ، غير قانونى گشت 
قتل عام ارمنى ها و رانده . معلق شدو تحقيرآنها به امر عادى و روزمره مبدل گشت .. .يونانى ها ، عربها و

؛ همچنان شکنجه هاى وحشيانه صدها کارگر کرد در ١٩١٥،١٩١٦شدن آنها از سرزمين هايشان در سالهاى 
 ١٩٩٢ ؛ هکذا يورش و اشغال قسمت وسيعى از خاک کردستان عراق در اخيرسال ١٩٧٠رابطه به وقايع سال

  .ت حاکمه ترکيه امروزى بوده مى تواندأنمونه هاى از سلطه جويى نژادپرستانه هي

  :  کودتا عامل تعميق وابستگى ترکيه به غرب -٩

ترکيه بعد از پايان جنگ جهانى دوم ، تالش زيادى به عمل آورد، تا از آشوب و بحران اقتصادى ، 
نابسامانى هاى اقتصادى ، . ش شده بود ؛ رهايی يابدسياسى ناشى از جنگ فاشيستى آلمان نازى که دامنگير

طغيان ملت کرد و ساير اقليت هاى ملى ديگر که به خاطر کسب حقوق و آزادي هاى دموکراتيک شان عليه بى 
دادگرى هاى طبقه حاکمه ترک مى رزميدند ، از يکسو، خطر شوروى قدرتمندکه بر بخش وسيعى از اروپاى 

 ، از سوى ديگر، دولت ترک را بر آن داشت ، تا براى حفظ و تداوم سلطه فاشيستى شرقى نفوذ قايم کرده بود
  . بپذيرد١٩٤٩اش در زير بال آهنى ناتو در آيد و عضويت آنرا در سال 

موقعيت استراتژيک و مفصل گونه ترکيه در جغرافياى نظامى ؛ همچنان هم مرزى و هم جوارى آن با 
تورهاى نامساعد و رشد يابنده سياسى ، گردانند گان اين پيمان يعنى شوروى سابق مزيد بر يک سلسله فاک

 از ناتو خارج شد؛ اما به تعهدات به ١٩٦٦اين کشور در سال ( آمريگا ، انگليس ، آلمان غرب ، فرانسه 
 اصطالح عنعنوى و اخالقيش در قبال منافع ناتو کماکان ادامه داده و آن را عمال در جنگ تباهکن خليج متبارز

و ايتاليا را ناگزير ساخت ، تا فعاالنه در مدرنيزه کردن و تقويت قواى مسلح آن کشور بودجه هاى ) ساخت 
سرسام آور صدها ميليون دالرى را تدارک ببينند و ظرفيت تدافعى و کارآيى جنگى آنرا به خاطر مقابله با 

د از تجاوز ارتش نيمه گرسنه شوروى حرکات موثر احتمالى شوروى سابق باال ببرند ، چنانچه اين هزينه بع
به . به افغانستان قوس صعودى اش را شتابزده پيمود و ترکيه را داراى تسليحات جنگى پيشرفته تر گردانيد

سببى که موقعيت استراتيژيک ترکيه براى غرب همواره مهمتر شده مى رود، در ماه نوامبر سال جارى 
 ميليون ٨٠٠کمکهاى نظامى و اقتصادى امريکا ممکن است بيش از ارزش  " : گفتند منابعى در کنگره امريکا

دالر به صورت کاهش بدهى هاى ترکيه باشد، انقره ميتواند از چهل هزار دستگاه کاميون ساخت جنرال 
  ). ٢٠٠٢ نومبر- ٧٣٤شهروند(  " موتورز براى تجهيز ارتش خود استفاده کند

شهاى سياسى منطقه از جمله جنگ آخوندهاى ضد علم تجاوز ارتش غارتگر شوروى به افغانستان و تن
و فرهنگ و قاتل دهها هزار ايرانى با رژيم فاشيستى صدام حسين ، اختالفات قبلى هيئات حاکمه ترکيه ــ که 
همديگرشانرا به خاطر طغيان احتمالى کرد ها متهم به بى کفايتى مى کردند ــ تشديد نمود، تا سرانجام 

     . يافت١٩٨٠ا در کودتاى سپتمبر سال اختالفات، راه حلش ر

  :  دولت کودتا در ترکيه و ازبکهاى افغانستان -١٠

 باحترام  عميق به اقوام نجيب و شجاع ازبک و ترکمن  های کشور مـــا که  به هنگام تجاوز ارتش 
 مختصرًاشوروی در پهلوی ساير برادران هموطن شان دليرانه جنگيدند، بايست  به اين نکته بسيار مهم 

پرداخت که  وجود ازبکها و ترکمن ها به مثابه باشندگان بومى در شمال افغانستان ، سبب شد تا بعد از انقالب 
به اثر تحريکات امپرياليسم غرب به داخل ...  در روسيه تزارى عده اى از خوانين ، مرتجعين و١٩١٧اکتوبر 

  . کشور ما سرازير شوند

 تاجيکها به فاصله هاى متفاوت زمانى  از ازبکها، ترکمنها، قسمًابعد از تاريخ فوق شمار کـثيرى
 در صفحات شمال ًامهمانان ناخوانده عمدت.  گرديدندمرزهاى شوروى را پشت سر گذاشته وارد افغانستان

  وظيفوی روى عاليق نژادى ، زبانى و- در پايتخت جابجاشدند ؛ اما بعداز مدتى اقامت قسمًاکشور ، و 
قشر ثروتمندشان به بعضى کشورهاى غربى ، .  را غرض اقامت دايمى به ترکيه ، ترک گفتندافغانستان 

  . منجمله به امريکا و عرب سعودى کوچيدند
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 مهاجرت اين مليتها به افغانستان ، هر ١٣٥٧ ثور٧از شاخص منتخب باال تا نقطه عطف بعدى يعنى 
 ادامه داشت ؛ اما چند ماه پيش از تجاوز ارتش - گاهى علنى ، زمانى پنهانى -چند سال يا چندين سال در ميان 

 ن هايى ــ که نمى توانست عوامل شوروى به افغانستان ، همچنان موازى باتجاوز، تعداد زيادى ازبکها و ترکم
K.G.B. از اين گروه هايی که چندين ماه قبل از  ٠ــ به خاک ما سرازير شدند در بين شان وجود نداشته باشد

تجاوز و موازی با آن به کشور ما سرازير گرديدند ، تعداد  قليل شان الى خروج مفتضحانه قواى شوروى از 
 ؛ اما بخش عمده اينان بعدها به پاکستان و از آن طريق به ترکيه و کشور ، در افغانستان توقف نمودند

تعدادى از پاکستانى ها و عربهاى تروريست از شرايط و ( کشورهاى غربى ، منجمله امريکا و کانادا کوچيدند 
حوادث خونبارى که بر کشور و مردم مامستولى شده بود به نحوى رذيالنه اى سود جسته به نام افغان به 

     ) .گرديدند... و وارد هند افغان   نيز به نام .I.S.Iاعضاى . ورهاى غربى پناهنده شدندکش

بحث در رابطه به چرايى و چگونگى مهاجرت ازبک ها و ترکمن هاى آنطرف مرز به کشور ما و 
 .G.R.U ميکانيزم انتقال پالن شده ى تعداد قابل مالحظه ى از عوامل اطالعات وزارت دفاع روسيه 

 منصوب به ملل فوق الذکر تحت پوشش مهاجر را ميگذارم به ياداشتى که .K.G.B  ازمان امنيت آنکشورسو
ولوکها، نويسندگان ، فرهنگيان و ئجنبشهاى واقعى ايد.  در آينده دوستان ديگر به دست نشر خواهند سپرد

ون ميدهند ؛ مگر رهبران سياسى نظامى مختص به خط ايدولوژيک سياسى خود را در روند مبارزه بير
رشيد دوستم کلم جمع که از قانونمندى »  جنبش ملى«جنبشهاى کذايى ساخته ى استعمار و امپرياليسم ؛ مثل 

 که گرايش عمومى داشته و به خاطر تشکيل يک دولت خودمختار در گام نخست مى - ملى يک جنبش واقعًا
زشهاى معين و کنکريت و فرموله شده را سر رزمند و داراى ساختار همگون از لحاظ مليت واحد بوده و ار

گويندگان ، کارمندان ، چيز نويسان ، فرهنگيان ومانند اين ها .  بکلى تهى ميباشد-خط خويش قرار مى دهند 
به دور آنها حلقه بسته امور ادارى ، فرهنگى » جنبشها« قبل بر آن تدارک ديده شده ، بعد از سرهمبندى چنين 

مى برند ؛ مانند آقاى عبدالقيوم بيسد که متاسفانه تا سطح سناتور رژيم نجيب و از آن هم  شانرا از پيش ٠٠٠و 
و آقاى داکتر اعظم . نزول کرد) رشيد دوستم( سرباند کليم جمع ها » رييس هنرهاى شوراى فرهنگى « پايينتر

 امپرياليسم تجاوزگر ى ساخته و پرداخته» لويه جرگه « دوستم در » جنبش ملى «دادفر که به نمايندگى از 
اتحاديه سمت  «در شهر پشاور پاکستان دفترى بنام ) ١٩٨١ (١٣٦٠و همينطور در سال . امريکا تبارز نمود

 قــزل ءخليفه «س آن فردى مسن و به ظاهر روحانى بنام أ که در ر- به ابتکار موصوف تاسيس شد»  شمال
را پيش مى » ٠٠٠اتحاديه «ن سياسى نامبرده کار و بار آقاى داکتر دادفر به سمت معاو. قرار گرفت»  ايـــاق
براى تخريب قريه ها و .I.S.I اين بود که سالح و مهماتى را که » ٠٠٠اتحاديه«پاره اى از کار دفتر . برد

انتقال داده مى ... ) شبرغان ، ميمنه و( به مناطق ازبک نشين کشور ، روستاهاى کشور به آن دفتر مى سپرد 
« در اين گير و دار .  حجم قابل توجهى سالح و مهمات اخذ شده به مليشه هاى دوستم مى رسيدشد که مسلمًا

 از  " روحانى" که با هويت ازبک -»  خليفه قــزل ايــاق «اتحاديه سمت شمال يعنى »  جناب رييس صاحب 
از )  فرستاده شده بود  روشنتر بگويمويا ( آنطرف درياى آمو زير پوشش مهاجر به افغانستان وارد شده بود

انتقال و  نقل و سازمانده اين.  به ترکيه انتقال داده شد طريق دفتر خويش باچهار صد فاميل ازبک رسمًا
کوچانيدن هاى قبل از آن ــ که شماری ازبکها و ترکمن هاى افغانستان نيز شامل آن بود ــ يعنى آقاى داکتر 

و از آن سرزمين . کستان را ترک گفت و به آلمان عزيمت نموددادفر، بعد از ايفاى رسالت تاريخی اش ، پا
آقای داکتر دادفر که از زندان امين جالد زنده [ نشد  معلوم  . دالر براى دوستم فرستاد)١٠٠٠٠(مبلغ ده هزار

  کابينه دولت دست نشانده امپرياليزم امريکا  مزد کارکرد هايش را در بسمت وزيربيرون شد و هم اکنون
جالد مردم  اينبه جيب  ی گرفتهآلمان ی به ظاهر خيريه و کدام نهاداز حساب کى را اين پول ] مينمايد جستجو 

    !ريختافغانستان 

دولت کودتاى فاشيستى ترکيه بعداز پيروزى اش پناهندگان ازبک و ترکمن افغانى را در مناطق شورش 
ـ که بعد از تجاوز ارتش شوروى، ازبک ها و ـرا  اسکان داد و آن عده از عمال و اجيرانش ستانخيز کــرد

ترکمن هاى افغان را با تشويق و تطميع وادار به مهاجرت به ترکيه نموده بودند ــ توظيف کرد تا مهاجرين 
همين عناصر .  افغان را در تقابل و تعارض با کردهاى ترکيه قرار داده و از درگيرى آنها با کردها بهره گيرد

و ترک پرست افغانى ، که راه مهاجرت هموطنان ازبک و ترکمن خودشان را به ) ل آق سقا(»  افسقال «
جانب ترکيه باز کرده بودند، بعد از اسکان آنها در ساحات مورد نظر، به تجديد ترويج ايديولوژى کماليست و 

  .در ميان آنها پرداختند»  ترک نژاد برتر «

  :   دولت ترکيه در جهت احياى پان ترکيسم -١١
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وزه درياى خزر که در طول تاريخ همواره عرصه منازعات و کشمکش ها بين امپراتورى روس ، ح
جمهورى هاى آذربايجان ، » استقالل  «فارس و ترکيه بوده است ، با فرو پاشى سيستم شوروى وباز يافت 

ناب سست با آنکه ط( قزاقستان ، قرغزستان ، ازبکستان ، و ترکمنستان از سيستم متالشى شده شوروى 
بار ) مشترک المنافع امپرياليسم روس بدور اين کشور ها کشيده شده  ــ آذربايجان از اين حلقه خارج کرديد ــ

هيئات حاکمه ترکيه در اين رقابت و هم . ديگر به ميدان رقابت سياسى دو کشور ايران و ترکيه مبدل شده است 
و با استفاده از هم نژادى ، هم زبانى و هم کيشى با چشمى دست برتر از آخوندهاى توسعه طلب ايران داشته 

اين جمهوري ها، در پى احياى امپراتورى ترک ، قدمهاى تندى برداشته و از سران پنج جمهورى ترک زبان 
ميخکوب نمايد و » سازمان دولتهاى ترک « مذکور در انقره دعوت نمود تا اين کشورها را در داربستى بنام 

  .                                               رزهاى چين بگستراندحوزه نفوذش را تا م

و » جنبش ملى«رشيد دوستم سرداره (  در نشستی که در انقره صورت گرفت ١٩٩٢دراوايل نوامبر  
 يعنى چهار روز قبل از ١٩٩٢مشاورين ميهن فروش پرچمى اش در همين رابطه در اواخر ماه جوالى 

سران پنج جمهورى ترک زبان ، با ترکيه بيانيه مشترکى )  سفر پنهانى به ترکيه نمودندبرگزارى نشست انقره
ف مى سازد، تادر زمينه سياسى ، اقتصادى و صنعتى لکانيه ، شش کشور امضاء کننده را مبي.  را انتشار دادند

  . ، منجمله بهره بردارى از منابع نفت و گاز با همديگر همکارى نمايند

 نخستين قدم مهم در جهت يک سازمان دولت هاى ترک بوده و تالشهاى بعدى آن دولت در بيانيه انقره
 که مرام آن چنگ انداختن بر تمام بازار و ثروت مادى اين ،»  بازار مشترک دولتهاى ترک «جهت تاسيس 

 دومين )ه است  که اقتصاد ترکيه نيز بخشى بهره آفرين اين اقتصاد بود(کشورها و ادغام آنها به اقتصاد غرب 
  . گام مهم در مسير احياى پان ترکيسم شمرده ميشود

هيئات حاکمه ترک عالوه بر همزبانى ، هم نژادى و غيره عاليق و مناسبات هم فرهنگى و تاريخى با 
اين جمهوريها از اسالم بودنش به خاطر اين رقابت با عربستان ، پاکستان بويژه ايران نيز سود برده و به 

  . کمر بسته است ، تا قلمرو شمال افغانستان را نيز در دايره نفوذ اقتصادى و سياسى اش قرار دهدآرزوى اين

  :  رقابت بر سر خريــد دوستــم -١٢

 ؛ تبارز يک مشت ١٣٧١جريانات سياسى و رخداد هاى هر دم فزاينده نظامى ماههاى اول و دوم سال 
وروى متشکل نشده بودند ، در قالب به اصطالح رهزن و آدمکش که در هنگام تجاوز ارتش بى وقار ش

 ، خواست تجزيه طلبانه ى ببرک کارمل خاين به وحدت ملى و تماميت ارضى "جنبش ملى اسالمى شمال"
افغانستان ، به بهانه فــدرالى ساختن ساختــار سياسى افغانستان که از هنجره رشيد دوستم بيرون پريد و آقاى 

 بنام C.B. B.راديويى اش درکشور آلمان همچنين طى مصاحبه اى با بخش پشتوى داکتر دادفر بعد از جابجا
يک ازبک افغان از دوستم و فدراليسم اش براى افغانستان ، بدفاع برخاسته ضمن صحبت گفت که بنام يک 

 ،) نقل گپ بمفهوم ( دولت با ساختار فدراليسم ميباشد ازبک افغان خواهان وحدت مجاهدين براى ايجاد يک
به ازبکستان ) از طريق افغانستان(همچنان سر و صداى مذاکره در مورد احداث و تمديد خط آهن از پاکستان 

تمديد اين شاهراه مواصالتى مهم به عالوه اين که منافع آتى ترکيه را از جانب پاکستان صدمه پذير خواهد ( 
، از جمله ) وارتر و سهلتر خواهد نمودساخت، مسير تجاوز امپرياليسم روس را در دراز مدت به بحر هند هم

جنبش « عواملى اندکه هيئات حاکمه ترکيه را واداشت ، تا سريعتر از حريفان گرسنه اش اقدام به خريدارى 
نموده، ويرا به ترکيه دعوت نمايد ، تا نامبرده و مشاورين پرچمي اش را ) رشيد دوستم ( و سر باند آن » ملى

و حسنات » سازمان دولتهاى ترک « تصادى و نظامى آن کشور ساخته و از صفات متوجه قدرت رشد يابنده اق
به همين سبب سفره اى صدبار رنگينتر از . ايشان را آگاه گرداند» بازار مشترک دولت هاى ترک « 

) »درآن نه گوشتى بود نه گلچه پيازى که رهبران بخورند... «که به گفته آصف محسنى ( دسترخوان مسکو 
  . مقابل آنها پهن نمود، تا از نعمات آن مستفيد گردندرا در 

 ١٣٧١خريدار بعدى دوستم سعودي ها مى باشند که در رقابت با ترکيه ، پاکستان و ايران در ماه قوس 
  .اش ناميدند» الحاج دوستم«از وى در رياض با کوس و کرنا استقبال نمودند وبا آب زمزم غسل تعميدش داده 

شديد و لجام گسيخته ى دولت ترکيه وپاکستان که هر دو از آبشخور امپرياليسم در يک کالم رقابت 
جنايت گستر امريکا تغذيه مى کنند در رابطه توسعه نفوذشان در کشورهاى آسياى ميانه يکى از عواملى است 
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به همين خاطر وى براى فروشش رهسپار . که دوستم را در بازار مکاره وطن فروشان ارجحيت مى بخشد
  . زبکستان ، تاجيکستان ، ترکيه ، پاکستان و عرب سعودى شده است ا

تاريخ ميهن ويران شده و به خون نشسته ى افغانستان در همين مقطع خونچکانش با بى حوصله گى 
اىمکارتر پرچمی اش ــ که بار ديگر هاى جنايتکار و شرکــ»  گليم جمع « آشکار خواهد ساخت که سرباند

به چند دالر امريکايى »  بازار آزاد «بيع و شرا معامله گران سياسی  قرار داده اند ــ در خودشانرا در معرض 
  خريده خواهد شد؟ 

بلى خواننده گرامى، نوشتار دومى در باره دوستم که يک دهه قبل منتشر شد را نيز مورد مطالعه قرار 
 يکى از سياهترين ِی جهادى بعدجريانات سياسى و رخدادهاى خونين نظامى فى مابين داره  هاى. داديد

 .I.S.Iو متعاقب آن درگيرى هاى مسلحانه اين اجيران از نظر افتاده ى ) ١٣٧١ ثور ٨(روزهادر تاريخ کشور
با طالبان و )  مسعود-جمعيت ربانى (  پرورش يافتگان امپرياليسم روس  ،ى امريکا» سيا«پاکستان و سازمان 

آنانى را که ( سم امريکا و متحدينش زير پوشش  سرکوب طالبان و القاعده القاعده ، سر انجام تجاوز امپريالي
به )  کوبيده شده ی مــا و ارزشهاى قبأل صدمه ديده ى شان ساخته بودامريکا خود بالى جان مردم شديدًا

را به بار دوم ، البته باداليلی در ترکيه، خودش بيسواد و قاتل هزاران هموطن ما وضاحت نشان داد که دوستم 
  . امپرياليسم امريکا فروخت

امريکا ، ژنرال دوستم و استاد «  تحت عنوان نيويورک تايمزحال توجه تانرا به بخشهاى از گزارش 
 ٢٠٠٢ اگست سال ٣٠ مورخ٧١٤ درج شهروندهفته نامه دى سايت آلمانکه ترجمه آن به فارسى از »  عطا

  : مى باشد ، جلب مى نمايم

دراين پايگاه حضور ... ن جنگى شمال افغانستان، ژنرال عبدالرشيد دوستم و معلم عطاقدرتمندترين رهبرا«  ◙
که مى خواهد متقاعد کند تانک هايشان را از شهر . بايک رابطه سازمان ملل متحد قرار دارند. آنها. يافته اند

ه دارند،  جنگنده هر طرف ، در حاليکه انگشت روى ماش٥٠در ميدان بزرگ مزار حدود. بيرون بکشند
درگيرى ها ، چنان شديد بود که ) ميان دو طرف ( يکديگر را زير نظر گرفته اند، در هفته هاى گذشته 

آنها نهايتا مى خواستند به ارتفاعات داخل کشور . همکاران صليب سرخ نتوانستند مزار شريف را ترک کنند
  » .از گرسنگى رنج مى برندهزار انسان ) دوصد(بروند ، جايى که احتماال يک ميليون و دويست 

  » از ايجاد يک ملت جلوگيرى مى کنند... رهبران جنگى نظير دوستم و عطا  « ◙

يک آقاى جنگ به خلقش نياز دارد ، اما بر خالف آن يک فرمانده ، خلقش : دوستم و استاد اعطا ميگويند « ◙
  » را حفظ مى کند

 قلب مزار شريف ، تابلوى نصب کرده است و فرمان در... به عنوان مثال دوستم بر مدخل مسجد سبز  « ◙
کشى تازه برق و شمشاد کارى باغها را ) مصرف کيبل(داده که روى آن به انگليسى بنويسند که او هزينه کابل 

دوستم، خودش را براى نيازهاى نهايى شهر، مثل ايجاد شبکه فاضالب ، . از جيب خودش پرداخته است
. همه اين کار از بيست و پنچ سال پيش به اين سو خوابيده اند. زحمت نمى اندازدبيمارستان و حمل زباله به 

کودکان باپاهاى قطع شده از زمين، خودشان را روى گارى هاى خود ساخته چوبى ، در خيابانهاى غبار آلود 
افغانستان  چسپيدن به قدرت در .اما يک رهبر جنگى ، براى ديدن اين رنجها ، چشمى ندارد. کشند به پيش مى

  » .، چيزى وراى اداره يک انجمن نيکو کارى است

در . عشق بيدار شده دوستم نسبت به مطبوعات خارجى ، در اصل نشانه اى از تحقير شخصيت او نيست «◙
شبرغان، با حدود هشتاد کيلومتر فاصله از مزار، او در ميان گل رز ، در قصر پوشيده از کاشی هاى صورتى 

  » .يکند که در زير آن زير دستانش با غرور قدم مى زنندو آبى را اداره م

بازديد ) طالب پاکستانى را نگهدارى مى کردند ٨٠٠آنجا حدود( نمايندگان صليب سرخ از اين زندان « ◙
زندانيان هنوز روى پاى خود بند نشده بودندکه ... کردندمتوجه شدندکه دوستم زندانيان را گرسنگى مى دهد

  » ژست يک بخشاينده، آنها را به پاکستانى ها فروخت با) دوستم(ژنرال 
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استاد عطا . ژنرال سعی ميکند  خودش را يک سياستمدار نشان بدهد دوستم جنبش را نمايندگى ميکند«◙
ميکندکه وقتى او عليه تجاوزگران   با لحنى تحقير آميز حکايتعطا. است » جماعت « برعکس جانبدار

مسعود « در همين رابطه ( » دست نشانده داخلى با روس ها متحد شدشوروى مى جنگيد، دوستم بعنوان
همچنان وابستگى دوستم به ازبکستان  «:چنين گفته بود در کابل ١٣٧٣در کنفرانس مطبوعاتى سال » قهرمان

   ) - ٣٤٩صفحه ٠٠٠مرد استوار و اميد» و به يک تعداد جنرالهاى شوروى سابق پوشيده نيست

با اين همه . رين تالش بزرگ امريکا براى گسترش امپرياليسم هنوز از ياد نرفته است خاطره ويتنام ، آخ « ◙
 آدم مى تواند از ٠٠٠ کار را مى کنند ن، در مزار شريف به نظر ميرسد که امريکايى ها دقيقا دارند هما

 جز ماموريت صلح و کمک براى بازسازى حرف بزند ، اما آنچه در مزار شريف مى گذرد ، چيزى نيست
حضور . تروريستى امريکا ، نسخه تازه اى از امپرياليسم است  بله ، جنگ ضد. کنترول امپرياليستى 

  »  ٠٠٠امپرياليستى به هيچ عنوان جنبه موقتى ندارد

آن که توان انسانها را در محل تقويت کنند  همکاران سازمان ملل متحد، تکرار مى کنندکه آنها براى« ◙
. مى نامند» سلطه غير مستقيم « بريتانيايى ها آن را ٠٠٠٠يه کالم استعمار نو است اين ، تک. اينجاهستند

همکاران محلى ، وظايف ادارى روزمره را انجام مى دادندو نيروهاى بومى کمى قدرت نمايى ميکردند، در 
ر د. حالى که تصميمات واقعى در دور دست ، يعنى در پايتخت هاى قدرت هاى استعمارى اتخاذ مى شد

  روياى خودگردانى ، همزمان با قيموميت استعمارى : افغانستان نيز سلطه غير مستقيم يک نمونه است 

او،خشم . اشرف قانونى يکى از همکاران متنفذ سابق بانک جهانى ، امروز وزير اقتصاد افغانستان است « ◙
 ٣٥٠در هيچيک از : ن ميکند خود را از رفتار تحقير آميزبوروکرات هاى سازمان ملل ودولت هاى غربى بيا

طرح پيش بينى شده از سوى سازمان هاى بين المللى و غير دولتى ، حتى نظر مشورتى دولت موقت پرسيده 
  » نشده است 

  .»  ؟ سرزمين حضور دارند و نيروهاى ويژه در اينCIAرهيچکس نمى داند که چه تعدادمامو« ◙

مجددى و جانشين بر »  خالد ابن وليد «اتر جالد ببرک نجيب خواننده عزيز ، حال که تا اينجا چرخش هاى متو
 ]و هم اکنون فرد درجه دو در وزارت دفاع دولت دست نشانده امريکا  [ حق ببرک امريکايى در شمال کشور

نراالن امريکايى و نماينده خاص رييس جمهور جتشبثات  سياسى نظامى جديدش رابا .  را ازنظر گذرانديد
نيز از طريق رسانه هاى جمعى تعقيب و بر عنوان اين مقاله از صميم قلب مهر تاييد گذا )  ادخليل ز(امريکا 

    ٢٠٠٢ نومبر١٨  نبـی.  ب  . ريــد 

دشنه (" در کتابش» حزب دموکراتيک خلق افغانستان« آقای فقير محمد ودان عضو برجسته کميته مرکزی)١( 
ای رهبری حزبش را  به باند های جهادی ، نا شی از پيوستن عده ای از اعض) ٢٣صفحه " های سرخ 

، تاثيرات احزاب » عوامل متعدد« گرايشات فکری تعصب آميز ، زبانی ، سمتی  و اتنيکی آنها قلمداد کرده و 
دخيـــل دانسته می » حزب دموکراتيک خلق افغانستان« جهادی مقيم پاکستان و ايران را در بريدن آنها از 

نه بنا بر عوامل متعدد ، عدهء از سازمانهای سياسی کشور ما از جمله در عــدهء از رهبران و متاسفا« : نويسد
کادر های ح د خ ا  نيز چنين گرايشات فکری عمدتا تحت تاثير احزاب و تنظيم های جهادی مقيم پاکستان ، 

کور تبارز و در سازمانهای مذايران ،  ايجاد و در بستر ناسالم آن سمت داده شده و سر انجام در اتحاد عمل با 
نويسنده بعد از اينکه از رفتن صدر اعظم کشتمند به طرف حزب وحدت اسالمی .  » ـل گرديدندميان آنها منحــ

ستم که شخص دارای استعـــداد جنرال عبدالرشيد دو« : ـتم چنين مينويسد تذکراتی ميدهد ، در مورد دوســ
داشته و فـاقد نظـرات سـياسی بود مگر در عقــب او ... ادی حـد اقـلفطـری قــوی نظـامی است  و سـواد عــ

و خارج از آن چون  سيد اکرم پيگير ، ) ح د خ ا ( دادی  از محرکين سياسی  و عقيده تی در حزب وطن تعــ
 ـتان بر وی مشهودازبکسـ»  وطـــن جمعيـــت« آزادخان و عدهء ديگر قرار گرفتند همچنان تاثيرات سازمان 

؛ همچنان آقای ودان که »  عضو شورای مرکزی حزب وطن و قهرمان جمهوری افغانستان بودموصوف . بود
دزد و  "گليم جمع"اجنت شوروی سابق و روسيه کنونی يعنی (!)  » ـریفطـداد استعـــ« فات و در وصف ص

 تحصيل يافته های نجيب اهللا مسير يکتن از « اثرش از٢٣داد سخن ميراند ودر صفحه  مشهور،جنايتکار 
.  ياد می نمايد»  شوروی در تحريک و سازماندهی بغاوت دوستم و تشکيل ائتالف شمال نقش برجسته داشت

کشتمند ، نجم الدين کاويانی ، فريد مزدک ، و امثال آنان به داره های جهادی ناشی از خط  پيوستن دوستم ،
...  " خط فکر نژادی و " که ودان عامدانه آنرا طوری _  آنان ...فکری ، نژادی ، زبانی ، منطقه ای و

 سياست  وده ؛ بلکه بنا برـبن _ميخواند تا بر عضويت شان در سازمان های استخباراتی روسيه پرده بکشد 
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به بخش " سوسياليست وکمونيست "  حزب علنی در حال فرو پاشی زير نام  مهمنيروی از يک بخش انتقال
 سازمان امنيت امر، به   به رهبری مسعودو جمعيت اسالمی" شورای نظار"نام   زير)اخوان روسی ( اخوانی 
وشــشها و قـــالب ها صورت ؛ زيــر همين پـ.G.R.Uروسيه  و استخبارات وزارت دفاع.K.G.B شوروی

 ◙گرفته است 


