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 قوماندانان ترین)از سرشناس قوماندان بایرجب خسربره علی فرزند رجب  الهعنایت ۱۳۸۱ عقرب ۱۴ بتاریخ ●

و اوالد  گوید: »تـو زن  می رد داده  جواب بدهد. داوود  وی را به  تا دخترش خواست ( از داوود قصابمجید روزی
 .كندنمی قناعت اله .« اما عنایتزیاد است تفـاوت هم  ال و سـ سن دیـگر از لحاظ و از طرف  داری 

 آمرانه  آنان  به  هم  بای گویند. رجب او می  را به  رود و موضوع می بای نزد رجب  عبدالفتاح با پسرش  داوود قصاب
 زنده   قریه   در این   توانی نمی  یر آن در غ  بدهی  من  قوماندان   . دختر خود را باید به است  از من   دهد: »فیصله دستور می

هر دو   كه ای گیرند تا اندازه  شدید می  و كوب شوند زیر لت  نمی تسلیم پدر و برادر دختر را كه  .« باالخرهبمانی
دختر با  نكاح مالی محل  گیرد و توسطمی  صورت فیر تفنگ و رواج  رسم  نام  به  آنان رضایت  شده و بدون  بیهوش
 .شود می بسته الهعنایت

های خویشاوند دوستم با قوماندان و چند نفر مسلح جلو زن جوانی معلم در مكتب یكی از دایی  ۱۳۷۴در ماه عقرب   ●
ناموس را برآورده سازد اما زن  خواهند تا سوار جیپ شود و خواست قوماندان بیخدیجه جوزجان را گرفته از او می

رساند. شب هنگام نیز اش معلمه را بقتل میدهد. قوماندان وحشی فوراً با تفنگچهنداخته و دشنام میبروی آنان تف ا
اش افشأ نشود. تا كنون از زنده و مرده فامیل  برد تا راز جهادیبه خانه وی هجوم برده اعضای فامیلش را با خود می 

 .بخت اطالعی نیستسیاه
شود. ربایندگان از  ای توسط افراد شورای همآهنگی دوستم ربوده میزده ساله پسر شان ۱۳۷۴عقرب  ۳به تاریخ  ●

شوند. اما پسر موفق لك افغانی جهت رهایی وی خواستار می ۳0پدرش كه مالك هوتل البرز شهر مزار است مبلغ 
گیرد. پسرك در مدت گردد و دریور مبلغ دو لك افغانی انعام میرانی به خانه برمی به فرار شده و به كمك تكسی

 .و كوب فراوان قرار گرفته بود های شرفباخته مورد تجاوز جنسی و لتزندانی بودنش نزد جهادی
و  اختطاف ای را از پرورشگاهساله دختر هشت بادیگارد دوستم الدین محی قوماندان ۱۳۸2سنبله سال2۴بتاریخ  ●

 .بازدبعد از حادثه حواس خود را کامال می طفلک معصوم دهد.مورد تجاوز قرار می  باغ شبرغاندر جنگل
ساله که  ۱2با دو دوست دیگر خود بر یک دختر  ۱۳۸۶دلو سال 2۹ساله حاجی پاینده بنام نجیب بتاریخ  ۱۷پسر ●

متعلم صنف ششم مکتب بود به صورت دستجمعی تجاوز نمودند. دولت فاسد کرزی جریان ماجرا را نظاره داشت  
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خیال به خارج رفت. هر چندی که این حادثه  شایسته نکرد تا این که نجیب کثیف بعد از مدتی بی امی ولی هیچ اقد
 .ها هم به نشر رسیده بوددردناک وسیعا توسط رسانه

ها جریب زمین دوستم جهت عیاشی و خوشگذرانی خویش قصری را در بندر اندخوی شهر شبرغان در ساحه ده ●
ناپذیر . عیاشی یكی از امراض عالجها افغانی اعمار نموده استن به مصرف ملیونبا داشتن حوض آببازی و چم

، برای های نظام و بچه جمال هزارهباشد. او به وسیله دالالن خود به نام »رهبر« جنبش ملی و اسالمی می
ازبکی شب و  های ترکی وآورد. همچنان روسپیخوشگذرانی و هرزگی زنان را از شبرغان و مزار به قصر می

 .باشندروز در حال رفت و آمد در قصر افسانوی دوستم می
 

 قتل
و مجید پادشاه  دوستم( )قوماندانان عمر و بدل  تفنگداران  بین شدیدی  جنگی( ۱۳۷۵ثور  ۹) عید قربان  روز اول  ●
 كشیده  آتش  شهر به   هایدكان   در اثر آن   كه   در گرفت  تاشقرغان  خلم   در ولسوالی   گلبدین(  اسالمی  حزب  )قوماندان   خان

نیز   رسیدند و تعداد زیادی  قتل  نفر به  2۵  جنگ  گردید. در این  غارت  و خادی  جهادی  رهزنان  آنها توسط  شد و اموال
 .شدند زخمی

  اندان عمومی هاشم قوماندان كندك محاربوی به همدستی تورن جنرال صادق قومدگر جنرال میر  ۱۳۷۴در جوزای   ●
   شبرغان یك عراده موتر عسكری را به

شوند. رسانند. بعداً افراد خود آنان موتر را متوقف كرده خواهان اسناد آن می لك افغانی بفروش می  ۷۵0دو نفر به مبلغ  
ی  دو را به جرم دزدی به دشت سلطان كوت برده یکی را بعد از گرفتن پول رها و دوم  چون سندی وجود نداشت هر
 .رسانند را که پولی نداشت به قتل می

، تجاوز و كشتار یكی از های نقدی، جریمهدر منطقه هرخ ولسوالی شولگره والیت بلخ مردمی كه از ظلم و ستم  ●
الدین به ستوه آمده بودند تصمیم گرفتند تا آن جنایتكار را به جزای اعمالش  بنام امام  یاسین دوستمیقوماندانان گروپ اكه

الدین، او را در مسیر های امامچند تن از اهالی به اتفاق لطیف یكی از بادیگارد ۱۳۷۴سنبله  22رسانند. بتاریخ ب
، فامیل و اقاربش ها باالی لطیف، دوستمیبازار هرخ به رگبار ماشیندار بسته و بقتل رساندند. ولی بعد از این حادثه

 .رسانند ای بودند، به قتل میتی اطفال گهواره نفر را كه اكثر شان زنان و ح 20یورش برده 
( ( از مرگ رسول پهلوان اطالع پیدا نموده نزد زمان پهلوان )برادر رسول پهلوان پدر صمد )قاتل رسول پهلوان ●
خود برده شاجوری به دهنش ضربه نموده او را از بین   ه  رود تا از صمد احوال بگیرد. زمان پیر مرد را به خانمی
پهلوان با یك تعداد از افرادش سراغ باقی اعضای فامیل صمد )مادر، برادر، ماما، كاكا و دوستان برد. بعد زمان می

كند. همزمان با این قضیه پانزده تن از قوماندانان و افراد مسلح از كوهستان ولسوالی    باران می  او( رفته همه راگلوله 
آیند كه در نتیجه همه از   ُگلی پهلوان )فعال وکیل پارلمان( به فاتحه می كه از نزدیكان صمد بودند، نزد لوالش میمنه

 .شوند دم تیغ كشیده می
، تمام محافظان  بردند، در میدان هوایی آنجا زمان پهلوان، زمانی كه جسد رسول را از مزار به میمنه میعالوه بر این 

( این كشتارها را گویند او )زمانكند. مردم می اعدام می، برادرش را دستگیر و به جرم اطالع داشتن از قتل رسول
 .دهد تا دست داشتن خود دوستم در قتل رسول علنی نشود با اشاره و حمایت دوستم انجام می

 قتل شده و بعد از تجاوز به  و دختر ربوده زن هفت روضه  از چمن  سرخ گل  روز میله ۱۳۷۵ حمل  22 بتاریخ ●
 .شد مزار یافت شادیان  جسد در دشت ۶ جمله از آن  رسیدند كه

ها نفر بدست باند ربانی اسیر و صدها نفر خلع سالح  دوستم كه طی آن ده ۱۳۷۳بعد از شكست ماه عقرب سال  ●
( را كشیدند تا خشم و  اله جمعیتی )از ولسوالی چمتالچشمان رحمت۱۳۷۴عقرب سال   22شدند، افراد دوستم بتاریخ  

 .شان را تبارز داده باشندقهر 
های جنبشیان، دوستم بدلیل ترس از خشم مردم و جهت تداوم قدرت خطاب به  ّ و اوج ددمنشی  ۱۳۷۴در اوایل قوس ●

: »كارد ستم و جنایت را یكباره به استخوان مردم نرسانید. شما در زندگی خود روی  پهلوانان و قوماندانان خود گفت
ها ، آپارتمانهای شخصی هر كدام صاحب موتر  ه بودید و از خیرات جنبش ملی و اسالمیهای تیز رفتار را ندیدموتر

 «.و پول شدید
 

 جنگی تنظیم ای از سگ نمونه
 اطراف  بر مزار و نواحی   فكر حاكمیت  به  بادغیس  خط  و تحكیم  ملك  از وجود نیروهای  فاریاب  بعد از تصفیه    دوستم
  از حریفان  حیرتان و شهرك كود و برق جز از ساحه  خود را به  قبلی  هایو پوسته ضع فیصد موا شد و پنجاه آن 

تشدید  باعث روزافزون  اعتمادینشستند. بی در كمین ملك هایو ملیشه وحدتی محقق جناح آورد ولی  بدست جهادی
  مزاری علی   سالگرد پدر جنایتكاران  تجلیل  جهت  تانمستقر در حیر  وحدت  حزب  از نیروهای  بخشی   شد تا این كه تضاد  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 3تر 3 له :و مشریهڼد اپ

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

کندز از  جبهه به اعزام  خود را زیر نام مسلح از نیروهای ستونی فرصت  از این با استفاده مزار آمدند و دوستم به
  ۷۶ حوت 20یكجا در  یرتانح ذخیره با نیروهای كاروان این حیرتان شهرك به  با رسیدن داد كه  حركت حیرتان راه
 قوماندان و نصیر دیوانه  تصفیه  وحدت هایپوسته ساعت تمام 2۴درگیر شده و در  وحدتی »برادران« جنایتكار با

 .شد آمو انداخته  دریای به  و اجساد آنان  با تقریباً یكصد نفر كشته وحدت حزب جانی
  شهرك و اهالی  نفر از طرفین ۶0سپردند و حدود  راكتی جان اصابت توسط فامیل در این جریان، چهار نفر از یك 

نفر از   سه  حتی را كامالً چور نمودند. منطقه این و مؤسسات ادارات  اموال  ها تمامگردیدند. دوستمی زخمی حیرتان
 .شدند گیت به گیت چوكی یك خاطر تصاحب به شهرك آن  در دفتر قوماندانی مسلح گیرانغنیمت

 هاها آغاز نمودند. ملیشهملیشه مواضع را علیه  شدیدی در شهر مزار زد و خورد وحدت حزب روز بعد تفنگداران
و  حیدر جوزجانی ، منزلدوستم ، خانهدولتی امنیت و گاز، ریاست نفت ، ریاستكشیتیل ، شركتسرحدی  قوای

از  قبل نمودند، چون تسلیم اكبری وحدت و حزب اسالمی ، حزباسالمی حركت نیروهای م را بهدوست آپارتمان
 مالیدر مورد گوش  اكبری وحدت سیاسی مسئول و كاظمی حركت جاوید سرپرست با گلو، سید علی  ، دوستمتعرض
و یا  فرار كرده و متباقی ها كشتهنفر از ملیشه ۶0دها تقریباً زد و خور بودند. در این  رسیده تفاهم به وحدتی محقق

 به  زیادی   و خسارات  گردیده  نفر زخمی   ۳0  و حداقل   رسیده  هالكت  به  دفاعبی  نفر از مردم   اسیر شدند و نیز حدود ده 
 .وارد آمد مسكونی مناطق

، دوستم افگنبمب با پرواز طیاره بودند كه نموده آراییصف  حیرتان از شهر در دوراهی  در خارج طرفین نیروهای
نزد   متحدشان جبهه و سایر الشخواران ، ربانی، خلیلیجاوید، كاظمی سیدعلی  سركردگی را به  صلح هیئت محقق

 شد. ولی خاموش جنگیسگ موقتاً آتش برقرار شود و سر انجام بسفرستاد تا آتش شمال صفحات عمومی قوماندان
 این  بودند. در جریان  را پیشبین تریخونین روزهای گلبدین مشهور جهادی مكروب سر و كله  با پیدا شدن  مردم
دو صد  ، شفاخانهسرخ دفتر صلیب شمول به و خارجی داخلی و مؤسسه ، شركت، دكانها صدها منزلجنگیسگ

كامگار  ، منزلعمری  شاروال ، منزلحیدرجوزجانی  ، خانهو آپارتمان دوستم ، منزلاز شمالو گ نفت بستر، ریاست
نفر   حدود پنجاه  جنگ  در ختم  كه  خود اقرار داشت  و گاز به زبان  نفت  رئیس  كه  اینست  و... به غنیمت در آمد. جالب

دیگر میز و  بردند و تعدادیرا می كاریموتر برمه عدادیت گردیده تفحصات داخل  اكبری و وحدت از حركت مسلح
 عظمی  صدارت   صاحب  جاوید معاون  و سیدعلی   محقق  ناچار شد به   دهد كه می  مذكور با غرور ادامه   را. رئیس  چوكی
 را بنام مسئوالنی ج رفت. آنانبه تارا تان افراد مسلح  توسط تفحصات هستی تمام كند كه تلفن و ربانی اسالمی دولت
 مسئوالن برخورد به در اولین اسالمی دولت سپاه گیرانرا بگیرند. غنیمت فرستادند تا جلو سارقان  و رفیعی نوری
داً . بعماست  حق  و این   وند رسیده  ما یك  ها برایبعد از مدت  جاوید بگویید كه  گفتند به  صاحب  در حضور رئیس  شان
 زمانی  سیاه  علم   سركردگی  به  دزدبگیر گارنیزیون  و اوباشان  دزدان   دهد. ولی می  اطالع  گارنیزیون  به  صاحب  رئیس
 گیرند. رئیسرا می تفحصات امنیتی مسئولیت افراد گارنیزیون بودند. آنگاه را برده  شان  حق  وندگیران رسند كهمی

 هایخانه تحویل داخل  گارنیزیون افراد امنیتی از تاریكی كند: »شبها با استفادهمی درد دل باز هم نهاد و نام بیچاره
 «.باشد مانده باقی چیزی اول دست كشند تا اگر از دزدان بو می شكاری سگ مثل ریاست

  ساحه   خونخوار آن   از قوماندانان  یكی  شیرعرب  یسركردگ  به  دوستم  خانهتوپ  قوای   بود كه  نشده  نورمال  هنوز وضع
  ۳ درگیری . در جریان گرفت را زیر آتش  وحدت حزب امنیتی های و پوسته نموده را محاصره كود و برق رهایشی

 نیز از بین  ینمب بنام وحدتی فرار نمودند و قوماندان  آنان  نفر مسلح  ۸و  نفر زخمی ، یككشته وحدت نفر از حزب 
نفر اسیر و   ۳0 مقاومت آباد بعد از دو ساعتشد. در شیخ  كشیده جنگی و قلعه  آباد دهدادی شیخ به  جنگ . دامنه رفت
 .كردند را بمباران پلتخته قلعه  واقع وحدت  ۳0 فرقه  دوستم هایو طیاره بجا مانده كشته ۴

 را كه  جنگی قلعه  از اموال  كند و بعضیمی آباد دیدن شیخ از منطقه دوستم معاون محمد پهلوان روز لعل  آن  فردای 
 كنند. همچنان از خانهمی مصادره  بودند دوباره شده ربوده وحدت  افراد حزب توسط طالبان  با آمدن  ۷۶ سنبله  در ماه

 محل آن  منازل اموال تمام تاراج فرمان پهلوان  آوردند. لعل بیرون یخچال پایه  2۷ وحدت حزب آمر مالی سیدكاتب
 ، كلكینو نیز دروازه  آنان  و اموال  كشیده  را بیرون  منطقه  آن  ساكنان  كلیه  شیرعرب  كند. بعد افراد مسلحرا صادر می 
 در محاصره  وحدت  حزب  شهر و نیروهای  شود ولیمی  موقتاً خاموش  كنند. جنگمی  را تاراج  منازل  هایو سرطاق

 .گیرندقرار می دوستم نیروهای كامل
 دوستم برای شهر حیرتان به مستقیماً از ازبكستان و خفیفه ثقیله و سالح ، مهمات، البسهمواد غذایی جنگ در جریان

رساند.  می خود مهمات  وحدتی  سگان  به  روزه  همه  مزار  هوایی  میدان  از طریق  ایران   هایطیاره  رسید. همچنان می
 .بودند در تالش سوز دیگریخانمان جنگ خود برای  مواضع تحكیم جهت دو طرف خالصه 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

