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 ۱۷/۱۲/۲۰۱۶          کوچی مساپر
 

 میزنند؟ لطمه را حیثیت کشور به کیها و چگونه
  

پارالمان افغانستان  یا ارگ و اطراف که در رنگارنگ دروغین که همۀ این سر و صداهای اینست اساسی سوال اول
 .برای چیست یشچیعلیه احمد ا جنسی تجاوز و کنونی عبدالرشید دوستم اتهام جرمی قضیه بررسی غرض
و بعد از آن آش دولت  عکس العمل نشان دادند جهانیاناوالا  عمل جنایت عبدالرشید دوستم مورد در که حاالنکه
 .بجوش آمده است دیر بسیار افغانستان
ا اگر واقع معاون  عبدالرشید دوستم همقطاران خود که باالیی دولت درجهخصوص مسؤلین ه ب افغانستان قوای ثالثه ا

کدام یکی از  بگویند کی واضح میخواستند در روز وقوع حادثه مطابق جزا اقدام میکردند هستند یس جمهورئراول 
 .میکنند بررسی و چگونه جنایات بیشمارعبدالرشید دوستم را اول

در برابر  اند بیگانگان دست محصول که خود دولت کنونی افغانستان بشمول قومی دولتهای تنظمی و مدتهاست که
قهر و  و فروکش نمودن برای فریب مردم فقط شان «جهادی»مال جرمی مقامات بلند پایۀ دولتی و زورمندان اع

بشمول بررسیهای دوسیه های  جرمی ننگین در گرما گرم اتفاقات حوادث احساسات مردم مظلوم و بیدفاع کشور
و  بررسیهای نام در تحت صرف ،شده اندبزرگ فساد مالی در کشور که امثال آن تاکنون در تاریخ افغانستان دیده ن

 .خویش استفاده مینمایند بحیث وسیله تبلیغاتی توظف هیأت
وجود ندارد، دولت با قوای ثالثه آن  عمأل افغانستان مطابق قانون جزأیی اتهامات جرمی واقعی تحقیقات جریان
 .ادامه میدهند جرمی سنگین قضایا مورد در را و توظف هیأت بررسیها تیاترگونه نمایشات مضحک  صرفأ

اتهامات علیه  و بررسی شکل جرم بصورت واقعی جرمی بررسیهای بین اساسی فرق که میدانند بخوبی همه 
تمسخر بیش  وجود دارد در جریان اند بنام بررسی آن که همین اکنون یک نمونۀ متهمین رجال برجسته دولت کنونی

 .نیست
ایشچی، معاون سابق جنبش  افغانستان خواهان رسیدگی جدی به ادعاهای احمد ولسی جرگه  از اعضای  شماری"

 . اند ریاست جمهوری شده اسالمی علیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول
 :گویند شماری از نمایندگان می

 ستم،عبدالرشید دو سخنگوی .رساند ادعاهایی که از سوی آقای ایشچی صورت گرفته به حیثیت مملکت آسیب می
 .نرال عبدالرشید دوستم را ترور شخصیت کنندجخواهند با این کار  افزود که دشمنان داخلی و بیرونی نظام می

ایشچی ابراز نگرانی  به ادعای احمد عکس العملای در  حقوق بشر افغانستان نیز امروز با نشر اعالمیه کمیسیون
 .رفته بیانگر نقض حقوق بشر استگ گوید که ادعاهایی که از سوی آقای ایشچی صورت کرده، می

 ".طرفانه بررسی کند خواهد که این موضوع را به صورت جدی و بی این کمیسیون از حکومت می
 

میز اخطاریه صادر کرده آبگونه تهدید  به همۀ منابع داخلی و خارجی اعالمیه های دفترعبدالرشید دوستم در کابل
از مجرای قانون نی  .صرفنظر شود عبدالرشید دوستم علیه نسیاتهام تجاوز ج که از قضیه بررسی عاجل است

 .بلکی توسط جرگه قومی حل شود
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پیش از  آنان ،موجود است تازه در بدن مدعی و زخمهای جنسی همۀ شواهد تجاوز که میدانند خوب به آنها زیرا
تازه ثبت  علیه متهم جرم اسناد جرمی هک خطرخود را بصدا درآورده اند تهدید مانند گذشته قبل ازهمه زنگهای پیش

 و در عین از بین برود، جرمی همه اسناد و شواهد باشد تا باقی نمانند جرمی اسناد آثار نشود تا برای تثبیت جرم
 .کند فروکش نیز قهر و احساسات مردم مظلوم و بیدفاع کشور حال

های بزرگ  تر از آن هستیم که جنگ  که "ما بزرگ ددار تاکید الف زنان آقای فرهمند عبدالرشید دوستمیس دفترئر
های کوچک آغاز کنیم"، به نحوی ماجرای آقای ایشچی را به کسانی که گروه طالبان را "برادر"  را در میدان

های برادران تنی و ناتنی طالبان  آبرویی ها و بی عاری دانند، مرتبط دانسته و افزوده که آقای دوستم "با بی می
 .اردنسبتی" ند

 را خارج ازعفت کالم و عفت قلم جمالت که چنین نمیداد با کمال معذرت که عفت کالم و عفت قلم مرا اجازه
ساخت که  ناگزیرم با بی بی سی عبدالرشید دوستمیس دفترئر آقای فرهمند سرچوک الفهای متاسفانه مگر ،بنویسم

 .اشاره نمایم است دالرشد دوستمسبک عب مشهور به که سی ساله کاریهای اشکال لوالت راجع به
 ."در مقعد شخص است خالی شیشئی مشروب الکول گذاشتن بوتل "

با  شان لفظی با کوچکترین اشتباه هنرمندان یا سخنگویان و اشخاص نزدیک بخودش ازقبیل دارد شواهد کافی وجود
 .تاشکند تداوی کرده اند ایشفاخاه در حتی را مفعولین آن دچار گردیده است و برخی از بد چنین سرنوشت

 ،افشا کردند مستقیم بصورت و احمد ایشچی بصورت غیر مستقیم بنابر فرهنگ سنتی ملسط در جامعه بجز اکبر بای
 .آنان را حاال الزم نمیدانم که ذکراسمای سکوت اختیار نمودند از شرم مردم سایرمفعولین مگر

 پارالمان و تربیون از ،درعین حال عضو پارالمان کشورهم هست سخنگوی جنبش شمال عبدالرشید دوستم بشیر تیچ
بررسی قضیه   خود را مدعی ؤنیت پارالمانی خویش بصورت غیر قانونی سوی استفاده مینمایند، از یکطرفمص

و از جناب   ،ندارد اجرائیوی ارتباطی هیچ و پارالمان وی  به جرمی اتهام و قلمداد میکند، حاالنکه بررسی عمل
  .را ترور شخصیت مینامد مانند عبدالرشید دوستم و مشهود مشهور یک جنایتکار اعمال شرمی با بسیار گردی

در رسیدگی قضیه  رطیسایرمسؤلین ذ یس جهمور جناب اشرف غنی وئر لفظی اظهارات صرف غیرقانونی اجرأت
 و سخنگویان رکای جرمیش هم کمتراز تالشهای جمهوری معاون اول ریاست عبدالرشید دوستم اتهام جرمی

 .عبدالرشید دوستم نیست
که همۀ شان از یک باند جنایتکار و از  این مهمانان ارگ عبدالرشید دوستم یا والی جوزجان و رهبری جنبش شمالآ

براحمد ایشچی توسط  جنسی روز حبس و تجاوز 16در طی جریان  ،هستند ریشۀ قومی پیوند یک از و یک محل
   نداشتند؟ و اطالع حضور جوزجان ستم درهمان والیتعبدالرشید دو
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 که نشان بدهند وآنان هموطن شان چیست یک درحفظ عزت والیت آن وظیفه والی والیت جوزجان و هیئت رهبری
   ؟اند کرده را اجرأت چی بر اساس مسؤلیت کاری شان در این مورد تا حال
به ارگ  جرمی قضیه بموقع به رسیدگی تحقیق و بدون اند جرمی شریکا عمأل که خود شان مسؤلین محلی چرا

 .فرا خوانده میشوند بحیث میهمانان محترم جمهوری ریاست
 حکم براساس کدام ایشان که جناب بپرسند جمهورمحترم اشرف غنی رئیس از جناب دارند که افغانستان حق مردم

 و شرکای جرمی جرم که با متهمین داشته بود وجود ضرورتی حقوقی و قانونی دلیل چی بر اساس و قانون جزأ
 .است نموده مداخله به ارگ خواسته و جزایی قبل از انجام تحقیقات را حادثه

 

قبل از تکمیل تحقیقات  .است ویا عدم آن جرم وتثبیت تحقیق مراحل اولی اول ثبت رویداد و درمرحله حادثه جریان
 شرکای جرمی و متهم قضیه مورد در مداخله حق سی دیگریک محکمه قاضی ارنوال مؤظف وڅ جز به و دوسیه

 .غیرقانونی است خود عمل ندارد و این آن
 ،و شرکای جرمی شان بازمیکند را برای متهمان اتهام جرم راه کتمان حقایق و مشوره در قضایای اقدامات قبلی
جرم  امرشریک درحقیقت باشند ارنواالن مؤظف و قاضی محکمهڅحلقۀ  از خارج و لو هرکسیکه کی مشوره دهنده

         .پنداشته میشود نیز متهمین
صورت  جنسی بآنکه از وقوع حادثه تجاوز جنسی بر مدعی چندین هفته میگذرد و شخص بیچاره که بر وی تجاوز

زندگی دارد حتی ذکر چنین عمل شنیع تجاوز جنسی  جامعه کامأل سنتی یک در باکمال مجبوریت که گرفته است
فریاد  توسط عبدالرشید دوستم از تجاوز جنسی میشود که ناگزیر قابل ذکرنیست، مگر وی برای مرد بخصوص
 بلکه مؤظف نکرده است، قضیه هیئت با صالحیت را برای تحقیقات نتها تا هنوزهم کشور جمهور رئیسبزند، مگر 

  .است و مهمانی با شرکای جرم ودار ودسته عبدالرشید دوستم مصروف جلسات برعکس
را از  وی حافظه شان جنایتکار وسایرهمقطاران عبدالرشد دوستم مانند جنایات سه دهه شرکا جرمی بیش از اگر

 آنان برعکس یا و ،بگویند بهموطنان ما را برضد مردم شان جنایات قضایای نمیخواهند حقایق یا باشند و دست داده
 را ما کشور  مظلوم و بیدفاع مردم و باز دوباره دبسازن شخصیت جنگ جنایکاران از ورزند تا تالش بیشرمی با

   .دهند ناممکن است فریب بنامهای مختلف
ثابت و  و سایر جنایاتکاران جنگی عبدالرشد دوستم شریف کشور در مورد حافظه مردم که کامأل خاطر باشند آنان

   .است تاریخ کشورما گردیده ثبت مدتها قبل شان جنایات تمامی و پای برجاست
ابرها  هم چه وقت بجزای اعمال شان خواهند رسید نامعلوم اند وهنوز جنگ اخیر آنکه همۀ جنایتکاران چار دهه
کامأل مسلط است و دشمنان مردم افغانستان به اجیران  ما افغانستان در فضا کشور سیاه توطیه های دشمنان مردم

   .میگرند مانع تأمین عدالت واقعی ویرانگر و قاتلین خود نیاز دارند و
یکی از قاتلین و جنایکار      برطانیه کبیر روز قبل بچشم سر در میدان هوایی کابل دیدید که چند مثال زندۀ آنرا شما

قوماندان  90و  80در دهۀ  مردم ما که مشهور فریادی یکی از قاتلین مشهور مردم بیدفاع افغانستان قوماندان زرداد
دست  و بر اساس اطالعات میکردند را با دسته های گل بدرقه بود یت کابلدر ولسوالی سروبی وال حزب اسالمی

   .زیر کار است نیز گلبدین تنگرهار کار اعمار قصر برای والیت در داشته
کامأل ساده لوحانه خواهند بود که اگر کسی ازچنین دولتی با فضای مسلط ابرهای تاریک و سیاه توقع مجازات 

    .و تأمین عدالت واقعی را داشته باشندمجرمین جنگی چار دهه جنگ 
 ازصمیم قلب صادقانه  وطن و مردمش را زنده هستند که کسانی هم از نسل کنونی هنوز تا مطمین باشید مگر

واال  و با همت درک میکنند مردم ما بخوبی بخوبی توسط دشمنان کشور را در مسلط تاریک و فضا ،دوست دارند
 کشور دشمنان تاریک ابرهای سیاه و رسید خواهند که روزی طوفان این ملت قرمان کامل دارند مردم کشورایمان
    .را خواهند درید

 بیشترازاین مردم چند دهه اخیر در کشور جنگی جنایات کاران های دارو دسته باید بصراحت کامل عرض شود که 
 و و تمام اعمال این جنایتکاران هم بکشنند از را عفت کالم و قلم بیشر از این تا نسازند که را ناکزیر کشور رنجدیده
گل  ماندن حمیلهای که خوب بدانید آنان تا بکشند بی پرده برخ همۀ شان دوباره را بیدفاع افغانستان مردم قاتالن

   .دارد جنایت ازهم چی فرقی اصل ترورشخصیت و و یا مردم بکردن قاتالن
 دشمنان و تحمیلی بشمول سایر جنایتکاران چاردهه جنگ وی سخنگویان عبدالرشید دوستم و تمام شریکا جرمی

 افراد چون با هستند که دشمنان مردم افغانستان این که ،متوجه باشند کامأل را آفتابی این اصل باید اعمال داخلی شان
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و با عزت  مردم با شرف مگر .نیاز دارند مردم ما قاتالن و امثال دیگری زرداد فریادی قوماندان عبدالرشید دوستم،
و ملت روز شماری دارند که چه وقت از شر این  جنایتکاران نیاز ندارند قاتالن و به هیچ یکی از این افغانستان

  .جنایتکاران رها میشوند
 هم و راجع به زرداد بخوانید در دو بخش عبدالرشد دوستم در مورد معلومات بیشتر را میتوانید در لینکهای ذیل

تا  مستند جنایات زرداد مراجعه کند و ویدوهای ارشبف لندن اسناد ا برای معلومات بیشتر بهبخوانید وی میتوانید
         .لطمه میزنند با غرور ما دشمن چگونه به حیثیت کشور قاتل هموطنان شرافمند ما بخوبی بدانند که اجیران

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/mosafer_k_namona_qanon_jangel.pdf   
 

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Shinwary_h_sayai_marg_dar_posta_zardad.pdf 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mosafer_k_namona_qanon_jangel.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mosafer_k_namona_qanon_jangel.pdf

