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

  
  

 ۳۰/۱۰/۲۰۱۶          کوچی مساپر
 

 ملی تعصبات های دوستم با فریاد
 

 قسمت اول
 

 در قرن بیست ویکم افتخارش هنوزهم کشورعزیز ما افغانستان با وجود داشتن تاریخ پر که است واقعیت تلخ تاریخی
 نوکران اجیر دشمنان خارجی و ،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رشد الزم سازی و نبود ملت عدم تکامل پروسه بربنا

 کثیرالقومی افغانستان های تفاوتهای ساختار از خویش نقاق اندازی سالحهای زنگ زده استفادۀ میتوانند با آنان داخلی
 .نمایند کار بیشرمانه برضد منافع ملی کشور ومذاهب اقوام درمیان و تفرقه شیوه های تعصب با بکاربرد
 وعدم مداخله دشمنان خارجی میزآدر شرایط صلح  گواه برآنست که افغانستان شریف مردم واقعی کهن مگر تاریخ

فرزندان  در وجود اقوام متمادی با موجودیت سران واقعی درطی قرون کشور اقوام شریف اجیران داخلی شان بکمک
 زیبایش زندگی برادری، شفقت و با همۀ رنگهای بوستان پرگل یک مانند بزرگ کشور و خورد اقوام همۀ میهن اصیل

همواره  با غرورافغانستان اقوام شریف زندگی و ،برادری اتحاد، با .است داشته بنحو احسن آن خود را و برابری
 .باشند خار چشم دشمنان داخلی و خارجی و را مردانه وار شکست دهند ابر قدرت تهاجم مهاجمین اند توانسته

به  دهه اخیرچهار طی در تداوم جنگ و برادرکشی برای افغانستان ی مردممنطقو دشمنان و دستگاه های استخباراتی
المان  جلسه بن در میالدی 2001سال  دسمبر در «جهادی»و  «قومی» حکومت رسمی اساس گذاشتن با خصوص

 ساخت ایران و پاکستان «جهادی»تنظیم هایی و« قومی»شریر مثنوعی های چهره از رنگین کمان مخلوط همانند که
بیدفاع افغانستان   ناتو بر مردم 52بمباردمان طیاره بی  با «جهاد ومقاومت»و رهبران  «اقوام» نمایندگان بنام ،بودند

 .کردند تحمیل
پرتگاه  پلهای به را افغانستان  است، از شرایط عراق و سوریه گردیده بدتر درکشور وضع اکنون اینکار نتیجه در

 .سوق میدهند کامل نابودی
درطی سه دهه جنگ تحمیلی   یکی هم عبدالرشید دوستم و ملیشۀ اوست که مثنوعی «قومی»از آنجمله رهبران 

  .درافغانستان جنایات بیشماری را انجام داده اند، من در اینجا با ذکرچند نمونه مختصرآن اکتفا مینمایم
تحمیلی شان ازعبدالرشید  جنگهای دهه درطی بیش از سه جی دشمنان مردم افغانستاندستگاه های استخباراتی خار

 به رتبه را دیده باشد نظامی تعلیمات مدرسه دروازۀ اینکه بدون  ،بیش نبود سواد نفت وگاز یک کارگر کم که دوستم
 امروزمیتوانند ولی نعمتان جمهوری ساختند که معاون اول ریاست از وی و بالخره« خالد بن ولید»سترجنرالی، لقب

 .بگیرند داده و باد مسخره اخطار علنی اش را
تهاجم نظامی  مصادف به میالدی 80 اوایل سالهای طی نظامی کشور درصحنۀ اوأل ظهورعبدالرشید دوستم :اول

به  وی پیوستن  با برهان ربانی« اسالمی» جمعیت  تنظیم کوچک چریکی از گروپ یک جدا شدن با شورویها
 .است آغاز گردیده حکومت ببرک کارمل

بخصوص  رهبران متعصب غیرپشتون درحاکمیت ببرک کارمل با کمک (کا جی بی) دستگاه استخبارات شوروی :الف
 درکوتاه که دادند سلطانعلی کشتمند صدراعظم وخت امکانات وسیع مالی ونظامی را بدسترس عبدالرشید دوستم قرار

 .ساختند را درجوزجان 53 فرقۀ ملیشۀ وی کوچک چریکیاز یک گروپ بسیار  ترین مدت
که در  او و ادمکشان حرفوی ملیشه دوستم ملیشۀ عبدالرشید 53از فرقۀ  در آنوقت حاکمیت ببرک کارمل وشورویها

ویرانی مناطق پشتون  برای بخصوص درقلع وقم مخالفین دولت همتا نداشتند و بیرحمی قتل، ادمکشی، بی ناموسی
 استفاده از وی و رقابتهای درون دولتی (پکتیا، پکتیکا و خوست وغیره کشور )قندهار، وردگ، لوگر، ننگرهار،نشین 

 رهبری های پله عبدالرشید دوستم را که شخص فاقد سواد سیاسی بود به بلندترین کارمل گروپ ببرک .میکردند
  .دتان ارتقا دادنبه حیث عضوعلل البدل کمیتۀ مرکزی حزب دیموکرتیک خلق افغانس حزب

 مگرعبدالرشید  جوزجان عبدالرشید دوستم بآنکه یک قطعه ملیشۀ درچوکات وزارت دفاع ملی بود، 53فرقۀ ملیشۀ  
وزارت دفاع ملی بخصوص اگر وزیردفاع از قوم پشتون میبود بکلی  هیچوقت از اوامر باالیی و ملیشه های او دوستم
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نظرداشت  عبدالرشید دوستم تمام اکماالت اسلحه ومهمات خود را بدون درملیشۀ جوزجان  53اطاعت نمیکرد. فرقۀ 
 .میگرفتند اسلحه بندرحیراتان بزور امر وزیر دفاع مستقیمأ ازدیپوهای

ازاوامر شهنواز تنی وزیر دفاع ملی وخت را میتوان  سرکشی های عبدالرشید دوستم را در نظام عسکری بخصوص
 .نی به کودتای نظامی شمردشهنواز ت  یکی ازعوامل تحریک

قطعه ملیشۀ عبدالرشید   شهنواز تنی وزیر دفاع روز کودتای نظامی عصر شمسی 1368درشانزدهم حوت سال 
نظم عامه پولیس  قوماندان فعلی قطعات ) یاورقبلی سلطانعلی کشتمند بابا جان قطعه ضربتی ریاست پنج خاد دوستم و

 میتوان ازآنجمله و بودند ارگان حرب اردو ملی افغانستان که اکثر شان سابقدار ونه تن ازجنراالن ورزیدۀ  (شمال در
همه شان غیرمسلح دردفاتر ستر درستیز  نام برد، درحالکه جنرال آصف شور تورن تورن جنرال کبیر کاروانی و از

 .ندبقتل رسانید بیرحمانه بجرم اینکه ازملیت پشتون بودند مصروف کار بودند وزارت دفاع ملی
عبدالرشید دوستم  و تعصبات افغانستان شکوه های دوکتور نجیب اله بحیث رییس جمهور حکومت روکار آمدن با :ب

عبدالرشید  .پشتونها میدهد امتیازات را برای تمام پشتون است، دوکتور نجیب اله میگفت که داکتر آغاز کردید، وی
 .مطالبه میکرد از دولت پول او ملیشۀ  53 فرقۀ نظامی وظایف محاربوی شرکت در حتی در برابر دوستم

یکی  برای عبدالرشید دوستم که به بیرون افشا شده بود وخت خبری دولت باالیی میان حلقات معتبر در آنزمان از
 ازعملیاتهای تصفیوی ولسوالی پغمان والیت کابل از دولت مبلغ هفتاد لک افغانی، پنجاه هزار دالرامریکایی وتقاضا

 .مطالبه نموده بود افغانستان از دختران نطاقان رادیو تلویزیون با یکی  جرمن را قومادانش بنام یکی از دواجاز
 کابل با بهانهای متعدد عبدالرشید دوستم افغانستان قبلی رییس جمهور  در سالهای اخیر حکومت دوکتور نجیب اله    

ضد اقوام پشتون  فعالیتهای به از یکطرف عبدالرشید دوستم کشور ترک نمود و درشمال  افغانستان را بقصد شمال
ملیشه هایی عبدالرشید دوستم در قضیه قتل سوختاندن چند تن از اقوام پشتون در کوره  " بطور مثال ،آغاز نموده بود

در   .شوندقانون سپرده  به پنجهۀ که مجرمین  نمی گذاشت  عبدالرشید دوستم "خشت شبرغان متهم بودند پزی های پخت
با شورای نطار، حزب وحدت و گروپ   خویش مخفی دوباره  را بطه مصروف تامین  عبدالرشید دوستم زمان عین

  .گروپ ببرک کارمل و سلطانعلی کشتمند بود و مشاورین شوروی وخت پس پرده  مشوره های سید کیان با
سلطانعلی  ببرک کارمل و طرفدار  جنراالندرتحت رهبری   شریرکلیدی مهره های از یکی  عبدالرشید دوستم

 و آورن تنظیمای پالن صلح ملل متحد ناکام شاختن بودند برای مخالف اشتراک مشی مصالحه ملی آنانیکه  کشتمند
نقش تعین کننده ایفا کردند و مانند  شمسی 1371 ثور ماه مطابق میالدی 1992 سال اپریل ماه در« جهادی» غارتگر

  .بدرقه کردند شاهی شوای نظار را به داخل ارگسپاهیان گارد 
سقوط  باعث قطعات ملیشۀ عبدالرشید دوستم  جنراالن طرفدار ببرک کارمل وسلطانعلی کشتمند با اشتراک خیانت  

 .گردید درافغانستان و ایجاد خالی قدرت دولتی اله دوکتور نجیب  دولت
 

 ادامه دارد
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