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 قسمت دوم

شمسی در مرحله اول  1371میالدی مطابق اواخر ماه حمل و اوایل ثور  1992در اوسط ماه اپریل سال  دوم:
، گروپ «اسالمی»عبدالرشید دوستم دراتحاد با شورای نطار، حزب وحدت  53شمال و ملیشه های فرقه « جنبش»

سید کیان، بکمک مستقیم کودچیان درون حاکمیت متشکل ازجنراالن و کادرهای ملکی طرفداران ببرک کارمل 
 با اطمینان کامل داخل شهر کابل شوند.« جهادی»وسلطانعلی کشتمند شهرکابل را محاصره کردند تا تنظیم هایی

روزه افغانستان  60در پایتخت کشورجناب حضرب صاحب مجدیدی رییس جمهور« جهادی»ورد تنظیم هایی با
را با نعره های تکبیر و هللا اکبر به حیث پاداش برای عبدالرشید دوستم داد ، دیگر کودچیان کمک « خالد بن ولید»لقب

ز مورد شفقت احمد شاه مسعود واستاد برهان درون حاکمیت بشمول جگ تورن بابا جان نی« جهادی»کننده تنظیم هایی
 الدین ربانی قرار گرفتند.    

از جبهه نبرد گرم با حکومت برهان الدین ربانی وشورای « خالد بن ولید»دیری هم نگذشته بود که عبدالرشید دوستم 
گلبدین « اسالمی»حزب  ، اتحاد جدید را با«جهادی»درجریان جنگهای داخلی تنظیم هایی«  خالد بن ولید»نظار برید. 

حکمتیار با حمایت وهدایات مستقیم محترم ببرک کارمل از محل بود وباش خود از کانتینر شهرک حیراتان و 
 را تأسیس کردند. « هماهنگی»طرفداران او در کابل بنام شورای 

برضد « هماهنگی»خبر از تالش یک کودتا نافرجام توسط شورای 1993منابع حکومت برهان الدین ربانی در سال  
حکومت برهان الدین ربانی پخش کردند، عده از نیروهای چپ در شب نشینیهای مسکو شان جامهای ودکا خود را 

 نوشیدند.   « هماهنگی»برای مؤفقیت کودتا شورای
حکومت حکومت برهان الدین ربانی تعداد از کادرهای « هماهنگی»ناکام شورای« کودتا»مگر فردا درنتیجه آن 

به « هماهنگی»شورای« کودتا»ی وملکی نیروهای چپ که هنوزهم درکابل بودند دستگیر واعدام کردند. مگردرنظام
 گلبدین حکمتیار هیچنوع آسیب نرسید.      « اسالمی»افراد بغاوت شمال عبدالرشید دوستم وحزب 

انستان شکست فاحش خورده ملیشۀ های عبدالرشید دوستم با طالبان درشمال افغ 1996و  1995درجنگهای سالهای  
 ازمیدان محاربه روبا وار مخفیانه به کشور ترکیه فرار نمود.  « خالد بن ولید»بودند، 
میالدی درعلمییات قوای ناتو بر ضد طالبان عبدالرشید دوستم با گروپ ملیشه اش  2001بعد ازیازدهم سپتمبر سوم: 

چهرۀ وحشناک که شما درعکس زیر مشاهده مینمایید دوباره  در قطار سایر اجیران کمک کنندگان قوای ناتو با همین
 درشمال افغانستان ظاهرشد.
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شرکت عبدالرشید دوستم و باند ملیشۀ او درعلمییات قوای بین المللی ایتالف ناتو  چانس طالیی را برایش ) یک تیردوفاخته ( 
 میسرساخته بود.

وستم و باند ملیشۀ او با استفاده ازاین فرصت عقده های دیرینه که علیه اقوام پشتون داشتند بزرگان بیگناه اقوام پشتون را عبدالرشید د
بقتل رساندند  و نیز انتقام شکست هایش را باکشتن هزاران تن از اسیران جنگی  طالب  دردشت لیلی و سایر نقاط شمال کشور 

 گرفتند.  
اند ملیشۀ او افراد عادی اسیران جنگی صفوف طالبان را در کانتینرها آهنی می کشتند، مگرجلو فرار افسران بلند عبدالرشید دوستم و ب

پایه آی ایس آی پاکستان و رهبران القاعده راکه  توسط طیارات پاکستانی شب و روز از میدان هوایی کندز) میدان دشت کیلگی( 
 پرواز میکردند نگرفتند.

عبدالرشید دوستم ، حزب جمعیت  2002و  2001و 1996الی  1992د جنایات ضد بشری  جنگ سالهای بانکه تعداد اسنا
را توسط ناظرین « جهادی»حکمتیار و سایر تنظیم هایی «  اسالمی»برهان الدین ربانی، شورای نظار شورای، حزب «  اسالمی»

 شته است هیچگونه رسیدگی بعمل نیاوردند.      ملی و بین المللی مستندأ  ثبت کردند، مگر در طی شانزده سال که گذ
« استحقاق»بن آلمان برای بدست آوردن  2001هیآت سیاسی عبدالرشید دوستم و باند ملیشۀ او در کنفرانس ماه دسیمبر سال میالدی 

« استحقاق »او بآنکه  خود شرکت فعال داشتند. در طول چارده ساله حاکمیت رییس جمهور حامد کرزی عبدالرشید دوستم و باند ملیشۀ
کرسیهای وزرا خویش را در کابینه افغانستان حفظ داشت، خودش که شخص فاقد سواد اداری و سیاسی هم است، در بلند ترین پست 
نظامی بحیث ستر درستیزوال شورای عالی دفاع افغانستان مقرر بود، نمیدانست هیچ کاری را در در پست وظیفویش انجام دهند. 

وستم تمام ایام آنوقت وظیفۀ ستر درستیزوال شورای عالی دفاع افغانستان را مصروف عیاشی و نوشیدن مشروبات الکولی عبدالرشید د
در قصرهای شبرغان، استراحت گاهای شخصی او در کشور ترکیه سپری کرد ویا به توهین وبی عزت کردن بزرگان همۀ اقوام 

 اکبر بای گذشتانده است.کشور بشمول بزرگان ترکتباران افغانستان مانند 
بنا براظهارات شاهدان عینی رسوایی های اعمال جنایتکارانه عبدالرشید دوستم بجای رسیده بود که حتی قوماندان 
عمومی قوای آیساف مایک کرسستل مجبورگردیده بود که با عبدالرشید دوستم وملیشه های او تصفیه حساب نماید، 

محترم حامد کرزی با این کار قوماندان قوای آیساف موافقت نکرده بود.  وقت جناب« خیرخوای»مگر رییس جمهور
 عبدالرشید دوستم برای خوشگذرانی چند وقتی به ترکیه اقامت داشت.          

ادمکشان حرفوی ملیشۀ های عبدالرشید دوستم همین اکنون نیز درچند والیت شمال کشورازمردم بزور سالح و ترس 
پول ده یک )ذکات(، مرمی پولی، بیگار فرد پیوستن درصفوف ملیشها وی، ویا درعوض نه  وحشت عبدالرشید دوستم

 پیوستن فرد از فامیلهای مستعد پول نقد جمع آوری مینمایند.  
خجالت آور نیست که در موجودیت جامعۀ جهانی مدعیان  نفوس دارد، سی ملیونآیا در یک کشور که بیش از 
اشتن رییس جمهور و هزاران مشاور و جاکر معاشخوار، یک قاتل مشهود و متهم به دروغین مدافع حقوق بشر، با د

چندین جرم و جنایات ضد بشری که فاقد هرگونه سواد ادرای و سیاسی است، و مانند یک جالد بجز قتل و کشتار مردم 
 رییس جمهور ارتقا داده اند. بیگناه هیچ کاری دیگری را هم نمیداند، به بلند ترین مقام دولتی کشور بحیث معاون اول 

از توظیف عبدالرشید دوستم در پست معاونیت اول رییس جمهور کشور  بیشتر از دو سال میگذرد مگر وی تا هنوز 
 هم نمیداند که وظیفه او بحیث معاون اول رییس جمهورکشور چیست. 

والیت که  34مایش یک فلم کمیدی، ازجمله این ببر کاغذی ماۀ یکبار با هزاران سرباز و ملیشه،  توپ و طیاره مانند ن
 والیت افغانستان جنگ شدید عمأل جریان دارد، وی بیک والیت، آنهم والیت فاریاب متواترسفر میکند.  21در 

با سفرهای متعدد این ببر کاغذی درامنیت والیت فاریاب هیچگونه تغیر مثبت رونما نگردیده است، بلکه برعکس به  
و نادانی معاون اول رییس جمهور در امور ارگانهای محلی والیت وضع امنیت در والیت فاریاب  اثر مداخالت بیجای

 هنوز هم بدترشده است، که باعث کشته شدن صدها تن از مردم بیگناه کشور شده است. 
خنده اور و هم شرم آوراست درافغانستان با موجودیت هزاران مشاور مسلکی معاش خوار داخلی و خارجی نظم 

 دولتداری، سلسله مراتب اداری، حفظ اسرار اداره وغیره بکلی از بین رفته است. 
شب و روز به راه و رسم « وحدت ملی»معاون اول بی کفایت رییس جمهور وهم رییس اجراییه حکومت دوسره 

های خود را نه از رییس جمهورشان بلکه در پرده « استحاق مورثی»طفالنه درخواستهای اخذ کرسیهای بیشتر
 تلویزونهای فتنه همرا با تهدیدات پرطمطراق مطرح مینمایند نه به خودی رییس جمهور. 

میماند که رییس شاروالی انتظار دارد تا خدمه تنظیفات « قلم»این روش مبتذل کار به فکاهی جالب جناب محترم میزا
ه را انجام میدهند و یا هم نه وظایف در زیرعریضه شان امضا کند. این شکاکان شارلتان نه برای کشور کاری صادقان
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شانرا رها میکنند. اینها فقط وفقط  مضمون دلچسپ اخبار تلویزیونهای فتنه اند که درالبالی اخبار با « مورثی»
 مسخره ظاهرمیشوند که گویا حق جانب اند. « ادبیات»تصویرهای جالب خود با 

ور براساس تابعیت فردی هر فرد است، نه براساس ارتباط اینها بآنکه خوب میدانند که اعاده حقوق اتباع یک کش 
 قومیت فرد ویا افراد.

حق »و « حق قوم»درافغانستان کنونی عده ازافراد امییازطلب وغارتگر دوکانهای تجارتی خود را مانند تیکه داران  
 اند و ازعواطف اقوام پاکدل و مردم بادیانت کشور سؤ استفاده مینمایند. باز نموده « مذهب

این تیکه داران بدون جواز قوم و مذهب، نه تنها که به قوم و مذهب مردم خدمت  نکرده اند بلکه برای بدست آوردن 
 نفع شخصی خویش اقوام شریف و پیروان بادیانت مذاهب کشور ما را نیز تباه کرده اند.   

 درافغانستان قحط الرجال انسان آمده است؟  مگر
 نخیر جامعۀ جهانی و محترم اشرف غنی! 

وغیره «  اجماع بازی»، «جهاد بازی»سال کافی نیست که انواع تفرقۀ های قوم بازی، تنظیم بازی،  23آیا  
 دشمنان را در یک کشور فقیر باالی مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان تجربه گردیده است؟ 

کنون گوشها و چشمهای هموطنان افغان خسته از صدای باروت و دود جنگ وکالبدهای پرخون فرزندان این میهن ا 
هر قومی خورد و بزرگ که « حق طلبی»و« قومپرستی»دیگر توان دیدن و شنیدن آوازهای دلخراش ضد وحدت ملی 

و بیدفاع افغانستان دیگر نمی خواهند این باشند ویا به هر راه و رسم حیله گری بخواهند اجرا کنند، مردم مظلوم 
 جنایات و تفرقها دشمنان خارجی و اجیران داخلی شانرا را ببینند و یا بشنوند. 

واقعیت های تلخ و دردآورعینی جنگ درافغانستان که حتی اگر کسی کور ویا کرهم باشد با بسیار وضاحت نشان 
گذشته است،  آن  «جهاد بازی» و« اجماع بازی»، «قوم بازی» میدهند که وقت همه اشکال توطیها و تیوریهای فاسد

توطیه ها در گذشته هم به جای نرسیده بود و حاال هم بجای نمیرسد، بلکه بد بختانه این توطیه ها یک ملت با غرور و 
 با عزت را مانند مواد سوخت به سوی تباهی کامل کشانیده است. 

ند که شخصیت های با وجدان پاک، بادانش، وطندوست فراوان در بین همی مردم بال کشیدۀ افغانستان بخوبی میدان
اقوام با شرف افغانستان بشمول ترکتباران شریف کشور ما وجود دارند که میتوانند درعوض جنایتکاران و قاتالن 

نرا دورکنید، میهن زیبا خود را ابرومندانه و باعزت رهبری کنند، بشرط اینکه شما در روز روشن عینکهای تاریک تا
 پایو ازهمکاری قاتالن و جنایتکاران مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان دوری کنید.         
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