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 1۱/12/2۲1۱          رپکوچی مسا
 

 لجنگ «نقانو» تطبیق مستند های نمونۀ یکی از
 نافغانستا ریس جمهوئمعاون اول ر مدوست عبدالرشید طتوس

 

 ؟وای به روزی که بگندد نمک ،هر چه بگندد نمکش میزنند

موجودیت قوای ثالثه  نسر وصدا کرکنندۀ دروغی جودو اب نافغانستارما د منان مردمدش گطی چار دهه تداوم جن رد
 نوعی نمعجزۀ قرن بیست و یک رخداده است که محصول آ ربرای فریب مردم کشو )حکومت، پارالمان، قضا(

 «قانون»و ممیتوانند انواع مظال و مصارف ساالنه بلیونها دالر پول جارجی با پشتوانۀ مستقم خارجیها که تاس «دولت»
با بسیار ساده  نجنگ بیگانگا اخیر هتوسط جنایتکاران جنگی چار ده نافغانستا مظلوم و بیدفاع باالی ملت ار لجنگ

 .دگی و بی شرمی تطبیق نماین
خاطر ه در والیت جوزجان ب یخزان در روز میلۀ عنعنوی بزکشی لامسا ریس جمهوئم معاون اول رعبدالرشید دوست

 شاعضای خانواده ا در پیش مدر روز روشن در مالی عا احمد ایشچی عضو پیشین جنبش ملی نبوسیدن دستهایش
 . ؤجب زندانی نموده استدون مروز ب 11بلکه ویرا برای کوب نموده  ولت  اای فامیلش رضوی و اع انه تنه

 
 

شنبه آزاد  روزروز پس چاشت  ۱۶ گوید که آقای ایشچی پس از خانوادۀ احمد ایشچی عضو پیشین جنبش ملی می"
ایشچی در آغاز  گویند که احمد خانواده وی می گویند که وی را از نزد امنیت ملی تسلیم شده اند، اما آنان می .دش

 ۱۶ رسانند که احمد ایشچیها می گزارش .از سوی جنرال دوستم لت و کوب شده بود و پنج روز در بند وی بود
 ".روز پیش در میدان بزکشی جوزجان نخست از سوی جنرال دوستم لت و کوب و سپس بازداشت شد

 

 .تاسرترین ارگان درکشو جملۀ فاسد زی ایک ناعالم کردند که قضا درافغانستا نافغانستا تهفتۀ قبلی مطبوعا
به آیندۀ بهتر رو به  رکشو ممرد دو امی ننشان میدهد که خوشبی نافغانستا تالی ۱3ایشیا فوندیشن در  رات اخیقتحقی

 .دوباید زنگ خطر جدی تلقی ش تتحقیقا که نتایج چنین دکاهش میرو
 

عوامل  هانت در افغانستان یکه عوامل اصلی تداوم جنگ و نا امن آنست دهندۀ نشان ردر کشو مستند تلخ قهمۀ این حقای
 .است «حاکمیت» خود ندر درو یو نا امن گبلکه قسمت زیاد عوامل اصلی تداوم جن هنبود یبیرون

 

تداوم  درونی اصلی لست که باید از همه اولتر به عواماداکتر اشرف غنی این  جناب کشور به مپیشنهاد مکرر مرد
 .توجه جدی مبذول شود «منظا» خود نورد رد گجن

 

 رپایدا حآوردن صل ،دمرفوع نشو« نظام» دخو ندرو در یادارا دامنی بشمول فسا و نا گتا عوامل اصلی تداوم جن
های مکرر هیچ  یهمو صدور اعال تناممکن اس و نا امنی در کشور و رفع کامل عوامل بیرونی جنگ افغانستانرد

 .دد نمی آورننوع تأثیر مثبت را بوجو
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اعمال جنایتکارانه مبادرت میورزد.  د بود که عبدالرشید دوستم دست به چنیننههم نخوا بار آخر واول نیست  این بار
ای زهرآگین را ببار نیاورد ه شگوفه معبدالرشید دوست تماه و فصل سال نیست که درختهای جنایا هیچ روز، هفته،

 .دی برایش استخاره ننمایندو جناب حضرت مجد
 

از ظهورش در میدان جنگ  ریس جمهوئمعاون اول ر من چندی قبل راجع به نقش جنایتکارانۀ عبدالرشید دوستم
را  ام توانند دو نوشته قبلیهموطنان عزیز ما می .منوشته بود دو قسمت در مقالۀ را لتا حا 1892از سال  نافغانستا

 .دبخوانن با باز کردن لینکها در زیر نیز در مورد عبدالرشید دوستم
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