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 راز های در باره اختالفات اکبربای و عبدالرشيد دوستم
 

 ترکيه وبرادر کوچک محمد شاکر کارگر مشاور سياسی بنده محمد صابر کارگر کارمند ارشد وزارت داخله جمهوری
 سترجنرال عبدالرشيد دوستم و در نخستين کابينه جناب حامد کرزی ريس جمهور افغانستان 

 
 

 !افغانان عزيز اسالم
بنده محمد صابر کارگر کارمند ارشد وزارت داخله جمهوری ترکيه وبرادر کوچک محمد شاکر کارگر مشاور سياسی 

عبدالرشيد دوستم و در نخستين کابينه جناب حامد کرزی ريس جمهور افغانستان وزير اب وبرق بودند به سترجنرال 
می خواهم حقايق ) ترک تباران افغانستان( ارتباط قضيه برخورد جناب دوستم با محترم اکبربای ريس شورای اسالمی

اريخ کشورم چهره های خاين ومزدور به بيگانه ومطالب پشت پرده ونقش خارجيها را اظهار وافشآ سازم تا مردم من وت
را ودشمنان وطن ، تماميت ، وحدت ويک پارچگی افغانستان را شناخته ولو اگر پای برادرم شاکر نيز شامل اين جنايات 

 .هولناک باشد 
ی وجود ندارد گرداننده گان سايتها در گفتار واظهار نظرم هيچ گونه غش ،رمز ، چال ،پالن سياسی ،قومی ،مذهبی ،زبان

 .خاص به خاطر نجات وطنم ومردم حقايق را شفاف بيان ولطفأ آنرا اجازه نشرد هيد 
» امنيت ملی ترکيه « توزيع }} ميت {{ بنام مخفف ]دستگاه استخبارات ترکيه [ خبر ومعلومات دقيق ومنبع اطالع ،

 عضويت 1979يت فارياب که در سال ، اقای اکبر بای يکی از متنفذين مليت ازبک مسکونه وال> اطالع < متن 
جمعيت اسالمی را حاصل وبه پاکستان عزيمت وپس از فراه گيری تعليمات نظامی ومالقات با پروفيسور ربانی به 

 زمانی در پشاور رفته بود از 1981مربوطات فارياب عزام وعليه رژيم کمونستی به جهاد فی سبيالهللا پرداخت ودر سال 
معرفی واز حزب جمعيت به صفت ) ازاد بيک ( فسر ارشد نظامی پاکستان ترکتبار پاکستانی طرف استاد ربانی به ا

معاون ازادبيک معرفی غرض اموزش مسلکی به انقره عزام گرديد واقای اکبر بيک بای در ترکيه با تعداد ازبک 
 فعأل سفير کبير افغانی محترم سيد محمد خير خوا هراتی عضو حزب جمعيت. وترکمن های افغانی مقيم ترکيه هريک 

اينجانب صابر کارگر برادر شاکر کارگر .اقای محمد همايون فوزی معاون نظامی جنرال صاحب دوستم .مقيم تاجکستان 
عبدالقادر سونمز ترکمن انخوی قبأل شاژدافير حفيط اهللا امين .عاشور پهلوان قومندان پرنفوذ ازادبيک در صفحات شمال .

معرفی . جليل ارزو تخاری ازبک . ترکيه از دوستان جناب غالم دستگير وشعری جوزجانی در سفارت افغانی مقيم 
وتحت نظر ومشوره های افسران نظامی واستخباراتی ترکيه تعليمات مسلکی ، شيوه های برپائی قيام ها ،طريق وشکل 

 اموزش واکبر بای وتن چند را طی کورسهای يک ساله. ايجاد کشور مستقل ترکتبار .تجزيه مناطق شمال افغانستان 
ايجاد .تجهيزات . مليون دالر جهت خريداری سالح 240غرض انجام وظايف عازم پاکستان گرديده که در ضميمه مبلغ 

قزاق ونيز ارسال سالح برای مخالفين جمهوريت های .ترکمن .گروپ ها ومصارف خريداری سران پرنفوذ ازبک 
 .ليم اکبر بيک بای گرديد شوروی وخت ازبکستان وترکمنستان نيز تس

اکبر بای تحت رهبری ازادبيک فعاليت های خودرا اغاز ولی طور که الزم بود پول های ارسالی ترکيه را که بعدآ مبالغ 
 .هنگفت ديگر نيز ارسال داشتن به مصرف نه رسانيده به بانکهای جرمنی وامريکا انتقال داد 

اصف .سيد اعظم سعيد .نبی عظيمی .ورهبران پرچمی گروپ محمود بريالی  که جنرال صاحب دوستم 1992در سال 
رژيم دوکتور نجيب اهللا را که ديگر مخالف مسکو ودوست اروپايها . وکيل .کشتمند .کاويانی .فريد مزدک . لودين .دالور 

شتون شمال را زندانی ، گرديده بود سقوط داد واستقالل صفحات شمال را اعالن داشت واکثريت افسران نظامی وامنيتی پ
خراج ويا به قتل رسانيد برای دولت ترکيه يک حادثه ويک قيام شمرده شد ودر تالش ارتباط با جنرال دوستم گرديده ولی 

از سوابق کمونيستی او هراس داشتند ،ولی با تالش اينجانب ، برادرم اقای شاکرکارگر که تازه دامات والی لينن گراد 
همايون فوزی وشخص اکبر بيک بای آقای دوستم با ترکها تماس گرفته ومرتبه نخست در .ده بود گردي)) سبچک(( اقای 
 مخفی به ترکيه مسافرت وبا عقد پرتوکولهای که قبآل با ازادبيک واکبر بای گرديده بود نموده واقای دوستم با 1993سال 

تشکيل داده وترکها وعده ) خراسان ( نستان بنام اشتياق مليت گرائی تعهد سپرد که کشور مستقل ازاد را در شمال افغا
کمک های هنگفت وتجهيزات مدرن نظامی را داده وحزب جنبش شمال نيز از پشاور پاکستان به مزارشريف انتقال وبه 

عوض ازادبيک جنرال دوستم رهبر جنبش تعين که با مخالفت ازاد بيک مقابل ولی ازاد بيک توسط اسلم بيک لوی 
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اکستان که ازبک تبار ميباشد ازاد بيک سر تسليم فرود اورده غرض تفاهم روانه مزارشريف گرديد که درستيز وال پ
طياره حاملش در فضای مزارشريف به دستور جنرال دوستم توسط جنرال هالل سقوط داده وازابيک برای هميشه ختم 

 .گرديد 
 مليون دالر کمک نموده بود 290زادبيک مبلغ کمک های ترکيه ،کشور های ديگر برای حزب جنبش ا: ولی اکبر بای 

که همه پول نزد وبه اختيار اکبر بای قرار داشت بعد از مرگ ازادبيک که دوستم رهبری جنبش را به عهده گرفت از 
ولی اکبر بای قبأل همه پول های به خارج ارسال امروز فردا نمود وبه امريکا فرار . اکبر بای تقاضای همه پول را نمود

د وفعأل موصوف بار ديگر با پالن ديگر وارد کابل گرديده شورای نام نهاد را بنام شورای ترکتباران ايجاد که جنرال نمو
ملک نيز در عقب پرده موصوف را کمک ودر نظر دارند در شمال افغانستان اينبار به کمک کريم اف ريس جمهور 

سفارت ترکيه در کابل وجنرال های .ک از نظر دولت ترکيه ازبکستان قدرت را ايجاد نمايند ولی اکبر بای وجنرال مل
ترکيه در افغانستان که همه دوستان وکمک کننده های جنرال دوستم ميباشند محکوم دانسته واقايدوستم طبق هدايت ترکيه 

 .به خانه اکبر بای حمله برده 
که .خراسان وافغانستانی .تبار .سمت  .زبان.تحت نام مليت .مرموز .بنأ هم وطن هوشيار باشيد که دست های ناپاک 

سردمدارانش وعاملينش نزد دوستم قرار داشت پالن دارند اين وطن اين سرزمين را تجزيه وتقسيم شمال وجنوب نمايند 
نيز با الحاق مناطق جنوب تحت نام پشتونستان تالش مذبوحانه دارند ) ای .اس .ای ( نظاميگران پنجابی و.ونيز پنتاگون 

بادغيس وفراه .ن اخوند های ايران توسط عمال مزدور خود نيز در تالش الحاق غرب کشور بخصوص هرات که همسا
 .را دارند 

 

 


