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 خاطرات جنرال عبدالملک
 و معاون جنبش دوستم! یس خارجهئسابق ر

 بخش چهارم

 :رفته ادیهفت سال از 
 

 اقتباص شده. نقآل این خاطرات از صفحه فیسبوک جناب جنرال عبدالملک
  لینک فیسبوک جنرال کلک

 

 !ملت غیور ، دوستان عزیز درود به همه شما
ً نگاشته میشود كه تعداد كثیري از هموطنانم  تقاضادارد حقایق هفت سال از یاد رفته را بانشر تصاویر احتراما

ویدیویي طوالني تر بنویسم وتعدادي از دوستانم میخواهم كوتاه تر بنویسم تا در تیلفونهاي مبایل شان براحتي بتواند 
وسانم مطالعه بكند اداره فیسبوك نیز توصیه میكند كوتاه تر نشرات بكنم ودرغیران حذف خواهد كرد وتعدادي از د

توصیه میكند كه نوشته شما وافشاي حقایق پنهان فعالً به مصلحت نخواهد بود وشاید هم باعث ناراحتي بعضي از 
بزرگان كشور میشود وجواب من این بوده كه هدف من توهین یاتخریب كسي نیست بلكه انرا مینویسم كه در دوره 

مجبور است نخوانده دشنامم بدهد واخالق تربیه فامیلي ماموریت ام شاهد ان هستم و اندك تعدادي از برادران هم 
را به ملت كشورش به نمایش میگذارد بهر حال باردیگر اطمنان میدهم كه بخاطر اگاهي  ومكتب فكري رهبر خود

نسل جوان مصمم تر از گذشته هستم تا همه راز پنهان كه من شاهد ان هستم پوشیده از نسل جوان نباید گذاشت وتا 
 .ه قضاوت نا اگاهانه نشوددر ایند

من به صفت وزیر خارجه دولت اسالمي افغانستان در یك سفر رسمي با تعدادي از كارمندان وزارت خارجه 
یس نمایندگي وزارت خارجه اقاي قمي ئبطرف مشهد پرواز كردم ودر میدان هوایي مسولین بلند پایه مشهد ر

 نآوتعدادي از از افسران عالي رتبه سپاه پاسداران با تعدادي از افغانان مهاجر مقیم مشهد استقبال كردند وفرداي 
روز بطرف تهران رفتم ودر تهران برعالوه سفیر افغانستان اقاي عالوالدین بروجردي وبا تعدادي از كارمندان 

نجا در محل اقامتگاه ام رفته مالقات ها شروع آاز  ان هوایي تهران بمن خوش امدید گفت ووزارت خارجه در مید
غاز مالقات ها آگردید واقاي بروجردي به نوعي از كارمندان سفارت افغانستان مقیم تهران شكایت كرد وبرایم در 

اب سلیقه یي در وزارت انتخ یند نبود وخجالت زده بودم ودر ضمن فكر میكردم شاید مدیریت ضعیف وآخوش 
هم احتیاج روز مره زندگي مجبور  یا خارجه سبب بروز مشكالت در عملكرد كارمندان سفارت خانه شده است و

ساخته تا دیپلومات هاي افغانستان از دوبي به تهران قاچاق پرزه جات كامپیوتر وغیره وسایل نماید اما بهر حال 
مورد برخورد جدي نمایم وهدایت دادم تمام پاسپورت هاي كارمندان كاري درستي نبوده ومجبور شدم تا در ین 

وردند وتعدادي هم بهانه كردند  آرا  سفارت وفامیل هاي شانرا غرض بررسي نزد من بیاورد وتعدادي پاسپورت ها
كه غرض تمدید به مركز وزارت خارجه فرستاده است ومنهم یكا یك تمام پاسپورت ها چك كردم وهر كارمند 

رت بیشتر از بیست بار خودشان وفامیل هاي شان به دوبي رفت امد كرده است ودلیل سفر اجازه سفر یا كدام سفا
ماموریت از طرف وزارت خارجه هم نیز وجود ندارد واین موضوع را از طریق تیلفون ستالیت جاللتماب استاد 

وزیر خارجه هستید وهر نوع تصمیم  یس جمهور كشور را در جریان گذاشتم واو هم بجواب ام گفت شمائرباني ر
را خودتان بگیرید ومن هم تمام پاسپورت هاي سیاسي را در نزدم قید نموده به كارمندان كه مرتكب تخطي از 
محدوده كاري شان شده بوده اعالن ختم وظیفه نمودم تا با اخذ پاسپورت عادي به وزارت خارجه در مزار شریف 

را اجرا نموده به عزت سیاسي  ان وتبلیغات منفي بر علیه من شد ولي من وظیفه خودبیایند وباعث ناراحتي دیپلومات
قاي وزیرخارجه وقوماندان عمومي سپاه پاسداران سردار صفوي ووزیر آافغانستان ارج گذاشتم وبعداً هم با 

احساس كردم كه قاي فالحیان وزیر امنیت ایران آقاي فالحیان مالقات نمودم واز پرسش ها وكنجكاوي آاطالعات 
مد مسولین كمپني آمقامات جمهوري اسالمي ایران از رفت  از حضور چند نفر امریكا یي در شمال ناراحت است و
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امریكایي یونیكال )تاپي( امروز نگران بنظر مي رسید وحتي به دیده شك بمن مي نیگرستند وفكر میكردم كه ما در 
د باوجود بحث هاي زیاد درین مورد كه جزیات بیشتر را در تش رقابت هردو كشور خواهیم سوخت وچنان هم شآ

كتاب ذكر خواهم كرد ومقامات ایراني اطمنان داد تا هرنوع كمك سیاسي ونظا مي را به همه نیروهاي جبهه متحد 
ودولت اسالمي افغانستان دریغ نخواهد كرد وسردار صفوي یك میل تفگنچه زیبا كه كامالً رنگ طالیي داشت 

تم كه راستي هم طال بود یانه برایم تحفه داد ومن توسط خوجه پیلوت به فاریاب فرستادم وخودم از مسیر ونمیدانس
شیخ مراد  رئیسباجگیران از طریق زمین وارد خاك تركمنستان شدم ودر سرحد تركمنستان وزیر خارجه وقت بو

مركزشهر برایم جاي تهیه كرده بود  اوف باقطعه تشریفات سرحدي از من استقبال نمودند وبعد به هتل گراند در
درانجا اقامت گزیدم درین سفر روي مطالب صلح با طالبان ، ایجاد بند برق وذخیره اب دریاي مرغاب در خاك 
افغانستان ، تاسیس یك پوهنتون درولسوالي تركمن نشین دولت اباد ، انتقال برق به فاریاب ، قیر ریزي میدان هوایي 

ال )تاپي( امروز وانتقال كمك هاي لوژستیكي ایران از طریق خط ریل به تاجكستان موافقه فاریاب ، پروژه یونیك
نموده ودرمدت سه روز اقامت ام در عشق اباد به ده ها واگون كمك هاي لوژستیكي جمهوري اسالمي ایران از 

قرار گرفت ورهبري  خاك تركمنستان به اوزبیكستان واز انجا به تاجكستان گذشت ودر اختیار امر صاحب مسعود
تركمنستان وعده داد تا همكاري هاي غیر نظامي را به مردم افغانستان ادامه داده درین شرایط دشوار ملت 

یس جمهور ئافغانستان را تنها نخواهد گذاشت ونشان كلید طالیي تركمنستان را مرحوم سفرمراد تركمن باشي ر
شد كه هیاًت دولت افغانستان تحت ریاست اقاي محترم متوفي تركمنستان برایم تفویض نمود وقرار براین 

محمدیونس قانوني با جانب طالبان در عشق اباد نشست ومذاكره صلح نماید وتفصیالت بیشتر را در ین بحث وبا یك 
اتفاق وگفتار جالب وزیرخارجه تركمنستان برخوردم كه برایم غیرمنتظره بود و مخاطب او حاجي عبدالوهاب 

دار امروزي بود تعجب كردم واین موضوع را در كتاب هفت سال از یاد رفته مطالعه خواهید نمود  كفایت سرمایه
ي ویاهم قاچاق مواد مخدر سرحدوبنابر تقاضاي من تعدادي زنداني ها اتباع افغانستان كه در اثر جرم هاي تخطي 

 بعد و ۰یده مه انها به وطن برگشتندیس جمهور تركمنستان قرار گرفته از حبس رها گردئزنداني بودند مورد عفو ر
یس ئاز یك ماموریت كاري سه روزه دوباره از طریق بندر اقینه به مزار شریف امده بعداز ارایه گذارش به ر

جمهور كشور مصروف امورات كاري وزارت خارجه بودم كه مهمانان پاكستاني در طیاره مخصوص به میدان 
اكستاني را هریك مولوي سالكزاده والي بلخ دوكتور عبدالكریم زارع هوایي مزار شریف نشست نموده وهیاًت پ

معاون جنبش وجنرال نادر علي قوماندان امنیه بلخ وضیا صالحي مشهور به ضیا ترجمان كارمند وزارت خارجه 
ً به اقامت گاه استاد رباني ر یس دولت ئافغانستان در میدان هوایي بلخ استقبال وخوش امدید گفتند واز انجا مستقیما

یس جمهور ئگونمایند ومن در ین مالقات رو گفت اسالمي افغانستان رهنمایي گردید تا باجناب شان مالقات و
دولت به مقر وزارت خارجه  رئیساشتراك نداشتم ونمیتوانم چیزي بنویسم ومهمانان پاكستاني بعداز مالقات با 

قایان هریك افتخار مرشد معین سیاسي وزارت خارجه آتشریف اوردند ودرتركیب این هیاًت عالي رتبه پاكستاني 
پاكستان ، عزیز احمد خان سفیر پاكستان مقیم كابل ، ایاز وزیري جنرال قونسل پاكستان در مزار شریف ، رستم 
شاه مهمند والي ایاالت خیبر پختونخواه ، مسول دیسك افغانستان در وزارت خارجه پاكستان ، كرنیل ثناوهللا معاون 

گري ومسول اي اس اي در شمال ،وحاجي روح هللا افغان واز دوستان استاد رباني ، درین مجلس حضور قونسل
داشتند واز جانب افغانستان برعالوه من هریك اقایان حاجي محمد محقق ، معاون حزب وحدت ، غفار پهلوان 

مدرد نماینده حزب اسالمي معاون جنبش ، سید منصور نادري رهبر فرقه اسماعیلیه معاون جنبش ، جمعه خان ه
مربوط حكمتیار صاحب ،محمد یونس قانوني نماینده جمیعت وامر صاحب مسعود ، سید حسین شاه مسرور نماینده 
حزب حركت اسالمي ، جنرال محمد ظاهر اغبر نماینده شوراي نظار ، نجیب قوماندان از حزب حركت ، جنرال 

ي مشهور به ضیا ترجمان درمالقات یك نیم ساعته حضور داشتند پاینده پیلوت ، سید فاضل سنچاركي ، ضیا صالح
وتمام جریان مذاكره را كه ثبت ویدیویي است انشاهللا بدون سانسور از صفحه ام در یك موقع مناسب نشر مي نمایم 

ند سال میگذرد ونسل جوان ما اصالً اگاهي ندار ۲۱وباوجود انكه ازین مجلس تاریخي جبهه متحد و رهبران شمال 
 ! ویا بیشتر سیاسیون ما معلومات كاپي ندارند امید وارم دقیق استماع وتحقیق نموده قضاوت خواهند نمود

هیات شمال من بودم وقبل ازین مجلس یك هیات  رئیسجلسه با طالوت قران اغاز گردید از جانب جبهه متحد شمال 
وگفتگو نموده بودند واز جانب جنبش درتركیب  تحت ریاست قانوني صاحب به دوبي رفته با هیات پاكستاني مالقات

هیات دوبي داكتر عزت هللا حامد معاون اداري وزارت خارجه افغانستان نیز حضور داشت ودومین جلسه در 
شهرمزار شریف دایر گردید نوبت اول بحث طبق معمول از مهمانان بودوسخنان انها را ضیا صالحي به حاضرین 

ن را جنرال پاینده پیلوت به انها به زبان انگلیسي ترجمه میكرد وهیات پاكستاني با مجلس ترجمه میكرد وسخنان م
ستایش از جنگ مجاهدین افغانستان بر علیه شوروي وقت و صحبت هاي زیاد داشت و حامل پیام طالبان از قندهار 

عمومي بانك  یسرئبودند كه بدون قید شرط هرچه عاجل رهایي مال غوث وزیر خارجه ، ومولوي احسان هللا 
مركزي حكومت طالبان ونماینده خاص مالعمر را تقاضا داشتند واصالً روي مطالب اینده صلح و اشتي ختم جنك 
كدام طرحي یا پیامي طالبان نداده بود ودر ضمن كوشش میكرد كه سخنان غیر مسوالنه گوهر ایوب خان وزیر 

احبه كرده بود واین موضوع را به نوعي ترمیم بكند واز خارجه پاكستان را در قبال من وشمال در شهر دوشنبه مص
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رادیو بي بي سي شكایت داشت واشاره داشت كه در شمال با طالبان برخورد خوب نشد وغیره مسایل زیاد بحث شد 
وبعداز صحبت طوالني مهمانان نوبت بمن رسید ومن نیز بعد از خوش امدید به مهمانان اوالً همكارانم درین مجلس 

از بحث هاي زیاد در مقابل گفته هاي انها متن  بعد ضاي رهبري جبهه متحد شمال بود به معرفي گرفتم وكه اع
كامل پروتوكول شوراي رهبري جنبش با طالبان را درمجلس قراعت نمودم ودرین پروتوكول چنین تحریر وبه 

- ٧۸٦تن كامل انرا مینویسم ) امضاي طرفین قید ثبت گردیده بود كه غرض اگاهي بیشتر ملت عزیز افغانستان م
شوراي  -۲عملیات مشترك برعلیه مخالفین ( )-۱شوراي تحریك طالبان () ۱٣٧٦سال  ۲ماه  ۲٩بر۲۸توافق جلسه /

عدم مداخله درساحه كنترول جنبش ،درتشكیل ،سالح وسایط،  -٣نظامي مشترك با طالبان یكجا در صفحات شمال ()
مت مركزي به انتخاب همه ملت افغانستان واجرا ات كاري مطابق حكم سیستم اداري الي بوجود امدن یك حكو

ایجاد كمیسیون سیاسي بخاطر تشكیل حكومت مركزي وتقسیم كابینه مطابق حقوق مردم شمال وتمام  -٤شرعي ( )
به یاري خداوند () امضاكنده ها ،  ٧٦-۲-۲٩عملیات مشترك محاربوي  -٥ملیت هاي ساكن در افغانستان ()

قاري محمد علم ()اعضاي شوراي  -٤عبدالملك  -٣جنرال مجید روزي  -۲غفارپهلوان  -۱شوراي جنبش ،اعضاي 
تحریك طالبان ، حاجي مال غوث اخند ، مولوي عبدالرزاق والي هرات (بعداز قراعت مودات پروتوكول وبه شوخي 

نسلگري امریكا مقیم پشاور وكاپي به مهمانان گفتم كه یك كاپي اصلي در دفتر اي اس اي ویك كاپي اصلي هم درقو
اصلي سوم هم نزد من است وچرا تا هنوز این پروتوكول را به وزارت خارجه شما خبر نداده گناه من نیست 
وخاطر نشان نمودم كه طالبان به تعهدات خویش در مقابل صادق نبوده با استاد رباني ، استاد مزاري ، امرصاحب 

ب قدیر ومن عمل نكرده فضاي بي اعتمادي وتعهدشكني انها پروسه صلح مسعود، حكمتیار صاحب ، حاجي صاح
را دشوار ساخته است و درضمن برخورد زشت وغیر اخالقي مال عبدالرزاق والي هرات وقوماندان عمومي طالبان 

ازیك را در مقابل عزیز احمد خان سفیر پاكستان در دفتر كاري من به هیاًت پاكستاني یاد اوري نموده گفتم شما 
گروهي با این اخالق با شما برخورد میكند وبازهم چطور حمایت میكنید تعجب میكنم وعزیزاحمد خان شخص با 
ادب ویك دیپلومات فهمیده بود از افشاي این واقعه در نزد همكارانش واهل مجلس خجالت زده شده بود رنگش سرخ 

انیزم اتش بس صلح واشتي ادامه داشت رهبري با عالمه اشاره سر حرف من را تایید میكرد ومذاكره روي میك
طالبان در قندهار از شكست وفروپاشي طالبان خیلي ناراحت بودند وبادوام مذاكره شاید طالبان براي یك جنگ 
دوباره وتجدید قواي تازه نفس وقت كمایي میكرد وروي اسیران طالبان كه نزد هر قوماندان در شمال بود بحث 

سیران پاكستاني كه به دگروال )هوگن ( نماینده نظامي ملل متحد نشان وتسلیم داده شده صورت گرفت وراجع به ا
بود از مسولین پاكستاني تقاضا نمودیم تا با انها مالقات نموده به فامیل هاي پاكستاني اطمنان دهند كه انها زنده ومثل 

بحث ومذاكره را باملت پاكستان یكجا  یك مهمان نگهداري میشود بهرحال بهتر ان انست كه ملت افغانستان تمام
 ! (سال قبل ثبت شده بشنوند واگاهي حاصل نمایند۲۱درفلم ویدیویي كه )

 

اسرار هیاًت پاكستاني بیشتر به رهایي وزنده بودن مولوي احسان هللا بود فكرمیكنم گرداننده یا مهره اصلي طالبان 
در جوار سیلوي بلخ كشته شده بود ودر جمع اسیران جنگي احتماالً او بود ومولوي احسان هللا در روز اول جنگ 

وجود نداشت وتصمیم جبهه متحد براین شد كه كشته شدن مولوي احسان هللا را پنهان نگدارند وچنین هم شد وهیات 
پاكستاني از رهبري جبهه متحد ودولت اسالمي افغانستان دعوت نمود تا دور سوم مذاكره را در اسالم اباد دایر 

ید ومهمانان پاكستاني تصمیم داشت عین امدن دوباره به مزار شریف اول در تخار رفته با امر صاحب مسعود نما
نیز مالقات نماید ودو باره به اسالم اباد بر گشتند ونظریات جبه متحد را به طالب ها در قندهار انتقال بدهد وبعداز 

موده رفت امد مهمانان را برسي وتدابیر احتیاطي جنگ را رفتن مهمانان اعضاي جبهه متحد جلسه فوق العاده دایر ن
گرفتند تا غافل گیر نشویم ودر ان زمان كه بعداً اطالع یافتیم یك گروپ هیاً ت دیگر پاكستاني به انقره تركیه ودر 

نیز  تاشكند نزد مسولین استخباراتي اوزبیكستان نیز رفت امد داشتند ومطمعین هستم جنرالصاحب هالل الدین هالل
از چشم دیدش راجع به هیات پاكستاني واوزبیكستاني در ترمز روزي حقایق را نوشته خواهد كرد و در ضمن 

ودرین مورد فلم ویدیویي كوتاه را از جلسه هیات پاكستاني ۰حكومت هم مصروف كاري هاي امورات خویش بود 
وقت نشر مینمایم ومكمل انرا نیز انشاهللا با جبهه متحد ودولت اسالمي افغانستان در مقر وزارت خارجه حكومت م

  ! بعداً نشر مي نمایم
 ادامه دارد

https://www.facebook.com/General.A.Malik/videos/2122512484686347/ 
 .:نوت

های روز مره دیګر نمی توانم این داستان دمبالدار جناب جنرال عبدالملک را نظر به مصروفیت  دوستان عزیز!
دنبال نمایم امید دارم معذرت بنده را قبول نماید، شما میتوانید این داستان را در صفحه فیسبوک اقای جنرال 

 عبدالملک تعقیب نماید.
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