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 ! دوستم جنبش معاون سابق عبدالملک جنرال خاطرات 
 

 عبدالملک جنرال جناب فیسبوک صفحه از خاطرات این
 

 .شده اقتباص نقآل 
 

 بخش دوم
 

General Abdul Malik عبدالملك جنرال  
Yesterday at 5:05 AM ·   

 

 :رفته یاد از سال   هفت
 

د عزیزان شما با مختصر بسیار طور به ،(یادرفته از سال   هفت) نام زیر را خاطراتم اول بخش قبلی، یوعده طبق
پ باشد، شده خلق وطنانمهم از تعدادی ذهن   در است ممکن که هایپرسش از برخی به امیدوارم و گذارممی میان ر

  .هستم گوییپاسخ به حاضر شود، منتشر جمعه شب   است قرار که بحثی در براین،عالوه .باشم گفته اسخ
پاگذاش با .نکردم درک هرگز زمانآن در را خطاهایم از بخشی احتمالً  و بودم تجربهبی و جوان بسیار زمانآن در
افغان ملت و شمال مردم از تا دانممی خود مسئولیت بردم؛پی اشتباهاتم به که این محض به و سالیمیان سنین   به تن

مو در مخالفین، تبلیغات   اساس   بر و تحقیق بدون که خواهشمندم وطنانمهم عموم از حال،این با .بخواهم پوزش ستان
  .نفرمایند قضاوت بنده کارکردهای رد  
جن انسانی، هایآرمان اساس   بر و شدند جمع هم دور شمال نخبگان   بیشتر   نجیب، دکتر شهید حکومت سقوط از بعد
هایجنگ یادامه به منجر تأسف با که کردیم تجربه را زیادی هاینشیب و فراز زمان، این در .ساختند را ملی بش

حق عبدالرحمان و اوزبک پهلوان رسول ترکمن، پهلوان عاشور ترور .آمد بار زیادی هایبرادرکشی و شد داخلی 
اعبی و سردی طرف به دوستم صاحبجنرال با مرا مناسبات یافته،سازمان قتل   صدها از ایزنجیره و اوزبیک انی  

 و ترکیه کشور مقامات با را جنبش سازمانی   مشکالت اعتمادی،بی این ساختن   برطرف پی   در بنده .داد سوق تمادی
آ وساطت   تأسف با .سازند برطرف را تنش این پادرمیانی، با که کردم تقاضا هاآن از و گذاشتم میان در اوزبکستان

ط صاحب حکمتیار جناب   و شهید ربانی استاد پروفیسور محقق، آقای خلیلی، آقای از ناچار و نیافتاد کارگر نیز هان
 تالش همهاین چرا اما، .نمایند برطرف آمیزمسالمت بطور را دوطرفه اعتمادی  بی حس   این تا شدم میانجیگری الب  
خوا پاسخ سوال این به خلیلی آقای و محقق آقای حکمتیار، آقای که رسید فراخواهد روزی احتمالً، نرسید؟ نتیجه به
  .گفت هند
دوس صاحبجنرال نقش   و کندوز تا بغالن از و بادغیس تا گرفته کابل از مانمردم فراوان   تلفات و جنگ یادامه با
وهم هاملیون آوارگی   و شهادت باعث و کشانده بدبختی به را شمال مردم طالبان، نفع به کابل و هرات سقوط در تم
اف قطعی یتجزیه از جلوگیری بخاطر که گرفت قرار این بر رهبری شورای اکثریت تصمیم بالخره، .شد مانطن

س موظف مرا رهبری   شورای .کنیم آشتی مقدماتی، تفاهمات و بسآتش از پس بالفاصله طالبان، جانب   با غانستان،
 در و جنگ کامل   قطع جهت در رفته بادغیس خط به فاریاب، والی   و جنبش یخارجه امور رییس منحیث   که اخت

 شد مهیا مذاکره یزمینه پاکستان، و امریکا نمایندگان وساطت با .کنم مذاکره طالبان طرف   با دایمی صلح برقراری  
روز مجید جنرال من، یبرعالوه مذاکرات، این در .شد امضا هم پروتوکول ، مورد چند روی کلی تفاهم از پس و
رز مال ، خارجه وزیر غوث مال طالبان گروه طرف از و جنبش از نمایندگی به پهلوان غفار و راسخ علم قاری ی،
  .داشتند حضور خارجی مهمانان از تعدادی با طالب هایمولوی از جمعی و هرات والی   اق
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بود رسیده تفاهم به طالبان با آن روی که را مواردی و برگشتم فاریاب ولیت به دوباره جنبش رهبری   هیأت با من
د و سیبیبی آرشیف در خبر این مفصل   گزارشات قوی، احتمال به .گذاشتم میان در مردم با هارسانه طریق از یم،
ً  و دارد وجود مطرح هایرسانه یگر   .اندگرفته قرار تأیید مورد نیز طالبان جانب از طبعا
و آمدندجمع فاریاب جامع مسجد در بلخ و جوزجان فاریاب، بزرگان و کردند استقبال صلح روند این از شمال مردم

آ از پس .باشد شده جلوگیری سوءتفاهم هرنوع بروز   از تا کردم قرائت بزرگ جمع یک در را پروتوکول این بنده 
جری در را ایشان و کردم صحبت شهید ربانی استاد و صاحب خلیلی صاحب، حکمتیار جناب با ستالیت توسط ن،
دو صاحبجنرال از -وحدت حزب ینماینده -رحیمی آقای و جوزجان سفیدانمحاسن طریق از .دادم قرار امور ان
پهلوا غفار شهید .دهند قرار حمایت مورد را صلح یپروسه و کنند نظر تجدید شانجنگی سیاست در تا خواستیم ستم
 که نمود ابالغ را جنبش رهبری اکثریت تصمیم برایشان و کرد صحبت دوستم صاحبجنرال با مخابره طریق از ن

َمت از صاحبجنرال آن، براساس خا به مدتی برای یا ماندندمی جنبش با که داشتند اختیار و شدند دوشسبک شانس 
 به ما و داریم فرصت هنوز که کرد استدلل تلفونی گفتگوی این در پهلوان غفار .کردندمی مسافرت کشور از رج

تح و توهین به لب مخابره سویآن از صاحبجنرال تأسف با .شوند کشور شمال وارد که داد نخواهیم اجازه طالبان
پرت افسران   .کرد پرتاب فاریاب مردم سمت به را اسکارت اولین باشد، شده شروع جنگی کهاین بدون   و گشود قیر
فاریا هایکوه به اسکارت مرمی و ندادندخرج به دقت گیرینشانه در بودند، شده خسته جنگ از که هم اسکارت اب
  .کرد اصابت ب
ج رود از خاصش اطرافیان با توقف بدون مقاومت، اندکی از بعد دوستم صاحبجنرال و درگرفت جنگ هرحال،به

و کرد دریغ ایشان از را اقامت یاجازه اوزبکستان کشور معلوم، قرار از .گریخت اشپدری زادگاه به گذشته یحون
  .شدند ماندگار جاآن در مدتی و کردند پرواز ترکیه کشور سمت به خود شخصی یطیاره با ساعتی از پس 

دو جنرال مربوط فرماندهان تمام آمده جوزجان به دوستم صاحبجنرال خروج از بعد من و شدند شمال وارد طالبان
 مزارشریف به و دادم تسلیم جوزجان سفیدان محاسن به وسالمت صحت بود مهمان من نزد فاریاب در كه را ستم

از مسعود آمرصاحب و امریكا از صاحب غفورزي و صاحب خلیلي صاحب، حكمتیار آقایان شب، آن در و برگشتم
  .كردیم صحبت تیلفوني مفصالً  و زدند زنگ برایم پنجشیر 

داد انجام خواست دلشان هرچه و پاگذاشته زیر را پرتوكول موادات تمام شریف مزار شهر به رسیدن از بعد طالبان
ن و نداشت وجود جنگي که استدرحالی این .دادند سوق شمال استقامت به زمین و هوا راه از را شانلشكریان و ند

هدا پیلوت خان حفیظ جنرال به هوایي قواي به لزم، تدابیر نظرداشت بادر من .نبود مجدد كشي لشكر به هم یازي
جم عاجل بطور خارجه، ریاست در را شمال بزرگان و هامولوي تمام سیاسي و شرعي جلسه یك بخاطر تا دادم یت
 آورد تشریف نیز خارجي مهمان گروه یك ناگهان .شد انجام ساعت یاسه دو ظرف در خوشبختانه اینكار و نماید ع
  .نوشت خواهم تفصیل به هاآن به راجع بعداً  که

 هللا احسان مولوي از متشکل که طالبان رهبري هیأت اشتراك با و خارجه ریاست تهكوي در شمال علماي یجلسه
ك رهبر منصور اختر مولوي طالبان، یخارجه وزیر غوث مولوي مالعمر، خاص ینماینده و مركزي بانك رییس
احمفضل حاجي و كابل نفري شش شوراي عضو صادق مولوي طالبان، یداخله وزیر رزاق مال طالبان، یشده شته
 برگزار دانستم،نمی را شانهاینام تأسف با كه طالب سرکردگان   از دیگري تعداد با قندهار یخارجه امور ریس د
  .شد
 احمدنظر مولوي کنونی، جمهور رییس مشاور زادهسالك مانند مشهوری متنفذین و بزرگان و علما شمال، جانب از

ا در شاناسم كه دیگر زیاد تعداد و روحاني سلیم مولوي مرحوم آقچه، از عباد مولوي اجراییه، رییس مشاور بلخي
  .گنجد نمي نوشته ین
د انجام ودلجان با اید،کرده صادر كه فتواي هر شما حال به تا که گفتم شمال بزرگان و علما به من جلسه، شروع با
ن مال یا مولوي من تأسف با و کندمی مطالبه را دینی و شرعی استدلل که داریم حضور ایجلسه در اینک و ایماده
طا و دانیدمی شما حال .کنم مجادله و بحث طالب علمای با بتوانم که ندارم خاطر به را حدیث و آیت قدرآن و یستم
   .است اجرا قابل ما یهمه برای باشد، شما جانب از که ایفیصله هر لبان،
ب لفظي یمشاجره و دعوا حتي و كردمي صحبت جنگي اسیران مثل ما با طالبان رهبری و درگرفت طولني بحث
م فرمان طالبان رهبري .داد ُرخ روحاني سلیم مولوي مرحوم و سالكزاده مولوي ای،آقچه عباد مولوي و طالبان ین
ا رفته، اسبق جمهور رییس صاحب كرزي جناب جاي به خارجه، وزیر معاون بحیث تا كرد ابالغ بمن را عمر ل

پیما و )غدر) به را طالبان شمال علمای و کشید مجادله و لفظی شدید هایتنش به وگوگفت مجلس   .كنم وظیفه شغال
برع و گفتند لبیک شرعی فتوای این به شمال مردم و کردند صادر طالبان برعلیه جهاد فتوای کرده محکوم شکنین
شع وکنارگوشه هر در جنگ آتش و شد شروع شمال نقاط تمام در جنگ عصر4 ساعت .کردند قیام ظالم طالبان لیه
  .داشت ادامه صبح 11 ساعت فردا تا و شد ورله

و برگشت عادي بحال سرعت به اوضاع و كردند نشینيعقب قندوز و بادغیس بطرف و شدند رانده شمال از طالبان
ج صاحب، قانوني جناب از مرکب هیأتی روز، آن فرداي .آمد بوجود شمال مردم زندگي روند در جدیدي یصفحه 
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ا هم تعقیب به غفورزي عبدالرحیم شهید و پارلمان وكیل مهدي الدینمحیی صاحب داكتر اغبر، ظاهر صاحب نرال
  .آوردند تشریف شریف مزار به شهید مسعود احمدشاه و شهید رباني استاد جانب ز
 

 دارد ادامه
 

 .گذاشتم مطالعه به دیگر بار شدو حذف فیسبوک صفحه از یکبار هایم ونوشته ویدیو این عزیز دوستان : نوت
 
https://www.facebook.com/General.A.Malik/videos/2089106744693588/?t=0    
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