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  ياد آوري الزم

رشيد «  ت عنوانح ت مقالة ،ميكه در هند اقامت داشت سال قبل 21
مجاهد « ة به نشري آن راه رقم زد)ت . ك .م (  با مخفف  را»دوستم

  آن نشريه1992  جون  172 كه به شماره م چاپ ناروي فرستاد»ولس
 " ارتجك" را  نيز به همين نشريه به نام مستعاريه بعد مقال.چاپ شد 

 احياي پان تركيزم  و سفر جنرال دوستم به " كه زير عنوان مفرستاد
 مذكور چاپ و نشر ة نشري1993  جنوري 178 به شماره "تركيه 
 " ايران تريبون"هفته نامه بين الملل  بعداً مقالة مذكور را به .گرديد

 ) مذكور ( نشريه.فرستادم چاپ سويدن  1993 فبرورى 42شماره 
 تركيه و رقابت در « را به نام)آن (آنعنوان نوشته را تغيير داده 

نتنها در متن مقاله تصرف كرد؛  ؛ بلكه .  به دست نشر سپرد »افغانستان
سنده از فعالين  نوي«:  نوشت افشاء نمودهرا محل اقامت نويسنده 
 در هندوستان زندگي ميكند است كه در تبعيدجنبش چپ افغانستان 

 به مسؤوليت »همبستگي«نشريه  –»  ايران تريبون  « ادامةبعداً[ »
   . ]فرهاد بشارت  منتشر شد

 «  و » رشيد دوستم« ، يعني  مقاله دوهر سال بعد محتواي 10حدود 
 را در يك متن »احياي پان تركيزم و سفر جنرال دوستم به تركيه 

  و نقش»پير قزل اياق«   دو مطلب در موردبا اضافه يكي ( ده يگنجان
دوستم بر ساطور خونچكان هر «  تحت عنوان  ، )  ...  داد فر اعظمداكتر

چاپ » افغان رساله«  به نشرية  » افغانستان بوسه مي زنددرمتجاوز 
 )شماره هاي (در كه ارسال كردم ،) نبي . ب (   به نام مستعار تورنتو

 جوزاى - ثور ...  تاريخ بهنشريه آن  45-44 و - 43- 39-40-41-42
 هكذا مقال فوق .  منتشر شد  در سه بخش،...  و2003  مى- 1382
 چاپ امريكا نيز فرستادم كه با تأ سف ناشر »كيوان«ة  به نشري راالذكر

متعاقب آن در .  مطابق خط نشراتي  نشرية خود تغيير داد عنوان آنرا
اينك . نيز نشر شد» بابا «و  »افغان جرمن«  و »پيام آزادي«وب سايت  

 - آفغانستان آزاد «خوانندةخست اثر ياد شده را به پورتال پربراي بار ن
                     )2013فبروري (  كبير توخي   . گسيل داشت»آزاد افغانستان 
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                                             : شگفتاريپ

ة ما خوانندگان گرامى را به مطالع اكنون شدو نوشتار برگزيده كه هم
آن دعوت مى نمايم ، باز خوانى و برشمارى جنايات وحشت انگيز و 

جنبش « ش يعنى  احيرت آور رشيد دوستم و باند غارتگر و آدمكش
انسان با عاطفه را به در دهه اى كه سپرى شد قلب هر »ملى اسالمى 

 مستى هاى نفرت انگيز كرشمه هاى مذلتبار و بد . درد خواهد آورد
ران ركا و ركاب سواB-52دوستم در زير سايه بال هاى هواپيماهاى 

 كه ثروت ي جنايتكارمغرور ارتش اشغالگر امپرياليسم بى رقيب امريكا
 را در بانك هاى تركيه از  دوستم   كشور توسط ةهاى به تاراج برد

ا قتل صده ناتو ديده بانى و حفاظت مى نمايند،  پايگاه هاي طريق 
 نهايت وحشت انگيز و ضد كرامت  به گونة طالب افغان و غير افغان 

 B-52  به اشاره صاحبان  دستجمعي  انسانى و دفن آنان در گورهاى 
 در - قبأل - خود ،با همان اشاره اى كه مدفون شدگان( توسط وى 

 ، غارت)داشته بودندحق مردم مظلوم و بى دفاع شمال كشور روا 
، قتل و كشتار آنها  و تجاوز به ناموس ي عامه و اموال مردمدارائي ها

نهايت وحشيانه و كوچاندن اجبارى هزاران تن از پشتونهاى مقيم 
 شان، جنگهاى پى  ويرانة  شمال كشور از خانه هاى ويران و نيمه 

با باند ) روزى ( درپى داره يى تحت قومانده جنايتكار و قاتل حرفه اى 
 مسعود به سر باندى معلم عطا، از - معيت ربانى  يعنى ج ،همطرازش

چند ماه بدينسو رفت و برگشت مخفى و علنى وى به تركيه، نوشته 
امريكا « ( وى تحت عنوان ...ى مرفه وگنيويارك تايمز در مورد زند

 2002 اگوست 30-714مندرجه شهروند»  ژنرال دوستم و استاد عطا 
 انگيزه   -س گرفته خواهد شد  كه در پايان اين مقاله به آن تما-  )

راغ متن مقاله كه اين قلم را واداشت ، تا به س هاى زجر دهنده اى بود
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پرست   در باره روس  - در باره دوستم اش )شده( هاى قبأل منتشر 
 كه الشه بو گرفته مليشه اى اش را به ناتو در تركيه تحويل داده  اي

ى هر دو مقاله ئى و كار آئناكيد دوستان مبنى بر خواأ برود و بات-است 
  . در شرايط موجود ، به نشر مجدد آن مبادرت ورزد

 تقديم -  با اضافاتى چند در بافت اصلى آنها - اينك هر دو نوشتار 
خوانندگان ، بويژه نوباوگانى كه در كار پژوهش مسايل كشورند ؛ 

  . ميگردد

  :  دوستم در نقش مليشه -1

 تشكيل " تسليمي" اده ملكى و قسماًمليشه هاكه به ظاهر از افراد س
ضربات كه   ماشين جنگى متجاوز قرار داشتند؛گرديده ، در خدمت

تشكيل .  ما وارد نمودندة ر جنبش مقاومت مردم دلير و آزادمهلكى ب
محلى ومنطقه اى ، » خودگردان  «چنين دسته هاى مسلح به اصطالح 

برش معين جنگ يك امر تصادفى و يا ناشى از ضرورت نظامى در يك 
عليه مردم ما نبوده ؛ بلكه ايجاد چنين ساختار، پاره اى از پالن تجاوز 

 آنگاهي كه كار و بار( سوسيال امپرياليسم شوروي در كشور ما بود 
 خادى هاي نفوذ كرده در درون نيروى هاى مقاومت به پايان مي رسيد

ارزين ، شمارى مب ، به عنوان آخرين ماموريت هاى استخباراتى شان
جنگ همسويي با ساير رزمندگان ة  كه بنا بر عللي در ادام،  رامقاومت

 به نحوى از انحاء تطميع ؛ي مي شدند مقاومت  دچار تردد و دو دلـ
نموده ، متمايل به جنگ در صف دولت دست نشانده مى ساختند و در 

 در نقش - به خاطر تضعيف جنگ مقاومت  -برآيند ازتسليم شدگان 
  . گردند   فاده ميمليشه است
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 امپرياليسم  سوسيالين هفته هاى تجاوز ارتش نيمه گرسنهدر آغاز
روس به افغانستان ، دوستم گمنام ظاهراً بسان سمارقى زهرآگين از 

وى پيش از اينكه با .   آورد بدر   ميان گياهان هرزه و مضره سر 
 آغشته به خون هموطنانش برآمد) لباس محلى شمال كشور (ة گوپيچ

بطور مخفيانه 1357 ثور 7، يعني قبل از كودتاى خونبار  ناگهانى نمايد
در ازبكستان شوروى زير نظر كارشناسان نظامى آن كشور آموزش 

به افغانستان، نامبرده را  مدتى بعد از تجاوز روسها.  نظامي ديده بود
(  در افغانستان به كار مل معرفى نمود K.G.Bيكى از ژنرالهاى مقتدر 

ل مذكور، ببرك كارمل و دو تن از تاجران سراى شهزاده در قاچاق ژنرا
 به اروپا اشتغال پنهانى داشتندكه جالد زيرك خاد نجيب 000و  طال

در همين رابطه ، كارمل و شركاى روسى و افغانيش را مفتضح و رسوا 
 را عالوه بر جريمه ) سنگ و سرجـيت سنگ ك  ترلو (دو برادر  نموده،

 سال زندان محكوم 10 تا 7يليون افغانى به قيدهاى نقدى چندين م
توسط » سنگ...« ترلوك سنگ، برادر سومي شان ةقرار گفت [ كرد

به زير ) "خان ماركيت"واقع در (پوليس هند از فرازعمارت پوليس 
  . ]پرتاب گرديده به قتل رسيد

رشيددوستم به اسرع وقت مهارت ها و لياقت هاى جنگي اشرا در 
 تقابل مسلحانه با مبارزان واقعى مقاومت تبارز داده، مورد رويارويى و

رار گرفت و بر مدالهاى و نوازش كارمل و فركسيون پرچمى اش ق تفقد
 پر كينه اش توسط كارمل خاين به وطن افزوده شد، تا ةروى سين

  . اينكه به رتبه ژنرالى ارتقاى مقام يافت
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  :ادخ  دوستم - 2

ار مليشه اى اش در همــگامى فاجعه آفرين دوستم از وهله اول كار و ب
« با خاد، به تشكيل قواى مليشه از قوم خودش كه بيشترين آنان از

خان به طور پنهاني و  دو كه  بعد از كودتاي داو- ازبكستان » مهاجرين
غرض  (علني به داخل افغانستان انتقال داده شده بودند، پرداخت 

   رناليست معروف امريكايىآگاهى خواننده بايست تذكر داد كه ژو
 منتشر شد ، در مورد قواى 1996 در اثرش كه در ماه مارچ  ريچاردسن

كه عمدتأ » شاملون«  شوروى و شبكه استخبارتى آن يعنى40نمبر
و زبان هاى  داد اعضاى آنرا جوانان ازبك و تاجيك شوروى تشكيل مي

شنا بودند، درى ، پشتو و هندى مى دانستند و با فرهنگ مردم افغان آ
، نامبرده بخشى از آنها را مخفيانه براى كسب ) تذكراتى داده است

اطالعات نظامى از وضع جبهات واليات شمال كشور ، به آن مناطق 
در اين راستا از همين تعداد براى خودش شبكه استخباراتى . فرستاد

  فعاليت آنان تا پاكستان، هند ، تركيه گسترة   كه بعدها - بوجودآورد
ول روسى اش به تدريج ؤ و بنا به دستور مس-  و كشورهاى غربى رسيد

د ، تا از قــيد و از حيطه نفوذ و تسلط خاد نجيب دور و دورتر ش
 عمومى خدمات ب تشكيالتي رياست سلسله مراتـةبســت زنجير

آسوده و در امان بوده ، آزادى عمل بيشترى در ) ادخـ(اطالعات دولتى 
  . عاد اطالعاتى داشته باشدعرصه هاى جنگى و اب

K.G.B    كه روى ملحوظات سياسى نظامى از يكطرف پليدترين افراد از
 وسيع تشكيالت خاد ةمليت ها و اقوام شريف كشور را در گستر

و از جانب ديگر شمار معينى اجنت هاى , باهمديگر هم قالده ساخته
تخبارتى مجزا از خاد ، منصوب به قوم مورد نظرش را در تشكيالت اس
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جابجا نموده است ، مانند شبكه استخباراتى , سازمانيافته از همان قوم 
، دوستم را واداشت تا ميانه اش را با نجيب جالد برهم ... كشتمند و 

پذيرش  زده به تمرد وسركشى از اوامر و نواهى وى بياغازد، تا زمينه 
  )1. ( را از جانب سر باندهاى جهادى مهيا سازد شان

   :»فاتح كابل « ى ناموفق ، دوستم   تن- 3

دولت كنونى روسيه ، چون سلف خود به هيچوجه نمى خواهد از منافع 
به همين سبب تالش ميورزد، . آنى و آتيش در افغانستان دست بردارد

تا طرق و وسايلى را جستجو نمايد، كه كشور مارا در وابستگى دايمى 
دى اين وابستگى دروهله اتفاقى نبود كه حلقه اتصال بع   . نگهدارد
، تا نامبرده كودتايش را سازمان داده  گردن تنى خلقى افتاده نخست ب

مبدل شده بود،   KGB، نجيب را كه به كاغذ بدون مصرف براى 
ر كه در ويرانى كشور و كشتارا » پر توان « سرنگون كرده و حكمتيار 

خبارات عضو است(  مسعود  ، يعنيمردم بيدفاع ما از همتاى ديگرش
  .  در قدرت سهيم گرداند ؛ دست كمى ندارد )GRUوزارت  شوروي 

 انتقال قدرت از نجيب جالد به تنى حكمتيار ة قط شدهر گاه پروژه س
ثر از تشديد تضادهاى درونى حزب و أكه مت - در شمايل كودتايى آن 

  و در تبانـي با KGB به دستور  - بود   GRU و KGBدولت ميان 
اى منطقه يي و جهانى اش صورت گرفت ، به ثمر مى پاكستان و شرك

 نقش كنونى - اين ننگ ازبكهاى شريف كشور-رسيد ، رشيد دوستم 
دولت پوشالى نمى » سقوط« و » فتح كابل « اشرا دربه اصطالح 

از » خالدبن وليد« و » فاتح كابل «توانســت ايفا نمايد و ملقب به 
اين (اسالمى يعني مجددي يس دولت تازه به دوران رسيده ئجانب ر

  .  گردد) سرهاجنت چندين 
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    :   اهتمام در سهيم ساختن دوستم در قدرت-4

 را واداشت تا استحاله قدرت از  KGBعدم موفقيت پروژه نخستين 
در واقعيت امر به جمعيت (نجيب قصاب خاد به باندهاى جهادى 

مسعود  -  ربانى يعني] روس  ةبه رهبري دو اجنت سرسپرد [ اسالمى
 –روس درافغانستان كه در خدمت سياست هاى استعمارى امپرياليسم 

را كه ذريعه دوستم در نقش تسليمى به )  نيز كمر بسته اند-  آيندهدر
به همين سبب تقابل . ؛ پياده نمايد باندهاى مذكور تدارك ديده بود

 بر كه مانع فرار وي به خارج كشور شد ، كامالً موصوف را بانجيب جالد
 روپوش اسالمى برايش بافت ، همينطور بعد از مذاكره اال نمود ؛ حتم

هاى جهادى با وزير  و بند پشت پرده سر باند در اصل زد(  رسمى
مدال ستر ژنرالى توسط دولت كارتونيك و ضد تمامى ) خارجه روسيه

از جانب ديگر دولت .   وى آونگ شدة ارزشهاى جامعه انسانى ، بر سين
 - كه فركسيون برژنف در آن مسلط بود -ستان را ازبك» مستقل  «

واداشت تا طى اعالميه اى رسمى به اخوان جهادى هوشدار دهد كه 
نسبت به سر نوشت چهار صد هزار ازبك بيرون از مرزهاى جنوبى اش 

دوستم قبل از اصدار اين اعالميه و تجاوز . بى تفاوت مانده نمى تواند
منجمله شرعي جوزجاني  [ ان پرچمىاخوان به كابل ، تعدادى از رهبر

 مانورهاى تمسخر نمايشات مضحك و.  را به ازبكستان انتقال داده بود]
 به خاطري راه انداخته شد تا به هر نحوى كه  ماتيك پلدي  برانگيز 

  . شده ، وى را در دولت اسالمى سهيم گردانند

م  تسلية ى رساند كه دوستم يك مليشه سادبراهين و داليل فوق م
  شده به اخوان ، نبوده ؛ بلكه كماندوى هوشياريست كه در دستگاه

KGB آموزش نظامى ديده و به انتظار لحظه اى است تا به يارى ياران
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 اگر -» دولت انتخابى اسالمى«) پرچمى هاى كارملى( ديرينه اش 
  .  را در آينده با كودتا سرنگون سازد-چنين دولتى تشكل نموده بتواند 

   : »سوء تفاهم « ى دوستم ، يا   كودتا- 5

 كه در فــوق  از نظر متني انتشار  از ماه بعد 7بلي خواننده گرامي ،
 بخش ة گويند. ستم به كودتا دست يازيدرشيد دو تان گذشـــت ،

دوستم :   خبر داد كه1992ماه دسمبر ...  در شب BBCفارسى راديو 
آن حد پيشرفت كه ميدان  كودتا، تا. اقدام به كودتا كرد ؛ اماموفق نشد

 شهر كابل به ژيكياسترات ، مكروريان، پل باغ عمومى و نقاطهوايى
دولت ربانى اعالم  . ناكام شد بعداً كودتا  تصرف رشيد دوستم در آمد

 تمام مردم كابل به ! !)؟؟ ( داشت كه سوء تفاهمى صورت گرفته بود
  ). خبر به مفهومنقل . ( حقيقت اين كودتاى نا موفق دوستم باور دارند

، باند جمعيت ربانى ـ مسعود ورق  .B.B.C پس از خبر كودتا توسط
 بيرون داد -  كه در خارج ازكشور نيز دست به دست گشت- پاره اى را 

كه در آن رشيد دوستم و پرچمى ها را متهم به كودتا بر ضد ربانى 
  .نموده بود

  :  تركيه عثماني و جنبشهاي آزاديبخش ملي-6

 ة ديگر، در هر بره ملتِ  كه تجاوز و تسلط بر ملتى توسط  ىياز آنجا
  كه به وقوع پيوسته مغاير روند تكامل جامعه از لحاظ اقتصادى تاريخى

، سر انجام ملت يا ملتهاى اسير شده با  ، فرهنگى بوده ، سياسى
قيامهاى ويرانگرشان متجاوز را در هم كوبيده به استقالل سياسى 

اين قانونمندى امپراتورى وسيع الساحه تركيه عثمانى .  دست يافته اند
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را مستثنى نساخت و ملل اسير و زير حاكميت ؛ مثل بلغارها، كرواتها، 
را  ، استقالل شان... ، صربها و ، يونانى ها ، رومانى ها ، مجارها ارمنى ها

 درآشوبها و شورشهاى سلطه بر انداز جست و جو نمودند و بر عليه 
، تا در نهايت در شكل دولت هاى  عثمانى به پا خاستند  امپراتوري

ى استقالل سياسى خود را باز يافتند و از امپراتورى ئ اروپاةمختلف
 وحشت بر ]وزندان هاي [ »كله منارها« كه -سفاك و تاراجگر عثمانى 

مركز  (برخى از كشورهاى اروپايى ؛ مثل بلگرادانگيز آن تاكنون در
 -...  كه اين قلم هم از آن ديدن كرده -  )ستسابق پابرجايوگوسالوي 

   . جز تركيه كنونى چيزى به جا نماند

در اوايل قرن بيستم حزب جمهوريخواه در تركيه به قدرت حاكمه 
نماينده ( سياسى دست يافت و رهبرش مصطفى كمال آتا ترك 

 ةيس جمهور تركيه جديد بر اريكئرا به مثابه نخستين ر) بورژوازى ملى
                                                                      . شاندقدرت ن

  مرزهاى كنونى تركيه را نيز[*]ليس درقرارداد لوزانگبعد از مدتى ان

 در راس انگليس - كشورهاى غربى 1923درقرارداد لوزان درسال  - [*]
ر  و حكومت جديد تركيه با لـگد مال كردن حق مليت بزرگ كــرد د- 

تعيين سرنوشت خويش ، از طريق معامله مرزهاى جديد را تعيين 
نموده منطقه كردستان را بين ايران ، عراق و تركيه و بعدها سوريه 

را بر » ديورند«تقسيم نمودند ؛ همانطوري كه استعمار انگليس خط 
افغانستان تحميل و تعميل نمود و بخش نهايت پر اهميت خاك 

  ].تحت سلطه اش يعني پاكستان امروزي سپردافغانستان را به هـنـد 
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برمبناى منافع و مصالح آزمندانه سياسى و نظامى خود و ساير 
كشورهاى غربى خط كشى نمود و بر حاكميت تركيه بر بخش وسيع 

  . كردستان رسميت بخشيد

  :    » ملت ترك نژاد برتر  « -7

آن از همان  آشكار يزمولوژى كماليست و فاشئرژيم جديد تركيه با ايد
ام احياى امپراتورى  كسب قدرت حاكمه در تركيه ، به خيال خ ىيابتدا

 تركيه عثمانى افتاده اقدام به اعمال تبعيض نژادى و ةبر باد رفت
ملت ترك  « فاشيستى ةگسترش آن در قلمرو كوچك خود نمود، و ايد

را در جمهورى هاى ترك زبان شوروى سابق، همچنان در » نژاد برتر
نمود و تركمن هاى شمال كشور ما افغانستان نيز ترويج  ازبكهابين 

 مزخرف نژاد پرستانه اى را  تئوري  ولوك هاى هيات حاكمه تركئايد0
همه ملل از ترك منشاء گرفته و ريشه « ، مبنى بر  سرهمبندى كردند

 نژاد ة  سفيهان تئوريهاي ، همچنان ساير»تمام زبانها به ترك برميگردد
» برترى نژاد ترك «  و ه اثبات گرددئل، تا اين مس  ساختندپرستانه را

بنابر همين سياست فاشيستى گپ و گفت به هر زبان .  مسجل شود
كليه حقوق دموكراتيك . ديگر، به جز تركي ، غير قانونى گشت 

... اقليتهاى ملى ؛ فى المثل كردها ، ارمنى ها ، يونانى ها ، عربها و
قتل عام . امر عادى و روزمره مبدل گشت و تحقيرآنها به  معلق شد

ارمنى ها و رانده شدن آنها از سرزمين هايشان در سالهاى 
؛ همچنان شكنجه هاى وحشيانه صدها كارگر كرد در 1915،1916

 ؛ هكذا يورش و اشغال قسمت وسيعى از 1970رابطه به وقايع سال
  نمونه هاى از سلطه جويى1992خاك كردستان عراق در اخيرسال 

  .  حاكمه تركيه امروزى بوده مى تواند هيأت نژادپرستانه 
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  :  كودتا عامل تعميق وابستگى تركيه به غرب -8

، تا از  تركيه بعد از پايان جنگ جهانى دوم ، تالش زيادى به عمل آورد
آشوب و بحران اقتصادى ، سياسى ناشى از جنگ فاشيستى آلمان نازى 

نابسامانى هاى اقتصادى ، طغيان .  دكه دامنگيرش شده بود ؛ رهايي ياب
ديگر كه به خاطر كسب حقوق و ملت كرد و ساير اقليت هاى ملى 

 هاى دموكراتيك شان عليه بى دادگرى هاى طبقه حاكمه ترك يآزاد
، خطر شوروى قدرتمندكه بر بخش وسيعى از  مى رزميدند ، از يكسو

ت ترك را بر آن اروپاى شرقى نفوذ قايم كرده بود ، از سوى ديگر، دول
داشت ، تا براى حفظ و تداوم سلطه فاشيستى اش در زير بال آهنى 

  . بپذيرد1949ناتو در آيد و عضويت آنرا در سال 

فصل گونه تركيه در جغرافياى نظامى ؛ موقعيت استراتژيك و م
جوارى آن با شوروى سابق مزيد بر يك  هم مرزى و همهمچنان 

گان اين رشد يابنده سياسى ، گردانندعد و هاى نامسا سلسله فاكتور
اين كشور در (  ، انگليس ، آلمان غرب ، فرانسه  امريكايعنى ، پيمان 
 از ناتو خارج شد؛ اما به تعهدات به اصطالح عنعنوى و 1966سال 

 در جنگ اخالقيش در قبال منافع ناتو كماكان ادامه داده و آن را عمالً
ليا را ناگزير ساخت ، تا فعاالنه در و ايتا) تباهكن خليج متبارز ساخت 

مدرنيزه كردن و تقويت قواى مسلح آن كشور بودجه هاى سرسام آور 
صدها ميليون دالرى را تدارك ببينند و ظرفيت تدافعى و كارآيى 

 احتمالى شوروى سابق باال موثرجنگى آنرا به خاطر مقابله با حركات 
جاوز ارتش نيمه گرسنه  بعد از ت و مصارفببرند ، چنانچه اين هزينه

ا را شتابزده پيمود و تركيه رشوروى به افغانستان قوس صعودى اش
به سببى كه موقعيت .  گردانيدداراى تسليحات جنگى پيشرفته تر
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، در ماه  همواره مهمتر شده مى رود استراتيژيك تركيه براى غرب 
 ارزش كمكهاى ": گفتند نوامبر سال جارى منابعى در كنگره امريكا

 ميليون دالر به 800نظامى و اقتصادى امريكا ممكن است بيش از 
هاى تركيه باشد، انقره ميتواند از چهل هزار   قرضه    صورت كاهش 

ساخت جنرال موتورز براى تجهيز ارتش خود استفاده   الري دستگاه  
  ). 2002 نومبر- 734شهروند( "كند

اى سياسى منطقه از تجاوز ارتش غارتگر شوروى به افغانستان و تنشه
علم و فرهنگ و قاتل دهها هزار ايرانى با  هاى ضد جمله جنگ آخوند

 (حاكمه تركيه  هيأت رژيم فاشيستى صدام حسين ، اختالفات قبلى 
شانرا به خاطر طغيان احتمالى كرد ها متهم به بى كفايتى  كه همديگر
ا در ، راه حلش ر ، تا سرانجام اختالفات تشديد نمود) مى كردند 

  .  يافت1980كودتاى سپتمبر سال 

 خليفة (افغانستان تركيه و ازبكهاى ولت كودتا در  د- 9

                      :     )قزل اياق و داكتر  اعظم داد فر 

ا شجاع ازبك و تركمن  هاي كشور مـباحترام  عميق به اقوام نجيب و  
ان هموطن كه  به هنگام تجاوز ارتش شوروي در پهلوي ساير برادر

 ، بايست  به اين نكته بسيار مهم مختصراً شان دليرانه جنگيدند
پرداخت كه  وجود ازبكها و تركمن ها به مثابه باشندگان بومى در 

 در روسيه 1917شمال افغانستان ، سبب شد تا بعد از انقالب اكتوبر 
به اثر تحريكات امپرياليسم ... تزارى عده اى از خوانين ، مرتجعين و

  . غرب به داخل كشور ما سرازير شوند
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 تاجيكها به كها، تركمنها، قسماًبعد از تاريخ فوق شمار كـثيرى از ازب
فاصله هاى متفاوت زمانى مرزهاى شوروى را پشت سر گذاشته وارد 

 در صفحات شمال كشور و مهمانان ناخوانده عمدتاً. افغانستان گرديدند
 روى -شدند ؛ اما بعداز مدتى اقامت  جاه ب بخشى در پايتخت جا
مت دايمى به تركيه ،  افغانستان را غرض اقا000عاليق نژادى ، زبانى و

  جمله شان به بعضى كشورهاى غربى ، من قشر ثروتمند. ترك گفتند
  .  به امريكا و عرب سعودى كوچيدند

 مهاجرت اين 1357 ثور7تا نقطه عطف بعدى يعنى  آن تاريخ  از 
 گاهى - مليتها به افغانستان ، هر چند سال يا چندين سال در ميان 

ه داشت ؛ اما چند ماه پيش از تجاوز ارتش  ادام-علنى ، زمانى پنهانى 
تعداد زيادى ازبكها و شوروى به افغانستان ، همچنان موازى باتجاوز، 

در بين شان وجود نداشته KGB  كه نمى توانست عوامل تركمن هايى
 از اين گروه هايي كه چندين ماه 0 به خاك ما سرازير شدند- باشد

ما سرازير گرديدند ، تعداد  قليل قبل از تجاوز و موازي با آن به كشور 
شان الى خروج مفتضحانه قواى شوروى از كشور ، در افغانستان توقف 

 اينان بعدها به پاكستان و از آن طريق به ةنمودند ؛ اما بخش عمد
بايد [  امريكا و كانادا كوچيدند  جمله تركيه و كشورهاى غربى ، من

بهاى تروريست از شرايط و  تعدادى از پاكستانى ها و عر]تذكر داد كه
كه تا هم  [ حوادث خونبارى كه بر كشور و مردم مامستولى شده بود

 به نحوى رذيالنه اى سود جسته به نام افغان به ]اكنون ادامه دارد 
نيز به همين نام وارد هند  ISI اعضاى. كشورهاى غربى پناهنده شدند

  ] .اين وضع تا اكنون هم ادامه دارد  [ ) .گرديدند
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 و چگونگى مهاجرت ازبك ها و تركمن هاى  بحث در رابطه به چرايى
 تعداد قابل ة  ما و ميكانيزم انتقال پالن شدآنطرف مرز به كشور

  ) KGB و GRU   (از عوامل اطالعات وزارت دفاع روسيهظه مالح
 به ملل فوق الذكر تحت پوشش مهاجر را ميگذارم به ياداشتى  منسوب

جنبشهاى .   ديگر به دست نشر خواهند سپردكه در آينده دوستان
ولوكها، نويسندگان ، فرهنگيان و رهبران سياسى نظامى ئواقعى ايد

ولوژيك سياسى خود را در روند مبارزه بيرون ئمختص به خط ايد
 ؛ مثل زم استعمار و امپريالية ميدهند ؛ مگر جنبشهاى كذايى ساخت

ندى يك جنبش واقعا رشيد دوستم كه از قانونم»   ... جنبش ملى«
 كه گرايش عمومى داشته و به خاطر تشكيل يك دولت (ملى 

خودمختار در گام نخست مى رزمند و داراى ساختار همگون از لحاظ 
مليت واحد بوده و ارزشهاى معين و كنكريت و فرموله شده را سر خط 

گويندگان ، كارمندان ، .   بكلى تهى ميباشد)خويش قرار مى دهند 
مانند اين ها قبل بر آن تدارك ديده شده ،  سان ، فرهنگيان وچيز نوي

به دور آنها حلقه بسته امور » جنبشها« بعد از سرهمبندى چنين 
شانرا از پيش مى برند ؛ مانند آقاى عبدالقيوم ... ادارى ، فرهنگى و 

«  تا سطح سناتور رژيم نجيب و از آن هم پايينتر متأسفانه بيسد كه 
 رشيد دوستم( سرباند كليم جمع ها » وراى فرهنگى يس هنرهاى شئر

جنبش « كه به نمايندگى از آقاى داكتر اعظم دادفرو .  نزول كرد) 
 تجاوزگر زمساخته و پرداخته امپريالي» لويه جرگه « دوستم در » ملى 

در شهر پشاور ) 1981 (1360و همينطور در سال . امريكا تبارز نمود
   ابتكار موصوف گويا به» اديه سمت شمالاتح «پاكستان دفترى بنام 

مشهور و به ظاهر روحانى س آن فردى مسن أ كه در ر-   شد تأسيس
معاون آقاى داكتر دادفر به سمت . داده شد قرار » اقخليفه قـزل ايـ«



  

  

  

  

  

  كبير توخي. . .         دوستم بر  ساطور خونچكان                      

  

17 

 را پيش مى ]مجاهد نما  [ »... اتحاديه  «آن  نامبرده كار و بار سياسى
 اين بود كه سالح و  مذكور»...اديهاتح«پاره اى از كار دفتر .  برد

براى تخريب قريه ها و روستاهاى ISI  را كه ]داده شدة غرب  [ مهمات
(  به مناطق ازبك نشين كشور  ؛ آنهمه راكشور به آن دفتر مى سپرد

يا به بيان  [ انتقال داده مى شد كه مسلماً... ) شبرغان ، ميمنه و
 حجم قابل توجهى  ]" داد فر صاحب "واضحتر طبق رهنمود هاي

در اين گير .  سالح و مهمات اخذ شده به مليشه هاى دوستم مى رسيد
 ةخليف« يعنى ، »  اتحاديه سمت شماليس صاحبئجناب ر« و دار 

طرف درياى آمو  از آن» روحانى«  كه با هويت ازبك - » قــزل ايــاق
  در اصل(  به افغانستان وارد شده بود"مهاجر"  گويازير پوشش

چهار صد فاميل ازبك  از طريق دفتر خويش با)  ستاده شده بودفر
سازمانده اين انتقال و كوچانيدن هاى .  به تركيه انتقال داده شد رسماً

كه شماري ازبكها و تركمن هاى افغانستان نيز شامل آن  (قبل از آن 
 [  اش"رسالت تاريخي" بعد از ايفاى  بود كه آقاى داكتر دادفر،  )بود

 ، پاكستان را ترك گفت و به آلمان ]صوابديد آن بااليي هامطابق 
 مبلغ ده هزار دالر درجرمني ]كدام نهاد[  از داكتر دادفر.  عزيمت نمود

 معلوم نيست اين  .براى دوستم فرستاد] به دست آورده [  امريكائي
 پليدتر از هر  به جيب دوستم و از كدام منبع حساب كدامپول از
  .  ريخته شدپليدي

 امين اجازه نداد –ي تره كي دولت كودتا به   ؛سفارت شوروي در كابل
 و "ي معروفيشعله "الح  به اصطاين -  داكتر اعظم دادفركه
سر به نيست ما در زندان  ؛ چون ده ها هزار  هموطن  را - "سرشناش"

سوسيال امپرياليزم شوروي به زماني كه اردوي تجاوزگر. نمايد
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به پاس   زندان معروف پلچرخي را تصرف نمود ،افغانستان تجاوز كرد و
يكي دو  به دادفرداكتر اعظم ...   معنوي وحسن نيت و مساعدت هاي

، ميان ازبك هاي افغانستان  در KGB توسط شبكه  سري ساخته شده
 به هكذا در ميان چپ انقالبي ضد امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم و

چرخي زنده  از زندان پل وي را ،هآينددر اشخاطر ايفاي رسالت تاريخي 
 تا بار ديگر ارادتش را به كشور شوراها نشان داده در  ،بيرون كشيد

خدمت كار و بار اطالعاتي و سياسي جاسوس مفتضح و رسواي روسيه 
 هموطن بيگناه   جنايت پيشه ، رهزن و قاتل هزاران تنم، يعني دوست

   [*]. تعجب اندر سازد   قرار گيرد و جهان سياست را بهدفاع ما و بي

  

 بعد از اشغال زندان «:  امين -  تره كي ة دور در  قرار گفتة يك زنداني–[*] 
در تصميم روسها بر اين بود كه  -  در جريان رهائي از زندان-توسط روسها 

  از گيرودار يك تن در همين.خارج شوند گام نخست پرچمي هاي از زندان 
 از سران )دادفراعظم ( خبر آورد كه راتهاز اهالي ) علي( بنام نمحصال

 پرچمي ها تقاضا نموده كه وي را با گروپ خود از زندان  بيرون ةزنداني شد
حالي اي داد فر درآق. »...  مگر پرچمي  ها به وي گفتند تو حاال باش ؛نمايند 

؛ از  بود مطمئنكامالً ) روسها ( پرچمي ها باداران كه از رها شدنش توسط 
كشور در آن جا زنداني كه از سراسر-  در ميان زندانيانه مي خواستآنجايي ك

 در به زبان بي زباني -  خود را بي ارتباط و بي واسطه وانمود سازد -بودند 
تعلق به اقليت هاي ملي كشور  كه به خاطري: نمود مورد خود چنين تبليغ 

وي  از ر، از همين سبب هستم و بي واسطه  بيكس،عنصر بيچاره   ومدار
  ]؟!!شوم   خالص هرچه زودتر از زندانتا مناچاري  به پرچمي ها رجوع نمود
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 فاشيستى تركيه بعداز پيروزى اش پناهندگان ازبك و  دولت كودتاى
رد اسكان داد و آن عده از  افغانى را در مناطق شورش خيز كـتركمن

كه بعد از تجاوز ارتش شوروى، ازبك ها و تركمن  - عمال و اجيرانش 
 افغان را با تشويق و تطميع وادار به مهاجرت به تركيه نموده هاى

 را توظيف كرد تا مهاجرين افغان را در تقابل و تعارض با - بودند
همين . كردهاى تركيه قرار داده و از درگيرى آنها با كردها بهره گيرد

و ترك پرست افغانى ، كه راه مهاجرت ) آق سقال (» افسقال«عناصر 
 و تركمن خودشان را به جانب تركيه باز كرده بودند، هموطنان ازبك

 ايدئولوژي  بعد از اسكان آنها در ساحات مورد نظر، به تجديد ترويج 
  .در ميان آنها پرداختند» ترك نژاد برتر«كماليست و 

  :   دولت تركيه در جهت احياى پان تركيسم -10

و كشمكش حوزه درياى خزر كه در طول تاريخ همواره عرصه منازعات 
ها بين امپراتورى روس ، فارس و تركيه بوده است ، با فرو پاشى 

جمهورى هاى آذربايجان ، » استقالل «سيستم شوروى وباز يافت 
قزاقستان ، قرغزستان ، ازبكستان ، و تركمنستان از سيستم متالشى 

با آنكه طناب سست مشترك المنافع امپرياليسم روس ( شده شوروى 
-رديد گ آذربايجان از اين حلقه خارج - ها كشيده شده بدور اين كشور 

بار ديگر به ميدان رقابت سياسى دو كشور ايران و تركيه مبدل شده ) 
 حاكمه تركيه در اين رقابت و هم چشمى دست برتر از هيأت  است 
هاى توسعه طلب ايران داشته و با استفاده از هم نژادى ، هم  آخوند

مهوري ها، در پى احياى امپراتورى ترك ، زبانى و هم كيشى با اين ج
قدمهاى تندى برداشته و از سران پنج جمهورى ترك زبان مذكور در 

سازمان دولتهاى « انقره دعوت نمود تا اين كشورها را در داربستى بنام 
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 .فوذش را تا مرزهاى چين بگستراندميخكوب نمايد و حوزه ن» ترك 
رشيد (  انقره صورت گرفت  در نشستي كه در1992دراوايل نوامبر 
و مشاورين » جنبش ملى «ة دزدان و جنايت پيشگاندوستم سردار

ميهن فروش پرچمى اش در همين رابطه در اواخر ماه جوالى 
يعنى چهار روز قبل از برگزارى نشست انقره سفر پنهانى به 1992

سران پنج جمهورى ترك زبان ، با تركيه بيانيه ) تركيه نمودند
  مكلف  بيانيه ، شش كشور امضاء كننده را. انتشار دادندمشتركى را 

مى سازد، تادر زمينه سياسى ، اقتصادى و صنعتى ، منجمله بهره 
  . بردارى از منابع نفت و گاز با همديگر همكارى نمايند

 سازمان دولت هاى ترك  ايجادبيانيه انقره نخستين قدم مهم در جهت 
بازار مشترك   « تأسيس جهتبوده و تالشهاى بعدى آن دولت در 

 كه مرام آن چنگ انداختن بر تمام بازار و ثروت -»  دولتهاى ترك
 كه اقتصاد تركيه نيز - مادى اين كشورها و ادغام آنها به اقتصاد غرب

 دومين گام مهم در مسير ؛بخشى بهره آفرين اين اقتصاد بوده است 
  . شود احياى پان تركيسم شمرده مي

 عاليق و ،ترك عالوه بر همزبانى ، هم نژادى و غيره حاكمه  هيأت  
 ي  فرهنگى و تاريخى با اين جمهوريها از اسالم مشترك  مناسبات 

بودنش به خاطر اين رقابت با عربستان ، پاكستان بويژه ايران نيز سود 
 كمر بسته است ، تا قلمرو شمال افغانستان را نيز    آرزو)اين(برده و به

  .قتصادى و سياسى اش قرار دهد نفوذ اةدر داير
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  :  رقابت بر سر خريــد دوستــم -11

جريانات سياسى و رخداد هاى هر دم فزاينده نظامى ماههاى اول و 
 ؛ تبارز يك مشت رهزن و آدمكش كه در هنگام تجاوز 1371دوم سال 

ارتش بى وقار شوروى متشكل نشده بودند ، در قالب به اصطالح 
 ببرك كارمل خاين ةال ، خواست تجزيه طلبانالمى شمجنبش ملى اس

به وحدت ملى و تماميت ارضى افغانستان ، به بهانه فــدرالى ساختن 
نجره رشيد دوستم بيرون پريد و حساختــار سياسى افغانستان كه از 

آقاى داكتر دادفر بعد از جابجايى اش دركشور آلمان همچنين طى 
 بنام يك ازبك افغان از C.B. B.راديومصاحبه اى با بخش پشتوى 

دفاع برخاسته ه  ب]خاينانه [ م و فدراليسم اش براى افغانستان دوست
ضمن صحبت گفت كه بنام يك ازبك افغان خواهان وحدت مجاهدين 

) نقل گپ بمفهوم (  دولت با ساختار فدراليسم ميباشد براى ايجاد يك
هن از ، همچنان سر و صداى مذاكره در مورد احداث و تمديد خط آ

تمديد اين شاهراه ( به ازبكستان  )از طريق افغانستان(پاكستان 
مواصالتى مهم به عالوه اين كه منافع آتى تركيه را از جانب پاكستان 
صدمه پذير خواهد ساخت، مسير تجاوز امپرياليسم روس را در دراز 

، از جمله عواملى ) مدت به بحر هند هموارتر و سهلتر خواهد نمود
 حاكمه تركيه را واداشت ، تا سريعتر از حريفان گرسنه  يأته اندكه 

دارة رهزنان و متجاوزان به خواهران و  [ اش اقدام به خريدارى
) رشيد دوستم ( و سر باند آن » جنبش ملى « ، يعني] مادرانشان 

نموده، ويرا به تركيه دعوت نمايد ، تا نامبرده و مشاورين پرچمي اش را 
بنده اقتصادى و نظامى آن كشور ساخته و از متوجه قدرت رشد يا

بازار مشترك دولت هاى « و حسنات » سازمان دولتهاى ترك « صفات 
به همين سبب سفره اى صدبار رنگينتر از . ايشان را آگاه گرداند» ترك 
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درآن نه گوشتى بود ... «كه به گفته آصف محسنى ( دسترخوان مسكو 
را در مقابل آنها پهن نمود، تا از ) »د پيازى كه رهبران بخورن)كلچه( نه 

  . نعمات آن مستفيد گردند

خريدار بعدى دوستم سعودي ها مى باشند كه در رقابت با تركيه ، 
 از وى در رياض با كوس و كرنا 1371پاكستان و ايران در ماه قوس 

 الحاج دوستم  «ند و استقبال نمودند وبا آب زمزم غسل تعميدش داد
  !) (!اش ناميدند» 

دولت تركيه وپاكستان كه ة ك كالم رقابت شديد و لجام گسيختدر ي
هر دو از آبشخور امپرياليسم جنايت گستر امريكا تغذيه مى كنند در 
رابطه توسعه نفوذشان در كشورهاى آسياى ميانه يكى از عواملى است 

به . كه دوستم را در بازار مكاره وطن فروشان ارجحيت مى بخشد
راى فروشش رهسپار ازبكستان ، تاجيكستان ، تركيه همين خاطر وى ب

  . ، پاكستان و عرب سعودى شده است 

درواقع به درياي از خون و [ ة خ ميهن ويران شده و به خون نشستتاري
افغانستان در همين مقطع خونچكانش با بى [ آتش فرو برده شدة 

هاى »  گليم جمع «حوصله گى آشكار خواهد ساخت كه سرباند
 كه بار ديگر خودشانرا در ،مكارتر پرچمي اش  اىكار و شركـجنايت

 بازار آزاد « در ؛معامله گران سياسي  قرار داده اند  شراءمعرض بيع و 
    شد؟  خواهند به چند دالر امريكايى خريده » 

جريانات سياسى و رخدادهاى خونين نظامى فى مابين داره  هاى . 
و ) 1371 ثور 8(تاريخ كشورجهادى ، يكى از سياهترين روزهادر 

 .I.S.Iة  سلحانه اين اجيران از نظر افتادمتعاقب آن درگيرى هاى م
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( روس زم پرورش يافتگان امپريالي ى امريكا» سيا«پاكستان و سازمان 
با طالبان و القاعده ، سر انجام تجاوز )  مسعود-جمعيت ربانى 

زير پوشش   امريكا و متحدينش ]جنايتكار و غارتگر[زم امپريالي
آنانى را كه امريكا خود بالى جان مردم ( سركوب طالبان و القاعده 

)  شان ساخته بودة مــا و ارزشهاى قبأل صدمه ديدة شد كوبيده شديداً
به وضاحت نشان داد كه دوستم بار دوم ، البته باداليلي در تركيه، 

  . خودش را به امپرياليسم امريكا فروخت

«  تحت عنوان نيويورك تايمزهاى از گزارش حال توجه تانرا به بخش
هفته كه ترجمه آن به فارسى از » امريكا ، ژنرال دوستم و استاد عطا

 2002 اگست سال 30 مورخ714 درج شهروندنامه دى سايت آلمان
  : مى باشد ، جلب مى نمايم

    »    امريكا ، ژنرال دوستم و استاد عطا«   -12

ال افغانستان، ژنرال قدرتمندترين رهبران جنگى شم«  -   *
  آنها. دراين پايگاه حضور يافته اند... عبدالرشيد دوستم و معلم عطا

كه مى خواهد متقاعد كند . بايك رابطه سازمان ملل متحد قرار دارند
 50در ميدان بزرگ مزار حدود. تانك هايشان را از شهر بيرون بكشند

يكديگر را زير جنگنده هر طرف ، در حاليكه انگشت روى ماشه دارند، 
درگيرى ها ، ) ميان دو طرف ( نظر گرفته اند، در هفته هاى گذشته 

چنان شديد بود كه همكاران صليب سرخ نتوانستند مزار شريف را 
آنها نهايتا مى خواستند به ارتفاعات داخل كشور بروند ، . ترك كنند

هزار انسان از ) دوصد(جايى كه احتماال يك ميليون و دويست 
  » . رنج مى برندگرسنگى
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از ايجاد يك ملت جلوگيرى ... رهبران جنگى نظير دوستم و عطا  «  *
  »مى كنند

  خلق اش  يك آقاى جنگ به : عطا ميگويند  دوستم و استاد « -  * 
  »  را حفظ مى كند خلق اش  نياز دارد ، اما بر خالف آن يك فرمانده ،

در قلب مزار ... به عنوان مثال دوستم بر مدخل مسجد سبز  «  - *
شريف ، تابلوى نصب كرده است و فرمان داده كه روى آن به انگليسى 

كشى تازه برق و شمشاد ) مصرف كيبل(بنويسند كه او هزينه كابل 
دوستم، خودش را براى . كارى باغها را از جيب خودش پرداخته است

نيازهاى نهايى شهر، مثل ايجاد شبكه فاضالب ، بيمارستان و حمل 
همه اين كار از بيست و پنچ سال پيش به . له به زحمت نمى اندازدزبا

    . اين سو خوابيده اند

كودكان باپاهاى قطع شده از زمين، خودشان را روى گارى هاى  -  *
اما يك . كشند خود ساخته چوبى ، در خيابانهاى غبار آلود به پيش مى

ن به قدرت  چسپيد.رهبر جنگى ، براى ديدن اين رنجها ، چشمى ندارد
  » .در افغانستان ، چيزى وراى اداره يك انجمن نيكو كارى است

عشق بيدار شده دوستم نسبت به مطبوعات خارجى ، در اصل  « -*
در شبرغان، با حدود هشتاد . نشانه اى از تحقير شخصيت او نيست 

كيلومتر فاصله از مزار، او در ميان گل رز ، در قصر پوشيده از كاشي 
و آبى را اداره ميكند كه در زير آن زير دستانش با غرور هاى صورتى 
  » .قدم مى زنند
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طالب  800آنجا حدود( نمايندگان صليب سرخ از اين زندان «  -*
كه  متوجه شدند بازديد كردند) پاكستانى را نگهدارى مى كردند

زندانيان هنوز روى پاى خود ... دوستم زندانيان را گرسنگى مى دهد
با ژست يك بخشاينده، آنها را به ) دوستم(كه ژنرال  دبند نشده بودن

  »پاكستانى ها فروخت 

ژنرال سعي ميكند  خودش را يك سياستمدار نشان بدهد دوستم « -*
 ( »جماعت « استاد عطا برعكس جانبدار. جنبش را نمايندگى ميكند

ميكندكه وقتى او   با لحنى تحقير آميز حكايتعطا.  است ]جمعيت 
گران شوروى مى جنگيد، دوستم بعنوان دست نشانده عليه تجاوز

در  » مسعود قهرمان« در همين رابطه (  »داخلى با روس ها متحد شد
همچنان   «:چنين گفته بود در كابل 1373كنفرانس مطبوعاتى سال

وابستگى دوستم به ازبكستان و به يك تعداد جنرالهاى شوروى سابق 
   ) - 349صفحه 000مرد استوار و اميد» پوشيده نيست

خاطره ويتنام ، آخرين تالش بزرگ امريكا براى گسترش  « -  * 
با اين همه ، در مزار شريف به نظر . هنوز از ياد نرفته است زم امپريالي

 آدم مى 000 دارند همان كار را مى كنندميرسد كه امريكايى ها دقيقاً
 آنچه در تواند از ماموريت صلح و كمك براى بازسازى حرف بزند ، اما

بله ، . مزار شريف مى گذرد ، چيزى نيست جز كنترول امپرياليستى 
 . ت اسزمتروريستى امريكا ، نسخه تازه اى از امپريالي جنگ ضد

    »000ضور امپرياليستى به هيچ عنوان جنبه موقتى نداردح

آن كه  همكاران سازمان ملل متحد، تكرار مى كنندكه آنها براى«  -  *
اين ، تكيه كالم . را در محل تقويت كنند اينجاهستندتوان انسانها 
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مى » سلطه غير مستقيم « بريتانيايى ها آن را 0000استعمار نو است 
و  همكاران محلى ، وظايف ادارى روزمره را انجام مى دادند. نامند

بومى كمى قدرت نمايى ميكردند، درحالى كه تصميمات نيروهاى 
تخت هاى قدرت هاى استعمارى دور دست ، يعنى در پايواقعى در

: در افغانستان نيز سلطه غير مستقيم يك نمونه است . اتخاذ مى شد
   .روياى خودگردانى ، همزمان با قيموميت استعمارى

 يكى از همكاران متنفذ سابق بانك جهانى ، امروز  اشرف غني  «  -  *
او،خشم خود را از رفتار تحقير . وزير اقتصاد افغانستان است 

در : يزبوروكرات هاى سازمان ملل ودولت هاى غربى بيان ميكند آم
 طرح پيش بينى شده از سوى سازمان هاى بين 350هيچيك از 

المللى و غير دولتى ، حتى نظر مشورتى دولت موقت پرسيده نشده 
  » است 

هيچكس نمى داند كه چه تعدادمامور سياو نيروهاى ويژه در «  - *
   .»؟سرزمين حضور دارند اين

خواننده عزيز ، حال كه تا اينجا چرخش هاى متواتر جالد ببرك نجيب 
مجددى و جانشين بر حق ببرك امريكايى در شمال » خالد ابن وليد«

تشبثات  سياسى نظامى جديدش رابا ژنراالن . كشور را ازنظر گذرانديد
نيز از )  خليل زاد(يس جمهور امريكا ئامريكايى و نماينده خاص ر

ه از صميم قلب ه هاى جمعى تعقيب و بر عنوان اين مقالطريق رسان
      � .د مهر تاييد گذاريـ
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    توضيحات

حزب « آقاي فقير محمد ودان عضو برجسته كميته مركزي)1( 
 " دشنه هاي سرخ "(در كتابش» دموكراتيك خلق افغانستان

پيوستن عده اي از اعضاي رهبري حزبش را  به باند ) 23صفحه 
 نا شي از گرايشات فكري تعصب آميز ، زباني ، هاي جهادي ،

، تاثيرات » عوامل متعدد« سمتي  و اتنيكي آنها قلمداد كرده و 
حزب « احزاب جهادي مقيم پاكستان و ايران را در بريدن آنها از 

« : دخيـــل دانسته مي نويسد» دموكراتيك خلق افغانستان
نهاي سياسي كشور ما متاسفانه بنا بر عوامل متعدد ، عدهء از سازما

از جمله در عــدهء از رهبران و كادر هاي ح د خ ا  نيز چنين 
گرايشات فكري عمدتا تحت تاثير احزاب و تنظيم هاي جهادي 
مقيم پاكستان ، ايران ،  ايجاد و در بستر ناسالم آن سمت داده 
شده و سر انجام در اتحاد عمل با سازمانهاي مذكور تبارز و در 

نويسنده بعد از اينكه از رفتن . »منحـــــل گرديدندميان آنها 
صدر اعظم كشتمند به طرف حزب وحدت اسالمي تذكراتي 

جنرال « : ميدهد ، در مورد دوســــــتم چنين مينويسد 
عبدالرشيد دوستم كه شخص داراي استعـــداد فطـري قــوي 

داشته و فـاقد ... نظـامي است  و ســواد عـادي حــد اقــل
ـگر در عقـــب او تعــدادي  از محركين مـرات سياسي بود نظ

و خارج از آن ) ح د خ ا ( سياسي  و عقيده تي در حزب وطن 
پ آزادخان و عدهء ديگر قرار گرفتندچون  سيد اكرم پيگير ، 
تان بر وي ازبكسـ»  وطـن جمعيـت«همچنان تاثيرات سازمان 
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و قهرمان موصوف عضو شوراي مركزي حزب وطن . مشهود بود
ت ؛ همچنان آقاي ودان كه در وصف صفا» جمهوري افغانستان بود

اجنت شوروي سابق و روسيه كنوني (!)  »رياستعـداد فط« و 
 اثرش 23يعني گليم جمع مشهور،داد سخن ميراند ودر صفحه 

نجيب اهللا مسير يكتن از تحصيل يافته هاي شوروي در تحريك «از
يل ائتالف شمال نقش برجسته و سازماندهي بغاوت دوستم و تشك

پيوستن دوستم ،كشتمند ، نجم الدين . ياد مي نمايد» داشت
كاوياني ، فريد مزدك ، و امثال آنان به داره هاي جهادي ناشي از 

نــبــوده ؛ بلكه بنا بر ... خط فكري ، نژادي ، زباني ، منطقه اي و
ـر ؛ زي .J.R.U و استخبارات وزارت دفاع  روسيهK.G.Bاوامر 

 �. ورت گرفته استـب ها صـالـهمين پـوشـشها و ق

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


