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 ۰۲۰۲تمبر پس ۸۱جمعه                                                                کاوه عزم     

میرند  شوند، فرزندان کشور گمنام می  جنایتکارزادگان تقدیر می  
 

4931عقرب  20منتشر شده در شنبه،   

 

های عوامفریب و بلندگوهای جنایتکاران هیاهو راه انداختند که دوستم با پسرانش  چندی قبل رسانه

های  فلم جلو کمره دوستم هم مثل بچه. کند« تصفیه»به جنگ طالبان رفته تا شمال را از وجود آنان 

گرفت و به  سازی آمده بودند پوز می ی این صحنهتلویزیونی با چند پسرش که از ترکیه خاص برا

او با نمایشات مسخره برای بازی دادن ملت تالش داشت در . کرد اصطالح جنگ را رهبری می

در « گلیم جم»های  حالیکه در پس پرده با استفاده از موقعیتش هزاران میل اسلحه را به قومندان

های او تشکیل  نمایی های تلویزیونی را قررمان ّحدود دو هفته سرخط اخبار و میزدگرد. شمال سپرد

شمال دوباره به کابل برگشت و دو روز بعد طالبان با سالح و امکانات « فاتح»داد تا اینکه  می

 .شده را تسخیر نمودند و افتضاح و وحشت قندوز روی داد«تصفیه»بیشتر مناطق 

کوشند  ملت نداشته باشند، معموال می ای برای برروزی ها و حاکمان ضدملی که تعرد و برنامه دولت

زننده مردم را فریب داده توجه آنان را از عمق فجایع به  با راه انداختن کارزارهای نمایشی و گول

داری را نداشته پست  دوستم هم که سواد و توانایی الزم برای دولت. سوی دیگری منحرف سازند

کوشید با مصروف ساختن خود در شمال،  کند، معاونیت ریاست جمروری برایش شدیدا بزرگی می

پرده ماجراها را ندارد، به واه واه و چک چک  یک تعداد ناآگاه را که مغز شان توان تحلیل پس

 .بکشاند

خپلواکی            استقالل   
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به پاس »را به ارگ خواست و ( بابر و مصطفی)نام و نشان دوستم   اشرف غنی دو پسر بی: ۰۲۸٢اکتوبر  ٨١
 .برایشان مدال تفویض نمود!!! «د دشمنان كشورتبارز شجاعت در جریان عملیات پاكسازى والیت فاریاب از وجو

در همان ابتدا آوازه بود که دوستم پس از برگشت از شمال خواهان رتبه مارشالی است ولی بنابر 

رفت تا اینکه به  ها به ارگ نمی اختالفات درونی این بازی ناتمام ماند و دوستم ناراض تا مدت

را به ارگ ( بابر و مصطفی)نام و نشان دوستم  اشرف غنی دو پسر بی ۰۲۸٢اکتوبر  ۸۱تاریخ 

به پاس تبارز شجاعت در جریان عملیات پاكسازى والیت فاریاب از وجود دشمنان »خواست و 

 .برایشان مدال تفویض نمود!!! «كشور

« تصفیه»افکن  زداگان واقعاً شمال را از وجود طالبان دهشت ولی سوال اینجاست که آیا این گرگ

توانند  آیا آنانی که خود تاریخچه مملو از وحشت و بربریت در برابر ملت دارند، می نموده اند؟ و

 آورنده صلح و خوشبختی به این مردم گردند؟

 

هللا فایق از سقوط ولسوالی غورماچ فاریاب پست فیسبوکی نقیب  
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، «سازی والیت فاریاب عملیات پاک»بازی اشرف غنی به پاس  ر مدالهمزمان با نشر تصاوی

پارلمان در پست فیسبوکی از سقوط ولسوالی غورماچ فاریاب « گلیم جم»هللا فایق از اعضای  نقیب

و به دام افتادن سربازان به دست طالبان ددمنش سخن گفته از امکان به چنگ افتادن ولسوالی 

 :دقیصار نیز اظرار نگرانی کر

های وی به سبک  «عملیات»واقعیت اینست که جنگ دوستم در شمال یک نمایش مضحک بود و 

. به گفته مردم منطقه در این جنگ حتی یک طالب کشته نشد. سازی گردید های هالیودی صحنه فلم

با سالح کرنه و فرسوده به پروسه « ناراضیان»ملیشه خود را به نام  ۰۲۲۲دوستم در اولین اقدام 

ها تنظیم و با  معرفی نمود در کنار اینکه پول گزاف را به جیب زد آنان را در چوکات اربکی صلح

 .ها جدید مسلح ساخت سالح

 

 عوامفریبی و نمایش مضحک دوستم در شمال

گویند که دوستم نه تنرا طالبان را از بین نبرد بلکه با عمل وحشیانه عساکرش  شاهدان عینی و باشندگان محل می

. های شدید میان این دو قوم شروع شد تضاد میان پشتون و ازبیک را حادتر کرد که پس از برگشت او جنگ

زدند و بر زنان تجاوز  ور و چپاول میقومندانان وحشی و لومپن او بعد از حمله بر مناطق مختلف دست به چ

اگست  ۰٢به تاریخ  گزارشی در« رادیو آزادی». ها را در ذهن مردم تازه نمودند جم کردند و خاطرات گلیم می

 .وحشت شان سخن گفتها و  از اوباشی عساکر دوستم و ستمگری ۰۲۸٢

 :شود در این گزارش از زبان یک باشنده فاریاب نقل گفته می

در همین عملیات جنرال دوستم فعالً در ولسوالی قیصار مردم را آزار و اذیت کرده اند که مردم قریه شاخ، قریه »

آبروی مردم را برده ناموسی کرده اند، عزت و  ها چور چپاول کرده و بی خواجه کندو، قریه غوجغر و غیره این

های ملیشه سابق جنرال دوستم است که  شوند همان قومندان موترسیکل سوار که بنام ملیشه یاد می ٠٢٢٢اند، 

 «.فعالً در فاریاب حضور دارند

http://da.azadiradio.org/content/article/27204290.html
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 :نالد  یک تن دیگر از وحشیگری اوباشان دوستم می

گیرند چور و چپاول   ها پس از عملیات که قریه را می دوستم در جای که برای عملیات میرود اربکی»
ها داخل  کنند در یک خانه اربکی  برند، لت و کوب می  کنند و از مسلمانان موترسایکل شان را می  می
 «.تکنند همه مسلمانان در حالت فرار هستند اینجا بسیار وحشت اس  ناموسی می  شوند بی  می

 

 تصویری برگرفته از فیسبوک که نظر یک هموطن ما در مورد نمایشات مضحک دوستم و پسران را بیان می
 .دارد 

گردد که صدها جوان اردو و پولیس افغانستان در  الی به پسران دوستم تفوض میها در ح این مدال

دهند و یا به چنگ طالبان  تفاوتی مقامات جان می سنگرها با امکانات ناچیز در اثر خیانت و بی

دولت به اکثر این عساکر که در میدان نبرد زخمی و یا . شوند افتاده بصورت فجیع سر بریده می

آن کارمندان اردو و پولیس که . برند کند و در وضع بد بسر می د رسیدگی نمیشون معیوب می

. اعضای بدن خود را در جنگ از دست داده اند در گوشه و کنار افغانستان زندگی زجرناک دارند

ها تانک و طیاره بخاطر نمایشات کودکانه جلو کمره  های دوستم و سران اردو در پناه ده ولی بچه

های  هایی را که نام مدال« قررمان»و « شجاع»نشینان ضدملی نیز تحت نام  گحاضر شده و ار

ارزش اینان  های پرخون و بی پاک قررمانان واقعی این سرزمین بروی آنرا حک است بر سینه

 .کنند  نصب می

 حزب هبستگی افغانستان: به نقل از  سایت       


