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کې د ایشجي او  2013ده سره په کال  ،په ډاګه کړې چې دوستم يدوستم پخواني موټر چلوونکي، صالح فیضرشید د 

 اکبربای په څیر چلند کړی دئ.

زه شپاړلس کلن وم  "صالح محمد فیضي چې په خلیفه صالح شهرت لري او اوس په اتریش کې مهاجر دئ، وایي: 

 "ړ. سره کار وک دوستمدوستم سره مې د موټر چلونکي په توګه دنده پیل کړه، پوره درویشت کاله مې  رشیدچې له 

فیضي د دوستم د  ډیرو غیر انسانی جرمونو  لکه شخصاً په ده باندې د تجاوز، پر نا بالغو نجونو او هلکانو د تجاوز، 

هغه د دوستم د پټو قبرونو او هغه خلك  ښځې د قتل چې د دوستم په الس ترسره شوی دئ، عینی شاهد دئ. د دوستم د

 دئ. خبر  پوره تري تم شوي دي،د دوستم په واسطه چې 

ښاغلی صالح فیضي له ډیرې مودې را پدیخوا په شمال کې د خپلې کورنۍ  د اوسیدو په وجه غلی پاتې شوی ؤ، خو 

 ک ټایمز ورځپاڼې ته د خپل زړه غوټه خالصه کړې ده.رپه دې ورستیو کې یي د نیویا

د ولسمشر مرستیال، »نیټه  22په میاشتې  کال د جوالی د 2018د په قلم  «د لینزنور راډ»ټایمز ورځپاڼې د د نیویارک 

 تر عنوان الندې یوه مقاله لیکلي.« کوم کس چې په جنسی تیري تورن دئ له تبعیده هیواد ته ستون شو

ده په هستوګنځي کي د اتریش د کډوالو په یوه ر چلوونکي سره ددوستم د موټرشید فیضی د ورځپاڼې له صالح محمد 

وار  په خپل ونهتدوستم جناینیر ایشجي هم د رشید وړ ده چې اکبر بای او انجد یادونې  کمپ کې یوه مرکه کړې ده. 
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کسان چې د دوستم د ظلمونو او تیریو قربانیان دي د دوستم څخه د ډار او نور دي، خو تر اوسه په لس هاوو  ياګه کړډسره په 

 اوچته کړي.له جنایتونو څخه پرده  دې پیژندل شوي جنایتکاري چې دأت نلرجر کبلهوېرې له 

خه د بشري حقونو څستم، د جنسي تیري، سړي تښتونو، دجنرال عبدالرشید دو"نیویارک ټایمز ورځپاڼه په پیل کې لیکي: د

  "شو. هیواد ته بیرته راستون په ورځ یکشنبې د څخه جالوطنۍ کال یوه لهوروسته  تورن، تور په قتل د میرمنې خپلې د سرغړونو او

، يو حتی خپلو ملګرو باندې جنسي تیري کار ،و خلکودوستم ډیرعبدالرشید ورځپاڼي د خپلې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې 

 ده مطیع شي. تر څو چې هغوی د

ده له معشوقې سره چې ددوستم وړاندیز ونه مانه،  رشید چې ما دكله  " ده له خولې داسې لیکي:ځپانه د صالح محمد کیسه دور

په نامه زما ښځه وي او  یواځې  کلنه وه، واده وکړم، د دوستم له غوسې سره مخامخ شوم. دوستم غوښتل چې دا نجلۍپنځلس 

 " دی به په پټه کې خپل جنسي اړیکو ته له دې ښځې سره ادامه ورکوي.

 دریم واده هم وکړي.قناعت نه درلود، ده غوښتل چې ده  په دې دوستم د مخه دوه ښځې درلودې، خو رشید فیضي وایي چې 

کله چې ښاغلي فیضي د دوستم له امر نه سرغړونه وکړه، نو دوستم سخت په غوسه شو او د خپلو محافظانو "ځپاڼه زیاتوي: ور

و په ده خوله وروتړله اه پای کې یي دپ ،او و ډبوهیي سخت شکنجه  جنسي تیری وکړ او دی پر فیضي په مرسته یي په وار وار

 ( C.I.Aښاغلی صالح وایي: کله چې د )  "ي زنداني کړ، د ټپونو آثار یي اوس هم د ده په بدن کې لیدل کیږي.یوه کانټینر کې ی

 د دوستم له زندان څخه وژغوره، هیواد یي پریښود او د اتریش هیواد کې یي پناه ورکړه.کې  2013سازمان یوه ټیم دی په کال 

راز په ډیرو سیاسي څیرو او نابالغو نجونو  خدیجه په قتل رسولې او همداښاغلی فیضي په دوستم تور لګوي چې ده خپله ښځه 

 " زه پوهیږم چې دوستم کوم کسان وژلي او چیرې یي ښخ کړي دي."یي: وا دی جنسي تیری کړی دئ.یي  او هلکانو

تلونو لکه جنسي تیري او د قي، خو د نورو ادعاوو تائیدو ، کومه بال چې دوستم په فیضي راوستلې وه،هم ځینې دولتي ډیپلوماتان

  لیدل کیږي. اړتیا اهدو او اسنادوود ثابتولو د پاره د خپلواکو ش

یوه  " نوي:اد خدیجې د قتل داستان فیضي داسې بی مخه په قتل رسیدلې وه. وستم کډه شل کاله ددک ټایمز وایي: خدیجه د نیویار

له یوې نابالغې نجلۍ سره په زنا ولید. وروسته له یوې لفظي شخړې بالفعل  شپه چې زه په کار کې بوخت وم، خدیجې خپل خاوند

غه وروسته د "ښځې خدمت ته یي ورسیږي د "باندې یي امر وکړ چې:  ډکنټرول له السه ورکړ او خپل یوه باډیګار م څخه دوست

چې دوی کورته ستانه  کله " امر مطابق سرته ورسوله. د جنرال صاحب دنده مې ستاسو "محافظ دوستم ته خبر ورکړ چې: 

وه چې ګواکې خدیجې د غلطی له  ویشتل شوې وه. صحنه داسې جوړه شوېشول، د خدیجې جسد یي وموند چې په کلشینکوف 

 " وجې ځان ویشتلی دئ. خدیجه د دوستم له نهو اوالدونو د څلورو مشرانو مور وه.

ده کورنۍ یي په راز د او همدا  ده ته زنګ وهلی ؤښاغلی فیضي ادعا کوي چې سربار نومي د جنرال دوستم سکرټر شخصاً 

ښاغلی سرباز بیا  مات شریک کړي. خودوستم( په هکله له رسنیو سره مالو) شمال کې ګواښلې وه چې دی اجازه نلري د مشر

 "مونږ له ده سره هیڅ اړیکه نلرو او د ده ادعاوې بی بڼسټه دي." د فیضي ادعاوې ردوي او وایي چې:
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