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 3/3/3113        احسان اهلل مايار
  

 نويد برای مردم هردم شهید افغان
 شری بخیزد که خیر ما باشد

 

بگذارد و عقب نفقه در کلبۀ محقر خود  و يا هم تنها با خیال راحت عايلۀ خودرا با محرمی پدريکه میتوانست
پیاوۀ کچالوی در بازگشت  هراسبدون دغدغه و  دردمؤزن تا غروب آفتاب بتپد و برگصبح آذان زپیداکردن ا

، امروز بیشتر ازهمه ماهیت آورد ا بخورد و شکرانۀ خدای خودرا بجادستپخت سیاه سرش را با اطفالش يکج
 . می باشدمیسر نکس افغان اکثر ملت بی افسانه های کوه قاف را بخود گرفته و به 

که اين قلم در توضیحات باالی خود مبالغه نکرده  می داننداستند  اشخاص ديروزمنسوب به مانند من کسانیکه 
 .ام

ۀ تا حال مردم زار افغانم را با قلم ناتوانم بیان کنم و فرض کنیم که سر رشت اما امروز نمیدانم از کجا آغاز کنم
کدام  چی خواهد بود وتوانم سوال بعدی آنست که نفع آن بمردم هردم  شهیدم کرده ببدبختی مردمم را دستیاب 

 . بخواهند بشنوندد خواند و يا اينکه سردمداران قدرت آنرا چشم بینا آنرا در محل خواه
وز نازل شد که به اين حال گرفتار شديم و خدا میداند تا کدام ر ۀ مامردم فقیر و آزادی باالآسمانی کدام بالی 

و ، جلواکثرشان در يد بیگانگان،  سرکشرا از اسب بی رحم  قدرت داران افتادنتوان آنرا خواهیم داشت که 
اين آرزو بهمان بدبختانه اما  .نفس به راحت کشیده بتوانیم ببینیم و باآلخرهروی زمین گردن شکستن شان را 

 .داردمطلق تطابق " بزک بزک نمر تا جو لغمان برسد" ضرب المثل مردم ما 
دست بروزيکه يک کتلۀ اوباش و خاين به وطن با قباحت تمام قدرت را به زور و حمايت يک کشور بیگانه از 

،  تأثیر آن کلبه و تنور گرم  شانرا به خاک برابر کردند وکوبیدند کشتند و مارا تا توانستند ملت آزادۀ و آوردند 
نه تنها از آنهارا و تفصیل جنايات نمیخواهم اين روش متوجه شدم که با نقش جملۀ قبلی . تا امروز پابرجاست

 دهم در اين نوشته دوام بلکه زاده های شانرا که تا امروز ملت مارا گروگان گرفته و تحت تسلط خود دارند،
 .اين مطلب خواستۀ اين قلم نمیباشد کهاطالت میکشاند موضوع را به زيرا 
ازده درطول بیش همت آن قشر شريرودون و حاکمیت خلقت گرامی بیاورم که بخاطر خوانندگان میخواهم اما 

نهدم گردانید بلکه باعث تولد بدترين قشری بنام انسان را در داخل م راما سال نه تنها اساس و زيربنای کشور
 . کشور و در بیرون از وطن بنام هر چیزی که خواستند باالی ملت نجیب و بیکس افغان نازل کرد

کردارهای  ازکسی نیست که زيرا همه آنها را میشناسیم وکدام شان ايجاب بحث را نمیکند هرجنايات تشريح 
 .شان مستحضرنباشدثخیف 

توضیح در ؟به ما اجازه میدهد تا اقدامی کرده بتوانیم، درکجاست ايکه  وقدرت سوال پیدا میشود که چی بايد کرد
بیادم آمد زمانی جوزف . عیسوی پیدا میکند 51سالهای بذهنم سرباال کرد که ربط اطرۀ دراين موضوع خ

رهبرکاتولیکهای جهان، پاپ را به باد انتقاد گرفت و چند ه ای بیانیضمن ايراد ستالین، رهبر وقت شوروی 
پاپ مرد يکی از مشاورين خاصش وی را متوجه اين گفتارش ساخته و برايش تفهیم کرد که . دشنام نثارش کرد

   و پرسید هستالین مشاورش را مخاطب قرار داد. پرقدرت کاتولیکهای جهان است بايد در برابرش احتیاط کرد
نود وچند نفر گارد سويسی وظیفۀ : ؟ مخاطبش جواب داد"تعداد عساکر زير فرمان پاپ به چند نفر میرسد" 

صحبتش داده ونثار چند دشنام بیشتر بعنوان پاپ ستالین خنديد و جوابش را با . درنحراست واتیکان را بعهده دا
 .را خاتمه داد

درتشريح باال، از نقطۀ نظر قدرت يقین دارم که هر کدام ما قلم بدستان میدانیم که ! گرامی خواهران و برادران
، به حال و وضع ما مطابقت دارد که امروز در وضع و بازی سیاسی حاکم استو پیروان عام و جنگی  نظامی

شديم و زير جبر و يا به خواستۀ خود ما بیرون های افغان استیم که از وطن ه ی دانیم که ما بیچارۀ بیچارو م
دلخوشی ما نقش  تنها. دنوارد کوضع کنونی افغانستان تأثیری تغییردرما نیست تا  دسترسدرتی هیچگونه قو

، لیک کشور جای خودرا می يابد روی کاغذ و يا صفحۀ باحوصلۀ کمپیوتر است که در تاريخما خواسته های 
 . در سیر جامعۀ امروزی ما تأثیری ندارد 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_naweed_mardom_afghan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_naweed_mardom_afghan.pdf
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ما همه میدانیم . ما میدانیم که يکی از ضوابط مهم راه جستجوی حل يک موضوع تشخیص و تحلیل آنست
 به اين مرحله رسیده انداتمه زده اند چگونه بکسانیکه امروز قدرت را دست دارند و باالی سینۀ ملت افغان چم

  :سه اصل آنهارا به اين پلۀ بلند زينه رسانیده انداقاَل میدانیم که بدست آوردن و
 در منطقه و يا دورتر ازوطن ما حمايت يک کشور با قدرت: اول
بمنظور فراهم آوری زمینه نفوذ کشورهای بیگانه در خاک ما از نقطۀ نظر سیاسی تمويل همان اشخاص : دوم

 افغانستانو استفاده از منابع اقتصادی 
استخدام اشخاص مؤثر در اداره و گروه های پیرو جهت پیشبرد وظايف محوله از راه جنگ و يا خدعه و : سوم

 فريب
 

وجود داشته باشد که میتواند به اکمال سه اصل باال کمک کرده بتواند اما اين نیز احتمال دارد که نکات ديگری 
موقف رباال د که کدام يکی ازآن ضابطه هاغاز کرده سوال میکنم قلم به توضیحات باال اکتفاء نموده و از خود آ

يکی از عوامل هیچ بدون کوچکترين شک و ترديد اذعان مینمايم که  خوشبختانهند؟ کمی صدق امروزی من 
تأثیر گفتار و يا نوشته متأسفانه نداشته و ازاينرو اعتراف کرده گفته میتوانم که  وجودمورد زندگی ام باال در 

روند کار و وارد کردن تغییری درانديشه های جنگ ساالرهای جانی و سرنوشت ساز ملت در نیز من های
 .قريب به صفر بوده و بسيا مساوی و افغان 

چی کرده پس سوال پیدا است با شناخت و تشخیص، فکر میکنم اکثريت مطلق ما منصوب به آن کمبودها باشیم، 
 میتوانیم؟

ه میتوانیم در دسترس ما است، يکی از تعداد بیشتروجود دستگاه های تبلیغاتی از وسیله و يا وسايل ايکه گفت
توضیح تأثیر اين وسیله . طريق رسانه ای دسته جمعی است

 .بیجاست
 در عنوان باال و زيرعنوانی صحبت از يک نويد و باالشدن شری

 که ايجاب توضیحات بیشتر را میکند به نفع جامعۀ ما نموده ام
 اواخر از سه مرجع، دو خبر و يک کاريکاتور بنظرم خورددراين 

 .که تکثیر آنرا بنفع اکثريت جامعۀ ما تشخیص نموده ام
من معتقدم هرآنقدردربین اشخاص صاحب نفوذ که با سرنوشت 
مردم سروکاردارند و ازهیچ نوع جفا کردن در مورد شان 

فع مردم روگردان نیستند اختالفات رونما گردد بهمان اندازه به ن
ما شاهد بروز اختالفات که منجر به از بین بردن اشخاص ذيدخل گرديد در کدر اول . تمام خواهد شد

که در نهايت باعث سقوط آن نظام گرديد لیک متأسفانه جای خودرا به يک  کمونیستهای بنام افغان بوديم
 . ساختمان بدتر يله نمود

فغان مارا در کاريکاتور باال بوضاحت میبینم و آرزومندم مختصر کالم بنده آرزوی اکثريت مردم بیچارۀ ا
روزی بیرق سرخ و سبز مارا با افتخار کامل بدون وجود اين مولود بیگانه ها در افغانستان پاک و منزۀ ما 

و اينک دو خبری که مطالعل باعث مسرت خاطرم گرديد که میخواهم شمارا نیز شريک در . برافراشته ببینم
  :  نمخوشی خود گردا

 

 ، سرنوشت محتوم تمامی احزاب جنايتکارحزب همبستګی افغانستان«گلم جم»کشمکش درونی حزب 
31/3/3113 

زنند در عمل بويی از دموکراسی را  احزاب جنگساالر که طی يازده سال گذشته هرکدام داد از دموکراسی می
حزب جنبش ملی اسالمی ». باشند میدر خود نداشته و صحنه زورمداری و زدوبند های شديد و خونین 

يکی از اين احزاب است که بارها کشمکش های درونی اش حتی « حزب گلم جم»يا به گفته مردم « افغانستان
لک به طالبان و غیره نمونه اکشته شدن رسول پهلوان، پیوستن جنرال م. به کشت و خون و رسوايی کشیده است

 .ر گذشته بوده اندهايی از پیامد های تخاصم رهبران حزب د
سید  َادوستم شخصعبدالرشید . درين روزها يکبار ديگر تنش ها در سطح رهبری اين حزب باال گرفته است

اهلل سادات رئیس حزب را برکنار نموده به جايش عزيزاهلل کارگر را به حیث سرپرست جديد جنبش تعیین نور
 .رای مرکزی حزب نیز اخراج شده اندتن ديگر حتی از شو ٩و  (سادات)سید نوراهلل. نموده است
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در سخنانی که از رسانه های افغانستان پخش شد با ابراز خشم اعالم نمود که دوستم علیه  (سادات) سید نوراهلل
او به زورگويی پرداخته و اگر از مداخله غیرقانونی در امور حزب دست بردار نشود او به افشای جنايات او 

به اين سوال جوابی ندارد که وقتی از عمق جنايات و آدمکشی های شخص دوستم آقای سادات ! خواهد پرداخت
البته مردم . کند در يک حزب کار می« جنايتکار»مطلع است بازهم چطور بیش از سی سال است که با يک 

ی روس بدنام رژيم پوشال« خاد»دانند که نوراهلل همانند استادش تربیت يافته  پاسخ به اين سوال را به خوبی می
 .کار با جنايتکاران برايش گواراست َابوده و در آدمکشی و ويرانگری از مسکو جواز دريافت نموده است بنا

حزب جنبش از نوکران ترکیه در افغانستان است که در ضمن با روسیه، ازبکستان و ترکمنستان نیز روابط 
ای ندارد،  ت و توانايی رهبری و آيندهداند دوستم يک فرد جاهل و بیسواد اس ترکیه که می. تنگاتنگ دارد

کوشد که يک فرد نسبتا آموزش ديده و توانا را جاگزين او سازد چیزيکه دوستم آنرا درک کرده و مقابلش  می
 .کند سخت جانی می

لیکس بیرون داده شد آمده  سفارت امريکا در کابل که از طريق ويکی 311٩جنوری  ٤در سند محرم مورخ 
 :است

 .داشت جلو حزب جنبش را بدست گیرد والی جوزجان  به مثابه يکی از مهره های ترکیه تالشعالم ساعی 
به گفته بازمحمد جوزجانی، ... کند جنبش عمدتا از جانب دولتهای ترکیه و ازبکستان کمک مالی دريافت می"

ترکیه بصورت مقامات .... کند ترکیه از طريق سفارتش در تاشکند به رهبران جنبش پول نقد پرداخت می
... کند که نوراهلل را به حیث رهبر جنبش به رسمیت بشناسند فعاالنه جامعه ترک تبار و کرزی را تشويق می

ترکها کمکهايشان به تلويزيون آينه را در مسیری تغییرجهت داده اند که کنترول آنرا بیشتر به نوراهلل واگذار 
گیرد اما برادر دوستم عبدالقادر دارايی حزب در کابل را  رار میبخش عمده پولها در اختیار نوراهلل ق.... نمايند

 ..."  ترکیه تالش دارد که نفوذ دوستم را در حزب محدود سازد. در چنگ دارد
بودن دوستم ياد شده است که آنان « دمدمی مزاج»و « بارگی شديد می»در سند باال از جمله پريشانی ترکیه از 

 .انداخته استرا به فکر تغییر رهبری جنبش 
 :لیکس انتشار يافته آمده است که در سايت ويکی 311٢جنوری  3٢در سند ديگری از سفارت امريکا مورخ 

نوراهلل  (سید)دوستم و (عبدالرشید) گويد دولت ترکیه تالش دارد که توازن میان قنسل ترکیه در مزار می" 
 ."کند سرمايه گذاری میترکیه شديدا باالی رهبری نوراهلل . را نگهداردسادات 

نیز جنجال بر سر رهبری جنبش باعث گرديد که دوستم شخصا فیض اهلل ذکی، سخنگوی کنونی  311٢در سال 
 .حیثیت سازد جنبش را لت و کوب نموده بی

ای به خشم ترکیه در ناتوانی دوستم برای پیشبرد اهدافش  اسداهلل اوگوز، خبرنگار مستقر در استانبول در مقاله
افغانستان و حیف و میل کمک هايش از جانب او پرداخته در ضمن کشمکش های داخلی حزب و جريان لت در 

 :و کوب ذکی را مفصال شرح داده است
جنگ قدرت میان دوستم و کرزی و کاهش محبوبیت دوستم در شمال، دولت ترکیه را با مشکل جدی مواجه 

استخبارات و وزارت خارجه ترکیه . جنبش اسالمی گرديدازينرو ترکیه در پی تغییر رهبری حزب . ساخته بود
وقتی . تصمیم گرفتند که فیض اهلل ذکی را که از افراد نزديک به دوستم بود به رهبری حزب جنبش تعیین کنند

کنند،  ذکی اطمینان دادند که از اين تغییر رهبری پشتیبانی می (فیض اهلل) مقامات ترکیه به کابل رسیدند، آنان به
 .قبول کرد که رهبری حزب جنبش را بپذيرداو 

 

شود و ذکی و شاکر کارگر از افراد مهم خود را به شبرغان  اما از طريقی دوستم از اين جريان مطلع می
کند، به شبرغان  ورزد اما ذکی که مطمئن بود ترکیه امنیت او را تامین می کارگر از رفتن ابا می. خواند فرامی
به گزارش منابع مخفی، . که دوستم قسم خورده بود که او را به سختی مجازات نمايداما او خبر نداشت . رفت

عساکر دوستم به لت و کوب شديد او پرداختند و خود دوستم که نتوانست قهرش را کنترول نمايد چندين سیلی به 
که درافغانستان  بعد به امر دوستم، سربازانش ذکی را مورد تجاوز جنسی قراردادند چیزی. روی او حواله کرد

  .شود شرم آورترين جزا پنداشته می
ذکی برای تداوی به تاشکند فرستاده شد و وقتی به کابل برگشت يکی از مقامات ترکیه به ديدارش رفت که ذکی 

 ".شما مرا در برابر شیر انداختید و دريده شدن من به وسیله او را تماشا کرديد" : به او گفت
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آبرو و ذلیل شدنش  و غنیمت شمردن کرسی سخنگوی حزب توسط ذکی باوجود بی دوی برای دوستم قبول سگ
رساننده اين امر است که تمامی عناصر فروخته شده و ضدملی به آسانی غیرت و وجدان شانرا در گرو دالر و 

 .دهند مقام گذاشته پست زيستن را ترجیح می
شوند، اينان  در برابر پول و مقام خريد و فروش می از آنجايیکه رهبران احزاب مزدورپیشه افغانستان به آسانی

کنند و هرچند گاهی به جان  توانند و پیاپی طرف بدل می هیچگاهی برای مدت طوالنی با هم جور آمده نمی
 .افتند همديگر می

شود  دوستم که زمانی به حداقل هفت واليت شمال کشور حکمرانی داشت، فعال آنچنان ناتوان شده که مجبور می
عطا هم برای تثبیت موقعیت و بلند بردن قیمتش در بازيهای . با رقبای ديرينش عطا و محقق ائتالف تشکیل دهد

بدتر از »و « چپاولگر»، «دزد نامی»، «فاسد»، «مستبد»، «ظالم»آتی انتخاباتی با دوستمی که زمانی او را 
 .نامیده بود دست دوستی داد« طالبان

داند، تالش نموده تا حزب جنبش را پارچه  د جانیان شمال را به حالش مناسب نمیکرزی که برای آينده اش اتحا
و محمد عالم ساعی والی جوزجان از (سادات)سید نوراهلل . پارچه کند و بدنه بزرگ آن را بسوی خود جلب کند

کرزی کوشند اعضای ديگر اين حزب را نیز بسوی  افراد مهم جنبش اند که به سوی کرزی تمايل داشته می
 .بکشانند چیزی که يکی از عوامل طرد شان بوسیله دوستم گرديده است

دوستم با پیش کشیدن باتور و بهادر دو فرزندش . فعال جنبش از نظر تشکیالتی و سیاسی دچار سردرگمی است
 که ارثیه دار کارنامه سیاه پدر هستند، تضاد در درون کادر های رهبری جنبش بر سر انتخاب رهبر را حدت

را به منظور فريب توده ها و مطرح ساختن باتور که آموزش ديده ترکیه است « بنیاد دوستم»او . بخشیده است
زيرا از يک طرف خود او ديگر از آن توان و . شخصیت ترين افراد بنام جوانان جنبش براه انداخت توسط بی

هم جنبش  با انشعابات و انفصاالت پیاتوريته در میان حامیان و هواخواهانش برخوردار نیست از جانب ديگر 
 .اش نیز محدود شده است العاده تضعیف گرديده و میدان مانور سیاسی نسبت به ديروز فوق

دوستم در نظر داشت امسال کنگره جنبش را داير نمايد اما بنابر ملحوظات باال و کشیدگی های عمیق قادر به 
ک فرمان سید نور اهلل و چند تن ديگر را به دور پرتاب کرد تا اين کار نشد و مجبورا به رسم ديکتاتور ها با ي

 .تفوقش را در اين حزب جنايتکار و ضدملی حفظ نمايد
. کرد و چندان روابط نیک با دوستم نداشت با حمايت تاشکند خود را رهبر جنبش قلمداد می (سادات) سید نوراهلل

ثانیا محمد عالم ساعی والی فعلی جوزجان با حمايت ترکیه دعوای رهبری جنبش را دارد چنانچه اخیرا در 
را تحت « جنبش مردم افغانستان»بعضی سايت ها و شبکه های اجتماعی اعضای موسس حزب جديدی به نام 

او به عنوان سرسخت ترين رقیب سیاسی دوستم نزد باداران پان . رهبری خودش به نشر سپرده است
کوشد پسرش  دوستم می .رود چنانچه چندين بار با دوستم شاخ به شاخ نیز شده است انش بحساب میتترکیس

 .دتربیت يافته منحیث جانشین اش مطرح ساز باتور را که در دامان بادارن ترکیش
. شاخه خود دوستم با پسرانش حلقه مزدوری ازبکستان، روسیه، ترکمنستان، ترکیه و امريکا را به گردن دارد

جنرال دوستم از " : به نقل از چندين مقام رسمی امريکا در قبال نوکری او مینويسد« تايمز»چنانچه روزنامه 
ا نیروهای خاص اياالت متحده امريکا در سال کرد و شبه نظامیان او از نزديک ب سازمان سیا حقوق دريافت می

 ".کردند کار می 3111
اين سرنوشت محتوم تمامی . اين تنها حزب جنبش نیست که اين روز ها در حال انشعاب و سردرگمی است

احزاب و نهاد هايیست که نه بر اساس نیاز جامعه بلکه برای معامله گری ها و منافع شخصی و گروهی يک 
 .خاين عرض اندام کرده اند اقلیت سودجو و

 

صالح الدين ربانی، عطا محمد نورو حفیظ . اين وضعیت دامنگیر حزب جمعیت اسالمی نیز گرديده است
ای اند که هرکدام برای به چنگ آوردن مقام رهبری اين حزب کله  چهرهچهار ( اسماعیل خان) و منصور

ب جمعیت چند پارچه شده و تنها به گونه سمبولیک ربانی حز( برهان الدين) به دنبال کشته شدن . شکنند می
توانند کنگره حزب را داير نموده رهبر جديد را  فعالیت دارد و اختالفات به حدی سنگین است که حتی نمی

 .برگزينند
پس از انتصاب صالح الدين ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح عمال او زير بیرق کرزی درآمد و در 

از آنجايیکه در گذشته جمعیت  ( نور) عطا محمد. گر جمعیتی های مخالف کرزی قرار گرفتتضاد با منافع دي
از نام و نشان خوبی برخوردار نبوده تا هنوز قادر نشده هم حزبی هايش را قناعت دهد تا او را به حیث رهبر 
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هم به عنوان فردی در  از حفیظ منصور. دانند بیشتر جمعیتی ها او را فرد خودخواه و سودجو می. انتخاب کنند
 .ای ندارد مآبانه است اما در عمل کارايی شود که مشتاق تئوری صادر کردن فیلسوف جمعیت ياد می

با آغاز نام نويسی کانديدان . اين کش و گیر های معامله گران سیاسی و ستمکاران هنوز در آغاز کار است
ر را شاهد خواهیم بود و در نهايت دالر و دستان انتخابات، جناح بندی ها و کشکمش های شديد تر و مفتضح ت

 .پس پرده باداران خارجی اينان موقعیت هرکدامشان را مشخص خواهد کرد
 

مطالب باال که بر بنیاد واقعیت استوار است، میتوان نويدی باشد که مردم بی کس افغان تشديد بیشتر آنرا استدعا 
 :و اينک خبر بعدی را مطالعه نمائید .کرده میتوانند

 مشرتابه پر سر په ملي جنبش کې ژور اختالف رامنځته شوی
 تاند
1٢/3/3113 

 

د افغانستان د ملي اسالمي جنبش مشر سید نوراهلل سادات تور ولګاوه چې جنرال عبدالرشید دوستم له خپل  
 .پوځي واک څخه په استفادې د ګوند په چارو کې السوهنه کوي

 

ید نوراهلل نوري وايي، په داسي حال کې چې دی د ملي جنبش مشر دی، جنرال دوستم د اصولو او مقرراتو س
 .خالف د ده پر ځای بل څوک د ګوند مشر ټاکلی دی حال دا چې جنرال دوستم د ګوند مشر نه دی

 

د ده په وينا جنرال  .ښاغلي سادات وايي چې دوستم د خپلو شخصي ګټو لپاره د ګوند په چارو کې السوهنه کوي
دوستم په خپل کور کې په يوه غونډه کې په خپل سر د ګوند د مشرتابه نهه غړي له خپلو دندو لېرې کړي او 
غواړي چې په دې وسیله د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې يو وار بیا د ملي اسالمي جنبش پر رايو د پیسو 

 .په خاطرمعامله وکړي
 

( کانګرې)ه مشرتابه کې هرراز بدلون د ګوند په کانګريس پوري اړه لري او له کانګريسده وويل چې د ګوند پ
 .پرته هیڅوک  د تغییراتو واک نه لري

 

ښاغلي سادات د ملي اسالمي جنبش ګوند په چارو کې د جنرال دوستم د مداخلې د مخنیوي غوښتنه وکړه، ويې 
ستم دا غیرعاقالنه اقدام د ګوندي اصولو او مقرراتو خالف د ګوند سیاسي کمېټه او دارالنشا د جنرال دو ":ويل

بولي او د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د عدلیې وزارت له مقامه تمه کوي چې د هیواد نافذو قوانینو ته 
په پام سره د افغانستان د ملي اسالمي جنبش د سیاسي ګوند په چارو کې د بې بنده وبارو پوځیانو د مداخلې مخه 

 ".ونیسي
 

سید نور اهلل سادات جنرال دوستم ته همداراز خبرداری ورکړ چې که له مداخلو يې الس وانخیست  د افغانستان 
له خلکو، ملي جنبش ګوند، او د بشري حقونو پرضد د ده ټولې غیرقانوني کړنې او جنګي جنايتونه به د 

 .افغانستان خلکو ته څرګند کړي
 

 .به دايره کړي او د افغانستان له خلکو، ګوند سره د دوستم جنايتونه به افشا کړيوويل چې يوه لويه غونډه  دی
 

 پايان
 
 


