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 ناصری
 

 آشتار دسته جمعی اسيران جنگ در شمال افغانستان
دشت ليلی قبرستان دستجمعی در حدود سه هزار اسير جنگی است آه در آانتينرها جان 

 ـ جيمی دوران . سپرده ويا تير باران شده اند
 

 نيرو وتوان و در پی در ايام ايکه همه نژادپرستان قومپرست و فاشيستان ديوانه مشرب سکتاريست ، با تمام! تذکار 
ايجاد توطئه ها و دسائيس از قبل طراحی شده خود و ولی نعمتان بيگانه شان در نقاط مختلف کشور بخصوص صفحات 

شمال ، با بوق و سرنا و استخدام همه فاشيستان ستمی و کمونستان نژاد پرست در نشريات و سايت های مختلف 
مينويسند و يا سائر مضامين و مطالب ، و حتی اعالميه ها » گران در شمال آغاز نبرد پشتون ها عليه دي« انترنتی از 

ترتيب ميدارند ، که با کمال تاسف و تأثر بعضی شخصيت های سياسی و فرهنگی کشور هم در کنار اين ستميان بدنام و 
غير ملی ـ لکه ی منفور وسائر اعضای جنايتکار خلقی و پرچمی ـ با امضای همچون اعالميه های نژاد پرستانه و 

سياهی بر زندگی سياسی خويش ميگذارند ، در همچون جوی ارائه سند کوچکی از جنايات هولناک ، تکاندهنده و غير 
انسانی سردمدار بدنام و مليشه منفور ، عبدالرشيد دوستم که امروزه فقط بخاطر تعلقات قومی، نژادی ، زبانی ، 

ران نژادپرست و فاشيست مشرب قرار ميگيرد ، ارائه ميدارم تا باشد که منطقوی و سمتی مورد تفقد و شفقت سايتدا
 .هموطنان ما خود قضاوت نمايند 

انشااهللا فلم های مستند جنايات مليشه های بدنام گلم جم دوستم را نيز عنقريب منحيث يک سند انکار ناپذير در سايت 
 .ناصری . / آزمون ملی خواهم گذاشت 
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 جيمی دوران : نوشته 
 

 استخوان ها در دشت ليلی
 

اما اينها استخوانهای مردان جوانی می باشند . استخوانها آنقدر سفيد اند آه گويا صد ها سال مي شوند اينجا قرار داشته اند
ـ چند ماه پيش خود را به متحدين » گ آنوانسيون های ژنيو در باره اسيران جن« آه به اميد زنده ماندن ـ در مطابقت با

 .امريكا تسليم آرده بودند، اما پسان بشكل وحشيانه به قتل رسيدند
در يك تپه مصنوعی ريگی استخوانهای فك، استخوانهای قبرغه، استخوانهای ساق پا و جمجمه های شكسته انسانها 

 .های شب گرد دشتی بجا گذاشته انددر استخوانها داغ هائی بچشم مى خورند آه سگ . پراگنده مى باشند
 .دشت ليلی قبرستان دستجمعی در حدود سه هزار اسير جنگی است آه در آانتينرها جان سپرده ويا تير باران شده اند

 
 سقوط مزارشريف و محاصره قندوز

رزی را بازی درين نبرد عبد الرشيد دوستم نقش با. نبرد برای تسخير مزار شريف، سرنوشت تمام جنگ را تعيين آرد
در جبهات آوهی واقع در جنوب مزارشريف، برای يورش بر مواضع طالبان آه مجهز به توپخانه ثقيل بودند، . آرد

اگر افراد را . طالبان انتظار چنين حمله را نداشتند«: دوستم توضيح ميدهد. دوستم يكهزار سوار آار را وارد آارزار آرد
با سواری اسپ ها، ما بطور برق . ه شان زير باران توپخانه طالبان آشته ميشدندبا پای پياده به جنگ می فرستادم، هم

 .»آسا از ساحه انداخت توپخانه ثقيل طالبان گذشته به آنان حمله ور شديم و طالبان فرار آردند
م طالبان آغاز  سوارآار آشته شدند، اما با وجود اين تلفات شديد، همينجا بود آه فروپاشی رژي300درين حمله بيشتر از 

خبر مرگ دوستم را » الجزيره« در اوج اين نبرد، هنگامی آه دوستم در دروازه مزارشريف قرار داشت، تلويزيون . شد
درست در همين لحظه من در ساحل دريای آوآچه با قوماندان مامور حسن، يكى از دوستان نزديك دوستم . پخش آرد

 .حرف ميزدم
از من پرسيد . سراسيمه ودهشت زده شدند، اما در رفتار مامورحسن آرامش ديده ميشدبا پخش اين خبر، مردمان آوچه 

 .آه آيا ميتواند با استفاده از تيلفون ماهواره يی من به جنرال دوستم تيلفون آند
 .»الجزيره خبر پخش آرده است. عبدالرشيد، خبر پخش شده آه گويا شما آشته شده ايد«: حسن

 ».شايد بهتر باشد، خودم آنترول آنم و بهتر است شما آمتر به چرنديات باورآنيد. م نمی آيدباور«: دوستم خنده آنان
 »جنگ چطور پيش ميرود ؟«: حسن
غير ازين، همه چيزها ! بايد مهمات بخرم ـ آی ميفروشد، برايم مهم نيست. ما به مهمات بيشتر نياز داريم«: دوستم
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 »....نيز نزد من هستنددرست است و بيست آارشناس نظامی امريكائی 
در آنزمان به همگان آشكار بود آه طياره هائی امريكائی مواضع طالبان را بمباردمان می آنند، اما حاال برايم ثابت شد 

پس از سقوط مزار شريف، آابل بدون مقاومت . آه نظاميان امريكايی در جبهات زمينی به اين شكل در جنگ سهم داشتند
طالب از آوآچه در شمال شرق افغانستان، از تالقان و از مزارشريف به شهر قندوز فرار جنگ جويان . سقوط آرد

نيروهای ائتالف شمال . در قندوز به دام افتادند) منجمله چندين هزار خارجی( نفر 15000بدين ترتيب در حدود . آردند
 .آه تعدا شان دو برابر طالبان در قندوز بود، محاصرة آن شهر را آغاز آردند

امروز ميدانيم آه شماری از محاصره شدگان با عبور از يك دهليز باريك توانستند بسوی جنوب فرار آنند و يك تعداد 
 . ديگر بخاطر نجات خود تغيير جبهه دادند و اما سرنوشت متباقی بدست دالالن افتاد

. ماد هردو جانب برخوردار بودنقش مرآزی را درين معامالت يك جنگ ساالر بنام اميرجان بازی می آرد آه از اعت
در سال های گذشته ما . تمام قوماندانی آه در قندوز بودند، برايم حيثيت دوست و برادر را داشتند«: امير جان ميگويد

همان بود آه برايم پيشنهاد آردند آه با ائتالف شمال رابطه برقرار آنم تا موضوع را نه از طريق . مشترآا می رزميديم
ميرزا نصری، آقاعمر، ارباب هاشم و يك تعداد ديگر از قوماندانان، افراد . كه از راه مذاآره حل آنيمخونريزی، بل

 ».القاعده و گروه های خارجی را وادار به تسليم شدن ساختند
 آشتار جمعی به هدايت آی؟

ر ملل متحد يا به قوای مسلح طالبان پيشنهاد آردند آه قوماندانان شان در برابر تضمين های معينی سالح شانرا به عساآ
 .بين المللی تسليم خواهند آرد

من آنجا بودم آه مال فيصل و مال نوری و اشخاص ديگر به نمايندگی از طالبان برای مالقات و مذاآرات با «: اميرجان
 انگليس نيز يك تعداد امريكائی و چند نفر. آمدند) مزارشريف(جنرال دوستم، جنرال محقق و جنرال عطا به قلعه جنگی 

سالح خود را تسليم دهند و بعد ازآن، اجازه دارند به خانه های شان ) طالبان(موافقه شد آه افغانهای قندوز . در آنجا بودند
برگردند، در حالی آه افراد القاعده و ديگر جنگجويان خارجی خلع سالح ميشوند و سپس به ملل متحد تسليم داده خواهند 

 بود آه دونالد رامزفيلد، وزير دفاع امريكا دريك آنفرانس مطبوعاتی در بارة اسيران ابراز پس از پخش اين خبر. شد
جای تاسف خواهد بود اين خارجيان ـ افراد القاعده، چيچنيها و ديگران آه در افغانستان يكجا با طالبان «: نظر آرد

شور ديگر بروند و در آنجا فعاليت های تروريستی فعاليت ميكردند ـ آزاد شوند و برای شان اجازه داده شود آه به آدام آ
 ».را انجام دهند

آنها افرادی اند آه . اميد وارم آه آنها يا آشته شوند يا اسير گرفته شوند«: در روز های بعدی رامزفيلد بار ها تكرار آرد
 . »اعمال وحشتناآی را انجام داده اند

اما ناگفته نماند آه رهبری . تحد و پول دهندة خود را ناديده بگيردنميتوانست سخنان مهمترين م» ائتالف شمال«رهبری 
 .در آابل جو انتقام به جوش آمده بود! ائتالف شمال نيز با همين نظر موافق بود

او به عجله ميان هردو جانب رفت و آمد آرد تا از آاريكه قابل جلوگيری نبود، . امير جان فهميد آه شتاب بايد آرد
تمام نيروهای مسلح طالبان در برابر اين تعهد آه آنان را :  سرانجام موافقه حاصل شد2001 نومبر 21ر د. جلوگيری آند

 .زنده ميگذارند خود را به ائتالف شمال تسليم ميكنند
اميرجان . طالبان و همكاران خارجی آنها خود را به نيروهای ائتالف شمال تسليم آردند، اما بسياری از آنها زنده نماندند

. حاال تنها سه هزار و پانرده نفر شان باقی مانده است. هشت هزار نفر بودند. من همه آنان را يكايك برشمردم«: می گويد
 »متباقی پنجهزار نفر چه شدند؟

 نفر، ممكن چند نفر محدود شان فرار آرده 5000از جمله . پاسخ به اين سوال در يك تپه ريگی در دشت ليلی نهفته است
 تن ديگر ممكن آزادی خود را خريده باشند، يك تعداد ديگر را شايد به ادارات استخباراتی آشور های اصلی باشند، چند

 .شان فروخته باشند آه شايد درآن آشور ها سرنوشتی بد تر از مرگ در انتظار شان باشد
آرديم، اآثريت اسيران در زير اما بنابر اظهارات يك سلسله شاهدان عينی آه ما آنان را در جريان تحقيق شش ماه پيدا 

 .ريگ در دشت ليلی مدفون ميباشند
برعكس با همكاری خود در اين فلم مستند، زندگی خود را به مخاطره . هيچ يك ازين شاهدان از ما پول دريافت نكرده اند

 .انداخته اند
اين قلعه بزرگ حيثيت اردوگاه . يشودداستانی آه آنان حكايت ميكنند، در قلعه زينی واقع در جاده مزار ـ شبرغان آغاز م

از ديدگاه رسمی گفته ميشود آه در نظر بود آنان را به زندان . عبوری را برای هزارن اسيران جنگی قندوز داشت
در شبرغان قرار بود متخصصين امريكائی آنان را استنتاق آنند و سپس تصميم بگيرند آه آدام شان به . شبرغان ببرند
 .و در آيوبا فرستاده شوندپايگاه گوانتانام

در قلعه زينی اين آدمها را در يك ميدان بزرگ . اسيران قندوز را به قلعه زينی در نزديكی شهر مزارشريف آوردند
اسيران را در آانتينر ها طوری جابجا آردند آه جای سوزن . اندآی بعد قطار موتر های آانتينر دار رسيد. نشاندند

 .انداختن باقی نمانده بود
ما آه مسئوليت انتقال زندانيان را از قلعه زينی به «: در دنباله داستان را يك افسر ائتالف شمال چنين حكايت ميكند
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 » . نفر را جابجا آرديم200 آانتينر را بار آرديم، در هر آانتينر در حدود 25شبرغان بعهده داشتيم، 
 بدون روشنائی و بدون مجرای هوا داخل ساخته شده بودند،  درجه درآانتينرهای آهنين30طالبان آه در گرمی بيشتر از 

 .ناله و زاری سر دادند آه بر ما رحم آنيد
 . ادامه داستان را از زبان يك سرباز افغان بشنويم آه خودش اعتراف به قتل يك تعداد از اسيران ميكند

در نتيجه تيراندازی تعدادی . اخ ايجاد شودتا برای داخل شدن هوا سور) فير آردم( من به آانتينر آتش گشودم «: سرباز
 ».از اسيران آشته شدند

شما خود تان توسط ماشيندار به آانتينر فير آرديد تا سوراخ برای هوا ايجادشود؟ آه برای تان دستور داد آه فير «: سوال
 »آنيد، چرا اين آار را آرديد ؟

 » قوماندانان برای ما دستور دادند«: سرباز
در آانتينر هائی آه ما يافتيم، در پائين و . ز با اعترافات صادقانه خود يك واقعيت دهشتناك را پنهان ميسازداما اين سربا

اگر هدف از ايجاد سوراخ ها، جريان هوا ميبود تا زنده . در وسط، سوراخ هائی زيادی وجود داشتند، اما نه در باال
 .باالئی آانتينر فير ميكردندماندن اسيران را ممكن بسازد، پس بايد به بخش 

وقتيكه می خواستم اسيران قلعه زينی «: آه بيك تانك تيل رفته بود، چنين حكايت ميكند) از همين منطقه(يك راننده تكسی 
بوی عجيبی به دماغم رسيد و از صاحب تانك پرسيدم آه . را بطرف شبرغان ببرند، می خواستم موترم را تيل بيندازم

موهای . از آانتينرها خون جاری بود. آنوقت سه آانتينر را ديدم. گفت آه چهار طرف را تماشا آنيد. يدبوی از آجا می آ
 » ... ميخواستم زود تر از آنجا بروم، اما يك موتر باربری سر راهم قرار داشت . بسيار وحشتناك بود. جانم بلند شدند

ديدم «:  ايستاده بود و يك صحنه وحشتناك ديگر را ديدهمين دريور تكسی صبح روز بعد در شبرغان پيش روی خانه اش
 ».خون مانند باران از آانتينرها جاری بود. آه چند موتر باربری آانتينر دار از پيشروی خانه من عبور آردند

 آه در اآثر آانتينرها را برای چهار اال پنج روز سر بسته رها آرده بودند. فير گلوله ها اسيران همه آانتينرها را نكشت
هنگامی آه آانتينرها را در شبرغان باز آردند، از . نتيجه همه زندانيان يا خفه شدند يا از گرسنگی و يا از تشنگی مردند

 .اسيران تنها يك يك آتله وحشتناك، متشكل از ادرار، خون، مرداری و گوشت گنديده ـ باقی مانده بود
ستاده بودند، يك يكی از سربازان آه آن قطار را همرائی آرده بود، وقتكه اين آانتينرها در پيشروی زندان شبرغان اي

اآثر آانتينرها سوراخ « : سرباز افغان ميگويد. شنيد آه قوماندان زندان دستور گرفت تا همه شواهد را فورا نابود سازند
مقی به تن داشتند، اما اآثر چند نفر هنوزهم ر.  نفر مرده بودند160 تا 150های گلوله داشتند، در هر آانتينر در حدود 

 ».آنها مرده بودند
خارج شهر شبرغان ببرند، ) آانتينرها(گفتند آه بايد اينها ) قوماندانان ائتالف شمال(امريكائی ها در شبرغان به آنان « 

 ».پيش از اينكه توسط اقمار مصنوعی فلم برداری شوند
تعقيب موضوع از . ثابت ميكند، برای تحقيقات بعدی مهم ميباشداين اظهارات آه سهم گيری امريكائی ها را درين جنايت 

ديدگاه حقوق بين الدول و همچنين قابليت بررسی آن در دادگاه ملكي و دادگاه نظامی در سطح ملی تا اندازه زيادی وابسته 
ه آسی اختياردار به بيان ديگر، بايد دريافت شود آه در شبرغان چ. به اين است آه سلسله مراتب فرماندهی آشف شود

 .بود
 

 امريكائی ها چه نقشی داشتند؟
آنها در دو روز مختلف در عين محل در دشت . ما دو دريور را آه از دو محل مختلف همين منطقه هستند، پيدا آرديم

گزارش رفت و . هردو از سهمگيرى مستقيم خود درين حادثه، بسيار غمگين و متاثر بودند. ليلی رانندگی آرده بودند
 .به دشت ليلی تكان دهنده است) با عبور از شهر شبرغان(برگشت آنها از قلعه زينی 

شرايط اسيران بسار خراب بود، چونكه هوا برای شان نميرسيد، به آانتينر ها فير .  آانتينر بود25در حدود «: دريور يك
. ده مانده بودند، از آانتينر بيرون آردندپسان در شبرغان اسيرانی را آه هنوز زن. بسياری از اسيران آشته شدند. آردند

) ناشی از بی هوائی، تشنگی و گرسنگی(در ميان شان يك تعداد افراد زخمی طالبان و افراد ديگر نيز بود آه از ضعف 
م، من سه بار به اينجا آانتينر آورد. ما آنها را به اينجا آورديم ـ بدشت ليلی ـ و آنها تيرباران شدند. بيهوش شده بودند

 .هنگاميكه آنها را تيرباران ميكردند، اسيران گريه ميكردند و چيغ ميكيشيدند. هربار يكصد و پنجاه نفر
 » . غير ازمن در حدود ده تا پانزده دريور ديگر در انتقال اسيران سهم گرفتند

. لی برايم نپرداختندموتر باربری مرا در شهر مزارشريف غصب آردند و پو) منسوبين ائتالف شمال(آنها «: دريور دو
موتر مرا گرفتند و يك آانتينر را به آن بار آردند و من اسيران را از قلعه زينی به شبرغان و سپس به دشت ليلی آوردم 

آنان را به اينجا . يك تعداد شان هنوز زنده بودند، زخمی و يا بی هوش بودند. آه در دشت ليلی توسط سربازان آشته شدند
 نفر 600 تا 550در مجموع . من چهار بار اسيران را به دشت ليلى آوردم. را بستند و تيرباران آردندآوردم، دستان شان
 ».را به اينجا آوردم

 اگست، حكومت امريكا انكار آرد آه آشتار دستجمعی در دشت 26بتاريخ » نيوزويك« پس از افشاگری مجله خبری 
اما اينكه امريكائی ها همه چيز را .  زندان شبرغان حضور داشتندليلی صورت گرفته باشد و رد آرد آه امريكائيها در
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اين را نيز نمی توان جدی گرفت آه امريكا حكومت افغانستان را فراخوانده است تا ! انكار ميكنند، باورآردنی نيست
 سوی ديگر نه زيرا ادارات افغانی از يكطرف مرهون و مديون جنگ ساالران ميباشند و از. تحقيق موضوع را آغاز آند

 .وجوه مالی را دارند و نه صالحيت اجرای اين آار را 
و سربازان ) »جنبش ملی اسالمی افغانستان « افراد مسلح سازمان دوستم بنام (زندان شبرغان افراد جنبش «: دريور يك

 زندان چند امريكائی را نه ديده ام، اما در) امريكائی ها را(درينجا در دشت ليلی من آنها را . امريكائی حضور داشتند
 ».ديدم و شايد در موتر های باربری نيز بوده باشند

 » وقتيكه شما اسيران را به اينجا آورديد، سربازان امريكائی به همراه شما بودند ؟«: مصاحبه آننده از دريور دو
 ».بلی، چند نفر شان همراه مابودند« : دريور دو

 » ؟ درينجا، در دشت ليلی« :مصاحبه آننده 
 »بلی، درينجا « : دريور دو

 »چند نفر سرباز امريكائی با شما همراه بودند ؟ « : مصاحبه آننده
 ».دو دفعه اول با ما آمدند، اما در دفعه های بعدی من آنها را نديدم. زياد نفر بودند، شايد سی تا چهل نفر«: دريور دو

 ميشد ماه هابعد رد زنجير های بلدوزرها را ديد آه اجساد را به در آخرين بخش راه ـ از شبرغان تا آشتارگاه دشت ليلی ـ
سرنوشت افراديكه در مسافرت از قلعه زينی تا زندان . يك چاله حل داده و سپس زير خروار های ريگ گور آرده بودند

ن زير ريگ های شبرغان جان به سالمت برده بودند و به دست امريكائی ها افتادند، بهتر از آنهائی نبود آه اجساد شا
 .دشت ليلی گور شده اند

يك سرباز در باره يك واقعه گزارش ميدهد آه خودش شاهد صحنه بوده است آه چطور يك سرباز امريكائی يك طالب 
من بحيث سرباز به شبرغان بودم و ديدم آه يك : اسير را به اين هدف آشت تا ديگران را بترساند آه به سر حرف بيايند

بار ديگر امريكائی ها براسيران تيزاب يا چيزی مشابه به آن .  استخوان گردن يك اسير را شكستاندسرباز امريكائی
همه چيز زير قدرت ... ما نمی توانستيم جلو آنها را بگيرم . امريكئيان هر آاری آه ميخواستند، ميكردند. پاشيدند

 ».فرماندهی قوماندانان امريكائی بود
من شاهد بودم، بچشم سرديدم آه امريكائيها به پا «:  همين وقت در شبرغان بود ميگويديك جنرال ائتالف شمال آه در

يگان مرتبه به نظر ميرسيد آه آنها اين آار را برای . های اسيران خنجر ميزدند، زبان، موی و ريش آنها را می بريدند
يگان دفعه، . و دوباره به زندان می آوردنديك اسير با خود به بيرون ميبردند، لت و آوب ميكردند . خوش گذرانی ميكنند

 ».اسير دوباره به زندان نمی آمد
همه شاهدانيكه در فلم مستند ما شهادت داده اند، آمادگی خود را ابراز آرده اند آه در برابر يك آميسيون بين المللی ويا 

واگر زمينه آن مساعد . عدالت آم آننددر برابر يك محكمه بين المللی ظاهر شوند، بشرطيكه شهادت آنها برای برقراری 
 .ساخته شود، آنها نظاميان امريكائی را آه درين آارها دست داشتند، شناسائی خواهند آرد

هرچند آه ثبوت اتهامات و شكنجه و آشتار در زندان شبرغان ـ پس از گذشت اينقدر وقت مشكل به نظر ميرسد، اما يك 
اگر . زندان شبرغان وجود دارد آه درآن اجساد چند هزار اسير دفن شده استقبر دستجمعی در فاصله چهار آيلومتری 

منسوبين قوای مسلح امريكا واقعا در آشتار اسيران سهيم هستند، اگر آنان ـ طوريكه شاهدان عينی ميگويند، واقعا در 
جريان اعدام دستجمعی به راس سلسله مراتب فرماندهی قرارداشتند و اگر آنها نظارت ميكردند آه چطور صدها نفر در 

ژنيوا ) ميثاقهای(قتل برسند، در آن صورت آنان مرتكب جنايات جنگی شده اند، جناياتيكه تخطی صريح آنوانسيونهای 
 .در مورد اسيران جنگ را نشان ميدهد

قت، آدام سرباز دردورانيكه آانگرس امريكا به عجله قوانين جديد را تصويب ميكند، قوانينيكه بايد مانع شوند آه آدام و
امريكائی در خارج در برابر محكمه قرارگيرد، سناتورها و اعضای نمايندگان امريكا بايد به ديدگاه های اندريومگ اينتی 

پس از آنكه رونوشت » سازمان عفو بين المللی«اين وآيل سرشناس در رشته حقوق بشر و رئيس سابق . توجه آنند
از مواد «: اعت مواد اثباتی فلم مستند ما را مشاهده آرده، به اين باور رسيده استاظهارات شاهدان عينی را خوانده و س

اسيران را آشتند و اجساد . ارائه شده چنين نتيجه بدست می آيد آه يك تحقيق همه جانبه مستقل اجتناب ناپذير شده است
لكه درين جا سخن بر سر اعمالی ميباشد درينجا سخن تنها بر سر نقض ساده حقو بين الدول نيست، ب. شانرا پنهان آردند

آه مطابق قوانين آشورهای مختلف اروپائی نيز جنايت شمرده ميشود، جناياتيكه مسئوليت باالئی ها را مطالبه ميكند و 
 ».اما قبل از همه اين اعمال مطابق قوانين اياالت متحده امريكا نيز جنايت شمرده می شوند

 در قريه مايالی ويتنام و از محكمه نظامی عليه لوتينات آالی 1968شتارجمعی سال شايد چنين به نظر برسد آه از آ
زمانی زياد سپری شده است و گويا از انزمان تا اآنون جهان تغير آرده است، اما خوشبختانه اصول بنيادی عدالت تغير 

 اشته باشدآسی آه بی گناه، نبايد از حقيقت خوف د. نخورده اند و همان طور باقی مانده است
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فلم . جيمی دوران آارمند سابق تلويزيون بی بی سی نويسنده و فلم بردار مستند است آه تا آنون چندين جايزه گرفته است

 فلم مستندی است آه در شرايط بسيار خطرناك فلمبرداری شده است » آشتاردستجمعی در مزار شريف«او بنام 


