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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۰۱۷/۰۶/۱۳                                                                            زرغون     هنیم

ازبک ها به صحنه آمد یحزب دربار    
 

نخستین شاخه انشعابی از جنبش است که به « ساعی»حزب تازه تاسیس جنبش نوین ملی افغانستان به رهبری عالم »
جنرال دوستم و باتور جوان، به اصطالح یک دهن یاری شورای امنیت ملی اعالم موجودیت کرد. این حزب دربرابر 

 «نصوار خواهد بود.
نوشتۀ فوق از تحلیل های همیشگی پشت کمپیوتر آقای رازاق مامون میباشد، نمیدانم ایشان اینگونه تحلیل ها را متکی 

رند؟ یقین کامل به چه منابعی میکنند و چرا با مطلق گویی شان مورچه راهی را برای گریز آینده بخود باقی نمیگزا
خیلی هم کورکورانه و عاری از معلومات است ورنه با این سادگی نمیگفتند که « ساعی»دارم که شناخت شان از عالم 

 «!این حزب در برابر جنرال دوستم و باتور جوان، به اصطالح یک دهن نصوار خواهد بود»
ای سیاسی عناصر دخیل در سیاستهای داغ روز با کدام منطق؟ فکر میکنم آقای رزاق مامون پا را بر نشانۀ قدمه

گذاشته به پیش میروند و منبع تحلیل شان هم همان سیاستمداران مزد بگیری اند که شب و روز در خدمت تبلیغات 
دستگاه های ضد دولت کمر بسته اند، در حالیکه در این وطن حاال حقایق از دور برجسته اند، با اندک ترین توجۀ از 

 توان سره را از ناسره و حقیقت را از دروغ و فریبکاری تشخیص داد.روی خلوص می
دستگاه کنونی حکومت از نابکار ترین دستگاهایی است که تاکنون ملت افغانستان شاهدش بوده اما احزاب به اصطالح 

ف این دولت حریف و رقیب این حکومت منجمله حزب جنبش جنرال دوستم هم از قوتهایی نیستند که به سادگی انترناتی
بشمار بیایند، اگر آقای رزاق مامون از تحلیل های آفاقی مقطهی گذشته برای یکبار به تاریخچۀ حزب جنبش جنرال 
دوستم سری بزنند، هیچگاهی حزب جنبش نوین تحت رهبری عالم ساعی را در برابر جنرال دوستم )که اینک فرسوده 

را در وجود او میبینند ورنه خودش چیزی نیست( یک دهن  شده( و فرزندش باتور دوستم )که مردم چهرۀ پدرش
 نصوار نمیپنداشت.

خیر! رزاق مامون را حق بجانب میدانم، نوشتۀ شان باید کسانی را راضی بسازند و منافعی را تبلیغ کنند و برای این 
میگیرند، منافع کسانی را مد چارۀ ای جز این نیست که مانند مال های معاصر که قرآنکریم را به کنافع احکام به تفسیر 

 نظر بگیرند.
شخصیت جوان، باانرژی و تحصیل یافتۀ میان قوم ازبک است، اگر فرد فرومایه ای از « ساعی»من میگویم: عالم 

میان قوم ازبک جرئت میکرد و دست به تشکیل حزبی در رقابت با حزب جنبش جنرال دوستم میزد، ضزبۀ محکمی 
ال آقای رزاق مامون بنشینند و نظاره کنند که این یک دهن نصوار )حزب جنبش نوین( میبود بر پیکر این حزب! ح

 چقدر کله ها را گیچ خواهد کرد! برای این امر میتوانم دالیل ذیل را ارئه نمایم:
« ساعی»جنرال دوستم دیگر آن انرجی قبلی رهبری را ندارد که بتواند علیه فرد جوان و پرانرجی ای مانند عالم  -1

 تاب بیاورد.
حزب جنرال دوستم از کدام تشکیالت معین و منظم سیاسی برخوردار نیست که بتواند در برابر تشکیالت  -2

 جدیدالتأسیس جنبش نوین مقابله کند
حزب جنبش جنرال دوستم که با داشتن قواء منظم نظامی قابل مالحظه ای در همه میدانهای مبارزه و محاربه  -3

 آن همه قدرت برخوردار نیست. حضور داشت، حاال از
باتور جان دوستم تمام عمرش را با نازدانگی در کشورهای ترکیه و ازبکستان گزرانده و از قواعد رهبری یک  -4

حزب سیاسی کامالً بیخبر میباشد، گمان نمیرود که، آنانیکه بر محور )دوستم کالن( جمع شده بودند، )دوستم کوچک( 
 را نیز حمایه نمایند.

صرف نظر از آنچه جنرال دوستم در برابر ترکتباران افغانستان در گزشته انجام داد، برخورد های غیر انسانی  -5
اخیرش در برابر احمد ایشچی به شأن و حیثیت تمام ترکتباران منجمله ازبیک ها صدمه زده و حیثیت سیاسی وی و 

 حزبش را به آخرین درجه سقوط داد.
الفات )از نمک حرامی هایش از دوران حکومات گذشتۀ قبل از مجاهدین گرفته تا به عدم صداقت دوستم در ائت -6

 امروز(، از وزن سیاسیش کاسته و موصوف را به یک انسان فریبکار تبدیل نموده است.
دالیل بیشماردیگری هم میتوانند وجود داشته باشند که دوستم را بیشتر به انزوا برده، برجستگی و نفوذ سریع جنبش 

 وین تحت رهبری عالم ساعی را در میان ترکتباران سرعت بخشد.ن
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