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(استاد – صباح)
فردوسی بزرگ درمورد وطن

…همه بنده ناب يزدان پاک
همه دل پرازمهراين آب وخاک
بزرگی به مردی وفرهنگ بود
گدايی در اين بوم وبرننگ بود
کجا رفت آن دانش و هوش ما
که شد مهر ميهن فراموش ما
که انداخت آتش در اين بوستان
کز آن سوخت جان و دل دوستان
چه کرديم کين گونه گشتيم خوار؟
خرد را فکنديم اين سان زکار
نبود اين چنين کشورودين ما
کجا رفت آيين ديرين ما؟
به يزدان که اين کشورآباد بود
همه جای مردان آزاد بود…
نه دشمن دراين بوم وبرالنه داشت
نه بيگانه جايی دراين خانه داشت
از آنروز دشمن بما چيره گشت
که ماراروان وخردتيره گشت
از آنروز اين خانه ويرانه شد
که نان آورش مرد بيگانه شد…
به يزدان که گرما خردداشتيم
کجا اين سر انجام بد داشتيم
بسوزد درآتش گرت جان و تن
به اززندگی کردن و زيستن

اگر مايه زندگی بندگی است
دو صد بارمردن به از زندگی است…

کشورهاي خارجي بايد بدانند

امريكايي ها بدانند جنرال دوستم ،براي مردم ما  ،باالتروباالترازاوباما و دونالد ترامپ ارزش دارد .
رؤسها بدانند محبوبيت ومقبوليت جنرال دوستم براي مردم ما چون پوتين روسيه است .
اروپاي ازخود درس بگيرند که شمال وجنرال دوستم پيمان متزلزل اتحاديه نام نهاد اروپانيست.
ايراني ها بدانند كه مردم افغانستان براي جنرال دوستم همانند خميني ارادتمند است.
کشورترکيه درک نموده است که جنرال دوستم اتا ترک قرن معاصراست.
پاکستان هوشيارباشند جنرال دوستم يکهزاربرابري قاعد اعظم با ارزش تراست.
حرمت و حمايت جنرال را ملت ما براي خويش يك َديْن و حفاظت آنرا براي خويش فرض تلقي ميكنند.
جنرال دوستم همان قدر كه براي ُتركتباران ارزشمند است و به اقوام ديگر نيز محبوب است.
جنرال دوستم مايه نجات افغانستان بود و است( .ازديدگاه هاي مردم) .

ما وديروز...

ديگی که برای ما پخته نميشود بنياد ديگدان را ميدان ميسازيم!
ديروز ما صدا بلند نمی کرديم شريک حاکميت بوديم.
ديروز ما صدا بلند نمی کرديم حق و حقوق ما مشخص بود.
ديروز ما صدا بلند نمی کرديم سهم شهروندی ما را انجام داده بوديم.
ديروز ما صدا بلند نمی کرديم پاي ُه اساسی دولت و ملت شمرده ميشديم.
ديروز ما صدا بلند نمی کرديم چونکه قانون و دولت را ساخته بوديم.
ديروز ما صدا بلند نمی کرديم حيثيت و آبروی ما حفظ بود.

ماوامروز...
وقتيکه ديديم حاکميت به سوی محوری شدن رفت.
وقتيکه ديديم حاکميت به سوی تک قومی شدن رفت.
وقتيکه ديديم حاکميت به سوی مافيايی شدن رفت.

وقتيکه ديديم حاکميت به سوی طالبانی شدن  .داعش  .قومی  .سمتی .ديکتاتوری  .دوگانگی .غالمی گری  .بآلخره به
سوی جاسوسی شدن و ابزاری برای سرکوب مليت اوزبيک و ترکمن استفاده شد راه خودرا جدا ساختيم و عليه حکومت
قرار گرفتيم و( ....منبع  -همگام با جنرال دوستم)

حذف جنرال دوستم حذف حکومت

رئيس دفتر جنرال دوستم معاون اول رئيس جمهور در بيانيهای اعالم کرد که سمت معاون اول رياست جمهوری مانند
رئيس اجرايی حکومت تحفه آمريکا نيست که هر زمانی بخواهند عزل و نصب کنند  .حذف جنرال دوستم از معاون اولی
رياست جمهوری به معنی حذف ملت است که در نهايت به حذف حکومت میانجامد  .اظهاراتش يک حقيقت است که
آمريکا و کشورهای غربی و رياست جمهوری وابسته بايد قبول کنند که اگر ما نباشيم شما هم نخواهيد بود .اين در حالی
است که برخی منابع نزديک به معاون اول رئيس جمهور اعالم کردند که اقوام ازبک و ترک در شمال کشور در نشستی
قرار است درباره حمايت يا عدم حمايت از حکومت تصميمگيری کنند.
با اين حال در شبکههای اجتماعی ،برخی منابع نزديک به «عبدالرشيد دوستم» از عدم حمايت وی از دولت اشرف غنی
خبر دادهاند .اين منابع اظهار داشتند که تصميم حمايت از دولت پس از برگزاری شورای مشورتی اقوام شمال و شمال
شرق درشهر «شبرغان» اتخاذ خواهد شد .همچنان گفته میشود که در اين نشست درباره چگونگی سيستم حکومتی در
شمال کشور نيز تصميمهايی گرفته خواهد شد.

ترکيه اعالم کرده است

اگرحکومت افغانستان قادر به حل چالش های موجوده در افغانستان نباشد  ،ترکيه مصمم است تا در حصه ی دفاع از
موقف انتخابی معاونيت اول رياست جمهوری که با شفاف ترين آرای اوشان تحت زعامت جنرال عبدالرشيد دوستم هسته
گذاری شده است  ،مطابق به طرح و برنامه ريزی های کشور های شامل در پيمان آسيايی از موقف معاونيت نخست
رياست جمهوری به رهبری جنرال دوستم و در کنار اوشان بی ايستد .همچنين در مواد اين اعالميه امده است که:
مناسبات نيک کاری فی مابين ترکيه و حکومت افغانستان دارايی قرابت کهن تاريخی بوده و ريشه ی اين روابط حسنه را
می توان از زمان فرمانروايی امير امان هللا خان  ،خان های خوقند  ،خان های اوزبيک تبار با مصطفی اتاترک عنوان
نمود.

ازواليت جوزجان چه خبر؟؟؟

 موترهای جيپ سابق دو باره با پلنگی پوشان ميهن مستقر در جغرافيای جوزجان اند. موترسايکل های تازه توزيع شده از سوی رهبر برای گارد در شهر بصورت گسترده در حال گشت و گذار اند. موترهای هايلکس سفيد با يونيفورم های پلنگی ارتش همه جا را بخود مخاطب قرار می دهد. رنجر های زرد اردو  ،سياه رجال  ،سفيد پوليس  ،و آبی واکنش همه يکی پی هم با حامل سربازان سنگر گشای شاندر وجب وجب نقطه ی حساس جوزجان در حال جيش االستقامت اند .
دست ياوه سرايان سخن چين تا به کهکشان های آبی آزاد باد .

جنرال دوستم کيست؟؟؟
جنرال دوستم حاصل چهل سال مبارزه ملي است  ،ملت ما در بدل فداي جان پنجاه هزار شهيد و صدها هزار دست و پاي
و چشم و اعضاي بدن  ،صدها هزاربيوه و يتيم كمايي كرده است .
چي فراز و فرود هاي را در اين مبارزه نبود كه نديديم.
شايد ملت ما در جاي جاي مبارزه بهدف نرسيده باشد و اما إيجاد يك حزب مليوني قوي  ،قدرتمند و تأثير گذار بنام جنبش
ملي اسالمي افغانستان كه امروز بدون اشتراك ان هيچ پروسه در افغانستان مشروعيت ندارد و
ظهور يك رهبرمدبر  ،محبوب و جسور كه در محور آن تمام ُتركتباران و ساير اقوام حلقه زده اند  ،از پيروزيهاي تاريخي
اش ميباشند .جنرال دوستم زنجير بي عدالتي ها را شكست و مردم ما را از محروميت به محوريت آورد.
هيچ ُتركتباري در سصد سال گذشته مقام دوم افغانستان را با آراي مردم بدست أورده نتوانسته بود.
جنرال دوستم حاال به سمبول ملي بدل شده است .

درجرگه شمال چه واقع خواهد شد؟؟؟

احتمال عدم حمايت جنرال «دوستم» از دولت در نشست شورای اقوام شمال افغانستان
برخی منابع نزديک به معاون اول رئيس جمهور افغانستان اعالم کردند که اقوام ازبک و ترک در شمال افغانستان در
نشستی قرار است درباره حمايت يا عدم حمايت از حکومت وحدت ملی تصميمگيری کنند.
در بيانيه آمده است که احتمال دارد اين تصميم پس برگزاری شورای مشورتی اقوام شمال و شمال شرق در شهر
«شبرغان» گرفته شود .گفته میشود که در اين نشست درباره چگونگی سيستم حکومتی در شمال افغانستان نيز
تصميمهايی گرفته خواهد شد.

اتهامات بدون اسناد وشواهد ،چگونه مطرح شد؟؟؟
تلويزيون طلوع بخاطر دامن زدن به ماجرای احمد ايشچی و ترور شخصيت جنرال دوستم مصاحبه اختصاصی با اکبربای
که خود را نماينده ترکتباران خطاب می کند ،ترتيب داده بود .تلويزيون طلوع در نشر اکاذيب و جعلياتی که از جانب

اکبربای در مورد جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوری بدون ارايه سند و مدرکی خاص زمزمه می شد،
نقش مهم بازی کرد .جنرال دوستم ادعا دارد که ميليون ها افغانی از حساب حزب جنبش در دست اکبربای است و وی
حاضر به تحويل پول ها به اين حزب نشده و از آنها استفاده شخصی کرده است.

ادعای بی مورد ايشچی با انتقاد های تندی مواجه شد
عالمان دينی و فعالين حقوقی که ميانجی ميان احمد ايشچی و رياست عمومی امنيت ملی واليت جوزجان بودند ،انتقاد های
احمد ايشچی را بی اساس خوانده تاکيد دارند که احمد ايشچی در روز نخست رهای اش از بند رياست امنيت ملی به
بزرگان قوم و علمای دينی گفته بود که هيچگونه مشکلی ميان وی و معاون نخست رييس جمهور وجود ندارد و اما بعد از
برگشت به کابل ادعای بی اساس کرده است.

دوستم را چه زماني مي شناسيم ؟؟؟

قدر جنرال دوستم را زمانی خواهيد دانيست که داعش مانند مردم سوريه ،عراق به خانه و مال و ناموس اين وطن تجاوز
کند و در تمام مناطق افغانستان ،گورهای دسته جمعی ايجاد کند.
و زنده مردم را به آتش بزند .آن وقت خواهيم فهميد که دوستم چه کسی است و هدفش چه بود.

جنرال ،باصراحت ميگويم
اما بگذاريد به صراحت و روشنی بگويم خون که خداوند (ج) در رگ های من جاری ساخته خون و ميراث اجداد و نياکان
من است .به جز خداوند (ج) فشار ديگری نمی تواند شانه ها و قامت استوار مرا خم کند .
چيزی که من در برابر آن حرمت خواهم گذاشت صداقت ،درست پيمانی ،راستی و راستگوئی و وفا به عهد است .انسان
ها می آيند و می روند ،همه ما بازگشت کننده به سوی خداوند متعال هستيم .اما اين خاطرات عدالت خواهی ها و حق
طلبی ها است که در آرشيف های تاريخ باقی می ماند .حق طلبی های من و جنبش دادخواهانۀ من ،باشم يا نباشم ،ثبت
تاريخ وطنم و تاريخ جهان خواهد شد.

جنرال  ،من واستاد ي شهيد

با استاد شهيد عبدالعلی مزاری رهبر بی بديل مردم هزاره و از رهبران ملی افغانستان ،عهدی و پيمانی بسته بودم .من به
شما مردم ،و به ويژه مردم قهرمان هزاره جات می گويم به آن پيمان صادق هستم .من در سالهای مقاومت از نزديک در
مناطق شما با درد ها و رنج های شما آشنا شدم .اطمينان داشته باشيد ،مثل استاد شهيد عبدالعلی مزاری با اتکا و احترام به
آن پيمان و پيمان های مشترک در دفاع از شما و در کنار شما قرار خواهم داشت .. .به فرزندان خود که در ترکيه تحصيل
می کنند هدايت داده ام جوانان هزاره ،اوزبيک و ديگر اقوام هر سال سالگرد شهادت آن قهرمان را تجليل کنند .پس اجازه
ندهيد اين دوستی بزرگ خدشه دار شود.

نقش جنرال دوستم درشمال وشمال شرق
اما فراموش نبايد کرد که موجوديت جنرال دوستم مانع بزرگ برای تروريزم ،القاعده وتروريزم است .به همين دليل عليه
جنرال دوستم دسيسه و توطئه ميشود .همه ميدانند که جنرال دوستم ديوار و سد بزرگ در برابر تهاجم تروريزم در شمال
و شمال شرق افغانستان و منطقه است .طرفداران طالبان و القاعده هر بارکه صدای جنرال دوستم بلند ميشود ،حق و
عدالت ميخواهد دست به دوسيه سازی ،حصار کشی و تهاجمات مختلف ميزنند.

جنرال ،من ومردم وطنم

با من تعهداتی صورت گرفت که نقض شدند و به آن عمل نشد .من برای تحقق آن پيمان و تآمين عدالت پا فشاری خواهم
کرد .دوستم مدافع صلح ،آزادی ،دموکراسی ،حقوق بشر و عدالت است ،بر کسی پوشيده نيست .به همه حال من در منزلم
نشسته ام ،به کسی آزار من نمی رسد .اما آزار و اذيت از جانب هيچ کسی ،قدرتی و نهادی را تحمل نميکنم .حق دفاع از
خود مطابق قانون حق مشروع است .دوستان بين المللی ما هم حتمآ به اين مسئله توجه مينمايند .جنرال دوستم هميشه مدافع
آزادی ،صلح ،دموکراسی و عدالت بوده است .من کجا و قانون شکنی کجا؟...

جنرال  ،من بمردم اطمينا ميدهم
اما اطمينان دارم حق و حقيقت پيروز شدنيست و تاريخ کشور ،منطقه و جهان آن حق طلبی ها و مبارزات و مجاهدات
دادخواهانه را فراموش نخواهند کرد .من در مقاطع مهم و سرنوشت ساز به لطف پرورگار و پشتيبانی مردمم توانسته اما
برای رسيدن به عدالت تصاميم سرنوشت ساز بگيرم .بار ديگر به صراحت ميگويم تحمل حق تلفی را ندارم .و اگر به حق
و عدالت بی احترامی شود و ظلم ديگری بخواهند روا بدارند به ياری پروردگار و حمايت مردم ،مردم را به صحنه های
دادخواهی فرا خواهم خواند.

جنرال ،برهيچ انسان منصفی پوشيده نيست

من بسيار خوشحال بودم ،جهان و دوستان بين المللی به کمک ما شتافتند .در همه عرصه های مادی ،معنوی ،سياسی و
نظامی دوستان آمريکائی وقتی که من در سنگر مقاومت بودم به من مراجعه کردند .من مراجعه نکرده بودم .مشغول
رهبری مقاومت در پايگاه ها و سنگرهای ميهن و وطن خود بودم .هر روز شهيدی يا شهدائی را با اشک و خون به خاک
می سپردم .به اين اميد که صلح ،ثبات ،رفاه ملی و عدالت به وجود می آيد.

جنرال  ،من فکرميکردم

به اين فکر که همه ما عضو يک خانواده و يک ملت يک سرزمين و يک جغرافيا هستيم .من خواهان عدالت ،حقوق
شهروندی و تساوی ميان اقوام بودم .نه تبعيض طلبی ،زياده روی و زياده خواهی ،با اعتقاد به اصل احترام به حق و
حقوق همۀ اقوام افغانستان .احترام به حقوق بشر ،عدالت ملی و عدالت اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرهنگی و مدنی.

جنرال دوستم ،ميگويد
ما در قرن بيست و يک زندگی ميکنيم ،آن زور گوئی ها از هر نوع که باشد ديگر قابل قبول نيست .به قول شاعر "آن قدح
بشکست و آن ساقی نماند"  .ميخواهم با روشنی به مردم قهرمان افغانستان بگويم توطئه های گوناگون عليه من صورت
گرفته است ،من به صراحت ميگويم که من و حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان مستقالنه تصميم ميگيريم .واگر وابسته
گی است ،آن وابستگی مردم افغانستان است .من به سر بلندی مردم افغانستان می انديشم ،سربلندی ملتم و سر زمينم .منابع
مورد استفاده ( :ناگفته هاي ازجنرال دوستم) ومنابع خبري وفيسبوکي وآرشيف نويسنده .

