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 05/09/2017        اریاحسان هللا ما

 ما هنیاز گزارشات م یصفحه ا

ی کرده باشیم، لیک بهر سو رو کردیم مأیوس خدمتبه هر َدر دویدیم تا در راه آزادی و نجات میهن عزیز خود 

 وضع َسر در ُگم قرار گرفتیم که در آغاز بودیم.بر گشتیم و بهمان 

چند روز قبل به سراغ اثرم "قیام ملت افغان" رفتم تا در طبع مجدد آن َسر و صورت آنرا دست بزنم و در ضمن 

م نظرم را به خود جلب کرد که فکر می کنم به کسانیکه عالقه به مطالعۀ رویداد 1989مرور یاد داشتی از سال 

 رابطه به قضایای میهن مشترک ما دارند احتماالً جالب باشد. اینک َکم ما و َکَرم شما:های واقعی در 

 

1-1-1989 

بیست نفر به حیث نماینده تعیین كرده بود، به ساعت نه صبح جهت  ۀنجات ملى افغانستان مرا در زمر ۀجبه چون

اشتراك در اجالس در كمپ بپو كه مربوط به مركز ادارى و نظامى عبدالرسول سیاف است و تقریباً در بیست 

 .كیلو مترى جنوب پشاور قرار دارد حاضر شدم

وى خالص معاون خود حاجى دین محمد را جهاد یكى بعد دیگر در اطاق جداگانه حاضر شدند، تنها مول رهبران

 .تعیین و به مجلس فرستاده بود. ما نمایندگان در صحن حویلى منتظر قدم بعدى بودیم

نمایندگان، كه در روى چمن به چوكیها نشسته و انتظار مي كشیدند، شامل  ۀاز یك ساعت، رهبران در حلق بعد

 :گفت شدند و حضرت صبغت هللا مجددى جلسه را آغاز كرده و

نفر  1440اشخاص شوراى مشورتى را، كه از بین آنها اعضاى حكومت مؤقت انتخاب مي شود، به تعداد  تعداد

 :هاى ذیل پیشنهاد مي كند در كتگوري

 نفر 630  قوماندانان

 نفر 210  اقوام معززین

 نفر 105  خبره اهل

 نفر 315تنظیمها در پاكستان:  از

 نفر 180تنظیمها درایران:     از

 نفر 1440   جمعاً 

 .منتخب حكومت مؤقت و زعیم آنرا براى یك سال تعیین مي كند شوراى

 :داده گفت یگلبدین حكمتیار بیانیه ا بعداً 
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به ما امانت بزرگى سپرده شده و باید از خود رفع مسئولیت نمائیم. اگر هفت تنظیم مي توانست كارى  امروز

شدیم. حكمتیار پیشنهاد كرد كه اگر بنابر دالیلى انجام انتخابات در داخل ی بدهد باین حالت دشوار رو برو نم انجام

هاى مهاجرین انتخابات آزاد صورت  داخل كمپ راول د ۀافغانستان امكان پذیر نباشد بهتر است كه در مرحل

ه را وجود آید و از این طریق شوراى مذكور بتواند زعیم و حكومت موقت آینده بگیرد و یك شوراى انتخابى ب

قبول این وظیفه تاریخى نیز  ۀانتخاب كند. وى اضافه كرد ما هفت نفر كاندید كه رهبران جهاد مي باشیم و آماد

میدان مبارزه سیاسى شویم و یك نفر را توسط انتخابات تعیین نمائیم. همچنان براى  خلهستیم، پس بیائید دا

 .ات سهم بگیرندمهاجرین افغانى در ایران حق داده شود كه در این انتخاب

اضافه كرد اگر انتخابات شده نمي تواند پیشنهاد میكند كه حكومت مؤقت موجود را با ایزاد چند نفر دیگر  وى

تكمیل نمائیم. رهبران شش گانه مي توانند كه در این حكومت از طریق نمایندگان خود سهیم باشند اما خودش در 

 .محفوظ میدارد دهخود را براى آینحكومت سهم نمي گیرد بلكه بحیث حزب سیاسى حق 

مختصر داده گفت: بنابر ضرورت و ایجاب وقت به تكمیل حكومت مؤقت  ۀپیر سید احمد گیالنى بیانی سپس

 .موجوده موافقت دارم و انتخابات را براى آینده موكول مي نمایم

شوراى آینده صرف براى براى حل مشكل كشور میخواهم و دیموكراسى اروپایى را رد مي كنم و در انتخابات 

اركان اسالمى دروازه باز است و تدویر شوراى حل و عقد را كه بر مبناى اسالم استوار است تائید و تاكید مي 

آن باید تنها و تنها از جانب رهبران  عضاىن انتخابات داخل كمپها را رد مي كنم، شورا و تعداد اآنمایم. عالوه بر

 .تعیین گردد

انتخابات سخن مي زنیم و در عمل كارى  ۀد نبى محمدى رسید گفت: ده سال است كه در باربه مولوى محم نوبت

اقدام شود. )حكمتیار مداخله و نمي كنیم. من پیشنهاد مي كنم كه على الفور در مورد تدویر شوراى حل و عقد كار 

 .چگونگى انتخابات باال شد( ۀكرده و سر و صداى شان در بار

عالوه كرد كه با روند انتخابات در پاكستان مخالف است و باید در وضع كنونى افغانستان راه عملى و  محمدى

 .كوتاه سنجیده شود و این راه تدویر شوراى حل و عقد است

ریاست وى در اتحاد خاتمه یافته از همه  ۀدست گرفته گفت: چون نوبت دوره سخن را ب ۀالدین رباني رشت برهان

عالوه كرد كه نظر خود را كه به  دى كه نوبتش رسیده آرزو میكند. ویكند و موفقیت حضرت مجدخدا حافظى م

 :داردی اساسات ذیل استوار است چنین بیان م

 رضاى خداوند و مخلوقش -

 تامین حاكمیت اسالم در افغانستان و رد نظام سكوالریستى یا علمانى و غیر اسالمي -

 تامین وحدت ملى در افغانستان -

 تحت هر نام باید از تجزیه آن جلو گیرى شود –تمامیت ارضى كشور  -

دولت نیرومندى كه در سنگر ها قدرت داشته باشد تا از انارشیزم جلو گیرى  –تامین امنیت در افغانستان  -

 .بتواند    كرده 

 تامین عدالت در سراسر كشور بدون تبعیض و امتیاز -

ترین شكل یك  موافقه دارم اما نه با جدال لفظى، شوراى حل و عقد سالم اضافه كرد كه در پرنسیپ با شورا و

 .شورا است و از اینرو وى از تدویر شوراى حل و عقد بر مبناى انتخابات آزاد طرفدارى میكند
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وقت كافى براى انتخابات نداریم پس نظر میدهم اعضاى شوراى حل و عقد توسط كمیسیونى از بین همه  چون

دانان، مشران و علما، افغانهاى اهل دانش و فكر از اروپا، امریكا شرق میانه نمایندگان را تعیین طوائف، قومان

 .كند و در تدویر شوراى متذكر اقدام نماید

 :ربانى، عبدالرب سیاف اظهار داشت ۀاز بیانی بعد

ارد خاص فیصله صادر كنیم نیم، ما رهبران قدرت آنرا داریم تا در موآجائیكه در گذشته دیده شده و همه شاهد  تا

اما مشكل ما در این است كه توان حفظ و عملى  كردن آنرا نداریم. سیاف پیش رفته گفت: من همین حال حاضرم 

به هر شخصیكه از بین هفت نفر انتخاب گردد موافقه نمایم تا كاندید ما براى انتخابات در چوكات تدویر شوراى 

 .حل و عقد در آینده باشد

ر داشت كه: مشكل ما در آن است كه چى كسى صالحیت دارد تا شوراى حل و عقد را دائر نماید، اظها سیاف

زیرا ما امیر و یا رئیس دولت نداریم كه صالحیت تدویر چنین اجالسى را داشته باشد. از اینرو ما هفت نفر 

تا حكومت موقت را تشكیل كند و پس  ممشران جهادى باید بین خود یك نفر را تعیین كنیم و به وى صالحیت بدهی

از بدست آوردن این مشروعیت شوراى حل و عقد را دعوت كند. اما باید تصریح نمود كه تنها و تنها مجاهدین 

 .اجازه دارند حكومت را تشكیل كنند و دیگران حق شمول در آن را ندارند

ر گیدیر یوسف و كرنیل پاچا مسئولین قبل از ظهر جنرال حمیدگل، رئیس استخبارات نظامى، ب 11،30 حوالى

مستقیم عملیات در افغانستان با دبدبه و سر و صدا حاضر شدند و رهبران در برنده  با كرنش و خم و چم از آنها 

 .پذیرایى كردند

ى كرد حمید گل به اردو صحبت صبغت هللا مجددى حمید گل و اعضاى معیتى اش را براى مدعوین معرف حضرت

 .رد كه كرنیل پاچا آنرا به پشتو ترجمه مي كردرا آغاز كخود 

آغاز صحبت خود جنرال گفت كه من به نمایندگى از حكومتم نیآمده ام بلكه به حیث یك برادر و همكار آمده  در

ام، زیرا من نه كدام لیدر سیاسى هستم و نه جهادى بلكه یك سپاهى ساده مي باشم كه از یك سال و نه ماه به 

عبادت كار خود مي دانم و لیكن متأسفانه ما  راجهاد مردم افغانستان هستم و انجام این وظیفه  اینطرف در خدمت

اشتباهات كرده ایم كه آنرا بشما تعریف مي كنم. زمانیكه براى ما اسلحه مي رسید ما ساز و برگ نظامى را به 

و به این ترتیب كه به یكى زیاد  توزیع مي كردیم یها و احزاب افغان روى یك فیصدى تعیین كرده و بین تنظیم

كمتر بین رهبران اختالف پیدا شده و اتحاد ها از بین میرفت. ما تصمیم گرفتیم كه به  یگرمیرسید و به دی

 ً كمك نمائیم، زیرا آنها كسانى هستند كه جنگ را متحمل مي شوند نه رهبران و  قوماندانان داخل كشور مستقیما

جهاد بود و ما سالح  دررگ و كوچك وجود ندارد بلكه محك اصلى موفقیت شان نزد من تفاوت بین قوماندان بز

را در جبهه برایشان مي رساندیم. نزد من پشتیبانى از كدام سیاست مطرح نبود، زیرا مردم افغانستان باید سیاست 

 .آینده خود را در نظر داشته و در باره تصمیم بگیرند

ریعت دو حزب وجود دارد كه عبارت از حزب هللا و حزب شیطان گل پیش رفته گفت: نزد من و در ش حمید

است و بس و نظرم چنین است كه زمانیكه حكومت نجیب و پارتى وى از بین مي رود هفت تنظیم صالحیت دارد 

نمي خواهد در امور  انصراحت گفت كه پاكسته كه به اتفاق هم جانشین رژیم كمونیستى در كابل شوند. وى ب

تان تصمیم بگیرید و نگذارید كه  ۀان مداخله كند بلكه پالیسى ما طوریست كه خود شما براى آیندداخلى كشور ت

 .مردم بگویند كه پاكستان برشما اعمال نفوذ كرده و شما را به قدرت رسانیده است
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 د مطابق به میلاز آن گفت: چه گونه حكومت باید ساخته شود؟ حكومت مؤقت موجوده طوریكه دیده میشو بعد

اینرو تا امروز كارى انجام نداده است كه به نفع مردم افغانستان تمام شود و تمسخر كنان به  مردم نمي باشد از

 :رهبران اشاره كرده گفت

ا به یك توافق سالم برسند من این هفت یرا به وجود آورند و  یما دیدیم كه این هفت رهبر قادر نیستند كه حكومت"

ا خواهش كردم و حتى آنها را توبیخ كردم كه هر چه زود تر یك اتحاد سرتاسرى و نفر را توصیه كردم، از آنه

و حكومت موقت را اعالم بدارند تا از این طریق  نتخابواقعاً مخلصانه را بوجود آورند و از این اتحاد شورا را ا

هستند و تا امروز ناكام مانده یك راه حل سالم سیاسى براى افغانستان پیدا شده بتواند، اما اینها به فكر قدرت خود 

 ىراه حل پیدا كنید، صرف خدا را باال را دعوت كردیم تا این وظیفه را به عهده بگیرید و اند. " از اینرو شما

د یسرتان حاضر ببینید، حزب و تنظیم را از نظر دور اندازید،  صرف ضمیر و افغانستان را در نظر داشته باش

موفق نشدید وضع افغانستان به تباهي مي كشد و مهاجرین افغان به حال رقتبار به و برایتان مي گویم، اگر شما 

 .جاى خود باقى مي مانند

اضافه كرد كه: فیصله تان ضرور نیست كه به اتفاق آراء صورت گیرد بلكه یك اكثریت ساده كفایت مي كند  وى

شرعى بودن  ۀا داخل نمائید در بارو در چگونگى انتخابات شریعت را داخل نكنید، زیرا اگر پاى شریعت ر

دهید تا یك حكومت اسالمى را به  نجامانتخابات كارتان به بحث مي گذرد. اگر انتخابات شرعى هم نباشد آنرا ا

توانید كه انتظار باشید تا ما انتخابات را در ی وجود آورد، این مطلب اصلى ما است. شما روس ها را گفته نم

وسیع را از طریق انتخاب یك دولت اسالمى به وجود  ۀبا قاعد یم. شما باید حكومتدهی یچوكات شریعت انجام م

 .مسئولیت اسالمى و ملى خود را تكمیل كنید هآورید و با انجام این وظیف

 ۀاخیر حمید گل اظهار داشت كه: از همین لحظه صالحیت رهبران به شما انتقال یافته و این صالحیت با نام در

 .شودبه شما تفویض مي 

از ارائه مطالب باال خودش با رهبران براى صرف طعام و ترتیب مكتوب انتقال صالحیت به اطاق باال رفت  بعد

 .و ما در اطاق پائین به دور خوان نشستیم و به حال زار كشور خود مى اندیشیدیم

اغذ با محتوى ك ۀبعد از ظهر حضرت صبغت هللا مجددى به اطاق آمده و از روى صفح 2،00حوالى ساعت  در

 :مطلب ذیل را قرائت نمود

 .: ) اصل فیصله نامه به لسان پشتو نوشته شده بود(1989جنورى  اول

نمایندگان صالحیت دارند جهت ساختمان شوراى مؤقت طرحى ترتیب و آنرا طورى تصویب كنند كه از  -

 .حیث یك كمیسیون كار در آن نفر شامل باشنده هر تنظیم و حزب شش شش نفر ب

تقسیم اوقات و چگونگى  ۀدر نظر گرفته شود و نمایندگان در بار 1989اگست  27انتخابات به تاریخ  -

 .انتخابات نظر خود را توضیح بدارند

ساختار حكومت عبورى تجویز اتخاذ نموده تصمیم بگیرند. و در اخیر تذكر داده شده ) متن پشتوى  ۀدر بار -

 :آن یاد داشت میشود(

طرحه چى مشتركه اجرائیوي شورا په اكثریت سره تصویب او وراندى كوى د قیادى شورا له خوا په پوره  هره

 .اطمینان قابل قبول و په عملى كیدو كى مكلف دى

 .و ترتیب آن كه از طرف حضرت مجددى قرائت شد، كه مورد قبول اكثریت قرار گرفت اجندا
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 :شوراى حاضر معرفى شدند آنها عبارت انداز آنكه مجلس خاتمه یابد نمایندگان و  قبل

  : اعضاى مربوط به اتحاد اسالمى  )سیاف(اول

 مولوى كشاف -3  استاد سیاف -2 انجنیر احمد شاه احمدزى -1

 مولوى ارسال روحانى -6  حاجى آغا -5  مولوى محمد میر -4

 قاضى عبدالبارى -9  حاجى دوران -8  جگرن گل زرك -7

 مولوى فیاض -12  استاد اكبر -11  اهسید نور محمد ش -10

 حاجى سید محمد -15  یاسر -14  استاد سید عمر -13

  معلم عبدالحمید -18  شیر علم -17  مولوى عبدالقدوس -16

  وكیل باز محمد زرمتى -20  حاجى رسول منگل )اسم مستعار انجنیر بشیر( -19

 : حركت انقالب اسالمى ) محمدى(دوم

 ملتان -3 صاحبزاده حجت هللا -2 فضلى مولوى محمد شاه -1

  مولوى فیض محمد -6 لعل محمد وردگ -5  مولوى عبدالظاهر -4

 منشى گلبدین -9 حاجى زلمى محمدى -8  مولوى فیض البارى -7
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 صبح در پبو 9) 2-1-1989

ه به روى آجندا مطروحه، طوریكه آغاز اختالف بین دو گروه ملیگرا و اخوانیها پیدا شد، ما در نظر داشتیم ك در

دیروز بر آن موافقه شده بود مذاكرات را  آغاز نمائیم، اما سید نور هللا عماد پیشنهاد كرد تا تغییرات در ترتیب 

مؤقت صورت بگیرد. بعد از قال و مقال موضوع  كومتاجندا وارد شود و به عوض شكل انتخابات بحث باالى ح

دست آورده و ه رأى حاضر در مجلس اكثریت را ب 59ها با دادن ی نتیجه اخوان به رأى گیرى گذاشته شد و در

اجندا را تغییر  دادند. بعد از آن چند نفر از احزاب بنیاد گرا پیشنهاد كردند كه حكومت ایجاب بحث را نمي كند 

وانیها كه یك نوع احمد شاه احمدزى وجود دارد و باید  بر آن رأى گیرى شود. این بازى اخ ورىزیرا حكومت عب

 .كنیم تفتین بود صداى ما طرفداران حكومت مؤقت جدید را باال كرده و تهدید نمودیم كه مجلس را ترك مي

از چند دقیقه كرنیل پاچا به مجلس آمد )معلوم است كسى برایش پیغام داده بود( و با خشونت مجلس را خطاب  بعد

كار تان بروید.  را بسته كنید و پشت ارید، بهتر است كه بار تانكرد: اگر شماها هم لیاقت اجراى این كار را ند

دادن را نداشت. اما چند جواب نموده و كس یاراى  تمن این ناكامى تانرا به خبرنگاران ابالغ میدارم. همه سكو

 لحظه نگذشته بود كه یك نفر بنام مولوى ارسالء ) حركت انقالب اسالمى( با عصبانیت از جایش بلند شده و

منافقت هاى حكومت پاكستان و شما ها ست و حق  ۀزادرار داده گفت: " این همه ناكامى كرنیل پاچا را مخاطب ق

هم آئى پر تمكین را بى حیثیت گردانید". كرنیل پاچا صرف  بندید و یك گردبمجاهد افغان تهمت  مردمندارید كه بر 

مولوى ارسالء را ندیدیم. بار دیگر براى ما  ۀدیگر چهر روز گفت: " من و تو با هم بعداً مي بنیم". از فرداى آن

دلچسپ است كه مخالفت پاكستاني ها بیشتر  اماثابت شد كه نزد اینها ما نه حیثیت داریم و نه حائز مقام مي باشیم، 

 .ها هست متوجه تند رو هاى اسالمى و اخواني

 ه ش 1367جدى  13مطابق به  1989 -1 -3

 .غاز شدصبح آ 10،00ساعت  مجلس

تعیین رئیس و منشى صحبت هاى متفرق صورت گرفت كه بعد از جر و بحث طوالنى مولوى محمد  ۀدر بار ابتدا

شاه فضلى به حیث رئیس و نورهللا عماد به حیث منشى تعیین شدند. بعداً چند نفر نوبت گرفتند و به صحبت آغاز 

 .كردند
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زى تائید مي كند، اما باید با ایزاد چند نفر  احمدشاه احمدسخیداد فائز: حكومت عبورى موجوده را تحت ریاست  

 .تكمیل شود

لعل محمد وردگ: شوراى حل و عقد را تائید كرده و اضافه كرد كه تبانى براى تغییر اجندا به منظور  مولوى

 را كه از آمدن ظاهری نگهدارى حكومت عبورى احمدزى صورت گرفته كه وى آنرا رد مي كند و همچنان كسان

 .را رد مي كند این جریان طرفدارى میكند محكوم  كرده، نظر شان شاه در

 ۀچگونگى این اجالس صحبت كرد و گفت كه ما دعوت شدیم تا در چوكات سه ماد ۀذبیح هللا مجددى: در بار 

اجندا تصمیم بگیریم. در اجندا براى حكومت آینده هدف ما حكومت احمدزى نمي باشد بل حكومت مؤقت خاص 

 .حكومت احمدزى ۀاردیگرى مي باشد. از اینرو باید ما در باره چگونگى شورا صحبت كنیم نه در ب

اكبر: گفت: كه وى در وضع كنونى از یك شوراى انتصایى طرفدارى مي كند كه باید هر چه زودتر  حاجى

 .دست گیرد كمیسیونى تعیین شود تا كار خود را روي

 .كشور تصمیم بگیرد ۀفضل هادى شینوارى، شوراى اهل حل و عقد را به وجود آوریم تا در باره آیند مولوى

 .متیار(: حكومت عبورى از جانب هفت تنظیم ساخته شده و باید تائید شودمحمد انور)حزب اسالمى حك دكتر

از حكومت عبورى موجوده طرفدارى مي كند و باز گشت  –امین هللا حلیم )حزب اسالمى  حكمتیار(  مولوى

 .غرق در شراب و كباب هستند به شدت رد میكند کهیکسان

 .و تقاضاى تكمیل آننور محمد شاه )حزب سیاف(: تائید حكومت موجوده  سید

مملكت ما خواهد شد و این پروگرام روسها است كه در بین ما  ۀگل زرك: اختالفات ما باعث تباهى آیند جگرن

جالل آباد را باز كنیم و به قوماندانان مربوط  -تورخم  ۀنفاق بیاندازد تا یك دیگر را از بین ببریم. بهتر است جاد

 .مله نكنند و مردم را با قحطى محكوم به تباهى نسازندتان امر كنید كه باالى شهر كابل ح

نجیب مجددى: اعتراض كرد كه از اجندا خارج شدیم. حكومت موجوده مشروعیت ندارد و باید از بین برود  دكتر

 .و هر چه زودتر شوراى اهل حل و عقد دائر گردد تا حكومت مشروع به وجود آید

رهبران شریك نباشند با هر فیصله مخالفت مي كنند، از اینرو باید ایشان  امین هللا حلیم: همیشه در جائیكه مولوى

 .در آینده حكومتدارى شریك باشند تا اختالفات شان از بین برود

 ند(ى اعضاى مهم محاذ ملى حاضر نبودامروز ۀدر جلس)

سید احمد گیالنى،   ۀصدیق سلجوقى به مجلس حاضر شد و از رئیس مجلس خواست تا نامروز  12،00 حوالى

 .در مجلس قرائت كندرت رهبر محاذ ملى افغانستان 

محاذ ملى را قرائت كرد. در متن این نامه توضیح شده بود كه  در آجنداى اجالس مغایر  ۀاعتراض نام سلجوقى

 .روز اول تعدیل وارد شده كه نمایند گان محاذ آنرا رد نموده بودند ۀفیصل

تعدیل شده بحث مي كند نمایندگان محاذ بر سبیل اعتراض دسته جمعى مجلس را اجالس به روى اجنداى  چون

 .ترك مي كنند. این جمله را خوانده نمایندگان محاذ از جا بر خاستند و مجلس را ترك كردند

برهم خوردن مجلس ماها خوش شدیم و اما بر اخوانى ها گوئى غضب خداوند نازل شده مات مبهوت در  از

 .حركت ماندندجاهاى خود بى 
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با خبر نگاران متالشى شدن مجلس را به اطالع عامه رسانید. معلوم  ۀاز ظهر حضرت مجددى ضمن مصاحب بعد

ها را كوتاه كنند و گر نه در صورتیكه  است پاكستاني ها این صحنه سازى را به وجود آوردند تا پاى اخواني

 .به جاى خود مي ماند ىند حكومت احمدزاخوانیها مشروعیت خود را از این اجالس به دست مي آورد

عبدالرحیم چینزائى به دیدنم آمد و پیغام دكتر محمد یوسف را از آلمان برایم رسانید و هم كاپى مكتوب دكتر  شام

محمد یوسف را كه براى سید شمس الدین خان مجروح نوشته شده بود، حسب هدایتش برایم داد. اینك چند مطلب 

 :مییابد رشن نویس شده است، از نظر خوانندگان گذامختصرى كه از آن بیرو

كتر عبدالصمد حامد( به پشاور تشریف دارند از اینكه هدف احامد صاحب )دجناب دوست محترم ما آقاى  ....

ر حكومت كمونیستي كابل جاللتماب شان و اهداف ما و شما و همه افغانان یك چیز و آنهم نجات افغانستان از شَ 

خطرناك تاریخ  ۀدر این مرحل ۀعلی ءً امى روس و اعاده صلح، امنیت و شریعت محمدى است بناو ختم تجاوز نظ

 .افغانستان همكارى مشترك تمام افغانان ضرورى بلكه فرض است

جناب شما و تمام دوستانیكه در این آرزومندى شریك اند جداً خواهش مي كنم با جناب حامد صاحب همكارى  از

ایجاد یك فضاى سالم براى رسیدن به هدف )آزادى افغانستان( از هیچ نوع كمك و  صمیمانه كرده و در راه

و مردم ما از این بدبختى و فالكت  طنهمراهى دریغ نفرمایند تا باشد به اثر یك همكارى صمیمانه و صادقانه و

 ...نجات یابند

تماس گرفتم، وحید منصوری  داکترمنزل داكتر محمد یوسف تلفون كردم كسى جواب نداد، بعد با دامادش  به

 .در شفاخانه بستر شده استمحمد یوسف معلوم شد كه داكتر 

 نا تمام یدیاز تراژ ۀصفح کی انیپا

 
 


