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توافقات گروه بنام «جنبش ملی نوین افغانستان» با اشرف غنی

گفته میشود یک گروه از اعضای سابقه جنبش ملی افغانستان تحت نام جنبش ملی نوین افغانستان
بتاریخ اول عقرب سال  ۱۳۹۶با داکتر اشرف غنی بدون اطالع جنرال دوستم در میز مذاکره نشستند.
طبق تحقیقات که بنده نمود اعضا ارشد این گروه سید نوراله سادات  ،اکبر بای  ،جنرال ملک  ،احمد
ایشچی  ،ا«شاکر کارگر» مشاور دوستم« ،نقیبهللا فایق» رئیس اداره استاندارد« ،خیرهللا انوش»
والی اسبق «سمنگان»« ،محمدهللا بتاش» وزیر سابق حمل و نقل« ،سید کامل آقا» «عنایتهللا کمال»
نورمحمد قرقین و «عالم ساعی» میباشد که عده از آنها درین مذاکره حضور داشتند .تعداد زیادی از
این گروه کسان اند که جنرال دوستم قبالً اینها را از حزب اخراج نموده بود .سید نوراله سادات ادعا
دارد که از لحاظ اداری جنرال دوستم حزب جنبش ملی را بنام وی ثبت نموده است .بدین ارتباط او با
اضافه نمودن یک کلمه (جنبش ملی نوین افغانستان) ادعا موجودیت نموده کنگره حزب خویشرا دایر
نمود.
گفته میشود جنرال دوستم رهبر ترک تباران افغانستان پس از تیره شدن روابط میان او و غنی باالی
موضوع حمله قطعات جنبش باالی غورماچ  ،مانند یک تبعید در کشور ترکیه حیات بسر میبرد .او

چندی قبل شورای را بنام «شورای عالی نجات افغانستان» تاسیس نموده در نظر دارد تا اختیارات
غنی را محدود کند.
عده زیادی از ترک تباران افغانستان میگویند  :با رفتن جنرال دوستم یکتعداد مسایل میان دولت
وجنبش ملی  ،کفالت چوکی معاون اول ریاست جمهوری و حل مشالت ومنازعات ترکان شمال معلق
باقی مانده است  .در زمان که دوستم حضور داشت همه مشکالت مارا خود او حل نموده کسی جرأت
نداشت از امر وی سرکشی کند .حاال الزم است شخصیت از ترک تباران جای کفالت معاون اول را
گیرد .الزم بود تا این مدت بزرگان جنبش ملی دور هم جمع شده پس از مشوره بین هم با داکتر
صاحب اشرف غنی در مذاکره می نشستند .آنها چنین کار را انجام ندادند .اکنون شرایط و چانس برای
مخالفین دوستم مساعد گردیده آنها تحت نام جنبش نوین در مذاکره نشسته طرحهای پیشنهادی خویشرا
به داکتر اشرف غنی تحویل نمودند .امید است آنها بتوانند مشکالت ترک تباران شمال را حل نمایند.
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عکسهای رهبران جنبش ملی نوین در مذاکرات با غنی

از طرف چپ نفر دوم سیدنوراله با پیراهن زرد بدون نکتایی

