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 تقاضای دوستم از روسيه
.  نمائيمامروز ھم ھمان موضوع را دنبال می. روز گذشته از تناقض گوئی اعضای دولت مستعمراتی کابل حرف زديم

معلوم .  روسيه به افغانستان شده استۀدوستم از روسيه تقاضای کمک نظامی کرده و خواستار ارسال طيارات جنگند

شود که تقاضای دوستم از روسيه شخصی است نه رسمی، زيرا افغانستان در اشغال غرب است و آالت نظامی  می

  . غرب مورد استفاده قرار می گيرد

دوستم گلم جم ميليشای قوای متجاوز شوروی بود و برای  ستان توسط سوسيال امپرياليسم شوروی،در زمان اشغال افغان

دوستم در کشتن و بستن دست آزاد داشت که با اين . کرد  پرچمی دست نشاندۀ مسکو جانفشانی می–بقای نظام خلقی 

 ھمان بود با يورش امپرياليسم دوستم قادر است که رنگ عوض کند و. آزادی عمل به ھزار ھا بی ناموسی دست زد

. امريکا به افغانستان در خدمت اين کشور قرار گرفت و برای خوشی واشنگتن ھزار ھا طالب را زنده به گور کرد

  .شقاوت و بيرحمی دوستم پابرجاست و حاضر است که به ھر عمل ضد بشری اقدام نمايد

 در جريان عمليات ضد طالب در شمال، از روسيه تقاضا کرد که به افغانستان باالخص شمال کشور کمک نظامی نمايد 

شود که اين پرسش شخص دوستم از روسيه  ين جريان سياسی استنباط میااز. بجنگد" کشور"تا بتواند عليه دشمنان 

را نمی فھمد که در  دوستم سواد سياسی کافی ندارد، اينچون . است، نه کل دولت مستعمراتی که دست نشاندۀ امريکاست

اين . صورت موجوديت قوای تجاوزگر و اسلحۀ غرب، چطور ممکن است که اسلحۀ روسيه به افغانستان سرازير شود

يکی از داليل احضار دوستم به . رساند دولت مستعمراتی را به اثبات می" رھبری"خود بار ديگر تناقض گوئی کدر 

  .يد ھم ھمين گفتار نادرست سياسی وی بود که امريکا را متھيج ساخته استکابل شا

ون دولت مستعمراتی کابل مشاھده می نمائيم و عاقبت آن را تاريک و پر از ابھام می ؤبار ديگر بی نظمی را در تمام ش

  .  پنداريم

 

 


