
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۵ اکتوبر ١۵
  

 "حقيقت ياب قندوز"نام  ه تشکيل کميسيونی ب

 
حادثۀ قندوز به وجود " حقيقت يابی"نظر به ھدايت اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل کميسيونی به اسم 

مردم به . دست طالبان و فرار نيرو ھای بی غيرت دولتی را مورد تحقيق قرار دھده آمده تا جريان سقوط اين شھر ب

دانند، زيرا در گذشته ھا ھم چنين کميسيون ھا تشکيل شده  نتايج کار اين کميسيون اعتقاد ندارند و آن را ضياع وقت می

 . ات مختلف و مھم را تحقيق نمايد، اما بعد از چند روزی به فراموشی سپرده شدبود تا موضوع

ًخصوصا دو تن آنھا يعنی . که مردم را به تشکيل کميسيون حقيقت يابی قندوز متحير ساخته، ترکيب افراد آنست چيزی

 فاشسيم پشتون ۀنمايندفاروق وردک . االت زيادی در در ذھن مردم خلق کرده استؤفاروق وردک و امرهللا صالح س

اين شخص در پاکستان تعليم ديده و در آن جا نشو و نما يافته .  پاکستان دارد"آی اس آی"است که ارتباطات عميق با 

و با ) کی جی بی سابقجانشين (امرهللا صالح نمايندۀ فاشسيم تاجک است که ارتباطات ناگسستنی با اف اس بی . است

او يکی از ياران احمد شاه مسعود بود که تعليمات استخباراتی خود را اول در شوروی و سپس در .  دارد"سی آی ای"

 انتظار "سی آی ای" درآمد و اکنون در ذخيره خانۀ "سی آی ای"بعد از سقوط شوروی، در استخدام . امريکا تکميل کرد

  .وظايف بعدی را دارد

 آيا فاروق وردک می.  بتوانند واقعيت ھای سقوط قندوز را بازگو نمايند ملوث و فاسدفردچطورممکن است که اين دو 

خواھد معاونت متدوام پاکستان را به طالبان انکار نمايد و حادثۀ قندوز را ھمه جانبه ارزيابی نمايد؟ آيا،  تواند و يا می

امنيتی را که اکثر شان مربوط به امرهللا صالح اينقدر شخصيت مردمی و ملی دارد که اھمال و يا فرار قصدی نيرو ھای 

شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی ھستند، ناديده گرفته و آن را به ضرر گروه ھای مربوطۀ خود گزارش دھد؟  

بود که  شد، بايد متشکل ازافراد پاک و بيطرف می مردم متوقع بودند که اگر کميسيونی درين خصوص تشکيل می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که، کميسيون نتايج کار خود را به دو اعجوبۀ خيانت غنی و عبدهللا  دلچسپ اين.  اشتندوابستگی گروھی و اجنبی نمی د

  .  گزارش خواھد داد

 .ھويت اين دولت واضح است و عملکرد ھايش ھم واضحتر. نخواھند خوردرا مردم بيشتر فريب اين نوع شارالتانی ھا 

 


