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 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٢٧
 

 "دوستم"برگشت  

  
رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل و يکی از جنگ ساالران شمال دوباره به ميدان جنگ اول  معاون "دوستم"

اما . شود گاھی با قھر و غضب خود را از سياست دور می کند و در عيش و نوش غرق می گاھ"دوستم". برگشته است

 روز قبل "دوستم". بعد از مدتی دوباره روی صحنه می آيد و طبق ميل خود سياست بازی و نظامی گری می نمايد

وش خواھد گرفت و طالبان را تار و مار خواھد ضد طالبان به ده اعالم کرد که رھبری جنگ را در واليت جوزجان ب

  .کرد

 مصروف عياشی و خورد و نوش است و در قصر ھائی که برای خود در جوزجان اعمار کرده "دوستم"بيشتر اوقات 

حيث معاون  رود و کمتر در  دفتر خود می نشيند تا من به ندرت به کابل می. مصروف زن بازی و خوش گذرانی است

رابطۀ سياسی . شود معاش ماھوار وی به دالر برايش در جوزجان تحويل داده می. يفه نمايدظر ايفای ورئيس جمھواول 

 از کابل دور باشد تا مزاحمتی "دوستم" ھم خوش است که "غنی".  به حد اقل رسيده است"عبدهللا" و "غنی"وی با 

شود تا بکشد و   ظاھر می"دوستم"که جنگ و نزاع مطرح شود، آن وقت است که سر و کلۀ  الکن وقتی. ايجاد نکند

  .  را از سر شان دور کنند" امارت" به طالبان اخطار داد که خيال "دوستم". ويران کند

قوش " تن از قوای خود برای انتقام خون عساکری که توسط طالبان سر بريده شده اند، عازم ولسوالی ٧٠٠ با "دوستم"

 متشکل از "دوستم"قوای . ً کامال آمادگی دارند"دوستم"طالبان ھم گفتند که برای جنگ با . در واليت جوزجان شد" تپه

  . اند نه دولت مرکزی کابل"دوستم"ازبک ھا و ترکمن ھاست که ھمه مطيع 

امی تبارز نموده و طبق  سياسی و نظۀبه افغانستان در عرص از زمان تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی "دوستم"  

شود که در عمليات  گفته می. دستور، مخالف و يا موافق گروه ھای مختلف در صحنۀ سياسی افغانستان عمل کرده است
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  شده باشد تا خطر طالبان را از سرحدات شمال با کشور ھای آسيای مرکزی "دوستم"کنونی ھم شايد اشارۀ مسکو به 

  .دور نمايد

 با "دوستم"با طالبان است، معنای نبرد " مذاکرات صلح"ستعمراتی کابل مصروف به راه انداختن که دولت م  در زمانی

   سر خود به اين اقدام دست زده است؟ "دوستم"که  آيا دستوری است يا اين. طالبان چه خواھد بود

 منازعه رھبری  می  جناح ھای داخل درۀمردم معتقدند که دستان  بيگانه،  جنگ را در سراسر کشور و در عقب ھم

  .   بی ثبات باقی بماندهکند تا افغانستان برای ھميش

 

 

 
 


