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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
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 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ١٠
  

 به ترکيه در اوج جنگ قندوز" دوستم"فرار 
  

  
تعمراتی افغانستان به ترکيه  معاون اول رياست جمھوری دولت مس دوستمدر روز ھائی که جنگ قندوز شدت يافته بود،

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل اشرف غنیکه  ين ابعد از. گريخت و جنگ قندوز را به حال خودش گذاشت

 خود را سرپرست رياست جمھوری اعالم کرد و قومندان  دوستمغرض اشتراک در گرد ھمائی بروکسل به بلجيم رفت،

چنان بی غيرتی از خود نشان داد و از ) پنبه(اما اين پھلوان پخته .  شدنیغاعالی اردوی افغانستان تا زمان برگشت 

  . زمين وجود نداردۀ در روی کردوستمصحنه فرار کرد که گويا فردی ھيوالئی مانند 

ھای استعماری و کشور . شود که بين آغاز نبرد در قندوز و گردھمائی در بروکسل ارتباط مستقيم وجود دارد ته میفگ

دخيل در بحران افغانستان به ھر دو جانب يعنی دولت مستعمراتی کابل و طالبان دستور جنگ قندوز را صادر کردند تا 

 دوستم برای گدائی به بروکسل رفتند و عبدهللا و غنی. بتوانند مردم و پارلمان خود را به کمک به افغانستان قناعت دھند

.  الفوک و پوک با يک اشاره طالبان را تار و مار خواھد کرددوستمم به اين فکر بودند که مرد. را جانشين خود ساختند

 طور ناگھانی دوستمدر جريان جنگ قندوز که طالبان می کشتند و می بستند، .  عکس توقع مردم عمل کرددوستمالکن 

 کار مھم تر از نجات قندوز از شر ال می کنند که آياؤمردم س. به ترکيه رفت و دليل آن را کار ضروری اعالم کرد
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مردم به کی .  پھلوان پخته در اوج جنگ به ترکيه برود و آن را ضروری اعالم نمايددوستمطالبان وجود داشت که 

بدون ترديد که فرار دوستم به ترکيه ھم . داکتر، مال، جنرال و دالور و ترسو ھمه در يک صف قرار دارند. اعتماد کنند

" جامعۀ جھانی"دعای زعامت دولت مستعمراتی کابل در بروکسل غرض احتياج افغانستان به کمک دستوری بود تا ا

 .تحقق يابد

  . ين حالت نکبتبار، قيام مردمی و ملی است ابار ھا گفته ام و بار ديگر تکرار می نمايم که يگانه راه نجات از

  

  

  

 

 

 
 


