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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ١٨
 

  ضربه خورد"دوستم"
.  معاون اول دولت مستعمراتی کابل در يک حملۀ طالبان به ميمنه زخمی شده استدوستمگزارش ھا حاکيست که 

طالبان در ميمنه به يک . گردد زودی به ميدان جنگ بر می خوب است و بدوستمشد، حالت صحی که شنيده  طوری

 به ھالکت می رسيد که ھدف اولی دوستماگر .  را ھدف قرار دادنددوستميورش دسته جمعی دست زدند و شخص 

  . شمال افغانستان خلق می گرديد ردطالبان بود وھست، خالی بزرگ امنيتی 

 عميق دوستمجراحات جنرال : "  رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل در يک جملۀ بی تناسب گفتعبدهللا عبدهللا

به ھر صورت زخمی شدن .  را نفھميدمعبدهللامن معنی اين طرز کالم ".  اش خوب است نيست؛ ولی وضعيت صحی

يک خبر خوش آيند برای طالبان تاريک انديش است که سال ھا در عقب وی می گردند تا او را شمال " شير "دوستم

از . ، پنج محافظ او کشته شده و شخص خودش صرف جراحت برداشته استدوستم بر هالکن در حمل.  نابود سازند

 افتاده و تعداد کثيری از ھر  اتفاقدوستمشود که جنگ شديدی بين طالبان و محافظان   معلوم میدوستمگزارش حمله بر 

  .دو جانب کشته شده اند

دست ه  برای رھائی غورماچ رھبری جنگ را بدوستم طالبان چند روز قبل ولسوالی غورماچ را متصرف شدند و 

 ھنوز ھم رھبری جنگ عليه دوستمشود که با وجود جراحت،  گفته می.  نبرد با طالبان زخم برداشتۀگرفت که در نتيج

 دست ھائی است که داعش را به شمال افغانستان انتقال می" چند روز قبل گفته بود که دوستم. ا در دست داردطالبان ر

  ". دھند

با اين . گردند عکس نيرو ھای دولتی شکست می خوردند و يا تسليم میه حمالت طالبان ھر روز گسترش می يابد و ب

  . دشو  افغانستان ھرگز آرام و آزاد نمی،نوع دولت مزدور

  

  

  

  

 


