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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢۵
  

 جبھۀ فارياب را ترک کرد" دوستم"
  

تی در واليت فارياب در  معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل  و مقامات دولدوستماختالفات شديدی بين 

نظر به .  شکايت دارد که واليت فارياب درميمنه با او در جنگ با طالبان ھمکاری نمی کننددوستم. حال گسترش است

دليل . شوند ، دولت مقامات دولتی در واليت فارياب که از مرکز ھدايت می گيرند، مانع فعاليت وی میدوستمادعای 

که عمل ديگری  علوم نيست که آيا اختالفات شخصی باعث خلق تشنج گرديده يا اين مدوستماصلی ترک جنگ از جانب 

مقامات دولت مستعمراتی کابل ھيچ زمانی با ھم در توافق نبوده اند، زيرا ھر يک نمايندۀ يک کشور . در کار است

  .خارجی اند

 و  مقامات دولتی واليت فارياب  معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابلدوستمگزارش ھا حاکيست که بين 

 قصد دارد که دوستم. ان برگشته استجبه جوز  ھم جبھۀ ميمنه را به قھر ترک گفته ودوستمکشمکش صورت گرفته و 

کار شکنی مقامات دولتی در فارياب و " گفت که دوستم.  مطرح بسازدغنیبه کابل بيايد و موضوع را از نزديک با 

 نوع کار شکنی مقامات دولتی ذکری زا". آنھا باعث شد که او جبھۀ جنگ ميمنه را عليه طالبان ترک گويدعدم ھمکاری 

 دوستمبه عمل نيامده است، اما شنيده شده است که اردو، پوليس و سازمان امنيت ملی در شمال افغانستان در عملکرد 

 آنوقت ھم جبھۀ جنگ را رھا کرد و به دوستمسل،  در جريان جنگ در قندوز و گردھمائی بروک.  کارشکنی می نمايند

، کمک ھا الزم و وعده ھای دوستم شکايت دارد که با وجود نظارت جنگ در ميمنه توسط دوستمدفتر .  ترکيه رفت

 در ارسال کمک ھای نظامی، دولت از دوستمعلی رغم تقاضا ھای  مکرر . داده شده  از بلخ به فارياب نرسيده است

 ھمچنان معتقد است که کار شکنی ھا به منظور  تخريب اعتبار وی دوستم. ات الزم  خوداری می نمايدارسال تجھيز

  . صورت می گيرد

نبود يک رھبری درست، . طالبان از تشنج ميان مقامات دولت مستعمراتی خرسند ھستند و آن را به فال نيک می نگرند

 . نندسبب شده است که طالبان به تعرضات دامنه دار دست بز

  

 

  


