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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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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ١۴
 

   دوستم–شيطنت امريکا در قضيۀ ايشچی 

  
 و "عطاء نور"، "دوستم"که  ين ااما بعد از. خاموش شده بود" ايشچی"بر " دوستم"افراد " تجاوز"برای مدتی موضوع 

اشرف . " بار ديگر بلند شدايشچی و  دوستم ائتالفی را در انقره عليه دولت کابل تشکيل دادند، سروصدای"محقق"

رئيس امنيت ملی را به ترکيه فرستاد تا به دوستم بگويد که به کابل " ستانکزی"رئيس جمھور دولت نشاندۀ کابل، " غنی

ھمين بود که سفارت امريکا به دولت مزدور خود امر . سرباز زد و به کابل نيامد" غنی"امر  از دوستمالکن . برگردد

امريکا کسانی را که از اوامرش سرپيچی می .  به محکمه ارجاع نمايددوستم را عليه ايشچیی ا دعوۀکرد که دوسي

  . نمايند، مجازات می کند

 را دوستم و ايشچیۀ خود در کابل امر داده است که منازعۀ گزارش ھا حاکيست که سفارت امريکا به دولت دست نشاند

افراد دوستم به او تجاوز و بی حرمتی "ًقبال ادعا کرده بود که " ايشچی". تازه نگھداشته و آن را به محکمه ارسال دارد

سفير امريکا در کابل گفت که  نايب ھوگ الرنس . اين قضيه را به ملل متحد ھم اطالع داده بودايشچی." نموده بودند

کشورش مانند جامعۀ جھانی و مردم افغانستان از پيگرد اين قضيه و اقدامات احتمالی عدلی در اين خصوص پشتيبانی "

  ." کند می

کسی بگويد که امريکا تو را به موضوعات داخلی يک کشور چی؟ اگر افغانستان در اشغال نيست، پس چه است؟ دليل 

.  است که به امر و ھدايت کسی سر نمی مانددوستم، غرور شخص " دوستم–شچی يا"ريکا در قضيۀ مداخلۀ سفارت ام
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امريکا می . اکنون دلش از جانب ترکيه پر است، الکن اين بايد بداند  که ترکيه روزی او را ھم قربانی خواھد کرد

شد و از اوامر واشنگتن نيز اطاعت  صد در صد تابع امر و نھی دولت دست نشانده اش در کابل بادوستمخواھد که 

امريکا ." غير مسؤوالنه خواھد و آن را خالف روش ديپلماتيک دانست" اظھارات نايب سفير امريکا را دوستم. نمايد

  .می خواھد يکی را به جان ديگر اندازد تا خودش ھميش حاکم باشد

  .  با کارنامه ھای  سياه آن آشنائی دارندحاال مردم ما به قدر کافی به رذالت ھای امپرياليسم پی برده اند و

  

  

  

  

 

 


