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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢۶

   از ادامۀ جنگ"دوستم"خوشحالی 

 
ھور امريکا با رئيس جم" دونالد ترمپ"مقامات دولت مستعمراتی کابل يکی پی ديگر از ادامۀ جنگ و ستراتيژی جديد 

در ميان اين ميھن فروشان قرن، تنھا .  خود دور کردندزين نزديکی ااشور و مستی استقبال کردند و خطر سقوط را در

صدای خود را از انقره " دوستم"باالخره، . بود که در ترکيه خاموشی اختيار کرده بود و مترصد اوضاع بود" دوستم"

 که از ديگر برای اين. گ و اشغال  افغانستان توسط امريکا و ناتو پشتيبانی نمودبلند کرد و با دل و جان از ادامۀ جن

 با شور و شعف گفت که از ستراتيژی تجاوزکارانۀ ادارۀ دوستمخاينان به ميھن عقب نماند و امريکا سرش قھر نشود، 

  .استقبال می کند" ترمپ"

و " غنی"ًکه فعال تحت حمايت ترکيه در انقره به سر می برد، مانند " غنی"معاون اول دوستم گزارش ھا حاکيست که 

 که مورد غضب دولت کابل دوستم.   حمايت قاطع خود را از ادامۀ تجاوز و اشغال افغانستان اعالم  داشته است"عبدهللا"

" ايشچی" در قضيۀ شود که امريکا گفته می. ين امريکا را آزرده ساخته و برنجانداو امريکاست، نخواست که بيش از

دخيل بوده و او را تشويق کرده است که اين حادثه را دنبال نمايد، وگرنه دولت کابل اين صالحيت و جرأت را نداشت 

يکی از عمال کی جی بی سابق بود که بعد از فروپاشی " دوستم. "زخمی شده را  تعقيب نمايد" ايشجی جان"که دوسيۀ 

اين بھترين راه است : "در اعالميۀ خود گفت" دوستم. "ان استخباراتی ترکيه در آمدشوروی، در استخدام امريکا و سازم

 ". مخالفان نبايد موفق شوند. که امريکا انتخاب کرده است

از ستراتيژی جديد امريکا، حلقۀ غالمان حلقه به گوش امپرياليسم در حمايت از ادامۀ تجاوز و اشغال " دوستم"با تائيد 

 . شدافغانستان  تکميل 

 

 


