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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ١٢

   در چه حالت است؟"دوستم"  

  
ی دولت رياست جمھوراول حيث معاون  دوستم من. ً اصال خبری نيستدوستمين روز ھای مھم و خبر ساز از ادر

دوستم بيشتر اوقات را . شود  داشته باشد، اما عکس آن ديده میعبدهللا عبدهللامستعمراتی بايد نقش مھمتر و بارز تر از 

  .کند و مصروف عياشی و زن بازی است در قصر ھای خود در واليت جوزجان و ميمنه سپری می

ه اند که او از مرکز قدرت دور باشد تا درد سر و  رسيدتفاھم به يک دوستم در مورد عبدهللا و غنیشود که  فکر می

 در واليت جوزجان مصروف عيش و نوش گردد و تنخواه دوستم گذاشت که غنی. مشکلی برای ھر دوی آنھا خلق نکند

ری برای ھر  درد سدوستم،  عبدهللا–غنی سيس حکومت وحشت ملی أدر چند ماه اول ت. دولت را رايگان مصرف نمايد

 مصلحت را درين ديدند که دوست را به بھانۀ جنگ عليه طالبان به شمال بفرستند و در ھمانجا ًءبنا. دو خلق کرده بود

  .گردد يگان بار به کابل می آيد و زود بر می. مستقرش سازند

شب و روزش با تعدادی از . ی زندگی می نمايده ئ در شمال زندگی فرعونی به راه انداخته و در قصر ھای افسان دوستم

ًنام وی از چوکات رسمی تقريبا حذف . رساند شود و صد ھا ھزار دالر را به مصرف می زنان غير مشروع سپری می

مورين معاونت رياست جمھور بی موجت معاش می گيرند و أم.  جای او را گرفته استعبدهللا عبدهللاشده و به عوض 

رود که در قانون   میعبدهللا، دوستم ھای رسمی در خارج از کشور، عوض به سفر. تعميرات را اشغال کرده اند

به عکس باال نگاه کنيد تا به حالت . کند و چلم می کشد ه میئ ساعت ھا نشدوستم.  اساسی دولت پوشالی جايگاھی ندارد

  . واقعی معاون رياست جمھور دولت مستعمراتی کابل پی ببرد

  )؟. (افغانستان که برای نجات کشورش می رزمد"  مديدۀست"مردم " رھبران"اينست يکی ار 

 

 


