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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٢٩
 

  شد" آبرو"دوستم بی 

  
دور ه که زمان مصرفش به پايان رسيد، از جانب ھمان بيگانه ب ين اھر کسی که در خدمت اجانب قرار گيرد و بعد از

 در آخر عمر از نامردی مسکو قوله سر "ببرک". صد ھا و ھزار ھا مثال درين زمينه وجود دارد. شود  انداخته می

به " چندين کشور"يکی ديگر از عمال دستگاه استخباراتی " دوستم. " ھم حاال از امريکا شکايت دارد"کرزی". ميداد

ی امريکا نسبت به خودش را در  حال در قدرت است، الکن بی توجھ تا"دوستم"گرچه . عين سرنوشت مواجه خواھد شد

  .  نداردا معن"دوستم"ی مانند ئبرای فرد بی آبرو" بی آبروئی"  .افق می بيند

ه سال ھا در خدمت کی جی بی، سی آی ای وسازمان استخباراتی ترکيه بوده  جنگ ساالر شمال ک"دوستم"قرار بود 

است، سفری به امريکا نمايد و با بعضی از مقامات عاليرتبۀ اين کشور در مورد چگونگی مقابله با طالبان مذاکره کند و 

 خوداری نموده "دوستم"الکن دولت امريکا از صدور ويزه به .  ھدايت بگيرد٢٠٠١از مقامات امريکائی مانند سال 

 را به اطالع دولت مستعمراتی کابل "دوستم"شود که سفارت امريکا در کابل موضوع امتناع ويزه به  گفته می. است

 يکی از تخطی کنندگان حقوق بشر در افغانستان بوده و "دوستم"ًظاھرا امريکا بھانه آورده است که .  رسانده است

موريت أ نفر خاص امريکا در قتل عام طالبان در شمال افغانستان بود و م"ستمدو". مرتکب جنايات زيادی شده است

که مسايل   ويزه ندھد يا اين"دوستم" باعث شده که امريکا به سألهآيا ھمين م.  داشت که تعداد زياد طالبان را نابود کند

 بھانه آورده است "دوستم". مل است دست نشاندۀ امريکا ھم شا"غنی"ديگری مانند نزديکی با روس ھا و بی اعتنائی به 
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 از سفر به امريکا ویً ھا در شمال افغانستان خصوصا در نواحی  آقچه و قندوز باعث شده است که  که  ناآرامی

 از خدا می خواھد که حتا يک روز ھم که شده به امريکا بيايد و "دوستم". اين دليل بسيار ضعيف است. منصرف شود

. را به تعويق اندازد که آن کرد که از سفرش به امريکا منصرف شود و يا اين ت نمیأگز جراو ھر. قشقه تازه نمايد

  . ين خصوص چه  اندازه صالحيت داردا می فھمد که در"دوستم"

  .  اين حالت بايد بار ديگر يه ميھن فروشان ثابت ساخته باشد که زمان مصرف ھر خاين نزد بادارن اجنبی نقطۀ آخر دارد

  

   

 

 
 


