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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

 ٢٠١۶ جون ٠۵
 

   و صاحب منصب امريکائی"دوستم"

  
    دنيل ديويس                                           دوستم

ای امريکا انجام داده که مطالب  مصاحبه ای با صد"دنيل ديوس"ًاخيرا يک صاحب منصب متقاعد امريکائی به اسم 

اين شخص سفری به افغانستان داشت که بر مبنای آن نظرات انتقادی خود را که امريکا . شود دلچسپ در آن مشاھده می

ديويس از زمرۀ تخطی کنندگان حقوق بشر در . ين کشور در پيش گرفته، بيان داشته  است اراه و روش نادرستی را در

 به نقطۀ پايانی خود "دوستم"آيا حيات سياسی .  نام برده که می تواند دليل خاصی داشته باشد"دوستم"افغانستان، تنھا از 

ًنزديک می شود؟ دنيل ديويس فعال کار نمی کند و روی ھمين دليل است که آزادانه صحبت کرده و روش دولت امريکا 

  . را در افغانستان مورد انتقاد قرار داده است

 خود گفت که پاليسی امريکا در افغانستان بعد از تجاوز مصيبت بار بوده و دو فاجعه بار آورده ديوس در مصاحبه ای

دوماه پس از بمباردمان سنگين و فروپاشی طالبان، امريکا  حکومتی را در افغانستان استقرار "که   اول اين. است

امريکا به ".  داديمیرا کمک کرده بود، در آن جابخشيده و بدون کدام مطالعه يا تحقيق، ھر کسی را که در افغانستان ما 

ھر فردی را . حرف غلط و راست ھر کس گوش داد که بدون سنجش تعداد زيادی از مردم زندانی شده و زجر کشيدند

افراد اکنون در پست ھای مھم دولت مستعمراتی کابل سھم اين نوع . که متملقين تروريست گفتند، ما  او را تأئيد کرديم

 معاون رئيس جمھور افغانستان است که در جريان جنگ "دوستم"ديويس گفت يکی از آنھا را که او به ياد دارد، . دارند

. سراسر اشتباه بود" حکومت وحدت ملی"که، تشکيل  دو اين. ھای داخلی مرتکب جنايات و مظالم بی شماری شده بود

در عوض رسيدگی به مشکل انتخابات گويا امريکا راه ساده را انتخاب نمود و دو طرف درگير در نزاع انتخاباتی را "
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 باعث ايجاد بی اعتمادی در بين مردم شده و روند انتخابات را در آن کشور یچنين کار.  دادیدر يک حکومت جا

 شکی وجود ندارد، اما چرا او تنھا "دوستم"به ارتباط در مورد گفتار اين صاحب منصب امريکائی ".  متضرر ساخت

 بر آنھا ۀدانند که صد ھا تن مرتکب جنايت در جريان جنگ ھای داخلی شدند که ھم ھمه می. برد  نام می"دوستم"از 

تعجب اين است که اين صاحب منصب امريکائی از صد ھا تن تنھا نام . اريکۀ قدرت قرار گرفته و ھنوز ھم فعال اند

 روز ھای آخر حيات سياسی خود را سپری می "دوستم"آيا .  را به ياد دارد و ديگران را فراموش کرده است"دوستم"

  !؟کند

 آماده سازد تا "دوستم" ذھنيت ھا را برای دور انداختن تا مصاحبۀ دنيل ديويس نشان می دھد که امريکا می خواھد 

 و تماسش با ساير قدرت ھای "دوستم"لند پروازی ھای اخير شايد ب.  برای  ساير سرکشان ھم يک درس عبرت شود

  . خارجی زنگ خطر برای امريکا و دولت مستعمراتی کابل باشد

 در دستگاه دولت مستعمراتی زياد اند که "دوستم" خوش می شوند، اما افرادی مانند "دوستم"دور انداختن ه مردم از ب

  .   دور انداخته شونده ھمه بايد ب

 

 

 
 


