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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٢٠
 

   بار ديگر ضربۀ امريکائی خورد"دوستم"

  
 جنگ ساالر شمال و معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل بار ديگر از آمدن به "دوستمعبدالرشيد "

 خوداری نموده و گفته است که اين شخص سابقۀ خراب حقوق "دوستم"امريکا  از اعطای ويزه به . امريکا منع گرديد

وش ھزار ھا تن از طالبان را در کانتينر ھا  وزيردفاع دورۀ ب"رمزفيلد" است که به امر "دوستمی"اين ھمان . بشر دارد

  .  از نظر امريکائی ھا افتاده است"دوستم"اکنون ھمين . کشت و اجساد شان را در دشت ليلی انداخت

علی رغم آشنائی با کانگرسمن .  سه بار است که از آمدن به امريکا منع شده است"دوستم"در خالل مدت يک سال، 

من چه " می گويد که "دوستم".  نتوانست که از دولت امريکا ويزه بگيرد"دوستم"، "روکان بيکر"جمھوری خواه به نام 

ناظران حقوق بشر ". نميدانم که چه گپ است. من ھميش در خدمت امريکا بودم... گناه کردم که امريکا مرا نمی بخشد

ت جمھوری افغانستان، يکی از مثال ھای  به کرسی معاونت رياس"دوستم"در امريکا اظھار عقيده می نمايند که صعود 

دوستم از نگاه امريکائيان صاحب وجدان .  سال ادامه داشته است١۵عمدۀ  ناکامی امريکا در جنگی است که بيش از 

 يکی از متحدان سی آی ای در جنگ "دوستم". انسانی، يک قاتل است که دستش در خون مردم بی گناه سرخ شده  است

 ھم در "غنی"شايد . ًما بعدا از نظر امريکائی ھا افتاد که يکی از داليل آن بی اطاعتی از مرکز بودعليه طالبان بود، ا

در واقعيت، موضوع تخطی از . بگيرد و مانع رفتنش به امريکا شودرا  انتقام بی اطاعتی اش "دوستم"پشت پرده از 

صد ھا تن از انسان کشان با .  تری وجود داردًحقوق بشر برای دولت امريکا يک بھانه است، حتما مسايل سياسی مھم

  . امريکائيان در افغانستان ھمکاری می نمايند و امريکا صدای خود را نمی کشد
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 خوش باشد که تا حال "دوستم".  امپرياليسم امريکا فقط و فقط سرسپرده می خواھد و کمترين بی اطاعتی را قبول ندارد

  .  مواجه نشده است" فھيمقسيم"زنده است و تا ھنوز  به سرنوشت 

  

  

 

 

 
 


