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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٢٣
 

   صادر شد"دوستم"حکم جلب 

  
.  کرده است معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل را صادردوستمڅارنوال عمومی افغانستان حکم جلب 

 اين عملکرد څارنوال عمومی را غير قانونی خوانده دوستم. حکم جلب به دفتر معاونيت رياست جمھوری رسيده است

 آخرين روز ھای حيات سياسی خود را در دستگاه دولت مستعمراتی کابل سپری دوستمشود که  ازين معلوم می. است

استعمار و .  پشتيبانی می کننددوستمز به محاکمه کشانيدن کشور ھای اروپائی ھم ااز امريکا و بعضی . می کند

شود که دوران مصرف  حال معلوم می.  به قدر کافی استفاده نموده انددوستملف از وجود تمتجاوزين در دوره ھای مخ

 . آخر خود را طی می کندیدوستم روز ھا

 معاون اول رياست جمھوری دولت مزدور  دوستم که څارنوال عمومی دولت مستعمراتی کابل حکم جلبشنيده می شود

 سابق والی واليت جوزجان عرض کرده احمد ايشچی.   فرستاده استدوستمکابل را صادر کرده و اين حکم را به دفتر 

، ايشچیبر اساس شکايت .  و چند تن ديگر از يارانش به او تجاوز کرده و او را بی عزت ساخته استدوستماست که 

سسات ؤ، بايد از طريق مايشچیبرای بررسی ادعای " رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل اعالم کرد که غنیدفتر 

 جمھوری در انتخابات و ھمراه با رئيس  چون معاون اول رئيس" می گويد که دوستمدفتر ". ورت گيردصقضائی اقدام 

ر مورد اتھامات عليه رئيس جمھوری، برای  قانون اساسی د۶٩ ۀشود، ماد ی مستقيم مردم انتخاب می أجمھوری با ر 

  ھای جرمی از صالحيت رسيدگی به پرونده"اما ادارۀ څارنوال عمومی گفته است که ". شود معاونان او نيز تطبيق می

  است و حق دارد ھر تبعۀ کشور  را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به موقعيتش تحت بازجوئی قرار هھای اين ادار

  .  زده استی امريکا دست به چنين اقدامبه دستورار معلوم، دولت مستعمراتی کابل از قر". دھد

 .  آنھا به پای ميز محاکمه کشانيده شوندۀکاران مساويانه برخورد شود و ھمبا ھمه جنايتاميد  که 

 


