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  خريد و فروش وقت دوستم

 

 آدمخوار بزرگ دوستم

 و يا در معرض مزايده گذاشته میاز قبل خريد و فروش شده دوستم در کابل شايع است که وقت مالقات برای ديدن 

می منحيث ميليشيای نظام  درحمام ھای چ پر– تن انسان است و در دوران نظام مزدور خلقی ان قاتل ھزاردوستم.  شود

اگر .  معاون اول رئيس جمھور دولت نشاندۀ افغانستان استم دوستھمين حاال. کرد شد و بی ناموسی می زنانه داخل می

قاتل و متجاوز به ناموس مردم، بر مبنای قانون اساسی دولت پوشالی، رئيس دوستم  گردد، رف غنیاشحادثه ای متوجه 

  .جمھور شده و بر سرنوشت مردم ما تحميل خواھد شد

کسی را که پول ن نموده و ھر ي را تعي دوستم زمان ديدار مردم  بافريدون الھامنام ه  بدوستميکی از افراد نزديک به 

ھل ھزار دالر از يک شخص گرفت تا چ مبلغ الھامچند روز قبل، . دھد بيشتر بپردازد، وقت بيشتر و زودتر به او می

 از جريان آگاه است و قسمت اعظم پول وقت دوستمشود که  گفته می.  ميسر بسازددوستمزودتر زمينۀ ديدار او را با 

 فرصت ديدار اصالً که  پول ندارند، بايد روز ھا و ھفته ھا منتظر بمانند و يا اينکه  کسانی. مالقات در جيب وی می افتد

 اختراع شده و مورد استفادۀ زعامت اخيراً اين نوع جديد رشوت ستانی است که . شود  برای شان داده نمیدوستمبا 

  .گيرد افغانستان قرار می

 استخدام سوسيال امپرياليسم شوروی و زمانی در خدمت زمانی در. دوستم شمشير خونين ھر متجاوز به افغانستان است

ملت افغانستان آنقدر بيچاره و بدبخت شده است . دھد امپرياليسم امريکا، ھر وظيفۀ نامقدس را برای مجاوزين انجام می

  .  دھد  بر گردۀ آنھا سوار شده و ھر گونه بی شرافتی را طبق دلخواه انجام میدوستم مانند یکه افراد

  

 

  


