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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ جنوری ٢٠
  

  به ميدانھای جنگ به چه معناست؟؟" دوستم"ورود علنی 
  

 روز گذشته منتشر شد، مگر با تأسف  به نظر من يکی از مھمترين خبرھائی که: کابل-  ١٣٩٩ جدی ٣٠ -سه شنبه 

به صورت علنی در جنگ با " دوستم"آنچنان که می بايست از جانب رسانه ھا مورد توجه قرار نگرفت، ورود شخص 

  :در يادداشت کنونی تالش خواھم نمود تا ديدگاه خودم را در زمينه با شما در ميان گذارم. طالب می باشد

، تمام مراحل و نردبان ترقی شغلی،  به مثابۀ يک جنگساالر سال بدين سو۴٠از " دوستم"بادرنظرداشت اين که  - ١

از موضع يک مليشۀ ، از طريق شرکت فعال در جنگ ھا و کشت و کشتار به نفع حاکميت ھااجتماعی و سياسی اش را 

 ورود ه سخن می زند، از ھمان جايگاآغاز و طی نموده و از ھمين طريق به جايگاھی رسيده که اينکبدنام و ضد ملی 

آنھم در جھت ايجاد تفرقه ھای  سياست مليشه سازیمجدد  می تواند به معنای احيای مجدد وی در مبارزۀ مستقيم با طالب

  .يدآنيز به شمار قومی 

و پخش گستردۀ اين گفته ھا در رسانه " غنی احمدزی" و عده ای از عمال "دوستم"گفته ھای شخص از تا جائی که  -٢

ًدر زمانی که رسما بر " دوستم"و " غنی احمدزی"ين اختالفات بين ، يکی از اساسی تر و خارجی بر می آيدھای داخلی

 از شرکت "غنی احمدزی"رانۀ ئه گممانعت رسمی، عملی حتا توطتکيه زده بود، " غنی احمدزی"اول کرسی معاونيت 

 يعنی .غيس بود به خصوص، بلخ، جوزجان، فارياب و باددر واليات شمال کشور عليه طالب در جنگھا" دوستم"مستقيم 

 برايش داده شود، اجازۀ سرکوب طالب و داعش در آن مناطق داشت تا ھميشه مصرانه تقاضا" دوستم"در حالی که 

چيزی نمانده بود که در " دوستم"تقاضاھای مکرر مخالفت می نمود بلکه بنا به ادعای نه تنھا با اين " غنی احمدزی"

  .به قتل نيز برسد" ستانکزیمعصوم ی، حنيف اتمر و غنی احمدز"يک توطئۀ مشترک از جانب 

اجازه می يابد تا در جنگھا خودش به صورت مستقيم حصه " دوستم"با در نظرداشت ھمين سوابق، وقتی اينک  -٣

 جنگھا را به عھده گيرد، آنھم  رھبری آن"شورای امنيت ملی"يگانه مارشال برحال درکشور و معاون گرفته، از موضع 

 تا به مثابۀ انس داده شدهچبه پسرش اعزاز و تکريم از وی به خانواده اش نيز سرايت نموده ضمن آن که ه بعد از اين ک

  ميليون باشندۀ آن تصميم ٣۵ که در تعيين سرنوشت کشور و با طالب، يکی از کسانی باشدکننده عضو ھيأت مذاکره 

  :از چند حالت بيرون نيست و دخترش را نيز به مقام سناتور مقرر نموده است، گيردمی 

و مقرری ھای چند در ظاھر، کينه و " دوستم"و " غنی احمدزی"علی رغم نمايشات دوستانه و صميمانه بين  - الف

در جھت اھداف ضد ملی که اين ھمکاری و مليشه بازی را " دوستم"نفرت متقابل بين آنھا از بين نرفته، ضمن آن که 
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 و در صدد اند تا با کشاندن وی در ميدانھای جنگ، به شکلی از اشکالوطئه گران نيز  الزم می بيند، اتحاد تخودش دارد

  .وی را به پيشگاه و قدمگاه طالب قربانی نمايندش نموده، لامسؤوليتی متوجه آنھا شود، سرش را زير ببدون آن که 

تا از  در صدد اند يکا و پاکستان و اطالع از اين که امپرياليسم امر اوضاع کنونیو باندش بادرک" غنی احمدزی "- ب 

، مصمم شده دنحاکميت داشته باش شان ۀھريک از طرفين بر مناطق تحت سلططريق تقسيم قدرت آنھم به صورتی که 

از ھمين رو  پاکسازی نمايند، اند تا برای حفظ و بقای قدرت شان، بخش ھائی از خاک کشور را از وجود طالب و داعش

  .بگيردبه وسيلۀ طالب،  را مناطق  جلو سقوط آن نموده اند تا دراز" دوستم"دست به دامان 

شناختن  ًو طلب کمک از وی، عمال به به رسميت " دوستم"به جانب " غنی احمدزی"از آن جائی که مراجعت  -۴

در " دوستم"با شناختی که از می انجامد، " دوستم"نيروھای وی و در کليت آن مليشه سازی مجدد و تقويت نيروھای 

  که وی از تمام فعاليت ھای ظاھری اش به مثابۀ پوشش اھداف شخصی مخفیً عمال ديده شده است وتاريخ به جای مانده

در جريان جنگ جبھه اش را " دوستم"نمی تواند ھيچ گونه تضمينی وجود داشته باشد که خودش سود جسته است، 

" غنی احمدزی"فنی چون دۀ مغز متعھاز ع که درک آن  طرح ھائی ديگری در سر داردً و يا اساساعوض نمی نمايد

  .فراتر و عميقتر است

و " غنی احمدزی" ھرگاه اين روند، بدون اگر و مگر و يا توطئه ھای مقابل يک ديگر و در کمال خلوص نيت بين -۵

  آنھم بدين علت که . پيش برود، خودش می تواند در نوع خود چيزی بيشتر از طنز تاريخ نيز مطرح گردد"دوستم"

 برسفرۀ صلح نشسته، خواستار قطع "پسر" به کشتار طالب اشتغال داشته باشد و در عين زمان ھای جنگدر ميدان" پدر"

  .کشتار متقابل باشد

  !ھموطنان گرامی

 و يا نباشند، در ضديت و دشمنی با خلق ق باشندداچه آنھا بين ھم صًآنچه در اين ميان کامال مسلم و روشن است، 

  . متحد و ھمدست بوده و در آينده نيز خواھند ماندايتکاران با ھمديگر و بقيه جنافغانستان

  !مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، جزءاليتجزای مبارزه عليه دولت دست نشانده می باشد

  !سرکھا ما را می طلبند

 


