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ِدوستم از غر و فش افتاد ُ  

 
 

کنند، به نابودی دوستم سه ھفته قبل به تحريک طالبان اخطار داده بود که اگر در خالل يک ھفته فارياب را ترک ن

زنند، بلکه در ساير قسمت ھا ھم يورش  سه ھفته گذشت، اما طالبان نه تنھا در فارياب چکر می. کشانيده خواھند شد

 .ھر دو را در دست دارندزۀ ست ھای قوی تری در کار است که قيشود که د ازين معلوم می. برده اند

مشاور ". يات مذاکرات صلح استئل صاحب در واقع منتظر جزجنرا"يکی از مشاوران دوستم گلم جم اظھار داشت که 

کيد او روی اين است که با أخواھد که خونريزی شود و به اين دليل بيشتر ت دوستم نمی"ًدوستم ھمچنان تاکيدا گفت که 

  . ".آشتی، مفاھمه و مذاکره اين حرکت نتيجه بدھد

دھد که خون صد ھا  ا ھيکل و ھيبت خاصش اخطار میمعاون رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ افغانستان ب!  عجبا

شود و از او يک مالئکه می  داخل می" وجدانش"طالب بی سر و پا را خواھد ريخت، الکن چند روز بعد صلۀ رحم در 

خود را تبارز " ترحم انسانی ؟"کسی که دستش  در خون طالب تا شانه سرخ است، حال برای زنده ماندن طالب . سازد

  .دھد می

بايد گفت که طالبان بدون .  ديگری در بين بوده که مانع اقدام شتابزدۀ دوستم شده است گفت که عوامل توان  به يقين می

جود ندارد که جلو  بازدارنده ای ویدھند و ھيچ نيرو ھراس و مانع به پيشروی خود در ساير نقاط کشور ادامه می

. استان و کنر نمايشی از قدرت نمائی طالبان در افغانستان تصرف بعضی مناطق در بدخش. پيشروی آنھا را بگيرد

مقامات .   بدخشان که مرکز منافقين جمعيت اسالمی است، بدترين ضربه را از جانب طالبان متحمل شده استًخصوصا

د دارند که به زودی مناطق متصرفه را از دست طالبان خارج خواھن امنيتی دولت مستعمراتی کابل ھر روز اعالم می

که ده ھا تن از قوای پوليس در  بد تر اين. ساخت، اما تا اکنون حرکتی در آزاد ساختن مناطق صورت نگرفته است
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شايد اين ھم يکی از عواملی باشد که دولت . بدخشان به طالبان تسليم شده و از آنھا حمايت خود را اعالم نموده اند

  . را تقليل بخشيده استمستعمراتی را سر افگنده ساخته و توان روياروئی اش

به ھر صورت، بحران سياسی کشور طور خطرناک در حال صعود است و مردم در انتظار حوادث ناگواری ھستند که 

 .  خاطرات تلخ گذشته را تکرار خواھد کرد

 


