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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢۴
 

 بی اعتمادی تاجکان نسبت به دوستم
  

اطق را از وجود طالبان دوستم گلم جم بار ديگر وارد صحنۀ جنگ در شمال کشور شده  و وعده داده است که اين  من

بيباک تر عمليات دو ماه قبل دوستم در واقعيت چندان موفقيت نداشت، بلکه حتا طالبان را جسورتر و . پاک خواھد کرد

 تاجکان شمال افغانستان ھراس دارند که بيرحمی دوستم باعث می. شته ساخت که حادثۀ قندوز مبين آنستنسبت به گذ

  .ظامی، طالبان بيشتر بيرحمی نشان بدھند و بيشتر مردم شمال کشور را نارام سازندشود که بعد از ختم عمليات ن

کيد نموده است که شمال کشور را از أدوستم با  اجازه و يا بی اجازۀ غنی جنگ شمال را عليه طالبان به راه انداخته و ت

که تسليم شوند و  اه ديگری ندازند به جز ايندر عمليات دو ماه قبل، دوستم گفته بود که طالبان ر. طالبان پاک خواھد کرد

معلوم نيست که دوستم از . ح سياه طالبان بر شمال سايه افگند و فاجعه بار آوردَبَاما بعد از اندک مدتی، ش. يا بميرند

دست آورده است، اما مردم شمال نسبت به عملکرد دوستم خوشبين ه  عمليات نظامی را در شمال بۀجانب کی اجاز

 مردم ما تجربه کرده اند  که عمليات نظامی دوستم پيروزی ھای آنی بار می.د و حتا آن را به ضرر خود می بينندنيستن

  .تواند طالبان را ريشه کن نمايد ورد، اما به ھيچ وجه نمیآ

زند،  که دوستم دست به اقداماتی در شمال می ھر باری.  پس بھتر است اينطور عمليات ھا عليه طالبان متوقف شود

شود که طالبان از مردم محلی انتقام  بيرحمی دوستم باعث می. نتايج مصيبت بار آن را مردم محلی تحمل می نمايند

ور مردم مظلوم کوھدامن و چھاريکار قربانی طکه ما شقاوت و وحشت طالبان را در شمالی ديديم که  چ بکشند، طوری

ًتواند کال  اجکان افغانستان به اين نتيجه رسيده اند  که اگر دولت نمیت. خورد طالبان و احمد شاه مسعود شده بودند و زد

دوستم . شمال کشور را از ميکروب طالبان پاک نمايد، حداقل آنھا را تحريک نکند که مردم محلی را عذاب کش نمايند

ا رھا کرده و به حال عمليات آنی  به راه می اندازد و کشتار می کند، الکن دوباره مناطق پاک شده از وجود طالب ر

  .  دانند و مردم که زير تيغ طالبان جالد تکه تکه می گردند بعد طالبان می. گذارد خود می

. يکی از نتايج حضور نا مبارک امپرياليسم و نصب يک دولت ضد ملی، خلق تشنج و بی اعتمادی ميان مردم است

بيداری نيروی ھای مردمی و مبارزۀ ھمه . اقی استھنوز به قوت خود ب" نداز و حکومت بکنتقرقه بي"معنی مقولۀ 

  . سوی سعادت رھنمائی نمايده جی برھاند و  ميھن را بکشور از شر اھريمنان داخلی و خارتواند  جانبه می

 

 


