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 2021می  21جمعه                                                                حمید انوری            

ات    اری  ات  ف  اش  ش  ت   در اغ 
 ؟!و، یا هردسیه ، یا رواست لدست ترکیه دخی

 

 بصورت بسیار مختصر نگاهی می اندازیم به آنچه در والیت فاریاب میگذرد. 

 از لغمان است و در فاریاب مورد قبول نیست.  والی -

 بی. اص والی باید انتخابی باشد، نه انت -

و در وظیفه ناکام بود، چرا برایش از سوی رئیس    کاری نداشت   قاطعیت اگر والی قبلی قابلیت و   -

 جمهور مدال داده شد؟ 

  صب تمن   انوجرگهربه عنوان یک"مشر" به مشاز سوی رئیس جمهور  اگر والی ناالیق بود، چرا   -

 ؟گردید 

ت  داؤود لغمانی کی است، از طرف کی یا کیها به رئیس جمهور معرفی گردیده است، تحصیال -

 او تا کدام اندازه بوده و کارنامۀ او در دو دهۀ پسین کدام است و چرا به فاریاب فرستاده شده است؟ 

والی قبلی فاریاب که در گذشته ها گاهی با رشید دوستم بوده و گاهی هم در مقابل او ایستاده   -

 است، چرا باید از والیت به مشرانو جرگه فرستاده شود؟

از طرف رئیس جمهور به  به رشید دوستم،  سیاسی    ةرشوعنوان یک  دختر دوستم که بازهم به   -

 لب گردید؟سچرا صالحیت اش    مشرانوجرگه فرستاده شد،

ادا   درست   ه راکه قادر نیست دو جملچرا در هیئت صلح، باتور دوستم نصب گردید، در حالی -

 کند؟ 

 یل اند؟چه دستانی در ناآرامی ها و اغتشاشات فاریاب دخ -

یک   - عنوان  به  بازهم  که  دوستم  یک  سیاسی  ة رشورشید  که  زمانی  تا  شد،  ساخته  مارشال   ،

استخوان چرب برایش بیندازی، دم شور میدهد، زمانی که استخوانی دیگر در کار نباشد، پاچه گیر  
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این درحالیست که استخوان های فراوان برای    می شود.)با معذرت از سگان وفادار و قدر شناس(. 

 فرزندانش انداخته شده است. 

شورش و اغتشاش کشانیده    یر و زرخرید او به اج   د فاریاب را همین رشید دوستم و یک مشت افرا

 اند و امروز که اوضاع و احوال را ناآرام و متزلزل یافته اند، قولۀ "فدرالی" بلند کرده اند. 

و دوستمی ها بال کشیده  دوستم  "مورچه که مرگش برسد، بال می کشد" و امروز می بینیم که  میگویند 

فقط یک دست قاطع و پرقدرت    گرفته شود. قبل از وقوع  ثه  جلو حاد   که   می افتد   الزم و ضروری و  اند  

در کار است که گلیم دوستم را جمع کند، بعد از سالیان متمادی که آن ملیشۀ پلید گلیم مردم را در  

 است.  اهیرسر تا سر افغانستان جمع کرده 

بصورت انتخابی باشند، سخنیست بجا، اما آیا لغمانی بودن والی مطرح  اینکه والیان و ولسوال ها باید  

 است یا در عقب صحنه کار های دیگری در جریان است، هنوز در پردۀ ابهام قرار دارد.

متجاوز در به صدا    سیه در بیشتر از چهار دهۀ پسین، همیش دست روسها و رو  در گذشته ها، یعنی  

بصورت بسیار واضح و آشکار دخیل بوده است و    ان ع یم جمتم و گلدرآوردن طبل میان خالی دوس

موز مقامات ترکی، بخصوص سازمان جاسوسی ترکیه و شخص اردوغان در بیست سال  دستان مر

 گذشته در این جنایت بصورت بسیار قوی دخیل است. 

یا    مرتکب جنایتی در کابل  در دو دهۀ پسین  ما همه شاهد بودیم و هستیم هنوز که هرگاه رشید دوستم

فاریاب گردیده است، جهت فرار از پنجۀ قانون، به ترکیه فرار کرده است و    حنوا  و   فاریاب یا گرد 

مهمان عالی قدر مقامات استخباراتی و حکومتی و نظامی ترکیه بوده و حتی با جنراالن ترکی، به  

دوستم و پسرش   شید ردار نسفر های سیاحتی بحری رفته است و در همین اوخر نیز، اردوغان مهما 

 و...   بود 

استبازاِر  اکنون که   اند،    انبول هنگامۀ جلسۀ  ایستاده  در کنار طالبان  امریکائیان  سخت گرم است، 

چوبکی بنام "احمد مسعود"    حکومت مرکزی تقریباً در انزوا قرار داده شده است و گویا گودیگک

نیز راه فرد خائن، کثیف و جنایتکاری بنام"گلبدین"  سر هر چهار راه بساط کاسبی راه انداخته است و  

یه و استخبارات نظامی ترکیه هم بیکار نه نشسته اند و  قصر ریاست جمهوری باز شده است، ترک به  

توسط گماشتۀ شان، رشید دوستم و ملیشه های جنایت گستر او، شورش و اغتشاش و تجزیه طلبی و  

ند تا زهر چشمی به حکومت مرکزی نشان داده و هم امریکا و  فدرالیسم طلبی را به راه انداخته ا

فعی برای  او من   ، حرفی برای گفتن دارند "ولمتحدین را مجاب کنند که در "مذاکرات صلح استانب

 . حفظ کردن در افغانستان 
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 پس با سادگی میتوان به این نتیجۀ منطقی رسید که: 

 است.  ل اتی ترکیه دخیت استخباردر اغتشاشات فاریاب دستان قوی مقاما -1

"م "از   -2 و  استانبول"  غیر  ذ جلسۀ  و  منطقی  حل  راه  یک  منتظر  شود  نمی  آن،  صلح"  اکرات 

 جانبدارانه بود. 

چهار رسوای دیگر شرکت داشته    کرزی و در آن مذاکراتی که افرادی چون دوستم و گلبدین و   -3

 . داشت دست یافتن به یک صلح شرافتمند باشند، هرگز نمی توان توقع 

چگونه می شود باالی جنایتکارانی اعتماد کرد که عمری در جنگ و کشتار هموطنان خود مشغول  

 خود را به نرخ روز زهرمار میکنند؟!  و نان بوده اند و کشوری را به خاک و خون کشیده 

 

 واهی زنند اما نمی دانم ـهمه داد وطن خ 

 وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟ 

 مسند نشینان داد بر دشمن  ۀرا فتن  وطن

 و یا این مردم بی دانش بازار یا هر دو؟ 

 

 


