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 ال بر انگیز وصلت سؤ

 با ستر جنرال رشید دوستم داکتر اشرف غنی احمد زی

 برای توسط داکتر اشرف غنی احمدزی انتخاب رشید دوستم بحیث معاون اول در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 
 .را دسته بخشید بدخواهان و چاقوی  آفرید و یأس تحیر هواخواهان تعجب،

با یکعده هموطنان محترم در گوشه و کنار گیتی افتخار روابط تلفونی حاصل گردیده، خوشبختانه از چند سال بدینسو 
روی موضوعات مختلف څنګه یی حوال پرسی و نور صحبت ها معموالً بعد از ا ،گرچه موهبت دیدار میسر نبوده

 چرخد.وطن می

بنحوی به کاندید ها قبل از کاندید شدن رسمی نامزدان ریاست جمهوری و اعالن نام معاونین تقریباً اکثریت تلفون کننده 
از فهم و  تحصیالت عالی اش می گفتند و دسته ای . جمعی ازدغنی احمد زی خوش بین بودناشرف شدن داکتر 

 ،زیمجردی که داکتر احمده خوشحال بودند. بتجاربش و حلقه ای از وطن دوستی اش و اقلیتی بخاطر پشتون بودنش 
هموطنان دوباره تلفون نموده از گفته های خود  نمعرفی نمود تقریباً هفتاد فیصد ایش خویحیث معاون اول ه دوستم را ب

جه مشترک ندامت این احمدزی نمودند و واشرف غنی ندامت نموده و حتی کلمات نا مناسب را نثار جناب داکتر اظهار 
 گز تصور نمی کردیم که وی به چنین ...... تن دهد.بود که ما هر

و به یک بارگی به نتیجه گیری متوسل گردیده قضاوت نهایی می نماییم، بدون اندک می شویم ما زود برافروخته  چرا
 ؟ مرتبط که بار آورندۀ یک اقدام گردیده و بر شمردن انگیزه ها، عوامل و دالیل تأمل

 .میگیریم رود نادیدهسفید سوی سیاه میدیگری که از پرداس دت نموده صدها مطلق عا دیدن برای اینکه ما به سفید دیدن و سیاه

هیچ کاری در افغانستان تصادفی  در صحنۀ سیاست و اقدامات بزرگ بیانگر یک واقعیت است کهگذارشات جاری 
 ایبلکه عوامل بهم پیوند خورده و اکثراً پس پرده آفرینندۀ چنین کار  بوده نمی تواندشخصی ابتکار نبوده و تصمیم 

 العجایب و الغرایب میگردد.

زی بحیث معاون اول محتاج کاویدن عمیق است تا دالیل غنی احمداشرف نتخاب دوستم توسط داکتر فهمیدن رمز ا
م و همه متکی اقامۀ مطلب ندارباید بعرض رسانید که در توضیحات کدام سند مؤثق برای  اصلی این اقدام را دریافت. 

شاید هم تصورات من بکلی دور  ،یت ها شکل گرفتهاز پهلوی هم قرار دادن بعضی از واقعکه ، بوده بر حدس و گمان
بهتر آنست که برای رسیدن به نتیجه . ی پیدا نیستبیان آن بلحاظ یک بحث ضرر بآنهم در از واقعیت باشد که

 موضوعات مرتبط را مورد بر رسی قرار دهیم:

 داکتر اشرف غنی احمدزی: -اول

ن فرزنداموکراسی و اقتصاد بازار یک عده از ذوات محترم ید متعاقب لشکر کشی امریکا و متحدین و نواختن شیپور
حنیف اتمر و حضرت عمر زاخیل  سپنتا،رنگین دادفر  داکتر زی، اسحق نادری، افغان چون داکتر اشرف غنی احمد

وال مستقیماً توسط بعضی ممالک کمک دهنده و مؤسسات بین المللی به افغانستان با مسؤولیت های معینه و لوایح 
 وظایف قبالً تهیه شده آورده شدند.

رکات حبا  های شان پیوند به ظرنجلیل شمس  و، امین فرهنگ، انورالحق احدی امین ارسال هدایتعده ای دیگر چون 
را با ممالک  غیره داخل صحنۀ سیاست گردیدند ولی روابط تنگاتنگ خودو قرابت با صاحبان نفوذ و روم و قبرس

 .میزبان داشتند که فارغ از گرفتن دساتیر باقی نماندند

عمده پیرو دساتیر مراجع اصلی  موارد مهم ودر ظاهر این اشخاص در مقامات عالی دولتی مؤظف بودند ولی در 
نام نیکنام و یا بدعده آمدند ، یکاز کمترین استقالل عمل برخوردار بودند بزرگدر اتخاذ تصامیم  . وهتخدام کننده بوداس

و روی آنها غرض شهرت و بلند بردن  نگهداشته شدند اصلی و ولی مهره های بدرد بخور ،مفید و یا مضر رفتند
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وزارت عد از استعفی از ب داکتر اشرف غنی احمد زی است، گرچه هاآن از که یکی سرمایه گذاری صورت گرفت.
موقف در ولیعضویت کابینه را نداشت  ،تخصیصیۀ کنفرانس توکیوغارت شدۀ دالرو الجواب ماندن هفتاد ملیون ، مالیه

نفرانس کابل مسؤولیت گردانندگی ک مهم بین المللی اشتراک وافغانستان در بعضی کنفرانس های  جانب  از مشاور
شده گماشتن او بحیث سرپرست دورۀ انتقالی به اذن و ارادۀ دار بود. بقرار اخبار تائید نارا عهده « پروسۀ کابل»

 امریکا صورت گرفته نه تصمیم کرزی.

و درین گزیده دستور امریکا بحیث معاون اول بر در تحت چنین احوال به احتمال قوی داکتر احمدزی دوستم را به
 م ارادۀ شخصی وی ممکن ذیدخل نباشد.تصمی

 بزنیم. گذشته و حال رشید دوستمب گذراسرزی داده باید غنی احمدداکتر ه دستوری بن اینکه بدانیم چرا امریکا چنی قبل از

 ، ستر درستیز وال قوای مسلح افغانستان رشید دوستم:ستر جنرال

لم در آن کمتر های خاصی اعطا می نماید که مکتب، کتاب و مع گان خود مهارت ها و استعداددخداوند به بعضی بن
چهره های شناخته شده  استادان حیله و تزویر و از آنها آن یهاو نشیب و فراز تجارب روزگار نقشی میداشته باشد بلکه

چنین  آنسوی دریا یارشید دوستم است که کمتر مادری درین سوی دریا و وندیکی از این مخلوقات خدا می سازد. 
ی سر زبان ها افتاد که بحیث طفولیت دوستم کسی چیزی نمیداند ولی نام دوستم از زمان دوران . ازبدنیا آورده  پسری 

یکی  ایفای وظیفه نموده در سازمان حزبی شامل بودهدر تفحصات نفت و گاز شبرغان  کارگر غیر ماهر بی سواد در
، می گویند که از همان دستوری کارگران علیه دولت زمان بودات و اعتصاب محرکین تنظیم مظاهرات فعالین و  از 

دوران دوستم در خدمت سازمان جاسوسی کی جی بی بود . تبارز دوستم بحیث رهبر ملیشۀ اسرار آمیز گلم جمع با 
از  دودنکه بگمان اغلب از بیرون کشور آمده بشمول افراد با قیافه های عجیب و لباس های مغایر رسم مردم افغانستان 

 وی شخص مطرح در سیاست افغانستان گردانید و بازی های ماهرانۀ دوستم از همان مرحله آغاز گردید. 

مبری از  دوستم از تمام تحوالت به نفع خود بهره برداری نموده و با هوشیاری و زیرکی که داشت مطابق فن سیاست
خود پابندی نداشت. در فن سازش و بهره با هیچ شخص و گروه وفا ننموده و به هیچ یک از تعهدات  اخالق آن 

 برداری سر آمد اقران بود .

در جهت مثبت در صحنۀ بین  ورزیدهاگر دوستم بنیاد قوی و وسیع علمی میداشت شاید وی امروز یک سیاستمدار
بحیث یک واقعیت باالی حلقات داخلی و قدرت های  خودرا وستمدر همین شرائط امروز دبآنهم المللی می بود. اما 

ذیدخل خارجی قبوالنده. بیاد دارم که اوباما امر تحقیق کشتار دسته جمعی دشت لیلی را که دوستم در آن متهم بود 
 صادر نمود ولی تا امروز از این تحقیق و نتایج آن چیزی شنیده نشد.

ص نمود که حتماً دوستم شامل آن یرختسرد اکثز جاسوسان خارجی خودرا بهر حال شوروی سابق بعد از ختم جنگ 
ولی برای دوستم این پایان حماسه نبوده بلکه سرآغاز یک فرصت طالیی دیگر بود که بعد از متالشی شدن  ،بوده

در منطقه رونق یافته ترکیه با استفاده از عالیق نژادی در صدد پهن  «ترکیه گرایی»  Pan Turkmanismشوروی 
این حلقه گردید، یکی  لسازی نفوذ سیاسی و اقتصادی خود گردید. برای دوستم این یک فرصت بسیار مناسب بوده شام

 از اراکین بلند پایۀ ترکیه به جمعی از افغانها بصراحت گفت که دوستم دربان منافع ما در افغانستان است. 

 .در خدمت سی آی ای قرار داده باشداحتمال دیگر این است که دوستم تجارب، مهارت ها و اهلیت خودرا 

زۀ خشونت و ظلم است که توآم با خون ریختاندن و زجر و غریخصلت دیگری که آمیخته با شخصیت دوستم است 
 شکنجه است که در برابر ارتکاب این جنایات خونسردی کامل خود را حفظ می نماید.

تعجب برین  قضایای دلچسپ تحقیقات همه جانبۀ علمی را می سازند. با چنین خصائل  بهر صورت همچو اشخاص
ی دجهادی نام برد در حالی که این اهانت به جهاد بوده دوستم در هیچ حهااست که داکتر احمدزی از دوستم بحیث یک 

 سهم نداشته در واقعیت حهاد شکن و قاتل مجاهد بوده.

 دالیلی که امریکا دوستم را بحیث معاون داکتر اشرف غنی احمد زی سفارش کرده باشد:

 .فظ منافعش در شمال افغانستان استبرای حدلیل اول احتماالً پیوستن دوستم به سی آی ای و جلب اعتماد امریکا 



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

امریکا در  سیاست دلیل دوم میتوان امتیاز بخشیدن به ترکیه توسط امریکا باشد. درین اواخر ترکیه از تغییر ارتجاعی
و هدف مشترک سوریه سخت ناراض است، ترکیه برای سرنگونی نظام بر سر اقتدار سوریه با امریکا هم پیمانی نمود 

جنگ داخلی  و که بشار االسد  و حزب علوی اش باید از زمامداری کنار برده شود و سوریه به جهنمی تبدیل همین بود
ی متمدن و و و ویرانی یک کشور نسب و آوارگی و بی پناهی صدها هزار سرتاسری باعث کشتار ده ها هزار سوریایی

 . معمور شرق میانه گردید

با  مبادا در لحاف هراس اسرائیل پیچید که هساختار حلقات در گیر جنگ داخلی سوری، مقاصد و لعۀ نیاتاامریکا با مط
نی امنیت اسرائیل را بخطر انداخته به مخالفین فعلی اسرائیل یعمنافع وسرنگونی این نظام گروه هایی بقدرت برسند که 

 هحۀ کیمیاوی توسط حکومت سوریدیگر افزوده شود، لذا امریکا با موضوع استعمال اسل حرب هللا و حماس یک جبهۀ 
رضائیت روسیه و چین  تحت نظر ملل متحد  در توافق به محو ذخایر مواد مخرب کیمیاوی سوریهزمینه سازی نموده 

بشار االسد چندان پا فشاری ننموده موجودیت اورا با تمام بد بختی هایی که  را حاصل حاال برای بر انداختن رژیم
 فع اسرائیل دانسته و از موقف قبلی خود انعطاف نمود.باالی ملت سوریه آمد به ن

 مالی و امنیتی  ترکیه که از ابتدای قیام مردم سوریه و مخالفت علنی با نظام بر سر اقتدار متحمل خسارات بس بزرگ
حمالت قوای جکومتی سوریه قرار گرفته از این تغییر فاحش موقف امریکا سخت نگران  گردیده و خاکش بارها مورد

مصلحتی در میان آید و اتحادی بین  احتماالً و نا راض است و ترکیه را وادار به تقرب جستن با کرد ها نموده که اگر
 نخواهد بود.از ابعاد مختلف  کردها و ترکیه ایجاد گردید به نفع امریکا 

دارد که امریکا برای کسب رضایت ترکیه و ایجاد توازن نمایندۀ ترکیه ) دوستم( را فعاالنه وارد صحنۀ سیاست  احتمال
رشوه های سیاسی را پرداخت با نفوذ افغانستان گرداند . امریکا برای جلب همکاری و یا خموشی بعضی ممالک 

ه چین مثال هایی از این تحایف سیاسی بشمار ۀ آمو بزنموده. عقد قرار داد مس عینک و استخراج نفت و گاز حو
 با دوستم و معذرت خواستن دوستم هر یک مؤید این واقعیت است. John Kerryدیدار  میرود.

بروی ندای وجدان و یا اخالق نیست چه گذشته های سفاکانۀ دوستم برایش از این دو ارزش چیزی باقی معذرت دوستم 
 که دوستم حاال معذرت می خواهد. است ابلکه این توصیۀ امریک نماند.

 

 نتیجه گیری:

زی کاندید شدن داکتر اشرف غنی احمد که در شروع این نوشته بعرض رساندم، تعداد زیادی از هموطنان بههمانطوری
زی داکتر احمد شدن خلیل زاد و جاللی و اتمر حمایت خودرا از کاندید کانفرانسی بین بودند مخصوصاً که طیوش خ

با تعهدات از جنگ ساالران و ناقضین حقوق بشر  مجزا ۀامیدواری آن پیدا شد که یک جبابراز نمودند. برای مردم 
اما اقدام داکتر احمد  ایجاد گردیده شاید دور نوینی با برنامه های متفاوت رویدست گرفته شود.اصالحات و تغییرات 

 دانستند. معاون اول همه آرزومندی های مردم را به یأس مبدل ساخته آنرا تداوم حالت کنونیبحیث زی مبنی بر انتخاب دوستم 

شان بی پرسان در نهایت امر این خود بیانگر بیچارگی و بی صدایی ملت افغانستان است که خون های ریخته شدۀ 
قهرمان توصیف می نماید و حاجی مانده و امروز نمایندۀ دوستم در تلویزیون آقای بیات از دوستم بحیث یک جنرال 

 چهره های شناخته شدۀ دیگرمحمد محقق چون فرشتۀ نجات مردم افغانستان گلو پاره می کند. و هردو شخص بشمول 
در موجودیت این اشخاص و این ائتالفات روشنی  زهم در تعیین سرنوشت مردم بحیث حکمرانان آینده شامل شوند.با

 ؟و مردم به کدام یک امیدوار شوند ؟ی بینند کدام استآخر این داالن مکه مردم در 

 بیچاره ملت.

 پایان


