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 « مستانتدوس»آیا 
 ایجاد می گردد؟در جوار سرحد ازبکستان با افغانستان 

 Eurasia Daily Monitor Val: منبع
  4311چ رما 13خ: رمؤ

 Igor Rotqrنویسنده: 
 مترجم: عارف عباسی

 
 تبصرۀ مترجم:

 روفمصسخت به خود انکشافات اخیر اوکراین و تهاجم نظامی روسیه بر کریمیا  را چند هفته بدین سو افکارماز  
، همعتقد و متیقن ساخت که بعضی  نظام ها در ماهیت تغییر نکرده رامرا  یک بار دیگراین حوادث . گردانیده بود

مجبور گردانیده و گرگان ن  ، جبر روزگار این ها را صرف به جامه بدل کردش، مکتب و فلسفه همان است که بودرو
، پارلمان ها، اتحادیه ها و نهاد ها همه آرایشی و پوشالی فچر ها منتظر فرصت اند. انتخاباتدر لباس میشان در عل

مند زمینه سازی و بهانه جویی ها رابر گماشته ای یک کشور زوردر ب بوده به مجرد کمترین احساس خطر و قیامی
ائین می افتد و چهره های اصلی نمایان می گردد و آنجاست که قوت آتش آسمانی سادگی صورت گرفته نقاب ها په ب

 برهاننه نه منطق و ، صدا های مردم خفه شده ن کننده می گردد و مقام زور حکم صادر می کندیو زمینی عامل تعی
ر میدان فراخ رقابت زورمندان . دارزشی می داشته باشد میثاق ها و پیمان های بین المللی نه مقاوله و قرار داد ونه  و

تو چرا ستان همان مشاجرۀ طفالنه است که روزگار هنوز همان برخورد های پیشین جنگ سرد متداول است، و دا
، چرا عراق آباد را ویران کردی، چرا بر لیبیا تهاجم کردی و چرا در ن نکنم ، چرا  به افغانستان رفتیکردی که م

داد بدبختانه تعحاال من بر کریمیا حمله نکنم در میان این توکردی ها و من کردم ها  سوریه شورش را برپا کردی که
 اوبانسانهای خوش قلب، وطن پرست، آزادی خواه، عدالت پسند و صلح دوست نا آگاهانه  قربان می شوند  بی شمار

و  گرددرنگین می  هاو کوچه  میدان ها و پیاده رو هااصالح طلب  درد و عواطف خون جوانان پر از احساس و
 نیت برایومص و بجا کردن خواسته های تسلط جویی و پایگاه بحری و یا فراهم آوری کباآلخره همه برای بقای ی

 یک دولت سفاک مستبد استعمار گر ضد بشریت صورت می گیرد.
 مدانست هشدارلۀ یک توجه ام را بخود جلب نمود و آنرا به منز« دوستم ستان»غرق درین اندیشه ها بودم که مضمون 

تا هنوز خنجر در آستین های نمک حرامان و  آشکار شد که  وو خطری بزرگی برای تمامیت ارضی وطنم دانستم 
را خواندن مشکل است و حتی ناممکن، اما  البته در کلۀ شخصی داخل شدن و افکار او وطن فروشان پنهان است.

چند سال است که این شخص بحیث بازی گر مهم در  ، سی و؟اشخاصی چون دوستم بیشتر از این چه می خواهند
و امروز اورا بحیث رهبر یک قوم و اریکۀ قدرت بوده با تغییرات و تحوالت ماهرانه به نفع خود بازی نموده 

سیاستمدار پخته می شناسند. او فعالً ستر درستیز قوای مسلح افغانستان است و کاندید مقام معاونیت اول ریاست 
شی شدن زیه و متالجنموده که او پیوسته در اندیشۀ ت پس افغانستان مستقل یک پارچه چه نا رسایی به دوستم جمهوری

و سؤال خلق می شود که آیا دوستم از مسافرت خود به این ممالک به وزارت خارجه اطالع داده و کسب اجازه  آنست.
 را به وزارت خارجه داده؟ در بازگشت راپور سفر خود نموده و

مترادف به حوادث کریمیا بود و از لحاظ روانی شاید هم  مرا بیشتر نگران  این مضمونخصوصاً که دسترسی به م 
 و پریشان ساخته باشد.

 خدمت شما تقدیم می نمایم.ه بهر صورت به ترجمۀ آن اقدام نمودم و ب
 متن مضمون:

رشید دوستم سیاستمدار سر لجنرال عبداجنبش ملی اسالمی افغانستان  حزب رهبرعیسوی  431۲ر ماه جنوری سال د
و  و استانا پایتخت قزاقستانند پایتخت ازبکستان کسفر غیر رسمی به تاش( 1شناس و رهبر ازبک تباران افغانستان )
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اکثریت تحلیل گران سیاسی منظور سفر دوستم به این ممالک آسیای  کشور داشت. به باور الماتی شهر بزرک آن
 یراپور بعض . به قرارکشور ها بود ننظامی و تخنیکی از ایآوردن کمک های بالقوۀ  مرکزی مذاکره برای بدست

ر دالیل ب د پایتخت ترکمنستان هم سفر نماید، اما بنابه بشکک پایتخت قرغز و عشق آبا دوستم قرار بود( 4نشرات )
 سفر خودرا قطع نموده رهسپار هندوستان گردید. بطور ناگهانی  نامعلوم

در  گردد، وی در اکادمی نظامی شوروی رسمی و سیاسی دوستم از زمان شوروی در گذشته آغاز میدور زندگی 
و قطعه اش رأساً به دوستم ود نمحاصل  تقرر ءعز ۳3حیث قوماندان لوای پیادۀ نمره ه تحصیل نموده ب 1۸۱۱سال 

دوستم سالح برداشت و بر ضد از افغانستان،  . بعد از خروج عساکر شورویراپور میدادرئیس جمهور نجیب هللا 
 .(3) نجیب هللا تمرد نمود.

طالبان بنام اتحاد مقاومت علیه دوستم با اتحاد  1۸۸۱متعاقب تصرف کابل توسط قوت های طالب در سپتمبر سال 
جنگجو بود در اطراف شهر مزار شریف مستقر ساخت که  ۳3333را که در حدود  شمال پیوست و قوت های خود

برده یک دولت مستقل بالفعل را در داخل قلمرو متانک و قوۀ هوایی تقویه می شد ناقوای زرهدار  و  توسط  سپاهش
نهاد و ویزۀ افغانی را صادر نموده سفارت های روسیه، ایران،  ءبنا ار خارجۀ خود تطالبان ایجاد نموده وزار

نام دوستم شرکت هوایی کوچکی را بازبکستان، ترکمنستان و قونسلگری پاکستان در شهر مزار شریف جاگزین شد. 
Balkh Air,  ن می دوستمستا بر سبیل شوخی به فعالیت در آورد.  خبر نگاران روسی و آسیای مرکزی این  تشکل را

  .(۲)نامیدند
بر عکس  ستان،که مردم ساکن دوستم ودمشاهده نم 1۸۸۱)نه مترجم( طی دیداری از مزار شریف در سال  نویسنده

، تلویزیون میدیدند و به هنر موسیقی می پرداختند، رنان برقۀ سراتاپا نپوشیده به تحت تسلط طالبانان مناطق گباشند
بودند. نویسنده از قرارگاه قوت های نظامی دوستم دیدن  صنوف مکاتب و پوهنتون مزار شریف   مشغول تحصیل

دند، با وصف ماه رمضان نمود، اکثر صاحب منصبان تحصیل کردۀ شوروی بوده به فصاحت روسی صحبت میکر
 .مرا به افطار چاشت دعوت نموده باهم ودکا نوشیدیم

را با دوستمستان با قوتش نگهداشت. اسالم کریموف کمک  تاشکند روابط خود 1۸۸3درین ایام و تا میانه های سال 
 ارزانی داشت. افغانستان ازبک تباررهبر های سخاوتمندانۀ نظامی و اقتصادی را به جنرال دوستم 

غرض استراحت و گذرانیدن دورۀ نقاهت سرحد را  متداوم  با طالبان بصورت عساکر دوستم بعد از جنگ های شدید
  و به شهر سرحدی ترمز ازبکستان میرفتند. عبور

رجحانات و امتیازات زیاد داشت و آنرا یک دولت حائل  مقامات تاشکند دوستمستان برایموجودیت  واقعاً مفکورۀ 
 گ. ثبوت این روابط تنگاتننیرو های طالبان افغانی میدانستند پیشروی  و بین این کشور آسیای مرکزی و نفوذ

 (۲) زیستند.می در تاشکند بود که خانواده اش در آن  برای چندین سال  شخصی دوستم ویالی  وجودیتم
به در ماسکو  هدف سفر ماه جنوری دوستم  Carnegie Centerمتخصص   Aleksei Malanshenkoبقرار گفتۀ 

هیچکس نمیداند که در اواخر » این مقامات بود  و بیاد دادن را به چشم زدن خود  حبه اصطال ازبکستان و قزاقستان
می    Malashenkoرخ خواهد داد.  در افغانستان بعد از خروج نیرو های نظامی غربی چه حوادثی 431۲سال 

اهد با استفاده از عامل ممالک آسیای مرکزی ازبکستاُن قرغستان و فراتر از آن بحیث یک افزاید که دوستم می خو
 را می سازد. ۀ تپ و تالش اوزسیاست افغانستان بقای خودرا تضمین نماید واین انګی ۀبازی کن فعال در صحن

Alexander Knyazev   مربوط مؤسسۀ مطالعات شرق ات در الماتی د برنامه های آسیای مرکزی و قفقازانسجام دهن
را با  روابط خودمی خواست  شناسی ماسکو چنان دلیل می آورد که جنرال دوستم با دیدار همرای وزیر امنیت قزاق

 آن کشور نزدیک سازد البته با حفظ مناسبات با تاشکند 
Knyazev    ر استانا با دمی گوید دوستم در دیدارشNortai Abjkaev    (۳) امنیت ملی مالقات نموده کمیتۀرئیس. 

از ارزش ایجاد یک حوزۀ حائل بین کشورش و افغانستان مستشعر ازبکستان  ۸3نظرداشت جمیع اقدامات سالهای  با مد
ث شخص دنیا گرا با سوابق، افکار و اعمال خود یک انتخاب پسندیده برای ممالک آسیای مرکزی یحه است. دوستم ب

 . محسوب می گردد
Rafik Saifulin    هیچ کس طالبان را دم درب خود نمی خواهد»می گوید کومت تاشکند حشناس سیاسی طرفدار کار، 

 .«زیاد است به چند دولت مستقل مبنای هویت قومی راحتمال پارچه شدن افغانستان ب
Knyazev   ر دشاید دوستم امکانات ایجاد یک دولت مستقل را از انستیتیوت شرق شناسی روسیه در الماتی می گوید

 شی سرحد شمالی افغانستان با مقامات ازبک و قزاق مورد بحث قرار داده باشد.احو
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ستان ایجاد دوستم را غرض وجود ندارد که  فعالیت های علنی مقامات ازبکستان و قزاقستان بهر حال فعالً دالیل مقنع 
ه این دو مملکت بیانگر گسترش نفوذ سیاسی اش در افغانستان خواهد بود البته با جلب . سفر اخیر دوستم بتائید کند

به  روابط  ک آسیای مرکزی. اما از سوی دیگر این مراجع هم خواهان پیوند و استحکامالهمکاری و پشتی بانی مم
ادگی های الزم را مطابق نفوذ سیاسی در داخل افغانستان اند تا آم مالک  وار کننده با صالحیت ویک شخص امید

 های عینی داشته باشند.و واقعیت  حوادث تو تحوال اتانکشاف
ابق و ریشه های قدیمی اش با وها برای ممالک آسیای مرکزی مهرۀ مرغوب و مرجح است بلکه با سندوستم نه ت

روسیه در مسیر  عنصر زیاد مفید و بدرد بخور برایمراجع نظامی) شاید هم استخباراتی، مترجم( شوروی زمان 
 تأمین نفوذ سیاسی اش در افغانستان باشد.

خروج قوت های نظامی  تحقق  بخشیدن این تمایالت، اندیشه ها ، دوراندیشی ها مربوط عواقب و اتفاقات بعد از 
 ۀ ریاست جمهوری افغانستان است.نتایج انتخابات آیند و 431۲امریکا در اواخر سال 

 
 پایان
 
 

رهبر یک قوم ایجاب اکثریت آراء آن قوم را در یک انتخابات دموکراتیک می نماید. یک شخص شاید زورمند، ثروتمند ۀ اطالق کلم(    1)
این موضوع شامل حال کلیه جنگ ساالران کنونی است که  ۀو دارای نفوذ سیاسی و نظامی باشد ولی یک قوم وی را رهبر خود قبول نکرد

 جم(.را رهبر یک قوم جا زده اند )متردخو
(4  )(Nezavisimaya Gazeta, on January 31). 
(3)Rossia newspaper, August 41, 433۸  
(۲)Nezavisimaya Gazeta, January 314311; Rossia, August 41 433۸ , 
  مصاحبه نویسنده با موصوف( ۳)
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