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 هاسهولت در کار
 دنیمراهی برای کسب رأی اعتما 

 

تلویزیون نیمه دولتی کابل صحنه ای را بحیث خبر داغ به نمایش گذاشت بدین منوال که عمر داإود زی نامزد وزیر 
رشید دوستم درستیز وال قوای مسلح  جنرال رټ   سا از رفتن به ولسی جرگه برای کسب رأی اعتماد با داخله قبل

را  و با اغتنام از این فرصت الماسی جلو احساسات رقیق خودمشرف گردیده  حضوره ب شافغانستان در دفتر کار
به ود چون فوارۀ سر به آسمان کشیده ها در قفس سینه به مشکل ناگفته نگهداشته ب گرفته نتوانسته کلماتی را که سال

 . دادفشار و قوت عجیب فوران 
ت خوانده و مخصوصاً حضور جاللتمآبی دوستم را مرد فداکار، وطن پرست، صادق ، صاحب اصول و کرام

ر د و نمودهستایش  تحکام وحدت ملیو اس را در راه تؤمین صلح   ریخؤاین راد مرد بزرگ تقهرمانانۀ  خدمات
مهربانی، غریب پروری و حمایت از حقوق  بشر دوستی، شهامت، ،غیرتصداقت وفاداری، وصف مردانگی، 

 داشت. یدند که هر سنگدلی را بگریه وا مییسراجدی حقوق بشر چنان مستانه  سرسخت و یحام  و بینوایان
و توصیه های مجربانه ای حضرت دوستم بای را در  ، همکاری های همه جانبهداإود زی رهنمایی های حکیمانه

آته  بهبود امور و باالخص در موارد تؤمین امنیت و استحکام مزید وحدت ملی که یکی از اساسات پایدار عقاید
 مطالبه نمودند.دوستم کبیر است 

 

روز بعد داإود زی بدون کدام مخالفت قابل توجه به اکثریت رأی اعتماد را از ولسی جرگه حاصل نمود و بر 
 را دید. و نتیجۀ این فرصت طلبی و مداحی بجای خود  کرسی وزارت داخله نصب گردید

یگر که داستدعا نموده و  به این دولت سپرده  ه ایعریض یو داشت،این حقه بازی ها شیطان را به تعجب وا 
عوام فریبی حقه بازی ها و  بگویم لعنت به من ، اگر شما این افتخار را بمن ببخشید کهنگویید لعنت به کار بد شیطان

 خداوند منی شیطان را از شر شما در امان نگهدارد.، های شیطان مآبانۀ شما
 

بی جهت نیست سإواالت موجه که تا حال ال جواب قلم را با احساس پیوند بخشیده تمنای بیان حقایق نمودم چون 
 مانده مطرح نماییم:

 ال؟رچرا دوستم ستر جن 
مللی و کشور افغانستان ستر جنرال یک مقام نهایت عالی نظامی است، رسیدن به این لهمه میدانیم که در سطح بین ا

 ۀ یک شخص در میدان نبرد است. مقام طی مراحل معین قانون ترفیعات و یا انجام یک خدمت بس بزرگ و قهرمانان
ی یک دستگاه حکومتی در شمال بوده گمان نم نامبرده ده باشی در ین بحال رشید دوستم صدق می کند. مپس کدا
ب صستین و یا دروغین در جهاد به منااهد و سهم راجدیگران بنام م . خدمت زیر بیرق را گذرانیده باشد رود که

منصوب گردیدند، اما دوستم چهرۀ شناخته شده از دشمنان سر سخت جهاد بوده بسی فرزندان مبارز عالی عسکری 
افغان را وحشیانه به قتل رساند و بعد از ختم جهاد مصروف ائتالفات متنوعه با این و آن بود پس دلیل اینکه چرا 

  امریکایی ها یا فرمایش ترکیه؟فیصلۀ رئیس جمهور بوده و یا دستور آیا دوستم به چنین مقامی نائل آمد 
اشخاص ملکی از اعضای در بسی ممالک نظامیان مجرب میدانند که مقام وزارت دفاع یک موقف سیاسی بوده 

وده گردد. اما مقام درستیز وال یک موقف مطلق مسلکی ب حزب برنده بحیث عضو کابینه به این مقام توظیف می
شخصی که  . گردد توسط همین مقام طرح و تطبیق مینظامی اره ، سوق و ادکلیه سیاست های تعرضی، دفاعی

برگزیده می شود باید صاحب دانش عالی مسلکی باشد. نمی دانم اگر دوستم در دوران درین مقام مهم و حساس 
د و نظر به استعداد عطیۀ خداوندی بدرجۀ ی مستعجل این مسلک را خوانده باشمخفی بودن در ترکیه کورس ها

 .درسیده باش ارکانحرب
 

 ؟چرا وزیر داخله بحضور دوستم شرفیاب گردد 
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و یا اگر وزیر داخله  اگر دوستم معاون رئیس جمهور می بود دلیلی برای شرفیابی وزیر داخله بحضور شان بود، 
یک جنرال اردو می بود و بحیث قوماندان یک قطعه مقرر می شد باید برای یک مالقات تعارفی به حضور درستیز 

ده و یک پست کابینه تا این حد حقیر و بی حیثیت دیده واین رسم تا حال معمول نب صاحب شرفیاب می شد. وال 
بوسی و تملق نموده کسی را که رفته پا ساالر مربوط وزارت دفاع نشده که وزیر کابینه به حضور یک جنگ

نین وزیر داخله چه خواهد چاز کدام اوصافی نیست که توسط داإود زی توصیف گردیده، توقع ملت  متصف به هیچ
خالف همه رواج معمول دولت داری مقام یک وزارت را به این مبتذل و مضحک  قبیح، نامبرده  با این روش ؟بود

 ؟شهامت و ابتکار عملش در پیش برد وظایف محوله چه خواهد بود سویه توهین و تحقیر می نماید جرأت و
 

ان، اهل فن سازش گران قاتل هزاران هزار انسان بی پناه و بی گناه و دوستم مرد سفاک، حقه باز، استاد خدعه گر
جاسوس چندین جانبه توسط داإود زی بحیث قهرمان و خدمتگار صادق تؤمین وحدت ملی یاد می گردد، کسی که به 

 را در تجزیۀ افغانستان سراغ می نماید. وحدت ملی عقیده نداشته استمرار قدرت خود
 

 .آی .اس .این مالقات بدستور کرزی صورت گرفته و یا امر امیر حزب اسالمی و یا مشورۀ آیفهمیده نمی شود که 
 پاکستان.

در هر صورت این یک عمل شرم آور و ننگین بوده درین مرحلۀ بسیار مهم و حساس تؤریخی افغانستان بلند ساختن 
نام، نشان و صدای یک جنایت کار جنگی و ناقض علنی حقوق بشر توسط یک عضو کابینۀ آقای کرزی سلی 

 محکمی بر رخسار عدالت خواهان افغانستان است.
  

شان این مالقات وزیر داخله  ادارۀفراست، حکمت و  و سنگ به سینه کوبان درایت،  نمی دانم سر سپردگان کرزی
 را با رشید دوستم جزء کدام تدابیر می شمارند؟

 
 پایان

 
 

 


