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  ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٠٩      مسکو                                                                                                      غوث جانباز
  

 »حامد کرزی و عبدالرشيد دوستم«ه ای ئتوط
  

ای را به نشر رسانيده است که به   مقالهان روروسی آندری سيرینکو اینبار نيز در سایت افغانست تحليلگر
ر زد و او زعم   .  ميان فعالين و دولتمردان سياست جاری افغانستان استۀبند های پشت پرد حکایت

تا جای که من ميتوانم قضاوت کنم و تا حدودی که من توانسته ام استنباط کنم نظریاتی آقای سيرینکو در حلقات   
  .در دوران انداجتماعی روسيه  -سياسی

 
شت ست سال جاری زریع١٧بر١۶شب او  .جنرال دوستم به وطن بر  در مهاجرت یکه جا،  طياره از انقرهۀ ا
ی حالت  ماه در٩ مدت ً اجباری به سر ميبرد و عمال شت دوستم به . به ميهنش آمد ،قرار داشت قيد خانه  بر

شت دوستم سر آغاز یک بازی جدید سياسی در  .د  روبه اختتام انتخابات گردیۀپروس داغ  افغانستان خبر باز
 .افغانستان تلقی ميشود

ست خبر ها در بار١٧قابل تذکر است که حتی   شت سرکرده ۀ ا  -مطابق متن(ی افسانوی ازبکهای افغانا بر
اریاب نظر به یک روایت به ف(فقط چند ساعت قبل از عزیمت دوستم به شمال افغانستان . ضد و نقيض بودند)مترجم

ری به جوزجان و روهی افغان رسما )مطابقی دی اسالمی  جنبش ملی"  که رئيس حزبد خبر دادنً رسانه های 
 .شته است به کشور بر "افغانستان

ولی با آنهم بعضی از  دوستم در افغانستان هنوز دشوار است، جدید " رستاخيز سياسی" عواقب  پيشگوئی همه   
 :رشمردنتایج مقدماتی را ميتوان ب

بدون شک ميتواند یک کاميابی دیپلوماتيک حامد  )مترجم -مطابق متن(ی دوستم از اسارت افتخاری در ترکيه ئرها    
ردد تن به  بدون وقع گذاشتن "ارگ "مالک کنونی  .کرزي تلقی  به مخالفت های سياسيون افغان و اعتراضات واشن

ردد  .دوستم اجازه داد تا به ميهنش بر
شت دوستم به کابل،با آ     شت ۀاعالمي  امریکا در افغانستان طی ۀسفارت ایاالت متحد اهی یافتن از باز  رسمی بر

شت سر کردً در اعالميه ضمنا. تقبيح نمود  ً  شدیدا دوستم را فته ميشد که بر   ازبکها باعث بهبودی اوضاع در ه ای 
ردید ی است بۀل قتل عدؤعبدالرشيد دوستم مس" :منطقه نخواهد   .ي شمار از اهالی ملکی و اعدام هزاران اسير جن

شت دوستم به افغانستان ابراز نمودند" شت این " :امریکایها نا رضایتی خاص خویش را از انتخاب زمان بر بر
ریاست جمهوری صورت   انتخاباتۀیعنی در آستان  نهایت حساس و تاریخی برای افغانستان،ِ شخص در یک زمان

 ."رفته است
 مبنی بر  جدی بودن تمایالت خویش باالی   ً معکوسا بلکه  حامد کرزی در این ميان نه تنها عقب نشينی نکرد ،   

دفتر ریاست جمهوری  بعد از اعالم اعتراض امریکا، چند ساعت . ازبکهای افغان تاکيد کردۀاتحاد با سر کرد
شۀ خویش اعالميۀافغانستان به نوب در  .افغانستان ناميد "داخلی یاله ئمس"ت دوستم را  منتشر نمود که در آن بر

ردیده بود که افغانستان در صورت ضرورت قادر خواهد بود تا امنيت آقای  ی مذکور همچنان یاد آوریااعالميه 
 ...دوستم را منجمله به طور مسلحانه تامين نماید

 ميان افغانستان و ایاالت ۀت جمهوری به معضل ریاس در پایان کمپاین انتخاباتی "ی دوستماله ئمس "بدین ترتيب   
تن ۀدليلی برای پيدایش مناقش یاد شده ميتواند "ۀمعضل"مزید بر آن  . امریکا مبدل شدۀمتحد  آشکار و جدی ميان واشن

ردد٢٠و تيم کرزی بعد از  ست  البته این در آن صورت که حامد کرزی در پست ریاست جمهوری باقی بماند و  . ا
  .را با جنرال دوستم ادامه دهد "کاریهایشهم"روند 

شت دوستم ،  مبنی بر اجازه دادن  کرزی .ح  قاطعيت هویداست که   عملی است پيش بينی شده و خوب حساب   بر
ران در کابلۀعد .شده ان را به نفع   از تحليل نظر ميدهند که پشتيبانی دوستم از کرزی در انتخابات کميت رای دهنده 

 .يصد افزایش خواهد دادف ۵او الی 
 آرا را به ٪۴۵ی های که در غرب به راه انداخته شده اند نشان ميدهند که حامد کرزی در انتخابات الی همه پرس   

 .برای انتخاب حامد کرزی در دور اول ميتوانند فيصله کن باشند "دوستم فيصدی "ظ ااز این لح .دست خواهد آورد
ير به نظر ميرسدً ار دوستم واقعاان طرفد کميت رای دهنده       شت دوستم به وطن طرفداران ۀدر آستان . چشم  بر

ی های متعدد و پر جمعيت را در والیات فاریاب و جوزجان به راه ئو گردهما تظاهرات ..."جنش"او و هواخواهان 
رد هما١۶روز یکشنبه  .انداختند ست   :ات شمال شرقی کشور ازبکهای افغان در والیۀی های طرفداران سرکردئ ا

طرفداران دوستم طی تظاهرات مذکور تقاضا نمودند تا جنرال وطندار شان الی تاریخ  .تخار و بدخشان نيز جا داشتند
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ست٢٠ ردد، )روز انتخابات( ا  .انتخابات عنقریب را تحریم نمایند نها مصمم خواهند بود تاآن آدر غير  به وطن بر
شتدوستم ز آقایدرست بعد از یک رو ست دوستم در یکی از پارکهای جوزجان در ١٧به تاریخ  . به افغانستان بر  ا

ردیده و  ١۵الی  ..."جنبش"فته ميشود که برای شنيدن سخنان رئيس  . ایراد کردۀبياني مقابل طرفدارانش ظاهر 
رد هم آمده بودند  .هزار نفر 

ردیده باشدسبب آماده سازی را "ی دوستماله ئمس"ميتوان حدس زد که      ان در پنج والیت افغاستان   .ی دهنده 
یعنی   محسوسی است باالی رقيب او در شمال افغانستان،ۀضرب بدون تردید آرای طرفداران دوستم به نفع کرزی،

 "پادشاه شمال " )مترجم-مطابق متن(والی بلخ عطا محمد نور -مپاین انتخاباتی نامبرده در آنجاآمر ک عبداهللا و .آقاي ع
شت رئيس  .]است )ازبک تبار( دشمن سابقه دار جنرال دوستم )تاجک تبار(نور  عطا[)مترجم-مطابق متن(        بر
     جوالی به نفع  -ی است باالی ساختاری که عطا نور طي ما های جون رهبری شده اِ مبـَبه شمال ب ..."جنبش "
 .عبداهللا در شمال ایجاد نموده بود .ع
شت به وطن شروع به اجرای نقش که به او  )مترجم-مطابق متن(یی افسانوسرکرده ا   ازبکهای افغان به مجرد باز

رد همائی مورخ  .نمود سپرده شده  شتش از ١٧در  ست در جوزجان دوستم رسما از حامد کرزی که به خاطر باز  ا
ست ٢٠ت تا در انتخاباتخواس دریغ نکرد اظهار امتنان نمود و از طرفداران خویش" تالشی هيچگونه"خارج از   ا

دوستم  ,توجه است که همزمان با اظهارات فوق خور در. جمهور کنونی بدهند اشتراک نمایند و رای شان را به رئيس
 .مورد خویش انتقاد کرد  امریکا درۀبا لحن شدید از پاليسی ایا الت متحد

به نفع "-افغانستان معاصر به وجود آورده است  همتای سياسی را در وضعيت بی ,بدین ترتيب" دوستم یاله ئمس " 
 ." ضد امریکارب کرزی و
 :به دسته های آتی تقسيم شده اند که ميتوان ارزیابی کرد حلقات حاکميت و سياسيون افغان در شرایط کنونیتا جای

 ،ریکائی او اندآنهای که هم از حامد کرزی حمایت مينمایند و هم طرفدار حاميان ام
  ، ضد امریکا اندر ضد کرزی و هم برآنهای که هم ب

 .و باالخره آنهای که با امریکایها در معامله بوده اما عليه پاليسی کرزی اند
 ۀدست از   حامد کرزی در انتخابات قریب الوقوع به کرسی ریاست جمهوریۀبا جرئت ميتوان گفت که رقيبان عمد 

 .اند اخير
  

 رئيس ً روش مذکور واضحا .روش نوینی در سياست افغانستان شود "مبتکر" جنرال دوستم ميتواند در این ميان
روش "از جانب دیگر دور از امکان نيست که  .جمهور کرزی را از ستراتيژی امریکایها در افغانستان جدا ميسازد

 ...در موافقت با شخص کرزی راه اندازی شده باشد" جدائی"و  "نوین 
 :اشاره کرد  به آنً او حين سخرانيش در جوزجان قسما ,رال دوستم ریشه های عميقتر دارندظهارات اخير جناینکه ا 
 )یاد ميکنند"ازبکهای افغان "حزب دوستم را در حلقات غير رسمی افغانستان بيشتر به نام حزب..."(جنبش "حزب"

ه یک حزب ملی و سراسری در افغانستان حزب ما قصد دارد ب .اصالحاتی را درتشکيالت خویش وارد خواهد کرد
 .گفته های دوستم به آن معنی است که در ترکيب حزبش نماینده گان اقوام دیگر نيز شامل خواهند شد ."ل گرددیبدت

متحول "  حامد کرزی در انتخابات، حزب در این صورت دور از امکان نخواهد بود که در صورت پيروزی مجدد  
اصل "آنرا همانا " نوین" به حزب حاکميت مبدل گردیده و بنياد پاليسی ,می افغانستانملی اسال جنبش"  یاشده 
 تخنيکی به ۀامریکا در افغانستان و تالش بخاطر تبدیلی او از چهر "پروژه ی"یعنی جدا سازی کرزی از  -"دوستم

 .زعيم ملی و سراسری تشکيل خواهد داد
اه   ش ـنـت "و همزمان ,...)بر بنياد حزب جنبش( عمل بپوشدۀستان جامطرح ایجاد یک حزب حاکميت در افغان   هر

 استخبارات کشور ترکيه بر حزب مذکور ۀثير و نفوذ قابل مالحظأپر واضح است که ت ,را با امریکا حفظ نماید "مالیم
در  . استدوستانه را با انقره حفظ کرده دوستم روابط خيلی نزدیک و ,در تفاوت با واشنگتن  .وجود خواهد داشت

ست دوستم از ١٧ميتين   .مقامات ترکيه قدر دانی کرد" مهمانوازی" ا
تحول  .ميتواند روابط حامد کرزی را با قوماندانان مجاهدین در محالت تغيير دهد "ی دوستماله ئمجدد مس"بروز  

تن در رابطه به دوستم نشان ميدهد که امریکایها طرح حداقل یک تصفي  حساب سياسی را با ۀپاليسی و جدیت واشن
ی از طرف . دارند روی دست"ائيتالف شمال"ی از قوماندانان  عده تن مبنی بر ارتکاب جنایات جن اتهامات واشن

تن فردا اته .مشخص و قاطع بودند ،  روشنً دوستم کامال مات مشابه ابدین ترتيب کسی نميتواند ضمانت بدهد که واشن
 . ضد طالبها وارد نکندررا عليه سائر متحدین خویش در جن ب

اه ما،   رد سياسی سائر سرانامکان از دید  ان هاي مربوط امریکا نهایت زیاد  "تالف شمالائ"اسبق   پي از جانب ار
تن قبل از همه در تالش برای یافتن زبان مشترک با سران  .به نظر ميرسد طالبهای "دليل اساسی پاليسی مزبور واشن

و با مال های تندرو امریکایها دست به تصفيبه خاط .نهفته است"مال یم فت  آن قوماندانان مجاهدین ۀر دست یابی به 
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ی نان را قاتلين هزاران آخواهد زد که طالبها  دشمنان قبل از   قاتلين وۀدر زمر .و دشمنان پشتونها مينامند  اسير جن
 .نام برده ميشود٢٠٠١"های قهرمانان نبرد"ئر، فهيم و سا همه از دوستم

تن باالی دوستم بعد از  "سياسی -حقوقی"در صورت که فشار    ست ٢٠واشن ما  کسب کند، شدت بيشتر ا
ری از قوماندانان اسبق ۀتالش های جدید عد شاهد چنين  .بود که با کرزی متحد شوند خواهيم "تالف شمالائ" دی

اه های حقوقی امریکا و تصور ميرود که حامد کرزی به حامی و وکيل مدافع سياسی این قوماندانان  در برابر دست
ردد ر احتمال آن نيز ميرود که اتحاد کنونی کرزی .اروپا مبدل  باشد ميان  "آزمایشی اتحاد"دوستم یک  -از جانب دی

 .هویت و استقامت پيدا خواهد کرد ج،س انتخابات هرچه بيشتر نۀ مجاهدین که بعد از ختم پروس حاکميت و
من فکر  .سياست چيزی است عاری از حيا و سياست در افغانستان دو مرتيه بی حياتر ست،ولی طوری که هویدا   
دوستم و سائر دوستان  کنم که کسی بتواند ضمانت کند که حامد کرزی بعد از جلوس به کرسی ریاست جمهوری، نمی

 نيکش را به ۀاراد او از یک طرف  با این عمل خویش. مجاهد او را تسليم پوليس نظامي امریکا نخواهد کرد
ی خواهد ناميد ر اقدام خود را نجات افغانستان از جنایت کاران جن  .امریکایها ابراز و از جانب دی

که مالک  مربوط به پاليسيی خواهد بود)با مجاهدین -سترده تر( اتحاد حامد کرزی و دوستم ۀبدین ترتيب آیند   
 .ایددر دور دوم ریاست جمهوری انتخاب نم "ارگ"کنونی 

 دولت را به ميان ۀسياسی برخوردار باشد و سيستم جدید اداربيشر  بخواهد از استقالل کرزی   حامد در صورت که  
در این صورت او ترجيح خواهد داد تا اتحادش را با سران و  باشد، بيآورد که در آن شخص او نقش زعيم ملی را دارا

با به کار  )ی نامه های نه چندان شفاف و پاک دارند ی که زندهمنجمله با آنها( .استحکام بخشد "وطنی"سياسيون 
اتن با مدافعين حقوق بشر به ضرر او خواهد بود  .يری ستراتيژی فوق دوستی و روابط تن

ر کرزی ترجيح بدهد که به جای زعيم ملی شدن قصد دارد صرف یک اداره چی عادی سياسی   کشورش  و اما ا
 او با اشخاص همچون دوستم بالفاصله بعد از جلوس به کرسی ریاست جمهوری پایان در این صورت اتحاد باشد،

  .خواهد یافت
  

 پيان
      

 
 


