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  م٢٠٠٨ فبروری ٢٤ آستراليا  –           ملبورن       قيوم بشير 
  
  
  

  !دوستم در انديشۀ قدرت  و ثابت در تالش سلب آن
  

   مبرهن است که در آشفته بازار سياست در افغانستان ، سياستمدارانی وجود دارند که بيشتر به سياست بازان ميمانند 
ه با همۀ امکانات  دست داشته و با سوء استفاده از ساده گی و حتی صداقت اين گروه کسانی اند ک! تا سياست مداران

خواه . مردم درجهت رسيدن به اهدافی که در سر می پرورانند تا به خواسته های  درونی شان برسند تالش ميورزند
ان مقصد  برگزيده  ولی آنچه را که آنها بعنو. اين اهداف وخواسته ها  سياسی باشد، خواه اقتصادی و خواه اجتماعی

اند،  چيزيست  که  در ظاهر  قضيه  مردمان عوام توجهی جدی بدان نداشته و به آسانی فريب اين دسته از سياست 
  .بازان را ميخورند

   هرگاه تاريخ سياسی افغانستان را ارزيابی و دقيقآ مطالعه نماييم ، بخصوص در سه دهۀ اخير ما بار ها شاهد 
ده ای  از انسانهای ابن الوقت  نظر به اقتضای زمان و موقعيت اجتماعی خودشان با استفاده از دسايسی بوديم که ع

  يکی از اين افراد، شخصی است .. حيله و نيرنگ های عوام فريبانه به هر وسيلۀ ممکن  سوء استفاده می نمودند
  .بنام عبدالرشيد دوستم که چون کورگره ای می ماند بر سرنوشت مردم وکشور ما

     طبعآ وقتی هموطنان عزيز ما بخصوص آنهاييکه در شهر کابل و حومۀ آن سکونت داشتند با نام دوستم بر 
ميخورند، ناخواسته وناخود آگاه خاطرات تلخی را به ياد ميآورند که همراه با فجايع بس فراموش ناشدنی وحولناکی 

  . اق افتاده استاست که درآخرين سالهای  دوران جهاد و مقاومت مردم ما اتف
در آخرين حکومت دست نشاندۀ کمونيزم در افغانستان عبدالرشيد دوستم بعنوان سرپرست و يا قوماندان گروۀ ! بلی 

 افغانی در ساعت ، افرادش از رژيم رو به اضمحالل نجيب دفاع ٣٠٠٠٠معروف گليم جمع بود که در ازای دريافت 
 که داشتند، از تجاوز به ناموس مردم گرفته تا قتل وغارت  و چور و آنها در آن زمان با همه بيرحمی. مينمودند

و سرانجام نيزبا تغيير جامه نه تنها . چپاول و صدها عمل فجيع ديگر که قلم را يارای بيان آن نيست، دريغ نورزيدند
  .اس گذاشتنددر صف نيروهای  مقاومت  قرار گرفتند، بلکه چيزی  نگذشت که حزب جنبش اسالمی شمال را نيز اس

   دوستم که تا چندی قبل از آن در مقابل نيروهای مقاومت با سرسختی تمام می جنگيد، يکباره با تغيير جهت و چشم 
پوشی رهبران جهادی  از عملکرد های  وی از سوی مولوی نصراهللا منصور و صبغت اهللا مجددی به کسب القاب 

همان نخستين روزهای پيروزی مجاهدين حاتم بخشی ها و از کيس مردم ما از . سردار اسالم و سترجنرال نايل آمد
ولی با آنهم تنها چيزی که مردم ما را اميدوار . خليفه بخشيدن  هايی بعضی از رهبران جهادی را نظاره گر بودند

، نموده بود ،  موضوع خاتمه پذيری جنگ از يکسو و  استقرار صلح و ثبات در کشور پس ازسالها دربدری، وحشت 
اختناق و در نهايت آواره گی و صد ها بدبختی ديگر از سوی ديگر بود که متاسفانه هنوزهم  به  نحوی  جريان دارد 

  .و از صلح کامل  خبری  نيست
   اگر به اوضاع نسبتآ نا آرام و کچری قروت گونه ای افغانستان در حال حاضر نظری افگنيم خواهيم ديد که حرکات 

اعضای دولت و يا نماينده گان پارلمان درست در شرايطی رونما ميگردد که نياز مبرم به حفظ مرموزانۀ تعدادی از 
آرامش  و تحکيم صلح و ثبات پايدار در وجب به وجب خاک سرزمين ما از هر زمان  ديگری بيشتر محسوس 

  .ميگردد
ات در منطقه گردند، بلکه با ايجاد    امروز دست های از داخل و خارج از کشور ما در تالش اند تا نه تنها مانع ثب

ناامنی  در افغانستان  ميخواهند اوضاع را به نفع خودشان رهبری نموده و به هر وسيلۀ ممکن تفرقه افگنی هايی 
  . مختلفی را از قبيل مسايل مذهبی ، لسانی  وغيره ميان باشنده گان افغانستان رونق بخشند

ناپسندانه ، ضد بشری وحتی ضد اسالمی  در گوشه  و کنار کشورمان چنانچه طی روز های اخير ما شاهد حرکات 
  .بوديم ، بخصوص حوادث غير انسانی اخير در واليت  قندهار که عده ای بيگناه را بخاک و خون کشيد

اگر آنهاييکه به هر نحوی در خرابی اوضاع در کشور کمک ميکنند و به :  من بار ها به اين نکته اشاره نموده ام که 
طرق مختلف مردم بيدفاع و بيگناه را به خاک و خون ميکشند، خواه طالبان باشند يا طرفداران حکمتيار و خواه 
طرفداران دوستم باشند يا رقبای شان، مگر اين عمل شان برای گرفتن قدرت در کشور نيست و آيا نميخواهند تا از 

  اين رهگذر به قدرت برسند و صاحب تاج وتختی شوند؟
راينصورت چگونه ميتوان بر چنين ملتی که قلب يکايک آنها ماالمال غم و اندوهی است که با کردار همين     پس د

  تفنگداران برای شان رسيده است، حکومت کرد؟
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مسلمآ بايد همه تفنگداران و تفنگساالران بدانند که اين غير ممکن خواهد بود، زيرا با اينهمه رنج و مصيبتی که شما 
م به ارمغان آورده ايد فکر حکومت کردن برآنها را نيز بايد از سر بيرون نمود، چون تحقق  اين امر، برای اين مرد

آيا ميدانيد که دوران حکومترانی با تفنگ گذشته و امروز آنچه را که مورد پسند .   خيال است و محال است و جنون
  ت پايدار در کشور؟بشريت است ، چيزی نيست جزء محبت و ايجاد فضای امن و صلح و ثبا

   آيا ميدانيد که ديگر دوران ملوک الطوايفی گذشته است و با اعمال  زور ، فشار و ايجاد اختناق  بر مردم نميتوان 
  حکومت راند؟

   تعجب اينجاست که در هرطرف کشور ما عده ای بخاک و خون کشيده ميشوند و و با کمال بيرحمی و بی انصافی 
  .ين با ديده درايی وپررويی  داد از مسلمانی زده و بنام اسالم جانهای مردمان بيگناه را ميگيرندمی بينيم که همه قاتل

يکی را بنام اسالم به اعدام  محکوم  می کنند، ديگری  را لقمه نانش  را قطع می نمايند، عده ای را بنام اسالم ترور 
اموال قومی را بنام اسالم . اسالم  به خاک و خون ميکشندميکنند، جمعی  را به زندان می اندازند ، عده ای  را بنام  

  ...غارت ميکنند و
   يکی از دوستان قصه ای جالبی را از نخستين روز های قيام مردم در مربوطات واليت بادغيس مينمود و آن 

ما را برای خدا شحکايت  از احساسات  دهقانی بود که در اثنای تظاهرات و قيام سراسری مردم آنواليت فرياد ميزد 
     !!!يک معلم هم بدست من هم بدهيد ، آخر من هم مسلمان هستم و من هم ميخواهم يک کافر را بکشم

  :                                                                                                اين موضوع دو چيز را روشن ميکند
نها بخاطر احساسات دينی و اسالمی ، بلکه بعلت نداشتن سواد وعدم آگاهی مردم از  دست زدن به قتل نه ت– ١

وظايف دولتی بخصوص شغل وارستۀ معلمی ،  زيرا تصور آنها از معلم بودن در حکومات وقت بدان معنی بود که 
  .هر معلمی که در اين حکومت ها  کار کند، بدون شک کمونيست و يا دشمن دين ميباشد

  .نگهداشتن عوام از رسيدن به آگاهی های اجتماعی توسط حکام وقت در نيم قرن اخير قبل از کودتای ثور عقب – ٢
   با توجه به نکات باال آيا ميتوان آنهايی را که  در حال حاضر به قتل مردم دست ميزنند، نيز تابع چنين احساسات 

 ، زيرا قريب سه دهه از آغاز انقالب گذشته است و !!!دينی واسالمی دانست؟ مسلمآ بايد گفت که اين کجا وآن کجا
امروز مردم ما نه تنها از آگاهی های اجتماعی و سياسی بهره جسته اند، بلکه بخوبی ميدانند که حق چيست وباطل 

  .کيست 
يرانی    امروز مردم شريف افغانستان بخوبی آگاه اند آنهاييکه به هر طريق ممکن تالش دارند تا با قتل و غارت و و

آنچه که ميتوان باعث . قدرت شانرا بيشتر کنند، ديگر کور خوانده اند و اين حربه ای شان هرگز کاری نخواهد بود
نفوذ در اذهان عامه گردد، چيزی نخواهد بود جزء کمک به همنوعان و زمينه سازی برای يک صلح   پايدار و دست 

  .ن از خشونت های ناشی از عقده ها ی شخصی، فاميلی وحتی سياسی و اجتماعیکشيد
ولی با وجودهمه اين مسايل؛ متآسفانه آنچه باعث نگرانی خاطر گرديده ، حرکات ناموزونی است که اخيرآ ازسوی 

  :ماييمعده ای از سران حکومتی  رخ داده و حساسيت هايی را بوجود آورده است که اينک اشاراتی بدان مين
از طريق انترنيت ) هرچند کفرآميز( دستگيری و محکوم کردن يک  ژورناليست جوان بجرم خواندن  يک خبر – ١

  . بدون رسيدگی به وضعيت نامبرده و نگهداری وی در حالت بی سرنوشتی
ن عمل نه تنها که  اي.  برکناری  ژورناليست  ديگری  بجرم  استفاده  از چند کلمۀ فارسی  بجای  کلمات  پشتو– ٢

حساسيت هايی  را  در جوامع  ملی  و بين المللی بر انگيخت ، بلکه  باعث شد تا شخص وزير نيز بعنوان يک فرد 
  .در حاليکه هر دو زبان  فارسی  و پشتو زبان های  رسمی کشور می باشد. تبعيض گراء به جهان معرفی شود

يزيون  از سوی  وزارت  اطالعات  و فرهنگ  در ارتباط به  جريمه های نقدی بعضی از مسؤولين راديو و تلو– ٣
  .مسائل زبانی

توسط وزير اطالعات  » نگارستان « بجای  کلمۀ  فارسی  »  گالری«  تغيير و جايگزينی  کلمۀ انگليسی – ٤
  .وفرهنگ

 و شتم موصوف  تن ازافرادش به منزل اکبربای رهبر ترکمن  تباران افغان در کابل و ضرب٥٠ حمله دوستم و – ٥
  .در مقابل زن و فرزندش و انتقال وی به خانۀ دوستم در وزيراکبرخان

  . ممنوع الخروج شدن عبداللطيف پدرام از افغانستان به جرم همکاری با قضيۀ دوستم و اکبربای– ٦
، عبدالجبار  به تعليق در آمدن وظيفۀ دوستم و دو تن از نماينده گان مجلس از سوی قاضی القضات  افغانستان – ٧

  .ثابت الی رسيده گی به اين معضله و حل کامل قضيه
    اينها مشکالتی اند که اخيرآ در افغانستان  بوجود آمده  و دولت آقای کرزی  ناگزير است در حل آن تالش  جدی 

                                                 .                                                                                   بخرج دهد
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   با توجه به قضايای اخير، اگر واقعآ  چنين برخوردی  اتفاق افتاده  باشد و آقای  ثابت  با استفاده  از قانون اساسی 
 نظرداشت افغانستان که اين حق را برای اين نهاد مهم دولتی ميدهد تا مجرم را به پنجۀ عدالت بسپارد ،  بدون  در

  پس چه چيزی مانع جلوگيری از اجرای چنين حکمی شده ميتواند؟.  مقام و رتبۀ آن شخص
از طريق نشرات مختلف داخلی و خارجی اطالع يافتيم که افراد دوستم تهديد نموده اند که اگر مويی از سر دوستم کم 

  !!!شود دست بقيام عليه حکومت خواهند زد
وک الطوايفی در افغانستان مستقر است و هر فردی در صدد تحکيم قدرت نظامی  گويی هنوز هم حکومت مل!عجب 

  .و اجتماعی خودش بوده و از هيچ عملی رويگردان نيست
امروز بدبختانه . اينجاست که بخوبی می بينيم چه کسانی مانع استقرار صلح در کشور ما بودند، هستند وخواهند بود

جاد درزهای فر اخ ميان مردم ما تالش دارند و متاسفانه درنتيجه می بينيم  دست های مرموز طبق روال گذشته به اي
  .    که تاحد زيادی هم موفق بوده اند و اين چيزيست که ضعف دولت به اصطالح منتخب ما را نشان ميدهد

با .  و يا دارند بايد ديد که سازمان ها و احزاب سياسی کشور تا بحال چه دست آورد و ارمغانی برای مردم ما داشتند 
تآسف بايد پذيرفت که مشکل افغانستان قبل از همه چيز ، مشکل درونی ميباشد که ميان رقبای سياسی در داخل دولت 

امروز در مجالس کشور های غربی ما بخوبی می بنينيم که . در جهت سرکوب کردن طرف مقابل شان قرار دارد
 پارلمان گاهی در مقابل هم استفاده مينمايند، ولی هر چه دارند در حتی کلمات بسيار زننده و  نا شايستی را اعضای

خاتمه می پذيرد و طوری نيست که بعنوان عقده ای آنرا به بيرون برده و جبهه گيری  در مقابل  ) مجلس ( همان نکته 
ق جنگ و حرف متاسفانه  در کشور ما  قضيه  بدين منوال نبوده و زبان زبان تفنگ و منطق منط. يکديگر نمايند

  .حرف ناسزاء به طرف مقابل است و بس
 سال از سقوط رژيم طالبان  و استقرار هزاران تن نيروی خارجی در افغانستان ، هنوز هم موضوع ٦امروز پس از 

خلع سالح ، يک معضلۀ بزرگی محسوب ميشود و تفنگدار ما به يک تفنگی که چون ارثيه ای پدری بدستش قرار 
  .فا ننموده و در صدد بدست آوردن تفنگها و شايد هم ذخايری از آن باشندگرفته است ، اکت

اگر واقعآ دولتمردان افغانستان ميخواهند محبوبيتی در ميان مردم داشته باشند صرف نظر ازگذشته های تيره و تا ر 
 ای را بدوش دارند بعضی از آنها، بايد خودشان به قانون کشور که ، خود بعنوان مجری و نگهبان آن قانون وظيفه

  .عمل کنند
 اگر چيزی غير از قدرت مند تر شدن  ايشان نيست، پس چرا آقای دوستم به محکمه حاضر نميشود تا حقيقت 
موضوع روشن گردد؟ آنهم در صورتيکه آقای اکبر بای ادعا ميکند که دوستم قصد قتل وی را داشته و بايد از او  و 

جنرال ( اگر. اصآل هدف از ربودن من قتل من بود" : او همچنين ميگويد .   ايدخانواده اش  رسمآ  عذر خواهی  نم
صد بار از من عذرخواهی کند، من اين بار  در مورد جنرال  دوستم  به  هيچ  وجه از حق مشروع خود ) دوستم 

                                                                                                                                ."  نمی گذرم
اينجاست که به اين نتيجه می رسيم  که شخص دوستم در انديشۀ تحکيم بخشيدن قدرت نه تنها سياسی و اجتماعی 

و از جانبی  آقای عبدالجبار ثابت که با ثابت قدمی . خودش است، بلکه در فکر احيای قدرت نظامی نيز قدم برميدارد
در تالشی  برای سلب قدرت بی حد و حصر دوستم و امثال وی قرار گرفته و تالش ميورزد تا عدالت اجراء شود، 
چگونه ميتواند به اجرای عدالت بپردازد، آنهم در صورتيکه  بعنوان مسؤول  اجرای عدالت در کشور قرار دارد واين 

                                                                .                            وظيفۀ سنگين را بدوش ميکشد
     آنچه الزمۀ رسيدن به اين هدف  در کشوری مانند افغانستان است فقط در يک صورت ميتواند به نتيجۀ مطلوب 

                                        :                                                                                   برسد که 
اوآل تشکيل يک هيئت بيطرف جهت ارزيابی دقيق قضيه و گزارش آن به شورای قضايی کشور و ثانيآ  قانع نمودن 
رئيس جمهور و فشار آوردن بر اعضای دولت و تآکيد بر اجرای عدالت جهت پيشگيری از فروپاشی نظام قضايی 

 اين تالشها بجايی نميرسد بلکه دامنۀ اختالفات هر لحظه وسيعتر شده و وسعت آن به ديگر کشور است و گرنه، نه تنها
نقاط کشور نيز سرايت خواهد نمود که درين صورت خواست و ارادۀ  تفرقه افگنان عملی شده و بزرگترين ضرر 

جرای عدالت در دولت متوجه مردم و کشور ما خواهد بود و از طرفی هم نبايد فراموش نمود کسانيکه خواهان ا
به اميد استقرار . هستند، متآسفانه خيلی اندک شما ر و در اقليت قرار دارند و تنها خود شان را خسته خواهند کرد وبس

صلح و صفا و صميميت  در چوکات قانون اساسی کشور و اجراء و عملی شدن   آن توسط  خود مجريان قانون در 
  .قدم نخست

  
 پايان

 


