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 ۰۶/۱۱/۲۰۱۶          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 ملت گرائی افغان درین بحران!
 (دوم)قسمت 
 

عبدالرشید چنین آغاز می کند: ""جنرال عبدالرشید دوستم"  گزارشگر "بی بی سی"، شناخت خود را در بارۀ
دوستم، رهبر اقلیت مجتمع ازبک افغانستان، یک مهرۀ جدالی است، که در شبکۀ مغلق افغانستان مکرراً، در 

رهبر اقلیت مجتمع " قابل تذکر است، که موقف و مقام "اتحاد می دهد. تغییرتعهدات جانبداری خود، تغییرجبهه و 
رایش بخشیده است. ممکن او و طرفدارانش، ازین ب ،" بر حسب برداشت، سطحی خودژورنالیست" را، "ازبک

کلمات، بنفع نفوذ و شهرت خود آنها، تالش بهره برداری کرده باشند، اما خود و افراد او، ماهیت دیگری جز، 
، که مجتمع شریف ازبک را هم، در برنامۀ "ملیشه یی" آنها، تحت "انسان کش"، «اجیر جنگی»بعنوان یک باند 

دهند، هنر و هدف دیگری ندارند. این شخص و افراد او از خود دارای "مشی سیاسی" و اندیشۀ  ظلم و ستم قرار می
 صرفنظر از اینکه مخالف "حکومت مرکزی" .ندتا اکنون ارائه نداشته ا مشخص علمی برای آیندۀ اجتماع افغانستان،

در خدمت طراحان بوده است و هم در  در مرحلۀ ایجاد "سیستم ریاستی جمهوری" فعلی، هم اما خود ،است فعلی
از اظهارات سادۀ او فقط می توان  ی" این "سیستم" حمایت نموده است.سالهای بعدی، از "کاندیدان ریاست جمهور

یدرالی" در مشابهت ف"ساختار  سیستم "پارلمانی"، بااو و پیروان او مانند گروپ های "اتحاد شمال"، حدس زد، که 
 در نهایت، .او گاهی هم از نظام "غیر متمرکز قدرت" نیز سخن گفته است د.نلمان" می خواهبا سیستم سیاسی در "آ

اینها همه "جنگی های حرفوی مزدور" اند. اولین نام این گروپ را "ملیشه" نامیده بودند، که از جانب آنها، برای 
 ابستگی "ایتنی" در نظر بوده باشد.عموم انسان ها، ضر رسیده است، بدون اینکه تفاوتی نزد آنها در عمل در امر و

 

م  فرماندهی می کرد، متهم به اعمال وحشیانه علیه ۱۹۹۰قوای راکه  او در نیمۀ سالهای » به ادامه می خوانیم: 
جامعۀ مدنی و چور و چپاول  و غارت وسیع 

همین گزارشگر،  «شهری های پایتخت شده اند.
رهبر دومین باز از "جنرال دوستم" بعنوان "

"، یاد زب بزرگ در اتحاد شمال، بر ضد طالبانح
مزار نموده است که "کمپاین" دوباره اشغال "

هی می نموده است. والیت " را فرماندشریف
خود بر آن حاکمیت می  که زمانی شهری را

این مرتبه،  دوباره اشغال کرد. نموده است،
یک  ال دوستم"را "ژورنالیست"،بازگشت"جنر

عالمه گذاری نموده است "بازگشت فوق العاده" 
مردی که  درجوالن زندگینامه اش، چندین " –

" بار فرصت های ویرانی، بمشاهده رسیده است.
قابلیت خاص او را همین گزارشگر در آن 

بسرعت برجسته ساخته است، که وقتی بخواهد، 
 .تغییر جبهه می دهد

 

در سالهای "تسلط شوروی"، خود را از یک 
یشۀ جنگی"، در کمونیستی، مشغول کار در محل "ذخایر زیر زمینی گاز"، بحیث رهبر "ملآمریت اتحادیۀ »موقف 

 «، قدم برداشت.جانبداری از شوروی
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نفر ملیشه را بدوش  ۲۰۰۰۰فرماندهی » چنانچه بر اساس گزارش همین منبع در "نیمۀ" دهۀ هشتاد قرن بیست، 
او از حکومت نجیب هللا بر ضد "مجاهدین"، که علیه داشته است، که والیات شمال را کنترول می نموده است. 

" کمائی کرده است. اما در تسلط شوروی می جنگیدند، حمایت می نمود و در آن مرحله، در بدل خدماتش "مدال
)گزارش « م، تغییر جبهه نموده و در "صف مجاهدین جنگیده است.۱۹۹۲اخیر حاکمیت نجیب هللا در سال  مرحلۀ

 بی بی سی(
 

در یک مدت زمان کوتاه، با حکومت "مجاهدین" پیوست، بعبارت دیگر در "سقوط" رژیم "چپ" که تا امروز،  بعدا  
نصب "مدال های" آن، بر سینه افتخار  اممکن ب

کند، نقش عمده بازی کرده، قدرت را به تعدادی 
از "تنظیم های" مستقر در پاکستان و ایران 

 سپرده است. 
 

ربانی و احمدشاه وقتی رهبری "برهان الدین 
نش مسعود" برای او و افراد "اجیر" تحت فرما

بار دیگر، جبهه  "خلعت منتظره" را نداده اند،
را تغییر داده، اتحادی را با قوای"اسالمیست 

 های گلبدین حکمتیار"، تشکیل داده است.
 

در ماه های قبل از سقوط، در زمانی که  
ی "دوستم"، با مخالفت "نجیب هللا" قدم بر م

داشت، اما در صف "جمعیت اسالمی" و 
حکمتیار"، را منتشر ساخته  "شورای نظار"، جا گرفته بود، "مجلۀ شپیگل" در شمارۀ ... آن، این تصویر "گلبدین

 است.
در همان  وقفۀ زمانی که "جنرال  

دوستم" از حمایت رژیم چپ در 
زمان "داکتر نجیب هللا"، دست 
کشیده بود و در همکاری با 

هان الدین ربانی" و "احمد شاه "بر
مسعود"، آمر نظامی، "شورای 
نظار"  و برخی از تنظیم های 

، «جنگ ساالران»و « حهادی»
مشغول بوده است، مجلۀ "شپیگل" 
در گزارش آن، با نشر تصاویر 
"رئیس جمهور افغانستان، نجیب 
هللا" و  "گلبدین حکمتیار" چنین 
مقایسه را، منتشر می سازد که 

مطلب را برنگ سرخ و ترحمۀ 
 فوق سبز، در پایان تصاویر

 مطالعه می توانید.
 

رسمی افغانستان،  اخیرا  در حلقات
ها  عکس العمل اظهارات و چنان

بمشاهده رسیده است، که  تا حدی 
هم شرم آور است. چنین انتباهی 
هم از سویه و درک بعضی از 
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زمامداران حاصل شده می تواند، که ممکن از سواد الزم، در شناخت اجتماع ما و موقف کشور، در مناسبات بین 
 المللی، برخوردار نباشند. 

 

زمانی یکی از "ژورنالیستان" خارجی، که در جریان "جنگ داخلی"، برای انجام "سفر های پر درامد"، بکمک این 
ست و به احتمال اغلب، شاید از پیوند های مستحکم شخصی و "ایتنی" هم با او شخص، به افغانستان سفر می نموده ا

" تعریف کرد، و گفت که خود نمی تواند "فرد اول" کشور باشد. پادشاه ساز"یک قوت برخوردار بوده باشد، او را 
افغانستان بحش  دالیلی که اظهار می داشت، قانع کننده نبود. در دهۀ نود قرن بیست، هم چنان "شایعات" تجزیۀ

گردید، که او را متمایل به این هدف می دانسته اند. برای خنثی ساختن این شایعات، هواداران او تبلیغ می نموده اند، 
قناعت " را، که از او بعنوان"جد بزرگ" خود یاد نموده است، الی "هندوستان" غزنوی که گویا، "سلطان محمود

 افغانستان کوچک محاط به خشکه را تجزیه کند. حال که نداشته است، او چگونه حاضر خواهد شد
 

ارب بعدی و گذشتۀ این شخص نشان داد، که او تنها "مرد صحنۀ جنگ" است. او با شرایط صلح و اعمار مجدد جت
اداری، مانند سایر  –و ادارۀ مغلق سیاسی 

"رهبران جهادی و جنگ ساالران"، چیزی 
"قدرت عرضه نمی تواند. وقتی از یگانه 

بزرگ"، قرارداد علمیاتی حاصل کرد، 
تخلفات او از نورم های "جنگی" و "حقوق 
بشر" از جانب محافل بین المللی قدرت، نا 

 دیده گرفته شده است.
 

در مرحلۀ سقوط طالبان، در شمال کشور  
، می فوق مجلۀ "شپیگل" با نشر تصویر

حنرال دوستم" )وسط(: »" نویسد:
حال، با ذکر . «("متخصص برای خیانت"

برخی خصوصیات اشخاص مختلف، که در تغییر جبهه، یعنی در فعالیت های سیاسی، هر یک از خود، حرکات 
مشابه نشان داده، هیچ 
یکی از این حرکات به 
ریشۀ نژادی آنها، ارتباط 
داشته نمی تواند. وقتی 
بطور نمونه، محافل بین 
المللی، در مورد یکی از 
قابلیت ها و مهارت 

نرال دوستم"، از او "ج
بعنوان "متخصص برای 
خیانت" یاد می کنند، یقین 
است که هموطنان شریف 
وطن ما و منجمله برادران 
"ازبک" در مجموع، با 
"خیانت"، بچشم بد  و 
 احساس "نفرت" می بینند.

 

ت "پیروزی" خود حال  درینجا سؤالی هم مطرح شده می تواند، که آیا در همه صحنه ها، تنها "جنرال دوستم" فرص
را، شناخته است و بالمقابل عمل نموده است، و یا اینکه دیگران و بخصوص قدرت های بزرگ هم چنان، در چنین 

و ظرفیت های دست داشتة او استفاده نموده اند. در رابطه با نقش او مهارت فرصت ها، یاری رسانیده اند و ازین 
 وجود داشته است، که جمعبندی مفصل درینجا، نمی گنجد.در بیش از یک و نیم دهه جوانب مثبت و منفی 
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فیصله های "بن"، دل خوش نداشت، اما از حمایت حکومت مؤقت، هیچ وقت، شانه از  "جنرال دوستم"با وجود آنکه 
خالی نکرد. از جمله کمترین افراد یا "جنگ ساالران یاد شده است، که به "خلع سالح" افراد خودش حاضر بوده 

 شنیده می شد، نیز ن برگشت، "پادشاه سابق از روم"، که شایعات راجع به دوباره برقراری نظام سلطنتیاست. حی
 29و بکمک او "پادشاه سابق" بعد از اولین کسی بود، که در پای طیاره از ایشان، پذیرائی نموده این "پادشاه ساز"،

است. از جانب دیگر در سه دورۀ انتخابات برای ریاست جمهوری، رؤسای  سال، بر زمین کشور قدم گذاشته
    ، صرفنطر از اینکه در گذشته، او را "جنایتکار" هم خوانده اند. اند جمهور، در انتخابات از نفوذ او استفاده نموده

 نهفته است؟ کجاراز این قوت در 
 

با حامیان بین المللی  ،در افغانستان م۲۰۰۱بعد از سال  خاصتا  "، صالحیت"آنچه روشن است، که سیاستمداران با 
در استفاده از نفوذ و توان "جنرال دوستم"، شباهت به آن مال هایی دارند، که نوشیدن شراب را منع می دانند،  آنها،

 اما اگر نام شراب را برای آنها، ذکر نکنید، بدون تشویش می نوشند.
 

 پایان
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