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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠١
  

  چه کسی از ديگری استفادۀ ابزاری می کند؟
  ؟؟"رشيد دوستم"و يا " غنی احمدزی"

١  
  

جنرال "ين خبرھائی که روز گذشته رسانه ھا انعکاس دادند، بازگشت  يکی از مھمتر: کابل- ١٣٩٨ حمل ١١ -يکشنبه

خستين روز نکه از ھمان " دوستم. " بودفغانستانابه اصطالح معاون اول رئيس جمھور دولت دست نشانده به " دوستم

رگ و بقيه باند ا" غنی احمدزی"بر کرسی رياست جمھوری با توھين و تحقير از جانب " غنی احمدزی"ھای تکيه زدن 

. را زيب گردنش نمودند، اينبار بعد از اقامت دوماھه از ترکيه برگشت" سوراخ ايشچی"پذيرائی گرديد و در نھايت 

ھرچند رفتن و برگشتن ھای دوستم به ترکيه از آن معما ھائيست که کسی بسادگی نمی تواند آن را حل نمايد و ھيچ گاھی 

 صحيح و صادقانه صورت گرفته و نه ھم به ارتباط چگونگی نه در مورد چگونگی رفتن وی به ترکيه خبررسانی

  :حين صحبت در مزار در جمع ھوادارانش بسيار ساده اما صريح گفت" دوستم"آمدنش، مگر اين بار شخص 

  "رئيس صاحب جمھور گفت، زودبيا که مسألۀ صلح در بين است و خليلزاد می آيد و بايد به وی صحبت کنيم"

به زادگاھش جلوگيری " دوستم"ظرف دوسال اخير بشدت از رفتن " غنی احمدزی"شت آن که اين صحبت با در نظردا

" دوستم"می نمود و حتا توسط قوای خارجی از ورودش به ميدان ھوائی مزار جلوگيری نموده بود، می رساند که 

  .آمده است" غنی احمدزی"راست می گويد و بنا به درخواست 

 تا آمدن دوستم را از دو منظر متضاد يعنی يک بار به مثابۀ يک احمق سياسی و بار در يادداشت امروز خواھم کوشيد

  :ديگر يک انسان زرنگ و توطئه گر مورد مداقه قرار دھم

  : دوستم به مثابۀ يک احمق سياسی-١

در مقطع " مدوست" و حوادث روز در افغانستان و تحرکات امريکا و پاکستان بر می آيد، تتا جائی که از مطالعۀ جريانا

  :بخورد" غنی احمدزی"کنونی از دوجھت می تواند به درد 

 به خصوص واليت ھای بلخ، جوزجان، فارياب، کندوز و تخار لدر مناسبات داخلی و آنھم مربوط به سمت شما - الف

موقت ً در شرايطی که عجالتا يک آتش بس ."دوستم"و ھم " محمد محقق"که ھم جمعيت اسالمی در آنھا نيرودارد، ھم 

غنی "ظر اند تا توافق با وزرای دفاع و داخلۀ تمن" محقق-عطا"برقرار شده و " غنی احمدزی"و " محقق- عطا"بين 
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به افغانستان و دادن اجازۀ " دوستم"عملی گردد، در غير آن دست به اقدامات جدئی خواھند زد، خواستن " احمدزی

عليه " دوستم"از قدرت نظامی و نفوذ قومی که می تواند بدان دليل باشد " غنی احمدزی" در زادگاھش از طرف اقامت

درگيری ھای احتمالی در شمال افغانستان در عوض تقابل يک نيروی مخالف با دولت و به  دو نفر ديگر استفاده نمايد

ًيعنی دقيقا ھمان برنامۀ شومی . ر پشتون بدھدمرکزی و شونيزم عظمت طلبانۀ حاکميت، ھويت درگيری قومی، اقوام غي

را که در دھۀ ھفتاد جھاديست ھای نوکر پاکستان و ايران در کابل عملی نمودند، اين بار در مزار و بقيه واليات سمت 

  .شمال عملی نمايند

در مقابل طالب را ه بھره ببرد، نامبرد" دوستم"می تواند با استفاده از حماقت " غنی احمدزی" در دومين موردی که - ب

در ھمان صحبت " دوستم"وقتی . .، به کار انداختن استکه چھاراسپه به طرف طالب در حرکت اندتمام نيروھائی و 

جمھور؛ رياست اجرائيه و شورای امنيت به وی اين اجازه و فرصت را بدھند تا صاحب اولی می گويد که ھرگاه رئيس 

غانستان پاکسازی خواھم نمود؛ ھرچند اين کلمات ، ظرف شش ماه آنھا را از تمام واليات شمال افمبه مصاف طالب برو

به استقامت امريکا و نمايندۀ " غنی احمدزی"بيرون شده مگر در واقعيت امر تھديديست از جانب " دوستم"از دھن 

به آنھا می گويد که ھرگاه وی را بيش از اين در بازی قدرت شامل نسازند " دوستم"يعنی از زبان ". خليلزاد"خاص آن 

و " دوستم" متعفن قدرت استعماری در افغانستان به ھمان اندازه که خودش می خواھد نپردازند ۀش را از الشو سھم

  .ھا را به جان نورچشمی جديد آنھا يعنی طالب خواھد انداخت تا دمار ا روز گارشان درآورد" دوستم"

ق افراد رياست امنيت ضدملی، حمله ای ًدولت دست نشانده در اين دشمن نمائی تا جائی پيش رفت که احتماال از طري

 توھين به توانمندی طالب می ، سال حمالت تروريستی۴٠ به طالب با سابقۀ مچو عملياتیھ نسبت دادن -ًکامال مسخره 

  .ً تا مناسبات طالب و دوستم را مجددا با خون آغشته بسازدنيز انجام داد" دوستم"بر کاروان معيتی که ،  -باشد

 گردنش، ررا ب" شچیايسوراخ "انداختن غم تمام وعده خالفی ھا، ھتک حرمت ھا حتا علی ر" دوستم" و اما اين که - پ

اعتماد کند حتا به حيث يک جاسوس بی اراده " غنی احمدزی"دستور به کشتن و بستن خودش و افرادش، باز ھم به 

از کشور، نخست می دستورات مقامات باالئی را اطاعت کند، آنھم در شرايطی که جھت يافتن اجازۀ خروج اخيرش 

حيثيت نظربند و ًجازۀ خروج می يافت و عمال در شھر کابل اخراب می کرد تا " محقق-عطا"بايست مناسباتش را با 

دو چيزی که به مشکل می توان . زندانی را داشت، می بايد انسان احمق، بی شخصيت، فاقد غرور و حس انتقام باشد

  .پذيرفت" دوستم"در مورد صفت اخير را 

 ادامه دارد

  


