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 30/06/2016                                                                                                       انوریحمید 

 آن کس که نداند و نداند که نداند""

برگشته و با همان لباس های کماندوئی امریکائی نبرد  داغ جبهاتعبدالرشید دوستم گویا خسته و مانده از 

که از داخل قصر آورده و برایش در صحن چمن باغ گذاشته اند، لم داده و مفشنی درحالیکه در یک آرام چوکی 

گاهی از زمین و زمانی هم  ؛ژورنالیست و گزارشگر و فلم بردار را دور خود جمع کردهبازهم چند خبرنگار و 

از آسمان گز کرده و داد و فریاد راه انداخته است. خوب است باهم این گزارش را دنبال کنیم تا دقیق تر دریابیم 

 ین:تقسیم لحاف مال نصرالد سرکشور ویران ما میگذرد، بر میگردد که هر آنچه در 

 اما سهم من معلوم نيست رييس جمهور و رييس اجرائيه قدرت را با هم تقسيم کرده؛ دوستم:

. "نيستسهم من  "یک جملۀ باال "دوستم داستان" درد دل خود را بیان کرده است و آنهم فقط اینکه  در همین

حکومت سهامی است و سهم این یکی هنوز داده نشده است. سهم او 

 لطف و وعده و وعید بدهید، ورنه...را از روی 

(: جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ٩5سرطان ٧میمنه )پژواک،

خود از رییس )عکس العمل(  واکنشریاست جمهورى، در تازه ترین 

+  50جمهور و رییس اجرائیه شدیدا انتقاد نموده مى گوید که با تقسیم

ن میان سهم او قدرت بین دو رهبر حکومت، مخالف است و درای  50

 معلوم نیست.

( مخالف است، یعنی اینکه اگر خود یکطرف 50+50جالب است به خدا! دوستم) دو + ستم( با تقسیم قدرت)

فیصد  50( نبود، اما چون چنین نیست و فقط از سهم 50+50معامله می بود، هرگز و هرگز مخالف تقسیم)

بازنده است و این درد کشنده او را  در این معامله یعنی یک سووم را به دست می آورد، پس 1/3اشرف غنی، 

 به فریاد آورده است.

وى که شام دیروز، در ختم عملیات نظامی علیه طالبان در ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب، با خبرنگاران 

صحبت مى کرد؛ از رییس جمهور و رییس اجرائیه، نسبت به آنچه که عملى نکردن تعهدات شان گفته مى 

 شود، شدیداً انتقاد کرد.

به دست نیاورده است. این درحالیست که هم تا هنوز یک سووم از سهم اشرف غنی را قرار معلوم همان سهم 

رئیس اجرائیه در سهم معاونان رئیس جمهور هیچ نقشی ندارد، چه او خود مشغول چانه زنی های مستمر با دو 

 ئیه سهم بیشتری تقاضا داشته باشند. معاون خود است و شاید آنها نیز از رئیس اجرا
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 اینکه در جبهات نمایشی و فیلمی بدماش فیلم چه گذشته است، مورد بحث این مختصر نیست.

جنرال دوستم گفت كه از كاركرد دوساله رییس جمهورغنى ناراض است؛ پیش از اعالن نتایج انتخابات مخالفت 

رهبران  بود و به گفته وى، قدرت باید به یکی ازمطرح کرده  50+  50تشکیل حکومت  خود را درخصوص 

 تحویل میشد؛ یکی دیگر در اپوزیسیون باقی مى ماند.

از کارکرد دوسالۀ رئیس جمهور همه خلق خدا ناراض اند و دوستم هم به این جمع پیوست، اما معاون اول غنی 

مطرح کرده  50+  50حکومت تشکیل  پیش از اعالن نتایج انتخابات مخالفت خود را درخصوص  میگوید"

، اگر اشتباه نکرده باشم به گمان این کمترین قبل از اعالن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قضیۀ تشکیل "بود

( اصالً مطرح نبود که آن جناب با آن مخالفت ورزیده باشد و این درست بعد از 50+  50حکومت سهامی)

و کاندید بود که گپ به اصطالح وطنی ما روده شد و یا به روده تقلبات گستردۀ هر د ناعالن نتایج و افشا شد

( مطرح گردید تا 50+  50لوله و لوپان، شب در میان به کابل کشاند و قضیۀ ) " راجان کری" وکشی رسید 

جلو روده کشی ها گرفته شود. اما اگر بچۀ فیلم مخالف حکومت سهامی بوده است و مخالفت خود را با حکومت 

حاضر به همکاری با این حکومت  راز هم داشته است، پس چرا، چگونه و با چه هدف یا اهدافیسهامی اب

 سهامی گردیده است؟!

فیصد سهم عبدهللا، نصف  50فیصد سهم غنی و  50آیا برای او وعده داده شده بود که از هردو سهم، یعنی 

 ؟!میرسدنصف به دوستم 

ا حکومت سهامی، صدا بر نکشیده و عمالً اعتراضی نکرده است، گویا چنین بوده است که او باوجود مخالفت ب

راه دست نیاورده و گویا کارد به استخوانش رسیده است، داد و فریاد ه اما اکنون که از سهم عبدهللا هیچ ب

 انداخته است.

معاون اول رییس جمهور افزود که هماهنگی بین حکومت وجود ندارد، وزارت های دفاع و داخله که 

ملی اند، بین دو جریان سیاسی تقسیم شده؛ هر گاه یکطرف بخواهد یک قوماندان امنیه را برطرف   ارگانهای

 نماید، از جانب مقابل مداخله صورت میگیرد و مانع آن مى شود.

این مورد دوستم حق به جانب باشد که هماهنگی بین حکومت وجود ندارد، اما اینکه وزارت های دفاع شاید در 

را بین هم تقسیم کرده اند، خدمت باید عرض کرد که به همین میگویند حکومت سهامی و دیگر اینکه  لهو داخ

فقط در این دو وزارت نیست که تقسیمات صورت گرفته است، بلکه در تمام وزارت خانه های عریض و طویل 

نی و تیم عبدهللا تقسیمات حکومت سهامی که دوستم جز آن است، از پیادۀ دفتر گرفته تا خود وزیر بین تیم غ

صورت گرفته است، اما سهم دوستم کمتر از آن است که توقع داشت و برایش وعده داده شده بود و درست 

 همین درد است که دوستم را به فغان واداشته است.

این مقام بلندپایه حکومت، رییس جمهور و رییس اجراییه را برتقسیم قدرت میان خودشان متهم کرده گفت: 

 1٧٤"نقش من در تشکیل حکومت کنونی واضح است، رای آوردم زحمت کشیدم؛ اما سهم من معلوم نیست. با 

باید مى دادند، معاونت وزارت های دفاع و داخله  سفارت را برایم  10کشور روابط دیپلماتیک داریم، حد اقل 

 حق ما بود؛ اما این کار را نکردند ومیان خود تقسیم کردند."

ست، او خود اعتراف میکند که در بدل "رای آوردن" برای ا توسهم ن قصه و افسانۀ سهم من و بازهم هما

سفارت، معاونیت های  10اشرف غنی، برعالوۀ معاونیت اول ریاست جمهوری و مزایای آن، الاقل باید 
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تقسیم غنایم در  ارزانی می شد، سخن بازهم سر به او بایدوزارت خانه های دفاع و داخله، و چند چیز دیگر هم 

 حکومت سهامی است، همین و دیگر هیچ. عطای ملت و مملکت به لقای شان.

رفت و او را در جستک و خیزک انداخت، دوستم عبدهللا و غنی بین خود تقسیم کردند و تقسیم دوستم بر باد 

فراموش میکند که پسران لنده غر او را اشرف غنی مدال"قهرمانی" داد تا دهن خودش راببندد، دوستم چرا در 

را در آوردن، از هیچ  وبائی امریکائی"اکآن زمان اعتراض نکرد که یکی دو فیلم جور کردن و اکت فلم های "

 هرگز لیاقت آنرا ندارند.هم کسی "قهرمان" ساخته نمی تواند و پسران لدر او 

دوستم با اشاره به اظهارات معاون سخنگوی رییس جمهور درخصوص سرپرستى حکومت در زمان سفرهاى 

كا برود و همزمان كشور را نیز اداره پاریس و امری رییس جمهور گفت که رییس جمهور، چگونه مى تواند به 

 كند؟

این درد دوستم دو جهت دارد، یکی اینکه دو سه بار سفارت امریکا به دوستم ویزه نداد و شاید هم چنین  و اما

 باشد لندن و پاریس و دیگر اینکه در غیاب رئیس جمهور چرا معاون اول سرپرست ریاست جمهوری نیست.

ست خواندن و نوشتن را ندارد و فراموش میکند که باوجود داشتن چندین درجن او فراموش میکند که سواد در

 مشاور، هنوز هم او در حدی نیست که از عهدۀ چنین کاری بدر آید.

از جانب دیگر گذشته های او همه و همه با تفتین و توطئه و کودتا و شورش و اغتشاش خمیر شده است و دگر 

اشرف غنی هرگز، اما در این قضیه شاید عبدهلل نیز نقش داشته باشد که هرگز هیچ کسی به او اعتماد ندارد و 

 را به عنوان فرد اول قبول ندارد و حق هم دارد. دوستم

وى افزود: "حکومت میخواهد پایگاه اجتماعی من را ضعیف بسازد، اشتباهات حکومت های گذشته را تکرار 

 است، هیچ کس نمیتواند آنرا ضعیف کند."مى کند؛ در حالیکه به جنرال دوستم خدا داده 

پایگاه اجتماعی افراد و اشخاص را اگر واقعاً مردمی باشد و به زر و زور و تزویر و تهدید به دست نیامده 

، کسی باید این مطلب را به دوستم تفهیم کند، او یا واقعاً این حقیقت باشد، هیچ حکومتی ضعیف ساخته نمی تواند

 " آن کس که نداند و نداند که نه داند" به همین میگویند.ود را به کوچۀ حسن چپ میزند.را نمی داند و یا خ

عبدهللا را دارد که  -در این اظهارات خود دوستم یا بی خریطه فیر کرده است و یاهم قصد تهدید مستقیم غنی

، یعنی اینکه حکومات گذشته از حکومت "اشتباهات حکومت های گذشته را تکرار مى کند میگوید حکومت"

اشتباه کردند و با کودتا های پیهم دوستم گلم شان چیده دست نشاندۀ نجیب گرفته تا حکومت دست نشاندۀ ربانی 

امریکا باالی  B52شد و حکومت کرزی نیز نزدیک بود به چنان سرنوشتی گرفتار آید، اما زمانیکه طیارۀ 

به سرعت تغییر کرد و دوستم دانست که دیگر اوضاع همان نیست که پار و قصر دوستم نمایان گردید، وضع 

پیرار بود؛ پس به این نتیجه میرسیم که دوستم هنوز هم خاصیت بچه ترسانی خود را حفظ کرده است، غافل از 

 آنکه این بچه ترسانی ها دیگر خریداری ندارد.

ه در خدمت تجاوزگران روسی قرار گرفت و دمار و اما خدمت رشید دوستم باید عرض کرد اینکه بار نخست ک

نداده بود، بلکه یک تحفۀ روسی  "خدا"از روزگار مردم افغانستان بدر آورد و جنرال شد و چند چیز دیگر، 

همینگونه ارباب ها تبدیل گردیدند و چرخ گردون به کام دوستم گشت و گشت و گشت تا امروز،  بعد ها بود و

چنین ماندست، بیش از این نمی ماند" و هر که را چهار روز نوبت اوست و این به  "اگر چندی افل از آنکهغ

 هیچ ارتباطی ندارد. گفته اند "خداوند دیر گیر و سخت گیر است".  داد خدا
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معاون اول رییس جمهور گفت که اکثر روستاهاى افغانستان، توسط پاکستان اداره مى شود و رهبران حکومت 

تقسیمات  یم قدرت اند و حتى پول سیاه را هم در بین خود تقسیم میکنند؛ باید بجاى وحدت ملى، مصروف تقس

 کمک نیاز دارند. قدرت، به فكر امنیت جان و مال مردم و خانواده هاى شهداى افغانستان باشند، که آنها به 

 آیا دوستم یکی از مهره های همین حکومت سهامی نیست؟!

 با طالب نمی رود و خط و نشان به طالب و پاکستان نمی کشد؟آیا او هر گاه و ناگاهی به جنگ 

با طمطراق و کر و فر فریاد نمی کشد که به زودی طالبان را نابود کرده و با  آیا او بعد از هر "جبهه" رفتن ها

 قوای پنج هزار نفری خود به پاکستان حمله میکند؟

که همه حرف مفت است. از اینها که بگذریم دیده می مگر همه میدانند، به شمول طالب و حامیان پاکستانی شان 

حتى پول سیاه را  "شود که نظر به اظهارات دوستم نه تنها در تقسیم قدرت به او سهمی داده نشده است، بلکه 

، اما از همین پول سیاه هم سهم دوستم را نمی دهند، اینجاست که کارد به "هم در بین خود تقسیم میکنند

د و فغانش به آسمان هفتم میرود. مشکل در این حکومت سهامی فقط تقسیم غیر عادالنه سهم استخوان او میرس

 بین سهم داران است و بس، ورنه دنیا ُگل و ُگلزار است و کشور و مردم در امن و امان!!!

افراد، جنرال دوستم درادامه صحبت هایش افزود که شبکه های بیرونی، ستون پنجم در داخل نظام و نیز برخی 

تحمل و غیرت حضور در جبهات جنگ را ندارند؛ با بهانه های مختلف علیه اقدامات او برای سرکوب طالبان 

در شمال توطئه میسازند، جنگ های حزبی و قومی را مطرح نموده مى خواهند اوضاع شمال را مختل سازند 

.  

 بکه های بيرونیشجنگ" بروند، از ، دوستم توقع دارد که همه باهم به "جبهات عجب دور و زمانه ایست

و برخی دیگر از افراد، شاید منظور او از برخی افراد، همانا اشرف غنی و  ستون پنجم داخل نظامگرفته تا 

عبدهللا عبدهللا باشد، اما دوستم تا هنوز نمی داند که "ستون پنجم" یعنی چه و چگونه توقع دارد تا ستون پنجم در 

اما "شبکه های بیرونی" که همه در جبهات جنگ حضور دارند و یا در این جبهه  جبهات جنگ حاضر شوند؛ و

 یا آن جبهه به گونه های متفاوت و مختلف مشغول کشتار هموطنان ما هستند.

آخرین گزارشات که چندی قبل از منابع مختلف منتشر گردید، حاکی از آن بود که دوستم مشغول مسلح ساختن 

وماندانان جنبش هم مشغول تاراج  و تجاوز اند و زندگی را بر مردم عام سخت تلخ افراد جنبش خود است و ق

 ساخته اند.

او عالوه کرد: "من در شمال زاده شده با آب، نان و رای مردمش بزرگ و به کرسی معاونت رسیده ام و 

 زیر ظلم و ستم طالب و داعش قرار بگیرند." نمیتوانم بی تفاوت بمانم که مردمم 

درآمد و بهانۀ سادۀ شده است جهت مسلح ساختن اجیران جنگی به نام داعش و القاعده یک منبع خوب  طالب و

های مختلف و این تنها دوستم نیست که مشغول این سوداگری پر درآمد است، بلکه عطا محمد نور هم از او به 

ند، نیز  مشغول همین تجارت هیچ وجه عقب نمانده است و چند جنگ ساالر دیگر که در پارلمان کشور لمیده ا

 کثیف هستند.

 و فراموش نکنیم سیاف و احمد ضیاء مسعود و چند مفت خور دیگر را...
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افغان هستند، موسس واقعی این گروه مى باشند و به دستور آی اس آی پاکستان به   وى گفت: "طالبانی که

گفتگو به روی آنها باز است؛ اما طالبانی که اجیراند،  خرابی کشور و کشتار مردم بیگناه دست ندارند، دروازه 

 سرحد پاکستان آنها را تعقیب خواهیم کرد." به جنگ ادامه میدهند تا

در  " که از"آی اس آی" پاکستان نیز دستور نمی گیرند و بگفتۀ دوستممؤسسما اما دانسته نشدیم که این طالبان"

 خرابی کشور و کشتار مردم هم دست ندارند، مشغول چه کاری اند؟!

 500در شمال راه اندازی نموده است، بیش از دوستم افزود عملیاتی را که در کمتر از یکماه علیه طالبان 

طالب مسلح به پروسه صلح پیوسته اند، ده ها تن کشته و زخمی شده اند و والیات جوزجان و سرپل، از وجود 

 مخالفین پاکسازی گردیده است و اکنون کار تصفیه فاریاب جریان دارد.

نفر دیگر شان را به تسلیم واداشته  500دوستم گویا نظر به ادعای خودش با کشتن دها نفر طالب،  وا! عجبا!

است و دو والیت را کامال پاکسازی نموده و فاریاب را نیز عنقریب تصفیه خواهد کرد، مگر هیچ مدرک قابل 

 در اختیار دارد. قبول در زمینه ارائه کرده نمی تواند، با آنکه یک تیم مجرب فیلم برداری نیز

، سهم او را و جان نثاری اما چه باید کرد که با اینهمه جنگ و فتح و تصفیه و پاکسازی و اینهمه خود گذری

 هم با او قسمت نمی کنند.را نمی دهند و حتی پول سیاه 

 تن از افرادش در 65این درحالیست که یکتن از سرگروپ هاى طالبان به نام رحیم داد، عصر دیروز با 

گفته جنرال دوستم، گروپ دیگری از طالبان با وی تماس بر قرار  و به  ولسوالى دولت آباد فاریاب تسلیم گردید

 کرده اند که به زودی به روند صلح می پیوندند.

جنګ ساالران بی همه چیز از چهار سو و شش جهت به نام های مختلف مشغول مسلح سازی افراد شان اند و 

شناخته شدۀ آن است که بنام تسلیمی های طالبان هم پول و سرمایه به دست می آورند و هم اینهم یک نمونۀ 

 سالح توزیع میکنند، یعنی با یک تیر چندین هدف را نشانه میگیرند.

 اگر این ادعا ها اندکی هم واقعیت میداشت، امروز دیگر رشید دوستم می شد رهبر جدید طالبان.

رى گفت که عملیاتی را که عصر دیروز در منطقه شیخ ها، ششپر و فیروزه همچنان معاون اول ریاست جمهو

ای ولسوالى دولت آباد راه اندازی کرد، مال میرداد ولسوال نامنهاد طالبان در قیصار با محافظش دستگیر 

گردید، ده ها طالب کشته و زخمی شد و مقادیر زیادى سالح های سنگین و مهمات به دست نیروهای دولتى 

 .اده استافت

 هم تکرار میگردند و هیچ خریداری ندارند.همان دروغ های شاخدار است که پی اینها هم از

در اخیر این شعر زیبا  و پر معنی را خدمت سهم داران حکومت سهامی، بخصوص معاون اول اشرف غنی 

 دریابند.م تا هر کدام خود را در آن جست و جو کرده و جایگاه اصلی خویش را تقدیم میدار

 رد از گنبد گردون بجهاندــــاسب خ       د که بداندـدانـد و بـدانـآنکس که ب   

 ید که بس خفته نماندئدارش نماـــبی       د که بداندـدانـد و نـدانـآنکس که ب   

 لنگان خرک خویش به منزل برساند       د و بداند که نداندــدانـآنکس كه ن    

 ر بماندـــدهـال دـــرکب ابـدر جهل م      د که نداندـدانـد ونـدانـآنکس که ن    

 


