آياجنرال دوستم شريک مطمين به اشرف غني خواهد بود؟؟؟
(استاد صباح)
دوستم  :هرچیزی که داغ شود ،بعد ازمدت کوتاهی سرد می شود ،ولی هرچیزی که پخته شود ،دیگر به
هیچ وجه خام نمی شود! پس درکوران حوادث واتفاقات ،همواره سعی کنید پخته شوید ،نه داغ.

پاراگراف هاي ازمتن مقاله :
> بودن جنرال دوستم متظمین حاکمیت واداره وبریدنش جزازهرج ومرج وسراسمیگي به مخالفینشچیزي دیگرنبوده است .
> درپهلوي صداقت باطني وموجودیت فزیکي نیرومندش ازشانس خوبي برخوردارنیست> معلوم میشود جنرال دوستم باتفکرجدید وعملکرد نووارد دنیاي سیاست وهمیاري توآم باصداقتباغني گردیده است.
> دوستم  ،درمتن حوادث وبحرانها قد کشیده ومصممانه به پیش رفته است.> ازقراین برمي آید که غني بي توجه ترنسبت به تعهداتش به پیش میرود.> ازغني توقع میرود تابخاطرنیم خیزشدن جنگ وتفنگ وقدرت گرفتن مجدد بنیاد گرایي  ،همیاريوهمکاري صادقانه رابانیروهاي که حداقل درتاریک خانه هاي افراطگراي وماجراجوي پرورده نشده اند
ادامه بدهد.
> سروردانش  ،فرصت مجددی یافته است که درموقعیت متفاوت کاستیهای گذشته را جبران کندوچهره متفاوتی ازخود به نمایش بگذارد.

> من دوستم را یک رهبرمنطقه ی یافتیم که عمیقا توسط مردمش احترام میشد واو را کسی یافتیم کهدرسرزمین پرازقاچاقبران مواد مخدر ،متعصبان مکتبسوز ،زنستیزان سنگسارگروبمبگذاران
انتحاری ،کسی بهترازاو پیدا نمیشد.
> من سالهادرآمریکادروغهاي شاخداري ازژورنالیستان وبخصوص احمدرشید پاکستاني خوانده بودموچندین بارکه جنرال دوستم رامالقات نمودم ودربین مردم بودم ودانستم که این همه هیاهودروغ بیش
نیست.
> احمد رشید بخاطرجلوه دادن یک داستان ساختگی به عنوان واقعیت ،بعدها ازجنرال دوستم پوزشخواست .اما آنوقت ،چهرهی جنرال تخریب شده بود.
دوباره می سازمت وطن ،اگرچه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو میزنم ،اگر چه با استخوان خویش
دوباره می بویم از تو گل ،به میل نسل جوان تو
دوباره می شویم از توخون ،به سیل اشک روان خویش
دوباره یک روز روشنا ،سیاهی از خانه میرود
به شعر خود رنگ میزنم ،ز آبی آسمان خویش
اگر چه صد ساله مرده ام ،به گور خود خواهم ایستاد
که بردرم قلب اهرمن ،زنعره آنچنان خویش
کسی که عزم رمیم را ،دوباره انشا کند به لطف
چو کوه می بخشدم شکوه ،به عرصه امتحان خویش
اگر چه پیرم ولی هنوز ،مجال تعلیم اگر بود
جوانی آغاز میکنم ،کنار نوباوگان خویش
حدیث حب الوطن زشوق ،بدان روش ساز می کنم
که جان شودهرکالم دل ،چوبربرگشایم دهان خویش
هنوز در سینه آتشی به جاست ،کز تاب شعله اش
گمان ندارم به کاهشی ،ز گرمی دودمان خویش
دوباره می بخشم توان ،اگر چه شعرم به خون نشست
دوباره می سازمت به جان ،اگرچه بیش ازتوان خویش  -بهبهانی.

نبرد برای تسخیرمزارشریف بخاطردرهم کوبیدن طالبان تروریست ،سرنوشت تمام جنگ را تعیین کرد.
دراین نبردعبد الرشید دوستم نقش بارزی را بازی کرد .درجبهات کوهی واقع درجنوب مزارشریف،
برای یورش برمواضع طالبان که مجهزبه توپخانه ثقیل بودند ،دوستم یکهزارسوارکار را وارد
کارزارکرد .جنرال دوستم توضیح می دهد :طالبان انتظارچنین حمله را نداشتند .اگرافراد را با پای پیاده
به جنگ می فرستادم ،همه شان زیرباران توپخانه طالبان کشته می شدند .با سواری اسپ ها ،ما
بطوربرق آسا از ساحه انداخت توپخانه ثقیل طالبان گذشته به آنان حمله ورشدیم وطالبان فرارکردند.
دراین حمله بیشترازسه صد سوارکارکشته شدند ،اما با وجود این تلفات شدید،همینجا بود که فروپاشی
طالبان آغازشد .کابل اشغال گردید ،قندوزآخرین مرکزطالبان درشمال سرکوب شد ویک تعداد زیاد
نیروهای طالبان ومتحدین آنها تسلیم شدند.
--------------------------------------------------------------------------------------------" (( اگربیطرفانه ومستقالنه وروشنفکرانه دیده شود وخارج ازهیاهوي مغرضانه وذهنیگرانه  ،دوستم
مرد همه فصلهاي تاریخ سه دهه کشوراست  .بودنش متظمین حاکمیت واداره وبریدنش جزازهرج ومرج
وسراسمیگي به مخالفینش چیزي دیگرنبوده است  .درپهلوي صداقت باطني وموجودیت فزیکي نیرومندش
ازشانس خوبي برخوردارنیست .وي شاید دربین دولتمردان سه دهه اخیرکمترین امتیازي راازحاکمیتها
دریافت نموده باشد وهرکدام بایک تعهد  ،ابرازدوستي وپیمان وهمیاري درآغوشش گرفته اند وباحاصل
شدن مراد بیشترین جفارا بر وي روا داشته اند .ازداکترنجیب هللا  ،تارباني ومسعود وازآمریکاییها
تاکرزي ودیده شود که اشرف غني چه گلي رابه آب خواهدداد؟ .اماازقراین وتبصره هابرمي آید که وي
نیزبي توجه ترنسبت به تعهداتش به پیش میرود .ولي دوستم همچنان درمتن حوادث وبحرانها قد کشیده
ومصممانه به پیش رفته است  ،ازغني نیزتوقع میرود تابخاطرنیم خیزشدن جنگ وتفنگ وقدرت گرفتن
مجدد بنیاد گرایي  ،همیاري وهمکاري صادقانه رابانیروهاي که حداقل درتاریک خانه هاي افراطگراي
وماجراجوي پرورده نشده اند ادامه بدهد ومانند کرزي اززیک زاک رفتنها ومیخ ونعل زدنها اجتناب
نمایند وازعملکردهاي بي کفایتانه کرزي درس بگیرد  ،وتاجاي که دیده میشود جنرال دوستم باتفکرجدید
وعملکرد نووارد دنیاي سیاست وهمیاري توآم باصداقت باغني گردیده است .

امورخویشرا خسروان

خوددانند .حافظ میگوید :
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
در بند آن مباش که نشنید یا شنید " )) .
---------------------------------------------------------------------------------------------

جنرال عبدالرشید دوستم درسال  ۱۹۵۴عیسوی در یك خانواده معتبر ازبیك درخواجه دكوی والیت
جوزجان دیده به جهان گشودند و تا دوره متوسطه در یكی از مكاتب این والیتبه درس و تعلیم مشغول بودند
نظر به مساعد نبودن شرایط نتوانستند به تحصیالت شان ادامه بدهند در كشور بیعدالتی ٫ظلم وستم
وسركوبگری ها به اوج خود رسیده بود ودوستم ازین حالت خیلی ها متاثر بودند و در پی نجات مردم
فكرمیكردند وازدوستان و یاران شان برای مشاركت دریك حركت مردمی دعوت میكردند .طي سالیان
درازباخالقیت وتیزهوشي ازصفرشروع وتااینجاصعود نمود.
بنیاد گرایی كه درنهایت امر به اساس مداخالت صریع آنعده ازكشور های كه میخواستندافغانستان را به
مركز بنیاد گرایی تبدیل نمایند.كشور ما را در كام جنگ وآتش فروبرد و بزرگترین مصیبت جبران
ناپذیرایجاد تفرقه  ٫سو اعتماد و از همپاشیدن شیرازه وحدت ملی را كه تا اكنون تاثیرات منفی آن مردم ما
را به تحمیل رنج وعذاب وادار گردانیده است به همگان روشن است .بخاطر هویت سیاسی  ٫حفظ استقالل
ملی وتمامیت ارضی عده یی از روشنفكران ٫نظامیان  ٫متنفذین و شخصیت های ملی  ٫درسال۱۳۷۱
هجری شمسی به ایجاد جنش مبادرت ورزیدند تا با همآهنگ ساختن اقدامات و تدابیر نظامی سیاسی
دركشور راه حل معقول و قابل قبول برای ملت را به خاطر تامین صلح سراسری  ٫تساوی حقوق همه
ملیت ها  ٫استقرارنظام معتدل كه درآن زمینه های رشد متوازن جامعه افغانی باز تاب داشته و ازتبدیلی
افغانستان به مركز بنیاد گرایی جلوگیری نماید تدابیرالزم اتخاذ شد  ٫دركمترین زمان بعداز ایجاد جنبش
برای دستیابی به اهداف فوق ٫سالم اندیش ترین نیروها و اقشارمختلف اجتماعی با هم متحد گردیدند كه
نتیجه آن سقوط رژیم نجیب هللا گردید .ولی باكمال تاسف به اثربرخورد های غیرمسووالنه تنظیمی به
خاطراحراز قدرت همه آرزوهاو امیال ملت ما قربانی خود خواهی ها وانحصار طلبی ها ی رهبران تنظیم
های بنیادگرا شده نه تنها دركشورما صلح تامین نگردید بلكه جنگ با دامنه وسیعتر با عناوین قومی ٫
مذهبی ٫ملی ٫محیطی و تنظیمی تداوم یافت و به رنج ها وآالم ملت ابعاد گسترده تربخشیده عمال كشورما
را از وجود حاكمیت مركزی محروم گردانیده بیك مركز تولید وصدورمواد مخدر ٫ترور ٫اختناق ٫عدم
احترام به حقوق بشر و به خصوص پایمال شدن حقوقزنان مركز تربیه تروریست های بین المللی و بسی
جنایات دیگر تبدیل نمود.
جنرال دوستم بعد ا زحاکمیت بنیا د گرایا ن درسال سیزده هفتاد یک -آگاهانه شمال وجنبش را سپرمطمیني
براي روشنفکرا ن وآواره گان گردا نید وتعدا د زیادي ازروشنفکران آقوام پشتو ن  ،تا جیک  ،ازبیک ،
هزاره  ...به شمال پناه بردند تا ازخطرتروري بنیادگرایان تفنگ بدست نجات یابند .

مادراینجا مشت نمونه خروارتعد اد ازین روشنفکران که مقا م ومنزلت نزد جنبش داشتند تذ کرمیدهیم .
ولي آرزو دارم که این روشنفکران خود لب به سخن بگشایند .
ازاقوام غیور پشتو ن :
 جنرا ل داوود ( عزیزي ) جنرال اکادمسین موسي ( ورد ک ) جنرا ل رحمت هللا ( روفي ) جنرال عوض ( قوماندان غند  101وزارت امنیت دولتي ) جنرا ل معاذ هللا رزاق سیاوش زیا رمل قبآل والي ننگرهارکه مد ت درشمال بودند . شفیق هللا ( توده یي ) قبآل والي لغمان درشمال زند گي مي نمودند . جمعه خا ن همدرد والي فعلي. دوستي وروابط گرم دوستم با پشتو نهاي والیت بغال ن وکندز . رحما ني والي سمنگا ن . خویشاوندي جنرال دوستم با اقوام پشتو ن  ( .همسروي نیزپشتون است ) . حا جي نواب قوماند ان امنیه والیت بغال ن . -جنرال جاجي - - -

- -

-

- -

 امرخیلدرشوراي علما وشوراي رهبري شمال نیز تعدا دي ازبرادران پشتو ن سهم عمد ه داشتند  ( .نویسنده نه
عضو حزب جنبش ملي بوده ونه درشمال زند گي واجراي وظیفه کرده وارقام فوق که به هیچوجه تکمیل
نیست  ،زیراشخصیتهاي زیادي ازملیتهاي باهم برادروبرابردرشمال حضورداشتند .ازال بالي آرشیف
شخصي اش جمع آوري نموده ام ) .. .
ا زملیت برادرتا جیک :
 موسي ( توانا ) معاون تنظیم جمعیت جنرال اکه یاسین صا دق ( مد بر؟) معا ون حرکت اسال مي -جنرال عبد الحمید ریس امنیت ملي بلخ

 عطا محمد نورمعا ون جنبش جنرال مومین اند رابي معاون جنبش علم آزادي قوماندان گارنیزیون شهرمزارشریف مولوي علم والي بلخ جنرال هال پیلوت. شهید پیلوت مصطفي قهرمان شهید محراب غوربندي جنرال خلیل پرواني داکترجنرال رزاق سیاوش جنرال مومین اندرابي قوماندان لواي سالنگ جنرال حیدراندرابي فعال دروزارت دفاع قوماندانان تنظیم ها مستقردرشمال ازتمام اقوام جلیل پرشورنویسنده جنرال ظاهرازخوست والیت بغالن جنرال عصمت قوماندان امنیه والیت بغال ن ازنهرین جنرال سرورریس امنیت ملي وال یت بغال ن ازنهرین جنرال سید احمد قوماندان امنیه والیت سمنگا ن جنرال رزاق قوماندان امنیه بلخ ببرک غوربندي ریس امنیت نظامي شمال ...ازاقوام هزاره زحمتکش وسید :
 محقق فعال حزب وحد ت مرد م جنرال سید یونس سید منصورنادري عضوهیت رهبري جنبش جنرال سید جعفرنادري والي قبلي والیت بغال ن سید ظاهرریس روابط خارجه جنبش سید نسیم مهدي معا ون جنبش -جنرال امیرشاه ریس امنیت ملي بغالن ومعاون امنیت شمال

 جنرال شاه قد م نیک پي آمرامنیت قومانداني امنیه بغال ن جنرال حیدرنیک پي قوماندا ن لواه جنرال کامیاب جنرال امیرریس ارکان قول اردوي نمبرشش سید الفت قوماندان گارنیزیون شهرپلخمري نادرعلي قوماندا ن امنیه جوزجان که د رحوادث قلعه جنگي توسط القاعده به شهاد ت رسید ارزگاني قوماندان لواه .هیت رهبري جمعیت وشوراي نظاربعد ازفرارازکابل همه درشمال زند گي داشتند وهمچنان اسماعیل خان
وهیت رهبري حوزه جنوب غرب بعد ازسقوط هرات به شمال پناه بردند .
 داکترعبد الرحمن معاون شوراي نظارووزیردرحکومت انتقالي ...جنرال ( دوستم) بعد ازحوادث تروریستي یازده سپتمبردرسرکوب تروریستا ن بین المللي نیزخدمات
فراموش ناشد ني انجا م داده اند وبراي اولین بارشمال را ازوجود طالب والقاعده پاکسازي وپرچم
حاکمیت دولـتي را به اهتزازدرآوردند  .درسالهاي اخیر روابط جنرال دوستم و تیم کرزی فراز ونشیب
های بسیار داشته است  .ازجنگ افروزی عمال تیم کرزی درفاریاب تا عملیات انتحاری شبرغان ودسیسه
هاي اکبرباي وساعي  ...باور براین بوده است که تیم کرزی در راستای حذف و تضعیف دوستم آشکار و
پنهان تالش کرده است  .درمقابل  ٬دوستم هم با پختگی تمام به گونه ی بازی کرده است که هم درمیدان
بازی بماند و هم اینکه کاری نکند که بهانه ی برای تیم حاکم شود  .شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری و مانور خوب او درمیان مردم ازبیگ و ترکمن کشور یکی از تالش های مهم و سنجیده شدهء
جنرال دوستم در تحکیم موقعیت سیاسی اش در وضعیت جدید افغانستان بود  .همکاری او با پروسه
دی.دی.آر و درعین حال تقویت تشکیالت اداری وسیاسی اش وانتقال تدریجی هویت نظامی اش به یک
چهرهء سیاسی در قالب مبارزات انتخاباتی و غیره جالب وبرای ایشان ومردمش مفید واقع شده است .
بردباری  ٬درک لوازم وضعیت کنونی وهمنوایی هوشیارانه با قدرت های بیرونی بازی موجب شده است
که دوستم از میان یاران دیروزینش  -مارشال فهیم و استاد خلیلی  -در این مقطع از تحوالت
افغانستان نیزسربلند تروبرجسته تر باقی بماند  .اوتاهنوزیک بازیگرقدرتمند است و درعین حال
شخصیت مردمی و حمایت مردمی اش را نیز قربانی بقا در وضعیت نوین نکرده است  .درمیان رهبران
جبهه متحد دیروزین این خصوصیات ٬خاص دوستم است و حکایتگر کارکشتگی وظرفیت وسیع فردی و
تشکیالتی او هم می باشد .

توانایی شگفت انگیزدوستم دربازی درشرایط سخت وسرنوشت سازوقتی مشخص وبرجسته می نماید
که درقدم نخست دو دهه فعالیت نظامی وسیاسی ایشان مرورشود و بعد اوبا دیگرانی مقایسه شود که در
طی تحوالت غیر قابل پیشبینی  ٬سریع و پر فراز و نشیب افغانستان به نحوی سهیم بوده اند .انتخاب
اشرف غني درانتخابات پیش رو باردیگروحئت خواهي وجوان مردي دوستم رابرمال نمود .
اشرف غنی درهمایش بزرگ تیم تحول و تداوم در والیت دایکندی :تبعیض سرطان است و تحقیر مرض
است .هزاره دیگر نباید تحقیر شود .ما تنها تیمی هستیم که میگوییم هیچ افغان ازهیچ افغان کمترنیست و
هیچ افغان ازهیچ افغان بر تر نیست خواست شهید مزاری هم بود و خواست استاد خلیلی هم است.
جنرال دوستم درهمایش بزرگ تیم تحول و تداوم دروالیت دایکندی  :هزاره ها ،جنبش ها و ترکتباران
در یک تصمیم است ما ازهمدیگر جدا نمی شویم .مزاری را همه دوست دارد کسای که مزاری را دوست
دارد دوست مزاری را هم دوست دارد کسانی که مزاری را نمی شناسد پدرخود را هم نمی شناسند.
هزاره که مزاری دوست نداشته باشد اورا دربین خودنمانید.
جنرال دوستم :اول ازکسانیکه مخالفین مسلح دولت هستند خواهش میکنم که به پروسه صلح بپیوندند و
ازمزایای حکومت مستفید شوند .باالی همدیگر آتش نکنید ،دوران جنگ به پایان رسیده است .نه طالب
باشید و نه داعش ،بلکه کمرهای تان را برای خدمت به مردم خویش بسته کنید  .دیگربرای کسی اجازه
داده نخواهد شد تا به بهانه های گوناگون باالی مردم با سالح آتش کنند وانسان ها را بکشند .درآستانه
دفاع مستقالنه ازکشور ،درکنارنیروهای امنیتی خویش قرارداشته از آن حمایت می کنم و از شما نیزمی
خواهم تا در قریه ها و روستا های تان از این نیرو ها حمایت کنید .اگر درد ملت ومردم با جنگ درمان
میشد خیلى وقت قبل درمان میكردم .جنگ فقر و بدبختى است در جنگ میان افراد یكـ خانه همه بازنده
است .منشا تمام بدبختى ما نفع و رفاه چند نفر به بهاى قربانى ملت بود  .ما كه همه سختى ها را با
گوشت و استخوان خود احساس كرده به اینجا رسیدیم اگر ما ملت را دركـ نكنیم و به داد ملت نرسیم
خارجى ها نمى رسند .سمت بازى و قوم بازى تهدید بخاطر چوكى و پول خود بازیگر ها را رسوا میكند.
طالبان ماین هاى ضد پرسونل مقناطیسى ندارند .هرجا كه حادثه یى ازماین مذكور رخ داد بدانید كه افراد
دولتى گروه تروریستى جمعیت شوراى نظاربا همكارى سپاه پاسداران ایران بخاطر منفعت و اهداف شوم
خود انجام داده است!
دوستم :به حكمتیار صاحب گفتم بیا در دم پیرى یكـ همت بكنیم گیلیم شروفساد را ازافغانستان جمع كنیم
عمرما و تو در انقالب و جنگ تیرشد اوالدهاى ما روزگار آرام داشته باشند و یاد نیك و دعاى خیر
نصیب ما شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------- <--مقاله ي بقلم بریان گالین ویلیامز درنشریه هافنگتن پست درمورد جنرال دوستم به نشررسیده کهتوجه تانربه قسمتهاي ان معطوف میداریم  ... :جنرال عبدالرشید دوستم که از نگاه قومی ازبک مغولی
است و کسی که درمقابل طالبان و متحدان القاعدهی آنان وهمچنان درمقابل مجاهدین شورشی  ...جنگ
طوالنی ودشواری کرده است ،دراعالمیه مردم را بهت زده کرد :وقت آن فرا رسیده است که که همه ما
از اثرات منفیای که سیاستهای ما درگذشته به مردم سراسرکشورضرر رسانده است ،ازآنان معذرت
بخواهیم .من میخواهم دراین راستا پیشقدم باشم وبگویم که ما از همهی آنانیکه درهردو طرف جنگها
متحمل آسیب شدهاند معذرت میخواهیم ...
این کار او بینظیر بود ،اما برای کسانی که دوستم را میشناسند غیرمنتظره نبود .تا آنجایی که دیگر
جنگساالران افغانستان را میشناسیم ،دشوار است بتوان دوستم را با آنان مقایسه کرد؛ مثال با گلبدین
حکمتیاراسیدپاش که علیه دوستم جنگیده است  ...دردهه نود  -دوستم که ترقیخواهترین رهبرلیبرال
ِ
درافغانستان بود ،درعمل یک دولت سیکوالر را درمناطق هموارشمال تأسیس کرده بود .وسعت دولت او
به اندازهی ایالت ماساچوست امریکا وپایتخت اوشهر کهن مزارشریف بود .آزادیهای زنان درمزار
شریف تضمین شده بود ،آزادی که دردیگر نقاط افغانستان که توسط مجاهدین اسالمگرا حکمرانی میشد،
قابل دسترسی نبود ...درهنگامی که درسرزمینهای شمال با دوستم بودم ،من ازمکاتب دخترانهای دیدن
کردم که اوساخته بود .با ازبکهایی مالقات کردم که تصویراورا بردیوارخانهیشان آویخته بودند و او
مدار بدون چادری مالقات میکند و آنها
را بابا (پدر) ومدافع میگفتند .من او را دیدم که با زنان سیاست ِ
از نگاه مالی حمایت میکند.احمد رشید درکتابش بادروغ وفتنه سازي درمورد جنرال دوستم نوشته بود:
«جنرال دوستم نه تنها اینکه دوازده مرغ را دریک وقت میخورد ودر یک نشستن بیشترازدو پیمانهی
یک لیتری وُ دکا را مینوشد».
من دوستم را یک رهبرمنطقه ی یافتیم که عمیقا توسط مردمش احترام میشد و او را کسی یافتیم که
درسرزمین پر از قاچاقبران مواد مخدر ،متعصبان مکتبسوز ،زنستیزان سنگسارگروبمبگذاران
انتحاری ،کسی بهترازاو پیدا نمیشد و من خوشحالم که بگویم که درآخرین باری که من با دوستم غذا
صرف کردم ،یک سیخ کباب ومقدارکمی برنج خورد و به دنبال آن فقط یک پیپسی نوشید ،نه دوپیک
یک لیتری وُ دکا .من سالهادرآمریکادروغهاي شاخداري ازژورنالیستان وبخصوص احمدرشید پاکستاني
خوانده بودم وچندین بارکه جنرال دوستم رامالقات نمودم ودربین مردم بودم ودانستم که این همه
هیاهودروغ بیش نیست.

دم ازبکِ
احساساتگرایی ژورنالیستی وانگیزههای پنهان  ...دراین تخربیش
ازدوستم غولآسا ومر ِ
ِ
غارتگراوبه شدت گزافهگویی وغلوکرده است .این گزافهگویی درجملهی فوق که مردم ازخندهی جنرال تا
سرحد مرگ میترسیدند به اوج رسیده است .نویسندهی ( احمد رشید) عبارات باال ،بخاطرجلوه دادن یک
داستان ساختگی به عنوان واقعیت ،بعدها ازجنرال دوستم پوزش خواست .اما آنوقت ،چهرهی جنرال
تخریب شده بود.
--------------------------------------------------------------------------------------------سروردانش معاون دوم ریاست جمهوري
ملتي كه داراي بهترین مكاتب است بهترین و قویترین ملت به شمار مي رود اگرامروز نیست فردا خواهد
شد .میهن دوستي باید مقدم برهركار و خود مختاري واستقالل پیشرو برهراندیشه باشد.

اگرهزار قلم داشتم
هزارخامه که هریک هزارمعجزه داشت
هزارمرتبه هرروزمی نوشتم من
حماسه ی وسرودی به نام آزادی...
دانش نخستین والی والیت دایکندی و پس از آن ،وزیرعدلیه و معاون کمیتۀ قوانین شورای وزیران بوده
است .در دور دوم حکومت کرزی ،سرپرستی وزارت تحصیالت عالی و ریاست بُرد مشورتی
درامورعدلی و حقوقی ریاستجمهوری را عهدهدار بوده است .درتمام دوران فعالیتهای اجرایی ،رابطۀ
او با تدریس برقراربوده است و وی ،هماکنون ،عضو هیأت علمی مؤسسۀ تحصیالت عالی ابنسینا و
رییس هیأت امنای آن است.

سرور دانش وزیرعدلیه وتحصیالت عالي حاکمیت کرزي درسال سیزده چهل درولسوالی اشترلی والیت
دایکندی به دنیا آمده و تعلیمات ابتدایی را در زادگاهش و تحصیالت خود را در رشته فقه ،معارف
اسالمی به درجه فوق لیسانس در کشورهای عراق ،سوریه و ایران به پایان رسانیده است .سرور دانش
در جرگه اضطراری اشتراک فعال داشته و در کمیسیون های تسوید و تدقیق قانون اساسی عضویت
داشته است.
سرور دانش در سال سیزده هشتادسه به حیث والی دایکندی و ازماه جدی سیزده هشتادسه به حیث وزیر
عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان ایفای وظیفه می کرد تا بعد از دور اول ریاست جمهوری کرزی مدتی
به حیث سرپرست وزارت تحصیالت عالی فعالیت نمود .سرور دانش به زبانهای دری ،پشتو و عربی
تسلط دارد .ایشان از زمانی که با هماهنگی خلیلی از قم به کابل آمد ،در پست های مختلف دولتی فعالیت
کرد .به هر حال سوای از همه مسایل تجارب وی در پست های مختلف دولتی طی سالهای گذشته می
تواند برای دولت آتی مفید و قابل استفاده باشد.
دانش لیسانس رشته حقوق ،ثقافت و معارف اسالمی و فوق لیسانس درفقه و معارف اسالمی دارد.او در
دوره جنگ با نیروهای شوروی در سازمان نصر( حزب وحدت اسالمی ) فعالیت داشت.
اشرف غني عبدالرشید دوستم رهبرجنبش وسروردانش معاون رئیس حزب وحدت را به ترتیب به عنوان
معاونان اول و دوم خود برگزیده است .گفته میشد که شماری ازمقامهای ارشد دولتی ازجمله حامد
کرزی رئیس جمهوری و کریم خلیلی معاون دوم او از نامزدی غنی احمدزی حمایت می کردند.
اشرف غني پس از ثبت نام پیامی منتشر کرد و درآن نوشت -از بیش از یک قرن به دین طرف ،سیاست
اکثرحکاممان از

عمومی کشورمان نپذیرفتن همدیگر ،عدم تحمل و نفی کردن سیاست یکدگر بوده است .
قدرت خود به عنوان حربهای جهت حذف سیاسی و یا فزیکی مخالفین سیاسی خود استفاده نمودهاند .او
تاکید کرده است ،ما در این مقطع حساس تاریخی به پذیرش و تحمل همدیگر با تاکید براجماع ملی برای
تامین ثبات و حاکمیت قانون ،نوشته است :ما حاضریم که خود را تغییر دهیم تا خداوند موفقیت را نصیب
ما و ملت مان گرداند.
دانش درجریان مبارزات انتخاباتي گفته بود -بدون شک مردم به برنامهای رأی میدهند که واقعیتهای
عینی و مشکالت فراروی زندگی مردم را مورد توجه قرار داده باشد .امروز مشکل اصلی مردم کشور
از بدخشان تا هلمند و فراه و از بادغیس تا بامیان و دایکندی و پکتیکا و… مسأله زبان و قومیت نیست.
قانون اساسی و نظام حقوقی ما این مشکالت قومیت و زبان را با بهترین فرمول حل کرده است.
خواستههای اصلی و عمومی مردم در مبارزه با چالشها عبارت است از:

ثبات سیاسی و صلح پایدار و امنیت مطمئن.
حکومتداری خوب و عاری از فساد و مبتنی بر اصل عدالت و حاکمیت قانون.
پالن اقتصادی برای کاهش فقر و بیکاری و افزایش عواید ملی و رشد اقتصاد کشور.
تعامل مثبت با جامعه جهانی برای تثبیت جایگاه شایسته افغانستان.
ما اطمینان داریم که درهمه چهار مورد فوق ،تیم تحول و تداوم دارای بهترین و دقیقترین برنامه است و
با پیروزی این تیم ،تغییرات اساسی و بنیادی در هر چهار مورد پدید خواهد آمد و به همین میزان هم
مطمئن هستیم که تیم رقیب ما در هر چهار مورد نه تنها فاقد برنامه منسجم است بلکه در صورت
پیروزی تیم مقابل ،در هر چهار محور فوق ،وضعیت کشور به وخامت خواهد گرایید ،نه ثبات وامنیت
پدید خواهد آمد ونه حکومتداری خوب وعاری ازفساد و ازسوی دیگر نه فقروبیکاری کاهش مییابد ونه
عواید ملی باال خواهد رفت ونه افغانستان درجامعه بین المللی اعتبار شایسته پیدا خواهد کرد .دلیل روشن
ما براین ادعا قراین و شواهد موجود و نحوه برخورد تیم رقیب در دور اول است .در طول دوره
مبارزات انتخاباتی گذشته ،تیم اصالحات و همگرایی ،به جای این که برنامهها و دیدگاههای خود در باره
حل معضالت کشور را ارائه دهد ،به شایعه سازی ،تهمت و افترا پرداخت و هواداران این تیم ،در توهین
و هتک حرمت اشخاص مخصوصا شخصیتهای تیم تحول و تداوم از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.
ما به دوستان خود در تیم رقیب توصیه میکنیم که به مرحله پسا انتخابات هم بیندیشند .دوره انتخابات به
سرعت پایان مییابد و مردم فیصله خود را خواهد کرد اما ما نباید در برخوردهای خود همه مرزها و
خط قرمزها را بشکنیم و از ادب و اخالق تا آنجا فاصله بگیریم که فردا گرفتار عذاب وجدان شویم.
دانش بعدازتصاجب چوکي معاونت دوم ریاست جمهوري میگوید -بنیاد اصلی قانون است .یا درمسائل
اصلی که ما با آن مشکل داریم ،مربوط به قوانین می شود .اما درکنار قوانین بسیار مسائل دیگری است.
به عنوان مثال ،فهرست رای دهندگان .در قانون فقط یک جمله آمده که رای دهنده باید سندی داشته باشد
که هویت خود را تثبیت کند .االن بحث تذکره الکترونیکی است .آیا این شدنی است تا انتخابات پیشرو یا
نه؟ اگرشدنی نبود ،چه بدیل دیگری باید داشته باشیم .اگر این اصالح نشود ،صد بار قانون را اصالح
کنیم ،بازهم همان کارتها است و همان چیزهای که قبال تکرار شده بود.
دانش اما اکنون برکرسی معاونت دوم ریاستجمهوری تکیه زده است .ستاره اقبال او زمانی پرفروغ شد،
که کریم خلیلی ،رهبر حزب وحدت اسالمی ،در یک شب تاریخی با جنرال عبدالرشید دوستم،
سیاستمدار پادشاهساز افغانستان ائتالف انتخاباتی تشکیل داد ،و با اشرفغنی برسرتیکت انتخاباتی به
توافق رسید .معاونت دوم دراین تیکت انتخاباتی به سروردانش تعلق گرفت واو دردو دورانتخابات

ریاستجمهوری که امسال برگزار شد ،مبارزه و رقابت نفسگیر با حاجیمحمد محقق ،برسرکسب آرای
هزارهها داشت .درنهایت درهردو دور ،بیشترین رأی هزارهها را حاجی محمدمحقق به خود اختصاص
داد؛ اما در نهایت ،این سرور دانش بود که کرسی معاونت ریاستجمهوری ،کرسیای را که دو دور
محمدکریم خلیلی بر آن تکیه زده بود ،از آن خود کرد و محمد محقق ،تنها معاون دوم رییس اجرایی شد.
کارنامة سرور دانش در دوران وزارت عدلیه ،بهخصوص در زمان سرپرستی وزارت تحصیالت عالی،
مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است .این انتقادات در پایینبودن آرای او نسبت به محقق بیتأثیر نبود.
حال سرور دانش فرصت مجددی یافته است که در موقعیت متفاوت کاستیهای گذشته را جبران کند و
چهره متفاوتی از خود به نمایش بگذارد .ادامه دارد...

بقیه گزیده های مقاالت (صباح) اینجا کلیک نماید

