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 یاسیبحران س یممانعت از بازگشت جنرال دوستم و دورنما

  

 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی

افغانستان اجازۀ هفتۀ گذشته خبرهایی به نشر رسید که به طیارۀ حامل جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری 

نشست در میدان هوایی والیت بلخ داده نشده و از اینجا به ترکمنستان و سپس دوباره به ترکیه برگشته است. دفتر 

ای رد کرد و گفت که جنرال دوستم در حال حاضر در ترکیه به سر  جنرال دوستم اما این خبرها را با نشر خبرنامه

 برد. می

های سیاسی در کشور به اوج خود رسیده و باعث تشدید بحران   تشنجر اختالفات و این درحالیست که در این اواخ

های جدید برضد حکومت  ائتالفهای بلندرتبۀ دولتی، ایجاد  های عمیق میان مقام سیاسی در کشور گردیده است. شکاف

 ت.ها در کشور، مردم افغانستان را بیش از پیش نگران ساخته اس امنی و افزایش روز افزون نا

حقیقت قضیۀ آمدن و ممانعت از ورود جنرال دوستم به والیت بلخ چه بود؟ کدام جهت مانع نشست طیارۀ جنرال دوستم 

 رود؟ سو می شد و این ممانعت نشانگر چیست؟ و در تناظر همین قضیه، بحران جاری سیاسی در کشور به کدام

 

 ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم
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 رئیسای که جنرال دوستم معاون اول   ای داخلی و خارجی از اجازه نیافتن نشست طیارهه  شنبۀ گذشته رسانه  سه

داد، خبر دادند؛ ولی دفتر وی ضمن رد این خبر گفت که جنرال دوستم به  جمهور را از ترکیه به والیت بلخ انتقال می

رای نجات افغانستان شرکت زودی به کشور برخواهد گشت و در نخستین اقدامش، در مراسم اعالم رسمی ائتالف ب

 خواهد کرد.

منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ خبرهای ممانعت از نشست طیارۀ حامل دوستم در میدان هوایی بلخ را دور از 

شنبه یک طیاره از ترکیه به هدف شهر مزارشریف پرواز کرده بود که به دلیل  حقیقت خواند، اما تایید نمود که شب سه

آباد پایتخت ترکمنستان  نتوانست به زمین فرود آید و به همین دلیل از شهر مزارشریف به عشقمشکالت تخنیکی 

 برگشته است.

اش نوشت که طیارۀ مذکور حامل شماری از مسؤوالن و مهندسان   عطا محمد نور، والی بلخ در صفحۀ فیسبوک

 2.آمدند ترکیه بوده که به مزارشریف می« تیکا»موسسۀ 

ای گفته است که جنرال دوستم بعد از حدود دو ماه تبعید بالقوه در   جانب دیگر، روزنامۀ نیویارک تایمز در مقالهدر 

هایش با ریاست جمهوری، روز دوشنبه تالش   ضد حکومت، برای پیشبرد مخالفت ائتالفترکیه و تشکیل دادن 

تن از حامیان جنرال دوستم تا ناوقت شب منتظر ها  نگارد، در حالیکه صد بازگشت به افغانستان را کرد. مقاله می

را با خود داشتند، به گفتۀ « رهبر عزیز ما خوش آمدید»نشست طیارۀ حامل وی بودند و پوسترهایی با شعارهایی 

رتبۀ افغان و غربی، طیارۀ جنرال دوستم به دلیل دستور حکومت مرکزی، اجازۀ نشست در میدان  چندین مقام بلند

نویسد که یک قوماندان ارشد جنرال دوستم و یک مقام نزدیک   را نیافت. نیویارک تایمز همچنان می هوایی مزارشریف

های   ای با نقل از مقام  مجلۀ فارن پالیسی نیز در مقاله 3اند. ید کردهئبه عطا محمد نور والی بلخ، حادثۀ شام دوشنبه را تا

آمدن جنرال دوستم بودند، ولی به طیارۀ او اجازۀ نشست  ها هوادار جنرال دوستم منتظر ارشد افغان گفته است که صد

  4داده نشد.

ید کرده است، انکار ئدر حالیکه نیروهای ناتو در افغانستان نیز ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم در بلخ را تا

مزارشریف را والی بلخ و دفتر جنرال دوستم حاکی فشار سیاسی باالی آنان است. مسؤولیت کنترول میدان هوایی 

نیروهای آلمانی که در چوکات ناتو فعالیت دارند، به عهده دارند و به همین دلیل برخی منابع خبر دادند که نیروهای 

ید خبر ممانعت ئآلمانی مانع نشست طیارۀ جنرال دوستم شدند، ولی ماموریت قاطع نیروهای ناتو در افغانستان ضمن تا
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کرد که نظامیان خارجی در ممانعت از نشست یا تالش برای سهولت در نشست از نشست طیارۀ جنرال دوستم اعالم 

ها خواسته  ها گفته است که از طریق تماس تلیفونی از آن  این طیاره دخالتی ندارند. سخنگوی نیروهای ناتو به رسانه

وهای ناتو این شد تا برای نشست طیارۀ معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اجازۀ نشست را بگیرند، ولی نیر

ی ئها زنی  گمانه 5ها، مداخله در امور داخلی افغانستان نیست.  خواست را رد کرده و در پاسخ گفته است که وظیفۀ آن

 وجود دارد که دستور ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم را خود رئیس جمهور صادر کرده است.

 

 ممانعت از ورود جنرال دوستم نشانگر چیست؟

پیشین جوزجان زیر فشار قرار داشت، حمد ایشچی والی ابا درحالیکه به دلیل قضیۀ بدرفتاری جنسی  جنرال دوستم

اش تداوی بود. او در اوج اختالفات سیاسی در کشور، یکجا با   هدف رفتن ا  حدود دو ماه قبل به ترکیه رفت و ظاهر

نجات »ی را زیر نام ائتالفملی اند، های ارشد حکومت وحدت   ها مقام عطا محمد نور و محمد محقق که هر سه آن

 در ترکیه اعالم کرد.« مردم افغانستان

ی نیز به نشر رسید که رئیس امنیت ملی افغانستان به ئدر ترکیه، خبرها« نجات مردم افغانستان» ائتالفپس از اعالم 

ردد، اما دوستم این خواست خارج شود و دوباره به کشور برگ ائتالفترکیه رفته و از جنرال دوستم خواست تا از این 

حکومت را رد کرد. پس از آن، حکومت افغانستان با استفاده از قضیۀ احمد ایشچی، تالش وارد کردن فشار باالی 

جنرال دوستم کرد و لوی سارنوالی افغانستان اعالم کرد که دوسیۀ دوستم و ایشچی یک ماه قبل به ستره محکمه 

 فرستاده شده است.

نیز اعالم کردند که قضیه آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی  6حادیۀ اروپا و سفارت امریکا در افغانستانبه تعقیب آن، ات

 یک قضیۀ مهم است و باید به گونۀ قانونی و جدی بررسی گردد.

از جانب دیگر، عطا محمد نور والی بلخ پس از برگشت به کشور در جمع هوادارانش، حکومت وحدت ملی را سخت 

نجات مردم افغانستان شکننده نخواهد بود، در نظام کنونی استبداد و  ائتالف»قرار داد و اظهار داشت که زیر انتقاد 

 «شود.  دیکتاتوری اداری وجود دارد، وزیران صالحیت ندارند و کشور توسط سه و یا چهار نفر مشخص اداره می
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حکومت وحدت ملی را زیر انتقاد قرار داد و  ای با بی بی سی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه نیز در مصاحبه

جمهور و تیم ارگ باید توافقنامۀ حکومت وحدت ملی را عملی کند و اگر این کار صورت نگیرد   تاکید کرد که رئیس

 7گیرند. های بعدی" تصمیم می دربارۀ "اقدام

شود و به همین دلیل گمان  ته میکاس ائتالفبنابراین، در صورت عدم حضور جنرال دوستم در کشور از اثرگذاری این 

 ائتالفسو تالش تضعیف این   ی مزارشریف، از یکئرود، با ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم در میدان هوا می

 جنرال دوستم نیز زیر فشار گرفته شد. ا  صورت گرفت و از سوی دیگر شخص

 

 آیندۀ بحران جاری سیاسی در کشور

د، به دلیل خشم ممانعت از نشست طیارۀ او در بلخ، به اقدامات تندروتر دست خواهد اگر جنرال دوستم به کشور بازگرد

 تر خواهد ساخت.   زد که ممکن بحران جاری را بیش از پیش عمیق

سیاسی ضد حکومت در ترکیه، چتری بنام محور ملی نیز  ائتالفاز سوی دیگر، چند روز بعد از اعالم موجودیت 

ها فراتر از چهارچوب اپوزیسیون سیاسی قدم گذاشته و با   تالفائومت بلند نمود. این صدای اعتراض خود را علیه حک

های برحال حکومت وحدت ملی هستند و در   ها مقام  کنند که اکثریت آن ی اعالم موجودیت میئها  حضور چهره

 شوند. وضعیت حاکم بر کشور سهیم پنداشته می

مات قاطع ریاست جمهوری باعث نارضایتی برخی زورمندان سیاسی ی نیز وجود دارد که برخی اقدائها  گرچند تحلیل

بحران سیاسی کنونی در کشور روز به شود که   شده و حکومت در این بازی برنده خواهد بود، در عین حال دیده می

 های مردم را برانگیخته است.   تر و نگرانی  پیچیده روز

پارلمانی را اعالم کرد و با در نظرداشت اینکه حزب اسالمی  کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری انتخابات

رود بیشتر این اختالفات با انتخابات پیشرو نیز رابطه دارد و به   ها به این انتخابات است، گمان می  گی در حال آماده

 همین دلیل نیز از شدت این بحران سیاسی به زودی و آسانی کاسته نخواهد شد.

معنای آن هم نیست که بحران سیاسی کنونی، حکومت وحدت ملی را با خطر سقوط مواجه ها به   ولی این نگرانی

ضد حکومت در  ائتالفها در قضیۀ جنرال دوستم و احمد ایشچی پس از اعالم   خواهد کرد. مداخلۀ اخیر خارجی

امات شدیدتر از ها را با خود دارد و مخالفین سیاسی حکومت در اقد  ترکیه، نشانگر آن است که حکومت حمایت آن

 بینند.  ها و اقدامات کنونی، سودی نمی مخالفت

 پایان
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 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com: ایمیل

  www.csrskabul.com - www.csrskabul.net وب سایت:

 +(93)  784089590: دفتر شمارۀ تماس

 ارتباط با مسؤولين:

      +(93)  789316120  دکتور عبدالباقي امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ومنطقوی:    

abdulbaqi123@hotmail.com  

   +(93)  775454048      و نشرات: ها پژوهشحکمت هللا ځالند، مسؤول بخش 

 hekmat.zaland@gmail.com 

 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نشریه به ما ارسال دارید.یادآوری: 
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