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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۳۰/۱۰/۲۰۱۶                                    ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 
 د جنرال دوستم تورونه او د داخلي اختالفاتو لرلید

  

 1ییزو څېړنو مرکز د ستراتېژیکو او سیمه

لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس ډاکتر عبدهللا تېره اوونۍ د ولسمشر 

پوړو چارواکو توندې نیوکې وکړې. په تېر کې هم دغه ډول نیوکې د سیاسي واک پر سر د اختالفاتو له  او نورو جګ

 هم له ځان سره درلودل.  پالنې په تړاو ګواښونکې تورونه کبله شوې وې؛ خو دا ځل د دوستم نیوکو د قوم

پالنې ټاکنیزې ډلې غړي او یا هم خپله د  دا لومړی ځل نه دی، چې د ولسمشر لومړی مرستیال، یا د اصالحاتو او هم

ولسمشر د ټیم غړي پر ولسمشر او ملي یووالي حکومت نیوکې کوي، بلکې له دې وړاندې هم، د دواړو ټاکنیزو ډلو او 

مت د دواړو لورو ترمنځ اختالفات موجود وو او د بهرنیانو په منځګړتوب حل شوي. وروسته بیا د ملي وحدت حکو

جنرال دوستم هم څو ځله له ولسمشر سره د خپلو واکونو، په حکومت کې مشارکت او د ولسمشر په نه شتون کې د 

 ناستي د موضوع په تړاو اختالفات درلودل.  ځای

ل څه دی؟ ایا د دوستم وروستۍ څرګندونې قومي اختالفاتو ته لمن وهي؟ او دا چې د دغه ډول اختالفاتو تر شا عمده الم

دغه راز پر حکومت د لوړپوړو حکومتي چارواکو د تورونو حیثیت څه دی؟ هغه پوښتنې دي، چې دلته پرې شننه 

 کوو.

 

 د ملي وحدت حکومت زیاتېدونکي داخلي اختالفات

ومت څخه بېرون او دننه پر دغه حکومت نیوکې پیل شوې او د د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راوروسته، له حک

 دوو کلونو له تېرېدو سره دغه اختالفات ال هم حل شوي نه دي، بلکې میاشت په میاشت د زیاتېدو په لور روان دي.
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

الفات په لومړي سر کې دغه اختالفات د ملي یووالي حکومت د دوو ډلو ترمنځ وو، خو بیا د دغو دوو ډلو دننه هم اخت

پیل شول. په لومړیو کې دا اختالفات د حکومت جوړونې او د واکونو د وېش له کبله وو او وروسته بیا د کابینې، 

لوړپوړو چارواکو او سفیرانو تر ټاکلو پورې ورسېدل. له همدې کبله د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو یا پر 

ییزو ارګانونو د  استعفاوې ورکړې. د بېلګې په توګه د سیمه حکومت توندې نیوکې وکړې او یا یې هم له خپلو څوکیو

خپلواکې ادارې رئیس جیالني پوپل، د ملي امنیت عمومي رییس رحمت هللا نبیل، د کورنیو چارو وزیر نورالحق 

ي علومي، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون رئیس یوسف نورستاني، د کانونو او پطرولیم وزیر داوودشاه سبا، د هلمند وال

 .2میرزا خان رحیمي، د کندز والي محمد عمر ساپي او یو شمېر نورو له خپلو دندو استعفاوې ورکړې

له حکومت څخه دباندې هم په تېرو دوو کلونو کې دغه حکومت، د حراست او ثبات شورا چې جهادي څېرې او د 

فغانستان د جهادي او ملي ګوندونو پخواني حکومت چارواکي پکې راټول دي، د صبغت هللا مجددي تر مشرۍ الندې د ا

عالي شورا، د انور الحق احدي د نوې ملي جبهې، د امرهللا صالح له روند سبز او یو شمېر نورو سیاسیونو له مخالفت 

 سره مخ دی.

 

 ولې حکومتي چارواکي پر حکومت نیوکې کوي؟

له یو څه ځنډ او کرارېدلو وروسته ولې بیا راپورته کېږي او د ملي یووالي حکومت له جوړېدو دا چې دا اختالفات 

 راهیسې په مجموعي ډول د زیاتېدو په لور روان دي، الندې عوامل لري:

 عموماً په نړۍ کې د ملي یووالي حکومتونه له اوږدو جګړو وروسته رامنځته  د ملي یووالي حکومت نسخه؛

بنسټیزه  حکومتونو د جوړېدو عمده موخه پر مخالفو سیاسي دریځونو والړې ډلې په یو پراخکېږي او د دغو 

حکومت کې راټولول وي؛ خو بیا هم ډېری مهال دا ډول تجربې ناکامې شوې دي. که څه هم په افغانستان کې 

و د پایلو پر د ملي یووالي حکومت له جګړې وروسته رامنځته نه شو؛ خو د روانې جګړې په منځ کې د ټاکن

سر له النجې وروسته جوړ شو. په ټوله کې د حکومتونو داخلي اختالفات طبیعي وي، خو دا اختالفات بیا 

 تر نامه الندې حکومت کې روان دي.  «ملي یووالي»دومره متواتر هم نه وي لکه اوس چې د 

 په ملي یووالي حکومت کې  ات؛د دوو ټاکنیزو ډلو غیر طبیعي ترکیب، د ګټو او د ډلو د مشرۍ پر سر اختالف

ډلو جوړښتونه، د غړو کسانو ترمنځ د  —پالنې او تحول او تداوم اصالحاتو او هم—دواړو شریکو ډلو 

پخوانیو اړیکو په پرتله ډېر طبیعي نه وو. د بېلګې په ډول چا ګمان هم نه شو کوالی، چې اشرف غني به 

کال  ۲۰۰۱هم په داسې حال کې، چې اشرف غني له  خپل لومړنی مرستیال عبدالرشید دوستم وټاکي، هغه

وروسته د دوستم پرضد توندې څرګندونې کړې وې او هغه یې د افغانانو مشهور قاتل بللی و. دغه راز د 

پالنې ډلې په  حزب اسالمي )ارغندیوال( او د جمعیت اسالمي ترمنځ هم اېتالف وشو؛ خو د اصالحاتو او هم

کې اختالفات ډېر ولیدل شول. یو شمېر مهم کسان له دغې ډلې ګوښه شول او  پرتله د تحول او تداوم ډله

 جنرال عبدالرشید دوستم هم څو ځله پر ولسمشر توندې نیوکې وکړې. 

که څه هم په تحول او تداوم ډله کې د اختالفاتو تر شا د غیر طبیعي جوړښت، د ګټو او رایو ترالسه کولو 

پالنې په ډله کې بیا د دغو دوو الملونو ترڅنګ د  ، خو د اصالحاتو او هموالی لوی الملونه وو لپاره یوځای
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مشرۍ په سر هم اختالفات وو. د بېلګې په ډول د ډاکتر عبدهللا، یونس قانوني، عطامحمد نور او نورو ترمنځ 

 اختالفات.

 ده المل د شویو د ملي یووالي حکومت دننه د داخلي اختالفاتو یو بل اساسي او عم د ژمنو نه عملي کېدل؛

پالنې او د تحول او تداوم ډلو چې د ټاکنیز  ژمنو نه عملي کول دي. په لومړي ګام کې د اصالحاتو او هم

کمپاین او اېتالفونو جوړولو پرمهال له غړیو کسانو سره او په دویم ګام کې دغو دوو اېتالفي ډلو د ملي 

نې کړې وې، ډېری تر اوسه عملي شوې نه دي. لیک کې له یو بل سره څومره ژم یووالي حکومت په هوکړه

باوره کړې او  دغې چارې د دواړو ډلو داخلي غړي او بیا په مجموع کې دغه دوه ډلې پر یو بل ډېرې بې

 باورۍ له مخې توندې نیوکې کوي.  ځینې مهال د همدې بې

 

 له داخلي اختالفاتو تر قومي اختالفاتو

دننه اختالفات، پر یو بل تورونه او توندو نیوکو تر شا په ټوله کې د واک د وېش مسئله او د ملي وحدت حکومت 

سیاسي ګټې وې؛ خو په وروستۍ اوونۍ کې دا لومړی ځل شو، چې د ملي یووالي حکومت یو لوړپوړی چارواکی 

رستیال جنرال دوستم په خپلو پالنې تورونه لګوي. د ولسمشر لومړي م جنرال دوستم پر ولسمشر او اجرائیه رئیس د قوم

نزد داکتر صاحب عبدهللا تاجیک که باشد؛ هرچه که باشد، ناتوان باشد، نزد مردم نام نیک نداشته »خبرو کې وویل: 

باشد ]خوب است[ و نزد رییس صاحب جمهور کسی که پشتو گپ بزند، آدم خوب است و اگر پشتو گپ بزند و از 

 3«لوگر اگر باشد بسیار خوب است

غه راز جنرال دوستم ولسمشر غني ته نږدې او باوري کسان هم تر خپلو توندو نیوکو الندې راوستل او ولسمشر یې د د

ملي امنیت سالکار حنیف اتمر، د ملي امنیت رییس معصوم ستانکزي او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې مشر 

دفاع وزارت کې یې داسې کس ګومارلی چې په د ملي »عبدالسالم رحیمي تر محاصرې الندې وباله. نوموړي وویل: 

الره نه شي تللی، ستانکزی د طالب په نامه مشهور دی او معلومه نه ده چې له چا امر اخلي، د وزارت لپاره یې له 

پارلمان څخه رایه وانه خیسته، د رباني د وژنې مسؤلیت هم ده ته ورکول کېږي، نه پوهېږم چې د کومې لېوالتیا او 

 4«خې یې پر دغه کلیدي پوسټ ګومارلی دی؟باور له م

مهاله، په سیاسي اصالحاتو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدضیاء مسعود هم په پنجشېر کې د یوې غونډې پر  هم

 5پالنې تورن کړل. مهال د حکومت مشران پر قوم

سپارل او په غبرګون کې یې د نجات په دې وروستیو کې، د حبیب هللا کلکاني د مړي راایستنه، جنازه او بیا خاورو ته 

څلی جوړول، په هېواد کې د قومي اختالفاتو د بیا پیلېدو پیالمه ګڼالی شو؛ خو بیا هم دا د قومي اختالفاتو وړې بېلګې 

او د دوستم د وروستیو څرګندونو تر شا د حکومتي چارواکو هغه لوبه ده، چې له مخې یې دوی د خپلو خلکو مالتړ بیا 
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 الندې لینک کې واورئ: د جنرال دوستم دغه څرګندونې په 
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واړي. دغو قومي اختالفاتو ته لمن وهل په ډېری توګه سیاسي عوامل لري او د زیاتو امتیازاتو د غوښتنې راخپلول غ

 هڅه ده؛ خو داسې اندېښنې هم شته چې قومي اختالفاتو ته د لمن وهلو تر شا پردي السونه کار کوي.

  

 پر حکومت د حکومتي چارواکو د تورونو حیثیت

لسواکو حکومتونو کې دا دود دی، چې کله یو څوک د حکومت دننه له ولسمشر سره په عمومي ډول په ولسواکۍ یا و

اختالفات ولري، نو لومړی خپل اختالفات د بندو دروازو تر شا څرګندوي او د خبرو له الرې ورته حل پیدا کوي؛ خو 

مګر داسې کله هم نه  که بیا یې هم اختالفات حل نه شي نو مدعي بیا په اصولي توګه له خپلې دندې استعفا کوي.

 پېښېږي، چې یو څوک دې هم په حکومت کې وي او هم دې د اپوزیسیون رول ولوبوي. 

که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ د دوستم د دغو څرګندونو په ځواب کې د یوې اعالمیې په خپرولو سره توند غبرګون 

نو له ولسمشر سره له کتنې وروسته ؛ خو تر دې مخکې هر کله چې جنرال دوستم پر ولسمشر تورونه لګولي، 6وښود

باورۍ  یې ترمنځ اختالفات بېرته حل شوي دي. ځکه نو ښایي د ولسمشر او لومړي مرستیال ترمنځ د پراخېدونکې بې

 لوی واټن یوازې یوه ناسته بېرته راکم کړي.

دونې ډېرې دا ډول څرګن «مرستیال ولسمشر»پوړو چارواکو، په ځانګړي ډول د  د دې ترڅنګ د حکومت د جګ

عادي هم نه شي ګڼل کېدای او له همدې کبله ولسي جرګې هم د جنرال دوستم د وروستیو تورونو د سپیناوي په موخه د 

یوه کمیسیون جوړولو غوښتنه وکړه؛ ځکه د دا ډول تورونو دوام، د حکومت حیثیت په ملي او نړیواله کچه ال زیات تر 

 پوښتنې الندې راوستی دی.
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