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 ییگراقوم یاهویقانون در ه تیحاکم
 

الدین قیصاری موجی از ناآرامی را در والیت  دستگیری نظام
ک سرفاریاب برانگیخته است. تعداد زیادی از طرفداران او به 

ریخته و تعمیر این والیت را به آتش کشیدند. قیصاری از  ها
آید. او به عنوان  قدرتمند حزب جنبش به حساب می قومندانان
علیه طالبان از نفوذ « شورش مردمی» قومندانانیکی از 

ه شود کای در والیت فاریاب برخوردار است. گفته میگسترده
 قیصاری هشت هزار نیروی مسلح در اختیار داشته است.

الدین قیصاری به گوید که نظامیکی از سخنگویان حکومت می
های وارده بر او، دستگیر شده است. حکومت به  خاطر اتهام

وجه نوعیت اتهامات را توضیح نداده است و به طور خصوصی او را متهم به نقض حقوق بشر و قتل افراد ملکی  هیچ
جمعیت در فاریاب، تعدادی پولیس و مردم ملکی جان  قومندانانکند. البته، قبالً در درگیر میان قیصاری و و نظامی می

 خود را از دست دادند.
خصوص در مبارزه با طالبان، باعث شده است که تعداد زیادی از هوادارانش به خیابان الدین قیصاری، به محبوبیت نظام

های قدرتمند دیگر مانند عطامحمد نور و محمد محقق نیز به حمایت از حزب جنبش برآمده و  بریزند. برخی از چهره
 اند.الدین قیصاری شدهخواستار رهایی نظام

 این ماجرا به تضاد تمامآیند، ه عمدتاً از منتقدان دایمی حکومت به حساب میزبان ک های فارسی طبق معمول، در رسانه
های پشتو زبان که عموماً جانبدار حکومت اند،  تبار تقلیل یافته است و در رسانههای قومی و سرکوب نخبگان اوزبیک

های متضاد  ت. این دیدگاهساالران تعبییر شده اسحکومت با جنگ هٔ دستگیری قیصاری تحکیم حاکمیت قانون و مبارز
سیاست افغانستان است که روز تا روز کار حکومتداری را  های فکری و قومی در صحنهٔ چند دستگی دهندهٔ  بازتاب

 های متعددی بهکند. هر تصمیم حکومت موجب برانگیختن احساسات قومی و سیاسی متضاد شده و بحران دشوارتر می
 آورد.دنبال می

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دارد. سیاستمداران و  بندی جهانی جایگاه بسیار بدی در عرصهٔ  افغانستان در رده
 شوند و دست به قتل و آدم ربایی نیزای قانون را نقض کرده، مرتکب جرایم مختلف میقدرتمندان محلی به طور گسترده

برخوردار اند. حکومت به دلیل هراس از ایجاد  ایهای متنفذ مذکور از مصونیت گسترده زنند. با این حال، چهرهمی
 های سیاسی و اجتماعی ها خودداری کرده و حتا در مواقعی از ظرفیتها، از دستگیری و مقابله با این چهرهناآرامی

شان سود برده است. حامد کرزی و اشرف غنی در هنگام انتخابات برای گرفتن رای به سیاستمداران با نفود و قومندانان 
 شان بیشتر و بیشتر شده است.شان افزوده و قدرت سیاسی و نظامی حلی رجوع کردند که در نتیجه بر مصونیتم

ها برخورد کند.  کند که به خاطر تحکیم قانون نیازمند است در مواقعی با این چهرهدر عین حال حکومت وانمود می
خورد کرده است، اما معلوم نیست که چرا در برابر جنرال دوستم و حاال قیصاری با جدیت بر ارگ دست کم در قضیهٔ 

ای را پیش نگرفته است. برخی دیگر از قومندانان محلی که در جرایم و نقض حقوق بشر دست داشته اند، چنین رویه
 های تند عمومی را به دنبال داشته باشد.عکس العمل همین باعث شده است که دستگیری قیصاری 

امر سیاسی و به شدت آلوده با منافع سیاستمداران و قدرتمندان محلی شده است. زیرا، میان مبارزه با فساد در افغانستان 
ناپذیر سیاسی و مالی، به  گسست و قومندانان محلی یک رابطهٔ  -چه در ارگ و چه در قصر سپیدار -سیاستمداران

آیند که در وقت ابل به حساب میحمایت سیاستمداران ارشد در ک خصوص سیاسی، وجود دارد. قومندانان محلی، شبکهٔ 
کنند. برای همین، اگر قومندان انتخابات و اعمال نفوذ و محافظت از منافع سیاسی و مالی خود از یک دیگر حمایت می

 ای را راه میای از سوی حکومت دستگیر شود، سیاستمداران حامی او در کابل فشارها و اعتراضات گستردهبرجسته
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کنند. در نهایت هر قدر گام نشان دادن قدرت خود به جناح مخالف از این قومندانان استفاده میاندازند و در عوض هن
 زنی سیاستمدارانها ضعیف شوند به همان اندازه قدرت تأثیرگذاری و چانهقومندانان محلی در سطح والیات و ولسوالی

 شود. شان در کابل ضعیف می حامی
 فاسد مالی و سیاسی هیچگاهی به دولت مجال تطبیق قانون، مبارزه با فساد و قانون باید به صراحت گفت که این رابطهٔ 

 شان همواره خواهان دولت ضعیفی اند که منافع و مناسباتقومندانان محلی دهد. سیاستمداران کابل و شبکهٔ شکنی را نمی
ر داشته باشند. در واقع، شکل گیری شان را به خطر نیندازد تا قلمروهای کوچک و بزرگ نفوذ خود را در سرتاسر کشو

های پرنفوذ آلوده به فساد  پیگیر با جزایر قدرت و شبکه و بقای یک دولت قانونمند و دموکراتیک وابسته به مبارزهٔ 
شان در کابل است. نباید از یاد ببریم که دالیل نارضایتی عمومی از حکومت  قومندانان محلی و سیاستمداران فاسد حامی

های فاسد حاکمیت قانون و  های شورشی همین نهاد ستان و پیوستن برخی از مردم به طالبان و سایر گروهدر افغان
 رسانند. نیروهای زورمند و خودسر محلی است که به طور پیوسته به مردم آسیب می

 روند ضعیف ساختن هایی چون قیصاری بخشی ازاش با چهرهاما آیا ارگ واقعاً متعهد به چنین اجندایی است؟ آیا مبارزه
افغانستان که منافع ملی و  هٔ شده و چند پارچ؟ در سیاست قومیای استساالران محلی و منطقهزورمندان و تفنگ

 گیری دولت دموکراتیک و سالم جایگاهی ندارد، نسبت به مقاصد ارگ شک و تردید زیادی وجود دارد.شکل
 شکن نسبت بدهد وبه مبارزه با افراد قدرتمند خودسر و قانون ارگ تالش دارد که دستگیری افرادی چون قیصاری را

پیامش این است که با حاکمیت قانون نباید برخورد قومی صورت گیرد. ارگ همواره عملکرد خود را فراقومی و 
ای، سیاسی هقدر مبارزه با فساد سلی تدبیرداند. ولی نباید انکار کرد که معطوف به حاکمیت قانون و رعایت منافع ملی می

ق خیل و بشیر قانت به رغم سوابشود ولی کسانی مانند مولوی ترهو تابع مالحظات متنوعی است. قیصاری دستگیر می
تواند در برابر یک دسته از قومندانان راه مصالحه و معامله را  روشن، از حمایت دولت برخوردار اند. حکومت نمی

ساالری را. آیا اشرف غنی حاضر بود در مداری و مبارزه با تفنگ راه قانونی دیگر ادر پیش گیرد و در برابر دسته
 الدین قیصاری چنین برخوردی کند؟ها بود، با نظامانتخابات که نیازمند حمایت حزب جنبش و اوزبیک آستانهٔ 

د. و تردید باش همین برخوردهای دوگانه باعث شده است که باور عمومی نسبت به عملکرد حکومت قومی و توأم با شک
سیاستمداران و قومندانان همتبار اشرف غنی از معافیت باالیی برخوردار اند ولی سیاستمداران و قومندانان جناح مخالف 

ارگ برخوردار از  های متنفذ در حلقهٔ  شود که چهرهپذیر قرار دارند. این وضعیت باعث میهمواره در موقعیت آسیب
 م اقدامات آلوده به فساد با جرات و جسارت بیشتری عمل کنند.مصونیت، در نقض قانون و انجا

ز انگیز است. از یکسو باید انهایت دشوار و غماین وضعیت برای حامیان حاکمیت قانون و دموکراسی در افغانستان بی
ده ر دیسازی مبارزه با فساد و تطبیق قانون را رد کرد، ولی از جانب دیگدستگیری قیصاری حمایت کرده و قومی

اش بوده و از همین رو ماهیت اقداماتش مغرضانه شود که هدف ارگ قدرتمند ساختن خود و تضعیف رقبای سیاسیمی
 و غیرموثر است. ارگ، به خصوص اشرف غنی، اعتماد عمومی را از دست داده است و در نتیجه، عملکردهایش خواه

 زا و تنش آفرین است.ناخواه بحران
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