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 از دشمنان و دوستان پس
 اسالمی ضربه میزند اینک رهبر به جمعیت

 

گام سیاسی که ربانی،  اولین .الدین ربانی بعنوان رهبر این حزب داد اسالمی افغانستان رأی به انتخاب صالح جمعیت
 به همان حزبیست که او را به حیث رهبر برداشت، وارد آوردن ضربه ای مهلک سیاسی منحیث رهبر منتخب،

 کرده است  منتخب
خویش  با ضربه زدن به حزب تحت زعامت خویش، صالحیت نوشته نگاهی دارد برین که چگونه یک رهبر این

 .بعنوان رهبر را مورد سؤال قرار میدهد
 :محترم ربانی به رهبری جمعیت انتخاب

استاد عطاء محمد نور،  سیاسی افغان محترمان امیر محمد اسمعیل، اوائل ماه جوزاء امسال، چهره های شاخص در
یونس قانونی،  عنایت الله شاداب، محمد نسیم فقیری، محمد محمدی، عبدالشکور واقف حکیمی، استاد جنرال بسم الله

 اعضاء جمعیت اسالمی افغانستان، شورای مسعود، و صالح الدین ربانی در جلسه ای از عبدالستار مراد، احمد ضیاء
از شهادت پوهاند برهان  این شوری، عمده ترین اقدام معلن جمعیت پس تشکیل .قت این حزب را اساس گذاشتندمو  

افغانستان  جمعیت اسالمی برای درخشش بیشتر در سیاست رهبر قبلی این حزب ــ در راستای آمایش الدین ربانی ــ
 ارزیابی شده است 

قت شورای قتقبالً رهبر  او .بعنوان رهبر منتخب کرد رهبری جمعیت صالح الدین ربانی را مو   .جمعیت بود مو 
قتربانی صرفاً به این دلیل به رهبری  محترم جمعیت یعنی شهید  جمعیت منصوب شده بود که پسر رهبر قبلی مو 

محترم صالح الدین ربانی به ارمغان  رابطه، حداقل، یک امتیاز دیگر نیز برای این .است پوهاند برهان الدین ربانی
صرفاً به  افغانستان را نیز بدست آورد؛ و باز هم ن ربانی تصدی وزارت امور خارجه  صالح الدی محترم :است آورده

 است  این دلیل که فرزند پوهاند ربانی
 :تشریفاتی و رهبر پشت پرده در جمعیت اسالمی رهبر
 بزرگترین .جمعیت اسالمی نبود رهبر، بزرگترین تحفه  شورای رهبری به انتخاب، یا ابقاء، محترم ربانی بعنوان الکن

عطاء محمد نور در رأس هرم  سیاسی افغانستان، تثبیت جایگاه محترم ارمغان این شوری به جمعیت اسالمی و جامعه  
 یا به عباره  واضحتر، معاون رهبر منتخب محترم نور را بعنوان رئیس امور اجرائیوی، شوری .بود رهبری جمعیت

به عهده  حالی که محترم ربانی رهبری تشریفاتی را در :شد هبرترتیب جمعیت، به تعبیری، دارای دو ر بدین .کرد
 .محترم نور خواهد بود خواهد داشت؛ در پراکتیک رهبری با

 :محترمان صالح و داکتر عبدالله َغیبت
عبارت بود از  کمبود . در شورای رهبری جمعیت یاداوری شد با انعکاس این پیروزی، از یک کمبود عمده همزمان

 داکتر عبدلله  دو تن عبارت بودند از امر الله صالح و آن .منتسب به جمعیت اسالمی دو چهره  مشهورعدم موجودیت 
در، تقریباً، همه   اسالمی و گاهی به اعتبار حضور مشهود خویش صالح و عبدالله احیاناً از پلتفورم جمعیت محترمان

قتن از جلسه  انتخاب اعضاء شورای آنا اما .امارت طالبان اتخاذ موضع میکنند تحوالت پس از سقوط رهبری  مو 
بعنوان ضربه ای اساسی به اعتبار  این دو تن، فی نفسها، در بعضی از حلقات َغیبت .جمعیت اسالمی غائب بودند

قتحضور محترم نور در شورای  رهبری جمعیت تلقی شد؛ لیکن توقع میرود شورای آثار سلبیه   رهبری جمعیت، مو 
نور نشان داده است  محترم .تعدیل کند چون محترم صالح و حتی داکتر عبدالله را یت افرادیناشیء از عدم موجود

عبدالله،  از رئیس امور اجرائیوی کشور، داکتر سیاسی افغانستان منحیث وزنه ای سنگینتر که میخواهد در معادالت
 .به شمار آید

 آمر مسعود شورای انسجام و غیرحاضری همسنگران شهید مخالفت
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اسالمی که  موضع حلقه ایست بنام شورای انسجام جمعیت دومی که بر شورای رهبری وارد آمده است، به  ضر
 محترم .غیرقانونی میخواند عدم مراجعه به اصحاب رأی در جمعیت اسالمی، مصوبات شورای رهبری را، به دلیل

مسعود  ین افراد به شهید احمد شاهیکی از نزدیکتر او .انسجام است عبدالکریم هاشمی از چهره های مطرح شورای
قتحضور محترم هاشمی در انتخابات شورای  عدم .بود قدرت در  جمعیت، از منظر حلقات آشنا به هیرارشی مو 

شورای رهبری جمعیت اسالمی  برانگیز کمرنگ یاران شهید آمر مسعود در جمعیت اسالمی، نشانی از حضور سؤال
قتاعضاء شورای  است ـ در صف اول دیده  فقط یک تن از همسنگران شهید آمر مسعود هبری جمعیت اسالمی،ر مو 

 .میشد ــ محترم محمدی
 :محترم ربانی به جمعیت اسالمی ضربه  

اقدامی به عمل  موضوع مباحثات بود، رهبری جمعیت اسالمی حالی که میزان مشروعیت شورای رهبری جمعیت در
 .قوت بخشیدبا ضعف شورای رهبری  آورد که به ادعائات مرتبط

بود که به حکومت  در صحنه  سیاسی افغانستان، برداشت این گامی که رهبر جدید جمعیت اسالمی افغانستان، اولین
 .افغانستان اعالم جنگ کرد

دشمنان قبلی دولت افغانستان  به میدان جنگ علیه دولت، دشمنی جدید به ورود جمعیت اسالمی برهبری محترم ربانی با
 .افغانستان افزوده شد جدیدی به جبهات قبلی جنگ علیه دولت پیوست و جبهه  

ین ئداخل جمعیت سبب پا تقویت مورال دشمنان نظامی دولت شد، در حالیکه اعالم جنگ جمعیت علیه دولت، باعث در
 آمده اند، به کاندید پیشنهادی محترم جمعیت، که در شورای متورم رهبری گرد هم مشاهیر .شد آمدن روحیه  اعضاء

با حسن استفاده از  رأی به این امید داده شد که محترم ربانی این .یعنی محترم ربانی بعنوان رهبر رأی دادند نور
را در  خویش در دولت، اوالً اعضاء پراکنده  جمعیت در جامعه  سیاسی افغانستان، و پایگاه محبوبیت خانوادگی خویش

یک طرف در معادالت  مرکزی، جمعیت اسالمی را بهموازات دولت  محور رهبری خویش جمع کند و سپس در
 ایران در افغانستان، در موضع قویتر از ظف به توسعه  منافعحال حاضر حلقات مو   در. کند سیاسی افغانستان مبدل

 .جمعیت قرار دارند
 جمعیت .دست گرفت متدرجاً، همه  مناصب درجه اول نظام را در از سقوط رژیم داکتر نجیب، جمعیت اسالمی، پس

 .کابل شد در اثر حمله  نهضت طالبان وادار به ترک چندین سال درین موقف باقی ماند تا اینکه
از قوماندانی نظامی امریکا،  پس .افغانستان باز توسط جمعیت پر شد از سقوط طالبان، خالء قدرت داخلی در پس

اسالمی را مرحله وار  انیای کبیر جمعیتایاالت متحده و بریط اما .قدرت داخلی به شمار میرفت جمعیت بزرگترین
از انعقاد پیمان صلح  پس .متحد ایران پر کردند سیاسی دور کرده و جای آن را با گروههای از صحنه  نظامی و سپس

و ایجاد  برای اعاده  حضور بیشتر در صحنه  سیاسی افغانستان و دولت، بزرگان جمعیت فرصت را بین حزب اسالمی
ایجاد رهبری جدید از  ضرورت .مساعد شمرده و آغاز به تجدید سازمان کردند ی متحد ایران،موازنه با گروهها
چون  گرفته شد به امید حصول توافق با چهره هایی بخشی از جمعیت برخوردار بود که تصمیم آنچنان فوریتی در

حترم ربانی به رهبری م انتخاب .و حتی رئیس جمهور ضیاع وقت نشود محترمان داکتر عبدالله، صالح، هاشمی،
 .بود ضرورت وجود رهبر و تشکیالت رهبری در جمعیت جمعیت بیشتر محصول

 :از جمعیت ایجاد رهبری برای توحید گروههای منشعب ضرورت
نزدیک،  کردن جمعیت اسالمی، حداقل تا آینده   خارج :وجود داشت ایجاد تشکیالت رهبری در جمعیت چند انگیزه برای

توسط بعضی از اشخاص در جمعیت  ای که شامل اشخاصی میشود که تا دیروز، حلقه .خاص از انحصار یک حلقه  
 و متحدین به افغانستان، به درجه  شهروندی دره وندان دیروزی، از طفیل حمله  امریکا البته .خوانده میشدند دره وند

 این .بدنه  جمعیت به حزب اسالمی بود دوم جلوگیری از پیوستن کتله  عظیمی از عامل .و والیتوندی ارتقاء کرده اند
و خشمگینانه از محترم حکمتیار  آن محترمان نور و صالح به انتقاد عجوالنه خطر آنچنان عاجل بود که برای مقابله با

 سوم پر کردن خالء ناشیء از سقوط جنرال انگیزه   .شوند تا باعث تضعیف پیوند اعضاء با حزب اسالمی پرداختند
 .متحد ایران بود چهارم تالش در جهت ایجاد موازنه با گروههای عامل .م استعبدالرشید دوست

 :محترم استاد نور نقش
 انعقاد .داشته است نور بعنوان والی بلخ با رئیس جمهور برخورد آغاز ریاست محترم داکتر اشرف غنی، محترم از

قتاجالس انتخاب شورای  انتخاب محترم نور بعنوان  بدالله، واسالمی، در غیاب محترم داکتر ع رهبری جمعیت مو 
قترهبری  معاون رئیس شورای داکتر  محترم نور من بعد با رئیس جمهور و محترم ، حامل این پیغام نیز است کهمو 

 .پلتفورم جمعیت ــ برخورد خواهد داشت عبدالله از دو سنگر ــ والیت بلخ و
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 .ربانی آغاز کرد یت اسالمی و از کریدت محترم صالح الدینجمع جدید امتیاز طلبی را محترم نور از پلتفورم مرحله  
 .را باید جدی گرفت معامله  سیاسی بین محترمان نور و ربانی نظر میرسد که شایعات مربوط به انعقاد به

 :افغانستان اسالمی در جبهه  دشمنان متحارب دولت جمعیت
 باید به این موضوع پرداخت که شخصی که به پس .پیوندد جمعیت اسالمی به صف دشمنان علنی دولت می اینک

این شخص رهبر جمعیت  بلی؛ .افغانستان اعالم جنگ داده است، کی است نمایندگی از جمعیت اسالمی علیه دولت
برکناری چند تن  ربانی در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار محترم .محترم صالح الدین ربانی اسالمی است ــ یعنی
 .مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی شد جملهاز اراکین دولتی از 

 ً نکرده است، و در اوانی  وارده از انفجار دهم ماه جوزاء قد راست در زمانی که دولت افغانستان هنوز از شوک دقیقا
جبهه  جدیدی  تکرار چنین حوادث استند، محترم ربانی امنیتی مصروف بررسی تدابیر جلوگیری از که مسؤولین امور

 .جمهور، فعال میسازد الخصوص آپارات امنیتی، و علی االخص رئیس ابر تمام دولت، علیرا در بر
جمعیت اسالمی  حاکی از آنست که طراحان جنگ تشکیالت جدید محترم ربانی هنگام اعالن جنگ علیه دولت، لحن

 نظور کسب امتیازاتریاست جمهوری به م بهتر ازان را برای ضربه وارد آوردن به علیه دولت باور داشتند فرصت
دولت در سطح ملی دچار ضعف  دیده است؛ مشروعیت بین المللی نظام آسیب وجهه   .بیشتر، نمیتوانستند بدست آردند

اراکین  برای حفظ خویش، تن به ذلت داده است؛ دست نظام .بقاء خویش حاضر به تنازل است است؛ دولت برای
میگیرند و هم دولت را متهم به  و دینی هم از دولت امتیاز قومی، سمتی خویش، بالخصوص آنانی را که از بیس

 .دولت، باز هم باید امتیاز گرفت ازین .میکنند، باز گذاشته است انحصار قدرت
 :ششم، و جمعیت اسالمی علیه اردوی افغانستان طالب، داعش، جنبش روشنایی، ستون پنجم و ائتالف
یک نیروی  از طالب، داعش، جنبش روشنایی، و ستون ششم ندافون بدست این دولت عبارتشمشیر و میگ دشمنان
جنگ را  اردوی افغانستان در میدان جنگ، دامنه   و داعش پس از یأس از پیروزی طویل المدت بر طالبان .منطقوی

جنبش روشنایی  سران .وسعت دادند شفاءخانه در شهر، و استگاه بس در پایتخت از میدان جنگ به بازار در قریه،
ستون پنجم قوای دشمن یعنی جنبش  این .خواهند کرد پایتخت افغانستان را به سوریه  دوم مبدل را تهدید کردند که دولت

علیه دولت افغانستان در  جنگ .پایتخت افغانستان اجراء میکند پروژه  تضیعف اردوی افغانستان را در روشنایی،
 .میشود خارجی توسط ستون ششم دشمن به پیش برده وثقافی، پوهنتونی، و حقوق بشری داخلی  مجامع مطبوعاتی،

 فساد .اداری یکی ازین دشمنانست فساد .دست بگریبان بوده است افغانستان، از بدو تولد، با دشمنان درونی دولت
ششم دشمن نیز در  مأمور دولتی، سران محلی ستون پنجم و ستون اداری جبهه  عریضی است که عالوه بر آمر و

ذینفع نیستند، بلکه همین  پنجم و ششم دشمن صرفاً در فساد اداری دولتی ستون .سهیم اند و گسترش آن ادامه  حیات،
اداری ادامه میدهند،  خویش را، از جمله، با بلعیدن پیداوار فساد یده  آنند و زندگانی پارازیتیئکه خود زا فساد اداری را،

روزی خویش را بعنوان حربه علیه دولت  اداری یعنی رزق و پنجم و ششم دشمن فساد ستون .اند به حربه مبدل کرده
 .میبرند بکار

 :بی تاج و تخت خلیلی و محقق بر افغانستان سلطنت
که به دور اشخاصی چون  حلقاتی .باید، امتیاز گرفت سیاسی حکم میکند که ازین دولت به هر عنوان، اپورتونیزم

سابقه  جهادی،  اوالً  :ذیل از دولت امتیاز میگیرند اند از پالتفورمهایو محمد محقق شکل داده شده  محترمان کریم خلیلی
سادساً گروههای  قومی، خامساً شرکاء کمپاین انتخاباتی، ثالثاً گروههای دینی، رابعاً گروههای ثانیاً گروههای اقلیت،

به نام  وده اند منبری استجبهه ای که این حلقات گش جدیدترین .حلقات مورد حمایت ایران متشکله  دولت، و سابعاً 
 .اپوزیسیون داخلی

مشارکت بریطانیای کبیر  صالح، از زمان حمله  ایاالت متحده با خلیلی، محقق، احمد ضیاء مسعود، و احیاناً  محترمان
نیز در صف اول  دولت مناصب عالی در اختیار داشته اند و افغانستان، از جانبی، همواره، در تشکیالت و ایران به

و طالب با قاطعیت برخورد  خلیلی از یک طرف از دولت میخواهد با داعش محترم .یسیون داخلی حضور دارنداپوز
در اجالس ستون پنجم یعنی  و هم .الیوم با طالب نجنگیده است دولت از زمان سقوط حاکمیت طالبان الی گویا .کند

خلیلی و محقق همصدا با داعش و طالب،  انمحترم .حضور یافته و دولت را انحصار طلب میخوانند جنبش روشنایی
 .اسقاط دولت میشود خواهان

محافل سیاسی ای چون  محترمان خلیلی، محقق، مسعود، و صالح، و میتوان شک داشت که دشمنی افرادی چون آیا
کوچکترین خللی در اراده  محترمان غنی  و دسته های حقوق بشری حامی منافع خارجی، جنبش روشنایی، مطبوعات
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که خود این محافل نیز به آن رسیده  وارد نیاورده است؟ آیا این نتیجه ای نیست داکتر عبدالله بر ادامه  اقتدار شان، و
 اند؟
 هدف از دادن شعار سرنگونی حکومت چیست؟ پس
دو، مورال ار تضعیف .باشد غیر از تضعیف روحیه  اردو در جبهه  جنگ و اثر این شعارها، تجربة ً، نباید چیزی هدف

که از تضعیف مورال اردو و تقویت  چیزی .گرفتن دشمن نظامی نباید داشته باشد بالنوبه، ماحصلی غیر از قوت
 ادامه  جنگ، با نظری به اوضاع کشور، آکسیجن و! جنگ متحارب و جنگی حاصل میشود، چیست؟ ادامه   دشمن

سیاسی این افراد و حلقات  جایگاه .یی استضیاء مسعود، و جنبش روشنا افرادی چون محترمان خلیلی، محقق، احمد
افرادی چون محترمان خلیلی، و  جنگی در افغانستان نمیبود، میتوانستند اگر .مرهون جنگ است و بس پیمان فقط هم

 از جامعه در مطبوعات مطرح شوند؟ روشنایی بعنوان نماینده  خواسته  بخشی محقق، و جنبش
که جبهه  جدید جنگ علیه دولت را جالب  آنچه .فعال شده است علیه دولتطوری که ذکر رفت، جبهه  جدیدی  اینک،
جبهه را در دست  مغز متفکر این جبهه، و دیگری کسی که رهبری یکی :خاص میسازد وجود دو نفر است توجه
 .نکسیست موجود در آپارات دولتی افغانستا او .نیست ه، فردی از جبهه  داعش یا طالبهاین جب ستراتیژست .دارد
 نور جنگ علیه نظامی را آغاز کرده است که محترم .والی بلخ محترم نور یعنی .والی یک والیت افغانستان یعنی

پرامتیازترین مقام را، در نظام حاکم  از همه اینکه این شخص یعنی محترم نور باالتر .خود نیز در داخل آن قرار دارد
شخص  آن .محترم نور در اختیار دارد یک اداره، امتیاز باالتر از یک شخص، نه تنها .افغانستان، در اختیار دارد بر

دو مورد  این .، عمدةً، در دو ساحه است امتیاز شخص رئیس جمهور نسبت به محترم نور وجه .رئیس جمهور است
رم نور محت جنگ .ثانیاً صالحیت تخصیص، و یا تقسیم، پول صالحیت آغاز و اختتام عملیات نظامی؛ اوالً  :عبارتند از

 که این دو امتیاز نیز باید از رئیس جمهور دولت افغانستان با این هدف اعالم شده است تحت لواء جمعیت اسالمی علیه
 .غضب شده و به محترم نور سپرده شود

 همین سیاست باید باعث وسوسه  فردی چون ظاهراً  .است اپوزیسیون داخلی متمرکز بر باجگیری سیاسی سیاست
 .خویش بیفتد بیشتر برای خود و یاران تجاری و سیاسی باشد تا در پی کسب امتیازات محترم نور شده

 ربانی رهبر شد؟ چرا
شخص کسی نیست  این .گرفت، کسیست که اعالن جنگ کرده است دیگری که در مقدمة الجیش علیه دولت قرار فرد

 اینک .جالب ساخته است ه موضوع رااین شخِص محترم ربانی نیست ک البته، .ربانی غیر از محترم صالح الدین
ایشان  اینکه .نََسبی بوده است منحیث رهبر جمعیت اسالمی َسبَبی نه، بلکه نشاید پوشیده ماند که عامل انتخاب ایشان
است، نه ناشیء از قحط الرجال  شدند، نه مرهون کفایت شخصی ایشان بوده به حیث رهبر جمعیت اسالمی منتخب

 این معنی که ایشان صرفاً به دلیل آنکه نسب ارتقاء ایشان به این منصب نسبی است؛ به لعام .اسالمی در جمعیت
 .جمعیت منتخب شدند شان به شهید پوهاند ربانی میرسد، به رهبری

 :ربانی به قربانیان تحوالت اخیر خدمت
یده شدن مظاهره  ضد دولتی، کشان شهر کابل، در چهارراهی زنبق، به خون ایّامی که افغانستان به دلیل انفجار، در در

رهبری جمعیت اسالمی  مظاهره در سر خط اخبار جای گرفته بود، در مراسم تشییع جنازه  یکی از قربانیان و انفجار
 .حکومت اعالم جنگ کرد فرصت طلبانه علیه

 سطح جهانترتیب معضله  افغانستان در  باین .به عمل آمد جنگ از جانب وزیر امور خارجه  همین حکومت اعالم
گشوده شده است، و پس  شد که جبهه  جدیدی علیه حکومت افغانستان اعالم .عد جدیدی یافتعالقمند به افغانستان ب  

ــ داعش،  شده  طالب ــ جنبش روشنایی ائتالف غیر اعالم عالوه بر دفاع از کیان خویش در برابر ازین، حکومت باید
 .ویش بجنگدبرای بقاء خ در داخل خود آپارات حکومتی نیز

 باعث شد که مطبوعات جهانی موضوع انفجار جدید جنگی از جانب وزیری نظام گشوده است، این معضله که جبهه  
به تبعات جنگ وزیر علیه  صدر اخبار مربوط به افغانستان کنار گذاشته، چهارراهی زنبق و مظاهره  ضد دولتی را از

در جهت تضعیف حکومت، اعالم  داخلی نیز به تأسی از مطبوعات خارجی، و مطبوعات .بپردازد رئیس الوزراء
زنبق  کرده و به یاداوری از انفجار عظیم چهارراهی خارجه محترم ربانی را به محور مباحثه مبدل جنگ وزیر امور

 .اکتفاء کرد و مظاهره  ضد دولتی به صورت حاشیوی
تحوالت ساعت به ساعت  ن به حاشیه رانده شود،آو کشتار حاصله از محترم ربانی باعث شد که انفجار و ویرانی اقدام

 انفجار در مراسم تشییع جنازه  یک قربانی عنوان یک مسأله  جانبی کمرنگ شود، و تراژدی مظاهره  ضد دولتی به
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بانیان ربانی به قر بود، باصطالح عوام الناس، خدمتی که محترم این .مظاهره  ضد دولتی، تحت الشعاع قرار گیرد
 .و تشییع جنازه انجام داد انفجار زنبق، مظاهره

 :و داعش دوستان جدید می یابند طالب
 چهار راهی زنبق، مظاهره  نزدیک ارگ، انفجار .الهدف استیم که ما شاهد برمالء شدن یک ائتالف مشترک اینجاست

جهت نیل به هدفی مشترک  همه، در داخلی، و باآلخره محترم ربانی، انفجار در هنگام اداء نماز جنازه، مطبوعات
 .هدف مشترک عبارتست از اسقاط حکومت افغانستان این :کار میکنند

که تازگی داشت  خبری .قرار دارند، خبریست که تازگی ندارد طالب و داعش در ائتالف علیه حکومت افغانستان اینکه
ای که این خبر را  حادثه .علیه دولت بود شامارت اسالمی طالبان و خالفت اسالمی داع ائتالف جنبش روشنایی با
روشنایی  جنبش الدین ربانی به ائتالف طالب ــ پیوستن جمعیت اسالمی برهبری محترم صالح نیز کهنه خواهد ساخت،

 ؟داعش است ــ
نی ربانی یع محترم .آید از تدویر کنفرانس پروسه  کابل به میان می روزهای متعاقب خونریزیها در کابل، صحبت در

ربانی  اساس مقرره  اپورتونیزم سیاسی، محترم بر .امور خارجه ازین امر غافل نیست رهبر جمعیت اسالمی ثم وزیر
 بین المللی پروسه  کابل، علیه حکومت طالیی حاصله، همزمان با تدویر کنفرانس باید با استفاده  شایان از فرصت

کنفرانس پروسه   ربانی به جهان و کشورهای شرکت کننده در رممحت .اینکار را میکند او .افغانستان اعالم جنگ کند
 موضع طالب و داعش برحق است که اولویت قضیه   که از منظر وزیر امور خارجه  افغانستان، کابل علناً إخبار میکند

 .نظام است افغانستان خاتمه  جنگ نه، بلکه اسقاط
 :ت برای سبوتاژ کنفرانس پروسه  کابلجمعی طالب، داعش، جنبش روشنایی، ستون ششم، و ائتالف
 محترمان خلیلی و محقق علناً از جلوگیری رفقاء .تنها عمل نمیکند سبوتاژ محترم ربانی رهبر جمعیت اسالمی درین

 .را آغاز میکند در سه والیت افغانستان عملیات وسیع خویش طالب .میکنند از انعقاد کنفرانس پروسه  کابل صحبت
عنوانی که باز هم  ــ کابل میدهد ولی این بار تحت یک عنوان جدید از تخریب کنفرانس پروسه  روشنایی خبر  جنبش

جنگ  از سران شاخه ای که مظاهره  کابل را به یکی .یعنی جنبش رستاخیز روشنایی ایرانی است ــ مانند خود جنبش
 .فرخار و هرات آمادگی میگیرند دولتی دراعالم میکند که برای مظاهرات ضد  با پولیس کشانید، در مباحثه  تلویزیونی

ً گفت که رئیس امور  این .را سبوتاژ خواهد کرد به دولت إخطار کرد که کنفرانس پروسه  کابل او شخص تلویحا
علیه دولتی که خود دران  داعش جنبش روشنایی ــ ائتالف طالب ــ کشور یعنی محترم داکتر عبدالله نیز با اجرائیوی

 .است وریاست دارد، همس
 :الدین ربانی در دو رول صالح
امنیتی میشود،  صادر میکند، خواستار برکناری رؤساء ادارات الدین ربانی در حالی به آدرس دولت إخطاریه صالح

خواسته  جمعیت میکند، و خواستار  را منوط به تمکین ریاست جمهوری در برابر ادامه  عضویت خویش در دولت
پوستهای  میشود که خود در همین دولت یکی از معدود صف سرنگونی خواهان دولتداکتر عبدالله به  پیوستن

 .باصطالح کلیدی را در اختیار دارد
ربانی که یک روز  محترم .رسمی افغانستان به سوی جهان است در واقع، پس از رئیس جمهور، پنجره و چهره   او

یک  امتیازات در افغانستان برخوردار است؛ در لیترینجبهه  جهاد نگذرانیده است، از عا بیست و چهار ساعته را در
تن به  دهها .گلین ندارد مجاهد جمعیتی استطاعت پرداخت کرایه  منزل ساختمان قصرگونه زندگی میکند در حالیکه

حالی که صدها مجاهد جمعیت  می آوردند که شایستگی آن را ندارند، در فرمان محترم ربانی مناصبی را بدست
قربانیان  درحالیکه .محترم ربانی هنوز هم راضی نیست اما .دستفروشی امرار معیشت میکنند طریقاسالمی از 

 روشنایی هزاران افغان را آواره ساخته و سیاست محترمان خلیلی، محقق و جنبش حمالت طالبان، انفجارهای داعش،
خارجی از قربانیان جنگ  لب حمایتبه خارج میپردازد تا تحت عنوان ج است، محترم ربانی به مسافرتهای پرمصرف

خواسته هایش،  او بیشتر میخواهد و برای براورده شدن ولی .وری کندآ خویش شهرت و امتیاز جمع افغانستان، برای
 .میکند که جهان را علیه آنها تحریک میکند با همان دشمنانی ائتالف

 :صحبت میکند ربانی از میگافون طالب و داعش با دولت محترم
نمیتواند برای هیأت طالبان  جمهور را دارند؟ وزیر اطالعات و فرهنگ در افغانستان سعادت مالقات با رئیستن  چند

از بس انتظار کشید و نتوانست  رئیس امور اجرائیوی که نشاید یاد کرد که از .وقت مالقات بگیرد از رئیس جمهور
میان محترم ربانی در هفته چند مالقات  درین .بردشکایت ب را مالقات کند، مجبور شد به سفیر امریکا رئیس جمهور

که وزیر امور خارجه  شورای وزیران است، بلکه به این دلیل است رئیس جمهور دارد؛ نه به این دلیل که عضو با

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 8تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

خویش را با  یک روز رئیس جمهور را مالقات کند و دیدگاههای هر زمانی که اراده کند، میتواند به فاصله   او .است
 .ک سازداو شری

نمیکند بلکه، در  های خویش از دولت را در شورای وزیران مطرح حاال دیده میشود که محترم ربانی خواسته اما
چونکه هدف محترم ربانی ابالغ  چرا؟ .میرساند طریق تلویزیونهای خصوصی به سمع دولت کنفرانس مطبوعاتی از

در جنگ علیه دولت افغانستان  شان دهد که داعش و طالبمیخواهد به جهان ن او .به رئیس جمهور نیست خواسته هایش
 به مردم افغانستان و محافل جهانی ذیعالقه ربانی و جمعیت اسالمی تحت رهبری وی میخواهند محترم .تنها نیستند

 .داخل حکومت نیز دارند هدفانی در نشان دهند که طالب و داعش هم
تا اینجا ذکر شد خالصه  آنچیزیست  آنچه .ربانی تازگی داشته باشد اینجا، نکته ای ذکر نشده است که برای محترم تا

پروژه  کاری خویش  در جمعیت و بقیه  ائتالف ضد دولتی آن را ، تحت رهبری ایشاناً ربانی و گروه، ظاهر که محترم
 .تضعیف مورال اردو قرار داده اند یعنی

 :محاسبه  محترم صالح الدین ربانی سوء
یکی از اضالع این ائتالف  حداقل .ربانی و مؤتلفین توقع دارند یش نخواهد رفت که محترماوضاع بگونه ای پ اما

 نورربانی و  انمشترک محترم ضلع عبارتست از جمعیت اسالمی تحت رهبری این .شده است دچار سوء محاسبه
با محترمان خلیلی، محقق،  تالفآید که ایشان اطمینان دارند، در ائ لحن محترم ربانی و اعالمیه های جمعیت برمی از

به نظر میرسد رهبری  اما .از داخل سرنگون سازند ستون پنجم و ششم دشمن، دولت افغانستان را جنبش روشنایی،
اثبات سوء محاسبه  محترم ربانی،  برای .محترم ربانی دچار سوء محاسبه شده اند جمعیت اسالمی و بالخصوص

 :به دالئل ذیل استناد کرد میتوان
قانونی منبعث  تحت ریاست محترم اشرف غنی را بعنوان نظام که در افغانستان نیروی نظامی دارند، دولت دولی :اول

 .آلترناتیف دولت نمیپذیرند جمعیت اسالمی و حلقات ائتالفی آن را بعنوان آنها .اند از انتخابات به رسمیت شناخته
 ولی .مسعود بود و نیز شورای نظار تحت قومانده  شهید آمر ،یکی از حامیان اصلی حکومت پوهاند ربانی هند :دوم

سالها چندین بار هیأتهای جمعیت  درین .مرکزی حمایت کرده است در سالهای اخیر، دولت هند همواره از دولت
 هر هند .داشته اند قطع حمایت از دولت مرکزی به هند مسافرت مؤتلفین آن با هدف واداشتن دهلی جدید به اسالمی و

هیأتها همواره  البته، .ورزیده است دهلی جدید از حکومت مقتدر مرکزی تأکید بار آن طرحها را رد کرده و بر حمایت
اسالمی منحیث یک حزب، و محترم ربانی  جمعیت .بار آنها با بکسهای پول برگشتند چند .دست خالی هم برنگشته اند

 .دولت هند را نخواهند داشت دولت، در کودتا علیه دولت، حمایت خارجه  بعنوان رهبر جمعیت و چه بعنوان وزیر  چه
رابطه  دولت  البته .پریزدنت ربانی و شورای نظار بوده است نیز تقریباً همواره، از حامیان حکومت ایران، :سوم

ان از محترمان ای در حاکمیت ایر حلقه .با حمایت هند ازین دولت قابل مقایسه نیست ایران با دولت فعلی افغانستان،
در امر تضعیف  حمایت مالی و سیاسی میکند؛ ولی دولت ایران محقق، جنبش روشنایی، و مطبوعات ضد دولتی خلیلی،

گذاری  سرمایه .علیه دولت افغانستان حمایت کند پیش نمیرود که از جنگ جمعیت و مؤتلفین دولت افغانستان، تا آن حد
 .دارد، بر جمعیت اسالمی نیست ه جمعیت اسالمی نیز ازان آگاهیطوری ک اصلی دولت ایران در افغانستان،

کودتایی توسط مجامع بین المللی  هیچ .میشناسد یک حکومت مرکزی را در افغانستان به رسمیت جهان :چهارم
جهانی در قبال حکومت پدر خویش یعنی  نظر میرسد که محترم ربانی موضع مجامع به .شناخته نخواهد شد برسمیت

 .فراموش کرده است پوهاند ربانی در سالهای آخر حکومت، را شهید
کرسی افغانستان در مجامع  اما .در کابل را از دست داده بود بود که حکومت شهید پوهاند ربانی مقر خویش زمانی

 د فیصداوانی فرارسید که طالبان بر حدود نو متعاقباً  .داشت به نماینده  حکومت پوهاند ربانی تعلق جهانی کماکان
پنجشیر، و چند ولسوالی در والیات تخار  زمان حکومت پوهاند ربانی محدود به ولسوالی نآدر .افغانستان تسلط یافتند

افغانستان برسمیت  پوهاند ربانی را بعنوان نماینده  قانونی مجامع جهانی باز هم اداره  تحت ریاست ولی .بدخشان شد و
 .را فراموش کرده اند محترم نور آن دوره محترم ربانی و ظاهراً  بلی، .میشناخت

تسلط داشت، بعنوان  که فقط بر کمتر از ده فیصد خاک افغانستان عباره  واضحتر، مجامع جهانی اداره ای را به
چند قدرت بزرگ و مجامعی که  باید پرسید که به چه دلیل یا دالئل باید اینک .میشناخت حکومت قانونی برسمیت

کرده  مرکزی به ریاست محترم اشرف غنی قطع رابطه صل سرمایه گذاری آنها است، از دولتحا حکومت افغانستان
دارد و بزرگترین امتیاز سیاسی  که بخشهایی از چند والیت را در اختیار و در عوض اداره ای را برسمیت بشناسند

 ه است؟خارجه و یک والی به وجود آمد که در اثر کوتای داخلی برهبری وزیر امور اش اینست
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 .اسالمی حمایت نخواهند کرد رسید که مجامع جهانی از کودتای جمعیت یک محاسبه  گذرا نیز میتوان به این نتیجه با
از همه رهبری جمعیت واقف  قبل .سطور به آن باور داشته باشند چیزی نیست که صرفاً افرادی همچون نویسنده   این

جنبش روشنایی یا ستون ششم را نخواهد  محقق، . محترمان خلیلی راموننتیجه  دلخواه جمعیت، حلقات پی است که کودتا
موفق علیه نظام  محترمان خلیلی و توانایی انجام کودتای حتی با در کنار خویش داشتن حلقات پیرامونی جمیعت .داد

 سران .شد الشیکودتا علیه امیرمحمد اسمعیل از هم مت نظامی جمعیت اسالمی در حوزه  جنوبغرب با قوای .را ندارد
میتوانستند بین امیر محمد  جنرال فهیم، نور، قانونی، و داکتر عبدالله آنوقت جمعیت اسالمی یعنی محترمان مرحوم

 در .آنان فقط تماشاچی باقی ماندند اما .خان شوند وساطت کنند و مانع خلع ید از محترم اسمعیل اسمعیل و امریکا
 چند .تصمیم گیرنده نیستند مرحوم مارشال فهیم، محترمان نور و ربانی اتمرکز یا در واقع در پنجشیر پس از وف

خویش میخوانند، نزد  عده ای در جمعیت آنان را برادران همفرهنگ دیپوی مهمات جمعیت نیز توسط گروهی نیز
 .و طوری که انتظار میرفت، منهدم شد یان افشاء شدئامریکا

گرفت،  محترم نور و از دهان محترم ربانی صورت ولت که به ابتکارجنگ جمعیت اسالمی علیه د اعالم :خاتمه در
و در موردی مرکز  زمانی که طالب ولسوالیها، گارنیزیونها، در .افغانستان نشد باعث قطع حمایت خارجی از دولت

 ین حامیانچه دلیلی باید پذیرفت که هم به .نشد خللی در اراده  حامیان خارجی دولت وارد یک والیت، را تصرف کرد،
وزیر خارجه، حمایت  ولو والی مقتدری چون محترم نور، یا یک خارجی به صرف اعالم جنگ از جانب یک والی،

 قطع کنند؟ خویش را از دولت کابل
 :و قربانیان در جنگ جمعیت علیه دولت برندگان
علی العجاله  اما .جم استهنوز هم در حال یافتن فورم و ح اعالم جنگ جمعیت اسالمی علیه دولت افغانستان اثرات

 دو برنده داشته است و دو قربانی ـ بودن موضوع، گفت این اعالم جنگ تا اینک میتوان با اذعان به تکراری
 :جنگ جمعیت علیه دولت قربانیان
 اول قربانی

انفجار  در خانواده های مصیبتزده ای که اعضاء شان اوالً  :میشوند و قربانیان اول جنگ به دو گروه تقسیم بازندگان
افتادند و سپس  دام دالالن سیاسی مسلح به تعصب قومی خانواده هایی که فرزندان شان اوالً به نیز .زنبق شهید شدند

 .غیرمسؤول امنیتی در خون خویش غلطیدند با گلوله  قوای بیکفایت
داشت و هم افراد صادق  دمیان این قربانیان هم افراد آشوب طلب وجو در .چیان گروه دوم قربانیان بودند مظاهره

جامعه تعلق  که به خانواده های طبقه  ممتازه  سیاسی میان مظاهره چیان آشوب طلب کسانی بودند در .امنیت خواه
افراد جوان از سر  این .برخوردار بودند همه نعمات رؤیایی در یک جامعه  مرفه غربی داشتند ــ یعنی کسانی که از

قدرت پرست میخواستند  دوم کسانی بودند که صادقانه از زمامداران گروه .افتادند متعصب هوس به دام عوامفریبان
 .صیانت از مردم عمل کنند به وظیفه  خویش در

 :اول جنگ جمعیت برنده  
استاد عطاء محّمد نور  برنده  اول این جنگ طلبی، محترم است ــ اعالم جنگ جمعیت اسالمی برنده نیز داشته البته،
 او .قرار دارد جنگ جمعیت اسالمی علیه دولت افغانستان ر امروز در موضع قویتر از قبل از اعالمنو محترم .است

 .و سپس بازی را ازو ببرد خویش داکتر عبدالله را در تنگنا قرار دهد توانست، از میگافون محترم ربانی، رقیب
د که هم در جمعیت اسالمی و هم در ش دیده .خارجی قویتر شد ایشان در معادالت ریاست جمهوری و حامیان موقف
مقام والیت بلخ که  از .ربانی البته از دهن محترم آخر را میگوید ــ امور خارجه  افغانستان محترم نور کالم وزارت

اگر بتوان سرگذشت چهره ها و  البته، .است بلخ از مدتها قبل قطیعه  محترم نور بوده والیت .نیازی نیست نام برد
 .خواهد بود داد، این پیروزی محترم نور دولت مستعجل سیاسی افغانستان را مالک پیش بینی قرار یتجارب جریانها

از اوائل امسال  حلقه  مؤیدین و مؤتلفین خویش فراختر ساخت، اگر بتوان دیدگاه و شنیدگاه خویش را از افغانستان،
متعاقب حمله   افتن امتیازات طبقه سیاسی ای کهپایان ی پروسه   .بر یک پایان آغازی .است آغازی را به تجربه گرفته
 .افغانستان حاکم شد کبیر، پاکستان و ایران، تشکیل و بر امریکا با حمایت بریطانیای

 :دوم در جنگ جمعیت برنده  
دوم حلقات  گروه .گروه اول طالب و داعش قرار دارند در :کرد دوم این جنگ را میتوان در دو گروه تقسیم برنده  

ذات البینی جمعیت اسالمی و حزب  جنگ .چون محترمان خلیلی و محقق است ده در اطراف چهره هاییتشکیل ش
جرگه، و اینک،  اسالمی با ریاست پوهاند سیاف در ولسی نقش اتحاد اسالمی دران جنگ، مخالفت جمعیت اسالمی،

برنده  ثابت حلقات  این .ه استثابت داشت جنگ جمعیت علیه دولت افغانستان یک برنده   برای تخلیص کالم، اعالن
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برنده درین سالها از  این .محمد اکبری، اند چون محترمان خلیلی و محقق، نه محترم استاد تشکیل شده دور افرادی
 به نظر میرسد که این، به تعبیر رئالستیک اما .بوده است امریکا، بریطانیای کبیر و ایران برخوردار حمایت همه جانبه  
 فرود آمده است ـ دیجور از نقطه  اوج خویش یک تحلیلگر، شب

 ؟دوم جنگ جمعیت قربانی
 صالح الدین ربانی  است که اعالم جنگ داده بود یعنی محترم دوم جنگ جمعیت اسالمی علیه دولت، شخصی قربانی
یگران دست باز که نشان داد در صحنه سیاسی، مهره ایست در دوم این جنگ محترم صالح الدین ربانی بود بازنده  

در چه لیول از صالحیت و  ربانی به حامیان خارجی دولت نشان داد که محترم .اپورتونیزم سرد و گرم چشیده  فن
ربانی جدیداً وارد بازار سیاست  محترم .دارد پوست وزارت امور خارجه  یک کشور قرار شایستگی برای تصدی

محترم ربانی هنوز زود است  برای .ید صلح پوهاند ربانیبا شه شده است، و آنهم از برکت رابطه  نسبی اش افغانستان
 .چون محترم نور به نفع خویش بکار برد بازی سیاسی را در مستوای سیاستمدار مجربی که بتواند قواعد

که او را به رهبری منتخب  کسانی .سیاست محترم ربانی قرار دارند نیست که عامه  مردم نیز در صف قربانیان شکی
قربانی بزرگ سیاسی این جنگ شخص  اما .علیه دولت اند او امید بسته بودند، نیز از قربانیان جنگ و بهکرده بودند 

 کسی دیگری را برای رهبری، یا حزب دیگری آنان .ایشان دهنگان به الدین ربانی خواهد بود نه رأی محترم صالح
یافت، اگر آن را از  ن فرصت را نخواهدمحترم ربانی است دیگر ای این .را برای تحقق آمال خویش خواهند یافت

 دست دهدـ 
 پایان

 

 قلم افغانان انجمن
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