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 از هم گسیختگی جمعیت اسالمی

تشنجات در دستگاه با اعالم قبولی استعفای عطا محمد نور از طرف ریاست جمهوری افغانستان، اختالفات و 

 حاکمۀ افغانستان از یک طرف و اختالفات در درون حزب جمعیت اسالمی از جانب دیگر آفتابی شد. 

با اعالم پذیرفتن استعفای عطا محمد نور، صالح الدین ربانی سر پرست وزارت خارجه که در دیدار رسمی 

عالیرتبۀ یونان قطع نموده و به کابل  در یونان بود سفر و مالقاتهایش را با صدر اعظم و سایر مامورین

برگشت. البته می دانید که آقای ربانی رهبر حزب جمعیت اسالمی و عطا محمد نور رئیس اجرائیۀ این حزب 

 است. 

باید یاد آور شد که آیا بر کناری یک والی مطابق به صالحیت های که قانون اساسی افغانستان  به رئیس 

فع ملی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی  افغانستان است که از مسؤلیت های جمهور می دهد، مهمتر از منا

وزیر خارجه است، و مهمتر بوده و ارجحیت داشت  که باید وزیر خارجه سفرش را قطع می کرد و به کابل 

بر میگشت؟ درین جا یک نکته روشن می گردد و آن اینکه نزد آقای ربانی منافع حزبی و تنظیمی او بر منافع 

 لی و مسؤلیت های وظیفوی او به حیث وزیر خارجه ارجحیت داشته است.م

با برگشت صالح الدین ربانی از یونان  شورای رهبری  جمعیت اسالمی جلسه کرد و در پایان این مشوره 

تصمیم ریاست جمهوری در مورد " بیانیۀ صادر نمود و قوس۲۸ شب شنبه  سههای دو روزه ساعت یک شب 

والی بلخ" را اقدامی "عجوالنه، غیرمسئوالنه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و اصول عطا محمد نور، 

 .خواندموافقتنامه حکومت وحدت ملی" 

این حزب تأکید دارد که این تصمیم رییس جمهور، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و نیز بر خالف اصول 

 .موافقتنامه )ایجاد( حکومت وحدت ملی است

یت اسالمی  می تواند به گونه های مختلف تعبیر و تفیسر گردد. وقتی گفته می شود که بر طرفی این تذکر جمع

است این سوال  مخالف ثبات و امنیت افغانستان و اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملیعطا محمد نور 

تنها با جمعیت اسالمی بود و یا با ائتالفی که تیم مطرح است که آیا موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی  

اصالحات و همگرائی به رهبری داکتر عبدهللا عبدهللا  را تشکیل میداد که دران جمعیت اسالمی، حزب وحدت 

اسالمی افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست ارجائیه، اتحاد اسالمی به رهبری سیاف، 

رهبری عبدالهادی ارغندیوال که انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه منسوب  شاخۀ حزب اسالمی به
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به این حزب است، و چند گروه دیگر نیز شراکت داشتند. گذشته از آن، این موافقتنامۀ سیاسی تشکیل حکومت 

 ً پانزده سال،  وحدت ملی،  با جناب عطا محمد نور نشده بود که بر کناری او از والیت بلخ، بعد از تقریبا

موجودیت و مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر سوال ببرد. این موافقتنامه بین تیم اصالحات و همگرائی  

به رهبری داکتر عبدهللا و تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرف غنی بود نه با آقای نور که حاال بر کناری 

ز جانب دیگر جمعیت اسالمی در وجود آقای نور خالصه او از عهدۀ والیت بلخ نقض آن موافقتنامه  باشد. ا

نمی شود که نبود او در کرسی والیت بلخ به معنی نبود حزب جمعیت اسالمی و یا تیم اصالحات و همگرائی  

 درحکومت وحدت ملی باشد. 

فغانستان مخالف ثبات و امنیت اتاکید دیگر جمعیت اسالمی درین بیانیه بر این است که  بر کناری آقای نور 

این فقره چنین معنی می ددهد که پیروان جمعیت و آقای نور با نبود او در والیت بلخ، اگر در قوای  است. 

امنیتی هستند از اوامر حکومت مرکزی و والی جدید اطاعت نخواهند کرد و با مخالفین مسلح دولت افغانستان 

یا اینکه با مخالفین همدست خواهند شد و در تشدید مقابله نخواهند نمود که این خود به معنی  بغاوت است، و 

بی امنیتی  و بی ثباتی با مخالفین هم نوا خواهند گردید  که دران صورت همنوائی با مخالفین و قرار گرفتن در 

صف آنها هم منافی منافع ملی و مغایر سوگندی است که برای حراست از تمامیت ارضی و استقاالل و قانون 

 ان  یاد کرده اند و باز هم بغاوت و نا فرمانی و در نهایت خیانت ملی خواهد بود. اساسی افغانست

در حالی که قوای امنیتی هم اکنون روزانه برای حراست و حفظ ارزش های ملی و تمامیت ارضی قربانی می 

انتی دهند  فکرنمی شود که این تذکر جمعیت اسالمی جز یک مانور سیاسی ارزش دیگری داشته باشد و اه

 خواهد بود به قوای امنیتی وفادار به دولت و ملت افغانستان و تعهد شان به دفاع از منافع ملی افغانستان. 

 شورای رهبری جمعیت اسالمی می گوید: 

گیرد ـ  استفاده از حضور جامعۀ جهانی صورت می اگر ارگ در این اقدام انحصار طلبانۀ خود ـ که با سوء»

جمهوری در   نامه حکومت وحدت ملی ازسوی ریاست اسالمی اقدام منافی موافقت  تجدید نظر نکند؛ جمعیت

داند تا با استفاده از هرگزینۀ از حق مسلم و مشروع مردم  مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می

 «افغانستان دفاع نماید

حمایت جهان از حکومت وحدت ملی  زمینۀ قابل یاد آوری است که با حضور قوای بین المللی در افغانستان و 

استفاده از زور از بین رفته و یگانه وسیله برای غصب قدرت و یا دوام آن، فشار های سیاسی و ایجاد بی 

نظمی است. اگر جمعیت اسالمی دست به چنین حرکاتی بزند آیا آیندۀ سیاسی این حزب،  به خصوص در 

ری دو سال بعد، به خطر نخواهد افتاد و موقف خود را به حیث یک انتخابات پارلمانی و همچنان ریاست جمهو

حزب مطرح از دست نخواهد داد؟ در حالی که این حزب خود را یک حزب افغانستان شمول میخواند و مدعی 

مدافع حقوق حقۀ همه مردم افغانستان است چگونه می تواند تا مرز تحریک بی نظمی و یا همدستی با مخالفین 

 برای ایجاد بی نظمی و بی ثبات آنهم برای حفظ یک والی در عهده اش، سقوط کند؟   مسلح دولت

وقتی جمعیت اسالمی  علنی می گوید که ارگ از حضور جامعۀ جهانی سوء  استفاده کرده است، نشان می دهد 

رگ بر اگر از ترس حضور جامعۀ جهانی نمی بود دست به اقدامات قهریه می زد و هشدار می دهد که اگر ا

داند تا با استفاده از هرگزینۀ از حق مسلم و مشروع مردم  خود را ملزم میتصمیم خود تجدید نظر نکند 

 «افغانستان دفاع نماید

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له 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

 

یعنی که دست به هر اقدامی  به شمول تحرکات نظامی و قهریه خواهد زد. جالب اینست که تداوم حاکمیت آقای 

ً آقای نور از قاطبۀ مردم  ع مردم افغانستان حق مسلم و مشرونور را به حیث والی بلخ  می داند. آیا واقعا

افغانستان نمایندگی میکند و به رای و اعتماد تمام مردم افغانستان به این عهده انتخاب گردیده که حاال این حق 

 مسلم شان پایمال شده است؟  

عا می کند، باقی مانده است و می آیا جمعیت اسالمی به حیث  یک حزب متحد  و تاثیر گذار، آن طوریکه اد

تواند اقداماتی برای بی ثبات ساختن حکومت و یا اعالم خود مختاری در بعضی از مناطق به نماید؟ عالیم 

تا جائی که معلوم است جمعیت . نشان می دهد که این حزب در داخل به شعبات جداگانه تقسیم شده است

ان، اعتدال پسندان و جوانان شامل نسل جدید پیروان جمعیت اسالمی به شاخه های اصول گرایان یا تند رو

عدم حضور داکتر عبد هللا در جلسۀ هیات رهبری جمعیت و حتی به حیث عضو  اسالمی تقسیم گردیده است.

شورای عالی رهبری جمعیت اسالمی، برای اتخاذ تصمیم در مورد عکس العمل این حزب بر پذیرفتن استعفای 

 وشی او در بارۀ این تصمیم،  نشانۀ از پارچه شدن جمعیت نیست؟عطا محمد نور و خام

از سالروز کشته شدن عبدالقادر ذبیح هللا، در شهر مزار برکناری اش از عطا محمد نور بروز شنبه در محفل یاد بود 

 .والیت بلخ را توطئه دانست

سپیدار، از حضور جامعه جهانی در افغانستان استفاده سو می کنند و در تالش تصفیه حساب به باور وی، ارگ و 

 .های شخصی با رهبران جهادی و سیاست مداران در کشور استند

"آقای نور، عامل اصلی به وجود آمدن وضعیت کنونی را به نگاۀ دشمن ستیزانۀ رئیس اجراییه پیوند می دهد و آقای 

 ".تشبه می کند« ر آستینما»عبدهللا را به 

وی می گوید، "عبدهللا عبدهللا از آدرس حزب جمعیت اسالمی به کرسی ریاست اجراییه رسیده است، اما اکنون در 

 ".تالش ازهم پاشی این حزب است

اگر بیست تا سی درصد عامل برکناری ام رئیس جمهور باشد هفتاد تا هشتاد »عطا محمد نور در این باره گفت: 

 «.ن عبدهللا است. او دندان هایش را به جان ما تیز کرده است اما، به کمک خدا دندانهای اورا می کشیمدرصد آ

وی می گوید که نه رییس جمهور و نه رییس اجرائیه صالحیت برکناری اش را از مقام بلخ دارند؛ چون به باور 

پست  دهللا کاندید حزب جمعیت دروی در ایجاد حکومت وحدت ملی است و عب وی، "رئیس جمهور، طرف معامله

 .ریاست اجراییه"

دو روز قبل شورای انسجام جمعیت اسالمی  در قبال تشنج بین ارگ و عطا محمد نور، با داکتر اشرف غنی مالقاتی 

داشت و گفته می شود که مرتب این مالقات هم داکتر عبدهللا بوده است. چنین معلوم می شود که رهبری و یا حد اقل 

دهندۀ این جناح حزب جمعیت اسالمی هم، داکتر عبدهللا است. شاید داکتر عبدهللا با تجربۀ سیاسی که از همان  تشکیل

و همکاری  1979آغاز مقاومت مردم افغانستان در برابر تهاجم قوای اتحاد شوروی سابقه بر افغانستان در سال 

درک کرده باشد که زمان نفوذ و جذابیت نزدیک با احمد شاه مسعود به حیث عضو کمیتۀ سیاسی او دارد، 

قوماندانهای سابقۀ سپری شده و دیگر این قوماندانهای سابقه و رهبران آن دوران نه نزد مردم، به خصوص نسل 

جدید افغانستان، و نه هم نزد جامعۀ بین المللی جذابیت دارند ودورانی که می توانستند نقش مؤثری در جبهات جنگ 

شده است. و از جانب دیگر این گونه افراد و دار و دسته های مربوط به آنها آنقدر در یک و نیم داشته باشند سپری 

دهۀ اخیر دارائی ها عامه را غارت کرده اند و ثروت اندوخته اند که دیگر طشت بد نامی شان از بام افتاده و ملت 
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ظیمی بر سر قدرت بود، و این را که حکومت تن 1996تا  1992هنوز هم مصیبت ها و ویرانی های سالهای 

قوماندانها حاکم بال منازعه و خود مختار محالت شان بودند، فراموش نکرده است. تحوالت سیاسی اخیر در 

افغانستان، منطقه و جهان نیز به نحوی است که شاید مافوق درک و تحلیل بعضی از چهره های گذشته باشد که 

 ن زمان هستند.هنوز هم در خواب دوران جهاد و اقتدار آ

  

در بیانیۀ جمعیت اسالمی در حالی که از موقف عطا محمد نور پشتیبانی شده قطع رابطه با حکومت و یا  

خارج شدن از حکومت وحدت ملی که می گوید رکن عمدۀ این حکومت است عالیمی دیده نمی شود گر چه 

ظر نکند جمعیت اسالمی از حکومت قبالً گفته شده بود که در صورتی که حکومت بر تصمیم خود تجدید ن

 وحدت ملی خارج خواهد شد. 

تغییر در ساختار، ستراتیژی و تاکتیک عملکرد هر حرکت و نهاد سیاسی مطابق به شرایط زمان و مکان و 

درک اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بدون انصراف از اهداف اصلی در هر جامعه، یکی از رموز 

است. زندگی ، چه زندگی یک فرد است و چه یک خانواده و چه یک جمعیت و یا  مؤفقیت و پیشروی هر نهاد

عقب  ملت یک پدیدۀ پویائی است نه ایستا. حرکت با ابزار و وسایط و شرایط زمان گذشته، جز باستان گرائی و

ی را اگر یک جامعه در تالش ترقی و پیشرفت است و این اصل پویائ .گرائی تعریف دیگری داشته نمی تواند

پیروی میکند، لزوماً باید تغییرات، تحوالت  و تکتیک ها و مفکوره های مورد نیاز پیشرفت جامعه را جستجو 

و عملی نماید. این تغییرات را نمی توان با ظواهر و زرق و برق های عوام فریبانه وارد نمود، بلکه آوردن 

 امعه قد علم میکنند، الزمی است.اصالحات در کنه و بنیاد نهاد های که برای خدمت و پیشرفت ج

جریانات  ده روز اخیر نشان داد که از یک طرف احزاب و تنظیم های جهادی بیشتر بر منافع حزبی و 

تنظیمی خود وفادار هستند تا منافع ملی و پیشرفت و آرامش سیاسی و ثبات در افغانستان، و از جانب دیگر 

تر وضاحت و اهمیت پیدا کرد زیرا در غیر آن امکان ضرورت حضور جامعۀ جهانی  در افغانستان بیش

استفاده و ایجاد بی نظمی و بی ثباتی بیشتر بود. اقدام صالح الدین ربانی رهبر جمعیت اسالمی و مسؤول 

وزارت خارجۀ افغانستان در قطع سفر رسمی و مالقاتهای مهم با صدراعظم و رئیس پارلمان یونان و امضای 

فغانستان و یونان  پس از اعالم قبولی استعفای عطا محمد نور، و همچنان صدور بیانیۀ موافقتنامه های بین ا

جمعیت اسالمی درین مورد و اظهارات عطا محمد نور والی بلخ و نا فرمانی او از تصمیم رئیس دولت، نمونه 

منافع ملی  های بارز تعهد و وفاداری جمعیت اسالمی یکی از تنظیم های مطرح به منافع گروهی نسبت به

 است. 

 پایان
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