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 را باد کرد «تیجمع» ییخرمن رسوا یقانون
 

گی معامالت ایشان و به اصطالح حزب انتشار نوار صوتی یونس قانونی که در آن آقای قانونی در رابطه به چگونه
های داغی را در فضای عمومی افغانستان ایجاد کرده است. هرچند آقای قانونی گوید، این روزها بحثجمعیت سخن می

های خصوصی، وگوخواند و با این توجیه که افراد در گفت «انیغیر اخالقی و غیر انس»بعد از نشر این نوار، نشر آن را 
های ایجاد شده در رابطه به سخنانش را ترمیم کند. گویند، تالش کرد تا آسیبهای رسمی سخن میتر از صحبتمتفاوت

داخل حزب های تلخ سیاسی از واقعیت گذاشتن بر برخیهای آقای قانونی به دلیل صحهرسد که حرفاما به نظر می
 .گیری اعضای ارشد آن، اکنون دیگر علنی شده است و قابل ترمیم نیستجمعیت و نوعیت تصمیم

 :توان استنباط کردهای آقای قانونی سه نکته اصلی را میاز میان صحبت
 :اختالفات کمرشکن در سطح رهبری جمعیت .۱

سو در میان هویت سازمان از دوران جهاد به این دار افغانستان است. اینهای سابقهجمعیت اسالمی یکی از سازمان
و نخستین  الدین ربانی، بانیایدیولوژیک و هویت قومی خودش سرگردان بوده است. جمعیت اسالمی زیر رهبری برهان

کرد تا در کنار حفظ هویت قومی این تنظیم، یک سازمان ایدیولوژیک اسالمی رهبر این سازمان در دوران جهاد تالش می
که اکثریت اعضا و ها تا هنگام به قدرت رسیدن این حزب، تا حدی موفق بود. البته با وجود اینز باقی بماند. این تالشنی

گانی از اقوام دیگر نیز در این حزب حضور و فعالیت داشتند. با سقوط حکومت ها بودند، نمایندهپیروان این حزب تاجیک
ها، ایدیولوژی، اولویت خودش را در میان پیروان این تنظیم از دست داد. یهللا و به قدرت رسیدن جمعیتداکتر نجیب

تری در این سازمان باز کند. این سبب شد تا شمار زیادی از پیروان جنگ بر سر قدرت، سبب شد تا قومیت جای بیش
کردند، گرایش پیدا میهای دیگر مجاهدین که منافع قومی آنان را تامین ها و گروهغیر تاجیک جمعیت به سمت سازمان

 .کنند
بعد از سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان، قدرت اصلی جمعیت به پنجشیر منتقل شد. در این دوران جمعیت 

الدین ربانی پس از قومی نیز در این سازمان از دست رفت. نقش برهانزده شد و تنوع درونتر از پیش پنجشیریبیش
 .شریفاتی و محترمانه بودتر یک جایگاه تاین دوره بیش

ای از فرماندهان پنجشیری دوران مقاومت به شمول آقای قانونی به با سقوط طالبان و امضای توافقات بن، شمار گسترده
بار دیگر اختالفات درونی در میان جمعیت را تشدید کرد. با جان های ارشد دولتی دست یافتند. این مسأله یککرسی

ن ربانی در پی یک حمله انتحاری، اعضای غیر پنجشیری جمعیت تالش کردند تا با آوردن الدیباختن آقای برهان
الدین ربانی به جایگاه رهبری جمعیت و گماشتن عطامحمد نور به ریاست شورای اجرایی این حزب، نقش رهبران صالح

های حکومتی، روگردانی یدر جمعیت را محدود کنند. با این وجود، حذف گسترده رهبران جمعیت از کرس پنجشیری
بار دیگر سبب شد تا داکتر عبدهللا بعد از تصاحب کرسی ریاست اجرایی و بازگشت گلبدین حکمتیار به کابل، یک

شان را تقویت کنند. ها با وجود اختالف نظرهای عمیق و جدی، در جلسات مشترکی حضور بیابند تا اتحاد داخلیجمعیتی
ها حتا قادر به اعتمادی گسترده میان اعضای ارشد این سازمان سبب شد که آنفات و بیگی اختالبا این وجود، گسترده

 .برگزاری کنگره جمعیت نشوند
بار دیگر افزایش یافته است. از با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، اختالفات میان اعضای ارشد جمعیت یک

اونت اول ریاست جمهوری و ریاست اجرایی اند و از این جایی که شمار زیادی از اعضای ارشد جمعیت مدعی معآن
رسد که جمعیت بتواند در انتخابات پیش رو پرورانند، به نظر نمیشان میطریق خواب کرسی نخست وزیری را در ذهن
 .از تاثیرگذاری جدی بر انتخابات برخودار باشد

با داکتر عبدهللا « تبانی»ور خارجه و رهبر جمعیت در الدین ربانی، وزیر امکه صالحاعتراف آقای قانونی مبنی بر این
 .گر عمق اختالفات در میان جمعیت استبا اشرف غنی بیعت کرده است، به وضاحت نشان

 :منافع قومی یا منافع شخصی .۲

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hajir_o_qanooni_tashte_ruswaie_jamiat.pdf


  
 

 

 2تر 2 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

 

ونی به دارد و آن پرداختن آقای قانبار پرده از یک واقعیت تلخ دیگر نیز بر مینوار صوتی آقای قانونی برای نخستین
تر کردن جنگ قدرت در محور مسایل قومی است. آقای قانونی با این استدالل که وی و سیاست از دیدگاه قومی و عمیق

اند تا به اند، در تالشریاستیجمع دیگری از اعضای ارشد جمعیت در پی تعدیل نظام سیاسی افغانستان به یک نظام نیمه
وطنان تاجیک را به نفع نموده و از این طریق احساسات هم «خیانت»را متهم به  الدیناین بهانه داکتر عبدهللا و صالح

 .خود بسیج کنند
ی گذشته نشان داده است که مسایل قومی در آستانه انتخابات همیشه به واسطه ونیم دههاز سوی دیگر تجربه یک

گان احساساتی که در دهندهن عده از رأیشوند تا به این ترتیب آشود و مردم حساس ساخته میمداران داغ میسیاست
 .ها حمایت کنندریزند، از آنها میمحور قوم رأی خودشان را به صندوق

شود. با این حال، مداران دامن زده میشکی نیست که مسایل قومی و اتنیکی در بازار سیاست افغانستان توسط سیاست
گیرد و بس. غان تنها به مثابه کارت بازی مورد استفاده قرار میمردان افتجربه نشان داده است که قومیت برای سیاست

شان سود گیکنند تا در معامالت کالن سیاسی از آن به نفع شخصی و خانوادهها تنور احساسات قومی مردم را داغ میآن
تبار وی نیز طبان همببرند. یک نگاه کوتاه به کارنامه سیاسی شخص آقای قانونی به خوبی موید این نکته است. حتا مخا

های جناب ایشان چه در راستای تعدیل نظام سیاسی و چه گیریدانند که موضعبا توجه به سوابق کاری آقای قانونی می
گی خودشان است و بس. به این معنا که اگر گروه سیاسی مدنظر تمرکززدایی به منظور افزایش قدرت شخصی و خانواده

دهد. چون نظام سیاسی چه تعدیل شود و چه نشود، آقای قانونی چیزی را از دست نمیآقای قانونی به قدرت برسد و 
یابی به قدرت که تنها هدف ایشان است در نهایت منجر به افزایش قدرت شخصی آقای قانونی خواهد شد. در نتیجه دست

تری از ی جرگه، شمار بیشهای معارف و داخله و ریاست ولسی کاری ایشان در وزارتمانند تجربهو بار دیگر هم
 .های بلند دولتی دست پیدا کننداعضای خانواده آقای قانونی فرصت خواهند یافت تا به کرسی

 :آتشی در خرگاه انتخاباتی حنیف اتمر .۳
گان اشرف غنی، آقای غنی به وضاحت گفته وآمدهای نمایندهگوید که با وجود رفتیونس قانونی در این نوار صوتی می

گوید که ه حاضر نیست تا در تکت انتخاباتی خودش معاونت سوم و ریاست اجرایی را بگنجاند. او در ادامه میاست ک
برخالف آقای غنی، حنیف اتمر به این خواسته آنان تن داده است. این در حالی است که بعد از نشر نوار صوتی آقای 

داند که ی نشان نداده است. زیرا تیم انتخاباتی آقای اتمر میگونه واکنشی نسبت به سخنان وقانونی، دفتر آقای اتمر هیچ
اش منجر هرگونه واکنش در برابر این سخنان از یک طرف به ضرر معامله سیاسی آنان با قانونی و شرکای جمعیتی

 .کنددارانش تضعیف میشود و از سوی دیگر جایگاه آقای اتمر را در میان دیگر طرفمی
انونی وعده افزایش یک کرسی معاونیت و ایجاد ریاست اجرایی و در صورت پیروزی تعدیل قانون شاید آقای اتمر به ق

اساسی و ایجاد کرسی صدرات را داده باشد. اما واقعیت این است که حنیف اتمر به هیچ صورتی قادر نخواهد بود تا بر 
هد و با آن به انتخابات برود. البته این را خالف قانون اساسی و قانون انتخابات، یک چنان تکت انتخاباتی را شکل بد

 .داندآقای قانونی نیز به خوبی می
ای میان آقای اتمر و شرکای جمعیتی آقای قانونی پیشاپیش تیم انتخاباتی آقای اتمر از سوی دیگر، افشای یک چنین معامله

ها حاضر به معامله سیاسی نیز عیتیرا در وضعیت دشواری قرار داده است. حنیف اتمر حتا اگر به خاطر کسب رأی جم
ای جایگاه اتمر خواهد این مسأله افشا گردد. چون افشای یک چنین معاملهشود، حداقل تا قبل از اعالم نتایج انتخابات، نمی

کند و آنان را اند، تضعیف میای حامی نظام سیاسی متمرکز سیاسیاش که به صورت گستردهرا در میان حامیان قومی
 .کشاندت رقبای آقای اتمر میبه سم

 حرف آخر
های ممکن است با وجود افشای این رازها، در معامله سیاسی میان آقای قانونی و اتمر تغییری ایجاد نشود، اما حرف

تر از شود تا تیم حنیف اتمر خیلی پیشدهد. این سبب میآقای قانونی به اندازه کافی بهانه به دست رقبای ایشان می
دارد با مشکالت زیادی مواجه شود. از سوی دیگر، افشای این سخنان پرده از روی خباثت سیاسی کسانی بر می انتخابات

که زیر نام دموکراسی و انتخابات در صدد سوء استفاده از احساسات قومی مردم اند و از طریق آن در تالش تحمیل 
 .اندگر شدهسیاسی چند معاملهها است قربانی معامالت اند که دههخودشان بر سرنوشت مردمی

 ۱۳۹۷جدی  ۲۲شنبه،  -هشت صبح 
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