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 2016جون اول 

      
    داکتر س.ع. کاظمارسالی 

 صبح8ین از روزنامه وزبرگرفته 

گریزی جمعیت و جنبشدولت  

 بیژن - ۱۳۹۵جوزا  ۱۱سه شنبه  

وزیر  الدین ربانی،جمعیت و جنبش در شمال، این روزها خیلی خبرساز شده است. صالح هایجنجال

یش او از در خشونت پ پیش گفت جنبش نباید با سازمانخارجه کشور و سرپرست رهبری جمعیت، هفته 

مت کند و از حکوهای فاریاب مییکی از جمعیتی بیاید. جمعیت برخی از هواداران جنبش را متهم به ترور

های عطامحمد نور، سرپرست والیت بلخ و است. چندی پیش هم تنش گیری این پروندهخواهان پی

 شانن هانیابود. برگشت رسیده قابلجمهوری، به مرز یک تقابل غیردوستم، معاون اول ریاست عبدالرشید

رود که جمعیت و جنبش هر دو نفوذ دارند، هر لحظه احتمال آن میشمال افغانستان جایی در که دهدمی

باشد، این است که کننده میچیزی که خیلی نگران .دیگر مشت و یخن شوندکه جنبش و جمعیت با هم

 هایزبانازبیک ارد و جنبش خودش را نماینده سیاسیهای شمال پایگاه دزبانفارسی جمعیت در میان

ای میان رهبران و صفوف این دو رسانه داند. به همین خاطر است که هر نوع تنش لفظی وافغانستان می

 .کندگیرد و امنیت ملی افغانستان را تهدید مینی به خود میزبا وسازمان، فورا رنگ قومی 

دارند. هر دو  جالب این است جمعیت و جنبش، در نظام دولتی افغانستان و حکومت وحدت ملی سهم

این دو حزب بیشتر از همه، به  کند که سراناند و این ایجاب میحزب شریکان حکومت وحدت ملی

دو حزب، باید خیلی مسووالنه اقدام کنند و موضع  ند. رهبران اینموضوع امنیت ملی کشور حساس باش

دهد که چیزی به نام عقالنیت سیاسی در در روزهای اخیر نشان می بگیرند. اما رفتارهای آنان

 .شودرهبران این احزاب، مشاهده نمی هایگیریموضع
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اند. حاال به جان هم افتاده سازمان،داران هر دو باشد، این است که تفنگآور میرویدادی که خیلی تشویش

دیگر را تهدید کردند. رهبران هم سالح کشیدند و هم ها در مزار هم هر دو طرف، به رویدر جدال عکس

 شان، رنگ تباری بدهند. هواداران حزب آقای دوستم،هایاین ندارند که به تنش هر دو حزب هم ابایی از

دانند. عامل آن می کنند و جمعیت رایات شمالی صحبت میها در والبه صراحت از محرومیت ازبیک

های گذشته جمعیت و جنبش طرف، از جنگ بوکی هر دوشود، لشکریان فیسداغ میها کمی وقتی تنش

 .خوانندمی دیگر رجزکنند و علیه همیاد می

 

بال هوادار نظام جنبش ق .جمعیت و جنبش هر دو خواستار تمرکززدایی در نظام سیاسی افغانستان استند

باشد. هوداران این حزب، پیش از تشکیل حکومت  فدرالی بود و حاال شاید دیدگاه خود را تعدیل کرده

 خواهند که ریاستتمرکززدایی و حتا نظام پارلمانی بودند. هر دو حزب می ایتالفی وحدت ملی، خواستار

بگیرد و نظم  یر، از پارلمان رایوزو ریاست دولت از هم جدا شوند و رییس حکومت یا نخست حکومت

به ظاهر آرمان مشترک هر دو حزب  ها هم به همین باوراند. اینحزبی بر پارلمان حاکم باشد. جمعیتی

وجود آورده که وقتی در روزهای اخیر این سوال را به است، اما رفتارهای سران و صفوف این دو حزب

دیگر را تحمل کنند، آمیز همصورت مسالمتتوانند بهشهرهای بزرگ، نمی ها واین دو حزب در روستا

د. جورآمد کنن وزیری، روی تقسیم قدرت با هم دیگر چانه بزنند وتوانند در یک نظام نخستمی چگونه

 .داده است وزیری را دستههای این دو حزب تبر مخالفان نظام نخستتنش

 

در دهه هشتاد میالدی  .اندعلیه نظام دولتی افغانستان جنگیده ی نه چندان دوراین دو حزب در گذشته

جنرال دوستم از حامیان این جریان. در  جمعیت بخشی از مقاومت ضد شوروی و ضد جریان چپ بود و

های آن فرا هوادارنش را به دشمنی با نظام دولتی مدرن و نماد هاآن زمان، جمعیت مثل دیگر تنظیم

دشمنی با  های بیرونی مقاومت ضد شوروی هم خواستاراند که در آن زمان، حامیگفته نمنا .خواندمی

ایدیولوژیک. به همین خاطر بود که  نهاد دولت در افغانستان بودند، نه دشمنی صرف با یک جریان

های برق را هدف کردند و پایههای دولتی را خراب میساختمان زدند،ها را آتش میها مکتبتنظیم

تحد م دهند. پس از سقوط داکتر نجیب، جنبش که در ابتداکه امروز طالبان انجام می د. کاریگرفتنمی

کرد. آن زمان جنبش هم  الدین ربانی کودتاجمعیت بود از این حزب ناراضی شد و علیه حکومت برهان

 .کردضد نظام دولتی عمل می

 

قبول کنند، محاکم و نهادهای  ظام دولتی رارفت که تمام احزاب، نبا روی کار آمدن نظم پسابن، انتظار می

شان جا دهند و نهاد دولت را در قلب تفکر سیاسی عنوان داور نهایی بپذیرند، تقویترا به رسمی

 که جنبش وجمعیت از آغاز با حکومت پس از بنهای امنیتی کنند. با آننهاد شان را تسلیمهایتفنگ

برخی از رهبران و  دهد که هنوزهمرفتارهای آنان نشان میهمکاری کردند و در آن شریک شدند، اما 

ها را به رسمیت ندارند. آنان هنوزهم نهاد اعضای این دو سازمان، ذهنیت نهادی و معطوف به دولت

 .دانندهای سیاسی میدیگر را راه غلبه در رقابتخیابانی و تهدید هم شناسند. آنان هنوزهم عدالتنمی

ها دوستم، عطا عکس ای اخیر در فاریاب، نمونه روشن این مدعا است. در جدالهها و تنشجدال عکس

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 

سرپرست والیت بلخ. جمهور است و دومی رییس که اولی معاونکرد و برعکس. در حالیرا تهدید می

ای جبر مبنای مقررات دولتی، مشکالت را حل کنند. اما هر دو مقام به توانستندهر دو مقام حکومتی می

نند توادو حزب می نهادمند، قانونی و دولتی، راه جدل و تهدید را در پیش گرفتند. حاال سران هر ردبرخو

جایی حزب به جود آمده را حل کنند. اما از آن نهادی و دولتی برخورد کنند و مشکلی که در فاریاب بین دو

د دهنافی ندارد، ترجیح میصفوف این دو حزب، هنوز نهاد دولت اعتبار ک که در ذهن برخی از رهبران و

 .جدال ادامه دهند که به

 

اخیر وزیر خارجه  هایگفتهیکی از نزدیکان جنرال دوستم که قبال عضو پارلمان بود، در واکنش به

اسلحه ثقیل دارد و فرمانده فالن واحد  در فاریاب جمعیتی است و نوشت که فرمانده فالن واحد نظامی

حزب گویا متوازن است. این قطعا برخورد نهادمند نیست،  هر دو نظامی مربوط جنبش است و قدرت

 دولتی را زیر گریز است. اعضای برخی از احزاب اسلحه قطعات نظامیذهنیت دولت یدهندهاین نشان

گریز هواداران و دولت کنند. جنبش و جمعیت باید این ذهنیتمجموعه قدرت سازمانی خود محاسبه می

وجود دولت و نظام دولتی وقضایی را به  ها باید ضرورتکنند. این سازمانشان را اصالح اعضای

ها وجه نباید نهادبگویند که نظام دولتی خط قرمز همه است و به هیچ زد کنند و به آنانهوادارشان گوش

 تواندنمی جهتیدور زده شوند. نیروهای مسلح زیرمجموعه بازوی هیچ سازمانی نیستند و هیچ و دولت

 .است نیروهای نظامی را در کنترول داشته باشد. دولت مالک انحصاریار نظامی ابز

احزاب در نظر  این درست است که دموکراسی افغانستان خیلی ناقص متولد شد و در آن نقشی برای

حزبی دیگری، حق دارند که  گرفته نشد. این نقص باید اصالح شود. احزاب جمعیت و جنبش و هر

نظام انتخاباتی شوند. این احزاب حق دارند که  شدن نقش احزاب در حکومت، پارلمان وخواستار برجسته

ها وزیری بخواهند. اما اعضای این سازمانپارلمان شوند و نظام نخست خواستار تطبیق دسپلین حزبی بر

 .زندصدمه می های سیاسی شان راگریز و نهاددشمن آنان، کل آرمانیاد بگیرند که ذهنیت دولت باید

 (صبح8تشکر از روزنامه وزین با )
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