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 داکترسیدعبدهللا کاظم
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 !اسبق جهادی توجه سران تنظیم هایقابل 

در روزنامه  1394حوت  4سه شنبه امروز ـ بتاریخ  که محترم فردوس  ت بقلممقاله ای اسعنوان «توهم خطا پذیری»)

ران از سنویسنده مقاله ار بوده و در اخیر رقابل انکیو چون محتوای آن یک واقعیت غ وزین هشت صبح به نشر رسیده 

، تقاضای بسیار بجا و برطبق منافع و مصالح ملی کرده تنظمیمی و جهادی اسبق که اکنون خواهان برگشت به قدرت اند

افغان جرمن آنالین پورتال  زخوانندگان عزی خدمت ،با تشکر از روزنامه وزین هشت صبح ه رانوشتاین است، خواستم 

 است مورد عالقه قرار گیرد . س.ع. کاظم(. امید تقدیم دارم

پذیری توهم خطا  

  ۱۳۹۴حوت  ۴سه شنبه ـ  فردوس  

های ضد شوروی و سیاستمداران مشهور امروز که حاال هم ساحه راهبردی سیاست را دردست رهبران سابق تنظیم

سازی ناکام بودند. هیچ یک از رهبرانی که در دوره جنگ بر ضد شوروی دارند، باید این حقیقت را بپذیرند که در دولت

اند. درست است سازی ناکام بودهها در دولتنقش عمده داشتند، تا حال قبول نکرده است که او و مجموع رهبران تنظیم

ای رهبری کردند که سپاهیان شوروی شکست خوردند. حکومت گونهکه رهبران تنظیمی جنگ بر ضد شوروی را به

ها در دولت تنظیم هم  رهبران ناتوانی دوام بیاورد. اما  وهای مالی و نظامی مسکداکتر نجیب هم نتوانست در نبود کمک

  .نمیتواند منکر آن شودهم  هم امر مسلم است و کسی  سازی
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 ن پیرویآتنظیم ها از نداشتند. تمام برنامه ها و دستورالعمل هایی که  «استقرار»تنطیم ها هیچ برنامه ای برای دوران 

ردند. از درجات را به پیروان شان گوش زد می ک «قتال»بود. آنان همیشه فضیلت  «تأسیس»کردند، معطوف به دوران 

 بودند. «حکوکت شرعی»می گفتند و خواستار  «شهید»

هم تعریف واحدی در میان « حکومت شرعی»است. از « تاسیس»بازی مربوط به دوران و جان« قتال»روشن است که 

حکومت »گفتند که نظام طرفدار شوروی شان میه پیروانها و رهبران آنان وجود نداشت. آنان همین قدر بتنظیم

 .گیردصورت می« حکومت شرعی»است و مبارزه آنان به هدف تاسیس « کمونیستی

  

انستند ها حتا نتوتر از آن بودند که بتوانند دولت تاسیس کنند. سران تنظیم ها ناتواناما در عمل دیده شد که سران تنظیم

ها نتوانستند روی معیارهای مشروعیت سیاسی توافق کنند. آقای ود حل کنند. رهبران تنظیممنازعه قدرت را در درون خ

 ربال گرفته است. آقای عبد« اهل حل و عقد»کرد که مشروعیتش را از شورایی موسوم به الدین ربانی ادعا میبرهان

« شرعی بودن»اصل  شورا و را قبول داشت. اما حکمتیار مشروعیت این« شورای اهل حل و عقد»رسول سیاف هم 

 .کردالدین را انکار میحکومت آقای برهان

 

]راکت[  داشت و این شورا برای تنظیم او مجوز موشک« شورای عالمان دینی»جالب این است که تنظیم حکمتیار هم 

یونس خالص در کل مشروعیت شرعی نبی محمدی و مولوی محمدهای مولوی محمدباران کابل را داده بود. تنظیم

های این دو بزرگوار با ظهور طالبان به این گروه پیوستند. هر دو رهبر تنظیمی وریت را قبول نداشتند. بدنه تنظیمجمه

عنوان امیرالمومنین بیعت کردند. مولوی محمدیونس خالص پس از روی در زمان طالبان، به نحوی به مال محمدعمر به

جا بر ضد نظم جدید سیاسی در افغانستان فتوا داد.  تان رفت و از آنآباد را ترک کرد، به پاکسکارآمدن آقای کرزی جالل

 .نظمی که آقایان ربانی و سیاف آن را پذیرفته بودند و در تصویب قانون اساسی آن نقش عمده بازی کردند

یاسی وعیت سهای مشرها نتوانستند روی معیارتواند از آن منکرشود. رهبران تنظیمهایی است که کسی نمیها واقعیتاین

های تنظیمی کابل را شبیه توافق کنند و این امر نتایج زیان باری برای کشور داشت. همین موضوع سبب شد که جنگ

ها برای تقویت پهلوی شهرهای اروپایی در جنگ جهانی دوم ویران کند. این هم واقعیت دارد که برخی از رهبران تنظیم

م قوم و زبان را برافراشتند و تالش کردند تا در آتش منازعات قومی نان های سیاسی و نظامی خود، علقومی فعالیت

 .مشروعیت خود را بپزند

 

 س  رهبرف سیا. آقای عبدالرب رسول های مشروعیت سیاسی توافق ندارندها حتا حاال هم روی معیاررهبران تنظیم

البان طبا های امنیتی کشور در جنگ یاسی حکومت وحدت ملی است و خیلی شجاعانه از موضع بر حق نیروس اپوزسیون

 برند و پسران مولویالدین حقانی و خانواده مولوی خالص، در پاکستان به سر میما حکمتیار، مولوی جاللدفاع میکند، ا

 .کننداندازی میبارترین حمالت تروریستی را در شهرهای کشور راهالدین حقانی خونجالل

ی های مدعبست رسیده. وقتی تنظیمشود، در افغانستان به بنسیاسی خوانده می است که آنچه که اسالم واقعیت این

گی از اسالم سیاسی، نتوانستند روی معیارهای مشروعیت سیاسی توافق کنند و به نبرد پرداختند، طالبان شعار نمایند

س یک امارت خودخوانده دیانت و حکومت شرعی را از آنان ربودند و تا سرحد نفی جمهوریت دشمنی با غرب و تاسی

 پیش رفتند. 

لی که در سطح فرا مگرا در سطح جهان، با آنتمام نیروهای سیاسی اسالم .های افغانی نیستالبته این تنها مشکل تنظیم

دیگر های مشابه خود همکاری دارند، در سطح ملی روی معیارهای مشروعیت سیاسی و موضوع زعامت با همبا گروه

وی دیگر رگرای النور که سلفی مسلک است با همالمسلمون و حزب اسالمبه مصر نگاه کنید. اخوانویخن هستند.  مشت
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ی جمهور برکنارشدهمعیارهای مشروعیت سیاسی توافق نداشتند. حزب النور مشروعیت سیاسی محمد مرسی رییس

 مصر را نپذیرفت. 

ها، تقدان باال ببرند. آنان باید نقد را بشنوند و به ضعفهای افغانی باید آستانه تحمل خود را در مقابل منسران تنظیم

وچرا تصور کنند. توهم فوق نقد بودن امری ها و اشتباهات خود اعتراف کنند. آنان نباید خود را فوق نقد و چونناکامی

 )پایان مقاله( .هایش وجود داردخیلی خطرناک است. هر سیاستمداری باید قبول کند که امکان خطا در باورها و عملکرد
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