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 ۱۰/۰۲/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 چه می دانیم!از ائتالف سیاسی 
 

( احزاب، طرزالعملی است، که در برخی از دولت ها، برای تشکیل coalition"ائتالف" سیاسی، بمعنی  "کوالیشن" )
(، براه می افتد. احزاب این pactیک حکومت با "ثبات" توسط دو و یا چند حزب، با عقد یک تعهدنامه یا "پیمان" )

ادارای و حقوقی آنها، بخاطر پیشبرد فعالیت های  -مستحکم سیاسی کشور ها، چنین یک قدم را در سیستم های 
سیاسی آنها بر می دارند. متوجه باشیم که احزاب آنها، خود اسلحه در اختیار ندارند. با در پیش گرفتن برنامه های 

نهم در چنان سیاسی با اعتبار، آرای مردم را برای تطبیق أن بدست می آورند. همچو"ائتالف ها" در حاالت خاص، آ
کشور هایی، عملی  می گردد، که هر یک از آنها،  دارای سیستم پارلمانی باشند، بدین معنی، که حکومت یا قوای 
اجرائیه درین دولت ها، بعد از انجام انتخابات آزاد و دیموکراتیک، از جانب پارلمان تعیین می گردد. اینکه آیا در 

صلی مفهوم، موجود اند، که چنین یک "ائتالف" سیاسی، عملی شده بتواند؟ افغانستان احزاب "دیموکراتیک" بمعنی ا
 شک و تردید مشهود موجود است. این امر موضوعی است، جداگانه، که غور و دقت بیشتر به آن، نیازمند است. 

 

که ‘ از جانب دیگر سیستم سیاسی فعلی افغانستان، صالحیت تشکیل حکومت را، به رئیس جمهور سپرده است
نتوانست بدون منازعات و بدون معامالت خارج از ‘ متأسفانه رئیس جمهور فعلی بر اساس همان سیستم "وارداتی"

م به اینطرف، یعنی ۲۰۰۱م، اشغال وظیفه نمایند. آنچه راکه اقال" از سال ۲۰۱۴مندرجات قانون اساسی، در سال 
ریاستی است. بعداً نمونه های سیستم های سیاسی را بعد از کنفرانس بن می دانیم، سیستم سیاسی افغانستان، سیستم 

در « جهادیون »یا «  سیاسی ـ تنظیمی مسلح»مختصراً از نظر، خواهیم گذراند. اما با وجود آنکه تشکل های 
که اینک از زمان خروج قوای شوروی، اوضاع کشور را تحت کنترول دارند، بمثابهٔ احزاب معمول ‘ افغانستان

برنداشته اند، تشکل های نظامی مسلح آنها، کنترول سازمان های آنها را در دست دارند. تالش  سیاسی مردمی، قدم
 ، است.«قدرت دولتی»های آنها، مانند همیشه برای غصب 

 
مردم از چنین "احزاب" نفرت و وحشت دارند، خود شانرا گروگان در دست، بی رحم ترین، فاسد ترین، ظالم ترین 

« سیستم پارلمانی»اران می بینند. آنها با همچو شیوه های عمل، با احزاب کشورهای دارای و نا اهل ترین قدرتمد
در جهان غرب، قابل مقایسه نمی باشند. آنچه درین سالها بعنوان نمونه، در تحت نام "رئیس قوای جرائیه"، که بعد 

ن فعلی که مردم کشور را م یاد شده است، بصورت کافی "فکت" در دست می دهد، که قدرتمدارا۲۰۱۴از سال 
بمانند گروگان در قبضه گرفته و زجر و عذاب بر آنها روا می دارند، خود آنها را تابع قانون اساسی نمی بینند. در 
حالیکه اشکال سیستم های سیاسی، نظر به تجارب و خواست مردم هر کشور می تواند، فرق داشته باشد، اما هدف 

هل کار و صادق به انجام وظایف آنها، بسر رسانیده شود. در صورتی که اخبار می تواند، فقط از طریق افراد ا
م، در چوکی های قدرت نشست، ۲۰۰۱"رئیس اجرائیۀ" نامنهاد حکومت "جهادی" که بعد از سال  امروز دقیق باشد،

از مواضع آن  سال، ۱۶و تمام وقت، مدعی "تغییر شکل سیستم" از "ریاستی" به "فیدرالی" بوده است، حال بعد از 
عقب می نشیند و این "سیستم" ریاستی را تأئید نموده است. اینست جدی بودن، سیاستمداران "جهادی" چندین شکلی 

ً در سیاست آنها از اصطالح معمول که می گویند "قدرت از میلهٔ تفنگ" خارج می گردد، کار ‘ لباس. آنها دائما
درین ارگان « رئیس اجرائیه»نون می بینیم که چنین صالحیت برای گرفته، تفنگ را در دست، نگهداشته اند. تا اک

و مسئولین آن، در قانون اساسی کشور، جا داده نشده است، که همه می دانند. در کشور های دیگر، چنین یک 
که حال یکی از حاکمان رهبری دو سره،  بزبان آورده است، دلیل جدی برای کنار رفتن از مقام، « شکست فکری»
 ی می گردد. تلق
 

  "ائتالف ممکنه بین حزب اسالمی و جمیعت اسالمی"انگیزه ای تحریر این چند سطر توضیحی، اصالً از عنوان: 
که در پورتال افغان جرمن آنالین، نشر شده است، منشاء می گیرد. با نویسندهٔ محترم بنام "یار محمد تره کی"، 

ای این نویسنده، معرفت شخصی مطرح نیست و هر کس حق معرفت شخصی ندارم، اطمینان داده می شود که بر

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_etelaf_seyassi.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_etelaf_seyassi.pdf


  
 

 

 5تر 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

 

دارد، هر چه، بخواهد بنویسد. قبل از اینکه در صورت لزوم در مورد مسائل فعلی مطروحه در کشور ما هم چنان 
خواننده، یک خاطره و  محترمتا برای جناب نویسنده و هم برای سائرهموطنان ‘ تماس گرفته شود، اجازه می خواهم

از پنجاه سال قبل، از زمان تحصیل در پوهنتون کابل حکایت شود. در جملهٔ رهبران "تنظیمی" یاد شده،  چشم دید،
‘ جناب "گلبدین حکمتیار" حیات دارند، در رابطه با نقش ایشان و "حزب اسالمی افغانستان"، درین قریب پنجاه سال

 بصورت وسیع معلومات موجود است. 
 

طوری که بیاد می آید، محصالن جوان، بخصوص، جوانان والیات که در لیلیهٔ پوهنتون کابل زندگی داشته اند، 
سخت عالقمند مطالعهٔ مطالب سیاسی بوده اند. تعدادی را می دیدیم که بطور نمونه، نسخهٔ کوچکی را تحت نام، 

بعضی « رونویس»گذاشته اند. عدهٔ هم  "واژه های سیاسی" بیکدیگر، برای مطالعه بطور امانت بدسترس می
مطالبی را که با استفاده از "کاربن پیپر"، تهیه نموده بودند، به افراد مورد اعتماد خود، برای مطالعه می سپرده اند. 

در آنزمان عمومیت داشته است، که افراد معینی هم، ازمناسبات مخفی و نیمه علنی خود تبلیغ ‘ یک راز "آشکارا"
نام های "اخوانی"، "خلقی"، "پرچمی"، ‘ اند، که گویا با  کدام "تشکل" "سیاسی"، مربوط اند. در آنزمانمی نموده 

"شعله یی"، "مساواتی"، "افغان ملتی"، "صدای عوام" و غیره شنیده می شد و حتی گفته می شد که یک گروه در 
 عقب روزنامهٔ "کاکا ترجمان" و "کاروان" نیز فعال  اند.

 

 ۹۸فیصد مردان و  ۹۵وضاع و احوال، یعنی سطح  درک و دانش نا معلوم جوانان )در آن سالها،قریب در چنان ا
سال بعد از اعالن قانون اساسی و تشکیل ۹فیصد زنان در کشور از نعمت سواد محروم، تخمین شده بودند( قریب  

. همین نسل معین جامعه، که در باال "پارلمان" دو مجلسه، رژیم سلطنتی در نتیجهٔ "کودتای سفید"  سقوط داده شد
ذکر شده است و در نیمهٔ دوم دههٔ شصت قرن بیست، در تحت نام "فعالیت های سیاسی"، بار دیگر پس از یک 
وقفه، قد علم نموده بودند، و عده ای هم ، خود آنها را در تشکل های سازمانی منسوب می دانسته اند، در حقیقت 

نها، در تمام حوادث بحران افزای بعدی سهیم بوده اند. الی آغاز بحران قریب به چهل بطور متناسب، سازمان های آ
سال  که تا اکنون ادامه دارد، در "پارلمان" آنزمان هم، احزاب رسمی و قانونی معتبر وجود نداشته اند، که مردم ما، 

ز جانب پادشاه، به "پارلمان" معرفی با همچو معامالت آشنا شده می توانستند. از جانب دیگر، صدراعظم و کابینه ا
می گردید. بدینترتیب، ما هیچنوع تجربهٔ عملی، در امر تشکیل "ائتالف" سیاسی را در کشور ما، که بین احزاب 

 صورت گرفته باشد، ندیده ایم. 
 

نان بر همین نسل، شاهد آن بوده است، که در تحت نفوذ و کنترول فضای "جنگ سرد" در عرصهٔ بین المللی و همچ
حسب، وضعییت سیاسی ذکر شدهٔ فوق، فقط پنج سال بعد از عمر "جمهوری"، آن رژیم هم در اثر کودتای "خونین" 
سقوط داده شده است. رهبری "کودتا" را بنام رهبران "خلقی / پرچمی" یاد کرده اند. نباید از نظر دور داشت، که 

توسط افراد مربوط به " حزب اسالمی گلبدین حکمتیار"،  حتی یکسال بعد از "سیستم جمهوری"، تالش سقوط رژیم،
 صورت گرفته است، که بر طبق گزارش "شپیگل"، ناکام شناخته شده است.

 

... رهبران حزب اسالمی، عین » درینجا بار دیگر، از گزارش " شپیگل" نقل می کنیم: "پیتر شوالتور" می نویسد: 
م، در ۱۹۷۴ی قرار داشته است. رفقای او، نظامیان جوان، در سال از هفت سال قبل در مقاومت علیه قدرت دولت

تحت نام اسالم "مقاتل" )جنگی(، علیه رژیم مستبد رئیس جمهور داوود، به کودتا متوسل شدند، که قریب همه 
 م(۱۹۸۱)از گزارش سفر  «اعدام شده اند.

 

"سنگین" مالی را هم چنان به نسبت، "توظیف  تمام رژیم های حاکم در افغانستان، برای پیشبرد ادارهٔ دولتی، بار
مشاورین خارجی" متحمل می گردیده اند. تعداد چنین "مشاورین" بعد از "کودتای ثور"، افزایش قابل مالحظه نشان 

مسلط  فعلی »داده است. فرق نسبی ای که در نقش فعلی "مشاورین"' بمشاهده می رسد، اینست، که قدرت های 
از "بحران" چندین دهه و مهاجرت اتباع کشور، می توانند از "مشاورین" با تابعیت دو گانه )از با استفاده « خارجی

مصئونیت دو سیستم مستفید اند( نیز استفاده کنند، که منفعت بیشتر در اهداف هر دو جانب، متصور است. در ذیل 
 این توضیح' محترم هارون یوسفی را مطالعه فرمائید:

 ها مشاور استرها شده د ٬هر سو روی
 اینجا مشاور است و در آنجا مشاور است

 چه گدودی شده در خاک پاک ما ٬بنگر
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 مال مشاور است ٬نزد وزیر خارجه
 مرده را به سر شانه میبرند ٬در شهر

 لیکن میان بنز و کروال مشاور است
 ماما قدوس من که زمانی پیاده بود

 ماما مشاور است ٬حاال ببین به دبدبه
 دانی که روز و شب همه اینجا چه میکنند
 در روز کیسه مالی و شبها مشاور است
 دیشب دو خاله را به شفاخانه برده اند
 مسوول بار داری آنجا مشاور است

 گویی که در حکومت وحدت ز روی ناز
 مجنون وزیر گشته و لیال مشاور است
 اینجا به غیر حضرت ماما قدوس من

 فضلو مشاور است و گل آغا مشاور است
 هارون یوسفی

 ۲۰۱۵فبروری  ۲۲لندن: 

 
توصیهٔ جدی این نویسنده، به نسل جوان اینست، که هر چه توان دارند، اساسات علمی را بیاموزند، ونتایج حاصله 

را، رهنمای عمل خود قرار دهند. حال  از آن
ازین منابع وسیع معلوماتی عصر استفاده 

ا بار دیگر، قربانی "فقر علمی" نمایند، ت
نگردند. بناًء این واقعیت را  هم نباید نا دیده 
بگیرند، که در قطار همان گروپ های یاد 
شده، که شاهد و سهیم درین "بحران" بی 
انجام بوده اند، همین "دو حزب" یاد شده را 
که نویسندهٔ مقاله، بعنوان "ائتالفی های" 

ل، آنزمان "خلق ممکن یاد می کند، مانند تشک
/ پرچم" در بنیاد آنها، دارای یک ریشه می 
باشند. هر دو در طول سالهای "بحران" رد 
پی خونین هم در جامعه، در جنگ علیه قوای 
دولتی آنوقت و هم در منازعات علیه 
همدیگر، و در جنگ داخلی و بعد از آن هم، 

 از خود، بجا مانده اند.
 

ث متحد بحی‘ سال اخیر ۱٦یک جناح در 
قدرت های "اشغالگر" عمل نمود و مواضع 
قدرت را درین "حاکمیت"، اشغال کرد، جناح 
دیگر آن، در ضدیت با "حاکمیت" جدید )بعد 

م( و ضدیت با دوستان سابق ۲۰۰۱از 
خارجی خود آنها، که در جنگ علیه قوای 
شوروی، از جانب آنها، مورد پشتیبانی قرار 

"دوستان"  گرفته اند، درین مرحله از آن
بعنوان اشغالگران نو یاد کرده اند، حمایت 

آنها را از "افراطیت" و "تروریزم بین المللی" ترجیح داده، با "ثبت نام در لیست سیاه سازمان ملل متحد"، صاحب 
 شهرت و نفوذ، در حلقات افراطی "اسالمی" نیز شده اند.
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بین همدیگر روی اهداف مشترک، بتوافق برسند، طوری که در سابق هم البته این دو گروپ یاد شده، می توانند،  
مانند، سائر "جنگ ساالر ها" از خود، چنین حرکات را نشان داده اند. اما چنین توافقات آنها، بر سر "تقسیم قدرت" 

هدنامهٔ بین خود آنهاست، که به هیچصورت، با مفهوم آنچه در کشور های "غربی" عملی می گردد،  وبا عقد تع
 "ائتالف" که  بخاطر حل مسایل مشترک همه اتباع وطن  آنها انجام می دهند، وجوه مشترک نشان نمی دهد. 

 

همهٔ چنین تماس ها، بیگانه از ارادهٔ مردم صورت گرفته و بر رنج و عذاب مردم ما افزایش می بخشد. در بارهٔ 
درآمد، تابعین "دوگانه" در دولت های متحد در وقایع  فعالیت های روزمرهٔ چنین تفنگداران، فقط مشاوران، پر

افغانستان، اختیار و جرأت چنین گزارشات عام و موهوم را دارند. وقتی متن گزارش را مرور نمائید، خود می 
توانید درک نمائید، که چه نوع حدسیات و ادعاهایی هم تحریر یافته است، که برای هیچ یک از موضوعات، مواد 

راجع معتبر رسمی، یاد نمی کند. معلوم نیست که نویسندۀ محترم "ژورنالیست" است و یا کدام رهبر ثبوت از م
"حزبی". بهر صورت، هر متن باید، انتقال دهندۀ حد اقل معلومات و فکت قابل باور و مستند، باشد. متأسفانه درین 

 نوشته، دیده نمی شود.
 

ایکه قدرت سیاسی را از طریق ‘  تار های سیستم های سیاسیحال برای ایجاد حد اقل تصویر، در بارهٔ ساخ
با ‘ سه کشور چون فرانسه، ایاالت متحدهٔ امریکا، که هر دو سیستم "ریاستی" را‘ انتخابات، در دست می گیرند

ترکیب های متفاوت، اساسگذاری نموده و هم چنان آلمان را که بعنوان سیستم پارلمانی، با ترکیب متفاوت اعمار 
ه است، از نظر می شد

گذرانیم. هر سه کشور 
از دیموکراسی و ارزش 
های معین مساوی و 
مشابه، در عرصهٔ  بین 

 المللی حمایت می کنند.
 

طوری که در گرافیک 
سمت چپ، صفحة 
فوقانی  دیده می شود، 
سیستم سیاسی فرانسه را 
ترسیم می دارد، یک 
مقام در تحت نام 
صدراعظم، درنظر 

اما کرفته شده است، 
طوری که در گرافیک، 
دیده می شود، چنین 
بنظر می رسد، که 
اجراآت و هدایات 

صدراعظم، از طریق رئیس جمهور، به اعضای کابینه رسانیده می شود. در سیستم فرانسه، مقام معاون رئیس 
 جمهور وجود ندارد.

 

مقام "صدراعظم" وجود ندارد. در تفاوت ، ‘برخالف و یا با تفاوت از فرانسه، در سیستم سیاسی ایاالت متحدهٔ امریکا
 موجود است.‘ معاون رئیس جمهور‘ های معین با سیستم فرانسه، در ایاالت متحدهٔ امریکا

 
یک حزب و یا احزاب ائتالفی که بعد از انتخابات، در پارلمان حضور می یابند، در پارلمان، معرفی و رأی اعتماد  

، می گیرند. در عین زمان دولت های آنها، سیستم قضائی مستقل و قضات آنها، از همین ارگان مقننه، یعنی "پارلمان
تا دم مرگ از اعتماد جامعه برخوردار می باشند. از جانب دیگر سیستم ها، دارای ارگان های دولتی اند، که از 

د از انجام انتخابات امنیت مردم و دفاع از خاک خود مستقالنه در هر لحظه عمل می توانند.  در چنین سیستم ها، بع
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 5تر 5 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

 

آزاد، پارلمان یا مجلس نمایندگان، تشکیل می گردد و پس از آن، از جانب مقام معین دولت، که آنهم وابسته با سیستم 
دولتی است )مثالً در پادشاهی های مشروطۀ چون انگلستان وپادشاهی های کشورهای "سکاندناوی"، بشمول 

 زب برنده را مؤظف به تشکیل حکومت می سازد("اسپانیه"، پادشاهان بطور "سمبولیک"، ح
  

بناًء همان حزبی که بزرگترین رقم چوکی در پارلمان را تصاحب شده باشد، برای تشکیل حکومت توظیف می 
باشد، که به تنهائی بتواند، قادر به انجام امور گردد. در صورتی که آن حزب چنان یک تناسب آراء را بدست آورده 

حکومت باشد، کابینۀ خود آنها را تشکیل می دهد. در غیر آن، باید مذاکرات با احزاب برای تشکیل حکومت انجام 
 دهد. چنین یک وظیفه و مکلفیت را، قانون برای احزاب تعیین نموده است.

 

د، در کشور های غربی، سیستم های دولتی متفاوت  برقرار اند، قبل از اینکه بتفصیل بیشتر موضوع پرداخته شو
که "دیموکراسی" را از طریق انتخابات عملی می سازند؛ سیستم های دولتی آنها، دارای ساختار ها یا "سترکچر" 

ه، های متفاوت می باشند. بصورت عموم، جمهوری های آنها از  سیسم های اتحادی یا "فیدرالی" متفاوت تشکیل یافت
یک کتگوری را "سیستم 
ریاستی" و دیگری را در 
صف سیستم های 
"فیدرالی" نیز یاد می 
کنند. حتی در در سیستم 
های ریاست، حاکمیت 
های متفاوت، ایجاد 

 گردیده اند.
 

در صورت توافق روی  
موضوعات بین اجزاب 
"ائتالفی" قرارداد و یا 
"پکت" به امضاء می 
رسد، که رهبری دولت و 

باع کشور، واقف تمام ات
می گردند. تصامیم آنها 
مشی آیندهٔ حکومت آن 
حزب و یا احزاب را، 

 تشکیل می دهد، که کابینه را همان حزب و یا احزاب برنده در انتخابات، تعیین و به پارلمان معرفی می کند. 
 

 پایان
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