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 همقدم

هدد   چهارشنبه گذشته، حزب جمعیت اسالمی،، االا   

، دست اه افالزاش   بازسازی ساختار تشکیالتی خود

نفالی   ٦٤االه   ٩خالود ا    1اعضای شورای رهبالیی یوتالت  

ای که در اشن روند تغییی ا  اهمیت اسالزاش،   نمود؛ یسأله

ایخوردار است، تیار نداشتن نام عبداهلل عبالداهلل در اشالن   

لیست جدشد اود. هی چند در ااتدا تیار ای اشالن االود کاله    

یجمع عموی، اشن حزب تشکیل شالود و االالمحات، در   

ل عدم حصالو   ساختار آن الورت گیید ایا نهاشتاً اه دلی

هدای   هدای اضادای رد    تالشاجماع در یورد آن، اا 

، االی سالی   دوم و سوم حزب که اغلب پشتون بودند

 افزاش  تعداد اعضای شورای رهبیی توافق حاالل شد.

شاشان توجه است که حزب جمعیت اسالمی،، در  

، توسط ایهان الدشن راالان، تأسالیش شالد.    1٩٧1سا  

                                                           
رهبالیی  -1شورای رهبیی یوتت، دو وظیفه را ایعهالد  دارد    1.

اشجاد ساختارهای جدشد اشن حزب؛ ا  جملاله انتاالاب    -٢حزب 

اعضای شورای عال، و اعضای شورای جمعیت. تیار ای اشن است 

،، تا  یان که شورای رهبیی یوتت اه همیا  اعضای شورای عال

هالای کالمن حالزب در انتاااالات      ایگزاری یجمع عموی،، اینایه

 پارلمان، و رشاست جمهوری را تیسیم و پیگییی نماشد.

پش ا  تیور وی نیز پسیش، الالم  الالدشن راالان،، االه     

سمت سیپیست، اشن حزب انتااب شد و طال، تمالای،   

هموار  از احدزاب مهدو و محدرر در    هالا،   اشن سا 

 بود  است.افغانستان 

در یورد علل و چگونگ، عدم حضور نالام عبالداهلل   

 در لیست جدشد، چند گمانه یطی  است 

 ها گمانه

دم رضایتمندی حدزب از  ضگمانه او ، ناشال، ا    -1

در طال،  ضملکرد ضعیف و انفعالی ضبداهلل ضبداهلل 

یالاه، اسالت کاله ا  عمالی حکویالت       ٧اشن دو سالا  و  

گذرد، است که نتوانسته انتظارات اشالن   وحدت یل، ی،

حالالزب را االالیآورد  سالالا د. لالالذا حالالزب االاله اشالالن شالالکل، 

 را اایا  داشته است. اضتراض و ناامیدی خود

حصدو  توافدو و    گمانه اعدی، یعطوف اه -٢

ااشالد. االه همالین     یال،  مصالحه میان غنی و ضبداهلل

ضبددداهلل در وا دد  از حاددور در  ددورای دلیالالل، 

   .رهبری حزب ابا کرد  است

هالای اخیالی    گیالیی  اشن احتما ، اا توجه اه یوضع

حکمتیار علیه دولت، اشاالت یتحد  و دیوکیاس، و نیز 
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ی ا  ها و یذاکیات اا تعالداد  شالاد   تحیکات  در یمتات

اگر حکمتیار موفدو   شود. یتنفذان کشور، یطی  ی،

هدای    ود ائتالفی از موافقان، مخالفان و پشتون

دور ماند  از  درت ایجاد نماید، چالشی جدی در 

برابر دولت خواهد بود و حتی این خحدر وجدود   

 دارد که دولت غنی را از  درت خل  کند. 

بدده افددزایش نفددو  گمانالاله سالالوم، یعطالالوف  -٣

هدای   ن سعودی در افغانسدتان و ر ابدت  ضربستا

ای آن با ایران و تالش در جهدت کداهش    منحقه

شالاشد   با دد.  نقش و نفو  ایران در افغانستان می

اتوان اشن رخداد را اه عنوان شک، ا  پیایدهای فالوری  

نشست سیان کشورهای اسمی، اا آییشکا در عیاستان 

در نیز تلق، نمود که ینجی اه تضعیف یوتعیالت اشالیان   

تالوان در یالورد    افغانستان شد  است؛ چه اشن کاله یال،  

االه   غییینتظی  و عجوالنه االودن اشالن تصالمیم حالزب،    

عنوان شاهد، اه اعتیاض اسیاری ا  اعضالای حالزب االه    

 اشن انتاااات و نحو  گزشن  آن اشار  نمود.

احتما  دشگیی که در یورد عدم حضالور نالام    -٤

تالوان   عبداهلل در لیست شورای رهبیی یوتت حزب ی،

در الالحنه سیاسالت    ر ابدت حزبدی  ایشمید، یسأله 

داخل، افغانستان است که اا توجه اه تغیییات سیاس، 

اخیی در الحنه سیاسال، افغانسالتان رد داد  ا  جملاله    

خیوج دوستم ا  کشور، یذاکیات عطایحمد نور، والال،  

الخ، االا غنال، و اظهالارات وی االی علیاله عبالداهلل، ورود       

هالالا و  حکمتیالالار االاله عیالالاله سیاسالال، کشالالور و تالالمش 

وی االیای احیالای حالزب اسالمی،،      های یتعالدد  راشزن،

حزب جمعیت اسمی، را االی آن داشالته تالا االا هالدف      

افزایش نقش و تأثیرگدذاری خدود، ا دداماتی از    

 ،هدا  برنامده در جمله تجدید سداختار، بدازنیری   

را دستور تغییر در ضناصر کلیدی حزب اهدا  و 

 کار خود  رار دهد.

های  انونی  محدودیتاحتما  دشگی، ایآید  ا  -٥

اه ینظور حضور در شورای رهبیی اشالن   یاست اجراییر

حزب است که توسط سانگوی حالزب، واتالف حکیمال،،    

 رسد(. یطی  شد  است )اسیار ضعیف اه نظی ی،

گمانالاله دشگالالیی کالاله یطالالی  اسالالت، وجالالود     -٦

و عالدم   مشغالت کاری متعددد ریاسدت اجرایدی   

ایکان حضالور وی در جلسالات اشالن حالزب اسالت کاله       

مم شالد  اسالت )اسالیار    توسط سالانگوی عبالداهلل اعال   

 رسد(. ضعیف اه نظی ی،

 بندی جم 

عدم حضور عبداهلل عبداهلل در لیست شالورای رهبالیی   

یوتت حزب جمعیت اسمی،، اتفاق یهم، اسالت کاله   

های فیاوان، را اه همیا  آورد  است؛ ا  جمله   ن، گمانه

انتقادات جدی حزب اه عبداهلل االه جهالت نالاتوان، در    

حصالالو  یصالالالحه و اشجالالاد  االالیآورد  سالالا ی انتظالالارات،

نزدشک، ییان غن، و عبداهلل و لذا حفظ فاالله اا حزب 

ا  سوی عبداهلل، افالزاش  حضالور و نفالور عیاسالتان در     

افغانستان و تأثییگذاری ای یعادالت تدرت االه ینظالور   

یحدودسا ی نق  اشیان، انتاااات یجلالش و رشاسالت   

هالای احالزاب و ضالیورت االالم  و      جمهوری و رتااالت 

 ب، یشغمت کاری و یحدودشتهای تانون،.  احیای حز

تدوان   با د ت در احتماالت محرر  د ، مدی 

اینیونه ابراز دا ت کده سده سدناریوی او  در    

مقایسه با سه احتما  بعدی، از محابقت بیشتری 

با مسایل و  رایط فعلدی افغانسدتان برخدوردار    

است؛ هرچند که وجود ر ابت میان احدزاب بده   

در انتخابات آتدی نیدز   منظور کسب سهو بیشر 

 رسد.  دور از  هن به نظر نمی


