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 ها در افغانستان  یبا انتصاب وال یمحل یها مخالفت 
 مخالفت کرد ها بدون نظر خود اووالی  مارشال دوستم با انتصاب

 
والیت فاریاب، با وجود تدابیر امنیتی شدید باز هم نتوانست به   والی تازه تعیین شده برای داود لغمانی،

والیت فاریاب وارد شود و کرسی مسئولیت دولتی خود را در اختیار گیرد. او ناگزیر به پایگاه   ساختمان
ی جدید آن والیت به مقامات محلی فاریاب  وال ارتش ملی در فاریاب رفت و در آنجا رسما به عنوان

برود، زیرا آن ساختمان از سوی  والیت های آینده نیز نتواند به ساختمان  معرفی شد. او احتماال در روز
معترضان به انتصاب وی که از هواداران حزب جنش اسالمی )حزبی که مارشال دوستم ایجاد کرده  

کنار است( هستند، در محاصره قرار دارد. مارشا تا  تاکید کرده است که  به هوادارنش  نیز  ل دوستم 
  گذاشتن داود لغمانی از والیت فاریاب، هم چنان به اعتراضات خود ادامه دهند و صحنه را ترک نکنند.

تعیین به  گوید که والی جدید  والی جدید برای فاریاب اعتراض دارد و می   آقای دوستم ظاهرآ نسبت 
رسد که دلیل اساسی خشم   والیت را ندارد، اما به نظر می  مردم آن  صالحیت تشخیص و حل مشکالت

تاثیرگذار  به عنوان چهره  او  با  به وی و مشورت نکردن  افراد وفادار  دوستم، کنار گذاشتن یکی از 
سیاسی است. آقای دوستم پیش از این نیز با حربه تحریک هوادارانش توانست یکی از فرماندهان قدرتمند  

های الدین قیصاری، فرمانده مشهور نیرو  ، نظام 1۳۹۷زداشت دولت رها سازد. در سال  خود را از با
او در در  بازداشت  بازداشت شد.  افغانستان  دولتی  نیرو های  از سوی  فاریاب،  مسلح غیرمسئول در 

حتی  و  با فاریاب  همجوار،  العمل والیات  ارتش   عکس  که  جایی  تا  شد،  مواجه  تندی  های 
ازی به سوی معترضانی شد که ساختان والیت را به آتش کشیدند. البته دولت بعدآ مجبور  تیراند  ناگزیراز

شد قیصاری را از بازداشت رها سازد و او حاال هم به عنوان یک فرمانده مقتدر در منطقه حضور دارد 
    و دیگر حتی تحت فرمان مارشال دوستم هم نیست.

شود. پیش از   به مارشال دوستم و هوادارانش محدود نمی مخالفت با تعیین والیان از سوی دولت، تنها  
نشان   والیان توسط دولت مرکزی، هایی با تعیینها برخی از مردم و قدرتمندان محلی مخالفت    این نیز بار 

های والی قدرتمند هرات و یکی از چهره   ، برکناری محمد اسماعیل،1۳۸۳اند. نخستین بار در سال  داده
  1۳۸۳انستان، با اعتراض و شورش همراه بود. پس از آن که حامد کرزی در سال  جهادی مشهور افغ 

والیت هرات کنار گذاشت و او را به عنوان وزیر معادن و صنایع تعیین کرد، اعتراض   اسماعیل را از
به خیابان   مردم در آن معاونت سیاسی والیت  دفتر  دادن خشم خود،  نشان  برای  ها کشیده شد. مردم 

لل متحد )یوناما( و نیز دفتر امورمهاجرت سازمان ملل متحد و چندین نهاد غیردولتی را در سازمان م
نیز عطامحمد   1۳۹۶شهر هرات آتش زدند. در آن اعتراض و شورش تعدادی نیز کشته شدند. در سال 

نور، والی مقتدر بلخ و از اعضای رهبری حزب جمعیت اسالمی، با تعیین والی جدید در بلخ مخالفت  
  کرد و آن مخالفت تا زمان تعیین یک والی نزدیک به خود آقای نور، ادامه یافت.

اعتمادی میان سیاستمداران و دولت و   به بحران بی گردد  هایی بیشتر برمی  دلیل اصلی چنین مخالفت  
ها   طلبی سیاستمداران محلی. پس از سقوط طالبان، همان مجاهدینی که توسط طالبان از شهر   نیز منفعت 
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شان را قبضه کردند. حداقل سه والیات تحت کنترل   رانده شده بودند، دوباره با حمایت امریکا، مناطق و
مرکزی بتواند قدرت خود را بازیابی کند. اما در ترکیب دولت نیز، مجاهدین سال طول کشید تا دولت  

دهی »ارتش ملی« که عاری از تعلقات تباری بود،  قدرت برتر بودند. دولت مجبور شد تا در سایه شکل  
های زیر کنترل فرماندهان جهادی اعمال کند. اما آن هدف به سادگی به دست اقتدار خود را در شهر  

های بانفوذ  دولت مجبور شد حتی در مناطقی دست به اسلحه ببرد و به قیمت جان افراد، چهره    نیامد.
 محلی را کنار بگذارد و مسئوالن موردنظر خود را جایگزین کند.  

اما این سیاست در برخی مناطق کارایی چندانی نداشت. برای مثال، دولت هنوز نتوانسته است در مناطق 
تعیین کند. حکومت مرکزی   والی یی  تم در شمال غرب افغانستان، بدون تایید اوزیر کنترل مارشال دوس

شنویی های سیاسی با نفوذ محلی، از دولت مرکزی حرف  والیان نزدیک به چهره   بر این باور است که
والیان »غیرخودی« در مناطق تحت  های سیاسی محلی نیز نگران هستند که تعیینچندانی ندارند. چهره  

ها و برخورد های از ذشان، به نحوی اقتدار آنان را از بین خواهد برد. به همین دلیل چنین مخالفت  نفو
  شود.سوی آنان تحریک و سازماندهی می 

توان تضمین  والیت حضور دارد، اما نمی   هرچند داود لغمانی، والی فاریاب حاال در نزدیکی ساختمان
در این شهر گسترش دهد. این وضعیت، مشکلی است که به  کرد که او بتواند نفوذ و قدرت خود را  

 سادگی حل نخواهد شد. 
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