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استعفای عطا محمد نور در بعضی   انعکاساتی پیرامون قبولی
 رسانه ها

 
یکی از موضوعات  و تعیین جانشین برای او والی و صاحب اختیار بلخ قبولی استعفای عطامحمدنور

تهدید دولت بوسیلۀ زورمندان طی این  حاد روز در کشورپر تالطم و بحران زده ای افغانستان است.
حدود و صالحیت ها از یکطرف و درآوردن بازی سالها یک موضوع جدید نیست و اما نشناختن 

های "موش و پشک" از طرف دیگر مسائل را بیش از حد الزم بغرنج و پیچیده می سازند. تالش 
از قدرت های  ءوس یاه  برای حاکمیت قانون و بیرون کشیدن ستونهای زور از تحکم و استفاده

 و دولت را از مسیر دبای یم تعسوکشور  ردبی ثباتی  ،دوشن نینچ رگا و یمتح محلی کاریست که 
کاری آن بیرون میکند. در رابطه با موقف و موضع عطا محمد نور اکنون همین مشکل  به وجود 
آمده است. اگر دولت نتواند حرف خود را به کرسی بنشاند و مثل کرزی تسلیم به خواسته های 
زورمندان شود و مصلحت را باالتر از قانون بشمارد، آنوقت دولت ضعف و ناکارآئی خود را خود 

میزند و کشور را به بحران مزید مواجه میسازد. در انعکاسات رسانه ها که ذیالً با اختصار  دامن
ذکر میشود، نکاتی در این زمینه بیان شده است که مرور آن بر معلومات عالقمندان و نیز قضاوت 

  م:شان در مسائل کشور مهم جلوه میکند. اینک چند نمونۀ از این تبصره ها را خدمت تقدیم میدار

 نوشت:والی بلخ از قولی عطا محمد نور  (2017دسمبر 18) 1396قوس  28روزدیبی بی سی 

که رئیس اجرایی حزب قای نور آ»؛ در ادامه خبر آمده است: «استعفایم منتفی است، قبول ندارم»
"جمعیت اسالمی" نیز هست، گفته که چند ماه پیش از طرف حزبش با ارگ وارد مذاکره شده بود و 

هایش، جمهوری سپرده بود که در صورت برآورده شدن خواستهورق استعفا را به منظوری به رئیس 
ده شده، بنابراین استعفایش منتفی های او برآورگوید تنها بخشی از خواستهحاال میاما  بتواند قبول کند.

والی،  15معاون وزیر،  30سفیر،  30ارگ برای او ]ازخواسته های او: " «بوده و قابل قبول نیست.
 " ـ کاظم[های جهان را وعده کرده استگریسناتور انتصابی و نیمی از کونسل 15

غنی،  که محمد اشرف قوس( اعالم کرد 27ارگ ریاست جمهوری افغانستان صبح امروز )دوشنبه، 
رئیس جمهوری افغانستان، "استعفای" عطامحمد نور، والی بلخ را تأیید کرده است. در خبرنامه ارگ 

د به عنوان ؤها فرستاده شد، آمده که این استعفا چندی قبل صورت گرفته بود. محمد داکه به رسانه
 والی جدید بلخ معرفی شده است.

بود که در صورت برکناری آقای نور با دولت وحدت ملی "مقاطعه حزب جمعیت دو روز پیش گفته 
بدون اشاره به استعفا، تصمیم ریاست جمهوری در  ...و سیاسی" )قطع رابطه سیاسی( خواهد کرد

مورد عطا محمد نور، والی بلخ را اقدامی "عجوالنه، غیرمسئوالنه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و 
 حدت ملی" خوانده است. اصول موافقتنامه حکومت و

یس جمهور، مخالف ثبات و امنیت ئتأکید دارد که این تصمیم رجمعیت حزب طلوع نیوز می نویسد: 
و از قول خبر نامه آن  افغانستان و نیز بر خالف اصول موافقتنامه )ایجاد( حکومت وحدت ملی است
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ت از سفر رسمی و حضور یس جمعیئمعیت اسالمی افغانستان پس از بازگشت رج»حزب می افزاید: 
برخی از اعضای شورای رهبری جمعیت اسالمی که در کابل نیستند، به زودی موضعش را به 

 .«.داردصورت مشخص در این مورد اعالم می
نمی شود که شما هر روز یک نفر »احمد ولی مسعود، عضو جمیت اسالمی در این باره می گوید: 

چندین برابر می شود. شما شکایت دارید هر روز که طالب کالن این کشور را حذف کنید! مشکالت 
را  می آید و داعش می آید، پس نسبت به استاد عطا در برابر داعشیان کی موثرتر بوده که شما او

در »نیه خود میگوید: ااو در بی «تر بود که وی را حذف کرده اید؟ حذف کرده اید؟ چه کسی کارا
و شریعت در جایگاه دوم قرار دارد و اما قانون از پائین ترین  افغانستان عرف حرف اول را می زند

دیگری به شهرت و مقام میرسند، نه از راه و یا نام  ]از کسانیکه بزور «اهمیت برخوردار است.
و ساده لوحانه دانش و تجربه و زحمت خود، هیچ گالیه و شکایت نخواهد بود که چنان میان تهی 

 ـ کاظم[ پورته" کند صحبت و به اصطالح عوام "خام
اگر آنان )عطا محمدنور( اینقدر »می گوید: و قابل نگرانی نمی دانداین اقدام را  اما، امرهللا صالح

تاریخ عمیق دارند، که دارند، ما چرا اینقدر نگرانیم که در نبود یک مأموریت دولتی، هیچ می شود. 
لحاظ سیاسی به اندازۀ خودتان را شکل نمی تا یک سال دیگر از   چرا  چرا این نگرانی را داریم؟

دهیم که به پای ما خم شوند و بگویند که ما به شما والیت می دهیم... از کی ترسیده ایم ما؟ اگر 
حاکمان بی ریشه اند، یک کتله کوچک استند، باد آورده استند، خس روی دریا استند، بی ریشه استند 

است و هر بار از این قله ها پایین بیاییم همه ذوب می شوند، و ما که دعوا داریم هندوکش در اختیار م
 «پس از این همه خس و خاشاک چرا گله داریم؟

 منتشره" !ی بابای کسی نیستشمال و جنوب در قبالهمقالۀ خود تحت عنوان " یک قسمتفردوس در
عده از یک »: استدالل منطقی و پرمحتوا دارد و می نویسد( دسمبر 12)مورخ  صبح8روزنامه 

کنند که گیری میهای اجتماعی چنان موضعهای شمالی در شبکهمداران متولد والیتنزدیکان سیاست
نویسند که مداران بسیار صریح مینزدیکان این سیاست ی بابای رهبرشان باشد.گویی شمال در قباله

گر، حق ندارد ادعای مدار مربوط به سازمان و تبار دیشمال از آِن رهبر سیاسی آنان است و سیاست
مداری نیست. این مالکیت کند. این آقایان شاید اطالع ندارند که هیچ سمت کشور متعلق به هیچ سیاست

های معینی از کشور پایگاه اجتماعی مدار در بخشتواند انکار کند که یک سیاستواقعیت را کسی نمی
 مدار باشد.ی بابای آن سیاستجغرافیا در قبالهدهنده دارد. اما این به معنای آن نیست که تمام آن و رای

مداران باید با ادبیات مدرن سیاسی و حقوقی آشنا شوند. کسی حق ندارد بر بخشی از نزدیکان سیاست
دهندگان یک والیت و کشور ولو به شوخی ادعای مالکیت کند. حتا ادعای قیمومیت سیاسی بر رای

تواند تضمین کند که یک سیاستمدار برای ابد در کسی نمییک تبار مشخص نیز خیلی ناموجه است. 
ماند. سرعت تغییرات در دنیای امروز خیلی زیاد است. یک والیت یا تبار مشخص محبوب باقی می

مدار ی نفوذ یک سیاستهیچ چیزی در دنیای امروز جاودانه نیست. نه عنعنه جاودانه است و نه حوزه
تواند تداوم نفوذ یک سیاستمدار بر یک حوزه وقتی کسی نمی.....ماندنخورده باقی میهمیشه دست

انتخاباتی معین را تضمین کند، دیگر خیلی غیرمنطقی است که کسانی بیایند و ادعا کنند که فالن بخش 
 کشور در ملکیت آنان و رهبرشان است. این صالحیت را هیچ کسی ندارد.

داران، یک امر معمول است. هیچ سمتی تیول متغییر و تبدیل مسووالن و تغییر موضع سیاست
شخصی یک سیاستمدار یا یک فرمانده جنگی نیست. اگر هر کسی به خودش اجازه دهد که یک بخش 

ی قبل از شود و ما به مرحلهالطوایفی میکشور را تیول شخصی خودش اعالم کند، وضعیت ملوک
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مداری یک هیچ حزب، سازمان و سیاستگردیم. در هیچ کشور مدرن دنیا تشکیل دولت مدرن بر می
های متمرکز، فدرال و فدراسیون، کند. در نظاماش اعالم نمیی جغرافیایی را تیول شخصیحوزه

ها، مطابق به قانون و ایجابات بازی دموکراتیک عمل می کنند، ولی به ها، احزاب و چهرهسازمان
 را تیول پدر خود اعالم کنند.دهند که یک حوزه تباری یا جغرافیایی خود اجازه نمی

دهد که یک جغرافیای مشخص را مثل ی ما هرکسی به خودش اجازه میاما در ملک خراب شده
اش ملکیت خود اعالم کند و این باور خرافی را در فضای عمومی و مجازی جار بزند. این خانه

 مند است.مداران قدرتگر بدویت سیاسی اطرافیان سیاسترفتار، نشان
سوزد. مشکل افغانستان هم نبود یک دولت مقتدر دهه است که در آتش جنگ میغانستان بیش از سهاف

های انسانی و مالی جامعه جهانی، افغانستان مدرن و دموکراتیک است. حاال که از برکت هزینه
ان داری مدرن شکل بگیرد. تمام جغرافیای افغانستصاحب نهادهای دولتی شده است، باید تفکر دولت

قلمرو یک دولت مدرن است و هیچ شخصی حق ندارد بخشی از جغرافیای آن را ملک پدری خود 
 «بخواند.

 

"، منتشره دویل ارگ و جمعیت: پیروز کیست؟ بهزاد رسولی در بخشی از مقاله خود تحت عنوان "
قوس( نگاهی انداخته به روابط عطامحمد نور با عبدهللا عبدهللا و کنار  26)مورخ  صبح8روزنامه 

ی انتخابات جمعیت و به ویژه آقای نور مأیوسانه نتیجه»: می نویسد و با رئیس جمهور غنینور آمدن 
 ی تشکیل حکومت وحدت ملی با قدرت تمام کنار دکترنامهرا پذیرفتند، اما برای تطبیق تفاهم 2014

ها با ارگ نیز تطبیق نشدن زنیعبدهللا ایستادند. یکی از دالیل ورود مستقیم عطامحمد نور برای چانه
نامه با گذشت دو سال از زمان تشکیل حکومت شود. طبق این تفاهمنامه خوانده میمواد این تفاهم

وزیر ت نخستجرگه برای تعدیل قانون اساسی برگزار شده و طرح ایجاد پسوحدت ملی باید لویه
های الکترونیک و تعیینات مأموران نامهشد، اصالحات نظام انتخاباتی، توزیع شناسبررسی می

ی ملکی و نظامی به صورت مشترک و برابر بین رییس جمهور و رییس اجرایی از دیگر رتبهعالی
 گردید.بود که باید تا دو سال تطبیق می نامهمواد این تفاهم

در دویل با تیم ارگ شکست خورد. در اذهان عموم برکناری آقای « امپراطور شمال»نهایت اما در 
نور از کرسی والیت بلخ، کاری بود دشوار و حتا غیرممکن، اما دورزدن نور از سوی ارگ نتیجه 

 ]داکتر عبدهللا[ یس اجراییئطلبی رچه ضعف در حقعطامحمد نور به دلیل آن...را وارونه نشان داد.
ً وارد گفتاز ارگ می یس جمهور شد. او در ئوگو با رخواند، حدود یک سال پیش خودش مستقیما
ها از این که چه چیزی او را وادار کرد تا خودش وارد بازی وگویش با یکی از رسانهآخرین گفت

ناً ئاشاره کرده بود که مطم« پایگاه، اما فیگورهای سیاسیهای سوخته، باخته و بیچهره»شود به 
ها مبنی بر حذف عبدهللا از مذاکرات گیری سروصدامنظورش دکتر عبدهللا بوده است. او پس از اوج

ً مالقات کرد و چانه زد. رئبا ارگ بارها به کابل آمد و با ر یس جمهوری که ئیس جمهور مستقیما
اند. بارها شاکی بودهها او را نتوانسته بودند ببینند، یس اجرایی و حتا معاون اولش از این که ماهئر

ی استعفای یس جمهور در بدل تقسیم قدرت با عطامحمد نور برگهئها راحتماالً در یکی از همین روز
یابد با این تفاوت که برگ استعفا نزد تیم ارگ برای نتیجه پایان میها بیوگوگیرد، اما گفتاو را می

 شود.روز مبادا نگه داشته می
اش روانههای تکیس جمهور با سیاستئیمی که ظاهراً پیروز بوده،ارگ است. ردر این بحبوحه تنها ت

مندی چون جمعیت اسالمی را وگو حزب قدرتی موانع سر راهش را برداشت. در روزهای گفتهمه
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وپای ها نسبت به گذشته خواهد داشت. دستزنیناً تأثیر کمتری در رأیئبه دو قطب تقسیم کرد که مطم
ی خود آقای عبدهللا حتا از مالقات با او بارها ابا ورزید. سپس یکی از هللا را بست و به گفتهعبدهللا عبد

ای گیر نیز در چنان مخمصه ،یس جمهور با نفوذ او وارد ارگ شده بودئکه ر ]دوستم[ حامیان مهمش
ناً ئده که مطماش را نخواهد داشت و این مخمصه چنان افتضاحی باال آورچنانیماند که دیگر تأثیر آن

حامیانش نیز با گذشت زمان از او روگردان خواهند شد. این بانک رأی که به باور بسیاری حذفش 
هاست که ازش خبری المللی ارگ، تبعید سیاسی شد و ماههای بینغیرممکن بود با همکاری دوست

هر  وگو کند و دلفتها جداگانه گآقای غنی که در نخست مجبور بود با هر کدام از این قدرت نیست.
کدام را به یک نخ ببندند، با چنان سیاستی توانست همه را از هم جدا کند و دو قدرت بزرگ )جمعیت 

 های کوچک و ضعیف قدرت بدل سازد.و جنبش( را به جزیره
ها دارد. اسماعیل خان، راندن مهرههای سیاسی برای به حاشیهناً جمعیت آگاهی کاملی از بازیئمطم

های سیاسی و های پررنِگ نشستپیشین جهادی در زمان حکومت نخست کرزی یکی از چهره رهبر
گی از جمعیت در حکومت بود. او والی هرات، یکی از های مطرح به نمایندهیکی از تیوریسن

وساز زیربناهای این والیت توانست محبوبیت مند و پرنفوذ کشور بود و با ساختهای ثروتوالیت
خان مشابه های قدرت درآید. موقعیت اسماعیلهراتیان کسب کند و به یکی از جزیره زیادی میان

ی امپراطوری او بر هرات نیز وضعیت آقای نور است. با پایان حکومت نخست آقای کرزی دوره
ی دوم به عنوان وزیر انرژی و آب تعیین شد، پس از پایان این مأموریت او به خاتمه یافت و در دوره

 رگشت، اما نه با آن نفوذ و محبوبیتی که زمان والی بودنش در این والیت داشت.هرات ب
خان که که نتایج آرای آن سال را نشر کرد، اسماعیل 2014بر بنیاد آمار کمیسیون انتخابات در سال 

درصد آرا را به خود اختصاص داد. این  11الرسول سیاف بود، از تمام والیت هرات معاون عبدرب
 د اثباتی بر این مدعا است.رقم خو

تر شود و کمها ظاهر میتر پیش کامرهتر خبری است. او کمی جهادی کمدر حال حاضر از این چهره
وپای راندن اسماعیل یا در واقع قطع شدن دستبه حاشیه ها.ها و رسانههایش سرتیتر روزنامهحرف

 ی آقای نور است.سهی خوبی برای مقایها نمونهاین مجاهد پیشین از والیت
اش اعالم کرد و قرار بر غنی در یک نشست خبری پیوستن احمدضیا مسعود را در ترکیب انتخاباتی

نهایت این شد که تیم اشرف غنی، امتیازاتی را به مسعود در بدل پیوستنش به این ترکیب بدهد و در 
 داری خوب تعیین شد.ومتیس جمهور در اصالحات و حکئی ری ویژهاحمدضیاء مسعود، نماینده

یس جمهور غنی بارها به ئاما زمان معادالت را برعکس نشان داد. احمدضیا مسعود پس از پیروزی ر
یس جمهور را ئیس جمهور دهان باز کرد. در آخرین مورد، او در یک همایش رئخاطر شکایت از ر

یس جمهور نیز آقای ئمعاون نخست رها عبدالرشید دوستم، زمان با این گفتهگرایی متهم کرد. همبه قوم
 گرایی کرد.غنی را متهم به قوم

اند که بازیگران قدرت به آنان بیشتر مجال ایهای نمونهاسماعیل خان و احمدضیا مسعود، چهره
ظهور را ندادند. با در نظرداشت این دو چهره، جمعیت و به ویژه عطامحمد نور باید رسیدن این 

 کرد.دست از پا خطا نمیزد و ها را حدس میروز
عجوالنه، غیرمسؤوالنه، مخالف »ی جمعیت اسالمی این تصمیم ارگ ریاست جمهوری در اعالمیه

خوانده شده است و گفته شده که برکناری آقای نور خالف اصول « ثبات و امنیت افغانستان
تا این جای بازی ارگ پیروز میدان است و باید  ی تشکیل حکومت وحدت ملی است.نامهموافقت
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شود یا ارگ را متقاعد رو میخان و مسعود روبهمنتظر ماند و دید که آیا نور با سرنوشت اسماعیل
 «بوده است. "…عجوالنه، غیرمسووالنه"اش کند که واقعاً تصمیم برکناریمی

، منتشره عطامحمد نورعبور کند؟"زارگ میتواند ا یاآفردوس در مقاله دیگر خود تحت عنوان " 
قوس( در مورد اینکه والی بلخ قدرتش را بیش از حد تخمین کرده است، می  27صبح)8روزنامه 

چه عطامحمد نور، درک مبتنی بر واقع از قدرتش ندارد. او میزان قدرتش را بیشتر از آن»نویسد: 
ً هست، بررسی کرده است. دار است، مند و پولمدار قدرتتسیاساو  تردیدی نیست که ...که واقعا

اما ایشان باید میزان قدرت خود را با کل مناسبات قدرت افغانستان بسنجند. تجربه نشان داده است که 
های اندازی جنبشی متحد سابق به تنهایی قادر به راهی نفوذ جبههمداران حوزههیچ یک از سیاست

ای در واکنش به دور دوم انتخابات های تودهپیماییراهاندازی ای و مانورهای نظامی نیست. راهتوده
ی متحد سابق بود. مانورهای ی نفوذ جبههمداران حوزهی کار جمعی سیاستنتیجه 2014سال 

گفت به های سبز و نارنجی سخن مینظامی عطامحمد نور در آن زمان هم که از انقالب -سیاسی
 ی متحد سابق پشت سر آن قرار داشت.ی نفوذ جبههخاطری وزن داشت که جمیع حوزه

ی متحد ی نفوذ جبههمداران حوزهرسد که کل سیاستاما حال وضعیت چنین نیست. به نظر نمی
مداران این حوزه منافع متضاد دارند. انسجام سازمانی هم سابق پشت عطامحمد نور بایستند. سیاست

ی متحد سابق خودشان ی نفوذ جبههن حوزهمداراکه بیشتر سیاست« جمعیت»میان آنان وجود ندارد. 
مراتب تشکیالتی و سازمانی منظم دانند، حزب سیاسی منسجم و دارای سلسلهرا وابسته به آن می

ی متحد ی جبههمداران حوزهبازار سیاسی افغانستان، برندی است که سیاستنیست. جمعیت در آشفته
تالشها برای بدل شدن آن به یک سازمان فعال،  یدانند، اما همهسابق خود را به آن منسوب می

طبیعی است که وقتی موقعیت کل  بست خورده است.ی سیاسی و ایدیولوژی واحد به بندارای برنامه
ی متحد سابق مورد خطر قرار بگیرد، مجموع آنان در برابر ارگ ی نفوذ جبههمداران حوزهسیاست

تجربه شد. اما  2014انتخابات ریاست جمهوری سال  های دور دومایستند، این امر در جنجالمی
ی اشتباهی که از میزان به دلیل محاسبه اوموقعیت جنرال عطامحمد نور این بار متفاوت است. 

قدرتش دارد، ارگ را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است. عطامحمد نور با 
نقش مرکزی در تشکیل ایتالف انقره  های تند سیاسی علیه حکومت وحدت ملی و ایفایگیریموضع

گیری نکند، و گردهمایی قندهار، ارگ را در وضعیتی قرار داده که اگر او را وادار به کناره
 خورد.ی حیثیتی میضربه

گیری از سمت والیت محمداشرف غنی قبالً هم شعار داده بود که عطامحمد نور را وادار به کناره
مماشات کرد و خواست که با عطامحمد نور کنار بیاید، اما والی بلخ باز هم  کند. اما بعداً با اوبلخ می

گیری کرد که ارگ ناگزیر ای موضعی اشتباهی که در مورد قدرتش داشت، به گونهبه دلیل محاسبه
گی کلیت گاه نمایندهشد باب هر نوع مذاکره و مفاهمه با او را ببندد. آقای عطامحمد نور از جای

معاون  30سفیر،  30زبان و تبار تاجیک افغانستان اعالم کرد که ارگ برای او ارسیی فجامعه
های جهان را وعده کرده است. این گریسناتور انتصابی و نیمی از کونسل 15والی،  15وزیر، 

جایی که در آن مذاکرات امر سبب شد که کل مذاکرات ارگ و عطامحمد نور شکست بخورد. از آن
 ی عبدهللا عبدهللا را نداشت، دیگر نتوانست ادامه دهد.شتوانهعطامحمد نور پ

المللی مستقر در افغانستان توان مهار ی جنرال دوستم نشان داد که ارگ با اتکا به نیروهای بینتجربه
گیری از سمت مندان محلی را دارد. اما با وجود آن هم، وادارسازی عطامحمد نور برای کنارهقدرت

ون دردسر سیاسی برای ارگ نیست. اما حکومت وحدت ملی تالش خواهد کرد که در والیت بلخ، بد
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ی متحد سابق این درد سر را تسکین دهد. این تجربه در ی جبههمداران حوزهتفاهم با دیگر سیاست
هم بود. در آن زمان مارشال محمد قسیم فهیم، از تکت انتخاباتی حامد کرزی کنار زده  1383سال 

های سیاسی لرزهالدین ربانی است، پسزی در ایتالف با احمدضیا مسعود که داماد برهانشد. اما کر
کنار زدن مارشال محمد قسیم فهیم را مدیریت کرد. در آن زمان به رغم آن که مارشال محمدقسیم 

هایش در باالحصار، سروبی و ی متحد سابق بود و نیروی جبههی حوزهفهیم قدرتمندترین چهره
مداران این حوزه در کنار او قرار نگرفتند. پیش از او آقای محمد ه مستقر بودند، کل سیاستشکردر

کنار برود. در آن زمان هم  1382خواست که از سمت وزارت داخله در سال یونس قانونی هم نمی
د ی متحد سابق از آقای قانونی حمایت نکردند و ایشان ناگزیر شدنی جبههمندان حوزهمجموع قدرت

 که سمت وزارت معارف را بپذیرند.
ی متحد سابق در کنار جنرال ی نفوذ جبههمندان حوزهرسد که کل قدرتاین بار هم به نظر نمی

برخی از نزدیکان والی بلخ ...عطامحمد نور بایستند و از ابقای او در سمت والیت بلخ حمایت کنند. 
کنند نزاع محمداشرف غنی و عطامحمد نور، هم تصور اشتباه از قدرت او دارند. آنان تصور می

ی چیزی شبیه به نزاع داکتر نجیب، جنرال مومن، سیدمنصور نادری و جنرال دوستم است که نتیجه
های روز به رغم شباهت های شمال بود. اما امروز و آنآن سقوط داکتر نجیب و تقویت جنرال

ن نبود ئدیگر به بقایش مطم 1991های اساسی هم دارد. داکتر نجیب پس از آگست سال بسیار، فرق
همان سال، حمایت استراتژیک از حکومت او را متوقف کرد. اما رییس  و شوروی هم در سپتامبر

 «المللی دارد.بانی بینجمهور غنی به بقایش مطمین است و پشتی
 

وس مقایسه داکتر نجیب و جنرال مؤمن را با داکتر غنی و عطامحمد نور طی مقاله دیگر خود فرد
" منتشره روزنامه !نه اشرف غنی داکتر نجیب است و نه والی مستعفی جنرال مومن تحت عنوان "

بطور مفصل مورد بررسی قرار داده که عالقمندان میتوانند به اصل مقاله  قوس 28صبح مورخ 8

برخی »نمایند. در اینجا فقط به ذکریک قسمت بسیار کوتاه آن  بسنده میشود که می نویسد: جعه امر
کنند که رییس جمهور کنونی داکتر نجیب است و والی مستعفی بلخ جنرال مومن. آنان فکر تصور می

من ؤشود. در آن زمان داکتر نجیب جنرال متکرار می 1370کنند که سناریوی زمستان سال می
ده گارنیزیون محافظ شهرک حیرتان و شماری از جنراالن دیگر شمال را برکنار کرد. اما این فرمان

شان را نپذیرفتند. این جدال رفته رفته تشدید شد و داکتر نجیب را سخت ها فرمان برکناریجنرال
 های شمال بود.گیری جنرالتضعیف کرد. یکی از عوامل سقوط حکومت داکتر نجیب، همین موضع

من است و محمداشرف غنی داکتر نجیب، ؤکنند که والی مستعفی بلخ جنرال ما کسانی که فکر میام
های بنیادی دارد. این وضعیت های زیاد، تفاوتکنند که امروز و دیروز به رغم شباهتفراموش می

که کرد تالش می 1991داکتر نجیب را مطمین ساخته بود که دیگر بقا ندارد. او پس از آگست سال 
ی حکومت داکتر اش را نجات دهد. وزیر خارجهاز طریق سازمان ملل متحد جان خود و خانواده

ی ی وقت دبیرکل سازمان ملل متحد هم پروژهنجیب افشا کرده است که بینین سیوان نماینده ویژه
 کرد. براندازی حکومت حزب وطن را به صورت پنهانی تطبیق می

یس جمهور غنی هم به بقای خودش ئوقف داکتر نجیب نیست. راما محمداشرف غنی امروز در م
کنند ن است و هم حمایت بین المللی دارد. کسانی که داکتر نجیب را با اشرف غنی مقایسه میئمطم

یک بار گزارش اخیر پنتاگون در مورد افغانستان را بخوانند. در آن گزارش به کثرت از داکتر 
او به عنوان متحد قابل اعتماد ایاالت متحده که در مبارزه با فساد اشرف غنی نام برده شده است و از 

دهد که ایاالت متحده و و اصالح نیروهای امنیتی موفق بوده، ستایش شده است. این گزارش نشان می
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ی جنرال دوستم هم نشان داد که ی جهانی در کنار اشرف غنی خواهند ایستاد. تجربهبالتبع جامعه
مندان محلی در تقابل قرار بگیرد، به نیروهای بین المللی مستقر در قتی با قدرترییس جمهور غنی و

 کند.افغانستان اتکا می
زنی داکتر عبدهللا با عقالنیت سیاسی سازگار است. اگر روش روش صبر استراتژیک و چانه

زور کار گرایی و نمایش عطامحمد نور معیار رفتار کل سیاستمداران باشد و همه از روش قهرمان
ی هفتاد های تنظیمی دههشود. این وضعیت به احتمال قوی جنگزده میبگیرند، سیاست به شدت عوام

کردند و حاضر ها با هم دیگر توسط موشک و گلوله صحبت میگرداند. در آن زمان تنظیمرا برمی
کابل حفظ شود و نبودند که به یک توافق سیاسی تن دهند تا در کنار تأمین منافع تنظیمی، امنیت 

ها به منافع حداکثری تنظیمی و سازی شود. اما تنظیمسازمان دولت صیانت گردد و به این ترتیب ثبات
شان تأکید داشتند. آنان تأمین منافع تنظیمی را از راه زور، حیثیتی کرده های سیاسی رهبرانخواست

 البان بود.ی آن ویرانی کابل و ظهور گروه قرون وسطایی طبودند که نتیجه
تواند از در انتخابات پارلمانی شرکت کند و به مجلس راه یابد و از این طریق در والی مستعفی بلخ می

ی متحد ی جبههمداران حوزهبرندی که همه سیاست« جمعیت»ی بلخ و کل کشور سهیم باشد. اداره
ی ولوژی واحد و نه برنامهدانند، نه انسجام سازمانی دارد، نه ایدیسابق خود را به آن منسوب می

سیاسی روشن. والی مستعفی بلخ فرصت دارد که در این زمینه کار کند. اگر او دنبال مجاری فشار 
بر ارگ باشد و بخواهد والی بودنش را حیثیتی بسازد و آن را با هویت و موجودیتش گره بزند، کسی 

یس پیشین امنیت ملی ئیر امرهللا صالح رایستند. اظهارات اخاش در کنار او نمیقطاران سیاسیاز هم
 «تأییدی براین مدعا است.
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