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 «نور»عطا محمد  ۀجسورانسخنان 
  

یک شکست کامل راه می  ۀشتن در ورطرهبری تاجکان( یا فرو ه  یک چانس بزرگ ) ،خ روی طناب لرزانوالی بل
می اجتماعی در داخل، ن ایستاده گی در برابر جهان و ذهنیت ۀرود. ابتکار سیاسی از دست رفته را با تکیه بر گزین

 .توان باز آفرینی کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انتخابات بعد ازفاده داده است که مرکز بحران مستقیم ا سفیر امریکا در کابل در تازه ترین مورد، غیر "جیمز کننگهم"

در بلخ قرار دارد. وی برای نخستین بار هشدار داده که هر اقدام خارج از چوکات قانون اساسی در افغانستان کمک 
 های امریکا به این کشور را به خطر رو به رو می سازد. 

 

کمک »با عنوان کردن این موضوع که  "کننگهام"والی بلخ است. « نور»واضح، عطا محمد  مخاطب وی به طور
حزب همگرایی ) اختیار نیروی ضد اصالحات و قطع خواهد شد، می خواهد بگوید که این کمک ها در« ریکاهای ام

 طالبان( تعلق خواهد گرفت. چون امریکا، دوست و دشمن دایمی ندارد. تحکیمات موضعی گروه طالبان در اسالمی و
هاله ای از ابهام شناور  سرنوشت شمال در گرفته شده و قندز از سر محور شمال با قدرتی بیش از اندازه خصوصاً در

 .است
 

 تخابات یکزی در ان امریکا گفته است که اعالن پیروزی اشرف غنی احمد دیدار با سفیر در "نور"عطا محمد آقای 
به رهبری حامد کرزی « تقسیماتی»وی اشاره نکرده است که حکومت  به شمار خواهد رفت.  اقدام تحمیلی از خارج

 آن به حساب می آید؛ از کجا آمد؟ ۀارکان عمدکه وی از 
 

 به سختی قانع شده اند که قطب نمای سیاست بین المللی چشم انداز تازه ای را در« دولتی»رهبران مجاهدین  اً ظاهر
غازی امان هللا خان(  ۀاز هشت سال دور به غیرصد سال اخیر  ) افغانستان نشان می دهد. حکومت های افغانستان در

گذشته اند؛ به شمول حکومت تحت رهبری استاد برهان « تحمیل خارجی»کامل یا مشروط، از مسیر  طور همه به
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ریسمان  بعد تر از ۀو در مرحل "یلتسن"روسیه  - پاکستان ۀیا برآمد  اراد« تحمیل»نخست، نتیجه  ۀالدین ربانی، در وهل
 .)ایران، روسیه، هند( آویزان بود ۀاراد

 

آفرینی های جدی علیه نیروهای  خطر، دست به خطر پر یک چنین فضای حساس و در« نور» که آقای عطا محمداین
 میز دارد که فکر باالین مجاهدین دولتی، یک نقشه راه زند؛ خالف  دیگر رهبرا جهانی می ۀرقیب انتخاباتی و جامع

 ذهنی برای تحقق آن فراهم است.  عینی و می کند شرایط مساعدی از نظر
 

 فقدان نظام سیاسی قوی، ناگزیر به شکل تیکه دار و در« جهاد»ظامیان جهادی تاجک تبار، از آدرس شماری از ن
هویت گرا  ثروت، جایگیر شدند و راه را برای جریان های روشنفکری، فرهنگی و ها، در بافت مرکزی قدرت و

 گی از تاجک تبارانی نمایند، گاه فقط به تمثیل صوربستند؛ این جماعت، برای حراست از منافع خاندانی خویش
قه واقعیت امر، شخصی بازان بی عال پرداخته اند؛ مگر بر هیچ کس حتی فرزندان شان پوشیده نیست که این آقایان در

عمل کرده اند. از « لوژستیکی»فرهنگی تاجکان اند و بیشتر به حیث رهبران قدرت گرای  به ارزش های مدنی و
گی شیم کم افغانستان با بحران رهبری سیاسی و وصل تمام اقوام گونه گون در ۀحلق همین رو، تاجک تباران به عنوان

 .هویتی گرفتار اند
ی سیاس ۀنیرومند و پرجاذبه تمرکز کرده و سرمای ۀبا عملگرایی عجیبی که دارد، روی همین انگیز "عطا محمد نور

 ۀاست که از نقش تعیین کنند جهادی - یگانه نظامی اً کرده است. او ظاهر مصرفهمین مسیر  مالی خودش را در و
 مدنی یک قوم در ساخت  بنای اقتدار سیاسی آگاه است.  قدرت هویتی و

 

وی  یخی عمیق تر به جوشش افتاده است.رأت این انگیزه در گذشته چندان داغ نبود؛ اکنون دیگ ارزش های هویتی و
دقیق و سنجیده شده، مانور نمی  ۀنظر سیاسی پیشرفت داشته و بدون محاسب چشمگیر از ۀسال اخیر به گون 14در 

اول، رهبری جمیعت اسالمی را از گرو محافظه کاران  مرحلۀ وی درین مدت خودش را آماده کرده است تا در دهد. 
ریست یرد. وی دیاقتدار در دست خود بگ قدم بعدی، اختیار رهبری تاجکان را با نمایش علنی قدرت و در و بیرون کند 

 خود را باید زور آزمایی گرایی، « جهاد»معتقد شده است که برای تقرب به مدارج قدرت کلیدی، ازین پس به جای 
برای چنین منظوری فراهم هوای مساعدی را  انتخاباتی، حال و اختالفهویتی انجام دهد و ماه های  - با ورق تباری

 . کرده است
، "انونییونس ق"که مردم از نتیجه، به همان اندازه ای بد صورت گرفته و در تاجکان دفاع بسیاروی دریافته است که از 

 مانور آغازدوخته اند. ایشان با  "نورد عطا محم"ند؛ چشم امید به سوی بیزار فر ونتم " محمدیبسم هللا" و "فهیم قسیم"
را  " عبدهللا عبدهللا" واقعیت امر، نقش و مؤثریت رهبری دکتر آزمایی های انتخاباتی در زور ۀحاشی زا در چلنجهای 

 .حال تبدیل شدن است برابر خود کمرنگ کرده و خود به محوری مقتدر در آرام آرام در
 

و مدیریت فرار ناپذیر  و کرزی در برابر امریکا  و خودش را مانند فهیم  غلط کند  ۀنباید محاسب« نور»عطا محمد 
تحمیل »آن صورت، سرمایه گزاری هایش با خطر امحای کامل مقابل خواهد شد. وقتی ایشان به  در جهانی قرار دهد. 

اشاره می کند، خودش را عقب اوهام پنهان نکند که جامعه به آسانی گول نمی خورد. چه کسی اطمینان « خارجی ها
یم قدرت در جریان کنفرانس بن یک تفاهم دراز مدت خواهد بود؟ تقس« حکومت وحدت ملی»دارد که مذاکره بر سر 

شرایط بین المللی بر سیاسیون و رهبران دسته جات نا همگون بود « تحمیل»آشکار  ۀ، خود نمون4884سال  اول در
 .قدرت جا سازی شدند ۀیک مجموع که به طور اضطراری در

 

 حرکت سیاست جهانی در قادر به انسداد مسیر "همگرایی اصالحات و"برود که جناح  عقتو خیلی بعید است دیگر
خود را به  ۀدوستان وغیر برافروخته  ۀنرم خود، چهر پس اظهارات بی غرضانه و افغانستان باشد. امریکاییان در
 طور مؤقت پنهان می کنند. 

بر پیمان و قرار های خویش پا گذاشته اند، چشم پوشی نمی   و همگرایی" اصالحات"از گفتن این که تیم   سفیر آن ها
عطا محمد " احت مطرح شده است. تالش هایبا وض "نور"عطا محمد این نکات در دیدار سفیر امریکا با آقای  کند. 
کوتاه مدت باعث ایجاد مشکالت شود؛  و نیاز شدید به انتظام داخلی، شاید در ، برای برهم زدن مدیریت جهانی "نور

 یب علیه وی سازماندهی خواهد شد. های چند ملیتی  رقنیرو اما به زودی تحت کنترول خواهد آمد و
 

همسویی با متحدان بین المللی را از دست داده است. بحث رهبری  ۀزمان الزم برای ادام جمیعت اسالمی، ظرفیت و
 احمدزی" غنی"اشرف  تاجک تباران از اساس یک موضوع جدا است و حکومت جدید احتمالی تحت رهبری دکتر
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بازهم زمان الزم است تا یک نیروی جوان از  در دستور کار خود قرار داده است.نیز این مسأله را به شکل دیگری 
 .واقعاً سیاست ورزانه سر بلند کند دادی، تخصصی وقرار میان صف بندی کالسیک کنونی با دیدگاه های غیر

 

ن د در بیبا پرهیز از هرگونه ستیزه آفرینی های رسانه ای، سعی کرده برای حفظ جایگاه خو "اشرف غنی"دکتر 
تیم  هبرنوشته است که ر (کریستیان ساینس مونتیور) ۀالزم بهره ببرد. اخیراً نشری ۀمتحدان بین المللی، از هر وسیل

حول ت"ر برای البی در امریکا می پردازد. این نکته می رساند که سیاستگران تیم لاهزار د158ماهانه  "تداوم تحول و"
ر خویش عاقبت اندیش ت« مجاهد»ی و محافظه کار  سیاس ، نسبت به رقبای غیر"غنیاشرف " دکتر بلخاصهو تداوم" 

ینی آفر رهبران دسته جات مجاهدین دولتی نیز فرصت داشتند که درعرصه قدرت، اقتدار و واقعی تر می اندیشند. 
 را بیاموزند که چنین نشد. 

ش بدل فرو امریکایی را در محموله های بزرگ دالر زمین های سفید را تصاحب کردند؛ چیزی نیاموختند.  بانک ها و
حواس شان را به شکلی  گی وتحویل گرفتند؛ اما ثروت ها زند خانه های پنجشیر از امریکاییان مهمات زراد اسلحه و

 .نگرفتند ویرانگر مدیریت کرد و فرهنگ سیاسی را فرا
 

دسترسی به ثروت های افسانه ای، از  و  4884سال  در .ای .آی .سی این دسته جات، از هنگام اتحاد با پنتاگون و
رسانه ها را با رفتار ها و  هفتاد قرار دارند. تلویزیون ها و ۀماقبل  ده ۀفرهنگی در مرحل ظر ظرفیت سیاسی ون

توان با همان شیوه، قدرت را برای یک  با این تفاوت که دیگر نمی جهاد در پشاور اداره می کنند.  ۀدیدگاه های دور
ع ُبن هستی افغانستان را به نف مریکا بودند؛ جهاد، بیخ وا عربستان و« جهاد»تمویل گران  خاص انحصار کرد.  ۀدست

 .هیچ لبیکی گفته نخواهد شد« دعوت»دیگر به این  امریکا تخریب کرد.  پاکستان و
اشرف "اختیار دارد. به همین سبب دکتر  از موقعیت آسیب پذیر تیم رقیب تحلیل درستی درو همگرایی" تحول "تیم 
 "نیاشرف غ"تالفی معنی دارد و نه هم تقسیم قدرت. به گفته ئحدت ملی نه حکومت است که حکومت وگفته ا "غنی

کرد، بلکه ریاست قوه  یه به این معنی نیست که دو قدرت موازی با هم کار خواهندئایجاد پست ریاست قوای اجرا
 .یس جمهور خواهد بودئور تشکیل می شود و تابع دساتیر ریه به فرمان رئیس جمهئاجرا

 

مین می گردد، هر فرد أ، "قیام نمی شود، حاکمیت قانون ت"نور"عطا محمد وی تصریح کرده که علی رغم تهدید آقای 
چوب قانون عدول کرده می توانند  از چارروز هایی که آنها فکر می کنند  ول خواهد بود. ؤجایگاه خود مس ۀبه انداز

 ".ملت افغانستان تحمل حکومت های موازی را ندارند و آن روز ها گذشته است و خود مختار باشند، ختم است. 
تفسیر واضح سخنان دکترغنی پیامی سرراست به اصالحاتی ها و متحدان بین المللی دارد و می گوید که زمان حکومت 

دین ب گی به اولویت های افغانستان جوابده نیست. ه سپری شده و پس ازین برای رسیدگذشتکردن تقسیماتی به شکل 
زینه لحظه فرار به گ تفاهم، هر درعصر قانون گرایی و ترتیب، برای جمیعت اسالمی، شرایط سختی پیش آمده است. 

تحریک شده، چنین  وضعیتی که حواس مردم سخت تحت نام قیام مدنی کارساز نیست؛ در« استفاده از زور»های 
 .مدنی می انجامد ها با سرعت به درگیری های غیر قیام

حال سقوط است. از همین حاال وزارت  اقتصاد خانواده ها در درمانده شده اند و دلیلش این است که مردم خسته و 
  ت.منابع مالی دولتی رو به پایان اسمالیه هشدار داده که 

 

دولت افغانستان ماه آینده میالدی برای پرداخت معاش  گفت:  "رویترز"های ارشد وزارت مالیه به  یکی از مقام
شود و بار دیگر باید دست خود را به سوی حامیان مالی خارجی دراز کند. این  کارمندان خویش با مشکل مواجه می

یزانی ما به م ۀبا امریکا، کودکانه به مردم اطمینان داده بود که بودج اختالفاوج  حالی است که آقای کرزی در در
 !بخوریم« قروت قند و»نیم سال  است که می توانیم از حساب آن، به مدت دو

 
 پایان
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