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 !حکومت بد بهتر است از قوماندان خوب

سیاسی قانونی و رسیدن  ۀساالری به سوی حاکمیت قانون، مبارز ساالری و تفنگ قوماندان ۀافغانستان باید از دور

کشور گذر کند. حکومت  ۀاساس شایستگی و رعایت موازین حقوقی و قانونی شناخته شدبه مناصب دولتی بر

شخصی متعلق به مردم است که باید براساس قوانین و ضوابط رسمی و مشروع عمل کند و مناصب سیاسی غیر

شود. از این منظر، مقاومت آقای نور در برابر تغییر یمداده ن« سرقلفی»دار و قوماندانی تماست و به هیچ سیاس

اوامر حکومت،  ۀوالیت بلخ، هیچ وجاهت قانونی ندارد و تحریک مردم به خشونت و مقاومت علی ۀامنی قوماندانف

اساس قانون حق دارد که  قدر بد و فاسد باشد، برشکنی است. آقای غنی هر ساالری و قانون مصداق جنگ

ی را برکنار کند. این حق ـ در صورت پیروزی در انتخابات ـ برای تیم آقای اتمر که عطامحمد نور مقامات دولت

 .نیز شامل آن است، نیز محفوظ است

ها، نگارنده در این روزنامه به طور پیوسته از آقای غنی انتقاد کرده است، چون خالهای زیادی در رهبری، اندیشه

 جود دارد.رفتار و گفتارش در گذشته و حال و

یک رییس جمهور حق دارد که مقامات دولتی را حتا به دالیل سیاسی کنار بزند. مخالفت عملی با تصامیم وی، 

 .خوردن نظم سیاسی و حقوقی کشور را به همراه دارد مرج و برهمو تنها خالف قانون است، بلکه هرج نه

داند. این حرف آقای نور  خالف توافقات قبلی با خود میآقای نور با تصمیم رییس جمهور مخالف است و آن را 

توجیه قانونی ندارد. او واضح  مردمدر عین حال که برای شخص وی قابل درک است، از هیچ منظری برای ما 

واند به رییس حکومت بگوید که حق ت اساس کدام قاعده و اصول رسمی میسازد که از کدام مسند و بر نمی

مدارهای وی با اشرف غنی، یک توافق شخصی است که  و امنیه والیت بلخ را ندارد. قرار تبدیلی قوماندان

ها توافق  بینی نشده است که اگر یکی از طرف الزامیت و مدت آن بسته به توافق دو طرف بوده و در آن پیش

زور، تحریک عموم به رسمی را نقض کند، چه عواقبی به دنبال خواهد داشت. آقای نور ظاهراً با اتکا بر غیر

شورش و تشویق قوای مسلح به سرکشی از اوامر رییس جمهور، میکوشد اشرف غنی را وادار به رعایت توافقات 

 .قبلی کند

کند. این استفاده  جهت کسب مشروعیت برای اقدامات خود استفاده می« مردم بلخ»آقای نور معموالً از نام 

میکند. آقای نور در والیت بلخ موافقان و مخالفان خود را دارد. نه گیری وی ن عمومی مبهم، کمکی به موضع

اند. همچنان تمام آنانی که از آقای عطا  کنند و نه کل مردم بلخ با وی مخالفکل مردم بلخ از وی حمایت می

سیاسی،  کنند، الزاماً طرفدار اقدامات وی، به ویژه استفاده از خشونت برای دست یافتن به مطالبات حمایت می
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خواهند که به هیچ  گذشته دارند و نمی ۀشهری چهار ده ۀهای مسلحان باشند. مردم خاطرات بدی از برخوردنمی

 .های گذشته تکرار شوددلیلی دوباره رویداد

آقای نور در بدل گرفتن یک سلسله امتیازات از آقای غنی از والیت بلخ کنار رفت. وی از حامیان داکتر عبدهللا 

ها  میالدی بود و پس از تقلبات در این انتخابات، به منتقد شدید آقای غنی تبدیل شد. وی بار 201۴تخابات در ان

موجه « حقوق مردم»حکومت مرکزی را تهدید به شورش و سرنگونی کرد و این تهدیدات را برای حمایت از 

کند، اش نمی رای برکناریهایش را جدی میگیرد و کاری ب دانست. او که همواره فکر میکرد ارگ تهدید

ها و های سیاسی خود علیه اشرف غنی و تیم وی را تشدید کرد و با رقبای جدی آقای غنی وارد ایتالفمانور

اش مصمم گشته  های سیاسی غیرموجه شد. اشتباهات سیاسی وی باعث شد که تیم اشرف غنی در برکناریدرام

زدنش از این والیت موفق شوند. نهایتاً، آقای نور حاضر شد که با های والی سابق بلخ در کنار و علیرغم تهدید

 .های کلیدی این والیت، با این رفتن موافقت کند تعیین افراد مورد نظرش در پست

های امنیتی و اداری والیت بلخ، ربطی به منافع اصرار آقای نور به گماشته شدن افراد مورد نظرش در پست

دار صاحب منافع معین سیاسی و تجاری در این شهر است  یک سیاستمدار و سرمایه مردم ندارد. وی به عنوان

شان نیاز به حمایت و مصونیت دولتی دارد. آقای نور احساس میکند که اگر کنترل اداری و سیاسی  که برای حفظ

چقدر فاسد  ی غنی هراین والیت را از دست بدهد، منافع و مصونیتش به خطر خواهد افتاد. به این ترتیب، اگر آقا

 و بد باشد، ولی نظرات و منافع آقای نور در بلخ را رعایت کرد؛ ایشان هیچ مشکلی با ارگ ندارند. اتفاقاً هر

زمانی که ارگ حاضر شده است به آقای عطا امتیاز بدهد، وی زبان نقد علیه اشرف غنی را در کام کشیده و از 

 .وی استقبال کرده است

آمیز، مایل است که نفوذ خود  سیاست تهدید و تطمیع، ترساندن ارگ از شورش و برخورد خشونتآقای عطا با 

را در والیت بلخ حفظ کند. وی این رویکرد را زیر نام منافع مردم و خواست مردم توجیه میکند؛ ولی در واقع، 

 .مردم پوششی است بر منافع سیاسی و اقتصادی آقای عطا

حکومت بسیار خطرناک است. فرض کنید که زورمندان محلی و  ۀی سابق بلخ برای آینداین دیدگاه و رفتار وال

های امنیتی  شان رعایت نشود و مقامات دلخواه آنها در پستهای ای حکومت را تهدید کنند که اگر خواسته حوزه

تفاده از خشونت و اداری والیات گماشته نشوند، مردم را به اعتصاب دعوت خواهند کرد و حتا حاضر به اس

خواهند بود. چنین وضعیتی، دولت را تا آستانه فروپاشی میبرد، حکومت تابع زورگویان گردیده و منافع عمومی 

مردمی ترسیم میکنند که گویا فکر و  ۀشود. درست است که آقای نور و سایر زورمندان از خود چهرقربانی می

کنند. آقای نور نمیتواند ثابت کند استفاده میاز نام مردم سوءشان رعایت حقوق مردم است، اما در عمل آنها ذکر

 .کنندار وی برای حفظ یک قوماندان امنیه، حمایت میتبکه مردم بلخ از اقدامات خشون

اگر آقای نور روزی رییس جمهور شود و یا در صورت پیروزی آقای اتمر در دولت آینده یک مقام مهم سیاسی 

حاضر است که مخالفت یک والی مخالف اوامر حکومت مرکزی را تحمل کند؟ آیا وی یا امنیتی کسب کند، آیا 

قبول میکند که یک والی و یا معاون سیاسی یک حزب زیر نام مردم، شهر را به ناامنی بکشد و همه را به 

 .ها مقابله خواهد کرد خشونت و اعتصاب عمومی دعوت کند؟ بدون شک، وی زیر نام قانون با این اعتراض

واهم به آقای نور بگویم که منافع مردم افغانستان در تقویت حکومتی نهفته خعادی می همشهریبه عنوان یک 

های سیاسی به این مشروعیت حکومت در جریان ۀاست که اوامر آن در سراسر کشور قابل تطبیق باشد و هم
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کشیدن مشروعیت حکومت و جلوگیری  کلمشهای سیاسی نباید به معنای به پرتو قانون باور داشته باشند. مخالفت

ید شخصی باشد. اگر حکومت و سنت سیاسی دموکراسی که اساسش حداساس منافع و صالاز اجرای اوامرش بر

حاکمیت قانون است، رعایت نگردد، نه آقای غنی نظم و ثبات را در این کشور حفظ کرده میتواند و نه آقای اتمر 

 .و عطا

ها از نام مردم سوءاستفاده نکند.  ها و ظاهرسازیآرایی هش من این است که با این صحنهنهایتاً، از آقای نور خوا

اش شد و به  های شمال معرفی میکرد، وارد تیم انتخاباتی ه آقای اتمر را فاشیست و معمار آشوبکوی با این

کوبید،  گرایی می و فارسی گرایی حامی درجه یک او تبدیل گردید. وی در مخالفت با آقای غنی بر طبل خراسان

ها به طرفدارانش، از این مخالفت دست کشید و برای مدت زیادی راه  اما پس از توافق روی اختصاص کرسی

 .انزوا و حمایت ضمنی از ارگ را پیش گرفت

واست اند که هیچ خ کنند. مردم پذیرفته شان را درک می لبی و دفاع حقیقی از منافعط مردم تفاوت میان فرصت

طلبی را ندارد. شاید برای آقای نور حمایت از افرادش در ادارات بلخ ارزش  سیاسی ارزش آشوبگری و خشونت

 .ورزی و تحریک عمومی را داشته باشد، ولی مردم با این رویکرد وی موافق نیستند خشونت

 

 

 

 


