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سخنرانی عبدهللا عبدهللا به تاریف ه تم جو ی  5102میالدی در و یت بلف:
به تاریف ه ت جو ی  5102میالدی ،رئیس اجرائیه ،عبدهللا عبدهللا طی یک س ر در شمال کشور به و یت بلف،
در حوضۀ سیاسی یکی از قومندان های محلی جمعیت اسالمی و والی و یت بلف ،عطا محمد نور سخنرانی نمود.

عطا محمد نور چندین مراتبه از زمان تشکیل و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تابستان  5102میالدی،
در عین زمانی که بر خالف سیستم سیاسی تشکیل شده تحت ریاست ،رئیس جمهورحامد کرزی بود ،عالوتا برعلیه
اشرف غنی کاندید ریاست جمهوری ،و همچنین نسبت دادن مسئولیت تمام تقلبات انتخاباتی را به اشرف غنی و
با خره برعلیۀ حکومت وحدت ملی سخنرانی می نمود.
هدف ازشکایات و اعتراضات وی علیۀ حکومت وحدت ملی ،مخصوصا با ی عدم موجودیت جواب به ارتباطِ
وسعت یافتن گروپ های مسلح در شمال و درگیری های خیلی ها مهم که در زمستان  5102ـ  5102میالدی در
و یات شمال ،بدخشان ،بلف ،بغالن و قندوز و یک حملۀ شدید در مرکز و یت بلف در شهر مزار شریف به وقوع
پیوست ،بود.
این نوع گ تار ها در یک اوضاع امنیتی که به صورت بسیار شدید رو به وخامت گذاشته بود ،صورت می گیرد.
پولیس کمکی افغان چند روز قبل از آن در و یت وردک به یک شکست شدید مواجه گردید ،و همچنان یک ه ته
قبل از آن یک قومندان جمعیت اسالمی در یک حملۀ شورشیان کشته شد.
به تعقیب و یت بلف ،عبدهللا عبدهللا به و یت قندوز رفته و با بزرگان و اقتدار محلی دیدار نمود ،در هنگام این
دیدار نامبرده اقتدار کابل را بدون مشخص ساختن فردی ،مورد انتقادات شدید قرار داد .سخنرانی و گ تار های
انتقادی وی شکل گ تار قومندان های جهادی را اختیار نمود ،مخصوصا جهت دفاع از جهادی ها علیه اشرف غنی،
که آن را افتزاح آمیز تلقی نمود.
واقعیت مسئله در این است که در صورت این نوع انتقادات که توسط یکی از اعضای بلند پایۀ حکومت صورت
می گیرد ،انعکاس بسیار شدید داشته زیرا که این نوع گ تار ها که با تهدیدات همراه می باشد سبب تخریب و حتی
فروپاشی سیستم می گردد.
در واقع انتقادات از رژیم توسط بازیگران جهادی قسمی که قبال از

به ی گ تار اسماعیل خان که در مورد به

حاشیه راندن شخصیت های جهادی از طرف سیستم صورت گرفت ،نیز به مالحظه رسید.
این انتقادات ارتباط می گیرد بر این که بازیگران جهادی فکر می کنند که به حاشیه راندن شان از سیستم یک
فکتور تخریباتی در عمل کرد سیستم سیاسی نظر به اهمیت شان در تشکیل موازنه قدرت در سطح محل می باشد.
دیده می شود که از سر گرفتن این چنین گ تار های غیر مسئو نه توسط یکی از شخصیت های کلیدی و مرکزی
داخل سیستم ،سبب دادن وزن سیاسی به استدال که قبال و به دفعات از طرف بازیگران جهادی در مورد به حاشیه
راندن شان استعمال گردیده است ،می گردد.
این دادن وزن سیاسی به بازیگران جهادی به همان اندازه مخرب است که از سرگرفتن این چنین گ تار های
انتقادی قومندان های جهادی ،که در آن سیستم سیاسی نشانه گرفته شده است توسط یک شخصیت مرکزی داخل
سیستم ،امکان تهدید فروپاشی رژیم را می دهد.
منطق که در
فلهذا این نقطه خیلی اساسی و حیاتی برای دانستن تحو ت حیات سیاسی از سال  5115میالدی و
ِ
زمان عبور به بعد از کرزی تسلط می داشته باشد ،می باشد.

این د لت بر این نمی کند که این بازیگران جهادی تنها علیه حکومت تهدیدات می نمایند ،بلکه قسمی که قبال چندین
مرتبه به آن مبادرت ورزیدند ،این تهدیدات عبور به انتقادات مسلحانه و بسیج نمودن کتلۀ مردم علیه دولت و رژیم
سر اقتدار می باشد ،و هدف شان این است که می خواهند با وجود نقایص و عدم مشروعیت اعمال سیاسی شان،
برای اقتدار سیاسی شان مشروعیت به دست بیاورند.
در بهترین حا ت این اوضاع غیر قانونی تقویه می گردد توسط فساد ،تبار گماری و انتصاب خویشاوندان و با تر
از آن توسط استعمال قدرت به خشونت های مسلحانه و رقابت ها بین کتگوری های مختلف بازیگران.
به طور مسلم و نهایی ،برعالوه بن بست به ارتباط بازی های رقابتی بین کتگوری های مختلف بازیگران ،پیشرفت
در حیات سیاسی افغان به یک بن بست مواجه می باشد و این بن بست منشاء خود را ازیک فر ِد صاحب اقتدار
دولت که دارنده یک وظی ۀ مهم سیاسی ست ،می گیرد .زیرا وی ظرفیت برای تشکیل نمودن یک عمل مسلحانۀ
دسته جمعی را دارد.
این وضعیت تهدیدات می تواند به فروپاشی منتهی گردد ،زیرا بازیگران جهادی در این حالت می توانند به بسیار
راحتی سبب بسیج نمودن وابستگان شان و عمل دسته جمعی آنها گردد ،زیرا که در گذشتۀ نه چندان دور ظرفیت
عملیات های مسلحانه دسته جمعی را برای یک مدت طو نی نشان دادند.
این موفقیت شان را یک افتخار دانسته و به خود حیثیت ،اهلیت و لیاقت یک لیدر شف سیاسی را می دهند ،با
وجود که خوب می دانند که اعالن نمودن تهدیدات بر علیۀ دولت مشروع ،یک ص ت خوب جهت رهبر سیاسی
بودن نمی باشد .پیش بینی ص ات شائیسته برای لیدر شف بودن از سال  5115میالدی ،عبارت می باشد از داشتن
ظرفیت برای احیای دوبارۀ یک دولت قانون مند ،که در آن سیستم اقتدار سیاسی بتواند مساوات و مشروعیت را در
اعمال نمایندگان و مسئولین این سیستم تضمین نماید.
نتیجۀ این بن بست ها در وظایف اقتدار سیاسی این است که تقریبا هیچ ساحۀ به حرکت انداختن و یا به عبارۀ دیگر
ت که برحسب مقتضیات تشکیل می شوند،
اداره کردن و ما َنور برای هیچ یک از بازیگران و یا هیچ یک از ائتالفا ِ
وجود ندارد.
طوری که قبال مشاهده نمودیم ،زد و بند ها و یا مبارزه برای پاک سازی و تص یه ،تنها به سوال اهلیت و لیاقت
نمایندگان که دارای قابلیت و لیاقت هم می باشند ،نیز به شبکه های حمایت گر
محدود نمی شود ،زیرا شخاص و یا
ِ
تعلق دارند .برعکس کسانی که فاقد هر نوع لیاقت هستند ،که همانا بازیگران جهادی می باشند که اکثریت شان از
سال  5115میالدی در قلب عملکرد اقتدار سیاسی قرار دارند.
نوت :در مورد تشکیل دوبارۀ شبکه ها ارتباطی به اغتشاشیون علیۀ دولت و تشکیالت دولت اسالمی و همچنان
تحو ت در اوضاع امنیتی کشور در قسمت بعدی پرداخته می شود.
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