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 25/12/2018          نیام میفه  

 یتیامن ریتدب ای یاسیس یباز

 - های داخله و دفاع های وزارت چوکیامنیت ملی در  سابقرییسان 

جدی با صدور دو فرمان جداگانه امرهللا صالح و اسدهللا خالد را به عنوان شنبه، دوم کروز ی غنی،رییس جمهور

های داخله و دفاع معرفی کرد. در پی این تغییرات تازه در سطوح رهبری نهادهای خانه سرپرستان وزارت

 ز برنامهاین تغییرات را اهای متفاوتی مطرح شده است. شماری از آگاهان نظامی دیدگاه امنیتی و دفاعی کشور،

کنند. دانند، اما شماری از آگاهان دیگر این تغییرات را مثبت عنوان می های انتخاباتی رییس جمهور غنی می

 ارگ ریاست جمهوری اما دلیل این تغییرات تازه را بهبود وضعیت امنیتی در کشور عنوان کرده است.

کنون کشور، نهادهای امنیتی نیازمند رهبران گوید با در نظر داشت شرایط  میهللا امرخیل، آگاه نظامی عتیق

به یک وزیر مسلکی نیاز دارند که با تمام قواعد جنگی در شرایط جنگی نیروهای نظامی »اند. او گفت: نظامی

به باور او امرهللا صالح و « گذاری را بلد باشد. و پالن ویهای محاربفعالیتآشنا باشد و از نقطه نظر نظامی 

 توانایی مدیریت جنگ را ندارند. اند،های ملکی ایفای وظیفه کردهد که از این پیش در بستاسدهللا خال

که تغییر در سطح رهبری نهادهای امنیتی را در شرایط جنرال متقاعد وزارت دفاع، با آن چنان محمد رادمنش،هم

برآورده شدن اهداف انتخاباتی صورت  تر به منظورشگوید این تغییرات بییاما م داند،یکنونی یک نیاز اساسی م

آقای صالح و خالد از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار اند و توانایی خوبی دارند، اما »گرفته است. او گفت: 

آقای رادمنش افزود: « است.ند و وضعیت کنونی کشور، یک وضعیت نظامی  اهای ملکی کار کردهدر بست هاآن

تواند به اهداف وزیران با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری می پرستبه عنوان سر هاگماشته شدن آن»

 «انتخاباتی ربط داشته باشد.

 نیز تغییرات در سطح رهبری وزارت ولسی جرگهعضو کمیسیون امور دفاعی  اکبر قاسمی،بر این، علی عالوه

وید، با فرارسیدن انتخابات، آقای غنی گکند و میهای امور داخله و دفاع را یک بازی سیاسی تلقی می خانه

 خواهد رضایت افرادی را کسب کند که در تیم او نیستند و از او رضایت ندارند.می

در وزارت  شاه بهرامی رییس جمهور غنی در حالی به جای ویس احمد برمک در وزارت امور داخله و طارق

ه چندی پیش استعفای متصدیان این دو وزارت را دفاع دو رییس پیشین امنیت ملی کشور را تعیین کرده است ک

 نپذیرفته بود. آقای بهرامی و آقای برمک حدود چهار ماه پیش در پی انتقادها از وخیم شدن اوضاع امنیتی استعفای

 شان را به رییس جمهور فرستادند، اما رییس جمهور غنی آن را مسترد کرد.
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نویسی  نام جریانوزیران، یک روز پس از آغاز  به عنوان نامزدان معرفی اسدهللا خالد و امرهللا صالح چنهم

اش را در انتخابات ریاست جمهوری  نامزدان ریاست جمهوری صورت گرفته است. رییس جمهور غنی نامزدی

ا اعالم کرده است. قبالا   رسما

ویند در صورتی گ کنند و می شماری از آگاهان سیاسی از این فرمان رییس جمهور استقبال می در همین حال،

که این دو نامزدوزیر صالحیت الزم را داشته باشند، در وضعیت امنیتی کشور تغییراتی مثبتی به میان خواهند 

را  هامعرفی شدن آن کاری اسدهللا خالد و امرهللا صالح، ۀآگاه سیاسی با اشاره به سابق آورد. عبدالوارث سیغانی،

تواند برای رفع نگرانی  گوید، این تغییرات می داند و می می مردمرای پیام خوب ب به عنوان نامزد وزیران،

 از وضعیت امنیتی، مؤثر واقع شود. مردم

های استخباراتی و نظام امنیتی آگاهی اند از نظام های جدید گماشته شدهآقایانی که در سمت»آقای سیغانی گفت: 

شان مشخص باشد و در آن استقاللیت کامل  یت و صالبت کاریدانند. اگر صالحدارند و ماهیت تروریسم را می

 «توانند مؤثریت به بار بیاورند.داشته باشند، می

این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری دلیل معرفی اسدهللا خالد و امرهللا صالح به عنوان نامزد وزیران 

سخنگوی رییس جمهور در صحبت با روزنامه معاون  حسین مرتضوی، داند. شاهمی هاکاری آن ۀجدید را تجرب

های داخله و که در وزارت ۀاما دو چهر ها یک امر معمول است، خانه تغییر و تبدیل در وزارت»صبح گفت: 8

 «اند.ها گماشته شدهاند و به همین دلیل به این پست تجربه کار خوب در سکتور امنیتی داشته اند،دفاع معرفی شده

های ضد طالبانی و اند و به چهره یر از این پیش در سمت ریاست امنیت ملی ایفای وظیفه کردهاین دو نامزد وز

 اند. مخالفت با پاکستان شناخته شده

به حیث رییس عمومی امنیت ایفای وظیفه کرده است و آقای اسدهللا  1۳8۹تا  1۳8۳آقای امرهللا صالح از سال 

هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت  1۳۹1این سمت را پیش برده است. آقای خالد در سال  1۳۹1خالد نیز در 

و به شدت زخمی شد. حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور گفته بود که حمله بر آقای خالد در پاکستان 

 زی شده است.ری برنامه

های داخله خانه ، به عنوان سرپرستان وزارتولسی جرگهوزیر تا زمان کسب رأی اعتماد از سوی  این دو نامزد

 و دفاع ایفای وظیفه خواهند کرد.

 پایان

 

 

  

 

 
 


