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 انتخابات ها در ادارات در آستانه  مهرهتعیین 

سیاسی در ادارات  تعیین مهم صددانتخابات ریاست جمهوری، در  ۀمحمداشرف غنی، رییس جمهور، در آستان

زی، وزیر سابق امور  گی عمر داوودکلیدی حکومت و نهادهای مرتبط با حکومت افتاده است. آقای غنی به تاز

چنان شورای عالی صلح گماشته است. همبرای صلح و رییس  ویداخله، را مشاور ارشد خود در امور منطق

کننده صلح برگزیده است. قرار  که ریاست دفترش را نیز به عهده دارد، رییس هیأت مذاکرهسالم رحیمی را 

 های برجسته منتقد خودش را نیز در ادارات دیگری منصوب کند. این رأیاست افراد نزدیک به خود و مهره

چه در چهار . اما آنسو آغاز شده است و نتایج آن تا هنوز به طور رسمی گزارش نشده استها از مدتی بدینزنی

در ادارات کلیدی حکومت و  تعیینبرای  افراد مهمشود این است که آقای غنی به دنبال یم پخشدیواری ارگ 

 رئوس ادارات محلی است.

شود که فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی، به در ادارات، گفته می شخصیت های مهم تعییندر طرح 

شود. کسی که نزدیک به آقای غنی است و کارنامه موفق در نزد رییس می اداره امور گماشته میریاست عمو

که ماموریت خود در سمت وزارت دولت در امور پارلمانی داشته است. آقای وردک به رغم آن ۀجمهور در دور

نون از مقّربان رییس های خیالی در کشور است، تاک متهم به حیف و میل دارایی وزارت معارف و ایجاد مکتب

 جمهور در کابینه بوده است.

امور ریاست جمهوری را بر عهده دارد،  ۀشود که وحید قتالی که اکنون ریاست عمومی ادار چنان گفته میهم

است. آقای قتالی در انتخابات  نشدهپخش قرار است والی هرات شود. این خبر تا هنوز به صورت رسمی به بیرون 

های هنگفتی  شود برای پیروزی وی پولهوری از محمداشرف غنی حمایت کرده بود و گفته میگذشته ریاست جم

 از جمله در هرات مصرف کرده است.

هللا نبیل نیز انجام شده است تا ریاست عمومی امنیت هایی میان رییس جمهور و رحمتزنی به همین شکل رأی

حکومت وحدت ملی از ریاست  اولهای قای نبیل در سالملی و یا پست مشاور امنیت ملی به وی واگذار شود. آ

عمومی امنیت ملی کنار رفت و دلیل آن را ناسازگاری با رهبری حکومت وحدت ملی اعالم کرد. او در جریان 

در بخش  خصوصهای حکومت به  های اخیر فاصله زیادی با حکومت داشت و یکی از منتقدان سیاستسال

 امنیتی بود.

تازه گماشته  ۀشاه بهرامی یک مهر در حوالی ارگ مطرح شده است، قرار است به جای طارقچه براساس آن

شود. این موضوع نیز تا هنوز به صورت رسمی از ارگ بیرون داده نشده است. معلوم نیست چه کسی جانشین 

 آقای بهرامی در وزارت کلیدی دفاع خواهد شد.
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هایی نیز در کابینه حکومت و ادارات  مهوری در کشور ریزشاما همزمان با جدی شدن بحث انتخابات ریاست ج

اش برای انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرده است،  دولتی اتفاق افتاد. محمدحنیف اتمر که اکنون نامزدی

پیش از مطرح شدن بحث انتخابات، مشاور امنیت ملی بود و با آقای غنی رابطه خوب داشت. آقای اتمر در حال 

 آید. از رقبای مطرح محمداشرف غنی برای انتخابات سال آینده به حساب می حاضر یکی

 اکلیل حکیمی که از افراد مورد اعتماد غنی بود نیز از سمت وزارت مالیه کنار رفت. به همین شکل، حکمت

مای گیری کرد. در گراش کناره خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، به دنبال آقای حکیمی از وظیفه

شورای عالی صلح کنار رفت. به همین شکل، شاه جهان نوری های انتخاباتی اکرم خپلواک هم از ریاست بحث

ها استعفا داد. که یکی از والیان مورد حمایت آقای غنی در فراه و میدان وردک بود نیز در گرماگرم این بحث

ذشته با تیم تغییر و تحول کار کرده بود، از سمت والیت چنین، محمود بلیغ که در انتخابات ریاست جمهوری گهم

 گیری کرد. دایکندی کناره

های مربوط به انتخابات زمان با گرم شدن بحثچنان در ادارات محلی همها در کابینه حکومت و هماین ریزش

های ه از چهرهاند در گذشت های شان کنار رفتهریاست جمهوری اتفاق افتاده است. بیشتر کسانی که از سمت

اند و در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به نحوی در پیروزی وی نقش  نزدیک با رییس جمهور غنی بوده

 ها مشخص نشده است.کنون ماموریت آتی آن اند. تا داشته

ها در کابینه و ادارات محلی و ادارات مرتبط با حکومت، فضای خالی بزرگی را برای با این حال، این ریزش

های ی غنی و تیم وی به منظور بازی فراهم کرده است. در روزهای آینده مشخص خواهد که وی چگونه مهرهآقا

های خالی ادارات نصب خواهد کرد. اما قدر و روی چوکی انتخابای را از میان موافقان و مخالفان خود  تازه

تواند تیم آقای غنی یریان است و این مها در ججایی این مهره و جابه انتخابها برای زنی مسلم این است که رأی

 برای انتخابات آینده را استوارتر شکل بدهد.

کم دو سال پیش سفرهای  تا این جای کار رییس جمهور غنی برای پیروزی خود موفقانه راه رفته است. او دست

اقشار مختلف جامعه از کنون از اکثریت والیات دیدار کرده است و با  والیتی خود را نیز آغاز کرد. آقای غنی تا

اش اهمیت داشته است، سه تا چهار بار سفر کرده  ها که برای آیندهنزدیک دیده است. او در شماری از والیت

ریزی شده نشان از عزم قاطع آقای غنی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری  است. این حرکت برنامه

حمل سال آینده نیز  31برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در  اش بر چنان تأکید همه روزهسال آینده دارد. هم

کرده است و با به تعویق  مصرفکافی برای برد در این انتخابات آینده  ۀگواه این مدعا است. آقای غنی به انداز

 اش فراهم کند.انداختن زمان برگزاری انتخابات قصد ندارد مجال بازی بیشتر برای رقبای انتخاباتی

گی مردم، کاری است درنگ است این است که بازی انتخاباتی با ادارات و زند ۀچه مایاما با همه این احوال آن

نادرست و خیانت در حق مردم. رییس جمهور غنی حق دارد برای پیروزی خود در انتخابات آتی ریاست 

ت به ملت، آسیب بزند. آقای غنی با وادار ها نباید به ادارات و روند ارایه خدما جمهوری تالش کند، اما این تالش

باید منافع عمومی و سالمت کلی کشور و جامعه را مطمع ها به استعفا و جانشین کردن افراد تازه، می ساختن مقام

نظر قرار دهد. او به عنوان رییس جمهور نباید برای برد خود در انتخابات همه چیز را قمار بزند و از 

رود رییس جمهور غنی در کنار فکر برای پیروزی، به بهبود وضعیت اده کند. انتظار میهایش سوء استفصالحیت

 نپایا های مناسب، وضعیت کنونی کشور را سروسامان دهد.مهره دنعمومی کشور نیز فکر کند و با چی


