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 ! مستعفی شداتمر  حنیفمحمد 
 «ای برای فضای امنیتی و سیاسی افغانستانشوک غیرمنتظره»ف نظر بی بی سی، مستعفی شدن اتمربرخال 

پُری نو در فهرست  ۀ  استعفای اتمر، غیرمنتظره نبود؛ اما مستعفی شدن اتمر یک  خانهخبر دربارنبود؛  

نظر  رفتگان از مقام های دولتی هم نبود؛ مستعفی شدن اتمر یک نقطۀ عطف است: هم از کنارسایر  

 از نظر ستراتژی سیاسی؛  ساختاری و هم  

نفوذ برای خود فراهم کرده است؛ و تمرین کافی دارد که درمیدان های وسیع یک دایرۀ ، و لو محدود، اتمر 

برای مقامات بعدی" هم یک سوال چنان پیچیده  نیست؛  سیاسی دوباره ظاهر شود؛ و سوال "جاگزین هاتر  

داکترغنی انتخاب های زیاد پیش دست دارند، از جمله داکتر جاللی که دارای صالحیت های اکادمیک  جناب 

 است؛  

پس مسایل اصلی را دراین سطح نمی یابیم؛ مسایل اصلی، مسایل ستراتژی سیاسی اند؛ و در این سطح  

 منتظر پاسخ های فوری هستند:  را می بینیم که بسیار مهم مسایل  

کارآمدی دستگاه دولت؛ فساد؛بیکاری امنیت شهروندان؛ متوقف ساختن جنگ؛ مناسبات با همسایگان؛  

 تر ازهمه یک دورنمای امید بخش!  و مهمجوانان؛   

این احوال جامعۀ  به اوضاع جاری می بینیم که فقط چند ماه بعد باید انتخابات دایرگردد، و در نگاهبا  و 

افغانستان دچار یک انشعاب و تعارض بی سابقه است؛ طی حرکات تازه، ماهیت نظام کنونی  زیر  سیاسی  

 می شوند.سوال برده  

ه همه می دانند که دربرابر دولت جناب با توجه به این همه دشواری های بی سابقۀ عملی وستراتژیک ک 

یده اتمر انجام« مستعفی شدن»جدی درمیان بوده باشند که به محکم وغنی مطرح هستند، می باید دالیل داکتر 

 اند؛ 

 شود به این که  رفتن اتمر با آمدن  جناب داکتر زلمی خلیلزاد همزمان شده است. توجه معطوف می    
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فته ر می گردد؛ پس بزبان سیاسی گ، یقینی شد که داکتر خلیلزاد به کابل بسیبدنبال نشر خبر از بی بی  

ا به این سوال که چر رفته باشد؛اتمر به کابل،  داکتر خلیلزاد است که پیش از ورود شده شود، ترجیح داده  

 .پاسخ گفت با حدسیاتطور می شد، فقط می توان  اینباید  

ند اقدام است؛ و می تواند راه حل های نو بیابد؛ حضور مجدد خلیلزاد ظرفیت بل جناب داکتر خلیلزاد دارای 

کابل با حرکات جدیدی، بدون تردید مطابق به سیاست امریکا، در برابر پاکستان و ایران و ترکیه و  در 

از حضور خلیلزاد در کابل بسیار هراسان بوده د؛ می دانیم که پاکستان پیوسته شچین همراه خواهد روسیه و  

 است؛  

حرکات جدید منطقوی که خلیلزاد برنامه کند، بهر گونه ای که باشند، و هر مقیاسی که بیابند، این حرکات به  

و  ؛می شدند پیادهجانب اتمر  معاوضه می کنند که از هرحال برنامه های قبلی را متوقف می سازند و 

 باشند؛  خوانده شده بیشتر تشنج آفرینبرنامه های اتمر  محتمالً  

برابر مشکالتی یک فضای تنفس بگشاید که خصلت  دربرای حکومت افغانستان می آید تا پس خلیلزاد  

 ؛دارند منطقوی  

نستان هم انعکاس ااما حضور مجدد داکتر خلیلزاد در کابل، بدون تردید در فضای سیاسی داخلی افغ 

تانه با همه چهره های مطرح در سیاست خواهد داشت؛ خلیلزاد  شناخت عمیق و روابط  دوسنیرومندی  

ناخت شو پیوسته توانسته است که این ترکیب بسیار نا متجانس را موفقانه مهار کند؛  دارد؛ کنونی افغانستان 

 شود؛  های خلیلزاد شامل مناسبات با طالبان هم می 

 مخالف است، اما کرزی دوست وی است؛فت که با برخی نظریات اخیر کرزی خلیلزاد گ 

وف خواهد تشکل ائتالف نجات ملی که کرزی در رأس آن قرار دارد، نقش خلیلزاد معط با در نظر داشت  

و زمینه ها برای یک کارمشترک غنی کاهش بیابد  به این که فاصله درمیان ائتالف نجات و داکترشد  

 شکل بگیرد؛ ملیمبنای بر 

 م:حامد کرزی بیشتر دقیق می شوی« نظریات اخیر»به  این  

شند! و کرزی از روس ها مطالبه دارد که برای حامد کرزی گفت انگلیس ها و امریکایی ها افغانان را می کُ  

 مداخله کند!  و افغانستان نجات افغانان 

چنین اظهاراتی از جانب یک کسی که دو دوره در تحت قیمومیت همین کشور ها در افغانستان حکومت  

 است!بود، حداقل غیر منتظره  کرده  

اخیراً روس ها اظهار داشتند که از حامد کرزی  برای انتخابات آیندۀ افغانستان حمایت می کنند؛ مالقات چند  

وخت پیش سفیر امریکا با حامد کرزی این انتباه را  منتشر کرد که امریکا هم با رویکار شدن مجدد  کرزی   

، و خلیلزاد، خواهند کوشید داکترغنی برای دورۀ اینقلم به این نظرهستم که امریکامخالفتی نخواهد داشت؛ 

  هم بر کار بماند.آینده  
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روس ها یک کنفرانس افغانستان سازمان داده اند؛ و پیشنهاد کرده اند که آماده هستند که با امریکا و ناتو   

حل مشکالت افغانستان همکاری کنند؛ دولت افغانستان و دولت امریکا شرکت در این کنفرانس را رد برای  

 کردند؛   

 خلیلزاد یک ستراتژیست آشتی ناپذیر ضد شوروی، و ضد روس ها بوده است، و باقی مانده است؛  

 ه روس ها بیهوده است؛ خلیلزاد کوشش خواهد کرد که کرزی را معتقد بسازد که نزدیکی و امید بستن وی ب 

اما بهرحال خلیلزاد همزمان مطالعه خواهد کرد که آیا اصالً کدام چشم اندازی متصور است که یک  

افغانستان  روس ها و امریکایی ها در افغانستان را با اصل مزاحمت ناپذیری حضور امریکا درهمکاری  

 بتواند؟   گره زده  

 جناب داکتر زلمی خلیلزاد در چنین اوضاع حقیقتاً بسیار پیچیده ای دوباره به کابل می آید!  

  

 بی بی سی در خبر مستعفی شدن حنیف اتمر دو عکس را نشر کرد: 

 خبر، عکس اتمر با سفیر شوروی که از وی کالشنیکوف را تحویل می گیرد! عنوان  در زیر   

 مریکا که موافقتنامۀ همکاری ستراتژیک را به وی می سپارد!و پایان ترعکس اتمر با فرستادۀ ا 

 ؟؟؟؟ ی را پنهان می کندهای بی بی سی در چیز هایی که نشان می دهد، چه چیز 

   

 

 


