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 ۰۳/۰۷/۲۰۱۸                      عالم علم محمد

 اتمر چهرۀ تابناک تاریخ معاصر
 
 

در  یهمکار یبرا یسعود ژهیو جهان اسالم به و ..(و. هی)روس منطقه یاتمر جلب توجه کشور ها فیمحمد حن
و اثرگذارش را  نفوذیذ یکشورها نیمثمرش به ا یسفرها ۀجیبا حکومت افغانستان که نت یصلح و همکار ۀپروس

 .شودیپنداشته م ورو ضر دیمف -مثمر  اریگفت در عصر حاضر کار بس وانیحس کرد؛ که مت توانیم
؛ اما آرام و خونسرد؛ کم حرف مى زند ۀپر نفوذ و اثرگذار چهر تیو امروز؛ شخص روزینسل د ینام آشنا برا یو

تحرک قابل محاسبه و مالحظه در  شود،یکمتر در رسانه ها ظاهر م یکند؛ ول یعمل م شتریشمرده و فشرده، ب
 وستهیدارد؛ اما پ یآهسته بر م یدارد، گام ها دهیچیمتفاوت و پ تیشخص خورد،یم ایو  شودیوجودش به چشم حس م

از نمونه  یکیاست که  یاسیس یقو گریافغانستان باز یاسیس دانیو در م شینه؛ بلکه دور اند نیب کینزد رود،یم شیپ
کشور  یاقتصاد شرفتهیراجع به صلح و پ یالملل نیب یو اجماع یاجماع منطقو ،یاش جلب توجه اجماع مل یکار یها

 .شودیشمرده م
حمد اشرف جمهور م سییر یخود نشانده زرنگ نیپوست مهم و ارزنده است که ا نیاتمر به ا ینظر بنده انتخاب آقا به
صلح  یعال یشورا سیرئ ثیرا به ح یلیخل میمحمد کر یگماشتن آقا ایانتخاب و  نکهیو دوم ا دهدیرا نشان م یغن
آشکار  قتیحق نی. اشودیجمهور شمرده م سییر یزرنگاز  یندگینما زین نیبود که ا یمهم و خوب اریاقدام بس کی

داراست و همچنان قوم هزاره همه صلح جو  زیرا ن شماریب یاز خوب یو و خواهدیواقعاً صلح م یلیخل یاست که آقا
 یلحاظ کار نیرا انتخاب نموده و از جنگ نفرت دارند از شرفتیو پ میآنها راه تعل کهیو صلح خواه هستند بخاطر

. خوب و به هر شودیتر م شتریروز به روز ب دهایام نهیزم نیو در روندیم شیخوب و پر ثمر به ب اریبسصلح  یها
 دیگویروان سخن م ۀکشور به گون یمل یبرخوردار است، به زبان ها یخاص تیاتمر از ظرافت و ظرف یصورت آقا

 را داراست . یخاص یو گفتار ینوشتار یهم توانمند یسیو به زبان انگل
و  یاجتماع ،یتصاداق ،یاسیس یکالن را در حوزه ها یاز بحران ها یاریتواند بس یم یو آسان یبه ساده گ اتمر
خاص  یها یژگیفرد با و نیبه عنوان خونسردتر یاز و یالملل نیو ب یکند و در محافل کالن مل تیریخوب مد یتیامن

 .شودیم ادیو منحصر به فرد 
 چیاز خود ه ؛یبحران طیاعتراضات در شرا نیو سخت تر نیتر دیدارد و در مقابل شد ییقابل مالحظه  انعطاف

 واکنش تند نشان نداده است. یچگاهیو ه یزمان
 . ینگر است نه واکنش ندهیو آ یکنش یفرد یو 

در بخش استخبارات؛ به سطح جهان  یمسلک یعال التیلغمان است و تحص تیاصلى وال ۀاتمر باشند فیحن محمد
 کرده است. فاینقش ا یکالن دولت یگذشته در پست ها ۀدارد و در چند ده

به نام "حق و  یحزب لیاز همفکرانش؛ آهنگ تشک یمت به مردمش داشت با جمعخد یکه برا یعطش یبرا یبار او
 یکه علم دوست است و عالقمند مفکوره ها رساندیخود م نیدورش حلقه زدند. و ا نانیعدالت" کرد که روشنفکر تر

 وطن دوستانه.
 

 یفایداخله ا ریمعارف و وز ریو انکشاف دهات، وز اءیاح ریوز ثیجمهور سابق)حامد کرزى( به ح سییر ۀنیکاب در
 یم فاینقش ا یمل تیامن یبه صفت مشاور ارشد شورا یاشرف غن یبه رهبر یکرده و در حکومت وحدت مل فهیوظ
 کند.

بخش استخبارات؛  ژهیبه و یمختلف حکومتدار یکه دارد در کنار تجارب وافر در بخش ها شیها یژگیبا همه و او
: نه تنها به نکهیداشته باشد و مهمتر ا یالملل نیو ب یمعامالت مل یدر تمام یزتوانسته نقش عمده ، قدرتمند و بار

 هم در صحنه ظاهر شده است.  یالملل نیب یقو گریباز کیبل به عنوان  ،یکالن مل گریباز کیعنوان 
 کیبه نام افغانستان  یاینه تنها در دستگاه حکومت، بل در جغراف یفعل طیشک وجود و حضور اتمر؛ در شرا بدون

 بوده و است. یجد ازین
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را به عنوان مشاور  یکرده و نقش و انیب یدر مورد و تواندیچند مورد تازه را م نجایا م؛یدور بر نگرد ۀبه گذشت اگر
 :میدهیقرار م یمورد بررس یتنها در سه سال اول حکومت وحدت مل ت؛یامن یارشد شورا

 

 .یالملل نیو ب یبه سطح مل یتیامن  یها یسیپال نیو تدو نیتع -
 .یو منافع مل یافغانستان بر اساس اهداف مل یتیامن یژیساخت و ساز سترات -
 .یدر سطح مل یاسیمتعدد س یبحران ها تیریمد -
 نظام در  داخل کشور. هیعل یاسیمتعدد س یگروه ها یمهار کردن  اغتشاش ها و بغاوت ها -
 لیو تمو یحام ،یپاکستان به عنوان بان ییشناسا یتراز اول قدرتمند؛ برا یکشور ها ژهیبه و ایوادار ساختن دن -

 .یالملل نیو ب ییمنطقه  زمیترور ۀکنند
 منطقه. یکشور ها انیم یو فرهنگ یاسی، س یتیامن ،یاقتصاد یها یهمکار ۀبه وجود آوردن حلق -
 تحت فشار قرار دادن پاکستان. یبرا ا؛یقدرت هژمون دن ژهیقناعت دادن جهان به و -
صلح و  ۀدر پروس یهمکار یبرا یسعود ژهیو....(و جهان اسالم به و هیمنطقه)روس یجلب توجه کشور ها -

 حس کرد. توانیو اثرگذارش را م نفوذیذ یکشورها نیمثمرش به ا یسفرها ۀجیبا حکومت افغانستان که نت یهمکار
ارزش را درک  نیکند و او ا دایدر دل مردم عام جا پ تواندیم یبه سادگاست که  نیا گرشید یها یژگیاز و یکی -

 کرده است.
 .میافغانستان آرام و مطرح شناخته و چشم خدمتش را داشته باش یبرا دیرا ام یو میتوانی: منکهیا آخراالمر

 

 انیپا
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