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  ۲۰۱۵/۰۸/۲۷                    ایمان خلیل

 
 دارند قرار اتمر حنیف علیه روانی جنګ پشت در ها کی

 
دهد که افغانستان بیشتر از انکه از مشکالت مالی  بدین سو، نشان می 2001کالبد شگافی قضایای افغانستان از سال 

ها رنج ببرد، از عدم همکاری صادقانه و متعهدانه رهبران و بزرگان  و حتی مداخالت عریان و همه جانبۀ خارجی
ا برای تضعیف همدیگر دچار مشکل شده است؛ حوادث احزاب و اقوام بایکدیگر برای خروج از بحران و تالش آنه

ها نشان داده است که حد اقل بخشی از انرژی رهبران ما صرف، حذف و تضعیف  و اتفاقات متعدد طی این سال
 دیگر شده است.یک
 

قومی  های جدید رهبری، به دور از گرایشات مذهبی و گاِن که تالش کرده اند، با شیوه در این میان رهبران و نخبه
ها سر سازگاری  اند، چون از ریشه و بنیه با آن وارد کارزار سیاست در افغانستان شوند؛ بیشتر آسیب پذیر بوده

ها از کارزراز سیاست،  ها از این رهبران جوان در هراس بودند. برای چیدن بساط و حذف این چهره نداشتند و آن
 داشته علیه ایشان توطیه چینی صورت گیرد. تالش شده است تا از هر طریقۀ ممکن و امکانات بدست

های گذشته در عرصۀ سیاست و مدیریت  های است که توانسته است در سال در این میان حنیف اتمر یکی از چهره
شائبۀ از خود نشان دهد. اتمر سخنور خوبی است و از لحاظ متانت و مدیریت نیز در سطح بلند  لیاقت و شایستگی بی

تایان و رقیبای خود بهتر و  است؛ نسبت به سایر همهای که ایفای وظیفه نموده  قرار دارد. از لحاظ کاری در پست
 یی بیشتری نموده است. باشد که نسبت به دیگر همرزمانش احساس وظیفه خوب درخشیده است. وی جزء کسانی می

گران و وزیرا ن خلطه پر  اقای حنیف اتمر یگانه وزیری بود که فورم ثبت جایداد را خانه پری وبرخالف اختالس
 قوا سیاسی خود را نشان داده است.پاکی و ت… کن 

توانستند  گان مبرهن است که مافیا حکومت کرزی را احاطه کرده بود، افراد و اشخاص وابسته به مافیا نمی بر همه
حتا یک نفر غیرخودی را تحمل کند. این ادعا وجود دارد که اطرافیان کرزی کسانی بودند که در غصب زمین، 

ت داشتند. افرادی که در چهار اطراف کرزی جمع شده بودند اکثرا پیشینۀ جهادی فساد و حتا چور و چپاول دس
گرایی با دیگران را  ها توان و ظرفیت هم ساالرانی دیروزی بودند که جامه بدل کرده بودند. این داشتند و تفنگ

انگشت انتقاد را بطرف آقای که توانسته باشند همه مسایل تنها و تنها در محور خودشان دور بزند،  نداشتند؛ برای این
ها را آغاز کردند که باالخره توطیه کار داد  اش توطیه چینی که وی کمونست است علیه اتمر نشانه گرفتند و گویا این

 و باعث استعفای آقای اتمر از سمت وزارت امور داخله شد.
ات کرزی و اتمر دانستند؛ اما حقیقت های داخلی و خارجی دلیل برکناری اتمر را ناشی از اختالف در آن زمان رسانه

این بود که در آن زمان امرهللا صالح و اتمر، هردو قربانی فشارهای ایران و پاکستان شدند. در ضمن کرزی از 
گان فاسد که در آن زمان ارگ را محاصره  محبوبیت روز افزون آقای اتمر در هراس بود و از طرف دیگر نخبه

 های جوان تنگ ساختند. د مانند اتمر و دیگر تکنوکراتکرده بودند؛ فضا را به افرا
شود، دلیل اساسی هراس کرزی از اتمر به  که کرزی از لحاظ شخصیتی به تیوری توطیه باورمند بود، گفته می  این

گردد. هراس کرزی از این بود که مبادا حنیف اتمر به عنوان بدیل  روابط اتمر با آمریکا و کشورهای اروپایی بر می
 ی مطرح گردد و نامبرده به شکل تدریجی از عرصۀ سیاست خارج گردد.و

ها، در جلسه بن انتخاب شد. وی همیشه از تکرار  آقای کرزی نیز با همین شیوه؛ یعنی حمایت بی دریغ امریکایی
 سناریوی مشابه در مورد اتمر هراس در دل داشته است.

ن سیاسی و دولت مردان افغان برای حفظ قدرت سیاسی خود، در سیاست افغانستان این یک رسم عام است که رهبرا
دهند تا مبادا روزی علیه خودشان کودتا و قیام نمایند. کرزی نیز  اشخاص و افراد نیرومند را در کنار خود رشد نمی

 مانند همتایان پیشین خود این ویژگی را داشت و مصلحت نظام را قربانی ابقای سیاسی خویش می کرد.
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آمدن حکومت جدید، ظاهرا کرزی خلع قدرت شد و آقای اتمر بحیث مشاور شورای امنیت حکومت وحدت با بکار 
گران بر این باورند که سایۀ سنگین کرزی هنوز هم مانع بسیاری از کارها و  کند، عدۀ از تحلیل ملی ایفای وظیفه می

هوری جدید که مصمم به اصالحات سیاست های حکومت جدید شده است و شخص مانند اتمر را در کنار رییس جم
تواند. چون اتمر با روی کار امدن رییس جمهور غنی بحیث مشاور شورای امنیت  و ریفورم میإباشد تحمل کرده نمی

رسک بزرگی را قبول کرد و پیمان امنیتی را با ایاالت متحده امریکا به امضا رسانید، این شجاعت اتمر باعث خشم 
 وی شد، و از همان روز بر علیه وی به توطیه چینی پرداختن.مخالفان درونی و بیرونی 

 
 های مخالف اتمر ها و شخصیت کنم به گروه حاال اشارۀ می

گان در تحوالت خوب و بد برجسته است، این نخبه گان  در جامعۀ افغانی و در کل جهان سوم نقش افراد و نخبه
غنی که گفته  گی مواجه سازند، اشرف ا آن را به سکتهتواند مسیر توسعه و رشد را سرعت بخشد و ی هستند که می

میشود بیشتر به جوانان راه میدهد و اتمر نیز در بین مدیران جوان از احترام برخوردار میباشد و تا امروز راز 
رو مخالفان اقای اتمر را به چند گروه تقسیم کرده  موافقیت او نیز اتکا بر نیروی جوان و کار فهم بوده، از این

 میتوانم:
خواهد ریاست جمهوری را به یک نهاد  نخست، رییس جمهور غنی یادآور بود که بعد از به قدرت رسیدن می

را  های آن تاثیرگذار تبدیل کند. در راستای همین سیاست بود که با آمدن اقای اتمر شورای امنیت طوری که ما فعالیت
ها  های این نهاد ها و استراتیژی یتی جلسات منظیم داشته باشد، پالنشنوئیم، توانسته با ارگان امن ها می از طریق رسانه

آهنگی در بین نیروهای امنیتی طبعیتا  ها را برطرف نماید، هم های که وجود داشت آن را مرور کنند، و کمی و کاستی
د توانستن ها در اوضاع آشفته و سردرگم می های فرصت طلب تمام میشود، چون آن به ضرر یک عده آدم

ها  صورت باید آن ها ضرر میکنند. چون در این آهنگ شدن کارهای امنیتی این گروه جویی کنند، که با هم استفاده
کس و هیچ نهاِد  که در طول سیزده سال گذشته به هیچ گو اعمال و کارهای خود باشند. تصور کنید، شخصی پاسخ
 شود؟گو  بارگی پاسخ تواند به یک گو نبوده است، چگونه می پاسخ

های فرصت طلِب هستند که در جریان حکومت کرزی از امکانات و امتیازات خاِص برخوردار بودند.  دوم، گروه
های سیاه از ایران و دیگر کشورها به ارگ سرازیر میشد، نیز سهم خود را  های که در خریطه در این میان پول

فته شد، و تالش بر این است تا ریاست جمهوری به ها گر داشتند، که با روی کار آمدن حکومت جدید جلوی این پول
که  ده و کارا تبدیل شود، تا با امکانات و هزینۀ اندک بتواند کارهای خویش را به پیش ببرد، کسانی یک نهاد حساب

ه از که این افراد بتواند دوبار های به باد آورده سهم خود را داشتند، سهم ایشان سر به نیست شد. برای ای پول در این 
شود را از راه بردارند به تبلیغات گسترده و  های ارگ مستفید شوند و سد بزرگ که همانا اتمر شمرده می بخشی حاتم

 زهراگین رو آروده اند.
های قومی توزیع میشد، و در رأس هر کانال قومی یک  سوم، در زمان حکومت کرزی قدرت از طریق کانال

رای را جا داده بودند،  داران قومی در گرد وبر خود افراد فاشیست و قومگ یکهدار قومی قرارداشت، اکثر این ت تیکه
خواستند موج  های قومی می گرای متعلق به تمام اقوام افغانستان بودند، که با ایجاد تنش های فاشیست و قوم این گروه

موج شوند و باالخره به این شرط نفرت را علیه اقوام دیگر ایجاد کند و بعدا با احساسات مردم بازی کرده سوار این 
گرفتند. این افراد بعد از بدست آوردن پول تا زمانی خاموش  سازند از حکومت پول می که این موج را خاموش می

ها در  بوک، مطبوعات چاپی و تلویزون ها بر روی شان بسته شده است، از طریق فیس شدند. حاال که آن راه می
 ر زهر پراگنی میکنند.مقابل حکومت مخصوصا به ضد اتم

که کشورهای همسایه ایران و پاکستان همیشه در تالش هستند تا در نظام و  علت چهارم بسیار آشکار است، و آن این
خواهند که در افغانستان نهاد سازی صورت گیرد و  ها نمی حکومت افرادی نفوذی خود را داشته باشند، چون آن

های  توانند، در داخل حکومت از ستون ه در تالش این هستند که چگونه میحکومت به پای خود ایستاده شود، همیش
ها به اهداف که  ها را هر چه بیشر سازد، و در این میان آن گان سیاسی شکاف پنجم خود استفاده کرده، در بین نخبه

 خواهند افغانستان هیچ گاه صاحب موقف و موضع گیری های مستقل نشود. می
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