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کشور را به ساحل  نیا ی  اسیس ۀشکست یکشت تواند یاتمر م ایآ

 برساند؟
 

، افغانستان عمالً ۲۰۱۴با تقلب گستردۀ انتخاباتی 
در پرتگاه نابودی قرار گرفت، ولی با امضای سند 

گیری حکومت وحدت ملی این بحران کابل و شکل
خاتمه یافت. با تشکیل حکومت وحدت ملی حامیاِن 

خاطر شکستن قدرت هر دو تیم، یکی به
خاطر حضور حدوحصر و دیگری بهبی

صورِت نسبی ُخرسند نمایندۀشان در نظام، به
ها به این باور بودند که این دو تیم در بودند. آن

تبانی با همدیگر افغانستان را به مسیِر درست سوق 
ساِل  ۱۳های خواهند داد و از تمامی ناهنجاری

گذشته جلوگیری خواهند کرد. دیری نگذشت که 
گرایانۀ تیمی حذف های جدید و برخوردهایآرایش

مردم را  در درون نظام با سنِگ یأس درخِت امید
بر زمین افگند و نامالیماِت بیشتر را سبب گردید. 

داران تیم مخالف تنها طرفچیدمان جدیِد تیمی نه
زده کرد، بلکه تاثیر سوء روی مدیریت، را بهت

ز تا روز وضع امنیتی کشور بدتر شد و مراکز امنیت، ثبات سیاسی، اقتصاد و وضعیت اجتماعی کشور گذاشت و رو
خور و ها به دست طالبان سقوط کرد که این حالت تقریباً همه را نسبت به حکومت وحدت ملی دلنظامی و ولسوالی

 .باور ساختبی
منشانۀ آقای غنی، تصور داشتند که دست های سیاسی در کنار برخوردهای تیمی و رفتار تکمردم و برخی از آدرس

نامرئی محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی، در این موارد دخیل است و پس از هر اتفاقی انگشت اتهام 
یی را در اختیار اتمر قرار داده بود. اما پرسشی جمهور میدان مانوِر گستردهکردند. چون آقای رییسبه سوی او دراز می

اعتماد غنی تالش داشت چرخ حکومت وحدت ملی از کار بایستد و مردم  شود که: آیا آقای اتمر در هالۀجدی مطرح می
 از آن فاصله گیرند؟

ثباتی سیاسی گراِف تزایدی را دار بود، ناامنی و بیملی کشور را عهده در زمانی که آقای اتمر سمت شورای امنیت
داری های سیاسی عمالً حکومتکنش تیم شد.روزه بیشتر و بیشتر میپیمود. تنش میان رهبران حکومت وحدت ملی همهمی

گرفت. عزل و ها را در بر میرا به چالش مواجه ساخته بود. عملی شدِن تصامیم کوچک سیاسی گاهی روزها و حتا ماه
توان به معرفی وزیران کابینه پس میان میحکومتی تبدیل شده بود که از ایننصب مأمورین به یک معضل کالِن درون

 .ها را در برگرفتحکومت وحدت ملی اشاره کرد که ماهگیری از شکل
تأثیر درشِت این تیم راه انداخته شده بود نیز بییی که میان تیم آقای غنی از سوی چند مهرهعالوه بر این، جنگ منزلتی

ده بود که داری و امنیت نبود. این جنگ منزلتی از یک منظر ادارات مسلکی نظام را به اداراتی تبدیل کرروی حکومت
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گرفت گی و مسلکی بودن، بر اساس سلیقۀ شخصی و تعهد تیمی صورت میاوِل آن به دور از شایستهگزینش متولیان رده
جمهور را نیز متأثر ساخته و معلومات چندگون و آراسته هایی وجود داشت که این برخورد، رییسو از سوی دیگر، گمانه

رسد. این پندار پس از سقوط والیت غزنی تقویت شد پس از چندین روز به او میها و حتا در مواردی شده به مذاق تیم
 .ساعت پس از سقوط این شهر از آن آگاه گردید ۲۴جمهور که رییس

نخسِت این ادارات نیز یی، ادارات امنیتی را نیز درهم پیچیده بود. گزینش مقامات ردهسایۀ برخوردهای تیمی و سلیقه
ها بدون در نظرداشت توانایی و فهم نظامی بلکه براساس معیارهای تیمی و سیاسی صورت خانهمانند سایر وزارت

گرفت. این برخورد یکی از مواردی بود که روحیۀ سربازان را تضعیف کرده بود. وضعیت امنیت کشور روز تا می
با تجهیزات به دست طالبان  ها و تأسیسات نظامیگردیدند و بیسشد و شورشیان طالب نیرومندتر میروز بدتر می

اند. متهم درجه دوِم این نامالیمات هزار سرباز در دورۀ حکومتش کشته شده ۴۵جمهور که به قول رییسافتید؛ چنانمی
درون نظام پس از آقای رییس جمهور، اتمر بود. به گونۀ مثال: ظاهر قدیر در شورای ملی در قضیۀ داعش در والیت 

گان هزاره در جنبش تبسم و حادثۀ روشنایی و حمالت بر سالمی در حادثۀ رستاخیز، نمایندهننگرهار، حزب جمعیت ا
 .کردند. این ادعاها تا رفتن آقای اتمر از مشاوریت شورای امنیت به نیرومندی وجود داشتتکایا اتمر را متهم می

شور نسبتاً دگرگون شد. آقای غنی امنیتی ک -پس از رفتن آقای اتمر از مشاوریت شورای امنیت ملی، وضعیت سیاسی
داری کوته شان را از تصامیم درشِت حکومتهای آقای اتمر را از میان حکومت بردارد و یا دستتصمیم گرفت مهره

های امنیتی گزیده شدند که تأثیر آنی را در چندین مورد داشت. های مسلکی به رهبری ارگانسازد. در عوض مهره
سبت به حکومت تقویت کرد و روحیۀ شورشیان طالب را با حمالت سنگین هوایی و حمالت امیدواری شهروندان را ن

ها فرمانده های پسین درهم شکست که در این حمالت بیشتر از هزار شورشی طالب آماج قرار گرفته و دهتهاجمی در ماه
پیشینه بوده و حاال حکومت بیشتر بل بیهای قدهد که این حمالت با توجه به سالاین گروه کشته شدند. این آمار نشان می

 .باشداز پیش در راستای نابودی طالبان مصمم می
هایی وجود دارد که حکومت به گیری اتمر از پست مشاوریت امنیت ملی قرینهبا توجه به موارد ذکر شده پس از کناره

تی و برخوردهای تند و قاطع در برابر های اخیر در سکتورهای امنیجاییها دست و آستین بر زده است. جابهرفع آن
 .باشدهای سیاسی در داخل نظام مبیِن آن میگیریطالبان و موقف

گیر کند و حاال این پرسش مطرح است که: آیا آقای اتمر برای رفتن به سمت انتخابات تالش داشت حکومت را زمین
داری گی حکومتردم تلقین کند که رهبران کنونی شایستهبرنامه و ناکام نشان دهد و به مرهبران حکومت وحدت ملی را بی

 تواند کشتی شکستۀ این کشور را به ساحل برساند؟ها فراهم گردد؟ آیا او میرا ندارند تا بستر انتخاِب آقای اتمر میان توده
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