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  موسوی

  ٢٠١٧ دسمبر ١٠
  

  "اتمر"و " غنی"پايه ھای تضاد ميان 
" تمرحنيف ا"و " شرف غنیا"شاره ھائی به تضاد ميان ا، "سوگلی حرم استعمار" غنی"در مطلب قبلی ام معنون به 

نموده بودم، ھرچند خودم ھم می خواستم بعد ھا در موردش به تفصيل بنگارم، مگر بنا به پرسش ھای مکرر چند تن از 

خوانندگان عزيز پورتال، پاسخدھی به  سؤال را به تأخير نينداخته، در حد توان خواھم کوشيد بر آن روشنی بيندازم، 

  .شان ندھداد مشھود ناميد فرصت کم جای پايش را در نقصان مطلب زي

که گاھگاھی تبارز آن در اخبار نيز انعکاس می يابد، " اتمر"و " غنی"تا جائی که من می دانم، تضاد و اختالف ميان 

بيشتر از آن که روی ساليق متفاوت، زبان و قوميت و يا ھم ديدگاه ھای سياسی باشد، به صورت عمده ارتباط می گيرد 

به . باراتی ھريک از آنھا و عاليق متفاوتی را که ھريک از آبشخور ھا تعقيب می نمايندبه آبشخور ھای متفاوت استخ

ارات خارجی انگليس و باستخ " MI6"بر می گردد به تضاد ميان " غنی"و " اتمر"عبارت ديگر اختالف و تضاد بين 

"CIA "  بهکه" اتمر"سرويس استخبارات مرکزی امريکا، زيرا عکس " MI6 " منافع آن سازمان و کشور تعلق داشته 

ناگزير است، از منافع آن سازمان و  " CIA"به حيث يکی از اعضای " غنی"متبوعش را نمايندگی می نمايد، 

  .امپرياليزم جنايتگستر امريکا در افغانستان حمايت نمايد

را به کار برده با زير "  و رقابتتقابل"و به جای مبارزه " تعامل"خالف تصور آنھائی که تازگی ھا به جای ھمگونی 

تطابق، (وحدت"پای نمودن يکی از اساسی ترين اصول ديالکتيک ماترياليستی  نمی خواھند بدانند که به گفتۀ لنين 

و  بخوانيد تقابل - ا و نسبی است، مبارزۀ اضدادر اضداد مشروط، موقتی، گذ- م-بخوانيد تعامل- ) ھمگونی تساوی عمل

با تمام ھمکاری ھائی که طی دھه ، "ت، ھمان طور که تکامل و حرکت مطلق است دافع يکديگر مطلق اس-  م- رقابت

ھای متوالی بين نھاد ھای استخباراتی انگليس و امريکا به نمايندگی از منافع طبقاتی طبقات حاکمۀ آن کشور ھا وجود 

ز بين نرفته، ھريک از آنھا سخت ينده نيز ادامه يابد، حتا برای يک لحظه تضاد و تقابل بين آنھا اآداشته و چه بسا در 

  .کوشيده است تا با چنگ و دندان از منافع خود و کشور متبوعش دفاع نموده، طرف مقابل را وادار به عقب نشينی نمايد

زم جنايتگستر امريکا بعد از ليمی اول و دوم بر می آيد، امپرياوتا جائی که از مطالعۀ تاريخ به ويژه بعد از جنگھای عم

ی اول، بر مبنای ضعف ھای ناشی از ويرانی ھای جنگ در قلمرو برتانيای کبير، قدم به قدم پيشروی نموده جنگ عموم

 خود بر جايش تکيه زده است، پروسه ای که بعد از ختم وبا ھر گامی استعمار کھن سال برتانيا را از صحنه بيرون 
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 بسياری از مناطق، به نفوذ در باعث گرديد تا ،جنگ عمومی دوم و احراز مقام بر تر در کليت سيستم امپرياليزم

  .امپرياليزم کھن سال انگليس و استعمار کھن آن خاتمه بخشيده، حاکميت خود را بر آن کشور ھا مستقر سازد

اين روند با تمام فراز و نشيب و حتا بحران خونينی که در مناطق مستعمرات تبارز می يافت، در يک نقطه ای از جھان 

ۀ ھند شامل ھندوستان، پاکستان غربی و شرقی که بعد ھا به دو کشور جداگانۀ پاکستان و بنگله ديش منقسم که نيم قار

در دنيای زير سلطۀ امپرياليزم،  ماند، بلکه روی تقسيمات ساحۀ نفوذباقی گرديدند، باشد نه تنھا در ھمانجا دست نخورده 

زم جنايتگستر امريکا و رقيب ليافغانستان نيز به مثابۀ يک حايل ساحۀ نفوذ انگليس در نيم قارۀ ھند از جانب امپريا

 قرار می گيرد، ه وقتی تاريخ مناسبات امريکا و افغانستان مورد مطالع-.سوسيال امپرياليستی اش به رسميت شناخته شد

ًنيم که بعد از آمدن نيکسون به افغانستان، تقريبا امريکائی ھا پای شان را از افغانستان بيرون می کشند، يبدر مقطعی می 

ف دولت عر آنھائی که مسأله را به خبث طينت نيکسون و يا ھم ضود تذکار داد که اين عقب کشی، خالف تصيدر اينجا با

ابی می نمايند، آن تغيير عاليق و مواضع بيشتر تحت فشار وقت افغانستان در داشتن يک دپلماسی فعال و موفق ارزي

 در ايران و بيرون راندن برتانيا ١٣٣٢ اسد ٢٨کشور برتانيا بر امريکا بود که نمی خواست بعد از مداخلۀ آشکارش در 

ين ملی از پشت خنجر زدن به برتانيا و فرانسه ح، "مصدق"ًو بعدا کودتا عليه " مصدق"از آن کشور نخست با تقويت 

  .عين کار را در افغانستان نيز انجام دھدشدن کانال سويز، 

نجائی که خود شخصيت و آاز ھمين رو ھم بود که در تمام دوران مقاومت ضد روسی، امپرياليزم جنايتگستر امريکا از 

مۀ ا را نيز اد نداشت، و خاندان طالئیشيا شخصيت ھای شناخته شده و تا حدودی قابل پذيرش برای مردم را در انبان

مسألۀ سياسی قدرت برتانيای کبير در منطقه و افغانستان می دانست، ھيچ گاھی به صورت جدی پايش را جھت حل 

ری، ضمن طوالنی ساختن جنگ، به افغانستان و آوردن صلح در اين کشور دخيل ننمود، بلکه با حوصله مندی استعما

  .دگی و تأمين نمايندننافع استعماری آن کشور را در افغانستان نمايبيت نسلی شدت بخشيد که بتواند در دراز مدت متر

قيب القاعده بر افغانستان لشکر کشيد، ھرچند از لحاظ کارآئی  و سوابق رابطۀ ع و بعد از بھانۀ ت٢٠٠١وقتی در سال 

حرکت ھمآھنگ با  را نيز در انبان داشت، مگر به مثابۀ يک "جاللی" و "غنی"، "خليلزاد"استخباراتی افرادی چون 

داشت و " سيا"از يک جانب سر در آخور " کرزی"زيرا . موافقت نمود" کرزی"استعمار انگليس، به روی کار آمدن 

  .از جانب ديگر با ھزار و يک رشتۀ مربوط به خاندان طالئی با استخبارات انگليس در رابطه قرار داشت

انگليس به شمار می رفت سرانجام به انتھا رسيد، که محور کار سلطۀ مشترک امريکا و " کرزی"وقتی زمان 

 اکائی و برتانوی، قادر نشدند تا فرد ديگری را با عين خصوصيت پيدا نموده، به قدرت برسانند، اينجيامپرياليستھای امر

و " اتمر"بود که مسألۀ حاکميت مشترک بين برتانيا و امريکا در عمل خود را در ھمکاری نزديک و تنگاتنگ بين 

  .نمايان ساخت" غنی"

 باشند و مبارزه ھميشه ی گذرا و نسب، موقت،ائی که به حکم ديالکتيک ماترياليستی ھمکاری ھا می توانند مشروطاز آنج

بخواھند و چه ھم نخواھند، سرانجام اختالف منافع آبشخور ھا، آنھا را به " غنی"و " اتمر"مطلق و دايمی است، لذا چه 

امری که تأخير و يا تسريع آن، نمی تواند حتميت آن . نموده، گردن يک ديگر را خواھند فشردوادار عمده ساختن تقابل 

  .را زير سؤال ببرد

از يک جانب ھر سه نفر " اتمر"اگر ھمين اکنون به مناسبات قدرت در افغانستان با دقت نگريسته شود، می بينيم که 

ديگر خود انتخاب می نمايد و از جانب را  -س امنيت وزير دفاع، وزير داخله و رئي-مسؤول در امور امنيتی 

در آغاز به کار گماشته بود، با بھانه ھای مختلف از کار بيرون می اندازد، نمونه ھا " غنی"ھا را که " احمدزی"

  . قومندان گارنيزيون و رئيس کميسون انتخابات


