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عبدﷲ امينی -کابل
 ٠۶اپريل ٢٠١۵

تشنج رو به ازدياد بين غنی و عبدﷲ

دو حرامزادۀ تاريخ
دراين روز ھا خصوصا ٌ بعد از بازگشت از امريکا ،غنی و عبدﷲ به جان ھم افتاده اند .غنی بيشتر ابراز صالحيت
می کند ،اما عبدﷲ ھم عکس غنی حرف می زند .تناقض در گفتار ايندو حکام تحميلی کامالً آشکار است .معلوم
نيست که امريکا تا چه اندازه کشمکش ايندو مزدور را تحمل می کند و يا اين که يکی را به زمين می زند و ديگر
را به آفاق می رساند.
از جريان سفر و نوع پذيرائی غنی و عبدﷲ در امريکا ديديم که اين کشور واضحاً غنی را بر عبدﷲ ترجيح داد .در
بسياری محافل ،عبدﷲ حيثيت سياھی فاليز را داشت .در يکی از مذاکرات خصوصی بين غنی و اوباما در کمپ
ديوت ،دست عبدﷲ را گرفته از اطاق بيرون کردند .در يک کنفرانس مطبوعاتی بين کری ،غنی و عبدﷲ ،کری ھر
دو را منحيث شاگردان وفادار ستود اما گفت که "غنی می توانست به تنھائی قدرت را بگيرد ،اما خواست که عبدﷲ
ھم شريکش باشد" .با اين گفتار ،کری خواست که ھم غنی را باال ببرد و ھم توطئۀ امريکا را در وارد ساختن فشار
در تشکيل حکومت وحشت ملی بی تأثير جلوه دھد.
حين باز گشت به افغانستان ،اولين برخورد غنی و عبدﷲ به ارتباط گماشتن شکريه بارکزی در کميسيون اصالح
انتخاباتی بود .عبدﷲ ادعا دارد تعيين شکريه بارکزی در کميسيون اصالح انتخاباتی بدون مشوره با وی صورت
گرفته و برايش قابل قبول نيست .دومين برخورد عبدﷲ با غنی به ارتباط سياست خارجی است .غنی در بحران يمن
جانب عربستان را گرفت و از تجاوز اين کشور به يمن حمايت نمود .اما عبدﷲ از حملۀ عربستان به يمن پشتيبانی
نمی کند زيرا تعلقات روسی و ايرانی دارد .کشمکش ھا نه تنھا بين ايندو بلکه ميان ساير اعضای حکومت وحشت
ملی ،يک نوع صف آرائی گروھی متعلق به اجانب را آشکار می سازد .با وجدان خفته ،ھريک از مزدوران دولت
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مستعمراتی کابل از منافع کشور حامی خود حمايت می کند .با اين روش ،مردم و کشور ما به سوی نيستی و
بربادی سوق می يابند.
وجيبۀ مردم ماست که در مقابل اين نظام ضد ملی ايستادگی نمايند تا سرانجام آن را از پای درآورند.
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