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  محمد ولی نيستانی

  ٢٠١۵ دسمبر ١۴
  

 ٔآمادگی ھا برای ضربه کاری نھائی؟؟؟
  

 کم تجربه و ه ایچھر از پست رياست امنيت ملی و انتساب "رحمت هللا نبيل"استعفای دراماتيک و  پر سر و صدای 

ٔ به حيث سرپرست آن اداره مھم و کليدی، حکـايت از اوضـــاع ناھنجــار سياسی، "مسعود اندرابی"تازه واردی نظير 
اين وضع ناگوار و . بست حکمرانی، و کساد و فساد اداری خطرناکی می کند که بر کشـــور مستــولی شده است بن

ٔ و بعضا کودکانه یسليقه ئ/ٔبينی آبستن به نظر می رسد، در نتيجه اختالفات سياسیخطرناک، که با وقايع غيرقابل پيش  ً

، و »منیوحدت «، خــودسـری، خودخواھی، و بی کفايتی حلقه ھای دورنی حاميان حکومت "عبدهللا-غنی"

 که پايان آن سوی بحران بزرگتر و عميق تر ديگریه گــی دستگاه دولت در کل، دامن زده شده و کشور را بروزمــر

  .دھد ھويدا نيست، سوق می

ً، علی رغم اين حقيقت که وی ظاھرا از حمايت کامل اياالت متحده و منابع استخباراتی "رحمت هللا نبيل"استعفای آقای 

 با "نبيل"نزديکی آقای . بار نياورده امنيتی را ب/غربی برخوردار بود، چندان اسباب تعجب ناظرين اوضاع سياسی

ً و موضع مشابه و خصمانه آندو در قبال قرارداد امنيتی با اسالم آباد، محتمال در امر سياه"یحامد کرز"  بخت شدن -ٔ

ًمسلما از دست دادن حمايت خارجی نه تنھا به .  در نزد حاميان خارجی او نقش مھمی را بازی کرده است"نبيل"آقای 

باالی او را ) ٔضربه نھائی(کار تجريد و وارد کردن فشار  تفھيم نمود که بايد از صحنه کنار رود، بلکه "نبيل"آقای 

، در سمت يکی از معاونان "مرحوم مارشال فھيم"، فرزند "اديب فھيم"تقرر .  آسان ساخت"عبدهللا" و "غنی"برای 

ه بتواند نقشی را در امر تحديد صالحيت و ناگوار ساختن محيط کاری برای نبيل، و سوق او  رياست امنيت ملی نيز می

  . ، بازی کرده باشداءسوی استعف

پاکستان، و از نگاه -  و مخالفت عريانش با قرارداد امنيتی افغانستان"کرزی" با آقای "نبيل"، نزديکی "غنی"از نگاه 

 و يا تطبيق برنامه ھای "ھمکاران-غنی" اھميت تصاحب رياست امنيت ملی برای جلوگيری از احتمال کودتای "عبدهللا"

 در رياســت امنيـت ملی را حيثيت خاری بخشيده بود که بغل ھردو را آزار می داد و "نبيل"جود آقای بعدی خودش، و

 عليه "نبيل"ناگفته نبايد گذاشت که قرار افواه، لحن تند و اتھامات متکرر و عريان . بايستی از بين برداشته می شد

  . در کابل، مانع تقرب کابل و اسالم آباد می شد"غنی"ان پاکستان نيز عاملی بوده است که از نگاه اسالم آباد و طرفدار

 ن نکات فوق، از سياست و قمار يک پانگه، غيرمطمئن و متذبذبی پرده برمیيئعالوه تبه  از صحنه، ب"نبيل"خروج 

ر د) در پاسخ به تقاضا ھای مکرر اياالت متحده و برتانيه ("حنيف اتمر" و رئيس شورای امنيت او، "غنی"دارد که 
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ٔارتباط با اسالم آباد در پيش گرفته و اميدوارند که اين سياست، در صورت کاميابی و مصالحه با طالبان، آينده سياسی 
  .ٔرا تضعيف و در نھايت امر، آماده اخراج از صحنه سازد) جناح عبدهللا(ايشان را تأمين نموده و جناح رقيب آنھا 

ســو يکی از   از صحنه، از يک"نبيل"د که با خارج شدن نش تصور می کن و ھواخواھان"عبدهللا"در جانب ديگر، جناح 

و بدين وسيله احتمال دريافت اطالعات سری و ( حامد کرزی از صحنه خارج می شود ۀمعتمدين و مھره ھای باقی ماند

اه کليدی ، و از سوی ديگر، دستگ)رود  در داخل دستگاه کنونی تضعيف شده و يا از بين می"کرزی"ِاعمال نفوذ 

امنيتی رژيم در کل، و بيگانگی /با درنظر داشت شکنندگی سياسی. استخباراتی نظام دوسره به آنھا تعلق می گيرد

 از مواضع و منابع قدرت در داخل نظام و خارج از آن، دسترسی و تصاحب مواضع امنيتی و "غنی"روزافزون 

کيب و تعلق وزارت داخله و رياست امنيت ملی به گروه  اھميت خاصی پيدا کرده و تراءاستخباراتی برای تنازع بق

ٔ، بدون شک، اين گروه را با توانائی بالقوه توطئه ھای کودتائی و يا جلوگيری از چنين توطئه ھا مجھز می "عبدهللا"
  را از مواضع مھم قدرت در داخل دستگاه حـــکومت شدت"غنی" از صحنه، مزيد بر آن، انزوای "نبيل"خروج . سازد

  . تنگ تر و تنھا تری محصور می سازدۀٔبخشيده و او را در حلقه محاصر

 به حيث سرپرست رياست امنيت ملی نيز گويای ملحوظات و اھداف غرض "مسعود اندرابی"بايد گفته آيد که تقرر آقای 

 موافقت کنند و )ولو در سطح سرپرستی( در مورد اين تقرری "عبدهللا" و "غنی"آلود خاصی است که سبب شده اند تا 

َی را به سمتی دارای چنين اھميت کليدی بگمارند ٔنين چھره کم تجربه و غيرمسلکيچ  از نگاه سن جوان "اندرابی"آقای (ِ

بوده و در حالی که تخصص او در امور تکنولوژی معلوماتی است، محض از دو سال بدين سو به حيث معــاون 

که ( چھره ای نيست که کارکشته ھای رياست امنيت ملی "اندرابی"آقای ). عملياتی رياست امنيت ملی کار کرده است

 بگذارند و يا به تخصص مسلکی او به او وقع)  اند"نجيب"تعداد کثير شان روباھای پير و بازمانده ھای رژيم داکتر 

ٔموجوديت چنين چھره  به علتی مناسب به نظر می رسد که با "غنــی"ولی اين انتخاب برای جنــاح . احترامی قايل شوند
آقای ( شخصيتی در رأس رياست امنيت، اختيارات و اھميت رئيس شورای امنيت ۀجربه، غيرمسلکی و فاقد اتوريتکم ت

ًفزونی اختيار خواھد کرد و محتمال بخشی از صالحيت ھا، عمليات و برنامه ھای کاری رياست امنيت به شورای ) اتمر

ٔست مستقيم رئيس جمھور در امر سوق و اداره تجھيزات بشری و غيربشری امنيت انتقال کرده، و در نتيجه، د
  .استخبارات کشور قوی تر خواھد شد

، "امرهللا صالح" و ھم پيمان او "عبدهللا" به حيث رئيس امنيت ملی، در حقيقت امر، "اندرابی"در سوی ديگر، با تقرر 

کھنه کار، دشمن سرسخت مصالحه با طالبان و لفاظ زرنـــگی است، به اين رياست دستــرسی مــستقيم که استخباراتی 

ٔ، محتمال، مقام گرداننده اصلی ولی غير رسمی اين رياست را به عھده "امرهللا صالح"در چنين حالی، . پيــدا می کنند ً

مد، شکی باقی نمی ماند که بخش بزرگ نظام ٔاگر محاسبه دو جناح حکومت چنين باشد که گفنه آ. خواھد داشت

 در قفای رياست امنيت ملی و آقای "صالح" تقسيم شده و آقای "عبدهللا" و "غنی"امنيتی کشور بين دو جناح /استخباراتی

با چنين وضعيتی، تکرار . ٔ در روی صحنه شورای امنيت به رقابت و درگيری ھای پنھانی خواھند پرداخت"اتمر"

  .    ٔ سانحه قندز به ھيچ صورت از امکان بعيد به نظر نمی رسدحوادثی نظير

 است، در مکتب سياسی او درس ديده و "کرزی" که يکی از ھواداران پر و پا قرص آقای "نبيل"توان تصور کرد،  می

گاه ٔداند، ادامه ھمکاری خود را با دست تقرر خود را به پست مھم رياست امنيت، مرھون لک بخشی ھای ايشان می

 خو گرفته "کرزی"ٔ، که با شخصيت نرم و مردم دارانه "نبيل"زيرا، .  از اول وحله دوامدار نمی پنداشت"عبدهللا-غنی"

 را کــه به تفويض صالحيت "غنــی"و از آن در راستای آزادی در کار استفاده می برد، شخصيت خشک و عصبانی 

، مانند "نبيل"عالوه بر اين، . ارد، غيــرقابل تحمل می يافت خاص دۀمعتقد نبوده و به مايکرومنجمينت امور عالق
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، فـــکر مــی کند که ناکامی پی در پی سياست مســالمت آميز در قبال پاکستان در سال ھای متمادی، بايد ثابت "کرزی"

 است که در نھايت ساخته باشد که اسالم آباد از افغانستان خواھان امتيازات جزئی سياسی نه، بلکه خواستار امتيازاتی

  .      افغانستان و اتکای کامل کابل به اسالم آباد را متقاضی می باشد) خاصه آزادی سياست خارجی(امر، سلب استقالل 

دور از سياست بازی ھای مروج، ه  با صداقت و عريانی بی سابقه و ب"نبيل"ٔنامه آقای ءاين مطالب در متن استعفا

که با   اينۀ عالوهسفانه در جريان چند ماه گذشته بأمت«: نامه آمده است کهء استعفادر اين. شوند وضاحت بخشيده می

 "نبيل" .» کار برايم محدود گرديدۀھمنظر نبودم، شرايط طوری بر من تحميل شد که زمين) ھا سياست(ھا  بعضی پاليسی

اشاره » حد و حصر  فشارھای بی مکدر بودن فضای اعتماد کاری و«با اشاره به روابط کاری اش با رئيس جمھور به 

) ، رئيس شورای امنيت او"حنيف اتمر"ًو محتمال  ("غنی"ٔ در حقيقت از نقص شيوه کاری "نبيل"با اين اشاره، . کند می

ًکه اکثرا با پرخاش و اھانت به ھمکاران توأم است، پرده برداشته و وی را در امر برقراری روابط کاری مؤثر و 

  .کند بی کفايت قلمداد میدوستانه با ھمکاران 

 ، در حقيقت امر، از بازی مکارانه و ظريفی پرده برمی"نبيل"از اين مطالب که بگذريم، بايد گفته شود که استعفای 

 با "عبدهللا"در يکسو، . ٔ و رئيس اجرائيه  ناخواسته اش در جريان است"غنی" بين گروھک ھای ءدارد که در خفا

ب تدريجی اشخاص مورد اعتماد خود در پست ھای کليدی امنيتی، و ميدان دادن صبا ن ظرافت و دقت سعی می ورزد تا

، يا در اثـــر عودت مريضی "غنی"، برای روزی آمادگی بگيرد که آقای"غنی"به اشتباھات و غلطی ھای سياسی 

سط مردم و يا امنيتی به نحوی تو/ٔمھلک سرطان از صحنه خارج شود و يا در نتيجه خراب تر شدن اوضاع سياسی

 و گروھش چنين حساب می کنند که با کنار آمدن با "غنی" و در سوی ديگر،  مرجع ديگری سلب صالحيت گردد

داعش نجات بخشيده و زمينه را برای - حقانی- حزب اسالمی-پاکستان، خواھند توانست خود را از شر جنگ با طالبان

ٔ ضربه کاری و تصفيه حساب نھائی با وی و گروھش آماده   و وارد کردن"عبدهللا"نام ه تمرکز باالی معضله ای ب ٔ
  .سازند

ٔ ھردو نيک مستشعر اند که حکومت دو سره کنونی آنھا برای رسيدن به اھداف طويل المدتی که "عبدهللا" و "غنی"
جای تعجــب بايد گفته آيد که، بربنای سوابق سياسی ھــردو جنــاح، . ن کرده اند، سودمند نيستييھريک برای خود تع

. ی که ھر دو به آن سخت معتقد اند، ملھم باشدئ ھردو، از ايديولوژی قوم ساالرنخواھد بود اگر ھدف عمده و اساسی

. بنابرين، برای صاف ساختن قومی دولت، ھردو اين را الزم می دانند که ديگری را راھی زباله دان تاريخ سازند

وم ساالری و انحصار قدرت توسط پشتون ھا به نظر می رسند، در حالی  و ھـواخواھانش در آرزوی احيــای قــ"غنی"

دست شان افتاده است حفظ نموده و ه ٔ و ھواخواھانش مصمم بر آنند تا سھميه نامتناسب کنونی قدرت را که ب"عبدهللا"که 

 ميان حزب اين حالت، ھمانا برخورد خونين ميان خلق و پرچم و جنگ(ٔدر فرصت مناسب، توسعه مزيد ببخشند 

  ).اسالمی و جمعيت اسالمی را تداعی می کند

در صدد يافتن راھی » وحدت ملی«توان گفت که ھرکدام از جناح ھای شامل در حکومت  بر بنای آنچه در فوق آمد، می

. زدٔاست تا با استفاده از آن، و اقامه داليل موجه به جھان، جناح مقابل را خلع سالح نموده و از سکان قدرت دور سا

پوليسی برای ھردو جناح، بنابر نفوذ و حضور نيروھای امريکا /پيداست که طرح و تطبيق يک کودتای عريان نظامی

موکراسی بر صورت  حفظ شھرت خود و نگھداری روپوش دًدر کشور، ناممکن است، زيرا اياالت متحده اقال برای

بنابرين، ھردو جناح در پی آنند تا از راه ھای .  کردکريه اوضاع جاری، چنين حرکتی را اجازه نداده و تحمل نخواھد

بار آورد، استفاده به ه ٔغير مستقيم و بازی ھای قرين به توطئه سياسی خود را به سرمنزلی که امحای طرف ديگر را ب
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ده ٔ، و خراب تر شدن روز افزون اوضاع امنيتی، به اين پروسه مشکل و پيچي"رحمت هللا نبيل"استعفای . عمل آورند

  .حرارت تازه ای می بخشند و بازی را به مراحل حساس تر و خطرناک تر آن نزديک تر می سازند

  پايان 

  

 :يادداشت

ما آگاھانه آن را به ھمان شکل گذاشته ايم، زيرا ھيچ جای شکی نيست، آنچه ھردو خاين به " وحدت منی" در ترکيب -١
  .می باشد) پول= منی(نھا يعنیکشور را دور يک ميز جمع نموده، ھمان عاليق مادی آ

  . نقل قول ھا ھم ويراستاری شده اند-٢
 AA-AA ادارۀ پورتال

 


