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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١۶ اگست ٢۴

  

 "عبدهللا" و "غنی"علل واقعی  تشنج بين 

 
 بخند تا جھان به رويت بخندد

 بتواند حاکيمت خود را بر نظام ھای مستعمراتی که  استعمار برای اين. اقض اندتننظام ھای مستعمراتی پر از تضاد و 

.  ميان مقامات دولت مستعمراتی کشمکش ھای تصنعی را خلق می کندهو سرزمين ھای  اشغالی تحکيم بخشد، ھميش

بر مبنای .  مختلف برای نجات و پيروزی بر حريف، به کشور استعماری مراجعه می نمايند ھایبدين صورت، جناح

 مختلف را به جان ھم می اندازد و جوالن ھر جناح را در دست می گيرد و  ھایکم با موفقيت گروه، کشور حاهاين شيو

اين طرز کار را اکنون .  دھد که از اعتماد خاصی نزد کشور اشغالگر برخوردار است ھمچنان به ھر يک اطمينان می

کتيک را در افغانستان و اروپای شرقی به سوسيال امپيرياليسم شوروی اين تا. در عراق و افغانستان مشاھده می کنيم

 و "عبدهللا"در افغانستان کنونی کشمکش بين .  بودءکار برد و تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی اين شيوه مرعی االجرا

 منافع مادی، دالبته نباي. شود گردد و توسط عمال شان به کار انداخته می  ھم در جای ديگری طرح ريزی می"غنی"

استعمار شرايط را طوری عيارمی .  حقارت را از نظر دور داشتۀی شخصی، حسادت سياسی و عقدخود سری ھا

درين مضمون، علل . سازد که افراد و جناح ھای مختلف برای مات کردن يک ديگر به ھر وسيله متشبث می شوند

 .وشکافی می نمايم را مورد ارزيابی قرار داده و آن را م"عبدهللا" و "غنی"واقعی اختالفات درونی بين 

خرابی  وضع امنيتی و اقتصادی اين کشور را ھم افزايش " وحدت ملی"بحران سياسی رو به تزايد  در داخل حکومت 

وحدت " امريکا شکل گرفت،  حکومت به اصطالح ۀ، وزير خارج"جان کری"که به امر " توافقی"بنا بر .  داده است
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به  می کرد، اما نظر ء يک سلسله  اصالحات انتخاباتی و سياسی را اجرا٢٠١۶مبر بايد تا سپت" عبدهللا" - "غنی"" ملی

يک عده معتقدند که واشنگتن . ثری برای تحقق بخشيدن اين وعده ھا برداشته نشده استؤ مکشمکش ھای درونی ھيچ گام

وحدت " حکومت ناکامی. را در انجام امور آزاد گذاشته است"غنی"ھم ميل جدی برای اصالحات نشان نداده و دست 

از آنجا سر چشمه می گيرد که اين حکومت بر مبنای ارادۀ ملی و مردمی استوار نشده، بلکه از جانب امريکا " ملی

  . برمردم محکوم و کشور اشغال شدۀ افغانستان تحميل گرديده است

رند و ھر فرد و  جناح ب  در تضاد و کشمکش به سر میهدر يک نظام تحميلی و دست نشانده، افراد بر سر قدرت  ھميش

ما اين حالت را در زمان حاکميت خلق و پرچم ديديم که . سعی می ورزد که بيشترين خدمت را برای استعمار انجام دھد

 چطور مقابل مشاوران و تجاوزگران روس، يک ديگر را پاره پاره کردند که روس ھا ھم ازين حالت شادمانی می

اين حکومت کمترين . ول در تضاد و تناقض خلق شد  که تا امروز دوام دارداز روز ا" وحدت ملی"حکومت .  کردند

دھند و آنھا را عليه  مسؤوليت نزد مردم خود ندارد، زيرا ساخت اجنبی است و اجانب ھم طرفين را مانند طفل فريب می

نيرو ھای . ت دارندافراد نصب شده در قدرت از جانب استعمار از خود درجه و منزل. دنيک ديگر استعمال می نماي

الکن ھيچ . استعماری و کشور ھای حاکم به سرنوست کشور ھر يک را مساوی نمی بيند و فرق را بين شان قايل اند

به جرأت می توانم . که از ھر يک برای مقاصد مختلف بھره برداری می نمايند دھند، برای اين يک را ھم از دست نمی

 سنگينی می "غنی" در نزد واشنگتن فرق می کند و پلۀ ترازوی "عبدهللا" و "یغن"که  درجۀ اعتبار  بگويم با وجودی

با .  و جناحش ھنوز ھم در نزد دستگاه ھای  استخباراتی امريکا قابل استفاده بوده  و نبايد از دست بروند"عبدهللا"نمايد، 

 .ست را تشديد کرده ا"عبدهللا" و "غنی"اين گفتار می پردازم به عللی که تنش بين 

  

  علل شخصی: اول

، نزد ھمه آشکار گرديد که مدت عمر  حکومت ٢٠١٤ سپتمبر ٢١رخۀ ؤم" وحدت ملی"از روز تشکيل حکومت 

اگر مداخلۀ .  که بر مبنای تقلب انتخاباتی بنا شده بود، طوالنی نخواھد بود و از ھم خواھد پاشيد" عبدهللا–غنی "تحميلی  

از روز اول تشکيل . زودتر تحقق می يافت" وحدت ملی"د، فروپاشی حکومت  وزيرخارجۀ امريکا نمی بو"جان کری"

 اکثر تصاميم را بدون مشورۀ "غنی". حيث مرد مقتدر نظام عرض اندام کرد  من"غنی"اين حکومت ضد ملی، 

اين روش ھم در سياست داخلی و ھم در سياست خارجی دولت .  اتخاذ نموده و آن را عملی ساخته است"عبدهللا"

که در صورت ضرورت و يا تظاھر به   به بعضی امور تشريفاتی حواله شده و يا اين"عبدهللا". ستعمراتی ھويدا استم

 است و به فيصلۀ "غنی"اء و سفراء در دست راکثر تعيينات وز. برد  او را با خود به سفر خارج می"غنی"ھم آھنگی 

 "غنی"شود که امريکا ھم چراغ سبز به   تصور می.شود وقعی گذاشته نمی" وحدت ملی" تشکيل حکومت ٥٠ -  ٥٠

غنی نه از نگاه حقوقی و نه از "چنانچه اين گفتار جان کری که . نشان داده تا ابراز قدرت نمايد و يکه تاز ميدان باشد

 کن بهل. نگاه قانونی و نه از نگاه کدام سابقه، ضرورت داشت که قدرت را تقسيم کند و يک حکومت متحد خلق نمايد

 را زير "عبدهللا" را جسور تر ساخت تا "غنی"،  بيشتر "خاطر منافع افغانستان و حرکت به پيش به اين کار تن در داد

  .فشار قرار دھد و او را تنبيه نمايد

زنجير ھا را گست دھن باز کرد و ا ١٥ به تحريک  ياران شورای نظاری و جمعيتی اش در روز "عبدهللا" باالخره، 

 چنان خصمانه بود که مردم را شوکه "عبدهللا"کلمات .  تاخت و تاز نمود که برای ھمه تعجب آور بود"یغن"بر گسسته 

 تشکيل حکومت ۀتوافقنام ": چنين گفت"عبدهللا".  برای مصرف داخلی است"عبدهللا"د و ارگ اعالم کرد که گفتار کر

اين کشور نيست، اما به معنای رفتارھای  جمھور  دولت وحدت ملی افغانستان اگر به مفھوم رد دستورات رئيس
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 رئيس صاحب جمھور افغانستان خودت وقت نداری که با رئيس اجرائيه ات در ظرف سه ماه ...خودسرانه ھم نيست

اما کسی که . شود پس وقت شما بزرگوار در چه سپری می. حداقل دو ساعت يا يک ساعت تنھا يک به يک ببينی

 لياقت "غنی"که    مبنی بر اين"عبدهللا" عقيدۀ ."  اقت رياست جمھوری را ھم نداردحوصله بحث را نداشته باشد لي

ارگ . سمت رياست جمھوری افغانستان را ندارد، نشان دھندۀ  اختالفات عميق اين دو عنصر نصب شده در قدرت است

ارگ خاطر نشان . داری ندانست را غير مسؤوالنه خواند و آن را شايستۀ حکومت"عبدهللا"ھم بيکار ننشسته و انتقادات 

 فقط برای جلب حمايت اعضاى حزب جمعيت اسالمى "غنی  اشرف  محمد" از "عبدهللا"قادات اخير داکتر انت"ساخت که 

 بيان شده "جمعيت اسالمی افغانستان" اجالس در آستانه برگزاری "عبدهللا"اظھارات ...افغانستان صورت گرفته است

  ". در گذشته بيشترين انتقاد را از وی داشته استنھاداست و اين 

، فعاليت ھای سياسی در داخل به راه افتاد تا اگر اين دو با يک ديگر ديدار "غنی" از "عبدهللا"بعد از انتقادات شديد 

 ديگر  با ھم مالقات نموده و نظرات يک"عبدهللا" و "غنی"گست، ا ١٧سرانجام به تاريخ . نمايند و تنش را کاھش دھند

داند که   وعده داد که نظرات و پيشھادات او را مورد بررسی قرار خواھد داد، اما خدا می"عبدهللا" به "غنی". را شنيدند

  ! چه وقت

  

  قومی/ علل سياسی: دوم

 افغانستان و اشغال اين کشور، حاکميت در تمام ساحات در دست شورای نظار و ردر دو سال اول تجاوز امريکا ب

که پشتون ھای  امريکا برای اين. می بود و کسی توان مقاومت در مقابل اين دو گروه حاکم را نداشتجمعيت اسال

اين دو جناح به شمول دوستم در جريان .  سرکش را تنبيه نمايد، حاکميت را به رقيب اصلی اش يعنی تاجکان  انتقال داد

را به اين کشور تسليم کردند و اوامر واشنگتن را مو به  افغانستان و درھم کوبيدن موقتی طالبان خود رحمالت امريکا ب

عالوۀ اعطای ميليون ھا دالر، افراد اين گروه ھا را به مقامات بلند ه امريکا ھم به آنھا  پاداش داد و ب. مو اجراء نمودند

 افغانستان که، شورای نظار و جمعيت اسالمی ھنوز ھم در باوجودی. دستگاه دولت مستعمراتی افغانستان نصب کرد

سرمست از .  يکه تاز اند واعمال قدرت می نمايند، آن قدرت و صالبت سال ھای اول برای شان ديگر باقی نمانده است

که  امريکا، افراد اين گروه به تاخت و تاز آغاز کردند و کسی را رقيب نمی گرفتند، تا اين" پشتوانۀ"بادۀ پيروزی و 

 را ھا شان نسبی به پايان رسيده بود و امريکا ھم می خواست که دل پشتونۀا وظيفامريکا به سرکوبی شان اغاز کرد زير

  .دست آورده بار ديگر ب

حين سفر به امريکا، به کاليفرنيا رفت تا .  که  خود قاتل خودش شد بود"عبدهللا" اولين قربانی روش نو امريکا شخص 

 از ايران ستايش نمود و ھنوز گفتارش به پايان در جريان صحبت. در حضور حاميانش صحبتی کند و فخر بفروشد

نرسيده بود که امريکا امر برطرفی اش را صادر کرد و به کرزی ھدايت داد که شخص ديگری را به عوض وی 

زمان افول شورای نظار و جمعيت آغاز گرديد و خدا .  با بسيار بی عزتی از امريکا خارج شد"عبدهللا". معرفی نمايد

از :  مفتن دو نقش را بازی کرد"کرزی".  داد که از شر يک عده از شورای نظاری ھا رھائی يايد را"حامد کرزی"

کرد و ازجانب ديگر آنھا از عقب  يک سو جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا را دوستان ھم سنگر جھادی خطاب می

به موازات سقوط اين دو گروه، . دومين قربانی بود که شورای نظار متحمل گرديد" قانونی"ھمان بود که . خنجر می زد

برگشت يک عده پشتون ھا بر اريکۀ قدرت ميسر گرديده  که برای شورای نظاری ھا و جمعيتی ھا بسيار گران تمام 

 شورای نظاری ھا و جمعيتی ھا ۀ بلکه ھم"عبدهللا" ازدياد يافته که نه تنھا "اشرف غنی"اين جريان با نصب . شده است

افراد جمعيت اسالمی و شورای نظار که دور انديشی نداشتند و در گفتار و کردار خود بيباک . ترا سراسيمه ساخته اس
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 بود که تمايالت ايرانی اش برای امريکا بيش از "برھان الدين ربانی"اولين حذف فزيکی . بودند، سر به نيست گرديدند

 رسيد "داوود داوود"به تعقيب آن، نوبت جنرال . تادندآن قابل تحمل نگرديد و در نتيجه او را احترامانه  به ديار عدم فرس

قسيم " و آموزنده ای تحت عنوان مضمون مبسوط" موسوی"دوستم آقای .  تشريف فرمای آخرت شد"قسيم فھيم"و سپس 

 .موجود است"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "به  رشتۀ تحرير درآورد که در آرشيف پورتال " فھيم چرا بايد می مرد

دھد که  حذف سياسی و فزيکی سران جمعيت اسالمی و شورای نظار، نزول نفوذ قومی اين دو گروه را ھم بشارت می

 با حزب اسالمی و طرح مذاکرات صلح "غنی"احتمال نزديکی . برای شان  پريشانی و اضطراب جدی خلق کرده است

با ھراس از دست دادن نفوذ . ی فرود می آيدبا طالبان مانند چکشی است که بر فرق شورای نظار و جمعيت اسالم

 کشود و او را در يک جانبه بودن متھم ساخته "غنی" ھم با استفاده از فرصت لب انتقاد از "عبدهللا"سياسی و قومی، 

چھرۀ اول وی اقتدار : " دو چھره دارد"اشرف غنی"دارند که  افراد شورای نظار و جمعيت اسالمی اظھار می. است

". چھرۀ دوم وی اصالح طلبی، ميانه  روی و رھبر رويائی برای غرب است.  گرائی و قبيله گرائی استگرائی، قوم

 را انسان تندرو،  بی منطق "عبدهللا" خود را برای جھان يک انسان واقعی بين، شريف و معتدل معرفی نموده و "غنی"

  .و فاسد شناسانده است

  

  پولی/ علل مالی 

 از دست دادن منابع پولی شورای نظار و جمعيت اسالمی "عبدهللا" و "غنی" تشنج بين تلاز نگاه من، عمده ترين ع

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان و .  قسمت اعظم آن منابع را از تصرف آنھا خارج ساخته است"غنی"است که 

 ھا را در دست گرفتند و خود  ھا دالر، افراد شورای نظار و جمعيت اسالمی قسمت اعظم قرار دادميلياردسرازير شدن 

 شريک جرم بودند و "کرزی"، گروه شورای نظار و برادران "کرزی"در زمان رياست جمھوری . را ثروتمند ساختند

فساد گسترده افغانستان را فرا گرفته بود که تا حال . قرار داد ھا را می قاپيدند و کسی ھم جرأت مقابله با آنھا را نداشت

قرار داد ھای . ظر به احصائيۀ ملل متحد افغانستان يکی از فاسد کشور ھا در جھان شناخته شده استھم ادامه دارد و ن

 چوکی در "غنی" و يارانش بود که بعد از نصب شدن "محمدی"پر منفعت  وزارت دفاع و داخله بيشتر در دست 

ود زير نظر گرفته و يا به دوستان  قرار داد ھا را خ"غنی"شود که  تصور می. رياست جمھوری ھمه را از دست دادند

شورای نظار و جمعيت اسالمی با از دست دادن چنين منابع عظيم  پولی و مالی، در . نزديک خود توزيع کرده است

 ھدايت داد که "غنی"، "عبدهللا"در آخرين ضربه به . اضطراب افتاده تا چگونه بتوانند منابع از دست رفته را باز يابند

 در قرارداد تيل وزارت داخله پرده "قھار عابد"س و شراكت رئيس اجرائی  و رئيس دفترش حاجی  فساد، اختالاز 

قبل بر آن، جريان  اکماالت تيل و روغنيات وزارت دفاع ملی ھم از . برداشته  شده و آن را غير قانونی اعالم نمايند

که به  حداقل  ًگروه را قسما خشکانيده و يا ايندست شورای نظاری ھا و جمعيت ھا گرفته شده و منابع عايداتی اين دو 

  .  شدت گرفت و به يک بارگی طغيان نمود"عبدهللا"غضب که ھمين بود .  رسانيدند

قابل ياد آوری  است که کشمکش غنی و عبدهللا بر مبنای موضوعات ملی و کشوری استوار نيست، بلکه روی عقده ھا 

دانند که ھر دو دست نشانده اند و ھر دو توسط اجانب به  ھمه می. و حسادت ھای شخصی، قومی و پولی می چرخد

برای پرده پوشی از نيات اصلی درمقابل يک ديگر و خاک پاشيدن به چشمان مردم و . اريکۀ قدرت نصب شده اند

  .   شود که بتواند ادعا ھا را منطقی جلوه دھد جھان،  بھانه ھائی طرح ريزی می

 


