
 

  

 جمهورجدیدافغانستانکیست؟رئیس
پسازسهماهکشمکشبرسرتقلبگستردهدرجریانانتخاباتریاستجمهوریافغانستان،درنهایتبااعالمنتایج

بازشماریآراء،محمداشرفغنیاحمدزیبهعنوانرئیسجمهورجدیدجمهوریاسالمیافغانستانمعرفیشد.

لبانبهافغانستانبازگشت.کردهآمریکاستکهپسازسقوططااشرفغنییکتکنوکراتتحصیل



بهتقلبگستردهباهدفممانعتازرویکارآمدنعبدهللاهاکشمکشانتخاباتیدرافغانستانواعتراضاتپسازهفته

بهرقابت-عبدهللا ایستادگیاینصورتمی-هایانتخاباتیگذاشتهبودکهباوعدهاصالحاتپا گرفت،درنهایتبا

کم اعالم با اساس، براین ائتالفانجامید. و گفتگو به آرامش، به دعوتمردم افغانو مجاهد سابقا یسیوننامزد

انتخاباتافغانستان،اشرفغنیاحمدزیرئیسجمهورجدیدافغانستانورئیسکابینهخواهدبودوطبقتوافقنامه

اختیاراتیدرحدنخست رقیبشرئیساجراییبا دکترعبدهللاعبدهللانامزد وزیر،شورایتشکیلدولتوحدتملی،

وزیرانراراهبریخواهدکرد.




امضایتوافقنامهتشکیلدولتوحدتملی



هایفکریوسیاسیآنچهپیشازمشخصشدننتیجهانتخاباتبرایکارشناسانآشکارشدهبود،نزدیکیگرایش

اشعبدهللاعبدهللابودکهمسیرامضایتوافقنامهامنیتیموردنظرغنیبهآمریکادرمقایسهبارقیباصلیاشرف

کرد.ازسویدیگرعبدهللاعبدهللانیزکهباشعاراصالحاتپابهعرصهانتخاباتگذاشتهبود،ترمیآمریکاراسهل

رفت.مطلوبیبرایواشنگتنبشمارنمیمریکانبودهوگزینههایشچندانموردحمایتآبدلیلروشننبودنبرنامه

دهیباانتخاباتوتقلبگستردهبهسودهایجهتازینروازجندروزماندهبهبرگزاریانتخاباتافغانستانزمزمه

بررسید.درنهایتباحضورجانکریومذاکراتانجامشدهباحضوردونامزد،تصمیماشرفغنیبهگوشمی

هایدیگریبهابعادوپیامدهایآنپرداختهخواهدشد.تقسیمقدرتدرافغانستانگرفتهشدکهدرگزارش

هارا،دونامزدانتخاباتپرحاشیهافغانستانرامعرفیوسوابقآنهایمجزاگروهگزارشویژهمشرقدرگزارش

بررسیخواهدکرد.

هایآمریکاییبیروتواودردانشگاه.والیت"لوگر"درجنوبکابلاست2318محمداشرفغنیاحمدَزْی،متولد

هافعالیتاشرفغنی،سابقهسال.کلمبیادرنیویورکتحصیلکردهودارایمدرکدکترادررشتهمردمشناسیاست

ائلافغانستانگفتگوالمللیبهعنوانکارشناسوتحلیلگرمسهایمختلفبیندربانکجهانیراداشتهوبارسانه

های"جانهاپکینز"آمریکاو"اروز"دانمارکراهمدراینشخصیتسیاسی،سابقهتدریسدردانشگاه.کردهاست

کارنامهخوددارد.

شدوفعالیتدر-نمایندهویژهسازمانمللدرافغانستان-مشاور"اخضرابراهیمی"1002اشرفغنیازاکتبر

رئیس-ولیچندماهیازآغازبهکاروینگذشتهبودکهمشاورارشد"حامدکرزای".اآغازکردداخلافغانستانر

.المللیبهافغانستانبودهایبینگردید.اوهمچنینرئیسادارههماهنگکنندهکمک-جمهوریافغانستان

ینهدولتانتقالیبهرهبریحامدمیالدیبهعنوانوزیرمالیهیادارایی،عضوکاب1001اشرفغنیدرماهژوئن

.دراینمقامبود1002کرزایشدوتادسامبر



خورشیدی،بهکابینهحکومتمنتخبراهنیافتوبهریاست2383احمدزیپسازانتخاباتریاستجمهوری

دانشگاهکابلمنصوبشد؛اماپسازدوسالفعالیت،ازاینمقامکنارهگرفتوبهیکیازمنتقدانجدیحکومت

هایحامدکرزایبرایمبارزهبافسادراناشیداراتدولتیوعدمموفقیتبرنامهکرزایبدلشد.اووجودفساددرا

دانست.ازضعفمدیریتاومی

میالدی،ازسویافغانستانبهعنواننامزددبیرکلیسازمانمللبرایجانشینیکوفیعنان1002ویدرسال

شکستخورد.چندیبعد،درانتخاباتریاست-سازماندبیرکلکنونیاین-معرفیشد،امادربرابر"بانکیمون"

.باحامدکرزایرقابتکرد،امارایچندانیبهدستنیاورد2381جمهوری



حامدکرزای،اشرفغنیاحمدزیرادردوردومریاستجمهوریخودبعنوانمسئولبرنامهانتقالمسئولیتامنیتی

تعیینکرد.ویازطراحاناصلی"افغانیسازی"امنیتدرحکومتازنیروهایخارجیبهنیروهایامنیتیداخلی

شود.حامدکرزیشمردهمی

با2313افغانستاندررتبهچهارمقرارگرفتودردوراولانتخابات2388جمهوریاشرفغنیدرانتخاباتریاست

دردوردوماینانتخاباتبه-مزداصلیدیگرنا-درصدآراءدررتبهدومقرارگرفت،سپسباعبدهللاعبدهللا2..3

آراءمردمافغانستانرابهخوداختصاصدهد.با٪42.22رقابتپرداختوبراساسنتایجاولیهدوردومتوانست

اینحال،اعتراضعبدهللاعبدهللابهنتیجهانتخاباتوارائهششفقرهمدرکمستندمبنیبرتقلبباعثشدکه

پذیرشبازشماریکلآراءمأخوذهشود.احمدزیمجبوربه



بررسیجایگاهعلمیاشرفغنی

ایمفصلبهتاریخدرمقاله-دانشجویدورهدکترایفلسفهسیاسیدردانشگاه"ایسکس"بریتانیا-"زلمینشاط"

بیننقدقرارداد:اشرفغنیرازیرذره2131اردیبهشت12

،پسازپایاندورهمتوسطهدر"لیسهحبیبیه"(۰۶۹۱-۰۶۹۹هایمیالدی)بینسال۰۶۹۱غنیدراواخردهه

اش،"روالسعاده"آشناگردید.اشرفجاباهمسرکنونیکابل،وارددانشگاهامریکاییدربیروتلبنانشدودرهمان

دخودرادررشتهدورهکارشناسیارش۰۶۱۱دههدربیروتبهسربردودرسالغنیتقریباًحدودیک

هایامریکاتندیگرازطرفمؤسسهکمک۱۱بورسیهغنیوحدود.شناسی)انتروپولوژی(بهپایانرساندانسان

)یواسآیدی(تامینشد.



اشرفغنیبههمراههمسرش"روالسعاده"

رسدکهاینباشند،امابهنظرمیهایکشورلبنانمیخانوادهروالسعادهاگرچهازحیثتعلقاتدینیازعیسوی

هایجوانمارکسیستیکیازآکادمیسین-برادرروال-دار."فؤادسعاده"خانوادهبیشترسکوالرمشربهستندتادین

دورهاشرفغنیدردانشگاهبیروتبودهوسپسکهیکیازدانشجویانهم–لبنانبود.دکتر"محمدجمیلحنفی"

غنی،ازاحتمالایدرمورداشرفدرمقاله–شناسیدرآمریکااخذنمودهمدرکدکترایخودرادررشتهمردم



کندکهنامهکارشناسیارشدشسخنبهمیانآوردهوهمچنانادعامیفؤادسعادهباغنیدرنوشتنپایانهمکاری

پایاننامهکارشناسیارشدودکترایغنیشباهتزیادیبههمدارند.

کترازیدرحدودکم–بهافغانستانبرگشتومدتکوتاهی..21ویپسازپایاندورهکارشناسیارشد،درسال

ایازسویموسسهدستآوردنبورسیهدردانشگاهکابلمشغولتدریسشد.غنیدرهمانسالبابه–سال

نفردیگر،برایادامهتحصیلبهامریکارفتووارددانشگاهکلمبیاشد.اوازسال0.هایامریکابههمراهکمک

.مشغولپژوهشدرمقطعدکترابود2182تاسال..21

شودودرآنجابهشناسیدانشگاه"جانهاپکینز"میتمامدورهدکترا،وارددانشکدهتازهتاسیسانسانبعدازا

برایانجام،.218گردد.درسالعنواناستاددانشگاهتازماناستخدامشدربانکجهانیمشغولتدریسمی

کند.یبراییکمدتکوتاهکاروتحقیقمیهایمهاجرینومدارسدینرودودرکمپپژوهشمیدانیبهپاکستانمی

غنیدرمبارزاتانتخاباتیامسالباتوجهبههمیندورهادعاکردکهدرپاکستانسیرتالنبیخواندهاست.ایندر

هایمیدانیبودههایدینیبلکهبرایانجامپژوهشحالیاستکهسفراوبهپاکستاننهبهخاطرفراگیریآموزش

است.



هایاشرفغنیشتهنو

هایعلمیبهچاپرسیدهاست.اولیتحتنامهدکترا،ازاشرفغنیدومقالهتحقیقیدرژورنالقبلازتکمیلپایان

منتشرگردید،ودومی..21کهدرسال«2102–2880ایافغانستان:سازیدرجامعهقبیلهاسالمودولت»عنوان

چاپشد.البته2183کهدرسال«2810-2884یکنر،افغانستان،درهنزاعدردادگاهشریعت،»تحتعنوان

نامهدکترایوینخستازطرفانتشاراتدانشگاهکلمبیابراینشرپذیرفتهشد،اماسپسبهدالیلنامعلوموپایان

ادازسویادارهفسخاینقرارد-نامهدورهکارشناسیارشدشباپایانخوانیومشابهتشایدبهدلیلهم-ناشدهفاش

. پژوهشدکترایاشرفغنیدراینترنتقابلدسترسیاست.گردید

2181تا2184بعدازتکمیلدورهدکترا،ویهیچتحقیقمستقلدیگریراانتشارندادهاست.ازاودربینسالهای

انتشاریافته-معروفاتریشیشناساندیشمندوانسان-(Eric Wolf)فقطچهارنقدکتابوگفتگوبا"اریکولف"

است.



اریکولف

یقوپژوهشعلمیبهحسابازدیدآکادمیکبایدگفتکههیچیکازآثاراخیرویبهمعنیواقعیکلمهیکتحق

آید.واپسینکتاباوکهباهمیاریخانم"کلیرالکهارت"نوشتهشده،درواقعیکتحقیقمشترکاست.عنواننمی

. باشدهایناکام:چارچوبیبرایترمیمدوبارهدنیایویران"میاینکتاب"بازسازیدولت





کلیرالکهارتواشرفغنی

اینکتاب،نتیجهکاروپژوهشمشترکایندومؤلفاستکهدرافغانستانپسازطالبانصورتگرفتهاست.به

سازیدولتایبهنامپردازیکلیدرموردفرایندپیچیدهعبارتی،اینکتابویژهمسائلافغانستاننیست،بلکهتئوری

داریهستندوهایتقریباًضعیفوناکامدرامردولتکشورجهانداراینظام20تا20ازدیددونویسنده،بین.است

دهد.ارائهمی12سازیدرقرنهاییرابرایپروسهدولتاینکتاب،بهعنوانیککتابراهنما،طرح







هاونظریاتاشرفغنیتئوریپردازی

اشرفغنیدرپروژه«.2102-.2.2تولیدوتسلط:افغانستان»انتزدکترایاشرفغنیعبارتاستاز:عنو

ساالریکندکهافغانستانازنگاهساختاری)ساختارسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،دیواندکترایخودبهنحویادعامی

تا2400کند:دورهاولازاثباتمدعایخودانتخابمیوغیره(تغییربنیادینکردهاست.اودودورهتاریخیرابرای

در(2.10تا2400میالدی.ازدیداشرفغنیدرجریاندورهتاریخیاول)2102تا.2.2؛ودورهدوماز2.10

اینساختارمسلط(2102تا.2.2اینسرزمینساختارفرهنگیزبانفارسیمسلطبود.امادردورهتاریخیدوم)

،یعنیبابه.2.2محور.ازدیداواینرونددرسالایپشتونیخودرابهساختارمسلطدیگریداد:ساختارقبیلهجا

.قدرترسیدن"احمدشاهابدالی"آغازودرپایاندورهحکمرانی"عبدالرحمنخان"تکمیلگردید




2102تا2880حاکمافغانستانازعبدالرحمانخان

مقدمهتزدکترایاشرفغنیبرایکسانیکهآشناییکمتریبافلسفهسیاسیدارند،ظاهراًخیلیپیچیدهبهنظر

اهدبیانکندخیلیسادهاست،اماازادبیاتثقیلاستفادهکردهاست.اشرفغنیخورسد.درواقع،چیزیکهاومیمی

خواهدنقدیبرتفکرساختارگراییداشتهباشد،زیراساختارگراهابهتغییرناپذیریساختارهایاجتماعیباورمی

ترینمتفکراناینعرصه،ساختارگراییدرعرصهمردمشناسیخیلیحاکمشدهویکیازمهم2120داشتند.دردهه

ساختارگراییدیگربهچالشکشیدهشدهواینامرپذیرفتهشده،2180و21.0"لئواشتراوس"بود.امادردهه

بودکهمیانساختاروفردرابطهدیالکتیکیودادوستدوجودداشتهوبادگرگونییکی،دیگرینیزدگرگون

.پردازیداشتحثتغییرساختارهادرافغانستان،نیازبهاینتئوریشود.اشرفغنیبرایتوجیهنظریبمی

ایتبدیلشدهاست.بنابراین،ازدیداشرفغنی،افغانستانازنگاهساختارتسلطقدرتواقتصادبهیککشورقبیله

توانبرداشت.اینطورمیشودایتنظیممیساالری،مالیاتوغیرهبراساسروابطقبیلهیعنیتقسیمقدرت،نظامدیوان

گریبرایغنیازنگاشتنایناثر،تبلیغاینطرزتفکربهجهانیانومردمافغانستانوالبیکردکهمنظوراشرف

.ساالریبود.اینطرزتفکردردومقالهپیشازدکترایشنیزمشهوداستحفظسیستمقبیله



دگردیسیبنیادیندرنظریاتاشرفغنی

رییسموسسهموثریت–(Clare Lockhart)با"کلیرالکهارت"1001امااشرفغنیدرکتابیکهدرسال

داند.بدینمعناکهمی«روششهروندمحور»سازیراکامالیکرونداستواربرنوشتهاست،پروسهدولت-دولتی

کهدراغلبمواردباتوسلبه۰۱تاقرن۰۹سازیکشورهایاروپاییقرنازمدلدولت12تواندرقرندیگرنمی

سازیبانیازاستکهپروسهدولت12اجبارهمراهبودهاست،بهرهبرد.بهباوراشرفغنیوالکهارت،درقرن

دهد،اقتصادیبهشهروندانتطبیقیابد؛چهاینروش،رضایتشهروندانرااساسقرارمی-ارایهخدماتاجتماعی

.نهاجباررا

هایعمیقیوجوددارد.اودردههتوانمتوجهشدکهظاهراًمیانآرایاخیروپیشیناشرفغنیتفاوتبهسادگیمی

ایاستوبالطبعدرایننوعمیالدیبراینعقیدهبودکهجامعهوسیاستدرافغانستانکامالقیبله2180و21.0

فردیتفردتعییننشدهاست،چراکهفرددرقبیلهبخشیازکلاجتماعوسیاستهیچجایگاهیبرایشهروندوحتی

سازیاساساًیکروندشهروندمحورمعرفیشدهقبیلهاست.امابرخالفاینباور،درکتاباووالکهارت،دولت

است.



دچاردگردیسیسالپسازارائهتزدکترایش،آیاتفکراو13اماپرسشاصلیدراینجاایناستکهتقریبادرحدود

معتقداست،ویاروششهروند10تا22سازیاروپاییبینقرنهایبنیادینشدهاست؟آیااوکماکانبهمدلدولت

؟12محورقرن

فصلیناتمامدرتاریخ»ییکهدرروزنامه"هشتصبح"افغانستانتحتعنوانازفحوایکالماشرفغنیدرمقاله

سازیمدل"عبدالرحمنخان"،دولت«فصلناتمام»خواهدآنتوانپیبردکهاومی،میبهچاپرسانیده«افغانستان

هایناسیونالیستیچون"محمودطرزی"رابهکمالبرساندواینپردازی"حبیبهللاخان"،"امانهللا"وتئوری

اینامرنمایانگراینواقعیتاستکهواقعیتبهصورتمفهومتداومدرشعارانتخاباتیاوتبلوریافتهاست.درواقع،

.سالازاتمامدورهدکترایش،چندانتغییرینکردهاست12تفکراشرفغنیباگذشتحدودا

شمولهایخودرابهاثباترساندهاست.مدلیکهنههمهسازیمحدویتشودکهاینمدلدولتدراینجایادآوریمی

.هایگوناگونهاوفرهنگاستکهافغانستانکشوریاستمتشکلازاقوام،زبانگرا؛وایندرحالیاستونهکثرت



معمانیست،بلکهمعمایاصلیدرواژه"تحول"شعارانتخاباتیاوچنانکهدیدهمیشودمفهومتداومدرآثاراویک

برای«تحول»توانفهمیدکهاست.اماازمجموعسخنانمسئولینکمپیناوومنشورمنتشرشدهآنها،اینطورمی

.کردنآن"فصلناتمام"استهایجامعهجهانیبرایتکمیلاشرفغنیبهمعنایاستفادهابزاریازکمک

آیدودرسبیجهتنیستکهاشرفغنی،درجریانانتخابات،گفتهاستکهازمفهوم"شهروند"خوششنمیپ

".دار"رابهکارببرد؛واینیعنی"تداومدهدتااصطالح"وطنعوضترجیحمی



اشرفغنیمتفکردومجهان؟

عملیبهچاپرساندهاست.تزدکترایاوبهچاپهایاشرفغنیتابحالفقطدومقالهوتحقیقمستقلرادرژورنال

نرسیده،ویگانهکتابیکهازاوانتشاریافتهاست،کتابمشترکیاستباالکهارت.بهعبارتدیگر،اشرفغنیتا

شود،هیچکتابمستقلیراتابحالمنتشرنکردهاست.لذا،بادومقالهنهچندانمشکلوپیچیدهجاییکهمعلوممی

شناسزیست–(Richard Dawkins)پساز"ریچاردداوکینز"1023شودمتفکردومجهاندرسالهطورمیچ

داراستکهقدرمضحکوخندهآنانگلیس(The Prospect)یمجله"چشمانداز"شد؟اینادعا-دانشگاهآکسفورد



بزرگانیدراندیشهوفلسفهوجوددارندکهاصراربرآندرواقعتوهینبهمخاطباست.زیراایندرحالیاستکه

اندچنینلقبیراکسبکنند.اساساً،اینبزرگاناتصافاند،اماهنوزنتوانستههاکتابوصدهامقالهعلمینگاشتهده

ادانند.البتهمتاسفانهمردمانجهانسوم،اتصافالقاباینچنینیبهخودرچنینالقابدروغینیبهخودراننگمی

به"صدیقافغان"است«فیلسوفجهان»دانند.شاهداینمثال،نوشتاریدرموردقضیهاتصافلقببسیارجذابمی

درروزنامه"هشتصبح"بهچاپرسانده«فیلسوفجهانراچندخریدهاید؟»که"عزیزحکیمی"تحتعنوان

است.



ریچاردداوکینزدرجلویتصویرواشرفغنیدرسمتراستوی

دیدگاهدکترجمیلحنیفیدرمورداشرفغنی

شناسیازدانشگاهایلینوآواستادفعلیدارایدکترایانسان –(Mohammed Jamil Hanifi)محمدجمیلحنیفی

درمقاله"فصلناتمامتاریخافغانستان"وسایرمعتقداستکهاشرفغنی-شناسیدانشگاهمیشیگاندانشکدهانسان

ها،تنمقاالتخوددربارۀتبارشناسیوتاریخافغانستانبطورمطلقهیچچیزنوئینگفتهاست.بخشعمدۀاینم

امریکائیاست.همچنین،گواهینامۀ-قطعاتانتزاعیتصدیقنشدهازمنابعسیاسیوعلمیزبانانگلیسیاروپائی

هایمرموزاست.علمیاوازنهادهایغربیشاملبرخیویژگی





دکترجمیلحنیفی

آمدهکه«اشرفغنیاحمدزی:دومینمتفکربزرگجهان»ایتحتعنواندرمقاله»افزاید:حنیفیدرادامهمی

یااشرفغنیدریکخانوادۀ"کوچی"دروالیتلوگربهدنیاآمدهاست.چنینادعائیهیچگونهاعتبارتاریخی

های"باالکوه"بهدنیاآمدهوها"درشمالکوهفرهنگیندارد.اشرفغنیدرمحلهقدیمیکابلبهنام"گذرفورمولی

اش،نهدروالیتلوگرزادهشدهونهزندگیاولیۀخودرادرآنجااوبرخالفادعاهایرسمیبزرگشدهاست.

-ایقابلاثباتباپشتوننوشیرآغاملقببود(هیچگونهرابطۀقبیلهپدراو)شاهپسندکهبنامشاهجاگذرانیدهاست.

هایکوچییامسکوندرافغانستانندارد.شاهپسندهرگزدرحکومتافغانستانفعالیتنداشتهاست.اوایاماولیۀ

رانیدهاست.جوانیخویشرابهعنوانکارمنددریکشرکتخصوصیحکومتیبهنام"ریاستنقلیات"درکابلگذ

بهپاکستان2180کرد.شاهپسنددردهۀحکومتکابلسهمیدراینشرکتداشت،اماآنراادارهورهبرینمی

«کند.مهاجرتکردهویکشرکتبزرگوسائطنقلیهباربریراتاسیسمی



نماییازشهرکابل



توانآنرااثباتکرد.تعلقموثقبهیکادعایتعلقاشرفغنیبههویت"احمدزی"صرفاادعاییاستکهنمی»

اصلونسبپشتونینیازبهارائهسنددارد.نسبپدریاشرفغنی)پیشازپدربزرگش(شایدبهیکیازدهقاناندر

آهنگاننیروهاینامباستانیپارسی(ازمیزبانانوپیش"سرخابلوگر"مرتبطباشد.پدرپدربزرگاو"بهرام")یک

تواندر(بود.شواهداینموضوعرامی2880-28.8انگلیس)-اشغالگربریتانیاییدرجریانجنگدومافغانستان

گزارشاتوسیعنشریافتهدربارهاینجنگمشاهدهکرد.عالوهبراین،پدربزرگپدریاشرفغنیبنام"عبدالغنی"

درسرنگونی2130-2111هاییکیازهمکاراننیروهایمزدورانگلیس)بهرهبریمحمدنادر(درجریانسال

موردتفقدواقع-بالقبنظامیاعزازی-"حبیبهللاکلکانی"است.عبدالغنی،بهپاساینخدماتتوسط"نادرشاه"

گردد.اینخانه،یکیندرمحلۀقدیمیکابلاعطامیشدهوبهویمبلغزیادیپولویکدستگاهواحدمسکونیرایگا

-ازانبوهمنازلضبطشدهتوسطحکومتکابلازمخالفینقبلیبود.شایعاتوسیعیوجودداردمبنیبراینکهدردهه

،عبدالغنینفوذبسیارزیادیدرگروهیازسارقینیداشتکهدردشت"سقاوه"والیتلوگر2120و2130های

یتداشتند.سارقوحشیصفتیبنام"بالی"کهاکثرابهخانهعبدالغنیرفتوآمدداشت،رهبرایندزدانبود.فعال

.»بالی،برادرکوچکزندومعبدالغنی)مادربزرگاشرف(بود

آنایکهمندرمادراشرفغنی)کوکبهملقببهضیاگل(دختر"احمدعلیلودین"،اهل"کوهدامن"بود.خانواده»

ایکهاشرفغنیدرآنبزرگشدهبود،مراودهداشت.ناماشرفغنیبهنگامتولدبزرگشدم،گهگاهیباخانواده

"اشرف"بود،بهافتخار"شاهاشرفهوتکی"،یکیازحاکمانپشتوندراصفهانایراندرسدۀهجدهم.برخالف

خواندهاست،نهدرلوگر.پسوند"غنی"درجریانادعاهایاشرفدروبسایتخود،ویمکتبابتدائیرادرکابل

بنام"اشرفغنیاحمدزی"وارد"دانشگاه21.0گردد.اودردهۀمکتبعالی)لیسه(بهناماشرفاضافهمی

«شود.ازاینتاریخببعددرادعایاینسههویتشخصیخودمتناقضعملکردهاست.آمریکائیبیروت"می

امریکائیدرکابلفعالیتداشت.-هایمختلفتحقیقاتیاروپائیعنوانمترجمدرپروژه،به21.0غنیدردهۀ

هایبیروتوکلمبیاراهیابد.ویازهایعلمیغربی،بهاشرفغنیکمککردتابهدانشگاهدسترسیبهاینشبکه

افغانستانخدمتکرد.درماهیتگرامریکائیدرببعد،بهعنوانمشاورارشدبهسیاستمدارانمداخله1002سال

دهد،همانچیزیاستکهقضیه،آنچهاشرفغنیدرحقنیروهایاشغالگرامریکائیدرافغانستانانجامدادهومی

انجامدادند.2130-2111هایهادرسالانگلیسبرایبریتانیایی-اسالفویدرجریانجنگاولافغانستان

ایپشتون،دستکمبرایسهنسلقطعشدهاست)ازاواخرسدۀغنیباجامعهوفرهنگقبیلهرابطۀفرهنگیاشرف

نوزدهم(.هویتپشتونیمتشکلازاضالعمثلث"خونپشتونی"،"گفتارپشتونی")پشتوویل(بهعنوانزبانمادری

جتماعیاشرفغنی،ادعایاودرهایاباشد.براساسسوابقتاریخیوویژگیو"رفتارپشتونی")پشتوکول(می

باشد.اشرفغنی،بومیواقعیکابلموردهویتپشتونیفقطمحدودبهتوانائیاودرصحبتولهجهبازاریپشتومی

ببعدبصورتکامالعامدانهیکهویتکوچیپشتونیرابرای1002است.اووبرادرکوچکش)حشمتغنی(ازسال

اند.خودساخته



تصاویرزیادیازاشرفغنیوجودداردکهدریکیازآنهااورا)تقریبابرهنه(درمالعام)برایوضو!(درکناریک

بینیم.اینحرکتعوامفریبانهکهدرآنبدنویعریاناست،جاییدرمی1001ستاندرسالجویآبدرشرقافغان

فرهنگاسالمیافغانستانندارد.غنی،عالقهعجیبیبهپوشیدنالبسهمختلفدارد.درافغانستانهیچکسیبغیراز



پوشد.دیدههایظریفانهرانمیسایرلباسهایافغانیوهایاروپائی،لنگیاشرفغنیچنینالبسهمتنوعشاملجامه

پوشد(.همچنانهرگزدیدههایسبزراهدارآستیندرازکهحامدکرزایمینشدهکهاشرفغنی"چپن"بپوشد)جیلک

پوشد،دراروپایاامریکابرتنکند.دالیلایناختالفهایافغانیراکهدرافغانستانمینشدهکهاشرفغنیلباس

 David)("ژنرالدیویدپترائوس"و ،همسروی– تواندبرای"روال"سبکدرعرصۀسیاسیوفرهنگیفقطمی

Howell Petraeus-معلومباشد.-ژنرالچهارستارهارتشآمریکاورییساسبقسیا





هایمختلفغنیدرجامه

اندکهتاحدیبهموضوعافغانستانهایناکام"نوشتهاشرفغنیو"کلیرالکهارت"کتابیبانام"بازسازیدولت

تصادسیاسیجنگ"نوشته"سیکتاب"اق21پرداختهاست.برایرداصولیمحتوایاینکتاب،کافیاستبهفصل

تالنتیک"آاشرفغنیعضو"شورای"توسطانستتیوکاتو"مراجعهکنید.1022تیکاینی"و"آرلیمادرز"چاپ

است.غنیوالکهارت،روسایمشترکموسسهموثریتدولتیهستندکه؛الکهارتهمکار"شورایاسپین"است

اند.اخیرا،توسطباشد.ایندو،اخیراطرح"آمادگیبرایسوریۀجدید"راابداعکردهمقرآندرواشنگتندیسیمی

ویورکتایمزروزنامهنی"انتخابشد.1023"مجلۀچشمانداز"چاپانگلیسبهعنوان"متفکردومجهاندرسال

،خانم1002درسالاعالمکرد.«تریننامزدانتخاباتافغانستانغربی»،اشرفغنیرابهعنوان1001درسال

بهمنگفتکهاشرفغنیبخاطرایندربیندانشمنداناروپائیو-انسانشناسبرجستۀشرقمیانه-"روالنادر"

شناسجامعه–کند."مایکلکندی"سیرابسیارخوبصحبتمیامریکائیونخبگانسیاسیمشهوراستکهانگلی

در"کنفرانسافغانستان"دردانشگاهبراوندرسال-امریکائیورییسشرکتحامیپروژۀ"مشغولیتافغانستان"

داشت.چقدرزیبا!ببینیداواشرفغنیراچنینتوصیفکرد:"آرزوداشتمتعدادزیادیمثلتووجودمی1001

دهد".هایکبوتریودرخورستایشخودراحرکتمیهاوانگشتها،چشمچگونهدست





،درجلساتهیئتدولتحامدکرزایمشهوربهبدخلقیوتندمزاجیبود.وقتیاشرفغنیوزیرمالیهافغانستانبود

هااودرجریانریاستدانشگاهکابلبخاطرعدمبرخوردمناسببااستادانمحلیدانشگاهمشهوربود.امادرمالقات

اینرفتارهایمتغیر،درکرد.اشدرآنزمان،کامالآرامومتینعملمیآمریکائی-وگفتگوهابامهماناناروپائی

.شودبرخوردهایزبانیاشرفغنیوحرکاتبدنیاودرعرصهاجتماعینیزدیدهمی

نمایندهویژهدبیرکلسازمانمللمتحددرامور-درانستیتو"بروکینگز"،"اخضرابراهیمی"1008درکنفرانس

اقعایکتجربهبودکهبااودرافغانستانبرای"اینودرحضوراشرفغنیدرموردویچنیننظرداد:-افغانستان

نشینیبودکهتوانمدرقالبیکمثالبرایشماشرحدهم:بادیهدوسالتمامهمکاریداشتم.همکاریبااورامی

گذاشت.کردبرشترخودباربیشتریبگذارد.او،وسائلموردنظررایکیپسازدیگریدرپشتشترمیتالشمی

دانماینراهمبگذارمیانه؟!"شتربرگشتوگفت"منکهازجایماالمر،بایککیسهبزرگآمدوگفت"نمییتنها

توانمبرخیزم،اینراهمبگذار".قصهاشرفغنیمانندهمانشخصاست.تنهاتفاوتایناستکهاوخواهاننمی

برخواستنشتراست.

علنامشاورورایزنویدرمبازرات(James Carville)-مریکائیاستراتژیستمشهورآ-"جیمزکارویل"

بود.غنییکباردریکبیانیهعمومیدررابطهباکارویلچنینگفت:1001انتخاباتیریاستجمهوریافغانستاندر

اهمخواهیدکند.اوفرزندنیواورلئاناست.اگرنیواورلئانرابشناسید،افغانستانر"اینمردخیلیمرادرکمی

اینمایندهآمریکادرشناخت".نیواورلئانشهرکارویلاست.پساصالجایتعجبینیستکهغنیدردوره

"کمیسیونهماهنگیافغانستان"بود.

فرمانجیمزکارویلبرایاشرفغنی21

وزیررژیماسراییل،جیمزکارویلعضوحزبدموکراتامریکا،مسئولستادانتخاباتیبیلکلینتون،ومشاورنخست

باردیگردررأسستادانتخاباتیومشاورانتبلیغاتیاشرفغنیاحمدزیقرارگرفتوباچند13درانتخاباتسال

.توصیهبظاهرسادهامامهمواساسیمبلغسیهزاردالرازویدریافتکرد





جیمزکارویل

توصیههایآقایجیمزکارویلبدینشرحبود:

،1022فوریه1

عالیجناباشرفغنیاحمدزی،

..درهمهحاالتطوریرفتارکنیدکهازهماکنونپیروزمیدانجلوهکنید2

..درمواجههبامردم،لبخندرافراموشنکنیدولیدرمقابلرقبابایدصالبتداشتهباشید1

..مراقبعصبانیتخودبهخصوصدرمقابلانظارعمومیودوربینهایتلویزیونیباشید3

..متنسخنرانیخودراقبلازاجتماعاتحداقلدوبارازحفظمرورکنید2

.فراموشنکنید،آثارخستگیدرچهرهشماموجبناامیدیهوادارانتانمیشود.خوابعمیقهرشبرا4

..درهرسخنرانیحداقلبرایحلدومعضلکلیمخاطبانخودوعدهوقولقطعیبدهید2

.همیشهنیمیازهوشیاریخودرابرایمراقبتازحریفاختصاصبدهید)یکچشمویکگوششمامختص.

.حریفاست(

ـدرمالقاتبامسئوالنوشخصیتهایخارجی،اعتمادبهنفسخودرابهرخطرفمقابلبکشید.راهسادهبرای8

اینکارآناستکهیکپایخودرارویدیگریاندازیدوطوریبنشینیدکهکفشتمیزشماباجورابمشکیدیده

.شود.اینتوصیههمیشگیمنبهپرزیدنتاوبامابودهاست

درمصرفبهموقعداروهایروزانهخوددقتنمایید.شایدبهترباشدتاپایانزمانانتخابات،یکنفرخاصبرایـ9

.اینکارمأمورکنید

دقیقهبهیوگابپردازید،اینکاربرایتمرکزبهتروآرامششما20ـتوصیهاکیدمنآناستکهحداقلدرهرروز10

.مفیدوحتیالزماست

وقفهدربعدازظهربسیارمناسباست.سیسینوشیدنیمحرکدرمیانوعدهبرایکاربی30شیدنحداکثرـنو11

.البتهشایدبهدالیلمذهبیشمانتوانیداینکارراانجامدهید



هایها،چروکـدربنرهایتبلیغاتیخوددقتکنید.هیچعکسیبدونروتوشدقیقاستفادهنشود.سایهچشم21

شود.درحذفآنهادقتشود.هاییبااندازهبزرگنامناسبدیدهمییشانیوکنارهبینیدرعکسپ



عواملعدمتوفیقاحتمالیاشرفغنیدرافغانستان

بهاعتقادبسیاریازتحلیلگرانسیاستافغانستان،چندعاملدرعدمتوفیقاحتمالیاشرفغنیبعنوانرییسجمهور

نباتوجهبهروحیهمردماینکشوردخیلاست:آیندهافغانستا

تمامچشمامیداشرفغنیبهحمایتغربدوختهشدهاست،نهبهمردمافغانستان.ایناتکاءبیشازحدبهغرب:.2

چیزیاستکهغالبمردمافغانستانبهانمعتقدند.او،درآمریکاپرستیگویسبقتراازکرزایودیگرانربوده

کندکهاگرحمایتغربراباخودی،بهقصهکرزایازکنفرانسبنتاکنوننگاهکردهوباخودگمانمیاست.غن

داشتهباشد،بهقدرتخواهدرسید.ازاینرو،کمپینانتخاباتیبرایویشکلیکنمایشنامهراداشتونیازیبه

هدایتانتخاباتراکشیدند.هانقشهتقلبوحمایتمردمنبود؛چراکهنهایتاآمریکایی

اگرچهغنیبهمدتچندسالوزیرمالیهافغانستانبودهولیعدمهایجامعهافغانستان:عدمآشناییباواقعیت.1

شود.اینکاندیدا،اززاویهنشریاتآشناییکافیویباخصوصیاتافغانستانیکیازعناصراساسیضعفاوتلقیمی

کند.افزونبرآن،غنیعمرخویشرادرغربسپرینمودهاستوبیشتردرفغانستاننگاهمیهایاغرببهواقعیت

خدمتغرببودهتامردمافغانستان.اوممکناستکهیکاستادخوبباشد،اماسیاستمدارتیزهوشوکاریزماتیک

کندتابهکمکویاییاستفادهمیومردمدوستینیست.ایندرحالیستکهغنیبرایکمپینخودازمشاورامریک

کشورخودرابشناسد.



شمارد.یکیازاشرفغنی،حامدکرزایرایکیازموانععمدهدربرابرموفقیتخویشمیای:هایقبیلهرقابت.3

کرزای،متعلقبهقوم.هایمخالفتویباکرزای،رقابتسنتیمیانقوم"غلجایی"و"درانی"استهانگیز

-کهبیشترمردمجنگجوهستند-باشدکهدرچندقرناخیربرقومغلجاییایازدرانیاستمی"پوپلزی"کهشاخه

تنیروهایچپکهغالبافسرانآنهاراحکومتکردهاست؛اماحکومتاینقومبعداز"کودتایهفتثور"بدس

دادند،سقوطکرد.هاتشکیلمیغلجایی



ایدارد.هاواختالفاتقبیلههادر"قندهار"و"هلمند"نیزریشهدررقابتهاوجنگها،کشمکشبخشیازنارضایتی

هواخواهاناحمدزیدرقندهارحملهکردند.اخیراً،طرفدارانکرزایبویژهبرادرانواقاربویبهستادانتخاباتیو

ایندرحالیاستکهاحمدزیبااستفادهازنفوذخویشاسمبرادرانکرزایرابهعنوانقاچاقچیومافیایقندهاردر

.هایغربیانداختهاستسرزبانرسانه

مارد،بلکهازلحاظمدیریترقابتشغنی،حامدکرزایرانهتنهاازلحاظتواناییوکفایتکاریشخصیتیضعیفمی

هاداند.اومعتقداستکهچوناکثریترهبرانونیروهایطالبانغلجاییاینیزمستحقحکومتدارینمیالقبیلهبین

تواندطالبانرابهآسانیبرسرمیزمذاکرهبنشاندوهستند،هرگزباکرزایصلحنخواهندنمود.ویباورداردکهمی

درجنوبراخاتمهدهد.ازاینرو،غنیمعتقداستکهمردمپشتونبویژهطالبانتحترهبریکرزایمتحدجنگ

نخواهندشد.

هایاشرفغنیاحمدزیآثاریدرخارجازافغانستانازجملهکتاب"بازسازیدولتهایخیالیوناکارآمد:برنامه.2

هایناکامقراردارد،چندانکارسازکشورخودشکهدرصدردولتهایویبرایناکام"نگاشتهاست.اماطرح

.نیست



ساسیوانتخابنظاممتمرکزریاستیداشتهاست.امانظاماشرفغنیبارهاگفتهاستکهنقشیمهمدرطرحقانونا

سالاخیرنهتنهاافغانستانرابهبحرانواوجفساداداریسوقداد،بلکهگرایششدیدبه4ریاستیتولیدیوی،در

.خواهیدارددیکتاتوریوتمامیت

گذارانفسادیاست.وی،یکیازبنیانتضادهایساختاریدرقانوناساسیافغانستاننیزمحصولهنرغنیاحمدز

برداریکورکورانهازبازارآزادغربدرشرایطفعلیهایجامعهجهانی،تشدیدفقروکپیاداری،حیفومیلکمک

.افغانستاناست

غنی،مخالفسرسختدموکراسیپارلمانیوانتخابحکاممحلیوشهردارهابودهوطرفدارنظاممتمرکزبهسبک

سالهدارد،امابسیاریازکارشناسانمعتقد20وی،مدعیاستکهبرایافغانستانیکبرنامه.دالرحمنخاناستعب

طرحپنجساله"داودخان"درزمانحکومتشداردکهازطریق1هستندکهبرنامهدهسالهاوشباهتزیادیبه

اکثریتمردمافغانستانقرارنگرفتهومردمخواهانبرنامهاشرفغنیموردحمایت.دیکتاتویخواهانتطبیقآنبود

تغییرنظاموساختاروبافتقدرتهستند.باساختارمتضادنظامکنونی،نهتنهاافغانستانازبحرانمشروعیترنج

.بیشترخواهدکشیدبلکهبایدمنتظرجنگداخلینیزباشیم



هایعلمی،کهاشرفغنیبخشاعظمعمرخودرادرمیانکانونقابلذکراستباوجودایننظری:تعصبوتنگ.4

ایراتابهحالدرذهنخودحفظنمودهاست.بینیوتعصبقبیلهسیاسیوفرهنگیغربسپریکرده،اماجهان

چنانکهدرزمانتصدیوزارتمالیهافغانستان،تبعیضوتعصبقومیرابشدتنشانداد.



غنیآنقدردرمیانسیاستمدارانافغانستانمحسوساستکهحتیزمانیکهویازمیانهایاشرفتنگنظری

های"تاجیک"و"هزاره"بهدنبالمعاونویابهگفتهخودمشاورانسمبلیکبود،هیچکسحاضرنشددرملیت

،وقتیخواستکه"استادکنارویقراربگیرد.درنتیجه،معاوناولخودرایکپشتونتبارانتخابکرد.همچنین

محقق"رابعنوانمعاوندومانتخابکند،محققودیگرانتبعیضونفرتایشاننسبتبههزارگانافغانستانرادر

.اشدروزارتمالیهرابهرخویکشیدهوحاضربههمکاریبااونشدندزمانتصدی

هایمعتبرتفراواندارد.گزارشاترسانهاشرفغنیازحیثخصوصیاتروانیمشکالخصوصیاتشخصیتی:.2

اشتاثیرخارجیوداخلیحاکیازآناستکهویمبتالبهسرطانمعدهبودهوهمینبیماریبراعصابومزاج

بسیارمنفیبجایگذاشتهاست.افزونبرآن،ویدرمیانکاندیداهایافغانستانبهکمحوصله،عصبیوتندمزاج

دراثراخیرشدرموردافغانستانموسومبه-دوستصمیمیوی–.چنانکه"احمدرشید"بودنمعروفاست

،دربارهوضعیتسالمتاشرفغنیاحمدزیدرهنگامتصدیوزارتمالیهچنین«سقوطدرهرجومرج»

زلزلکردههایمعدهویراازفعالیتبازداشتهوسیستمایمنیویرادچارتنویسد:"سرطانمعدهاکثرقسمتمی

توانستیکوعدهغذایکاملرابخورد.بههمینعلت،مجبوربودهرساعتیکمثقالاست.اودروزارتمالیهنمی

داندکهتاچهوقتزندهخواهدماند".غذابخورد.اونمی





ایازپرخاشگریاشرفغنینمونه

نویسد:"بیستسالمیشودکهمناحمدرشیدکهدوستقدیمیغنیاست،درموردرفتاراجتماعیویچنینمی

شناسمولیویباهیچکسدوستینزدیکندارد.اوعالقهزیادیبهمنزویبودندارد.بسیاری،اوراآدمغنیرامی

هاازوییکشخصیتمنفوردرکابینهرانهاوباافغانهایویوبرخوردمتکبدانند.بدبختانه،بدخلقیمتکبریمی

افغانستانترسیمنمود.هیچکسدوستنداشتکهباویهمکاریکند.اوچنددوستمعدودداشت.وزرایدیگر

هادرموردوی،کرزیراهاانحصارطلباست.سرانجام،شکایتگیریکردندکهدرتصمیمکابینهاورامتهممی

خارجسازد.اخضرابراهیمیکهدرتمامحاالتیکیازحامیاناصلیاحمدزی1002ساختکهاوراازکابینهمجبور

.داد،حتییکوزیرهمحاضرنشدازویحمایتکندبودیکبارگفتهبودکهزمانیکهویازکابینهاستعفامی





تکرارسناریویتقلب
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موقعیتخویشاخیراًجیمزکارویلکهپیشترازویسخنگفتیمرابهعنواننکتهقابلتوجهاینکهغنیبرایتقویت

زاد"به"زلمیخلیل1002رییسستادانتخاباتیخودمعرفینمودهبود.قابلیادآوریاستکهدرانتخاباتسال

ودرآنزمانهمعنوانسفیرونمایندهویژه"جرجدابلیوبوش"ریاستستادانتخاباتیکرزایرابرعهدهداشت

.اعتراضبسیاریازکاندیداهابهتقلببهجایینرسید

1002نیزوجودداردکهناظرینسازمانمللواتحادیهاروپامثلانتخابات1022اماایننگرانیدرانتخابات

.زیراحضورکارویلپوشینمودند،اینباربهنفعغنیعملنمایندافغانستانکهبهنفعکرزایازتقلبگستردهچشم

سازد.ازاینرو،کمیسیونبهعنوانرییسستادانتخاباتیغنی،شکوتردیدرانسبتبهشفافیتانتخاباتبیشترمی

تواندنقشاساسیدرتقلببهنفعیککاندیدانتخاباتکهعمدتاًازطرفدارانکرزایوعواملخارجیتشکیلیافته،می

خاصداشتهباشد.



الفباژنرالدوستمائت

درروزنامهتلگراف،ائتالفاشرفغنیبا1022جوالی.خودبهتاریخدرمقاله(Rob Crilly)"رابکریلی"

خواند.ژنرالدوستممی«ائتالفویباخود»رادراصل(Abdul Rashid Dostum)”عبدالرشیددوستم"ژنرال

ترینشکلممکناست.دبیگناهوتنبیهنظامیانخودبهخشنمتهمبهدامنزدنبهجنگداخلی،کشتارافرا



پسازفروپاشیطالباندرافغانستانوایجاددولتجدیدباحمایتآمریکادراینکشور،ژنرالدوستم،رئیسشورای

عالینظامیونمایندهحامدکرزیدرشمالافغانستانشدوبعدتربهسمتمعاونوزارتدفاعافغانستانارتقامنسب

تکردهوبهرقابتباحامدکرزیپرداختوتوانستشرک۰۱۱۲یافت.اودرانتخاباتریاستجمهوریسال

درصدآرارادرچندوالیتشمالیافغانستانکهاغلبازبکنشینبودندبدستآورد.بااینحال،دردولتجدید20

حامدکرزیپسازانتخابات،ژنرالدوستمبهعنوانرئیسستادمشترکقوایمسلحافغانستان)رئیسارکانسر

یاعلی(معرفیشد.ولیاینپستژنرالدوستمپسازآنازسویدادستانیکلافغانستانبهحالتتعلیققوماندان

درآمدکهاکبربای،رییسشورایترکتبارانافغانستانادعاکردازسویافراددوستمربودهشدهوموردضربو

تتکذیبشد،اماروابطاورابادولتحامدکرزیاست.اینادعااگرچهازسویژنرالدوستمبهشدشتمقرارگرفته

.تیرهوتارکردومنجرشدکهخانهاودرکابل،برایچندینساعتبهمحاصرهپلیسدرآید







سخنانتهدیدآمیزژنرالدوستمدرحمایتازاشرفغنیکهاومجبوربهاصالحآنشد



پسازآن،ژنرالدوستمبهترکیهرفتومدتطوالنیرادرآنجابسربرد؛تاآنکهدرانتخاباتدومریاستجمهوری،

رئیسستادمشترکقوایمسلحافغانستان،دوبارهازنامزدیحامدکرزیاعالمحمایتکردوپستقبلیاوبهعنوان

ازسویرئیسجمهورکرزایاحیاشد.

کند.قطعیقین،انتخابویبهعنوانمعاوناشرفتمامیاینقطعات،پازلحمایتقطعیآمریکاازویراکاملمی

غنی،جزءبرنامهازپیشتعیینشدهآمریکااست.



خطربزرگ

هایتمسخرآمیزاشرفدرخبرگزاریجمهور،بهخنده2313مرداد.1قالهخوددرتاریخ"عبدالشهیدثاقب"درم

کههشداردادهدرصورتعدمرعایتانصافدر-فرمانداربلخ-غنیدرواکنشبهتهدیدازسوی"عطامحمدنور"

هدکرد،اشارهکردهودراندازیخواهایسبزونارنجیراراههایمردمییاانقالبپروسهشمارشآراء،خیزش

پاسخبهغنیازدوخطرهولناکوهولناکترسخنبهمیانآوردهاست.وی،اولیراتسخیردفترریاستجمهوری

)کهپیشترازاینهمبصورتنصفونیمهازسویهوادارانعبدهللاصورتگرفت(ودومیرااعالمحکومت

ردهاست.شماصالحاتوهمگراییازسویعبدهللابر
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افشاءتوطئهعلیهعبدهللاازسویعطامحمدنور

کابل-چشماندازامضایموافقتنامهامنیتیواشنگتن

بااعالمنتایجاولیهانتخاباتافغانستانکه"اشرفغنیاحمدزی"رابهعنوانرئیسجمهورمنتخبمعرفیکرد،

نامهامنیتیموردخواستآمریکاییهامحققخواهدشد.ایننامزددارایتابعیتآمریکاییبودهودرامضایموافقت

.شودهایناظرانسیاستافغانستان،عنصرینزدیکبهآمریکاوپاکستانمحسوبمیرزیابیا

شودودارایارتباطاتکردهغربمحسوبمیاشرفغنی،بیشترداراینگاهبهغرباست.اوتکنوکراتیتحصیل

اهدهمچنانبهدنبالیکخوبیباکشورهایاروپاییوآمریکابودهاست.درواقعایننگاهازسویویکهبخو

سازگردد.توانددردرجهنخستبرایخودافغانستانومردمآنمشکلحلغربیبرایمسائلافغانستانباشد،میراه

اگرثباتسیاسیبهصورتمسالمتآمیزطیماهآتیحاصلشود،میتوانانتظارداشتکهاحمدزیبهسرعت

.امضایاینتوافقنامهراصورتبدهد

هایهابسیارمهماست.بهموجباینپیمان،تمامیحوزهدردرجهبعدی،اینمسئلهبهلحاظحیثیتیبرایافغان

شودواینموضوعبرایتثبیتوبازسازیبخشنظامیوامنیتیافغانستانبرعهدهنیروهایخارجیگذاشتهمی

تارارتشوپلیسدرافغانستان،شرقیوبهعبارتیکنندهاست.ساخنهادینهکردنحضورغربدراینکشورتعیین

تاکنوندنبالشده۰۱۱۰هاازسالها،تجهیزاتوسالحروسیاستوفرآیندیکهبرایتغییرساختار،نوعآموزش

وبهطور-کندکهارتشملیوپلیسافغانستانکامالوابستهبهغربنهایینشدهاست.درمقابل،اینپیمانکمکمی

.نیست،بلکهدرازمدتودیرپاخواهدبود۰۱۰۹شوندوپیامدهایاینموضوعفقطمحدودبهسال-شخصآمریکام
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هاهایخارجیوتاثیرآنبررویافغانندازامضایموافقتنامهامنیتی،مسئلهوجودپایگاهسومینگزارهدرچشما

براین،بایددرنظرداشتکهکمیتوکیفیتحضورنیروهایخارجیبرمعادالتووهمسایگانآنهااست.عالوه

عنوانیکسئلهبراینکهطالبانبههایسیاسیاینکشوروفرآیندصلحآنمؤثرخواهدبود.همچنیناینمرقابت

نیرویگریزازمرکزویکاپوزیسیونپیروزعملکندیاخیر،تأثیرگذارخواهدبود.جایگاهنیروهایجهادیو

ساالرانسابقوهمچنینمیزانجذبسرمایهخارجیوفرآیندتوسعهوبازسازیافغانستانازدیگرمسائلیجنگ

یخارجیتأثیرخواهندگرفت.هستندکهازحضورنیروها

نکتهشایانتوجهاینکهحامدکرزایباتاخیردرامضایاینموافقتنامهسعیکردکهاینموافقتنامه"کاپیتوالسیون

.وار"رادرتاریخبهاسمخودثبتنکندتابتوانددرعالمسیاستبهایفاینقشبپردازد



آیابایدازاشرفغنیترسید؟!

درخبرگزاریجمهورافغانستانتحتعنوان"چراازاشرف11دی21یدثاقب"درمقالهخودبهتاریخ"عبدالشه

داندومعتقداستکهاهلاشاهلمونولوگوتکرویسیاسیمیغنیبایدترسید؟"،ویرابهدلیلطبعفیلسوفانه

درحالیاستکهافغانستانامروزدقیقانیازمماشاتوسازشودیالوگبرقرارکردنبارقبایسیاسینیست،واین

هایمختلفراعدمبهچنینشخصیتیدارد.ثاقب،جلوتر،باتاسیبرافالطونوکانت،شرطظفرفیلسوفدرعرصه

داند.توقفدرپیلهاندیشهومفاهیموحرکتبسویاحترامبهوقانونگذاریبرایخردجمعیمی

داندکهدکرزایاشارهکردهومعتقداستکهکرزای،اشرفغنیرافرددانشمندیمیاوبهگفتگویخودباحام

اشاست.اماثاقببافرضاینکهاینرفتاراترفتارهایاونشانهعصبیبودناونبودهوناشیازتوهماتفیلسوفانه

داند.بههرچهمنتسبباشد،آنهاراصحیحودرشانیککاندیدایریاستجمهورینمی





کندودرجاییبهاینداندکهحتیبهمعاوندستراستخودهمرحمنمینویسندهمطلب،اشرفغنیراکسیمی

گوید"اگرتوانمناظرهندارید،حداقلهایخودخطاببهرقیبانمیکندکهویدریکیازسخنرانیموضوعاشارهمی

اسبخواهدداد".ثاقب،معتقداستکهغنیمنظورشاینبودهدرمسابقهبزکشیشرکتکنید،ژنرالدُوستُمبهشما

کهژنرالدوستمفقطدرعرصهبزکشیصالحیتداردنهدرمباحثدیگر.

پرواوبدونرعایتادبوشأنمخاطبومردم،ازآوردکه"وقتیاشرفغنیاینچنینبیویدرپایان،اینگونهمی

تواندتعادلروانیخودراحفظکند،درصورتنیلبهقدرتتبدیلبهمردینمیکندوادبیاتسخیفاستفادهمی

خطرناکخواهدشد".



بندیجمع

درواقع،اشرفغنیدارایپیشینهسوالبرانگیزآکادمیکاست.حتیمحمدجمیلحنیفیادعاداردکهاشرفغنی.2

نامهکمکگرفتهودرواقعتزدکترایاوهمرونوشتپایاننامهکارشناسیارشدخودازبرادرزنشدرنوشتنپایان

باشد.دورهکارشناسیارشدشمی

بهشهادتمستندکارشناسانیچوندکترجمیلحنیفیوعبدالشهیدثاقبوبنابراظهاراتمقاماتیچونحامد.1

انیاست.بایدگفتکهافغانستانکرزایواخضرابراهیمی،اشرفغنیتندخوبودهودارایرفتاراتغیرمترقبهرو

سرزمینمشکالتاست.تحملوشکیباییبرایهرکسیکهمدعیرهبریافغانستاناست،خیلیضروریست.ازاین

رو،غنیشایددانشویاحوصلهدرشغلتدریسداشتهباشد،امابرایوظیفهخیلیدشواررهبریافغانستان

شخصیتمناسبینیست.

-تواندچارهسیاسیویباتوجهبهبافتفرهنگیمردمافغانستاننمی-هایاقتصادیندادهکهبرنامهسبقهوینشا.3

سازمشکالتباشد.کمااینکهپیشازاینهمبعنوانوزیرمالیهدولتکرزایازتوفیقچندانیبرخوردارنبودهودر

دهاست.نسخهغربیاقتصادیغنیمناسبفضایتعیینقانوناساسیافغانستانهممشکالتبسیاریرابوجودآور

شرقیافغانستاننیستواینخاکمغمومراراهحلیمتناسبباروحیهوفهمبومیآنباید.

کارسیاسیدانست.اینتکنوکراتاتوکشیده،حالوهوایسرزمینیکهاشرفغنیاحمدزیرادراصلبایدغربی.2

کند.هایآمریکاییبهدرستیدرکنمینشینچشدرابهسببقرابتبابرجرانمیسالیاناستبهجزطعمخاکوخون

تواندید.اشمیکمااینکهفخرفروشیسیاسیواخالقیویچهدرکابینهکرزایوچهدرمبازراتانتخاباتی

ستم،وروحیهتکرویوی،گربهنامژنرالدوایدوروونفاقفرمانبریوینسبتبهغرب،ائتالفباچهره.4

-اشبرکرسیریاستجمهوریرانویدمیمعجونیاستکهتبدیلشدنویبهیکدیکتاتوردرآیندهپسازجلوس

اند.ایبودهدهد.باسیریدرتاریخبهروشنیپیخواهیمبردکهتمامیدیکتاتورهادرآغازراهدارایچنینروحیه



نامهامنیتتوانبااستنادبهموضوعتحوالتعراقاینگونهاستداللکردکهباامضایموافقتودرآخر،می.2

کابل،آمریکاازقدرتوبرترینظامیخویشبراینفوذدرنظامسیاسیافغانستاناستفادهنمایدتا-واشنگتن

.بدینوسیلهنیروهایمتمایلبهمنافعآمریکارابهقدرتبرساند

ترینفردبرایزعامتآیندهافغانستاندکترعبدهللاعبدهللاازنظراکثرمردمافغانستانوجامعهجهانی،شایسته..

هایبیرونی،ریشهدراشتباهاتخودشیاهاوکارشکنیاست.علتعدمتوفیقوی،عالوهبربرخیشیطنت

نگارانوجزابهآنخواهیمپرداخت.بسیاریازروزنامههایغلطیکهداشتهاست،داردکهدرگزارشیممشورت

-اصحابرسانهدرافغانستانهنوزمعتقدهستندکهویتوانمندترینفردبرایادارهکشوردراینشرایطدشوارمی

باشد.اشرفغنیتوانستباحمایتآمریکا،کمیسیونانتخاباتودولتکرزایوجامعهجهانیرادرخدمتطرح

بپیشبردوازروزنهاشتباهاتحزباصالحاتنهایتبهرهرابرایتسهیلفراینداینعملوورودبهفازنهاییتقل

اینهچنداندورشاهدافغانستانیآمریکاییخواهیمبرد؛واگرکاربهبروزاختالفاتگستردهداخلینیانجامد،درآینده

غربدرمنطقهنقشبسزاییخواهدداشت.بود.کشوریکهدرایجادتحوالتموردتمایل

منبع:مشرق

 


