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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٣
  

  "غنی"حمايت قاطع ناتو از 
نيروھای اد مربوط به زي" دوستم"وادار به فرار از افغانستان گرديد، بسياری ھا می گفتند، که فرار " دوستم"زمانی که 

اين حرف با در . و توطئه ھای آنھا فرار کرد" باند ارگ"و بقيۀ " غنی" نبوده، خودش از ترس "ناتو"اشغالگر

 بر ھمگان روشن شد، د، مگر امروز ديگريزياد از حقيقت دور به نظر نمی رس" دوستم"نظرداشت سوابق بد و منفی 

  :زيرا.کمر بسته است" غنی"مايت از که ناتو به ح

به مثابۀ مقدمه و جاده " لويۀ جرگۀ مشورتی"و حواريونش تالشھای شان را جھت تدوير " کرزی"به دنبال اين که 

" کرزی"آغاز نمودند، بر ھمه روشن شد که مناسبات " باند ارگ"و از آن طريق خلع يد " لويۀ جرگۀ سنتی"صاف کن 

- پوتين"در واقع می خواست درامۀ " غنی"درت رسانيدن که با به ق" کرزی. " استهرو به خرابی نھاد" غنی"و 

بيشتر گذشت " غنی"، خالف انتظارش ھر روزی که از عمر قدرت دوباره به نمايش گذاردرا در افغانستان " ميدويدوف

ل  گرديده، در نتيجه گذشته از بی اعتنائی مقابتر زياداو به قدرت و اعتماد بادارانش به حفظ ویبه ھمان اندازه عشق 

، که می خواھد خود را نمايندۀ بر سر اقتدار تمام درانی ھا يعنی رقيب احمد زائی ھای غلجائی معرفی نمايد" کرزی"

در دولت دست نشانده " کرزی"ًغاز نموده، زير نام مبارزه با فساد، تقريبا بيشتر شاخک ھای قدرت آمقابله با وی را نيز 

  .را قطع نمود

را که " لويۀ جرگۀ مشورتی"، مسألۀ تدوير "غنی" حد اقل جھت زير فشار قرار دادن که متوجه موضوع بود،" کرزی"

 ساله اش با پايه ھای ١٣تای سفيد تلقی گردد،  رويدست گرفته با تکيه بر مناسبات ده يک کويمی توانست چيزی شب

، تعداد زيادی از قومندانان، روحانيون،  بودقدرت دولت پوشالی و سرمايۀ ھنگفتی که در دوران حاکميتش دزدی نموده

  . ملت را به قندھار دعوت نمودانمأموران بلند رتبۀ دولتی، خوانين و بقيه دشمن

بگيرند، را تا جائی که زور خودشان می رسيد، با تمام قواء کوشش نمودند تا جلو تدوير چنان جرگه ای " باند ارگ"

به گپ آنھا ملی ھم "مردم نبوده به گفتۀ " باند ارگ" که زياد به حرف مگر در بعضی موارد کسانی عرض اندام نمودند

 و ده ھا معروف پسر حاجی قديرظاھر قدير عطاء محمد نور، باتور دوستم، اسماعيل خان، : مانند. "ريزه نمی کنند

  .وصد ھا قومندان و جنگ ساالر ديگر
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بات درونی افغانھا دخالت نخواھد ورزيد، بسيار روشن و در چنين موقعيتی، ناتو که تا آن زمان ادعا داشت که در مناس

و " کرزی"، به ايستاده" باند ارگ"در کنار " باتور دوستم"و " عطاء نور"ارۀ حامل ياجازۀ پرواز به طندادن آشکار با 

  .بقيۀ باندھا فھماند که در افغانستان اشغال شده، حرف آخر و تعيين کننده را فقط نيروھای اشغالگر می زند

سيلی زد، بلکه در عمل خود را در مناقشۀ احتمالی آينده بين باند ھای قدرت " کرزی"ناتو با اين حرکت نه تنھا بر روی 

، حمايت از "غنی"در واقع حمايت ناتو از . خزيده در بين اقوام تاجيک، ھزاره، پشتون و ازبيک، نيز داخل نمود

به حساب عکس . حمل می کند، می باشد" باندارگ"ًکه فعال بيرق آن را ر کشی بين افغانھا ادتشديد نفاق و بر ستراتيژی

  .بايد صبر نمود" دوستم"و " عطاء"، "کرزی" به خصوص ،"غنی"العمل حريفان 

  !!ديده شود چه می شود

  


