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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین
نمی باشد.

۲۰۲۰/۰۳/۲۱

نصیر فیاض

من که گفته بودم ولی شما حرفم را به مسخره گرفتید
ا مریکا و ایران در یک معامله پنهانی تالش دارند تا با گرفتن بعضی امتیازات از
ایران عبدهللا را شریک حکومت کند تا بتواند ایران دست بازتری در مسائل
افغانستان داشته باشند.
همین که نتیجه انتخابات را به بهانه های مختلف به تعویق می انداختند و سفیر
ایران و سفیر امریکا جان بس از کمیسیون ها دیدن می کردند هم دقیقن باالی
مقرری عبدهللا و سهم عبدهللا گفتگو می کردند.
دوستان که نشست بن اول و بن دوم را به یاد دارند دقیقن میدانند که ایرانی ها در
آن زمان از کدام گروه حمایت می کردند و با دادن بعضی امتیازات به امریکا چی
موقفی به جنگساالران شمال گرفتند.
نصیر فیاض

در انتخابات  ۲۰۰۹چون کرزی یکی از مهره های ایران بود نگذاشتند که دو تا مهره شان در حکومت برسر
قدرت راز های یکدیگر را افشا کنند مجبور شدند تنها کرزی مقرر کنند و عبدهللا با گرفتن  ۳۲میلیون دالر از
امریکا و ایران کنار رفت و میدان را به کرزی و یارانش رها کرد اگر نی در آن زمان هم امریکائی ها می
خواستند عبدهللا را شریک کرزی کنند ولی کرزی و ایران قبول نکردند چون کرزی و عبدهللا هردویش مهره های
ایران بودند به دستور ایران عبدهللا کنار رفت.

در  ۲۰۱۴با چانه زنی های که دموکرات ها با رهبران ایران داشتند با دادن بعضی امتیازات به امریکا و رهایی
زندانیان امریکائی جان کری آمد و عبدهللا را با هیچ اش شریک غنی ساخت و ایرانی ها از طریق عبدهللا در پنج
سال گذشته دستان غنی را از پشت بسته بودند و هر اقدامی که می خواست در رابطه به خودکفایی و ساختن بند
های آب کند با مخالفت عبدهللا رو به رو میشد و شما دیدید که پنهانی علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب با گرفتن
مقداری پولی مانع ساخت و ساز بند کجکی و بند سلما می شد و وزیر همیشه بهانه می کرد که نمیشه تا اینکه خود
غنی مسئله را از نزدیک دنبال کرد و بند سلما را افتتاح کرد.
حال در  ۲۰۱۹با کشمکش های ایران و امریکا و کشتن قاسم سلیمانی و زدن چند به پایگاه امریکائی ها در عراق
ایرانی ها و امریکائی ها برای فروکش کردن مشکالت شان خواستند با گرفتن بعضی امتیازات از یک دیگر
مشکالت شان را از طریق گفتگو حل کنند که یکی از مشکالت شان از سال ها به این سو بر سر افغانستان است
که ایرانی ها می خواهند جنگساالران شمال و چهره های نزدیک به ایران در راس قدرت باشد تا بتواند از طریق
آن ها به اهدافی که دارند دست پیدا کنند.
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کنفرانس سفیر ایران دو روز بعد از اعالم نتایج انتخابات و تبریک ندادن به غنی دقیقا ً همان مشکل  ۲۰۱۴است که
ایرانی در ز د و بند های که با خلیل زاد پشت پرده دارند می خواهند دوباره با دادن بعضی امتیازات به امریکائی ها
عبدهللا را شریک حکومت بسازند تا بتوانند از طریق مهره های که در تیم ثبات ماشاهللا که کم هم نیستند به اهداف
شوم که در منطقه مخصوصا ً افغانستان دارند دست پیدا کنند.
چند روز قبل حکومت به رهبری غنی و صالح چند دیپلومات ایرانی را که بار بار با کرزی و عبدهللا نشست های
داشتند از افغانستان بیرون کردند و ایران هم عمل بالمثل را انجام دادند و چند دیپلومات افغان را از ایران اخراج
کردند.
البته یک چیز ناگفته نماند که صدا های که در  ۲۰۱۴از ضیاوالحق امرخیل و خلیلی و وووبه دست تیم عبدهللا
رسیده بود با همکاری ایران و دستگاه که ایرانی ها در سفارت خود نصب کرده بود که ایرانی ها می دانستند که
غنی برنده است و اگر یک بهانه پیدا نکنند ممکن نیست که حکومت را با کسی تقسیم کند بنا آن را صدا بیرون
کردند و عبدهللا را مفت تلک گردن غنی کردند و حال باز تالش دارند که حین کار را بکنند.
پایان
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