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 عوامل سقوط دولت اشرف غنی  

ملک ستیز می نویسد: "یک گروه طفیلی مفتخور مافیایی که یک ملت را گروگان گرفته بود.این گروه شاید به دو 
ها بر گرده های ملت سوار بود . گاه وزیر، گاه وکیل، گاه رییس ، گاه عضو که سالهزار تن نمی رسید. گروهی

گروه دوستان   شدند . اینلی ، گاه مشاور و گاه سفیر و گاهی هم جنرال و مارشال میاین شورا و آن مقام پوشا
امریکایی اروپایینزدیک   ، روسها  چیناییها،  هندیها،  پاکستانیها،  ایرانیها،  و  گروه ها  این   . بودند  ها 

شد. جا پرمیوری همانتر می داد ، خورجین مزدترین مزدوران تاریخ بودند . هر کشوری که پول بیشسرسپرده
شناخنند . برای این گروه چیزی به نام ایمان و جاست که فرقی میان روسیه، امریکا، چین و هند را نمیاز همین

 "! عقیده معنا نداشت . ایمان اصلی منبع کالن پول بود و همین
رهبران این گروه طفیلی    آنچه میخواهم به نوشته ملک ستیز با معلومات موثق دست اول اضافه کنم این است که

پول پرست منجمله دوستم، عطا نور، امرهللا صالح، خلیلی، محقق و دیگران در ماههای آخر دولت غنی صدها  
ملیون دالر را به بهانهٔ استخدام خیزشهای مردمی از غنی گرفتند تا از مناطق خود دفاع کنند اما به عوض استخدام  

تانبول، تاجیکستان و غیره جاهها رفتند. خلیلی وعده کرده بود ده هزار جوان  و مقاومت با این پولها به دوبئ، اس
را در غرب کابل بسیج کند. اولین قوماندانهاییکه پولها را گرفته تسلیم شدند نفر های صالح در بغالن، سمنگان،  

 !احتیاط توسط این افراد به یغما رفت ۹۲فاریاب و بادغیس و کفن پوشان دوستم بودند. کود 
امروز کشور از دست ما رفته است ووقت الف زدن و خودرا فریب دادن هم نیست. با ذهن بدون تعصب و پیش 
داوری باید به جستجوی حقایق و امکانات عینی بود. هیچ عقل سلیمی نمیخواهد از مقام ریاست جمهوری، مقام 

د و امروز در یک هوتل در امارات  مشاوریت امنیت ملی و مقام ریاست دفتر رییس جمهور به خاک سیاه به افت
 .متحده عرب نظر بند باشد و سرنوشت نامعلومی را انتظار بکشد

واقعیت آن است که بعد از معاهده طالبان با امریکا ووعده حکومت اسالمی جدید به طالبان و فشارهای پیهم بعدی 
مزید به طالبان، استعفی و توافق کردن   امریکا باالی غنی برای آزاد کردن پنجهزار زندانی طالب، دادن امتیازات

با حکومت موقت، سرنوشت دولت غنی تعیین شده بود و تمام رهبران جهادی، عبدهللا و حامد کرزئ با تحریک 
پاکستان نیز از اشرف غنی این تقاضا ها را داشتند. دولت از داخل در حال فروپاشی بود و هر لحضه امکان یک 

  .کودتا بر ضد غنی موجود بود
عالوه بر آن باقطع حمالت هوایی امریکاییان باالی طالبان آنها یکسال فرصت آمادگیها برای جنگ نهایی را بدست  

قوای هوایی و زره پوشهای اردو    تکنیشن های قراردادی خارجی توسط امریکا  ۱۵۰۰۰با بیرون کردن   .آوردند
ه هزار نیروی مسلح بود که وظیفه امنیت بیش از در سه ماه اخیر تعداد اردو صرف در حدود پنجا .نیز فلج شدند 

قریه به جانب شهر ها حمله   ۴۰،۰۰۰مرکز والیت در مقابل سیل جنگجویان طالب که از    ۳۴ولسوالی و    ۴۰۰
کردند را بدوش داشتند! در حالیکه تعداد زیاد قوماندانها محلی اردو قبال از جانب طالبان خریده شده بودند. به تایید  

آگست در کابل هیچ عسکر احتیاط نه مانده بود که به لوگر، میدان شهر، پغمان و   ۱۴الح در روز آخر  امرهللا ص
 .سروبی اعزام شود تا ز کابل دفاع کنند. در آنوقت رهبران تنظیمهای جهادی به خارج فرار کرده بودند

 :بنابرآن در این حالت اشرف غنی سه انتخاب داشت
 کابل ویران شود، هزاران نفر بشمول خودش کشته شوند؛ به دفاع ادامه دهد، شهر -اول
 استعفی دهد و دولت را رسما به طالبان تسلیم کند و دولت طالبان را مشروعیت دهد ؛ و -دوم
از کشورخارج شودو بدینگونه حاکمیت طالبانرا از هرگونه مشروعیت   استعفی نکرده، دولت را تسلیم نکرده  -سوم

 .محروم سازد
امروز جهان طالبان را برسمیت نه شناخته است و نماینده دولت اشرف غنی در ملل متحد هنوزهم    که در نتیجه

 .ازافغانستان نمایندکی میکند
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