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عبدﷲ امينی  -کابل
 ١٩جنوری ٢٠١٥

وظايف جديد نظامی غنی و عبدﷲ:
اردو و اربکی
خبر ھای غير رسمی می رساند که غنی و عبدﷲ وظايف نظامی را بين شان تقسيم کرده اند .بدين معنی که غنی منحيث
قومندان اعالی اردوی دولت پوشالی افغانستان و عبدﷲ سرپرست قوای اربکی برای خلق وحشت ومقابله با طالبان توظيف
شده اند .اين وظايف جديد را اربابان امريکائی برای شان تعيين کرده اند.
نيرو ھای اربکی ميليشيا ھای دولتی اند که از جانب دولت مستعمراتی کابل و تجاوز گران خارجی تمويل و تجھيز شده و
توسط آنھا آموزش می بينند .گفته می شود که نيرو ھای داعش ھم که با کمک تجاوزگران امريکائی به افغانستان رخنه
کرده اند ،زير نظر عبدﷲ فعاليت خواھد کرد .يکی از داليل فشار امريکا در ساختن "حکومت وحشت ملی" ھمين بود که
بتواند از عبدﷲ و گروه شورای نظار درخارج از دستگاه دولت استفاده نمايد .تشابھات قومی و نژادی بين غنی و طالبان
امريکا را وادار ساخت تا از سازش ھا و کنار آمدن ھای احتمالی بين غنی و طالبان کاسته و نگذارد که ھمۀ فعاليت ھای
سياسی و نظامی در دست غنی متمرکز شود .ھدف از تشکيل نيرو ھای اربکی و آوردن داعش در افغانستان مقابله با
طالبان سرکش و نفوذ غير قابل انکار اسالم آباد در افغانستان به ارتباط طالبان و القاعده است .شايد در آيندۀ قريب شاھد
برخورد ھای خونين بين نيرو ھای متخاصم در افغانستان باشيم که درعقب ھم نيرو ھای متجاوز امريکا برای رھنمائی نيرو
ھای اربکی و اردوی دولت مستعمراتی اخذ موضع خواھند کرد.
بار ديگر ملت در خون غرقۀ ما ،ناظر بربادی و کشتار ھای بيشماری خواھد بود.
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