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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ دسمبر ٢۵

 

 خلق نا امنی  از داخل حکومت
  

دم حدس ديگری در حمالت خود کشانه و انفجارات متواتر در کابل و ساير شھر ھای افغانستان، باعث شده است که مر

 ساله مجھز با بم خود کشانه از چندين ١٢چطور ممکن است که يک پسر خورد سال . مورد اين نا امنی ھا داشته باشند

رسيدن به بعضی محالت مورد نظر حتا برای يک تعداد . پوستۀ امنيتی گذشته و خود را غرض انفجار به ھدف برساند

پس دليل و يا داليل اين بی امنيتی ھا و انفجارات بايد در جای . ستان ممکن نيستمورين امنيتی دولت پوشالی افغانأاز م

  .  ديگری سراغ گردد

اکثر مردم نوع نا .  خشونت در افغانستان ده ھا مرتبه باال رفته است عبدهللا–غنی بعد از تشکيل حکومت وحشت ملی 

رمانی از اوامر آمر بيرون از گروه خاص را ھنجار حکومت، تضاد ھای درونی، تخريب يک ديگر در داخل و نا ف

 امنيتی را دردست دارد، مورد ھای گروه شورای نظار را که تمام نھادخصوصاً . دانند مسؤول حوادث خونبار اخير می

تحريک بدون کمترين شک که . دانند ين نوع توطئه ھا نه تنھا شريک، بلکه مجرم میامالمتی قرار داده و آنھا را در

شد مورد    فکرش نمیمحالتی که اصالً گويند که  طالبان ھم در آدم کشی و ويرانگری نقش مخرب دارند، اما مردم می

  .حمالت و انفجارات قرار گرفته که بدون معاونت از داخل امکان ناپذير بود

وليت ؤاما طالبان مس. اده ايم  طالبان در ھر حرکت ضد بشری شان با غرور اعالم می کنند که آن حمله را ما انجام د

شود که ضديت ھای قومی،  پس معلوم می. دوش نگرفته و از آن اظھار بی خبری نموده انده چند حادثۀ تروريستی را ب

 و حاميانش در بی اعتبار ساختن يک ديگر، دامن زدن تضاد ھای مذھبی و قومی توسط  عبدهللا–غنی کشمکش بين 

رحين زمان نبايد پديدۀ طالبان را ھم در خلق اما د.  خشونت ھا و بی نظمی ھاست  منشاءدستگاه ھای استخباراتی اجانب

  .   وحشت و گسترش تروريسم ناديده گرفت

 متداوم عليه  اشغالگران است تا بتوان افغانستان را از ۀه راه عالج براندازی اين حکومت دست نشانده و مبارزنيگا

 . چنگال حيوان صفتان نجات داد

 

  


