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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ١۴
 

  تمرکز صالحيت امنيتی در دست غنی

  
الحيت امر و اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی و مزدور کابل اظھار داشت  که ھيچ کسی  به جزء خودش ص

تواند در امور امنيتی تصميم   ديگری در دستگاه دولت مستعمراتی نمیبا اين گفتار، فرد. امنيتی نداردنھی را در امور 

  .خواھد که افراد مقتدر را يه يک نحوی خنثی نمايد غنی می. بگيرد

. در اعمال قدرت وجود داردحوادث ميمنه، قندوز و بدخشان نشان داد که بين مرکز و واليات يک نوع جنگ مخفی 

توانستند که تصاميم الزم را در موارد خاص امنيتی بگيرند  اشخاص مقتدر مانند عطاء نور و دوستم بعضی مواقع می

االت زيادی را ؤالکن برگشت آنی دوستم از ميمنه و منع ادامۀ عمليات ضد طالبان س. که با غنی مشوره نمايند بدون اين

ھمچنان خاموشی عطاء نور والی بلخ و يکی از افراد مھم . در ذھن مردم خلق کرده که چرا دوستم سکوت کرده است

  . از دست دادن خيز و جست ھای گذشته استۀمنافقين جمعيت اسالمی نشان

من رئيس "فتار اکتفاء کرد که  عطاء نور به ارتباط حادثۀ قندوز و يورش ھمه جانبۀ طالبان به آن شھر صرف به اين گ

اين صحبت ماليم عطاء نمايندگی از يک نوع ترسی می کند ". ًجمھور را از وخامت وضع قندوز قبال آگاه ساخته بودم

 مداخله در امور و مقرری ۀھيچ فردی اجاز"غنی به صراحت ھدايت صادر نمود که . که در گذشته بر وی مستولی نبود

مردم به اين عقيده اند که سازماندھی . با اين فرمان دست ھمه به شمول عبدهللا را بسته است". ھای بخش امنيتی را ندارد

حادثۀ قندور نيرو و حيثيت شورای نظار و جميعت اسالمی را به تحليل برده و توانائی سياسی اين دو گروه را طور قابل 

  . مالحظه ای تقليل بخشيده است

قدرت و دور ساختن عبدهللا و حاميانش از محور سياسی دولت مستعمراتی روان سوی تمرکز ه آيا غنی به آھستگی ب

  . که  طرح ديگری در دماغ  دارد؟ در ھر حالت، نقش و رھنمائی باداران امريکائی را نبايد ناديده گرفت است يا اين

 


