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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢٢

  

  تقابل رئيس جمھور و معاونش
و از آن کشور دوستم چندی قبل به روسيه سفر نموده . بين اشرف غنی و دوستم تضاد ھای عميقی در حال ظھور است

ھرگونه کمک يادآور شد، ت به روسيه، يأاکنون غنی با ارسال يک ھ. بدون مشورۀ غنی طالب کمک نظامی شده بود

اگر دوستم مقام رسمی . نظامی به افغانستان بايد از طريق مجرای رسمی صورت گيرد، نه نظر به خواست اشخاص

  درجه دو در دولت مستعمراتی ندارد، پس چه است؟

چند روز قبل محمد نذير احمد زی معاون دوم شورا را به روسيه فرستاد تا نتايج سفر دوستم به آن کشور را خنثی غنی 

برخی " محمد نظير حين بازگشت به کابل سفر خود را به روسيه سودمند خواند و در يک مصاحبه متذکر شد که . نمايد

.  خواستند کمک ھای نظامی را جلب کنند  به نام افغانستان میاز افراد در گذشته  با روس ھا روابط نزديک داشتند که 

ما توانستيم تا به آنھا قناعت بدھيم که . اين عملکرد برای حاکميت ملی افغانستان می توانست بسيار خطرناک ثابت گردد

ً اخواھيد انجام بدھيد بايد مستقيم شما ھر کاری را که می.  ما يک کشور مستقل ھستيم و ما سکتور امنيتی مستقل داريم

  ".به آدرس حکومت افغانستان انجام دھيد نه با افراد که باالی اين توافق گرديده است

که يک عضو رسمی دولت  شرم آور اين. دھد به جز رد دوستم در مجموع گفتار معاون دوم شورا چی معنی می

غنی و ھمراھان ھراس دارند که مبادا  بين گروه ھای . يدمستعمراتی يک چيز می گويد و عضو ديگر آن را رد می نما

جھادی و روسيه توافق ھای مخفی به امضاء برسد که دست روسيه را در افغانستان بار ديگر باز کند و به آنھا اجازۀ 

 که ورد آرسد و بر غنی فشار می  تازی ھای دوستم راضی به نظر نمیهبه يقين که امريکا از يک. فعاليت نظامی دھد

که دوستم بار ديگر به سمت شمال رفته  دلچسپ اين. ه کند و او را در صورت لزوم از صحنه دور نمايددوستم را قيز

از جريان حوادث افغانستان معلوم . دور اندازده است که با طالبان نبرد کند و آنھا را بار ديگر از مناطق مورد نظر ب

  .ھای عميقی در حال تکوين استشود که ميان سران دولت مستعمراتی تضاد  می

  . ما شاھد برخورد ھای بيشتری ميان سران دولت مزدور کابل خواھيم بود که اميد به سرنگونی آنھا منجر شود

  

 

 
 


