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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ٠۶
 

 دولتی که در دولت خود صالحيت ندارد
 از کمترين صالحيت دولت مستعمراتی کابل از زمرۀ دولت ھای استثنائی در جھان است که در حدود جغرافيائی خود

اوامر  کشور ھای . اين دولت نه در امور داخلی اقتدار دارد و نه در امور خارجی. سياسی و حقوقی برخوردار است

آمر و مادون در دولت . شود اشغالگر در افغانستان به مراتب بيشتر و  زودتر از اوامر دولت مستعمراتی عملی می

کشور ھای اشغالگر در ھر کنج افغانستان دولت .  قايل ھستندام دارند و نه وقعيک ديگر احترمستعمراتی کابل نه به  

توان نام  آيا می. که حق مداخله را در امور کشور ھای اشغالگر ندارد خود را دارند که کابل از آن آگاه نيست و يا اين

  ناميد؟"  دولت"ًدولت مستعمراتی کابل را واقعا 

 دست نيرو ھای  اشغالگر امريکا  و ساير کشور ھای عضو ناتو قرار دارد که ھر واليت و ناحيۀ افغانستان در

نيرو ھای اشغالگر نه تنھا در ساحۀ امنيتی بلکه در ساحات اداری و سياسی ھم تصميم . فرمانروای کامل ھمان منطقه اند

 از کابل، روابط تناتنگ با واليان واليات بدون پرسش. می گيرند و ارادۀ خود را بر مقامات محلی تحميل می نمايند

کابل نمی تواند يک والی واليت مھم مانند بلخ، . اشغالگران برقرار ساخته و در مجموع از اوامر آنھا اطاعت می نمايند

 را برطرف نمايد، اما "دوستم" خواست که "کرزی". باميان و يا قندھار را بدون اشارۀ اشغالگر  تغيير و تبديل نمايد

توانی که مرا برطرف نمائی، زيرا ھمان کسی که ترا مقرر نموده، مرا ھم مقرر کرده  تو نمی" گفت که  برايش"دوستم"

 را از وزارت خارجه سبکدوش سازد، اما "صالح الدين ربانی" ھم خواست که "غنی"در چند روز اخير ". است

  .  داد"غنی" را به "دوستم" عين جواب "ربانی"

گر و متحدين در مراکز فرماندھی خود شبکه ھای جاسوسی را به راه انداخته اند که مھمتر از ھمه کشور ھای اشغال

که صالحيت اعتراض را ندارد، زيرا دولت مستعمراتی خود يک آلۀ  دولت مستعمراتی کابل از آن آگاه نيست و يا اين

فغان ھا حتا حق داخل شدن در مراکز نظامی قوای اشغالگر، ا. دست اشغالگران است که در آن جواسيس فعاليت دارند

بنابران دولت مستعمراتی کابل . را ندارند، بدين معنی که دولت کابل از حق مداخله در قلمرو خود محروم شده است

داند که چه نوع فعاليت ھای جاسوسی و تخريبی در مراکز نيرو ھای اشغالگرصورت می گيرد، ولو که بداند  ًاصال نمی

  س به افراد فروخته شده بايد گفت که اگر اين اشغال نيست، چه است؟  پ.  برايش فرقی ھم نمی کند

ال می شود که آيا ھمچو دولت واجب االحترام و واجب االطاعت است؟ از ھم ميھنان می خواھم ؤ ھم ميھنان سۀاز ھم

 . که مرا درين خصوص رھنمائی نمايند


