
 د؟؟؟مي نمايچگونه غني برچهره هاي ملي وميهني توطئه چيني 
 (استاد صباح) – حوادث سخن ميگويد

 
ديروز جنرال دوستم و احمدضيا مسعود و امروز عطامحمد نور، انجنير رحمت هللا نبيل و جنرال عتيق هللا بريالی را 

م فردا نوبت ياش کنار گذاشته است نمی دان اشرف غنی با توسل به سياست حذف، تصفيه، دسيسه بازی و توطيه چينی
ارگ دست به تصفيه و حذف   حلقهک تيم سه چهار نفری انحصارگرا درکه خواهد بود؟ اشرف غنی احمدزی با ايجاد ي

متاسفانه و بدبختانه امروز ارگ به مرکز . مخالفين و منتقدين سياسی خويش حتی موتلفين ديروزی اش نيز زده است
بنابراين ملت مظلوم و بيچاره ما يکبار ديگر . نی، انحصارگرايی و فتنه پراکنی مبدل گرديده استطيه چيدسيسه بازی، تو

شاهد ظهور يک ديکتاتور خودخواه، جاه طلب، مطلق العنان و جنون زده ديگری در اين عصر و زمانيکه نيروهای 
 .دخارجی حاکم اصلی قدرت و صالحيت در افغانستان می باشند خواهند گردي

رسانه در کشور اين رقم  ششصدوپنجاهازمجموع فعاليت  (  رواني) ازطرف ديگردرسه سال زمامداري مستبدانه غني 
درصد کاهش يافته بيست تاسي فعاليت رسانه ها نسبت به دوران گذشته ، . رسانه رسيده است کمترازپنجصداکنون به 

 .است

 کيها درارگ برعليه شخصيتهاي هاي ملي مشغول توطئه اند ؟؟؟ 
 (افشاي چهره هاي توطئه گردرتيم ارگ ) 

 
 . بقايش رامي بيند... اشرف غني باترور، توطئه ، پستي ، رذالت ، جهالت 

موافقتنامه وی به . اصل و ريشه ی دعوا اينست که رئيس جمهور غنی، همه قدرت را در انحصار خود گرفته است
موافقتنامه مذکور را مزاحم خود و کار خود می داند، دنبال . حکومت وحدت ملی پايبند نمانده و عمالً آنرا قبول ندارد

قدرت طلبی در وجود نحيف وی بيداد ميکند، هيچ . بهانه و توانی است که آن را به آتش بکشد و شبی را راحت بخوابد
اگر . از قدرت نيست، تمام قدرت را برای خودش می خواهد و هيچ را برای ديگران جذابيتی برای او بهتر و خوشايندتر

  !قدرت، قدرت و تمام قدرت: اولويت های جدی غنی را بشماريم عبارت خواهد بود از
برداشت ها بر اساس سابقه کوتاه مدت رياست غنی اين است که وی اين قدرت را بيشتر در خدمت يک تيم خاص، يک 

حتی عناوين و القاب ملی را نيز برای ديگران خوش ندارد و . و يک قوم خاص مورد استعمال قرار می دهد جريان خاص
غنی با وبرای امير امان هللا خان کاری نوبرانه بود؛ " قهرمان ملی "مثالً کاربرد واژه  .برای تير و تبار خود می خواهد

 .، نشان داد که انعطاف ناپذير استدوبار تکرار کردن لقب قهرمان ملی برای امان هللا خان
اشخاص و مراجع مهم تصميم گيری را با فکر خاص  .غنی، برای تحکيم قدرت خود، جزيره های قدرت ايجاد کرده است

 .و از يک قوم خاص برگزيده است
 . اختياراتی که سالم رحيمی دارد هيچ فرد عاليرتبه ندارد



. به هيچ رهبر و موسفيدی مانند اسماعيل خان و استادسياف داده نمی شودميدانی که به عبدالقيوم کوچی داده می شود 
 . حتی شخص عبدهللا نداردووزير، نهاد امنيتي ، ملي وصالحيتی که حنيف اتمر دارد هيچ وزارتخانه 

 . ستصالحيت اجمل غنی از تمامی تاجران ملی باالتر ا
 . مالی استميدان تمام سياستمداران شميدان نادر نادری فراخ تر از

جوانکی بنام حمدهللا محب در امريکا فراتر از محمود صيقل . معصوم استانکزی با وزير داخله عبدهللا قابل قياس نيست
 . ديده می شود؛ اکليل حکيمی به تمام طول و عرض صالح الدين ربانی برتری داده می شود

 . بود ود که مشاور ارشد ک برای آنها اهميت دارد و نه احمدضيامسعيزبونه جنرال دوستم ا
او شايد تا هنوز معنی و مفهوم قدرت . سرور دانش، نقش کاتب دربار را بازی می کند و خود و قومش را بازی می دهد

  .را نفهميده است
نميدانيم که عبدالقيوم کوچی کدام افتخار را داشته و سالم رحيمی را چه کسی می شناخته و تمام حلقه اطراف غنی، 

  !کدام کار بزرگ را سامان داده اند؟تابحال 
و آن اينکه، غنی فردی است که تمام قدرت را می خواهد و اين : غنی به دست می دهدهمه اينها يک تعريف مشخص از

 .قدرت را برای حلقه خاصی می پسندد

 جنرال دوستم  ي فزيکيترور

 
با تاييد اين واقعه از کشته  ارگدوستم در واليت فارياب با کمين دشمن روبرو شده و حتا منابعی در  جنرالکاروان حامل 

 .ه بودند  دوستم در اين رويداد خبر دادجنرال شدن پنج محافظ 
دوستم با اشرف غنی در ميان هواداران جنبش در شبرغان،  جنرال دفتر معاون اول رئيس جمهور درپی اختالفات اخير

در گردهمايی هواداران دوستم که در شهر شبرغان وي  .دوستم کردجنرال حکومت را متهم به ترور فيزيکی و سياسی 
ريزی کرده و بارها  دوستم برنامهجنرال حکومت برای ترور فيزيکی و سياسی  :واليت جوزجان برگزار شد، اعالم کرد

دوستم را به جنرال امروز اشرف غنی به دنبال اين است تا  .ايم کرده، بوده شاهد وقايعی که چنين هدفی را دنبال می
 .هايی تهی و پوچ است دوستم معاون اولش وعدهجنرال به  غنيحاشيه بکشاند و منزوی کند، وعده و وعيدهای 

 .دوستم بوده استجنرال کی های حکومت برای ترور فيزي حادثه واليت بادغيس يکی از طرح
پيش در روستای غورماچ واليت بادغيس کاروان جنرال دوستم مورد حمله قرار گرفت که بعد از آن حادثه وی  چندي

 .سوی شورای امنيت ملی سازماندهی شده بودعالم کرد مطمئن است اين حادثه ازا
ها نه در  سوی تيرگی رفته تا آنجا که دوستم ماه و معاون اولش رو به غنياين در حاليست که چندی است ارتباط ميان 

بي دوستم به آنجا رسيد که جنرال دامنه اختالفات ميان غنی و  .رفت کرد و نه به دفتر کارش می جلسات دولت شرکت می
 برد که اين اظهار نظر وی با واکنش تند دفتر جنرال اعالم کرده بود دوستم در حبس خانگی به سر می غنيهمسر بي گل

دوستم پيش از اين نيز بارها از حکومت انتقاد کرده و گفته بود که غنی برای وی صالحيتی جنرال  .دوستم مواجه شد
 .شود قائل نبوده و همواره در تصميمات حکومتی ناديده گرفته می

 .احمد ضيا مسعود از طرح ترور فزيکی جنرال دوستم از سوی حکومت نيز سخن ميزند 

 دوستمجنرال برها دروني وبيروني فشار

 



. های انتخاباتی يکی از حاميان جدی غنی بود در دوره کمپاين رياست جمهوريجنرال عبدالرشيد دوستم، معاون اول 
ها به اين باور اند که او در واقع به برنده شدن غنی نقش اساسی داشت و رای او باعث پيروزی تيم تحول و  بسياری

غنی را اشرف ، جنرال دوستم  .اما پس از به قدرت رسيدن اين تيم ساز مخالفت درونی نيز زده شد. تداوم شده است
 .هشدار داد غنی و متحدان غربی اوو در مواردی هم به  گرايی و انحصارگرايی کرد متهم به قوم

 . رقم خورد احمد ايشچی توطئهغنی باقی بود که تنش ميان او و
 الدين بلخی جلوگيری از نشست هواپيمای حامل جنرال دوستم در ميدان هوايی موالنا جاللدر ماه سرطان سال جاری خبر 

دوستم اجازه نشست نداده جنرال هرچند اين خبر تکذيب شد اما گفته شده بود که حکومت به هواپيمای حامل . منتشر شد
تاکيد  بازگشت بدون قيد و شرط جنرال دوستمپس از آن و در چندين نشست، ائتالف نجات و عطا محمد نور به  .است
 .تواند به افغانستان برگردد میدوستم چه زمانی جنرال اما هنوز روشن نيست . اند کرده

ماجراي احمد ايشچي بهترين زمينه را براي حکومت و تيم او از يک طرف و برخي منابع غربي که روسيه را رقيب 
 .جدي خود مي انگارند از سوي ديگر به وجود آورد

ع ريشه هاي دوستم به قول معروف چاقوي حکومت از يک طرف و منابع غربي از سوي ديگر دسته پيدا کرد تا به قط
تلويزيون طلوع، که عنوان يک رسانه ي پروژه اي نام گرفته و در بدل پول هر تبليغ غير اخالقي را مرتکب . بپردازند

و باعث شد که احمد ايشچي با مظلوم نمايي به کابل بيايد و اتهام نزديکي او . مي شود، اين پروژه را روي دست گرفت
 .شود و يک چهره معصوم و بي گناهي از او ترسيم گرددبه طالبان به فراموشي سپرده 
حال ايشچي همان آدم ! او گريه کنند همه رسانه هاي غربي اشک تمساح بريزند توظئههم جناح هايي از حکومت در

 !!.معصوم و بيگناهي است که توسط شخصي به نام دوستم مورد تجاوز قرار گرفته است
از آنجايي که اين سناريو براي کثيري از مردم افغانستان قابل باور نيست،  خواست هاي اين سناريو براي حکومت ،

تلويزيون طلوع گام هاي ديگري برداشت و اعالم کرد که ايشچي براي معاينه به بگرام مي رود تا تجاوز دوستم بر او 
اين جا !. بگرام هستندآشکار و مشخص شود، کساني که اين معاينه را انجام مي دهند نيروهاي امريکايي مستقر در 

به  پرده ديگر از اين سناريو آغاز مي شود بسياري از خود مي پرسند که امريکايي ها در کجاي اين پروژه قرار دارند؟
ظاهر اين گونه معلوم مي شود که امريکايي ها براي حقوق بشر در اين پروژه حضور يافته اند و مي خواهند ناقضان به 

جزاي عمل شان برسانند؟ اما واقعيت چيزي ديگري است، تاريخ نشان داده است تا وقتي اصطالح حقوق بشر را به 
 .رد نمي کندومنافع امريکايي ايجاب نکند آن کشور هيچگاه براي حقوق بشر تره هم خ

خواسته اگر امريكا، ناتو و اشرف غنى خواهان بقاى نظام و حكومت اند در پهلوى پاسخ مثبت به  -وترکتباران ميگويند
لى غورماچ فارياب هر يك محمد هاى ما و حل بنيادى بحران مجبور است طراحان ترور فرد شماره دوم كشور در ولسوا

 .حنيف اتمر و معصوم ستانكزى را تسليم تصميم جنرال دوستم نمايد
شايد  پاسخ دادند ولىعليه اشرف غنى و انگليس ها با تهديد قطع همكارى ميليون دالر ٠٥١با اتهام اختالس حنيف اتمر 

اين كار با منافع انگليس در تضاد است ما و دوستان بين المللى ما كه باهم منافع مشترك داريم از تحركات انگليس ها با 
 .عناصر داخلى با حادثه سازى از ادعاى كاذب ايشچي و حمله تبليغاتى شان ناراض هستيم و بدون پاسخ نخواهيم گذاشت

خواه و غرق در فساد و انتقال تروريستان داعش به شمال به  با استفاده ازعناصر خود" اتحاد شمال"بازى محار سازى 
 ... المنافع بيشتر باعث محار شدن امريكا و ناتو خواهد گرديد منظور تهديد روسيه و كشورهاى مشترك

 توطئه آشکارا بررفت وبرگشت منتقد ين غني

 
يکی از منتقدين اين « محور مردم افغانستان»و عضو رهبر سازمان سياسی  حمت هللا نبيل رييس پيشن امنيت ملیر

 .حکومت است و بارها بر عليه اين حکومت حرف زده و گاهی هم اسناد ارايه کرده است



رود حکمی  که رحمت هللا نبيل رييس عمومی امنيت ملی به آمريکا بخاطر ديدار با فاميل خود می در تازه ترين مورد وقتی
ها جسته و گريخته به اين  ماند که رسانه شود و اين حکم تا وقتی پنهان می بر ممنوع الخروج بودن نبيل صادر میمبنی 

 .پردازند موضوع می
همچنان اين دپلوماسی از سوی حکومت بارها بر سياسيون تطبيق شده است، اول جنرال دوستم معاون اول رييس 

و ديگر محمد نور، باطوردوستم عطا نشست قندهار به هواپيمای عامل در  که جمهور را اجازه نشست ندارد و ديگر اين
ای، حزب محور مردم اعالميه  های رسانه يک روز بعد از نشر گزارش .نشست قندهار اجازه پرواز داده نشدهاي مهمان 

مومی سابق امنيت گويند که  رحمت هللا نبيل عضو شورای رهبری محور مردم و رييس ع کند و در اعالميه می صادر می
سفر خارج از کشور اين حکم زمانی صادر شد که وی در .ملی بر اساس يک حکم حکومت ممنوع الخروج اعالم گرديد

 . به سر می برد

 برعطامحمد نورعملکرد خصمانه 

 
او در يک حرکت . عطا محمد نور، والی بلخ در سال جاری تبديل به يکی از منتقدان جدی اشرف غنی شده است

را با همکاری جنرال عبدالرشيد دوستم، معاون اول آقای غنی و محمد محقق  ائتالف نجات برای افغانستاناعتراضی 
 .معاون دوم رياست اجرايی افغانستان ايجاد کرده است

، آقای غنی استعفای آقای نور را منظور کرد تنش ميان او و حکومت مرکزیيم ماه پيش و در پی باال گرفتن ون حدود يک
حيث والی معرفی کرد؛ والی که تاکنون نتوانسته برای احراز کرسی واليت به بلخ  و به جای او انجنير محمد داوود را به

ای شرکت در نشست منتقدان حکومت افغانستان به واليت خواست بر در ماه قوس، زمانی که عطا محمد نور می .برود
او بيش از يک ساعت در ميدان هوايی موالنا  .حکومت مرکزی اين کشور اجازه پرواز را برای نور ندادقندهار برود، 

 .الدين بلخی در داخل هواپيما ماند جالل
که در صورت کنار رفتن ژدن عبدالرشيد دوستم، اند  هايی درکابل به او پيشنهاد داده گويد که مقام عطا محمد نور، می

اما ما به اين پيشنهادی که درمورد معاونيت اول شده است هيچ  .تواند جايگزين او شود معاون اول رياست جمهوری، می
لی شود که ما ازمواضع قب ها و بزرگنمايی افترای احمد ايشچی، باعث نمي  سرايی  اعتنا و بهايی قايل نيستيم و اين ياوه

ما در جلسه و  نوراو در صفحه رسمی فيسبوک خود، نوار تصويری را همرسانی کرده و گفته  .خود عقب بنشينيم
رهبری حکومت ما را اجازه   .خواستيم که اشتراک کنيم و از نزديک با آنها تفاهم کنيم شورای تفاهم لوی قندهار می

  .ون، غير قانونی، غير اخالقی و غير انسانی استاند و اين خود يک حرکت خالف قان رفتن به قندهار نداده
های حکومت  نور مدعی شده اين اقدام يک حرکت غير ملی است و به خير کشور نيست، وحدت ملی را خدشه دار و پايه

  .اميدوارم که سردمداران حکومت سرهوش بياييند .کند را سست می
جمهور غنی و محمد محقق معاون دوم رييس اجرايی در  طا محمد نور والی بلخ، جنرال دوستم معاون نخست رييسع

جلوگيری از »را ايجاد کردند و گفتند که هدف آنان سقوط نظام نه بلکه  «ائتالف نجات برای افغانستان» سفری به ترکيه
 .است« فروپاشی نظام و هرج و مرج سياسی

 ائتالف نجات برای افغانستان در مزار شريفآيی هواداران  نخستين گردهمعطا محمد نور در ماه اسد سال جاری در 
زودی در کابل موجوديت خود را اعالم خواهد کرد و پاهای کج اين حکومت مستبد را راست  هشدار داد که اين ائتالف به

 .کند می
عطا محمد نور والی بلخ، جنرال دوستم معاون نخست رييس جمهور و محمد محقق معاون دوم رييس اجرايی در سفری 

 را ايجاد کردند« ائتالف نجات برای افغانستان»ترکيه به 
ال نشينان را زير سو تواند مشروعيت ارگ عالوه بر اين او در سال جاری يک بار ديگر به ارگ هشدار داد و گفت که می

 «.آنان خواب آرام نداشته باشند»کند که  مجبور شود کاری میببرد و با پشتوانه مردمی، اگر
از دوستم  پيامیاو در . دوستم، خواستار برگشت بدون قيد و شرط او از ترکيه به افغانستان گرديد ال جنردر دفاع ازنور

صورت جداگانه  تواند برای آنان به حمايت کرد و گفت که جنرال دوستم و متحدانش تنها نيستند و ديگر کسی نمی



رهبران سياسی افغانستان در اعتراض به که در اوايل ماه جاری خورشيدی شماری از  پس از آن .سازی کند دسيسه
آمدند، نور اعالم کرد که حکومت مرکزی مانع پرواز او از مزار شريف  های حکومت وحدت ملی در قندهار گردهم سياست

رهبری حکومت ما را اجازه »: او که نتوانست خود را به نشست قندهار برساند، اعالم کرد. به سوی قندهار شده است
 .اند و اين خود يک حرکت خالف قانون، غير قانونی، غير اخالقی و غير انسانی است ر ندادهرفتن به قندها

از منظوری استعفای نور خبر داد و گفت که او چندی پيش ارگ ها ميان ارگ و جمعيت ا باال گرفت،  که تنش س از آنپ
اعالم کرد که استعفايش از سمت واليت بلخ در پی اين تصميم اشرف غنی، والی بلخ . اش را به غنی داده بود استعفانامه

 .غيرقانونی است غنيمشروط بوده و پذيرش آن از سوی 
سپرده  غنياو گفت که چند ماه پيش به نمايندگی از حزبش با ارگ وارد مذاکره شده و ورق استعفايش را به منظوری 

های او برآورده  هايش، بتواند قبول کند اما اکنون که تنها بخشی از خواسته بود که در صورت برآورده شدن خواسته
 .شده، استعفايش منتفی است و او آن را قبول ندارد

 عطامحمد نورانتقام مستبدانه غني از

 
خود را تابع حکومت دانسته و نه عبدهللا ، هميشه با اشرف غنی سِر ستيز داشته؛  بعنوان مهمترين حامیعطامحمد نور

. ساده نيست که غني بتواند آنرا تحقق بدهد مطابق اين ديدگاه، برکناری وی از واليت بلخ. نه تابع رياست اشرف غنی
، به جمعيتبه حيث رئيس اجرائی بيشتر از اينکه بعنوان والی واليت بلخ، مطرح باشد به حيث يک سياستمدار،  نورعطا

 .همه بعنوان يک طرف معادله قدرت و سياست مطرح شده استامی بزرگ يک جريان سياسی و مهمترازحيث ح
 با غنی، مسئله واليت شما چه شد؟ مشکل تان قتی خبرنگاری از وی می پرسد که برهمين اساس، و 

ر نروم، هيچکسی مرا برکنار کرده نمی تواند؛ بحث ما در بحث واليت من مطرح نيست؛ تا وقتی خودم کنا: ميگويدوي 
  .ملی است ومشکالتمورد مسائل 

کنار خود، در تحکيم قدرت خود، جزيره های قدرت، ايجاد حصار قدرت، اين بوده که درغنی برای انرذالتهاي يکی از
استای تقويت قدرت غنی و در مسير افرادی که از آنان نام گرفته شد همگی بعنوان جزيره های قدرت، در ر. کرده است

 .انحصار قدرت سياسی کار می کنند
عطامحمد می تواند بسيار مؤثر باشد تضعيف جزيره قدرت درازاف غني بنابر، اين ديد، يکی از افرادی که در راستای 

. است نورعطا رداردکش وگي، با اقتدار با جريان قدرت طلب، حقوق برباد رفته عبدهللا وجمعيتتنها کسی که از. نور است
 يونس قانوني ، امرهللا صالحچهره هايی مانند عبدهللا و . استتصعيف قدرت غني سياسی هوادارمحور تجميع نيروهای 

و احمدضيا مسعود در حکومت زير تسلط غنی، ذوب شده اند؛ چهره هايی مانند قانونی و اسماعيل خان خانه نشين 
ته اند و چهره های جهادی در مشکالتی غرق هستند؛ هيچکدام آنان به عنوان هستند و از سطح اول سياست، فاصله گرف

منابع قدرت سياسی و يا کسانی که بتوانند قدرت غنی و جزيره های قدرت وی را به چالش بکشانند وجود ندارد؛ در اين 
 مي بود؟ نيز بايد نظاره گر محمد نورحالت آيا استاد عطا

شمال  حيث پشتيبان به محمد نورمسيری که انحصار قدرت سياسی وجود دارد، عطا  عقالنيت سياسی ايجاب می کند در
. ، بايد يک کاره ی ُملک باشد تا انحصارگری قدرت سياسی در جامعه متکّثری همچون افغانستان، بشکندوجمعيت

ته های سياسی، وانگهی حق سياسی و شهروندی نور ايجاب می کند که بعنوان يک سياستمدار، به دنبال تأمين خواس
حزبی، مردمی و اصالح طلبانه خود باشد؛ حق دارد که از پشت سر فردی که نميتواند حق جريان سياسی متبوع خود را 

 حق دارد بپرسد که حق حزب من، هواداران من، موکلين من چه شد؟ .وازتنش ها سربدرآوردبگيرد، 

 دست دارند؟؟؟ رازق جنرالکيها درترور



 
های داخلی، مواد انفجاری را در يک مايک جاسازی کرده  تأييد اين خبر گفت که خبرنگار يکی از رسانهجنرال رازق با 

است و حدود دو  های داخلی بوده شود اين خبرنگار، مسئول يکی از رسانه گفته می .بود و قصد داشت که وی را ترور کند
رح ترور جنرال رازق ط.  است امنيت ملی دستگيرشده بودماه پيش به اتهام ارتباط با گروه تروريستی طالبان از سوی ري

جاسازی شده بود و قرار بود جنرال « ميکروفون»ای که در يک  مواد منفجره .فرمانده پوليس قندهار خنثی شده است
 .عبدالرازق فرمانده پوليس قندهار را هدف بگيرد، کشف و خنثی شد

جاسازی شده بود، ولی از سوی پوليس قندهار شناسايی و خنثی « ميکروفون»گفته شده که اين مواد انفجاری در يک 
احمدهللا سرگند خبرنگار محلی راديو کليد در قندهار متهم به جاسازی مواد منفجره شده و اکنون در بازداشت پوليس  .شد

تواند علت احتمالی اين سوء  های اخير جنرال رازق با حکومت، می گويند که مخالفت ولی برخی آگاهان می .برد به سر می
که در مخالفت جدی با ارگ قرار دارد حمايت کرده و ل رازق جنرال قدرتمند قندهاری ازعطا محمد نورجنرا .قصد باشد

دولت دست نشانده . تواند او را از ُپست فرماندهی پوليس قندهار کنار بزند اخيراً گفته بود که اشرف غنی نمی
دير زمانی سياست حذف فزيکی وطنپرستان واستانگزی ازاتمر   يم اختاپوتی اش حنيفوتروريستی غنی احمد زی وت
اخيرا توسط تيم استخباراتی غنی احمد زی طرح ترور جنرال قهرمان وطن ،جنرال رازق  !افغانستان را پيشه نموده اند

يک خبرنگار که چندی  ديد؟؟ چگونه ميتوان پل پای دولت تروريستی را در طرح ترور اين جنرال باشرف .ريختانده شد
قبل به جرم همکاری با طالبان ازطرف امنيت ملی درکابل باز داشت شده بود،پس از يک سلسله برنامه های مخصوص 

وپروگرام شستشوی مغزی از طرف دولت اماده شد تا يک ماموريت کثيف را عليه جنرال رازق در کندهار به انجام 
قيد امنيت رها گرديد ، مستقيما عازم کندهار شد وبا جا سازی مواد منفجره در مايک  اين تروريست زمانی که از .برساند

خوشبختانه محافظين جنرال رازق اين دسيسه  .، ميخواست حمله انتحاری را انجام داده وجنرال رازق را به قتل برساند
 .اختندرا با هوشياری خنثی نمودند وماهيت تروريستی دولت دست نشانده غنی را برمال س

 احمد ضيا مسعود چگونه برکنارشد؟؟؟

 
بر اساس فرمان اشرف غنی ، احمد ضيا مسعود نمايندۀ فوق العاده رئيس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری 

با ابراز اينکه احمد ضيا مسعود در رسيدن به هدفی که به خاطر آن تقرر  ارگسخنگوی  .اش برکنار شد خوب از وظيفه
، احمد ضيا مسعود را برای اصالحات و حکومتداری خوب گماشته بود، متاسفانه وی غني.  است يافته بود موفق نبوده

  .اش برکنار شد در رسيدن به هدفی که گماشته شده بود، موفق نبود و از وظيفه
کار های  غني، سخنگوييبه گفته . کرد احمد ضيا مسعود از حدود دو سال به اينسو به حيث نمايندۀ فوق العاده کار می

دهد که بدبختانه احمد ضيا مسعود موفق  کند و بعد از بررسی برای مسئوالن چانس دوباره می مسئوالن را ارزيابی می
 .شته باشدنشد تا در اين زمينه دستاوردهای خاص و آشکار دا

های شديد نموده، در مورد پروسۀ صلح  انتقاد غنياحمد ضيا مسعود از مدتی به اينسو باالی عملکرد حکومت و شخص 
 .افغانستان ابراز نظرهای داشت

 آيا اين ابراز نظرها در عزل وی نقش داشته است؟
شوند و اگر اتفاق هم بيفتد به يک  میشان به دليل عدم موفقيت سبکدوش  کمتر مقامات عالی رتبه از وظايف کشورمادر

 .شوند ُپست مهم ديگر گماشته می



ساخته گفت که اشرف غنی  غنيدر امور حکومتداری خوب اتهامات جدی را متوجه  غنياحمد ضيا مسعود نماينده ويژه 
 .است درصد خاک افغانستان را به طالبان سپرده و مصروفيت روزمره گی وی، ناامن سازی واليت های شمال 05

تطبيق پروژه ناامن سازی شمال و گسترش ناامنی به شمال و شمال شرق از مصروفيت های روزمره غنی را تشکيل می 
اشرف غنی طالبان را . درصد خاک افغانستان را به طالبان بسپارد 05دهد، اشرف غنی با مهارت خاص توانست بيش از

 .اختار نظامی و ملکی جابجا ساخته استسعرفی کرد و نفوذی های آنان را دريک جريان سياسی م
را انتصابی،  وي غني، وازوي شناخت کامل دارد دو نيم سال در يک سفره غذا خوردند غنياحمد ضيا مسعود که با 

 .شخص روانی و مريض می خواند و افراد دور پيش او را مزدور، خود فروخته و دزد خطاب می کند
به قانون عرف و سنت و ميثاق های ملی . ديکتاتوری حفيط هللا امين است ماهيت حکومت اشرف غنی به مانند حکومت

غنی با شعار اين که اياالت متحده با من است روزانه صد ها سرباز وطن را به . و جهانی آشنايی ندارد و پابند هم نيست
  .دليل ضعيف ساختن صفوف نيروهای امنيتی به شهادت می رساند

 کردندمن توطئه عليه مشاورغني ، علی محمدی

 
گفته است که عليه او توطئه شده  ارگعبدالعلی محمدی مشاور حقوقی غنی در واکنش به تعليق وظيفه اش از سوی 

 .است
در قضيه قرار دادهای شهرک هوشمند و اتفاقات اخير عليه وی توطئه شده است و دو گروه از توطئه هستند که اول بر 

خواهند دوسيه کابل بانک به نتيجه  کنند و ديگر کسانی اند که نمی اش تالش میعليه خود وی و برای تضعيف شخصيت 
نه تنها ما در اين قضيه نقش نداشتيم که مخالف عقد قرار داد با خليل هللا فروزی نيز بوديم و از جريان قرار داد   .برسد

مبنی بر لغو قرارداد شهرک هوشمند  رگامحمدی افزود بعد از اينکه اعالميه   .وزارت شهر سازی با وی با خبر نبوديم
ای شدن اين موضوع و اعتراض  کرد که به دليل رسانه  صادر شد، يکی از مقامات نزديک به رئيس جمهور به ما ابالغ

 .اکنون تصويب شده که محمدی بايد استعفا بدهد"ها  خارجی
من حاضر نشدم و برخورد . بايد استعفا بدهیرسد، تو  گفتم که دليلش چه است؟ گفت که چون زور ما به کسان ديگر نمی

دارم که   های بزرگ وابسته نيستم ولی اين قدر عزت اگر به حزب سياسی و شخصيت .گفتم که به هيج قيمتی. جدی کردم
ولی به هيج عنوان . شود مرا برکنار کند کند که با اين قضيه موضوع حل می فکر می غنياگر . اتهام ناحق را قبول نکنم

چند روز بعد به من فشار آوردند که يا  :گفت غنياش از سوی  مشاور حقوقی در مورد تعليق وظيفه ".کنم فا نمیاستع
ام  استعفا کنم يا در پست هم سطح پست کنونی جابجا شوم، ولی باز من نپذيرفتم و گفتم که اين راه را من خود نپيموده

 .است بلکه دولت افغانستان و کابينه تصويب کرده

 وع الخروجی نبيلممن



 
هللا نبيل رييس پيشين امنيت ملی و عضو محور مردم افغانستان را  حکومت به تازگی شديدترين منتقد خودش، رحمت

هللا نبيل از سوی حکومت  ای نوشت که رحمت محور مردم افغانستان در يک اعالميه .الخروج کرده است ممنوع
های آقای نبيل در رابطه با  در پی افشاگری»اين کار غيرقانونی است که اين سازمان گفته که . الخروج شده است ممنوع

های سيستماتيک  های گذشته و افشا ساختن فعاليت اسناد مداخله سازمان استخباراتی پاکستان در امور افغانستان در سال
 .صادر شده است« مند رهبری حکومت کنونی در جريان انتخابات رياست جمهوری و نظام

الخروج بودن نبيل  حکم ممنوع لوي سارنواليکه  رسانه ها گفتند، فغانستان در اين مورد ابراز نظر نکرده اما حکومت ا
فاش کرد که در  برنامه تلويزيونیالخروج شده که چندی پيش در يک  هللا نبيل درحالی ممنوع رحمت . را رفع کرده است

دهی در خانه يکی از مقامات بلندپايه  های رای ميالدی، ماشين چاپ کارت ۴١٠۲جريان انتخابات رياست جمهوری 
 .غنی است، انتقال يافتاشين درخانه فردی که اکنون مشاورحکومت فعلی برده شده بود و سپس اين م

والی کنند که حکم ممنوع الخروج شدن نبيل در شانزدهم ماه جدی از سوی لوی سارن منابعی در لوی سارنوالی، تأييد می
که « محور مردم افغانستان»جريان سياسی . صادر شده بود، اما در بيست و هفتم ماه جدی اين حکم دوباره ملغی شد

گويد که حکم ممنوع  سازد و می نبيل عضو آن است، حکومت را به دوسيه سازی در برابر سياستگران متهم می
اين : افزايد می« محور مردم افغانستان»رئيس دارالهنشاء . است الخروجی نبيل با پا درميانی رئيس اجراييه ملغی شده

 .برد و همين اکنون هم در بيرون از کشور است ل در سفری در بيرون از کشور به سر مینبيحکم زمانی صادر شد که 
که به گويند  اما منابعی حکومتی می. است های نبيل بوده يک هيئت دولتی پس از شانزدهم ماه جدی درحال بررسی دارايی

 .است ها حکم ممنوع الخروج شدن نبيل ملغی شده دليل ايجاد تنش
طلوع نيوز از گستردگی « سياه و سفيد»هللا نبيل در برنامٔه  های رحمت کند که پس از افشاگری محور مردم ادعا می

ی دهی در های رأ های چاپ کارت هجری خورشيدی و اين که ماشين٠۱۳۱ها در انتخابات رياست جمهوری سال  تقلب
کرد، نبيل از سوی  های جعلی رأی دهی را توزيع می های بلندپايه حکومت گذاشته شده بود و کارت خانه يکی از مقام

 .است حکومت با چنين فشارهايی روبرو شده

 راچگونه  بدنام مي کردند؟؟؟ همايون



 
عقرب سال جاری در نشست عمومی نمايندگان مجلس ادعا کرد که خانه و دفتر کار  ۴۲در همايون، معاون اول مجلس 

او گفت که مکتوب درخواستی  .او از سوی نيروهای امنيت ملی و به درخواست هيأت اداری مجلس تالشی شده است
. ی صادر شده استتالشی خانه او از سوی نذير احمد احمدزی، معاون دوم مجلس نمايندگان و دستور تالشی از سوی غن

 .اين در حالی است که نمايندگان از مصونيت برخوردارند
همايون، معاون اول مجلس نمايندگان می گويد که خانه و دفتر کار او از سوی نيروهای امنيت ملی کشور به درخواست 

مجلس نمايندگان مکتوبی حاوی درخواستی تالشی خانه اش از سوی هيات اداری  .هيات اداری مجلس، تالشی شده است
 .غنی دستور تالشی خانه اش را صادر کرد. به حکومت فرستاده شده است تا خانه و دفتر کاری او تالشی شود

همايون، هرچند دليل اينکه چرا خانه و دفترش تالشی شده است را بيان نکرد؛ اما پيش از اين، محمد اقبال صافی يک 
اش کارگذاشته  ن اول مجلس يک مرکز استراق سمع در دفتر کاریعضو مجلس نمايندگان ادعا کرده بود که معاو

 .های استخباراتی، شنود می کند ومکالمات تلفونی نمايندگان را به هدف استفاده
های را در مجلس برانگيخت و فضل هادی مسلم يار رييس مجلس  اين ادعا که حدود سه هفته پيش مطرح شد، نگرانی

 .سوی ديگر، دو عضو ديگر مجلس نمايندگان بازهم متهم به فساد شدنداز .هام شده بودسنا نيز خواستار بررسی اين ات
ظاهر قدير يک عضو مجلس نمايندگان می گويد که عبدالقادر زازی منشی مجلس و کمال ناصر اصولی رييس کميسيون 

 .اند هزار دالر از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی دريافت کرده ۴١و  ٠۱معارف و تحصيالت عالی مجلس هر کدام 
 .دهد اين پول به نام مجلس نمايندگان گرفته شده است قدير گفت که اسنادی در دست دارد که نشان می

ميليون افغانی زير عنوان مصارف بازديد اعضای مجلس از سوی شورای امنيت  ٠١او خاطر نشان کرد مکتوبی اجرای 
 .اين هزينه را پرداخت کرده است ۳٠نيز از کد غني ی ر به رياست جمهوری پيشنهاد شده ومل

 عليزي مشاورش را برکنارکرد؟؟؟، چرا غني 

 
با  ارگ جرگه از مقامش برکنار شد، اعالم کرد که  احمدهللا عليزی اشرف غنی که به دليل حمايت از برگزاری لويه

تاکيد بر لزوم مراجعه به مردم اين کشور برای برون رفت از  .برکناری وی از مقامش اقدام غيرقانونی مرتکب شده است
 .شد بحران کار اشتباهی نيست و وی نبايد به اين دليل برکنار می

سرنوشت مردم اين برای دامن زدن به اختالفات قومی گماشته شده است که از اين طريق ارگ گروه خاصی در: گفت وي 
مبالغ هنگفتی را به مقامات واليتی پرداخت کرده است تا از رفتن مردم به سوی  غني  .اند کشور را به گروگان گرفته

اشرف غنی به جز به رياست جمهوری خود به هيچ مسئله ديگری توجه ندارد و عالقه به مبارزه  .جرگه ممانعت کند لويه
احمدهللا عليزی مشاور اشرف غنی در همايشی در کابل اعالم   .ت اين کشور نداردبا فساد اداری و حل و فصل مشکال

جرگه برای نجات مردم باقی نمانده  کرده بود که مخالف حکومت وحدت ملی نيست اما راهی به غير از برگزاری لويه
محلی را از مقامش در واکنش به اين موضوع با صدور فرمانی عليزی مشاور خود در امور حکومتداری  غني .است



های که به حمايت از برگزاری  ای تمام مقامات افغان را از حضور در نشست ارگ اخيرا با انتشار بيانيه .برکنار کرد
 «ازالبالي حوادث » منبع  .شود منع کرده است جرگه برگزار می لويه

 


