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 مکتوب علومی به مقام شورای امنیت ملی
 

د گوی کند وقتی می در این مکتوب در حقیقت آقای علومی به نمایندگی از تمام ملت و ادارات صحبت می

حکومت وحدت ملی در مقابل پیشنهادات اصالحی وزارت داخله اتخاذ  پاسخ و تصمیمی از طرف رهبری

 گردد.  نمی

ا یید نموده بأاین پیشنهادات را ت که معلومات دارم مشکل این است که مقام ریاست جمهوری معموالا  تا جایی

 دارد.  اجراییه ارسال می یسئفاهم در تصامیم برای جلب توافق راحترام به پرنسیب ت

 و . . ها را از فلتر منافع شورای نظار، منافع سکتاریستی ق. این پیشنهاد یس اجراییه معموالا ئدر مقابل ر

گونه پیشنهادات بی اعتماد بوده یا  های محلی جهادی گذشتانده با اکثریت این می حامیان خود و منافع تنظیم

و تحکیم نظم موجود و جلوگیری در حفظ  ها معموالا  دهد. منافع این گروه کند یا هیچ جواب نمی مخالفت می

 از هرگونه اصالحات نهفته است.
 

ی نورالحق علومی از مقام وزارت داخله منتشر یید ناشده در مورد استعفأدر گذشته چندین بار گزارش های ت

در آن زمان به اساس گزارش برخی منابع نزدیک به آقای علومی گفته شده بود پس از این که عبدهللا  شد. 

ور داخله مخالفت کرد عبدهللا رئیس اجرائیه با انتصاب معاون پیشنهادی علومی برای معاونت وزارت ام

 زمان تکذیب شد. وی از سوی حکومت در آن یاستعف ۀلأداد اما مس یموصوف استعف

 

صامیم یه از اتخاذ تئیس اجرائپرنسیب تفاهم در تصامیم با ر ازغنی نیز به پیروی محمد اشرف یس جمهور ئر

 کند.  داری می نهایی خود

یس اجراییه و عدم قاطعیت مقام ریاست جمهوری دولت وحدت ملی در حالت فلج ئدر نتیجه عدم اعتماد ر

ند. ک یید میأدرستی این برداشت را تتقرر تاج محمد جاهد به عوض علومی به حیث وزیر داخله  قرار دارد. 

حلی های م تاج محمد جاهد از فلتر منافع شورای نظار، منافع سکتاریستی قومی حامیان خود و منافع تنظیم

کار خود خواهد  ۀموجود را سرلوح و تحکیم نظم پیروز بدر می آید و حفظ  کامالا  هللاجهادی داکتر عبد

 ساخت.

 ختم
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