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توسعۀ بروکراسی فاسد
اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل ادارۀ جديدی را به نام "وزارت دولت در امور اصالحات امنيتی"
تأسيس نموده و يک شخص فاسد و خاين را به اسم امرﷲ صالح در رأس آن گماشته است .مردم متحير اند که تأسيس
يک ادارۀ جديد چه تأثيری در تأمين امنيت کشور خواھد داشت .افغانستان محتاج تغييرات کيفيتی است .تعيين يکی و
برطرفی ديگر درد اين ملت را دوا نمی کند .دولت فاسد کابل می خواھد که با اين نوع مقرری ھا خاک به چشم مردم
بزند و بی کفايتی دايمی خود را پنھان کند.
گزارش ھا حاکيست که اشرف غنی رئيس دولت مستعمراتی کابل ،امرﷲ صالح شورای نظاری را در رأس يک ادارۀ
جديد الخلقه به نام "وزارت دولت در امور اصالحات امنيتی" تعيين نموده است .غنی با تأسيس اين اداره چطور می
تواند امنيت را تأمين نمايد و شخص امرﷲ صالح چه معجزه خواھد کرد که مخالفان نتوانند دست به حمالت بزنند.
امرﷲ صالح يک جاسوس ھمه جانبه است .سال ھا در خدمت کی جی بی بود و اکنون در خدمت سازمان ھای
استخباراتی امريکاست .غنی می خواھد که با آوردن صالح مخالفت شورای نظاری ھا را مھار کند و ھمچنان درز بين
جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا ايجاد نمايد .امرﷲ صالح يکی از منتقدان غنی بود و روش امنيتی او را به شدت مورد
انتقار قرار می داد .با تعيين وی در رأس يک ادارۀ جديد ،غنی می خواھد که به صالح و حاميانش بفھماند که "بفرمائيد
امنيت را تأمين کنيد" .بدون کمترين تردی که ضربات مخالفان ھمچنان تداوم خواھد يافت و نصب امرﷲ صالح در پست
جديد تأثيری در موقف ضد دولتی شان نخواھد داشت .آن وقت است که ادعا ھای صالح بی نتيجه خواھد ماند و غنی
آنھا را تمسخر خواھد کرد.
دولت کابل يکی از فاسد ترين دولتھا در جھان است .اين نوع تغييرات نمی تواند ماھيت ضد ملی و ضد مردمی اين نظام
فاسد را بپوشاند.
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