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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٣٠
  

 ھا از وزرات داخله" جمعيتی"ھا و " شواری نظاری"تصفيۀ 
 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل تصميم گرفته است که وزارت داخله را از وجود شواری نظاری اشرف غنی

" غنی. "يتی ھا پاک کند و در عوض  افراد وفادار به خود را که اکثريت شان پشتون ھا ھستند، تعيين نمايدھا و جمع

. قبالً تعداد زيادی از شواری نظاری ھا و جمعيتی ھا را از وزارت دفاع و سازمان امنيت ملی اخراج کرده است

ی می گيرد تا کسانی را در پست ھای حساس از ھمين حاال برای انتخابات آينده آمادگ" غنی"شود که  تصور می

  .بگمارد که از وی حمايت نمايند

موران وزارت داخله را به اتھام فساد، أ تن از م٣٧گزارش ھای حاکيست که دولت مستعمراتی کابل به تعداد 

خته  تقبلی، تجاوز به زن و حتا جاسوسی از وظايف شان سبکدوش سایھاء خيانت، سھل انگاری در وظيفه، امضا

از زمان . ين وزارت النه کرده بودند ااکثريت برطرف شدگان شواری نظاری و جمعيتی ھا اند که در. شده اند

سه وزارت دفاع، داخله و امنيت ملی را " جمعيت اسالمی"و " شورای نظار"تجاوز امريکا به افغانستان، دو گروه 

در پست رياست جمھوری دولت مستعمراتی " غنی"با تقرر .  شدنددر تصرف خود گرفته و مانع آمدن ديگران می

می خواھد که يک عده از " غنی. "کابل، اين دو گروه آھسته آھسته نفوذ شان را در ھر سه اداره از دست دادند

معلوم نيست که آيا در تعيينات جديد اعضای حزب اسالمی خواھد .  حساس تعيين نمايدیحاميان خود را در پست ھا

حزب . "رود به شمار می" و جمعيت اسالمی" شورای نظار"اين بزرگترين ضربه به دو گروه نابکار . ود يا خيرب

در واقعيت ( بعد از توافق دولت مستعمراتی . در کمين نشسته است که پست ھای خالی را پر کند" حکمتيار" اسالمی

 اسالمی خواستار امتياز شده اند که تقرر ، خواھی نخواھی اعضای اين حزب ضد بشری"حکمتيار"با )  امريکا

  .اعضای آن در کار ھای مھم يکی از آن تقاضا ھاست

تصفيه ھا بايد از ارگ آغاز يابد که . دولت فاسد افغانستان سعی می کند که به جھان نشان دھد که عليه فساد می جنگد

  . مرکزفساد است

 

 

 


