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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠٣

  "جمعيت"ارگ در صدد تضعيف بيشتر 

 
جمعيت " حاکميت رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و مرد شماره دو از آخر، می کوشد تا قدرت و" اشرف غنی"

 جنرال شواری نظاری ١۵٠به تعداد بيش از " غنی. "را بيشتر ضعيف سازد و نفوذ جمعيتی ھا را خنثی سازد" اسالمی

شود که  اکنون شنيده می. و جمعيتی را متقاعد ساخت و مصمم است که يک تعداد ديگر آنھا را ھم خانه نشين گرداند

تی وزارت داخله را از بدنۀ اين وزارت جدا کرده و آن را به وزارت دفاع می خواھد يک قسمت از نيروی امني" غنی"

اين تصميم خو را عملی سازد، ضربۀ " غنی"اگر . جمعيتی ھا ھنوز ھم در وزارت داخله اعمال قدرت می کنند. بسپارد

 .سختی بر جمعيتی ھا وارد خواھد کرد

 پوليس و نيرو ھای سرحدی یرده اند که نيرودر ارگ به وی پيشنھاد ک" غنی"گزارش ھا حاکيست تيم خاص 

اين دو قوای امنيتی . سابق را از وزرات داخله جدا کرده و ھر دو تشکيل را به وزارت دفاع متعلق سازد" ژاندارم"

 ارگ می باند.  به وزارت داخله تعلق داشته و تحت ھدايت اين وزارت نه وزارت دفاع عمل کرده انده ئیطور عنعن

 سرحدی را از وزارت داخله جدا نموده و آن ھای ديگر از نيرو٣۵٠٠٠ پوليس و ھای تن از نيرو٣۵٠٠٠ًخواھد تخمينا 

. اگر اين تغييرات واقعيت بپذيرد، مشابه يک کودتا عليه جمعيت خواھد بود. را به تشکيالت وزرات دفاع داخل نمايند

اگر گروه جمعيت وزرات داخله را ھم از دست . ع و امنيت ملی رانده شده اندًتعداد زياد جمعيتی ھا قبال از وزارت دفا

در شروع تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان، امريکا . بدھند، قوت شان بسيار ضعيف شده و ناتوان تر خواھند گرديد

 شان به کشور از آنھا تشکر  ھا و جمعيتی ھا گذاشت و نسبت خيانتیھم قدرت و ھم سرمايه را در اختيار شورای نظار

ھر . دست گيرد تا  اشتباه ساليان اول را جبران نمايده امريکا می خواھد که آھسته آھسته دل پشتون را دوباره ب. کرد

  .گونه تغييرات عمده در ساحۀ امنيتی بدون اجازۀ باداران امريکائی امکان نا پذير خواھد بود

  . اين جنگ نيرو ھای ضد ملی وضد مردمی عليه يک ديگر است. فتجنگ قدرت در افغانستان ادامه خواھد يا

 


