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 ٠٧فبروری ٢٠١٥

منازعۀ حکومت وحشت ملی با وحشيان شورای نظار
گزارش ھای موثق از منابع رياست جمھوری و شورا پرده می دارد که شيرمحمد کريمی نامزد غنی برای وزارت دفاع
دولت مستعمراتی درنتيجۀ تخريب درونی تحت ھدايت بسم ﷲ محمدی شورای نظاری از سوی پارلمان رد صالحيت شده
است .گزارش ھا می گويد که گروه ھای تنظيمی مخالف در داخل رھبری وزارت دفاع با ھمراھی شبکۀ قرضداران کابل
بانک که زير تحقيق اند ،دراين جنگ نھانی پول زيادی مصرف کرده بودند.
در يک گزارش تذکار رفته که موضوع ناکامی شيرمحمد کريمی ،رئيس جمھور را شوکه داد و زمانی که از بعضی وکالء
دراين باره سؤال کرد ،آن ھا گفتند که چنين کاری به فرمايش خود شما صورت گرفته است .وکالی طرفدار غنی از شماری
از افراد متنفذ نام برده اند که در روز رأی گيری ،از سوی غنی ساختگی پيام آورده بودند که رئيس صاحب جمھور از شما
می خواھد که به جنرال کريمی رأی ندھيد.
يک گروه تحقيق از سوی رئيس جمھور دراين باره به کار شروع کرد و به زودی مشخص شد که يک حلقۀ سياسی-
اقتصادی مستقر در وزارت دفاع دولت مستعمراتی و ساير تشکيالت دولتی که درمنازل مجلل شيرپور شبانه جلسات راه می
اندازند ،برای تضعيف دولت ،از تمام قدرت خويش استفاده نموده و به جای رھبری دولت ،تصاميم خود شان را عملی می
نمايند .درگزارش ھيأت تصريح شده که در رأس اين دولت غيررسمی وزير دفاع سابق بسم ﷲ محمدی شورای نظاری قرار
دارد که از حمايت قانونی ھم برخوردار است .بسم ﷲ محمدی مستقيما ٌ از حامد کرزی دستور می گيرد و با استاد سياف نيز
شباروزی در تماس است .درھمين گزارش آمده است که فساد و حيف وميل امکانات لوژستيکی وزارت دفاع درساليان اخير
رقمی بسيار تکان دھنده را نشان ميدھد .براساس ھمين گزارش ،برای ھر عسکر اردوی دولت مستعمراتی به طور ماھوار
 ٢٣قلم مواد ضروری مشخص شده است که بايد به طور منظم پرداخته شود .اما در ١٤سال اخير ،برای منسوبان نظامی که
درجنگ کشته يا زخمی می شوند ،فقط سه قلم نه ھر ماه ،بلکه ھرسه ماه يا ھر شش ماه پرداخته شده و  ٢٠نوع مواد مندرج
در جدول استحقاق سربازان به وسيلۀ گروه مافيائی دزدی شده است .اين غارت غير از مواردی است که در زمينۀ مصارف
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سوخت ،استفاده از وسايط ،البسۀ موسمی ،مواد خوراکی و ساختمان ھا برای قرارگاه ھای موقتی يا دايمی صورت گرفته
است تا اکنون ھيچ حسابدھی دراين مورد عملی نگرديده و ھيچ مرجعی نيز قادر به حسابگيری نشده است.
مردم منتظر حوادث خطرناکی ھستند که در حال تکوين است .گروه ھای مافيائی حاضر نيستند که به آسانی تسليم شوند.
زور بايد به کار رود تا اين گروه ھا نابود گردد .ازينرو نبرد تازه ای در افق سياسی افغانستان به مشاھده می رسد.
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