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خانه تکانی در وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی
گزارش ھا حاکيست که يک عده سفراء و مأمورين وزارت خارجه که سال ھا مفت خواری کرده و بدون تحصيل و
سواد کافی اما با حمايت افراد و گروه ھای ذينفوذ دراين وزارت جا گرفته بودند ،اخيراٌ از پست ھای خود بر کنار
خواھند شد .از زمره ،جيکر عزير ﷲ کرزی سفير افغانستان در مسکو و کاکا اندر حامد کرزی است که سال ھا
مصروف دزدی و قاچاقبری بوده در پولند با موتر سفارت تکسی رانی می کرد ،به تقاعد سوق داده شده است.
معلوم نيست که ابتکار تصفيه در وزارت خارجه از جانب صالح الدين ربانی وزير خارجه صورت گرفته ،يا اين
که دستور غنی رئيس دولت مستعمراتی کابل است .برداشت اينست که اين امر غنی است که ربانی مجبور به تعميل
آن گرديده است .يک تعداد مأمورينی که از کار برکنار خواھند شد ،پسران و وابستگان افراد با نفوذ و قاچاقبران اند.
به طور مثال ،تقی خليلی پسر کريم خليلی ،پسران قانونی و داوود زی ،برادر انورالحق احدی ،خواھر فوزيه کوفی
و ده ھای ديگر .فکر نمی شود که صالح الدين ربانی چنين جرأت کرده بتواند .شايعات سرچوک می رساند تمامی
افرادی که با واسطه و زور وارد وزارت خارجه شده اند ،مرخص خواھند شد .در مجموع گفته می شود که به
تعداد  ٢٧٨تن وزارت خارجه را ترک خواھند گفت .ھمچنان بيش از  ١١تن از وابستگان اجنبی که سال ھا سفير
بودند و زندگی خجالت باری در کشور ھای خارجی داشتند ،ھم برای افراد وابستۀ جديد جا خالی خواھند کرد.
تغييرات در وزارت خارجه ،وجدان ملی و شرافت مردمی ربانی و غنی را فاده نمی کند .بلکه می خواھند اشخاص
تابع و وابستگان جديد را روی صحنه آورند .تعداد کثيری از ميھن فروشان برای خدمت گزاری به اجانب تربيه شده
و آمادۀ خدمت گرديده اند.
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