
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ نومبر ٠٩
 

  استعفاء کرد؟"جھانی"چرا 
ھانی طی نامه ای ج.  داده استء وزير اطالعات و کلتور دولت مستعمراتی کابل از وظيفۀ خود استعفاعبدالباری جھانی

ألۀ شود که مس فکر می. تواند که به کار خود ادامه دھد ين نمی ا گفته است که نسبت مريضی بيش ازاشرف غنیبه 

  در امريکا بود از تکليف سرطان رنج میجھانیکه  که افراد آگاه می گويند، زمانی طوری. مريضی يک بھانه است

اين مريضی عالم سوز مجال زنده . خدا کسی را به اين مريضی گرفتار نسازد. کرد برد که بايد ھيچ وظيفه را قبول نمی

 .  صحت ياب شودجھانیدھد و ما دعا می کنيم که آقای  ماندن را  برای کسی نمی

، ھمه را به عبدهللا – غنی" وحشت ملی"ًکشمکش ھای اخير در دستگاه دولت مستعمراتی خاصتا در داخل حکومت 

ً شخصا می خواھد که شخص شريف نزد جھانيان معرفی گردد و ازينرو می کوشد که نامش یغن. وحشت انداخته است

 با دو وزير ديگر مورد استيضاح شورا قرار خواھد جھانیين اواخر آوازه بود که ادر. در مبارزه با فساد بلند باشد

. تماد در شورا، کار خود را به حيث وزير اطالعات و کلتور از دست بدھدگرفت و حتا امکان داشت که نسبت سلب اع

 ھم می خواست در دستگاه حکومت تغييراتی به وجود آورد و کسانی را که به بيکارگی معروف شده اند، غنیھمچنان 

  .از صحنه دور سازد

. ير اطالعات و کلتور مقرر شد که به دستگاه استخبارتی ايران نزديک بود، وزسيد مخدوم رھين به عوض جھانی 

مردم متوقع بودند که اين شخص نو آوری ھای مثبتی  در مطبوعات کشور آورد و نشرات و فضای  مطبوعات را 

کناری اش خواست، احتمال بر  می خواست يا نمیجھانیخواه . مردمی و ملی بسازد، الکن چنين مأمول برآورده نگرديد

 جھانی.  رود ًده تا مردم بگويند که واقعا به خاطر مريضی از وظيفه کنار میدستی کريشحال خودش پ. متصور بود

زمانی خلقی بود و بعد از تجاوز شوروی و کشته شدن ترکی به امريکا آمد و سال ھا در صدای امريکا اجرای وظيفه 

  .دگان سايتی به نام افغان جرمن بودنتا زمان وزير شدن، يکی از نويس. نمود

ين کشور در بنياد فاسد است و از بنياد بايد ازعامت در. شود  دادن ھا و برکناری ھا، افغانستان آباد نمیبا اين استعفا

  .  منھدم شود

  

 

  


