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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٠۵

  دزد موتر ھا: "معنوی"

  
 کابل تمام اموال و موتر ھائی را که در جريان   سابق رئيس کمسيون انتخابات دولت مستعمراتیفضل احمد معنوی

معنوی يکی از عمال .  در اختبار داشت، ھنوز ھم برای استفادۀ شخصی خود نگھداشته است٢٠١۴انتخابات سال 

فضل احمد معنوی يک انسان . شورای نظار و طرفدار عبدهللا عبدهللا رئيس شورای اجرائی دولت مستعمراتی کابل است

معنوی نه معنويت دارد و نه . ًی کرکتر و بی تميز است که اصال از جادۀ اخالق اجتماعی تير نشده استنھايت درجه ب

  .  فقط گپ می زند و جفنگ می گويد. انسانيت

يسيون انتخابات اموال دولتی را سابق رئيس کم" معنوی"از طريق دوستان آگاه شدم که شخصی به نام فضل احمد 

معنوی يکی از حاميان عبدهللا عبدهللا است که ھنوز ھم برای او کار می . ب کرده و آنھا را نزد خود نگھداشته استصغ

 ، معنوی مقدار زيادی از اموال و چند عراده موتر لند کروز را ٢٠١۴در جربان انتخابات رياست جمھوری سال . کند

بعد . شود مورين عاليرتبۀ افغانستان تخصيص داده میأ برای ملندکروزر موتر بسيار قيمتی است که. در اختيار داشت

الکن اين . که وظيفه اش به پايان رسيد، بايد تمام اموال و موتر ھای دولتی را دوباره به دولت تحويل می داد ين ااز

ون سه لند اکن.   استشخص محيل و بی شخصيت به کمک عبدهللا از مسترد نمودن موتر ھای لند کروزر امنتاع ورزيده

ين موتر ھا برای قاچاق سنگ ھای قيمتی اب کرده که طبق شايعه توسط دريوران شخصی خود ازصکروزر را غ

بار ھا از طرف دولت برايش گفته شده است که موتر ھا را باز گرداند، اما با پشتوانۀ عبدهللا از مسترد . استفاده می کند

  . کردن موتر ھای دولتی خوداری می کند

  تان بايد از وجود معنوی ھا پاک گردد و فساد و خيانت نابود شود افغانس

 


