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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٠٢
 

  دادندرشوتوزرای  دفاع و داخله و رئيس امنيت ملی به وکالء 
دفاع، داخله و رئيس امنيت ملی دولت مستعمراتی بعد از حادثۀ حملۀ تروريستی به شفاخانۀ چھار صد بستر، وزرای 

ال و جواب ميان اعضای شورا و کابينه ؤس. االت وکالء جواب دھندؤکابل به شورای مستعمراتی احضار شدند تا به س

در پشت پرده کار ھای کثيفی . دست آوردند و کدام مشکلی خلق نگرديده ی موافق بأًظاھرا تند و تيز بود، اما ھر سه ر

وزراء و رئيس امنيت . ت گرفت که در مطبوعات ظاھر نشد و تعداد زياد مردم از جريان موضوع آگاھی ندارندصور

 دادند که به آنھا رشوتکه در پست ھای خود باقی بمانند و پول خوری نمايند، ميليون ھا افغانی به وکالء  ملی برای اين

  .ی موافق بدھندأر

 معصوم ستانکزی وزير داخله و تاج محمد جاھد وزير دفاع، دهللا حبيبیعبگزارش ھای غير رسمی می رساند که 

قرار .  خود باقی ماندندی ھای گزاف به وکالی شورای دولت مستعمراتی در پست ھارشوت نرئيس امنيت ملی با داد

 ۀ تروريستی به  شفاخانۀھا به خصوص  حمل بود که ھر سه تن به دليل بی کفايتی  شان در جلوگيری از گسترش ناامنی

. چھارصد بستر در کابل، از سوی اعضای مجلس نمايندگان مورد استيضاح قرار گرفته و از کار ھای شان برکنار شوند

. خنديدند" !!با شخصيت"دود وکالی عخالف تصور، ھر سه کاکه کاکه از تاالر شورا خارج شدند و به روی يک عدۀ م

 ميليون افغانی به وکالء ٨ ميليون و رئيس امنيت ملی ١١ليون افغانی، وزير داخله  مي١٣شود که وزير دفاع  گفته می

که مردم متوجه نشوند و کسی نفھمد، پول ھا از طريق حساب ھای  برای اين.   داده تا آنھا را زياد آزار ندھندرشوت

 دست میه ز صد ھا طريق ديگر ب و رئيس امنيت ملی پول ھای از دست رفته را اءوزرا. ديه گرديدأبانکی به وکالء ت

اين يک مثال کوچک است که به . دولت مستعمراتی کابل از زمرۀ فاسد ترين دولت ھا در جھان شناخته شده است. ورندآ

  شود آگاھی ھموطنان رسانيده می

  . داند سر مردم بيچارۀ چه مصيبت می آورند  می گيرند، خدا  میرشوتزمانی که اعضای دولت از يک ديگر 

  

  

 

 


