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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ١٠
 

   نظام از داخليدگیبوی گند

  
ا از جانب شورا رد صالحيت می گردند، عقده مند ييک عده از وزراء و سفراء که از وظيفه سبکدوش می شوند و 

سابق وزير اطالعات و فرھنگ دولت " عبدالباری جھانی"از جمله، . گشته وسعی می کنند که برای خود وجه ملی بدھند

او شورای دولت مستعمراتی را متھم به رشوه .  نمايدمی خواھد افشاگری" استعفاء"مستعمراتی کابل است که بعد از 

اگر اين . اين اتھام جدی است که حتا اتحاديۀ اروپائی  را نگران ساخته است. ی اعتماد کرده استأگيری در مقابل ر

دانيم  که می و دولت مستعمراتی کابل خواھد بود، باوجودی ، رسوائی بزرگی برای شورابه اثبات برسد" جھانی"ادعای 

  . اين دولت شرم ندارد

 را مورد غور" باری  جھانی"ًگزارش ھا حاکيست اتحاديۀ اروپائی که در قضيۀ افغانستان دخيل است، اخيرا ادعای 

که مدتی به حيث وزير اطالعات و فرھنگ نظام مزدور کابل ايفای وظيفه می کرد، بعد " باری جھانی. "قرار داده است

."  پول می خواھدءی اعتماد از وزراأشورای افغانستان در بدل ر"س بوک خود نوشته است که ًاز ظاھرا استعفاء در في

ين شکی  ادر.  داده اندتدست آوردن مقام وزرات به وکالی شورا رشوه او می گويد که يک عده از وزراء ھم برای ب

اسد است و تعداد کثيری از وکالء ھم نيست که شورای افغانستان اشغال شده مانند ساير ارگان ھای دولت مستعمراتی، ف

 نگفته است که آيا خودش ھم برای "باری"راه يافته اند، اما  انسان ھای پست و بی شخصيت اند که به زور پول به شورا

   داده است يا خير؟ت پست وزارت رشورسيدن به

 تعجب ندارد، بلکه پاک تورا خوری وکالی شتدر حقيقت رشو. کدام ارگان دولت مستعمراتی پاک است که شورا باشد

  . بودن شان تعجب خواھد داشت

 


