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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٢۶

  عملکرد جنائی پنج وزير سابق نظام مستعمراتی کابل

  

دوسيۀ پنج تن از ورزای فاسد و بی وجدان سابق نظام مستعمراتی کابل که متھم به فساد شده اند، غرض غوررسی به 

 وزير مير محمد صديق ايشان وزير اقتصاد، جليل شمساين خفاشان عبارت اند از . ستره محکمه  ارجاع شده است

اين .  وزير ترانسپورتعنايت هللا قادری وزير تراسپورت و  قادریحبيب هللا وزير تجارت، امين فرھنگمعادن، محمد 

  . شده اند،  وظيفه درافراد نابکار و ضد ملی متھم به دزدی، اختالس، فساد و سوء استفاده از صالحيت ھا

 مدتی برای  شمس.کرد، انسان بسيار لشم، شارالتان و کاله بردار است لمان زندگی میا که سال ھا در جليل شمس

 الف مبارزه را ه که ھميشامين فرھنگ. کرد کرد و ماھرانه تبعيض نژادی را تبليغ می جمعيت اسالمی ربانی کار می

 بی فرھنگ اميناز نگاه .  ستانی و پول خوری شده استتزد، خود غرق در رشو عليه بی عدالتی و فقدان مساوات می

گفته . شود  شود، آن زمان عدالت و مساوات برقرار میو دارودستۀ وی، اگر فرصت خيات و پول خوری به آنھا داده

لمان نزديک است، ثروت زيادی از طريق اختالس و دزدی در ا که به دستگاه استخباراتی امين فرھنگشود که  می

 دزدان تازه به دوران رسيده اند که عنايت هللا قادری و حبيب هللا قادری، صديق ايشان. دست آورده وزارت تجارت ب

  . ندوزين آنھا را  روی صحنه آورده امتجا

 نفر، نبايد بدان معنا تعبير گردد که گويا متباقی انسانھای شريف و صادقی بوده اند، بلکه ٥در ھمينجا بايد افزود که ذکر 

 درگيری ھای درونی شده و جنايات آنھا افشاء شده است، در غير آن تمام فدای تن ٥اساس قضيه آن است که اين 

  .بينۀ حکومت قبلی تا گلو در فساد، دزدی و رشوت غرق اند، که اميد توسط مردم افشاء بگردنداعضای کا

ر رئيس جمھوری دست نشانده، مردم کشور ما ي تغيبا وجودبا درنظرداشت ماھيت ضد ملی و مستعمراتی نظام کابل و 

اد غير شرافتمند، محاکمۀ مردمی حتمی برای چنين افر. دانند که ھمچو افراد ناپاک به سزای عمل خود برسند بعيد می

  .  است

 


