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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
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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ١۴

  

   نجيب هللا کابلیترشو
   دولت دست نشاندهفرھنگبه سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و 

  

  

   نجيب  هللا کابلی۴٢٠دزد و   شياد سيد مخدوم رھين                                                                          

ش را در دزدی و قاچاقبری سپری نموده يک نمره  که عمرنجيب هللا کابلی به اسم یيک انسان فرومايه و بی سر و پا

 ترشودولت دست نشانده ، وزير اطالعات و فرھنگ سيد مخدوم رھينبه " اظھار سپاس"زمين خود را به منظور 

 بايد ممنوع الخروج شود تا موضوع خيانتش يک طرفه سيد مخدوم رھينمردم می گويند که . گونه اعطاء کرده است

 .گردد

 صاحب تلويزيون امروز است که چندی قبل به خاطر نشرات ضد ملی و ضد اخالقی از جانب شورای لینجيب هللا کاب

جناحھائی از  مورد حمايت شورای نظاريان بوده و ھمچنان غير مستقيم از سوی نجيب هللا کابلی. وزيران مسدود گرديد

 موضوعات  خالف منافع افغانستان را به نشر سپرده  و زيون امروز اکثراً تلوي. شود ايران تمويل و پشتيبانی میدولت 

" امروز "، تلويزيونسيد مخدوم رھيناما بعد از اعطای تحفۀ زمين به . زند کشمکش ھای قومی و مليتی را دامن می

 شود که نقش سفارت  ايران در کابل در باز شدن تلويزيون امروز ھم قابل گفته می. دوباره به نشرات آغاز کرده است

گان سازمان استخباراتی ايران در  نيز يکی از کار کشتسيد مخدوم رھينبايد ياد آور شد که شخص .  مالحظه بود

  .افغانستان است
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چندی قبل اعالم گرديده .   ستانی دست داشته استت در پول خوری و رشوسيد مخدوم  رھيناين دومين بار است که 

، مبلغ يک ميليون دالر پول يونيسکو برای اعمار  دولت دست نشاندهور وزير اطالعات و کلتسيد مخدوم رھينبود که 

  . عابدات تاريخی کشور را به حساب شخصی خود انتقال داده و تمام اين پولھا را حيف و ميل کرده است

 

  


