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  کابل- ینيعبدهللا ام
٢٠١٥نوری ج ٢٠  

 
  عبدهللا- ی مشترک غنۀني کابیبرااول  یرسوائ

  

ش گرفته و ين وزراء در پيي را در تعیسته ساالري عبدهللا در آغاز اعالم کرده بودند که اصل شا– ی غنیحکومت وحشت مل

د شورا گرفته نشده يئأاما ھنوز ت. ت آغشته نشده باشديانت و جنايخنه جا خواھند داد که دست شان در يب را در کابيافراد نج

د گفت يبا.  شده استیر حکومت وحشت مليگر را به دنبال خواھد داشت، دامنگي دی که بعداٌ صد ھا رسوائیک رسوائيکه 

   .را ھمه متعلق به استعمار انديد مطرح شود زي نبایسته ساالري، اصل  شایک نظام مستعمراتيکه در 

ر ي وزیدريحعقوب ين شخص يا.   قرار داردین الملليس بيب پولي عبدهللا مورد تعق– ی غنیشنھادي پی از وزرایکي

  ٢٠٠٣ مربوط به سال یه ھايا در دوسيات و اختالس در استونيبه خاطر فرار مال است که یاري وزارت زراعت و آبیشنھاديپ

ن خصوص  خود را ياد  کرده که نامش در فھرست انترپول درج شده  که دريئأ او ت. باشد یم ین الملليس بيلوب  پيتحت تعق

 وارد ی کسیوقت" خاطر نشان ساخت که یدري ح.ی اما او نگفت کدام توطئه و از جانب ک، دانسته استیاسي سۀئ توطیقربان

به .  ست  و اقتصاد استايت جزء سيانت و جناي خیدرياز نگاه ح". افتد ی مین اتفاقاتيشود چن یاست مي اقتصاد و سیايدن

ک شرکت ثبت ي است که ی متعلق به فردیدارين باقي او، بلکه ای وجود داشته اما نه از سویاتي مالیداري، باقیدري حۀگفت

ب يھا در فھرست افراد تحت تعق   سالی برایدرينام  ح. کند ی کرده و در آنجا کار میداريا خري در استون را قبالً ی وۀشد

  .ع در افغانستان مطرح نشده بودين موضوع به شکل  وسي وجود داشته اما االملل نيس بيپول

 مشکالت د رمورد یجمھور استي دفتر ری اطالعی اشاره به به  بی در امور مصبوعاتی از ھمکاران  غنیکي  یهللا ساالرز فينظ

گر را يداند چند نفر د ی است که خدا می حشت مل  وۀنين ضربه به کابين اوليا. ن باره خبر داديقات در اي از انجام تحقیدري حیحقوق

  . دينده خواھد بلعيھم در موضوعات مختلف در آ

 

 


