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خبر خوش:
ھفت وزير نظام فاسد کرزی محاکمه خواھند شد
لوی څارنوال دولت مستعمراتی کابل اعالم کرد که ھفت تن از وزرای حکومت فاسد حامد کرزی به خاطر خيانت به زودی
محاکمه خواھند شد و به سزای اعمال شان خواھند رسيد .او گفت که منتظر برگزاری محکمه برای ھفت وزير سابق از
سوی ستره محکمه باشيد .اما اسمای ھفت وزيرخاين دورۀ منحوس کرزی را ذکر نکرد.
با وجودی که دولت فعلی ھم مستعمراتی است ،اما مردم اين اقدام را به فال نيک می نگرند تا لرزه در اندام ديگر خاينان
افتاده و برای شان درس عبرت شود .بصير عزيزی ،نطاق لوی څارنوالی گفت که ھفت نفر از وزيران سابق که در وقت
وزارت شان مرتکب جرم شده بودند بايد مطابق قانون با آنان برخورد شود .او گفت که "محکمۀ خاصی بايد در نظر گرفته
شود که صالحيتش از قضاء و رئيس جمھور مجزا بوده ،الکن ھنوز منتظر ايجاد ھمان محکمۀ خاص ھستيم" .عزيزی در
مورد دوسيۀ کابل بانک گفت که بررسی اين دوسيه تکميل شده و تعدادی از افراد دخيل در آن بازداشت گرديده و تالش
برای بازداشت برخی از آنان که در خارج از افغانستان به سر میبرند ،جريان دارد .در حال حاضر عدۀ زيادی از افراد
مھم که در دوسيۀ اين بانک متھم اند در خارج و به دور از دسترس حکومت مستعمراتی افغانستان به سر می برند و
حکومت نيز تا کنون موفق به بازداشت شان نگرديده است .ھمين کشمکش بين حکومت وحشت ملی و افراد فاسد در کابينۀ
کرزی باعث شد که ھر دو جانب دراين روز ھا به جان يکديگر بيفتند.
مردم اقدام برای محاکمۀ وزرای خاين را به خوشی استقبال می نمايند ،اما متوقع نيستند که تھور و جرأت جدی از جانب
حکومت وحشت ملی دراين خصوص مشاھده نمايند.
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