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شاروال کابل به ترکيه فرار کرد
محمد يونس نو انديش که چند سال قبل به امر حامد کرزی رئيس جمھور سابق دولت مستعمراتی کابل به حيث شاروال
کابل مقرر شده بود ،از ترس حساب دھی اخيراً به ترکيه فرار نمود .او پيش از اين در معاونيت وزارت آب و برق در کابينۀ
فاسد حامد کرزی ايفای وظيفه می کرد.
يونس نو انديش متھم گرديده که صد ھا ھزار دالر را به جيب زده است .با وجود ميليون ھا دالر کمک به رياست بلديۀ
کابل ،اين شخص ناپاک نتوانست کانال کشی فضالب شھری کابل را ايجاد کند و اين شھر  ٥ميليونی را از شر کثافات ھمه
جانبه نجات دھد .شکايات مردم کابل از بی کفايتی وی باال گرفت و خواستار محاکمۀ وی شدند .در طول سال ھای کار خود
در پست شاروال کابل ،مصدر ھيچ گونه خدمتی نشد و ھيچ کار زيربنائی برای شھر بی سروپای کابل انجام نداد .در
حکومت وحشت ملی ،شخص احمدضيأ مسعود که خودش ھم ناپاک است ،تعقيب امور رياست بلديۀ کابل را به دوش دارد.
ضياء مسعود ،نو انديش را تحت فشار قرار داده و از کار ھای وی حساب خواسته بود تا حدی که نو انديش بايد از پول
ھای مصرف شده به احمد ضيا مسعود حساب می داد .نو انديش قبل ازاين که در دام ھيأت تحقيق گرفتار شود ،ترجيح داد
که از کابل فرار نمايد .گفته می شود که محمد يونس نو انديش به ترکيه فرار کرده است .تصور نمی شود که دولت
مستعمراتی کابل قادر باشد که افراد فراری را دوباره به افغانستان برگرداند .اين نه فرد اول است و نه فرد آخر که نسبت
اختالس و بی کفايتی از افغانستان فرار می کند .وقتی که فضای سياسی و اجتماعی برای يک تعداد فاسقان تنگ شد ،ناگزير
از کشور می گريزند.
مردم می گويند که دولت بايد نگذارد که خاينان فرار نمايند .اما شايد يک عده مردم ندانند که دولت ھم در فرار دادن خاينان
دست دارد تا حين تحقيق و اقرار ھويت ساير افراد سرشناس دولتی و وابسته به اجانب افشاء نگردد.
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