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  کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١٥ فبروری ١٥
 

  لباک زا ق الکوااسح لاونراڅ یلوفرار 
 ی لوق الکوااسحست که يگزارش ھا حاک. افته است ياد ياز کشور از ترس مجازات ازد هبتريلاع تاماقم رارف رخاوا نيارد

س ي رئیحامد کرزن ي از معتمدیکين شخص يا. لمان رسانده استاف خود را به يانه از راه مزار شري افغانستان مخفلاونراڅ

ون يلي دو مت با پرداخ و  در بلخیاز مقامات محل ید تعدایبا ھمکار الکوشود که  یگفته م.  سابق بودۀجمھور دست نشاند

ن شمال و مرکز را ي تنش ب،ن موضوعيا.  استدهيگرد از افغانستان خارج  یسرحد و یوالن حکومتؤبه مس ترشودالر 

  . ش داده استيافزا شمال  مرکز را به ی اعتمادیوب د نموده يتشد

، د کردهي قیثروت ھا کار ھا و ۀيتصف و ی حسابدھیبرا ق الکوااسح،  س جمھور افغانستان اشغال شدهي رئیغنبه دستور 

ھم به را  عبدهللاو دکتر مواجه شده الکو یحام یحامد کرزن اقدام از ھمان آغاز، با مخالفت يا. شده بوداعالم ممنوع الخروج 

 و یکرزل ي فامیھارد ورد و بُ ار خي از بسالکودھد که  ین حادثه نشان ميان ايجر. نوال قناعت داده بودراڅ از یبانيپشت

 ی در افغانستان مالکواگر .  از افغانستان قرار داردی در عقب فرار وینرو دستان قوياگاه بوده و ازآ ھا ی نظاریشورا

ک ي ید که برايار مھم را افشاء نماي بسید و راز ھايشد که دھن به سخت بگشا یق وادار مير فشار تحقيد در زيبود، شا

 قادر  عبدهللا– یغن یشود که دولت مستعمرات یتصور نم. شد ین گران تمام  مار متنفذي و ساعبدهللا و یکرزتعداد مانند 

 یلمان به راحتا در ی و پرچمیت کاران خلقي از جنایريتعداد کث. ديلمان تقاضا نماا را از ق الکوااسحباشد که استرداد 

ت باز گرداندن آنھا را نداشته يبعد از سقوط نظام مزدور مسکو، صالح کابل یچ حکومت مستعمراتي کنند که ھی میزندگ

  .    است

ً   را یمتعدد یداد ھايجار مشروع ي از پول غالکو را در آن جا ک باغ بزرگ يو   نموده یداريخردر کوھدامن  خصوصا

لمان، ا محالت یکي گمنام دریواک شاگرد ناني که آمده است  درگزارش . ساخته است ه آن  فساد خاناز که  ب نموده صغ

 یکرز وار بوده ي حکمتی حزب اسالمیميفعاالن قد از یکي الکوشود که  ی گفته م. شده استون ھا دالر يليصاحب مامروز 

 به جرم اختالس ی بانک انکشاف زراعتۀيل درقضين مسايا قبل ازیحتالکو . کرد یاستفاده م نا درسرکوب مخالفیاز وھم 

 شد که دست ی مانع میکرزاما .  قرار داشتیئقضاب يتعقاز نظر محاکم ثالثه مجرم دانسته شده و تحت ون دالر يليھجده م
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بنابران  . ديباز نمادو باره  را یسابق و ی ھاه ي دوسیغن ار مشوش بود که مباداي بسالکون علت، يبه ھم.  برسدیقانون به و

  . ده باشديبه سالمت از افغانستان کش را او ،  اشیائيماف ۀ که شبکد ھم يشا فرار کرده و انين جرياز ترس ھم

 


