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 Reports  گزارشھا

 
   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ٠٧

  

 نظار یشورا انيوحش با یمل وحشت حکومت ۀمنازع
 دفاع وزارت یبرا یغن نامزد  یميکر رمحمديش که دارد یم پرده شورا و یجمھور استير منابع از موثق یھا گزارش

 شده تيصالح رد پارلمان یسو از  یظارن یشورا  یمحمد هللا بسم تيھدا تحت یدرون بيتخر ۀجيدرنت یمستعمرات دولت

 کابل قرضداران ۀشبک  یھھمرا با دفاع وزارت یرھبر  داخل در مخالف یميتنظ  یھا گروه که ديگو یم ھا گزارش. است

  .  بودند کرده مصرف یاديز پول ینھان جنگ نيادر  ،اند قيتحق ريز که بانک

 ءوکال یبعض از که یزمان و  داد شوکه را جمھور سيرئ ،یميکر رمحمديش یناکام موضوع  که رفته تذکار گزارش کي در

 یمارش از یغن طرفدار یوکال .است گرفته صورت شما خود شيفرما به یکار نيچن که گفتند ھا آن کرد، الؤس باره نيادر

 شما از جمھور صاحب سيرئ که بودند آورده اميپ یساختگ یغن یسو از ،یريگ یأر روز در که اند برده نام متنفذ افراد از

  . ديندھ یأر یميکر جنرال به که خواھد یم

 - یاسيس ۀحلق کي که شد مشخص یزود به و کرد شروع کار به  باره نيادر جمھور سيرئ یسو از قيتحق گروه کي

 یم راه جلسات شبانه رپوريش مجلل درمنازل که یدولت التيتشک ريسا و یمستعمرات دولت دفاع وزارت در مستقر یاقتصاد

 یم یعمل را شان خود ميتصام دولت، یرھبر یجا به و نموده استفاده شيخو قدرت تمام از دولت، فيتضع یبرا اندازند،

 قرار ینظار یشورا یمحمد هللا بسم سابق دفاع ريوز یرسمريغ دولت نيا رأس در که شده حيتصر أتيھ درگزارش. ندينما

ٌ ميمستق یمحمد هللا بسم. است برخوردار ھم یقانون تيحما از که دارد  زين افيس استاد با و رديگ یم دستور یکرز حامد از ا

 رياخ انيدرسال دفاع وزارت یکيلوژست امکانات ليوم فيح و فساد که است آمده گزارش نيدرھم  .است تماس در یشباروز

 ماھوار طور به یمستعمرات دولت یاردو عسکر ھر یبرا گزارش، نيھم براساس. دھديم نشان را دھنده تکان اريبس یرقم

 که ینظام منسوبان یبرا ر،ياخ سال ١٤در اما. شود پرداخته منظم طور به ديبا که است شده مشخص یضرور مواد قلم ٢٣

 مندرج مواد نوع ٢٠ و شده پرداخته ماه شش ھر اي ماه ھرسه بلکه ماه، ھر نه قلم سه فقط شوند، یم یزخم اي کشته درجنگ

 مصارف ۀنيزم در که است یموارد از ريغ غارت نيا. است شده یدزد یئايماف گروه ۀليوس به سربازان استحقاق جدول در
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 گرفته صورت یميدا اي یقتوم یھا قرارگاه یبرا ھا ساختمان و یخوراک مواد ،یموسم ۀالبس ط،يوسا از استفاده سوخت،

  . است نشده یريحسابگ به قادر زين یمرجع چيھ و دهينگرد یعمل مورد نيادر یحسابدھ چيھ اکنون تا است

. م شوندي تسلیستند که به آساني حاضر نیائيماف یھاگروه . ن استي ھستند که در حال تکویمردم منتظر حوادث خطرناک

 .  رسد یبه مشاھده م افغانستان یاسيافق سدر  ی نبرد تازه انروياز. نابود گرددھا ن گروه ي رود تا اد به کاريزور با

 

 


