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   کابل-ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ٠٩

 :بر خوشخ

 د شد ن محاکمه خواھی فاسد کرزنظام ر يھفت وز

  

 یانت به زودي به خاطر خی حکومت فاسد حامد کرزی کابل اعالم کرد که ھفت تن از وزرای مستعمراتدولت لاونراڅ  یلو

 از سابقر يوز   ھفتی برا همحکم یمنتظر برگزاراو گفت که  . دي اعمال شان خواھند رسی به سزاد شد ونخواھ همحاکم

  . ذکر نکرد را ی منحوس کرزۀن دوريرخاي ھفت وزیاما اسما. ديستره محکمه باش یسو

نان يگر خاي نگرند تا لرزه در اندام دیک مين اقدام را به فال ني است، اما مردم ای ھم مستعمراتیکه دولت فعل یبا وجود

 که در وقت قباسران يگفت که ھفت نفر از وز یارنوالڅ ی لونطاق، یزير عزيبص.   شان درس عبرت شودیافتاده  و برا

د در نظر گرفته ي بای خاصۀمحکم"  هک  گفتوا .د مطابق قانون با آنان برخورد شوديجرم شده بودند باشان مرتکب   وزارت

 در یزيعز ".مي خاص ھست ۀھمان محکمجاد يھنوز منتظر امجزا بوده، الکن س جمھور ي و رئءتش از قضايشود که صالح

 و تالش ده يگردل در آن بازداشت ياز افراد دخ یدو تعدا  ل شدهي تکمهيدوسن ي ایبانک گفت که بررس   کابل ۀيدوسمورد 

 از افراد یاديز ۀعددر حال حاضر  .ان دارديبرند، جر ی از آنان که در خارج از افغانستان به سر می بازداشت برخیبرا

ند و بر یافغانستان به سر م یمستعمراتن بانک متھم اند در خارج و به دور از دسترس حکومت يا ۀيدوسکه در    مھم

 ۀني و افراد فاسد در کابین حکومت وحشت ملين کشمکش بي ھم.است  دهيشان نگرد  ز تا کنون موفق به بازداشتيحکومت ن

  .فتنديگر بيکدين روز ھا به جان يا باعث شد که ھر دو جانب دریکرز

  از جانب یت جدأ تھور و جرستند کهيند، اما متوقع ني نمای استقبال مین  را به خوشي خای وزراۀ محاکمیمردم اقدام برا

  . ندين خصوص مشاھده نمايا دریحکومت وحشت مل

  

   


