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  کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١٥ فبروری ١٤

 

 ه فرار کرديشاروال کابل  به ترک
ث شاروال  ي کابل  به حیدولت مستعمراتس جمھور سابق يرئ یکرزچند سال قبل  به امر حامد که  شيونس نو انديمحمد 

 ۀنيت وزارت آب و برق در کابين در معاونيش از اياو پ. ه فرار نمودي به ترکراً ي اخیه بود، از ترس حساب دھکابل مقرر شد

  . کرد یفه مي وظیفايا ی حامد کرزفاسد

 ۀياست بلديرون ھا دالر کمک به يليد م با وجو.  ب زده استيده که صد ھا ھزار دالر را به جي متھم گردشيونس نو اندي

ھمه  را از شر کثافات یونيلي م٥ن شھر يجاد کند و اي کابل را ای فضالب شھرینتوانست کانال کشن شخص ناپاک ياکابل، 

 کار خود یدر طول سال ھا.  شدندی وۀ باال گرفت و خواستار محاکمی ویتي کفایکابل از بات مردم ي شکا .نجات دھدجانبه 

در . انجام نداد کابل ی سروپای شھر بیبرا یئربناي کار زچ ي نشد و ھیچ گونه خدمتيست شاروال کابل، مصدر ھدر پ

.  کابل را به دوش داردۀياست بلديب امور ريکه خودش ھم ناپاک است، تعق أ مسعودياحمدض ، شخص یوحشت ملکومت ح

د از پول ي با شينو اندکه  یحد تا حساب خواسته بود ی ویو از کار ھا را تحت فشار قرار داده شينو اند ،اء مسعوديض

ح داد يترجق گرفتار شود، يت تحقأيھدام در  که ن يا قبل ازشينو اند . دادی حساب ما مسعوديض احمد به مصرف شده  یھا

شود که دولت  ی تصور نم.ه فرار کرده استي به ترکشيونس نو انديحمد مشود که  یگفته م. ديکه از کابل فرار نما

ن نه فرد اول است و نه فرد آخر که نسبت يا.  را دوباره به افغانستان برگرداندی کابل قادر باشد که افراد فراریستعمراتم

ر يک تعداد فاسقان تنگ شد، ناگزي ی برای و اجتماعیاسي سیکه فضا یوقت. کند ی از افغانستان فرار میتي کفایاختالس و ب

  . زندي گریاز کشور م

نان يک عده مردم ندانند که دولت ھم در فرار دادن خايد ياما شا.  ندينان فرار نمايد نگذارد که خايه دولت باند کي گویمردم م

  .  و وابسته به اجانب افشاء نگرددیر افراد سرشناس دولتيت سايق و اقرار ھوي تحقنيدست دارد تا ح

 


