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 ۱۷/۰۱/۲۰۱۹        شفیق هللا: فیسبوک ارسالی
 

 !گزارش وحشتناک وزارت داخله
 

 .عکس به خاطر مصٔونیت صاحب فیسبوک غیر قابل شناخت شده یاداشت:
  ندارهٔ افغان جرمن آنالیا

 

Mursal Nawabi 
13. Januar um 15:59 ·  

 

کرد. در وحشتناکی از جنایات زیرپوست کابل منتشر  رقموزارت داخله به طور غیر رسمی 
گیر و قاچاقبر هرم جرم کابل را تشکیل  قاتل، باج  چی، فرد مسلح دزد، اختطاف 1500مجموع 
 میدهند.

 

 هزار میل تفنگ در اختیار این افراد است. 28
 

هر دسته بخشی از شهر را به  های مختلف تقسیم شده اند و  ها وداره  نفر در دسته 1500این 
 رده است.اش انتخاب ک عنوان تیول و قلمرو جرمی

 

دالر 1000ماهانه تا   هرم قرار دارند،  ٔقلمرو هر دسته مشخص است. افرادی که درقاعده سرحد
  گیرند. می« مزد دست»
 

دالر  10000ماهانه تا   ها دارند، تنی که باالتر از قاعده هستند و در واقع نقش مهم در دسته 200
 15کنند. آنان بین  ها را رهبری می ودارهها   است که دسته نفر 80زنند. باالتر از آنان  به جیب می

 آورند.  هزار دالر هر ماه به دست می 20000تا 
 

هزار دالر  50000تن باالیی دیگر که هرکدام یک تا چند داره را دراختیار دارند، ماهانه تا  20
 آورند.  گیر می

 

که ماهانه تا ، با نفوذ و به ظاهر با عزتی قرار دارند انسان مشخص 10االخره در راس هرم ب
رهایی مجرمان از زندان، اعمال نفوذ بر دستگاه  تن وظیفهٔ  10این   قاپند، دالر می 300000

 را به دوش دارند. جنایت کارانها  قضایی و ایجاد پوشش حمایتی برای دسته
مرکز  اولپس هموطنان عزیز از رهبری وزارت داخله و پولیس ملی تان حمایت کنید تا در گام 

های وزارت داخله با پشتیبانی  پروگراما از وجود مافیا و درندگان پاک سازی گردد و افغانستان ر
 مردمی گسترش یافته به دیگر شهرها برود .
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