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  یدرخدمت زورمندان دولت قبل یضد مرم یموترها

 شود؟یپس گرفته م یچه زمان
به  یپارلمان دولت قبل یواعضا یوسران جهاد یدولت نیقابل عفو اراک ریغ یاز دستبرد ها یکی

سوار بر  کاردیاوباش مشرب به عنوان محافظ وباد یآدمها نیتر باکیاز ب یخدمت گرفتن لشکر

شان ، بطور مسلح وانگشت برماشه  فیلندکروزر بود که از خانه تا محل وظا یضد مرم یموترها

 انداختند. یخود به وحشت م دنیرا از د نیوعابر ردمتفنگ ،م

و  گاردهایهمه باد نیا ازاتیکه معاش وامت نستیافغانستان ا دیو هردم شه ریملت گرسنه و فق یبدبخت

 نیو با ا شدیدولت پرداخته م جهیلوکس از بود اریبس لیوسا نیا متیومصارف وق لیموتروانها وت

 .کنندیکشور با فساد مبارزه م نیادعا داشتندکه درا تیوضع

 :دهدیبدست م نیزرومند ان را چن نیاز ا یداکتررمضان بشردوست لست تعداد یآقا

 :یمقامات دولت یزره لیوسا گاردانیباد ستیل

 لندکروزر، یموتر ضد مرم 78محافظ و 90 اریحکمت -1

 لندکروزر یموتر ضد مرم 62محافظ  83 یمجدد -2

 لندکروزر یموتر ضرمرم 17محافظ  42دوستم  -3

 لندکروزر یموتر ضد مرم 28محافظ و 33 افیس -4

 لندکروزر یموتر ضد مرم 61محافظ  79خان لیاسماع -5

 لندکروزر یموتر ضدمرم 16محافظ  87محقق -6

 لندکروزر یموتر ضد مرم33محافظ  79عطا محمدنور -7

 لندکروزر یموتر ضد مرم 7محافظ 33 یکلکان -8

 لندکروزر یموتر ضد مرم 7محافظ  42هللا گل مجاهد -9

 لندکروزر یموتر ضد مرم22محافظ  62ونیهما ونیهما -10

 لندکروزر یضدمرم موتر 36محافظ  75[  ری]منظور ظاهرقدریقد یحاج-11

 لندکرورزر یموتر ضد مرم 41محافظ 58 یمیرؤوف ابراه -12

 لندکروزر یموتر ضدمرم 47محافظ  63لیمال تره خ -13

 لندکروزر یموتر ضدمرم کیمحافظ  3مسعود اءیاحمدض -14

 «بدون محافظ یاز پول شخص حیبدون ضر یموترشخص 1رمضان بشردوست  -15

 (2017اکتوبر  3ان بشردوست، رمض سبوکی)برگرفته از ف -16

  هیاجرائ استیومحمدخان معاون دوم ر یقانون ونسی یبا افزودن نامها توانیرا م ستیل نیا -

  نیصلح و معاون یشورا سیآن جرگه و رئ نیمشرانوجرگه ومعاون سیجمهور و رئ سیرئ نیومعاون
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 تر نمود. لیجرگه ومشرانو جرگه طو یولس یآن به عالوه همه اعضا

 
 جمعیت اسالمیزورگویان ب متعلق قصرهای قارونی  زاای نمونه 

پارلمان از  یاز اعضا یشمار»که : میکرد تیجرگه شکا یولس یاز وکال یکیوال   کامه یآقا

هرگونه  دست آورده و در پارلمان از  به ازیمقامات حکومت موتر و امت از  یوالیمعامله و اند قیطر

ز یکه حکومت ن دیافزا یم ندگانیمجلس نما عضو  نیا.« کنند یم تیرهبران حکومت حما یها برنامه

برابر  شان در   خاطر خاموش شدِن صدا و اعتراض به ندگانیمجلس نما  یاز اعضا یشمار یبرا

که جدا از  دهد یدست آمده نشان م اسناد به  کرده است. عیامکانات توز ریموتر و سا ها یورز خالف

 شده  عیتوز یجمهور استیر یاز سو ندگانیزن مجلس نما یکه به اعضا هفت عراده لندکروزر زره 

  اند. کرده افتیدر  یمتیق یموترها زیمجلس ن نیا گرید یاز اعضا یاست، شمار

 یاحمدز ریمحمد نذ یزره، حاج عراده لندکروزر  کی ندگانیمجلس نما سییر یمیابراه عبدالرووف

عراده پرادو،  کی یاحمدز دهیحم راکان،یعراده ت کیمدقق   سیعراده لندکروزر زره، بلق کی

 یزره، جعفر مهدو پیج عراده  کی یدیپادشاه مج زره، گل لکسیها کپیعراده پ کیمنگل  نواب 

  اند. کرده افتیدر یجمهور استیر یعراده پرادو از سو  کیو شهزاده شاهد  کپیپ دهعرا کی

کشور ما  تیریاداره ومد خیاز مال ملت در تار ییسوء استفاده ها نیچن( 139۵حمل  21صبح، 8)

 استیسابقه ندارد.بخصوص در عهد ر ،یادجه یمایتنظ ،وحکومتیحکومت سقو ۀجز در دور

 .رودیبشمار م یبزرگ بیاست، ع یپاک نفس یمدع تیکه شخص یاشرف غن یجمهور

واپس  هیاطالع کیرا با نشر  یدولت طیوسا نیتا ا میحواهشمند یامارت اسالم یعدل یارگانها از

 پایان.کند رهیذخ یدولت یبخواهد ودر گدامها
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