افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

عبدﷲ امينی -کابل
 ١٩فبروری ٢٠١٧

حرص و تقلب در اعمار مجدد افغانستان
مفتش عمومی برای اعمار مجدد افغانستان اعالم کرد که در سه ماه اخير سال  ،٢٠١۶شش تن از امريکائيان به جرم
اختالس و اخذ رشوت در افغانستان محکوم به حبس شدند .اين ھا بايد دو ميليون دالر جريمه پرداخته که از جمله ٣٢٠
ھزار دالر تا کنون جمع آوری شده است .از زمان تجاوز امريکا به افغانستان ،ميليون ھا دالر به بھانۀ اعمار مجدد به
سرقت رفته که افغان ھا و امريکائيان فاسد در آن شريک جرم بوده اند .اکنون امريکا ،بعضی پروژه ھا را معطل
ساخته تا زمانی که نتايج تحقيقات آشکار شود.
طبق گزارش مفتش عمومی برای اعمار مجدد افغانستان ،پرسونل نظامی امريکا از جانب قرار دادی ھای افغان تطميع
شده و صاحب ساعت ھای رولکس و جواھرات شده اند .از زمان تجاوز امريکا به افغانستان مبلغ  ١١٧ميليارد دالر در
افغانستان به مصرف رسيده که يک قسمت آن پول به غارت رفته است .يک نظامی امريکائی به نام "کالس راميرو پنا"
که در ميدان ھوائی بگرام ايفای وظيفه می نمود ،يک صد ھزار دالر از يک قرار دادی محلی رشوه گرفت که در بدل
آن ،يک قرار داد  ٣٠ميليون دالری را به شخص مورد نظر اعطاء نمود .آمر اين شخص "جيمی دينيس" ساعت
رولکس به دست آورد که بعد از تحقيقات ھر دو تن پول وساعت را برگرداندند .نظامی ديگر امريکائی به اسم "دونالد
بنچ" مبلغ  ٢۵ھزار دالر رشوت گرفت و ھمچنان مقدار عظيم مواد غذائی را احتکار نمود تا به موقع آن مواد غذائی را
به قرارادی ھای افغان تحويل دھد و در عوض ساعت رولکس و ساير جواھرات به دست آورد .به ھمين ترتيب صد ھا
ميليون دالر بدون انجام کار و يا تکميل پروژه به ھدر رفته و غارت شده است .در اين غارتگری ،امريکائيان ممد اصلی
بودند و قرار دادی ھای افغان را در بدل رشوت کمک می کردند.
روی امپرياليسم امريکا ھر روز در افغانستان سياه تر شده و بوی رسوائی اش فضاء را آغشته تر می کند.
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