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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ نومبر ٠۶
 

 پول زياد در جيب می ريزند" غنی"مشاوران 
مشاور دور خود جمع کرده  و  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل تعداد زيادی از بيکاران را به  نام " اشرف غنی"

فقط می نشينند و قصه می کنند و خوب " سلطان محمود"اين مشاوران مانند لت ھای . به آنھا معاش گزاف می پردازد

با " اتمر"نھا مانند آصرف يک و يا دو تن از . به روز ھا مشاوران خود را نمی بيند" غنی"شخص . نان می خورند

  .شوند و اگر ھم بيايند ، به جز قصه گفتن کاری ديگر ندارند ًال به وظيفه حاضر نمیدر تماس اند، بقيه اص" غنی"

يک . شود گزارش ھا حاکيست که صد ھا ميليون افغانی ھر ساله به نام معاشات مشاوران رئيس جمھور حيف و ميل می

. شخص شماره دو از آخر ستايش می کنند" جناب"غمبر می زنند و از " غنی"دور ه عده از افراد نااليق و مفتخور ب

از ھر کنج " غنی. " ميليون افغانی می گذرد٢٠٠ مشاور دارد که معاش ساالنۀ اين تعداد احمق از ۵٠٠به تعداد " غنی"

و کنار مملکت مردم را جمع کرده و آنھا را به حيث مشاور استخدام می نمايد تا به عقيدۀ وی، ھمه را در آغوش گيرد و 

. دھند را در چه اموری مشورت می" غنی"معلوم نيست که اين مشاوان مفتخور . عليه حکومتش را کمتر سازدمخالفت 

طالبان و . بی اعتمادی در حکومت به اوج رسيده است. شود وضع امنيتی، سياسی و اقتصادی روز به روز بدتر می

در چنين . ورند آدست میه حات بيشتر را بروند و سا ساير مخالفان مسلح دولت مستعمراتی ھر روز قوی تر شده می

شايد يک . زياد شان ھم نمی دانند که چه می کنندۀ  تن لوده به حيث مشاور نامنويسی کرده اند که عد۵٠٠يک حالت بد، 

اگر يک عده ھم بيايند، . در تماس باشند، بقيه حتا محل رياست جمھوری را نديده اند" غنی"چند نفر معدود مشاوران  با 

  . روند ط و فقط برای ساعت تيری می آيند و معاش خود را گرفته و خانه میفق

  

 

 


