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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ١٧

  

  استفادۀ ناجايز زلمی رسول و اشرف غنی از

  "خزانۀ دولت "
  

ه ھمان اندازه، بازار افواھات و شايعات راست ھر روزی که به برگزاری انتخابات دولت پوشالی نزديک شده می رود ب

چنين امری به عالوۀ ضعف عوامل در بروز  تا جائی که ديده می شود، . و دروغ نيز در شھر کابل داغتر می گردد

درگير در مسألۀ رازداری، دو علت ديگر نيز مبنای پيدايش چنين شايعات و افواھات راست و يا دروغ در داخل کابل و 

  . به ساير نقاط می گردداز آنجا 

نخستين عامل، بھتان، تھمت و افترائی است که افراد درگير عليه ھمديگر به کار می بندند تا بدان وسيله حريف و يا 

  .دنحريفان خود را تضعيف نماي

ه چيزی زيرا دولت با اذعان به اين ک. دومين عامل را بايد در تالش دولت جھت پوشاندن حقايق افشاء شده معرفی نمود

آن  و مردم سر انجام از تحرکات ضد ملی، خاينانۀ و چپاولگرانۀ افراد و اعضای را نمی تواند از چشم مردم مخفی بدارد

با خبر می گردد، به مثابۀ پاد زھر می کوشد که ھر چند روزی جھت بی اعتبار ساختن واقعيت ھای به خارج درز 

   . بزندکرده، يک شايعۀ جديدی را پراگنده، بدان دامن

از آن جائی که می خواھم مردم افغانستان را درداخل و خرج کشور در جريان آنچه در افغانستان قرار دھم، از مدتی 

اين شما و اين ھم جديد ترين شايعه در . تھيه کرده بفرستم» شنيدگی ھای سرچوک«بدين سوی کوشيده ام تا اخبار را از 

  :شھر کابل

 ٢٠طبق شايعات قوی در کابل، زلمی رسول دست چين کرزی برای رياست جمھوری دولت دست نشانده در کابل 

اين دستبرد به کمک بعضی از . ميليون دالر را از  خزانۀ دولت برای مصارف انتخاباتی خود مخفيانه برداشته است

  . اعضای کابينه که حامی زلمی رسول ھستند، صورت گرفته است

درين روز ھا در .  شود که اشرف غنی ھم به يک نحو ديگر از خزانۀ دولت مستفيد گرديده است  گفته میھمچنان 

تونيست با در نظر داشت رکابينۀ دولت مستعمراتی کابل صف آرائی ھای جديدی رونما گرديده و عناصر دوچند اپو

داده " انتخابات" وعدۀ بيطرفی در بالً کرزی کاذب که ق. غنی می لولندسوی ه سوی رسول و گاھی به اوضاع گاھی ب

 .سوی رسول تشويق می نمايده  به نفع زلمی رسول داخل اقدام شده و ديگران را ھم ببود، عمالً 
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تواند معاشات   آگاه اند، دولت مستعمراتی کابل با کسر بودجه مواجه بوده و حتا به دشواری میرکه مردم کشو طوری

، بر رنج و بيچارگی مردم ن حالت مشقت استفادۀ ناجايز کانديدان از خزانۀ دولتپس دري. مورين خود را بپردازدأم

 .تلقی شده و مرتکبين بايد در محاکمۀ مردم محکمه شده و مجازات گردندافزوده، خيانت ملی ديگری 

 

 


