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عبدﷲ امينی -کابل
 ٠٢جنوری ٢٠١۵

عبدﷲ  ۵۵ميليون دالر از غنی گرفت

خدايا مرا توان دزدی بيشتر عطاء فرما!
از داخل ارگ خبر می رسد که عبدﷲ شورای نظاری بعد از تشکيل حکومت وحشت ملی مبلغ  ۵۵ميليون دالر از غنی
گرفت به بھانۀ اين که معاشات ھمکاران انتخاباتی خود را می پردازد.
اشرف غنی به وزارت ماليه امر کرد که پول در خواستی را دراختيار عبدﷲ بگذارد و وزارت ماليۀ دولت مستعمراتی
ھم به امر غنی سر اطاعت گذاشت و  ۵۵ميليون دالر را به عبدﷲ تحويل داد .اکنون حساب دخل و خرچ وزارت ماليه
نشان می دھد که عبدﷲ صرف  ١٠ميليون دالر را مصرف نموده و  ۴۵ميليون را نزد خود نگھداشته تا به آھستگی آن
را قورت نمايد .افراد ميھن دوست در محاسبات وزارت ماليه تقاضا نموده اند که  ۴۵ميليون دالر غير مصرف شده بايد
دوباره به بيت المال مسترد گردد .عبدﷲ می خواھد وقت کمائی نموده تا موضوع  ۴۵ميليون دالر خاموش شده و بعداً
آن مبلغ را به بانک ھای خارج باالخص بانک ھا دوبی انتقال دھد .اين ھم يکی از طرق چور و چپاول خزانۀ دولت
توسط مقامات دولتی است .عبدﷲ ميليون ھا دالر از درک جاسوسی و قاچاق سنگ ھای قيمتی دزديده و ھنوز ھم می
دزدد .معلوم می شود که عبدﷲ از قتل دزدانی مانند احمد شاه مسعود ،ربانی ،داوود داوود ،حاجی قدير و ده ھای
ديگر که به طور غير مشروع ثروتمند شده بودند ،ھنوز نياموخته است .عبدﷲ بايد بداند که ھر گز نمی تواند مانند
فرعون ثروت را با خود در گور ببرد.
شعار حکومت وحشت ملی مبارزه با فساد است .اما مقامات دولت مستعمراتی نگفتند که در کدام سطح .اگر مجادله با
فساد از باال آغاز شود جايگاه عبدﷲ گوانتانامو خواھد بود.
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