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  کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ مارچ ٠٧

 

  ھا دالرونيليم
 یت حکومت وحشت ملي کفاین با  معاش ماھوار مشاور

 

 یج کار مثبتيه مقرر شده اند که ھياست اجرائي و ریاست جمھوريث مشاوران ريمفت خواران به حاز ک تعداد ي

ن يلر ھم صرف پرداخت معاشات اون ھا دايليرسد و م یمتن   ۵٧ ن مفت خواران به يتعداد ا. دھند یانجام نم

 ی از آن مشاوران شاکیبعض. ن مشاوران مفت خوار دو چند بودي تعداد ایدر زمان حامد کرز.  شود یفاسقان م

ن ي تخمی  ھزار افغان٢٠٠ تا ٣٠ک آنھا از يمعاشات ماھوار ھر .  دار نداشتندي دیکبار ھم با کرزيبودند که سال 

نقش خود را در تقرر مشاوران مفت  یناموس و روابط ی شخصی ھایوست د،یموضوعات قوم پرست. شده است

   .  کندیم یخوار باز

اما ن خواھد برد، يبا دولت را از ب ی مواز یداشت که نھاد ھاد يکأ از آغاز کارش تیت ملشھر چند حکومت وح

ه ماھانه ياست اجرائي و ریاست جمھوري کند که حاال مشاوران رید ميئأ  افغانستان تی دولت مستعمراتۀيوزارت مال

ت ھا نا ين پارازياکثر ا.  انجام دھندین کار مثبتيکه کمتر نيرند بدون ايگ یمعاش ممشاور  به نام یون ھا افغانيليم

نان چاشت . گردند ی می و کلچه خوری خوریند، مصروف چايايشوند و اگر ھم ب یوقت به محل کار حاضر م

   . گردند یک رھسپار منازل خود مي ھر شود و بعداً  ی شان داده می دولت براۀجدمکلف از بو

 ی برای با غنیر ھم چشمط مختلف ھشت مشاور دارد  و عبدهللا ھم به خای در بخش ھای اشرف غنیدر حال کنون

 مشاور و سرور دانش معاون دوم ١٣ ید دوستم معاون اول غني  عبدالرش.ن کرده استييخودش ھشت مشاور تع

ن کرده يي مشاور تع١٠ خود  یه براياست اجرائي معاون اول ریمحمد خان رحمان. ور داردز ھفت مشاي نی غنیآقا

ک نوع رقابت در يقت يدر حق.  خود اختصاص داده استی مشاور برا١٠ز يو  محمد محقق معاون دوم عبدهللا ن

 صورت ی زمان در ھایقررمن يا.   وجود داردی حکومت وحشت ملیان اعضايتقرر تعداد مشاوران مفت خوار م

 . ان خواھند دادي در حکومت پای موازیل اداره ھاي و عبدهللا به  مردم وعده داده بودند که به تشکیرد که غني گیم

  ھم  یون دالر کسر بودجه مواجه  است و حکومت وحشت مليلي م٨٠٠ با ١٣٩۴که  افغانستان در سال  نيدلچسپ ا

  . سازد ی تر می دولت را خالی خالۀجدد و بوي افزای گزاف میھاھر روز به تعداد مشاوران مفتخوار  با معاش 

ن تقلب و مفت يت داشته باشند، اي حاکمز جانب آنھااافراد ناسالم و مزدور استعمار در افغانستان حاکم و که  یتا زمان

 . افتيد ھ ادامه خوایخوار
 


