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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٠٨
 

  سازد دزد شھر می

 
 دزد معروف کابل بانک خليل هللا فيروزی

 
 د با دزد خليل هللا فيروزیضياء مسعود و ساير عمال دولت مستعمراتی حين عقد قرار دا

  

يکی از دزدان کابل بانک از زندان رھا . خبر ھای نادر و دور از تعقل و توقع بايد از افغانستان اشغال شده شنيده شود

اين بار اول در تاريخ دزدی و جنايت است که از .  ميليون دالر را  اعمار نمايد٩٠٠گرديد تا شھرک رھايشی به سرمايۀ 
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اين بھترين تشويق برای سارقان و جانيان است تا بدون دغدغۀ خاطر . شود مور ساختمانی استفاده میدزدان برای ا

  .دانند که دولت مستعمراتی آنھا را بدون مجازات رھا خواھد کرد بدزدند و جنايت  کنند، زيرا می

 يکی از غارتگران کابل بانک که ميليون ھا دالر مردم و دولت را دزديد، خليل هللا فيروزیگزارش ھا حاکيست که 

دولت مستعمراتی اعالم کرده است .   ميليون دالری سھم بگيرد٩٠٠اکنون از حبس رھا شده تا در پروژۀ اعمار شھرک 

سرمايه گذاری که  در قيد باشند در کشور کار و  که اين يک طرح حکومت است که قرضداران  کابل بانک به جائی

مردم اين عملکرد دولت مستعمراتی را به استھزاء گرفته ". کنند تا بتوانند بدھکاری ھای خود به کابل بانک را بپردازند

که دولت مستعمراتی ادعای مبارزه با  وقتی.  و معتقدند که دولت ضد ملی خود  ناقض قانون و مشوق دزدان شده است

 فيروزیدولت فاسد را توجيه کند؟ بايد متذکر شد که  " با فساد"تواند شعار مبارزه   میفيروزیفساد را دارد، آيا رھائی 

ميليون ھا دالر کابل را به تاراج بردند که صرف چند  با برادرش قسيم فھيم و محمود کرزیبا چند تن ديگر به شمول 

  . تن ھا در ظاھر محکوم شدند و بقيه ھنوز ھم در عيش و نوش اند

 بسيار ی چنين دولتۀالبته که آيند. ت مستعمراتی تبريک می گويند که چه شھکاری از خود نشان داده استمردم به دول

  . درخشان خواھد بود

  

    

 

 


