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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 ١٩
 

 نيم ميليون دالری و  و رشوت دو"ضياء مسعود"
 و نمايندۀ رئيس جمھور دولت مستعمراتی در امور "احمد شاه مسعود" برادر "احمد ضياء مسعود" که شنيده می شود

 از زندان  و قرار داد ساختن يک "خليل هللا فيروزی"دالر از بابت  رھائی ميليون نيم ومبلغ دو" حکومت داری خوب"

 در عين معامله يک ميليون و "غنی احمد زی" مشاور "علی محمد"ھمچنان . شھرک توسط وی رشوت گرفته است

 را صادر کند "فيروزی"بازداشت  دوباره امر "غنی"اين واقعه باعث شد که . دست آورده استه ھشت صد ھزار دالر ب

 . و موضوع اعمار شھرک را ملتوی سازد

 

 "خليل هللا فيروزی" و ساير عمال دولت مستعمراتی حين عقد قرار داد با دزد "ضياء مسعود"

 يکی از دزدان کابل بانک از زندان و امضای قرار داد ساختن يک شھرک با وی سر و "خليل هللا فيروزی"خبر رھائی 

مردم در کوچه و بازار می گفتند که حتماً کدام معاملۀ سری در خفاء انجام .  زيادی در کابل به راه انداخته استصدای

 موظف در امور به "ضياء مسعود"باالخره معلوم شد که دو تن يعنی . شده و پول ھای کالنی رد و بدل گرديده است

دست آورده و ه  در پشت پرده پول زيادی ب"اشرف غنی" مشاور حقوقی "علی محمد"اصطالح حکومت داری خوب و 

  .خيانت بزرگی را مرتکب شده اند

شود که از طريق غير مشروع ميليون ھا دالر را دزديده،   يکی ازميليونر ھای افغانستان محسوب می"ضياء مسعود" 

 مشاور خود "علی محمد"وده و  اصل قرار داد را فسخ نم"غنی"بعد از افشای اين رسوائی، . اما ھنوز سير نشده  است

 چه رفتار را در پيش خواھد گرفت، الکن خبر "ضياء مسعود" با "غنی"معلوم نيست که . را از کار برطرف کرده است
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حکومت "که شخص مسؤول در  وقتی.  حکايت می کند"ضياء مسعود" و "غنی"ھای تائيد نا شده از کشش در روابط 

  . تی بزند، از افراد ديگر در دستگاه دولت فاسد مستعمراتی کابل چه گله استدست به چنين خيات و پس" داری خوب

خيانت اين مردمان اصالً تعجب نمی . فرد دولت فاسد مستعمراتی، نا شريف ترين از آب در می آيد" شريف ترين"

  . ال برانگيز خواھد بودؤآفريند، بلکه صداقت احتمالی شان به مردم  و کشور س

  

 

 

 
 

 
 
 
 

   


