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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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 Politica سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٠۵
 

 کابل مرکز عياشی نظاميان امريکائی
گزارش ھا حاکيست که نظاميان امريکا در کابل خوب عيش و نوش دارند و پول ماليه دھندگان امريکا را به ھدر 

 در منازل چند ميليون دالری بود وباش داشته و ھر گونه وسايل تفريحی به شمول زنان را اين نظاميان. دھند می

يک تعداد از مقامات دولت مستعمراتی ھم درين منازل رفت و آمد دارند و عده ای از . برای خود آماده ساخته اند

  . دھند ناموس فروشان مسلکی زنان بدکاره را در اختيار امريکائيان قرار می

  

  کی از مراکز عياشی نظاميان امريکائی در کابلي

  

فساد نظاميان امريکائی در کابل آنقدر زياد شده که حتا يک مجمع نظارتی، وزارت دفاع امريکا را به برباد دادن 

ون دالر ي ميل١۵٠غ لباين مجمع نظارتی ادعا دارد که پنتاگون بيش از م. پول ماليه دھندگان امريکا متھم ساخته است

اين ساختمان ھا . را صرف ساختمان ھای بزرگ و مجلل در کابل ساخته که اصالً به اعمار آنھا ضرورت نبود

صرف برای خوش گذرانی نظاميان امريکائی ساخته شده که مزدوران افغانی امريکائيان ھم از خيرات سر باداران 

  .شوند و عيش و نوش می نمايند در آن  جا ھا جمع می

دست ه  ھا دختران جوان را در اختيار نظاميان امريکائی قرار داده و حق الزحمۀ خود را ھمراه با بخشش ب کتلست

شود که درين ساختمان ھای مجلل، تقرری ھا به سويۀ وزير و سفير صورت می گيرد و تصاميم  گفته می. ورند آمی
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 دھد یفاع نظاميان را در مراکز نظامی جاکه وزارت د مجمع نظارتی می گويد به جای اين. شود دولتی اتخاذ می

اين ساختمان . شد که بايد ھم ھمانجا باشند، برای اينھا از پول مردم امريکا قصر ھای  مجلل ساخته که نبايد چنين می

  .  مبدل گرديده استءاشھا اکنون به مراکز فساد و فح

ه آيد، ھمچو فجايع يک امر طبيعی جلوه که يک کشور در اشغال بيگانگان باشد  و دولت مزدور روی صحن زمانی

  . می کند

  

  

  

  

 

  

  

  


