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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ١۵
 

  "عبدهللا"و " غنی"مصارف بی جای در سفر ھای 

  
 در سفر ھای شان به خارج بی موجب پول بيت المال را مصرف "عبدهللا" و "اشرف غنی"گزارش ھا حاکيست که 

اين دو اعجوبۀ خيانت و قباحت، بدون دليل تعداد زيادی از . شان تحايف می خرندنموده و حتا برای خود و فاميل ھاي

اين بھترين زمينه . شود  پرداخته میجداگانهمی سفرخرچ افراد را با خود به سفر برده  که برای ھر کدام از بودجۀ رس

برای کسانی است که خيال قاچاقبری را دارند، زيرا با حمل پاسپورت ھای سياسی، کمتر مورد پرس و پال قرار می 

  .گيرند

 ميليون دالر تمام  را به دنبال داست، برای افغانستان فقير چند"عبدهللا"ً به تاجکستان که متعاقبا سفر "غنی"سفر بی لزوم 

ھيأت . بيشتر سازدرا ً نفر را با خود داشته که بعدا از آنجا به لندن رفت تا بی آبروئی خود ٢٠ بيش از "غنی". شده است

افغانی در قميت ترين ھوتل ھا در کشور ھای خارجی  اقامت می کنند و از پول کشور ناتوان افغانستان به قدر کافی 

ال درين جاست که بردن اين تعداد ھم رکاب چه ضرورت است؟ در گذشته، در سفر ھای ؤًال ساص. عياشی می نمايند

  . تن را با خود به يک سفر برده بود۵٠ يک بار "کرزی". رسد اکنون به ده ھا می.  تن نمی رفتند۵رسمی بيش از 

ن وفرت برد که در يکی از بھترين أا ش تن را ب١۶ با خود "عبدهللا".  ھم وارد تاجکستان شد"عبدهللا"، "غنی" به تعقيب 

 ھم از پول بيت "عبدهللا"مصارف شخصی و رسمی ھمراھان . و قميت ترين ھوتل شھر دوشنبه،  جا به جا شده بودند

  . درين ساحه وجود دارد"عبدهللا" و "غنی"المال پرداخته شده و در حقيقت يک نوع رقابت  بين 

 پرداخت می" دوست"ن پول دولت مستعمراتی نه، بلکه از کمک ھای کشور ھای  شايد حاميان اين دو تن بگويند که اي

شود،  ھم به افغانستان کمک نمايند، آن کمک ھا در واقعيت برای آبادانی کشور داده می" دوست"اگر کشور ھای . شود

  .نه برای مصارف عياشی عمال دولت مستعمراتی

 . بيش ازين انتظار داشتتوان چيز ديگری از مزدوران دولت مستعمراتی نمی


