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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١٨
 

 چور در کدر رھبری دولت مستعمراتی
مصارف "ا به نام  که ھشت تن از اعضای رھبری  دولت مستعمراتی کابل، مقدار عظيم پول ردر کابل شنيده می شود

يک . شود اين مقدار پول روزانه از بودجۀ دولت  به اين افراد  پرداخته می. به خود تخصيص داده اند" اوپراسيونی

مقدار کم اين پول صرف مصارف دفتری می گردد، بقيه در جيب شخص مورد نظر افتاده و بعد از يکماه ذخيره به 

. نيست که جامعۀ جھانی، افغانستان را يکی از فاسد ترين کشور ھا ناميده استبی دليل . بانک ھای خارج انتقال می يايد

  .رساند اين افشاء گری يک قسمت کوچک فساد در افغانستان را به اثبات می

. دارند  ميليون افغانی دريافت می۵، ھر يک از اعضای کدر رھبری دولت مستعمراتی روزانه ھمين شنيدگی ھاطبق 

 رئيس اجرائی، معاونان اين دو بی "عبدهللا عبدهللا" رئيس جمھور دولت مستعمراتی، "اشرف غنی"د اين افراد عبارت ان

اين .  شوند ً مشاور امنيت ملی که جمعا ھشت نفر می"حنيف اتمر" مسؤول اصالحات و "احمد ضياء مسعود"ھويت، 

مصارف روزانۀ خود به آن ضرورت دارند که ًشود که ظاھرا اين افراد برای   ناميده می" پول اوپراتيفی"مبلغ به نام 

منبع قانونی اين مقدار پول معلوم نيست که نظر به کدام اساس اين چھار کاله . جدا از معاشات ماھانۀ اين طفيلی ھاست

اگر اين مقدار پول که روزانه در جيب چند مزدور می افتد در راه .  دارند  ميليون افغانی دريافت می۵ھا روزانه 

قرار معلوم، اين افراد قادر نيستند که کل  . صرف شود، مشکالت پولی بيش از ھشت واليت را رفع خواھد کرددرست م

  ميليون افغانی را ھر روز مصرف نمايند، بنابران ھر يک مقدار عظيم پول را جمع آوری نموده و بعد از تبديل ۵

مردم فرياد می کشند که اگر اين چور و دزدی . ھندکردن به دالر، در اخير ھر ماه به بانک ھای دوبی انتقال می د

شود، از صد ھا ھزار دالر  نيست، پس چه است؟ معاشات ماھانۀ اين گروه که توسط تجاوزگران  امريکائی پرداخت می

امريکا از فساد حاکم در کدر رھبری دولت مستعمراتی خوب آگاه است، اما می گذارد که ادامه . در ماه تجاوز می کند

  .ھر چقدر که اعضای دولت مستعمراتی کابل فاسد شوند، به ھمان اندازه غالم حلقه به گوش  امريکا می گردند. دياب

ال برانگيز ؤدر واقعيت نبود فساد در افغانستان کنونی س.  فساد در دستگاه دولت مستعمراتی  کابل حد و اندازه ندارد

  . ترويج فسادموجوديت و خواھد بود، نه 
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