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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٢۴
 

 شود پول کمکی در افغانستان مفقود می
تعمراتی کابل ھم از فاسد ترين دولت مس. حيث يکی از فاسد ترين کشور ھا در جھان شناخته شده است ًافغانستان قبال من

مقامات دولت مستعمراتی از باال به پائين ھمه به يک نحوی به دستگاه ھای . دولت ھا در جھان معرفی شده است

اين قشر فاسد کمترين و جيبه ندارند که نسبت به .  متجاوز مربوط اند و معاش خور آنھا می باشندیاستخباراتی کشور ھا

اين ساختار مجموعی . بايد دزدی کنند و بايد خيانت نمايند و اال بقاء کرده نمی توانند. ار باشندکشور و مردم خود وفاد

  .دولت مزدور و مستعمراتی کابل است

تواند  تصور شده می. شود  دالر يک دالر آن دزدی می٨  ھرسازمان بين المللی شفافيت اعالم کرد که در افغانستان از

 دارد، با وجودی اين سازمان اظھار می. شود و حيف و ميل می گردد ، چقدر آن دزدی می ميليون دالر۵٠٠که از مبلغ 

 سازمان فعاليت دارد، اما تا حال فساد اداری در افغانستان در تمام ١۶که به منظور مجادله عليه فساد در افغانستان 

 در خواست سازمان بين المللی شفافيت جواب نداده است که ۵٠دولت مستعمراتی کابل به بيش از . سطوح بيداد می کند

يکی از درخواست ھای اين سازمان از دولت مستعمراتی کابل اين بوده . چطور فساد را در کشور ريشه کن می سازند

واضح است  که اين خواست سازمان بين المللی . سازنداست که ادارات را از وجود افراد فاسد و رشوه خور پاک 

دولت مستعمراتی کابل برای فريب مردم و جھان، . شفافيت با موجوديت اين دولت فاسد ھرگز برآورده نخواھد شد

ًمحاکمات ساختگی را به راه می اندازد و يک و يا چند بی واسطه را از کار برکنار می سازد که نشان دھد که واقعا در 

  .دد محو فساد استص

يک نظامی که توسط متجاوزين بنا شده باشد و متکی به ارادۀ مردم نباشد، بايد فساد جزء مواد قانون اساسی ھمان کشور 

 . مانند افغانستان اشغال شده گردد

 

  


