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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١٩
 

  مشاور در دولت مستعمراتی۶٣٠
رند، الکن کمترين دولت مستعمراتی کابل صد ھا مشاور بی کار دارد که ماھانه ھزار ھا دالر بدون موجب معاش می گي

دولت فاسد و مزدور کابل می خواھد که عده ای از تحصيل يافتگان فروخته شده را دور خود . دھند کاری انجام نمی

چند ميليون دالر صرف به خاطر معاشات . جمع نموده و به آنھا به نام مشاور و ھمکار پول بدھد تا صدای خود را نکشند

شوند و فقط به قصه گوئی و جفنگ گفتن و  مشاوران گاه گاھی  دور ھم جمع می. شود مشاوران مفت خوار ضايع می

  . ه خنديدن کار ديگری ندارندھقھق

نظر به ھدايت اربابان اجنبی، دولت . دولت مستعمراتی کابل بھترين جای برای بيکارگان و مفت خواران است

که  ن ماھانه معاشات بلند می پردازد، در حالی تن را به حيث مشاور استخدام کرده و به آ۶٠٠مستعمراتی بيش از 

اين .  مشاور دارد١١٠ شورای نظاری رئيس اجرائی دولت مستعمراتی عبدهللاتنھا . دھند کمترين کارمثبتی انجام نمی

. دھند که چطور رئيس اجرائی را مشوره بدھند مشاوران چندين مشاوران ديگر دارند که مشاوران را مشوره می

 خان است تا او را به راه راست غنی نفر در خدمت ۵٠٠بيش از .  ھم مشاور داخلی دارد و ھم خارجیغنیشخص 

معاشات اين مشاوران بيکار بين دو تا سه ھزار دالر است که آنھم از بوجۀ انکشافی دولت پرداخت می . ھدايت نمايد

شوند که مشابه به يک   اطاق بزرگ جمع میشود، مشاوران ماه دوبار در يک که شنيده می طوری! چه انکشافی. گردد

 به سوی ميز نان ھجوم میگرسنه انواع غذا ھا آماده شده و مشاوران مانند گرگ . محفل دعوت يا شيرينی خوری است

اين در حالتی است که بيش از صد ھا ھزار نفر در کوچه و بازار در سرمای زمستان از فرط گرسنگی فرياد می . ورندآ

اتی را در اختيار آن بيگانه است که گزارش دولت مستعمر در صد مشاوران جواسيس کشور ھای ٩٠ بيش از. کشند

  . ديده و نه می شناسنده  اکثريت مشاوران خود را نعبدهللا و غنیکه  دلچسپ اين. دھند دولت ھا قرار می

  چرا دولت مستعمراتی کابل يک دولت فاسد و ضد مردمی نباشد؟

 

 

 

 

 


