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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴٨جوالی ٢

  ميلياردھا دالر دزدی

ر کمک خارجی به افغانستان تلف شده و يا به سرقت ال سال گذشته ميلياردھا د١٣گزارش ھا می رساند که  طی  

گان به مصرف رسيده  شافی، بلکه برای تطميع فساد پيشرای پروژه ھای انکقسمت اعظم اين پول ھا نه ب. رفته است

  .که ھيچ سودی برای مردم ستم کشيدۀ ما نداشته است

چون پول ھای کمکی بی شائبه نبوده و برای مقصد استعماری به افغانستان اعطاء شده است، بايد ھم در جا ھای 

 بدھد تا آنھا را ترسپردگی عمال و مزدوران خود بايد رشوامپرياليسم برای س. شد خالف منافع ملی مصرف می

 ھای وابسته به خود . او. جی.ھمچنان استعمار پروژه ھای غير توليداتی را از طريق ان. برای خود وفادار نگھدارد

 ھا معاشات گزاف . او. جی.مورين آلودۀ انأم. باز گردد" کمک دھنده"به راه انداخته تا پول کمکی دوباره به کشور 

ن از صد فيصد کمک ھای استعماری، صرف آبنابر. دھند دريافت نموده و آن را به کشور مربوطۀ خويش انتقال می

 يک قسمت  .سسات  استعماریؤ فيصد آن در داخل افغانستان مصرف شده است، آنھم برای تقويت و پيشبرد م٢۵

يرتبۀ دولت مستعمراتی کابل طور غير مشروع مورد مورين عالأديگر از کمک ھای استعماری برای مصارف م

حامد کرزی و ھمرانش ميليون ھا دالر را حين سفر به خارج و اقامت در قيمت ترين ھوتل . استفاده قرار گرفته است

استعمار ھم گذاشته که عمال دولت مستعمراتی کابل تا گلو فاسد شوند تا بيشتر وابسته .  ھا  حيف وميل نموده اند

  دگردن

که يک دولت مستقل ملی و مردمی و با ارادۀ مردمی در افغانستان مستقر نشود، افغانستان ھرگز روی  تازمانی

  .سعادت را نخواھد ديد و خيانت و فساد پيشگی ھمچنان ادامه خواه يافت

  

  

 


