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 !ادـــیـقـان ۀـــادام
 به هدف قبول دیتهد

 
 

 است؟ یبه بوتل پیپس یدهان ادی ایکه  نمان و  ندیوگدزدان را  دزدان
 

در حد طعنه، انظار، کماکان  یبل . دهند یرا طعنه م یمحل کایدزدان و شر کایامر خاص انو مستنطق انبازرس

 که از پول ندیگو یتمرکز کرده اند و م شیجرم خو کانیبر شر دیجد یهابرنامه  یو اجرا یکردن به غالم یراض

.  . و.  ، قطریها و عقارات در دوب تیکرده اند، ملک لیو م فیرا ح شان آن ینوکران داخل نیکمک شده که ا یها

  د.دنیخر

 نیولؤدرک مس نیبه افغانستان هم یاقتصاد بزرگ یکمک ها ادیاز عوامل ازد یکیکه  دهد یمحاسبات نشان م اما

ا بود که کمک ها ر یخارج یکمک ها نیبهتر ا میاز تنظ یجانب افغان یتیکفا یبه افغانستان از  ب کمک!؟  یخارج

 !کردند لیو م فیو ح دندیسنت را خود واپس دزد 80 یجهان یها هییاحصا قرار روز تا روز بلند بردند و از هر دالر 

 !تیاست اصل و کل تخلف و جنا نیا

ان افغانست یدر رابطه به باز ساز کایامر  خاص مستنطق و بازرس یصدا و اما وقت و ناوقت عوامل بلند شدن سر و

 در چه هست؟ 

 یعوام مردم اما در پهلو تیذهن یجانب مصروف ساز کیاز  یو زمان یخیرأنوع خبرها در مقاطع مختلف ت نیا

  .داردز ین یو روان یعامل خارج یعامل و مستهلک داخل نیا

هماندن . فستیجز ترساندن غالم ن رگید یزیچ یبل است.  زیعوامل مهم ن نیاز یکینوکر سابق  نیترس در ب جادیا

 ،یدیکشن وغیکان کما رگااست.   کطرفهیجاده  نی. استیوجود ندارد و ن ردگو عقب  شتگراه باز نیاست که در شانیا

  ی!ستین شیب یل پیپسـوتـداد و ب یـآن از دست خواه ادـمفارت را با ـاصل مال غ معلوم است.  مـیبرا تیته هاـاندوخ

 !اه دیتهد نیو اما حال ا دـردنـک لـیم فـیشان ح یـداخل تیکفا یب کانیدود را شرـرا با پوست آن خود شان و غ اوگ
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ختالس و ا لیو م فیح هیو مال مرکگدالر پول مردم افغانستان را در  اردهایمل ییکایامر . . .یو کمپن میسوپر یکمپن

لفات تخ نیااز  یکوچک ای وشهگکابل بانک  خورد. اعالم کرد، اما آب از آب تکان ننیز رسماً  کایرا امر نیو اکردند 

 .  ملند یم یباق یاش مانند محور اساس یخارج ریگو حق ب یخارج ۀردانندگاست که  گبزر

 !دادند زیخود ن یبه نوکران افغان یغدود اوگاز  انیم نیدر یبل

و رئیس  مفقود شدند یآن دیپلوماتان ارشد افغان عهده داشت و در ررا ب ننتالیکانتانترهوتل  تیکه امن یتیامن یکمپن

 یتیني امنجان به سالمت برد،  کمپ قهیدر کابل با تفاوت چند دق کایامر ریترامپ کشته شد، سف یآقا یانتخابات نیپاکم

شان شده  بیبزرگ نص یها اختالس نیاز یاردیاست که خس مل انمتعلق به برادر رئیس دفتر رئیس اجرائیه افغانست

 .است

 لیخود شان و تحم یبرنامه ها ۀجز ادامه آوازه ها ب نیکه قرار تمام محاسبات و ارقام هدف از ستا ادینمونه ها ز نیا

اگر هست چرا دست  . وستین عمالً  یگرید ز  یماش داخلي چقخورد از  نیو متخلف یداخل کانیبر شر یاهداف بعد

ال ؤها و صدها س ده پردازند؟ یمکدام فصل و باب  از و ،یرا ک یاردیمل یمقبره ها نیمصارف ا د؟یشو یبکار نم

 یآن مساعدت کرده م ۀجوانب عادالن ۀیدر ته زیمن ن یحت اسيیس نیراست ۀکه در صورت وجود اراد گریالجواب د

  ند.ا نهیثر در زممؤ ریکه قادر به شناخت متخلف و تخلف و اخذ تداب یو مسلک یها متخصص فن . چه رسد به دهتوانم

 انیپا یب انیپا

 

 

 
 
 


