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 ۱۳/۰۱/۲۰۱۸                ولید پوپل
                

 لیست سیاه بیت المال
 

 چپاولگران كه اسم شان در لست )سیاه بیت المال ( قرار دارد امروز از سیاست ها فیل مرغئ كار مئ گیرند 
اگر از فیل مرغ پرسیده شود كه چرا بار را نقل نمئ دهي فیل مرغ در جواب مئ گوید مگر نمئ بینئ كه مرغ ناتوان 

 ضعیف ام و در أقلیت قرار دارم .
 

و اگر سوال شود چرا پرواز نمئ كنئ در جواب مئ گوید مگر نمئ بینئ من فیل هستم چطور با این وزن زیاد پرواز 
 نمایم ؟

ان تعداد سیاسیون كه اسم شان در )لیست سیاه بیت ألمال ( قرار فیل مرغ است بیانگر اصلیت نمئ باشد  اینكه اسم من
دارد و از خون ملت دارئي شان لبریز گردیده در این شب روز در استیژ تنوع قرار دارند یعنئ آب و آتش اند در هر 

  .یت دارندناتوأنایي خود حكایت و شكادو حالت از دلیل توانمندئ و از 
 

اگر فشار باال یشان بیایید مئ گویند كشور ها همسایه با ما در مقابله اند ورنه پاك نمودن منطقه و دفاع برائ ما خیلئ 
همین رقم چشم سفیدئ ها را بهانه نموده از میدان جنگ فرار مئ نمایند و مسولیت را راجع مئ سازند به آسان است 
زگار كه نباید در مقام كه ایفایي وطیفه داشتند بگویند همیشه بدون اسناد دولت كابل را البته با جمالت ناسادولت كابل 

وقتئ از طرف دولت مركزئ در مقابل شان خاموشئ صورت گیرد و متهم به همدست بودن با مخالفین مئ نمایند 
تاق خود را بسیار زورمندان حق سخن گفتن برائ شان داده شود آن وقت صدایئ فیل مرغ مانندشان بلند شده با الف پ

آن تعداد مردم افغانستان كه شامل هیچ دندان شكن، گردن پران ، و در خاتمه خود را دفاع گر منطقه خود مئ تراشند 
 .نوع جنایت جنگئ و چور چپاول نبوده اند چهره اصلئ این نوع فیل مرغ ها را خوب مئ شناسند 

 

دوم امروز به خصوص جوانان أفكار دروغین انئ و منطقوئ ندارند مردم بئ غرض نخست تكلیف تعصب زبانئ و لس
تمام رهبران و زورمندان سیاسیون را به طور خیلئ واضع مطالعه كرده مئ توانند چراكه مردم بئ طرف افغانستان 

را  با این نوع ممثل ها سیاسئ كه نقش هنرمندانه را بازئ مئ نمایند و از حكومت مركزئ حق طلبئ دارند و خود
  .نماینده ملیت ها معرفئ مئ نماید خوب اشنایئ دارند

 

چپاول گران بیت المال غافل از ان كه بدانند ملیت و قوم خودشان از سیاست ها دروغین شان اگاهئ دارند هنوز هم 
 .شعار ها ضد حكومت مركزئ را مئ دهند 

 

خاطر پاك نگاه داشتن اسم شان از لیست سیاه  امروز همه مئ دانند كه هدف ایجاد تشنج ها این نوع سرمایه داران به
ملت شریف افغانستان راجع به تار ها این گودیگگ ها نیز خبر دارند كه در طول سال گذشته هر بیت المال است 

 .حركت بدن شان از طرف همسایه ها و كشور ها منفعت گر بوده است 
گ ها كه در كنترول اجنبئ ها بوده و جیب ها شان مردم قدرت فهم این را دارد كه در طول چندین سال این گودیگ

  .را مانند اطفال پر از چكلیت نموده اند و به طور مشخص سیاست فیل مرغئ شان را درك نمایند
 

امروز ملت به خصوص نسل جوان مئ دانند كه چپاول گران )لیست سیاه بیت المال( به خاطر منافع شخصئ و حفظ 
دارایي ها خود یك جبهه بزرگ را از پارلمان شروع تا به سطع تلویزیون ها شخصئ تشكیل داده اند كه همه این ها 

 جاد بئ نظمئ در داخل نظام استخدم گردیده اند یك حلقه خاص بوده و از طرف سرمایه داران غارت گر به خاطر ای
 

زیاد تر وقت دیده شده كه سخن گویان لیست سیاه از صحفه تلویزیون ها شخصئ صحبت ها شان به نفع بادران شان 
 همیشه تكرارئ بوده و همه در یك دایره واحد هم صدا هستند مانند اواز فیل مرغ 

 قلمقرو قلمقرو قلمقرو 
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از پرداخت پول ها است كه برایشان از طرف چپاول گران تادیه مئ شود و در آن مستئ مئ  این همه انرژئ ها
و همچنان تعداد دیگر كه بئ خبرانه از طریق میدیا پشتبانئ خود را نشان مئ دهد زیاد تر شان مردم ها مظلوم نمایند 

 .هستند كه تحت تاثیر لسان و قوم زبان خود مئ روند 
 

فغانستان این حقیقت را یافته اند و مئ دانند كه هدف فریاد زدن ها به خاطر حفظ نمودن جایدات امروز مجموع اقوام ا
و دارئي شخصئ سركرده بدمعاش ها است نه به خاطر مردم و قوم شان چراكه پول ها شان در بانك ها داخل و 

به اسم فرزندان خون دارند مگر  خارج نبوده یك تعداد محدود كه حال اوالد یشان در خارج فرار نموده حساب بانكئ
تعداد كه فرزندان شان در خارج نیست همه پول ها را به نام خود و فامیل خود جایدات زمین خانه سراي و غیره 

  .مغاره ها را خریده در داخل كشور خریداري كرده اند
 

ئ پول ها بشأن را قوم و این همه مبارزه ها فقط به خاطر مال و جان شخصئ چپاول گران است كه باید چوكئ دار
  .ملیت شان نماید

 

غارتگران بیت المال این را مئ دانند كه همه دارایي باید روزئ حسابئ داده شود اینجا سوال است كه چطور بعد از 
 و چرا اسم شان لیست سیاه بیت المال قرار دارد؟ جهاد و حضورناتو صاحب اینقدر جایدات و پول شدند 

مردم منطقه شان جواب مئ داد كه صاحب هیچ امتیاز نشدند و هنوز مصروف غریبئ خود جواب را غربت و فقر 
  .هستند

 

باید این را دانست كه قانونئ شدن سیستم كشور به نفع چنین اشخاص هیچ وقت نیست چون در قدم اول جواب مردم 
  .دو قوم خودش را ندارد و دوم اسناد جایدات و پول ها خود را نشان داده نمئ توانن

 

چپاول گران بدمعاش نمئ خواهند دولت و حكومت روز به روز شكل قانونئ را به خود بگیرد در صورت تشكیل 
 حكومت ملئ همه داشته ها چپاول گران تحت كنترول بیت المال قرار خواهد گرفت . 
سخن گو  رمایه شان () حفظ ساین نوع سرمایه داران كه در لست سیاه بیت المال قرار دارند مجبور هستند به خاطر

هائ سیاسي را استخدام نمایند تا در چرب زبانئ و تحریكات انرژئ منفئ برائ مردم مسلكئ باشند این نوع مدارئ 
ها با چهره ها حق به جانب از پارلمان شروع الئ تلویزیون ها صحبت ها گرم نرم را به نفع ملیت و قوم خود همیشه 

ن مئ گویند در عین حال دفاع از قوم والیت سمت خود نموده و هیچگاه راجع بر فریاد مئ كشند و از حق طلبئ سخ
  .به جنایت و چپاول گرئ و دارایي بادران خود سخن به زبان نمئ اورند

 

سرمایه داران كه اسم شان در لست سیاه بیت المال قرار دارد نظر به ذكاوت شیطاني كه دارند این را مئ دانند كه 
باعث تحویل دادن تمام جایدات و ملیون ها دالر دارائي شان برائ بیت المال خواهد بود وبه  قانون و نظم در كشور

 همین دلیل سیاست فیل مرغئ دارنددر وقت حمایت شان دوست قانون اند و در زمان بئ طرفئ شان دشمن قانون . 
 

ودشان باشد اجازه ورود را نمئ وهیچ مامور دولتئ ، ژورنالست ، ثارنوال را در قلمرو خود كه خارج از دایره خ
این سرمایه داران لست سیاه كوشش مئ نمایند مردم و قوم خود را هوشدار دهند كه ریس دولت با كابینه خود دهند 

ولئ كسئ جرت ندارد كه بپرسد در  ،به ضد ملیت زبان و خصومت شخصئ با كالنتر شما دارد نباید خاموش نشست
ئ را همراء با دولت داشتید چرا هیچگاه همچو شكایت از دولت نداشتید و همیشه زمان قدرت خودت كه مسولیت چوك

  .حكومت را ستایش مئ نمودید ولئ حال چرا در دشمنئ قرار دارید
 

در این حاالت یگانه كسئ كه با چپاول گران یكجا شعار مئ دهند اكثرا" طرف دارن خودشان است كه سر بوجئ را 
  .با و چپاول گران گرفته بودند حال مجبور هستند شعار همبستگئ را با گرگ ها پیر خود بلند نمایند

 

ر لست سیاه بیت المال قرار دارند به خوبئ امروز مردم تمام والیت ها و اقوام این نوع فیل مرغ ها سیاسئ را كه د
 مئ شناسند و هرگز فریب شان را نمئ خورند . 

چپاول گران از سه مدرك پول دار شدند كه شود كه چطور شامل لیست سیاه شدند اینجا برائ یك تعداد ممكن سوال 
  :استهمه دارئي شان مربوط مردم همان منطقه مئ شود چراكه به نام ایشان گرفته شده 

 

هنگام جهاد در مقابل حكومت كمونست ها به منظور مصرف جنگ اسلحه و معاشات پول صفوف مجاهدین را  -۱
در جیب خود انداخته و برائ غرب تعداد عساكر و مصرف جنگ را دروغ مئ گفتند و بعدا" همان ارقام را شهید 

غربئ پول جمع اورئ مئ نمودند در حالیكه  معرفئ نموده باز هم به خاطر كمك به فامیل ها شهید ها از كشور ها
 همه تعداد صفوف مجاهدین خیالئ بود 
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هنگام مستقر شدن نیرو ها ناتو كشور ها بزرگ با پول ها گذاف داخل افغانستان شدند در هر منطقه والیت دو  -۲
ب مئ نمودند قومندان ویا پیشنهاد داشتند )پول و یا جنگ ( چراكه هر والیت و منطقه یكئ از این دو را باید انتخا

  .والئ ها كه جنگ نمئ كرد و پول را قبول مئ كرد
بعدا" قٌومندان ها پول گیرنده " مردم خود را به یك نوع خاموش نگاه مئ داشتند و حضور ناتو را باالئ مردم منطقه 

ها قبول نمودن بیگانه با خود اجبارئ تحمیل مئ نمودند و تروریزم را برائ شان بهانه مئ كردند چراكه برائ افغان 
 .اسلحه باالئ سر خاك شان و گشت گذار كردن كار آسان نیست 

 

أخذ پول از حكومت مركزئ به منظور ایجاد قوایي مسلح در مناطق شان كه بعدا" ثبوت گردید پول ها در جیب  -۳
دولت گرفته بود در  قومندان ، والئ و دیگران مئ رفت و هیچ عسكر و هیچ منصب دار به اندازه تخصیص كه از

 .مناطق شان دیده نمئ شد 
در صورت كه اگر قوایي مسلح منظم در هر ولسوالئ ها و والیت ها ایجاد مئ گردید امروز گروپ ها داعیش در 

به خاطر غارت كه  .مناطق شان پیدا نمئ شد ولئ پول قوایي مسلح در جیب همین چپاول گران حیف میل گردید
در )لیست سیاه بیت المال (قرار دارد و عنقریب روز حساب و ودشان مئ دانند كه اسم شان مرتكب شده اند امروز خ

  .تحویل گیرئ خواهد رسید
 

به همین دلیل امروز تشنج ها و اخطاریه ها همرا با شعار ها طرف داران شان خیلئ شدید شروع شده و تمام میدیا 
 داخلئ را جلب توجه خود نموده اند .

 

گردد كه بار كج به منزل نمئ رسد تصرف نمودن حق بیت المال و چور چپاول حق مردم ناراحتئ نباید فراموش 
 خیلئ گران از جانب خداوند ج دارد 

 نایاپ
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