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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ می ١٠
  

 )؟(برای ارزش ھای مشترک بجنگيم : غنی
سومين کنفرانس اتحاديۀ اروپا در مبارزه با فساد اداری در افغانستان دو روز قبل در کابل داير شد که نمايندگان 

دانند، افغانستان يکی از فاسد ترين کشور ھای  که ھمه می طوری. ائی در آن اشتراک کرده بودندکشور ھای اروپ

ھر نوع کوشش برای نابودی فساد در دواير دولت مستعمراتی تا حال به نتيجه نرسيده . جھان شناخته شده است

، تداوم فساد و تقرر فاسقان در بھترين راه تدوام اشغال. است، زيرا اشغالگران نمی گذارند که فساد نابود شود

  .وظايف مھم است

ساالنۀ اتحاديۀ اروپا برای محو فساد در کابل اجالس رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل در سومين " اشرف غنی"

ژی يی که فساد را در خود از بين بردند می خواھند که با يک ستراتئحکومت و مردم افغانستان از کشورھا"گفت که 

 ."نيز کار کنندرا خص و روش ھای ويژه و اقدامات ھماھنگ در بخش مبارزه با فساد اداری افغانستان جامع و مش

" آزاد"داند که شرايط سياسی و اجتماعی کنونی افغانستان اشغال شده متفاوت از کشور ھای  اين انسان کودن نمی

 خان را در راه مبارزه با فساد کمک کند، فضای سياسی کشور اشغال شده "غنی"اگر يک کشور ھم بيايد و . است

اولين شرط مبارزه با فساد اداری، بيرون . نمی گذارد که تجارب سالم آن کشور در افغانستان مستعمره تطبيق گردد

لت مستعمراتی يکی خود دو. ن است که خود مشوق فساد اند تا بتوانند به اشغال کشور ما ادامه دھنداانداختن متجاوز

که در رأس امور نصب شده فاسق ترين و خاين ترين  افرادی. در جھان شناخته شده استدولت ھا از فاسد ترين 

تو و . خيانت به ميھن بزرگترين خيانت است. تنھا رشوت خوری فساد نيست"! غنی"مستر . انسان ھا ھستند

تواند کسی را  یگفتار بی مفھوم و فربيکارانه ات نم. ه شده ايددر دنيا شناخت" آدم ھا"ھمراھانت از زمرۀ خاين ترين 

  . فريب دھد

  .لعنت به تو و لعنت دو جھان به حاميان خارجی ات

  

 

 

  

  


