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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٠٣

  پشک تحويلدار گوشت

  
اداری  گويد که دوسيه ھای فساد   در در امور اصالحات و حکومتداری خوب می"غنی"، نمايندۀ " مسعودءاحمد ضيا"

 يکی از فاسد ترين افراد در "ضياء مسعود"شخص .    است، مورد  بررسی قرار نمی گيردعدد١۵٠٠که بيش از 

را " جنگ ارواح"تواند کتاب  اگر کسی به فساد پيشگی وی شک داشته باشد، می. دستگاه دولت مستعمراتی بوده است

  . از سی آی ای پول می گرفت"احمد شاه مسعود"مطالعه نمايد که چطور برای خود و برادرش 

 ديگری عوض آيا کس. کومتداری اصالحات بياورد را موطف ساخته که در حیدولت مستعمراتی افغانستان عجب انسان

.  تعيين گردد و بدون عذاب وجدان بتواند کاری برای کشور انجام دھدی نبود که در چنين پست مھم"ضياء مسعود"

. د و پوشيده باقی مانددۀ نجاست ارکان دولت به مشام نرسبوده است که  بوی گن درين وظيفه قصدی "مسعود"تعيين 

 با غرور "مسعود". تواند و نه جلو خيانت ھا وفساد اداری را می گيرد يگان صدای اينجا و آنجا نه کاری انجام داده می

اگر مبارزه با فساد اداری آنقدر ". با فساد اداری برابر با اھميت مبارزه با تروريسم استاھميت مبارزه " د که يمی گو

دست آورده ای، بايد به ه  پول ھائی را که از طريق جاسوسی و فروش سنگ ھای قيمتی بۀبرای خودت مھم باشد، ھم

اد اداری بايد اصالحات عميق در برای مبارزه با فس"  تأکيد کرد که "مسعود". خزانۀ دولت مستعمراتی تحويل دھی

داند که اصالحات در دستگاه عدلی کار پيش   خوب می"ضياء مسعود"". ی افغانستان به وجود آيدئقضادستگاه عدلی و 

تواند و کی در دولت مستعمراتی شھامت دارد که موضوع  کی می. نيست که به يکبارگی صورت گيردای پا افتاده 

اين صرف وقت کشی و ساعت تيری است که به جھان نشان دھند که دولت .  رح نمايداصالحات دستگاه عدلی را مط

  . مستعمراتی در محو فساد جدی است

 خواھند بود که در پشت ی افراداز اولين" بسم هللا محمدی" و "ضياء مسعود"اگر کسی به مقامات عدلی معرفی گردد، 

 . ميله ھای زندان  تشريف فرما شوند

 
 


