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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٢١

 
  !چه مسخره

   و تشکيل محکمۀ اختصاصی در مبارزه با فساد"غنی"

  
حکمۀ  اختصاصی در مبارزه با فساد ايجاد بزودی يک  م" طی يک مصاحبۀ مطبوعاتی اظھار داشت که "اشرف غنی"

 دولتی را که به فساد آغشته شده اند، مورد ۀمی شود و اين محاکمه  اجازه خواھد داشت تا دوسيه ھای  مقام ھای عاليرتب

 را به محاکمه "عبدهللا"تواند آن را عملی نمايد و کی می تواند خودت و  کی می! "غنی"ُدر گفتی ". بررسی قرار دھد

  . مورين عاليرتبه در فساد غرق اندأتمام م. شاندبک

در جھان است و ازين حيث مقام اول را دولتھا طبق گزارش مل متحد، دولت مستعمراتی افغانستان يکی از فاسد ترين 

. ند و يا شوخی ياد می نمايءفساد در افغانستان آنقدر گسترش يافته است که رھبران ساير کشور ھا از آن به استھزا. دارد

يک محکمۀ اختصاصی در خصوص مبارزه " بعد از برگشت از کنفرانس مبارزه با فساد در لندن، اعالم کرد که "غنی"

 نيست، به اجراء قرار دادن دساتير محکمه است  ایسيس ھمچو محکمهأمشکل درين جا  ت. به وجود خواھد آمد" با فساد

 و "غنی"اگر عدالت باشد، افراد اول بايد . محکمه از کجا و از کی شروع کند. رسد که در حال کنونی محال به نظر می

ھر وزير و ھر .   باشند که خالف قانون و با فريب و نيرنگ در اريکۀ قدرت از سوی اجانب نصب گرديدند"عبدهللا"

 و دزدی و رھزنی تعداد عظيمی از وکالی دولت مستعمراتی در قاچاق. والی در رشوت ستانی و فساد غرق است

پس کدام محکمه و کدام قاضی می تواند . قسمت اعظم قاضيان قوای قضائيه فساد پيشگان درجه اول اند. مصروف اند

چند تن بيکار را دور " شورای عالی صلح"اين محکمه مانند . موران عاليرتبه را داشته باشدأابتکار به محاکمه کشاندن م

  .   بی مزه جاری شودیخوری و چای خوری و قصه ھاھم جمع خواھد کرد تا مجالس نان 

  .  توان بر فساد و فاسدان غلبه کرد بدون تعويض نظام و انقالب مردمی، ھر گز نمی

 
 


