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   کابلعبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ١٨
 

  با فساد" عبدهللا–غنی "مجادلۀ دروغين 
زون در کشور مبارزه نموده و ، دو اسطورۀ خيانت و ميھن فروشی، تصميم گرفته اند که با فساد روز افغنی و عبدهللا

اين دو وعده داده اند که دوسيه ھای فساد مالی و اداری کارکنان . ال قرار دھندؤيک عده از افراد مسؤول را مورد س

مورد توجه قرار خواھند گرفت و در صورت ثبوت عمل نادرست " عاليرتبه"موران أدولت مستعمراتی به شمول م

در يک نظام مستعمراتی که خود بر . اين خيال است و محال است و جنون. اھند شدشان، به دستگاه عدلی معرفی خو

  . خيانت و بی عدالتی استوار شده، ناممکن است که بتوان عدالت و مساوات را به معنای واقعی آن تطبيق نمودیپايه ھا

 خيانت، دزدی، ميھن فروشی و ترکيب شده است که سال ھا در" انسان ھائی"دولت مستعمراتی افغانستان اشغال شده از 

توان آنھا را انسان گفت، ستون فقرات دولت  ھمين انسان ھا که در واقعيت نمی. ناموس فروشی غرق بوده اند

 ما رخنه کرده تا از درون اجتماع را تخريب نمايند و طرح ۀھمين انسان ھا در تاروپود جامع. مستعمراتی را می سازند

. سسه شده استؤکه فساد در افغانستان م تیرتوان با فساد مبارزه کرد در صو  پس چطور می.استعماری را پياده نمايند

 در يک صحبت خود گفت که غنی. الف و گزاف و خاک انداختن به چشم مردم و جھان، بازی طفالنه ای بيش نيست

 ھا و معاونان پيشين و برحال حکومت بررسی  وزيران، والی شمول  ھای ارشد به فساد مالی و اداری مقامدوسيه ھای "

فساد اصلی  در دست جنگ ساالران، زورمندان، فيودال ھای نظامی و سياسی . اين خود يک فريب است".  خواھد شد

خده قرار گيرد، الکن اصل مجادله بايد با خلع سالح اخوب است که ھر وزير يا والی فساد پيشه مود مؤ. قرار دارد

. ومندانان، جنگ ساالران و زورمندان آغاز شود که شاھرگ ھای سياسی و اقتصادی کشور را در دست دارندق

نھا آکه جزء  رسد و يا اين روند و حرفی نمی زنند، زيرا يا زور شان به آنھا نمی  طفره میغنی و عبدهللاکه اينجاست 

توانی  تو نمی" برايش گفت که دوستمرکنار کند، اما  را از سمتش بدوستم می خواست حامد کرزیچند سال قبل، . اند

 واقعيت را بيان کرد و از آن پس دوستم". کسی که ترا مقرر کرده، مرا ھم مقرر کرده. مرا از کار برطرف سازی

حکومت از کارکرد مرکز عدلی " رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل اظھار داشت که عبدهللا.  بلند نشدکرزیصدای 

گفتار ". شود ھای اين مرکز می  ھا و افراد در فعاليت   مبارزه با فساد اداری حمايت کرده و مانع دخالت مقامو قضائی

  .  آگاھنده جان ھمعبدهللانمای سياسی و از طرز نشو . اين فضلۀ استعمار به دو توت ھم نمی ارزد

 . اين کشور فقط انقالب می خواھد و بس

 
 


