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  !عجب
  در مورد بد بودن سيستم اداری"ضياء مسعود"ادعای 

 
شکايت دارد که دولت " اری خوبحکومتد" در امور "غنی" شورای نظاری نمايندۀ اختصاصی "ضياء مسعود"

يک فردی . در امور دولت کماکان مداخله می نمايند" قدرتمندان"مسستعمراتی مايل به از بين بردن فساد اداری نيست و 

که خودش تا دندان در فساد غرق بوده و جزء فساد اداری دستگاه دولت مستعمراتی است، اکنون از حالت بد اداری 

ضياء "داند که وضع  نا بسمان کشور تا کدام پيمانه مختل و بی نظم است که فردی مانند  خدا می. شکايت می کند

 . ھم از آن انتقاد می نمايد"مسعود

. موران عاليرتبۀ نظام دھن انتقاد باز می نمايندأآنقدر بدبختی و فساد دولت مستعمراتی کابل را پيچانيده که حتا خود م

تاھنوز " با بی حيائی اظھار می کند که " حکومتداری خوب" در به اصطالح "اشرف غنی" نمايندۀ "ضياء مسعود"

 اکنون نيز و قدرتمندان در امور دولتی و اداری نفوذ  افغانستان شاھد فرصتی برای از بين بردن فساد اداری نبوده و ھم

صرف نظر از ".  ھای خدمات عمومی و اجتماعی در اين کشور رشد نکرده است و به ھمين دليل نيز ظرفيت کنند  می

 به کدام دليل و جرأت از دولتی انتقاد می نمايد "مسعود"استعمال کلمات بی ربط و جمله بندی ناقص، معلوم نيست که 

اداری  و شايسته ساالری به وجود نيايد، تحولی در که اطالحات   تأکيد کرد که تا زمانی"مسعود". که خودش جزء آنست

  .زندگی مردم رونما نخواھد شد

 و دوم خودش از صحنۀ "غنی و عبدهللا" خان بايد بداند که اگر موضع شايسته ساالری مطرح باشد، بايد اول "ضياء" 

د و ھمکاران از نااليق ترين  سال حاکميت گروه مزدور ثابت ساخت که اين افرا١۵. سياسی و اداری تشريف فرما شوند

گونه مشروعيت  اين ھا  ساخت دست امپرياليسم ھستند که ھيچ. در افغانستان بوده اندھا و بی کفايت ترين زعامت 

يکی از روش ھای امپرياليسم و استعمار اين است که فاسد ترين افراد و بی کفايت ترين انسان ھا . مردمی و ملی ندارند

 نه "ضياء مسعود، اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا"پس افرادی مانند . دارند د و از آنھا حمايت میرا روی صحنه می آورن

  .صالحيت و نه کفايت دارند که فساد اداری را ريشه کن سازند

 حمايت ھائی نظامچنينکابل باشد و ازمانند دو لت دولت مستعمراتی يک پشت سر سازنده و که امپرياليسم  تا زمانی

 . افغانستان ھرگز ريشه کن نخواھد شد ھيچ کجا من جمله درادنمايد، فس

 


