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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ نومبر ٠۵
  

  به سوی افغانستان عاری از فساد و خشونت: "غنی"شعار دروغين 

  
رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل پياپی گزاف گوئی می کند و الف می زند که به زودی فساد را در  اشرف غنی

 و ساير مقامات دولت مستعمراتی غنیمردم ما از دونيم سال بدينسو، سخنان تکراری . افغانستان ريشه کن خواھد ساخت

ًمردم واقعا از . کار  تفاوت عظيمی وجود داردب قشر ناوند و مشاھده می نمايند که در گفتار و کردار ايننش را می

نه الف و گزاف مردم خواستار عمل ھستند و  . صحبت ھای يک نواخت مرد شماره دوی جھان از آخر خسته شده اند

  . جابي

ما به سوی افغانستان عاری از فساد اداری و " به مردم وعده داد که ء در يک سخنرانی بار ديگر با کذب و رياغنی

با دستان فوالدين، حاکميت "لوی څارنوال دولت مستعمراتی ھمچنان اظھار داشت که ". خشونت عليه زنان در حرکتيم

خدا می داند که اين جمله پردازی ھای پر طمطراق ". ھای مردم، تأمين خواھد شد قانون، حق و دفاع از حقوق و آزادی

در کجای افغانستان و در کدام ادارۀ کشور نيست که فساد بيداد . بيش از صد ھا مرتبه تکرار شده، اما عملی نشده است

مردم پايتخت تا حال .  نمی گردداعمالدر کدام منطقه و محلۀ کشور نيست که عليه زنان خشونت و لت و کوب . نمی کند

س دولتی خاطرۀ کشتار فرخندۀ شھيد را به ياد دارند که يک گروه شرير در نزديکی ارگ چه وحشتی به ھمکاری پولي

از جناب اين ". تحمل ما در مقابل فساد به صفر رسيده است"يکی از مقامات دولتی با خود سازی گفت که . انجام دادند

 غنیاگر . کودن بايد پرسيد که تا حال درجۀ تحملت در مقابل فساد چند بود که حاال طور دروغين  به صفر رسيده است

در مقابل زورگويان زانو می .  اير جنگ ساالران را به محاکمه بکشانند و سعطاء و سيافھستند " مرد "عبدهللاو 

  زنند، الکن يک و يا چند بی واسطه را به زندان می اندازند تا الف اين الفوک  ھا تحقق يابد

ار کو عاليترين اولين . توان عدالت و مساوات را تأمين نمود بار ھا گفته ام که با اين دولت کثيف و دست نشانده نمی

 . نيک انھدام  اين دولت است


