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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٠۴

  

  !!مبارک! مبارک! مبارک: آقايان غنی و عبدهللا
   تنزل کرد۴ به فاسد ترين درجه ٢افغانستان از فاسد ترين درجه 

  

 ھا بر تخت سلطنت کابل، افغانستان از زمرۀ فاسد ترين کشورحامد کرزیجاوز امريکا به افغانستان و نشاندن از  زمان ت

باالخره فساد پيشگی آنقدر پيش رفت که افغانستان مقام دوم را در تمام سطوح فساد حايز . شد در جھان محسوب می

  .  شد و دستگاه حکومت اوحامد کرزیاين افتخار بيشتر نصيب . گرديد

سسۀ ضد فساد در برلين ؤ در مبارزه با  فساد پيشگی  باعث شد که ماشرف غنیين اواخر، جد و جھد ظاھری ادر

 تقليل دھد، بدين معنی که افغانستان در راه مبارزه با فساد به اصطالح قدم ھای ۴ به درجه ٢افغانستان را از درجه 

 تا حال غنیالکن مردم ما مشاھده می نمايند که ھنوز حرف به عمل تبديل نشده و ُغر و فش . ثری را برداشته استؤم

رشوت و چور .  برای محو فساد باشدیتواند محک صرف موضوع کابل بانک نمی. کدام نتيجۀ خاص بيرون نداده است

تجاوزگران ھم در تداوم و ترويج فساد نقش دارند تا . تو چپاول به تار و پود دولت مستعمراتی کابل ريشه دوانيده اس

  .حاکميت آنھا تأمين گردد

که، افغانستان بايد آزاد شود و حاکميت ملی خود را باز  اول اين. کردن فساد مستلزم مساعی ھمه جانبه استکن ريشه 

که، عدالت اجتماعی بر  سوم اين.  مردمی روی صحنه آيد تا در خدمت مردم خود باشد–که، يک نظام ملی  دوم اين. يابد

در غير آن، الف زدن و خود نمائی کردن چارۀ .  نابود گرددکاھش يابد و يا کالً جامعۀ ما مستولی گردد و فقر وغربت 

  . کار نخواھد بود

  

 

  


