
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٠٩

  

  جايگاه فساد پيشگان زندان است، نه کابينه
واسته اند که فاسقين را در دولت خ" وحدت ملی"ھم ميھنان با درد ما آواز مظلومانۀ خود را بلند نموده و از حکومت 

ه فساد  ب ھای بعد نبايد در صف اول کشورھای آلوده افغانستان در سال کنند که  افراد آزاد انديش اظھار می.  ندھندهرا

 برادران دزدش ميليون خصوصاً .  بودگی يکی از مشخصات دولت حامد کرزی و ياران ویفساد پيش. جای قرار گيرد

 .د و از افغانستان خارج ساختندھا دالر را دزديدن

با . والن حکومت سابق حساب بگيردؤاز مس"  وحدت ملی"يک عده از درد رسيدگان پيشنھاد کردند که حکومت 

اصطالح وحدت ملی، که اين نظر يک تعداد از ھم وطنان ما قابل قدر است، اما بايست بدانند که حکومت به  وجودی

فتد و افراد ناسالم به بينبايد متوقع بود که معجزه اتفاق . امتداد نظام قبلی است که توسط متجاوزين روی صحنه آمد

زدودن . فساد در تاروپود نظام مستعمراتی کابل ريشه دوانيده و به يک فرھنگ تبديل شده است. شوند يکبارگی ناپديد می

البته . ارزات مردمی را عليه نظام فاسد کنونی می نمايدبرح ھای انقالبی است که ايجاب مھمچو فرھنگ فاسد مستلزم ط

مردم معتقدند که دارائی ھای . که خاموش نشستن و بی تفاوت بودن در مسايل ملی و کشوری ھم خود گناه بزرگ است

دست دارند و چقدر پول ديگر را از ھر وزير بايد  بررسی شود و تحقيق گردد  که اين وزيران تا چه حد پول حالل در 

  .اند ھای غير مشروع به دست آورده  راه

  . گان در پيشگاه ملت محکمه شوند و به سزای اعمال خو برسندخاينان و فساد پيشکه  اميد به فرارسيدن روزی

  

  

 

  


