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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 
 08/07/2016تأریخ:       سادات عبدالواحد میر 
 

 
 افغانستان اخیر ۀیکنیم ده فساد در ریخی پدرأاعتراف ت

 
 سرکشید بیدل امروز از بنای اعتبار

 آنقدر پستی که نتوان از دناهت عار کرد
 ) حضرت بیدل ( 

 
که امروز تلویزیون طلوع یک قسمت کمی آنرا نشر نمود ، ضمن آقای حامد کرزی درمصاحبه با نیویارک تایمز 

حساب سنجش سیاسی به فسادساالران ه ب پذیریش فساد گسترده در حکومت خود ، اعتراف مینماید که آگاهانه و
 زمینه دو اجازه فساد داده وبه اصطالح وطنی اشپالق چور را زده است وعذربد تراز گناه را مطرح مینماید که در

      ه است :راه داشت

 
   بی ثباتی می انجامید. ساالران که به انارشیزیم وهرج مرج و حمله بر فساد اول :
   جلومیبرد.ه کشور را ب و داخل مصرف میشود ، اما مطمئن بودم که این پولها دراینکه نادیده بگیرم دوم :

 
مالیزیا ، کوریای جنوبی و ... این متخصص امور ترویج فساد با تبختر میگوید که درین ارتباط مثالهای کشور های 

   را مطالعه نموده است.
 

آقای کرزی و شرکای  ۀ، پالن آگاهانمبدل ساختن آن به یک فرهنگ این اعتراف تاریخی میرساند که ترویج فساد و
. ورنه کدام عقل طالبی ( در تبانی با حامیان طراز اول جهانی شان پیاده گردیده است قدرت او ) مافیایی جهادی و

، یک هفته طالبان را سقوط داد وم نظامی خود درجپنجاه هزار عسکر که دره و که امریکا با یکصدسلیم می پذیرد 
   ترس داشته باشد. از چند جنگ ساالر

 
ها ملیارد دالر پول ه چپاول د دزدی و فساد به عوض بازار آزاد و بازارنتایج این پالن فساد کرزی و امریکا ایجاد 

، معادن و غضب ملیونها جریب زمین و ...که در دارایی های عامه های سرازیرشده به کشور وغارت بیت المال و
 امیلبلند پایه گان میباشد که تا به چند صد ف ، مارشال و سایراختیار شبکه مافیایی خطرناک خانواده های کرزی

سرنخ تمام ارکان چور غارت را  کشور تخمین میشوند و سراسر ( درتیکه داران قوم تاجران دین و الرد وارها و)
   دمار از روزگار اکثریت فقیر ومظلوم و بینوا بیرون نموده اند. در اختیار دارند و

، زمینه آنرا مساعد نمود که اعمال این دولت پوشالی ودیموکراسی انجویی ) کلیپتوکراسی ( که تا کنون دوام دارد 
   جهان مقام اول را داشته باشد. در ، شهره آفاق گردد و، افغانستان در فسادبه قیمت حیثیت و آبروی وطن ومردم

  فاعتبرو یا اواالبصار

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqvZBn79-gU 
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