
                محو فساد با تعويض  نويسی  !
     کمک های خارجی بيت المال محسوب شد !

 
 پيوسته به گذشته قسمت هشتادو پنجم :

                                                                                                          

 محمد امين فروتن                                                                                                         

 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=EbI5L5Edn_sU 

هيچکسی نه فهميد که چرا آن روزی که شهزاده  اشرف خان غنی برای آغاز کار سه ساعته روز مره 
تنها رفيق گرمابه و گلستان خود و درعين حال که  نهحنيف  خان  اتمر خود آمادگی ميگرفت  ناگهان 

ولی نعمت!! » تاريخی وتقديس شده با   « مشاور خاص مافيای و امنيتی  ارگ است بلکه در جايگاه 
آب زم زم مکه معظمه بر آنحضرت  نفوذ و حضور دائمی دارد با کمال ميل  ومهارت فوق  العاده ای 

عزامی که  «اُلَمايی !!»استخباراتی  که نسل درنسل و از نياکانش به ميراث  گرفته است گروهی از 
که قشر بسيار علمای عظامی  عزم را جزم ساخته بودند تا به زيارت بابا صاحب نائل آيند  نه آن 

ارجمند جامعه  را تشکيل ميدهند ، بنام ُشرب و مأکل به قلعه ارگ دعوت فرمودند و از مرشد استخاره 
ای اش نيز خواستند تا اين اُلمای کرام را با ارشارات خاص و داهيانه خويش ارشاد فرمائند ومرشد 

" حکومت وحدت محمد اشرف خان غنی دامت برکاته نيز ازشروع تا به آخير فيو ضات و کرامات 
 را که تحت اشراف و نظارت مستقيم  حضرت اشرف غنی با شيوه د اعشی ازجنس کوچی  ملی !"

گری مديريت ميشود به محضر صد ها تن از همان " اُلمائی " کرام با مارک و ديزائن استخباراتی نوين 

https://www.youtube.com/watch?v=EbI5L5Edn_s�


مهمترين و در عين  حال مسخره ترين بخش اين سخنرانی داهيانه  آنجا است که وی بيان فرمودند . 
ضمن تقدير و تمجيد از کمک های سخاوتمندانه دوستان بين المللی يا همان يهود و نصرايی اشغالگری 

که به قول سلف اش بايد با افغانها مانند شير معامله کنند  
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=-rEU9f_y-vMU 

ازياد آوری  های تکراری فورمولهای همچنان مرشد اعلی حضرت محمد حنيف خان اتمر غنی 
که گويا  !!""حکومت وحدت مايلی اقتصادی همچنان تال شهای شبانه روزی ديگر  مهره های 

توانيسته اند با مرورمجدد  برتمامی قرار داد های که ميان قرار دادی ها و وزارت های دفاع و داخله 
 زيرا دريغ نه ميکند افغانستان مليون ها دالرصرفه جوئی به نفع مردم افغانستان را بدست آورده است 

حکومت وحدت مايلی افغانستان از همان اغاز اقدامات قابل مالحظه ای را به گفته اشرف خان غنی 
بر ضد فساد اداری آغاز و انجام داده است که بهترين نمونه آن پرونده کابل بانک بوده که چندين صد 

 . حضرت اشرف خان غنی عوامل ساخته اند ميليون دالر را سرمايه گذاران حاصل و در بيت المال 
 عقب مانده گی تاريخی کشور افغانستان  را کشف نمود وآنرا در موارد شش گانه چنين خالصه نمود : 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=61cHbfjnmCgU 

شايد آقای محمد اشرف غنی که در دوران انتخابات رياست جمهوری افغانستان شعار تحؤل و تداؤم را 
سر ميداد همچنان همکار ديگر اش چون عبدهللا ، عبدهللا که شعار اصالحات و هم گرائی را بر لوح 

انتخابات حک زده بود نه ميداند که شما يک محاسب خوبی نه بلکه کسی بوديد که براستی و ياهم دروغ 
خود را دومين متفکر جهان معرفی کرده بوديد و مردم بيچاره افغانستان نيزبه توانمندی ها ی شما در 
عرصه آنچه که  خرد و آگاهی را می طلبيد شرط گذ شته بودند  و البد ميدانيد که در جامعه افغانی به 

دالئل گوناگونی قشر روحانی و مذهبی به ابتذال وتحقير  کشانيده شده اند ، چگونه شد که شما بجای 
استفاده از معادالت علمی و فلسفی در حوزه اقتصاد و سياست جامعه  روبه استخاره گران و جاسوسان 

در جامه علمای دين آورديد واز آنها طالب کمک شديد ؟ 

 

 از سوی ديگر نبايد بر اين مقام کاذب و رياکارانه تان که فکر ميکنيد براستی هم شما که الفبای مذهب 
را نيز نخوانده ايد و در اين حوزه مشکالت فروانی را دارا ايد بيش از اين حساب باز کنيد . زيرا ديگر 

قافله بشر از سنگالخ های تاريخ بيرون آمده و سره را از ناسره را با آسانی  ميتوانند تشخيص کنند . 
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من به عنوان شاگرد کوچکی از اسالم شناسی و علوم اجتماعی بر اين باورم که يک مذهب هم مانند 
يک شخصيت است افکار و آثار يک مذهب کتاب آن است يعنی متن مکتبی که مردم را به آن دعوت 

ميکند لهذا بيوگرافی و شرح حال يک مذهب نيز تاريخ آن است برای اينکه دين مقدس اسالم را درست 
، دقيق و بصورت عالمانه بشناسيم دوراه اصلی وجود دارند . اول قرآن به عنوان مجموعه انديشه ها و 
آثار فکری و علمی شخصيتی بنام اسالم ، دوم تاريخ اسالم ! يعنی شرح حال تحوالتی که از آغاز بعثت 

اسالم تا امروز بر آن گذشته است اين يک ميتود وشيوه بسيار علمی پنداشته ميشود که متأسفانه در 
سخنان شما آثاری از اين ميتود به مشاهده نه ميرسد . غالبأ اين اشتباه پيش آمده است که فکر ميکنيد با 

اين القاب مصنوعی و ياهم احيانأ اصلی  همه درد ها جامعه را شناخته ايد و شما عقل هستيد ، اما با 
احترام به شخصيت انسانی شما بايد گفت که با دريغ وتأسف شما علی الرغم دعوی های بلند باال يتان 

نيازهای جامعه درد ديده مارا بويژه در اين برهه ای از تاريخ نه شناخته ايد ... 

 


