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 !باشدیپرابلم افغانستان م نیبزرگتر یفساد ادار
 

ها در امر  شرفتیاز پ یجمهور عالم ما در امر مبارزه با فساد، با وجود برخ سیئو تالش ر یوجود کوشش، سع با
 کیتان و افغانس یبرا یوجود دیتهد کیمسئله به مثابه  نیتان ادر افغانس یو فساد دولت یمبارزه با فساد، فساد ادار

 !مانده است یباق ما زیکشور عز ییپروگرام خودکفا
 

کرده و گفته بود که "نه ملت افغانستان  ادیرا سال مبارزه با فساد  یهجر 1۹۳۲سال  ،یدکتور اشرف غن شتر،یپ
 بیمردم خود را به ج اتیحاصل از مال یها دارد که پول حوصله یالمللنیتحمل عناصر مفسد را دارد و نه جامعه ب

 !تاس نیهم زیامر ن تیچند مفسد در افغانستان بفرستد." واقع
 انیر مد شهیشده، هم یالمللنیب تیسازمان شفاف انهیسال یابیسو شامل فهرست ارز نیبه ا ۵۴۴۲که از سال  افغانستان

 یساد اداردر مورد ف یالمللنیب تیسازمان شفاف ریاخ فساد قرار داشته است. در گزارش زانیم نیشتریکشور با ب 1۴
رانز رابطه ف نیسال قبل در ا کیجهان قرار گرفته است.  یرهاکشو نیافغانستان در رتبه چهارم در ب ،یو اقتصاد

بارزه با م یاروپا برا هیاتحاد نیکمپ شیاروپا در افغانستان در مراسم گشا هیمخصوص اتحاد ندهٔ ینما بن،یلیم کلیما
کامل  روخواهد ماند که به ط یباق فیضع ینکند، دولت یتر یفساد گفت که اگر دولت افغانستان با فساد مبارزه جد

 ،یبر نقش مهم باال بردن آگاه دیاروپا با هدف تأک هیاتحاد نیکمپ نیسال قبل ا کیاست.  یمتک یخارج یها به کمک
 .شده بود یاندازدولت افغانستان و افغانها  در امر مبارزه با فساد راه انیم یو همکار یریشگیپ
 

، و کرده است یدر امر مبارزه با فساد اقدامات ،یاب دوکتور اشرف غنجمهور افغانستان جاللتم سیئشک که ر بدون
ً یقی زین  ر درازاقدامات د نیا جهیکرده است و نت جادیمبارزه با فساد در کشور ا یرا برا یساختار راتییتغ یکه و نا

بنده  نیزنند، به نظر ا یجمهور ما م سیئاب رجاللتم امروزمبارزه با فساد را که  غیمدت معلوم خواهد شد. اما چ
 قیبرو تط نیو از ا خوابندیها گرسنه م سوم مردم افغانستان شب کی: دیفرما یم یطلبد. دکتور غن یگوش شنوا م

 .است یضرور شتریمبارزه با فساد و فقر ب یهابرنامه
 

 !کندیم دیجهت بقأ شان، صلح را تهد ن،یو مفسد یفساد ادار تیموجود گر،یاز طرف د
أ جهت بق ،یادار نیبرده اند که، مفسد یموضوع پ نیبه ا انیصادق و آگاه، بلکه امروز جمله جهان یتنها افغانها نه
 !گردانند یمصدوم م یح در افغانستان را آگانه و شعورصل ۀپروس شرفتیخود شان، پ نیننگ اتیح
 

 شرفتیفساد با عنوان "کاهش فساد، پ هیاروپا و حکومت افغانستان درباره مبارزه عل هینشست ساالنه اتحاد نیچهارم
 شرفتیگفته است. کاهش فساد، پ نیشاهد ا زیامسال در کابل برگزار شد، ن شنبه چهارم ثور صلح" که به روز سه

 یو اساس قیدق ،یموضوع جد کی ،یته راول ځنیم گپرمخت ی، د سولید فساد کموال ایآورد، و  یصلح را بار م
ما  زیدر افغانستان عز یما، آگاهانه، فعاالنه و ثابت قدم در راه محو فساد ادار زیمردم عز یلطفاً تمام دیکه با باشدیم

عدالت  یدارا ۀولت، حکومت و اجتماع خود دور نموده، جامعد ۀمخرب را از بدن یسرطان ۀغد نیتا ا م،یشو میسه
 !میشکل ده شیرا در کشور خو یجتماعا
 

 ! از آنروستگرددیدر جامعه م تیخشونت و افراط ،یتینارضا جادیبا عث ا زین یفساد ادار تیشک که موجود بدون
 ۀبه مقابل فساد مبارز ستیو رفاه، با یعدالت اجتماع ت،یقانون ت،یسوق جامعه به سمت صلح، امن ۀدر را دیکه با

حاکم م زیم یبه پا یاز الف تا به  دیبا ریاخ سالشانزده  یادار نیمفسد یعنی! ردیصورت گ ریگ یو پ قیدق ،یجد
 شوند! دهیکشان یشفاف و قانون
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