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 ۲۳/۰۹/۲۰۱۷        حافظ احمد نصرت

 

 افغانان مفسد نه دي،
 

 ؟یوهیوادونو په لیکه کي دمفسدتر ټولو  افغانستان د ېول
 

 
 

فساد او مفسد له کلمي سره  نه پیژندل او ان دا چي د هڅ ه افغانستان کي د فساد په نوم چاپ انديړکاله و ۱۶ خهڅ نن
 هړجو هډرا وروسته کله چي دافغانستان لپاره د بون پراخه غون خهڅمیالدي  ۲۰۰۱خو د  ،نه درلودل ېهم اشنا ی ېی

او افغانستان کي موقته اداره د ولسمشر حامد کرزي  وسويخبري  موقتي اداري پر سر کي د هډغون ېسوه او په د
 .اکهټله الري افغانانو خپل ولسمشر و اکنوټته زمینه مساعده او د  اکنوټسوه، وروسته  هړتر رهبري الندي جو

 

د  ېاو له افغان حکومت سره ی هړک ندګرڅخپل حضور  واکونوځبهرني  ونوګکیدو سره سم زر اکلټد ولسمشر د  
 یواليړمالي او لوجستکي چاري ن وليټواخیسته که دا ووایو چي دحکومت  هډکي لویه ون تړښاداري په جو ینو
 .ليړد وخت له حکومت سره وک ېمرسته ی الروډلونونو واخیستلي او دمی هړپه غا ولنيټ
 

حکومته سرچینه اخلي غندم،فساد هغه  رید ت ېی هښشي چي ری ویستایم خو  ګني،پرمختړدتیر حکومت السته راو زه
حامد کرزي د حکومت یو میراث چي  دولسمشر يږدولسمشر حامد کرزي له واکمني کی ېپدیده ده چي پیل ی هړناو

ته ورسید،  وړپو وړد تیر حکومت پرمهال فساد د خپل اوج لو یهمدا فساد د ید ېاو افغانانو ته پات حکومت ۍاوسن
 ېیا فساد پر ضد دمبارز ارګچي افغانستان هم د مفسدترینو هیوادونو په لیکه کي شامل سوو اوس هم افغانستان دسی

 .یاو مقام ساتلي د ايځکي خپل  لیکړاداري په ل
 

کال پوري له  ۲۰۱۳کاله تر  الديیم ۲۰۰۲له  التونویچي متحدو ا لي،یو ېوروستي راپور ک ویپه خپل  اریګس
 ېوالړین ېمیبولي چي تر دو هړدا کچه تر هغي لو اریګده، س ړېمرسته ک الرهډ اردهیلیم ۱۰۴افغانستان سره نژدي 

 وه. ېسو ګړېانځمارشل پالن ته  ارغونيید ب وادونوېاروپایي ه ۱۶وروسته د  ګړېج
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 ګڼسخته کرکه درلودل او اوس هم  ېی خهڅپدیدي  يړناو ېنه وه او له د ړخبره داده چي افغانان په فساد کک اوس
چي په ورته مسله کي شکیل  وکڅاو هغه  وريګ هګفساد او مفسد ته دنفرت په ستر ويښنه خو هڅشمیر هیوادوال دا 

 ته چمتو دي. ېجدي مبارز ېی انديړوي پر و
 

کي لوي الس خپله  ېخبره ده، په د هړاوپه هغه کي دافغانانو شکیل کول دافغانانو تر وس لو لړته راو ځفساد مین د
شمیر  ویاو د  ودښالس افغانانو ته دفساد چل ور و یپه لو انویغرب یدامریکا د ولډ يګړانځاو په  ولنيټ یواليړدن

 .لړپه فساد کي شکیل ک ېله الري ی راموګپروژو او پرو
 

کچه په فساد کي داخل  یوالهړچارواکي شتون لري چي په ن يړپو ټیټاو  يړپوړشمیر داسي لو وینستان کي افغا اوس
کي دافغانستان او افغانانو لپاره سر  رډګ یوالړمسلي په ن ېتر مفسدو چارواکو مخکي دي چي د ړۍدي او د نوري ن

 .ید يړکي شامل ک تاردمفسدو هیوادونو په ک یېهیواد  ږاو زمو ید يړک ړجو يږخو
 

نه دي خو افغانستان د مفسدترینو هیوادونو په لیکه کي خپل  ړسره ویلي سم چي افغانان په فساد کک هګاډبیا هم په  زه
 .لري يښنه بلکي بهرني ری خړچي دفساد پروژه داخلي ا کهځلري دا  ايځ
 

واخلي هغه نوم چي په  امونهګ ليټکو کي پراخ او لوړو هځحکومت ته په کار ده چي د فساد په له مین ۍاوسن اوس
نه دي  وونکيښته ثابته سي چي افغانان فساد خو ړۍن وليټ دیافغانستان لري باید تري لیري سي او با ېکچه ی یوالهړن

 پروژه ده. ۍد افغانانو تولید نه بلکي بهرن سادف ېسو ړاو دلته جو يړاو په خپل هیواد کي فساد نه غوا
 

 ایپ
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