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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئ من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١٠،یجنور ٢۴                             نظامی موسیمالل
 

  ملل جهانني تررياز فق یكي فلج بر اتيمال
  كندي مدادي در افغانستان بی ادارۀ گستردفساد

 
 و راپور یري گهي با احصای مقامات دولتدي موجود است، برخورد و تردشهي آه در افغانستان همی از مشكالتیكي

 موسسات ی ازانجمله راپور ها.ديگرد آه در مملكت ما فعال هستند ارائه می هائی موسسات و تصدنب از جا آهستيهائ
 و امثال آن دائم ی المللني عفو بۀ بر حقوق بشر، موسست نظارۀتي مستقل حقوق بشر، آموني مانند آمسی المللني بيۀريخ

  .رنديگي شان از مردم قرار می نشر راپور ها و نظر خواههي علیبا استكاك و برخورد مقامات دولت
 ٧۶٠٠ ملل متحد با اشتراك ۀمربوط به موسس»  مبارزه با فساد و جرائم ۀادار«  از جانب دي جدی ای نظر سنجكي رًاياخ

 ی آزادیوي و رادی سی بی در افغانستان صورت گرفته است و نظر به خبر بهي قر١۶٠٠ شهر و ١٢ ینفر از اهال
   : استدهيش آش گردي پی دولت جناب حامد آرزی برالي تفصني بدیپراگ، راپور

 
 ۀ گسترد وحشتناک و فسادمي روزمره با معضله و مشكل عظاتي آه در حنديگوي صد مردم افغانستان می ف۶٠ از شتريب

 یكاري صد از بی ف۵٢ بوده  و ی شاآیتي از مشكالت امنصدي ف۵۴ ی نظر سنجني در.بانندي دست به گری دولتيی یادار
 .نالندي ساخته است، موبرو به مخاطره راسفباری ها را به طورلي و آشنده آه اقتصاد فاممزمن
  اظهار که اين احصايه گيری به وی مربوط ميگردد، ملل متحدۀ مبارزه با فسادو جرائم موسسسي آوستا رئاي مارايانتون
 امور، یايجانب اول از» رشوه  «افتيدر بدون ني مراجعی برای آه مردم افغانستان معتقد اند آه خدمات دولتدارديم

 و آار تي آه عدم وجود امننستان آه در سر تاسر افغاشودي مدهي ددهد،ي نشان مهي احصاكهيطور. باشدي ممكن مري غآامًال
 لي بر آنان تحمی آه فساد اداری از نظر مردم آن فشار و آزاربا آنهم  راخلق نموده است،ی و اساسمي وخاريمشكل بس

  .باشدي مۀ فوق الذکر بزرگتر از دو معضلد،ينمايم
 دالر است آه ازان جمله ۴٢۵ افراد در افغانستان در حدود ۀ ساالن متوسط خالصري غدي گزارش عاني اساس ابه

 به اساس آن ی ماه گذشته آه نظر سنج١٢بنابران در . اختصاص دارد» رشوه «  پرداخت ی برا دالر اجبارًا١۶٠مبلغ
  ی اجبارًا دالر به دوائر دولت»وني بل«اردي ملمي دونبلغ افغان ها به اساس نفوس در مملكت مصورت گرفته است،

 صدي ف٢٣  و استدهي تقاضا گرد در بدل اجرای کار اداریمًاي افغانستان مستقمردم پول ازني اداده اند آه اآثرًا» رشوه« 
 .دهدي ملي را تشكباع تا   ناخالصديعا
 ی های و تصدی دولتري نظر معتقدند آه موسسات غني مصاحبه شدگان به اصدي ف۵۴است آه  راپور هم چنان مشعر نيا

 تي در افغانستان فعالهي تجمع سرمای برا دست داشته و اآثرًای هم در فساد اداری جهانۀ به جامعطوب مری ایخارج
 .ندينمايم

 مهلك تشبه نموده و معتقد است آه اگر حامد یانط سرۀ غدكي افغانستان را به ی آوستا فساد مدهش اداراي مارايآنتون
 و یري گی ملل متحد، پۀ موسسی مبارزه با فساد اداوني آمسی را به اساس پالن ها کشنده مرض چنين يک عالجیآرز
  . افغانستان را فلج خواهد نمودیادي و اعمار بنی باز سازی عواقب آن تمام پروژه هاد،ي ننمایريجلو گ

 ملل جهان ني ترري از فقیكي بر » فلجاتيمال« افغانستان رای خانمان بر انداز ادار گسترده واد خاص فسستمينامبرده س
  ! استدهينام

  
 افغانستان، يۀ مالدي جدري وزد،ي گردمي مذآور به حكومت افغانستان تسلوني بعد از نشر راپور باال آه از جانب آمسكروزي

 ري تجارت غۀكسالي با پول كسالي در یه مجموع پول رشوت ده مشعر است آ هم چنان راپور را آهني وال اليزاخ
 ارقام ی ولباشد،يم» !« موجودی آه البته مشكل فساد ادارفترد نمود و گ» آامًال « ،دينماي می برابره مواد مخدریقانون

  !ط استغل» آامًال « یراپور نظر سنج
  مظلوم هموطن٧۶٠٠ آه با اشتراك یند، با رد راپور مقام عز تقرر حاصل نموده اني به ادًاي صاحب آه جدري جناب وز

 قدم را در راه ني اولاي گو، استدهي اخذ گردی و رسمتيبا صالحۀ بی طرف،  موسسكي از جانب یعي وسۀماني به پیو
 با  رای جامعه افغانیادي انكشاف بنۀشي آه ری فساد ادارو شرم آور اسف بارۀمان وطن و معضلا اوضاع نابس»!«بهبود

    !دارندي برم،ی بزرگۀ مسئل چنان با اغماض بهجود،ي تمام و آمال مرحمیبي
  


