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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٢٨
 

 افغانستان فاسد ترين دولت جھان: مبارک، مبارک، مبارک
.  فاسد ترين دولت جھان شناخته شد٢٠١۵نظر به گزارش جھانی سازمان شفافيت بين المللی، افغانستان در سال 

دھد که وضع اجتماعی و فساد در افغانستان نه تنھا بھبود نيافته، بلکه به مراتب نسبت به سال ھای  احصائيه نشان می

 شرم ندارد و حتا اين دو  عبدهللا–غنی حکومت فاسد وحشت ملی . رود گذاشته خراب تر شده و خراب تر شده می

  . در رأس يک دولت فاسد نصب شده اندمباھات می کنند که

  *.دپائين می ترقبه  افغانستان از باال      لم رو به باالستاترقی ھای ع

اما در . ، در صف سوم کشور ھای فاسد جھان قرار داشت٢٠١٣، افغانستان در صف دوم و در سال ٢٠١۴در سال 

 عبدهللا و غنیکشور يعنی ) خنده(رۀ تابناک ، افغانستان  از برکت حکومت ضد ملی و ضد مردمی دو چھ٢٠١۵سال 

ًواقعا که ايندو شرف باخته . سوماليا و کوريای جنوبی به ترتيب دوم و سوم شدند. کشور اول فاسد در جھان معرفی شد

پاکستان که  . برای کشور شان کمائی کردند و مردم بدبخت خود را طور شايسته به جھان معرفی نمودند" نيکی"نام 

 را به خود ١١٧  رتبۀ ٢٠١۵رفت که ھنوز ھم است، در سال  جھان به شمار میھای زمانی از فاسد ترين دولت 

  .اختصاص داد

 با وجود صرف ميليارد ھا دالر در افغانستان، فساد غير قابل باور در کليه سکتور ھای دولتی و خصوصی اين کشور 

يکی . کردن آن مستلزم يک انقالب استکن ان آنقدر پيچيده و وسيع است که ريشه ريشۀ فساد در افغانست. بيداد می کند

سوی فساد می کشانند تا بتوانند ه ًاز داليل اين فساد موجوديت اشغالگران بيگانه  در کشور است که عمدا افغانستان را ب

اسد را در دستگاه ھای دولتی و بنابران، اشغالگران افراد ف. برای مدت طوالنی بر کشور ما حاکيمت داشته باشند

ستاده شود ياين يک برنامۀ از قبل طرح شده است که افغانستان نتواند به پا ا. خصوصی تعيين نموده و حمايت می نمايند

  .و حاکميت و استقالل خود را باز يابد

ست نشاندۀ اجانب را منھدم با بيداری اجتماعی و باال رفتن شعور سياسی، مردم ما سر انجام قادر خواھند شد که نظام د

  . ساخته و  کشور را از شر فاسقان نجات دھند

  : اصل بيت-* 

 ئين می ترقيماترقی ھای عالم رو به باالست     ما از باال به پ

 
 


