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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٠٢
 

  دالر رشوتميليارد ۴
الر به  دميليارد ۴ًنظر به بعضی گزارشات، مردم افغانستان به خاطر اجرای کار ھای مشروع و غير مشروع  جمعا 

اين رقم را افشاء " مفتش عمومی برای اعمار افغانستان"يک تن از افراد مربوط به ادارۀ . مقامات دولتی پرداخته اند

اين صفت غير شرافتمندانه سال ھا .  کشور ھا در جھان ناميدترين سال گذشته ملل متحد افغانستان را يکی از فاسد. نمود

  .است که به  افغانستان وصل شده است

که به  ھر فردی. نظر به اين گزارش، ھيچ اداره ای  در افغانستان وجود ندارد که عاری از رشوه ستانی و خيانت باشد

در صدر ادارات فاسد، . يک دفتر مراجعه می نمايد، ناممکن است که بدون پرداخت پول بتواند کارش انجام شود

اگر يک شخص فرمان و امر . ستگاه دولت مستعمراتی اندقضات از زمرۀ خاين ترين قشر در د. محاکمات قرار دارد

 ندھد، ھرگز موفق نخواھد شد که از محاکمه بدون تکه به قاضی رشو رئيس جمھور را ھم داشته باشد، تا زمانی

قضات است که ازين طريق ميليون ًخصوصا موضوعات دعاوی ملکيت بھترين طعمه برای . پرداخت پول خارج شود

ھمچنان خود کشور ھای متجاوز با قرار داد ھای چاق کننده، تعداد زياد افراد را فاسد و بی . ھا دالر به جيب می ريزند

دھد که امپرياليسم امريکا از سال  نشام می"  مفتش عمومی برای اعمار افغانستان"گزارش ادارۀ . فرھنگ ساخته است

ھيچ گونه .  دالر برای اعمار افغانستان اختصاص  داده است که نتيجۀ آن منفی استميليارد  ١١٣ بدين طرف ٢٠٠٢

به عوض امريکا کوشيده که يک تعداد . سسۀ توليدی اعمار نشده و کمترين خدمتی برای مردم کشور انجام نيافته استؤم

امريکا . رسشی در مورد مصرف پول کرده باشدکه از ھمان افراد پ وابستگان و مزدوران خود را تمويل نموده بدون آن

  .خود مشوق فساد و رشوه ستانی در افغانستان بوده است

دھند و آن را   میتمتجاوزين رشو.  گرفتن در افغانستان اشغال شده تعجب بر انگيز نيستتًاصال رشوه دادن و رشو

  .      اری استفاسد ساختن جامعه يکی از اھداف امپرياليستی و استعم. تشويق می کنند

 

  

 

 

 


