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  فساد پيشه ھای فاميلی در ادارات
  

 ھای فاسد در ادارات رخنه اکثر فاميل. که افغانستان من حيث يکی از فاسد ترين کشور ھا شناخته شده، تعجب ندارد اين

فساد پيشه ھا از يک ديگر حمايت می نمايند و پول رشوت و دزدی را ميان . کرده و يا در رأس دفاتر قرار گرفته اند

که اين ھم جزء ادارات دولت مستعمراتی است، به " ادارۀ مبارزه با فساد اداری"سعی و کوشش . خود تقسيم می کنند

شود، اعضای فاميل ھا که در ادارات نفوذ دارند،  ک لقمۀ چرپ برای رشوت گرفتن  پيدا میکه ي وقتی. رسد جائی نمی

  .طعمه را به يک ديگر می فروشند

 در بسياری از ادارات دولت مستعمراتی، يک عده از اعضای فاميل ھای فساد پيشه تا جائی که ديده و شنيده می شود

 در ادارات ريشه دوانيده و نمی گذارند که موريانهاين گروه مانند . دداخل شده و سيستم را از داخل تخريب می نماين

آور،   ھای پول  کارکنان اداره" يکی از کارکنان ادارۀ عالی با فساد اداری گفت که . صورت بگيرد" اصالحات"

خوب تنھا با صدور مبارزه با فساد اداری و ايجاد حکومتداری "اين شخص گفت که ". اند  ھای حکومتی  وابستگان مقام

رسد، بلکه مبارزه با اين پديده نيازمند مشارکت ملی و ھمگانی  فرامين وحتی با اتخاذ تدابير پوليسی به فرجام نمی

  ".است

يک نظامی که متکی به اجانب بوده  و بر مبنای رشوت اجانب .  نبايد از کسی شکوه کردص از نگاه من؛ درين خصو

يک عدۀ خاص اند که مزدوری بيگانگان را می کنند .  اداراتش فساد گسترده حاکم گرددروی صحنه آمده باشد، بايد در

تواند  اين نطام فاسد ھرگز نمی. گی را رايج ساخته اند در ادارات شامل شده و فساد پيشو اعضای ھمين مزدوران اند که

 .که فساد را در ادارات افغانستان ريشه کن سازد، زيرا آب از سرچشمه خراب است

 در کشور بيداد خواھد هکه افغانستان در چنگال امپرياليسم است و مزدوران استعمار در قدرت اند، فساد ھميش تا زمانی

  .  کرد

 

 


