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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ فبروری ٠٢

   ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢٩ 

  : فاسدترين کشور جھان۵افغانستان جزء 

  فاسدترين کشور جھان رده بندی گرديده۵سازمان جھانی شفافيت، افغانستان اشغالی جزء  ٢٠١٨در گزارش سال  

گرفته و نتايج را به اساس   و دولت ھا را به بررسیاين سازمان ھمه ساله فساد اداری موجود در حکومت ھا. است

 سازمان ٢٠١٨در سال . رساند می شود، به نشر می  امتياز داده١٠٠معيار ھای قبول شدۀ جھانی که از صفر تا 

 و ١٨٠کشور به بررسی گرفته که سوماليا بدون ھيچ امتيازی در جايگاه  ١٨٠شفافيت جھانی، فساد اداری را در 

 . قرار گرفته است١٧٢ امتياز در جايگاه ١۶داشتن  افغانستان با

ترين  سياسی افغانستان تحت سيطرۀ منفورترين، فاسدترين، جنايتکارترين، مزدورترين و خاين که حاکميت یتا زمان

 ما در .زندگی مردم را نبايد توقع داشته باشيم گاه اميدی برای تغييرات مثبت و بھبود  قرار داشته باشد، ھيچانسان ھا

 خوردن علف توسط برخنفوس آن زير خط فقر به سر می برد و بار ھا  درصد ۵۵کنيم که بيش از کشوری زندگی می

نيروی  درصدد ۴٠ستمديدۀ ما گزارش شده، کشوری که نرخ بيکاری در آن دو رقمی بوده و بيش از  توده ھای بيچاره و

  .کار در بيکاری به سر می برند

  

  :نستافساد در اخذ ويزۀ پاک

 را فراھم کرده و متقاضيان ويزۀ پاکستان در اين الکترونيک  پاکستان برای بيشتر از صد کشور سھولت اخذ ويزۀ

از  از طريق انترنت تقاضای ويزه می نمايند، اما اخذ ويزۀ اين کشور برای افغان ھا يکی کشور ھا بدون ھيچ مشکلی

 صبح و در ۵بايد قبل از ساعت  درخواست کنندگان ويزه. گيرندپرجنجال ترين و فاسدترين پروسه ھا را در بر می 

مشکالت بسيار ساعت ھا در عقب دروازه ھای کنسولگری ھای  ھوای سرد پشت دروازۀ سفارت پاکستان در کابل و با

   .انتظار بکشند تا بلکه ويزۀ شان را به دست آورند پاکستان در بلخ و ننگرھار

در واليات به کمک   ولين سفارت پاکستان در کابل و کنسولگری ھای پاکستانؤوجود دارد که مس گزارش ھای بسياری

 که نياز شديد به ويزه دارند، از پانزده تا بيست ھزار افغانی در بدل پوشالی از کسانی ولين امنيتی دولتؤو تفاھم با مس

چنان باال گرفته بود که چندی  تن ويزۀ پاکستانبوی گند و مرداری فساد در ھنگام گرف. صدور ھر ويزه پول می گيرند
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منسوبين امنيتی دولت پوشالی کابل را از سفارت پاکستان به صورت  قبل وزارت نام نھاد امور داخله را وادار ساخت تا

  .ی برکنار کندئيکجا

و مزدور  حوش جنايتکار، وانی و ھمپيمانانشئی، ناتوئنيمه فيودالی را درنده ھای اشغالگر امريکاافغانستان مستعمره و 

داخلی از نوع جھادی، تکنوکرات ھای  طالبی، دولت پوشالی کابل، کشور ھای غدار ھمسايه، سرسپرده ھا و جنايتکاران

مواد مخدر، گروه ھای تروريستی، روشنفکران مفلوک و ساير  از غرب آمده، تواب شده ھای خلقی و پرچمی، مافيای

، در موجوديت نظام فعلی و  آتشين برای توده ھای ستمديده و بيچارۀ ما مبدل کردهدوزخی جنايتکاران و وطنفروشان به

  .تغيير وضعيت آشفته و پراکندۀ فعلی ديده نمی شود  ھيچ روزنۀ اميدی برای،دوام اشغال

 

  


