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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۶/۰۹/۲۰1۹         څېړونکی مرکز څېړنو ییزوسیمه او ستراتېژیکو د - شاه راشد احمد

 

 راوړنې او ننګونېپه برخه کې شته الستهسره د مبارزې فساد 
 

مېلیونه 1۰۰د امریکا د متحدو ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپټمبر په نولسمه وویل چې حکومت به یې 
د پامپیو اشاره د افغانستان په . ، وګرځويؤوته ځانګړي شوي  وپروژډالر چې د افغانستان د انرژۍ د تولید بنیادي 

جنوب کې د غزني او کندهار د کجکي او کندهار ترمنځ د برېښنا د پنځو سبسټېشونونو او د برېښنا د لینونو د لېږدولو 
پروژه پرته له دې چې د جمهور رئیس غني حکومت ته پیسې ورکړي، بشپړه د امریکا حکومت به دا  .پروژې ته وه

، د اداري فساد او ؤومېلیونه نور ډالر چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بېل شوي  ۶۰رنګه واشنګټن همدا کړي.
امریکا  وه چې دته یوه اونۍ پاتې ټاکنو په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د شفافیت د نشتوالي له امله ګرځولې دي، 

 مېلیون ډالرو مرستې د ګرځولو اعالن وکړ.  1۶۰حکومت له افغانستان سره د 
 

 :مخینه فساد يادارد 
تر مشرۍ الندې حکومت له رامنځته کېدو وروسته، یو شمېر کورنیو او نړیوالو  يپه افغانستان کې د حامد کرز

 کړې دی. دتر سره ګانې او څېړنې څېړنیزو مرکزونو په هېواد کې د اداری فساد د کچې معلومولو په موخه سروې
هر کال په  (Transparency International)کال وروسته د شفافیت نړیوالې ادارېم  ۲۰۰۵بېلګې په ډول له 

 يکال وروسته، هر کال د ادارم  ۲۰۰۶شیا فاونډیشن هم له ې، ايګانې کړې دفساد په تړاو سروې يرهېواد کې د ادا
کال وروسته، د افغانستان د روڼتیا څار ادارې م  ۲۰۰۷فساد په تړاو له خلکو څخه نظرپوښتنه کړې او له 

((Afghanistan Integrity Watch ګانې او څېړنې پیل کړېفساد د کچې معلومولو په تړاو سروې يهم د ادار. 
اد ویالی شو، چې په هېوګانو ته ځیر شو، نو فساد پرضد دغو څېړنو او سروې يکلونو کې د ادار اتلسکه په تېرو 

 .زیاته شوې دهفساد کچه نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده، بلکې  يکې د ادار
فساد کچه زیاته  يکال پورې د ادارم  ۲۰۰۹کال څخه تر م  ۲۰۰۵ګانو له مخې، له د شفافیت نړیوالې ادارې د سروې

م  ۲۰1۳او م  ۲۰1۲فساد کچه راکمه شوه. په  يکال پورې بیا د ادارم  ۲۰11 کال څخه ترم  ۲۰۰۹شوه؛ خو له 
حکومت د یو شمېر ګامونو له کبله بېرته راکمه  یوواليي کال کې د ملم  ۲۰1۴کلونو کې بیا خپل اوج ته ورسېده؛ په 

م کلونو کې د فساد پر وړاندې کوم  ۲۰1۸او  ۲۰1۷، ۲۰1۶په  او کال کې یو ځل بیا زیاته شوه م ۲۰1۵خو په 
کومې وعدې چې د ملي یووالي حکومت له لوري په اوایلو کې له ملت سره شوې وې مؤثر ګام نه دی اخستل شوی 

هم د  پیروزي هللا یوه هم نه ده عملي شوې په دې وروستیو کې د کابل بانګ په قضیه کې تورن خلیلهغه هېڅ کومه 
 اسې پاتې ده.دقضیه تر اوسه هم کبانکابلچې د ، په داسې حال کېیس له لوري له زندان څخه خوشی شوجمهور رئ

ژوند، په  يپه ګمان د دوی په ورځن ته د خلکوکال راوروسم  ۲۰۰۵ګانې بیا ښیی، چې له شیا فاونډېشن سروېېد ا
 .فساد زیات شوی دی يیت او ټول افغانستان په کچه ادارچارواکو او د وال يګاونډ، په محل

څېړنیزې  ۶فساد پرضد خپلې  يهم د ادار (Afghanistan Integrity Watch)ستان روڼتیا څار ادارېد افغان
او  ۲۰1۶، ۲۰1۴ ،۲۰1۲، ۲۰1۰، ۲۰۰۷ګانو څخه جوتېږی، چې په ګانې خپرې کړې او له دغو سروېسروې
کلونو کې په ټول افغانستان کې په مجموعی ډول ورکړل شوی رشوت او د بالغو کسانو شمېره چې په دغو  م ۲۰1۸

 .، زیات شوی دیؤوکلونو کې یې رشوت ورکړی 
یو شمېر نورو ادارو، لکه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو ادارې او د بودجې د شفافیت سازمان، هم په 

کله د اداري فساد کچه زیاته کال وروسته م  ۲۰۰۹ګانې خپرې کړې، چې په ټولیز ډول له دې تړاو څېړنې او سروې
 .ودنه کويزیاتوالی ښد چې د اداری فساد د ککله هم کمه ښودل شوې ده خو په ټوله کې 

 

 :پکې شتون لريلوړه کچه فساد په هغه ادارې چې 
د اداري فساد پر ضد د قوانینو جوړولو او ګڼ شمېر ادارو له فعالیت سره سره، نه یوازې دا چې په هېواد کې د اداري 

 یووالي حکومت اېتالفيفساد کچه راټیټه شوې نه ده، بلکې ورځ تر بلې لوړېږي هم، چې یو المل یې خپله د ملي 
له یوې خوا هغه ادارې چې د اداري فساد کچه پکې تر ټولو زیاته ده او له بلې خوا د اداري فساد پرضد . جوړښت دی

ذکر الندې ، نو له همدې امله د سره مخامخ کړهادارو کې د فساد شتون، د ملي یووالي حکومت مبارزه د ناکامۍ 
 یادولی شو: و نومونهادارشویو 
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 داسې مخکېګانو او څېړنو د اداري فساد په تړاو کورنیو او بهرنیو ادارو له سروې :عدلي او قضایي ارګانونه 
 ملي یووالي حکومتچې په عدلي او قضایي ارګانونو کې په پراخه کچه فساد شتون درلود خو د ، ېدلهښکار

ر سره تپه دې برخه کې ړتیا شته چې په راتلو سره په دې برخه کې مثبت تغیرات راغلي خو نور کار ته هم ا
 شي.

 

 په امنیتي ادارو کې د کورنیو چارو وزارت د ملي یووالي  ګانو په اساس: د شویو سروېامنیتي سکتور
د اداري  هم اشرف غنيمحمد  او خپله ولسمشر  په ګوته شوی ؤوحکومت په دوره کې تر ټولو فاسد ارګان 

کال کې د افغانستان د روڼتیا څار م  ۲۰1۰. په تېرو کلونو کې هم، د بېلګې په ډول په ؤوفساد زړه بللی 
باوري پر امنیتي سکتور د سروې له مخې، تر ټولو ډېره بې Afghanistan Integrity Watch))سازمان 

 .وه او ډېرو خلکو پولیسو ته بډې ورکړې وې
 

 د افغانستان د روڼتیا څار ادارې :کانونه ((Afghanistan Integrity Watch  کال په ډسمبر م  ۲۰1۵د
. هلکې د )هیلو لوټماران( په نوم یو راپور خپور کړ، چې په دغه سکتور کې د پراخ اداري فساد ښودنه کو

هم د کانونو په اړه  (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction)سیګار
کال په جنورۍ کې خپور کړ او هغه  ۲۰1۶کال په اپرېل کې او دویم یې د  م ۲۰1۵خپل لومړنی راپور د 

پروژې یې پکې ارزولې چې د اداري فساد له کبله موخې ته نه دي رسېدلې. تر ټولو مهم الملونه یې مافیا او 
او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې ي، کمه څارنه او ناسم مدیریت بللی ؤو. همدارنګه زورواک

 Independent Joint Anti-{Corruption Monitoring and}ارزونې ګډې خپلواکې کمېټې
Evaluation Committee (MEC)  د کانونو سپارښتنې  ۲۴م کال کې د کانونو په برخه کې  ۲۰1۸په

  .الزم تغیرات راوړي ذکر شویو برخو کېوزارت ته ورکړې چې په  او پترولیم 
 

 ګمرکونه د اداري فساد په هغو مرکزونو بدل شوي، چې له کبله یې په ګمرکونو کې عادي د هېواد  :ګمرکونه
همدارنګه د سکرین کوم  .ډالر پکې غال کېږي لیونېدندې په لوړو بیو پلورل کېږي او هر کال سلګونه م

 .کار نه اخستل کیږي آماشینونه چې ګمرګونو ته ورکړل شوي دي د هغه نه عمد
 

 شورا د حکومت د کارونو د څارنې دنده لري؛ خو دغه ارګان نه یوازې له اداري فساد سره ملي  :ملي شورا
 United Nations)) مبارزه کې مرسته نه ده کړې، بلکې په زیاتوالي کې یې هم رول لوبولی دی. یوناما

Assistance Mission in Afghanistan  چې په دې راپور کې ، خپور کړراپور ې کم کال  ۲۰1۸په
. هود افغانستان پر ملي شورا کلکه نیوکه کړې او ملي شورا یې د اداري فساد د ستونزې یوه برخه بللې یې 

 اداري همدارنګه د.تر دې مخکې هم څو ځله په ملي شورا کې د اداري فساد له قضیو پرده پورته شوې ده
-Independent Joint Anti}کمېټې خپلواکې ګډې ارزونې او څارنې د مبارزې د وړاندې پر فساد

{Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC)  هم د ملي شورا په شپاړسمه
 دوره کې د پراخ فساد د شتون نه پرده پورته کړ.

 

ځواکونه هم په لوړه کچه په اداري فساد کې ښکېل پاتې  ۍ ادارې اورڅنګ، په افغانستان کې مېشت بهرند دې ټولو ت
شوي او ال هم د دې ننګونې په پراختیا کې رول لري، چې پر وړاندې یې د افغان حکومت کمزوری دریځ هم د 
اداري فساد پرضد هڅو کې، د ناکامۍ المل شوی. په دې اړه د سیګار مشر جان سپکو څو ځله منلې، چې په اداري 

 .یکایان هم ښکېل ديفساد کې امر
 

  چې د “وویل نېټه مه  1۹د تدارکاتو ملي اداره: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپټمبر په
افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه شوې چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حساب ورکونې پر 

 .پورته کړينه دي تول تللي ګامونه 
 

 :کړنالرهفساد ضد د ملي یووالي حکومت 
اشرف غني پکې د اصالحاتو په محمد کال په پای کې د لندن کنفرانس جوړ شو او د افغانستان ولسمشر م  ۲۰1۴د 

حکومت کړنالره هم روښانه شوه.  یووالياړه خپله مقاله وړاندې کړه. په دغه مقاله کې د اداري فساد پرضد د ملي 
 :د اداري فساد د ختمولو په تړاو حکومت ادعا وکړه، چې الندې ګامونه به پورته کړي

 

 د اداري فساد پر ضد به خپلواک ماموریت، چې محدود وخت او د پلي کولو واک به ولري، جوړوي؛ 
 د پلټنې په عالي اداره کې به اصالحات راولي؛ 
 د تهیې ملي هیأت یا (national procurement board)  جوړول چې لوی قراردادونه به اداره کوي

 ترڅو افغانستان د فساد له لویې کچې څخه راوباسي؛
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  سترې محکمې ته به وسایل ورکړل شي، ترڅو دوی د قاضیانو د معاشاتو، خوندیتوب او مسلکیتوب او د
 خپلو اصالحاتو پروګرام پلی کړي؛

 

 د خپلې شتمنۍ ثبت کړي؛ټول حکومتي چارواکي بای 
 

 سیستم به پیل کړي؛ ګنېموبایل بانک 
 

 اوسني هغه قانونونه او پروسیجرونه به بیا وکتل شي، چې د اداري فساد المل شوي؛ 
 

 م کې به اصالحات راوړل شي؛تپه ټاکنیز سیس 
 

 په قضایي نظام کې به اصالحات راوړل شي؛ 
 

اوسه د اداري فساد پرضد خپلواک ماموریت جوړ  خو نه ترې ډېر ښه کارونه دي که تر سره شي، په ظاهره کټول  دا
چې حکومت  شیشوی او نه هم په کومه برخه کې اصالحات راغلي. د اداري فساد پرضد په مبارزه کې یوازېنی 

 او په عدلي او قضایي ارګانونو کې راغلي مثبت  قضیه بیا پرانیستل دي کله السته راوړنه بولي، د کابلبانیې خپ
 او بس.تغیرات 

 

 :ې ارزونهمبارزفساد پرضد  يد ادار
ې. ژمنې وکړ کلکېفساد د ختمولو په اړه  يمهال د ولسمشرۍ نوماندانو د ادارکال د ولسمشریزو ټاکنو پر م ۲۰1۴د 

 وواليی يدې اړه یو ځانګړی بحث وکړ. د مل هم په خپل ټاکنیز منشور کې په يپه دې تړاو افغان ولسمشر اشرف غن
فساد پرضد  يکې د ادار( ۲۰1۴د لندن په کنفرانس ) ياشرف غنمحمد دو وروسته، افغان ولسمشر حکومت له جوړې

کال مې  ۲۰1۶د مبارزې لپاره خپله تګالره روښانه کړه. دغه راز ولسمشر له فساد سره د مبارزې په کنفرانس )د 
ی ټولنې پالوی ته د اداری فساد پرضد مبارزې په تړاو خپلې ژمنې تکرار کړې او وروسته یې میاشت( کې د اروپای

اټ کې هم، چوک يافغانستان د سولې او پرمختیا مل د لندن په کنفرانس کې د فساد پرضد خپله مقاله هم وړاندې کړه. د
 .فساد پرضد ژمنې وشوې يد ادار، ؤو چې د بروکسل د کنفرانس لپاره چمتو شوی

 هګامونه پورته کړل او ل يفساد پرضد یو شمېر چټک او جد يحکومت په پیل کې د ادار يیووال يکه څه هم د مل
وال سازمان په فساد ککړو هېوادونو کې له دویم څخه څلورم نمبر ته راټیټ شو؛ خو ېامله یې افغانستان د شفافیت نړ

حکومت په پیل کې  يیووال يتعقیب نه شوه په کوم ډول چې د ملوروسته دغه مبارزه په هغه سرعت او جدیت سره 
 .وه

کوم نړیوال کنفرانس فساد پرضد مبارزه کې ډېری ګامونه هغه مهال پورته کېدل، چې د  يډول د ادار يپه عموم
بانک قضیه پرانیستل شوه، د څخه وړاندې د کابل( ۲۰1۴وخت به رانژدې شو. د بېلګې په توګه د لندن کنفرانس )

مخه  غونډې د( ۲۰1۶چارواکو شتمنۍ ثبت کړې او د بروکسل ) يله غونډې وړاندې یې د حکومت( ۲۰1۶وارسا )
افیت نړیوال سازمان په خپل له همدې کبله د شف. مرکز پرانیست ياو قضای ياری فساد سره د مبارزې عدلیې له اد
و ا ينمایش»او کړنې یې « کمزورې»راده فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ا يراپور کې، له ادار يوروست

 .وبللې« يسیاس
ساد کې ف يپه ادار، نه یې هم يترالسه کړ يبانک قضیې پورونه نه دګه د کابلافغان حکومت تر اوسه په بشپړه تو

خو  ؛يو يو کسانو پرضد به ګامونه پورته شو)که څه هم د یو شمېر محدود يمحاکمه کړ يښکېل لوړ پوړی چارواک
د کومو کسانو پر وړاندې چې ګامونه پورته شوي دي د هغه له جملې  اړخیزې نه وې( په ټولیز ډول دغه محاکمې هر

قضیه یې همداسې پاتې شوه او په دې وروستیو کې مؤسس ؤو په زندان کې ومړ او  کفرنود چې د کابلبانشېرخان 
 او نه یې هم له ،شولو آزادجمهور رئیس د فرمان په اساس  خلیل هللا فیروزي له زندان نه دبل شریک  کد کابلبان

 .ياړخیز اصالحات راوست ادارو کې هر فساد سره د مبارزې په ښکېلو يادار
 

 :امریکا ولې مرسته شوې پیسې وګرځولې
تېره اوونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان سره مرسته شوې پیسې د فساد د شتون له امله بېرته 
د امریکا خزانې وزارت ته ګرځول شوې دي، لومړی خو دا چې د ملي یووالي حکومت مشرانو به د خپل بهرني 

اري او بل داسې ښکملت ته جوته شوله سره دا هم  سیاست په برخه کې د بهرنیو مرستو د جلب خبره کوله چې په دې
چې امریکا له حاکم حکومت سره نور په کارونو کې همغږی نه دی او خپلې مرستې پرې بندوي یو خو دا چې د 
فشار د آلې په ډول به یې دا کار کړی وي او یا دا چې راتلونکي حکومت په راس کې چې هر څوک راځي د امریکا 

 ان کې د مالي بحران پیل ګڼل کیږي.چې دا خپله په افغانست ديمرستې ورسره نشته 
 

 :سپارښتنې
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 :حکومت پاملرنه به، د اداري فساد پر ضد مبارزې له بریالیتوب سره مرسته وکړيراتلونکي الندې مواردو ته د 
 سیاسې ارادې ته اړتیا لري؛ اوهوډ له اداري فساد سره مبارزه له هر څه وړاندې قوي  ؛لومړی
 تګالرې ته اړتیا لري؛او سنجیده شوې لپاره، حکومت یوې همغږې  کامیابۍله اداري فساد سره د مبارزې د  دویم؛

چې یوه خپلواکه، باصالحیته او په موخه د ډېرو ادارو په پرځای اړتیا ده له اداري فساد سره د مبارزې  درېیم؛
 اغېزناکه اداره رامنځته شي؛

سمتي  ،فساد کچې راټیټولو لپاره باید د لوړپوړو دولتي چارواکو د ټاکلو په تړاو قومي په دولتي ادارو کې د څلورم؛
ښه کاري تجربه ولري او په  او سیاسي مصلحتونه له پامه وغورځول شي او داسې کسان په دندو وګمارل شي، چې

 اداري فساد کې د ښکېلتیا مخینه ونه لري؛
عامه پوهاوي ته پاملرنه وشي او ترڅنګ یې داسې یو قانون جوړ شي، چې د رسنیو او دیني علماوو رول او  پنځم؛

 د اداري فساد د افشا کوونکو خوندیتوب پکې تضمین شي؛
اداري فساد هم د هرې بلې برخې په څېر له سیاسي او امنیتي ثبات سره تړاو لري. له همدې کبله حکومت باید  ؛شپږم

ثباتۍ د له منځه وړلو او د سولې بهیر د بریا په موخه، ریښتنې هلې ځلې په هېواد کې د روانې سیاسي او امنیتي بې
 .وکړي
: د خلکو د اقتصادي وضعیت لوړول، د اداري فساد یو عامل دا هم دی چې یو شمېر خلک په اداري فساد کې د اووم

عیت د اقتصادي وضخپل ټیټ اقتصادي او یا کمو تنخواوو له کبله ښکېلیږي. له همدې کبله حکومت باید د خلکو 
 لوړولو لپاره هلې ځلې وکړي.

 
 پای
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