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 2تر 1 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

  

 ۲۰۱۶/۰۱/۳۰ آصفي خوشحال

 
 تګ وړاندې قدم یو کې فساد اداري په کارنامه؛ کال نیم یو د حکومت ګډ د

 
ی؛ ترڅنګ، یوه بله غټه ستونزه چې دولت ورسره مخ دله څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د نورو لویو ننګونو 

په نړۍ کې یي د افغانانو بد  ،شيد دولت او ولس ترمینځ واټن پیدا . دغه پدیده باعث شوې چې اداري فساد دی
انځور نړیوالو ته وړاندې کړی، افغانستان خپل نړیوال مرستندوی هیوادونه له السه ورکړل او یا هم پرې بې باوره 

، تور داغ پر لمن هغه ستر ونو حکومتافغان  داداري فساد  په ټولیزه توګه ویلی شو چېکه ژور فکر وکړو ، شول
ونو او حکومتټول افغان ولس شاهد دی چې تیرو   .نړۍ ته یی د افغانانو ډیر بد انځور وړاندې کړی دیدی، چې 

وړاندې مبارزه پیل کړی او پدې برخه کې بیالبیلې ادارې جوړې ر د ا دارې فساد پاوسني ګډ حکومت په ښکاره 
 .نه ده لرلې د پام وړ السته راوړنهشوي ، خو تراوسه یې هیڅ کومه 

زیږدیز کال کې افغانستان  ۲۰۱۵وایي چې په « ټرانسپرنسي انټرنېشنل»د روڼتیا نړیوال سازمان اوس په تازه کې 
د نړیوالۍ روڼتیا دغه سازمان چې مرکز  .د نړۍ دوهم هغه هېواد دی چې په نظام کې یې زیات فساد شتون درلود

 ۱۶۷ویل شوي دي چې شمالي کوریا، افغانستان او سومالیا د نړۍ د یې په المان کې دی، په یوه تازه راپور کې یې 
 د ډالرو ونوپه راپور کې راغلي دي چې، په افغانستان کې دمیلیارد .هېوادونو په کتار کې تر ټولو فاسد دولتونه دي

 په افغانستان چې دی نه ځل لومړی دا .لري شتون فساد پراخ کې ادارو دولتي په افغانستان د هم بیا سره سره لګښت
 د بنسټ پر راپور د سازمان ددغه راهیسې کلونو څو له افغانستان بلکه راځي کې درجه اعلی په کې سیالۍ دغه

 هېوادونو ۱۷۵ د نړۍ د افغانستان کې کال زیږدیز ۲۰۱۴ په هم وړاندې دې تر .لري ځای کې سر په دولتونو فاسدو
 هېوادونو ۱۷۷ د نړۍ د افغانستان کې کال زیږدیز ۲۰۱۳ په راز همدغه و، شوی ګڼل دولت فاسد درییم کې کتار په
 .و کړی خپل مقام دولت فاسد دوهم د کې نوملړ په

، او څوک یې باید مخه ونیسی ؟ ایا دا په ریښنتیا دومره ي چې ، څوک په فساد کې ښکیل داوس پوښتنه دا ده 
حکومت لنې له پرله پسې مرستې سره سره هم افغان تیرو څوارلسو کلونو کې د نړیوالې ټوستونزمن کار دی چې په 

 ؟مخه نشی نیولید دغې بال 

د اوسني ګډ حکومت دواړو شریکانو )غني او عبدهللا( د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال؛ د فساد سره مبارزه خپل 
ی دواړو ته په لومړیتوب یادولو او پر وړاندې یي د جدي مبارزې یادونه کوله خو له بده مرغه کله چې واک همدو

الس ورغی نو حاالت بلکل بدل شول او نه یوازې دا چې د دواړو ښاغلو د فساد ضد شعارونه؛ تش شعارونه پاتې 
شول بلکه اداري فساد نورې هم ریښې وکړې او دا دی د نوي حکومت په یو نیم کال موده کې افغانستان دومره 

 سید.پرمختګ وکړ چې له څلورم مقامه؛ دویم مقام ته راور
 
 ته بهرنیانو ګوته پړې د ډیره تر یی مهال هغه خو و موجود تورونه اړوند فساد د هم حکومت تیر په چې ده سمه دا

 فساد باید نو دی شوی کم برابره څو پرتله په پخوا د هم شتون بهرنیانو د کیدو رامنځته په حکومت نوي د کیده، نیول
 راتګ منځته په حکومت ګډ د والړو. وړاندې کې فساد اداري په هم قدمه څو بلکه ونشو داسې خو وای. شوی کم هم

په افغانستان کې فساد دود شوی او ډیری کسان په دې باور دي چې د رشوت په ورکولو سره په دولتي ادارو کې د 
د معافیت د کلتور پراختیا په هیواد کې د اداري فساد د زیاتوالي  د شنونکو په باوردوي کارونه ترسره کیداي شي.

او د ولسمشر او اجرایه ریاست تر منځ ناسالم رقابتونو؛ له جزا څخه د معافیت کلتور ته  اصلي المل بلل کیږي
 پراختیا ورکړې ده.

 
ي. د دغې پدیدې د ټغر د ټولو ټول شه له هیوادي ی اداری فساد د ټولو ستونزو مور ده اوتر ټولو اړینه ده چې ټغر

لپاره په کار ده چې په لوړه کچه په حکومتولۍ کې بدلونونه رامنځته شي په دې معنا چې ولسمشر او اجرایه رییس 
مکافات دې او ، مجازات ي دې په ملت پورې وتړونه ، ځاني کړې له ځانه لرونه مفسد ټیمي دغه خپل اوسندې 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه 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

 

ي. حکومت تر روستي او لری پرتې ادارې په پورې دې وغځو او دي ت دې له ارګه پیل کړاصالحا، وټاکي
نافذه قوانینو سره سمه سزا  څو تنو مسفدو لوړ پوړو چارواکو ته دهیواد دولسمشر دې د نورو د عبرت او پند لپاره 

د اداري به  په خپلهي نو وګمارپه دندو دې ، پوه، وړ او پاک کسان کړيله مفسدو کسانو پاکې باید  ، ادارېکړيور
 ټوله شي.فساد لمن 
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