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 اداری فساد علیه مبارزه جهانی روز از گرامیداشت مناسبت به
 علیه فساد اداری متن بیانیۀ داکتر عزیزهللا لودین رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه

 

با کسب اجازه از جاللتمآب محترم رئیس صاحب جمهوری اسالمی افغانستان، تشریف آوری  آن مقام محترم را به 
 مجلس گرامیداشت از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری، خوش آمدید می گویم.

جاللتمآبان معاونین محترم ریاست جمهوری؛ رهبران محترم جهادی؛ محترم قاضی القضات   حضار گرامی!
 صاحب؛ سفرای محترم دول دوست؛ جاللتمآبان محترم اعضای کابینه و اعضای شواری ملی و حضار محترم. 

 

 السالم علیکم و رحمت هللا و برکاته
 مهمانان گرامی، خواهران و برادران!

 

گرچه با تأخیر ، امروز می خواهیم از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری در حالی تجلیل نماییم که فشار های 
جهانی برای شدت بخشی در کار مبارزه با فساد اداری در افغانستان به اوج خود رسیده و تداوم کمکهای جامعه 

 بر علیه فساد اداری شده است.  مشروط به مبارزۀ جدی دولت افغانستان 4102جهانی بعد از سال 
بندی بین المللی در یت، هنوز افغانستان از نظر درجه از جانب دیگر بر اساس بررسی های مؤسسۀ بین المللی شفاف

 جمع کشور هایی قرار دارد که فساد اداری در آنها به اوج خود رسیده و به یک معضلۀ ملی بدل شده است. 
در ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، بسیار سخت است که نظر  اگر چه برای شخص من و همکارانم

سنجی ارائه شده از سوی مؤسسۀ بین المللی شفافیت را بپذیریم، زیرا پذیرش این گزارش به منزله این است که قبول 
گونه قضاوت و مطلق کنیم ما در افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری هیچ کاری نکرده ایم در حالیکه این 

زه با فساد ی که در کار مبارمشکالتگرایی درست نبوده و باید بپذیریم که دولت افغانستان علی الرغم ناکامی ها و 
بی انصافی است چشم  های خوبی را هم انجام داده و اقدامات زیادی را هم نموده است. بسیاراداری داشته است، کار

را دیده، آنها را در ترازوی ارزیابی خود محاسبه نماییم. ولی چنانکه بار  مشکالت قطآنها بسته و ف ۀخود را بر هم
ها نیز گفته ام واقعیت انکار ناپذیر این است که با وجود تالشهای انجام شده،  فساد اداری در افغانستان در مقیاس 

می گیرد، به دالیلی که هایی که از سوی دست اندر کاران امر صورت  کالن و گستردۀ آن وجود دارد و کوشش
 ذکر خواهم کرد نتایج ملموس و قابل قبولی را در پی نداشته است.

 
 حضار گرامی!

جدی بر سر راه مبارزه علیه فساد اداری را به تفصیل بر  مشکالتدر سال گذشته از پشت همین تریبیون من 
ری یک سیستم کار آمد نیست، و ثانیاً؛ وجود شمردم و تأکید کردم که در افغانستان اوالً؛ سیستم مبارزه با فساد ادا

ادارات موازی با دستگاه مبارزه علیه فساد اداری، عدم تطبیق یکسان قانون باالی همه، ضعف ارادۀ سیاسی برای 
، عدم کفایت معاشات و امتیازات مادی برای کارمندان دولت، حاکمه کشاندن مرتکبین جرایم بزرگتعقیب و به م

ت ملکی و فساد در ت و مکافات، عدم پاسخگویی اقدامات انجام شده در اصالحات اداری و خدمانبود سیستم مجازا
اساسی بر سر راه مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان محسوب می شود که از آن تاریخ الی اکنون  آن،  از مشکل

 را بر سر راه خود می بینیم.  لما همچنان این مشک به نتیجه نرسیده و های مؤثری در جهت رفع این مشکل کوشش
ایج ماهها شما در ظرف یکسال گذشته عمالً دیدید با وجود اینکه قضیه های فراوان، با ارزشهای بسیار بلند، که نت

های من و همکارانم بود، به هیچ جایی نرسیده و ما الی اکنون شاهد تعقیب و به محاکمه زحمات و خون دل خوردن 
 بوطه ارجاع شده است نمی باشیم. صد مورد قضیه ای که به مراجع مر کشانیدن هیچ یک از چند

پس باید پرسید که: آیا هیچ یک از قضایای ارسال شده از سوی ارگانهای کشفی به شمول ادارۀ عالی مبارزه علیه 
ر هیچ کدام آیا د فساد اداری به ادارات عدلی و قضایی قابلیت رسیدگی و محاکمه شدن متهمین شان را نداشته اند؟ 

هم کارش ارد بسیار عادی از این دوسیه ها پس چرا حتی مو از این دوسیه ها دالیل کافی برای الزام دیده نشده اند؟ 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ludin_a_bayaniya.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ludin_a_bayaniya.pdf
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صادقانه با فساد اداری را از ما دارند معلوم نمی  ۀمردم و همه کسانی که توقع مبارز ختم نشده و نتایج آن برای
 شود؟

اساسی در امر مبارزه با فساد اداری  نهفته است که من به عنوان مشکلجواب این پرسشها دقیقاً در مسائلی 
همچنان بر سر راه مبارزه علیه فساد  مشکلبرشمردم و در اینجا یکبار دیگر باز هم تأکید می کنم تا زمانی که این 

فساد اداری به یک سیستم با صالحیت و کار آمد تبدیل اداری در افغانستان وجود داشته باشند و سیستم مبارزه با 
نشود، نه ما در کار مبارزه با فساد اداری به نتایج مورد توقع مردم و همکاران بین المللی خود دست می یابیم و نه 

های شان به افغانستان گذاشته شده  هایی که از جانب کمک کننده ها برای تداوم کمک دولت افغانستان به شرط
 ت،  عمل کرده می تواند.اس

هر موقعیت و هر وظیفه ای که هستیم منحیث ساکنین این سرزمین که خوب و بد ها در است همۀ ما افغان بپس خو
قرار می دهد.  ، زندگی همه ما و شما را تحت شعاع خودچه جنگ و ویرانی، چه خوشی و ترقیآن چه فساد باشد، 

ر هر جایی که هستیم ویران خود را آباد کنیم و هر کدام د ۀخاناده و ما دست به دست هم د ۀپس ضرور است که هم
ما در  ۀدقانه انجام دهیم. تا باشد که همرا نسبت به خاک و وطن خود صاافغانستان وظیفۀ خود  ۀمنحیث یک تبع

 یم.زندگی خود لحظه ای را تجربه کنیم که یک کشور عاری از فساد اداری، آباد، آزاد و سربلند داشته باش
 

 خانم ها و آقایان !
د اداری در افغانستان، می خواهم مختصراً به در این جا و در روز گرامی داشت از روز جهانی مبارزه علیه فسا 

ورد ها و نتایج تالشهای ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان در طی یک سال گذاشته  برخی از دستا
 ذیالً تقدیم می گردد:اشاره ای گذرا داشته باشم که 

قضیه فساد اداری به ارگانهای عدلی و قضایی در طی یک سال گذشته، که هم از  061ارجاع بیشتر از  -0
ها هم قضایای در بین این دوسیه  می کند. الی مبالغ بسیار کالنی را احتوا نظر تعداد قضایا و هم از نظر ارزش م

جود دارند که مظنونین آن نیز در رده های مختلف دولت از مقامات بسیار ار خرد و هم قضایای بسیار کالن وبسی
 کشور دیده می شوند. عالی رتبۀرتبه گرفته تا افراد مشهور و پایین 

 که در اینجا به برخی از اهم این موارد اشاره می نمایم: 
 حیرتان و تورخم ار از محصول و مالیه در بندرهای قضیه فر -
 مرحوم مجید زابلی که ارزش آن به میلیونها دالر می رسد. قضیۀ غصب جایداد های -
دادها من جمله قرارداد البسۀ وزارت دفاع ملی که در نتیجه قضیه جلوگیری از سوء استفاده در عقد قرار -

 ( میلیون افغانی به نفع دولت تمام شد.081اعالن مجدد آن مبلغ )
 به میلیونها دالر می رسد. قضایای غصب امالک دولتی والیات مختلف که ارزش آنها -
 جمع آوری میلیونها دالر از طلبات دولت از اشخاص و شرکتهای خصوصی -
 و غیره  -
تن مشمولین این   0111دولت در طی یک سال گذشته به بیش از  ۀثبت دارایی های مقامات عالی رتب کار -4

ثبت دارایی های  اول ثبت دارایی ها در مرکز به پایان رسیده و ۀیده است که در حال حاضر کار مرحلپروسه رس
( والیت نیز انجام شده است. اما با کمال تأسف باید گفت که در این زمینه ما 0دولت در ) ۀمقامات عالی رتب

همکاری اعضای محترم شورای ملی را با خود نداشته و آنها علی الرغم در خواستهای مکرر ادارۀ عالی مبارزه 
شان خود داری کرده اند که این امر خالف صریح  علیه فساد اداری از تطبیق پروسۀ ثبت و رسیدگی به دارایی های

 قانون ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری می باشد. 04مادۀ 
نشر دارایی های مقامات عالی رتبۀ دولت مطابق احکام قانون از دو ماه گذشته تا به حال در روز نامه ملی  -3
س جریان داشته و سر از امروز عموم مردم افغانستان می توانند فورمه های ثبت دارایی اراکین عالی رتبه دولت انی

گاه معلوماتی عالوه بر آنچه که در فورمه لیه فساد اداری مشاهده نموده، هررا در وب سایت ادارۀ عالی مبارزه ع
ی اشاعه کننده کتمان حقیقت شده است، می توانند با ما های شان درج شده است، داشته باشند که ثابت نماید از سو

 شریک نمایند تا با آنها مطابق احکام قانون رسیدگی و مطابق قانون بر خورد صورت گیرد.
مطابق فرمان مقام عالی ریاست جمهوری، کار رسیدگی به دارایی های مشکوک اراکین عالی رتبه دولت از  -2

با جدیت از سوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به پیش برده می شود.  نجریاسه ماه پیش آغاز یافته و این 
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لیه فساد اداری قرار دارد که ولی باید یاد آور شوم که در این زمینه مشکالتی نیز بر سرراه ادارۀ عالی مبارزه ع
 اخته است. بر انگیز ساخته و تطبیق آن را با کندی مواجه س مشکلرسیدگی را تا حدی برای ما  جریان

تمامی بودجه عادی و انکشافی رۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری در بخش اداری در طی یک سال گذشته ادا -0
های مبارزه  خود را به مصرف رسانده و دفاتر نمایندگی خود را نیز در چهار زون کشور فعال نموده و فعالیت

 ده اند. علیه فساد اداری را در ساحات تحت پوشش شان عمالً آغاز کر
 قوانین فساد بر انگیز همچنان ادامه یافته که می توان به حیث نمونه ازح و اصال طرزالعملکار ساده سازی  -6

ساده سازی پروسیجر ها در ریاست ترافیک کابل به همکاری وزارت امور ساده سازی پروسۀ اخذ پاسپورت و 
پروسیجر ها در وزارت معارف، ساده سازی داخله، ساده سازی پروسیجر ها در وزارت مخابرات، ساده سازی 

واریم که امید سازی پروسیجر ها در خزینۀ تقاعد و غیره نام بردوالی کابل، ساده خذ جوازنامۀ بلند منزل ها در شارا
 این امر به کمک ادارات محترم سراسری شده در سراسر افغانستان عملی گردد.

ت گرفته است. به های خوبی صورفساد اداری نیز کارمبارزه علیه  در بخش همکاری های مردمی در امر -0
تواند شکایات مردمی را اد اداری از طریق خطوط تلیفون میکه در حال حاضر ادارۀ عالی مبارزه علیه فسطوری

دریافت و اقدام نماید، صندوقهای اخذ اطالعات و شکایات ما در تمامی واحد های بودجوی دولت نصب گردیده و 
 گون رسیدگی صورت می گیرد. ضوعات مندرج درآنها از طرق گوناموانداخته شده جمع آوری و بلومات روزانه مع

لیه فساد در بخش همکاری های بین المللی، افغانستان منحیث دولت عضو میثاق ملل متحد برای مبارزه ع -8
و در تطبیق مفاد  که از طرف سکرتریت این میثاق دایر می گردد حضور فعال داشته کنفرانس هااداری در تمامی 

رات آن کوشش های خود را سازماندهی می نماید. از جانب دیگر افغانستان اخیراً عضویت رسمی اتحادیه ادا
کشور های عضو که س سران مبارزه علیه فساد اداری های عضو ایکو را در اجالمبارزه علیه فساد اداری کشور

امر می تواند در زمینه همکاری های منطقوی مبارزه علیه  در کشور تا جیکستان دایر گردید امضاء کرده، که این
 فساد اداری بسیار مفید و مؤثر واقع گردد. 

 

 برادران و خواهران ارجمند!
به اعتقاد من مبارزه علیه فساد اداری در حال حاضر به یک عزم ملی نیاز دارد و همکاری و همسویی همگانی را 

ها را به  نخواهد بود، همین مسئلۀ پیش پا افتاد که غیرت و غرور افغان می طلبد در غیر این صورت، بسیار بعید
 و دولت افغانستان نگردد.  مبارزه گرفته است باعث بر بادی  دو بارۀ نظام 

پس بهتر خواهد بود که به پیروی از فرمان اخیر مقام عالی ریاست جمهوری از همه ارگانهای دولتی بخواهیم و از 
علیه خطر بزرگی که نه تنها دولت و نظام دست هم داده و این بار برمردم عزیز افغانستان تقاضا نماییم که دست به 

ند ما را در سطح دنیا لکه دار ساخته است قیام کرده و سیاسی افغانستان بلکه، عزت و غرور ملت مجاهد و سربل
 این غدۀ سرطانی را برای همیشه از حکومت داری و زندگی روز مرۀ خود محو نمایند.

مبارزه علیه فساد اداری  جریانفغانستان، برای موثریت بیشتر لذا منحیث مسئول مبارزه علیه فساد اداری ا
مقام عالی ریاست جمهوری احترامانه تقاضا می نمایم نکات ذیل را عطف توجه پیشنهاداتی را مطرح می نمایم و از 

 خاص خویش قرار دهند:
ی است که دانشمندان علم اداره در کار محو فساد اداری، امنیت شغلی برای کار مندان دولت یک اصل علم -0

کنان دولت افغانستان ال حاضر کارتلقی می نمایند. در حرا زیر بنایی ترین اصل برای سالم سازی اداره باالتفاق آن
کناری توسط آمرین جدید، فساد از آینده، ترس از برامنیت شغلی ندارند. یک مامور دولت افغانستان به دلیل ترس 

، های عالی رتبه، و ادارات عایداتیدر مقرری ها و واسطه بازی های بیش از حد مخصوصاً در مقرری های بست
ادی، عدم تطبیق سیستم مجازات و مکافات به شکل عادالنه و عدم اطمینان از آیندۀ عدم کفایت معاش و امتیازات م

شغلی شان که امنیت، آرامش روانی و اطمینان خاطر ندارند و همین امر باعث می شود تشویق گردند تا از بستها و 
 های شغلی نهایت بهره های شخصی را برده، کمتر به خدمت صادقانه بیندیشند.  موقعیت

های موفق در کار مبارزه با فساد اداری باید داری افغانستان مانند تمامی کشورستم مبارزه با فساد اسی -4
گی ها به هیچ وجه نمی توانند کوچک با موازی کاری ها و روز مرمستقل، متمرکز و مقتدر گردد، ادارات خرد و 

انهای کشفی و تحقیقی در کار مبارزه علیه فساد کار مبارزه با فساد اداری را موفقانه به پیش ببرند. باید تمامی ارگ
اداری در تحت یک ادارۀ واحد جمع و تحت یک رهبری واحد و نظارت مستقیم شخص رئیس جمهور کار های 

 خود را به پیش ببرند. 
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باید عالوه بر سرعت بخشیدن در امر محاکمه و مجازات مجرمین فساد اداری، جلسات مقامات قضایی  -3
رسانه های جمعی به صورت گسترده انعکاس طریق فساد اداری را به صورت علنی دایر و از محاکمۀ مجرمین 

 گیری کننده باالی کارمندان دولت داشته باشند.تا اثر جلودهند. 
مندانی که در امر مبارزه علیه فساد اداری با سهل انگاری بر باید نسبت به آن عده وزرا، مقامات و کار -2

ها را  شان راجع می شوند، پاسخ نداده، استعالم هایی که در این زمینه برای سئواالت و استعالمخورد نموده و به 
نزد خود حفظ می نمایند، مطابق احکام قانون بر خورد صورت گرفته، حتی وظایف شان تا تکمیل قضایا به حالت 

 تعلیق در آید.
 

 خانمها و آقایان، مهمانان گرامی!
ه، تا قانون باالی همه به طور یکسان تطبیق نگردد و ارادۀ سیاسی قوی در امر مبارزه علیه کما به این عقیده هستیم 

 فساد اداری به وجود نیاید، کشور ما از این بالی خانمان سوز نجات نخواهد یافت. 
است،  هایی که امروز میزان فساد اداری در آنها به حد قابل قبولی کاهش یافتهباید یاد آور شوم در تمامی کشور

تالش کرده اند تا قانون را باالی همه تطبیق نمایند. لذا تنها در صورت تطبیق قانون است که ؛ محو فساد اداری، 
 ادارۀ سالم و عدالت اسالمی میسر خواهد شد.

نی در امر مبارزه با فساد این چیزی نیست که شما بگویید داکتر لودین اختراع کرده است، بلکه تجربیات موفق جها
اسالمی در گذشته  به آن اشاره داشته و خلفای راشدین در صدر اسالم  نیز با رفتار و گفتار  هدایاتاری و حتی اد

به دولت جمهوری اسالمی افغانستان،  جه زمامدارانه من برای پند آموزی بیشتر  و توخود به آن تأکید نموده اند ک
 نمونه هایی از آن در اینجا  اشاره می کنم :

)رض( خلیفۀ دوم مسلمین در ایام خالفت  تاریخی و روایات اسالمی آمده است که حضرت عمر فاروندر متون 
خود همواره این رویه را داشت که از مامورین خود نمی پرسید، چی داری؟  بلکه از آنها می پرسید این دارایی که 

مقام عالی ریاست  20رمان شماره در حال حاضر مال تو است از کجا و از چه راهی پیدا کرده ای؟  بر اساس ف
جمهوری، ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری باید دارایی های مشکوک اراکین عالی رتبه دولت را شناسایی نماید. 

گونه واسطه بازی بتوانیم این کار را به اتمام رسانده و ا صالحیت و آزادی کامل و بدون هربدون شک اگر ما ب
اسالمی را ند به چنگال قانون سپرده، عدالت های عمومی برای خود ثروت جمع کرده ا افرادی را که از سرمایه

)رض( انجام می داد، تطبیق نماییم، تأثیر خوبی در کار مبارزه علیه فساد اداری  نسبت به آنها چنانکه خلیفه دوم
 خواهد گذاشت.

یفه دوم )رض( یکی از کارمندان حضرت عمر فاروق خل یدر جای دیگر از روایات اسالمی آمده است که روز
خود را که در جایی به وظیفه گماشته بود، به حضور خود در مرکز خالفت دعوت کرده از او پرسید از مال و 
اموال دنیا با خود چی به همراه داری؟  آن فرد پاسخ داد، عصایی دارم که به آن تکیه می کنم و در صورت 

رم که در آن آذوقۀ چند روزۀ من است و کوزه ای دارم که از آن آب می انبانی دا ضرورت از خود دفاع می کنم،
نوشم. دیگر چیزی نبود که با خود می آوردم. وقتی حضرت عمر فاروق )رض( تا این حد صداقت از گماشته خود 

 دید، او را دو باره به سوی وظیفه اش روانه کرد.
که روزی حضرت علی کّرم هللا وجه در بازار کوفه زره  تیب در جایی دیگر از متون اسالمی آمده استبه همین تر

را در اختیار داشت. حضرت علی کّرم هللا وجه، بود، و حال یک عیسوی آنای را یافت که در جنگ آن را گم کرده 
علیه عیسوی در محکمه اقامه دعوی کرد و چون اسناد کافی در اختیار نداشت محکمه بر علیه خلیفۀ چهارم مسلمین 

 ادر نمود. حکم ص
در جای دیگر نیز در مورد حضرت علی کّرم هللا وجه آمده است که بین ایشان و یک ذّمی دعوی صورت گرفت. 
وقتی که هر دو به محکمه مراجعه کردند، قاضی در مقابل حضرت علی کّرم هللا وجه به رسم احترام بر خاست. 

 این اولین بی عدالتی تو است" حضرت علی با دیدن این صحنه به قاضی خطاب کرده فرمودند:"
تیب در جای دیگر از متون اسالمی آمده است که روز بین حضرت عمر فاروق و حضرت کعب بن اُبی به همین تر

در مسئله ایی اختالف پیدا شد. هردو حضرت زید بن ثابت را به عنوان قاضی انتخاب کردند. وقتی هر دو به 
زید بن ثابت در برابر حضرت عمر فاروق )رض( از مسند قضا به حضرت زید بن ثابت مراجعه کردند، حضرت 

پا ایستاد. ولی حضرت عمر فاروق )رض( در پهلوی حضرت کعب بن اُبی به زمین زانو زد و در جای قاضی نه 
)رض( قسم راجع شد. ولی  نشست. سپس دعوی اقامه شد و مطابق دستورات اسالمی به حضرت عمر فاروق
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)رض( قسم راجع نکرد. حضرت عمر فاروق )رض( مطابق قانون قسم یاد کرد و  روققاضی به حضرت عمر فا
به زید بن ثابت کرد و گفت: " زید نمی تواند عهدۀ قضاوت را اجرا کند، تا زمانی که در نزد او عمر  در خاتمه رو

 و یک مسلمان عام یکسان نباشد." 
می خواهم بگویم که آیا روزی خواهد رسید؟ که ما هم   با ذکر این اندرز های تاریخی از متون و روایات اسالمی

خلفای راشدین در امور سیاسی و اداری خود بوده، آنها را به موزه های در کشور اسالمی خویش شاهد اجرای این آ
 کار بسته و بتوانیم از  ثروتمندان یک شبه بپرسیم که بگو این ثروت باد آورده را از کجا آوردی؟ 

های عدلی و قضایی و ادارات دولتی  ی مبارزه با فساد اداری افغانستان این است که در دستگاهآروزی ادارۀعال
افغانستان نیز این رفتار حضرت عمر فاروق )رض( و حضرت علی کّرم هللا وجه، سرمشق و سر لوحۀ امور قرار 

، ملت رنجدیدۀ افغانستان را از گرفته و ما رهبرانی در جامعه خود داشته باشیم که از این وجیزه ها پیروی نموده
 فسادی که فعال گرفتار آن است،  آسوده سازند.

در پایان یکبار دیگر از تشریف آوری همۀ مهمانان محترم و حاضرین در تاالر که با اشتراک خود در محفل  
رجمند خارجی به خصوص مهمانان ا گرامیداشت از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری محفل ما را مزین ساختند،

 نموده، آرزو می کنم که روزی تالش خانه های کشورهای دوست مقیم در کابل تشکر و نمایندگان محترم سفارت
های مشترک همه ما و شما در امر مبارزه علیه فساد اداری بتواند این لکۀ ننگین را از دامان ملت مجاهد و عزیزما 

 پاک نماید.
 آمین یا رب العالمین

 
 ین دنیا نکردخود را کسی رسوا در ،همچو ما    رد       ـچ نابینا نکـیـم هــخود کردیآنچه ما با 

 
 از توجه تان جهان سپاس

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


