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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٣/١١/٢٠٠٩                          محمدحق نېکزاد. ا .د: لېکونکې 
 
 

  ادارې فساد
  

ولنيز            ولنې د  زد او اقتصادې ژوندانه  ېادارې فساد ېا په بل عبارت د   او ه داسې مهلکهېو  ناروغېاې
ېدلې د ناروغې ده وژونکې ر ولو چارو کې د ناسور زخم  ولنې په    .ه  چې په تاسف سره باېد وواېو چې زموږ د 

ولېحرام ېې حال ر و با دې، ل  ې ېې تر عامه  لې دې، شخصې  ته  ېدې او  ارز و الندې ک ضوابط ېې تر پ
ه د روابطو پرا ساس صورت نېسې، ېدلې دې، هر  ر په هر شې کې تقلب عام سوېدې، هر  رشوت د معاش جزء 
تنې مرجع ه کوې د پو ېدلې دې،  نسته ، ېې وک چې هر  ر ر وخت ندې دکا بېت المال بالکل شخصې مال 

دې، خه سبا ته پرې ه وخت والړ سې، کار د نن  ه وخت کارته راسې او  وروې  معلوم چې  په هر کار کې سر 
ې، ېدلې دې، خو په هې کارېې سر نه خالصې ر د هر کار په اجراء کولو کې  د وعدې خالف کار کول بالکل عام 
و الندې دې، باېد واسطه او رشوت موجود وې، ه کوې دهې قانون  تر پ وک   ېوه کار تعقېب  وجود نلرې  چې 

ې، و الندې سوېدې  هغه کې   په هر کار کې بې مسلکه او بې مسؤلېته  مشاورېن ډېر سوېدې،د کدرونو اهمېت تر پ
  .اوداسې نور....

 
اېه چې ماته معلومه ده دا افت لکه د نورو افتونو په شان زموږ د قسم خوړ                  منانو د خوا تر کومه  لو د

را  ته خه چې دا کار ددوې همېشنې هېله او ارزو وه زموږ د ناخبرو او په سېاست ناپوهو عمالو په واسطه مملکت 
هره برخه ېې په بر کې ژوندانه  او اوس وداسې مرحلې ته رسېدلې دې چې زموږ د ېدېروزل سو  ،ېدېداخل سو

خه چې د ه خه بېله دې  يی شکاېت کوې او ژاړېغه په وړاندې ډېر لنېولې ده او هر ېو ور حال  . مقاومت و
ه لرې ؟ ه    داچې ژړا کول 

  
 دولتې  چېددې امکان لېرې دې کر سوو او داسې نورو عواملو په موجودېت کې ذد پورته                          

که چې  ، هم پر مخ والړ سې  حتې ېو قدمچارواکې دې  ولو کارونودا    دپرمخ وړاندې په  دا هغه عوامل دې چې د 
ېدې  اونو سره مخامخ ک ولنېز او اقتصادې ژوند ېې د ډول ډول ک ېدې او زموږ    .ت ېې ډب ک

ېوازې  د حل الره نده ، بلکه  دفساد تشخېص او د هغه محوه کول  ددې امکان په  د ادارې فساد منل ،                    
ه پر مخ والړ سېالس راکوې  ه په سمه تو دا خبر هم باېد ومنو چې  ودې هدف ته رسېدل  ساده او اسانه . چې  هر 

وک دا کار نسې کوالېکار ندې وک کوالې سې چې عمال ېې د پورتنې عواملو سره رکا اد . او هر  ه ارپدتل ل هغه 
ه وېلې وې   . او بسمخه 

  
ې  کوم د وېلو ېوه بله مهمه خبره داده چې ېوازې اد ارې فساد په  حکومتې چارواکو پورې  اړه نلرې ، بلکه  عام و

  نورو الرو په ....سطې  د الرې  د زور د الرې  او  د وا،چې کو کوې بې قانونه کارونه  د رشوت ورکولو 
چې  بې نو اوس هغه کسان .  د ادارې فساد مهمه برخه تشکېلوېهمذرېعه  پر حکومتې چارواکو باندې تحمېلوې 

قانونه کارونه کوې او هغه کسان چې بې قانونه کارونو ته الره  خالصوې او هم هغه کسان چې په دې برخه کې 
ز په ناروغې اخته کسان  ولې په ادارې فساد کې شکېلې دې  او د ادارې فساد د اې پلې   ې دا درې ډلې  واسطه کې

  .دې
  

خه د خالصون  ېوازنې الره داده  پورتنې ذکر سوو درو ډلو  سې چې د ه  اېجاد اداره  داسېهچې  ېوددې  ناروغې  
ولې برخې ېې په بر کې نېولې وې او د هغو د مخنوې  ې چې د ادارې فساد د   په وړاندې ېو داسې مېکانېزم  جوړ ک

ې وې او په اخر کې دا منکانېزم و داسې اشخاصو ته د عملې کولو په منظور و ل رسپاولې چارې ېې منعکسې ک
ې او  امانه  د ادارې فساد سره بېې چېس ېوېمبارزه وک ه ک   . د هر ډول  ادارې فساد سره ېې د تل لپاره مخه 
  

  پای
   
  
  
  
  


