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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئپه ځیر و لولـ یهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، ل په غاړه ده پازوالي د لیکوا یبڼ ید لیکنیز یدلیکن: یادښت 

 

         
 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 وزارت ید مالی
 ي دفترمطبوعات

 ۴۰/۴۰/۲۴۰۲                  منلینجیب 

 وزارت د فتر مطبوعاتي اعالمیه ید مالی

 تیارو اړخونو ته یو انتقادي نظر« شفافیت»د 

 

 ۰۹د حوت  ۰۹۳۱د  –کابل 
موخه د مقامات، د خپلو کړنو د اغیزمنتیا د ښودلو په  یعالي ادارد  ید فساد پرضد د مبارز یراهیس یله څه مود

له  یږي، بلکید دولتي کارکوونکو پر حیثیت لګ ی، نه یوازي دا چییو لړ معلومات خپروي چ یمطبوعاتو له الر
د  یچ  یپه یوه فوق العاده ګڼه ک« شفافیت»د خپل نشراتي ارګان  یادار یمحترم یدي. د یر لیریواقعیت څخه هم ډ

ګزارش مختصر دستاوردهاو »په مناسبت خپره شوي وه، د  ید لمانځن یورځ ید نړیوال یفساد پرضد د مبارز یادار
په  یزه ییاصلي انګ یترسرلیک الندي یومطلب خپورکړی دی چ «چالش های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداري

 یادار ید فعالیتونو سترښکاره کول او یا هم د هغ یادار یځای د هغ پر د واقعیتونو یله فساد سره د مبارز یهیواد ک
 دالی شي. یموجودیت توجیه بلل کد 
نیولو خبر خپور شوی دی، « بالفعل»د څلورو تنو کارکوونکو د  ید هرات  په ګمرک ک یمخ ک ۹۳د شفافیت په  - ۰
څارنوالۍ له خوا په  یړنو وروسته دغو څلورو کسانو ته د لویی. له څیو یاخیست یی یافغانۍ بډ ۱۱۴۰۱ یچ

 ید لوی یځای ک یپه د یبه وي چ یشوو تورونو برائت ورکړشو. په  زړه پورټه بر دوی له لګول ین ۰۱\۰۰\۰۹۳۱
 څارنوالۍ د مشاورینو د بورډ نظر، لوستونکوته وړاندي کړو:

 یاو بیا ورته توصیه کوي چ »... په غلط لوري ګام اخستی یعالي ادار»... څارنوالۍ مشاورین لیکي:  ید لوی
 «.حقیقت ته مخه کړي یه خیال او احتمال څخه د قضیڅخه رڼا ته، ل یڅارنوال باید له تیار»

د یولوړ دولتي ارګان منسوبین د یو احتمال په اساس د دولت د کارکوونکو حیثیت ته زیان رسوي، په هرنامه  یداچ
 وبولو. ید فساد پرضد مبارزه ی ینه شو کوالی چ خودالی شي ییاد
ترسرلیک الندي، د « لدهی مالیه توسط شرکت های مخابراتیقضایای عدم تحوی»د  یمخ په یو بل ځای ک ید همد - ۹

د  یمیلیونه افغانو مالی ۰۱۱د  یمخابراتي شبک MTNاو د  یمیلیونه افغانیو مالی ۱۹له خوا  یروشن مخابراتي شبک
له  ده. د مخابراتي شبکو د مالیاتو موضوع ییوه الس ته راوړنه بلل شو یادار ییادونه شوي اودا چاره د عال یورکړ

د  یچ یله د یره موده مخکیړني الندي وه، ډیریاست ترڅ یوزارت د عوایدو د عموم ی، د مالییراهیس یمود یریډ
 یهیئات نوموړو ادارو ته حتی سر هم ورښکاره کړي، د یادو شرکتونو د مالی یادار ید عال یفساد پر ضد د مبارز

 .الندي دي یترپروس یڅو قسطونه تر السه شوي وو او پاتي ی
دای شي؟ دابه ید دولتي ادارو ورځنۍ اوعادي کړني ځان ته منسوبول تر کومه حده له فساد سره مبارزه ګڼل ک

 ږدو.یلوستونکوته پر
ه افغانۍ ګمرکي اردنیم میلی یدر یکال ک ۰۹۳۱په  یدا ادعا کوي، چ ید څارني عالي اداره د خپل بحث په دامه ک - ۹

اړه لري او په تزویري ډول د ایساف  یدونکو سوداګریزو مالونو پوریږیل ینقلیه وسایطو ک ۸۰۹۹۱په  یمحصول، چ
 د قواو مالونه بلل شوي، نه دی ورکړ شوی.
ټکي څو یو د هیواد له بندرونو څخه د سوداګریزو مالونو د راتګ په اړه  ید موضوع د الروښانتیا له پاره اړینه ده، چ

 :ووایو
نظام د ښه کولو، په موخه د افغانستان  ید مخنیوي او د ګمرک یښتیلو د تله محصول ورکو ید هیواد په ګمرکونو ک

ږي، په کمپیوټري سیستم یریله کرښي ت یپه کمپیوټري سیستم سمبال شوي دي. هره واسطه چ« اسیکوډا»ګمرکونه د 
ثبیت وروسته د ږي. د مالونو له تشریح او د محصول له تیپه نامه سند ورته ورکول ک T1ږي او د یثبت ی)اسیکوډا( ک

ترالسه کوي. د اسیکوډا په « نمبر P»مرکي محصول بانک ته سپاري او ګسوداګریزو مالونو راوړونکي پر خپله ذمه 
 ږي.یدو اجازه ورکول کیږي او مالونو ته له ګمرک څخه د ایستل کیمعتبر ک  T1نمبرپه ثبتولو سره  ید د یسیستم ک

کومت له ناټوځواکونو او نوروبهرنیوهیوادونو سره السلیک کړی دی، د د افغانستان ح ید هغه قرارداد پر بنسټ چ
برخه د تخنیکي  هفعالیتونو له پاره د مالونو راواردول، د ګمرک له محصول څخه معاف دي. د دغو مالونو یو ینظام



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ په ځیر و لولـ یهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، پازوالي د لیکوال په غاړه ده  یبڼ ید لیکنیز یدلیکن: یادښت

له پاره  ینډي  مودد ل یږي نو دا مالونه د اسیکوډا په سیستم کینه تشریح ک یاو امنیتي عواملو په اساس په سرحدونوک
دل تصدیقوي او دغه تصدیق د یږي. وروسته اړونده نړیواله مؤسسه د مالونو رسیپه مرسته په نخښه ک« نمبر R»د 

 یپه سیسټم ک T1ږي نو اړوند یرته ګمرک ته ورسیدغه اسناد ب یږي. کله چیبهرنیو چارو د وزارت له خوا تایید
سندونو شته والی عادي خبره  T1ر نا معتبر شوو ید یو محدود شم یع کاساس په یوه زماني مقط یږي. پر همدیمعتبر

 ده.
د ایساف ځواکونو او افغان  یقطع ۹۱۹۱یوازي ید بلخ والیت په ګمرک ک یکال د دلوي میاشتي په اوږدوک ۰۹۳۱د 

تر  یوالیت د ګمرک محصول چ ید د یچ یپه داسي حال کسندونه نه دي معتبر شوي.  T1حکومت د مالونو اړوند  
ژندل شوي یپ ینامه په ګمرکونو ک یپه همد یدي، چ یالندي راغلی دی د یوولس میلیارده افغانیو په شاوخوا ک یمعاف

له  یګواهي وایي چ یمعافو محمولو قانوني حیثیت نه دی تثبیت شوی په خپله پر د ۹۱۹۱تر اوسه پوري د  یدي. دا چ
ثبت شوي او د قوانینو سره  یافغانستان ته داخل شوي، د ګمرک په سیستم ک یغو مالونو پرته ڼور ټول نقلیه وسایط چد

 الزم مراحل طی کړي دي. واسناد یسم ی
 یګمرک ینیم میلیارده افغانیوته ی یدر ی، چینقلیه واسط ۸۰۹۹۱په وینا  ید عالي ادار ید فساد پرضد د مبارز

ثبت شوي دي، د واقعیت خالف، په تزویري ډول د  یسیستم ک یبراسناد لري اوپه ګمرکږي، معتیمحصول رس
د مستند کولو خبره کوي. د  ید قضی یناټوځواکونوته اړوند بلل شوي دي. عالي اداره د خپلو السته راوړنو په رپوټ ک

معنی دي  یپه د یڅرګندون ید عالي ادار یپورته ذکرشو، د فساد پر ضد د مبارز یمعافیت د پروسیجر پر بنسټ چ
د بهرنیو قواو او ذیدخله  یر سندونه چیپه شم ۸۰۹۹۱د  یهغه شواهد لري چ یدا محترمه اداره په خپل الس ک یچ

ساري  یب یرپوټ د د یوي نو ول یړنه ریښتیا هم شویرته دا څیوزارتونو له خوا تصدیق شوي، جعلي دي. که چ
اړه له بهرنیو څواکونو، کورنیو چارو له وزارت او د بهرنیو  یرته په دیچدی؟ که  یپه اړه چوپ پات یالسته راوړن

ړونکو دومره دقیق ارقام له کومه پیدا کړي یدرنو څ یعالي ادارد چارو له وزارت څخه تحقیق نه وي شوی نو بیا 
 دي؟
د دومره له معجزو  یته په ارزښت هم قایل شو بیاهم داخبره چ  یدعو یادار یله پاره د عال یبیش یري د یویکه چ

٪ جوړوي( په  ۱۰۱۰د یادو شوو پیسو  یافغانۍ دولت ته تحویل شوي، )چ ۸۱۱۳۱۸ډکو کار روایو سره،سره یوازي 
 دي. یحیرانوونکي ډول لږ

عالي اداره د خپلو الس ته  یده. د فساد پرضد د مبارز ید ننګرهار د ګمرک په اړه هم ورته ادعا راپورته شو - ۴
له ورکړي  یافغانیو مالیمیلیونو  ۱۹۳د  ید سوداګریزو مالونو دیرش زره نقلیه واسط یوایي چ یټ کراوړنو په رپو

 معتبر شوي نه وو. یسندونه په سیستم ک T1 یقطع ۴۹۹ړنو په مهال یوازي یدلي دي. د مختلط هیات د څیتښت
راوړنه به یوازي د ناټو او ایساف  ژندلي دي، دا الس تهیپ یلي نقلیه وسیلیالبیدیرش زره ب یعالي ادار یڅرنګه چ

پرضد د پر مټ الس ته راغلي وي. نو بیا ولي د فساد  یړنیقواو د کورنیواوبهرنیو چارو وزارتونو د اسنادو د ځ
د بهرنیو قواوو له  یادار یمحترم یرته دیړنو یادونه نه کوي؟ پرته له شکه، که چیړنیو څیم یعالي اداره د د یمبارز

له خوا به هم وستایل شي. خو د حیرانتیا خبره داده  یټولن یندونه تزویري ثابت کړي وي، د نړیوالسلو زرو زیات  س
هیڅ ډول  ید محصوالتو په حصول ک یادار یړنو له خارق العاده پایلو سره سره محترمید څ یادار یبیا هم د د یچ

 ګام نه دی اوچت کړی. 
 یتاره اوبدل شو یهم له همد یحصول د نه ورکولو اړه څرګنوند م ید سپین بولدک اواندخوی په ګمرکونو ک  - ۰

 دي.
واقعي الس ته راوړني دي،  یادار ییادونه نه کوي، د د یمحترمه اداره ی ید فساد پرضد د مبارز یهغه څه چ - ۸
ري یت یکاري ورځي د هیواد په ګمرکونو ک ۰۳۰۰ یکال په اوږدوک ۰۹۳۱هیئتونو د  واړوند څوارلس یادار ید د یچ

. یڅ ډول همکاري نه ده سپمولید وزارت مشرتابه او منسوبینو د هیأتونو له غړو ه ید مالی یموده ک یکړي دي. په د
د  یمستند راپور ورنه کړ او هیڅ ډول مشوره ی یقضی یره خواشینۍ، له دومره پراخ کار سره سره، دوی د یویپه ډ
ی فساد پرته بل شی بلال یسره د دندي سرته نه رسول له ادار وزارت چارواکو ته ورنه کړه. آیا په خپل وخت یمالی
 شو؟

له محترمو دولتي ادارو  یله دولتي اداروڅخه مالتړکوي. دغه وزارت په ټولو حاالتوک یوزارت په هرحال ک ید مالی
 یی چهم کوشش نه دی کړ یچارو د ښه کولو په موخه همغږی دی او هیڅ کله ی یسره د همکارۍ په روحیه اود مال

عکس العمل ته  ید یموږ ی یچ څهوزارت ته متوجه دي رد کړي. هغه  ید یهغه واقعي او فرضي اعتراضونه چ
رو څو کلونو ی، په تیرو ستونزو سره سره ییله ډ یوزارت د هغو کارکوونکو له حیثیت څخه دفاع ده چ یوهڅولو، د د

ره لیري یدابه له انصافه ډ یدي. ریښتیاهم چ یکړ یلځ یهل یدونکیک ینه ستړ ی، د حکومت د عوایدوپه لوړولو  کیک
یو نهاد، که هر څومره د درناوي وړ او د نظام جوړولو له پاره ګټور هم وي، د خپل ځان د غټ  یخبره وي چ

 پټي کړي. ینومه کارکوونکو پر زحمتونو سترګ یښوودني له پاره د زرګونو ب
 سخنگوي وزات مالیه – عزیز شمس

 


