لنډیز او خالصه
افغانستان په نړۍ یو له فاسدو هېوادونو څخه شمېل کیږي (1).سره له دې چې پر افغان حکومت د نړیوالې ټوولنې
له خوا سخت فشار دی ،چې ددغې ستونزې ریښې وباسي  ،خود فساد د مخنیوي په توړاو د خککوو پوه اننیرنوه کوې
ډېر لږ ښه والی ښکاري.دفساد په اړه د نړیووالې ټوولنې اندیښونې 2دا بواور پیواوړی کووي ،چوې اداري فسواد کیودای
شي په هېواد کې دولتي بنسټونه او امنیت کمزوری او له ګواښ سره یې مخا مخ کوړي 3.د امنیتوي لیوږد د زیاتیودو
او په  ۴۱۰۲کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتکو په لړ کې ،داسې اندیښونې دي چوې پوه پراخوه کچوه د
اداري فساد شتون کولی شي ،د افغانستان د راتکونکي په اړوند شکونه ال زیات کړي او دخپکو خککو د خونودیتو
او امنیت د ساتکو په اړه د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو د وړتیاوو په اړه هم شکونه پیواوړي کوړي  .افغوان
دولووت بایوود د رسوومي میکووانیزمونو لکووه قوووانینم میقاقونووه او ځوواننړو ن ووادونو لووه الرې د فسوواد د لمنځووه وړلووو لپوواره
کوښښ وکړي.
دغووه رپووو د روڼتیووا څووار سووازمان د درېمووې مکووي سووروې خ ووه ده چووې د فسوواد پووه تووړاو د افغانووانو د ت ربووو او
اننیرنې په اړه برا بر شوی  ،له دې سره سره فساد پوه افغانسوتان کوې یووه اموه مسواله ګرځیودلې ،خوو پوه سوروې
ګانو او څیړنو کې د افغانستان د دغې مرو ې م مې سوتونزې (اداري فسواد )پور مووووپ پووره پوام نوه دی شووی
.دغه ارزونه د افغانستان د روڼتیا د څار ادارې د سروې ګانو دوام دی چې لومړی سوروې پوه  ۴۱۱۲کوال کوې او
دوېم یې په  ۴۱۰۱کال کوې نشور شووې .پوه دې توګوه اوسونر ارزونوه دیووې پنځوه ککنوې دورې پووره ب یور ښویي او
همدارننه په افغانستان کې د فسواد پوه اړه یوو ډېور ژور انځوروړانودې کووي او د فسواد پوه توړاو د افغانوانو ت ربوې
تحکیکوي .
دغه سوروې یوا څیړنوه پوه اداري فسواد لکوه بوډې ور کوول  ،پوه کوارونوکې خنوډ ووړول او خپکووي یوا قووم پالنوه را
څرخي .
اداري فساد د ټولنې په ډېورو وګوړو اغیوز کوړی او پوه کوافي ډېروخککوویې نیوا اغیوز لرلوی دی  .د لویوو فسوادونو
ارزول لکه د (سیا سي فساد اوناوړه ګټې اخیستنې مسایل) دڅو دالیکو له مخې ددغې ارزونې په چوکوا کوې نوه
دي را غکي  .اول  :ځکه چې دغه ډول سیا سي فساد کیدای شي په منظمه توګه او یا په مستقیم ډول د امو خککو
پر ژوند اغیز ونکړي .دویم د لوی فساد مسایل ښه نه دي څیړل شوي نووړاندې توردې چوې دغوه ډول مسوایل
په مکي کچې په مومي سروې ګانو کې خپاره یا په ډآګه شي  ،پیواوړې او د اوچتوې کچوې ارزونوې یوا څیړنوې توه
اړتیا لري .
د سروې موندنې په درېو برخو کې وړاندې شویدي .اوله برخه په هېوادکې د اداري فساد پوه اړه موومي ت وویر
وړاندې کوي  .دوېمه برخه د فساد په اړه داشخا و ،کورنیو او ادارو د کوار کونکوو پوه ت ربوو او اننیرنوو بحو
کوي  .درېم د کورونو او ځمکې په تړاومسکو کې بیا فساد په  ۴برخو پو لیسو او ودلیې او قووایي ادارو کوې پوه
تف یل سره زییات وړاندې کوي او ترڅیړنې الندې نیول شویدي.
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 – ۰د نړیوال شفافیت ادارې  ،افغانستان ته له  ۰۱۱څخه  ۸نمبرې ور کړي ،چې په دې توګه ،د نړۍ د فاسدو هېوادونو پوه کتوار کوې راغکوی  .د فسواد
ددرک شاخص ( )The Corruption Perception Indexهېوادونه په سیا ستوالو او دولتي چارواکو کې د فساد د شته والي له اړخه در وه بنودي
کوي  .د هر هېواد امتیازونه  ،په دولتي سکټور کې د فساد د کچې له درکه له فر تر  ۰۱۱پورې اندازه کې ښوول کېږي  ،چوې وفر پوه دې مانوا ده
چووووې پووووه دغووووه هېووووواد کووووې ډېوووور زیووووات مووووالي فسوووواد شووووتون لووووري او  ۰۱۱مکبوووورې دا ښوووویي چووووې پووووه دغووووه هېووووواد کووووې مووووالي فسوووواد کووووم دی .
http://cpi.transparency.org/cpi2012/results
 - ۴د شخ ي او غیر قانوني ګټو لپاره له واک څخه د نا سمې ګټې اخیستنې په مانا بکل شوی .
 ۳ـ پوور دولووت وووړونې د فسوواد د اغیووزو د بح و لپوواره لتفووا النوودې ادر تووه مرا ووه وکووړ http://www.oecd.org/dac/governance-.
development/45019804.pdf

د څېړنې څرنګوالی یا څېړندود
د  ۴۱۰۰کال په سپټمبر میاشت کې ،د افغانستان د روڼتیوا دڅوار ادارې لوه خووا همدغوه درېموه څوواړخیزه سوروې
ترسره او م کومات یې را غونډ شول  .د م کوماتو د را ټولو لو چارې ،د  ۴۱۰۴کال تر لومړیوو پوورې دوام وکوړ
او د سروې ارزونه د  ۴۱۰۴کال په لړکې ترسره شوه  .په دغه سروې کوې ،لوه  ۲۶۵۱کسوانو سوره مرکوې شووي
چې نیمایي یې نارینه او نیمایي یې ښځې دي  .ځووا ور کوونکي ،د افغانسوتان لوه ټولوو  ۳۲والیتونوو غووره شووي
دي  .د هر والیت ځوا ور کوونکي یا مرکه شوي ،د همغه والیوت د نفوسوو پوه تناسو غووره شووي ،خولوه ۰۱
کوچني والیتونو څخه په ق دي ډول پر ټاکل شوې بیکنې زیات مرکه کوونکي غوره شول  .له هر والیت څخه د
غوره شویو کسانو دلست ،شمېر او ت زیې لپاره لتفا د کوړن رې برخوې توه مرا وه وکوړ  .د ځوابونوو څکورموه
برخه له ښاري سیمو را اخیستل شوي  ،په داسې حال کې چې پاتې درې نورې برخې یوې لوه ککیووالي لیورې پرتوو
سیمو را غونډ شوي دي او موخه داده چې د افغانسوتان د وګړپیژنودنې انوډول یوا ډیموو ګرافوي پکوې پووره مرا وات
شي .دغه بیکنه وروسته د لیرې پرتو او ښارونو ته څیرمه ککیو ترمنځ ویشل شوې .
په دغې سروې کې د مر  ،نسیت  ،مدني حالوت ،کمیوت یوا د زده کوړې د کچوې  ،ایوداتو ،لوسوت ،او نوژاد لوه
اړخه تنوپ په پام کې نیول شوی.د نمونې یوا بیکنوې اخیسوتو ډول او تبقوه بنودي ت وادفي وه .پور دې سور بېوره پور
ټولنې د ډېر اغیز لرونکي قشر لکه دیني المان او قومي مشرانو سره ،په ډېرو سویمو کوې مرکوې شوویدي چوې د
وکړو ددغې ځاننړې ډلې نظر هم واخیستل شي .
هره سروې کیدای شي له یوې خوا اغیزمنه شي  ،او دا سروې هم ترې مقتقنوی نوه ده  .داسوې یوو امکوان شوته چوې
پر دغې سروې هم د تایید شوي اړخ له خوا اغیز شوی وي  .دغه تایید شوی اړخ هغه حالت توه ویول کېوږي چوې
خکک له هغو م کوماتو م تړ وکړي چې ددوی له تمې سره برا بور وي او یوا پوه ت وادفي ډول دوی وهڅوول شوي
چې م کومات د خپکې خوښې سره سم چې دوی پرې باورلري تفسیر کړي .په دې توګوه کېودای شوي دفسواد پوه
اړه دځوا ور کونکو ت ربې د پیښیدو پرتکه کم یا ډېرې رپو شوی وي .
بې بېل والی یو بل دلیول لوومړنر اغیوزې دي  .سوره لوه دې چوې سوروې کونکوو توه سپارښوتنه شووې چوې پرانیسوتو
پوښتنو ته د خککوورکړي ځوابونه ونه لولي چې سروې اغیزمنوه نشوي  ،ځکوه چوې کیودای شوي ځووا ور کونکوو
غوښتي وي چې د ځوابونو له اوږده لست څخه یوازې څو ځوابونو غوره کړي او ممکون لوومړنر اغیوزې پوردوی
وي چې په بشپړه توګه یې نشو ردوالی .
ددې لپاره چې دم کوماتو باوریا ا تبار ښه ډاډمن او پیاوړی شي ،داسې پوښتنې په سروې کې شامکې شووي چوې
د یوې موووپ بی بیل شاخ وونه انودازه کووي او ددغوه ډول پوښوتنو ځوابونوه دقیو ارزول شوویدي  .پوه دغوه
ډول تحکیکي بح شوی او د موندنو په اړونده برخه کې یې ان کا موندلی .

د  ۲۱۰۲کال د سروې مهمې موندنې
دغه سروې د فساد مختکف ډولونه په ډاګه کوي او را سپړي ،لکه بډې ور کول ،امه خدماتو ته د ال رسي پوه
موخه د کمیشن ورکړه یا د کمیشن کارانو کارونه  ،دمرستو تبادله یا م امکه ،چې که ته دا وکړې ،زه به هغه درته
وکړم،خپکوي پالل  ،دنژادي ،قومي ،شخ ي او کورنر اړیکوپالل ،په دغې سروې کې ارزول شویده .سره لوه دې
چې پوه  ۴۱۰۴کوال کوې پوه شخ وي توګوه د فسواد کچوه د وړم کوال ،پرتکوه را ټیټوه شووې( لوه  ۴۳فی ودو څخوه پوه
 ۴۱۰۱کال کې  ۰۸فی دو ته په  ۴۱۰۴کال کې) خو ددغې سروې موندنې ښیي چې فساد ال هم د هېواد له درېوو
لویو م مو ستونزو څخه یوه ده .په بډو کوې دور کوړل شوویو پیسوو کچوه لوه  ۴۱۰۱کوال را هیسوې  ۰۵سوکنه پورتوه
شووې .دفسوواد پووه اړه د کورنیووو د ت ربوو او پووه پولیسووو او وودلي قووایي ادارو کووې د فسوواد د شووته والووي د درک او
اننیرنو ترمنځ لوی توپیر مو ود دی  .نورې م مې موندنې داسې اشارې ورکوي او باور را منځ توه کووي چوې د
فساد شته والی د تالبانو د واک او زور له پراخیدو سره مرسته کوي .له فساد سره د مبوارزې پوه برخوه کوې او
تر ټولو ډېر ولسمشر ته هیکه کېږي چې یو څه وکړي  .داسې بریښي چې نړیوالې ټولنې له فساد سره د مبارزې یا
مخنیوي په برخه کې په خپکو ژمنو او ویناوو مل نه دی کړی .
لېږد په دغو وختونو کې مهمهه مسهاله ده  ،شواوخوا  ٪۲۴ځووا ور کوونکي پوه دې بواور دي چوې حکوموت ددې
وړتیا نه لري چې په بریالیتو سره د لېږد چارې تر سره کړي  .د فساد په اړه دخککو له پراخو ت ربواو اننیرنو
سره سره داسې نه ښکاري چې دغه مساله دې د امنیتي واک د بریالي لېږد په اړه څه خاص اغیز ولري .
د مهمو موندنو فهرست
 – ۰سره له د ې چې ،په شخ ي ډول د فساد په کچه کوې کمووالی راغکوی خوو فسوادالهم د افغانوانو یوو لوه م موو
اندیښنو څخه دی .
 – ۴رشوت ور کول د فسواد ډېور وام ډول یوا شوکل دی او لوه  ۴۱۰۱کوال را هیسوې  ۰۵سوکنه پوه م موو ي ډول
زیات شوی.
 – ۳فساد په لویه کچه او بنسټیز ډول شتون لري او دا باور ډېر دی چې د رشووت پوه ور کوړې سوره کوار ښوه تور
سره کېږي.
 – ۲فساد د پیسو د ترالسه کولو په یوې سرچینې بدله شوې.
– ۶پولیسو او دلي برخې تر ټولو فاسدې ادارې شمېرل شوي دي .سره لوه دې چوې د کورنیوو د فسواد ت ربوې بوه
دغو برخو کې نژدې  ۶سکنو ته را ټیټه شوې ده.
 – ۵فساد کولی شي چې پولی

او محکمو ته السرسی محدود کړي.

– ۲سره له دې چې ،فساد سم او اخ قي کار نه بکل کېږي  ،خو په ټاککې اندازه زغمل کېږي .
– ۸قومي  ،سیا سي او شخ ي اړیکې د اهمیت وړ دي.
 – ۱فساد ،پر کورنیو یو دروند پیټی دی .
 – ۰۱فساد د دولت مشرو یت کمزوری کوی  ،شخړوته مرسته کوي او کورني اخت فاتوته لمنه وهي.
 – ۰۰له فساد سره مبارزه  :دخککو هیکې ډېرې اوچتې دي ،خو دوی د حکومت کړنې کمزوري ګني.
 – ۰۴نړیواله ټولنه ،له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یوه متحد په توګه نه ښکاري .
 – ۰۳له اداري فساد سره د مقاومت شخ ي هڅې ،په نسبی شکل قوي پاتې دی.

 – ۰۲د فساد شته والی او په اړه یې د خککو اننیرنې د امنیتي لېږد په تړاو فکر نه اغیز منوي .
 – ۰۶خکک په دې باور دي چې له فساد سره مبارزه باید د حکومت دتن رو په لومړیتو کې ځای ولري.
 – ۰سره له د ې چې ،په شخصي ډول د فساد په کچه کې کموالی راغلی خو فسادالهم د افغانهانو یهو لهه مهمهو
اندیښنو څخه دی .
د سروې شویو کسانو د خبرو پر بنس فساد په افغانستان کې درېموه لویوه سوتونزه ده  .تور ټولوو لویوه سوتونزه نوا
امني په ګوته شوې(  ٪۶۰ځوا ور کونکو ویکي چې نا امني لویه ستونزه ده  . ) .دوېمه لویه ستونزه چې  ۰۵پوه
سکو کې خککو ورته ګوته نیولې بیکاري ده او اداري فساد درېمه ستونزه یاده شوې چې  ۰۳په سکو کې ځووا ور
کونکو ورته اشاره کړې .
د خککو د اوسیدو سیمو  ،والیتونو او قومي اړخ ته په کتو سر دغه لومړۍ در ه درې م مې ستونزې توپیر لري
 .د بیکنې په توګه په داسې حال کې چې نا امني د لومړۍ در ې ستونزې په توګه پوه ټولوو والیتونوو کوې پوښوتل
شویو خککو په ګوته کړې  ،فساد په بغ ن  ،بکخ  ،دایکنډي  ،فراه  ،فاریا  ،وز ان  ،خوست  ،کندوز  ،لغموان
 ،سرپل او ارزګان والیتونو کې تر بیکارۍ لوړ په دوېمه در ه ستونزو کې په ګوته شو ی.
د  ۴۱۰۱کال پرتکه په شخ ي توګه د فساد ور کړه کمه شوې  .په داسې حوال کوې چوې  ۴۱۰۱کوال کوې  ۴۳پوه
سکو کې کسانو بډې ور کړې وي خو په  ۴۱۰۴کال کې دا کچه  ۰۸په سکو ته را ټیټه شوې  .سره له د ې چې په
شخ ي توګه په ریښتیني ډول د فساد په برخه کې ښوکارکموالی توه اشواره وشووه چوې لوه  ٪۴۳څخوه  ٪۰۸توه را
ټی شوی ،خو د  ۴۱۰۱کال راهیسې د بډو دورکړې کچه او د رشوت ور کونکو په شمیر کې زیاتوالی راغکی.
 – ۲رشوت ور کول د فساد ډېر عام ډول یا شکل دی او لهه  ۲۱۰۱کهال را هیسهې  ۰۱سهلنه پهه مومهوعي ډول
زیات شوی.
پووه  ۴۱۰۴کووال کووې کووابو  ۵۴شوواریه  ۵میکیووارده افغووانر(  22172228526افغووانی چووې 5215155526
امریکایي ډالر) خککو په افغانستان کې په رشوت کې ور کړیدي  .دغه شمیره  ۰۵سکنه ډېروالی د  ۴۱۰۱کوال پوه
پرتکه ښیي چې په هغه وخت خکک څه ناڅه  ۶۲میکیارده افغانی رشوت ورکړي وو.
په داسې حال کې چې په  ۴۱۰۱کال کې د سړي په سر د بډو منځنر کچه ۳اشاریه  ۲وه  ،په  ۴۱۰۴کال کې دغه
کچووه  ۲اشوواریه ووفر  ۶تووه لوووړه شوووې  .پووه  ۰۲۱۵۲۳ ، ۴۱۰۴بووالغو کسووانو رشوووت ورکووړي چووې  ۰۱سووکنه
زیاتوالی د  ۴۱۰۱په پرتکه کې ښیي.
په  ۴۱۰۴کال کې هغو کسانوچې په فساد کې په یووه ډول ښوکیل وو چوې (د ټوولې نموونې  )٪۰۸کېوږي وایوي چوې
فساد په افغانستان کې ام دی .په م موپ کې نارینه تر ښځو ډېرپه فسواد کوې ښوکیل دي  .پوه بکوه وینواپر فسواد د
بوختو  ٪ ۶۸نارینه او  ۲۴په سکو کې ښځې دي.په ټوله کې  ٪۰۶بالغو کسانو په تیرو  ۰۴میاشتو کې لږ تر لږه
یو وار رشوت ور کړی چې دا شمیره بیا د  ۴۱۰۱کال پرتکه کمه ده  ،هغه م ال دغه کچه  ۰۲٪کې وه .
په سروې کې دا رننه د رشوت و ر کونې کوورنر ت ربوې هوم تحکیول شووي  ۴۸ .پوه سوکو کوې کورنیوو لوه سوروې
دمخه  ۰۴میاشتو کې په یوه ډول رشوت ت ربه کړی .هغه کورنر چې اید یې له  ۳۱۱۱۱کم وو ډېر یې  ،نسبت
هغوو توه چوې ایود یوې  ۳۱زره او یوا تور دې زیوات وو د بوډو د ور کوړې لوه درکوه اغیزمنوې وي یوانې دوی ډېور د
رشوت ور کولو له ستونزې سره مخامخ وو .بوډایو کورنیوو د اموه خودماتو د تور السوه کولوو پور م وال تور ډېوره د
رشوت د ور کړې پرځای په خپکو ټولنیزو اړیکو لکه له کورنیو اړیکو او د دولت له لوړ پوړو چارو واکوو سوره
په پیژندګکوي تکیه درلوده او ګټه یې ترې پورته کړې.

هغو کورنیو چې پولیسو توه یوې د هور دلیول لوه مخوې بوډې ور کړیودي( ۰۱سوکنه لوه نموونې څخوه) امکوان لوري چوې
همدوی په محکمو کې هوم تور ډېوره بوډې ور کوړي وي  .کوابو  ۳۶٪هغوو کورنیوو چوې پولیسوو توه یوې رشووت ور
کړی په تیرو  ۰۴میاشتو کې یې محکمو ته هم رشوت ور کړی .
 - ۳فساد په لویه کچه بنسټیز شوی او داسې پراخ باور دی چې بډې د کارونو پهه ښهو تهر سهره کیهدو کهې رول
لري .
سره له دې چې د واسته کونکو کا رول کم شوي  ،خو له  ۴۱۰۱کال را وروسوته هوم کمیشون کواران تور اوسوه
م م رول ترسره کوي  .د  ۴۱۰۴کال په سروې کې راغکې چوې  ۳۰پوه سوکو کوې هغوو ځووا ور کونکوو کمیشون
کاران کارولي چې د رشوت ور کولوو پوه م امکوه کوې ښوکیل وو  .پوه  ۴۱۰۱کوال کوې دغوه کچوه  ۲۲٪وه چوې تور
اوسه په ټولو دریو تر سره شویو سروې ګانو کې اوچته اندازه ده .
ښواري اوسویدونکو د ککیووالي اوسویدونکو پوه پرتکوه ډېوور کمیشون کواران کوارولي دي  .همدارننوه نارینوه وو د ښووځو
پرتکه د کمیشن کارانو خدمات ډېر کارولي یانې ( ۶۸٪نارینه او  ۲۴٪په سکو کې مېرمنو د خپکو کوارونو د ترسوره
کولو لپاره له کمیشن کارانو ګټه اخیستې ) .تر ډېوره لوسوتي کسوان غوواړي چوې د فاسودو م وامکو د تور سوره کولوو
لپاره کمیشن کاران و کاروي  .خو له دې سره سره هیڅ داسوې ارقوام نشوته چوې د نسویت اوپوه تیورو  ۰۴میاشوتو
کې د دولتي خدماتو د ترالسه کولو د شمیرې ترمنځ د اړیکو څرګندونه وکړي .
د ځوا ور کونکو لویه برخه کسان د میز الندې م امکې په تر سره کولو پراخ باور لري  .د رشوت د ور کوړې
احتمال به هغه م ال ال زیات پراخ شي چې ځوا ور کونکي په لویه کچه په دې باور وي چوې دوی د رشووت د
ور کړې په پایکه یا بدل کې خدمات تر السه کوالی شي  .له هغو ځوا ور کونکو پرته چې بډې یې ور کړي ،
کابو  ۳۰٪ویکي چې دوی په رشوت ډېر باور لري  ،او نورو  ۳۴٪چې دوی هم پرې باور الره او ویول یوې هغوه
رشووت چوې دوی ور کوړی ددوی کارونوه بوه پورې تور سووره شوي  ۴۲٪( .نوورو خککوو د رشووت پوه بودیکو ګټوو کووم
باورالره ) .یوازې  ۰۱٪په سکو کې ځوا ور کونکو ویکي دوی په دې باور نه لري هغوه پیسوې چوې دوی یوې پوه
رشوت کې ور کوي دوی ته به ګټه ورسوي  ..د رشوت پر اغیزو د باور د لرلو په برخه کې د مر  ،ن اود
اوسیدود سیمې ( ښار یا ککي) له اړخه کوم توپیر نه لیدل کېږي .
د ( ۴۶۱۱افغانیو یا تردې کم ) رشوت د اغیزو د کچې په توړاو ځووا ور کونکووکم بواور ښووولی  .او همدارننوه
مرکه شویو خککو ویکي هغه کسان چې  ۴۱زره افغانر او یا تر دې زیات رشوت ور کوي دهغو د اغیز و په اړه
زیات باور لري د منځنر کچې د رشوت ور کونکو تمه د بډو د اغیزې په اړه د ځوا ور کونکو تور مونځ توو پیور
الره .
 - ۴فساد د پیسو د ترالسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې.
په  ۴۱۰۴کال کې  ۶۶سکنه او په  ۴۱۰۱کال کې  ۲۲سکنه ټول د فساد ډک م وامکې د پیسوو را کوړه ور کوړه وه .
دا د پیسو د موندلو په یوې سرچینه د فساد د بدلیدو ښکاره نښه ده ،خودا په داسې حوال کوې ده چوې لوه پیسوو پرتوه
دفساد شتون په دودیز ډول په افغانستان کې ډېر مروج وو .په هر حال له  ۴۱۱۰کال را هیسې چې افغانسوتان توه
را مات شو او د حسا کتا د ورکړې اغیزمنه تن ره نوه وه مو ووده پوردې سوربیره د پیسوو د
د پیسو سی
اغیزمن لنښت وړتیا کمه وه .رشوت د هېواد په ټولو سکتورونو یا برخو کې د ویرو په ډول خپور شوو  .پیسوې
یا په خپکواکه توګه په رشوت کې وکارول شوې او یا د واستې په توګه ور کړل شوې  ۲۳٪ .ځوا ور کونکو د
 ۴۱۰۱کال په سروې کې ویکي وو چې پیسې د فساد ډېر م م ډول وو  .په داسې حال کې چې پوه  ۴۱۱۲کوال کوې
 ۲۸٪خککوو دغووه ډول نظوور ور کووړی وو  .پووه  ۴۱۰۴کووال کووې د رشوووت کچووه بیووا هووم د  ۴۱۱۲او  ۴۱۰۱کووال د
موندنو په اندازه وه .

– ۵پولیسو او عدلي برخې تر ټولو فاسدې ادارې شمېرل شوي دي .سره له دې چې د کورنیو د فساد توربې بهه
دغو برخو کې نژدې  ۵سلنو ته را ټیټه شوې ده.
په شمیرو کې له ډېر کم توپیر سره سره دغې چارې له  ۴۱۱۲کال را هیسوې توپیرنوه دی کوړی .د سوروې مرکوه
کونکو ویکي چې محواکم پوه  ،) ۴۱٪د کورنیوو چوارو وزارت د  ۴۵٪او د ودلیې وزارت هوم پوه ۴۵٪تور ټولوو
ډېر په فساد ککړ امه سکټورونه دي  .په داسې حوال کوې چوې د کورنیوو د فسواد ت ربوې پولیسوو او محواکمو سوره
 ۰۱سکنه (  ۰۲سکنه قوا سره په  ۴۱۰۱کا کې) او  ۱سوکنه پولیسوو سوره (  ۰۳سوکنه پولیسوو سوره پوه  ۴۱۰۱کوال
کې) را ټیټه شوې .م ارف وزارت فساد سره د مبارزې لړی ښه شوی او ( ۰شواریه  ۳سوکنه د م موو ي نموونې
څخه)په سرکې کرار لري.
 - ۱فساد پولیسو او عدلي ادارو ته الس رسی محدودوي او یا یې محدودوي.
سره له دې چې یوازې  ۱٪ځوا ور کونکو ویکي چې ددوی کورنر په دلي او قوایي برخو کې لوه فسواد سوره
مخا مخ شوي  .خو ورسره خواکې  ۳۵په سکو کې ځوا ور کونکو ویکي چې په محکمو کې د فسواد شوتون ددوی
په کورنیو منفي اغیز کړی  .د انفرادي فساد درا کړې ور کړې او د فساد د درک یا اننیرنې د ت ویرتر منځ تو
پیرکیدای شي دا امکان په ډاګه کړې چې د فساد منفي اغیز تر هغو کورنیو ور واوړي چې فساد یې ت ربه کوړی
.
د ځوا ور کونکو  ۳۴٪ویکي سره له دې چې ددوی کورنر پولیسو ته د بډو ور کولو له کبکه لوه سوتونزو کړیودې
 ،د فساد له کبکه پولیسوو توه د ال رسوي پوه برخوه کوې دوی توه خنډونوه پویښ شووی وو .پوه دغوه برخوه کوې هوم د
 ۴۱۰۱کال پرتکه لږ زیاتوالی راغکی  .هغه م ال دغه کچه  ۴۵٪کې وه  .د هېواد ځینې ډلې -نا لوستي او د ککي
خکک ژر د فساد قرباني کېږي .دي چې ژرباور کوي  .د سروې د ځوا ور کونکو ډېرو( ) ۲۲٪چوې د فسواد پوه
را کړه ور کړه  ،هغه هوم د پولیسوو پوه برخوه کوې ښوکیل وو د ککیووالي سویمو خکوک دي .او شواوخوا  ۲۱٪یوې نوا
لوستي خکک وو.
په محکمو کې د فساد د شته والي ت ور کیدای شي ددغې سروې ځوا ور کونکي م بور کوړي چوې پوه قووایي
بنسټونو کې د خدماتو د ترالسه کولو له هیکو تیور شوي  ۴۱٪ .ځووا ور کونکوو ویکوي چوې فسواد دوی پوه قووایي
ادارو کې د خدماتو له تر السه کولو بې برخې کوي .
– ۷سره له دې چې ،فساد سم او اخالقي کار نه بلل کېږي  ،خو په ټاکلې اندازه زغمل کېږي .
د مککووي خوودماتو مووا مووورین پووه کووارونو کووې غیوور وووروري سووتونزې را موونځ تووه کوووي چووې پووه غیوور مسووتقیم ډول
درشوت غوښتنې ته الره هواروي .دغه ستونزه ()۵۳٪خککو په ګوته کړې ده  ،ور پسې لوه بوې وزلوو د پیسوو د
غوښتنې کچه  ۶۱٪ده او په مستقیم ډول بیا د پیسو دغوښتنې کچه  ۶۸٪کې ده .
هغه ډېر ځوا ور کونکي چې د مککي خدماتو د مامورینو له خوا د بډو له غوښتنې سره مخا مخ شوي وایوي چوې
دوی د خپکو کمو امتیازاتو یا تنخوا خبره ورته کړې .
شاوخوا  ۰۰٪مرکه کونکو ویکي چې د یو مککي مامور لپاره دا د منکو وړ دی چې رشوت واخکي ،په داسوې حوال
کې چې م اش یې کم وي ۰۰ .سکنه نور ویکي چې د یو مککي مامور لپاره د خککو د مالیې د کموالې لپواره رشووت
اخیستل د منکو وړ دی.
دا درک چې ګنې د مککوي خودماتو موامورین غیور ووروري سوتونزې ددې لپواره ووړوي چوې بوډو توه الره هوواره
کړي او یا په خپل الزم او م ین وخوت کوې رسومي کارونوه سوم نوه تور سوره کووي یوو څوه تور پخووا کوم شووی  (.پوه
 ۴۱۱۲کال کې ، ۰۳٪په  ۴۱۰۱کال کې  ۰۲٪او په  ۴۱۰۴کال کې  ۰۱په سکو کې خککو دغه ډول نظر الره)
شاوخوا  ۱۵په سکو کې ځوا ور کونکو په ډاګه کړې چې دوی د رشوت د ور کړې پرم ال د ګناه احسا کوي
 ،خووو پووه  ۴۱۰۱کووال کووې  ۱۱٪خککووو دغووه خبووره کووړې وه  .همدارننووه  ۱۰٪ځوووا ورکونکووو ویکووي چووې بووډې
اخیستونکی ک په ټولنه او په خپل ټولنیز چاپیلایر کې د خککو ښه نه ایسوي او کرکوه تورې لوري .پوه  ۴۱۱۲کوال
کې  ۸۳په سکو کې خککو د بډې اخیستونکي په اړه دغه ډول قوي منفي نظر الره .

سره له دې چې د سروې د ځوا ور کونکو لویه برخوه وایوي دوی د مککوي خودماتو د موامورینو نوا سوم چوال چکنود
نشي زغمکی  ،خو ځوا ور کونکو ویکي که یې مالي ګټې پکې نغښتې وي د بیکنې په توګه لوه موالیې تیښوته او یوا
د مالیې د کمیدو په تړاو مسایکو کې دوی ډېر ککه د فساد په اړه نرم دریوځ غووره کووي .چوې دا پوه خپکوه ښویي چوې
په م موپ کې ځوا ور کونکو دولتي ګټې په خپکو شخ ي ګټو لوړې نه دي ګڼکي .
– ۸قومي  ،سیا سي او شخصي اړیکې د اهمیت وړ دي.
ددولتي خدماتو د تر السه کولو لپاره د قومي او کورنر اړیکوپالل اغیزمن دي .
له دې کبکه د ټولنیزو  ،قومي او نژادي اړیکوپالل د فساد تر ټولو ام چینل په ګوته شوی .داسوې مونودل شووې
چې په م موپ کې  ۳۲٪کورنیو د فساد په را کړه ور کړه کې په قوومي او نوژادي اړیکوو تکیوه کوړې .پوه ۴۱۰۱
کال کې دغه کچه  ۳۱٪کوې وه ،پوه داسوې حوال کوې چوې پوه  ۴۱۱۲کوال کوې یووازې  ۳۱پوه سوکو کوې خککوو ویکوي
ووچې د فسواد لپواره قوومي اړیکوو توه هوم مرا وه شووې یوا د هغووی مرسوته پکوې غوښوتل شووې  .دا اننیرنوه چوې
ګواکې د قومي اړیکو پالل د فاسدو کړو وړو ډېره امه مانا ده ددغو کسانو کچه په بامیوانو کوې پوه  ۲۱٪سوره
تر ټولو لوړه وه  ،په دایننډي کې  ۵۱٪خککو او په بغ ن کې  ۵۵٪خککو ورته باور الره .دا پوه داسوې حوال کوې
ده چې په زابل کې بیا د کورنیو اړیکو پالل د ام فساد کوم م م ډول نه دی بکل شوی  ،په دغه والیت کې  ۰۵په
سکو کې  ،په پکتیکا کې  ، ۰۶٪په نیمروز کې  ۰۰او په لوګر کې  ۰۱٪خککو د کورنیو اړیکو څخه کوار اخیسوتل
د فساد په امه مانا بککی دی .لکه چې لیدل شوي قومي اړیکې قوي دي او په وار وار د نا سومو کوارونواو فسواد د
ترسره کیدو لپاره کوارول کېوږي  .پوه مقایسووي ډول لوه سویمه ییوزو قومنودانانو او فرقییوزو یوا ګونودي مکنروسوره
اشنایي او د هغو کارول چوې د فسواد یوو ا وکي امول بکول کېوږي لوه  ۴۱۱۲کوال را هیسوې پکوې د پوام وړ کمووالی
راغکی .په  ۴۱۱۲کال کې  ۰۱٪خککو د امه خدماتو څخه د ګټې اخیستو لپاره لوه سویمه ییوزو قومنودانانو سوره لوه
خپکو اړیکو ګټه پورته کړې وه  ،خو په  ۴۱۰۱کال کې دغه شمیره  ۱٪وه او په  ۴۱۰۴کې دغه کچه نوره هم را
غورځیدلې او  ۲٪خککو دغه اړیکې د خدماتو د ترالسه کولو لپاره کارولي دي  .دا په افغانستان کې د سیمه ییوزو
قومندانانو او ګوندي اړیکو دممکنه بې رننه شوي اغیز ښکارندویي کوي .
 – ۹فساد ،پر کورنیو یو دروند پیټی دی .
کووابو ۵۴پووه سووکو کووې ځوووا ور کووونکي چووې فسوواد یووې ت ربووه کووړی یووا ور سووره مخووا مووخ شوووي (د ټووولې نمووونې
شاوخوا )٪۰۰په دې باور دي چې ددوی په کورنیو د فساد اغیزې د پام وړ یا فو ال اده ډېرې دي  .د  ۴۱۱۲او
 ۴۱۰۱ککونو په پرتکه په  ۴۱۰۴کال کې ،فساد زیاتره کورنې یی اخېزمن کړي.په هغوه وخوت کوې ډېور کوم ځووا
ورکونکي دفساد د منفي اخیز څخه شکایت کړی وو .په  ۴۱۰۱کال کې  ۴۱سکنه هغه خکوک چوې د سوروې دمخوه
 ۰۴میاشتې مخکې فساد سره مخامخ شوي وو ،ویکي وو چې فساد دهغوي پر کورنی ډېر زیات بد تاقیر کړی.
په داسې حال کې هغه خکک چې په  ۴۱۰۴کال کې د فسواد اخیوز پوه خپکوو کورنیوو کوې یادونوه کوړې  ۴۰سوکنې توه
رسیږي .څه ناڅه  ۴۳سکنه ځوا ورکونکي فساد یې ت ربه کړې او ویکي چې د هغوی پر کورني د فساد اخیز په
تېرو  ۰۴میاشتو کې په همدغوه حالوت کوې پواتې دی .پوه داسوې حوال کوې چوې  ۶۴٪کسوانو ویکوي چوې پوه تېورو ۰۴
میاشتو کې د فساد فشار پردوی په همدغه کچه پاتې ده.
هر هغه رشوت چې  ۴۶۱۱افغانر وو ویل کېږي چې پر کورنیو یې منفي اغیوز کوړی دی .اود سوروې ځووا ور
کونکو ویکي چې تر دغویادشویو پیسو ډېر رشوت ددوی د کورنیو په مالي وړتیاوو فشوار راوړی .یوانې دوی یوې
په مالي برخه کې له ستونزو سره مخا مخ کړیدي .
هغه ځوا ور کونکي چې په رشوت کې ډېرې پیسې ور کوي د هغو ځووا ور کونکوو پرتکوه چوې وایوي د فسواد
مالي پیټر ددوی په کورنیو زیات شوی ډېر اغیزمن دي  .هرڅومره چې د رشوت اندازه ډېریږي پوه همغوه انودازه
یې په کورنیو بار ور زیاتیږي  .د بیکنې په توګه  ۲۰په سکوکې ځووا ور کونکوو چوې  ۴۱زره افغوانر او یوا تور
دې زیاتې یې په رشوت کې ور کړیدي همدارننه ویکي چې په تیرو  ۰۴میاشتو کې یې ددوی په کورنیو مالي بوار
یا پیټی زیات شوی .
 – ۰۱فساد د دولت مشروعیت کمزوری کوی  ،شخړوته مرسته کوي او کورني اختالفاتوته لمنه وهي.

موندنې ښیي چې د امه خدماتو په سکتور کې د فساد شته والي د دولت قانونیت زیانمنوي .د بیکنې په توګه کوابو
 ۲۲په سکو کې ځوا ور کونکو چې په قوایي برخه کې یې فساد ت ربه کړی (رشوت یوې ور کوړی) او یوې
د خپکو شخړو او مسکو د حل لپواره غیور دولتوي بنسوټونو لکوه سویمه ییوزو ککیووالي شوورا ګوانو ،رګوو او د تالبوانو
محکمو ته مخ و ر اړولی  .دا چار ه د تالبانو له ش رت او پیاوړتیا سره مرسته کوي.
کابو  ۳۱په سکو کې د سروې ځوا ور کونکي په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې د فساد شتون د تالبانو له
ال پراخیدو سره مرسته کوي  .یو شمیر نور په ځواننړې توګوه پوه دې بواور دي چوې د حکوموت پوه مرکوزي ادارو
کې د  ۴۱٪فساد ،د والیت او د ولسوالیو په دفترونو کې د  ۴۵٪او د محکمو او لوویې څوارنوالر پوه دفترونوو کوې
 ۰۸٪فساد شته والی د تالبانو د واک او نفوذ د پراختیا لپاره اسانتیاوې برا بروي .
کابو  ۳۰٪ځوا ور کونکو ویکي چې د فساد د شته والی له کبکه ددوی په سویمو کوې د کورونوو او ځمکوو شوخړې
او الن ې زیاتې شو یدي  .خو د سروې له پوښتن پاڼو څخوه دا نوه م کوومیږي چوې رښوتیا هوم فسواد لوه تواوتریخوالي
ډکې شخړې را منځ ته کوي او یا یې زیاتې کړي که نه ؟
شاوخوا  ۸په سکو کې کورنیو ویکي چې دوی د کور او ځمکې په الن ولکه د قبالو پوه بودلولو یوا ور کولوو ،د موالیو
په ور کولو او د ځمکو د الن و په حل کولو کې د رشوت له غوښتنې سره مخا مخ شویدي  .پوه دغوو برخوو کوې د
فساد شتون خکک دې ته هڅوي چې د خپکو دغه ډول الن و د حل لپاره غیر دولتي مرا و ته مخه وکړي .
فو ال اده زیات شمیر پوښتل شووي ( ) ۱۲٪پوه دې بواور دي چوې د دولتوي چوارواکو پوه ګوډون د خککوو یوو شومیر
منظمې ډلې لږ تر لږه د ځمکو په تنظیم  ،کاروبار ،خرڅولو او ویشکو یو ډول اغیز لري یا پکې ښکیل دي .
له ځوا ور کونکو همدارننه پوښوتنه شووې چوې ایوا اوریودلي یوې دي چوې تالبوانو دې دفسواد پور وود څرګنودونې
کړې وي ؟
کابو  ۳۳٪ځوا ور کونکو ویکي دوی اوریدلي چې تالبانو د فسواد پور وود خبورې کړیودي  ،خوو شواوخوا  ۵۲پوه
سکو کې نورو ځوا ور کونکو بیا ویکي چې دوی د فساد پرود د تالبانو څرګندونې نه دي اوریدلي .لوستونارینه
ښاریانو د نوورو ځووا ور کونکوو پرتکوه تور ډېوره دا پوه ډاګوه کوړې چوې د فسواد پروود دوی د تالبانوڅرګنودونې
اوریدلي  .خو له دې سره سره له دغې څیړنې څخه دا نشي په ډاګه کیدای چې ځوا ور کونکو د فسواد پوه توړاو
د نړیوالې ټولنې او تالبانو کوم ډول پیغامونه څه ډول اوریدلي  ،خوو داسوې فکور کېوږي چوې دغوه ډول وینواوې یوا
پیغامونه کیدای شي له بی بیکوو رسونیو څخوه ترالسوه شووی او دغوه ډلوه کسوان یوې اغیوزمن کوړي وي .ځکوه هغوه
لوستي نارینه چې په ښاري سیمو کې ژوند کوي د هغوو نوورو خککوو پرتکوه چوې د افغانسوتان پوه ککیوالوو سویمو کوې
ژوند کوي رسنیو ته ډېر ال رسی لري .
 – ۰۰له فساد سره مبارزه  :دخلکو هیلې ډېرې اوچتې دي ،خو دوی د حکومت کړنې کمزوری ګني.
داسې باور دی چې ولسمشر حامد کرزی په هېواد کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وړ ک دی .
 ۳۱٪کې ځوا ور کونکي په دې باور دي چې ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د له فساد سره د مبوارزې
په برخه کې م م او مناس ک دی  .ولسواالنو ،ښارواالنو او والیانو ته په افغانستان کې له اداري فسواد سوره د
مبارزې پوه برخوه کوې د لوږو اغیزمنوو کسوانوپه سوترګه کتول کېوږي  .یووازې شواوخوا  ۴۳پوه سوکو کوې ځووا ور
کونکي په دې باور دي چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې کافي کار کړی دی .
 – ۰۲نړیواله ټولنه ،له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یوه متحد په توګه نه ښکاري .
لوه فسوواد سوره د مبووارزې پوه تووړاو د نړیووالې ټووولنې د هووډ او موول پوه اړه د خککووو د نظور توور مونځ توووپیر دی  .د
سروې د ځوا ور کونکو د پوام وړ برخوه ( )۳۲٪پوه دې بواور ده چوې نړیوالوه ټولنوه نوه غوواړي لوه اداري فسواد
سره مبارزه وکړي  .خو  ۴۱٪کې نور ځووا ور کوونکي پوه دې بواور دي چوې نړیوالوه ټولنوه غوواړي لوه اداري
فساد سوره مبوارزه وکوړي  .پواتې نوورو ځووا ور کونکوو پوه دې توړاو هویڅ نوه دي ویکوي  .پور دې سور بیوره ۳۴٪
ځوا ور کونکو ویکي چې نړیواله ټولنه لوه فسواد سوره د مبوارزې پوه برخوه کوې لوه ریښوتینو سویمه ییوزو چوارواکو
م تړ نکوي  .پر نړیوالې ټولنې د باور کموالی شواید هغوه اننرینوه پیواوړې کوړي چوې وایوي نړیوالوه ټولنوه د فسواد

پرود خپول غوږ نوه اوچتووي  .د ځووا ور کونکوو لوویې برخوې ( )۵۸٪ویکوي چوې دوی پوه افغانسوتان کوې د فسواد
پرود د نړیوالې ټولنې د غږ او چتیدل نه دي لیدلي .خو هغه کسان چې وایي دوی اوریدلي چې نړیوالې ټولنې پوه
افغانستا ن کې د فساد پرود غږ پورته کړی  ،هغوی په دې باورهم دي چې نړیواله ټولنوه غوواړي لوه فسواد سوره
مبارزه وکړي  .همدارننه د ځوا ور کونکو همدغه ډله تر ډېره په دې اند وه چې نړیوالې ټولنې پوه سویمه ییوزه
کچه د ادقو سیمه ییزو چارواکوم تړ نه کوي .
ورته اننیرنه یا نظر په افغانستان کې د نورو م مو غاړو یا اړخونو په تړاو هم لیدل کېږي  ،لکوه مکنورو مکتونوو،
نړیوالو سازمانونو یا ادارو ،رسنیواو مذهبي ادارو هم له فساد سره دمبارزې په برخوه کوې کوافي کړنوې نوه دي تور
سره کړي .
 – ۰۳له اداري فساد سره د مقاومت شخصي هڅې ،په نسبی شکل قوي پاتې دی.
د سروې لوی اکقریت ( )۱۳٪ځوا ور کونکو ویکي چې دوی بوه هغوو کسوانو توه رایوې ورنکوړي چوې دوی بواور
کوي په فساد ککړ دي  ،او  ۵۶٪ځوا ور کونکو ویکي چې دوی د هغو کمپنیو تولیدات نه اخکي چې په فساد کوې
ښکیل دي  .د سروې د پایکو پر بنس نارینه  ،د ښاري سیمو اوسیدونکي او لوستي ځوا ور کوونکي  ،د ښوځو،
بې سواده او ککیوالوځوا ور کونکو پرتکه ډېرلیواله وو چې د هغوو کمپنیوو لوه تولیوداتو سوره پریکوون یوا بایکوات
وکړي چې پوه فسواد ککوړ دي او هغوو سویا سوتوالو او د مککوي خودماتو موامورینو توه رایوې ور نکوړي چوې پوه فسواد
بوخت دي .

 - ۰۴دفساد توربه او شته والی د لېږد د بهیر د ترسره کیدو په انګرنې اغیز نه کوي
داچې آیا په زیاته اندازه فساد ،د لېږد ب یر اغېزمن کړي ،هغه پوښتنه ده چې ډېر بح توه اړتیوا لوري .د لېوږد پوای
نژدې دی.
لېږ هغه پروسه ده چې د امنیتي قواوو مسولیت له آیساف ځواکونو څخه د ناتو قواوو په مشوری افغوان مکوي امنیتوي
ځواکونوته سپارل کېږي.
کابو ۲۴په سکو کې ځوا ور کونکي په دې باور وو چې حکومت ددې وړتیا نه لري چې له نړیوالې ټوولنې څخوه
افغان امنیتي ځواکونو ته په بریالر توګه د امنیتي مسولیتونود لیږد ب یرتر سره کړي  .د بریالي لیږد چاره د سیمې
په کچه توپیر لري  ،لکه د ښاري سیمو خکک د بریالي لیږد په اړه د افغان حکومت په وړتیا ډېر شک لري نسوبت
د ککیوالووو سوویمو خککووو تووه  ۶۰٪ .ښوواري اوسوویدونکي او  ۲۱٪ککیوووالي اوسوویدونکي د لېووږد پووه اړه د حکومووت پووه
وړتیاوو شک لري.
د هغو ځوا ور کونکو چې دحکومت د بریالي لېږد په چارې بواور لوري متکو اکقریوت ( )۱۲٪یوې پوه دې هوم
باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه په هېواد کې دامنیت دخوندي کولو وړتیوا لوري  .خوو هغوه ځووا ور کوونکي
چوې د حکوموت لوه خوووا د امنیتوي لېوږد پوه بریووالي ترسوره کیودو کوم بوواور لوري دوی د منواب و  ،وړتیواوو ،د مووورال
کموالی او د فساد شتون په دغه برخه کې لویې نننونې ګڼي او فکر کوي چې د لېږد ب یر به نور هم وځنوډوي.خو
له دې سره سره پوه هېوواد کوې د فسواد د خپریودو او یوا ت ربوو پوه اړه د خککوو درک د بریوالي امنیتوي لېوږد پوه اړه
ددوی پراحسا هیڅ م م اغیز نه لري.
 - ۰۵هغه کسان چې وایي له فساد سره مبارزه دې د تګالره په لومړیتوب کې را شي
کابو  ۴۴٪ځوا ور کونکوو ویکوي چوې فسواد دوموره لویوه سوتونزه ده چوې حکوموت یوې ډېور ژر بایود پروود ککوک
ګامونه پورته کړي  .هغه ځوا ور کونکي چې د اساسي ټولنیزو خدماتو لکه د ګمارنې ،روغتیا ،اوبوو او بریښونا
په اړه اندیښمن دي تمه لري چې حکومت دې دغه مسکې باید په خپکوو لومړیتوبونوو کوې ځوای کوړي  .هغوه ځووا
ور کووونکي چووې بوواور کوووي وودلي ادارې ،محوواکم او د کورنیووو چووارو وزارت ډېوورې پووه فسوواد ککووړې ادارې دي ،
پردې تیننار کوي چې حکومت باید د فساد پرود کړنو ته لومړیتو ور کړي  .دلتوه ددې اننیرنوې پوه اړه چوې
د فساد شته والی د هېواد لویه ستونزه ده او له دغې لویې سوتونزې سوره د حکوموت د مبوارزې د کولوو د تموې تور

منځ نژدې اړیکې مو ودې دي  .کابو  ۵۱٪هغو ځوا ور کونکو(د ټولې نموونې  )۱٪چوې ویکوي یوې دي فسواد د
هېواد لویه ستونزه ده همدارننه وایي چې حکومت باید له فساد سره مبارزه په خپکو لومړیتوبونو کې ځای کړي .

د سروې د پایلو څخه طرحه شوي وړاندیزونه.
په افغانستان کې د روڼتیا د څار ټولنه ددې سروې د موندنو او د خپکو پکټنواو م تړو چارو پر بنس دغوه النودې
الرښوونې وړاندې کوي :


د افغووان حکومووت لپوواره پووه وودلي او قوووایي ادارو او دپولیسووو پووه ادارو کووې لووه فسوواد سووره مبووارزه بایوود
لومړیتو ولري .د فساد د ور کولو لپاره د یو ه اغیزمنوې ا رایوي تنو رې د نشوتوالي پوه وورت کوې
باید له اداري م ازاتو سره وخت نایي سزاوې هم همغږې شي .



د محاکمو د تر سره کیدو په ب یر کې باید د مدني ټولنو او د امو خککو دحوور لپاره هڅوې وشوي .ککوه
چې مدني ټولنې غواړي په دې برخه کې ف اله ونډه واخکي نو حکومت باید د محاکمو د تر سره کیدو په
ب یر کې د مدني ټولنو د غړو د ګډون لپاره اسانتیاوې برا برې کړ ي.



د ووزوي فسوواد د کمولووو لپوواره د اداري پروسووی رونو یووا کووړن رو سوواده کووول ډېوورم م دي  .پیچکووې کوواري
تن رې او د م کوماتو کموالی ددې المل کېږي چې کمیشن کارانو ته مخه وشي او بډې ورکړل شي .



حکومتي ادارې باید امو خککو ته د ځاننړو خدماتو د تر السه کولو او د هرکار لپاره د اړتیا وړ وخوت
د یو تقسیم او قات په تړاو الرښووونې یوا الرښوودې ادارې بورا بورې کوړي .دا بایود داسوې یووه الرښووده
اداره یوووا د تیکیفوووون نیغوووه لیکوووه وي چوووې خپکواکوووه وبریښوووی او د خککوووو بووواور پووورې راشوووي چوووې د اموووه
خدماتوکارونکي و کولی شي د مککي خدماتو مامورینو ته د رشوت د ور کړې په توړاو رپوو ور کوړي
.



د ځمکو په تړاو مسکو کې فساد په هېواد کې رواج موندلی  .حکومت باید په ځمکو پورې اړوندو مسوکو
کې د هورې ادارې او هور وزارت رول او مسوولیتونه ښوه روښوانه کوړي  .د حکوموت لوه خووا د ځمکوو د
ویشکو او خرڅولو م امکې باید رڼې او روښانه وي .



ککه چې ځمکې د حکومت له خوا ویشل کېږي افغانان او د مدني ټولنې سازمانونه او ټوولنې بایود پوه دغوه
تړاو نیول شوویو یوا نیوول کیودونکو اړونودو پ نونوو توه ال رسوی ولوري  ،او د هغوو کسوانو لسوت چوې د
ځمکو د ویش له درکه ورته ګټه رسیږي یانې ځمکه ور کول کېږي باید امو خککو ته روښانه شي .



حکومت باید له هغو ادارو څخه د فساد د ور کولو پوه توړاو روښوانه تنو رې او ژمنوې وغوواړي چوې پوه
فساد کې ډېرې ښکیکې بکل کېږي  .د نظارت الي اداره باید ددغه هڅو م تړ وکړي .



د لوړ پوړو دولتي ما مورینو یا چارواکو د پاننې او ایداتو د قبتولوپروګرام باید په ټولو امو چارواکو
یا ما مورینو بري شي چې فکر کېږي د فساد له مسکې سره ډېر ال او ګریوان دي  .ددغو ما مورینوو
پاننه او ایدات باید په منظمه توګه و څارل شي او په دغه برخه کوې ټوول م کوموات دي لوه خککوو سوره
شریک کړل شي.



د څارنې یا نظارت الي اداره باید د دولتي ادارو لپاره له فساد سره د مبوارزې خپول پروګرامونوه در وه
بنوودي کووړي او هغووو ادارو تووه دې لومړیتووو ور کووړي چووې فسوواد پکووې زیووات بکوول کېووږي او د حکومووت
قانونیت ته زیان رسوي یا منفي اغیز پرې کوي .



د فساد ت ربې او په دې تړاو د خککو اننیرنې د افغانستان په بوی بیکوو سویمو کوې تووپیر لوري  .حکوموت
باید هغو سیمو کې پر فساد د غکبې لپاره د خپکوو پروګرامونوو مکوي کیودو توه لومړیتوو ور کوړي چوې د
هېواد خککو ته داسې بریښي چې فساد دلته ډېره لویه ستونزه ده او یا ډېر خکک پرې اخته دي .



ډېرشوومیر واموول لکووه موور  ،د لوسووت کچووه  ،د اوسوویدو ځووای او همدارننووه نووور د فسوواد پووه ت ربووو او
اننیرنې اغیزلري .هغه تن رې چې د فساد د مخنیوي لپاره وړې شویدي او یا ووړیږي بایود دغوه
وامل په پام کې ولري او پربنس یې شته اندیښنو ته ځوا وویل شي.



دواړه حکومت او مدني ټولنې باید سیمه ییز خکک و هڅووي چوې د ت ومیم نیوونې چوارې و څواري او پوه
ککیوالووه او د ولسوووالر پووه کچووه د بووود ې د لنښووت ب یوور او د وړانوودې کیوودونکو خوودماتو د کیفیووت څارنووه
وکړي  .په دغه ډول کارونو کې د سیمه ییزو خککو ښکېکتیا نه یوازې داچې د فساد پوه کمیودوکې مرسوته
کوي  ،بککې همدارننه د حکومت د قانوني بنسټونو د پراختیا له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي .



حکومت او نړیواله ټولنه بر سیره پردې چې له اداري فساد سره مبارزه کوي باید ډېره هڅه وکوړي چوې
له فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل موقف قابت کړي او امو خککو ته دا پیغوام ورسووي چوې دوی
په رښتیا له فساد سره مبوارزه کووي  .افغانوان اړتیوا لوري چوې د فسواد پور وړانودې د حکوموت او نړیووالې
ټولنې د زم او دریدو په څرننوالي پوه شي .



د فساد په اړه د افغانستان د روڼتیا د څار ټولنه د خپکو څیړنو او د محاکمو د څارنې د کړنو پر اسا
داسې وی ی شي چې م کوماتو ته ال رسی د فساد سره د مبارزې په وړاندې م م ګام دی  .نو د
همدې لپاره افغان حکومت باید د خپکو خککو لپاره یو داسې قانوني بنس را منځ ته کړي چې م کوماتو
ته ددوی ال رسی اسانه شي ،لکه چې د افغانستان د اساسي قانون په  ۶۱ماده کې یې سپارښتنه شوې .
دواړه مدني ټولنې او حکومت م کوماتو ته د ال رسي د ح لرلو په اړه د امه پوهاوي کچه باید لوړه
کړي .

