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په افغانستان ېک له فساد رسه مبارزه

روڼتیا ،امانتداري او حساب ورکول زیاتوي
د راپور لنډيز

په افغانستان ک د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت
اګسټ ۲۰۲۱
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د راپور لنډیز
وروست
سپټمب ترمیاشت پورې له افغانستان څخه د ټولو امریکاي او نړیوالو ځواکونو دوتلو په اړه
د  ۲۰۲۱کال د
ر
ۍ
خبو اترو پیلیدو  ،افغانستان د تاری خ له یو حساس پړاو رسه
پریکړه او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سیاس ر
خبو دراتلونک څرنګوال په اړه ناڅرګندتیا ،د امنیت خرابیدونک وضعیت ،د کوویډ ۱۹-وبا له
مخامخ کړی .د سول د ر
بشي بحران او د نړیوال ی
امله رامنځته شوی ګواښ ،ژور ر
ټولت د ښکېلتیا د راتلونک کچ په اړه ناڅرګندتیا ،داټول د تل
ل او امنیت السته راوړنو لپاره لوی ګواښونه وړاندې کوي.
پاي سول ،سوکا ۍ
د دې ننګ ی
وي دشالید په مقابل ک  ،حکومت اړتیا لري د اساس امنیت  ،عدالت او ریس حکومتدارۍ د وړاندې کولو لپاره
پراخه وړتیا وښت .پرته لدې چ دغه مسایل په دوامداره توګه حل نه رس  ،فساد به د شخړې یو مهم المل وي چ د
ی
قانوي فعالیتونه هڅوي او د دولت ر
مشوعیت کمزوری کوي .حکومت
خلکو ري باوري او ناخو ریس ډیروي  ،جرم او غب
په دوامداره توګه ی
نومب ک د جنیوا
مت چ فساد د سول او پرمختګ لپاره موجود ګواښ دی .1یوناما د  2020کال په ر
په بسپنه ورکونک کنفرانس ک د حکومت لخوا دشوې ی
ژمت هرکیل کوي ترڅو "په دولت ادارو ک د فساد دالملونو او
څرګندونو دواړه دپه نښه کولو لپاره قوي ګامونه پورته کړي"  ،لکه څرنګه چ د افغانستان د ملګرتیا چوکاټ د اصالح په
لومړیتوبونو ک ر
تشی ح شوي او د بسپنه ورکونکو او افغان حکومت ترمینځ پری هوکړه شوې.
په افغانستان ک د اداري فساد پروړاندې دا پنځم ی
کلت راپور ،چ په افغانستان ک د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي
(یوناما) لخوا خپور شوی د  ۲۰۲۰کا له جنورۍ څخه د  ۲۰۲۱کال د م تر میاشت پورې موده ي ی تر پوښښ الندې
نیول .د دې مودې په جریان ک  ،حکومت د فساد ضد اصالحاتو مالتړ ته دوام ورکړی  ،که څه هم د کوویډ ۱۹-وبا
ی
خبې او د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعالن وروسته د تاوتریخوال زیاتیدلوړ  ،په هرصورت
ناوړه اغ یبې  ،د سول رواي ر
تدریچ پرمختګ رسه مل و.
د اصالحاتو چټکتیا ورو کړی .خ د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې رجحان ( )trendد
ر
افغانستان اوس د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد د  ۲۰۲۰کال 2د ادراک په شاخص ک د  ۱۸۰هیوادونو په ډله
 ۱۶۵ځای لري چ په  ۲۰۱۹کال ک ي  ۱۷۳مقام ترالسه کړې و .په تبو څو کلونو ک ،افغانستان د اداري فساد
ی
قانوي چوکاټ د رامنځ ته کولو په برخه ک مهم او مثبت ګامونه پورته کړي او د یاد چوکاټ د پیل
پروړاندې د پیاوړي
ی
کولو لپاره ي ځانګړي ارګانونه ګمارل دي .د اداري فساد دمخنیوي او مبارزې میل قانوي چوکاټ ک د جزا قانون ،د
فساد پروړاندې د ملګرو ملتونو دکنوانسیون له اړتیاو رسه مطابقت لري ،د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون ،د
ی
ساتت قانون ،د شتمنیو د اشاع او ثبت قانون ،معلوماتو ته د الرسس قانون او د پیسو مینځلو او له
اطالع ورکوونکو د
جرمونو څخه د ترالسه شوو عواید رسه د مبارزې قانون ،شامل دي .د ې چوکاټ د اداري فساد ضد اقداماتو لپاره یو
ی
قانوي بنسټ ی
(مبت) رامنځته کړ .لیکن ،د یادو قوانینو پیل کول الهم یوه ننګونه ده ..له همدې امله ،د میل شورا
الزم
ی
او دولت ترمنځ پر خپل وخت د قانون جوړوي لپاره ال ښه همکارۍ اړینه ده.
ی
قانوي چوکاټ په پیل کولو ک د مرست په موخه ،مهم او اصیل ادارې رامنځته
له اداري فساد رسه د مبارزې لپاره او د
ی
ل عال شورای  ،د اداري فساد له درنو جرمونو رسه د
شوي دي ،چ په هغو ادارو ک د قانون د
واکمت او حکومتو ۍ
ۍ
مبارزې عدل او قضاي مرکز  ،د شتمنیو د اشاع او ثبت اداره ، ،د مال استخباراتو واحد ( )FinTRACAاو معلوماتو ته
ل یوه
ل هم د اداري فساد د قضیېو څبلو او محاکمه کولو لپاره د څارنوا ۍ
د الرسس کمیسیون ،شامل دي .لوي څارنوا ۍ
ځانګړې څانګه هم جوړه کړې.
نومب ک د اداري فساد پروړاندې د مبارزی د کمیسیون رامنځته کول ،د اداري فساد پروړاندې د مبارزې
د ۲۰۲۰کال په ر
ی
ر
ی
چوکاټ ته د ودې ورکولو لپاره یو مهم پړاو ښت ،مګر اړتیا ده چ له یاد کمیسیون څخه قوي مالتړ وس او کاف رسچیت

 1د افغانستان د سول او انکشاف دویم میل چوکاټ (https://um.fi/about-the-conference )۲۵-۲۰۲۵
 2د شفافیت نړیوال سازمان ،د اداري فساد په اړه د  ۲۰۲۰کال د ادراک شاخص( ،د شفافیت نړیوال سازمان :بر ی
لی )۲۰۲۰ ،چ په الندې
لینک ک د الرسس وړ ده .https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/afg
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ورته برابرې رس ،ترڅو یاد کمیسیون ته وړتیا ورکول رس چ خپیل دندې په خپلواک او مؤثره توګه تررسه کړي .ورته
مالتړ د اداري فساد درنو جرمونو رسه د مبارزې عدل او قضاي مرکز  ،د کورنیو چارو وزارت الندې د جرمونو لوی کاري
ځواک او د مال استخباراتو واحد ( )FinTRACAباندې هم پیل کبي.
د اداري فساد پر ضد د ټولو اړخونو رسه په کلکه ښکیلتیا ،د خصوص او عامه سکتورونو او ی
مدي ټولنو په ګډون ،
داداري فساد پروړاندې د مبارزی کمیسیون باید د فساد د ریښو الملونه او له اداري فساد رسه په مبارزه ک د حکومت
ریښتی یت ژمنتیا بیان کړي ،په دې ک له  ۲۰۲۲وروسته په ی
اغبمن ډول له اداري فساد رسه د مبارزې دنوې سبات ربۍ پیل
نت نیت د پیل شويو اصالحاتو ی
کول پر خپل وخت نهاي کول او څارنه کول شامل دي .نوې سب ر
اغبو ته
اتبي باید تر ی ۍ
بیاکتت پر بڼسټ جوړه رس او د نوې سب ر
ی
ل  ،روڼتیا او دحساب
د بشبې او خپلواکه
اتبۍ موخه باید د باور ،ریښتینو ۍ
ورکولو دکلتور رامنځته کول او پیاوړي کول وي.
د اداري اصالحاتو او ملک خدمتونو دخپلواک کمیسیون لخوا د دولت پوستونو لپاره د وړتیا پراساس د ګمارنو د روان بهب
بنس ی
ټب کولو له الرې د ر
بشي رسچینو مدیریت ک شو ی پرمختګ  ،په سیمه ایزه کچه د پوستونو دلوړتیا له په پام ک
نیولو پرته دوام ته اړتیا لري.
شتمت د شتمنیو د نوي قانون رسه سم ثبت کړي .خو ،د یاد قانون
په داس حال ک چ ګڼ شمب دولت چارواکو خپیل
ی ۍ
ی
ی
خبه ده .د پروس د اغبمنتوب د ښه وال او د هغو چارواکو د
څخه رسغړونه (نه مطابقت) ،الهم د
اندیښت وړ ر
مجازاتو لپاره ګامونه اخیستل پکار دي چ د شتمنیو په ثبتولو ک پاي راچ.
ی
د اداري فساد د درنو جرمونو د مرتکبینو لپاره د جرم حساب ور ی
قانوي چوکاټ
کوي د پیاوړي کولو لپاره د افغانستان
ی
شتمت او سیاس تړاوونه په پام ک ونیول رس ،باید هم د مخنیوي په برخه ک او
مؤثره پیل کول ،پرته لدې چ د هغوی
ر
هم د ولیس (دخلکو) باور په لوړولو ک ،د مهم لومړیتوب په توګه پاي س .د کوویډ ۱۹-له امله له محدودیتونو رسه
رسه ،د  ۲۰۲۰کال په دوهمه نیماي ک ،د اداري فساد درنو جرمونو پر وړاندې د عدل او قضاي مرکز په کار ک چټکتیا
راغله .چ دا د لوړ پوړو چارواکو ،په شمول د اردو او پارلمان د غړو ،پروړاندې د ال نورو تورونو او محاکمو څخه په
ثبوت رسیدل .په هرصورت  ،د اداري فساد درنو جرمونو رسه د مبارزې عدل او قضاي مرکز د کلیدي کارمندانو وروست
بدلون اندیښ یت راپورته کړي اودا چاره ممکن د دې کار ثبات زیانمن کړي .سبی محکم د فساد ضد قضیو په محاکمه
ک اړین رول لوبولو ته دوام ورکوي او باید پدې برخه ک خپیل هچ ګړندۍ کړي ..د تورنو مرتکبینو په مؤثره توګه
محاکمه کول د لوی جرمونو دکاري ځواک ظرفیت پیاوړي کولو ته اړتیا لري ترڅو مؤثره او په وخت رسه د جلب او
احضار او گرفتاری قرارونه اجرا کړي.
د اداري فساد ضد په ټولو قضیو ک د نهاي پریکړو دخبولو په موخه د جزا په قانون ک تعدیل او د دې تر څنګ،
قاضیانو ته د سبې محکم هغه الرښوونه چ هغوی باید د جزا صادرولو لپاره په فیصلو ک خپل دالیل بیان او دغه
چاره د شواهدو پراساس تررسه کړي ،که چبې په دوامداره توګه پیل رس ،باید د داس ډول قضیو د عدل تعقیب او
محاکمو په اړه د شفافیت او عامه پوهاوي المل رس.
ی
ناامت الهم یوه ننګونه ده .بلواګر او جناي ډل ال هم قضاي پرسونل یو د اصیل اهدافو په توګه په نښه کوي .د
۲۰۲۰کال په جریان ک ،یوناما  ۲۹ری
پییس مستندې کړې چ د قضاي سکتور کارکونک ي په نښه کړي ،چ په هغو ک
قاضیان ،څارنواالن او نور کاکونک چ د محکمو او څارنوالیو لپاره کار کوي ،شامل دي .د یادو پیښو په پایله ک ۲۷
کسان وژل شوي او  ۱۷تنه نور ټپیان شوي ،چ دغه شمبه د  ۲۰۱۸او  ۲۰۱۹مو کلونو پرتله ،د پام وړ زیاتوال ښيت .د
ی
قاضیاي په کابل ک هغه مهال په ډزو شهیدی کړې چ
 ۲۰۲۱کال د جنورۍ په میاشت ک ،وسله والو دوه ښځینه
سبې محکم ته د دندې تررسه کولو لپاره په الره ی
رواي وې .د عدل او قضاي سکتور د کارکونکو پر وړاندې ډیر کم
بریدونه په ی
کاف اندازه څبل شوي ترڅو مسؤل کسان ي محاکمه رس .دغه موقت معافیت قضائیه قوه نوره هم زیان
منونک کړې ده.
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د قضیو د مدیریت سیسټم په ۲۰۲۰کال ک د افغانستان قضیو د مدیریت رسم سیسټم په توګه ومنل شو ترڅو په
ټول جزاي او ی
مدي عدل سیسټم ک قضت تعقیب رس ،او په دې توګه موثریت او شفافیت ته وده ورکړي .د  ۲۰۲۰کال
د اکتوبر په میاشت ک د ی
هغ مقررې تصویب یو ښه پرمختګ دی چ د یاد سیستم په کارولو ک د ټولو ادارو دندې په
ی
تضمی لپاره حکومت باید ډاډ ترالسه کړي چ ادارې په مؤثر ډول له
مقرره ک تعریف کړي د یاد سیسټم د پایښت د
ی
دې سیستمه ګټه اخیل او ددې سیستم د ال پیاوړي کولو او ساتت لپاره -څرنګه چ ورته اړتیا وي -کار وکړي ترڅو د
فساد فرصتونه کم کړي.
د فساد په قضیو ک د غال شویو عامه شتمنیو دببته راستنیدو په اړه د ډاډ ترالسه کولو لپاره ی
رواي هچ د دولت او
خلکو په ګټه باید ببته پیاوړې رس . .په  ۲۰۲۰کال ک د شتمنیو د ببته راګرځولو د مقررې تصویب ،د شتمنیو د ببته
قانوي شتمنیو دالسته ر ی
قانوي چوکاټ فعالوي او د جرمونو او نورو غب ی
ی
اوړي دګړندي کولو لپاره باید د ی
خب
اخیستو لپاره
ر
ی
د تخت په توګه وکارول س ،په ځانګړي توګه د قوي سیمه یب او نړیوال همکارۍ له الرې.
معلوماتو ته د الرسس له الرې په حکومت ک پراخه روڼتیا د اداري فساد پروړاندې مبارزې لپاره اړینه ده.
معلوماتو لپاره د غوښتنو رسه مطابقت نه درلودل ،معلوماتو ته د الرسس کمیسیون ،رسنیو او افغان وګړو ته د الرسس
په پایله ک هغه معلومات په مستقل ډول نه ترالسه کوي چ باید عام رس .حکومت باید د دولت چارواکو تر منځ
اطالعاتو ته د الرسس قانون په اړه پوهاوي او مطابقت ته وده ورکړي

د مالت وزارت لخوا د عامه تمویل او د عوایدو د منظم مدیریت لپاره ی
رواي هچ ،په بیله بیا د خدماتو وړاندې کولو ته
وده ورکولو لپاره د پلټنو او مطابقت نظارت زیاتول ،په محیل او میل کچه  ،باید دوامداره او قوي وي.
پییس ،د راپورونو له ی
د کوویډ ۱۹-پر وړاندې د حکومت په اقداماتو ک فساد او درغیل پراخه ری
مچ چ چارواک د شخص
ګت لپاره یاد ناورین څخه ناوړه ګټه پورته کوي او دا چ خورا ډیر اړ ییت مرست غال کوي ،نه یوازې د ټ ی
ولت خورا زیان
منونکو غړو باندې ی
منف اغ یبه کوي همدارنګه سیاس او امنیت عواقب هم لري .پداس حال ک چ د  ۲۰۲۰د اکټوبر
په میاشت ک ،د اداري فساد درنو جرمونو پروړاندې د عدل او قضاي مرکز د ابتداییه محکم لخوا ،د کوویډ ۱۹-اړوند
رشوت جرمونو له امله د عام روغتیا وزارت د دریو کاکونکو محکومیت ،یو ښه پرمختګ دی ،بلک یو قوی سیګنال ي
ی
بودیچ او مال مرستو د تخصیص او ویش په تړاو د حساب ور ی
څاري زیاتوال
کوي او
هم ولبداوه .د کوویډ ۱۹-لپاره د
ر
اړین پاي کبی.
پداس حال ک چ دغه راپور د دولت پر هڅو ژور تمرکز لري ،همدارنګه دغه راپور د فعاله او خپلواکه کمیسیونونو او
ارګانونو  -د محتسب (بازرس) د دفب په ګډون چ اوس له فساد رسه د مبارزی په کمیسون ک مدغم شوی -مرکزي
اهمیت او د آزادو رسنیو او د ی
مدي ټولنو مهم رول د فساد په افشا کولو او مبارزه ک هم ر
ی
بیاکتت دورې په
پب یي .د
ی
ی
اخیستت له ویرې پرته
قرباي شوي دي .دا بریدونه د غچ
خواشیت رسه د جدي بریدونو او وژنو
خبیاالن په
جریان ک ،ر
ی ۍ
ی
خبیاالنو پروړاندې د تاوتریخوال د دع لړی پای ته رسولو لپاره ،د
د رسنیو د راپور ورکولو وړتیا کموي .حکومت باید د ر
ی
ی
ټولبه توګه ،باید
خبیاالنو خوندیتوب ته د ودې ورکولو لپاره قوي اقدام وکړي .مدي ټولنه ،په
عاملینو د محاکم او د ر
د فساد ضد اصالحاتو ک قوي رول لوبولو ته دوام ورکړي.
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