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او تاســـې په ځمکه کې فســـاد له منځه یوســـئ، ځکه الله )ج( مفســـدین نه خوښـــوي.                                                                                        
سوره القصص، ۷۷ آیت
ـــل  ـــازمانونه وررسه ت ـــې ادارې او س ـــه، بېالبېل ـــې دولتون ـــده ده، چ ـــه پدی ـــاد هغ اداري فس
الس او ګرېـــوان وي. د فســـاد نـــاوړه پدیـــده لـــه ادارې رسه ســـمه منځتـــه راغلـــې ده. 
ـــده د  ـــري، دا پدی ـــه ل ـــورې اړه ن ـــې پ ـــای او ټولن ـــت، ځ ـــړي وخ ـــه ځانګ ـــاد پ اداري فس
ـــو او  ـــر د کړن ـــا چـــې د ب ـــه دې مان ـــې ده. پ ـــو ځـــای زېږېدل ـــدو رسه ی ـــه جوړې ـــت ل دول
ـــه  ـــازمانونو څخ ـــویو س ـــوړو ش ـــوا د ج ـــر لخ ـــم د ب ـــاد ه ـــم اداري فس ـــو رسه س فعالیتون
منځتـــه راغلـــی او ویلـــی شـــو، چـــې د دولتونـــو د کـــورين او بهـــرين تعاملونـــو پـــه 
ـــې وده کـــړې  ـــر بل ـــې ورځ ت ـــه ي ـــه امل ـــې ل ـــه پاملرن ـــه شـــوی، چـــې د ن ـــه کـــې رامنځت پایل
ـــه  ـــه کچ ـــي او نړیوال ـــه م ـــې پ ـــه ي ـــې دولتون ـــي ځین ـــېدلی، چ ـــه رس ـــد ت ـــې ح ـــو داس او ی
ـــت  ـــه دول ـــه ل ـــه ملتون ـــه امل ـــاد ل ـــه وړي دي. د اداري فس ـــودۍ خوات ـــف او د ناب تضعی
ـــدوي او  ـــي څرګن ـــه ناخوښ ـــو څخ ـــو او خدمتون ـــه کړن ـــت ل ـــي، د دول ـــن نی ـــه واټ څخ
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ـــن  ـــه برخم ـــاد څخ ـــار او اعت ـــوره اعتب ـــه پ ـــه ل ـــه کچ ـــي او نړیوال ـــه م ـــې پ ـــه ک ـــه ټول پ
ـــه يش. ـــدای ن کی

ـــږي،  ـــه اداري فســـاد څخـــه ځورې ـــواد دی، چـــې خلـــک یـــې ل ـــو هې افغانســـتان داســـې ی
ـــې  ـــو ک ـــي برخ ـــي او دفاع ـــیايس، امنیت ـــادي، س ـــي، اقتص ـــزو، فرهنګ ـــه ټولنی ـــوادوال پ هې

ـــخ دي. ـــتونزو رسه م ـــو س ـــه ګڼ ـــه ل ـــه امل ـــاد ل د اداري فس
ـــې  ـــړې، چ ـــه ک ـــې رسه ژمن ـــې ټولن ـــو او نړیوال ـــه هېوادوال ـــرۍ ل ـــۍ ره ـــې څارنوال د لوی
د فســـاد پـــر وړانـــدې بـــه جـــدي مبـــارزه کـــوي او همدارنګـــه د جاللتـــآب لـــوی 
ـــر  ـــم صف ـــۍ زغ ـــې څارنوال ـــدې د لوی ـــر وړان ـــاد پ ـــا: »د فس ـــه وین ـــب پ ـــوال صاح څارن
ـــکتور  ـــي س ـــي او دفاع ـــه امنیت ـــوايل پ ـــه څارن ـــې لوی ـــوه، چ ـــل ش ـــه وګڼ ـــو اړین دی.« ن
ـــې  ـــت ک ـــري میاش ـــه زم ـــه د روان کال پ ـــه موخ ـــو پ ـــه وړل ـــه منځ ـــاد د ل ـــې د اداري فس ک
ـــس  ـــه دې کنفران ـــړی. پ ـــل ک ـــس پی ـــډ کنفران ـــی ګ ـــل لپـــاره درې ورځین ـــړي ځ د لوم
ـــژدې ۴۰۰  ـــو ن ـــي ځواکون ـــي او دفاع ـــه د امنیت ـــو څخ ـــز او والیتون ـــه مرک ـــواد ل ـــې د هې ک
اســـتازیو، چـــې د مـــي دفـــاع او کورنیـــو چـــارو وزارت لوړپـــوړي قوماندانـــان هـــم 
ـــې د  ـــرڅ ک ـــه ت ـــس پ ـــي کنفران ـــه درې ورځین ـــړی وو. د دغ ـــډون ک ـــامل وو، ګ ـــې ش پک
ـــلیک  ـــک الس ـــړه لی ـــو هوک ـــځ ی ـــر من ـــکتور ت ـــي س ـــي او د فاع ـــۍ او امنیت ـــې څارنوال لوي
ـــې  ـــه ي ـــوی او موخ ـــب ش ـــې تصوی ـــادو ک ـــپږو م ـــه ش ـــک پ ـــړه لی ـــوړی هوک ـــو. نوم ش
ـــي  ـــديل او قضاي ـــي، د ع ـــون واکمن ـــې د قان ـــکتور ک ـــي س ـــي او دفاع ـــه امنیت ـــواد پ د هې
ارګانونـــو د اجرااتـــو روڼوالـــی او د لويـــې څارنوالـــۍ، امنیتـــي او دفاعـــي ســـکتور د 
مســـووالنو تـــر منـــځ همغـــږي ده. د یـــاد شـــوي هوکـــړه لیـــک د پـــي کولـــو پایلـــې 
پـــه هـــر درېيـــو میاشـــتو کـــې د لويـــې څارنوالـــۍ ادارې پـــه همغـــږۍ رسه د امنیتـــي 
ـــې  ـــاره ي ـــو لپ ـــي کول ـــږي او د پ ـــک کې ـــځ رشی ـــر من ـــو ت ـــکتور د مران ـــي س او دفاع

ـــږي.  ـــنجول کې ـــارې س ـــې الرې چ الزم
د نومـــوړي کنفرانـــس ویناوالـــو پـــه امنیتـــي او دفاعـــي ســـکتور کـــې د اداري فســـاد 
د عواملـــو د څېړلـــو او د اداري فســـاد د لـــه منځـــه وړلـــو پـــه موخـــه پنځـــه کمېټـــې 
ـــو  ـــه راغلي ـــکتور څخ ـــي س ـــي او دفاع ـــې د امنیت ـــو ک ـــه دې کمېټ ـــې پ ـــړې، چ ـــوړې ک ج
ـــاب  ـــدې کت ـــه هم ـــې پ ـــې وړ ده، چ ـــړي. د یادون ـــک ک ـــات رشی ـــل نظری ـــو خپ ګډونوال
ـــل  ـــه او ح ـــات، وړاندېزون ـــو نظری ـــوړو کمېټ ـــره د نوم ـــاوو رسبې ـــر وین ـــو پ ـــې د ویناوال ک

ـــوې دي. ـــتل ش ـــم رااخیس الرې ه

د
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منت سخرنانی جاللتآمب محمد ارشف غنی رئیس 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

بســـم الله الرحمن الرحیم

اســـتاد رسور دانـــش، محـــرم مســـلمیار صاحـــب، لـــوی څارنـــوال صاحـــب، 

ـــو،  ـــوال صاحبان ـــو څارن ـــب، ټول ـــادري صاح ـــاب ن ـــب، جن ـــتانکزی صاح ـــرم س مح

جـــرال صاحبانـــو، وکیـــل صاحبانـــو، ســـناتور صاحبانـــو، گرانـــو مېلمنـــو، نړیوالـــو 

همکارانـــو، خوینـــدو او وروڼـــو، الســـالم علیکـــم و رحمـــة اللـــه و برکاتـــه!

ــل  ــۀ قتـ ــر فاجعـ ــه خاطـ ــلیت بـ ــم. تسـ ــی کنـ ــاز مـ ــلیت آغـ ــا تسـ ــخنم را بـ        سـ

عامـــی کـــه در میرزااولنـــگ بـــه دســـت دشـــمنان دیـــن انجـــام شـــد و نشـــان داد 

ــه افغانیـــت،   ــد؛  نـ ــه هیـــچ مـــرزی وقـــع منی گذارنـ ــمنان ایـــن ملـــت، بـ ــه دشـ کـ

ــر  ــد هـ ــود ماننـ ــن خـ ــند. مـ ــمیت می شناسـ ــه رسـ ــانیت را بـ ــه انسـ ــالمیت و نـ اسـ

ــه،  ــن حادثـ ــای داغ دار ایـ ــواده هـ ــک خانـ ــم یکایـ ــا در درد و ماتـ ــی از شـ یکـ

ـــی و  ـــای امنیت ـــا در نیروه ـــر م ـــدان دلی ـــه فرزن ـــم ک ـــی ده ـــده م ـــتم و وع ـــک هس رشی
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دفاعـــی، انتقـــام آنـــان را خواهنـــد گرفـــت. جنایتـــی کـــه در میرزااولنـــگ رخ داد، 

ـــر  ـــای دیگ ـــه ه ـــه منون ـــه ک ـــدان گون ـــت. ب ـــگ اس ـــر جن ـــت تغیی ـــازۀ از نوعی ـــۀ ت منون

ـــر  ـــدۀ تغیی ـــت عم ـــم. عل ـــاهد بودی ـــور ش ـــل از آن در غ ـــرات و قب ـــل، ه آن را در کاب

ـــگ رو در رو  ـــان در جن ـــه آن ـــت ک ـــتی  اس ـــمنان، شکس ـــت دش ـــای جنای ـــیوه ه در ش

ـــده  ـــرای برن ـــود را ب ـــد خ ـــد و امی ـــده ان ـــل ش ـــی متحم ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــرو ه ـــا نی ب

ـــی  ـــرک نظام ـــوع تح ـــت و ن ـــد. رسع ـــت داده ان ـــرد، از دس ـــای ن ـــدان ه ـــدن در می ش

نیـــرو هـــای مـــا نســـبت بـــه ســـال هـــای قبـــل، پیرفتـــی کـــرده اســـت کـــه آنـــان 

ـــت  ـــه عل ـــر، ب ـــت ک ـــگام والی ـــقوط دان ـــل در س ـــال قب ـــه س ـــتند. س ـــورش را نداش تص

ناهاهنگـــی بیـــن دســـتگاه هـــای امنیتـــی و دفاعـــی، واپس گیـــری آن یـــک هفتـــه 

ـــرب و از  ـــا غ ـــگ از رشق ت ـــای جن ـــه پهن ـــن ک ـــود ای ـــا وج ـــون ب ـــت. اکن ـــت گرف وق

ـــاال  ـــمن رس ب ـــه دش ـــی ک ـــه ی ـــر نقط ـــت؛ در ه ـــده اس ـــرده ش ـــوب، گس ـــا جن ـــال ت ش

می کنـــد، بـــا قـــوت رسکـــوب شـــده و بـــا تحمـــل تلفـــات ســـنگین فـــرار می کنـــد.

ــی  ــب عمومـ ــس صاحـ ــی، رییـ ــاع ملـ ــب دفـ ــر صاحـ ــان وزیـ ــن از جنابـ         مـ

ــکر  ــب تشـ ــم قلـ ــه، از صمیـ ــور داخلـ ــرم امـ ــن وزارت محـ ــی و اراکیـ ــت ملـ امنیـ

می کنـــم. شـــا شـــاهد بودیـــد کـــه در تیـــوره، جانی خیـــل، کوهســـتانات و دیگـــر 

نقـــاط کشـــور، چگونـــه دشـــمن در برابـــر نیروهـــای مـــا از پـــا درآمـــد. از ایـــن رو 

ـــاده  ـــا افت ـــاع م ـــی دف ـــردم ب ـــان م ـــر ج ـــود، ب ـــای خ ـــت ه ـــران شکس ـــرای ج ـــمن ب دش

و مرتکـــب جنایـــات فجیـــع می شـــود تـــا انتقـــام خـــود را از منازگـــزاران، معلـــان 

ـــوع  ـــر دو ن ـــا از ه ـــای م ـــون نیروه ـــرد. اکن ـــا بگی ـــاع م ـــی دف ـــای ب ـــش ه ـــر بخ و دیگ

ـــا  ـــمنان م ـــت را از دش ـــی جنای ـــا توانای ـــد ت ـــم، کار می گیرن ـــاع و تهاج ـــراتیژی دف س

ـــود درود  ـــی خ ـــی و دفاع ـــوای امنیت ـــان ق ـــهدای قهرم ـــام ش ـــر روح مت ـــد. ب ـــلب کنن س

فرســـتاده و بـــرای مجروحـــان از خداونـــد متعـــال، شـــفای عاجـــل خواهانیـــم.

ـــدې  ـــول دربان ـــن ټ ـــاړم او دا وط ـــدې وی ـــتئ. زه دربان ـــاړ یاس ـــن وی ـــې د وط         تاس

ـــه  ـــرو رسه پ ـــه ترهگ ـــول ل ـــوالی ش ـــو وک ـــي ځواکون ـــي او دفاع ـــوږ امنیت ـــاړي. زم وی

ـــې  ـــو ک ـــه لیک ـــو پ ـــي پولیس ـــړي. د م ـــده ک ـــه څرګن ـــا او مېړان ـــه وړتی ـــې کلک ـــه ک مقابل
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همدغـــه زمـــوږ اوالدونـــه و، چـــې پـــه کابـــل کـــې يـــې د روژې مبارکـــې میاشـــتې 

ـــړ،  ـــوی وک ـــې مخنی ـــې فاجع ـــې لوی ـــۍ د هغ ـــه قربان ـــه خپل ـــې پ ـــه ک ـــړۍ پېښ ـــه خون پ

ـــاين  ـــو قرب ـــو پولیس ـــه ات ـــاړول وو. ک ـــو ویج ـــو مرکزون ـــې د ډیپلوماتیک ـــه ی ـــې موخ چ

ـــه  ـــد ل ـــل ژون ـــه خپ ـــو ب ـــلگونو ډیپلوماتان ـــه س ـــړه پ ـــه ک ـــدای م ـــړې، خ ـــه وای ورک ن

ـــې د  ـــه وو، چ ـــدا ځواکون ـــتایل يش. هم ـــد وس ـــۍ بای ـــړی وو. د دوی قربان ـــه ورک الس

ـــړه  ـــدې ک ـــه وړان ـــدارې ت ـــه نن ـــې حاس ـــې  تلپات ـــې ي ـــاتنه ک ـــه س ـــفارت پ ـــراق د س ع

او افغانســـتان یـــې رسلـــوړی کـــړ. د عـــراق ولســـمر لـــه مـــا نـــه د دې کړنـــې لـــه 

ـــه  ـــه کتن ـــو رسه پ ـــو ځواکون ـــه دغ ـــې ل ـــو ک ـــدې ورځ ـــه هم ـــا پ ـــړه. م ـــه وک ـــه منن امل

ـــه  ـــر هغ ـــو پ ـــئ؛ خ ـــرگ وین ـــم م ـــرگو مجس ـــو س ـــه خپل ـــې پ ـــې تاس ـــل، چ ـــې ووی ک

بریـــايل کېـــږئ. تاســـې د یـــوه ملـــت د عظمـــت او ناماتېدونکـــې ارادې ســـمبول 

ـــرار  ـــان ف ـــرگ از ایش ـــد و م ـــم می بینن ـــه چش ـــرگ را ب ـــا م ـــاص م ـــوای خ ـــتئ. ق یاس

ــم.  ــه کنـ ــه اضافـ ــد نکتـ ــن کنفرانـــس، چنـ ــم روی اهمیـــت ایـ ــد. می خواهـ می کنـ

ـــکر  ـــزی تش ـــتانکزی و بارک ـــی، س ـــاع مل ـــر دف ـــوال، وزی ـــوی څارن ـــه از ل ـــن ک اول ای

ــد. ایـــن کنفرانـــس روز مهـــم و  ــزار کردنـ ــه چنیـــن کنفرانســـی را برګـ ــم کـ می کنـ

مبـــارک در تاریـــخ ایجـــاد نهادهـــای جوابگـــو و تحکیـــم کننـــدۀ قانـــون و نهـــاد 

ـــد.  ـــد ش ـــاب خواه ـــا حس ـــی م ـــی و دفاع ـــای امنیت ه

اهمیت این روز در چیســـت؟ 

اهمیـــت این روز در چند موضوع خالصه می شـــود:

       اول: تغییـــر فرهنگـــی کـــه خـــود شـــامل چنـــد بخـــش می شـــود؛ آیـــا چنـــد 

ســـال قبـــل از امـــروز فکـــر می کردیـــد کـــه مســـؤوالن قـــوای امنیتـــی و دفاعـــی و 

څارنوالـــی مـــا، بـــدون هیـــچ گونـــه امـــر و هدایـــت بـــا هـــم بنشـــینند و تفاهمنامـــۀ 

ضـــد فســـاد را امضـــا کننـــد؟ ایـــن نویـــد فرهنگـــی را بـــرای شـــا تریـــک مـــی 

ـــل  ـــی تبدی ـــه هاهنگ ـــرک، ب ـــدگاه مش ـــه دی ـــت ک ـــن اس ـــت آن در ای ـــم. اهمی گوی

شـــد. امـــروز نهادهـــای امنیتـــی و دفاعـــی و عدلـــی و قضایـــی مـــا، در یـــک 

دیـــدگاه و صـــف واحـــد قـــرار دارنـــد. بنـــا بـــر ایـــن از قانونپـــوه رسور دانـــش بـــه 
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ـــت  ـــۀ حاکمی ـــان در زمین ـــبانه روزی ش ـــات ش ـــده و زح ـــی کنن ـــش رهنای ـــر نق خاط

ــم.  ــکر می کنـ ــون، تشـ قانـ

ــس  ــه رئیـ ــی بـ ــه ارادۀ سیاسـ ــته همیشـ ــت. در گذشـ ــوع دوم، اراده اسـ       موضـ

ـــی  ـــا ارادۀ سیاس ـــه م ـــتیم ک ـــن هس ـــاهد ای ـــون ش ـــا اکن ـــت؛ ام ـــق می گرف ـــور تعل جمه

جمعـــی داریـــم، نـــه فـــردی. بـــه یـــک گل بهـــار منی شـــود؛ یـــک فـــرد اعـــم از 

ایـــن کـــه مقامـــش چقـــدر مهـــم اســـت و مســـؤولیت اش بـــه حیـــث خـــادم ملـــت 

چقـــدر اهمیـــت دارد، بـــه تنهایـــی کارکـــردی نـــدارد. امـــروز نهایـــت خوشـــحامل 

ــاد، بـــه مبـــارزۀ یـــک تیـــم متعهـــد و مســـؤول مبـــدل شـــده  ــا فسـ کـــه مبـــارزه بـ

اســـت. طـــوری کـــه وزیـــر دفـــاع در خواســـت کـــرد، نـــه تنهـــا شـــخص رئیـــس 

جمهـــور؛ بلکـــه مقـــام ریاســـت جمهـــوری ارادۀ کامـــل بـــرای حایـــت از مبـــارزه 

بـــا ایـــن پدیـــده را دارد.

ـــر  ـــش و داک ـــتاد دان ـــاب اس ـــا جن ـــی ب ـــدت مل ـــت وح ـــطح حکوم ـــوم: در س       س

صاحـــب عبداللـــه عبداللـــه، مطلـــق در یـــک خـــط روانیـــم و هـــدف مـــا مشـــرک 

ـــت.  ـــیده اس ـــر رس ـــه صف ـــاد اداری، ب ـــر فس ـــل در براب ـــه تحم ـــت ک اس

       چهـــارم: رهـــری قـــوای امنیتـــی و دفاعـــی مـــا اســـت. امـــروز امیـــد اســـت 

کـــه ملـــت افغانســـتان شـــاهد ایـــن باشـــد کـــه رهـــری قـــوای امنیتـــی و دفاعـــی از 

مبـــارزه بـــا فســـاد فقـــط حـــرف نـــزده و شـــعار منی دهـــد؛ بلکـــه عمـــل می کنـــد. 

از دگـــر جـــرال تـــا رسبـــاز بـــه صـــورت مســـاوی، در برابـــر قانـــون زیـــر ســـؤال 

و پرســـش می آینـــد؛ بـــر اســـاس یـــک پروســـۀ شـــفاف و مســـؤوالنه یـــا برائـــت 

حاصـــل می کننـــد یـــا مجـــازات می شـــوند. ایـــن تجدیـــد حاکمیـــت قانـــون 

اســـت و در رأس آن مســـؤوالن قـــوای امنیتـــی و دفاعـــی کشـــور قـــرار دارنـــد. از 

هـــر کـــدام ایشـــان تشـــکر می کنـــم؛ چـــون تـــا وقتـــی کـــه وزیـــر صاحـــب دفـــاع 

ـــن وزارت  ـــر اراکی ـــب اول و دیگ ـــن صاح ـــی، معی ـــت مل ـــب امنی ـــس صاح ـــی، رئی مل

ـــام داده  ـــان را انج ـــن کار ش ـــد، م ـــده نگیرن ـــه عه ـــؤولیت را ب ـــن مس ـــه، ای ـــور داخل ام

نـــم.  منی توا
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ـــم  ـــی و محاک ـــگ څارنوال ـــه فرهن ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــن بخ ـــر در ای ـــۀ دیگ        نکت

ــب در  ــوال صاحـ ــوی څارنـ ــت. لـ ــر اسـ ــال تغییـ ــادی در حـ ــورت بنیـ ــه صـ ــا بـ مـ

مـــدت کـــم، یـــک ارادۀ آهنیـــن را در راســـتای حاکمیـــت قانـــون از خـــود نشـــان 

داد. بـــه متـــام معنـــا از ادارۀ لـــوی څارنوالـــی پشـــتیبانی می کنـــم. اگـــر هـــر قضیـــه 

ـــه  ـــب عبدالل ـــر صاح ـــن، داک ـــش م ـــت. نق ـــی معناس ـــرد، ب ـــی بگی ـــکل سیاس ـــی ش ی

ـــۀ  ـــک حلق ـــم. ی ـــت کنی ـــون، حای ـــت قان ـــه از حاکمی ـــت ک ـــن اس ـــش ای و رسور دان

ـــتیبانی  ـــق پش ـــه از طری ـــن حلق ـــود و ای ـــاد ش ـــد ایج ـــت بای ـــق عدال ـــرای تطبی ـــه ب نجیب

اصـــول، ایجـــاد می شـــود. هـــر کســـی کـــه در محتـــوای فیصلـــۀ عدلـــی و قضایـــی 

یـــا کشـــف جرایـــم مداخلـــه می کنـــد، در حقیقـــت جـــزء فســـاد اســـت. سیاســـت 

بـــه ایـــن معنـــا نیســـت کـــه خویـــش و قـــوم را از قانـــون معـــاف کنیـــم. افغانســـتان 

بـــه ایـــن روش آبـــاد منی شـــود. افغانســـتان هغـــه وخـــت ابادېـــږي، چـــې غـــل او 

مجـــرم کـــه پـــه هـــر چـــا پـــورې تړلـــی وي، قانـــون پـــرې پلـــی يش. کـــه پـــر چـــا 

دا ډول قانـــون پلـــی نـــه يش، محافظـــت نـــه دی، بلکـــې لـــه هېـــواد رس جفـــا ده او 

ـــري. ـــه ل ـــای ن ـــې ځ ـــن ک ـــه دی ـــوږ پ ـــا زم جف

        بخـــش دیگـــر ایـــن اســـت کـــه یـــک تقاطـــع دیـــدگاه، قوانیـــن، ســـاختار، 

تعیینـــات و حســـابدهی بـــه یـــک حلقـــۀ نجیبـــه مبـــدل گـــردد. بـــه ایـــن معنـــا  کـــه 

ـــز آن را روی  ـــن و تجهی ـــارسی قوانی ـــی رست ـــک بررس ـــش، ی ـــتاد دان ـــر اس ـــت نظ تح

ـــن  ـــا ای ـــازی ت ـــان غ ـــه خ ـــان الل ـــد از دورۀ ام ـــه بع ـــم ک ـــر منی کن ـــم. فک ـــت داری دس

ـــۀ  ـــک جامع ـــه ی ـــق ب ـــد مطل ـــا بای ـــن م ـــد. قوانی ـــده باش ـــه ش ـــن توج ـــه قوانی ـــدازه ب ان

ـــود.  ـــگام ش ـــاق دارد، هم ـــی انطب ـــون اساس ـــای قان ـــش ه ـــه خواه ـــه ب ک

      نکتـــۀ دوم ســـاختار اســـت، ســـاختار هـــای مـــا بـــه صـــورت اساســـی در حـــال 

ـــم  ـــی کن ـــکر م ـــب تش ـــی صاح ـــب و بهرام ـــتانکزی صاح ـــاب س ـــت. از جن ـــر اس تغیی

ــد.  ــر دادنـ ــی تغییـ ــه صـــورت اساسـ ــی را بـ ــاع ملـ ــای وزارت دفـ ــاختار هـ ــه سـ کـ

اصـــل مکافـــات و مجـــازات در وزارت دفـــاع، در حـــال اجـــرا اســـت.

ــورت  ــات صـ ــز در تعیینـ ــاد نیـ ــرین فسـ ــت. بیشـ ــات اسـ ــوم تعیینـ ــۀ سـ        نکتـ
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می گیـــرد؛ چـــون کســـی کـــه بـــر اســـاس واســـطه مقـــرر شـــود، یـــک دســـتگاه را 

ـــب  ـــلۀ مرات ـــه سلس ـــه ب ـــن ک ـــوض ای ـــه ع ـــابدهی ب ـــازد. حس ـــوده می س ـــاد آل ـــه فس ب

ـــور  ـــن منظ ـــه همی ـــود. ب ـــن می ش ـــخصی تأمی ـــط ش ـــاب رواب ـــه حس ـــد، ب ـــون باش و قان

ــی  ــورد عالـ ــی، بـ ــت ملـ ــی و در امنیـ ــاع ملـ ــه و دفـ ــور داخلـ ــای امـ در وزارت هـ

تعیینـــات بـــه وجـــود آمـــده اســـت.

         می خواهـــم کـــه صالحیـــت هایـــم در قســـمت تعیینـــات بـــورد کمـــر شـــود. 

وقتـــی کـــه موضـــوع امتحـــان شـــفاف و آزاد مطـــرح می شـــود، همـــه افغان هـــا در 

ـــت. ـــم اس ـــت مه ـــن نهای ـــد و ای ـــان می دهن ـــود را نش ـــتعداد خ ـــان اس ـــون امتح همچ

ـــا  ـــاد ه ـــه نه ـــت ک ـــت اس ـــابدهی مثب ـــت حس ـــت دارد: نخس ـــابدهی دو جه         حس

را روز بـــه روز مؤثـــر تـــر می ســـازد و دوم حســـابدهی اســـت کـــه بـــه مجـــازات 

می انجامـــد. کســـی کـــه از رسبـــاز و بریدمـــل مـــا تیـــل را دزدی می کنـــد، آیـــا آن 

شـــخص قابـــل تحمـــل اســـت؟ چـــرا تلفـــات می دهیـــم؟ یـــک دلیـــل عمـــدۀ آن 

ـــت.  ـــاد اس فس

ـــی  ـــی و قضای ـــز عدل ـــا در مرک ـــکاران م ـــام هم ـــه مت ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــۀ دیگ         نکت

ـــت، کار  ـــرده اس ـــود را رشوع ک ـــنگین کار خ ـــم س ـــت جرای ـــد. ریاس ـــر ان ـــل تقدی قاب

ـــد. ـــنگین باش ـــم س ـــد روی جرای ـــا بای ـــان تنه ـــز ش ـــد و مترک ـــدا کن ـــت پی ـــد رسع بای

         فســـاد د منلـــو وړ نـــه دی، پـــه تېـــرو لســـو ورځـــو کـــې زه دوو قـــول اردو 

گانـــو تـــه تللـــی یـــم، هـــم هلمنـــد او هـــم هـــرات تـــه. مـــا پـــه دې ســـفرونو کـــې 

د منصبدارانـــو، بریدمـــل او رستېـــرو عـــايل روحیـــه ملـــس کـــړې ده او یـــو ځـــل 

بیـــا مـــې بـــاور راغـــی، چـــې دا ملـــت د بغـــاوت او رشارت رسه پـــه مقابلـــه کـــې 

ـــتی  ـــې وروس ـــت ک ـــډ وخ ـــه ال لن ـــې پ ـــاره چ ـــه د دې لپ ـــږي. البت ـــی کې ـــا بریال خامخ

ـــه  ـــړي، الزم ـــد وک ـــې ژون ـــا ک ـــه فض ـــت پ ـــک د امنی ـــړو او خل ـــه ک ـــوب ترالس بریالیت

ــا تـــه هـــر وخـــت او پـــه هـــر  ده چـــې لـــه فســـاد رسه ال زیاتـــه مبـــارزه ويش. مـ

ـــې  ـــي، چ ـــکاره ډول وی ـــه ښ ـــو پ ـــواوو منصوبین ـــي ق ـــي او امنیت ـــې د دفاع ـــای ک ځ

لـــه فســـاد رسه داســـې مبـــارزه پـــکار ده، لکـــه څنگـــه چـــې لـــه باغیانـــو او قانـــون 
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ــو رسه. ماتوونکـ

ـــازانش  ـــات س ـــم رب ـــا تی ـــه ب ـــری ک ـــان دخ ـــه قادری ـــرات، فاطم ـــه ه ـــفرم ب        در س

ـــۀ تروریســـتی  ـــدرش را در حادث ـــد پ ـــد روز بع ـــد و چن ـــرای افغانســـتان افتخـــار آفری ب

ـــت  ـــک درخواس ـــو ی ـــن از ت ـــت: »م ـــن گف ـــه م ـــت داد، ب ـــه از دس ـــجد جوادی در مس

ســـاده داشـــتم و آن هـــم امنیـــت خانـــواده ام بـــود؛ امـــا تـــو در تأمیـــن آن نـــاکام 

ـــه  ـــن حادث ـــودم، در ای ـــاخۀ آن ب ـــک ش ـــا ی ـــن تنه ـــه م ـــی را ک ـــت بزرگ ـــدی. درخ مان

ـــت دادم«. از دس

       ایـــن دخـــر راســـت می گفـــت؛ امـــا بـــا دریـــغ کـــه در آن جـــا منی توانســـتم 

توضیـــح بدهـــم کـــه ســـاختار ناکارآمـــد مدیریتـــی در بعضـــی از دســـتگاه هـــای 

ــۀ  ــا، ســـبب ناکارآمـــدی در ایـــن وظیفـ ــاد در آنهـ ــه دوانیـــدن فسـ امنیتـــی و ریشـ

ســـنگین شـــده اســـت. مـــن چگونـــه بـــه او توضیـــح دهـــم کـــه مـــن در ایـــن دو 

ــری  ــازان جلوگیـ ــان رسبـ ــا از دزدی نـ ــتم تـ ــت گذاشـ ــدر وقـ ــال، چقـ ــم سـ و نیـ

کنـــم؟ مـــا فیصلـــه کردیـــم تـــا غـــذای رسبـــازان مـــا ۶۰۰ کالـــوری انـــرژی بیشـــر 

ـــر،  ـــخت ت ـــط س ـــان در رشای ـــرا آن ـــد؛ زی ـــته باش ـــی داش ـــازان امریکای ـــذای رسب از غ

می رزمنـــد؛ امـــا وقتـــی از نزدیـــک بـــا رسبـــازان، بریـــد مـــالن و افـــران روبـــرو 

ــان  ــرای شـ ــم بـ ــاده هـ ــان سـ ــات نـ ــی اوقـ ــا بعضـ ــه حتـ ــنوم کـ ــوم، می شـ می شـ

نرســـیده و تجهیـــزات نیـــز بـــرای شـــان بـــه وقـــت درســـت منی رســـد. می پرســـیدم 

ـــطه و  ـــه واس ـــه ب ـــت ک ـــانی اس ـــا کار کس ـــن دزدی ه ـــت؟ ای ـــن دزدی کار کیس ـــه ای ک

ـــبب  ـــدارکات س ـــوع ت ـــرا موض ـــد. چ ـــده ان ـــرر ش ـــهم داران مق ـــدان و س ـــار زورمن فش

ایـــن همـــه اعـــراض شـــده اســـت؟ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه در دو نیـــم ســـال اخیـــر 

ـــون  ـــا میلی ـــالس  هزاره ـــده و از اخت ـــه ش ـــر گرفت ـــون  دال ـــا میلی ـــالس صده ـــو اخت جل

دالـــر دیگـــر گرفتـــه خواهـــد شـــد. 

      مـــا مخکـــې پـــه تېـــرو درېیـــو کلونـــو کـــې د امنیتـــي او دفاعـــي ځواکونـــو د 

ــړه، د ظرفیـــت لوړونـــې لـــوی ثبـــوت دا دی، چـــې  ظرفیـــت لوړونـــې خـــره وکـ

ـــارو وزارت  ـــو چ ـــت او کورنی ـــي ریاس ـــه عموم ـــت پ ـــاع وزارت، د امنی ـــي دف ـــه م پ
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کـــې لـــه اداري فســـاد رسه مبـــارزه شـــوې ده. د فســـاد زغملـــو نتیجـــه دا وه، چـــې 

پـــه دفاعـــي او امنیتـــي ځواکونـــو کـــې نظـــم او قانونیـــت تـــه صدمـــه رســـېدلې او 

دښـــمن گټـــه کـــړې وه.

       اصالحـــات در دســـتگاه هـــای دفاعـــی و امنیتـــی، تنهـــا انتخابـــی اســـت کـــه 

مـــا در دســـت داریـــم و بـــدون آن نـــه امنیـــت تحقـــق خواهـــد یافـــت و نـــه هیـــچ 

ـــوۀ  ـــم و نح ـــرده ای ـــایی ک ـــاد را شناس ـــل فس ـــا عوام ـــر. م ـــم دیگ ـــافی مه ـــۀ انکش برنام

ـــود  ـــرف خ ـــا از ط ـــات تنه ـــا اصالح ـــم؛ ام ـــخیص داده ای ـــات را تش ـــرای اصالح اج

دســـتگاه صـــورت منی گیـــرد؛ امنیـــت را تنهـــا دســـتگاه هـــای امنیتـــی و دفاعـــی 

ـــن  ـــا تأمی ـــی م ـــی و قضای ـــای عدل ـــتگاه ه ـــا دس ـــز تنه ـــت را نی ـــد، عدال ـــا منی آورن م

ـــارزه  ـــه مب ـــع ب ـــی، راج ـــان مل ـــک گفت ـــه ی ـــت ک ـــیده اس ـــن رس ـــان ای ـــد، زم منی کنن

ـــود.  ـــه ش ـــت گرفت ـــا روی دس ـــی م ـــی و دفاع ـــوای امنیت ـــا ق ـــکاری ب ـــاد و هم ـــا فس ب

        کـــه ټـــول ولـــس لـــه امنیتـــي او دفاعـــي ځواکونـــو رسه الس یـــو نـــه کـــړي، 

ـــډه  ـــی او ب ـــډه ورکوونک ـــې ب ـــره دا ده، چ ـــي خ ـــېږي. اص ـــه رس ـــه ن ـــې ت ـــې پایل کوم

ـــی  ـــدازۀ کس ـــه ان ـــرد، ب ـــی گی ـــوه م ـــه رش ـــی ک ـــوول دي. کس ـــتونکی دواړه مس اخیس

ــه رشـــوه می دهـــد، مســـؤول اســـت. از ایـــن جهـــت، یـــک گفتـــان رسارسی  کـ

ـــم  ـــت یابی ـــاع رسارسی دس ـــک اج ـــه ی ـــم ب ـــه می توانی ـــت. چگون ـــه کار اس ـــی ب مل

و قانـــون اساســـی کـــه یـــک وثیقـــۀ ملـــی اســـت و نظـــام بـــر اســـاس آن تشـــکیل 

شـــده اســـت را تقویـــت کنیـــم؟  هـــر ځلـــې چـــې افغانـــان پـــر دې موضـــوع رسه 

ــه  ــتئ. هیلـ ــاهدان یاسـ ــې د دې شـ ــړې ده. تاسـ ــې ورکـ ــه يـ ــوي، نتیجـ ــول شـ راټـ

ـــره  ـــه دوم ـــو پ ـــې افغانان ـــو ک ـــلو کلون ـــرو س ـــه تې ـــې پ ـــړو چ ـــده ک ـــې دا څرګن ده، چ

ـــې  ـــره چ ـــړی، څوم ـــه و ک ـــړ ن ـــو مالت ـــي ځواکون ـــي او دفاع ـــو امنیت ـــالص د خپل اخ

ـــوي. ـــړ ک ـــن مالت ـــې ن ي

       نکتـــۀ آخـــر کـــه نهایـــت مهـــم اســـت، ایجـــاد یـــک میکانیـــزم شـــفاف بـــرای 

ـــر  ـــای دیگ ـــور ه ـــه از کش ـــی ک ـــد. درس ـــاد می باش ـــا فس ـــارزان ب ـــرد مب ـــی کارک بررس

ـــته  ـــا بس ـــن آن ه ـــر پاکری ـــات ب ـــن اتهام ـــه زیادتری ـــت ک ـــن اس ـــم، ای ـــه ای ـــاد گرفت ی
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ــه  ــته؛ بلکـ ــود داشـ ــی وجـ ــزم بررسـ ــا میکانیـ ــه تنهـ ــه نـ ــت کـ ــود. الزم اسـ می شـ

ــد.  ــته باشـ ــود داشـ ــز وجـ ــد نیـ ــام می زننـ ــه اتهـ ــانی کـ ــرای کسـ ــزا بـ ــزم جـ میکانیـ

ـــد.  ـــب می کنن ـــبنامه تخری ـــا دو ش ـــد ی ـــا دو پروپاگن ـــاک را ب ـــان پ ـــک انس ـــهرت ی ش

ـــت  ـــانی اس ـــا کس ـــارزه ب ـــاد، مب ـــا فس ـــارزه ب ـــای مب ـــی از راه ه ـــه یک ـــم ک ـــد بدانی بای

ـــی  ـــوای امنیت ـــهرت ق ـــژه ش ـــه وی ـــد. ب ـــام می بندن ـــاد، اته ـــه فس ـــارزان علی ـــه مب ـــه ب ک

و دفاعـــی مـــا بـــه خاطـــر یـــک اقلیـــت، بایـــد خدشـــه دار نگـــردد. مردمـــی کـــه 

ــاط  ــن نقـ ــتان را در دورتریـ ــرق افغانسـ ــد و بیـ ــون می دهنـ ــنگر خـ ــه در سـ روزانـ

افغانســـتان حفـــظ می کننـــد، فرامـــوش نکنیـــد، هـــر فـــردی کـــه در قـــوای امنیتـــی 

ـــس  ـــچ ک ـــد. هی ـــا کار ان ـــا، رض ـــای م ـــرال ه ـــا ج ـــاز ت ـــت، از رسب ـــا اس ـــی م و دفاع

اینـــان را مجبـــور نکـــرده اســـت تـــا از وطـــن دفـــاع کننـــد.

       اصالحـــات در دســـتگاه امنیتـــی و دفاعـــی، بـــدون دوام اصالحـــات در دســـتگاه 

ــتگاه عدلـــی، قضایـــی، امنیتـــی و  ــام منی رســـد. دسـ ــه فرجـ عدلـــی و قضایـــی، بـ

ــد.  ــی دارنـ ــد اساسـ ــم پیونـ ــن، باهـ ــل انگشـــت و ناخـ ــا مثـ ــافی مـ ــتگاه انکشـ دسـ

ـــم؛  ـــزار می کنی ـــه برگ ـــا برنام ـــه تنه ـــا ن ـــه م ـــت ک ـــوب اس ـــک روز خ ـــاً ی ـــروز واقع ام

ــود،  ــر شـ ــه زیادتـ ــه نتیجـ ــی کـ ــدازه یـ ــر انـ ــه هـ ــم. بـ ــم می بینیـ ــه هـ ــه نتیجـ بلکـ

باورمنـــدی مـــردم نیـــز بیشـــر می شـــود. پـــالن ارگان امنیتـــی- دفاعـــی و عدلـــی- 

ـــه  ـــات ب ـــدی اصالح ـــه بن ـــوب طبق ـــن چارچ ـــت. در ای ـــاله اس ـــار س ـــا چه ـــی  م قضای

ـــک  ـــتیم، ی ـــت هس ـــال پیرف ـــه در ح ـــت ک ـــه مل ـــزارش دادن ب ـــوار و گ ـــورت ربع ص

نکتـــۀ خـــوب و ارزشـــمند اســـت. 

ـــوم،  ـــه ک ـــي منن ـــه کوم ـــه د زړه ل ـــه ن ـــه مرتاب ـــو ل ـــي ځواکون ـــي او دفاع        د امنیت

ـــاور  ـــاري و. زه ب ـــې س ـــړ، ب ـــس رسه وک ـــان ول ـــه افغ ـــې ل ـــن تاس ـــې ن ـــوډ چ ـــوم ه ک

لـــرم، چـــې ستاســـې د ژمنـــې پـــر اســـاس زمـــوږ هـــر زوی یـــا ملســـی، چـــې پـــه 

ـــه  ـــو ت ـــې د دوی حقوق ـــن يش، چ ـــه ډاډم ـــر دې ب ـــږي، پ ـــې جنگې ـــه ک ـــړۍ کرښ لوم

بـــه پاملرنـــه کېـــږي او هغـــه ځوانـــان، افـــران او ســـاتنمنان، چـــې شـــهیدانېږي، د 

ـــږي، دا  ـــه هېرې ـــا ن ـــه د چ ـــري ب ـــروي. د دوی ملگ ـــه هې ـــوک ن ـــه څ ـــۍ ب دوی کورن
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ـــې  ـــوم، چ ـــه ک ـــه منن ـــوال ن ـــوی څارن ـــه ل ـــداراز  ل ـــوروړی دی او هم ـــن د دوی پ وط

د قانـــون پـــه حاکمیـــت کـــې يـــې ټینـــګ هـــوډ ښـــودلی دی. در گذشـــته همیشـــه 

می گفتنـــد کـــه افغانســـتان اســـتثنا اســـت؛ حـــاال بـــرای تـــان معلـــوم می  شـــود 

ــد،  ــوش نکنیـ ــد. فرامـ ــابدهی می خواهنـ ــفافیت و حسـ ــات، شـ ــردم اصالحـ ــه مـ کـ

در مملکتـــی هســـتیم کـــه ۱۵ درصـــد مـــردم مـــا، هـــر شـــب گرســـنه بـــه خـــواب 

ــد. از  ــی می کننـ ــر زنده گـ ــط فقـ ــر خـ ــان، زیـ ــر آنـ ــد دیگـ ــد و ۴۰ درصـ می رونـ

ـــۀ  ـــک رضورت جامع ـــت، ی ـــن نیس ـــدام فیش ـــاد اداری ک ـــا فس ـــارزه ب ـــر مب ـــن خاط ای

ـــر  ـــع فق ـــرای رف ـــذاری ب ـــه گ ـــم؛ رسمای ـــری می کنی ـــو گی ـــاد جل ـــی از فس ـــت. وقت ماس

و صحـــت نســـل هـــای آینـــده می شـــود. طـــوری کـــه تیـــم کرکـــت مـــا در کـــم 

ـــت  ـــد اس ـــاند. امی ـــاال رس ـــای ب ـــه ه ـــه مرتب ـــن، ب ـــطح پایی ـــود را از س ـــان، خ ـــن زم تری

کـــه بـــا تـــالش هـــای شـــا افغانســـتان بتوانـــد شـــهرت جهانـــی پیـــدا کنـــد.

افغانستان باد  زنده 

ژوندی دې وي، افغانستان
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منت سخرنانی جاللتآمب داکرت عبدالله عبدالله رئیس 

اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان

حضـــار گرامـــی، جنـــاب لـــوی څارنـــوال صاحـــب، وزیـــر صاحـــب دفـــاع ملـــی، 
معاونـــان لـــوی څارنـــوال و وزیـــر امـــور داخلـــه، څارنـــواالن، وکیـــالن و منســـوبان 

نیروهـــای امنیتـــی: الســـالم علیکـــم و رحمـــة اللـــه و برکاتـــه!
ظهـــر شـــا بـــه خیـــر! امیـــدوارم در ایـــن کنفرانـــس ســـه روزه، بـــه نتایـــج خوبـــی 
رســـیده باشـــید و بـــا اســـتفاده از نتایـــج بـــه دســـت آمـــده، یـــک قـــدم خـــوب در 
ـــی  ـــش امنیت ـــاً در بخ ـــا، خصوص ـــش ه ـــه بخ ـــاد اداری در هم ـــا فس ـــارزه ب ـــتای مب راس

ـــود. ـــته ش ـــی برداش و دفاع
        مبـــارزه بـــا فســـاد اداری کـــه موضـــوع اساســـی ایـــن کنفرانـــس را تشـــکیل 
می دهـــد، روی موضوعاتـــی؛ چـــون: امنیـــت، رفـــاه، توســـعه، صلـــح و ســـائر 
جوانـــب زنده گـــی مـــردم، تأثیـــر مســـتقیم دارد. چـــون ایـــن کنفرانـــس بـــه خاطـــر 
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مبـــارزه بـــا فســـاد اداری در ســـکتورهای دفاعـــی و امنیتـــی برگـــزار شـــده اســـت. 
ـــی  ـــود قدردان ـــن خ ـــاع از رسزمی ـــی در  دف ـــای امنیت ـــای نیروه ـــی ه ـــا دارد از قربان ج
ـــد؛  ـــی دهن ـــی م ـــتا قربان ـــن راس ـــی در ای ـــای امنیت ـــر روز نیروه ـــه ه ـــن ک ـــا ای ـــم. ب کنی
ـــه  ـــان را خدش ـــاک آن ـــام پ ـــود، ن ـــی ش ـــرح م ـــاد اداری مط ـــث فس ـــه بح ـــی ک ـــا زمان ام

ـــازد.  ـــی س دار م
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــی متوجـ ــی و قضایـ ــای عدلـ ــام ارگان هـ ــه متـ ــم کـ        مطمئنـ
هســـتند؛ امـــا بـــرای آوردن اصالحـــات و از میـــان برداشـــن ایـــن مشـــکالت، 
بـــه یـــک برنامـــۀ همـــه جانبـــه نیـــاز اســـت تـــا اعتـــاد مـــردم افغانســـتان بـــاالی 
ـــا  ـــد. ش ـــت کنن ـــر حای ـــی بیش ـــای امنیت ـــردد و از نیروه ـــب گ ـــی جل ـــای امنیت نیروه
ــا از ســـوی نهادهـــای بیـــن  نیـــز مـــی دانیـــد کـــه بخشـــی از نیروهـــای امنیتـــی مـ
املللـــی متویـــل می شـــوند و همـــکاری هـــای آنـــان بـــرای تـــداوم قابلیـــت هـــای 
ایـــن نیروهـــا و ارتقـــای ظرفیـــت آنـــان رضوری می باشـــد. اگـــر مـــا بتوانیـــم فســـاد 
اداری را در ســـکتورهای دفاعـــی و امنیتـــی از بیـــن بریـــم، حایـــت بیشـــر ایـــن 

نهادهـــا را خواهیـــم داشـــت. 
ــوان از  ــاًل می تـ ــود دارد؛ مثـ ــکتورها وجـ ــن سـ ــادی در ایـ ــای زیـ ــش هـ        چالـ
ـــفی  ـــای کش ـــؤولیت نهاده ـــوازی، مس ـــای م ـــزات، اداره ه ـــانیدن تجهی ـــدارکات، رس ت
در اداره هـــای امنیتـــی، تعقیـــب قضایـــا توســـط ســـکتورهای عدلـــی و قضایـــی و 

ـــرد.  ـــاد ک ـــوذ ی ـــراد بانف ـــای اف ـــه ه مداخل
ـــان  ـــد در ه ـــود دارد، بای ـــاد وج ـــی فس ـــر در جای ـــه اگ ـــم ک ـــن باوری ـــر ای ـــا ب       م
جـــا از بیـــن بـــرده شـــود. در غیـــر آن، اعـــزام هیـــأت هـــای متواتـــر، گاهـــی خـــود 
ــد  ــان می دهـ ــا نشـ ــای شـ ــه هـ ــرو یافتـ ــود. از ایـ ــاد می شـ ــج فسـ ــث ترویـ باعـ
ـــع  ـــت قاط ـــز حای ـــا نی ـــد و م ـــرده ای ـــأله کار ک ـــن مس ـــق روی ای ـــۀ عمی ـــه گون ـــه ب ک
ـــن ســـکتورها  ـــده، در ای ـــن پدی ـــا ای ـــارزه ب ـــی را در راســـتای مب حکومـــت وحـــدت مل

اعـــالم می کنیـــم.
      مـــا زمانـــی می توانیـــم بـــه ایـــن مشـــکالت رســـیده گی کنیـــم کـــه در سلســـلۀ 
ـــده  ـــن پدی ـــا ای ـــارزه ب ـــرای مب ـــت ب ـــزم،  اراده و صداق ـــن ع ـــا پایی ـــاال ت ـــب از ب مرات
ـــود  ـــد و خ ـــت یاب ـــی دس ـــای امنیت ـــزات نیروه ـــه تجهی ـــمن ب ـــر دش ـــیم. اگ ـــته باش داش
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ـــت.  ـــت نیس ـــر از خیان ـــد، کم ـــا بجنگ ـــای م ـــا نیروه ـــا ب ـــد ت ـــز منای را مجه
دو اصل عمده در مبارزه با فســـاد اداری وجود دارد:

یک- ارادۀ سیاســـی در متام سطوح
ـــل  ـــه در عم ـــد؛ بلک ـــته باش ـــود داش ـــعار وج ـــۀ ش ـــه گون ـــا ب ـــد تنه ـــی، نبای  ارادۀ سیاس
ـــه  ـــل تجرب ـــۀ آن را در عم ـــر منون ـــن ت ـــای پایی ـــه ه ـــر قدم ـــرا اگ ـــردد، زی ـــاده گ ـــز پی نی
ـــتجو  ـــون را جس ـــرار از قان ـــط راه ف ـــد و فق ـــدی منی گیرن ـــگاه آن را ج ـــد، هیچ نکنن

می کننـــد. 
دو- تطبیق یکســـان قانون 

اگـــر انـــدک تریـــن کوتاهـــی در ایـــن بخـــش صـــورت بگیـــرد، مـــردم فکـــر 
می کننـــد کـــه از قانـــون ســـوء اســـتفاده شـــده، تبعیـــض و بـــی عدالتـــی کـــا کان 
ـــواری  ـــب ناگ ـــرد، عواق ـــورت گی ـــی ص ـــی عدالت ـــه ب ـــی ک ـــر جای ـــود دارد. در ه وج

دارد.
ـــور  ـــاع از کش ـــه در راه دف ـــا روزان ـــی م ـــای امنیت ـــیاری از نیروه ـــه بس ـــن ک ـــا ای        ب
ـــرای  ـــود را ب ـــوان خ ـــدان ج ـــا، فرزن ـــل ه ـــم فامی ـــاز ه ـــا ب ـــند؛ ام ـــهادت می رس ـــه ش ب
پیوســـن بـــه نیروهـــای امنیتـــی می فرســـتند. ایـــن نشـــان دهنـــدۀ حایـــت مـــردم از 

ـــت.  ـــا اس ـــن نیروه ای
       حفـــظ وحـــدت ملـــی و تأمیـــن عدالـــت دو مســـألۀ بســـیار مهـــم و اساســـی 
ـــور  ـــالمت کش ـــع و س ـــا مناف ـــود دارد؛ ام ـــا وج ـــاوت نظره ـــه تف ـــی ک ـــت. در حال اس
ـــه  ـــرد ک ـــوق زن و م ـــاه  و حق ـــزت، رف ـــور، ع ـــالمت کش ـــح و س ـــت. صل ـــی اس ـــا یک م
ـــی  ـــت. زمان ـــا اس ـــی م ـــع مل ـــز مناف ـــام آن ج ـــد؛ مت ـــی می کنن ـــور زنده گ ـــن کش در ای
کـــه زنـــان در صفـــوف پولیـــس کار می کننـــد، بایـــد احســـاس عـــزت کننـــد. اگـــر 
ـــر  ـــا دیگ ـــل ه ـــد، فامی ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــای منف ـــه ه ـــی و منون ـــی احرام ـــار ب آث
بـــه دخـــران شـــان اجـــازه نخواهنـــد داد تـــا بـــه صفـــوف پولیـــس بپیوندنـــد. در 

ـــم.  ـــدیداً نیازمندی ـــس زن ش ـــه پولی ـــا ب ـــه م ـــی ک حال
       برگـــزاری ایـــن کنفرانـــس را بـــه شـــا تریـــک می گویـــم؛ امـــا تریکـــی در 
ـــا در اداره  ـــدام ش ـــر ک ـــرای ه ـــس ب ـــن کنفران ـــه ای ـــود ک ـــد ب ـــی خواه ـــت زمان حقیق

هایـــی کـــه کار می کنیـــد، باعـــث پیرفـــت مبـــارزه بـــا فســـاد اداری شـــود.
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ــار  ــردم از رفتـ ــر مـ ــم. اگـ ــذار می کنیـ ــردم واگـ ــه مـ ــاوت را بـ ــر قضـ         در اخیـ
عادالنـــه، عـــزم و ارادۀ قـــوی و عـــدم تبعیـــض در اجـــراآت راضـــی بودنـــد و 
ــن  ــم از ایـ ــیم. بازهـ ــن می باشـ ــک گفـ ــق تریـ ــتیم، الیـ ــردم را داشـ ــت مـ حایـ
کـــه یـــک کوشـــش خـــوب و بـــه جـــا را آغـــاز کردیـــد و نتایـــج آن در اجـــراآت 
ــۀ  ــۀ شـــا تشـــکر می کنـــم و بـــرای همـ ــد بـــود؛ از همـ ــه محســـوس خواهـ روزانـ

ــت دارم.  ــتدعای موفقیـ ــان اسـ تـ
تل دې وي، افغانستان

الســـالم علیکـــم و رحمة الله و برکاته
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منت سخرنانی څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی 

څارنوال جمهوری اسالمی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدللــه الــذی نــزل القــرآن الهــدی و رحمــة اللعلمیــن والصــالة والســالم علــی رســوله 

الهادی.

السالم علیکم و رحمة الله و برکاته!

       جاللتآبــان رئیــس جمهــور و رسقومانــدان اعــالی قــوای مســلح افغانســتان، معــاون 

ــور  ــی و ام ــاع مل ــه، وزرای دف ــو جرگ ــس مران ــلمیار رئی ــوری، مس ــت جمه دوم ریاس

داخلــه، رئیــس عمومــی امنیــت ملــی، اعضــای کابینــه، مرســتیال صاحبــان و همکارانــم 

در لــوی څارنوالــی، دوســتان و همــکاران مــا در نهادهــای دفاعــی و امنیتــی و دوســتان 

بیــن املللــی؛ صبــح همــۀ تــان به خیــر.

       ســخنان خــود را بــا یــادی از جانبــازی هــا و فــداکاری هــای نیــروی هــای امنیتــی 
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افغانســتان آغــاز می کنــم. رس تعظیــم فــرود مــی آورم در پیشــگاه شــجاعت، همــت و 

ــای  ــد و فض ــزاری ان ــت گ ــروف خدم ــب و روز م ــه ش ــی ک ــردان و زنان ــداکاری م ف

امــن و آســایش را، بــرای مــردم افغانســتان، بــه ارمغــان می آورنــد. جایــگاه رفیــع شــهدا 

و خانــواده هــای معــزز نیروهــای امنیتــی از نهادهــای عدلــی و قضایــی، شــهدای گمنــام 

و نامــدار راه  آزادی، رشف، رسزمیــن مقــدس افغانســتان و رسبازانــی کــه همیــن لحظــه 

ــداکاری و  ــه ف در گوشــه - گوشــۀ افغانســتان شــجاعانه، عاشــقانه و باشــکوه، حــارض ب

جانبــازی انــد. امنیــت مکاتــب، مــدارس، پوهنتــون هــا، کار و بــار، صمیمیــت خانــواده 

هــا، خنــده و بــازی هــای کــودکان، قریــه هــا و زنده گــی مــردم، همــه وابســته بــه وجــود 

ایــن نیروهــا می باشــند. در برابــر ایــن نیــرو هــا رس تعظیــم فــرود می آوریــم کــه در برابــر 

ــا و دســایس  گوناگــون دشــمنان افغانســتان، هــر روز  ــه ه ــی، توطی ــن امللل ــزم بی تروری

فــداکاری می کننــد و مســتحق هــر نــوع ســپاس و متجیــد انــد.

      یکــی از دســت آوردهــای مــا، خوشــبختانه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی مــا انــد. در 

چنــد ســال گذشــته، در کنــار جنــگ، فــداکاری و خــون ریــزی همــه روزه و بــا تحمــل 

ــه  ــا ک ــه تنه ــکند؛ ن ــان می ش ــی را در جه ــر اردوی ــر ه ــه کم ــارهایی ک ــکالت و فش مش

ــد  ــش ق ــون و آت ــان خ ــر روز از می ــه ه ــد؛ بلک ــاع می کنن ــتان دف ــان از افغانس ــا اطمین ب

ــالی  ــدان اع ــای رسقومان ــالش ه ــوند. از ت ــتوار می ش ــد و اس ــد می کنن ــند، رش می کش

قــوای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان و رهــران نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور و 

ــا  ــا م ــزم ب ــر تروری ــرک در براب ــت مش ــارزه و مأموری ــه در مب ــی ک ــن امللل ــتان بی دوس

همــکاری می کننــد، تشــکر می کنــم.

      بــه جاســت کــه مــردم افغانســتان، بیشــرین احــرام را بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

خویــش دارنــد. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ افغانســتان، مــا نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

ــتان، از  ــتانه از افغانس ــن پرس ــزه وط ــا انگی ــا ب ــه تنه ــم ک ــی داری ــر سیاس ــرف و غی بی ط

ــاع و  ــور دف ــن کش ــک در ای ــای دموکراتی ــه ه ــردم و از پروس ــای م ــوق و آزادی ه حق

حایــت مــی کننــد. ایــن دســت آوردهــا بــا خــون هــزاران فرزنــد ایــن کشــور بــه دســت 
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آمــده اســت. ایــن کنفرانــس نیــز یکــی از اقداماتــی اســت کــه بــه خاطــر تقویــت نقــش 

نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان برگــزار شــده اســت. نیــرو هــای امنیتــی و دفاعی از 

قهرمانــان مــا انــد و می خواهیــم کــه آنــان از فســاد پــاک باشــند. می خواهیــم امکاناتــی 

ــی  ــازان، بریدمــالن، افــران و جراالن ــد را در خدمــت، رسب ــار دارن کــه مــردم در اختی

ــد. بنــاًء، یکــی از اهــداف ایــن  قــرار دهیــم کــه در جبهــات جنــگ مشــغول مبــارزه ان

ــی و دفاعــی افغانســتان اســت.  ــا فســاد در ســاختار نیروهــای امنیت ــارزه ب ــس، مب کنفران

ظرفیــت و توانایــی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی بایــد دگــر زیــر ســؤال نــرود. بــا مبــارزه در 

ــر فســاد، می توانیــم نیروهــای امنیتــی افغانســتان را حایــت کــرده و از ایــن طریــق  براب

زمینــۀ کاری را ایجــاد کنیــم.

ــأ  ــتان امض ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت ــا نهاده ــی را ب ــه ی ــی توافقنام ــوی څارنوال       ل

ــاد اداری در  ــا فس ــارزه ب ــتای مب ــها در راس ــته، تالش ــال گذش ــک س ــت. در ی ــرده اس ک

ــدی،  ــۀ ج ــتان، به گون ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت ــژه در نهاده ــه وی ــطوح و ب ــام س مت

صــورت گرفتــه و بــا دقــت الزم بــه پیــش مــی رود. مــی توانــم بــا اطمینــان اعــالم کنــم 

کــه مــا دیگــر دوســیه یــی در حــال التــوا نداریــم و متــام قضایــا مســیر قانونــی خــود را 

طــی کــرده اســت. اکــر ایــن قضایــا در محاکــم زیــر کار اســت و یــک بخــش دیگــر آن 

بــه دقــت زیــر کار همــکاران مــا قــرار دارد. قضایایــی کــه از چندیــن ســال بدیــن ســو، 

باقــی مانــده بودنــد نیــز در حــال اجــراآت قانونــی انــد. 

ــاد  ــرد، ایج ــورت می گی ــه ص ــم نام ــن تفاه ــاس ای ــر اس ــه ب ــی ک ــه کارهای        از جمل

دیتابیــس )مرکــز معلومــات مشــرک( بیــن لــوی څارنوالــی و نهادهــای امنیتــی و دفاعــی 

ــا،  ــن نهاده ــد؛ بلکــه ای ــی مبان ــد پنهــان باق ــی دیگــر منی توان ــه ی ــچ قضی می باشــد. هی

هــر لحظــه مــی داننــد کــه قضیــه از چــه قــرار، نــزد کــی و در کــدام مســیر روان اســت. بــه 

مــردم افغانســتان اطمینــان می دهیــم کــه مبــارزه در برابــر فســاد در افغانســتان، بــه ویــژه 

در میــان نیــرو هــای امنیتــی و دفاعــی بــا رسعــت، دقــت و قاطعیــت بــه پیــش مــی رود. 

      کار دیگــر مــا شناســایی آســیب پذیــری هایــی اســت کــه فســاد را بــه وجــود آورده 
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و باعــث انتشــار آن می گردنــد. مبــارزۀ مــا تنهــا در رویکــرد عدلــی و قضایــی خالصــه 

ــوند،  ــاد می ش ــث فس ــه باع ــارصی ک ــل و عن ــا، عوام ــه ه ــد ریش ــه بای ــود؛ بلک منی ش

خشــکانیده شــوند. 

      موافقــت نامــه هایــی کــه در ایــن کنفرانــس ســه روزه بــه تصویــب می رســند، 

مــا را قــادر خواهنــد ســاخت تــا در عرصــه هــای بســیار مهــم بتوانیــم بــا فســاد مبــارزه 

کنیــم. بایــد توانایــی رزمــی و فرصتهــای مبــارزه بــا فســاد در ســاختار نیروهــای امنیتــی 

ــی اداره  ــو پراکنده گ ــا، جل ــه ه ــن تفاهمنام ــب ای ــا تصوی ــا ب ــود. م ــر ش ــی بیش و دفاع

ــر  ــت الزم را در ام ــت و دق ــم رسع ــم. می خواهی ــر را می گیری ــای دیگ ــش ه ــا و بخ ه

مبــارزه بــا فســاد اداری در افغانســتان بــه وجــود بیاوریــم. ایــن اصالحــات بایــد هــم در 

بخــش هــای ســاختاری و هــم تدارکاتــی بــه وجــود بیایــد. مبــارزۀ مــا بــا توجــه بــه ارادۀ 

نیــک و قاطعــی کــه در رهــری دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان وجــود دارد، بــه 

ــان  ــرک می ــکاری مش ــرای هم ــی ب ــای مل ــزم ه ــان میکانی ــد. همچن ــت می انجام مؤفقی

ــد.  ــه وجــود می آی ــا ب ــن نیروه ــی و ای ــوی څارنوال ل

       اجــازه دهیــد تــا در رابطــه بــه یــک سلســله تغییــرات بنیــادی دیگــر کــه می توانــد 

ــی  ــم. یک ــت کن ــد، صحب ــان رضوری باش ــوق ش ــاع از آزادی و حق ــردم، در دف ــه م ب

از مســایلی کــه رئیــس جمهــوری اســالمی افغانســتان بــه عنــوان نگرانــی مطــرح 

ــی  ــی و قضای ــای عدل ــی و اداره ه ــازمانی، څارنوال ــای س ــگ ه ــود فرهن ــد، نب می کردن

بــود. تــالش کردیــم تــا ایــن فرهنــگ بــه وجــود بیایــد. ایــن تــالش هــا همچنــان جریــان 

دارد و وقت گیــر نیــز اســت. ایــن جاســت کــه مــا می توانیــم فرهنــگ احــرام بــه عــزت، 

حیثیــت و کرامــت مــردم افغانســتان را در نهادهــای عدلــی و قضایــی افغانســتان، پرورش 

ــه ســازیم.  داده و نهادین

      برخــورد بــا مراجعــه  کننــده گان و تأمیــن حــق دسرســی مــردم افغانســتان بــه اطالعات 

و شــفافیت، مســألۀ اساســی و مهــم دیگــر اســت. در ایــن رابطــه کارهــای جــدی صورت 

گرفتــه اســت. ارزش دهــی بــه حقــوق و آزادی هــا، عــزت و کرامــت؛ مســألۀ بســیار مهــم 
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ــای  ــلب آزادی ه ــا و س ــی ه ــق تلف ــم از ح ــق آن، می توانی ــه از طری ــت ک ــری اس دیگ

ــم. چــون آزادی بعــد از  ــری کنی ــه و دالیــل کوچــک جلوگی ــه بهان مــردم افغانســتان، ب

زنده گــی، بزرگریــن نعمــت پــروردگار اســت. زنده گــی بــدون آزادی ارزش خــود را از 

دســت می دهــد. بایــد ارزش آزادی در نهادهــای امنیتــی و دفاعــی و در میــان قضــات 

و څارنــواالن افغانســتان نهادینــه شــود کــه کار و تــالش در ایــن رابطــه جریــان دارد. 

      ظرفیت ســازی را از اســاس آن متحــول ســاختیم. بیشــر برنامــه هــای ظرفیت ســازی 

مــا، بــر حــس اســتقاللیت متمرکــز اســت. اصل اساســی بــرای ما عــزت، کرامــت، آزادی 

و حقــوق مــردم اســت. بــه ایــن منظــور، تــالش جــدی صــورت می گیــرد تــا از طریــق 

ــون و  ــت قان ــت، حاکمی ــاف، عدال ــوا، انص ــت تق ــق، فضیل ــی دقی ــای آموزش ــه ه برنام

برخــورد مناســب بــا مــردم افغانســتان را در میــان همــکاران خــود تقویــت کنیــم. رعایــت 

حقــوق مظنونــان و متهــان، از مــوارد مهــم دیگــری اســت کــه در جریــان رســیده گی 

قضایــا بایــد بــه آن هــا توجــه شــود. 

      معیــاری ســاخن دوســیه هــا و اوراق کــه از ضایــع شــدن وقــت جلوگیــری می کنــد 

از کار هــای دیگــر مــا اســت. در اســرداد اوراق کــه قبــالً در محاکــم خالهــای بســیاری 

ــری از  ــد در جلوگی ــر می توان ــن ام ــت. ای ــود اس ــال بهب ــون در ح ــت، اکن ــود داش وج

رسگردانــی و وقــت تلفــی مــردم افغانســتان کمــک کنــد و همچنــان حضــور څارنــواالن 

نیــز در محاکــم گســرش یافتــه اســت.

      یکــی از مســایل دیگــری کــه در حاشــیۀ کنفرانــس، بــا نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

مطــرح خواهیــم کــرد، برنامه ریــزی بــرای گســرش څارنــواالن در والیــات اســت. 

چــون می خواهیــم کــه عدالــت را در دور دســت تریــن نقــاط افغانســتان تأمیــن کنیــم. 

هاهنگــی میــان نهادهــای عدلــی- قضایــی در بهریــن حالــت خــود قــرار دارد و 

ــم  ــر تنظی ــر و به ــۀ دقیق ت ــی به گون ــن هاهنگ ــه ای ــم ک ــش می کنی ــا کوش ــم م هنوزه

شــود. 

      تجــارب مــا نشــان می دهــد کــه قانــون پذیــری در نیروهــای امنیتــی و دفاعــی مــا، روز 
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بــه روز در حــال رشــد و بهــر شــدن اســت. در جنگــی قــرار داریــم کــه دشــمنان مــا بــه 

هیــچ اصــل و ارزشــی پابنــد نیســتند؛ نــه زمــان مقــدس را می شناســند و نــه مــکان مقــدس 

را. بــه مســاجد، علــا، اطفــال، محافــل غــم و شــادی مــردم، بــدون پابنــدی به هیــچ قانون، 

ــا  ــا قبــول مشــکالت ب ــد؛ ولــی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی مــا، ب اصــل و ارزشــی می تازن

یــک دســت مبــارزه می کننــد و دســت دیگــر شــان را قانــون اساســی افغانســتان، ارزش 

هــای ملــی، فرهنگــی، دینــی و تعهــدات مــا در برابــر مــردم افغانســتان بســته اســت. جهــت 

تحقــق عدالــت و انصــاف، عیارانــه مبــارزه می کننــد. خوش بختانــه مــا در جنگــی کــه در 

چنــد صــد نقطــۀ افغانســتان بیســت و چهــار ســاعت جریــان دارد. شــاهد جنایــت جنگــی 

از ســوی نیــرو هــای دفاعــی و امنیتــی نیســتیم. ایــن مســأله احــرام نیروهــای امنیتــی را در 

ــد کــه نیروهــای امنیتــی مــا  ــه ایــن اعــراف کن ــد ب ــا بای ــون نشــان می دهــد. دنی ــر قان براب

حتــا بــا دشــمن انســانیت زیــر هــر نــوع فشــار روانــی، قوانیــن را حفــظ و کســی را شــکنجه 

ــرو  ــد. ایــن خــود نشــان می دهــد کــه نی ــا عدالــت و انصــاف برخــورد می کنن نکــرده و ب

هــای مــا هــر روز پاکیــزه تــر و بهــر می شــوند.

ــن  ــا نیســت کــه پاســخ دهــی وجــود نداشــته باشــد؛ ای ــن معن ــه ای ــان شــد ب       آنچــه بی

کنفرانــس، نهادهــای امنیتــی و دفاعــی و متــام اداره هــای فغانســتان را در برابــر قانــون بایــد 

پاســخگو بســازد. میکانیــزم هایــی را کــه می خواهیــم ایجــاد کنیــم، می توانــد بــه شــکل 

بســیار مؤثــر مــا را در امــر مبــارزه بــا فســاد کامیــاب بســازد. 

ــژه از توجــۀ جاللتــآب رئیــس جمهــور اســالمی  ــه وی از حضــور تــک تــک شــا و ب

ــده  ــکیل ش ــان تش ــات ایش ــت و هدای ــر مواظب ــه اث ــم ب ــس ه ــن کنفران ــه ای ــتان ک افغانس

اســت تشــکر می کنــم. ان شــاءالله نتایــج مثمــر ایــن کنفرانــس را مــردم افغانســتان شــاهد 

خواهنــد بــود. در اخیــر بــرای خــود، شــا، همــکاران و مــردم و دولــت جمهوری اســالمی 

ــم. ــد اســتدعا می کن ــق مزی ــد )ج( توفی افغانســتان، از خداون

                                            از توجه همۀ شام تشکر!

۲۰



کنفرانس مشرتک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان

منت سخرنانی طارق شاه بهرامی رسپرست وزارت 

دفاع ملی افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم 

و به نستعین

جاللتلللآمب جمهلللور رئیلللس او د وسللللوال پلللوځ اعللللی رسقومانلللدان، محلللرتم للللوی 

څارنلللوال، د کورنیلللو چلللارو محلللرتم وزیلللر، د ملللي امنیلللت عموملللي رییلللس او د کنفرانلللس 

محرتملللو برخللله واللللو، السلللالم علیکلللم و رحملللة اللللله و برکاتللله!

        تلللر هلللر څللله وړانلللدې د هېلللواد د ټوللللو شلللهیدانو او د هغلللو کسلللانو ارواح تللله چلللې 

لللله دښلللمن رسه د جنلللګ پللله لیکللله کلللې شلللهیدان شلللوي، دعلللا کلللوم. شلللهیدانو تللله د 

پلللاک اللللله )ج( لللله دربلللار نللله د مغفلللرت، ټپیانلللو تللله د شلللفاء غوښلللتنه او کورنیلللو تللله يلللې 

د جميلللل صلللر هیلللله کلللوم.

جاللتآمب رییس جمهور و رسقوماندان اعالی قوای مسلح و حضار محرتم! 

       فسلللاد یلللک چاللللش جلللدی و اثرگلللزار در سلللطوح احضلللارات محاربه یلللی، قابلیلللت 

۲۱



کنفرانس مشرتک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان

هلللای رزملللی و املللور محوللللۀ منسلللوبان قطعلللات اردو می باشلللد. بلللا درک و رعایلللت احلللکام 

قانلللون و اساسلللات مسللللکی و تخصصلللی در پروسللله هلللای کشلللف، تحقیلللق، رسلللیده گی 

و اصلللالح در نظلللام هلللای کادری، تشلللکیالتی و تدارکاتلللی، اقداماتلللی انجلللام شلللده 

اسلللت. وزارت دفلللاع مللللی در املللر مبلللارزه بلللا فسلللاد اداری، گام هلللای عمللللی و جلللدی 

برداشلللته اسلللت و بلللر تعهلللدات دوللللت جمهلللوری اسلللالمی افغانسلللتان، در برابلللر جامعلللۀ 

بین امللللللی خلللود را مللللزم می دانلللد. هلللان گونللله کللله جاللتلللآمب رئیلللس جمهلللوری 

اسلللالمی افغانسلللتان در کنفرانلللس هلللا، مجاللللس و مجاملللع بین امللللللی، بلللر حسلللابدهی 

هلللر داللللر کملللک مالیللله دهنلللده گان، تعهلللد سلللپرده و تأکیلللد کردنلللد. رهلللری وزارت دفلللاع 

مللللی نیلللز بلللر تطبیلللق تعهلللدات حکوملللت وحلللدت مللللی متعهلللد بلللوده و بللله منظلللور ایجلللاد 

شلللفافیت و حسلللابدهی، گام هلللای عمللللی را در ایلللن راسلللتا، برداشلللته اسلللت.موارد زیلللر از 

اقداملللات ایلللن وزارت می باشلللد: بلللرای تحقلللق مبلللارزۀ مؤثلللر در برابلللر فسلللاد، کمیسلللیون 

مبلللارزه بلللا فسلللاد اداری را در سلللطح وزارت دفلللاع مللللی ایجلللاد کرده ایلللم. کمیسلللیون 

مذکلللور، می توانلللد فسلللاد را در بخلللش هلللای مختللللف اداری، ماللللی، لوژسلللتیکی، سلللوء 

اسلللتفاده از صالحیلللت هلللای وظیفه یلللی، اکتسلللاب غیلللر قانونلللی سلللالح و مهلللات و 

فسلللاد اخالقلللی، شناسلللایی و در از بیلللن بلللردن آن اقلللدام عمللللی کند.علللالوه بلللر اقداملللات 

فلللوق، وزارت دفلللاع مللللی بلللرای انسلللجام بهلللرت فعالیلللت هلللای ضلللد فسلللاد، بوردهلللا و 

کمیتللله هلللای مبلللارزه در برابلللر فسلللاد را در سلللطوح ذیلللل تشلللکیل کلللرده اسلللت:

• تشکیل بورد عالی مبارزه در برابر فساد به ریاست وزیر دفاع ملی؛

• تأسلللیس کمیسلللیون عاللللی مبلللارزه بلللا فسلللاد در چلللوکات ریاسلللت معلللاون اسلللتخبارات 

سلللرتاتیژیک وزارت دفلللاع مللللی؛

• ایجلللاد کمیتللله هلللای شلللفافیت، حسلللابدهی و ایجلللاد ادارۀ سلللامل در سلللطح قلللول 

اردوهلللا، فرقللله هلللا و لواهلللا.

برای انسجام بهرت کار این ساختارها، پالیسی های ذیل را تدوین کرده ایم:

1- پالیسی مبارزه با فساد.
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2- پالیسی کنرتول داخلی.

3- میکانیزم تعقیب و پیگیری قضایای فساد.

4- رهنمود فعالیت کمیته های شفافیت در سطح قول اردو ها و فرقه ها.

5- طرزالعملللل تطبیقلللی سیسلللتم کنلللرتول داخللللی در قلللرارگاه وزارت دفلللاع مللللی، 

سرتدرسلللتیز، قوماندانلللی هلللای حایه یلللی و قطعلللات جزوتلللام هلللای اردو.

6- تدوین پالن مبارزه با فساد برای انکشاف اردوی ملی در چهار سال آینده.

7- ثبلللت دارایلللی هلللای جلللرناالن و بسلللت هلللای تدارکاتلللی، ماللللی، لوژسلللتیکی و منابلللع 

بلللری.

8-  پروسلللۀ ثبلللت دارایلللی هلللا در وزارت دفلللاع مللللی در دو مرحلللله عمللللی شلللده و اسلللناد آن 

رسلللاً بللله ادارۀ عاللللی مبلللارزه در برابلللر فسلللاد فرسلللتاده شلللده اسلللت.

9- پروسلللۀ هرملللز در وزارت دفلللاع مللللی به منظلللور ارزیابلللی کمیتلللۀ موجلللود پرسلللونل 

جریلللان دارد. از جملللله کمیتلللۀ موجلللود پرسلللونل اردوی مللللی 124 هلللزار 161  تلللن مشلللمول 

سیسلللتم هرملللز گردیلللده و ثبلللت بقیللله ادامللله دارد.

10- گلللروه هلللای تفتیلللش در ملللوارد گوناگلللون، قطعلللات را بررسلللی و نظلللارت می کننلللد 

تلللا اجلللراآت ناقلللص و تخلفلللات را در بخلللش هلللای لوژسلللتیک، تجهیلللزات نظاملللی، 

اسلللتحکامات، موجلللودی پرسلللونل، تعیینلللات غیلللر عادالنللله، مشلللکالت در اعلللزام 

مسلللتحقان بللله بورسلللیه هلللای تحصیللللی، غصلللب ملکیلللت هلللای وزارت دفلللاع مللللی، تعبیلللۀ 

جزوتلللام هلللا، تلفلللات و ضایعلللات و نظلللارت از حقلللوق بلللری را در توقیلللف گاه هلللا و 

محابلللس، بررسلللی و اقداملللات الزم را اتخلللاذ می کنلللد.

اجراآت عدلی و قضایی نهادهای حقوقی وزارت دفاع ملی و سرتدرستیز:

1- در خصلللوص سلللوء اسلللتفاده از صالحیت هلللای وظیفه یلللی 123 جللللد دوسلللیۀ جرایلللم 

سلللوء اسلللتفاده از صالحیلللت هلللای وظیفه یلللی، اخلللذ رشلللوه، تزویلللر، جعلللل اسلللناد و 

اختلللالس مشلللمول 331 تلللن، بللله څارنواللللی هلللای مبلللارزه بلللا جرایلللم فسلللاد اداری و مرکلللز 

عدللللی و قضایلللی جرایلللم سلللنگین محلللول گردیلللده اسلللت. از ایلللن میلللان در ملللورد 58 جللللد 



دوسلللیه از سلللوی محاکلللم ذیصلللالح  حکلللم صلللادر شلللده و 65 جللللد دوسلللیۀ دیگلللر آن 

زیلللر کار می باشلللند.

       در مجملللوع، مرتکبلللان جرایلللم فسلللاد اداری در رده هلللای مختللللف؛ یلللک تلللن 

دگرجلللرنال، یلللک تلللن تلللورن جلللرنال، 12 تلللن بریدجلللرنال، 45 تلللن دگلللروال، 32 تلللن 

دگرملللن، 45تلللن جگلللرن، 71 تلللن تلللورن، 48 تلللن بریدملللن، 62 تلللن بریدملللل، 28 تلللن 

رسبلللاز و 18 تلللن ملکلللی مشلللمول ملللی باشلللند کللله در ملللورد شلللان از سلللوی ارگان هلللای 

عدللللی و قضایلللی حکلللم صلللادر شلللده  یلللا هلللم دوسلللیه هلللای شلللان تحلللت دوران قلللرار 

دارنلللد.

 2- در بخش قرار دادها، 81 قضیه مورد بررسی قرار گرفته است

•  در مجملللوع ۶۱ میلیلللون و ۲۴ هلللزار و ۵۳۱ افغانلللی عطاللللت در قراردادهلللای مرکلللزی 

قطعلللات و قلللول اردوهلللا وضلللع شلللده اسلللت؛

• دو میلیلللارد و ۸۶۳ میلیلللون و ۴۶۶ هلللزار و ۳۶۷ افغانلللی، مناقصللله بللله نفلللع دوللللت 

صلللورت گرفتللله اسلللت؛

•  82 دوسلللیه در ملللوارد متفرقللله بللله شلللمول قراردادهلللا بللله خاطلللر پیگلللرد عدللللی و قضایلللی 

بللله ارگان هلللای ذیربلللط محلللول گردیلللده اسلللت؛

• 6 دوسلللیۀ مهلللم کللله مشلللمول افزایلللش 25 درصلللد تیلللل، 127 قللللم پلللرزه جلللات 

وسلللایط تیللللری، 21 قللللم آیلللل بلللاب )روغنیلللات(، 17 حلقللله تایلللر، 17 هلللزار و 500 پایللله 

چپرکلللت و امللللاری بلللی کیفیلللت و چلللوب سلللوخت، به منظلللور پیگلللرد قانونلللی بللله څارنواللللی 

اختصاصلللی مبلللارزه بلللا جرایلللم سلللنگین، محلللول گردیلللده اسلللت.

3- در بخش امالک وزارت دفاع ملی

وزارت دفلللاع مللللی بیلللش از 600 هلللزار جریلللب زمیلللن داشلللته کللله 5800 جریلللب آن 

تحلللت دعلللوا قلللرار دارد. در اثلللر تلللالش اداره هلللای حقوقلللی دو هلللزار و 214 جریلللب آن از 

طریلللق محاکلللم بللله نفلللع وزارت دفلللاع مللللی فیصلللله و 17 دوسلللیۀ دیگلللر آن  تحلللت دوران 

مراجلللع عدللللی و قضایلللی قلللرار دارد.

کنفرانس مشرتک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان۲۴
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4- برنامه های آیندۀ این وزارت

بلللرای رسلللیدن بللله اهلللداف مبلللارزه در برابلللر فسلللاد اداری در درازملللدت، مطابلللق برناملللۀ 

چهلللار سلللال آینلللدۀ انکشلللاف اردوی مللللی، اقداملللات الزم را انجلللام خواهیلللم داد. 

وزارت دفلللاع مللللی کار کمیسلللیون مبلللارزه در برابلللر فسلللاد اداری را در جلسلللات منظلللم 

گزارشلللدهی، پیگیلللری و تصامیلللم عمللللی را اتخلللاذ می کنلللد. بلللرای رسلللیدن بللله اهلللداف 

مبلللارزه در برابلللر فسلللاد، بللله جابه جایلللی کادرهلللای جلللوان، متعهلللد و مسللللکی اقلللدام و 

تشلللکیالت موجلللود را بازنگلللری می کنلللد.

     قضایلللای فسلللاد اداری را در متلللام سلللطوح، جلللدی می پنداریلللم و در خصلللوص کشلللف 

آن از هیلللچ نلللوع اقداملللات قانونلللی دریلللغ منی کنیلللم. ایلللن وزارت بلللرای کار هاهنلللگ 

بللله امضلللای تفاهلللم نامللله بلللاور داشلللته و در آینلللده بلللرای کار مشلللرتک بلللا ادارۀ محلللرتم 

للللوی څارنواللللی و سلللایر ارگان هلللا، از نزدیلللک کار می کنلللد. ملللا در راسلللتای تحقلللق 

اهلللداف فلللوق، حایلللت حکوملللت وحلللدت مللللی و در رأس جاللتلللآمب رئیلللس جمهلللور و 

رسقومانلللدان اعلللالی قلللوای مسللللح را خواهانیلللم.

      وزارت دفلللاع مللللی تلللالش هلللای مبلللارزه بلللا فسلللاد اداری را هنلللوز بسلللنده ندانسلللته، 

مبلللارزه بلللا آن را در سلللکتورهای امنیتلللی و دفاعلللی بلللرای بقلللای اردوی مللللی، بللله هلللدف 

ایجلللاد میکانیلللزم هلللای اصلللالح نظلللام کادری، تشلللکیالتی، تدارکاتلللی، پروسلللۀ اکلللال 

توزیلللع، ملللرف عینیلللات حربلللی و لوژسلللتیکی مفیلللد می دانلللد و بلللر تحقلللق اهلللداف آن 

پابنلللد و متعهلللد می باشلللد.

      به منظلللور جلوگیلللری از قضایلللای فسلللاد اداری و اجلللراآت بللله موقلللع و هاهنلللگ 

سلللاخنت قضایلللا، بلللا ادارۀ محلللرتم للللوی څارنواللللی، امضلللای تفاهلللم ناملللۀ مشلللرتک 

مبلللارزه بلللا جرایلللم فسلللاد اداری را مهلللم می دانیلللم. عمللللی کلللردن ملللواد منلللدرج ایلللن 

تعهد نامللله بللله منظلللور تعقیلللب قضایلللا از جانلللب نهادهلللای کشلللفی، حقوقلللی و تفتیلللش 

وزارت دفلللاع مللللی قوماندانلللان قطعلللات و جزوتلللام هلللای اردوی مللللی در روشلللنی قوانیلللن 

نافلللذ کشلللور وعلللده می سلللپاریم.
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       ملللا آرزومنلللد اجلللراآت رسیلللع و هاهنلللگ، میلللان سلللکتورهای امنیتلللی و ادارۀ 

محلللرتم للللوی څارنواللللی هسلللتیم. ایجلللاد سیسلللتم هاهنلللگ و واحلللد گزارش دهلللی را بللله 

مقاملللات ذیصلللالح عمللللی می دانیلللم.

       یلللو ځلللل بیلللا د السللللیک شلللوي هوکلللړه لیلللک پللله عملللي کوللللو کلللې د ملللي دفلللاع 

وزارت پللله اسلللتازیتوب ژمنللله او د دغللله هوکلللړه لیلللک د پلللوره تحقلللق لپلللاره لللله ټوللللو 

همکارانلللو څخللله پللله درنلللاوي غوښلللتنه کلللوم، چلللې لللله ملللي دفلللاع وزارت رسه خپلللل هلللر 

راز مشلللورې رشیکلللې کلللړي، تلللر څلللو د اداري فسلللاد پلللر ضلللد پللله مبلللارزه کلللې بریلللايل 

شلللو.

رسلوړي دې وي، د افغانستان مېړين وسلوال ځواکونه

حاکم و نافذ باد قانون

پاینده باد افغانستان

و من الله توفیق
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منت سخرنانی دگر جرنال جانان بارکزی معاون 

نخست وزارت امور داخلۀ افغانستان 

بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و بعد

ــت جاللتــآب جمهــور رییــس محمــد ارشف  د افغانســتان د اســالمي جمهــوري دول

غنــي، څارنــوال صاحبانــو، نړيوالــو همکارانــو، دوســتانو او د غونــډې ګډونوالــو، الســالم 

علیکــم و رحمــة اللــه و برکاتــه!

ــرو. د پولیســو  ــه برخــه کــې ټینــګ هــوډ ل ــارزې پ ــه اداري فســاد رسه د مب ــوږ ل        م

اســايس دنــده د قانــون تنفیــذ دی؛ خــو لــه بــده مرغــه هــره ورځ زمــوږ پولیــس پــه نــاروا 

ــت غوښــتنه کــوو او  ــردوس جن ــه د ف ــو شــهیدانو ت ــوږ ټول ــږي. م جګــړه کــې وژل کې

ټپیانــو تــه شــفاء غــواړو. مــوږ پــر دې بشــپړ بــاور لــرو، چــې د ولســمر د ټیــم پــه مالتــړ 

ــه اداري فســاد رسه د  ــري، ســاتونکي، ســاتنمنان، افــران او جــراالن ل ــوږ رستې ــه زم ب

مبــارزې تــر څنــګ د هېوادســاتنې دنــده هــم پــه کلــک ایــان رسه تــررسه کــړي.
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        د کورنیــو چــارو وزارت لــه اداري فســاد رسه د مبــارزې پــه برخــه کــې ژمــن دی. 

ــه  ــۍ رسه څنــګ پ ــې څارنوال ــه لوي ــو رسه رسه وکــوالی شــول، ل ــو ناخوال ــه ټول ــوږ ل م

څنــګ خپــل کارونــه رستــه ورســوو.

        جــای مــرت اســت کــه در کنفرانــس مشــرک مبــارزه بــا فســاد اداری در ســکتور 

ــم. از جاللتــآب رئیــس جمهــوری اســالمی  ــی و دفاعــی، اشــراک می کن هــای امنیت

ــراز  ــه فســاد، اب ــارزه علی ــرای توجــه و تــالش هــای همیشــه گی شــان در مب افغانســتان ب

ــل  ــدات در مقاب ــن تهدی ــروزه یکــی از بزرگری ــم. فســاد، ام ــی می کن ســپاس و قدردان

امنیــت، ثبــات و رشــد اقتصــادی – اجتاعــی کشــور، محســوب می گــردد. در حقیقــت 

فســاد بیشــر از تروریســتان و دشــمنان، جامعــۀ مــا را بــا خطــر مواجــه می ســازد؛ چــون 

ــایش  ــمنان فرس ــا دش ــارزه ب ــا را در مب ــرژی م ــوان و ان ــه، ت ــد موریان ــده مانن ــن پدی ای

داده، اعتــاد مــردم را نســبت بــه نظــام و حکومــت تضعیــف و منابــع ملــی را بــه هــدر 

می دهــد. 

ــا  ــار ابعــاد اداری، سیاســی و اقتصــادی آن، ب        از ســوی دیگــر، امــروز فســاد در کن

جرایــم ســازمان یافتــه و فراملــی نیــز پیونــد نــا گسســتنی دارد کــه ایــن امــر بــر پیچیده گی 

آن افــزوده و در عیــن حــال نیــاز بــرای مبــارزه بــا آن را نیــز بیشــر ســاخته اســت. وزارت 

ــن  ــا ای ــا ب ــوده و م ــد ســایر اداره هــا، از وجــود فســاد مســتثنا نب ــز هانن ــه نی امــور داخل

مشــکل، دســت و پنجــه نــرم می کنیــم. در عیــن حــال، ارادۀ قــوی بــرای مبــارزه بــا فســاد 

نیــز وجــود دارد. مــا تــالش هــای جــدی و پیگیــری را در مبــارزه بــا فســاد، ادامــه داده و 

دســتاوردهای ملموســی داریــم.  

تالش های ما در مبارزه با فساد، در سه محور صورت می گیرد:

1-  اصالحات بنیادی در وزارت امور داخله. 

2-  تقویت نهاد های کشفی، استخباراتی و تفتیش .

ــور  ــل وزارت ام ــاد اداری در داخ ــم فس ــان جرای ــی مرتکب ــی و قضای ــرد عدل 3-  پیگ

ــه. داخل
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ــالش  ــه، ت ــور داخل ــات در وزارت ام ــش اصالح ــور اول: در بخ ــح مح ــف - توضی ال

می کنیــم تــا پروســه هــای کاری، ســاختار هــا، پالیســی هــا، و طرزالعمــل هــای موجــود، 

ــل  ــد اق ــا ح ــو ی ــاد اداری مح ــای فس ــه ه ــا زمین ــرد ت ــرار گی ــری ق ــرور و بازنگ ــورد م م

ــع پاســپورت، مشــکالت جــدی وجــود  ــۀ توزی ــال: در زمین ــۀ مث ــه گون محــدود گردد.ب

داشــت کــه بــا ایجــاد سیســتم هــا و پروســه هــای کاری در ایــن ریاســت، بخــش اعظــم 

ــۀ  ــه گون ــات را ب ــن خدم ــد ای ــا می توانن ــز م ــان عزی ــده و هموطن ــع گردی ــکالت رف مش

ــود  ــرای بهب ــا ب ــه تــالش هــای م ــد. البت ــت کــم دریافــت مناین ــر، شــفاف و در وق مؤث

هرچــه بیشــر ایــن پروســه، ادامــه دارد. 

       کار روی تصفیــه و پــا ک کاری سیســتم هــا و دیتابیــس هــا )بانــک هــای معلوماتــی( 

ــق  ــا از ایــن طری ــد هرمــز و ای پــی اس )EPS( ادامــه دارد ت ــی مانن ــع بــری و مال مناب

بــا مشــکالت رسبــازان خیالــی و پرداخــت هــای آنــان مبــارزه صــورت گیــرد. در حــال 

ــرای موجــودی پرســونل و تجهیــزات،  حــارض 20 تیــم در والیــات مختلــف کشــور، ب

پروســۀ ثبــت بایومریــک منســوبان پولیــس را ادامــه می دهنــد. 

      تــا اکنــون بیشــر از 122 هــزار منســوب پولیــس، موجــودی و پــس از تطبیــق پروســۀ 

ــه  ــور داخل ــری وزارت ام ــع ب ــت مناب ــتم مدیری ــا سیس ــس ی ــت دیتابی ــک ثب بایومری

گردیــده انــد. متأســفانه وجــود نــا امنــی هــا، ایــن پروســه را بــا مشــکل مواجــه ســاخته 

اســت؛ امــا  کار روی موجــودی بخــش هــای باقــی مانــده و پرســونل پولیــس ملــی بــه 

شــدت ادامــه دارد.

ب - توضیــح محــور دوم:  در بخــش تقویــت ارگان هــای کشــفی، اســتخباراتی و 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــی، ص ــیار اساس ــای بس ــز، کار ه ــش نی تفتی

ــم  ــتخبارات و جرای ــش، اس ــی تفتی ــت عموم ــازی ریاس ــت س ــت و ظرفی ــۀ تقوی برنام

ــه دارد.  ــنگین ادام س

اســتخدام پرســونل متخصــص ملکــی بــرای ریاســت عمومــی تفتیــش تکمیــل گردیــده 

اســت و برنامــه هــای آموزشــی تخصصــی در بخــش تفتیــش اســنادی، مالــی و ســایر 
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بخــش هــا بــه کمــک اداره هــای همــکار بین املللــی، نیــز ادامــه دارد. 

ــل  ــه تکمی ــم عام ــدی و نظ ــد رسح ــز؛ مانن ــات مرک ــنادی قطع ــش اس ــۀ تفتی        برنام

ــود در  ــالن موج ــق پ ــنادی، مطاب ــش اس ــای تفتی ــم ه ــارض، تی ــال ح ــده و  در ح گردی

ــن  ــند و ای ــنادی می باش ــش اس ــغول تفتی ــار، مش ــرات و تخ ــار، ه ــای کنده ــت ه والی

برنامــه در ســایر والیــات نیــز تطبیــق خواهــد شــد. کمیتــه هــای شــفافیت، حســاب دهی 

و تنفیــذ قانــون در ســطوح رهــری، اجراییه یــی قوماندانــی هــای زون هــا و قوماندانــی 

ــه هــا،  ــن کمیت ــد. در ترکیــب رهــری ای ــات، تشــکیل و عمــالً فعالیــت دارن هــای والی

ــا فســاد اداری، کمیســیون تفتیــش مرکــزی و  ــارزه ب ــی مب مناینــده گان محــرم ادارۀ عال

کمیســیون نظــارت بــر اجــرای قانــون ولســی جرگــه نیــز منحیــث ناظــر ان حضــور دارنــد. 

مبنای اساسی این کمیته ها را فعالیت های زیر تشکیل می دهد:

1(  بهبود روند کاری اداره ها.

2(  استفادۀ معقول از منابع مالی و تخنیکی در جزوتام های قوای پولیس.

3(  برمال منودن مشکالت و چالش ها در روند کاری اداره ها.

4(  شناسایی افراد آلوده به فساد و معرفی آن ها به اداره های عدلی و قضایی.

ــط  ــا رشای ــازگار ب ــده و ناس ــای پیچی ــتم ه ــازی سیس ــات و ساده س 5(  آوردن اصالح

ــی. فعل

ــز تشــکیل  ــر نی ــۀ شناســایی نقــاط آســیب پذی ــه هــای فــوق، کمیت ــر عــالوۀ کمیت        ب

ــی  ــا ادارۀ محــرم عال ــه کــه در همــکاری نزدیــک ب ــن کمیت ــده اســت. هــدف ای گردی

مبــارزه بــا فســاد کار می مناینــد؛ ایــن اســت تــا نقاطــی کــه از لحــاظ فســاد آســیب پذیر 

می باشــند، شناســایی منــوده و بــا ســاده ســازی، تدویــن طرزالعمــل هــای کاری و غیــره 

اقدامــات، ایــن مشــکالت را حــل مناینــد. 

        عــالوۀ بــر مــوارد فــوق، یکــی از اهــداف اساســی نقشــۀ راه مبــارزه بــا فســاد اســت 

ــان دارد. از  ــا فســاد تــالش هــا جری ــارزه ب ــرای مب ــق خــط مســاعی چهــارم، ب کــه مطاب

ــا فســاد صــورت  ــارزه ب ــی کــه تحــت چــر نقشــۀ راه در راســتای مب ــه تــالش های جمل
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ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــرد، می ت می گی

I. تطبیــق برنامــۀ کنــرول داخلــی کــه در ســطح مرکــز تطبیــق گردیــده و فــاز دوم آن در 

والیــات در حــال تطبیــق میباشــد. 

II. مــرور پالیســی مبــارزه بــا فســاد اداری و طرزالعمــل هــای مرتبــط بــا آن کــه مطابــق 

نقشــۀ راه، تحــت مــرور و بازنگــری قــرار دارد. 

III. ثبــت دارایــی هــای افــران و مامــوران عالیرتبــه کــه یــک راه حــل مؤثــر در مبــارزه 

بــا فســاد اداری بــوده و تــا اکنــون 182 تــن از فــران عالیرتبــۀ وزارت امــور داخلــه، تابــع 

ایــن پروســه گردیــده انــد.

ج - توضیــح محــور ســوم: در مــورد پیگــرد عدلــی و قضایــی منســوبان آلــوده بــه فســاد 

ــم ســال گذشــته، ریاســت  ــه اســت. در یــک و نی ــز، اقدامــات جــدی صــورت گرفت نی

عمومــی تفتیــش ایــن وزارت، یــک هــزار و 155 مــورد مختلــف را بررســی کرده اســت:

ــه  ــا مظنونیــت 279 تــن، مشــمول 11 تــن جــرال و 177 تــن افــر ب 1(  135 دوســیه ب

ــه لــوی څارنوالــی معرفــی گردیــده انــد.  خاطــر پیگیــری عدلــی و قضایــی ب

2(  بیشــر از یــک میلیــارد و 130 میلیــون افغانــی باقیــات قابــل تحصیــل از ذمــۀ 

ــۀ دولــت ســپرده شــده  ــه خزان معتمــدان و بعضــی رشکــت هــای قــرار دادی، اخــذ و ب

ــت.  اس

       البتــه تــالش هــا، اقدامــات و دســتاورد هــای زیــاد دیگــری نیــز هســت کــه جزئیــات 

ــردد.  ــا می گ ــوق اکتف ــوارد ف ــه م ــد و ب ــارج می باش ــروز خ ــس ام ــۀ کنفران آن از حوصل

ــه ذکــر  ــال از تــالش هــا و دســتاوردهای وزارت امــور داخل ــوان مث ــه عن مــوارد فــوق ب

گردیــد. ایــن مــوارد، بــه هیــچ صــورت کافــی نبــوده و مــا بــه تــالش هــای خــود همچنان 

ادامــه خواهیــم داد. یکــی از عواملــی کــه مــا را در مبــارزه بــا فســاد اداری کمــک جدی 

ــی  ــی و قضای ــی و ارگان هــای عدل ــان نیروهــای امنیت ــد؛ هاهنگــی خــوب می می منای

می باشــد. مطمئنــم کــه بــا امضــای تفاهمنامــۀ مشــرک بیــن ایــن نهادهــا، دســتاوردهای 
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بیشــری در ایــن عرصــه خواهیــم داشــت. 

برنامه های آینده:

مطابــق خــط مســاعی چهــارم نقشــۀ راه، پــالن هــای آینــدۀ مــا بــرای مبــارزه بــا فســاد، 

ــد: ــل می باش ــوارد ذی ــمول م مش

1-  مرور قوانین، پالیسی ها، طرزالعمل ها و اصالح آن ها در صورت نیاز.

2-  تطبیق پالیسی کنرول داخلی و شفافیت در مرکز.

3-  تطبیق پالیسی کنرول داخلی و شفافیت در زون ها و والیات.

4-  تکمیل آموزش معیاری ریاست تفتیش و ارگان های کشفی و استخباراتی.

5-  توسعۀ مبارزه با فساد و شیوه های جلوگیری از آن.

6-  مرور میکانیزم گزارش دهی.

7-  تحکیــم هآهنگــی داخلــی در بیــن اداره هــای ذیربــط و تحکیــم روابــط بــا 

نهادهــای عدلــی و قضایــی.

8-  مرور و تنظیم تشکیل ریاست مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین.

امیدواریــم بــا حایــت جاللتــآب رئیــس جمهــوری و در هاهنگــی مؤثــر بــا نهادهای 

عدلــی و قضایــی، بتوانیــم دســتاوردهای بیشــر در مبــارزه بــا فســاد اداری داشــته و ایــن 

پدیــده را ریشــه کــن کنیــم.

در آخــر، یــک بــار دیگــر بــه جاللتــآب رئیــس جمهــور و مــردم افغانســتان اطمینــان 

ــا فســاد، ادامــه خواهیــم داد. در ایــن  می دهیــم کــه بــا متــام نیــرو و تــوان، در مبــارزه ب

ــم کــرد.  ــغ نخواهی ــه ســعی و تــالش دری راه از هیچ گون

تشکر
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نحمده و نصلی علی رســـوله الکریم و بعد

ــتیال،  ــم مرسـ ــس دویـ ــور رییـ ــس، د جمهـ ــور رییـ ــآب جمهـ ــتان جاللتـ د افغانسـ

ــو  ــو ادارو محرمـ ــړو، د خپلواکـ ــو غـ ــې محرمـ ــر، د کابینـ ــې مـ ــو جرګـ د مرانـ

رییســـانو، جـــرال صاحبانـــو، څارنـــوال صاحبانـــو، تاســـو ټولـــو تـــه الســـالم علیکـــم 

و رحمـــة اللـــه و برکاتـــه!

تـــر هـــر څـــه وړانـــدې د افغانســـتان د زړور پـــوځ اعلـــی رسقومانـــدان لـــه تلپاتـــې 

ـــو،  ـــتان د بچیان ـــې د افغانس ـــې ي ـــړۍ ک ـــره ګ ـــت او ه ـــر وخ ـــه ه ـــې پ ـــه چ ـــې څخ پاملرن

رستېـــرو، افرانـــو، د دوی د شـــهیدانو، زخمیانـــو، کورنیـــو او د دوی د تامیناتـــو پـــه 

ـــې د  ـــم، چ ـــد ی ـــه من ـــوم او هیل ـــه ک ـــي منن ـــه کوم ـــړې، د زړه ل ـــه ک ـــې پاملرن ـــه ک برخ

ـــه ډاډ  ـــېږو. زه پ ـــه ورس ـــولې ت ـــې س ـــې تلپات ـــتان ک ـــه افغانس ـــه پ ـــې رسه ب ـــه پاملرن دوی پ

منت سخرنانی محمد معصوم ستانکزی رسپرست 

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان
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ـــوو.  ـــه ک ـــه ترالس ـــه دا موخ ـــتې ب ـــډې مرس ـــه ګ ـــې پ ـــم، چ رسه وای

       منســـوبان قـــوای مســـلح افغانســـتان، بـــه عنـــوان مدافعـــان مـــردم، ســـینه ســـپر 

می کننـــد تـــا از حاکمیـــت ملـــی و اســـتقالل افغانســـتان حفاظـــت کننـــد. جـــا دارد 

ـــم.  ـــی کنی ـــان قدردان ـــور، از آن ـــلح کش ـــوای مس ـــای ق ـــانی ه ـــر جان فش ـــه خاط ـــه ب ک

ـــاد اداری  ـــا فس ـــارزه ب ـــم، مب ـــاع کنی ـــازان دف ـــوق رسب ـــم از حق ـــه بتوانی ـــی ک ـــه راه یگان

ـــد  ـــه زورمن ـــید ک ـــم رس ـــی خواهی ـــه جای ـــویم، ب ـــق ش ـــر موف ـــن ام ـــا در ای ـــر م ـــت. اگ اس

و ضعیـــف در برابـــر قانـــون یکســـان می باشـــند. امـــروز مـــا در حالتـــی نیســـتیم کـــه 

ـــود. ـــق ش ـــان تطبی ـــه گان یکس ـــر هم ـــون ب قان

در مبارزه با فســـاد باید ســـه مورد را در نظر بگیریم:

ــۀ  ــات و عرضـ ــارزه، از تأمینـ ــۀ مبـ ــن مرحلـ ــت. ایـ ــاد اسـ ــس فسـ ــا نفـ ــارزه بـ 1- مبـ

خدمـــات رشوع تـــا تشـــبثات اقتصـــادی را در بـــر می گیـــرد. کاری کـــه همـــه بایـــد 

ــم.   ــام دهیـ ــتا انجـ ــن راسـ ــۀ مشـــرک در ایـ به گونـ

ـــت و ابزارهـــای سیاســـی،  ـــا ســـوء اســـتفاده از وضعی ـــا کســـانی اســـت کـــه ب ـــارزه ب 2- مب

کارکنـــان مـــا را بدنـــام ســـاخته و تهمـــت فســـاد پیشـــه گی را بـــه آنـــان می زننـــد. در 

ـــن،  ـــد دزدی ک ـــه دزد را می گوین ـــت ک ـــروف اس ـــل مع ـــک رضب املث ـــورد، ی ـــن م ای

صاحـــب خانـــه را می گوینـــد هوشـــیار بـــاش. افـــراد و اشـــخاصی را می تـــوان پیـــدا 

ـــه  ـــی ک ـــه کس ـــبت ب ـــان نس ـــدای ش ـــی ص ـــد؛ ول ـــرق ان ـــاد غ ـــو در فس ـــا گل ـــه ت ـــرد ک ک

ـــات،  ـــا مطبوع ـــت ت ـــاز اس ـــت. نی ـــر اس ـــازند، باالت ـــاد می س ـــه فس ـــم ب ـــران را مته دیگ

ـــد همـــه  ـــد. بای ـــوارد توجـــه کنن ـــن م ـــه ای ـــی، ب ـــی و قضای ـــا و ارگان هـــای عدل رســـانه ه

ـــم. ـــازی کنی ـــی را ب ـــش اساس ـــاد، نق ـــا فس ـــارزه ب ـــم در مب باه

ـــر  ـــه جدی ت ـــد از هم ـــاد بای ـــا فس ـــارزه ب ـــتای مب ـــا در راس ـــه م ـــری را ک ـــورد دیگ         م

بگیریـــم، مفســـدان هســـتند. آنـــان مبـــارزه بـــا فســـاد در افغانســـتان را بـــه کنـــدی 

ــتفاده از  ــوء اسـ ــد و باسـ ــتان انـ ــردم  افغانسـ ــمنان مـ ــان دشـ ــد. اینـ ــه می کننـ مواجـ

لـــوای مقـــدس اســـالم و بـــه نـــام آزادی افغانســـتان، قتـــل و خون ریـــزی می کننـــد؛ 
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بـــا اشـــارۀ بیگانـــه هـــا انســـان هـــای بـــی خـــر از موضـــوع را بـــه میـــدان جنـــگ 

ــم. در  ــت می دهیـ ــان را از دسـ ــا انسـ ــزاران و صدهـ ــا هـ ــر  روز مـ ــانند و هـ می کشـ

نهایـــت رشـــد اقتصـــادی افغانســـتان را بـــرای زمـــان طوالنـــی بـــه عقـــب می  راننـــد؛ 

اصـــل فســـاد ایـــن اســـت. بـــد بختی یـــی کـــه امـــروز مـــا بـــه آن مواجـــه هســـتیم، از 

دســـت آن هایـــی اســـت کـــه فریـــب خـــورده و آلـــۀ دســـت دشـــمنان قـــرار گرفتـــه 

ـــا  ـــارزه ب ـــاد اداری را، مب ـــا فس ـــارزه ب ـــی مب ـــراق اصل ـــد مح ـــر بای ـــن خاط ـــه همی ـــد. ب ان

تروریـــزم تشـــکیل دهـــد. 

ـــت  ـــی، خدم ـــی و نظام ـــش ملک ـــاد در بخ ـــه فس ـــوط ب ـــای مرب ـــیه ه ـــرین دوس        بیش

لـــوی څارنـــوال صاحـــب ارایـــه شـــده اســـت. در ایـــن  زمینـــه تعهـــد همـــه جانبـــه 

ـــف  ـــاد و کش ـــا فس ـــارزه ب ـــتای مب ـــود در راس ـــی خ ـــای امنیت ـــام  نهاده ـــا مت ـــا ب ـــم ت داری

آن همـــکاری کنیـــم. در عیـــن زمـــان در داخـــل ریاســـت عمومـــی امنیـــت ملـــی، 

ـــای  ـــش ه ـــم بخ ـــی و ه ـــای اوپراتیف ـــش ه ـــم بخ ـــه ه ـــود دارد ک ـــخصی وج ادارۀ مش

ـــیه  ـــد. دوس ـــی می کن ـــات ارزیاب ـــتیک و خدم ـــا لوژس ـــات ت ـــود را از تأمین ـــی خ داخل

ـــی  ـــت مل ـــخص امنی ـــی مش ـــط څارنوال ـــان، توس ـــتفادۀ آن ـــوء اس ـــات و س ـــای تخلف ه

)ریاســـت څارنوالـــی علیـــه امنیـــت داخلـــی و خارجـــی(، بررســـی می گـــردد.

       مـــا در ایـــن اواخـــر بـــه همـــکاری چنـــد جانبـــه، پـــالن مشـــرکی را بـــا وزارت 

ـــه  ـــرین توج ـــم. بیش ـــم کردی ـــه تنظی ـــور داخل ـــرم ام ـــی و وزارت مح ـــاع مل ـــرم دف مح

ـــم.  ـــری کنی ـــود جلوگی ـــی خ ـــای نظام ـــمن در نهاده ـــوذ دش ـــه از نف ـــت ک ـــن اس ـــا ای م

ــوء  ــر، از سـ ــش دیگـ ــد. در بخـ ــده انـ ــتگیر شـ ــادی دسـ ــراد زیـ ــه افـ ــن زمینـ در ایـ

ـــری  ـــز جلوگی ـــتیکی نی ـــات لوژس ـــات، تأمین ـــالح و مه ـــروش س ـــت، ف ـــتفادۀ انرن اس

ـــت.  ـــده اس ش

ـــا  ـــه قضای ـــم ک ـــت داری ـــی روی دس ـــا څارنوال ـــرک را ب ـــۀ مش ـــان برنام ـــن زم       در عی

بـــه رسعـــت طـــی مراحـــل شـــود. ســـخن مهـــم دیگـــر ایـــن اســـت کـــه نظریـــات 

ــا خـــود را  ــنهاد هایـــی کـــه در جریـــان ایـــن کنفرانـــس ارایـــه می گـــردد؛ مـ و پیشـ
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ــی و  ــای عدلـ ــا ارگان هـ ــک بـ ــکار نزدیـ ــم و همـ ــق آن می دانیـ ــه تطبیـ ــف بـ مکلـ

قضایـــی هســـتیم. 

ـــور  ـــک کش ـــه ی ـــتان ب ـــه افغانس ـــدوارم ک ـــم؛ امی ـــکر می کن ـــان تش ـــف ت ـــه و لط از توج

آرام، آگاه و مأمـــون تبدیـــل گـــردد. کامیابـــی مـــا در وحـــدت ماســـت؛ تکیـــه بـــر 

ــردد. ــیده گی ملـــت می گـ ــع شـــخصی باعـــث پاشـ منافـ

و من الله توفیق
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بســـم الله الرحمن الرحیم 

جاللتـــآب لـــوی څارنـــوال جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان، معاونـــان و رؤســـای 

ــور  ــی، وزارت امـ ــاع ملـ ــرم وزارت دفـ ــؤوالن محـ ــی، مسـ ــوی څارنوالـ ــرم لـ محـ

ـــای  ـــران نیروه ـــراالن و اف ـــواالن، ج ـــی، څارن ـــت مل ـــی امنی ـــت عموم ـــه، ریاس داخل

دفاعـــی و امنیتـــی کشـــور، الســـالم علیکـــم ورحمـــة اللـــه و برکاتـــه!

ـــواالن  ـــه روح پـــاک متـــام شـــهدای نیروهـــای امنیتـــی و څارن          نخســـت از همـــه ب

عزیـــزی کـــه جـــان هـــای رشیـــن شـــانرا در راســـتای تأمیـــن امـــن و نظـــم عامـــه، 

ـــتان از  ـــمنان افغانس ـــا دش ـــاروی ب ـــگ روی ـــم و جن ـــف جرای ـــواع مختل ـــا ان ـــارزه ب مب

دســـت داده انـــد، درود می فرســـتم. بـــرای متـــام فامیل هـــای ایـــن شـــهدا، صـــر 

منت سخرنانی څارنپوه دګرجرنال عبدالفتاح عزیزی 

معاون لوی څارنوال در امور عسکری
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جمیـــل اســـتدعا منـــوده و بـــرای مجروحـــان حـــوادث مختلـــف، شـــفای عاجـــل 

ـــم. ـــی خواه م

گرامی! نهایت  حضار 

شـــا بهـــر می دانیـــد کـــه بعـــد از معضـــل تروریـــزم در افغانســـتان، فســـاد اداری 

بـــه عنـــوان یـــک چالـــش مهـــم و اساســـی شـــناخته شـــده اســـت. بـــه ایـــن معنـــا 

ـــی از  ـــرات ناش ـــا خط ـــر ب ـــاوی و براب ـــر مس ـــاد اداری اگ ـــی از فس ـــرات ناش ـــه خط ک

ـــاخت  ـــر س ـــام زی ـــده مت ـــن پدی ـــرا ای ـــود؛ زی ـــد ب ـــم نخواه ـــر ه ـــد، کم ـــزم نباش تروری

هـــای کشـــور را بـــه نابـــودی می کشـــاند. اثـــرات مخـــرب ناشـــی از ایـــن جرایـــم 

نظـــام سیاســـی، اقتصـــادی، نظامـــی و اجتاعـــی کشـــور را نیـــز بـــه مخاطـــره 

انداختـــه و ماننـــد موریانـــه پایـــه هـــای نظـــام را از بیـــن می بـــرد.

ـــن شـــده در مـــادۀ 134  ـــا درنظرداشـــت وظایـــف تعیی ـــن امـــر و ب ـــه همی        باتوجـــه ب

قانـــون اساســـی کشـــور، لـــوی څارنوالـــی، عـــالوه بـــر ســـایر جرایـــم، مکلـــف بـــه 

ـــر  ـــارت ب ـــون نظ ـــوم قان ـــادۀ س ـــا در م ـــت آنه ـــه فهرس ـــاد اداری ک ـــم فس ـــق جرای تحقی

ـــوی  ـــۀ دع ـــت و اقام ـــده اس ـــه گردی ـــاد اداری ارای ـــا فس ـــارزه ب ـــراتیژی مب ـــق س تطبی

علیـــه فاعـــالن ایـــن جرایـــم می باشـــد.

ـــن  ـــا ای ـــی ب ـــا در متـــام اداره هـــای دولت ـــد ت ـــی همـــواره ســـعی میکن ـــوی څارنوال       ل

پدیـــده منفـــی مبـــارزه ســـودمند و تـــوأم بـــا نتایـــج مطلـــوب صـــورت گیـــرد. ایـــن 

ـــای  ـــده و ارزیابی ه ـــع گردی ـــی تری ـــدت مل ـــت وح ـــاد حکوم ـــد از ایج ـــه بع پروس

ـــن  ـــداق ای ـــت، مص ـــه اس ـــورت گرفت ـــاد اداری ص ـــم فس ـــزان جرای ـــه از می ـــدی ک جدی

ـــاد  ـــم فس ـــا جرای ـــارزه ب ـــکری مب ـــی عس ـــت څارنوال ـــا ریاس ـــد. تنه ـــی باش ـــت م حقیق

ـــق  ـــاد اداری را تحقی ـــم فس ـــه جرای ـــوط ب ـــیۀ مرب ـــدود600 دوس ـــاه، ح اداری در 11 م

کـــرده اســـت کـــه از ایـــن میـــان 201 مـــورد آن، محـــول محکمـــه گردیـــده کـــه 
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ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــز در پ ـــم را نی ـــۀ محاک ـــا فیصل ـــت آنه اکری

      لـــوی څارنوالـــی می پذیـــرد کـــه ایـــن رونـــد نیـــاز بـــه تـــالش هـــای بیشـــر و 

متـــداوم داشـــته و ایجـــاب میکنـــد تـــا پروســـۀ مذکـــور بـــه صـــورت جـــدی تـــر و 

ـــات  ـــکاری و اقدام ـــق هم ـــی، از طری ـــی و تخصص ـــای علم ـــت معیاره ـــا درنظرداش ب

هاهنـــگ متـــام نهـــاد هـــای ذیربـــط صـــورت گیـــرد.  لـــوی څارنوالـــی مصمـــم 

ـــن  ـــه همی ـــی، ب ـــای دولت ـــام اداره ه ـــاد اداری را در مت ـــا فس ـــارزه ب ـــۀ مب ـــت پروس اس

ـــاد  از  ـــردن فس ـــن ک ـــه ک ـــا روی ریش ـــدی م ـــز ج ـــی مترک ـــرد؛ ول ـــش ب ـــه پی ـــوال ب من

ســـکتور هـــای دفاعـــی و امنیتـــی  می باشـــد.  موجودیـــت فســـاد در ســـکتورهای 

دفاعـــی و امنیتـــی در هیـــچ حالتـــی بـــه هیـــچ و جـــه قابـــل تحمـــل نیســـت؛ زیـــرا 

ـــدس  ـــت مق ـــف نهای ـــام وظای ـــروف انج ـــور م ـــی کش ـــی و امنیت ـــکتورهای دفاع س

ـــام  ـــاًء انج ـــند. بن ـــی می باش ـــع مل ـــی و مناف ـــت ارض ـــتقالل، متامی ـــظ اس ـــۀ حف در زمین

ـــال  ـــۀ مث ـــود منون ـــاد خ ـــن نه ـــؤوالن ای ـــوبان و مس ـــه منس ـــی ک ـــف در حال ـــن وظای ای

در صداقـــت، ایانـــداری  و پـــاک نفســـی نباشـــند، امـــکان پذیـــر نخواهـــد بـــود.  

ــر  ــتقیاً بـ ــکتورها، مسـ ــن سـ ــاد اداری در ایـ ــن ترتیـــب، موجودیـــت فسـ ــه همیـ بـ

ســـطح احضـــارات محاربهیـــی قطعـــات و جـــز و تامهـــای عســـکری تأثیـــر منفـــی 

میکنـــد. موجودیـــت فســـاد اداری در ایـــن نهـــاد هـــا کـــه مســـلاً باعـــث ضعـــف 

ـــکری  ـــای عس ـــی نیروه ـــای حرب ـــاالی توامنندیه ـــتقیاً ب ـــود، مس ـــا می ش ـــن نیروه ای

ـــف  ـــد وظای ـــا، نتوانن ـــن نیروه ـــا ای ـــازد ت ـــاعد می س ـــۀ را مس ـــوده و زمین ـــذار ب ـــر گ اث

محاربهیـــی خویـــش را بـــه گونـــۀ درســـت انجـــام دهنـــد. 

      در نتیجـــه، ایـــن نیروهـــا تـــوان مقاومـــت در برابـــر دشـــمن را از دســـت داده و 

بـــه ایـــن ترتیـــب، در وظایـــف محاربهیـــی منیتواننـــد پیـــروز شـــوند. فســـاد اداری 

ــز مســـاعد  ــرای تلفـــات انســـانی در نیروهـــای دفاعـــی و امنیتـــی نیـ زمینـــه را بـ
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ـــزان  ـــه می ـــی ک ـــام های ـــز و ت ـــات و ج ـــه قطع ـــت ک ـــان داده اس ـــارب نش ـــازد. تج میس

فســـاد در میـــان آنـــان بـــاال اســـت، تلفـــات انســـانی آنـــان نیـــز بیشـــر از دیگـــر 

قطعـــات می باشـــد.

      خالصـــه اینکـــه نظـــام عســـکری و فســـاد اداری دو بحـــث متضـــاد  می باشـــد 

و یک دیگـــر خـــود را در هـــر حالـــت نفـــی میکنـــد. در ایـــن نظـــام جایـــی بـــرای 

ـــت.  ـــر اس ـــیت آن مضم ـــت و قدس ـــام در نزاه ـــان نظ ـــای ی ـــدارد، بق ـــود ن ـــاد وج فس

ـــری را در  ـــدی ت ـــات ج ـــت، اقدام ـــم اس ـــی مصم ـــوی څارنوال ـــت، ل ـــن  عل ـــه همی ب

ـــرای  ـــن اداره ب ـــد. ای ـــاذ کن ـــی اتخ ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــکتور ه ـــاد در س ـــا فس ـــارزه ب مب

ـــی  ـــای دفاع ـــاد اداری در نهاد ه ـــا فس ـــارزه ب ـــع مب ـــرح جام ـــاد ط ـــا فس ـــر ب ـــارزۀ موث مب

و امنیتـــی را ترتیـــب کـــرده و بـــه شـــورای حاکمیـــت قانـــون و مبـــارزه بـــا فســـاد 

اداری تقدیـــم کـــرده اســـت کـــه مـــورد تأییـــد و حایـــت مقـــام یـــاد شـــده نیـــز 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ق

       در ایـــن طـــرح، عـــالوه بـــر تشـــخیص دقیـــق متـــام عوامـــل فســـاداداری در 

ــث  ــه بحـ ــتا بـ ــن راسـ ــود در ایـ ــع موجـ ــا و موانـ ــی، چالـــش هـ ــکتورهای امنیتـ سـ

ــاد اداری مترکزصـــورت  ــا فسـ ــارزه بـ ــه شـــده، روی راهکارهـــای عملـــی مبـ گرفتـ

گرفتـــه اســـت.

      لـــوی څارنوالـــی معتقـــد اســـت کـــه تنهـــا بـــا تحقیـــق جرایـــم فســـاد اداری، 

ـــازات  ـــه مج ـــان ب ـــودن آن ـــوم من ـــه و محک ـــه محکم ـــم ب ـــن جرای ـــان ای ـــی مرتکب معرف

مختلـــف، منی  تـــوان میـــزان جرایـــم فســـاد اداری را کاهـــش داد.

ـــا فســـاد زمانـــی مـــی توانـــد دســـت آورد ملموســـی در پـــی داشـــته باشـــد        مبـــارزه ب

کـــه متـــام اداره هـــای ذیربـــط دســـت بدســـت هـــم داده و از طریـــق راه انـــدازی 

یـــک گفتـــان مشـــرک )کنفرانـــس مشـــرک(، بعـــد از تحلیـــل و تجزیـــۀ متـــام 
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ـــه،  ـــق تهی ـــاد اداری از طری ـــا فس ـــارزه ب ـــتای مب ـــود در راس ـــع  موج ـــا و موان ـــش ه چال

ــه  ــدی، همـ ــد بعـ ــگ و چنـ ــای هاهنـ ــا و پالن هـ ــه هـ ــر نامـ ــق بـ ــب و تطبیـ ترتیـ

جهـــات ایـــن پدیـــده را تحـــت پوشـــش قـــرار دهنـــد.

      لـــوی څارنوالـــی تدویـــر کنفرانـــس مشـــرک مســـؤوالن نهادهـــای دفاعـــی و 

امنیتـــی و څارنـــواالن نظامـــی را، گام نخســـت در زمینـــۀ ایجـــاد چنیـــن هاهنگـــی  

میـــان ایـــن ســـکتور هـــا و لـــوی څارنوالـــی می دانـــد.

ـــه در  ـــد( را ک ـــی واح ـــدگاه )پالیس ـــک دی ـــق روی ی ـــۀ تواف ـــس زمین ـــن کنفران       ای

ـــی (  ـــی و څارنوال ـــی، امنیت ـــکتورهای دفاع ـــره )س ـــای متذک ـــام اداره ه ـــق آن مت تطبی

ـــاخت. ـــد س ـــاعد خواه ـــند، مس ـــل باش ـــهیم و ذیدخ ـــویه س ـــی الس عل

      اگـــر اســـباب، عوامـــل و چالـــش هـــای مهمـــی کـــه باعـــث گســـرش فســـاد 

ــه  ــر بـ ــورت مختـ ــه صـ ــت، بـ ــده اسـ ــی گردیـ ــی و امنیتـ ــکتورهای دفاعـ در سـ

بحـــث گرفتـــه شـــود، می تـــوان گفـــت کـــه انگیزههـــای فـــردی، گروهـــی، ســـمتی 

ــام و  ــاد، ابهـ ــردن فسـ ــن بـ ــی در از بیـ ــی و اجتاعـ ــدان اراده سیاسـ ــی، فقـ و حزبـ

انعطـــاف قوانیـــن و مقـــررات، پیچیدهگـــی، پراکنده گـــی و گســـرده گی قوانیـــن، 

نادیـــده گرفـــن قوانیـــن اداری، ابهـــام و کلی گویـــی در تعییـــن بودجـــه و فقـــدان 

نظـــارت صحیـــح بـــر اجـــرای آن، عـــدم شـــفافیت و گاهـــی تداخـــل در وظایـــف، 

ـــح  ـــارت صحی ـــدم نظ ـــی، ع ـــی و مال ـــدارک حقوق ـــناد و م ـــتکاری در اس ـــل و دس جع

ـــی  ـــد اداری، تصورات ـــازش و زد و بن ـــی، س ـــاده خواه ـــی، زی ـــع نظارت ـــی مراج و اصول

چـــون محـــق بـــودن و اختیـــار داشـــن، عـــدم توجـــه بـــه شایســـته گی ها و عـــدم 

ـــف  ـــام وظای ـــدی در انج ـــتنکاف عم ـــل و اس ـــده، تعل ـــن پدی ـــا ای ـــدی ب ـــورد ج برخ

ـــه  ـــع و قاطعان ـــیده گی رسی ـــدم رس ـــن ع ـــت و همچنی ـــگ معافی ـــج فرهن ـــه، تروی محول

ـــت و  ـــر معافی ـــالوه ب ـــت. ع ـــده اس ـــاد اداری ش ـــویق فس ـــث تش ـــی باع ـــع قضای مراج
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ـــد، از  ـــام دادهان ـــه انج ـــه ک ـــه انچ ـــبت ب ـــال نس ـــؤوالن رده ب ـــاب دهی مس ـــدم حس ع

عوامـــل تقویـــت کننـــدۀ فســـاد در ســـکتورهای دفاعـــی و امنیتـــی می باشـــد.

ــی  ــای امنیتـ ــط نهاد هـ ــؤوالن ذیربـ ــری ومسـ ــه رهـ ــت کـ ــک نیسـ ــای شـ       جـ

ـــی  ـــرد؛ ول ـــورت گی ـــارزه ص ـــم مب ـــن جرای ـــا ای ـــا ب ـــد ت ـــالش دارن ـــرادی ت ـــۀ انف به گون

ـــگ  ـــل هاهن ـــه و از قب ـــر نام ـــا و ب ـــن ادارا ه ه ـــان ای ـــی می ـــت هاهنگ ـــدم موجودی ع

ـــه  ـــدی مواج ـــه کن ـــاد را ب ـــا فس ـــارزه ب ـــت،کار مب ـــن مأموری ـــام ای ـــر انج ـــده به خاط ش

ـــت. ـــده اس ـــت نیام ـــی بدس ـــج مطلوب ـــون نتای ـــا اکن ـــبب ت ـــن س ـــه همی ـــاخته و ب س

       عـــالوه بـــر ایـــن، عـــدم موجودیـــت هاهنگـــی میـــان اداره هـــای ذیربـــط در 

ـــت،  ـــن وضعی ـــده و ای ـــی ش ـــل وظیفه ی ـــبب تداخ ـــاد اداری، س ـــا فس ـــارزه ب ـــث مب بح

ـــان  ـــده اســـت. همچن ـــدل گردی ـــا فســـاد مب ـــارزه ب ـــر مب ـــش جـــدی در ام ـــه یـــک چال ب

ـــه  ـــاد شـــده، ســـبب شـــده اســـت کـــه هـــر اداره ب ـــان اداره هـــای ی عـــدم هاهنگـــی می

ـــا  ـــد، اداره ه ـــوع دارن ـــان ازموض ـــود ش ـــه خ ـــتی ک ـــا برداش ـــب ب ـــود و متناس ـــم خ زع

مختلـــف و طرزالعمـــل هـــای جداگانـــه را تهیـــه و مطابـــق آن عمـــل مناینـــد. ایـــن 

ـــاعد  ـــاد را مس ـــش فس ـــه کاه ـــه زمین ـــن ک ـــای ای ـــرادی بج ـــای انف ـــرد ه ـــل ک ـــه عم گون

ســـازند، برعکـــس باعـــث ازدیـــاد فســـاد نیـــز می شـــود.

ـــی  ـــکتورهای امنیت ـــؤوالن س ـــان مس ـــه می ـــی ک ـــای مقدمات ـــت ه ـــان نشس       در جری

و  لـــوی څارنوالـــی، صـــورت گرفتـــه اســـت، بـــه ایـــن نتیجـــه متوســـل شـــدیم کـــه 

ـــن  ـــرای ای ـــد ب ـــۀ واح ـــک برنام ـــاد ی ـــاد اداری، ایج ـــا فس ـــر ب ـــارزۀ موث ـــه راه مب یگان

کار می باشـــد. اینگونـــه برنامـــه و دیـــدگاه واحـــد کـــه مـــورد تاییـــد و قبـــول همـــه 

ــق  ــه تحقـ ــگ را کـ ــرک و هاهنـ ــۀ کار مشـ ــد، زمینـ ــط می باشـ ــؤوالن ذیربـ مسـ

نتایـــج آن، مثـــرۀ فعالیـــت و تـــالش همگانـــی مســـؤوالن ســـکتورهای دفاعـــی و 

امنیتـــی و لـــوی څارنوالـــی خواهـــد بـــود، مهیـــا می ســـازد.

۴۲
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      یگانـــه مســـیری کـــه می تـــوان از طریـــق آن بـــه چنیـــن دیـــدگاه هاهنـــگ و 

ـــت ، راه  ـــت یاف ـــاد دس ـــا فس ـــارزه ب ـــر مب ـــط در ام ـــؤوالن ذیرب ـــه مس ـــد هم ـــورد تایی م

ـــت. ـــرک اس ـــس مش ـــدازی کنفران ان

در اخیر موفقیت همۀ شـــام را از بارگاه ایزد منان اســـتدعا میکنم!
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منت سخرنانی څارمنل جرنال عبدالقیوم نظامی 

رئیس څارنوالی عسکری لوی څارنوالی

بسم الله الرحمن الرحیم

جاللتـــآب څارنپـــوه محمـــد فریـــد حمیـــدی لـــوی څارنـــوال دولـــت جمهـــوری 

ـــوال در  ـــوی څارن ـــاون ل ـــالل مع ـــب ج ـــور حبی ـــوه ن ـــرم څارنپ ـــتان، مح ـــالمی افغانس اس

امـــور تحقیـــق، رؤســـای محـــرم لـــوی څارنوالـــی، مســـؤوالن محـــرم وزارت هـــای 

ــرم  ــان محـ ــی، قوماندانـ ــت ملـ ــی امنیـ ــه، ریاســـت عمومـ ــور داخلـ ــی، امـ ــاع ملـ دفـ

قطعـــات و جزوتـــام هـــای ســـکتورهای امنیتـــی، جـــراالن و افـــران نهایـــت عزیـــز: 

الســـالم علیکـــم و رحمـــة اللـــه و برکاتـــه!

ــات  ــتۀ کنفرانـــس، از معلومـ ــدوارم در دو روز گذشـ ــر! امیـ ــا به خیـ ــۀ شـ ــح همـ صبـ

ارایـــه شـــده و بحـــث هـــای گروهـــی اســـتفادۀ خـــوب شـــده باشـــد.

عزیزان گرامی!
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ــدای  ــی، از ابتـ ــی اجتاعـ ــدۀ منفـ ــث یـــک پدیـ ــرم، منحیـ ــه جـ ــد کـ ــی داریـ آگاهـ

ـــود  ـــز وج ـــن نی ـــد از ای ـــته و بع ـــود داش ـــانی وج ـــۀ انس ـــون در جامع ـــا اکن ـــر ت ـــت ب خلق

خواهـــد داشـــت. بـــه ایـــن معنـــا کـــه جـــرم، جـــزء الینفـــک جامعـــۀ انســـانی بـــوده و 

ـــت  ـــن عل ـــه همی ـــود. ب ـــمرده می ش ـــن ش ـــر ممک ـــر غی ـــک ام ـــل آن ی نابودســـازی کام

موجودیـــت جـــرم در جامعـــه، در ذات خـــود عیـــب بـــزرگ نیســـت؛ عیـــب بـــزرگ 

ـــت  ـــن حال ـــه ای ـــرد. چ ـــورت نگی ـــده ص ـــن پدی ـــا ای ـــر ب ـــارزۀ مؤث ـــه مب ـــت ک ـــی اس زمان

ـــاد شـــده  ـــدۀ ی ـــر پدی ـــارزه در براب ـــه مب ـــا عـــدم عالقمنـــدی ب ناشـــی از عـــدم توامننـــدی ی

ـــا  ـــی م ـــد؛ ول ـــرده باش ـــدا ک ـــیوع پی ـــه ش ـــک جامع ـــراض در ی ـــه ام ـــن ک ـــل ای ـــد. مث باش

ـــن  ـــع همی ـــز تاب ـــاد اداری نی ـــم فس ـــم. جرای ـــداوی کنی ـــه آن را ت ـــم ک ـــا نخواهی ـــم ی نتوانی

ـــمرده  ـــزرگ ش ـــت ب ـــب نهای ـــم، عی ـــارزه کنی ـــاد مب ـــا فس ـــم ب ـــا نتوانی ـــر م ـــت. اگ ـــل اس اص

خواهـــد شـــد. فســـاد اداری بـــه وقـــار یـــک ملـــت صدمـــه می زنـــد؛ نظـــام سیاســـی، 

اقتصـــادی، اجتاعـــی و ســـایر امـــور یـــک کشـــور را درهـــم و برهـــم می ســـازد.

      جاللتآبـــان رئیـــس جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان، لـــوی څارنـــوال صاحـــب، 

ـــس روی  ـــکری در روز اول و دوم کنفران ـــور عس ـــی در ام ـــوی څارنوال ـــاون ل ـــاب مع جن

ـــد.  ـــت کردن ـــی صحب ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــکتور ه ـــاد اداری در س ـــی از فس ـــرات ناش خط

ـــاد در  ـــا فس ـــارزه ب ـــا کار مب ـــه آی ـــود ک ـــد ب ـــز خواه ـــب متمرک ـــن مطل ـــا روی ای ـــث م بح

ـــر؟  ـــا خی ـــت ی ـــت اس ـــت آن  در حرک ـــیر درس ـــه مس ـــی، ب ـــی و دفاع ـــکتورهای امنیت س

ــورت  ــی صـ ــی، تالش هایـ ــی و دفاعـ ــکتورهای امنیتـ ــه در سـ ــت کـ ــکی نیسـ       شـ

گرفتـــه اســـت؛ ولـــی نتایـــج عینی یـــی کـــه امـــروز در اختیـــار داریـــم، مؤیـــد ایـــن 

امـــر اســـت کـــه نواقـــص عمـــدۀ در راســـتای مبـــارزه بـــا فســـاد وجـــود دارد. هنـــوز 

هـــم شـــکایت های جـــدی مبنـــی بـــر نرســـیدن مـــواد اعاشـــه یی، البســـه بـــاب و حتـــا 

ـــرای پرســـونل قطعـــات و جزوتـــام هـــا وجـــود دارد. همچنـــان  ســـالح و مهـــات کافـــی ب

ـــز  ـــی نی ـــور تدارکات ـــم. در ام ـــی داری ـــورد و غیرقانون ـــای بی م ـــرری ه ـــا از تق ـــکایت ه ش

ـــوارد  ـــام م ـــت. مت ـــلط اس ـــم، مس ـــراآت و تصامی ـــفافیت اج ـــان از ش ـــدم اطمین ـــای ع فض
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ـــارزه  ـــتای مب ـــدی در راس ـــر ج ـــد تغیی ـــه بای ـــاند ک ـــه می رس ـــن نتیج ـــه ای ـــا را ب ـــوق، م ف

ـــوری  ـــت جمه ـــس دول ـــآب رئی ـــه جاللت ـــوری ک ـــردد. ط ـــا گ ـــاد اداری رومن ـــا فس ب

اســـالمی افغانســـتان در روز اول کنفرانـــس اشـــاره کـــرد، بایـــد فرهنـــگ مبـــارزه بـــا 

فســـاد را تغییـــر دهیـــم.

این تغییر حد اقل باید در ســـه محور صورت گیرد:

1- تغییر دیدگاه در زمینۀ مبارزه با فســـاد اداری

در این مورد به دو تغییر ذیل رضورت اســـت:

 الـــف- تـــا امـــروز مترکـــز بیشـــر متـــام اداره هـــای ذیربـــط، روی کشـــف جرایـــم 

ـــم؛  ـــن جرای ـــالن ای ـــردن فاع ـــوم ک ـــا و محک ـــن قضای ـــق ای ـــال تحقی ـــاد اداری، اک فس

یعنـــی مترکـــز بیشـــر مـــا روی اقدامـــات رسکـــوب گرایانـــه بـــوده اســـت. نتیجـــۀ 

ـــی از  ـــازد: رضر اول ناش ـــل می س ـــوع رضر را متحم ـــا دو ن ـــه م ـــدگاه ب ـــن دی ـــی ای نهای

ـــلکی  ـــده و مس ـــوزش دی ـــونل آم ـــی از پرس ـــا برخ ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــاد و رضر دوم ای فس

خویـــش را از دســـت می دهیـــم. در بعضـــی مـــوارد رضر دومـــی احتـــاالً بیشـــر از 

رضر اولـــی می باشـــد؛ بنابـــر ایـــن، دیـــدگاه فـــوق بایـــد تغییـــر کنـــد و رجـــوع مـــا 

بیشـــر بـــه اقدامـــات پیشـــگیرانه و وقایه یـــی باشـــد.

ـــتفادۀ  ـــاد اداری، اس ـــا فس ـــارزه ب ـــوان مب ـــته، از عن ـــال گذش ـــد س ـــفانه در چن  ب- متأس

ـــزاری صـــورت گرفتـــه اســـت. مـــوارد متعـــددی وجـــود دارد کـــه شـــخصی در حالـــی  اب

کـــه مرتکـــب هیـــچ جرمـــی نشـــده اســـت، بـــر اســـاس تعصبـــات مختلـــف هـــدف 

قـــرار داده شـــده، بـــه گونـــۀ عمـــدی در برابـــر وی ادلـــۀ مـــادی ایجـــاد می شـــود و 

او را بـــه دام می اندازنـــد. ایـــن عمـــل، در ذات خـــود یـــک نـــوع فســـاد اســـت و 

بـــه جـــای تقلیـــل میـــزان فســـاد، زمینـــه را بـــرای گســـرش آن مســـاعد می ســـازد. 

ـــور  ـــهروندان کش ـــام ش ـــد. مت ـــر کن ـــا تغیی ـــدگاه م ـــد دی ـــز بای ـــگاه نی ـــن ن ـــن، از ای بنابرای

ــخص و  ــک شـ ــن یـ ــه دام انداخـ ــد. بـ ــی انـ ــای قانونـ ــوق ومصونیت هـ دارای حقـ

ـــد  ـــی نداشـــته و از دی ـــه قانون ـــوع توجی ـــچ ن ـــر وی، هی ـــر موجـــه در براب ـــۀ غی ایجـــاد ادل



کنفرانس مشرتک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان ۴۸

اصـــول رشعـــی، قانونـــی و اخالقـــی مـــردود شـــمرده می شـــود.

2- تغییر در شیوه ها و میکانیزم های مبارزه با فساد

ـــز  ـــا نی ـــارزۀ م ـــر کـــرد، شـــیوۀ مب ـــا فســـاد اداری تغیی ـــارزه ب ـــر مب ـــا در ام ـــدگاه م  هـــرگاه دی

تغییـــر می کنـــد. بـــر اســـاس ایـــن تغییـــر، بـــه شـــیوه هـــای وقایه یـــی بیشـــر از روش 

رسکوب گرانـــه توجـــه خواهیـــم کـــرد.

ـــای  ـــزم ه ـــا در میکانی ـــاخت ت ـــد س ـــزم خواه ـــا را مل ـــارزه، م ـــیوۀ مب ـــر در ش ـــان تغیی همچن

مبـــارزه بـــا فســـاد اداری نیـــز تجدیـــد نظـــر کنیـــم؛ بـــه گونه یـــی کـــه میکانیـــزم هـــای 

ــرم  ــده گان محـ ــراک کننـ ــی از اشـ ــاید برخـ ــم. شـ ــت کنیـ ــر تقویـ ــی را بیشـ وقایه یـ

ـــت  ـــتان مخالف ـــن دوس ـــا ای ـــن ب ـــت. م ـــده اس ـــام ش ـــدی انج ـــن کار تاح ـــه ای ـــد ک بگوین

ـــوز  ـــا هن ـــالش ه ـــه ت ـــن هم ـــف ای ـــا وص ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــده روی ای ـــث بن ـــدارم. بح ن

ـــا  ـــالش ه ـــت ت ـــه نخس ـــن ک ـــر ای ـــه خاط ـــت. ب ـــم اس ـــت ک ـــا نهای ـــت آوردهای م ـــم دس ه

ـــی  ـــل و ارزیاب ـــد، تحلی ـــات را توحی ـــن اقدام ـــه ای ـــی ک ـــوده و میکانیزم های ـــگ نب هاهن

کنـــد، وجـــود نداشـــت و مـــورد دوم هـــم بـــر می گـــردد بـــه اقداماتـــی کـــه بـــه گونـــۀ 

علمـــی و تخصصـــی انجـــام منی گرفـــت.

ـــی  ـــن کنفرانس ـــزاری چنی ـــرای برگ ـــدی ب ـــاز ج ـــده، نی ـــاد ش ـــوارد ی ـــه م ـــه ب ـــا توج         ب

وجـــود داشـــت. خداونـــد را شـــکر گـــزارم کـــه اکریـــت قاطـــع دوســـتان، در ایـــن 

ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــن ام ـــداق ای ـــته مص ـــی روز گذش ـــد. کار گروه ـــر ان ـــم نظ ـــا ه ـــا م ـــدف ب ه

ـــی  ـــرم عموم ـــت مح ـــه و ریاس ـــور داخل ـــی، ام ـــاع مل ـــی، وزارت دف ـــؤوالن څارنوال مس

ـــتند. ـــرک داش ـــدگاه مش ـــم دی ـــا ه ـــوارد ب ـــیاری م ـــی، در بس ـــت مل امنی

        در مـــورد نظـــام تشـــکیالتی ســـکتورهای امنیتـــی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم کـــه 

ـــای  ـــت اداره ه ـــی و موجودی ـــورم تشـــکیالتی، پروســـیجرهای طوالن ـــا و ت پیچیده گـــی ه

ـــتیکی و  ـــادی، لوژس ـــات م ـــور تأمین ـــی، ام ـــای امنیت ـــف نیروه ـــطوح مختل ـــوازی در س م

ـــش مواجـــه کـــرده  ـــه چال ـــن نیروهـــا را شـــدیداً ب ـــی ادارۀ ســـامل پرســـونل ای قطعـــات حرب

ـــه  ـــی ک ـــه گونه ی ـــی، ب ـــکتورهای امنیت ـــکیالتی س ـــام تش ـــالح نظ ـــن، اص ـــر ای ـــت. بناب اس
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ـــا میـــزان  ـــد وظایـــف خویـــش را متناســـب ب پروســـیجرها مختـــر باشـــد و هـــر اداره بتوان

ـــی  ـــتیکی و حرب ـــادی، لوژس ـــات م ـــه تأمین ـــد. در نتیج ـــام ده ـــی آن انج ـــم قانون و حج

ـــام و از  ـــفاف انج ـــورت ش ـــه ص ـــور، ب ـــات مذک ـــت عینی ـــد و ثب ـــتم قی ـــان سیس و همچن

ــل  ــد طرزالعمـ ــور بایـ ــن منظـ ــه ایـ ــد؛ بـ ــل آیـ ــری به عمـ ــی جلوگیـ ــل وظیفه یـ تداخـ

ـــل  ـــد اق ـــل، ح ـــن طرزالعم ـــردد. در ای ـــن گ ـــی تدوی ـــکتورهای امنیت ـــرای س ـــدی ب واح

ـــرد: ـــرار گی ـــز ق ـــه و مترک ـــورد توج ـــل م ـــوارد ذی م

1- تعییـــن شـــیوه هـــای علمـــی و مســـلکی بـــرای ارزیابـــی دقیـــق نظـــام تشـــکیالتی 

ســـکتورهای امنیتـــی بـــا درنظرداشـــت مؤثریـــت و عـــدم مؤثریـــت آن ها)تشـــکیالت 

امـــروزی کاپـــی شـــده یـــا بـــر اســـاس ســـلیقه هـــای شـــخصی می باشـــد(.

2- ایجاد معیارهای اساسی برای اصالح نظام تشکیالتی.

3- زمان بندی اجرای اصالحات.

4- تعیین نهادهای اجرا کنندۀ این اصالحات.

5- تعیین هزینۀ اصالحات.

شـــکی نیســـت کـــه دامنـــۀ فســـاد در ســـاختار نیروهـــای امنیتـــی، زمانـــی بـــر چیـــده 

خواهـــد شـــد کـــه تقـــرر کادرهـــا، بـــه ویـــژه در ســـطوح رهـــری ایـــن نیروهـــا، بـــر 

ـــای  ـــایر معیاره ـــری و س ـــد پذی ـــطح تعه ـــلکی، س ـــش مس ـــون دان ـــی چ ـــاس معیارهای اس

منـــدرج قوانیـــن نافـــذ کشـــور صـــورت گیـــرد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در چنـــد 

ـــای  ـــۀ نیروه ـــد رتب ـــوبان بلن ـــی از منس ـــرر برخ ـــلکی در تق ـــای مس ـــته، معیاره ـــال گذش س

ـــبت های  ـــی و مناس ـــخصی، گروه ـــلیقه های ش ـــط و س ـــاس رواب ـــر اس ـــور ب ـــی کش امنیت

ـــط  ـــر اســـاس رواب ـــار داده شـــده اســـت. برخـــی از اشـــخاصی کـــه ب سیاســـی، بیشـــر اعتب

ـــی  ـــد، در حال در پســـت هـــای مهـــم و بلنـــد ســـکتورهای امنیتـــی تقـــرر حاصـــل کـــرده ان

ـــه منظـــور پنهان کـــردن  ـــد. ب ـــرای انجـــام وظایـــف عســـکری ندارن ـــالت الزم ب کـــه تحصی

ـــد.  ـــرده ان ـــب ک ـــزور ترتی ـــی م ـــناد تحصیل ـــالح، اس ـــات ذیص ـــال مقام ـــأله و اغف ـــن مس ای

در نتیجـــۀ یـــک ارزیابـــی ســـطحی می تـــوان دریافـــت کـــه در ســـکتورهای امنیتـــی 
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ـــده  ـــن بســـت گردی ـــر اســـاس تخصـــص و مســـلک تعیی افغانســـتان، کمریـــن اشـــخاص ب

ـــد. اســـتخدام منســـوبان مذکـــور برمبنـــای روابـــط و ســـلیقه هـــای شـــخصی و همچنـــان  ان

اســـتفاده از اســـناد مـــزور، از مظاهـــر مهـــم فســـاد اداری در ایـــن ســـکتورها به شـــار 

ـــی رود.  م

ــته و  ــال داشـ ــتان در قبـ ــردم افغانسـ ــرای مـ ــاری را بـ ــج زیان بـ ــوق، نتایـ ــور فـ        امـ

در تضعیـــف موقـــف و توانایی هـــای نیروهـــای امنیتـــی نقـــش به ســـزایی دارد. از 

ــرر  ــن و تقـ ــه تعییـ ــردد کـ ــوم می گـ ــور معلـ ــاری در کشـ ــای جـ ــی جنگ هـ چگونگـ

منســـوبان نظامـــی، بـــه ویـــژه منســـوبان عالی رتبـــه بـــر اســـاس روابـــط وســـلیقه های 

ـــر  ـــر دقیق ت ـــت. اگ ـــته اس ـــوری داش ـــش مح ـــق، نق ـــی مناط ـــقوط بعض ـــخصی، در س ش

ـــی  ـــر منف ـــی اث ـــای امنیت ـــۀ نیروه ـــاالی روحی ـــا ب ـــا حت ـــرری ه ـــن تق ـــود، چنی ـــت ش صحب

گذاشـــته و بـــه نحـــوی مبـــارزه بـــا دشـــمن را رنـــگ و بـــوی دیگـــری می دهـــد کـــه 

روی نتایـــج عملیـــات محاربه یـــی نیـــز تأثیـــر منفـــی می گـــذارد. از همیـــن رو نظـــام 

کادری نیـــز نیـــاز بـــه اصالحـــات جـــدی دارد.

موضوعات ذیل مشمول طرزالعمل اصالح این نظام خواهد بود:

- ایجـــاد شـــیوۀ علمـــی و مســـلکی ارزیابـــی متـــام افـــران اردو و پولیـــس ملـــی و از 

ـــد؛ ـــرده ان ـــل ک ـــرر حاص ـــزور تق ـــناد م ـــاس اس ـــر اس ـــه ب ـــی ک ـــت افران ـــق تثبی ـــن طری ای

- تعییـــن دقیـــق معیارهـــای پذیـــرش بـــرای شـــمولیت پرســـونل؛ از رسبـــاز رشوع تـــا 

ــر از آن؛ جـــرال و باالتـ

- تعیین دقیق منابع اکال پرسونل اردو و پولیس؛

ـــه  ـــای فورمولیت ـــیوه ه ـــالً ش ـــه فع ـــونل )اگرچ ـــی پرس ـــی عین ـــای ارزیاب ـــیوه ه ـــن ش - تعیی

ـــود دارد(؛ وج

- تعیین شیوه های ارزیابی منسوبان عالی رتبه.

ـــل و  ـــی مراح ـــی ط ـــی و چگونگ ـــور تدارکات ـــده از ام ـــام ش ـــای انج ـــی ه ـــج بررس نتای

ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــن ام ـــد ای ـــه، مؤی ـــور داخل ـــی و ام ـــاع مل ـــای وزارت دف ـــاد قرارداده انعق
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اکریـــت قراردادهـــای ایـــن وزارت هـــا، تـــوأم بـــا فســـاد گســـرده بـــوده اســـت. مســـووالن 

در ایـــن وزارت هـــا، در تبانـــی بـــا رشکت هـــای قـــراردادی، پروســـۀ تـــدارکات را 

ـــه نفـــع شـــخص متـــام شـــده  ـــت و ب ـــه رضر دول ـــد کـــه ب ـــار کـــرده ان ـــم و عی طـــوری تنظی

ـــت  ـــام ریاس ـــأت مق ـــط هی ـــده توس ـــع آوری ش ـــدارک جم ـــناد و م ـــاس اس ـــر اس ـــت. ب اس

جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان، در جریـــان طـــی مراحـــل و انعقـــاد ایـــن قراردادهـــا، 

دولـــت افغانســـتان بـــه ارزش میلیاردهـــا افغانـــی، خســـاره دیـــده اســـت. اگرچـــه بعـــد 

ـــدی  ـــا ح ـــر، ت ـــی های اخی ـــۀ بررس ـــان در نتیج ـــی و همچن ـــدارکات مل ـــاد ادارۀ ت از ایج

ـــا  ـــم ب ـــؤوالن، هنوزه ـــی از مس ـــی برخ ـــت؛ ول ـــه اس ـــش یافت ـــش کاه ـــن بخ ـــاد در ای فس

اتـــکا روی حایت هایـــی کـــه در ســـطوح بـــاالی دولـــت دارنـــد، دســـت از فســـاد 

نکشـــیده و کـــاکان بـــه فســـاد مبـــادرت می ورزنـــد. بنـــاًء اصـــالح ایـــن نظـــام نیـــز 

بایـــد بـــر اســـاس طرزالعمل هـــای معیـــاری صـــورت گیـــرد. 

مؤلفه های زیر می تواند ما را در این رابطه کمک کند:

- تثبیت دقیق نهادها و اداره های تدارکاتی؛

- تثبیت دقیق حدود صالحیت ها و وظایف این نهادها و اداره ها؛

- تعیین واجدیت رشایط اعضای کمیته های ارزیابی و تدارکات؛

ــتفاده از شـــیوه های تدارکاتـــی مقیـــد و منبـــع  - تثبیـــت دقیـــق حـــاالت و رشوط اسـ

واحـــد؛

- تعیین تعداد قراردادهای که یک رشکت همزمان عقد کرده می تواند؛

ـــی  ـــده گان در داوطلب ـــراک کنن ـــرای اش ـــی ب ـــای اضاف ـــت ه ـــن رشوط و محدودی - تعیی

ـــی  ـــر مرئ ـــی رشکای غی ـــن کـــه اگـــر هـــر زمان ـــد ای ـــی؛ مانن قراردادهـــای ســـکتورهای امنیت

ـــود؛ ـــد ب ـــده خواه ـــرارداد کنن ـــت ق ـــه دوش رشک ـــؤولیت ب ـــردد، مس ـــال گ ـــت برم رشک

ـــل و  ـــی مراح ـــان ط ـــی از جری ـــای نظارت ـــای اداره ه ـــدود صالحیت ه ـــق ح ـــن دقی - تعیی

ـــا؛ ـــد قرارداده عق

- تثبیت دقیق نحوۀ نرخ گیری ابتدایی سایر موارد مربوط به آن.
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ـــاس  ـــرد. اجن ـــورت می گی ـــوع ص ـــات مختلف الن ـــال عینی ـــۀ اک ـــر در عرص فســـاد بیش

قـــرارداد شـــده بـــا اجنـــاس اکـــال شـــده، تفـــاوت فاحـــش دارد. تقریبـــاً در متـــام 

ـــت،  ـــا نوعی ـــده ب ـــال ش ـــاس اک ـــه، اجن ـــور داخل ـــی و ام ـــاع مل ـــای وزارت دف قرارداده

کیفیـــت و کمیـــت اجنـــاس قـــرارداد شـــده، مطابقـــت نـــدارد. از ایـــن بابـــت، رشکت هـــای 

قـــراردادی و مســـؤوالن ذیربـــط، میلیـــون هـــا افغانـــی را بـــه جیـــب خـــود می زننـــد.

ــودن  ــردد، پایین بـ ــت وارد می گـ ــه دولـ ــه بـ ــادی کـ ــت مـ ــررضر هنگفـ ــالوه بـ        عـ

کیفیـــت عینیـــات لوژســـتیکی، مـــواد تعمیراتـــی، وســـایل و تجهیـــزات نظامـــی، 

ـــکتورهای  ـــی س ـــات زیربنای ـــه تأسیس ـــی را ب ـــۀ بزرگ ـــات، صدم ـــایر عینی ـــی و س مخابره ی

ــا وارد  ــه ایـــن نیروهـ ــای مربـــوط بـ ــایر بخش هـ امنیتـــی، ارتباطـــات مخابره یـــی و سـ

ــرای  ــی بـ ــزم هایـ ــراً میکانیـ ــه ظاهـ ــت کـ ــن اسـ ــق ایـ ــل تعمـ ــوع قابـ ــد. موضـ می کنـ

نظـــارت از مطابقـــت کیفیـــت و کمیـــت اجنـــاس اکـــال شـــده بـــا اجنـــاس منـــدرج 

ـــر  ـــه نف ـــت س ـــور داش ـــاس در حض ـــلیمی اجن ـــارت از تس ـــه عب ـــود دارد ک ـــرارداد، وج ق

ـــر  هیـــأت معاینـــه اســـت؛ ولـــی در رشایـــط کنونـــی اســـتفاده از ایـــن میکانیـــزم ســـنتی، بناب

ـــرای کنـــرول از صحـــت و مطابقـــت آنچـــه کـــه قـــراردادی هـــا اکـــال  دالیـــل متعـــدد، ب

می کننـــد، کارســـاز منی باشـــد؛ زیـــرا اعضـــای هیـــأت بســـیار بـــه ســـاده گی تطمیـــع 

ـــه  ـــد. ب ـــان می کنن ـــق را کت ـــازات، حقای ـــایر امتی ـــا س ـــول ی ـــت پ ـــر پرداخ ـــده و در براب ش

ـــیا،  ـــایر اش ـــل و س ـــی، تی ـــتیکی، حرب ـــات لوژس ـــع عینی ـــان توزی ـــب در جری ـــن ترتی همی

ـــک  ـــون ی ـــا اکن ـــرد. ت ـــورت می گی ـــرده ص ـــاد گس ـــز فس ـــی نی ـــزات نظام ـــایل و تجهی وس

ـــود،  ـــارت ش ـــور نظ ـــات مذک ـــع عینی ـــان توزی ـــق آن جری ـــه از طری ـــفاف ک ـــزم ش میکانی

ـــه  ـــدون ب ـــرده و ب ـــری ک ـــان باج گی ـــالً از متقاضی ـــدان عم ـــت. معتم ـــده اس ـــاد نگردی ایج

دســـت آوردن »ســـهم خـــود« جنـــس مـــورد رضورت قطعـــات را توزیـــع منی کننـــد. 

اختـــالس مـــواد اعاشـــه یی، البســـه باب، مـــواد ممـــر و محروقاتـــی، اجنـــاس، لـــوازم، 

ـــر  ـــاب غی ـــی، اکتس ـــتیکی و تخنیک ـــات لوژس ـــایر عینی ـــی و س ـــزات نظام ـــایل و تجهی وس

قانونـــی )اختـــالس( ســـالح، مهـــات وتجهیـــزات حربـــی و فـــروش آن هـــا، اثـــرات 
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ناگـــوار بـــر ســـطح احضـــارات محاربه یـــی قطعـــات داشـــته و بـــدون شـــک نقـــش 

تعیین کننـــده در رسنوشـــت جنـــگ دارد؛ در بســـا مـــوارد علـــت ســـقوط پوســـته ها و 

ـــت. ـــوده اس ـــات ب ـــالح و مه ـــود س ـــا کمب ـــود ی ـــی، نب ـــز نظام مراک

طرزالعمل اصالح نظام اکامل و توزیع

ــتم های دیجیتالـــی  ــاد سیسـ ــاع ملـــی، دیـــروز از ایجـ ــاون اول وزارت دفـ جنـــاب معـ

ـــع  ـــد واق ـــتم مفی ـــن سیس ـــدوارم ای ـــرد. امی ـــت ک ـــع صحب ـــال و توزی ـــدۀ اک ـــت کنن مراقب

ـــم. ـــز داری ـــل نی ـــات ذی ـــه اصالح ـــاز ب ـــا نی ـــود؛ ام ش

- احیـــای مجـــدد نظارت هـــای کنرولـــی، اوپراتیفـــی و اجراییه یـــی در مطابقـــت بـــا 

احـــکام تعلیات نامـــۀ عینیـــات مشـــرک اردو؛

ـــت  ـــدود صالحی ـــن ح ـــع و تعیی ـــال، توزی ـــر اک ـــط در ام ـــؤوالن ذیرب ـــق مس ـــن دقی - تعیی

ـــا؛ ـــی آن ه ـــؤولیت های قانون ـــا و مس ه

- تعییـــن تکالیـــف و مســـؤولیت رشکـــت درصـــورت اکـــال جنـــس خـــالف منونـــۀ 

منـــدرج قـــرارداد.

       بـــه همیـــن ترتیـــب در ســـایر بخش هـــای کـــه در جریـــان کار گروهـــی مطـــرح 

گردیـــد، نیـــاز بـــه طرزالعمل هـــای جداگانـــه خواهیـــم داشـــت کـــه ایـــن کار توســـط 

ـــای  ـــه طرزالعمل ه ـــت ک ـــاد آوری اس ـــه ی ـــرد. الزم ب ـــام گی ـــد انج ـــر بای ـــای ناظ ـــه ه کمیت

ــد  ــف خواهـ ــای مختلـ ــی را در عرصه هـ ــو پراکنده گـ ــه جلـ ــن کـ ــن ایـ ــد، ضمـ جدیـ

ـــد  ـــز خواه ـــی نی ـــی و امنیت ـــکتورهای دفاع ـــن س ـــی بی ـــاد هاهنگ ـــث ایج ـــت، باع گرف

شـــد؛ زیـــرا در حـــال حـــارض، هریـــک از ایـــن نهادهـــا طرزالعمل هـــای جداگانـــه را 

ــای  ــا درعرصه هـ ــد تـ ــاب می کنـ ــه ایجـ ــی کـ ــد، درحالـ ــرده انـ ــور کـ ــب و منظـ ترتیـ

مختلـــف، طرزالعملهـــای واحـــد داشـــته باشـــیم.

با احرتام
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منت سخرنانی جواد دادبان منایندۀ نهاد دیده بان 

شفافیت افغانستان

ـــاالر و  ـــارض در ت ـــتان ح ـــت دوس ـــالم و ادب دارم خدم ـــرض س ـــد، ع ـــام خداون به ن

ـــس،  ـــن کنفران ـــزاری ای ـــر برگ ـــه خاط ـــی ب ـــوی څارنوال ـــرم ل ـــه از ادارۀ مح ـــا دارد ک ج

ـــم. ـــکر کن تش

ــود  ــی، بهبـ ــکتور امنیتـ ــات در سـ ــاد و آوردن اصالحـ ــا فسـ ــارزه بـ        هـــدف مبـ

ــردم  ــی مـ ــت زنده گـ ــت و امنیـ ــر مصونیـ ــن بیشـ ــکتور و تأمیـ ــن سـ ــت ایـ مؤثریـ

ــرار دارد.  ــردم قـ ــاط دولـــت و مـ ــراق ارتبـ اســـت. ســـکتور امنیتـــی در محـ

      صالحیـــت اســـتفاده از قـــوۀ مـــروع، از مســـؤولیت خطیـــر ایـــن نهادهـــا در 

زمینـــۀ تأمیـــن امنیـــت مـــردم محســـوب می شـــود. یـــک ســـکتور امنیتـــی مســـلکی 

و حســـابده مقیـــد بـــر حاکمیـــت قانـــون می توانـــد، اعتـــاد مـــردم را نســـبت بـــه 

دولـــت تقویـــت کـــرده و ثبـــات الزم بـــرای تأمیـــن صلـــح و انکشـــاف در کشـــور 

۵۵
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را فراهـــم کنـــد. موجودیـــت فســـاد اداری باعـــث کاهـــش مؤثریـــت ایـــن نهادهـــا 

شـــده و ســـکتور امنیتـــی طـــوری کـــه الزم اســـت، منی توانـــد امنیـــت و مصونیـــت 

ــکتور  ــف سـ ــدۀ ضعـ ــل عمـ ــی از عوامـ ــاد اداری یکـ ــد. فسـ ــن کنـ ــردم را تأمیـ مـ

ـــت  ـــکتورها از اولوی ـــن س ـــده در ای ـــن پدی ـــا ای ـــارزه ب ـــوده و مب ـــور ب ـــی در کش امنیت

و اهمیـــت اساســـی برخـــوردار اســـت. 

ــای  ــاد در نهادهـ ــتان، فسـ ــفافیت افغانسـ ــان شـ ــات دیده بـ ــاس تحقیقـ ــر اسـ        بـ

ـــاد در  ـــودن فس ـــر ب ـــت بیش ـــت. عل ـــر اس ـــه اردو بیش ـــبت ب ـــس، نس ـــه پولی ـــوط ب مرب

ایـــن نهادهـــا، شـــاید نزدیکـــی بیشـــر آنـــان بـــا مـــردم باشـــد. همچنـــان تحقیقـــات 

ــاد در  ــه فسـ ــد کـ ــان می دهـ ــا، نشـ ــر نهادهـ ــتان و دیگـ ــفافیت افغانسـ ــان شـ دیده بـ

اکـــر مـــوارد در تعیینـــات و قـــرارداد هـــا صـــورت می گیـــرد. طـــوری کـــه رئیـــس 

ـــت ملـــی و وزرا بیـــان کردنـــد، در  ـــوی څارنـــوال، رئیـــس عمومـــی امنی ـــور، ل جمه

گذشـــته تعیینـــات و قراردادهـــا بـــر اســـاس شایسته ســـاالری صـــورت منی گرفـــت؛ 

امـــا در اثـــر تالش هـــای رهـــری حکومـــت وحـــدت ملـــی و دســـتگاه عدلـــی و 

قضایـــی کشـــور، ایـــن وضعیـــت در حـــال بهبـــود اســـت.

       مداخـــالت سیاســـی و اخاذی هـــا از مشـــکالت عمـــدۀ دیگـــری اســـت کـــه 

ــام می شـــود. ایـــن  ــا انجـ ــا و ترفیعـــات بـــر همیـــن مبنـ بیشـــر تعیینـــات، تقرری هـ

مشـــکالت در ســـکتور امنیتـــی پیامدهـــای منفـــی زیـــادی روی امنیـــت و ثبـــات 

ـــف  ـــث تضعی ـــی باع ـــای امنیت ـــف در نهاده ـــال، ضع ـــوان مث ـــه عن ـــور دارد. ب در کش

اعتـــاد مـــردم نســـبت بـــه ایـــن نهادهـــا شـــده و مـــردم را مجبـــور می کننـــد کـــه 

ـــت در  ـــن اس ـــن کار ممک ـــد. ای ـــدام کنن ـــح اق ـــت و صل ـــن امنی ـــرای تأمی ـــان ب خودش

ـــکل  گیری  ـــبب ش ـــدی س ـــل بع ـــا در مراح ـــد؛ ام ـــلحه بینجام ـــداری اس ـــه خری ـــل ب اوای

گـــروه هـــای مســـلح غیـــر قانونـــی می شـــود. همچنـــان باعـــث تضعیـــف نهادهـــای 

دفاعـــی و امنیتـــی، دســـتگاه عدلـــی و قضایـــی، ارگان هـــای تطبیـــق کننـــدۀ قانـــون 

و در نهایـــت ســـبب تضعیـــف حاکمیـــت نیـــز خواهـــد شـــد. 
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ــه در نهادهـــای دفاعـــی و امنیتـــی وجـــود دارد،         چالـــش عمـــدۀ دیگـــری کـ

ـــبختانه  ـــه خوش ـــد ک ـــی می باش ـــی امنیت ـــی و خارج ـــای داخل ـــزم ه ـــف در میکانی ضع

ـــت. در  ـــه اس ـــورت گرفت ـــادی ص ـــای زی ـــت ه ـــازی آن پیرف ـــتای اصالح س در راس

صـــورت ناکارایـــی و مؤثرنبـــودن میکانیزم هـــای ایجـــاد شـــده، احتـــال مـــی رود 

ـــد؛  ـــود نیای ـــه وج ـــر مثبتـــی ب ـــی و امنیتـــی، تغیی ـــرد نهادهـــای دفاع ـــل ک ـــه در عم ک

ـــد  ـــم، بای ـــارزه کنی ـــدی مب ـــۀ ج ـــه گون ـــاد اداری ب ـــا فس ـــم ب ـــر بخواهی ـــن اگ ـــر ای بناب

ــه  ــا در ســـکتورهای دفاعـــی و امنیتـــی، بـ ــنهادها، تعیینـــات و تقرری هـ ــام پیشـ متـ

ـــود. ـــام ش ـــی انج ـــات سیاس ـــته گی و دور از مالحظ ـــاس شایس ـــر اس ـــفاف، ب ـــۀ ش گون

ـــکتور  ـــی و س ـــوی څارنوال ـــان ل ـــه می ـــی ک ـــم نامه ی ـــا در تفاه ـــم ت ـــنهاد می کن        پیش

ـــی  ـــای مدن ـــراک نهاده ـــای اش ـــت، زمینه ه ـــده اس ـــا ش ـــی، امض ـــی و امنیت ـــای دفاع ه

ـــام  ـــا مت ـــا ب ـــن نهاده ـــاد اداری در ای ـــا فس ـــارزه ب ـــر مب ـــا در ام ـــود ت ـــه ش ـــر گرفت در نظ

ـــد. ـــود بیای ـــه وج ـــات ب ـــده و اصالح ـــب کار ش ـــام جوان ـــور مت ـــوا و حض ق

ـــوری  ـــی ط ـــۀ مدن ـــای جامع ـــرای نهاده ـــه ب ـــه زمین ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــنهاد دیگ       پیش

ــور  ــکتورها حضـ ــن سـ ــرد ایـ ــراآت و کارکـ ــارت از اجـ ــه در نظـ ــود کـ ــم شـ فراهـ

ـــرری  ـــات، تق ـــتخدام، تعیین ـــۀ اس ـــارت از پروس ـــال: نظ ـــۀ مث ـــه گون ـــند؛ ب ـــته باش داش

هـــا، ثبـــت دارایی هـــای کارکنـــان نهاد هـــای دفاعـــی و امنیتـــی و غیـــره. همچنـــان 

حســـاب دهی  و  پاســـخ گویی  مسلکی ســـازی،  نورم هـــای  انکشـــاف  بـــرای 

ــا،  ــن نهادهـ ــۀ ایـ ــات بلند پایـ ــراک مقامـ ــا اشـ ــی بـ ــی و امنیتـ ــکتور های دفاعـ سـ

ـــأله  ـــن مس ـــود. ای ـــه ش ـــه راه انداخت ـــی ب ـــی و محل ـــطح مل ـــی در س ـــای مردم بحث ه

ـــر  ـــون مؤث ـــت قان ـــوب و حاکمی ـــت داری خ ـــت حکوم ـــتای تقوی ـــد در راس می توان

ـــود. ـــع ش واق

تشکر از توجه شام!
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منت سخرنانی څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی 

څارنوال جمهوری اسالمی افغانستان - روز سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدللـــه الـــذی نـــزل القـــرآن الهـــدا و رحمـــة للعلمیـــن والصـــالة والســـالم علـــی 

رســـوله الهـــادی 

السالم علیکم و رحمة الله و برکاته!

ـــر  ـــی، وزی ـــی حکومـــت وحـــدت مل ـــه رئیـــس اجرای ـــه عبدالل ـــان داکـــر عبدالل جاللتآب

ـــان و همـــکاران  ـــی، مرســـتیال صاحب ـــی، اعضـــای محـــرم شـــورای مل ـــاع مل صاحـــب دف

لـــوی څارنوالـــی، قاضـــی صاحـــب رســـولی از مرکـــز عدلـــی و قضایـــی مبـــارزه بـــا 

ـــی  ـــراالن گرام ـــران و ج ـــرم، اف ـــان مح ـــن صاحب ـــاد اداری، معی ـــنگین فس ـــم س جرای

و همکارانـــم از رســـانه هـــا، نهادهـــای مدنـــی و دوســـتان بین املللـــی، صبـــح شـــا 

به خیـــر!
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در آغـــاز یـــک بـــار دیگـــر از همکارانـــم تشـــکر می کنـــم کـــه ایـــن کنفرانـــس را موفقانـــه 

ســـپری کردنـــد. اشـــراک دوســـتان مـــا از نهادهـــای دفاعـــی و امنیتـــی بـــا محیـــط جنـــگ 

ـــل  ـــا تحمی ـــردم م ـــر م ـــه ب ـــی ک ـــان دارد، جنگ ـــور جری ـــیع کش ـــای وس ـــمت ه ـــه در قس ک

ـــه  ـــتان، بلک ـــا از افغانس ـــه تنه ـــجاعت ن ـــداکاری و ش ـــا ف ـــر روز ب ـــا ه ـــازان م ـــده و رسب ش

از بریـــت دفـــاع می کننـــد. 

ـــا وامـــدار قطـــره قطـــره  ـــه مخاطـــره مواجـــه نســـاخته اســـت، دنی        تروریـــزم تنهـــا مـــا را ب

ـــت،  ـــاع از حیثی ـــرای دف ـــور ب ـــن کش ـــب ای ـــب وج ـــه در وج ـــت ک ـــازان ماس ـــون رسب خ

عـــزت و کرامـــت مـــردم افغانســـتان و بریـــت، آمـــادۀ فـــداکاری انـــد. از دوســـتان 

ـــکر  ـــز تش ـــد؛ نی ـــت کردن ـــک و حای ـــه کم ـــن برنام ـــزاری ای ـــه در برگ ـــا ک ـــی م بین امللل

ـــس  ـــن کنفران ـــت ای ـــن امنی ـــه در تأمی ـــی ک ـــر امنیت ـــای دلی ـــان از نیروه ـــم. همچن می کن

ــان  ــت جاللتآبـ ــم. از حایـ ــکر می کنـ ــه تشـ ــد، صمیانـ ــکاری کردنـ دو روزه همـ

ـــی، از  ـــدت مل ـــت وح ـــی حکوم ـــس اجرای ـــتان و رئی ـــالمی افغانس ـــوری اس ـــس جمه رئی

ـــت  ـــؤوالن دول ـــایر مس ـــاد، و س ـــا فس ـــارزه ب ـــی در مب ـــی و قضای ـــای عدل ـــت نهاده قاطعی

ـــود  ـــع خ ـــت و ارادۀ قاط ـــاد نی ـــا فس ـــارزه ب ـــر مب ـــه در ام ـــتان ک ـــالمی افغانس ـــوری اس جمه

را نشـــان دادنـــد، نیـــز تشـــکر می کنـــم. 

ـــی  ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــاختار نهاده ـــتان، در س ـــژه در افغانس ـــه وی ـــاد ب ـــا فس ـــارزه ب        مب

یـــک مســـألۀ بســـیار مهـــم اســـت. طـــوری کـــه جاللتـــآب رئیـــس اجرایـــی مطـــرح 

کـــرد، بحـــث فســـاد در ســـاختار ایـــن نیروهـــا، مـــا را در دوراهـــی مـــرگ و زنده گـــی 

ــز در  ــه جـ ــت، بـ ــر اسـ ــران پذیـ ــر جـ ــر ادارۀ دیگـ ــاد در هـ ــت. فسـ ــرار داده اسـ قـ

ارگان هـــای امنیتـــی و دفاعـــی؛ زیـــرا بـــا هـــر فســـادی کـــه صـــورت می گیـــرد، خـــون 

رسبـــاز ایـــن کشـــور ریختانـــده می شـــود. رسبـــاز در معـــرض خطـــر قـــرار می گیـــرد؛ 

ـــاع  ـــرای دف ـــی ب ـــه و آماده گ ـــؤال رفت ـــر س ـــا زی ـــای م ـــی نیروه ـــی و جنگ ـــت حرب ظرفی

ــی و  ــاب زده گـ ــجاعت ها، آفتـ ــا، شـ ــود. قهرمانی هـ ــف می شـ ــز تضعیـ ــور نیـ از کشـ

ـــاًء،  ـــی رود. بن ـــؤال م ـــر س ـــا زی ـــازان م ـــگ رسب ـــنگی و جن ـــی، گرس ـــل رسدی، گرم تحم
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ـــرگ و  ـــث م ـــی، بح ـــی و دفاع ـــای امنیت ـــرو ه ـــاختار نی ـــاد در س ـــا فس ـــارزه ب ـــث مب بح

ـــی  ـــت، ب ـــت، قاطعی ـــا دق ـــه ب ـــم ک ـــی کنی ـــد م ـــا تعه ـــت. م ـــت اس ـــک مل ـــی ی ـــده گ زن

ـــا فســـاد  ـــر وابســـته، در هـــر گوشـــۀ افغانســـتان، ب ـــر سیاســـی و غی ـــی، اســـتقاللیت، غی طرف

ـــا  ـــدی، ب ـــارزۀ ج ـــز مب ـــی، نی ـــای امنیت ـــاختار نیروه ـــا در س ـــارزۀ م ـــم. مب ـــی کنی ـــارزه م مب

ـــود.  ـــد ب ـــه خواه ـــی طرفان ـــه و ب ـــتقالنه، منصفان ـــت، مس دق

ــی  ــدت ملـ ــت وحـ ــی حکومـ ــس اجرایـ ــآب رئیـ ــه جاللتـ ــی کـ ــث هایـ       از بحـ

ـــورد مشـــکالت  ـــردم. در م ـــذت ب ـــد، ل ـــان کردن ـــت بی ـــا صداق ـــا ب افغانســـتان و دوســـتان م

و نواقـــص، بـــه گونـــۀ موجـــز بحـــث شـــد و مـــا دنیایـــی از معلومـــات و اطالعـــات را 

بـــرای اصالحـــات بهـــر در اختیـــار داریـــم. ایـــن اطالعـــات بـــا رهـــران حکومـــت 

ـــث  ـــن بح ـــود. ای ـــی ش ـــک م ـــی رشی ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــران نیروه ـــی، ره ـــدت مل وح

ـــی،  ـــی، طرزالعمـــل، تداخـــل وظیفه ی ـــۀ اصالحـــات را در عرصـــه هـــای تدارکات ـــا، زمین ه

ـــد  ـــم خواه ـــکیالتی؛ فراه ـــام کادری و تش ـــی،  نظ ـــتیکی و حرب ـــات لوژس ـــع عینی توزی

ـــرای فســـاد  ـــی_ ترتیـــب دوســـیه ب ـــی و قضای ـــا فســـاد، تنهـــا رویکـــرد عدل ـــارزه ب کـــرد. مب

ـــت. ـــده _ نیس ـــام ش انج

ـــی را  ـــا و نواقص ـــد خاله ـــاد اداری، بای ـــری از فس ـــات و جلوگی ـــرای آوردن اصالح       ب

ـــن  ـــا را در ای ـــد، م ـــی توان ـــس م ـــن کنفران ـــم. ای کـــه در نظـــام وجـــود دارد، شناســـایی کنی

ـــد. ـــک کن ـــتا کم راس

ـــا  ـــارزه ب ـــۀ مب ـــای تفاهمنام ـــس، امض ـــن کنفران ـــر ای ـــای دیگ ـــت ه ـــی از موفقی        یک

ـــرک  ـــل مش ـــدگاه و عم ـــه کار، دی ـــت ک ـــی اس ـــی و امنیت ـــکتور دفاع ـــاد اداری در س فس

را بـــه وجـــود مـــی آورد. کار مشـــرک، مســـؤولیت هـــا و همـــکاری هـــای مشـــرک 

ـــم. در  ـــام دهی ـــق آن انج ـــۀ دقی ـــه گون ـــاد را ب ـــا فس ـــارزه ب ـــد مب ـــم و بای ـــخص کنی را مش

ـــا  ـــارزه ب ـــون و مب ـــت قان ـــی حاکمی ـــورای عال ـــا ش ـــق ب ـــکاری دقی ـــد هم ـــال بای ـــن ح همی

ـــا  ـــارزه ب ـــی و مناســـب را در عرصـــۀ مب ـــم اصالحـــات کاف ـــا بتوانی فســـاد داشـــته باشـــیم، ت

ـــارزۀ  ـــک مب ـــداب ی ـــنگ ته ـــد س ـــی توان ـــس م ـــن کنفران ـــم. ای ـــود بیاوری ـــه وج ـــاد ب فس
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ـــر همـــت،  ـــر فســـاد اداری در افغانســـتان باشـــد. در براب ـــه، در براب ـــق و قاطعان جـــدی، دقی

ـــا  ـــان ب ـــی آورم. آن ـــرود م ـــم ف ـــور رس تعظی ـــی کش ـــای امنیت ـــی نیروه ـــجاعت و قربان ش

لبـــاس نظامـــی در خدمـــت مـــردم افغانســـتان بـــوده و هـــر روز از حقـــوق، عـــزت، آزادی 

ـــد.  ـــی کنن ـــت م ـــاع و حای ـــتان دف ـــدس افغانس ـــاک مق ـــردم و خ ـــای م ه

ـــطامی را  ـــد بس ـــرت بایزی ـــم. ح ـــف کن ـــا تعری ـــه ش ـــی را ب ـــد حکایت ـــازه دهی       اج

ـــب از  ـــه ش ـــادرم نیم ـــب م ـــک ش ـــت: ی ـــی؟ گف ـــه را دریافت ـــن مرتب ـــا ای ـــیدند: از کج پرس

ـــن  ـــی آب آوردم، در همی ـــت؛ وقت ـــام آب خواس ـــک ج ـــن ی ـــت و از م ـــواب برخاس خ

ـــام  ـــا ج ـــح ب ـــا صب ـــود، ت ـــادر خ ـــرام م ـــر اح ـــه خاط ـــن ب ـــرد، م ـــواب ب ـــادرم را خ ـــدت م م

آب بـــاالی رسش ایســـتاد شـــدم. مـــادرم را از خـــواب بیـــدار نکـــردم. صبـــح مـــادرم 

ـــت.  ـــتاد اس ـــام آب، در رسدی ایس ـــا ج ـــدش ب ـــه فرزن ـــد ک ـــد و دی ـــدار ش ـــاز بی ـــرای من ب

ـــادرم  ـــک م ـــط از اش ـــه را فق ـــن مرتب ـــن ای ـــرد. م ـــا ک ـــم دع ـــت و برای ـــادرم ریخ ـــک م اش

ـــون  ـــتی و میلی ـــدار هس ـــا بی ـــا و رسم ـــب در گرم ـــر ش ـــم، ه ـــاز وطن ـــو رسب ـــی ت ـــم؛ ول یافت

ـــرد  ـــا زن و م ـــون ه ـــا میلی ـــداری ت ـــو بی ـــد؛ ت ـــت ان ـــواب راح ـــه خ ـــل ب ـــادر و طف ـــا م ه

ـــال  ـــد و اطف ـــده کنن ـــد، خن ـــل کنن ـــد، تحصی ـــب برون ـــد، مکت ـــار کنن ـــور، کار و ب ـــن کش ای

ـــت.  ـــکوه شاس ـــا ش ـــنگرهای ب ـــد و س ـــت بلن ـــت هم ـــه از برک ـــن هم ـــد. ای ـــازی کنن ـــا ب م

ـــمۀ  ـــزار چش ـــر از ه ـــان ت ـــن، درخش ـــاز م ـــرۀ رسب ـــی چه ـــرد زده گ ـــی و گ ـــاب زده گ آفت

ـــرم  ـــی ب ـــک م ـــورم رش ـــاز کش ـــت رسب ـــور و عظم ـــام، حض ـــه مق ـــن ب ـــت. م ـــید اس خورش

ـــم.  ـــی کن ـــق آرزو م ـــالمتی و توفی ـــان س ـــرای ش ـــزرگ ب ـــد ب و از خداون

ــۀ  ــۀ قریـ ــم، واقعـ ــان کنـ ــا بیـ ــم اینجـ ــی خواهـ ــه مـ ــاری را کـ ــف بـ ــألۀ تأسـ        مسـ

ـــت را  ـــدان بری ـــه وج ـــی ک ـــه ی ـــت. واقع ـــل اس ـــاد رسپ ـــوالی صی ـــگ در ولس میرزااولن

تـــکان داده اســـت. 

      ایـــن حادثـــه در قـــرن 21 صـــورت مـــی گیـــرد. مـــن و همکارانـــم، آغـــاز یـــک 

ـــات  ـــا و معلوم ـــزارش ه ـــم. گ ـــی کنی ـــالم م ـــدی را اع ـــق و ج ـــرده، دقی ـــات گس تحقیق

اولیـــه نشـــان مـــی دهـــد کـــه عنـــارصی از جنایـــت پیشـــه گان در برابـــر بریـــت، در اینجـــا 
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وجـــود دارد. یکـــی از جرایـــم جـــدی بین املللـــی اســـت کـــه مشـــمول صالحیـــت 

محکمـــۀ بین املللـــی هـــم می شـــود؛ ولـــی صالحیـــت اولـــی رســـیده گی، از محاکـــم 

و نهاد هـــای عدلـــی و قضایـــی دولـــت جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان می باشـــد. 

       مـــا ایـــن تحقیقـــات را بـــا انصـــاف، مســـلکی، بـــا ظرفیـــت و توانایـــی، در متـــام 

ـــان  ـــت افغانســـتان، اطمین ـــردم و دول ـــه م ـــم. ب ـــه پیـــش می بری ـــه ب ابعـــادش در خـــود منطق

ــام  ــان متـ ــه گریبـ ــت را بـ ــت عدالـ ــات، دسـ ــن تحقیقـ ــۀ ایـ ــه در نتیجـ ــم کـ می دهیـ

ـــرده و  ـــل ک ـــواد آن را حم ـــتند، م ـــت داش ـــت دس ـــن جنای ـــه در ای ـــاند ک ـــانی می رس کس

برنامه ریـــزی کردنـــد. برخـــورد مـــا منصفانـــه و عادالنـــه خواهـــد بـــود. 

ـــرای دولـــت جمهـــوری اســـالمی  ـــارگاه ایـــزد متعـــال ب ـــار دیگـــر از ب       در اخیـــر یـــک ب

ـــق  ـــتان توفی ـــردم افغانس ـــرای م ـــزاری ب ـــر خدمت گ ـــم، در ام ـــام همکاران ـــتان و مت افغانس

ــم. آرزو می کنـ

 تشکر از توجه همۀ شام!
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مقدمه
بـا توجـه بـه این کـه فسـاد اداری در سـکتورهای دفاعـی و امنیتی کشـور به یـک چالش 

جـدی و اثرگـذار باالی سـطح احضـارات محاربه یـی، قابلیت های رزمـی و امور محولۀ 

منسـوبان قطعـات و جزوتام هـای نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور مبدل گردیده اسـت، 

به خاطـر تعمیـم اجـراآت مسـؤوالن اداره هـای ذیربـط در زمینـۀ مبـارزه بـا ایـن پدیـده، 

ایجـاد هاهنگـی بین مسـؤوالن ارگان هـای مذکور و لـوی څارنوالی جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان در امر مبارزه با فسـاد اداری، جلوگیری از کتان جرایم فسـاد اداری، رعایت 

دقیق و بدون انحراف احکام قانون و اساسـات مسـلکی و تخصصی در پروسـۀ کشـف، 

تحقیـق و رسـیده گی قضایـی جرایـم مذکـور، ایجاد کمیتۀ ناظـر بر تطبیق طـرح مبارزه با 

فسـاد اداری در سـکتور هـای امنیتـی و دفاعـی، ایجـاد میکانیزم های اصـالح نظام های 

کادری، تشـکیالتی، تدارکاتـی و پروسـه های اکال، توزیع و مـرف عینیات حربی و 

لوژسـتیکی و همچنـان گزارش دهـی بـه موقـع از چگونگـی پیرفت های عملـی در امر 

مبـارزه بـا فسـاد اداری، بـه مقـام شـورای عالی حاکمیـت قانون و مبـارزه با فسـاد اداری، 

ایـن  تفاهمنامـه تصویـب و طرفیـن امضـأ کننـده، مکلـف بـه رعایـت، تعمیـل و تطبیـق 

مندرجات آن می باشـند.
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مادۀ اول

اساس

ایـن تفاهم نامـه بر اسـاس حکم شـارۀ 94 مـؤرخ 5/27/ 1395 مقام ریاسـت جمهوری 

اسـالمی افغانسـتان و با در نظر داشـت جزء سـوم مادۀ 75 قانون اساسـی، فقرۀ دوم  مادۀ 

چهـارم  قانـون اجراآت جزایـی و مـواد 17 و 18 قانـون اجـراآت جزایـی عسـکری وضع 

گردیده اسـت.

مادۀ دوم

اهداف

این تفاهم نامه به منظور تحقق اهداف ذیل وضع گردیده است:

1- تحکیـم و اسـتقرار هرچـه بیشـر حاکمیـت قانـون در سـکتورهای دفاعـی و امنیتـی 

. کشور

انگیزه هـای موجـد فسـاد اداری در  2- تحلیـل و ارزیابـی دوام دار اسـباب، عوامـل و 

سـکتورهای امنیتـی و دفاعـی، اتخـاذ تدابیـر وقایه یی بـه منظور رفع این عوامـل و ایجاد 

میکانیـزم هـای جلوگیـری از فسـاد اداری.

3-  تریـح وظایـف و مکلفیـت هـای مسـؤوالن سـکتورهای دفاعـی و امنیتـی در امـر 

مبـارزه و جلوگیـری از جرایم فسـاد اداری و تعمیم اجراآت مسـؤوالن ارگان های ذیربط 

مبـارزه با فسـاد اداری در سـکتورهای دفاعـی و امنیتی.

4- کشـف رسیع جرایم فسـاد اداری و سـپردن به موقع اسـناد، مدارک و شـواهد مربوط 

بـه ایـن جرایـم، بـه څارنوالـی هـای ذیربـط در مطابقـت با احـکام مـواد قانـون اجراآت 

جزایی.

5- ایجـاد هاهنگـی بیـن مسـؤوالن سـکتورهای امنیتـی و لـوی څارنوالی در امـر مبارزۀ 

مثمـر، مسـتمر و قانومنند بـا جرایم فسـاد اداری.

6- جلوگیری از متام موارد کتان جرایم فساد اداری.

7- ایجـاد سیسـتم هاهنـگ تعقیـب قضایـای فسـاد اداری و معلومات دهـی بـه موقع از 
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نتایـج اجـراآت کاری بـه یکدیگر.

8- ایجـاد سیسـتم هاهنـگ گزارش دهـی بـه مقام هـای ذیصـالح در مورد جرایم فسـاد 

اداری، به منظـور توحیـد احصائیـۀ جرایـم مذکور.

9- جلوگیری از اتالف دوسیه ها و اسناد مربوط به قضایای فساد اداری.

10- جلوگیری از متام موارد تغییر دادن عمدی مسیر قضایای فساد اداری.

11- ایجـاد شـفافیت در اجـراآت ارگان هـای عدلـی و قضایـی حیـن کشـف، تحقیـق و 

رسـیده گی قضایـی دوسـیه هـای مربـوط بـه جرایـم فسـاد اداری.

12- ایجـاد کمیتـه هـای ناظـر در متام قطعـات و جزوتام هـای اردوی ملـی، پولیس ملی 

و اداره هـای امنیـت ملـی، بـه منظـور انجام نظـارت متـداوم از روند اصالحـات و مبارزه 

بـا فسـاد اداری در سـکتو رهای امنیتـی و دفاعی.

13- تریح وظایف کمیته های ناظر. 

14- فراهـم منـون زمینـۀ ارزیابـی و نظـارت متـداوم از میـزان فسـاد اداری و چگونگـی 

پیرفـت هـا در مبـارزه بـا فسـاد اداری در سـکتور هـای دفاعـی و امنیتـی.

15- فراهـم منـودن زمینـۀ اصـالح نظـام هـای کادری، تشـکیالتی و تدارکاتـی سـکتور 

هـای دفاعـی و امنیتـی.

16- رفـع موانـع و چالش هـای موجـود در مسـیر مبـارزه بـا فسـاد اداری در سـکتورهای 

امنیتی. و  دفاعـی 

17- تطبیـق برنامـه هـای آگاهی دهـی پیرامـون قوانیـن نافـذ کشـور، اصـول نامـه هـا و 

تعلیـات نامـه هـای عسـکری و سـایر اسـناد تقنینـی مربـوط.

مادۀ سوم

نهادهای همکار

ایـن تفاهم نامـه بـرای هاهنگـی و همـکاری میـان لـوی څارنوالـی و وزارت هـای دفـاع 

ملـی، امـور داخلـه و ریاسـت عمومی امنیت ملـی در امر مبـارزۀ مؤثر با فسـاد اداری در 

سـکتور هـای دفاعـی و امنیتـی تصویب گردیده اسـت.
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مادۀ چهارم

وظایـف و مکلفیـت هـای وزارت هـای دفـاع ملـی، امـور داخلـه، ریاسـت عمومی 

امنیـت ملـی و کمیتـۀ مشـرتک نظارت:

1-  متـام مسـؤوالن و موظفـان نهادهـای کشـفی و قوماندانـان قطعـات و جـزو تام هـای 

ذیربـط وزارت هـای دفـاع ملـی، امـور داخلـه و ریاسـت عمومـی امنیت ملی، به کشـف 

بـه موقـع متـام جرایـم فسـاد اداری )بـه ویـژه  اکتسـاب غیـر قانونـی سـالح و مهـات، 

لوژسـتیکی( مکلف انـد، گـزارش وقـوع  و  عینیـات حربـی  فـروش  و  اختـالس، غـدر 

جرایـم فسـاد اداری را در میعـاد منـدرج مـادۀ 80 قانـون اجـراآت جزایـی، بـه اداره های 

ذیربـط ارایـه کنند.

       هـر نـوع کوتاهـی، اهـال، غفلـت و سـهل انـگاری در زمینۀ کشـف و اطالع دهی به 

موقـع از وقـوع ایـن جرایـم و همچنـان تعلل یـا کتان عمـدی جرایم فسـاد اداری، قابل 

بازپـرس جـدی و تعقیب عدلی می باشـد.

جزوتام هـای  و  قطعـات  قوماندانـان  و  کشـفی  ارگان هـای  مسـؤوالن  و  موظفـان    -2

وزارت هـای دفـاع ملـی، امـور داخلـه و ریاسـت عمومـی امنیت ملـی، به مجرد به دسـت 

آوردن اطالعیـه یـا معلومـات، راجـع به ارتکاب جرایم فسـاد اداری، آن را تحت کشـف 

قـرار می دهنـد. هـرگاه در نتیجـۀ اقدامات کشـفی و بررسـی های ابتدایـی، مدارکی مبنی 

بـر ارتـکاب جـرم فسـاد اداری بـه دسـت آید، موظفـان ذیربـط مکلف اند کـه چگونگی 

موضـوع را مطابـق احـکام فقـرۀ سـوم مـادۀ ۸۰ قانون اجـراآت جزایی در 24 سـاعت، به 

څارنوالـی مربـوط، بـه صـورت کتبی اطـالع دهند.

3-  موظفـان و مسـؤوالن ارگان های کشـفی و قوماندانان قطعـات و جزوتام ها مکلف اند 

بـا در نظـر داشـت حـدود صالحیت هـای قانونـی خویـش، اجـراآت کشـفی را در مورد 

جرایـم فسـاد اداری مطابـق احـکام مـواد قانـون اجـراآت جزایـی و بـا در نظـر داشـت 

اساسـات مسـلکی و تخصصی انجـام، اوراق و مظنون )مظنونان( قضیـه را مطابق احکام 

مـادۀ ۸۷ قانـون اجـراآت جزایی، بـدون معطلی )در ۷۲ سـاعت پس از کشـف جرم(، به 
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څارنوالـی ذیربط تسـلیم کنند.

4-  موظفـان ذیربـط ارگان هـای کشـف جرایم در سـکتورهای امنیتـی مکلف اند تا حین 

بررسـی قضایـای جرمـی، احـکام قانون را مالک عمـل خویش قـرار داده، تابع هیچ نوع 

ملحوظات غیرقانونی نشـوند.

5- مسـؤوالن ارگان هـای کشـفی و قوماندانـان مربـوط، حیـن بررسـی ابتدایـی قضایـای 

فسـاد اداری تحـت رهنایـی و بر اسـاس هدایـت څارنوالـی مربوط، اجـراآت می کنند.

6- مسـؤوالن ارگان هـای کشـفی و قوماندانـان مربـوط، مکلـف به دریافت و دسـتگیری 

فاعـالن جرایـم فسـاد اداری، مطابـق احـکام مـواد فصـل چهارم قانـون اجـراآت جزایی 

می باشـند. هـر نـوع اهـال، غفلت، سـهل انـگاری یا تعلل عمـدی مسـؤوالن مذکور در 

زمینـۀ جلـب، احضـار یـا گرفتـاری فاعالن ایـن جرایـم، قابـل بازپرس جدی می باشـد.

7- در صـورت موجودیـت خـال و نواقص در اجراآت کشـفی، ارگان های کشـف جرایم 

)بـه شـمول قوماندانـان مربوط( مکلف اند، طبـق احکام مادۀ ۸۹ قانـون اجراآت جزایی، 

بـر اسـاس هدایـت څارنوالـی در زمینـۀ رفـع این نواقـص و خالها، اجـراآت قانونـی و به 

 موقـع کنند.

8- ارگان هـای کشـفی به منظـور توحیـد احصائیـۀ جرایم فسـاد اداری، مکلف انـد تا قبل 

از ارایـۀ گـزارش یـا معلومـات بـه مراجـع ذیربـط، در مـورد دوسـیه هـای محول شـده به 

لـوی څارنوالـی، بـا ادارۀ اخیرالذکر تفاهـم کنند.

9- مسـؤوالن ارگان هـای کشـفی و قوماندانـان قطعـات و جزوتـام هـای وزارت هـای 

دفاعـی ملـی، امـور داخلـه و ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی، مکلـف انـد حیـن بررسـی 

جرایـم فسـاد اداری، اساسـات و اصـول حقوق بری مظنونـان را بر اسـاس احکام مواد 

»24، 25، 26، 27، 29، 30، 31 و 37« قانـون اساسـی و مـادۀ هفتـم قانون اجراآت جزایی 

را  بـه گونـۀ جـدی رعایـت کننـد. اعـال هـر نـوع مجـازات خالف کرامـت انسـانی )به 

ویـژه شـکنجه بـه منظـور اخـذ اعـراف( جـداً ممنـوع بـوده و مرتکبـان آن قابـل تعقیب 

عدلـی می باشـند.
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10-  بـه منظـور تطبیـق درسـت و نظـارت متـداوم از تعمیـل مندرجـات طـرح مبـارزه 

بـا فسـاد اداری، کمیتـۀ مختلـط مرکـب از متخصصـان بخش هـای مختلـف ادارۀ لـوی 

څارنوالـی، وزارت هـای دفـاع ملـی، امـور داخلـه و ریاسـت عمومـی امنیت ملـی، ایجاد 

از  همه جانبـه  و  قاطـع  حایـت  ضمـن  تـا  مکلف انـد  مذکـور  هـای  اداره  می گـردد. 

اجـراآت و مطالبه هـای قانونـی کمیتـۀ نظـارت از تطبیـق طـرح مبـارزه با پدیـدۀ مذکور، 

زمینـۀ نظـارت و کنـرول مسـتمر از سـطح و میـزان فسـاد اداری در قطعـات و اداره هـای 

مربـوط خویـش را بـه کمیتـۀ مذکـور مسـاعد سـازند.

11-  کمیتـۀ مذکـور در قدم نخسـت مکلف اسـت تـا الیحۀ وظایف جامـع خویش را به 

منظـور نظـارت از تطبیـق طـرح مـورد بحـث تهیه کنـد. این الیحـه بعد از منظـوری لوی 

څارنـوال، وزرای دفـاع ملـی، امـور داخلـه، رئیـس عمومـی امنیـت ملی و تصویـب مقام 

شـورای عالـی حاکمیـت قانـون و مبـارزه با فسـاد اداری، قابل اجرا پنداشـته می شـود.

12- وظیفـۀ اساسـی کمیتـۀ ناظـر، کنـرول و نظـارت از چگونگـی تطبیق سـراتیژی ملی 

مبـارزه بـا فسـاد اداری، طـرح مبـارزه با فسـاد اداری در سـکتور هـای امنیتـی و دفاعی و 

رعایـت یک سـان قوانیـن، مقرره هـا، فرامین مقام ریاسـت جمهـوری، طرزالعمل ها )کار 

شـیوه( و پالیسـی هـای داخلـی اداره در امـور مبارزه با فسـاد اداری می باشـد.

امضـأ  برنامـۀ منظـور شـده توسـط  اسـاس  بـر  تـا  13-  کمیتـۀ موظـف مکلـف اسـت 

تشـکیالتی،  کادری،  هـای  نظـام  اصـالح  عملـی  راهـکار  تفاهمنامـه،  ایـن  کننـده گان 

تدارکاتـی و سیسـتم اکـال، توزیـع و مرف عینیـات حربی و لوژسـتیکی را آماده و از 

تطبیـق آن نظـارت کنـد. وزارت هـای دفـاع ملـی، امور داخله و ریاسـت عمومـی امنیت 

ملـی بـر اسـاس طـرح و پیشـنهاد های کمیتـۀ موظف زمینـۀ تطبیـق راهکار اصـالح نظام 

هـای مذکـور را مسـاعد سـازند.

14-   کمیتــۀ موظــف، مکلــف اســت تــا بعــد از تحلیــل و ارزیابــی ابعــاد مختلــف عوامل 

ــر وقایه یــی  ــم فســاد اداری در ســکتورهای امنیتــی و دفاعــی، طــرح تدابی موجــد جرای

ــن  ــن ای ــوری طرفی ــس از منظ ــن و پ ــم، تدوی ــکاب جرای ــری از ارت ــور جلوگی را به منظ

۷۲



کنفرانس مشرتک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان

تفاهم نامــه از تطبیــق و تعمیــل مندرجــات آن نظــارت و کنــرول کننــد.

15-  کمیتــۀ موظــف مکلــف اســت تــا از تطبیــق ایــن راهــکار نظــارت منــوده، نتایــج کار 

مســؤوالن ذیربــط را در ایــن زمینه هــا بعــد از تحلیــل و ارزیابــی، در گــزارش جداگانــه از 

طریــق لــوی څارنوالــی بــه مقــام شــورای عالــی حاکمیــت قانــون و مبــارزه بــا فســاد اداری 

تقدیــم کنــد.

16-  اعضــای کمیتــه مکلــف انــد تــا وضــع فســاد اداری را در مربوطــات خویــش به گونــۀ 

مســتمر نظــارت کــرده و در هــر ربــع، گــزارش تحلیلــی خویــش را در مــورد کاهــش یــا 

افزایــش میــزان فســاد اداری بــا ارقــام مســتند و تــوأم بــه پیشــنهاد هــای مشــخص ترتیــب 

و ارایــه کننــد.

ــع و  ــط، موان ــا همــکاری مســؤوالن نهادهــای ذیرب ــا ب ــد ت ــه مکلف ان 17- اعضــای کمیت

چالش هــای موجــود در راســتای مبــارزه بــا فســاد اداری را در مربوطــات خویــش برمــال 

و بعــد از تشــخیص راه هــای بــرون رفــت از ایــن حالــت، گــزارش مســتند آن را ترتیــب و 

ارایــه کننــد.

18-  وزارت هــای دفــاع ملــی، امــور داخلــه، ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و څارنوالــی 

ــر تطبیــق  ــا کمیته هــای فرعــی نظــارت ب ــد ت ــۀ عســکری والیــات، مکلف ان هــای ابتدائی

طــرح مبــارزه بــا فســاد اداری در ســکتورهای امنیتــی و دفاعــی را در ســطح والیــات ایجاد 

ــی  ــن صالحیت های ــوط  شــان دارای عی ــات مرب ــی در والی ــن کمیته هــای نظارت ــد. ای کنن

می باشــند کــه کمیتــۀ نظــارت مرکــزی دارد. کمیته هــای فرعــی نیــز مطابــق الیحــۀ وظایف 

کمیتــۀ نظــارت، فعالیــت منــوده و گزارش هــای خویــش را بــه کمیتــۀ مرکــزی نظــارت از 

تطبیــق طــرح مبــارزه بــا فســاد اداری تقدیــم کننــد.

19- متــام قوماندانــان قطعــات، رؤســای اداره هــا )بــه شــمول رؤســای اداره هــای کشــفی( 

و معینــان وزارت هــای دفــاع ملــی، امــور داخلــه و ریاســت عمومــی امنیــت ملــی، 

مکلف انــد در صــورت رضورت، متــام اســناد و معلومــات را در اختیــار اعضــای کمیتــۀ 

نظــارت قــرار داده، از هیــچ نــوع همــکاری بــا اعضــای کمیتــۀ موظــف دریــغ نکــرده و بــه 

ــه موقــع ارایــه کننــد. ــه، پاســخ ب ــی ایــن کمیت مطالبه هــای قانون
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20- مســؤوالن قدمــه هــای مختلــف اردوی ملــی، پولیــس ملــی و امنیــت ملــی، مکلــف 

انــد کــه طبــق احــکام مــواد 18 تــا 22 تعلیــات نامــۀ عینیــات مشــرک اردو رونــد نظــارت 

هــای اوپراتیفــی، کنرولــی و اجراییه یــی را از اجــراآت مســؤوالن لوژســتیکی، تدارکاتــی، 

مالــی و چگونگــی اکــال، توزیــع و مــرف عینیات حربــی و لوژســتیکی را که در ســال 

هــای اخیــر بنابــر بعضــی عوامــل نــا معلــوم متوقــف گردیــده اســت، مجــدداً احیــا و آمران 

قدمه هــای مختلــف بــا درنظرداشــت حــدود صالحیــت هــای شــان، مکلفیــت خویــش را 

در زمینــۀ مذکــور مطابــق دســاتیر منــدرج ایــن تعلیــات نامــه و ســایر اســناد تقنینــی انجام 

دهنــد. هــر نــوع اهــال، غفلــت، ســهل انــگاری، عــدم اســتفاده از صالحیــت، ســکوت 

یــا رویــۀ منفعالنــه در برابــر تخلفــات جرمــی یــا کتــان عمــدی جرایــم فســاد اداری، بــه 

صــورت جــدی قابــل بازپــرس بــوده و فاعــالن آن قابــل تعقیــب عدلــی خواهنــد بــود.

21- قوماندانــان قطعــات، قوماندانــان امنیــۀ والیــات، رؤســای اداره هــا و ســایر مســؤوالن 

قدمــه هــای مختلــف اردوی ملــی، پولیــس ملــی و امنیــت ملــی، حــق مداخلــه در امــور 

ارگان هــای عدلــی و قضایــی و وارد کــردن فشــار بــاالی مســؤوالن ایــن اداره هــا را ندارنــد. 

ــار  ــودن فش ــا، وارد من ــن نهاده ــی ای ــور وظیفه ی ــی در ام ــر قانون ــۀ غی ــوع مداخل ــر ن ه

ــه معنــای اخــالل رونــد  به منظــور تغییــر دادن مســیر قضیــه یــا انــراف از تعقیــب آن، ب

ــوده، حســب احــکام قانــون، قابــل پیگــرد و مجــازات می باشــد. ــون ب تطبیــق قان

22- قوماندانــان قــول اردو هــای وزارت دفــاع ملــی، قوماندانــان امنیــۀ والیــات، رؤســای 

اداره هــای ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و څارنوالــی هــای عســکری اســتیناف زون هــا 

و ابتداییــۀ والیــات، مکلــف انــد کمیتــه هــای ناظــر را در ســطح والیــات و زون هــا ایجــاد 

کننــد. ایــن کمیتــه هــا دارای صالحیــت هــای پیش بینــی شــده بــرای کمیتــه هــای ناظــر 

ــی  ــت مل ــه و ریاســت عمومــی امنی ــور داخل ــی، ام ــاع مل کــه در ســطح وزارت هــای دف

ایجــاد شــده اســت، می باشــند. کمیتــه هــای زون هــا و والیــات، گــزارش هــای ربعــوار 

خویــش را بــه کمیتــه هــای مرکــزی اداره هــای مربــوط شــان، بفرســتند.
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مادۀ پنجم

وظایف لوی څارنوالی

 1- لـوی څارنوالـی مکلف اسـت تا متـام گزارش های کمیتۀ موظف را بعـد از تحلیل ابعاد 

قانونـی آن، بـه مقـام شـورای عالـی حاکمیـت قانـون به منظـور اتخـاذ تصمیـم و اجـراآت 

قانونـی تقدیم کند.

2- ادارۀ لوی څارنوالی با درنظرداشت گراف جرایم فساد اداری در قطعات و جزوتام های 

عسـکری و همچنـان با توجـه به گزارش های کمیتـۀ موظف نظارت از تطبیـق طرح مبارزه 

بـا فسـاد اداری، دسـاتیر رهنمـودی را برای بهبـود این روند صـادر می کنـد. مراجع ذیربط 

مکلـف بـه رعایـت و تعمیـل دسـاتیر و هدایـات قانونـی لـوی څارنوالـی در امـر مبـارزه با 

فسـاد اداری می باشند.

3-  څارنوالـی هـای ذیربـط ادارۀ لـوی څارنوالی، مطابـق احکام مادۀ ۱۳۴ قانون اساسـی و 

فصـل هـای دهـم، یازدهـم و دوازدهم قانون اجـراآت جزایی، مکلف به اجـراآت و اتخاذ 

تصمیـم قانونی در مورد دوسـیه های جرایم فسـاد اداری می باشـند.

4-   در صـورت عـدم توافـر دالیـل کافـی الـزام در دوسـیه هـای مربـوط بـه جرایـم فسـاد 

اداری، څارنوالـی می توانـد در مطابقـت بـا حکـم مـادۀ ۱۶۹ قانـون اجراآت جزایـی، قرار 

عـدم لـزوم اقامۀ دعـوی را صادر کند. در این صـورت ادارۀ څارنوالی مکلف اسـت، یک 

کاپـی مکتـوب خویـش را بـه منظـور مسـبوقیت از موضوع، بـه ارگان کشـف احاله کنندۀ 

دوسـیه بفرسـتد. اعـراض بـر قـرار عـدم لـزوم اقامۀ دعـوا، مطابـق حکـم مـادۀ 170 قانون 

اجـراآت جزایـی صـورت گرفتـه می تواند.

5-  څارنوالـی هـای ذیربـط مکلف انـد تـا طبق احکام مـادۀ ۱۴قانون تشـکیل و صالحیت 

څارنوالـی، از نتایـج و رسنوشـت نهایـی قضیـه و متهم )متهان( دوسـیه های محولـه، کتباً 

ارگان هـای کشـفی و قطعـۀ مربـوط مظنون، متهـم و محکوم علیه را مطلع سـازند.

6- څارنوالـی هـای ذیربـط طبـق احـکام قانـون اجـراآت جزایـی، در صـورت نیازمندی و 

مطالبـۀ ارگان های کشـفی، مکلف بـه رهنایی و همکاری با ارگان های مذکور می باشـند.

امنیتـی و دفاعـی و  اذهـان منسـوبان سـکتور هـای  تنویـر  به خاطـر  لـوی څارنوالـی   -7
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آګاهی دهـی بـه آنـان پیرامـون قوانیـن نافذ کشـور، برنامـه های منظـم تبلیغـات حقوقی را 

ترتیـب و در متـام قطعـات و جزوتـام هـای این سـکتور ها در معـرض اجرأ قـرار می دهد.

8- لـوی څارنوالی جمهوری اسـالمی افغانسـتان، سـیمینار های حقوقی را بـرای قدمه های 

رهری سـکتور هـای امنیتی تنظیم و پیـش خواهد برد.

۹- در هـر ربـع، جلسـۀ مشـرک رهـری لـوی څارنوالـی و وزارت هـای دفاعی ملـی، امور 

داخلـه و ریاسـت عمومـی امنیت ملـی به خاطر ارزیابـی پیرفت ها در امر مبارزه با فسـاد 

اداری برګـزار می ګردد.

مادۀ ششم

احکام نهایی

1-  لـوی څارنـوال جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، وزرای دفـاع ملـی، امـور داخلـه، رئیس 

عمومـی امنیـت ملـی، رئیـس څارنوالی عسـکری مبارزه بـا فسـاد اداری، رئیـس څارنوالی 

اسـتیناف عسـکری څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی؛ به گونۀ مشـرک از تطبیق 

ایـن تفاهم نامـه نظـارت همه جانبـه بـه عمـل می آورنـد. نتایـج تطبیـق ایـن تفاهم نامـه در 

هـر سـه مـاه، در جلسـات هاهنگـی که تحت ریاسـت لـوی څارنـوال با اشـراک رهری 

سـکتورهای امنیتـی و دفاعی برگزار می شـود؛ بررسـی و تصامیـم الزم  نیز اتخاذ می شـود.

2- ایـن تفاهم نامه در صورت رضورت، بر اسـاس تصمیم مشـرک طرفیـن امضاکنندۀ آن، 

تعدیل  شـده می تواند.

3- ایـن تفاهم نامـه میـان لـوی څارنوالـی، وزارت هـای دفـاع ملـی، امـور داخله و ریاسـت 

عمومـی امنیـت ملـی در »شـش مـاده« منعقد و بعـد از امضـای طرفین و تصویب شـورای 

عالـی حاکمیـت قانـون و مبـارزه بـا فسـاد اداری نافـذ و قابل اجرا شـمرده می شـود.

4- متـام مراجـع ذیربـط و ذیدخـل پـس از تاریـخ تصویـب ایـن تفاهم نامـه، مکلـف بـه 

رعایـت و عملـی کـردن متـام مـوارد و مندرجـات آن می باشـند.

با احرتام

لوی څارنوال       وزیر دفاع ملی       رئیس عمومی امنیت ملی       وزیر امور داخله
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فرشده

ـــام را  ـــام نظ ـــد، مت ـــه کن ـــادی رخن ـــر نه ـــر در ه ـــه اگ ـــت ک ـــی اس ـــاد اداری، پدیده ی فس

از درون فاســـد می ســـازد. در ایـــن صـــورت نـــه تنهـــا از کار و ارایـــۀ خدمـــات مؤثـــر 

ـــه هـــدر مـــی رود. موجودیـــت فســـاد اداری  ـــز ب ـــت نی خـــری نیســـت؛ بلکـــه بودجـــۀ دول

بـــه صـــورت عمـــوم در متـــام اداره هـــا و بـــه ویـــژه  در نهادهـــای دفاعـــی و امنیتـــی 

زیـــان هـــای جران ناپذیـــر را در پـــی دارد. 

       وجـــود فســـاد اداری در نهـــاد هـــای دفاعـــی و امنیتـــی نـــه تنهـــا بودجـــۀ دولـــت 

ـــازان  ـــی رسب ـــرار دادن زنده گ ـــر ق ـــرض خط ـــبب در مع ـــه س ـــد؛ بلک ـــی ده ـــاد م ـــه ب را ب

کشـــور نیـــز خواهـــد شـــد. برخـــی از آگاهـــان امـــور نظامـــی، رسنوشـــت جنـــگ در 

ـــه  ـــد. ب ـــی می دانن ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــاد ه ـــده در نه ـــن پدی ـــه ای ـــته ب ـــتان را وابس افغانس

ـــبب  ـــا س ـــاد ه ـــن نه ـــاد اداری در ای ـــه فس ـــت ک ـــده اس ـــده ش ـــواردی دی ـــان م ـــاور آن ب

ـــا  ـــگ ب ـــور در جن ـــلح کش ـــای مس ـــرو ه ـــت نی ـــا شکس ـــس ی ـــای پولی ـــته ه ـــقوط پوس س

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــلح دول ـــان مس مخالف

       لـــوی څارنوالـــی بـــا درک ایـــن چالـــش مهـــم، کنفرانـــس ســـه روزه را زیـــر نـــام 

» کنفرانـــس مشـــرک مبـــارزه بـــا فســـاد اداری در ســـکتور هـــای دفاعـــی و امنیتـــی 

ـــی، وزارت  ـــوی څارنوال ـــان ل ـــه می ـــس تفاهمنام ـــن کنفران افغانســـتان« برگـــزار کـــرد. در ای

ـــید.  ـــا رس ـــه امض ـــی ب ـــت مل ـــی امنی ـــت عموم ـــه و ریاس ـــور داخل ـــی، ام ـــاع مل ـــای دف ه

ـــاد اداری از  ـــدن فس ـــه، برچی ـــای تفاهمنام ـــس و امض ـــن کنفران ـــدازی ای ـــدف از راه ان ه

ـــود.  ـــی ب ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــاد ه نه

      در ایـــن کنفرانـــس مســـؤوالن ایـــن نهـــاد هـــا از رسارس کشـــور اشـــراک کـــرده، 

ـــورد  ـــی را م ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــاد ه ـــاد اداری در نه ـــل فس ـــا عوام ـــه ه ـــاد کمیت ـــا ایج ب

ـــد: ـــنهاد کردن ـــر پیش ـــه رشح زی ـــرار داده، راهـــکار هـــای مبـــارزه بـــا آن را ب بحـــث ق
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ـــدارکات و قراردادهـــا در ســـکتورهای دفاعـــی  1- عوامـــل فســـاد اداری در نظـــام ت

ـــری از آن ـــو گی ـــی و راهـــکار هـــای جل و امنیت

الف - عوامل

اکریـــت قـــرارداد هـــای ســـکتور هـــای دفاعـــی و امنیتـــی، تـــوأم بـــا فســـاد گســـرده 

ـــدارکات  ـــۀ ت ـــراردادی، پروس ـــای ق ـــت ه ـــا رشک ـــی ب ـــط در تبان ـــؤوالن ذیرب ـــوده و مس ب

ـــام  ـــخص مت ـــع ش ـــه نف ـــت و ب ـــه رضر دول ـــه ب ـــد ک ـــرده ان ـــار ک ـــم و عی ـــوری تنظی را ط

می شـــود.

      اگرچـــه بعـــد از ایجـــاد ادارۀ تـــدارکات ملـــی و در نتیجـــۀ بررســـی هـــای اخیـــر 

ـــن  ـــؤوالن ای ـــی از مس ـــی برخ ـــت؛ ول ـــه اس ـــش یافت ـــه کاه ـــن عرص ـــاد در ای ـــدی فس تاح

ـــرار  ـــت ق ـــاالی دول ـــی کـــه در ســـطوح ب ـــت های ـــکا روی حای ـــا ات ـــوز هـــم ب عرصـــه، هن

ـــد، دســـت از فســـاد نکشـــیده و کـــاکان بـــه فســـاد مبـــادرت می ورزنـــد. دارن

1(  تقرر مسؤوالن بر اساس روابط

ــه هـــدف  ــط بـ ــاس روابـ ــر اسـ ــی بـ ــای تدارکاتـ ــاد هـ ــان نهـ ــع کارکنـ اکریـــت قاطـ

ـــت  ـــخاص، حای ـــن اش ـــفانه ای ـــده اند. متأس ـــن ش ـــا تعیی ـــش ه ـــن بخ ـــدوزی در ای زران

ـــا خـــود داشـــته و همیـــن حایـــت هـــا  ـــت ب ـــاالی دول برخـــی از حلقـــات را در ســـطوح ب

ـــوند. ـــاد اداری ش ـــم فس ـــب جرای ـــر مرتک ـــان خاط ـــه اطمین ـــا ب ـــه آنه ـــود ک ـــث می ش باع

ــای  ــمول اداره هـ ــای کشفی)مشـ ــؤوالن ارگانهـ ــاداش« مسـ ــا پـ ــوأم بـ 2( »ســـکوت تـ

ـــی  ـــه برخ ـــور داخل ـــی و ام ـــاع مل ـــای دف ـــوق( وزارت ه ـــای حق ـــت ه ـــش و ریاس تفتی

ــورت متـــداوم از  ــکوت«  کـــه بـــه صـ ــن نهادهـــا در برابر»حق السـ ــؤوالن ایـ از مسـ

ـــاد  ـــوارد فس ـــد، م ـــت می آورن ـــه دس ـــراردادی ب ـــای ق ـــت ه ـــدارکات و رشک ـــؤوالن ت مس

ـــی  ـــاً »در صورت ـــرده و ندرت ـــان ک ـــا، کت ـــت آنه ـــه موجودی ـــم ب ـــن عل ـــف داش ـــا وص را ب

ـــا  ـــی از قضای ـــردد«، بعض ـــت نگ ـــان پرداخ ـــرای آن ـــع ب ـــه موق ـــکوت ب ـــن حق الس ـــه ای ک

را بررســـی و بـــه ادارۀ څارنوالـــی ارســـال می کننـــد. ایـــن وضعیـــت نیـــز در گســـرش 

فســـاد نقـــش مهـــم و اساســـی دارد.
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3( کمبود کادرهای مسلکی

ـــش دیگـــری  ـــی، از چال ـــدی نهادهـــای تدارکات ـــن برخـــی از مســـؤوالن کلی ـــت پایی ظرفی

اســـت کـــه زمینـــۀ گســـرش فســـاد را در نهادهـــای تدارکاتـــی فراهـــم کـــرده اســـت. 

ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــار؛ بلک ـــاس معی ـــر اس ـــه ب ـــراد ن ـــن اف ـــد، ای ـــه ش ـــه گفت ـــوری ک ـــان ط ه

روابـــط تعییـــن گردیـــده و پیرامـــون امـــور تدارکاتـــی و در مـــورد طرزالعمـــل هـــای 

جدیـــدی کـــه در ایـــن عرصـــه وجـــود دارد، معلومـــات الزم را ندارنـــد.

4( بهانه قرار دادن رشایط جنگی برای عقد قراردادها از منبع واحد

رشایـــط جنگـــی و اســـتعجالیت هـــای ناشـــی از ایـــن وضعیـــت نیـــز بـــاالی کارکـــرد 

ـــن  ـــط از ای ـــؤوالن ذیرب ـــاالت، مس ـــی ح ـــوده و در بعض ـــذار ب ـــی اثرگ ـــای تدارکات نهاده

ـــه  ـــد ک ـــار می کنن ـــوری عی ـــش را ط ـــد کاری خوی ـــرده و رون ـــتفاده ک ـــوء اس ـــت س حال

ـــده  ـــی مان ـــر باق ـــورد رضورت کم ـــاس م ـــال اجن ـــرای اک ـــت ب ـــی، فرص ـــاظ زمان ـــه لح ب

و باالخـــره بـــا اســـتفاده از همیـــن بهانـــه راه را بـــرای اســـتفاده  جویـــی خویـــش بـــاز 

می کننـــد. عقـــد قراردادهـــا از منبـــع واحـــد، همـــواره بـــه رضر دولـــت بـــوده و زمینـــۀ 

ـــه قراردادهـــای منعقـــد شـــده از طریـــق  ـــوع قراردادهـــا نســـبت ب ـــن ن ســـوء اســـتفاده در ای

۸۱



کنفرانس مشرتک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان

داوطلبـــی بـــاز، بـــه مراتـــب بیشـــر می باشـــد.

5( مداخلۀ افراد زورمند و رشکت های مورد حایت آنان 

برخـــی از اشـــخاص زورمنـــد و پرنفـــوذ و همچنـــان برخـــی از مســـؤوالن ســـطوح رهـــری 

ســـکتورهای امنیتـــی، بـــه شـــیوه هـــای مختلـــف، از عوایـــد رشکـــت هـــای تجارتـــی 

ـــای  ـــت ه ـــد رشک ـــتقیم در عوای ـــر مس ـــکل غی ـــه ش ـــا ب ـــخاص ی ـــن اش ـــد. ای ـــره می برن به

ـــه  ـــور، ب ـــای مذک ـــت ه ـــت« از رشک ـــت »رشط حای ـــم تح ـــا ه ـــد ی ـــهم دارن ـــور س مذک

شـــکل منظـــم و مسلســـل بـــاج  گیـــری می کننـــد. بعضـــی از ایـــن رشکـــت هـــا کـــه 

تحـــت »حایـــت« افـــراد زورمنـــد قـــرار دارنـــد، در چنـــد ســـال گذشـــته اکریـــت 

ـــه را تحـــت انحصـــار خـــود داشـــته  ـــور داخل ـــی و ام ـــاع مل قراردادهـــای وزارت هـــای دف

ـــد. افـــراد  و ســـایر رشکـــت هـــا حتـــی جـــرأت اشـــراک در آفرگشـــایی قراردادهـــا را ندارن

ـــا  زورمنـــد همزمـــان چندیـــن رشکـــت را کـــه در حقیقـــت از یـــک شـــخص بـــوده؛ ولـــی ب

ـــود  ـــرول خ ـــت کن ـــد، تح ـــرده ان ـــذ ک ـــت اخ ـــواز فعالی ـــاد و ج ـــف ایج ـــای مختل ـــام ه ن

ـــاد و  ـــی را ایج ـــتم مافیای ـــک سیس ـــدود ی ـــت مح ـــد رشک ـــه چن ـــن ک ـــه ای ـــد. خالص دارن

متـــام قراردادهـــای وزارت هـــای مذکـــور را در انحصـــار خـــود قـــرار داده انـــد. ایـــن 

ـــا  ـــل را در قرارداده ـــکار عم ـــد، ابت ـــه دارن ـــر« ک ـــف برت ـــتفاده از« موق ـــا اس ـــا ب ـــت ه رشک

ـــا  ـــی کـــه خـــود شـــان خواســـته باشـــند، قرارداده ـــر ترتیب ـــه ه ـــه و ب ـــه دســـت خـــود گرفت ب

ـــند. ـــت می فروش ـــه دول ـــان ب ـــر ش ـــورد نظ ـــرخ م ـــه ن ـــاس را ب ـــد و اجن را عق

6( نبود سیستم شفاف و قابل کنرول در نظارت از نرخ گیری ابتدایی

هان طـــوری کـــه در فـــوق اشـــاره شـــد، ابتـــکار عمـــل در قراردادهـــای ســـکتورهای 

ـــا  ـــت ه ـــن رشک ـــلط ای ـــاًء تس ـــد. بن ـــراردادی می باش ـــای ق ـــت ه ـــت رشک ـــی در دس امنیت

بـــاالی نهادهـــای تدارکاتـــی و شـــعبات عایداتـــی از یـــک طـــرف و ملـــّوث بـــودن 

ـــراً  ـــا اک ـــری ه ـــرخ گی ـــه ن ـــت ک ـــده اس ـــث ش ـــر، باع ـــرف دیگ ـــؤوالن از ط ـــی از مس برخ

ـــالل  ـــرد. در خ ـــورت گی ـــی ص ـــکل تقلب ـــه ش ـــد و ب ـــعبات عای ـــر کاری ش ـــل دفات در داخ

ـــی  ـــود فزیک ـــت وج ـــک رشک ـــه ی ـــت ک ـــیده اس ـــاهده رس ـــه مش ـــی ب ـــا، حاالت ـــی ه بررس
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ــت  ــب و از آدرس رشکـ ــری ترتیـ ــرخ گیـ ــای نـ ــتعالم هـ ــام آن اسـ ــی به نـ ــدارد؛ ولـ نـ

مذکـــور، نـــرخ درج اســـتعالم گردیـــده اســـت. برخـــی از اجنـــاس، وســـایل، لـــوازم، 

ـــم  ـــا آنه ـــند؛ ب ـــتیابی منی باش ـــل دس ـــالً قاب ـــل، اص ـــای کاب ـــره در بازاره ـــات وغی پرزه ج

ـــر  ـــد تزوی ـــه مؤی ـــت ک ـــده اس ـــب گردی ـــل ترتی ـــای کاب ـــری آن از بازاره ـــرخ گی ـــناد ن اس

ــد. ــناد می باشـ اسـ

7( مداخلۀ افراد زورمند در روند تحقیق قضایای فساد اداری

هان طـــوری کـــه در فـــوق تذکـــر داده شـــد، برخـــی از افـــراد زورمنـــد و پرنفوذ)بـــه 

ویـــژه افـــراد زورمنـــد مســـلح غیـــر مســـؤول( بـــه شـــیوه هـــای مختلـــف از عوایـــد 

رشکـــت هـــای قـــراردادی بهـــره می برنـــد و باملقابـــل، در صورتـــی کـــه ایـــن رشکـــت 

ـــارکت  ـــوع مش ـــن ن ـــد. در ای ـــت« می کنن ـــوند، از آنها»حای ـــه ش ـــکل مواج ـــه مش ـــا ب ه

ســـود جویانـــه، افـــراد زورمنـــد در رونـــد تحقیـــق این گونـــه قضایـــا مداخلـــۀ جـــدی 

کـــرده، رونـــد تطبیـــق قانـــون و عدالـــت را بـــه چالـــش مواجـــه ســـاخته و مســـؤوالن 

ـــت  ـــف تح ـــای مختل ـــیوه ه ـــتفاده از ش ـــه اس ـــی را ب ـــی و قضای ـــای عدل ـــط ارگان ه ذیرب

ــد. ــون قرارمی دهنـ ــارهای گوناگـ فشـ
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8( مرکزی شدن قرار دادها

قبـــالً قراردادهـــای والیتـــی در والیـــات مربـــوط منعقـــد می گردیـــد؛ اگرچـــه درعقـــد 

ـــا  ـــاخن قرارداده ـــزی س ـــی مرک ـــت؛ ول ـــود داش ـــاد وج ـــز فس ـــات نی ـــا در والی قرارداده

ـــاد  ـــزان فس ـــه می ـــرده؛ بلک ـــری نک ـــا جلوگی ـــن قرارداده ـــاد در ای ـــه از فس ـــن ک ـــا ای ـــه تنه ن

ـــورد  ـــای م ـــاخن قرارداده ـــزی س ـــت. مرک ـــه اس ـــاال رفت ـــب ب ـــه مرات ـــا ب ـــن قرارداده در ای

ـــت. ـــرده اس ـــیع تر ک ـــا وس ـــن قرارداده ـــاد را در ای ـــاحۀ فس ـــث، س بح

ب- راهکارها

1( ساختارتشـــکیالتی اداره هـــای تدارکاتـــی بایـــد اصـــالح شـــود. تعییـــن کادرهـــای 

ـــا  ـــا ج ـــود. ب ـــام ش ـــی انج ـــلکی و تخصص ـــای مس ـــاس معیاره ـــر اس ـــز ب ـــط نی ـــد رشای واج

ـــت. در  ـــاد اداری را گرف ـــو فس ـــوان جل ـــی ت ـــلکی م ـــی و مس ـــه ی ـــراد حرف ـــی اف ـــه جای ب

ـــش  ـــا در بخ ـــتخدام کادر ه ـــذب و اس ـــد در ج ـــوذ بای ـــا نف ـــراد ب ـــت اف ـــال  دس ـــن ح همی

ـــت  ـــه دول ـــل بودج ـــف و می ـــوان از حی ـــی ت ـــر م ـــن ام ـــود. ای ـــاه ش ـــی کوت ـــای تدارکات ه

ـــد. ـــت کار بیفزای ـــر مؤثری ـــرده و ب ـــری ک جلوگی

2( تثبیـــت و بلـــک لست)فهرســـت ســـیاه( کـــردن رشکـــت هـــای کـــه متـــام قراردادهـــای 

ـــا  ـــد. ب ـــرده ان ـــار ک ـــی انحص ـــر قانون ـــور غی ـــه ط ـــه را ب ـــور داخل ـــی و ام ـــاع مل وزارت دف

ـــی و  ـــاع مل ـــای وزارت دف ـــردن قرارداده ـــاری ک ـــو انحص ـــد جل ـــن بای ـــیوۀ ممک ـــر ش ه

ـــر  ـــۀ غی ـــه گون ـــن ب ـــش از ای ـــه  پی ـــای ک ـــت ه ـــود. رشک ـــه ش ـــه گرفت ـــور داخل وزارت ام

ـــاخته  ـــیاه س ـــت س ـــمول فهرس ـــرده را مش ـــرارداد ک ـــده ق ـــاد ش ـــای ی ـــا وزارت ه ـــی ب قانون

ـــردد. ـــری گ ـــا جلوگی ـــا آن ه ـــرارداد ب ـــد ق و از عق

ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــری اس ـــکار دیگ ـــی راه ـــای تدارکات ـــان نهاده ـــت کارکن ـــای ظرفی 3( ارتق

ـــن نهـــاد هـــا از یـــک  ـــود ظرفیـــت کاری در ای ـــه شـــود. نب ـــۀ جـــدی در نظـــر گرفت ـــه گون ب

ـــه  ـــا را ب ـــر کار اداره ه ـــوی دیگ ـــود و از س ـــی ش ـــه م ـــن بودج ـــدر رف ـــه ه ـــبب ب ـــو س س

ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــاد اداری منج ـــه فس ـــر ب ـــت ام ـــازد. نهای ـــی س ـــه م ـــدی مواج کن

ـــۀ  ـــد در پروس ـــراد زورمن ـــۀ اف ـــیرهای مداخل ـــاد اداری، مس ـــا فس ـــر ب ـــارزۀ مؤث ـــرای مب 4( ب
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ـــراد در  ـــن اف ـــۀ ای ـــود. مداخل ـــدود ش ـــد مس ـــا، بای ـــن قضای ـــی ای ـــب عدل ـــق و تعقی تحقی

ـــدن  ـــق نش ـــا و تطبی ـــیر قضای ـــراف مس ـــبب انح ـــاد اداری، س ـــای فس ـــق قضای ـــد تحقی رون

ـــاد  ـــای فس ـــه در قضای ـــراد از مداخل ـــن اف ـــت ای ـــه دس ـــی ک ـــا زمان ـــود. ت ـــی ش ـــون م قان

ـــت.  ـــد یاف ـــه خواه ـــاکان ادام ـــاد اداری ک ـــود، فس ـــاه نش اداری کوت

5( مســـألۀ دیگـــری کـــه ســـبب جلوگیـــری از فســـاد خواهـــد شـــد، تثبیـــت روابـــط 

ـــورت  ـــت. در ص ـــراردادی اس ـــای ق ـــت ه ـــا رشک ـــا ب ـــری وزارت ه ـــأت ره ـــؤوالن هی مس

ثابـــت شـــدن رابطـــۀ مســـؤوالن وزارت هـــا بـــا رشکـــت هـــای قـــرار دادی مبنـــی بـــر 

ـــرد  ـــور پیګ ـــه منظ ـــی، ب ـــای دولت ـــرار داد ه ـــخصی از ق ـــرداری ش ـــع ب ـــتفاده و نف ـــوء اس س

ـــود.   ـــی ش ـــی معرف ـــی و قضای ـــای عدل ـــاد ه ـــه نه ـــد ب ـــی بای قانون

6( نظـــام نـــرخ گیـــری ابتدایـــی نیـــز بایـــد اصـــالح گـــردد. هـــان طـــور کـــه اشـــاره 

ـــان  ـــی از کارکن ـــا ســـازش برخ ـــا ب ـــری ه ـــرخ گی ـــه ن ـــده شـــده اســـت ک ـــواردی دی شـــد، م

ـــکل  ـــه ش ـــا ب ـــل اداره ه ـــرار دادی در داخ ـــای ق ـــت ه ـــا رشک ـــی ب ـــای تدارکات ـــش ه بخ

ـــرون رفـــت از ایـــن دشـــواری، اصـــالح  ـــاری ترتیـــب مـــی شـــود. راه ب ـــی و معی ـــر قانون غی

ـــت.  ـــی اس ـــری ابتدای ـــرخ گی ـــام ن نظ

7( تهیـــۀ پـــالن هـــای تدارکاتـــی بـــر اســـاس یـــک ارزیابـــی دقیـــق، واقع بینانـــه و بـــا 

ـــۀ  ـــدن بودج ـــل ش ـــف و می ـــن و حی ـــدر رف ـــد از ه ـــی توان ـــرا، م ـــت اج ـــن ضان داش

ـــاد شـــده  ـــا اصـــول ی ـــی ب ـــی کـــه بخـــش هـــای تدارکات ـــا زمان ـــد. ت ـــری کن ـــت، جلوگی دول
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ـــت. ـــد داش ـــود خواه ـــز وج ـــاد اداری نی ـــردد، فس ـــار نگ عی

ـــل  ـــد تکمی ـــه بای ـــور داخل ـــی و ام ـــاع مل ـــراردادی وزارت دف ـــای ق ـــق قضای 8( پروســـۀ تحقی

گـــردد. کســـانی در ایـــن وزارت هـــا دســـت بـــه فســـاد زده باشـــند بایـــد مـــورد پیگـــرد 

ـــر  ـــوی دیگ ـــود و از س ـــق ش ـــون تطبی ـــو قان ـــک س ـــا از ی ـــد ت ـــرار بگیرن ـــی ق ـــی و قضای عدل

ـــوند.  ـــران ش ـــرای دیگ ـــی ب عرت

9( قراردادهـــای قـــول اردوهـــا و قوماندانـــی هـــای امنیـــه بایـــد والیتـــی شـــود. در ایـــن 

صـــورت، قـــول اردوهـــا مـــی تواننـــد نظـــر بـــه نیازمنـــدی و زمـــان مناســـب بـــرای شـــان 

مـــواد الزم را قـــرار داد کننـــد. 

ـــت  ـــرد. کیف ـــی گی ـــورت م ـــوع ص ـــات مختلف الن ـــال عینی ـــۀ اک ـــاد در عرص ـــرین فس  بیش

ـــاوت  ـــده تف ـــال ش ـــاس اک ـــت اجن ـــت و کمی ـــا کیفی ـــده ب ـــرارداد ش ـــاس ق ـــت اجن و کمی

فاحـــش داشـــته و تقریبـــاً در متـــام قراردادهـــای وزارت دفـــاع ملـــی و امـــور داخلـــه، اجنـــاس 

ـــا نوعیـــت، کیفیـــت و کمیـــت اجنـــاس قـــرارداد شـــده، مطابقـــت نـــدارد.  اکـــال شـــدۀ آن ب

از ایـــن بابـــت هـــم رشکـــت هـــای قـــراردادی و هـــم مســـؤوالن ذیربـــط، میلیـــون هـــا افغانـــی 

ـــوز هـــم ادامـــه دارد. عوامـــل  ـــن پروســـه هن ـــه دســـت آورده و ای ـــر مـــروع ب ـــه طـــور غی را ب

ـــد از: ـــارت ان ـــن عرصـــه عب مهـــم فســـاد در ای

1- در مـــواردی میـــان قـــراردادی هـــا، مســـؤوالن دیپوهـــا) ذخیـــره گاه هـــا( و برخـــی از 

مســـؤوالن ســـطوح رهـــری  اداره هـــا، ســـازش وجـــود دارد. بـــرای جلوگیـــری از فســـاد 

اداری در عرصـــۀ اکـــال عینیـــات و خریـــداری مـــواد بـــا کیفیـــت، جلـــو ایـــن گونـــه 

ـــود.  ـــه ش ـــد گرفت ـــا بای ـــازش ه س

ـــوند.  ـــز ش ـــت مجه ـــرول و مراقب ـــد کن ـــای جدی ـــتم ه ـــه سیس ـــع ب ـــال و توزی ـــز اک 2- مراک

ـــن  ـــرای ای ـــده، ب ـــال ش ـــواد اک ـــت م ـــت و کیفی ـــارت از کمی ـــرول و نظ ـــنتی کن ـــتم س سیس

ـــد  ـــای جدی ـــتم ه ـــا سیس ـــع ب ـــال و توزی ـــز اک ـــه مراک ـــی ک ـــا زمان ـــت. ت ـــو نیس کار جوابگ

ـــود. ـــن ب ـــاس مط ـــت اجن ـــوان از کیفی ـــی ت ـــردد، من ـــز نگ ـــرول مجه کن

ــط  ــات ذیربـ ــرک اردو، مقامـ ــات مشـ ــۀ عینیـ ــات نامـ ــکام تعلیـ ــاس احـ ــر اسـ 3-  بـ
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ـــده  ـــا دی ـــد؛ ام ـــت کنن ـــال صالحی ـــرول اع ـــارت و کن ـــۀ نظ ـــا در زمین ـــد ت ـــت دارن صالحی

شـــده اســـت کـــه مقامـــات از ایـــن صالحیـــت قانونـــی شـــان اســـتفاده منـــی کننـــد. 

4- عـــدم انجـــام بـــه موقـــع مســـؤولیت هـــای قانونـــی از ســـوی مســـؤوالن نهـــاد هـــای 

ـــد کار  ـــا بای ـــش ه ـــن بخ ـــؤوالن ای ـــت. مس ـــاد زا اس ـــوارد فس ـــز از م ـــش نی ـــفی و تفتی کش

هـــای کشـــف و تفتیـــش را در زمـــان مناســـب آن انجـــام دهنـــد.

5-  اکـــر معتمـــدان و محاســـبان، عمـــالً از متقاضیـــان بـــاج  گیـــری کـــرده و بـــدون بـــه 

دســـت آوردن »ســـهم خـــود« جنـــس مـــورد رضورت قطعـــات را توزیـــع منـــی کننـــد. ایـــن 

ـــوند. ـــی ش ـــت م ـــن حای ـــات معی ـــرف حلق ـــن و از ط ـــط تعیی ـــاس رواب ـــر اس ـــخاص ب اش

ـــوازم،  ـــاس، ل ـــی، اجن ـــواد ممـــر و محروقات ـــاب، م ـــی، البســـه ب ـــواد اعاشـــه ی ـــالس م        اخت

ـــر  ـــاب غی ـــی، اکتس ـــتیکی و تخنیک ـــات لوژس ـــایر عینی ـــی و س ـــزات نظام ـــایل و تجهی وس

ـــت  ـــرات نهای ـــا، اث ـــروش آنه ـــی و ف ـــزات حرب ـــات و تجهی ـــالح، مه ـــالس( س قانونی)اخت

ـــش  ـــک نق ـــدون ش ـــته و ب ـــات داش ـــی قطع ـــه ی ـــارات محارب ـــطح احض ـــاالی س ـــوار ب ناگ

ـــا و  ـــته ه ـــقوط پوس ـــت س ـــوارد عل ـــا م ـــگ دارد. در بس ـــت جن ـــده در رسنوش ـــن کنن تعیی

ـــت. ـــوده اس ـــات ب ـــالح و مه ـــود س ـــا کمب ـــود ی ـــی، نب ـــز نظام مراک
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ـــکتورهای  ـــی س ـــی و قضای ـــای عدل ـــاد اداری در ارگان ه ـــل فس ـــی عوام 2- بررس

ـــری از آن ـــای جلوگی ـــکار ه ـــی و راه ـــی و امنیت دفاع

الف- عوامل 

1( مداخلـــۀ افـــراد زورمنـــد در ارگان هـــای عدلـــی و قضایـــی ســـکتورهای امنیتـــی و 

ـــی دفاع

ـــای  ـــوص در نهاده ـــه خص ـــت ب ـــور دول ـــد در ام ـــوذ و زورمن ـــا نف ـــراد ب ـــۀ اف        مداخل

ـــراد  ـــن اف ـــوذ ای ـــت. نف ـــهود اس ـــگان مش ـــر هم ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــی چالش ـــی و قضای عدل

ـــی و  ـــکتورهای دفاع ـــوص در س ـــه خص ـــی ب ـــی و قضای ـــای عدل ـــا در نهاده ـــواری ه دش

ـــرار می دهـــد. ـــرد مشـــخص ق ـــد ف ـــی را بیشـــر ســـاخته و حکومـــت را در ســـلطۀ چن امنیت

2( فقدان ظرفیت در نهادهای عدلی و قضایی 

      افـــراد کـــم ظرفیـــت و بـــی ظرفیـــت در متـــام نهادهـــای دولتـــی افغانســـتان دیـــده 

ـــا  ـــون دارد؛ ام ـــل گوناگ ـــی، عوام ـــای دولت ـــراد در نهاده ـــه اف ـــن گون ـــود ای ـــود. وج می ش

ـــد. ـــط می باش ـــر ضواب ـــط ب ـــودن رواب ـــم ب ـــل آن، حاک ـــن دلی ـــی از بزرگری یک

3( نبـــود معـــاش کافـــی و عـــدم اجـــرای حقـــوق و امتیـــازات منســـوبان بـــه وقـــت و 

زمـــان

ـــت  ـــن معیش ـــرای تأمی ـــی ب ـــاد کاف ـــت، اقتص ـــوبان دول ـــان و منس ـــیاری از کارکن        بس

خانـــوادۀ خـــود ندارنـــد؛ تنهـــا راه تأمیـــن معیشـــت خـــود و خانـــوادۀ شـــان معـــاش 

ـــت  ـــه وق ـــم ب ـــاش ه ـــن مع ـــه ای ـــی ک ـــردازد؛ زمان ـــی پ ـــان م ـــرای ش ـــت ب ـــه دول ـــت ک اس

بـــرای شـــان منی رســـد، مجبـــور مـــی شـــوند کـــه دســـت بـــه فســـاد بزننـــد.

4( عدم تطبیق اصل مجازات و مکافات

کارکنانـــی هســـتند کـــه بـــا صداقـــت مســـؤولیت خـــود را انجـــام می دهنـــد. در 

ـــام  ـــه انج ـــه صادقان ـــا ک ـــه تنه ـــود را ن ـــۀ خ ـــه وظیف ـــد ک ـــود دارن ـــز وج ـــرادی نی ـــل اف مقاب

ــویق  ــر و تشـ ــوند. تقدیـ ــز می شـ ــران نیـ ــع پیرفـــت کار دیگـ ــه مانـ ــد؛ بلکـ منی دهنـ

ـــیاری از  ـــردی بس ـــبب دل ـــکاره، س ـــراد بی ـــردن اف ـــازات نک ـــادق و مج ـــراد ص ـــردن اف نک
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کارکنـــان الیـــق شـــده، فســـاد در اداره را بـــه وجـــود مـــی آورد.

5(  عدم تشکیالت مناسب و جوابگو

نبـــود یـــا کمبـــود تشـــکیالت جوابگـــو در نهادهـــا، مشـــکلی اســـت کـــه همـــه از آن 

ـــض  ـــط و تبعی ـــر ضواب ـــط ب ـــودن رواب ـــم ب ـــد، حاک ـــراد زورمن ـــۀ اف ـــد. مداخل ـــر ان ـــا خ ب

و تعصـــب قومـــی و ســـمتی همـــه مـــواردی انـــد کـــه ســـبب بـــه وجـــود آمـــدن ایـــن 

مشـــکل شـــده اند.

6( عدم استقاللیت ارگان های عدلی و قضایی

ـــه کـــه الزم اســـت، آزادی  ـــور کاری خـــود آن گون ـــی، در ام ـــی و قضای ارگان هـــای عدل

ندارنـــد. ایـــن امـــر زمینـــۀ نفـــوذ افـــراد زورمنـــد و مقامـــات بـــاال در ایـــن نهادهـــا را 

ـــدف از  ـــی آورد. ه ـــار م ـــه ب ـــور را ب ـــه ام ـــی ب ـــی توجه ـــدکاری و ب ـــاخته، کن ـــر س بیش

ـــدم  ـــتیضاح ق ـــدون اس ـــا  ب ـــای م ـــان نهاده ـــه کارکن ـــت ک ـــن اس ـــوع ای ـــن موض ـــرح ای ط

هـــای باالتـــر خـــود، منی تواننـــد بـــه ارگانهـــای عدلـــی و قضایـــی، بعضـــی قضایـــا را 

ـــازند.  ـــس بس منعک

 7( موجودیت اداره های موازی
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ـــن  ـــر ای ـــد اداره انجـــام بدهـــد. عـــالوه ب ـــی شـــود کـــه یـــک کار را چن ـــر ســـبب م ـــن ام ای

کـــه کار مشـــابه را انجـــام می دهنـــد، پـــول دولـــت بـــی جـــا مـــرف شـــده و باعـــث 

ســـکته گی کار نیـــز می گـــردد.  

8( عدم استقاللیت مراجع کشفی در سکتورهای امنیتی و دفاعی 

مراجـــع کشـــفی در پیشـــرد امـــور دولـــت، مهـــم تریـــن بخـــش می باشـــد. اگـــر ایـــن 

بخـــش هـــم در کارهـــای خـــود اســـتقالل نداشـــته باشـــد، اهـــداف و کارهـــای ارگانهـــای 

عدلـــی و قضایـــی بهبـــود منی یابـــد. اســـتقاللیت ایـــن مراجـــع مـــی توانـــد در بـــرون 

ـــد. ـــک منای ـــاد، کم ـــرش فس ـــد کاری و گس ـــت از کن رف

9( تعدد قوانین در بخش مبارزه با فساد

ـــت.  ـــود آورده اس ـــه وج ـــتان را ب ـــن افغانس ـــن قوانی ـــش بی ـــوع تن ـــک ن ـــن ی ـــدد قوانی تع

ـــت دارد.  ـــر خف ـــای دیگ ـــدت و در ج ـــا ش ـــک ج ـــن در ی ـــن قوانی ـــم ای حک

ب- راهکار ها

1( اســـتخدام افـــراد بایـــد بـــر بنیـــاد تخصـــص، تعهـــد و شایســـته گی مطابـــق قوانیـــن 

ـــۀ  ـــه گون ـــد کار را ب ـــی توانن ـــراد م ـــن اف ـــرد. ای ـــورت گی ـــوط ص ـــای مرب ـــل ه و طرزالعم

ـــات  ـــۀ خدم ـــردم از ارای ـــی م ـــل نارضایت ـــی از دالی ـــد. یک ـــام  دهن ـــق انج ـــت و دقی درس

نهـــاد هـــای دولتـــی، همیـــن مســـأله می باشـــد. ایـــن مســـأله در نهـــاد هـــای عدلـــی 

و قضایـــی بایـــد بـــه شـــکل جـــدی تـــر در نظـــر گرفتـــه شـــود. تأمیـــن عدالـــت و 

ـــی  ـــای عدل ـــش ه ـــان بخ ـــه کارکن ـــت ک ـــن اس ـــی ممک ـــردم زمان ـــوق م ـــت از حق حراس

و قضایـــی، بـــر بنیـــاد دانـــش و شایســـته گی بـــه کار گاشـــته شـــوند.

2( جلـــو گیری از  مداخالت افراد زورمند

ــای  ــاد هـ ــه نهـ ــد، بـ ــه می کننـ ــا مداخلـ ــراآت اداره هـ ــد اجـ ــانی که در رونـ       کسـ

ـــق  ـــن طری ـــد؛ از ای ـــرار بگیرن ـــی ق ـــورد پیگـــرد عدل ـــی شـــده و م ـــی معرف ـــی و قضای عدل

ـــی  ـــای دولت ـــد را از اداره ه ـــراد زورمن ـــده گان و اف ـــه کنن ـــت مداخل ـــم دس ـــوان ه می  ت

ـــوق داد. ـــق س ـــت و دقی ـــیر درس ـــه مس ـــا را ب ـــد کاری اداره ه ـــم رون ـــرد و ه ـــاه ک کوت
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3( یکـــی از راه هـــای دیگـــر مبـــارزه بـــا فســـاد اداری، ازدیـــاد معاشـــات منســـوبان 

و مســـؤوالن ســـکتورهای امنیتـــی، عدلـــی و قضایـــی و اجـــرای بـــه موقـــع آن 

می باشـــد. اگـــر تنخواه)معـــاش( کارکنـــان ایـــن اداره هـــا بـــه اندازه یـــی باشـــد کـــه 

ـــاد،  ـــه فس ـــان ب ـــت زدن آن ـــد، دس ـــا کن ـــان را اکتف ـــل ش ـــود و فامی ـــات خ ـــد رضوری بتوان

کمـــر متصـــور اســـت. 

ـــاد  ـــن نه ـــر ای ـــد؛ اگ ـــات  می باش ـــازات و مکاف ـــل مج ـــق اص ـــر، تطبی ـــل دیگ 4( راه ح

ــه  ــرار گرفتـ ــر قـ ــه در اجـــرای کارش موفـــق اســـت مـــورد تقدیـ ــا کارکنـــی را کـ هـ

و مکافـــات شـــود، بیشـــر از پیـــش بـــه اجـــرای درســـت و بـــه موقـــع کار، تـــالش 

خواهـــد کـــرد.  در همیـــن حـــال کار کنـــی کـــه در اجـــرای وظایـــف اش  ضعیـــف 

اســـت یـــا ســـهل انـــگاری می کنـــد، بایـــد مجـــازات شـــود. در واقـــع تطبیـــق اصـــل 

مجـــازات و مکافـــات در اداره هـــا، می توانـــد در فســـاد زدایـــی کمـــک کنـــد. 

ــک  ــی یـ ــای عینـ ــق رضورت هـ ــخگو مطابـ ــب و پاسـ ــکیل متناسـ ــب تشـ 5( ترتیـ

ــا دیـــده  ــاد زدایـــی اســـت. در بعضـــی اداره هـ اداره، راه حـــل دیگـــری بـــرای فسـ
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شـــده اســـت کـــه تعـــداد کارکـــن نســـبت بـــه حجـــم کار، زیـــاد یـــا کـــم اســـت. در 

ـــه  ـــی ک ـــد. در صورت ـــد ش ـــه خواه ـــکل مواج ـــه مش ـــا ب ـــورت، کار اداره ه ـــر دو ص ه

ـــن انجـــام  ـــان معی تناســـب کار و کارکـــن رعایـــت نشـــود، از یـــک ســـو کار اداره در زم

ــد.   ــم می کنـ ــز فراهـ ــتفاده را نیـ ــوء اسـ ــر فرصـــت سـ ــود و از ســـوی دیگـ منی شـ

6( در مـــورد اســـتقاللیت ارگان هـــای عدلـــی و قضایـــی، قانـــون اساســـی و قوانیـــن 

نافـــذ کشـــور جـــداً رعایـــت گـــردد. اســـتقاللیت کار ایـــن نهـــاد هـــا می توانـــد در 

رســـیده گی درســـت قضایـــا کمـــک کنـــد. دولـــت نیـــز بایـــد از اســـتقاللیت ایـــن 

نهـــاد هـــا بـــه خاطـــر تطبیـــق درســـت عدالـــت حایـــت کنـــد. 

7( اداره هـــای گوناگونـــی کـــه در واقـــع یـــک وظیفـــه را اجـــرا مـــی کننـــد، بایـــد 

ادغـــام شـــده و بـــه یـــک اداره تبدیـــل شـــوند. ایـــن مســـأله مـــی توانـــد در رصفـــه 

جویـــی بودجـــۀ دولـــت نیـــز مؤثـــر واقـــع شـــود. 

8( بازنگـــری و اصـــالح قوانین مطابق ایجابات رشایط زمانی امروزی

ـــن  ـــت. ای ـــی نیس ـــط فعل ـــا رشای ـــب ب ـــوده و مناس ـــه ب ـــتان کهن ـــن افغانس ـــیاری از قوانی بس

قوانیـــن بایـــد بـــا در نظـــر داشـــت وضعیـــت اجتاعـــی کشـــور بـــاز نگـــری شـــود. 

ــاد اداری،  ــری از فسـ ــتان و جلوگیـ ــت اداری افغانسـ ــود وضعیـ ــأله در بهبـ ــن مسـ ایـ

نقـــش مهمـــی خواهـــد داشـــت.

3- بررســـی عوامـــل فســـاد اداری در نظـــام مالـــی و اداری ارگان هـــای دفاعـــی 

ـــی  و امنیت

الف- عوامل

ـــه سیســـتم بانکـــی  ـــی از شـــکل ســـنتی ب ـــاع مل ـــی وزارت دف ـــور مال ـــر آن کـــه ام ـــزون ب اف

ـــود دارد  ـــش وج ـــن بخ ـــرده در ای ـــاد گس ـــود آن، فس ـــا وج ـــی ب ـــت؛ ول ـــرده اس ـــر ک تغیی

کـــه عوامـــل آن را به گونـــۀ زیـــر بـــر می شـــاریم:

1( نبـــود میکانیـــزم هـــای مؤثـــر کنـــرول از تعـــداد پرســـونل موجـــود در قطعـــات و 
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ـــن  ـــد. ای ـــوم مبان ـــا معل ـــازان ن ـــق رسب ـــام دقی ـــا ارق ـــت ت ـــده اس ـــبب ش ـــا، س ـــام ه جزوت

ـــال  ـــن خ ـــان از ای ـــت. آن ـــاخته اس ـــاعد س ـــه مس ـــاد پیش ـــراد فس ـــرای اف ـــه را ب ـــأله زمین مس

ـــاز  ـــاش رسب ـــوان مع ـــر عن ـــول را زی ـــون پ ـــای گوناگ ـــه روش ه ـــرده و ب ـــتفاده ک ـــوء اس س

ـــد. ـــود بزنن ـــۀ خ ـــه کیس ـــرده و ب ـــارج ک ـــت خ ـــۀ دول از خزان

ـــارض  ـــر ح ـــوبان غی ـــی منس ـــای بانک ـــع کارت ه ـــه موق ـــرداد ب ـــرای اس ـــی ب 2( میکانیزم

اردوی  ملـــی و پولیـــس ملـــی یکـــی از دالیـــل دیگـــری اســـت کـــه زمینـــۀ فســـاد را 

فراهـــم می کنـــد. اشـــخاص و افـــراد اســـتفاده جـــو بـــا اســـتفاده از کارت هـــای 

رسبـــازان غیـــر حـــارض، معـــاش آنـــان را از حســـاب دولـــت خـــارج می کننـــد. ایـــن 

مســـأله باعـــث می شـــود تـــا معـــاش رسبازانـــی کـــه در ســـنگر ســـینه ســـپر می کننـــد، 

بـــه علـــت کمبـــود پـــول بـــه موقـــع پرداخـــت نشـــود. 

3( پیچیـــده بـــودن نظـــام مالـــی و طوالنـــی بـــودن پروســـیجرهای حوالـــه و تادیـــات 

مالـــی؛ ایـــن رونـــد کاری و پروســـه هـــا بایـــد کوتـــاه شـــود. بـــه هـــر اندازه یـــی کـــه 

ـــۀ  ـــدازه زمین ـــان ان ـــه ه ـــد، ب ـــی باش ـــات طوالن ـــات و تادی ـــه ج ـــای حوال ـــیجر ه پروس

فســـاد اداری، بـــرای فســـاد پیشـــه گان بیشـــر مســـاعد می شـــود.
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ـــی از  ـــاع مل ـــات وزارت دف ـــتم معاش ـــه سیس ـــدیم ک ـــاد آور ش ـــاال ی ـــه در ب ـــا آن ک 4( ب

شـــکل ســـنتی آن بیـــرون شـــده اســـت؛ امـــا کمبـــود افـــراد مســـلکی در امـــور مالـــی 

ـــی  ـــه گونه ی ـــز ب ـــأله نی ـــن مس ـــده، ای ـــی ش ـــد مال ـــرد رون ـــدی پش ـــبب کن ـــن وزارت س ای

زمینـــه ســـاز بـــرای فســـاد مالـــی می شـــود. 

5( میکانیـــزم هـــای شـــفاف وارســـی و مراقبـــت از امـــور مالـــی نیـــز وجـــود نـــدارد. 

ایـــن موضـــوع یکـــی از مـــوارد جـــدی دیگـــری اســـت کـــه راه فســـاد پیشـــه گان 

را بازتـــر می کنـــد. زمانـــی کـــه میکانیـــزم درســـت و شـــفاف وارســـی امـــور مالـــی 

وجـــود نداشـــته باشـــد و سیســـتم مالـــی گاه نـــاگاه مطابـــق آن بررســـی و مراقبـــت 

نشـــود، طبیعـــی اســـت کـــه افـــراد فاســـد بـــا خیـــال راحـــت کار هـــای شـــان را بـــه 

ـــی وارد  ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــکتور ه ـــر س ـــر پیک ـــی را ب ـــۀ مهلک ـــد و رضب ـــش می برن پی

. می کننـــد

ـــوارد  ـــاد از م ـــات در فس ـــری قطع ـــطح ره ـــؤوالن س ـــی از مس ـــودن برخ ـــل ب 6( ذیدخ

ــاد هـــای  مهـــم و جـــدی دیگـــر اســـت. دســـت داشـــن مســـؤوالن ردۀ بـــاالی نهـ

ـــه  ـــت ب ـــان دس ـــا آن ـــی ب ـــه در تبان ـــتانی ک ـــر دس ـــا زی ـــود ت ـــبب می ش ـــه س ـــی ک حکومت

ـــر  ـــد. در اک ـــش برن ـــه پی ـــش را ب ـــای خوی ـــت کار ه ـــال راح ـــا خی ـــد ب ـــی زنن ـــاد م فس

ـــث  ـــاد، باع ـــه فس ـــی ب ـــاالی حکومت ـــطح ب ـــه و س ـــد رتب ـــراد بلن ـــن اف ـــت داش ـــوارد دس م

ـــد  ـــرار کنن ـــون ف ـــگ قان ـــان از چن ـــت آن ـــا حای ـــی ب ـــه گان اصل ـــاد پیش ـــا فس ـــود ت می ش

ـــد. ـــان  نرس ـــه آن ـــق ب ـــرس و تحقی ـــر بازپ ـــه خاط ـــادی ب ـــچ نه ـــت هی و دس

ـــط  ـــز رشای ـــی نی ـــای اوپراتیف ـــول ه ـــرف پ ـــورت م ـــرول از ص ـــزم کن ـــود میکانی 7( نب

بـــه یغـــا بـــردن پـــول از خزانـــۀ دولـــت را مهیـــا می ســـازد. ایـــن مـــورد ســـبب آن 

می شـــود تـــا افـــراد اســـتفاده جـــو، بـــه بهانـــه هـــای گوناگـــون، زمینـــه را بـــر خـــارج 

کـــردن پـــول از خزانـــۀ دولـــت فراهـــم کننـــد. 

8( ابهـــام و پیچیده گـــی در سیســـتم توزیـــع پـــول شـــهدا و معلـــوالن از مـــوارد مهـــم 

دیگـــر زمینـــه ســـاز بـــرای فســـاد اســـت. افـــراد فســـاد پیشـــه حتـــا بـــه بازمانـــده گان 
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ـــی  ـــت و پیچیده گ ـــتفاده از فرص ـــا اس ـــان ب ـــد. آن ـــم منی کنن ـــز رح ـــوالن نی ـــهدا و معل ش

سیســـتم توزیـــع معاشـــات معلـــوالن و بازمانـــده گان شـــهدا، پـــول هـــای آنـــان را بـــه 

جیـــب می زننـــد. ایـــن مســـأله حتـــا ســـبب می شـــود کـــه معلـــوالن و بازمانـــده گان 

ـــد. ـــی بزنن ـــه گدای ـــت ب ـــه و دس ـــا ریخت ـــاده ه ـــه ج ـــر، ب ـــدت فق ـــهدا از ش ش

9( ضعـــف نهـــاد هـــای کشـــفی و تفتیـــش نیـــز مـــورد دیگـــری اســـت کـــه موقـــع را 

ـــۀ  ـــان به گون ـــده همچن ـــن پدی ـــا ای ـــازد ت ـــاعد می س ـــه گان مس ـــاد پیش ـــاد و فس ـــرای فس ب

ـــد.  ـــه یاب ـــرده ادام گس

ب- راهکار ها

1( ســـاختارهای تشـــکیالتی ارگان هـــای کشـــفی، حقوقـــی و تفتیـــش مطابـــق بـــه 

ــای  ــه جـ ــن بـ ــته و کارکـ ــراد شایسـ ــا افـ ــوند تـ ــری شـ ــد بازنگـ ــون بایـ ــکام قانـ احـ

ـــه  ـــاد گرفت ـــو فس ـــده و جل ـــته ش ـــت گاش ـــن اس ـــان پایی ـــت کاری ش ـــه ظرفی ـــرادی ک اف

ـــود. ش

ــا بایـــد نظـــر بـــه تخصـــص، تعهـــد، تجربـــه، وفـــاداری و ســـابقۀ کاری  2( کادرهـ

ـــای  ـــکتور ه ـــژه س ـــه وی ـــا ب ـــکتور ه ـــه س ـــی هم ـــش مال ـــدی بخ ـــای کلی ـــت ه در بس
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ـــردن  ـــش و از ب ـــد در کاه ـــی توان ـــأله م ـــن مس ـــوند. ای ـــش ش ـــی گزین ـــی و امنیت دفاع

ـــرادی کـــه تعهـــد  ـــاال ذکـــر شـــد، وجـــود اف ـــه کـــه در ب ـــد؛ هـــان گون فســـاد کمـــک کن

ــوند. ــاد اداری می شـ ــش فسـ ــث افزایـ ــند، باعـ ــلکی منی باشـ ــته و مسـ کاری نداشـ

3( تطبیق سیســـتم هـــای برقی)کورایمز، بایومریک و افمس(

ــرول  ــتم کنـ ــق سیسـ ــا، تطبیـ ــزم هـ ــیجرها، میکانیـ ــا، پروسـ ــتم هـ ــالح سیسـ 4(  اصـ

داخلـــی و تفتیـــش تشـــکیالتی ) تفتیـــش قوماندانیـــت( در ارگان هـــای امنیتـــی از 

راه هـــای حـــل دیگـــری اســـت کـــه می توانـــد فســـاد را محـــو کنـــد. 

ـــر  ـــل در ام ـــای ذیدخ ـــونل در ارگان ه ـــی پرس ـــه ی ـــت وظیف ـــی مصونی ـــد پالیس 5( بای

مبـــارزه بافساد)کشـــف، حقـــوق و تفتیـــش( ترتیـــب شـــود. ایـــن مســـأله می توانـــد 

ــد  ــه می کننـ ــای وظیفـ ــدی ایفـ ــای کلیـ ــت هـ ــه در بسـ ــی کـ ــای ورزیده یـ کادر هـ

ــخاص  ــرای اشـ ــی بـ ــت وظیفه یـ ــود مصونیـ ــارض نبـ ــال حـ ــد. در حـ ــظ کنـ را حفـ

مســـلکی و متعهـــد وجـــود نـــدارد؛ زمانـــی کـــه در ســـطح رهـــری تغییراتـــی وارد 

شـــود، بـــدون در نظرداشـــت لیاقـــت، توانایـــی و ظرفیـــت بـــه خواســـت و ســـلیقۀ 

افـــراد و اشـــخاص در رده هـــای پاییـــن نیـــز تغییـــر و تبدیـــل بـــه وجـــود می آیـــد. 

ایـــن موضـــوع خـــود دامنـــۀ فســـاد اداری را گســـرده می ســـازد.

ـــن اداره هـــا  ـــد ادغـــام شـــوند. موجودیـــت ای ـــون بای ـــق قان 6( اداره هـــای مـــوازی مطاب

ـــد؛  ـــک منی کن ـــاد کم ـــا فس ـــارزه ب ـــرای مب ـــوده و ب ـــکالت نب ـــای مش ـــا راه گش ـــه تنه ن

بلکـــه باعـــث فســـاد می شـــوند. 

7( قوانیـــن موجـــود بایـــد مطابـــق ایجابـــات و رشایـــط زمانـــی امـــروزی بازنگـــری 

و اصـــالح شـــوند. در اکـــر مـــوارد مـــاده هـــای قانـــون بـــا رشایـــط کار امـــروزی 

ــب  ــت طلـ ــراد فرصـ ــا افـ ــود تـ ــبب می شـ ــن سـ ــام در قوانیـ ــد. ابهـ ــدق منی کنـ صـ

از ایـــن خـــال اســـتفاده کـــرده و زمینـــۀ فســـاد و دزدی را بـــرای خویـــش مســـاعد 

ســـازند. 

ـــه  ـــدی گرفت ـــد ج ـــأله بای ـــن مس ـــفی؛ ای ـــع کش ـــراآت مراج ـــالح اج ـــر اص ـــد ب 8( تأکی
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ــر  ــد و بـ ــزی منی داننـ ــق چیـ ــف و تحقیـ ــه از کشـ ــلکی کـ ــر مسـ ــراد غیـ ــود. افـ شـ

ـــان  ـــه جـــای آن ـــار شـــده و ب ـــد برکن ـــه کار گاشـــته شـــده ان ـــط شـــخصی ب اســـاس رواب

ـــالوۀ  ـــلکی برع ـــر مس ـــراد غی ـــود اف ـــوند. وج ـــتخدام ش ـــلکی اس ـــته و مس ـــراد شایس اف

ـــده  ـــکالت ش ـــش مش ـــث افزای ـــه باع ـــد؛ بلک ـــاز منی کنن ـــکالت را ب ـــره مش ـــه گ آن ک

و زمینـــه را بـــرای فســـاد اداری نیـــز مســـاعد می ســـازند.

ـــی  ـــی و امنیت ـــکتور دفاع ـــی و اداری س ـــش مال ـــؤوالن بخ ـــت مس ـــت و مصونی 9( امنی

ـــود. ـــه ش ـــدی گرفت ـــد ج بای

ـــایر  ـــس و س ـــی پولی ـــای امنیت ـــوزه ه ـــاد اداری در ح ـــت فس ـــل موجودی 4- عوام

ـــری از آن ـــای جلوگی ـــکار ه ـــم و راه ـــا جرای ـــارزه ب ـــای مب ارگان ه

الف- عوامل

ـــاد  ـــت فس ـــود دارد. موجودی ـــا وج ـــور م ـــی کش ـــای دولت ـــام ارگان ه ـــاد اداری در مت فس

در ایـــن اداره هـــا عوامـــل گوناگـــون دارد کـــه دولـــت را بـــه خـــود مـــروف کـــرده 

اســـت. فســـاد در ارگان هـــای امنیتـــی و دفاعـــی بیشـــر از متـــام ارگان هـــای دیگـــر 

کشـــور وجـــود داشـــته کـــه تاحـــال مبـــارزۀ جـــدی بـــا آن صـــورت نگرفتـــه اســـت. 
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ـــوبان  ـــی از منس ـــودن برخ ـــد ب ـــون، فاس ـــردن قان ـــق نک ـــی، تطبی ـــردن بی طرف ـــت نک رعای

ـــاد  ـــت فس ـــدۀ موجودی ـــل عم ـــط و ... از عوام ـــر ضواب ـــط ب ـــودن رواب ـــم ب ـــس، حاک پولی

ـــرج  ـــرده و ه ـــن ب ـــون را از بی ـــت قان ـــل حاکمی ـــاد، اص ـــد. فس ـــا می باش ـــن ارگان ه در ای

ـــاال ذکـــر  ـــر متـــام مـــواردی کـــه در ب ـــه وجـــود مـــی آورد. عـــالوه ب و مـــرج را در کشـــور ب

شـــد، یکـــی از عوامـــل مهـــم فســـاد اداری در کشـــورهای مثـــل افغانســـتان، حاکـــم بـــودن 

ـــور  ـــت از کش ـــه حکای ـــد ک ـــل تولی ـــود عوام ـــا کمب ـــود ی ـــد. نب ـــازار« می باش ـــاد ب »اقتص

مرفـــی دارد، از یـــک طـــرف و آزادی بـــی حـــد در بـــه دســـت آوردن رسمایـــه از 

ـــار می آیـــد. ـــه ش ـــل ب ـــن اص ـــم تری ـــاد اداری مه ـــر، در ترویـــج فس ـــرف دیگ ط

1( عدم تطبیق یکسان قانون

ـــدان  ـــاالی زورمن ـــا ب ـــود؛ ام ـــق می ش ـــطه تطبی ـــی واس ـــف و ب ـــراد ضعی ـــاالی اف ـــون ب قان

و پـــول داران چنیـــن نیســـت. ایـــن امـــر یکـــی از عوامـــل موجودیـــت فســـاد در ایـــن 

ــد.  ــا می باشـ ارگان هـ

2( نبود مصونیت کادری

ـــت داده  ـــا اهمی ـــه آنه ـــه ب ـــد؛ بلک ـــت ندارن ـــه مصونی ـــا ک ـــه تنه ـــا ن ـــس م ـــای پولی کادره

ـــان  ـــک از کارکن ـــچ ی ـــه شـــده و هی ـــده گرفت ـــا نادی ـــج و زحمـــت آنه ـــام رن منی شـــود. مت

بـــه شـــوق و عالقـــه کار منی کننـــد. 

3( کتان حقایق و جرایم

پنهـــان کاری جرایـــم در ایـــن ارگان هـــا حکایـــت از فســـاد گســـرده می کنـــد. اگـــر 

ـــان  ـــه پنه ـــت ب ـــت دس ـــچ وق ـــد، هی ـــل نباش ـــم دخی ـــات در جرای ـــوبان و مقام ـــت منس دس

کاری منی زننـــد. ایـــن امـــر هـــم از عوامـــل مهـــم گســـرش فســـاد اداری بـــه شـــار 

می آیـــد.

4( حایت مجرمان و مفسدان 

ـــرده  ـــوذ ک ـــی نف ـــی و دفاع ـــای امنیت ـــش ه ـــی در بخ ـــا اندازه ی ـــرم ت ـــد و مج ـــراد مفس اف

ـــام  ـــه انج ـــی ک ـــام جرایم ـــا مت ـــد. ب ـــود دارن ـــا خ ـــش را ب ـــن بخ ـــوبان ای ـــیاری از منس و بس
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ــازند. ــی می سـ ــد، رسپـــوش قانونـ می دهنـ

5( محدودیت صالحیت های مسؤوالن و منسوبان پولیس 

ـــان،  ـــت گیری مجرم ـــات در دس ـــۀ والی ـــان امنی ـــس و قوماندان ـــوبان پولی ـــد منس ـــر چن ه

دســـت بـــاز دارنـــد؛ امـــا همیـــن کـــه مجرمـــان را دســـتگیر کردنـــد، دیگـــر کاری بـــه 

آنـــان ندارنـــد. گرچـــه ایـــن امـــر قانونـــی اســـت؛ امـــا محدودیـــت وظیفه یـــی یـــک 

ــد. ــان می دهـ ــدان را نشـ قومانـ

6( موجودیت پولیس محلی

ـــت،  ـــده اس ـــر ش ـــان بیش ـــداد آن ـــور تع ـــر در کش ـــۀ اخی ـــک ده ـــه در ی ـــی ک ـــس محل پولی

ـــی  ـــا، ب ـــت آنه ـــرول درس ـــدم کن ـــه ع ـــت؛ بلک ـــز نیس ـــش برانگی ـــود چال ـــودی خ ـــه خ ب

ـــه  ـــی را در گوش ـــس محل ـــر روز پولی ـــی آورد. ه ـــود م ـــه وج ـــه ب ـــاری را در جامع ـــد و ب بن

ـــد.  ـــداده ان ـــام ن ـــر انج ـــچ کار مؤث ـــه هی ـــم ک ـــود می بینی ـــت خ ـــار مملک و کن

7( حاکم بودن روابط بر ضوابط

پدیده یـــی کـــه همـــگام بـــا بـــه وجـــود آمـــدن فســـاد اداری رشـــد می کنـــد. متـــام 

ــان بـــی اهمیـــت شـــده و بخـــش هـــای دولتـــی، قـــری و ســـمتی  ــتعداد کارکنـ اسـ
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می گـــردد. ایـــن امـــر در نهایـــت ســـبب بـــه وجـــود آمـــدن تبعیـــض نیـــز می شـــود.

8( اکال نشدن منسوبان )پرسونل( در مسیر شاهراه ها) به لحاظ حقوقی(

ـــم از لحـــاظ  ـــی پولیـــس در جریـــان عملیـــات ه ـــت پرســـونل وظیفه ی اکـــال و حای

حقوقـــی و هـــم از لحـــاظ وســـایل رضوری، امـــری اســـت کـــه بارهـــا نادیـــده گرفتـــه 

ـــر  ـــتی و تغیی ـــان سس ـــۀ آن ـــا در روحی ـــاهراه ه ـــوبان ش ـــاش منس ـــیدن مع ـــت. نرس ـــده اس ش

ایجـــاد کـــرده و آنـــان را بـــه فســـاد تشـــویق می کنـــد.

9( نبود یا کمبود ظرفیت مسلکی

ـــری رضوری  ـــی ام ـــی و خصوص ـــای دولت ـــام ارگان ه ـــلکی در مت ـــان مس ـــود کارکن وج

ـــدن  ـــر ش ـــی در بیش ـــی و دفاع ـــای امنیت ـــراد در ارگان ه ـــن اف ـــود ای ـــا کمب ـــود ی ـــت. نب اس

جرایـــم ســـنگین، کمـــک می کنـــد.

10( نبود میکانیزم مجازات و مکافات

بســـیاری از کارکنـــان پولیـــس و دیگـــر بخـــش هـــا، بـــرای خدمـــت جامعـــۀ خـــود، 

ــود.  ــر شـ ــان تقدیـ ــد از آنـ ــه بایـ ــد کـ ــانی می زننـ ــداکاری و جان فشـ ــه فـ ــت بـ دسـ

در برابـــر، کســـانی هـــم وجـــود دارنـــد کـــه مخالـــف ایـــن جریـــان کار می کننـــد و 

بـــرای مفســـد جلـــوه دادن حکومـــت، دســـت بـــه هـــر کاری می زننـــد؛ ایـــن هـــا هـــم 

ـــن  ـــاالی ای ـــات ب ـــازات و مکاف ـــون مج ـــدن قان ـــق نش ـــد. تطبی ـــی ندارن ـــی را در پ مجازات

افـــراد خـــود بازگـــو کننـــدۀ موجودیـــت فســـاد در دولـــت می باشـــد.

11( وجود فرهنگ معافیت

ـــت؛  ـــد نیس ـــود ب ـــودی خ ـــه خ ـــر، ب ـــوارد دیگ ـــیاری از م ـــد بس ـــورد مانن ـــن م ـــود ای وج

ـــم،  ـــاده روی کنی ـــا مفســـدان زی ـــان ی ـــه مجرم ـــا اگـــر در بخشـــیدن و احســـاس ترحـــم ب ام

گویـــا دســـت آنهـــا را در انجـــام جـــرم بـــاز گذاشـــته ایـــم. متأســـفانه ایـــن مـــورد در 

نهادهـــای دولتـــی مـــا دیـــده می شـــود.

12( نبود منایندۀ ارگان های کشفی در پوسته ها

ـــام  ـــز از انج ـــود. در مرک ـــام می ش ـــز انج ـــای مرک ـــده گان ارگانه ـــادی دور از دی ـــوارد زی م
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ـــف و  ـــای کش ـــی از ارگانه ـــد مناینده های ـــت. بای ـــری نیس ـــچ خ ـــا هی ـــت ه ـــن فعالی ای

ـــان  ـــوی از جری ـــه نح ـــه ب ـــند ک ـــته باش ـــود داش ـــس وج ـــای پولی ـــته ه ـــت در پوس مراقب

ـــد. ـــارت کنن ـــا نظ کاری آنه

13( موجودیـــت و ترافیک مواد مخدر در شـــاه راه ها

در ایـــن شـــکی نیســـت کـــه مـــواد مخـــدر در کشـــور وجـــود دارد. مشـــکل ایـــن 

ــی و  ــای امنیتـ ــوبان ارگان هـ ــاک را منسـ ــوم و خطرنـ ــدۀ شـ ــن پدیـ ــه ایـ ــت کـ اسـ

ــدر در  ــواد مخـ ــاق مـ ــک و قاچـ ــد. ترافیـ ــت می کننـ ــاق و مدیریـ ــی، قاچـ دفاعـ

موجودیـــت فســـاد اداری و انـــواع گوناگـــون آن، کمـــک شـــایانی می کنـــد.

ب- راهکار ها

بـــرای برون رفـــت از چنـــگال ایـــن پدیـــدۀ وحشـــتناک، راهـــکار هایـــی پیشـــنهاد 

ـــن  ـــو ای ـــد در مح ـــاید بتوان ـــد، ش ـــی گردن ـــا عمل ـــکار ه ـــن راه ـــر ای ـــت؛ اگ ـــده اس ش

ـــد: ـــک کنن ـــا را کم ـــده م پدی

1( تطبیـــق یکســـان قانون باالی متام مجرمان 

ـــاز  ـــه و امتی ـــه، مرتب ـــه گان، درج ـــاد پیش ـــان و فس ـــاالی مجرم ـــون ب ـــق قان ـــد در تطبی بای
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قایـــل نشـــویم. قانـــون بـــرای همـــه اســـت؛ نـــه ضعیـــف می شناســـد و نـــه قـــوی. 

اگـــر قانـــون بـــاالی مجرمـــان خطرنـــاک عملـــی گـــردد، افـــراد ناتـــوان، احســـاس 

ــد.  ــوت می کننـ قـ

2( ثبات کادری

 کارکنـــان کادری مـــا بایـــد مصونیـــت داشـــته باشـــند و از آنـــان حایـــت شـــود. 

ایـــن امـــر مشـــمول تشـــویق و ترغیـــب هـــم می شـــود. حایـــت قانونـــی از آنـــان 

ــث پیرفـــت کار  ــیده و  باعـ ــوت بخشـ ــلکی را قـ ــان کادری و مسـ ــۀ کارکنـ روحیـ

می شـــود. 

3( شناســـایی افراد مفســـد و ســـپردن آنها به پنجۀ قانون 

ـــایی،  ـــد شناس ـــد، بای ـــه می کنن ـــام وظیف ـــا انج ـــن ارگان ه ـــه در ای ـــه گان ک ـــاد پیش فس

ــدان حایـــت  ــان و مفسـ ــه از مجرمـ ــد کـ ــان انـ ــوند. اینـ ــازات شـ ــتگیر و مجـ دسـ

ــود،  ــع نشـ ــی قطـ ــی قضایـ ــای عدلـ ــراد از نهادهـ ــن افـ ــت ایـ ــر دسـ ــد. اگـ می کننـ

مبـــارزه بـــا فســـاد هیـــچ معنایـــی نخواهـــد داشـــت.

4(  ارتقـــای ظرفیـــت ها و قابلیت های منســـوبان قوای پولیس 

بـــاال بـــردن ظرفیـــت منســـوبان پولیـــس و عـــدم محدودیـــت کاری آنـــان، دســـت 

مجرمـــان را تـــا اندازه یـــی می توانـــد دور نگهـــدارد. مـــورد مذکـــور بـــه ایـــن معنـــا 

نیســـت کـــه یـــک قومانـــدان امنیـــه هـــر چـــه کـــه بخواهـــد انجـــام بدهـــد؛ بلکـــه 

ـــن امـــر  ـــد. در ای ـــان را دســـتگیر کن ـــا مجرمـــان برخـــورد منـــوده و آن ـــد ب ـــه بتوان آزادان

هـــم مســـلکی بـــودن مطـــرح اســـت و هـــم نبـــود محدویـــت بیـــش از حـــد کاری.

5( مهار منـــودن پولیس محلی 

پولیـــس محلـــی در رشایطـــی کـــه وجـــود آن رضوری باشـــد، بایـــد مهـــار گـــردد. 

ـــت  ـــر دول ـــه پیک ـــه ب ـــت رضب ـــۀ دول ـــس از بدن ـــن پولی ـــکیل ای ـــردن تش ـــن ب ـــون ازبی چ

ـــر  ـــردد، دیگ ـــرار گ ـــت برق ـــود و امنی ـــر ش ـــی به ـــت امنیت ـــه وضعی ـــی ک ـــد. زمان می زن

ـــاک شـــوند. ـــه کلـــی پ ـــت ب ـــۀ دول ـــد از بدن ـــه وجـــود آن نیســـت و بای هیـــچ رضورت ب
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6( حاکم شـــدن ضوابط بر روابط 

همیـــن کـــه دســـت افـــراد بـــا نفـــوذ و زورگـــو از مداخلـــه در امـــور دولـــت قطـــع 

ــا اســـتخدام شـــوند، ایـــن  ــام بخـــش هـ ــراد مســـلکی و دلســـوز در متـ گـــردد، افـ

ـــت  ـــن حرک ـــط، بزرگری ـــر رواب ـــط ب ـــت ضواب ـــد. حاکمی ـــد ش ـــرف خواه ـــکل برط مش

ــد. ــاد اداری می باشـ ــا فسـ ــارزه بـ ــتای مبـ در راسـ

ــا اصـــل مکافـــات و مجـــازات بـــه  عـــالوه بـــر مـــوارد فـــوق ایجـــاب می کنـــد تـ

ــت  ــر حایـ ــام و مبتکـ ــک نـ ــؤوالن نیـ ــده و از مسـ ــت شـ ــدی رعایـ ــورت جـ صـ

ــری  ــداً جلوگیـ ــز جـ ــی نیـ ــر قانونـ ــر غیـ ــدور اوامـ ــرد. از صـ ــورت بگیـ ــدی صـ جـ

ــا ثقلـــت وظیفـــه و  شـــود. بـــه همیـــن ترتیـــب تشـــکیل حـــوزه هـــای متناســـب بـ

خصوصیـــات آن عیـــار و ســـطح بازپرســـی در برابـــر وظایـــف بـــاال بـــرده شـــود. 

ـــل  ـــه اه ـــپردن کار ب ـــپورت، س ـــادر و ترانس ـــور بن ـــازی( ام ـــان دیجیتل)برقی س همچن

ـــۀ  ـــه زمین ـــد ک ـــواردی ان ـــز از م ـــی نی ـــی محل ـــای امنیت ـــان ارگان ه ـــی می کار، هاهنگ

ــد. ــش می دهـ ــاد را کاهـ ــم فسـ ــکاب جرایـ ارتـ
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5- بررســـی عوامـــل موجودیـــت فســـاد اداری در نظـــام تشـــکیالتی ســـکتورهای 

امنیتـــی  و راهـــکار هـــای جلوگیـــری از آن

الف- عوامل

فســـاد اداری در ســـاختارهای ســـکتورهای دفاعـــی و امنیتـــی، اساســـی تریـــن دشـــواری و 

ـــه  ـــره و نهادین ـــش روزم ـــت. افزای ـــتان اس ـــازی در افغانس ـــۀ دولت س ـــراروی پروس ـــع ف مان

شـــدن آن در ســـاختارهای امنیتـــی، بـــه یـــک نگرانـــی همه گانـــی مـــردم افغانســـتان و 

ـــکتورهای  ـــاد اداری در س ـــاه، فس ـــۀ کوت ـــه گون ـــت. ب ـــده اس ـــدل ش ـــی مب ـــۀ جهان جامع

ـــت: ـــرده اس ـــاد ک ـــل را ایج ـــای ذی ـــواری ه ـــی، دش ـــی و امنیت دفاع

1(  فســـاد اداری حاکمیـــت قانـــون را از بیـــن بـــرده، و امنیـــت و ثبـــات کشـــور را بـــه 

ــد. ــه می کنـ ــر مواجـ خطـ

ـــور  ـــاع کش ـــام اتب ـــر مت ـــون ب ـــان قان ـــق یکس ـــع تطبی ـــاد اداری، مان ـــه فس ـــا ک ـــن معن ـــه ای ب

ـــران  ـــالس گ ـــدان و اخت ـــدن زورمن ـــد ش ـــون، قدرمتن ـــدن قان ـــق نش ـــۀ تطبی ـــود. الزم می ش

ـــد.  ـــم می زن ـــور را بره ـــادی کش ـــی و اقتص ـــات سیاس ـــه ثب ـــت ک اس

ـــوازن  ـــاف مت ـــع انکش ـــده و مان ـــراد ش ـــانی اف ـــوق انس ـــض حق ـــث نق ـــاد اداری باع 2( فس

و پایـــدار جامعـــه می گـــردد.

ـــری  ـــوق ب ـــض حق ـــی نق ـــبب اصل ـــاد اداری، مس ـــه فس ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــت ام  حقیق

می باشـــد؛ زیـــرا بـــا بـــه وجـــود آمـــدن فســـاد، برخـــی از افـــراد ســـودجو بـــه قـــدرت 

رســـیده، خواســـت هـــای بقیـــه افـــراد جامعـــه را زیـــر پـــا می کننـــد و مانـــع بهبـــود و 

ــه نیـــز می گردنـــد. انکشـــاف جامعـ

ـــرد و بیـــن ملـــت  ـــر ســـؤال مـــی ب 3(  فســـاد اداری صالحیـــت و حســـابدهی دولـــت را زی

ـــد.  ـــاد می کن ـــه ایج ـــت فاصل و دول

ـــا موجودیـــت فســـاد اداری، اعتبـــار دولـــت و منســـوبان آن از دســـت    بایـــد گفـــت کـــه ب

مـــی رود.  ایـــن بـــی اعتـــادی، پیچیدگـــی هـــا و تـــورم سیســـتم تشـــکیالتی، پروســـیجرهای 

طوالنـــی و موجودیـــت اداره هـــای مـــوازی در ســـطوح مختلـــف نیروهـــای امنیتـــی، 
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ـــامل  ـــوق و  ادارۀ س ـــان س ـــات و همچن ـــی قطع ـــتیکی وحرب ـــادی، لوژس ـــات م ـــور تأمین ام

ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــواری مواج ـــه دش ـــدیداً ب ـــوق را ش ـــای ف ـــونل نیروه پرس

ـــد گاه واضـــح در مـــورد نظـــام تشـــکیالتی نیروهـــای  4( عـــدم موجودیـــت راهـــکار و دی

ـــده  ـــث ش ـــت، باع ـــی دول ـــکیالت اساس ـــون تش ـــب قان ـــدم تصوی ـــی و ع ـــی و امنیت دفاع

ــات  ــکار و نظریـ ــع افـ ــی تابـ ــی و امنیتـ ــکتورهای دفاعـ ــاختار تشـــکیالتی سـ ــه سـ کـ

ـــام  ـــداوم نظ ـــی مت ـــی ثبات ـــبب ب ـــش س ـــۀ خوی ـــه نوب ـــت ب ـــن وضعی ـــردد. ای ـــخاص گ اش

تشـــکیالتی اداره هـــای فـــوق شـــده اســـت. تـــورم غیـــر موجـــه تشـــکیالتی و ایجـــاد 

اداره هـــای مـــوازی نیـــز محصـــول نبـــود دیـــدگاه و راهـــکار واضـــح در زمینـــۀ یـــاد 

ـــه  ـــی ک ـــتقل نظارت ـــزم مس ـــون میکانی ـــا اکن ـــه ت ـــن ک ـــم ای ـــوع مه ـــد. موض ـــده می باش ش

طـــرح اصـــالح ایـــن نظـــام را آمـــاده ســـازد، ایجـــاد نگردیـــده اســـت. ایـــن امـــر نیـــز 

ـــت. ـــاعد ســـاخته اس ـــده، مس ـــاد ش ـــت ایج ـــداوم وضعی ـــرای ت ـــت را ب فرص

5( نیمه سنتی بودن ساختارهای تشکیالتی سکتورهای دفاعی و امنیتی:

ایـــن سیســـتم رونـــد مدرنیـــزه شـــدن و قانون منـــدی انکشـــافی اداره هـــای ذیربـــط را 

ـــکیالت  ـــی تش ـــد و بازبین ـــدی رش ـــاختار توامنن ـــن س ـــان ای ـــرد. همچن ـــؤال می ب ـــر س زی
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نظامـــی را نداشـــته و مانـــع بـــزرگ در راســـتای مدرنیـــزه شـــدن سیســـتم تشـــکیالت 

ــد. حربـــی کشـــور می باشـ

ــۀ  ــار دهـ ــی چهـ ــای تحمیلـ ــگ هـ ــادی: جنـ ــاظ اقتصـ ــوربه لحـ ــته گی کشـ 6( وابسـ

ــد،  ــور می باشـ ــادی در کشـ ــار اقتصـ ــت ناهنجـ ــی وضعیـ ــت اصلـ ــه علـ ــته کـ گذشـ

ـــای  ـــک ه ـــه کم ـــی ب ـــی و نظام ـــای ملک ـــش ه ـــاد بخ ـــن اقتص ـــه تأمی ـــته ب ـــت را وابس دول

ـــاد  ـــدن فس ـــود آم ـــه وج ـــبب ب ـــر س ـــن ام ـــت. ای ـــرده اس ـــده ک ـــت کنن ـــورهای حای کش

در امـــور تشـــکیالتی ملکـــی و نظامـــی کشـــور گردیـــده اســـت.  

ـــی از  ـــی بعض ـــت طلب ـــی: منفع ـــع اجتاع ـــر مناف ـــی ب ـــردی و گروه ـــع ف ـــح مناف 7( ترجی

ـــام  ـــا فرج ـــای ن ـــت ه ـــاع، خواس ـــع اجت ـــردن مناف ـــا ک ـــر پ ـــا زی ـــه ب ـــد ک ـــخاص زورمن اش

ـــه  ـــاد اداری ب ـــد فس ـــل رش ـــه عوام ـــد؛ از جمل ـــق می کنن ـــه تطبی ـــاالی جامع ـــش را ب خوی

ـــی رود.   ـــار م ش

ـــی در کشـــور:  ـــی و ذهن ـــا و رشایـــط عین ـــا جغرافی ـــق ب ـــود ســـاختار تشـــکیالتی مطاب 8( نب

ـــت و در  ـــور نیس ـــی کش ـــاالت کنون ـــده ح ـــی، جواب ـــای امنیت ـــی ارگان ه ـــکیالت فعل تش

ـــط  ـــد در رشای ـــا بتوان ـــت ت ـــده اس ـــه نش ـــر گرفت ـــور در نظ ـــای کش ـــت و جغرافی آن موقعی

ـــد.  ـــده باش ـــور جواب ـــی کش فعل

ـــرج و  ـــرج و م ـــث ه ـــر باع ـــن ام ـــده: ای ـــی ش ـــع و ارزیاب ـــف جام ـــۀ وظای ـــود الیح 9( نب

بـــه هـــم خورده گـــی کارهـــا شـــده و تداخـــل وظیفه یـــی را میـــان ارگان هـــای امنیتـــی 

ـــی آورد. ـــود م ـــه وج ب

10( موجودیـــت تشـــکیالت خیالـــی: نبـــود تفتیـــش و بازبینـــی دوامـــدار مســـؤوالن 

امنیتـــی از بخـــش هـــای قطعـــات پولیـــس و اردوی ملـــی، ســـبب ناهنجـــاری هـــا در 

قطعـــات نظامـــی و نیـــز ســـبب ســـقوط بعضـــی از ولســـوالی هـــا درکشـــور گردیـــده 

اســـت.

11( ناقـــص بـــودن تشـــکیالت فعلـــی: در رشایـــط فعلی)امنیتـــی( کـــه همـــه روزه 

بعضـــی از کارکنـــان نظامـــی اعـــم از افـــران و رسبـــازان کـــه توســـط مخالفـــان 
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ـــل  ـــی کام ـــس مل ـــات اردو و پولی ـــکیالت قطع ـــد، تش ـــن می رون ـــت از بی ـــلح دول مس

نیســـت. تأخیـــر در تطبیـــق قانـــون تشـــکیالت و قـــرار نگرفـــن کارکنـــان مســـلکی 

در بســـت هـــای مربـــوط بـــه آنـــان، نیـــز مســـبب ایـــن امـــر پنداشـــته می شـــود. 

ـــاد  ـــه فس ـــروض ب ـــون مع ـــت و اکن ـــوب اس ـــل خ ـــک اص ـــی ی ـــب مل ـــار ترکی 12(  معی

شـــده اســـت. ایـــن امـــر از آن جهـــت خـــوب اســـت کـــه متـــام اقـــوام را راضـــی 

ـــت. ـــده اس ـــتفاده ش ـــوء اس ـــفانه از آن س ـــه متأس ـــی دارد ک ـــه م نگ

      در چنـــد ســـال گذشـــته، در تعییـــن و تقـــرر برخـــی از منســـوبان عالـــی رتبـــۀ 

نیروهـــای دفاعـــی و امنیتـــی کشـــور، نســـبت بـــه معیارهـــای مســـلکی، بـــه روابـــط 

ـــار داده  ـــر اعتب ـــی، بیش ـــای سیاس ـــبت ه ـــی و مناس ـــخصی، گروه ـــای ش ـــلیقه ه و س

ـــلکی الزم را  ـــش مس ـــالت و دان ـــه تحصی ـــخاص ک ـــن اش ـــی از ای ـــت. برخ ـــده اس ش

ـــب و  ـــن مطل ـــردن ای ـــان ک ـــور پنه ـــه منظ ـــد، ب ـــکری ندارن ـــف عس ـــام وظای ـــرای انج ب

ـــک  ـــۀ ی ـــد. در نتیج ـــتفاده می کنن ـــی اس ـــناد جعل ـــالح، از اس ـــات ذیص ـــال مقام اغف

ــتان  ــی افغانسـ ــکتورهای امنیتـ ــه در سـ ــت کـ ــوان دریافـ ــطحی می تـ ــی سـ ارزیابـ

کمریـــن اشـــخاص بـــر اســـاس تخصـــص و مســـلک تعییـــن بســـت گردیده انـــد.
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      اســـتخدام منســـوبان مذکـــور بـــر مبنـــای روابـــط و ســـلیقه هـــای شـــخصی و 

ـــکتورهای  ـــاد اداری در س ـــم فس ـــر مه ـــی، از مظاه ـــناد جعل ـــتفاده از اس ـــان اس همچن

ــط، تبعیـــض  ــر ضوابـ ــط بـ ــح روابـ ــی رود. ترجیـ ــار مـ ــه شـ ــی بـ ــی و امنیتـ دفاعـ

نـــژادی، قومـــی، لســـانی، موقـــف هـــای سیاســـی و اجتاعـــی، نتایـــج زیـــان 

ـــای  ـــی ه ـــف و توانای ـــف موق ـــته و در تضعی ـــی داش ـــا در پ ـــردم م ـــرای م ـــاری را ب ب

نیروهـــای امنیتـــی، نقـــش مهمـــی دارد: 

1( نبـــود میکانیـــزم هـــای مؤثـــر ارزیابـــی کادرهـــا: سیســـتم دقیـــق در رابطـــه بـــه 

ـــبب  ـــر س ـــن ام ـــدارد؛ ای ـــود ن ـــلکی وج ـــای مس ـــی و کادره ـــان نظام ـــی کارکن ارزیاب

بـــروز فســـاد در ارگان هـــای امنیتـــی گردیـــده اســـت. 

ـــارف  ـــبب مص ـــزاف، س ـــای گ ـــاش ه ـــا مع ـــاوران ب ـــد مش ـــش از ح ـــتخدام بی 2(  اس

بـــی جـــا، ضعـــف اقتصـــاد و بـــه هـــم ریخته گـــی تـــوازن معـــاش هـــای کارکنـــان 

ـــت.   ـــده اس گردی

3( رعایـــت نکـــردن احـــکام قانـــون در تقـــرر، تبـــدل، ترفیـــع و تقاعـــد کادرهـــا 

نیـــز از مـــواردی اســـت کـــه در تضعیـــف موقـــف نیروهـــای امنیتـــی نقـــش دارد.

ــال دادن بیـــش از  ــان: مجـ 4( انعطـــاف پذیـــری بیـــش از حـــد در مقابـــل کارکنـ

حـــد کادرهـــا، در نـــا کارآمـــدی آنـــان نقـــش ارزنـــده داشـــته و سیســـتم سلســـلۀ 

ــرد. ــؤال می بـ ــر سـ ــب را زیـ مراتـ

ـــات  ـــتم مکاف ـــردن سیس ـــت نک ـــازات: رعای ـــات و مج ـــل مکاف ـــق اص ـــدم تطبی 5( ع

ـــت  ـــال و وطندوس ـــان فع ـــردی کارکن ـــان و دل ـــت مجرم ـــث تقوی ـــازات، باع و مج

ـــت.  ـــده اس گردی

6( عـــدم مصونیـــت وظیفـــه یـــی: نبـــود مـــکان امـــن بـــرای کارمنـــدان و خانـــواده 

ـــه  ـــی؛ از جمل ـــدرن امنیت ـــوازم م ـــود ل ـــل کاری و نب ـــودن مح ـــوظ نب ـــان، محف ـــای آن ه

عواملـــی اســـت کـــه باعـــث دلـــردی کارکنـــان می شـــود.

ـــه  ـــر گرفت ـــلکی در نظ ـــش مس ـــان، دان ـــن کارکن ـــا: در تعیی ـــن کادره ـــت پایی 7( ظرفی

ـــود.  ـــس منی ش ـــدرن، تدری ـــای م ـــتم ه ـــا سیس ـــی ب ـــز دروس عمل ـــده و نی نش
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ـــر  ـــتند، ه ـــون نیس ـــود مص ـــی خ ـــه ی ـــف وظیف ـــراد در موق ـــت کادری: اف ـــدم مصونی 8( ع

ـــت.  ـــود اس ـــان موج ـــی آن ـــال تبدیل ـــه احت لحظ

ـــای  ـــز و نهاده ـــودن مراک ـــز نب ـــی: مجه ـــت داری الکرونیک ـــت حکوم ـــدم موجودی 9(  ع

ـــه رضورت  ـــی ک ـــایل الکرونیک ـــا وس ـــی ب ـــی و امنیت ـــای دفاع ـــژه ارگان ه ـــه وی ـــی ب دولت

ـــی دارد. ـــده ی ـــش ارزن ـــاد اداری نق ـــرش فس ـــد؛ در گس ـــی باش ـــر م ـــن ع ـــرم ای م

ب- راهکارها

ـــون  ـــن قان ـــب ای ـــت: تصوی ـــون تشـــکیالت اساســـی دول ـــاذ قان ـــب، توشـــیح و انف 1( تصوی

مـــی توانـــد تـــا اندازه یـــی جلـــو گســـرش فســـاد را بگیـــرد. عیـــار کـــردن ســـاختارهای 

ـــت و  ـــل مؤثری ـــای اص ـــر مبن ـــذ ب ـــن ناف ـــاس قوانی ـــر اس ـــی ب ـــای دولت ـــکیالتی اداره ه تش

ـــده  ـــن پدی ـــا ای ـــارزه ب ـــز در راه مب ـــا نی ـــت ه ـــف و مکلفی ـــم کار، وظای ـــه حج ـــب ب متناس

ـــت. ـــر اس مؤث

ـــدۀ  ـــان دهن ـــه نش ـــده ک ـــه ش ـــوازن جامع ـــت مت ـــث پیرف ـــر باع ـــوق ب ـــه حق ـــرام ب 2( اح

جامعـــۀ عـــاری از فســـاد می باشـــد. بـــه منظـــور رعایـــت ایـــن اصـــل، بایـــد بـــا فســـاد 

ـــرد. ـــورت گی ـــارزه ص مب

3( مـــرور بـــر قوانیـــن مربـــوط بـــه تشـــکیل و صالحیـــت هـــای اداره هـــا و هاهنـــگ 

ســـاخن ایـــن قوانیـــن، مؤثریـــت کاری را فراهـــم می کنـــد.

4( ادغـــام اداره هـــای مـــوازی و ایجـــاد ادارۀ واحـــد بـــرای وظایـــف مشـــابه کـــه از تداخـــل 

ـــد. ـــری می کن ـــا جلوگی ـــی ارگان ه ـــه ی وظیف

ـــر  ـــه برپیک ـــا و رضب ـــی ج ـــارف ب ـــبب مص ـــه س ـــون ک ـــالف قان ـــای خ ـــذف اداره ه 5( ح

ـــی  ـــکتورهای نظام ـــکیالتی س ـــاختار تش ـــه س ـــن ک ـــرای ای ـــردد؛ ب ـــه می گ ـــادی جامع اقتص

ـــت. ـــک جس ـــی کم ـــدرن جهان ـــیتم م ـــد از س ـــرون رود؛ بای ـــران بی ـــن بح ـــور از ای کش

ـــر  ـــد نظ ـــور را م ـــادی کش ـــل اقتص ـــت از معض ـــرون  رف ـــد راه ب ـــور بای ـــردان کش 6( دولتم

ـــادی و...  ـــای اقتص ـــا ه ـــر بن ـــاخت زی ـــادن، س ـــتخراج مع ـــت، اس ـــد صنع ـــا رش ـــه و ب گرفت

ـــند. ـــود بخش ـــت را بهب ـــن وضعی ای
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7( بـــرای جلوگیـــری از گســـرش روز افـــزون فســـاد اداری، بایـــد جلـــو گرایش هـــای 

ـــد  ـــط، می توان ـــر رواب ـــط ب ـــح ضواب ـــان ترجی ـــت. همچن ـــی و... را گرف ـــی، قوم ـــمتی، زبان س

ـــد. ـــک کن ـــر کم ـــن ام ـــا را در ای م

8( اولویـــت دادن منافـــع فـــردی بـــر منافـــع اجتاعـــی؛ از جملۀایـــن امـــور، فرزنـــد ناخلـــف 

ـــع  ـــد مناف ـــواری، بای ـــن دش ـــت از ای ـــرون  رف ـــرای ب ـــد. ب ـــور می باش ـــازار در کش ـــاد ب اقتص

ـــح داد. ـــردی ترجی ـــع ف ـــر مناف اجتاعـــی را ب

ـــد  ـــد. بای ـــردم می باش ـــات م ـــا و توقع ـــت ه ـــر از خواس ـــی باالت ـــام فعل ـــکیالت نظ 9( تش

ســـاختار ارگانهـــای نظامـــی مطابـــق بـــه رشایـــط عینـــی، ذهنـــی و جغرافیایـــی کشـــور 

آمـــاده گـــردد. 

ـــرای بررســـی دوامـــدار، تفتیـــش و کنـــرول از ارگان هـــای نظامـــی بایـــد کمیســـیونی  10( ب

ـــا از موجودیـــت تشـــکیالت خیالـــی جلوگیـــری کنـــد. ایجـــاد گـــردد ت

11( در تطبیـــق تشـــکیالت از ضیـــاع وقـــت بایـــد جلوگیـــری شـــود؛ تـــا افـــران و رسبـــازان 

در زمـــان معیـــن آن بـــه قطعـــات نظامـــی جـــذب گردنـــد.

ـــی و نظـــارت از  ـــه ارزیاب ـــا: در رابطـــه ب ـــی کادره ـــر ارزیاب ـــزم هـــای مؤث 12( ایجـــاد میکانی

ـــی ایجـــاد گـــردد. ـــق نظـــارت و ارزیاب ـــد سیســـتم دقی ـــی، بای کادرهـــای نظام

ـــت هـــای گســـردۀ  ـــات و مجـــازات، جـــزء اساســـی پیشـــرد فعالی ـــق اصـــل مکاف ۱۳( تطبی

ـــردد. ـــق گ ـــی تطبی ـــورت قانون ـــه ص ـــد ب ـــوع بای ـــن موض ـــد؛ ای ـــک اداره می باش ی

ـــان کـــه ســـبب آرامـــش  ـــواده هـــای آن ـــان و خان ـــی کارکن ـــن مصونیـــت وظیفـــه ی ۱۴(  تأمی

ـــردد . ـــوبان می گ ـــی منس و دل گرم

ـــل  ـــی داخ ـــای آموزش ـــه ه ـــدازی برنام ـــکتوری و راه ان ـــان س ـــت کارکن ـــای ظرفی ۱۵( ارتق

ـــود. ـــوبان می ش ـــی منس ـــی و رزم ـــاف ذهن ـــد و انکش ـــبب رش ـــت؛ س خدم

ـــا لـــوازم مـــدرن الکرونیکـــی  ۱۶(  آمـــوزش و مجهـــز کـــردن نیروهـــای دفاعـــی و امنیتـــی ب

ـــک  ـــاد اداری کم ـــدن فس ـــد در برچی ـــه می توان ـــت ک ـــواردی اس ـــه از م ـــایل پیرفت و وس

ـــد. کن
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منت سخرنانی څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی 

څارنوال جمهوری اسالمی افغانستان 

»جمع بندی کنفرانس«

ـــای  ـــکتور ه ـــاد اداری در س ـــا فس ـــارزه ب ـــرک مب ـــس مش ـــام کنفران ـــتانۀ اختت ـــا در آس م

دفاعـــی و امنیتـــی کشـــور قـــرار داریـــم. اگـــر یـــک نتیجـــه گیـــری  کلـــی صـــورت 

ـــر از  ـــس، باالت ـــن کنفران ـــای ای ـــت آورده ـــه دس ـــت ک ـــوان گف ـــت می ت ـــه رصاح ـــرد؛ ب گی

ـــات  ـــام قطع ـــاً مت ـــه تقریب ـــن ک ـــف ای ـــا وص ـــتیم. ب ـــار آن را داش ـــا انتظ ـــه م ـــود ک ـــزی ب چی

ـــرار  ـــگ ق ـــت جن ـــی در حال ـــت مل ـــی و امنی ـــس مل ـــی، پولی ـــای اردوی مل ـــام ه و جزوت

ـــد  ـــش از ح ـــدی بی ـــر عالقمن ـــا، بیانگ ـــن نهاده ـــوبان ای ـــردۀ منس ـــراک گس ـــد، اش دارن

ــاد اداری شـــمرده می شـــوند؛ در حقیقـــت  ــا فسـ ــا در زمینـــۀ مبـــارزۀ جـــدی بـ آن هـ

ـــرد. ـــاعد ک ـــه را مس ـــن زمین ـــا ای ـــس م کنفران

ـــن  ـــا ای ـــارزه ب ـــر مب ـــی در ام ـــم و اساس ـــت مه ـــات نهای ـــس موضوع ـــن کنفران       در ای
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ـــی، دارای  ـــاظ علم ـــه لح ـــه ب ـــد ک ـــه ش ـــث گرفت ـــه بح ـــی ب ـــکتورهای امنیت ـــده درس پدی

ارزش ویـــژه بـــرای مســـؤوالن بخـــش هـــای مختلـــف نیروهـــای امنیتـــی وهمچنـــان 

ـــاد اداری در  ـــل فس ـــباب و عوام ـــد. اس ـــات می باش ـــز و والی ـــکری مرک ـــواالن عس څارن

ـــه  ـــرار گرفت ـــی ق ـــل و ارزیاب ـــورد تحلی ـــام م ـــت مت ـــه دق ـــی ب ـــی و امنیت ـــکتورهای دفاع س

ـــد. ـــخص گردی ـــل مش ـــن عوام ـــع ای ـــای رف و راه ه

       بحـــث علمـــی و اکادمیـــک در مـــورد اســـباب و عوامـــل فســـاد در ســـکتورهای 

امنیتـــی، مـــا را قـــادر خواهـــد ســـاخت تـــا در از بیـــن بـــردن ایـــن عوامـــل، اقدامـــات 

ـــل و  ـــای تحلی ـــه ه ـــموالن کمیت ـــر مش ـــدت نظ ـــم. و ح ـــام بدهی ـــع انج ـــگ و قاط بی درن

ارزیابـــی عوامـــل فســـاد اداری، نهایـــت امیـــدوار کننـــده بـــود و ایـــن امـــر را در ذهـــن مـــا 

ـــی  ـــاد هاهنگ ـــرای ایج ـــی ب ـــت خوب ـــور، فرص ـــس مذک ـــه کنفران ـــد ک ـــی منای ـــی م تداع

ـــود. ـــکری ب ـــواالن عس ـــی و څارن ـــکتورهای امنیت ـــؤوالن س ـــن مس در بی

ــکتور  ــری سـ ــی و رهـ ــوی څارنوالـ ــان لـ ــکاری میـ ــۀ همـ ــم نامـ ــای تفاهـ        امضـ

امنیتـــی، از دســـت آورد هـــای بســـیار مهـــم ایـــن کنفرانـــس شـــمرده می شـــود. ایـــن 

ـــگ  ـــای هاهن ـــت ه ـــرای فعالی ـــوب ب ـــای خ ـــت ه ـــاد فرص ـــر ایج ـــالوه ب ـــه؛ ع تفاهم نام

ـــا شـــاخص  ـــۀ آن را مســـاعد خواهـــد ســـاخت ت ـــا فســـاد اداری، زمین ـــارزه ب در عرصـــۀ مب

ـــی کار  ـــور ارزیاب ـــه منظ ـــی ب ـــای نظارت ـــزم ه ـــخص و میکانی ـــاد مش ـــر نه ـــای کاری ه ه

ـــح انجـــام بدهـــد.  ـــه صـــورت صحی ـــا فســـاد اداری، فعالیـــت هـــای خویـــش را ب ـــارزه ب مب

ـــص و  ـــی، نواق ـــط ارزیاب ـــؤوالن ذیرب ـــط مس ـــداوم توس ـــورت مت ـــه ص ـــا ب ـــت ه ـــن فعالی ای

ـــص  ـــن نواق ـــع ای ـــورد رف ـــد در م ـــم جدی ـــکار و تصامی ـــش آش ـــت و زمان ـــه وق ـــا ب خاله

ـــردد. ـــاذ گ اتخ

       بـــر مبنـــای تعهداتـــی کـــه در ایـــن کنفرانـــس بـــه عمـــل آمـــد، زمینـــۀ ایجـــاد میکانیـــزم 

هـــای جلوگیـــری از فســـاد اداری مهیـــا گردیـــده کـــه خـــود یـــک دســـت آورد مهـــم 

ـــوع  ـــگیرانه از وق ـــات پیش ـــه اقدام ـــر ب ـــا بیش ـــه م ـــن، توج ـــس از ای ـــی رود. پ ـــار م به ش

فســـاد اداری خواهـــد بـــود. اصـــالح میکانیـــزم هـــا و ارایـــۀ طـــرح هـــای جداگانـــه، 
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بـــرای رفـــع هریـــک از عوامـــل گســـرش فســـاد کـــه در فـــوق بـــه آنهـــا اشـــاره شـــد، 

ـــال و  ـــی و اک ـــکیالتی، کادری، تدارکات ـــای تش ـــام ه ـــالح نظ ـــزم اص ـــژه میکانی ـــه وی ب

ـــطح  ـــن س ـــد رف ـــر بلن ـــتقیم ب ـــر مس ـــی، تأثی ـــتیکی و حرب ـــف لوژس ـــات مختل ـــع عینی توزی

ـــت. ـــد داش ـــی خواه ـــکتورهای امنیت ـــی س ـــه ی ـــارات محارب احض

ــاد اداری  ــا فسـ ــارزه بـ ــارت و ارزیابـــی از رونـــد مبـ ــۀ دایمـــی نظـ       تشـــکیل کمیتـ

در ســـکتورهای امنیتـــی، دســـت آورد نهایـــت مهـــم شـــمرده می شـــود کـــه همیـــن 

ـــوری  ـــت. ط ـــرده اس ـــاعد ک ـــا مس ـــه ه ـــن کمیت ـــاد چنی ـــرای ایج ـــت را ب ـــس فرص کنفران

ـــارزه  ـــه نتایـــج مب ـــه اســـت، ایـــن کمیت کـــه در تفاهـــم نامـــۀ همـــکاری مشـــرک تذکـــر رفت

بـــا پدیـــدۀ مذکـــور را در متـــام ســـکتورها، بـــه صـــورت متـــداوم ارزیابـــی می کنـــد. 

ــۀ  ــوع و وظیفـ ــای مختلـــف مرفـ ــتفاده از روش هـ ــا اسـ ــای آن را بـ نواقـــص و خالهـ

ـــزم  ـــا و میکانی ـــراآت نهاده ـــارت ازاج ـــاد و نظ ـــا فس ـــارزه ب ـــای مب ـــت ه ـــی فعالی هاهنگ

هـــای مبـــارزه بـــا فســـاد اداری را بـــه عهـــده خواهـــد داشـــت. فعالیـــت ایـــن کمیتـــه 

ســـبب خواهـــد شـــد کـــه هـــر یـــک از اعضـــای آن درقـــدم اول مســـؤولیت بخـــش 

ـــک  ـــا تری ـــد از آن  ب ـــام داده و بع ـــت درک و انج ـــورت درس ـــه ص ـــود را ب ـــوط خ مرب

ــم  ــلح فراهـ ــای مسـ ــطوح نیروهـ ــارزۀ هاهنـــگ در سـ ــرای مبـ ــه را بـ ــاعی، زمینـ مسـ

ـــش را  ـــی خوی ـــای ارزیاب ـــزارش ه ـــور گ ـــۀ مذک ـــه کمیت ـــت ک ـــر اس ـــه تذک ـــازند. الزم ب س

ـــه  ـــی، ب ـــوی څارنوال ـــق ل ـــات الزم، از طری ـــر هدای ـــارب و تصدی ـــم تج ـــور تعمی ـــه منظ ب

ـــه  ـــن زمین ـــرک، ای ـــس مش ـــر کنفران ـــرد. تدوی ـــد ک ـــه خواه ـــون ارای ـــت قان ـــۀ حاکمی کمیت

ـــگ  ـــد و هاهن ـــۀ واح ـــی روی برنام ـــکتورهای امنیت ـــری س ـــه ره ـــد ک ـــم می کن را فراه

ـــط  ـــؤوالن ذیرب ـــک از مس ـــگاه هری ـــش و جای ـــن نق ـــا و تعیی ـــزم ه ـــن میکانی ـــالح ای اص

ـــد. ـــق کنن ـــاد اداری تواف ـــا فس ـــارزه ب ـــر مب در ام

       تعـــدد طرزالعمـــل هـــای مبـــارزه بـــا فســـاد اداری در ســـکتورهای امنیتـــی، 

موجودیـــت تناقـــض در ایـــن طرزالعمـــل هـــا، در بعضـــی حـــاالت عـــدم مطابقـــت 

ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــش دیگ ـــتان، چال ـــذ افغانس ـــن ناف ـــکام قوانی ـــا اح ـــا ب ـــل ه ـــن طرزالعم ای
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ـــت.  ـــاخته اس ـــه س ـــکل مواج ـــه مش ـــی را ب ـــکتورهای امنیت ـــاد اداری در س ـــا فس ـــارزه ب مب

ـــن طرزالعمـــل هـــا  ـــل از ای ـــا حـــد اق ـــۀ آن را مســـاعد  ســـاخته ت ـــس مشـــرک، زمین کنفران

ـــد. ـــل آی ـــه عم ـــری ب جلوگی

ـــاری  ـــه ی ـــاد اداری ب ـــا فس ـــارزه ب ـــرک مب ـــس مش ـــه کنفران ـــم ک ـــر می دان ـــل تذک        قاب

خداونـــد متعـــال، ســـنگ تهـــداب تغییـــر محـــوری در ســـراتیژی مبـــارزه بـــا فســـاد 

اداری، خواهـــد بـــود.

با احرتام
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ـــر  ـــع و ســـد در براب ـــن مان ـــی و بزرگری ـــک معضـــل جهان فســـاد اداری )corruption( ی

اصالحـــات، پیرفـــت و ترقـــی در هـــر کشـــور می باشـــد.  فســـاد وقتـــی خطرناک تـــر 

می شـــود کـــه عوامـــل فســـاد در یـــک شـــبکۀ مافیایـــی فعالیـــت کـــرده و باالتریـــن 

ـــوده ســـازد. در ایـــن میـــان، بحـــث  ـــه فســـاد آل رده هـــای سیاســـی و اقتصـــادی کشـــور را ب

ــع، مـــورد  ــایر مراجـ ــاد اداری در ســـکتورهای امنیتـــی، بیشـــر از سـ موجودیـــت فسـ

دقـــت و درخـــور توجـــه می باشـــد؛ زیـــرا ایـــن نهـــاد هـــا وظیفـــۀ دفـــاع از متامیـــت 

ارضـــی، حاکمیـــت ملـــی و حفـــظ نظـــم و امـــن عامـــه را بـــه عهـــده دارنـــد. بـــدون 

ـــی را در  ـــا امن ـــرش ن ـــداوم و گس ـــۀ ت ـــکتورها، زمین ـــن س ـــاد در ای ـــت فس ـــک موجودی ش

کشـــور مســـاعد ســـاخته و حاکمیـــت قانـــون را زیـــر ســـؤال می بـــرد.

ـــق  ـــخیص دقی ـــدون تش ـــش دارد. ب ـــاد اداری نق ـــرش فس ـــون در گس ـــل گوناگ       عوام

ـــا  ـــردن ی ـــن ک ـــه ک ـــور ریش ـــر به منظ ـــوع تدابی ـــر ن ـــاذ ه ـــل، اتخ ـــن عوام ـــک از ای ـــر ی ه

ـــت.  ـــد داش ـــی نخواه ـــوب را در پ ـــج مطل ـــاد اداری، نتای ـــزان فس ـــش می ـــل کاه ـــد اق ح

ـــال  ـــکار، مح ـــک راه ـــتفاده از ی ـــا اس ـــا ب ـــاد اداری تنه ـــا فس ـــارزه ب ـــب مب ـــن ترتی ـــه ای ب

ـــام  ـــا مت ـــود ت ـــه ش ـــون کار گرفت ـــر گونا گ ـــان از تدابی ـــا همزم ـــد ت ـــاب می کن ـــوده و ایج ب

ـــوب  ـــج مطل ـــه نتای ـــا آن، ب ـــارزه ب ـــرار داده و مب ـــش ق ـــت پوش ـــده را تح ـــن پدی ـــاد ای ابع

ـــود. ـــی ش منته

       باتوجـــه بـــه مطالـــب فـــوق، در ایـــن نوشـــتار ســـعی بـــه عمـــل آمـــده تـــا ضمـــن  ارایـــۀ 

ـــکتورهای  ـــاد اداری در س ـــف فس ـــل مختل ـــواری ها و عوام ـــون دش ـــن پیرام ـــل روش تحلی

ـــن و  ـــور، تعیی ـــی کش ـــای امنیت ـــاد ه ـــا آن در نه ـــارزه ب ـــی مب ـــای عمل ـــی، راهکاره امنیت

ـــردد. ـــخص گ مش

طرح مبارزه با فساد اداری در سکتورهای امنیتی

نویسنده: څارمنل جرنال عبدالقیوم نظامی
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ـــه نظـــام تشـــکیالتی و ســـاختاری ســـکتورهای  1- دشـــواری هـــا و عوامـــل مربـــوط ب

امنیتـــی

پیچیده گـــی هـــا و تـــورم تشـــکیالتی، پروســـیجر هـــای طوالنـــی و موجودیـــت اداره هـــای 

ـــادی، لوژســـتیکی  ـــور تأمینـــات م ـــی، ام ـــف نیروهـــای امنیت ـــطوح مختل ـــوازی در س م

و قطعـــات حربـــی و همچنـــان ســـوق و ادارۀ غیـــر ســـامل پرســـونل، ایـــن نیروهـــا را 

ـــی  ـــاختار اردوی مل ـــارض در س ـــال ح ـــت. در ح ـــرده اس ـــه ک ـــواری مواج ـــه دش ـــدیداً ب ش

ــاع  ــکیل وزارت دفـ ــی آن در تشـ ــود دارد؛ یکـ ــتیک وجـ ــت لوژسـ ــور دو ریاسـ کشـ

ـــت دو  ـــب موجودی ـــن ترتی ـــه همی ـــد. ب ـــتیز می باش ـــکیل سردرس ـــی، در تش ـــی و دوم مل

ـــی را در  ـــش اساس ـــی، نق ـــاع مل ـــوق در وزارت دف ـــت حق ـــش و دو ریاس ـــت تفتی ریاس

ـــر  ـــود دارد. ه ـــدۀ آن وج ـــای زن ـــال ه ـــه مث ـــت ک ـــرده اس ـــاء ک ـــاد ایف ـــرش فس ـــر گس ام

ـــرگاه  ـــی ه ـــد؛ ول ـــی دانن ـــالح م ـــه ذیص ـــور محول ـــود را در ام ـــا خ ـــن اداره ه ـــدام از ای ک

ـــه دوش  ـــوولیت را ب ـــار مس ـــا ب ـــک از آنه ـــر ی ـــردد، ه ـــی گ ـــرح م ـــؤولیت مط ـــث مس بح

ادارۀ ماثـــل خـــود انداختـــه تـــا ایـــن کـــه رد پـــای افـــراد آلـــوده بـــه فســـاد، ناپدیـــد 

می شـــود.

       

 اصالح نظام تشکیالتی 1 جدول   
 

 اجراء ولؤ مس روش و میکانیزم موضوع
زمان 
 اجراء

بررسییییی  
نییییظییییام 

ی تشکیالت
یروهییا   ن

 امنیتی

 اردوز  نظام تشییکیالتی وزارد اعاع م ی و
توسط یک هیأد متخصص و  ،امور ااخ ه

مواز   ااارا ها مسیی کی، اوبارا ارزیابی، 
 بعد از ارزیابی ااارا هام غی و پرسونل این 

 نیازمند  ها ار سایر بخش ها تعیین گراند.

ست  مقام محرتم ریا
جمهور  اسیییالمی 
اعییغییانسییییتییان بییه 
تشییییخیییییص خییوا 
ت ط را  خ م هیییأد 
خیییارز از وزارد 
م ی و  هییا  اعییاع 
 امور ااخ ه توظیف

 خواهند کرا.

 سه ماا

اصیییییالح 
نییییظییییام 

ی تشکیالت
و ااغیییام 
ها   ااارا 

 مواز 

 ااارا هییا زمییان بییا این، ارح ااغییام هم
مواز  و اصیییالح نظام تشیییکیالتی وزارد 
با  ها نیز توأم  مذکور، از این وزارد  ها  

ر نظ ،االیل شیییان مبا وه و بعد از ارزیابی
عاع م ی و یأد مؤظف و ارح وزارد ا  ه

ی ار مورا یااخ ه، تصییمیم نهاامور  وزارد
ای حکم جداگانه  اصالح این نظام اتخاذ و

به منصییییر اجرا  این اصیییالحاد منظور و
 گذاشته شوا.

م ی،  وزارد اعییاع 
 وزارد امور ااخ ه

 یکاما
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بنـــاًء، اصـــالح نظـــام تشـــکیالتی ســـکتورهای امنیتـــی بـــه گونه یـــی باشـــد کـــه 

پروســـیجرها مختـــر و هـــر اداره بتوانـــد وظایـــف خویـــش را متناســـب بـــا میـــزان و 

حجـــم وظایـــف و مکلفیـــت هـــای قانونـــی شـــان انجـــام دهـــد. در نتیجـــه، تأمینـــات 

مـــادی، لوژســـتیکی و حربـــی و همچنـــان سیســـتم قیـــد و ثبـــت عینیـــات مذکـــور، 

بـــه صـــورت شـــفاف انجـــام و از تداخـــل وظیفه یـــی جلوگیـــری شـــود. ایـــن عمـــل 

ـــلکی  ـــص و مس ـــم متخص ـــک تی ـــط ی ـــاره توس ـــور دوب ـــام مذک ـــا نظ ـــد ت ـــاب می کن ایج

ـــکتورها،  ـــن س ـــکیالتی ای ـــام تش ـــات نظ ـــاد و جه ـــق، ابع ـــی دقی ـــد از ارزیاب ـــرور و بع م

ــد. ــه کننـ ــر اصـــالح آن ارایـ ــه خاطـ ــل خویـــش را بـ ــنهادهای مشـــخص و مدلـ پیشـ

2- دشواری ها و عوامل مربوط به نظام کادری نیروهای امنیتی

ـــی برچیـــده خواهـــد  ـــۀ فســـاد در ســـاختار نیروهـــای امنیتـــی، زمان شـــکی نیســـت کـــه دامن

ـــر  ـــا ب ـــن نیروه ـــری ای ـــطوح ره ـــوص در س ـــه خص ـــا ب ـــرر کادره ـــن و تق ـــه تعیی ـــد ک ش

ـــای  ـــایر معیاره ـــری و س ـــطح تعهدپذی ـــلکی، س ـــش مس ـــون دان ـــی؛ چ ـــاس معیارهای اس

ـــال  ـــد س ـــه در چن ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــرد. ای ـــورت گی ـــور ص ـــذ کش ـــن ناف ـــدرج قوانی من

گذشـــته در تعییـــن و تقـــرر برخـــی از منســـوبان عالی رتبـــۀ نیروهـــای امنیتـــی کشـــور، 

نســـبت بـــه معیـــار هـــای مســـلکی، بـــه روابـــط و ســـلیقه هـــای شـــخصی، گروهـــی و 

 اصالح نظام تشکیالتی 1 جدول   
 

 اجراء ولؤ مس روش و میکانیزم موضوع
زمان 
 اجراء

بررسییییی  
نییییظییییام 

ی تشکیالت
یروهییا   ن

 امنیتی

 اردوز  نظام تشییکیالتی وزارد اعاع م ی و
توسط یک هیأد متخصص و  ،امور ااخ ه

مواز   ااارا ها مسیی کی، اوبارا ارزیابی، 
 بعد از ارزیابی ااارا هام غی و پرسونل این 

 نیازمند  ها ار سایر بخش ها تعیین گراند.

ست  مقام محرتم ریا
جمهور  اسیییالمی 
اعییغییانسییییتییان بییه 
تشییییخیییییص خییوا 
ت ط را  خ م هیییأد 
خیییارز از وزارد 
م ی و  هییا  اعییاع 
 امور ااخ ه توظیف

 خواهند کرا.

 سه ماا

اصیییییالح 
نییییظییییام 

ی تشکیالت
و ااغیییام 
ها   ااارا 

 مواز 

 ااارا هییا زمییان بییا این، ارح ااغییام هم
مواز  و اصیییالح نظام تشیییکیالتی وزارد 
با  ها نیز توأم  مذکور، از این وزارد  ها  

ر نظ ،االیل شیییان مبا وه و بعد از ارزیابی
عاع م ی و یأد مؤظف و ارح وزارد ا  ه

ی ار مورا یااخ ه، تصییمیم نهاامور  وزارد
ای حکم جداگانه  اصالح این نظام اتخاذ و

به منصییییر اجرا  این اصیییالحاد منظور و
 گذاشته شوا.

م ی،  وزارد اعییاع 
 وزارد امور ااخ ه

 یکاما
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ـــت. ـــده اس ـــار داده ش ـــر اعتب ـــی بیش ـــای سیاس ـــبت ه مناس

ـــد  ـــم و بلن ـــای مه ـــت ه ـــط در پس ـــاس رواب ـــر اس ـــه ب ـــخاص ک ـــن اش ـــی از ای        برخ

ـــف  ـــام وظای ـــرای انج ـــالت الزم ب ـــی تحصی ـــد؛ ول ـــده ان ـــرر ش ـــی مق ـــای امنیت ـــکتور ه س

ـــالح،  ـــات ذیص ـــال مقام ـــب و اغف ـــن مطل ـــردن ای ـــان ک ـــرای پنه ـــد. ب ـــکری را ندارن عس

دســـت بـــه ترتیـــب اســـناد تحصیلـــی مـــزور می زننـــد.

ــه در ســـکتورهای امنیتـــی  ــوان دریافـــت کـ       در یـــک ارزیابـــی ســـطحی مـــی تـ

ـــده  ـــن بســـت گردی ـــر اســـاس تخصـــص و مســـلک تعیی افغانســـتان، کمریـــن اشـــخاص ب

ـــط و ســـلیقه هـــای شـــخصی و اســـتفاده  ـــای رواب ـــد. اســـتخدام منســـوبان مذکـــور برمبن ان

ــاد اداری در ســـکتورهای امنیتـــی بـــه شـــار  ــناد مـــزور، از مظاهـــر مهـــم فسـ از اسـ

مـــی رود. ایـــن کار، نتایـــج زیان بـــاری را بـــرای مـــردم افغانســـتان در قبـــال داشـــته و 

در تضعیـــف موقـــف و توانایـــی هـــای نیروهـــای امنیتـــی، نقـــش بـــه ســـزایی دارد. از 

ـــن  ـــه تعیی ـــردد ک ـــی گ ـــوم م ـــور، معل ـــات کش ـــاری در والی ـــای ج ـــگ ه ـــی جن چگونگ

ـــط و  ـــاس رواب ـــر اس ـــه( ب ـــی رتب ـــوبان عال ـــوص منس ـــه خص ـــوبان نظامی)ب ـــرر منس و تق

ـــت.  ـــته اس ـــوری داش ـــش مح ـــق، نق ـــی مناط ـــقوط بعض ـــخصی، در س ـــای ش ـــلیقه ه س

ـــر  ـــونل اث ـــۀ پرس ـــاالی روحی ـــی ب ـــا حت ـــرری ه ـــن تق ـــود، چنی ـــت ش ـــر صحب ـــق ت ـــر دقی اگ

ـــر  ـــز ب ـــری داده و نی ـــوی دیگ ـــگ و ب ـــمن را رن ـــا دش ـــارزه ب ـــوی مب ـــه نح ـــوده و ب ـــذار ب گ

ـــت. ـــته اس ـــی گذاش ـــر منف ـــی تأثی ـــه ی ـــات محارب ـــج عملی نتای

       الزم بـــه تذکـــر اســـت کـــه ایـــن معضلـــه، نســـبت بـــه قطعـــات و جزوتـــام هـــای 

محاربه یـــی نیروهـــای امنیتـــی، در نهادهـــای تدارکاتـــی و مراجـــع اکـــال و توزیـــع 

ـــه  ـــا ب ـــن نهاده ـــرا ای ـــد؛ زی ـــی رس ـــه م ـــه مالحظ ـــر ب ـــا، بیش ـــن نیروه ـــوط ای ـــاس مرب اجن

ـــا،  ـــن بخـــش ه ـــی شـــناخته شـــده و بســـیاری از مســـؤوالن ای ـــع خـــوب عایدات ـــۀ مناب مثاب

ـــش  ـــان خوی ـــه حامی ـــده، ب ـــت آم ـــه دس ـــد ب ـــر عوای ـــن و در براب ـــط، تعیی ـــاس رواب ـــر اس ب

ــد. ــول می پردازنـ پـ
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 اجراء ولؤ مس میکانیزم روش و موضوع
زمان 
 اجراء

ارزیااا ااا ناا ااام 
تقرری  کادری و
پست  های که در

هااای کاا اایاا ی 
 م ا وزارت دفاع

امااور وزارت  و
داخ ه صاااورت 

 گرفته است.

 و اداره ها معاونان  ررسااا مام راسااا و
ساااطو قول اردوها  قطعات از ن اناقوم
ها ۀق مالا  ی   تولا   هیأتتوساااک 

 .مس کا متخصص، متعه  و

قام محرتم ریاسااات م
هوری اساااا ما  جم

ستان شخی افغان ص  ه ت
یأتخود  مخت ک را  ه

 خارج از وزارت دفاع
مور و م ا خ ااه  ا دا

تااوفاایاان خااواهاا اا  
 فرمود.

سااااه 
 ماه

اصاااا ا ناا ااام 
 کادری

 اد که  ا اسااتداده از اساا افسررنا   تثبیت -
شاااامف صااادوه نیروهای ام یتا  جع ا

 .ش ه ان 
ه معرفا اشخاصا ک ،درصورت تثبیت -

 ردهکتقرر حاصف  جع ااس اد   ر اساس
 های مر وط څارنوالا ه  ،ان 

گذاری و - ها میزان اثر   ینقش تقرری 
 ااا ی فعااالیاات هااای  مبت ا  ر روا ک،

حار ه یا عات م ثا ۀ ،قط  یکا از  ه م
تصاامی    ررسااا و ،م اهر فساااد اداری

که   ی   خاصاااا  قانونا درمورد اشااا
یت را یان  ه وضاااع ن  م خاذ  ،آورده ا ات

 گردد.

سااااه  تعیی  ش ه هیأت
 ماه

 اص ا ن ام کادری   2ج ول  
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3-  دشـــواری هـــا و عوامـــل مربـــوط بـــه نظـــام تدارکاتـــی و قراردادهـــای 

ســـکتورهای امنیتـــی

نتایــج بررســی هــای انجــام شــده از امــور تدارکاتــی و چگونگــی طــی مراحــل و انعقــاد 

ــه  ــت ک ــر اس ــن ام ــد ای ــه، مؤی ــور داخل ــی و وزارت ام ــاع مل ــای وزارت دف قرارداده

اکریــت قراردادهــای ایــن وزارت هــا، تــوأم بــا فســاد گســرده بــوده اســت. مســؤوالن 

ــم و  ــوری تنظی ــدارکات را ط ــۀ ت ــراردادی، پروس ــای ق ــت ه ــا رشک ــی ب ــط در تبان ذیرب

عیــار کــرده انــد کــه بــه رضر دولــت و بــه نفــع شــخص بــوده اســت. بــر اســاس اســناد و 

مــدارک جمــع آوری شــده توســط هیــأت مقام ریاســت جمهــوری اســالمی افغانســتان، 

در جریــان طــی مراحــل و انعقــاد ایــن قراردادهــا، بــه ارزش میلیاردهــا افغانــی بــه دولــت 

افغانســتان خســاره وارد شــده اســت.

       اگرچــه بعــد از ایجــاد ادارۀ تــدارکات ملــی و در نتیجــۀ بررســی هــای اخیــر، 

ــن  ــی برخــی از مســؤوالن ای ــه اســت؛ ول ــن بخــش کاهــش یافت ــا حــدی فســاد در ای ت

ــد،  ــت دارن ــاالی دول ــی کــه در ســطوح ب ــکا روی حایــت های ــا ات بخــش، هنوزهــم ب

ــد. ــادرت می ورزن ــاد مب ــه فس ــاکان ب ــته و ک ــاد برنداش ــت از فس دس

3-1- عوامل اساسی گسرش فساد در این بخش 

3-1-1- تقررمسؤوالن نهادهای تدارکاتی بر اساس روابط

اکریــت قاطــع کارمنــدان ایــن بخــش هــا، بــر اســاس روابــط تعییــن گردیــده و بــه هدف 

زرانــدوزی بــه ایــن بخــش هــا آمده انــد. متأســفانه کــه ایــن اشــخاص، حایــت برخــی 

ــث  ــا باع ــت ه ــن حای ــته و همی ــود داش ــا خ ــت ب ــاالی دول ــطوح ب ــات را در س حلق

ــه اطمینــان خاطــر مرتکــب جرایــم فســاد شــوند. می شــود کــه آنهــا ب

3-1-2- »سکوت توأم با پاداش« مسؤوالن ارگان های کشفی

ــه صــورت متــداوم از  برخــی از مســؤوالن ایــن نهادهــا در برابر»حــق الســکوت« کــه ب

ــاد  ــوارد فس ــد، م ــت می آورن ــه دس ــراردادی ب ــای ق ــت ه ــدارکات و رشک ــؤوالن ت مس

ــن »حــق الســکوت«  ــی کــه ای ــاً )در صورت ــان کــرده و ندرت ــا وجــود آگاهــی، کت را ب
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ــی  ــه څارنوال ــا را بررســی و ب ــع برایشــان پرداخــت نگــردد(، یــک تعــداد قضای ــه موق ب

ارســال می کننــد. ایــن وضعیــت نیــز در گســرش فســاد نقــش مهــم و اساســی را بــازی 

می کنــد.

3-1-3 - کمبود کادرهای مسلکی در نهادهای تدارکاتی

ــی،  ــای تدارکات ــدی نهاده ــؤوالن کلی ــی از مس ــی و کاری برخ ــن تحصیل ــت پایی ظرفی

دشــواری دیگــری اســت کــه زمینــۀ گســرش فســاد را در نهادهــای تدارکاتــی فراهــم 

ــار؛  ــر اســاس معی ــه ب ــراد ن ــن اف کــرده اســت. طــوری کــه در فــوق تذکــر داده شــد، ای

بلکــه بــر اســاس روابــط تعییــن گردیــده و پیرامــون امــور تدارکاتــی و طرزالعمــل هــای 

ــد. جدیــدی کــه در ایــن بخــش وجــود دارد، معلومــات الزم ندارن

3-1-4 - بهانه قرار دادن رشایط جنگی برای عقد قراردادها ازمنبع واحد

رشایــط جنگــی و اســتعجالیت هــای ناشــی از ایــن وضعیــت نیز بــاالی کارکــرد نهادهای 

تدارکاتــی اثــر گــذار بــوده و در بعضــی حــاالت، مســؤوالن ذیربــط از ایــن مــورد، ســوء 

ــه  ــه ب ــد ک ــار می کنن ــوری عی ــش را ط ــد کاری خوی ــان رون ــد. همچن ــتفاده می کنن اس

لحــاظ زمانــی، فرصــت بــرای اکــال اجنــاس مــورد رضورت کمــر باقــی مانــده و در 

نهایــت، بــا اســتفاده از همیــن بهانــه راه را بــرای اســتفاده جویــی خویــش بــاز می کننــد.

عقــد قراردادهــا از منبــع واحــد، همــواره بــه رضر دولــت بــوده و زمینــۀ ســوء اســتفاده 

ــاز  ــه قراردادهــای منعقــد شــده از طریــق داوطلبــی ب در ایــن نــوع قراردادهــا، نســبت ب

ــت. ــر اس ــب بیش ــه مرات ــد، ب می باش

3-1-5- مداخلــۀ افــراد زورمنــد و رشکــت هــای تحــت حایــت آنهــا در امــور تدارکاتی 

ــکتورهای امنیتی س

برخــی از اشــخاص زورمنــد و پــر نفــوذ و همچنــان یــک تعــداد از مســؤوالن ســطوح 

رهــری ســکتور هــای امنیتــی، بــه شــیوه هــای مختلــف از عوایــد رشکــت هــای 

تجارتــی بهــره می برنــد. ایــن اشــخاص، یــا بــه شــکل غیــر مســتقیم در عوایــد رشکــت 

هــای مذکــور ســهم دارنــد؛ یــا هــم تحــت »رشط حایــت« از رشکــت هــای یــاد شــده، 
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ــت  ــه تح ــا ک ــت ه ــن رشک ــداد از ای ــک تع ــد. ی ــری می کنن ــاج گی ــم ب ــکل منظ ــه ش ب

حایــت افــراد زورمنــد قراردارنــد، در چنــد ســال گذشــته، اکریــت قراردادهــای وزارت 

ــا  ــت ه ــایر رشک ــته و س ــود داش ــار خ ــه را در انحص ــور داخل ــی و وزارت ام ــاع مل دف

حتــی جــرأت اشــراک در آفرگشــایی قراردادهــا را ندارنــد. ایــن افــراد زورمنــد همزمــان 

چندیــن رشکــت را کــه در حقیقــت از یــک شــخص بــوده؛ ولــی بــا نــام هــای مختلــف 

ایجــاد و جــواز فعالیــت اخــذ کــرده انــد، تحــت کنــرول خــود دارنــد. 

ــرده  ــاد ک ــی را ایج ــتم مافیای ــک سیس ــدود، ی ــت مح ــد رشک ــه چن ــن ک ــه ای        خالص

ــا  و متــام قراردادهــای یــاد شــده را  در انحصارخــود قــرار داده انــد. ایــن رشکــت هــا ب

اســتفاده از»موقــف برتــر«، ابتــکار عمــل را در قراردادهــای یــاد شــده را بــه دســت خــود 

گرفتــه و بــه هــر گونه یــی کــه بخواهنــد، قراردادهــا را عقــد و اجنــاس را بــه نــرخ مــورد 

ــت می فروشــند. ــه دول نظــر خــود ب

3-1-6- نبود سیستم شفاف، قابل کنرول و نظارت نرخ گیری ابتدایی

 طــوری کــه در فــوق اشــاره شــد، ابتــکار عمــل در قراردادهــای ســکتورهای امنیتــی، در 

دســت رشکــت هــای قــرار دادی می باشــد. بنــاًء، تســلط ایــن رشکــت هــا بــر نهادهــای 

تدارکاتــی و شــعبات عایــد از یــک طــرف و ملــوث بــودن برخــی از مســؤوالن از طــرف 

دیگــر، باعــث شــده اســت کــه نــرخ گیــری هــا اکــراً در دفاتــر کاری شــعبات عایــد و به 

شــکل تقلبــی صــورت گیــرد. در خــالل بررســی هــا، حاالتــی بــه مشــاهده رســیده اســت 

ــری  ــای نرخ گی ــتعالم ه ــام آن اس ــا ن ــی ب ــدارد؛ ول ــی ن ــود فزیک ــت وج ــک رشک ــه ی ک

ترتیــب و از آدرس رشکــت مذکــور، نــرخ درج اســتعالم گردیــده اســت. 

       بعضــی از اجنــاس، وســایل، لــوزام، پــرزه جــات وغیــره در بازارهــای کابــل اصــالً 

دســتیاب منی باشــد. بــا آن هــم اســناد نــرخ گیــری از بازارهــای کابــل ترتیــب گردیــده 

اســت کــه مؤیــد اســناد مــزور می باشــد.

3-1-7- ذیدخل بودن رهری سکتورهای امنیتی در فساد

ــه  ــی در س ــکتورهای امنیت ــری س ــرک اردو، ره ــات مش ــۀ عینی ــاس تعلیات نام ــر اس ب

122



کنفرانس مشرتک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان

قدمــی مکلفیــت نظــارت از امــور تدارکاتــی اداره هــای ذیربــط قــرار دارنــد کــه نظــارت 

ــد. ــی از آن جمله ان ــی و اجرای اوپراتیفــی، کنرول

ــۀ دســترد  ــری و اجــرا گــردد، زمین ــه صــورت واقعــی، پیگی ــن نظــارت ب         هــرگاه ای

ــال  ــد س ــد. متأســفانه کــه در چن ــش می یاب ــل آن کاه ــه حــد اق ــه، ب ــای عام ــی ه دارای

گذشــته، نــه تنهــا مکلفیــت قانونــی مذکــور درنهادهــای امنیتــی عملــی نگردیــده اســت؛ 

ــهم  ــکتورها، س ــن س ــری ای ــأت ره ــمول هی ــؤوالن مش ــی از مس ــس، برخ ــه برعک بلک

ــد. دلیــل  ــه دســت آورده ان مشــخص خویــش را از عوایــد نامــروع ناشــی از فســاد، ب

ــن موضــوع می باشــد. ــز همی ــر فســاد نی ســکوت شــان در براب

3-1-8- مداخلۀ افراد زورمند در روند تحقیق قضایای فساد اداری

 هــان طــوری کــه در فــوق یــادآوری شــد، برخــی از افــراد زورمنــد و بانفوذ)بــه ویــژه 

ــه هــای مختلــف از عوایــد رشکــت هــای  ــه گون افــراد زورمنــد مســلح غیــر مســؤول( ب

ــکل  ــه مش ــا ب ــت ه ــن رشک ــه ای ــی ک ــوض، در صورت ــد. در ع ــره می برن ــراردادی به ق

ــد  مواجــه شــوند، از آنهــا حایــت می کننــد. ایــن جاســت کــه افــراد زورمنــد، در رون

تحقیــق ایــن گونــه قضایــا مداخلــه کــرده، رونــد تطبیــق قانــون و عدالــت را بــه دشــواری 

ــا  ــی را ب ــی و قضای ــای عدل ــط ارگان ه ــؤوالن ذیرب ــان مس ــازند. همچن ــه می س مواج

ــد. ــرار می دهن ــون ق ــارهای گوناگ ــت فش ــف، تح ــای مختل ــیوه ه ــتفاده ازش اس

 ممیکانیز  روش و موضوع
 مسؤول
 اجرا

زمان 
 اجرا

ساختار  اصالح 
تعععنعععیعععیععع    و

کادرهای واجد 
بععععر رشایعععع  

 اسعععععععععععععا 
مععنععیععارهععای 
 مسععععوععکعع  و
 تخصص 

ها کارکنانمتام  تدارکات  بخش   وربه طی 
 هرگاه .شععوده داد انفرادی مورد ارزیاب  قرار
 ؛سععو م بر اسععا نه تثبیت گردد که کارمند 

 ،است کردهتقررحاصل رواب   بر اسا بوکه 
 .دبه عوض آن افراد مسوک  تنیی  گرد

 هعععیععع  
به  مؤظف 
تشععخی  
مععععقععععام 
یاسعععت  ر
جمهوری 
اسعععالم  
 افغانستان

شعععععش 
 ماه

  تنیی و کشف  
سوک  و  افراد م
ای   متنهععد در
 بخش ها

 وربه ط ،بخش های تدارکات  کارکنانمتام 
 هرگاهانفرادی مورد ارزیاب  قرار داده شععود. 

سا  ،کارک گردد که  ثابت  تقرر رواب   بر ا
به عوض آن افراد  اسععععت، کردهحاصععععل 

که   اداره های کارکنان د.مسععوک  تنیی  گرد
ساد اند، مووث شخی  و به ف ای ه به ارگان ت
 .شوندمنرف   قضای  ل  وعد 

 هعععیععع  
به  مؤظف 
تشععخی  
مععععقععععام 
یاسعععت  ر
جمهوری 
اسعععالم  
 افغانستان

شعععععش 
 ماه
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ک بلت تثبیتتو   
)فهرستو لستتو

 کردن ستتتتیتت   
ه ک ییرشکو ه 

ی د ق رارداده ی 
 گونۀبه  راشتت   

غتتیتتر قتت نتتونتتی 
 کرد انحصتتت ر 

 .ان 

قراردادی کتته  بارد  متتت رش رشکتتو هتت ی 
 لیم دف ع داخله  امور قرارداده ی  زارت 

ق نونی انحصتتتت ر  به طوررا  ن ، کرد غیر   ا
ن . بررستتتی  که این گرد بو گردد  ث  هرگ   

  رشکو ه  همام ن چن ین جواز فع لیو را ب
خذ  ه ی مختلف ا ن ن رش    لی در ؛می کن

می حقیقو توستتتک یک شتتتخ  ره ی 
قرارداده ی  ،فریب ب  استتتته د  از   شتتتون 

را دفت ع ملی  زارت    زارت امور داخلته 
رشکو ه ی مذکور بلک ؛ ان  کرد ر انحصتت 
ه ی  به ارگ ن آن نمستتل     شتت   لستتو 
به همین  .شتتتون معرفی  قضتتت یی ع لی  

ب  ه   ب ط این رشکو  یب ارت  نمستتتل   ترت
 ه ی د لتی نیا ق بل بررسی می ب ش . ارگ ن

 هتتتتیتتتت ت
ملظف بتته 
تشتتتخی  
متتتتتقتتتتت رش 
ریتت ستتتتو 
هوری  م ج
استتتت متتی 
  ب افغ نست ن

مکتت ری  ه
ریتت ستتتتو 
عتتمتتومتتی 
 یامنیو مل

 د  م  

یو  ق ی ظرف ارت
کتتت رمتتتنتتت ان 

هتتتت ی نتتتتهتتتت د
 ت ارک تی

نهتت د منتت ان  فیتتو کتت ر ظر تقتت ی  هتت ی ار
ل طی مراح در ی کهاز اشتتتتب ه ت ،ت ارک تی

ه  در نه را برای  قرارداد ی ری موارد زمی بستتت
 . کنجلوگیری می  فس د مس ع  می س زد،

 زارت 
امور داخله 

 ملی دف ع  
ب  همک ری 
ن  متخصص

 ۀادار 
رکتت ت اتتت 
 ملی

شتتتتت  
 م  
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رشکو ه ی مذکور بلک ؛ ان  کرد ر انحصتت 
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به همین  .شتتتون معرفی  قضتتت یی ع لی  

ب  ه   ب ط این رشکو  یب ارت  نمستتتل   ترت
 ه ی د لتی نیا ق بل بررسی می ب ش . ارگ ن

 هتتتتیتتتت ت
ملظف بتته 
تشتتتخی  
متتتتتقتتتتت رش 
ریتت ستتتتو 
هوری  م ج
استتتت متتی 
  ب افغ نست ن

مکتت ری  ه
ریتت ستتتتو 
عتتمتتومتتی 
 یامنیو مل

 د  م  

یو  ق ی ظرف ارت
کتتت رمتتتنتتت ان 

هتتتت ی نتتتتهتتتت د
 ت ارک تی

نهتت د منتت ان  فیتتو کتت ر ظر تقتت ی  هتت ی ار
ل طی مراح در ی کهاز اشتتتتب ه ت ،ت ارک تی

ه  در نه را برای  قرارداد ی ری موارد زمی بستتت
 . کنجلوگیری می  فس د مس ع  می س زد،

 زارت 
امور داخله 

 ملی دف ع  
ب  همک ری 
ن  متخصص

 ۀادار 
رکتت ت اتتت 
 ملی

شتتتتت  
 م  

مسددد ساخدد   ا 
ه یامت مامسددد  ا
لفدد لسا ۀمدددل دد دد

اسرا ز رمددددرددددد
 تحق قا  ۀپ  خدد

ق ددعالددد  ا ع ت
 لیناقض ی 

 ،لشددص داسرار  داتیق قالدل   ۀلگ چهامدل  
ج ما ،ق  ونامق رزهاب افسددد سالسلری 3ۀامی بقام س

 یقاط  ولهدابوسالز    ابهرتلخ ؛ا پردلشتهاشده
تد  د گ  هار یالیناموضدددوأا جدل  یکاف م نا

س  ت ا نمسددد   ابهامت ما گ  س.مجدساصدددور ا
 ه یالد   لمورالرگ ن تفه ماگ سسا هاسر س ب ره

بد نا  عاخدد االف لسا .کرردمدل  ها  قضدد ی   
 د.مح لابها ظ م ارخ ،مق رزهاب افس س ،مس  ل غ  
 سر لمس  امت مالف لساغ  ا ،گو هاممکنبهاه ا ،بر ء  

   عاخ ااشو د. ،مت مامح  

مدددددقددددد ما
 ریدد خدددد 
س  ددددددد ا
هوریا جم
لخدددد مدد ا
 لفغ  ست ن

 

بطتدبدقد دد ا  ر ل
 ه د  نمسدد   ا

ا زلر ا رهدددوی
   هاه اب ارش  ا
 ه یاق لرسلسی

را است رهویاخدددکتوره یالمرخددده مابوسنا -
ت یج   ث ب  ،رش  اه یاق لرسلسی  می بقا 

ص هالز شده ح  مورسا سر ،ب رخ اه یال ج ما
رش  اه یا  هاسر لمور نمسددد   ا آ عدهالز

خه ما رشیک، ه یام بوطزلر اق لرسلسیا ا
تصددم ماق  و  ا  فعال د،ذی ممکنا ط قبهای ا

 لتص ذاگ سس.
 ،لخدددتصق رلت  ه یا شدددف ا  ه س نمسددد   ا -

ذی بطا الرتق طاآ ه ارلاب ا نمسددد   الم ک سا
تح ام لقق اجدیا ،رش  اه یاق لرسلسی

 سرامحد سۀ ،صور ارض ر  ق لراسهرد.اسر
ک م بهالخدددرتلقاخدددمعام ق  ونا   الحک ما

مشدددکوااب ارش  اه یا نمسددد   ات  فو  ا
 ق لرسلسیامتوخلاشو د.

ریدد خدددد ا
لددمددومدد ا
لمدددرددد ددد ا
مددددد ددددد ،ا
جدددد لیددددما
خدددر  نا ا

ۀالسلرا
 څ ر ول  

 ششام ه
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 د.مح لابها ظ م ارخ ،مق رزهاب افس س ،مس  ل غ  
 سر لمس  امت مالف لساغ  ا ،گو هاممکنبهاه ا ،بر ء  

   عاخ ااشو د. ،مت مامح  

مدددددقددددد ما
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ص هالز شده ح  مورسا سر ،ب رخ اه یال ج ما
رش  اه یا  هاسر لمور نمسددد   ا آ عدهالز

خه ما رشیک، ه یام بوطزلر اق لرسلسیا ا
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ذی بطا الرتق طاآ ه ارلاب ا نمسددد   الم ک سا
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ریدد خدددد ا
لددمددومدد ا
لمدددرددد ددد ا
مددددد ددددد ،ا
جدددد لیددددما
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 ۀاکامل پروس    
تحقیق قضایای 
ق   رادهاه    ای 
 وزادت هف   ا  

ام   د  م       و
 هاخ ه

مبادزه با جرایم فس  اه  څادن ال دیاس     -
اختص  ا      څادن ال دیاس     ی واهاد 

با جرایم س   ن ی  بادزه  متام ،م  تحقیق 
قض    ای  ای فس    اه اهادی م  رب     ب  ه 

ق   ،س   رت د ای امنیت  دا هد ارس  و
یه  مۀ فاعالناکامل و ع  ها هد محر  آن
 .کنندهع ی  ۀذوی الحرم اقام

اکامل  ۀزمین ،د ربی وزادت  ای مذک د -
یا دا هد وزادت  ای  تحقیق ای  قض    ا

 اهاده  اییش مساعد و برای مرب   خ 
هد   دت ذیربط اکیداً  دای  ه ند تا 

 ب  ه منر د ،ظف  م څ  ادن ا ن ۀمراجع  
 مرادی  مه  اکامل تحقیق ای  قض  ایا،

 و اس  ناه ه،    دت ملالب هد .کنندجانبه 
 م  دادم م ده نرر دا ب  دون ت  رخیر هد

 ه ند. قراد نااختیاد آن
به وزادت  ای مرب   هد معرف  و اعزام  -

ای   څادن ال ای  قضایا به  النفاع م قع
جدی و ،ذیربط رادی  به   م جان مه   
 .کنند

دی اس      
ل   څ  ادن ا
مب  ادزه ب  ا 
ج    رای    م 
فس        اه 

اهادی 
ل   څ  ادن ا
اختصا   
مب  ادزه ب  ا 
ج    رای    م 
ن ی   س    
فس        اه 

 اهادی
وزادت  -

فا    ای ه
 ام د م   و
 هاخ ه

 هادهوام

  

 ا الح نرام تدادکات   3 جدول     
 

م الال  ا اصالالالنظا
ارالال الال  ا مالال گ

 ابتدایی

ب تاشالال شالالف نام گار   اسطسالال ا سالال مالالت 
 ایج دار دد. ،اسیید ع

 

وزارتا
 ه  ادف ع
 و مالالال الالالی

امالالالالالالالالطرا
 داخ ه

 

 اه  ب م مه ۀسه 
تنیامبسدارک سیا

یکاارزی بیا ب 
 ب ن مهقعاوا ،دق ق

واسطأ اب اداشنتا
 ضاممتااج ا

مه ده  اسدارک سیا ق ارداده ،بمالالال  ر اازا رد
مطر خ الالهاو وزارتاا ادفالال عا دا ی ام ی، رشا

ق ارداد  بهالال مالالها ا گیارا ن نطا ا ،ج ع سحالالتا
 و ح ف سالالطاااسالالتف د او ۀاسالالت ج ت تازم ن

ه  اع مهارااممالال عدامیاسالال زمد.ا یم لادارای
 اح تتاغ  ،افغ ممالالت   جنگادر تیاکهح  در

ن فعاذی ب ابهام  ممالاللو اار ا ،م مالالتمرتقبها
ند، ب شالالال تها ند اداشالالال هم نا در م یاعنقم

وض  تام زامیاسطامندام  زمند اه  اخطیشا
داقبلاعق از وک د ادرستاپن ا بهاصطرتراا

وزارتادف عام یا ،بن ا   .کننداکاملا ق ارداداو
هاپن اه  اک کنندسالالال یا ب یدداخ هاامطرا و

خدم تاوا درازمدتارااب ا اسدارکااجن س،
ملا امطراسالالالال ختاممیاس س  او ط بقاآ اع م

 .کنند

وزارتا
 ه  ادف ع
 و مالالال الالالی

امالالالالالالالالطرا
ابالال ا داخ الاله
همکالال ر ا

 ۀادارا
سدارک تا

 م ی
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ند، ب شالالال تها ند اداشالالال هم نا در م یاعنقم
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ــات  ــع عینیـ ــامل و توزیـ ــام اکـ ــه نظـ ــوط بـ ــل مربـ ــا و عوامـ ــواری هـ 4- دشـ

لوژســـتیکی و حربـــی

ـــوع  ـــات مختلف الن ـــال عینی ـــش اک ـــاد، در بخ ـــه فس ـــوده ب ـــای آل ـــت ه ـــرین فعالی بیش

ـــاد  ـــاوت زی ـــده، تف ـــال ش ـــاس اک ـــا اجن ـــده ب ـــرارداد ش ـــاس ق ـــرد. اجن ـــورت می گی ص

داشـــته و تقریبـــاً در متـــام قراردادهـــای وزارت دفـــاع ملـــی و امـــور داخلـــه، اجنـــاس 

ـــدارد.  ـــت ن ـــده مطابق ـــرارداد ش ـــاس ق ـــت اجن ـــت و کمی ـــت، کیفی ـــا نوعی ـــده ب ـــال ش اک

ـــه  ـــی ب ـــا افغان ـــون ه ـــط، میلی ـــووالن ذیرب ـــراردادی و مس ـــای ق ـــت ه ـــت، رشک ـــن باب از ای

ـــه دارد. ـــم ادام ـــه هنوزه ـــن پروس ـــت آورده و ای دس

ـــه  ـــه ب ـــن ناحی ـــه از ای ـــی ک ـــر رضر هنگفت ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک ـــاد آوری اس ـــه ی        الزم ب

ـــی،  ـــواد تعمیرات ـــتیکی، م ـــات لوژس ـــت عینی ـــودن کیفی ـــن ب ـــردد، پایی ـــت وارد می گ دول

ــه  ــی بـ ــۀ بزرگـ ــات، صدمـ ــایر عینیـ ــی و سـ ــی، مخابره یـ ــزات نظامـ ــایل و تجهیـ وسـ

تأسیســـات زیربنایـــی ســـکتورهای امنیتـــی و دفاعـــی، ارتباطـــات مخابره یـــی و ســـایر 

بخـــش هـــای مربـــوط بـــه ایـــن نیروهـــا وارد می کنـــد. موضـــوع قابـــل تعمـــق ایـــن 

ـــا  ـــده ب ـــال ش ـــاس اک ـــت اجن ـــارت از مطابق ـــای نظ ـــزم ه ـــر میکانی ـــه در ظاه ـــت ک اس

اجنـــاس منـــدرج در قـــرارداد، وجـــود دارد کـــه عبـــارت از تســـلیمی اجنـــاس در حضـــور 
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داشـــت ســـه نفـــر هیـــأت معاینـــه اســـت؛ ولـــی در رشایـــط کنونـــی، اســـتفاده از ایـــن 

ـــه  ـــت آنچ ـــت و مطابق ـــرول از صح ـــرای کن ـــدد ب ـــل متع ـــر دالی ـــنتی، بناب ـــزم س میکانی

ــأت  ــای هیـ ــرا اعضـ ــد؛ زیـ ــاز منی باشـ ــد، کارسـ ــا اکـــال می کننـ ــراردادی هـ ــه قـ کـ

بســـیار بـــه ســـاده گی تطمیـــع شـــده و در برابـــر پرداخـــت پـــول یـــا ســـایر امتیـــازات، 

ــد. ــان می کننـ ــق را کتـ حقایـ

ــل و  ــی، تیـ ــتیکی، حربـ ــات لوژسـ ــع عینیـ ــان توزیـ ــب درجریـ ــن ترتیـ ــه  همیـ        بـ

ــرده  ــاد گسـ ــز فسـ ــی نیـ ــزات نظامـ ــایل و تجهیـ ــواد، وسـ ــیا، مـ ــاس، اشـ ــایر اجنـ سـ

صـــورت می گیـــرد. تـــا اکنـــون یـــک میکانیـــزم شـــفافی کـــه از طریـــق آن جریـــان 

ـــالً از  ـــدان عم ـــت. معتم ـــده اس ـــاد نگردی ـــود، ایج ـــارت ش ـــور نظ ـــات مذک ـــع عینی توزی

ـــورد  ـــس م ـــود« جن ـــهم خ ـــت آوردن »س ـــه دس ـــدون ب ـــرده و ب ـــری ک ـــان باج گی متقاضی

رضورت قطعـــات را توزیـــع منی کننـــد.

      اختـــالس مـــواد اعاشـــه یـــی، البســـه بـــاب، مـــواد ممـــر و محروقاتـــی، اجنـــاس، 

ــی،  ـــتیکی و تخنیکـ ــات لوژس ـــایر عینیـ ــی و س ــزات نظامـ ــایل و تجهیـ ــوازم، وسـ لـ

اکتســـاب غیـــر قانونـــی )اختـــالس( ســـالح، مهـــات و تجهیـــزات حربـــی و فـــروش 

ـــته  ـــات داش ـــی قطع ـــارات محاربه ی ـــطح احض ـــاالی س ـــوار ب ـــت ناگ ـــرات نهای ـــا، اث آنه

ـــت  ـــوارد عل ـــده در رسنوشـــت جنـــگ دارد. در بســـا م ـــن کنن ـــدون شـــک نقـــش تعیی و ب

ـــت؛  ـــوده اس ـــات ب ـــالح و مه ـــود س ـــا کمب ـــود ی ـــی، نب ـــز نظام ـــا و مراک ـــته ه ـــقوط پوس س

ـــز  ـــقوط مراک ـــاد اداری در س ـــوارد فس ـــش م ـــون نق ـــا اکن ـــه  ت ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

ـــاز  ـــه س ـــم زمین ـــل مه ـــی از عوام ـــت، یک ـــن عل ـــه همی ـــت. ب ـــده اس ـــی نش ـــی، بررس نظام

ـــت. ـــده اس ـــی مان ـــود باق ـــای خ ـــه ج ـــاکان ب ـــهرها، ک ـــقوط ش ـــرای س ب
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 لعژسالییی ظو

 حرب 

 میمظطعریظت ب  دام  ظتع   ظعی ی  ظ -
پیهمظتحالالنظامالال ر ظ گرددظکالالطظطعر

یلظدر و حیف  می ۀ ب شالالالدظو آنظ م
 وجعدظاداشیطظب شد.

 ی سظعی ی  ظحرب ظومت  ظمعاردظاخ -
 اردوظو لعژسالالالییی ظدرظمت  ظات   

درظوال نظ بطظخصالالالع )پعلیسظمل 
وظ  نگهلم د،ظار ظ  ،م ا دظک د  ؛ه  

دایقظبررسالالال ظ بطظصالالالعر  ا گره ر(
 گردد.

اهالال دهالال یظکوالالالت ظوظاسالالالی  الال رات ظ -
مت  ظ معملیردظ مطظ ادان اع اد )ال ظ
ل ظهالال ، مع  تع  نظاالالدااالال اعمالال موالالالال

 ،مد رانظلعژسالالالیی  گ رایز عنظه (،
پعهالال ،االالدااالال اعمالال یمالالدان  نظد   ،م 

ح سالالال  ن جدیظ م حنظمراا نظ راظت
درصالالالعر ظتور ظو قظوظ ارارداده

احیالال  ظاالال اعنظبالالطظاسالالال ا ظسالالالم ظ
 (ظ)شالالال عدظتیلتعامی مل  ظتیلتعا ظ

 میعسلظگرداد. ش ن

و ار ظ -
 ه یظد  ع

امعرظ و مل 
 داخلط

 څالال راالالعالالال  -
 ،ه یظمربعط

ظهالالال یرظااد  ه
ظو  کوالالالالتالال 
اسالالالی   رات ظ

 ات   
ل ظ - څالال راعا

ص ص ظاخی
مالالالال الالالال ر هظ
جالالالالرا الالالالمظ
گی   سالالالال 
 سالالالالالالالال دظ

 اداری

 دوامدار

 اص نظام  ظاکام ظوظتع   ظعی ی    4 جدو  
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5-  دشواری ها و عوامل مربوط به ارگان های عدلی و قضایی کشور

روند صعودی گراف جرایم فسـاد اداری، در چند سـال گذشـته، مصداق این امر اسـت 

کـه نهادهـای موظـف عدلـی و قضایـی )ارگان هـای کشـف و تحقیـق جرایـم و محاکم 

عسـکری( نیـز توجـه الزم در زمینـۀ مبـارزه بـا ایـن جرایم نکـرده یا ایـن که بنابر اسـباب 

خـارج از ارادۀ شـان، نتوانسـته انـد تحقیـق چنیـن قضایایـی را اکـال و زمینـۀ صـدور 

فیصلـۀ قانونـی را فراهـم کننـد. فیصـدی زیـادی از قضایای فسـاد ادارای کشـف ناشـده 

باقـی مانـده یـا هـم مسـوؤوالن ارگان های کشـفی روی ملحوظـات مختلـف اغاض و 

چشـم پوشـی را ترجیـح داده، بـا وجـود آگاهـی از این گونه قضایا، از فرسـتادن اسـناد و 

مـدارک جرمـی بـه اداره هـای څارنوالـی امتناع ورزیـده اند.

عوامـل گسـرش فسـاد اداری ناشـی از عملکـرد ارگان هـای عدلـی و قضایـی بـه ترتیب 

ذیل اسـت: 

5-1- عوامل مربوط به ساختار تشکیالتی این اداره ها

ـــی  ـــی و قضای ـــای عدل ـــیدی، ارگان ه ـــال  1388 خورش ـــا س ـــه ت ـــت ک ـــر اس ـــه تذک الزم ب

ـــه  ـــه ب ـــره محکم ـــی و س ـــوی څارنوال ـــکیل ل ـــمول تش ـــتم مش ـــک سیس ـــکری، در ی عس

طـــور مســـتقل فعالیـــت می کردنـــد. متأســـفانه کـــه در هـــان ســـال، برخـــالف احـــکام 

ـــم  ـــا و محاک ـــی ه ـــه، څارنوال ـــۀ عادالن ـــن محکم ـــا موازی ـــرت ب ـــی و در مغای ـــون اساس قان

ـــی و ســـره محکمـــه جـــدا شـــده و مشـــمول تشـــکیل  ـــوی څارنوال ـــۀ ل ـــی، از بدن اردوی مل

ـــوده و  ـــی هـــا و محاکـــم اردوی ملـــی مســـتقل نب ـــد. څارنوال ـــده ان ـــاع ملـــی گردی وزارت دف
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ـــر ریاســـت حقـــوق  ـــر اث ـــی می باشـــند کـــه زی ـــاع مل مشـــمول نظـــام تشـــکیالتی وزارت دف

سردرســـتیز فعالیـــت می کننـــد.

ـــت  ـــز تح ـــی نی ـــکتور امنیت ـــتخباراتی س ـــفی و اس ـــای کش ـــب ارگان ه ـــن ترتی ـــه همی        ب

ـــل  ـــالف می ـــد خ ـــوان منی توانن ـــچ عن ـــه هی ـــوده و ب ـــی ب ـــاع مل ـــات وزارت دف ـــر مقام تأثی

مقامـــات یـــاد شـــده دســـت بـــه اقـــدام قانونـــی بزننـــد. بنـــاًء، ارگان هـــای مذکـــور در 

ـــاد اداری  ـــم فس ـــی جرای ـــب عدل ـــق و تعقی ـــف، تحقی ـــه کش ـــد ب ـــت منی توانن ـــن حال چنی

ـــن وزارت  ـــری ای ـــطوح ره ـــران س ـــم، اف ـــن جرای ـــالن ای ـــه فاع ـــی ک ـــاً در صورت خصوص

ـــد.  ـــدام کنن ـــند، اق باش

       عـــدم اســـتقاللیت ارگان هـــای عدلـــی و قضایـــی عســـکری)اردوی ملـــی(، یکـــی 

ـــن  ـــت. ای ـــی اس ـــاع مل ـــطح وزارت دف ـــت در س ـــگ معافی ـــج فرهن ـــم تروی ـــل مه از عوام

ـــه ســـزایی را ایفـــأ کـــرده اســـت.  وضعیـــت، در امـــر گســـرش جرایـــم فســـاد اداری نقـــش ب

ـــی، از  ـــاع مل ـــاد اداری در وزارت دف ـــه فس ـــوط ب ـــم مرب ـــت جرای ـــبب اکری ـــن س ـــه همی ب

ـــا  ـــون ه ـــا ارزش میلی ـــت. ب ـــده اس ـــی مان ـــق باق ـــی و تحقی ـــدون بررس ـــل ب ـــای قب ـــال ه س

ـــده  ـــاراج گردی ـــرارگاه هـــای نیروهـــای خارجـــی ت ـــده از ق ـــاس باقـــی مان ـــر امـــوال و اجن دال

ـــداری  ـــت آوردن مق ـــه دس ـــور ب ـــه منظ ـــا ب ـــن نیروه ـــتفادۀ ای ـــل اس ـــات قاب ـــت. تأسیس اس

پـــول، بـــه گونـــۀ بـــی رحانـــه منهـــدم و مـــواد تعمیراتـــی آنهـــا در بـــازار بـــه فـــروش 

ـــت.  ـــده اس ـــانیده ش رس

       هیــچ قــرارداد وزارت دفــاع ملــی، بــدون فســاد نبــوده و هزارهــا جریــب زمیــن ملکیــت 

وزارت دفــاع ملــی غصــب و قرهــای مجلــل در آن اعــار شــده اســت؛ ولــی نهادهــای 

ــه عمــل  ــوارد، منفعالن ــن م ــا وجــود آگاهــی از متــام ای ــی ب ــی اردوی مل ــی و قضای عدل

کــرده و قضایــای مذکــور بــدون بررســی باقــی مانــده اســت. ایــن وضعیــت باعــث ترویــج 

و تقویــت فرهنــگ معافیــت در ســطح اردوی ملــی شــده اســت. بررســی هایــی کــه اخیــراً 

توســط هیــأت موظــف مقــام ریاســت جمهــوری اســالمی افغانســتان از تعــداد محــدود 

قراردادهــای وزارت دفــاع ملــی صــورت گرفتــه، مصــداق ایــن مطلــب می باشــد کــه ارگان 
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هــای مذکــور، بنابــر دالیــل متعــدد نتوانســته انــد یــا هــم نخواســته انــد کــه ایــن قضایــا را 

بررســی و فاعــالن آن را بــه کیفــر اعــال شــان برســانند.

ــاد  ــای فس ــراآت در قضای ــدم اج ــا ع ــدکاری ی ــم کاری، کن ــه ک ــوط ب ــل مرب 5-2-  عوام

اداری

گرچــه ارگان هــای عدلــی و قضایــی کــه بــرای بررســی جرایــم منســوبان پولیــس توظیــف 

می باشــند، بــه گونــۀ قانونــی در اجــراآت خویــش مســتقل و رصف تابــع احــکام قانــون 

ــف،  ــع  کش ــه مان ــود دارد ک ــی وج ــواری های ــز دش ــش نی ــن بخ ــی در ای ــند؛ ول می باش

تحقیــق و تعقیــب عدلــی فاعــالن جرایــم فســاد اداری می گــردد. ایــن دشــواری هــا قــرار 

ذیــل اســت:

5-2-1-  کار ناقص و غیر تخصصی مسؤوالن ارگان های کشفی و استخباراتی

مهمریــن مانــع در برابــر تحقیــق و تعقیــب  عدلــی بــه موقــع مرتکبــان جرایم فســاد اداری، 

ــر مســلکی مســؤوالن ارگان هــای  ــر تخصصــی و غی ــاری، غی ــر معی اجــراآت ناقــص، غی

کشــفی و اســتخباراتی می باشــد. بــدون تردیــد کشــف ناقــص یــا تکمیــل پروســۀ کشــفی 

ــاد  ــدۀ فس ــل عم ــده، عام ــاد ش ــداً ایج ــدارک عم ــا م ــی ی ــر واقع ــدارک غی ــاس م ــر اس ب

می باشــد کــه څارنوالــی و محاکــم را نیــز متأثــر مــی میســازد.

       قضایــای فســاد اداری در مرحلــۀ کشــف، بیشــر توســط مســؤوالن ادارۀ عالــی مبــارزه 

بــا فســاد اداری، ادارۀ تفتیــش وزارت هــا، مســؤوالن جرایــم ســنگین، اســتخبارات و ندرتــاً 

ــه  ــوارد، ب ــیاری م ــا در بس ــن اداره ه ــؤوالن ای ــردد. مس ــی می گ ــی بررس ــؤوالن جنای مس

خاطرنداشــن معلومــات الزم در زمینــۀ کشــف جرایــم مالــی، منی تواننــد اســناد و مدارک 

ــه صــورت فنــی و مســلکی آن جمــع آوری کننــد. ایــن مســأله ســبب می  شــود  الزم را ب

کــه تحقیــق بعــدی قضیــه بــه دشــواری و بعضــاً حتــی بــه بــن بســت روبــرو گــردد.

       بــه همیــن ترتیــب مــواردی نیــز بــه مالحظــه رســیده اســت کــه برخــی از مســؤوالن 

ــه  ــق را ارای ــف حقای ــر مخال ــراه، نظ ــت اک ــا تح ــدی  ی ــورت عم ــه ص ــا، ب ــن اداره ه ای

ــه  ــات ارای ــود، معلوم ــمرده می ش ــر ش ــون معت ــث قان ــا از حی ــر آنه ــون نظ ــته و چ داش
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شــدۀ شــان زمینــۀ برائــت فاعــالن جرایــم فســاد اداری را مســاعد کــرده اســت. همچنــان 

ــراردادن  ــدف ق ــفی به منظور»ه ــای کش ــؤوالن ارگان ه ــر، مس ــاالت دیگ ــی ح در برخ

ــه منظــور تبــارز دادن خــود نــزد مقامــات مافــوق، از  افــراد مــورد نظــر شــان« یــا هــم ب

نــام مبــارزه بــا فســاد اداری ســوء اســتفاده کــرده و بــا تحریــف کــردن عمــدی قضایــا، 

ــد. ــر ارتــکاب جــرم خلــق می کنن ــۀ مــادی مبنــی ب ــاه  ادل ــی گن ــه اشــخاص ب علی

5-2-2-  عوامل مربوط به نظام تشکیالتی ارگان های عدلی و قضایی کشور

ــور  ــذ کش ــن ناف ــی از قوانی ــورد برخ ــال 1382، در م ــی س ــون اساس ــاذ قان ــد از انف بع

ــی  ــای بین امللل ــا معیاره ــدی ب ــا ح ــن ت ــن قوانی ــه و ای ــورت گرفت ــر ص ــد نظ ــز تجدی نی

موجــود، در قانــون اساســی عیــار گردیــده انــد؛ امــا نظــام تشــکیالتی ارگان هــای عدلــی 

و قضایــی کشــور، هنــوز هــم دســت ناخــورده باقــی مانــده و بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه 

ــت،  ــن وضعی ــه ای ــده ک ــار نگردی ــم و عی ــت، تنظی ــه اس ــورت گرفت ــذ ص ــن ناف در قوانی

ــه  ــۀ گســرش فســاد اداری را فراهــم کــرده اســت. پیچیده گــی هــای ناشــی از کهن زمین

بــودن نظــام تشــکیالتی ارگان هــای عدلــی و قضایــی و عــدم مطابقــت ایــن سیســتم بــه 

قوانیــن جدیــد کشــور، ســبب طوالنــی شــدن اجــراآت مــی گــردد کــه ایــن حالــت بــه 

نوبــۀ خویــش، باعــث اتــالف حقــوق اساســی مــردم، ضیــاع بــی مــورد وقــت و افزایــش 

فســاد گردیــده اســت.

ــر  ــه تأثی ــت ک ــی اس ــواری های ــی از دش ــز یک ــوازی نی ــای م ــت اداره ه         موجودی

مســتقیم در بلنــد رفــن گــراف فســاد اداری دارد. موضــوع مهــم ایــن کــه نظــام ثبــت 

ــۀ  ــه مثاب ــا اکنــون فراگیــر نشــده و ب و دیتابیــس) بانــک معلوماتــی( قضایــای جرمــی، ت

ــجیل  ــی تس ــناد تقنین ــی در اس ــی و قضای ــای عدل ــان ارگان ه ــی موظف ــت قانون مکلفی

ــت در  ــدون ثب ــی، ب ــادی از دوســیه هــای جزای ــن، تعــداد زی ــر ای ــده اســت؛ بناب نگردی

سیســتم دیتابیــس طــی مراحــل گردیــده و بــه همیــن علــت مراقبــت دقیــق از قانونیــت و 

ــد. ــه منی توان ــورت گرفت ــط ص ــای ذیرب ــؤوالن اداره ه ــراآت مس ــی اج چگونگ

5-2-3-  پایین بودن ظرفیت های کادری برخی از منسوبان مسلکی
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تحقیــق قضایــای فســاد اداری، مســتلزم ایــن امــر اســت کــه څارنــواالن مؤظــف ریاســت 

ــایل و  ــون مس ــات الزم پیرام ــن معلوم ــر داش ــالوه ب ــاد اداری، ع ــا فس ــارزه ب ــای مب ه

ــز معلومــات دقیــق و همــه  ــی و تدارکاتــی نی موضوعــات حقوقــی، در مــورد امــور مال

جانبــه داشــته باشــند. ایــن درحالــی اســت کــه تــا اکنــون بــرای څارنــواالن مربــوط بــه 

ــده  ــزار نش ــی برگ ــی و مال ــور تدارکات ــوزش ام ــژۀ آم ــای وی ــه ه ــا، برنام ــش ه ــن بخ ای

اســت.

5-2-4 -  پیچیده گی، ابهام و تناقض در قوانین نافذ کشور

ــع  ــرای مراج ــدی را ب ــور، درد رس ج ــذ کش ــن ناف ــام در قوانی ــض و ابه ــت تناق موجودی

تطبیــق کننــده بــه وجــود آورده اســت. بــر اســاس قانــون تشــکیل و صالحیــت څارنوالی 

کــه در جریــدۀ رســمی شــاره یــک هــزار و 117 مــؤرخ 15/میــزان/ 1392 نــر شــده، 

څارنوالــی هــای عســکری بایــد مشــمول سیســتم تشــکیالت معاونــت لــوی څارنوالی در 

امــور عســکری شــوند؛ امــا ایــن څارنوالــی بــا آن کــه قانــون تشــکیل و صالحیــت نــدارد 

تــا اکنــون در چــوکات وزارت دفــاع ملــی فعال بــوده و قضایــای جرمی منســوبان اردوی 

ملــی را تحقیــق و در محاکــم اردوی ملــی اقامــۀ دعــوی می کننــد. از لحــاظ حقوقــی، 

اجــراآت شــان باطــل می باشــد. ایــن صالحیــت بــر اســاس احــکام مــواد قانــون محاکــم 

عســکری بــرای آنــان تفویــض گردیــده اســت. تناقــض بیــن احــکام مــواد ایــن قوانیــن، 

دشــواری بزرگــی را در امــر مبــارزه بــا فســاد بــه وجــود آورده و زمینــه را بــرای فاعــالن 

جرایــم فســاد اداری در ســاختار اردوی ملــی، مســاعد ســاخته اســت.

5-2-5-   رهایی موقت در جرایم ناشی از فساد اداری

ـــی  ـــراآت جزای ـــون اج ـــل قان ـــادۀ 97 تعدی ـــۀ م ـــدول ضمیم ـــاس ج ـــر اس ـــن ب ـــش از ای پی

ســـال 1344فاعـــالن و رشکای جرایـــم ســـنگین ماننـــد: اختـــالس، تزویـــر، غـــدر، رشـــوه و 

ـــی  ـــای څارنوال ـــده و اداره ه ـــت نگردی ـــی موق ـــم رهای ـــع حک ـــر تاب ـــم دیگ ـــی جرای بعض

در چنیـــن جرایـــم، تصمیـــم بـــه رهایـــی موقـــت اتخـــاذ منی کردنـــد؛ امـــا در قانـــون 

جدیـــد اجـــراآت جزایـــی چنیـــن اســـتثنأ پیش بینـــی نشـــده و حســـب احـــکام مـــواد 
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ـــم  ـــه شـــمول جرای ـــم مختلـــف )ب ـــان و متهـــان جرای ـــت مظنون ـــی موق ـــون، رهای ـــن قان ای

ـــی و  ـــی څارنوال ـــای قانون ـــت ه ـــال، از صالحی ـــت بامل ـــه کفال ـــاد اداری( ب ـــی از فس ناش

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــه دانس محکم

ـــاد  ـــی از فس ـــم ناش ـــان جرای ـــان و مته ـــت، مظنون ـــن صالحی ـــتفاده از همی ـــا اس ـــاًء ب        بن

ـــا کفالـــت  ـــه شـــود، ب ـــان مـــد نظـــر گرفت ـــزان خطـــر اجتاعـــی آن ـــدون ایـــن کـــه می اداری، ب

باملـــال رهـــا می گردنـــد. مهـــم ایـــن کـــه در بعضـــی مـــوارد، محاکـــم محـــرم خـــالف 

ـــر از  ـــال را کم ـــت بامل ـــی، کفال ـــراآت جزای ـــون اج ـــادۀ 106 قان ـــرۀ 3 م ـــح فق ـــص رصی ن

حجـــم خســـارۀ وارده، تعییـــن می کننـــد.

5-2-6 -  کمبود امکانات مادی، تخنیکی و لوژستیکی

ـــا  ـــود ی ـــاد اداری، کمب ـــی از فس ـــم ناش ـــق جرای ـــال تحقی ـــر در اک ـــل تأخی ـــی از دالی  یک

ـــون  ـــا اکن ـــاد اداری، ت ـــا فس ـــارزه ب ـــی مب ـــت څارنوال ـــد. ریاس ـــات الزم می باش ـــود امکان نب

ـــه  ـــال ب ـــور انتق ـــه منظ ـــان ب ـــف و همچن ـــواالن موظ ـــال څارن ـــرض انتق ـــه غ ـــایط نقلی و س

ـــه( در اختیـــار نـــدارد.  ـــه )توقیـــف خان ـــه نظـــارت خان موقـــع فاعـــالن قضایـــای یـــاد شـــده ب

ـــبب  ـــه س ـــت، ب ـــده اس ـــال گردی ـــل اک ـــا قب ـــدت ه ـــه م ـــری ک ـــوازم کمپیوت ـــایل و ل وس

ـــه  ـــا ب ـــر ه ـــگ پرن ـــت. رن ـــده اس ـــت بازمان ـــده و از فعالی ـــتهالک گردی ـــاد اس ـــتعال زی اس

ـــد. ـــال می باش ـــر فع ـــا غی ـــر آن ه ـــود و اک ـــی ش ـــال م ـــدرت اک ن

5-2-7-  مداخلۀ افراد زورمند در امور څارنوالی ها

مداخلـــۀ »افـــراد زورمنـــد« در امـــور څارنوالـــی هـــا، یکـــی از عوامـــل مهـــم التـــوا یـــا 

انحـــراف قضایـــا از مســـیر اصلـــی شـــمرده می شـــود؛ طـــوری کـــه در بـــاال نیـــز تذکـــر 

ـــوند.  ـــه می ش ـــدان تغذی ـــت« از مفس ـــاس »رشط حای ـــر اس ـــد، ب ـــراد زورمن ـــد، اف داده ش

ـــان متحـــرک  ـــه خطـــر محکـــوم شـــدند، آن ـــن مفســـدان ب ـــه ای ـــی ک ـــت، زمان ـــن عل ـــه همی ب

گردیـــده و ســـعی می کننـــد تـــا بـــا اســـتفاده از حربـــه هـــای مختلـــف مانـــع اجـــرای عدالـــت 

ـــوط  ـــای فســـاد اداری مرب ـــده اســـت کـــه قضای ـــوق باعـــث گردی شـــوند. دشـــواری هـــای ف

بـــه منســـوبان نیروهـــای امنیتـــی، در میعـــاد معیـــن آن تکمیـــل نگردیـــده یـــا تصامیـــم 

ـــردد. ـــاذ گ ـــون اتخ ـــکام قان ـــالف اح خ
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 اجرا مسؤول ممیکانیز  روش و موضوع
زمان 
 اجرا

اصالال ن نمام 
تشالالالکی ت  

 ارگانقانون  
ی عدل  و ها

 قضالالالالالالا الالال 
 و عسالالالکری
اداره ادغالالالام 
 موازی های

ها - عدل  وارگان  طبق احکام  قضالالالا   ی 
 څارنوال صالال حی   مواد قانون تشالالکیو و
ستم واحد  سی شمولدر ک  شکیو  م وی لت

 سرته محکمه گردد. و څارنوال 
 ط  طرن قوانین  واحد عسالالالکری تدو ن و -

 .مراحو گردد

مقام ر اس  
دولالالالالالالالالال  
جالالمالال الالوری 
اسالالالالال مالالال  
 و افغانسالالتان

مالالقالالام لالالوی 
 څالالارنالالوالالال 
جالالمالال الالوری 
اسالالالالال مالالال  
 افغانستان

چالال الالار 
 ماه

اصالالالالالالالالالال    
 اجالالالالالالالال ا  
 نمسالالالالالالال    
ی ارگالال ن  الال 

 کشفی

ب  ر ربی مق م    - از ط یق مت س   ی متدا م 
اصالال   سالال هت ر  ی  ۀزمین امنیتی، سالالوتهر  ی

تشالالالوی تی   م  م ک  ری م      ی کشالالالفی را 
   ر تمذکهر ت غیب شهمد  نمس     کنند.ف ا م 

 مسلوی   چهن تع د، ی؛معی ر  ی ،این بخش   
   ند.متخصص به ن را م ک عمل ق ار 

سز ب گ ۀزمین - شرتک ب  یاری  سمین ر  ی م   ن    م
من ا اره   ی ن مذکهر را ف ا م  ت  از ط یق ی د 

حل  ب ای مشو   مهجه  راه ،گفتامن مستقیم
 .عملی شه من سب جستجه     ی 

ت   ،  این م    م بهط ا اره   ی - مولف گ  مد 
ین ا نمسالالال    پی م بحث ارتق ی ظ فیت  طهر

 ر ا لهیت ک ری ههیش ق ار ا ه    بخش    را
 .کنندمتدا م  مب ل  به صهر این پ  سه را 

م - ن ر  ی ربعی ی  سالالالتد ۀب م   ار مشالالالرتک می
م   څ رمها ن م قه ی  نمدا )قهل ار    (   هامن
چندین سالالال ل   رذی بط که  نمسالالال    سالالال ی  

  .احی  گ     ب رهگذشته  ای  مگ  یده است، 
 ج ایم فسالال   ا اری م شالالی از ،بعضالالی مهار   ر -

احو م قهامین  عدم ف م ی  ب  اشالالت م  رسالالت از
م   حقهقی ب ای معله  سالالد  ن ،بن ء   می ب شالالد.
   ا اری ک  ش فس ۀزمین مثبت  ر تأثی  ،پ سهمل
  ار .

 به صالالهر  ،   مهر  کتامن ج ایم فسالال   ا اری -
شفی  فهری ب رسی   از م      ر مهر  این  ی ک

 . ید به عملب ز پ س  قض ی 

ت لهی مع  م
  ر څ رمهالی

امالالالالالالالالالالالالهر 
عسالالالالوالال ی، 
  زار  امالالهر

 ۀا ار   اهله  
ب رزه  ع لی م
 یب  فس   ا ار 

 سه م ه-
- 

   امدار
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اصالالالالالالالالالال   
 اجالالالالالالالال ا  
 نمسالالالالالالال    
ی ارگالال ن  الال 

 کشفی

ب  ر ربی مق م    - از ط یق مت س   ی متدا م 
اصالال   سالال هت ر  ی  ۀزمین امنیتی، سالالوتهر  ی

تشالالالوی تی   م  م ک  ری م      ی کشالالالفی را 
   ر تمذکهر ت غیب شهمد  نمس     کنند.ف ا م 

 مسلوی   چهن تع د، ی؛معی ر  ی ،این بخش   
   ند.متخصص به ن را م ک عمل ق ار 

سز ب گ ۀزمین - شرتک ب  یاری  سمین ر  ی م   ن    م
من ا اره   ی ن مذکهر را ف ا م  ت  از ط یق ی د 

حل  ب ای مشو   مهجه  راه ،گفتامن مستقیم
 .عملی شه من سب جستجه     ی 

ت   ،  این م    م بهط ا اره   ی - مولف گ  مد 
ین ا نمسالالال    پی م بحث ارتق ی ظ فیت  طهر

 ر ا لهیت ک ری ههیش ق ار ا ه    بخش    را
 .کنندمتدا م  مب ل  به صهر این پ  سه را 

م - ن ر  ی ربعی ی  سالالالتد ۀب م   ار مشالالالرتک می
م   څ رمها ن م قه ی  نمدا )قهل ار    (   هامن
چندین سالالال ل   رذی بط که  نمسالالال    سالالال ی  

  .احی  گ     ب رهگذشته  ای  مگ  یده است، 
 ج ایم فسالال   ا اری م شالالی از ،بعضالالی مهار   ر -

احو م قهامین  عدم ف م ی  ب  اشالالت م  رسالالت از
م   حقهقی ب ای معله  سالالد  ن ،بن ء   می ب شالالد.
   ا اری ک  ش فس ۀزمین مثبت  ر تأثی  ،پ سهمل
  ار .

 به صالالهر  ،   مهر  کتامن ج ایم فسالال   ا اری -
شفی  فهری ب رسی   از م      ر مهر  این  ی ک

 . ید به عملب ز پ س  قض ی 

ت لهی مع  م
  ر څ رمهالی

امالالالالالالالالالالالالهر 
عسالالالالوالال ی، 
  زار  امالالهر

 ۀا ار   اهله  
ب رزه  ع لی م
 یب  فس   ا ار 

 سه م ه-
- 

   امدار

به  ،ی (شکل قوانین متنی و متام قوانین عسکری )  
ح طر  مرو  و ،فو ی توسووی  ک یتیته صووو  

 طی مراحل گردد. و آمادهتعد ل آنها 
 

ت لوی معاون
 د  څا نوالی

امووووووووووووو  
 عسکری

 سه ماه

فسووواد ادا ی مددود  یقضوووا ا د  قتمو   ها ی 
د هتین زمینووه، طرح تعوود وول موا . اگر د گردد
هاد و جزا ی اجراآ قانون  حل  پیشووون طی مرا
 .بهرت خواهد بود ،گردد

لوووووووووووووی 
 څووا نوووالووی
جووتووهووو ی 
اسووووو موووی 

 افغانستان

  وز10

ستم مد ر ت الک -  ضا ارت سی  گونۀبه  ،ونیک ق
با هم  ها څا نوالیتوسووعه داده شووود یه متام 

 وصل گردند.
تخینکی د  اختیا   حد اقل امکانا  مادی و -

م فساد ادا ی عسکری   است مبا زه با جرا 
 .قرا داده شود

لوووووووووووووی 
 څووا نوووالووی
جووتووهووو ی 
اسووووو موووی 

 افغانستان

شوووو  
 ماه
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6- نبـــود سیســـتم قابـــل اعتـــامد ثبـــت دارایـــی هـــای مســـؤوالن نهـــاد هـــای تدارکاتـــی 

و ســـایر مســـؤوالن عالـــی رتبـــۀ وزارت امـــور داخلـــه و وزارت دفـــاع ملـــی

ـــی و  ـــای تدارکات ـــؤوالن نهاده ـــای مس ـــی ه ـــت دارای ـــد ثب ـــر و کارآم ـــتم مؤث ـــود سیس نب

ـــرای گســـرش  ـــه ســـاز ب ـــی، یکـــی از عوامـــل زمین ـــۀ ســـکتورهای امنیت ـــی رتب افـــران عال

فســـاد اداری می باشـــد. ثبـــت داریـــی هـــا به گونه یـــی کـــه فعـــالً صـــورت می گیـــرد، 

ـــدارد؛  ـــد نامـــروع ن ـــای ناشـــی از عوای ـــی ه ـــر کشـــف دارای ـــت در ام ـــوع مؤثری ـــچ ن هی

زیـــرا در حـــال حـــارض ثبـــت دارایـــی هـــا، رصف متکـــی بـــه معلومـــات ارایـــه شـــده 

توســـط خـــود شـــخص کـــه معمـــوالً خـــالف حقیقـــت می باشـــد، صـــورت گرفتـــه 

و هیـــچ نـــوع میکانیزمـــی کـــه از طریـــق آن صحـــت و ســـقم معلومـــات ارایـــه شـــده 

ـــای  ـــت دارایی ه ـــدون تثبی ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــدارد. ای ـــود ن ـــردد، وج ـــی گ ارزیاب

ـــا  ـــارزه ب ـــث مب ـــال، بح ـــت امل ـــه بی ـــارۀ آن ب ـــرداد دوب ـــروع و اس ـــد نام ـــی از عوای ناش

ـــید. ـــد رس ـــوب نخواه ـــج مطل ـــه نتای ـــز ب ـــاد اداری هرگ فس
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مراحلل   طی 
دوسلللها     
جرایم فسللل د 
 ادار  کللا ا 
سللللل  لل لل   

ی ب ق گذشلل ا
 م نده است

 س ل مت م دوسها     جرایم فس د ادار  کا ا 
عسللیر   څ رنوا یدر ری سللت  گذشلل ا    

 یڅ رنوا ت ری س ادار  و مب ر ه ب جرایم فس د
 ،اخ ص صی مب ر ه ب  جرایم سنگهن فس د ادار 

 مه  وتی فرصتترین با  ود ،انددر ا  وا م نده 
عد ا  ب اتخ ذ گردد. آن  تصمهم ق نونی در مورد 

تحقهق مت م قضللل ی   فسللل د ادار  کا با  آن
 مهع د تعههن در ،می رسد     مربوط څ رنوا ی

رد مو  در صمهم ق نونیت اکامل و ،در ق نونشده 
 اجراآت خهر درمورد تأ  شللل ن اتخ ذ گردد.  ر

بللا مقلل م  و   ،اسلللبلل   آن م بلل  دلیلل  وتوأ 
 گردد. ارایاگزارش  څ رنوا ی

 څلل رنللوا للی
     مربوطا

 سا م ه

 قض ییاصالح نظ م عد ی و 5  جدول   
 



7- نبود سیستم های مراقبت مالی قابل تطبیق در کشور

هــان گونــه کــه سیســتم کارآمــد ثبــت دارایــی هــا در افغانســتان وجــود نداشــته، سیســتم 

متــام عیــار مراقبــت مالــی از دارایــی هــای شــهروندان کشــور نیــز وجــود نــدارد. 

       در کشــور مــا، فرهنــگ نگهــداری پــول در بانــک هــا کمــر مــروج بــوده و بســیاری 

از مــردم بنابــر دالیــل متعــدد، پــول خــود را در خانــه یــا هــم ســایر جــا هــای غیــر رســمی 

ــروع  ــر م ــای غی ــان از راه ه ــای ش ــه دارایی ه ــف ک ــراد متخل ــد. اف ــداری می کنن نگه
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 داراییثبالال  
 افسررنا های 
 تبه عالی ر 

 وه ع ،ثب  دارایی های این افراد به منمور -
شالالالالوه تووالالال   ود  ارایالالهمعلومالالا  بر 

نوین منبع دیگر ،شالالال    همزمان از چ
نو  هایمان  اداره های اوالالالا باراتی، اداره 

یز اجع معارب نوایر مر  نمار  برامور مالی و
جمع آوری معلوما   بعو ازاوافاده شود. 

 رم از امالالام منالالابع فوک الالال  ر، فو نئمطم
لول و ن م یی هالالای  فراد  دارا لول ا ن یرم غ

 .ترتیب و ثب  گردد م  ور،
و - شو  بایوثب  دارایی ها  ۀپرو به  د.فراگیر 

سؤول  ص حی   ینهادهای ثب  دارای نم
ب   داده شالالالود  ه در صالالالور  امرد از ث

از طالالریالال   ایالالن افالالرادشالالالالهالالر   دارایالالی،
. هرگاه باز این  نشرررنسدن ررر مطبوعا  به 

ب  دار  لل یی  ااشالالال از از ث ویش تع
نو بۀ،  ن ثا   سالالالانی  ه تطبی  احکام به م

مورد  قانون را عمواً ماوقف می والالالازنو،
 داده شونو. پیگرد قانون قرار

های ثب   هاد  ن
 دارایی

 دواموار

 داراییاص ن ویسام ثب    6 جوول
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ــا ایــن  ــد ت ــوده و ســعی می کنن ــه دســت آمــده اســت، بیشــر متوجــه ایــن موضــوع ب ب

دارایی هــا را در محالتــی جابه جــا ســازند کــه هــم دوران دارایــی تــوأم بــا ســود محقــق 

ــه معلومــات پیرامــون آن حــل شــده باشــد. محــالت مطمــن  گــردد و هــم دسرســی ب

ــد کــه تحــت  ــر رســمی ان ــد، مراجــع غی ــه عوای و مصــون نگهــداری و دوران ایــن گون

کنــرول و مراقبــت دولــت منی باشــند. محالتــی ماننــد رسای شــهزاده و ســایر رصافــی 

ــا،  ــازه ه ــا، مغ ــت ه ــا، مارکی ــتورانت ه ــا، رس ــل ه ــات، هوت ــل و والی ــهر کاب ــا در ش ه

ــا  ــی ه ــول اجنس ــا، تری ــت ه ــد رشک ــی مانن ــات تجارت ــایر تأسیس ــا و س ــل ه ــک تی تان

)رشکــت هــای ســیاحتی( و حتــی نهاد هــای تعلیمــی و تحصیلــی خصوصــی؛ محــالت 

اصلــی نگهــداری و دوران پــول هــای ناشــی از عوایــد نامــروع  می باشــند. معلومــات 

حقیقــی مربــوط بــه دوران و حجــم رسمایــه، رسمایــه گــذاران اصلــی و ســایر مــوارد مهم 

در مــورد ایــن دارایــی هــا بــه ســاده گی مــی توانــد کتــان شــود. در حــال حــارض، هیــچ 

نــوع میکانیزمــی در اختیــار دولــت افغانســتان نیســت تــا بتوانــد ارقــام و معلومــات واقعی 

ــه دســت بیــاورد. ایــن وضعیــت باعــث می شــود کــه  در مــورد مطالــب ذکــر شــده را ب

ارگان هــای ذیربــط نتواننــد معلومــات الزم را در مــورد عوایــد ناشــی از اعــال جرمــی 

دریافــت کننــد و از ایــن طریــق فاعــالن چنیــن جرایــم را تشــخیص و علیــه شــان اقــدام 

قانونــی کننــد. در عیــن زمــان، در افغانســتان اکــر ملکیــت هــای  غیــر منقــول، بــر اســاس 

ــا فســاد اداری را  اســناد عرفــی خریــد و فــروش می شــوند. ایــن وضعیــت نیــز مبــارزه ب

بــه دشــواری مواجــه کــرده اســت.
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 مراقبت مؤثر
 مالی

نهانهای رساا ی  سااایر بانک ها و بر عالوه
نوران پول  نولتی کاام مرجن ندهاا اری و

نهانهای غیر رساا ی  ،شااون محسااوم می 
ش ول خانم تجارت رشکت ها، ها، رصافی م

 هنان تحت این مراقبت قرار بای ها و... نیز 
 شون.

قااام مااحاا م ماا
وری ج هریاست 

 ،اسالمی افغانستان
 این موضااوع را از

یک   هیأتطریق 
متخصص بررسی 

بم ایجان  ساا  و 
چااا ااایااان یاااک 
یزم اقاا ام  ن یکااا م

 شون.

 سم ماه

 اصالح نمام مالی  7 ج ول
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8-  دشــواری هــای مربــوط بــه نظــام مالــی  و اداری وزارت دفــاع ملــی و وزارت 

ــام  ــات و جزوت ــی در قطع ــران خیال ــازان و اف ــت رسب ــه، موجودی ــور داخل ام

هــای اردو و پولیــس ملــی

گرچــه امــور مالــی وزارت دفــاع ملــی از شــکل ســنتی قبلــی آن بــه سیســتم بانکــی 

ــن بخــش وجــود دارد. عــالوه  ــا آن هــم فســاد گســرده در ای ــر کــرده اســت، ب تغیی

بــر ســایر مــوارد فســاد اداری کــه در ایــن بخــش وجــود دارد، یکــی هــم ایــن اســت 

ــدان  ــزد قومان کــه کارت هــای بانکــی منســوبان غیــر حــارض اردو و پولیــس ملــی، ن

قطعــات باقــی مانــده و بــا اســتفاده از همیــن کارت هــا بــا همــکاری برخــی از 

مســؤوالن بانــک هــا، پــول معــاش افــراد غیــر حــارض را حوالــه و بیــن خــود تقســیم 

ــط  ــال فق ــا ح ــی ت ــود دارد؛ ول ــات وج ــام قطع ــاً در مت ــت تقریب ــن حال ــد. ای می کنن

چنــد قضیــۀ محــدود آن بررســی گردیــده اســت. در اســناد حوالــه و تادیــۀ معاشــات 

ــهدا و  ــه وزارت ش ــه ب ــی ک ــدول های ــه و ج ــورت گرفت ــر ص ــهدا، تزوی ــۀ ش و اکرامی

معلولیــن فرســتاده می شــود، شــهرت افــرادی کــه اصــالً منســوب اردوی ملــی 

منی باشــند، درج می گــردد. در ایــن مــوارد مســؤوالن وزارت دفــاع ملــی و شــهدا و 

معلولیــن ذی دخــل می باشــند. 

ــد  ــر را می کن ــر بیش ــاذ تدابی ــاب اتخ ــاز دارد و ایج ــالح نی ــه اص ــز ب ــتم نی ــن سیس ای

ــرود. ــۀ حیــف  و میــل دارایــی عامــه از بیــن ب ــا زمین ت
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نهانهای غیر رساا ی  ،شااون محسااوم می 
ش ول خانم تجارت رشکت ها، ها، رصافی م

 هنان تحت این مراقبت قرار بای ها و... نیز 
 شون.
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وری ج هریاست 
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چااا ااایااان یاااک 
یزم اقاا ام  ن یکااا م

 شون.

 سم ماه

 اصالح نمام مالی  7 ج ول
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 اجرا مسؤول مروش ومیکانیز  موضوع
زمان 
 اجرا

اصالالالالالالال   
 ونظام مالی 
اداری 
های وزارت
 و ملی دفاع
 داخله امور

داخله امور  و اع ملیدفهای وزارت متام قطعات  -
حارض جمع  بررسالالالی و های افراد غیر  کارت 
 آوری گردد.

شرتک امر در ،داخله امور ای دفاع ملی ور وز  -  ،م
های مربوط خویش  جزوتام به متام قطعات و

 رسبازان مفرور و فهرستاکیداً هدایت دهند که 
به ارسع وقت حارض غیر بانکی و ،را   به مراکز 

 .کنندط ارسال سایر مراجع ذیرب
به مدیران پیژند و مالی قطعات تفهیم گردد که  -

 مربوط ۀقطع صورت کشف چنین حالت در در
 خواهد آنان به دوشمسالالالم یم  یتمسالالالؤول ،آنان
 بود.

این  اسمخباراتی ی کشفی وارگان ها نمسؤول به  -
هدایت داده شالالالود تا هر مورد  ها اکیداً  وزارت 

 ،ع وقتافراد غیر حارض را به ارس  ،شمعا ۀحوال
 گزارش دهند. مربوط څارنوالیبه 

وزارت هالالای 
لی  م و دفالالاع 

 داخلهامور 

شالالالالالش 
 ماه

اصالالالالالالال   
مم  سالالالیسالالال
 ۀتالالالالالادیالالالالال
معاشات در 
 بانک ها

 میانمه امضالالالای یک تفاهمنا طریق ترتیب و از
سالالالیسالالالممی  ،داخلهامور  دفاع ملی وهای وزارت 

ایجاد گردد که بانک نمواند بدون حضالالور فزیکی 
پول  دیگریبه کسی  ،شخص یا وکیل قانونی وی

 .کندپرداخت 

زارت های و  -
فاع  و ملی د
 داخلهامور 

 نمسالالالالؤول  -
 بانک ها

 روز 20

  نیروهای امنیمی منسوباناص   نظام معاشات   8  جدول
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 9-  دشــواری مربــوط بــه جلــب، جــذب و اســتخدام افــراد زیــر ســن 18ســال، در 

صفــوف نیروهــای امنیتــی

ایــن افــراد معمــوالً بــه رؤیــت اســناد جعلی-بــه ویــژه تذکــرۀ تابعیــت- از طریــق مراجــع 

ــود  ــر خ ــن ام ــد. ای ــتخدام می گردن ــور اس ــلح کش ــای مس ــوف نیروه ــه صف ــوط ب مرب

ــی و  ــن کــه اســتعال اســناد جعل ــه شــار مــی رود. ضمــن ای از مظاهــر فســاد اداری ب

ــود؛  ــته می ش ــاد اداری پنداش ــم فس ــناد، از جرای ــن اس ــت چنی ــه رؤی ــراد ب ــف اف توظی

اســتخدام افــراد زیــر ســن 18ســال در صفــوف نیروهــای امنیتــی بــه دلیــل مغایــرت آن 

بــا معیارهــای بیــن املللــی، همــواره زمینــۀ انتقــاد علیــه دولــت افغانســتان را فراهــم کــرده 

اســت.

10-  مــوارد فســاد اداری در حــوزه هــای امنیتــی پولیــس و ســایر نهادهــای مبــارزه 

ــا جرایم ب

ــه  ــه را ب ــم عام ــن و نظ ــظ ام ــۀ حف ــس وظیف ــور، پولی ــذ کش ــن ناف ــکام قوانی ــب اح حس

عهــده دارد؛ ولــی بــه ســبب موجودیــت فســاد گســرده در حــوزه هــای امنیتــی و ســایر 

مراجــع مبــارزه بــا جرایــم، ایــن مصلحــت بــزرگ اجتاعــی تحــت ســؤال قــرار گرفتــه 

ــوع خطــر را متوجــه  ــع، هــر ن ــد در هــر موق ــان می توانن اســت. در حــال حــارض مجرم

جــان و مــال شــهروندان کشــور کننــد. بســیاری از جرایــم بــا وصــف ایــن کــه فاعــالن 
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زماااااا   اجرا مسؤول میکانیزم روش و موضوع
 اجرا

اصالح نظام  -
 و جااا ااا 

 جااادر  ر
صااااا ااو  
ناایاارو ااا  

 امنیتی

 از تن یک ،درج و کمیساایو   ا  ج    ر -
احوال ن وس نیز منحیث عضاااو  و ثبت ۀا ار 

کره سقم تد  تا صحت و کمیسیو  شامل گر  
 جع یصاااور    ر ت را ارزیابی ویع ا  تاب

 .کندشخص ج وگیر   از جدر بو   آ ،

زار   اااا  و 
 و ماا اای  فاااع
  اخ ه امور

 روز 20

 جدر  ر سکتور ا  امنیتی و اصالح نظام ج    9 جدول
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ــوم می باشــند،  ــم معل ــا جرای ــارزه ب ــا ســایر نهادهــای مب ــزد مســؤوالن حوزه هــا ی آنهــا ن

ــت  ــردد. موجودی ــال منی گ ــط ارس ــع ذیرب ــه مراج ــا ب ــزارش آنه ــده و گ ــان گردی کت

ــدی  ــر ج ــه خط ــردم را ب ــی م ــؤول، زنده گ ــر مس ــراد غی ــزد اف ــاک ن ــای خطرن ــالح ه س

مواجــه ســاخته اســت. بــا ایــن موضــوع نیــز برخــود ســطحی صــورت گرفتــه و وزارت 

امــور داخلــه در کل، وظیفــۀ خویــش را در زمینــۀ جمــع آوری ســالح هــای غیــر قانونــی 

از نــزد افــراد غیــر مســؤول انجــام نــداده اســت. بــا وصــف موجودیــت فرامیــن متعــدد 

مقــام ریاســت جمهــوری اســالمی افغانســتان، تــا اکنــون معضلــۀ وســایط شیشــه ســیاه 

و وســایط بــدون پلیــت کــه اکــراً در ارتــکاب جرایــم کار بــرد دارنــد، حــل نگردیــده 

اســت.

ــی،  ــای امنیت ــوزه ه ــرده در ح ــاد گس ــت فس ــداق موجودی ــوق مص ــوارد ف ــام م        مت

داشــن  داخلــه می باشــد.  امــور  و مجمــوع وزارت  بــا جرایــم  مبــارزه  نهادهــای 

دیدگاه هــای قومــی و لســانی در امــر مبــارزه بــا جرایــم، نفــوذ بیــش از حــد افــراد زورمند 

ــود پرســونل متخصــص و مســلکی در  ــه، کمب ــور داخل ــط وزارت ام در نهادهــای ذیرب

نهــاد هــای مذکــور، تعلــل و اســتنکاف عمــدی از اجــرای وظایــف قانونــی، حاکمیــت 

روابــط  بــر ضوابــط در تقــرر کادرها)بــه خصــوص آمــران حــوزه هــا( از عوامــل مهــم 

ــود. ــمرده می ش ــت، ش ــن وضعی ــد ای موج
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 زمان اجراء اجرا مسؤول میکانیزم روش و موضوع
اصالالالحو هوز  
 هالالاپ لوسیو و
نهادهاپ مبارز  

 با جرایم

متام افراد مفسالالالر در نهادهاپ مبارز  با  -
مورد شان تصمیم  ی و دریناساشجرایم 

 بعر از ارزیابی متام قانونی اتخاذ گردد.
ی یآمرا ن م هوز  هالالاپ ا مالالریران و  ،ن 

با جرایم این ، رؤسالالالاپ نهادهاپ مبارز  
ور عبیک میکانیزم مشخص ) موضوع را

 نؤول مسالالالاز فلرت تزکیه( براپ تقرر این 
 عملی گردد.  ایجاد و

تحش صالالالوری گیرد تا لوسیو مبارز  با  -
فیت مکل دین ایامنی و به مثابۀجرایم را، 

 ملحوظای قومی. دبپذیر قانونی خویش 
 .دو سسانی را در این بحث دخیل نساز 

مکن می گیرد تا به هر ترتیب تحش صور  -
تسالالاللف افراد  از ،مبارز  با جرایم های نهاد 

 زورمنر بیرون ساخ ه شونر.
 ،تالالوادالالنالالرپ هالالاپ کالالنالالونالالی لالالوسالالیالالو -

یازمنرپ  ز  امر مبار  در فعلیجوابگوپ ن
جرایم سالالالازمان یاف ه(  ویژ به با جرایم )
وزاری امور داخله برنامه  ،بناء  دی باشر. 

 نؤول مسالالارتقاپ ظرفیت  ۀفترپیش  هاپ 
هاد با جرایم را تنظیم ون بارز   ه ب هاپ م

 لیش بربد.

ظف  یالال یه مؤ
مقالالام ریالالاسالالالالت 
 جالالالمالالالهالالالورپ،
وزاری امالالالالور 
داخله و ریاسالالت 
 څالالالالارنالالالالواسالالالالی
عسالالالکرپ مبارز  

فسالالالالاد بالالاجرایم 
 ادارپ

 هشت ما 

 اصحو نظام ارگان هاپ کشفی  10 جرول
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11-  عدم موجودیت کنرتول و نظارت مؤثر در بنادر و معابر )گذرگاه ها( رسحدی

 ایـــن مـــورد هـــم یکـــی از عوامـــل مهـــم تـــداوم و گســـرش فســـاد اداری شـــمرده 

می شـــود. در گمـــرگ هـــا و بنـــادر افغانســـتان، روزانـــه میلیـــون هـــا افغانـــی عوایـــد 

ملـــی، بـــه جیـــب هـــای مـــردم مـــی رود. مـــواد مخـــدر و مقـــدار زیـــادی امـــوال و 

اجنـــاس از طریـــق بنـــادر و معابـــر رسحـــدی کشـــور قاچـــاق می گـــردد کـــه در 

ـــوی  ـــه نح ـــدی، ب ـــاران رسح ـــس و کمیس ـــان پولی ـــی از قوماندان ـــا برخ ـــن قضای ـــام ای مت

ـــول  ـــول محص ـــا، پ ـــرگ ه ـــادر و گم ـــام بن ـــارض در مت ـــال ح ـــند. در ح ـــل می باش ذی دخ

ـــار  ـــی از تج ـــورت فزیک ـــه ص ـــا ب ـــت ه ـــایر پرداخ ـــات( و س ـــا )مالی ـــس ه ـــی، تک گمرک
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 زمان اجراء اجرا مسؤول میکانیزم روش و موضوع
اصالالالحو هوز  
 هالالاپ لوسیو و
نهادهاپ مبارز  

 با جرایم

متام افراد مفسالالالر در نهادهاپ مبارز  با  -
مورد شان تصمیم  ی و دریناساشجرایم 

 بعر از ارزیابی متام قانونی اتخاذ گردد.
ی یآمرا ن م هوز  هالالاپ ا مالالریران و  ،ن 

با جرایم این ، رؤسالالالاپ نهادهاپ مبارز  
ور عبیک میکانیزم مشخص ) موضوع را

 نؤول مسالالالاز فلرت تزکیه( براپ تقرر این 
 عملی گردد.  ایجاد و

تحش صالالالوری گیرد تا لوسیو مبارز  با  -
فیت مکل دین ایامنی و به مثابۀجرایم را، 

 ملحوظای قومی. دبپذیر قانونی خویش 
 .دو سسانی را در این بحث دخیل نساز 

مکن می گیرد تا به هر ترتیب تحش صور  -
تسالالاللف افراد  از ،مبارز  با جرایم های نهاد 

 زورمنر بیرون ساخ ه شونر.
 ،تالالوادالالنالالرپ هالالاپ کالالنالالونالالی لالالوسالالیالالو -

یازمنرپ  ز  امر مبار  در فعلیجوابگوپ ن
جرایم سالالالازمان یاف ه(  ویژ به با جرایم )
وزاری امور داخله برنامه  ،بناء  دی باشر. 

 نؤول مسالالارتقاپ ظرفیت  ۀفترپیش  هاپ 
هاد با جرایم را تنظیم ون بارز   ه ب هاپ م

 لیش بربد.

ظف  یالال یه مؤ
مقالالام ریالالاسالالالالت 
 جالالالمالالالهالالالورپ،
وزاری امالالالالور 
داخله و ریاسالالت 
 څالالالالارنالالالالواسالالالالی
عسالالالکرپ مبارز  

فسالالالالاد بالالاجرایم 
 ادارپ

 هشت ما 

 اصحو نظام ارگان هاپ کشفی  10 جرول
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ـــا  ـــول ه ـــن پ ـــل ای ـــف  و می ـــۀ حی ـــت زمین ـــن حال ـــردد. ای ـــذ می گ ـــخاص اخ ـــایر اش و س

را ســـاده ســـاخته اســـت.

12-  نبـــود اســـناد یـــا تلـــف عمـــدی اســـناد مربـــوط بـــه ملکیـــت هـــای وزارت 

دفـــاع ملـــی و امـــور داخلـــه

در حـــدود 15ســـال گذشـــته، هـــزاران جریـــب زمیـــن ملکیـــت هـــای وزارت دفـــاع ملـــی و امـــور 

ـــت.  ـــده اس ـــب گردی ـــد، غص ـــراد زورمن ـــا اف ـــا ی ـــن وزارت ه ـــوبان ای ـــود منس ـــط خ ـــه، توس داخل

در شـــهر کابـــل و والیـــات کشـــور، تأسیســـات و مراکـــز نظامـــی کـــه حایـــز ارزش تاریخـــی نیـــز 

ـــب  ـــت. غص ـــده اس ـــار گردی ـــل اع ـــن و مجل ـــای مفش ـــا قره ـــی و در آنه ـــد، متالش ـــوده ان ب
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 اجرا مسؤول میکانیزم روش و موضوع
زمان 
 اجراء

اصالالالالالالالال   
تشالالالکی   
کادری  ظام  ن
پالالالو الالالیالالال  

 رسحدی

 های پو ی  انداناقومبررسالالالا  ام  -
 کمیساری های رسحدی رسحدی و

کانیزم  - جاد می   عملکرد پو ی مؤثرای
 ها و گمرک بنادر رسحدی در

که امکان نصالالالم کمر   - در مح تا 
نظالالار  از  بالاله منظور ،امنیتاهالالای 

پو ی  رسحدی  نمسالالالؤو  عملکرد 
این کار صالور   وجود داشالته باشالد،

 گیرد.
بانکا  -  تدریاف به منظورایجاد نظام 

ط ربو م عوایدپول محصول گمرکا و 
  سایر تادیا  و )ما یا ( به تک  ها

مؤظف  هیأ 
به تشالالالی   
مقام ریاسالالت 
جالالمالال الالوری 
اسالالالالالال مالالالالا 

 افغانستان
 
 

 وزار  ما یه -

هشالالالت 
 ما 

 اص   نظام تشکی تا و کادری پو ی  11 جدول
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ـــیر و  ـــا از مس ـــن نهاده ـــونل ای ـــراف پرس ـــی را در انح ـــش مهم ـــا، نق ـــن وزارت ه ـــای ای زمین ه

ـــن اســـت کـــه منســـوبان ریاســـت های  ـــی شـــان داشـــته اســـت. موضـــوع مهـــم ای وظایـــف اصل

تأسیســـات وزارت هـــا، بـــه منظـــور فراهـــم کـــردن زمینـــۀ غصـــب اســـناد ملکیـــت هـــای مربـــوط 

ـــد. ـــرده ان ـــف ک ـــدی تل ـــورت عم ـــه ص ـــا را ب ـــن وزارت ه ـــه ای ب
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 ءاجرا مسؤول میکانیزم روش و موضوع
زمان 
 اجراء

 بررررروررررر  و -
بیررمت مررام  ث ت
ملکیررمت یررا  
وزارت دفررراع 

امررور  مررلرر  و
 داخله

ه چرر اکامل یر -
عاجل دووررریه 
یا  غصررر  

وزارت امالک 
 دفاع مل یا  

 داخلهامور  و
ایرردرراد نرر ررام  -

 رربررمت  مررؤ ررر
ی ن کرتو ل  ک ا

 ملکیررمت یررا و
 ترسوررریسررررات

 ا یررر وزارت
دفرراع مررلرر  و 

 امور داخله

 تثبیمت مام ملکیمت یا  ررورر  وب -
ل  یررا  وزارت م مور  و دفرراع  ا

؛ مرکز و والیات کشرررور داخله در
یمت  کهتثب ند ج این  ی  زمیچ ن ر

چه  ت غصررر  وامرکز و والی در
باق   ،کدام ورررا ات در اندازۀ آن

 مانده اومت.
اکامل تحقیق یرچه عاجل دوورریه  -

این وزارت یا  غص  زمین یا  
 یا

یک   بررمت  - لکرتون ن ررام ا یدرراد  ا
 یاد شدهامالک وزارت یا  

 ازمختلط  یررستی -
ننررداشررررتاک  ه ک
عاون مت لو  گان م
امور  در څارنوال 
سکر ، ومت  ع ریا
وزارت  تسوریسرات

 امور   ولدفرراع م
له،  یاوررررمت داخ ر

وزارت  کادوررررت،
یار   ،زراعمت  وآب
ریاوررمت  مالدار ،

امور  ۀعموم  ادار 
 مسررتقل ریاوررمت و

  محل  ارگان یا
مت لررو  مررعرراونرر -

امور  در څارنوال 
عسکر  و ریاومت 

با  څارنوال  مبارزه 
 جرایم ونگین

 و مل  وزارت دفاع -
 داخلهامور 

 والیک
 
 
 
دو  -

 ماه
 دو -

 ماه

 یا  مربوط به نهادیا  امنیت اصالح ن ام  بمت ملکیمت 12 جدول
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13-  توظیـــف هیـــأت در صـــورت موجودیـــت اداره هـــای مشـــخص بـــه منظـــور 

ـــی ـــی و حقوق ـــای جزای ـــی قضای بررس

قانـــون مراجـــع کشـــف و تحقیـــق، جرایـــم را مشـــخص کـــرده اســـت. بنـــاًء در هـــر 

ـــف  ـــوق، مکل ـــای ف ـــؤوالن اداره ه ـــرد؛ مس ـــورت می گی ـــی ص ـــر جرم ـــور اگ ـــۀ کش گوش

بـــه کشـــف و تحقیـــق ایـــن قضایـــا می باشـــند. هـــرگاه ایـــن اداره هـــا بنابـــر اســـباب 

ـــل  ـــد، راه ح ـــام دهن ـــت آن انج ـــورت درس ـــه ص ـــش را ب ـــف خوی ـــد وظای ـــف نتوانن مختل

ـــدون  ـــا ب ـــأت ه ـــزام هی ـــن و اع ـــردد. تعیی ـــرف گ ـــر ط ـــور ب ـــباب مذک ـــه اس ـــت ک ـــن اس ای

محاســـبه و مؤثریـــت آن در ذات خـــود فســـاد را بـــه بـــار آورده و زمینـــۀ تـــداوم آن 

ـــازی«  ـــأت ب ـــگ »هی ـــته فرهن ـــال گذش ـــد س ـــه در چن ـــفانه ک ـــازد. متأس ـــاعد می س را مس

ـــا  ـــوع، ده ه ـــن موض ـــی عی ـــور بررس ـــه منظ ـــوارد ب ـــر م ـــده و در اک ـــج گردی ـــدیداً تروی ش

ـــه  ـــود، ب ـــی ش ـــا ارزیاب ـــت کار آنه ـــه و مؤثری ـــه نتیج ـــن ک ـــدون ای ـــف و ب ـــأت توظی هی

ـــده  ـــپرده ش ـــی س ـــاد فراموش ـــه ب ـــوع ب ـــداً موض ـــده، بع ـــنده ش ـــزارش بس ـــک گ ـــۀ ی ارای

ـــی  ـــاع مل ـــای وزارت دف ـــب زمین ه ـــوارد غص ـــی م ـــور بررس ـــه منظ ـــا ب ـــالً تنه ـــت. مث اس

ـــا  ـــه تنه ـــی ن ـــد؛ ول ـــده ان ـــف ش ـــاری توظی ـــای بیش ـــأت ه ـــته، هی ـــال گذش ـــد س در چن

ـــر  ـــا تندت ـــب زمین ه ـــۀ غص ـــه پروس ـــت؛ بلک ـــده اس ـــه نش ـــب گرفت ـــو غص ـــه جل ـــن ک ای

و بیشـــر شـــده اســـت. در بعضـــی حـــاالت بـــرای بررســـی عیـــن موضـــوع، همزمـــان 

ـــی در  ـــوده و گاه ـــر ب ـــی خ ـــر ب ـــی از دیگ ـــه یک ـــردد ک ـــف می گ ـــأت توظی ـــن هی چندی

تعییـــن حـــدود صالحیـــت هـــای شـــان باهـــم مشـــاجره می کننـــد.

       اگـــر یـــک رسوی مســـتند صـــورت گیـــرد؛ در خواهیـــم یافـــت کـــه در بعضـــی قضایـــا، 

مصـــارف هیأت هـــای اعزامـــی نســـبت بـــه ارزش مـــادی موضـــوع تحـــت بررســـی، 

ـــان  ـــته نش ـــال گذش ـــد س ـــارب چن ـــت. تج ـــته اس ـــی نداش ـــی در پ ـــده و نتیجه ی ـــر ش بیش

ـــف  ـــای مختل ـــی قضای ـــدن بررس ـــی ش ـــث طوالن ـــا، باع ـــد هیأت ه ـــت وآم ـــه رف داده ک

ـــرور  ـــه م ـــات، ب ـــایر تخلف ـــم و س ـــادی جرای ـــدارک م ـــل و م ـــر آن دالی ـــده و در اث گردی

ـــول  ـــال و مرس ـــت ارس ـــه و در حال ـــدون نتیج ـــه ب ـــت قضی ـــه و در نهای ـــن رفت ـــان از بی زم
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در بیـــن اداره هـــا باقـــی مانـــده اســـت. ایـــن وضعیـــت از یـــک طـــرف اعتبـــار اداره 

هـــای ذیصـــالح را در بررســـی قضیـــه تحـــت ســـؤال قـــرار داده و از طـــرف دیگـــر 

زمینـــه را بـــرای گســـرش فســـاد فراهـــم می ســـازد.

ـــددی  ـــل متع ـــه عوام ـــاند ک ـــه می رس ـــن نتیج ـــه ای ـــا را ب ـــد م ـــر ش ـــوق ذک ـــه در ف         آنچ

در شـــکل دهی فســـاد اداری نقـــش دارنـــد. انگیزه هـــای فـــردی، گروهـــی، ســـمتی و 

حزبـــی، فقـــدان ارادۀ سیاســـی و اجتاعـــی در امحـــای فســـاد، ابهـــام و انعطـــاف قوانیـــن 

و مقـــررات، پیچیده گـــی، پراکند ه گـــی و گســـرده گی قوانیـــن، نادیـــده گرفـــن 

قوانیـــن اداری، ابهـــام و کُلی گویـــی در تعییـــن بودجـــه، فقـــدان نظـــارت صحیـــح بـــر 

ـــت کاری  ـــل و دس ـــف، جع ـــل در وظای ـــی تداخ ـــفافیت و گاه ـــدم ش ـــه، ع ـــرای بودج اج

در اســـناد و مـــدارک حقوقـــی و مالـــی، عـــدم نظـــارت صحیـــح و اصولـــی مراجـــع 

نظارتـــی، زیاده خواهـــی، ســـازش و زد و بنـــد اداری، تصوراتـــی؛ چـــون محـــق بـــودن 

و اختیـــار داشـــن، عـــدم توجـــه بـــه شایســـته گی ها وعـــدم برخـــورد جـــدی بـــا ایـــن 

ـــدم  ـــان ع ـــت. همچن ـــده اس ـــی ش ـــکتورهای امنیت ـــاد در س ـــرش فس ـــث گس ـــده؛ باع پدی

رســـیده گی رسیـــع و قاطعانـــۀ مراجـــع عدلـــی و قضایـــی نیـــز باعـــث تشـــویق فســـاد 

 زمان اجراء ءاجرا مسؤول میکانیزم روش و موضوع
عددددد م  -

توظیف 
 هیأت

 که بررسددی    به اسددنایام موار م -
ر بیاب ،مسددؤولقضددیه توسددج مرج  

ه ب ال ل موجه امکان پذ ر نباشددد ، 
 توظیف هیأتبررسددی قضددا ا  خاطر
 گر  .

 ،آم و  رکت به میظورمصدددارکی که  -
عاشددده و ت ا با یه می  ها هیأت ۀا هز 
ی  ر شدددو   یت و  ۀزمی قام ظرک ارت

 مسدددؤول ا اره هامتوامنی م هام 
 .شو  مرصف

 کاع ملی هام زارت و 
 و امور  اخله

 شش ماه

 گی به قضا اهاصالح نظام  رسی  13 ج ول
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اداری گردیـــده اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن، معافیـــت و عـــدم حســـاب دهی مأمـــوران 

ـــاد در  ـــل تقویـــت کننـــدۀ فس ـــد، از عوام ـــام داده ان ـــه انج ـــه آنچـــه ک دولتـــی نســـبت ب

ــوده  ــر نبـ ــی تأثیـ ــاد اداری بـ ــز در گســـرش فسـ ــردم نیـ ــار مـ ــند. رفتـ ــور می باشـ کشـ

ـــر  ـــطه فک ـــه واس ـــز، ب ـــل از هرچی ـــای اداری قب ـــام کاره ـــردم در انج ـــیاری از م ـــت. بس اس

می کننـــد. اگـــر کســـی بخواهـــد ســـازمان اجتاعـــی خـــود را ثبـــت کنـــد یـــا بـــرای 

ـــض  ـــا مری ـــد ی ـــب کن ـــه تعقی ـــود را در محکم ـــدۀ خ ـــرد، پرون ـــوز بگی ـــود مج ـــت خ رشک

خـــود را در شـــفاخانه بســـر کنـــد؛ پیـــش از هـــر اقدامـــی دیگـــر بـــه واســـطه در آن 

ـــل  ـــر و عام ـــک عن ـــاد اداری، در ی ـــرای فس ـــل ب ـــاًء، راه ح ـــد. بن ـــر می کن ـــا فک نهاده

خالصـــه منی شـــود؛ بلکـــه عنـــارص و عوامـــل زیـــادی بایـــد دســـت بـــه دســـت هـــم

بدهند تا فساد در کشور کاهش یابد. 

با احرتام
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