د راپور شالید او لنډیز
د افغاًستاى د اسالهي جوِْریت جاللتوآب لْی څارًْال لَ اداري فساد سزٍ د هبارسې د څارًې اّ ارسًّې ګډې خپلْاکې
کویټې تَ بلٌَ ّرکړٍ تز څْ دغَ کویټَ د لْیې څارًْالۍ پَ ادارٍ کې د اداري فساد پَ ّړاًذې د سیاًوٌٌْ ارسًَّ تزسزٍ
کړي چې ػولي کار یې د  ۵۹۳۱کال پَ لړم هیاشت کې پیل شْ .لَ دغې ارسًّې هْخَ دا ٍّ چې د اداري فساد پز ّړاًذې د
لْیې څارًْالۍ د سیاى هٌلْ ػْاهل پَ سیستواتیکَ تْګَ پَ ګْتَ اّ پَ اړٍ یې د ػولي ګاهًْْ سپارښتٌَ ّکړي تز څْ پَ دې
ادارٍ کې د فساد کچَ راټیټَ شي .د  ۵۹۳۱کال پَ چٌګاښ هیاشت کې،د څارًې اّ ارسًّې کویټې ،د لْیې څارًْالۍ پَ ادارٍ
کې د اداري فساد پز ّړاًذې د سیاًوٌٌْ د ارسًّې پَ اړٍ یْ ُزاخیش راپْر خپْر کړ .پَ دې راپْر کې د یادې ادارې د
رّڼتیا کچې لْړّلْ پَ هْخَ  ۱۵سپارښتٌې شاهلې دي .د څارًې اّ ارسًّې کویټَ ُڅَ کْي چې پَ فؼالَ تْګَ د لْیې
څارًْالۍ لَ ادارې اّ ًْرّ هسؤلْ ادارّ سزٍ پَ ُوکارۍ د راتلًْکْ  ۴۲هیاشتْ پَ اّږدّ کې د ّړاًذې شْیْ سپارښتٌْ د
پلې کْلْ لَ څزًګْالي څارًَ ّکړي .ربؼْار راپْر د یادّ سپارښتٌْ د پلي کیذّ لړۍ د څزًګْالي پَ تړاّ پَ هٌظوَ تْګَ
خپزیږي اّ دغَ راپْر ُن پَ ُوذې اړٍ دّین راپْر دی.
پَ لْیې څارًْالۍ کې د یادې کویټې د اداري فساد پَ ّړاًذې د سیاًوٌٌْ د ارسًّې د ځاًګړي راپْر لَ خپزېذّ ّرّستَ د پام
ّړ ټکی ،د دې راپْر درج شْیْ سپارښتٌْ د پلې کْلْ پَ تړاّ د لْیې څارًْالۍ د قذرهي هشزتابَ اّ ًْرّ ښکیلْ غاړّ
ټیٌګ ُْډ دی.
د دغې ربغ پَ اّږدّ کې د کویټې د کاري ټین هًْذًې د سپارښتٌْ د پلې کْلْ پَ اړٍ د پام ّړ پزهختګًْْ ښکارًذّیي کْي.
داسې چې تز اّسَ د  ۱۵سپارښتٌْ لَ ډلېُ ۵۱ ،غَ پَ بشپړٍ تْګَ پلې شْي ۴۹ ،سپارښتٌې پَ قسوي تْګَ پلې شْې۵۵ ،
سپارښتٌْ ډېز لږ پزهختګ درلْد اّ یْاسې  ۵سپارښتٌَ ًَ دٍ یلي شْې.
د څارًې اّ ارسًّې کویټې د سپارښتٌ ْ پَ پلې کْلْ کې د پام ّړ ُغَ پزهختګًَْ چې کْالی شْ د لْیې څارًْالۍ پَ ادارٍ
کې یې د پزاخْ اصالحاتْ ښکارًذّی ّګڼْ ،پَ الًذې ډّل دي:
د هسلکي سدٍ کړّ ریاست جْړېذّ پَ ګډّى د ُزاړخیشّ ښًّْیشّ پزّګزاهًْْ تذّیي ،د څارًْاالًْ د ګټْ ټکز لَ راهٌځ تَ
کیذّ څخَ د هخٌی ْي پَ اړٍ ګاهًَْ ،د ټْلْ څارًْاالًْ لَ پارٍ د دًذّ الیحې چوتْ کْل ،تشکیالتي اصالحات ،د حبس اّ
حجش د بذیل تطبیق اړًّذ د جشایي اجزاأتْ قاًْى د دّیوې ضویوې تْشیح ،د ًا اړیٌْ اّ غیز قاًًْي ًیًْْ اّ څارًې څخَ د
هخٌیْي پَ هْخَ د آسادۍ سلبْلْ پز هحالتْ د څارًې ریاست د فؼالیتًْْ پزاختیا ،د ُیْاد پَ دفاػي اّ اهٌیتي سکټْر کې د
اداري فساد د جزایوْ پز ّړاًذې د اغیشهٌې هبارسې پَ هْخَ د هلي اهٌیت د ػوْهي ریاست ،کْرًیْ چارّ ّسارت ،هلي
دفاع ّسارت اّ لْیې څارًْالۍ تزهٌځ د ګډ ُْکړٍ لیک السلیکْل ،د پذیزش اّ هؼلْهاتْ هزکش جْړّل ،د پالى اّ بْدیجَ
جْړًّې پَ پزّسَ کې د ّالیتًْْ د استیٌاف څارًْالۍ شزیکْل ،د څارًْاالًْ پز کړًْ د اړیٌې څارًې پیاّړتیا ،د
شکایتًْْ اّرېذلْ د ُزاړخیش هکاًیشم تذّیي اّ تطبیق ،د لْیې څارًْالۍ اّ ډًّزاًْ تزهٌځ د ُوغږۍ ډېزّل ،د کاپیسا،
لغواى ،ډایکٌډي اّ خْس ت ّالیتًْْ د څارًْالیْ لَ پارٍ د ّداًیْ جْړّلْ پَ هْخَ د قزاردادًّْ السلیکْل چې د جْړًّې
چارې یې رّاًي دي اّ د  ۵۹۳۱کال پَ لړ کې د کٌذُار ،لْګز ،ارّسګاى ،د جْسجاى ّالیت د آقچې ّلسْالۍ اّ کابل
ّالیت د استالف ّلسْالۍ لَ پارٍ د دفتزًّْ جْړّلْ پالى.
د ستزې هحکوې ،ػذلیې ّسارت ،لْړّ سدٍ کړّ ّسارت ،کْرًیْ چارّ ّسارت ،د افغاًستاى د هذافغ ّکیالًْ خپلْاکې
ټْلٌې اّ د حقْقي سدٍ کړّ د هلي هزکش پَ ګډّى ًْرّ ّسارتًْْ اّ ښکیلْ ادارّ د خپلْ اړًّذّ سپارښتٌْ د اغیشهٌې پلې
کًْې پَ هْخَ چوتْالی اّ لیْالتیا ښْدلې دٍ .د ّیلْ دٍ چې ّسارتًْْ اّ ښکیلْ ادارّ د خپلْ اړًّذّ سپارښتًْْ د پلې کْلْ
څزًګْالي پَ اړٍ راپْرًَّ لَ دغې کویټې سزٍ شزیک کړي دي.

