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 مقدمه

 کشور وظایف و و اجرایی مند نهادهای عدلیی قدرتالمی افغانستان به عنوان بدنهاسوزارت امورداخله دولت جمهوری     

لیه جرایم جنایی، ، مبارزه عجرایم سازمان یافته علیهنظم عامه مبارزه  تنفیذ قانون، تامین امن و مهمِ چون های مسئولیت

ین توانمندی و حمایت از اسطح . بعهده دارد قانون پولیس پیش بینی شده 5مبارزه علیه موادمخدر و سایر موارد که در ماده 

 نهاد بطور مستقیم تاثیر باالی اجرا وظایف آن در سطح کشور دارد. 

 ساختنالمللی خود در جهت ی افغانستان با همکاری شرکای بینگذشته دولت جمهوری اسالمی بیشتر از یک دهه طول در

اما با این همه پولیس  .به مصرف رسانیده اند در این زمنیه  تالش های فراوان نموده و هزینه های کالنِ را ،پولیس مسلکی

گذشته با در نظر داشت اینکه حماسه آفرینی و موفقیت های فراوانی داشته اند و درعین در طول بیشتر از یک دهه افغانستان 

محمد اشرف غنی رئیس محترم جاللتماب  شدید انتقادات نهاد وجود داشته که در این ،گونگونا فساد اتهامات موجودیتحال 

را در این زمینه  همکاران بین المللی قادات شدید شرکا ودولت جمهوری اسالمی افغانستان، رسانه های ملی و بین المللی، انت

 .در پی داشته است

طرح و  مندمفید وهدف مند هم نیاز یبوده و یک مبارزه صادقانهمداوم و  مبارزه کاهش فساد در وزارت امورداخله نیاز مندِ  بنا   

 عملی میباشد. های علمی وتحقیق 

 یعموم استیر ،داری و موثریت اجرا امور پولیس ملی افغانستاندریافت عوامل تاثیرگذار زمینه ساز فساد ابمنظور      

سپرده تا تحت  فهیوظ یپوپلز یاسحاق و مجتب نیمحترم روح االم کیخود هر  قیبخش تحق همکاران فیبا توظ یژیاسترات

وزارت امورداخله  یبه رهبر تا گزارش آنراتحقق مختصر را اجرا  نیا 1یژیاسترات یعموم سیسمونوال بسم اهلل تابان رئ یرهبر

  سازند. کیشر

 و ضرورت  اهمیت

را  م اعتماد مرد این نهاددر  و مشکالت هرگونه  فساد ،حکومت در میان مردم ظاهر شدهی نماینده از آنجائیکه پولیس به عنوانِ    

و قرار خواهند گرفت  سوال و پُرسش موردِ ،از جانب مردم حکومت ودولت کار کرد های کاهش داده و  مجموع حکومتنسبت به 

 را در صفوف نسبت به مسلک و کشور منسوبین پولیس ملی بی کفایتی، تنبلی، عدم تعهد پیامد های داخلی آن نیز میتواند

جمهوری اسالمی  ولتدشمنان د معنی تضعیف دولت و قدرت مند شدن که سر انجام این همه به نیروهای امنیتی تقویت کرده

یافته  ایق و مشکالت که در این سند تذکردر این است که حق کنونیتحقیق های یافته اهمیت اجرائی شدن  .افغانستان میباشد

ای ارزشی پیش داوری ه وهرگونه قضاوت  ی کشور بوده و ازدر صفوف پولیس مل غیرِ جانبدارانه و واقعی برمبنائی تحقیقات

در فساد را  که میتوان با استفاده از یافته های این تحقیق بگوئیم نه خواهد بود که اگرخوش باورا است.جلوگیری صورت گرفته 

در اجراات یافته های این تحقیق در نظر گرفتن که اما به یقین کامل گفته میتوانیم  ،بکلی نابود سازیموزارت امورداخله کشور 

   ی کاهش خواهد داد.مالحظهفساد را به میزان قابل  ،کاری وزارت امورداخله

 

                                                           
معینیت پالیسی و استراتیژی، روح االمین اسحاق کارشناس ریاست عمومی استراتیژی و مجتبی  -سمونوال بسم اهلل تابان، رئیس عمومی استراتیژی -1 

 اند. این تحقیق را انجام داده   SMIپوپلزی کارمند قراردادی در بخش تحقیق از جانب 
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 در وزارت امورداخله ی مبارزه با فسادپیشنه

از  بهتر خواهد بود که تعریف کنیم؛ت بساد در وزارت امورداخله صحمبارزه با فی پیشنه  ست پیش از آنکه در موردِنخُ در قدمِ  

و زهرکُشنده برای ساختارهای حکومتی،  یهدام و نابودرکت بسوی انح زالصه ترین تعریف فساد عبارتند اخ فساد داشته باشیم.

جوامع انسانی، تضعیف و عدم پاسخگویی نهاد های دولتی وغیر دولتی میباشد و این واقعیت هم انکار ناپذیر است که فساد در 

و در بعضی جوامع دیگر بیشتر اما با یک تفاوت که در بعضی جوامع کمتر  .وجود داردنیز نظام های حکومتی دیگر  هرجامعه و

دولت جمهوری اسالمی  .ختلف در این زمینه مبارزه میکنندبا استفاده از راهکار ها و ابزار های مها دولت  ، حکومت ها ومیباشد

وزارت امورداخله کشور به  .بوده استهای مختلف حکومتی مواجه  ی شوم در نهادبا این پدیدهی گذشته در دو دههافغانستان 

ی رده و در طول بیشتر از یک دههاز این ناحیه رنجبُ دولت جمهوری اسالمی افغانستان نوانی یکی از نهاد های کلیدی قوه مجریهع

نیست، نظر  پنهانها ت های داشته اند که از نظرفعالی متذکره  زمینهدر  این نهاد وزرای محترم امور داخله و ادارات ذیربطگذشته 

وزارت امورداخله  ها به مدیریت گزارشان ریاست استراتیژی ست ارتباط محاکم ریاست ع محابس وتوقیف خانهبه گزارش که از ریا

 بازداشت و  مختلف مظنونیت ارتکاب جرایمبه  نشان میدهد که تقریبا یک هزار از منسوبین پولیس ملی افغانستان ،مواصلت ورزیده

رسی این نهاد دستدیدبان شفافیت به منظوری  ووزارت امورداخله فی مابین  تفاهمنامهامضای  .تحت حبس و توقیف قرار دارند

 گذشته در طول بیشتر از یک دهه مامورین ارشد نظامی بازداشت همچنان عدم شفافیت در وزارت امورداخله و از شفافیت وطرف بی

اراده مبارزه این واقعیت است که  این همه بیانگرِ است. بودهدر وزارت امورداخله  ،از جمله دست آورد های در زمینه مبارزه با فساد

همانطوریکه موجودیت فساد را در وزارت امورداخله کتمان نمی کنیم  .دارد با فساد در ساختار وزارت امورداخله وجود داشته و

قوت وضعف مان را مورد گذشته را نیز از نظر دور نخواهیم داشت، چون تا زمانیکه نقاط  یدست آورد ها نین مبارزات وهمچ

 شناسائی قرار ندهیم، رسیدن به موفقیت دشوار خواهد بود.

 فساد در وزارت امورداخله یرابطه  غیرِ دولتی در دولتی و نظریات و باور های مقامات

جارت پیشگان رسانه ها، گروه ها مردمی و مدنی، نهاد های ملی و بین المللی، سیاست گران، تدر طول بیشتر از یک دهه گذشته    

از موجودیت فساد در وزارت امورداخله سخن گفته و  کشور اب محمد اشرف غنی رئیس جمهورو در این اواخر حتی جاللتم

ی شوم ساختند که این همه حکایت از موجودیت فساد و شناسائی آن در وزارت داخله سئولین را متوجه گسترش این پدیدهم

 بین المللی منتهی به شکل گیری تصامیم جدی و نهاد های ملی و ، رئیس جمهور کشور شدیدِ  انتقاداتِ امر نهایت در میکند و

گردید و اینک بصورت شبانه روزی تالش های  این نهادهمه جانبه هئیت رهبری وزارت امورداخله در امرِ مبارزه با فساد در 

 نیست. پنهانها جریان دارد که از نظر ن زمینه در ایوزارت امورداخله  صمیم گیرنده گانِت منسوبین و
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 های دیگر در امر مبارزه با فساد تجاربِ کشور

 کوریائی جنوبی

 .افزایش معاشات مامورین نظامی و ملکی 

 .توسعه مشارکت های مردمی و مدنی در حرکت مبارزه با فساد 

 .نقشِ بی بدیل رهبران مذهبی در مبارزه با فساد اداری 

  ویتنام

  این کشور ضمنی مجازات مرگ برای مفسدین به ایجاد واحد های ویژه برای رسیدگی به شکایات مردمی در مورد فساد

 .اقدام نمودنددر وزارت خانه های شان 

 عوامل فساد زا در وزارت امورداخله

ن مورد را هم از نظر دور نداشتیم که پذیرفتیم که فساد در وزارت امورداخله وجود داشته و دارد و ای باید این واقعیت راحاال     

د صورت گرفته و نیز فعالیت ال حاضر توسط هئیت رهبری این نهامبارزات در این زمینه چه در گذشته و چه در ح فعالیت ها و

 از اجرائی شدناگر هدف  جریان دارد؛ فساد زدایی با سهل سازی پروسه های منابع بشری، خدمات عامه ی در عرصهگستردههای 

پس چند مورد که در آتی تذکر داده میشود از جمله مهم ترین  ،فساد در وزارت امورداخله بود باشد انواعمبارزه با همه  تحقیق هذا

که عبارتند  م شده و نتایج قابل قبول کسب گردیدهابزار های هستند که میتوانند در امرِ مبارزه با فساد فوق العاده موثر تما شیوه و

 :از

 داشتند، بخاطر درِک بهتر این  حضوردر یکی از ورکشاپ هایکه بیشتر از پنجاه تن از منسوبین وزارت امورداخله  ش: کمبود معا

که چندین سوال  خیر؟ بعد از توزیع نمودن پرسش نامه ها شان کفایت کننده است یاپولیس برای  معاشاتِ حقیقت که آیا واقعا  

رسش نامه ها و محاسبه آنها معلوم گردید که صد فیصد از سروی جمع آوری پُصورت گرفت و بعد از  ،در آن طرح شده بود

 .و شکایت داشتندبوده نو امتیازات خویش ناراضی  عدم تکافوی معاششوندگانی از 

 در نظر گرفتن روابط وسفارشات بیرونی باعث میگردد که افراد غیرِ مسلکی در راس مدیریت های ارشد وابطرضحاکمیت روابط ب :

 قرار گرفته و زمینه برای فساد مساعد گردد.

  گانورین مهربان، تنفیذ کنندهلیس ماممحاربوی نیست، پو پولیس نیروی جنگی و جنگی و بحران امنیتی در افغانستان:شرایط 

دارد پولیس به ناچار در  در کشور وجود داشت وامنیتی که  بحرانِ با درنظر داشت .مردمیست قانون و در یک کالم نیروی مدنی و

ی خویش که همانا تنفیذ صد درصدی قانون، مبارزه با مفاسد اجتماعی، اخالقی، ظایف محاربوی توظیف شده و از وظیفه اصلو

اقتصادی... میباشد فاصله گرفته که این همه زمینه را برای گسترش فساد در وزارت امورداخله و در سطوح مختلف اجتماعی 

 گسترش داده است که قابل انکار نیست.
  به عنوان مرجع  های مسئول در امور کادر و پرسونل )ریاست ع پیژنتون و ریاست منابع بشری( ریاست :بخشهای کادریفساد در

در صورتیکه فساد در این  بنا  یگردد. امور ذاتی هر منسوب وزارت امورداخله از این طریق طی مراحل مبوده که  هاستخدام کنند

ی وظایف پیش از آنکه در د او نیز در اجراینکه در جهت استخدام شدنش پول پرداخت کنن اداره وجود داشته باشد یقینا منسوبی

به عنوان رشوه  که قبالدریافت پولی خواهند بود ور باشد در فکر منافع شخصی و فکر تحقق اهداف وظیفوی ومنافع ملی کش
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باعث میگردد که افراد ناالیق و غیر مسلکی با استفاده از روابط و  کادر و پرسونلدر عین حال نیز فساد در  .پرداخت کرده است

 باشند. شتهدند که شائستگی آنرا ندارپول در موقف های توظیف گ

 و چند مورد دیگر هم هستند که با گرفتن نام شان اکتفا میکنیم که عبارتند از:

 ضعف تطبیق قانون 

 د وزارت اموداخله ازطرف نهاد های عدلی وقضائی کشور.وعدم جدیت در مجازات منسوبین مفسنگاری ا سهل 

 لت جمهوری اسالمی افغانستان از حمایت وپشتیبانی بیرونی که منجر به عدم برخورداری تعدادی از مفسدین نهاد امنیتی دو

 مجازات شان در نهاد های عدلی وقضائی کشور میگردد.

 ملکی در وزارت امورداخله. عدم تناسب معاش فی مابین مامورین نظامی و 

 .ضعف رسیدگی به شکایت مردم 

 ها دریافت 

ت گرفته از طریق مصاحبه، توزیع پرسشنامه و دریافت نرخنامه های مواد خوراکی موارد آتی را بررسی های صوربراساس       

 دریافت نموده ایم. 

در آتی مالحظه میفرمائید، نتیجه ی مصاحبه و توزیع فورم های بوده که از دریم ساتنمن شروع الی  گراف ها و جدولِ های را که 

شان   سمونوال خواسته شده بود تا  تمامِ امتیازات را که از دولت دریافت میکنند و همچنان مصارفات خود را نظر به تعداد فامیل

از منسوبین پولیس ملی که در آتی آنرا مالحظه مینماید، نمایش داده شده  ارایه نموده که اینک بعد از دیارفت مصارفات متذکره

رش فساد در وزارت امورداخله به نحوی نقش دارند به ترتیب بعد از جداول و گراف نیز تذکر ستاست و عوامل دیگر که نیز در گُ

 داده شده است. 
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 مصارف یک خانواده متوسط در زون جنوب کابل

 

 خانواده متوسط در زون غرب کابلمصارف یک 

 تعداد اسم جنس شماره

جمله شد 

 پول

 

 تعداد اسم جنس شماره

جمله شد 

 پول

 1550 فی بوجی آرد  1
 

 1550 فی بوجی آرد  1

 2550 فی بوجی برنج 2
 

 2200 فی بوجی برنج 2

 650 فی سیر نخود کالن 3
 

 650 فی سیر نخود کالن 3

 800 فی سیر لوبیا 4
 

 800 فی سیر لوبیا 4

 300 فی سیر برنج شوله یی 5
 

 300 فی سیر برنج شوله یی 5

 280 فی کیلو چای سبز 6
 

 280 فی کیلو چای سبز 6

 330 فی کیلو چای سیاه 7
 

 330 فی کیلو چای سیاه 7

 1300 یک پیپ روغن 8
 

 1300 یک پیپ روغن 8

 190 یک رول کاغذ تشناب 9
 

 190 یک رول کاغذ تشناب 9

 160 دو بوتل یع ظرف شوییما 10
 

 60 یک بوتل مایع ظرف شویی 10

 40 یک بسته نمک 11
 

 40 یک بسته نمک 11

 200 کیلو 3 پودر کاالشویی 12
 

 350 کیلو 3 پودر کاالشویی 12

 90 فی قوطی روب 13
 

 90 فی قوطی روب 13

 1600 کیلو 5 گوشت 14
 

 1600 کیلو 5 گوشت 14

 300 فی سیر کچالو  15
 

 300 فی سیر چالو ک 15

 300 فی سیر پیاز 16
 

 300 فی سیر پیاز 16

 1000 مقدار ضرورت میوه 17
 

 1000 مقدار ضرورت میوه 17

 1200 20کیلو  مصارف گاز 18
 

 1200 20کیلو  مصارف گاز 18

 500 مقدار ضرورت ترکاری 19
 

 500 مقدار ضرورت ترکاری 19

 5000 ضرورت مصرف صحیه 20
 

 4000 ضرورت مصرف داکتر 20

 6000 ضرورت مصرف متفرقه 21
 

 6000 ضرورت مصرف متفرقه 21

 7000   مصارف تعلیم وتربیه 22
 

 7000   مصارف تعلیم وتربیه 22

 3000   مصارف کرایه موتر 23
 

 3000   مصارف کرایه موتر 23

 2562   مصارف برق 24
 

 5000   مصارف برق 24

 8000   کرایه خانه 25
 

 12000   خانهکرایه  25

 44902 مجموع مصارف
 

 50040 مجموع مصارف
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 مصارف یک خانواده متوسط در زون شمال کابل

 

 مصارف یک خانواده متوسط در زون شرق کابل

 تعداد اسم جنس شماره

جمله شد 

 پول

 

 جمله شد پول تعداد اسم جنس شماره

 1600 فی بوجی آرد  1
 

 1500 فی بوجی آرد  1

 2500 ی بوجیف برنج 2
 

 2200 فی بوجی برنج 2

 650 فی سیر نخود کالن 3
 

 kg 300 3 نخود کالن 3

 800 فی سیر لوبیا 4
 

 800 فی سیر لوبیا 4

 300 فی سیر برنج شوله یی 5
 

 300 فی سیر برنج شوله یی 5

 280 فی کیلو چای سبز 6
 

 290 فی کیلو چای سبز 6

 330 فی کیلو چای سیاه 7
 

 320 ی کیلوف چای سیاه 7

 1000 یک پیپ روغن 8
 

 990 یک پیپ روغن 8

 190 یک رول کاغذ تشناب 9
 

 180 یک رول کاغذ تشناب 9

 60 یک بوتل مایع ظرف شویی 10
 

 50 یک بوتل مایع ظرف شویی 10

 40 یک بسته نمک 11
 

 40 یک بسته نمک 11

 350 کیلو 3 پودر کاالشویی 12
 

 360 کیلو 3 پودر کاالشویی 12

 90 فی قوطی روب 13
 

 100 فی قوطی روب 13

 1600 کیلو 5 گوشت 14
 

 2400 کیلو 6 گوشت 14

 300 فی سیر کچالو  15
 

 300 فی سیر کچالو  15

 300 فی سیر پیاز 16
 

 320 فی سیر پیاز 16

 1000 مقدار ضرورت میوه 17
 

 1000 مقدار ضرورت میوه 17

 1200 20کیلو  مصارف گاز 18
 

 1200 20کیلو  مصارف گاز 18

 500 مقدار ضرورت ترکاری 19
 

 1000 مقدار ضرورت ترکاری 19

 4000 ضرورت مصرف داکتر 20
 

 5000 ضرورت مصرف داکتر 20

 6000 ضرورت مصرف متفرقه 21
 

 7000 ضرورت مصرف متفرقه 21

 7000   مصارف تعلیم وتربیه 22
 

 7000   مصارف تعلیم وتربیه 22

 3000   مصارف کرایه موتر 23
 

 3000   مصارف کرایه موتر 23

 4995   مصارف برق 24
 

 4000   مصارف برق 24

 9000   کرایه خانه 25
 

 15000   کرایه خانه 25

 47085 مجموع مصارف
 

 54650 مجموع مصارف
 

تامین  چی طریقکند بقیه مصارفات خویش را از در صورتیکه معاش دولتی کفایت نمی اساسی اینجا خلق می شود،سوال 

منسوبین نظامی پولیس  با در نظرداشت تمامی نیازمندی یک زندگی متوسط شهری زندگی متوسطِ بیانگرآتی چارت  ؟مینمایند

امتیازات دولتی برایشان کفایت کننده  نتیجه آن نشان میدهد که نه تنها معاشات و. ساتنمن گرفته الی سمونوال میباشداز دریم 

طوری طرح  دیگر در فورمه  یکی از سواالتِ . از معاش شان مصرف مینمایند افغانی بیشتر هزار هاصد هرسال در طولِبلکه نیست 

گفته بودند شما چیست؟ سروی شونده گان عایداتی  منبعِ مینماید، در صورتیکه شما از معاش خویش بیشتر مصرف ،شده بود که

در نتیجه چندین  دیگر گفته اند و تعداد ران ماموریت شان به مصرف رسانیدهداد های میراثی شان را در طول دوکه سرمایه و جای

آتی درک، تحلیل وتجزیه  گردیده اند که این همه را شما میتوانید از البالی چارت های، لک ها افغانی قرضدار سال ماموریت شان
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وارد نیازمندی باعث میگردد که در بعضی از م عدم ثبات اقتصادی واقعیت این موضوع را نیز خواهد فهمید که معاش کم ونموده و 

 های مادی فامیلی وخانوادگی منسوبین پولیس را ناچار به فساد نماید.
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 شماره 

 رتبه 

 تعداد خانواده حالت مدنی 

 معاش با تمام امتیازات

 

حد اوسط 

 صارفم

 

تفاوت عاید 

 ومصرف

 23425- 53000 29575 8 متاهل سمونوال 1

 26050- 53000 26950 7 متاهل سمونمل 2

 28675- 53000 24325 6 متاهل سمونیار 3

 21100- 42800 21700 5 متاهل حارمن 4

 23725- 42800 19075 5 متاهل لمری حارن 5

 24775- 42800 18025 4 مجرد حارندوهم  6

 21000- 37000 16000 3 مجرد ساتنمن لمری 7

 22300- 37000 14700 3 مجرد دوهم ساتنمن 8

 24000- 37000 13000 3 مجرد دریم ساتنمن 9

 

 احتمال فساد در پرداخت معاشات منسوبین پولیس ملی کشور متصور است

جامعه جهانی به حکومت افغانستان  از طرف 1386منسوبین پولیس ملی کشور در سال  معاشات م تثبت شدهنُور اساسبه   

 اما .اجراا میگردد ملی کشور به منسوبین پولیسی به دالر بوده که معادل آن نیز افغانمعیار وزارت امورداخله کشور  وخصوصا 

بیشتر از ده سال اکنون قیمت  و با گذشت معامله میگردیدپنچاه افغانی  1386در سال امریکائی یک دالر  براساس نرخ تبادله اسعار

زمانیکه قیمت یک دالر در  این سوال برای منسوبین پولیس ملی خلق می شود ونی افزایش پیدا کرده افغا ( 77)به یک دالر امریکا 

چرا تغییرات در اندازه معاش  افغانی است ( 77) اکنون که قیمت یک دالر هفتاد هفت افغانی بوده و هپنجامعادل  1386سال 

لیون ها دالر میشود کجاست؟ اگرچه ریاست مالی و بودجه وزارت پس تفاوت این پول که م منسوبین پولیس بمیان نیامده است؟

اما  ،افغانی اجرا میشودپول کای بین المللی به راش پولیس ملی افغانستان از طرف شامورداخله در مصاحبه شفاهی گفته اند که مع

ت فساد در کشور از موجودی ه و تعداد از منسوبین پولیس ملیداین موضوع برای منسوبین پولیس ملی افغانستان قناعت بخش نبو

 درون اعتمادِ در جهت تقویتِگامی موثر ینه برای منسبوین پولیس ملی کشوردر این زمتوضیح دادن  .این زمینه سخن میگویند

فاوت بخاطر فهم بهتر اینکه ت همه  با این .میباشد با فساد در صفوف نیرو های امنیتی کشور سازمانی در وزارت امورداخله و مبارزه

؟ سوال میشودچقدر بوده و چگونه اجرا  از دالر به افغانیپاسوال گرفته تا ستر ساتونکی یک منسوب پولیس ملی کشور از معاش 

قیمت فعلی دالر  به دالر و پولیس معاش هر منسوبدر چارت آتی ، ارایه نگردیدهآن از طرف مسئولین  دقیق است که تا هنوز پاسخ

 .یش داده شده استبه شکل واضح نمادر بازار 

 

 

 

 افغانی 50، یک دالر امریکایی معادل 1386جدول معاشات  تثبیت شده منسوبین پولیس ملی به تفکیک رتبه در سال 
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 معاش قابل تادیه فعلی 1386معاش به افغانی در سال  معاش به دالر رتبه شماره

 46508 44000 $ 880 ستر پاسوال 1

 42045 39000 $ 780 لوی پاسوال 2

 37583 34000 $ 680 پاسوال 3

 33120 29000 $ 580 مل پاسوال 4

 26426 21500 $ 430 سمونوال 5

 24195 19000 $ 380 سمونمل 6

 21964 16500 $ 330 سمونیار 7

 19733 14000 $ 280 حارمن 8

 17501 11500 $ 230 لمری حارن 9

 16609 10500 $ 210 حارندوهم  10

 15716 9500 $ 180 ساتنمن لمری 11

 14824 8500 $ 170 دوهم ساتنمن 12

 13708 7250 $ 145 دریم ساتنمن 13

 12105 5000 $ 100 ساتونکی 14

 افغانی 77یک دالر امریکایی معادل  1398جدول معاشات  تثبیت شده منسوبین پولیس ملی به تفکیک رتبه در سال 

 مجموع معاش فعلی 1398ل معاش به افغانی در سا معاش به دالر رتبه شماره

 53200 67848 880 ستر پاسوال 1

 47950 60138 780 لوی پاسوال 2

 42700 52428 680 پاسوال 3

 37450 44718 580 مل پاسوال 4

 29575 33153 430 سمونوال 5

 26950 29298 380 سمونمل 6

 24325 25443 330 سمونیار 7

 21700 21588 280 حارمن 8

 19075 17733 230 لمری حارن 9

 18025 16191 210 حارندوهم  10

 16975 13878 180 ساتنمن مریل 11

 15925 13107 170 دوهم ساتنمن 12

 14613 11179.5 145 دریم ساتنمن 13

 12250 7710 100 ساتونکی 14
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 بمیان آمده در معاشات پولیس ملی طی سالهای اخیرافزایش 

الی اکنون طی دو مرحلهه در معاشهات  1396وزارت امورداخله از سال اطالعات شریک شده ریاست محترم مالی و بودجه براساس 

 منسوبین پولیس ملی افزایش بمیان آمده است.

قابل یاداوری است که ازدیاد معاشات پولیس ملهی طهی سهه ، انی از سرباز الی رتبه سترپاسوالافغ 3250تزئید معاش به مقدار  -1

 قدم به قدم تزئید یافته. 1397-1393ی در تفاهم با دونرها از سال مرحله در چارچوب حکم ریاست جمهور

 تبادله اسهعار،نرخ بادرنظرداشت نرخ انفالسیون،  1397در اغاز سال مالی  ز مجموع معاش هر منسوب پولیس ملیا % 5افزایش  -2

لیس ملی از دونرها شده پو ازدیاد معاشات %10خواستار  عاید سرانه ملی از طرف ریاست مالی وزارت امور داخله طی یک پرزنتیشن

 از سر جمع معاشات منسوبین پولیس ملی را تائید کرد. %5ازدیاد  (LOTFAاداره محترم )حمایت کنندگان در نتیجه بودند که 

 فکیک وضعیت امنیتی:معاشات با تافزایش معلومات 

 1397سال  1396ل سا منطقوی شماره

 AF 5000 AF 3750 بلندتهدید  1

 AF 4000 AF 2250 متوسطتهدید  2

 AF 3750 AF 0 پائین و امنتهدید  3

 

  :مبارزه با فساد اداری در وزارت امورداخله یافته های این تحقیق وچگونگی اجرائی ساختن 

 ساخت:های گزارش تحقیق را میتواند در دو بعد عملی یافته 

 ادارات داخلی وزارت امورداخله الف:

وهمه جانبه نموده تا منسوبین آن در اپارات مرکز و والیات کشور تالش جدی  و قدمه های تحت دستورِ منیت داخلیریاست ع ا .1

درعین حال  یند.اجراات قانونی والزمی نمادر ادامه فعالیت های موثر خویش  شناسائی ودر ساحه ی مسئولیت های د را مفس

ائی منسوبین وزارت امورداخله با استفاده از ابزار ها وشیوه های مسلکی در جهت شناس منیت داخلیهئیت رهبری ریاست ع ا

 اجراات مقتضی را روی دست گیرند. تالش نموده و ع امنیت داخلی نیز د در چهار چوب ریاستمفس

هئیت های تفتیش مسلکی در ادارات و جزوتامهای که احتمال موجودیت فساد مطرح بوده یا زمینه های فساد اداری و مالی اعزام  .2

 وجود دارد. 

اجراات نیز گزارش آن از طریق رادیو پولیس منتشر شده تا مردم از همه جانبه بررسی و بعد  جدی و 119مره پولیس گزارش روز .3

 مختلف همکار باشند.های  درک کنند که گزارشات شان بی اثر نبوده و در آینده با پولیس خویش در عرصه

برای آنعده منسوبین پولیس که  در هماهنگی بخشهای مربوط از جانب ریاست محترم عمومی پالن و پالیسی طرح امتیازی ترتیب .4

 موارد فساد را در ادارات خویش به بخش مربوط گزارش میدهند. 
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برای ایجاد یک مکانیزم واضح و موثر در زمینه اجرا امورذاتی و کادری و رفع بروکراسی های بی مورد در ریاست ع پیژنتون و تالش  .5

 ی.ریاست منابع بشر

اینک بعد از  ،شدمنیتی قوماندانی امنیه کابل و والیات کشور در گذشته نسبتا  بصورت غیر مسلکی پیش برده میاجراات حوزات ا .6

ترتیب گردیده  ا  حوزارت امنیتی که جدیداین تمام حوزات امنیتی شهر کابل و والیات کشور با درنظر داشت طرزالعمل کاری 

 .ات ذیربط گزارش دهندکارائی آن نیز به مقام صورت گرفته و از موثریت و

 بعد خارجی  ب:

را نهایی و برای دریافت حمایت در بسته همه جانبه حمایوی پولیس ملی  معینیت محترم پالیسی باید محترم تامینات ومعینیت  -1

 لسات بین المللی بمنظور جلب حمایت مطرح نمایند.ج

طریق مشاوریت محترم شورای امنیت ملی زحمات و دست آوردهای پولیس ملی بطور موثر و بموقع به سمع رهبری دولت و از  -2

 د از پولیس فراهم گردد.نیده شود تا زمینه سازی برای حمایت سطح بلنمللی نیز رساحامیان بین ال

 نتیجه گیری 

 عوامل موثر در وقوع جرایم و مفاسد بطور عام به عوامل درونی و عوامل بیرونی قابل تقسیم است:  

و عوامل درونی که شامل همان: و فرهنگی تقسیم بندی شده اعی عوامل بیرونی نیز به محیط های اقتصادی، خانوادگی، اجتم

ضعیف در راس تصمیم گیری، ضعف تطبیق قانون، سوی استفاده از صالحیت های وظیفوی... و موارد مشابه  موجودیت مدیران

 .میباشد

، انتقادات رئیس راتیژی معینیت پالیسی واستراتیژیاست عمومی علمی انجام شده توسط تیم تحقیقی ریاست تحقیقاتی نتیجه

همه مدنی از موجودیت فساد در صفوف پولیس  فعالین، شکایات مردمی و جمهور کشور و انتقادات رسانه های ملی وبین المللی

استخباراتی وکشفی وزارت های نهاد  دارد و این هم یک واقعیت است که حکایت از یک واقعیت انکار ناپذیر در صفوف پولیس

ق امنیت بهتر بخاطر تحق بنا  .نیست نهانپ انظارداشته اند که از ی در امر مبارزه با فساد خله دست ها آورد های قابل مالحظهاموردا

همه جانبه  دی واقدامات جُ  و زهوزارت امورداخله نیاز مند مبا  ،در سرتاسر کشور تحقق حاکمیت قانون بخاطرِ در سطح اجتماعی و

این ساختار را  ؛هوجود داشت باشد به عنوان زهرکشندمبارزه با فساد اداری بوده و تازمانیکه فساد در صفوف پولیس ملی  در امرِ

رضایتی شهروندان از دولت شان افزایش خواهد یافت که این امر میتواند برای بقای حکومت و سر انجام  میزان ناتضعیف کرده و 

و در نظر گرفتن راهکار و یافته های این تحقیق در ولی یقین داریم که با اجرائی شدن  .باشد خطر ناکماموریت وزارت امورداخله 

رشد خواهد یافت که این همه از اهمیت وجایگاه ویژه برخوردار ی س میزان فساد به شکل قابل مالحظهر تمام سطوح پولیداجراات 

پیرامون مشکالت مختلف توسط تیم تحقیقی ریاست استراتیژی معینیت پالیسی واستراتیژی صورت  نتیجه گیری هذا .میباشد

اقدامات علمی و ی حل مشکالت در هر عرصه  مانی میباشد و تازمانیکه بخاطرِگرفته و همچنان بر اساس بررسی عوامل درون ساز

واقعیت  درنظر داشتِ بایافته تحقیقی هذا  اینک .موفقیت و کامیابی ها هم به ندرت مالحظه خواهد شد ،نشود هسنجیده برداشت

بهتر مبارزه با فساد اداری را به  های ابزار ها وشیوهبا استفاده از  و شکالتهای موجود در وزارت امورداخله و با بررسی دقیق از م

 که بدور از منفعت نخواهد بود. معرفی گرفته است
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براساس یافته های این تحقیق تفاوت قابل توجه میان دخل و خرچ منسوبین پولیس ملی وجود داشته که این موضوع باعث زمینه 

گردیده است. همچنان موجود تفاوت فاحش در اندازه معاشات میان منسوبین ملکی و پولیس نیز سازی برای فساد در این نهاد 

 گردیده است. بعنوان یک چالش که سبب دلسردی منسوبین خصوصا پولیس 
 پیشنهادات

افغانی  7000تبه حدود معادل سازی معاش پولیس ملی با اردو ملی که فعال در هر رات در زمینه معینیت محترم تامنی  – 1

  با حامیان بین المللی پولیس ملی وارد بحث مفید و مداوم شوند. تفاوت دارد

وضاحت الزم به منسوبین  رداد شده به نرخ روز محاسبه گرددمعاشات منسوبین پولیس ملی که به دالر قرادر زمینه تفاوت  -2

 پولیس ملی داده شود.

 پولیس ملی در معاش ماهوار ایشان پرداخت گردد.منسوبین مصارف کرایه موتر  -3

  بطور منظم پرداخت گردد.امتیازات تحصیلی منسوبین پولیس  -4

ت معاش میان کارمندان پولیس ملی افغانستان و از بین بردن تفاومنسوبین افزایش معاشات  معینیت محترم تامیناتی در زمینه -5

کارهای موثر و عملی را الی اخیر دلسردی میان منسوبین گردیده ملکی و پولیس در وزارت داخله، چون این موضوع باعث ایجاد 

 روی دست گیرد. 1399سال مالی 

 زمینه های امتیاز دهی برای منسوبین پولیس ملی و مردم در زمینه گزارش دهی از فساد در اداره پولیس فراهم گردد. -6

هر شش ماه و اخیر سال  تمامی مسئولین سطح رهبری پولیس ملی )بجز رهبری ارشد مقام وزارت و معین صاحبان(ارکرد ک -7

 ری اتخاذ گردد. مورد ارزیابی بیطرفانه قرار گرفته براساس یافته های ارزیابی تصامیم الزم از جانب رهب

ده از فناوری و الکترونیکی ساختن سیستم اداری وکاری در تمام عرصه ها وخصوصن در ریاست کادر و پرسونل وزارت استفا- 8

 اموداخله. 

کابل شهرِ فوق العاده مهم و پایتخت کشور است، اکثرا  ساکنین این شهر مردمانِ باسواد، تجارت پیشگان، مامورین دیپلماتیک،  -9

زاب سیاسی بوده و پولیس این شهر نیز باید پولیسِ فرهنگیان، مقام ارشد دولتی، سیاست گران، نیروهای مدنی، جریان و اح

ثر مودبانه وعملکرد خوبِ آن میتواند در جهت نیک نامی دولت مو افته بوده باشد، چون هرنوع رفتارمتخصص، مسلکی، تحصیل ی

ه دولت وعملکرد آن آن نیز میتواند جایگاه دولت را تضعیف نموده و باورِ مردم را نسبت ب تمام شده وهرگونه رفتار خالف قانون

بنا  یکی از راه های مبارزه با فساد در صفوف پولیس وخصوصا  در قوماندانی امنیه کابل و اپارات مرکز با مورد سوال قرار دهد، 

درنظرداشت اهمیت شان این است که :هر منسوب پولیس  که میخواهد در اپارت مرکزی وزارت امورداخله وقوماندانی امنیه کابل 

جایگاه پولیس را  ب عمل زشت فساد گردند وصورتیکه منسوبین این ادارات مرتکیفه نمائید شرط اساسی این باشد، در اجرای وظ

ب فساد شان در آینده در اداره ی که مرتکدر نظر مردم مورد سوال وپرسش قرار دهند، چنین منسوبین در تمام طول ماموریت 

سایِر والیات کشور میتواند اجرای وظیفه نمایدِ بحثِ اینکه ارگانهای عدلی و قضائی  شده اند  حقِ اجرایی وظیفه را نداشته  اما در

کشور با مفسدین و مجرمین پولیس چگونه برخورد میکنند یک موضوع کامال جداگانه است که در چهار چوب قانونِ جزای کشور 

 قابل بحث بوده و همه بدان معتقد وپایبند اند.
جرایم و تخلفات و   مبارزه با فساد وکنترول آن، آموزش مدیران وکارمندان و آشنا سازی آنها با این گونه برای  آموزش ضد فساد -10

 مجازات و پیامد های آن و نیز نحوه ی مقابله با آن بسیار سود مند میباشد.
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با فساد یک امر ضروری  رسی آشکار و نظارت فراگیر وحساب شده برای مبارزهنهانی، حسابکنترول پ افزایش نظارت عمومی - 11

محسوب گردیده و دست رسی نهاد های چون مدنی و  مردمی و رسانه میتوانند وسیله ی خوبی برای جلوگیری از فساد باشد، باال 

بردن نظارت عمومی بخش از مقابله با فساد اداری است، نقش افکار عمومی ونظارت مطبوعات موثر ترین شیوه برای کنترول فساد 

 است.
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 ضمایم و اسناد مهم 

 سوالنامه

این سوالنامه به منظور جمع آوری معلومات با استفاده از نظریات ارزشمند شما در مورد معاش و مصارف  پاسخ دهنده گان محترم

و ترتیب گردیده است . از اینکه وقت گرانبهای خویش را به خاطر خانه پوری این فورمه صرف می نمایید، قلبا  ماهانه شما تهیه

 سپاس و قدردانی مینمایم .

 پاسخ، سواالت طرح شده را با گذاشتن عالمه ) ص  ( نشانی نمایید.

 

 نمبر تماس مجرد متاهل درجه تحصیل قطعه مربوط وظیقه رتبه شهرت

 ولد اسم

                  

 

 

 آیا معاش موجود کفایت زنده گی شما را می کند ؟           -1

 نخیر   بلی  

 

 مصرف ماهانه شما حد اوسط چقدر میباشد ؟ -2

 نخیر   بلی  

 

 مبلغ   ....................................................................
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شهر کابل ناحیه سوم دارای سه اتاق و آشپزخانه و حمام در برق یک منزلدو ماهه هزینه   
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شهر کابل در زون شرق و غرب نرخ مواد اولیه در  
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