
325www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

1

سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات
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مقدمة

هناك مواجهة ب أمريكا وروسيا يف القضايا الدولية منذ سنوات، ك أن هناك حرب باردة جديدة تجري 

ولذلك هناك رصاع قائم ب القوى العاملية العظمى يف . عىل مستوى املنطقة والعا ك كانت يف املايض

.منطقتنا، وهذا الوضع له تأث مبارش عىل أفغانستان

انتقد املندوب الرويس الخاص ألفغانستان االسرتاتيجية األمريكية يف هذا البلد عدة مرات منذ السنت 

، وأظهر موقفا جديدا األسبوع املايض حول القضية األفغانية ما هي الحرب التي تجري اآلن ب . املاضيت

ألسئلة ذات صلة؛ نحاول اإلجابة أمريكا وروسيا وما هو موقف أفغانستان تجاه ما يجري؟ هذا السؤال وا

.الجزء األول من التحليل األسبوعي ملركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليميةعنها يف 

. القسم الثا من التحليل يخص قضية الفساد اإلداري يف أفغانستان ودور املجلس الوطني وتورطه فيهأما 

األسبوع املايض تقريره السنوي حول ) يوناما(تان أفغانسلتقديم املساعدة إىل األمم املتحدة بعثةنرشت 

تقرؤون يف . الفساد يف أفغانستان والذي انتقد فيه دور املجلس الوطني يف مكافحة الفساد يف أفغانستان

واملوضوعات ذات سي مجلس النواب هذا القسم من التحليل عن قضية الفساد اإلداري يف املجلس الوطني 

.العالقة
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ها عىل القضية األفغانيةالحرب األمريكية الروسية الباردة وتأث

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/حكمت هللا زالند

م اتجهت القضايا الدولية ب روسيا والغرب إىل حرب باردة جديدة مثل القضية األوكرانية، 2014بعد عام 

ة أن هناك  تجري ب واشنطن وموسكو، وهذه الحرب له » جديدةحربا باردة«وتب يف السنوات األخ

.تأث مبارش عىل أفغانستان

مهم بأفغانستان، وحاول املسؤولون الروس وقتا فوقتا يف  مع بداية هذه الحرب الباردة زاد الروس من اهت

ودهم ودورهم عن طريق إبداء مواقفهم يف القضية األفغانية ة إثبات وج ندوب وأبدى امل. السنوات األخ

الرويس ألفغانستان ضم كابلوف األسبوع املايض موقفا مخالفا للمواقف والترصيحات السابقة حول 

يجب عىل أمريكا أن تجلس مع طالبان من أجل املصالحة، «وفقا ملا قال فإنه . الحرب والسالم يف أفغانستان

.»وإال فليستعد لحرب ال نهاية لها

ألمريكية وقوات الناتو املوجودة يف أفغانستان يف األشهر املاضية حول اشتد التوتر ب روسيا والقوات ا

.الحرب يف أفغانستان، وخاصة نبأ املساعدات العسكرية الروسية لطالبان يرتدد يف األوساط الدولية
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كيف بدأت الحرب الباردة ب روسيا وأمريكا، وكيف وصل إىل أفغانستان؟ ما هي أسباب تغي املوقف 

القضية األفغانية؟ وما هو تأث هذه الحرب الباردة عىل األوضاع يف أفغانستان؟ هنا، حاولنا الرويس يف

.اإلجابة عن هذه األسئلة واألسئلة ذات العالقة

الحرب الباردة الجديدة ب واشنطن وموسكو

تحاد السوسفييتي ب اال » األوىل«م بدأت الحرب الباردة 1947بعد الحرب العاملية الثانية وخاصة بعد سنة 

لية(والغرب، ويجري الرصاع منذ ذلك الح ب دول الرشق والغرب  ). الدول الشيوعية، والدول الرأس

. م1949عام ) حلف الناتو(فتحت هذه الحرب الطريق أمام عقد أكرب اتفاقية عسكرية ب أمريكا وأروبا 

ة السوفييت وخروجها من أفغانست ا بعد سنت من هز م 1991ان؛ سقط االتحاد السوفييتي عام وأخ

.وانتهت الحرب العاملية الباردة

يف السنوات األوىل من القرن العرشين ظهرت الخالفات مرة أخرى ب روسيا والغرب يف بعض دول رشق 

، األمر الذي أدى 2003جاءت االنتخابات الجورجية عام . أوروبا وآسيا الوسطى م بحكومة ذات اتجاه غر

م كانت نتيجة 2014إىل 2004من عام . لهجوم الرويس عىل هذا البلد وانفصال منطقة أبخازيا منهإىل ا

الخالفات ب روسيا والغرب أربع انتخابات مختلف واالنقالبات يف أوكرانيا أيضا، والتي فتحت الطريق أمام 

يا ذات العرقية الروسية جزءا من روسيا بع د إجراء استفتاء شعبي الهجوم الرويس وأصبحت منطقة كر

أخذت هذه . »الحرب الباردة الجديدة«سميت الخالفات الدولية ب روسيا وأمريكا يف هذه السنوات بـ . فيها

ا يف قضية سوريا الدموية والتي يؤيد فيها الروس عسكريا  الحرب الباردة ب روسيا وأمريكا منعطفا خط

.ان ضد أمريكاإيران والحكومة السورية املؤيدة من قبل إير 

أفغانستان أيضا وصلت إليه هذه الحرب بسبب الخالفات الدولية ب روسيا وأمريكا من جهة، والتحوالت 

م 2001مع أن روسيا وافقت اإلجراءات األمريكية والناتو يف أفغانستان عام . الداخلية من جهة أخرى

ر عرب أر  م، وبذلك 2015اضيها ألول مرة يف مايو وتعاونت معها؛ لكن أغلقت طرق إمدادات الناتو التي 

1.انتقلت الحرب الباردة بينه إىل أفغانستان

1 The Moscow times, Russia Closes NATO’s Transport Corridor to Afghanistan, May 18 2015, see online:
https://themoscowtimes.com/articles/russia-closes-natos-transport-corridor-to-afghanistan-46633
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ددها يف أفغانستان ازدادت » الدولة اإلسالمية«م مع بدء فعاليات جناح خراسان التابع لتنظيم 2015عام  و

سي املناطق خشية روسيا واتهمت أمريكا عدة مرات بالوقوف وراء انتشار هذا التنظيم يف أفغانستان

لية منها شاركة كل من الص وباكستان . الش ولذلك اتجهت إىل إقامة عالقات مع طالبان وأقامت و

عا ثالثيا يف موسكو حول القضية األفغانية يف أواخر عام  عالقاتها «وهكذا تستخدم روسيا . م2016اجت

.ايف الحرب الباردة الجديدة كأداة للضغط عىل أمريك» مع طالبان

ماذا يعني املوقف الرويس الجديد؟

العالقات ب روسيا وطالبان هي جزء من الحرب الباردة ب أمريكا وروسيا والتي تبدو غ طبيعية بالنظر 

إىل الخصومة السابقة ب طالبان وروسيا؛ لكن الطرف عرفا أن الوضع يقتيض التقبل من كل طرف 

ا مع روسيا اعرتاف الدول املهمة يف املنطقة بها عىل مستوى املنطقة طالبان تعترب عالقاته2.للطرف اآلخر

؛ لكن روسيا تفرس عالقاتها مع طالبان بشكل آخر تفرس روسيا حتي اآلن عالقاتها مع طالبان عىل . والعا

:شكل نقاط التالية

دد تنظيم - .يف أفغانستان» الدولة اإلسالمية«الخوف من 

.تأم الدبلوماسي الروس-

.التعاون مع الحكومة األفغانية إلحضار طالبان عىل طاولة املفاوضات-

بالنسبة للسبب األخ ومع الترصيح األخ لضم كابلوف ظهر تغي واضح يف املوقف الرويس، وهكذا 

ع الثا ملا يسمى بـ. أيد الروس موقف طالبان وطلبهم الدائم طالبان ويف » عملية كابل«قبل يوم من االجت

، طلبت منهم الحضور ملفاوضات مبارشة، والتي قبلت 3رسالة مفتوحة لهم للكونغرس والشعب األمري

. م وافتتح نتيجة لذلك مكتب طالبان السيايس يف قطر2013بذلك أمريكا من الحركة عام 

2 Thalil Journal of CSRS, Close ties between Russia, Iran and the Taliban, by Dr. Misbahullah, Sep 2017, Page 35.
3 The Guardian, Taliban publish letter calling on US to start Afghan peace talks, 14 Feb 2018, see online:
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/14/taliban-publish-letter-calling-us-start-afghan-peace-talks
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ة لكابلوف؛ فإنها تظهر الضغط الرويس عىل أمريكا وتعزيز دورها يف إذا نظرنا إىل الترصيحات األخ

ة؛ ومن جهة  القضية األفغانية، ألنه طلب من األمريكي طاعنا فيهم أن يتعلموا من الروس ويقبلوا الهز

.أخرى تش ترصيحات املندوب الرويس إىل بعض الحقائق أيضا

دد . روسيا اآلن لديها الخشية من األوضاع يف أفغانستان ل أفغانستان و سوء األوضاع األمنية يف ش

من جهة، ومن جهة أخرى نظرا للتقرير األخ للحكومة األفغانية » الدولة اإلسالمية«مقاتيل تنظيم فعاليات

ة   ؛ فإن زرع املخدرات وإنتاجها بلغ مستوى غ )UNODC(ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر

املائة بالنسبة لعام يف87يف املائة واألفيون 63م، 2017ازدادت نسبة زرع الخشخاش عام . مسبوق

، يف ح عىل قول املسؤول األفغان فإن أمريكا ال تدفع أمواال هذا العام ملحو مزارع 4املايض2016

ضدها، ولذلك سمحت » حرب األفيون«ازدياد إنتاج املخدرات وتهريبها هي قضية تعتربها روسيا 5.املخدرات

.م2011رهار للحد من قلقهم عام أمريكا للروس باملشاركة يف محو املخدرات يف ننج

ل نجاح عملية السالم يف أفغانستان  بالنظر إىل الخوف الرويس الزائد، عىل روسيا أن تدرك أن من أج

. واستقرار األمن يف هذا البلد؛ يجب أن يتفاوض األمريكيون مع طالبان ويحددوا موعدا ملغادرة أفغانستان

ة لطالبان، وعدم الرد عىل عرض الحكومة األفغانية الجديد عاما املاضية، واملواقف األ 17ألن الحرب  خ

للسالم؛ كل ذلك أثبت أن اإلبهام بشأن مستقبل حضور القوات األجنبية يف أفغانستان هو العامل األسايس 

ألن وفقا السرتاتيجية ترمب الجديدة؛ فإن عدم وضوح مدة حضور القوات األمريكية أو . لفشل عملية السالم

.ا من شأنه استمرار الحرب، األمر الذي ليس بإمكان الحكومة األفغانية اتخاذ القرار بشأنهمغادرته

4 UNODC, The Afghanistan Opium Survey Release, 21 May 2018, see online:
http://www.unodc.org/afghanistan/en/frontpage/2015/the-afghanistan-opium-survey-was-released.html
5 BBC Pashto, see online: http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44109330
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ها عىل الحرب األفغانية تأث

يف الوقت الذي أفغانستان يف وضع سيايس وأمني يسء للغاية، وهو نفسه وفقا ملا قال رئيس الحكومة 

ة أمريكية وغربية؛ تقف الحكومة األفغانية يف أنها ال تستطيع االستمرار دون مساعدات مالية وعسكري

ولذلك فإن الرئيس أرشف غني كأرفع مسؤول للحكومة األفغانية . الوقت الحارض بجانب أمريكا ضد الروس

.م بعد هجوم دموي يف محافظة باكتكيا بتقديم األسلحة لطالبان2017اتهم روسيا ألول مرة يف أواخر عام 

معارضا للحكومة األفغانية من جهة، ألنها أي الحكومة األفغانية تريد إحضار واآلن فإن روسيا اتخذ موقفا

مع أن . طالبان إىل مفاوضات ب األفغان، ومن جهة أخرى فإنها تظهر صعوبة اختبار القوة مع أمريكا

ل إلنهاء روسيا  تقبل اتهام مساعدتها العسكرية مع طالبان؛ إال أن هذا املوقف يظهر أن إذا أمريكا ال تعم

هدد الروس قبل أشهر أنهم يقومون بعمليات . الحرب، الروس يحاولون تصعيب هذه الحرب لألمريكي

املساعدات . »الدولة اإلسالمية«عسكرية يف أفغانستان إذا  تستطع أمريكا والحكومة األفغانية سحق تنظيم 

ن طالبان مشغولون بالقتال عمليا مع هذا العسكرية الروسية لطالبان قد تكون إحدى إجراءاتها العسكرية؛ أل 

.التنظيم

يعترب املوقف الرويس الجديد ضغطا عىل أمريكا لبذل الجهود الصادقة بشأن عملية السالم األفغانية من 

جهة؛ ومن جهة أخرى املواجهة ب قوات الطرف يف أفغانستان يعترب اختبارا للقوة أيضا، ومعنى ذلك 

من مصلحة أفغانستان أن يبقى محايدا يف الخالفات ب . ستان ودمويتها أكاستمرار الحرب يف أفغان

القوات األمريكية والروسية وقوات املنطقة، وأن تقوم بإدارة هذه الخالفات عىل نحو تنفع البالد وتجنبها 

النهاية.الحروب بالنيابة، وعىل نحو تتقاطع مصالح تلك الدول هنا يف أفغانستان
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لوطني والفساد اإلداري يف أفغانستاناملجلس ا

ا مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ضياءاإلسالم ش

مكافحة «يف تقرير جديد لها بعنوان ) يوناما(انتقدت بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان 

هذا التقرير الذي نرش . األفغا بشدةاملجلس الوطني » الفساد يف أفغانستان؛ ب االسرتاتيجية والتطبيق

).م2018إىل أبريل 2017من يناير (قبل أيام، بحث قضية الفساد اإلداري يف أفغانستان يف السنة املاضية 

الفساد يف أفغانستان كب وال إنسا و وقح ومن دون استحياء، وعىل الشعب األفغا «كتب التقرير أن 

اتهم اليومية، ويعانون من عدم املساواة يف الفرص االقتصادية وفرص دفع الرشوة يف جميع مجاالت حي

ويضيف التقرير أن هذا الوضع قد أثر سلبا . »العمل بسبب الدور الذي تلعبه الواسطة والقرابة بشكل واسع

عىل ثقة الشعب باملؤسسات الحكومية وسبب عقبات أمام تحقيق األهداف مثل االستقرار السيايس 

.عداد لالنتخابات وعملية السالمواالست
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راءات للحكومة والسلطة القضائية واملجتمع املد يف طريق مكافحة ) يوناما(استقبلت  بعضا من اإلج

للدولة األفغانية  تقم بأي عمل ) املجلس الوطني(الفساد؛ ولكن كتب من جهة أخرى أن السلطة الترشيعية 

ا كانت هي نف 6.سها الجزء األكرب من الفسادملكافحة الفساد فحسب؛ وإ

مكانة املجلس الوطني وصالحياته، وقضايا الفساد اإلداري يف املجلس الوطني، ودور هذه املؤسسة يف 

هي املوضوعات التي نبحثها يف هذا كانتشار واستحكام الفساد اإلداري وأسباب وجود الفساد فيها؛ تل

.التحليل

املجلس الوطني وصالحياته

طني أو السلطة الترشيعية للدولة األفغانية تشكل من جمعية وطنية لها مجلس ه مجلس املجلس الو 

غا(النواب  غا(ومجلس الشيوخ ) وليس ج وهو أعىل مؤسسة ترشيعية وممثل إرادة الشعب ) ميرشانو ج

.األفغا

؛ فإن املصادقة عىل القوان واملرسومات الترشيعية أوتعد يلها أو إلغاءها، واملصادقة وفقا للدستور األفغا

ح ألخذ أو  عية واالقتصادية والثقافية، واملصادقة عىل ميزانية الدولة، والس عىل الربامج التنموية واالجت

ومن صالحيات مجلس . إعطاء الديون، واملصادقة عىل املعاهدات الدولية هي من صالحيات املجلس الوطني

ألفغانستان املصادقة عىل نصب الوزراء، واستجوابهم، وسلب النواب الخاصة وفقا للدستور األسايس 

.صالحياتهم بإعطائهم الثقة أو سحب الثقة عنهم

ل الحكومة وصالحيات أخرى؛ فإنها تتحمل مسؤولية مكافحة  املجلس الوطني بجانب املراقبة عىل أع

ة » الفساد«الفساد اإلداري العظيمة بجانب سائر املؤسسات الحكومية؛ ولكن تذكر كلمة  يف السنوات األخ

.كل ذكر املجلس الوطني

6 UNAMA: ”Afghanistan's Fight against Corruption: From Strategies to Implementation (May 2018)”:
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistans_fight_against_corruption_from_strategies_t
o_implementation-14_may_2018.pdf
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يف الوضع الحاىل وبالنظر إىل الوضع األمني اليسء؛ فإن ازدياد الفقر والبطالة، والفساد العريض، وهجرة 

الشباب من البالد، وعدم االستقرار السيايس، ومحاوالت ايجاد الخالفات القومية واملذهبية وعرشات القضايا 

املجلس الوطني كونه بيتا للشعب ومدافعا عن . قت بظاللها عىل الحياة اليومية للشعب األفغااألخرى أل

حقوقهم عليه املسؤولية أن يبذل جهوده يف مواجهة هذه التحديات؛ إال أن املجلس الوطني األفغا نفسه 

.الدوليةيعا من الفساد وفقا للمسؤول الحكومي والتقارير لبعض املؤسسات الوطنية و 

التقرير األخ ملنظمة األمم املتحدة والذي انتقد املجلس الوطني األفغا يؤيد الفساد العريض يف هذا 

املجلس، وقيل أن هذه املؤسسة  تقم بعمل اإلصالحات ومكافحة الفساد قط، ك أنها  تعمل لتعزيز 

.املحاسبة الداخلية وعمل النزاهة

شار الفساددور املجلس الوطني يف انت

الفساد اإلداري من أهم املشكالت يف أفغانستان بجانب املشكالت والتحديات األخرى، وكان أفغانستان ضمن 

ة مع الوعود املكررة للحكومة األفغانية للمكافحة الجادة للفساد . أفسد الدول يف العا يف السنوات األخ

دولة يف العا من ناحية الفساد 180أفغانستان ب وفقا للتقرير األخ ملنظمة النزاهة العاملية، فإن 

7.امتياز الدولة الرابعة من ناحية الفساد بعد صوماليا والسودان وسورية15الحكومي وبـ 

غا(بجانب املؤسسات الحكومية األخرى، فإن املجلس الوطني وخاصة مجلس النواب  من ) وليس ج

عطاء رأي الثقة للوزراء يف مقابلة االمتيازات املختلفة، نقض إ . املؤسسات التي لعبت دورا يف نرش الفساد

.القانون، عدم االلتزام باألمن العام وغ ذلك من األمور التي يتهم بها أعضاء املجلس الوطني

هـ ش 1392من ثور عام 23عىل سبيل املثال؛ طلب مجلس النواب عمر زاخيلوال وزير املالية األسبق يف 

ضع يف الوزارة املالية واملشكالت املالية املوجودة يف تلك الوزارة؛ ولكن وعىل العكس من ليستجوبه حول الو 

: قال زاخيلوال يف قاعة املجلس. ذلك كشف وزير املالية عن قضايا فساد ألعضاء مجلس النواب أنفسهم

تهريب السيارات، وفقا لتحقيقات الوزارة املالية فإن الالى حميدزاي متهم بتهريب املرشوبات الكحولية و «

وسميع هللا صميم متهم بتهريب النفط وتهريب املرشوبات الكحولية، وظاهر قدير متهم بتهريب الدقيق 

7 See it online: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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، وعارف رح متهم بطلب عقود املشاريع وطلب األموال، ومحمود خان  وطلب األموال بشكل غ قانو

ن خيل متهم بتهريب السلع واستخدام الضغوط، ومحمد عظيم  محسني متهم بطلب مسكن غ سلي

8.»قانو

، وزير الثقافة واإلعالم األسبق هو اآلخر من أعضاء الحكومة األفغانية قد اتهم أعضاء  ها عبدالبارئ ج

قبل حوإىل سنت «: كتب جها أن. مجلس النواب يف أحد كتاباته بأخذ األموال من املرشح للوزارات

وملرشح أخرين للوزارات يف ضيافة أن يجب عىل املرشح للوزارات قال له ظاهر قدير ) م2015فرباير (

9.»دفع خمسة آالف إىل عرشة آالف دوالر لكل عضو من أعضاء مجلس النواب

استمرارا إلظهار قضايا الفساد يف املجلس الوطني نرشت تقارير عن اختالس مالي من العملة األفغانية من 

وفقا لهذا . هـ ش1396مؤظف خيايل يف أواخر شهر سنبله عام 200ن ميزانية املجلس الوطني و أك م

منهم كانوا مؤظف خيالي 217من مؤظفي دار اإلنشاء يف مجلس النواب، 370التقرير فإن من مجموع 

اتهم رئيس مجلس النواب عبدالرؤوف إبراهيمي . وقد تم اختالس أربعة مالي أفغا عىل هذا النحو

10.خمسة مالي أفغا من ميزانية املجلس يف بناء منزله الخاصبإنفاق أك من

باإلضافة إىل قضايا الفساد املايل، فإن نقض القانون، وإفساد األمن العام، والضغط عىل مؤسسات 

ل الخاصة، واستخدام السيارات غ املسجلة وبدون الرخصة؛ هي أمور أخرى يتهم  الخدمات العامة لألع

بجانب ذلك؛ فإن بعضا من أعضاء املجلس الوطني استغلوا مكانتهم . اء املجلس الوطنيبها بعض من أعض

.الوظيفية يف غصب األرايض

ة تنسب إىل أعضاء املجلس الوطني عىل سبيل . وهناك أنباء أيضا ترتد أحيانا عن قضايا الِعرض الخط

جلس الشيوخ األفغا حاول قبل شهور اإلخبارية فإن النائب الثا ملكاملثال؛ وفقا لبيانات وكالة بجوا

11.الزواج بامرأة متزوجة

8 For further information, see the link below: http://www.dw.com/fa-af/a-16808934
9 See online: http://csrskabul.com/pa/?p=3659
10 See online: https://da.azadiradio.com/a/28752692.html
11 See online: http://csrskabul.com/pa/?p=4164
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ملاذا املجلس الوطني جزء من الفساد؟

التعهد عىل املصالح الوطنية للبالد، وفهم السياسة وأصولها، واستقاللىة الفكر والرأي، ومعرفة الشعب 

مانة؛ هي العنارص التي يجب توفرها واملجتمع بشكل كامل، والتعليم الالزم، والجرأة عىل النقد، والصدق واأل 

وبعض من أعضاء املجلس الحايل ال تتوفر فيهم هذه املواصفات، . يف أعضاء املجلس الوطني كنائب للشعب

.يعرف املجلس الوطني األفغا كأحد املؤسسات الفاسدةكولذل

ال يحرض أعضاء املجلس .غياب أعضاء املجلس هو اآلخر من األمور التي سببت االنتقادات يف هذه املؤسسة

لهم الخاصة، ووفقا لبعض التقارير فإن  يف كث من األحيان الجلسات العامة للمجلس النشغالهم بأع

12.هناك نوابا  يحرضوا عرشات الجلسات العامة أو  يحرضوا الجلسات أصال

ازاتهم الشتوية والصيفية  هة أخرى، فإن عىل أعضاء املجلس الوطني قضاء إج يف السفر إىل من ج

هم يقضون إجازاتهم مع أرسهم خارج البالد ع إىل مشكالت ناخبيهم؛ إال أن أك .محافظاتهم واالست

تجديد فرتة عمل املجلس الوطني الحايل إىل السنة الترشيعية الثامنة وامتياز ثالث سنوات بشكل غ 

، ليس من شأنه جعل املجلس الوطني يفتقر إىل الرشعية فحسب ا من أعضاء هذه املؤسسة من قانو ؛ وإ

 يواظب عىل عمله بشكل صحيح طيلة هذه الفرتة، واستغلوا هذه السنوات كفرصة لتحقيق مصالحهم 

.الشخصية

عات تتبنى مواقف غ وطنية داخل الربملان وتستغل  املواجهة ب أعضاء املجلس والحكومة، ووجود ج

النهاية.طريق أمام الفساد من قبل بعض أعضاء الربملانمصئونية املجلس الوطني؛ مشكلة مهدت ال

: تواصل معنا

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حكمت هللا زالند: كب الباحث يف املركز

ا: باحث ومسؤول تحليل األسبوع l.comzi.shirani@gmai+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه راشد: باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع

12 See online: https://8am.af/x8am/1395/11/02/lawyers-absence-parliament/
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