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 ظرتاذٌجٌخ واإلقنٌمٌخال  مشكض امذساظبد

 ذحنٌه األظثىع

 (1028 أغععغ 11ئمی  4 من) 263 :اإلصذاس
ذحرىي هزه امنرشح عىل ذحنٌالد، ًقىو تهب مشكض امذساظبد الظرتاذٌجٌخ واإلقنٌمٌخ ألهم األحذاس امعٌبظٌخ والقرصبدًخ 

 .ذ منهب املهرمىن وصنبع امقشاسوالجرٌلعٌخ يف أفغبنعربن تؽكه أظثىعٍ، حری ًعرفٌ
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 وذحذًبذهب  1022النرخبتبد امشئبظٌخ األفغبنٌخ 

 

 رصح. 1022أتشًه  10أعننز امنجنخ النرخبتٌخ املعرقنخ األفغبنٌخ النرخبتبد امشئبظٌخ املقشس ئجشاؤهب يف 

النرخبتٌخ  خامنجنخبتبد يف مإمتش صحفٍ، ئن صٌبد، سئٌغ امنجنخ املعرقنخ مالنر یعذثامذكرىس عثذ ام

مخرنف حىل ثحض وامامذظرىس وقبنىن النرخبتبد، عٌنز امربسًخ املزكىس حعج املعرقنخ األفغبنٌخ 

األحضاة  جىانج امظشوف امرؽغٌنٌخ واملبمٌخ واإلداسًخ واألمنٌخ واملنبخٌخ يف امثالد، تبمرؽبوس مع ممصًل

 املذين ومإظعبد ملشاقثخ النرخبتبد.يف املجرمع  امعٌبظٌخ، ونؽعبء

يف حني أنهب ذعرعذ ًرم ذحذًذ مىعذ النرخبتبد امشئبظٌخ من قثه امنجنخ النرخبتٌخ املعرقنخ األفغبنٌخ، 

أكرىتش  10. عىل امشغم من أن عن مىعذهب امقبنىينشالس ظنىاد  إلجشاء النرخبتبد امربملبنٌخ تعذ ذأخري

بد امربملبنٌخ، ئل أن مصريهب ل ًضال غري واضح تعثج وجىد ذحذًبد أمنٌخ هى مىعذ ئجشاء النرخبت 1028

 ومعبسضخ من األحضاة امعٌبظٌخ ومضاعم تبلحرٌبل وامرضوًش.

و، وامرحذًبد امرٍ ذىاجههب، واملصري امزي ظرىاجهه 1022ًرنبول هزا امرحنٌه النرخبتبد امشئبظٌخ معبو 

 حكىمخ امىحذح امىظنٌخ؟ 
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 مشئبظٌخالنرخبتبد ا

من امذظرىس األفغبين، ًرم انرخبة امشئٌغ، تأغنثٌخ ذضًذ عن خمعني تبملبئخ من  12مبىجج املبدح 

األصىاد، عن ظشًق القرتاع امحش وامعبو وامرسي واملثبرش. ذنرهٍ ولًخ امشئٌغ يف  أول امؽهش امصبمض 

خبتبد مرحذًذ امشئٌغ امجذًذ من امعبو امهجشي امؽميس منعنخ امخبمعخ تعذ النرخبتبد، وذجشي النر

 يف غضىن شالشني ئىل ظرني ًىًمب قثه نهبًخ عمه امشئٌغ.

، قذ دخنز يف 1022انرخبتبد سئبظٌخ عبو  أصعجئن حكىمخ امىحذح امىظنٌخ، امرٍ أُنؽئز يف أعقبة 

 و1022 مبًىمن  11جمٌع مؽبكنهب وعٌىتهب، ووفًقب منذظرىس األفغبين، يف امٌىو تامعبو األخري من عمنهب 

 وًنثغٍ أن ذجشي النرخبتبد مٌرىىل امشئٌغ امجذًذ صمبو األمىس.سظمًٌب، ظرنرهٍ ولًخ امشئٌغ 

وفًقب يف مىعذهب وقذ رصح امشئٌغ غنٍ مشاسًا وذكشاًسا يف ولًره امحبمٌخ تأن النرخبتبد امشئبظٌخ ظرعقذ 

امىظنٌخ امخبمعخ منمشأح، مشح أخشي  منذظرىس األفغبين. ويف املشح األخريح، أكذ امشئٌغ غنٍ، يف امنذوح

فان ئجشاء النرخبتبد امشئبظٌخ أمش  منذظرىس األفغبينوأنه وفقب  1022من مبًى  11أن وظٌفره ظركرمه يف 

 ل تذ منه.

ومع رمك، وكٌل أكذ امشئٌغ غنٍ مشاسا عىل ئجشاء النرخبتبد امربملبنٌخ، ؼهذ امؽعج األفغبين ذأخريا 

أن امحكىمخ األفغبنٌخ متكنز تعذ شالس ظنىاد من امرأخري يف ئجشاء النرخبتبد  ملذح شالس ظنىاد. ومع

( تبعرثبسه املىعذ امنهبيئ إلجشاء 1028أكرىتش  10مٌضان هزا امعبو ) 18امربملبنٌخ من اإلعالن عن 

تبمنظش  النرخبتبد امربملبنٌخ. وعىل امشغم من أن اجشاءاد عمنٌخ مرنفٌز هزه امعمنٌخ معرمشح، ومكن اآلن

منثالد، وامخالفبد تني األحضاة امعٌبظٌخ وامحكىمخ، ووجىد انرقبداد مآلمٌخ ئىل امىضع األمنٍ 

 النرخبتٌخ، وامفعبد وامرضوًش يف هزه امعمنٌخ، فان مصري النرخبتبد امربملبنٌخ ل ًضال مجهىلً.
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 هه ظرجشي النرخبتبد امشئبظٌخ؟

مىعذ ئجشاء النرخبتبد امشئبظٌخ املقثنخ؛ سحثز تهب امحكىمخ األفغبنٌخ امنجنخ النرخبتٌخ املعرقنخ حذدد 

 -يف حبمخ ذعبين من أصمبد أمنٌخ وظٌبظٌخ واقرصبدًخ صعثخ. ومكن امعإال هى أنه يف وقز أقه من عبو 

هه من املمكن أن ذقىو امحكىمخ األفغبنٌخ  -يف حني أن مصري النرخبتبد امربملبنٌخ ل ًضال غري واضح 

 جشاء النرخبتبد امشئبظٌخ وفقب مذظرىس امثالد يف امىقز املحذد؟تا

( 1022هـ.ػ )2928مع أخز تعض امنقبط امربمٌخ تعني العرثبس، ًثذو أن ئجشاء النرخبتبد امشئبظٌخ معبو 

 (:1022أتشًه  10) 2928حمه  92قذ ل ًكىن ممكنب يف مىعذهب املقشس 

امرحذًبد امشئٌعٌخ امرٍ ذىاجه النرخبتبد امشئبظٌخ األفغبنٌخ  ًعررب انعذاو األمن أحذامىضع األمنٍ: 

٪ من أسايض أفغبنعربن ئىل 21، ًخضع أكرث من SIGARاملقثنخ. وفقب مرقشًش صذس مإخشا عن مكرج 

خ، ول ظٌعشح أو ذأشري املعبسضخ املعنحخ منحكىمخ األفغبنٌخ. من نبحٌخ أخشي ومع حكىمخ امىحذح امىظنٌ

ظٌٌل يف امعبمني املبضٌني، اصدادد امرهذًذاد األمنٌخ مذاعؾ. اظرهذفز داعؾ يف األؼهش األخريح، 

تبإلضبفخ ئىل املنظٌلد امععكشًخ، اإلداساد امعبمخ واملذنٌخ واملذاسط واملعبجذ عذح مشاد مهجٌلذهم 

 اخه معجذ تىلًخ تكرٌب.ؼخصب يف امهجىو األخري عىل املصنني د 210امذامٌخ. وقره وجشح أكرث من 

ئل  ،مٌضانٌخ مالنرخبتبد امشئبظٌخ املقثنخ ملب ذرعنيقبمز ئنه  مجنخ النرخبتبدعىل امشغم من أن املٌضانٌخ: 

إلعالن امشظمٍ عن مىعذ النرخبتبد امشئبظٌخ يف ًىو ا صٌبد، سئٌغ مجنخ النرخبتبد، امثذًعأن عثذ 

 امشئبظٌخ املقثنخ. ويل وامحكىمخ متىًه النرخبتبداملجرمع امذًعنج من ، قبل ئنه 2928معبو 

قبمز امحكىمخ األفغبنٌخ ئنهب ظرىفش جمٌع امرعهٌالد املربحخ منجنخ النرخبتبد املعرقنخ. وئن كبن 

املٌلمك املمىمخ ذعهذد مذفع ذكبمٌف النرخبتبد امشئبظٌخ، مكنهم ًرصون عىل رضوسح ضٌلن ذثذًذ 

عررب هزه ئحذي املؽبكه امخعريح، حٌض ئن امفعبد اإلداسي ل ًضال من األمىال. ويف امىضع امحبيل، ذ

 أهم امرحذًبد أمبو امحكىمخ األفغبنٌخ.
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كٌفٌخ النرخبتبد امربملبنٌخ مهب ذأشرياد مثبرشح عىل النرخبتبد امشئبظٌخ. يف مصري النرخبتبد امنٌبتٌخ: 

بن ول ذقثه اآلمٌخ امحبمٌخ إلجشاء حني ذرهم األحضاة امعٌبظٌخ امحكىمخ تبمرذخه يف عمه امنج

النرخبتبد، وئن مل ذقذس امنجنخ النرخبتٌخ املعرقنخ ئجشاء النرخبتبد امربملبنٌخ املقثنخ يف امىقز 

 املحذد دون نضاع، فمن املشجح أًضب عذو قذسح امنجنخ عىل ئجشاء النرخبتبد امشئبظٌخ.

 

 امخالصخ 

و، وامرٍ أجشًز تعذ نقبػ ظىًه وذأجٌه ملذح أستعخ أؼهش، 1022 فٌٌل ًرعنق تكٌفٌخ ئجشاء انرخبتبد عبو

فان املؽبكه املزكىسح أعاله، وامرأخري امعنىاد امصالشخ مالنرخبتبد امربملبنٌخ امحبمٌخ، ذنثئ تأن عقذ 

 النرخبتبد امشئبظٌخ من ًكىن ممكنب  يف مىعذهب املقشس.

ىمخ األفغبنٌخ أششد يف وخبمخ امىضع امعٌبيس يف ئن املىاجهبد األخريح مثعض األحضاة امعٌبظٌخ وامحك

امثالد. ذشًذ األحضاة امعٌبظٌخ ذغٌري امنظبو النرخبيب، وئمغبء عمنٌخ ذعجٌه امنبخثني، وذىظٌف 

امقٌبظبد امحٌىًخ مرعجٌه امنبخثني. وئرا اظرمش امىضع امحبيل واضعشد امحكىمخ مقثىل سغثبد 

 مىعذهب املقشس، ألن األمش ًرعنج من امحكىمخ امىقز األحضاة، ل ميكن أن ًرم النرخبتبد يف

 واملٌضانٌخ، وهزا مب ل ذقذس عنٌه امحكىمخ األفغبنٌخ وظٌرأخش مىعذ النرخبتبد ل محبمخ.

من نبحٌخ أخشي، ذعررب قضٌخ مفبوضبد امعالو مع ظبمثبن، وامرٍ أصثحز أكرث حشاسح من أي وقز 

ئبظٌخ املقثنخ وعذو عقذهب. ألنه ئرا كبنز محبدشبد امعالو مىض، قضٌخ مهمخ يف عقذ النرخبتبد امش 

معرمشح مع ظبمثبن، فمن املشجح أن ذرأخش النرخبتبد امشئبظٌخ املقثنخ عن املىعذ امزي قشس امنجنخ 

النرخبتٌخ املعرقنخ، وًرم متذًذ وقز حكىمخ امىحذح امىظنٌخ تغٌخ امىصىل ئىل نرٌجخ املحبدشبد مع 

ئرا اذفق امحكىمخ وظبمثبن عىل امعالو، فمن املشجح أن ًرم اإلعالن عن حكىمخ  حشكخ ظبمثبن، وأمب

 مإقرخ، وئجشاء انرخبتبد سئبظٌخ وتنبء نظبو جذًذ يف امثالد.
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فضال عن هزا، ئرا أسادد امحكىمخ األفغبنٌخ ئجشاء النرخبتبد امشئبظٌخ تؽكه سمضًخ يف ظه دعم امذول 

و، 1022ح املصبمح امعٌبظٌخ منثنذ، فنشمبب ذكشسد ذجشتخ انرخبتبد األجنثٌخ، دون ذأمني األمن ومشاعب

 وظرىاجه امثالد أصمخ مشح أخشي. 

 انرهى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ذىاصه معنب: 

 info@csrskabul.com - skabul@gmail.comcsr  :امربًذ اإلمکرتوين

  www.csrskabul.com - www.csrskabul.net                    :املىقع

 +(29)  082082420 - +(29) 101412022          :املکرج هبذف

    zi.shirani@gmail.com                           +(29)  120204280                     ظالو ؼرياينضٌبءاإل تبحض ومعإول ذحنٌه األظثىع: 

  ahmadshahr786@gmail.com             +(29)  821222120              ساؼذأحمذؼبه تبحض ومعإول ذىصًع ذحنٌه األظثىع: 

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:zi.shirani@gmail.com
mailto:ahmadshahr786@gmail.com

