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 أستوع الكذاب، وضعف ثقافح القراءج يف أفغانسذان

م لّٚ ثٝا٘ح ا٤ٝشاءج واٜذناء ا١٤ذث يف ا٤ت٥ذ، دم دعمٌح األظتىُ املايض )  من ؼهش ثىس( ةاظم أظتىُ  03ئىل  42ٔس

ا١٤ذاب. ًذم االرذٙا٣ ةهزا األظتىُ يف ٠ا٘ح مزاٍ٘اخ إٔ٘انعذان ِرب دذوًش مّاسك ا١٤ذاب ونرش املنؽىساخ املذ٥ّٝح 

أن ا١٤ذث  2018ةا١٤ذث واملىا٤ّح. و٠انر ئداسج ا٤تٌهٍٝ ةىصاسج ا٤ثٝا٘ح واإلِال٧ ٜذ نرشخ يف دٝشًشها ا٤عنىي ٤ّا٧ 

٠ذاةا دممنر دٝشًشا ظنىًا ألٌِل٣ ا٤ز١ىمح، وثالثح مفارٚ ودشحمذني ٥٤ٝشآن ا١٤شًم.  43ة٥ٕر  املىتىِح من ا٤ز١ىمح

 69من حانث آخش ٜا٣ رمٌذ هي ؼهشاين سةٌغ امل١ذتاخ ا٤ّامح ةإٔ٘انعذان يف مإمتش ثٝايف أن ِذد امل١ذتاخ ا٤ّامح ًت٥ٖ 

ا٣ ا٤عنح يف مذًنح ٠اة٦ ا٤ذٍ ًٝىنها ظذح مالًني أ٤ٚ ٠ذاب، ئال أن سواد امل١ذتاخ يف وى  033م١ذتح ةاحٌليل ِذد 

 آالٗ صاةش. 03مىاون مل ًت٥ٕىا 

ظن٥ٍٝ ئوال٤ح يف هزا املٝا٣ ِىل داسًخ اٜذناء ا١٤ذث واملىا٤ّح، ومذي وحىد هزه ا٤ثٝا٘ح يف إٔ٘انعذان منز املايض 

 ورذى ا٤زارض.

 دور الكذاب يف الحضاراخ اإلنسانيح

اس وأ١٘اس املخذمّاخ اإلنعانٌح، ومى٤ذ ا٤ىاٜاخ واملهاساخ يف املخذمّاخ وهى ا٤ىظ٥ٌح ا٤ذٍ مبا أن ا١٤ذاب هى ا٤خامْ آلث

د١ّغ ٘رتاخ اصدهاس وأ٘ى٣ ا٤زماساخ وا٤ثٝا٘اخ وا٤ؽّىب ِىل معذىي ا٤ّامل، ٤زا ٘اننا يف صمننا ا٤زارض ألح٦ دىىًش 

 ئىل هزه ا٤ذسج ا٤ثمٌنح : )ا١٤ذاب(.املتادب ودزعني ظت٦ ا٤ٌّؾ واالدّاً ةأظتاب ٘ؽ٦ األمم نزذاج أن نّىد 
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ئرا أسدنا أن نٌّٝم مذي اإلنذاج ا٤ثٝايف وا١ٙ٤شي ألمح من األمم ٘ان ا١٤ذث واآلثاس ا٤نادخح ِنها هٍ املٌّاس ا٤ٌٝايس 

مل املناظث. ئنذاج ا١٤ذث وٜشاءدها ًُّّذان ِام٥نْي ُمزذدًْن ٤خىدج و٠ٙاءج ا٤زماساخ اإلنعانٌح. ا٤ذو٣ املذىىسج رى٣ ا٤ّا

 ٜذميا ورذًثا دزذ٦ م١انح ِا٤ٌح يف مخا٣ ٜشاءج ا١٤ذث.

( ٘ان املىاونني ا٤فٌنٌني ًٝشؤون مثاين ظاِاخ يف املذىظي 4302- 0660و٘ٞ دٝاسًش ا٤ٌىنع١ى ا٤ذٍ نرشدها ةني األِىا٧ )

نعتح يف ِا٧ %، يف رني أن هزه ا69.2٤يف األظتىُ ا٤ىارذ، ٠ٌل أن نعتح ا٤ٝادسًن ِىل ا٤ٝشاءج يف ا٤فني دف٦ ئىل 

%. ًشي ا٤خرباء أن مّذ٣ ا٤ٝشاءج ا٤ّايل ًُّذ من أهم أظتاب ا٤ذىىس ا٤رسًْ ا٤زي رف٦ يف  ٧80 مل دذخاوص 0663

 –ا٤فني. وئرا نٍشنا ئىل ا٤ٌاةان ا٤ذٍ رف٥ر ِىل اظذٝال٤ها يف نٙغ ا٤ّا٧ ا٤زي رف٥ر ٌ٘ه إٔ٘انعذان ِىل اظذٝال٤ها 

٠ذاةا  28أو  29دٌٜٝح، ٠ٌل ًٝشأ ا٤ٌاةاين يف املذىظي نزى  63شد ا٤ٌاةاين ًىمٌا هٍ ظنخذ أن أوظي مذج ٜشاءج ا٤ٙ -0606ِا٧ 

 يف ا٤ّا٧، مٌل دُّذ نعتح ٔري ٜاة٥ح ٥٤مٝاسنح ةزا٤ح ا٤ٝشاءج يف إٔ٘انعذان.

مي١ن د٥خٌق ا٤ٝى٣ ةأن ١٥٤ذث وٜشاةذها دوس مهم يف ا٤ذىىًش ا٤ؽام٦ ٥٤مخذمّاخ، و٤ن نُتا٤ٖ ئرا ٥ٜنا أن ا٤نهماخ 

ًنح ألؼخاؿ ال دٙاسٛ أًذًهم ا١٤ذث، ومن خال٣ ا١٤ذث ًشظمىن خاسوح ا٤ىشًٞ ملخذمّادهم وًخ٥ٝىن ٤هم األم٦ مذ

 ِنذما دخٌث اآلما٣.

 ساةقح الكذث يف أفغانسذان

ئرا أ٤ٌٝنا نٍشج ِىل داسًخ إٔ٘انعذان املّارص، ظن٥زَ أن ا١٤ذاب مش مبنّىٙاخ ومنزذساخ ِذًذج يف داسًخ ا٤ت٥ذ، ٠ٌل أن 

١ىماخ يف إٔ٘انعذان أةذخ منارج مذمادج يف رث ا١٤ذث ومزاسةذها. ِىل ظت٦ٌ املثا٣ ًذمس من داسًخ ٘رتج ا٤ٝاةذ ا٤ز

أرمذ ؼاه أةذايل أنه ٠ان مزتا ٥٤ؽّش واألدب ا٤ٙاسيس، ٠ٌل ًٍهش مذي اهذٌلمه ةا١٤ذث ئرا ٥ِمنا أن اثنان من أةناةه ) 

٤ٝاةذ أرمذ ؼاه ملزمىد ا٤زعٌنٍ ةذذوًن ٠ذاب )داسًخ أرمذ ؼاهٍ( دٌمىس وِاةؽح( ٠انا من ا٤ؽّشاء، و٠ز٢٤ د٥١ٌٚ ا

 املذممن ٤ىٜاةْ ٘رتج ر١مه.

يف ا٤خانث املٝاة٦، ةاِذالء أرسج )ةاس٠ضي( ِىل ٠شيس ا٤ز١م وِىل سأظهم األمري دوظر مزمذ خان انزذسخ ثٝا٘ح 

دهمٌؾ ا١٤ذث وا٤ثٝا٘ح يف ٘رتج ر١مه. يف اٜذناء ا١٤ذث رٌث أن األمري نٙعه مل ١ًن ٜادسا ِىل ا٤ٝشاءج مٌل أدي ئىل 

( ا٤زي 0090 -0086ا٤ٝشن ا٤ذاظْ ِرش انذّؽر ثٝا٘ح اٜذناء ا١٤ذث مشج أخشي ودزذًذا يف ٘رتج ر١م أمري ؼري ًِل خان )

انذْٙ مبؽىساخ ظٌذ حٌل٣ ا٤ذًن األٕ٘اين، ودم يف ِهذه ئنؽاء أو٣ مىتّح يف إٔ٘انعذان، وٜذ ٠انر ا١٤ذث ا٤ذٍ ًإ٤ٙها 

 ٕ٘ان دُىتْ ٜت٥ه يف ا٤هنذ وةخاسا.األ 

يف ةذاًاخ ا٤ٝشن ا٤ّرشًن ومْ انذؽاس آالخ ا٤ىتاِح ا٤ٌذوًح يف ٠اة٦ اصدهشخ ثٝا٘ح اٜذناء ا١٤ذث مشج أخشي، وًأيت يف 

(، مٌل ًذ٣ 0630-0606هزا ا٤فذد نرش ٠ذاب رساج ا٤ذىاسًخ، وحشًذج رساج األختاس يف ٘رتج ر١م األمري رتٌث هي خان )

ذٌل٧ األمري رتٌث هي ةا١٤ذث وا٤ثٝا٘ح. ئال أن هزه ا٤ثٝا٘ح واحهر اخذناٜا مْ دشأط نادس خان ٥٤ت٥ذ، رٌث أنه منْ ِىل اه

 نرش ٠ذاب رساج ا٤ذىاسًخ وصج ةا١٤ثري من ا١٤ذاب يف ا٤عخىن.
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وحمٌّاخ يف أواظي ٘رتج ر١م ٌاهش ؼاه وِٝذ ا٤ذميٝشاوٌح، انذّؽر ثٝا٘ح ا١٤ذث ئىل رذ ما، ودم دأظٌغ نٝاةاخ 

ثٝاٌ٘ح، ونرُشخ يف هزه ا٤ٙرتج ٠ذث راخ دأثري واظْ أ٤ٙها ٠ذاب ل٥ٌّىن مث٦ مري ٔال٧ مزمذ ٔتاس، وِتذا٤زٍ رتٌتٍ، 

 وأرمذ ًِل ٠هضاد.

يف ٘رتج ر١م داود دزعنر ثٝا٘ح ا٤ٝشاءج ةٝذس ما، ئال أن األمش مل ًذ٧ وىًال رٌث انذ١عر ثٝا٘ح ا٤ٝشاءج مْ ٜذو٧ 

و٘شك ا١٤ذث راخ األ٥ٔٙح ا٤زمشاء واملممىن ا٤ٌعاسي، مٌل أدي ئىل ةّذ ا٤ؽتاب ِن ٧ 1978 ا٤ز١ىمح ا٤ؽٌىٌِح ِا٧

 ا٤ٝشاءج ةؽ٦١ دّمذي.

م أن ا٤ذنٌٌٍلخ ا٤خهادًح ةز٤ر حهىدا يف مخا٣ نرش ا١٤ذاب ودّضًض ثٝا٘ح ا٤ٝشاءج، ئال أنها مل دُثمش نٍشا ٤ذذهىس  ٔس

 ا٤ىلْ األمنٍ واظذّاس ا٤زشب يف ا٤ت٥ذ.

 ناء الكذث واملطالعح يف حارض أفغانسذانثقافح اقذ

ةا٤نٍش ئىل دٝذ٧ املخذمّاخ اإلنعانٌح وا٤ذىىس ا٤زاـ٦ ا٤ذ١نى٤ىحٍ وما ًذممنه من ئم١انٌاخ ودعهٌالخ يف نرش ا٤ىٍِ 

وا٤ذىاـ٦ ٘ان ا٤زا٤ح ا٤ذٍ دٌّؽها ا١٤ذث وثٝا٘ح ا٤ٝشاءج يف إٔ٘انعذان ٔري ُمشلٌح. املّنٌىن ةنرش ا١٤ذث وا٤نؽىاء يف 

٤ٝىُا ا٤ثٝايف ًؽذ١ىن من لّٚ اِذناء املىاونني ةا١٤ذث ولّٚ ا٤شٔتح يف املىا٤ّح. ًٝى٣ صةري رسوسي ا٤ناةث ا

اإلداسي ٥٤ٝاِح ا٤شةٌعٌح ةامل١ذتح ا٤ّامح ة١اة٦: "ًأدٌنا ةّن ا٤ىالب، وةذ٣ أن ًعأ٤ىننا ِن أظٌلء املإ٤ٙاخ ومإ٤ٌٙها، 

أ٤ٚ ٠ذاب  00ج ٤هم مٝاة٦ األحشج". ٠ٌل ًُمٌٚ ٜاةال: " ًىحذ نزى ًعأ٤ىننا ِن األؼخاؿ ا٤زًن ١ًذتىن سظاة٦ ا٤ذخش 

ؼخفا، ومٍّمهم والب  0033مل ًذخاوص  ٧  2018يف ٜاِح امل١ذتح ا٤ّامح ة١اة٦، ئال أن ِذد ا٤ضواس ٥٤م١ذتح و٥ٌح ِا٧ 

 ا٤عنح ا٤شاةّح ا٤خامٌّح ويف ا٤ٕا٤ث ١ًذٙىن ةذفىًش ـٙزاخ ٥ٌ٥ٜح من ا١٤ذث ثم ًزهتىن".

و٥تح من ٦٠  8ًش نرشده ئرذي مشا٠ض ا٤ذساظاخ ةّذ ٤ٝاءاخ أحشًر مْ والب ا٤خامّاخ ا٤ز١ىمٌح، ادمس أن و٘ٞ دٝش

والب ال ًٝشؤون ٠ذتا خاسج املٝشساخ ا٤ذساظٌح ا٤خامٌّح ا٤ذٍ دُٙشك ٥ٌِهم، أما ا٤ثالثح ا٤تاٜىن ٍ٘ٙ ا٤ٕا٤ث ا٠ذٙىا  03

 مبىا٤ّح ٠ذاٍب ئلايٍف أو ٠ذاةني.

م ظٌاظٌٍ ا٤ت٥ذ وممثًل ا٤ز١ىمح ةٌّذون ِن ا١٤ذاةح وا٤ذأ٤ٌٚ واملؽاس٠ح يف ا٤خشاةذ واملخالخ من حانث آخش ٘ان مٍّ

املز٥ٌح وا٤ذو٤ٌح، ةخالٗ را٣ ا٤ذو٣ األخشي. ئن حمىد أٜال٧ ظٌاظٌٍ ا٤ت٥ذ يف هزا املخا٣ ٦ٌٙ٠ ةخ٥ٞ أصماخ ِذًذج. 

الب يف هزا املخا٣ ال ًضًذون يف ا٤ٕا٤ث ِن ئنذاج ٠ٌل أن األظادزج ا٤خامٌّني ا٤زًن ًُذىْٜ منهم أن ١ًىنىا ٜذواخ ٥٤ى

املز٠شاخ وا١٤ذث ا٤ذساظٌح املٙشولح ِىل ا٤ىالب، ٠ٌل أنهم مل ًٝذسوا رذى اآلن أن ًنرشوا ثٝا٘ح ا٤ٝشاءج يف املخذمْ، 

م ا٤ذذهىس األمنٍ يف ٠ا٘ح ا4330ةّذ ِا٧  ةال وال يف األحىاء ا٤خامٌّح نٙعها. ملزاٍ٘اخ دم ةناء م١ذتاخ يف حمٌْ ، ٔس

والًاخ إٔ٘انعذان، ئال أن ا٤ز١ىمح مل دّنِت ٠ٌل ًنتٍٕ ةنىُ و٠مٌح وحىدج ا١٤ذث املنؽىسج يف ا٤ت٥ذ. ًٝى٣ صةري رسوسي 

ناةث ا٤ٝاِح املش٠ضًح ةامل١ذتح ا٤ّامح ة١اة٦: "مشخ ظنىاٌخ ِذًذج و٠ذث م١ذتذنا ال ًذم دزذًثها وال دّضًضها ةا١٤ذث 

ذج يف مخاالخ االٜذفاد وا٤عٌاظح وا٤ٝانىن وا٤ضساِح وا٤ٌٙضًاء وا١٤ٌمٌاء، و٠ذتنا ا٤زا٤ٌح ال د١ٍٙ ارذٌاحاخ ا٤ضواس، ا٤خذً

م د١شس و٥تنا من املّنٌني يف ا٤ز١ىمح مل دذم د٥تٌح و٥تادنا."  ؤس
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اءج يف ا٤ت٥ذ، أن وٜذ رصذ ٌ٘ن هي مزذاج سةٌغ ئداسج ا٤تٌهٍٝ ) مىتّح آصادي( ةّذ ؼ١ىاه من لّٚ ثٝا٘ح ا٤ٝش 

٠ذاةا ٘ٝي، ور٠ش أن ا٤عتث هى ِخض املٌضانٌح ولّٚ متٌّاخ ا١٤ذث يف  42ا٤ز١ىمح دّىٌهم ظنىًا مٌضانٌح د١ٍٙ ٤ىتاِح 

 ا٤عىٛ.

 دوصياخ

 ألح٦ ئنّاػ ثٝا٘ح اٜذناء ا١٤ذث واملىا٤ّح يف ا٤ت٥ذ، ال ةذ من ا٤خىىاخ ا٤ذا٤ٌح:

  ثٝا٘ح ا١٤ذث واملىا٤ّح يف سأط أو٤ىًادها ا٤ذخففٌح، ٠ٌل ٥ٌِها أن ِىل وصاسج ا٤ثٝا٘ح واإلِال٧ أن دمْ نرش

 دذِم ا١ُ٤ذاب ودوس ا٤نرش ة٦١ ٜىج.

  ِىل وصاسج ا٤ثٝا٘ح واإلِال٧ أن دُّذ ا٤خىح اإلظرتادٌخٌح ٤ذىىًش امل١ذتاخ ا٤ّامح مْ دزذًذ حضء من مٌضانٌذها

 ا٤عنىًح ٤ذىىًش امل١ذتاخ ودّضًضها ةا١٤ذث ا٤خذًذج.

 ا٤ذ٥ٌّم ا٤ّايل وا٤خامّاخ ا٤ز١ىمٌح وا٤خامّاخ ا٤خاـح أن دزث ا٤ؽتاب ِىل املىا٤ّح وا١٤ذاةح  ِىل وصاسج

 ور٢٤ ِرب وشذ املتادساخ املتذ١شج ا٤ذٍ دهذٗ ئىل نرش ثٝا٘ح ا٤ٝشاءج يف األحىاء ا٤خامٌّح.

  ُشدث م١ذتح يف ةٌذها ٥٤ىا٤ذًن دوس مهم يف م٦ء أوٜاخ ٘شٓا أةناةهم ةاملىا٤ّح وٜشاءج ا١٤ذث. ِىل ٦٠ أرسج أن د

 رعث اظذىاِذها وًذم دخهٌضها ةا١٤ذث ا٤ذٍ د١ٍٙ االرذٌاحاخ ا٤رتةىًح وا٤ذخففٌح ألِماء األرسج.

  ٠ٌل أن ِىل ِادٞ وظاة٦ اإلِال٧ يف إٔ٘انعذان معإو٤ٌح ٠تريج يف هزا املخا٣، و٥ٌِها أن دنٍم ةشامد

 ا٤ؽتاب. دؽىًٌٝح معذمشج دزث ِىل املىا٤ّح ونرش ثٝا٘ح ا٤ٝشاءج ةني
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 معدل الجرائم يف فرتج حكومح الوحدج الوطنيح

رصذ ا٤ٝاةم ةأٌِل٣ وصاسج ا٤ذاخ٥ٌح ةإٔ٘انعذان األظتىُ املايض يف مإمتش ـزٍٙ أنه يف خال٣ ا٤عنني ا٤خمغ املالٌح 

ذ  ًما سةٌغ حشميح ًىمٌا ِىل معذىي ا٤ت٥ذ، مبا ٌ٘ها ا٤رسٜح وا٤ٝذ٦ واالِذذاء املع٥س. رصذ يف املإمتش أ  20دم ـس

ونا من املخذساخ، وآالٗ ا٥٤ٌرتاخ من  93ظالذ وأ٠رث من  9433م١ا٘زح ا٤خشاةم ةىصاسج ا٤ذاخ٥ٌح أنه دم مفادسج أ٠رث من 

م أنه  002حشميح ودم اِذٝا٣ رىايل  88433ا١٤زى٤ٌاخ، ٠ٌل دم ئًٝاٗ نزى  أ٤ٚ ؼخق مذىسوني يف حشاةم ِذًذج. ٔس

ضداد هزه ا٤خشاةم ًىما ةّذ ًى٧؟ وما هٍ ا٤ّىام٦ ا٤شةٌعح الصدًاد هزه ا٤ٍاهشج؟ أ٤ٚ ٜمٌح حناةٌح، ملارا د 64دم دعخ٦ٌ 

 أظت٥ح نعّى ٤إلحاةح ٥ٌِها يف دز٦ٌ٥ األظتىُ ا٤فادس من مش٠ض ا٤ذساظاخ اإلظرتادٌخٌح واإل٥ٌٜمٌح.

 معدل الجرائم املسجلح خالل فرتج حكومح الوحدج الوطنيح

دم ٧  4302ا٤ت٥ذ يف ا٤عنىاخ ا٤خمغ املالٌح. يف ا٤شةْ ا٤ثا٤ث من ِا٧  ٠ان ملّذ٣ ا٤خشميح ظري دفاِذي ِىل معذىي

نض٣ املّذ٣ ئىل  ٧ 4309ٜمٌح، ويف ِا٧  43009وـ٦ ا٤ّذد ئىل ٧  4302ٜمٌح حناةٌح، ويف ِا٧  02323دعخ٦ٌ ِذد 
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نزى  ٧ 4308ِا٧ نٝق ا٤ّذد ةذسحح أ٦ٜ ة١ثري مٝاسنح ةا٤ّا٧ ا٤زي ظتٝه، رٌث ُظخ٦ يف  ٧ 4308ٜمٌح، ويف ِا٧  43009

 ٜمٌح حناةٌح. 43000ئحٌليل 

ٜمٌح حناةٌح يف ِا٧  03020و٘ٞ مإرشاخ اإلرفاةٌح املنؽىسج من ئداسج اإلرفاء املش٠ضًح ةإٔ٘انعذان، دم دعخ٦ٌ ِذد 

 (ئال أن هزا ا٤ّذد ال ًؽم٦ ا٤نفٚ ا٤ثاين من ا٤ّا٧ ا٤زي مل ًُنرش ِذد ا٤خشاةم ا٤ىاّٜح ٌ٘ه. )انٍش ا٤خذو٣ أ  ٧  4300

ٜمٌح مٌل ًضًذ  03020نخذ أن ِذد ا٤خشاةم املشد١تح ٌ٘هٌل ًت٥ٖ  ٧ 4300ِنذما منّن ا٤نٍش يف ا٤شةّني األو٤ني من ِا٧ 

ٜمٌح معخ٥ح من ِٜت٦ ر١ىمح ا٤ىرذج  6603وا٤زي ة٥ٖ  ٧ 4300ِىل ِذد ا٤خشاةم املشد١تح يف ا٤شةّني األو٤ني من ِا٧ 

ُِشلر رعث ا٤ىونٌح. ا٧ املز٠ىسج   ِذد ا٤ٝماًا املعخ٥ح، وال دؽم٦ ا٤خشاةم ٔري املعخ٥ح. حمٌْ األٜس

 

 أ : ِذد ا٤خشاةم املشد١تح يف ا٤عنىاخ املالٌح -ا٤خذو٣

 

الرةع 

-الثاين

8102 

الُرةع الثالث  8102 8102 8102

– 8102 

 الرقم نوع الجرميح

 1 ا٤ٝذ٦ 1628 3367 2289 2515 0022

 2 ا٤رسٜح 185 270 342 312 030

 3 االخذىاٗ 149 380 229 185 27

 4 نهث 2610 4071 4869 3593 8227

 5 اخذالط 3 44 18 10 2

 6 ٘شاس من ا٤عخن 22 389 14 11 2

 7 دهشًث 626 1492 1195 1270 230

 8 سؼىج 0 59 44 19 2

 9 رسٜح حٌث 146 173 121 184 22

 10 حشذ 2311 6336 3508 3348 0272

 11 صنا 317 792 376 405 883

 12 دضوًش 95 310 294 272 28
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 13 حشاةم أخشي 6749 10343 7587 8048 2313

 14 اإلحٌليل 15050 28026 20886 20181 01220

 

4300( واملإرشاخ ا٤شةٌّح ٤ّا٧ 4308 – 4302املفذس: ا٤ذٝشًش اإلرفايئ ا٤عنىي ةإٔ٘انعذان ٤ألِىا٧ )  

 الجرائم غري املسجلح يف فرتج حكومح الوحدج الوطنيح

ئىل لّٚ ظٌىشج ا٤ز١ىمح يف املناوٞ ا٤ناةٌح، وا٤ٙعاد املعذرشي يف حهاص ا٤ٝماء، وئ٘الخ املخشمني من ٜتمح ةا٤نٍش 

 ا٤ٝانىن وِالٜادهم ةاملعإو٤ني يف ا٤ز١ىمح ٘ان ا٤ّذد ا٤زٌٍٝٝ ٥٤خشاةم يف ا٤ت٥ذ ًٙىٛ اإلرفاةٌاخ املز٠ىسج.

ضِح ا٤ثٝح ةا٤رشوح وئ٘الخ املخشمني من ا الِذٝا٣، ٠ٌل أن أًذي ةّن ا٤عاظح وِفاةاخ املاٌ٘ا وٜذ دعتث ر٢٤ يف ِص

نرش م١ذث ا٤ذزٌٝٝاخ األمشًيك إلِادج دأه٦ٌ إٔ٘انعذان دٝشًشا ًٌٙذ  4309مذىسوح يف ا٤خشاةم يف إٔ٘انعذان. يف ِا٧ 

% من معارح ا٤ت٥ذ، وةناء ِىل هزا ٘ان ِذد ا٤خشاةم ا٤زٌٌٝٝح أ٠رب من 28أن ا٤ز١ىمح األٕ٘انٌح معٌىشج ِىل 

 رفاةٌاخ املنؽىسج ور٢٤ ألن ا٤خشاةم يف املىاْٜ ا٤خاسحح ِن ظٌىشج ا٤ز١ىمح ال دُعخ٦ ٤ذي أحهضدها األمنٌح.اإل 

 عوامل اردفاع معدل الجرميح خالل فرتج حكومح الوحدج الوطنيح

أظتاب  ال دىحذ ِىام٦ مزذدج ٥٤خشاةم ةؽ٦١ ِا٧، وئمنا ٦١٤ نىُ من أنىُا ا٤خشميح ِىام٥ها ا٤خاـح. ومْ ر٢٤ ٘هناٟ

 اٜذفادًح واحذٌلٌِح وٜماةٌح وظٌاظٌح ِامح دعاِذ ِىل اصدًاد مّذ٣ ا٤خشميح، نز٠ش منها ما ًًل:

 الفساد .1

، 4300ا٤ٙعاد من أهم أظتاب اسدُٙا مّذ٣ ا٤خشميح. و٘ٞ ا٤ذٝشًش ا٤عنىي ملإظعح ا٤ؽٙاٌ٘ح ا٤ّاملٌح ا٤فادس يف 

ادا يف ا٤ّامل، وو٘ٞ ا٤ذٝشًش ٘ان أ٠رث حهاصًن دتٝى إٔ٘انعذان يف ا٤رتدٌث ا٤ذاظْ لمن ا٤ذو٣ األ٠رث ٘ع

 مذىسوني يف ا٤ٙعاد هٌل ا٤ٝماء وا٤رشوح.

ًشي وارذ ٘ٝي من ٦٠ أسةّح مىاونني أن هناٟ دزعنا يف ا٤ٝىُا ا٤ز١ىمٍ من نارٌح د٦ٌ٥ٝ ا٤ٙعاد. و٘ٞ 

ٍ ِرش ؼهشاً % من املىاونني ٜذ واحهىا راالخ ٘عاد وارذٌا٣ يف مذج اثن42املعس االظذٝفايئ ٘ان نعتح 

املالٌح. ةاإللا٘ح ئىل املإظعاخ ا٤ٝماةٌح وا٤ّذ٤ٌح ٘ان ا٤ٙعاد معذرٍش ٠ز٢٤ يف حهاص ا٤رشوح رٌث ًُذٌس 
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ح ٥٤مخشمني ةاإل٘الخ ِن االِذٝا٣ ٤ٝاء دْ٘ ا٤شؼىج، ومن حانث آخش ٘ان لّٚ اررتاٗ ا٤ٝىي األمنٌح  ا٤ٙـش

 يف ا٤ٙعاد.دعتث يف ِخضها ِن ئًٝاٗ ا٤ٙعاد املز٠ىس ة٦ ومؽاس٠ذهم 

 املليشياخ املسلحح .2

ًشي ةّن املعإو٤ني األمنٌني أن ا٤عتث ا٤شةٌغ يف انذؽاس ا٤خشاةم هى دهشًث األظ٥زح ٔري ا٤ٝانىنٌح من 

ا٤ذو٣ املخاوسج واظذخذامها يف ا٤خشاةم. ٠ٌل أن امل٥ٌؽٌاخ املع٥زح املز٥ٌح وا٤خٌلِاخ املع٥زح ٔري ا٤ٝانىنٌح 

ىر يف ا٤ز١ىمح ٤ها دوس ةاسص يف اسد١اب ا٤خشاةم يف ا٤ت٥ذ. وٜذ نرشخ وصاسج وا٤ذٍ مت٢٥ ِالٜاخ مْ روي ا٤نٙ

ا٤ذاخ٥ٌح األٕ٘انٌح ٜت٦ ٘رتج ٜامئح ةأظٌلء ا٤ٌٝاداخ ا٤ذٍ أنؽأخ امل٥ٌؽٌاخ املع٥زح، و١٤ن دون ادخار أي 

 خىىاخ لذهم.

 الغزو الثقايف .3

ا٧ مّذ٣ ا٤خشميح يف ا٤عنىاخ املالٌح ظنخ ا٤ٝذ٦ وا٤ضنا دضداد ًىما ذ أن حشاةم ا٤نهث و ئرا ِٝذنا مٝاسنح ةني أٜس

. األظتاب ا٤ذاّ٘ح السد١اب مث٦ هزه ا٤خشاةم هٍ ظنىاخ وى٥ًح من نرش املزذىي اإلِالمٍ املُخ٦، ةّذ ًى٧

وا٤ٕضو ا٤ثٝايف املُمى٣ من ا٤خاسج، واملع٥عالخ ا٤ىهمٌح واأل٘ال٧ املخ٥ح، وٜذ أدي حمٌْ ر٢٤ ئىل اخذال٣ 

ن املادج اإلِالمٌح املز٠ىسج دإثش ِىل ا٤ٌٝم ا٤ذًنٌح يف مخذمّنا ودضًذ من ا٤ٙعاد ةؽذى األخالٛ يف املخذمْ.ئ 

ـىسه، يف رني أن اإلِال٧ ظالذ رو رذًن، وةاإلم١ان اظذخذامه ألح٦ د٦ٌ٥ٝ ا٤خشاةم ِرب نرش ا٤ىٍِ ا٤ع٥ٌم 

 ةني أ٘شاد املخذمْ.

 الفقر والتطالح .4

د١اب ةّن ا٤خشاةم وخفىـا ا٤نهث، وٜذ نرش ا٤ّذًذ من ا٤تارثني دُّذ ا٤تىا٤ح وا٤ٙٝش من األظتاب ا٤شةٌعح الس 

أةزاثا دٍهش ا٤ّالٜح ةني ا٤خشميح وا٤تىا٤ح. ِنذما د٦ٝ ٘شؿ ا٤ّم٦ د٦ٝ ا٤ىٛش ا٤ٝانىنٌح ٥٤زفى٣ ِىل املا٣، 

 ودضداد دتّا ٤ز٢٤ مزاوالخ حنٍ املا٣ ِرب ا٤ىٛش ٔري املرشوِح.
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من ا٤ع١ان ِاو٥ىن ِن ا٤ّم٦.  %٥03.8ّم٦، ُوحذ أن نعتح من ا٤ع١ان مإه٥ىن ٤%26.99يف رني أن نعتح 

من املىاونني األٕ٘ان  22.2هـ ػ ٘ان نعتح 4300و٘ٞ اظذٝفاء ئداسج اإلرفاء املش٠ضًح ا٤زي دم يف ِا٧ 

ًٌّؽىن دزر خي ا٤ٙٝش. ٤زا نخذ يف ا١٤ثري من املناوٞ دىسه األ٘شاد يف حشاةم ا٤نهث وا٤رسٜح وما ئىل ر٢٤. 

 أن ا٤ّنٚ األرسي ًذأثش ٠ز٢٤ ةاملؽ١الخ االٜذفادًح يف مٍّم ا٤زاالخ.ًُماٗ أًما 

 دوصياخ

 ألح٦ د٦ٌ٥ٝ مّذ٣ ا٤خشميح يف ا٤ت٥ذ، دُّذ ا٤خىىاخ ا٤ذا٤ٌح رضوسًح:

  اظذٕال٣ املنفاخ اإلِالمٌح واملناةش ٤نرش ا٤ىٍِ ةٝتس وٍ٘اِح ا٤خشاةم، رٌث أن ا٤ٌٝم ا٤ذًنٌح ا٤زٌح من

 مّذ٣ ا٤خشميحأٜىي ا٤عت٦ املذارح ٤متي 

 .ئِذاد واِذٌلد ظٌاظاخ مإثشج يف املإظعاخ ا٤ٝماةٌح وا٤ّذ٤ٌح 

 .دٝىًح املإظعاخ امل١ُا٘زح ٥٤ٙعاد واِذٌلد أنٍمح م١ا٘أج املىٌٙني ِىل ئنخاصادهم 

 .ا٤عٍّ ٤ذ٦ٌ٥ٝ مّذ٣ ا٤تىا٤ح ود٦ٌّٙ املؽاسًْ ا٤ّامح إلنّاػ ا٤نمى االٜذفادي يف ا٤ت٥ذ 

 ِ ىل مشد١تٍ ا٤خشاةم دون أي مزاةاج أو متٌٌض.دنٌٙز ا٤ّٝىةاخ ا٤ٝانىنٌح 

  ظنح املالٌح، وو٘ٞ ا٤تٌاناخ ًذم دزذًذ ِىام٦ ا٤خشاةم ومن  00ًنتٍٕ حمْ ةٌاناخ ا٤خشاةم املُشد١تح يف مذج

 ثم دُذخز خىىاخ راصمح ٥٤ٝماء ِىل ِىام٦ اسد١اب ا٤خشاةم.

 

 

 

 

 دواصل معنا: 

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

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    :املوقع

   + 93 (0) 562067370  -  (+93) 000342027          :املکذث هادف

 هذه النرشج.نسذقتل آرائکم واقرتاحادکم لذطويز 
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