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 سفز رئيس الوسراء التاكسذاين إىل الوالياخ املذحدج األمزيكيح، والسالم األفغاين

 

أوكف دوناًذ دشامث دغمه ًتاهعذان، وهذد  2102فىس اغذالئه هشيس سئاظح اًظمهىسًح ًٌىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح غاَ 

ظٌإدي ئىل دذهىس اًػالكاخ ةني أمشًوا ةأن دغم ةاهعذان ًإلسهاةٌني اًزًن ًنفزون أغٌلًهم اإلسهاةٌح يف أفغانعذان 

وٌني ئىل ةاهعذان، ووظاؾح مؼمذ ةن ظٌٌلن ًػمشان خان، ًوةاهعذان ئىل ػٍذ هتري. ئال أن ظفش املعإوًني األمش

سمم شٌئا من اًػالكاخ ةني ةاهعذان واًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح، ونذع  ومىكف ةاهعذان األخري اًذاغم ًٌعالَ األفغاين

/ًىًٌى واظذمشخ ًشالسح أًاَ. 20غىج دشامث ًػمشان خان ًضًاسج اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح ومتر اًضًاسج ةذاسًخ غن رًى د

ظنذسط يف هزا اًظضء من دؼٌٌٍ األظتىع مذي نظاغ هزه اًضًاسج يف دؼعني اًػالكاخ ةني اًتٌذًن، ودأسريها غىل 

 اًعالَ األفغاين.

 ياخ املذحدج األمزيكيح وةاكسذاننظزج رسيعح عىل العالقاخ ةني الوال 

مشخ دوًح ةاهعذان منز دأظٌعها مبشاػٍ غذًذج يف غالكادها مؼ اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح، وهان ةني اًذوًذني 

غىل اًطػٌذ االكذطادي واًذظاسي وموافؼح اإلسهاب وكػٌح اًعالغ  -دذؼعن ػٌنا ودعىء ػٌنا –غالكاخ موشفح 

ظانذخ ةاهعذان اًىالًاخ املذؼذج يف هظٌلدها ػٌص فذؼر  2110ةػذ اًهظىَ األمشًيك غىل أفغانعذان غاَ  اًنىوي.

ًها ممشادها اًهىائٌح واًربًح هٌل ظٌمر ًها كادج ؾاًتان اًزًن هانر اًىالًاخ املذؼذج دتؼص غنهم. من طانٍث آخش مل 

 ًذا ًٌىالًاخ املذؼذج يف أسع أفغانعذان.دلؿؼ ةاهعذان معاغذادها غن طٌلغح ؾاًتان اًذٍ شوٌر دهذ
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واظذمش اًىغؼ غىل اًنؼى املزهىس ئىل ػني كذوَ اًشئٌغ دشامث، اًزي مل ًشدؼ اظذمشاسه ةػذ انذطاسه يف االنذخاةاخ، 

وأًلى ةاًالمئح غىل هتاس املعإوًني األمشًوٌني غىل دغم ةاهعذان غىل اًطػٌذ اًػعوشي واالكذطادي، وأوكف دذفم 

خؿىاخ ػاصمح دظاه اإلسهاةٌني فانه  ادخار ةاهعذانتاهعذان دفػح واػذج. هذد دشامث ةاهعذان أنه يف ػاي غذَ اًذغم ً

ظٌذغى ئىل ملاؾػح ةاهعذان غىل أوظؼ نؿاق. وةذػٌني غمشان خان سئٌعا ًٌىصساء اًتاهعذاين وسز غىل ؾاوًح أغٌلًه 

وسها ةاًذؼذًاخ املزهىسج، وكذ اظذؿاع غمشان خان أن ًذخز كػٌح ئغادج دشمٌم اًػالكاخ مؼ اًىالًاخ املذؼذج ةػذ مش 

 خؿىاده ةؼنوح مٌل أنذع دؼعني اًػالكاخ اًذٍ دوذسخ ةني اًذوًذني.

 خصائص الشيارج األخريج

سؤظاء اًىصساء اًتاهعذانٌني اًعاةلني يف أن اًضًاسج األخريج هانر مبشافلح  صًاساخدخذٌف صًاسج غمشان خان األخريج غن 

املعإوًني يف اًلؿاغاخ املذنٌح. كادج اًظٌش واالظذختاساخ وهم كمش طاوًذ ةاطىه، وفٌؼ ػمٌذ، ةاإلغافح ئىل هتاس 

اًخاسض أنها أودخ ةشئٌغ اًىصساء اإلداسج اًذٍ سافلر سئٌغ اًىصساء )االظذختاساخ اًتاهعذانٌح( ًُظن غنها يف اًذاخٍ و 

ظٌاظح غذَ اًذذخٍ يف  وخطىضااًعاةم نىاص رشًف ئىل املُػذلٍ ألطٍ كػاًا دؼعني اًػالكاخ مؼ اًذوي األخشي 

سظاًح غري  ًرُيظٍشإون أفغانعذان. وًػٍ ما رُهش هى اًعتث اًزي طػٍ نىاص رشًف ًُتلٍ منطث وصاسج اًخاسطٌح شاغشا، 

 ةأن اًعٌؿح يف ةاهعذان ةٌذ هزه اإلداساخ. ملئىل دوي اًػامتارشج 

دم اظذلتاي غمشان خان يف اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح من كِتٍ وصًش اًخاسطٌح اًتاهعذاين شاه مؼمىد كشًيش واًعفري 

 اًتاهعذاين ةاًىالًاخ املذؼذج أظذ خان، ومل ًلذَ الظذلتاي غمشان خان أػٌذ من املعإوًني األمشًوٌني.

لى غمشان خان هٌمح مؿىًح ًظمػٌح امللٌمني اًتاهعذانٌني يف اًىالًاخ املذؼذج وهان غذدهم ةاآلالف، ودخٌٌر هٌل أً

هٌمذه دنذًذا ةأنشؿح مخاًفٌه داخٍ ةاهعذان، هٌل سدد اًشػاساخ اًذٍ هان ًشفػها يف فرتج االنذخاةاخ. اًهذف األظايس 

ئٌغ دشامث ًٌُلنػه ةاسطاع دذفم اًذغم األمشًيك ًتاهعذان غىل من ظفش غمشان خان هى ئغادج دؼعني اًػالكاخ مؼ اًش 

 اًطػٌذ االكذطادي واًػعوشي.

 مل صار دزامث منارصا لتاكسذان فجأج؟

 دنظش اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح وخطىضا ئداسج دشامث ئىل ةاهعذان من ناػٌح اسدتاؾها ةلػٌح أفغانعذان، ودػذلذ

أنها ةؼاطح ئىل معاغذج ةاهعذان ًٌىضىي ئىل أهذافها يف أفغانعذان واملنؿلح. من طانٍث آخش ئرا  اًىالًاخ املذؼذج

ح ةاهعذان. هٌل  اغذربخ اًطني دوًح ةاهعذان مىسّدا طٌذا ًطادسادها، فان اًىالًاخ املذؼذج هزًى ظذُػذ ُمطذسا هاما ًذًو

ث اًىالًاخ املذؼذج أن األمشًوٌح يف طنىب آظٌا، وًزا ال دشغأن مىكؼ ةاهعذان ًه أهمٌح خاضح ملطاًؽ اًىالًاخ املذؼذج 

 دفلذ معانذج ةاهعذان ةهزه اًعهىًح.

 

مؼ دذهىس اًػالكاخ ةني اًىالًاخ املذؼذج وةاهعذان وادهاَ دشامث ًتاهعذان ةاًخذاع واًوزب وأنها مل دػامٍ اًىالًاخ 

ًذغم غن ةاهعذان ةٍ هذد ةذفػٌٍ امللاؾػاخ غىل مػامٌح ػعنح ةػذ دٌلٌها اًذغم منها، مل ًوذف دشامث ةلؿؼ ا

اًىالًاخ املذؼذج أن دخؿى يف ةاهعذان. وكذ اظذؿاغر ةاهعذان ةػذ ئدساهها ألهمٌح دؼعني اًػالكاخ املذذهىسج مؼ 
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ٌها ئىل اًىالًاخ املذؼذج ووظاؾح ويل اًػهذ اًعػىدي مؼمذ ةن ظٌٌلن ادظاه دؼعني غالكادها  غرب صًاساخ هتاس معإًو

ةادخارها  ًٌىالًاخ املذؼذج ٌلػها ًرتدد اًؿريان فىق أسغها ةني أفغانعذان واًهنذ، وهزًى ئظهاسها ػعن نىاًاهاوظ

 مىاكف معانذج ًٌعالَ األفغاين.

غمر اًىالًاخ املذؼذج ُدغاج االظذلالي اًتٌىشٌني ئىل اًلامئح اًعىداء املذهمح ةاإلسهاب، وهى أمش انذظشده ةاهعذان 

مبخادغح اًىالًاخ املذؼذج غرب ئًلاء اًلتؼ غىل ػافظ ظػٌذ، وهى شخظ  –وفم مػهىدها  –هشريا. هٌل كامر ةاهعذان 

ء غىل اًػغىؾاخ اًذوًٌح ودم اإلفشاض غنه ةػذ هٍ اغذلاي. وكذ سػتر ةنا 2110دم اغذلاًه أهرث من ظر مشاخ منز غاَ 

هانر  املذؼذج اًهنذ ةهزه اًخؿىج، هٌل أظهش سئٌغ اًىالًاخ املذؼذج اةذهاطه ةاغذلاي ػافظ ظػٌذ وكاي ةأن اًىالًاخ

 ػاسغح ةتاهعذان.دعػى إلًلاء اًلتؼ غٌٌه، يف ػني أن ػافظ ظػٌذ هان ًُشاسن غالنٌح يف املظاهشاخ واًظٌعاخ امل

 درصيحاخ الزئيس األمزييك ورئيس الوسراء التاكسذان حيال السالم األفغاين

غىل معذىي اًٌلاءاخ واملإمتشاخ، ومل ًٌؼظ اًشػث األفغاين أي دلذَ غمًل  ئالال ًىطذ دلذَ ػٌاي اًعالَ األفغاين 

اًىصساء اًتاهعذاين أساسخ  اًشئٌغ دشامث وسئٌغ يف ظتٌٍ ئػالي اًعالَ. اًذرصًؼاخ اًذٍ دم رهشها يف اًٌلاء ةني

اًشػث األفغاين. من طانٍث شوٌر كػٌح اًعالَ األفغاين نلؿح هامح يف أطنذج صًاسج غمشان خان وكذ اسدفؼ  ػفٌظح

سضٌذ ةاهعذان ًذي اًىالًاخ املذؼذج ةعتث رًى، هٌل أن دوس االظذختاساخ واًظٌش واًتاهعذاين هان مإسشا يف هزا 

ٌؼ مخذٌفح غن درصًؼاخ اًشئٌغ دشامث، ورًى ألن اًطذد، ومن طانٍث آخش كذ دوىن مىاكف اًتنذاطىن واًتٌر األة

، واًتنذاطىن ال مينؽ سضٌذ دلذَ اًعالَ األفغاين ًتاهعذان مشٍ ما ًفػٍ دشامث دظشةح دشامث يف اًعٌاظح دظشةح طذًذج

دسج يف طٌعح واػذج، هٌل أدىل دشامث ةذرصًؼاخ غري مناظتح ػٌاي أفغانعذان مذػمنح أن اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح كا

غىل ػزف أفغانعذان من اًخشًؿح خالي أظتىع واػذ. ودُظهش هزه اًذرصًؼاخ املعذخّفح أن هنان مػامالخ دذم من 

وساء اًعذاس ةني اًىالًاخ املذؼذج وةاهعذان ػٌاي أفغانعذان. وكذ أساسخ درصًؼاخ دشامث األخريج سدود أفػاي املعإوًني 

اًعاةلح مبا فٌهم اًشئٌغ األفغاين اًعاةم، وكذ ؾاًتر اًؼوىمُح األفغانٌح ةاًؼوىمح األفغانٌح واملعإوًني يف اًؼوىمح 

دىغٌؼا من اًىالًاخ املذؼذج ػٌاي اًذرصًؼاخ املزهىسج، وكذ غذ اًشئٌغ اًعاةم ػامذ هشصاي هزا املىكف سدج فػٍ 

 تان اًعاةم ًذي ةاهعذانرصغ ظفري ؾاًوكذ غػٌفح، هٌل هذد ةأن غىل اًىالًاخ املذؼذج ئخشاض كىادها من أفغانعذان. 

دلذَ يف غمٌٌح اًعالَ األفغاين، وأنها دشاسن يف مإمتشاخ  ةأن دوي املنؿلح ال دشغث يف ػذوز غتذاًعالَ غػٌف

 اًعالَ ةؼشا غن مطاًؼها وػعث.

 النذائج

ين ةٌػث دوسه ػٌاي غٌٌنا أن نلش أن ئفعاد اًؼوىمح األفغانٌح ًػمٌٌح اًعالَ األفغاين ودغىدها املذوشسج ًٌظانث اًتاهعذا

فادػح. ًعىء اًؼظ أدي هزا األمش ئىل اإلرضاس مبفاوغاخ اًعالَ ةني أؾشاف اًنضاع ةأفغانعذان، اً من األخؿاءاًعالَ 

متعى مبلىد اًلػٌح األفغانٌح، مؼ ئكناع اًلرص األةٌؼ و  ذخشض من انضوائهاًهٌل دم منؽ ةاهعذان فشضح أخشي 

 من ناػٌح ةاهعذان وػعث. األمشًيك ةأن دنظش ئىل أفغانعذان
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اظذؿاغر ةاهعذان ةاالظذفادج من كػٌح اًعالَ األفغاين أن دطٌؽ غالكادها مؼ اًىالًاخ املذؼذج وأن دؼطٍ هزًى 

دغم دشامث ًلػٌح هشمري، وهى مىغىع ؾاملا سةؿذه اًعٌؿاخ اًتاهعذانٌح ةاًعالَ األفغاين. ومن طانٍث آخش فان ػطىي 

االكذطادي األمشًيك هان أهم هذٍف من اًضًاسج األخريج ػٌص ئن مشوٌح ةاهعذان االكذطادًح ةاهعذان غىل اًذغم 

أخزخ يف اًذػخم يف اًعنىاخ األخريج، وًػٍ هزا اًهذف هى اًعتث اًزي من أطٌه أظهشخ اًؼوىمح اًتاهعذانٌح مىكفا 

 معانذا ًٌعالَ األفغاين.

 اًذغم األمشًيك، هٌل أن اًشئٌغ األمشًيك دشامث اغذرب دوس ال ًظهش ػذى اآلن أن ةاهعذان نظؼر يف اًؼطىي غىل

، ئال أن اًهنذ ةاهعذان دوسا مهٌل ػٌاي اًعالَ األفغاين، وأةذي دوسا وظٌؿا ةني اًهنذ وةاهعذان ًؼٍ كػٌح هشمري

 سفػر وظاؾح اًىالًاخ املذؼذج وأهذخ غىل أن كػٌح هشمري دُؼٍ ةني اًهنذ وةاهعذان وػعث.

 

ح األفغانٌح وؾاًتان أن ًذػظا من دلاسب ةاهعذان واًىالًاخ املذؼذج ألطٍ مطاًؼهٌل، هٌل غىل اًؼوىمح غىل اًؼوىم

األفغانٌح وؾاًتان اغذناَ اًفشص اًذٍ ال دذىاطذ ئال ةنذسج، مؼ اًػمٍ رسًػا غىل ئنظاغ اًعالَ األفغاين. هان ةاموان 

م اًعالَ ورًى غرب ئغٌلي اًػغـ غىل ةاهعذان من ناػٌح أفغانعذان أن دضًٍ اًػذًذ من اًػىائم اًذٍ اغرتغر ؾشً

اًطني يف ظٍ اًطػىةاخ االكذطادًح اًذٍ دىاطهها ةاهعذان، ئال أن ػوىمح اًىػذج اًىؾنٌح مل دُتم موانا ًهزه اآلماي 

 ًػػفها، وهى أمش ًنتغٍ أن ًذخز كادج اًشػث األفغاين ػٌاًه اًلشاساخ املناظتح.
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 الربملان األفغاين وقضيح الفساد

 

( دلشًشا ػٌاي اًظىانث املػشغح ًٌفعاد يف اًربملان MECنرشخ اًٌظنح املعذلٌح ملشاكتح اًفعاد ) 2102َ/ًىًٌى/20يف ًىَ 

. املىاسد اًترشًح 3. نظم اًذػامٍ واملػاًري األخالكٌح 2. اإلؾاس اًلانىين واًذنظٌمٍ 0سالسح نىاػٍ هٍ:  خاألفغاين، ورهش 

 واملاًٌح واإلداسًح.

َّ اًذلشًش  دم ئغذاد اًذلشًش املزهىس خالي غاَ هامٍ، وةاإلغافح ئىل اًظىانث اًذٍ هانر ُغشغح ًٌفعاد يف اًربملان كذ

 ظح هزه اًنىاػٍ املذرضسج من اًفعاد.هزًى دىضٌاخ وملرتػاخ ملػاً

ًا دُشي ئىل أي مذي هانر أنشؿح اًربملان ناطػح يف اًفرتج املنرصمح؟ وهٍ أدي مظٌغ اًنىاب مهامه غىل اًىطه 

املؿٌىب؟ وما هٍ اًظىانث اًذٍ دأسشخ ةاًفعاد يف املظٌغ؟ وهٍ هان ًٌمظٌغ دوس يف موافؼح اًفعاد غىل معذىي 

 طاةح غٌٌها يف هزا امللاي.اًتٌذ؟ أظئٌح نعػى ًإل 

 الجوانث املعزضح للفساد يف مجلس النواب

ٌح اًذلنني .１  ًآ

 اًذلشًش املنشىس من ًظنح مشاكتح اًفعاد ًُظهش سغشاخ مػشغح ًٌفعاد يف غمٍ اًربملان من ناػٌح اًذلنني ومشاكتح اًذلنني.

 وئنفار املعذنذاخ اًلانىنٌحمن كانىن مشاػٍ نرش  02سكم  م ةاًشفافٌح ةاًؼذ اًوايف. رُهش يف املادجآًٌاخ اًذلنني ال دذع

دذؿٌث اظذذغاء منذويب املإظعاخ اًػٌمٌح واًتؼشٌح  غمٌٌح اًنظش واًذذكٌم واملشاطػح ًٌلىانني املؿشوػح اةذذاء  " أنّ 

ده اًعاةلح مل ًُنفز ما وسد ئال أن اًربملان يف فرت  ."ةاإلغافح ئىل اًٌظان املػنٌح ةاًربملان املذمونح ومنذويب املظذمؼ املذين



533 -دحليل األستوع  

 

 

 

7 

ةهزه املادج. ًُػاف ئىل رًى أن غمٌٌح مشاكتح ومذاةػح اًذلنني ال دذم وفم املػاًري، هٌل أن املػٌىماخ ػٌاي غذد اًلىانني 

 اًذٍ دم اغذٌلُدها من كتٍ املظٌغ ًٌعر دكٌلح.

ًٌذػٌني يف أغػاء مظٌغ اًشػث ال ًذمذؼ ةاًخربج اًػٌمٌح واًػمٌٌح اًوافٌح ًىغؼ معىدج اًلانىن. اًلانىن ًشرتؽ 

 ًٌشهادج اًظامػٌح، ئال أن اًشهادج ًٌعر من رشوؽ اًىضىي ئىل اًوشايس اًربملانٌح. منطث اًىصاساخ ػٌاصج املذلذمني

ًح هٍ اًذٍ ًنتغٍ أن دذؼوم يف اًربملان، وهزه اًنظشج دؼىي دون من طانٍث آخش فان اًؼوىمح دشي أن اًلىج اًذنفٌز

 كتىي اًربملان ملتادساخ اًؼوىمح.

ًليض نىاب املظٌغ مػظم أوكادهم يف مناكشح مشاظٌم سئٌغ اًظمهىسًح، وًزا ال ًظذون وكذا هافٌا ًٌذذكٌم يف ةلٌح 

شاظٌم اًذلنٌنٌح خالي غؿٌح مظٌغ اًشػث، واًذٍ اًلىانني. وفم اًلانىن فان ةاموان سئٌغ اًظمهىسًح أن ًُطذس امل

 ًىما، مٌل ًُشغٍ اًربملان غن اًذذكٌم واًػمٍ غىل اًلىانني األخشي. 31دُؼاي ًٌربملان خالي 

 مشاكتح اًذلنني. ۲

ٌاخ املشاكتح يف اًربملان غري مإسشج ودُعذغٍ من كِتٍ ةػؼ أغػاء اًربملان ًٌىضىي  وفم نذائع اًذلشًش املنشىس ػذًشا فان ًآ

ئىل مطاًؼهم اًشخطٌح. غنذما ًذم اظذذغاء اًىصساء ال دُلذَ مربساخ وطٌهح دىطث االظذذغاء، وًذم مناكشح اًىصساء 

 ػٌاي شإون سانىًح وغري هامح.

ٌاخ مؼذدج ًفطٍ اًنضاغاخ اًذٍ دلؼ ةني اًؼوىمح ومظٌغ   اًشػث.من طانٍث آخش فان اًذظذىس ال ًشذمٍ غىل ًآ

اًػامٍ املزهىس وغريه من اًنىاػٍ املػشغح ًٌفعاد يف غمٍ اًربملان دإًذ اًلىي ةأن املظٌغ ال ًلىَ مبهامه ةاًشفافٌح 

 واملهنٌح املؿٌىةح.

 نظم اًذػامٍ. ۳

ًُغفٍ اًوشري من أغػاء اًربملان نظم اًذػامٍ ػني دذػاسع املطاًؽ وًاُلػظ دذخٌهم يف ئسظاء مناكطاخ املشاسًؼ 

اًؼوىمٌح غىل ةػؼ اًظهاخ االظذشٌلسًح. ًُػاف ئىل رًى أن اًوشري من األغػاء مل ًُعظٌىا كامئح أمىاًهم 

 وممذٌوادهم ومل ًُػٌنىها ػذى اآلن.

غالوج  غىل غذ ةػؼ اًنىاب أنفعهم أغىل من ظٌؿح اًلانىن، هنان فعاد غشًؼ فٌٌل ًذػٌم مبطاسًف أغػاء اًربملان 

 مبا ًُخاًف اًلانىن. ج وكتىي اًهذاًاهم يف كػاًا اًششى ودىسؾ

 املػاًري األخالكٌح. ۴

يف دؿتٌم نظم اًذنتٌه واًذأدًث ػٌص دىطذ ػطانح ًذي ةػؼ اًنىاب من  ش ًظنح مشاكتح اًفعاد ئىل اًذمٌٌضًُشري دلشً

اًذنتٌهاخ اًظضائٌح، يف ػني أن رًى ًُطػث معإوًٌذهم دظاه ما غٌٌهم من واطتاخ. من طانٍث آخش فان انذشاس سلافح 

 اًؼطانح ةني اًنىاب ًظػٍ ئدانذهم واغذلاًهم من املعذؼٌالخ.

 املىاسد اًترشًح واإلداسًح. ۵
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شق اًذىظٌف يف موادث مظٌغ اًنىاب ةؼاطح ئىل شفافٌح أهرث، ػٌص ئن اًوشري من املىظفني داخٍ املظٌغ دم ؾ

دىظٌفهم ةناء غىل غالكادهم ةاًنىاب. من أظتاب دػشع املظٌغ ًٌفعاد اإلداسي غذَ وطىد خؿـ غمٍ ًٌذفذٌش ومشاكتح 

 ٌم ةاًشوادث دػمن نضاهح اظذغالي املىاسد املاًٌح ًٌربملان.مطاسًف اًربملان. هٌل أن هنان رضوسج ألنظمح شفافح فٌٌل ًذػ

 النذائج

ةذي أن ًوىن اًربملان األفغاين مشاكتا ومرشفا غىل اًؼوىمح األفغانٌح وناشؿا يف مظاي موافؼح اًفعاد، نظذ أن اًربملان 

 نفعه طضء من املشوٌح يف اًػذًذ من اًلػاًا.

ًالنذهاهاخ، ونظم اًذػامٍ واملػاًري األخالكٌح ًذم ئغفاًها يف هشري من األػٌان، غمٌٌاخ اًذلنني ومشاكتح اًفعاد مػشغح 

 هٌل أن ئداسج املىاسد املاًٌح واإلداسًح ةاملظٌغ دذعم ةاًػػف.

 

مؼ أن اًربملان يف دوسده اًؼاًٌح مش ةاغؿشاةاخ يف كػٌح دػٌني سئٌغ املظٌغ، ئال أنه ميٌى اًفشضح ًذؼعني ظمػذه. 

املظٌغ من خالي اًذلنني ةشفافٌح واملشاكتح اًفػاًح وئظهاس مٌلسظاخ دػامٍ ظٌٌمح ونضًهح أن ًُػٌذ اًشلح املعٌىةح ةاموان 

 يف كشاساده وأغػائه.

 دوصياخ ملكافحح الفساد يف مجلس النواب

اًفعاد. وًذىكف دنفٌز هزه  دظاهذىضٌاخ ًذلٌٌٍ هشاشح اًربملان كذَ دلشًش ًظنح مشاكتح ودلٌٌم اًفعاد مظمىغح من اً

 اًذىضٌاخ غىل مذي سغتح املظٌغ اإلداسي ةاًربملان يف دؼعني غمٍ وضىسج مظٌغ اًشػث ةشوٍ ػلٌلٍ.

 املظٌغ أن ًػلذ طٌعاخ غىل ، ًذىطثئغذاد املعىدج اًنهائٌح ًٌمعذنذاخ اًذلنٌنٌح ػٌايألطٍ سفؼ معذىي اًشفافٌح 

ملظٌغ اًشىسي وشتواخ اًذىاضٍ االطذٌلغٍ مؼ دساظح وفؼظ شامٍ ًشظمٍ وأن ًنرش املعىدج يف املىكؼ ا اظذشاسًح

ًآلساء املذػمنح ةاملعىدج كتٍ ئسظاًها ًٌربملان ًٌذم اًذطىًر غىل اغذٌلدها. هٌل أن دشوٌٍ فشق ةشملانٌح ًٌػمٍ غىل كتىي 

 ٌح اغذٌلد اًلىانني.أو سد املشاظٌم اًذلٌنٌنٌح اًطادسج من سئٌغ اًظمهىسًح هفٌٍ ةأن ًؼىي دون دػؿٌٍ غمٌ

 

ألطٍ أن دذغري أنظاس اًػامح دظاه اًربملان، غىل املظٌغ أن ًُنظض مهامه ةشفافٌح ونضاهٍح ومهنٌح أهرث. هنان رضوسج 

اًؼذ من هزه اًظاهشج واظذئطاًها. هٌل دظث  ًٌذمإلغذاد الئؼح دذػٌم ةعىء اظذغالي اًؼطانح دظاه اًذنتٌهاخ اًظضائٌح 

ٍ أدخ ئىل دػخم سوادث أغػاء املظٌغ، مؼ اإلرشاف غىل ػعن ئداسج املىاسد املاًٌح واإلداسًح وأضىًها مشاكتح املشاػٍ اًذ

 اًشاةذح وئموانٌادها.

 دواصل معنا: 

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

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

   + 93 (0) 2;7;:9:62  -  +(93) ;42478626          :املکذث هادف

 نسذقتل آرائکم واقرتاحادکم لذطويز هذه النرشج.
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