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مقدمه

ه کې د افغان حکومت له ه غون ساري خوا طالبانو ته د سولې د خربو اترو د پيل لپاره بېد کابل پروسې په دو

وکولې په درېديل به د بيا پيل او بريا لپاره يې نوې هيلې راو .وړانديزونه وشول او د سولې په 

ه کې ،د امريکا د متحده اياالتو، ، چېپه دې غون ليستان، جرمني، روسيې، چ پاکستان، هندوستان، ان

ی و ون ک يوالو سازمانونو استازو  ولنې هم د ايران، اندونيزيا او نورو هېوادونو او ن يوالې  ، ولسمرش غني له ن

ه تنه  وک يوالو رسنيو کې په . افغان حکومت د دغه دري د مالت غو د افغان حکومت دا دري په ميل او ن

؛ خو طالبانو يې په اړه ال هم پراخه کچه منعک ن يې افغانانو پراخ هرکلی وک و تر ينو تخريبي ه س شو او د 

ی انه ک ه د سولې . خپل دري نه دی رو ې تو ان ې ارزونه او په  ې غون وله کې د کابل پروسې د دو په 

ل شوې دي ې ۍ برخه کې  نې د تحليل په لوم او هيلې او اندې .به د پيل په ت

ه برخه کې بيا د فاسدو هېوادونو په کتار کې د افغانستان د رات په اړه لولئ د شفافيت . د تحليل په دو

يوال سازمان په خپل کلني راپور کې، چې د  لورم فاسد ۲۰۱۷ن ۍ  او دی، افغانستان د ن ميالدي کال په ت

اداري فساد د افغانستان له . زه ناکامه بللې دههېواد بللی او په دغه هېواد کې يې له اداري فساد رسه روانه مبار 

ه دي مبارزه وررسه پيل ک ي کال ج ونو يوه ده، چې د ميل يووايل حکومت په لوم دا چې د ميل . سرتو نن

تنې دي،  ه کول پکار دي، هغه پو ه ډول وه او په دې برخه کې  الره او درې کلنه مبارزه  يووايل حکومت ت

ه ب ه شوې دهرخه کې چې د تحليل په دو وابولو ه .يې د 
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کابل پروسه؛ ايا د سولې مخامخ خربې به پيل يش؟

ه د ه غون ون،۳هېوادونو او ۲۵د کابل پروسې دو يوالو سازمانونو د استازو په  مه ۹د کب (تېره چارشنبه ن

ه کې ولسمرش. جوړه شوهپه کابل کې ) ۱۳۹۶ وړانديزونو له و مشخصوطالبانو ته د ارشف غني،په دې غون

يوالو رسنيو کې يې په پراخه کچه انعکاس د حکومت،الرې ه، چې په ميل او ن الره وړاندې ک د سولې نوې ت

.وموند

انه کويطالبانو ته ،ونهد سولې لپاره د افغان حکومت نوي وړانديز  او له افغان حکومت رسه د سولې الره رو

ولو مهمه خربه  ودل مخکېني رشط پرته له طالبانوهر ډولدا ده، چې له يېتر رسه خربو اترو ته چمتووالی 

ل، همېشه د دغې ډلې د تسليمېدو په معنا بلراخوا سولې ته د طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت له. شوی

ه هم د ؛ خو د ولسمرش غني اوسنی دري بلل کېدل واکونو د که  اوحضوربهرنيو  چې د طالبانو د ،په ت

ې  کاريکلنه دوره کې بې۱۷په تېره خو بيا هم ؛ المل دی، وضاحت نه لرياصيلج .مخينې 

ه او د ولسمرش غني دا بې ه غون يوه ورځ  ترېساري وړانديزونه داسې مهال دي، چېد کابل پروسې دو

ل لپارهوړاندې افغان طالبانو  تل چې له دغې ډلې رسه د خربو اترو له الرې د د دويم  خه وغو ن  له واشن

يحل ک افغانستان قضيه .ي او د طالبانو له سيايس دفرت رسه خربې اترې پيل ک
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، له طالبانو رسه د خربو اترو د پي ې توپ ې غون ۍ او دو ل لپاره د افغان حکومت د کابل پروسې د لوم

الره کې بدلونوړانديزونه او د حکومت د سولې  ون به د حکومت دغه نوي دري په ت او دا چې د طالبانو غرب

.ه وي، هغه موضوعات دي چې دلته پرې شننه شوې دهته 

ې توپ ې غون ۍ او دو د لوم

ۍ ناکامه  لوراړخيزو مذاکراتو ل ه داسې مهال جوړه شوه، چې له يوې خوا د  ۍ غون شوې د کابل پروسې لوم

او درېوه ه جوړه شو او له بله پلوه په مسکو کې د افغانستان په ت افغان حکومت د ، چې ې وهاړخيزه غون

ان رسه  ون يې له  نې او توند غرب ه . لرلاندې همدا المل و، چې د ميل يووايل حکومت د کابل پروسه پيل ک

ت  او نو ه يې د افغان سولې په ت .په خپل الس کې واخېستاو مديريت او په دې تو

ه کې د افغانستان د سولې او د افغانانو په مرشۍ د دغې پروسې  ۍ غون د ،د مخته وړلو په اړهپه لوم

ه وشوه او طالبانو تهسيمه ع جوړولو ه يوالې اج کوم . تر ډېره د فشار په دود د سولې وړانديز وشو،ييزې او ن

ه کې متفاوت ووه  ه غون ه کې افغان حکومت له طالبانو رسه د روغې جوړې . چې په دو ه غون لپاره په دو

ه بې تنر ساريد وروستي چانس په تو ودم له کوم قيد او رشط پرته يې طالبانو ته د سولې د خربو اترو او و

.وړانديز وک

ې لې وک ې لپاره د سولې عايل شورا هم د عامه ذهنيت جوړونې په موخه هلې  ې غون . د کابل پروسې د دو

يو بريدونو وروسته د ستېره مياشت کله ن او افغان حکومت په کابل کې له خون ولې خربې تحريم چې واشن

له د حکومت پر  و  ې، د سولې عايل شورا مرش محمد کريم خلييل له ولسمرش رسه په کتنه کې او وروسته  ک

ع لري ول هېوادوال د سولې په اړه اج ، چې  ار يې وک ين ه او  له ۍ کينې ؛ خودغه دري نيوکه وک

خه په ناوړه استفادې رسه  لې سبوتاژوضعيت  .کويد سولې هلې 
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الره کې بدلون د افغان حکومت د سولې ت

خه تر ۲۰۰۱له  الره تر ډېره د بې۲۰۱۳کال  وسلې کولو او يا هم د کال پورې د افغان حکومت د سولې ت

ای کول وو؛ خو په سرته کچه کوم اغېزناک  رام رسه د خلکو يو  .پالن موجود نه واو رغند سولې له پرو

ل شو او له دې د ميل يووايل حکومت له ج وړېدو وروسته بيا سوله د هېواد د بهر سياست يو مهم عنرص و

او ابتکار د افغان حکومت په  يو دريو کلونو کې له طالبانو رسه د سولې په ت لې وشوې؛ خو په لوم الرې هلې 

ن افغان حکومت له هغو طالبانو رسه د سولې. الس کې نه و .مکه ږديخربه کوله، چې وسله پرد دې تر

لو ابتکار په خپل الس کې واخېست او په د کابل پروسې له جوړېدو رسه،  ميل يووايل حکومت د سولې د هلو 

او د سيمه ه کې يې ايله د سولې په ت ۍ غون رکز وکلوم ع پر جوړولو  ې .ييزې اج د کابل پروسې دو

ه، چې افغان حکومت  انه ک ې رو ه کوي، غون وله ه خه په شا کېدو ته طالبان له خېچخپله  پل دري 

ي توب پرته يې مخامخ له حکومت رسه د خربو اترو لپاره چمتو ک وي او د نورو هېوادونو له من .وه

ت وليدل شو، چې  له طالبانو رسه د سولې د خربو اترو د پيل لپاره د حکومت په دري کې په داسې کچه نرم

ند او .دی ليدل شویی نهکال راهيسې يې سار ۲۰۰۱له  ر ل لپاره طالبانو ته ډېر  ي  ولسمرش غني د لوم

ل .مشخص وړانديزونه وړاندې ک

د حکومت وړانديزونهتهطالبانو

کي له طالبانو رسه د سولې د خربو اترو لپاره  ه کې اووه  ه غون د ولسمرش ارشف غني، د کابل پروسې په دو

ه  ل، چې په وطرحې په تو د مذاکراتو، تصویب او تطبیق په دریو مرحلو کې ينا يې، دا پروسه به وړاندې ک

ي :وړاندې 

ی؛  ه په رسمیت و اوربند : سولې لپاره سیايس چوکاټ وضع يشدلوم وند په تو يش، طالبان د یوه سیايس 

اکنو ته الره هواره يش؛ وپېژندل يش، د باور جوړونې ترتیبات ونیول يش او عادالنه او آزادو 

تنې په صورت کې په اسايس قانون کې د پیشبیني :يشعد سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضويم؛ د د غو

خه ېکتنه ويش او د بندیانو د آزادولو او د بندیزونو له لپروسې له الرې د اسايس قانون بیاشوې قانو  ستونو 

د ایستلو لپاره قانو الرې چارې تعقیب يش؛
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د قانون حاکمیت ته درناوی ويش، اصالحاتو ته الره هواره ،د افغانستان دولت په رسمیت وپېژندل يشدريم؛ 

والوديش او د متوازن پرمخت او راستنېدلو لپاره انتظامات ويش؛دک

ولو اتباعو، په تېره د پخال کېدونکیو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر ونیول يش؛لورم؛ د 

م؛ و اقتصاددپن رامونه پيلاو  والو او پخوانیو لنیز پرمخت لپاره پرو رامونو کې ک يش او په ميل پرو

ل يش؛ ای ورک یالیو ته  جن

م؛ یک مايل مالت په ترالسه شپ یوال مالت او همکاري ترالسه يش، په تېره دا چې د ډیپلوما د سولې لپاره ن

یالیو د برخلیک معلومولو او  ای کېدونکو افغانانو د کولو، د بهرنیو جن خه له سولې رسه د یو  له لستونو 

نومونو د ایستلو په برخه کې همکاري ترالسه يش؛

، لناووم؛  ولو او د یوه جامع تطبیقي چوکاټ له الرې بې اکل او په دې  مهال او اوږدمهال رشایط او اهداف 

ارنې او ارزونې یو مؤثر میکانیزم را ته يشبرخو کې د پرمخت د  .من

ي او د  اوونو کې به د طالبانو نظريات او وړانديزونه په نظر کې نيول کې ولو پ د ولسمرش په خربه، په پورته 

ۍ مرحله يعنې د مذاکراتو مرحله وي ي، چې دا به لوم ا به توافق کې .مذاکراتو په يوه منل شوې اجن

ونو له د ميل یووايل حکومت د طالبانو «:دغه راز وويللسمرش و  د دفرت له پرانیستلو، هغوی ته د پاسپور

باتو د ترتیصادرولو او په آزاد ډول سفر کولو، د بندیزونو لیرې کولو په برخه کې له مرستې، رسنیو ته د الرسيس

».شتیدلو رسه موافق دیېرته مېاو د طالبانو د کورنیو له ب

ي ديخلک د سولې د ولسمرش په وينا، له يوې خوا د افغانستان ه ست او له بلې خوا پلویان دي او له جن

ار لري او ين يوال هم په سوله  ته شوې ن ع رامن دا مهال د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه اج

.ده

ه ه هم وک ه وړلو ه ونو د له من ينو خن و حقونه . ولسمرش دغه راز د  چې تل د د سولې په قضيه کې د 

يو له لور  ي؛ ينو ک ه مطرح کې ، چې مېرمنې به په ي د يوه خن په تو ار وک ين ه کې  ولسمرش په دې غون

ي و نه الندې کې ون ولري او حقوق به يې تر پ .دې پروسه کې فعاالنه 
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ون د طالبانو غرب

و تر ليکلو پورې طالبانو د ولسمرش غني د وروستي دري ېد دغو کر ې غون ه اړه پاو د کابل پروسې د دو

خه د دوی  ه له يوې سيايس تبرصې  ی؛ خو د دغې ډلې په وېبپا انه ک خپل رسمي دري نه دی رو

ي ندې ر مستقيم دري  ندونې ستايل شوې . غ ر ه هم د ولسمرش غني وروست  په دې تبرصه کې که 

او ددي او د نوموړي لهجه سوله واکونو د برخليک په ت ولسمرش په خربو کې د ييزه بلل شوې؛ خو د بهرنيو 

که په وينا يې، طالبان د سيايس رشوت  تيا بللې ده؛  الرې نيم وضاحت نه شتون يې د حکومت د دغې ت

ي ې واکونو د حضور د پای ته رسولو لپاره جن .لپاره نه، بلکې په افغانستان کې د بهرنيو 

 ، ن واب کې هم پرانېستيانو ته د خوا طالبد يوه امريکايي ديپلومات بارن روب لهد دې تر ليک په 

تنه کوي خه د دغې ډلې د تسليمولو غو ويا حکومت له طالبانو  رسه له دې چې دا هم .طالبانو وييل، چې 

ايي د ولسمرش غني د وروست طرحې په اړه خپل  واب نه دی او طالبان به  د کابل پروسې لپاره د طالبانو 

ي انه ک .رسمي دري رو

هد خربو لد سولې  واکونو د بشپ وتلو رشط او د سولې له کوم هوک و ليک پرته د پاره د بهرنيو  امريکايي او نا

واکونو د وتلو قضيه، له افغانستانه د روسانو له وتلو رسه ورته پايلې لرلی يش او له بلې خوا د حکومت لپاره 

واکونو د حضور په ت  ندونې سخته وه، چې د اوس لپاره يې د بهرنيو  ر کاره  ې وایاو  له همدې کبله . ک

ي او  ه ايي طالبان هم دا وضعيت درک ک ېر په بشپ ډول منفي نه ويل تر ل ؛ خود طالبانو دري د تېر په 

ي، نو دا به د سولې لپاره شته هييل په پراخه کچه طالبانکه ېر منفي دري خپل ک په بشپ ډول د تېر په 

اوې يم .ک

ی او حکومت بېپه يوه  صالحيته بويل، په بل اړخ کې اړخ کې، طالبانو مخامخ امريکا ته د خربو اترو وړانديز ک

ولسمرش غني هم د سولې د نوې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وويل، چې دا طرحه بايد د حکومت کمزوري او 

تنه ده ل يش، بلکې دا د ولس غو ه د. د سولې لپاره زارۍ ونه  خه د په دې تو واړه لوري له قوي دري 

ی دیسول ونو رسه مخ ک ه چې دا به يې له خن ه کوي؛ کوم  .ې خربو اترو ته د ننوتلو ه
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کاري چې طالبان  ولوداسې  کال د بن ۲۰۰۱د ،رسهد سولې په خربو اترو کې د افغان حکومت له پامه غور

که افغان حکومت له دغو  ېر تېروتنه کوي؛  ه دا . خربو اترو ايستل کېدای نه يشکنفرانس په  که به  نو 

لوروي، چې طالبان له افغان حکومت رسه د خربو اترو وړانديز ومني؛ خو دا خربې  اړخيزې يش او يو اترې 

واکمن تضم کوونکیاصيل لوری پکې امريکا خو که امريکا بيا هم دغې پروسې ته له .وياو يو لوری پکې 

ي، نو يننوتلو ډډه وک .دا به په لويه کچه د سولې دا به له ناکام رسه مخ ک
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له اداري فساد رسه د ميل يووايل حکومت د مبارزې ارزونه

یوال سازمان  تیا ن بيا هم شو، خپور) مه۳د کب ۱۳۹۶د (تېره اوونکې، چېراپوريکلنپه خپلد رو

ۍ د فاسدو هېوادونو  راپور دغهپه . کې ډېر فساد شوی دیپه، چې تېر کال په ډله کې راوستلیافغانستان د ن

ۍ د د افغانستانکې امتیازونو ۱۵وروسته دومالیا، سوېيل سوډان او سوریې راله سل کېپه هېوادونو۱۸۰ن

لورم په اخېستلو رسه د  ۍ  ل شوی دی) رتبه۱۷۷(فاسد ن يي، چې افغانستان. هېواد  م ۲۰۱۶د دا راپور 

یه په دې برخه کې لکال په پرت که تېر کال افغاشات ک ۍ ،کلني راپور له مخېدنستان د دغې ادارې؛  د ن

.درلوداید فاسدو هېوادونو په ل کې اتم 

ار د په اړه د افغانستان د مبارزې به برخه کې د ميل يووايل حکومت د ناکام فساد رسه اداري له تیا  رو

ون کې وييل،د دغه راپور له خپرېدو وروستهبنس هم له اداري فساد رسه دشاتدغهچېپه خپل غرب

کارندويي کوي .مبارزې په برخه کې د ميل يووايل حکومت د ارادې نه لرلو 

ه لپارهله فساد رسه د مبارزې دا چې  الره  حکومت د ده؟ له فساد رسه په مبارزه کې د ميل یووايل حکومت ت

ه ډول وهدرې کلنهتېر  ه کې م کال۲۰۱۷په؟ ه مبارزه  و؟ او دغه د اداري فساد او وررسه د مبارزې وضعيت 

ه  ې ؟مبارزه بريال يشچې له دغې پديدې رسه پکار ديراز  واب ک تنې مو دلته  دا او دې ته ورته پو

.دي



۲۴۲www.csrskabul.com/هتحلیل هفت

10

الره د ميل یووايل حکومت ت

اکنو پر مهال، له ۱۳۹۳د،د ميل یووايل حکومت دواړو مرشانو اداري فساد رسه هـ ش کال د ولسمرشیزو 

یتو ی ولسمرش ارشف غني په دې. لهبونومبارزه له خپلو مهمو لوم ان اکنیز منشور کې یو  او په خپل  ت

ی .دیبحث هم ک

الره، تر ډېميل یووايل حکومت ادد ، سرتاتېژیو اداري فساد رسه د مبارزې د ادارولهره اري فساد ضد مبارزې ت

رخياو قوانینو ادارې الندېمبارزې په برخه کې فساد رسه د اداريلهد ميل يووايل حکومت . په جوړولو را

ې ته ک ارنې په برخه کېله ، چې رامن :فعالیت کويفساد رسه د مبارزې او يا هم د دغې مبارزې د 

له اداري فساد رسه د مبارزې عديل او قضایي مرکز؛·

ې عايل شورا؛ز اداري فساد رسه د مبار لهد قانون حاکمیت او·

ی کمیسیون· ان .د ميل تدارکاتو 

د تفتیش عايل : موجودې وې، لکههم ینې ورته ادارې ، چې له وړاندې جوړې شوېادارې داسې مهال هدغ

ارنې عايل اداره؛پرله اداري فساد رسه د مبارزې د سرتاتیژۍ اداره او چې د ،وهخو ستونزه داتطبیق د 

امونه نه و بدلونونو د .ای پاتې دهرره پهم تر ډېه اوساخیستل شوي او یاده ستونز واو عميل اصالحاتو لپاره 

 لوړپوړي چارواکي یا هم زورواکيفساد ککنه دی توانېدلی، چې پرهم په لوړه کچهحکومتميل يووايل

ه  تیني تو يعميلې پر محاکمه او قانون په ری .ک

د فساد ضد تېره درې کلنه مبارزه

کد برخه کې دېپه،پیلحکومت د ميل یووايلفساد رسه د مبارزې په برخه کې اداري له  ه امونو لوچ

ي رس کې .و رسه مل ولاخیست امونه چې حکومت په لوم بيا قضیې د بانک د کابل، واخېستلهغه مهم 

ممنوع الخروج اعالنول او و تنو چارواکوود ميل تدارکاتو کمیسيون جوړول او په اداري فساد تورن،ستلیپران

تیاد کال کې م۲۰۱۴په افغانستان ، د همدغو اقداماتو له کبله.وو لمعريف کو یېارنوال ته  یوال درو ن

خهکېپه کلني راپور کې سازمان ی شوایلورم له دويم  .ته را
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ې نه وه او له همدې کبله یې له لسو ۲۰۱۵په  نالره تر ډېره همغ کال کې د اداري فساد پرضد د حکومت ک

ۍ کې اواخېستېنومرې ۱٫۱خه  بانک د قضیې په دغه کال کې د کابل.دویم فاسد هېواد شوبېرته و په ن

یوه مهم تورن خلیل هللا بانک د قضیې دخو له زندانه د کابل؛یوه اندازه پیسې له قرضدارانو واخیستل شوې

ي د قرار يفیروز  و ار ه و دادد خوشې کېدو او وررسه د یوه  وايل حکومت چې د ميل یو ،والسلیک کول، هغه 

.راوستهتر شکونو الندېیې فساد ضد مبارزه 

ينو اقداماتو د افغانستان له فساد رسه د مبارزې په برخه کې د ميل یووايل حکومت کې بيا م کال۲۰۱۶ه پ

ي ک يواله کچه اتم مقام ته را د حکومتي چارواکو د شتمنیو ثبت، له اداري فساد رسه د مبارزې .ای په ن

ون دقضایي مرکز پرانیستل، دعديل او  مرکونو د ۲۰ضیانو،قا۶۰۰ولو والیتونو د قاضیانو په  ارنوالو او د 

ه کول، د لوړپوړو چارواکو له سلنه ۲۵ و ونو ضبطول، په ۱۰۰کارمندانو  ۱۲۵۰خه د زیاتو پاسپور

امونهمخنیوی او اختالسوډالر میلیون۲۲۰کې د قراردادونو ه هغ،ینې نور  یېله امله چې ووه 

یوال سازماند م کال کې ۲۰۱۶په افغانستان تیا ن ۍ د فاسدو هېوادو په راپور کې،رو مقام اتم د نوملنود ن

1.خپل ک

یوال  امونه هغه مهال پورته کېدل، چې د کوم ن په عمومي ډول د اداري فساد پرضد مبارزه کې ډېری 

ې. نژدې شوکنفرانس وخت به را ه د لندن کنفرانس د بېل بانک قضیه خه وړاندې د کابل) ۲۰۱۴(په تو

ې وړاندې یې د حکومتي چارواکو شتمن) ۲۰۱۶(پرانیستل شوه، د وارسا  او د بروکسل ېثبت ک له غون

ې دمخه یې له اداري فساد رسه د مبارزې عديل او ) ۲۰۱۶( .2قضايي مرکز پرانیستغون

لورم فاسد د نکې ۲۰۱۷په  هېوادۍ 

وليز ډول، تېر  ونو ډک کال و۲۰۱۷په  کلونو ۱۶دغه کال په تېرو . م کال د افغانستان لپاره له ستونزو او نن

ولو زیات له سیايس اختالفاتو او امنیتي بې ، چې همدې وضعیت بیا له اداري فساد ثبات رسه مل وکې تر 

ی و، د ميل يووايلرسه د مبارزې په برخه کې هم ونو رسه مخ ک .حکومت له ستونزو او نن

1 See online: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
:آزادي راډیو، لھ اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرانیستل شو، پرلیکھ2

diradio.com/a/27832045.htmlhttp://pa.aza
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یوال سازمانشفافيتد  رمني په برلین کې دی)Transparency International(ن په ،چې مرکز یې د ج

ۍ په ۲۰۱۷ هېوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره یې د حکومتونو هلې ۱۸۰م کال کې د ن

ل بیا له فساد رسه د مبارزې يي، چېم کال راپور ۲۰۱۷د د دغه سازمان . لې اروزولې دي افغانستان یو 

3.مرې اخیستې ديو کې د تېر کال په پرتله کمې نپه برخه 

يوالې ادارې په دغه راپور کې  تيا ن مبارزه کې کال کې افغان حکومت د فساد پر ضد ۲۰۱۷چې په ،ویيلد رو

او خو ؛پاتې راغلی ارنوال بیا په دې ت هـ ش کال له پیله ۱۳۹۶او وایي چې دوی د د بریاوو خرب ورکويلویه 

لې دي او ۱۵۲۶تر اوسه، د اداري فساد کابو  ې و په دغودوسیې  ون د  االنو په  ي ج دوسیو کې د پو

.حکومتي چارواکو دوسیې هم شاملې ديلوړپوړو 

ي منسوبین، ممنوع ۵۴په دغو دوسيو کې، په ويناویاند جمشید رسويل د ارنوال د لویې تنه ملکي او پو

ول شوې۱۵ن شوي او د الخروج اعال  ن تر اوسه له اداري فساد رسه د مبارزې د ،د ده په وینا.ديتنو دندې 

ونعديل او قضایي مرکز له االنو په  ي ج هم تنه په مجازاتو ۱۱۸،خوا د لوړپوړو حکومتي چارواکو او پو

.محکوم شوي دي

ار بنس بيا په تېر کال کې له اداري د افغانس تيا  فساد رسه د مبارزې د ناکام المل، د حکومت تان د رو

ي سيايس اختالفات  مرش سيد اکرام افضيل، له فساد د دغې ادارې . او سيايس السوهنې بللې ديخپلمن

تي چې له اداري فساد رس  ودلې او له حکومته يې غو نه  ه د مبارزې د رسه د مبارزې پر وضعيت اندې

ونو په چارو کې السوهنه ونه يبنس .ک

ولنې په ضدولسمرش غني د فساد پر ) مه۱۸د ثور ۱۳۹۶(وړاندې و مياشتې،په بل اړخ کې د اروپایي 

ه، چې ده ته په ياد ککورنیو چارو وزارت د فساد زړه د افغانستان د،درېیم کلني کنفرانس کې او زیاته یې ک

، چې . راوړنې د منلو وړ نه ديله اداري فساد رسه د مبارزې په برخه کې الستهم کال کې۲۰۱۷ ار وک ین هغه 

ه وړلمد فساد له خه دن یتوبونو  هبشپ په ، خو يیې له لوم ه وړللهه تو کلونو پورې ۲۰تر ۱۰یې له من

.وخت نیيس

3 See it online: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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ونه دوسیې پرانیستې او یو شمېر کسان یې م کال کې د ميل یووايل حکومت د اداري فساد اړوند لس۲۰۱۷په 

ي دي؛ خو پر افغان حکومت ډېپه مجازاتو مح ولو هو داهری مهال نیوککوم ک فاسدو ، چې له توپیر پرته د 

ي، یوازې د کمزور چارواکو ې ایيش اقدامانو هغه هماواو عادي کسانو دوسیېودوسیې په جدیت رسه نه  د 

ي؛ په داسې ح ې ه  لوړپوړو دولتي چارواکو یو شمېر زورواکو اووکېلپه فساد کې دال کې چې په تو

ې پاتې ديدوسیې ال  .هم پ

وليز ډول،  و ادارو ،ثباسیايس او امنیتي بېپه هېواد کې په  له فساد رسه د مبارزې په برخه کې د 

ي رسه د ميل همغه برخه کې د ميل یووايل حکومت ناموجودیت، له فساد رسه د مبارزې پ الره او له لوم ې ت

ل  ه، هغه مهم عوامل  يیووايل حکومت اېتاليف ډوله ب رس نومل د، چې افغانستان یې د فاسدو هېوادونو کې

.راوستی دیته

تنې وړانديزونه او سپار

يالندې مواردو ته د افغان حکومت پاملرنه به، د اداري فساد پر ضد مبارزې له برياليتوب رسه مرس :ته وک

ی؛ ه وړاندې قوياداريلهلوم ؛سیاسې ارادې ته اړتیا لرياو جديفساد رسه مبارزه له هر 

الرې ته، حکومت د بريا لپارهله اداري فساد رسه د مبارزې دویم؛  ې ت لري؛اړتیا یوې همغ

ای یې د اداري فساد راړتیا ده چې پ؛اغېزناکې نه ديله اداري فساد رسه د مبارزې متعددې ادارېدرېیم؛ 

ته يش؛صالحیتهپرضد یوه خپلواکه، با او اغېزناکه اداره رامن

یکچېپه دولتي ادارو کې د فساد لورم؛ اوولو لپاره بايد د لوړرا اکلو په ت قومي، پوړو دولتي چارواکو د 

ول يش اوسمتي او س رل يش، چېیايس مصلحتونه له پامه وغور ه کاري تجربه داسې کسان په دندو و

کېلتيا مخينه ونه لري؛ولري او په اداري فساد کې  د 

م؛ ن يې داسې يو قانون جوړ يش، پن وو رول او عامه پوهاوي ته پاملرنه ويش او تر د رسنيو او ديني عل

چې د اداري فساد د افشا کوونکو خونديتوب پکې تضم يش؛
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م؛ ېرشپ او لرياداري فساد هم د هرې بلې برخې په  له همدې کبله . له سیايس او امنیتي ثبات رسه ت

ه وړلوپه هېواد کې د روانې سیايس او امنیتي بېحکومت بايد  ،په موخهاو د سولې به د برياثبات د له من

ي لې وک تنې هلې  .ری

پای

:ارتباط با ما

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

www.csrskabul.com-www.csrskabul.net:وب سایت

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

:ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278:    دکتور عبدالباقي ام

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487:و نرشاتهاپژوهشالند، مسؤول بخش حکمت هللا 

.لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید: یادآوری

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
mailto:hekmat.zaland@gmail.com

