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مقدمه

ه ترې کار واخیستل يش تر ډېره  د افغانستان کانونه د دغه هېواد هغه سرته ميل رسمایه ده، چې که په سمه تو

لورو لسیزو راهیسې په به د  ي؛ خو له تېرو  ه وايل کې مرسته وک هېواد او خلکو د اقتصادي وضعیت په 

ې له امله، دغه کانونه د زورواکو او د دولت د وسله ه هېواد کې د ج والو مخالفینو له لوري په ناقانونه تو

ایستل شوي او نورو هېوادونو ته قاچاق شوي دي.

ته شو، هیلې دا وې چې د افغانستان د کلونو راهی۱۷له تېرو  يس کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامن

ه به د کانونو د کيندنو او په دغه سکتور کې د شته اداري  کانونو سکتور ته به جدي پاملرنه ويش، په ناقانونه تو

يي، چې په دغه  ه وړلو لپاره کار ويش؛ خو ال هم يو شمېر راپورونه  سکتور کې د پراخ اداري فساد د له من

تیا ته  ي او په قراردادونو کې رو ي او لوټ کې ه ايستل کې فساد له کبله د افغانستان کانونه په ناقانونه تو

ي او دا به ال هم روان دی. پاملرنه نه کی

نې، ظرفیت او په دغه سکتور کې پراخ ف ساد، هغه په افغانستان کې د کانونو د ایستلو په برخه کې د حکومت ک

ۍ برخه کې پرې بحث شوی موضوعات دي چې د سرتاتېژيکو او سیمه نو مرکز د اوون تحلیل په لوم ې ییزو 

دی.

ې د شپاړسمې تقنیني دورې اته ې د اوون تحلیل دویمه برخه مو د افغانستان د وليس جر انک کلن مزل ته 

ې  ې ده. د وليس جر ه کلتقنینيمه ۱۶ک نې قانو مودې رسبېره، درې کاله په امتیازې دوره پر خپلې پن

ي او د  ه هم فعاله وه. په دې موده کې له خپلو اصيل مسؤولیتونو او دندو عالوه، ډېری مهال پر خپلمن تو

ې پر دغې دورې تر ډېره د فساد او قانون  دولت له اجرائیه قوې رسه په اختالفونو هم بوخته وه. د وليس جر

و.ماتونې تورونه هم و 
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استخراج غیرقانونی و نبود شفافیت در قراردادهای معادن افغانستان

ثباتی های طوالنی و بیباشد؛ ولی ناامنینخوردۀ زیادی میافغانستان دارای معادن و منابع طبیعی دست

سو روند نفراگیر سیاسی  مانع استفادۀ درست از منابع و معادن این کشور شده و بالعکس از چهار دهه به ای

ای آن ادامه داشته است. ادامۀ این وضعیت، بر اقتصاد، عواید کشور، امنیت و استخراج غیرقانونی و غیرحرفه

ها نیز تاثیرات عمیق منفی گذاشته است.سایر عرصه

برزگ استخراج معادن طالی بدخشان و مس بلخاب دو قراردادم، ۲۰۱۸اکتوبر ۵حکومت افغانستان به تاریخ 

ود  والیت رسپل را با دو رشکت امریکایی و بریتانیایی، خارج از کشور در سفارت افغانستان در واشنگ امضا 

های زیادی نیز در پی داشته است؛ از مواردی که مخالفت جامعۀ مدنی افغانستان را برانگیخته که مخالفت

دار آن وزیر سابق کابینۀ افع در اعطای قرارداد استخراج معادن به رشکتی است که سهماست، قضیۀ تضاد من

باشد. در یک کنفرانس خربی یک روز بعد از عقد قراردادهای معادن طال و مس حکومت وحدت ملی می

افغانستان در حضور صدها نهاد جامعۀ مدنی کشور، امضا شدن این دو قرارداد را خالف قانون دیدبان شفافیت

ود.کعنوان کرد و بر لغو معادن کشور ردن آن تأکید 

http://mom.gov.af/fa/news/338035
https://iwaweb.org/dr/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AE/
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دیدبان شفافیت افغانستان عالوه از دیگر موارد، سهم داش منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن 

خواند. همچنان نگرانی خود های قراردادی مخالفت آشکار با قانون معادن کشور میکشور را در یکی از رشکت

ویل مصارف بربنیاد برخی «گوید: کند و میجنگ از منابع طبیعی افغانستان اظهار میرا در رابطه به 

ویل جنگ از منابع طبیعی این گزارش ها مباحثی که در میان جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان به هدف 

»کشور جریان دارد، هرگز قابل قبول نیست.

ویل مصارف جنگ از معادن  افغانستان، چگونگی استخراج معادن و انجام معادن و منابع طبیعی افغانستان، 

قراردادهای آن از جمله مواردی اند که در این تحلیل مورد بحث قرار گرفته است.

های زیرزمینی افغانستانگنج

ها، که روسم توسط جیولوجستان بریتانیا تهیه گردیده و بعدا تحقیقاتی۱۸۹۰اسنادی که در سال بر بنیاد 

دهد که این ها در رابطه به معادن افغانستان انجام داده است، نشان میها و فرانسوینیها، آملاامریکایی

های قیمتی و ذخایر سایر کشور دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز، ذغال سنگ، نقره، طال، مس، الجورد، سنگ

نخورده اند.ها دستباشد که تا هنوز بیشرت آنمواد قیمتی می

م) ۲۰۱۰الی ۲۰۰۶سالۀ (از فغانستان و سقوط رژیم طالبان، بر بنیاد تحقیقات پنجبعد از حملۀ امریکا بر ا

شناسی امریکا، ارزش معادن افغانستان یک تریلیون یا یک هزار میلیارد دالر عنوان شده است؛ اما ادارۀ زمین

رستارس افغانستان کند که تا کنون در دولت افغانستان ارزش این معادن را حدود سه تریلیون دالر تخمین می

محل شناسایی شده است.۱۴۰۰در 

در کل افغانستان با داش معادن و منابع طبیعی به ارزش صدها میلیارد دالر، با آنکه یک رسزمین غنی و 

ر میبی های جهان هستند و به دلیل رود؛ اما بالعکس مردم آن از جمله فقیرترین ملتنظیر در منطقه به ش

های خود استفاده کرده نتوانسته اند.های مدفون در خاکنججنگ جاری از این گ
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معادن و جنگ افغانستان

ویل مصارف جنگ و قاچاق آن از سوی   در طول چند دهه جنگ جاری در افغانستان، استفاده از معادن برای 

های درگیر جنگ، بخصوص قوماندانان جبهات جنگ یک امر معمول بوده است.گروه

اوز قشون رسخ اتحاد شوروی سابق، در بسیاری از مناطق افغانستان از سوی قوماندانان و رهربان در زمان تج

ویل مصارف جنگ به گونۀ غیر حرفهجهادی، منابع طبیعی بخصوص معادن سنگ ای های قیمتی به هدف 

نگاستخراج و قاچاق می نگ طالبان باشد. این امر در زمان ج ل های داخلی و بعدا در زمان ج اتحاد ش

ل با طالبان، به بهانۀ  بیشرت از پیش معمول شد. معلومات موجود حاکی از آن است که رهربان جنگ اتحاد ش

ند.رساندهای قیمتی را در مناطق تحت کنرتول خویش استخراج و به فروش میخود سنگویل جنگجویان

های های ادارهسال گذشته، بر بنیاد گزارش۱۷بعد از حملۀ امریکا بر افغانستان و سقوط رژیم طالبان در طول 

ی  ای از سوی زورمندان و حرفههنوز هم معادن افغانستان به شکل غیرقانونی و غیرمختلف داخلی و خارج

اری برای مخالفین گردد و یکی از موارد مهم های مسلح استخراج و غارت میگروه نگ ج ویل مصارف ج

ر می رود.مسلح دولت، به ش

های یک تحقیق خود گفته بود که ، در یافتهگلوبل ویتنساملللی هـ ش نهاد بین۱۳۹۵در ماه جوزای سال 

رابر با کل عواید افغانستان از بخش معادن است. های مسلح، از معدن کوچکی در والیت بدخشان، بدرآمد گروه

رقابت مافیای اقتصادی بر رس کنرتول معادن بدخشان، ائتالف ناهمگونی را به وجود «این نهاد نگاشته بود که 

آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی جمعیت اسالمی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف 

».قرار داده است

اری در ساحات مختلف افغانستان که از حاکمیت حکومت خارج است، گروهع نگ ج های الوه بر این، در ج

ویل مصارف مخالف مسلح دولت بخصوص طالبان و داعش به گونۀ غیر حرفه ای معادن را استخراج و بخاطر 

نگ خویش به فروش می گفته شده که » شبکه مبارزه با فساد اداری«نتیجۀ تحقیقچنانچه در رسانند.ج

میلیون دالر را بدست ۴۶م تنها در والیت ننگرهار از استخراج یک معدن سنگ سفید ۲۰۱۶طالبان در سال 

آورده بودند. 

https://www.kabulpress.org/article3146.html
http://www.dailyweesa.com/?p=2907
https://www.dw.com/fa-af/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B4%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-37366403
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ویل مصارف جنگ و یا  به صورت کل، در طول چند دهه جنگ جاری در افغانستان از معادن این کشور یا در 

بخاطر بدست آوردن زمینۀ استخراج و قاچاق معادن مختلف افغانستان، به نحوی در مناطقی که معادن در هم 

ور نگهداشته شده است و با استفاده از ناامنی معادن افغانستان قاچاق و غارت شده آن قرار دارد جنگ شعله

اند.

ظرفیت حکومت برای استخراج معادن

ن بر این بود که حکومت به بخش م با روی۲۰۰۱هرچند پس از سال  کار آمدن نظام جدید در افغانستان، گ

ه بیشرتی خواهد کرد، اما با گذشت حدود استخراج قانونی و حرفه سال و مرصف صدها ۱۷ای معادن توج

ای از حرفهها حاکی از آن است که معادن افغانستان به شکل غیرقانونی و غیرمیلیون دالر، هنوز هم گزارش

گردد.های مسلح استخراج و غارت میزورمندان و گروهسوی

ام جغرافیای کشور، باعث شده که دولت نتواند بر معادن  نبود امنیت و عدم حاکمیت دولت افغانستان بر 

ودیت فساد و نبود ظرفیت برای مدیریت و استخراج  کشور نظارت درست داشته باشد. از سوی دیگر موج

در وزارت معادن و پرتولیم، یکی دیگر از عوامل مهی است که افغانستان را از ای معادن افغانستانحرفه

نخوردۀ زیرزمینی خویش، برای رفاه و توسعۀ اقتصادی کشور محروم ساخته است.استفادۀ منابع دست

های مختلف داخلی و سال گذشته حکومت افغانستان چندین قرارداد استخراج معادن را با کمپنی۱۷در طول 

رجی به امضا رسانیده است؛ اما بدلیل عدم موجودیت شفافیت در انعقاد این قراردادها و عدم نظارت درست خا

بر کارهای عملی استخراج، همواره مورد نگرانی بوده است. بگونۀ مثال، قرارداد معدن بزرگ مسک عینک لوگر 

سی) امضا شده، تاکنون کار عملی م میان وزارت معادن افغانستان و رشکت چینایی (ام سی ۲۰۰۸که در سال 

آن آغاز نشده است. 

در کل حکومت افغانستان با گذشت بیش از یک ونیم دهه، هنوز هم با مشکالتی زیادی در زمینۀ مدیریت 

منابع طبیعی، چگونگی عقد قراردادهای استخراج معادن کشور روبرو است؛ اما نیاز است که در عقد 

کشور با در نظرداشت منافع ملی افغانستان دقیق و تخصصی عمل صورت قراردادهای بزرگ منابع طبیعی 

گیرد.
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قراردادهای طالی بدخشان و مس بلخاب

م  به داوطلبی گذاشته شدند و در آن ۲۰۱۲قراردادهای معادن طالی بدخشان و مس بلخاب رسپل در سال 

الز«و » ترکش افغان مایننگ«زمان رشکت  اوطلبی این معادن شده بودند؛ اما به برندۀ د» افغان گولد ایند م

گفتۀ وزارت معادن و پرتولیم بنابر مشکالت حقوقی و تضاد منافع، این قراردادها تا شش سال معطل شدند و 

م میان وزارت معادن و پرتولیم و دو رشکت برندۀ داوطلبی در سفارت ۲۰۱۸اکتوبر ۵چندی قبل به تاریخ 

افغانستان در واشنگ امضا شد.

باشد و در سه سال نخست اکتشاف سال می۳۰گفته وزارت معادن و پرتولیم افغانستان مدت این قراردادها به

الز«میلیون و رشکت ۲۲بر معدن طالی بدخشان » ترکش افغان مایننگ«رشکت  بر مس » افغان گولد ایند م

گذاری خواهند کرد.میلیون دالر رسمایه۵۶بلخاب رسپل 

ود با این همه، انتقا دها بر این است که در این قراردادها ابهام و مواردی خالف قانون معادن افغانستان وج

توان در چند نکتۀ ذیل بیان کرد:دارند. این موارد را می

مشخص نبودن ارزش مجموعی هر معدن قرارداد شده.نخست؛

های قراردادی. در رشکتسهیم بودن سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن افغانستان دوم؛

های دولتی از جمله رییس جمهور، معاونین او، وزیران، اعضای شورای افغانستان مقامقانون معادنبر اساس 

یملی و سایر مقام ۀ خویش، کدام قرارداد معادن را توانند تا پنج سال پس از ترک وظیفهای بلندرتبۀ دولتی 

بدست آورند.

گیرد) قراردادها از یازده به قدار معین مواد استخراجی میکاهش رویالیتی (مقدار پولی که دولت از مسوم؛

هشت و از ده به شش. به گفتۀ دیدبان شفافیت افغانستان که نرخ رویالیتی قراردادها زمانی تغییر کرده که 

کرد.سعادت منصور نادری به حیث وزیر شهرسازی و مسکن در کابینه کار می

نت مايل از طرف رشکتچهارم؛ ی قراردادی معادن.هانبود ض

http://www.acci.org.af/laws/Law on Mining.pdf


۱۷۲www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

8

چه باید کرد؟

های کار روی ایجاد راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از فساد و ظرفیت سازی در سکتور معادن افغانستان از گام

ر می رود. در این زمینه چند مورد ذیل قابل ذکر مهمی در رابطه به مدیریت منابع طبیعی افغانستان به ش

است: 

رد همکاری میان وزارت معادن و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات به میان آمدن یک رویک·

ملکی تا با واسطۀ آن یک پروسۀ استخدام برای وزارت معادن، انکشاف و تطبیق گردد و  دانش، مهارت 

های رسپرستی موجود و رشایط مربوط به کار را در اولویت قرار دهد. از این پروسه برای پر کردن بست

ود.استفاده ش

های برای جلوگیری از مداخلۀ وکالی شورای ملی، افراد بانفوذ دولتی، مافیا و زورمندان در عقد قرارداد·

اس ام  های چنین اشخاص با مقامات وزارت معادن و معادن و سایر منابع طبیعی تقاضا شود که 

جلسات رو در رو در پرتولیم به صورت رسمی و علنی ثبت گردد و نیز با استفاده از دفرتهای خاص 

وزارت معادن نظارت شود. 

ها بصورت علنی در حضور های معادن بشکل رقابتی و نیز اعالن باخت و برد قراردادپروسۀ عقد قرارداد·

دایان بدانند که به چه دلیل قرارداد را بدست آورد و یا هم به چه ام قراردادیان صورت گیرد، تا قرار

داد.دلیل قرار داد را از دست 

هایی روی دست گرف یک پالیسی و اسرتاتیژي روشن و مؤثر برای انفاذ قانون تدوین گردد که پروسه·

برای مرور تصامیم مفتشان مطابق به قانون، نیز شامل آن باشد.

مع· ام عواید منابع طبیعی و در کل تقویۀ سیستم ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای ج آوری 

دن و ایجاد یک میکانیزم عادالنه برای تأمین منافع مردم محل نیز از مواردی نظارت بر استخراج معا

پایانشود.است که برای مدیریت هرچه بهرت منابع طبیعی افغانستان مؤثر پنداشته می
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کلن مزلد وليس جرگې د شپاړسمې تقنیني دورې اته

ې د شپاړسمې  تقنیني دورې موده، پوره درې کاله وړاندې د افغانستان د اسايس قانون له مخې د وليس جر

اکنې شوې و  غه مهال  اکنې له اپای ته رسېدلې وه او د اوولسمې تقنیني دورې لپاره باید ه ی؛ خو دا 

ن وروسته تېره ورځ د روان ملریز کال د تلې پدرې شوې.و مه ۲۸هکلن 

اکنو اکنو د خپلواک کمیسیون په وینا، په دغو  ه باندې اته میلیونه کسانو د افغانستان د  ون لپاره  کې د 

ې وه او له غز نوم ې ته د شاوخوا ۳۲پرته د هېواد له نورو او کندهار لیکنه ک خه یې وليس جر والیتونو 

ن لنوماندانو ۲۵۷۰ اکنو لوم اکل شوې چې د   ، پاره خپله رایه وکاروله. د کمیسیون د معلوماتو پر بنس

م په پایلې د روان مل ې ۲۹مه او وروست پایلې یې د ليندۍ په ۱۹ریز کال د ل ه اعالن او د وليس جر مه نې

ي. ً خپل کار پیل ک اوولسمه تقنیني دوره رس

ه د اداري فساد تورونه او د حکومت او  ې شپاړسمه تقنیني دوره، په دغه دوره کې پر وليس جر د وليس جر

ې ترمن ناندرۍ هغه موارد دي ی دی.وليس جر ، چې دلته مو بحث پرې ک
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ې شپاړسمه تقنیني دوره د وليس جر

واکونو له بريد وروسته، په بُن کنفرانس کې د حامد ۲۰۰۱په  و  م کال کې پر افغانستان د امريکايي او نا

ه وشوه او له هغه را وروسته د هېواد لپاره نوی  وړېدو هوک مهال حکومت پر ج کرزي تر مرشۍ الندې د لن

ې د ۱۳۸۴يس قانون جوړ شو. د نوي اسايس قانون له مخې په اسا مې تقنیني ۱۵هـ ش کال کې د وليس جر

اکنې وشوې او  اکل شول.۲۴۹دورې لپاره  ې ته و و کلونو لپاره دغې جر ي د خلکو د رایو له الرې د پن غ

اکنې وشوې او د ۱۳۸۹وروسته په  لې  ې لپاره بیا  و په کار مې تقن۱۶کال کي د وليس جر ینې دورې غ

. دغه ې د پیل وک اکل شوې وه، چې د وليس جر اکنې به په ۱۷راز  هـ ش کال کې ويش؛ ۱۳۹۴مې دورې 

ېدې او د شپاړسمې تقنيني دورې موده درې  ن اکنې تر دریو کلونو پورې و خو د بېالبېلو الملونو له کبله دغه 

ېده. کاله نوره هم وغ

ې  ر یوال مې تقنیني ۱۶د وليس ج ونه تقنیني سندونه، طرحې او ن دورې په تېرو اتو کلونو کې لس

ه ینو هېوادونو ترمن د همکاریو هوک ه په دغه موده کې د افغانستان او  ي دي. همدارن لیکونه تصویب ک

ه ههوک ینو کنوانسیونونو پرېک ې له لوري تصدیق شوي دي.لیکونه او د  لیکونه هم د وليس جر

غو سندونو د په دغه درو  ل، چې وروسته یې خپله د ه ینې داسې سندونه هم تصویب ک ې  ه کې وليس جر

ې. له دې ډلې یو هم د افغان دولت او امریکا ترمن  ونامنیتي بیا لغوه کولو نارې وک ه چې د ت ن و. لکه 

، داسې وليس  ه السلیک ک ون په خورا بې یو ساعتونو کې دغه ت ميل یووايل حکومت د خپل کار د پیل په لوم

؛ خو په وروستیو کلونو کې د هوایي  خه تصویب ک یت پرته له کوم بحث  ې هم په ل وخت او د رایو په اک جر

ون د بیاکتنې غ را باریو او ملکي تلفاتو له زیاتوايل رس  ل بیا د دغه ت ې یو  ې او مرشانو جر ه وليس جر

ی دی. پورته ک

ې  وله کې د وليس جر ي النجو او له بلې خوا له حکومت رسه په ۱۶په  مه دوره تر ډېره له یوې خوا په خپلمن

ن يې د وکیالنو غیر حارضي او د رخصتیو پرمهال یې د خپلو م ای له مخالفتونو تېره شوه او  وکلینو پر 

ه د خلکو  تيني تو ارنه او په ری ه وو  چې په قانون جوړونه، د حکومت د کارونو په  هېواده بهر سفرونه، هغه 

ې رول تر سیوري الندې راوستی و، چې له همدې امله خلک هم ترې  په استازول کولو کې يې د دغې جر

هـ ش کال د ۱۳۹۵په نوم د یوه بنس د رسوې له مخې ـ چې پایلې د » خانه آزاد افغانستان«ناخوښ وو او د 

ې له کارونو ناراضه وو.۷۰قوس میاشتې په وروستیو کې اعالن شوې ـ  سلنه خلک د وليس جر

https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://da.azadiradio.com/a/28173565.html
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د اداري فساد تورونه

و د فس ې پر غ ه کې فساد یا د وليس جر ې د په وليس جر مې دورې یو مهم اړخ و. په ۱۶اد تورونه، د دې جر

انونو و،  ه هم یو له هغو ار ن وليس جر و کلونو کې د فساد په برخه کې د افغان دولت د نورو ادارو تر تېرو 

یونامام کال په م میاشت کې۲۰۱۸چې د اداري فساد په زياتوايل کې یې رول لرلی دی. آن تر دې چې د 

الرې تر عمله«د  ي راپور کې د » فساد پر وړاندې د افغانستان مبارزه؛ له ت ترعنوان الندې په خپل خپاره ک

ې. افغانستان پر پارملان د فساد له امله سختې نیوکې هم وک

رایه ورکول، د قانون نقض، عامه نظام او مقراراتو نه پاملرنه، د مختلفو امتیازونو په بدل کې وزیرانو ته د باور 

ونه داسې نور هغه موارد دي، چې د وليس  قاچاق، د شخيص کارونو لپاره پر دولتي ادارو فشار راوړل او لس

ي د فساد په برخه کې پرې تورن شوي دي. ې غ جر

ې د  ه، کله چې وليس جر ې په تو مه د مالیې وزارت پخوانی وزیر حرضت ۲۳هـ ش کال د ثور په۱۳۹۲د بېل

ینې وکیالنو د فساد قضیې افشا  ولو وکیالنو او رسنیو پر وړاندې د  ی و، نوموړي د  عمر زاخیلوال استیضاح ک

ې. نوموړي په زغرده وویل:  نود مالیې وزارت د«ک رو په پر بنس اللی حمیدې زی د الکويل مرشوباتو او مو

ه د  قاچاق، سمیع هللا صمیم د نفتو او الکويل مرشباتو پر قاچاق، ظاهر قدیر د اوړو په قاچاق او په ناقانونه تو

نخیل د اموالو په قاچاق او  تلو، محمود خان سلی تلو، عارف رح د قرارداد او د پیسو په غو پیسو په غو

تلو، متهم ديمحمد عظیم محسیني ه ای په غو ه د اوسېدو د  ».م په ناقانونه تو

و د فساد عبدالباری جهانید اطالعاتو او کلتور وزارت پخوانی وزیر،  ې د غ هم هغه کس دی چې د وليس جر

ل. نوموړي په خپله یوه م کال په ۲۰۱۵لیکنه کې ویيل وو، چې د په اړه یې له ولس رسه معلومات رشیک ک

کاره وویل چې په  ینې نوماند وزیرانو ته په  فربورۍ کې ظاهر قدیر په یوه مېلمستیا کې، ده او د حکومت 

ئ. ه زره ډالر ورک ه پن ي ته پن ې هر غ ه کې د باور رایې ترالسه کولو په موخه د دغې جر وليس جر

ې د هـ ش کال د ۱۳۹۶پر دې رسبېره د  سنبلې په میاشت کې داسې راپورونه خپاره شول چې د وليس جر

ه. د دغو اختالسننه یې د میلیونونو افغانیو له  خه پرده پورته ک ونه خیايل کارکوونکو له موجودیت  او لس

ې د داراالنش ر خه ۳۷۰اء د راپورونو پر بنس د وليس ج یې خیايل وو، چې د ۲۱۷کارکوونکو له ډلې 

لور میلیونه افغان حیف و میل شوې وې. دغه خه هره میاشت  راز د همدغو کسانو د معاش له ترالسه کولو 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44107262
http://www.dw.com/fa-af/a-16808934
http://csrskabul.com/pa/?p=3659
https://da.azadiradio.com/a/28752692.html
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ه میلیونه افغان د  خه پن ې له بوديجې  واکې نوموړي د وليس جر ې پر مرش هم تورونه وو چې  وليس جر

ې دي.خپل شخيص کور پ ه جوړولو کې مرصف ک

ود او د  ون و ې د رئیس د اداري فساد د قضيې پر وړاندې غرب و د جر ې یو شمېر غ ه هم د وليس جر که 

ه؛ خو د یادې دوسیې وروستي معلومات او په اړه یې د عديل او  تنه وک نو غو ې دغې قضیې په اړه یې د 

نو پایلې له خلکو رسه رش ې انونو د  یکې نه شوې.قضایي ار

کر ې  د حکومت او وليس جر

رامونو او د  د افغانستان د اسايس قانون له مخې، د قوانینو ردول، تصویب او تعدیل، د دولت د پراختیایي پرو

ې او  و تصدیق او ردول، د وليس جر ونونو کې د افغان حکومت د پریک یوالو ت دولتي بودیجې تصویب، په ن

ې  صالحیتو  راز د کابینې وزیرانو ته د باور رایه ورکول او د اړتيا پر مهال استیضاح نه دي. دغهمرشانو جر

خه دي. و واکونو  ان ې له  رامونو تائیدول هم د وليس جر کول، د دولتي، پراختیایي او بودیجوي پرو

ونو قواوو ترمن نه جالکېدونکې اړی ، د دولت د درې  کې وجود لري او د افغانستان د اسايس قانون پر بنس

ه تنظیم په موخه پر یو بل د نظارت حق لري. په دې برخه کې  انونه په دولتي نظام کې د چارو د  درې واړه ار

ارنه کوي چې دغه چاره د حکومتونو د دوام او  نو  ه) د حکومت په ک ه او مرشانو جر ميل شورا (وليس جر

ي؛ خو هغه م ل کې ې وي.بریالیتوب تر شا یو مهم المل  هال چې د ميل شورا او حکومت ترمن اړېکې 

ې  ، د ۱۶د وليس جر مه تقنیني دوره چې د پخوا ولسمرش حامد کرزي د حکومت پر مهال یې کار پیل ک

ې نه وې. د حامد کرزي د حکومت پر مهال ۱۵ ي رسه اړېکې  مې دورې په پرتله یې له حکومت رسه له لوم

ې او حکو  ه هم د وليس جر له یې د کابینې وزیران رد که  و  ې نه وې او  مت ترمن اړیکې تر یوې اندازې 

ر د ميل وحدت حکومت  ي نه وه. م ن او ډېره ناهمغ ې ترمن زيات وا ل؛ خو بیا هم د حکومت او وليس جر ک

ن په بې ې او حکومت ترمن وا ر ساري ډول زيات شو او ترمن یې ډېرې ناندرۍپه رات رسه د وليس ج

وشوې.
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ې د ميل یووايل حکومت پر بهر  یو کې وليس جر لور کلنې مودې په لوم د ميل یووايل حکومت د تېرې 

و میاشتو کې د پاکستان په لور د کابل پر سياستونو، پاکستان ته د  یو شپ ي ډول په لوم ان سیاست او په 

الره پراخې نیوک ې کولې. وروسته بيا په افغانستان کې د داعش امتیازاتو په ورکولو او د حکومت د سولې پر ت

و د ميل یووايل حکومت د داعش ډلې پر مالت تورن  ې یو شمېر غ ډلې له ظهور او پراختیا رسه، د وليس جر

. دغه ې له لوري د ک ن ور پېژندل، د وليس جر ې ته د باور رایې اخیستلو لپاره د وزیرانو په  راز وليس جر

اکنو نه کېدل او د الکرتونیکي تذکرو د وېش مسئله هغه مهم ډېری نوماند وزیرا نو ردول، پر وخت د پارملا 

ی و. ته ک ن رامن کر او وا ې ترمن یې  موارد وو، چې د ميل یووايل حکومت او وليس جر

پای

ارتباط با ما:

cominfo@csrskabul-csrskabul@gmail.com.:ایمیل

www.csrskabul.com--www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590-+)93(202564049:دفرتش

انی:تحليل هفتهمحقق و مسؤول zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاالسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217احمدشاه راشد:محقق و مسؤول نرش تحليل هفته
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