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یېاغېشېافغانسىلهپهامزیکاتهدعمزانخانسفزاو

م کال کې د امشیکا ولعمرش په تىګه د ډونالډ ټشمپ تش ټاکل کېذو وسوظته نىمىړي پش پاکعتان د خپل هېىاد  ۹۱۹۷په 

ۍ په پاس چې نىمىړي تشوسېعتانى په افغانعتان کې وسان همکاس د رسه  مشظتې ودسولې، او یاد هېىاد ته یې د تشوسېعتانى 

کاسي کاسونه تش رسه کىي، ظخت ګىاښىنه وکړل، چې دې کاس د دواړو هېىادونى اړیکې خىسا خشاةې کړې، خى پاکعتان 

تىګه په افغان  ته د امشیکایي چاسواکى ظفشونه او د غمشان خان لخىا د محمذ ةن ظلامن دسېیم ګړي تىب او په ځانګړې

ظىله کې د سول ښىدلى په وذه د پاکعتان او امشیکا اړیکى لپاسه د ةې ةاوسۍ کړکێ نیمه ةنذه کړه، چې په پایله کې د 

مه نېټه نىمىړي یاد هېىاد ته دسې وسځنێ  21کړل ؼىه، چې د ذىالی په شان خان ته د امشیکا ظفش ةلنه وس ټشمپ لخىا غم

کىلى کې څىمشه ګټىس متام يش، او پش افغان  ي دا ظفش ةه د دواړو هېىادونى په اړیکى ښهسظمي ظفش وکړ، دا چې د نىمىړ 

 ظىله ةه یې اغېض څه وي څه، په دې تحلیل کې پشې ؼننه ؼىې.

دامزیکااوپاکستاناړیکىتهځغلندهکتنه

وهلى رسه سا سوانې دي، او دواړو د پاکعتان ذىړېذو وسوظته د امشیکا رسه د یاد هېىاد اړیکې د دوظتێ او کشکې پړاوونى 

اړیکې  د لىړو ژوسو ډکې هېىادونى تش اوظه په اقتصادي، ظىداګشۍ، تشهګشۍ ضذ، او انشژۍ ةشخه کې له یى ةل رسه

م کال وسوظته چې امشیکا پش افغانعتان نظامي یشغل تش رسه کړ، پاکعتان د امشیکا رسه په یاد  2001دي. د  ېدسلىدل

خپلې هىايي او ځمکنێ السې یې وسته پشانیعتې، او ډېشی ظالث مرشان چې امشیکا یې په لټه  یشغل کې مشظته وکړه،

کې وه، الط نیىيل امشیکا ته وظپاسل. خى له ةلې خىا د هغى ډلى رسه د مشظتې کىلى څخه یې هم الط وانخیعت چې په 

د ولغ مرش ټشمپ تش ساتګه تش یى  افغانعتان کې د امشیکا ؼتىن له ګىاښ رسه مخ کړی. دا وضػیت ظپینې ماڼێ ته

حذه سوان ؤو، مګش ټشمپ د خپلې ةشیا وسوظته د پاکعتان دا وضػیت د صغم وړ و نه ةاله، او تېش امشیکايي مرشان یې د 
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پاکعتان رسه په فىځي، اقتصادي او نظامي مشظتى کىلى پړه وةلل. او ټىلې هغه مشظتې چې امشیکا له پاکعتان رسه هش 

ې په یى ځل ودسولې. ټشمپ پاکعتان ته ګىاښ وکړ، که د تشوسېعتانى پش ضذ غميل قذمىنه وانخيل، پشاخه کال تشرسه کىل

ةنذیضونه ةه پشې هم ولګىي، چې د لىمړي وصیش په تىګه د غمشان خان تش ټاکل کېذو وسوظته نىمىړي ته یى له ظختى 

خان د امشیکا رسه د اړیکى په چې په دې اړه غمشان ، ننګىنى د امشیکا رسه د اړیکى سغىلى مىضىع په میشاث سا پاتې ؼىه

 سغىلى کې ډېش ظنریذه قذمىنه واخعتل چې په پایله کې ةه دې وتىانیذ له امشیکا رسه خړې اړیکې ښې کړي.

دوروستيسفزځانګړتیاوې

انى د ظفشونى رسه په امشیکا ته د لىمړي وصیش په تىګه د غمشان خان سظمي ظفش تىپیش د پاکعتان د پخىانیى لىمړي وصیش 

دې کې دی، چې دا ځل د ملکي حکىمت اظتاصو تشڅنګ د فىځ او اظتختاساتى اداسو مرشان قمش ذاویذ ةاذىه او فیض 

حمیذ هم په دې ظفش کې د نىمىړي ملتیا کىله هغه اداسې چې نه یىاصې په کىس دننه ةلکې د نړۍ په ظعحه پشې ګىمان 

رشیف یې د ظیمې هېىادونى رسه په اړیکى سغىلى او په ځانګړې تىګه په افغانعتان کېږي، چې پخىانی لىمړی وصیش نىاص 

کې د نه مذاخلې پالیعێ په غىسه کىلى تش صنذان وسظاوه، ښايي همذا وذه وه، چې نىاص رشیف د خپل حکىمت په دوسان 

ام وسکړي، چې پاکعتان کې د کې د ةهشنیى چاسو وصیش څىکێ خايل پشېښې وه، تشڅى نړۍ ته په غیش معتقیم ډول یى پیغ

 حکىمت اصل واګې د یادو اداسو په الط کې ده.

په امشیکا کې د خان هشکلی د خپل هېىاد د ةهشنیى چاسو وصیش ؼاه محمىد قشیيش او په امشیکا کې د پاکعتان ظفیش اظذ 

 خان وکړ د ده هشکيل ته هېځ کىم لىړ پىړی امشیکایي چاسواکی نه ؤو ساغلی.

اوږده هم مېؽتى پاکعتانیانى ټىلنې څى صسه کعیضې غىنډې ته کې د امشیکا  ان خان په دې ظفش کې پههمذاسنګه غمش 

، چې په کىس دننه مخالفینى نیىکې او د نىي پاکعتان هغه نػشې چې د ټاکنى وړانذې یې تشرسه کىلې ةیا ځلې وکړهوینا 

ړیکى سغىل تش څى ټشمپ په دې قانؼ کړي چې په دې ظفش کې د ده اصيل مىخه د ولعمرش ټشمپ رسه د ایادې کړې، 

ةېشته له پاکعتان رسه په اقتصادي او نظامي ةشخى کې مشظتې پیل کړي.

ولېپهیىځلټزمپپاکستانپلىیشى؟

امشیکا په ځانګړې تىګه د ټشمپ اداسه پاکعتان ته د افغانعتان له اړخه ګىسي، او په افغانعتان او ظیمه کې د امشیکا 

کىلى لپاسه د یاد هېىاد مشظته اړینه ګڼي، ةلخىا که چین د پاکعتان لپاسه د یى ښه او مناظث واسدوونکي هېىاد ګټى خىنذي 

په تىګه پېژنذل کېږي، امشیکا ةیا د پاکعتان لپاسه د یى ښه صادسوونکي هېىاد په تىګه پېژنذل کېږي، او په ذنىيب آظیا 

ي په آظانێ یاد هېىاد یکا لپاسه ځانګړی اسصښت لشي او امشیکا نه غىاړ کې د خپلى ګټى خىنذي کىلى لپاسه پاکعتان د امش

کړي. خى کله چې د پاکعتان او امشیکا اړیکې خشاةې ؼىې او د امشیکا ولعمرش ټشمپ پاکعتان د یى له الظه وس 

رسه هغعې چې دسواغرن او دوکه کىونکي هېىاد په تىګه یاد کړ، چې ګىاکې د امشیکا مشظتى په مقاةل کې یې د امشیکا 

ؼىنې وه، مشظته نه ده کړې او نه یىاصې خپلې ټىلې مشظتې یې پش یاد هېىاد ودسولې، ةلکې د ةنذیضونى لګىلى ګىاښىنه یې 

ییض اسصښت ته په کتى، یاد هېىاد ته د امشیکايي چاسواکى وسوظتیى ظفشونى او د ظػىدي  هم وکړل، پاکعتان خپل ظیمه

ي تىب، د هنذ او افغانعتان د الىتنى پش  وړانذې هىايي حشیم پشانیعتل او په ځانګړې ولیػهذ محمذ ةن ظلامن دسېیم ګړ 

تىګه امشیکا ته په افغان ظىله کې د ښه سول اداء کىلى نیت په ښىدلى،  وکىلی ؼىل تشڅى امشیکا رسه د خپلى اړیکى په 
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له د نړۍ والى تشوسېعتانى په ډله کې وسؼامله ښى کىلى کې ګټه پىسته کړي. په پایله کې امشیکا د ةلىچعتان ةېلتىن پاله ډ

کړه، هغه کاس چې پاکعتان یې له مىدې ساهیعې انتظاس وېعته، او پاکعتان د مػمىل په څېش د امشیکا د ةیا ځلې دوکه 

م کال سا وسوظته پاکعتان د نړۍ والى فؽاسونى په  ۹۱۱۹کىلى لپاسه د حافظ ظػیذ نیىل اغالن کړل، هغه څىک چې د 

ذې وخت پش وخت د ؼپږ ځلى صیات نیىلی خى ةېشته یې خىؼې کړی، چې هنذ د حافظ ظػیذ نیىنه د وخت مناظتت وړان

رسه کاس ةىيل، خى د امشیکا ولعمرش د پاکعتان د دغه اقذام په وړانذې ةېعاسي خىښي وښىدله، او حافظ یې هغه څىک 

چې حافظ ظػیذ په ښکاسه ډول په پاکعتان کې  یاد کړ، چې امشیکا یې د نیىلى په لټه کې وه، په داظې حال کې

 السیىنىنى او ذلعى کې ةشخه دسلىده.

دافغانسىلېپهاړهدامزیکاولسمرشاوپاکستانلىمړيوسیزڅزګندونې

د افغان ظىلې په وړانذې تش اوظه یىاصې د غىنډو او لیذنى او کتنى په ةشخه کې پشمختګىنه ؼىي او غميل او اظايس 

په وړانذې یې افغان ولغ کىم څشک نه ګىسي، نى د افغان ظىلې په اړه د امشیکا ولعمرش او د پاکعتان پشمختګىنى 

لىمړي وصیش وسوظتێ څشګنذونې چې دواړو یى له ةل رسه د لیذو پش مهال کړي، ښايي د افغان ولغ لپاسه یى ښه صیشی و 

ش د ظفش اذنډا اړینه ةشخه ذىړوي، چې امشیکا لپاسه نه اويس، ځکه که له یىې خىا افغان ظىله د پاکعتان د لىمړي وصی

یې د پاکعتان اسصښت الپعې وس صیات کړ، په دې ةشخه کې د فىځ او اظتختاساتى مرشانى السښىونې هم وسرسه مل وې، 

خى له ةلې خىا په دې ةشخه کې د ظپینې ماڼێ او پنټاګىن غربګىنىنه ښایي تىپیش ولشي. ځکه د ظیاظت په ډګش د ټشمپ 

ترشةه نىې او حیشانىونکي ده، او پنټاګىن ښایي د افغان ظىلې ټىل کشېډېټ پاکعتان ته هغعې وس نه کړي لکه 

ولعمرش ټشمپ چې د یىې لیذنې په تشڅ کې پاکعتان ته وس ډالێ کړ، او د افغانعتان په اړه یې ةې مىسده او غیشې 

ه اوونێ کې له نقؽې لشې کىلی يش. د افغانعتان په اړه ډیپلىماټیکي څشګنذونې چې که امشیکا وغىاړي افغانعتان په یى 

دغه ډول ظپکې څشګنذونې د دې ښکاسنذويي کىي چې د امشیکا او پاکعتان له لىسي د افغان ظىلې په اړه کىمه ةټه 

مػامله تشرسه ؼىې. د ټشمپ وسوظتیى څشګنذونى د کاةل اداسې په ګډون د افغان اوظنیى او پخىانیى مرشانى ظخت 

ىنىنه ساوپاسول او کاةل له امشیکا څخه د یادو څشګنذونى په اړه د وضاحات غىښتنه هم وکړه، چې پخىاين ولعمرش غربګ

حامذ کشصي د حکىمت دا غربګىن کمضوسی وةاله، او امشیکا ته یې آن د وتلى ګىاښ وکړ. په پاکعتان کې د ظالتانى 

ادونه نه غىاړي چې په افغان ظىله کې دې غميل پخىاين ظفیش مال غتذالعالم ضػیف په خربه چې د ظیمې هېى 

پشمختګىنه سامنځ ته يش، او هغىی یىاصې د خپلى ګټى په خاظش د افغان ظىلې په اړه کېذونکى غىنډو کې د ګډون لېىالتیا 

 ښیي.

پایله

ةىلى ةلنه وسکىل ةایذ ووایى چې افغان حکىمت د ظىلې ظتیػي سونذ ته په څپېړې وهلى او پاکعتان ته په دې اړه د سول لى

یىه ظرته تېشوتنه وه، په خىاؼینی رسه ةایذ ووایى چې په دې کاس رسه یې له یىې خىا ةین االفغاين خربو اتشو ته لىیه 

ې) صو رضةه وسکړه او له ةلې خىا یې پاکعتان ته یى واس ةیا چانغ وسکړ تش څى له اوږدې انضواء نه پغ ةیا د افغانعتان  

ته د پاکعتان له  لکه پخىا افغانعتانځان نه ذىړ کړي او ظپینه ماڼێ په دې قانؼ کړي چې له   ظفاسػ کىونکی(

 غینکى څخه وګىسي.
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د افغان ظىلې مىضىع څخه په ګټې اخیعتنې پاکعتان وکىلی ؼىل، چې نه یىاصې امشیکا رسه خپلې اړیکې وسغىي، 

چې پاکعتاين چاسواکى وخت پش وخت د ةلکې د کؽمیش مىضىع په اړه يې هم د امشیکا مالتړ سا خپل کړ. هغه مىضىع 

افغان ظىلې رسه مل او تړلې مىضىع ګڼلې وه. خى له ةلې خىا د پاکعتان لپاسه تش ټىلى اړینه مىضىع د امشیکا د مشظتى سا 

ذلتىل وو، ځکه اقتصادي ظتىنضه د یاد هېىاد لپاسه لىیه ظتىنضه ده، او ښایي په افغان ظىله کې د پاکعتان دومشه پشاخه 

 ډه ښىدنه هم د همذې کاس لپاسه ؼىي وي.ون

خى په ظاهشه پاکعتان د دې مشظتى په ساذلتىلى کې ةشیالی نه ښکاسي، او د امشیکا ولعمرش ډونالډ ټشمپ د خپل هېىاد  

ګټى ته په کتى په افغان ظىله کې د پاکعتان سول اسصښتمنذ وةاله، او د کؽمیش مىضىع حل کىلى لپاسه یې د هنذ او 

تشمنځ د دسېیم ګړي تىب لېىالتیا هم وښىده، چې هنذ ةیا د ټشمپ څخه د دسېیم ګړي تىب هیلې ښکاس کىلى پاکعتان 

غىښتنه سد کړه او دا مىضىع یې یىاصې د دواړو هېىادونى تشمنځ مىضىع ګڼلې. افغان دولت او افغان ظالتان ةایذ دا دسک 

نږدې کېذی يش، دوی ةایذ هم د ةین االفغاين خربو لپاسه د کړي، که پاکعتان او امشیکا د خپلى ميل ګټى لپاسه دومشه 

، څىمشه صس کېذی يش د افغان ظىلې په ىسته کړيپصمینې ةشاةشولى دا نایاب چانعىنه له الظه وس نه کړي، او غميل قذمىنه 

کتى او  ةشخه کې افغان ولغ ته یى ښه او غميل صیشی وسکړي، افغانعتان کىلی ؼىل د پاکعتان اقتصادي ظتىنضو ته په

د چین له لىسي پش پاکعتان د فؽاس ساوړلى په نتیره کې د افغان ظىلې پش وړانذې خنډونه له منځه یىيس، خى په 

افغانعتان کې د امشیکا له لىسي د دوه ګىين او کمضوسي حکىمت سامنځ ته کىل دا هیلې له منځه وړي، چې افغان 

 نه ونیيس.مرشان یې ةایذ په ساتلىنکي کې په اړه الصم تصمیمى 
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درآنشىرایملیوقضیۀفساداداری  

گضاسؼی سا دس  (MEC) رسظان، کمیتۀ معتقل نظاست و اسصیاةی متاسصه ةا فعاد اداسی یا میک ۳۱تاسیخ  هة

-پزیشیهای فعاد اداسی دس ؼىسای ملی کؽىس ةه نرش سظانذ که دس آن تحلیلی اص آظیثپزیشیمىسد آظیث

سفتاسی های قانىنی و ظاصمانی، ب( اصىل الف( چاسچىبکاس ؼىسای ملی: داسی دس ظه صمینۀ های فعاد ا

 . ؼذه اظتاسائه  ی انعانی، مالی و اداسیها، و د( ظشفیتو مػیاسهای اخالقی

پزیش دس ةشاةش  های آظیث اسصیاةی یادؼذه دس مذت یک ظال انرام ؼذه اظت و ضمن تؽخیص ةخؾ

ها پیؽکؾ می  پزیشی ظفاسؼات غملی سا ذهت سظیذگی ةه این آظیث ،یفعاد اداسی دس ؼىسای مل

 منایذ.

اػ سا انرام  پاسملان تا چه حذ وظایف ،که کاس دوسه گزؼته ؼىسای ملی تا چه انذاصه مىجش ةىده اظت این

پزیش اظت و پاسملان چه نقؽی دس  های کاس پاسملان دس ةشاةش فعاد اداسی آظیث کذام ةخؾ ،داده اظت

مىاسدی اظت که دس تحلیل این  ،صه ةا فعاد اداسی و تعتیق اصالحات دس ظعح کؽىس ایفا منىده اظتمتاس 

 هفته ةه ةحخ دس مىسد آن می پشداصیم.
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:پذیزدرشىرایملیهایآسیببخش

گذاری.روندقانىن۳

اسملان دس های غملکشد پ گضاسػ کمیتۀ نظاست و اسصیاةی متاسصه ةا فعاد اداسی دس پیىنذ ةه ؼیىه

های ذذی سا ةیان منىده که این نهاد ملی سا دس ةشاةش فعاد اداسی  کاظتی ،گزاسی و نظاست تقنینی قانىن

 ظاصد. پزیش می آظیث

گزاسی اص ؼفافیت کافی ةشخىسداس نیعتنذ. ةش اظاط حکم ماده نضدهم قانىن ظشص ظی  های قانىن سونذ

منظىسغىس، اسصیاةی و غنامنذی ةیؽرتظشح اةتذائی، غالوه اص ةه »اداسات  ،مشاحل نرش و انفار اظناد تقنینی

-مناینذگان اداسات ریشةغ ومتخصصین غشصۀ مشةىط، اص مناینذگان ةا صالحیت مإظعات غلمی

دس اکرث اوقات این  ،آوسد. دس دوسۀ گزؼته ؼىسالی ملی دغىت ةه غمل می« تحقیقاتی وذامػۀ مذنی نیض

ةه  ،گزاسی غیشمػیاسی اظت نظاست و پیگیشی اص سونذ قانىن ،الوهمىسد دس نظش گشفته نؽذه اظت. ةشغ

 ی که مػلىمات دس مىسد تػذاد قىانین تصىیث ؼذه اص ظىی ولعی ذشگه و مرشانى ذشگه دقیق نیعت.  گىنه

اغضای ؼىسای ملی دس صمینۀ تهیه و تشتیث معىده قانىن اص ظشفیت تخنیکی کافی و دانؾ قانىنی الصم 

. قانىن اظاظی کؽىس دس حالی که ةشای اغضای کاةینۀ دولت داؼنت تحصیالت غالی سا ةشخىسداد نیعتنذ

 ةشای اغضای ؼىسای ملی چنین رشظی مىذىد نیعت. ،رشط منىده اظت

ةینذ که ةایذ صیش کنرتول قىۀ اذشائیه  ؼىسای ملی سا ةیؽرت ةه دیذ یک نهادی می ،اص ظىی دیگش حکىمت

 داسد. ىاسد ؼىسای ملی سا اص پزیشفنت اةتکاسات حکىمت ةاص میةاؼذ. این وضػیت دس ةعیاسی اص م

های تقنینی سئیغ ذمهىس  اغضای ولعی ذشگه ةخؾ غمذۀ وقت خىیؾ سا رصف ةحخ پیشامىن فشمان

می مناینذ. این امش ةاغخ می ؼىد تا ةشای ةحخ و کاس سوی ظایش قىانین صمان کافی واگزاس نگشدد. ةش 

های تقنینی صادس  فشمان ،حیت داسد دس ذشیان سخصتی ؼىسای ملیسئیغ ذمهىس صال  ،اظاط قانىن

سوص ةػذ اص آغاص نؽعت ذذیذ  ۳۱های تقنینی نافز ؼذه انذ ةایذ دس ظشف  منایذ. قىانینی که اص ساه فشمان

ذهت ةشسظی ةه این ؼىسا ظپشده ؼىنذ. این کاس نه تنها ةاغخ فؽاس ةیؽرت کاسی ةش ذشگه می  ،ؼىسای ملی

 گیشد. ذلى ةحخ دس مىسد قىانین دیگش سا نیض می ةلکه ،گشدد

.نظارتتقنینی۲

های نظاستی دس ؼىسای ملی غیش مىجش و ناکاسآمذ اظتنذ و ةیؽرت  سونذ ،های اسصیاةی اخیش ةش ةنیاد یافته

منافؼ ؼخصی سا دس نظش می گیشنذ. دس صمینۀ  ،گان پاسملان دس تػشیف و انرام وظیفۀ نظاستی مناینذه
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دالیل مىذهی ةشای اظتیضاح وذىد نذاسد و آنان دس ساةعه ةه مىضىغات  ،ةیؽرت اوقات ،وصیشاناظتیضاح 

 ؼىنذ.  غیشمشةىط و غیشرضوسی اظتیضاح می

های مؽخص ةشای حل مناصغات میان  قانىن اظاظی کؽىس احکام رصیح دس مىسد میکانیضم ،همچنان

 حکىمت و ؼىسای ملی نذاسد. 

اػ سا ةه ؼکل یکنىاخت و  نگشػ غمىمی سا که ؼىسای ملی وظایف ،ها پزیشی این و دیگش آظیث

 منایذ. تقىیت می ،دهذةاؼفافیت ةاال انرام منی

.اصىلرفتاری۱

ةخؽی اص اصىل سفتاسی این ؼىسا سا که مشةىط ةه تضاد منافؼ می  ،ؼامس صیادی اص اغضای ؼىسای ملی

ةعیاسی اص  ،دولتی دخالت داسنذ. غالوه ةش آن های گیشنذ و دس داوظلتی ةشای قشاسداد نادیذه می ،ؼىد

 های ؼان سا جتت و اغالن نکشده اظت.  اغضای ؼىسای ملی تا ةه حال داسایی

فعاد گعرتده دس پیىنذ ةه مصاسف  ،پنذاسنذ گان خىد سا فشاتش اص قانىن می ضمن آنکه ةشخی اص مناینذه

 وذىد داسد. ،های غیشقانىنی تحفهالةی گشی ةشای پىل نقذ و سؼىت یا پزیشفنت  ،اغضای ؼىسا

.معیارهایاخالقی۴

اسصیاةی کمیتۀ نظاست و اسصیاةی متاسصه ةا فعاد اداسی ةه تتػیض دس پیاده ظاخنت اقذامات تأدیتی اؼاسه 

که ناتىانی  گان ؼىسای ملی فشهنگ مػافیت وذىد داسد. دس حالی داسد و ةیان می منایذ که دس میان مناینذه

ؼیىع فشهنگ مػافیت دس میان  ،منایذ دیث اغضای ؼىسا پاظخگىیی آنها سا دؼىاستش میو تتػیض دس تأ 

 ظاصد.   گان دظتگیشی و محکىم ظاخنت آنان ةه ذشم سا نضدیک ةه ناممکن می مناینذه

.ظزفیتهایاداریومالی۵

دی اص کاسمنذان صیشا ؼامس صیا ،سونذ اظتخذام دس دساالنؽاهای ؼىسای ملی نیاص ةه ؼفافیت ةیؽرت داسد

های غملی  داخلی ؼىسا ةش اظاط ؼناخت و سواةغ خانىادگی گامؼته ؼذه انذ. غذم مىذىدیت کاسؼیىه

پزیشی این ةخؾ ؼىسا سا دس ةشاةش فعاد اداسی  آظیث ،ةشای تفتیؾ داخلی منظم و نظاست اص مصاسف ؼىسا

رضوست ةه داؼنت ظیعتم  ،ذهت ؼفافیت ةیؽرت دس تخصیص مناةؼ ؼىسا ،ةیؽرت ظاخته اظت. ةاالخشه

 دیذه می ؼىد. ،های ؼفاف ةهرت ةشای مػاؼات همشاه ةا کنرتول

گیزینیتجه

دس  ،گزاس و ناظش ةش غملکشد حکىمت افغانعتان ةه ذای آنکه ةه گىنۀ یک نهاد قانىنقتلی ؼىسای ملی 

 مؽکل ةىده اظت.دس ةعیاسی اص مىاسد خىد ةشخی اص  ،ةخؾ متاسصه ةا فعاد اداسی کاسکشد مىجش داؼته ةاؼذ



۱۳۳–تحلیل هفته   

 

 

 
9 

اصىل سفتاسی و مػیاسهای  ،پزیش ةىده گزاسی و نظاست دس ةشاةش فعاد اداسی آظیث پشوظه های قانىن

اخالقی دس اکرث مىاسد نادیذه گشفته می ؼىد و ظشفیت های اداسی و مالی دس داساالنؽاهای این ؼىسا 

 ضػیف انذ.

، مػاونین ها ةش رس انتخاب سئیغ ولعی ذشگه گشی ملههایی دس صمینۀ مػا ةا آنکه نگشانی ،دوسه فػلی پاسملان

فشصت اغاده حیحیت و نام نیک این نهاد مهم ملی سا داسد. این  ،وذىد داؼت ها ذشګه و سؤظای کمیته

های معلىب  گزاسی ؼفاف و نظاست مىجش و نیض اص ساه اسائۀ منىنه دوسه اص ؼىسای ملی اص ظشیق قانىن

 ىسا ةشگشدانذ. می تىانذ اغتامد غمىمی اص دظت سفته سا ةه ؼ ،سفتاسی و اخالقی

سفارشاتبزایمبارسهبافساددرشىرایملی

های  پزیشی گضاسػ کمیتۀ نظاست و اسصیاةی متاسصه ةا فعاد اداسی ظفاسؼات غملی سا ةشای کاهؾ آظیث 

گشدد که  فعاد اداسی دس ؼىسای ملی اسائه منىده اظت. تعتیق این ظفاسؼات تا حذ صیادی ةه این ةشمی

 ملی تا چه انذاصه تىانایی و اسادۀ تغییش این نهاد ملی ةه یک نهاد مىجشتش سا داسد. داساالنؽاهای ؼىسای

الصم اظت ؼىسای ملی  ،ةشای ةاال ةشدن ظعح ؼفافیت دس ساةعه ةه آماده ظاخنت معىده اظناد تقنینی

رشیک ظاخنت معىدۀ پیؽنهادی دس وةعایت سظمی ؼىسا و  ،های مؽىستی مىاسدی ماننذ: تذویش نؽعت

سا  ،های اذتامغی و واداس ظاخنت ةه سظیذگی ةه همه نظشیات پیؾ اص فشظتادن معىده ةه پاسملان کهؼت

ذمهىس و  های تقنینی سئیغ های پاسملانی ذذاگانه ةشای کاس ةش تأئیذ یا سد فشمان اذتاسی منایذ.ایراد گشوه

ایذ.نمنظىس تغییش نظش کاس ةش دیگش معائل تقنینی می تىانذ اص تػعیل دس تصىیث قىانین ذلىگیشی من

این نهاد ةایذ کاسهای خىیؾ سا ةا ؼفافیت ةیؽرت و یکعان ةا مػیاسهای  ،غمىمی دس مىسد پاسملان کؽىس

ةاالی معلکی انرام دهذ.رضوست اظت تا ظشصالػمل سوؼن ظىءاظتفاده اص مػافیت ةه حیخ یک اقذام 

پایان دادن ةه فشهنگ مػافیت اغضای  یی اص مػیاسها وضؼ گشدد تا دس تأدیتی ایراد گشدد و مرمىغه

هایی که ةاغخ افضایؾ چؽمگیش مػاؼات اغضای ؼىسای ملی گشدیذه  ممذ واقؼ ؼىد.پشوظه ،پاسملان

متام امکانات و ترهیضات  ،ةایذ ذذاً ةشسظی گشدد و نیض ذهت اظتفاده غادالنه اص مناةؼ تىصیؼ ؼذه ،اظت

 مشةىط ةه ؼىسا مىسد ةشسظی قشاس گیشد.
 

 باط با ما:ارت

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

  www.csrs.af -- www.csrs.comضایت: بیو

   + 93 (0) 080282422  -  (+93) 020460202 :دفرت شامرۀ متاص

 .دیدار ارسال ما به هینشر نیا مطالب بهبىد جهت را خىد شنهاداتیپ و اتینظر لطفا  
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