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 مقدمه

د افغانستان  جملې له دې .فساد اوج ته رسېدلی اداري د افغانستان په مختلفو ادارو کېدوو لسیزو کې په تېرو 

حکومت افغان راپورونه ورکول کېږي. که څه هم وخت نا وخت فساد په اړه پراخ اداري د هم ونو کې کپه ګمر 

 له دغو ، خوړېوړاندې د اغېزناکې مبارزې ژمنې ک رفساد پ اداري او نړیوالې ټولنې رسه د تل له خپلو خلکو

 . ېدو په حال کې دهلوړ د ژمنو رسه رسه لیدل کېږي چې د فساد کچه د ښکته کېدو پر ځای 

په دې وروستیو کې ولسمرش  ،ترڅنګ د بېالبېلو راپورونو نړیوالو بنسټونود فساد په اړه کې د اداري په افغانستان 

د مالیې  مه۱۹ر میاشتې پ ېم تېرې د .کېږي عواید غالزیات  نیاميي له چې د افغانستان ویيلپه ډاګه هم غني 

لږ تر  ۍ کچهچې په ورځن هد وليس جرګې استجوابیه غونډې ته تائید کړ  هم خالد پاینده رسپرست وزیر محمد

. د مالیې رسپرست وزیر ژمنه کړې وه چې په ګمرکونو ضایع کېږي په ګمرکونو کې عواید همیلیون ډالر  لږه اته

د  هڅه کوياګه کوي، خو ال هم دا کار نه دی شوی او وليس جرګه کې پر فساد د تورنو کسانو نومونه به په ډ

 مالیې وزیر د دغو چارواکو د نومونو افشا کولو ته اړبايس.

په ګمرکونو کې د فساد قضیې د رسنیو د خرب تر کچې محدودې پاتې کېږي او د مخنیوي د الرو چارو په برخه 

کې یې جدي ګامونه نه ترسرتګو کېږي. په داسې حال کې چې ال هم د افغانستان د کلنۍ بودجې ډېره برخه د 

که د پل عواید لوړ کړي؛ خو بهرنیو مرستو له الرې چمتو کېږي او حکومت هڅه کوي چې په داخيل کچه خ

کېدو خربه  ضایعچې ولسمرش او د مالیې وزیر یې د  فساد موجود وي کچه دومرهعوایدو په راټولولو کې په 

له جدي د هېواد اقتصاد به کمېدو رسه له د بهرنیو مرستو او کې  يپه نږدې راتلونکچې  کوي، نو داسې ښکاري

میلیون ډالر په نظر کې ونیسو، د کال شاوخوا  ۸تر  ۷بحران رسه مخ وي. که په یوه ساده محاسبه کې د ورځې 

 نیامیي برخه جوړوي.ملیارده ډالر عواید ضایع کېږي او دا د افغانستان د مجموعي کلنۍ بودجې شاوخوا  ۲.۷

دا چې له اداري فساد رسه سمه مبارزه هېواد د خود کفایۍ لور ته وړلی يش، د دغې موضوع اهمیت ته په 

د  چېهڅه کوو کتلو او په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد د شتون له کبله په دې مقاله کې 

 وړاندې کړو.حل الرې د مخنیوي لپاره یې ممکنه په ګوته او  هفساد الملوناداري ونو کې د کګمر هېواد په 

 فساد اداري په ګمرګونو کې

ګمرګونه د اقتصادي جوړښت په توګه د ټرانزیټ، وارداتو او صادراتو ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو برخو کې 

د دولتونو مقررات پيل کوي. د عوایدو راټولونه، چې د ګمرکونو له بنسټیزو کارونو ګڼل کېږي، د هېوادونو د 

وګه پېژندل کېږي. خو په ورته وخت کې اقتصادي، سیايس او ټولنیز پرمختګ لپاره د یوې مهمې رسچینې په ت

پکې تررسه کېږي ګمرکونه دي.  لوړه کچه فسادڅېړنې ښيي، چې مخ پر ودې هېوادونو کې هغه ادارې چې په 

 رې ډوله اداري فساد تررسه کېږي:په مجموعي توګه په ګمرکاتو کې الندې د

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.pashtovoa.com/a/corruption--in-afghanistan-/5831271.html
https://www.pashtovoa.com/a/corruption--in-afghanistan-/5831271.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/140179/
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https://pajhwok.com/ps/2021/05/19/up-to-%D9%88%D9%86-8-million-a-day-is-stolen-from-customs-revenue/
https://pajhwok.com/ps/2021/05/19/up-to-%D9%88%D9%86-8-million-a-day-is-stolen-from-customs-revenue/
https://blogs.worldbank.org/governance/corruption-customs-time-new-approach
https://blogs.worldbank.org/governance/corruption-customs-time-new-approach
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خصويص رشکتونه او سوداګر د خپلو ورځنیو ګمرکي چارو ژر تررسه کېدو لپاره رشوت یا  ورځنی فساد: .1

 بډې ورکوي.

خصويص رشکتونه او سوداګر هڅه کوي چې د ګمرکي پروسې پرمهال ګمرکي مامورینو  د درغلۍ فساد: .2

 رس لږه یا هېڅ مالیه ور نه کړي. ته د بډو ورکولو له الرې د خپلو اجناسو پر

د غیر قانوين توکو او اجناسو واردول، د بېلګې په توګه د نشه یي توکو ترڅنګ د یو شمېر  جرمي فساد: .3

 نورو غیر قانوين توکو واردول او صادرول.

فساد عمالً د افغانستان په ګمرکونو کې د فساد په اړه خپرو شویو معلوماتو ته په کتلو، پورتنی درې واړه ډوله 

په ګمرکونو کې لیدل کېږي. د قانوين توکو د وارداتو او صادراتو په پروسه کې د اداري فساد ترڅنګ، غیر 

قانوين توکي هم د ګمرکونو له الرې صادرېږي او واردېږي. د بېلګې په ډول هغه کیمیاوي مواد چې په 

ي لکه رشاب او )ټابلیټ کا( د ګمرکي مامورینو یي توکچاودېدونکو توکو کې ګټه ترې اخیستل کېږي او یا هم نشه

 ېپر ضد مبارز  مویتوکو او جرا يیملتونو د نشه روګد ملد ناغېړۍ او اداري فساد له امله هېواد ته راوړل کېږي. 

له مخې تر عديل او قضايي ارګانونو وروسته ډېرې بډې په ګمرکي ادارو کې ورکول  موندنوکال د  ۲۰۱۲ادارې د 

مرکي ادارو کې د ډالر او په ګ ۳۰۰کېږي. د د غه راپور له مخې، په عديل او قضايئ ارګانونو کې په اوسط ډول 

 ډالرو په کچه رشوت یا بډې ورکول کېږي. ۲۰۰

 په ګمرکونو کې د اداري فساد عیني بېلګې

د پکتیکا والیت په موږ دلته د بېلګې په توګه د یوه ګمرک په اړه د عیني شاهدانو د سرتګو لیدلی حال رااخلو. 

عیني شاهدانو سرتاتېژیکو ه ګمرک کې کال کې رسام ګمرک پرانیستل شو. په دغ ۱۳۹۸کې په برمل ولسوالۍ 

وویل، چې هلته د ګمرک مسوولینو د ګمرک د رسمي پاڼو  د نوم نه خپرولو په رشط ییزو څېړنو مرکز تهاو سیمه

او په دې توګه د محصول پیسې  پر ځای جعيل پارچې چاپ کړې، چې له اصيل هغو رسه یې هېڅ توپیر نه کېږي

 له سوداګرو رسه د جوړجاړيکوم رسمي محصول هم که اخیستل کېږي، نو از همدا ر  د دولت بودجې ته نه ځي.

 په پراخه کچه قاچاقي مالونه د دوی په وینا،له الرې د توکو د نیامیي وزن پیسې اخیستل کېږي.  او اداري فساد

جرو او داسې له پولې هاخوا د جنويب وزیرستان مرکز واڼه ته انتقالېږي او پکې له قیمتي ډبرو نیولې تر رن هم

نورو وسایلو پورې له هېواده بهر قاچاق کېږي. د دغو عیني شاهدانو په وینا، دا موټرونه د کباړ تر نوم الندې 

قاچاق کېږي او پکې د ګمرک له مسوولینو نیولې د ميل امنیت او رسحدي ځواکونو پورې ټول خپله ونډه اخيل. 

زره ډالره سهم اخيل؛ خو د ګمرک مسوولین یې  ۲۰ه میاشت د بېلګې په توګه د رسحدي ځواکونو قوماندانان هر 

زره نیولې تر  ۵۰له څخه بیا د کباړ په رسای کې چېک کوي او د جنس مطابق پیسې ترې اخيل، چې له هر موټر 

. همدا راز د کوچنیو او په دې توګه ممنوعه توکي له هېواده بهر ته قاچاق کېږي زره پورې کلدارې اخيل ۳۰۰

الرې د انتقالېدونکو توکو پیسې هم د دولت بودجې ته نه ځي او نه هم رسمي پارچه ورکول کېږي، موټرو له 

د موټرچلوونکي پر الس یوه امضا کېږي ترڅو یې د ګمرک عسکر وپېژين او د له پیسو اخیستلو وروسته رصف 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Corruption_in_Afghanistan_FINAL.pdf
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Corruption_in_Afghanistan_FINAL.pdf
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 ۲۰۰۰)اکرثا يف موټر پیسو  رتګ اجازه ورکړي. همدا راز د لرګیو موټرونه هم له رسمي پارچې پرته د معلوم مقدا

په مقابل کې د پولې هغې غاړې ته اوړي. هلته د سکرنونو د نصب پر وړاندې هم موانع شته، د بېلګې  کلدارو(

مې هلته الره بنده وه او د سیمې یوه قوم د پاکستاين لوري ۳د جوالی تر  مې نېټې۲۰له په توګه د جون میاشتې 

له بلې خوا کوم موټرونه چې له هغې خوا راځي، له کوم دلیل پرته  یون کړی و.له خوا د سکیرن نصبولو خالف الر

پارکېنګ کېږي او ماښام د تګ اجازه ورکول کېږي، ترڅو په ارګون سیمه کې عمومي ګمرک ته ناوخته ورسېږي 

 او د ناقانونه پیسو له اخیستلو رسه له ګمرک څخه تېر يش.

 د اداري فساد عواملپه ګمرکونو کې 

ییزو چارواکو ورځنۍ کچه میلیونونه افغانۍ عواید د دولت د خزانې پر ځای د ګمرکونو د کارکوونکو، سیمهپه 

ته ځي. د بېلګې په توګه، په ګمرکونو کې د هغو  شخيص جیبونواو کمیشنکارانو لخوا په سیستامتیکه توګه 

والو او زورواکانو مالتړ له ځان رسه لري، د دې المل شوي چې د شتون چې د غیرمسؤولو وسله کمیشنکارانو

سوداګریز توکي له محصول پرته له ګمرکونو تېر يش او په  ګمرکي مامورینو د تهدیدولو له الرې ځینې وختونه

ځینو وختونو کې هغه ګران بیه سوداګریز توکي چې زیات محصول پرې راځي د تقلبي اسنادو د جوړولو له الرې 

د ټیټ بیه سوداګریزو توکو په نوم له ګمرکونو تېر يش. د معلوماتو پر بنسټ، د ګران بیه سوداګریزو توکو بار 

وټر د محصول کچه له یو میلیون نیولې تر لس میلیون افغانیو پورې رسېږي، خو د فساد له امله د حکومت یوه م

 زرو افغانیو پورې جمع کېږي.  ۲۵۰زرو تر  ۸۰خزانې ته یوازې د 

تنو کمیشنکارانو د سوداګرو د سوداګریزو توکو د ګمرکي پروسې په  ۵۶۵د هېواد په ټولو ګمرکونو کې تراوسه 

کې فعالیت درلود؛ خو دا چې د دغو کمیشنکارانو شتون اداري فساد ته په پراخه کچه الره هواره کړې برخه 

( مادو کې تر تعدیل وروسته تېره میاشت د هېواد په کچه د ۱۹، ۱۸، ۱۷وه، د کابینې له لوري د ګمرکونو قانون )

پروسه لغوه اعالن شوه. که څه هم دا کار باید کلونه وړاندې شوی وای خو دا چې اوس سوداګر د  کمیشنکارۍ

ې خپل یوزرونه ک سیستم اسیکوډا د ګمرکي طی مراحل کولو لپاره له کمیشنکارانو پرته په خپلو سوداګریزو توکو

جوړوي یو ښه ګام دی. خو دا ګام به هم د غیر قانوين اخیستنو، اداري فساد رسه مبارزې، د عوایدو په شفاف 

ولو په برخه کې هغه مهال مرستندوی واقع يش چې یاد سیسټم په ډول راټولېدو او د اداري پروسو آسانه ک

 اغېزناک ډول تطبیق او استعامل يش.

بله ستونزه چې په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي چاره یې ستونزمنه کړې، د سم نظارت او نظاريت سیستمونو 

لو په موخه کوم پالوی نشتون دی. ډېر کله داسې شوي، چې حکومت په ګمرکونو کې د فساد د قضیو د څېړ 

کال په ډسمرب  ۲۰۲۰استولی، خو وروسته بیا خپله څېړونکی پالوی پر فساد تورن شوی. د بېلګې په ډول د 

میاشت کې د مرشانو جرګې یو پالوی د بلخ والیت حیرتان بندر ته د ګمرکي عوایدو د ارزیابۍ لپاره استول 

اخیستلو  زره امریکايي ډالرو بډو ۴۰ کې درې تنه سناتوران د شوی و، خو د امنیتي ادارو په وینا په یاد پالوي

په خپله  مرکز قضايي او عديل مبارزې د رسه جرمونو درنو له فساد اداريپر مهال ونیول شول. که څه هم د 

http://www.csrskabul.com/
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https://customs.mof.gov.af/347/%D9%86%D9%86-%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88-%DA%AB%D9%85%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%90-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%88-%DA%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8D-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://asycuda.org/en/
https://asycuda.org/en/
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-04-30qr.pdf
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بډو اخیستلو تورن او په لس کاله او یوه میاشت بند محکوم کړل، خو وروسته  لومړنۍ محکمه کې یاد کسان پر

 ولیدل شول چې هغوی په ضامنت له بند څخه خوشې کړای شول.

تر ټولو مهمه او اسايس ستونزه چې په ګمرکونو کې یې اداري فساد ته الره هواره کړې، هغه د ګمرکونو اړوندو 

کونو کې له امنیتي مسؤلینو نیولې تر لوړو پوړو او عادي کار کوونکو پورې دولتي دندو پېر او پلور دی. په ګمر 

پیلوي، او په ګمرکونو کې د ډېر شمېر هغو کسانو لپاره  دندېد زرګونو او لکونو ډالرو بډو ورکولو په بدل کې 

ځینې  لپاره پیسې او یا واسطه ونه لري، د خدمت کولو لپاره ځای نه لیدل کېږي.همدا راز، چې د بډو ورکولو 

چې د ګمرکونو نژدې نیامیي مامورین د وليس جرګې د وکیالنو او نورو زورواکانو په زور ټاکل شوي  ښيياسناد 

 دي.

فساد د  يد ادار ې افغانستان د روڼتیا څار ادار د د دولتي دندو پېر او پلور په تېرو دوو لسیزو کې موجود و. 

ینو . له دې وراخوا افغان رسبللی واو پلور فساد یو تر ټولو لوی المل د دندو پېر ي کال رپوټ کې د ادار  ۲۰۰۷

. د بېلګې يدندې پلورل کېږ ي، په هېواد کې دولتيرګندېږ، چې له مخې یې څيهم داسې ډېر خربونه خپاره کړ 

شوی دی. ګمرکونه هغه ادارې دي، چې  پلورلزره افغانیو پورې  ۸۰بست ان تر  يپه توګه د یوه عادی ښوونک

و په سرتګه کتل کېږي او دولتي بستونو د خرڅالو په منحوس څرخ کې تر ډېره ورته د لوړ عاید لرونکو بستون

همدغه پېر او پلور له کبله  موجود دی او دپه لوړه، منځنۍ او ټیټه کچه  لومړی ځای لري. د دندو پېر او پلو

ه په موخه پ پیسو د بېرته ترالسه کولو مرصف کړوده، چې یو څوک اړ دی، د دندې له پېلېدو وروسته د خپلو 

 .فساد کې ښکېل پاتې يش

 د حکومتي چارواکو او زورواکو رول

له مخې، چې تېر کال خپور شوی و، د  راپورد اداري فساد پرضد د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمېټې د یوه 

ماليې وزارت د ګمرکونو او عوایدو اړوندو برخو کې د زورواکانو، د پارملان غړو او دولتي چارواکو ناقانونه 

مداخلې او فشارونه په دغو ادارو کې د اداري فساد یو اسايس المل دی. ډېر کله داسې هم شوي، چې د ګمرک 

د مالیې ه لوري د زور او تهدید له الرې د اسنادو السلیک کولو ته اړایستل شوي. عادي مامورین د زورواکانو ل

محمد خالد پاینده هم د وليس جرګې په غونډه کې له ورته ستونزې شکایت وکړ. نوموړي وزارت رسپرست 

له بده مرغه په ځینو ځایونو کې والیان، امنیه قوماندانان، کمیساران او هر څوک چې زور یې ورسېږي، »: وویل

 «.خپل حق اخيل

په ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې د حکومت هڅې تر ډېره مؤثرې نه دي او عمال داسې 

ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي المل يش. بلکې ځینې داسې موارد هم تر  اقدامات نه دي شوي، چې په

سرتګو کېږي، چې د اداري فساد له زیاتېدو رسه مرسته کوي. په ځینو مواردو کې داسې کسان چې د اداري 

م فساد دوسیې لري، د دې پر ځای چې قانون پرې پيل يش بیاځلې په ګمرکونو کې پر دندو ګامرل کېږي. یا ه

هغه مامورین چې په فساد تورن پېژندل شوي، موده وروسته پرته له دې چې په قضايئ ارګانونو کې یې دوسیې 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://8am.af/ps/corruption-in-the-countrys-customs/
https://8am.af/ps/corruption-in-the-countrys-customs/
https://8am.af/ps/behind-the-scenes-appointments-at-customs/
https://8am.af/ps/behind-the-scenes-appointments-at-customs/
https://ariananews.af/ps/%d9%88%d9%84%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%da%ab%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%bc%d8%a7%da%a9%d9%86%db%90-%d9%be%d9%87-%d8%a7%da%93%d9%8a%da%a9%d9%88-%d8%a7%d9%88-%d9%be%d9%8a%d8%b3%d9%88/?lang=ps
https://ariananews.af/ps/%d9%88%d9%84%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%da%ab%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%bc%d8%a7%da%a9%d9%86%db%90-%d9%be%d9%87-%d8%a7%da%93%d9%8a%da%a9%d9%88-%d8%a7%d9%88-%d9%be%d9%8a%d8%b3%d9%88/?lang=ps
https://avapress.com/en/162572/MEC-Reports-Corruption-In-Customs-And-Revenue-Departments
https://avapress.com/en/162572/MEC-Reports-Corruption-In-Customs-And-Revenue-Departments
https://pajhwok.com/ps/2021/05/19/up-to-%D9%88%D9%86-8-million-a-day-is-stolen-from-customs-revenue/
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کېږي. دا  ګامرلتصفیه يش، د بډو یا پېژندګلوۍ په بدل کې بېرته په ګمرک او یا بله دولتي اداره کې پر دنده 

 هغو کسانو ته چې برحاله په ګمرکونو کې په فساد کې ښکېل وي، د ال ډېر فساد جرئت ورکوي.  چاره

والو له لوري د ناقانونه څه موده وړاندې په لویو الرو کې له سوداګرو څخه د پولیسو او نورو غیرمسؤوله وسله

صاب وکړ. د دوی په خربه، پر پیسو اخیستلو قضیه جدي شوه او د بار وړونکو الریو موټر چلوونکو کاري اعت

سوداګریزو توکو بار الریو څخه د پولیسو لخوا غیر قانوين پیسې غوښتل کېږي او د نه ورکړې په صورت کې 

کېږي. که څه هم حکومت په دې تړاو د اقداماتو خرب ورکړ او د موټر چلوونکو  وژلهغوی ګواښل کېږي او یا 

کاري اعتصاب پای ته ورسېد، خو څو ورځې وروسته بېرته هامغه پخوانی وضعیت شو او بیا هم ځینې موټر 

و چلوونکي پکې د پولیسو له لوري ووژل شول. دا چاره د دې المل شوې چې سوداګر د مالونو د ځنډ رسېدو ا

خرابېدو له امله هم په لویو الرو کې ناقانونه پیسې ورکړي او هم په ګمرکونو کې د خپلو مالونو ژر تېرېدو لپاره 

 مامورینو ته پیسې ورکړي.

د حکومت داخيل سیايس اختالفات او په ځینو مواردو کې په ګمرکونو کې مداخلې هم دغلته د فساد د لوړېدو 

مړۍ میاشت کې ولسمرشۍ ماڼۍ په مالیې وزارت تور پورې کړ چې په غیر کال په لو  ۲۰۲۱المل شوې دي. د 

کار کوونکو د سماليس ګوښه  ۱۳۸قانوين توګه یې په ګمرکونو کې ګامرنې تررسه کړې او له همدې کبله یې د 

داسې حد ته ورسېد چې د مالیې وزارت د مرشتابه بدلون ته یې کېدو امر وکړ. د دواړو لوریو ترمنځ دا اختالف 

الره هواره کړه. د مالیې وزیر چې له وليس جرګې څخه یې د باور رایه هم ترالسه کړې وه د ولسمرش له لوري له 

کارکوونکي ګوښه کړي وو او  ۶۰دندې ګوښ کړای شو. د خپرو شوو اسنادو له مخې، ولسمرش د مالیې وزارت 

لۍ ته د معريف کېدو امر یې کړی و، خو هغه کارکوونکي نه یوازې څارنوالۍ ته معريف شوي نه وو، بلکې څارنوا

  خپلو دندو ته یې دوام ورکړی و.

نستان د دې ترڅنګ، یو بل المل هم په اداري فساد کې د بهرنیانو ښکېلتیا ده چې په مجموع کې یې په افغا

کال راوروسته له افغانستان رسه د شوو مرستو ډېره برخه په خپله د  ۲۰۰۱. له کې اداري فساد ته وده ورکړې

بهرنیانو او مرستندویه ادارو له لوري لګول شوې او کمه سلنه یې د افغان دولت د بودیجې له الرې لګول شوې 

عشاریه شپږ افغانستان رسه درې اله پورې مرستندویه هېوادونو  ۲۰۰۹کال تر  ۲۰۰۲ده. د بېلګې په ډول له 

سلنه یې د افغان حکومت له الرې لګول شوې. د بهرنیو هېوادونو له  ۲۳کړې چې یوازې  مرستهډالر  همیلیارد

د دې المل  خپلوانو ته د قراردادونه ورکول چارواکو لوري په خپله د مرستو مرصف او د لوړ پوړو افغان دولتي

ولسمرش حامد کرزي د خپل واک په موده کې په افغانستان  پخواين شول چې اداري فساد ته الره هواره کړي.

ان تر دې چې خپله د کرزي د ورور د  تورنول.او فساد ته پر ودې ورکولو فساد  بار بار پرکې بهرين هېوادونه 

خربه هم پکې مطرح وه او خپله کرزي په دې اړه هم بهرنیان مالمت کړي وو. د یوه امریکايي حسابدار  ښکېلتیا

لرو معادل قراردادونو په ارزونه کې ملیارده ډا ۱۰۶له قوله چې په افغانستان کې یې دنده تررسه کړې، نوموړي د 

ضایع شوې او یا  سلنه زیاتې پیسې په نورو الرو ۴۰دا وه چې د دغو قراردادونو تر  پایلهرول لرلی. د دې ارزونې 

 هم د جنایکارو ډلو او فاسدو افغان چارواکو جیبونو ته تللې دي.

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://tolonews.com/business-169414
https://tolonews.com/business-169414
https://tolonews.com/pa/afghanistan-170950
https://tolonews.com/pa/afghanistan-170950
https://tolonews.com/business-169414
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2011/06/110611_hh-foriegn-aid-afg
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2011/06/110611_hh-foriegn-aid-afg
https://www.arabnews.com/world/afghan-leader-blames-foreigners-corruption
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-corruption-government/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-corruption-government/
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 په ګمرکونو کې د اداري فساد اغېزې

له مخې هر افغان مکلف دی چې دولت ته د قانون له مخې مالیه  مادې مې۴۲د افغانستان د اسايس قانون د 

او محصول ورکړي، او ورکړل شوې مالیه او محصول دولتي واحد حساب ته تحویلېږي. خو له بده مرغه د شته 

اداري فساد له کبله یا خو مالیه او محصول دولت ته نه ورکول کېږي او یا هم د دولتي خزانې پر ځای د فاسدو 

کو جیبونو ته ځي. په دې توګه هر کال د افغانستان ملیاردونه ډالر عواید ضایع کېږي؛ په داسې حال کې چاروا

چې هېواد په خورا بد اقتصادي وضعیت کې دی او ال هم د بهرنیو مرستو له شتون پرته په اقتصادي لحاظ د 

 حکومت دوام له ګواښ رسه مخ دی.

تر پنځه میلیارده ډالرو ته رسیږي. په داسې حال کې چې د وروستیو د افغانستان کلنۍ بودیجه تقریباً څلور 

ه ډالرو زیات او د دوه نیم میلیاردله کبله هر کال تر  فسادموندنو له مخې، یوازې په ګمرکونو کې د اداري 

 بودیجېاندازه عواید ضایع کېږي. له دې کبله، ال هم د افغانستان د کلنۍ  افغانستان د نژدې نیامیي بودجې په

 ۴۷۳بودیجه هـ ش کال کې د افغانستان ميل  ۱۴۰۰تر پنځوس سلنه زیاته برخه پر بېرونیو مرستو متکي ده. په 

هـ ش  ۱۴۰۰میلیارده یې پرمختیايي بودیجه تشکیلوي. د  ۱۶۱میلیارده یې عادي او  ۳۱۱میلیارده افغانۍ وه، چې 

 د کورنیو عوایدو او پاتې برخه یې د مرستو له الرې متویلیږي. سلنه ۴۵.۸کال بودیجې 

په ګمرکونو د عوایدو ضایع کېدل او اداري فساد په ټولیز ډول په افغانستان کې د اداري فساد یوه سرته برخه 

شفافیت نړیوال سازمان هر  ده او د فاسدو هېوادونو په کتار کې د افغانستان په شاملېدو کې خپل رول لري. د

کال افغانستان د هغو هېوادونو په لومړي کتار کې راويل، چې زیات اداري فساد پکې تررسه کېږي. په ګمرکونو 

کې اداري فساد په ټوله کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه لوړه کړې او ان له افغانستان رسه د کېدونکو 

ه مخ کړی، ځکه نړیوالو بار بار خپلې مرستې د اداري فساد د کچې له بهرنیو مرستو بهیر یې له ستونزو رس 

 کموايل رسه تړلې دي.

په ګمرکونو کې پراخ اداري فساد او شته ستونزو د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن ډېرېدو او بې باورۍ رامنځته 

سلنه افغانان په  ۴۳له مخې  موندنوکال  ۲۰۱۸د  سازمان څار روڼتیا افغانستان دکېدو کې هم خپل رول لرلی. 

سلنه پوښتل شوو کسانو بیا په حکومت کې  ۶۲دې نظر وو چې د فساد له امله خلک د طالبانو لیکو ته ورځي او 

 د طالبانو د نفوذ د زیاتېدو المل ګڼلی و. پراخ اداري فساد

بل لور ته په ګمرکونو کې پراخ اداري فساد پر داخيل تولیداتو هم منفي اغېزې لرلې دي. د نا امنۍ، برېښنا نه 

شتون او ګڼو نورو ستونزو رس رسه د داخيل تولیداتو لپاره پانګونه کېږي، خو په مقابل کې هېواد ته د ګمرکونو 

قاچاقي او غیر قانوين توګه له ګمرکي محصول پرته واردات تررسه کېږي او په دې توګه د داخيل له الرې په 

تولیداتو د بیو لوړېدو او په مارکیټ کې د نه خرڅېدو ستونزې رامنځ ته کوي. له دې کبله له یوې خوا د وارداتو 

د کې دننه داخيل پانګونې پر وړاندې محصول ميل عوایدو ته نه ځي او له بلې خوا د داخيل تولیداتو او په هېوا

 هم ستونزې جوړوي. 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://moj.gov.af/ps/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://moj.gov.af/ps/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://afghanprogress.com/news_detail.php?id=67
http://afghanprogress.com/news_detail.php?id=67
https://thediplomat.com/2021/02/why-afghanistan-is-caught-in-a-budget-crisis-again/
https://thediplomat.com/2021/02/why-afghanistan-is-caught-in-a-budget-crisis-again/
https://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/National%20Budget/1400_Budget/1400-%20Budget%20at%20a%20Glance%20-%20Dari.pdf
https://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/National%20Budget/1400_Budget/1400-%20Budget%20at%20a%20Glance%20-%20Dari.pdf
https://www.u4.no/publications/corruption-in-afghanistan-and-the-role-of-development-assistance
https://www.u4.no/publications/corruption-in-afghanistan-and-the-role-of-development-assistance
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 شي؟ کېدلی راښکتهڅنګه په ګمرکونو کې د فساد کچه 

تر هر څه دمخه له اداري فساد رسه د اغېزناکې مبارزې او په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د اداري فساد او 

تیا لیدل کېږي. په ګمرکونو کې د میلیونونو عوایدو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره قوي سیايس ارادې ته جدي اړ 

ډالرو فساد په اړه معلومات دا په ډاګه کوي چې د فساد د رسچینو پېژندلو او موندلو ته هم د مالیې وزارت 

مه د فساد کچې ښکته کېدو ته ۱۰الرسسی آسان دی. د مالیې رسپرست وزیر خالد پاینده د جون میاشتې په 

میلیونه افغانۍ  ۳۳۰اوسمهال د هرې ورځې په حساب، له ګمرکونو په منځنۍ کچه کړه، چې  څرګندهپه پام 

دا څرګندونې د دې ښکارندويي  .میلیونه افغانۍ راټولېدې ۱۸۰راټولېږي، خو درې میاشتې وړاندې هره ورځ 

 کوي چې د قوي سیايس ارادې په شتون کې د ګمرکونو د عوایدو زیاتوالی په آسانۍ رسه ممکن دی.

اداري فساد یوه نړیواله ستونزه ده او د نړۍ بېالبېل هېوادونه یې په بېالبېلو طریقو د مخنیوي هڅه کوي. په 

 همدا ډول د ګمرکونو او ریفورم ګمرکونو د مخنیوي لپاره دافغانستان کې د ګمرکونو په برخه کې د فساد 

کال کې د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د ګمرکونو  ۲۰۰۴و ته جدي اړتیا لیدل کېږي. په کېد عرصي

میلیون  ۷۷کلونو د کلنیو عوایدو په پرتله چې شاوخوا  ۲۰۰۴-۲۰۰۳چارې پیل شوې، چې له الرې یې د  ریفورمد 

میلیون ډالرو ته ورسېده. له دغه پرمختګ  ۹۰۰کلونو کې د عوایدو کچه وررسه  ۲۰۱۰-۲۰۰۹ډالرو ته رسېدل په 

ستونزې او د ټکنالوژۍ او کنټرول سیستمونو په اغېزناک ډول نه پيل کول ثبايت، امنیتي رسه رسه، سیايس بې

 او داسې نور هغه فکتورونه وو چې ال هم په دې برخه کې جدي ګامونو اخیستلو ته اړتیا لیدل کېږي.

په تېرو کلونو کې ځینې هڅې د دې المل شوې، چې په ګمرکونو کې اغېزناک اصالحات هم رامنځته يش. د 

کال پورې د نړیوالو مرستو پر مټ پلې  ۲۰۰۹کال نه تر  ۲۰۰۳چې له  پروژهړوند مدیریت پیاوړي کولو ګمرکونو ا

میلیارد  ۲حجم کې له شوه، په ګمرکونو کې اغېزناک بدلونونه رامنځ ته کړل. د بېلګې په توګه، د سوداګرۍ په 

میلیون امریکايي ډالرو څخه  ۵۰میلیارد ډالرو په کچه زیاتوالی راغی او ګمرکي عواید له  ۸امریکايي ډالرو څخه 

میلیون امریکايي ډالرو ته لوړ شول. له دې کبله جدي اړتیا لیدل کېږي، چې د ګمرکونو چارو ته توجه زیاته  ۴۰۰

 تمونه تطبیق يش.يش او هلته بېالبېل پرمختليل سیس

د سیستمونو آنالین کول، د اصالحي برنامو پيل کول، په ګمرکونو کې د سکرنونو لګول، عرصي تاسیسات جوړول 

ګامونه کولی يش، چې په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي په چاره کې اغېزناک رول ولري.که څه او یو لړ نور 

ه عرصي وسایلو د ګمرکونو د سمبالولو او تاسیساتو جوړولو کلونو راهیسې هر کال پ ۱۳هم افغان حکومت له تېرو 

 ۲.۷ملریز کال په مايل بودجه کې هم  ۱۴۰۰لپاره په ميل بودجه کې میلیاردونه افغانۍ ځانګړې کوي، چې د 

ملیارده افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي؛ خو ال هم په ټولو ګمرکونو کې سکرنونه او عرصي وسائل او تاسیسات 

شوي، چې له یوې خوا یې د فساد د کچې له لوړېدو رسه مرسته کړې او له بلې خوا د سوداګرو د نه دي جوړ 

مالونو خرابېدو المل هم شوي دي. د بېلګې په توګه د هرات په اسالم قلعه بندر کې له محصول څخه د 

لویې کیندنې تررسه سوداګریزو توکو بار الریو د تېښتې د مخنیوي لپاره د معیاري تاسیساتو جوړولو پر ځای 

تنو ته پکې  ۶۰رامنځ ته شوه نو  اسالم قلعه بندر کې اور لګېدنهکال په فربورۍ کې په  ۲۰۲۱شوې او کله چې د 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://tolonews.com/pa/business-172746
https://tolonews.com/pa/business-172746
https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%207,%20Number%202%20(Sep%202013)/03%20McLinden%20and%20Durrani.pdf
https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%207,%20Number%202%20(Sep%202013)/03%20McLinden%20and%20Durrani.pdf
https://unama.unmissions.org/strengthening-afghan-customs-management
https://unama.unmissions.org/strengthening-afghan-customs-management
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-04-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-04-30qr.pdf
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مايل زیان ورسېد چې له کبله یې په عام بازار میلیون ډالرو په کچه  ۱۰۰ځاين زیان ورسېد، او سوداګرو ته پکې د 

سلنه لوړې شوې. هغه مهال د سوداګریزو توکو بار الریو د ژغورنې پر وړاندې خنډ هم  ۱۵کې هم د توکو بیې 

 ژورې غیرمعیاري کېندنې او د اور وژونکو وسایلو نه شتون وو.

سیستم په  اتومات لپاره معلوماتو ګمرکونو یا د ed System for Customs DataAutomat( ASYCUDAد )

ګمرکونو څخه ترالسه کېدونکو اغېزناکې آسانتیاوې او له ګمرکونو کې په هېوادونو  زیاتو ۱۰۰تر کلونو کې  ۳۰تېرو 

کې روڼتیا، اداري  لوراټولو په د عوایدو فعالول . د اسیکوډا سیستم ده ته کړېروڼتیا رامنځعوایدو په برخه کې 

ه کې اغېزناک اداري فساد رسه مبارز  له کنټرول اوپه پروسې د وخت په لحاظ لنډول، د سوداګریزو محمولو 

کال اکتوبر میاشت کې پیل  ۲۰۱۱د افغانستان په ګمرکونو کې هم د اسیکوډا سیستم پروژې چارې د رول لري.

بشپړې شوې. د دغه سیستم له فعالولو وروسته پروژې چارې  جون میاشت کې د یادې په کال ۲۰۱۵د  اوشوې 

ترالسه کولو کې پام وړ زیاتوالی راغی او ګمرکي پروسې یې آسانه کړې. د بېلګې په  عوایدوله وارداتو څخه د 

دقیقو ته راښکته کړ.  ۹۰ساعتونو څخه  ۱۸یې د سوداګریزو توکو بار الریو انتظار له  وګه، په تورخم ګمرک کېت

کمزوري  داخيلګمرکونو کې د خو ال هم دا سیستم په ټولو ګمرکونو کې په سمه توګه فعال شوی نه دی او په 

چې له کبله یې تراوسه هم په داخلېږي  سیستم ته معلومات نهاو سمه توګه  هله امله په دقیقسیستم  کنټرول

ګمرکونو کې د اداري فساد کچه لوړه ده. که د کنټرول داخيل سیسټم نیمګړتیاوو ته پاملرنه ويش او اړوندې 

زیاتواالی رايش او هم به د اداري فساد په مخنیوي ستونزې له منځه یوړل يش، هم به د عوایدو په کچه کې 

 کې اغېزناک رول ولوبوي.

 سپارښتنې:

په ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو اخیستلو اړتیا لیدل کېږي، چې ځینو ته یې دلته 

 اشاره شوې ده:

 ي اداري فساد یو مهم اړخ دی. تر هر څه وړاندې په ګمرکونو کې اداري فساد هم په هېواد کې د مجموع

فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت رېښتینې ژمنتیا او اداري د له دې کبله په مجموع کې 

 د فساد کچه راښکته کړي. په ګمرکونو کې هم جدي سیايس اراده کولی يش 

  غېزناک ګامونه نه دي جدي او ا تراوسه ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپارهټولیز ډول په په

د مخنیوي لپاره لنډمهايل او اوږدمهايل د فساد . له دې کبله اړتیا ده، چې په ګمرکونو کې اخیستل شوي

 بنسټیز پروګرامونه پيل يش. 

  په ګمرکونو کې د اداري فساد یوه سرته رسچینه د دولتي بستونو او په ځانګړې توګه د ګمرکونو د لوړپوړو

و د بستونو پېر او پلور دی، چې هغوی بیا وروسته د خپلو ورکړو پیسو د ګټلو لپاره پوړو ماموریناو ټیټ

اداري فساد ته هڅېږي. له دې کبله جدي اړتیا ده، چې د ګمرکونو مامورین د یوې شفافې او رڼې پروسې 

http://www.csrskabul.com/
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https://asycuda.org/en/
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حاکمه له الرې وګامرل يش او هغه کسان چې د دولتي بستونو په پېر او پلور کې الس لري، په جدي ډول م

 يش. 

  د ګمرک د مامورینو د ګامرلو په پروسه کې د حکومتي چارواکو او زورواکو السوهنه او رول په ټولیزه توګه

بند يش او د هغو کسانو نومونه ملت ته افشا کړل يش، چې په ناقانونه توګه د ګمرک د مامورینو په ګومارلو 

 کې له خپل نفوذ څخه کار اخيل.

  په ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د شکایتونو د ثبت او څېړلو یوه با صالحیته او مستقله

کمېټه جوړه او د متاس یو مرکزي سیستم رامنځته يش، ترڅو هم په ګمرکونو کې د اداري فساد اړوند 

هېوادوالو ته عامه  پېښې ثبت کړي او هم یې وڅېړي. د شکایتونو د دغه سیستم په اړه سوداګرو او عامو

 پوهاوی ورکړل يش، ترڅو په ګمرکونو کې د اداري فساد د پېښو په اړه خرب ورکړي. 

  د معلوماتو او احصائیو د کره وايل او روڼوايل لپاره جدي اقدامات ويش او د احصائیې او معلوماتو اړوند

کې اصالحات راوړل يش او د ګمرکونو  ادارې له الرې د صادراتو او وارداتو د کره احصائیوي شمېرو په ثبتولو

اړوند ادارو رسه یې همغږي زیاته يش، ترڅو د ثبتېدونکو شمېرو او عوایدو ترمنځ پرتلنه شونې يش او د 

 عوایدو له ضایع کېدو مخنیوی ويش.

  د نظارت او کنټرول سیتسم پیاوړی يش او په ځانګړې توګه د داخيل کنټرول سیسټم د پرمختګ لپاره

اخیستل يش. همدا راز په غیر رسمي وختونو کې د ګمرکونو د دروازو څارلو لپاره له عرصي ګامونه و 

 ټکنالوژۍ کار واخیستل يش.

  د جوازونو، ګمرکي تعرفو او نورو اړوندو اسنادو پروسه یوازې په ډیجیټيل بڼې ومنل يش او کاغذي پروسه

 پای ته ورسول يش.

 يش، چې د سوداګریزو مالونو ساتنې لپاره آسانتیاوې رامنځته معیاري زېربناوې جوړې  لپاره ګمرکونو د

 کوي او هم د فساد د مخنیوي په برخه کې مرستندویې واقع کېدلی يش.

  هغه کسان چې په غیر قانوين توګه تر بازار پورې د غیر محصول شویو توکو په راوړلو کې الس لري هغوی

 وپېژندل يش او د قانون منګولو ته وسپارل يش.

  لتي او نادولتي څېړنیزو بنسټونو ته په ګمرکونو کې د اداري فساد د عواملو او حل الرو په اړه د څېړنو دو

 زمینه برابره يش او د دغو څېړنو د موندنو په رڼا کې د اداري فساد د مخنیوي پالیسۍ اصالح يش.

پای

http://www.csrskabul.com/
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بست کمپاین ملی ترسیع مذاکرات صلح.. نگاهی به وضعیت امنیتی و بن

 مذاکرات صلح

 

 

های ای بودیم که اساسا هدف آن خواست ملت افغانستان از طرفی رسانهاخیر شاهد کمپاین گسرتده جریان ماهدر 

جون از سوی  ۱۳درنگ خونریزی و ترسیع روند گفتگوهای صلح بود. این کمپاین به تاریخ بیتوقف درگیر جنگ، 

ها هزار افغان در داخل و خارج از کشور زیر و ده های اجتامعی آغازبران شبکهر فعاالن مدنی و کا

 رتاک ورزیدند. در آن اش SpeedupPeaceTalks#و   StopAfghanWar#هایهشتگ

ویدیویی و های های ملی نیز با انتشار پیامهای اجتامعی، علامء و شخصیتدر کنار فعاالن مدنی و کاربران شبکه

 صلح بلند منوده و در این کمپاین اشرتاک ورزیدند.ګفتګوهای خویش، صدای خویش را برای ترسیع روند نویشتاری 

متام ملت افغانستان برای ترسیع روند گفتگوهای صلح را منعکس  کمپاین از منت جامعه برخاسته و صدای این

 سازد. می

های بست کنونی در روند گفتگوهای صلح و خواستکوتاه، مخترصا به وضعیت امنیتی کشور، بننویشتار در این 

 گان کمپاین ملی ترسیع گفتگوهای صلح پرداخته شده است.اشرتاک کننده

 نگاهی به وضعیت امنیتی کشور

ها و خونریزی جاری در کشور و در عین زمان توقف کمپاین ملی ترسیع روند مذاکرات صلح به دلیل شدت جنگ

گفتگوهای صلح آغاز شده است. ملت افغانستان اساسا با اعالم خروج نیروهای خارجی از کشور توقع کاهش 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://twitter.com/hashtag/StopAfghanWar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StopAfghanWar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SpeedupPeaceTalks?src=hashtag_click
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ضعیت امنیتی کشور با اعالم خروج ها و ترسیع روند مذاکرات بین االفغانی صلح را داشت، ولی بالعکس و خشونت

های که افغان تجربۀ تلخ آن جنگیها از آغاز خانهتر شده و حتی تشویشکامل نیروهای خارجی بیش از پیش وخیم

 را دارد، بیشرت شده است. 

از کنرتول دولت خارج گردیده و زیر ترصف طالبان درآمده و  ولسوالی ۰۱۰سو در حدود دو ماه گذشته بیش از از یک

سازی زیر نام بسیج مردمی در برابر ؛ و از سوی دیگر، روند ملیشهیا هم میان طالبان و دولت دست به دست شده

نیت ها را خطر بالقوه برای امگیری چنین ملیشهها شکلطالبان به حامیت دولت آغاز گردیده که شامر زیادی افغان

شوند؟ شوند؟ چگونه متویل و تجهیز میپندارند. اینکه مردم چگونه در برابر طالبان بسیج میافغانستان در آینده می

وجود آنها در چند هفته پسین با عدم وجود آنها چه تفاوتی در وضعیت داشته دهد؟ و باآلخره کی آنان را آموزش می

رو، برخی اعضای ولسی جرگه نیز از نی مردم گردیده است. از اینهای مشابه دیگری باعث نگرااست؟ این و پرسش

 سازی را خطر جدی برای ثبات آینده کشور خوانده است.این روند به شدت انتقاد کرده است و این روند ملیشه

ماهوار  گزارشبنیاد بر با تشدید جنگ تلفات هر دو طرف درگیر جنگ و مردم ملکی نیز به شدت افزایش یافته است. 

فرد  ۲۶۰تن از نیروهای افغان و حدود  ۴۰۰نیوریارک تایمز از تلفات جنگ در افغانستان، در جریان ماه می بیش از 

اند. در جانب دیگر، هرچند آمار دقیق تلفات یگر زخمی شدهها کشته شده و صدها تن دملکی در اثر جنگ و خشونت

های امنیتی حکومت افغانستان ادعاهای مبالغه آمیز در مورد تلفات جنگجویان طالبان در دست نیست، اما ارگان

دهند که در کل نشانگر افزایش می خربرسانند و روزانه از کشته شدن صدها تن از افراد طالبان طالبان به نرش می

های هدفمند تلفات هر دو جانب جنگ و غیرنظامیان است. در این میان برخی رویدادها و انفجارهای خونین و قتل

 گیرد. نیز جریان دارد ولی مسؤولیت آنرا هیچ گروهی به عهده منی

بیش از پیش خونبارتر شده و از سوی دیگر نگرانی از آینده به سطح  به این ترتیب، از یک سو وضعیت فعلی امنیتی

ملی و بین املللی به شدت افزایش یافته است. تازه جرنال سکات میلر قوماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در 

 و روی راه حل مساملت آمیز تاکید ورزیده است. خواندهافغانستان نیز وضعیت جاری را به شدت نگران کننده 

 بست مذاکرات صلحبن

در حال حارض عامل اصلی نگرانی ملت افغانستان این است که خالف توقعات با اعالم خروج نیروهای خارجی از 

مناید که هر دو جانب روی انحصار قدرت از طریق جنگ افغانستان، گفتگوهای بین االفغانی متوقف شده و چنان می

 هشدار کانگرسكا، فرماندهان نظامی و اعضای های استخباراتی امریرسویساندیشند. به همین دلیل، و غلبه می

امل از احتد و ادگی در برابر طالبان نخواهد بو امریكا قادر به ایست نظامیداده اند كه دولت افغانستان بدون پشتیبانی 

 ه است.ماه دیگر خرب دادشش  تسلط طالبان بر افغانستان تا

ماه پیش در دوحه قطر آغاز گردیده، تاهنوز هیچگونه پیرشفت ملموسی  ۱۰مذاکرات بین  االفغانی صلح که حدود 

کارهای ایاالت نداشته و هر دو طرف مذاکرات در طول این مدت منتظر تحوالت در قضیه افغانستان به خصوص راه

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.youtube.com/watch?v=5NQArPH0D2o
https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/asia/afghan-war-casualty-report-may-2021.html
https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/asia/afghan-war-casualty-report-may-2021.html
https://ufuqnews.com/archives/181098
https://ufuqnews.com/archives/181098
https://da.azadiradio.com/a/31332963.html
https://da.azadiradio.com/a/31332963.html
http://www.jomhornews.com/fa/news/140361/
http://www.jomhornews.com/fa/news/140361/
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هربان افغان در سفر به ایاالت متحده روی جلب حامیت متحده در قبال افغانستان بودند. در روزهای پسین نیز ر 

نظامی امریکا برای مقابله با طالبان مترکز داشتند. داکرت عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی نیز در اظهارات اخیرش 

گوید که طالبان با تعلل در گفتگوهای است که در رشایط کنونی "دفاع از مردم" اولویت است نه صلح. وی می گفته

صلح در پی وقت کشی اند. اما در جانب دیگر گامن بر این است که ماشین جنگی طالبان نیز طرفدار مترکز روی 

کنند و به سوء استفاده از مذاکرات صلح می متهمگزینه نظامی است، ولی در عین حال طالبان جانب حکومت را 

 گویند که تیم مذاکراتی حکومت حارض به گفتگوها نیست.می

در کل، با توجه به تجارب گذشته هیچ جهتی از راه توسل به زور و گزینۀ نظامی پیروز جنگ نخواهد شد وحتی اگر 

هت جنگ از طریق فشارهای نظامی مسلط هم شود، هیچ گاهی باعث ثبات و استقرار در کشور نخواهد شد، یک ج

های درگیر پس از خروج نیروهای خارجی را به جا خواهد گذاشت. به همین دلیل توقع از جهت بلکه ویرانی گسرتده

رسد که هر دو د، ولی اکنون به نظر میاین بود که بجای مترکز روی میدان جنگ، به گفتگوهای صلح مترکز مناین

 شود. آمیز ندارند و تاکنون نیز ادبیات شدید جنگی میان آنان تبادله میطرف جنگ اراده قوی به راه حل مساملت

 های کمپاین ملی تسریع روند صلحخواست

درنگ جنگ جاری را بیهای درگیر خواستند که های اجتامعی در این کمپاین از جهتفعاالن مدنی و کاربران شبکه

به پایان برسانند و روی مذاکرات بین االفغانی صلح مترکز منایند. آنان در برخی از شعارهای خویش تاکید ورزیدند 

های در این شعارها از طرف «.شوندها کشته میدر جنگ جاری تنها افغان»و « آیدصلح با جنگ بدست منی»که 

مذاکرات »، «بخاطر توقف ریخنت خون، جنگ را فورا متوقف سازد»باید:  درگیر جنگ خواسته شده که هر دو طرف

بخاطر حسن نیت و اعتامد سازی از ادبیات جنگ طلبانه اجتناب »، «صلح به طور صادقانه و جدی دوباره آغاز گردد

 «از هر گونه تحرکات قومی و زبانی جلوگیری به عمل آید.»و « گردد

های خویش به تصویر کشانده اند. به گونۀ مثال، داکرت اگوار جنگ را در نوشتهبرخی فعاالن مدنی نیز تاثیرات ن

گان کمپاین ضد جنگ به نام امید حبیبی وحیدالله مصلح با انتشار عکس و پوست فیسبوکی یکی از اشرتاک کننده

این امید حبیبی است، دیروز زنده بود و برای زنده ماندن مبارزه می کرد، امروز شهید گردید... این »است:  نگاشته

متام »امید حبیبی یک روز پیش از کشته شدنش در فیسبوک خویش نگاشته بود: « خورد...جنگ چنین ما را می

واهیم عزیزان مانرا از دست بدهیم. این جنگ برنده و خعمر من و برادرانم در جنگ سپری شده است. دیگر منی

ها از جنگ جاری به این ترتیب، این کمپاین خستگی طاقت فرسای افغان« بازنده ندارد. لطفا جنگ را متوقف سازید.

 کشد.را به تصویر می

د آمده برای صلح گان این کمپاین از رهربان سیاسی کشور خواسته اند که با فرصت به وجو کننده اکرثیت اشرتاک

های داخلی جنگی و جنگبرخورد مسؤوالنه منایند، در غیر آن به خصوص در صورت سقوط نظام، افغانستان به خانه

 ها تاثیرات ناگوار آن خواهد رسید و وضعیت از کنرتول بیرون خواهد شد.خواهد رفت که در آن صورت به متام طرف

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
http://www.jomhornews.com/fa/news/140175/
https://www.youtube.com/watch?v=OmlOw7s4YD0
https://www.youtube.com/watch?v=OmlOw7s4YD0
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1785800294925109&set=a.364769800361506
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های اجتامعی در رابطه به ترور علامء و فعاالن صلح نیز به گونۀ گسرتده در کنار این، فعاالن مدنی و کاربران شبکه

خواهیم دیگر علامء جنگ را متوقف کنید، منی»اعرتاض کرده اند. در یکی از شعارهای این کمپاین گفته شده است: 

عامل دین در رسارس کشور ترور گردیده است. چه  ۱۲۰۰ و دانشمندان مانرا از دست بدهیم. در یک سال گذشته

های چون دکتور محمد ایاز نیازی، دکتور محمد عاطف، دکتور در این بخش کمپاین به چهره« کسی پاسخگو است؟

عبدالباقی امین، مولوی عزیز الله مفلح و سایر علامء و دانشمندانی که در یک سال گذشته به گونۀ مرموز ترور گردیده 

 تاکنون عاملین هیچ یکی از آنها مشخص نگردیده، اشاره شده است.و 

( است که در تاریخ Non-Violent Resistanceگی بدون خشونت )ای از مبارزه و ایستادهای نحوهاین کمپاین رسانه

 آوردهای چشمگیر در راستای تامین عدالت سیاسی و اجتامعی داشته است که منونه بارز آنمعارص جهان دست

از  ۱۹۴۷مبارزۀ مهامتا گاندی در شبه قاره هند است که در نهایت به این کشور کمک کرد تا استقاللش را در سال 

ها نیز در حال حارض جز اعرتاض بدون خشونت راهی موثری دیگری برای تغییر وضعیت بریتانیا به دست آورد. افغان

رسد که گزینۀ نظامی گیرد و ممکن به نظر منیربانی میها قفعلی در پیش ندارند، چون جنگ جاری عمال از افغان

 ها به بار آورد.و جنگ نویدی خوشی برای افغان

 نتیجه گیری

شود که با اعالم خروج کامل نیروهای خارجی وضعیت اندازی میکمپاین ملی ترسیع مذاکرات صلح در حالی راه

برای امنیت و ثبات آیندۀ کشور رومنا گردیده است.  ایتر شده و تهدیدهای تازهامنیتی کشور بیش از پیش وخیم

شدن وضعیت  های مبنی بر وخیمتوقف گفتگوهای بین االفغانی صلح و در عین حال شدت جنگ در کشور نگرانی

مناید که هر دو طرف جنگ در تالش انحصار قدرت از طریق زور و جنگ هستند، کشور را در پی داشته و چنان می

های ملیشهولسوالی در رسارس کشور به دست طالبان سقوط کرده و در جانب دیگر  ۱۰۰خیر بیش از چون در دو ماه ا

ای که تهدید جدی به امنیت و ثبات ؛ قضیهانددر حال شکل ګیری با حامیت دولت در نقاط مختلف کشور قومی 

 ورد.آ ها میها را به یاد افغانهای تلخ گذشتهآید و تجربهآینده کشور به حساب می

، ملت افغانستان از مرحلۀ کنونیدر  گان این کمپاینهای ملت به خصوص اشرتاک کنندهبا توجه به خواست

ها و ترسیع مذاکرات صلح را دارد. با خروج کامل نیروهای خارجی از های درگیر جنگ توقع کاهش خشونتجهت

قی به هیچ وجه از طریق جنگ قابل حل کشور عامل بزرگ جنگ جاری در کشور از بین رفته است و مشکالت متبا

های ویرانگر داخلی های جدی از جنگو فصل نیست، بلکه نیاز به مذاکره و تنازل در مواقف دارد. در غیر آن، نگرانی

 وجود دارد و در آن صورت صلح و ثبات در کشور با چالش جدی مواجه خواهد بود. 

 پایان

 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
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 کال ملریز ۱۳۸۸ په چې دی، ارګان خپلواک او انتفاعي غیر نادولتي، مرکز څېړنو ییزوسیمه او سرتاتېژیکو د

 د کې سیمه او افغانستان په الرې، له څېړنو کره او پرېبې خپلو د مرکز دغه. شوی جوړ کې کابل په کې

 .کوي فعالیت لپاره بډاینې او ارزونې د پالیسیو
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