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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۴دلو۳الی جدی۲۶ز ا(۱۵۱:ش
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مقدمه

انو د ې او ولسواليو شورا اکنو خپلواک کميسيون د وليس جر اکنو د خپلواک راتلونکود  اکله. د  ه و اکنو نې

اکنو د قانون له مخې بايد  کميسيون مرش يوسف نورستا تېره اوون په يوه خربي کنفرانس کې وويل، چې د 

اکنو له تررسه کېدو  ه د  اکنو نې اکل يش او دوی له همدې کبله د راتلونکي ۱۸۰د  ې مخکې و کال د ور

اکن۲۴تلې مياشتې  ه د  انونو يې په دې برخه کې د مه نې و ورځ اعالنوي او له حکومت او نورو مسؤولو ار

ه.  تنه وک همکارۍ غو

ول کارونه به د افغانستان اجرائيه رييس ډاکرت عبدهللا دا اعالن بې اکنو اړوند  ه وباله او ويې ويل، چې د  بنس

اکنيزو اصالحاتد نوي کميسيون له ن د  ي کميسيون د وړانديز خوا تررسه  يش. د دې تر ان و له ونو د 

و د انتخاب پروسه هم روانه ده؛ خو د دغه کميسيون مسؤول دا پروسه  مخې، د دغه کميسيون د نويو غ

ه د سيايس اختالفاتو يو نوی کشمکش  دي. په دې تو قانو بويل او چمتو نه دي، چې کميسيون پرې غ

اکنيروان دی ونو په اړه لولئ.. دلته د مرشوعيت د النجې،  اکنو پر وړاندې شته خن زو اصالحاتو او د راتلونکو 

ه برخه کې  او خپرو شود تحليل په دو و راپورنو په اړه لولئ. يپه کانونو وزارت او پوليسو کې د اداري فساد په ت

ت ينو واليتونو کې خيايل پوليس شته دي، چې معاشونه او ل نيز راپور له مخې په  ې ونه يې د مرکزي د يوه 

ن حکومت له ود نه لري. د دې تر ي، خو په حقيقت کې وج ار يا د افغانستان د د خوا ورکول کې سي

ې ادارې  ان ، په کانونو وزارت کې هم له پراخ فساده پرده پورته شوې په راپور کېبيارغونې پر چارو د امريکا د 

ده.

ه کې  نو مرکزد سرتاتېژيکو او سيمهوپر همدغو موضوعاتد اوون تحليل په دې  ې د اوونيز تحليل بورډ،ييزو 

نې لولئ. ې شننې او 
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هاها؛ مشکالت و چالشو شوراهای ولسوالیانتخابات ولسی جرگه

رگه تاریخ برگزاری انتخابات جدی،۲۸افغانستان روز دوشنبه کمیسیون مستقل انتخابات  و شوراهای ولسی ج

.بودروز برگزاری انتخابات خواهد۱۳۹۵میزان ۲۴به اساس تقویم انتخاباتی این کمیسیون، ها را اعالم کرد.ولسوالی

میزان سال آینده را به عنوان روز انتخابات پارملانی اعالم کرد که رییس اجرائی ۲۴کمیسیون انتخابات در حالی 

ام برنامهحکومت وحدت ملی می در کنار های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید انتخابات انجام خواهد شد."گوید "

های انتخاباتی است، اما در سوی دیگر ان جدید برای کمیسیونسو کمیتۀ گزینش رسگرم گزینش کمش از یکاین، 

یگوید کسی آنرییس کمیسیون انتخابات می سوال اینجاست که رسانجام کشمکش تواند.ها را برکنار کرده 

موجود است؟فراراه این انتخاباتها و مشکالت حکومت و کمیسیون انتخابات به کجا خواهد انجامید؟ و چه چالش

ران مرشوعیت بح

سخنگوی داکرت عبدهللا رئیس اجرائیۀ افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را فاقد مرشوعیت خواند و 

ل خواهد شد و رئیس جمهور فرمان تقنینی دیگری به ولسی جرگه خواهد فرستاد.گفت که اصالحات انتخاباتی اع
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قانون اساسی بود، چون قانون اساسی چنین حکومتی را پیشبینی در حقیقت، تشکل حکومت وحدت ملی اولین نقض 

ها درگیر جنگ بوده سال،های درگیرشود که طرفهای وحدت ملی نیز در کشورهای تشکیل مینکرده است. حکومت

ت ها حاکم باشد، اما در افغانستان بدون رضورت و بدون ارادۀ مردم افغانستان این حکومباوری میان آنو فضای بی

1تشکیل شد.

در زمان حکومت پیشین باآنکه مشکالت زیادی در نظام موجود بود، الاقل موضوع مرشوعیت مطرح نبود و تا حدی 

برانگیز در نظام نیز چالشهاتانتخابات در زمانش برگزار شده بود، ولی اکنون در کنار مشکالت دیگر، مشکل مرشوعی

است.شده 

نگام اعالم تاریخ برگزاری انتخابات خاطر نشان کرد که "بربنیاد قانون نه حکومت رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ه

تواند و نه کسی فعال تصمیم دارد که استعفا کند. قانون به ما اجازه داده تا شش سال به کار خود در ما را برکنار کرده می

های انتخابات ادامه بدهیم".سیونکمی

یابد که تازه یریت اعضای کنونی کمیسیون انتخابات پس از شش سال پایان می، زمان مد2بر اساس قانون انتخابات

گوید که کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی و سه سال از آن دوره گذشته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می

مستقل انتخابات های فعلی کمیسیون کمیتۀ گزینش جایگاه قانونی ندارد و تعیین زمان برگزاری انتخابات از صالحیت

است.

اصالح نظام انتخاباتی

ها، رئیس ها تاخیر و کشمکشنامۀ حکومت وحدت ملی میان ارشف غنی و داکرت عبدهللا پس از مدتبر بنیاد توافق

.نظام انتخاباتی را به میان آوردجمهور غنی طی فرمانی، کمیسیون اصالح

رئیس جمهور با در نظر گرف «:انتخاباتی چنین آمده استنامۀ حکومت وحدت ملی در مورد اصالح نظامدر توافق

وده بود که بالفاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با ۷مادۀ  چهارچوب سیاسی، توافق 

اعضای کمیسیون خاص با توافق رئیس جمهور .کندهدف اصالح نظام انتخاباتی افغانستان، طی یک فرمان ایجاد می

رۀ 1 اکنې او د مرشوعيت بحران«تحليل هفته؛ ۱۲۲مرکز مطالعات اسرتاتيژيک و منطقوی، ش ې  .آنالین:»د وليس جر

-%D8%AC%D8%B1%DA%AB%DB%90-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%8A-D8%AFhttp://csrskabul.com/pa/blog/%

-%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D9%BC%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%90

%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AA/
های کمیسیون مستقل انتخابات.بند چهارم مادۀ هشتم قانون وظایف و صالحیت2
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وده و اقدامات الزم را برای تطبیق آن س اجرائی تعیین میو رئی گردند و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی 

۱۳۹۴گیرد. الزم به ذکر است که تطبیق اصالحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارملانی روی دست می

».صورت بگیرد

جمهور غنی آخرین گزارش و پیشنهادات با رئیسدر دیدار ۲۰۱۵دیسامرب ۲۹کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به تاریخ 

اعالم تاریخ انتخابات پارملانی در حالی است که حکومت خویش را به رئیس جمهور تقدیم کرد و کارش به پایان رسید.

انتخابات ای را برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل وحدت ملی بر اساس پیشنهادات همین کمیسیون، کمیته

پیشنهاد کند.جمهوربه رییسمستقل انتخابات کمیسیون تعیین کرده است تا افراد دیگری را به عوض اعضای فعلی 

رئیس جمهور غنی فرمان تقنینی برای ایجاد تشیکل کمیسیون انتخابات صادر کرد، اما این فرمان مورد تائید پارملان 

۲۴در تحت مدیریت کمیسیون فعلیها و شوراهای ولسوالیقرار نگرفت و این بیانگر آن است که انتخابات پارملانی

مهور غنی تااکنون در مورد تاریخ اعالم شده از سوی کمیسیون ۱۳۹۵میزان  در کشور برگزار شود. هرچند رئیس ج

های انتخاباتی، گوید که با رهربی کنونی کمیسیونمستقل انتخابات ابراز نظری نکرده است، اما رئیس اجرائیه می

ها تاریخ برگزاری انتخابات اعالم تخابات برگزار نخواهد شد و پس از آوردن اصالحات و تبدیلی رهربی کمیسیونان

میان ارشف غنی و عبدهللا سیاسی ۀنامشود که براساس توافقمطرح میی به دلیلی ئرییس اجرااظهارات اهد شد. خو 

حتمی پنداشته شده است.، اصالح نظام انتخابی قبل از برگزاری انتخاباتعبدهللا

اینده دید کار مجلس  ماه دیگر گان گفته بود که زمان انتخابات پارملانی تا یکرییس جمهور غنی در فرمان 

برگزاری انتخابات را تاریخکه نظام انتخاباتی اصالح نشود، مشخص خواهد شد؛ اما ریاست اجرائیه گفته بود، تا زمانی

مشخص نخواهند کرد.

اساسی و تعدیل در قانون انتخاباتقانون

"پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دورۀ تقنینیه در فهرست کار :گویدقانون اساسی می۱۰۹مادۀ 

ی تواند".شورای ملی داخل شده 

ت خالف قانون گوید که تعدیل در قانون انتخابابا استناد به همین مادۀ قانون اساسی، رئیس کمیسیون انتخابات می

اساسی است. در عین حال رئیس و اعضای این کمیسیون که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر به تقلب متهم 

های خویش قبل از تکمیل معیاد شش ساله نیستند، زیرا شدند، با استناد به قانون انتخابات حارض، به کنار رف از مقام
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تن را ۹"رئیس جمهور از میان بیست و هفت کاندیدای معرفی شده، :گویدت میفقرۀ چهارم مادۀ هشتم قانون انتخابا

اید".که حداقل دو نفر آن زن باشد به حیث اعضای کمیسیون، برای مدت شش سال تعیین می

گوید که آنان طرح اصالحات نظام انتخاباتی را آماده و این طرح را به حکومت فرستاده رئیس کمیسیون انتخابات می

دهد که به کسی اجازه مداخله در انتخابات سال آینده است و حکومت باید این طرح را عملی کند و همزمان هشدار می

.را نخواهد داد

های این در حالیست که ارشف غنی قبال کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را تشکیل داده بود و این کمیسیون طرح

،ه شدهئهای ارایکی از طرح.فرستاده استنتخابات به رییس جمهوردر نظام امشخصی را برای آوردن اصالحات

ان کمیسیونۀتتشکیل کمی ان گزینش کمیش های انتخاباتی است که در حال حارض این کمیته روی گزینش کمیش

.کندجدید کار می

اصالحات انتخاباتی ۀکه براساس تعهدات حکومت، پروسکندکمیسیون درحالی زمان برگزاری انتخابات را اعالم می

هنوز تکمیل نشده و اصالحات رضوری برای تامین شفافیت انتخابات انجام نیافته است.

ری از تحلیلگران به این نظر اند که اگر اعضای کمیسیون میان ارشف غنی و داکرت عبدهللا 50-50ها بربنیاد ش

د ها جابجا خواهخود را در کمیسیونو هر یک افراد طرف به میان نخواهد آمد انتخاب شوند، یک کمیسیون واقعاً بی

کرد.

امی فرامین رییسروند اصالح نظام انتخاباتی وقتی به بن مهور در مورد اصالح نظام بست رسید که پارملان  ج

ایند کردند، پاره میها گلو گان پارملان که برای اصالح نظام انتخاباتی در میز گردهانتخاباتی را رد کرد. حتا آن دسته از 

جمهوری در مورد اصالح نظام انتخاباتی رای منفی دادند.به فرامین تقنینی ریاست

تاریخ برگزاری انتخاباتاعالم 

شد. ها شنیده میسو خربهایی در مورد تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیاز حدود یک ماه بدین

های جداگانه با اعضای کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی و در مالقات۲۰۱۵دسامرب ۲۹رئیس جمهور غنی به تاریخ 

های ها در میان فصلکمیتۀ گزینش گفت که حکومت آمادۀ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی

نتخابات صالحیت تابستان و خزان سال آینده است. وی اما گفت که بربنیاد قانون، اعالم تاریخ دقیق برگزاری ا
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باشد و تاریخ دقیق را آنان مشخص خواهند کرد. در این مالقات داکرت عبدهللا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می

.3اجرائی افغانستان نیز حضور داشت

را به عنوان روز انتخابات پارملانی ۱۳۹۵میزان ۲۴پس از این اظهارات رئیس جمهور، کمیسیون مستقل انتخابات 

اجرائیه در های مثبت و منفی را نیز در پی داشت. داکرت عبدهللا رئیس کرد. این گام کمیسیون انتخابات واکنشاعالم

.واکنش به اعالم تاریخ انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اصالحات انتخاباتی حتمی است

ری انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین که از از اعالم تاریخ انتخابات استقبال کردننیزاز سوی دیگر، ش د. 

که حکومت ورزداما تاکید می،ین این تاریخ موافق استیگوید که با تعشود میاپوزیسیون سیاسی حکومت شمرده می

همزمان با انتخابات ولسی جرگه و شورهای ولسوالیگوید کهوی اما می.باید تا آنزمان سیستم انتخاباتی را اصالح کند

4.ها باید انتخابات جدید برای ریاست جمهوری نیز صورت بگیرد

ها برگزار کنندۀ انتخابات خواهند بود؟کی

هایی در مورد مدیریت انتخابات از سوی ها مخالفبا اعالم تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی

ا گردید.،کمیسیون فعلی و چگونگی اصالحات انتخاباتی ام کارها از سوی رئیس اجرائیۀ حکومت گفته است که رو

.گیرد"کمیسیون جدید" انجام می

نامۀ سیاسی تقسیم قدرت توافق کرده بودند که پیش از انتخابات پارملانی نظام رسان حکومت وحدت ملی در توافق

یامده است.انتخاباتی اصالح خواهد شد، ولی هنوز هیچ اصالحاتی در نظام انتخاباتی به وجود ن

ای از اعالم تقویم انتخابات پارملانی و شوراهای خربنامهنرشبا نیز افغانستان ۀآزاد و عادالنانتخابات بنیادفیفا یا 

هنگی با حکومت و هاولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در فقدان انجام اصالحات انتخاباتی و عدم ه

ویل افغانستان نیز اعالن تاریخ انتخابات تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف 5رده است.کابراز تأسف ،کنندهنهادهای 

خوانده است. از اپوزیسیون سیاسی حکومت نیز، شورای حراست و ثبات افغانستان گفته است که پارملانی را غیرعملی

پیش از اصالح نظام انتخاباتی در هیچ انتخاباتی رشکت نخواهد کرد.

ایید3 http://president.gov.af/ps/news/56752: برای جزئیات بیشرت به وب سایت ریاست جمهوری مراجعه 
http://da.azadiradio.org/content/article/27496414.htmlجزئیات بیشرت را در اینجا بخوانید: 4
ایید: 5 s-fefa-Site/English/index.php/item/62-http://www.fefa.org.af/New-برای م کامل اعالمیۀ فیفا به وب سایت این نهاد مراجعه 

commission-election-independent-the-by-council-district-parliamentary-date-election-of-announcement-on-stance
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انتخاباتهای فراراه چالش

تأمین ، بودجه از سوی جامعۀ جهانیشدنفراهم رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات پارملانی 

را همکاری سایر نهادهای امنیتی و مردم افغانستان با کمیسیون انتخاباتو امنیت مراکز و کارمندان و مواد انتخاباتی

ود:های اساسی فراراه انتخابات را میمشکالت و چالشدر کلاز نیازهای این انتخابات برشمرد.  توان چنین بیان 

افغانستاناز سوی ولسی جرگه تصویب شد. حکومتبدون درج مصارف انتخابات ۱۳۹۵سال ۀبودجبودجۀ انتخابات:

یتجبهاکنون نیاز خواهد داشت تا د میان کمیسیون جهانی بپردازد که تقابل موجو ۀهای مالی و تخنیکی جامعلب ح

سازد.مواجه میو حکومت، این مورد را با چالش

میلیون دالر هزینه نیاز دارد.۶۰ها به باالتر از بر اساس برآورد این کمیسیون، انتخابات پارملانی و شوراهای ولسوالی

6املللی.تاهنوز مشخص نشده که مصارف انتخابات پارملانی را حکومت خواهد پرداخت و یا جامعۀ بین

رگه در بیش از یک دهۀ گذشته انتخاباتبا در نظرداشت اینکه دو دوره : هاانتخابات شوراهای ولسوالی ولسی ج

و در چهارچوب قانون اساسی کنونی افغانستان برگزار ها برای اولین بار در نظام کنونی شوراهای ولسوالیبرگزار شده و

هر والیت یک حوزۀ انتخاباتی است ولی برای انتخابات ولسی جرگهباتانتخابرای شود، کار دشوار خواهد بود. می

امی ها هر ولسوالی یک حوزه شمرده میشوراهای ولسوالی ولسوالی افغانستان ۳۹۸شود و این انتخابات باید در 

ر زیادی از ولسوالیدر حالی کهبرگزار شود.  ها حاکمیت ندارد.حکومت در ش

شود و این وضعیت تاثیرات وضعیت خراب امنیتی کشور چالش برزگی فراراه انتخابات پارملانی آینده شمرده می:امنیت

ها نسبت به انتخابات روی این انتخابات خواهد داشت. وضعیت ناگوار امنیتی روی انتخابات شوراهای ولسوالیزیادی 

ری از ولسوالی ال تحت کنرتول طالبان قرار دارد.ها عمولسی جرگه تاثیرات عمیق خواهد داشت چون ش

ولسوالی ۲۹ولسوالی افغانستان ۳۹۸که چند ماه پیش انجام شده است، از جمله 7بر اساس تحقیق النگ وار ژورنال

اً کنندها طالبان حکمروایی میجز مراکز ولسوالیبهنیزولسوالی۳۶درباشد وکامال تحت کنرتول طالبان می و اک

از سوی رسد.ها برگزاری انتخابات ناممکن به نظر میدر همه این ولسوالی8.باشندها میر تالش گرف آنطالبان د

اييد: برای جزئيات بيشرت به6 edat-election-sets-panel-http://www.nytimes.com/2016/01/19/world/asia/afghan-اين لينک مراجعه 

criticism.html?partner=rssnyt&emc=rss&_r=0-government-drawing
ایید: 7 or-controls-http://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/taliban-برای جزئیات بیشرت به وب سایت رسمی این نهاد مراجعه 

afghanistan.php-in-districts-of-scores-contests
رۀ8 آنالين: »پسې سقوط او په روان وضعيت يې اغېزېد ولسواليو پرله«تحليل هفته؛ ۱۲۷مرکز مطالعات اسرتاتيژیک و منطقوی، ش
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ری از مناطق کشور فعالیت دارد که مشخصاً فعالیت های این گروه در والیات رشقی در دیگر، گروه داعش نیز در ش

حال گسرتش است.

های سیاسی جاری در کشور است. این اختالفات در انتخابات مخالفتچالش دیگر فراروی این اختالفات سیاسی: 

ری از حلقات پیش از برگزاری و یا اعالم تاریخ برگزاری انتخابات ،راه انتخابات آیندۀ پارملانی مانعی خواهد بود. ش

ر دیگر روی  پافشاری دارند در ها انتخاباتی اعضای کمیسیونتغيپارملانی خواهان اصالحات انتخاباتی اند، ش

ری حتی در کنار حالیکه آنان حارض به ترک کمیسیون ها انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها نیستند و ش

ری از  خواهان انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده از طرف کمیسیون فعلی هستند. به عبارۀ دیگر، ش

د.حلقات سیاسی در پی تغییر حکومت کنونی ان

-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88-D8%AFhttp://csrskabul.com/pa/blog/%

-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%BE%D8%B3%DB%90-%D9%BE%D8%B1%D9%84%D9%87%E2%80%8C

%D9%88%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D9%88/
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سکتورونو کې اداري فسادکانونو او امنیتپه

ارونکې ادارې کې د په تېره میاشت ې  ان ارافغانستان د بيارغونې پر چارو د امريکا  په افغانستان ،یا سی

او ،له مخېاپور. د دغه ر اړه هم دید کانونو پهيو يې، چې لونه خپاره ک اپور یو شمېر ر کې د اداري فساد په ت

ان سکتور ظرفیت جوړولد میلیون ډالره، چې د کانونو ۴۸۸تقریباً امریکا د  ضایع شوي دي. و،و يشو يو ته 

، چې له مخې یې اپوریو بل ر مه ۲۰هکال د جنورۍ پ۲۰۱۶دغې ادارې د همدا راز  کار، کسب او «هم خپور ک

و کلونو لپاره په پرمختیايي پروژو افغانستانپه چې ېډل» ثبات خه کې یې د پن ون  ا کې کار کاوه، له پن

ار په اندېم۸۰۰ ي او د سی ولېکارونو کې ېپیسې په بېدوی دغه ،لیون ډالره ترالسه ک دي.ل

او یوکې افغانستان ، پهزادۍ راډیو هم په دې وروستیو کېآ دغه راز  تحقيقي راپور خپورد خیايل پولیسو په ت

ی، چې له م ه باندېيت وال په فاریاب خې یې یوازېک له حکومتشته دي او د زره خیايل پولیسدرې کې 

ند اعاشې او میاشت،لوري 9.يشل شوې دېهم و ېپر دوی وسل،ني معاش د ورکولو تر

ه دی؟دا چې په دغو سکتورونو کې  ه په دې اړه خپاره شوي راپورونهد اداري فساد وضعيت  یې په اړه دقیقاً 

ه ک؟وايي رن ې مخنيوی يې ويش؟ېدای يش چاو 

le/27494131.htmlhttp://pa.azadiradio.org/content/articد آزادۍ راډيو راپور دلته ولولئ: 9
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کې فسادپه امنیتي سکتور 

ار ادارې ۲۰۰۷له  تیا  د افغانستان په امنیتي سکتور ،انو کېپه خپلو رسوېکال راهیسې د افغانستان د رو

نېکې د فساد په اړه د ادارې ېد دغ.ه دیساد شت، چې له مخې یې په دغه سکتور کې پراخ فېک ې

واکوند خلکو په اند زياترهد ،له مخېرسوېد کال ۲۰۱۰ د اداري رت کې چارو وزاکورنيواو و په ليکوامنیتي 

دویمه د افغانستان په کچه وزارت بيا دغهکلونو کې ۲۰۱۴او ۲۰۱۲، ۲۰۰۷ه خو پفساد کچه ډېره لوړه ده؛

ومره دهملې وه او پولیس یوه فاسده اداره بل،سلنه خلکو۱۵کال کې تقریباً ۲۰۱۴ولو فاسده اداره وه. په تر 

ې وې (د ېکې پولیسو ته بمیاشتو۱۲خلکو بیا په تېرو  ورئ: الفمعلوماتو لپارهزياتوهم ورک جدول)و

ولو زیاتې فاسدې ادارې (الف  )۲۰۱۴-۲۰۰۷جدول: په افغانستان کې تر 

لورمه فاسده اداره درېیمه فاسده اداره دویمه فاسده اداره ۍ فاسده اداره لوم کال

سلنه۲۴وزارت مالیه  سلنه۳۹روال ا سلنه۴۳وزارت داخله  سلنه۵۳محکمې  ۲۰۰۷

سلنه۲۰روال ا Directorate of

National Security

30%

۳۲وزارت عدلیه 

سلنه

وزارت داخله

سلنه۴۲ ۲۰۱۰

Directorate of

National Security

17%

سلنه۲۳وزارت عدلیه  ۲۶وزارت داخله 

سلنه

سلنه۲۹محکمې 

۲۰۱۲

سلنه۱۷وزارت عدلیه  سلنه۲۰وزارت معارف  سلنه۲۳وزارت داخله  سلنه۳۴محکمې  ۲۰۱۴

)۲۰۱۴او ۲۰۱۲، ۲۰۱۰، ۲۰۰۷انې (ار ادارې رسوېتیاو ماخذ: د افغانستان د ر 
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سکتور کې فسادپه کانونو د

تیاد د افغانستان  و کانونو په اړه خپلتغانسمه د اف۱۵هکال د ډسمرب پ۲۰۱۵ار ادارې د رو ان د هغو پن

نیز ر  ، چې د افغان ماران) په نامه د (هیلو لوټاپورې خوا د کانونو او پطرولیم وزارت پرم هت لحکومخپور ک

ل شوي وو.مختلفو رشکت ېقراردادونو دکانونو د له مخې د راپورد دغه ونو ته پکې قراردادونه ورک په پروسه ورک

د وليس کې راغيل وو، چې راپوردغه په . همدا راز درلودمهم رولۍیا خپلو ۍفوذ، طرفدار کې سیايس ن

ې او د  ې، مرشانو جر پوړيجر ان خپلوانو یا همکانونه ډېری ،چارواکيحکومت ج نورو زورواکانو د د 

و لپاره سا او کاروي . 10شخيص 

اراپوردا دی دویم ر سکتور په اړه دد کانونومیاشتو کې په تېرو لسوهم ار اداره يد س د کانونو په خپروي. سی

نی ر  مه خپور ۱۱هکال د جنورۍ پ۲۰۱۶او دویم یې د کال په اپرېل کې خپور ک۲۰۱۵د اپوراړه خپل لوم

. ک

و د کانونو وزارت او اړوندو ېپه کانونو کې شو ډېری مرستې USAIDاو 11ادارېTFBSOدپه افغانستان کې  ،

ي. ادا او رو ظرفیتونه لوړ ک مهالTFBSOپه دې ت الرې ېلن ېت ي تر ، جوړې ک و ژر تر ژره پایلې ترالسه ک

الرې پلېبیا اوږدمهالUSAIDاو  ي. و تر ، ېک ېت ار ظرفیتونه لوړ ک د کال د اپرېل ۲۰۱۵د خو د سی

ې نه وې او،له مخېراپور الرې له یو بل رسه همغ هم په دې په کابل کې د امریکا سفارتد دغو دواړو ادارو ت

ل، ه وک ي. چېاړه ډېر ل  ې ک الرې له یو بل رسه همغ او وايي، چې د دوی ت ار په دې ت ه هم سی دا که 

ل. ادارې په واک کې وه، TFBSOد  خو دوی ونه ک

ار د  واچې د امریکا TFBSOله مخې د راپورکال د جنورۍ ۲۰۱۶د سی نکې ده، له يو ب ودفاع وزارت ته 

و د کانونو او د پراخول، د ثبات ایرولو پرمختیا، انرژۍ ته الرسسطال راهیسې د کانونو پرمختیا، د پک۲۰۱۰

خې درې له ماپورد دغه ر . ېک ېپروژې پل۱۱برخو کې په یکي رسوې د ظرفیت لوړولو جافغانستان جیولو 

ورئپه دې اړه د افغانستان د رو 10 ار ادارې راپور و http://iwaweb.org/pa/%D8%AF-:تیا 

-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

-%D8%AF-%DA%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DA%BC%D8%AA%DB%8C%D8%A7

DA%A9%D8%A7%D9%86/%-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
ل په Task Force For Business and Stability Operations (TFBSO)دا اداره 11 ي  ي، چې په لوم کال کې د امریکا د دفاع وزیر ۲۰۰۶په نامه یادی

ه د دغې ادارې موخه پر عراق د امریکا له یرغل وروسته د عراقد مرستیال له یزه تو د اقتصاد په بیارغونه کې مرسته کول وو. په خوا تاسیس شوه. په بنس

وي او بې۲۰۰۹ وال وه يزه موخه دا وه، چې خصويص پان ل، چې دلته یې بیا بنس کاري کال کې دغې ادارې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پيل ک

ي. دغې ادارې خپل فعالیتونه د  ل او د ۳۱کال د ډسمرب په ۲۰۱۴راکمه ک مه بيا دغه اداره بیخي بنده شوه.۳۱د مارچ په کال ۲۰۱۵مه بند ک
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ت یې درلودهملیون ډالر ۵۴.۳پروژې چې  ه نورې پروژې خپلې ل،ل ې. پن ې یا هې موخې ترالسه نه ک

ه خپل ۱۲۱.۷چې تقریباً  تونه یې درلودل په نسبي تو ي وو او پاتې نورو اهداملیون ډالره ل ف ترالسه ک

ت یې درلود۳۹.۴یو پروژو چېدر ې وې،ملیون ډالره ل ه خپلې موخې ترالسه ک .12په مجموعي تو

زیات دی؟په دغو سکتورونو کې فساد ولې

ار ادارې د اجرایوي مرش :مافیا او زورواکي تیا  ۵۰د ميل شورا تقریباً ،له مخېد معلوماتو د افغانستان د رو

خه ناوړه استفاده کوي؛ همدا راز  ي دا مهال له کانونو  والو ولو وسلهؤ مهال غیرقانو کیندنې د غیر مسداغ

يهل .13خوا هم کې

ارنه: ار ادارې کمه  تیا  ران(د افغانستان د رو له مخې، چې د افغانستان د کانونو په اړه راپور)د هیلو لو

کوي، چې له پرېهې نظارت نهوستهر و دی، د کانونو او پطرولیم وزارت یوازې تش په نوم قرارداد کوي او بیا 

.14کبله يې افغانستان ته هر کال په ملیاردونو افغان تاوان اوړي

ار د اسم مدیریت:ن ری یې ، ډېېک ېپروژې پل۱۱وزارت کې چې امریکا د کانونو،له مخېراپورونود سی

ه د دغو پروژو ېچې پورته یې یادونه وشوه. که چ،ېموخې نه دي ترالسه ک ېخپل رې د کانونو وزارت په سمه تو

ی وای، نو  غان دولت هم سم مدیریت کې افه برخه پکانونو دفساد به خپله کم شوی وای. همدا راز مدیریت ک

ی، همدا المل دی، چې په هېواد کې اوسمهال تقریباً  ي۱۴۰۰نه دی ک قانو ډول کيندل کې ، کانونه په غ

!15یوازې په کابل کې دي۷۱۰چې په دغو کې 

ار راپورمعلوماتو لپاره ولولئزياتوپه دې اړه د 12 AR.pdf-11-16-https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR:، د سی
ورئ: ملعوماتو لپارهنوروپه دې اړه د 13 http://pa.azadiradio.org/content/article/27491619.htmlد آزادۍ راډیو دغه خرب و
ار ویبپه دې اړه ولولئ14 تیا  ه کېد افغانستان د رو http://iwaweb.org/pa/%D8%AF-: دا مطلبپا

-9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D

-%D8%AF-%DA%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DA%BC%D8%AA%DB%8C%D8%A7

%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
ار ادارې په حواله 15 تیا  ار د افغانستان د رو ار راپوردغه خربه سی ورئ د سی ې. و AR.pdf-11-16-https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR: ک
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د فساد د مخنيوي الرې چارې

امونو پکانونو او پطرولیم وزارت کې د فساد په :ه اوچتولو رسه کېدلی يشمخنيوی د الندې 

که د فساد د مخنیوي په اړه · د کانونو او پطرولیم وزارت باید د کانونو په قانون کې تعدیالت راوړي؛ 

ه هم د کانونو او پطرولیم وزارت هم  ه نشته. که  ی؛ خو پکې  راغ ورک دغه کار ته په دې اړه شین 

باید جدي پاملرنه ويش؛

ې وه، چې جواز به یې د هغو کانونو په اړه چې حک· ه ک یاستونه ورکوي، باید والیتي رومت پخوا پریک

ه حده مات يش؛بېرته مرکزي یو زور تر یو  ايي زورواکو او مافیايي ک و د  يش، 

ې سیستم باید رقابتي او · وک پوه يش، چې دوی د تر انیستی وي، پر د کانونو قراردادونو د ورک و هر 

ای؛کومو الملونو له کبله قرا ی او د کومو له کبله یې قرارداد ترالسه نه شو ک رداد ترالسه ک

ي وي· او د کانونو او پطرولیم ،ول هغه قرارداونه چې د کانونو وزارت ک ای يش. په دې ت باید خپاره ک

ي؛ خو بیا هم یو شمېر قراردادونه پکې نشته. د یو ش۳۰۰وزارت تر اوسه  مېر قراردادونه پرلیکه ک

کېله TFBSOهغه قراردادونه چې د امریکا دفاع وزارت او ېمهمې برخې حذف شو وونقرارداد پکې 

پرلیکه شوي.نه دي تر اوسه ،ده

پای

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

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

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

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

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حکمت هللا 

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