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مقدمه

او يوال سازمان له خوا د افغانستان د قضيې په ت واش ن نیدوهتېره اوون د قطر په پالزمېنه دوحه کې د پ ور

ن له يو شمېر نورو  ی و او د افغانستان تر ون ک کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې طالبانو رس 

ی و. ون ک خه هم بېالبېلو شخصيتونو  طالبانو په دغه کنفرانس کې د سولې مخامخ خربو ته هېوادونو 

ل. ود او د خربو اترو د پيل لپاره يې يو شمېر رشطونه وړاندې ک مرشوط چمتووالی و

ي، چې د افغانستان د سولې به د بيا پيل په موخه د افغانستان، پاکستان،  دا کنفرانس داسې مهال جوړې

لور اړخيزو خربو ات ه ناسته د جنورۍ په چ او امريکا د  اکل شوې ۱۸رو دو مه په کابل کې تررسه شوه او 

ه ناسته آباد کې جوړه يش. همدا المل و چې افغان حکومت د مه په اسالم۶د فربورۍ په يې همچې در

ه. واش له ناستې رسه موافق نه و او هلته يې هې رسمي استازی ونه لې ۍ برخه کې په پ د تحليل په لوم

موضوع شننه لولئ.همدې 

ه برخه کې  تيا د تحليل په دو يوال سازمان د وروستي راپور په اړه لولئ. د رو تيا د ن د اداري فساد په اړه د رو

يوال سازمان  ۍ کې د فسادن چې د چارشنبې په ورځ خپور شو، افغانستان، ،راپور کې"۲۰۱۵رنې ېانگپه "ن

يل  ۍ په ش ولو فاسد ېه١٦٧کوریا او سومالیا د ن او افغانستان پکې پیژندل شوي هېوادونهوادونو کې تر 

ک  يو کې د اداري فساد پر ضد يو شمېر چ ه هم ميل وحدت حکومت په لوم ی دی. که  ای خپل ک دويم 

ې نه وې او  نې په دې برخه کې همغ وله کې د تېر کال په اوږدو کې د حکومت ک ل، خو په  امونه اوچت ک

ی دی.له همدې کب ای خپل ک ۍ په کچه دويم  ولې ن له يې د 

ه کې  نو مرکزد سرتاتېژيکو او سيمهپر همدغو موضوعاتوپه دې  ې ېد اوونيز تحليل ييزو  ان شننې او ،د 

نې لولئ. ې
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ایل طالبان بک آغاز گفتگوهای صلحهنفرانس پگواش و 

کنفرانس۲۰۱۶جنوری ۲۴و ۲۳به تاریخ املللی پگواشمؤسسۀ بینصلح، چهارجانبۀ های پس از دومین نشست گفتگو 

قطر پایتختدر دوحه ،های صلح در این کشورن افغانستان و آغاز گفتگو حل بحرابه منظور یاف راهای را دو روزه

خود در موردموقفطالباناشرتاک ورزیدند ونفر۵۵،طالبانگانایندهبه شمولمیزبانی کرد. در این کنفرانس

کردند.ترصیح را صلحگفتگوهای

نیز در گذشته، گیردقضیۀ صلح افغانستان مورد بحث قرار میاین بار نخست نیست که در کنفرانس پگواش 

دسازی نشستهدف مؤسسۀ پگواش از چنین .اندازی شده استراهاین مؤسسه، توسطمشابههایکنفرانس ها اعت

های متنازع است.میان جهت

ترین نکاتی که در مهمهمچنانسوال اینجاست که آیا در موقف طالبان نسبت به گفتگوهای صلح تغییر آمده است؟

کنفرانس اخیر پگواش ابراز شد، چه بود؟
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پگواشهای پیشینۀ نشست

امارات متحدۀ عربی، قطر،حل بحران افغانستان، در کشورهای مختلف از جمله درهای متعدد برای یاف راهکنفرانس

ری شخصیت ها اشرتاک ها از افغانستان و سایر کشورها در آنجاپان و فرانسه برگزار شده است که طالبان و ش

هایتالشبرای۱۹۹۵سالدرکه،استپگواشغیردولتیسازمانها گونه نشستگان این. یکی از برگزار کنندهداشتند

را در مورد قضیۀ کنفرانسچهارتاکنون است. این مؤسسهکردهدریافتنیز رانوبلجایزۀمنازعات،دراشمیانجیگرانه

کرده است.برگزار صلح افغانستان در دبی و دوحه

در دبی برگزار شد. در آن ۲۰۱۲سپتامرب سال ۲۳و ۲۲به تاریخ نخستین کفرانس مؤسسۀ پگواش کنفرانس دبی:

های مختلف از ملل متحد، افغانستان و سایر کشورها اشرتاک ورزیده بودند. همه اشرتاک کنفرانس شخصیت

ها ارزش حیاتی دارد، بلکه برای پرشفت و آسایش گان آن نشست توافق داشتند که صلح نه تنها برای افغانکننده

.شودپنداشته میه نیز یک نیاز جدی منطق

قابل بحث خوانده شد و در مورد ،در کشورمواد قانون اساسی افغانستان نیز به منظور تامین صلحدر کنفرانس دبی،

گان اشرتاک کنندهبس و موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.، آتشاز افغانستانخروج نیروهای خارجی

1نظر بودند.هاست همبه نفع همه افغانکه صلح در افغانستانآن نشست در مورد این

ایندهدر دبیمشکل اولین کنفرانس پگواش  گان رسمی طالبان اشرتاک نداشتند و به جای این بود که در آن کنفرانس 

.ندکرده بودرشکتاز صف طالبان جدا شده بود، قبالً هایی چون مال معتصم آغاجان که شخصیتها آن

نوری سال ۱۷و ۱۵کنفرانس دوم پگواش نیز به تاریخ کنفرانس دوم دبی: در دبی برگزار شد. در این ۲۰۱۳ج

گرفت.صورتموضوعات جدید نیز بحث روی ،های کنفرانس گذشتهتکرار فیصلهبه عالوۀ کنفرانس

دسازی پنداشته شنخستین گامم دبی، آزادسازی زندانیان طالباندر کنفرانس دو  تلفات ملکی روی جلوگیری د.اعت

ها وجود ندارد و میز جایی برای خارجیآ که در افغانستان صلحتوافق داشتندگان کنندهتاکید صورت گرفت و رشکت

اعضای گروه القاعده در کشور حضور نخواهد داشت.

دسازی به منظوردر این کنفرانس  ز لیست سیاه ملل متحد، های طالبان ابیرون شدن نام، های درگیرمیان جهتاعت

به عنوان ،ها و احزاب سیاسی در پروسۀ صلحگشایش دفرت رسمی برای طالبان در دوحۀ قطر و اشرتاک همه گروه

2.شدشمردهها برای آغاز پروسۀ صلح نخستین گام

اعالمیۀ پگواش در مورد کنفرانس دبی را در اینجا بخوانید:1

afghanistan-on-meeting-http://pugwash.org/2012/09/24/dubai/
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در قطر ۲۰۱۵ماه می سال ۳و ۲حل بحران افغانستان به تاریخ کنفرانس سوم پگواش برای یاف راهکنفرانس قطر:

و در یک بار دیگر تکرار شدهای قبلی های نشستها و اعالمیهبرگزار گردید که در این کنفرانس نیز نقاط مهم فیصله

در وان مشکالت جدی کنار آن، چندین نقاط جدید نیز ابراز شد. در این کنفرانس فساد اداری و کشت کوکنار به عن

پدیدۀ بیگانه از عنعنات و یکزنان تاکید کردند و گروه داعشو آموزش روی اهمیت حقوق ها شد. همه جهتیادکشور

انس اعضای دفرت سیاسی طالبان در قطر نیز رشکت داشتند.3های مردم افغانستان خوانده شد.خواسته در این کف

کنفرانس اخیر پگواش

ان طالبان گایندهکهدر دوحه پایتخت قطر برگزار گردید ۲۰۱۶ماه جنوری ۲۴و ۲۳کنفرانس اخیر پگواش به تاریخ 

های چهارجانبه میان افغانستان، نشستبرگزاری دو دورپس ازرس در آن رشکت کردند. طالبان در این کنفرانس، 

ودند.،پاکستان، چین و امریکا 4موقف خود را در مورد پروسۀ صلح بیان 

هرچند این یک نشست .ایندۀ طالبان اشرتاک کردند۱۵غیر رسمی از کابل، انگایندهدر این کنفرانس در کنار

ایندههی،افغانستان به دلیل مخالفت با این نشستحکومت غیررسمی بود، اما  حلقاتبرخی. ای را اعزام نکردچ 

راصلحبرای(مذاکرات چهارجانبه) افغانستانحکومتتازۀابتکارات،دوحهکنفرانسکهبودگفتهکابلدرحکومت

مهور غنی، کاکایقیوم کوچی با آن هم ولی.کندمیتضعیف ، اعضای حکومت پیشینبلندرتبۀمقاماترئیس ج

اپوزیسیون حکومت اشرتاک ورزیدند. افرادی ازپارملان، فعاالنی مدنی و

:قرار ذیل بودنکات مهمی که در این کنفرانس ابراز شد، 

ه یابد؛جنگ باید · خا

نیروهای خارجی باید از افغانستان بیرون شوند؛·

ری از رشکت کننده· ری نیز گفتند که قانون اساسی کنفرانس گان ش گفتند که قانون اساسی باید تعدیل شود. ش

ها و گفتگوها صورت خواهد های تعدیل قانون اساسی بحثهای آینده روی طرحجدید ساخته شود. در نشست

گرفت.

:کنفرانس دوم دبی را در اینجا بخوانیدمورداعالمیۀ پگواش در2

2013-january-17-15-dubai-reconciliation-afghan-on-meeting-pugwash-the-of-http://pugwash.org/2013/01/17/summary/
:کنفرانس قطر را در اینجا بخوانیدمورددراعالمیۀ پگواش3

afghanistan-in-security-on-meeting-http://pugwash.org/2015/05/04/doha/
اعالمیۀ پگواش در مورد کنفرانس اخیر در قطر را در اینجا ابخوانید: 4

afghanistan/-in-security-and-peace-on-meeting-http://pugwash.org/2016/01/24/doha
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های تخنیکی، اقتصادی و ورهای دیگر سیاست افغانستان را در کنرتول خود نگیرند، بلکه آنان باید در بخشکش·

ایند. فرهنگی همکاری 

های طالبان از لیست برند، باید موانع ایجاد نشوند. نامهایی که گفتگوهای صلح را به پیش میبرای افراد و گروه·

ها برای آنان ویزه صادر شود و طالبان باید یک آدرس مشخص چنین نشستسیاه بیرون شوند و برای اشرتاک در 

برای گفتگوهای صلح داشته باشند؛

شمول، لویه جرگه برگزار شود؛برای گفتگوهای همه·

بس در اجندای گفتگوها شامل باشد؛آتش·

باشد؛جلوگیری از تلفات ملکی، اولویت هر دو جانب می·

اسالمی باشد؛هایارزشو تعلیم و تربیه باید در چهارچوب جوامع مدنی، آزادی بیانفعالیت ·

در مورد حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید صورت گرفت؛·

هر کسی که بر ضد باشد ومیالزمینگهداری اماکن عامه مانند مکاتب، مراکز صحی و زیربناهای کشور حفظ و ·

5کند باید محاکمه شود.آن اقدام می

های طالبانرشطپیش

علیه متحد های سازمان ملل ای ایجاد دفرت رسمی، لغو تحریمبا صدور بیانیهدر کنفرانس پگواشایندگان طالبان 

را از جمله پیش علیه این گروهو پایان تبلیغاتها آنآزادی زندانیان، حذف اسامی آنها از لیست سیاهو این گروه 

های صلح گفتگو،های مقدماتیند که بدون برداش گامطالبان گفت. اعالم کردندهای مذاکرات صلح افغانستان رشط

ی .دهدنتیجه 

را رشوع کرده است نه برای ای دستیابی به حق و اهداف بلند، جهادبر امارت اسالمی«بیانیۀ طالبان آمده بود کهدر 

یک نظامها وایجاد ن، پایان اشغال خارجیآ هدفکه دستیابی مادیات. امارت اسالمی زمانی متعهد به صلح است

».باشداسالمی مستقل 

خود را برای گفتگوها با حکومت افغانستان نشان دادند و این خود یک گام جدید و با این هم طالبان آمادگی مرشوط 

امیدوار کننده است.

5 Pajhwok, Doha meeting calls for end to military confrontation, 25 Jan 2016
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تنازل در موقف طالبان

کردند که حکومت افغانستان فاقد صالحیت است و گفتگوهای صلح باید با طالبان پیش از این روی این نکته تاکید می

مشکالت امریکا و ناتو صورت بگیرد، ولی در کنفرانس اخیر پگواش در این موقف طالبان تغییر احساس شد. آنان 

ها مخصوصا مربوط به خارجیبه گفتۀ آنان، مسائل .ردندرا به دو دسته (مسائل خارجی و داخلی) تقسیم کافغانستان 

باید افغانستان . به گفتۀ آنان، نیروهای خارجیمریکا مورد بحث قرار گیرداو طالبانبه طور مستقیم میان بایدمریکا، ا

مورد مسائل . اما در کنندو به مردم افغانستان این فرصت را بدهند تا رسنوشت خود را خودشان تعیینرا ترک گویند

بنابراین طالبان به نحوی .ها آمادگی و توانایی حل این مسائل را دارندکه خود افغاناندها معتقد مربوط به افغان

توان چنین آمادگی مرشوط را به گفتگوها با حکومت افغانستان نیز نشان دادند. عوامل تنازل در موقف طالبان را می

برشمرد:

را ترک کردند و افغانستان۲۰۱۴بخش اعظم نیروهای ناتو و امریکا در پایان سال :اعالم خروج نیروهای خارجی

یتنامزیرناتوغیرجنگیماموریت قاطع آغاز شد. این کار روی موقف طالبان در مورد صلح تاثیر گذاشت.ح

ها سپرده شد و اکنون در هر دو مسؤولیت تامین امنیت همه مناطق افغانستان به افغان۲۰۱۵سال در ها:تلفات افغان

یها کشته میجانب جنگ، افغان ها ادامه خواهند به کشتار افغانشوند که طالبان نیز از این وضع راضی نیستند و 

داده شود.

ً در افغانستان اعال ۲۰۱۵در اوایل سال گروه داعش: هایی نیز م موجودیت کرد و پس از آن درگیریگروه داعش رس

میان طالبان و جنگجویان داعش صورت گرفت و طالبان اکنون از این ناحیه نیز نگران اند.

خواهند معضل کنونی افغانستان را از راه اند و میها از جنگ خسته شدهبه شمول طالبان همه افغانخسائر جنگ:

ایند. ACKUگفتگوها حل 
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طالبانو خارجیسیاست داخلی

قوانین های مدنی، آزادی بیان و حقوق زنان در پرتواعالم کردند که متعهد به فعالیتکنفرانس پگواشۀدر بیانیطالبان 

فراهم آوردن تحصیل برای فرزندان در بیانیۀ طالبان آمده است که .هستندی اسالمیهااسالمی، منافع ملی و ارزش

ام پروژهو داراییکشور، محافظت از تاسیسات ملی یت از  ۀشامل پروژ ،های منافع عمومیهای منافع عمومی، ح

یت می 6.کندتاپی با هدف پیرشفت کشور، رفاه و سعادت مردم ح

سیاست همچنان طالبان در حالیکه کشورهای آسیای میانه، روسیه، چین و ایران از وضعیت افغانستان نگران اند،

از سیاست مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را ندارند و گفتند کهآنانروشن ساختند. نیز را خارجی خویش

دارند.کشورهای دیگر نیز چنین توقع 

.تنها نهاد مسئول برای انجام مذاکرات صلح را دفرت سیاسی خود نامیدندیک بار دیگرطالبان 

حکومت افغانستانواکنش 

اینده گفته گان رسمی حکومت در آن اشرتاک نداشتند، ولی هرچند نشست پگواش یک نشست غیررسمی بوده و 

رئیس جمهور غنی پیامی را به این کنفرانس فرستاده بود. در پیام رئیس جمهور غنی آمده بود که حکومت شود که می

ی مستقیم با آنان شناسد و برای گفتگوهاحکومت می"مخالفین سیاسی"افغانستان تحریک طالبان را به عنوان 

گی دارد.آماده

ری ازمطبوعاتی گفت که ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور در یک نشستاز سوی دیگر، های پیش رشطش

هایی گفتگو خواهد است. در عین حال او تاکید کرد که حکومت افغانستان تنها با گروهصالحیت جامعۀ جهانیطالبان 

جنگ ادامه خواهد داشت. ،کنندکرد که از خشونت دست بردارند و در مقابل کسانی که خشونت می

ن موقف خود تاکید دارد و  به گفتۀ او، حکومت افغانستان موقف روشن در مورد پروسۀ صلح دارد و اکنون نیز روی ه

د.آوردهای یک و نیم دهۀ گذشته و قانون اساسی قابل معامله نخواهد بو دست

.پذیرفتنی استهای طالبان از پیش رشطبرخیگوید که از سوی دیگر شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح می

ایید: 6 http://alemara1.org/?p=39650برای م کامل بیانیه، به وب سایت رسمی طالبان مراجعه 

ACKU
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کنفرانس پگواش و مذاکرات چهارجانبه

ای از ؟ در مرحلهکنفرانس اخیر پگواش روی گفتگوهای چهارجانبۀ صلح سایه خواهد افکند یا خیرجواب این سوال که

چهارجانبه روشن خواهد شد که حکومت افغانستان در گفتگوهای رو در رو با طالبان به میز مذاکره بشیند.گفتگوهای 

اینده ایندۀدرحالیکه طالبان  رسمی را گان رسمی خود را به کنفرانس پگواش فرستادند ولی حکومت افغانستان هیچ 

دهد و امیدهای مذاکرات چهارجانبه اهمیت بیشرت میبه معنای آن است که حکومت بهبه این نشست اعزام نکرد. این

خود را با این مذاکرات بسته است.

اید که این های طالبان در وب سایت رسمی آنان، چنین میبالعکس از بیانیۀ طالبان در کنفرانس پگواش و تبرصه

چراغ سبز گفتگوهای مستقیم را به امیدوار نیستند و به همین دلیل در کنفرانس پگواش چهارجانبهگروه به مذاکرات

وده و در روز دوم کنفرانس پیام خود را به کنفرانس  حکومت دادند. هرچند حکومت افغانستان نیز این تغییر را درک 

پگواش فرستاد، ولی با آن هم ابراز نظرها و مواقف حکومت بیانگر آن نیست که در آیندۀ نزدیک گفتگوهای رو در رو با 

از خواهد کرد.را آغطالبان

اییم، حکومت افغانستان بیشرت به مذاکرات  اگر به مواقف حکومت افغانستان و طالبان در چند هفتۀ اخیر توجه 

های مشابه به آن که در آن رو در رو با جهت چهارجانبه خوشبین است؛ ولی طالبان به کنفرانس پگواش و کنفرانس

ایل دارد.مقابل گفتگو کنند و نقش کشورهای دیگر در ح د تضمین و همکاری محدود باشد، 

چه باید کرد؟

، اما با بستندطالبان نیز امیدهای خود را مانند سایر مردم افغانستان با حکومت جدید ،با به قدرت رسیدن ارشف غنی

دی میان طالبان و حکومت بیشرت رسد و بیگذشت یک و نیم سال اکنون وضعیت خیلی بدتر به نظر می شده اعت

است.

دی در حالیکه حکومت و طالبان در بی برند، نیاز جدی به یک جهت میانجی واقعی که برای یکدیگر به رس میبهاعت

گان کنفرانس قطر نیز تاکید کردند که برای رشکت کنندهشود. به همین دلیل، هر دو جهت قابل قبول باشد، دیده می

در های درگیر قابل قبول باشد تاانجی نیاز است که برای همه جهتیک جهت میبهپیشربد پروسۀ صلح افغانستان 

.ایدرا ایفا افغانستان و طالبان نقش میانجیمذاکرات صلح میان حکومت

ACKU
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ۍ دويم فاسد هېواد افغانستان؛ د ن

او  ۍ د فاسدو هېوادونو په ت یوال سازمان د ن تیا ن کلنی راپور خپور ک او د دغه وروستي کال ۲۰۱۵د د رو

يل کوریا، سومالیا او افغانستان دراپور له مخې ۍ دش ولو ، دهېوادونو په من کې۱۶۷ن و فاسدتر 

ه وپېژندل  ۍ دویم فاسد هېواد شوافغانستان،شول. د دغه راپور له مخېهېوادونو په تو .د ن

نی یوال سازمان لوم تیا ن بلکې،انې خپرويرسوېد اداري فساد په اړه چې د افغانستان سازمان نه دی،د رو

ار، اهم د افغانستان له دې وړاندې  تیا  ېيرو رو ملتونو شن او شیا فاون توکو او جرایمو ضد ادارود مخدرهد مل

ي دي. په دې اړه راپورونه خپاره ک

اوکې په افغانستاندا چې  ه وايينورې رسوېد اداري فساد په ت ولې په افغانستان کې اداري فساد ؟انې 

ي؟  يکال کې د ميل وحدت حکومتهاو په تېر یو ورځ تر بلې زياتې ه ک دلته ؟د اداري فساد په برخه کې 

.شننه شوې دهپرې 
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ه کتنه په افغانستان کې اداري فساد ته لن

او د  ي دي.یو ادارودواړو داخيل او بهرنافغانستان د اداري فساد په ت ونه خپاره ک تخپل رپو یا د افغانستان رو

رو ملتونو د مخدره يااوداخيل اداره دهار اداره  یوال سازمان او د مل تیا ن یشن او د رو توکو او شیا فاون

ونه او رسوېجرایمو ضد ادارې بیا بهرن ادارې دي . ديېانې خپرې ک ، چې په دې اړه یې رپو

نولې ادارې په هېواد کې د اداري فساد پر پراخ شتون دا ې د ، شنېشیا فاونيه موږ د ادلت. ې لريخپلې 

ار  تیا  يوال سازمان د افغانستان د رو تيا ن ن،ادارواو د رو ې رااخلو.اناو رسوېېې

خه تر ۲۰۰۶له ،انو له مخېرسوېيوشن د کلنېد ایشیا فاون ني ژوند ۲۰۱۴کال  کال پورې د خلکو په ور

ه مطرح شو. په مهمې اداري فساد د یوې ،کې ن اداري ه خلکوسلن۴۲د کال کې ۲۰۰۶ستونزې په تو په 

اداري فساد ستونزه نوره هم زیاته شوهاند، دخلکو په سلنه ۶۲کال کې د ۲۰۱۴فساد لویه ستونزه وه؛ خو په 

ني ژوند لویه ستونزه او  ه.و اداري فساد د دوی د ور

خه تر ۲۰۰۶همدا راز له  فساد په اړه نورې لیک د اداري شن پوېا فاونيکال پورې د ایش۲۰۱۴کال 

، په ؛برخې هم درلودې اون ول افغانستان کې د ييزوسيمهلکه ستاسو په  چارواکو، په والیتي حکومت او په 

ورئ؟ که د دغو پوېاداري فساد ستونز  ه  یر شوته په کومه سرت وابونو ته  ن ؛لیکونو  نو د خلکو په 

يد اداري فساد ستونزه  ولو زیاته ده،کال کې یې سلنه۲۰۱۴او په پراخې .د نورو کلونو په پرتله تر 

ار ادارې هم له افغانستان د ر کې دپه بل اړخ  تیا  پرضد کال راهیسې د افغانستان د اداري فساد۲۰۰۷و

کال زیات شوی هر په هېواد کې اداري فساد ،انو له مخېد دغو رسوې.ې ديانې خپرې ک لور رسوې

و ترمن تقریباً ۲۰۰۷دی. په  ل شو ۴۷۷کال کې د هېواد د و او ۲۰۱۲، ۲۰۱۰او په ملیون ډالره رشوت ورک

ل شو.ملیون ډالرو۱۹۴۲او ۱۲۵۰، ۱۰۰۰تررسهکلونو کې بیا په ترتیب۲۰۱۴ ورئ، پورې رشوت ورک (و

)۱- توضيحي رسم
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په افغانستان کې اداري فساد:۱-رسمتوضيحي 

ار ادارې د  تیا  انېکال رسوې۲۰۱۴کال او ۲۰۱۲کال، ۲۰۱۰کال، ۲۰۰۷ماخذ: د افغانستان د رو

یوال سازماند اداري فساد په اړه د  تیا ن انېرسوېرو

یزه موخه یې د اداري فساد مخنیوی دی. دغه  ولنه ده، چې بنس یواله مد  یواله اداره یوه ن د شفافیت ن

ۍ له  دې ل کېپه او انې کويهېوادونو کې د اداري فساد په اړه رسوېپه ډېرو خه ۱۰۰اداره هر کال د ن

بیا د دغو هېوادونو د درجه بندۍ یو لېست جوړوي او په خپل کلني راپور کې ته نومرې ورکوي،هېوادونوولو 

یې خپروي.

ورووکال راهیسې د دغې ادارې کلني۲۰۰۵لهکه چیرې موږ  جوته به يش، چې افغانستان نو؛راپورونو ته و

وروستنیو هېوادونو یو لهاو په لیکل کې اخيلمرې ر ضد مبارزه کې ډېرې کمې نو کال د اداري فساد پهکال پ

يخه ه موقعیت کې و. دغه کال د ۲۰۰۵. په را کال کې افغانستان په اداري فساد کې د اوس پر پرتله په 

ولې نومرې  ۍ له وې۲.۵افغانستان  خه۱۵۹او د ن کې رب راغلی و. خو په راتلونکو کلونو۱۱۷هېوادونو 

ۍ کې هومرې د کمېدو پد افغانستان ن ولو فاسدو لور والړې او له همدې کبله په ن هېوادونو له جملې د تر 

خه یو شو.
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لور والړې (په هکال پورې د کمېدو پ۲۰۰۹خه تر کال۲۰۰۷په اداري فساد کې د افغانستان نومرې له 

۲۰۱۰لهخو ؛وې)۱.۳کال کې ۲۰۰۹، په ۱.۵کال کې ۲۰۰۸، په ۱.۸کال کې د افغانستان نومرې ۲۰۰۷

بېرته په ې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغانستان نومر ډولکال پورې بیا په تدریجي ۲۰۱۱ترخهکال 

ه افغانستان کې له اداري فساد رسه د مبارزې کال کې پ۲۰۰۸کېدای يش، چې په دايې شوې. المل لوړېدو 

ارنې عايل اداره هم جوړه شوهد سرتاتيژۍ د تطبیق قانون جوړ شو او د همدغه قانون له مخې په هېواد کې د 

شوې).۱.۵کال کې بیا ۲۰۱۱او په ۱.۴کال کې یې نومرې ۲۰۱۰(په 

خه تر ۲۰۱۲له ،راپورونو له مخېود دغ ل بیا په اداري فساد کې ،کال پورې۲۰۱۳کال  افغانستان یو 

خه شود ډېرې کمې نومرې واخیستې او په اداري فساد کې  کال کې ۲۰۱۲(په وروستیو هېوادونو له جملې 

نومرې واخیستې) خو کله چې ارشف غني ۰.۸کال کې يې د اداري فساد پرضد مبارزه کې ۲۰۱۳او په ۰.۸

ينونو دواک ته ورسېد، ې په ډول د کابلهغه د  ونو له کبله، د بیل ، د ميل پرانېستلبانک د قضیې بیا دری

ارنکستورن او په اداري فساد ون جوړوليتدارکاتو کمیس وال ته د دوی د معريف ان ممنوع الخروج اعالنول او 

۰.۸و له ې شوې ابیاکال کې د اداري فساد پرضد مبارزه کې د افغانستان نومرې۲۰۱۴په ،کولو له کبله

ته پورته شوې.۱.۲خه 

نالره ۲۰۱۵په  ې نه وه او له همدې کبله یې له لسو تر کال کې د اداري فساد پرضد د حکومت ک ډېره همغ

ې ا۱.۱خه  ۍ کې دویم فاسد هېواد شونومرې ترالسه ک ورئ، جدول.و په ن )۱-(و

یواله کچه په اداري فساد کې د افغانستان وضعیت (:۱-لجدو  )۲۰۱۵-۲۰۰۵په ن

خه د افغانستان نومرېکال  ۍ کې یې وضعیتله لسو  په ن

20052.5117/159

20071.8172/180

20081.5176/180

20091.3179/180

20101.4176/178

20111.5180/183

20120.8174/176

20130.8175/177

20141.2172/175

20151.1166/167

یوال سازماند پورېکال۲۰۱۴تر خهکال ۲۰۰۵ماخذ: له  تیا ن راپورونه(Transparency International)رو
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ون د حکومت غرب

ه هم افغان یوال سازمان پکه  یا ن ې؛رحکومت د رو خو د اداري فساد پرضد يې دغه راپور نیوکه نه ده ک

ې صادقې او د اداري فساد پرضد  او د افغانستان اجرادی. بللیخپل هوډ پياوړیخپلې ه رییس ئيهپه دې ت

حکومت په هوډ کې هې چې له اداري فساد رسه د پریکنده مبارزې لپاره د ميل یووايل ،عبدهللا واييرتډاک

او موږ پرې کار کوو.قوانینو پورې اړه لريپه چې هغه بیا شته ل ئمساداسې یو ل شک نه شته؛ خو

ن یوال سازمان افغان ولسمرش ویاند ظفر هاشميد د دې تر تیا ن د ه اړهداري فساد پد اخوا لهد رو

ون کې ویيل ي. په دغو اقداماتو وروستي راپور په غرب ، چې افغان حکومت د اداري فساد پرضد ډېر اقدامات ک

ل ډېرو په ،کمیسیون له مخېد یې د ميل تدارکاتو کې  ي  قراردادونو کې د فساد مخه نیولې. حکومت د لوم

نی  . عدلیقرارداد د سرتلپاره د دفاع وزارت د تېلو لوم وزارت چې په تېر کې د فساد هشفافیت په موخه خپور ک

خه ت،سرته منبع وه قاضیان ۱۳۰تقریباً محکمېاستينافد کې په تېرو دوو میاشتوي.ېرېاوس له اصالحاتو 

ن يې او ل شويک ېلر  . د حکومت د اداري فساد ديل شويهم لرې ک داره قاضیان سابقهنوریو شمېرتر

الرې دویم عنرص حساب هحکومت تر اوسه ، ورکونه دهضد ت په اداري چارواکي نیويل، چې داسې ۱۰ل تر ل

کېل و  هوفساد کې  لې ک کالهحکومت په تېر یو او په دې تو .ديېکې د فساد پرضد ډېرې هلې 

او د منفي رول لوبولی کې د فاسدو خلکو په افشا کولو او بيا خلکو هم له فساد رسه په مبارزه کې په بل اړخ کې 

ېرشوت خه یې کمه ډډه ک .دهله ورکولو 

نالرهد اداري فساد پر ې ک ضد د حکومت ناهمغ

ه هم افغان حکومت په تېر یو  ي او د اداري فساد ينېکال کې د اداري فساد پرضد هکه  امونه پورته ک

لی دی؛ خو بیا هم تر اوسه پورې نه د لندن په کنفرانس کې بیان شوي  یتوب  پرضد مبارزه یې خپل لوم

.یدید همغخوله د اداري فساد پرضهاصالحات راوستل شوي او نه هم افغان حکومت په یو 

ولو ېقضید بانک د کابل روزي د ېمجرم خلیل هللا فلویقضیه ده، سرته، چې د افغانستان د بانکي تاریخ تر 

سالکار محمد عيل حقوقيافغان ولسمرش د د بیا خوا ونیول شو او پر بند محکوم شو؛ خو وروسته هحکومت ل

ودل شو او همحمدي ل ي،ارجوړونې وزارتخوا پرې و ار رت په نوم د د . کقرارداد وررسه السلیک د يوه  س

ACKU



٢۵١www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

15

ي و ار په سيايس اصالحاتو چارواکي لکه دولتي پوړي جولو پرمهال یو شمېر کد قرارداد د السلیکدغه 

ی استازید ولسمرش کې  دغه حالت په خلکو موجود وو. هم وزیر ارجوړونېمسعود او د ءضیااحمدان

نالره  ودله.خورا کې د اداري فساد پرضد د حکومت ک ضعیفه و

ن د حکومت دننه داخيل اختالفات الرې سیوری غوړولیهم د اداري فساود دې تر له کبله یې او د پرضد ت

لو کېهمدا داخيل اختالفات  يد اصالحاتو په رات او د اداري فساد پرضد هلو  .سرت خن بلل کې

ی له اداري فساد رسه د رغندې مبارزې لپاره جدي هد اداري فساد پرضد مبارز اړینه ده، چې حکومت لوم

یتوب  ويلوم ر نېالره کېدې، په و ې يش او د اداري فساد د حکومت ک يوه پرضد یو شمېر قانونونه اوهمغ

ي، چې بشپهخپلواکداسې ته ک ولري.واک اداره رامن

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

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