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 ۰۶/۰۸/۲۰1۸           یوبزیرا لګاڼر
 

 یاسالم اباد او که په افغانستان کپه  ایا
 زناکهیفساد له طالبانو سره اغ یدولت

 ؟یکو مرسته
 

 ګړیچ یپه افغا نستان ک ییاو دخپلو موخو له پاره  یکو ړنو مالتطالبا پاکستان د یچ ییوا وکڅهر  هڅنا هڅ داخو
 راثیه مپ ینه دافغانستان په دولت ک یولسمشر حامد کرز ید پخوان یلولو چ یک ویاو کله کله داهم په رسن یوڅته ه
 یسول د کهځنو  یورکو ډاډ یاوحت لهیه یبر د یک هګړج یفساد طالبانو ته په د یجلبه دولت یب یشو یراپات

 .یته دوام ورکو ګاو جن ینه من یی زونهیاندړو
ه او نشول. طالبانو دلت ګنټی تیسوله او امن یک وادیوروسته په ه دونهیدطالبا نو حکومت درانسکور یچ یداد ایتښر

البانو کار پوهانو دط ویورته بهرن یکول چ دونهیاو پرک بر تیت وډپه ا یاو دهغو رویسر ت ویاوبهرن ویهلته په کورن
 رمهڅیته  یښرند کر وډید  یی یک لیکتل. په پ هګپه ستر انوښن وا وښدن یلیدناه ځتر من یاو دهغو دویاوپرک ک تیدت

ته  کویخپلو ل یی یک یاځ یاوپه همد لړک ړله پاره کمپونه جو ناتویتمر یدنظام یتونوکیوال یدافغانستان په سرحد
 منظم زیدوه سوه کس یشول چ یالیبر یطالبان په د یکال ک یالدیم ۲۰۰۳. په لړک لیجلب او جزب هم پ رویدسر ت
بدل  رټککر ګړیدج هګوټ ی. په دړیهم وک دونهیبر زیی لهډانوینظام ویاو بهرن ویاو په کورن ړیکړجو ګیولټ ینظام

وه. ش هړجو یتر  هګړج یپه نظر سمه دمه کورن نوځیدطالبلنو منظمه او د یاندړپه و ویپه نظر د بهرن نوځید یشو چ
کال  یالدیم ۲۰۰۷په  یچ یرا پور ک وهیشورا په  یوالړیدن ارهله پ ګد امن او پرمخت یله مخ ای یډپیکیو یدالمان

خپل شتون  یبرخه ک مهیپه ن وادیه ولټد یکال پور یالدیم ۲۰۰۶طالبانو تر  یچ ید یراغل ید یخپور شو یک
 .ړک یمیدا
 یز. کرړله کومه ک واکځطالبانو دا دومره  یچ یهم را پورته شو یدا ناندر یک ویسم په رسن ونوسرهګپرمخت ید د

. سمه ده یدیل یدطالبانو سره دپاکستان په مرستو ک یوازیاو  یوازی ینیسرچ دویک واکمنځدطالبانو د  یی ارانویاو 
 یلیه دویته درس یموخ یاو خپل یسره مرسته کو دطالبانو لهیکولوپه ه یدخوند وګټدخپلو  یک مهیپاکستان په س یچ

او په خپل  ید یژندلیسم پ ید پخوا راهس کانیشر رډیاو دهغه  یجنراالنو حامد کرز یپاکستان یچ کهځ ،یهم لر
 ویکلونو په کورن ومی۹۰اود  ید یروزل یک وډا یهم په نظام یی ینځمدرسو،  یپه فکر یاس آ ید آ ییالس 

رور غ یشعور او مل یکلتور، حقوق یاسیدس یی دانیمر یپخوان یچ یږیپوه هښ کهځ. نوید یلیمواز یی یوکګړج
 وړلود وادیاو دخپل ه ینش یدلړیجو استوالیس یمل یتر ،یاوګیل یمارټبس تل به په فساد او لو ،ید یبرخ ینه ب
 . اوس اوس مهمهیوڅدوام ته ه ګله دجن ډاو دا  یپاکستان د طالبانو سره مرسته کو کهځنو ،ینش یدفاع کول ونهګټ
 هړګج یطالبان په د ایاو ا یلر مرستو وس ومرهڅد ،اویکو یمرست ولډ هڅپاکستان دطالبانوسره  یداده چ تنهښپو
السه  تر هګټنه هم  ایتړفساد او ناو یدولت ینه را پات یاو که دحامدکرز یوګل هډ ډدپاکستان په مرسته  یوازی یک

 تښارز یاو نظام یاسیپه س یاو دهغو ولونوډد طالبنو سره د پاکستان د مرستوپه  یپه سر ک یچ یبه و هښ ؟یکو
 :کویول ښیکر وڅ وی

 :ونهیاټځپ ویالګیدطالب مشرانو کورونه او د طالب جن یپه پا کستان ک -1
مکانات ا ینګاستو د یک وادیپه خپل ه ییمشرانو ته  یداده چ برخه وهیدطالبانو سره دپاکستان د مرستو یسمه ده چ دا

هم  یانښاو ن ښین ی. ددیوټپ یدپاکستان په خاوره ک انونهځپه وخت  یتیښنه د ت ګدجن ایب یریاوطالب سرت یورکو
 یکزپه مر وادیستره برخه ده ویالګیجن خود طالب ،یږیاوس یپه پاکستان ک ایتښد طالبانو مشران په ر یشته چ
برخه  مهیپه ن وادیده یکال پور یالدیم ۲۰۰۶طالبانو تر  یچ لیمو وو ی. مخکګیږیهم جن یک تونویوال یاوشمال

ه پ ونګدپنتا یک هڼپا  نیپه خپله آنال هیټن 1۲/۲/۲۰1۸په  وډیرا ږ. دالمان غړک یمیدا هڅنا هڅشتون  یخپل نظام یک
د طالبانو په الس  ییسلنه  ۴۴ یاو پات یسلنه تسلط لر ۵۶په  یخاور یدخپل دافغانستان حکومت:» یچ یکیل لهحوا

ته  پاکستان ییپه همغه اندازه  یږیپراخ یمیشتون س یشنید ننه دطالبانو د هم یک وادیپه ه یچ ومرهڅ. هر «ید یک
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نه  یولکه ک یشنیدطالبانو په هم یچ یږیمحدود مویس یپه هغو سرحد یوازیاو  یږیکم ایتړاو ا تښارز لوړد پنا و
 .ید
م او زور جلبه ظل یب شویمل یچارواکو او وحش یدولت تهیکفا یفساد، د ولس سره دب یدولت یکچ یب یچ یداد ایتښر
 یدولت ولهټ ،یسر قومندان حامد کرز ی. د مفسدانو اعلهړمخه ک ییاوطالبانو ته  لړک زاریب خهڅخلک له دولت  یاتیز

او  یسایپه س وړدخپلو ک یول چ وبډدومره  یک شهیپه ن یمارټلو الرواوډد یی یشون یپا ت یتر اوسه دهغاو  اګدست
 ،یږیک یاځ ویخلک له طالبانو سره  یدلیورځله خوا  ید دو یچ یږیاو تر اوسه هم نه پوه دلینه پوه لویپا ینظام

په زور  یاو ددو یولوټرا یمحصل تر ،یاخل یتر هی،مالیږیبدل یی وټم یپه نظا م ،یوړجو یی ټبنس یاسیس
از منا طق دور افتاده  یمردم در برخ تیحما» هم: سیمشاوره سوزان را یتیولسمشر ام ید پخوان کای. د امرګیږیجن
 یږیتمام هګټباال خره دطالبانو په  اید فساد پرا خت:»یچ یکو ارګنټی ایسازمان ب والړین ایتڼاو درو یمن «روګ نیاز

 حکومت یچ هڅ. هر یوځرګ یاو مخ تر یږیک یلیه یب ینو خلک تر یکول ینش یویحکومت د فساد مخن یاو دا چ
خوا  یویله  ،یرول لوبو یدوه مخ یک چیکړک یفساد په افغان یدولت یچ نوی.و«یکو واکمنځطالبان  یکو یکمزور

 واکځ یدهغو یالر یاو له د یبرابرو نهیدوزمیک یاځویخوا طالبانو سره د خلکو د یاوله بل ید دولت مال ماتو
را  تښارز ونویاټځپ یاوور سره سم دطالبانو له پاره د د ایتړا یتیښته دت ونویاټځپ یی یکاو په پاکستان  یاتویز
 .یوټیټ

 :یمرست یاو نظام یدطالبانوسره مال -۲
 یخو دا چ ،یږیخپر هڅ وی ځهره ور هڅنا هڅ یوکیمرستو په هکله په رسن یاو نظام یطالبانو سره د پاکستان دمال د

 یصورت ک ی. په دیږیک کارهښنه را خهڅخپرونو یله د ،ید یوسل ولډ هڅاو  ومرهڅاو  ید یسیپ ومرهڅدا 
 ځیر ژو هڅ وی یبلک ینه محدودو تیپه ن ستومر یاو نظام یدطالبا نو سره د پاکستان د مال انځفکر خپل  یاسیس

 وهید یپور یانداز یویدا کار تر  یچ کهځ ،یوس او امکاناتو نه هم خبرو یاو نظام یدمال وادیدهغه ه انځاو 
رور جنراالنو دت ید ننه او له هغه بهر د پنجاب یپه پاکستان ک یچ یدا د ایتښ. ریامکان په الس راکو کلټا یکمزور

 یصادداقت ینطقم یولټد ،ید یرسولس انیز رډیاو امن ته  یسول یپه پاکستان اومنطقه ک استیس یاوشرارت پالن
. ید ړیک رغملی یپه جال ک یوزلیاوب یبید غر هم یی وادیاو خپل ه ید ړیک ړجو ډغت خن یی یپه الرک ګپرمخت

 ینظام یکلن د،یته رس الروډ ییکایامر اردهیمل۶۵،1۷۷ دیتول ید پاکستان ناخالص کورن یکال ک یالدیم۲۰1۰په 
 الرهډ ۸۶کم  هڅ یاشتیدم ای ۶۵،1۰۳1 یی دینا خالص عا یپه سر کلن ړیوه او دس الرهډ اردهیمل ۳۲،۷ یی جهیبود

 نواکمځترده  ،یپرد رهیاوسر ب ینه د ارګله سره وز نهړدوړا یپا کستان هم دکورن یچ ید یحال ک یول. دا په داس
 یالم یی هړدا دوا یچ ،یهم ژوند کو یک یخوالیتاوتر ینظام یمیپه سر په دا ریهندوستان سره دکشم واد،یه ډیاونګ

 یچ یهمدا علت و دی. شایامکان محدودو یدالسرس ییاو طالبانو ته  ړیراو یفشار الند رډیتر  تونهیظرف یاو نظام
 ید یدلیل ونهانکټاو نه  یالوتک ټج ګیتوپونه، نه جن یپاکستان ټنه غ یپه افغانستان د طالبانو سره چا تر اوسه پور

 ۲۰1۰ه پ .ید یلیږافغانستان ته رال کونهډکن یاردومنظم نظام یپاره د خپلله  یاو نه پاکستان طالبانو سره دمرست
 یدحامد کرز یکال ک ی. بلخوا په همددهیک کلټا یپه شاو خوا ک ۳۰۰۰۰د  ریشم روید طالب سرت یکال ک یالدیم

. دلګیجن انینظام یبهرن یوازی 1۵۰۰۰۰ یاندړاد د طالبانو په و ړپه مالت اګدست یدولت ید فاسد ساالرانوګاو دجن
 او یسار یب یی کیتخن ی. نظامیسرباران لر یروزل شو هښافسران او  یمسلک یکچ ړیدلو یک ړیپه ن وټاڼ

 ډیا ینظام ۷۰۰ یک وادیه ولټپه  یی یاځ ویاردو سره  یسنبال وو. دافغانستان دمل کیتخن یپه همد یی یریسرت
 خهڅکال  یالدیم ۲۰۰۳له  وټنا یله مخ ای یډپیکیو یو.د المان الرهډ اردهیمل 1۴۳ یی تګښل ینظام ی. کلنیدرلو د

. په دومره ید ړی( مصرف کالرډ اردهیمل1۰۰۰)  ونیلیب وی یک هګړدطالبانو په ضد ج یکال پور یالدیم ۲۰1۴تر 
دا لو  یچ و هښ ی. دطالبانو بخت په ددهیهم فتح ک ړییمالت یبلک دلیطالبان مات یوازیخو نه  الروډوسلو او  کرو،ښل

شعور نه پاک  یکلتور اوحقوق یاسیاحساس، س یدانسان واکځو او دا  واکځ یکیوچ کلک فز وی واکځ ینظام ی
 ییزور او دهی. پخپل زور نازدهیعاطفه نه احساس یانسان یی ینه درلوده، او په وجود ک ییپروا  ینیاو و ینیو، دم

دفساد په  ده،یک یزیاغ یزور هم ب یکیدا فز یی یمعاشرت ک تکارانوپهیضد جنا تیاو بشر مارانوټکاراوه. دفاسدو لو
لمان . دادهیته ونه رس یموخ یخپل یک ایرتګقدرت د فساد په مل ینظام واکمنځ ولوټتر  ړیدن ده،یوبډ یک ردابګ

په  هیټن ۷په  وبرټکال داک یالدیم ۲۰11د اتیهرالد کو الیمرست یانپخو ونیسیکم ید نظام وټجنراال او د نا یپخوان
 یکال ک یدا رسالت ناکام وباله. په همد یک نایکال په مناسبت په خپله و 11رسالت د  یدنظام وټد نا یافغانستان ک

 هړمخامخ خبرو ته غا ییپوه شو او له طالبانو سره  قتیپه حق ویښولسمشربارک اوباما دروانو پ یپخوان کایدامر
 ید سول یک وادیدفتر پرانستل شواو په ه یاسیدطالبانو س یدتماسونو له پاره په قطر ک ځترمن ویلور اړ. د دواودیښک

 وونګپرمخت یدد یماشنر یردانګسر یدهغه په فساد ک یپه سروال ی. خو دحامد کرزیشو یراژوند یلیته ه ګرات
 ین دځیپه لور دخو یوساتله. د سول یجار ړیل ولویتو ینیاو و ژلود و ،ګړیدج یی یک وادیاو په ه هړب ک ډمخه 
اسد ف یچ ودلهښرا و لهځوڅ خیکلن تار  تیښلوڅ یوروست ید وادید ه یچ کهځو،  هګټدفاسدو چارواکو په  یویمخن
 ید یندړ یی ګیستر یاسیس یخو داچ یلر ولووسډوګډاو امن د یساتلو له پاره دسول یدفساد دجار ساالرانګجن
 وینممکنو بهر ولوټ. طالبان له ینه لر تیکلتور او ظرف یاو دملک دادار یکومتولح ښید ولو،ګنټیاوامن د  یسولد
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البانو له بل هرچا له ط یتیکفا یاو همدا فساد او ب یحساب کو یتیکفا یفساد او ب یدخپل مخالف په همد اتیمرستو ز
 .یمرسته کو اتهیسره ز

 :یطالبانو الس رس ته د سویوسلو او پ ییکایامر -۳
طالبان او  یوندګ یچ یهم راپارو مانګخوا دا  یاوله بل یرانویح هڅ ویخوا  یویله  ړیس زهیسر ینګځنڅ دا

 هڅ یاو نه م ید یدلیاور هڅنه  خهڅنویسرچ یله باور یهکله م ی. په دیلر یمامل ټپ هڅله بله  وی به انیکایامر
 لیګ. شپید یدفساد په مرسته دطالبانو السته ورغل موالرو،یمستق ریله نورو، غ یاو وسل یسیپ کای.د امرید یلوستل

:» یچ یکیل یراپور له مخ ینظام وهید کایدامر هیټن۲۵/۷/۲۰11په کچه دالمان معتبره خپرونه په  ړید ن نیآنال
 سویله پ نګټد واشن ولډ میمستق ریده، خو طالبان په غ اګیل هګړخوا د طالبانو سره په ج یله لسو کالو را په د کایامر
الس ته  دطالبانو الرهډ ونونهیپه مل یی یالر یاو له د یکو یسره مامل کتونویفاسدو شر روډیله  انیکای. امریاخل هګټ

بله الر  وهی یته دطالبانو دالسرس سویپ کای. د امر«یاخل یوکټ یدونکیاو چاود یوسل سویپ یپه همد ای. هغه بځیور
ور واکانو ز ییاځله پاره  یساتن انځنه د  دوید طلبانو له بر یک مویسپرتو  یپه لر واکونوځ وګړانځ کایدامر یداوه چ

رالسه ت انودیکاینو له امر یولیمخه نشوه ن دونویزورواکانو په زور د طالبانو دبر ی. خو داچیورکول یسیپ یرډیته 
پله حمله خ انویکایامر له پاره په یمود هڅطالبانو د  ییبه  یطلبانو ته ورکوله او په بدل ک ییبرخه  رهډی سویپ وړک
هم د مشر ورور په الر روان  یی واالنډیان والړینه وو، ن یوازی واکونهځ ییکایامر یماملو ک ولډ ی. په دولهډنځ

لطو غ سافیا:» یچ ندهیامیب یک ریپه به نوڅیړدخپلو  ټبول په نامه بنس یښنرید ها یهکله په المان ک یوو. په د
 وی یالس درلود. دا پخپل ذات ک یپه ورکولو ک سویطالبانو ( ته د پ یاو حت نویمور ما یدولت ساالرانو،ګخلکو ) جن

 .«یتر السه کو یسیپ خهڅ واکونوځ ینظام والوړیله پاره دن تونوګښطالبان د خپلو ل یچ یتضادد
ه پ ییخه بر هیلو وهید وسلو  یچ یادعا کو ی. دوید یله نورو الرو په الس ورغل ایب یوسل ییکایته امر طالبانو

 دیتښاردو نه ت یدمل یده چ ړیسره را و انځله  رویهغو سرت ییبله برخه  وهیاو  یولین رویسر ت یله دولت یک وګړج
ه دوسلو دروان تجارت او قاچاقوپ یپه د ننه ک وادیده ویرسن ویناو بهر وی. کورنید یشو یاځ ویاو له طالبانو سره  یل

 مانهیچارواکوپه طالبانو پر یزورواکو او نظام یدولت نوځی یچ یږیک لیاو و ید ړیهکله هم راپورونه خپاره ک
 ړیکاافش یچارواکو دا مامل یدولت نوځیخو  ،ید یشو یهکله چپه خوله پات ی. طالبان تراوسه په دید یپلورل یوسل

......نه ړیاو د پارلمان غ یچار واک زیا مهیس ریوشمی:»  یچ ید یلیو ایض نیاسیمحمد  اکترډ ی. دتخار والید
دطالبانو :» یچ یاتویالز یوال کای. او دپکت«یهم پلور یپه طالبنو وسل یبلک یالس لر یک تولوښپه وژلو او ت یوازی

 تونهیاقعو ی. دا پورتن«یږیتر السه ک خهڅدننه منابعو  واکونوځ یتیاوامن نویسرچ یتجهزات د دولت ګیسلنه جن ۹۰
 یاو نظام یمال زناکهیاو اغ هښ هڅفساد له طالبانو سره تر بل هرچا او هر  یدولت یک هګړپه روانه ج یچ ښییرا

 .یمرسته کو

 برخه: وهی نویسرچ یمل د طالبانو د یکوت یینش -۴
او په  یباس ړیجر یاوچرسو دکرن نیدلته به داپ ییوه پلمه هم دا وه چ دیدبر انویکایدامر یباند وادیپه ه ږزمو

چرسو  و،ړدوا ییسره  ګ. خو په راتړیو هځهم له من یانښاو ن ښیاو قاچاقو ن دید تو ل ووکټ ییبه د نش یافغانستان ک
 یمکځپراخه  ځپه ور ځور ییکر ،یدلړیوغو یی ټی، غوینوره هم تازه شو یی ڼیپا ،یولځوغ یښیر نو،یاو اپ

 یکل پور یالدیم ۲۰۰۵تر  یرا پور له مخ وید  لیګاو د شپ یل دینوره هم پراخ هږپه او هږد فساد سره او ،یولیون
مقام تر  میدر یک ړیفساد په ن یدشتون له برکته دولت انویکایدامر یکه په افغانستان ک ولډ ی. په دیلس برابره شول

 ولټ وکوټ یینه ووتل او دنش یکچ ید معمول یک ړیکول اوقاچاق په ن یکر، صنعت وکوټ ییخو د نش ه،ړک السه
ا و  یال س لر وکڅ یماملو ک یپه د یچ یداد یکټ ړ. اوس نو د پام ولړفتح ک یسلنه پور ۹۰تر  ییبازارونه 

 یحده دا کار وبار په طالبانو پور رډی رت یرسن یکورن ینځاو یچار واک ی. دولتځید چا الس ته ور یی هټک رهډی
 یپه خپل وار په د ایاو کار پوهان ب یونکڅیړ ی. خو دچارو بهرنګڼی یی نهیسر چ یمهمه مال وهی یاو دهغو ټړی

له  یرغون ایدافغانستان دب یخبر له مخ یټین 1۳/۵/۲۰1۸د  یخپرون توښپ نیآنال یس یب ی. د بیهکله بل نظر لر
 دیکو قاچاق او تول وټ ییدنش:» یچ ید یراغل یرا پور ک وهی( په  اریګاداره ) س یارونکڅ ګړیانځ کایپاره دامر

 و،ګد بدخشان ار یچ ید یراغل یپه راپور ک ...یږیک یک موینا امنو س یدکار وبار د دو لت تر کنترول الن رډی
 یدو لت پر یچ ید یمیهغه س یلدخاشرود او چهاربولدک ولسوا مروزیاو دن ،ړیهار ژکند دهلمند نهر سراج، د

 ړپه ل نویړڅ پلوځد ایب لیت یکار پوهه سوزان ډی. هالن«ید رډی ولوټتر  یکار وبار پک وکوټ یید نش ،خویکنتول لر
. ید یسره عادت شو رولوډید  ویدخپلو شتمن یدفساد له الر یچار واک یدولت هړپو ړدافغانستان لو:» یچ یکیل یک

 یکچ ړیلو ید کهځقاچاق  وکوټ یی. د نشید یشو لړقاچاق سره ت وکولهټ ییدنش دافساد یداده چ یبدبخت هیخو لو
 لیکښ یچار واک یدولت ړیپو ړلو یمامله ک ی. په دید یشو واکمنځممکن او  ټدفساد په بنس یچ ید یدلیته رس

ساد د ف یدولت یچ نویو.« یپه خپله فاسد د انګداار یچ کهځ ،یوټپ ګیفساد ستر یپه د انګار ییقضا وادی. دهید
 ړلو یچ ښییاو دا هم را ځی یاندړمخ په و هږپه او هږاو هړنودوا ایاو ب یوړاو قاچاق ته الر جو دیتول وکوټ یینش
 ه،ڼپاځور یالمان مشهوره اقتصاد د لزبلت،ډ. هانیتر السه کو هګټ رهډیقاچاقو ترهرچا  یله د یچارواک یدولت ړیپو
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

:» یدا برخه خپرو هیټن 1۹کال دمارچ په  یالدیم ۲۰1۸نه د  کنویله ل ،یګروت سبل کار پوه، توما وهیهکله د یپه د
 اردونویخو دمل ،یکو وونهښالر  تونویفعال یاقتصاد ولوټد ونګډپه  وکوټ یید نش یک مویس یطالبان دخپل کنترول الند

دکوکنارو په کرنه  رګ دکر ون یپور ۵۰۰۰۰۰تر  ۳۵۰۰۰۰له  یک وادیه ی. په دځیبرخه د بل چا الس ته ور رهډی
وند  ر. کیوړجو ړپو ټیټ ولوټنظام تر  ړیاویپ وهید  یلډ هړ. د واید اګیپه تجارت ل ایب یی ګړینور و 1۵۰۰او 

 رګد . کرونیتخمون او پو رونه تر السه کو تونه،یډیکر یله هغو ،ید ړته ا روګسودا  ویکوچن ید یک ویپه کل رګ
د  ایب رګسودا یاو کوچن ړیژوبله نک ییکرونده  یچ یورکو یسیله پاره پ ید دزور واکانو اوطالبانو ته  سو،یپول
 یکوچندکر او وکوټ یید نش یالر ی. له دړینه ک دایپ ځیورته ستون یک یرګپه سودا یچ یورکو یسیله پاره پ ید

 ۶۰۰تر  ۵۰۰له  یی ریشم یچ ید رګسودا ړیپوځمن ی. ورپسځیته ور یجیبرخه دفساد بود هیلو وهی سویتجارت دپ
 یکړیا ځچار واکواو تور بازار تر من یخوا د حکومت یاو له بل ړپو ړاو لو ړپو یکتنښخوا د  یویله  ی.دوید یپور

 یچ ید .همدا الملیورکو یسیمقاماتوته پ یاو د ولت سویپو ل هړپو ړله پاره لو یدساتن انځد  لهډ. دا یاو سات یوګنټی
 ییقومندان وا وی سویدپو ل ی. په شمال کیلر هیب هړنوماندان او لو رډی یسو قومندانید پو ل یک تونویاو وال ویپه ولسوال

 ګیترپه قاچاقو س یدهغو سانیپو ل ینځ کهځنو  ،ځیته ور یجید فساد بو د غهیپه ن غین یسیپ وکوټ یید نش:»یچ
د  اوید ه ی. دوید یپه الس ک ړیک یزیدوه سوه کس یویاو قاچاق د ولړجو نوید هروی ی. په البراتوارونو کیوټپ

 هړپه غا ید ور سپارلو چار ته وړیک والوړین وکوټ ییاو د نش رولویدترانسپورت، دپولو نه بهر ته د ور ت یپه د ننه ک
 .«یلر

 یک یغواو په ه تښارز یالرډ دیتول یکو د کلن وټ یید نش یپه افغانستان ک یک کنهیبله ل وهیپه  یګروت توماس
کال  یالدیم ۲۰1۶په :» یچ یکیپه حواله ل انګار وندړملتونو د ا روګدمل یده. د یولین وتهګته هم  یدطالبانو برخ

( سلنه ۴،۵)  ونهیمل 1۶۰ یچ ید یشو کلټا الرهډ اردهیلم یدر تښوکوارزټ یینش ویشو دید تول یکپه افغانستان  یک
چار واکو او زور واکو  یسلنه د فاسدو دولت ۶،۹۴ ی. او دا پات«ید یطالبانو الس ته ورغل د هګمحصول په تو د یی
 .یږیلو یک بونویج یپه شخص یاو دهغو یږیک شلیو یالند یارنڅتر 

 هځپن نویسر چ یاو نظام ید دولت دمال یو یچ هیاځاو له هر  هڅهر  ینیسرچ یاو نظام یدطالبانو مال یچ نویو
 هڅاو هر  یپه زور غصبو یچ هڅهر یچارواک یفاسد دولت یچ یداد ریوپټاو بل  ید ریپ وټ وی. دا یوړسلنه نه جو

 بویپه ج یی یسی،پ یاچو ګیډیمرستو ویرن. په بهیوړجو یتر تیملک یخپل شخص یخوا ترالسه کو یله هر یچ
 ،ی کوغال جویبود  ویموسسو له کلن یوزارتونو او دو لت لویب الید ب ،یپه طلبانوهم پلور یحت یی یاو وسل ډیمن

 الرهډ اردهیمل لورڅد کال  یپرد رهیاوسرب ،یپلور یچوک ی،دولتیقرارداد ونه انحصارو ،یوټلو  مرکونهګکانونه او 
هم  یشیمل یزور واکو شخص ویچارواکو او د اوسن یفاسدو دولت یدحکومت په دورو ک ی. دکرزیخلا ډیله خلکو ب

 ییته  ودلویښاو دخپلو کورونو پر یی یوژن ،یاخل یباج تر ،یدیږخلک ارام ته نه پر یبرخوک روډیپه  وادید ه
 یسره مخامخ او د هغه نظام یوسیب ید مال ییخو دولت  یسولړوپ یفساد دفاسدانو شتمن یدولت ولډ ی. پد یمجبورو

 یکیل یاو دهغو هړمخه ک ییطلبانو ته  یچ ل،ړک زاریخلک له دولته ب رډی ییخوا یله بل اوړک یکمزور یی واکځ
د دولت او طالبانو تر  ،یتو اید طالبانو زور ز یک قتیپه حق یکو یدولت کمزور یچ هڅ. هر  ړیک یواکمنځ یی
 اتهیمرستو ز ویفساد له بهرن یک یاو له طالبانو سره دا دولت یرول لوبو زټیبنس دساف یدولت یک ولډد قواوو په ان ځمن

 .یمر سته کو زناکهیاواغ
دا  ،یبل چیر دهمکار، یا یأ ید س یپه کابل ک هیټن 1۵/۴/۲1۰۸په یک «هڼبپایو یروه» په یطالبان په هکله م د

خلک نه  ړپه فساد کک یدو یشته، چ هڅ ویخو  ،ینظر لر یځیهم طالبان دسخت د ر هڅکه :» یجمله ولوسته چ
 یبلک ینه اچو یی یک بونویج یشخص هپ ځیپه الس ور یمرست ولډهر  یچ هڅله هر چااوله هر کهځنو ،«ید
ولسونو د یالر یساتل او له د انځله فساده  یژوند ک یاسی. په سیکار اخل یتر یپه الرک یاو نطام موخ یاسیس ګډید

 په بل هرچا ریغ انهځده. له  هځستون هیلو وهیپه خپله  یځی. سخت درینه د هڅخو هر ،ید هڅ رډیباور ترالسه کول 
 ناګیدب ،یوټالنوره هم غ هځدا ستون خولښ نونوید ما هړاو دسرک په غا دونهیبر ګیمر انځکول، مانګایدکافر حکم 

 شونهیپه هکته سوالونه اوتشو ید خپل حال او راتلونک ولس ته یبلځغم او ستم  یا و د یاتویاوژوبله ز ګمسلمانانو مر
چارواکو، او  یزورواکو، فاسدو دولت بهجل ید ب ییپت، سر او مال  یچ وکڅهم هغه  یسره له د .یکو دایرا پ

سخت  یهمد ،ینه و یپه امن ک شتونونهڅچپاول، غال، او نورو ظلمونو او و ،یمارټد غصب، لو شویوسلوالو مل
مظلومان  یدلیتښاو له فساده ت وزلهی. همدا بړیطالبانو ته پنا و لهیپه ه یدپت، سر او مال دساتن ،یدږ هړته غا ییځدر

. ینم یتنښغو  یبه خپل انویکایپه امر ،ړیدوام وک ولډ یپه همد ریکه دا به ،یچ یکو واکمنځ یکچ یطالبان ترهغ
راز  یپه د یک دوږدکالونو په او ،یاو پوخ جنرال د یپخوان وی یچ س،یمت ر،یوز ګد ترمپ د جن یچ یش یدایک
 ړدخپلو خلکو مالت یچهغه حکومت :» یچ یدافغانستان حکومت ته مشهوره ورکو کهځنو  ،یو یپوه شو هڅ وی

په  سی. جنرال مت«یو توبړیدکار لوم دیبا تیاو رضا ړدخلکو مالت ...یکول یورسره مقابله نش منښد یڅه ،یولر
 وهیخپله داو پ یاو بل مالمتو یسین وتهګبل ته  یداده چ یی ایتګړمیخو ن ،یکو یخبر ښیاو  ییوا ایتښر یک یاځ ید
وا او کوم درد نه د یږیک یپات یزیاغ یهم ب نایو یکلښدا  یی کهځنو ،یکوغوره  یځدر ګړیمیدر یتونکښغو ریخ

 خړمهم ا وولټتر  راوټګبنس چیکړدروان ک یپه افغانستان ک کایامر یچ یکول یانکار نش یله د سی. جنرال متیکو
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ازمان په س ارڅد بشر دحقوقو د دینوبا ،ړیک هړپوزه جو وړد و انتهځ هږتر ل ږل یک چیکړک یپه د یچ ړیکه غوا ،ید
 یی یاو په افغانستان ک یواور وږپه غو هړدز یدا خبر وسمن،ګ شایمن پتر ریم ،یونکڅیړدافغانستان د چارو  یک

هغه  یکځقومندانان به دافغانانو په من واکونوځ ییکاید امر یپه افغانستان ک:» یچ یقومندانانو ته واورو یخپلو نظام
 ساالرانوګاو جن واکونوځ شهیقومندانانو او له مل سولهیوپولړد په فساد کک ړینومو یچ ړیاعتبار تر السه ک رډیوخت 
او  ړیاقدامات وک هښاو  یپه موخه اساس تښتو دکمتلفا یدملک یدو یریکه چ ګنڅتر  ی. د دړیکیپر یکړیسره ا
 یهر کل یی هافغانان ب یچ یبدلون و یقیدا به هغه حق ،یومن تیتلفاتو پر مهال مناسب جبران او مسول ید ملک

 یوکډپه ا یواکګ یچ الیخ ړدغه زو ونګد پنتا:»ید یکلیل ڼیپاځور مزیاټ ارکیویدن هګنڅ. او که نه لک «ړیوک
البالن اوط ،یبد خلک ووژن یچ یش یپه استولو سره کول ید هغو یلوکیپه لرلواو په زغروالو وس رویسر ت اتویدز

 «. او بس ید الیخ وی ړیمات ک
 یونظاما یاسیطالبان د خپل س یچ یدا من استوالینالستان او سرپوهان، ژو رکارډی ړین یهر صورت نن سبا دغرب په
 یمرسته کو رهډیورسره  هڅاو هر تر بل هرچا یک هګړپه روانه ج یچ یلر ړمالت واکمنځ یداس یک کویپه ل منښد

  .یاو هغه هم فساد د
 

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

