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  ۲۰/۲۱/۲۰۱۹                مجروح نعیم سید
  
  

 لمسئو فساد د کی افغانستان حکومت بش د
 
 
 واشینګټن  سرویس پروګرام مخصوص پالننګ پالیسی د وزارت خارجه د امریکا  د ۳۲ هپ اکتوبر د 1200 د

  وخت  هغه   دا کړم. دعوت غونډی  نامه په چلینجونه« او لرلید راتلونکی، افغانستان »د کنفرانس میز ګرد د  زه  کی
 او جرمنی د کی څنګ هپ وافغانان محدودو تنو څو هت غونډی ید .ؤ روان افغانستان په بمبارد شدید ا امریک د یچ  ؤ

  باب  په جوړیدو حکومت دیونوی  وا  سقوط حکومت د طالبانو یی هدف چی وو،  شوی دعوت هم ننمایندګا  انګلستان
 .ؤ راټولول نظریاتو د

 :وه اخیستی برخه پکی کسانو الندی شوه شروع بجو نیمو نه سهارپه د چی غونډه
  محمدى،  محمد  جمعه شهید  ،نماینده نظار شورای د اسحاق رانجین کرزی، قیوم اعظیمی، پوهاند غنی، اشرف داکتر

 امریکایانو د نمائیندګان، انګلستان او جرمنی د  ،ګورد على داکتر ،ىشهران نظیف فیسرورپ نادرى، اسحاق پروفیسر
 مشر، دفتر جوړولو پالیسى وزارت خارجه د هسس ریچارد روبین, بارنت پروفیسر ،خلیلزاد زلمی داکتر کی ډله په

 نابللى وزارت خارجه رویس)د اید کانګرسمن او غړی شعبی د افغانستان د وزارت د چارو خارجه د کارپ کریګ

 غړى  اى  آیى  سى  د  او  آیى  بى  اف  د   کسه  شل  شاوخوا   همداشان  او  (،1*ګډونکونکى  کړى  خبر  ما   او  آشنا   ځما   میلمه

 . وو ناست چاپیر چار غونډی د
  

  کړو  ړنګ حکومت طالبانو د چى نیولى تصمیم مونږ کړه: شروع یی  داسى وړله مخکى هسس ریچارد چی غونډه
 هیر ټول  شوى  تیر  چى  هرڅه  او  پسمنظر  تاریخى  خپل  چى  کو   خواهش  څخه  راوړو.ستاسو   حکومت  نوى   یو  پځاى  او
  مشورى  ستاسى کى باره پدى  او راوړه منځته حکومت سره ابتکار نوى  د لبلک پاره د تاسو  مونږ هځک ۍکړ

 خو ،ندی  یاد  په  ځما   یی  تفصیل  چی لکړ  وړاندى  نظریات  خپل  کونکو   ګډون  میز  د  موضوع  پدى   .ورواو  چى وړغوا
 یى هیرول چى لرى ریښى ژورى کى تاریخ خپل په افغانستان چى وویل ته دوى ما  .هیادوم خبرى خپلى دلته زه

 چى وخت کوم د غواړم. یادول در ډول مختصر په تاریخچه بحران نروا ددی یوازى ته تاسو  زه خو  دى, ناممکن
 د مسلى د افغانستان د استازى خاص خپل منشى سر ملتونو ملګرو د وکړ یرغل نافغانستا  هپ وپوزون سره روسانو

 خو ورکړه رای لفتا خ م په یرغل  ددغه روسانو د ملکونو  غړو 122  موسسى ددغى وخت هغه راولیږل پاره حل
 سولی  د   ټولى  ددوى  کی  نتیجه  په  چی  او  نکړ  و  حمایت عملی  هلوزلو  د وزاستا  خاص  د  سرمنشى  د  هم یی کمل  یو

  ځما   دى.  پروت دیسک په افغانستان د ملتونو  ملګرو په یى ریکارد چى شوى.  مخ سره ناکامۍ او سبوتاژ طرحى
 هوارولو د مشکل افغانستان د چی کوم راوګرځوم ته  اشتباهاتو هغو توجه ستاسی دی دا یادولو د خبری ددی هدف
 ته اشتباهات دغه هم تاسی که دی، مخنیوی په اشتباهاتو ددغو تأکید ځما نو کړه، پیچلی هم نوره مسئله زمونږ پځای

 سره مشکالتو وډیر نور او  ژوبلی مرګ  او دوام جنګ د بربادۍ نور  به  افغانستان شی تکرار بیا  او نشۍ متوجه
  نو  وکړۍ توجه تاسی که هت  السوهنی د هیوادونو ګاونډی د اومخصوصأ  اشتباهاتو تیرو د نظر په ځما  شی. مخامخ
 تجربى  نوى  چی  ووایم  باید  هم  دا  شۍ.  کامیاب  کوۍ  کار  پری  تاسی  چی   حکومت  نوی  دا  کى  افغانستان  چى  شى  کیداى

 وویل ته دوى  ما  کى دوام په بحثد په  غونډ د وی. کړی تجربی د هم  روسانو  او انګلیسانو نکوى کار کى افغانستان
  د  شوروى د  پس او یادیدل نامه په  مجاهدیو عرب ـ افغان د چى مسلمانان افراطي هغه کى خواوشا  وزر دیرش د چى

 تعقیبول دوی حکومتونو مربوط نو کړل، جوړ مشکالت ته حکومتونو خپلو یی  هلته الړ ته هیوادونو خپلو نه سقوط
  حکومتونو  مربوط کی وخت په تدحکوم وطالبان او مجاهدینو د چی یاست، خبر فصیلت  ټول په تاسی چی نیول او

 او ورکړل امکانات ترانسپورتى او مالى ته مجاهدینو افغان-عرب دغه کړی  خالص نه ددوی ځان چی پاره د ددی
 بولی هلته  هم کورنۍ خپلی یی ډیرو او اوسیږی کی افغانستان په اوس اکثره چی کړل صادر یى ته افغانستان
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 د مشورى د مونږ تاسى که دی. ظلم سره افغانستان د دا ورکوۍ جزا ته افغانستان خاطره هپ ددوی که  تاسى  ،ید
 منلی رډی افغانستان  د  کی  هغه  په  چی  جرګی  لوی  مشورتی   د  کویټی  د  ملتونو  ملګرو  د ۴۱۹۹ د  نو  یو  راغوښتى پاره

 )دغه   .هد  موجوده  سره  ځما  دی  دا  چی  ده  الر  عملی  مناسبه  ټولو  تر  وه  کړی  وړاندی  طرح  کومه  شخصیتونو   بانفوذه  او
  په  پکی سپارښتونه کلتوری او مذهبی ژبنی، قومی افغانستان د چی (کښیښودل  میز په مخکی ددوی  ا م کاغذونه ټول
 کی حکومت راتلونکی د غړی او مشر اداری موقتی )د اداره موقته راوستلو،  په امنیت د چى ؤ شوی نول کی نظر

 عملى مکمله راوستلو حکومت انتقالى د وسیله په جرکى لویى د او اخیستالی( نشوه برخه صفت په وزیر مشراو د
 مداخلو خارجی امنیت، ادارری، موقتی د او جرګی لوی ده ته دوی ګډونکونکو افغان اکثریت همداشان  وه. طرحه

 په  تاکید شهرانی  نظیف پروفیسر د  یواځی  ورکړلی،  یمشور  مثبتی  او  ښی  ته  دوی  باره  په  موضوعاتو  اړوند  نورو  او
  غونډی  د نه   او کړ  ور اهمیت  ته طرحی ملتو ملګرو  د نه  دوی ؤ.  کی مخالفت په  حکومت مرکزی د او نظام فدرالی
 په نه  موضوعاتو او پیشنهادنو  پوری زړه په نو غواړی مشوره چی څوک ځکه مشوروته، جوړونکو او مثبت

 نظار  شوراى  د  کابینى  جنګى  بش  د  چى  شو  پوه  کی و اوږد په  غونډى  د  کوی.  مطرح  سوالونه  او  پوهوی ځان تفصیل
 نظار شورای د ىدو د غوښت. تائید یی ګډون سمبولیک په زمونږ یوازى وه کړى وخته فیصله راوړلو حکومت

 او ندرلود سفیر کى شنګټنوا په افغانستان چى کى حال داسى په کاوه خطاب سفیر ښاغلی ته  اسحاق انجینیر  نماینده
   .هلونیویارک هپ ىک ملتونو ملګرو په یګدنماین طالبانو د مجاهد عبدالحکیم

 د حقوقو بشرى د ستاسو چى ویل ومى ورته او کړ چلنج اسحاق سفیر رمست ددوى کی جریان په غونډی د ما 
 افغان د ما یى معلومات ډیر چى دى ثبت کى دفتر په حقوقو بشری د ملګروملتو په ریکارد نړیوال سرغړونى
 په کړی وړاندی شواهد سرغړونو د ټول هت استازى خاص سرمنشى د ارمکورا پروفیسر الرى د مرکز اطالعاتى

 نه پوړ پنځم د اپارتمان د مکرورړیان  د هغى او کاوه تجاوز ناموس په یى عسکرو  ستاسو چى جلۍ ههغ  توګه خاصه
 طالبان د  حکومت چپاول چور او وحشت   ستاسو همدا او  ىد موجود  اسناد ټول دا ،هوکړ خودکشى او وغورځوو ځان

 ونیوه.  کی  میاشتو  څو  په  یی  افغانستان  نور  منطقی  محدودی  د  پرته  او  وکړ  هرکلی  تود  یی  خلکو  چی  شو  سبب  راتګ  د
 ډاړه او نبدمعاشا  چى دا ههغ او نلری مثال چی وو ښه ډیر یی کارونه دوه خو وو نه سم کارونه ډیر طالبانو د که

 چى دا  بل او شول، بند زورواکی او تجاوز،بدمعاشی جنسی ښځو په چی کړل فرار نه وطن  د پاته او مړه څه  ماران
 دی پاته چی څه دا او راوړۍ افغانستان تحکوم  وحشت د دغه غواړۍ بیا  تاسى اوس راوست. یی تامنی فیصده سل
 د چى څرنګه شو. وارخطا  ډیر شى مخامخ به سره جچلن داسى چى کاوه نه فکر چى سفیر مستر کړۍ. تباه هم دا

 افغان نور غونډى د شو. لګیا  ګډووډو په نو درلود، نه ځواب مخکى نمایندګانو انګلیس او جرمن امریکایانو،
 سره حالت داسی چى ندرلوده توقع  هیڅ چى هسس ریچارد وکړه. شروع  ډزو په سفیر  په خوا هرى  د  هم  ګدونکونکو

 کړى خالص نه زمونږ اسحاق چى دپاره ددى شی، پاته الجوابه او کمزورى داسى یى هب رسفی مستر  او شی مخ به
 اجنډا د برخی اولی د غونډی د چی کی حال داسی په وکړ اعالن تفریح څکلو چاى د ساعت نیم او ودروله غونډه
 چى وتښتیده داسى او کړى قرض نه اى آى سى د نورى یى دوه وى خپلى پښى دو اسحاق وی. پاتى ال برخی نوری

 .وراووت  صفت  په  ریس د  نه تیلوژیون رادیو ملى  کابل د  کی  پیل  په  حکومت  د  کرزی د  یى  سر  چى  څو  تر  ونلید  چا   بیا 
  او  کاوه کار موده ډیره کى کنسلکرۍ د  امریکا  د د کى )پیښور کارپ کریګ راغلو چى ته غونډى برخى دویمى

 جنرال وزیر  خارجه  د  هسس  ریجارد پال  میلمه  زمونږ  چى  ځکه  وړله  مخکى  غونډه  (وه  کړى  زده  هم  درى  ګوډه ماته
 .ٶ تښتیدلى هم جوړونکى پالیسى مشهور پاول کولن

 د افغانستان د تخته په کړ, پورته څادر سپین یی نه یتخت لویه  یوه د او راغى سړى یو  کى شروع په برخى یمىود د 
 هزاره  %,25  تاجک  %,38  پښتانه  وکړه  شروع  لوستلو  په  احصایى  د  ده ،هو  شوى  لیکل  فیصدى  احصائیى  د  قومونو

  داسى ته مونږ کى غونډه برخه دوهمه چى ٶ کړى برابر ته دى ځان  چى ده 2*%..5 نور ۶% ازبک %,19

 سړى ددى .هو شوی جوړه نه اټکلونو ډک غرض د صرف او نلرى بنیاد معتبر او موثق هیڅ چى راکړى احصائیه
 موخذونو په ده کړى؟ پیدا ځاى کوم د تا احصائیه دا چى وکړه پوښتنه ترى ما  چى ؤ روان ال تشریحات احصایى د

  مخ  سره خلکو معا  هرخب بي دلته  ته چى اوسه متوجه وویل مى ورته او ودروله خبره دده ما  وکړه، شروع ورکولو
 پدی ىک  عمل  په  هلته  نهوا  وکړی  سروی  کومه  هلته  چی تللى ندی هت نافغانستا  هم  یى  یو یودیا  هت  چی منابع دا  یى  نه
  اټکل  په ټول دا یبلک ی ند وړ قناعت د سطح نړیواله په هم  یو  دالیل دا ستا  نو  ،ىشو سرشمیرنه کومه یک لسیزو  دو

 غیر او  بنیاده بى داسى په چى نکوى ایجاب  هم دپاره ارتوز خارجه د امریکى د .ىد خبرى خیالی والړى
 خبره ۍدفیص د قومونو د چی غواړو نه هم مونږ کی حالت بحرانی پدی همداشان ونیسى، موقف واټکلون موثق

 نو زیاتوى. هم نور بحران   شیمرنى سنفو د مخکى کى افغانستان هپ ته مونږ کار دا ىچ دپاره ددى کړو راپورته
 اولى د ځاى په او خارج څخه اجنډا د موضوع دا چى کوم پیشنهاد زه ده غونډه زمی ګرد افغان یو دا چى څرنکه
  په  پیشنهاد ځما  وى  آباد کور دى افغانانو د شى.  شروع بیا  شوه  پاته ناتمامه هتیښت په سفیر جناب ىچ  موضوع برخى

 نور جریان دغونډی .ىووز نه رتاال د کنفرانس او شا په تخته  خپله چى کړ مجبور مو ړىس او شو, قبول اکثریت
  او  مشورو  مثبتو هغو   ټولو د ډول قصدی دوی چی شوه  ثابته وروسته خو ورسیده.  ته پای نیجی بی او ؤ  شوی خراب
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 وړاندی خوا د انانوافغ مخلصو د کی ځای هر بل او غونډه دغه په چی وکړ انحراف درجی ۰۱۸ څخه سپارښتونو
   وو. اوریدلی دوی او ؤ  شوی

 تدرنښ
 مجروح نعیم سید

 

 

*1 

 په وافغان نیا کلیفر جنوبى د مونږ وکړم سفر ته واشنګټن نه انجلس الس د زه چى دى له مخکى ځور هیو
 خبرى باندى بمباردمان امریکا  د او حالت اضطرارى افغانستان د کى کومه په د چى هو بللى را ډنوغ هوی هغوښتن
 هلته او وه شوى دایره کى ښار په سانتاانا  د ٶ کړى ګدون پکى افغانانو کسه 150 شاوخوا چى غونډه دا وشى.

  تشویشو  او سوالونو ګډونکونکو د شا  تر میز د سر په ستیج د حمجرو نعیم زه او نورى حسن رواس، اید کانګرسمن
 .ړلیک وړاندى تبصری او  تحلیلونه خپل مو کى باره په ضوعاتووم واړوند د خو ویلى نشو ځواب مو خو ته
  په  مى چا  چی ؤ نه تیر  پروازه د ساعت نیم ال  او وم  ناست  سیټ  کالس  اکونومى هپ الوتکی د زه چى صباسهار په

 د لنډ ورته ما  یى روان چیرته چى کوى  تپوس او دى والړ روایس اید کانګرسمن چى ګورم کیښود، الس اوږه
 خپل دى راکه، وخت دقیقه یوه چى وویل ماته ده یم. شوى دعوت رسمأ  هلته چى ووایه جریان یډغون د واشنګتن

 کى څنګ ځما خپله او کړور دعوت ټسی سکال فرست د یى ته نفر کى خوا ځما او راغى بیرته سره بیګ الس
 د ده کړ. پوه حقایقو وروان هپ افغانستان د دى ما  وغږیدو، افغانستان په ساعته پنځه تقریبأ  الر ټوله په مونږ کیناست.
  مونږ چی شوه شروع وخت هغه څخه کال 1990 د آشنایى دده او ځما  او وه ډیره عالقه سره مسائیلو د افغانستان

 عورش خپرونی راډیو د دغه  مرسته په  دده او  وغوښته مرسته کولو شروع په راډیو ۍدآزا د نه  هدد افغانانو یوتعداد
 او ٶ لیږلى هم ته مالقات سره ظاهرشاه مرحوم د ته روم سره روهراباکر کانکرسمن د مونږ دى همداشان .یوش

 راتالىد هت غونډى دى زه چى وکړه پوښتنه نه ځما  ده ورسیدو ته واشنکټن چى کله درلود. مو تماس منظم سره
 صالحیت  ځما   خبره  دا  مګر  اوسى,  استن  کى  څنګ  ځما   ته  کى  غونډه  پدى  چى  ده  داد  خو   هیله  ځما   وویل  ورته  ما  ؟مش

 او رسدآ غونډى د نه ځما  ده  ده. خبره منځ تر وارت خارجه د ستاسو او ستا دا درکړم، بلنه تاته چى ندى
 تا زه  راځه وویل ده نیسم، تکسى وویل ا م ،رسوى څوک دى ته هوټل چى وکړ تپوس یی هځمان .تواخیس وخت
  مهم  نه ستا  ویویل ده ،یلر به مالقاتونه او کارونه مهم او یى سړى مهم ته رتشک هن وویل ورته ما  ،مورسو ته هوټل
 صبا  ورسولم.  یى زه او  کړ پیدا هوټل یى مشکالتو په  ٶ نه موجود  هم  اس پى جى وخت هغه حال هر په ندى.
 هر د کخل حکومتى غیر نه او وه میدیا  هلته نه ه،د سررى او جدى ډیره غونډه چى شوم پوه الړم غونډی چی سهار

  اید  کانګرسمن او شوه  خالسه دروازه چى وه شوى عورش تازه ال غونډه  .ؤ شوی لیکل موقف او  نوم سینه په چا 
 په  افغانستان  د  څومره زه چى  یاست  خبر  دقیق  تاسى ویویل:  ورته  او  واړو  مخ  ته  مسئولینو  مجلس  ده  راننوت.  روایس
 کی  پاره  د  افغانستان  د  تاسو دلته  دى،  کړى  وقف  ته  افغانستان  مى  وخت  زیات  خپل  ټولو  تر  او  وهم  منډى  پسى  کارونو
 حیران څخه تعجب د چى مسئولین وزارت خارجه د نکړم، خبر حتى مو زه او دى اچولی الر په مجلس مهم  دومره

 زیات ډیر چى ویویل او ونیوله ګوته ما  روایس اید ،ىکړ خبر چا  موصیبت دا چى وو کی فکر پدى یوازى او و پاته
 جرمن، آى، بى اف اى، آى سى مسئولین، کنفرانس د سره یخبر ىدد ،مکړ خبر دى زه چى مجروح نعیم شکرت

 سره  ځان  د ،دولی  العمل  عکس  مختلف  کى  څیرو  په  ددوى  ما   او  وګرځیده  را  ته  خوا  ما   مخ  ګډونکونکو وټول  او  انګلیس
 کانګرسمن کړ. لیرى دپاره همیشه د نوم ځما  نه لست د عوت د دوى او کړم برباد دى خو زه کانګرسمنه وویل مى
  نورو  ما  یدو  ىد له پس دوى کړم خالص نور نه غونډو دداسى  زه تشکر ستا  وویل کى وخت په چاى د مى ته

 اوس  د  او  تکراروى  بیا   اشتباهات  تیر  دوى  ځکه  لره  یاد  په  صفت  په  شاهد  د  جریان  دا  لطفأ   ته  خو  غواړى  نه  ته  غونډو
 په افغانستان د نه دا کړی، تجربه مونږ دا غواړى راوستل دوی چی حکومت د بدمعاشانو کوم د ىچ  ده معلومه نه

 چى یو نه ماشومان مونږ چى وښایم زه  چى ؤ دا هدف ځما  وکړى خبرى کومى چى ما  امریکا. د نه او ده خیر
  موقف   ستا   صورت  هیڅ  په  هدف  ځما   چی  کړه  یی  زیاته  او   وغوښت  معذرت  ډیر  کانګرسمن  پوهیږو.  نه  و  خبر   پدى

  هم  مکتوب ښکلی ډیر ستاینی او توصیه د ماته نه کانګرس د خاطر په جبران د یی ؤ...وروسته نه رسول تاوان ته
 .راولیږه

  کى  2008 او 2005ته روایس اید کانکرسمن ما  نو شو روان حکومت موازى طالبانو د چی کی  وخت په کرزى د 
  کومکونو  امریکا  د  او حکومت د کابل د او راوغواړو به غونډه دوده مح  پټه یوه یک سکانګر په چى وکړ پیشنهاد

 افغانستان  به مافیا   او فساد  او  ضایع  به  پیسى  ورکونو تکس  د  امریکا  د  چى داده  ویره  ځما    کړو  ارزیابى  سره  به  حالت
 او ولیږه ار ایمل او وغوښت وخت هفته یوه نه ځما  ده کړى. ناممکن به وتل نه بحران چى ورسوى ته حالت داسى

  دی  او وځى ته میډیا  به خبره چى ویریږی نه ددى حکومت  ویل ده ،ىوکړ هراسر ىخبر تلیفون په  څوارى هم
 حال پداسی  واورى.  کى  باره  په  افغانستان  د تموضوعا  منفى چی غواړى  نه تصور  هیڅ  په  دوی  کی وخت سحسا 
 امریکایان خپله او وه رونه شدت په هم ژوبله مرګ او جنګ او رسیدلیؤ حالت انتهایی حالت مافیایی فساد د چی کی
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 کړل. میلیاردران مسئولین حکومت د کرزی د ډیر کی څنګ چی وو لرونکی برخه لوی ترټولو او عامالن فساد دی
   کړه. عملی قصدأ یی کی ستانافغان چی وه اجنډا حکومت  د بش د دا کی واقعیت په

 نکړ کاند ځان نور کال رتی ؤ ریس کمیټی د چارو خارجه د کانګرس د دپاره کلنو ډیرو د چی روایس اید کانکرسمن
 . تکیناس کور په او
 

 *2 
 

 الندی په  معلومات افغانستان د  خپروی شمیر وګړو د  دنړۍ د ډول  منظم په چی کی کتاب په حقایقو د  ای آی سی د
  وو: کړی خپاره لډو
 
              ۱۹۸۱            ۰۱۹۹              ۲۱۹۹             ۱۲۰۰     ۲۰۰۲   
 ۴۲٪        ۳۸٪               ۳۸٪                ۵۰٪              ٪۵۰       پښتانه 

 ۷۲٪         ٪۲۵               ٪۲۵              ٪۲۵              ٪۲۵        تاجک
 ۹٪           ٪۱۹               ٪۱۹              ۱۲-٪۱۵         ٪۹          هزاره
 ۹٪            ٪۶                ٪۶                 ٪۹                 ٪۹         ازبک

 ۱۳٪      ۸-٪۱۲             ٪۲۱               ۳-٪۴             ٪۷            نور
 

          ئ.وګور کی انالین جرمن افغان په مقاله ځیرکیار داکتر د دپاره معلوماتو دقیق او تفصیل د
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