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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

   مه١٦ کال د نومبر ٢٠٠٩د                                                    مرادزی
    
 

  ! شي موخو سره وتړل  ملي نورو له بايدفساد په ضد هڅې د
 

د افغانستان دولتي ماشين يي شل کړی بلکې نور الملونو هم ډېر دي چې د اداري فساد يوازې اداري فساد نه دی چې 
ه يي هېواد د ناورين په لور روان کړی دی    . سره په 

نې وړده د  ور ، پارلماند کرزي له دوتره فساد ،اداري  چېاندي  او تر  ، وزارتونو ، واليتونو نېولې تر عدلي سک
ال پراخ شوی اوولسواليو پورې  ول اداري غون کېل کړی له سره تر بيخه يي»سيستم «    يي له کاره  او هغه را

ولی ت  د مرکزي حکومت د بسيا او اري فساد په ضد هڅې  د اد کهخو دی ، غور ړې د دوام ، د نيين شه  ، د ج
ای پراخ شتون د نورو الملونو د مخنېوي لهيي توکو د کرــ کيلې قاچاق او د مافيا د   ، په يوازې شين هڅو سره يو

ه د اداري فساد په ضد هڅې او شورماشور به عبث او بې پايلې وي    .تو
و داسې حکومت د  ي ، تر و ودري تلي مرکزي حکومت په پ لو شتو وپه اوس وخت کې موخه دا ده چې يو غ

ړمارو بې  سره مبارزه وکړيوناخوال وپکمارو او ج  لکه د مرکزي حکومت په وړاندې په مرکز او واليتونو کې د 
ړه  رو په وړاندې اغيزمنه ج  او په سياسي اغيزمنو الرو وسلې کول او مرکز ته د هغو تابع کول ، د القاعده او تره

ولو د ولس ، د دولتې د وسلوالو کورني طالبانو راخپلول  اداري سمون او د فساد جرړې ايستل ، د مافيا له من
و رسولژغورون ې و او      . نور داسې او او ولس ته د 

تلي دولت د رامن ته کېدو په مخ کې خن دی ، ه هم هغه دولت چې په اداري فساد ککړ وي ، خپله د مرکزي غ  که 
تل ته  الملونوخو د مرکزي دولت د پياوړتيا نورو ې الزياتوي  ارز ای ستون و د حل پر   . ورکول هم ، د ستون

ونه کوي او هغه سيمه دمال کې د بلخ والي عطا محمد نوردا چې د هېواد په ش وا   د مرکزي حکومت پر وړاندې 
وونې نه مني له ادا نظارشورا او جمعيت د واک سيمه بولي وپکمار د مرکزي حکومت الر خه او يا نور  ري فساد 

و زيان په وارونو زيات ر هم لکه د نظارشورا او جمعيت پشان د هېواد په نورو سيمو .  دی ددغو پې القاعده او تره
ې خورو او فاسدو دولتي چارواکو شتون هم واښ دی او په دولت کې دننه د ب  هغه کې مرکزي حکومت ته ستر 

دي چينجيو ته ورته دي چې دولت له دننه خوري ، خوسا کوي يي او  ول .ودې ته يي نپري د هغه زولنو بېال  دغه 
ې يي تړلي دي    .بېلې کړۍ دي چې د مرکزي حکومت الس او پ

تنه دا ده چې مرکزي حکوم هله دغو زولنوت اوس پو ن ايه يي پيل کړي ؟خالصوالی شی ؟ ان     له کومه 
ه  تيانو مرکزي حکومت شي ؟ان ن تلی کړی او په ري    غ

اکنو کې د کرزي بری کال پ١٣٨٨د  ت لري چې ه  افغان  او د هغه د سيال عبداهللا ماتې له دې کبله هم زيات ارز
ړه مارو په مقابل کې  د نوموړی دا واکپخپلو رايو سره کرزی ته واک ورکړ چې ولس  وپکمارو او ج يانو ،  ډان

تچې تر نورو الملونو زيات د مرکزي حکومت وپکيانو ته د هي يوه  .اروي ، وکدې خن دي په وړان د جوړ   دغو 
چې ډېرې بدې پايلې  نه شي  تېرې اته کلنې تېروتنې تکرارې اړهداو په  ،  شيلنکړای ورنوم الندې په دولت کې 

            .    به ولري 
خدای ي ته کرز،  دی  لوی خن بلپياوړي حکومت په مخ کې يوچې د مرکزي  د جرړو په ايستلو کې داري فساداد 

وتو کړه رو ملتو د م . اسانه او ارزانه وسيله تر  ه کې غړو هېوادو په ١٩٢ل  د رايو په اتفاق سره خپله عمومي غون
لېاکنې ولد افغانستان   وکړه او په هغې کې ييپريکړه ١٩٢ په دې پريکړه کې د افغانستان  .  روغې او د ډاډوړ و

خه د قانون د حاکميت د پيا وړي کولو ، د ديموکراس د بهير ، د اداري فساد په ضد د مبارزې او د ولسمشر کرزي 
ور د سمون په اړه  امونو د پورته کولوعدلي سک تنه شوې د وړ  ه کرزی او د هغه راتلونکی کاري . غو په دې تو

وتو کړ له هغهيم  په کور دننه اکنو له الرې يي تر خه چې د  ياوړی مالتړ هم  نړيوال پ نن سربېره ، ووی مالتړ 
ې اخيستنېلري چې د خه په سمې  ونو په ته د پرتومخېد مرکزي دولت  سره دغو دواړو مالتړونو   لري کولو  خن

ام اخيستالی شي    .کې غوڅ 
ه و ه او  . خپله ولس د مرکزي حکومت مالتړی دی ړلو کې ،د اداري فساد په له من ه ، کو د هېواد هره تړه ، بان

خه ددغو جنايتکارو او خاينينو السونه لن شي  د چېدېره نارې وهي   . ولس له برخليک 
ه هم بېلې موخ ړمار ېبلخوا د نړۍ پياوړي دولتونه که  وپکمار ، ج  لري ، پرلپسې له کرزي غواړي چې له دولته 

لري کلن او دامريکا دبهرنيو چارو وزيری ميرمن ه«  .، غله ، ډاکوان او په اداري فساد ککړ چارواکي وشړي 
کړی نو  چی که چيری دافغانستان جمهور رييس حامد کرزی غواړی چی پراخه نړيوال مالتړ ترالسه جرمنی وويل

   ».بايد پخپل هيواد کی اصالحات راولی او دفساد جرړی ختمی کړي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

نې په  د جرمني د دفاع وزير وتنبرګ زياته کړه چې ما خپلې اندي ه شريکې کاره له افغان حکومت سر اغلي 
ه حکومت کولو مسايل ياد کړل نووکړې له ولسمشر کرزي سره مې داداري فساد، له جرم    ».سره دمبارزې او 

امونه وانخلي  دهالن حکومت بيا خبرداری وکړ که چيرته د حامد کرزي نوی حکومت«  داداري فساد پرضد جدي 
دهالن . لر ورکوي، ورنه کړيا ته اوه ديرش ميليونه ډکې افغانستان هالن به هغه کړې ژمنه چې په دوه زره لسم کال

 ، ، وزير دهالن پارلمان ته وويل د وزير برت کوندرس وياندې فرانس پريس آژانس ته وويل دهمکارۍ او پراخيتا
و د دې وړ شي چې مرسته امونه داداري فساد پرضد واخلي  دهالن . ورسره وشي دحامد کرزي حکومت بايد جدي 

وونکو اودغه مرست نا،  معاشونو او د روغتيايي مامورينو د ې چې دپارلمان له لورې کيدې په افغانستان کې د بري
ړې ان    » .شوې وې اوبو رسولو او وړو پورونو پروژو ته 

انه خپه کړي او نړيوالې    ولنه له  ړمارو او فاسدو چارواکو پر سر نړيواله  ايی د ج يم ته يي نه  کرزی او 
   .د ډاکوانو پر سر په افغانانو ودروي مرستې  

ي مجرمينو او  وپکمارو او ډاکوانو او جن يم ملي دنده ده چې ، يوخوا د  اوس دا د کرزي او د هغه د راتلونکي کاري 
ته شوې په کور د ې خورو دولتي چارواکو په وړاندې د رامن خه بلخوا د فاسدو ، ب ې فضا  ه ننه او نړيوالې 

و ته.پورته کړي  مهال لپاره تېرول او ملي سترو  ان پرې د لن ودل او  ه اي   شااړولو الر  د په اوبو کې لو
دي  ې ودروي  .پري تلي مرکزي دولت ستنې پ  .د غ

 
  پای

  
ونه    :اخ

ې پا   بېال بېلې بري
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


