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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                 ۳۱۲۲/  ۲۳/ ۳۲                                                         سرلوڅ مرادزی

 لري اړتیادولتي اداره غښتلي څنډنې ته 

په غټه خوله  او د کنفرانس ګډونوالو ته ملګرو ملتو، ولسمشرکرزي په مشرۍ افغان پالوي د بن دوهم کنفرانس کې د
په  د ټولو هغه ستونځو، ې خپل هیواد افغانستان ته ستنیږيکله چدو روسته یکنفرانس د پایته رس چې د کړېورژمنه 

 . سخته مبارزه پیل کړي، راځي چې د افغان دولت پورې اړه لري او په سرکې یي فسادوړاندې به 
دولتي سیستم  ، دندې د افغان دولت په غوڅې مبارزېد کنفرانس ګډونوالو هم افغانستان سره خپلې ژمنې د فساد په وړا

  .وګنليتړلې  روڼتیا پورېچارو کې د  کې له سره تر پایه پهاو په دولت  ، د قانون په پلیتابهه سمونپ
 .رغاوي څخه خپله ننګه څرګنده کړه د بن له کنفرانس روسته اروپایي ټولنې هم په افغان دولتي اداره کې له سمون او بیا

 ۳۱۲۳د  :کرزي سره په کتنه کې وویل ولسمشراوساکاس د  داس د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویګا»  

مهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند پر متن  اوږد میالدي کال د جنورى په میاشت کې به اروپایي ټولنه له افغانستان سره د

  کار وکړي

مهالې ستراتیژیکې همکارۍ په له افغانستان سره به د اروپایي ټولنې د اوږد چې زیاته کړهدې کتنه کې ښاغلي ویګا داس 

ټولنې  ، د اروپایيد بشري حقونو رعایت، د ټاکنو د بهیر اصالح، سوداګرۍ ،موضوع ګانې، لکه سند کې مهمې

 «باختر  پرخالف مبارزه شامله وي اقتصادي مارکیټونو ته د افغانستان السرسی او د ترهګرۍ او نیشه یي توکو

 امنیت شورا ته(   Herve Ladsous) د ملګروملتو د سرمنشي مرستیال هیرفې الدسوس د سوله ساتو عملیاتو لپارهبلخوا 

ملتونه د اوږدې مودې لپاره د افغانستان د حکومت او د دغه  ملګري » ، وویلچې د افغانستان پر حاالتو یې خبرې کولې

  . «دي هیواد د خلکو مالتړ ته ژمن

خپلو ادارو د پیاوړتیا، د اقتصادي ودې، د قانون د حاکمیت  له افغانستان سره دنړیوالې مرستې باید  »زیاته کړه  نوموړي

 « . تاندپه هلوځلو کې اغېزمنې وي او بشري حقونو ته د درناوي

دا ټولې خبرې او ژمنې څرګندوی چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په وړاندې په نږدې څو راتلونکو کلونو کې تر  

، د افغان دولت د هغو اقداماتو پورې اړه لري چې په ني ټولنې وتونناورین څخه د افغا سختې ازموینې الندې دی او له

 . د شویو ډګرونو کې یي ژمنه کړې دهیا

، یوه غونډه پرانیسته او هلته د مبارزې د نړیوالې ورځ په تړاو فساد سره کرزي په مشرۍ افغان دولت له ه هم دکه څ

د لوړپوړو چارواکو څرګندونو روسته  له هغې او په غونډه، خو لې وعدې ورکړل شوېیال بیاو ب وشوې ډېرې خبرې

  .يوالی نه لرسره یو لږ تر لږه په نظر کې هم  د فساد په وړاندې مبارزه کې وښوده چې دا چارواکې

افغانستان کې ستر فساد البته د دولت په لوړ پوړو چارواکو کې دى، د افغانستان د سیاسي »کرزی وایي ولسمشر

 «چاپیریال په څرنگوالي کې دى 

واد په حکومتي ادارو کې د فساد شته والی د حکومت له الرې له ید ه» وایی  هم د کرزي پشان فهیممرستیال ولسمشر
 « . ې د مرستو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږيافغانستان سره د نړیوالې ټولن

د څرګندونو خالف له افغانستان  فهیم د مرستیال ولسمشر»  بیا خو د افغانستان د مالیي وزیر حضرت عمر زاخېلوال
 « BBC . نړیوالې ټولنې ته نیسي ، ګوته نیغه سره د کېدونکو مرستو په تړاو د فساد له اړخه د پړې

جان مکین سناتور  د یو پالوي په مشرۍد امریکا د مشرانو جرګې دوهم بن کنفرانس په درشل کې  مهال وړاندې د څه
 :و ه کابل کې یوې خبرې ناستې ته ویليپ

موږ د حکومت په ټولو پوړیو کې د دوامداره فساد په اړه اندېښمن یو، موږ پوهېږو چې د دغې ډېرې مهمې موضوع » 

 «له رابرسېره کولو پرته اوږد مهاله بری له ګواښ سره مخامخ کېږي. 

پوښتنو ته چې هغو ته په پام څو مهو  وړاندې کیږي ددې لپاره، یادونهد یوې پیلیزې په توګه له دې سرچینو څخه دلته 

 . ځوابونه وموندل شي

پاتې راتلو  د افغان دولت د نیمګړتیاوو اوبیا هم سره  هنړیوال مالتړ سر اوس پوښتنه دا ده په تېرو لسو کلونو کې له
 ؟         ديعمده الملونه کوم 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

او د نیشه یي توکو  و امنیت، هیواد ته د سولې افساد د لږترلږه په دغو دریو برخو یانې رو لسو کلونو کېیتولې  دولت
 ؟ په مبارزه کې پاتې راغیسره  ورکاوي له
 افغان دولت ای شيکېد، بدلون پرتهتغییر او په دولت کې د کادرې پراخه  ایا  پورې په روانو دریو کلنو کې  ۴۱۰۲د 
 ؟ مسولیت اخیستلو ته چمتووالي ولريکې  هیواد ته د سولې په راوستو او امنیتره بیا یټولو چارو په تد 

 ؟ کېدالی شيڅېرو په یادو ډګرونو کې پرمختګ  ، بدنامو او ناکاموایا په زړو
په پنډونو   ، د دولت د نیمګړتیاوو او پاتې راتلو په اړه نړیوالو او په کور دننه څېړونکو او شنونکوتېرو لسو کلونو کې 

  د دولت د کادري سیاست په اړه یوه ځغلنده یادونه وشي .موخه دا ده چې  زما دلتهخو څرګندونې کړي ، پنډونو 
ر پخوانیو قومندانانو، چې د ارګ په خبرپاڼه ییوشم»  مشر حامد کرزي په ارګ کې مه د افغانستان ولس ۳۱د ډیسمبر په 

سولې پر پروسې خبرې وکړې. د  کې ) جهادي قومندانان ( بلل شوي، وکتل او د دولت له وسله والو مخالفانو سره یې د

ارګ په اعالمیه کې ویل شوي چې صبغت هللا مجددي، پیرسید احمد ګیالني، قسیم فهیم، نعمت هللا شهراني، صالح الدین 

رباني، حاجي محقق، هدایت هللا ارسال، قیام الدین کشاف، عبدالهادي ارغندیوال، محمد اسماعیل خان، حاجي دین محمد، 

، پوهاند ګل رحمن قاضي، حاجي سلیمان یاري او مولوي ارسال رحماني په غونډه کې ګډون کړی سید منصور نادري

 «وو. تاند 

رو لسو کلونو راهیسې یوازې دوی سره د یچې ولسمشر کرزی د ت شته پوښتنه دا ده چې په سوله کې د یادو کسانو ګټه

 ! ځواب څرګند دی چې نه؟ ډډه لګوي جهادي قومندانانو (دوی ) او پر کوي  لې او امنیت په اړه بیا بیا سال او مشورهسو

رایستل نه ید کرزي موخه د افغانانو پلپسې ت ؟ ایا دلتهاو رسوا الر بیابیا ځي ، خطرناکه ولي په داسې ناکامهنو کرزی 

 ؟ ، که بازانو ته اړتیا دهپوسانو د سولې ښکار کوالی شيغو ټ؟ ایا کرزی په ددي

، بدنامۍ او ماتېبیا بیا  ، مجاهدینو او مقاومت خیلو لهانوولسمشرکرزی په دولتي چارو کې هم د زړو قومندان همدارنګه

       تورن په زړه پورې او خوا ته نږدې کس د بریښنا چارو وزیر  د بېلګې پتوګه دده ، رسوایۍ څخه زده کړه نه کوي

، خو چې بیا دې د بریښنا وزیر شي دې چې اسماعیل خان څونه تیاره دی . صرف نظر له( اسماعیل خان دي!ډګرجنرال)

اني او . لومړی خو په اسماعیل خان کې د یو ټکي په اندازه افغاسماعیل خان دنده او مسلک نه دی دا مسلکي وزارت د

افغانانو برخلیک دا  د اسماعیل خان په دوستۍ دولې  خوشي کړي خو بلخوا کرزي خپله دا دنده وجداني تومنه نشته چې

 ! دی يلساته تیاره کې څو کلونه پ

، خو چمتو نه شو چې د ننګرهار د رالیږد کې تړونونه السلیکوالی شياسماعیل خان له تاجیکستان څخه د بریښنا په 

نوي کړي ترڅو د هغه ، تبدیل او وي او له کاره لویدلي دي کوټ څلور توربینه چې هر وخت پارچاو درونټې بریښنا

کې د ځایي  او یا هیواد وبریښنا کوټ د اعظمي ظرفیتشي . یا داسې د نغل ره حلد لسیزو ستونځه بالخننګرهاریانو 

 . واخلهرد بریښنا دایمي تاسیسات

یي د پردیو په لمسون غوښتل د نغلو بریښناکوټ والوځوي او نوم د دفاع وزیر چې یو وخت  د رحیم وردګ په همداراز
، د پلپسې ماتو او ناکامیو سره سره بیا هم باید د رکه کې حضرت صبغت هللا تایید کړهسره په م BBCدا خبره یوه ورځ 

واد د دولت ددې جوګه شي چې د هی ، کاله روسته ۴۱۰۲د داسې کسانو په مشرتوب سره به د  دفاع وزیر پاتې شي !
 !! نه هیڅکله نهامنیت مسولیت پر خپله غاړه واخلي

نه  ؟افغانان باور کوي ،د فساد په وړاندې د دولت په غونډو او غوړو خبرو، د فهیم او خلیلي په مرستیالۍ کې ایا
  !نه هیڅوخت

، چې باید همدغسې وشي لیت د افغان دولت پرغاړه پریوځيوي او ټول مسوکال راورسیږ ۴۱۰۲پخوا له دې چې 
  .راولي او بدلون تغییریخچن پخپلو تشکیالتو او کادر کې ب باید دولت

او هڅو ماتې به د اوسني دولت  ، د نړیوالو مرستودر کې بنسټیز تغییر رانه شيلي کاکه د دولت په تشکیالتو او م
 .غاړه ويپر

، وزیر څخه نیولې تر ، والیله ولسوال قدمو کېپوړیو او الندې د دولتي جوړښت په ټولو دولت باید له پاسه تر 
، وشړي او پرځای یي د مسلک کسان پال او تالي څټي ، پردی، ناکام او بدنامرنوالي او قضا پوري سپږن او بوینڅا

یته عاملو پر بنسټ ټاکنې پاد ملي ګټو ضد مصلحتونو او م .النې پر بنسټ ملي کادرونه وګماريتجربې او هیوادپ
 .  او کار د کار اهل ته ورکړل شي ورسوي

ې او د ختم دی کې د دولت د ناکامیو عمده الملرو لسو کلونو یپه ت د جهاد او مقاومت په نوم ګمارنې چېهمدارنګه 
 .سوداګرۍ دا بازار وتړل شي
 !پرمخ والړ شو ترڅو ناکامې تجربې بیا تکرار نشي

 پای


