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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 

 

                      ۲۶۷۲/  ۶۰/  ۷۱                                                           سرلوڅ مرادزی

 فساد او د کرزي ستونزېاداري 
 

هېوادونو او نادولتي  ۱۶او هغې کې د نژدې  جوړ مه ۷۱روان کال د جون په  د کنفرانس چېنړیوال  په نوم اسیا زړهکابل کې د 
  .ه ورسیدت پای، لريچې اوه فقرې پریکړې سره  یوې په، کړی وو ټولنو استازو ګډون

ــ  ۲۶۷۱له  یانې انتقال په پیر، افغانستان کې ښه حکومتولي او افغانستان سره د و نیشه یي توکو په وړاندې مبارزهد ترهګرۍ ا
افغانستان په دې . که څه هم د کرزي په مشرۍ انس د ګډونوالو د خبرو غټ ټکي وومرستې او همکاري د کنفرپورې  ۲۶۲۱

، کړې ترالسهد ګډونوالو ژمنې یي هم وړاندې کړی شول او د کنفرانس تر یوه بریده ،  کنفرانس کې خپلې غوښتنې او لیدلوري
په څرنګوالي او  د کرزي په مشرۍ د مدیریت او بلخواعنصر وارزوي یوخوا د وخت  پلیتوب به او راجلب خو د داسې ژمنو

 .لريوړتوب پورې اړه 
خو دا په دې  رنګ بایلي او پیکه کیږي و پوځي او جګړه یزه سیالی، خپل شوخد سیمې او نړۍ د مهمو دولتونافغانستان په تړاو د 

اقتصادي او سوداګریزه سیالي بلکې له هغې سره جوخت  مانا نه ده چې افغانستان خپل جیو ــ ستراتیژیک ارزښت له السه ورکوي
او د  غښتلي کیږي او په دې توګه سیمه یز او نړیوال چاپیلایر د افغانستان په ګټه بدلیږياو ، ورو ورو پیاوړېې راټوکېدلېچ

د اسیا زړه کنفرانس هم په ټولیزه توګه د داسې راتلونکې په اړه خبرې . ـ ایکونومیک اهمیت زیات د پام وړ ګرځيافغانستان جیو ـ
. دا چې په هر لريستونزې له ځان سره تو کسانو د پوهاوي لپاره ، کوي چې سیمې ته نوی ګڼل کیږي او په دې هیوادو کې د زیا

او یوازې څو نه وي  ، که په عمل کې سل په سلو کېن ته د مالتړ او مرستې الس غځیږيکنفرانس او نړیواله غونډه کې افغانستا
په روستیو کې  .هیواد ته الر پرانیزي او ال نوي فرصتونه افغان ، بیا هم چاپیلایر د افغانستان په ګټه څرخيسلنه یي پلي شي

په ډاډه  ویالی شو زړه په تیږه نه لګیږي بلکې ده او له دې لورې هم د افغانانو نړیوالو سره  د تړونونو ګټه هم افغانستان ته لږه نه
  .وښه توب او مرګوني خوبه راویښیږيزړه سیمه یز او نړیوال بهیر ته ورګډیږي او د پیړیو پیړیو له ګ

خپله افغانان رااوږده شي ترڅو السونه  مرستې او مالتړ دخوا ي او له هرته جنت جنت ش افغانستانخو که سیمه او نړۍ ټوله، 
  ، بار منزل ته نه رسیږي .او نړۍ له کاروان سره ملګري نشي د سیمي دوزخه ونه باسي، ځان له موجود

ولت په وړتوب او ، نړیوال خپلې ټولې مرستې او مالتړ د افغان دهم  د کابل په تازه کنفرانس کېبلخوا په شیکاګوکنفرانس او 
 .شي ونډه کې ال په پیاوړتیا او جدیت راپورتهداسې خبره به د توکیو په غ. قاطعیت پورې تړي

پاکۍ او د فساد کې د روڼتیا او د ښه حکومتولۍ ، قانوني دولت ، په کارونو او افغانانو څخه افغان دولت که څه هم نړیوالې ټولنې، 
جرړو د ایستلو په اړه لس کاله پرله پسې غوښتنې کړي او افغان دولت هم ژمنې ورکړي خو دا ځل به خپلې ټولې مرستې او 

 . وتړيټینګ مالتړ د خپلو غوښتنو په پلیتابه پورې 
 پرته بله کاويله وربڼو کې د فساد د ټولو  لۍ او په ادارهونو کې د ښې حکومتوافغان دولت ته په نړیوال او کورنې دواړو ډګر

 د دوه مخي توبالر مخې ته بیایي ، سره دوه مخي تګ ولنېیوالې ټپشان چې د ترهګرو په اړه نړ لکه د پنجابي دولت اوالر، پلمه 
 . نه پاتیږي فرصت

په جهادي ــ مافیایي مزل او . مدیریت نوی او له وخت سره ورغوي ، که پاتیږي باید خپل کاريکه د افغان دولت زړه چوي
افغانستان له  ،او بدناموي رسوا ونهځان او په مالتړ ییپه تمه ناست دي  ورته ځیني کسان اوس هم چېو یا طالبي اداره مدیریت ا

د مخکنیو مجاهدینو ګوښه والی  »دا چې قسیم فهیم د ولسمشر لومړی مرستیال وایي . نزو خالصون نه شي موندالیانو ستورو
 د ادارې دریځونو په دې ډولسره تړاو نه لري او  راتلونکې شا تګ دی چېلور  بیرته د ماضي په«  BBC، ناامني زیږوي ٪۰۶

 وړۍ نه شړۍ کیږي .سمون 
هغوی چې د جهاد ټیکدارانو چړچې وکړي او په دغه ببواللو شل کلونه. يوختونه باید بالخره تېر وګڼل شد جهاد او مقاوت 

، په خوب سره راشي !او ادارې مدیریت به له ښکلي افغانستان ته روغ او سم شوی او دا ځلګوندې  چې ،ته سترګې نیولي انوطالب
  .کې کونجاړه ویني

، د نیشه یي توکو په وړاندې مبارزه او د نړیوالو د مرستو او مالتړ دا د طالبانو یو شمېر سره روغه جوړه، ترهګرو سره جګړه
بالخره افغان دولت کې د پایلې او میوه یي ، کې هم پرې تود غومبر روان وو اسیا زړه کنفرانسټولې خبرې چې په هرځای او د 

 .پورې تړلي ديد چلنپه وړاندې په اداري فساد 
افغانستان ترهګرو ته چې اوس پاکستان جنت دی،  ،شی ري او عصري مدیریت رامنځته نهکا، که افغان اداره روغه او نوی نشي

. که پیاوړې او څوک یي له پاکستان او ایران څخه د رااوړیدو مخه نه شي ډب کوالی هم دایمی ټاټوبی او جنت ګرځیدای شي
ننواتې کوي چې طالبان زارۍ او (  ) لکه د اسیا زړه کنفرانس کې ، کرزی به پاکستان او عربستان تهوي کورنی مدیریت نه

 .راپخالکړي
اسې مدیریت وي ټول افغانستان بیخي سل په سلو کې شي او که همداوس یي سلنه، سلو ته نږدې شوې  نیشه یي توکې به هم چې

، هیڅ هیواد او یا نړیواله خیریه ټولنه يچې ډیری یي غله او ډاکوان د به رې تههغې ادابلخوا . بدل شی په ګلیاڼه کوکنارو به د
 .ياو خیرات ور نه کړمرسته 

 د اداري او مدیریت پر محور راڅرخي. دي چې ویښ شي، اوس خبره ټوله ولسمشرکرزی ته پکار 
»  و ویلي یو مهال ټینګه اراده پکار ده. دا چې ارواښاد داوودخان نورو ګامونو له پورته کولو مخکېد اداري فساد په وړاندې د 

 .ریښتینولي لري د اداري فساد په اړه هم سل په سلو کې« تصمیم د بري لومړی شرط دی 



  

 

 

 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

د اسماعیل خان چې وزارت کې د فساد پر تخت ناست دی، د اداري فساد پرضد « تورن ! » د اوبو او بریښنا وزیر ډګرجنرال 
، خو کرزي يورځواسماعیل خان ترې راورغ چې وجړکیده یو ځل دا تخت لخوا د ادارې مشر ښاغلي عزیزهللا لودین مبارزې

 .وساته بېرته پر دې تخت ناست
 کال هم پېښه شوې وه . ۲۶۶۲ورته پېښه په  همداراز

مخالفت سره سره افغان ولسمشر د ویکي لیکس ویب پاڼې لخوا په یوه افشا شوي سند کې ویل شوي چې د امریکا د فشار او » 
 اوبو او بریښنا وزیر چې په مالي فساد تورن دی، له دندې لرې نه کړ.

 
اسوشیټیډ پریس اژانس چې د ویکي لیکس دا سند یې خپور کړی وایي، چې امریکا له حامد کرزي غوښتي وو چې اسمعیل خان د 

 له امله لرې کړي خو کرزي دا غوښتنه ونه منله. بې کفایتۍ او د اوبو او بریښنا په وزارت کې د مالي فساد
 

کال په دیسمبر میاشت کې په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکن بیري له ولسمشر کرزي  ۲۶۶۲د دغه افشا شوي سند له مخې د 
متحده ایاالتو خو کرزي په نوې کابینه کې بیا دغه وزارت، چې د  وزارت له مشرۍ لرې کړي.  وښتي وو، چې اسمعیل خان دغ

 «ازادۍ راډی  د سل ګونو میلیونو ډالرو پروژې تطبیقوي یو ځل بیا دغه پخواني جګړه مار ته وسپاره.
 :قضیه راواخلودوستم د یوه بل جګړه مار ډګرجنرال ) ملیشه (  که همدغسې

او د هغه د شاوخوا سلو  جنرال دوستموایي چې د دوى پر کور د ) چې خپله اکبربای پخوا د ملي جنبش غړی و( داکبر باى زوى 
 .پالرو وژل و، خو د امنیتي کسانو د ژر رسېدو له امله یې دا کار ونه شواى کړاى تنو وسلوالو د برید موخه دده او دده د

 .خو اختطاف شوى وبجې د جنرال دوستم ل ۷۲شاو خوا ترک تبارانو داسالمى شورا مشر اکبرباى ، تېره شپه  دافغانستان د
 .دوسلوال پوځ داعلى سرقوماندانۍ درستیزوال دى د افغانستان رال دوستم د ملي جنبش پخوانى مشر او دامهالجن

ټپي شوى هم دى،  ، چې په وهلوه السه کالبند شو او اکبر باى یېکسانو لخوا له پېښې وروسته سم ل د جنرال دوستم کور د امنیتي
 .په څلور سوه بستریز روغتون کې تر درملنې الندې دى دکابل منګولو خالص کړ او دا مهال د هغوى له

 «، خپواک خبري اژانس مه ۱کال د فبروري  ۲۶۶۲د  .امنیتى ځواکونو د جنرال دوستم له کسانو څخه څو تنه نیولي هم دي

دوسیه به ،  ملګرو دکورنیو چارو وزارت ویاند نن وویل چې د جنرال دوستم او دهغه د»  په دې تړاو هغه مهال ویل شوي و 
. همغه رنوالۍ ته ولیږيڅا عدلي تعقیب لپارهدغړیو په وهلو ټکولو تورن دي ، دکورنۍ  چې داکبر باى پرکور په برید او دهغه د

  . «سرچینه
ولسمشر کرزي د »  .رته پخپلې پخوانې دندې وګمارل شوپه معامله دوستم نه یوازې داچې مجازات نه شو بلکې بېخو د کرزی 

دولت هغه حکم چې عبدالرشید دوستم یې د )درستیزوال( له دندې تېر کال ګوښه کړی و لغوه کړی او دوستم یې بېرته په افغان 
 «همغه سرچینه  .دنده ګمارلی دی

چې لویې » له کابل خپرېدونکې ورځپاڼې ویسا د لویې څارنوالي د مرستیال رحمت هللا نظري له قوله راپور ورکړى دا ځل هم 
د ملي امنیت شورا له لوري د هېواد په شمال کې د کانونو په چارو کې د دوستم د السوهنې په اړه یو لیک تر السه څارنوالۍ 

. کړى دى. نظري ویلي چې که پرده لګیدلي تورونه ثابت شي ملي خیانت بلل کېږي او د ملي خیانت جزا بیا اعدام او ابدي بند دى
 .ې ته تښتیدلی دییړی ازبکستان او بیا ترکلومه پېښې څخه په خبریدو، خو دوستم ل« 

 :وانو جبهه ) ملي جبهه ( بیا وایيد دوستم د پېښې او تېښتې په تړاو د ډاک
اخیرا حکومت و رهبری دولت از طریق به اصطالح "شورای امنیت ملی" افغانستان دست به اقدامات غیر  هموطنان عزیز!» 

 .، خاورانبحران سیاسی در کشور را بیشتر خواهد نموداصولی و نا بجایی زده است که دامنه 
په مټ په « ملي امنیت شورا » افغانستان !  روستیو کې حکومت او د دولت مشرتابه  په اصطالح د : ګرانو هیوادوالوژباړه

 «لمن پراخه کړي  د سیاسي کړکېچبه چې هیواد کې بېځایه او نا اصولي هڅو الس پورې کړی 
یادو ستونزو  کې خپل ژوند او ګټې ویني او دولت له چې غله او ډاکوان په غال ، ګډوډۍ ، اړودوړ او ناارامۍ دې کې شک نشته

مرکزي پیاوړي دولت ته اړتیا  د بري لپاره ، سره هم مخ دي خو دې ټولو ډګرونو کېسربېره د داسې غلو او ډاکوانو له ننګونو 
 .ده

 !و ولسمشرانو په ډله کې وشمېرل شيفاسدد  په تاریخ کې به ورکوي اوکه کرزی په سد را نه شي ، وخت له السه 
 
 پای

 
 


