
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 3 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 

 

              ۲۰۰۲/  ۰۰/  ۰۷                                                   سرلوڅ مرادزی

 : کرزی الال او مالعمر اخوندفساد او ترهګري

په دولت کې دننه پراخ فساد دوه هغه لویي  بل پلو او رالیږنه رهګرت هیواد ته په جوپو جوپو لخوا پاکستان او ایراند 

ال دې تاریخ روسته کله چې نړیو کیدای شي له، ال پورې یی اساسي غم ونه خوړل شيک ۲۰۰۲بالوې دي چې که تر 

 ۰۹۹۰او  ۰۹۹۲، افغان واکمني د یوه ناکام دولت تر کچې له ماتې سره مخ او هیواد د ځواکونه له افغانستان څخه وځي

 .يټېل وه کورني ناورین ته یو ځل بیا پشان کلونو

که څه هم د نړۍ له سترو هیوادو په تېره بیا امریکا سره د ستراتیژیکو تړونو السلیک په بهرني سیاست کې د دولت 

السته راوړنه شمیرل کیږي او دولت ته یو شمېراسانتیاووې برابروي چې د ایران او پاکستان د السوهنو او لویه یوه 

له دې تړونو څخه د چې وړتیا پیدا کړي اوس ددې  دولتخو که ، ړاندې غوڅه تګالره خپله کړيتیریو په و

 .الزمه ګټه پورته کړي او کنترول کې ترهګرۍ په مهاریدو صادریدونکې

دا ځل  ملي ضد عادتونو په خالف ځینوولسې جرګې او مشرانو جرګې په تېر کې د خپلو  د ملي شورا دواړو خونو،

او حکومت ته یی  شنډې کړېان بربنډې او د پاکستان پټې چلوټې د ایر ،په سر تایید امریکا سره د ستراتیژیک تړون د

ي کې د مالتړ الس ورکړ. همدارنګه د ملي شورا ځیني هیوادپال غړي د کونړ په والیت کې د پاکستانددې کړاو په حل 

تر فشار الندې نیسي چې پاکستان سره د ورورګلوۍ د پوچو خبرو پرځای، د  حکومت، پوځ د پرله پسې تیریو په اړه

سې او مشرانو جرګې دلته ددې خبرو له یادولو څخه موخه دا ده چې د ککړې ول .هغه په وړاندې غوڅ دریځ خپل کړي

 ، داسې استازي چې د افغانستان په خیر او ګټو سوچ کوي ، لیدل کیږي.  په خونو کې هم

 هغه او په تېره بیا د ولسمشرکرزي دغه دریځ چې ترهګر د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته او که وي همد دولت 

بیان ښکلي . خو د دریځ د داسې روښانه دریځ دی ه ځایهیوتر ، و څخه افغانستان ته رااستول کیږيله ګاونډیو هیواد

کله چې پاکستان د نړیوالو او افغان دولت د تېرایستلو لپاره د  ي.ترڅنګ لویه تېروتنه دا ده چې دا دریځ دایمي بڼه نه لر

و اپه اپلتو سر شي  د خطاب ورور دولت د ، افغان دولت سمالسې پاکستان تهتش په خوله بیان ورکړی د ځپلو ترهګرو

د پاکستان  پر جهادي تنظیمو هغه ښېګڼې نه وي بلکې حقیقت کې چېیي مخې ته ودریږي  ښېګڼې د مهال د جهاد

 !سر په سترګو وینيد  افغانستان په بشپړه ورانۍ کېد  نن ټول افغانان ، پایلې یي چې سیاسي لوبې وي

لت د افغانانو کافي ده چې ووایو د شانګهایي د غونډې په درشل کې ولسمشر کرزی بیا هم وایی چې د پاکستان دو

مشعل  نیت سیاسی ویاند ښاغلیدولت د ملي امد کرزي دی په داسې حال کې چې په همدې ورځ  ورور او دوست دولت

دا کسان له  ، تحقیق څرګندوي چېنجونې مسمومي کړي یي ، له هغو کسانو څخه چې د نجونو په ښوونځیو کېوایی

والي په تازه رپوټ کې وایي چې د کونړ پر والیت بریدونه په پاکستان کې د  . همدارنګه د کونړپاکستانه رااوښتي دی

 .    م د ترهګرو د روزلو اډې فعالې ديل شویو ترهګرو په الس ترسره کیږي او هلته اوس هروز

. د ایران ولسمشر احمدي نژاد په کابل او وویل شی دولت بهرنی سیاست نه لريد ایران په اړه خو که ریښتیا 

کړې او  څرګندې خبرې د السوهنې تاجیکستان کې د ولسمشر کرزي په مخکې د افغانستان په کورنیو چارو کې

وي لپاره اد ایران پخواني سفیر څارنوالۍ ته د ولس د استازو د غوږت کې . په کابلالرښوونې یي صادرې کړي

السلیک  نه د تړونو د تر مشره پورې مکتوبونه استولي او اوسني سفیر یي په ښکاره او بېشرمۍ سره د مشرانو جرګې

او  هم نه دی کړیقدرې ایران ته سوڼ  خو په دې ټولو برخو کې افغان دولت، .الرښوونې او دیکتات صادروي په اړه

په دې برخه کې له  .، نور هم زړوریږيدا بې پروایي او بې تفاوتي ویني ایران د ځان په اړه  د افغان دولت کله چې

د ایران سفیر الرې ته په کابل کې  روستۍ غوڅې پریکړېیوازې امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د ملي شورا 
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خپل كار دى، په بل  كابل كې د ایران سفیر ابوالفضل ظهره وند وایي چې ستراتیژیك تړونونه د افغان دولت » راوست 

 « ورځپاڼه متګاردخ .هیواد پورې هیڅ تړاو نه لري ان هغه كه ایران هم وي

، ایران او پاکستان په سیمه کې ځانونه ګوښه شوي شمیري او هڅه  هم د ستراتیژیک تړونو په السلیک سرهبل پلو 

د خپلو پلویانو او جاسوسانو په ، په کابل دولت کې ن په وړاندې له ترهګرو څخه نیولېکوي له پخوا زیات د افغانستا

د سترګو  هره بریادوی ته د افغانستان  همدارنګه .منیت او پرمختګ مخه ونیسي، ا، سولېګډون هیواد کې د پخالینې

  .       پر خپل سر ګیچ کوونکی ګوزار بولياو لویا  په نړیوال دریځ د افغانستان بیا ځلیدا او ښکاري اغزی

، د ترهګرو د مهاریدو او کنترول او د هغو د مالتړو ان اوسني چاپیلایر ته په کتو سره، نړۍ او د افغانستد سیمېخو  

و څخه افغان دولت پورې اړه لري چې له دغو شونتیاو اوس ،ت افغانستان ترالسه کړید غوڅو اقداماتو وخپه وړاندې 

  .څنګه ګټه پورته کوي

تنه  ۰۰ولسوالۍ کې د طالبانو د وحشت په وړاندې د ولسي خلکو ملي پاڅون چې د هغه په ترڅ کې  اندړو غزني په د

، څرګندوي چې افغانان د طالبانو او ترهګرو له السه نور د خلکو له لوري ژوندې ونیول شول نور ۰۱طالبان مړه او 

 .لیدل کیږي پزې ته راغلي او په نورو ولسوالیو او والیتونو کې هم وضعه همدا شان

هغه كسان، چې د  د غزني له خلكو وروسته د جوزجان والیت په درزاب او قوش تېپه ولسوالیو كې عام خلك او» 

 .پر وړاندې پورته شوي دي وسله والو طالبانو لیكې یې پرې ایښې دي، په خپلو سیمو كې د طالبانو

 «، خدمتګار . .له امنیتي ځواكونو سره مرسته وكړياو  دوى له دولت وسلې غوښتې چې خپله سیمه له طالبانو وساتي

و په تړاو په وارو وارو د ترهګرو او د هغو د بهرنیو مالتړ ،شل و شوټ کړی چې فساد  دولت په نسبت افغان ولس د

 .غوڅ او څرګند دریځ لري

شتون هم فساد او د مفسدینو پراخ بلکې په دولت کې  و په الس تغزیه او روزل کیږيګاونډیاند ترهګر نه یوازې 

تر قاضي او له  لویي  ، له سترې محکمې نیولې د ولسوالۍوالی او ولسوال ې ترله ارګه نیول. ترهګر پیاوړي کوي

، د خلکو په ځورولو او په لویالس د ترهګرو د لیکو په ، بډوپورې په فسادړوکي څارنوال تر وبیا څارنوالۍ نیولې 

، څه رسیږي دې ته چې د هغه د اداري فساد یوه بېلګه شمیريډېر خلک خپله کرزی د  س لري .پیاوړي کولو کې ال

  .يوړ رتبه چارواکو په اړه قضاوت وشنورو ل

په فساد  اسماعیل خان کره اسناد لرم چې د اوبو او بریښنا وزیر وایی لودین عزیزهللامشر اري فساد سره د مبارزېله اد

همداسې له هیواد څخه د ضیا مسعود د  خو د کرزي په مشرۍ دولت کې لوی مفسدین معافیت لري. .کې ښکیل دی

  ډالرو د ایستلو او د پوهني په وزارت کې د یونس قانوني دوسیه درواخله.

ه کلونو کې له خبرو او الپو پرته، د فساد په مخنیوي کې هیڅ السته راوړن ۰۰د کرزي اداره د خپلې واکمنۍ په تېرو 

په د زده کړې په موخه، مجازات نکړ. په دې اوږده پیر کې د کرزي دولت حتی یو لوړپوړی چارواکی د نورو  نلري .

غانانو د نوې ژمنې ورکوي او د افبېله دې چې زړې ژمنې پلي کړي ،  د درواغو له پاسه بیا درواغ وایي اودې اړه 

  . وسایلو کار اخلي ډول تېرایستلو لپاره له ډول

، مرستندوی هیوادونه له یلی ووپه بون کې و ال تېرکالد پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف یوه جګپوړي چارواکي 
  .لري چې دا هیواد مرستې سمې او شفافې مصرفولی شي افغانستان څخه ثبوت ته اړتیا

ټولنې په اند په  د دوهم بن کنفرانس په مهال هم افغانستان د فاسدو هیوادو په لړۍ کې شمېرل کېده . د شفافیت د نړیوالې
 .  زیلیند خورا روغ هیواد ګڼل شویدي، شمالي کوریا او افغانستان خورا فاسد هیوادونه او نیونړۍ کې سومالیا
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افغانستان سره خپلې پوځي او اقتصادي مرستې د افغانستان په دولت کې د د ناټو مشرانو له د شیکاګو کانفرانس کې هم 
ستم له فساد له مخنیوي، ښې حکومتولۍ، د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو له رعایت او د روڼ انتخاباتي سی

 .رامنځته کولو سره تړلي دي
رونو د میندلو په لورې یون تر سر لیک الندې په خپل د کار نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خلکو ته د اوږدمهاله کا

دا په داسې حال کې ده چې  ، تازه خپور شوي رپوټ کې د دغه هیواد د وزگارو کسانو شمېر تر اتو لکو زیات ښودلى
 د افغانستان شپیته سلنه کارگر په کرکېله بوخت دي.

 
 :د نړیوالې تولنې یو کارپوه وایي شیر وریک د کار

افغانستان کې وزگارتیا د ځوانانو او راستنو شویو او ماشومانو لپاره د کارونو نشتوالى هغه څه دي چې دغې په » 
 «ټولنې یې اغیزې پرې ایستي دي، چې له امله یې گڼ افغانان اړوځي چې نورو هیوادونو ته مخه کړي. 

 لکه د کندهار په تازه پېښه کې کې ) په افغان وژنه که مال عمر اخوند د طالبي ترهګرو مشر دی او د دې ډلې السونه
تازه ورانیو  ان داو د افغانستسره دي  په وینو (ټپیان شولزیات  ۱۰ له تنه بېوزلې کندهاریان شهیدان او ۲۰چې 

سره تر پایه په فساد کې ډوب دی او د افغانانو د نورو بدبختیو  ، د کرزي په مشرۍ دولت بیا لهمجرمین ګڼل کیږي
 .مل دیال

او څرګندې  افغان ولس ته په دواړو جبهو یانې د ترهګرو او په دولت کې د فساد او مفسدینو په وړاندې د غوڅې
په سوله  که د ترهګرو په ضد ملي پاڅون ته اړتیا لیدل کیږي د فساد په وړاندې هم باید .پریکړې وخت رسیدلی دی

 .لي پاڅون ته ورته اقدام ترسره شيمیزو الرو، 
 

 پای

 
 


