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 1۱/۱۰/۳۱1۲          خپلواک سمون

 و ارګانونو یمه اییزه فرمان د سګڼ ۵۴د ولسمشر 

 د چارواکو جېبونه ډک کړل

 ، چې لهته پام اړولى او ارزښت یې وركړى حامد كرزي د خپلې واكمنۍ په وروستیو كې دوه مهمو مسئلو
ل ښې حكومت دارۍ ته وده او ب ، چې یو د اداري فساد پر خالف د مبارزې غږ دىاوله یې باید ورته توجه كړې واى

 .  وركول دي
، بلكې دغو دوه مهمو مسئلو ته ابتكار یوازې د حامد كرزي نه دى زه فكر كوم چې دغو مسئلو ته د پام اړولو

ساعته كار كوي او د ډېرې  1۳، چې دلته خپله وینه تویوي او ل مطرح هېوادونه هم متوجه شوي دياوس هغه نړیوا
گوتو په شمار خلكو  ویولو وروسته مالیه وركوي او هغه د مالیې روپۍ بیا په افغانستان كې د یو څوستړیا او خولې ت

مسئلو سره  دغو دوو لري او د اغېزې. د دغو پیسو غال د افغانستان د عام ولس پر ژوند ډېر ژور منفي جېبونو ته ځي
و ، خو كوښښ به وكړې ډېر ژر راونغاړل شي، هسې خو بحث ډېر اوږد دى او نشي كېداى چنېغ په نېغه تړاو لري

 : تنه پرې وكړوچې ډېره ځغلنده ك
، چې ویل یې خپلواكې ادارې ویاند مركه درلودهڅه موده مخكې د ازادۍ رادیو سره  د سیمه ییزو ارګانونو د 

والیان یې په څلورو  دوى د حامد كرزي د نوي فرمان سره سم د افغانستان د ټولو والیانو ارزیابي بشپړه كړې ده او
 كټگوریو ویشلي دي او پنځوس سلنه والیان په كې بې كفایته ښودل شوي دي او سیمه ییزو ارګانونو له ولسمشر څخه د

 . لیانو د گوښه كولو غوښتنه كړې دهدغه پنځوس سلنه وا
دې لپاره په ، نو د ښې حكومتدارۍ د وېرې موږ د ښې حكومتدارۍ خبره كوولومړى خبره خو داده چې كه چ

ټول هیواد كې د ولسمشر څخه وروسته په دویم قدم كې مؤظف سړى د سیمه ییزو ارګانونو عموي رئیس دى او ښې 
خپلواک حكومتدارۍ ته د ودې وركولو لپاره دویمه لویه او اساسي مرجع د ارگ څخه وروسته د سیمه ییزو ارګانونو

و ارګانونو اداري تشكیل ته ځیر شو،  نو له ډېر خفګان څخه د ، كه چېرته لږ په مسلكي ډول د سیمه ییزریاست دى
 .ي ورته یو مسخره غوندې كار ښكاريسړي زړه پرق چوي او دغه ارزیاب

، نو د خپلو حواسو د مړه كولو لپاره په ل وسرئیس چې كله په پیښور كې قوند سیمه ییزو ارګانونو عمومي  
، تر ده سره موټر وچلوي حتى خپل موټروان ته یې هم اجازه ورنه كړه چې د یو ډېر ناجایز كار پسې له كوره ووتلو او

غوى سره ، نو د پاكستاني طالبانو له خوا وتښتول شو او بیا له هولى او چټل فعل ورته ښكاره نه شيڅو دده دغه نا
، روحي ناروغ بدل شو، د بند په موده كې دده پر ذهن ډېر كار وشو او نوموړى پر سخت ه كاله بندي وتقریباً دو

دغه خبرو  ، چې ددوى سره یې ډېره همدردي پیدا شوهنوموړى په دغه موده كې د طالبانو له كړنو ډېر متاثر شو او له 
چې ویلي دي ))وهللا طالبان ډېره ښه مبارزه كوي او ډېر  ،ي محفلونو كې ډېر ځل تر غوږو شوېیادونه دده په شخص

، نو د یو څه پیسو په بدل دى اوس د طالبانو لپاره كار كوي ه دا په ثبوت ورسېده چېمعنوي خلك دي (( چې طالبانو ت
 . رته خپله ایجنډا په الس كې وركړهكې یې راپرېښود  او طالبانو و

او ښاغلي حامد راغی ه مایل سړى افغانستان ته ښاغلى فراهي نو اوس یو كلك رواني ناروغ او طالبانو ت
؟! ځكه چې حامد ، چې ښې حكومتدارۍ ته وده وركړيسیمه ییزو ارګانونو رئیس مقرر كړد  كرزي پرته له كوم ځنډه

، چې د اداري فساد په كلكه وعده وركړې ده ته همېشه كرزي په ټولو ملي او بین المللي غونډو كې خپل ملت او نړیوالو
 . او ښې حكومت دارۍ ته به وده وكويپر خالف ډېر په زغرده مبارزه كوي 

دې باوجود چې د  ، دموندزى یې د پالیسۍ معین مقرر كړ، چې فرید ماښاغلي فراهي له بد څخه بتره كړه
، خو فراهي حامد كرزي ته دغه یو اساسي شرط كېښود، دوه ځل د حامد كرزي له خوا رد شوفرید ماموند زي وړاندیز 

ځكه چې د فرید ماموندزي څخه پرته ده ته بل چې كه فرید ماموندزى مقرر نه شي، نو دى هم وظیفه نه كوي او دا 
 . وم معقول كمېشن كار نه پیدا كېدهك

، لږه موده كیږي چې له لندن څخه راغلى او په لویه كچه په اداري ماموند زى چې برتانوي تابعیت لريفرید 
رر ګانونو د معین په صفت مق. بدبختانه د سیمه ییزو اردى او هیڅ ډول كاري تجربه نه لرياو اخالفي فساد ككړ ځوان 

 .دغه چټل انسان په واك كې راغلل ، ولسواالن د، ښارواالنتان ټول والیانشو او د افغانس
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، په ډېر لږ وخت كې یې  د سیمه ییزو ارګانونو ټول زى چې د ډېرې غریبې كورنۍ هلك دىفرید ماموند
د او  اقربا پروري اوج ، د نمونې په توگه اخالقي فساچوكاټ ته تغییر وركړ او یو سل اتیا درجې بدلون په كې راغى

تنو په شاوخوا كې غیر معقول او غیر مستحق كسان په سیمه ییزو   ۲۱، چې بېلګه یې دده له فامیل څخه د ته ورسیده
د  یې سكه وروڼه په مركزي دفتر كې د خور د خاوند په نوم ۵، چې په الس په دندو وګومارل شولده  ارګانونو كې د

 . د استعداد له مخې نه دي مقرر شوى، چې یو تن یې هم ، كاكا زامن مقرر كړل، ماما زامنترور خاوند
چې د ماموندزي د تاثیر د سیمه ییزو ارګانونو اداري معین متین بیگ چې یو كوچنى او بې تجربې هلك دى 

نو په سیمه ییزو ارګانونو كې د چوكیو بازار اوس الندې راغی او ټول واکونه یې فرید مامومندزي په الس کې ونیول 
. د سه كړيكې ترال، هره چوكۍ چې یې خوښه وي د پیسو په بدل رمایه دار ډېر په اسانه كوالى شيگرم دى او یو س

، پالر په ټولو جېبونو کې پرتې وي هېواد په کچه په سیمه ییزو ارګانونو کې د خالی چوکیو د لست کاپي د ماموندزي د
، دغه لستونه د ماموندزي د معامله پرې وکړيو وکوالی شي پرته له ځنډه یې ډېر په اسانۍ له جیبه راوباسي او ترڅ

له دې پرته د مامومندزی پالر دهر والي خواته ځي او د جومات  .هم ډېر په اسانۍ پیدا  کېدای شي ورور په جېبونو کې
د بېلګې په توکه یې څو . پرې د خپلې عیاشۍ ورځې شپې تېروییا او نورو خیره کارونو په بهانه ترې پیسې اخلي او ب

لکه افغانۍ د جومات د چندې په توګه واخیستې او بیا یې د والي په  ۳ورځې مخکې د کونړ له والي واحدي څخه 
 . ان د چکر پیسې خو که خیر وي وشوېسکرترېت کې یو کس ته وویل چې ښه شو د هندوست

با كوالى ، ټول یې دعوت كړل او ترې غوښتنه یې وكړه چې نن صه خلك پېژندلفرید ماموندزي چې څومر
فرید ماموندزى اخلي، بلكې  ، البته د رشوت په بدل كې چې دغه رشوت نه یوازېشي چې وظیفې ورته وركړي

یستله او ، ډېرو خلكو ترې ناوړه ګټه واخویل كیږي چې تر ارګ پورې هم رسي ، متین بیگ او باالخره داسېفراهي
، حتى ځینې اشخاص یې په مركزي دفتر كې او په ځینې پروژې كې پر دې لك یې د پیسو په بدل كې مقرر كړلخ

یې د )چې پر پښتو نه پوهیږي( ، د بېلګې په توگه هېواد توخي د اخالقي فساد زمینه برابره كړي مقرر كړل چې ده ته
ASP ه خپله یو بداخالقه كوچنى ماشوم دى او اوس د فرید ماموندزي ، چې ډېر د ژړا ځاى دى توخى پمشر مقرر كړى

، چې د وروسته یوه ستره ملي برنامه دهه څخ NSPد ټول هېواد په كچه د  ASP، چې مشر مقرر شوى ASPله خوا د 
یوازې ، كې یې هیڅ پروژه پرمخ نه ده وړې یو غیر مسلكي او كوچني ماشوم له خوا یې مشري كیږي او په تېر یو كال

، شباب او ، شرابولپاره چې دواړه په لندن كې د كلبخپل معاشونه اخلي  او ماموندزي دغه كوچنى توخى یوازې ددې 
 . مشر مقرر كړى دى ASP، د كباب ملګري دي

 ۴۳، څه موده دمخه یې تقریباً فساد دایره یې اوس ډېره پراخه دهفرید ماموندزى ډېر كمېشن كاران لري او د 
، دوهمه ، چې زیاته برخه یې ده واخیستلهې یې ډېرې لوړې پیسې تر السه كړېالۍ اعالن كړې وې او په هغه كولسو

 . ېدلوبېګ ته هم یو څه جیب خرڅ ورسبرخه یې فراهي ته وركړه او متین 
تعمیر كار ، چې په لندني پونډونو یې بدلوي او په لندن كې یې پر یو لوى رید ماموندزى ځكه ډېره ونډه اخليف

و ؟؟ كه د افغانستان ټولې ولسوالۍ او ښاروالۍ ورته خرڅې كړي،  ن، چې هغه به كله پاى ته رسیږيشروع كړى دى
له دې پرته  ،په لندن كې د تل لپاره پاتې شي ، ځكه دى ډېر غریب دى او غواړي چېبیا هم فكر نه كوو چې تكمیل شي
، د کابل د احمدشاه بابامېنې جرېبه څمکه څو ورځې مخکې واخیستهسوه (  )شپږ۰۱۱یې د پاکستان په پنجاب ایالت کې 

، د ننګرهار د کامې په به تجارتي او قیمتي ځمکه واخیستهجرې 1۴د پروژې ترڅنګ یې هم دحاجي غالم هللا نه 
حاجي غالم جرېبه تجارتی ځمکه د 1۴او دننګرهار والیت د کانال په مربوطاتو کې جرېبه  ۴۴ هم  ولسوالۍ کې یې

، همدارنګه هم یو محل واخیست لکه ډالر ۹، همدارنګه د کابل د خوشال خان مېنې ترڅنګ یې په واخیسته هللا په الس 
 . تر څو دده لپاره یې په ګټه وچلويزیاتو تجاراتو ته نغدې پیسې ورکړي  ۴۱ښاغلي فرید ماموندزي د هېواد تر 

، خو کابله د موټر کرایه هم نه درلودهښاغلي ماموند زی چې له نن څخه درې کاله وړاندې یې له کونړه تر 
 . نه پوهیږو دا خزانه له کومه شوه ، چېه سلګونو میلیونه ډالر ذخیره لریاوس پ

ه نرخ یې تر امریكایي ډالر او پورت 1۴۱۱۱دوى له خوا لیالم كړل شوې ټیټ نرخ یې  دغو ولسوالیو چې د د 
 ۴، خو والیت دوه ولسوالۍ اعالن شوې وې امریكایي ډالرو پورې ایښودل شوى و، د بېلګې په توگه د كونړ 1۴۱۱۱۱

 . ولسواالن یې نوي ورولېږل 
له دې پرته پر ځینو والیانو هم د میاشتې په حساب باج ایښودل شوى دى او عاجزان كه زړه یې غواړي او كه 

سلنه بې كفایته والیانو په ډله كې شمېرل كیږي  او  ۴۱چې دغه پیسې وركړي او كه نه نو بیا د  نه غواړي مجبور دي
. همدارنگه د ښاروالۍ څوكۍ هم خرڅیږي او ډېر ښارواالن پر دې اساس مكان لري چې وظیفه له السه وركړيزیات ا

به د  ، هغه په دې شرط چې دامقرر شوي دي چې پیسې یې وركړي دي او د میاشتې په حساب قسطونه هم وركوي
 . كیږيچارواكو له خوا حمایه 

همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو ډېرو چارواکو او کارمندانو د فرید ماموندزی به مرسته په بېالبېلو والیاتو 
 .زور د ځمکو نومرې تر السه کړي ديکې له شارواالنو څخه به 
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ستلو والړ وي او د یو داسې ټیم له خوا كیږي چې  په خپله په هر ښه نو چې كله د ارزیابۍ بنیاد د باج پر اخی
، نو نه پوهیږو چې دغه به څه بې تجربې كوچنیان یې تر سره كوي ډول چټلیو باندې ككړ وي او رواني مریضان او

 . ړيډول ارزیابي وي او تر كومه حده به وكوالى شي چې د اداري فساد مخه ونیسي او ښې حكومتدارۍ ته وده ورك
، كلن باتجربه ۰۱یو دېرش كلن بې تجربې په اداري او اخالقي فساد كې ډوب ځوان څنگه كوالى شي چې د 

 . ه ښې حكومتدارۍ پورې ټوكې كول دي، د خداى لپاره دا پدوستو پاكو والیانو ارزیابي وكړي، باغیرته او وطنباشهامته
وط سره رګان څخه فرار وكړ او اوس دغه ارګان د سقهمدا المل دى چې ډېرو قوي او تكړه خلكو له دغه ا

لت ته ویالى شي . ایا دوى مو د خرڅولو په ماركېټ بدل شوى دى، ولسوالۍ او والیتونمخ دى او یوازې د ښاروالۍ
 . ...  په كومه كټگورۍ كې اچولي دي، داود صبا او رزى، گل اغا شېچې دوى استاد عطا

دغه ، د سیمه ییزو ارګانونو ، دغه والیان ارزیابي كړيېګ به څنگه وكوالى شي، ماموندزى او متین بفراهي
، چې مصرف نه لرو پیسې نو ته یې تلیفوني پیغامونه لیږلي، چې حتى والیااداري تشكیل دومره كمزورى دى

د گېسټ هاوس د . حتى د ځینو والیانو څخه ستوئ او خارج ته ځم پیسې راوستوئته ځم پیسې راوا ې، عمرراوستوئ
، چا چې انكار كړى لكه انكار كړى دى چې نه یې دركوومصرف په نوم هم پیسې اخیستل شوي دي او ځینو ورته په ك

 . مېرل شوي ديوالیانو په ډله كې ش سلنه بې كفایته ۴۱دى یا برطرفه شوي دي او یا د 
سانو په دغو ك ، ایا ده وركړل شيښه نو اوس تاسو قضاوت وكړئ د ولسمشر ښې حكومتدارۍ ته به څنگه ود

، چې له یوې خوا ملت او نړیوالو ته ګرمې ګرمې وعدې ؟ زه پر ولسمشر خفه كېږمشتون كې دغه كار ممكن دى
 . طرف ته د نستوڼې ماران ټك وركوي وركوي او بل

دغو تبدیلیو نه  ، خو تاسو لهزه نه غواړم چې ډېر تفصیل وركړم ،ه موده مخكې څلور والیان بدل كړلدوى څ
. د ځینو پیاوړې شوې او كه كمزورې شوې ده ، چې حكومتداري په كېپر دغو څلورو والیتونو غور وكړئ وروسته

نو تبدیل شوى او ب شوى چې والیان یې په كابل كې ناست دي او پر نظامي قرارګاگااوالیتونو وضعیت خو دومره خر
ضاوت وكړي او پر دې مظلوم ملت رحم وكړي او ددې ملت ولسواالن او ، سړى باید ډېر عادالنه قږدې ديسقوط ته ن

موند زي ، ماترسره كولو پیسې واخلي او فراهي والیان دې ته مجبور نه شي چې دوى له خلكو څخه د ورځنیو چارو په
 . لندن كې ماركېټونه تر السه كړي په ، كورونه او. چې دوى پرې ځمكېاو متین بېګ ته یې وركړي

ځ ، بلكې برعكس دغه كیسه ورشو او نه ښې حكومتدارۍ وده وكړه صلي خبره داده چې نه اداري فساد وركا
. نو ځكه حامد كرزي د ښځینه قاضیانو د فراغت پر وخت وویل او اعتراف یې وكړ او تر بلې د خرابۍ خواته روانه ده

، یڅ عنوان سره مو موفقیت نه درلودر وویل په ه، ولسمشنه یې خپله نارضایتي څرګنده كړه د حكومت او حكومتدارۍ
، ولسمشر زیاته كړه چې د عدالت پر و او ښې حكومت دارۍ ته وده وركړوچې د خلكو د ځان او مال امنیت تامین كړ

صو په سطح برابر نه دى تطبیق ، چې قانون د ټولو اشخا، دا یو واقعیت دىخ شوي ديى خلك د بې عدالتۍ سره مځا
، حكومت په هیڅ ډول سره سره چې په حكومت كې شتون لريلسمشر پر دې هم اعتراف وكړ له دې ستونزو ، وشوى

ۍ په مقابل كې ددې فساد او نیمګړتیاوو سره د مقابلې توان نه لري او نه شي كوالى چې دداسې نواقصو او بې عدالت
پاره اولنى مؤظف ارګان  پخپله ولسمشر  ددغه ، نو خبره داده چې كله د ښې حكومتدارۍ د ودې لسالمه مبارزه وكړي

، نو دغه ككړو اشخاصو په الس كې وركړى دى رنگه بې كفایته ، ناولو ، چټلو او په اداري او اخالقي فساد كې د 
 . او محكوم ملت د چا نه گیله وكړي ، مظلومغریب

و د اداري فساد پر خالف د مبارزې بله جالبه خبره داده چې پر دغو دوو مهمو مسئلو یعنې ښې حكومتدارۍ ا
 ، بلكې نړیوالې ټولنې ته یې هم په هره ناسته كې ټټریوازې خپل ملت ته وعده وركړې ده لپاره زموږ معزز ولسمشر نه

، چې د درې اوچتوم ،موږ پر دې ډېر حیران یو ، چې ددې كار لپاره كوټلي قدمونهډبولى او په ډېره زغرده یې ویلي
، ولسمشر له ملي شورا څخه غوښتنه ملي شورا په مقر كې جوړه شوې وه رګانونو په غونډه كې چې دواړو دولتي ا

ئ او كومه منفي مداخله به نه ، خو تاسو به له ما حمایت كوارزې په ترڅ كې پراخ بدلون راولموكړه چې زه ددغه مب
نو ان دغه اقدام وكړ او دوه بې كفایته وزیرا، خو برعكس كله چې پارلمت یو ځل بیا د امید سترګې وغړولې، ملكوئ

پرېكړې ته یې هیڅ  رته سرپرستان وټاكل او د پارلمان، نو ولسمشر دوى دواړه بېڅخه یې د اعتماد رایه واخستله
، ډېره د افسوس خبره خو داده چې د سیمه ییزو ارګانونو لوى ریاست خو د پارلمان له خوا سلب ارزښت ورنه كړ
، ولسمشر د ملي شورا د مقر په ړى ورته فریاد وكړي، چې س، نو بیا هغه كومه مرجع دههم نه شي صالحیت كېداى

، چې یو فرمان یې صادر كړو او د ارګانونو ارۍ او اداري فساد ته خالصه كړهغونډه كې یوه بله الره بدې حكومتد
د سیمه ییزو ارګانونو له لوى ریاست څخه  ، په دغه فرمان كېوظایفو د پوره كولو غوښتنه وكړه څخه یې د خپلو

وغوښتل شول، چې ډېر ژر دې ارزیابي تكمیله شي او ټول سرپرست چارواكي دې په قانوني بڼه مقرر شي او ټول 
، دا د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې د چارواكو لپاره د زیري غږ و او دوى پوسټونه او ځایونه دې ډك كړاى شيخالي 

، نو فع بخش موقع په الس كې وركړل شوهېبونو ډكولو او جایدادونو جوړولو لپاره یوه بله زرینه او مناته د فساد او ج
ج همدغه علت دى چې د سیمه ییزو ارګانونو چارواكو خپله ارزیابي په څو ورځو كې بشپړه كړه، چې معیار یې د با

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

، یاست كې په پراخه كچه اداري فسادي یم چې د سیمه ییزو ارګانونو په لوى رد وروستي تحلیل په توگه باور
، ، د ظرفیتونو ټیټوالى، د قانون نه تطبیق، غیر قانوني كمېشن كاري، ورانكاره فعالیتونهكړۍ، مافیایي د ځمكو غصب

په هیواد كې یې ډول  چې زموږ لیت نه احساس هغه څه ديو، د مسؤ، كمزورې محلي ادارې، عدم شفافیتعدم قاطعیت
او  ، نظامي، ټولنیزو، تجارتي، پوهنیزو، اقتصادينزې او بدمرغۍ په بېالبېلو سیاسي، ستو، بدبختۍډول ناخوالې

 . د كړي ديكلتوري برخو كې ایجا
م تاسو چې كه چېرته رښتیا ه، ونو په اخر كې د ټول ملت څخه په نماینده ګۍ ولسمشر ته زارۍ او سوال كو

، نو په اول قدم كې دې د سیمه ییزو و اداري فساد دې له منځه والړ شيغواړئ،  چې ښه حكومتداري دې وده وكړي ا
، څارنوالۍ ته دې معرفي شي او پاك ارګانونو دغه درې واړه چارواكي په بېړنۍ توگه له دندو ګوښه كړل شي او لوى

، چې یو ځل بیا به ې په دې ډول پوره پوره ډاډ من یو، چي شيوطندوست او سپېڅلي خلك دې دغې ادارې ته معرف
 . نه  د ولسمشر په كلكه مالتړ وكړيافغان ولس او نړیواله ټول
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