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 ۰۲/۵۰/۲۰۱۹                 لشهسوارسنګروا

 
 :پرتله موهمه يوه

 ،پرانسته چاالره تهامافی بهرنۍ او کورنۍ
  

 !؟غني اشرف که او کرزي حامد
 
 
 سوځي،بلکې لمبوکې په جګړې ئدخونړ یوازې نه ولس اوبېوسه بېوځله دافغانستان کېږي،چې لسیزه نیمه ایوهد

 د افغانستان د سرچینې بنسټیزې فساد د ېدی...داځکه،چ هم نيعدالتېوقربا اودرازرازبې دفساد،اختالس،رشوت
 .اچوي بهرنیانو په پړه فساد دې د کړي، نسپی ځان چې لپاره دې د چارواکي افغان ولې وې، کې ولکه په چارواکو

 ؟کړی نشو کابو یې فساد و،چې و سم یریتچارواکومد د ایا چې وي، ځای پلخ په عمر ټول به پوښتنه دا ولې
 ول، ځپلي جګړې هېوادونه اروپایي شمېر یو چې وروسته جګړې نړیوالې دویمې له تېره په ده، ښودلې تجربو نړۍ د
 ځای په تېمرس ټولې مخې له مدیریت ښه د چارواکو د خو وکړه، مرسته څومره بهرنیانو که لپاره رغاونې بیا د

 .ولګولې
 د او ول ښکېل کې فساد په خپله په دوی چې و دا یې المل یو ول، نه جوګه مدیریت ښه د چې چارواکي، افغان ولې

 .درلوده نه یې اداره او اراده رغاونې بیا د افغانستان
 فساد د امریکایانو د کې سر په بهرنیانو د وه، خوله پټه کې پېرونو مینځمهاله او مهاله لنډ په ختو خپل د کرزي حامد

 .کوله یې اینهست مرستو د دوی د چې دا ان ویل، نه څه تړاو په
 بیا نو اخستی نشي برخه کې ټولټاکنو ولسمشریزو لپاره ځل بل د مخې له قانون اساسي د چې شو پوه دی چې کله خو
 .کړه ورچپه بهرنیانو پر پړه ټوله پلهخ یې
 ودانولو د هېواد خپل د و، کار په ته افغانانو ولې درلود. نه الس کې فساد په انوبهرنی چې ده نه دا مانا خبرې دې د

 د لږه تر لږ یې یا او وی کړې ډب مخه فساد د بهرنیانو د بلکې وی، کړی ښکېل کې فساد په ځان یوازې نه یې لپاره
 ننوځي، را الرې له دروازې د هت افغانستان مرستې بهرنیانو د چې وی کړې ډاګه په ته ټولنې ملتو ملګرو د او نړۍ
 .کېږي لېږدول ته بهر بېرته لخوا کړکۍ د خو
 لویه ټولنو مرستندویه د کېدې اترې خبرې تړاو په مرستو د افغانستان د چې کې کنفرانس نړیوال هر په مرغه، بده له

 نیسي مخه فساد د کې ونکېراتل په به دی چې کوله ژمنه به کرزي حامد خو و. کړکېچ فساد د کې انستانافغ په نیوکه
 .ده سره نوبهرنیا له سرچینه فساد د چې ویلې نه یې دا ولې
 یاب د هېواد هغه د سره افغانستان له موږ ډالره ملیاردو چې کوله، ډاګه په خبره دا امریکایانو تېره په نړیوالو هم بیا

 ؟لګېږي نه ځای په مرستې ټولې دا زموږ ولې یې کوو او کړې مرسته لپاره رغونې
Afghanistan General inspector Special  سیګار، مشرۍ په سوپکو اف جان د

nReconstructio راودانګل لپاره مبارزې د سره مافیا له کال ۰۱۹۸ په. 
 څه هر دا او کېږي مرسته لپاره رغاونې بیا د ډالره ملیاردو په سره افغانستان له چې کړه ډاګه په اندېښنه دغه سوپکو

 .کېږي الهو اوبو په لخوا مافیا د
 نړیوالې په امریکا د او )پنتاګون( وزارت دفاع په امریکا د بلکې کوله نیوکه چارواکو افغان په یوازې نه سوپکو
 .نشول الړ مخ پر مخې له پالن منظم یوه د کې رغاونه بیا په افغانستان د چې کړ پورې تور DUSAI ادارې

 :وویل جوړېده لګښت په ډالرو میلونو(۷۰) اویا د کې زکندو په چې اړه په پروژې هغې د ده
 .ګرخېد نه و وړ استفادې د پورې اوسه تر بنسټ پوځي دغه
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 جوړېدل کې ننګرهار په بنسټونه پوځي درې چې کړ پورته پلو هم خېم له پروژې پوځي هغې د رنګه همدا نوموړي
 چې وکړه هم یادونه پروژو نورو څو د لپاره افغانستان د سوپکو، ولوېدل. ته جېبونو زورواکو د ډالره میلونو په او
 .شو یادولی توګه په بېلګې د پروژه ستره یوه الندې ځمکې د لګښت په ډالرو میلونو ۰۴۰ کال ز ۱۲۰۱ په

 افغان ډالره میلونونه نوم په پروژو بنسټیزو څو د کې افغانستان په چې ونیوله ګوته هم ته ټکي دې سوپکو جان
 چېرته پروژې دا چې پوهېږي، نه دې په ملګري ده د او دی اوس خو دي، شوي کړ ور کې واک په ته حکومت
 ؟شوې! جوړې نوي هېڅ ښایي یا او دي ورکې موږه له دي؟ شوې جوړې

 یادو له سیګار د ډول همدا او څېړنې نوې په پروژو سوه دوه د پابلیکا پرو د څرګندونو په بنسټ د ټایمز فیسکال د
 له کې شاوخوا په ډالرو ملیاردو اولس د چې امریکا دي: رسېدلي ته پایلې دې ټول دوی ګواښ په سره سره بنسټونو

 شوی الهو اوبو په لګښت ټول دا او ده کړې راټوله مالیه هکوم خلکو له امریکې د نوم په مرستې د سره افغانستان
 .شي پوه ولس امریکې د چې ووایي، ځواب تړاو په لګښت دې د باید دی،

 له نه ورکړل ته چارواکو کابل لپاره کولو کابو د موادو مخدره د ډالره میلونه (۸) اته امریکې کې کلونو همغه په
 .شوې ولټول چارې الرې نورې لپاره مخنیوي د یې نه او وشوه تهمرس لپاره کښت متبادل د سره بزګرانو

 له والي څومره او څرنګوالي د ولې شول، ولګول پارهل رغولو او جوړولو د سړکونو د افغانستان د ډالره ملیارده دوه
 .نکړه و څارنه سمه هم ترې دولت او درلوده نه وړتیا وړ پام د کونوسړ دغه مخې

 مافیا کې ټوله په او نشو الړ مینځه له اختالس رشوت، فساد، ولې ولګول، ډالره ملیارد یو یې ومن په اصالح د سستم د
 .نشوه کابو

 د میلونه۰۴۷ هم پنتاګون او ګاز، د میلونه ۳۴ وار، بل ډالره میلونه ۶۴۸ وارو، یو رهلپا الوتکو د ډالره میلونه ۶۹۳
 .نشوه ډب مخه سادف د ولې ولګول، لپاره روزنې د پولیسو د افغانستان

 :دي داسې یې بېلګې څو دي کړې ترسره یې تړاو په مافیا د او فساد د چې مخې له څېړنو او تفتېش د سوپکو جان د
A – CSTC  د چې ول کښلي ورته و، استولی اړه په ډالرو میلونو ۵۴۷ د ته وزیر امریکا د ده چې لیک هغه-۱

 .دي وړي مینځه له پورې کال ۱۲۰۱ تر نه کال ۶۲۰۰ له اسناد ټول خریدارۍ د چارواکو
 جوړېده، کې هلمند په ارزښت په میلونو ۴۳ د چې تړاو په مرکز پوځي هغه د سیګار تړاو په رغاونې د افغانستان د-۲
 .ندی وړ استفادې د امله له الملونو ناڅرګندو د
 ته جوړولو بنسټ پوځي دغه چې دي، یليو اړه په رغونې د افغانستان د سوپکو، جان مخې، له څېړنې ځانګړې د-۳

 سرتېرو خپلو د چې انګېري، چارواکي امریکایي وې. روانې پورې کال۳۲۰۱ تر چارې جوړولو د بیا ولې وه نه اړتیا
 .نلري ظرفیت ساتلو د یې افغانستان ولې وسپاري. یې ته پوځ افغان که او کړي ړنګ تعمیر دغه وروسته وتلو له
 بلې له او درلود نه پالن مناسب لپاره رغاونې بیا د افغانستان د االتوای متحده خوا یوې له چې هد دا مانا خبرې دې د

 .شول الهو اوبو په ډالره میلونه ۴۳ خو ځکه نو جوړوله. الره فساد د ته ځان لپاره ځان د یې خوا
 ړل.ک منظور ډالره ملیارده ۲۵ لپاره رغاونې د بنسټونو پوځي او روزنې پوځي د افغانستان د کانګرس، امریکې د-٤

 د ایا چې وه دا اندېښنه ولې شول. ولګول لپاره تأسیساتو پوځي د افغانستان د یوازې ډالره ملیارده ۲۱ دولس ولې
 .وساتي؟ بنسټ پوځي دا چې لري وړتیا دا ځواک پوځي افغانستان

 یې لرهډا ملیارده ۲۱ چې وو به هښ وی، کړی طرحه نه مخکې له پالن، اکاډمیک او مسلکي یو چارواکو چېرې که
 .وی لګولې بنسټ ګټور ډېر په

هېواد ې(اروپای۱٦) وشپاړس وهغ د ،شوېده اخو هل وایاالت هدمتحد ېچ هاړ هپ ېمرست ېهغ د هسر نافغانستا هل رسیګا
ژمن وجوړول د ااروپ ېدنو وهېوادون وهغ ،وروسته ېجګړ ېنړیوال ېدویم هچېل ،ده ېکړ هپرتل هسر ېمرست هل وون
 .هو ېکړ ه

 .هوړند ېپرتل د هسر ااروپ ېځپل ګجن هل ساو ېچ ،دارۍورغوله نایما وا ۍخوږ اخو ېډېر هپ ااروپ ېنو یهغو
هل ېولسهمغس یځپل نافغا وخ هورکړ اس ېک ومنګول هپ ااومافی دفسا د وا ېکړ رچو ېمرست هدغ وچارواک نافغا وخ
 .وش ېپات ناوګریوا سال هسر وبدمرغی زرا زرا وا وستونز 

م ېدامریک ېچ ،وویل هډاګ هپ ېنېټ ېم ۱۳ هپ راکتوب د لزکا ۳۲۰۱ هپ ېمخ هل ېڅېړن ېاړخیز ره ېخپل د رسیګا
 ومیلیارد)۴۱۰( ریوسلوڅلو د ېپور ېنېټ ۰۳ يجنور د لکا ز ۳۲۰۱رت هواخل ار هن )لکا ز۲۲۰۰( د ،ایاالتو هتحد
 .هوکړ هسرهمرست نافغانستا هل ېک اشاوخو هپ وډالر
وروس ېنړیوالېجګړ ېدویم هل ېچ ،وه هډېر هن ېمرست هل ېبیارغون د وهېوادون وړسشپا ۶۱ د ااروپ د همرست هدغ

 .هوشو هسر وهېوادون وځپل هجګړ هل هت
امر د لجورجمارشا روزی وچار وبهرنی د وایاالت همتحد د ادامریک لکا ۸۱۹۴ هپ هوروست ېجګړ ېنړیوال ېدویم هل

هلپار تثبا وا ېاقتصادیرغاون د ااروپ د اامریک دبای ېچ ،وکړ زوړاندی لپهمها کوا د «ترومن» ریس رجمهو د ایک
 .يکړ همینځت اکړنالرهر وا هتګالر هاړخیز ڼګ هیو 
 ،پرتګال ،ایسلینډ،بلجیم ،ایرلینډ ،ایټالیا ،فرانسه ،اتریش ،هېوادونو)برېتانیا ياروپای سشپاړ ۶۱ د لکا ز ۸۱۹۴ هپ

 .هوکړ هغونډ ېک سپهپاری ابی واستاز یونان( وا ،لینډه ،ناروې ،سویس،لوکزامبورک ،سویډن ،ډنمارک ،ترکیه

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 .هکړ همینځت ار هطرح يیوهاقتصاد کال( ۲۱۹۵ – ۸۱۹۴ د) یې هلپار ېرغون ابی د ااروپ د
 مګا ییوبریال وتړا هپ تسیاس يبهرن د ېک ختاری کدیپلوماتی هامریکاپ د ېچ ،شوه هیاد منو هپ لمارشا د هطرح هدغ
 .يش یګڼل
ملیار (۳۱)دیارلس هلپار ېرغاون ابی وهېوادون ۶۱ د وایاالت هامریکامتحد د ،مخې هل ېڅرګندون وا ېنڅېړ د رسیګا د
 .همرستهوکړ هډالر همیلون هسو (۰۳۰۰) ېدر وا هد
مرس ېدامریک هسر وهېوادون ياروپای هل ېچ يکو هخبر اد ېمرستندویهټولن ېنړیوال ېنور وا رسیګا ساو هځک ون
 .يد ېشو هسر نافغانستا له ېچ ،دي ېرابرب هسر ومرست وهغ هل ېت
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