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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئمن يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

  ٠٢-١٢-٢٠١٠ نيټه   ،هالند                  ولی محمد نورزی :ليکوال
                  

 سد حکومت امريکا ناوړی سياست او دکرزی فاد
  

و او ونو کورنيو ج ری ملتونه ٢٠٠١ډيرو کشمکشو وروسته په  د افغا نستان د اوږدو کرغي  ميالدی کال کی مل
ه  او امريکا د خپلوغربی همکارانو په مرسته دی فيصلی ته ورسيدل، چه زمونږ په هيواد افغا نستان کی دا ناوړه ج

ی اونوره خت ی مه ک چه په دی ترڅ  .د افغانستان اولس او خاوری ته د سولی او   ددموکراسی تنا وونه ور اوږده ک
ولی د بن د کنفرانس استازی د افغانستان د ا ولس اصلی  .کی په پراخه پيمانه د بن  دکنفرانس بند وبست ونيول شو

دغه استازی دافغانانو تش په نامه د روم، . ار درلودیاو نه هم دوی د اولس د سر نوشت واک او اختي. استازی نه وو
لوالی د ی دمشهوری ډلی  قبرس او دافغا نستان د شمالی بد نامی  ی وو  نما يشی جن چه په فرمايشی ډول سره . غ

ی د درولو او دسولی د سمدستی راوستلو . اکل شوی وو ددی دری واړو ډلو استا زی د افغا نستان د کشالی او ج
ل کيدل. ره پخپلو کی هم سره جوړ نه وولپا تنی سولی طرف داران  که هری . او نه هم دوی د افغا نستان د ري نو 

ون له امله په راتلونکی  تل او خپل شر طونه يی طرحه کول تر څو ددی کنفرانس د  ډلی خپل امتيازات غو
ه هم السته راوړی  .                حکومت کی خپله ون

انه سره راوړی وهله بلی خو انته جال جال پالن او نقشه له  ری ملتونو سازمان او امريکا يی اداری هم  چه . اه د مل
ی  د هغه پالن له مخی بايد د بن ر و د تاييد وړ و ولو غ ی . کنفرانس د  د پالن طرحه داسی وه چه په لم

ی   سرکی دا پالن . دحل الری  او  چاری په کاروا چول شيبايد يوه موقتی اداره را منځته شی او بيا وروسته د ج
و باندی تحميل شو او دافغانی ولو غ ی پر  تش په نامه د درو ډلو استازو د خپل   د کاغذ پر مخ د جر

ی اود   منځي ون الس ليک او امضآ ک ه شول چه دا ت ی دی ته جو ول غ اختالفاتو سره سره بيا هم د کنفرانس 
رو ملتونو دهدايت سره سم نوی . ت په جوړولو کی پوره برخه واخلیراتلونکی ْموقتی حکوم البته دامريکا  او مل

ه په راتلونکی حکومت کی هم  و ون ولو غ ی د  ون تشکيل شو او د جر موقتی حکومت  د افغانی استازو په 
  . تضمين شوه

ری  ملتونه او امرکا د افغانستان د  ی چه    څخه يوه داسی شخص  او نا بيغه ميليونو خلکو له من٣٠         مل پيداک
وند مشروو اغلی . نه ددغو درو ډلو د استازو څخه وو او نه هم دهيواد په کچه دکوم غ سيا سی  دغه نا بيغه افغان 

کيل وو اونه هم د اسالمی جهاد په . حاميد کرزی نوميدی و په درشل کی را  نوموړی نه دهيواد د شل کلنی ج
. دمنلو وړ اواليق کس وو استازو د راغلو او نه هم دی  ددی کنفرانس.  ه وتلی او پيژندلی شوی څيره وهوخت کی يو

تل محترم کرزی  تل او يا يی نه غو يدی او که چا غو ولو استازو د تاييد مهر  ول ولی ډير ژرپر نوموړی باندی د 
و لخواه د پوره اکثريت له  يس او لوی ئالری د افغا نستان دْموقتی اداری نوی ردده په غياب کی د بن کنفرانس د غ

ی تر اوسه پوری  رو ملتو او امريکا مال ت هم ور سره جوخت اعالن شو  چه دال ا کل شو او دمل سپه ساالر و
ه اوته ور ی ودريده بلکه دزورآزمايی پ ه نه يوا پلو افغا نانو په   شوه روانه ده او دافغانستان روانه ج جن 

ی اوهيو و هر کلی وک را   د اکثروافغا نانو په زړه کی داهيلی او اميدونه اد کی دننه او بهر دبن د کنفرانس د پريک
ه ختمه شوله او ډير ژر به د نيک مرغی، سولی او خوشبختی فضآ را منځته ولی بد . شی  پيداسول، چه نورنو ج

ان س  بختانه دا هيلی ور ته يووړلی او مونږ ژوندی انسانانو ال تر اوسه پوری د هغه وخت ژوند يو افغا نانو له  ره 
و ورته ورو چه څه وخت به دا ارمان زمونږ   د سولی دهيلو ارمان په زړه کی سا تلی دی اود رحمت په ستر

 .دخلکو نصيب شی
او انتخابی دو ی پ ه دلم ولو افغا نانو دکرزی د حکومت دموقتی، انتقالی عبوری او هم دارن ری او اوسنی مونږ

او انتخابی دوهمی دوری چه تر نه ی   په الس کی لری  او تر اوسه پوری ددی   پ کاله زيات د حکومت چاری او وا
و څارلی او ال تر اوسه  پوری الس تر زنی ورته ناست  .مظلوم اولس دتخت او بخت پر چوکی ناست دی وستو په ر

يوالو او افغانی  ليکواالنو  او دقلم خا وندانو خپلی شننيزی اوپه دی هکله په پور تنيو مر حلو  باندی .  يوو  ډيرو ن
ی دی او سمدالسه يی خپروی نيزی مقالی هم  خپری ک ه ختمه نه شوه او نه هم سوله من ته راغله.  څي د  .ولی ج

تو يو متل دی چه وايی ت حا صيالت  زما په)  څه چه کری  هغه به ريبي( پ  الندينی تبصيره د بن دکنفرانس د ک
نيز بحث پری کوو  .  کی  وينو  خبری  اتری او څي

م   زه غواړم ددی اوسنی دوهمی انتخابی دوری په اخيرو څلورو مياشتو کی خپله تبصيره   :وړاندی ک
ۍ ی مرستو سر بيره دافغانستان د ولو شتمنو هيوادو   د افغانستان سره د کمک په هکله د ن و له الری د فو  د نا
پلی هيواد  دکمک او مرستی لپاره اقتصادی  د مالی مرستو په منظوردلندن، پاريس، جاپان او کابل په مالی او  جن 

ی کنفرانسونوکی د ميلياردونو چه دا مرستی زياتره د افغا نستان خاوری . ډالرو مرستو او کمک وعدی الس ليک ک



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ی چا نه ده ليدلی  .   راورسيدیته تو نو ل ولی د مصرفولو او يا په انکشافی پالنونو کی ددی پيسود کاراچولو او ل
تنه خو ال داده  چه . چه دا کمکی پيسی څه شولی. او کوم  شواهد  او مدارک  او اسناد هم نه ليدل کيږی ولی لويه پو 

يدی  او کومی پروژ دا پيسی څه رقم  مصرف او ر ددی پيسو ډيره کمه فيصدی به په . ی پری جوړی شویول م
مصرف رسيدلی وی، ولی زياتره برخه يي په مختلفو شکلو او رقمو د فاسيدو او رشوت خورو دړه مارانو عيش او 

چه دهيواد او خلکو ددرد او غم دوا نشوی چه دا ناوړی عمل زمونږ دهيواد د هغوبی پته او بی هويته   .نوش شوی
ون شخصی جيبو ته ولويدی او بيله کوم سنده ددی  نا پاکو بيروکرا          تانواو ددوی په څير د بهرنيو يارانو په 
ولی او دوی نن دا ملی  په الس کی  ورغلی، خا ينانو چه په نتيجه کی دوی دا پيسی په خپلوشخصی چاروکی ول

ه په هيواد کی دننه او دهيواد نه دباندی انون  پان ه او  وله ک ل  چه ددی اولس د بيت سره را  ه يي  پری ميليونر ک
ه تنه هم هيچا ونه ک يدلو سلسله اوس زما په الندينی بحث او ل. المال دحق پو يکنه کی تو ضيح  او ددی مرستو دل

  .  تشريح کيږی
               :مياشتو کی غټی رسوايي او ناندرید کرزی د حکومت د قدرت په ورستيو 

ی د کابل بانک ْمسله را منځه ته شوه چه په ميليونونو ډالره   د کرزی دحکو:١ مت  ددی کال په ورستيو کی لوم
والو برخه ليک دکابل بانک در ری د قيمارئددولت د کارمندانو دمعاش او شخصی پان او  يس او دهغه  دمل

ری پر الره کی مصرف شوه  هدايت د افغانستان دملی ولی ددی بانک دسر مايی د پوره کولولپاره د کرزی په. جوار
ل شوی تر څود کابل بانک  ولوغريبو هيواد والو د حق څخه ور ک بانک د خلکو د ملی سر مايي يعنی  دبيت المال د 

ی چه په نا جايزهد هغو بيځا يه شوو پيسو  ه د کابل بانک څخه ورکی حساب ور پوره ک ، ناروا  او غيری قانونی تو
ونکی عمل دی چه دهيواد په کچه سر ته چه په حقيقت کی د.شوی وی  ا په خپله يوه لويه تير وتنه ده او نه بخ

ی  د  لوته سپارل شوی وای ولی مونږ وليدل چه هي هم ونشول او يوا ی عا ملين بايد دقانون من رسيږی او ددی پي
وزار سره مخام ل شول چه دی ناوړی عمل دکرزی حکومت د سختو  ه ک و ی  او رياست دچوکی څخه  خ ک

رويژنی الندی راغلی  تنی او   .دافغانانو او خارجانو تر جدی پو
ونو کی د افغانستان د جمهوری رياست  :  ٢ نن سبا  په معتبرو  جهانی رسنيو کی د ويکياليک د سايت په رپو

نو ډالرو ډک  ميليونو۵٢مرستيال او د مشهوروتلی په اصطالح ملی قهرمان قوماندان ورور ضيآ مسعود د   پخوانی
ر ته درات پر محال د تالشی ما مورينو نيولی وو، او وروسته ی وال هوايی ډ ای ددوبی د ن  بيا بکس دده سره يو 

ه   چه دا عمل وهر وطن پرست افغان .ددغه پيسو سره واپس خوشی شو ی دی چه څرن تنی را پيدا ک ته ډيری پو
پلی افغانستان نه چه واو څه رقم په دومره غټه پيمانه پيسی د غريب ا خلک يي هره ورځ   خوارمظلوم  جن 

ان سره  .دلوږی خپل خوږ ژوند له السه ورکوی ه دغه پيسی بهرته  د نی بيا ددی هيواد نه په نا جايزه تو ولی 
ه او د کومی الری د ضيا مسعود السته  نی حق نلری او دا چه ددغه پيسو غال څن وک د تحقيق او څي ليږدوی او هي

مان دومره . ر غلی دیو واب نه دی پيدا شوی ولی په غالب  تنه ده چه تر اوسه يی رسمی او اصلی  دا يوه بله پو
  .        دمعاش نه هم زياتی او اضا فه دیويالی شو چه دا پيسی دده دشلو کالو

ه د ولسی       ی  د رڅه موده دمخه دآريانا تلويزيون چه په امريکا کی نشرات لری هم ورته پي يس يونس ئجر
رکی  قانونی او د هغه وخت د جمهوری رياست بر حاله مرستيال دلسو او   همدغه ضيآ مسعود ددوبی په هوايي ډ

ل شول ددی  ی وو چه بيا وروسته ددوی ډالر واپس دوی ته ور ک پنځلسو ميليونونو ډالرو د راوړلو خبرهم خپور ک
و ليدلی حال يوه افغان چه پ  واقيعی د تيليفون له الری يی د . روان وو را ه همدغه سفرکی د کابل نه دوبی تهدستر 

ی ه ک ه . تلويزيون په پرده کی خپل بيان په ډا کا ره په ډا  ی يو ناوړه عمل او يو بل غ جنايت  هم   چه ددی پي
 .     دیشو چه تر اوسه پوری پ پا تی شوی دی ولی زيا تره افغانان ور باندی خبر

وړو او بو ئ دريمه مْسله دايران داسالمی جمهوريت له طرفه د کرزی ددفتر ر:٣ يس ته دميليونونو ډالرو د شخصی ک
ران هيواد وال په دی باره کی هم پوره معلومات لری او وروسته د همدغه دفتر مْسول په . جيو تسليمول دی چه 

واکی دغه پيسی په قانونی تلويزيون کی دداخلی  ی چه  ژور نا لستانو سره په مرکه کی ددی پيسو داسی سپيناوی وک
ی دی او د ه خپله د تلويزيون  ه ده ته تسليمی ک ډول سره پرته د بانکی حساب نه د ايران د سفير لخواه  په نقدی تو

ی نوم مع وول چه نه دکوم س وله په پرده کی چه په الس کی يی هغه سندونه و لوميدی اونه هم  وجه او مبلغ، چه دا 
ی اسنادو وړ تيا نه در لوده او يو خالی کاغذ وو چه دوی خپله  ی ورک د حساب او کتاب د معمولی ستاندارد  د راک

ی وو ند شوه .جوړ ک ی ذکرشوی وه را څر  اکلی مبلغ پک   .او نه هم دکوم چا  نوم او 
ی د انتخاباتو بهير دی چه په د کرزی د حکومت  بله نوی  اود رسو: ۴ ا يی ډکه معامله دپارلمان او دولسی جر

کيل دی و او رشوت هغه معاملی دی چه د لوی څارنوالی تر دروازی پوری را . درغليو  او ناندريو کی را د ب
ی د وکيالنو انتخا بيدل په سرای شهزاده او دوبی کی سرته ر. ورسيدی . سيدلی دیدلوی څارنوال د قوله  د ولسی جر

ی دی ی اعالن ک ولی ددولت . که څه هم د انتخاباتو د شکاياتو کميسون او د انتخاباتو لوی کميسيون خپلی پری ک
انونو له ی د منلو وړ نه دیاوقضايی ار او هغه مجريم کسان چه ددغو کميسيونونو  و يندوی وه د  . خواه دا پريک

نی  الن ولی دوی سره له دی چه د څارنوالی ليکونه يی اخيستی دی  .دی دیلوی څارنوالی له طرفه دتعقيب او څي



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ی او دخپل مسئوليت نه ډده کوی ر ل قانون اوددولت په سطحه مطلقه انارشی . ازاد او بی پر وا  ن دي ته وايی د 
ی  ر ولو نه ليری     ..او  وډی چه يو مقام د بل مقام امر نه منی او دعدالت له من

و  ری ملتونه، نا  ل او دهغوی سره يی   ،بله خواه خو مل ی انتخابات سم و امريکا او غربی هيوادو د ولسی جر
ی په افغا نستان کی د حقوقو د بشر اداره ال تر اوسه  پوری څه نه دی ويلی ولی داسی . خپل مال ت اعالن ک

ی  او دعدالت او قضاوت مهر معلوميږی چه دوی به هم  ډير ژرخپل مالت  د شفافو  ی تاييده ک او پا کو انتخاباتو  ل
لوی  نی سبب چه دا رسوايی به د افغا نستان د را تلونکی پارلمان ت.به پری ول واښ او  اندي یه د سترلوی  ر . و

ولو بی غوريو او بی پرواييو په درشل کی غواړم خ پله نظر او وړانديز د اباد او جوړ افغانستان په هکله په ددی 
م و سره را وړاندی ک                                                                                                                               .....الندی کر

بهرنی دوستان او په افغانستان کی دننه او بهر مشت افغانان بايد د راتلونکی جوړ افغانستان په باره کی سره را :  اول
ا مونه  يږدی او د يوی واقيعی سولی لپاره بايد چټک  کی ک ی ته د پای  ول شی او ددی وطن دديرش کلنی ج

ی  البته د ستنونځی  اصلی محور  او د حل الری او چاری  په جدی ډول ولټوی چه دا کار ديوی لويی سر تا پورته ک
ی شامل وی من ته راشی او په دی باره  ول استازی پک ی په پرانيستلو سره چه دهيواد واقيعی اوحقيقی  سری جر

نو په ه به دهيواد راتلونکی جمهور ريس د پر امونه واخيستل شی  داجر  پوره وړتيا سره په آزاده کی الزم عملی 
ی ه انتخاب ک   ب

ی بايد ددريو مياش: دوهم ول غ ی او لوړ رتبه کسان اود پارلمان  ول غ تو په جريان کی خپلی د اوسنی حکومت  
ا کليدو پوری  دحکومتی چارو لپاره يوی نوی مو قتی اداری  را منځه ته ئاود نوی ر. دندی پريږدی يس جمهور تر 

ولو او جوړولو تر وخته  پوری  .ی له شپږو مياشتو څخه زيات نه ویميعاد يشی چه وخت او  او د کا بينی د بشپ
خپله دنده دفردی مسئوليت په چو کاټ کی پر مخ يوسی تر څو ددولت  او حکومت په چاروکی کومه ستونځه او خا 

ی بايد د کار او تجربی مهارت او ل اه را نه شی  ولی د موقتی حکومت دا غ   .                                     يا قت ولریلي
ولی :  دريم که . چاری تر غور او تحقيق الندی راشیدنوی حکومت په را وستلوسره بايد دتير حکومت د مسئولينو 

ولو ته وسپارل شی او  ل شی او يا ددرغليو اثبات  ور باندی پيدا شی بايد  د عدالت من چيری کوم شخص متهم و
    ......   جزآ دقانون  له رويه ور  باندی تطبيق شی خپله

لتيا سره سر ته ورسيږی :څلورم ولو کار کونکو دندی  بايد په پوره صداقت او سپي دد ولت  . ددولت او حکومت د 
نی او تحقيق يو فوق العاده کميسيون جوړشی تر څو دهر کار کونکی  دندی  اووظيف ی تر پوره په سطحه بايد د څي

اکل  ونی په وخت کی ورته د قا نون  په چوکاټ کی سخته جزآ اوسزا و کنترول او غور الندی ونيول شی اود سر غ
ی ر                                                                      .شی تر څو دنورو کار کونکو د عبرت سبب و

کار وړتيا بايد د تخصص او رشتی له رويه د اهل کار  اشخاصو ته ددولت په سطحه کی د کار کونکو د : پنځم
ی وی او ه کی يی تحصيل ک يتوب و هغه چا ته ورکول شی چه په هغه څان ان يا ددغی دندی په  وسپارل شی 

ه وجه سره پرمخ بوزی                                                         .شاوخواه کی پوره تجربه ولری تر څو خپله دنده په 
ددولتی ما مورينو د معاش او تنخواه معيار بايد دما مورينو د تحصيل اود کارد سا بقی  پر بنس والړ وی او  : شپږم

و او رشوت مخه ونيول شی او له بلی  ددوی د معاش د زياتولو په هکله بايد جدی پاملرنه وشی تر څو له يوی خواه دب
  . پوره عدالت تضمين شی خواه ددندی په اجرآ کولو کی

ی : اووم ی او دهری فو ولنه بايد د افغانستان د موجو ده قوانينو او افغانی دودونو او کلچر ته احترام وک يواله  ن
من په مقا بل کی د خپلو عملياتو  نی وروسته دد يانو دمشورو سره تر ډيری څي عملياتو په هکله بايد د افغانی فو

ر کی  يټی شیطرحه د عمل په ډ ی  تر څو د تلفاتو پايلی يی را    .پلی ک
د بهرنيو هيوادو د کمک او مرستو د پيسو سلسله بايد په رسمی ډول سره د اسنادو سره د راجستر مر حله پلی : اتم

ون او قرارداد په درشل کی دهر ډالر او سينت د مصرف حساب  او کتاب دنوموړو  ان د ت ا کلی ار ی اوبيا د  ک
ل شیهيوادو ا تر څو د سئوی تفاهم  شک او ترديد مسئله بيخی . ستازو ته کوم چه دغه مرسته شوی ده  واپس ورک

  .له منځه والړه شی او پيسی په عادالنه ډول سره مصرف شی
و سره بايد په ډيره دو ستانه اود افغانی ميلمه پالنی په چوکاټ کی  رفتار او عمل وشی اود : نهم د بهرنی هيوادو د و
ا بل لوری لخواه هم بايد ورته روحيه موجوده وی تر څو  داعتماد يو ه عالی فضا من ته راشی او هر څه د قانون مق

په چوکاټ کی حل او فصل شی  ولی د مرستو او کمک هدف  بايد  سياسی او توکمنيز اړخ ونه لری تر څو ددوستی 
یداعتماد  فضآ نوره هم پراخه شی  او ددواړو خواوو دتا ييد  ر   . او منلو وړ و

من د : لسم دافغانستان د ملی اردو او پوليسو په روزنه کی بايد خا صه تو جه و شی تر څو دهيواد دساتنی او دد
ولو لپاره پوره  مجهزه  دفاعی او تخنيکی وسايل او ق رو ن مکنی  تماميت او ير غل وه ولری اود هيواد اوخلکو د 

واکمن  ان قوی او  ر په پوره توان او وړتيا کی خپل  غليمانو د بريد په وخت کی دوطن د سا تنی لپاره  ددی سن
ی                                      وک زمونږپر خاور ه تعرض ونک يی تر څو هي   .و

ولو ملتونو دحقوقو اعاده وشیپه افغانستا:  يوولسم او په دولتی .د هي قوم او ملت سپکاوی بايد ونشی. ن کی بايد د
ی د ليا قت او استعداد پر بنس والړ وی نه د قبيلی او ملت  ول بايد يوا ولو قومونو ان چاروکی د مختلفو ملتونو او 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ريی افغانان وی ددی ملک او هيواد تبعه دی او او هر څوک چه په افغانستان کی زيږدلی وی  او مور او پال.پربنس 
ولو افغا نانوسره يو شانته دی   .........          حقوق يی د 

ی  ی افغانان جوړوالی شی او د ج ولو ستونځو او مشکالتو سره سره بياهم زما نظر دادی چه افغانستان يوا ددی 
ی افغانان په خپلو  کی سره جوړ منانو په لمسون دختمولو لپاره هم  يوا يو او بهرنيو د اون يدايشی په دی شرط چه د

و. تحريک نه شی ه مونږ بايد دخپلی خاوری لپاره که ضرورت پيداشی خپل سرونه هم قربانی ک دلته به . او هم دارن
يوی او د خپلو اوالدو لپاره می خپله وجدانی او ايما نی وظيفه وی چه مونږ د خپلو نيکونو او پلرونو الره تعقيب ک

ور دی. سرته رسولی وی ادی او آبادی يی هم . افغانستان زمونږ کوردی او افغانستان زمونږ  غم يی هم زمادی او 
کلی افغا نستان لپاره  بايد په خپلوکی هم دورورولی او دوستی السونه سره . زمونږسره شريکه ده که  ددی  نو 

ل بيا دا وياړلی خاوره په خپل قو و او يو    .ونازوو ت او قدرت  سره دسولی په نومورک
  

ا يسته افغانستان په لور کلی او    د
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