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 Political سياسی

  
  د پيشرو له خپرونی

  
  

  ير فاسد دی؟دڅوک 
  

له ھغې وروسته چې د افغانستان دولت او امريکا تر منځ اړيکې خړې پړې شوې، تر ھر څه وړاندې د امريکا 
اد تر اغيزې الندې رسنيو د افغانستان دولت او په ځانګړي توګه کرزي باندې تور ولګاوه چې د دولت او د ھغې ھيو

د مناسباتو له خرابيدو څخه مخکې نه د افغانستان دولت فاسد و او نه کرزی او نه . نړۍ يو تر ټولو فاسد دولت لري
 ولسمشرۍ دوره پای ته ورسيده او يې ھم وروڼو د مخدره توکو په قاچاق کې الس درلود، خو کله چې د بوش د

باراک اوباما وټاکل شو، د ھغوی تر منځ دوستانه اړيکې مخ په خرابيدو شوې او کرزی يو فاسد ولسمشر وګرځول 
دغه مناسبات تر دې حده خراب شول چې آن کرزي وويل که زموږ نړيوال دوستان موږ سره مرسته نه کوي، . شو

  !وغواړوموږ به يې له نورو ھيوادونو څخه 
دا چې د افغانستان د دولت په ادارو کې فساد واکمن دی او زياتره جګپوړي او ټيټ پوړي چارواکې په فساد ککړ 

لخوا د افغانستان پر دولت " نړيوالو دوستانو"دي، ھيڅوک کوم شک نه لري، خو د امريکا د متحدو ايالتونو او نورو 
نړيوالو "کوم فساد چې .  ديګی نغري ته وايي مخ دې تور دی:باندې تور لګول ھغه متل ته ورته والی لري چې

  . په افغانستان کې راوستلی او ورباندې ککړ دي، د ھيواد په تاريخ کې ساری نه لري" دوستانو
راغلل، تر اوسه يې له افغانستان سره " نړيوال دوستان"د طالبانو له پرځيدو وروسته کله چې افغانستان ته 

د . جيبونو ته تللې ده" نړيوالو دوستانو"زياته برخه بيرته د " مرستو"کړې، خو د دغو " مرسته"ميلياردونه ډالره 
تنخواګانې، مصارف، موټرې، ګيسټ ھاوسونه او نور لګښتونه دومره لوړ او زيات دي چې د ھر " دوستانو"دغو 

 دوی يوازې د خپلو جيبونو د يوه پر تنخوا او لګښتونو باندې ښايي د يوې ولسوالۍ ټولې اړتياوې پوره شي، خو
لخوا د سلګونو انجوګانو " نړيوالو دوستانو"د . ډکولو فکر له ځانه سره لري، نه د افغانانو د ژوندانه سوکاله کول
په افغانستان او د نړۍ په ھيڅ ګوټ کې داسې . جوړول په خپله په ډاګه کوي چې د فساد کچه بايد څومره لوړه وي

  . ه فساد ککړه نه وي او پيسې پټې نکړيانجو نه پيدا کيږي چې پ
 فاکولتې ١٧په پام کې وه چې څه موده مخکې د يو اس ای آی ډي او امريکا سفارت لخوا د ھيواد په څو برخو کې 

حال کې  امريکايي ډالره اټکل کړی و، په داسې ١٢٠٠٠٠٠دغو دواړو ادارو د ھرې فاکولتې لګښت . جوړې شي
چې افغان انجنير چې په دغې غونډې کې د لوړو زده کړو وزارت استازی و، ويل چې که موږ دغه فاکولتې په خپله 
جوړې کړو او ورباندې په پټو سترګو پيسې ولګوو، د ھرې فاکولتې لګښت بيا ھم له پنځه لکه ډالرو څخه نه 

د بيچاره افغان انجنير له السه چې بل څه . ت جوړوييې په دومره اوچت لګښ" نړيوال دوستان"زياتيږي، خو زموږ 
  ! پوره نه وو او په انګريزۍ ھم نه پوھيده، ھغوی ته يې يس يس کول

غوښتلی وای چې په افغانستان کې فساد له منځه والړ شي، ھغوی کوالی شول چې د دولت په " نړيوالو دوستانو"که 
غې کچه کمه کړي، ځکه ټول په دې حقيقت پوھيږي چې د افغانستان ادارو کې د فساد مخه ونيسي او يا لږ تر لږه د ھ

. دولت او ولسمشر يې له خپل ځان نه ھيڅ اراده نه لري او ھر څه چې بھرنيان وغواړي بايد ھماغه شان عمل وکړي
د ټولو په ياد دي چې حامد کرزي څو وارې د بھرنيانو د بمباريو د مخنيوي په اړه وژړل، خو د ھغه د دولت 

د ھغه ژړا ته ھيڅ پام ھم ونکړ او د پخوا په شان يې د خلکو پر کورونو باندې د بمونو په ورولو " نړيوالو دوستانو"
  . او د خلکو د کورونو تاالشي کولو او بې ګناه خلکو وژلو ته دوام ورکړ

ھغوی افغانستان ته څه موده مخکې د امريکا دولت اعالن وکړ چې د طالبانو له راپرځيدو وروسته کومه وسله چې 
 ميله وسله ورڅخه ورکه شوې او معلومه نه ده چې چا ته ورکړل شوې ده، ځکه دغه اندازه وسله له ٧٨٠٠٠ليږلې، 

يوازې له دغې کوچني مثال څخه پوھيدلی شو چې که په خپله د امريکايي چارواکو په منځ کې . ھيچا سره ثبت نه ده
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دا د امريکا د دولت يوازې کوچنی مثال دی چې . ه شميره الدرکه شوې وایفساد نه وای، ولې به د وسلې دومره لوي
 شوی دی، دا چې د پردې تر شا څه تر سره کيږي او څومره پيسې د ھغوی تر منځ الس په ءپه افغانستان کې افشا

  .الس کيږي، څوک ورڅخه نه خبريږي
پر دولت د فساد تور ولګوي، دغه تور لګول که له دومره مودې وروسته اوس د امريکا دولت غواړي د افغانستان 

مخکې له ھرڅه په خپله د امريکا د دولت او متحدينو مخ توروي، ځکه که د ھغوی په منځ کې فساد نه وای، د 
نړيوال "لنډ دا چې د افغانستان د دولت په تناسب . افغانستان د دولت ادارو ته به ھيڅکله فساد الره موندلې نه وای

  . فاسد ديزيات " دوستان
 


