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 Political سياسی

  
 ۴٧نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٣ اپريل ٢٩

  د فساد زيږونکې» نړيواله ټولنه«
  

 د لمر په څير  ميالدي کال راھيسې په افغانستان کې د جوړې شوې ډرامې ډيرې صحنې نه راسپړو، ځکه٢٠٠١له 

دا چې د دغې ډرامې اصلي لوبغاړی څوک دی، څرنګه يې د بن غونډې ته بڼه ورکړه، کومه ناروا لوبه . روښانه دي

يې د افغان د رنځيدلي ولس په تاوان او خپلې ګټې لپاره د سياست په برخه کې پلې کړه، ھمدې لوبغاړي د سياست په 

  . رول ولوباوه، ټولو ته څرګند دیڅنګ کې په اقتصادي او نورو برخو کې کوم 

ھغه ھيواد او ھغه ولس چې د کلونو رنځونو او کړاونو پای د بن غونډې په ھنداره کې ليده، څرنګه بيرته د ھماغو 

وينه څښونکو په ولکه کې يرغمل شو چې څه دپاسه درې لسيزو په بھير کې يې د ھيواد، ملي حاکميت او خلکو په 

د بن غونډې د سياسي او اقتصادي مافيا نوې بڼه په اصطالح د غربي .  کړې وېژوند او مال منګولې ښخې

  .دموکراسۍ په اډانه کې چې په واقعيت کې د انسان او انسانيت د اسارت او غالمۍ يو بل ډول دی، رامنځته کړه

مل ګڼل کيږي او دا څرګنده ده چې په يوه ھيواد کې اقتصاد د پرمختګ، سوکالۍ، سياسي او ټولنيزې ودې اساسي عا

زموږ ھيواد او خلکو تر ھرڅه دمخه اقتصادي رغونې ته اړتيا درلوده، له دې کبله د خلکو د تيرايستلو لپاره د بن په 

غونډې کې د اقتصادي رغونې بې شميره ژمنې وشوې، آن د ھيواد د ودې او پرمختګ لپاره د مارشال پالن په څير 

  اژوندي شول، خو پايله څه شوه؟نغاره وډنګول شوه، ھيلې او اميدونه ر

د کرزي د ګوډاګي حکومت په اډانه کې د بھرنيو په خوښه داسې ادارې، موسسې او کميسيونونه رامنځته شول چې 

شوې پيسې په يوه » مرسته«څه ناڅه . واګې يې د تيرو وينو څښونکو او خاينو تکنوکراتانو په الس کې ورکړل شوې

کله چې د دغو ټولو کړيو . مپرياليستي ګوډاګيانو او الس پوڅو لخوا حيف او ميل شوېنوم او بل نوم د زورواکو او ا

بيلو ډولونو تضمين شو، د کرزي په دولت کې له ھرې خوا په جيبونه ډک شول او خپل راتلونکی ژوند يې په بيال

دواړو خواو يو بل په . ځانګړي ډول د بھرنيانو لخوا چې په خپله تر ټولو ستر فاسدان دي، د فساد ډنډوره ګرمه کړه

چې ده ته دی په ھغو السونو غاښونه لګوي «: ويليم ډال ِامپل، کرزي ته په ځواب کې وويل. پراخ مالي فساد تورن کړ

امريکا او نور يرغلګر د دې لپاره چې په خپلو ھيوادونو کې خلکو ته د قناعت ځواب ورکړي، تل » .ډوډۍ ورکوي

د شک ھيڅ ځای نشته چې د کرزي دولت له سره تر پايه په فساد کې . ھڅه کوي د کرزي اداره په فساد تورنه کړي

ن څوک دي، بايد لومړی يرغلګرانو ته ګوته ونيول شي، بيا ډوب دی، خو دا چې د دغه فساد اصلي لوبغاړي او عاملي

او د دولت چارواکي » نړيواله ټولنه«ورځپاڼې رپوټ په ډاګه کوي چې » ھشت صبح«د . د ھغوی السپوڅي دولت ته

  .دا د دواړو خواو د ستر فساد يوه کوچنۍ بيلګه انځوروي. تر کوم حد په فساد کې ککړ او ښکيل دي
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وايي چې په افغانستان کې يې ميلياردونه ډالر لګولي، خو څرګنده نه ده چې دغه ميلياردونه ډالر په » نړيواله ټولنه«

کوم ځای او کومو برخو کې لګيدلي، ځکه د دوي خپلې ګومارل شوې ډلي په دغو لګول شويو پيسو کې د پراخ مالي 

 په ھيڅ ډول نه توانيدل چې دومره ژر خپلو که بھرنيانو افغان چارواکي په فساد اخته کړي نه واي،. فساد خبرې کوي

د دې لپاره چې د ھغوی خولې بندې وساتي، بايد په قصدي او عمدي ډول په . ستراتيژيکو موخو ته ځان نږدې کړي

فاسد دولت او فاسد چارواکي په ښه ډول کوالی شي بھرنيانو . فساد کې ښکيل شي، څو د ويلو لپاره کومه خبره ونلري

مالي وکړي او په بدل کې بھرنيان ھم ھغوی په خپل څنګ کې تر ھغه وخته وساتي چې ورته اړتيا   ړهته خدمت او غو

  . ولري

دوی دواړه له فساد پرته خپلې بقا ته دوام . الزمه برخه ده» نړيوالې ټولنې«مالي او اداري فساد د اوسني دولت او 

ساد کې ډوبيږي او دغه لړۍ به تر ھغو دوام ومومي، دواړه د ھرې ورځې په تيريدو سره نور ھم په ف. ورکوالی نشي

  . تر څو چې د دواړو خواو شر د افغانانو له سره کم شوی نه وي

 

 


