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 مرسته کوی؟
 

 

 

 برخه دوهمه

 الس رسی:امریکایی وسلو او پیسو ته دطالبانو  -3

دا څنګځنی سریزه سړی له یوی خوا یو څه حیرانوی اوله بلی خوا دا ګمان هم راپاروی چی ګوندی طالبان او 

امریکایان به  یو له بله څه پټ ماملی لری. په دی هکله می له باوری سرچینوڅخه  نه څه اوریدلی دی او نه می څه 

تقیموالرو، دفساد په مرسته دطالبانو السته ورغلی دی. شپیګل لوستلی دی.د امریکا پیسی او وسلی له نورو، غیر مس

» نیټه دامریکا دیوه نظامی راپور له مخی لیکی چی:2۵/۷/2011آنالین د نړی په کچه دالمان معتبره خپرونه په 

له پیسو  نامریکا له لسو کالو را په دی خوا د طالبانو سره په جګړه لګیا ده، خو طالبان په غیر مستقیم ډول د واشنګټ

ګټه اخلی. امریکایان له ډیرو فاسدو شریکتونو سره ماملی کوی او له دی الری یی په ملیونونه ډالره دطالبانو الس ته 

د امریکا پیسو ته دطالبانو دالسرسی یوه بله الر «. ورځی. هغه بیا په همدی پیسو وسلی او چاودیدونکی ټوکی اخلی

لری پرتو سیمو کی د طلبانو له بریدو نه د ځان ساتنی له پاره ځایی زور واکانو داوه چی دامریکا ځانګړو ځواکونو په 

ته ډیری پیسی ورکولی. خو داچی زورواکانو په زور د طالبانو دبریدونو مخه نشوه نیولی نو له امریکایانود ترالسه 

مله ه پاره په امریکایانو خپله حکړو پیسو ډیره برخه یی طلبانو ته ورکوله او په بدل کی به یی طالبانو د څه مودی ل

ځنډوله. په دی ډول ماملو کی امریکایی ځواکونه یوازی نه وو، نړیوال انډیواالن یی هم د مشر ورور په الر روان 

لطو ایساف غ» وو. په دی هکله په المان کی د هاینریښ  بول په نامه بنسټ دخپلو څیړنو په بهیر کی بیامینده چی:

دولتی ما مورینو او حتی طالبانو ( ته د پیسو په ورکولو کی الس درلود. دا پخپل ذات کی یو  خلکو ) جنګساالرانو،

 «.تضاددی چی طالبان د خپلو لګښتونو له پاره دنړیوالو نظامی ځواکونو څخه پیسی تر السه کوی

ه لویه برخه یی  په طالبانو ته امریکایی وسلی بیا له نورو الرو په الس ورغلی دی. دوی ادعا کوی چی د وسلو یو

جګړو کی له دولتی سر تیرو نیولی او یوه بله برخه یی هغو سرتیرو له ځان سره را وړی ده چی دملی اردو نه تښتید 
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لی او له طالبانو سره یو ځای شوی دی. کورنیو او بهرنیو رسنیو دهیواد په د ننه کی دوسلو دروان تجارت او قاچاقوپه 

ی دی او ویل کیږی چی ځینو دولتی زورواکو او نظامی چارواکوپه طالبانو پریمانه وسلی هکله هم راپورونه خپاره کړ

پلورلی دی. طالبان تراوسه په دی هکله چپه خوله پاتی شوی دی، خو ځینو دولتی چارواکو دا ماملی افشاکړی دی. 

پارلمان غړی......نه یوازی یوشمیر سیمه ایز چار واکی او د :» دتخار والی ډاکتر محمد یاسین ضیا ویلی دی چی 

 ۹0بانو دطال» او دپکتیکا والی الزیاتوی چی:«. په وژلو او تښتولو کی الس لری بلکی په طالبنو وسلی هم پلوری

نه راښیی دا پورتنی واقعیتو«. سلنه جنګی تجهزات د دولتی سرچینو اوامنیتی ځواکونو دننه منابعو څخه تر السه کیږی

لتی فساد له طالبانو سره تر بل هرچا او هر څه ښه او اغیزناکه مالی او نظامی مرسته چی په روانه جګړه کی دو

 کوی.

 نشیی ټو کی د طالبانو دملی سرچینو یوه برخه: -۴

زموږ په هیواد باندی دامریکایانو دبرید یوه پلمه هم دا وه چی دلته به داپین اوچرسو دکرنی جرړی باسی او په  

افغانستان کی به د نشیی ټوکو د تو لید او قاچاقو نښی او نښانی هم له منځه وړی. خو په راتګ سره یی دواړو، چرسو 

، غوټی یی وغوړیدلی، کریی ورځ په ورځ پراخه ځمکی او اپینو، ریښی وغځولی، پاڼی یی نوره هم تازه شوی

میالدی کل پوری  200۵ونیولی، د فساد سره اوږه په اوږه نوره هم پراخید لی او د شپیګل د یو را پور له مخی تر 

لس برابره شولی. په دی ډول که په افغانستان کی دامریکایانو دشتون له برکته دولتی فساد په نړی کی دریم مقام تر 

السه کړه، خو د نشیی ټوکو کر، صنعتی کول اوقاچاق په نړی کی د معمولی کچی نه ووتل او دنشیی ټوکو ټول 

سلنه پوری فتح کړل. اوس نو د پام وړ ټکی دادی چی په دی ماملو کی څوک ال س لری ا و ډیره  ۹0بازارونه یی تر 

ر ډیر حده دا کار وبار په طالبانو پوری ټړی او کټه یی د چا الس ته ورځی. دولتی چار واکی اوځنی کورنی رسنی ت

دهغوی یوه مهمه مالی سر چینه یی ګڼی. خو دچارو بهرنی څیړونکی او کار پوهان بیا په خپل وار په دی هکله بل 

نیټی  خبر له مخی دافغانستان دبیا رغونی له پاره  13/۵/2018نظر لری. د بی بی سی آنالین  پښتو خپرونی د 

دنشیی ټو کو قاچاق او تولید ډیر » ګړی څارونکی اداره ) سیګار ( په یوه را پور کی راغلی دی چی:دامریکا ځان

کار وبار د دو لت تر کنترول الندی نا امنو سیمو کی کیږی......په راپور کی راغلی دی چی د بدخشان ارګو، دهلمند 

لی هغه سیمی دی چی دو لت پری کنتول نهر سراج، دکنداهار ژړی، او دنیمروز دخاشرود او چهاربولدک ولسوا

 هالنډی کار پوهه سوزانی تیل بیا دځپلو څیړنو په لړ کی لیکی«. لری،خو د نشیی ټوکو کار وبار پکی تر ټولو ډیر دی

دافغانستان لوړ پوړه دولتی چار واکی دفساد له الری دخپلو شتمنیو د ډیرولو سره عادت شوی دی. خو لویه » چی:

دافساد دنشیی ټوکوله قاچاق سره تړل شوی دی. د نشیی ټوکو قاچاق ځکه دی لوړی کچی ته رسیدلی بدبختی داده چی 

دی چی دفساد په بنسټ ممکن او ځواکمن شوی دی. په دی مامله کی لوړ پوړی دولتی چار واکی ښکیل دی. دهیواد 

و چی دولتی فساد د نشیی ټوک وینو« قضایی ارګان په دی فساد سترګی پټوی، ځکه چی داارګان په خپله فاسد دی.

تولید او قاچاق ته الر جوړوی او بیا نودواړه اوږه په اوږه مخ په وړاندی ځی او دا هم راښیی چی لوړ پوړی دولتی 

چارواکی له دی قاچاقو ترهرچا ډیره ګټه تر السه کوی. هانډلزبلت، دالمان مشهوره اقتصادی ورځپاڼه، په دی هکله 

طالبان » نیټه دا برخه خپروی: 1۹میالدی کال دمارچ په  2018س  روتیګ، له لیکنو نه د دیوه بل کار پوه، توما

دخپل کنترول الندی سیمو کی د نشیی ټوکو په ګډون دټولو اقتصادی فعالیتونو الر ښوونه کوی، خو دملیاردونو  ډیره 

د ګر دکوکنارو په کرنه او پوری کر ون ۵00000تر  3۵0000برخه د بل چا الس ته ورځی. په دی هیواد کی له 
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نور وګړی یی بیا په تجارت لګیا دی. د واړه ډلی د یوه پیاوړی نظام تر ټولو ټیټ پوړ جوړوی. کر وند ګر  1۵00

په کلیو کی دی کوچنیو سودا ګرو ته اړ دی، له هغوی کریډیتونه، تخمون او پو رونه تر السه کوی. کروند ګر پولیسو، 

د دی له پاره پیسی ورکوی چی کرونده یی ژوبله نکړی او کوچنی سوداګر بیا د دی له پاره زور واکانو اوطالبانو ته 

پیسی ورکوی چی په سوداګری کی ورته ستونځی پیدا نه کړی. له دی الری د نشیی ټوکو دکر اوکوچنی تجارت 

پوری  ۶00تر  ۵00دپیسو یوه لویه برخه دفساد بودیجی ته ورځی. ورپسی منځپوړی سوداګر دی چی شمیر یی له 

دی.دوی له یوی خوا د ښکتنی پوړ او لوړ پوړ او له بلی خوا د حکومتی چار واکواو تور بازار تر منځ اړیکی ټینګوی 

او ساتی. دا ډله د ځان دساتنی له پاره لوړ پوړه پو لیسو او د ولتی مقاماتوته پیسی ورکوی.همدا المل دی چی په 

سو قومندانی ډیر نوماندان او لوړه بیه لری. په شمال کی دپو لیسو یو قومندان وایی ولسوالیو او والیتونو کی  د پو لی

د نشیی ټوکو پیسی نیغ په نیغه د فساد بو دیجی ته ورځی، نو ځکه ځنی پو لیسان دهغوی په قاچاقو سترګی »چی:

کی دی. دوی د هیوا د  پټوی. په البراتوارونو کی د هرویینو جوړول او قاچاق دیوی دوه سوه کسیزی کړی په الس

په د ننه کی دترانسپورت، دپولو نه بهر ته د ور تیرولو او د نشیی ټوکو نړیوالو کړیو ته  د ور سپارلو چاری په غاړه 

 «.لری

توماس روتیګ په یوه بله لیکنه کی په افغانستان کی د نشیی ټو کو د کلنی تولید ډالری ارزښت او په هغوی کی 

میالدی کال  201۶په » ګوته نیولی ده. دی دملګرو ملتونو د اړوند ارګان په حواله لیکی چی:دطالبانو برخی ته هم 

سلنه  ۴،۵ملیونه )  1۶0کی په افغانستان کی د تولید شویو نشیی ټوکوارزښت دری ملیارده ډالره اټکل شوی دی چی 

فاسدو دولتی چار واکو او زور واکو سلنه د  ۶،۹۴او دا پاتی «. ( یی دمحصول په توګه دطالبانو الس ته ورغلی دی

 تر څارنی الندی ویشل کیږی او دهغوی په شخصی جیبونو کی لویږی.

وینو چی دطالبانو مالی او نظامی سرچینی هر څه او له هر ځایه چی وی د دولت دمالی او نظامی سر چینو  پنځه 

رواکی هرڅه چی په زور غصبوی او هر څه سلنه نه جوړوی. دا یو ټو پیر دی او بل ټوپیر دادی چی فاسد دولتی چا

چی له هری خوا ترالسه کوی خپل شخصی ملکیت تری جوړوی. په بهرنیو مرستوګیډی اچوی ،پیسی یی په جیبو 

منډی او وسلی یی حتی په طلبانوهم پلوری، د بیال بیلو وزارتونو او دو لتی موسسو له کلنیو بود یجو غال کوی، کانونه 

قرارداد ونه انحصاروی،دولتی چوکی پلوری، اوسربیره پردی د کال څلور ملیارده ډالره له خلکو  او ګمرکونه لو ټوی،

بډی اخلی. دکرزی دحکومت په دورو کی فاسدو دولتی چارواکو او د اوسنیو زور واکو شخصی ملیشی هم د هیواد 

ونو پریښودلو ته یی مجبوروی . په ډیرو برخوکی خلک ارام ته نه پریږدی، باج تری اخلی، وژنی یی او دخپلو کور

پدی ډول دولتی فساد دفاسدانو شتمنی وپړسولی خو دولت یی د مالی بیوسی سره مخامخ او د هغه نظامی ځواک یی 

کمزوری کړاو له بلی خوایی ډیر خلک له دولته بیزار کړل، چی طلبانو ته یی مخه کړه او دهغوی لیکی یی ځواکمنی 

کوی په حقیقت کی د طالبانو زور زیا توی، د دولت او طالبانو تر منځ د قواوو په  کړی . هر څه چی دولت کمزوری

انډول کی دولتی فساد بنسټیز رول لوبوی او له طالبانو سره دا دولتی کی فساد له بهرنیو مرستو زیاته اواغیزناکه مر 

 سته کوی.

بل کی د سی  أی  ای دهمکار،  ریچ  بلی، دا نیټه په کا 1۵/۴/2108کی په« روهی ویبپاڼه» د طالبان په هکله می په

که څه هم طالبان دسخت د ریځی نظر لری، خو یو څه شته، چی دوی په فساد ککړ خلک نه » جمله ولوسته چی:
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، نوځکه له هر چااوله هرڅه چی هر ډول مرستی په الس ورځی په شخصی جیبونو کی یی نه اچوی بلکی دګډی «دی

کی تری کار اخلی. په سیاسی ژوند کی له فساده ځان ساتل او له دی الری دولسونو باور سیاسی او نطام موخی په الر

ترالسه کول ډیر څه دی، خو هرڅه نه دی. سخت دریځی په خپله یوه لویه ستونځه ده. له ځانه غیر په بل هرچا دکافر 

النوره هم غټوی، دبیګنا مسلمانانو حکم یاګمان کول،ځان مرګی بریدونه او دسرک په غاړه د ماینونو ښخول دا ستونځه 

مرګ اوژوبله زیاتوی ا و دی غم او ستم ځبلی ولس ته  د خپل حال او راتلونکی په هکته سوالونه اوتشویشونه را پیدا 

کوی.  سره له دی هم هغه څوک چی پت، سر او مال یی د بی جلبه زورواکو، فاسدو دولتی چارواکو، او وسلوالو 

ی، چپاول، غال، او نورو ظلمونو او وڅشتونونه په امن کی نه وی، همدی سخت دریځی ته ملیشو د غصب، لوټمار

غاړه ږدی، دپت، سر او مال دساتنی په هیله طالبانو ته پنا وړی. همدا بیوزله او له فساده تښتیدلی مظلومان طالبان 

و به خپلی غو ښتنی منی. کیدای ترهغی کچی ځواکمن کوی چی، که دا بهیر په همدی ډول دوام وکړی، په امریکایان

شی چی د ترمپ د جنګ وزیر، متیس، چی یو پخوانی او پوخ جنرال دی، دکالونو په اوږدو کی په دی راز یو څه 

هغه حکومت چی دخپلو خلکو مالتړ ولری، » پوه شوی وی، نو ځکه دافغانستان حکومت ته مشهوره ورکوی چی:

جنرال متیس په دی «. خلکو مالتړ او رضایت باید دکار لومړیتوب ویهیڅ دښمن ورسره مقابله نشی کولی..... د

ځای کی رښتیا وایی او ښی خبری کوی، خو نیمګړتیا یی داده چی بل ته ګوته نیسی او بل مالمتوی او پخپله دیوه 

وا دخیر غوښتونکی دریمګړی دریځ غوره کوی، نوځکه یی دا ښکلی وینا هم بی اغیزی پاتی کیږی او کوم درد نه 

کوی. جنرال متیس له دی انکار نشی کولی چی امریکا په افغانستان کی دروان کړکیچ بنسټګراو تر ټولو مهم اړخ 

دی، که غواړی چی په دی کړکیچ کی لږ تر لږه ځانته د وړو پوزه جوړه کړی، نوباید د بشر دحقوقو دڅار په سازمان 

، دا خبری دزړه په غوږو واوری او په افغانستان کی یی کی دافغانستان د چارو څیړونکی، میر من پتریشا ګوسمن

په افغانستان کی د امریکایی ځواکونو قومندانان به دافغانانو په منځکی هغه » خپلو نظامی قومندانانو ته واوروی چی:

االرانو سوخت ډیر اعتبار تر السه کړی چی نوموړی د په فساد ککړوپولیسوله قومندانانو او له ملیشه ځواکونو او جنګ

سره اړیکی پریکړی. د دی تر څنګ که چیری دوی دملکی تلفاتو دکمښت په موخه اساسی او ښه اقدامات وکړی او 

د ملکی تلفاتو پر مهال مناسب جبران او مسولیت ومنی، دا به هغه حقیقی بدلون وی چی افغانان به یی هر کلی 

د پنتاګون دغه زوړ خیال چی ګواکی په اډوکی » ی دی:او که نه لک څنګه دنیویارک ټایمز ورځپاڼی لیکل«. وکړی

دزیاتو سر تیرو په لرلواو په زغروالو وسیلوکی د هغوی په استولو سره کولی شی چی بد خلک ووژنی، اوطالبالن 

 «. مات کړی یو خیال دی او بس

 طالبان د خپل سیاسی اونظامیپه هر صورت نن سبا دغربی نړی ډیرکار پوهان، ژوزنالستان او سیاستوال دا منی چی 

دښمن په لیکو کی داسی ځواکمن مالتړ لری چی په روانه جګړه کی تر بل هرچااو هرڅه ورسره ډیره مرسته کوی 

 پای       او هغه هم فساد دی.
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