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و شميره   1تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م١٢/١١/٢٠٠٩                                  اجمل اټک يوسفزی
 

 )اټک(دافغانستان وروستۍ سلګۍ 
 
چې اداري فساد، فساد د اغلي ولسمشر کرزي اداره او حکومتګی دومره رسوا ک ۍ واله کجه د   ان اوس  اوس په ن

ييې خپل مربيان هم پرې نور باور نشي تېره اونۍ د انګلستان  )Gordon Brown(    وزير  کوالی د انګلستان لوم

ندو ټکيو کې وويل چې نورپارلمان ته په يوه سپين ر  نو موږ د افغانستان سره د بېخرته  ه او مخامخ وينا کې په 

وچې  ای مشروطه مرستې کول غواړو ، برون وويل تر   او په راتلوونکې کابينه او  کرزی اداري فساد مرستو پر 

ۍ واله ) پخواني ټوپکيان(ادارو کې د مفسدينو ي لکه جرړې ونه باسي نو دوی به يې په ن کجه هسې مالت و نک

  ٠پخوا يې چې کاوه

ينو هېوادونو د وزيرانو له خولو هم  اغلي حسين بارک اوباما او د اروپا د  اورېدل  همدا شان خبرې ال پخوا د 

  ٠شوې وې

نو په داسې ترينګليو او حساسو شېبو کې زور  و خانک ته  واخيست دې اندې اغلي کرزي ال وار دمخه د غو  چې 

ېنولي دي ، اوپشپ ي دي رکونه يې پرې د راتلوونکې حکومتګي د برياوو  انګان ک   ٠ سر له اوسه بدشګونه ک

اوو او تکليف کې وهوايي پخوا يوه مېرمن د لنګون په وخت کې ډې  )ديانې(و نو پرې راټولو شويو  ،ره سخته په ک

و يې واچوو چې د دې ماشوم د پالر پرتوګ را :له مخې غ ک) دود(ې يوې د ټوکې ک وړئ چې ددې مېرمنې پر پ

ي او  د لنګون په درد اخته مېرمنې چې د پالر د پرتوګ خبر واورېده ژر يې چغې ٠٠٠٠خدای يې دا تکليف اسانه ک

ې او ويل يې ه ده ،   ما ته خو ، د خدای په خاطر پام چې پرتوګ رانه وړئ:  ک ه راپې  روی  د خدایله همدې پرتو

  ٠٠٠دی په لوی الس مې مه وژنئ او 

ان  ه هم  وه او هم يې پرې)Discredit(اغلي کرزي هم دا تېر لس کاله پدغه د اور په پرتا  خپل ټول مظلوم  وسو

ه  ولس او له بده مرغه دا ومره اور ولګوي کاري  دې له تېرو تجروبو په ډا و ٠ چې همدا پرتوګ به بيا   تر 

و نه وي نو د خير هيلې ترې په لوړو کې  دحکومت  يوه نيله او ذره )ټوپکساالره مافيا(دغه ميکروب چې د د   له زا

تل دي او بس وريو غو   ٠ک

ي چې زه  اغلي لوستوونکي ر خاوند يم، خو هي کله داسې يعنې د منفي نظ) Pessimist(يو  )اټک(ايي فکر وک

ه راتلوونکې ته ډېر خوشبينه يو ېدلي هېواداو ددې رب ،موږ ډېرې هيلې لرو ،نده ه کدرونههېوادکې دې  ،   ،، 

  ٠ د پرمخت او سيالۍ وړ شي وړتياوې او ظرفيتونه شته ، چې له برکته به يې اخر دا هېواد او هېوادوال

يارې مرغ اغلی ولسمشر کرزی د هو ۍ چې  ېر دیدمګ و لومو کې را ېر په  ورو چې ،ۍ په  اغلی  و  

ۍ واله ټولنه( د يو خوا ډان  وده شوی ولسمشرازم ان  )ن ه ډول  )جنګساالران ،بد نامه(او بل خوا پ  معما ته 

  ٠حل پيدا کوي

ېر په نامشروع مصلحتونو او ناوړه  اغلی ولسمشر حامد کرزی دا وروستی چانس هم د پخواپه  ای کاش چې 

نيو نا اهله زړو مفسدو وز ي او د  ایمشارکتونو ضايع نک وانې هستۍ، يرانو او واليانو پر  نوې   نوې او 

ېرې  ران افغانستان پر  تجروبې او نوې  ي  دا په کار واچوي او د    ای پ.وروستيو سلګيو شفقت او ترحم وک

  


