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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

  

   ۲۰۲۲/ ۰۱/ ۰۴                                                                                           قیس کبیر
   

 و »اُم الفساد«  اسي«ی»مداري س 
 
بود   ی فساد ساالر اُم الفساد کرز  مونینام  ۀدو دهه که دور  نیچهارده سال اول ا  یسال گذشته بخصوص ط  ستیب  یط
 افغانستان است. خیادوار تأر نیاز بدنام تر یک ی
 ییرا که کما  یلقب  گانهی  کردیم  ی باز  استیبا حرکات و سکنات بچه گانه اش که اکت س  استیناپخته مردک س  ن یا  یکرز 

 ان یب  ی است، آزاد  یموکراسیکه : »د  دیگو  یم  ویدیو  ن یخودش در ا  ی و »اُم الفساد« بود. حت  اسي«ی»مداري س  اکرد همان
 برد.   انیب یدر آزاد یانارش  یخود جامعه را بسو نیاست بگو!« اکه دلت خو یاست، هرچ

  نلیچ  ۵۰متجاوز از    تانافغانس  یونیلیم  ی س  ۀشد؛ در جامعـ  دهیبه تمسخر کشان  کسرهیهمه و    ی مل  یمفاخر و ارزش ها 
  نل یچ  ۱۲۰به پنجصد روزنامه، ماهنامه، هفته نامه و گاه نامه و متجاوز از    بیمثل سمارق سبز شدند، قر  یونیزیتلو
  ی که از اصل معرفه ها  یآنان کاشیا یبد بود ول ینشرات یدستگاه ها نقدریکه کثرت ا میگو یفعال شدند. من نم ییویراد
  ا یداشتند و    ی دانش آنرا م  ا یداشتند و   یدرست م یکشور آگاه  ی قانون اساس  نیدر بهتر  ده و حقوق مسجل ش  یموکراسید

  ده ینشرات د  نیکشاند. آنچه در ا  یاذهان م  ریو تنو  تیو مدن  یآگاه  یداشتند تا جامعه را بسو  یحد اقل اخالق آنرا م
  ی پا کردن ارزش ها   ریو  ز  یو زبان  یقوم  یگنتنفر و تفرقه اف  ر،یهمه و همه تحق  شدیخوانده م  ایو    شدیم دهیشن  ای  شد،یم
 بود.  یو سنت یمل

دور   یکه دانست حق شرکت در انتخابات برا  یام الفساد قرار داشت. کرز  نیفقط  و فقط هم  یهمه بدبخت  نیدر رأس ا
  رات یخ  یها    طهیاز خر  ازاتشیامت  ی کند ول  یرها م  زیسوم را ندارد ظاهراً نشان داد که قدرت را بصورت صلح آم

او بود   نیهم د،یکش ینفس م انیقلدران و زورگو انیبود که در م ی ا چاره یماند. او خود ب یباق ریتا اخ رانیو ا کایامر
جمهور   سیـئر  کهیدر حال  زندیم   شیبرو  یمحکم  ليیس  می به مانند فه  یخود مسلط ساخت. شخص  یقلدران را باال  نیکه ا

آن در افغانستان    استیو س  کای کرد که با انتقاد از امر  یو سع  دیپوش    دنبو  یخان بعد از آن لباس مل  یبرحال است. کرز
 به افغانستان آورد؟   یو رهبرش را کرز یواقعاً حزب اسالم ای. آدیخود دور نما نیرا از جب یدست نشاندگ یلکه بدنام

 
وان  هم خواست از خ  نبساطش در حال جمع شدن بود و رهبر خسته و زار و نزار آ  گریحزب خود د  نیکرد. ا  دیتأمل با

از لغمان به کابل آورده شد.    کوپتریلیه  ارهیط  لهیبوس  یسر  یساز  کی  جهیبچشد و در نت  یزیچ  کاینعمات خدا داد امر
در   یو  ه  و نامظنم و بچه گان  دهیناسنج   یملت را. تمام تالش ها  ایداد، جهان را و    یم  بیخود را فر  یدانم کرز  ینم

   داردقرار  خیقضاوت تأر رحمیمحراق ب

 

 

 باالی لینک کلیک کنید: 

 
 م یهست  ی  ما ش یکرز 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jvck9o4EN1A 
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