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  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 
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 دفساد پرضد فساد
 

کروب الپسې پیاوړی کااوه او ياا ياې   نیوتیاو     ېکه  انتي بايوتیکو درملو م:  زما فکري ملګری ، ډاکتر درمل ، وايي 
ډاکتار ياار ماې داواز ورزياتاه کاېه ،  اې دا        . وايرسونو ته معافیت ورباښه ،نو ښايي ددرملیې بله الره وسایوول شاي   

خبره يې ريښتیا ده ، زموږ په ټولیه کې ، په تیره بیاا پاه وروساتیو    . تطبیق وړدی  فورمول په ټولییزو  ارو کې وز د
پیال  را کروب له خپلو ښاکرونو او لکیاو ساره  لروبار کیا ي او ددځ پار  اای  اې د        ېلسو کلونو کې ، د اداري فساد م

پر وړاندځ مباارزه   وری شي ، ورځ په ورځ پیاوړی کی ي ، يو دلیل يې دادی  ې دفسادکېځ مبارزځ له برکته کمز
اورياده ،  ( ګازار   ) ياو څېاه ياو بویاښ پېښالید       څاه ماوده مېکاې ماې لاه راډ     . او تبلیغات وز په فساد اخته شاوي دي  

پېښلیدپه کابل کې د کوڅه ډبو ساپیو د ډيريادو پاه اړه و ، او دا وياره ياې ښاودله  اې ددځ ساپیو د لیاوني کیادو شاونتیا            
ساتونهه رامیهتاه کاېي ، خبرياال دښااروالې يااکوس بال مسانول ارګاا  لاه کاوس             ډيره ده او کیادای شاي ياوه لوياه ښااري     

مرکه کوله  ې ولې دا کوڅه ډبي سپي له میهاه ناه وړ ، وغاه غرياښ پاه ډياره بېۍااره ګا          اړه  ارواکي سره په دځ 
ياې وناه   ښته  ې دکوڅه ډباو  ااره پارځ وکاېو ،خاو وایر تاا یر        وراوغ( دسپیو زور) وويل ، دسپیو لپاره مو کو وله 

 ې کو وله تقلبي وه او په قرارداد کې يې فساد شوی و، دځ کو ولې سپي وناه  یو څېېنو وښوده ،وروست    که ،کې
وختلاه او پاه افغانساتا  کاې ياې تاا یر سار په         تقلباي  دفساد او فاسد ضد کو وله وز . بلکې ال يې پیاوړي کېل ، وژل 

 . راوخوت 
و يو شمېر يې يوازځ شعار ورکوي ، خپله غوسه ښیي او زړه يېاوي خاو پار    دفساد په اړه ټول مبصرين نه ښییز ، خ

، ناو پاه   هالساه ورکاې   ې پاه سارکار کاې څاوک  لاه      ،خاو  يونیز . حل الره خبر وز نه وي او  اره يې نه شي سیوولی 
،  اې   هلا ومدا پرلاه پساې ياې تکرارو   ،، بس بل څه نه هخالصه  کېيې  او خوله  وشکې راشین  ونوسبايې په تلويزيون

تا  پاه ناماه سیاساي اپوزيمان واز پاه ومادځ نااروغ  اختاه دی ، ناه کوماه             .... دا فاسد حکومات او دا فاساد حکومات    
باس  ، سیاسي ـ اقتصادي طرحه لر ي او نه وز کومه فکاري برناماه او ا  دفسااد دلاه میهاه وړلاو  ال ياې واز ناه زده            

   ....نارځ ووي ،  ې فاسد نظاس او فاسد حکومت 
 .وره ورځ ددځ غ ونو په وړاندځ معافیت اخلي او پیاوړی کی يفسادکوونکي نظاس کې   په  ه دځ توګهاو پ... 

مهماه څاوک    رکاه ياو څاو  پ   . دا به ساده ګي وي که ووايو ،  ې فساد نمته ، خبره لاه فسااد ساره پاه مباارزه کاې ده       
ا فساد ضاد ناار ځ وواي ، ناو دخلکاو      ناست وي او تر غوږونو په فساد کې ډوب وي خو  ې له کاره وشېل شو او بی

غبرګو  به څه وي؟ که يوڅو  غواړي مقرر شي  او د فساد په روا  بېور بېور او بز  بز  کې  ا  ورګډ کېي  
فسااد ناارځ وواي     ،او ددځ لپاره  ې سرکار ته  ا  ورپه ياد کېي ، يا وز فمار پرځ راوړي ، نو پاه مېاډيا کاې فسااد    

 نو اوريدونکي به څه فکر کوي؟؟
باال کاې لکاه تاو      ټبېۍاره ولس ، کله يوځ خولې او کله بلې خولې تاه ګاوري او اود د فسااد او فسادضاد فسااد پاه فو      

 .ېوا او واخوا سرګردا  دی ېد
 

 :وړانديځ 
 

څاه ډول شای دی او لاه    ب تر ورڅه مېکې بايد پر بلماي بیساد د موداود فسااد دبواملاو تماېی، وشاي ، دا مېکارو        
د ورکولاو الرځ  اارځ څاه دي ، پاه دځ کاې باياد حکومات څاه         ( پديادځ ) ښاکارندځ  بیاا ددځ  ، کومه راغلی دی؟ ښه 

وکېي ؟ کارپووا  څه وکېي ؟ مدني ټولیه څه وکېي ؟ سیاسي دوړښتونه، مېور شېصایتونه ، ديیاي بلماا او ولاس     
 اې لاه اوباو    ،په څېار دی ، ماوږ ياې ياوازځ د څاوکې ياوه برخاه         ؟  فساد په سمیدر کې د کیګلین غرهڅه کوالی شي 
لکاه ددځ دورځ ډيموکراساي ،   ، دا  ې غر الندځ څومره دی ،پرځ نه ياو خبار ، اياا دا فسااد     ؛ ويیو  ،څېه راوتلې ده

 له بهر څېه ډيزاين شوی او راوارد شوی نه دی؟ که وو ، نو  اره يې څه ده؟ 
. پېپله د ا  لپاره وکېي ، پر داسې مهماو ملاي مسانلو بانادځ فکار او کاار کاول دي         يو وغه کار،  ې افغانا  يې بايد
پاارځ روښااانفکرانو داسااې اصااالحي  فمااار ډلااه نمااو  ه سااواندو ، ژمیااو ، ووښایارو او بې اياا مااوږ پااه ملااي سااط ه د زړ 

ي او بیا پرتاه  پورته وړانديځ شوځ پوړۍ ګاس پر ګاس ووو ،رامیهته کوالی  ې دولس او حکومت تر میځ بمل وکېي
دمعقولاو او بملاي   ، له دځ ، ې پېپلاه څاه وغاواړي ، احساساات وښایي ، کیهلاې وکاېي   او خلان سارګردانه کاېي           

 طرحو په وړاندځ کولو او بمل ته راوستلو سره داصالح لوري ته الره پرانیزي؟ 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

ی په وړاندځ  ا  ټییګ ناه  زه فکر کوس داسې فمار ډله به وومره زوروره وي  ې په نظاس کې به يې ویر فاسد وګې
 . ز ډير وي ېشي کېای او تر زرګونو شعارونو او  یغو څېه به يې اغ

 . ومداسې يوه  اره ده .((  نو ښايي ددرملیې بله الر وسیوول شي )) ... اکتر ملګري وغه خبر  ې ډ زما د
و  دځ دناساز کاار کولاو پار      اې ياو څا   ،ناه دي   يویر ټولییز مېکروب پېپله لاه میهاه ناه  اي ، اخاالر دوماره پیااوړ       

مهال دشرس احساد وکېي ، او بله دا  ې لويه برخه ناسز کاار وناه  پاه موبوريات کاې ريښاه لاري ، پاه وېاواد کاې د           
که يوڅو  له تیدځ څېه دمرګ په حال کې . فساد يوه لويه برخه درړځ په مادي فقر کې دي ، احتیاج اخالر وژني 

پرته له دځ  ې بل  ا ته يې ست وکېي نو دژوند بچ کولو لپاره ياې څښاي ، پاه    وي او کوس ګېالد او به پیدا کېي ، 
دځ بیا وروسته فکر کوي ،  ې اوباه پااکې وځ کاه ناپااکې ، لاه مماروت الرځ ترالساه شاوځ وځ کاه لاه نامماروت ؟             

 موږ ډير فکر په دځ کوو ،  ي فساد څیګه کی ي ؟ دځ پوښتیې ته  واب نلرو،  ې فساد ولې کی ي ؟
 ولااه دځ ټولاائ پااه معقولااو الرو  ااارو د فسااد زمییااه  وپیونااو ، د ټولااو لپااره د مااادي فقاار بااالج وکاېو ، ولااه بااه     را ا 

 . د خالصو  افق ته کېک  پرانیستل شي  څېه ستونهو
 .په دځ اړه ستاسو قدرمیو لوستونکیو دغبرګو  په ویله 

 


