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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                 ۲۱۱۲/  ۱۱/ ۱۸                                                             دزیاسرلوڅ مر

 !ی دوښمنمړلو اداري فساد د افغانانو

د نړیوالو  او، له سختو پیچومو تیرشو ووهله کږلیچنه الرخورا لپاره  ژوند او بقا د خپل افغانستان په روستیو کلونو کې 

او  واخیستل و په دې موده کې یو څو ګامونه مخې تهافغانان. تر ننه ژوندی پاتې شو مرستو او پراخ سیاسي مالتړ په مټ،

د  هم اوس، خوغړي پتوګه رامنځته کړواک او د نړیوالې ټولنې د یوه وړیي بیا په نړیوال ډګر کې د یوه خپل افغانستان

 !پرته دهالر په مخکې او اغزنه کړاوومنه  ته د رسیدو لپاره کلي  ارامۍ او سوکالۍ

 راتلونکېد داسې  او  اوږو واخليپخپلو افغانان  ،او هغه وخت به ټول امنیتي مسولیتونه ړه راروان دییپه ب کال ۲۱۱۲ 

 !واو ګواښونو سره الس وګریوان ی نوننګوټاکلو  له په کور دننه او بهر چې بیا به هم سره به مخ شو 

 پانګونه ، ډېرهراتلونکې غټه ستونزه وي مذهبي توند الرې او ترهګر به د، البان، طي وایي د دولت وسلوال مخالفینځین 

 وایي څوک . نور بیا دا هماو ټوله هڅه باید دې خوا ته واړول شي واچول شي رد داسې شرګډو د ټکولو لپاره په کا باید

، سویل او ختیځ کې د افغان یځچې د پنجاب او قم په خم کې رنګ شوي او د ای ایس ای او تهران په الړو النده په لوید

شا او د مرییتوب رسۍ د به هم د شرارت لوی پیټی د دوی په ګیږي، په راتلونکې ، دولت او خلکو په وړاندې جنخاورې

  ! غاړه ويدوی پر

پر  داسې غوایانو ه داو ځمکګڼي او بوخسه غوټه  لویه د راتلونکېبیا چې کورني جګړه مار او ډانګیان ځیني نور خو

      . ایله پامه نه شي غورځید هم ،ونو والړه بوليښکر

 ډوب دولت او د ولس په وړاندې خو په فساد کې او پلویان یي په حق دي،ګواښ او ننګونه پخپل ځای کې سمه دا هر که 

  دې ټولو په سرکې ځای لري ! د بیاه اداره درواغجن غولوونکې او

ډډ او سټې ته ورته په اداره کې فساد او مافیا او د مدیریت د نویتوب لپاره د ارادې نشتوالی په ولسي ژبه د ونې هغه 

 .یا څانګې او خاښونه ګڼل کېدای شيیي ب هغهنورپاتیږي چې 

 څرګندونه، د وزمه امسکاو یا د ولسمشر کرزي په  ډالرو هدمیلیار ۱۱ د له افغانستان سره په توکیو کنفرانس کې نړیوالو

سره د  افغان اداره کې د اداري فساد په مرستې خو مرستګړو هیوادو، خپلې ژمنه وکړه . ، مرستې میلیاردو ډا لرو ۱۸

 .وګڼلې او غوټه تیکو بنسټونو په پیاوړتیا پورې تړلېاو د دیموکراپلیتوب  یوشان ، د قانون په، ښې حکومتولۍمبارزې

د  یي چې اوسیو فرمان  فساد په وړاندې د مبارزې په نوم د اداري ولسمشر کرزي ،راستنېدوپه کابل ته له توکیو څخه 

نږدې درې میاشتې دا دی  له هغه مهال .خپور کړ، مه ۱۴کال د زمري په  ۱۹۳۱د ، مان نوم خپل کړیګڼې فر ۲۴

بریاوې چې دولت یي دې  هغه، خو دولت په دې الر کې کومه لویه او د لید وړ السته راوړنه او بریا نه لري. تېریږي

  !ل کیږيګڼ کې د چیټاکی په اندازه هم نهخروار ، پهاو تبلیغوي برخه کې بیا بیا یادوي

شرطونو د پلیتوب  نړیوالو وخت په منډه او بېړه تیریږي، خو داسې ښکاري چې په دولت کې ځیني واکمنې کړۍ ، د

 !  ي ګڼياو خوشې ټوکې ی او یا هغه پاموړ نه بولياراده نه لري 

، وسایلو او او داسې نوروغوښتنو پلیتابه پیسو. ددې کار او خدمت غواړي، ، ثباتامنیتافغان ولس له دولت څخه 

اخیستالی او پوروالی شي خو د هغو پرځای  نړیوالوله . پیسې او وسایل چې افغانان یي نه لري مدیریت ته اړتیا لري

 .کې د افغان دولت کار او دنده دهلب ،ونه او مدیریت بیا د بهرنیانو نهلګ



 

 

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

پرې  او خوځښت بهیر کې څیرې شي،( بڼه لري. که دا دایره په هره برخه circle) بیخي د یوې دایرې دا ټول په ګډه

 !کیږي او ژوند په ټپه دریږي

خپله چې څه  الدا  او غوريیښتنو په اړه د لوړپوړو چارواکو بفساد او د ټولنې د ورځنیو غواداري  نشتون،د ښه مدیریت 

 .زیات افغاني ټولنې ته تاوان رسوي ترهګرو او مذهبي توندالروله  ،یوې وسیلې پتوګه او داو کړ د ځورد افغانانو دولت 

چیغې او سیاف یي د ال پیاوړتیا  چې قسیم فهیم منيواک مافیا مطلقهقاومت په نوم د ځانګړې په دولت کې دننه د جهاد او م

 .دی محروم کړی ، دولت له ښه مدیریت څخهوهي

جهاد ، د ې چارواکي له دولته ایسته نه کړياو په فساد ککړ لوړپوړواکسین نه کړي  په وړاندې دغه وباد  ځان ،که دولت

 لکه د تورکي پسونو پشان ،و او بیت المالید افغانانو په شخصي شتمن رو دوه لسیزو کې یيیاو مقاومت مافیا چې په ت

او د مدیریت نویتوب ته چې د افغانانو غوښتنه او د نړیوالو مرستې ورپورې  لمونه او څټونه کړی په کور کښیننوي

به هم له السه  مالتړمرستې اود نړۍ هم زیات شي او نور به واټنافغاني ټولنې ترمنځ  تړلي، پام ونه کړي؛ د دولت او 

 .ورکړي

د ښوونې او لکه  جنګولو ته ولمسويموضوع په اړه، د یوې بې ارزښته کې منځوبلخوا که افغان دولت، افغانان خپلو 

لکه بسم  ودریږي او یا ولسي جرګه د خپلې پریکړې پر ضد رباني پر سر یو متنازع سړي د روزنې د پوهنتون په نوم

وزیر پتوګه  ملي دفاع درته یي ینیو چارو له وزارت څخه لیرې او بکورد  یي بیکفایتۍ او فساد په جرمد چې  هللا محمدي

  .و ترهګرو تبرګي ته الستی وراچويومانه، په داسې حاالتو کې دولت خپله ریښه په تیشه وهي او د طالبانو او نور

 ؟، مالمت څوک دیچې کاڼې اخلې ځان پرې ولي

ه په شعار او وینا کې متحد پوځي بریدونو په وړاندې لږ تر لږي بولم که پر کونړ والیت د پنجابو وړافغان دولت  به زه

تړۍ ژبه په مهال، دولت افغان ولس ته تر ژبې الندې او په تړد څرګند او بربنډ تیري  د پنجابافغان خاوره پر .واوسي

او  زړه نا زړه! ایا په داسې یو څه وایي او بل چارواکی بل څه زیر! یو وسهار یو څه وایي او ماښام بل څه ،خبرې کوي

 ؟ نو سترګې سوځيرنیو مخالفینو او بهرنیو دوښمنادریځ، له افغان دولت څخه د کو څپڅپاند

 ، نوخپلمنځي توپیرونه او تربګني وینيد افغان دولت  ،کله چې د دولت کورني مخالفین او ګاونډي سیاالن او بدخواهان

 !رته افغان دولت ته راګرځيید ټولو ستونزو ریښه ب په اند د ډیرو اوحیا نه کیږي له افغان دولت څخه یي 

ګر او که په دولت کې تره ،؟ مذهبي توندالريوپوښتو څوک ډېر مضر او خطرناک ديځایه نه ده چې له ځانه ینو اوس ب

  ؟جهادي مافیا

 ؟واکمنه مافیا اګیان، تالي څټي اودننه د دوی ګوډاو که په دولت کې  ګاونډي سیاالن، مخالفین

 ؟لوم دوښمنڅرګند او ما ، پنځم ستون او که بهرنیپه کور دننه دوښمن، د لستوڼي مار

 ؟رو او طالبانو ګوزارونه او بمونهکه د ترهګ ، د خلکو کړوول او ځورول لومړی وبولو او، ناوړه ادارهمدیریتزوړ

، له او دنده د نورو پر غاړه وراچول خپل پیټی د نویتوب او سمون د ارادې نشتون او که، کې ککړتیا فسادتر ستوني په 

  ؟ نیوکهنورو ګیله او پرهغو 

لومړی  چاره ،کورنیو ستونزو د او ر هر څه زیات په کور دننه د لستوڼي مارمضر او خطرناک دي خو تالبته دا ټول 

 !ده ته سخته اړتیاده او د ناوړې ادارې سمون پکار 

 پای

 
 


