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  ۰۷/۰۷/۲۰۱۸                        رزاق مامون

         

 به دام افتاد تاج درواز یامپراتور ب
 

کرد؟ نادرشاه  ریرا دستگ یهمه سکوت، اکنون نادر شاه کوف نیکابل چرا بعد از ا دولت
و  هیبر صادرات و واردات به روس انه،یم یایهم مرز با آس یپنج ولسوال قیاز طر

 اروپا مسلط بود.
 ریو ظاهر قد یرزویگل آغا ش م،یفه میدرگذشته فرستاده خاص قس ،یشاه کوف نادر

که هر رمه دار مکلف بود  افتی یتا آن جا تسر یحت یبرادران کوف یبود. امپراتور
 یاساس یاز علت ها یکیدهد.  لیبه نفر نادر شاه تحو یهزار افغان ۵۰که دست کم 

 یآن ها به شمار م یاست که پشتوانه اصل میفقدان مارشال فه ،یگرفتار نادر شاه کوف
جنگ  کینا خواسته در  ایخواسته  یاست که برادران کوف نیرفت. عامل دوم ا

خانواده را از ادارات  نیا میگل یدولت مرکز دیگرفتار آمده اند و شا یمنطقه ا یاطالعات
 ینادر شاه کوف          بدخشان جمع کند. 

 

کار،  نی. با ااوردیب رونیب یخشان را از چنگال خاندان کوفگرفته است تا بنادر شمال در قندز و بد میتصم یدکترغن
مواجه  یمواد مخدر احتمالن با مشکالت نیسالط گریتاجکستان و د یاطالعات یشبکه ها ،یرزویاسدهللا خالد، گل آقا ش

 خواهند شد.
 

 یکس یرا اختطاف کرد و صدا یخانم یکوف الرحمنبیمج ،یدارد. بار یطوالن یبرادران، داستان نیا یها یستمگر
شد،  یکوف آب اعمار م یایدر یرا که رو یتینشد. نادرشاه سلطان کوچک درواز، کار ساختمان دو پل کانکر دهیشن

او را بر سرکار  یکوف هینامبرده از جمله فوز اتاما مقام دندیشور یبر و ۲۰۰۹سه سال متوقف کرد. مردم در سال 
منطقه در  یاطالعات یبه طالب، نفوذ دادن مفرزه ها یمواد مخدر، اسلحه فروش نیطخانواده به سال نینگهداشتند. ا

 شهره اند.  یشیمناطق مختلف و ستم ک
 

که دستور  یکس نیمواد مخدر به زندان افتاد، اول یکاروان ها یبه جرم رهبر یهللا کوف تیهدا یوقت ۲۰۱۱ درسال
 بود. یله قبلداخ ریوز یرا صادر کرد، بسم هللا محمد یو ییرها

 

جز  یبدخشان مواجه بود و چاره ا یسرحد یشبکه ها هیاز ناح یدر آن زمان با مشکالت سخت یکرز یآقا دولت
بزرگ مواد مخدر  یوزارت دفاع از کابل به بدخشان رفته و محموله ها یگذاره نداشت. در همان سال چرخبال ها

بود که همان زمان  یو سار یجار یبه حد هیقض نیدادند. ا یم لیدر مرز تاجکستان تحو یمنطقه ا انیرا به مشتر
به  ییکایو امر یکرز نیکه ب یاعتراض کردند. اما اختالف یبه کرز نهیزم نیمستقر در افغانستان در ییکایامر یقوا

 خاتمه داده شود. ینادر شاه و برادران و اهیوجود آمده بود، مانع از آن شد که به سلطنت س
 

 هبهیتاجکستان و روس یسواد است اما عامل فعال ارتباط با طالب، داعش و استخبارات مرز یشاه، کاملن ب نادر
اصالحات و  استیر قیکوف ظاهرا از طر یولسوال یاول بعد از طالبان برا انیکه در سال یرود. زمان یشمار م

به دستور دکترمشاهد ولسوال کوف آب شود.   هتا نادر شا دینگرد هیته ستیشد، شارت ل یولسوال انتخاب م ،یادار
به جهر گفت: هشت سال است که نادرشاه  یها برگزار شد. معلم یکوف یخاندان یایماف هیعل یتظاهرات ۲۰۱۲درسال 

بدخشان در پارلمان بر مردم  ندهینما یکوف هیخواهرش فوز تیکه نه سواد خواندن و نوشتن دارد با حما یکس ،یکوف
 به رقابت گذاشته شود. یکوف آب در اصالحات ادار یولسوال یگذارد که چوک یکند و حتا نم یکوف آب ظلم م

مان  داریو در د میکوف آب سال گذشته به کابل رفت یاز اهال یمذکور نامدار خان نام داشت. او داد زد: ما جمع معلم
جمهور در پاسخ به ما  سییاست. رفرد ظالم، فاسد  کیکه  میشد ینادرشاه کوف یجمهور خواستار برکنار سییبا ر

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mamon_r_ampartr.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mamon_r_ampartr.pdf


  

 

 2تر 2 له :شمیرهد پاڼو 

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

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

 

 یولسوال نیجمهور هنوز نادر شاه وسوال ا سییر یسال از وعده کیکند اما با گذشت  یکار را م نیوعده کرد که ا
 .دهدیبرسر مردم انجام م دیایاست و هرچه از دستش ب

به مرگ شدم،  دیکه بارها من توسط نادر شاه تهد دیکش یم ادیمعترضان فر نیاز ا گرید یکیغالم هللا  یمولو همچنان
تا  میبار هم توسط او لت و کوب شدم و چند روز هم در زندان به سر بردم. امروز ما زن و مرد کوف آب آمد کی

ظالم را از سر مردم پس کند اگر نه ما  نیا دیدهد، با یما گوش م یهاکه اگر به خواست میاز دولت افغانستان بخواه
 . میآدم دفاع کن نیا یهاو از حق مان در برابر ظلم مییکه به خاطر دفاع از خود به کوه برا میریناگز

 یو شمار یخبر یمردم از ب یاثر نداد. برخ بیمردم ترت یمتحد بود، به صدا یجنگ تکارانیکه با جنا یکرز دولت
 ای یموضوع قوم کی ،یکنند از سپردن نادر شاه ها به چنگ ادارات بازرس یم یسع ،یو نراد یگر لهیاز سر ح
 بتراشند که کاملن غلط و تاسف بار است. یمنطقه ا

 

 ده از بالګ رزاق مامونش تهفگر
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