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 2۰1۰۱1۰۱۰۲          آصفی خوشحال
 

 درغلۍ حقیقي حکومت؛ خیالي
 

 حاالت، امینتي ترینګلي لکه دی ګریوان او الس سره ستونزو بیالبیلو له اړخه هر له افغانستان چې کې حال داسې په
 دننه حکومت د تیښته،( ځوانانو) ځواک کاري د هیواده له حالت، اقتصادي ځوړ په مخ شتون، فساد د کې اداراتو په
 په او باوري بې خلکو د حکومت په پروسه، نیمګړې سولې د سره مخالفینو والو وسله له شتون، بانډونو مافیایې د

 افرادو خیالي د کې برخه ملکي او نظامي په اوسمهال دی؛ روان حالت بحراني اقتصادي او امنیتي سیاسي، کې ټوله
 خیالي معلولین، خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي ځواکونه، امنیتي خیالي. کیږي مطرح خبرې شتون د

 عایداتي ته خلکو ځینې بهر او دننه حکومت د چې دي څه هغه ډاکټران خیالي او کلینکونه روغتیایي خیالي شهیدان،
 شی، رلوسپا ته حکومت افغانستان د وشي، مرسته څخه هیواد کوونکي مرسته د. دي شوي جوړې سرچینې
 سورې نارې ولس. شي ترغۍ تاال څه هر او شي سپارل ونه حقدار په حق خو شي خپاره کې رسنیو په یې خبرونه

 او وارثانو شهیدانو د اخیستی، نه حق خپل معلولینو زمونږ شوې، نه سره مونږ مرسته دا لپاره خدای د چې وهي
 هیوادونه کوونکي مرسته او حکومت خو کړی ترالسه دی نه حق شوی ټاکل لوري له حکومت د یې ته یتیمانو

 او نغدي سره کورنیو شهیدانو د او معلولینو سلګونو په کې ځای فالني په چې خپروي اعالمیې او نیسي کنفرانسونه
 .وشوه مرسته نوره

 

 د افغانستان د سیګار، یا دفتر مفتش ځانګړي د امریکا د کې چارو به بیارغونې د افغانستان د وړاندې موده څه
 سلګونه په کې کلونو تیرو په چې ویلي، سیګار. کړي خپرې څېړنې خپلې اړه په پالن مشارکت د تړونونو روغتیایي
 څیړنې دوی د. دی لرلی شتون خیالي بلکې لري، نه شتون فزیکي هېڅ روغتونونه او مرکزونه روغتیایي

 بودجه یې اړه په تمویل د خو لري، نه وجود اصالا  روغتونونه او کلینکونه۰۰ مخې له معلوماتو د چې څرګندوي،
 په مرکزونو1۱ همغږي د دننه په افغانستان د همدارنګه او دی، تکراري مرکزونه نور1۱ همدارنګه شوی، لګولی

 ولسوالۍ د مرکزونه12 او خوري نه سمون سره راپور له والیت د مرکزونه۱۰ نور همغږي د نشته، معلومات اړه
 مخکې دې تر ده، بېلګه څرګنده بله یوه اختالس او فساد د کې افغانستان په هم دا. لري نه مطابقت سره معلومات له

 و، شوی ویل کې راپور دغه په. کړ خپور راپور اړه په ښوونځیو خیالي شمېر زیات یو د کې افغانستان په سیګار
 منظور بودیجه لپاره ښوونځیو لسګونو د چې کېږي، سترګو تر موارد داسې کې راپورونو په وزارت پوهنې د چې

 کې تشکیالتو په ځواکونو امنیتي د افغانستان د همداشان. لري نه وجود اصالا  ښوونځي خو شوی، اخیستل او شوی
 لومړیو په کال روان د هم غني اشرف مشر حکومت ګډ د. دي شوي خپاره هم راپورونه بیالبیل پرسونل خیالي د هم
 هغه په ځواکونه افغان ښایي چې و ویلي او و کړی څرګند شک ارقامو موجودو په ځواکونو امنیتي افغان د کې

 چې و ویلي صدیقي صدیق ویاند وزارت چارو کورنیو د اړوند همدې به. دي ویلي یې مسووالنو چې وي نه شمېر
 سره ستونزې دغې له ځواکونه ساتنې عامه د او ځواکونه پولیسو د زندانونو د ځواکونه، پولیسو ییزوسیمه د زموږ

 چې وي الندې څارنې تر او شي وڅارل تل کې سیستم یوه په باید وغوښتل مو پولیس ملي افغانستان د خو دي؛ مخ
 .”کړو جوړ سیستم ډول دغه چې وه همکاره سره موږ له ډېره کې درشل دغه په ټولنه نړیواله

 

 وایې ګیانوال؛ دین جمعه استازي خلکو د پکتیکا د. کړیده څرګنده اندیښنه خپله هم غړو جرګې ولسي د ړها همدې په
 شمېر پولیسو حقیقي د کې ولسوالۍ دې په خو لري؛ پولیس 2۰۰ کې تشکیل په ولسوالۍ ښار زرغون والیت دې د

 په ګوتو د خو دي؛ کسان 2٥۰ تشکیل پولیسو د کې ولسوالۍ اورګون په پکتیکا د همداراز. رسېږي ته تنو ۱۰
 لس بڼه عملي په خو دى؛ تنه 2۰۰ تشکیل پولیسو د کې ولسوالۍ برمل په والیت دې د او لري شتون شمېرکسان

 .کېږي ترسترګو نه کې په هم کسان
 

 په شهیدانو او معلولینو د کې تازه په اوس خو وو، اورېدلي مو ښوونځي او روغتونونه ښوونکي؛ پولیس، خیالي
 سلګونه شهیدانو او معلولینو د مخې له راپورونو وروستیو د. کیږي ورکول خبرونه معلولینو خیالي د کې لیست
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 تر امتیازونه کورنۍ خیالي شهیدانو او معلولینو د اتیازره باندې څه میاشت هره خو لري؛ اړتیا ته مرستې کورنۍ
 .دي معلول وګړي سلنه 2.٢ افغانستان د مخې له معلوماتو د وزارت چارو ټولنیزو او کار د. کوي السه

 

 به برخه یوه بودجې ځانګړې ځواکونو امنیتي د شي څېړل ونه ډول جدي په خوا له حکومت د موضوع دغه که
 .شي پراخې هم به امنۍ نا او وي تللې خوشې

 پای


