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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

  
  

 ۱۷/۰۴/۲۰۱۶          خوشحال آصفي 
 

 ،کابل ښار اوسنی وضعیت
 د ګډ حکومت د کار انځوروونکی

 

خو په مقابل کې یې په واټونو او سرکونو کې د  ې،نونو که څه هم هوا نسبتآ صافه کړپه کابل ښار کې ورستیو بارا
و حکومت یې خ ،اوبو ډنډیدو خلکو ته ډیرې ستونزې پیدا کړې. ښاریان وایي د چاپیلایر ککړتیا ورځ تر بلی زیاتیږي

پر وړاندې هیڅ اقدام نه کوي. مدني فعاالن پر حکومت غږ کوي چې د کابل ښار روان وضعیت ته د رسیدګې په 
 .ره دغه ښار ته ښاروال معرفي کړيموخه ژر تر ژ

په رښتیا هم چې د اشرف غني او عبدهللا تر منځ د ملي یووالي په نوم ګډ حکومت ډیر عجیب او غریب دی. د حکومت 
خو پایله یي د کار او مدیریت ضعف، د اشرف غني له لوري د ملي یووالي د حکومت  ،په رأس اووه د واک چلوونکي

 پښتۍ ماتول، د کار په لومړۍ ورځ د قانون خالف د اجرایه ریاست څوکۍ رامنځته کولو پر اساس د اساسي قانون د
ړو همدارنګه په دولتي لو ، ریاستونو، معینیتونو او نورو دولتي ادارو پنځوس ــ پنځوس ویش اود حکومت د وزارتونو

او ټیټو څوکیو باندې د اشخاصو د ګمارلو پر سر د ولسمشر او اجرایه ریاست تر منځ نه همغږي او ناقانونه سیالي؛ د 
 .اشرف غني او عبدهللا تر منځ د شریک حکومت عجیب او غریب جوړښت او ثمره په ډاګه کوي

سلنه مالیه حکومت ته ورکوي، په دولتي  ۱۰کې په سلو کې اوس مهال افغان ولس د ټلیفون په کریډیت کارتونو 
روغتونونو کې له ناروغ پیسې اخېستل کیږي، د بانکي خدماتو فیس؛ د دولتي کارکوونکو له تنخواګانو ګرځول کیږي 

 هخو پوښتنه دا ده چې افغان حکومت د ولس ل ،او همداشان په راتلونکې کې به د بریښنا په قیمت کې لوړوالی راشي
 پاره د دغو مالیاتو په مقابل کې څه کړي دي او دغه د مالیاتو پیسې چیري مصرفیږي؟

ی غوخو په مقابل کې یي ولس ته د ه ،دا سمه ده چې په نورو ډیموکراتیکو هیوادونو کې هم حکومت په ولس مالیه وضع کوي
کوي چې له ولسه شوکه وکړي او د مالیې په نوم سانتیاوې هم برابروي. نور هیوادونه داسې نه آد غوښتنې برابر د ژوند کولو 

خرڅ کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د اشرف غني او  شرتو په نورو هیوادونو کې د عیش و عپیسې د خپلو سفرونو ا
لي، الیه اخعبدهللا ګډ حکومت له خلکو د مالیاتو په نوم جزیه اخلي. د دوی ګډ حکومت په مختلفونو نومونو له افغانانو څخه م

خلک په دولتي روغتونونو کې د فیس په مقابل کې معاینه کیږي او همداشان داسې ویل کیږي چې ټاکل شوې د بریښنا شرکت 
خو  ،به په راتلونکې کې د بیل په قیمت کې لوړ والی راولي. دا ټول هغه څه دي چې حکومت یې پر اساس د ولس وینې زبیښې

 .دمات نه وړاندی کويپه مقابل کې یې ورته هیڅ ډول خ

د ګډ حکومت د بې غوریو او بې کفایتیو له جملې څخه یوازې د کابل ښار د اوسني وضعیت یادونه کوو. د اشرف 
غني او عبدهللا تر منځ شریک حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت د ویش پر سر د اختالفاتو له امله له کابو دوه کلونو 

خوا اداره کیږي، اورښتونو د کابل ښار له سړکونو دریابونه او خوړونه جوړ  هراهیسې د کابل ښاروالي د سرپرست ل
کړي، په هر ځای کې د سړکونو پر مخ د اوبو شتون له امله الرې بندیږي چې هیوادوال یي له ګڼ شمیر ستونزو سره 

ده او  ډیران ته ورته کړېالس او ګریوان کړي دي، د ښار په منځ او بیالبیلو برخو کې د کثافاتو انبارونو د ښار بڼه 
راز د خامو سړکونو د پخولو په چاره کې ناغیړي او سستیا؛ د الره بندۍ بل اساسي المل بلل کیږي چې ښاریان  همدا

یي له ستونزو سره الس او ګریوان کړي دي. په ټوله کې ویالی شو چې کابل ښار د پالزمېنې په توګه د نړۍ په 
ښارونو کې لومړۍ ځای لري چې د دوو کالونو په موده کې هم د ښاروال په لرلو نه سطحه په تر ټولو چټل ترینو 

 .توانیږي
د یادو ټولو ستونزه سرچینه؛ د اووه سره حکومت د اووه سره واکمنانو له خپل منځي اختالفاتو او په هره وړه او لویه 

ز کوو، که چیري د ولس په مقابل کې مو ږ حکومت ته وړاندیله ناندریو څخه اخیستل کیږي. مو خبره د دوی تر منځ
خپل له منځه تلونکی مالتړ بیرته ترالسه کول غواړئ، که چیري د ولسمشر، اجرایه رییس او په ټوله کې د افغان د 
رهبرانو په توګه خپله پنځه کلنه دوره بشپړه کول غواړئ او که چیري د تاریخ په پاڼو کې د خپلو نومونو په تور خط 

کړئ. راځئ نور د واک پر سر له خپل  نو د ولس په مقابل کې ځانونه ځواب ویونکي احساس ،ن ژغورل غواړئله لیکلو ځا

نې د ګ ،واغوندئ ور منځي اختالفاتو تیر شئ او راځئ نور مو په خپله پاتې درې کلنه دوره کې تیرو کړو ژمنو ته د عمل جامه
 .حساب او کتاب ورځ له پامه مه غورځوئ، ډېر ژر دی چې ولسې سونامې به په څپو راشي

 پای
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