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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 

 

   ۱۱۰۱۱۰۰۱۰۲                               غوث جانباز
 

 ها دوکسحلقۀ َپـــَر
 

چیدی  در   افغانسداا   وصدیا  اداره و حکومدت کندون    صاصواًل بسیار مشکل است بدوو  در نردر داشدت ماهیدت و      
 .ماننو اسمعیل  ا  نوشت  بارۀ شخص

 

 دوکسپر  تقداع  و تمرکدی    مد  تدوا    ار داردقدر  حامو کرز  ، که در رأس آ  رئیس جمهوررا ادارۀ کنون  افغانساا 

 :نام بردآت  م  توا  ( Paradox)ردوکس ها  دا ل نرام کنون  از پدر . ها نامیو
 

  "جمعیددت اسدد م "د و نیدی  کدد  از فعدالی    بددا  دا پددا هد  در حکومددت تشددر   دار   دوکسد  بدده ندام فهددی  قسدی  کدده   پر -
مناقدددو و مخدددال  پالیسددد  هدددا  حکومدددت کندددون  در   )

  ؛ م  باشو ( هسانو   از مواردبسیار
 

دوکسددد  بدددده ندددام رشددددیو دوسدددا ، رئددددیس ارکددددا     پر -
جمهدددور  اسددد م   سددرقومانوان  ایلددد  قدددوا  مسددل   

 ا عور کده هوا واهدا  و   )افغانساا ، همیما  رئیس 
ش جنددددددددب"( "رهبددددددددر"یاشدددددددقا  و  او را مینامنددددددددو  

با هیارها ملیشۀ مسل  و گوش به فرمدا   ..." اس م 
" رهبددر" میشددنو   کدده ا دد    گدداه گدداه مددا  . . ".رهبددر" 

در سط   یانت هدا  ملد  بداال  تدرو  هدا         ادیا 
مندداب  عبیعدد  در شددمان افغانسددداا  بددا گسدداا   تمدددام      

 ؛...میواشاه باشو
 

 ندددور، والددد  بلددد ، محمدددو دوکسددد  بددده ندددام یطدددا   پر -
از ا  زمدددد و در یددددی  یضددددو ادارۀ کنددددون  همچنددددا  

ۀ   ادارلکده هد  مخدا   " جمعیت اس م "فعالی  گروپ 
بددده عدددور گسدددارده   کندددون  اسدددانو و هددد  در دا دددل آ  

دوکس مذکور بوو  آنکده وقعد  بده    پر . حضور دارنو
حکومت مرکی  گذاشداه باشدو، همدی  اکندو   دود را      

و   ددو ش احسدداس میکندو، بده شددو  بدرا  توسددعه و تعمیدت کددیش شخصدیت      افغانسداا   در شددمان" شدداه گدا " اقدل   حدو 
ندو بد    توا افغانسداا  مد    مرکدی   ر گاه گاه برا  تبارز زور  ود به حکومتوال  مذکو. کنو زدائ  کار م  مرکی ت

بخواهو  ا مشاور   زرنگش برا ش توصیه نما نو، بده بهاندۀ اسداحکام هدر چده       "هانه اششا"باکانه، عور که دن تنگ 
 ام اتبدا  ا درا   بده ند  را مدیار شدر     کنو تا کوچه ها  تدرر خ  شدهر باسداان      ها  فیصله م  با ا ران " دوسا "بیشار 
ارتبدداه همدۀ آنهددا بده سددرو س هدا  اسدداخبارات     )هددا سد ان برانگیدی    افغدا   و دت و فعالیددت هدا  شددا  بدرا  اک ددر   کده ه 

 شدمار   .نامگدذار  نما دو   اسدت  1(جمهور  اس م  ا را  و توظی  شوه برا  تخر ب وحو  مل  و تجی ۀ افغانسداا  
ید وه بدر آ    . رسو کنو امروز به هیارا  ت  م  ا محافرت م دوکس و حلقۀ نید ا به او رکه ا   پر  گارد مسلح

کندو قوماندوا  هدا  امنیدۀ پدولیس و حاد  قوماندوا  هدا  قطعدا            امروز هیچ مرمور حکومت مرکی  حا  جرئت نم 
 ولی  ر اسدت  بوو  کسب مجوز نور تعیی  نما و؛ یی  حالت در قسمت مسرا اردو مساقر در مناعت شمان افغانساا  

 نیی صوق میکنو؛ دولا  امنیت
ا د  شدخک کده    . مشداهوه نمدود   توا  نیی م  ا شیرزو غد گر  را در منطقۀ شرق  افغانساا  به نام گل آ ردوکسپ -

، اقاوار وافر  در میا  بخش  از اهال  قنوهار، فراه، هلمنو و منداعت د گدر بر دوردار اسدت     شود از نفوذ و گفاه م 
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 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

که باال  او از بابت ا ا س و فساد در گمرک تدور  ، ا داذ  هدا      همه اتهاماتبا   موتهاست با ب  ایانائ  ب  سابقه
و یوم تطبیت پروژه ها  بنیداد  بداال  او وقادًا فوقادًا      رو ناکام  ها در ادارۀ وال ت ننگرها در راه ها، ب  کفا ا  ها 

 .شونو، بر ورد میکنو وارد م 
 .عو  اسام   وددار  م  نما  چو  لیست مذکور م  توانو عو ل شود، از ذکر ب

بنیداد همدی     ا د  آقدا بدر   . دوکس هدا دارد بخصوص  ود را در میا  ا   همده پدر   جا گاه ،تورن اسمعیلدوکس و اما پر
  و آب مون بوده اسدت، بده کرسد  وزار  اندرژ    هاست در ادارۀ رئیس جمهور کرز  مع که از مو دوکس اصل پر

و بنیداد  بدرا  حیدا  امدروز و آ ندوۀ افغانسداا         همد  از ا د  یرصدۀ مهد      تقرر  افت، بوو  آنکده اندوکار   درک و ف  
وز در اندرژ  و آب عد     " دسدت آوردهدا   " دواه  در ا نجدا از    با علب پدوزش از  وانندوگا  یی دی نمد     . داشاه باشو

ام  واه  یرض نما   که وز در مدذکور در تطبیدت تمد     فقط م  . اد آور  کن  با تفصیل سالها  تصو  وزار  مذکور
 قابددل و بددودهدر سدداحۀ آب و بددرق ناکددام مطلددت   و انکشدداا افغانسدداا  در مجمددو   بددرق  و توسددعۀ تولیددو  پددروژه هددا

ا  در یی  حان حرص قور ، امیر نامیوه شو  و غر یۀ جندگ کدرد ، در ذهد  اسدمعیل  د     . م  باشو اساجواب شو و
 واهدو بدازه  قطعدۀ     مد  ( بدرا  آ در   بدار    امیدو اسدت و بده احامدان قدو      ) یمیدت دواندوه اسدت کده ا نبدار       آنقور ر شۀ

را به کار انوازد و احساسا  پاک بخش  از اهال  شر   کشور را در مناعت جندوب غربد  کشدور بده دال دل      " جهاد"
 .و ابیار  کنو سو و از آنها کامً  اسافادۀ  نما ومخال  تحر ا 

ای میدده هددا   ماضدداد بددا  صددوور و  یددر  ددودا غیددر قددانون  هددا  در فعالیددت دلچسددرار آنکدده آقددا  وز ددر انددرژ  و آب
بده موجود دت پشدایبان  از آمدر مسداقی   دود،  عند  رئدیس         ( که  دود یضدو ال نفدا آ  اسدت    ) پالیس  جار  حکومت 
ردوکس د گدر  در میدا  باشدو، و آ      دود بدوا  معند  اسدت کده احامدااًل پد       ا د  بده نوبدۀ    . کنو جمهور کرز  اشاره م 

و فسداد بدازه  قربدان      ما  وارده از ا   بابت از عرا رئیس ادارۀ مبارزه با ارتشدا   ا نکه ام ک غصب شوه و اته
 !شوه باشنو؟.  . .مصلحت ها

یس جمهدور کدرز    هدا با دو شدخک رئد     دوکسکس اصدل  در ا د  حلقدۀ بد  اناهدا  پدر      دورسدو کده پدر    چنی  به نرر م 
 ...باشو
 

 پا ا 
 

 


