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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دغَ پتَ.  ښت ُوکارۍ تَ رابْليًـتاطْ پَ درافغاى جزهي آًالیي 
  ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې بڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت 

 

         ۲۱۰۲هارچ،  ۸                                                                                                هاللی هْطی ًظام     

          

 ، رّس هاتن بزای سًاى ُویؼَ هحزّم افغاىسى جِاًیّسر
 حمْق حمۀ سى افغاى یا پاهال ،«تفکیک جٌظیتی»اػالهیۀ 

 

 

ّ اس حمْق اًظاًی ّی بَ  رّس سى در طزتاطز جِاى تجلیل هیگزدد ُوبظتگی در آطتاًۀ رّس ُؼتن هارچ کَ

هلل هتحذ با اهعاء بز آى اجبار کَ هوالک ػعْ  «حمْق بؼز» اطاص هتْى لْاًیي اطاطی دّل ّ اػالهیۀ هؼتبز

بَ حاهذ « تفکیک جٌظیتی» دارًذ، ػْرای ػلوای افغاًظتاى اػالهیَ ایزا در هْرد در سهیٌَ یزع تؼِذاتی راپذ

بَ صزاحت اػالم ًوْد  ا  ًذارد، بؼذطِوی چ ُی ادػا ًوْد کَ دریي لعیَ ءرئیض جوِْر ابتذا .تظلین ًوْد کزسی

اس هْلف غبمۀ اًاث ّ  «!» ي اػالهیَ در حمیمت حمْق سًاى را پاهال ًٌوْدٍ، بلکَ بَ هٌظْر حوایَای! کَ بلی

اُز ًَ تٌِا آلۀ دطت اجاًب بْدٍ ّ ُز رّس بَ رًگی ظ کزسی کَ. حفع حمْق آًاى بْدٍ ّ بایذ ػولی گزدد

هیگزدد، ػوال  ًَ تٌِا حاهی ُوَ ًالعیي حمْق سى هظلْم ّ هحزّم افغاى ُظت ّ ُیچگاُی اس اصْل ػذالت ّ 

با غزف گیزی ّ تْػیح غزفذاری ًوی ًوایذ، بلکَ ّلتا  فْلتا   اجزای لاًْى در هْرد حك پاهال گؼتۀ آى بیٌْایاى

 . هیگذاردپا  ، تماظا داردَ اػالهیۀ حمْق بؼز در افغاًظتاى، بز آًچاس هزد طاالری  حوایتًمط حمْق سى ّ 
 

کار، تحصیل ّ بَ اطاص ایي اػالهیَ، در صْرت تؼویل آى، هٌبؼذ سى ّ هزد افغاى ًبایذ در اجتواع با ُوذیگز 

در حمیمت فِن . داػتَ باػٌذ ًبایذ ُیچ سهیٌۀ هؼتزک ُوکاری ًوایٌذ، یؼٌی بصْرت کل سى ّ هزد افغاىفؼالیت 

، اهکاًات ػولی چٌیي ادػایی ًاهوکي بَ ًظز هی آیذ

گًْی بیؼتز اّظاع ًابظاهاى ّلی بزای تؼتت ّ دگز 

ػزیعَ ای را چٌیي یک  ،«ػْرای ػلوا » فؼلی،

پیغ ًوْد ّ اختیارات رئیض جوِْر دهذهی هشاج را 

هؼلْم ًیظت کَ چٌیي هاجزا . باس ُن بذطت گزفت

هثال  اس ، «دیْرًذ» طزف خػ فزظی ُایی اس آً

أت هیٌوایذ یا اس کذام رُبز ًؼ «حماًی»جاًب گزٍّ 

، چًْکَ اس آى دیار ز اطالهیظت ُای طیاطیدیگ

اس همزرات رژین آخٌذی  حتی ػجالتا  چٌیي پیؼٌِادی

ایزاى کَ بَ هذاخلَ ّ آػْب اًذاسی در افغاًظتاى 

 !اػتغال دارد، طخت تز ّ تاریک تز اطت؟

ظتزدۀ اداری، چْر ّ چپاّل با توام ًاکاهی ُا، فظاد گ

ُای ػاهَ ّ ّجٍْ طزػار کوک ُای دارایی 

هزاػات سّرهٌذاى ّ اغواض ّالتصادی ّ ًظاهی کَ 

اجزای ػذالت اجتواػی اس جاًب گزّپ ُای ًبْد 

در هولکت با کار، د، الآل در دُۀ اخیز اللیتی اس سًاى تحویل هیؼْ افغاى بز هلت بی دفاعلذرت، ّابظتَ بَ 

ػذم هظئْلیت حاهذ  جاٍ غلبی ّ تحصیل ّ هظافزت ُا تْاًظتٌذ تا حذّدی ًفض راحتی بکؼٌذ کَ آًِن اس بزکت

 .بخاک بزابز هیگزدد ،در اجزای لْاًیي کزسی
 

هولکت بَ  ػاُکار ُایی را در اجزای اهْر ۲۰رئیض جوِْر افغاًظتاى دریي دٍ طال اخیز، یؼٌی در لزى 

کَ حك هلت  «جٌایتکاراى جٌگیػفْ » ،مذین ًوْدٍ اطت کَ بایذ بَ ُز یک آى افتخار ًوْدیخ تصفحات تار

تاریخ ایي لزى در  طت کَّ لکۀ طیاٍ اّلی ابْدٍ  ًظیز  رًجْر ّ جٌگ دیذۀ افغاى بْد، در ًْع خْد در جِاى بی

 ػاُکار دّهی ُواًا. پاهال گزدیذهلیْى ُا افغاى بیٌْا ًا حك  لاًْى، خْى  در تْػیح ایي ثبت گزدیذٍ اطت

هطیغ ّ فزهٌبزدار هطلك  بی حك، هحبْص، ک بزدۀهیباػذ کَ سى افغاى را بَ ی« لاًْى احْال ػخصیۀ»  تْػیح

بَ هٌظْر رطاًیذى خْد ّ یا غفلغ بَ داکتز  ۲۰در لزى بیزّى رفتي را اس هٌشلاجاسۀ تبذیل ًوْدٍ ّ حتی بَ ّی 

اطت کَ بز ػکض اػالهیۀ حمْق بؼز ّ  «تفکیک جٌظیتی» طْهی ُویي اػالهیۀ ػاُکار بیٌظیز . ّ دّا ًویذُذ

حمْق اطت کَ  هتْى لاًْى اطاطی ایي دّرٍ ظذ ُوچٌاى  ّ بْدٍ  ۰۴۹۸در طال  اس جاًب افغاًظتاى اهعای آى

  .اًاث هولکت را اس تِذاب ًابْد هیٌوایذ
 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دغَ پتَ.  پَ درښت تاطْ ُوکارۍ تَ رابْليافغاى جزهي آًالیي 

 ئ ُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې بڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت

بتی را آًطْر کَ ُیچ ًتیجۀ هث «ػوال  » سى طتیشّ یز بؼزی خْاُین دیذ کَ ایي ػاُکاری ُای غ بلی ُوْغٌاى،

بزای اداهۀ لذرت ّغزق ًوْدى ُزچَ بیؼتز هولکت در طزگزداًی ّ تؼتت،  زٍّ ابي الْلت ّیحاهذ کزسی ّ گ

فمز ّ پاهال حمْق اللیت هٌجولَ غبمۀ 

 ، پیغاًاث هحزّم ّ بیذفاع افغاى

آیا ایي دّلت . اًذ، ًخْاُذ داد گزفتَ

اسُن پاػیذٍ ّ بی هظئْلیت تْاى ایي را 

 «ػوال  » دارد کَ در طز تا طز هولکت 

در سهیٌۀ تحصیل، هحیػ کار اداری ّ 

تصذی ُای ػخصی، هزاکش صحی ّ 

ػفاخاًَ ُا، کْرص ُا ّ اًظتیتیْت 

، ُای تزبیۀ ًزص، هؼلن، تکٌیظیي

کَ ُا، ادارات رادیْ تلْیشیْى ُا، فابزی

باالخزٍ  ّ هشارع ّ کؼت سار ُا

 سًاى ّ هزداى را دیگز، جای ُشاراى 

ػاغلی رئیض جوِْر، جٌاب ػوا چَ آهادگی ای را دریي ػزائػ  د؟؟ بفزهاییذبَ فؼالیت بگوار «اس ُن جذا»

کَ با  بیکاری هفزغ ّ فظاد اداری گظتزدٍ ّ بی ًاًی ّ بی هظکٌی هلت بیٌْا ّ هحتاج تِیَ ّ تزتیب هیٌواییذ

 ّ رّا للوذاد هیٌواییذ؟ « ؟!»دفاع ًوْدٍ ّ آى را ػولی« سى طتیش» ۀ أت ّ صذای بلٌذ اس چٌیي یک اػالهیجز

ًَ آطواًخزاع طاسی » ، اػوار هجذددر ػزائطی کَ کوک ُای التصادی بزای تمْیۀ بٌیۀ ظؼیف اجتواع افغاًی

ُوَ اس جاًب حاهیاى ػوا ّ رلبای سّرهٌذ آًاى بَ  ّ تْلیذ کار ّ کارگز، «تْطػ کارگزاى ایزاًی ّ پاکظتاًی

ًوْدٍ  بَ هٌظْر اطکاى ػْدت هثال  لظوا   ػوا بَ ػْض حفاظت دارایی ُای هلی ّ اطتفادٍ اس آًِا هیزًّذیغوا 

، بَ فکز ّ حوایت اػالهیَ ای با تلفات جاًی ّافز آى بیٌْایاى ّ طزد همین در کوپ ُای هحمز ّ بیجا ػذگاى گاى

لاًًْی کَ ػوا آًزا تْػیح ًوْدٍ حال خْد ....کَ هغایز هتْى لاًْى اطاطی هولکت تاى هحظْب هیگزددُظتیذ 

 هیٌواییذ؟ هظتزد « ػوال  » ّ  آًزا با حمْق سى افغاى، یکجا پاهال
 

 هلت هظلْم افغاًظتاى کَ در چٌگ اطتفادٍ جْیاى ّ لذرتوٌذاى اس ُز گزٍّ اطیز بْدٍ ّ ػوال   گزّگاى گزفتَ ػذٍ

حمْق سى افغاى، کَ  یلاًًّْ غیز در پاهال ػولی  «ّلض هؼز» اطت، با چٌیي فیصلَ ُای طزبَ ُْای جٌاب 

صْرت هیگیزد، بیؼتز اس پیغ بَ فمز، بی اهٌیتی، ػذم  بمای حیات ًاکام طیاطی ّی کاهیابی ّ بزایدلیما  ُز بار 

 ،لی ّ رًجْر ابذی دریي سهیٌَزباًی اصل. طز دچار هیؼْد ػذالت اجتواػی ّ طزگزداًی ُای ًاػی اس آًِا

آفزیذٍ ػذٍ  ، خْاُز افغاى ّ دختز افغاىافغاىهادر  جبزا   سى هحزّم ّ هحٌت کؼی اطت کَ ُواى

هادر هي، خْاُز ..... باػذ بز، طٌگ سیزیي آطیاُیذ در کؼاکغ دبا ُویؼَ هْجْدی کَ در طزسهیي ها.....اطت

  !!ُویي. تْ ّ دختز اّ

 

 پایاى
 

 :ًْت
 .ُا اس طایت هؼلْهاتی گْگل ػکض

 

 
 


