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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-ghanmaqalat@af  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

            

 ۱۰۲۴/۰۰/۱۸          نومام قزار

 صحنه درعقب «بانک کابل» تیم شبح
 
 اعتراضی، جریان عقبی های ازسایه ریزند، می ها خیابان به که را جوانان های شبکه حساب باید وتداوم، تحول تیم

 .کند تحلیل جدا

 یک از ندارد حق تیم، ازین گینمایند به دیگرکسی. است شده رونما تداوم و تحول تیم های نظر درابراز مثبت تغییر
 تحول، تیم ازنام خود شخصی احساسات به غیرمسئوالنه یا و کند دفاع انتخابات در فریبکار جریان یک یا خاطی

 های خشونت و شده درگره گره انتخاباتی، های جدال بگذرد، زمان هرچه(  حمیدزی اللی مانند. )کند بازاریابی

 :دارد فعالیت جریان چند «وهمگرایی اصالحات»خیابانی اعتراضات درعقب. بخشد می فزونی ایجاد را خیابانی

 با. قراردارد خاص یا حلقه یک اختیار در آن ۀنقدین و( شد ورشکست قبالا )  که پیشین «بانک کابل» تیم :اول

 کابل تیم دربین خطر حس دولت، ۀبودج به شده غارت های دارایی برگرداندن درمورد غنی کتراشرفاد اعالم
 خود کیسه از هم را مظاهرات ۀهزین و زده بر وآستین دست پروسه، سبوتاژ به قوت تمام با و یافته افزایش بانک

 .پردازند می

 ،حکومت و دولت ۀعالی درمقامات وهم اند برحال ارگ در هم که اند خورده شکست های نظامی و سیاسیون :دوم

 است ممکن جدید، تحول که دناست بیمناک ازین دسته این. اند ناراضی شدت به پرده، پس معامالت گلیم برچیدن از و
 شرکت» نوع از دولت ساختار به که کترغنیاد های وعده استناد به ها آن. کند محروم شان قعیتؤم از را ها آن

 فساد. کنند می استفاده شخصی و دولتی ۀوسیل ازهر انتخاباتی تحول روند تخریب برای داد، خواهد خاتمه «سهامی

 .دنا گرفته سنگر دوم و اول ۀحلق درهمین قاچاق، و مالی بزرگ داران هیسود و کاران

 

 سفیر، اول معاونت سفارت، از غیر به اخیر، سال 12در که است نشین خارج های اپورتونیست از قشری :سوم

 چیز هیچ به خارجه وزارت در وظیفه دریافت از غیر به خالصه و اداری ریاست و کنسولی مقام دوم، معاونت
 منافع از غیر به( کرده اثبات تجربه که قراری) ودوم، اول ۀدست دو شمول به دسته این. اند نبوده قانع دیگری

 روابط و همدلی که ریخیأوت مدنی های ارزش و فرهنگ، و اندیشه ازجنس چیزی هیچ به گی،خانواد شخصی،

 .ندارند ۀعالق کمترین میدارد،هنگ استوار را جامعه در تفاهم و انسانی

 

 پیشگفته حلقات با خود وقضاوت دیدگاه ازنظر که است ینوتنهوپ وغیر ینوتنهوپ نو نسل ازجوانان موجی :چهارم

 برومند، جریان این اما. دارند گرایش ومدرن فرهنگی مدنی، ارزشهای به خواهی، عدالت بر افزون و اند متفاوت
 و سازماندهی با که روند می شمار به انتخاباتی های درتنش اجتماعی خط ترین سالم حال ودرعین پذیرترین آسیب

 به ریختن به تشویق و گرفته قرار توجه مورد گر معامله و کشته کار های دسته سوی از مخفی های پالن طراحی
 ندیده، مکتب و دیده اقشارمکتب به خود که) قشرجوان ونگرش ها خواست احساسات، که درین. شوند می ها خیابان
 هیچ ،است کار محافظه حلقات های شیطنت از دور به و خواهانه وعدالت سالم( شوند می تقسیم ومتوسط عالی سطح

 درین. بگیرد نادیده را آنان تواند نمی دولتی هیچ که است جوان قشر همین سرنوشت از تشویش اتفاقاا . نیست تردیدی
 ضد بر جوان نسل های خواست و ها آرمان از که دهند می نشان طوری باال در شده یاد ۀحلق سه التهابی، ۀلحظ

 .کنند می حمایت ،کنند می پامال را شان حق که کسانی
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ بولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رانپه 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

 

 کابل تیم های خانواده مربوط وپسران دختران چرا که باشد داشته الزم آگاهی حقیقت ازین لزوما   قشرجوان اما
 از باید ها این شوند؟ نمی ظاهر ها درخیابان دفاع وزیر و جمهور رئیس معاون امنیه، قوماندانان ها، والی بانک،
 جوشان خود، نفع به را گری خشونت حتی و اعتراض دیگ که حالی درعین گر، معامله قشر سه کنند لأسو خود
 شده عمل گونه همین ها سال. برسد «جورآمد» و معامله یک برای ای اشاره رقیب تیم از اند منتظر ،میدارند نگه
 می جلو خویش های خواسته پیشمرگ عنوان به را جوانان ،بود خواهیم شاهد زودی به که چنان هم حاال و است

 و سرنوشت بی ها جوان و شود می سرد چیز همه ناگه آنگاه و بیاید وجود به سازش یک کار و ساز تا اندازند

 .ماند خواهند باقی درصحنه سرخورده

 عنوانی اعتماد، و اطمینان دادن برای ای، رسانه منظم و خاص های خطابه باید، برهمه مقدم «وتداوم تحول» تیم 
 را خود نیروی قشر ازین درحمایت باید ل،ومسئو سخنگویان و کترغنیاد شخص. کند صادر درصحنه قشر   همین
 افغانستان ۀقشرسرمای این. گیرند کار به ها خیابان به ریخته های جوان قلوب به وطمانینه آرامش گرداندن باز برای
 هیچ اصالحات، تیم در ها آن  ۀخورد شکست و کار محافظه همیاران و بانک کابل تیم. روند می شمار به نوین
 دراختیار ،است نشده سازی اعتماد آنان درحق مرجعی هیچ از که جوانانی همین از غیر به گرجنلچ ی قوه و ابزار
 .ندارند
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