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 معاشونه ولې نه ورکول کېږي؟
 

مرستې ونه شي نو معاشونه نه شي ورکوالی. نه دا چې ډېری خلک په دې فکر دي که له افغان حکومت سره بهرنۍ 
 دا خبره سمه نه ده بلکې د اشغال پیروان یې د اشغال د دوام لپاره کاروي.

ملیارد   1۲بهرنیان افغان حکومت ته د کال پنځه ملیارده ډالر ورکوی، خو د افغانستان له داخلي سرچینو له اتو تر 
 ملیارد ډالر دی.  1۶تر  1۴الص تولید یې له ډالرو پیسې ترالسه کېدای شي او ناخ

 د افغان حکومت عایداتي سرچینې دا دي: 
 

 ګمرکونه:
 ملیارد ډالر.  1۰د پانګې دوران په کال کې 

 سلنه.  ۵۰نه تر  ۲۰د ګمرکي ټکس سلنه له 
 ملیارد ډالر.  ۵نه تر  ۲د منځني عاید کچه له 

یز زورمندان جېب ته کوي، که له دې سرچینې ئد دولت خزانې ته تحویلیږي پاتې یې سیمه سلنه  ۵د دغو پیسو یوازې 
 د افغاتۍ د دوت حساب ته ورشاملې شي.رملیا 1۵۰یې القل یعتې یوازې 

 هټۍ او خصوصي موسسات: 
 

 :د هټیو شمېر
 ملیونه هټۍ وجود لري. ۵  په هېواد کې دا مهال تر

ملیارده افغانۍ  ۶۰ملیارده افغانۍ شوې، چې د کال  ۵نۍ واخیستل شي، نو افغا 1۰۰۰که له هرې هټۍ د میاشتې 
 کېږي.

 

 خصوصي موسسات او سوپر مارکېټونه:
تر یو ملیون زیات سوپرمارکېټونه، کرایي ماڼۍ او بالکونه، فابریکې او نور شرکتونه وجود لري، که له هر یو یې د 

 ملیارده افغانۍ کېږي .  ۶۰غانۍ شوې، چې د کال ملیارده اف ۵افغانۍ واخیستل شي، نو  ۵۰۰۰میاشتې 
 

 شخصي کورونه:
افغانۍ ټکس او صفایي  3۰۰۰ملیون زیات کورونه وجود لري، که په هر یو د کال  ۶دا مهال په هېواد کې تر 

 ملیارد افغانۍ شوې. 1۸واخیستل شي، نو 
 

 کرنیزه ځمکه:
افغانۍ ټکس  3۰۰۰کېږي، که په هر جریب یې د کال  ملیون جریب زیاته ځمکه کرل 1۰۰دا مهال په هېواد کې تر 

 شوې.  ملیارد افغانۍ 3۰۰واخیستل شي، نو 
 

 نقلیه وسایط: 
افغانۍ ټکس  ۲۰۰۰۰دا مهال په هېواد کې دوه ملیونه شخصي او خصوصي وسایط وجود لري، که له هر یو د کال 

 ملیارده افغانۍ شوې.  ۴۰واخیستل شي، نو 
 

 مخابرات: 
ملیونه  1۰۰افغانۍ ټکس ورکړي، نو  1۰ملیونه کسان تلیفون کاروي که یو کس د میاشتې 1۰دا مهال په هېواد کې 

 افغانۍ شوې د کال یو ملیارد او دوه سوه ملیونه افغانۍ کېږي. 
د افغانۍ ټکس پرې ونیسي، نو  ۲۰ملیونه کسان انټرنېټ کاروي که د میاشتې  ۲همدا راز دا مهال په هېواد کې 

 ملیونه افغانۍ شول.  ۴۸۰او د کال  ۴۰میاشتې 
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 برېښنا: 
دا مهال په هېواد کې دوه ملیونه کورونه او دوه ملیونه هټۍ او خصوصي شرکتونه او فابریکې برېښنا کاروي، که د 

 ملیارده افغانۍ شوې.  ۴۸افغانۍ اټکل کړی، نو د میاشتې څلور ملیارده او د کال  1۰۰۰هر یو میاشتنی لګښت 
 

 متفرقه:
ملیارده افغانۍ ونیسه په دې توګه افغانستان ال اقل  ۵۰لکه پاسپورت، ترافیک، حق العبور، کانونه او نور هم د کال 

 ملیارده افغانیو عاید لري.  ۸۰۰۰په کال کې تر 
ده یې ملیار 13۰ملیارده افغانۍ اټکل شوې، چې  3۸۴شاوخوا  دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سږنۍ بودجه 

 یې عادي بودجه ده.  ۲۵۴پرمختیایي او 
 دا هم ویل شوي چې په دې کې یې یو څه بهرنۍ قرضه او مرسته هم شامل دي. 

 ملیارده افغانۍ( عواید د زورمندانو جیب ته ځي.  ۴۰۰د دې شمېرنې له مخې ال اقل له نیم نه زیات)
ملیارده افغانۍ کېږي او په دې توګه اته سوه  ۴۰۰ملیارده ډالر یوځای شي، نو  ۵له دې پیسو سره که د امریکې 

 ملیارده افغانۍ هر کال د افغان دولت له عوایدو ورکېږي. 
که دغه عواید راټول او ورڅخه سمه ګټه پورته شي، نو افغانستان به په راتلونکو شلو کلونو کې لس برابره له ایران 

 او پاکستان نه په پرمختللي هېواد بدل شي. 
ل چې افغان حکومت نه دا چې د خپلو مامورینو معاشونه ورکوالی شي، بلکې د خپل اوسني لګښت څلور تاسو ولید

برابره عاید لري، خو دغه عواید شخصي جېبونو ته ځي او د نړیوالې مافیا او اشغال له خوا زورمندانو او واکمنو ته 
اتي سرچینې سلب، اقتصادي بحران او رکود په باج کې ورکول کېږي، تر څو واقعیتونه له خپلو ولسونو پټ، عاید

 رامنځته او ولس پرې یرغمل او الس تړلی اشغال ته وسپاري. 
په خواشینۍ سره زموږ واکمن او مشران ولس ته رښتیا نه وایي، دغه واقعیتونه پټوي، د دغو واقعیتونو د پټولو ترشا 

ملت او ولس په وړاندې بهرنیو استخباراتو استخدام  د دغو سرچینو په چور او تاالن لګیا دي. ډېری دغه کسان د خپل
کړي، د هغوی په چوپړ کې دي، خپل ولس یې هغوی ته په غالمۍ ورکړی، عایداتي سرچینې او حکومتي څوکۍ یې 
یرغمل کړې دي او تر هغه چې غالمي او اشغال په بشپړ ډول پای ته ونه رسېږي، نو دغه غال، یرغمل او خیانت 

واد سره روان وي او هېواد به یو لوېشت پرمختیا هم ونه کړي او ورځ تر بلې به د اسارت او فقر به له ولس او هې
 کندې ته ورټېل وهل کېږي. 

تاسو وګورئ د معاشونو په ګډون دلته هر څه داسې عیار شوي چې کیلۍ یې د اشغال په الس کې وی او هر څه 
رامه روانه ده، خو تراوسه حکومت یو خبلایر ته هم د تحقیقاتي نمایشي او غولوونکي دی. لکه د بیان ازادۍ په نوم ډ

خبریالۍ حق ور نه کړ او ډېری رسنۍ مو په هغه څیزونو شخوند وهي چې نه تنها ډېر بې ارزښته دي، بلکې د ټولنې 
 صحت، سالمت، خپلواکۍ او بقا ته ډېر زیان رسوونکي هم دي. 

اقعیت نه شي ویالی، حکومت او د دوی مخالفان غواړي د بیان ازادۍ همدا اوس د بیان ازادي یو اړخیزه ده، څوک و
په نوم اصالً ټولنیز واقعیتونه د ځان په ګټه تحریف او تعریف کړي، هغوی ته مصنوعي رنګ ورکړي او ځانونه 
پرې اتالن وښیي او عمومي افکار له اصلي ستونزې چې همغه اشغال او د ملتونو یرغمل نیول دي، بل لور ته 

نحرف کړي. هیڅوک نه شي کوالی د هېواد د عایداتي سرچینو او د دې سرچینو د چور او تاالن په هکله تحقیقات م
وکړي او یا څوک دې رسنیو ته رښتیا ووایي. موږ به هغه وخت د بیان ازادي رښتینې وګڼو چې زموږ د خبریاالنو 

 دوی ته په الس ورکړل شي. په مخ کې عایدات راټول او د دوی د راټولېدو او لګښت سندونه 
که یوه ورځ زموږ خبلایر او د ملي امنیت کارمند ته اجازه ورکړل شي چې په ګمرک کې کېني او د تعرفو او ټکسونو 
راټولول وڅاري نو موږ به ووایو چې رښتیا خلکو ته د بیان ازادۍ حق ورکړل شوی او زموږ د چارواکو او حکومت 

  چارې د دوی له خوا څارل کېږي.
خبریالي او د بیان ازادي یوازې دا نه ده چې وویل شي نن په پالني او پالني والیت کې لس او شل طالبان او د اردو 
سرتېري ووژل شول او یا دې د خلکو عقایدو، کلتور او فرهنګ خالف مبتذل او بې معنا سریالونه او فلمونه په رسنیو 

ده چې په یو هېواد کې ستونزئ او واقعیتونه وڅاري او مثبت بدلون کې نشر ته وسپارل شي، بلکې د بیان ازادي هغه 
 راولي او د هغه هېواد د رښتینې خپلواکۍ او پراختیا سبب شي. 

که پخپل وخت مو معاشونه غواړئ او غواړئ چې د ظاهرخان د وخت په څېر ستاسو او د بچو وخت مو په خپلواکۍ، 
بادت او سعادت کې تېر شي نو ټول ولس باید په یوه غږ اشغال او د هغوی ارامۍ، کار، اشتعال، تفریح، چکر، مېلو، ع

 غالمانو ته نه ووایي او له خپلې بشپړې خپلواکۍ ساتنه وکړي. 
کلونو راهیسې د پردیو په ښکېالک او یرغمل کې راګیر یو، لومړی انګرېزان،  ۲۰۰موږ له اوس نه نه، بلکې له 

 اوس امریکایان یرغمل ته راوړاندې شوې دي. ورپسې شورویان او 
 ګاونډیان مو هم راباندې له اشغال نه د تروریزم او جګړې پروژې اخلي او هغه عملي کوي. 
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بشپړه ازادي سالم سیاسي او ملي فکر، ټولنیز منطق او سیاسي بیدارۍ ته اړتیا لري، هغه کېدای شي یوازې د ټوپک 
ولسونو په یووالي او اتحاد سره حتماً السته راتالی شي، نو بیا په دې الر کې یوه په زور السته را نه شي، بلکې د 

ثانیه غفلت ځای نه لري. ښکېالکګر چاته ازادي نه ورکوي، بلکې ازادي اخیستل کېږي، اوس افغانستان له بل هر 
شخصي ګټو، حرص  وخت د بشپړې ازادۍ د اخیستو چانس لري، دغه چانس باید د سولې د خبرو پرمهال هم چا د

او آز له کبله زموږ له السه ونه وځي. د دغه ستر الهي نعمت په اخیستو کې ټول سره السونه یو کړو، د تربګنۍ او 
اختالف پرځای یو بل ته د ورورګلوۍ او محبت غېږ پرانیزو، هر څه چې پخوا تېر شوي، هغه هېر او له سره 

 شمېرلي قدمونه پورته کړو. 
 

 ایپ
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