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 2تر 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

  
  

 11/11/2112 احسان هللا آرینزی
 

 داکتر غنی د ناروغ درد تشخیص کړی،
 !اوس د عالج وخت دی

 

څو ورځې مخکې ولسمشر داکتر محمد اشرف غنی د یو شمېر ساختماني شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې وویل 
  ی!څ شوي او ډېر سړکونه بې کیفیته دچې ځینې تړونونه څو السه خر

کرزي به په دې وروستیو کلونو کې ګیله کوله چې بهرنۍ مرستې د دولت د بودجې له الرې  ولسمشر حامدپخواني 
 .ګانو له الرې لګول کېږي چې ځینې یې حتی سم ثبت او اسناد هم نه لري NGO نه؛ بلکې د داسې شرکتونو او

 ستر پالنونه جوړ او سلګونه ملیون که رښتیا ووایو د افغانستان دولت په لومړي سر کې هومره ظرفیت نه درلود چې
ډالر مصرف کاندي؛ خو ډېر چارواکي په دې پوهېودل چې څنګه ملیونونه ډالر په بډه ووهي او د مسلمان او مجاهد 

 !ولس د استازی په نامه خېټه لویه کړي او ملیونر شي
 

ه په کابل کې اصالً السلیک شوي خلک په دې پوهېږي چې د افغانستان د ځینو غټو پروژو، مثالً د لویو الرو، تړون
نه دي. دا تړونونه به په دوبۍ، سنګاپور یا کوم بل ځای کې د امریکایانو او ځینو داسې بهرنیو شرکتونو تر منځ 

په دې کې داسې   .السلیک کېدل چې یو )قوي( رابط به په منځ کې و او د ګټو د شراکت خبره به وختي حل شوې وه
چې پیسې به یې واخستې او بیا به وتښتېدل. لکه چې درې میاشتې مخکې د حلقوي سړک  تش په نامه شرکتونه هم و

ملیون ډالر یې  111ترکي شرکت وتښتېد او د فوایدو عامې وزیر په ونیا  -هرات د برخې یوه امریکایي -د بادغیس
  !وېوړل

کاره نه وه چې کاري وړتیا او مسلکي ځینې دا لومړي درجه شرکتونه په افغانستان کې اصالً راجستر نه و او دا هم ښ
 !پوهه لري که نه؟ خو اسناد به برابر شوي وو او تړون به السلیک شو

 

دېرش ملیونه ډالر به یې وګټل. له هغه ځایه  -دې شرکتونو به ژر خپل تړون په دوهم بهرني شرکت خرڅ کړ او شل
ګټه درېیم او غالباً د چارواکو افغاني شرکت ته  شل ملیون -چې پوښتنه هډو وه نه، دوهم شرکت به همدا تړون په لس

دوولس ملیون ګټه پورته کړه او تړون به یې څلورم ته ورکړ. بس دا کیسیه به همداسې روانه  -پرېښود. درېیم په لس
 .وه، تر څو به چې کار څو کوچنیو افغاني شرکتونو ته پاته شو او غټې پیسې به غټو شرکتونو او شریکانو وخوړې

وه، بیا نو د حضرات سه تفنګدار له وروڼو څخه نیولې، تر   $ ملیون 211که د یو تړون لومړنۍ بیه  وګورئ
اقتصادي، داراالنشا، اداره امور، شوری، وزیر، معیین، رییس، مدیران، انجنیران، څارنوالی، امنیتي شرکتونه بیا د 

نه قوماندان، والیتي شوری، د سولې شوری، سیمه مربوطه والیاتو والیان، مرستیاالن، رییساان، والیتي شوری، امی
لیون دېرش م -ییز او مرکزي زورواکي طالبان او نور باج اخستونکي په حساب کې راولو، تړون ته به پاته شول شل

ډالر او اوومه یا اتمه درجه بې تجربې افغاني قراردادیانو به په سړک باندې د قیر په ځای خټه اواره کړه؛ ځکه چې 
ړي یا دوهم درجه ستندرد سړک پیسې به مستحقینو خوړلې وې او پروژې ته به یوازې د )آخېړ( یا )کاهګل( د لوم

 !پیسې پاته وې او بس
 

موږ د کابل پوهتنون د اقتصاد پوهنځي د زده کړو په وخت کې یو ملګری درلود چې تل به یې لوی، لوی کتابونه 
نستان قبل از اسالم، د مارکس کپیتال او د مائو سره کتابونه؛ خو یو ګرځول. تاریخ جهان باستان، تاریخ اسالم، افغا

  !وخت موږ ته معلومه شوه چې ده کتابونه یوازي د تفنن او ځان ښونې له پاره ګرځول او سر یې تش غوندې و
 هدې جناب چې دلته به یې ښاغلی ایکس وبولو یوه ورځ په صنف کې الس جګ کړ او په افغانستان کې خلکو او پ

 !تېره بیا ځوانانو ته د کار موندنې له پاره داسې یو وړاندیز وکړ چې ښایي د نړۍ په تاریخ کې ساری نه لري
کندهار سړک په ډېر لوړ کیفیت او عالي ستندرد جوړوي.  -ده وویل چې د افغانستان حکومت دا لویې الرې لکه د کابل

شل زره  -ته وي؛ خو کله چې سړک بشپړ شي، دا لسکله چې دا پروژه روانه وي، لس شل زره کسان په کار اخ
 .کسان وزګاره پاته او د بل کار په تمه شپې سبا کوي
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 2تر 2 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

 

شل زره او نور په زرګونو کسان دایمي بوخت وي، په کار ده چې  -ښاغلي ایکس وویل د دې له پاره چې دا لس
 !!حکومت دا سړکونه قیر یا کانکریت نه؛ بلکې په خټو فرش کړي

 

فکر وکاوه چې ښاغلی ایکس ټوکې کوي؛ خو وروسته معلومه شوه چې دی جدي و او استدالل یې کاوه موږ لومړی 
چې که په دې سړکونو خټې اوارې کړو، بزګر به بیا واښه تولیدوي، الرۍ واال به خاورې او اوبه چلوي او انجنیران 

ر په لور او له کندهار څخه د کابل په لور او استادان او مزدوران به په سړکونو خټې اواروي، له کابل څخه د کندها
 !او دا د کار او زیار لړۍ به همداسې روانه وي، خلک به کار او معاش لري او په ملک کې به امن امان ټینګ وي

په هر صورت د پوهنتون وخت تېر شو، څو دولتونه راغلل او الړل او ناځاپه زموږ تیوریو د تحقق وخت راورسېد، 
ل او د غیر مسلکي، بې تجربې، فاسدو او نا متعهدو چارواکو وخت راغی چې خلک یې په منبرونو د سړکونو د کاهګ

  !تېر ایستلي وو؛ خو په عمل کې ناکام مطلق وختل
 

یو وخت به خلکو ویل چې دا مالمحمد عمر اصالً همغه حفیظ هللا امین هللا دی چې اوس بې نوم بدل کړي! زه ګومان 
وال ښاغلي ایکس به د حامدکرزي په وخت کې په بل نامه کوم لوی مشاور یا کوم غټ کوم چې زموږ همغه ټولګی

 !سړی و چې )سه تفنګدار( ته یې په سړکونو باندې د خټو د اوارولو مشوره ورکړې وه
د حامدکرزي په وخت کې داسې سړکونه په ملیونونو ډالر جوړ شول چې اوس نشته؛ خو خلک یې په خپلو کیسو کې 

 !وایي چې دا سړک یو وخت د یو کال له پاره ډمبر شوی ویادوي او 
 

اوس چې د پخواني ولسمشر حامدکرزي فصل بند او په تاریخ کې د محمد اشرف غني پاڼه پرانستل شوې، افغانستان 
و زپه رښتیا یو ژور بدلون ته اړتیا لري. پرته له دې ستر بدلون څخه افغانستان د ژغورنې الر نه لري. باید ډېرو ستون

ته حل الرې ومومو؛ خو دا یوه یعنی د تړونونو د بیاـ بیا خرڅالو سوداګرۍ ته باید په صورت قطعي د پای ټکی 
کلونو کې په سلګونو ملیون ډالر د داسې سړکونو د ډمبر به نامه په اوبو الهو  12کېښودل شي. افغانستان په تېرو 

 !خټه اواره شوې وه کړل چې تړونونه یې لس ځلې خرڅ او په سړک باندې عمالً 
 

پلونو  111اوږد سړک د پاچا په وخت کې له  کیلومتر 284کندهار  -ډاکتر صاحب غني ته به معلومه وي چې د کابل
ملیون ډالر جوړشوی و؛ خو اوس د استاد محمد کریم خلیلي ورور، حاجی نبی خلیلی، د  42او پلچکونو سره په 

ملیون ډالر په قرار داد اخستی او کېدای شي چې  1.2سیمو کې په  بامیان یو کیلو متر سړک په امن او خوندي -میدان
 !پنڅلسم قراردادي یي په خټو وپوښي -لسم

 

زه یقین لرم چې داکتر صاحب په دې ښه پوهېږي چې طالبانو تخنیکي پوهه نه؛ خو تقوی درلوده. هغه سړک چې 
مخکې جوړ کړی و، اوس هم روغ رمټ دی؛ کاله  14طالبانو په بېل او کلنګ له کابل څخه تر دراني)ورک( پورې 

خو ډېر هغه سړکونه چې د حامدکرزي د وخت قراردادیانو جوړ کړي، څو کاله مخکې له منځه تللي او ځینې حتی د 
 !!خلکو له یاده وتلی

 

نو ډاکتر محمد اشرف غني که بریالیتوب غواړې، د خلکو غږ واوره: جدي شه، بې ځایه مصلحت مه کوه، خپل ورور 
د اکا زوی ته قراردادونه مه ورکوه چې بدنامه کېږي، نن هېڅ خبره پټه نه پاته کېږي، کار په داسې یو چا وکړه  او

چې مالي، تخنیکي، لوژستیکي او کادري وس او وړتیا ولري، تړون په همغه لومړني شرکت الزامي کړه او 
اروا سوداګري پای ته ورسوه. ته د ناروغ په سرغړونکي ته سخته مالي سزا ورکړه. د افغانستان د خلکو په پیسو ن

 !درد پوهېږې؛ خو اوس د عالج وخت دی
 

همغسې دې چې ویلي تړونونه خپله ولوله، د قراردادي ارادې، وړتیا، امکاناتو او سوابقو ته وګوروه، پخواني حسابونه 
  ...کړهپرې تحویل کړه، دفترونه او حسابونه یې چک کړه او بیا نوې پروژه ور او مالیات 

چې نوم دې په تاریخ کې په زرینو کرښو ولیکل شي او که داسې خدای مه کړه ونه شي د افغانستان په تاریخ کې د 
  !!هغه کسانو د مونو د لیکلو له پاره ال ډېر ځای شته چې ویل یې یو څه؛ خو کول یې بل څه

 
 پـــای
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