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 د برښنا ښکرور پوروړي؛ پور ترې څنګه اخیستلی شو؟
 

وسله والو جهاد پیل کړی او څو څو ځلي یې په بېالبېلو  نا مسولوپه داسې حال کې چې له یوې خوا د برښنا پر 
؛ له بلې خوا ځینې يباج اخل ېالر ېد له او والیتونو کې د برښنا پایې په نړولو سره جنت ته د تلو خوبونه لیدلي

ښکرور دولتي او نادولتي چارواکي هم شته چې نومونه یې په ټرکونو کې نه ځایېږي اما د برښنا بیل پرې کولو ته 
 یې مالګانې ماتې دي. 

تېره ورځ د برښنا شرکت د یو خبري کنفرانس له الرې رسنیو ته وویل چې غواړي د برښنا د پوروړو نومونه افشا 
یې دغه لیست له افشا کولو ساتلی دی. د برښنا شرکت یه ریاست په غوښتنه ئیې چې د اجراکړي خو په وینا 

یه ریاست ترې غوښتې چې لومړی باید دغه لیست له دوی )له ئمسولین وایې د پوروړو لیست برابر دی خو اجرا
 حکومت( سره شریک او بیا له رسنیو سره شریک شي.

ړو د لیست د نشر مخنیوی کوي؛ ممکن د دې په خاطر وي چې د یه ریاست ولې د برښنا د پوروئدا چې اجرا
یه ریاست نوم، یا یې د مرستیاالنو نومونه او یا هم د نورو حکومتي چارواکو ئپوروړو په منځ کې په خپله د اجرا

او که نشر شي نو سیاسي موقف ته به یې ضربه ورسیږي. ځکه څه موده وړاندې چې د  نومونه موجود نه وي
او د یو شمېر دولتي چارواکو برښنا شرکت د خپلو پوروړو نومونه د رسنیو له الرې افشار کړي و په هغه کې 

 .نۍ قرضدار ديچې په لکونو افغا هم موجود واو حتی د ځینو وژل شو چارواکو د مړو قبرونه وزارتونو نومونه 
 څنګه له ښکرورو پورونه اخيستل کيدای شي؟

که څه د برښنا له پوروړو څخه د پور اخیستلو لپاره د برښنا شرکت بېالبېلې الرې په کار واچولې خو بریالي نه 
شول چې ترې پورونه واخلي. ان تر دې چې د روان میالدي کال د فبروري په میاشت کې د ولسمشر اشرف غني 

د لویې څارنوالۍ، حج او وه چې په کې په حکم د برښنا له مقروضینو څخه د قرض اخیستلو کمېټه هم جوړه ش
اوقاف وزارت، مالیې وزارت، کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت د لوی ریاست، د سیمه ییزو اورګانونو د 

او مشري یې د افغانستان برښنا شرکت و خپلواکې ادارې او له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې استازي شامل 
 نه شول چې له پوروړو خپل پورونه ترالسه کړي. وه خو بیا هم بریاليپه غاړه 

ځینې الرې چارې شته چې که افغان حکومت یې په جدیت په نظر کې ونیسي نو په وسیله یې له ښکرورو پوروړو 
 هم پورونه اخیستل کیدلی شي.

لومړی خو باید د برښنا مقروضینو ته د اخطار او وروستي فرصت په توګه وخت ورکړل شي چې د یوې  .1
 دې پرې د برښنا مزې پرې شي. میاشتې په جریان کې خپل پورونه پرې کړي او که یې پرې نه کړل نو سمدستې

 چیري یې پورونه پرې نه کړل نو ممنوع الخروج دې اعالن شي.ه ک .2
هغه پوروړي چې اوس هم په دولتي څوکیو ناست دي او د حکومت معاش اخلي نو پور دې ورته له معاش  .3

 څخه وګرځول شي.
ه پوروړي چې یا په خپله د پارلمان او والیتي شورا غړي دي او یا یې د کورنۍ غړي وکیالن دي نو د هغ .4

پور د نه پرې کولو په جرم دې ترې د پارلمان او والیتي شورا عضویت واخیستل شي او په راتلونکې کې دې هم 
 ورته د نوماندۍ حق نه ورکول کیږي.

 ورته لیالم شي او د برښنا پور دې پرې ادا کړل شي.د پوروړو شتمۍ دې کنګل او ملکیت دې  .5
که بیا هم پوروړي د پور پرې کولو ته نه حاضریږي نو باید د زندان تورو تمبو شاته واچول شي او د  .6

 کورنۍ له غړو او وارثانو دې ورته د برښنا پور واخیستل شي.
قاطعیت سره په نظر کې ونیسي او عملي که دغه پورته سپارښتنې د ملي یووالي حکومت چارواکي په جدیت او 

 کړي نو باوري یو چې اتیا سلنه پوروړي به خپل پورونه د یوې میاشتې په دننه موده کې خپل پورونه پرې کړي.
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