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 2۵1۰۱1۵۱۰1          خوشحال اصفي
 

 حکومت او خصوصي سکتور ولس هیر کړ
 
 بلې تر ورځ کوي، پرمختګ بلې تر ورځ کوي، ترالسه ژوند هوسا بلې تر ورځ خلک او ولس هیوادونو د نړۍ د

 په دلته خو کیږي؛ برخمن امتیازاتو بیالبیلو له بلې تر ورځ او برابریږي اسانتیاوې لوري له حکومت د ورته
 کوي، شاتګ بلې تر ورځ کیږي، بدبخته خلک بلې تر ورځ دلته وګورۍ، حاالت ولس د زمونږ بیا کې افغانستان

 د ولس د بلې تر ورځ بلکه برابرولی نشي اسانتیاوې الزمې ژوند د ته ولس دولت او حکومت چې دا یوازې نه دلته
 د کې حالت اقتصادي ځوړ په مخ او بیکارۍ اوسنۍ په ولس د یې بیلګې ښه جوړوي؛ خنډونه وړاندې پر ژوند

 کې مصرف په بریښنا د لخوا شرکت بریښنا د او کول وضع مالیې د کارتونو کرډیټ پر ټلیفون د لوري له حکومت
 اقتصاد هیواد د لحاظ اقتصادي په مو خوا یوې له دلته. دي اخیستل قیمت اضافي پوله پنځه د سر پر واټ کیلو هر د
 د چې کړه ونه پانګونه پروژو زیربنایي داسې په هم حکومتونو تېرو خوا بلې له او دی؛ متکي مرستو بهرنیو په

 ترالسه د عوایدو د هیواد مو اوس نو وای؛ ژغورلی رکود له یې حالت اقتصادي او راټیټه یې کچه بیکارۍ د ولس
 شکل هوایې په دواړه چې دي مالیات ګمرکونو د بل او( خېراتونه) مرستې بهرنۍ یې یو لري الرې دوه لپاره کولو
 .بس او اوري خبرونه تش ددې الرې له میډیاوو د یوازې مو ولس هضمیږي، شکل هوایې په او راځي

 
 ولس که چې وي داسې باید پرمختګ دا خو دی مسول وګړی هر کې پرمختګ او ابادۍ په هیواد د چې ده سمه دا

 پرې لپاره پرمختګ هیواد د دوی چې قیمت کوم او کړي نه الهو اوبو په هڅې یې حکومت باید ورکوي قرباني
 چې شي ډاګه په باید ته ولس شي، برابره زمینه کاري پرې باید ته ولس شي، دوا درد په ولس د بیرته باید نو کوي
 عبدهللا دې مړۍ او وهي الال دې تورې» چې دا نه. لګیږي درد په ددوی بیرته او ځي نه بیځایه قرباني ددوی
 په. ووهي چارواکي فاسد حکومتي او داران ټیکه ولس د تنه څو ثمره قربانۍ د ولس د مصداق په متل د »وهي

 شک شفافیت پر حکومت د ولس دي؛ کړي باوره بې حکومت په ذهنا   خلک اوس شتون افرادو فاسدو د کې حکومت
 خزانې دولت د د که او ځي ته جېبونو شخصي به پیسې شوې ټولې الرې له مالیې د چې پوهیږي په نه دوی لري،

 مالیه تر حکومت باید دلته. وویني سترګو خپلو په عمال ګټې مالیې د کارتونو کریډیټ ټلیفون د غواړي ولس. ته
 د ځان خلکو چې وای شوې رامنځته فضا داسې باید دلته وای؛ ورکړای ذهنیت ته خلکو باید وړاندې کولو وضع

 .ګڼالی ځان د حکومت او حکومت
 
 کې وخت اوس په. دي لوړل بیې پوله پنځه د لخوا شرکت بریښنا د کې قیمت په مصرف د بریښنا د موضوع بله

 بیکاره ډیره تر مو ولس چې کې حال داسې په. واردوي ایران او هیوادونو اسیا مرکزي له بریښنا ډیره تر افغانستان
 د لینونو د او کیفیت پر برښنا د کې والیتونو او کابل په او دی مخامخ سره رکود له مو وضعیت اقتصادي دی،

 لوړوالی پوله پنځه کې قیمت په بریښنا د مسولینو شرکت بریښنا د ؛ کیږي نیوکې تل توب غیرمعیاري پر غځولو
 پنځوس قیمت ډالر یو د چې وړاندې کاله درې قرارداد؛ بریښنا وارداتي د وایې مسولین شرکت یاد د. دی راوستی
 د چې کړې پریکړه دوی سره لویدو په ارزښت د افغانۍ د کې مقابل په ډالر د اوس او دی شوی السلیک و؛ افغانۍ
 ۷۴ یا ۷۴ ارزښت ډالرو د کې تیر په دي ډالرو په اخیستل بریښنا د زمونږ وایې دوی. کړي لوړ قیمت بریښنا
 شرکت بریښنا د چې دی رسیدلی ۴۷ تر قیمت ډالر د کې مقابل په افغانۍ د اوس خو و افغانۍ ۰۵ نهایت یا او افغانۍ
 شي، لوړ قیمت پوله پنځه بریښنا واټ کیلو هر په چې وشوه پریکړه باالخره نلري، توان کولو پوره د قیمت ددې
 .شي پوله پنځه او افغانۍ دوه به کې راتلونکي په او دی افغانۍ دوه په واټ کیلو یو چې اوس یعنې

 
 چې معنا دې په راغی لوړوالی افغانۍ ۰۵ کې قیمت په بریښنا واټه کیلو زر هر د سره اقدام یاد په شرکت بریښنا د

 او حکومت دلته. شې افغانۍ شل او زره دوه به اوس او و افغانۍ زره دوه قیمت بریښنا واټ کیلو یو د پخوا
 د خوري، نه څوک غم ولس د خو بس؛ او دی کې راټولو په عوایدو د او ګټو شخصي خپلو د فقط سکتور خصوصي

 څوک کې کیسه په ساتنې د سر د ولس د خوري، نه څوک غم امنیت د ولس د خوري، نه څوک غم بیکارۍ د ولس
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 په کولو ښه د حالت اقتصادي د ولس د او کولو ښه د کیفیت د خدماتو د سکتور خصوصي او حکومت دلته دی، نه
 .بس او کوي غم ډکولو د جیبونو شخصي خپلو د فقط بلکه دي نه کې غم
 
 اوس نو وای کړی پانګونه بندونو په دبریښنا کې افغانستان خپله په ځای پر بریښنا وارداتي د حکومت تیر چیري که
 مخامخ سره رکود له داسې حالت اقتصادي مو به نه او ورکولو قیمت لوړ دومره بریښنا وارداتي په سوال د نه مو به

 .لري رول بشپړ بریښنا کې پرمختګ اقتصادي په هیواد یو د ځکه کیده
 پای


