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 1۱/1۱/2۱1۱          خوشحال آصفي

 کروړ پتي غریبان

 

سلنه برېښنا له ایران او د  ۰۱په داسې حال کې چې په اوس وخت کې افغانستان 
سیا د دریو ګاونډیو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه دغه هیواد ته آمنځنۍ 

دوي؛ یو شمیر ښکرور په میلونونو افغانۍ د بریښنا شرکت څخه پوروړي دي. وار
پوروړو د  ۳۷د افغانستان د بریښنا شرکت چارواکو د دوشنبې په ورځ د خپلو 

نومونو یو لیست خپور کړ چې په کې د افغان حکومت برحال او د پخواني لوړپوړو 
او زورواکو نومونه هم  چارواکو د نومونو سربیره د ملي شورا د یو شمیر غړو

شامل دي. جالبه یې دا ده چې په دې لیست کې د ژوندیو زوراکانو تر څنګ ښکرور 
په مړینه یې هم په لکونو افغانیو برېښنا مصرف کړې او مړي هم یاد شوي چې 

  .پوروړي دي
نومونه چې په  په خپور شوي لیست کې مهم چارواکود بریښنا شرکت له لوري 

میلونه افغانۍ، کریم  ۷۳ونو پوروړي دي؛ د جنرال عبدالرشید دوستم میلونونو او لک
میلونه افغانۍ، عبدالرب رسول سیاف نیږدې دوه نیم میلونه  ۵خلیلي څه باندې 

 ۷۱۱۱۱۱عبدالرحیم ایوبي نیږدې  او افغانۍ ۰۱۱۱۱۱افغانۍ، اللی حمیدزی څه د پاسه  ۰۱۱۱۱۱افغانۍ، مال تره خیل 
ي دي. دغه شرکت وایي چې یوازې په کابل کې د دولتي ادارو په ګډون یو شمیر کسان چې پوروړي یاد شو افغانۍ

سوداګریزې ادارې او شخصي موسسې هم په کې شاملې دي له دغه شرکت څخه څه باندې درې ملیارده او درې سوه 
یې د یو  ارکوونکيوایي، چې ډیر ځله چې تخنیکي کمسولین د بریښنا شرکت پنځه لس میلیونه افغانۍ پوروړي دي.

شمیر پوروړو د بریښنا د مزو د پرې کیدو لپاره استولي د زورواکو له خوا وهل او ډبول شوي او بیرته شړل شوي 
 دي.

د پوروړو په یاد شوي لیست کې ټول هغه نومونه لیدل کیږي چې په اوسط ډول یې ورځنی عاید له لکونو افغانیو 
حرامو او بیت المال په خوړولو باندې ټینګار کوي خو په خپله پرې سرفه دوی داسې خلک دي چې نورو ته د  اوړي.

نه کوي. یاد  شوي قرضدار ډیری هغه خلک دي چې ځانونه د دین خادمان ګڼي او په دولت کې د فساد له امله نیوکې 
معاشونه اخلي دوی هغه څوک دي چې ځانونه د خلکو رښتیني استازي بولي او د همدغې ولس پر سر له دولته کوي. 

او په دوی کې هغه خلک هم شته چې یوي  .او بالخره دوی هغه څوک دي چې له خلکو سره د مرستې بنسټونه لري
خو پوښتنه دا ده چې له دومره بډایې سره ـ سره بیا هم  سیمې ته د برېښنا د لیږد په خاطر سترې مظاهرې کولی شي.

ه بریښنا شرکت کې ده او که دا خلک زورور دي چې د چا زور پرې ستونزه پ ولې دوی د برېښنا بلونه نه ورکوي؟
 نه رسیږي؟

ځواب روښانه دی. هر څه  چې خوسا شي نو مالګې پرې شیندل کیږي خو کله چې مالګه خوسا شي نو بیا پرې کول 
للې کوترې ب په کار دي؟ معنا دا چې دلته خبره په ښکرورو کې ده، هغه ښکرور چې همیشه یې ځانونه له فساده پاکې

دي. همیشه یې په دولت کې د فساد د شتون له امه ګواښونه کړي دي او خبره د هغه چا ده چې د ولس د زعامت 
نغارې وهي. خبره هم د چارواکو او زورواکو ده. کله چې چارواکی، رهبر او د ولس استازی د بیت المال چور ته 

 ناست وي نو له عام ولس نه څه ګیله په کار ده؟
اراز د بریښنا شرکت هم پړ دی، دا شرکت دومره بې کاره او بې کفایته چې د خپلو عوایدو په راټولو کې هم ناکام همد

پاتې دی. د بریښنا شرکت مسولین په دې نه دي توانیدلي چې له دغو خلکو خپل حق وغواړي. کنې بریښنا شرکت 
ړي؛ برېښنا قطع کړي اما دا کار یې یا له ډار او یا کولی شول چې په دغه خلکو چې د برېښنا بلونه یې نه دي ادا ک

رېښنا قطع ب وظیفوي غفلت له امله نه دی کړی. باوري یم که یو ځل یې په یو نفر د  بل د نه تحویلولو په صورت کې
 کړی وای نو راتلونکي کې به بیا هیچا د بریښنا بل په تحویل کې ځنډ نه وی کړی.

کیدلی شي چې د بریښنا شرکت خپل پورونه  د محکمې له الرې واخلي. په رسنیو د یادې ستونزې د حل الره همدا 
کې په همدې مورد بحثونو کې ګډون وکړي، د قرضدارو نومونه افشا کړي او د خبري کنفرانسونو له الرې خپلې 

ه دې شي. پالسته راوړنې له خلکو سره شریکې کړي. ولسمشر باید په خپله د دغې قضیې د حل لپاره الس په کار 
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معنا ولسمشر چې د شپې په یوولس بجو شفاخانو ته تللی شي، امنیتي حوزې کتلی شي او بیا له برېښنا شرکت نه لیدنه 
 ې یېښکرنه شي کولی؟ حتماً یې کولی شي، ولسمشر باید په خپله له دغه شرکته لیدنه وکړي او هغه پوروړي چې 

 ه قانوني لحاظ اوباسي. ولسمشر باید په خپله الس په کار شي. کړي دي او پورونه نه ورکوي؛ باید ښکرې یې پ
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