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 ۲۰۱۶/۰۲/۰۲ آصفي خوشحال

 
 دی؟ خبر څه حاله له وږي د موړ

 
په داسې حال کې چې هیواد مو په زرګونو معلولین، کونډې د شهیدانو کورنۍ، او یتیمان لري، د بیکارۍ کچه اوج 

ه وجې مو ډیری هیوادوال د یو و بل په ته رسیدلې، ډیری هیوادوال مو د فقر د کرښې الندې ژوند کوي، د غریبۍ ل
مریو غوریږي؛ درې میلیونه په کار برابر کسان مو د بیکارۍ رنځ؛ رنځوي او د یو کال په تیریدو مو تقریبا یو نیم 
لک هیوادوال اروپایي هیوادونو ته د سر په بدل واوښتل؛ افغان دولت مو د ولس څرمنې ته سوباړی بند کړی دی. د 

منځته راتګ سره مو افغان دولت د ولس له خولې د ډوډۍ مړۍ واخیستله، وینې یي وزبیښلې او نوي حکومت په 
 اوس یي د هډونو په ژوولو پیل کړی دی.

د وروستیو راپورونو پر اساس ویل کیږي له دې وروسته به په دولتي روغتونونو کې له ناروغ پیسې اخېستل 
وایي؛ ټاکل شوې په دولتي روغتونو کې روغتیایي خدمات د پیسو د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز  کیږي.

په مقابل کې ترسره شي څو په هیواد کې د روغتیایي بنسټونو لګښت؛ له دې الرې پوره کړي. فیروز وایی؛ ددې 
لپاره چې هیوادوال مو د درملنې په خاطر نورو هیوادونو ته خپل ناروغان و نه لیږي؛ دوی هڅه کوي څو په ښه 

هغه هېوادوال چې د یو پرستامول تابلیت د ګه په هیواد کې دننه د درملنې زمینه برابره کړي. پوښتنه دا ده تو
 اخېستلو توان نه لري په دولتي روغتون کې د پیسو په مقابل کي د درملنې توان به له کومه کړي؟

دولت د فیوډالي مفکورې بل خبر دا دی چې له دې وروسته به د بانکي خدماتو فیس؛ د دولتي همداشان د افغان 
کارکوونکو له تنخواګانو ګرځول کیږي. د ملي یووالي حکومت کابینې تصویب کړې چې د بودیجوي ستونزو له 

نۍ تنخواګانو ګرځول امله؛ ټاکل شوې له دې وروسته به د بانکي خدماتو فیسونه د دولتي کارکوونکو له میاشتی
کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې؛ د بانکې خدماتو فیسونه د مالیي وزارت له لوري د هیواد له ملي 
بودیجي ورکول کیدل. تیره ورځ د مالیی وزیر د کابینې په غونډه کې یوه طرحه وړاندې کړه چې پر اساس یی د 

فشار کمولو په خاطر؛ ټاکل شوې له دې وروسته د بانکي خدماتو  بودیجوي ستونزو او له ملي بودیجې څخه د 
فیسونه؛ د دولتي کارکوونکو د میاشتینۍ تنخواګانو څخه وګرځول شي. یاده طرحه د ملي یووالي د حکومت د کابینې 
 له لوري هم ومنل شوه.

 قنیني فرمان صادر کړی وو.د ویلو ده، چې له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني د مبایل کریدت کارتونو په واسطه ت
که څه  سلنه مالیه د دغو کریدت کارتونو څخه اخیستل کیږي. ۱۰په دغه فرمان کې راغلي وو، چې په سلو کې به 

سلنه مالیه د کریدت  ۱۰هم د پارلمان له لوري په اکثریتو رایو رد شو، خو اوس هم په اتومات ډول په سلو کې 
 کارتونو څخه ګرځول کیږي.

ان ولس ګڼ شمیر پوښتنې لرې چې آیا افغان دولت د ولس اوسنی حال نه ویني او که په لوی الس پرې ځان دلته افغ
ړندوي چې په داسې حال کې چې د دولت له لوري د ځوانانو د اشتغال کوم څرک نه لیدل کیږي خو رنګارنګ 
 مالیات پرې وضعه کیږي او یا دولتي سهولتونه کموي؟

د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره دا هر څه کوي نو آیا دا به منطقي وي چې ولس مو دې یوې مړې که افغان دولت د هیواد 
 ډوډۍ ته حیران وي او دولت مو دې پرې مالیات وضعه کوي او یا دولتي سهولتونه کموي؟

په آیا دا منطقي ده چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا په خاطر دې دولت د ولس په وینو ځان موړ کړي؟ دولت ولې 
نورو زیربنایي پروژو، د کانونو په کیندنو او د فابریکو په جوړولو کار نه کوي چې پرې کاري زمینه برابریږي او 
 هم پرې د هیواد اقتصاد پیاوړی کیږي؟
 دولت د دغو پیسو د مصرف او خوندیتوب لپاره د شفافیت په خاطر څه کړي دي؟

او که د شخصي جیبونو او سیاسي پارټیو د عیش و عیشرت لپاره آیا دغه د مالیاتو پیسې د ولس په درد دوا کیږي 
 لګول کیږي؟

آیا دولت د مالیاتو وضعه کولو وړاندې د خدماتو د کیفیت ارزونه کړیده، آیا خدمات د ولس د اړتیا مطابق ترسره 
 کیږي؟
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وا کیږي؛ او همداشان په سمه ده ولس به دا ومني چې د مالیاتو پیسې شخصي جیبونو ته نه ځي بلکه د دوی په درد د
دولتي روغتونونو کې به معاینات هم د پیسو په مقابل کې ترسره کړي؛ خو په مقابل کې یي له دولته غوښتنه کوي 
چې په کور دننه په دولتي روغتونونو کې ورته د سل سلنې روغتیایي خدماتو د ترسره کولو زمینه برابره کړي. 

کې یوازی عادي معاینات ترسره کیږي. ولس غواړي چې نور اړتیا ونلري اوسمهال خو په ډیری دولتي روغتونو 
چې د درملنې په خاطر خپل ناروغان نورو هیوادونو ته ونه لیږي. ولس قرباني ورکوي او د دولت له لوري هر 

دوا کیدو رنګه مالیاتو ورکولو ته تیار دی خو له دولته د خپلو ورکړل شویو مالیاتو په شفاف ډول د دوی په درد د 
غوښتنه کوي. ولس غواړي چې د خپلو قربانیو بدله په خپله سترګو وویني نه دا چې تورې دې الال وهي او مړۍ 
 دې عبدهللا. ولس نه غواړي چې د دوی په پیسو دې چارواکي عیش و عیشرت وکړي.
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