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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه 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

  
  

 

 ۲۴/۰۱/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د بهسودو پل که د بسوګۍ واده؛
 

 درې والیانو یو پل جوړ نه کړ
 
زره امریکایي ډالرو په لګښت  ۴۳کال د غبرګولې په میاشت کې په ننګرهار والیت کې د درې میلیونه او  ۱۳۹۳د 
مترو په اوږدوالي سره د بهسودو د پله د جوړېدو چارې پیل شوې. خو له کابو درې کاله تیریدو وروسته ال  ۳۵۰د 

د دغه پله چارې د فواید عامې وزارت په مالي لګښت  هم د بهسودو پل بې سرنوشته لکه د زانګو په څېر ټالۍ وهي.
سره د الینګار الکوزي شرکت ته ورکړل شوې دي. دغه پل د بهسودو د پخواني پله سره په څنګ کې جوړېږي، چې 
پرې به د ننګرهار والیت د بهسودو، کامې، ګوشتې، دره نور او کوزکونړ سربېره د کونړ او نورستان خلک هم تګ 

چې اوسمهال په پخواني پل کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله زرګونه خلک په ساعتونو انتظار کوي. په راتګ وکړي، 
 .زوړ سړک چې موټرې تیریږي؛ پل لکه د زانګو په څېر ټالۍ وهي او هره شیبه یې د نړیدو امکان شتون لري

دونکي شرکت مشر وایې چې له اوس د دغې پل د جوړیدو په چارو کې بله معما راپورته شوې ده، دویم پله د جوړی
قراداد سره سم د دغه پله چارې د لیندۍ میاشتې په وروستۍ ورځ بشپړې شوې، خو حکومت تر اوسه پورې د پله 
تسلیمي نه ده اخستې. نوموړی وایي، د پله ټولې چارې یې د دویم ځل کاري مودې له قرارداد څخه یوه میاشت وړاندې 

نه نه کوي. همداراز د شرکت مشر یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوي. بشپړې کړې دي خو حکومت یې پوښت
نوموړی زیاتوی، د پله دواړو خواو ته د سړک جوړونې کارونه له دوی سره قرارداد کې نه دي ذکر شوي، خو د 

 په سلو کې چارې مخکې وړې دي. ډاکټر ماهر زیاتوي، که چېرته د ۴۰والي ګالب منګل په امر یې تر اوسه پورې 
پل دواړو خواوو ته د سړک د جوړولو قرارداد له دوی سره السلیک شي؛ نو په را تلونکو درېیو میاشتو کې به د 

 .سړک چارې هم بشپړې کړي
دغه پل که څه هم د طول له مخې کوچنی دی خو د اهمیت له پلوه ډیر لوی دی. په دې معنا چې دغه پل، جالل اباد 

الیو، همداراز د کونړ، لغمان او د نورستان والیتونو سره نښلوي او د همدې سیمو ښار د ننګرهار والیت له شپږ ولسو
سلګونه زره اوسیدونکو تر څنګ د کابل او له ګاونډي هېواد نه راتلونکو مسافرو، سوداګرو او کارو باري خلکو ته  د

د دغې پل د جوړیدو پرانیسته  د تګ راتګ او د اموالو د لېږد اسانتیاوو برابرولو ستراتیژیک پل دی. هغه مهال چې
کیدله نو د ننګرهار والي مولوی عطاءهللا لودین و. له لودینه وروسته سلیم خان کندوزی او له کندوزي وروسته اوس 

 .د ګالب منګل د ننګرهار والي دي. وخت ناوخت د دغې پل په جوړیدونکو چارو کې د خنډونو خبرونه هم خپاره کیږي
عامې وزارت د دغه پل په جوړیدونکو چارو کې خنډ بولي. یاد شرکت داسې هم ویلي و جوړونکی شرکت د فواید 

چې د فواید عامې وزارت لخوا د دغې پروژې د عملي کیدو لپاره ځانګړې شوې پیسې نه ورکول کیږي. په ورته 
ه سم ډول څارلي مهال ولسي وګړي هم په دې برخه حکومت په ناغېړۍ تورنوي او وایي، که حکومت د دغه پله کار پ

وای، نو دوی به د ګڼې ګوڼې او ساعتونو انتظار شاهدان نه وای. اوس په زاړه پل ګڼه ګوڼه هومره زیاته شوې، چې 
 .نور یې خلک پر دغه الره له تګ زړه توري کړي دي

ې درې ستونزه که په هر ارګان یا شخص کې وي خو زیان یې د ختیځ زون ټول ولس ته دی. د شرم خبره دلته ده چ
کلونه تیریږي چې په دې پل کار روان دی خو تر اوسه سر ته نه رسیږي، دا پل دی کوم زر کیلومتري سړک نه دی 
چې جوړول یې ډیر وخت ونیسي. او بیا په درې کلونو کې خو آن په زرګونو کلومتره سړکونه جوړیږي خو د دې له 

ت نه پیژني؛ د دغه پل د جوړیدو چارې نیږدې دي چې آن امله چې د ننګرهار والیتي اداره ضعیفه ده او خپل مسولی
 .څلورم کال ته وغځیږي

متري پل په جوړولو نه بریالي  ۳۵۰دا د ننګرهار والیتي ادارې لپاره د شرم ځای دی چې د درې کلونو په تیریدو د 
نه توانیږي چې د دغه پل کیږي. لږ فکر وکړئ په ننګرهار والیت کې د درې والیانو په تیریدو سره هیڅ والي په دې 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د جوړیدو چارې چټکې کړي. والي که والي او خپل مسولیت وپیژني سمدستي د داسې یوې ارزښتناکې پروژې د خنډ 
 په معلومولو پسې کیږي، که ستونزه په جوړونکي شرکت کې وي خو قرارداد بل شرکت ته ورکوي او که په ځایي

 .ام کوي. خو ټول پوهیږي چې غوا توره ده او شیدې یې سپنې ديزورواکانو کې وي هم یې په اړوند الزم اقد
ستونزه ټوله په اداري ضعف کې ده، حکومت ته په کار ده چې ددغې پل د جوړیدو چارو د څیړنې لپاره یو صالحیت 

 .لرونکی پالوی وټاکي او شیدې له اوبو بیلي او په کې غفلت کوونکي چارواکي د خپل عمل په سزا ورسوي
 

 پای
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