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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۰۱/۱۰/۱۱۰۰                     احسان هللا آرینزى

 

 سختې روځې په مخ كې دي!
 

څخه وروسته، چې امنیتي  ۱۱۰۲په دې وروستیو وختونو كې داسې ګونګوسي اورېدل كیږي چې ګواكې له كال 

مسوولیتونه كورنیو پوځونو ته سپارل كیږي او بهرني پوځونه له افغانستان څخه وځي، دولت به د خپلو ټولو لګښتونو د 

 لو وس و نه مومي او له اقتصادي ماتې سره به مخامخ شي.پوره كو

شپږو كلونو كې څو ځلې د چارو د شنونكو، اقتصاد پوهانو او عامو خلكو له خوا په ګوته  –رو پنځو یداسې ستونزې په ت

 شوى دې؛ خو دومره اورېدونكي یې نه درلودل. دا ځلې دا خبره ځكه غټه شوه چې له امریكا څخه واورېدل شوه،

ومنله او خپلو اقتصادي مشاورینواو كار پوهانو ته یې دنده وسپارله چې په دې برخه  په بیړه  ولسمشر حامد كرزي هم

 كې څیړنې وكړي او هېواد ته یوه غوره اقتصادي تګالره وټاكي!

ړنى لومړنى ار باید د )بن( له غونډې وروسته شوى واى! هغه وخت چې د )بن( بیند دي چې دا كاځنې خلك اوس په دې 

ده، ید ماركیټ د اقتصاد تګالره غوره كغوندې د افغانستان په هكله پرېكړې كولې او د افغانستان له پاره د ازاد بازار یا 

باید په موضوع هراړخیزه مسلكي او تخصصي بحثونه شوي واى او د افغانستان له پاره د اقتصاري پرمختګ داسې الره 

ږ له عیني او ذهني شرایط سره سمه او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ له تېر په پام كې نیول شوى واى چې زمو

ستره، تاریخي، مسلكي او تخصصي  وهطبیعي یون سره په ټكر كې نه واى! هغه كسان چې په هغه وخت كې داسې ی

علمي پرېكړو  داسې دپرېكړه عملي نه بولي، استدالل كوي چې په )بن( كې د جنګي ډلو استازي په اكثریت كې وو او

وس او اراده یې نه درلودل. د جنګي ډلو استازو په هغه وخت كې فقط په یوه شي باور درلود او هغه دا چې د  ،وخت

 همغسي یې باید په خپلو كې سره ووېشي!و اوس یې لكه څنګه چې زړه  غواړي،)افغانستان( شرعي قباله یې اخستي ا

هېوادونو یې د افغانستان د بیا ودانولو او نوي كولو امكانات درلودل. امریكا د )بن( له غونډې وروسته امریكا او ملګرو 

سره د  المان نړیواله جګړه پاى ته ورسېده، امریكا له لویدیځ هد دې كار پخواني تجربه درلوده. هغه وخت چې دوهم

 ستراتیژیكو تړون السلیك كړ. دې تړون دوه هدفه درلودل.

وي اتحاد او سوسیالیستي بالك د احتمالي یرغلونو په وړاندې وساتي او بله دا چې د یو دا چې لویدیځ المان د شور

 )مارشال( پالن له مخې د لویدیځ المان له بیا ودانولو او جوړولو سره مرسته وكړي.

الړ، ژر په پښو ودرېد، په مخ  ،وخت كې )مارشال پالن( د لویدیځ المان له جوړولو سره ډېره ستره مرسته وكړهپه هغه 

پیاوړى شو، پرمختګ یې وكړ او په پاى كې د نړۍ په یوه ستر اقتصادي ځواك بدل شو؛ خو دا باید هیره نه كړو چې دا 

په پښو ودراوه، دا د المان خلك وو چې په ډېره مینه یې  یېیوازې بهرنیان او امریكایي ډالرونه نه وو چې لویدیځ المان 

وصي سكتور فعالین، مدني ټولنه، سیاسي ګوندونه او مشران وو چې ټولو السونه زیار ویست، دا د المان د اقتصاد د خص

ته د المان وادونو په كتار كې ودراوه. دوى یو او پرمختللو هیمنسره وركړل او لویدیځ المان یې بیا د نړۍ د ځواكمنو بر

د  ۱۱۱۱خاوندان وو! خو د كال  خولي بهولې او د سترو فكرونوملي ګټې مطرح وي، د یوه ولس د سرنوشت له پاره یې 

له پاره د سترو انسانانو، سترو فكرونو، سترو هوډونو، سترو ارمانونو او ستر ملي یون فكر  )بن( غونډې د افغانستان

ونه كاوه او د جګړه مارو داسې یوه غیر مسلكي او نا متعهده ډله یې په افغانستان واكمنه كړه چې شخصي ګتې یې په 

او  ډېرهللي، د خپل كلي او ولسواكۍ له پولو بهر نه شوه، د خپلو جنګي تنظیمونو په افسون كې ایساره ملي ګټو سترې وب

په ډېر تاسف سره چې دوى خپله ملیونران او بلیونران شول؛ خو یو ولس یې د ماتې له غمجنې وېرې، وزګارتیا، لوږې، 

 كړى دى! بیا مهاجرت سره مخامخ –بې امنیتي، اداري فساد، جګړې او بیا 

هغه وخت چې امریكا او ملګرو هېوادونو یې د خپلو راتلونكو اوږد مهاله ستراتیژیكو ګټو له پاره د طالبانو د واكمنۍ، 

القاعده او اسامه بن الدن په پلمه په افغانستان یرغل وكړ، د افغانستان خلكو ته یې د هوا له الرې خواړه او څارویو ته 

ان له پاره د ولسواك نظام، د قانون د واكمنئ، ښه انتخابي سیستم، ازاد بازار اقتصاد، واښه غورځول. دوى د افغانست

ازادو مطبوعاتو، پرمختللى مدني ټولنې، بشري حقونو، عدالت، مساوات او پرمختګ چغې وهلي او داسې هیلې وې چې 

شي چې افغانستان له تاریخې وروسته داى یان د ملي ګټو له پاره كار وشي، ككه د دې خلكو د ګټو په څنګ كې د افغانست

پاتې والې څخه، د مدني یون، ولسواكئ او اقتصادي پرمختګ یو نوي پړاو ته ننوځي او افغانستان په سیمه او نړۍ كې د 

كي شریك او ملګرى بدل شي؛ خو دا هیلې هله له خاورو سره برابري شوې چې ناو ګټه رسو هنورو ولسونو په یوه ښ

یې د افغانستان له پاره یوه غیر مسلكي تنظیمي اداره جوړه كړه او وې غوښتل چې همدا اداره د خپلو امریكا او ملګرو 

 !ګټو د حصول له پاره استعمال كړي راتلونكو اوږد مهاله

هغه اداره چې په ټوله نړۍ كې یې د دوهمې یا څوومې فاسدې ادارې ویاړ تر السه كړى او افغانستان یې له یوې تاریخي 

كاله څخه وروسته له اقتصادي ماتې سره مخامخ كیږي،  ۱۱۰۲كه چیرته افغانستان له  مخامخ كړى دى. مى سرهبدنا



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

هغه اداره چې د تحصیل، تجربې، تخصص، مسلكي وړتیا، پاكوالى او  .مسوولیت به یې د همدې ادارې په غاړه وي

دوه سوه كسانو څخه جوړه ده او دېرش  –سل  هغه اداره چې له .صداقت په ځاى تنظیمي اړیكو او مصلحتونو ته ګوري

دوه سوه كسان دي چې مرستیاالن كیږي، وزیران كیږي، مشاورین  –میلونه كسانو ته د ګډون حق نه وركوي. همدا سل 

بیا ټاكل كیږي او د دې ولس په سرنوشت لوبې  –سره بیا  –كیږي، والیان كیږي، سفیران كیږي او له ټولو ناكامیو سره 

 كوي!

تونو په راس كې پخوانى تنظیمي جنګي قوماندانان په ریې د افغانستان د مهمو سكتوري وزا هدا اداره ده چې څو كلونهم

كار ګومارلي وو. د پالن وزارت، د ترانسپورت وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت او ... همداسې وزیران درلودل چې 

 او دي! ته والړ وو! مسلكي نه وو؛ خو ټوپك یې درلودل او جګړه مار یې شا

رته په پښو ودریږي. تېرو یپه توګه ډېره مرسته ونه كړه چې بواد ییز هتان له بزګرانو سره د یو كرندې ادارې د افغانس

پر له پسې وچكالیو ډېرې زمكې شاړې كړې. خلكو په ډېرو زمكو كورونه او  كالوي جوړې كړې، د ګاونډیو هېوادونو 

 اغلل او زموږ د ملي تولیداتو د زیاتوالي مخه یې ډب كړه.نو ته روكرنیزه توكي بازار

ایعو په برخه كې خو هغه څه وشول چې په تاریخ كې نه وو شوي. دولتي او خصوصي فابریكي له كاره پاته شوې، صند 

نو ته د ماشینونه یې د كباړ په بیه خرڅ كړل او تش انګړونه یې امریكایا ،ایعو خاوندانو خپلې فابریكې ټولې كړېصند 

ایعو د صند افغانستان بازارونه د ګاوندیو هېوادونو په تولیدي مالونو ډك شول او د  ګدامونو په توګه په كرایه وركړل. 

 دولتي ننګي او مالتړ ټول امیدونه په اوبو الهو شول.

سترو پروژو د جوړولو په برخه كې لږ كار وشو. دا لس كاله كیږي چې په هېواد كې د اوبو  د اوبو د بندونو او برېښنا د

د ساتلو كوم ستر بند جوړ نه شو او دا لس كاله كیږي چې په هېواد كې د ننه د برېښنا د تولید كومه فابریكه جوړه نه 

تورونه تاجكستان، او ازبكستان څخه زاړه جنرا د اوبو او برېښنا وزارت غیر مسلكي مشرتابه له ایران، تركمنستان، .شوه

ګاونډي هېوادونه هم په افغانستان كې د اوبو  نه كوم بند یا فابریكه جوړ نه كړلواد كې یې د نیاو برېښنا راوړه؛ خو په ه

دبت كې داى شي دوى ته د ورتلونكو اوبو په یو په جوړولو خوشاله نه دي؛ ځكه كد بندونو او برېښنا د تولید د كارخان

كموالى راشي. له همدې امله ایران د )سلما( او )كمال خان( بندونو د جوړولو مخه نیسي او پاكستان ورته هلې ځلې كوي 

ایران او  .پنجشیر او كابل په سیندونو فابریكې جوړې نه شي او اوبه د پخوا په شان دوى ته وررواني وي ،چې د كنړ

ولت، تنظیمونو، مخالفینو او موافقینو كې داسې السپوڅي او جواسیس لري چې د پاكستان له بده مرغه د افغانستان په د

 او د پیسو د كڅوړو په بدل كې څو ځلى )سلما( او )كمال خان( ورانوي!هغوي ګټو ته ډېر ژمن دي 

ون السلیك په تیرو لسو كلونو كې په افغانستان كې د سترو كانونو د شتوالي خبره جوته شوه؛ د مسو د كان د ایستلو تړ

 شو، حاجیګك داوطلبي ته وړاندې كیږي؛  خو د كارونو د خوځیدو څه پته نه لګي.

په تیرو لسو كلونو كې په افغانستان كې د دولتي او شخصي زمكو غضب خپل لوړ حد ته ورسید. هغه كسان كې چې پخوا 

خلكو په ملیونونو جریبه زمكه یې  ، د خپل نفس سره په جهاد كې ناكامه شول او د دولت اویې وسله وال جهاد كاوه

نمره په خلكو  –غضب كړه. له بده مرغه چې په دې زمكو كرنیزه فارمونه یا صنعتي تاسیسات جوړ نه شول، بلكه نمره 

 او پیسي یې د تنظیمي مشرانو او نورو ټوپكوالو مافیایي كړیو جیبونو ته الړې. وېوپلورل ش

 اقتصادي اړیكو كې مافیایي واكمنئ پیاوړي شوه. د دولت د مشرانو د كورنیوپه تېرو لسو كلونو كې د افغانستان په 

خلكو، د تنظیمونو مشرانو او ځینو دولتي چاوراكو په بهرنیو قراردادونو، سترو پروژو، غضبي زمكو او خدماتي سكتور 

ځني ملیونران او بلیونران شول؛  خیټه واچوله، د )میم زور ما، ټول د ما( د قانون له مخې په دولتي امكاناتو چور ګډ شو،

او مافیایي كارونو او چور پیاوړى دریځ  انحصار –په هېواد كې د قانوني اقتصادي فعالیتونو په ځاى غیر قانوني 

وموند. دى نویو ملیونرانو د خپلو ګټو د ساتلو له پاره د امنیتي كمپنیو په نامه وسله والې ډلې جوړې او د هېواد امنیت 

د وسلو، بلكه ګواښونو سره مخامخ كړ. دا كمپنى نه یوازي دا چې د لویو الرو او كاروانونو امنیت نه ساتي،  یې له سترو

معدني موادو، لرګیو او مخدره موادو په قاچاق كې لټار دي او ځانونه ته یې د پیسو د ګټلو په تمه ټول هېواد له ورانۍ او 

 تباهى سره مخامخ كړى دى.

واردات په بیساري توګه ډېر شول، صادرات ورو په مخ ې افغانستان یو مصرفي هېواد شو. رو لسو كلونو كیپه ت

خوځي؛ خو قانوني مالتړ نه لري او د كمیدو وېره یې زیاته شوى ده. د افغانستان دولت په همدې موده كې د دولت د 

او  اكونونو ډالره عواید د فاسدو چاوردى. د دولت په ملیو ىعایداتي سرچینو د ډېریدو او شفافیت په برخه كې پاته راغ

غال كیږي. سوداګر وایي چې د هرات او جالل اباد په ګمركاتو كې داسې چاوراكې ناست دي چې  امامورینو له خو

او مشرانو ته پیسي ټولوي. داسې ښكاري چې هلته د دولت په ملیونونو ډالر عواید حیف او میل كیږي او د اجارې  ځانونه

 موټر مال باندې ټاكلي پیسې اخستل كیږي.له مخې په هر 

رو څو كلونو كې څوك د زمكو مالیه نه وركوي، د څارویو مالیه نشته، خلك چې موټر اخلي او خرڅوي څوك یې د یپه ت

كیږي، د ګمركاتو نیمایي محصوالت جیبونو  غبنونهستر  –په مالیاتو كې ستر نامه د اړولو مالیات نه تحویلوي، د وادنیو 

اب دى، د كانونو عواید ال لیري س، د كرنې سكتور خلكو ته ډوډۍ نه شي وركوالى، صنعتي تولیدات په نشت حته ځي

دغه بانك پخواني رییس له  ښكاري، بندونه نه جوړیږي، برېښنا وارداتي ده، كابل بانك له ماتې سره مخامخ شو او د

واده د وتلو په حال كې دى، ځني برمته یپانګه وال له هځنې  ،افغانستان ته خپلې مرستې وځنډولې IMF .هېواده وتښتید



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

كې له السه وركړل او ځینو خپل كارونه پریښودل چې د خپل  بچیانځینو خپل خواږه  ،شول او په لكونو ډالره یې وركړل

انستان د افغ .واده ووځي او بیا یو بل اجباري مهاجرت پیل كړيیخوندیتوب له پاره له ه زیكيځان او خپلې كورنۍ د ف

څلور لكه اردو، پولیس او امنیت معاشونه او  .اقتصاد په بشپړه توګه مصرفي دى، د دولت لګښتونه زښت زیات دي

امكانات غواړي، د دولت عامه خدماتو سكتورونه لكه پوهنه، لوړې زده كړې او روغتیا پیسي غواړي، د دولت مامورین 

لګښتونو له پاره پیسو ته اړتیا لري؛ خو عایداتي سرچینې كمې دي او تخنواګانې غواړي، دولت د خپلو عادې او انكشافي 

د دولت لګښتونو نه شي پوره كوالى؛ نو په رښتیا هم همغه ویره پیاوړي كیږي چي هسې نه چې زموږ اقتصاد له كال 

 ! څخه وروسته چې بهرنیان له هېواده وځې او په مرستو كې كموالى راځي، له ماتې سره مخامخ كیږي ۱۱۰۲

ص، متعهد، پاك، حساب كوونكي بدلونونه رانشي، د مسلكي وزارتونو له پاره مسلكي، مخصص بنسټیزكه په وضع كې 

كه د پوښتننې، مكافاتو او مجازاتو سیستم جوړ نه شي او كه دولت په مجموع كې د  ،واد پاله كادرونه مقرر نه شيیاو ه

ي، كه د چور او مافیا د اقتصاد مخه ونه نیول شي، كه د مالیاتو او نه كړ ه چمتولیتونو ته ځان تهېواد هراړخیزه مسوو

رانشي؛ نو په ډاكه یالى شو چې زموږ اقتصاد به له ماتې سره مخامخ شي او  ښه والىعوایدو د ټولولو په سیستم كې 

دا  .خامخ شوسره م جعبىدولتي عواید به  د دولتي لګښتونو د پوره كولو وس و نه مومي او موږ به له یوې سترې 

اوسنى زړه، ورسته او بې تفاوته اداره په دې ستونزو د السبري او قابوكولو وس نه لري او رواني ستونزې ال هم 

 ډېروې، دا وطن اوس انقالبي بدلونونو ته اړتیا لري، كه نه څوك به د تباهى مخه و نه شي نیوالى.

ړو بوختې دي، قانون د توت د پاڼو ارځښت خ( په خپلمنځي شد دې ادارې درى ګوني قواووې )اجراییه، مقننه او قضاییه

نه لري، اداري فساد اسمان ته ختلى، دولت د افغانستان د راتلونكي اقتصادي پرمختګ له پاره لنډمهاله، مینځ مهاله او 

انان اوس هم قوماند اوږد مهاله پالنونه نه لري، هر څه د خداى د مهربانى په تمه په مخ روان دى، مصلحتونه اوس هم

ړۍ كې په علم، پوهې، یبوخت دي، دا په یوویشتمه پد وزیرانو په توګه په دندو  ښه په درز پالل كیږي، پخواني تنظیمي

واته حركت كوو. توپان ماتې خورو د اقتصادي  –تخصص او مسلك باندې د ملنډو مانا لري او داسې ښكاري چې ورو 

 مخه و نه نیسو، زیانونه به یې نه جبیره كېدونكي وي! رې زورور ښكاري، كه یې په هوښیارۍیله ل
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