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 لګښتي سیالي
  

، ډاکتر یار مې ویل چې ټولنه پهه ېځاایهه   اده پر لګښتونو او هوټلونو غږیدوو ، دتر درمل سره یوه واده ته تللی ومله ډاک
کهر وکه    ف ، مها هغهه ریښهتیا ویهل   . راوړې پانګهه ده  شلو مځلیونرانو ېاد دې یو المل هم د لګښتونو روږدې شوې ده او د

چې پانګه یهې لهه اسهمانه راوریهدلې ده      ،دوهم او درېیم کتار ملګري ، دهغوی دشل مځلیونران .چې دا وړه ستونزه نه ده
لګښهتي   ، دده  ، مافیایي فعالیتونو، غال او فسهاد خههه یهې لهه ۍهواره پرتهه الا تهه راوړې       ټوپک له شپیلۍ، قاچاقو او د

 .سیالۍ لوېه ګرمه ک ې ده
پیسههو ګ هل او لههه   ې لګښهتي سههیالي خهه ده ل د لههوک  پونهد لپههاره پهه هههره مرهروال یهها نامرهروال الره د      راځه  وګهورو چهه  

اور پهه   سرې د ، چې په افغاني دودیزه ټولنه کې دکې درولو ته لګښتي سیالي ویلی شوزورورو سره ځان په یوه کتار 
دان او نهور امکانهار راۍپهل که ي     ېاډیګهار  ،کورونه ،ن ه تر ټولو لوک  موټر، جامې شلو مځلیونرانو د. خځر پراۍیږي

ېاډیګهاردانو   تیلو ټیم او ټایر نښتي وو، وروسته ېهه د  مهال شلومځلیونرانو داسې ګاډي ګرځول چې شاته ېه یې د ، یودي
دی چهې پههوا ېهه     ، تهوپیر دا ګاډي موډ شوي دي( زرې) ې ګولۍ ضدیو پځکاپ هم ورپسې روان و، په اوسنیو کلونو ک

، لوکسهو  لوکسهو موټهو   ي چهې د هغهو کورنیهو شهمځر ډیریهږ     وسله والو کار ګاڼهه ۍهو اوا ورو ورو د   ې دۍلکو دا یواز
لرلهو سهیالي کهوي او پهه دې      ، لوکسو جامو، لوکسو مځلمستیا ګانو، ودونهو، لویهو تهاالرونو او زرګونهو مځلمنهو د     کورونو

مځلیونونو ډالرو لګښت کوي په یوه ملهي   ي ۍو دلسو افغانیو تولید نه لر هرخه په یوه داسې ټولنه کې چې د توګه یې دا
، ېلکهې لهه نامرهروال الرو    مثبت تولیدي اقتصهاد سهیالي نهه    ستونزې پورتیا په دې کې ده چې د د. ستونزه ېدله ک ې ده 

هلکهانو او   ، دسپیو له جنګولو د. ن ناولې سیالۍ رامناته شوې ده آخهه په السته راغلیو پیسو دزرق وېرق، ېځګ ې او 
 ، شهلو مځلیونرانهو د  رې پ هې لهوېې ۍهو یهې پرځهای پهر یهږده       معرهوقو سهاتل او نهو    ، پهه دوېهۍ کهې د   و تر ګډولو، فحراښا

دیهارل  سهوه پناوسهمه    (شمسي ) په . ناروا ګ و له الرې د یوې لګښتي سیالۍ سرطاني ټولنیز عادر رامناته ک ی دی
 ۍهوړو لههه  ه کهه ې وه چهې ورو ورو یهې دا هځهواد د   ، کرنهې دومهره ود  افغانسهتان تولیههدي اقتصهاد درلهوده    لسهیزه کهې چهې   

ي فعهههالیتونو ، چینههي جوړولههو او داسهههې نههورو سههلګونه  ههنعت     نسههاجیو، سهههمن و، پنبههې، لبلبههو    د. واردولههو ېځنیههازه کههاوه   
ر هغهه مههال نهه دومهره لهوک       ، مګه و لهه ککهومتي او پهوځي زوره ویریهدل    ، ګاونهډي هځوادونهه مه   کارځایونه مو درلودل

پیسههو پههه زور دومههره اۍالقههي  ، نههه ګههولۍ ضههد ګهاډي چهها پځهنههدل او نههه هههم د  نههو دومههره ډیههر هوټلونهههمهوټر و، نههه د ودو 
ونهډي هځهوادکې هوټهل    عیاشۍ لپاره پهه کهوم ګا   نه هم چا د کور په اړتیاوو پسې دوېۍ ته تلل او فسادروان و، نه خوک د

، شهاکر چینهي جوړونهه    ، نه دګلک شتهپه کرایه نیوه، ۍو اوا خه پځښ شوي ديل چې نه کرنه لرو، نه  نعت، نه جن
کنهدهار دمیهوې    هځلمنهد سهتره کرنیهزه پهروپه او نهه ههم د       ، نهه د ننګرههار زیتهون او سهیتروا    ، نهه د رکندز سپین ز نه د

وږ یهې دلتهه وۍتهه    ۍو ال په جاپان کهې زرې مهوټر نهه وي جهوړ چهې مه      ... جبل السراج او ګلبهار نساجي  ، نه دفاېریکه
جامو نوی موډ نه وي راوتلی چې دلته یې په قصهر عهروا تهاالر کهې زمهوږ       په فرانسه کې د ال. فرمایش ورک ی وي

سنتۍ لپاره په قصر پاری  کې درې زره کسان رامځلمانهه کهوو او ېیها     ارجمندي د د. اغوستلو شوق ک ی وي مځرمنو د
ریاسهت جهارو    سرسهبزه د  ښهاروالي د  همدې هوټهل تهر خنه  د    چې د ، کال داوی ته اوول  ډوله پوالوونه ورکووهغ

پیناهو   ارجمنهدي ګلپهوش شهوي مهوټر تهه لسهګونه سهپندي ماشهومان د         غرمې ډوډه په ۍیرار کهې غهواړي او د   کښان د
 .افغانیو ۍواست لپاره راټول وي

انقالېونو کهې ېلهه ګ هه نهه ده      ، موږ په ب یوه لغوي مانا سر چپه کځدل ديانقال ل دخه پځښ شول چې هرخه سرچپه شول
شهلو مځلیونرانههو کههورنۍ واک تههه رسهولې دي چههې اوا همههدا شههل مځلیهونران د اتههه ویرههتو مځلیونههو      وازې مههو د، یههکه ې 

ي امتیهاز او خهه وخهه    ازله  وړانهدې د   قرېانیوپهه  تیهرو  ، دو ۍپلو دغو جنایاتو ته یهې د مهبه ، قهوم   افغانانو وینې زېځښي ا
 .نوم ورک ی دی

ګرځهي چهې   ، هیڅهوک پهه دې پسهې نهه     ه لګښهتي سهیالیو رااړولهې دي   ې هم پیو لوی جنایت همدا دی چې وړې کورنۍ ی
 ل او ټولنه په خه ډول اقتصادي وضهعیت کهې دهل ۍهو د   هځواد، ول  او کورنۍ یې خومره ګ ه لريل پوند یې خنګه دی

، مه ي او  لګښت سره سیالي وشهي ښهایي پهه واده، کهوپده    کوم جیره ۍور له  مځلیونر د کوم مځلیونر یا د دې لپاره چې د
ورځهوو، ېه    ټهول عمهر ګ لهې پیسهې ېرېهاد که و او ځهان پهه ۍهاور وغ          ، در کې ۍپل ټول هست وېود ۍاورې ک وۍیرا

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

داسهې ېځګ هې    شلو مځلیونرانو په ګ ه تمامیږي او هغه داسې چې د ده چې لګښتي سیالي هم د دې لیکنې یوه اندیښنه دا د
هال وړې وړې نغدي پانګې له منانیو او وړو کورنیو خهه تښتي او په مهامخ یها نامههامخ ې هه    او ېځاایه لګښتونو پر م

دوران  پهانګې د  چهې پهه افغانسهتان کهې د     موږ پر دې مسئله پهوا ههم ېحهک که ی و   . شلو مځلیونرانو جیبونو ته لویږي د
پهههانګې پهههه  ونهههه الرو خههههه دا هههل لهههه مناهههه تللهههی دی او اقتصهههادي تعهههامالر داسهههې رامناتهههه شهههوي دي چهههې لهههه ناقان 

وي چهې شهلو   لوسهتونکیو ېهه پهه یهاد      د. ه پهوځي   سیاسهي مځلهونر جیه  تهه ځهي        یهو  هرۍوځښت کې یوه لویه ېرۍهه یهې د  
لګښهتي   ، تورو او ناروا ګ و ۍپل انحصار ټین  ک ی دی او ککومتي زور هم ورسره دی، نو دمځلیونرانو په وارداتي

 ، دلهوک  مهوټر  . شلو مځلیونرانو جیبونو ته لویږي ردیږي او په دې توګه یې ګ ه ددوی په ګ ه راوا سیالیو ټول توکي د
لویو ماڼیو ودانیز توکي او نور ټول له ېهره راځهی او پهه    ، د، ګاڼې، سره زرموډ جامېوروستي  ، دلویو ودونو ۍواړه

ګ هه شهلومځلیونرانو تهه     ، پهه دې توګهه ګهورو چهې د لګښهتي سهیالۍ ههم مهادي        سوداګره کې شل مځلیونران الا لهري دې 
لګښهتي سهیالۍ یهوه لویهه غمیهزه دا       د. ۍلکو په اذهانو کې ال پسې لوییږي اتالنو په توګه د دې سیالۍ د رسیږي او هم د

، تولیهد او کهار   ل لپهاره لهوی ۍلهک هماغهه دي چهې ګ هه      ، د ځوان نسالونه او ټولنیز معیارونه فاسدويده چې اۍالقي ایډی
ه نهاوړه کولتهوري عهادر    په یهو  دا. کوي او ترټولو لوک  پوندتوکي لريتر ټولو ډیر لګښت  وېار یې معلوم نه وي ۍو

چې که خوک ۍپل لګښتونه له ۍپلو ګ و سره سم ک ي نو کنجوا او سوګت ورته ویل کیږي او په دې  ،ېدل شوی دی
سې له دې چې په دې پ، سهت او کنجوا ونه ګ ل شي ېاید پیسې وشیندي پرته دې لپاره چې سوګت توګه هر وګ ی د

 لپیسې له کومه راځي وګرځي چې دا
 

 :کلالره
 

ووایهو او ۍپهل لګښهتونه لهه ۍپلهو      !( نهه  ) مبارزې تر ټولو ښه الره دا ده چې لګښتي سیالي ته  له شلو مځلیونرانو سره د
پهه نهاروا سهیالیو    ، ځانښوونې غریزه تر پښو الندې ک و فیرن پرستي پریږدو او د. روا او مرروال ګ و سره ېراېر ک و

، خوکسهانو  کله پریږدو چې ۍلک راپورې وۍاندي، کنجوا راته ووایي، ېځچهاره مهو وګ هي، ههیو پروانهه کهوي      کې کله 
لوړولو هڅه وک ه ا الح رامناته کیږي او که  روا ګ ې د لګښت پر ځای یې د ۍپل پوند چارې ساده ک ې او د که د

ران ولو شریفه هڅهه پیهل که ې     شلو مځلیونرانو د په کقیقت کې مو د نو ،نه د لګښتي سیالۍ له کرښو وویستلموږ ځانو
 .ه چې دا پهپله یوه ملي مبارزه دهد
دې  ترسره کولو لپاره پور غوښتل او یها ههم لهه اړینهو پونهد توکیهو خههه تیریهدل جهرم دی، کهه مهوږ د            فیرني سیالۍ د د

ښهووناي تهه قلهم او کتاېچهه نهه      ۍپهل ېچهي    ره شهي ۍهو د  سرو زرو ګاڼې اۍلو چې موډ دی او ېاید سیالي مو ېراېه  لپاره د
 .راتلونکې په وړاندې موجرم ک ی دی، هځواد او ۍپل ېچي ، په کقیقت کې داۍلو

. کههورنۍ او چاپیریههال خهههه پیههل کیههږي   ، دامبههارزه لههه رهنګههي او سیاسههي مبههارزه پههه کههار ده  ددې چههارې لپههاره یههوه ف  
ګههالرو والړ ګوندونههه ښههایي دلګښههتي سههیالۍ ټههولنیز زهههر ۍلکههو تههه      روښههانفکره ، پههر علمههي او عملههي کهه نالرو او ت   

، ځکهه یهوه لویهه سهتونزه چهې      خ ېهوځي چهې لګښهت یهې تهر ټولهو کهم وي       وروپیهني او پهپله هم ۍپله مبارزه داسې پرم
 ،، ۍلک ګومان کهوي ټولو تر مخ ایښیشلو مځلیونرانو ناولی موډل یې د لګښتي سیالۍ رامناته ک ې ده همدا ده چې د

، ګونهد  ا غصه  او انحصهار ه سیاسهت نهه کیهږي     ، مافیایي جوړښتونو، ېهرني استهباراتي مالته  یه  چې ېې له ډیروپیسو
، دا هغه رواني زههر دي چهې همهدې شهلو مځلیونرانهو پهه ۍلکهو کهې شهیندلي          لیږي او ا الکار نه رامناته کیږينه چ

پیسهې ،  ) ایل ه ددوی پهه نرهر دسیاسهت کولهو وسه     دي او په دې توګه یې په سیاسي ډګر کې ۍپل انحصار سهاتلی ،ځکه  
دوی پهه   د. ۍهو یهوازې او یهوازې لهه دوی سهره دی     ( ، او یرغمهل شهوی ککهومتي ځهواک    وسلې ، مافیایي ډلې، خهوکۍ 

، ی، ولسي ۍوځښتونه او ګوندونه چې له دوی سره په لګښهتي سهیالۍ کهې ېراېهري نهه شهي کهوال       اند؛ هغه روښانفکري
  فرهنګي منرمه، مترکله او منسجمه مبارزه له لګښهتي   سیاسي( دواطلبه ) ښته، ۍپلهوښې ېې لګ. پاییدلی هم نه شي

دې  ه د، ټولهو پوههو او ېاشهعوره افغانهانو ته     مبهارزې لهوم نی په او دی    شهلو مځلیونرانهو لهه انحصهار سهره د      سهیالۍ او د 
 .پیل کولو ېلنه ورکوم پ او د

 
 


