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 دی نه کې قراردادونو او کانونو په یوازې فساد
 

د کانونو سرپرستې وزیرې نرګس نهان پرون رسنیو ته یو لړ سپینې خبرې وکړې. وې ویل چې له اوږدې مودې 

 .د کانونو په غیر قانوني کیندنو کې وکیالن او د حکومت جګپوړي کسان ښکېل دي

افیت د څار بنسټ د کانونو د سرپرست وزیرې د خبرو پر تائید سربېره وایي چې لوی قراردادونه او پروژې د شف

د وکیالنو او جګپوړو حکومتي چارواکو لخوا اخیستل شوي او د کانونو د غیرقانوني کیندنو او پاکستان ته یې په 

 .قاچاق کې الس لري

واني حکومت کې هم وه او اوس هم شته. د ساري په توګه یې دا د دې بنسټ مسوولین وایي چې دا ستونزه په پخ

یاد کړل چې په پخواني حکومت کې په شمال کې یو لوی قرارداد د چارواکو خپلوانو ته ورکړل شوی و او په 

دې حکومت کې دوه ستر قراردادونه د حکومت یوه وزیر ته چې د یوې سیاسي کورنۍ غړی دی ورکړ شوي 

 .دي

چې متأسفانه د افغانستان د شتمنیو تر ټولو ستر لوټماران د دولتي واک په ستنو کې دي او دا چې واقعیت دا دی 

د حکومتي مقامونو او یا د پارلمان د کرسیو لپاره په لکونو ډالر الندې باندې کېږي، یو المل یې همدغه دی چې 

 .ول پکې ممکن ديله دې الرې هم تورې شتمنۍ سپینېږي او هم د لویو قراردادونو ترالسه ک

حکومت د ارواښاد پسرلي خبره د بادرنګو په غلو پسې دی، هغوی چې د هېواد معنویت، ملي یووالی، ملي شتمنۍ 

ټول په سپکو معاملو کې ږدي او پر دې باور نه لري چې موږ یو هېواد یو، شریک تاریخ او هویت او طبیعي 

 .سرې سترګې ګرځي شتمنۍ د دې هېواد د ټولو بچیانو شریک مال دی. ټول

په دغه وضعیت کې هم پخواني او هم اوسني چارواکي پړه دي، خو د بهرنیانو الس پکې ډېر رول لري، ځکه 

 .چې هم د امنیتي وضعیت په تړاو او هم د لویو قراردادونو په برخه کې د بهرنیانو منفي رول ډېر ښکاره دی

ده مافیا داسې را پورته شي چې له اقتصاد تر سیاسته هر څه په ټوله کې موخه دا وه چې په افغانستان کې یوه فاس

د هغو په الس کې وي، تر ډېره حده همداسې وشول. څومره چې یاران لوټوالی شي پر هغو خپل بانکي حسابونه 

 .ډک کړي. پر نورو به له بلک واټر سره معامله وکړي او په هغو کې به هم شریک وي

زموږ په هېواد کې فساد سیاسي دی او بهرنیان پکې لوی الس لري. سره له پخواني ولسمشر دا ادعا کوله چې 

دې چې هغه په دې اړه له پړې غاړه نشي غړوالی، اوسني ولسمشر له پیله د فساد پر خالف د مبارزې ډنډورې 

پر  اوچتې کړې، خو خبره تر پخوا څو چنده په ناوړه لور روانه ده. یوازې کانونه او پروژې نه دي، د هېواد

هست او بود داسې لوټ او تاالن ګډ دی چې اوس دا دي د کابینې برحال غړي پرې ګواهي ورکوي. اوس خو د 
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 2از 2

هېواد د برخلیک هر څه په ارګ ور تمامېږي. سبا ته چې د ارګ دننه له رازونو پردې پورته شي، د جفا او فساد 

  .په قاموس کې به نویو نومونو او اصطالحاتو ته اړتیا وي

 پای

  

 

 
 


