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   ګڼه۴٨پيشرو خپرونه 

  ٢٠١٣ جوالی ٣١

  د افغانستان کانونه د لوټمارانو په الس کې
 پيسو نړيوال صندوق د دې اقتصاد د افغانستان اقتصاد چې د پرديو او په ځانګړي توګه د امريکا په پيسو چليږي او د

واګې په الس کې لري ډير ټکنی حالت لري، ځکه چې زموږ ھيواد د سياسي خپلواکۍ تر څنګ اقتصادي خپلواکي 

نلري او لکه څرنګه چې وويل شول نړيوالې اقتصادي او پولي او مالي ادارې د آزاد بازار په اډانه کې د افغانستان 

ياستونه جوړوي، کوم چې يوازې د شتمنو پانګوالو او فيوډاالنو او سوداګرو په ګټه دي او د دولت لپاره پاليسيانې او س

  .بيوزلو افغانانو د زبيښاک او د ال بيوزلۍ المل کيږي

 سلنه ښکاره کوي، چې د دې ودې اصلي بنسټ ١١د افغانستان دولت د ھيواد اقتصادي وده په منځنې کچه په کال کې 

کله چې موږ د پوشالي او لړزيدونکي اقتصاد او دولت څخه خبرې کوو، موخه مو په . ړ دیوال» مرستو«پر بھرنيو 

ټوليز ډول سوالګريز اقتصاد او سوالګريز سياست دی چې دا دولس کاله کيږي په افغانستان کې برالسی دی چې له 

  .بدمرغۍ پرته يې بل څه ولس ته نه دي ورکړي

 افغانستان کانونه او په دې برخه کې پانګه اچونه د افغانستان د اقتصاد بډاينې اوسنی دولت او د ھغه بھرني چارواکي د

دا خبره ھغه وخت سمه ده چې يو ولسي دولت واکمن وي او کانونه د ملي ګټو په اډانه کې په . لپاره خورا مھم ګڼي

 ده، له دې کبله کانونه خو اوس داسې نه. رونټيا استخراج شي او د ولس ژوند او سوکالي او ھوساينه تضمين کړي

  .يوازې بھرني زبيښاکګرو ته سپارل کيږي او دننه په ھيواد کې کورني خاينان او لوټماران دغه کانونه تاال کوي

 ٣افغانستان د کانونو او طبيعي زيرمو له پلوه د نړۍ په شتمنو ھيوادونو کې راځي چې تر دمګړۍ يې ټوليز ارزښت 

کانيزې برخې کارپوھانو له شننې سره سم که د افغانستان د کانونو د استخراج مديريت د . تريليون ډالر اټکل شوی دی

 کالو پورې له اقتصادي پلوه د اروپا له لھستان، ٢٠ تر ١۵په روڼتيا تر سره شي نو افغانستان به په راتلونکو 

  .مجارستان او سلواکی سره اوږه په اوږه ودريږي

اوسني وضعيت کې چې د امريکا او ناټو سرتيري په افغانستان کې ھره ورځ خو څه چې څرګنده او ښکاره دي، په 

است جنايت کوي، دولت نه سياسي، نه اقتصادي او نه کلتوري خپلواکي لري او په ولسي جرګه کې ھم داسې کسان ن

دي چې ھره ورځ يو بل په بډې اخيستو ګَرم او پړ ګڼي او تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه درې ځله د کانونو په سترو 

تړونونو کې د بډې او فساد توږم راپورته شوی دی؛ د کانونو استخراج نه يوازې ملي ګټې خوندي کوالی نشي، بلکې 

لو ھيوادونو د کمپنيو او شرکتونو د سيالۍ اور به په دې سوځيدلي د لوټ او تاالن لپاره زمينه برابروي او د بيالبي

  .ټاټوبي بل وساتي

 کانونه د لوټمارو لخوا په خپل سره توګه استخراجيږي چې په دې ١۴٠٠د کانونو وزارت له رپوټ سره سم، دا وخت 

د کانونو لوټ په . ديکه د دې وزارت په وينا د ولسي جرګې ځينې استازي او د دولت ځينې چارواکي ھم بوخت 
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داسې يو سياسي نظام کې چې د بھرنيو په ديکتې کار کوي او ملي ګټې د امريکا له ګټو سره تعريف کيږي او د دولت 

لوړپوړي چارواکي ھغه ھيوادونه خپل دوستان ګڼي چې سرتيري يې په ھلمند او کندھار او ارزګان او کونړ او جالل 

ـ اقتصادي نظام کې چې قانون، بازار،   يا ورباندې متيازې کوي؛ په داسې يو سياسیآباد کې لومړی افغانان وژني او ب

کلتور، ھنر، رسنۍ، پوليس، قضا، پارلمان او باالخره دولت او د ھغه بھرني مالتړي ټول د پانګوالو، سوداګرو او د 

  .پاره د حيرانتيا وړ مسئله نه ويسترو فيوډاالنو په خدمت کې دي، يوه عادي خبره ده او بايد د وطنپالو ھيوادوالو ل

دا کانونه د . خو د وطنپالو افغانانو دنده ده چې د افغانستان د کانونو د لوټ او تاالن مخه په ھر ډول چې کيږي، ونيسي

څرنګه چې دولت . افغانستان د ولس شتمني ده چې بايد د ولس لپاره، د ھغوې د ھوساينې او سوکالۍ لپاره وکارول شي

 ميليارد ډالر عايد تر السه کړي چې د دې عايد ١.۵ کال پورې به د کانونو له استخراج څخه ھر کال ٢٠١۶وايي تر 

 ميليارد ډالرو ته ورسيږي؛ دا کومه خوشالونکې خبره نه ده، ځکه د افغانستان تيرو ۴ کال کې ٢٠٢۴کچه به په 

به شول او ميلياردونه ډالره خيرنې پيسې د بھرنيو دولسو کالو وښودله چې څرنګه ميلياردونه ډالر د فساد په ډنډ کې او

ـ اقتصادي نظام په  په مټ د پانګې اچونې له الرې پرٻمينځل شوې، نو تر ھغه چې داسې يو نا خپلواکه سياسي

افغانستان کې واکمن وي، د کانونو له استخراج څخه به ميلياردونه پيسې تر السه شي، خو د شتمنو او پانګه والو لپاره 

  . د زيارکښه، بيوزله او ناداره وطنپاله ولس لپارهنه

 

  

 


