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 ۴٠نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١١ سپتمبر ٢۵

 

 مالي فساد، د مافيايي سيستم ښکيالکي ابزار
 

که په تيره بيا دا اقتصاد په کاپيټاليستي اقتصاد، ھر چيرې چې وي له فساد او مافيايي کړنو سره مل وي او 

مستعمره ھيوادونو کې پلي شي داسې يوه وينې څښونکې ھيوال ترې جوړيږي چې وګړي نيستۍ ته کاږي او 

 .طبقاتي توپيرونه سيوا کوي او ټولنه په يوه مصرفي، مزدوره او غالمه ټولنه بدلوي

پاره يو ابزار ګڼل کيږي چې په دې ابزار سره په افغانستان کې دا وخت مالي فساد د ښکيالکي سياست د پلی کيدو ل

پلي کيدای شي او له بلې خوا داسې يو مافيايي سياسي سيستم ) د بازار اقتصاد(له يوې خوا اقتصادي سيستم 

رامنځته کوي چې پايله يې يوازې مالي اليګارشي ده او دا مالي اليګارشي، له ھغه ځايه چې د بھرنيو 

  .د مرييتوب کړۍ پر غاړه لري، د ولس ضد او د ښکيالک په ګټه کار کويکنسرسيومونو او انحصاراتو 

 سلنه خلک يې بيوزله او ناداره دي او د پانګې تراکم د ولسونو له الرې ٨٠زمونږ په ھيواد کې چې څه باندې 

وازې ناشونی بريښي او له بلې خوا بھرني اربابان ھم نه غواړي چې ولسونه دې خپل اختيار او واک ولري او ي

ھڅه کوي چې په دې کړيدلي او ځوريدلي ھيواد کې د اقتصاد بازار سيستم، چې له ھر پلوه يې په ګټه دی، پلي 

» ملي«پانګوال او » ملي«سوداګر او » ملي«کړي، ناچاره په لومړي ګام کې د پانګې تراکم رامنځته کوي څو د 

ره طبقه رامنځته کړي چې زموږ ولسونه په آرامۍ او شرکت په نامه د پانګوالو او شتمنو پياوړې زبيښاکه کمپرادو

  .آسانتيا سره استثمار کړای شي

له ھمدې امله، مالي فساد په افغانستان کې د يوې برنامې له مخې تطبيقيږي او کله نا کله د خلکو د تيرايستلو لپاره 

چې په ھر مستعمره شوی ھيواد په دې کورنۍ يا ھغه لويديځې رسنۍ کې په اړه يې شکايت او ګيله کيږي، حال دا 

په خوښه دولت واکمن وي، تاريخي بھير په ښکاره توګه جوتوي چې له ښکيالک سره  کې، چيرې چې د بھرنيو

سم فساد ھم په بې بريده توګه رامنځته کيږي، چې دمګړۍ يې ښې بيلګې افغانستان او عراق  ګڼلی شوو او ډير ژر 

 ته ورسيږي؛ ځکه بې له دې فساد څخه ناشوني بريښي چې مرييان وپالل به د ليبا د فساد وږم ھم د ډيرو پوزې

  .شي، جاسوسان وروزل شي او مزدوران د ځواک او واک په ګدۍ، د ښکيالکي ھيواد فرمانونه پلي کړي
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دلته د فساد په سيالۍ کې . د افغانستان اوسنی سيستم د ھيواد د نړۍ په کچه د فساد تر ټولو بده نمونه ګڼل کيږي

ھرنيانو لومړنی مقام ګټلی، ځکه چې ډيرې پيسې دوې په خپله مصرفوي، دويم ځای اوسني دولت نيولی چې کمې ب

ھر څومره چې د مرييتوب درجه يې بھرنيانو ته (پيسې مصرفوي، دريم ځای انجوګانو او مدنې ټولنو قبضه کړی 

 د دې ټولو پړه پر ھغه زيارکښه او خو دردناکه خبره دا ده چې) نږدې وي، په ھمغه اندازه ورباندې څڅيږي

ستمځپلی ولس باريږي چې په تيرو لسو کلونو کې له درد، کړاو، رنځ، ټپ، وژنې، فريب، چال او قتل څخه بل څه 

  . په الس نه دي ورغلي

ھغه راپورونه چې په خپله بھرنيانو تر اوسه خپاره کړي دي، په ډاګه کوي چې د فساد دودول په افغانستان او 

 کې  يوه ښکيالکي برنامه ده چې د يوه ھدف او موخې پر بنسټ پيل شوې او ښايي تر کلونو پورې دوام عراق

 ٢٠٠مثالً ھمدا بھرنيان په خپله وايي چې يوازې د امريکا متحدو ايالتونو په تيرو لسو کلونو کې څه باندې . ومومي

 زره قرارداديانو ته د قرارداد په توګه تاديه کړي، چې په کې يې ٢اق او افغانستان کې نږدې مليارده ډالره په عر

خو له ياده و نه باسو چې د ھدر معنا ھماغه مالي فساد دی، چې ھدر نه بلکې د .   مليارده ډالره ھدر شوي دي۶۴

 کې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ھم په دې وروستيو. ځانګړيو ښکيالکي موخو لپاره د پانګې په توګه کاريدلي دي

 مليون ډالرو څخه چې امريکا اته ترانسپورتي شرکتونو، چې تر ټولو مھم يې ١۶ مليارده او ٢وليکل چې له ھغو 

يو امريکايي شرکت دی، ورکړي، ډيره برخه يې طالبانو ته رسيدلې او اوس د جنرال پيتريوس تر نظر الندې ډلې 

 ميليونه ډالره د امريکاييانو لخوا نيغ په نيغه طالبانو ته رسيدلي ٣۶٠ه باندې اعالن کړی چې له دې پيسو څخه څ

دا شميرې، چې ال کمې دي او ښايي د وخت په تيريدو ډيرې نورې شميرې ھم خپرې شي، په څرګند ډول . دي

  . يښکاره کوي چې بھرنيان په مالي فساد کې الس لري او دا الس لرل د يوې برنامې له مخې تر سره کيږ

بھرنيان اوسنی دولت په فساد تورنوي او دولتي چارواکي بھرنيان په دې تور ککړ . دولت ھم د فساد يوه ځاله ده

ګڼي، خو زموږ ولس دواړه د مالي فساد دوه لوبغاړي، يو پياوړی او بل کمزوره ګڼي چې د لوبې پاليسي او سياست 

فساد تور لګول، يوازې ھغه غولوونکې کړنه بولي چې په يې سره کوم توپير نه لري او په يوه بل باندې د مالي 

  .ترڅ کې يې غواړي له ولس څخه الره ورکه کړي

 ۶٨د ماليې وزير عمر زاخيلوال په دې وروستيو کې اعالن وکړ چې تر اوسه پورې بھرنيو ھيوادونو افغانستان ته 

 يې د بھرنيانو لخوا په ٪٨٢خوا او  سلنه يې د دولت ل١٨مليارده ډالره ورکړي چې له دې جملې څخه يوازې 

نوموړي په ورته وخت کې وويل چې د دولت لګښتونه د بھرنيانو پرتله له روڼتيا څخه . مستقيمه توګه لګول شوي

  .خو زموږ ولس په ښه توګه پوھيږي چې څه روڼتيا لري او څه له تورتم سره مل دي. برخمن دي

انک چا لوټ کړ، تر شا يې څوک والړ وو، د چا مالتړ ورسره و، د افغانستان ولسونه په دې پوھيږي چې کابل ب

کوم لوټمار څومره پيسې لوټ کړي، کوم لوټمار بندي دی او کوم لوټمار ال سوداګري او بزنس کوي او ولې؟ د 

 مليون ډالره لوټ شول او په دې ھم پوھيږي چې اوسني دولت ٩٢۵افغانستان ولس پوھيږي چې په کابل بانک کې 

ا پيسې ورکړې او له کومه يې ورکړې، آيا دا ورکول په خپله په ھيواد کې له لوی مالي فساد څخه مالتړ او ولې د

مالي فساد د اوسني : حمايت نه دی؟ ولې دولتي چارواکو دا حمايت وکړ؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب يو کيدای شي

  !سيستم اړتيا ده

د حيواناتو د پالنې په نامه فنډ اخلي، ځينې د لوګي د کنترولو په انجوګانې ھم په فساد کې ښکيل لوبغاړي دي، ځينې 

نامه پيسې په بډه وھي، ځينې د ميرمنو د حقونو په نامه پنډونه په شا کوي، ځينې يې د يتيمانو په نامه د ډالرو غوا 

 چې څه کوي، او ميښې لشي، ځينې يې د عدالتخواھۍ او دادخواھۍ په شعارونو يورو راټولوي او ځينې خدای خبر
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خو بانکي اکاونټونه يې په ميليونو ډالرو او يورو ډک کړي دي، او دا ټول د اوسني سيستم غړي او لوبغاړي دي 

  . چې له دولت او بھرنيانو سره يوځای فساد کوي او دا فساد ھم د اړتيا له مخې بايد وکړي

  

 

 

  


