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نآنچھ ھدر :خوانیدمیشر

وی–١ سنار برای شداری تانيا؛ بر نظامی بلندرتبۀ مقام ارات ينده!آاظ

کش· ن دوم منحیث لستان ان ش ار ک مش ستاد س رئ ارات دراظ بازسازی و جنگ متحمل ور

گفتھ ن تخم یک محض ستان، بلندپاینمیافغا نظامی مقام این ارات اظ باۀشود، ، ل ان

و پاکستان کشور با اش اتنگ تن روابط و ستان افغا درجنگ کشور این نقش درنظرداشت

اس  ک شر یک کھ قضیھ، در اه آ و دخیل کشور یک درامنحیث م (پاکستان) ک منطقھتژ

باشد واه،داشتھ د مطالب بھ ن نیاف دست صورت در آینده، وی نار س برای شدار نوع یک

می تلقی اگرشان، کھ بدستگردد برای شاید شود، ن چن این نظرآاحیانًا مورد نتایج وردن

شود. ساختھ ی و نار س ن چن شان،



اثرات–٢ و دالر نرخ ن رف برآبلند اجناسگن ی را

آاستاد· اقتصادی:مسعود امور دار اه خوش مردم یدنمھ افغا بھ معامالت در ستد و داد کھ

میشود، ی صور در ی افغا بھ بخرند،و م پول بھ را توليد و باشيم، داشتھ توليد ما کھ شود

می فکر کھمن حکنم آرام آرام ي جایافغا م ستان افغا خود در کالن، و متوسط معامالت در

د دست از را استاده،خود تصن ارزشش کھ می،بخاطر ن پاي روز بھ روز اينکھعيد،آو

تول اساس بھ ی افغا امارزش اين من خاطر ن م بھ ست، ن نمیيد اد ز را یان افغا کھ نم ب

لدار يا و دالر شودعوض .استفاده

٣–! من تر قي د فساد د ماليھ

ه· خ اند د م ددا م دا ، مال لھ شرکتونھ ي ر او ي کور سکتور، خصو ده

د م دا دي، نھ خ ال درد پھ ې وک او ي پایمالې م حقوق غوی د ده ه خ اند

د ، والړه تھ ای اصل ای پر دې د م مالیھ ې کېدون ورکول مدا ده ه خ اند

ستو  تر بال د فساد ماداري مرجع ې دا دي، ې حال ې دا پھ اند و دا او ي تېر ي

وغواړو  ترې الره حل او حل او وروړو ایت ش ستونزو دغو د لرو، .نھ



سيا :بخش

وی سنار برای شداری تانيا؛ بر نظامی بلندرتبۀ مقام ارات ينده!آاظ

سیا امور اه آ بدر، الدین جمال

ستائر  ازس س دارد احتمال کھ است گفتھ تیلگراف دی روزنامۀ با مصاحبھ در ًا اخ تانیا بر ش ار ک مش د

وی کنند. تصرف اره دو بودند، داده دست از کھ را مناطقی طالبان ستان، افغا از خار ای و ن خروج

کردهو  تقسیم تندرو و رو میانھ طالبان بھ را ستان افغا دولت مس ن رومخالف میانھ عناصر کھ است گفتھ

می عناصرطالبان اما شود؛ سیا روند وارد ستانتوانند افغا دولت با ار پی و جنگ بھ ندتندرو خوا ادامھ

از زحمت بھ ما ازان "سر کھ را مناطقی ی گ س باز برای و درآداد این کرد". ند خوا تالش اند گرفتھ بدست ا

کھ است شحا پ روز ازانچند سر جمع در بود، آمده ستان افغا بھ کھ تانیا بر ر وز نخست امرون د دیو

را ستان افغا از ش ازا سر آبرومندانھ خروج و ستان افغا ت مامور موفقانۀ پایان لمند، والیت در ی تانیا بر

بود کرده اطمینان ابراز ستان افغا ثبات و ت امن وضعیت از و کرد .اعالن

تبصره:

ارا اکاظ ، املل ن ب ای و ن خروج از عد اینکھ بر مب لستان، ان شا کشور ش ار ک مش ستاد س رئ ت

آمد ند خوا در طالبان تصرف بھ ستان افغا آیندۀ،مناطق وی نار س از اخبار و ابل ومت ح بھ دید نوع یک

را محوری نقش کھ است ی غر ای ازکشور ی ی تانیا بر چون است؛ اگرمنطقھ داشت. ستان افغا درجنگ

می دیده ناتو اتحادیھ داخل در ژه و بھ ی، غر درجوامع گروه یک املل ن ب درسطح شود دیده کھعمیقًا شود،

ل ان ای الیا)کشور اس و انادا لستان، ان ا، (امر تبار ندس قضایایس درمورد ی ان و اتحاد یک بھ و

می دیده ی ا اج وجو ا ای کھشود. دارند ی ا ارو قوی ای کشور دیگر بھ نظر ک مش اه دید و تر ب قر نظر ت

می دیده مثال ونۀ بھ است. م ستان افغا قضیۀ تمامازجملھ طرف از ناتو آدرس از جنگ اگرچھ کھ شود

کش دیگر گرفتند، خود بدوش تبار س ل ان ای کشور را جنگ این ًا اک و بود، شده آغاز ی غر ای اکشور ور



این ای و ن ن، گز طالبان و پذیر ب آس درمناطق و داغ ای سنگر در مثال طور بھ ند، داش حاشیوی نقش

ناامن در تانیا بر ای و ن کھ کشور ی جنو و شر والیات مانند شدند، اعزام ا وکشور لمند) ) والیت ن تر

شدند مستقر آن مجوار والیات و ار درقند م انادا و الیا رااس جنگ ن سنگ تلفات ش ب ا کشور این بناًء ،

قوی ای کشور دیگر ای و ن برعکس شد، یده ش ا ای از م وه ش و لھ کدام آن، وجود با و شدند متحمل

وح ا کشور این فغان تلفات، ن تر اندک دیدن با کھ سھ فرا مانند مرکز در و آملان مانند شمال در ی، ا ارو

آن متبوع ای طالبان،ملت بھ سوی فرا ای و ن دادن باج از ای بت و شد، یده ش املل ن ب مجامع در

رسانھ ق طر از ه، غ و ی سرو مناطق در شان ا عساکر جان حفظ رسید.برای شر بھ ا

بود. بارز و رنگ پر خی تبار ل ان ای کشور ن م نقش م، مردم بھ کمک و بازسازی قسمت در ن مچن

کشور در  این مساعدت مورد در ات ش و وک ش شھ م مھ، این نکنار مخالف بھ انگستان مخصوصًا ا

می یده ش محافل در عادی مردم از ح و ستان افغا دولت مقامات از دولت رسانھمس ق طر از و مشد ا

ستان افغا در یونما ارمند کھ س ل ان دیپلومات دو مثال طور بھ است. شده باشر مساعدت ام ا بھ بودند،

ه ت باعث کھ گردیدند اخراج ستان افغا دولت طرف از لمند، در وطالبان شد؛ دوکشور میان روابط ی

و شک دیده بھ شھ م خصو محافل در ستان افغا دولتمردان طرف از لستان، ان ومت ح ن مچن

می یاد منطقوی قضایای در پاکستان شود.طرفداری

ا ستان،بناًء افغا در بازسازی و جنگ متحمل کشور ن دوم منحیث لستان ان ش ار ک مش ستاد س رئ ارات ظ

گفتھ ن تخم یک بلندپاینمحض نظامی مقام این ارات اظ کشورۀشود، این نقش درنظرداشت با ، ل ان

و دخیل کشور یک منحیث و پاکستان کشور با اش اتنگ تن روابط و ستان افغا یکدرجنگ کھ قضیھ، در اه آ

اس  ک صورتاشر در آینده، وی نار س برای شدار نوع یک باشد، داشتھ منطقھ در م (پاکستان) ک تژ

می تلقی شان، واه د مطالب بھ ن نیاف اگردست کھ بدستگردد برای شاید شود، ن چن این وردنآاحیانًا

این شود. ساختھ ی و نار س ن چن شان، نظر مورد ونتایج ا کشور این جنگ ل تمو و ی فز م بھ نظر ار

ن نظر بھ عید کیفی، و ک اظ از افغان ای و ن ظرفیت بودن ن پائ درنظرداشت چندبا در ما چون رسد؛

ستون و محوری ای اه دست مھ بلکھ نبودیم؛ خود وسائل بھ ی مت و خودکفا نظام یک دارای گذشتھ، سال

کم بھ دولت، تمامفقرات ا، کشور این مساعدت اس رنوع بناًء است، استوار ا کشور این مساعدت و ک

می زده م بر را نظامی و سیا س بیال و تواند.معادلھ

جناح ایندیگر در بلکھ ند؛ س ن آرا صف متحد ل ش بھ ا کشور این مقابل در ن ستان افغا دولت داخل ای

منحصر  و ا ت دولت س رئ ی ارو ممتدرو ون ب ارگ ساحۀ نیمھ از مورد، دراین اثرش کھ است خود ذات بھ

مین شده این یجھ ن بناًء شایدشود، کھ برود نامحدود جنگ و بحران طرف بھ ستان افغا واقعًا کھ تواند

از ش ب آن انیان باشد.قر ش پ



و: سنار این در ا امر م س

ایا ی استخبارا ع منا ای راپور کردهمچنان اشاره وضع ن مچن بھ م، ا امر متحده ازالت مجزا آنرا کھ اند،

ن پنداشتھ س ل ان ش ار مقام ارات اصًالاظ کھ ان ج بزرگ ای قدرت کھ است مع این بھ بلکھ توانیم؛

می ش پ بھ را رسیدهجنگ یجھ ن این بھ حال سابردند، دیگری وی نار س و شود عوض اوضاع باید کھ ختھاند

قدرت این و ابل میان کشمکش است.شود. ساختھ م فرا و نار س ن چن این برای را زمینھ ین ش ب ا

است، ناتو و ا امر متحد ایاالت و ستان افغا معاصر دولت میان کھ دوس این من، نظر بھ مھ، این کنار در

دولت دوس خ تار وملتدر یا اا است. بوده سابقھ کم و ماهنظ اول روز چند از غ کھ است عشقی یک ین

اعالن فقط حال اند؛ متنفر و ار ب عشق این از دو ر معشوق و عاشق و است گرائیده وخامت بھ دیگر عسل

و است گرفتھ صورت ار این مقدمات برای ای ار سلسلھ حاال است. مانده عزاداری و فاتحھ مراسم و ف

ن ب دیپلوماتیک نورم ھاخالف ل با دیگر یک بھ ، میملل وخطاب بت نامالیم ن و تند شوند.ای

دیگر: وی سنار

بھ ومنطقھ ستان افغا داخل در جنگ ن ده معا امضای صورت در کھ دارد وجود م دیگری وی نار س یک

خطر خود برای را ی ا امر و خار ای و ن وجود مواره پاکستان چون رسید؛ د نخوا زنگپایان و بزرگ

می تلقی خود اتومی برنامھ برای وخطر کشید. د خوا راحت نفس ا و ن این ام ن زود خروخ با پاکستان کند؛

در را خود ش ار زار صد چند ناتو و ا امر فشار تحت و زم ترور علیھ جنگ عنوان بھ پاکستان دیگر، طرف از

د احضار حالت در پاکستان، و ستان افغا ک مش نظامی،حدود شرایط و ن قوان طبق کھ بود داده قرار یک رجھ

پاکستان برای اغلبا کھ دیورند، خط سوی آ شتون قبایل با م ی سو از و دارد؛ را گزاف خی مصارف

ی جنگ حالت در ند، س امثالمخلص ، سیا و مذ احزاب مخالف سروصدای کھ اند درگ وم مف

پاکستان ۀ غ و انصاف ک ناامتحر ن بدتر باعث و است داشتھ مراه م داخلرا در قوی انفجارات و ا

از عد من، نظر بھ است. انھ یک تالش در وضعیت، این از ی ا ر برای پاکستان است، شده پاکستان ای ر ش

ست افغا داخل در ص م ات ن چندین در شان شدن محدود و ستان، افغا از ای امر ای و ن اک ان،خروج

ن را دیگری حوادث و انفجارات از ع ه، غ و کشم و جمو مچون متنازع مناطق و ند داخل در پاکستان

سوق پاکستان مرز طرف بھ را خود ای و ن شده ن خشمگ ن ند درمقابل، کھ انداخت د خوا راه بھ

مش  حدود در ند خطرات دلیل بھ پاکستان حالت، آن در کھ داد ند ایخوا و ن تمام پاکستان، و ند ک

عبور زمینھ مرز طرف این در یجھ، درن کھ داد، د خوا سوق مرز سمت آن بھ را، دیورند خط امتداد در مستقر

گروه دیگر و طالب ان جو جنگ مرور گروهو اد، ج زمان مانند کھ شد د خوا یا م مس آنای از مس ای

موا کدام بدون ی آسا بھ مرز طاقتعطرف و ی طوال جنگ یک کھ است جا ن م از کرد. ند خوا مرور و عبور

از ع اغلب گمان بھ داشت. ند خوا مسایھ ای کشور را آن ادارۀ کھ شد د خوا آغاز درکشور فرسا

ولسوا اک و کشور جنوب و شرق در کالنوالیات ای ر ش در م دولت و افتید د خوا طالبان بدست ا،

م کرد.منحصر د خوا دفاع ا آ از و انده



اقتصادي: بخش

اثرات و دالر نرخ ن رف برآبلند اجناسگن ی را

الند هللا حکمت

مانند بگومگوها ميان  رود و بلند رفنت قيمت آن، با مسائل سياسیمیپاينيوباالغريعادیونۀگدر اين اواخر نرخ دالر به

و مسائل ديگر، دست را به دست هم داده و بر گرانی و بلند رفنت نرخ مان امنيتیها بر سر امضای پيکرزی و امريکايی

يادی را شود که مشکالت ز های آن ديده میگذارد و افزايش چشمگريی در نرخبسياری از مواد اوليه و اجناس تأثري می

.ستبرای مردم پديد آورده ا

گويند که دولت بر های اجناس نيز شکايت دارند و میبلند بودن نرخبسياری از مردم در کنار مسائل اقتصادی ديگر، از 

های  برای خانوادهگیزندهخواهد که مردم در فقر و گرسنگی مبانند ومیعمدیگونۀآن کنرتول ندارد و به اين ترتيب به 

بضاعت دشوار گردد.کم

یسيد مسعود استاد  گويد: "متامی ذخاير لند رفنت و پايني آمدن نرخ دالر میاقتصاد پوهنتون کابل در مورد عوامل بپوهن

هايی است که از جانب مشاری از کشورها، باخلصوص کشورهای بزرگ اروپايی به ما داده اسعاری ما وابسته به کمک

حقيقت ارزش که بايد وابسته باشد به توليد، و ارزش حقيقی را اجياد کند، ما از دست دادمي و در راشوند، ارزش پولیمی

دارمي و ارزش پول افغانی در مقابل دالر ارزش مصنوعی است، نه حقيقی؛ از مهني حلاظ در صورت مصنوعی را نگه می

رود."افزايش و کاهش مقدار دالر در بازار، نرخ آن باال وپايني می

اينکه در بسياری يعينمنايد، اسعار تغيري میوی افزود که از جانب ديگر، "بر اساس تغيري روان جامعه، پول ما در مقابل 

کند، و اخبار خورد که آنرا به نام قيمت اخباری ياد میها تغيري میکند، اما قيمتمواقع عرضه و تقاضا هيچ تغيري منی

امۀها را باال و پايني بربد؛ مثًال در اين روزها بعد از شود که قيمتباعث می مامناسباتشدنخرابوامنيتیمسئلۀ توافق



های زيادی در قسمت سرمايه گذاری به وجود آمده و خود سرمايه گذاری در حقيقت نگرانیمسئلهعمدتاً امريکا،با

کند."ارزش پولی، دالری و اسعاری است، که در بازار بسيار کاهش پيدا می

گويند که در کنار ديگر عوامل، متهم کرده و میدر مهني حال مشاری از صرافان، بانک مرکزی افغانستان را، به ضعف 

ثرات منفی را به دنبال خود دارد.اورودمیباالغريعادیگونۀيکی هم ضعف "د افغانستان بانک" است که نرخ دالر به 

اين سياست گويد: "تواند، آقای مسعود مینگه داشته میثابتاينکه ارزش افغانی را تا چه حد بانک مرکزی افغانستان

شود، و بانک مرکزی که مهيشه بايد ارزش پول توسط پمپ کردن مقدار اسعار در بازار نگه بدارد، آهسته آهسته کهنه می

دهد، و دولت خباطر اينکه ارزش افغانی بسيار پايني نيفتد، مقدار پول را در بازار در حقيقت کارايی خود را از دست می

کند."توزيع می

گويد: های ديگری را در پيشرو دارد که ارزش پولی را از طريق آن ثابت نگهدارد، وی میه بانک مرکزی چه راهاما اينک

متأسفانه که بانک مرکزی تنها يک وسيله را به دست گرفته، بايد وسايل ديگری هم خباطر حفظ ارزش افغانی به کار 

رود، و کاهش توليد در افغانستان، و افزايش واردات ز پايني شده میانداخته شود؛ چون ما توليد ندارمي، و توليد روز به رو 

شود که يک خالی کالن اسعاری به وجود بيايد، اين خالی کالن اسعاری باعث بلند رفنت و کاهش صادرات، باعث می

شود.ارزش اسعاری و پايني آمدن ارزش پول افغانی می

تساله در از سوی ديگر هم، اگرچه مهه افزايشاينامسالولیرفت،میبااليیاندازهتااوليهموادقيمتزمستانانۀٓس

که بسياری از اندگرفته تا آرد و چوب و گاز و نفت، مهه افزايش يافتهمواد اوليهاز نرخ ورسدبه نظر میرويهبیکامالً 

های کنند که چرا دولت در هنگام بروز کشمکشمیدانند، اما باز هم بر دولت انتقاد مردم دليل آنرا مسائل سياسی می

کند.ها را کنرتول منیسياسی ميان افغانستان و ديگر کشورها، نرخ

گويند که اکنون مهه کنند و میبرخی از بازرگانان و دکانداران عامل اصلی گرانی اجناس را باال رفنت قيمت دالر عنوان می

فروشند، بناء خباطر اينکه نرخ دالر بلند است، ناگزير هستند که مواد خود ند و به افغانی میخر مواد و اجناس را به دالر می

را نيز به قيمت بلند بفروشند، تا مهان اندازه پول را بدست بياورند.



گونۀمردم به تواند که به های بزرگ است و دولت میها ترويج پول افغانی در معاملهبه نظر آنان، تنها راه ثابت شدن نرخ

يد و فروش کرد، جمازات خر دالرياکلداربهکسیاگرمنايند،فروشوخريدافغانیبهبايدمردممههکهبگويدجدی

شود.می

گويد: "اين يک بردارد، استاد مسعود میدر مورد اينکه چرا دولت در راستای ترويج افغانی در معامالت جتارتی گام منی

ای باور ندارند، حاال پنج کرنسی در افغانستان گويند، تا اندازهو خود اين دکانداران هم که اين را میچيز آرمانی است، 

رول دارند که دالر است، کلدار پاکستانی است، منات ازبيکی است، و مهچنان لایر ايرانی است و افغانی است؛ کلدار 

فغانستان را گرفته بود، حاال صفحات مشال را هم پاکستانی که يک چند وقت پيشرت تنها صفحات جنوب و شرق ا

فيصد جتارت ما مربوط به پاکستان است."٦٠تا ٥٥گريد، چون از می

ۀبه  به افغانی (معامالت)د کهنشود، مهه مردم خوش دار در معامالت بلند دالر به کار برده می،گذشته از کلدار"او،گف

کنم که افغانی ود که ما توليد داشته باشيم، و توليد را به پول ملی خبرند، من فکر میششود، ولی به افغانی در صورتی می

آرام آرام حتی در معامالت متوسط و کالن، در خود افغانستان هم جای خود را از دست داده خباطريکه ارزشش تصنعی 

طر من اين امکان را زياد ليد نيست، به مهني خاآيد، به معنای اينکه ارزش افغانی به اساس تو است و روز به روز پايني می

."استفاده شودم که افغانی عوض دالر و يا عوض کلدار بينمنی

زنند.از سوی هم بر بنياد گفته های مشاری از مردم، بازرگانان هم خودسرانه دست به احتکار و گران فروشی می

مسئلۀتواند که يکی از عوامل باشد، ولی ما عمدتًا دالر میاستاد مسعود در اين مورد می گويد: "در کل افزايش ارزش 

امۀاست،مطرحروانیاخبارمسئلۀگريمي، را مدنظر میزمستانفصلمسئلۀگريمي، را مدنظر میاحتکار مسئلۀ توافق

استمطرحانتخاباتمسئلۀبرد، ها را بلند میها خود قيمتها را خلق کرده که اين نگرانیاست، و نگرانیمطرحامنيتی

ها را بلند بربد.های جامعه هم باعث شده است که قيمتنگرانیاين مههنوعیبهکه 

ا اجناس را وارد می کنيم نيز تأثريگذار است، چون در آجنا و تهبه گف "موجوديت انفالسيون در کشورهاييکه از آ ی: 

رسد."ينجا به فروش میها بلند است و جمبوراً به مهان قيمت بلند در اقيمت

تواند، گويد: "حکومت منیها را کنرتول منی کند، آقای مسعود میهای سياسی نرخاما اينکه چرا حکومت در بروز جنجال

امۀهای سياسی است، چون حکومت مصروف جنجال های مسووليتانتقالمسئلۀانتخابات،مسئلۀامنيتی،توافق



لوی آن روابط بسيار خراب با امريکا، استعفا دادن پنج شش وزير همسووليتانتقالمسئلۀامنيتی،  ای سياسی و در 

به دست ها دست ای اينمههو؛ که از آن برای ما بالی ساخته انداستمطرح ٢٠١٤مسئلۀخباطر رفنت به انتخابات، 

ها را بلند بردند."هم داده و قيمت

تأثريات دارد، گفت: "اگر در کنار ديگر مسائل، اقتصاد افغانستان چه وضع بر استاد مسعود در جواب اين پرسش که اين 

گونه تاثريات را خنواهد داشت، حتی تأثريات مثبت خواهند آمد، اما اگر انتخابات آينده به درستی اجنام شود، هيچ

فوق العاده بلند هاانتخابات به درستی اجنام نشود و جنگ هم دوام کند و امنيت هم خراب شود، واضح است که قيمت

کنم که چنني خنواهد خواهند رفت و استخدام پايني خواهد آمد، وضع اقتصادی مردم خراب خواهد شد، ولی من فکر می

به طرف مثبت حرکت خواهيم کرد."٢٠١٤شد و پس از سال 

ای اجناس تا اين منايد که  حد، چنان میولی در کل مردم در وضعيت فعلی با مشکالت زيادی مواجه اند و بلند رفنت 

بضاعت جامعه در مشکالت های سنگني اقتصادی شده و طبقات فرودست و بیحترميگويی افغانستان شامل يک سلسله

هبا تشکر از برند.زيادی به سر می صالح ملي. امۀهف

! من تر قي د فساد د ماليھ
جمالزی  ام ال یعبدهللا شنون چارو سيا د ،

مال داد خو ي؛ وک ډډه ې ورک لھ مال د تھ ومت ح وي، ھ شرکتونھ ي ر او ي ور شمېر یو ، و وزارت

ي. وک چلند ي قانو جدي بھ سره غوی لھ ي وا م



دې پھ شوی، انمن ز افغا میلیاردونو پھ ې لونو تېرو پھ ې برخھ پھ مالیاتو د ې، عایداتو پھ دولت پھافغان ې

نھ قانون لھ ې برخھ ډېری عوامل، نور شمېر یو او تھ ت مالیاتو لھ مالیات، کتھ قیمت اص لھ و تو ي صادرا

دي. شامل شکیلوي، فساد اداري او تھ ت

ي صادرا پھ وخت ی ، ېد مالیاتو لھ ې مواردو ډېری پھ سکتور خصو ھ ھ، پ ژرنده ھ او النده غنم ھ

عدمت ان تھ دولت وخت ی ح ي، ک وړاندې معلومات ناسم اړه پھ ارونو خپلو د ھ ، ود نرخ ې و و

مالیھ د بیا تېره پھ ادارو، دول پھ م ھ او ېد مال لھ ډول ي قانو غ او زوره پھ وخت ی ، ود فعالیت

پراخ و ستون اخ مالیھ د بیا او وزارت ي ستون .اخ ر و ره م بې دلتھ وم مف دا شوي المل دې د ول فساد،

مالیھ د بھ بیا ، تم ې دف وم پھ ساعتھ دوه یا یو یوازې ، ور تھ است ر و وون ور مالیھ نیو من د ې تا کھ

ور  د ی وون ار ر دي، اختھ ې فساد رحمھ ې ې دا پھ ورئ، و م اخالص و چاروا و ستون اواخ ونھ لس

. والی فساد زره ونھ سل

نھ ھ ډېر ستونزو نورو او فساد اداري لھ ون پھ ارندوا او شفافیت ، وا رن د ظرفیتونو د بھ خو ې دولت پھ

ډېری خو دي، سر پھ خاورې مو و و، ې پو ول اوس او شوی بحث پرې ناوخت وخت ده بر ډېره تر کھ وايو؛

د ال پھم تھ خوا یوې ، خو دوه قی د لکھ وي، مالت نھ سکتور خصو لھ و س و پ پھ م ې خو رۍ سودا

شوي، المل دې د ژمنتوب نھ او رح ې ې سکتور خصو پھ تھ خوا ب او کمزوري او فساد اداري ې دولت

و ډېر یوه د او ي مافیا ، انحصاري بر اقتصادي .بېالبې والړې مخ پر لور، پھ حالت ي روون

ې بېل د والی، ور نھ او ت دې پھ ال معلومات ، ا مسولیتھ ې او کمزوري ومره ادارات کچھ پھ دولت د ح

د او وزارت رۍ سودا وغواړئ، معلومات دقیق اندازې د مال راغ د الرې دې لھ او صادراتو د ستان افغا د ھ تو پھ

بھصادارت حقیقت او ي وا ھ بل بھ ې خو رۍ سودا د ي، وا ھ بل بھ وزارت مالیھ ي، وا ھ یو بھ اداره انکشاف د و

وي. ھ بل حتمن

او خصو او تونو جوړ ي ادرا ستمونو، س و بروکراتي تر ، نیو اسنادو او نو قوان لھ راوړی، وم ستونزو بېالبېلو

پ ستونزو و اړخ ر تر سکتور بدول تر ورځ ای پر کمېدلو د سره ن خواش پھ او ي، کې المل ستونزو د ول ورې،

ي. پراخې او ي ژور

د دي، ډوب ې فساد اداري پھ ډېر ولو تر ي، چاروا غھ ادارو اړوندو د ، پیل تحقیق ې برخھ دې پھ لھ

ا نورو د ادارې غو د او وي پورې تور غو پھ ادارې پھب بیا تېره پھ ي. ې ل بوی نظام ول د ډول دې پھ او دارو

تر سھ، درون ې مشرتابھ لھ ادارې پراختیا د صادارتو د دي، نھ کتلو د ، و ی س نادودې ې دا ې سکتور دغھ

دولت ې پا د ول سکتور، خصو او خونو تر رۍ سودا د او اتو مر تر او وزارت رۍ سودا تر وزارت، مومال م د



ې حال ې دا پھ دي؛ ډوب ې پ م دوی ېر، پھ ستونزو نورو او فساد اداري ، پال ې ، ظرفیت ې د لکھ، ستونزو

دی. کالبند ملت او دي ې حرکت پھ تھ ایونو ليدي م ال رې م لیدي ي، ژور ب تر ورځ ستونزه دا

ادعا او راپورتھ وزارت مال د ې حال مدې پھپھ ، ولو نھ ماليھ دي، مظلوم ې دا دوی ي، وک

یا ې موس وچن ومره ر پھ م، ک یاد است ر و ون ور مالیھ نیو من د ې بھ ھ تو پھ ې بېل د ې حال ې دا

ورتھ ھ ، رسوالی ور ان ې شرایطو ډول ر پھ ، وو س چا خپل لپاره ولو ترالسھ د سو پ د ې ھشرکت ن

مالیھ اصطالح پھ ترې یا او ي ک نابود او ست ن ھ ر شرکت یا ې موس اړوندې د ، والی ې و ور دوه پھ او ي ک

دغو دي، حقایق غھ دا البتھ وي، ماتھ مال او ې و ې م لھ دندې خپ د الندې چ تر قانون د خو ي، ک پیدا را

ی س ې ورت یوه یوا پھ تھ .ادارو والی درک

او اچوي، ې اره لھ او وي ف وجود ول دا ده، ار پھ تداوي مرض دغھ د ي، خ ې ال او دي ې خ پاسھ ډېر لھ ھ او

ھ من لھ ت امن ي روا ح ھ، ر مو غوري ې سره موضوع دې لھ یو، ې او پ حساس پھ ولو تر ې حال ې دا پھ

پ مو ې ال م اوږده پھ او وي.وړي غور دلو در لھ و خپلو ھ

ده ه خ اند د م دا ، مال لھ شرکتونھ ي ر او ي ور سکتور، خصو ده ه خ اند د م دا

ې کېدون ول ور مدا ده ه خ اند د م دا دي، نھ خ ال درد پھ ې وک او ي پایمالې م حقوق غوی د

ا پر دې د م ېمالیھ دا پھ اند و دا او ي تېر ي ستو تر بال د فساد اداري د ، والړه تھ ای اصل ی

زموږ کھ خو وغواړو؛ ترې الره حل او حل او وروړو ایت ش ستونزو دغو د لرو، نھ م مرجع ې دا دي، ې حال

می ډاګ پھ ې شرایطو تو دې پھ دي پر دې نھ نو اوري، وک غ پایدا شو. ې پا ی دان


