بسم الله الرحمن الرحيم
خرب او تبرصه

د روپور د هستوي انرژۍ د تاسیساتو د خوندیتوب د څار پروژه ،چې ۱۷،۱۱
بیلیونه ټاکا مرصف پرې راځي ،یوازې د حسینې د رژیم امپریالېسټ بادارانو او
کپیټلېست همکارانو ته ګټه رسوي

خرب:
د ميل اقتصادي شورا اجرایي کمېټې سه شنبه د روپور هستوي انرژۍ د تاسیساتو د خوندیتوب د څار د زیربناوو
د ودې لپاره یوه پروژه وړاندې کړه ،چې ۱۷،۱۰۶بیلیونه ټاکا لګښت پرې راځي .د پروژې د پروپوزل له مخې د

دغه لګښت ډېره برخه د سال مشورې خدماتو ته ځانګړې شوې ،چې د روسیې او هند له لوري به کېږي .له ټول

لګښت څخه به  ۱۳،۳۲بیلیونه ټاکا چې  ۷۷سلنه کېږي ،د سال مشورې خدماتو ته ځانګړې شوېDhaka ( .
 ،Tribuneد ۲۰۱۹م کال د اکتوبر ۲۹مه)
تبرصه:

موږ له ډېر پخوا راهیيس دا خربه کوو چې د پرمختګ په نامه دغه لویې پروژې اصالً د رژیم د امپریالېسټ بادارانو

او د سیمې کپيټلیسټو همکارانو د ګټې لپاره جوړې شوې .د اقتصاد د ودې لپاره په مناسب لګښت د اسايس
برېښنا د تولید خربه ان زموږ د حکامو په ذهن کې هم نشته .دا خربه ښکاره ده چې دغه لویې پروژې د پراخ
فساد په رسچینو بدلې شوې او د امپریالېسټانو لپاره د زرو مرغان دي .زموږ پر پورونو والړ اقتصاد ال هم په دې

مته دی ،چې له دغو تش په نامه لویو پروژو څخه ګټه واخيل .موږ پوهېږو چې د روپور هستوي انرژۍ تاسیساتو
لګښت په مبهم ډول له څلورو بیلیونو ډالرو څخه چې د همدغه کال په رس کې ویل شوی و ۱۳ ،میلیونو ډالرو ته

لوړ شو.
اوس د خوندیتوب د څار لپاره  ۱۷،۱۱بیلیونه ټاکا اضافه لګښت!؟ موږ حیران شوو! ایا دوی د خوندیتوب د څار
په اړه هغه وخت فکر ونه کړ چې دومره له خطره ډکه پروژه یې پیلوله؟ اوس څه شی د دې سبب شول چې په

دومره لوړه بیه د څار خوندیتوب لپاره پالن جوړ کړي؟ په حقیقت کې دا پروژه د حسینې د ناکام رژیم د خوندي

کولو لپاره ده او خلک د هغه خوندیتوب بیه پرې کوي چې حسینه یې له خپلو بادارانو غواړي .موږ پخوا هم د لویو

پروژو د لګښتونو د لوړېدو شاهدان وو ،هغه که د بودیجي د بیا زمانبندۍ په نامه وو او که له اصيل پروژو رسه د

فرعي پروژو د تړلو په نوم؛ مثالً د پاډما د پل جوړولو د پروژې لګښت په ۲۰۰۷م کال کې  ۱۰۱،۶۲بیلیونه ټاکا،

په ۲۰۱۱م کال کې  ۲۰۵،۰۷بیلیونه ټاکا او په ۲۰۱۸م کال کې ۳۰۱،۹۳بیلیونه ټاکا ته لوړ شو («د پاډاما پل
لګښت بیا لوړ شو» ۲۰۱۸م کال د جون ۲۲مه.)The Daily Star ،

مرشک هند او غريب امپریالېسټان تل له ځان رسه زموږ د پیسو د وړلو پالنونه راوړي او دلته یې فرمانربداره اجېنټه
حسینه په ډېرې ځیرکۍ ورته پيل کوي؛ دا د بنګلدېش د لویو پراختیایي پروژو په اړه خواشنوونکی او تریخ حقیقت

دی .دا هېڅ له عقل رسه جوړ نه راځي چې د دغو بدنامیو ازمایل مو تر اوسه نه دي ختم کړي او دغو مبهمو او
مرموزو پروژو ته نوره بودیجه ځانګړې کوو .دا ځل ډېره بودیجه هندي او رويس متخصصینو ته د سال مشورې لپاره

ورکول کېږي .زموږ حکامو نه شوی کولی ،چې حتا د بالښت په اندازه کمو موادو په السته راوړلو کې هم شفافیت

تامین کړي .نو څنګه مته ترې کولی شو چې له بهرنیو کمپنیو څخه به د سال مشورې خدمات تر السه کړی يش؟

د دې لپاره چې دوی خپل ظامل رژیم روان وسايت ،کپیټلیسټ-ډیموکراټيک حکام تر ثابت او دوامداره فشار الندې
دي چې خپلو امپریالېسټ بادارانو او کپیټلیسټ همکارانو ته خدمت وکړي.
تش په نامه لویې انکشايف پروژې د ځانګړو موخو لپاره ډیزاین کېږي ،په حقیقت کې زموږ اقتصاد ته وده نه

ورکوي او نه مو د ژوند د سټنډرډونو په پرمختګ کې کومه ګټه لري .د ریښتیني بدلون لپاره باید دغه ظامل حاکم

نظام بدل کړو او پر ځای یې باید د نبوت پر منهج راشده خالفت تاسیس کړو؛ هغه به یوازې له الله سبحانه و
تعالی څخه ساتنه او خوندیتوب غواړي ،نه له کافرو او مرشکو هېوادونو څخه.
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