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 !، د حکومت یوه بریالۍ څېرهراتم
 
 

پر مخ وړي، په دې مانا چې د ملي امنیت شورا چارې  تمسوولی د ملي یووالي حکومت کابینه کې مهم راتم فحنی
بنسټونو کې کار  وبیالبېل چې نوي نظام کې یې په راتم فحنی تنظیموي د یوه مهم بنسټ د سالکار په توګه عمل کوي.

، وروسته کورنیو چارو وزارت کې هم ښه وځلېد لراوړ کړی، پوهنې وزارت کې یې د وزیر په توګه لوی بدلونونه
  .یځلیدل او د ملي یووالي حکومت کې چې د ملي امنیت شورا سالکار ټاکل شوی، ښه

 

پنځه کړۍ ښې تعقیب کړې، د ملي یووالي حکومت د کار په دوهمه ورځ  يپالیس نوموړي د ولسمشر غني د بهرني
یې له امریکا سره امنیتي هوکړه لیک السلیک کړ. د دې هوکړه لیک په بنسټ یې افغان ځواکونو ته نوي 

ځواک فعال  یهوای ځواکونه دوه برابره شول، يځانکړ ، د افغان ځواکونو تشکیالت پراخ شول،لبرابرکړ تجهیزات
چې اوبه  هته ښه تشریح کړ ومتحدین . د امریکا په څېر یې لویويفعالیږ او د هرې ورځې په تېرېدو سره ال زیات شو

 له کوم ځایه خړې دي.
 

تر بل هر چا ښه رول ولوباوه او د نظام دا لوی مخالف  راتم د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدو کې
هره برخه کې ښه مدیر دی او کولی شي د سیمې او نړۍ له  راتم او با عزته ژوند ته را وباله. ېپخالین یې نور

 .هېوادونو سره د افغانستان ګټو ته په کتو داسې اړیکې جوړې کړي چې د افغانستان لویې ګټې خوندي وي
 

ی، تېرو حکومتونو کې په پرتله ښه د وپالیسی د ملي یووالي حکومت بهرنی سیاست د تېرو حکومتونو د بهرنیو
او بل ځل به لوی دښمن معرفي شو، په نوي  ووش ته د ورور خطاب  ، یو ځل به پاکستانهتعقبېد نه يپالیس ثابته

ملګري کرښه وویستل شوه، د حکومت  يناباور کړنې پام وړ وې، پر پاکستان د یوه راتم حکومت کې چې ډاډمن یم د
رنګه په اقتصادي برخه او سوداګري کې په پاکستان اتکا له منځه والړ ټولې هڅې لومړۍ په دې را ټولې وې چې څ

، د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان او دې لوشو شي، دې برخه کې منظم کارونه
، نن يورسیږ هغه هدف تر السه کړ چې په پاکستان باید اتکا پای ته وور اړیکو ورو وسواګریز هېوادونو تر منځ

  .يرسیږ ، تاوان به یې تر افغانستان ډېر پاکستان تهيکیږ سبا کې که تورخم او سپین بولدک تړل
 

زه یلري، دې برخه کې له وړاندې ښه کارونه شوي، سیمه ی زتمرک ډېرد ملي یووالي حکومت اوس د سولې په خبرو 
سوله او ټیکاو باور لري، لنډو ورځو کې د جوړه شوې ده، ټول اوس د جګړو د دوام پر ځای پر  عاجما او نړیواله
د اسالمي هېوادونو د دیني عالمانو ناسته تر سره شي، دې  ههکل او مکې ښارونو کې د افغانستان په ېجد سعودي په

صادره  افتو هم ور بلل شوي او اټکل دا دی چې د روانې جګړې په تړاو به په کې یوه  غونډې ته پاکستاني عالمان
وخت زیات اوس ټول لوري سوله غواړي او خپل ثبات د افغانستان په امنیت کې ویني، تر امریکا  شي، تر بل هر

 .وروسته اوس سعودي هم په پاکستان فشارونه ډېر کړي دي چې د سولې قضیه کې ښه رول ادا کړي
 

شول، پاکستان اوس تړاو دقیق کارونه تر سره   پاکستان بله الر نه لري، د ملي یووالي حکومت په دوره کې یې په
ونډه تر نورو  راتم  کولو لپاره د عقان شوی او دې برخه کې د نړیوالو د لپیژند په نړیواله کچه د ترهګرو پالونکی

ځواکونو تر منځ یې چارو   او دفاعي  د ملي امنیت شورا سالکار په توګه ښه کار کړی، د امنیتي راتم ډېره زیاته وه،
ساتې او عامه نظم ځواکونه چې کورنیو چارو وزارت کې یې دنده تر سره کوله،  کې پوره همغږي راوستې، پوله

لري چې د هېواد ساتنه وکړي،  تمسوولی دفاع وزارت ناصل کړل، دا ډېره ښه طرحه ده، ممنسج دفاع وزارت کې
په   غلکورنیو چارو وزارت باید داخلي امنیت ونیسي، دا ملي دفاع وزارت دی چې پولې ساتي او د بهرني یر

  .او دفاع کوي يدریږ وړاندې
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د   یې په دې پوه کړي چې افغان ځواکونه د ترهګرو يدو ،یځلیدل ښه راتم د سیمې له هېوادونو سره هم اړیکو کې
دې برخه  راتم او نه هم تهران خوندي وي. ګبیجن ، نه به مسکو، نهيونړیږ کنترول لپاره لوی بند دی او که دا بند

هېوادونو له مشرانو سره یې لیدنو کې هغوي ته په زغرده ویلي چې افغان  وبیالبېل کې منظمې کتنې تر سره کړي او د
. په لنډو کې ویلی شو يرسیږ لمنو ته ونه يدو ځواکونه او افغانستان حمایه کړي څو لویه بال چې ترهګر دي، د

  .خپلو شخصي ګټو لوړې بولي او دې برخه کې ښه کار کويهغه افغان چارواکی دی چې ملي ګټې تر  راتم چې
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