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 د ملي یووالي حکومت السته راوړنې
 

د ملي یووالي حکومت مشران په داسې حال کې د هېواد رهبري ته غاړه غړۍ شول چې هره برخه کې ستونزې بې 
حده ډېرې وې. د امریکا او افغانستان اړیکې په مبهم او ګونګ حالت کې وې. حکومتي ادارو کې فساد خپل اوج ته 

ي پست را منځته شي. ئالنجمنې ټاکنې د دې سبب شوې چې د ولسمشر تر څنګ اجرا کال 1۳۹۳رسېدلی و، او د 
دوه ټاکنیز حریفان)تحول او تداوم( او )اصالحات او همپالنه( مامور شول چې حکومت جوړ کړي، د دواړو ټیمونو 

ک کړي، خو تر منځ حکومتي څوکۍ او مسوولیتونه وویشل شول، انګېرنه دا وه چې دا به کارونه ال ښه او چټ
ول، خو دا ولسمشر ځکه دوه متضاد ټیمونه یوه حکومت کې راټول ش برعکس دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې.

ښه مدیریت له امله یې ستونزې ورو ورو پای ته ورسولې. له امریکا سره یې اړیکو ته نوی رنګ  غني و چې د خپل
د واشنګټن له الرې د سیمې په ځواکمنو هېوادونو  ک شو.ورکړ. له واشنګټن سره د امنیتي همکاریو هوکړه لیک السلی

 په ځانګړې توګه پاکستان فشار راوړل شو څو د افغانستان د شخړې په هواري کې رغنده او رښتینی رول ولوبوي.
 د ولسمشر غني لخوا بهرنۍ پالیسي په پنځو کړیو کې ترتیب شوه.

 

   ګاونډیان افغانستان د: لومړۍ کړۍ
 اجکستانت او ترکمنستان ازبکستان، ایران، پاکستان، لکه هېوادونه ګاونډي پنځه ټول نور چین له دې برخه کې بې

 دي شامل
 

 نړۍ اسالمي: کړۍ دوهمه
 

 :کړۍ ېمهیدر
 او اناډاک استرالیا، چین، روسیه، هېوادونه، اروپایي ځیني ،لتونهایا متحده امریکا د) لکه هېوادونه پیاوړي او ځواکمن

 .دي شامل( جاپان
 .ده شوې ځانګړی ته هېوادونو اسیایي: کړۍ څلورمه

 .دي ټولنې او سازمانونه نړیوال :کړۍ پنځمه
 

 ه.د هوالړ ستنو مهمو څلورو په پالیسي بهرنۍ د ولسمشر غني
 

   رغونه بیا او پراختیا: ستنه لومړي
 ټینګښت امنیت د: ستنه دوهمه

 .ساتل او معلومول ځای د افغانستان د کې چاپیلایر نړیوال په: ستنه یمهېدر
 ی.د ټینګښت سولي د او زادي،آ پرمختګ، خلکو د افغانستان د: ستنه څلورمه

 

ولسمشر غني او د هغه د ملي امنیت شورا سالکار د حکومت دوه مهمې او مظبوطې څېرې دي. دواړو د بهرني 
مد کرزي په دوره کې د ټولو سیاست لپاره منظم چوکاټ جوړ کړ. په پاکستان یې د فشار راوړولو لپاره چې د حا

ناخوالو لوی عامل یادېده، د فشارونو لړۍ پیل کړه. په اسالمي هېوادونو کې یې مخ سعودي عربستان اود سیمې په 
 ځواکمنو هېوادونو کې چین ته واړاوه.

س ته چاندواړو هېوادونو ته د ولسمشر غني سفرونه له ښو پایلو سره مله وو. یاده دې وي چې لومړی یې پاکستان 
خو ژر ورته څرګنده شوه چې پاکستان لوبه کوي او ده هم لوبه  ورکړ چې د شخړو په هواري کې مثبت رول ولوبوي

اقتصادي  پهه کې پاکستان منزوي کړ او هم یې پیل کړه. د لوبې لوری ژر د کابل په ګټه واوښت، هم یې سیاسي برخ
 ه.برخه کې پر دې هېواد د افغانستان اتکا را کمه کړ
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ولسمشر غني د سیمې له نورو هېوادونو سره هم د اړیکو فعاله چینل جوړ کړ. ترکمنستان سره د کابل اړیکې ډېرې 
 عشق آباد اړیکې یو مخ سړې او بې خونده وې. –ښې شوې په داسې حال کې چې د حامد کرزي په مهال د کابل 

 سره افغانستان د او وغزوي پټلۍ اوسپني د مراد اتاه – اقیني د چېدې ته تیار کړ ترکمستانهڅو  حکومت اوسني د
 .ولري اړیکي ېښ
 

 ازبکستان اړیکې –د افغانستان 
د حامد کرزي په واکمني کې تر پاکستان وروسته ازبکستان دوهم هېواد و چې د ترانزیت په برخه کې یې کابل ته 

سره ښې سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې جوړولې، خو اوسني حکومت تاشکند دې ته تیار کړ چې له افغانستان 
 اړیکې ولري.

 

 د هند او افغانستان اړیکې
هند د افغانستان پخوانی ملګری پاتې شوی او کله چې پاکستان تورخم او سپین بولدک بندرونه وتړل، کابل د هوا له 

 چاره وه.الرې هند او اماراتو ته کرنیز محصوالت او توکي صادرکړل، دا د هېواد په تاریخ کې بې مخینې 
 

 د ایران او افغانستان اړیکې
کابل د ولسمشر غني په حکومت کې د ایران د کمزورتیا ټکی چې اوبه وې، پیدا کړ. ایران به تل افغان کډوال ځورول 

 خو کابل یې په وړاندې سنجول شوی ګام پورته کړ، ایران اړ شو چې خپل سیاست بدل کړي.
 

 له ځواکمنو هېوادونو سره اړېکې
 غهد په ډېره تر او کړي جوړې ېاړیکهېوادونو سره ښې  ه بریده له ځواکمنویو تر چې شو وکوالی کومتح ياوسن
 .دی هم بریالی کې برخه

 امریکا، له اړیکي ېخپل چې شو، وکوالی غني ولسمشر دی، امر ضروري یو لرل متحدینو د کې نړۍ اوسنۍ په
 .ړيک پیدا متحدین خپل کې نړۍ او سېمه په او ورغوي هبیرت سره چین او روسیی هېوادونو،ي اروپای انګلستان،

ولسمشر غني او د ملي امنیت سالکار محمد حنیف اتمر په منظم ډول لګیا دي کابل ته داسې څه راوړي چې تېرو کې 
نه دي راوړل شوي. نړیوالو ته لومړی دا واضح شوه چې روانه جګړه د افغانانو نه ده بلکې دا یوه پیچلې شخړه ده 

 یې کنترول دلته ونه شي، نورو هېوادونو ته ژر سرایت کوي. که
 

ولسمشر غني او محمد حنیف اتمر له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره له هر ډول شرط پرته د مذاکراتو وړاندیز 
وکړ. طالبانو یې که څه هم د عمري عملیاتو په پیلېدو سره د رد ځواب ورکړ خو په عمل کې وسلوال مخالفین له 
ماتې سره مخامخ شول، ځکه د سیمو الندې کولو کې پاتې راغلل او سترو او وېرونکو چاودونو او ځانمرګو بریدونو 
ته یې مخه کړه. خو د کابل السته راوړنه دا وه چې افغان ځواکونه یې ښه تجهیز کړل، ځانګړي ځواکونه د فرقې له 

ه ده، تشکیالت  دوه برابره زیات شول. هوایي ځواکونو چوکاټه بهر شول او قول اردو کې تنظیم شول چې واضح خبر
 2۰2۰باندې هم کار په چټکۍ پیل شو، دې ځواکونو ته ډول ډول الوتکې او چورلکې برابرې شوې، واشنګټن تر 

بلک هاک چورلکو د ورکړې ژمنه وکړه، دې لړ کې څو دا ډول چورلکې  چې  1۵۰کاله افغان هوایي ځواکونو ته د 
 په جغرافیه کې ښې ثابتې شوي، ورکړل شوې.د افغانستان 

 دا هر څه د منظمو کوښښونو او هڅو پایله وه.
 

په ټاکنیز بهیر کې هم مثبت پرمختګونه لیدل شوي، پتېل شوې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 
وري په میاشت کې تر سره او د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د  2۸همدې کال د تلې په 

 شي.
د ولسمشر غني د حکومت بله السته راوړنه د الکترونیکي تذکرو د وېش لړۍ وه چې په رسمي ډول دغه برخلیک 

 او زرګونو کسانو الکترونیکي تذکرې اخیستي دي. ټاکونکی بهیر پیل شوی

 
 پای
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