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 2۸/11/2۰1۸             خوشحال آصفي
 

 مجبوریتونه جینوا کنفرانس کې د غني غوره وینا او د افغانستان
 

عبدهللا عبدهللا په ګډون یو شمېر افغان  رئیسیه ئد جینوا کنفرانس هم ترسره شو، په کې ولسمشر غني او د اجرا
ټولنې او کال د بروکسل په کنفرانس کې د افغان حکومت ـ نړیوالې  2۰1۶وزیرانو هم ګډون وکړ. دغه کنفرانس د 

افغان حکومت ـ افغان ولس تر منځ د ترسره شویو ژمنو د ارزولو لپاره جوړ شو. افغان حکومت وایې له نړیوالې 
ټولنې سره یې د خپلو کړیو ژمنو له جملې څخه څه د پاسه پنځوس سلنه ژمنې عملي کړي دي، خو د حکومت منتقدین 

نه ژمنې پوره کړي او له ولس سره خو یې بیخي ټولې ژمنې سل ۳۹بیا وایې حکومت له نړیوالو ټولنې سره یواځې 
 نیمګړې پاتې دي.

دا چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د کړیو ژمنو له جملې یې څومره عملي کړي او یا له افغان ولس سره 
 ژمنې حکومت وایې له پنځوس سلنې ډیرېیې په ترسره کړیو ژمنو څومره عمل کړی دی؛ دا بېل بحث دی. ځکه 

سلنه ژمنې د پوره کیدو خبره کوي. رښتیا هم که له افغان ولس او  ۳۹یې پوره کړي خو د حکومت منتقدین بیا د 
نړیوالې ټولنې سره د ملي یووالي حکومت ژمنې وارزول شي نو لیدل کیږي چې د ملي یووالي حکومت په ډیری 

 برخو کې د خپلو کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. 
یعنې دا سمه ده چې افغان حکومت له ولس  خو په حقیقت باید سترګې پټې نشي او قضاوت باید یو طرفه ونه شي.

سره خپلې کړې ژمنې نیمایې هم نه دي پوره کړي خو د ژمنو په نه پوره کېدو کې یواځې حکومت هم مالمت نه دی. 
ید په لوړه کچه د ژمنو د عملی کېدو تمه ترې ځکه له یوې خوا خو د حکومت جوړښت په هغه اندازه نه دی چې با

وشي. یعنې دا یو توافقي حکومت دی چې د وخت د اړتیا پر اساس د جان کېري په منځګړتوب د اشرف غني او 
 عبدهللا تر منځ رامنځته شو. طبیعي ده چې کله هم د یو حکومت واک تقسیم شي نو حتمی به نیمګړتیاوې زیاتې لري.

هم چې ولسمشر غني له ولس سره د خپلو کړو ژمنو د عملي کیدو لپاره اقدام کړی دی نو یا د  او له بلې خوا کله
کومت څخه د شړل شویو سیاسیونو یې په مقابل کې حکومت د شریک لخوا د غبرګون سره مخ شوی، یا له ح

فونو په نوم د اشرف مظاهرې کړي دي او یا هم د پردیو مزدورو کړیو لخوا د مدني فعال، سیاسي احزابو او ایتال
غني د اقداماتو مانع واقع شوي دي. د بېلګې په توګه یې د زورواکانو او ملیشه یې قوماندانو په مقابل کې د ولسمشر 
غني اقدامات او پر وړاندې یې د خاصو کړیو غبرګونونه یادولی شو چې د نظام الدین قیصاري او قوماندان علي پور 

خو قومي ټیکه دارانو یې دغه اقدام ته قومي رنګ ورکړ او د اصالحاتو مانع واقع یې الس تړلي کابل ته راوستل 
 شول.

 

 :کنفرانس ته د ولسمشر غني غوره وينا
هغه څه چې په دغه کنفرانس کې د افغان حکومت په ځانګړې توګه د ولسمشر غني له السته راوړنو یادولی شو؛ 

غني وینا ده چې ویلي دي، نړیوالو په افغانستان کې په بنسټیزو کارونو هغه نړیوالو مرستندویه هیوادونو ته د ولسمشر 
نه بلکې یواځې په پروژو پانګونه کړې ده او باید په افغانستان کې د ثبات ته د رسیدو لپاره مرستندویه هیوادونه خپله 

ړیوالو کې ویلي چې د ن تګالره او پروګرامونه بدل کړي. ولسمشر غني د جینوا کنفرانس اقتصادي برخې ته په وینا
مرستندویه هیوادونو د پراختیایې چارو ستره برخه په پروژو والړه ده، او د نړۍ پر مخ هیڅ داسې هیواد نشته چې 
د پروژو پر بنسټ دایمي ثبات او ودې ته رسیدلی وي. افغانان د پروګرامونو او ستراتیژیو بدلون ته اړتیا لري. له 

 ی په بنسټیزو کارونو پانګونه وکړئ.افغانانو سره د پروژو پر ځا
یو شمېر کتونکي او بهرني مرستندویه هیوادونه بیا افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپل مصارف بل لور ته 

راکم او په ځان بسیا شي. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په جینوا کنفرانس کې مرستندویه هیوادونو له 
ه کړې او له افغان حکومت یې وغوښتل چې خپل مصارف کم او د په ځان بسیاینې افغانستان سره نورې ژمنې ون

 ؟او حکومت څنګه خپل مصارف کمولی شي بسیاینې لپاره څه کول په کار ديلپاره کارونه وکړي. خو د ځان 
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 شو؟او د حکومت مصارف کمولی څنګه په ځان بسيا کيدلی 
بسیاینې لپاره ډېر وخت او کار ته اړتیا ده خو بیا هم ځینې کارونه شته که څه هم د افغانستان په شان هیواد د په ځان 

 مرسته کولی شي. که چیري د حکومت لخوا ترسره شي نو د په ځان بسیاینې سره ډیره
په هیواد کې د بې قانونه کان کیندنې مخنیوی باید وشي، امنیت یې باید ټینګ شي او د حکومت لخوا دې د  .1

او منظم پالن جوړ او د کیندنې قراردادونه دي په شفاف ډول له بې طرفه او ژمنو هیوادونو  کانونو کیندنې ته قوي
 سره السلیک شي.

د ګمرکونو په عوایدو کې شفافیت رامنځته کول، د برښنایې سیسټم له الرې د ګمرکي عوایدو راجمع کول او  .2
 د دولت خزانې ته سپارل

ارې او بودیجوي واحدونه لغوه او بودیجه دې پراختیایې برخې په هیواد کې موازي، بې کاره او کم کاره اد .۳
ته ځانګړې شي. موازي، کم کاره او بې کاره ادارې لکه پر اساسي قانون د څار کمېسیون، د فساد پر ضد د مبارزې 

 ... نورادارې، د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت، د اوبو او برښنا وزارت، د سولې عالي شورا او
او ترکمنستان څخه د وارداتي برښنا واردول دې بند او پر ځای دې د هیواد  ران، تاجکستان، ازبکستانله ای .4

په سیندونو پانګونه وشي او برښنا بندونه دې جوړ شي چې له یوې خوا به مو اوبه مهار کړې او د سوال له برښنا به 
ړې بیغمه شوي یو او له بلې خوا به مو د هیواد بېغمه شوي او دغو هیوادنو ته د برښنا په بدل کې د پیسو له ورک

 دښتې خړوبه او ملي عوایدو له لوړېدو سره مرسته کړي وي.
 په هغه کړیو او احزابو یا ډلګیو چې له حکومته په بېالبېلو نومونو باج اخلي، پرې د باج بندول .5

له یوې خوا به مو د حکومت که پورته یاد شوي کارونه حکوت په جدیت سره ترسره کړي نو پرته له شکه چې 
مصارف کم کړي او له بلې خوا به مو د ملي عوایدو له لوړیدو سره مرسته کړي چې ورسره به افغان حکومت هم 

 په ځان بسیا او د پردیو له سوال کولو ساتلی وي.
 

 پای
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