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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 ۰۱/۰۹/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
  

 افغان حکومت د بروکسل ناستې ته
  

 کومې السته راوړنې لري؟
 

ټاکل شوې په راتلونکو څو اونیو کې د ملي یووالي د حکومت مشران په لندن کې د بروکسل په کنفرانس کې ګډون 
افغان حکومت باید په یاد کنفرانس کې نړیوالو مرستندویه هیوادونو ته د هغه څه په اړه چې د ملي یووالي وکړي. 

حکومت مشرانو ورسره ژمنه کړې وه؛ قناعت ورکړي تر څو په راتلونکې کې د نورو مرستو جلب و جذب ته 
ړیوالو ته د کړیو ژمنو لکه د ټاکنیز زمینه برابره شي. د ملي یووالي د حکومت مشران باید په یاد کنفرانس کې ن

نظام اصالح، د هیواد د امنیت ښه والي، د هیواد د اقتصادي وضعیت ښه والي، له فساد سره د مبارزې او ښې 
حکومتولۍ ترسره کولو اړوند قناعت ورکړي څو نړیوال له افغانستان سره په راتلونکې کې هم همکار پاتې شي. 

ومره له افغان ولس او نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې دي او په یاد خو پوښتنه دا ده چې حکومت څ
 کنفرانس کې به له کومو السته راوړنو سره ګډون وکړي؟

 

 :ښه حکومتولي
 

په هغو ژمنو کې چې حکومت له نړیوالو سره کړې وې تر ټولو مهم یې د کار اهل ته د کار سپارل او د خلکو لپاره 
دې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په وزارتونو کې په زرګونو پوستونه د ښه حکومتي خدماتو وړان

خالي پراته دي او بل طرف ته په ټول هیواد کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې ده. د ښې حکومتولۍ په برخه کې هم 
و نړیوالو سره د حکومت کار له صفر سره ضرب دی. حکومتي مشران په خپل منځي شخړو اخته و او له ولس ا

کړې ژمنې یې هیرې کړې وې. د ملي یووالي حکومت د جوړیدو راهیسې هیڅ کار تر اوسه د کار اهل ته نه دی 
سپارل شوی بلکې حکومت ځینې داسې کارونه کړي چې د حکومتولۍ په لمن یې تور داغ ایښی دی. ښه بیلګه یې د 

ره د ښاروال نه ټاکل او برعکس د هلمند لپاره دوه ښارواالن حکومت له دوه کلنې دورې وروسته د هیواد پالزمینې لپا
 .ټاکل یادولی شو

د ملي یووالي د حکومت له جوړیدو راهیسي کابو دوه کاله تیریږي خو په دغه موده کې د ملي یووالي د حکومت 
ه پلو د حکومت پ شریکان په دې نه دي توانیدلي چې د هیواد پالزمینې لپاره د ښاروال په ټاکلو سالح شي. خو بل

واک د دوه جزیرو د شتون او د پنځوس ـ پنځوس سلنې واک ویش له امله د هلمند لپاره په یوه وخت دوه  راس کې د
ښارواالن ټاکل کیږي. څه د پاسه پنځه میاشتې وړاندې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ولسمشر اشرف غني د 

ړاندیز د انجنیر مطیع هللا بهیر په نوم یو کس د هلمند د ښاروال په توګه سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په و
ټاکلی و . دغه راز اجرایه رییس د یوه مکتوب له الرې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې وه 

حکومت د ښه حکومتولۍ چې د حسیب هللا سلطاني په نوم کس د هلمند د ښاروال په توګه وګماري. دا د ملي یووالي د 
 .یوه بیلګه ده. قضاوت یې تاسې وکړئ

 

 :له فساد سره مبارزه
 

د ملي یووالي حکومت مشرانو د افغان ولس تر څنګ نړیوالو ته هم ژمنه ورکړې وه چې په افغانستان کې به د فساد 
جرړې باسي خو له بده مرغه چې د نورو کلونو په پرتله د ملي یووالي د حکومت په دوه کلنه موده کې د فساد کچه 

زې یوه بیلګه یې د کابل له میلوني پوروړي خلیل هللا لوړه شوې ده. د ملي یووالي د حکومت له فساد سره د مبار
فیروزي سره د سمارټ سیټي ښارګوټي د تړون السلیکول دي. خلیل هللا فیروزي هغه څوک و چې د محکمې له لوري 
د کابل بانک په دیوالو کې پړ او په پنځلس کاله بند محکوم شو. خو د ملي یووالي حکومت مشرانو ورسره لکه د یو 

شخص په شان د سمارټ سیټي ښارګوټي د بیارغاونې تړون السلیک کړ. کله چې د حکومت یاد کار په پراخه ازاد 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کچه د خلکو له غبرګون سره مخ شو نو بیا ولسمشر اړ شو چې یاد تړون لغوه اعالن کړي. دا هم د ملي یووالي 
 .حکومت د فساد سره د مبارزې یوه بیلګه وه. قضاوت تاسې وکړئ

 

 :ام اصالحټاکنیز نظ
 

د ملي یووالي د حکومت د جوړیدو په سیاسي هوکړه لیک کې هم همدا خبره راغلې وه چې د ملي یووالي حکومت 
مشران به ټاکنیز کمیسیونونه اصالح کوي. په همدې موخه د ولسمشر او اجرایه ریاست تر منځ د ټاکنیزو کمیسیونونو 

اندرۍ ترسره شوې. آن دا چې ولسمشر یو ځل شکریه بارکزۍ د اصالح کمیسیون د مشر او غړو په ټاکلو څو وارۍ ن
ریاست د مخالفت له وجې رد شوه او اوس هم د ټاکنیز نظام د اصالح پر  د دغې کمیسیون مشره وټاکله خو د اجرایه

 .سر وخت ناوخت د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو تر منځ ناندرۍ رسنیزي کیږي
 

 :د اقتصاد ښه کول
 

تي مشرانو د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له ولس سره ډیرې غوړې ژمنې کړې وې خو له بده مرغه چې دواړو حکوم
د ملي یووالي حکومت د کاري مودې دوه کاله هم بشپړ شول خو د هیواد اقتصادي حالت د رکود پر لور روان دی. 

. د خلکو ورځنی ژوند ډیر په سختي پر همدا اوس په میلونونو د کار پر شرایطو برابر هیوادوال له بیکارۍ رنځیږي
مخ ځي، د بیکارۍ له وجې په میلونونو افغانان له هیواده بهر وتښتیدل. او اوس چې له پاکستانه په زرګونو نور افغانان 

 .هیواد ته راستانه شول داسې انګیرل کیږي چې د بیکارۍ په کچه کې به لوړ والی راشي
یووالي د حکومت هغه السته راوړنې دي چې د ملي یووالي د حکومت مشران نو دا پورته یادې شوې بیلګې د ملي 

 .یې د بروکسل ناستې له ځانه سره وړي
 

 پای
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