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 ۲۵/۰۳/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د غني ستر غني اقدام؛
 به نور پاکستاني محصوالت نه خوري واکونهځیتي امن

 

شول. د  ېد خوراک له مینو پاکستان محصوالت لیر واکونوځافغان امنیتي  د
د خوراک له مینو پاکستاني  واکونوځافغانستان ملي دفاع وزارت د افغان امنیتي 

استفاده کوي. په وروستیو  خهڅوطني تولیداتو  ېی یاځاو پر  يړمحصوالت حذف ک
پاکستاني محصوالت  واکونوځ تيد ولسمشر غني د فرمان پر اساس پر افغان امنی ېک

له کورنیو تولیداتو  ېی یاځشوي او پر  ېبند ېاو کیل ټېمال ه،ښغو ،ېلکه وریج
بهیر به سربیره پر  ې. ولسمشر غني ویلي له کورنیو تولیداتو د استفاديږاستفاده کی

د خپلو محصوالتو لپاره  ېچ ويځوغ ېوزارتونو ته تر هغ ولوټدفاع وزارت، 
 .يړبازار پیدا ک یوالړاو ن یکورن

 

بلل  ېسرچین ېاو د اوبو پراخ ېطبیعي زیرم واک،ځبشري  وانځ ېاساسي ستن ګیو هیواد د اقتصادي پرمخت د
لري خو بیا هم له  ېاساسي ستن هړوا ېدر ګمرغه د پرمخت کهېافغانستان له ن ېچ ېحال ک ې. په داسيږکی

 ېک دوږد تاریخ په او یتوانیدل یافغانستان نه د ې. دا چیاو پر نورو متکي هیواد د ېدي پلوه یو وروسته پاتاقتصا
 هګپه سمه تو خهڅاساسي ستنو  وېله دغو در ېچ یهمدا د ېبسیا شي؛ دلیل ی انځاو په  يړوک ګاقتصادي پرمخت
 .ېزمینه نه ده برابره شو ېد استفاد خهڅاو یا ور ېاستفاده نه ده شو

 

 ولټلري، د  ېزیرم تښپه ارز الروډتریلون  ېد در ېالند ېمکځافغانستان تر  ېله مخ انوګ ېترسره شویو سرو د
د تولید  ناښد اوبو، لمر او بادي بر هټوا اګزره می ۳۱۶او همداراز افغانستان د  واکځبشري  وانځسلنه  ۶۸نفوس 

 ناښسمه استفاده وشي، پر سیندونو بر ناښبر اوبوله  ېکه د افغانستان یواز ېظرفیت لري. د چارو شنونکي وای
په نورو  ېبلک يړبه پوره ک ېتیاوړا ۍخپل کورن ځېنه یوا ېچ يړبه تولید ک ناښشي نو دومره بر ړبندونه جو

نعمتونه لورولي دي خو له بده مرغه تر  ولټ ګهم وپلوري. په افغانستان هللا ج د اقتصادي پرمخت ېهیوادونو به ی
د افغانستان  ېجان بابا په یو شعر ک ګ. ملنيړله دغو وسیلو سمه استفاده وک ېچ یپیدا شو یوک نه دڅ ېاوسه داس

 :ده ړېاشاره ک ېته داس ۍبدبخت ېهمدغ
 

 ږییمه نس خو ړوال ېدـسرو زرو رشه بان د
 ږیناست یم په ارمان د اوبو ت هړسیند په غا د

 میهنر  ېب ېچ ېد په
پراخ سیندونه مو نورو  کډدي او له اوبو  ېمو د سرو زرو رش ېد کانونو زیرم ېویلي چ ایتښجان بابا ر ګملن

 ېچ یهمدا د ېناست یو، علت ی ېنځورته الس تر  يږت يږافغانان په نس و ږخو دلته مون يږبهی یاړهیوادونو ته و
شي  یکول ګیو هیواد هغه مهال اقتصادي پرمخت صلا زده. ا یهنر مو نه د ېهنره یو او له دغو نعماتو د استفاد ېب

له بده  ي،ړترسره ک لهیپه وس داتویعا ویوي د کورن ایتړا وليټخپلي  عنيیمتکي او خود کفا وي ،  انځخپل ه پ ېچ
 ېدننه د استفاد په کور خهڅخپلو کورنیو تولیداتو  ېنه دي توانیدلي چ ېافغان حکومتونه په د ولټ ېمرغه په تیر ک

  .يړاو کورني او بهرني بازارونه پیدا ک هزمین
 

زمینه او ورته  ېپه کور دننه د کورنیو محصوالتو لپاره د استفاد ېچ ړیک ډافغان ولسمشر غني هو ېچ اوس
 یلپاره لو تیاړد ولسمشر غني لخوا د کورني اقتصاد پیاو ېنو دا په خپل ذات ک يړکورني او بهرني بازارونه پیدا ک

 روګسودا ولوټ. اوسمهال يړونه ک يړناغی ېک رخهب ېمو باید په د رګاو سودا يړوک ړباید ملت ې. ولس یید امګ
 ېاو د ولس په مقابل ک يړوک ونهګپه خپلو کورنیو توکو پان یاځله بهره په واردوونکو توکو پر  ېته الزمه ده چ

مواد په کور دننه  ړو ایتړد ا ېحکومت ته الزمه ده چ ېک ولهټخپل ایماني او افغاني رسالت سر ته ورسوي. په 
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او ورته د  يړک هډاډامنیت  انځد مال او  روګد سودا ي،ړته د کار او فعالیت زمینه برابره ک روګسودا ي،ړک دیتول
  .يړوي، چمتو ک ېسمبال ناښپه بر ېچ ېمیس ګړېانځکار کولو لپاره 

په کور دننه د  ګنڅتر  ېد کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندن ېچ یستر مسولیت دا د ولوټد حکومت تر  همداراز
. له نیکه مرغه يړک ړېجو ېخون ړېاو همداراز د میوه جاتو او سبزیجاتو لپاره س ېذخیر ،ېپروسس فابریک

 ایتړاو خپلو ا يړک دیلدننه تو وادیمواد د ه ړو ایتړخوراکي توکي او نور د ا ېلري چ تیظرف ېد افغانستان اوس د
 ېاو د د وړوک ونهګالزمه پان ېک ورټد کرني په سک ې. اوس حکومت ته په کار ده چېووای وابځوو ته په خپله 

 .يړک تهځرامن اويیسانتآلپاره  ونيګد پان ېد غذایي موادو په برخه ک ګنڅتر
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