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 ۱۲/۰۲/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 !حق ته به حق وایو
 

 په دیرشو ورځو کې د ولسمشرغني دیرش کارونه
 

که څه هم له ولس سره په یو شمېر کړو ژمنو کې د ملي یووالي حکومت په ځانګړې توګه د ولسمشر غني پاتې کیدلو؛ 
والي حکومت د ولس د نیوکې زمینه برابره کړې، خو د ملي یووالي حکومت په تیرو دوو کلونو په ځانګړي پر ملي یو

توګه په تیرو دیرشو ورځو کې ولسمشر غني داسې کارونه ترسره کړي دي چې باید سترګې پرې پټې نه شي. دلته 
شخصاً ولسمشر یا د ولسمشر په مستقیماً  یې یواځې د هغو دیرشو کارونو یادونه کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې یا

 :الرښوونه ترسره شوي دي
 

له اسالمي ګوند سره د سولې تر هوکړې وروسته، د ولسمشر غني په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له  ــ۱
تور لیسته د اسالمي ګوند د امیر ګلبدین حکمتیار نوم ایستل. چې دغه کار د افغان سولې لپاره نیک اقدام او پر دغې 

 .ع کیدلی شيپروسې د وسله والو طالبانو د باور لپاره اغېزمن واق
د لومړي ځل لپاره د افغانستان په معاصر تاریخ کې د هیواد ناامنه او تر ډیره له حکومتونو هېر والیت )نورستان( ــ ۲

برګمټال ولسوالۍ ته د افغانستان د ولسمشر په توګه سفر کول. دغه والیت ته په سختو ورځو کې د ولسمشر غني سفر 
 .یادولی شود نوموړي د ښې حکومتولۍ یوه بېلګه 

په نړیواله کچه د پاکستان د منزوي کول چې دا په بهرني سیاست او نړیوالو اړیکو کې د یو ښه رهبر په توګه د ــ ۳
 .ولسمشر غني غوره ځانګړنه ده

د تاریخ پوه او تاریخ لیکونکي فېض محمد کاتب هزاره په نوم د مډال جوړولو طرحه او په خپلو شخصي امکاناتو ــ ۴
جوړول. دا د هیواد د تاریخ او فرهنګ د پرمختګ او ژوندي ساتلو او همداراز د ولسونو د یووالي لپاره  یې د مقبرې

 .غوره اقدام دی
له هرات والیت څخه تر چشت شریف پورې د سړک جوړولو قرارداد السلیکول چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ ــ ۵

 .لپاره د غني له پالنونو څخه یو یې حساب کړو
ګر، پکتیا او خوست والیتونو ته د برښنا وېش شبکې د غځولو د قراردادونو السلیکول چې دا هم د هیواد د د لوــ ۶

 .اقتصادي پرمختګ یوه بېلګه ده
د کب نهمه چې د اعلیحضرت آمان هللا خان له لوري د افغانستان د خپلواکۍ د اعالن له ورځې سره برابره ده؛ د ــ ۷

دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په توګه تصویبول، چې د امنیتي ځواکونو له قربانۍ د  ولسمشر غني لخوا د امنیتي او
 .یاد او اتلولۍ د لمانځنې لپاره غوره اقدام دی

د اداري فساد په برخه کې د روڼتیا نړیوال سازمان د فاسدو هیوادونو په نوملړ کې د افغانستان نوم ښکته تلل. چې ــ ۸
 .سمشر د جدي مبارزې څرګندونه کويپه هیواد کې له فساد سره د ول

د ولسمشر لخوا د شهید حفیظ هللا بارکزي کورنۍ ته د نوموړي د زړورتیا، سرښندنې او میړانې د تقدیرولو او د ــ ۹
هغه کورنۍ سره د خواخوږۍ څرګندولو په موخه نوموړي د شجاعت دولتي نښان ورکړه. چې دا پخپله د هیواد له 

 .بانۍ په موخه د ولسمشر د درناوي یوه بېلګه دهخادمانو څخه د هغوی د قر
د شهید محمد موسی شفیق د کارنامو د درناوي په مراسمو کې له ایران سره د افغانستان د اوبو پر سره د شوې  ــ ۱۰

 .هوکړې په عملي کولو ټینګار، چې دا د ولسمشر په توګه د هیواد د ملي ارزښتونو ته د غني د ژمنتیا یوه بېلګه ده
کیلومتره سړک  ۱۸۷د سمنګان والیت له دره صوف څخه د بامیانو والیت تر یکاولنګ ولسوالۍ پورې د  ــ ۱۱

 .جوړولو د قرارداد السلیکول چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره اړین ګام دی
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ز د دیارلس میلونو افغانیو او همدارا ۳۵۰د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د ملي تدارکاتو کمیسیون لخوا د ــ ۱۲
 .نیم میلیارده افغانیو په ارزښت د لسګونو قراردادونو السلیکول

د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د مخکې جوړو شویو ودانیزو توکو فابریکې د طرحې، ډیزاین او فعالولو ــ ۱۳
 .تړون السلیکول

نو پیژندل چې دا پخپله له فساد سره د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته د کورنیو چارو وزارت د پخوانیو مرستیاالــ ۱۴
 .د ولسمشر غني په جدي مبارزې داللت کوي

په مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت کې د پراخ فساد له امله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټېكنالوٰژۍ د وزیر ــ ۱۵
ې په برخه کې د ولسمشر غني عبدالرزاق وحیدي د دندې ځنډول چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارز

 .ستر اقدام دی
د فساد په تور د کابل ښار د دیارلسمې او اوومې حوضې د آمرینو نیول او څارنوالۍ ته معرفي کول چې په ــ ۱۶

 .هیواد کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر غني بل اقدام یادولی شو
محاکمه او په سزا رسول چې دا د مجازاتو په برخه کې د ولسمشر د فساد په تور د لوړپوړي نظامي جنراالنو  ــ ۱۷

 .په قاطع ارادې داللت کوي
له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو شهیداتو ته د درناوي په موخه د هغوی له کورنیو ــ ۱۸

چې دا په خپله د هیواد او ولس د  سره خواخوږی او د ولسمشر په توګه د یو شهید سرباز د مور د السونو مچي کول
 .ساتلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅونې او د هغوی د قربانیو د درناوي ښه بېلګه ده

د هیواد د اقتصادي پرمختګ او ولس ته د آسانتیاوو د برابرولو په برخه کې له څو کلونو وروسته په ننګرهار ــ ۱۹
 .و ګټې اخیستنې ته سپارلکې د بهسودو د نوي پل پرانیسته ا

په بهرني سیاست کې د فعالې ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان د ــ ۲۰
پرمختګ لپاره خبرې اترې. په داسې حال کې چې افغانستان د امریکا په ټاکنیزو مبارزو کې د هیڅ نوماندان په سیاسي 

امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ټرمپ له ادارې سره د افغانستان د اړیکو ساتلو په برخه محور کې نه ګرځیدلو؛ د 
 .کې ولسمشر غني په دې وتوانید چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا په سیاسي محور کې شامل کړي

ان د بهرنیو چارو د د افغانستان په باب د روسیې وروستیو اندېښنو ته د ځواب ویلو په موخه مسکو ته د افغانستــ ۲۱
سرپرست وزیز صالح الدین رباني استول. چې دا د لویو قدرتونو تر منځ په اړیکو کې د انډول ساتلو لپاره د ولسمشر 

 .غني پر ځای اقدام دی
له سعودي عربستان سره د افغانستان د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا لپاره په کندهار والیت کې د ــ ۲۲

یواد د ډیپلوماټانو په وژلو سره له نوموړي هیواد سره خواخوږي څرګندول چې دا په خپله د افغانستان او نوموړي ه
 .سعودي عربستان د اړیکو د ساتلو لپاره د ولسمشر ځانګړې هڅه بللی شو

کې نیولو  د هیواد په بهرني سیاست کې د انساني، اسالمي، اخالقي او قانوني ارزښتونو د مراعاتولو او په نظرــ ۲۳
 .په خاطر د عربي او افغان دیپلوماتانو په وژل کیدلو د ملي ماتم اعالنول

ولس ته د طبیعې پیښو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو رسولو بهیر په چټکوالي د ولسمشر ټینګار. چې ــ ۲۴
خالصول، له الرو څخه د ساعتونو کې  ۴۸ښه بېلګه یې په تیرو واورو وریدلو په نتیجه کې د بندو شویو الرو په 

 .واورو پاکول او زیانمنو شویو کورنیو ته د بیړنیو مرستو رسول
د لومړي ځل لپاره په خوست والیت کې د معیاري او نړیوال کرکټ لوبغالي پرانیستل چې دا د هیوادوالو د ــ ۲۵

 .خوښۍ او د ورزش د پرمختګ په برخه کې یو غوره اقدام دی
ارواکو په مرسته او په خپله د ولسمشر لخوا په حرفوي او غیر حرفوي توګه د هلمند د لوړو پوړو دولتي چــ ۲۶

والیت د امنیتي او سیاسي وضعیت څلور ځلي ارزونه، چې دا په اصالحاتو راوستلو او ښې حکومتولۍ برخه کې د 
 .ولسمشر د اقداماتو یوه بېلګه یادولی شو

خاطر د بستونو او رتبو پر اساس د والیتي کارکوونکو د تنخواګانو  په دولتي ارګان کې د مکافاتو د دودولو پهــ ۲۷
لوړول، چې دا کار له یوې خوا د دولتي کارکوونکو لپاره مکافات کیدلی شي او له بلې خوا د فساد په مخنیوي کې 

 .مهم رول لوبولی شي
، بیا یې پایلې اعالنول او وروسته د سالمې بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د کندهار د پیښې په اړه د کمیسیون ټاکلــ ۲۸

 .بیا عربستان ته قناعت ورکول چې په دغه پیښه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه الس لري

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

په مسکو کې له وسله والو طالبانو سره درې اړخیزې ناستې کې د چین د استازو د لیدنو د سپیناوي په موخه په ــ ۲۹
 کابل کې د چین هیواد له ځانګړي

 .استازي سره لیدل، چې دا په بهرنیو اړیکو کې د ولسمشر په سالمې ډیپلوماسۍ داللت کوي
د فساد سره د ولسمشر غني قاطع ارادې درلودلو له امله له دغه پدیدې سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ــ ۳۰

 .متحده ایاالتو سرمفتش لخوا د ولسمشر د هڅو ستاینه
 

 پای
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