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 ۹۰/۶۱۰۴۱۰۲         پوهندوی احسان هللا احسان
 

 اکمن ولسمشر ته اړتېا لريځوافغانستان یو مدبر او 
 

د ډاکتر . ته راغلل او بېرته له مېنځه الړل، ډول حکومتونه منځ لسیزو په اږدو کې ډولافغانستان کې د تېرو څو 
 وړنګ شول او هېواد له هره پلوه په ېوه کنډوال تأسیساتد دولت ټول اداري او علمي  له مېنځه تګ سرهنجیب هللا د

 .بدل شو
ه او حتی په هره کوڅه کې د ېوه جهادي قوماندان پاچاهي او خپل یپه هره ناحد مجاهدینو د حکومت په دوران کې 

، وږي ه دوران کې بې روزګاره، بې مکتبهورپسې د طالبانو پ. پېل او له هره اړخه نا امني شوه سري حکومتونه
د  دې حکومتونو ېوه هم د خلکو د بې شمېره ستونزو. افغانان د ېوه مطلق العنان حکومت د ادارې الندې راغلل تږي

پدې سلسله کې له ملک څخه د متخصصانو او مالي پانګو د . اغېزناک پروګرام وړاندې نشو کړلۍحل لپاره کوم 
لپاره پروګرامونه  تاوانونه وزغمل او د راتلونکي پرمختګو درانه تأسیساتفرار په پائېله کې ځینو پخوانېو  پرلپسې

 .په ټپه ودرېدل
د بهرنېو قواو په زور د طالبانو د رژیم د له منځه وړلو څخه وروسته ډېرې زېاتې مادي مرستې زمونږ هېواد ته 

ډېره محدوده  کو ته یېراغلې خو له بده مرغه د دې مرستو ډېره ټیټه سلنه په ټولګټو پروژو ولګلول شوه چې خل
د دې مرستو زیاته برخه یې د ښاغلي کرزي په ولسمشرۍ کې چې تر ډېره حده ېوه سهامي شرکت ته . ګټه ورسوله

لدې هم مهمه دا ده چې چې پدې دومره موده او مرستو کې د داسې . د ځانګړېو اشخاصو جېبونو ته الړهورته دی 
خوندي  تأسیساتالندې ژوند وکړي او یا پکې د دولت اړوند ېوه نظام بنسټ ټینګ نشو چې افغانان پکې د قانون 

وساتل شي، د راتلونکي لپاره انکشافي پروګرام وړاندې او پلۍ شي او د دولتي او عام المنفعه ملکېتونو د چور او 
په دولت کې دولتونه او په لوېو والېتونو کې وړې ولسمشرۍ ایجاد شوې او د مرکزي . غصب مخه ونېوله شي

 .اېښودلو فرهنګ له مېنځه تللۍ دی قانون ته د غاړېدولت 
 

دولتي او  ، د پوهنې او لوړو زده کړو ډېرډېر سړکونه جوړ شوي وېلۍ شو چې د ښاغلي کرزي په دوران کې
، شخصي کابل او والیاتو سړکونه نیولي ديد   ، دنن ورځې په مود لوکس ګاډيخصوصي مؤسسې تأسېس شوی

له بده مرغه پورتني امکانات بې پائېښته . اروباري بزنسونه هم ایجاد شوي ديو څه کدنګې بنګلې جوړې شوي او ې
دا ځکه چې د دې ټولو السته راوړنو په څنګ کې هغه فرهنګ، . ېرته خرابېدۍ او له منځه تللۍ شيبرېښي چې ب

ث نه پاتې کېږي چې په رڼا اصول او بنسټونه او په ټوله کې ېو د قانون پر ستنو والړ داسې ېو نظام ولس ته په مېرا
نو وئېالی شو چې راتلونکۍ نوۍ ولسمشر به د مرکزي دولت . کې یې د پورتنېو السته راوړنو ساتنه او پالنه وشي

مندان چې د مرکزي ډېرۍ هغه لوړ پوړي کار. و په سمولو کې پراخه ستونزې ولريپه جوړلو او د والېتي ادار
ه ادارو کې د سهامي شرکتونو ته ورته قراردادونو او اوصولو له مخې ګومارل نو او د والېتونو پ دولت په وزارت

 .حکومت د ډېر مقاومت سره مخامخ شيشوي د مسلکي او تخنېکي اشخاصو په وسیله به یې بې ځاېه کولو کې نوۍ 
، رانوصادقو وزی، خواخوږو او س پړاو کې افغانستان داسې ېو قوي، په کار پوهو، مسلکي، کارېګروپدې حسا

ې د خپلو اعمالو ځواب والیانو او د والېتي ادارو په رأس کې اشخاصو ته ضرورت لري چې د قانون په رڼا ک
پدې توګه به د داسې ېوه اعتبار لرونکي مسلکي او په کار پوه دولت ېوه فعاله هسته جوړه شي او . ورکونکي وي

را ټوله شي او داسې ېو دولت به را جوړ کړي چې د ملت ټول ملت یا د افغاني پرګنو ېوه لوړه سلنه به یې پر محور 
 .د ښه کولو لپاره په کار واچول شياړوند ټول مادي او معنوي امکانات به د ټولو هېوادوالو د ژوندانه 

 

مدبر، د  ،دولت رامېنځته کول ېوازې ېوه پوه، مسلکي او صادق پروژه ده ځکه چې د ېوه په کارپوهدا ډېره لوېه 
و د ملي ګټو ، د ولس رېښتینۍ خدمتګار ابرخو کې د ېوه پېژندل شوي متخصص قتصاد او سیاست په، امدېرت

که سم قضاوت وشي په اوسنېو شرائېطو کې پورتني ټول صفتونه او ځانګړتېاوې د . ساتونکۍ شخص کولۍ شي
ټول افغان ولس ته  ولسمشرۍ مقام ته د کاندید ښاغلي ډاکتر اشرف غني احمدزي په شخصېت کې راټول شوېدي او

 ، هوساېنې او پرمختګ لپاره ور څخه ګټه واخلي او خپلې رایېخپل هېواد او خلکو د ښې راتلونکېپکار دی چې د 
 .ډاکتر اشرف غني احمدزي ته ورکړي
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پدې توګه له ټولو روڼ اندو افغانانو څخه هیله کېږي چې خپلوانو ملګرو او دوستانو ته توصېه وکړي تر څو په 

 .ر اشرف غني احمدزي په ګټه وکارويباتو کې ګډون وکړي او خپلې رایې د ډاکتانتخا
 

زه د بېروت د امریکایې پوهنتون د زراعت په برخه کې په لوړو زده کړو بخت وم چې اشرف غني احمدزۍ د 
په د بېروت امریکایې پوهنتون سربېره پر دې چې . تحصیل کاوههمدې پوهنتون د سیاسي علومو په څانګه کې 

مالتړ ېو مشهور سیاسي مبارزو د تحلیل او  کې د ښه علمي اعتبار خاوند ېو مرکز وه د فلسطین د منځني ختیځ
 ،محصالن راټولېدل او د منځني ختیځ، د هرې اونۍ په پای کې به د پوهنتون په انګړ کې ګڼ شمېر مرکز هم وه

فلسطیني مهاجرېنو د کمپونو د اوسېدونکو او د هغوۍ د ، د توګه په فلسطین کې د روانو پېښو لبنان او په ځاګړي
دې سیاسي تحلیل ګرو په ډله  اشرف غني د. یاسي مناظرې او کنفرانسونه جوړولسیاسي مبارزو په هکله به یې س

، دی ېوله هغو ېادو افغان محصالنو له ډلې څخه وه چې په فلسطیني کمپونو کې ډېر په زړه پورې ځای درلوده
مسلمان په  ئېلو د قواوو په تېرېو او د فلسطین په مبارزو او سیاست به یې د یوه روښانفکره افغان اوباندې د اسرا

 .صفت څرګند نظر ورکاوه
 

، ډول نۍ نړۍ د شتمنو هېوادونو څخه ډولد دې لپاره چې زمونږ ګران هېواد سره راټول او ېو موټۍ شي او د بهر
، مسلکي ول په صداقت سره ولګول شي ېو قوي، مرکزيه مدبرانه ډمرستې را جلب شي او د هېواد په دننه کې پ

ف غني دولت ته اړتېا ده او پدې اوسنېو شرائېطو کې یعنې پدې راروانو ټاکنو کې داسې ېو دولت ېوازې ډاکتر اشر
 .اشرف غني احمدزي ته رائېه ورکړو نو راځۍ چې ټول په همدې فکر ډاکتر. احمدزۍ جوړولۍ او چلولۍ شي

 هللا توفیق و من
 

 مه۷کال د جون  ۹۰/۶د 


