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 5تر 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

 
 

 ۲۳/۰1/۲۰1۵                                                 انوریمید ح

 جمهور رئیس عمل تا حرف از
 حکومت کاری های برنامه به نگاهی

 کرد تشریح را ملی وحدت حکومت ساله ۵ کاری های برنامه غنی اشرف
 بخدی خبرگزاری – کابل – قادری ظاهر

 
 پیشنهادی وزیران معرفی منظور به نمایندگان مجلس امروز جلسه در افغانستان جمهوری رییس غنی، اشرف محمد
 . کرد تشریح مردم به را مختلف های بخش در حکومت ساله ۵ های برنامه مجلس، این از اعتماد رای گرفتن برای
 مقننه قوه میان نو کتاب و نو فصل" :گفت قوا میان روابط برقراری مورد در هایش برنامه تشریح از قبل غنی آقای
 شریک جمهوری ریاست با را خود موکلین مشکالت که خواهم می مجلس ضایاع از .شد خواهد باز اجرایی قوه و

 وکالی از همواره او، گفته به و باشند حکومت و مردم بین ارتباطی پل باید نمایندگان گفت، جمهوری رییس ". کنند
 . است بوده بحث مورد کشور بنیادی مسایل گفتگوها در و شنیده را ملی تقاضای ملی شورای
 دولت را اقتصادی و امنیتی های آزمون" :گفت ملی وحدت حکومت فراروی مشکالت مورد در ورغنیجمه رییس

 ". است واضح و روشن ما حرکت مسیر که است خوب اما دارد، پیش در
 برای که دریغ و درد هزاران با است، روشن جمهور رئیس جناب برای ملی وحدت حکومت حرکت مسیر اگر (

 کشانیده مخالف جهت دو به حکومت این که اند رسیده منطقی نتیجۀ این به مردم .نماید یم تاریک سخت کشور مردم
 ).میکند تائید را منطقی نتیجۀ این جدید کابینۀ اما نباشد، چنین است امید .شود می
 . داد تشریح را آینده سال ۲ برای مختلف های بخش در دولت کاری های اولویت سپس غنی آقای

 
 مشارکت
 . است ملی وحدت حکومت اصلی های اولویت از مسجد و جمهوری ریاست ارگ میان فاصله برداشتن و مشارکت

 ریاست قصر اینکه یا کنند منتقل جمهوری ریاست قصر به را مسجد دارند نظر در جمهور رئیس جناب آیا (
 قصر به را مدرسه و مسجد انتقال مردم طالبی و تنظیمی های حکومت سالیان طی هرچند !مسجد؟ به را جمهوری
 روی از .دارند حافظه به خونین و سیه های زمان آن از وحشتناکی خاطرات و اند کرده تجربه جمهوری ریاست
 ).نکنید تکرار را تلخ تجربیات آن لطف
 از خوبتر مراتب به صلح آوردن و تبلیغ در اسالم پیامبر جانشینان عنوان به دین علمای نقش گفت جمهور رییس

 .است امنیتی نیروهای کارکرد
 کشور امنیتی نیروهای به دانسته به دیده مردم، پیشگاه در و وزرا و وکال محضر در شما جمهور رئیس جناب (

 هنگام همان و زمان همان ساز به شرایطی هر و زمان هر در شما نظر مورد علمای همین .اید داشته روا توهین
 بیآورید بیاد را، افغانستان در روس نشاندۀ دست حکومت علمای ایشور بیآورید بیاد .هنوز رقصند می و رقصیده
 بیآورید بیاد را، طالبی خالفت علمای شورای بیآورید بیاد را، مسعود -ربانی تنظیمی حکومت علمای شورای
 بردن لذت و خوابیدن و خوردن جز به علما اصطالح به های شورا همین که بیآورید بیاد تانرا، سلف علمای شورای

 فتوای از غیر به و ماندن آفتاب در و نوشتن یخ در و خالی میان های فتوا صدور از غیر به و آورده باد امکانات از
 قابل و نیک کار کدام دیگر، بدعت یک و هزار و سنگسار و شالق و دره جز به و کردن صادر را هموطنان کفر

 و استقامت و شهامت و ها خودگذری تمام شما که اند داده انجام افغانستان سالۀ هزار چند تاریخ طول در را یادآوری
 بخشید می "دین علمای " عنوان به طالب و چلی و مولوی و مال موی تار یک به را آنان های رفتن مرگ پیشواز به
 )!!!شمارید؟؟؟ می "اسالم پیامبر نشینان جا " را خور مفت طبقۀ این و رفته فراتر هم آن از و
 و ملی حرکت یک به باید محلی شورای و شده تشخیص افغانستان از گوشه هر در باید واقعی برانره غنی، گفته به

 جناب کند نمی دوا را دردی هیچ و برد نمی پیش از را کاری هیچ ها شاید و ها باید این (.شود تبدیل سرتاسری
 و مال همین اختیار و قدرت ید در بد بخت از بازهم که محلی های شورا از که بود خواهد آن بهتر .جمهور رئیس
 را " سرتاسری ملی حرکت " انتظار دارند، قرار...و رهزن و رهبر و قومندان اختیار در و طالب و چلی و مولوی
 ).میگذاریم وا شما به را قضاوت .اسمعیل تورن هم پی های اخطار به کنید توجه .باشید نداشته
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 5تر ۲ 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

 

 
 سرحدی های ولسوالی به توجه
 گرفت، خواهد قرار دولت استراتیژی و پالیسی اصلی محور در سرحدی ولسوالی ۴۹ که گفت جمهورغنی رییس
 . است کشور سرحدی های ولسوالی حقیقت در کابل شهر اصلی های دروازه او گفته به زیرا
 . دشو تبدیل ترانزیتی نقطه به سرحدی والیات است، جغرافیایی موقعیت افغانستان سرمایه ترین عمده او، گفته به
 امنیت آیا !میکنید؟ تأمین چگونه را سرحدی های ولسوالی آن امنیت !دهید؟ انجام را کار این میخواهید شما چگونه (
 نیرو با یا میکنید تأمین "محلی های شورا " یا "علما شورای " با را کشور تمام کل در و والیات و ها ولسوالی این
 !کشور؟ امنیتی های
 )!؟ دارید ینهزم در مشخصی برنامۀ آیا

 شده بیجا کلمه حذف
 سال ۲ در که کرد تاکید او دارد، وجود کشور در داخلی شده بیجا میلیون نیم و یک اکنون که گوید می غنی اشرف
 مورد این در زمان ترین کوتاه در حکومت و شود حذف اجتماعی و سیاسی فرهنگ از داخلی شده بیجا کلمه آینده
 و باید و خواهد این از .شوید عمل وارد و بگذرید ها باید و شاید و خواهد همه این از شکا ای ( . کرد خواهد اقدام
 به و کرد رهنمون بربادی صوب به را کشور و نپوشید عمل جامۀ کدام هیچ که بود گفته بسیار هم کرزی ها شاید
 ).کشانید قهقرا
 رهبران با جمهوری ریاست مذاکرات ند،ک دفاع خود مهاجرین حقوق از تا است مسئول دولت که گفت غنی آقای

 های گذرنامه با افغانستان کارگران این از پس و دارد جریان عرب متحده امارات و سعودی عربستان کشورهای
 . رفت خواهند کار برای ها کشور این در افغانستانی

 شود می مطرح ستانافغان اسالمی جمهوری جمهور رئیس غنی، اشرف محمد جناب از مهم اندازه بی سوال یک(
 سازند برطرف را مردم تشویش و کرده ارائه مورد در قاطع و روشن واضح، پاسخ یک هستند مکلف و مجبور که
 الفاظ این از جمهور رئیس جناب آیا ،..."افغانستانی گذرنامۀ با افغانستان کارگران ...: " اند فرمود اینکه آن و

 !است؟ گرفته صورت جفا افغانستان مردم و جمهور رئیس حق در ارشگرگز سوی از یا اند کرده استفاده نامأنوس
 رسمی بصورت افغان غیور ملت پیشگاه از باید اند، کرده استفاده مأنوس نا اصطالحات این از جمهور رئیس اگر

 های خطا چنین آینده در تا گردد بازخواست او از باید است گزارشگر از خطا و گناه اگر و بخواهند معذرت
 .نکنند عمل مسؤوالنه غیر و نزند سر ما گزارشگران از نابخشودنی

 اول فصل : بخوانید و کشور اساسی قانون به بزنید سری نموده لطف متذکره، گزارشگر نیز و جمهور رئیس جناب
 آمد کجا از "افغانستانی" این پس ، "شود می اطالق افغان کلمۀ افغانستان ملت افراد از فرد هر بر: " چهارم مادۀ –

 )!جمهور؟ رئیس جناب
 . شود مي قاطال افغان کلمه افغانستان ملت افراد ز

 شورای وکالی از همواره او، گفته به و باشند حکومت و مردم بین ارتباطی پل باید نمایندگان گفت، جمهوری رییس
 ...) دیده مانند بود کی نیدهش (است بوده بحث مورد کشور بنیادی مسایل گفتگوها در و شنیده را ملی تقاضای ملی

 
 کار ایجاد
 گفته به . است ملی وحدت دولت وظیفه ترین عمده از )جوانان برای مخصوصا(کار ایجاد که گفت جمهور رییس
 اساسی گونه به را فقر عوامل باید دولت و کنند می زندگی فقر خط زیر افغانستان مردم درصد ۳۶ اکنون او،

 . کند بررسی
 رئیس جناب میگیرد دربر را زمان مدت چه و شود می چنان وقت چه اما چنین، و شود چنان !!!باید هم باز (

 !جمهور؟
 این قبل سال دو که شود عرض خدمت میکنند، زندگی فقر خط زیر افغانستان مردم صد در ۳۶ میفرمائید که شما
 عامه صحت وزیر گزارش براساس ... "گزارش این به کنید توجه .میداد نشان را صد در ۳۰ حدود ارقام و آمار

 ۱۲ این جمله از كه هستند فقر خطر زیر افغانستان میلیونی ۳۰ جمعیت كل از نفر میلیون ۱۲ از بیش كشور
 سلف سر طفیل از اما و " 1۳۹۰ سرطان ۳۰ - دهند می تشكیل سال ۵ زیر كودكان را آنها نفر میلیون ۳ میلیون

 ).اند سعود حال در که دریغ و درد هزاران با ارقام این شما
 پیشرفت کشور اقتصاد ادارات، در جوانان شرکت بدون و است جوانان باالی حکومت و من تاکید" :گفت غنی آقای
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 5تر ۳ 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

 

 ". باشند مسلکی بخش هر در یک و بیست قرن شهروند یک عنوان به افغانستان جوان باید امروز کرد، نخواهد
 این با زد، حدس میتوان جدید کابینۀ در جوانان نصب از جوانان، الیبا تانرا ملی وحدت حکومت و را شما تأکید (

 در را افغانستان قبالۀ گویا که اند جوانانی عده آن جمهور، صاحب رئیس جناب شما نظر مورد جوانان که تفاوت
 امروز و رسیدند نوائی و نان به شما سلف زمامداری زمان در قماش این از افراد مشت یک دارند، خود های جیب
 اما و .است الرجالی قحط که واقعا   !نداشتید؟ سراغ افغانستان در دیگری جوان هیچ آیا .است شان فرزندان نوبت

 ).جمهور رئیس جناب نشدیم دانسته "یک و بیست قرن شهروند" از را شما منظور
 

 والیان های صالحیت
 از دارند هایی مسئولیت چه و هایی حیتصال چه ها والی که نیست مشخص کنونی شرایط در گفت جمهوری رییس
 .دارد قرار مطلق ابهام در نظر این از دولت رو همین

 صالحیت ها والی اکثر شما سلف قدرتمداری زمان در .جمهور رئیس جناب اید کرده بیان را تلخ حقیقت یک (
 در بلخ مختار خود حاکم ورن محمد عطا نمونه بطور هم امروز همین .نبودند هم پاسخگو و داشتند را جمهور رئیس
 مشغول مذاکره به خارجی سفرای و خود اسالمی جمعیت اعضای با خود شخصی گاه اقامت در و دارد تشریف کابل
 )!میکنید؟ اصالح چگونه شما را شوم میراث این شود دیده ...و است
 و ها والی و شود روشن ابهام این قانونی نظر از نخست در شود، منسجم باید محلی امور که کرد تاکید غنی

 باشند داشته هم مشخصی های مسئولیت و باشند مشخصی و روشن اختیارات و ها صالحیت دارای محلی مسووالن
. 

 شما عمل و حرف که که کنید ثابت مردم برای و شوید عمل وارد جمهور، رئیس جناب بگذرید !!!! ها باید از (
 ).است یکی
 . یافت خواهد ترتیب آینده های سال در روند این که گفت و کرد اشاره ها اریشهرد شدن انتخابی به جمهور رییس

 والیات این بودجه مورد در نیز ملی شورای و باشد بازسازی کاری اولویت در باید کشور فقیر والیت ده او، گفته به
 )است ها شاروالی گزارشگر منظور (.گیرد نظر در را اضافی ضریب یک

 
 فساد با مبارزه
 و شد خواهد سپرده کار اهل به کار دولت بدنه در غنی گفته به است، حکومت جدی های اولویت از فساد با زهمبار
 . است خواهان را وزرا تمامی اجرائات برای ملی شورای جدی نظارت زمینه این در
 از هم شما سپردن کار اهل به را کار و "پیداست بهاراش از نیکوست، که سالی " :میگوید که داریم المثلی ضرب (

 ).پیداست تان کابینۀ
 خواهد قرار قانون پیگرد تحت و شد خواهد استعفا به مجبور باشد، فاسد یا ناکارمد وزیری اگر گفت غنی آقای

 به لطف روی از را دیگر خواهد هزاران و گرفت خواهد قرار تعقیب تحت و شد خواهد استعفا به مجبور ( . گرفت
 و شاید و خواهد از مردم .کنید پیاده عمل در جدید کابینۀ کاری روز نخستین از و کرده تبدیل گیرد می و شود می
 ).اند خسته سخت مگر و اما و باید
 

 حکومتداری
 که گوید می او . دارند شکایت حکومتداری از همه که گفت خود امروز سخنرانی در افغانستان جمهوری رئیس
 . است کرده فلج را کشور اداری چرخه افغانستان کاری تداخل
 .شود داده وقت او به ماه شش معضل این حل برای اساسی راهکار پیشنهاد برای خواست مجلس از جمهوری رییس

 ثابت عمل در تا دارید فرصت سال یک بتوانید، کرده پاک است محال تانرا سلف های کاری کثافت ماه شش در (
 ).است یکی شما عمل و حرف و هستید قاطع شخص کنید
 خواهم می .است داده جمهوری رئیس به اختیار ۲1 افغانستان اساسی قانون" :گفت هایش صحبت از بخشی در غنی
 نظارت اجرایی عمل در را کابینه مصوبات اجرایی ریاست . کنم تبدیل نهاد یک به فرد یک از را جمهوری رییس

 )جمهور رئیس جناب یمخواهان شما برای موفقیت زمینه این اندر ( ". کرد خواهد تطبیق و
 

 جنگ
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 او بر جنگ که کسی هر شرعی نظر از است، شده تحمیل برما جنگ" :گفت داخلی های جنگ باره در غنی اشرف
 اصلی هدف .شود نمی حل زور با ملت این مشکل هیچ دانیم می اینها همه با اما .دارد مشروع دفاع حق شود تحمیل

 ".باشم صلح رجمهو رئیس خواهم می و است صلح تامین من
 به قدم یک تا کنید لغو را صلح نهاد نام شورای قدم نخستین در شنوید، می تقصیر سراپا فقیر حقیر این از اگر پس (

 ).شوید نزدیک صلح
 از را خود خانواده اعضای که روزهایی بدترین در که شنیده افغانستان مردم از بارها او که گفت جمهور رییس
 . جنگ ادامه و انتقام به نه اند، کرده تاکید ثبات و صلح به اند، داده دست

 پس بردارد، قدم صلح سوی به کشور گزارند نمی هرگز که اند شان انصار و اعوان و ساالران جنگ این اما (
 .رسید مقصود سرمنزل به زودتر تا کنید آغاز جا همان از را مثبت تغیر و اصالح
 جابجا تانرا پیشنهادی های وزیر و کنید خالی را میدان که بود کافی معیلاس تورن ساالر جنگ اخطار دو یکی ببینید
 ).دانید خود باقی .کنید
 تقاعد این از پس او گفته به است، کشور دفاعی و امنیتی قوای بودن سیاسی غیر و شدن مسلکی بر غنی آقای تاکید
 ساختن سیاسی غیر و سازی مسلکی در را شما موفقیت ( .شد خواهد اجرا آبرومند صورت به افسران میان در

 ).خواهانیم امنیتی قوای
 

 کیفیت با مکاتب
 شفاف گزارش ماهانه پروژه هر از و آید کار روی باید ها پروژه از دهی گزارش فرهنگ که گفت جمهوری رییس

 باید اجرائیه رئیس به .کرد باید چه نیستند، اکثر که نباشد، شفاف اگر نمایندگان .( شود ارایه مردم نمایندگان به
 )!هردو؟ یا و جمهور رئیس یا کرد مراجعه

 . فرستد می مجلس به و کند می امضا جمهوری رییس نخست در را بزرگ قرارداد هر پس، این از گوید، می او
 مهمترین زیرا شود، می مسلکی داخله امور و ملی دفاع های وزارت مدیریتی های بخش که گفت جمهوری رییس

 . هستند داخله امور و ملی دفاع وزیران دولت ادیاقتص وزیران
 ملی دفاع وزیران دولت اقتصادی وزیران مهمترین " از شان منظور که میدادند توضیح باید جمهور رئیس جناب (
 ).دارند کنترول در را کشور اقتصاد نگاه کدام از و بوده چه "هستند داخله امور و
 

 حکومت در زنان نقش
 .شود فراهم حکومت در زنان برای مشارکت و شده مساعد خوب زمینه زنان برای باید غنی، ورجمه رییس گفته به
 که سالی " که شود عرض شما خدمت دگر بار جمهور، رئیس جناب بگذریم که ها شود و ها شاید و ها باید از (

 ).پیداست بهاراش از نیکوست،
 . باشند مصئون غیر و دولتی ادارت در زنان که این صبخصو ندارد، جا خشونت زنان مقابل در که گفت غنی آقای

 مامور که ندارد تفاوتی اند، مصئون غیر دولتی ادارات اینکه نیز و دارد جا خشونت مردان مقابل در اینکه یعنی (
 ))!!!روزگارت به وا و !!حالت به بدا نداشتی، خارجی یا داخلی قوی واسطۀ اگر مرد، یا باشد زن دولت
 کار مشکل این حل و است جدی مشکل اعتیاد" :گفت و کرد اشاره مخدر مواد به جوانان اعتیاد به جمهور رییس
 ". شوند جلوگیری اعتیاد از افغانستان جوانان خواهد، می جمعی

 امنیتی های نیرو به و میکردند پیشکش مورد در را تطبیق قابل و کاری طرزالعمل یک جمهور رئیس جناب کاش (
 میرسیدند را خود کار حساب ملت خانۀ همان از مذکور وزرای تا میدادند جدی های دستور ربوطهم وزرای نیز و
 ).باشند یا بروند که
 فرهنگ یک به کودکان به تجاوز و استفاده سو است، کشور در شده فراموش قشر یک اطفال، قشر غنی گفته به

 . است شده تبدیل
 افغانستان اطفال تعلیم در خواست نیز المللی بین دوستان از و کند می اساسی کارهای بخش این در که کرد تاکید او

 . کنند کمک
 در را چیز همه بی و وحشی تجاوزگران و کنید عمل قاطعانه زمینه این در الاقل است امید !جمهور رئیس جناب (

 گذشته ماه دو یکی رد اطفال به تجاوز قضیۀ چندین . برسانید عام محضر در شان شوم اعمال جزای به وقت اسراع
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 را عدالت تطبیق انتظار مردم و است نگرفته صورت مورد در اقدامی هیچ هنوز تا اما است، پیوسته وقوع به
 ).دارند

 
 معادن
 سال ۹11 تا باید افغانستان که گفت کرد، می تشریح را خود دولت ساله پنج برنامه امروز که غنی اشرف محمد
 کند نمی بودجه کسر قربانی را معادن کنونی شرایط در که کرد تاکید جمهور رییس ند،ک استفاده خود معادن از آینده

 . شود تنظیم باید آزاد بازار که گفت غنی آقای .
 کاهش زمینۀ در کاری امروز همین از یا ماند، منتظر سال ۴۰۰ باید آیا .میرسد لغمان جو که نمیر بزک بزک (

 .نشود داده فردا به وعده و گیرد صورت اداری فساد با جدی مبارزۀ و انهشرافتمند کاری شرایط ایجاد فقر، جدی
 ) .نکشند دونان منت دیگر و بخورند نان شان دست کف آبلۀ از و شرافتمندانه تا خواهند می کار مردم
 طریق از اسالمی فرهنگ رشد و .کرد خواهد تبدیل ملی شبکه چند به را ملی تلویزیون که همچنان جمهوری رییس
 . است حکومت اساسی هدف ها رسانه

 کنند، منتقل جمهوری ریاست قصر به را مسجد و باشد اسالمی فرهنگ رشد فقط اگر جمهور رئیس اساسی هدف (
 ).فردائی بود امروز پی از اگر وای پس

 وندانشهر برای اسالمی بانکداری و شود می منسجم باید کار این که گفت کشور در بانکداری مورد در غنی اشرف
 . شد خواهد اجرا کشور

 نبوده مسلمان هرگز افغانستان مردم میکنید فکر آیا سازید، می اسالمی یک و بیست قرن این در هم را ها بانک (
 مسلمان مردم عدیدۀ مشکالت تمام آیا !شوند؟ می مشرف اسالم مبین دین به نو از شما های روائی کار این با و اند

 ).میبود چنین کاش ، !شود؟ می خالصه همین در شده داده باد بر و زده جنگ افغانستان
 

 روستا و شهر فاصله
 و شهر ارتباط افغانستان در ثبات رمز او، گفته به و اند گرفته فاصله هم از روستا و شهر که گوید می غنی آقای

 . است روستا
 به را سازی شهر پالن است، مان های برنامه شهراز تنظیم و مسکن ایجاد شهرسازی، پروگرام" :گفت غنی

 مورد در شما های قدم اولین منتظر !جمهور رئیس جناب باشید موفق ( ". کنیم می عملی فرصت زودترین
 ).مانیم می
 تاکید غنی . شد خواهد ساخته عرب متحده امارات کشور کمک به آینده های سال در داراالمان کارته که گوید می او

 غنی جمهور رییس . شود توزیع دولتی ماموران به و شده آباد مسکن بلکه شود وختهفر نباید دولتی زمین که کرد
 . بود خواهد مصئون افغانستان جایدادهای آینده سال ۵ در که گفت

 ).نسپارید فراموشی به و گرفته جدی را ها وعده این است امید و خواهانیم زمینه در را شما موفقیت بازهم (
 تا شود حمایت داخلی تولیدات او، گفته به است، صادرات برابر ۳۰ افغانستان رداتوا جمهوری، رییس گفته به

 و میکنیم حمایت قاطعانه داخلی تولیدات از فرمودید می که نبود بهتر .شود و شود بازهم. (  شود بیشتر صادرات
 )... و میدهیم ارتقاع را کشور صادرات

 ) میدهیم قرار اولویت در (بگیرد قرار اولویت در باید شورک در سمنت تولید که کرد تاکید غنی جمهور رییس
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