
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 11/11/2019                    حلیم فدایی

 

 ولس ته د حساب ورکولو په غونډه کې

 

په خوست کې د والیتي ادارې شپږو سکتورونو له ولس سره د تېرو لسو میاشتو السته راوړنو معلومات )ولس ته د حساب 

 شریک کړل. ورکولو په غونډه کې(

و غړو نرئیسانو، د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، علماکرامو، ځوانانو، مدني ټولپه دې ناسته کې چې د والیتي ادارې ټولو 

 .ؤاو خبریاالنو ګډون کړی 

خوست والي ښاغلي محمد حلیم فدایي په پیل کې وویل چې نن ورځ شپږ سکتورونه ولس ته حساب ورکوي او د امنیت او 

 پلو کړنو ګزارشونه وړاندې کړي.حکومتدارۍ سکتورونه به په یوه بله ناسته کې ولس ته د خ

د والیت والي وویل له هغې ورځې چې د خوست والیت مقام د مشرتابه په توګه ټاکل شوی، ادارو او ولس ته یې لید لوری ټاکلی 

 چې پر مهال یې په ادارو کې وړ اصالحات رامنځ ته شوي.

هور و خو ولسمشر اشرف غني دا د زعفرانو او جلغوزو په والي د مثال په توګه وویل چې پخوا افغانستان د اپینو په هېواد مش

هېواد مشهور کړ او یا دا چې موږ ته تاریخ کې ویل شوي وو، چې موږ په وچه کې راګیر هېواد یوو، خو ولسمشر دا غلطه قبله 

 سمه او ویې ویل چې افغانستان یو اقتصادي څلور الری دی او د وصل نقطه ده.

رځ خپلو ادارو ته وویل چې تاسو به خادمان یاست او واک داران به نه یاست، مسولیت به نه رفع والي وویل ما په لومړۍ و

 کوئ، بلکې مسولیت به ادا کوئ، شکایت او حکایت به نه کوئ، بلکې طرحې به وړاندې کوئ او د خلکو ستونزې به هواروئ.

دې کړئ، د متوازن انکشاف او د قومي او اداري والي زیاته کړه له ادارو مې وغوښتل چې محسوس او ملموس خدمات وړان

شخړو د هواري او د حل ظرفیت پیدا کړئ، چې بالخره له موجوده ظرفیتونو څخه استفاده وکړو او دا لید لوری ما ادارو ته 

 وړاندې کړی.

وږ په هغه لوري روان سلنه صادرات لوړ شوي او ددې پیغام دا دی، چې م 9۶ښاغلي فدایي زیاته کړه چې د تېر کال په پرتله 

 یوو، چې ولسمشر ټاکلی چې افغانستان به په صادراتي اقتصاد بدلوو او نه په وارداتي او په دې برخه کې پرمختګ شوی.

والي وویل چې د استخدام په پروسه کې خلکو شکایت درلود او موږ د استخدام پروسه برېښنایي کړه او اوس هیڅوک هم په 

کیږي، د ولس او مقام تر منځ د فاصلې د لمنځه وړلو لپاره مو توحید او تعقیب مرکز جوړ کړ، چې  واسطه او پیسو نه ګمارل

عامه خدمتونه وړاندې کوي، چې پخوا په یو  ۳۵ولسمشر د ټول افغانستان لپاره منظوره کړی او همداشان د اسان خدمات چې 
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السه کیږي، چې په دې سره فساد کچه راټیټیږي او د  پاسپورټ میاشت تېریدې اوس به یوازې په څو ورځو کې تر پاسپورټ

 خدمت کچه پورته ځي.

خوست والي وویل چې ټول ادارات که امنیتي، ملکي او عدلیي او قضایي دي ټولو ته مو لوری څرګند کړی او تر اوسه موږ په 

 تصویبونه شوي دي. 210تصویبونه کړي او په امنیتي جلسو کې  ۳۸۳اداري جلسه کې 

وویل دا چې خوست اولې درجې ته ارتقاء وکړه او اوس موږ پالن لرو، چې د اولې درجې تشکیالت او امتیازات تعقیب والي 

 کړو او د اتو سکتورونو مسولین اړ دي، چې د راتلونکې کال په پالنونو کې یې شامل کړي.

 ، چې منابع ضایع کیږي.والي وویل د ځمکو پر سر شخړې او په پروژو کې د قومي خلکو کشمکش ددې المل دی

خوست والي هوایي ډګر، صنعتي پارک، ښوونځیو ودانیو، برېښنا، کلینیکونو او باچا خان پوهنتون ټولنیزو ستونزو ته په اشارې 

وویل موږ چې کله پروژې رامنځ ته کړو د تطبیق په وړاندې یې یو شمېر خاصې کړۍ چې د قومونو له نوم څخه استفاده کوي، 

 د پروژو مخه نیسي.د بیارغونې 

ښاغلي فدایي له قومونو وغوښتل چې د پروژو په تطبیق کې له والیتي ادارې سره همکاري وکړي او هغه چاته د پروژو د 

 مخنیوي اجازه ورنه کړي، چې قومي ټیکه داران دي او د خدماتو په وړاندې خنډ وګرځي او دا یو لوی چلنج دی.

اب ورکوونکې ده او هر څوک کوالی شي، چې خپلې ستونزې له والیتي ادارې سره خوست والي وویل چې والیتي اداره حس

 شریکې کړي او له ادارو څخه د خدماتو حساب وغواړي او موږ به ولس ته د حساب ورکونې پروسه دومداره ساتو.

ادشاه د سکتور مشر ښاغلي ب دا ناسته چې د ولسي مالتړ د برنامې لخوا جوړه شوې وه، په ناسته کې د زیربینا او طبعي سرچینو

الدین قیامي، پوهنې سکتور مشر ښاغلي نصیر احمد روښان، عامې روغتیا سکتور مشر ښاغلي ډاکټر حبیب شاه انصاري، کرنې 

او کلیو پراختیا سکتور ښاغلي حفیظ هللا شاه نوري، ټولنیز خوندیتوب سکتور مشر ښاغلي احسان هللا ځدراڼ او د اقتصادي 

صي سکتور مشر ښاغلي شفیق هللا دقیق د ناستې ګډونوالو ته د تېرو لسو میاشتو السته روړانې وړاندې کړې حکمیت او خصو

 چې د ګډونوالو لخوا د قناعت وړ وګرځیدې.

په ناسته کې د مرکز او ولسوالیو اوسیدونکو د خپلو سیمو په استازیتوب خپلې غوښتنې د سکتورونو له مسولینو سره شریکې 

سکتوري خدمتونو رئیس ښاغلي بهرام بیهر او د دفتر رئیس ښاغلي مطیع هللا احمدزي لخوا یاداښت ترڅو د ادارو  کړې، د چې د

 لخوا په راتلونکو پالنونو کې ځای پر ځای او د حل لپاره یې الر ولټول شي.

اب ورکونې په موخه وړاندې د یادولو وړ ده، چې د والیتي ادارې مشرتابه تېره میاشت هم ولس ته د خپلو کړنو ګزارش د حس

  کړی او په راتلونکې کې به هم د حساب ورکونې لړۍ دوام ولري.
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