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خوشحال آصفي

په کور کینول ښه کار خو د ځای ډکول ستونزه
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت په خپله دوه کلنه دوره کې ایله څو میاشتې وړاندې په دې وتوانید چې د
دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په ټاکلو خپله کابینه بشپړه کي؛ تیره ورځ ولسي جرګې درې نور وزیران په کور
کینول .ولسي جرګې تیره ورځ په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صالح الدین رباني په ګډون د ملي
یووالي د حکومت له دریو وزیرانو د باور رایه بیرته واخیستله .د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صالح الدین رباني،
د کار ټولینزو چارو ،شهیدانو معلولینو وزیره میرمن نسرین اوریاخیله او د فواید عامې وزیر محمود بلیغ د ولسي
جرګې لخوا سلب صالحیت شول .نږدې درې میاشتې وړاندې د ولسي جرګې غړو پریکړه کړې وه ،چې  ۱۸هغه
وزیران به خپلې استیضاحیه غونډې ته راوبلي ،چې له  ۷۰سلنه څخه یې د خپلو وزارتونو انکشافې بودیجه کمه
مصرف کړې وي .ټاکل شوې  ۱۵نور وزیران هم ولسي جرګې ته د انکشافي بودیجې د کم مصرف په باب په راروانو
ورځو کې توضیخات ورکړي.
بل لور ته ارګ ماڼۍ د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو څخه د باور رایې د اخیستلو په تړاو غبرګون ښودلی دی .له
ارګه په خپره شوې خپر پاڼه کې راغلي؛ ولسي جرګه د بودیجې د مصرفولو په اړه د وزیرانو له کړونو پوره خبره
نه ده .خبرپاڼه کاږي چې ولسي جرګه باید د وزیرانو د استیضاح پروسه تر هغو وځنډوي چې پوره معلومات یې نه
وي ترالسه کړي .د خبر پاڼې له مخې غني زیاته کړه که چیري د فساد او یا هم د سوء استفادې خبره وي نو درسته
ده چې وزیران استیحضاح او برطرفه شي ،خو د وزارتونو د جوړښت او د قراردادونو د څیړلو پخاطر ،چې یوه
مغلقه پروسه ده ،باید چې وزیران سلب اعتماد نه شي.
که څه هم د ولسي جرګې یاده پریکړه پرځای ده ځکه چې دغه وزیران دومره کم کاره او بیکاره و چې حتی د دوه
کلونو په تیریدو یې بیا هم تر اویا سلنې کمه پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده ،ولس کار غواړي ،نوې پروژې
غواړې ،پرمختګ غواړي او حکومت هم د همدې پروژو لپاره وزیرانو ته د عادي بودیجې تر څنګ پراختیایي بودیجه
هم ځانګړې کړې ده خو دا چې دوی یې نه شي مصرف کولی نو په کار همدا ده چې څوکۍ پریږدي او ځای یې بل
څوک ډک کړي خو په ټوله کې اوسنیو حاالتو کې د کابینې نیمګړې کول ښه نه شي تمامیدلی .د ولسي جرګې له
لوري په داسې مهال چې د هیواد سیاسي او امنیتي حاالت په نورمال حالت کې نه دي؛ د وزیرانو په کور کینول او د
کابینې نیمګړې کول حاالت له بده بدتر کولی شي.
د کم کارۍ او لټۍ له وجې د وزیرانو استیضاح کول او بیا ترې صالحیت اخیستل ښه کار دی خو پوښتنه دا ده چې د
دوی ځای به اوس څوک ډکوي او آیا راتلونکی وزیر به له دوی غوره وي که بدتر؟
لکه څنګه چې د حکومت بنسټ په  ۵۰ــ  ۵۰ویش والړ دی نو آیا د ولسمشر او اجرایه رییس تر منځ به د نویو
وزیرانوپه ټاکلو کې جنجال نه رامنځته کیږي؟
آیا د دغو وزیرانو تشې څوکۍ به ژر ډکیږي او که بیا به یې هم پر سر د غني او عبدهللا تر منځ ناندرۍ روانې وي؟
د بیکاره وزیرانو په کور کینول ،د هغه وزیرانو چې د قومي ،سمتي او ګوندي تړاو له مخې د وزارت تر څوکۍ
رسیدلي وي له واکه لیرې کول ،او د هغه وزیرانو چې له خپل واک او صالحیته د ګوندي پرمختګ ،قومي تعصب
او د ولس تر منځ توپیري چلند لپاره ګټه اخلي؛ ل دندو ګوښه کول ښه زیری دی خو د ملي یووالي حکومت د جوړیدو
اساس ته په کتو دا احتمال شته چې حکومت به یو ځل بیا د سرپرستۍ ترخه تجربه تکراروي ،داسې معلومیږي چې
ادارې به یو ځل بیا فلج کیږي او داسې څرګندیږي چې ولس به یو ځل بیا د سرپرستۍ سلاير ګوري.
ډیری احتمال شته چې حکومت د خپل هغه پالن د عملي کولو لپاره چې د بروکسل له ناستې وړاندې ویل شوي و چې
په حکومت کې به ژور بدلون راولي؛ له ولسي جرګې سره په مشوره د وزیرانو د ګوښه کولو لړۍ پیل کړي وي چې
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

غواړي په حکومت کې اسالمي حزب او همداشان د حکومت نورو مخالفو ډلو ته چې وخت ناوخت د موقت حکومت
نارې وهي لکه د حراثت او ثبات شورا او نوې ملي جبهې؛ غړو ته په حکومت کې د ځای کولو پر اساس د دوی له
مخالفته ځان خالص کړي خو بیا هم وایو چې د ګوښه شویو وزیرانو تش ځایونه ډکول به حکومت ته ستونزمن وي.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

