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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٢٧/٠٦/٢٠١٠                                 اهللا آرين زیاحسان 
  

  آابينه ۀمعرفى اعضاى باقيماندبراى انتظار مردم 
  

همانطوريكه هموطنان عزيز مطلع هستند، يازده وزارت افغانستان از مدت چند ماه به اينسو از طرف وزراى 
يس عمومى امنيت ملى نيز به لست مذآور افزود شده و ئر سرپرست اداره ميشود و دراين اواخر وزير امور داخله و

  .ه وزارت و يك رياست عمومى از طرف وزراى سرپرست اداره ميگردندجمعًا دوازد
 مدنى و ولسى جرگه بيصبرانه منتظر بودند تا مقام رياست ۀطى چند ماه گذشته مردم افغانستان، فعالين جامع

نموده و آسانى را آه از هر حيث شايسته خدمت گذارى بهتر و مثمرتر جدى  توجهجمهورى آشور به اين آمبود 
 بنا بر ىاما مقام رياست جمهور. ر به پارلمان آشور معرفى خواهد آرديشد بحيث نامزد وزبابراى مردم افغانستان 

 دگرى آه بود اين معرفى را ماه ها به تعويق انداخت و جنجال هاى را بين دستگاه ۀمصروفيت هاى زياد و يا هر حيل
 شوراى ملى هنوز هم خود را متحض ميداند و ۀنشده و ولسى جرگ مقننه به بار اورد آه تا حال حل ۀاجراييه و قو

  !ميگويد تا وقيتكه وزراى آمبود غرض راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى نشوند به اعتصاب خود دوام خواهند داد
دند، نكه اقايون محمدحنيف اتمر و امراهللا صالح از پست هاى وزارت داخله و امنيت ملى حكومت استعفى داآبعد از 
 مجبور شد تا مشوره هاى را در مورد تقرر وزراى يس جمهورئ پست هاى خالى در آابينه سنگين تر شده و رۀوزن

مداران به بيرون درز ميكند، اآثرًا از محافل خصوصى و سرى زماوازه ها آنجاييكه آاز . غاز نمايدآآمبود آابينه 
 گوناگون شده وحتى بعضى جرايد و تلويزيون ها لست هاى از ز اوازه هاىآدرين يكى دو روز گذشته شهر آابل پر 

يس جمهور آرزى غرض اخذ راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى شوند، پيش از ئوزرا را آه قرار است از طرف ر
پيش نشر نموده و بعضى ها به دوستان و خويشاوندان خويش از تقرر فالن آس بحيث فالن وزير تبريكى ها گفته و 

  ! بر ذمه گرفته اندخيرات ها
يس جمهور دير يا زود سيزده نفر و احتماًال تعداد آمترى را بحيث نامزاد وزير به ولسى جرگه ئبهر صورت ر

يس جمهورى درينمورد با رهبران تنظيم هاى جنگى پيشين آه حرص هر ئمعرفى خواهد آرد، گفته مى شود آه ر
 و هر روز درينجا ند سفراى چند آشورى آه در افغانستان نيرو دارقناع نمى شود و احتماًالا يكى با داشتن تمام دنيا

نها آيد اآثريت ئى را معرفى خواهد آرد آه مورد تاخون و دالر مصرف ميكنند مشوره هاى انجام داده و در نتيجه ذوات
  .قرار داشته و يا در بده بستان هاى جاريه در موقف بهترى قرار داشته باشد

 درختان يك جنگل قانون دارد، ولى درعين حال آشورى است آه هيچكس در ان ۀ آه به اندازافغانستان آشورى است
معه تعلق ندارد، بلكه اين نقص صريح قانون از اين ندانم آارى تنها به افراد پايينى جا. به قانون و اصول احترام ندارد

يس جمهور و معاونين وى شروع شده و تقريبًا تمامى دستگاه عريض و ئدستگاه رياست جمهورى و از شخص خود ر
 !طويل دولت افغانستان را فلج ساخته است

از هم همان اشتباهاتى را آه يس جمهورى بئگاهان امور را فرا گرفته اينست آه مبادا رآتشويشى آه فعًال بسيارى از 
ه ب شود و براى پست هاى خالى آابينه آسانى را در نظر بگيرد آكصد بار انجام داده، براى بار يكصدو يكم نيز مرت

آشتى ايكه .  راه نجات آشتى شكسته دولت افغانستان گامى ولو آوچك بر داردرند آه دشايسته گى آافى نداشته و نتوان
گاهان امور فكر ميكنند آبعضى . سدرساحل نجات مشكل بنظر ميبه ن آ ۀبرگشت سالم و موفقانته و امكان سدر گل نش

رد و از همان مصلحت هاى ناآام قبلى آار پآه دستگاه رياست جمهورى يكبار دگر آار را به اهل آار نخواهند س
دهى، قدرت آى، حسابخواهد گرفت و اشخاص را بدون در نظر داشت سوابق تحصيلى، تجربه آار، شايستگى، پا

اگر چنين شود و نامزاد وزيران به اساس تقسيمات . معرفى خواهد آرد) آار براى اهل آار(اداره و محض تحت شعار
قومى، تنظيمى، سمتى و منابع وابستگى غرض راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى شود، دگر مسووليت و آالى مردم 

 تحت فشار مضاعف قرار دهد آه نامزادان وزارت خانه ها را  را جمهوريس ئقاى رآن جواب رد داده و آاست تا به 
  .بر اساسى شايستگى، تحصيل، تجربه و وفادارى به ارمان هاى بزرگ ملى په ولسى جرگه معرفى نمايند

همين يكصد يا .  دوصد نفر تجاوز نميكنديس جمهور از يكصدئردستگاه ريكه  ديده مى شود، تمام از طرف دگر طو
و يس عمومى ميشود، معين ميشود ئميشود، والى ميشود، سفيرميشود، ر وزير ، نفر هستند آه معاون مى شوددو صد

با اين سياست ناآام وداع شود و امى هاى متواتر و تباه آننده دگر آ بايد بعد از سال نهم حكومت و نا.مشاور ميشود
ع آند آه عضو آدام و انسان هاى متعهدى رجو بطرف طيف وسيعى از روشنفكران، تحصيل يافته ها يس جمهورئر

بلكه يك انسان آامًال و فادار به منافع ملى افغانستان و خدمت گذار واقعى مردم افغانستان ميباشد  ،تنظيم جنگى نه
  .حاآم تعلق خواهد گرفتن باز هم به گروه آ آار موفقانه و مسلكى ۀونتيج

شود تا درين شرايط خونين و بسيار سنگين امروزى افغانستان از  مصرانه تقاضا مييس جمهورئدر اخير از ر
مصلحت صرف نظر نموده و ذواتى را بحيث نامزاد وزيران به ولسى جرگه معرفى نمايد آه آشتى در حال غرق 
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، وطن و مردم با )ج(شدن افغانستان را بطرف ساحل نجات رهنمونى نموده و وظايف بزرگ خود را در برابر خدا
  .رسانند عام و تام  وجندانى بسر مسووليت
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