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و شميره   ٥تر 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

  م٠٥/٠١/٢٠١٠                                    دمآحميد عطا 
 
 

  پارلمانی يدن و  جنباسی سيفالبينان 
  

 جديد اقای کرزی به استثنای وزير خارجه، ۀ همه درجريانيم که  مدت کمی پيش، پرده برداری از  وزرای کابين
 صورت گرفت  که هريکی بنوبه خويش خط مشی خود را بيان و اگر از وزرای سابقه بود  از کار کرد قبلی اش دفاع

  .دکردن
  

 به دونکته  که برای من خيلی جالب  و قابل عبرت است اشاره يی  اين کابينه،  در را بطه به  ميخواهماين نوشته در 
  .داشته باشم

  
 و بازار انترنت  وارد ، شعبده بازانی ات  انتخاباتی برای رياست جمهوری اينکه در اثنای مبارز :نکته اول
 که ،اين گروه افراد. هايت به شعله ور سازی اختالفات قومی و سمتی کمر بستندعوام فريبی و در ن شده به مطبوعات

 ما سراغ ميکنند، ۀمردم بال کشيدرامش شان را در نارامی آشان را از خوان مردم بينوای ما جمع ميکنند و  روزی 
  بزودی ميتوانند فريب ن زمان تأثير اين شيطيت بازی را بر افرادی کهآدر . گستردنددر راه وحدت مردم  دام های
  خصم  انتخاباتی شان را متهم به چيزی ، هريکی خواستهم ديدم  که با  استدالل از شعبده بازی اين فالبينان ،بخورند

  .ن غرق اندآکنند که خود شان تا گلو در 
 ان خودش! ثقؤاز منابع مان فالبيناين که بگفته کانديد مخالف خودشان ينده آ  ۀ را بعنوان  کابينستي ل،يکی ازاينهاهر 

 را بنمايش قرار داده بودند که سرا پا همچو خود  در اين ليست بعضی از چهره های.ندبصحنه کشيد ،ندگرفته بود
ينده همه آ ۀند که کابينن  افهام کند ميخواستی مدرن ها، شعبده بازبا اين فالبينی. ندفالبين  در تعصب کور غرق بود

  .نهم در حد افراط ترتيب ميگرددآروی اساسات قومی زبانی و
  

آقای دکتر عبداهللا روی عواملی  و برغبت خودش  از صحنه بکنار رفت و ميدان به آقای کرزی بدون رقيب باقی 
نرا با واقعيت آلذا نميتوان  احتمالی اش را به بيرون نکشيد، ۀستی از کابينياز اينکه آقای دکتر عبداهللا رسما ل. ماند

که از کرزی برای  بودند که از همان ِس  ديگریۀ، اما ميتوان گفت که چهررد مقايسه قرار دادموجود در صحنه مو
 اند گرچه در موقعيت های  همديگرکه  برادران َس، يعنی اين دو گروه در بهم اندازی. مردم تصوير ميکردند
  .متضادی قرار دارند

   "مقال درج خواهد شدلست های خيالی  و لست  اعالن شده کابينه  در پايان اين " 
  .  داشت کلی  فرق  سياسی ماانست اعالن شده از سوی شعبده بازي کرزی اعالن شد و ديديم که با لۀکابين

نچه بصفت يک افغان مرا متاثر ميسازد اينست که اين گونه افراد از اين زهر پراگنی هايشان که سبب بهم آدر اينجا 
، چه سودی ميبرند؟ اگر اين خويش باهم در صلح و صفا بسر بريماطر بقای و حتما بخخوردن وحدت مردم ما که بايد 

، چه برای خودشان خواهد ماند مگر نه اينست که ما همه دريک کشتی سواريم و فراد مردم را بجان همديگر بريزندا
 کافی نيست مگر. ن متضرر خواهد شدآاگر کشتی وطن غرق شد، خواهی نخواهی تمام افغانها بنوعی نه، بنوعی از 

  .سياه روزی  که شامل حال ملت ماشداينهمه بدبختی و 
   
 وی  مربوط به قومی خاصی هرساند ک ضمنا مي و به خوانندگانمهمند  ميخواهد معرفی کند خود را بنام  سی کهک

در حاليکه وی جز زهر پراگنی وظيفه .  واداشت! وی را به افشای اسراری!است  که نهايت  انصاف و عدالت
مانع اين هموطن ما از نوشتن چنين مقاالت و مطالب شود؟ جنابشان در تا ، ميشود  زشتۀيا اين تجربآ .يگری نداردد

  . مقاالت ديگری نيز اهداف ناسالمی را دنبال ميکرد
 ۀبعد از اينکه کابينه کرزی به پارلمان معرفی شد، هيچ فردی انتظار اينگونه خانه تکانی را در کابين:  نکته دوم

شايد چيزی در حدود کمتر از نصف کابينه را ميشد توقع داشت  که رأی عدم اعتماد را بگيرند، اما . پيشنهادی نداشت
  .دی را رد کردن همه را متعجب ساختچيزی کمتر از سه بر چهار کابينه پيشنها

 ميان قوه اجرائيه  مهم نچه برای من درين برخورد ميان قوه مقننه وآ. عامل اين رأی عدم اعتماد هرچه بود، باشد
 است   مقننه  قوه استقالل و  ،جلوه کرد، وجود فاصله يا بعبارت ديگری  نبودن رابطه ها نامشروع ميان اين دو قوه

   .که  بنظرمن بشارتی است نيکو
 خود ، هرکدام استقالل دولتدرونی به سوی ديموکرسی و مردم ساالری  به پيش رويم که  قوه های يمما وقتی ميتوان

  .، تصميم خود را بگيرندمطابق به برداشت خودشان از قضايا داشته، را
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حکومت شايد همه از روی خلوص نيت و خدمت بمردم نباشد، اما قدمی است در راه  چنين برخوردی ميان پارلمان و
رشان بيم داشته ی بيحد و حصتفکر مستقالنه و مسئوالنه پارلمان، که وسيله ميشود تا قوه اجرائيه از خود سری ها

 ۀنکته اخيری را که ميخواهم اشاره کنم اينست که  شايد بعضی بگويند که  عدم دادن  رأی اعتماد به کابين. باشند
که بنظرمن ! پيشنهادی کرزی  عبارت از گوشمالی طرفداران داکتر عبداهللا در پارلمان از خصوم انتخاباتی شان است

قای فاروق وردگ و بعدا به آبه دليل اينکه بلند ترين آراء گرفته شده مربوط به اين گونه نظريات دور از حقيقت است  
و همه ميدانند که وجود اين دوشخصيت را در کابينه سابق، داکتر عبداهللا بشدت مورد انتقاد . قای حنيف اتمر ميباشدآ

  .قرار داده بود
  

************************  
  
  : بصف کشيدن مردم باهم برادر کشور در مقابل همديگر ،اليزم و ازادی بياننام  ژور ناز با استفاده اين هم و 

  
ن آ  نشر شد و همراه با ،کابينه  خواب ديدگی  فردی زير نام   مهمند  که در سايت های گوناگون ولی هم طبع -*

  .ر ضد قومی  اين خوابنامه تهييج قوم و اقوامی است ب ُلب.تبصره  های جالبی روی هر کانديد هم شده بود
  

*******  
  

 گل آقاى شيرزوى وزير دفاع ملى
 انجينير ابراهيم فراهى وزير امور داخله
 هدايت امين ارسال وزير امور خارجه
 محمد شاکرکارگر وزير انرژى و آب

 معين مرستيـال وزير معارف
 فاروق وردک وزير اطالعات و فرهنگ
 عصمت اهللا قانع وزير تحصيالت عالى

 ر وزير انکشاف دهاتمحمد حنيف اتم
 حاجى محمد محقق وزير عدليه

 سيد منصور نادرى وزير زراعت، آبيارى و مالدارى
 ماللى شينوارى وزير امور زنان

 شکريه عيسى خيل وزير کار، امور اجتماعى شهدا و معلولين
 انوارالحق احدى وزير تجارت و صنايع

 مال تاج محمد مجاهد وزير مبارزه با مواد مخدر
 مرزاخيلوال وزير ماليهمحمد ع

 سيد محمدگالب زوى وزير مخابرات
 ضراراحمد مقبل وزير ترانسپورت

 عزيز احمد نادم وزير اقتصاد
 داکتر نجيب اهللا مجددى وزير صحت عامه
 مالتره خيل کوچى وزير امور سرحدات
 مولوى شهزاده شاهد وزير حج و اوقاف

 ارسال جمـال وزير انکشاف شهرى
 زير فوايد عامهسيد هاشم فوالد و

 فيض اهللا ذکى وزير معادن
 نادرخان کتوازى وزير امور مهاجرين و عودت کننده گان

 اسماعيل يون رئيس عمومى ادارۀ امور
 عبدالستار سياف وزير دولت در امور پارلمانى
 نوراهللا دالورى رئيس عمومى د افغانستان بانک

 زلمى مجددى رئيس عمومى امنيت ملى
 س جمعيت هالل احمر افغانىشکريه بارکزى رئي

 حاجى دين محمد والى بلخ
  اسداهللا خالد والى هرات
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 که تحريک کردن قوم يا اقوامی است بر ضد  چنين نتيجه داد؛قضيه  از قطب مخالف زير نظر قرار داده شدوقتی  -* 

 کرده بودند تا مردمی را بشورانند و درين گير و دار سودی  که  بنمايندگی از کرزی  حاتم بخشی.قوم يا اقوام ديگر
به مردمی که و جودشان باالی نويسندگان چنين    در اين پيش داوری  کرزی متهم ميشود به اينکه.نها برسدآبه 

  .قوم مشخصی را زير پا ميکند! تسليم شده  و حق) بگمان نويسنده ( خورد  مقاالت خوش نمی
 : د محقق د خوښي دپاره

انو د  :  او بهسودو د ولسواليو بدلول په واليت باندی  جاغوری د هزاره 
  د جاغوری واليت  ــ  ٣۴
  د بهسودو واليت  ــ ٣۵
 : برهان الدين ربانی د راضی کولو دپاره د
  :  واليت پر دوو نوی واليتونو ويشل  د بدخشان 

  بهارستان واليت او د  ــ  ٣۶
  پامير واليت ــ  ٣٧

 .د ازبک دوستم د خوشحالولو دپاره د اندخوی ولسوالی په واليت بدلول 
  د اندخوی واليت  ــ  ٣٨

  .سياسي شننونکی وړاندوينه کوی چي شايد کرزی د کندهار واليت هم پر دوو واليتونو باندی وويشی
تو واليتونو خاوند سی۴٠ افغانستان د  چي په دی اساس به  !!!!  څلوي

ی چيدکابينې په هکله  :  ويل کي
 :  وزارتو څخه٣٠دافغانستان د کابينی د 

  دعبداهللا دپاره وزراتونه    ١٠   په نوی کابينه کی
  دربانی دپاره وزراتونه    ١٠   په نوی کابينه کی

  محقق دپاره وزارتونه د   ۵   په نوی کابينه کی 
 وزارتونه د دوستم دپاره    ٣    په نوی کابينه کی

  دپاره) سيد منصور نادری (   دسيد کيهان وزراتونه     ٢    ينه کیپه نوی کاب
   د اسمعيل خان دپاره د هرات واليت

  
  ١٣٨٨ -٨ -٢٤  /  ٢٠٠٩-١١-١٥ لر او بر افغانستان 

  
  

ر عبداهللا عبداهللا ، چې پر خپل بري ډاډه و، يوه -ويسا آابل  آسيزه آابينه جوړه ٢۶ د ولسمشر يو تن مخك آانديد ډاآ
 . ې ده، چې ډېرى نوې ، بې تجربې او يو شمېر ناندره ييزې څېرې پكې ديآ

اآنې به  ودنې ډډه آوي، هغه پر دې ډاډه و، چې  ي په وينا، چې له نوم ر عبداهللا د انتخاباتي مرآز د يوه غ د ډاآ
اآنو آې د هغه ناآام دغه هيل ه به لوړه آوي، خو په  ې له خاورو سره برابرې ي او د افغانستان د ولسمشر په تو

ې اآلي وو. آ     .د سرچينې په وينا، عبداهللا د شلو واليتونو لپاره نوي واليان هم 
ي دغه آسان دي   : د هغه د آابينې غ

  نورالحق علومي د ملي دفاع وزير -١
  سيد حسين انوري د کورنيو چارو وزير -٢
يالني د بهرنيو چارو وزير -٣   سيد اسحاق 
انونو وزيرعطامحمد نور د م-٤   حلي ار
   د ملي امنيت وزير جنرال داود داود -٥
و وزير -٦   فاضل سنچارکى د لوړو زده ک
نا - ٧    وزير رحمن اوغلي د اوبو او برې
   د ماليې وزير مصطفي مستور  -٨ 
والو وزير-٩    صديق اهللا توحيدي د آ
  راز محمد دليلي د سرحدونو وزير - ١٠
   کلتور وزيرعبدالحفيظ منصور د اطالعاتو او -١١
  واقف حکيمي د حج او اوقافو وزير -١٢
  بريالى ارساليي د کرنې او مالدارۍ وزير -١٣
وچارو وزيره -١٤   شکيبا هاشمي د ښ
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وانانو وزير  -١٥   فهيم دشتي د 
ر گالب علي د عامې روغيتا وزير  -١٦   ډاک
  ستار مراد د کليو د پراختيا وزير -١٧
ستانى د عدليې وزير -١٨   ري
   به شريف د پوهنې وزيرهنجي  -١٩
  داود سلطانزوى د ترانسپورت او هوايي چلند وزير - ٢٠
  تاج محمد وردګ د کانو او صنايعو وزير -٢١
  محمد نعيم فراهي د تجارت وزير -٢٢
  انجينير عاصم د مخابراتو وزير -٢٣
ولنيزو چارو وزيره -٢٤   مالل اسحق زۍ د کار او 
  راحمد بهزاد د ملي اقتصاد وزي -٢٥
  د استاد رباني يو زوى د پارلمان او اداره امور وزير -٢٦

-------------------------------------------------------------------------------  
  

   اقای کرزی که برای  گرفتن رأی  اعتماد به ولسی جرگه معرفی شد کابينه پيشنهادی
 :وزرائی که تائيد شدند

 رای باطل و ١٠ رای مخالف و ١٠٠ رای موافق ، ١٢٤ر جنرال عبدالرحيم وردک باکسب ست: وزیر دفاع      -١
  .سفيد بحيث وزیر دفاع ملی انتخاب شد

 رای باطل و سفيد بحيث ٥ رای مخالف و ٧٧ رای موافق ، ١٤٧محمد حنيف اتمر باکسب : وزیر داخله      -٢
  .وزیر امور داخله انتخاب شد

 رای باطل و سفيد ٦ رای مخالف و ٨٤ رای موافق ، ١٤١ عمر زاخيلوال با کسب حضرت: وزیر ماليه      -٣
  .بحيث وزیر ماليه انتخاب شد

 رای باطل و سفيد بحيث وزیر ٣ رای مخالف و ٧٣ رای موافق ، ١٥٥فاروق وردک با کسب : وزیر معارف      -٤
  .معارف انتخاب شد

 رای باطل و سفيد بحيث ٥ رای مخالف و ٨٩رای موافق ،  ١٣٦محمد آصف رحيمی باکسب : وزیر زراعت      -٥
  .وزیر زراعت و ابياری انتخاب شد

 رای باطل و سفيد بحيث ١٤ رای مخالف و ٧٨ رای موافق ، ١٤٠وحيداهللا شهرانی باکسب : وزیر معادن      -٦
  .وزیر معادن انتخاب شد

 رای باطل ١٨رای مخالف و   ٩٣رای موافق ،  ١٢٠سيد مخدوم رهين با کسب : وزیر اطالعات و فرهنگ      -٧
  .و سفيد بحيث وزیر اطالعات و فرهنگ انتخاب شد 

  
  :وزرائی که رد صالحيت شدند

 رای باطل و ١٠ رای مخالف و ١٠٩ رای موافق ، ١١١داکتر محمد اسماعيل با کسب : وزیر انرژی و آب      -١
  .ایندگان مردم نشدسفيد بحيث وزیر انرژی موفق به کسب رای اعتماد نم

 رای سفيد و باطل بحيث وزیر ١٣ رای مخالف و ١٢٢ رای موافق ، ٩٦سروردانش باکسب : وزیر عدليه      -٢
  .عدليه موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد

يد  رای باطل و سف١٦ رای مخالف و ١٢١ رای موافق ، ٩٤عبيداهللا عبيد باکسب : وزیر تحصيالت عالی      -٣
  .بحيث وزیر تحصيالت عالی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد

 رای باطل و سفيد ٨ رای مخالف و ١١٥ رای موافق ، ١٠٨عنایت اهللا بليغ با کسب : وزیر حج و اوقاف      -٤
  .بحيث وزیر حج و اوقاف موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد

 رای باطل و ١٩ رای مخالف و ١٧٩ رای موافق ، ٣٣ميرزا حسين عبداللهی با کسب : وزیر فواید عامه      -٥
  .سفيد بحيث وزیر فواید عامه موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد

 رای باطل و ٨ رای مخالف و ١٢٠ رای موافق ، ١٠٢داکتر سيد محمد امين فاطمی باکسب : وزیر صحت      -٦
  .امه موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشدسفيد بحيث وزیر صحت ع

 رای باطل و سفيد ١٠ رای مخالف و ١٣٠ رای موافق ، ٩١داکتر انوارالحق احدی باکسب : وزیر اقتصاد      -٧
  .بحيث وزیر اقتصاد موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد

 رای مخالف ١٣٠ رای موافق ، ٩٢ميرزی سنگين باکسب انجنير ا: وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی       -٨
  . رای باطل و سفيد بحيث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد٩و 



 
 

 
و شميره   ٥تر ٥  له:د پا

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

 

 رای باطل و ١٧ رای مخالف و ١٣٨ رای موافق ، ٧٦غالم محمد ایالقی باکسب : وزیر تجارت و صنایع      -٩
  .یر تجارت موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشدسفيد بحيث وز

 رای باطل و ١٣ رای مخالف و ١٢٧ رای موافق ، ٩٠ویس برمک با کسب : وزیر احيا و انکشاف دهات  -١٠
  .سفيد بحيث وزیر احيا و انکشاف دهات موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد

 رای ١٦ رای مخالف و ١٧٦ رای موافق ، ٣٩سماعيل منشی باکسب محمد ا: وزیر کار و امور اجتماعی  -١١
  .باطل و سفيد بحيث وزیر کار و امور اجتماعی ، شهداو معلولين موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد

 رای باطل ١٢ رای مخالف و ١٣٨ رای موافق ، ٨٢محمد اهللا بتاش با کسب : وزیر ترانسپورت و هوانوردی  -١٢
  .فيد بحيث وزیر ترانسپورت و هوانوردی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشدو س
 رای باطل وسفيد ٩ رای مخالف و ١٠٨ رای موافق ، ١١٥حسن بانو غضنفر باکسب : وزیر امور زنان   -١٣

  .بحيث وزیر امور زنان موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد
 رای باطل و ١٤ رای مخالف و ١٣٣ رای موافق ، ٨٢عنایت اهللا نظری با کسب : وزیر عودت مهاجرین   -١٤

  .سفيد بحيث وزیر عودت مهاجرین موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد
 رای باطل ١٣ رای مخالف و ١٤٩ رای موافق ، ٧٠سيد حامد گيالنی باکسب : وزیر سرحدات، اقوام و قبائل  -١٥

  .امور سرحدات ، اقوام وقبایل موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشدو سفيد بحيث وزیر 
 رای باطل و ٢٠ رای مخالف و ١٧٦ رای موافق ، ٣٦جنرال خدایداد با کسب : وزیر مبارزه با مواد مخدر   -١٦

  .سفيد بحيث وزیر مبارزه با مواد مخدر موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد
 رای مخالف و ١٢٧ رای موافق ، ٨٨یوسف پشتون و انجنير محمد یوسف پشتون باکسب :  شهرسازیوزیر   -١٧
  . رای باطل و سفيد بحيث وزیر انکشاف شهری موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد١٦

  
  پايان

   
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


