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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ 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

  م٠٨/٠١/٢٠١٠                                                     پوهنمل حاجی محمد نوزادی 
  

  مثبت اړخونه دپارلمان دپريکړومنفی او-نوی کابينه 
             

اللو وروسته کرزی اخر   ته شوو ډيرو ستونزو تر  يواالنو لخوا د را من  دی وتوانيدی چی دپد کورنی او بهرنيو ان
ی ته وړ و په هيلهتنو نوماندو غړو يو نوملړ د باور ترالسه کول ٢۴ د  دپارهکابينینوی  اولسی . اندی کړی اولسی جر

ه چی دخبلو ږ ي ، ورسره سم يی  رخصتيو په درشل کی وه او دی لست ته يی په بی صبرۍ سره انتظار کومنيجر
ندول دخبلو رخصتيو ني پخوان کابينی هغه غړې  وه چی دی نيمه برخه د ند نوماندو وزيرانو په ډله کی . ه هم و

وته پخپله ددوی خواته نه وه کلو کارونوپخپ يدل ، دفساد  ی اړوندو کميسيونو  کی بريالې بري ه شوی ، د اولسی جر
ينولې ی په لوړ شمير رايو سره هغوی د وزهم ورباندی ډيری نيوکی نه درلودې او همدغی جر  ارت پرچوکيو ک

يواالنو سره تر اوږدو سال مشورو وروپاته له نيم نه زياته برخه يی هغه کسان وه چی دخارجی او داخلی . وه  سته ان
وډيره کاری تجربه هم لری ددوی له پي. کرزی نومولې وه  کاريده چی لوستې کسان دی او ل   .ندليک نه 

ی ته خپکله چ          و سکول ل کاری پالنونه وړاندی ی دغو نوماندانو اولسی جر ی دغون ا لون تقريبا خالی ، دجر
تنو دنده درلی داچی يواز. وو  ان د وظيفوی اړتياوو له نو  دهودکميسيونو مشرانو له هغوی نه دپو  دوی بيچاره 

تنو د نوبت په انتظار پ ی پو ول جريان . ست وه  لون کی نا ه سامخی نيم وي او نيم ويده دخبلو فورمالي دملی دا 
يواالنوسره ددغه جريان يوه ورځ کله چی زه. وندۍ بنه خپور شو تلويزيون د الری ډايرک په ږ و نورو ان  د

تل چی دلته خو د وکيالنو  يوال می رانه وپو  ٪ حاظر ندی چی د نوماندانو پالنونه ٨٠وتماشی ته ناست وم ، يوه ان
وايونه يی سره پرتله کړی ، بيا به نو دوی دکوم معيار له مخی دهغوی په ه تنو  کله قضاوت وکړی واوری او دپو

يوال په خوله کی ورولويد او ورته یاو رايه به ورکړ ان جوړ کړی نه وو  چی يوه بل دلته ناست ان واب ته  ؟ ماال 
، د رايی ورکولو پريکړه خو ال پخو وکيل صاحبانو دنورو معيارونو له مخی ی وويل چی ته خو ډير ساده سړۍ يیي

انه سره  که نو ددوی د اوږدو کيسو په ارويدلو خله  ت لرکړيده    . ونک وخت نه ضايع کویپل ارز
دی د رايی ورکولو په ورځ د وکيالنو          ، په سالون کی حاظر وه او د رايو  تنه کيدل٢٣٢ لويه برخه چی ن

وده  ت چوک  تنو دابرياليتوب ترالسه نکړ او دوزار١٧ تنو د باور رايی ترالسه ، پاته ٧چی يوازی شميرلو پايلو و
تل   . يی په خوب او خيال واو

ی خپله غو         تنو سره سراشې پردی هم غور وکړو چی ايا داپريکړه د اولسی جر م تنه وه او که دنورو دغو
ه او ، ددی کار مثبت او منفی اړخونه به کوم وی او په اخير کی به ددغی يی داکار ترسره کړ وزلوبی پايلی د چا به 

يا ده چی وکيالنو دا کار د نوماندو وزيرانو د وړتيا ) ر لمر سپينهت(دا  يوه خيره خو اظهر من الشمس . ویيان دچاپه ژ
که چی د دوی قاطع اکثريت دنوماندانو دسوا. ناوړتيا پربنس ندی ترسره کړی ه پواب پروخت او لدا کی ه غون
وابونه يی ژحاظر نه وو ، دکاری پالنو ج تنو  ه ديو چا پپرته به ډيره سخته وی چی لدی . وانه وريدلييات او دپو

برسيره پردی دوی و يو شمير هغو نوماندانو ته هم منفی رايی ورکړی چی دخپلو وزارتونو .  عينی قضاوت وشیهاړ
ندل شوی وو تنی ول دا .  په پخوانيو دندو کی بريالی پي ه دی چی د وړتيا پربنس د وکيالنو قضاوت تر پو هغه 

کاری چی ډيريو . ندی راولیال ه  تر وکيالنو خبل شخصی قضاوت ندی کارولې او دنورو ملحوظاتو لدی نه په ډا
ه وويل .اغيزی الندی يی رايه ورکړی ده ی کی د نعيم فراهی پنامه د ډاکتر عبداهللا يوه مريد خو په ډا  په اولسی جر

ر زما په ان تنی له مخی ترسره شو ، م ی کی زموږ د متحدی جبهی د کمپاين او غو د چی داکار په اولسی جر
ی  ايه با ی داخبره خوشی بي ی پور ه ، تيت وپرک هغه په اصطالح متحده جبهه خو ال پخوا نا متحد. دیاو غور

اغل فراهی. اوسره پاشل شوی ده کاری   نه يوازی دسياست او پارلمانی ضد او نقيض خبری کوی تل  چی داسی 
ې او بشپړه وه چی د دوی مهالهغه اخالقو سره نابلده سړۍ دی بلکه داخبره يی هم له ياده وتلې  ، له نظره جبهه يومو

ی و دوی ونشوه کړای دخپلی دغی جبهی  دباور رايی يوه ډير پياوړۍ غړۍ صديق چکری ته د همدغی اولسی جر
وک نشته دحج او اوقافو واخلی او هغه د  ينوی ، نو اوس چی دجبهی سره هي ا دومره معجزه وزارت پر چوک ک
ه ترسره  ن ه وی خو د دغی سره پا شل شوی جبه. کړهيی    . ی سره هي ډول تړاو درلودالی نشیخبره چی هر 

کی د په مثبتو اړخونو کی. نفی او مثبت دواړه اړخونه درلودلپه هرحال دغی پريکړی زما په اند م           يی الندی 
کاری   :يادونی وړ 

ولنی کی له اوږدو - ١ وډيو انارشيستی  په افغانی  ی ک   .وروسته د دموکراس انستيتوتونه يه کار لوي
يدی - ٢ ه هم وی خو د رايو ورکولو او رايو شميرلو جريان روڼ بري ه که په ظاهری ب   . ل ترل



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ 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

 

ک زدپ - ٣ ولو برجسته مثبت  بنی او سياسی اړيکو اغيز او رول پدغو ، ږما په اند داوو  چی د قومی، سمتیايلو تر 
کاريدیکرايی ورکولو کی پي ک د پکه د نورو خارجی ملحوظاتو اغيز نه و. ه  ارلمان دغړو دسياسی ای نو دغه 

ل کيدالی  کاریودی د ارزولو په موخه ډير لوړ معيار ک   .شو چی له بده مرغه داسی نه 
ساالرانو لخوا تپل شوی نوماند وزيران رد شول - ۴ و لخوا يوه  دجن ضربه چی کوالی شو داکارپر دوی باندی دخل

و    .و
کی - ۵ ينی داسی نور مثبت    . او 

ی ددغی پريکړی منفی اړخونه           :د اولسی جر
ين  - ١ دپخون کابينی يو شمير بريالی غړی چی کاری تجربه يی هم پخه شوی وه له کابينی نه و ايستل شول لکه سن

چی يو وخت د ماليی وزير وو ، رالحق احدی ، انواد امين فاطمی د عامی روغتيا وزيراميرزۍ دمخابراتو وزير ، سي
ولو و حتی داوب ه ل اکلی بريده يی يو شمير السته راوړنی درلودی او همدارن او برق وزير اسماعيل خان چی تر 

تون چی يو تکړه ا   . و کاربوه متخصص وويوسف پ
ای ناستی امکان شته چی ددغه ډول  ډير -٢ جربه وی چی داکار پخپله به له دوی نه کمزوری او کم ت کسانو 

ندی دکارونو پ   .ه بريالې پرمحت کی منفی اغيز 
ه و -٣ ساالرانو په خو ه دهغو جن  د راتلونکی دپاره د رد شوو  نوماندانو الترناتيف  کسان به کرزۍ همدارن

اکنو کی يی دده مالتړ کړی وونوموی چی په  ی عملې شی دمعاملې يو شرط وو او پکار ده چخو که چی دا . ول
خه تيريدل پخپله يو اخالقی کار ندی او دانسان ومعنوی اړخ ته زيان رسوی    . کنه نو د وعدی 

ای ناستی به -۴ وک تظمين کوالی نشی چی د رد شوو کسانو الترناتيف   کارپوه او د پوره کسانو دغوتر داهم هي
ه .  درلودونکی وی وړتيا ی په تو کله هم دبيل  بل تکړه او کارپوه سړۍ  نه له غالم محمد ييالقیاغل محقق به هي

  . کرزی ته پالس ورنکړی چی د وزارت دپاره يی ونوموی 
ه چی ن متعصب او ناپوه سياستوال لدغی پ دنعيم خان فراهی پشا- ۵ ن وايی ، د خپل په ډان پييلې ريکړی نه لکه 

ه کاراخلی  کار نشملی او روپ په    . یشورا بايد ددغسی دامونو 
ونه په وزارتونو - ۶ ن ول  ته کویدا  او دنظام جوړونی رمختيا دبهير مخه نيسی ، دپ کی دصالحيت تشه رامن

  .چاری کمزوری کوی
ولو يادولو ته اړتيا نه وينم - ٧ کی چی د    . او داسی نور منفی 

ول          ل خو دادی  و شمير خو دهيواد په کچه ل ، ولی د دا ډول کسان نوی وړاندی شوی نوماندان رد شولدا 
يواالن  ونک او دی لوبه کی بکه خبره همداسی اوږده شی نو پ. یيی پيدا نکړای شبه ندی چی کرزۍ او ان وک  ه 

انو ترمن په تشنوک بايلونک وی ی د دولت داړوندو ار ج او بی باوری کی نه ترالسه ؟ زما په اند دهيواد ملی 
ی یچی پدی وزلوبدا د وطن اولس دی . کي و الندی او زيانمن کي دشورا غړی به خپل لوړ معاشونه . ه کی ترپ

ی ، خوهيواد کار او بيارغونی ته اړتيا لری او نړيوال چی  هم ميخ اخلیدپخوا پشان  ه هم تشه نه پاتي ي ، د کرزی 
وی کوی اوهم نال ، پدی بهانه چی کاری ظرفيت او وړتيا نشته ، خپلی مرستی د يوی ور ن   . ی نه بلی ته 

نی پدی هيله چی پردی السونه راته په من کی لن شی او افغانان           ی او زيان  يو له بله وپي   !خپلی ملی 
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