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  ولسی جرگه  افغانسان در آزمون تاريخ
  

انتظار ميرفت که حامد کرزی بعد از انتخاب مجدد اش بحيث رئيس جمهور افغانستان، نظر به تقاضای مردم و 
، سمت بازی،  قوم بازیتخصص؛ للی درامر معرفی کابينه م توقع جامعه بين الم بهروشنفکران افغان و همچنان بنا

آزموده را به حيث وزير در وزارت های کار  و آگاهشخصيت های ار گذاشته ومصلحت گرايی و مسامحه کاری را کن
 بازهم در معامله و اتحاد با جنگ ساالران معروف يا حامد کرزی ،مربوط جابجا سازد؛ ولی خالف توقع و انتظار

جامعه بين المللی، در  به تقاضای های مردم افغانستان وبها دادن  ون توجهه و، بدباتی اشهمان پشتيبانان انتخا
 خواست  خالفبار ديگر ؛سهميه بندی ، سمت پرستی و قوم پرستی آگاه و دوری از- معرفی کابينه متخصصراستای

از بنماينده گی  مصلحت گرای و ، به اساس سهميه گرايیافراد غير متخصص را جامعه بين المللی مردم افغانستان و
چهار پيشنهادی حامد کرزی از   ولی همزمان رد هفده وزير از جمله بيست و. وارد کابينه اش نمود جنگ ساالران

بخصوص   جنگ ساالران وطرف ولسی جرگه  يا مجلس نماينده گان مردم افغانستان بايد درسی باشد آموزنده،  برا ی
 جابجاسازی افراد  مردم فريبی و-، تقلبريأ ، هشت سال با دروغه پيوسته طی مدتتيم کاری وی ک  کرزی وبرای

 در پست های مختلف دولتی و به قيمت گرسنه  گذاشتن  مليون ها افغان و ، دزد وچپاولگرمتخصصناکار آمد، غير
 نمودن ميل چپاول، دزدی و حيف و بربادی احتمالی افغانستان باالی مردم افغانستان فرمان رانده، و با چور، زوال و

صدها وهزارن مليون دالر ازکمک های جامعه بين المللی طاليی ترين فرصت ها را در جهت رهايی مردم افغانستان 
    .از فقر وبدبختی به باد هوا دادند

  تجربه هشت سال حکومت و دولتمداری حامد کرزی نشان داد، که جناب کرزی  متناوباً  و بال وقفه جهت روپوش
 هم به گردن آن احواله نموده اش، بارمالمتی را گاهی به گردن اين  وزمانیحکومت  ت دولت و به عدم کفايدادن
خارجه داير يافته بود؛ امور درکنفرانس سه روزه ايکه جهت محو فساد اداری در تاالر قصرستور وزارت . است

ن فساد اداری، رشوه ستانی جناب کرزی تلويحاً  اشاراتی داشت به حوصله مندی مردم در امر رفع وريشه کن ساخت
و از آنجائيکه جناب کرزی در حصه آماده ساختن ذهنيت عامه در امر قبول يک پديده وچپاول دارايی های عامه، 

 ، بدون شک  تدوير وهم آيش مبارزه با فساد اداری درست اندک مدتی قبل از معرفی ناخواسته، دارای تجربه ميباشند
اعضای کابينه ، خود ترفندی بود در امر قبولی وزرای نا کار آمدش از طرف پارلمان ومردم افغانستان ، گرچه ترفند 

کار بست ، خود بحثی است های ديگری که جناب کرزی در سخنرانی اش ضمن افتتاح جلسه مبارزه بافساد اداری به 
ولی رد نزديک به  هفتاد وپنج درصد وزرای پيشنهای جناب کرزی ازطرف ولسی جرگه ، واضح ساخت .  جداگانه

  رشته حقوق وعلوم سياسی پوهنتون سمله ، مجاهد سابق  ترفند های محصل وفريب شکار که مردم افغانستان ديگر
 نخواهند افغانستان متقلب  فعلی وو رئيس جمهورر پشاور پاکستان  در شهصبغت اهللا مجددی  ديروزی دفتروکاتب

  .شد
  گرچه  در حصه رد وپذيرش وزرای  رد شده وپذيرفته شده از طرف ولسی جرگه افغانستان بعضی از مالحظات 

در   مردم افغانستان  در امر طرفداری از خواستهای بجا و برحق ولی در مجموع اجراات ولسی جرگه .وجود دارد
  .قابل تقدير وستايش است ناکار آمد ، بی کفايت و رد وزرای غير متخصصراستای 

 ديگر اخباری به گوش ميرسد که جنگ ساالران از رد نماينده های شان به  عنوان وزير از طرف پارلمان زسویا
 رد شده را باز هم به عنوان افغانستان به خشم آمده  و بازهم  به حامد کرزی اکيداً  سفارش نموده اند که همان وزرای

وزير در وزارت های  ديگری معرفی بدارد؛ و جناب کرزی هم که هرگز جرئت وشهامت ايستادن در مقابل جنگ 
ساالران را نداشته وندارد ، طی چند روز اخير ضمن تماس وگفتگو با تعداد کثيری از نماينده  گان ولسی جرگه  

 خود تا از رد ثانی وزرای معرفی شده بی اعضای پارلمان  را قانع سازد عمل آورده  است تا به هر ترتيبکوشش 
سوغات به و تجربه هم ثابت ساخته است که در گذشته ها حامد کرزی در چنين موارد با دادن تحفه و.  داری نمايند

 اين وظيفه ولی.   داده است پارلمان افغانستان به آسانی عبور  را از جالاعضای پارلمان خواستهای شخصی اش
 با صداقت کامل د ر امر اجرای وظايف محوله شان در راه اينبار تاانی و وجدانی اعضای ولسی جرگه ميباشدايم

همزمان بدنام، وخواست های غير مشروع يک ريئس جمهور متقلب وخدمت به مردم افغانستان و بدون تو جهه به 
 با هليت هر وزير رااشخصيت، کفايت، تخصص و -  کاملبدون عجله د ر امر رفتن به رخصتی زمستانی ، با متانت

 و ، ويا هم آنها را رد نمايند؛ کامل به آنها رأی اعتماد بدهند وصداقت  و با ايمانداری نموده بررسی تمام  مندیحوصله
    والسالم .ازخود بجا گزارند وپر افتخار درچنين يک شرايط تاريخی نام نکو

  


