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 غوښتنېنوې کابینه، فرصتونه او

د خپلمنځي چنو او ناندریو په المل،  ،خپل ګټورتوب سره سرهله  ،کال ټولټاکنو او د هغو لپاره چمتووالي ۱۱۰۱د 
 په اوبو الهو کړل!د افغانانو نږدې یوکال وخت او فرصتونه  هلوځلو پرځای،جوړونکو  هېواد ته د

په ټولیزه توګه دلته  یوخواته پریږدو، پېښې او لیدلورې څنګنۍ شي او ځینېکال کې د ټاکنو بهیر ته وکتل  تېر یو که
 معلومیږي:ډاګه او څرګنده په  دوه تګالرې او دریځونه

 او د ټاکنو په مټ د زاړه او فاسد پخواني حکومت پرځای د نوي ټاکنو کې د افغان ولس پراخ ګډون په ،لومړۍ هغه
 .تنده او لیوالتیا د افغانانو او کاري حکومت غوښتنه او داسې حکومت ته

ڼه د راتلونکي نوي له بپراخ ګډون په وړاندې سبوتاژ، پلمې اوتوطیې او په یوه یا ب يولس کې د ټاکنو دوهم دریځ،  ــ
 !او ساتنه خوندیتوباو لیدلورو  پرزو حکومت د پاتېفاسد مخنیوي او له دې الرې د زاړه حکومت د جوړېدا 

لکه  کېپه تفسیر  د دندو هغه او د  د ملي یووالي د حکومت د نوې کابینې په جوړېدا او اوس هم له ټاکنو روسته خو
 .سره مخامخ دي او دریځونو د ټاکنو د بهیر پشان، افغانان له پورته دوه لیدلورو

ځان په  دټاکنو کې  یوخوا یي قانون ضد مقاومت چې د اللچ او اوماشومانه ځیل د ټاکنو د پایلو په اړه د عبدهللا ټیم 
دې اشرف غني په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم  بهرنیانو پر مټ د د پرانیسته او بلخوا یی الربهرنیو السوهنو ته  ګټه،

وی د ،په پام ته ملي لوړه ګټو ونه ګرځي او ګوندې ډېر پسې د دوی په ماتې خپلې بریا او ټاکنو کې ته اړویست چې
د تېر په توپیر افغانانو ته وښۍ چې  ګنې  همدارنګه دوی وغوښتل ووالي حکومت جوړکړي.ملي ی سره په ګډه د

و حتي دولت سره د نور د زور، مقاومت ا ښو او تېر تاریخه یي زده کړه کړې؛اوس دوی تغییر کړی، له پې
 ه کې نه دي!اپوزیسیون په قص

انو کړو وړو ته په پام، دا ځل دوی د دوی رو خو څرګندیږي، او ګټور ملي اقدام ښکاره  یو په کړچار، اسېدالبته 
 !«تېرې کړيبوسو الندې اوبه  تر»د ملي یووالي د حکومت په نوم غواړي

ملي یووالي  پلمو او ناندریو د د مقاومت په پېېښو،که  چېهڅیږي ال ینې خپلسرې غړېځعبدهللا ټیم  ا چې دد
 خپله په ناندریو او چنو ،کې هم جوړښت په هره مسله او په تېره بیا د کابیني بیا شي نو ن ټومبلیځا حکومت کې

 !شي ښتنې پلې کوالیغو ناقانونه

»  د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د مشر ښاغلي عبدالستار سعادت دا وینا چې وایي په دې اړه
کاندیدان د جمهوري ریاست د ټاکنو د دوامداره جنجالونو وروسته په دې باور شوي دي  انستان کې د انتخاباتوافغ» 

 د «چې حتی د ناکامۍ په صورت کې هم په اعتراضونو او زور سره کوالی شي لږ تر لږه یوه ونډه ترالسه کړي
 .پېښو له روان بهیر سره اړخ لګوي

او  څلیښت ځانملي یووالي حکومت کې  پهپه مټ،  او چلوټو پلمود یو باندې زر  ،خپلسرو کړیو چې دغواوس 
په دې توګه  نو سره سم افغانانو ته تفسیر او بیان کړي، څوځانګړو ګټو او اندوحکومت د خپلو غواړي دا کړ،  پیوند

 دهغه دي موخو څخه راوګرځوي او یله ملي او پرمختیا هغه ه شي،د ټاکنو په پایله کې چې باید کوم حکومت رامنځت
 .مخه ډب کړيبریا 
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 د ،خپلې ماتې ته د پردیو په مټ بیا یي ماته وخوړه اوڅرګنده او تاریخي چې ټاکنو کې یي  له دې سربېره دغه کړۍ
هم ګډوله حکومت اوس غواړي دا  ،د وړو پزه کېښوده ،پخپل ګډون کې په جوړښت او هغه ملي یووالي حکومت

بلکې د پیکه او بدرنګه دی چې دا په حکومت کې دننه ددوی سبوتاژ نه  او افغانانو ته وځلوي شاړ او شنډ کړي
 !کې د جوړ شوي حکومت ګرمتیا ده پایله په ټاکنو

حکومت له مفهوم ، دندو او واکونو دغو کړیو خپلسری تفسیر، د داسې  د د ملي یووالي له حکومته خو بل لور ته 
د  لګیا دی رحیمي شپه او ورځ ه پست ویاند مجیب الرحماند عبدهللا  په مشرۍ د اجرایی سره ژور توپیر لري.

چې د ملي یووالي حکومت یعنې د کابینې او نورو لوړو څوکیو په طوطیانو پشان دا یوه خبره پرلپسې تکراروي 
 سلو کې پنځوس په پنځوس ویش!

دوی د  اکنو کې ددا چې امنیتي وضعه په ټیښې، پرځای دوی د ملي یووالي د حکومت نورې دندې پر همداراز
نه په غم کې  ، دوی یي له سرهاقدامات غواړي کوټلي شخړو په المل بدتره شوې او یا د هیواد نورې بېړنۍ چارې

خپلواک د د ټاکنو  یا پست د صدارت پست ته لوړیږي، اجراییه یوازې په دې لګیا دي چې کله به دادي! دوی 
ژر نه  ولې رایي لږې ښودلې د دوی د دوی په اند یي، ټاکنو کې هغه د تفتیش کمیسیون چارواکي چېکمیسیون او د 

 محاکمه کیږي او داسې نور!

 اساسي قانون له مخې افغانستان . دد ویش خبره اصآل ځای نه لريک او څوکیو د ملي یووالي حکومت کې د واخو 
د ولسمشر واکونه او  .ځای لريره درې ګونو قواو په سر کې ولسمشد اجراییه، مقننه او قضای چې ریاستي نظام دی

اساسي قانون  چې تغییر نه شي پېښېدالی، څو په هغو کې ي اود تسجیل ماده کې په ډاګه ۶۲په  اساسي قانون د دندې
 !رانشي بدلون د لویي جرګې لخوا کې

که  او شونې ده د ولسمشر په فرمان رامنځته شوی ،دوی لویه غوغا جوړه کړې په اړه یي اجراییوي پست چې
ولسمشرۍ سره کوم موازي بلخوا اجراییوي پست،  .هم شيفرمان په وسیله له منځه الړ بل  اړتیایي نه وي د کوم

 دا ډول چې ځینې کړۍ یي د ځانګړو ګټو په موخه دی په حکومت کې دننه کوم بل حکومت نه او پست نه دی
دي بدلې  کې د ولسمشر واکونه او دندې نهپه اساسي قانون  په رامنځته کېدو سره پست د دېهمداراز تفسیروي. 

موخه داده چې ددې پست په سر . د ملي یووالي په حکومت کې د دې پست د رامنځته کېدو شوي او نه بدلېدالی شي
کې د وړ او مسلکي کسانو په پېژند کې حکومتوالۍ او همداراز په حکومت په ښې  کوالی شي کې ټاکل شوی کس

چې  څخه په رپوټ اخیستو کې او له هغو ګمارنهپه  اشخاصو هغه نورو ابیني اوک د .ولسمشر ته سال ورکړي
 .لري شر پرانیستی السولسم ،ورکړیواک ولسمشر ته  اساسي قانون یي

 بلخوا د اجراییي پست مشر هم ولسمشر ته د خپل کار په راپور ورکولو کې مسئول دی.

الزامي ده او بیا به یي ولسي جرګې ته ورپېژني  او د ده دنده قانون له مخېاساسي ولسمشر به کابینه ټاکي چې د 
 و په رسمي توګه په کار پیل وکړي.چې د دې جرګې لخوا هم تایید شي ا

دا خبره چې د کابینې او نورو لوړپوړو چارواکو څوکۍ به د ولسمشر او د اجراییوي پست واال کس ترمنځ په سلو 
ومت کې به دوه سري، درې سرې او یا څو سري موازي حکومتونه کې پنځوس پنځوس ویشل کیږي، په یوه حک

د هغو په الړو  ځینې ملي ضد کړۍ او ،رامنځته کیږي او حکومت به دننه پخپل ځان او نس کې اپوزیسیون هم لري
 خپروي! لمدې رسنۍ یي له بده نیته او په لویالس

 ه شوی، بلکې داسې حکومت افغانانو ته ځوابد ملي یووالی حکومت د چوکیو د مساوي ویش لپاره نه دی رامنځت
 ي.ت د خپل کار او خدمتونو رپوټ ورکوټاکلي وخ ورکوونکی دی او افغانانو ته به په

د ملي یووالی حکومت کې د چوکیو مساوي ویش، له قانون څخه د بې خبرو او یا د هغو کسانو ډنډوره ده بل پلو 
له کې غواړې د هغو په پایپراخ ګډون وکړ او په ټاکنو کې ځکه چې غواړي اوبه خړې او کبان ونیسي. افغانانو

ځواب  او وړ غوښتنو سره سم د وخت په ته غوښتنو او اړتیاووتاریخي دوی ډب شویو  چې د داسې یوه کابینه ولري
 .ووایي
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انانو په وینو حکومتونو کې یي السونه په فساد او د افغاکل شي چې په تېرو وختونو او کابینه کې باید هغه کسان وټ
 بنسټ رامنځته شي. پر« د کار اهل ته د کار سپارل»  کابینه بایدي. نه د ککړ

مسلکي  د ،پښت نوی نارینه او ښځینه د په لومړي ګام کې باید کابینه او په لوړو څوکیو د شخصیتونو ټاکلهمداراز 
 !مفسدینو او میرزا قلمانو له منځه د تېر حکومت له ، نهله منځه غوره شي وځوانانوړ  کار او

چه ووځي، مهرباني دې کړکی لري چې افغانستان له روانو ملي هوډ کسان د ده په ټیم کې روغ بلخوا که عبدهللا او
ځان پخپله  او )ایراني( معلوم الحاله خراساني چې پشان کسان مجیب الرحمان رحیمي، د اجراییوي پست ویاند وکړي

 رخصت کړي! او د ویاندۍ له دندې ټیمه د معاصر افغانستان دوښمن بولي، له خپل

له توب د ملیحکومت  نه یوازې د ديداسې کسانو شتون د  په استازیتوب د ملي یووالي حکومت کې ټیمعبدهللا د 
 !ګڼل کیږي لوی سر درد، عبدهللا او د هغه ټیم ته هم بلکې داسې کسان پخپله په ټکر کې دي، مفهوم او روحیي سره

 پای
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