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 ې کابینه او د زوړپالو اندیښنې!نو

اعالن شوه او بالخره د هغه افغانانو پر زړه سړې اوبه یووالي د واکمنۍ  نوې کابینه  له یو څه انتظار روسته د ملي
. په پښتو کې یو متل لرو چې وارخطا وووه او ډېر  توی شوې چې د نوې کابینې ځنډ ترې زغم او حوصله اخیستی

 !«دی، خو مېوه یي خوږه دهصبر تریخ »وایي، 

د افغانستان اوسني حاالتو ته په کتو او د زمان او مکان اعالن شوې کابینه که له ولسي جرګې د تایید ټاپه وخوري، 
افغانانو ته  د هېواد د روانو بېال بېلو ستونزو په حل کې لومړني او پاخه ګامونه اوچتوالی شي او شرایطو ته په پام،

. دلته موخه دا نه ده چې ټینګار وشي ګنې اعالن شوې کابینه د افغانانو د ټولو صت ګڼل کېږيفر او ګټور یو ښه
هیلو او ارمانونو د پلیتابه کابینه بل او خپل وخت ته ټولوهیلو او ارمانونو د بسیا لپاره وړاو منلې کابینه ده، خو که د 

 ده.ترالسه شوې هیلمنه کابینه ، یوه ممکنهکېبوده اوتنسته  په چمتوافغاني ټولنې  پریږدو، د

په پام کې نیول  او ارزښت مسلک ارد  پښت، د کار اهل ته کار او ځوان او ښځینه په کابینه کې تر ممکن بریده
و کړي، د دولت ونډه نه وې ترګوت او که کوم والیت الزمه پکې ګډون لري د ډیری والیتونو استازيشوی. د هېواد 

 .کوالی شي د دوی وړاستازي هېواد او ټولنې ته د خدمت ویاړ ترالسه په نورو برخو کې

دا په دې معنی نه ده چې دغه والیت په هېواد کې بیخي بي واکه او که کوم والیت په کابینه کې وزیر ونلري، بل پلو 
یا یي د کار  کېدای شي داسې والیتونه د دولت په نورو برخو کې وړ کسان په کار ګمارلي ولري اوبي برخي دی. 
 وروپېژني.دولت ته  کې په ګانده ) راتلونکې(او دندې لپاره 

نه د امتیاز،  وګه وګڼل شي؛په کابینه او د دولت په لوړو څوکیو کې کار او دنده باید د یوه دروند مسولیت پت
 !نې او شخصي ګټو او غرضونو لپارهځانښود

ي ولسمشر ښاغلي حامد کرزي له کابینو سره پرتله کړو، ددې که موږ لږ شاته وګورو او اعالن شوې کابینه د پخوان
بلکې  د اشخاصو په څېرو کې نه دی، دا توپیر یوازې کابیني او د پخوانو هغو ترمنځ د ځمکې او اسمان توپیر دی.

 دی! او هراړخیزلوی، ستر  وپیر بیخيت

په اړه چې په رایادولو یي د افغانانو ګانګې و کابینو د ډیری وزیرانو یپخوانحامد کرزي د مهال د دلته نه غواړم د 
تورن ــ ډګرجنرال مال اسمعیل  د هرات لکه بد کړم، خو یو وزیرور ، د افغانانو او لوستونکو خوا او زړه راځي

 راواخلم.لپاره  د سرسري ارزونې بېلګې پتوګه« یو موټی خروار» یي خان به

د ده د  .پاتې شوی وزیر مودې لپاره د اوبو او بریښناد اوږدې  نوموړی د کرزي د کابیني په منځ کې خورا منلی او
 پسې ړانده شول.بریښنا او هم  په  پسې جل ووهل هم په اوبو ، افغانانکېکار په اووــ اتو کلونو 

د کابلښاریانو د بریښنا له نشتوالي هر ژمی سوړ تېراوه او د جالل اباد او د تورن اسمعیل خان په وزارت کې 
 !وو درجې تودوخه بې بریښنا تېروله، د نورو والیتونو حال له دغو هم بدتر ۴۵خلکو د دوبي کندهار 

، خو د وزیر پوهه اوبو په برابرولو کېد څښاک  بیالو د اوبو له ګټې اخیستنې او یا افغانانو ته، نهرونو او د سیندونو
 د مالګوړي څه چې د چڼي په اندازه هم نه وه!

موده کې نه ولسمشر کرزي او نه ولسي او یا مشرانو جرګې پوښتنه وکړه، چې د مال اسمعیل  د ده د وزارت په ټولو
 ان د بریښنا له وزارت سره څه دي؟خ
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 !د چرګ له مالګې څټلو سره څه

سره څه  بریښنا او رڼا ي د هغه لهتور و مخونو دواړه پهپشان  تبۍد لکه یو سړی چې د مغز او اقکارو له مخې 
 !اړیکه ده

له دا مسول کس پوښتنه ونکړه، چې د اوبو او بریښنا وزارت د اسمعیل خان مسلک نه دی. اسمعیل خان خو خپیو 
او روسته یي د بیا غاړه نه وای اخیستي دې وزارت مسولیت پریي د مسلک له مخې د  وجدان نه درلود چې لومړی

 کړی وای!وروزارته استعفی  کبله له له بیا رسوایۍ

هم د جهاد په غنایمو کې  په دې اند وو چې د بریښنا وزارتخو اسمعیل خان لکه د جهاد د نورو ټیکدارانو پشان 
 ګاڼه! او د جهاد غنیمت خپل شخصي ملکیتغانانو ته د کار د وسیلې پرځای نو ځکه یي وزارت افشمېرل کیږی 

، خو په دومره لنډ تایید لپاره نه ده وړاندې شوې ه دکابینه ولسي جرګې ت انتیا وړ دا ده چې تر اوسه ال نوېد اری
، د کابیني په سکوڼدلو ینچاراند لنده بل ټ په ولسي جرګه کې ګودام مږې او اسمعیل خان پشان د وخت کې بیا هم د

 او چیچلو وار دمخه لګیا شوې دي.

 سره په ټینګارانو ته په وینا کې د هرات په یوه غونډه کې خپلو ساده زړو او له وخته پریوتو پلوی اسمعیل خان پرون
چې د اعالن شوي کابیني په وړاندړې بغاوت ته راپاڅي او پخوا له دې چې کابینه په کار پیل وکړي او بیا یي  وویل

 پښې ټینګې شي، مخکې له مخکې هغه راوپرځوي!

په نوې کابینه کې د هرات د لږې ونډې په پلمه، د مکر اوښکې تویولې خو بلخوا یي هراتیان لمسول  ده په ظاهر،
چې له کلیو او کوڅو د نوي حکومت په وړاندې بیا د جهاد زنګ وهلې نغاره وډنګوي او د ده تر مشرۍ الندې د 

 ودریږي! د جهاد په لیکو کې خپلو خوړل شویو حقوقو په مالتړ

چې هغه ) عبدهللا( دهرات خلکو ته چې په ټاکنو کې یي  په اجراییوي رییس عبدهللا نیوکه کوله مدارازه اسمعیل خان
د هغه مالتړ کړی، شا اړولې او خپل  کوچني والیت پنجشیر ته یي د هرات د لوی والیت په تناسب، ډېرې څوکۍ 

 په کابینه کې ورکړې دي!

ې له وخت لویدلې او پریوتې نورې څېرې هم غواړي د نوې د اسمعیل خان پشان په ولسي او مشرانو جرګه ک
د پخوا پشان په ډالرو جیبونه ډک  که وشي کوالی د غوغا په مټ هم کابینې په وړاندې، غوغا راپورته کړي چې

 ي.کو معاملو لپاره الر اواره کړکړي او هم پخپل اند په نویو وزیرانو کې د راتلون

وهلې او بلخوا دوی د خپلو تېرو کړو وړو په المل  له  او څټ ې څېرې پر مخخو د وخت سپېړې دغه ټولې کرغېړن
 ولسې پوښتنې په ډار او وېره کې دي!

 پای
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