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 ۵۱۱۲جنوری  ۱۸                                  پامیر پیکار
 

 غانستان و امید های کاذبهرست وزرای کابینۀ افف
 

سکری،  م پُرتزتقلب، دل ره و تشۀۀن   ۵۱۱۰کرسۀۀر ریاسۀۀ  جم وری تستانسۀۀتال درسۀۀا   هما نطور که پروسۀۀا تنتباتا   
ت ام تیکصۀۀد روز درپرد  تیشۀۀتر تز نیز نه تن ا مد    وزرتی کاتینا جدید دول  تعییل   موضۀۀو  سۀۀیاسۀۀر و تجتماور تود،

                                                                                تاقر ماند، تلکه تا تنتظارها و درد سر های باصر نیز همرته تود.

 دقت دربارۀ اهلیت و کفایتوزرت رت "  تعییل   تعل  و کنُدی جریال   ول   ، تشۀۀۀرن  نر و دکتروتده هرچند سۀۀۀبناویال  
 تبتالسا ،ر وزرت، ناشر تزتسام توالم   تعل  در ومده و تیساتقا ونوتل کردند، ولر، همه دتنستند که دلی    " وزرا ..و .

                                            وتده تود. دکتر و  نر کشمکش ا و تمتیازطلتر های دو تیم شنابته شده ته رهتری تشرن

ه ها سوی رسان ته ، درجریال  هفتا رستهحکوم  تسمای تیس  و پن  وزیر   های وزیز میدتنند، واقت ، چنانکه بوتننده
رتی توتماد حاضۀۀر  حصۀۀو    پارلمال تستانسۀۀتال،  ر    ته  مجلس   ته زودی وزرتی نامزد شۀۀده قرتر تسۀۀ  و ره پیمود

                                                          شوند که تلتته جریال رتی دهر درمجلس هم دیدنر و شنیدنر بوتهد تود . 

تیل تیسۀۀۀۀۀ  و پن  تل تحیا وزرتی کاتینه، چنانکه مالحظه  گزینش   ، تینسۀۀۀۀۀ  کهو تما، آنچه در تیل تاره گفتنر تسۀۀۀۀۀ 
تمام  میشۀۀود، تصۀۀالز ترزش    تربالن  یکطرن کشۀۀیده میشۀۀد. زیرت تزآل تنتظار تباطر  آنرت ندتشۀۀ  که یکصۀۀد و هف  روز 

شده تود آنچه شانه هایر تز نتوغ و درتی   تزسوی سبناویال دولتر گفته  ستال ن رت در  تنتظار قات   الزم و  ، مردم تستان
بارق تلعاده یر درشۀۀۀۀنل آنال دیده  نمر تینند و کدتم ترتری باص و والم    توالم شۀۀۀۀده  س رسۀۀۀۀ    شۀۀۀۀام    ذوت    وجود  

                                                                                      نمیشود.

االی میکردند، چندتل تثری ت رت نیزشۀۀۀام  کاتینه و شۀۀۀایسۀۀۀته تریل ها تستانر نوتتغ   وتده، حتاتاز، هرگاه تحیاناز  نر و 
موجود  سۀۀیاسۀۀر  زیرت نظام   .نمر کردروحر و تجتماور جاری درتستانسۀۀتال  آشۀۀفتا سۀۀیاسۀۀر، تقتصۀۀادی، حا  و تحوت   

                                 تس  . توده حیثی  میرتا  نا تاتر رت دترد که تزحامد کرزی تجا مانده کشور، تز تنیاد ساسد و متزلز 

تحصۀۀۀۀیلکرده و نسۀۀۀۀتتاز  جوتل   منحیا نمونه تاید گف  که  تسۀۀۀۀامر وزرتی نامزد مالحظه میشۀۀۀۀود، تا آنجا که س رسۀۀۀۀ   
تنشمند دتگرتیل وزیر   تستانستال مدنظرگرسته شده که بوب تس . ولر معادل  بوشنامر تنام دکتردتوود صتا تحیا وزیر  

ملر رت  تزرگ   کشۀۀۀۀورکوتاه کرده و تیل تمان    مبتلن   معادل   تطاولارتل  زورمند رت تز ار    و بوشۀۀۀۀنام نتوتند دسۀۀۀۀ   
، ولر ر م تربوردتری تعییل شده  درد بوتهد بورد؟  یا تگر وزیر دسا   چه ته  اق  ویتحصی  و لی آن مه نجا  دهد،
سالا کاری و تحصیال    تز تجارب   س  تعم  آورد و  نظامر، نتوتند چندیل  تزمرزها و تمامی  ترضر مملک  ما حرت

؟ همال بوتهد دتشۀۀ  انسۀۀتال، چه سۀۀودی ترتی مردم تسترت ندتشۀۀته تاشۀۀد باک می ل و توتمیس ملر تز دسا   تسۀۀتاب   یا
                                                                              طور، سایر وزرت و وزترتبانه های مملک .

یسۀۀم م م وتسۀۀاسۀۀر مکان رکل   هرچند کاتینه دریک دول ، وزیر یا وزرت و تشۀۀکی    پس، تا صۀۀرتح  تاید گف  که تعییل  
، صدتق  درکار، ترتد  محکم دولتمدتری تس ، تما وقتر مناتع تولیدی، ووتید ملر، تجار  وسیع، تمنی  جانر و مالر

تقتصاد شاوسا درچارچوب جترتسیای کشوروجود ندتشته و سساد سر تا پای آنرت سرت  تاالبره،و آزتد ومستق  ، سیاس 
               زترتبانه ها چه منفعتر ترتی مملک   بوتهد دتش  ؟حتا وجود وزرت و و گرسته تاشد،

ریک تز ه چنیل کاتینه یر رت مدنظرگیریم مر تینیم که  سۀۀۀۀیاسۀۀۀۀر، قومر و تنظیمر حا ، وقتر شۀۀۀۀیو  گزینش و ماهی   
ز ته تهرم دول  یا ته شۀۀۀ وزرت سۀۀۀیاسۀۀۀر  بتلن  های م ،  ته تنظیمرهترتل  ج ادیبص تو  مملک ،  تلکه  ته نه مسۀۀۀتقیما

، ته صۀۀۀحنه آورده شۀۀۀده تند زتانر - قومر روی مصۀۀۀلح  ها ومالحظه های باص و وجناح های قومارت تعلق دتشۀۀۀته 
ویا تعتار  دیار،  مردم تستانسۀۀۀۀۀۀتال درمیال نبوتهد تود. وضۀۀۀۀۀۀع وحا    توضۀۀۀۀۀۀا  و ت تود  درمثت   هیچ تمیدی ته تتییر  

ام پیچ ُم رهای ماشۀۀۀیل دول  یکسۀۀۀال و مطاتق ته معیار و موتزیل تاشۀۀۀد وتم مادتمکه ترگان ای دولتر یک دسۀۀۀ  نتوده

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/paikar_k_paikar_k_fehrist-wazarae_kabina.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/paikar_k_paikar_k_fehrist-wazarae_kabina.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وم  نکنند، چاونه مطمئل میتوتل تود که همه تا  می نر و مردمر وتاز، تروسق  بوتسۀۀۀت ا وترنامه های ولمر، تبنیکر
             ؟نندکتماور کشور حرک  مناسع ملر و پیشرس  حیا  تج یک صدت، یک نی  و یک ترناما معیل و مشترک ته سود  

صۀۀالح تلدیل رتانر پسۀۀر ترهال تلدیل رتانر رهتر حزب جمعی  تسۀۀالمر و رییس جم ور  وقتر مردم تستانسۀۀتال تسۀۀم  
 کشۀۀۀاکش   وجود   سۀۀۀاتق رت درس رسۀۀۀ  تعییل شۀۀۀده و آن م تعنوتل وزیر تمور بارجا تستانسۀۀۀتال بوتندند، دیار کامالز ته

                                   درونر، تمتیازبوتهر جناحر و ودم دق  در لیاق  و تهلی   وزرت  در دول  آقای تشرن  نر پر تردند.

ثت  و م ، تلکه هیچ تحو   تمیدی تزتیل تعیینا  متصۀۀۀۀۀۀۀور نبوتهد تود تناترآل ، تاید تا صۀۀۀۀۀۀۀرتح  گف  که نه تن ا هیچ
ساسر در زنده گر ملر و تجتم . آنچه گفته آمد، یک تد رونما نبوتهد شداور مردم تستانستال، ال تق  ته تیل زودی ها ت

     .تینر مح  و یا تت   درونر شبص نیس ، تلکه وتقعیتر تس  تلخ که نتاید تز تظ ارش تجتناب نمود
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