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 Political سياسی

 
 مطمئن نظرمحمد  شناند او ليکوال

  ٢٠١۵ جنوری ٢۴

 انديښنې او ستونزې : کابينه افغان
 سيکولران او کمونسټان مجاھدين، پنجشير،

 

 او وزيران ډيری به پخوا وکړ، چارواکو پخوانيو پنجشير د تاوان ډير ټولو رت کې کابينه شوې نومول نوې په داځل

 تخار نشته، ځل دا درلودل، کسان مھم پخوا ھم پروان ډول دا .وي سره کسانو د پنجشير د چوکۍ مھمې دولت د

 .شوې ورکول وزرات روغتيا عامې د يواځي ته پنجشير .لري نه څوک پکې بيخي

 حکومت .ؤ ٪١٠.٢ ازبک او سلنه ١٧.٢ ھزاره ،٪٣٨ تاجک ٪٣۴.۵ پښتون کې جوړښت په حکومت لنډمھاله د

 وي چوکۍ ٢٩ ګډون په اومرستياالنو ولسمشر د

 په او تاجک عبدهللا وزير چارو بھرنيو د او قانوني وزير چارو کورنيو د فھيم، وزير دفاع او مرستيال ولسمشر د

 وه سره سروري عارف محمد د پنجشير د اداره امنيت ملي د ډول دا .ؤ اوسيدونکې پنجشير د ډول ځانګړې

 د ؤ، ٪١١.۴ ازبک او ٪١۴.۴ ھزاره ،٪٢٠ تاجک ،٪۵۴.٣ پښتون کې جوړښت په حکومت دورې اليانتق د

 .وي چوکۍ ٣۵ حکومت د ګډون په مرستياالنو او ولسمشر

 د .ؤ پنجشير اود تاجک قانوي وزير پوھنې او عبدهللا وزير چارو بھرنيو فھيم، وزير دفاع او مرستيال ولسمشر د

 .وه سره ) ٢٠٠۴ فيبروري -٢٠٠١ اکټوبر(سروري عارف محمد د رپنجشي د اداره امنيت ملي

 اونه وه، نه حال يوه په سلنه دقومونو (کال زٻژديز ٢٠٠٩ – ٢٠٠۴ ) دوره لومړۍ په کرزي ولسمشر پخواني د

 وزيران ۴ ځينو او وزيران ۵ يې کې کلونو ۵ په چې ؤ وزارتونه داسي ځينې شول، پاتې حال يو په وزارتونه ھم

 .شول رابدل او بدل

 کورنيو د وروسته کال يو او پنجشير د عبدهللا، وزير چارو بھرنيو مسعود، احمدضياء مرسيتال لومړی ولسمشر د

 مګر وردګ رحيم وزير دفاع د ډول دا ، شو وټاکل )٢٠٠٨ – ٢٠٠۵ ( ضراراحمد تاجک پروان د وزيرھم چارو

 .ؤ سره ده له صالحيت او واک پوره چې محمدي هللا بسم درستيز لوی

 ؤ سره پنجشير له رياست امنيت او وزارت چارو کورنيو ؤ، قانوني يونس يې مشر چې رياست پارلمان د

 چې شو ليری وخت ھغه .وکړ پوري ٢٠١٠ جون رت څخه ٢٠٠۴ فيبروري له مشرتوب امنيت ملي د صالح امرهللا

 .ولګيدی ورته نږدې ډير راکټ او ؤشو، بريد راکټي ھغه په کې وخت په ننوتلو د کرزي دولسمشر ته جرګې لويې
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 شو راوستل توګه په وزير بريښنا او اوبو د ته کابل څخه واليت ھرات له خالف خوښې د دده ھم خان اسماعيل

 ھم اونه وه، نه حال يوه په سلنه دقومونو (کال زٻژديز ٢٠١۴ - ٢٠٠٩ ) دوره دوٻمه په کرزي ولسمشر پخواني د

 ځينو او وزيران ۴ کې ارتوز يوه په کې کلونو ۵ په چې ؤ وزارتونه داسي ځينې شول، پاتې حال يو په وزارتونه

 .شول رابدل او بدل وزيران ٣ کې

 چارو بھرنيو محمدي، هللا بسم او وردګ رحيم وزرات دفاع فھيم، قسيم له چوکۍ مرسيتال لومړي ولسمشر د

 کليو د زی، داؤد او پتنګ محمدي، اتمر، وزارت، چارو کورنيو مقبل، احمد ضرار او رسول زلمی وزارت

 .ؤ نبيل هللا رحمت وروسته او صالح مشرامرهللا امنيت ملي د او سره برمک ويس له وزارت پراختيا

 دی پاتې ورسره رقابت ددوستم چې ده کي الس په نور محمد عطاء تاجک د اوسه تر حملې له امريکا د واليت بلخ

 د کې لسټ لومړۍ په شوه، معرفي وروسته مياشتې نيمې درې حکومت د غني اشرف ولسمشر د چې کابينه اوسنۍ

 ٪۴ ترکمن او ٪ ١٢ ازبک ، ٪١۶ھزاره ،٪٢٨ تاجک ،٪۴٠ پښتون کې ھغه په چې ؤ وزيران نوماند ٢۵ کابينې

 .ؤ

 اتفاق دواړو د مشر په امنيت ملي د ؤ، کړي معرفي عبدهللا ډاکټر وزيران ١٢ او غني اشرف ولسمشر وزيران ١٣

 .دي هپښتان دواړه او ؤ کړی معرفي ولسمشر رئيس بانک دکابل ؤ،

 نورستان، کنړ، پکتيا، ھلمند، لکه شوې، نيول ؤ نه کسان څخه واليتونو امنو نا او مھمو ځينو د کې کابينه دغه په

  .غور او سرپل

 ھم وزيران پلوه لويديځ تکنوکراتان پکې ډول دا او شوې ټاکل وزيران پلوه کمونسټ پخواني پکې تنه لس نږدې

  .دی ډير

 او .دي تنه ١٣ چې ښئې راپورونه ځينې او ١١ چې وايې راپورونه ځينې لري بعيتتا بھرنی ١٢ يې کې دوي په

 .لري تابعيت امريکا د پکې تنو ۵ تر

 راپورونه ځينې شو، منصرف نوماندي خپلې له مخې له داليلو نامعلومو د جيالني غالم نوماند ته وزارت مالي د

 ويل ورته خوا له ولسمشر د چې دي راپورونه ځينې او کوالی، پوره شوای نه يې غوښتنې دوکيالنو چې وايې

 .ؤ شوې

 پري بند کاله ۴ تور په ورکولو نه ماليې د کې استونيا په چې ؤ حيدري يعقوب وزير نوماند کرھڼې د يې تن دويم

 .ؤ کې لټه په يې پوليس انټرپول او ختلي

  .شو تير څخه نوماندي له هامل له تيريدو دنه څخه تابعيت بھرني خپل د چې ؤ صيقل محمود يې درٻم

 ګډ اود مشر شورا امنيت د ډول دا کړي، کې بريتانيا په يې کړې زده چې دي کسان داسي ډيری کې کابينه نوي په

 .لري اړيکې ښې سره بريتانيا د ھم شول معرفي چې واليان لومړني دوه حکومت

 د ډيره تر چې وايې شنونکې ځينې ښکاري، ورايه له رول بريتانيا او امريکا د کې انتخاب په واليتونو او کابينې د

 .ده وراچولي اوږو په ته بريتانيا امريکا مسئله افغانستان

 پکې رول ددوی چې ځکه کوی، فکر الرو نورو په او خوړلی ټکان مجاھدينو پخواني سره اعالن په کابينې نوي د

 .دی کم

 امنيتې ډول ځانګړې په او شوې، ورکول ته انوکمونسټ پخوانيو ونډه لويه ډيره چې وايې مجاھدين پخواني

  . مشرتوب ادارو امنيتې د او وزارتونه
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 الھم کې مغزو په يې يادونه جګړو ترخو د پرمھال يرغل د روسانو د چې کمونسټان پخواني او مجاھدين پخواني

 .وکړي ګټه ته طالبانو به کار دغه او شي، زغمالی ونه بل يو به سره اساني په دي، پاتې

 لسټ له کابينې د کبله له تابعيتونو دوو د رئيس بانک دکابل او وزيران ٧ چې کړه پريکړه غړو جرګې ولسې د

  .شوې مخ سره ننګوني له خوا له وکيالنو ځينو د پريکړه دغه مګر وباسي، څخه

 ٪۶.٢۵ ترکمن او ٪ ١٢.۵ ازبک ، ٪١٨.٧۵ھزاره ،٪٣١.٢۵ تاجک ،٪٣١.٢۵ پښتون يې جوړښت قومي اوسنی

 .راځي پکې به راتيتغي او ده نه اخرنۍ دا چې .ؤ

 په او وزيران کې لسټ لومړی خوا له دوی د چې وکړي ھڅه به ډله عبدهللا د چې ؤ ھم راپورونه داسي ځينې

 بل بيا يې پرځای او ګټي، ونه رايه څخه پارلمان د علومي وزير نوماند ته وزارت چارو کورنيو د ډول ځانګړې

  .شوې تير ھم څخه تابعيت بھرني خپل له علومي چې کيږي ويل .شي معرفي څوک

 نوماند بانک کابل د او وزيران نوماند تنه اوه دغه چې کوي ھڅه مشران حکومت ګډ د چې دادي راپورونه اوسني

  .ومني غړي جرګې ولسي د بيرته رئيس

 ايستل دي نه څخه لسټ له رانوزي نوماند لرونکې تابعيت دوه ټول چې کيږي ھم خبرې دا دننه جرګې ولسې د

 .شوې

 په ۵ ،د منله ونه امله له تابعيت د ٧ يې څخه ١٢ له اوس ھمدا ده، ممکن ھم داځل اخستي پيسي ھم خوا په وکيالنو

 ونيسي، وخت ډير به کشمکش منځ تر جرګې ولسې او کابينې د چې معلوميږي .وي شوې څه شاته پردي د به اړه

 او امريکا د ممکن شي، وليدل اړتيا که شي، حل ژر ستونزه به بيا کړي ترالسه امتيازات ډير وکيالن که خو

 .کړي راضي وکيالن او وکړي مداخله سفارتونه بريتانيا

 قانوني يونس وزير، دفاع د پخوانی محمدي هللا بسم دي، غصه په ډير کسان مشران ټيم د دده او ډله خپله ته عبدهللا

 د پخوانی صالح امرهللا مشر، کميسون ټاکنو د پخوانی معنوي احمد فضل ل،مرستيا لومړی ولسمشر پخوانی د

 يواځي ده، کمه پکې برخه پنجشير د ولي چې وايې ورته دوی .فھيم اديب ځوی فھيم مارشال د او مشر ملي امنيت

 ورڅخه ھم النوکي سنا او پارلمان د کې ټيم په عبدهللا د ډول دا کړي، قناعت سره غني له دي وزارت عادي يوه په

 .ښکاري خفه

 د ځکه شوې، ناراضه کوونکي مالتړ ډيری ھغه د وخت پر کمپاين د ھغه د ھم څخه غني ولسمشر له بيا خوا بل

 .منلي ونه کې انتخاب په کابينې د يې غوښتنې دھغوئ او خوښه ھغوئ

 ډير پکې غني اشرف نه او دهللاعب نه ؤ، سره بھرنيانو د ډيره تر واک انتخاب د کابينې د چې داده خبره مھمه مګر

 انتخاب او ونوموي ملګري خپل چې ده ګرانه ته دوی وي، نه پکې خوښه امريکې د چې څو تر درلود، الس ارت

 .کړي يې

 ټيم په عبدهللا د فھيم اديب او سروري عارف ، محمدي ، قانوني معنوي، مراد، ستار خان، اسماعيل سياف، استاد

 حالت شاک او خفه ډير غړې مجلس شوراګانو د اسالمي حزب د او وقاد آمين الني،پيرګي مجددی، حضرت او کې

 .کړی اختيار

 ته امريکا بيرته اوس شو، منل ونه يې وړانديز غوښتلو د وزارت چارو بھرنيو د چې تره ولسشمر د کوچې قيوم

 .شوې ستون

 مالتړ ھم يې دوستم چرخوي، بهاار حکومت د اتمر حنيف کمونسټ پخوانی چې کوي فکر خلک ډلو دواړو د

 .کوي
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 دفاع اتمر، حنيف مشر شورا امنيت د دوستم، مرستيال لومړی کې لسټ لومړي په کابينې د او حکومت اوسني په

 ته وزارت ترانسپورټ علومي، نورالحق نوماند ته وزرات چارو کورنيو کريمي، شيرمحمد نوماند ته وزرات

 د خيري، سلطان آی نوماند وزرات فرھنګ اطالعاتو اوغلي، نوماند ته وزرات اقتصاد د ذکې، هللا فيض نوماند

 وزارت پوھنې د کريمي، برنا نوماند ته وزرات مخابراتو د نادري، منصور نوماند وزارت چارو ټولنيزو او کار

 فيض نوماند ته وزارت اوقافو حج د او حيدري يعقوب وزير نوماند ته وزارت کرھڼې د يونسي، زلمی نوماند ته

  )لري اړتيا ته والي ثقه نومونه درې( .دي کسان پلوه کمونسټ پخواني عثماني محمد

 ډير بيا نو کړو پرتله يې سره اوس د او وکړو فکر ته دورې دوٻمې او لومړۍ کرزي د ، انتقالي لنډمھاله، د که

 او ھزاره پرتله په تاجکو د ځل دا او شوې کړل ته ګوښې وزيران قوي او مھم پنجشير د .کيږي ليدل توپير زيات

 .کړي ګټه قومونوډيره ازبک

 نه کې کابينه نوي به وزيران پخواني چې ومنله يې عبدهللا عبدهللا په چې ؤ دا ھغه وکړ غنی اشرف چې کار مھم يو

 . کښينني ارام به وزيران ځواکمن پخواني دغه مګر .دی کارولي چل ښه غني او دی کار ښه يوه دا کيږي، معرفي

 مګر ده، ھزاره يې دويم او دی ازبک ل مرستيا لومړی ولسمشر د چې دی ځل لومړی کې کلونو ديارلس تيرو په

 تاجکو د چې ده واضيح دا مګر بولي، پښتون يې وروڼه تاجک ځينې ( تاجک رئيس اجرائيوي کې څنګ ورسره

 .دی تاجک ھم مسعود ضياء مشاور ارشد پاره له ادارې ښې د او )کوي ګې نماينده

 ھزاره اوځينې ازبک پښتون، به داځل چې دي راپورونه ځينې شوې، جوړې ډلې مخه له وار کې جرګه ولسې په

  .کړي جوړ ائتالف يو ممکن ضد پر تاجکو د او يوکيږي کې پارلمان په وکيالن

 چې کړي ورنه رايه ته وزيرانو نوماند ھغو وکړي، عمل وکيالن ډله يوه ضد پر غني ولسمشر د داچې يا او

 .کړي معرفي غني ولسمشر

 په ھغوئ واخلي، ھوکړه پارلمان د چې لري چانس ډير وزيران نوماند پلوه کمونسټ پخواني صورت ھر په ولي

 پورته ګټه اعظمې يې څخه اختالفاتو خپلمنځې د ګوندونو اسالمي پخوانيو د او کړی، کار ډير کې کلونو ١٣ تيرو

 .کړي

 بھرنيان، ھم کله که لري، نه واک او نفوذ قومي او سيمئيز ولسي، چې شوې لراوړ کسان ھغه کې کابينه نوي په

 دا .شي شړالی څخه وزرات له يې سره اساني په کړي يې ليري چې وغواړي خوښه په عبدهللا د غني ولسمشر

 يقوم او سيمئيز ولسي، چې وي کسان ډول دغه ھم به ھغوئ کيږي معرفي يا او شوې معرفي چې واليان نوي ډول

 .لری ونه نفوذ

 وردګ، رحيم محمدي، هللا بسم فھيم، مارشال د ؤ، ستونزمن کول ليري چارواکو پوړو لوړ د کې وخت په کرزي د

 والي پکتيا د شيرزي، اغا ګل والي ننګرھار د نور، محمد عطاء والي بلخ د ډول دا ؤ، وزيران چې قانونی يونس

 .ؤ نه کار اسانه شړل ېدند له واليانو نورو ځينو او ھمدرد خان جمعه

 والي، وکيل، وزير، مرستيال وزير، ھر د خو اقامه دوبۍ د لري، تابعيته دوه ھم خپله يې ځينې غړې پارلمان د

 کورنيو خپلو د حتی دي پرتي کې جيب په سره رئيسانو واليتونو د او جنراالنو پوليسو او اردو د والي، مرستيال

  .شي کړل ختمي ھم اقامي دوبۍ د چارواکو افغان د چې ده پکار . دي، خستيا اقامې اماراتو د يې ته غړو ټولو

 حج حتی .نشته دين عالم سني يو کې کابينه ټوله په ده، ناسمه ھم خبره کمولو د فاصلي د ترمنځ مسجد او ارګ د

 .شوې نومول دی نه دين عالم تکړه ښه د ھم ته وزارت عدليې او اوقاف
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 پٻيلو نا يا پلوه دولت شي؟ ورکول که او نه؟ که شي ورکول ته عالمانو يا امامانو مسجد د به واليتونه ځينې داچې

 کيږي؟ ورکول ته عالمانو

 او کړي، ختم اپوزيسون سياسي مشرتوب په ټلوالي شمال د چې غوښتل بريتانيا او امريکا چې وايې شنونکې ځينې

 .ونيسي کرزی حامد ځای دغه چې ده ممکن

 خفه نه ددوی او اړيکې پټه په به ډلې دواړه وکړي، استفاده اعظمي څخه حالت بحراني ډول دغه له به طالبان

 جوړولو اړيکو د ه سره شوو ناراضه له ھم به طالبان ډول دا او نيولو اړيکو د سره طالبانو له ھم به کسان شوې

 .وکړي ھڅه

 

  :يادداشت

 : بيفزائيمھمری که قبالً بارھا تذکر داده ايم، بايد بازھمان طو به خاطر ارسال مطلب شان، مطمئنبا تشکر از آقای 

 تا جائی که تاريخ خونبار ميھن ما نشان داده، خاستگاه مليتی، قومی و مذھبی افراد در افغانستان، وقتی پای -١

حفظ منافع شخصی و خانوادگی خودشان در ميان بوده، کمترين نقشی در تعلق آنھا به قوم، مذھب و مليت شان 

شته، چنان افرادی ھميشه حاضر بوده و اند تا جھت حفظ منافع خودشان، اولتر از ھمه، ھموندان مليتی، مذھبی ندا

  .و قومی خود را فداء نمايند

 ما را اعتقاد بر آن است که مزدوران اجنبی، جواسيس و ميھنفروشان، ھيچ دين، آئين و مسلکی ندارند؛ تا آنھا - ٢ 

  .  سکوالر ناميد مسلمان، کمونيست و يا ھمرا

خريدار که آنھا بدون تمايز خود فروشانی اند که حين عرضۀ متاع شان، متناسب به نيازمندی، رنگ و اندازه ای 

اين حقيقت ھرگاه در ھيچ کجای دنيا به وضاحت قابل مشاھده نباشد، در .  خود را شکل می دھند،تقاضا دارد

چه کسی که می خواھد وطنش را . ن را انکار نمايدآس نمی تواند افغانستان خونچکان روشنتر از آفتاب بوده ھيچ ک

 شده می وبه امپرياليزم بفروشد و يا باعث تحکيم پايه ھای قدرت امپرياليستی در کشورش بگردد، ھر چيز بوده 

  .باشدبوده و يا تواند، مگر نمی تواند کمونيست 

 بزرگترين ظلميست که ،ت ناميدن، گذشته از ھمه چيزميھنفروشان و جنايتکاران باند ھای خلق و پرچم را کمونيس

  .می توان در حق کمونيزم انجام داد

  AA-AAادارۀ پورتال

 

 


