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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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

 ۱۴/۱۱/۵۱۱۲                                             صبح ۸
 

 پارلمان سد از عبور دشواری
 

 نامزد که رسد  می نظر  به. است داده قرار خود کار دستور در را وزیران دنامز اعتماد یأر بحث پارلمان شنبه
 که است این واقعیت. شد خواهند رو  به رو جدی دشواری با اعتماد، یأر بازی در ملی، وحدت حکومت وزیران
 دارد پارلمان در منظم فراکسیون و دسته غنی آقای نه. ندارند پارلمان در منسجم تیم یک ملی وحدت حکومت سران

 همیشه فراکسیون، این. داشت پارلمانی نفره۱۵۱ فراکسیون یک ماموریتش ۀدور در کرزی حامد. عبدهللا آقای نه و
 عبور سادگی به پارلمان سد از او وزیران همین و دادند  می اعتماد یأر کرزی حامد نظر مورد وزیران نامزد به
 همین مثال. کردند می عمل منسجم و منظم او دستور به موردی هر در کرزی حامد طرفدار نمایندگان. کردند می

 چنین عبدهللا و غنی آقایان اما. داد  می یأر پارلمانی درون تانتخابا در سیاف، الرسول عبدرب آقای به فراکسیون
 .ندارند پارلمان در فراکسیونی

 
 ۀدهند نشان گرد، میزهای در نمایندگان ۀگذشت روز دو های  صحبت. اند رو  به رو بزرگی دشواری با آنان وزیران

 این به نمایندگان از شماری. بدهند اعتماد یأر پیشنهادی وزیران نامزد همه به ندارند تصمیم نمایندگان که است آن
 جمهور  یسئر تصمیم اما دهند،  می جا وزیران نامزد فهرست در را آنان ملی وحدت حکومت سران که بودند تصور

 ساخته خشمگین را نمایندگان از برخی وزیران، نامزد فهرست در پارلمان اعضای نبود بر مبنی اجرایی یسئر و
 های  برنامه. بودند پیوسته دهللاعب و غنی سیاسی های دسته به کابینه، عضویت کسب برای نمایندگان این. است

 یأر دادن با نمایندگان، از دسته این شاید دلیل همین به. بود نبرده را نمایندگان این دل بزرگوار، دو این انتخاباتی
 در که هایی  جناح چنان  هم. بگیرند انتقام حکومت این سران از ملی وحدت حکومت وزیران نامزد به اعتماد عدم

 را وزیران نامزد اعتماد یأر بازی در خواهند،  می نیز ندارند را شان نظر مورد شخص وزیران نامزد فهرست
 .بسارند ناکام
 

 کنند مجاب را نمایندگان رشوه، پرداخت با کنند تالش شاید نیز هستند عبدهللا و غنی ۀذخیر فهرست در که هایی چهره
 نیز لسی جرگهو خوار رشوه و گیر  باج نمایندگان از برخی برای. بدهند اعتماد عدم یأر وزیران، نامزد به تا

  می تالش و گیرند  می باج وزیران نامزد همه از قوی احتمال به نمایندگان، این. است شده فراهم گیری  باج فرصت
 نمایندگان این جیب اعتماد یأر بازی شدن طوالنی. شود طوالنی است، ممکن که  جایی تا اعتماد یأر بازی تا کنند
 را آینده پارلمانی انتخابات های کارزار پول خواهند  می شاید نمایندگان این. کند  می پر دیگر وقت هر از بیشتر را
 پرده پشت کوچک های  معامله و پول آنان برای. ندارند تعهد ارزشی هیچ به نمایندگان این. کنند پیدا طریق همین از
 .است چیزی هر از تر  مهم وزیران نامزد با
 

 خواهند عبور دشواری به پارلمان سد از ملی، وحدت حکومت وزیران نامزد که دهد می نشان ها  واقعیت این مجموع
 یسئر و جمهور  یسئر ما نظر  به. دارند تعهد افغانستان مردم و قانون کشور، به که هستند هم نمایندگانی البته. کرد

 نامشروع های معامله پارلمان، نمایندگان و وزیران نامزد میان تا دهند اجازه نباید ها،  دشواری این رغم به اجرایی
 پارلمان نمایندگان به تا ندهند اجازه شان  وزیران نامزد به باید اجرایی یسئر و جمهور  یسئر. بگیرد صورت پولی
 برای پارلمان نماینده برای که وزیری. است جا همین در فساد ءمنشا که بدانند باید بزرگوار دو هر. بپردازند پول
 اگر. کند  می بدل مالی فساد کانون به را مربوطه خانه وزارت که است طبیعی دهد، می پول اعتماد یأر کسب

 که نگذارند و بگیرند را فساد جلو حاال همین از باید دارند، فساد با مبارزه قصد ا  واقع اجرایی یسئر و جمهور یسئر
 .بپردازند غیرقانونی پول پارلمان، نمایندگان به شان  وزیران نامزد

 


