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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ١٢-٠٦-٢٠١١                   احمد  سعيدی  
 

  بايد مبارزه کرد»پارلمانی«عليه مرض 
  
که دچار است ولسی جرگۀ اين يگانه  . شده اند»پارلمانی«از مدتهاست که نمايندگان ملت افغانستان دچار مرض  

 .در حال حاضر عاجز مانده انددر مان آن  معالجه و متخصصين چهار کنج دنيا ازو چنين مريضی خطرناک  شده 
نمی داند کجا می و را بطرف می برد ولسی جرگه است که گاهی عضو  نت های مريضی فوق اياز خصوصييکی 

را در ولسی جرگه اين مريضی مبتاليان موجود در  .زمانی برايش هر صبح و شام  بحران آفرينی ميکند روم  و
ب تکميل می گردد  غالمغال  پر ميشود يا نصاولسی جرگه  اگر ديده باشيد زمانيکه تاالر.عصبانی و غالمغالی ميسازد

يکی از دروازه با قهر فرار ميکند و ديگری را به گناه نا کرده حق و نا حق  .بگو مگو ها فضای تاالر را فرا ميگيرد
   .متهم می سازد

 از بدو تشکيل دوره دوم  تا هنوز گام  قابل محاسبه  ولسی جرگهمردم افغانستان هر روز  شاهد اين واقعيت اند که اين
داخل   اگر به ؛ها می کوبندزبه رخصتی نرفته اند و هر روز در مياعضاء هنوز که   در اين روز ها. استر نداشتهب

اعضای به اين خالء توسط أعضای  .متنش را کامال خالی می بينيدو از چپ به راست نگاه کنيد از باال به پايان  تاالر
لومات های خارجی سر گردان بوده جای شان پد اء، انجو ها وکه فعال در اثر مريضی  به دروازه وزروجود می آيد 

حيث به نميدانند ولسی جرگه اين مريضی رگ های أعصاب را فلج ميسازد طوريکه مبتاليان در . خاليستتاالر در 
تبعات يک ! بلی .چه انجام دهند  ظهر بکجا بنشينند و١٢ تا ٨نماينده منتخب مردم در روز های رسمی از ساعت 

مجلس به همه حال گاهی اين مريضی شدت بيشتر يافته . ی خطرناک به همين تناسب گسترده و درد آور استمريض
اد اصالت طلبی قومی و  وقتيکه فريً مثال .ستارا دو پارچه ميسازد اما خوش بختانه به همان تناسب التيام پذير نيز 

می  ديگری آن در آفتاب سوزان سر گردان ۀنيم  و تاالرنيمی در سايه سقفمی سازد را دونيمه مجلس  ۀزبانی  بدن
، گوئی بود ونبودش در نزد مردم و حکومت نيستولسی جرگه  واحد ۀ پيکرۀ دونيمهيچکس به فکر پيوند دادن ،دباش

  .يکسان است
 بهبود دوباره و پيوند خوردن  ناظرين اوضاع افزوده است طوريکه بر تشويش أطباء وه گولسی جراعضای تقسيم  
 اما خوش بختانه بعد از گذشت چهارونيم ماه يا . هم پاشيده محتمل به نظر نمی رسداز ين بدن مجروح و زخمی وا

 به گان مردم به رخصتی نرقته اند تا خدمترس از محکمه اختصاصی اين نمايندبخاطر معرفی وزرای سرپرست يا ت
درد ها آنقدر شديد احساس ، می روندشدن طرف حل ه بامور  همه  امر با اين حرکت در ظاهر.انجام دهند راملت 

  تنها يک درز کوچک در .اجندا کوبيدن مشت ها باالی ميز است و بسو نمی شوند چون اجندا و پالن وجود ندارد 
 و  قابل تشويش و نگرانی هم نميباشدبين اين دوشقه بنام طرفداران ومخالفين رئيس جمهور بمشاهده ميرسد که چندان

به همان سياست جنگ رفته جزء از جوهر اصلی تاريخ افغانستان بحساب   پيدا خواهد کرد وسالها ادامهاين وضعيت 
  .واشتی دولت مشابهت کامل دارد

مسئوليت   و نا آرامی در حالت بيداری عصبانيت و خواب رفتگی بوده و  سر چرخی و ظاهرًا:  اثرات اين مريضی
 محو و شعاع ً خود گذری، تفکر و تعمق را کامال از آثار تحمل، .ميسازدولسی جرگه گريزی را شامل حال أعضای 

اين مريضی انسان را از ديدن  .شريان های قلب انسان جای گزين ميسازد  در تمام سلول ها و بد بينی را خصومت و
   .ساری هم است بد تر از همه که  .انسان ديگر دل بد ساخته حس خود بينی در وجود را افزايش ميدهد

إدعا دارند که عامل أصلی شيوع ولسی جرگه ور ومجربين مريضی در داخل متخصصين ام :عامل مريضی چيست
مشاورينش هستند اين نهاد را در نزد مردم يک  دررأس شخص رئيس جمهور و ، حکومت و"پارلمانی"مريضی 

 وکال وقتی قابل أیاز نظر مشاورين مورد اعتماد رئيس جمهور ر .ارگان بيمار بيکاره و نهايت بی إعتبار ساخته اند
تا آخر  ايشان را ً اگر ندهند قصدا ی إعتماد بدهند وزرای پيشنهادی بدون چون و چرا رأپذيرش است که به و ترام واح

آزاد } پی آر تی{ تا  مقرر می کنيم و به شما وکالی محترم اعالن می کنيم دست شما ،عمر سر پرست نگه می داريم
ياست جمهوری می گويند ما يک وزير را به صد  بعضی مشاورين مقام ر.لندن هردو ميشود که شامل واشنگتن و

مغز وکال شدت ميابد ورفته  با شنيدن اين حرف ها  همان است که حمالت اين مريضی بر سر وو وکيل نمی دهيم 
عمال نمايندگان ملت نظارت ا رئيس جمهور بر ،تعامل که بر خالف قانون و وکال ادعا دارند .رفته مزمن ميشود

ن مينما يد مثل اينکه يزمستان تعي حتی ايام تعطيلی های تابستان و شان را در جريان کار وخطوط کاری اي مينمايد و
 .درا نهاد مادون حکومت ميدانشورا به هر حال مردم عام .  رئيس جمهور انتخاب نموده باشدکهبلاينها را مردم نه 

  . ايشان مريض انديا نپذيرند بازهم ميگويند که اين حقيقت را درک نکنند وولسی جرگه اگر أعضای 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ولسی بجای  ، خاص برسی انتخاباتۀيکه مشاهده ميگردد با ايجاد محکمطور :توسط وزراءولسی جرگه سلب إعتماد 
حمايت بيدريغ  إماء رئيس جمهور و وزير صاحب ها با اشاره وکه  شما ديده باشيد .دنسلب إعتماد کنوزرا  ،جرگه

به مه به جه به يک کلپوست کنده در وقت تصويب بود چ ور ماليه ُسوزي. خارجی ها وکالء را سلب إعتماد مينمايند
با اين طرز بر خورد  .مثل اينکه دارائی های افغانستان مال شخصی خودش باشد .  من پول ندارم،گفتولسی جرگه 

به همين تر  و. توسط وزراءولسی جرگه  اين را ميگويد سلب إعتماد ؛سلب ميشودولسی جرگه إعتماد مردم نسبت به 
لسی  خدمت رئيس جمهور بخاطر معرفی وزرای سرپرست به هتببا پا فشاری بيمورد چندين مرولسی جرگه تيب اين 

    . هرگز دست پر بر نگشتند و دست خالی رفته بودندلی و اختصاصی رفتندۀو لغو محکمجرگه 
بگذاريد اينها رخصتی بروند مصروف خود باشند بعد از باز گشت وزرای سر پرست را  :ادعای رئيس جمهور اما

مفيد نيست؟ ما اينهارا بخاطر اين ولسی جرگه  اين ويدگ  يکی از مشاورين ارگ  کی میۀ به گفت.معرفی خواهيم کرد
اجراآت يا  حکومت را سلب إعتماد کنند و منفی بدهند و ی مثبت وارا اداره کنند، قانون بسازند رأجمع نکرديم تا م

ی به انجام دادن  های دنيا را انجام داده ديگر چيزحضور دارند همه کارولسی جرگه که در آنان.  انجام دهندی راديگر
ت ناکامی شان راه يافتند از مصيبولسی جرگه به  ؟ مردميکه که ميگويند چرا اينها کامياب شدند وباقی نمانده است

   . خاص در مورد شان چی تصميم گرفته استۀخبر نيستند که محکم
قعيت اين است که هم وا.  مردم خوب ميدانند،حکومتيا  مالمت است وولسی جرگه اينکه : گندم تر وآسياب ًکند

، هرگولسی جنه هم  نه حکومت در برابر قانون مسئول است و .عملکرد فرا قانونی دارند ولسی جرگههم  حکومت و
 یکه يک مرجع قانون گذارولسی جرگه  .همان است که جرئت قانون شکنی در افغانستان در حال رشد است

أعتنائی نکرده اند مانند به تعويق انداختن رخصتی خويش   یتی مقررات داخلح  گاهی هم أعضای آن به قانون و است
 بيچاره ها مالمت هم نيستند چون اکثر .بيرون ميروند  وقت ناراحت شدند هر هر وقت دل شان خواست می آيند و

 وقتی از تاالر  ودر بين اين سالون إحساس غربت ميکنند آشنائی ندارند وورا شبا فرهنگ ولسی جرگه أعضای 
تنها آنچه برای شان  .برخی ايشان با مفردات اجندا نيز بيگانه اند .ل اينکه از قفس بيرون جسته باشندبيرون ميشوند مث

اگر  اگر برای خود شان باشد چه بهتر و .جالب است، ارتقای معاشات و تثبيت امتيازات است به هر کس که باشد
گاهی هم به مسائل تماس . موضوع جالب نيستولسی جرگه باز برای أعضای برای معلمين و مامورين  بيچاره باشد 

د  از ن مثال بعضی اوقات عوض داخلی ها خارجی ها را احضار می کنر طو،که به ايشان هيچ ارتباط نداردميگيرند 
حاال می و زد مبتال می ساض امر اوستمگر را به انواع عذاب  روايت های دينی شنيده بودم که خداوندج اقوام ياغی و

 ، خانه جنگی، چور، چپاول، آتش زدن انتحارتان نيز به امراض مختلف چون نفاق افغانسۀدر ماندو بنيم ملت بيچاره 
غصب امالک دولتی،  قاچاق مواد مخدر، ، رشوت، توليد واختالس ،غصب  دارائی های عامه، آواره گی، و انفجار

م چه گناه نا بخشودنی را يبا خود فکر می کن .ده اندمبتال ش  از مجالس ولسی جرگهفقر فرهنگی اقتصادی تا غيابت ها
اگر نفاق،  .ملل گذشته مبتال ساخته است را به سرنوشت بد تر از سر نوشت اقوام و مرتکب شده ايم که خداوند ما

 ديگری بر ملت و ۀنا شناخت ی نا شنيده وميداند چه نوع مريضی ها حق تلفی همچنان ادامه داشته باشد خدا اختالف و
 خداوند ما و نماينده گان ما را از .مي پناه می بر)ج(از شر همه مرض ها به خداوند . غانستان مسلط خواهدشدمردم اف

  .و ملت ما باشد" ج"ن خوشنودی خدا اين بيچاره گی نجات دهد و ما را در راه هدايت کند که در آ
  

  پايان
    

 
  


