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 :وزير مالیه
 !با افشای شش نمايندۀ ولسی جرگه همه نهاد های دولت و جامعه را تکان داد

 

کثرت جمعیت ممکن نیست هر فردی بتواند از منافع سیاسی خود مستقیمًا دفاع نمايد،  بناًء از يک سو دردنیای امروز با 
ديموکراسی در کشور ما عمر کوتاهی دارد و از سوی ديگر مردم در اثر مواجه شدن به فقر مادی و فکری و فشار های 

د، اکثرًا از لحاظ اخالقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلف، کسانی را که به نمايندگی غیر مستقیم خود انتخاب می نماين
شايستگی نمايندگی غیر مستقیم الزم را نداشته، به جای آنکه قوانین مفید برای مردم و کشور وضع نمايند و ديگر نهاد های 

ی شده، حتی حق دولت را از توصل به فساد و قانون شکنی باز داشته و کنترول نمايند، خود غرق منفعت جوئی و قانون شکن
و حقوق اساسی مردم را کاماًل فراموش می کنند و طوريکه همه خبر دارند کار بجايی رسیده که افغانستان در رديف فاسد 

و زمینۀ هر نوع تبلیغ برای دشمنان آزادی و ترقی فراهم گرديده که نه تنها مردم عادی . ترين کشور جهان شناخته شده است
ن به اين باور برسند و بگويند آزادی و ديموکراسی بحال مردم و کشور افغانستان مساعد نیست، بلکه به اصطالح روشنفکرا

در حالیکه بدترين ديموکراسی بهتر از ديکتاتوريست و ما نبايد خود و مردم خود را تحقیر کنیم که لیاقت آزادی و ديموکراسی 
ش وسیعی از جهان ثابت ساخته است که آزادی و ديموکراسی را نداريم  و به ديکتاتوری نیاز داريم؛ تجارب تأريخی در بخ

نسبی می تواند ملت ها را از شر استبداد، فقر و حقارت رهائی بخشد، پس اين وظیفه روشنفکری نیست که کارکرد ديکتاتور 
دريابیم در جائیکه  ها را نیک و مثبت ارزيابی کرده و برای رفع مشکالت مردم و کشور از آن نسخه تجويز نمايند، بايد اينرا

قدرت مطلق است به مفهوم واقعی آن سیاست وجود ندارد، سیاست در جائی هست که همه قدرت بخواهند ولی قدرت را 
اخالقی و دوست داشتنی بدانند، کسانیکه آزادی و قدرت خواهی را بدنام می سازند برای اينست که مردم را از عرصۀ سیاست 

 .کنار بکشند
سیاست موقعی میسر می شود که مردم به داشتن قدرت و گرفتن حق خود در جامعه عالقه پیدا کنند و به آن البته دخالت در 

ارزش اخالقی و اجتماعی بدهند و سیاست هم وقتی بوجود می آيد که سوء استفاده جويان و ايدئولوژی پرستان تنگ نظر دست 

 .موکراسی بر دارنداز تحقیر و کثیف ساختن سیاست و بد نام ساختن آزادی و دي
 

درموضوع دفاع از آزادی و ديموکراسی درهمین حدی که در باال گفته شد، اکتفا کرده بر می گرديم بر اصل موضوعی که به 
محترم دوکتور عمر زاخیل وال وزير مالیۀ افغانستان با اقدام بسیار شجاعانه و بی سابقه مطابق به اسناد،  11/1/2112تأريخ 

 .فر وکیل ولسی جرگه را در کار قاچاق و خیانت های ديگر افشاء نموددست داشتن شش ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 وکالی مردم در ولسی جرگه            زاخیلوال وزير مالیه         وکیل ننگرهار ظاهر قدير  

 
البته اين افشاگری و رسوائی صرف شامل حال شش نفر وکیل نمی شود، بلکه به استثنای چند نفر، در برگیرندۀ همۀ وکال بوده 
که به نحوی از انحا با استفاده از موقف شان در مسائل قاچاقبری، واسطه بازی در رهائی آدم ربايان، رهائی دزدان و قاتالن 

صره هايی شنیده شده است چنانکه آنقدر ولسی جرگه حیثیت و اعتبار خود را در برابر مردم همواره در مورد آنها خبرها و تب
و حکومت باخته است که چند روز قبل وقتی وزير داخله را جهت استیضاح فرا خواندند وی حاضر نشد به خواست وکالی 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_naym_wazir_maaliya_wa_efshagari_wakilha.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_naym_wazir_maaliya_wa_efshagari_wakilha.pdf
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که پانزده هزار درخواست به مقصد تبديلی مذکور تن داده به ولسی جرگه برود بلکه در مقابل از طرف آن وزارت شنیده شد 
ولسوال ها و صاحب منصبان پولیس از يک جا به جای ديگر موجود است که نمايندگان ولسی جرگه به خاطر منفعت شخصی 

 .در کار حکومت دخالت و قانون شکنی می نمايند
ئی و قانون شکنی مبراء هستند، نخیر چنین البته اين بدان معنی نیست که ديگر نهاد ها و مقامات دولت از سوء استفاده جو

نیست، همه مردم افغانستان و جهان می دانند که فساد در همه تار و پود دولت افغانستان به اوج خود رسیده ولی مهم اينست 
ارنوالی و محاکم عدلی که می څمرجعی که خود قانون می سازد، خود بیش از همه قانون شکنی می کند و همین طور نهاد 

 .بايد مرتکبین خیانت و مجرمین را تعقیب و مجازات نمايند خود نیز با استفاده جوئی قانون شکن  و غرق در فساد شده اند
خالصه اگر اين طور نبود و هر شخصی در صدر يک نهاد و يک مقام به حقوق همۀ مردم احترام بگذارد و به خاطر 

د، مثاًل وقتی دريابند که فرد يا افرادی مرتکب عمل جرمی شده مقام ملحوظات شخصی اش قانون و مقررات را زير پا نگذار
ارنوالی آنرا صادقانه به روی اسناد و مدرک تعقیب کرده و معلوم نمايد که دوسیۀ آن محاکمه طلب است آنرا به محکمه څ

م و جنايت و فساد و بی گسیل نمايد و نهاد عدلی و قضائی در قضیه بروی واقعیت و حقیقت رسیدگی نمايد،  بالترديد جر
 .عدالتی و قانون شکنی در کشور کم و محدود می شود

باالخره امید وارم که اقدام شجاعانه  و بی سابقه عمر زاخیل وال وزير مالیه اثر مثبتی برجا گذارد که نه تنها شش نمايندۀ 
فته و بیش ازاين بخود اجازه ندهند تا چنین ولسی جرگه بلکه همه اعضای آن و همه مقامات و کارمندان دولت از آن انتباه گر

 . روزی فرا رسد که از شرم و رسوائی به روی مردم و حتی فامیل خود نگاه کرده نتوانند
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