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  در پارلمان چه ميگذرد 
  

  
 مهمانان خارجی پس از آنکه مقامات نظامی و امنيتی افغان در تامين امنيت رئيس جمهور و مقامات بلند رتبه داخلی و

شان در مراسم بزرگداشت و تجليل از سياهروز هشتم ثور ناکام شدند و رئيس جمهور ، وزير دفاع ، وزير داخله 
،لوی درستيز و مارشال و جنرال و سترجنرال و ظابط و خورد ظابط و عسکر و پوليس و نيرو های امنيتی و 

لوله با سرعت برق از محل واقعه فرار کردند ، وکالی پارلمان قومندانان جهادی و رهبران شان با شنيدن آواز چند گ
جريان . تصميم به استيضاح وزرای دفاع و داخله و نيز رئيس امنيت ملی گرفته و آنان را به پارلمان فرا خواندند 

استيضاح  مقامات مسوول نامبرده به روز سه شنبه دهم ثور بصورت مستقيم از تلويزيون ملی پخش گرديد و 
  .موطنان ما در سرتاسر دنيا جريان را مشاهده کردنده

   سه مقام بلند پايه کشور در يک قضيه ملی و امنيتی در ظرف کمتر از چهار ساعت اسيضاح ميشوند ، وکالی 
حاضر در پارلمان سواالت شانرا مطرح ميکنند ، وزرای دفاع و داخله و رئيس امنيت ملی کشور در مورد کارروائی 

 مردم معلومات ميدهند و در پايان وزرای مذکور و رئيس امنيت ملی به سواالت نمايندگان پاسخ های شان به
  ....ميدهندو

  در جريان همين استيضاح و  سوال و جواب و گفتگو و داد وفرياد ها و اعتراض ها ، رئيس پارلمان مرتب تکرار 
 وسی دقيقه بعد از ظهر در مراسم فاتحه فضل الرحمان ميکند که نمايندگان بايد عجله نمايند چون وکال بايد ساعت يک

سوال اينجاست که اگر اين استيضاح فرمايشی و . حمکنی نماينده پکتيا که در اين حمله کشته شد، اشتراک نمايند
آيا امکان نداشت که فردای روز . نمايشی نبود ، چه الزم بود که در همان تاريخ دهم يعنی روز فاتحه صورت گيرد

  ه يعنی به تاريخ يازدهم ثور صورت ميگرفت؟ فاتح
   اين استيضاح زمانی صورت ميگيرد که بيشتر از هفتاد نفر از نمايندگان پارلمان غايب بوده و هنگام رای گيری 

پارلمان افغانستان، استيضاح در صورتی ) شرح وظايف(بر اساس آيين نامه داخلی از جانب ديگر  . حاضر نيستند
، به شخص يا اشخاص حاضر و غايبکل نمايندگان  يک، از تعداد+ ار می گيرد که پنجاه درصد مورد تصويب قر

  .مورد نظر رای عدم اعتماد بدهند
   در اينجا پای قانون مثل هميشه می لنگد و آنانيکه در طرح و تصويب اين قانون دست باال داشته اند برای خويش به 

عقل قاصر بنده در اين مورد . در همچو مواردی از آن بنفع خويش سود برندگذاشته اند تا  )  راه گنجشکک(اصطالح 
قد نمی دهد ، چگونه نمايندگانی که در مجلس حضور ندارند و غايب اند ، ميتوانند رای بدهند ؟ نمايندگانی که در 

 نکرده و  به دالئل تاالر حضور ندارند، سواالت شانرا از مقامات مسوول که مورد استيضاح قرار گرفته اند ، مطرح
  پيشکش شده  آنان گوش نداده اند، چگونه ميتوانند قضاوت نمايند و بکدام عقل و منطق ميتوانند رای بدهند ؟

 اگر اين کار امکان پذير است و پارلمان افغانستان کار ناشد را شد ساخته است ، آيا رای وکالی غايب ، رای مثبت 
  شمرده ميشود يا منفی و يا باطل؟

 به نظر اين کمترين زمانيکه نصاب پارلمان تکميل نيست و تعدادی از نمايندگان پارلمان در حساس ترين و مهم   
ترين و سرنوشت سازترين لحظات پارلمان حضور ندارند و وکالی غايب کوچکترين مسووليت درقبال سرنوشت 

پنجاه در صد ( واهد بود تا فارمول کشور و مردم خود احساس نمی کنند، پس در همچو اوضاع و احوالی بهتر خ
از تعداد کل نمايندگان حاضر  در ) يک +پنجاه در صد (را  به فارمول حاضرو غايب از تعداد کل نمايندگان ) يک +

  .تعديل نمود) و نه غايب ( تاالر 
( بر ميشود به  برا) يک + پنجاه در صد (   در آنصورت  از يکصد و هفتاد و پنج نفر نمايندگان حاضر در مجلس ، 

اين بدان معنی تواند بود که اگر هشتادوهشت نفر از وکالی حاضر در . ، يعنی هشتاد و هشت) يک + هشتاد و هفت 
در . مجلس به يکی از مقامات رای عدم اعتماد ميدادند، مقام مذکور بدون هيچ حرف و سخنی سلب صالحيت می شد

 ) ٦٠ (سصترای عدم اعتماد گرفتند و ) ١١٠( نستان يکصد وده  حاليکه جنرال عبدالرحيم وردک وزير دفاع افغا
به همين گونه بود رای ضرار احمد مقبل وزير داخله . رای هم باطل اعالن شد ) ٥( رای اعتماد و ينج 

رای هم باطل  ) ٥( رای اعتماد و  ) ٦٠( رای عدم اعتماد ،  ) ١١٠(درست مانند وزير صاحب دفاع ، .افغانستان
  .رای عدم اعتماد گرفتند) ١٠٠(راهللا صالح وضع بهتری داشت يعنی  صرفام. بود
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   در ختم استيضاح و قبل از رای گيری ، رئيس پارلمان از نمايندگان حاضر در مجلس ميخواهد بصورت علنی نظر 
عد از آنکه شانرا در مورد اينکه آيا دالئل مقامات مسوول برای شان قناعت بخش بوده است ياخير ابراز دارند و ب

 اعالن ميکند که اکثريت قاطع وکيل صاحبان دالئل نوکال کارت های سرخ و سبز شانرا بلند ميکنند ، رئيس پارلما
اما جای تعجب اينجاست که همين اکثريت قاطع . ارائه شده از سوی  مقامات مسوول را قناعت بخش نمی دانند

اينکه . شتند ، به دادن رای بصورت غير علنی پافشاری کردندزمانيکه بايد بصورت علنی رای خويش را ابراز می دا
درست . در پس پرده چه ميگذشت و چه داد و معامله ای صورت ميگرفت از جريان رای دهی وکال بخوبی نمايان بود

وکال شروع به ) موبايل (  زمانيکه وکال جهت رای دهی بسوی صندوق های رای می رفتند ، تيلفون های جيبی 
تعدادی بيشماری  از وکال از آغاز تا انجام رای دهی مشغول صحبت در تيلفون های شان بودند و اين .  کردندفعاليت

جريان بدون وقفه تا ختم رای دهی در جريان بود و يکی دوباری هم وکال تيلفون های خود را به رئيس پارلمان 
ريان رای دهی لفون يکی از نمايندگان زن که در جحتی تي.رسانيده و کوشی را به آقای قانونی دادند تا صحبت نمايد

بصورت خصوصی با آقای  قانونی مشغول صحبت بود، سه بار بصورت متواتر بصدا درآمد و هرسه بار با اشخاص 
. طرف مقابل مشغول صحبت گرديده و بآلخره مجبور شد تا بگوشه ای نسبتا خلوتی رفته و  به صحبت اش ادامه دهد

درجريان . در مورد اعتراض کردند ، ولی گوش شنوائی نبودتعداد زيادی از وکال از اين رای دهی راضی نبوده و 
رای دهی زنی که معلوم ميشد وکيل است و در تمام جريان استيضاح حضور نداشت در حاليکه به مشکل راه ميرفت 
و معلوم می شد از بستر مريضی برخواسته است به کمک يک خانم ديگر وارد تاالر ميشود ، رای خود را به 

تيلفون ها همچنان بدون وقفه زنگ می . ی گيری انداخته و همانگونه لنگ لنگان تاالر را ترک ميکندصندوق های را
بعضی از وکيل صاحبان يا از عجله بسيار يا سنجيده . زنند ، حرفهائی رد وبدل ميشوند و رای هائی باطل ميگردند

عده ای هم بعد از صحبت های تيلفونی رای .  شده و يا هم از سر نا فهمی رای شانرا در صندوق های غلط انداخته اند
تنها وکيل ايکه را ی عدم اعنمادخود را مردانه وار وبا جرئت تمام در . خود را باطل کرده و در صندوق انداخته اند

مقابل کمره فلم برداری خبرنگار تلويزيون ملی به نمايش ميگذارد ، جناب داکتر صاحب بشر دوست  وکيل منتخب 
  .استمردم کابل 

  . و اما اندکی هم در مورد مقامات مورد استيضاح قرار گرفته ، يعنی وزير دفاع ، وزير داخله و رئيس امنيت ملی
  آقای عبدالرحيم وردک ، وزير دفاع افغانستان در مورد کمربند های امنيتی شهر کابل و آخرين کمربند امنيتی که 

تند ولی در مورد اينکه چگونه اين کمربند های امنيتی شکسته شده منطقه مسجد عيدگاه است معلومات کافی ارائه داش
و در آنها رخنه نموده اند و نيز اينکه با وجود تمام ترتيبات امنيتی و با وجود کنترول چندين بار کمربند ها و 

ا و راه بخصوص منطقه مسجد عيد گاه در روز های شش و هفت و هشت ثور وباوجو آنکه از سه ماه قبل تمام جاده ه
های رفت وآمد و دکان ها و منازل مردم و هوتل ها همه و همه سخت تحت نظر بوده و بار بار تالشی شده اند و با 
وجود آنکه منطقه مورد نظر از سه هفته قبل در محاصره پوليس و اردوی ملی و نيروهای امنيت ملی بود، بازهم 

خمپاره و افراد انتحاری خود را در محل مورد نظر ميرسانند و مخالفين مسلح با تفنگ های خودکار و راکت انداز و 
ايشان فوق العاده عصبانی بودند و . عمليات خود را موفقانه انجام ميدهند ، دالئل قناعت بخشی ارائه کرده نتوانستند 

توهين ميکنند که ايشان فرمودند امروز کسانی ما را . در هنگام پاسخ به سواالت وکال کنترول خويش را از دست دادند
بار ديگر به جواب  . بود) به گمان اغلب مخاطب ايشان نورالحق علومی .....( ديروز وطن را فروخته بودند و

واعتراض يک وکيل ديگر فرمودند که چون زمين های قرغه را برای آن وکيل نداده و واسطه شانرا قبول نکرده 
  .....واست ، امروز ايشان را به بی کفايتی متهم ميکند 

  جناب ضرار احمد مقبل وزير داخله افغانستان هيچ حرفی برای گفتن نداشت و به هيچ سوالی پاسخ نداد ، تو گوئی 
ازعاقبت کار قبال اطالع داشت و پيش از پيش برايش اطمينان داده بودند که به اصطالح آب از آب تکان نمی خورد و 

  .دن استاين صرف يک نمايش بوده و خاک درچشم ملت پاشي
   و اما رئيس امنيت ملی افغانستان جناب امراهللا صالح با بسيار خونسردی و اعتماد بنفس صحبت کرده و بسار هم 
مسوالنه به قضايا برخورد نموده و در حاليکه به ناکامی رياست امنيت ملی اعتراف ميکرد از مردم و از وکال 

ن دفاع ميکرد حاضر نبود تا اسناد داست داشته و راپور های وی درحاليکه از منافع ملی افغانستا. معذرت خواست
استخباراتی را در مقابل کمره های تلويزيون و خبرنگاران حاضر درمجلس افشا نمايد، که البته از احساس مسووليت 

  .شان در قبال منافع ملی کشور سرچشمه ميگرفت و حق هم داشتند تا از افشای آن خودداری نمايند
يم به اين مطلب که آيا بهتر نبود استيضاح افراد متذکره بعد از بررسی  قضيه صورت ميگرفت تا مقامات    بر ميگرد

اما قرار معلوم اين استيضاح درست زمانی بايد .مسوول حرفی برای گفتن ميداشتند و وکيل صاحبان هم فرصت کافی 
ان پذير خواهد بود که از افراد متذکره اين چگونه امک. صورت ميگرفت که رئيس جمهور در داخل کشور نمی بود

د ، درحاليکه رئيس جمهور قبال هر سه نفر را اعضای کميسيون تحقيق تعين نموده و رياست نلب صالحيت شوس
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اگر وزرای دفاع و داخله و رئيس امنيت ملی سلب صالحيت می شدند، . به وزير دفاع سپرده است هم کميسيون را 
 اجرايوی نمی داشتند و وزارت خانه های دفاع و داخله ونيز رياست امنيت ملی در آنصورت هيچ گونه صالحيت

ملزم به همکاری با آنها نمی گرديد و يا الاقل رياست امنيت ملی اين صالحيت را نمی داشت تا اسناد و راپور های 
ميدی از قبل برنامه ريزی پس نتيجه اين ميشود که اين ک. استخباراتی کشور را در اختيار افراد غير مسوول ميگذاشت

تعدادی از نمايندگان در .شده و سناريوی آن در قصر رياست جمهوری نوشته وبه دسترس مجريان گذاشته شده بود
آخرين دقايق شمارش آرا به اصل موضوع پی برده و شديدا اعتراض کردند و تعدادی هم برسم اعتراض تاالر را 

نظر به اعالن رئيس ( چگونه امکان دارد که اکثريت قاطع وکال.  دانستندترک کرده و اين رای گيری را خالف قانون
دالئل مقامات استيضاح شده را قناعت بخش ندانند ، ولی در رای گيری ، رای )  پارلمان که فلم آن موجود است 

بگيرد ، که اعتماد بدهند ؟ از جانب ديگر در همچو مواردی نظر به قانون پارلمان ، رای گيری بايد علنی صورت 
  .اين قانون هم زيرپا گذاشته شده است 

                                                             
                                                                 

 
                          

 


