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 !وای بر آن دم که بگندد نمک
 

ازچندی خانه ملت میباشد اما نماینده های مردم درای کابینه  ازجمله صالحیت های ربا آن که استیضاح و استجواب وز

و صالحیت های قانونی شان را بنا بر عوامل فلسفه وجودی شان را زیر سوال برده  این وکالدیده میشود که  به این سو

 .وپنهان از دست داده اند متعدد  پیدا

    یا استجواب به پارلمان حاضر نشده و تصامیم اعضای مجلس  به گونه ای که وزرای کابینه غرض استیضاح و

از روی خصومت های  وغرض آلود آن را را شاخ برگ سیاسی داده و مبنی بر احضار شان در آن نهاد  گاننمایند

  شخصی می خوانند. 

 آنها را متهم و همداخالت وکالی پارلمان در امور کاری آن وزارت انتقاد کرد وزیر امور داخله کشور از پیش چندی 

از وکال را به همراه داشت منجر به در  تند عده   عکس العمل کهکمیشن کاری ها کرده  وبه سفارش های غیر معقول 

 و حاضر به پاسخ گویی نشد.  ز آن سر باز زدا آقای پتنگخواست استیضاح مجتبی پتنگ وزیر امورداخله گردید اما 

مبنی بر ارزیابی موضوع استیضاح اش  وقتی هماندنپس از آن عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور نیز از قافله عقب 

واد کوچک در پارلمان افغانستان در قاچاق م گفته است که یک حلقه  ها در کابل ه به رسانپیش آمد کنفرانس توکیو 

این گروه قبل از کنفرانس توکیو در صدد تخریب او بوده است و اکنون که قرار  شراب دست دارند ومخدر و قاچاق 

که این  ه است ادعا کردی و اند. است نشستی برای ارزیابی کنفرانس توکیو برگزار شود، در صدد استیضاح او برآمده

 د.نکه برای استیضاح وی جمع آوری شده است، از نمایندگان خریداری کن امضا هایی را  تا افراد از او خواسته اند 

این گروه از نمایندگان "فشار وارد می کنند که افرادشان در گمرگها استخدام شوند. وقتی  ادعا کرده که  آقای زاخیلوال

و خواستار رهایی این  نمایند  می نوکنیم اولین کسانی که به من تلف ضبط میحدات رسهای قاچاق را در  ما محموله

وزیر مالیه افزوده است که نام تمام این افراد را افشا و برای اثبات ادعای  ها می شوند، همین نمایندگان هستند." محموله

فساد مالی زاخیلوال یکی از وزرای ها از ه رساناین درحالی است که چندی پیش  خود سند ارائه خواهد کرد.

پرده طراح پیشنهادهای افغانستان در نشست توکیو،  و ور، فرد مورد اعتماد کشورهای غربیتکنوکرات رئیس جمه

 .یید گذاشته بودأفساد بران مهر ت و ءکمیسیون مبارزه با ارتشا و برداشته

ملیون ها دالر پول کمک های خارجی را ظرف چند روز به حساب های کشور وزیر مالیه  ها ه بربنیاد گزارش رسان

 .خریداری کرده بود شبسته گان وخود به  نیز ییجایداد ها در کشورهای خارجی خانه  و کرده وتحویل بانکی خود 

یاد قانون درعین زمان نبرب دار است و مهرچند این گزارش ها را نمیتوان بی بنیاد خواند زیرا معاش یک وزیر معلو

دریافت مزدی هم باشد دریافت نزدیک به  نمی تواند یک شخص چند وظیفه را اشغال نماید اگر فرض بر انجام کاری و

 .بدور از منطق خواهد بودشش ملیون دالر آنهم طی چند روز محدود 

در حضور اعضای قوای  نموده وجهت مبارزه با فساد صادر را  یی  فرمان چند ماده ن آاز  رئیس جمهورپیش هرچند

اما در  گونه مصلحت گرایی را تحمل نخواهد کرد.ه برای مبارزه با فساد، دیگر هیچسه گانه کشور اظهار داشته بود ک

یس جمهور که ئجناب ر یحت کهبرخورد قاطعانه صورت نگرفت بلنه تنها کابینه وزیر فساد مالی دوسیه  خصوص 

هم از آن ی جرگه و ولس یا منفی دراین راستا از خود نشان نداد مثبت وعکس العمل چ مبارزه قاطعانه با فساد هی داعیه  

وکالی ملت سبب شده تا امروزه با حرف  النه  ووئشاید عدم برخورد مس ووالنه نداشتندئبرخورد مس چشم پوشی کرده و

. شینی واجب آید به خدمت اش برخاستدر بساط کسی گر بن :تکان نخورد زیرا بزرگان گفته اندهای شان آب از آب 

ملت را  خانه  ارزش جایگاه  و  یامتیاز نه تنها حد اکثر امتیازحتاز وکالی مردم با حصول حداقل  دیده می شود که عده  

وزیری را که خود تا  ملت باشند و ممثل اراده   ونمیتوانند از صالحیت های قانونی خود استفاده نمایند  لیالم کرده اند و

گفته میشود که  .ع دیگری به خانه ملت احضار کرده نمی توانندویا موض گلو در فساد غرق میباشد غرض استیضاح و

هارات آقای زاخیلوال از خواست شان منصرف ظیه شده بودند دوباره پس از اوزیر مال این وکال که خواستار استیضاح 

امضا هایی را که برای  ،از او خواسته اندولسی جرگه در  یکه افرادبود  هادعا کرد زاخیلوال آن شده اند قبل از
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سروده معروفی به ولسی گرگه گان . این عملکرد نماینداستیضاح وی جمع آوری شده است، از نمایندگان خریداری کند

  .بران دم که بگندد نمک ،وای -هرچه بگندد نمکش می زنند :ذهن تداعی کرد که گفته اند

کمک که  میشود مطرح شهرتوکیوی جاپان  در 2۱12سال جنورب اکنون که خبر از ارزیابی کنفرانس  ازجانب دیگر

جهانی بعداز سال  حمایت های مالی جامعه   وی ظرف چهارسال لبین المل مجلسآن گان ت کنندملیارد دالری شرک11

فساد مالی  خوانده شده است که بدون شک برچیدن فساد از نهاد های حکومتی مشروط بر مبارزه جدی و 2۱12

باالی  دراین راستا ولسی جرگه ووالنه نهاد های زیربط به شمول وکالی ئرای کابینه دولت وعدم برخورد مسوز

 که درنفس جفای بزرگ درحق ملت مظلوم افغانستان خواهد بود. اشتخواهد گذ این کمک ها تاًثیر منفی ارزیابی

                                 

 پایان

 

 
 


