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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جوالی ٢٣
  

  !با پارلمان دولت دست نشانده" باندارگ"آشکاراولين تقابل 
ايد که امروز پارلمان دولت شده ًشيد، حتما متوجه  اگر به اخبار امروز گوش داده با: کابل-١٣٩٨طان  سر٣١ -دوشنبه

وھای امنيتی يعنی دست نشانده برای اولين بار از آغاز افتتاح دوران کارش، خواست با دعوت از سه تن از مسؤولين نير

خانه ھای دفاع و داخله و رئيس امنيت ضدملی به پارلمان و استجواب از آنھا در قبال نا امنی ھای سرپرستان وزارت

 يکی به دنبال ديگری توضيحاتی بخواھد، امری که در چندين بعد به زورآزمائی قوۀ مقننه و خير و سقوط ولسوالی ھاا

  :چنانچه. اجرائيۀ دولت دست نشانده منجر گرديد

جمع نمايد که به ھر ساز قوۀ اجرائيه را اين بود تا در پارلمان، افرادی " باندارگ" اين را می دانيم که تمام تالش -١

ی و مھندسی انتخابات قسمی  اين را ھم می دانيم که سازماندھ.ًرقصيده مطلقا در اختيار قوۀ اجرائيه قرار داشته باشد

 ديگری از وطنفروشان که به جناح ھای مخالف به آرزويش نرسيد، بلکه جمع" باندارگ"پيش رفت، که نه تنھا 

به شکل " باندارگ" کار را به جائی رساندند که کانديد مورد حمايت تعلق دارند، در پارلمان اکثريت يافته،" باندارگ"

  .بسيار افتضاح آميزی از رسيدن به کرسی رياست پارلمان، باز داشته شد

از ھمين . با پارلمان دولت دست نشانده را در چشمرس قرار می داد" باندارگ" اين وضعيت خود به خود پيام تقابل -٢

 تالش ورزيد تا بيشتر از سه ماه وقت تقابل خودش با قوۀ مقننه را از طريق به درازا کشانيدن ءبا تمام قوا" باندارگ"رو 

خالف قوانين اداری کشور، دو وزارتخانۀ " باندارگ"سه ماھی که در طی آن . مسايل درونی پارلمان به تعويق بيندازد

زير نامھای  انتخاباتی از بودجۀ ھمگانی ملت جديد به وجود آورده بيش از چندين ميليارد افغانی را صرف زدوبند ھای

  .صرف رسانيدمبه ديگری 

" باندارگ" اولين اقدام عليه ر به محض به اصطالح جمع و جور شدن کارھای درونی، پارلمان دولت دست نشانده د-٣

غرض را بر ناخن افگار آن که وضع فالکتبار امنيتی کشور است انگشت گذاشته، سه مسؤول درجه يک آن نھاد 

  .وداستجواب احضار نم

 سالھای قبل در مواجھه با پارلمان زيادتر گرديده، جھت خنثا ساختن برنامۀ  بهکه تجربه اش نسبت" باندارگ "-۴

 دعوت شدگان در جلسه حاضر نمی شدند، اين بار از دو طريق ديگر به مبارزه اش عليه هکاستجواب، خالف گذشته ھا 

  . پارلمان ادامه داد
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به تمام دوستان، محبان و ھواداران سياست " باندارگ"بدين معنا که . ن پارلمان بوداز نصاب انداختنخستين تکتيک 

ھايش دستور داد تا از حضور در جلسه خود داری بورزند و در نتيجه با از نصاب انداختن جلسه، مانع تشکيل جلسه 

 در تمام حيات پنج ساله اش بدان "باندارگ"از طرف رقيب با عين تکتيک و روشی پاسخ يافت که که  تکتيکی .بگردند

يعنی پارلمان بدون آن که به نصاب تشکيل جلسه برسد، . تکتيک بی اعتنائی به قانون و مقررات. دست يازيده است

 انونقفھماند که در قانون شکنی و زير پای له کردن " باندارگ"جلسه را به صورت رسمی آغاز نمود و بدين طريق به 

  .ندارد" باندارگ"ی نسبت به قوۀ اجرائيه و در صورت ضرورت ھيچ کمبود

دومين تکتيک، از طريق رسانه ھا و نمايندگان آنھا در داخل پارلمان و خارج از آن به يک باره بحث فساد و ارتشاء در 

به جای آن که از " باند ارگ"و " غنی احمدزی"يعنی تعدادی از وکالی متعھد به . داخل پارلمان را به ميان انداختند

  .عوت شدگان استجواب  و استفسار نمايند، شروع کرددند که چه کسی چند دالرداده و چه کسی چند دالر گرفته استد

 اولويت بخشيدن به بحث فساد در درون پارلمان، آنھم در کشوری که دولتش در کل در بين تمام کشور ھای جھان به -۵

وع فساد در سطح جھان شناخته شده، يگانه حسنی که داشت حيث فاسد ترين دولت شناخته شده و حايز مقام اول در شي

  :در چند نکته بود

که می خواست به مانند ھميشه جای " بشردوست" در داخل پارلمان به خصوص تقابل ی افشاگری يکی عليه ديگر- الف

مبرده را تا نماز آب کشيده خود را منزه و پاک معرفی دارد، با رئيس مجلس و حملۀ مستقيم رئيس مجلس بروی و نا

معرفی داشتن، اين اميدواری را به وجود آورد که اعضای فعلی پارلمان به بيگانه سرحد عامل استخبارلت کشور ھای 

تا برای تمام آنھائی که ھنوز ھم . و اکتفاء ننموده تنبان ھمديگر را نيز بيرون نمايندبلند کردن دامن يک ديگر قناعت 

  .ی نمايند، درسی باشد فراموش ناشدنیفکر مبارزه از طريق پارلمان را نشخوار م

بود و است که در افغانستان   بحث در مورد فساد و اولويت يافتن آن از طريق برخی از رسانه ھا، نشاندھندۀ آن- ب

کنونی تمام آنھائی که به شکلی از اشکال در امر سياست مصروف ھستند، بدون استثناء فاسد، رشوتخوار و جاسوس 

به خيانت تکيه زده  يک چوکی دولتی رب  يافرق نمی کند که در فعاليت ھای رسانه ئی فعال ھستند وتشريف دارند و اين 

  .اشتغال دارند

با چنان پارلمانی مواجه خواھد گرديد که يکی از لج ديگری، به پست " باند ارگ" اگر ھمين طور ادامه پيدا کند -پ  

  .ترين کار ھا خواھد پرداخت

  !ھموطنان گرامی

دم سگ ھم سگ است و پوز آن ھم سگ "ھميشه می نوشت که " سيد موسی عثمان ھستی " يادھمان طوری که گرامی

، دولت دست نشانده در کليت آن چه قوۀ اجرائيه باشد و چه ھم قوه ھای مقننه و قضائيه، ھيچ تفاوت ماھوی از "است

به اين يکی عليه آن نبايد تنھا از اين رو نه . يک ديگر ندارند، ھمه ابزاری اند تا مغز استخوان فاسد، وطنفروش و خاين

ديگری دل بست و ھمه را يکسان محکوم نمود بلکه نبايد از دور ناظر درگيری ھای درونی ھا ماند بلکه وظيفه داريم تا 

 مخاصمات شان خود نيز به صحنه آمده، نگذاريم آب خوش از گلوی شان فرو ضمن افشاگری ھرچه بيشتر و تشديد

  .رود

  !!سرکھا ما را می طلبد


