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مصور از کابل

بیش از 1۵0تاجر نامزد انتخابات ولسی جرگه هستند
مسئوالن اتاق تجارت و صنایع میگویند که بیش از  1۵0تاجر از کابل و والیتها وارد کارزارهای انتخاباتی
ولسی جرگه شدهاند.
آذرخش حافظی ،عضو ارشد اتاق تجارت و صنایع میگوید که از این شمار  1۹تن از کابل و  1۳7تن از سایر
والیتها خود شان را در انتخابات ولسی جرگه نامزد کرده اند.
وی می گوید که آنان هدف از نامزد شدن و تشویق شان برای رفتن به ولسی جرگه را ایجاد یک فکر اقتصادی
در شورای ملی گفته اند .آقای حافظی گفت که آنان اشخاصی را که تجربۀ کارآفرینی و تشبثات مثبت دارند،
تشویق به نامزد شدن در انتخابات ولسی جرگه کرده اند .آذرخش حافظی در ادامۀ سخنانش گفت" :هدف ما از
معرفی این تاجران این بوده است که شورای ملی به سوی کمیشن کاری تنزل نیابد ،یک کسی که خودش پول و
امکانات داشته باشد ،چشمش به جیب کسی دیگر نمیباشد".
آقای آذرخش همچنان افزود که هدف دیگر معرفی تاجران به ولسی جرگه ،دفاع از دارایی ها و جلوگیری از باج
دهی آنان به افرادی است که در دستگاه دولت کار میکنند.
رقابت سایر نامزدان با نامزدان تاجر
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه می گویند که از لحاظ مالی رقابت با نامزدان تاجر دشوار است.
کلیمهللا همسخن ،نامزد انتخابات ولسی جرگه در کابل ،میگوید که رقابت با نامزدان تاجر ،با در نظر داشت
مصارف مالی آنان ،دشوار است .آقای همسخن هم چنان افزود که با آن که این دسته نامزدان از وضعیت مالی
خوبی برخوردار اند ،اما پایگاه های مردمی آن چنانی ندارند که باعث نگرانی سایر نامزدان شود .او گفت:
"نامزدان تاجر و ثروتمند ،از لحاظ مالی وضعیت را خراب کرده اند ،آنان قرارداد های دروغین با مردم بسته
اند مبنی بر این که با آنان من حیث ناظر کار بکنند و در اخیر ،پس از شمارش آراء به مردم پول میدهند".
این نامزد انتخابات ولسی جرگه مدعی است که هیچ یک از نامزدان تاجر انتخابات ولسی جرگه ،با آنان حاضر
به مناظره نشده اند .آقای همسخن گفت" :شماری از این نامزدان دارای اقتصاد مافیایی اند ،به باور من راه یافتن
آنان به ولسی جرگه به خیر مردم افغانستان نیست".
کلیمهللا همسخن همچنان افزود که شماری از نامزدان تاجر انتخابات ولسی جرگه ،سواد کافی برای وکالت ندارند.
در همین حال ،عبدالمنان شیوای شرق ،یکی دیگر از نامزدان انتخابات ولسی جرگه می گوید که وارد شدن
شماری ازتاجران تنها با نقش پول و سرمایۀ شان به کارزارهای انتخاباتی ،فشاری برای مجموع روشن فکران
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و نامزدان با پروگرام است .این نامزد گفت" :این نوع برخوردها از نشانی تاجران ،در واقع نوع استفاده جویی
و ابزار سازی مردم است .اینها از پول شان استفاده کرده و مردم را ابزار کارزار انتخاباتی خود قرار دادهاند".
حضور نمایندهگان سرمایه دار در مجلس مفید خواهد بود؟
فعاالن جامعۀ نگران «اقتصادی شدن» جامعه و ولسی جرگه استند .آنان میگویند که جامعۀ سیاسی -فرهنگی
افغانستان متأثر از وضعیت اقتصادی شده است.
میثم صحرا ،فعال جامعۀ نگران میگوید که همه گانی میل جامعه به سوی اقتصادی شدن برود ،هر کس که پول
داشته باشد میتواند خود را نامزد کند .به گفتۀ آقای صحرا این وضعیت روی تحصیالت مردم تأثیر منفی
میگذارد .او گفت" :در چنین ،کسی دیگر برای درس خواندن تالش نمیکند .مردم تالش می کنند پول به دست
بیاورند و خود را نامزد کنند".
آقای صحرا به این باور است که پی آمد های منفی راه یافتن تاجران به ولسی جرگه ،بیش تر از پی آمد های
مثبت آن است.
در همین حال ،عزیز رفیعی راه یافتن فکرهای اقتصادی را به ولسی جرگه نیک میداند .اما میگوید آنان نگران
زیر فشار قرار دادن دولت ،از سوی تاجران به خاطر گرفتن قرار داد های بزرگ در آینده هستند.
عزیز رفیعی همچنان افزود که نفوذ اقتصادی تاجران فضا را برای راه یافتن نامزدان شایستۀ دیگر ،تنگ خواهد
کرد.
در همین حال ،شایسته باز ناصری ،عضو ولسی جرگه می گوید که راه یافتن تاجران به ولسی جرگه از بهر کار
برای منافع ملی و حفظ سرمایه های آنان مفید خواهد بود.
انتخاب همشهریان
شماری از همشهریان میگویند که از آن جا که ولسی جرگه یک نهاد قانون گذاری است ،باید در جرگه ،مردم
به کسانی رأی بدهند که آگاهی کامل نسبت به اهمیت قانون در جامعه داشته باشند.
فردوس برین ،یکی از باشندگان کابل می گوید که یکی از دالیل اصلی ناکامی مجلسهای گذشته ورود افراد
ناآگاه از قانون به شوری بوده است .آقای برین گفت" :کمتر میشود از کسانی که عمرشان در اندوختن سرمایه
و تجارت گذشته ،توقع قانونگذاری خوب در جرگه را داشت".
به باور این باشندۀ کابل ،هدف سرمایه داران از بهر راه یافتن به ولسی جرگه ،حفظ سرمایه و اندوختههای تاجری
شان است.
خواستیم در این رابطه دیدگاه شماری ازتاجرانی که وارد کارزارهای انتخاباتی شده اند را داشته باشیم ،اما با
تماسهای پیهم آقایان اجمل رحمانی ،رجبعلی اندیشمند ،جاوید جیحون و شمار دیگری از این نامزدان حاضر
به گفت و گو نشدند.
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