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 دهستن ولسی جرگهنامزد انتخابات  تاجر 1۵0بیش از

ها وارد کارزارهای انتخاباتی از کابل و والیت تاجر 1۵0گویند که بیش از الن اتاق تجارت و صنایع میوئمس

 .اندشده ولسی جرگه

تن از سایر  1۳7تن از کابل و  1۹گوید که از این شمار آذرخش حافظی، عضو ارشد اتاق تجارت و صنایع می

 .اند نامزد کرده ولسی جرگهشان را در انتخابات  ها خودوالیت

را ایجاد یک فکر اقتصادی  ولسی جرگهشان برای رفتن به  گوید که آنان هدف از نامزد شدن و تشویق میوی 

کارآفرینی و تشبثات مثبت دارند،  ۀاند. آقای حافظی گفت که آنان اشخاصی را که تجرب رای ملی گفتهدر شو

هدف ما از "سخنانش گفت:  ۀاند. آذرخش حافظی در ادام کرده ولسی جرگهتشویق به نامزد شدن در انتخابات 

یابد، یک کسی که خودش پول و کاری تنزل ن این بوده است که شورای ملی به سوی کمیشن تاجرانمعرفی این 

 ".باشدامکانات داشته باشد، چشمش به جیب کسی دیگر نمی

 ها و جلوگیری از باج ، دفاع از داراییولسی جرگهبه  تاجرانچنان افزود که هدف دیگر معرفی آقای آذرخش هم

 .کننددهی آنان به افرادی است که در دستگاه دولت کار می

 تاجر نامزدانرقابت سایر نامزدان با 

 .دشوار است تاجر گویند که از لحاظ مالی رقابت با نامزدان می ولسی جرگهشماری از نامزدان انتخابات 

، با در نظر داشت تاجر گوید که رقابت با نامزداندر کابل، می ولسی جرگه، نامزد انتخابات همسخنهللا کلیم

که این دسته نامزدان از وضعیت مالی  افزود که با آنچنان  سخن همهممصارف مالی آنان، دشوار است. آقای 

چنانی ندارند که باعث نگرانی سایر نامزدان شود. او گفت:  های مردمی آن خوبی برخوردار اند، اما پایگاه

 های دروغین با مردم بسته اند، آنان قرارداد مند، از لحاظ مالی وضعیت را خراب کردهو ثروت تاجر نامزدان"

 ".دهندحیث ناظر کار بکنند و در اخیر، پس از شمارش آراء به مردم پول می که با آنان من بنی بر ایناند م

، با آنان حاضر ولسی جرگهانتخابات  تاجر مدعی است که هیچ یک از نامزدان ولسی جرگهاین نامزد انتخابات 

اند، به باور من راه یافتن  ای اقتصاد مافیاییشماری از این نامزدان دار"سخن گفت: هماند. آقای  به مناظره نشده

 ".به خیر مردم افغانستان نیست ولسی جرگهآنان به 

 .، سواد کافی برای وکالت ندارندولسی جرگهانتخابات  تاجر چنان افزود که شماری از نامزدانهمسخن مهللا هکلیم

گوید که وارد شدن  می ولسی جرگهیکی دیگر از نامزدان انتخابات  در همین حال، عبدالمنان شیوای شرق،

فکران  شان به کارزارهای انتخاباتی، فشاری برای مجموع روشن ۀان تنها با نقش پول و سرمایتاجرشماری از
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جویی  ان، در واقع نوع استفادهتاجر شانیاین نوع برخوردها از ن"است. این نامزد گفت:  پروگرامو نامزدان با 

 ".اندشان استفاده کرده و مردم را ابزار کارزار انتخاباتی خود قرار داده ها از پولو ابزار سازی مردم است. این

  

 دار در مجلس مفید خواهد بود؟ گان سرمایهحضور نماینده

فرهنگی  -سیاسی ۀگویند که جامعند. آنان میاست ولسی جرگهجامعه و « اقتصادی شدن»نگران  ۀفعاالن جامع

 .افغانستان متأثر از وضعیت اقتصادی شده است

گانی میل جامعه به سوی اقتصادی شدن برود، هر کس که پول  گوید که همهمینگران  ۀمیثم صحرا، فعال جامع

ت مردم تأثیر منفی آقای صحرا این وضعیت روی تحصیال ۀتواند خود را نامزد کند. به گفتداشته باشد می

کنند پول به دست  کند. مردم تالش میدر چنین، کسی دیگر برای درس خواندن تالش نمی"گذارد. او گفت: می

 ".بیاورند و خود را نامزد کنند

های  آمد تر از پی ، بیشولسی جرگهان به تاجر های منفی راه یافتن آمد آقای صحرا به این باور است که پی

 .مثبت آن است

گوید آنان نگران داند. اما مینیک می ولسی جرگهدر همین حال، عزیز رفیعی راه یافتن فکرهای اقتصادی را به 

 .های بزرگ در آینده هستند داد ان به خاطر گرفتن قرارتاجر زیر فشار قرار دادن دولت، از سوی

دیگر، تنگ خواهد  ۀفتن نامزدان شایستان فضا را برای راه یاتاجر چنان افزود که نفوذ اقتصادیهمعزیز رفیعی 

 .کرد

از بهر کار  ولسی جرگهان به تاجر گوید که راه یافتن می ولسی جرگهعضو  باز ناصری، در همین حال، شایسته

 .های آنان مفید خواهد بود برای منافع ملی و حفظ سرمایه

 همشهریانانتخاب 

، مردم جرگهگذاری است، باید در  یک نهاد قانون ولسی جرگهجا که  گویند که از آنمی همشهریانشماری از 

 .در جامعه داشته باشند به کسانی رأی بدهند که آگاهی کامل نسبت به اهمیت قانون

های گذشته  ورود افراد گوید که یکی از دالیل اصلی ناکامی مجلس گان کابل میفردوس برین، یکی از باشند

شود از کسانی که عمرشان در اندوختن سرمایه می کمتر"بوده است. آقای برین گفت:  شوریناآگاه از قانون به 

 ".را داشت جرگهگذاری خوب در و تجارت گذشته، توقع قانون

 یتاجر های، حفظ سرمایه و اندوختهولسی جرگهداران از بهر راه یافتن به  هدف سرمایه کابل، ۀبه باور این باشند

 .شان است

اند را داشته باشیم، اما با  انی که وارد کارزارهای انتخاباتی شدهتاجراین رابطه دیدگاه شماری از خواستیم در

علی اندیشمند، جاوید جیحون و شمار دیگری از این نامزدان حاضر هم آقایان اجمل رحمانی، رجبهای پیتماس

 .گو نشدند و به گفت

 پایان

 

 

 


