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شرایط کنونی از ما انعطاف پذیری می خواهد
نزدیک به دو هفته ازجنجال ها در ولسی جرگه شورای ملی می گذرد ،ولی تا اکنون این مجلس موفق به حل این
معضل نشده و تمام فعالیت های این نهاد ملی ومعتبر راکد و اکثریت نمایندگان در این مدت در بال تکلیفی به سر
می برند ،همچنان هیچ نشانه یی از ختم این بحران نیز دیده نمی شود.
این درحالیست که جنجال ها در ولسی جرگه پس از انتخابات روز شنبه  2۸ثور ،برای احراز کرسی ریاست
مجلس ،اوج گرفت ،در این انتخابات میر رحمان رحمانی با کسب  12۳رأی از مجموع  2۴۴رأی توسط رئیس
موقت ولسی جرگه برنده اعالم شد که این امر با عکس العمل کمال ناصر اصولی نامزد رقیب رحمانی که در
این انتخابات  ۵۵رأی را به دست آورده بود ،رو به رو شد و حتا تا سرحد درگیری فزیکی و ناسزا گویی نیز
پیش رفت.
این نهاد قانون گذار در حالی به بن بست مواجه شده است که مردم زجرکشیدۀ افغانستان روزهای سخت و
دشواری را سپری می کنند که نه تنها شاهد جنگ و خشونت ،همچنان ترورهای هدفمند و زنجیره یی عالمان دین
اند ،بلکه شاهد توطئه های سیاسی و قتل های سیاسی نیز هستند.
بناء در شرایط کنونی منافع علیای کشور از تمام اقشار جامعه به خصوص وکالی ملت که شمارشان به خاطر به
دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه به جان هم افتاده اند ،انتظار دارند تا هرچه زودتر به این معضل پایان
دهند ،زیرا مردم افغانستان را عقیده بر این است ،اگر نمایندگان ملت که قانون گذار و نظاره گر کارکردهای
حکومت اند ،نتوانند معضل پیش آمده را در میان خود ،حل کنند و به این بحران نقطه پایان نهند ،پس از کسانیکه
در پی تشدید جنگ و خشونت در افغانستان می باشند ،هیچ شکوه یی در کار نیست.
اگر چه این را نباید از یاد برد که مردم افغانستان در چهاردهه پسین ،ناهنجاری ها ،کشمکش ها و ستیزه جویی
های زیادی را تجربه کرده اند و دیگر نمی خواهند شاهد جنجالهای ناشایسته در ولسی جرگه شورای ملی باشند،
اما این را نیز می دانند که در چاق کردن و ادامه جنجال ها در مجلس ،احتماال مانند توطئه های دیگر سیاسی در
این راستا نیز دستانی از بیرون در این جنجالها دخیل باشند ،مگر مردم افغانستان از نمایندگان شان در خانه ملت،
می خواهند که ازدرایت ،توانایی و حس وطندوستی ،کار گیرند ،ملی بودن و همدیگر پذیری را به نمایش بگذارند،
تا در پی انجام کارهای اساسی و بنیادی که مردم از آنان انتظار دارند ،برآیند ،زیرا این مردم افغانستان بودند که
به خاطر انتخاب نمایندگان واقعی شان در روز انتخابات ولسی جرگه حتا جان های شانرا از دست دادند ،مگر
هیچگاهی از تصمیمی که اتخاذ کرده بودند ،به عقب برنگشتند ،زیرا خواستند تا دور هفدهم پارلمان متفاوت تر
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از دوره های دیگر باشد و یک پارلمان کارا ،مسلکی ،معتقد و متعهد به منافع ملی عرض اندام کند ،نه اینکه با
اندکترین مسئله ،خانه ملت را به طرف مسایلی که امروز ،چسپ خود را از دست داده ،ببرند و خود را نماینده
یک قوم بشمارند ،در حالیکه نزد مردم افغانستان این مسئله سالها پیش حل گردیده و تاریخ نیز ثابت ساخته است
که مردم افغانستان یک دست ،یکصدا و یکتن اند و هیچ قدرتی نمی تواند این ملت را از هم بپاشاند و یا در میان
شان درز ایجاد کند.
پس بهتر است که بیشتر از این خانه ملت را به گروگان نگیرند و مسایل درون سازمانی را خود به دست خود
حل و فصل کنند ومردم را بیشتر از این نا امید نسازند.
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