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 آیا وکیالن شوراي ملي وجدان دارند؟؟؟

 
حتي سازمان   .مردم به این اعتقاد اند که تفنگ، زور و قدرت در انتخاب نمایندگان موثر بوده تا راي واقعي مردم اکثریت

دهند که جنگ ساالر و متهم به نقض  نمایندگان را کساني تشکیل می% 06معتبر دیده بان حقوق بشر اعالم نموده که 
 .حقوق بشر اند

ین مودل بطرف محل وظیفه شان رهسپاراست آیاروزی شده که به اطراف واکناف خویش ، زمانیکه وکال باموترهاي آخر
کوته سنگي ، چوک ده بوري ، پل سرخ وسوخته ، کارته سه وچهار، دهمرنگ ، باغ وحش ، چهلستون ،  : چون

، پل محمود خان ، شي  س آنا ن است ، جاده میوند، کوچه هاي خرابات ، بارانه وسنگ ترا دارلمان که محل وظیفه مقد
نظر بیاندازند وبه این فکرکنند که عاملین اینهمه ویراني وبربادي را مورد سرزنش  … چمن ، ششدرک ، مکروریانها

ویا اینکه هزاران هزارگرسنه وبیکاردرچهارراهي ها وچوک ها منتظریک ساعت کاري که  . وبازخواست قراربدهند ؟
خانواده هاي بي   زنان بیوه، یتم ، یکبارغذا بدهد ویا هزاران هزاراطفالازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبراي 

ویا کارمندان پائین رتبه دولتي که ازطلوع  سرپرست وبازماندگان شهدا که دست به گدایي واقدام به تن فروشي مینمایند ،
وشان که درزیرآفتاب سوزان تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سي تا چهل دالرفامیلش را سرپرستي مینماید ویا دست فر

ده افغاني فریادي ببرید وبخرید را سرمیدهند به چشم میبینند وبه گوش میشنوند که فیصله  وسردي زمستان بخاطرپنج یا
 . هاي به نفع این ستم دیده گان صورت گیرد

 عفوکردند؟؟؟ وکیالن شوراي ملي چگونه خودرا

 
تصویب کرده که براساس آن، ' مصالحه ملی'طرحی را تحت عنوان ما چند سال قبل بخاطرداریم که ولسي جرگه 

که ' مصالحه ملی'طرح موسوم به  .جناحهای درگیر در جنگهای داخلی این کشور، از پیگرد قضایی در امان خواهند بود
نی، به نفره اعضای مجلس نمایندگان ارایه شد و بعد از بحثهای طوال ٩دارای یازده بند است، از سوی یک کمیسیون 

، باید برای "طرح مصالحه ملی"محمد محقق سخنگوی کمیسیون ارایه کننده این طرح گفت بر اساس  .تصویب رسید
در طرح معافیت گروههای درگیر در جنگهای داخلی  .تمام جناحهای سیاسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد

جنگهای سه دهه اخیر، باید از هر نوع پیگرد قضایی و حقوقی در  افغانستان آمده است که باید تمامی جناحهای درگیر در
اعضای بیشتر گروههایی که متهم به دست داشتن در جنگهای خونین سه دهه گذشته افغانستان هستند، در  .امان باشند

  .مجلس نمایندگان این کشور حضور دارند



طرح معافیت قضایی  .یا پارلمان کشور حضور دارند این طرح، بیشتر کسانی را در بر می گیرد که هم اکنون در دولت
شرکت کنندگان در جنگهای داخلی افغانستان در حالی به تصویب مجلس نمایندگان این کشور می رسد که گروه دیده بان 
حقوق بشر در گزارش اخیر خود، ضمن کند خواندن روند پیشرفت و بازسازی افغانستان، بار دیگر شماری از رهبران 

ارایه کنندگان طرح اخیر، نسبت به گزارش دیده بان حقوق  . این کشور را، به نقض حقوق بشر متهم کرده است جهادی
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، با معافیت  .بشر نیز واکنش نشان داده و آن را بی اساس خوانده اند

نها می گفتند عامالن ویرانی افغانستان نباید بخشیده آ .قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی کشور مخالفت کردند
شماری از نمایندگان مخالف طرح معافیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی می گفتند که بخشیدن  .شوند

در جلسه مجلس نمایندگان همچنین  .باید توسط مردم انجام شود و مردم باید در مورد آنها تصمیم بگیرند" جنایتکاران"
یونس قانونی رییس مجلس  .م شد که هر کدام اعضای پارلمان کشور از این پس چهار محافظ شخصی خواهند داشتاعال

قانونی گفت به هر کدام از  .نمایندگان گفت مقامات امنیتی طرح افزایش محافظان شخصی اعضای مجلس را پذیرفته اند
 .ملی معاش پرداخت خواهد شدمحافظان نمایندگان مجلس، به اندازه سربازان ارتش و پولیس 

 واکنش نهاد هاي بین المللي ازعفووکیالن 

 
دفترنمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصمیم پارلمان مبنی بر مصونیت گروههای درگیر در 

فرد دیگری اجازه جنگهای افغانستان از پیگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانیان جنگهای افغانستان، هیچ 
در اعالمیه ای که از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار یافته تاکید شده که   .عفو این گروه ها را ندارد

تالش برای دست یافتن به حقایق و تامین حقوق قربانیان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجالس لندن 
مجلس   .این امر باید از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق یابددر مورد افغانستان است و 

نمایندگان اخیرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصویب کرد که بر مبنای آن گروه های درگیر در جنگ های داخلی 
مجلس نمایندگان نیز روبرو بود، این طرح با آنکه با مخالفت های در داخل   .افغانستان از پیگرد قانونی معاف شده اند

دفتر نمایندگی سازمان ملل، نخستین ارگان خارجی است که نسبت به   .سرانجام پس از بحث های داغ به تصویب رسید
 .تصویب این طرح در مجلس نمایندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد

برای دست یافتن به صلح، آزادی، استقالل و زندگی مردم افغانستان " تالشها و جانبازی"در اعالمیه این دفتر آمده که 
یوناما می خواهد تضمین کند که حقوق : "در این اعالمیه آمده  .بهتر در بیست و پنج سال گذشته باید فراموش نشود

هیچ کسی به جز : "این اعالمیه می افزاید  ".قربانیان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت
دفتر   ".انیان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهدقرب

حمایت همه "نمایندگی سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده که مردم افغانستان در زمینه دست یافتن به حقوق شان، از 
بیشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع   ".ر هستندجانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردا

از حقوق بشر به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور 
، واکنش این افراد بارها به گزارش دیدبان حقوق بشر که خواستار رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان شده  .دارند

 .خوانده اند" غیرواقعی"تندی نشان داده و آن را 

 احمدزي برقانون واداره رواداشت جفاي را که غني 

 
اش را اعالم  روز کابینه ۵۴جمهور وعده داد که در  عنوان رییس در مراسم تحلیفش به ١٣٩٣اشرف غنی در هفتم میزان 

ی با  عمر حکومت طی شده، کابینه هنوز تکمیل نیست و بخش قابل توجه کابینهروز از ١١١١اما بیشتر از . کند
کند،  شماری می کم دوماه است برای معرفی نامزدوزرای جدید لحظه که مجلس دست در حالی. شود سرپرستان رهبری می



ت ملی را مرور این مطلب تایمالن تحوالت سرپرستی در حکومت وحد. هنوز معلوم نیست« ها حکومت سرپرست»پایان 
میزان تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را  ٩دو روز پس از مراسم تحلیف،  غنی با صدور فرمانی در .کرده است

در فرمان . ها ادامه دهند خانه ی جدید به سرپرستی در وزارت ها خواست که تا معرفی کابینه سرپرست اعالم کرد و از آن
ها و ادارات  منظور جلوگیری از سکتگی در کار وزارت شد، آمده که این تصمیم به ی امور منتشر غنی که از سوی اداره
ها و ادارات مستقل حق برکناری و یا استخدام افراد  خانه به اساس این فرمان سرپرستان وزارت. مستقل اتخاذ شده است
یی تمامی والیان  ان جداگانهغنی در یازدهم میزان، چهار روز پس از مراسم تحلیف در فرم. جدید را نخواهد داشت

 .های مشابه با وزیران را بر سرپرستان والیات وضع کرد افغانستان را نیز سرپرست ساخت و محدودیت
درپی  مبنی بر سرپرست ساختن وزیران، نمایندگان مجلس و شماری از افراد با اعتراضات پی غنيدوماه پس از فرمان 

کردند که حداکثر مدت سرپرستی را دوماه « ها و ادارات دولتی در وزارتقانون سرپرستی »حکومت را متهم به نقض 
قوس وزیران سرپرست  ٩تاریخ  عبدهللا در واکنش به این اعتراضات بهغنی و .تعیین کرده و خواهان معرفی کابینه شدند

نمایندگان مجلس در واکنش . دها گماشتن خانه عنوان سرپرست وزارت ها را به خانه ها معینان وزارت جای آن را برکنار و به
این اقدام را تالشی در راستای باورمندی و رعایت به قانون عنوان کرده بود،  غنيبه این اقدام مسئوالن حکومت که 

نمایندگان مجلس با اتکا بر قانون سرپرستی اعالم کردند که حکومت حق .  ی سرپرستی را خالف قانون خواندند ادامه
طرف  اما حکومت با معرفی سرپرستان تازه از یک. یی بیشتر از دو ماه سرپرستی را اعمال کند خانه وزارتندارد در هیچ 

جانب دیگر استدالل کرد که معرفی سرپرستان جدید در راستای ی پایان گذاشت و از تی وزرا نقطهبر دوماهگی سرپرس
مجلس این استدالل را نپذیرفت و فرمان تقنینی شماره  در مقابل. ها بوده است خانه احترام به قانون سرپرستی در وزارت

یی در قانون سرپرستی بود را با قاطعیت رد کرد و بر قانونی تأکید کرد که حداکثر  که حاوی تغییرات گستردهغني  ٧١
 .مدت سرپرستی را دو ماه تعیین کرده است

 لجاجت غني احمدزي دربرابرقانون ومجلس 

 
روز تأخیر  ١١١ی با بیشتر از  روز نخست تشکیل حکومت ، کابینه ۵۴میل کردن کابینه در باوجود تعهد غنی برای تک

 .ی ویژه به پارلمان معرفی شد جدی در یک برنامه ٢٩تاریخ  اعالم و یک هفته بعد به ١٣٩٣جدی  ٢٢در 
پس از معرفی اولین فهرست کابینه توسط مقامات حکومت که با تأخیر بیش از سه ماه انجام شد، تنها هشت تن از میان 

 ٨بار از شروع کار حکومت در  گونه برای اولین یی موفق به اخذ رأی اعتماد به مجلس شدند و این شماره ٢۴فهرست 
کم  اما در دست. ی پایان گذاشته شد نقطه ١٣٩٣دلو  ١٢ر وزارت و ریاست عمومی امنیت ملی بر بحران سرپرستی د

ها نیاز به رأی مجلس نمایندگان است، بحران سرپرستی  وزارت و چند ریاست مستقل که برای تعیین رهبری آن ١٧
ی  نامزدوزیر جدید کابینه ١۱و بیشتر از هفت ماه تأخیر  ١٣٩۵حمل  ٢٩در . ادامه یافت ١٣٩۵حمل  ٢٩همچنان تا 

ها پس از بیشتر از  خانه گونه بحران سرپرستی در سطوح وزارت ت از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتند و اینحکوم
 .هفت ماه در درصدی باالیی پایان یافت

مرور زمان استعفا  یی از بابت سرپرستی با وجود فشارهای نهادی و عمومی نداشته است، به که حکومت نگرانی در حالی
های  خانه ی حکومت را پررنگ کرده است و اکنون شمار وزارت از وزیران سرپرستی مجدد در کابینه و برکناری شماری

 .های تحت رهبری وزیر است خانه تحت سرپرستی بیشتر از وزارت
 ١٣عنوان نامزدوزیر داخله معرفی شد و با رأی تأیید مجلس نمایندگان در  به ١٣٩٣جدی  ٢٢نورالحق علومی در  <   -

یی شد  دلو استعفای آقای علومی رسانه ١٧اما یک سال بعد در . عنوان وزیر داخله آغاز کرد ن سال کارش را بهدلو هما
اسد  ٢٢رأی تأیید گرفت، در  ١٣٩۴حمل  ٢١محمد جاهد که در  تاج. و وزارت داخله بار دیگر تحت سرپرستی رفت

داخله حاکم شد و تاکنون این وزارت تحت سرپرستی برکنار شد و سرپرستی مجدداً پس از برکناری او به وزارت  ١٣٩۱
 .است و سرپرست و نامزدوزیر جدید این وزارت ویس احمد برمک است

عنوان نامزدوزیر این وزارت به مجلس معرفی شد  جدی به ٢٢تاریخ  در وزارت معادن و پطرولیم داوودشاه صبا به<    -
از  ١٣٩۴حمل  ٩آقای صبا با گذشت بیشتر از یک سال در تاریخ . دست آورد عنوان وزیر به و رأی تأیید مجلس را به

 ٢٩تاریخ  یار معاون مالی این وزارت به غزال حبیب. مقامش استعفا کرد و سرپرستی مجدداً به وزارت معادن برگشت
عنوان سرپرست و نامزدوزیر این  وزیر این وزارت شد و حدود یک سال تا معرفی نرگس نهان به سرپرست ١٣٩۴حمل 

این وزارت تا هنوز تحت سرپرستی است و نرگس نهان سرپرست این . به سرپرستی ادامه داد ١٣٩۱حمل  ٧وزارت الی 
 .وزارت است



معرفی شد اما تا  ١٣٩٣جدی  ٢٢تاریخ  عات و فرهنگ بود که بهسلطان خیری اولین نامزدوزیر در وزارت اطال<   -
پایان  ١٣٩۵حمل  ١٢اش در  رأی گرفتن عبدالباری جهانی سرپرست این وزارت بود که با وزیر شدن جهانی نامزدی

طالعات اما منابعی به ا .استعفا داد ١٣٩۴عقرب  ١٧تاریخ  ونیم سال وزارت به عبدالباری جهانی با بیشتر از یک. یافت
روز گفت که در زمان وزارت آقای جهانی که عمدتاً در بیرون از افغانستان بود، این وزارت تحت سرپرستی بود و 

دلیل روابطش  کمال سادات معین جوانان این وزارت به. که چه کسی سرپرست وزارت است ادامه داشت جنجال برسر این
خواند، اما باری جهانی عمالً زرتشت شمش معین مالی و اداری  جمهوری در نبود وزیر خودش را سرپرست می با ریاست

پس از استعفای باری جهانی جنجال دوامدار میان دو معین بر سر سرپرستی . وزارت را سرپرست اعالم کرده بود
اهش ها خو یی از رسانه جنجال میان دو معین وزارت تا جایی رسیده بود که معین جوانان در جلسه. وزارت ادامه داشت

حاال اما پس از استعفای باری جهانی این وزارت تاهنوز تحت . کرده بود که او را سرپرست اعالم کنند نه شمس را
 .هایی است که نامزدوزیر آن تاهنوز هم مشخص نیست خانه سرپرستی است و از معدود وزارت

 ١٢او از . ت که از پارلمان رأی گرفتندنامزدوزیری قرار داش ١۱در وزارت مخابرات، عبدالرزاق وحیدی در میان  <   -
پس از . اش تعلیق شد، وزیر این وزارت بود که وظیفه ١٣٩۴جدی  ١٣عنوان وزیر آغاز شد و تا  کارش به ١٣٩۵حمل 

 ١٣٩۱اسد  ١۱ی وحیدی، سیداحمد شاه سادات معین این وزارت به سرپرستی این وزارت گماشته شد و تا  تعلیق وظیفه
پس از سادات شهرزادگل آریوبی در این وزارت سرپرست گماشته شد و تا هنوز به کارش . بود سرپرست این وزارت

 .دهد عنوان سرپرست و همچنان نامزدوزیر این وزارت ادامه می به
توسط قمرالدین شینواری که نامزدوزیر بود سرپرستی شده  ١٣٩۵حمل  ١٢وزارت سرحدات، اقوام و قبایل تا <   -

عنوان والی ننگرهار معرفی شد به  که به ١٣٩۴میزان  ٢٨الب منگل وزیر این وزارت شد و تا حمل گ ١٢در . است
آغا شیرزوی  پس از رفتن آقای منگل یکی از معینان این وزرات تا معرفی گل. عنوان وزیر ادامه داده است کارش به

سرپرست بوده و اکنون این وزارت نامزدوزیر و سرپرستش آقای شیرزوی  ١٣٩۱اسد  ٣عنوان وزیر در تاریخ  به
 .است

شیرمحمد  ١٣٩٣جدی  ٢٢بار در تاریخ  ی سرپرستی را دارد برای اولین ترین دوره در وزارت دفاع که طوالنی<  - 
جدی  ٢٢میزان تا  ٩ این وزارت که از. دست نیاورد عنوان نامزدوزیر معرفی شد اما رأی اعتماد مجلس را به کریمی به

 ١٣هللا نظری معین این وزارت قرار گرفت و سرپرستی او تا  تحت سرپرستی بود بار دیگر تحت سرپرستی عنایت ١٣٩٣
آقای استانکزی برخالف قانون سرپرستی در . عنوان نامزدوزیر معرفی شد، ادامه یافت سرطان که معصوم استانکزی به

این . وزارت دفاع را رهبری و سرپرستی کرد ١٣٩۴جوزا  ٣١تماد مجلس تا ها با وجود عدم رأی اع خانه وزارت
دلیل وخامت اوضاع امنیتی از  سرپرستی در حالی اتفاق افتاد که مجلس مجبور شد استثناسازی نهادهای امنیتی را به

رییس پیژنتون این عبدهللا حبیبی  ١٣٩۴جوزا  ٣١در . خانه و ادارات دولتی بپذیرد دستور قانون سرپرستی در وزارت
آقای حبیبی تنها فردی است که در حکومت وحدت ملی . عنوان نامزدوزیر معرفی شد و رأی مجلس را گرفت وزارت به

 ۵شاهین در  ٢١٩اردوی  بار بر قول ی تروریستی مرگ ماه در این وزارت وزیر بوده است که پس از حمله ١١حدود 
شاه بهرامی  بعد این وزارت دوباره تحت سرپرستی است و طارق به از سمتش استعفا کرد و از آن روز ١٣٩۱ثور 

 .سرپرست و نامزدوزیر این وزارت است
آقای مراد با تأیید . سرپرستی حاکم بوده است ١٣٩۵حمل  ١٢در وزارت اقتصاد تا وزیرشدن عبدالستار مراد در  <  -

بعد آقای مراد برکنار شد و  ماند و از این تاریخ به عنوان وزیر باقی اسد امسال به ١۱مجلس وزیر این وزارت شد و تا 
 .آقای مستور نامزدوزیر جدید این وزارت است. این وزارت تحت سرپرستی مصطفی مستور قرار دارد

عنوان  معرفی شده و تا دوم میزان امسال به ١٣٩۵حمل  ١٢نصیراحمد درانی به وزارت احیا و انکشاف دهات از  <  -
عنوان نامزدوزیر و سرپرست این وزارت است و این  الرحمن کریمی به اکنون آقای مجیب. ده استوزیر این وزارت بو

 .شود بعد مجدداً توسط سرپرست رهبری می وزارت از دوم میزان امسال به
وزیر بوده و تا دوم میزان امسال رهبری این وزارت را بر  ١٣٩۵حمل ١٢در وزرات زراعت اسدهللا ضمیر از  <  -

 .کند عنوان نامزدوزیر جدید این وزارت را سرپرستی می از دوم میزان تاهنوز نصیراحمد درانی به. عهده داشته است

 نیشخوارغني احمدزي درآبخورقبلي



  
ی انکشافی سال  درصد بودجه ٧١کمتر از نمایندگان مجلس در تصمیمی اعالم کرد که وزرایی که  ١٣٩۴در ماه عقرب 

وزیر رد  ٧وزیر براساس تصمیم مجلس استیضاح شدند و  ١٧ .شوند را مصرف کرده باشند، استیضاح می ١٣٩۵
الدین ربانی وزیر امورخارجه، محمدهللا بتاش وزیر ترانسپورت، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات،  صالح. صالحیت

فریده مومند وزیر تحصیالت عالی، نسرین اوریاخیل وزیرکار و امور اجتماعی، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و اسدهللا 
 .در پی استیضاح سه روز اول مجلس رد صالحیت شدند حنفی بلخی وزیر معارف از وزرایی بودند که

شده را به دادگاه عالی سپرد، اکنون  ی وزرای ردصالحیت که حکومت تصمیم مجلس را غیرموجه خواند و پرونده در حالی
تنها وزارتی که از میان وزرای . ها نامزد و سرپرست جدید معرفی کرده است خانه اما حکومت برای شماری از وزارت

 .شده هنوز بحثش روشن نیست، وزارت خارجه است دصالحیتر
ها حاکم کرد  خانه کم هفت وزیر را برکنار و سرپرستی مجدد را بر وزارت بار دیگر دست تصمیم مجلس برای استیضاح یک

 .های دیگر حاکم است خانه که تاهنوز این سرپرستی به استثنای وزارت خارجه در وزارت
 ها و ادارت دولتی؛ قانونی یا غیرقانونی؟ خانه سرپرستی در وزارت

جمهور  ها توسط سرپرستان دلخواه رییس خانه در دوران کرزی سرپرستی وزارت. یی نیست بحران سرپرستی امر تازه
خانه  قانون سرپرستی در وزارت. مجلس نمایندگان را واداشت که بحث سرپرستی را در یک قانون جداگانه مشخص کند

دهدکه هیچ فردی  یی جدید اجازه نمی اما قانون سه ماده. توسط مجلس تصویب شد ١٣٨٨جدی سال  ۴ر بار د برای اولین
ی  محمد سلجوقی، منشی مجلس نمایندگان ماده صالح. یی کار کند خانه عنوان سرپرست در راس وزارت بیش از یک ماه به

ور در حاالت آتی حداکثر برای مدت یک ماه جمه رییس»: گونه توضیح داده بود سی این بی اول این قانون را به بی
  نمای حیث سرپرست وزارت تعیین می شخصی را به

 که کاندیدای وزارت از جانب ولسی جرگه رد گردد؛ یک، زمانی
 العالج وزیر؛ دو، در صورت فوت، استعفا، سلب اعتماد، عزل و یا مریضی صعب

 .«نماید جرگه معرفی می ب رای اعتماد به ولسیجمهور در خالل مدت فوق شخص دیگری را جهت کس سه، رییس
کرد که اگر وزیری یا وزیر پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان رد صالحیت  ی دوم این قانون تاکید می همچنین ماده

 .«عنوان سرپرست منصوب شود تواند در همان وزارت به نمی»شود، 
یی را برای سرپرستی  قانون تازه ٧١فرمان تقنینی شماره جمهور غنی در  رییس ١٣٩٣حوت  ١٣دنبال این قانون در  به

مجلس . ها و ادارت دولتی در هفت ماده توشیح کرد که با واکنش تند مجلس نمایندگان مواجه شد خانه در وزارت
قوقدانان ی ح الدین بهادری معاون اتحادیه ی عین گفته نمایندگان این فرمان تقنینی را رد کرد و بار دیگر بر قانونی که به

توسط مجلس تصویب و حداکثر مدت سرپرستی در آن دو ماه در نظر  ١٣٨٩افغانستان در روز هفتم ماه چهارم سال 
 .گرفته شده بود، تأکید کرد

شده در  وگوی مجلس و حکومت برای استثنا قراردادن سرپرستی در نهادهای امنیتی باعث شد که وزرای ردصالحیت گفت
وجود، هنوز  با این. اما سرپرستی بیشتر از دو ماه خالف قانون سرپرستی است .شان ادامه دهند این نهادها به سرپرستی

شود شماری از  که در جدول باال دیده می شود و چنان ی افغانستان توسط سرپرستان اداره می بخش قابل توجهی از کابینه
 .حدت ملی توسط سرپرستان رهبری شده استها بیشتر از دو سال از سه سال و چند ماه کار حکومت و خانه وزارت

سازی وزرا رهایی از بازپرس مجلس نمایندگان باشد که براساس  رسد اتکای اصلی حکومت در سرپرست نظر می به
این وضعیت به . تواند سرپرست را استیضاح کند های وزیر برخوردار نیست، مجلس نمی قانون چون از صالحیت

ی خودش داشته  ها را بدون در نظرداشت دستور قانون تحت سیطره خانه ت که وزارتجمهور غنی فرصت داده اس رییس
دهی پراکنده به نامزدوزرا  در مقابل مجلس از رأی. صالحیت بر سرپرستان خودش باشد باشد و تنها مرجع ناظر و صاحب



أی اعتماد به حکومت اعالم انصراف ورزیده و در آخرین تصمیم با وجود اصرار بر معرفی نامزدوزرا به مجلس برای ر
 .صورت جداگانه صندوق گذاشته نخواهد شد کرده است که تا تمامی نامزدان معرفی نشوند، برای نامزدوزرا به

گریزی  ایم، هنوز پایان این کشمکش و قانون ی عمر حکومت وحدت ملی چند ماه را سپری کرده که از نیمه در حالی
این در . های افغانستان بحث سرپرستی کی پایان خواهد یافت خانه کم در وزارت تداند که دس کسی نمی هیچ. روشن نیست

پایان از وزارت تا سطح ولسوالی کارهای  های گسترده و بی دلیل سرپرستی حالی است که در ادارت مرکزی و محلی به
مقامات حکومت معلق های قانونی و اختیارات اجرایی  ی دولت با سکتگی مواجه است و شماری از صالحیت روزمره

وزارت : هاست خانه آنچه اکنون واقعیت حکومت وحدت ملی است، فهرست ذیل از سرپرستی در سطح وزارت. مانده است
امور خارجه، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت مخابرات، وزارت اطالعات و فرهنگ، وزرات کار و امور 

اعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت فواید عامه، اجتماعی، وزارت تحصیالت عالی، وزرات زر
 .اطالعات روز .وزارت ترانسپورت، وزارت اقوام و قبایل، وزارت اقتصاد، وزارت معارف و وزارت معادن و صنایع

 امتیازهاي مادي ومعنوي وکیالن پارلمان 

 
حاجی الماس بیست محافظ، محمد یونس قانونی سي محافظ، رسول سیاف سي نومحافظ، مال تره خیل کوچی سي محافظ، 

مالعزت بیست سه محافظ ،فضل الهادی مسلم یارهجده محافظ ، حاجی ظاهرقدیرسي پنج محافظ ،اللی بیست هشت 
 .تنها معاش ماهانه یک عضو ولسی جرگه یکصدونودپنج هزارافغانی است ودیگرامتیازات شامل این مبلغ نیست. محافظ

طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان که برای  .ای را برای اعضای خود تصویب کرد ازات ویژهمجلس امتی
براساس مفاد این  .ای را درنظر گرفته، تصویب کرد اعضای مجلس درزمان خدمت و بعد ازختم مدت کاری امتیازات ویژه

. است  ن امتیازات وحقوق ماهیانه درنظرگرفته شدهقانون برای تامین امنیت نمایندگان مجلس بعد از ختم دوران وکالت آنا
وپاسپورت ( پس ازدوران وکالت)هر وکیل پس ازختم دوره وکالت، دو محافظ، پاسپورت سیاسی به خود نماینده مجلس 

تواند به عنوان یک شخصیت  رسمی نیز که ازنماینده مجلس دعوت شود ومی  درمراسم .شود خدمت برای خانواده داده می
هزار ١٩۴درصد ازحقوق اصلی که بالغ بر  ٢۴درمورد پرداخت حقوق پس ازپایان دوره وکالت جنجال .شرکت کندملی 

 .است به صورت مادام العمرنظرگرفته شد( دالر ٣۵١١معادل ) افغانی
  ارو چندین هز  به استخوان ملت ساییده میشود، معاشات چند  ومانند کارد وظالمانه ازهمه وحشتناک اما آنچه بیش

بخصوص مالیات خانه وزمین درکابل است   مالیات  بلکه بلند بردن  حکومت ومشاورین وزرا نیست،  دالري مسوولین
توجه به اینکه بدانند   بودجه خود را تکمیل کنند، بدون بتواند .است شده  باالبرده (فیصد  چهارصد و پنجصد) تا   که
که خود  چنین یک مالیه گزاف را خویش دریکسال ین هاي محل سکونتمیتوانند ازخانه هاي جنگزده وزم آیا مردم که

ظالمانه   آن تجاوز کند وبه صورت  مشروعیت ازحدود  باید مالیات نباید  درحالیکه. اند، بپردازند ساخته و پرداخته
 یتواند از عهدهءچنین مالیاتي م  با گرفتن وقانوني ساختن ایا حکومت اینست که  با همه این گفته ها، پرسش .درآید

با معاشات اندک   مردم است، زیرا عامه  منفي باشد، جاي تأسف  اگر پاسخ بلند دالري برآید یا خیر؟  معاشات  پرداخت
 .ازسوي حکومت را پاسخگوباشند؟ فیصدي تثبیت شده این مالیه پنجصد خود چگونه

 .  ده هزاردالروچهارمحافظ به هروکیل شورای ملی داده میشود
امنیت  وجهت تأمین به هروکیل شورای ملی ده هزار دالرامریکایی  خریداری وسیله نقلیه متعهد گردیده تا جهتدولت 

 . ازمعاش وکال کسرخواهد شد این مبلغ درجریان پنجسال ،دومحافظ بدهد آنان
 


