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  !مکد  خون ملتش را میی کهدولت
  

با ستان افغانطبيعت با زلزله ، مردم فقيرما  را تباه ميکند،  داعش با شمشيرتکفير آنھا را گردن ميزند و دولت 

اينست نصيبۀ ملت ملت فقيرو بدبخت وجنگ زده،  !اعطای امتيازات به مخالفين سياسی خود ،  خون ملت را ميمکد

مجاھد زده،طالب زده، داعش زده، روس زده ،انگليس زده  ،امريکا زده ، کرزی واشرف غنی وعبدهللا زده، وسرانجام 

  !خدا زده افغانستان

 برسراين ملت مظلوم ، مصيبت و بدبختی می بارد  وھيچ روزی نيست که رسانه از چھاردھه به اينسو، پيوسته

ھای داخل و خارج افغانستان ، از جنگ وخون ريزی، از کشت وکشتار مخالفين دولت و از بمباردمان ھای ھوائی 

ی ودر بدری وزمينی بر خانه ھا و قلعه ھا و روستاھا و دھکدۀ ھای مردم ما گزارشی به نشر نرسانند واز بدبخت

  .وآوارگی مردم ما،خبری نداشته باشند

ھمين اکنون نيز رسانه ھای جمعی از جمله تلويزيونھا در سرويس اخبار شان، نشان ميدھند که سيلی از مردم 

ما بر اثر نا امنی وجنگ و فقر و بيکاری و نداشتن عايدی برای تھيه سرپناه و نان وآب و فقدان حد اقل رفاه 

مرگ را به جان ميخرند و يا از روی  زادگاه خود را ترک ميکنند، و برای رسيدن به اروپا، خطر واجتماعی، وطن 

 برای  را   ميليون افغانی٢٣ناچاری به صفوف طالب و داعش می پيوندند، اما دولت وحدت ملی، از کيسۀ خليفه ، 

  .بارگاه حامدکرزی،رئيس جمھورپيشين  منظور ميکند  مصرف آرگاه و

 اقای اشرف غنی چی فرقی با گردن زدن مردم از سوی داعش دارد؟ چه اشرف غنی از حقوق ملت اين کار

 بيچاره وفقير کشور کم کند و آن را در راه ارضای خواھشات مخالفين خود به مصرف برساند و يک سوم از ملت فقير

داعش آنھا را ھنگام تصرف و زيرخط فقر را ازگرسنگی وبی سرپناھی به دست مرگ تدريجی بسپارد، چی طالب و 

  . مرگ: شھرھا و روستاھا گردن بزند و يا با بمب منفجرکند، در ھردو حالت، نتيجه يکی است

اين کار اشرف غنی به اين معنی نيز است که او در کار دولتمداری حتی از حامدکرزی ھم ضعيف تر و بيچاره 

را بگيرد، به آنھا از جيب ملت و يا از کمک ھای جامعه تراست و برای اينکه جلو تخريبات وتحريکات مخالفين  خود 

منتھا اين رشوت دھی را ميخواھد در لفافۀ ايجاد يک دفتر ويک بست فوق العاده در سطح . جھانی رشوت ميدھد

رھبری کشور قانونی جلوه بدھد و برای ايجاد آن دليل وبرھان بتراشد، دليل وبرھانی که پايه واساس منطقی 

  . ندارد وصدای اھالی قلم وفھم  کشور را ھم  در داخل وھم  در خارج بلند کرده استوضرورت عينی

آقای اشرف غنی اگر از مخالفين سياسی خود که اکثريت آنھا از بلند پايه گان دولت کرزی می باشند، اينقدر 

انست که چپاولگران را زنده کرد؟ مگر او نميد" کابل بانک"ترس داشت،چرا در روز بقدرت نشستن، قضيۀ اختhس 

ًدارائی آن بانک اکثرا از وابستگان کرزی ومعاون او قسيم فھيم اند؟ مگر او نميدانست که آنھا در برابرش  منحيث يک 

  باند مافيائی عمل خواھند کرد و از ھيچگونه تخريب عليه او دست نخواھند گرفت؟ 

 نداشت وندارد، چرا قضيۀ خورد و بردھا اگر اشرف غنی  جرئت بازخواست از رشوت خوران واختhسگران را

را روی دست گرفت که امروز )  درھنگام وزارت بسم هللا خان محمدی(در قراردادھای  پطرول  در وزارت دفاع  

خاين يعنی حامد   ميليون افغانی را ھرماه به رئيس آن باند٢٣مجبور شده است تا برای خاموش کردن دھان آنھا، مبلغ 

 آيا بھتر وشايسته تر نبود تا اين مبلغ گزاف پول، بجای حامدکرزی ، به مصيبت زدگان زلزلۀ اخير .کرزی رشوت بدھد
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و يا به بيجا شدگان قندوز  توزيع ميشد؟ تا مرھمی می بود بردل زخمی وخون چکان مصيبت ديدگان زلزله وبيجا 

  مال وشمال شرق ويا جنوب غرب ش داعش  در شدگان شھر قندوز وسايرشھرھا و روستاھای تحت ضربات طالبان و

  !کشور

نيست که آقای غنی پاداش نقشه ای  را می پردازد که توسط کرزی   وتيم  در آخرين تحليل دور از تصور و

ارگ نشين او طرح شده بود و براساس ھمان نقشه خود را به کرسی رياست جمھوری رساند واکنون بايد پاداش آن 

کرزی را در آغوش قاق  خود بگيرد و  ، بپردازد و]ل عبدهللا نيز از آن  بی بھره نماندکه دب[ھمه تقلب در انتخابات را 

بنابرين ميتوان گفت که ھيچ يک از دولت مردان و . زمينه را برای قدرت يابی مجدد کرزی بعد از خود مساعد سازد

   .سيدن به قدرت وحفظ قدرت خود اندمقامات بلند پايه در غم مردم بيچاره و محتاج و فقيرکشور نيستند بلکه در فکر ر

له و عکس العمل محافل سياسی ورسانه ھای پيشتاز داخلی، أدرک حساسيت مس با اينکه حامدکرزی، بعدھا با

از پذيرفتن اين بوديجه گزاف امتناع ورزيده و ناتوانی مالی دولت را دليل آورده است، اما سوابق کاری  او نشان 

مگر خود ھمين کرزی نبود که دو سال .  نظرخود نسبت به ملت افغانستان صادق نيستميدھد که کرزی دراين اظھار

به استناد مادۀ ھفتاد (اراکين دولت خود ورا برای  ، قانون معاشات ومصارف و امتيازات مادام العمر٢٠١٣قبل در 

ات ازحقوق مالی دورۀ رئيس جمھوربعد ازختم دورۀ خدمت به استثنای حالت عزل برای بقيه مدت حي:"قانون اساسی

 توشيح کرد و آيا ھمين یتعللتعديل و، بدون کوچکترين "رياست جمھوری  مطابق به احکام قانون مستفيد ميشود

قاضی القضات سابق ھريک ميلونھا افغانی را از بوديجه  و دومعاون سابقش يکجا با رئيس سابق سنا و اکنون او

  .دولت اخذ نميکنند؟ البته که ميکنند

افغان جرمن آنhين در تاريخ منتشرۀ » باجگيری از ملت«بق سنجش داکترصاحب کاظم درمقالۀ  برط

. ٥افغانی وسا�نه ٩٦٠٠٠٠(ًصارف جمعا ماھانه مبلغ رئيس جمھورسابق بنام معاش و م:  ٢٠١٥/ اکتوبر /٢٩

، ) مليون افغانی٣.٣سا�نه (افغانی) ٢٧٦٠٠٠(از دولت ميگيرد وھريک از معاونين او ماھانه ) مليون افغانی١١

دو مليون (افغانی  وسا�نه  )٢٢٧٠٠٠(ورئيس سنا ماھانه ) شش مليون وششصدھزارافغانی(ًجمعا 

از ) دو مليون ھفتصدھزارافغانی(افغانی  وسا�نه )٢٢٧٠٠٠( ستره محکمه نيز ماھانهورئيس ) ھفتصدھزارافغانی

  .جيب اين ملت فقير معاش وامتياز ميگيرند

از قلم دانشمند نامدار کشور  داکترصاحب سيدعبدهللا کاظم که در »باج گيری از ملت«دقت به مقالۀ پرمحتوای

  . ً مکث شده ، واقعا تکاندھنده است» و اراکين بلند پايه دولت قانون جديد معاشات و مصارف رئيس جمھور«آن بر

  :توجه نمائيد به قشرجديد مفتخوار بنام  اراکين دولت ونتيجه گيری داکتر صاحب کاظم دراين مقاله

 :سرجمع معاشات سا�نه اين اراکين را ميتوان چنين سنجش کرد« 

  مليون افغانی؛١١.٥:  رئيس جمھور

  مليون افغانی؛٦.٦ًجمعا )  مليون٣.٣ھريک : ( دو معاون

  مليون افغانی؛٨.١ًجمعا )  مليون٢.٧ھريک : ( روسای ستره محکمه و شورای ملی

)  مليون٢.٤ھريک :(  نفر٥٠ وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و روسای ارگانھای مستقل تخمين 

  مليون افغانی؛١٢٠ًجمعا

:  نفر٣٤٧جمعا )  نفربدون رئيس٩٩دون رئيس، مشرانو جرگه  نفرب٢٤٨ولسی جرگه ( اعضای شورای ملی

 . مليون افغانی٨٣٣ًجمعا )  مليون٢.٤ھريک(
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 نفر ميرسد، به اضافه ٤٠٠به اين اساس سرجمع معاشات سا�نه اراکين فوق الذکر که تعداد شان در حدود 

  .بالغ ميگردديک مليارد افغانی امتيازات به  بعضی

 نفر تخمين کنيم، در آنصورت يک مليارد افغانی ٤٠٠٠٠٠کی دولت را در حدود ھرگاه مجموع مامورين مل

 فيصد مجموع مامورين ملکی را می سازد، پرداخته ميشود، درحاليکه برای متباقی ٠.١ مامورعاليرتبه که ٤٠٠برای 

 . مليارد افغانی اختصاص می يابد١٥٠ فيصد مامورين مبلغ ٩٩.٩

 افغانی ٥٠٠٠ پايانترين معاش يک مامورملکی دولت که طبق قانون در حدود ھرگاه ارقام فوق را به مقايسه

 فيصد مجموع مامورين دولت را می سازد، با سطح معاش و امتيازات ٥٠در ماه ميگردد و ھمين کتگوری بيش از 

 ٩٦٠ ٠٠٠از رئيس جمھور و ديگر اراکين بلند پايه دولت مقايسه کنيم، ديده ميشود که رئيس جمھور با معاش و امتي

 وزرا و اعضای  چند،٩٠، روسای قوای مقننه و قضائيه  چند١١٠ و معاونين او  چند٢٠٠ ًافغانی درماه تقريبا

حکومت وحدت :  رک(». بيشتر از يک مامور پايان رتبه دولت معاش ميگيرند چند٨٠ًپارلمان و ستره محکمه تقريبا 

  )٢٠١٥/ ٢٨/١٠ملی،عنقريب  سه منزله ميشود،افغان جرمن، 

قانون اساسی تنھا برای رئيس جمھوری معاش وحقوق مالی قايل گرديده، ولی در قانون قابل يادآوری است که 

در ھرپنج سال به تعداد  نفر رسيده  و٤٠٠ًکه تعداد شان فعh به [ امتيازات اراکين دولت، اطرافيان رئيس جمھوررا نيز

 مادام العمر خ دولتمداری درافغانستان ، يک قشرجديد ممتاز بطوردر برگرفته وبرخhف تاري نيز،]شان افزوده ميشود

 معلوم نيست که اين ھمه پول در يک کشور فقير .برشانه ھای ناتوان ملت افغانستان ايجاد شده وخون ملت را ميمکد

ن وديگری يکی قانون تقاعد ماموري: باشدوجود داشته از کجا ميشود وچرا در کشورما برای مامورين دولت دوقانون 

وغصب قانون معاشات  وامتيازات اراکين دولت ؟ اراکينی که دست شان در فساد واختhس وچپاول دارائی ھای عامه 

  !! استزاد آزادملکيت ھای دولتی وشخصی آ

 کاظم برای من ھمانقدر تأثر آور وگيچ کننده بود، که زلزلۀ اخير برای مردم کشورومردمان ھمسايه دمقاله استا

افغانستان، چنين معاشات وامتيازات " خدا داد"در تاريخ کشور . وتباھی به ھمراه داشت ومرا متاثر ساخته بودويرانی 

بی سابقه است ومثال  آن را در ھيچ دوره ای از تاريخ کشور  فوالعاده ای برای اراکين بلند رتبت دولت، بی نظير و

  .کشورھای منطقه  وفرامنطقه سراغ کرده نميتوانيموحتی در ھيچ يک از ) چی قبل ازاسhم وچی بعد ازاسhم(

از اين تصميمات عجيب وغريب وخانه خرابکن دولت کرزی بشمول دولت اشرف غنی، برمی آيد که آنھايی که 

وطنداری نبرده اند و ذره ای ھم پروای مردم بيچاره  چنين قوانينی را طرح و تصويب کرده اند، بوئی از وطندوستی و

مردم افغانستان و در رأس قشر جوان وآگاه کشور می بايد صدای اعتراض خود را در . ان را ندارندوبدخت افغانست

برابر اين تصميمات بيجا وغير ضروری دولت وحيف وميل کردن ھای دارائی ھای عامه بلند کنند و نگذارند که ھر 

دن اين ھمه ناروائيھا و بی عدالتی ھا کاری اگر مردم ما با دي. روز اراکين دولت فربه تر، ومردم فقير  فقيرتر شوند 

دست دعا براسمان بلند کنند کرده نميتوانند، دليلش اينست که بی اتفاق اند و از بی اتفاقی خود قادر به کاری نيستند، 

  سازد ؟وم کوتاه کند ودست ظالم را از سرمظلين وظالمين ومستکبرين را خراب خانۀ خاينبخواھند تا  ی خودخداواز

  انپاي


