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 هیمقامات بلندپا زیانگ رتیمعاشات  ح
 یغن - یدولت کرز

 

و بدبختی می بارد  وهیچ روزی ، مصیبت ماملت مظلوم چهاردهه به اینسو، پیوسته برسراز 
که رسانه های داخل و خارج افغانستان ، از جنگ وخون ریزی، از کشت وکشتار مخالفین نبوده 

دولت و از بمباردمان های هوائی وزمینی بر خانه ها و قلعه ها و روستاها و دهکدۀ های مردم ما 
 خبری نداشته باشند.گزارشی به نشر نرسانند واز بدبختی ودر بدری وآوارگی مردم ما،

وناتو با  تکفیرتیغ داعش با  طالب با حمالت انتحاری وزلزله ،  توسططبیعت سال اخیر 20در 
فوق معاشات نون قاوضع  و دولت افغانستان باکرده نابود را ما  بی امان ومکررخودملت بمباردمانهای

 !ه استدیک،  خون ملت را مخود داسف به اراکین بلند پایهالعاده 
زده، مجاهد زده،طالب زده، داعش زده، روس اینست نصیبۀ ملت ملت فقیرو بدبخت وجنگ  

 زده افغانستان!پاکستان امریکا زده ، کرزی واشرف غنی وعبدهللا زده، وسرانجام وانگلیس و
 نیقوان ریوسا یطالبان قانون اساس دنیو بقدرت رس یاسالم یبا سقوط دولت جمهور اگرچه

 ی. اما برخدرده شپس خیبگورستان تار زیثالثه  آن ن یبا رهبران و سران قوا کجاینافذه آن نظام 
 باونافذ شده بود که  بیو ناروا تصو رعادالنهیچنان غ  یبرخاسته وبرساخته از قانون اساس نیقوان

 د.داشته باشی انبا قانون جنگل همسوانست میت تنهاو شباهت نداشت یکشور چیقانون ه
آور   رتیح ازاتیمعاشات وامت دیو غارتگرانه، قانون جد رمنصفانهیغ نیقوان نیاز ا یکی

 بود. ریسال اخ 20دولت در  هیبلند پا نیاراک
جمهوربعد  سیرئ:»دیگویکه م یقانون اساس ۷0 ۀ، به استناد ماد2013در سال  یحامدکرز

  یجمهور استیر ۀدور یازحقوق مال اتیمدت ح هیبق یحالت عزل برا یخدمت به استثنا ۀازختم دور
 هیبلندپا نیخود و اراک یبرا ازاتیمعاشات و امت دیقانون جد «شودیم دیمطابق به احکام قانون مستف

آن  ستیفاسد خود را وضع و به پارلمان فرستاد.  بعد از آنکه  پارلمان هم خود را شامل ل لتدو
آنرا  یلیتعدتعلل و نیبدون کوچکتر یجمهورکرز سیو رئ بیساختند،آنرا  تصو  ازاتیمعاشات و امت

 و نافذ کرد. حیتوش
 ( وساالنه) یافغان  960000خود، ماهانه مبلغ ) یجمهور استیپس ازختم دوره ر یکرز  
او ماهانه  نیاز معاون کی. وهرگرفتی( از دولت  معاش میافغان وپنجصدهزار ونیمل یازده 

ً )شش ملیافغان ونیمل 3.3)ساالنه ی( افغان2۷6000)  سی( و رئیوششصد هزار افغان ونی(، جمعا
( یهفتصدهزارافغان ونیدو ملوساالنه )  ی( افغان22۷000) هانهماهانه ما کیجرگه و سناهر یولس
 بی( از جیهفتصدهزارافغان ونیوساالنه )دو مل  ی(افغان22۷000ماهانه ) زیستره محکمه ن سیورئ

/ اکتوبر / 29 نیاز ملت"، افغان جرمن آنال یری)داکترکاظم،مقاله  "باجگ.گرفتندیم ازیمعاش وامت ریملت فق نیا

2015 ) 

معاش وحقوق  یجمهور سیرئ یتنها برا یاسالم یجمهور  یذکر است که قانون اساس قابل
هرسه قوه   نیدولت، روسا ومعاون نیاراک ازاتیو امت دمعاساتیدر قانون جد یبود ول دهیگرد لیقا یمال
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 هانیو در هرپنج سال به تعداد ا  دیرسینفر م 400شان  به  یموعج] که تعداد م پارلمان را  یواعضا
 در بر گرفته بود. زی[ نشدیافزوده م

شده بود تا  جادیمفتخوار ا تیاشراف دیقشرجد کیافغانستان ،  یدولتمدار خیدر تار نگونهیوبد
 افغانستان سوار باشند وخون ملت را بمکند.   ریناتوان ملت فق یمادام العمر برشانه ها

 دیفاسد با قشر اکثر نیدرعوض کدام خدمت قابل ذکر به ا  ازاتیهمه معاشات و امت نیآخر ا 
 شد؟یپرداخته م

بضاعت و  یب نیقانون تقاعد مامور یکیکارمندان  دولت دوقانون ،  یچرا در کشورما برا
که دست شان در فساد واختالس  ینیفاسد دولت وجود داشته باشد ؟ اراک نیاراک ازاتیقانون امت یگرید

 عامه  آزاد  آزاد بود. یها یوچپاول دارائ
 

نوشته و در آن  یمفصل یقانون نقد نیعبدهللا کاظم درهمان زمان برا دیکشور داکتر س دانشمند
 کرده اند : یریگ جهینت نیرتبه پرداخته و چن نییمامورپا کیبا   هیمامور بلندپا کیمعاش  سهیبه مقا

 سنجش کرد: نیچن توانیرا م نیاراک نیسرجمع معاشات ساالنه ا »
 ؛یانافغ ونیمل 11.5جمهور:  سیرئ 
 ؛یافغان ونیمل 6.6( جمعاً ونیمل 3.3 کیدو معاون: )هر 
 ؛یافغان ونیمل 8.1( جمعاً ونیمل 2.7 کی: )هریمل یستره محکمه و شورا یروسا 
 کینفر:) هر 50 نیمستقل تخم یارگانها یسارنوال و روسا یستره محکمه، لو یوزرا، اعضا 

ً ونیمل 2.4  ؛یافغان ونیمل 120( جمعا
( جمعا سینفربدون رئ 99مشرانو جرگه  س،ینفربدون رئ 248جرگه  ی)ولسیمل یشورا یاعضا 

 .یافغان ونیمل 833( جمعاً ونیمل 2.4کینفر: )هر 347
 رسد،ینفر م 400فوق الذکر که تعداد شان در حدود  نیاساس سرجمع معاشات ساالنه اراک نیا به

 .گرددیبالغ م یافغان اردیمل کیبه  ازاتیامت یبه اضافه بعض
 کیدر آنصورت  م،یکن نینفر تخم 400000دولت را در حدود  یملک نیمجموع مامور هرگاه

سازد،  یرا م یملک نیمجموع مامور صدیف 0.1که  رتبهیمامورعال 400 یبرا یافغان اردیمل
اختصاص  یافغان اردیمل 150مبلغ  نیمامور صدیف 99.9 یمتباق یبرا کهیدرحال شود،یپرداخته م

 .ابدی یم
دولت که طبق قانون در حدود  یمامورملک کیمعاش  نیانتریپا سهیارقام فوق را به مقا هرگاه

 هیبلند پا نیاراک گریجمهور و د سیرئ ازاتیبا سطح معاش و امت گرددیدر ماه م یافغان 5000
ً یدرماه تقر یافغان 960 000 ازیجمهور با معاش و امت سیکه رئ شودیم دهید م،یکن سهیدولت مقا  با

 یچند، وزرا و اعضا 90 هیمقننه و قضائ یقوا یچند، روسا 110او  نیچند و معاون 200
ً یپارلمان و ستره محکمه تقر )داکتر .«رندیگیرتبه دولت معاش م انیمامور پا کیاز  شتریچند ب 80 با

 (201۵/ 10/ 28جرمن،  شود،افغانیسه منزله م  بی،عنقریکاظم:حکومت وحدت مل

هم  درافغاتستان وجودنداشت  که تفاوت  یدردوره سقو یحت یانه ونارواظالم یریباج گ نیچن 
رتبه باشد. مگر با تاسف که   نییمامور پا کیبرابر معاش  110تا  200گان دولت   هیمعاش  بلندپا
دولت  بهبلند رت نیظالمانه ونامنصفانه بنام معاشات اراک یقانون  نیچن  یحامدکرز ییایدر دولت ماف

هزار  کیساالنه  یو نافذ گشت و تا فرار اشرف غن بیدولت از ملت( طرح وتصو یری)باح گ
بلند رتبه او  نیاراک ریاو وسا نیومعاون یحامدکرز بیافغانستان بج ریملت فق سهیاز ک یافغان ونیمل

 .شدیم ختهیسال ر 20درمدت مدت 
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 دمتی خانجام کرزی بدون حساب معاش وخرچ دسترخوان به  ی بنام ملیون افغان 12 درحالی که
 برای مصرف آرگاه   را  لیون افغانیم 23، گرسنهملت از کیسۀ نیزاشرف غنی  دولتسرازیرمیشد، 

 .کرده بودمنظور   و بارگاه حامدکرزی،
فرقی با چندان  ضات تند رسانه های داخلی مواجه گردید،ارکه با اعتاشرف غنی  اقداماین 

چه  زیرا.شتدان وحمالت انتحاری طالبان برمراکز صحی کشور ردن زدن مردم از سوی داعشگ
شخصی  و آن را در راه ارضای خواهشات مخالفین ه درحقوق ملت بیچاره وفقیر کشور کم کاز دولت 

یک سوم از ملت فقیر و زیرخط فقر را ازگرسنگی وبی سرپناهی به  با اینکارشبه مصرف برساند و
ها و روستاها گردن بزند دست مرگ تدریجی بسپارد، چی طالب و داعش آنها را هنگام تصرف شهر

 !مرگ ،ند، در هردو حالت، نتیجه یکی استو یا با بمب منفجرک
، بجای حامدکرزی ، به مصیبت زدگان را این مبلغ گزاف پولدولت ا آیا بهتر وشایسته تر نبود ت

تا مرهمی می بود بردل زخمی وخون چکان  ،دکریجا شدگان قندوز  توزیع میا به بو یدرکشور زلزلۀ 
مصیبت دیدگان زلزله وبیجا شدگان شهر قندوز وسایرشهرها و روستاهای تحت ضربات طالبان و 

 کشور!داعش  در شمال وشمال شرق ویا جنوب غرب 
که او در کار دولتمداری حتی از حامدکرزی شد میتعبیر این کار اشرف غنی به این معنی نیز 

است و برای اینکه جلو تخریبات وتحریکات مخالفین  خود را بگیرد، بوده  هم ضعیف تر و بیچاره تر
د. منتها این رشوت دهی را ااز کمک های جامعه جهانی رشوت میدت و یا به آنها از جیب مل

در لفافۀ ایجاد یک دفتر ویک بست فوق العاده در سطح رهبری کشور قانونی جلوه بدهد و میخواست 
برای ایجاد آن دلیل وبرهان بتراشد، دلیل وبرهانی که پایه واساس منطقی وضرورت عینی ندارد 

 کشور را هم  در داخل وهم  در خارج بلند کرده است.  وصدای اهالی قلم وفهم
خود برضدمنافع  مردم خود سوء استفاده کند و  تیحق ندارد تا  از قدرت وصالح یدولت چیه

 کند. زرفیملت باال بکشد و ر بیرا از ج یازاتیخود و وابستگان حود امت ندهیآ یبرا
  لیوم فیح  یظالمانه  وناعادالنه که برا نیقوان نیدر برابر چن دیبا یقشر آگاه کشور م 

 هیبلندما نیصدا بلند کنند و نگذارند که  هر روز گردن اراک شوندیعامه  وضع شده و م یها یدارائ
ها  یدالتع یو ب هایهمه ناروائ نیشوند . اگر عوام الناس  دربرابر ا رتریفق  ریکلفت تر، ومردم فق

 یخاموش دیبا ینم دانندیکه م یآنها یخواهد بود ول یسوادیوب ینادان لشیدل توانند،یکرده نم یکار
غارتگر به  نینیخا هیظلم را نابود کنند و دانش وخرد خود را  عل ادیبا قلم خود  بن دیکنند وبا اریاخن

 .دکوتاه سازن شیخود وفرزندان خو بانیودست ظالم را از گر رندیکار ک
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