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 رفت!گمسایل جدی را باید جدی 
 

شام روز پنجشنبه هفته قبل اخبار وحشتناک و تکان دهنده ای در رسانه ها به نشر رسید. داکتر حمدهللا محب مشاور 
شورای امنیت ملی افغانستان، در نشستی با جوانان کندهار افشا نمود که شورای امنیت ملی پیش از او به یک 

 شده و معاشات بعضی از کارمندان شورای امنیت از طرف سفارت ها تادیه میشد!!کودکستان مبدل 
ایهات! جنگ چهل ساله، تجاوزات مکرر خارجی، فتنه انگیزی و توطیه های تشنه گان بی آرزم داخلی قدرت و 

 که حاال مداخالت استخبارات چندین کشور بخصوص دو همسایه بظاهر اسالمی، ما را به حدی بیچاره و ذلیل ساخت
 می شنویم که معاش بعضی از کارمندان شورای امنیت ملی کشور از طرف کدام سفارت پرداخت میشده!

داکتر حمدهللا محب در بیانیه خود به جوانان کندهار گفت که وابستگی مالی کارمندان این شوری به سفارتخانه ها 
 یر سوال ببرد!میتواند منافع ملی کشور را ضربه زده و بیطرفی کارمندان را ز

درینجا دیده میشود که داکتر حمدهللا محب به دو موضوع مهم اشاره کرده، یکی کودکستان شدن شورای امنیت و 
 !دومی پول کدام سفارت یا سفارتخانه ها برای کارمندان

فرزندان  ،در مورد اول باید گفت که درین هیچ شکی نیست که بهترین، سرسپرده ترین و جانبازترین قهرمانان کشور
مردم، در تمامی نهاد های امنیتی و از جمله شورای امنیت ملی جمع شده اند. جوانان رشیدی که زنده گی خود را 
فدای وطن، مردم و عزت ملی میکنند و یگفته معروف سر میدهند ولی سنگر نمی دهند! اما درین هم شکی نیست که 

غاصبین، حرام خوران بزرگ تاریخ، بدمعاشان، قانون شکنان، فرزندان مافیای قدرت، دزدان سرگردنه، غارتگران، 
زورگویان، قلدران، تفنگی ها و بنگی های که از نام های مقدس و شعارهای دلپسند برای پوشانیده چهره های سیاه 
خود نقاب مشروعیت ساخته اند، نیز در همین تشکیالت عریض و طویل دولت و از جمله در شورای امنیت ملی 

شده و یا هستند و در حالیکه ظاهراً از رشادت و خون رزمنده گان راه وطن با افتخار یاد میکنند، در اصل جابجا 
 برای پول و امکانات و مناصب و قراردادها و معادن کمین زده اند تا در موقع مناسب بدان ها دست یابند!

های چون داکتر زلمی رسول، داکتر سپنتا از طرف دگر آدمی وقتی به روسای قبلی شورای امنیت ملی مینگرد و نام
و محمد حنیف اتمر را می بینند، گمان میبرد که اینها از کسانی نبوده اند که پول سیاه از یک سفارت خارجی را برای 
کارمندان خود با آن وظیفه و مسوولیت خطیر روا بداند، البته پول خارجی )کمک یا قرضه( از طریق مراجع ذیصالح 

ستان و تحت نام جداول ماهوار معاشات هیچ عیبی نمیتواند داشته باشد، زیرا همه میدانند که امریکا و ناتو دولت افغان
نام این یک پول سفید است و نباید کسی را ب حتی تا چند سال دگر نیز برای قوای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد.

ارت فالن کشور برای کی ها چقدر پول داده است، این گرفتن آن مالمت کرد. و اما اگر داکتر محب میداند که سف
موضوع دگر نباید بیشتر ازین کتمان شود، زیرا مصلحت های ازین قبیل افغانستان ما را از سالهای اول پادشاهی 

 حامد کرزی تا امروز خوارتر و بیچاره تر و ذلیل تر ساخته رفت.
ی خارجی پول سیاه می پردازند، کافی است تا از پول های یاد و اما برای اینکه قبول کنیم که بعضی سفارت خانه ها

سفارت امریکا و ایران به ارگ تادیه میکردند، رییس جمهور قبلی دریافت متواتر آن را صحه  سی،ای،ای؛کنیم که 
گذاشته و حتی آقای داودزی رییس دفتر ریاست جمهوری حاضر شده بود تا اسناد مصرف این پول های سیاه را از 

 ریق رسانه ها به اطالع عام برساند!!ط
 پول حرام و سیاهی که در راه های معقول بمصرف رسید!

روزی یک کارمند عالیرتبه برحال ریاست اجراییه فعلی گفت که وقتی چندمین بار از نه رسیدن بموقع معاشات 
ثلیکه در لست معاشات سفارت ماهوار شکایت نمود، یکی از روسای مربوط دفتر معاون دوم اجراییه گفت که خودت م

 کشور برادر نیستی که اینقدر از نه رسیدن معاشات دفتری شکایت میکنی!؟
این دوست گفت که وقتی کمی تفصیل خواستم، آن رییس گفت که عجب آدم بی خبری هستی! برو و نام ات را در 

فته گمنظم میرسد! و این رییس  لست معاشات سفارت بنویس که هم ده بار بیشتر از معاش دولت است و هم بسیار
 یرد!گیرنده معاش را نمیگبوده که این سفارت بحدی بدون بروکراسی کار میکند که حتی امضای 
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بعد از بیانات داکتر محب، اوالً قادر شاه سخنگوی قبلی شورای امنیت ملی و بعداً محترم محمد حنیف اتمر مشاور 
و اعتدال، این سخنان را عوام فریبانه و توهین نیروهای امنیتی دانسته و قبلی این شورای و رهبر تیم انتخاباتی صلح 

گفتند که معاشات تمام کارمندان شورای امنیت مطابق مقررات دولتی از طریق وزارت مالیه پرداخته میشده است. 
ا یا اداره کمک مامور شورای امنیت توسط دفتر سیستیک ۳۰البته آقای اتمر این واقعیت را پذیرفته که معاش حدود 

 های نظامی امریکا و ناتو تادیه میشد.
درین یاداشت آقای اتمر، مشاور فعلی امنیت ملی را به بی تجربه گی متهم نموده و ادعا نموده که در زمان او همه 

 چیز بر وفق مراد پیش میرفته است.
نتر صحبت نماید و یا روسای قبلی حاال باید دید که یا داکتر محب گپ های خود را به کرسی نشانیده و کمی روش

 شورای امنیت جدی شده و در صورتیکه ریگی در کفش نه داشته باشند، خواهان صفایی بیشتر شوند!
البته در موردی که داکتر محب شورای قبلی را کودکستان خوانده، شاید دگران نیز اعتراض جدی نداشته باشند، زیرا 

چند دهه قبل واقعاً غالم بچه های داشت که به حضرات اعیان و اشراف فعلی  همه میدانند که شورای قبلی مانند ارگ
 تعلق داشتند و کامالً بدون استحاق بدان مناصب شریف رسیده بودند!!
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