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 30/30/2302                  احسان هللا مایار
 

 کج نهادن کاله و دانستن آئین سروری
 

صنائع مرا، مدیر عمومی تخنیک وزارت، احضار نمود و هدایت  روزی مرحوم دکتر محمد یوسف، وزیر معادن و
حکومت و بانک قرضه داد که مشترکأ با مرحوم محمد اکبر سیفی، رئیس فابریکات جنگلک مسودۀ قرارداد بین 

و بعد از گذارش  ملیون میگردید از جرمنی به دری ترجمه کنیم  01برای بازسازی که بالغ بر  ۀ آلمان غربی دهند
عالوه براین مجموع اسناد پروژه . خدمتش ورقۀ عرض آنرا از طریق دفتر مربوط بمجلس وزراء ترتیب نمایم

رسد تهیه نمایم تا در روز دفاع از گرفتن قرضه به ولسی جرگه از هائیکه در نظر است این مبلغ در آنجا بمصرف ب
 .آن استفاده شده بتواند

ترجمۀ مسودۀ کریدت که بشکل یک کتاب مجلد و نسبتأ قطور در دسترس ما قرار داده شد بیشتر از یک هفته را در 
. عرض آنرا ترتیب دهمصنایع ترجمه را مطالعه کرد و بعدش بمن داده شد تا ورق  وزیر معادن و. برگرفت

مختصر کالم تا زمانیکه مراحل قرضه گرفتن بعد از موافقۀ مجلس وزراء، زمان صدارت سردار شهید محمد داود، 
تصویب ولسی جرگۀ افغانستان با توضیحات مکمل مصارف آن توسط وزیر معادن و صنایع و وزیر مالیه و توشیح 

آن به ریاست  بعد از. ماه وقت را در بر گرفت 6یل شد بیش از اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان تکم
مرحوم عبدهلل ملکیار، وزیر مالیه هیئتی تعیین و از طرف حکومت افغانستان وظیفه گرفت قرار داد را در بن، آلمان 

استیشن این پول فابریکه تولید برق ماهی پر، تمدید لین های انتقالی برق به کابل و سب  از. غربی، امضاء کند
 .پلچرخی و فابریکات نساجی گلبهار تکمیل گردید

مطلبم از نوشتن یکی از رویدادهای باال باین منظور است تا خوانندگان گرامی باردیگر چگونگی ادارۀ آن وقت 
ن را متعهد گردیده بودند میدانستند که با ای وطن ما رهبریکسانیکه در آنوقت مسئولیت . افغانستان را بخاطر بیآورند

قرضه بنام ملت ابتیاع می گردید و کسانیکه حارث عالیق مردم  . وظیفه مسئولیت بزرگی در برابر ملت افغان دارند
از گذارش پیمودن سلسلۀ  ه ایمثال باال نمون. و خاک افغانها بودند از جواب دادن در برابر خدا و ملت ترس داشتند

 .  عنوان کرد" سروری دانستن آئین" مراتب یک قرضه است که آنرا میتوان 
را باز نمودم و خبرهای روز را " افغان جرمن آنالین" با مقایسۀ باال برحسب معمول چند روز قبل پورتال ملی  و

 .از البالی آن مطالعه کردم
 افغانستان بانک، پالیسی میکر و با خواندن تفسیر نیاز مالی ساالنۀ افغانستان که توسط آقای نورهللا دالوری رئیس د

گرفت پول در افغانستان، ضمن مصاحبه ای با رادیوی صدای آلمان درفشانی نموده، تعجب کردم که  مراقب داد و
 .سرحد افغانستان فقیرم به کجاها کشانیده شده است
 آقای دالوری بدون اینکه خم به ابرو کند میگوید

 

  به کمک ساالنه هفت میلیارد دالری نیاز داریم: افغانستان
انستان می گوید که برای یک دهۀ دیگر به کمک خارجی ساالنه شش تا هفت میلیارد دالر امریکایی ضرورت حکومت افغ

 .میلیارد دالری است که برای نیروهای امنیتی افغانستان نیاز است 1.0این مبلغ برعالوۀ . دارد
 

ت نشاندۀ بیگانگان در از زمانیکه حکومت ملی و منتخب سردار شهید محمد داود منقرض گردید و نظامهای دس
افغانستان تا امروز رویکار آمد در این مدت پولیکه در افغانستان آمده شکل استرنومی داشته و از قیاس مردم ما 

یقین دارم بعضی ها به رویم . این مبالغ بنام ملت افغان باالی شانه هایشان بار شده و جوابده آن می باشند.  دور است
بنده با این . بمانید که دراینوقت از این پولهای باد آورده استفاده کنیم" کی داد و کی گرفتبرادر " بکشند و بگویند 

طرز استدالل شان موافقت ندارم بلکه میگویم ایکاش این همه پول در راه اعتالی وطن ما مصرف میشد نه اینکه با 
این موضع را کنار میگذارم بر میگردم به تفسیر بیشتر . این وسیله در راه تخریب جامعۀ زجر دیدۀ ما استفاده میشد

 .اصل مطلب

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_kolah_kaj_wa_ayne_sarwari.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_kolah_kaj_wa_ayne_sarwari.pdf
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آنها بدون کوچکترین احساس . کسانیکه با سیاست سر وکار دارند میدانند که سیاستمداران موجود عجیب الخلقت اند
از اینرو آنها میتوانند با چنان سادگی باالی . ناراحتی مسایل بزرگ را کوچک و کوچک را بزرگ جلوه میدهند

برای اثبات قولم بر میگردم به . یارد دالری صحبت کنند مانند اینکه باالی یک بار خر بادنجان صحبت کنندارقام مل
 :دوام مصاحبۀ دالوری که میگوید

 

ام که به کمک حدود شش تا من از وزیران حکومت افغانستان شنیده »: نور هللا دالوری، رییس بانک مرکزی افغانستان گفت"
من فکر می کنم که این مبلغ شش تا هفت میلیارد دالر بدون کمک نظامی باشد، این . نه میلیارد دالر در سال ضرورت است

 ."فقط کمک اقتصادی است تا ما به پیش برویم و رشد اقتصادی خود را ادامه دهیم
 

ملیارد  9-6هزار دالر، شنیده است که کمک  13-23ببینید که وی ازجناب وزیران، معاش ماهوارشان از 
 .ضرورت است

. نفس خود را قید کند ه ایملیون دالر صحبت میکند بدون اینکه لحظ 9333ملیون تا  6333تعجب است که از 
کاش تنها وزیر چنین بی پروا و غیر مسئول و بی تفاوت نظر خود را اظهار نماید، بلکه خود دالوری منحیث حامی 

من فکر میکنم که این مبلغ شش تا هفت بلیون دالر بدون کمک نظامی ":  د و گرفت پولی کشور می گویدسیستم دا
 ".باشد

جناب که کاله کج می نهد و گمان می برد که فرهنگ و راز سروری را شمه ای می داند ضرورت افغانستان را 
ملیون دالر بین  0333اب بین دو مبلغی که اول اینکه این جن. ملیون دالر تخمین می کند 0333ملیون و  6333بین 

هر دو رقم تفاوت دارد صحبت  می کند و در قدم بعدی این عاجز نمی داند که این مبالغ را از کی و از کجا و بنام 
 چی تقاضا میکند؟

ی قراریکه خودش در مصاحبۀ خود م. ازهمه مقدمتر باید هر کدام شان بیاندیشند که وضع دنیا در کدام حال است
 : گوید که

میلیارد دالری افغانستان از کمک های خارجی تامین می شود، اما بحران  00.0درصد بودجه ملی  93بیشتر از 
اقتصادی در اروپا، کوچک شدن بودجه ایاالت متحدۀ امریکا و  بیزاری رای دهنده ها از جنگ افغانستان، کمک 

 .های خارجی را به مخاطره انداخته است
نمی دانم که رئیس بانک مرکزی کشورهای جهان را که در دلدلزار جنگ افغانستان چگونه منتر می کند که تا 

م ساالنه بیش از ده ملیارد دالر، بشمول کمک های نظامی و مصارف قوای امنیتی کشور، مفت و رایگان  2321
 :  پایان میگوید رئیس بانک مرکزی مانند طفلیکه تازه سر زبان آمده باشد در. بپردازند

رئیس بانک مرکزی افغانستان گفته است که این کشور مانند ده سال گذشته کمک های خارجی را به دست خواهد 
 .آورد، زیرا به گفته او مشکالتی مانند تروریزم هنوز حل نشده است

ت جای خود را م در قاموس سیاس2330سپتمبر  00مبارزه علیۀ تروریزم الگوی جدیدی است که بعد از فاجعۀ 
ببینیم که آقای دالوری نیز از این روش تقلید نموده و حق مسلم، بعقیدۀ خودش، حکومت . تثبیت نموده است

نمی دانم که . ملیون دالر برای افغانستان کمک بالتعویض نماید 0333 – 6333افغانستان می داند که جهان ساالنه 
در اجالس شیکاگو بمنظور مصارف قوای امنیتی افغانستان، ملیون دالریکه ساالنه، در ما ه می گذشته  1033

تخصیص داده شد و از طرف بعضی اعضای پیمان اطلس پرداخت آن تعهد سپرده شد بکدام مدرک بمصرف می 
 . امروز ماهیت بیش از یک افسانه را ندارد" حاتم طائی را اکت کردن و خرچ از کیسۀ مهمان"نقش . رسد

 : یر وی در مصاحبه آقای دالوری جمالت ذیل است که می گویدزیباتر از همه گفتار اخ
 

در آستانۀ کنفرانس کشورهای کمک دهنده به افغانستان در توکیو، رئیس بانک مرکزی افغانستان تکرار کرده است "
، تدرخواس این. برسد بمصرف خارجیکه کمکهای بین المللی باید از طریق نهادهای دولتی و بدون دخالت سازمانهای 

 ."گفتگو با کمک دهندگان بین المللی افغانستان را که نگران سوء استفاده از کمکها هستند، پیچیده خواهد ساخت
 

تنها . بیش ازاین اشاره و تبصره نمایم" پولت را بده و خرچش بعهده ما " نمی خواهم در مورد این درخواست که 
 :ه بیرون نویسی نمایم و از نظر خوانندگان گذارش دهممی خواهم ماهیت کارمندان افغانستان را در اخیرمصاحب

 

. اما وجود فساد و فریبکاری در نهاد های دولتی افغانستان مایۀ نگرانی کمک دهندگان خارجی این کشور است" 
 ."سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را یکی از فاسدترین کشور های جهان درجه بندی کرده است
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مقالم را از خاطرات گذشتۀ خود آغاز کردم و اینک یک بار دیگر به گذشته ها بمنظور انتباه  !خوانندگان گرامی
من معتقدم که سروران گذشتۀ افغانستان شب و روز در تالش بودند تا حبه و دینار افغانستان . گیری مراجعه میکنم

نگذارند تا از آن احد من الناس استفادۀ را که ماهیت بیت المال را داشت مانند مال شخصی خود از آن حمایه کنند و 
 . ناجایز نماید ، اما امروز بیا و ببین که سر جوال باز بدست یکی و دیگری در انتقال آن شب و روز در تالش است

های دکتر حسن شرق، دشمن سر سخت نظام شاهی و علی الخصوص سردار مرحوم محمد  مراجعه میکنیم به گفتنی
 .هاشم خان صدراعظم

آن  02در صفحۀ  0029مطابق به اواسط حمل  2303درد دل افغان، سال سیزدهم ماه مارچ   22در شمارۀ وی 
افسانۀ سکه های تاریخی طال و فروش " و عنوان بعدی " تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب:" زیر عنوان 

سقوط سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان و  به استناد اسناد بجا مانده در خزانه داری کل، با : می نگارد" تولکی آن
ندار خزانه ها، حتی دوایر  رفت حبیب هللا کلکانی بحیث پادشاه و بازگشت سپه ساالر نادر خان به کابل دار و آمد و

دولتی از جانب طرفداران و مخالفین آنان به یغما برده شده بود و بروز های اول صدارت محمد هاشم خان خزانه 
ناگفته نماند که در آن سالها پول مروج هم در افغانستان . دولت از بی پولی مثل دهل الالگل دنگ دنگ میکردهای 

سکه های طال، نقره و مس بود که بنام شاهان افغانستان، بخارا، روسیه، ایران، هند، انگلستان و بعضی کشورهای 
 .و ستد میگردیددور و نزدیک دیگر، سالها قبل ضرب شده بود و بین مردم داد 

اعظم بعد از ترویج نوت های کاغذی، به اصطالح آن روزه، کاغذ به مردم میداد و از مردم  محمد هاشم خان صدر
عوض مالیات، طال و نقره جمع آوری میکرد و ضمنأ از اسعار خارجی بدست آمده از اموال صادراتی در بازار 

بازار وی را متهم به جمع  ولی مردم در کوچه و. مینمود نیویارک طال می خرید و بحیث پشتیوانۀ بانک ذخیره
 (ه ش 0029) محصلین اتحادیۀ خودم  در آن جمله به کمال تأسف و شرمندگی از. آوری طال برای بازماندگانش می کردند

 .نادانسته به گفتۀ دیگران به وی ناسزا گفته بودم
نج تن سکه های تاریخی طال در خزانۀ د افغانستان آن جمله پ نکه جناب شان شش تن و هفتصد کیلوگرام ازحاال

ملیارد دالر برای مردم  2بانک و یک ملیون چهار صد هزار اونس طال در بانک نیویارک مجموعأ به ارزش 
 . " افغاانستان ذخیره کرده بود، و بجز دارائی بیت المال تا روزیکه مسئوول صدارت بودم، موجود بود

  
 .ل بین ما افغانها مراجعه کرده و همه را با خواندن آن تسلی می دهم در اخیر به یک ضرب المث

 
 .باد شد باران شد، خدا مراد خوشه چین را داد

 
 ختم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


