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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  اسو همکارۍ ته رابوليښت تنپه درافغان جرمن آنالین 

german.de-maqalat@afghan 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

          
 

 2102 جوالی 2  :تاریخ                                                                     حفیظ هللا خالد

 جهاندر (.  )نقطه عالمۀ هزینه ترین پر         

 

 

 را فیل میتواند نقطه اینکه جمله از،دارد وجود زیادی های وشوخی سخنها ، نقطه عالمه مورد در  

 ولی ،هدیگرد قیل فیل، کلمه نقطه یک گذاشتن با که بوده (فیل ) نوشته هدف اینجا در که نماید قیل

 سبب به که را ۀهزین و داد انجام ما کشور جرگه ولسی دهی رای برگه در نقطه عالمه که را کاری

 کشور تاریخ در تنها نهمثال آن ،گردید تحمیل مافقیرکشور مردم و المال بیت بر نقطه عالمه گذاشتن

  .نگردد سراغ هم وقت هیچ شاید و نگردیده سراغ جهان تاریخ در بلکه ما

 زمانی ما کشور پارلمان در" دالری ملیون دو نقطه" داستان دارند اطالع عزیز خوانندگان طوریکه  

 ولسی ریاست پست های کاندید از یکی رحمانی آقای دهی رای های برگه میان در که گردید آغاز

 ورقه دهی، رای برگهدر اضافی نقطه مشاهده با وکال از عده یک گردید، مشاهده نقطه عالمه،جرگه

 رای های برگه تعداد متذکره، ورقه گردیدن اعتبار بی با نتیجه در که دانستهاعتبار فاقد را مذکور

 ولسی ریاست مقام کرسی کسب برای که رای یک جمع پنجاه یعنی ۴۲۱ از رحمانی آقای تائیدی



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

german.de-maqalat@afghan 

 ئې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ولسی ریاست مقام کسب برای را الزم آراء نتوانست موصوف و لیتنز ۴۲۱ به بود الزم جرگه

 یک در سوم سرطان تاریخدوشنبه بروز بعدأدار نقطه برگه که است تذکر قابل)  بیاورد بدست جرگه

 ( گردید اعالم اعتبار فاقد  ۰۱ مقابل ۴۲۱ اکثریت با نیز جداگانه گیری رای

 اعضای بین در ها کشمکش سلسله یک آغاز ساز زمینه دهی رای برگه در نقطه عالمه وجود  

 دادن دشنام فزیکی، های برخورد جنجالها و جار این کشید، طول ماهدو قریب که گردید جرگه ولسی

 تشنجات، این جریان در ، داشت بهمراه خود با نیز را همدیگر بسوی بوتل و کاغذ چوکی پرتاب ها،

 در چکش نماید کنترول خویشرا احساسات بود نتوانسته که جرگه ولسی های وکیل از یکی باری

 کسی با بازار و کوچه در گوئی که تاخت می آنسو به اینسو از پارلمان صحن در طوری دست

  تنها نه وکال از تعدادی شد باعث و کشیده طول ها هفته و ها روز ها بگومگو ،این است شده  درگیر

 فراموش نموده نه رحمنیز جرگه ولسی فرنیچرو چوکیمیزبر بلکه افتاده همدیگر بجان دگلو مشت با

 که بوده زن بیوه و یتیم ملت مال بلکه نه کسی شخصی ملکیت جرگه ولسی چوکی و میز که کردند

 .است گردیده تهیه هند کشور مالی مساعدتازخیرات و

 مردم ملی وحدت و جامعه پیکر بر تشنجات این که را ومعنوی روحی صدماتحتی اگر اینجا در   

کسته ورش اقتصادبر نقطه عالمه وجود که مالی مستقیم خسارات ، نمائیم اغماض نموده وارد ما

 : فرمائید توجه ساده محاسبه این به لطفأ میرسد، افغانی ملیونها به نموده تحمیل ما کشور

 دسترخوان مصارف و خانه کرایه با جرگه ولسی وکیل هر معاش مالیه وزارت معلومات اساس بر  

 ماه دو تقریبأ جریان در بوده، امریکائی دالر هزارچهار قریب معادل افغانی هزار سیصد ماهانه آن

 امربکائی دالر ملیون دو تقریبأ یا افغانی ملیون پنجاه و یکصد بر بالغ وکیل نفر ۲۵۱ معاش مجموع

 .میگردد

 ، امنیتی پرسونل مشاورین، داراالنشاء، مامورین جرگه، ولسی اداری هیأت معاش رقم این با گاه هر

 شک بیدون نمائیم، اضافه نیز را غیره و خوراک برق تیل، مانند، لوژیستکی مصارف و خدمه

 دالر ملیونها به دهی رای برگه در نقطه عالمه وجود بعلت کشور المال بیت بر شده تحمیل خسارات

 .گرددمی بالغ

 .گردد اعمار کشور مختلف نقاط در کلینیک یا و مکتب ها ده میشد هنگفت مبلغ این با  -

 صورت مالی مساعدت برده بسر محرومیت و فقر حالت در که شهید خانواده هزاران -

 .گیرد

 .نمود تهیه مکتب بکس و کتابچه قلم، کشور بضاعت بی و یتیم طفل ملیونها برای -

 



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

german.de-maqalat@afghan 

 ئې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بوده جرگه ولسی ثروتمند وکالی جمله از جرگه ولسی ریاست مقام محترم کاندید دو هر تصادفأ   

 چهارمین در که رحمانی آقای آیا میرسد دالر ملیونها به ایشان سرمایه که رحمانی آقای بخصوص

 که را خساره از بخشی که دارد را شجاعت این گردید انتخاب جرگه ولسی رئیس بحیث گیری رای

 المال بیت به ، دار نقطه برگه داشتن اعتبار در مورد ایشان جهت بی اصرار و پافشاری نتیجه در

 داشت اصرار آنقدر دار نقطه برگه اعتبار مورد در رحمانی آقای ؟نمایند جبران گردید وارد کشور

 نیست حاضر حتی چه را متر سانتی وی که داشت اظهار خویش های مصاحبه از یکی در باری که

 در بعدأ ولی رود عقب بود، دار نقطه ورقه بودن معتبر بر اصرار که خویش موقف از متر ملی یک

 قابل غیر دار نقطه ورقه ، رای ۰۱ مقابل ۴۲۱ یعنی آراء اکثریت بارخه سه سرطان مو گیری رای

 مسئولیت است حاضر داشت اصرار برگه بودن معتبر بر که رحمانی آقای آیا گردید، اعالم اعتبار

 .بپذیرد را وکشور مردم به عظیم مالی خساره تحمیل نتبجه در و کشمکش ادامه

 ولسی اعضای بین در تشنج از جلوگیری و وطن علیای منافع بخاطر نیز اصولی آقای ایکاش و

 عاقالن"  المثل ضرب از پیروی با و کرده رها را( نقطه)  دنباله المال بیت به بیشتر خساره و جرگه

 .نمود می جلوگیری افغانی ملیون پنجاه و یکصد اقل حد رفتن بهدر از" نروند نقطه پی

 به جرگه ولسی آرشیف از دهی رای دار نقطه برگه تا باشد آن بهتر شایدکه چنین نشده اکنون   

به  دوره این کالیگلهای که وو تاریخی خدمات از ماکشور آینده نسلهای تا گردیده انتقال ملی آرشیف

 وکارمندان مامورین معاش برای ماکشور احوالیکه و اوضاعدر بدانند، و حاصل اگاهیآب داده اند 

 یکصد تقریبأ معادل دالر ملیون دو قیمت به نقطه یک گذاشتن بوده خارجی مساعدتهای محتاج دولتی

  .است برداشته هزینه ما کشور المال بیت برای افغانی ملیون پنجاه و

 از بیش دهی رای برگه درتوسط یکی از وکال  نقطه عالمه گذاشتن با محترمیکه وکیل باالخره و

 نام نشدهدیر تاوآن وکیل صاحب نیز رسانده ضررکشور المال بیت به افغانی ملیون پنجاه یکصدو

کتاب ریکارد های جهانی نموده  ثبت جهاندر(  نقطه) ترین هزینه پر نویسنده و مالک بحیث خویشرا

 . شد نخواهد شکستانده هرگز شان ریکارد این که دباش مطمئن و

                                                   

 والسالم                                                        

 

 

 

 


