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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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نگارگر

تاراج بیت المال!
مصالحه برای
ِ
ق عشق مکن
به
ِ
حکم عقل عمل درطری ِ
که راه دور کند رهبری که دانــا نیست(نظیری نیشاپوری)

ت جناب دوکتور صاحب سید عبدهللا کاظم
من متن موافقت نامهٔ رهبران تیم های دولت ساز وهمگرایی را که به هم ِ
درافغان  -جرمن آنالین نشر شده بود خواندم ودرآن بسیار سیب های سرخ عدم توافق یافتم که طرفین معامله
بسیارزودترازآنچــــــــه دیگران می پندارندبه جان هم می افتند واین بار نیز جدال از گِله های خاله زنکی آغاز و
به صف بندیهای علنی منجر میشود.
نکتهٔ اول همان گونه که درعنوان نگارش مطرح کرده ام این مصالحه نوعی جورآمد است برای تاراج بیت المال
میگویید چه گونه؟ پس لطفا ً بشنوید:
افغانستان کشوری است که درحال حاضرازخود درآمد مستقل ملی ندارد که او را از کمک دیگر کشورها بی نیاز
بسازد وبنابراین از کیسهٔ دیگران خاصه خرجی ها کردن زیبندهٔ یک نظام گداساالر یا ساالرگداها نیست.به تصریح
رئیس شورای عالی مصالحه ملی یک؛دو؛سه نه بلکه پنج معاون داردکه بالطبع این پنج معاون
این مصالحه نامه
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جمهورگرفتارنوعی عقدهٔ خود برتربینی است که می پندارد هرچه من میکنم د ُُرست وهرچه دیگران میکنند
ت خویش ُخسروان دانند ».اگراین
یامیگویند ناد ُُرست است و بیشتر به همان شیوه عمل میکند که«صالح مملک ِ
عالیجناب بیت المال را ازمردم میدانست و بــــــــــرای حفظ وصرفه جویی آن همت می گماشت به جناب رئیس
شورای عالی مصالحه میگفت:
ت داخ ِل دیگ کس حساب نمیگیرد امــــــــا حیای گربه کجا رفته
سردیگ بازاست وازگوش ِ
«برادرجان خیراست که ِ
معاون خود یک الیحهٔ وظایف یا به قول
پنج
این
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مشاوران خارجی یک «جاب دسکرپشن» بنویسی .اساسا این تشکیل «شورای عالی مصالحه» درطبیع ِ
درکمرطالبان زد و آنان آمدند و با دولت کنونی بدون اینکه برای
تشکیلی مؤقت است .فرض میکنیم که قهرخدا
ِ
خودسهمی درقدرت بخواهند صلح کردند دراین صورت شورای عالی مصالحه با این همه خاصه خرجی هایش چه
بـه مردم و دولت میخورد؟
ت دیگرهم وجود دارد که طرفین که همانند دو گدای
اماازتاراج بیت المال که بگذریم دراین مصالحه برخی نکا ِ
جان یکدیگربیفتند .شورای مصالحـــــــ ٔه ملی دو وظیفه برجسته دارد و آن دو اینکه میتواند
شریک درپول گدایی به ِ
کمک ها و پشتیبانی بین المللی را برای صلح جلب کند و گذشته از صلح برای بازسازی نیز کمک جلب کند .دراین
صورت دو منبع برای جلب کمک پیدا میشود یکی دولت ویکی هم شورای مصالح ٔه ملی ولی درعین زمان شورای
عالی مصالحه یک واح ِد بودجوی مستقل است که من معنای مستقل بودنش را د ُُرست نفهمیدم جراینکه شورای عالی
مصالحه آنچه را خود جلب میکند به طور مستقل برای خود خـــــــرج میکند و درعین زمان ازدولت نیز بودیجه
سرشکمبه را دارد یا به گفتهٔ یک مث ِل پشتو:
میگیرد یعنی این جلب کمک ها به اصطالح حکم چربوی ِ
پ دیګرنیزاست که اجراء ومصارف بودیجه
دټولو نیمه؛ نیمه د ادې شوه یوه نیمه واما یک موضوع دلچس ِ
رئیس شورای ملی می بوده (این می بوده را َبجای میباشد یعنی فعل د ُُرست آنان به کاربُرده
«درصالحیت کامــــــ ِل
ِ
اند)
اما گفته میشود که« ازبررسی مستثنا نمی باشد» ولی معلوم نیست ازبررسی چه کس زیراهرکس دیگرکه باشد با«
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سرآغاز جنگ است .وباالخره پنجاه فیص ِد
ت کامل رئیس شورای مصالحه درتضاد می افتد وایـــــن خود
صالحی ِ
ِ
ت
کابینه را نیز به شمول وزارت های کلیدی رئیس شورای مصالحه تعیین میکند که این نیزهمانند همــــــــان دول ِ
رئیس جمهور گذشت وایثار کرده است فقط
وحدت ملی دولت در درون دولت است .لطفا ً برای من نگویید که جناب
ِ
زیراین مصالحـــــــه امضا گذاشته است زیرا که با این
بگویید جناب رئیس جمهورچه دهان پُرآبی داشته است که ِ
درتاراج بیت المال
دیگران
با
تنها
و
انتخابات
وکمسیون
امضا او نه حامی قانون اساسی است ونه هم حامی انتخابات
ِ
ِ
سهم دارد.
فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر۱۹می  ۲۰۲۰برمنگهم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

