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  ۲۰۱۵/۰۶/۰۸ تنویر حلیم محمد

 توطئه در توطئهء
 

، دروغ و توطئه همچو جرثومه های فساد در تباهی ملت ما ظالمانه شرم با آنانیکه داد از اسالم میزنند ولی کذب
 فعالیت دارند.

 دوستان عزیز، هموطنان گرامی!
بزنم و نهاد های بدطینت و توطئه گر را که با ایادی های فرصت طلب شان در انحصار قدرت  نمی خواهم دامن باال

 ملت افغانستان همچون افعی های زهرآگین چمپاته زده اند، بازگو کنم. ولی بعد ازینکه زمینه های توطئه را از دو
ا منحیث مشاور فرهنگی و اجتماعی با شک و ماه قبل در جلسات شورای حزبی خویش مطرح نمودند، تقرر مر

 نمودند. گابهام، با ترس و دلهره و با گریز از حقیقت توطئه چیدند. احساس نمودم که همه شرایط را برمن تن
)فرهنگ و امور اجتماعی(  مدون و وسیع در بخش کاری ام ۀمن اولین مشاور این نظام بودم که با طرح برنام

 خواهان انسجام در بین مشاورین دولت شدم.مسودهء را ترتیب داده و 
)سه بخش اجراییه و سه بخش ریاست جمهوری( از لحاظ  پیشنهاد اول من اینبود تا مشاورین هر شش نهاد -1

ظرفیت کاری، تحصیل، پشتکار، صداقت و ایمانداری، داشتن برنامه های بنیادی برای بهبود افغانستان را داشته 
هتر است تقسیم شش شده و بمشاور،  120و بجای  ر غنی ادعای آنرا تا هنوز داردباشد. همانگونه که رئیس جمهو

 بیست تن ازبین آنها انتخاب گردد.
والن اجراییوی دولت گام به گام ؤاین مشاورین باید عالوه از مشوره، منحیث استراتیژیست ها در پهلوی مس – 2

 ولیت پذیر باشند.ؤحرکت نموده و مس
رین تشکیل شده و بطور متناوب و منظم جلسات را در ابعاد مختلف امور کشور طرح و شورای واحد مشاو – 3

هر هفته به ریاست جمهوری و ریاست اجراییه پیشنهاد کنند تا قبل از شورای وزیران دیدگاه مشاورین نیز در 
 فهرست کاری جلسات بیان گردد.

معینان و روساء نیز بوده، گزارش های روزانه را  کارکرد های وزیران و همچنانیکه مشاورین میتوانند ناظران بر
والن اجراییوی نمایند تا در تصامیم اشتباه و یا خالیی وجود ؤاز طریق ارتباطات انترنتی به اسرع وقت گوشزد مس

 نداشته باشد.
 ولیت در برابر نظام وؤمشاوران باید دریک سطح با امتیازات مساوی و صالحیت های برابر صالحیت و مس – 4

 مردم داشته باشد و هیچ امتیازی مبنی بر ایجاد ) شرکت سهامی( در اداره وجود نداشته باشد.
 

این پیشنهاد من نه تنها نادیده گرفته شد بلکه لرزه به اندام مشاوران پلوخور و موتر سوار و معاش بگیر، افتاد و 
که من تا هنوز یک چوکی و میز نداشتم، نه  من بستند بیشتر تالش نمودند تا برایم توطئه بچینند. فضای کاری را بر

دفتر و نه هم وسیلهء، نه کامپیوتر و نه ارتباطات، در حالیکه مشاورین دیگر وجود دارند که نیابت وزیر های 
ی و تشریفات احمقانه اپارچونیست ها دنقلیه و ده موتر بادی گار ۀمربوط به حزب خویش را میکنند و با چهار وسیل

وجود دارد. حتی مرا نگذاشتند تا رئیس اجراییه و یا معاونان اش را حد اقل برای دو دقیقه مالقات که در هر نظام 
 کنم.

رئیس دفتر و معاون اش سعی می نمودند تا بجای ایجاد آسانی در کار مشکل تراشی تا مجبور به استعفاء یم نمایند.. 
این حالت، هویت اصلی ام را خدشه دار می سازد.  در احساس نمودم که در یک اداره فساد گیر مانده ام و موجودیتم

 .ام را پیشکش نمودم و از طریق فیسبوک و ارتباط خود نیز این تصمیم ام را اعالن کردم یلذا استعف
مرا منفک نموده اند. این را  امروز ایادی های این نهاد مکتوبی را نشر نمودند که گویا بنابر غیابت بیست روزه،

ر توطئه. خداوند شما را بشرماند و روز خوبی را نبینید و همیشه که شرمسار و شکست خورده میگویند توطئه د
 تاریخ و ملت بودید بازهم سرافگنده و خجالت زده این ملت باشید.

هم توطئه نمایند، من افراد  من بیشتر ازین نمی نویسم. و قضاوت را به شما هموطنانم میگذارم. ولی هرگاه باز
 ا نام هایشان افشاء خواهم کرد.توطئه گر را ب
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 استعفاءنامه از مشاوریت حکومت وحدت ملی
Dr. Mohammad Halim Tanwir as cultural and social affairs adviser of Executive 

government has resigned to protest the National Unity government in Afghanistan 
 

مت وحدت ملی، موجودیت مشاورین بدون برنامه و انتصابی با گرایش های هر در حاشیهء عملکرد های ناکام حکو
تالف وقت و صرف بیهوده سرمایه ملت، سؤاستفاده ها، عدم کار ئثریت کار ها، اؤیک از جناح ها، عدم تساند در م

اقتصادی و در فعالیت های سیاسی،  آیی در بهبود نظم و وحدت ملی، نبود یک برنامه و استراتیژی منسجم و واحد
و فساد اداری حکومت وحدت  فرهنگی و دهها ناهمگونی موجوده، تصمیم گرفتم تا بیش ازین در این آلوده گی ها

ولیت ها، رهانیده نزد خداوند، وطن و مردم خود با آزاده گی ؤخود را از زیر باز این مس ا  ملی باقی نمانده و وجدان
 و سرافرازی زنده گی کنم
مقام عالي ریاست محترم اجرائیه ۱۳۹۳جدی ۲۱مورخهء ( ۰۹۲به اساس حکم شماره ) “حکم تقرر چنین بود: 

مقام  یحکومت وحدت ملی، محترم داکتر محمدحلیم تنویر فرزند محمد امین بحیث مشاور امور فرهنګی واجتماع
 ”بست مافوق رتبه مقرر گردیده است معاونیت اول ریاست اجرائیه در
خلص به عقاید،ایمانداری به خداوند، وطنم افغانستان و مردم صبور و عزتمند خود، لذا منحیث یک فرد عادی ولی م

مشاوریت امور فرهنگی و اجتماعی ریاست اجراییه بعنوان اعتراض به روش های غیر مردمی حکومت  ۀاز وظیف
رش این پیشنهاد، امر موافقه و پذی وحدت ملی، استعفاء داده و از جاللتمآب دکتور عبدهللا عبدهللا تقاضا دارم تا با

 انفکاک مرا از تشکیل مشاورین ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی منظور نماید.
 .این استعفاء نامه به دفتر ریاست اجراییه سپرده شد

 بااحترام
 محمد حلیم تنویر

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

