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ميليونھا دالر
معاش ماھوار مشاوران بی کفايت حکومت وحشت ملی
يک تعداد از مفت خواران به حيث مشاوران رياست جمھوری و رياست اجرائيه مقرر شده اند که ھيج کار مثبتی
انجام نمی دھند .تعداد اين مفت خواران به  ۵٧تن می رسد و ميليون ھا دالر ھم صرف پرداخت معاشات اين
فاسقان می شود .در زمان حامد کرزی تعداد اين مشاوران مفت خوار دو چند بود .بعضی از آن مشاوران شاکی
بودند که سال يکبار ھم با کرزی ديدار نداشتند .معاشات ماھوار ھر يک آنھا از  ٣٠تا  ٢٠٠ھزار افغانی تخمين
شده است .موضوعات قوم پرستی ،دوستی ھای شخصی و روابط ناموسی نقش خود را در تقرر مشاوران مفت
خوار بازی می کند.
ھر چند حکومت وحشت ملی از آغاز کارش تأکيد داشت که نھاد ھای موازی با دولت را از بين خواھد برد ،اما
وزارت ماليۀ دولت مستعمراتی افغانستان تأئيد می کند که حاال مشاوران رياست جمھوری و رياست اجرائيه ماھانه
ميليون ھا افغانی به نام مشاور معاش می گيرند بدون اين که کمترين کار مثبتی انجام دھند .اکثر اين پارازيت ھا نا
وقت به محل کار حاضر می شوند و اگر ھم بيايند ،مصروف چای خوری و کلچه خوری می گردند .نان چاشت
مکلف از بودجۀ دولت برای شان داده می شود و بعداً ھر يک رھسپار منازل خود می گردند.
در حال کنونی اشرف غنی در بخش ھای مختلف ھشت مشاور دارد و عبدﷲ ھم به خاطر ھم چشمی با غنی برای
خودش ھشت مشاور تعيين کرده است .عبدالرشيد دوستم معاون اول غنی  ١٣مشاور و سرور دانش معاون دوم
آقای غنی نيز ھفت مشاور دارد .محمد خان رحمانی معاون اول رياست اجرائيه برای خود  ١٠مشاور تعيين کرده
و محمد محقق معاون دوم عبدﷲ نيز  ١٠مشاور برای خود اختصاص داده است .در حقيقت يک نوع رقابت در
تقرر تعداد مشاوران مفت خوار ميان اعضای حکومت وحشت ملی وجود دارد .اين مقرری ھا در زمانی صورت
می گيرد که غنی و عبدﷲ به مردم وعده داده بودند که به تشکيل اداره ھای موازی در حکومت پايان خواھند داد.
دلچسپ اين که افغانستان در سال  ١٣٩۴با  ٨٠٠ميليون دالر کسر بودجه مواجه است و حکومت وحشت ملی ھم
ھر روز به تعداد مشاوران مفتخوار با معاش ھای گزاف می افزايد و بودجۀ خالی دولت را خالی تر می سازد.
تا زمانی که استعمار در افغانستان حاکم و افراد ناسالم و مزدور از جانب آنھا حاکميت داشته باشند ،اين تقلب و مفت
خواری ادامه خواھد يافت.
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