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در افغانستان چه می گذرد؟
٢٩٠
پرداخت ماھانه  ۴٢٣ھزار دالر امريکائی از سوی اشرف غنی به حامد کرزی
)باج ،حق السکوت يا خوش خدمتی؟(
محمد اشرف غنی رئيس جمھور دلقک و ديوانۀ دولت پوشالی کابل در فرمانی که ماه ثور سالجاری صادر نموده ،به
وزارت نام نھاد ماليه ھدايت داده که ماھانه  ٢٣ميليون و  ٣٠٠ھزار افغانی که معادل  ۴٢٣ھزار دالر امريکائی می
گردد از کد شماره ) (٩۵جھت مصارف ماھانۀ دفتر حامد کرزی پرداخت نمايد .اين مقدار پول برای معاش و مصارف
دفتر کرزی پرداخت می گردد .در اين فرمان دفتر کرزی را واحد اداری مستقل عنوان کرده که دارای  ۵٠بست می
باشد.
کرزی قبل از ختم دورۀ مأموريت وطنفروشی اش و انداختن حلقۀ غالمی به گردن اشرف غنی ،به ادارۀ امور دستور
داده بود که برای يکتعداد از وطنفروشان که شامل مشاوران ارشد ،مشاور امنيت ملی ،رئيس عمومی امنيت ملی،
وزيران مشاور ،لوی څارنوال ،اعضای شورای وزيران ،دستيار خاص رئيس جمھور و رئيس دفتر رياست جمھوری
می باشد ،بعد از ختم دورۀ مأموريت آنھا نيز معاش و امتيازات شان را پرداخت نمايد.
پرداخت ساالنه  ۵ميليون و ھفتاد و شش ھزار دالر امريکائی به دفتری که وظيفه و اجندای آن مرموز بوده و تحت ھيچ
ادارۀ دولتی فعاليت ندارد و مستقل اعالن گرديده از دو حالت خارج نيست .يا اشرف غنی با پرداخت اين مبلغ ھنگفت به
دفتر حامد کرزی در واقع حق السکوت پرداخت نموده و به کرزی باج می دھد تا مزاحمش نشود ،يا اين که با پرداخت
اين مقدار پول می خواھد به کرزی خوش خدمتی نمايد .قابل يادآوريست که محاسبۀ ابتدائی نشان می دھد که اين مقدار
پول معاش ماھانه نزديک به پنج ھزار کارمند دولتی را تشکيل می دھد.
دولت پوشالی و دست نشاندۀ کابل منحيث فاسد ترين و پوشالی ترين دولت ھای دست نشانده و مزدور که بودجۀ عادی و
انکشافی خود را از »کمک« ھای »جامعۀ جھانی« گدائی می کند و يا ھم از جيب مردم افغانستان به نام ماليه،
محصول ،صفائی وغيره به مشکل تمويل می نمايد و اکثرا ً با کسر شديد بودجه مواجه اند ،من حيث يکی از دولت ھای
پر مصرف و فيشنی جھان مبالغ ھنگفت پول را صرف معاش ھای مقامات باالئی ،خريداری وسايط زرھی و موتر ھای
آخرين سيستم ،استخدام ده ھا محافظ ،خريداری وسايل گرانبھای دفتری ،مصارف دسترخوان وغيره می کنند ،در
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حاليکه اضافه از  ٩۵درصد توده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ ما به مشکل مصارف عادی و روزانۀ شان را تأمين کرده
می توانند .ناگفته پيداست که در قرن بيست و يک تعدادی از مردم زجر ديدۀ ما در مغاره ھا زندگی می کنند و غذای
آنھا علف می باشند.
امروز افغانستان مستعمره – نيمه فيودالی جھنمی گرديده برای بيش از  ٩۵درصد و بھشتی گرديده برای اقليت ۵
درصدی .قتل ،کشتار ،انتحار ،دزدی ،چور و چپاول ،غارت ،بيکاری ،فقر ،فحشاء ،اعتياد ،فساد گستردۀ اداری ،بی
خانمانی ،مريضی ،بی دوائی ،سرگردانی ،کوچ اجباری ،مھاجرت ھای اقتصادی و صد ھا مصيبت و بدبختی ديگر
نصيب توده ھای ميليونی کشور ما گرديده و عيش و نوش ،امکانات بلند زندگی ،تحصيالت عالی در بھترين پوھنتون
ھای جھان ،معاش ھای دالری ،سفر ھای خارجی ،ساخت و ساز خانه ھای رؤيائی در افغانستان و بيرون افغانستان
اشغالی ،خريداری آخرين مدل موتر ھای پيشرفته و ھزاران امکان رفاھی زندگی نصيب اقليت وطنفروش ،دزد،
جاسوس ،جھادی ،روحانيون شرير ،گروه ھای مافيائی و مقامات عاليرتبۀ دولت پوشالی کابل گرديده است.
تا زمانی که توده ھای ميليونی به آگاھی نرسند و راه ھای بيرون رفت از مصائب جاری را از راه اتحاد و تشکل پذيری
شان جست و جو ننمايند ،رسيدن به زندگی انسانی در افغانستان جھنمی خواب و خيالی بيش نيست .يگانه راه برای
راھی از بدبختی ھای جاری ھمانا اتحاد و ھمبستگی توده ھای ميليونی در جبھۀ واحد ضد اشغال و استبداد کنونی
)انقالبی ملی – دموکراتيک( است .سازندگان اين جبھۀ وسيع و گستردۀ ضد اشغال و استبداد را تمامی نيرو ھای چپ،
انقالبی ،مترقی ،آزاديخواه ،استقالل طلب ،وطنپرست و ملی تشکيل می دھند .بيشتر از ھر زمانی نياز است تا اين نيرو
ھا در شرايط حاضر دست اتحاد و اتفاق را پيش کرده و از اختالفات شان دست بکشند .راه رسيدن به انقالب ملی –
دموکراتيک دشوار اما رسيدنيست پس بيائيد در اين راه خارائين با قدم ھای استوار و متين قدم برداشته و زمينه را برای
ايجاد جبھۀ واحد ضد اشغال و استبداد مھيا ساخته تا جامعۀ عاری از استعمار و استبداد را در قدم اول ايجاد نمائيم.
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