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  موسوی

  ٢٠١۶ نومبر ١٣
   

   دولت دست نشاندهاجزایجنگ زرگری بين 
  

کاخ سفيد قرار است ر دھرچند بنا بر وعده ای که به دوستان نموده بودم تصميم داشتم تا نظراتم را پيرامون تغييراتی که 

اتفاق بيفتد بنگارم، مگر شنيدن اخبار مربوط به استيضاح وزيران ادارۀ مستعمراتی کابل به اتھام مصرف نکردن بودجه 

ھای انکشافی وزارت خانه ھای مربوطۀ شان به وسيلۀ به اصطالح پارلمان دولت دست نشانده و حذف سه وزير من 

قھر است، وادارم ساخت تا ضمن " غنی"عيت اسالمی که از مدتھا بدين سو با رھبر جم" صالح الدين ربانی"جمله 

ابراز پوزش خدمت آن عده از دوستان که منتظر نوشته ام به ارتباط تحوالت کاخ سفيد اند، به استناد ضرب المثل 

مه شب بازی نخست آنچه را از خي" چراغی که در خانه بسوزد، مسجد را صبر است"معروف مردم کابل که گويند، 

نھاد ھای ادارۀ مستعمراتی کابل برداشت دارم تقديم خوانندگان عزيز پورتال نموده، از ايشان خواستار تکميل و تصحيح 

  .اين برداشت گردم

به اصطالح پارلمان ادارۀ مستعمراتی کابل، که زمانی " کلوخ آتش پريده"در ھفته ای که گذشت، به گفتۀ مردم از 

 درصد بودجۀ انکشافی وزارت شان، مورد ۵٠ء را به خاطر ناتوانی شان جھت مصرف نمودن حاضر نبود حتا وزرا

 وزير کابينۀ ادارۀ مستعمراتی به ١٧و آنھا فيصله نمودند که " آسمان قر کرد و زمين تر"بازخواست قرار دھند، يکباره 

  .وم دور بيفگنند انکشافی، استيضاح و در صورت لزجۀ در صد بود٧٠دليل ناتوانی شان در مصرف 

ای آنانی که به روال کار نھاد ھای ادارۀ مستعمراتی اعم از به اصطالح حکومت و پارلمان آشنا ھستند، چنان غير بر

در اينجا به . منتظره و دور از باور بود، توگوئی آفتاب از مغرب طلوع نموده و می بايد ھمه آمادگی قيامت را بگيرند

ه عمق قضيه وارد شويم، نخست در يکی دو جمله بر بودجۀ انکشافی و تفاوت آن بر بودجۀ منظور آن که بتوانيم بيشتر ب

  .ًعادی مکث نموده، بعدا می پردازم به داليل استيضاح

تا جائی که من می دانم، بودجۀ انکشافی به آن بخش از بودجۀ يک نھاد گفته می شود، که بر پايۀ مصرف ھمان بودجه، 

ش و توسعۀ کارش را فراختر و پھنتر نموده، مطابق به پالن مدنظر و پول اختصاص يافته، نھاد مربوطه، بستر گستر

ًجۀ عادی کامال مشخص بوده به صورت عمده دوبدر حالی که . ارتقاء دھد... يک خود را به دو، سه چھار، پنج و 

  .مصارف کارمندان و روال عادی و موجود کار را می بايد پاسخگو باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی از بودجه ھای عادی و انکشافی و درک تفاوت بين آنھا واضح می گردد، که اگر خورد و برد، سرقت، با چنين شناخت

رشوت و اختالس از بودجۀ عادی برای اداره چيان، غدودی باقی می گذارد، بودجۀ انکشافی امکان دسترسی به گاو 

  :جهدر نتي. کامل را در چشمرس سارقان، مختلسان و رشوت ستانان قرار می دھد

تمام مدت در افغانستان زندگانی نموده اند و مظالم گردانندگان و که  تا جائی که ھمه شاھد ھستيم به خصوص آنھائی -١

بحث اقليت فقط  - اکثريت مطلقوابستگان ادارۀ مستعمراتی را با گوشت و استخوان خويش تجربه نموده اند، می دانيم که 

 آنھائی که اينک به عنوان وکيل و يا نمايندۀ مردم در پارلمان ادارۀ  -یمی گردد، نه چيز ديگربه مقدار مصارف بر

مستمراتی کابل ايفای وظيفه می نمايد، در جريان انتخابات پارلمانی به صد ھا ھزار دالر ھزينه کرده اند تا به چنين 

تنھا دست يافتن به معاش افی، زًکامال واضح است که ھدف اين افراد از قبول چنان مصارف گ .نايل آيند!!" مقامی"

وکالت و خرج دسترخوان خودش و افراد محافظش از مجرائی که قانون معين نموده نيست، زيرا ھرگاه ھدف دست 

ی آورد که يافتن به ھمان معاش می بود عايد شان در مقايسه با مصارف ھنگفتی که تقبل نموده اند، انسانی را به خاطر م

 افغانی يعنی صد پول خريده، بعد از جوش دادن و رنک کردن بخواھد آن را عدد عدد، يکگويا يک تخم مرغ را ھر

  .  پول به فروش رسانده و در انتظار ازدياد سرمايۀ اولی خود ھم باشد٢۵

 نموده و در تاريخ نام شان به مثابۀ ميھنفروش وقتی چنين نيست و آنھائی که خود را به ننگ خدمت به استعمار آلوده

  .ست، بايد ديد چرا به پذيرش چنين ننگی تن داده انديده ادثبت گر

از اعتبار کذائی که نام وکيل برای عده ای به ارمغان آورده و با تکيه بر کرسی وکالت شورا از مصونيت  اگر

برخوردار می گردند، بگذريم اساسی ترين علت کانديد شدن و پذيرش آنھمه مصارف، دست يافتن به امکان غارت 

اين وکيالن خوب می دانند، که از بودجه ھای .  افع ملی به تکيه بر مقام و چوکی وکالت شان می باشدمالکيت و من

ری پول به خاطر مقرری تازه چيز ديگری برايشان نمی رسد، در حالی که عکس بودجۀ عادی، اعادی به جز اخذ مقد

زير  ميليون ھا دالر به جيب ھريک از آنھا سرابودجۀ انکشافی خزانۀ غيبی است که با عقد ھر قرار دادی، می تواند 

صورت گرفته و با استناد اسنادی که خود دولت دست نشانده و حاميانش " کرزی"نمايد، امری که در دوران سيزده سالۀ 

  . ميليارد دالر به ھمين صورت به غارت رفته است١٠٨منتشر نموده اند، بيش از 

که ھم خود می خورد و ھم به " کرزی"خالف " غنی"، "کرزی"ه جای ب" غنی"اين را ھم می دانيم که با نصب 

ديگران اجازۀ خورد و برد آزاد می داد، و از آن طريق ھر يک از وکالء به نان نوائی رسيده با عقد قرار داد ھای 

حصار در موھوم بودجه ھای انکشافی را غارت نموده بودند، اينک آن آزادی در خورد و برد از بين رفته، با در ان

و باندش، درواقع برای وکالء  دو راه بيشتر نمانده، يا می " غنی"آوردن عقد تمام قرار داد ھا از طرف ارگ بخوانيد 

 محکمتر بسته، خود را به گرسنگی به فھم خودشان عادت دھند و يا اين که قشقه ھای گذشته را رابايد ھمه کمر بند ھا 

  .و باندش گذاشته، به خورد و برد شان کمافی السابق ادامه دھند" غنی"از پيشانی پاک نموده، سر بر آستان 

در . اينجاست که مصرف بودجه ھای انکشافی به محراقی مبدل می گردد، که تمام وکالء را به دور خود جمع می نمايد

ل با وکالء قرار داده واقع ارگ، با امتناع و جلوگيری از عقد قرار داد ھا، در عمل وزرای ادارۀ مستعمراتی را در تقاب

بدين وسيله می خواھد از يک جانب از شر برخی از وزراء خود را خالص نمايد و از جانب ديگر، وکالء را نيز وادار 

  .به تجديد قشقه ھای اطاعت نمايد

در " عبدهللا"و " غنی" دومين عاملی که می تواند چنين اجماعی را بين وطنفروشان، به وجود آورد، تفاھم مشترک - ٢

 ایچه اين را می دانيم که ھر دو طرف حين انتخابات به تعداد زيادی از کسانی که بر. ازی به اصطالح کابينه استسنو

" حکومت وحدت ملی"آنھا کار می کردند، وعدۀ وزارت و مقامات ديگر داده بودند، در حالی با تشکيل به اصطالح 
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نند به وعده ھای شان عمل نمايند، در اين جاست که ضمن يک سھم ھريک از آنھا نصف شده و باعث گرديد تا نتوا

تبانی با به اصطالح پارلمان، می خواھند از شر عده ای از آنھا خود را خالص نموده، به جای آنھا با گزيدن افراد جديد 

  .نارضايتی طرفداران شان کاھش بدھند

يری ناپذير وکالء در گرفتن رشوت از وزراء می  نکتۀ ديگری که نبايد از نظر دور داشته شود، آزمندی ھای س- ٣

جھت اخذ رأی اعتماد به شورای ادارۀ مستعمراتی برود، بايد مبلغ که اين را می دانيم که ھر وزيری قبل از آن . باشد

ھنگفتی را به گروپھائی که در آنجا وجود دارد، به صورت پيشکش بفرستد، در غير آن موفق به گرفتن رأی اعتماد 

 ءبه عبارت ديگر با در نظرداشت آن که برخورداری از رأی اعتماد، قيمت معين خود را دارد، وکال. ند شدنخواھ

جمعی از وزراء را مورد مؤاخذه قرار می دھند، تا يا پول بپردازند و برچوکی خويش ابقاء گردند و يا ھم گورشان را 

  .را پر نمايد، جيب وکالء ديدیکانديد جگم کرده، جای را خالی نمايند که 

 افراد  خاموش ساختن عده ای از منتقدان حکومت دوسره با اعطای وزارت و خالی نمودن جای برای عده ای از- ۴

ال کشيدن تعدادی از آنھا تا سرحد وزارت، می تواند علت ديگری باشد که شورای ادارۀ و با" گلبدين"حزب اسالمی 

  .ساخته استزراء و طرد و مستعمراتی را وادار به استيضاح

 با دلق مندرس و آلودۀ ، و ديگر افراد حزب جمھوريخواه که نمی خواھند تا آخر"خليلزاد" ديدن چراغ سبز از جانب -۵

خود را شريک بدانند، می تواند عامل ديگری باشد که تمام پارلمان دولت دست نشانده با يک اشارۀ " عبدهللا"باند 

رھا ساخته، به آنھا مفھوم " عبدهللا"را از شر وزرای " غنی"ذاشته، می خواھند مقامات تصميم گيرنده، پای به ميدان گ

  .واقعی انحصار طلبی را بفھمانند

 حکم نمود که وکالی پارلمان دولت می بايدگانۀ فوق و نکات ديگری که از نظر اين قلم مکتوم مانده، پنجدرغير داليل 

جدان در اداره ای که از که تا مه آن نااليق، فاسد و رشوت خور اند، دست نشانده، يک شبه وجدان پيدا کرده و به حکم و

د و يا جرأت و شرافت به خرج داده، خود را با دزدانی مانند نايتی، عدم لياقت و فساد را بگيرد جلو بی کفنمی خواھ

 امری که .ھندکه آرای جمعيت پدرش و تفنگھای عطاء نور را در حمايتش دارد، طرف قرار د" صالح الدين ربانی"

  .طلوع خورشيد از غرب، در مقايسه با آن محتملتر به نظر می آيد


