
 

 چپاولگريوقانون شکني محلي وارگ رياست جمهوري شوراي ملي 
  ازارگ تا شوراي ملي ومستند سفري پژوهشي 

 (صباح  –استاد )بخش اول  

 
 بينم        جاقت اي وطندارسرد ا

 بينم دلت پردردورنگت زرد

 بدست مشت اوباشان اسيري         

 .همه را قاتل و نا مرد بينم 
سخن گفتن، شعاردادن، محاسبه هاي دل خوش کننده، گزارشهاي مبالغه آميز، تکيه برمقامات امروزي دولت، کش 

دادنهاي جنگ، توزيع پول به چهارجاسوس روزگزران، جابجايی اشخاص دوتابعيتي در امور دولتداري، بيگانه بودن 
باردمان بي نتيجه، و افسوس خوردن در اين باره رنج و مصيبت مردم، بردن، بستن و کشتن ملت ستم ديده، بم -ازدرد

مكررات نخواهد بود، زيرا هر كسي كه در تكراركه چرا اوضاع امنيتي کشور تا اين حد بحراني شده است چيزي جز 
  .افغانستان زندگي مي كنند اين آتش جهنده و شعله هاي آن را مي بيند و با گوشت و پوست خود آن را احساس مي كند

مديريت ضعيف، و ندانم كاري هاي توجيه ناپذير خود، طالبان نزديک به مرگ را دوباره زنده كرد و جنازه  دولت با
 .متالشي شده تروريزم را از تابوت بيرون كشيد و جان تازه اي به اين كالبد فساد و تباهي دميد

درشوراي ملي نيزمفسدترين، بي بندوبارترين ، بي تنصاف ترين وبي جدان ترين انسانها لميده اند وبا بسته هاي پول 
 . بزرگترين خيانت وجنايت را به حق مردم وميهن انجام مي دهند

 ...باغ ما 

 
 كركس و كفتـــــار دارد باغ ما
 تا بخواهي، مـار دارد باغ ما

 انـــــد باغ ما كوچيدهبلبالن از
 جاي بلبل، سار دارد بــاغ ما

 گل کرده است! باغ پهلويی، ببين



 گل ندارد، خـار دارد باغ ما
 بر دلش داغ بهاران مانــده است

 حســرت ديدار دارد باغ ما
 سر درختي هاي ما يخ بسـته است

 سرنوشـــتي تار دارد باغ ما
 برخالف آنچه مردم گفتــــه اند

 د باغ ماباغبان، بســـيار دار
 بوي باروت است جاي بـوي گل

 كشــتار دارد باغ ماووحشت 
 :ميان دهكده پيچيـــده استدر

 خــوار دارد باغ ما ديو آدم
 باغ، تا باغـــي شود بــــار دگــر

 صد هزاران كار دارد باغ ما
 وصف باغ ما، به كيوان رفته است

 ...يك جهان اسرار دارد باغ ما

 رياست جمهوري تاشوراي مليچپاول وغارتگري ازارگ 

 
نظام اداری ما ميراث بجا مانده . فساداداری درکشورازقبيل رشوت، خويش خوری سبوتاژبه اوج خويش رسيده است

واپس گرايی بوده که انحصار، استبداد، نژاد ساالری  اززمان چوروچپاول کشوروسيله مفتخوران تفنگداروسنت ها ی
تا اين نظام مبتنی برچنين فرهنگ و تعامالت حاکم . وخويشخوری جزو شاخصه های انفکاک ناپذير آن به شمار می آيد

 . برجامعه باشد، اميد اصالح آن خوشخياليی بيش نخواهد بود
ر افتاده است، اصالح شاخ وبرگهای آن چگونه می تواند اميد وقتی نظام کنونی ما از درون و از تنه پوسيده و ازکا 

تجربه پنج سال گذشته درمبارزه با تروريزم، مواد مخدر وفساد وارتشا به خوبی وروشنی ادعای فوق را به  آفرين باشد؟
از چندی با بن اثبات می رساند؛ هرپروسه ملی در آغاز با شور وشوق، هياهو وتبليغات به راه انداخته می شود؛ اما پس 

 . بست مطلق می رسد که حتی مسئوولين آن از انکار وتوجيه آن عاجز می مانند
كه فرود يك گلوله توپ قلب چند نفر را می د ! نستندمی داارگ نشين وپارلمان باال نشين اگريان وقدرت پرستان بنيادگر
خواهد شد و اين اشك چه جگر هايی را خواهد  ل که هر صدای فيراسلحه، فردا به قطره اشكی بد! می دانستند اگررد ؟ 

ن، آرامش مادری كه فرزندش را با الاليی گرمش درآغوش خود  سوزا ند ؟ ميدا نستند جنگ يعنی سوختن، ويران شد
! ك درقامت خميده مادرچه تاثيرداشت؟ ميدانستند ن تن گرم كود خوابانيده، نوری، صدايی، ريزش سقف خانه و سرد شد

م يعنی آتش، يعنی خونين شدن وسرخ شدن جامه ای و سياه شدن جامه ای ديگر، امابازهم کشتند وگلوله جنگ يعنی ست
كه كدام مادر ضجه می كشد ؟ كدام پيراهن سياه می شود ؟ كدام خواهر بی ! ميدانستند. باران کردندوويرانه مبدل نمودند

اره می شود ؟ كدام كودك درانزوا و خلوت خويش ازدرد برادر می شود ؟ آسمان كدام شهر سرخ می شود ؟ كدام گريبان پ
 . اما بازهم ادامه دادند وبه اسارت کشيدند. جا نسوزبی پدری اشک ميريزد

چرا رئيس ووکيالن ولسی جرگه بخاطرتامين عدالت وحاکميت قانون عامليين اصلی جنايت ذيل را مورد استيضاح 
هزارانسان بی گناه وبی دفاع را بخاک وخون  درحدود شصت وپنج تاهشتادجنايتکاران که  : وبازپرسرس قرارنميدهند ؟

 . کشانده وکابل زيبارا به ويرانه وشهر را به شهرارواح تبديل نمودند



 اولی، از تعليمات عسکری، از حداقل فهم سياسی هيچگونه اعطای رتبه های بزرگ نظامی به اشخاصی که ازسواد
نشانها و مدالها به اشخاص که جزخيانت وجنايت درحق مردم وکشورکارنامه ديگری اعطای القاب ها، . آگاهی ندارند
در . . . تعيين و تقرری افراد بی سواد و کم سواد، قاتل و آدم کش، دزد و قاچاقچی، سالحدار و جنگ ساالر. باخود ندارند

 . پست های مهم دولتی

 درحکومت چه گذشت؟؟؟

 
ط است و مافياي هيروئين و بنيادگرايي دست باز دارد، صحبت از وجود آزادي و در جايي که تفنگ و زور و دالر مسل

 .دموکرا سي و قانون و عدل مسخره است
 تفنگداران جنگ ساالر. تقويت آنهامبادرت ورزيديه طالبان وارد جنگ شود به تجهيزوهنگامي آمريكا تصميم گرفت عل
 بی ثبات شيزم وبرهم خوردگی وضع اجتماعی ديده، از همين جهت پيوسته درصدد بقاونفع خويش را درايجاد انار

به  نها فقط وفقط درحنگ وتفنگ مي بينند آ و سود خويش را تالش هاي مذبوهانه مينمايد وضاع نگهداشتن ا
سه بنا م جمع دولت پرو. منظوراغوا وسرکوب مردم، درتمام عرصه ها دست به اقدامات خائنانه و ماجراجويانه ميزنند

ست گرفت که ميليون ها دالررا به بادفنا داد، ولي درظاهرارقام هاي ارايه مي گردد که اميد واري آوري سالح را روي د
 .هاي کاذبي را به مرد م نويد ميدهد 

با گذ  اما کشتن ، بستن ، بردن ، اختطا ف ، زورگويي ، قاچاق وحشت ، بربريت ، جنگ هاي ذات البيني و مرد م آزاري 
گزارش هايي در دست است که افراد ملبس به يونيفورم پوليس، در اخالل . شت هرروزوسعت بي سا بقه پيدا مي نما يد 

امنيت شهر نقش داشته اند، با اينکه از سوي مقامات دولتي اعالم شده که اين افراد از چوکات اداره پوليس خارج بوده 
ند، اما اين موضوع به قوت خود باقيست که با نبود زير ساخت اقتصادي افزايش اند و تنها از يونيفورم استفاده کرده ا

 .اين موضوع سبب پديد آمدن نوعي کانگستريزم شهري گرديده است  . بيکاري سبب اخالل در امنيت اجتماعي مي شود
در   و امنيت  و صلح  از ثبات  انينش  حضوردارند اما هنوز هيچ  درافغانستان  امريكا و متحد ين  كه  است  از پنج سال  بيش 

، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي   طالبان  از سقوط  نداريم ، زيرا پس  كشور سراغ
 با  ، چور و چپاول و مذهبي  قومي  اختالفات  زدن  ، دامن زنان  بشر، حقوق  حقوق  در نقض  تفنگدارا ن   نشد بلکه دست

  آيساف  حضور نيروهاي  با وصف  كه  است  دنيا آشكار گشته  بر اكثر مردم  ما بلكه  نه تنها بر مردم  حال . زگذاشته شد 
 :است  مانده  بشر باقي  حقوق  از مراكز فجايع  يكي  عنوان  به  افغانستان  ، هنوز هم كرزي   بلند باالي  وادعاهاي

خود   سابقه بي  ، افزايش   افراد مسلح  توسط  اجباري  بيشمار تجاوز، تهد يد و ازدواج  دث، حوا زنان  عليه  خشونت  ادامه 
  ، احساس دخترانه  مكاتب  نفرستند، سوزاند ن  مكتب  خود را به  ها تا د ختران ، تهديد فاميل زنان  و خو د سوزي  كشي

و   زنان  ، افزايش در راديو و تلويزيون  زن  واز خوانانآ  ظاهر شدن  ، ممنوعيت از خانه  در كار بيرون  زنان  ناامني
  ...فحشا ندارند و  به  آوردن  و روي  جز گدايي  اي چاره  كه  هايي بيوه

اگر سالح جمع . هم اكنون دهها هزار ميل سالح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد كه عامل نا امني در كل كشور هستند
همين حاال تنظيم هاي حزب . افتند ويي، درگيري، قتل و جنايت چگونه اتفاق مياوري شده باشد، پس اينهمه زورگ

كامالً مسلح ... گلبدين، جمعيت رباني، شوراي نظار، اتحاد سياف ، وحدت اكبري، وحدت خليلي، حركت هاي اسالمي و 
ها و بعضي از فرماندهان و سرگروپ . دارندان و قوماندانان امنيه تنظيمي هريك دهها ميل سالح در اختياربوده، والي

 . مسووالن اين تنظيم ها در دولت نيز شركت داشته ولي سالحكوت هاي خود را حفظ كرده اند

 آيا خارجي ها نمي دانند که درافغانستان چه ميگذرد؟؟؟



 
خارجي هاي دموکراسي ساالرکه با توپ وتانک، بم وراکت، اجيروآدمکش وقوتهاي هواي وزميني به کشورما يورش 

 . آوردند وبنام دموکراسي ومردم ساالري چه که نکردمد
  نيتو ام  و صلح  ازثبات  نشاني  حضوردارند اما هنوز هيچ  درافغانستان  امريكا و متحد ين  كه  است  ازپانزده سال  بيش

، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها   طالبان  از سقوط  نداريم ، زيرا پس  دركشور سراغ
  ، چور و چپاول و مذهبي  قومي  اختالفات  زدن  ، دامن زنان  بشر، حقوق  حقوق  در نقض  تفنگدارا ن   اقدامي نشد بلکه دست

اين را نميدا ند که تفنگداران بيش ازيک ونيم دهه باالی خون ملت به تجارت مشغول  آيا خارجي ها. با زگذاشته شد
بودند ؟ مگر داد ومعامله های پيدا وپنهان اين اين تشنگا ن قد رت ؛ مردم رنج کشيده مارا به خاک وخون نکشاند؟ مگر 

برای خود واقارب خود اعمار نمودند همين ها نبودند که در بدل ويرانه ساختن کشور ؛ قصر های مجلل در داخل وخارج 
؟ مگر همين ها نبود که راکتباران شوراي نظاروحزب اسالمي رابرفرق مردم مظلوم کابل اسالمی وقانونی مي خوا ندند؟ 

فرانسه ، جرمني ، پاکستان اسرائيل ، مگر همين بنيا د گرايا ن نبود که ميليون هادالر کمک سعودی ، آمريکا ، 
رزمان قد رت خويش در اصطالح جهاد وچه درزمان به را به حساب های شخصی خويش چه د ...ين ،کشورهاي شيخ نش

ست وپا محکم چسپيده بود ؛ به هر کنج  د    مگراينها نبود که چوکی رياست جمهوری را چهار. خارج واريز نمودند ؟ 
 . وکناری که فرار کردند چوکی را با خود بردند ؟

دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربايی توسط نيروهای نظامی، پوليس و شعبات استخبارات ـ  تعرض خشونت آميز جنايی ـ
،تخلفات عليه اهالی فضای رعب و  تعرض بر مطبوعات و فعاالن سياسی، و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن

 .ترس در اکثر مناطق افغانستان بيداد ميکند
مانند مکاتب و " اهداف آسان"اری و ترور افراد عام زده و با حمله بر اين گروها بشکل روزافزونی دست به خرابک

گروههای فوق می خواستند با اين اعمال  .معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را در ميان مردم عوام ايجاد نمودند
ن سال قسما عامل تجارت پررونق مواد مخدر در اي .ناتوانی دولت را در تامين امنيت و حمايت ازساکنين محل نشان دهند

اين تجارت نصف . رکوردی قائم کرد ۰۶% و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد 
افغانستان وشمال وشمالشرق نا آرامی در جنوب و جنوبشرق  .هروئين جهان را تشکيل می دهد ۲۹% درآمد کشور و 

نيروهای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های  ، با آنکهه استبه جنگ تمام عيار مبدل شد
کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ نقاط  اکثردر. ، چرا اقدامي نمي کنند؟؟؟سازمان ملل متحد به عهده دارد 

 . مي گيردساالران و مليشاهای محلی که ظاهرا با دولت همنواند قرار 

 بختي هاي ملي  هادربدنقش خارجي 

 
با اندوه خيلي فراوان بعدازاستقرارنيروهاي حافظ صلح بارديگر تفنگ دراختيار گروپ جنگساالران فراري ديروزي 

تفنگداران ازگوشه وكناركشور بگوش مي ... اخباردردناکي ازچوروچپاول و دزدي و راهگيري و  قرارگرفته و هرروز
 .ز واقعات دلخراش راپور مي دهند رسد و خبرنگاران داخلي و خارجي ا

... گلبدين ،   اگر چنين مي بود اسا مه بن الدن ، مال عمر،. بنيا دگرايان بايد بدانند كه محك شخصيت انسان تفنگ نيست 
 .شخاص که درپهلوي کرزي لميده اند شخصيتهاي دوست داشتني وبزرگي مي بودند و غيره ا

اختطاف , كودك ربايي , قاچاق احجار قيمتي , وز روشن غارت مسلحانه چرا جرم و جنايت صد برابرشد ؟ در ر 
زنداني ساختن زنان , رشد عقايد منفور بنيادگرايي, غارت كمك هاي بازسازي , ترورهاي سياسي , كارمندان بين المللي 



قصه ي است ا  رشد توليد و قاچاق مواد مخدر همه وهمه, و رشد فعاليتهاي روز افزون مامورين مخفي همسايگان 
ب اند  اينها همه نتيحه آ نست كه همگي نزد يك ديگر خويش دهان پرآ. زفشارروزافزون تفنگ وتفنگداران درکشور

لحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار  ز كس نميترسد واطاعت هم نميكنند و جنايت كار قبل از همه حق ا كسي ا
تي زنان را به حكم خود سنگسار ميكنند وخود بدون ترس وبيم ا زقانون ح. ساخته با خاطر جمع اقدام عملي ميكند 

 . وبازخواست مي کوشد تا چند بلند منزل ديگر اعمار نمايند وتجارت خودرا وسعت ببخشند
كجاست فابريكه نساجي بگرامي كه هزاران كارگر در ان نفقه ميکرد ؟ كجاست . كيست مسول اين همه جفا و جنايات 

پروژه بس هاي برقي وغيره وغيره؟ بااندوه بي پايان پس ا زپيروزي نيروهاي بين , افغان تركاني , جنگلك كارخانه 
المللي برتروريستان قاتل وآدم کش کلمه اسالمي به نام افغانستان يکبارديگرسنجاق شد ما شاهد خود سري هاي زيادي 

خالف نورم های حقوق بين المللي به آن متوسل صاحبان کرسي وچوکي دردولت کنوني بوديم که زيرنام شريعت بر
نست كه همگي نزد يك ديگر خويش دهان پراب اند كسي از كس نميترسد واطاعت هم نميكنند اينها همه نتيحه آ .گرديدند

حتي . و جنايت كار قبل از همه حق الحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار ساخته با خاطر جمع اقدام عملي ميكند 
نان را به حكم خود سنگسار ميكنند وخود بدون ترس وبيم ا زقانون وبازخواست مي کوشد تا چند بلند منزل ديگر اعمار ز

 .كيست مسول اين همه جفا و جنايات . نمايند وتجارت خودرا وسعت ببخشند بال به پس اينقدر گرسنه ويتيم وبيوه وبيكار
فاع کشورپروسه خلع سالح راشدت وحاکميت ننگين تفنگداران  ي دچرا ريس دولت بخاطراشک وآهي مردم بي گناه وب

 .ريس جمهورمطمين باشد که تداوم حاکميت جنگ ساالران ختم دولت وي خواهد بود   .پايان نميد هد ؟

 چه شد؟؟؟( جمع آوري سالح ) آر.دي . دي 

 
 :آر اعالم كرده اند كه.دي.مسئولين دي

اين ارقام نشان ميدهد كه پروسه ملكي سازي، خالف فيصله . ست دارند سالح بدگروپ،  ٠٠۶۶نفر مسلح در  ٠۹٠۶۶۶
موجوديت اين مقدار سالح به شانه جنگساالران، مشروعيت دولت و  . هاي بن چقدر ناقص و بطي به پيش رفته است

د اعمال نفوذ نكرده پارلمان را بشدت زير سوال مي برد زيرا ناممكن است اين گروه ها به نفع افراد و تنظيم هاي خو
در صد سالح خود را تحويل داده  ۹۶آيا همين قومانداناني كه در قعطات نظامي به پروسه ي دي دي آر پيوستند، . باشند

در صد آنها را براي روز مبادا نگهداري نكرده اند و آيا با همين سالحها همين امروز غارت و چپاول نمي  ٠۶اند؟ آيا 
مواد مخدر به خارج از كشور، درگيري ها، راه گيري ها، اختطاف ها و قتل در شهرها حتي در  كنند؟ انتقال اين مقدار

 پايتخت با كدام سالح صورت مي گيرند؟
آيا اين به . تفنگداران با تكيه به نيروي نظامي خويش خواستارهرج ومرج ، چوروچپا ول ، زورگوي وبي قانوني اند 

  . تضعيف جنگ ساالرا ن را نه تنها دولت، بلكه مردم نيز به شدت خواستاراند پروژه خلع سالح و. صالح مردم است؟ 
 مردم نه تنها خواستار خلع سالح و حذف نيروهاي جنگ ساالر هستند، بلكه اين راه را تنها راه اعاده امنيت در

دهه درحاکميت تفنگ  پروسه خلع سالح آغاز شدو اميدواريهاي را در ميان مردم پديد آورد مردمي که طي بيشترازيک
هزارا ن قربا ني دادند و کشور خود را نمايشگاه عظيم انواع سالح هاي سبک و سنگين مي ديدند، درين آرزو بودند که 

 . روزي سايه سياه تفنگ را برباالي سرشا ن نديده واين حاکميت ننگين را براي ابد به گورستا ن تاريخ دفن نمايند 
ر سازمان ملل متحد اعالم شده است که مردم افغانستان در اکثر مواقع اظهارداشته اند که در گزارش ديده بان حقوق بش

براساس اين گزارش ، اقدام که براى خلع  . اى محلى و فرماندهان نظامى بيم دارند آنان بيش از طالبان از رهبران فرقه
هزار خلع سالح شدند اما هنوز بيش  ۹٠سالح ده ها هزار شبه نظامى غيردولتى در افغانستان صورت گرفت حدود 

مىگيرند وبه هدايت دولت عمل نمي داران ازسران تنظيمي  خويش دستوراين سالح .سالحدار وجود دارد هزار  ۰۶از
شود تا جنگ ساالران بتوانند قوانين خودشان را درمورد غير نظاميان و مسووالن دولتى  اين ارتباطها موجب مى . نمايند

ميالدى در افغانستان ، جنگ  ٠۲۲۰تا  ٠۲۲۹جنگ داخلى سالپس از . به عمل آورند که به ضرر افغان ها است
عد آنان به آمريکا کمک کردند تا رژيم طالبان را سال ب ۵ساالران توسط رژيم بنيادگراى طالبان بيرون رانده شدند و 



 ، امنيت ملي وزارت دفاع ، وزارت امورخارجه و وزارت داخله -همه دولتي سرنگون کنند و درعوض ، پست هاى 
 .را بعنوان پاداش در دولت داشته باشند…و

 دردولت کيها سهم دارند؟؟؟

 
، زورگويي ، بي قانوني ،   ستاني  ، رشوه تفنگداران يکبارديگرفساد ماليوبياددارند که باحاکميت مجدد  مردم ميدانند

خورد و . فساداجتماعي ، جنايت اخال قي ، بزن ، ببروبکش سالحداران ، بيكاري ، فقر، وجوروچپاول به اوج خود رسيد 
  سران. آوراعمارمجدد  شرم  بودن وكند  دولتي  هاي هاوديگرارگان وزارتخانه  وسيله  به  خارجي  هاي كمك  اعظم  برد قسمت

  افغانستان  كه  بوده  مشغول  هيروئين  ي بيسابقه  توليد وتجارت  و ناتو به  عسكر امريكايي  هزاران  چپاولگر درزيرچشم
ادها ، فري« بيان  آزادي»بر  مبني  باوجود ادعاهاي. اند قرار داده  هيروئين  توليد كننده  كشورهاي  رامجدداً درصدر ليست

و تهديد روبرو   و تفنگ  و شتم  را دارند با ضرب  شان  غير سازشكارانه  ابرازنظرات  جرئت  كه  گردند وآناني مي  درگلوخفه
قدير،   حاجي ،  داكترعبدالرحمن ، قاتالن معترض  منصبان پوهنتون کابل ، صاحب   محصالن  قاتالن  كه  دركشوري. شوند مي

  توان اند نمي  نشده  كشانيده  محاكمه  ديگرهنوز به  ه هاي مسکين وبي دفاع اسماعيليه وصدهايفرخنده ، ده هانفرازهزار
  .  زد  و دموكراسي  داد ازانفاذ قانون

آيا حکومت وخارجي ها می تواند با اين شگردها دهان مردم را ببندند ؟ هرخانه ويرانه ای، هرفرزند يتيمی که پدرش به 
پرچم های برافراشته ای ... لرپرست به قتل رسيده است ، هربيوه زنی ، هردست وپابريده ای ودست نوکران بيگانه ودا

 .حتی اگر ما کورباشيم ونبينيم ويا کرباشيم ونشويم. هستند که ظلم وجنايت مجاهد نمايان را فرياد می زنند 

 درباره اتمرچه ميگويند؟؟؟

 
 ارگ .اتمر با صداقت انجام وظيفه می کند

او بيرون از صالحيت های وظيفوی . بجای اينکه برای ارگ ممد واقع شود، متاسفانه فضا را پيچيده ساخته استاتمر 
 رييس پيشين امنيت ملی -رحمت هللا نبيل  .اش مداخله می کند

 معاون پيشين مجلس نماينده گان -ظاهر قدير  .اتمر داعش سازی می کند و من در اين رابطه اسناد دارم
 جنبش روشنايی .ادثه خونين دهمزنگ دست دارداتمر در ح

 معاون اول رياست جمهوری -جنرال دوستم  .اتمر در کمين بر من قصد کشتن ام را داشت
 والی پيشين پکتيکا -کريم متين  .طالب سازی مصرف می کند/اتمر پول های زيادی را در پروسه داعش

 مردم .جوزا دست دارد 21اتمر در پس شليک به روی مظاهره کنندگان در جمعه 
اتمر بايد برکنار شود، صالح الدين ربانی پس از حمله انتحاری بر مراسم جنازه شهيد سالم ايزديار از حکومت خواسته 

 جميعت اسالمی .است
بدون استثنا در تمامی تعيينات . بدون ترديد اتمر خارج از صالحيت و وظيفه مشاوريت شورای امنيت ملی مداخله می کند

کتور های امنيتی نقش دارد، حتا پيشنهاد تعيين آمرين حوزه در کابل برای مدت چهار ماه بخاطر گزينش افراد در س
 .اگراتمر پس حوادث که متهم است وجود ندارد بيايد برای مردم وضاحت دهد .مورد نظر او در دفترش معطل می شود

 دالربازي مقامات



 
  :استمعاشات ماهانه چنين در نظر گرفته شده 

 هزار افغانی  ۷٠۴جمهور  برای رييس 
 هزار افغانی  ۹۴۰جمهوری   برای معاونان رياست

 هزار افغانی  ٠۲۵برای وزير، مشاور، امنيت ملی و لوی سارنوال 
 هزار افغانی  ٠۳۶هزار تا  ٠۰۹برای روسای نهادهای مستقل از 

 هزارافغانی  ٠۹۰ها  برای معيننان وزارت
 هزار افغانی  ٠۳۶برای وزير مشاوران 

 هزار  ۹۹۴برای روسای شورای ملی 
 هزار افغانی  ٠۰۹برای معاونان شورای ملی 

 هزار افغانی  ٠۵۰برای منشی ها 
 هزار افغانی  ٠۵٠برای ساير اعضای شورای ملی 

 هزار افغانی  ۹۹۴برای رييس ستره محکمه 
 هزار افغانی  ٠۲۵برای ساير اعضای ستره محکمه 
 افغانی  ۲۴۵۶۶برای والی واليت های درجه اول 
 افغانی  ٠٠۶۶۶برای والی واليت های درجه دوم 
 .افغانی  ۰۵۶۶۶برای والی واليت های درجه سوم 

 


