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ً نوید بخش و  در این مقطع تاریخی  در کشور ما گزنش  دولت  وحدت ملی ماهیتا

ید در حرف به جامعه قبوالند  امیدوار کننده و ضرورت است سیاست  وحدت ملی را نبا

باید رهبران آ گاه پاکنفس باوجدان بیدار دولت وحدت ملی را در عمل ثابت و 

پایدارساخت رسانه ها ، جامعه مدنی، اتحادیه ژورنالیستان و اتاحدیه جوانان آ گاه غرض 

روشنگری افگار جامعه ارزشهای وحدت ملی و ملت سازی در نقاط  دور دست 

 کشورما در بی امنیتی بی ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی و فساد اداری برسانند. فعلً 

قرار دارد یکی از عوامل آن بقایای عمل کرد سه ارگان دولت بوده آن ها که وزیر وکیل 

و غیره بودند اعمال شان  مافوق قانون با مردم حرف اول را با سلح جواب میدادند 

بیکای و بی امنیتی را با ر آورده بدتر از آن  حریص قدرت زراندوزی که نتیجه آن فقر

زمینه را کشور های همسایه مسعد ساختن که اجنت های خود را در بدنه دولت در سه 

ارگان نصب و حتی استخبارات منطقه را در کشور ما فعال نمودند حاال دولت باید 

اما مردم تعین  اعتماد مردم را جلب نماید زیرا اراکین دولت در جامعه سازی نقش داارد

کننده وحدت ملی است اعتماد سازی چگونه صورت گیرد دولت روی اصالت و وجدان 

قاطع بدون محافظه کاری ومصلحت خأنین و اختلس گران بیت المال حقوق حق اله و 

حق العبد ملت را به میز عدالت بکشانند و از طریق رسانه ها معرفی نمایند طور مثال 

لیه ستون فقرات اقتصاد کشور است کارمندان باید تخصصیبا بعرض برسانم وزارت ما

تجربه و محسب باشند اما چوکی های کلیدی آن از یک حزب نصب که توانایی دانش 

جلو گیری از اختلس بیت المال را ندارد و مثلً وزارت مالیه به چه أساس چه ضرورت 

و یا بفروشد وزارت  بدون در نظر داشت نفع ملی یک تعداد تصدیها را مخلط خصوصی

مالیه نظارت کننده در پول بیت الما ل است  بانک مرکز باساس کدام صلحیت به بانک 

مرکز اجازه داده اند که مبلغ نهصد میلیون دالر دارایی عامه در بانک خصوصی کابل 

بانک سرمایه گذاری کنند نفع پول ملت در کجاست اصلً این اقدام باالی چپاولگری پول 

بانک پرده انداخته تیل گازز و دیگر روغنیات چون مواد محترقه است اصوالً وارد کابل 

کنند گان در گمرکات تخلیه ن نمی کنند برایت اسناد بنادرتشخیص محصول میگردد باید 

قبل از تورید تیل وگازروغیره ریاست گمرکات اصل و کاپی قرارداد های وارد کنند گان 

یات غرض تطبیق محصول دهی اطمینان نموده باشند و را بدست آورده در گمرکات وال

همچنان بیلنس تجارتی تاجران و شرکت های که بامواد نفتی سروکاردارند از بابت 

مالیات برعاید ات قابل رسید گی همه جانبه است موضوع بانک ها نیز قابل باز پرسی 
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نک  بانک رهنی بوده بانک مرکز در سنوات گذشته در چند بانک مثل پشتنی تجاتی با

تعمیراتی و غیره سرمایه گذاری نموده بود خصوصاً پشتنی تجارتی بانک داد و گرفت 

جناب  2001مبالغ هنگفت داشت که درج بیلنس های همان زمان است بعد از سال 

کرزی فرمان صادر کرد پول های کاغذی چاپ شده زمان مرحوم ربانی و جنبش ملی 

له و حریق شودذ مسؤلین و قدرتمندان از این فرمان سؤ سه صفر وضع به پول جدید تباد

استفاده نموده شرکت ها وتاجران که قبل از فرمان با تضمین از بانک  ها پول کشیده 

بودند یعنی مبلغ یک  میلیون قرض خود را با تأدیه یکهزاافغانی محاسبه بانکی نموده و 

صفر تأدیه  واز اشخاصی بی پول های پس اندازها با واسطه همان پول بدون کسر سه 

واسطه تا الحال در  پشتنی تجارتی بانک مانده  محترم ر یُیس صاحب جمهور از 

استخبرات امریکا وایران پول بدست آ ورده زمانیکه رسانه ای شد فرمودند بلی پول داده 

اند به جای درست مصرف شده در حالیکه مبلغ هنگفت بنام که تخصیص بریاست 

وده باید قانوناً آن پول در بانک مرکزی تحویل و بعداً مصرف می جمهوری شامل ب

گردید در بندر حیرتان هزارها تن تیل اسناد مجرایی ترتیب شده که تانک سوراخ به 

زمین جذب گردیده است یکی از عوامل دیگری همه نابسامانی در جامعه کشور ما 

ین احزاب اکثر با سلح با تشکیل احزاب متعدد قومی ، سمتی ، مذهبی  ولسانی است ا

مردم  حرف میزنند جالب تر از اینکه احزاب مذککور با ارایه برنامه و اساسنامه در 

وزارت عدلیه راجستر اند هیچ مرجیع وجود ندارد اعمال احزاب را نظارت و در 

صورت خلف ورزی سلب جواز فعالیت و از طرق  رسانه ها به آگاهی مردم برسانند 

ات قانون تعداد احزاب در کشور محدود فرا گیر اقشار  جامعه شعوری بایست در چوک

باشند  تعهد بدهند که سلح و افراد مسلح ندارند و نداشته باشند باید دانست نماز با 

جماعت را خداوند متعال بر مسلمانان فرض گردانیده درصفوف نماز پشتون، تاجک ، 

ی را  به جا میآورند که نماانگر هزاره و ازبک و غیره در یک صف احکام خداوند

وحدت ملی در اسلم است  ) نه طرح و ابتکار خان گری ( همچنان خداوند متعال بر 

مؤمنان ثروتمند ذکات با شرایط فرض گردانیده چنانچه در صغیر ذکات روا نیست با این 

یم و معنی اگر اطفال یتیم صغیر در اطراف محل سکونت ثروتمندان تابع ذکات باشند تعل

تربیه اعشه آن ها بدوش ثروتمندان است با تأسف در شهر ها و اطراف  تعداد اطفال 

صغیر یتیم در کشور اسلمی افغانستان از بین کثافات شهر نشین ها در اطراف از عقب 

حیوانات اهلی بدست آوردن یک لقمه نان را جستجو مینمایند زراندوزان قدرتمندان 

رسانه ها به نمایندگی از این ملت رنجکشیده حرف میزنند  وکلی محترم پارلمان که در

از پهلوی این اطفال مظلوم بی تفاوت با سلح بدست شان میگذرد تعجب آور است این 

وکلی محترم معاشات و غیره مصارفات شان از کمک های خارجی در بودجه تعین 

در این باره بی اندیشند  میشود بعد از سبکدوشی شان نیز معاش و امتیازات میخواهند باید 

دهقانان کم زمین و بی زمین با زحمات نعمات مادی تولید  زمانیکه حاسلت زحمات 

خود را در بازار ها عرضه مینمایند در عرض راه پوسته های تلشس سهمخودرا 

میگیرندنزدیک این پوسته ها اجاره داران بازار ها از آنها پول می ستانند در مرکیت ها 



نیز ته جایی می پردازند و از طرف شب یک تعداد اوباش های مسلح با لباس و مندوی 

طالب عشر تقاضا و اخذ مینمایند زمانیکه دهقان مصارف دهقانی و فامیلش را محاسبه 

مینماید مصارف دهقانی و فامیلش را پوره کرده نمی تواند ناگزیر بیل را باالی شانه 

نتیجه به گره بیکاران جامعه می افزاید و زمینه انداخته درشهر ها نیرو عرص میکند در 

سربازگری به جنگ ساالران طالبان مساعد میگردد  وبعضی نظربه جبر زمان به دزدی 

دست میآ زد زمانیکه دستگیر شد بدون درنظر داشت انگیزه دزدیرسانه های حکومتی 

د افراد مسلح وگروهی ر اخبار روز قرار میدهند در حالی که یک تعداد زورمندان تعدا

دارند طورشعوری از سیستم بیروکراسی دفاتر دولتی میلیون ها افغانی و دالر از بیت 

المال و محصوالت قابل پرداخت دزدی مینمایند با مصرف چنین پول وکیل پارلمان 

وچوکی دولتی غرض حمایت انتخاب و یا مقرر مینمایند عوامل دیگر فشار اداری و بی 

جمهور و اعضای کابینه والی صاحبان اکثر در قفس اند وکلی ثباتی در کشور رئیس 

پارلمان و شوراهای والیتی و مقا مات دولتی با پول انتخاب و مقرر میشوند لیاقت دانش 

و مسؤلیت پزیری در نظر گرفته نمیشود مردم  مفهوم و ارزش رای دادن را در 

رتباط انتخابات و دادن در روان انتخابات که تعین کننده سرنوشت  شان است نمیدانند به ا

جامعه  آگاهی بخشیدن از وظاایف عمده دولت و جامعه مدنی کشور است و طرح قوانین 

مسؤلیت پذیری  و مکاافات ومجازات اراکین مقامات دولتی تصامیم اتخاذ و همچنین 

حقوق و مکلفیت مردم در جامعه منحیث فرهنگ از طریق وسال جمعی مردم آگاه شوند 

ک شما با شعار تحول و تداوم و إصلحات همگرایی با هم فکان خود در دولت حل 

وحدت ملی دست یافته اید امید است در تحکیم حاکمیت قانون همگانی ومردم ساالری 

چشم بینا وگوش شنوا وجدان بیدار خداوند متعال بشما اعطا فرماید باید گفت مردم سنگ 

ظام شناسی و تشخیص کرده میتوانند و جلب محک اند چهره ها را با سوابق آن در ن

استخبارات منطقه اند . این فرد ار شیخ سعدی را باید در نظر داشت . سرمیه زندگی در 

                                    جهان دو گز کفناست  ،  آن هم در شک است که بری و یا نبری .

                                                                                                                                                       khowaja@hotmail.dkالحاج اسرار خواجه محاسن سفید .     


