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 ۰۱/۴۱۰۲ /۵                   حفیظ هللا خالد  

 !کابینه جلسۀاولین مورد تصامیم در

 

هموطنان عزیز ما اطالع دارند که در آستانه انتقال قدرت در کشور ما بازار تفویض امتیازات معنوی و تقدیرنامه    

به خویشرا با رافراد نزدیک و وفادا قبل از اینکه مقام خویشرا ترک نمایند، ردید و مقامات عالیرتبهها خیلی گرم گ

انواع مدالها و امتیازات معنوی نوازش نموده ، البته اعطای مدال و تقدیر نامه به مامورین ملکی و نظامی دولت که در 

از زحمات و  تحسین بوده و بمثابه قدرشناسیخوراقت و شایستگی نشان دهند کاری دراجرای وظایف محوله از خود لی

امتیازات معنوی نیزمانند امتیازات نامه ها و سف که درکشورما تقدیرأوده ولی با تان جامعه بخودگذری های خدمتگذار

 دیی آمین تقدیر نامه ها در رسانه ها براخبار ا،ازمیگرددمبنی روابط و وفاداری های شخصی صورت مادی اکثرا بر

مقرب به  عاونین دفتر و افرادتفویض این امتیازات معنوی و ترفیعات فوق العاده نظامی عمدتا شامل حال روسا و م که

کوچکی نیز نصیب  سهمی دولتی ن حاتم بخشی ها ی مقاماتازی که کارمندان عادی تابوده  دولتی مقامات بلند پایه

 .نگردیده اند

تعدادی از اعضای انتصابی مشرانو جرگه که قبال مورد تفقد جناب  ی معنویاعطای همین حاتم بخشی ها به سلسله  

جبران  حاصل نموده بودند برای بحیث سناتوران انتصابی عز تقرر برمبنی روابط و یا ضوابطرفته قرار گ  کرزی

نامگذاری میدان هوائی بین المللی کابل بنام حامد کرزی مطرح  درموردپیشنهادی را جناب کرزی  بخشی های مقام

شند نموده با مقام عالی را آن آن همه عنایات بیکران قدرشناسی جناب کرزیدر آخرین روزهای زمامداری  نموده  تا

رسیده اند  جناب کرزی به آن مقام اولین جلسه کابینه که اعضای آن هم از سر خیراتوقتی پیشنهاد مشرانو جرگه در

جلوگذاشته در پهلوی صحه بقدمی در از کیسۀ خلیفه بخشیدن م نیزراز سناتوران محتزمینه در ایشانمطرح گردید 

ۀ چند آن اضافه نموده وخانز از حساب بیت المال  کشور به پیشنهاد مشرانو جرگه حاتم بخشی دیگری رانی رگذاشتن ب

سال که تعدادی  ۰۱عنایات جناب کرزی را طی فه پیشکش نموده تا آنها نیزبه جناب کرزی بطور تح دالری را ملیون

 .داشبی پاسخ نه مانده ب نگا داشتپابرجا را باوصف رای عدم اعتماد پارلمان درمقامهای شان 

سال آنهمه سوء استفاده های بزرگ مالی که بوسیله تیم  ۰۱در طول  آیا سوالی که در اینجا مطرح میگردد اینست که  

دم بدنه اگرازبقیه ب بیت المال به ایشان ببخشیم کافی نبود که اینک خانه ای را از حسا هآقای کرزی صورت گرفت

 مگرشان قرار داشت  شخص تحت نظارت جنابا دفتر ایشان که مستقیمبه تنها  ودهدستگاه دولتی صرف نظر نمو

ملیونها دالرپول کمکها و بیت المال را حیف و میل نه نموده ؟ چه شد آن هفتصد هشتصد هزار ایرو رشوه نقدی ایران 

ت مردم حیف ومیل ملیون دالرامانا ۰۱۱به دفتر ایشان ؟ ازجانب دیگر تحقیقات قضیه کابل بانک که در آن بیش از 

دست انستان سابقه ندارد بیدون ازه آغاز گردیده، اسنادی وجود دارد که چنین دستبرد عظیم که در تاریخ افغ، ت گردیده

 صد ملیون دالر پول بیت المال برای احیای مجدد کابل بانک ممکن بوده، تزریق چنددولت غیر مقامات عالیرتبه داشتن

نامگذاری میدان هوائی )            بهتر نبود درین حاتم بخشی معنوی این امر است ، آیا خود گواه  و سرپوشی فساد آن

 .کار گرفته نمیشدو از شتاب زدگی  شاندالری به جناب  ملیونه چندو بخشیدن خان( بین المللی کابل بنام حامد کرزی 
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و  محترم مشرانو جرگه در قضاوت شان نسبت به اولیای امورکشور از شتابزدگی سناتوراننیست که  اول راین با 

عجله کار گرفته، هموطنان ما بیاد دارند یکی دو ماه بعد از انتصاب محترم نواندیش بحیث شاروالی کابل مشرانو 

معرفی نمود ولی دیری نگذشته بود که همین وکیالن پارلمان ی کشورجرگه با تفویض تقدیر نامه ویرا بهترین شاروال

میر شاروالی خواهان هم نموده با برپاه نمودن خیمه مقابل تعویرا به فساد و حیف ومیل میلونها دالر پول دولت مت

ردا تعدادی دیگری از وکال برای پس گرفتن خانۀ جناب کرزی خیمه نه شود که ف شدند از آن مقام ویبرطرفی عاجل 

  عدم رضایتو  ها اعطای تقدیرنامه ومعیار گزارشهای به نشر رسید که محک کشور ،درآن وقت در مطبوعاتبزنند

ومقرری  ، اجازه اعمار شهرکهان، اپارتما زمینگرفتن  از مقامات عالیرتبه دولتیو سناتوران محترم  التعدادی از وک

و سناتوران محترم به بوده نه چیزی دیگر،اگر به لست طویل  تقدیر نامه های که طی چند ماه اخیر از طرف وکال  ها

اعطا گردیده نظری به افگنیم چنین تصور پیدا میگردد که وکالی پارلمان بجز اعطای تقدیر نامه ها دیگر  این و آن

 .برابر کشور و مردم ندارند وظیفه و مسئولیتی در

و محصل استقالل کشور اعلحضرت امان لی کابل بنام شخصیت بزرگ تاریخی تا میدان هوائی بین المل بهتر نیستآیا  

هللا خان گذاشته شود که در مورد خدمات وی بوطن و مردم کشورهیچگونه تردیدی از طرف اکثریت قاطع افغانها 

ابرمرد  د داخلی و خارجی با قدم گذاشتن به میدان هوایی بین المللی کابل به نام نامی اینوجود ندارد  تا هر تازه وار

 .تاریخ وطن ما آشنا میشد 

از آن چشم ست که نباید بیدون شک کشور ما در دوره زعامت جناب کرزی نیز به دستاورد های معینی دست یافته ا 

مقام اول در احرازب حامد کرزی یادآورنده فساد گسترده اداری،بخواهیم یا نخواهیم نام جنا ولی چه پوشی صورت گیرد

فرهنگی ایران و رهائی قاتلین مردم بی سابقه ،نفوذ شانشکنی، میلونرشدن اعضای خانواده قانون  تولید مواد مخدر،

چنین برداشتی کابل  به میدان هوائی بین المللی ارد با ورودهر تازه و در آینده بیگناه کشور بوده ونباید اجازه داده شود

 .ما داشته باشدمنفی از کشور

امید  در غیر آن داشته تریمنصفانه  توقع تصامیم  آنیس جهمور انتخابی کشور وکابینه و باالخره اینکه مردم ما از رئ

جود بو درمورد قضیه کابل بانک و امحای فساد اداری با تصامیم شجاعانه زعامت جدید کشوردر بین مردم ما های که 

 .س مبدل خواهد شدأبه ی حاتم بخشی های بیت المال با چنینآمده 

                                                                               

 والسالم

 


