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 05/02/2017                                     داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان

 ی ادبیات ځسابق استاد پوهن
 کلفورنیا ول مجله آئینه افغانستان درمدیرمسؤ و

 منسوبین او ثروت قارونی خوجه ئین و

قلم آقای ه مقاله ای ب در .1
عنوان ه مصطفی عمرزی ب

ه "اموال منقول سیاسی" که ب
پورتال  جنوری در 27تاریخ 
 )تول افغانستان( نشر وزین

این مقاله  مقدمۀ شده است، در
شده که  عجیبی نشر تصویر
و بودم.  کنون ندیده  من تا

 اینک این جا نشر میکنم. 

عکس محترمه  درین تصویر
خانم خوجه ئین  بی بی ظاهره،

خوجه ئین  ربانی، عکس خود
 یک بلند منزل تصویر ربانی و

 طبقه ای دیده میشود، و 15
مطالب ذیل در ستون باالی 

 بلند منزل خوانده میشود:
2.  

ون خ "این بلند منزلیست که با
 -فرزندان این ملت ساخته شده

طول عمرش  آیا ربانی در
برای فرزندان آن عده 

جویای احوال همچو  یا و ام خدمت انجام داده؟ریاست جمهوری رسانید، کده ب را دن خون آنها، خودکه با ریختان اشخاصی
ما  نه به وطن ! پس چرا خانوادۀ خودش بوده، نه به اسالم و و نه! همه خدمت برای جیب خود هرگز ه ای شده؟خانواد

ایجاد یک پوهنتون برای فرزندان  و ءنامش مسماخانمش همین بلند منزل را به  سازیم؟ چرا ءپوهنتونی را به نامش مسما
 شهدای راه جهاد نمیکند؟ "

ثور تا کنون  7روایت تاریخ معاصر افغانستان از  شخصی، بخشی از "غصب قدرت یا تحکیم موضع سیاسی، منافع گروهی و

ق عمی فلسفی برخوردم که مفاهیممقالۀ آقای عمرزی با دو نکتۀ  "عالوه برتصویر جالب فوق و معرفی عکسهای آن، در است...

درتعریف منافع  اینکه: "اهریمن سود، دیگر –مهم است ."  بررسی شناخت بد، "ارزش خوب در  :اجتماعی دارند؛  یکی اینکه

 افغانان هزینه کرده ایم."  افغانستان و )برای( که مزایایی بهره می برد دشمن از

دخترخوجه ئین ربانی چنین  جرمن آنالین پیرامون دارایی های پسران و–ل افغانکلکین نظریابی پورتا جنوری در21تاریخ ه من ب

 نوشته بودم: 

پسردومش  از -ملیون دالر 700شده(  جانب شورای ملی سلب اعتماد )که از کالن خوجه ئین ربانی پسر از بانکها دارایی نقده در

 و پدر از دخترش که نازدانۀ -ملیون دالر 400کابل است  که درپسرسومش  از -ملیون دالر 500گی شاهانه دارد دزن کانادا که در

 مسموع این دخترسال گذشته با فرانسه میباشد. قرار هسپانیه و در قصر مالک چند و بانکها( )نقده در ملیون دالر 400بود  مادر

مصرف نموده که فوتوهای این  خودمبلع ده ملیون دالر باالی عروسی  از ثروت موروثی خود قوی الجثه ازدواج کرده و یک مرد

 عروسی نشرشده است. 
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 حدود چهارهزار آنچه معلوم است، در -قسمت اعظم آن مخفی میباشد سجل نشده و غیرمنقول ورثۀ خوجه ئین ربانی هنوز جایداد

پۀ بی کابل وتمام ت بدخشان، بهترین و قیمتی ترین قصرها وعمارات و بلند منزلها در شمول چند کوهپایه دره جریب زمین مسطح ب

 منطقۀ کوهدامن و... باغ در چند شریف و مزار عمارت در بی مهرو، چند

 ده ازش که فهرست نشر میدیا نشر شده، ولی محققین گفته اند در بار ال چندح نور، تا دارایی چوکرۀ خوجه ئین، عطامحمد ثروت و

 دارایی همه بای بیشتر از ثروت و نور محمد اصلی ثروت عطا ریک نشریه خواندم که مقدا در -گی میکندنمایند یک دهم ثروت او

 که نود هم اضافه کرده بود اینرا مذکور نشریۀ -ثروت او را "قارونی" خوانده بود مزارشریف است و همه تعمیرات شهر ها و

رشوت،اختالس حتی دزدی  دارایی های عامه، غصب امالک و و مخدر مدارک قاچاق مواد از نور دارایی عطامحمد فیصد ثروت و

شاه اولیاء نقل قول کرده که عطامحمد نور از بین رفتنی است و ثروت  زبان یک فقیر مزار چپاول انباشته شده است. شخصی از و

 پناه" خواهد شد. ومن هللا التوفیق. و رایگان بدست آمده، مفت و رایگان "پوه و دارایی او همینطور که مفت و

قتل ه ب انسان بیگناه را ها نور، این داره مار قطاع الطریق که صد است که عطا محمد شد ازینقرار رنش که دیروز اخیر خبر

بودجۀ  با سفیر 30نفر عضو مشرانو جرگه و تقرر  15والیت، تقرر  15کامل  کرده که اختیار ءاز اشرف غنی تقاضا رسانیده،

 حیث یک دولت مستقل اداره خواهده آن والیت مزارشریف را ب غیر گذاشته شود، که در انتخاب او صالحیت وه سفارت ب 30

روحانیت حضرت شاه اولیاء،  قدرت و از دزد، رهزن، قطاع الطریق و قاتل که غیر کرد. چنین است تقاضای یک جنگ ساالر

 گرفته نمیتواند. را کسی دیگر جلو او

رت قد منتظرظهور قدرت هللا تعالی عزوجل ایمان داریم وه نها بما مسلما طول تاریخ یک دولت "خداداد" خوانده شده و افغانستان در

 لچک میباشیم. و من هللا التوفیق.  برای زوال این شخص وطنفروش، بدمعاش و )ج( هللا تعالی
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