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 به حکم تاریخ، باید جلو حاتم بخشی های غیر ملی گرفته شود!
 اقدامات ضد منافع ملی مردم افغانستان دیگر مجاز نمی باشد شرائط امروزی،در 

 

همانطور که در جریان طوالنی و سرسام آور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، فرصت طلبان و اولیای امور 
نمودند، بعد از در خارج و داخل به عجلۀ تمام کرسی های وزارت خانه ها و سفارت خانه ها را تقسیم و ترکه 

شخصیت »یکی دو جریان عجیبی هنوز هم درزمینۀ  «اشرف غنی احمدزی»اعالم ریاست جمهوری داکتر
 .صورت گرفته است، به منزلۀ حاتم بخشی ها و انعام دادن های کامالً بی مورد، «قهرمان سازی»و « سازی

نصیب ملت  سال اخیر افغانستان ۹۱ ، در مصائبی که در«همه راه ها به روم ختم می شود»مثلیست معروف که 
می پیوندد و یاد « حامد کرزی»بیدفاع افغان گردیده و می گردد، همه به تصامیم و کار روایی های ملت سوز

آوری آن خطا ها اگر یاد نشود، موجبات اصالحات وسیع در ساحات بیشمار فراهم نمی گردد. معضالت گوناگون 
که داد خواهی آن، حق ملت بود،  «عفو مجرمین جنگ های افغانستان»ا حق و تخریب اجتماع افغانی از تصمیم ن

توسط پیشنهاد جمعی از جنایتکاران وابسته به جنگهای خانمان سوز که از ضعف دولت به مجلس شورای مردم 
از  یرئیس جمهور بی مسئولیت، آغاز گردید. بعد تر بدون اینکه به اوراق« توشیح»راه یافته بودند و موافقت در 

تاریخ، راپور های منابع بین المللی و ممالک درگیر در قضایای افغانستان و از همه مهمتر به رای و نظر 
هموطنان مصیبت رسیدۀ ما که شاهدان عینی بودند و هستند، کوچکترین ارزشی قائل گردد، رئیس جمهور 

لقب قهرمان ملی به قهرمان جنایات  افغانستان قدم های غیر ملی یکجانبه را یکی به دنبال دیگری برداشت که
کابل و قتل عام خونین افشار اعطا گردید و لقب مارشالی به کسی که در عصراشغال وطن و حاکمیت حزب 

داشت، دقیقاً تاج افتخاری استکه حامد کرزی « خاد»دیموکراتیک خلق، سابقۀ موتر رانی را در دستگاه دوزخی
نیده است. این حاتم بخشی های معنوی اسباب چور و چپاول های در صفحه ای از تاریخ، نصیب خویش گردا

 فراهم نمود، چنانچه اولین قدم پیش افغانستانبیشمار اموال ملت را ذریعۀ جنایتکاران باسابقۀ نازپرور ولسمشر
بود که این روش بعد تر مورد « قسیم فهیم» ، غصب زمین های وزارت دفـاع توسط «حامد کرزی»چشمان

 اصبی قرار گرفت که تا دست به چنین خیانتی در هر گوشه و کنار افغانستان بی صاحب، بزند! تشویق هر غ
خرید و فروش معادن که همیشه ملکیت مردم افغانستان شمرده می شدند، قصۀ دردناک و بی سابقۀ دیگری است 
که در عصر این زمامدار بی مسئولیت صورت گرفته است. این خطای بزرگ باید به امر رئیس جمهور جدید 

ر و غیر قانونی آثار عتیقۀ بینظی جبران گردیده و معادن افغانستان واپس ملکیت عامه گردد. جلو تجارت شرم آور
افغانستان ذریعۀ زورمندان قاچاقبر که تا حدود منصب وزیر صورت میگیرد، گرفته شده و با وضع جزای سنگین 

 و رسوایی معامله گران، اکیداً منع قرار گیرد. 
ه رواش را بنام میدان هوایی بین المللی خواج «مشرانو جرگۀ»سنا مجلسامروز اگر جمعی از وکیالن انتصابی 

ننموده، بلکه این  را مردم افغانستان به آنان تفویض این حق درحالیست کهد، نمسمی می نمای «حامد کرزی» 
جاه طلب که از خوان رئیس جمهور پیشین لقمه هایی برداشته و به نوای کامل مادی و معنوی رسیده اند،  جمع 

، ابراز دارند. رئیس جدید دولت و ولسی جرگۀ افغانستان می خواهند مراتب سپاس خویش را به ولی نعمت سابقه
که ظاهراً نمایندگی از مردم افغانستان می نمایند، بدانند که پیلوت هر طیاره ایکه از فراز کوهای کابل به میدان 

، با هر نوع ی ملیسال با از دست دادن فرصت های گران بها ۹۱هوایی فرود می آید، نباید اسم شخصیتی را که 
مصیبتی که در تصور می گنجد، ملت مظلوم افغان را فریفت، برای جنایتکاران جنگی، ملت ستیزان، چپاولگران، 

 تی،بی عدال ،اداری بی کفایتان، مجال و موقع هر نوع تخریب و سوء استفاده را فراهم نموده و مملکت را در فساد
 .، بر زبان آورندغرق نموددیگر  فقر و هزار درد بی درمان 

دروازۀ پایتخت افغانستان به جهان بوده است و در عصر فرخندۀ شاهی، توسط  «خواجه رواش» میدان هموایی
تأسیس و اعمار گردیده که باید به نام وی مسمی  «اعلیحضرت محمد ظاهر شاه»بانی ملت پرور آن، مرحوم 
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 داریم که هرباری که اسم میدانگردد، تا رضائیت، قناعت و خشنودی اکثریت ملت افغانستان حاصل گردد. باور 
ذکر گردد نه تنها هر یک از اعمال خالف وی در ذهن مردم مظلوم وبا  «حامد کرزی»بین المللی کابل بنام

قضاوت افغانستان تداعی میگردد، بلکه درد جانکاه آنهمه کجروی های وی و تیم ملت شکن و غاصب او هم به 
 «حامد کرزی» یقت عریان این است که پسندیده خواهد بود که خودیقین سبب آزار کلی مردم خواهد گردید. حق

از پذیرفتن چنین پیشنهاد غیر متجانسی اباء ورزیده و اقالً یک روش مردمی را در  این بار با اندکی انصاف باید
 زمینه از خود نشان بدهد.

ه ولی ب قانونی این گروه بزل و بخشش غیر همانا افغانستان منتشر گردیدوزیران خبری دیگری که از مجلس 
کفایتی  بی ،حاتم بخشی های ولسمشرنوازش و  نعمت سابق شان است. اعضای کابینۀ کرزی که سالیان متمادی با 

تصمیمی  همگام و همراه وی بوده اندکامالً و سوق مملکت به فقر و عدم ثبات، هیچ دغدغۀ خاطر نداشته اند و 
الیکه درح االی آالم بیشمار ملت افزوده است. قضیه ازین جا نشأت می نماید کهبدردی را  اتخاذ نموده اند که دقیقاً 

همه تعمیرات دولتی افغانستان ملکیت عامه بوده تصمیم گیری در استفاده از آنان بر اساس قوانین و مقررات و 
 مهوریدر باغ ارگ ریاست ج «حامد کرزی»ضروریات دولتی صورت می گیرد، از مدتیست که می شنیدیم که 

این خبر از یکسال به اینطرف سوال، تأسف  می سازد،»!« خود برای اقامت «خانه ای»برای بعد از دورۀ کار،
و ناباوری فراوانی را در اجتماع افغانی بار آورده است. در کجای دنیا یک رئیس جمهور سابق، در گوشه گک 

انستان و بیچاره تر مردم بی وسیلۀ آن.....باالخره قصر ریاست جمهوری بود و باش نموده است؟ یا هللا! بیچاره افغ
دیدیم یک بنای عظیم ناخراش و ناتراش که هیچ شباهتی به طرز معماری اصیل عمارات ارگ قدیم کابل نداشت 
با تعداد زیاد اطاق و منزل، بدقواره و البته با مصارف سرسام آور و هنگفتی ساخته شد که باعث تخریب منظره 

یبا و عمارات قدیمی آن گردید. چرا؟ چون دشنۀ برهنه بدست زنگی ای مستی قرار داشت.....پولی و تشکیل باغ ز
که باید برای مکتب، یتیم خانه، کلینیک طفل و مادر، شفاخانه، دارالمساکین وغیره و غیره به مصرف میرسید، 

عوض، تعمیر دیگری در  بدینوسیله برباد فنای هوی و هوس یک جاه طلب گردید. گرچه گفته می شود که در
گردیده است،  «حامد کرزی»پیشکش جناب  و عجالتاً سرپرست، از جانب شورای وزیران سابقه دار محوطه،

و  و این عملو دارایی عامه پامال شده است  ، ولی بازهم حق ملتتقدیم وی گردیده است یعنی که از کیسۀ خلیفه
 ضروری است.غیر قانونی وبخشش کامالً غیر 

 

امیدواریم این داستان های تلخ موجبات عبرت دولت جدید را فراهم نموده، دیگر گلیم حاتم بخشی ها و دارایی 
های عامه را در مجموع باید از حیات مردم افغانستان برچیند، نه تپه ها را که بدو تن از بدنام ترین شخصیت 

با شکستن قلب ملت، « حامد کرزی»آنان، با موجودیت سوابق مشهود جرمی «ربانی و فهیم»های تاریخ معاصر
از کیسۀ خلیفه بخشیده است، تکرار نماید و نه اسم مراکز علمی و بنا ها و آبدات ملت افغان را به قدرتمندان سیه 

 روی و جنایتکارانان بد سابقه، عرضه کند.
ید، تأثر، سوال و فغان درین هیچ جای شکی نیست که مشت نمونۀ خروار، هر یک از اعمالی که در باال ذکر گرد

ملت را  همواره سبب و باعث گردیده است، ولی بی وسیلگی مردم مظلوم ما مجالی برای مجادله با آنان نداشته 
و نه وکالی بی کفایت و شریک در منافع، جلو چنان حاتم بخشی های مادی و معنوی جامعۀ ویران افغانستان را 

 هرگزخواسته اند که بگیرند. 
متوقع اند تا از نتایج منفی « اشرف غنی احمد زی» داکترستان از دولت جدید و شخص رئیس جمهور مردم افغان

بدست آورده و سرزمین آنان را با حفظ   و غیرملی ای که اقدامات متذکره بار آورده است، نتایج سازنده و مفیدی
 اداره نماید. منابع و ملکیت های عامه در سراسر مملکت در حفظ و پناه قانون محافظت و 

در پیشبرد کار  «اشرف غنی احمد زی» با وعده های ملی و مردمی و اقدامات دقیق و جدی ای که تا بحال داکتر
های اداری و اصالحات، منجمله حمایه از دارایی های ملی و منافع اکثریت، از خود تبارز داده، امیدواری هایی 

 سالی که خوش آید، زبهارش پیدا باشد. را در اجتماع افغانی بوجود آورده است که شاید
 

 .ومن هللا توفیق
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