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 جهاد اقتصادی وارثان به پیام

 
توانست و در حالت باری  در نماز جمعه ، حین ادای نماز  در پهلوی مرد مسنی قرار گرفتم که سجده  کرده نمی 

، این وضع بر روانم سخت تاثیر گذاشت و  مرا در جایگاه او قرار داد  . به فکر « قیام»نیز او در حالت « سجده»
سر به سجده می « امام»فرورفتم   که او زمانی که به این مجموعهء اطرافش می نگرد که همه در وقت تکبیر 

اما  او شاید به آن عمر رفتهء جوانی افسوس می خورد که چه فرصت  گذارند و اظهار عبودیت و بندگی می کنند  ؛
ساله است  80یا  70هایی داشته است تاسجده کند و شاید  سالها  توان سجده را داشته باشد ؛ اما اینک  که پیر مرد 

ش مینگرد و نمی تواند حین سجده  به سان دیگران ، سر به سجده نهد و حتما با حسرت افسوس به پیرامونیان خوی
 می گوید که چسان فرصت های حیاتی  ازدست رفته است !!!« ای وای» ای کاش و

بلی ! گاهی  به انسان ها فرصت و شانس خدمت می سر می شود و او نمی تواند از آن بهره ور گردد، اینک 
 ت دهند و آن اینکه:فرصت تاریخی و مهمی برای وارثان اقتصادی جهاد مهیا شده است ، نباید این فرصت را از دس

حوت  یعنی دیروز خبر دادند که کابینهء جمهوری اسالمی افغانستان تحت ریاست   19منابع خبری کشور به تاریخ 
دکتور محمد اشرف غنی  رئیس جمهور ، کمیته ای را جهت احیای مجدد قصر داراالمان موظف ساختته  که 

مصارف مجموعی آن شانزده 
ایی و نیم میلیون دالر امریک

 تخمین زده شده است.
من وقتی که این خبر را  شنیدم  
و خواندم  یک دم به یاد آبادی 
این قصر در ایامی که مقر 

وزارت عدلیه افغانستان بود  
افتادم ، در  آن دورانی که 
دکتور عبدالحکیم شرعی 
جوزجانی به حیث وزیر عدلیه 
ایفای وظیفه میکرد ، رونق و 

، هیبت آن هوش از سر انسان
می ربود  یا برای من روستایی 

 زاده چنان به نظر  می آمد.
این کاخی که سالها  استوار و شامخ ایستاده بود؛ در جنگ های میان احزاب جهادی  به ویرانه، تبدیل گردید . در 

جنیر این ویرانی ها  سازمان های جمعیت اسالمی ) استاد ربانی ( ، اتحاد اسالمی) استاد سیاف( حزب اسالمی )ان
حکمتیار( حرکت اسالمی ) آیت هللا محسنی ( ،  حزب وحدت اسالمی ، ) شاخه های استاد مزاری و استاد اکبری(   
جنبش اسالمی ) ستر جنرال دوستم(  هر کدام شان  به اندازه نیرو  و مقر و سنگر و حضو ر قوتشان ، در ویرانی 

 نی  انکار کرده نمی تواند.آن سهم دارند و هیچ عاقلی از نقش ایشان در این ویرا
شان « آرگاه و بارگاه»بناء پیام  من به  وارثان اقتصادی این  سازمان ها که هنوز حضور دارند و وضع ظاهری و 

، اعم از  بلند منزل  ، پوهنتون شخصی ،تلویزیون شخصی ، بالک های رهایشی و شهرک  های شان نشان میدهد 
ارند ، بناء خداوند به ایشان این فرصت را فراهم ساخته است که در زندگی ، در که   میلیون ها دالر  در اختیار د

ها پول بیرون « گاوصندوق»حالی که دستان شان به کار خیر حرکت دارد ، می توانند چک امضا کنند و یا از 
فرصت را  از دست نمایند ، مانند دوران  جوانی همان مردی کهن سالی که  توانایی سجده را داشت ، اما امروز آن 

داد، به  ایشان امروز آن زمینه مساعد شده  است ، تا  هنوز که نفس در سینه دارند و قادر به انجام کار خیر اند،  
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در ساختمان و احیای  این ویرانه ای که ننگ دورهء جهاد به شمار می رود، هر کدام مخلصانه سهم گیرند و اگر 
رثان اقتصادی جهاد  تقسیم گردد، سهم هرکدام،  با مقایسه  ثروت مادی شان ، شانزده و نیم ملیون دالر  باالی وا

 پول اندکی خواهد بود .
کسانی که  در  آبادی این یادگار  باشکوه بعد از استقالل افغانستان باید سهم  بگیرند و در صدر لیست قرار دارند  

الدین ربانی و وارثان اقتصادی استاد ربانی، احمد ضیا اینها اند:   استاد سیاف ،  استاد محمد کریم خلیلی ، صالح 
مسعود و وارثان  قهرمان ملی ، استاد محمد کریم خلیلی و برادرش حاجی صاحب  محمد نبی،آیت هللا محسنی ،  
حجت االسالم دکتور  سید محمد جاوید، ستر جنرال انوری، ستر جنرال الحاج محمد اسماعیل خان ، وارثان 

ر صاحب حکمتیار  مثل : داکتر غیرت بهیر و استاد همایون جریر ،  وارثان اقتصادی مارشال  اقتصادی انجنی
محمد قسیم فهیم ، ستر جنرال بسم هللا محمدی ،   جنرال صاحب دوستم  و حزبش ، داکتر عبد هللا ، محمد یونس 

شناسند  و مردم هم ایشان  را  قانونی، ستر جنرال عطا محمد نور  و ده هاتن از کسانی که ایشان  خودها را می
زل ها نمی شناسند و حتی  متر متر  از ثروتهای  غیر منقول شان آگاهی دارند  و شمار دکان ها و بلند م!« خوب »

 و شهرک های که در آن سرمایه گذاری کرده اند  نزد مردم یادداشت است .
ند  هر کدم  با این فرصت مساعد شده پول های بناء قبل از اینکه فرصت  از دست برود به ندای وجان لبیک بگوی

ملت را اگر از بقایای پول جهاد است و یا از راه  کسب های غیر مشروع ، بخش های آن را به این بهانه  به بیت 
المال   و بیت الناس  که همانا مستحقان اصلی آن ؛ یعنی مردم برگردانند و دیگر فرصت به دست آمده را ،  مثل آن 

 که نمی توانست سجده کند، از دست ندهند. و ما علینا إال البالغ.  پیرمردی
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